
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

י"א - י"ז אייר ה'תשע"א
שבוע פרשת בחוקותי

(15 - 21 May 11)



oilitzב zgpd xcq
xweaa cin ogipdl aeyg j` - dngd zriwy cr meid xi`dyn dpnf

z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep . . . xnel envr libxdl aeh

:eilr avipd 'd

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

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨

äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨

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

lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad

ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly oilitzd

ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

:ïélôz çéðäì eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad

y`xd lr drevxd wecid iptl (y`xÎlyl

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

:ïélôz úåöî ìr eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨

:ygla:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אייר, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה מזמן שלא נתקבל ממנו מכתב אף שבעקיפין שואל הנני ומקבל ידיעות אודותו מחבריו, ובטח 

גם בעצמו יכתוב מהנעשה אתו לטוב.

ובפרט מה שכותב הנני הנ"ל כי לפעמים העדר הכתיבה בא מפני חוסר השלימות בהענין דשמחה 

וטוב לבב שצ"ל כל משך חיי האדם, וכמדובר זה כמה פעמים שהציווי בכל דרכיך דעהו הוא על כל כ"ד 

שעות היום ובמילא חלים על כל הכ"ד שעות היום דברי הרמב"ם סוף הל' לולב, שהענינים צריכים להעשות 

מתוך שמחה, וק"ל.

וביחוד עתה שנמצאים אנו בין ימי הפסח זמן חירותנו ושבועות קבלת התורה בשמחה, חל ציווי 

האמור עוד ביותר, ואף שלפעמים מצדיקים עצמם על חסרון שלימות השמחה בכו"כ טעמים ומהם גם 

לא  השמחה  העדר  ע"י  סו"ס  הנה  דקדושה,  בשכל  גם  אלא  סתם  בשכל  רק  לא  אחיזה  להם  שיש  כאלו 

יעשה דבר ולא יתוקן דבר, משא"כ בהנהגה ההפכית, וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר חיל היוצא 

וזה עצמו מקרב הנצחון ומגדילו, והרי כל אחד  למלחמה, תחלת יציאתו הוא בשיר )מארש( של נצחון, 

מאתנו, לא בודד הוא )ניט עלענד( ועזרתו של הקב"ה אתו, והבא לטהר מסייעין אותו, לשון רבים הרבה 

מסייעים.

ידידים  ע"י  ז.א.  המתאים,  באופן  כמובן  שידוכין  בעניני  גם  עוסק  הענינים  כל  שבתוך  תקותי 

ממוצעים, ומקפיד על העיקר אבל אינו משים לב להטפל דטפל, ובאופן בחירה כזו לפעמים הכי קרובות גם 

הטפל מסתדר, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בקרוב בכל הנ"ל.

בברכה להסתדרות טובה מתוך שמחה וטוב לבב.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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'אלה בראשית בפרשת נאמר וארץ שמים בריאת והארץ˙Â„ÏÂ˙אודות השמים

האות ללא חסר, בכתיב בתנ"ך כתובה 'תולדות' המילה כלל בדרך בהבראם'.

משתמשת התורה והארץ השמים בריאת אודות כאמור, 'תולדת'. כלומר ֹו',

לכך רומזת שהתורה חז"ל כך על אומרים מלא. בכתיב 'תולדות' במילה

בשלימותו, נברא הוא מלא, באופן נברא הוא כלומר נברא' מילואו על ש'עולם

דבר. בו חסר היה לא

'אלה מלא: בכתיב 'תולדות' המילה מופיעה שבו נוסף פסוק ˙Â„ÏÂ˙ישנו

המלך דוד יצא מזרעו אשר אבינו יעקב של בנו יהודה של בנו הוא פרץ פרץ'.

בכתיב 'תולדות' במילה משתמשת התורה המשיח. מלך יבוא מצאצאיו אשר

לשלימות כולה הבריאה את יביא המשיח שמלך לכך לרמוז מנת על מלא

בתחילתו. העולם נברא שבה השלימות לעומת אף יתירה שלימות עליונה,

לעולם הניתנת שלימות זו הראשונה שלימות. של דרגות שתי ישנם כלומר

ידי על מלמטה, הבאה חדשה שלימות שזו השנייה לעומת מהבורא, מלמעלה,

המשיח. מלך ידי על תהיה זו שלימות של התממשותה אשר האדם של עבודתו

אלה: שלמויות שתי של משמעותן הסברת

שהוא הבורא לעומת ומידה, גבול בעל הינו מהותו, בעצם נברא, וכל יצור כל

גבול. בעל בלתי

הגבול במסגרת שלימות 'נברא', של שלימות היא העולם נברא שבה השלימות

הטבע. שלימות שלימותו, במלוא קיים במציאות פרט כל העולם. של

ב'בלי הקשורה יותר עליונה שלימות בעולם מתגלה האדם עבודת ידי על

הבורא. של גבול'

'נתאוה חז"ל אומרים עליה אשר הבורא של תאוותו במילוי קשורה זו ְִַָשלימות

לדּור היא תאוותו כלומר בתחתונים' דירה לו להיות הוא ברוך ָהקדוש

התחתונים. הנבראים של מציאותם בתוך דווקא ולהתגלות

משתקפות הינן כולו בעולם להתגלות אמורות אשר שלימות של הדרגות שתי

האדם של דביקותו שלימות ידי על בבורא. האדם של בדביקותו אופנים בשני

כולו. בעולם זו שלימות מתגלה בבורא

בראשו נמצא אחד אשר אנשים שני בין הנוצר חיבור בדוגמת היא זו דביקות

חיבור בתחתיתו. עומד והשני הר אחדשל אופן אופנים, בשני להיות יכול זה

התחתון של עלייתו זה השני והאופן למטה ההר בראש העומד של ירידתו זה

למעלה.

העומד האדם הראשון שבאופן בכך הוא האמורים האופנים שני שבין ההבדל

כפי איננה אליו העליון האדם של והתגלותו התחתון במקומו נשאר למטה

לעומת התחתון. של למוגבלותו בהתאם היא אלא רוממותו בכל הוא שהעליון

וממגבלותיו מגדרו יוצא הוא ממקומו, יוצא התחתון האדם השני באופן זאת

למעלה. רוממותו בכל שהוא כפי העליון עם מתחבר ובכך

הוא אחד אופן האדם. אל הבורא של בהתגלותו אופנים שני ישנם לכך בדומה

האדם, על ומאיר הרם וממקומו העליונה מדרגתו היורד ה' אור של ההתגלות

הבלתי רוממותו בכל שהוא כפי מתגלה הוא ברוך הקדוש אין זה באופן

יכולתם למידת בהתאם האדם, של המוגבלים לכוחותיו בהתאם אלא מוגבלת

בלתי באופן ה' אור של ההתגלות הוא השני האופן להכיל. ורגשותיו שכלו של

ובעצמו. בכבודו שהוא כפי הוא ברוך סוף אין אור של ההתגלות מוגבל,

נעשית בו באופן תלוי ובעולם באדם האלוקית ההתגלות תהיה בו האופן

ששכלו כמה כדי עד רק ה' לעבודת מתמסר האדם כאשר האדם. של ה' עבודת

שבהתגלות הראשון לאופן מוכשר כלי נעשה הוא הרי אותו מחייבים ורגשותיו

האלוקית שבהתגלות השני האופן המצומצמת. ההתגלות כלומר האלוקית,

ישותו את ומבטל מגדרו יוצא הוא בה האדם עבודת של בכוחה דווקא באה

מלמטה 'עולה' הוא כך ידי על אשר הוא ברוך הקדוש בפני מציאותו ואת

אחד בכל הוא. ברוך הקדוש של מוגבלת הבלתי להתגלותו 'כלי' ונעשה

ההתגלות בו הראשון באופן ויתרון. מעלה ישנה האלוקית ההתגלות מאופני

יכול שהאדם בכך הוא היתרון האדם של ורגשותיו בשכלו מתקבלת האלוקית

היא המעלה השני באופן בנפשו. ה'מתיישבת' בצורה אותה ולקלוט להפנימה

היא השלימות הבורא. של ל'בליֿגבול' קשור ונעשה מתחבר שהאדם בכך

העתידה. בגאולה בשלימות שיתממש דבר כאחד, המעלות שתי בהתחברות

אודות הנביא בדברי רמוזה ה' אור של ההתגלות אופני שני של התחברותם

אודות מדבר הפסוק ."ׁשמׁשתי ּכדכד "וׂשמּתי לבוא לעתיד הבנויה ְְְְִִַַַֹֹירושלים

השמש שדרכם כיוון 'ׁשמׁשתי' בשם הנקראים בירושלים שיהיו ְִַֹהחלונות

שתי נאמרו אלה חלונות של טיבם אודות אשר בגמרא כך על נאמר מאירה.

שחלונות אומר מיכאל מלאך השרת. מלאכי בקרב מעלה של בישיבה דעות

שמדובר אומר גבריאל ומלאך 'שוהם' בשם הנקראת מהאבן עשויים יהיו אלה

ּוכדין' ּכדין 'להווי הוא ברוך הקדוש אמר 'יׁשפה', בשם הנקראת ְְְֵֵֶָבאבן

שתי(=שי שיתקיימו הוא ברוך הקדוש של הכרעתו כלומר וכזה) כזה היה

הוויכוח אשר הזקן אדמו"ר של תורה בלקוטי כך על מוסבר יחדיו. הדעות

העתידה. בגאולה ה', שמש בשם הנקרא ה', אור של ההארה אופן אודות הוא

בצורת הוא ביניהם ההבדל ומאירות. זּכֹות הינם ויׁשפה שוהם האבנים ְֶַָשני

מעצמה המאירה כזו היא השוהם אבן של ובהירותה זכותה שלהן. ההארה

האור את מחזירה היא אלא מעצמה מאירה איננה אשר יׁשפה אבן ְֶָלעומת

המביטות בעינים ּברּכּות ונח מתקבל השוהם אבן של הבהיר האור בה. ְַהפוגע

העין. את הׁשֹובה בברק מתנוצץ אשר היׁשפה אבן של החוזר האור לעומת ְֶֶָבה

בעולם ה' אור של בהתגלותו האמורים האופנים לשני כמשל משמש זה הבדל

בשכלו מיושבת בצורה ומתקבלת מלמעלה ומאירה היורדת ההארה ובאדם.

ההארה זאת לעומת השוהם. אבן תכונת בדוגמת היא הרי האדם של ורגשותיו

של עבודתו מתוך מתנוצצת היא אלא העולם בתוך מלכתחילה מאירה שאיננה

בהתבטלותו הכרוכה זו היא לכן אשר גבול בלי בבחינת היא דווקא הרי האדם,

את המעורר הישפה אבן של הנוצץ הברק בדוגמת האדם, של המוחלטת

ּוכדין'. 'ּכדין יהיה העתידה בגאולה האדם. של ְְֵֵהתלהבותו

פרשת בפרשתנו, רמוזה הוא ברוך הקדוש עם האדם של זו התחברות

בתוככם', 'והתהלכתי ישראל לבני מבטיח הוא ברוך הקדוש בחוקותי.

התגלותו היא בינינו הוא ברוך הקדוש של התהלכותו של משמעותה

על רומזת 'והלכתי' המילה לעומת 'והתהלכתי' המילה איתנו. והתחברותו

למעלה. מלמטה והליכה למטה מלמעלה הליכה כפולה, הליכה

הוא ברוך הקדוש לבוא לעתיד קוממיות', אתכם 'ואולך נאמר לכך בהמשך

דבריהם כך על מובאים בגמרא זקופה. בקומה כלומר 'קוממיות', אותנו יוליך

לגובה רומזת 'קוממיות' שהמילה אומר מאיר רבי מאיר. ורבי יהודה רבי של

אודות שמדובר אומר יהודה רבי ואילו כפולה, אדם קומת קומות, שתי של

כלפי האדם, של הרוחנית קומתו כלפי מוסבים הדברים אחת. קומה של גובה

ההארה אופני שני פירושן קומות' 'שתי נפשו. כוחות כל של השלם הבניין

הנפש. כוחות כל את שימלאו ה' אור של
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ה n"cyz'd ,xii` f"i ,izewga zyxt zay
xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'אלה בראשית בפרשת נאמר וארץ שמים בריאת והארץ˙Â„ÏÂ˙אודות השמים

האות ללא חסר, בכתיב בתנ"ך כתובה 'תולדות' המילה כלל בדרך בהבראם'.

משתמשת התורה והארץ השמים בריאת אודות כאמור, 'תולדת'. כלומר ֹו',

לכך רומזת שהתורה חז"ל כך על אומרים מלא. בכתיב 'תולדות' במילה

בשלימותו, נברא הוא מלא, באופן נברא הוא כלומר נברא' מילואו על ש'עולם

דבר. בו חסר היה לא

'אלה מלא: בכתיב 'תולדות' המילה מופיעה שבו נוסף פסוק ˙Â„ÏÂ˙ישנו

המלך דוד יצא מזרעו אשר אבינו יעקב של בנו יהודה של בנו הוא פרץ פרץ'.

בכתיב 'תולדות' במילה משתמשת התורה המשיח. מלך יבוא מצאצאיו אשר

לשלימות כולה הבריאה את יביא המשיח שמלך לכך לרמוז מנת על מלא

בתחילתו. העולם נברא שבה השלימות לעומת אף יתירה שלימות עליונה,

לעולם הניתנת שלימות זו הראשונה שלימות. של דרגות שתי ישנם כלומר

ידי על מלמטה, הבאה חדשה שלימות שזו השנייה לעומת מהבורא, מלמעלה,

המשיח. מלך ידי על תהיה זו שלימות של התממשותה אשר האדם של עבודתו

אלה: שלמויות שתי של משמעותן הסברת

שהוא הבורא לעומת ומידה, גבול בעל הינו מהותו, בעצם נברא, וכל יצור כל

גבול. בעל בלתי

הגבול במסגרת שלימות 'נברא', של שלימות היא העולם נברא שבה השלימות

הטבע. שלימות שלימותו, במלוא קיים במציאות פרט כל העולם. של

ב'בלי הקשורה יותר עליונה שלימות בעולם מתגלה האדם עבודת ידי על

הבורא. של גבול'

'נתאוה חז"ל אומרים עליה אשר הבורא של תאוותו במילוי קשורה זו ְִַָשלימות

לדּור היא תאוותו כלומר בתחתונים' דירה לו להיות הוא ברוך ָהקדוש

התחתונים. הנבראים של מציאותם בתוך דווקא ולהתגלות

משתקפות הינן כולו בעולם להתגלות אמורות אשר שלימות של הדרגות שתי

האדם של דביקותו שלימות ידי על בבורא. האדם של בדביקותו אופנים בשני

כולו. בעולם זו שלימות מתגלה בבורא

בראשו נמצא אחד אשר אנשים שני בין הנוצר חיבור בדוגמת היא זו דביקות

חיבור בתחתיתו. עומד והשני הר אחדשל אופן אופנים, בשני להיות יכול זה

התחתון של עלייתו זה השני והאופן למטה ההר בראש העומד של ירידתו זה

למעלה.

העומד האדם הראשון שבאופן בכך הוא האמורים האופנים שני שבין ההבדל

כפי איננה אליו העליון האדם של והתגלותו התחתון במקומו נשאר למטה

לעומת התחתון. של למוגבלותו בהתאם היא אלא רוממותו בכל הוא שהעליון

וממגבלותיו מגדרו יוצא הוא ממקומו, יוצא התחתון האדם השני באופן זאת

למעלה. רוממותו בכל שהוא כפי העליון עם מתחבר ובכך

הוא אחד אופן האדם. אל הבורא של בהתגלותו אופנים שני ישנם לכך בדומה

האדם, על ומאיר הרם וממקומו העליונה מדרגתו היורד ה' אור של ההתגלות

הבלתי רוממותו בכל שהוא כפי מתגלה הוא ברוך הקדוש אין זה באופן

יכולתם למידת בהתאם האדם, של המוגבלים לכוחותיו בהתאם אלא מוגבלת

בלתי באופן ה' אור של ההתגלות הוא השני האופן להכיל. ורגשותיו שכלו של

ובעצמו. בכבודו שהוא כפי הוא ברוך סוף אין אור של ההתגלות מוגבל,

נעשית בו באופן תלוי ובעולם באדם האלוקית ההתגלות תהיה בו האופן

ששכלו כמה כדי עד רק ה' לעבודת מתמסר האדם כאשר האדם. של ה' עבודת

שבהתגלות הראשון לאופן מוכשר כלי נעשה הוא הרי אותו מחייבים ורגשותיו

האלוקית שבהתגלות השני האופן המצומצמת. ההתגלות כלומר האלוקית,

ישותו את ומבטל מגדרו יוצא הוא בה האדם עבודת של בכוחה דווקא באה

מלמטה 'עולה' הוא כך ידי על אשר הוא ברוך הקדוש בפני מציאותו ואת

אחד בכל הוא. ברוך הקדוש של מוגבלת הבלתי להתגלותו 'כלי' ונעשה

ההתגלות בו הראשון באופן ויתרון. מעלה ישנה האלוקית ההתגלות מאופני

יכול שהאדם בכך הוא היתרון האדם של ורגשותיו בשכלו מתקבלת האלוקית

היא המעלה השני באופן בנפשו. ה'מתיישבת' בצורה אותה ולקלוט להפנימה

היא השלימות הבורא. של ל'בליֿגבול' קשור ונעשה מתחבר שהאדם בכך

העתידה. בגאולה בשלימות שיתממש דבר כאחד, המעלות שתי בהתחברות

אודות הנביא בדברי רמוזה ה' אור של ההתגלות אופני שני של התחברותם

אודות מדבר הפסוק ."ׁשמׁשתי ּכדכד "וׂשמּתי לבוא לעתיד הבנויה ְְְְִִַַַֹֹירושלים

השמש שדרכם כיוון 'ׁשמׁשתי' בשם הנקראים בירושלים שיהיו ְִַֹהחלונות

שתי נאמרו אלה חלונות של טיבם אודות אשר בגמרא כך על נאמר מאירה.

שחלונות אומר מיכאל מלאך השרת. מלאכי בקרב מעלה של בישיבה דעות

שמדובר אומר גבריאל ומלאך 'שוהם' בשם הנקראת מהאבן עשויים יהיו אלה

ּוכדין' ּכדין 'להווי הוא ברוך הקדוש אמר 'יׁשפה', בשם הנקראת ְְְֵֵֶָבאבן

שתי(=שי שיתקיימו הוא ברוך הקדוש של הכרעתו כלומר וכזה) כזה היה

הוויכוח אשר הזקן אדמו"ר של תורה בלקוטי כך על מוסבר יחדיו. הדעות

העתידה. בגאולה ה', שמש בשם הנקרא ה', אור של ההארה אופן אודות הוא

בצורת הוא ביניהם ההבדל ומאירות. זּכֹות הינם ויׁשפה שוהם האבנים ְֶַָשני

מעצמה המאירה כזו היא השוהם אבן של ובהירותה זכותה שלהן. ההארה

האור את מחזירה היא אלא מעצמה מאירה איננה אשר יׁשפה אבן ְֶָלעומת

המביטות בעינים ּברּכּות ונח מתקבל השוהם אבן של הבהיר האור בה. ְַהפוגע

העין. את הׁשֹובה בברק מתנוצץ אשר היׁשפה אבן של החוזר האור לעומת ְֶֶָבה

בעולם ה' אור של בהתגלותו האמורים האופנים לשני כמשל משמש זה הבדל

בשכלו מיושבת בצורה ומתקבלת מלמעלה ומאירה היורדת ההארה ובאדם.

ההארה זאת לעומת השוהם. אבן תכונת בדוגמת היא הרי האדם של ורגשותיו

של עבודתו מתוך מתנוצצת היא אלא העולם בתוך מלכתחילה מאירה שאיננה

בהתבטלותו הכרוכה זו היא לכן אשר גבול בלי בבחינת היא דווקא הרי האדם,

את המעורר הישפה אבן של הנוצץ הברק בדוגמת האדם, של המוחלטת

ּוכדין'. 'ּכדין יהיה העתידה בגאולה האדם. של ְְֵֵהתלהבותו

פרשת בפרשתנו, רמוזה הוא ברוך הקדוש עם האדם של זו התחברות

בתוככם', 'והתהלכתי ישראל לבני מבטיח הוא ברוך הקדוש בחוקותי.

התגלותו היא בינינו הוא ברוך הקדוש של התהלכותו של משמעותה

על רומזת 'והלכתי' המילה לעומת 'והתהלכתי' המילה איתנו. והתחברותו

למעלה. מלמטה והליכה למטה מלמעלה הליכה כפולה, הליכה

הוא ברוך הקדוש לבוא לעתיד קוממיות', אתכם 'ואולך נאמר לכך בהמשך

דבריהם כך על מובאים בגמרא זקופה. בקומה כלומר 'קוממיות', אותנו יוליך

לגובה רומזת 'קוממיות' שהמילה אומר מאיר רבי מאיר. ורבי יהודה רבי של

אודות שמדובר אומר יהודה רבי ואילו כפולה, אדם קומת קומות, שתי של

כלפי האדם, של הרוחנית קומתו כלפי מוסבים הדברים אחת. קומה של גובה

ההארה אופני שני פירושן קומות' 'שתי נפשו. כוחות כל של השלם הבניין

הנפש. כוחות כל את שימלאו ה' אור של
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

Ì‡ועׂשיתם ּתׁשמרּו מצוֹותי ואת ּתלכּו ּבחּקֹותי ƒְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַֻ
ּב'לּקּוטי1אֹותם הּזקן אדמֹו"ר כ"ק ּבזה ּומבאר , ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

ּפרׁשתנּו ּדער2ּתֹורה' פּון ּפרׁשה חסידיׁשער ּדער (אין ֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָ
החקיקה ּבחינת על קאי ּתלכּו ּבחּקֹותי ּדענין ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֻוואך)
ּבבחינת (ׁשהיא ּבמחׁשבה הּמצוֹות קּיּום והינּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּבּתֹורה,
קּיּום על קאי ּתׁשמרּו מצוֹותי ואת ּׁשּכתּוב ּומה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָחקיקה),
קּיּום היינּו אֹותם ועׂשיתם ּכ ואחר ּבדּבּור, ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָהּמצוֹות
ג' ּבכל הּמצוֹות קּיּום את ּכאן וחׁשיב ּבמעׂשה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָהּמצוֹות
זֹו עבֹודה והּנה ּומעׂשה. ּדּבּור ּדמחׁשבה ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָהּלבּוׁשים
ּברׁש"י) (הּובא ּכהנים' ה'ּתֹורת ּכפרּוׁש ּובפרט ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹּבכלל,
ּבבחינת ּבּתֹורה, עמלים ׁשּתהיּו ּתלכּו ּבחּקֹותי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֻּדאם
ׁשהּלּמּוד אֹותם, ועׂשיתם ּתׁשמרּו מצוֹותי ואת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָעמל,
הּברכֹות לכל ּבאים עלֿידיֿזה הּנה מעׂשה, לידי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמביא
וגֹו' ּבעּתם ּגׁשמיכם ונתּתי הּפרׁשה, ּבהמׁש 3האמּורֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּדוהתהּלכּתי ּבאפן לּגאּלה עד ׁשּלאחריֿזה הּברכֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוכל

קֹוממּיּות אתכם ואֹול גֹו' קֹוממּיּות4ּבתֹוככם ּדענין . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָ
(ּכדאיתא קֹומֹות ּכׁשּתי אֹו אדם ּכקֹומת ׁשּיהיּו ְְְְִִִִֵֶַָָָהּוא

סנהדרין הליכֹות,5ּבמּסכת ב' הּוא והתהּלכּתי וענין ,( ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָ
למעלה ּומּלמּטה למּטה לבא6מלמעלה ׁשּלעתיד היינּו , ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

הּמעלֹות ב' וכ7יהיּו ּכדכד8ּמבאר, וׂשמּתי ּבענין ּגם ְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹֹ
ּוכדין9ׁשמׁשתי ּכדין הּמעלֹות10, ב' יהיּו לבא ּדלעתיד , ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹֹ

למּטה. ּומלמעלה למעלה מּלמּטה ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָּדעבֹודה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ג.)1 כו, ואילך.)2פרשתנו א ד.)3מה, כו, יב.)4שם כו, א.)5שם כרך)6ק, ויקרא אוה"ת תרג. ע' פרשיות אדה"ז מאמרי ראה

ועוד. ואילך. תרמ ע' וש"נ.)7ב' ואילך. תרכה ע' לע"ל ערך צ"צ דא"ח הליקוטים ספר ובכ"מ.)8ראה ואילך. ג כו, ראה לקו"ת

יב.)9 נד, א.)10ישעי' עה, ב"ב ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

eÎÏz È˙BwÁa Ì‡Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ e¯ÓLz È˙BÂˆÓ ˙‡Â1, ƒ¿À«≈≈¿∆ƒ¿«ƒ¿¿«¬ƒ∆»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ‰Êa ¯‡·Óeבe�˙L¯t2 ¿»≈»∆«¿«»≈¿ƒ≈»»»»≈

Í‡ÂÂ ¯Úc ÔeÙ ‰L¯t ¯ÚLÈ„ÈÒÁ ¯Úc ÔÈ‡)החסידית בפרשה = ƒ∆¬ƒƒ∆»»»∆»
הם השבוע פרשיות על תורה בלקוטי המופיעים החסידות מאמרי השבוע, של

השבועבבחינת 'פרשת

)החסידית'
שבפסוק מבואר תורה בלקוטי

מוזכרים הפרשה של הראשון

התורה בקיום הרבדים שלושת

המצוות קיום והמצוות,

ובמעשה. בדיבור במחשבה

לרובד רומזת 'בחקותי' המילה

'תשמרו' המילה המחשבה,

והמילה הדיבור, לרובד רומזת

לדרגת מתייחסת 'ועשיתם'

עולם הדברים: הסברת המעשה.

ועולם האדם של המחשבה

מאותיות, מורכבים שלו הדיבור

האדם באמצעותם אשר האותיות

הוא בהם אשר והאותיות חושב

אך מדבר, הוא כאשר משתמש

ביניהם, מהותי הבדל ישנו

מחוץ אל יוצאות הדיבור אותיות

ממנו, ונפרדות האדם לנפש

אשר המחשבה אותיות לעומת

לבין בינו בהן משתמש האדם

הנפש עם מאוחדות הינן עצמו,

זה הבדל ממנה. נפרדות ואינן

שבין ההבדל בדוגמת הוא

ה תורהÂ·Â˙Î˙אותיות בספר

ה האותיות Â˜Â˜Á˙לעומת

האותיות הברית, בלוחות

הקלף גבי על נמצאות הכתובות

האותיות לעומתן בתוכו, ולא

מאוחדות הינן בלוחות החקוקות

התורה לקיום רומזת 'חקיקה' של במובן 'בחקותי' המילה עצמן. הלוחות עם

והתעצמותה התאחדותה מודגשת זה פנימי ברובד אשר האדם של במחשבתו

התורה. עם הנפש ˜‡Èשל 'eÎÏz È˙BwÁa' ÔÈ�Úc(מוסב=)ÏÚ ¿ƒ¿«¿À«≈≈»≈«
‰·LÁÓa ˙BÂˆn‰ Ìei˜ e�È‰Â ,‰¯BzaL ‰˜È˜Á‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««¬ƒ»∆«»¿«¿ƒ«ƒ¿¿«¬»»

È˙BÂˆÓ ˙‡Â' ·e˙kM ‰Óe ,(‰˜È˜Á ˙�ÈÁ·a ‡È‰L)ּתׁשמרּו' ∆ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«∆»¿∆ƒ¿«ְְִ
È‡˜(מוסב=)¯ea„a ˙BÂˆn‰ Ìei˜ ÏÚלבין 'שמירה' שבין הקשר »≈«ƒ«ƒ¿¿ƒ

על השמירה כלומר מׁשנה' זו 'ׁשמור חז"ל בדברי רמוז בדיבור המצוות ְִָָקיום

האד של בפיו שבמשנה ההלכות בשינון תלויה בשלימות המצוות ,םקיום
' Ck ¯Á‡Âועׂשיתם,‰NÚÓa ˙BÂˆn‰ Ìei˜ e�ÈÈ‰ 'Ì˙B‡ ¿««»ֲִֶַ»«¿ƒ«ƒ¿¿«¬∆
Ô‡k ·ÈLÁÂ(זה בפסוק כאן מזכיר כלומר כאן, ˜Ìei(=ומחשיב ˙‡ ¿»ƒ»∆ƒ

ÌÈLe·l‰ '‚ ÏÎa ˙BÂˆn‰הרבדים שלושת שהם הנפש של הרוחניים «ƒ¿¿»«¿ƒ
.‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc¿«¬»»ƒ«¬∆
,ÏÏÎa BÊ ‰„B·Ú ‰p‰Â¿ƒ≈¬»ƒ¿»

Ë¯Ù·eכרוכה זו עבודה כאשר ƒ¿»
האדם של מצידו מיוחדת ביגיעה

בפסוק רמוז כן גם זה דבר אשר

‰'Bz¯˙זה Le¯Ùk¿≈««
(È"L¯a ‡·e‰) 'ÌÈ�‰k…¬ƒ»¿«ƒ

cהמילים '‡Ìפירוש ¿ƒ
'eÎÏz È˙BwÁaהוא ¿À«≈≈

eÈ‰zLעמלים,‰¯Bza ∆ƒ¿ֲִֵ«»
התורה לימוד »ÈÁ·aƒ¿ƒ�˙כלומר

ÏÓÚדווקא ובהמשך,ויגיעה »»
נאמר È˙BÂˆÓלכך ˙‡Â'¿∆ƒ¿«

,'Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ e¯ÓLzƒ¿¿«¬ƒ∆»
כהנים' ה'תורת כך על ואומר

„enl‰Lנעשה התורה של ∆«ƒ
לידי בא זה דבר הראוי, באופן

שהלימוד בכך È·Ó≈ƒ‡ביטוי
ŒÏÚ ‰p‰ ,‰NÚÓ È„ÈÏƒ≈«¬∆ƒ≈«
ÏÎÏ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„È¿≈∆»ƒ¿»
˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰«¿»»¬
Èz˙�Â' ,‰L¯t‰ CLÓ‰a¿∆¿≈«»»»¿»«ƒ

'B‚Â ÌzÚa ÌÎÈÓLb3ÏÎÂ ƒ¿≈∆¿ƒ»¿¿»
„Ú ‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˙BÎ¯a‰«¿»∆¿«¬≈∆«

שזוכים כך ÔÙ‡aכדי ‰l‡bÏ«¿À»¿…∆
בפרשה ÈzÎl‰˙‰Â'cƒ¿ƒ¿««¿ƒהאמור

ÌÎ˙‡ CÏB‡Â 'B‚ ÌÎÎB˙a¿¿∆»≈∆¿∆
'˙eiÓÓB˜4ÔÈ�Úc . ¿ƒ¿ƒ¿«

eÈ‰iL ‡e‰ ˙eiÓÓB˜¿ƒ∆ƒ¿
ÈzLk B‡ Ì„‡ ˙ÓB˜k¿«»»ƒ¿≈

‡˙È‡„k) ˙BÓB˜(כמובא=) ƒ¿ƒ»
ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÎqÓa5,˙BÎÈÏ‰ '· ‡e‰ ÈzÎl‰˙‰Â ÔÈ�ÚÂ ,( ¿«∆∆«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿ƒ¬ƒ

Ï ‰ÏÚÓÏÓ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓe ‰hÓ6‡·Ï „È˙ÚlL e�ÈÈ‰ , ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿«»¿«¿»«¿∆¿»ƒ»…
˙BÏÚn‰ '· eÈ‰È7¯‡·nÎÂ ,8„Î„k ÈzÓNÂ' ÔÈ�Úa Ìb ƒ¿««¬¿«¿…»«»ƒ¿»¿«¿ƒ«¿…

'CÈ˙LÓL9,יהיה לבוא שלעתיד בגמרא כך על נאמר ÔÈ„Îeאשר ÔÈ„k ƒ¿…«ƒ¿≈¿≈
זה) וכדברי זה ‰BÏÚn˙10(=כדברי '· eÈ‰È ‡·Ï „È˙ÚÏc הן, ƒ¿»ƒ»…ƒ¿««¬

בעלייהB·Úc„‰המעלה eהכרוכה ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓהקיימת המעלה הן «¬»ƒ¿«»¿«¿»
בירידה הכרוכה hÓÏ‰.בעבודה ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
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n"cyz'd ,xii` f"i ,izewga zyxt zay

ÔÈ·‰Ïe,הּגאּלה עם הּנ"ל ּבעבֹודה הּמיחדת הּׁשּיכּות ¿»ƒְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֻֻ
ידּוע מלא11הּנה תֹולדֹות אּלה נאמר ּדבּתֹורה ְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָ

תֹולדֹות אּלה העֹולם, ּבבריאת אחת ּפעם ּפעמים, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָב'
ּבהּבראם והארץ ּפרץ12הּׁשמים לידת לגּבי ב' ּופעם , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּפרץ תֹולדֹות אּלה מׁשיח, ּבא ב'13ׁשּמּמּנּו ׁשהם ּדאף , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּדענין עצמם, ּבפני זמּנים ּובב' עצמם ּבפני ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָענינים
למּטה, מלמעלה הּוא העֹולם ׁשּבבריאת מלא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּתֹולדֹות
נברא מּלּואֹו על הּקּב"ה, עלֿידי העֹולם נברא ,14ּדכן ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

נפעל לבא ּדלעתיד מלא ּתֹולדֹות ענין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן
זאת ּבכל למעלה, מּלמּטה ועבֹודתינּו, מעׂשינּו ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹעלֿידי
מעׂשינּו עלֿידי ׁשּנעׂשה מלא, ּתֹולדֹות ענין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּנה
הראׁשֹון, מלא תֹולדֹות ּבאּלה ּגם עּלּוי ּפֹועל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָועבֹודתנּו,
עלֿידי ׁשהּוא ּכפי מּלּואֹו על העֹולם ּבבריאת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָהיינּו

ַָָהּקּב"ה.

¯e‡·eרּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ידּוע ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
ּדירה15ז"ל יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

לֹו לעׂשֹות הּבריאה, ּכּונת ּתכלית וזהּו ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָּבתחּתֹונים.
ּבתחּתֹונים ּדירה ּכבר16יתּבר למעלה ּדמּצד והינּו, . ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ׁשּבני אּלא לכּתחּלה, העֹולם ּבבריאת זֹו ּכּונה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׁשנּה
צריכים עבֹודתם עלֿידי מןיׂשראל זֹו, ּתאוה להמׁשי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

הּפעל אל הּכח ּומן הּכח אל ועלֿידיֿזה17הּתאוה . ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹ
ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף האדם עלֿידי18נעׂשה , ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

לעתיד יהיה זה ּדענין ּבפעל, הּדירה את לעׂשֹות ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹעבֹודתֹו
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ג.)11 פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר ד.)12ראה ב, יח.)13בראשית ד, ג.)14רות פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר נשא)15ראה תנחומא ראה

ו. פי"ג, במדב"ר ובכ"מ.)16טז. ואילך. פל"ו תניא וש"נ.)17ראה ואילך. 283 ע' ח"כ לקו"ש ב.)18ראה קיט, א. י, שבת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙„ÁÈn‰ ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰ÏeהקיימתÏ"p‰ ‰„B·Úaבקיום הכרוכה ¿»ƒ««»«¿À∆∆»¬»««
ויגיעה בעמל הכרוך באופן ודווקא ובמעשה בדיבור במחשבה ÌÚƒהמצוות

‰l‡b‰העתידהÚe„È ‰p‰ ,11'˙B„ÏB˙ ‰l‡' ¯Ó‡� ‰¯Bz·c «¿À»ƒ≈»«¿«»∆¡«≈∆¿
'‡l‰בכתיב ,ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·a ˙Á‡ ÌÚt ,ÌÈÓÚt '· ‡ÏÓ»≈¿»ƒ««««ƒ¿ƒ«»»≈∆

ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙¿«»«ƒ¿»»∆
'Ì‡¯a‰a12'· ÌÚÙe , ¿ƒ»¿»««

epnnL ı¯t ˙„ÈÏ Èa‚Ï¿«≈≈«∆∆∆ƒ∆
˙B„ÏB˙ ‰l‡' ,ÁÈLÓ ‡a»»ƒ«≈∆¿

'ı¯t13'· Ì‰L Û‡c , ∆∆¿«∆≈
'··e ÌÓˆÚ È�Ùa ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿
ÔÈ�Úc ,ÌÓˆÚ È�Ùa ÌÈpÓÊ¿«ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«

'˙B„ÏBz'בכתיב המופיע ¿
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·aL ‡ÏÓ»≈∆ƒ¿ƒ«»»

‡e‰השלימות סוג על רומז

הבאה האלוקית בהתגלות הקיים

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓהתגלות ƒ¿«¿»¿«»
העולם של במציאותו הקשורה

צורך שיהיה מבלי שהוא, כפי

מגדרו �·¯‡ביציאתו ÔÎc ,¿≈ƒ¿»
,‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰»»«¿≈«»»
שהעולם חז"ל אומרים כך על

‡¯·� B‡elÓ ÏÚ14כלומר «ƒƒ¿»
העולם מתחילתו בשלימותו,

כלי שהוא כזה באופן נברא

ההתגלות את להכיל מוכשר

בתוכו התגלות,האלוקית אמנם

ב קשורה ‰ÌÏÂÚזו Ï˘ Â˙ÂÓÈÏ˘

במוגבלותו, כרוכה היא ובמילא

ÔÈ�Ú ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
'˙B„ÏBz'בכתיב המופיע ¿

,‡·Ï „È˙ÚÏc ‡ÏÓהרי »≈ƒ¿»ƒ»…
ב קשורה זו ˘Â˙ÂÓÈÏהתגלות

‡¯Â·‰ Ï˘ ˙Ï·‚ÂÓ È˙Ï·‰

בו קיימת איננה ולכן כשלעצמו העולם של משלימותו מעלה למעלה שהינה

זה דבר אלא הבריאה e�˙„B·ÚÂ,בתחילת e�ÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ÏÚÙ�אשר ƒ¿««¿≈«¬≈«¬»≈
מגדרינו ויציאה מציאותינו התבטלות היא עבודתינו של «»¿hÓlÓƒ‰משמעותה

ÔÈ�Ú ‰p‰ ˙‡Ê ÏÎa ,‰ÏÚÓÏשל NÚpL‰זה ,'‡ÏÓ Y ˙B„ÏBz' ¿«¿»¿»…ƒ≈ƒ¿«¿»≈∆«¬»
,e�È˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ È„ÈŒÏÚבשלימותו הקיים היתרון את שולל איננו «¿≈«¬≈«¬»≈

הוא אדרבא אלא העולם של ˙B„ÏB˙הראשונה ‰l‡'a Ìb ÈelÚ ÏÚBt≈ƒ«¿≈∆¿
e�ÈÈ‰ ,ÔBL‡¯‰ '‡ÏÓ Yהכרוכה מוגבלת הבלתי האלוקית ההתגלות »≈»ƒ«¿

הקיימת האלוקית ההתגלות עם תתחבר למעלה מלמטה »È¯·aƒ¿ƒ‡˙בעלייה

‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰L ÈÙk B‡elÓ ÏÚ ÌÏBÚ‰מלמעלה בירידתו »»«ƒ¿ƒ∆«¿≈«»»
בצורה.למטה היא אף תתקבל מוגבלת הבלתי ההתגלות אחרות: במילים

גם שהוא כזה באופן והאדם העולם של המוגבלת מציאותו בתוך 'מיושבת'

איתה. ולהתאחד להפנימה יוכל כן

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó Úe„È»««∆»¿«≈

Ï"Ê15‰"aw‰ ‰e‡˙� «ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙aלו שתהיה תאוותו ¿«¿ƒ
של מציאותם בתוך דווקא דירה

התחתונים e‰ÊÂהנבראים .¿∆
,‰‡È¯a‰ ˙�ek ˙ÈÏÎz«¿ƒ«»««¿ƒ»
עבודת תכלית כן גם זו ובמילא

C¯a˙Èהאדם BÏ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿»≈
ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc16. ƒ»¿«¿ƒ

‰ÏÚÓÏ „vÓc ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ«¿«¿»
הוא ברוך הקדוש של מצידו

d�LÈ ¯·kבשלימות ¿»∆¿»
של ותאווהek�‰התממשותה «»»

BÊעודÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·aƒ¿ƒ«»»
‰lÁzÎÏשל מחשבתו שהרי ¿«¿ƒ»

המהווה זו היא הוא ברוך הקדוש

בכל אותו ומקיימת העולם את

הבורא של מחשבתו כן ואם רגע

ממלאה בעולם דירתו אודות

העולם את È�aLכבר ‡l‡ ,∆»∆¿≈
Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈¬»»

CÈLÓ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆולהוריד ¿ƒƒ¿«¿ƒ
BÊ ‰Â‡zהמציאות לתוך «¬»

‰ÈÂÏ‚‰העולם כשם,של שהרי

היותו עם בעצמו ברוך שהקדוש

עם ביחד אך מקום בכל נמצא

למציאותו כלל שייך איננו כך

היותה עם הוא ברוך הקדוש של מחשבתו כן כמו הנברא, של המוגבלת

לכן בתוכה. מורגשת איננה כך עם ביחד אך כולה המציאות את ממלאה

הבורא, של בעצמותו כמוסה היא בו העליון ממקומה להורידה צריך תחילה

‰Ákלהורידה Ï‡ ‰Â‡z‰ ÔÓהעולם של הרוחני השורש מכןeאל לאחר ƒ««¬»∆«…«
ÏÚt‰ Ï‡ Ák‰ ÔÓ17‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ את. בשלימות מממש שהאדם ƒ«…«∆«…«¿«¿≈∆

הבורא של NÚÓa‰תאוותו ‰"aw‰Ï ÛzL Ì„‡‰ ‰NÚ�«¬∆»»»À»««»»¿«¬≈
˙ÈL‡¯a18‰¯Èc‰ ˙‡ ˙BNÚÏ B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ,ÔÈ�Úc ,ÏÚÙa ¿≈ƒ«¿≈¬»«¬∆«ƒ»¿…«¿ƒ¿»

‰Êבעולם בדירתו הבורא של השלימה התגלותו È˙ÚÏ„כלומר ‰È‰È ∆ƒ¿∆∆»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



ז n"cyz'd ,xii` f"i ,izewga zyxt zay

ÔÈ·‰Ïe,הּגאּלה עם הּנ"ל ּבעבֹודה הּמיחדת הּׁשּיכּות ¿»ƒְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֻֻ
ידּוע מלא11הּנה תֹולדֹות אּלה נאמר ּדבּתֹורה ְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָ

תֹולדֹות אּלה העֹולם, ּבבריאת אחת ּפעם ּפעמים, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָב'
ּבהּבראם והארץ ּפרץ12הּׁשמים לידת לגּבי ב' ּופעם , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּפרץ תֹולדֹות אּלה מׁשיח, ּבא ב'13ׁשּמּמּנּו ׁשהם ּדאף , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּדענין עצמם, ּבפני זמּנים ּובב' עצמם ּבפני ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָענינים
למּטה, מלמעלה הּוא העֹולם ׁשּבבריאת מלא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּתֹולדֹות
נברא מּלּואֹו על הּקּב"ה, עלֿידי העֹולם נברא ,14ּדכן ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

נפעל לבא ּדלעתיד מלא ּתֹולדֹות ענין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן
זאת ּבכל למעלה, מּלמּטה ועבֹודתינּו, מעׂשינּו ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹעלֿידי
מעׂשינּו עלֿידי ׁשּנעׂשה מלא, ּתֹולדֹות ענין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּנה
הראׁשֹון, מלא תֹולדֹות ּבאּלה ּגם עּלּוי ּפֹועל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָועבֹודתנּו,
עלֿידי ׁשהּוא ּכפי מּלּואֹו על העֹולם ּבבריאת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָהיינּו

ַָָהּקּב"ה.

¯e‡·eרּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ידּוע ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
ּדירה15ז"ל יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

לֹו לעׂשֹות הּבריאה, ּכּונת ּתכלית וזהּו ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָּבתחּתֹונים.
ּבתחּתֹונים ּדירה ּכבר16יתּבר למעלה ּדמּצד והינּו, . ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ׁשּבני אּלא לכּתחּלה, העֹולם ּבבריאת זֹו ּכּונה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׁשנּה
צריכים עבֹודתם עלֿידי מןיׂשראל זֹו, ּתאוה להמׁשי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

הּפעל אל הּכח ּומן הּכח אל ועלֿידיֿזה17הּתאוה . ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹ
ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף האדם עלֿידי18נעׂשה , ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

לעתיד יהיה זה ּדענין ּבפעל, הּדירה את לעׂשֹות ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹעבֹודתֹו
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˙„ÁÈn‰ ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰ÏeהקיימתÏ"p‰ ‰„B·Úaבקיום הכרוכה ¿»ƒ««»«¿À∆∆»¬»««
ויגיעה בעמל הכרוך באופן ודווקא ובמעשה בדיבור במחשבה ÌÚƒהמצוות

‰l‡b‰העתידהÚe„È ‰p‰ ,11'˙B„ÏB˙ ‰l‡' ¯Ó‡� ‰¯Bz·c «¿À»ƒ≈»«¿«»∆¡«≈∆¿
'‡l‰בכתיב ,ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·a ˙Á‡ ÌÚt ,ÌÈÓÚt '· ‡ÏÓ»≈¿»ƒ««««ƒ¿ƒ«»»≈∆

ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙¿«»«ƒ¿»»∆
'Ì‡¯a‰a12'· ÌÚÙe , ¿ƒ»¿»««

epnnL ı¯t ˙„ÈÏ Èa‚Ï¿«≈≈«∆∆∆ƒ∆
˙B„ÏB˙ ‰l‡' ,ÁÈLÓ ‡a»»ƒ«≈∆¿

'ı¯t13'· Ì‰L Û‡c , ∆∆¿«∆≈
'··e ÌÓˆÚ È�Ùa ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿
ÔÈ�Úc ,ÌÓˆÚ È�Ùa ÌÈpÓÊ¿«ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«

'˙B„ÏBz'בכתיב המופיע ¿
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·aL ‡ÏÓ»≈∆ƒ¿ƒ«»»

‡e‰השלימות סוג על רומז

הבאה האלוקית בהתגלות הקיים

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓהתגלות ƒ¿«¿»¿«»
העולם של במציאותו הקשורה

צורך שיהיה מבלי שהוא, כפי

מגדרו �·¯‡ביציאתו ÔÎc ,¿≈ƒ¿»
,‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰»»«¿≈«»»
שהעולם חז"ל אומרים כך על

‡¯·� B‡elÓ ÏÚ14כלומר «ƒƒ¿»
העולם מתחילתו בשלימותו,

כלי שהוא כזה באופן נברא

ההתגלות את להכיל מוכשר

בתוכו התגלות,האלוקית אמנם

ב קשורה ‰ÌÏÂÚזו Ï˘ Â˙ÂÓÈÏ˘

במוגבלותו, כרוכה היא ובמילא

ÔÈ�Ú ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«
'˙B„ÏBz'בכתיב המופיע ¿

,‡·Ï „È˙ÚÏc ‡ÏÓהרי »≈ƒ¿»ƒ»…
ב קשורה זו ˘Â˙ÂÓÈÏהתגלות

‡¯Â·‰ Ï˘ ˙Ï·‚ÂÓ È˙Ï·‰

בו קיימת איננה ולכן כשלעצמו העולם של משלימותו מעלה למעלה שהינה

זה דבר אלא הבריאה e�˙„B·ÚÂ,בתחילת e�ÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ ÏÚÙ�אשר ƒ¿««¿≈«¬≈«¬»≈
מגדרינו ויציאה מציאותינו התבטלות היא עבודתינו של «»¿hÓlÓƒ‰משמעותה

ÔÈ�Ú ‰p‰ ˙‡Ê ÏÎa ,‰ÏÚÓÏשל NÚpL‰זה ,'‡ÏÓ Y ˙B„ÏBz' ¿«¿»¿»…ƒ≈ƒ¿«¿»≈∆«¬»
,e�È˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ È„ÈŒÏÚבשלימותו הקיים היתרון את שולל איננו «¿≈«¬≈«¬»≈

הוא אדרבא אלא העולם של ˙B„ÏB˙הראשונה ‰l‡'a Ìb ÈelÚ ÏÚBt≈ƒ«¿≈∆¿
e�ÈÈ‰ ,ÔBL‡¯‰ '‡ÏÓ Yהכרוכה מוגבלת הבלתי האלוקית ההתגלות »≈»ƒ«¿

הקיימת האלוקית ההתגלות עם תתחבר למעלה מלמטה »È¯·aƒ¿ƒ‡˙בעלייה

‰"aw‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰L ÈÙk B‡elÓ ÏÚ ÌÏBÚ‰מלמעלה בירידתו »»«ƒ¿ƒ∆«¿≈«»»
בצורה.למטה היא אף תתקבל מוגבלת הבלתי ההתגלות אחרות: במילים

גם שהוא כזה באופן והאדם העולם של המוגבלת מציאותו בתוך 'מיושבת'

איתה. ולהתאחד להפנימה יוכל כן

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó Úe„È»««∆»¿«≈

Ï"Ê15‰"aw‰ ‰e‡˙� «ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙aלו שתהיה תאוותו ¿«¿ƒ
של מציאותם בתוך דווקא דירה

התחתונים e‰ÊÂהנבראים .¿∆
,‰‡È¯a‰ ˙�ek ˙ÈÏÎz«¿ƒ«»««¿ƒ»
עבודת תכלית כן גם זו ובמילא

C¯a˙Èהאדם BÏ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿»≈
ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc16. ƒ»¿«¿ƒ

‰ÏÚÓÏ „vÓc ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ«¿«¿»
הוא ברוך הקדוש של מצידו

d�LÈ ¯·kבשלימות ¿»∆¿»
של ותאווהek�‰התממשותה «»»

BÊעודÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·aƒ¿ƒ«»»
‰lÁzÎÏשל מחשבתו שהרי ¿«¿ƒ»

המהווה זו היא הוא ברוך הקדוש

בכל אותו ומקיימת העולם את

הבורא של מחשבתו כן ואם רגע

ממלאה בעולם דירתו אודות

העולם את È�aLכבר ‡l‡ ,∆»∆¿≈
Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈¬»»

CÈLÓ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆולהוריד ¿ƒƒ¿«¿ƒ
BÊ ‰Â‡zהמציאות לתוך «¬»

‰ÈÂÏ‚‰העולם כשם,של שהרי

היותו עם בעצמו ברוך שהקדוש

עם ביחד אך מקום בכל נמצא

למציאותו כלל שייך איננו כך

היותה עם הוא ברוך הקדוש של מחשבתו כן כמו הנברא, של המוגבלת

לכן בתוכה. מורגשת איננה כך עם ביחד אך כולה המציאות את ממלאה

הבורא, של בעצמותו כמוסה היא בו העליון ממקומה להורידה צריך תחילה

‰Ákלהורידה Ï‡ ‰Â‡z‰ ÔÓהעולם של הרוחני השורש מכןeאל לאחר ƒ««¬»∆«…«
ÏÚt‰ Ï‡ Ák‰ ÔÓ17‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ את. בשלימות מממש שהאדם ƒ«…«∆«…«¿«¿≈∆

הבורא של NÚÓa‰תאוותו ‰"aw‰Ï ÛzL Ì„‡‰ ‰NÚ�«¬∆»»»À»««»»¿«¬≈
˙ÈL‡¯a18‰¯Èc‰ ˙‡ ˙BNÚÏ B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ,ÔÈ�Úc ,ÏÚÙa ¿≈ƒ«¿≈¬»«¬∆«ƒ»¿…«¿ƒ¿»

‰Êבעולם בדירתו הבורא של השלימה התגלותו È˙ÚÏ„כלומר ‰È‰È ∆ƒ¿∆∆»ƒ
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ּבּתניא (ּכּמבאר העבֹודה ׁשלמּות ּבגמר ויׁש19לבא .( ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּזהּו ּבּבריאה, מּלכּתחּלה היא זֹו ׁשּכּונה ּדמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלֹומר,
ּכן ּגם נרמז ּבפעל, לעׂשֹותּה ׁשּיּוכלּו יׂשראל לבני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּכח

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו הּפסּוק20ּבמה אלקים21על ורּוח ְְְֱִֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשעֹוד והינּו מׁשיח, ׁשל רּוחֹו זֹו הּמים, ּפני על ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמרחפת
ּבמים מים העֹולם (ׁשהיה ּבפרטּיּות הּבריאה 22לפני ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ּבֹו היה ּכבר הּנבראים) ּפרטי ּכל ּבריאת היתה ּכ ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָואחר
ׁשּתתּגּלה והּתכלית הּכּונה היינּו מׁשיח, ׁשל רּוחֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָענין
אלקים (ורּוח זה ּדפסּוק הענין, ּוכפׁשטּות לבא. ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹֹלעתיד
אּלה ׁשּנאמר לפני הּבריאה, ׁשלמּות לפני נאמר ְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָגֹו')
מלא תֹולדֹות גֹו', ּבהּבראם והארץ הּׁשמים ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָתֹולדֹות
ּברא ּבראׁשית הּפסּוק אחרי נאמר זה ׁשענין והגם ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכּנ"ל.
אמרּו הרי מּכלֿמקֹום הארץ, ואת הּׁשמים את ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאלקים

ז"ל אפּלּו23רּבֹותינּו קדמה יׂשראל ׁשל ׁשּמחׁשבּתם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשנה אלּפים לעֹולם קדמה והּתֹורה ּדמּזה24לּתֹורה, , ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָ

וזה ׁשנה), מאלּפים (יֹותר לעֹולם קדמּו ׁשּיׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּובן
ה'יחידה הּוא מׁשיח ׁשהרי מׁשיח, ּבחינת ּגם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכֹולל

יׂשראל ׁשל הּוא,25הּכללית' ּבעֹולם מׁשיח ּפעּלת ואפן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
הּמים ּפני על מרחפת מּלמעלה, מּקיף ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּדהגם
ּומּקיף הּמים אל ׁשּי הּוא מּכלֿמקֹום מהּמים), ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ(למעלה
ּכמאמר מהּמים, מקֹורֹו העֹולם ׁשּכל ּובפרט ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָאֹותם,

ז"ל נֹותן22רּבֹותינּו זה ּולפיכ ּבמים, מים העֹולם ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
עבֹודתם עלֿידי יׂשראל יּוכלּו ּכ ׁשאחר הּכח ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאת

ּבתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו ְְְֲִִִֵַַָָלעׂשֹות
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.ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚבתורת «¿≈¬»»«¬ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
העולם התענוג. כוח הינה 'מים' של הרוחנית שמשמעותם מוסבר החסידות

עונג של מקורו העונג. הוא החיים ומקור החיים כוח שהרי ממים, נוצר כולו

כולו. העולם נברא בכוחו אשר הבורא של בתענוג העליון, בעונג הוא זה

הינה מעליו ה'מקיפה' ה'מרחפת' זה, תענוג מאחורי העומדת הכמוסה הכוונה

הבא דבר ונסתרת, כמוסה זו שכוונה היות עם לכן אשר משיח. של מציאותו

שמציאותו עולם מול עומד יומית היום בעבודתו שיהודי בכך ביטוי לידי

הכמוס הכוח את לגלות היהודי של בכוחו אך חשוכה, להיות יכולה הגלויה

משיח. של רוחו עצמו, העולם של
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n"cyz'd ,xii` f"i ,izewga zyxt zay

‰p‰Âׁשּמביאים ּבעֹולם, ּדיׂשראל העבֹודה לאפן ּבנֹוגע ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשהיא לזה נֹוסף הּנה ׁשלמּותֹו, לתכלית ְְְְִִִֵֵֶֶַָאֹותֹו
ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים (ּבג' למּטה ּבעֹולם להיֹות ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָצריכה

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּומעׂשה), אׁשר26ּדּבּור הּפסּוק על ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָ
ּבתבת נרמז ׁשהּתּקּון היינּו לתּקן, - לעׂשֹות אלקים ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּברא

ידּוע ועלּֿדרֿזה הּתניא27לעׂשֹות. ּבלׁשֹון 28הּדּיּוק ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָ
ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים לבא ּדלעתיד הּגּלּויים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּכל
ּדענין ּבדּיּוק. הּוא מעׂשינּו ּדהּלׁשֹון הּגלּות, זמן 29ּבמׁש ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

מּלׁשֹון ּכפּיה מּלׁשֹון הּוא הּצדקה.30הּמעׂשה על מעׂשין ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
ּכפּיה, מּלׁשֹון הּוא ועבֹודתנּו הּלׁשֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָועלּֿדרֿזה
מעׂשה והיה ּדּבּורֿהּמתחיל הּקדׁש' ּב'אּגרת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוכּמבאר

ׁשלֹום ּבבחינת31הּצדקה היא העבֹודה מעלת ּדעּקר , ְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו העמל. ענין ׁשּזהּו ּוכפּיה, אדם32עׂשּיה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּבאפן להיֹות צרי האדם עבֹודת ּדעּקר יּולד, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹלעמל
עלֿידי הּגאּולה אפן עם ּגם זה לקּׁשר ויׁש ּדוקא. ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּדעמל
(וכּמבאר אדם ּבּתאר נקרא הּוא ׁשּגם צדקנּו, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹמׁשיח

(ּבׁש מקֹומֹות האמּונהּבכּמה ּבמה34ועֹוד33ער ( ְְְְְֱַַַַָָָ
ירּום35ּׁשּכתּוב עבּדי יׂשּכיל הּנה צדקנּו) מׁשיח (על ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

אחר), ּבצרּוף אדם אֹותּיֹות הּוא ּדמאד מאד, וגבּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹונּׂשא
לֹומר ויׁש יּולד. לעמל ּדאדם הענין חל עליו ּגם ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָָּובמילא

סנהדרין ּבמּסכת ּבּגמרא ׁשּמבאר מה ׁשּמׁשיח36ׁשּזהּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וכּלן חלאים, סֹובלי ענּיי ּבין ויתיב רֹומי ּבׁשערי ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֻיֹוׁשב
אמר חד, ואסיר חד ׁשרי איהּו זימנא, ּבחד ואסירי ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשרּו
את לגאל ׁשּיּוכל היינּו וכּו', מעּכב ּדלא מּבעינא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּדילמא

חדא. ּוברגעא חדא ּבׁשעּתא מּיד, ְְְְְֳֳִִִֵַָָָָָָיׂשראל
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שם.)26 ובפרש"י ו פי"א, ב"ר ובכ"מ.)27ראה רפל"ז. לתניא לוי"צ לקוטי (ע')29שם.)28ראה תרצ"ט דוד ועבדי ד"ה ראה
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ט n"cyz'd ,xii` f"i ,izewga zyxt zay

‰p‰Âׁשּמביאים ּבעֹולם, ּדיׂשראל העבֹודה לאפן ּבנֹוגע ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשהיא לזה נֹוסף הּנה ׁשלמּותֹו, לתכלית ְְְְִִִֵֵֶֶַָאֹותֹו
ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים (ּבג' למּטה ּבעֹולם להיֹות ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָצריכה

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּומעׂשה), אׁשר26ּדּבּור הּפסּוק על ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָ
ּבתבת נרמז ׁשהּתּקּון היינּו לתּקן, - לעׂשֹות אלקים ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּברא

ידּוע ועלּֿדרֿזה הּתניא27לעׂשֹות. ּבלׁשֹון 28הּדּיּוק ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָ
ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים לבא ּדלעתיד הּגּלּויים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּכל
ּדענין ּבדּיּוק. הּוא מעׂשינּו ּדהּלׁשֹון הּגלּות, זמן 29ּבמׁש ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

מּלׁשֹון ּכפּיה מּלׁשֹון הּוא הּצדקה.30הּמעׂשה על מעׂשין ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
ּכפּיה, מּלׁשֹון הּוא ועבֹודתנּו הּלׁשֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָועלּֿדרֿזה
מעׂשה והיה ּדּבּורֿהּמתחיל הּקדׁש' ּב'אּגרת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוכּמבאר

ׁשלֹום ּבבחינת31הּצדקה היא העבֹודה מעלת ּדעּקר , ְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו העמל. ענין ׁשּזהּו ּוכפּיה, אדם32עׂשּיה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּבאפן להיֹות צרי האדם עבֹודת ּדעּקר יּולד, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹלעמל
עלֿידי הּגאּולה אפן עם ּגם זה לקּׁשר ויׁש ּדוקא. ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּדעמל
(וכּמבאר אדם ּבּתאר נקרא הּוא ׁשּגם צדקנּו, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹמׁשיח

(ּבׁש מקֹומֹות האמּונהּבכּמה ּבמה34ועֹוד33ער ( ְְְְְֱַַַַָָָ
ירּום35ּׁשּכתּוב עבּדי יׂשּכיל הּנה צדקנּו) מׁשיח (על ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

אחר), ּבצרּוף אדם אֹותּיֹות הּוא ּדמאד מאד, וגבּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹונּׂשא
לֹומר ויׁש יּולד. לעמל ּדאדם הענין חל עליו ּגם ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָָּובמילא

סנהדרין ּבמּסכת ּבּגמרא ׁשּמבאר מה ׁשּמׁשיח36ׁשּזהּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וכּלן חלאים, סֹובלי ענּיי ּבין ויתיב רֹומי ּבׁשערי ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֻיֹוׁשב
אמר חד, ואסיר חד ׁשרי איהּו זימנא, ּבחד ואסירי ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשרּו
את לגאל ׁשּיּוכל היינּו וכּו', מעּכב ּדלא מּבעינא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּדילמא

חדא. ּוברגעא חדא ּבׁשעּתא מּיד, ְְְְְֳֳִִִֵַָָָָָָיׂשראל
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התניא בספר כן‰e‡משפט aגם ¯‡·nÎÂ ,'‰iÙk' ÔBLlÓחלק ƒ¿¿ƒ»¿«¿…»¿

התניא ספר של ‰L„w'הרביעי ˙¯b‡'באגרת ,ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac ƒ∆∆«…∆ƒ««¿ƒ
'ÌBÏL ‰˜„v‰ ‰NÚÓ ‰È‰Â'31‡È‰ '‰„B·Ú'‰ ˙ÏÚÓ ¯wÚc , ¿»»«¬≈«¿»»»¿ƒ««¬«»¬»ƒ

כרוכה BÓÎeכאשר .ÏÓÚ‰ ÔÈ�Ú e‰fL ,'‰iÙÎ'e '‰iNÚ' ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ»∆∆ƒ¿«∆»»¿
·e˙kL32CÈ¯ˆ Ì„‡‰ ˙„B·Ú ¯wÚc ,'„ÏeÈ ÏÓÚÏ Ì„‡' ∆»»»¿»»»¿ƒ«¬«»»»»ƒ

ÏÓÚc ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿…∆¿»»
Ìb ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ .‡˜Âc«¿»¿≈¿«≈∆«
È„ÈŒÏÚ ‰Ïe‡b‰ ÔÙ‡ ÌÚƒ…∆«¿»«¿≈
‡e‰ ÌbL ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈∆«
'Ì„‡' ¯‡za ‡¯˜�ƒ¿»«…«»»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nÎÂ)¿«¿…»¿«»¿
‰�eÓ‡‰ ¯ÚLa)33 ¿««»¡»

„BÚÂ34·e˙kM ‰Óa (35 ¿¿«∆»
‰p‰' (e�˜„ˆ ÁÈLÓ ÏÚ)«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈
‡O�Â Ìe¯È Èc·Ú ÏÈkNÈ«¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»

c ,'„‡Ó d·‚Âהמילה אותיות ¿»«¿…ƒ
˙Bi˙B‡ ‡e‰ '„‡Ó'המילה ¿…ƒ
¯Á‡ Ûe¯ˆa 'Ì„‡'כלומר »»¿≈«≈

האותיות סדר ),בשינוי
ÏÁ ÂÈÏÚ Ìb ‡ÏÈÓ·e¿≈»«»»»
ÏÓÚÏ Ì„‡'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿»»¿»»
e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ .'„ÏeÈ»¿≈«∆∆
‡¯Óba ¯‡·nL ‰Ó«∆¿…»«¿»»
ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÎqÓa36 ¿«∆∆«¿∆¿ƒ

È¯ÚLa ·LBÈ ÁÈLnL∆»ƒ«≈¿«¬≈
Èi�Ú ÔÈa ·È˙ÈÂ ÈÓB¯ƒ¿»≈≈¬ƒ≈

ÌÈ‡ÏÁ ÈÏ·BÒבין (=ויושב ¿≈√»ƒ
שונים, חוליים סובלי עניים

e¯Lמנוגעים) ÔlÎÂ ,¿À»»
‡�ÓÈÊ „Áa È¯ÈÒ‡Âוכל=) «¬ƒ≈¿«ƒ¿»

מתירים [מלבדו] העניים

[את מחליפים כלומר וקושרים,

אברי כל שעל התחבושות כל

אחת) בבת È¯Lגופם] e‰È‡ ,ƒ»≈
„Á ¯ÈÒ‡Â „Á,הוא=) «»»ƒ«

[תחבושת] מתיר משיח, כלומר

ביחד]) שניים מתיר אינו במקומה, [מיד אחת וחובש וקושר התנהגותו,אחת

ש מכך נובעת eÎÂ'זו ·kÚÓ ‡Ïc ‡�ÈÚaÓ ‡ÓÏÈc ¯Ó‡הוא=) »«ƒ¿»ƒ¿≈»¿…¿«≈¿
את שאחבוש עד אתעכב שלא ישראל], את [לגאול אדרׁש אני שמא ֵֶָאומר:

שוב התחבושות ‰e�ÈÈכל מנת, על היא זו ‡˙התנהגותו Ï‡‚Ï ÏÎeiL «¿∆«ƒ¿…∆
‡„Á ‡Ú‚¯·e ‡„Á ‡zÚLa ,„iÓ Ï‡¯NÈוברגע אחת (=בשעה ƒ¿»≈ƒ»¿«¿»√»¿ƒ¿»√»

הג.אחד) את להביא מנת על ועמל ביגיעה הצורך מודגשכלומר לעולם אולה
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eklzי izewga m`

e‰ÊÂ'ּבג העבֹודה ּדהינּו גֹו', ּתלכּו ּבחּקֹותי אם ¿∆ְְְְֲִֵֵַַָָֻ
ׁשהם ּדאף ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָהּלבּוׁשים
הּתֹורה קּיּום הּוא עלֿידם מּכלֿמקֹום הּנפׁש, ְִִֵֶֶַַַָָָָָלבּוׁשי

ּבתחּלתֹו ּבּתניא (ּכדאיתא ועלּֿדרֿזה37ּומצוֹותיה ,( ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
נּתנה ּבפרּוׁשּה (ּדתֹורה ּכהנים' ה'ּתֹורת ּכפרּוׁש )38קאי ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

ּבחינת ׁשּזהּו הּיגיעה, ּבחינת ּבּתֹורה, העמל ענין ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
לכל ּבאים עלֿידיֿזה ׁשּבּנפׁש, החקיקה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאֹותּיֹות
ּבּזהר וכדאיתא הּפרׁשה. ּבהמׁש המנּויֹות 39הּברכֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּבר עלמא, ּוברא ּבאֹורייתא אסּתּכל ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא
ׁשּבאים ועד עלמא. ּומקּים ּבאֹורייתא ּבּה מסּתּכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָנׁש

ׁשּלאחריֿזה הּיעּודים ּבארצכם,40לכל לבטח ויׁשבּתם , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּובפרט קֹוממּיּות. אתכם ואֹול עד ּבארץ, ׁשלֹום ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָונתּתי
ׁשאנּו אדמֹו"ר, וחמי מֹורי כ"ק ודברי הבטחת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָעלּֿפי
ויקּוים ּדמׁשיחא. ּדעקבתא ּדעקבתא ּבזמן ּכבר ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָעֹומדים
לכם והייתי ּבתֹוככם והתהּלכּתי ּׁשּכתּוב מה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָמּיד
צדקנּו. מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹלאלקים,
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ולפיה"מ.)38פ"ד.)37 היד לספר הרמב"ם הקדמת ב.)39ראה קסא, ואילך.)40ח"ב ה כו, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

עצמו. צדקנו משיח של בעבודתו והן ואחד אחד כל של הפרטית בעבודתו הן

של המוחלטת התבטלותו היא והיגיעה העמל של הפנימית המשמעות

'ונפשי בבחינת הנברא, של מבטאתÙÚÎ¯מציאותו זו התבטלות תהיה', לכל

את מעוררת מעלה כלפי מלמטה התבטלותו מישותו. מגדרו, שלו היציאה את

שהיא כמו העליונה ההתגלות

מעלה. למעלה

e‰ÊÂשנאמר '‡Ìמה ¿∆ƒ
e�È‰c ,'B‚ eÎÏz È˙BwÁa¿À«≈≈¿«¿
ÌÈLe·l‰ '‚a ‰„B·Ú‰»¬»¿«¿ƒ
,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc¿«¬»»ƒ«¬∆

Ì‰L Û‡cבשם נקראים ¿«∆≈
LÙp‰ ÈLe·Ïאינם כלומר ¿≈«∆∆

אלא ממש הנפש של עצמותה

בדוגמת שלה, 'לבושים' רק הם

הרי לובש האדם שאותם הבגדים

הם אלא מעצמותו חלק אינם

הבגדים של התפקיד חיצוני, דבר

אל מתגלה האדם שדרכם הוא

לו, שמחוצה שסביבו, המציאות

האמורים הכוחות שלושת גם כך

דיבור מחשבה הנפש, של

הנפש של עצמותה אינם ומעשה,

קשורים הם אלא ממש

על האדם, נפש של בחיצוניותה

בעולם, ופועלת מתגלה היא ידם

הנפש' 'לבושי בשם נקראים הם ˜Ìeiלכן ‡e‰ Ì„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»«»»ƒ
‡˙È‡„k) ‰È˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰(כמובא=)B˙lÁ˙a ‡È�za37,( «»ƒ¿∆»ƒ¿ƒ»««¿»ƒ¿ƒ»

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ'תלכו בחקותי 'אם Le¯Ùk(=מוסב)˜‡Èהפסוק ¿«∆∆∆»≈¿≈
) 'ÌÈ�‰k ˙¯Bz'‰חומש של הפירוש הם זה שבספר חז"ל דברי אשר ««…¬ƒ

בפרוש די לא ה' רצון מהו לדעת מנת ועל פה, שבעל התורה פי על 'ויקרא'

שמבואר הפירוש גם להיות צריך אלא שבכתב שבתורה פסוק כל של הפשוט

פה שבעל הרמב"םבתורה �z�‰'וכלשון dLe¯Ùa ‰¯B˙'c38כלומר ¿»¿≈»ƒ¿»
שבעל שבתורה פירושה עם ביחד סיני בהר רבינו למשה ניתנה שבכתב התורה

‰ÚÈ‚iפה ˙�ÈÁa ,‰¯Bza ÏÓÚ‰ ÔÈ�Ú ÏÚ (L בתורה‰, זה עמל «ƒ¿«∆»»«»¿ƒ««¿ƒ»∆
LÙpaL ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙�ÈÁa e‰f,המאמר בתחילת כאמור ∆¿ƒ«ƒ«¬ƒ»∆«∆∆

ההתאחדות היא האדם בנפש החקיקה אותיות של הרוחנית משמעותן

התאחדות ממש, אחד דבר שהם כך כדי עד הבורא ועם התורה עם המוחלטת

וכמוסה הזמן כל קיימת זו

התגלותה הנפש, של בעצמותה

התבטלות ידי על דווקא נעשית

האדם, של החיצונית מציאותו

הכרוך ŒÏÚבתורה·ÂÏÓÚדבר ,«
ÏÎÏ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„È¿≈∆»ƒ¿»
˙BÈe�Ó‰ ˙BÎ¯a‰«¿»«¿
.‰L¯t‰ CLÓ‰a¿∆¿≈«»»»

‡˙È‡„ÎÂ(וכמובא=) ¿ƒ¿ƒ»
¯‰fa39ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c «…«¿¿»¿ƒ

‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡ ‡e‰∆¿«≈¿«¿»
‡ÓÏÚ ‡¯·eברוך (=הקדוש »»»¿»

את וברא בתורה הסתכל הוא

ÏkzÒÓהעולם) L� ¯a ,««ƒ¿«≈
Ìi˜Óe ‡˙ÈÈ¯B‡a da»¿«¿»¿«≈

‡ÓÏÚבה מסתכל אדם (=בן »¿»
העולם) את ומקיים בתורה

ושל העולם של מציאותו כלומר

מהתורה, נגזרת בו המתרחש כל

כתובות הברכות שכל מכך שלכן

נגזר מכך הרי בפרשתנו בתורה

העולם במציאות גם כן ‰ÌÈ„eÚiשיהיה ÏÎÏ ÌÈ‡aL „ÚÂ .¿«∆»ƒ¿»«ƒƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡lL40ÌBÏL Èz˙�Â' ,'ÌÎˆ¯‡a ÁË·Ï Ìz·LÈÂ' , ∆¿«¬≈∆ƒ«¿∆»∆«¿«¿¿∆¿»«ƒ»
„Ú ,'ı¯‡aגם eשמתקיים .'˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â'התממשותם »»∆«»≈∆¿∆¿ƒ

זה הרי האמורים הדברים של Î"˜מיד È¯·„Â ˙ÁË·‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·ƒ¿»«ƒ«¿»«¿ƒ¿≈
‡˙·˜Úc ÔÓÊa ¯·k ÌÈ„ÓBÚ e�‡L ,¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿∆»¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úcממנו יותר שאין הגלות זמן של אחרון הכי .בקצה ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
ÂבמילאÈ˙ÈÈ‰Â ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â' ·e˙kM ‰Ó „iÓ ÌÈe˜È ƒ«ƒ»«∆»¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆¿»ƒƒ

.e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a ,LnÓ e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa ,'ÌÈ˜Ï‡Ï ÌÎÏ»∆≈…ƒƒ¿≈»¿»≈«»¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
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מוגה בלתי

.ÊÎהחסידות לימוד אודות להזכיר המקום כאן הרי - התורה פנימיות לימוד אודות להמוזכר ...בהמשך
רבי של שמחתו יום בעומר, ל"ג ליום - פרטית בהשגחה - נקבעה בזה הלימוד שהתחלת הטלפון, עלֿידי
תבוא התורה שפנימיות - החסידות דלימוד הענין כללות זהו והרי התורה, דפנימיות מארי יוחאי, בן שמעון

חב"ד. חסידות תורת עלֿידי "יתפרנסון", והשגה, הבנה של באופן
מעינותיך ד"יפוצו הענין נפעל שעלֿידיֿזה – בזה) וכיוצא רדיו (וכן הטלפון עלֿידי שבלימוד ומהמעלות

ביותר: נעלה באופן חוצה"

ביחס כפשוטו, "חוצה" ממש, ה"חוצה" למקום עד יבואו החסידות דתורת שהמעיינות - היא הכוונה תכלית
נעלית בדרגא להיותו "חוצה", של ענין שייך לא ב"גןֿעדן" שהרי ממנו, למטה תחתון שאין הגשמי הזה לעולם
אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני ד"תמיד העילוי ישנו ישראל שבארץ למרות כי ישראל, מארץ יותר

של171שנה" באופן היא שאז אלא בפרשתנו), מדובר (אודותם בלתיֿרצויים ענינים היא סובלת מכלֿמקום, ,

וכלל172"שממה" כלל בלתיֿרצוי דבר סובל שאינו גןֿעדן, מהֿשאיןֿכן ביחס173, - פירושו "חוצה" כן, ואם ,
ממנו. למטה תחתון שאין הגשמי הזה לעולם

באים שעלֿידיֿזה מכיון בזה), (וכיוצא הטלפון עלֿידי הוא הלימוד כאשר מיוחדת מעלה - זה ובענין
שלמעלה באופן כלומר, הדברים, נאמרים שבו ממש רגע ובאותו תבל, קצוי בכל החסידות דתורת המעיינות

ומקום. דזמן מהגבלות

קטן זמן שזהו מכיון מכלֿמקום, – עלֿכלֿפנים) קטן (הכי זמן משך איזה יקח שהדבר שבהכרח [ואף
רגעים כ"ד או י"ח - הדעות (לב' מיל הילוך מכדי פחות רק לא דיבור"174ביותר, כדי מ"תוך פחות אפילו אלא ,(

דוגמא הדבר מהווה הזה דעולם המושגים לפי הרי כמימרא", "רגע רבי"), עליך "שלום התיבות אמירת (משך
מזו. יותר קרובה דוגמא לנו שאין מכיון לגמרי, הזמן מהגבלת שלמעלה לענין ומשל

לדבר: דוגמא

סוף" להם שאין "מים בשם בהלכה נקרא הגדול" והגבלה,175ה"ים במדידה הם הים שמי למרות כלומר: .
בים יש טיפות כמה לשער שיכולים שאמרו דוגמתם176ועד ריבוי שאין הים דמי הריבוי עוצם מפני מכלֿמקום, ,

מזו. יותר קרובה דוגמא לנו שאין מכיון "איןֿסוף", של לענין ודוגמא משל זה הרי - הזה בעולם

בעולם לבוא יכול אינו - ממש הזמן מהגבלת שלמעלה ענין וכן ממש, "איןֿסוף" של ענין קצת: אחר בסגנון
איןֿסוף של ענין בעולם מתגלה כאשר ולכן, לאמיתתו, שהוא כמו והגבלה) מדידה הוא ענינו (שכל הגשמי הזה

כנ"ל. בלבד, לכך ודוגמא מעין של באופן בא זה הרי - כו'

מפאנוועלֿ הרמ"ע שכתב מה ז"ל177דרך רבותינו מאמר גדולות178בפירוש "הרים שכתוב למה בנוגע
מדברת שהיא התורה על לומר יתכן כיצד תמוה: שלכאורה - הבאי" בלשון תורה ש"דיברה בשמים", ובצורות
ממש, בשמים" ובצורות גדולות ד"ערים הענין ישנו דבר של שלאמיתו - בזה הביאור אלא הבאי"?! "בלשון
בעליונים מדברת התורה (שהרי הענינים לרוחניות - היא בזה התורה כוונת ועיקר ברוחניות, הוא זה שענין אלא

בתחתונים "דרך179ורומזת אם כי כפשוטו, הדבר שיהיה שייך לא - דלמטה בעולם נמשך זה ענין כאשר אבל ,(

בלבד. הבאי"

מדידה של באופן זה הרי (שבעצם בלבד שלך" "מאד היותו שלמרות מאדך", ד"בכל בענין הביאור גם וזהו
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סע"א.176) י, הוריות
סע"ג.177) שלו בשו"ת
כח.178) א, דברים עה"פ בפרש"י הובא א. כט, תמיד ב. צ, חולין
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מוגה בלתי
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בעליונים מדברת התורה (שהרי הענינים לרוחניות - היא בזה התורה כוונת ועיקר ברוחניות, הוא זה שענין אלא

בתחתונים "דרך179ורומזת אם כי כפשוטו, הדבר שיהיה שייך לא - דלמטה בעולם נמשך זה ענין כאשר אבל ,(

בלבד. הבאי"
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האמיתי "מאד" עם הוא קשור והגבלה), ממדידה שלמעלה באופן זה הרי אליו שביחס אלא כי180והגבלה, -

באופן בלבד, ודוגמא מעין של באופן אם כי שהיא, כמו למטה להמשך יכולה אינה האמיתי "מאד" בחינת
שלך"]. ד"מאד

בעולמנו): השייך (באופן הנצחיות ענין בזה מודגש כן וכמו

מקומות בכמה הבראם181מבואר כיום חזקים להיותם - הנצחיות ענין נראה השמים דצבא ,182שבנבראים

הבחיי ובלשון בריאתו, עם ומיד תיכף מתחילה שבו ההפסידות הרי בלבד, זמן למשך שקיומו דבר :183כי:

זה הרי הבראם, כיום חזקים שהם נבראים שישנם רואים כאשר ולכן, להתייבש, מתחיל שנולד משעה התינוק
זה הרי - שנין) אלפי שית (לאחרי מציאותם שתתבטל ומה הבורא), רצון (מצד שבהם הנצחיות טבע על מורה

מציאותם. שתתבטל מיוחד רצון שיהיה מפני

שלפניֿזה בהתוועדות המבואר עם גם קשור זה ענין אגב: מאין"184[דרך "יש לברוא יכול היה שהקב"ה
ורגע]. רגע בכל מציאותו את לחדש צורך יהיה ולא נצחי, בקיום וקיים חי שיהיה באופן

לעניננו: ובנוגע

החס לימוד מתוךכאשר - אופן באותו ופעם פעם בכל הדברים את ולשמוע לחזור שיכולים באופן הוא ידות
הנצחיות. ענין מודגש בכך הרי הבראם", כיום ד"חזקים באופן הראשונה, כבפעם - והתלהבות חיּות

יוכל ירצה שרק שמי לכך מוכן עומד שהכל - הטלפון עלֿידי החסידות שבלימוד המיוחד העילוי וזהו
- ד"נעשה" הענין ישנו לראש לכל ונשמע": ד"נעשה באופן שזהו כלומר, החסידות, תורת וללמוד לשמוע

בפועל. והלימוד השמיעה - ד"נשמע" הענין בא כך ואחר לדבר, וההכשרה ההכנה

בזה להתחיל חשבו שלכתחילה ובפרט בעומר, ל"ג ביום יתחיל זה שענין נקבע פרטית בהשגחה - וכאמור
זכאי" ליום זכות ד"מגלגלין באופן עתה, עד הדבר התעכב ממש ובפועל לכן, .185מקודם

עד כו' והתלהבות חיּות באותה בזה ימשיכו ובוודאי ומופלגה, רבה בהצלחה תהיה זו שפעולה ויהיֿרצון
לטובה. עלינו הבא בעומר לל"ג

.ÁÎ:פשוטים דברים להבהיר שוכחים - הדבר מהפלאת ההתפעלות שמרוב לקרות עלול שלפעמים ולהעיר,
ממה יש ואכן, - זה לימוד עלֿידי שיהיה חוצה המעיינות דהפצת הענין הפלאת מגודל ההתפעלות מרוב
בעומר! ל"ג ביום התניא בספר השיעור את ללמוד יתחילו שבו והענין הפרק את לפרסם שכחו - להתפעל...

אדמו"ר מו"ח כ"ק שקבע ה"מורהֿשיעור" לכל ומפורסם שידוע שמכיון - עליהם זכות ללמד יש אמנם,
ילמדו בעומר ל"ג שביום לפרסם צורך שיש לנכון מצאו לא ויום, יום בכל תניא שיעור ללימוד דורנו נשיא
הרי - יודע שאינו מישהו יש אם ואפילו בעומר!... ל"ג ליום השייך השיעור מהו יודעים שהכל מכיון זה, פרק

חזי"!... "מזליה

התניא, ספר ללימוד בנוגע הן בדיוק, הפרטים כל את שיפרסמו ונכון כדאי ולהבא מכאן - ועלֿכלֿפנים
שבהם ענינים הן ענינים, וכמה כמה ילמדו בוודאי שהרי החסידות, בתורת שילמדו הענינים לשאר בנוגע והן
ד"לכתחילה הענין מודגש שבהם ענינים והן צדק', ה'צמח אדמו"ר דרושי כמו: ונגלה, דחסידות החיבור מודגש

בזה.186אריבער" וכיוצא מהר"ש, אדמו"ר דרושי כמו: גופא, החסידות בתורת

כמ שישנם ידוע ה'צמח- אדמו"ר דרושי מיוחד: ענין ביותר מודגש מהם אחד שבכל חסידות, בדרושי סוגים ה
של באופן ביאור - האמצעי) אדמו"ר בדרושי (ולפניֿזה מהורש"ב אדמו"ר דרושי וחסידות, נגלה חיבור - צדק'
בהם רואים לא ראשונה בהשקפה הנה - מהר"ש אדמו"ר לדרושי בנוגע אמנם, בזה. וכיוצא כו', ועמקות הרחבה
שלא - לכאורה - המתבארים ז"ל, חכמינו מאמרי וריבוי פסוקים ריבוי מובאים אלו בדרושים מיוחדת, עמקות
פשוטים. לאנשים גם המובן באופן כיֿאם תער"ב), המשך או תרס"ו דהמשך הדרושים (כמו מיוחדת בעמקות

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
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הנהגה" בעלֿשם'סקע "א אריבער", ד"לכתחילה הענין מתבטא שבזה לומר, עצמה:187ויש החסידות בתורת ,

שגם כזה באופן באים החסידות דתורת העמוקים שהענינים - הוא מהר"ש אדמו"ר שבדרושי המיוחד
פסוקים ריבוי הובאו ראשונה ובהשקפה שבפשטות מכיון ערכם, לפי משהו, להבין שייכים יהיו פשוטיֿעם
"שהרי - מקרא בכלל היא התורה שפנימיות (דלעיל) תורה' ב'לקוטי המבואר ועלֿדרך ז"ל. חכמינו ומאמרי

התורה". פסוקי על הוא הזהר מדרש

המבוארים הענינים [הן החסידות דתורת הענינים כל נמשכים - מהר"ש אדמו"ר מאמרי שבלימוד ונמצא,
בדרושי המבוארים הענינים והן מהר"ש, אדמו"ר דרושי מיוסדים שעליהם שלפניו, נשיאינו רבותינו בדרושי

פשוטים. לאנשים גם המובן באופן אלו] דרושים על מיוסדים שהם שלאחריו, נשיאינו רבותינו

זאת לתפוס יוכלו פשוטים אנשים שגם כזה באופן החסידות דתורת הענינים את להמשיך - כזה חידוש והרי
החסידות. תורת לגילוי ביחס אריבער" "לכתחילה ענינו: -

.ËÎל"ג דערב השבת ביום שנערכת התוועדות בה, המשתתפים וכל זו התוועדות עם הנ"ל ענין לקשר כדי
נחשב הבית כל שהרי - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של אמותיו בד' המדרש, ובית הכנסת בבית בעומר,

דינים לכמה שבנוגע מזה וקלֿוחומר [במכלֿשכן אמות למד188כד' שבו - אמות] כד' כולה העיר נחשבת
בעשירי שלו וההילולא ההסתלקות ליום עד דין, בעלמא חיותו בחיים האחרונות שנותיו עשר במשך והתפלל

עבודתו, בכל גדול הכי עילוי נפעל שאז בשבט,
ומי תיכף יחלקו ממנו חלק אשר זו, מהתוועדות "משקה" מקוםאתן בכל כן, לאחרי - והשאר השבת, ביום ד

כו'. ומקום

בתורת שנתבארה כפי יוחאי, בן שמעון רבי של תורתו התורה, פנימיות והפצת לימוד שעלֿידי ויהיֿרצון
שנאמר למה בהתאם צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה ממש בקרוב נזכה - חב"ד חסידות

ז"ל189בזהר רבותינו וכמאמר ברחמי". גלותא מן ביה יפקון . . דילך חיבורא ואין190"בהאי הקיצין כל "כלו
ד"נשיקין" באופן ברוחא" רוחא "אתדבקות התורה, פנימיות לימוד - ששלימותה בתשובה", אלא תלוי .191הדבר

הגמרא וכידוע192ובלשון הדחק", בשעת עליו לסמוך שמעון רבי הוא "כדאי על193: דקאי - בזה הרמז
ארץ" יכסה "החושך כאשר משיחא, דעקבות ומכופל כפול לחושך עד הגלות, דזמן הדחק" ,194"שעת

יֿה", במרחב "ענני - ההרחבה לתכלית ומיד תיכף באים קראתי", המיצר ד"מן באופן זו, הדחק" ומ"שעת
ממש. דידן בעגלא

שי' יהושע ולהרב וויינברג, שי' יוסף להרב הכהן, שי' יואל להרב משקה בקבוק נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
קארף.

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל כך אחר
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הל'188) רמב"ם רסת"ח. או"ח טושו"ע סע"ב. ס, עירובין ראה
ה"ג. פ"ו עירובין

סכ"ו.189) אגה"ק וראה ברע"מ. - ב קכד, ח"ג
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וש"נ.192) א. ט, ברכות
בעומר.193) לל"ג המאמר סוף ישכר בשער ג"כ הובא
ב.194) ס, ישעי'
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הקודש ללשון מתורגם
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"‰¯Â˙ ÈËÂ˜Ï"· Ô‰Â ·˙Î·˘
רבות פעמים דובר בין1כבר קשר שישנו כך על

ב"ספר ככתוב בתורה, ענין כל של סופו לבין תחילתו

גם2יצירה" וכך בסופן". ותחילתן בתחילתן סופן "נעוץ :

כל ושל ספר כל של וסופם תחילתם בין שבכתב: בתורה

תוכני. קשר יש פרשה

הוא הפרשה שסוף מכיון בחוקותי: – בפרשתנו זה לפי

של הן ישxtq"סופן" – בחוקתי פרשת של והן ויקרא,

ויקרא חומש תחילת בין משותפת נקודה שקיימת ,3לומר

בחוקתי. פרשת וסוף בחוקתי, פרשת תחילת

מוסברות שבה בדרך דברֿפלא: כאן רואים והנה

ב"לקוטיֿ בחוקתי פרשת ושל ויקרא ספר של ההתחלות

כיצד ברור – החסידיות" השבוע "פרשיות – תורה"

לפי המוסברות אלו, התחלות בשתי ddfמתקיים okez,

פרשתנו. בסוף – בסופן" "נעוץ של הענין

בתחילתן" סופן "נעוץ של הענין קיום את רואים וכן

תורה" "לקוטי בספר גם אלא שבכתב, בתורה רק לא

התחלת4עצמו של בדרושים מדובר שעליו רעיון אותו על :

בסוף גם מדובר בחוקתי, פרשת והתחלת ויקרא ספר

בחוקתי. פרשת של הדרושים

גם הוא בחוקתי פרשת סוף שבכתב בתורה יתרֿעלֿכן:

"הוספות" ישנן תורה" ב"לקוטי אבל ויקרא. ספר סוף

בחוקתי פרשת של הדרושים שגם5לאחר לראות, וניתן ,

ה" אותzetqedבסיום על מדובר נקודה." ה

.·
È�˘ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ˙Â�·¯˜ È�˘ :‡¯˜ÈÂ ¯ÙÒ ÛÂÒ·

‰˘Â„˜ È‚ÂÒ
ספר וסיומו: ויקרא ספר התחלת בין בפשטות הקשר

הקרבנות בדיני פותח קרבן6ויקרא מכם יקריב כי "אדם

סוגי7לה'..." שני על מדובר ויקרא ספר בסוף וגם ,

בכור (א) בהמה8קרבנות: מעשר .9(ב)

מוזכרים אלו קרבנות שני שדוקא ספרseqaכיון

של הכללי הענין משתקף שבהם לומר, יש ויקרא,

מדובר שעליו ויקרא.zligzaהקרבנות, ספר

למעשר: בכור בין ההבדל על מתבסס לכך ההסבר

קדוש אותוenvrnבכור והופכים עליו מכריזים מלמעלה ,

האדם10לקדוש בפעולת תלויה אינה קדושתו לא11, אך .

האדם על – האדם בעבודת תלויה שהיא מעשר, קדושת כן

ו"12לספור ,7ixiyrd"קודש .13יהיה

בכור קדושת כאשר הזה, בזמן יותר ניכר זה דבר

קדושת ואילו מעצמה, קיימת היא שהרי עתה, גם קיימת

שלא חכמים גזירת עלֿפי בפועל, קיימת איננה מעשר

בהמה מעשר .14להפריש

על כתוב שתחילה הענינים, בין הסדר יובן זה לפי
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ועוד.1) .31 להערה בשוה"ג 144 ע' לעיל – "הדרן" בענין ראה

מ"ז.2) פ"א

התחלת3) גם סוףzyxtשהיא עם גם משותפת הנקודה ולכן ויקרא,

zyxt.ויקרא

אגה"ק4) טז. ע' יום היום ראה – הצ"צ אדמו"ר כ"ק ע"י לדפוס שנסדר

ללקו"ת במפתחות (נדפסו אדמו"ר מו"ח ודכ"ק הצ"צ אדמו"ר דכ"ק

בתחלתן).

(בפעם5) תרי"א בשנת – הצ"צ אדמו"ר כ"ק בחיי לדפוס הובאו שג"כ

את כו' כי ראו מד"ה קיצור הב': (בפעם תרכ"ו* ובשנת בפ"ע) בספר הא'

באוצרות מ"ש להבין מלח. תשבית ולא ע"פ קיצור פקודי: בס"פ – השבת

מד"ה קיצור במדבר: ספר בסוף – בהעלותך לד"ה ויקרא: ספר בסיום – חיים

שה"ש). בסיום – רעיתי יפה הנך ע"פ קיצור דברים: ספר סיום – כארץ כי

בהקדמת6) רמב"ן ראה – הקרבנות ספר נקרא ויקרא ספר אשר להעיר

ויקרא.

ב.7) א, ויקרא

כו.8) כז, פרשתנו

לב.9) שם,

רמב"ם10) ובכ"מ. א. כה, תמורה סע"א. כט, ערכין סע"א. נג, בכורות

ה"ד. פ"א בכורות הל'

(11– בפה להקדישו שצריך שם) רמב"ם (וש"נ). שם (ערכין להמ"ד וגם

שם). (רמב"ם מאליו" מתקדש זה הרי הקדישו לא "אם גם הרי

בר12) יוסי ר' לדעת וגם ה"א. פ"ז שם רמב"ם ב. נח, בכורות משנה

אחד"). ("ונטל המעשר להפריש צריך עכ"פ הרי – שם במשנה יהודה

צ"ל (א) הרי: – קדוש" הוא מאליו ד"עשירי א) נט, (שם רבא לדעת וגם

רק קדוש נעשה העשירי (ב) מאליו. קדוש ד"ה שם פרש"י – תשעה" "מנה

362 ע' ח"ז בלקו"ש בארוכה כמשנ"ת – למפרע) קדוש (ואז הדיר מן ביציאה

ואילך.

שם: ובתוס' הנדור. דבר הוא בהמה דמעשר ב) (יח, נדרים משנה וראה

הבאה. הערה וראה הנדור. דבר שפיר מיקרי מנין.. העברת דבעי

א'13) כלל – ענגל להר"י – טוב לקח בארוכה (ראה להסברא ובפרט

משים שהוא האדם, ע"י כ"א) מאלי', (לא היא מעשר דקדושת לסופו) קרוב

לר"ה ובטו"א הקודמת). בהערה (כנ"ל הנדור דבר הוי ולכך עליו, הקדושה

הקדושים הקדשים ככל בשאלה איתא נמי "דמעשר ב): [ועפ"יdta(כח, "

ואכ"מ]. שס. מצוה במנ"ח עליו שהקשה מה בפשטות מתורץ טוב מלקח הנ"ל

ה"ב.14) פ"ו בכורות הל' רמב"ם סע"א. נג, בכורות

.a ,gr `"g minzd d`x (*
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(קירוב הקרבנות בעבודת מעשר: על ואחרֿכך בכור

למטה ממעלה הקדושה השפעת תחילה מופיעה לאלוקות)

ממטה האדם עבודת מתאפשרת אחרֿכך ורק (בכור),

(מעשר) .15למעלה

תחילתו לבין ויקרא סוף של תוכנו בין הקשר וזהו

קר מכם יקריב כי תורה""אדם ב"לקוטי לה'": 16בן

היא לה'" קרבן מכם יקריב כי ב"אדם שהכוונה מוסבר,

ש" oeilrdלכך mc`("יקריב") מקרב (הקדושֿברוךֿהוא) "

בראשונה קרבן..."). ("מכם לאלוקות שלמטה האדם את

(=התעוררות דלעילא אתערותא של ההשפעה קיימת

הקדושֿברוךֿ אל שלמטה האדם את לקרב כדי מלמעלה)

הבהמה... "מן ואומר: הפסוק ממשיך כך ואחר הוא,

שעל הקרבן על מדובר כאן – קרבנכם" את mc`dתקריבו

אתערותא – שבו) ה"בהמה" (מן עצמו בעבודת להביא

מלמטה). (=התעוררות דלתתא

מדובר שעליהם הקרבנות סוגי לשני בהתאמה וזאת

(קדוש בכור – ויקרא ספר (קדושdlrnnבסוף ומעשר (

.mc`d(17עלֿידי

.‚
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ומעשר דלעילא) (אתערותא בכור – אלו ענינים שני

עצמו: באדם גם ישנם – דלתתא) (אתערותא

"xekaוזוהי – הראשון הוא יותר יש ואם אחד, הוא "

ככתוב חכמה. היא18בחינת ו"קדש" בכור", כל לי "קדש

החכמה (עבודהxyrn.19בחינת בעשרה צורך יש –

עלzxyrבאמצעות וחובה הנפש), cg`eכוחות cg` lk

האחרון דיבור20שלפחות למחשבה (הקשור הגילוי –

כל מידת שזוהי – בינוני אצל (אפילו קודש יהיה ומעשה)

.21אדם)

בעבודת תלוי זה אין מעצמו. קדוש – בכור (א) ולכן:

הנפש, מסירות כח שבנפש, החכמה בחינת כי האדם,

יהודי כל אצל בכור22מאבותינוdyexiaקיימת קדושת (ב) .

שבנפש חכמה בחינת שהרי הגלות, בזמן גם 23קיימת

.25תמיד24שלימה

קדושת כן לא והעשיריxyrnאך הנפש כוחות עשר –

הבדל זה בענין ישנו ולפיכך האדם, בעבודת תלוי זה –

בגלוי) מאיר אלוקות (כאשר קיים שביתֿהמקדש הזמן בין

הגלות זמן החטא).26לבין בעקבות (שבאה

בין הקשר לביןseqוזהו בחוקתי :dzligzפרשת

מוסבר תשמרו" מצוותי ואת תלכו בחוקתי "אם על

תורה" לעבודה27ב"לקוטי היא הכוונה תלכו" "בחוקתי :

ה"חקיקה"jelidשל ובחינת דרגת עלֿידי – גבול ללא –

שהיא חקיקה), מלשון ("בחוקתי" הנשמה,yxeyשבנשמה

למעלה. חקוקה שהיא כפי

נובע שה"הילוך" כיון והאדםyxeynאך הנשמה,

מתמיד קיום ל"הילוך" אין הרי גשמי, בגוף למטה, נמצא

תקום" ולא תעמוד האדם28("לא יהווה כן אם אלא ,(

מצוותי "ואת וזהו – לכך כלי עבודתו, באמצעות למטה,

המצוות עבודת באמצעות האדםdhnlתשמרו": מכין

של האלוקית ההשפעה את ("תשמרו") ה"שומרים" כלים

שה כך הנשמה, משרש הנובעת גבול, בלי יא"הילוך"

לעד" .25"תכון

השפעה – תלכו" "בחוקתי (א) אלו: ענינים שני

עבודתyxynהנובעת – תשמרו" "מצוותי (ב) הנשמה,

הפרשהdhnlהאדם שבסוף הענינים לשני מקבילים ,29:

– בכור הנפש.dnkg(א) כוחות עשר – מעשר (ב) שבנפש
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אחד*15) עיקרם והמעשר הבכור "כי לב): (כז, פרשתנו מבחיי להעיר

עיי"ש. הראש", עם הסוף ולייחד לחבר בתחלתן סופן נעוץ וזהו

ג.16) ב, ויקרא

ויקרא17) (ד"ה ויקרא ספר שבלקו"ת הא' דרוש עם גם הנ"ל לקשר ויש

ה"הארה הוא משה" אל ש"ויקרא ב) (א, שם המבואר עפ"י משה) אל

ועד"ז (אתעדל"ת)". כו' לעלות יוכל שעי"ז כדי (אתעדל"ע) למשה והשפעה

א. ב, שם בהמאמר להלן

כהנ"ל "ואחר תשכד): ע' ג' (כרך יקריב כי אדם עה"פ ויקרא ובאוה"ת

הפסוק ג"כ יובן בלקו"ת] הנ"ל ע"ד – ואתעדל"ת אתעדל"ע ענין [ביאור

לדרוש בטוב שייך אך בפ"ע.. דרוש זה היות ועם משה.. אל ויקרא שלפניו

cgiדלעיל exywzie."

בכ"ז.18) עה"פ אוה"ת וראה ב. יג, בא

(19– הפנימים. כוחות ראשית מסנ"פ), (איינער, בגרמי'" "מילה בו: ויש

שהוא שם, (ובסידור א רסב, זח"ג ע"פ ב. ח, התפלין שער סידור ג"כ וראה

).xzkayחכמה

משל"ה20) ובהם (ביאורים דרגות כמה מעשר ע' יעקב קהלת ראה

בפרדס ג"כ וראה (שבחכמה). ספירות י' הוא דמעשר ב)) (רפו, תולדות

דמצוה רמג) (ר"ע אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי וראה ובכ"מ. ובמאו"א (עה"כ)

הוא בכלל המל'.zepalדמעשרות את

רפי"ד.21) תניא

פי"ח.22) תניא

חכמה23) שהוא (19 (הערה מהנ"ל .xzkayלהעיר

אנציק'24) ראה – דרבנן רק הוא בחו"ל דבכור מהדיעה להעיר אבל

רפה) (ע' בערכו .p"yeתלמודית

פי"ט.25) תניא

(26) פ"ב תש"ט דודי קול ד"ה שאזn"kaeראה הבית, דזמן שהעבודה (

הגלות. בזמן משא"כ כו', ומדות דמוחין פנימיים בכחות היא אלקות, גילוי הי'

וביאורו.27) (הא') תלכו בחוקותי אם ד"ה

ג.28) מה, – שם הלקו"ת ל'

היא29) גו') (תקריבו האתעדל"ת כי – ויקרא ספר התחלת של ועד"ז

המתקיים", "דבר שתהי' יקריב) כי (אדם האתעדל"ע לשמור כלי עשיית

ואילך). סע"ב (ב, שם ויקרא בלקו"ת בארוכה כמבואר

enk (*.e"nyz zekeqc 'd lil zgiy mb d`xe .('ek izllke :zexeka 'ldc "zxzek"da) "cg` mdipy dyrn xyrnde xekad" m"anxdn f"ptl `iady
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(קירוב הקרבנות בעבודת מעשר: על ואחרֿכך בכור

למטה ממעלה הקדושה השפעת תחילה מופיעה לאלוקות)

ממטה האדם עבודת מתאפשרת אחרֿכך ורק (בכור),

(מעשר) .15למעלה

תחילתו לבין ויקרא סוף של תוכנו בין הקשר וזהו

קר מכם יקריב כי תורה""אדם ב"לקוטי לה'": 16בן

היא לה'" קרבן מכם יקריב כי ב"אדם שהכוונה מוסבר,

ש" oeilrdלכך mc`("יקריב") מקרב (הקדושֿברוךֿהוא) "

בראשונה קרבן..."). ("מכם לאלוקות שלמטה האדם את

(=התעוררות דלעילא אתערותא של ההשפעה קיימת

הקדושֿברוךֿ אל שלמטה האדם את לקרב כדי מלמעלה)

הבהמה... "מן ואומר: הפסוק ממשיך כך ואחר הוא,

שעל הקרבן על מדובר כאן – קרבנכם" את mc`dתקריבו

אתערותא – שבו) ה"בהמה" (מן עצמו בעבודת להביא

מלמטה). (=התעוררות דלתתא

מדובר שעליהם הקרבנות סוגי לשני בהתאמה וזאת

(קדוש בכור – ויקרא ספר (קדושdlrnnבסוף ומעשר (

.mc`d(17עלֿידי

.‚
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ומעשר דלעילא) (אתערותא בכור – אלו ענינים שני

עצמו: באדם גם ישנם – דלתתא) (אתערותא

"xekaוזוהי – הראשון הוא יותר יש ואם אחד, הוא "

ככתוב חכמה. היא18בחינת ו"קדש" בכור", כל לי "קדש

החכמה (עבודהxyrn.19בחינת בעשרה צורך יש –

עלzxyrבאמצעות וחובה הנפש), cg`eכוחות cg` lk

האחרון דיבור20שלפחות למחשבה (הקשור הגילוי –

כל מידת שזוהי – בינוני אצל (אפילו קודש יהיה ומעשה)

.21אדם)

בעבודת תלוי זה אין מעצמו. קדוש – בכור (א) ולכן:

הנפש, מסירות כח שבנפש, החכמה בחינת כי האדם,

יהודי כל אצל בכור22מאבותינוdyexiaקיימת קדושת (ב) .

שבנפש חכמה בחינת שהרי הגלות, בזמן גם 23קיימת

.25תמיד24שלימה

קדושת כן לא והעשיריxyrnאך הנפש כוחות עשר –

הבדל זה בענין ישנו ולפיכך האדם, בעבודת תלוי זה –

בגלוי) מאיר אלוקות (כאשר קיים שביתֿהמקדש הזמן בין

הגלות זמן החטא).26לבין בעקבות (שבאה

בין הקשר לביןseqוזהו בחוקתי :dzligzפרשת

מוסבר תשמרו" מצוותי ואת תלכו בחוקתי "אם על

תורה" לעבודה27ב"לקוטי היא הכוונה תלכו" "בחוקתי :

ה"חקיקה"jelidשל ובחינת דרגת עלֿידי – גבול ללא –

שהיא חקיקה), מלשון ("בחוקתי" הנשמה,yxeyשבנשמה

למעלה. חקוקה שהיא כפי

נובע שה"הילוך" כיון והאדםyxeynאך הנשמה,

מתמיד קיום ל"הילוך" אין הרי גשמי, בגוף למטה, נמצא

תקום" ולא תעמוד האדם28("לא יהווה כן אם אלא ,(

מצוותי "ואת וזהו – לכך כלי עבודתו, באמצעות למטה,

המצוות עבודת באמצעות האדםdhnlתשמרו": מכין

של האלוקית ההשפעה את ("תשמרו") ה"שומרים" כלים

שה כך הנשמה, משרש הנובעת גבול, בלי יא"הילוך"

לעד" .25"תכון

השפעה – תלכו" "בחוקתי (א) אלו: ענינים שני

עבודתyxynהנובעת – תשמרו" "מצוותי (ב) הנשמה,

הפרשהdhnlהאדם שבסוף הענינים לשני מקבילים ,29:

– בכור הנפש.dnkg(א) כוחות עשר – מעשר (ב) שבנפש
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אחד*15) עיקרם והמעשר הבכור "כי לב): (כז, פרשתנו מבחיי להעיר

עיי"ש. הראש", עם הסוף ולייחד לחבר בתחלתן סופן נעוץ וזהו

ג.16) ב, ויקרא

ויקרא17) (ד"ה ויקרא ספר שבלקו"ת הא' דרוש עם גם הנ"ל לקשר ויש

ה"הארה הוא משה" אל ש"ויקרא ב) (א, שם המבואר עפ"י משה) אל

ועד"ז (אתעדל"ת)". כו' לעלות יוכל שעי"ז כדי (אתעדל"ע) למשה והשפעה

א. ב, שם בהמאמר להלן

כהנ"ל "ואחר תשכד): ע' ג' (כרך יקריב כי אדם עה"פ ויקרא ובאוה"ת

הפסוק ג"כ יובן בלקו"ת] הנ"ל ע"ד – ואתעדל"ת אתעדל"ע ענין [ביאור

לדרוש בטוב שייך אך בפ"ע.. דרוש זה היות ועם משה.. אל ויקרא שלפניו

cgiדלעיל exywzie."

בכ"ז.18) עה"פ אוה"ת וראה ב. יג, בא

(19– הפנימים. כוחות ראשית מסנ"פ), (איינער, בגרמי'" "מילה בו: ויש

שהוא שם, (ובסידור א רסב, זח"ג ע"פ ב. ח, התפלין שער סידור ג"כ וראה

).xzkayחכמה

משל"ה20) ובהם (ביאורים דרגות כמה מעשר ע' יעקב קהלת ראה

בפרדס ג"כ וראה (שבחכמה). ספירות י' הוא דמעשר ב)) (רפו, תולדות

דמצוה רמג) (ר"ע אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי וראה ובכ"מ. ובמאו"א (עה"כ)

הוא בכלל המל'.zepalדמעשרות את

רפי"ד.21) תניא

פי"ח.22) תניא

חכמה23) שהוא (19 (הערה מהנ"ל .xzkayלהעיר

אנציק'24) ראה – דרבנן רק הוא בחו"ל דבכור מהדיעה להעיר אבל

רפה) (ע' בערכו .p"yeתלמודית

פי"ט.25) תניא

(26) פ"ב תש"ט דודי קול ד"ה שאזn"kaeראה הבית, דזמן שהעבודה (

הגלות. בזמן משא"כ כו', ומדות דמוחין פנימיים בכחות היא אלקות, גילוי הי'

וביאורו.27) (הא') תלכו בחוקותי אם ד"ה

ג.28) מה, – שם הלקו"ת ל'

היא29) גו') (תקריבו האתעדל"ת כי – ויקרא ספר התחלת של ועד"ז

המתקיים", "דבר שתהי' יקריב) כי (אדם האתעדל"ע לשמור כלי עשיית

ואילך). סע"ב (ב, שם ויקרא בלקו"ת בארוכה כמבואר

enk (*.e"nyz zekeqc 'd lil zgiy mb d`xe .('ek izllke :zexeka 'ldc "zxzek"da) "cg` mdipy dyrn xyrnde xekad" m"anxdn f"ptl `iady
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הכלל שסיום30קיים וכיון החיתום". אחר הולך "הכל :

שהמעשר לומר, יש מעשר, בענין הוא ויקרא ספר וחותם

(כפי הוא הענינים שסדר מפני רק בכור, לאחר מופיע איננו

דלעילא אתערותא קיימת שתחילה ב'), בסעיף שהוסבר

מפני גם אלא (מעשר), האדם עבודת אחרֿכך ורק (בכור),

קדושה עלֿפני עבודה, עלֿידי הבאה בקדושה יתרון שיש

בענין הוא ויקרא ספר סיום ולכן מלמעלה, המגיעה

היא הקרבנות תכלית כי האדם.zcearהמעשר,

ופרשת ויקרא ספר שבהתחלת הסדר גם מובן כך

באה קרבנכם") את ("תקריבו דלתתא אתערותא בחוקתי:

מפני רק לא יקריב...") כי ("אדם דלעילא אתערותא לאחר

קיום אין דלעילא" "אתערותא של מסוג שלהשפעה

זאת" כחֿהתעוררות יכלה זמן צורך31"ובמעט יש ולכן ,

של דלתתא לאתערותאmc`dבאתערותא כלי המהווה

"דבר לעד", להתקיים שיכול ל"דבר הופכת והיא דלעילא,

"32המתקיים" של סדר שזהו מפני גם אלא ,oilrn

יתרון33בקודש" יש האדם) (עבודת דלתתא באתערותא :

דלעילא אתערותא .34לגבי

של לענין "כלי" רק איננו תשמרו" "מצוותי גם וכך

"בחוקתי פני על יתרון כאן יש אלא תלכו", "בחוקתי

תלכו".

(עד חקיקה בחינת היא תלכו" "בחוקתי הרי להבין: יש

אותיות – חקיקה של ביותר הגבוהה הנפש,mvrayלדרגה

המאוחדות כמוסברzeinvraאותיות איןֿסוף, אור

תורה" היתרון35ב"לקוטי מהו כך, ואם הליכה, ובחינת ,(

תשמרו"? שב"מצותי

.‰
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‡ÏÈÚÏ„
נוספת: שאלה על לענות יש זאת להסביר כדי

באמצעות שההתעוררות לעיל, שהוזכר בענין

באה כן אם אלא המתקיים" "דבר איננה דלעילא אתערותא

להבין: צריך דלתתא, אתערותא אחריה

ידוע שאליה36הרי מדרגה נובעת דלעילא שאתערותא ,

יורדת היא ולכן להגיע, – התחתונים מעשה בידי אין

השאלה: מתעוררת כך ואם הוא", חסד "חפץ של באופן

שהרי, דלתתא? באתערותא אחרֿכך צורך יש מה לשם

כדי כן, לפני דלתתא באתערותא צורך שאין כשם לכאורה,

באתערותא צורך אין כך דלעילא, אתערותא להוריד

עלֿידי הבאה ההתעוררות את ולשמור לקיים כדי דלתתא

דלעילא? אתערותא

מגרעון נובע זה שצורך לכאורה, לומר, יתכן (ולא

של גבוההmc`dבמצבו מדרגה מגיעה זו השפעה שהרי ,

והיא התחתונים, מעשי את מחשיבים אין שבה כלֿכך,

הוא"). חסד ש"חפץ מפני רק יורדת

כמוסבר היא, פשוט באופן זאת לשאלה התשובה

שם תורה" רק37ב"לקוטי באה האדם שהתעוררות שכיוון ,

אצל שינוי בעקבות ולא דלעילא, אתערותא בעקבות

רק מאירה שאינה זו עליונה הארה "בהסתלק הרי האדם,

ממנה". שנסתעף האהבה בטילה רצון.. בעת

.Â
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תורה" ב"לקוטי המוסבר לפי יותר "ימתקו" הדברים

seqaחז"ל38פרשתנו מאמר ולאן39על באת מאין "דע

על – ו"אין" גשמי, מקום על מורה "אן" הולך": אתה

באת" ב"מאין המקום. מהגבלות הנעלית חכמה, דרגת

"אין", מבחינת הנובעת הנשמה לשורש היא הכוונה

בתחיית הנשמה שכר על מדובר הולך" אתה וב"לאן

הזה, בעולם שיהיה ("אן").mewnהמתים, גשמי

יתכן וכיצד עליה, לצורך היא הנשמה ירידת ותמוה:

יהיה הנשמה) (שרש "אין" מדרגת הירידה שלאחר אפוא

xkyd,מקום של דרגה "אן", בדרגת הנשמה של העליה, ,

"אין"? מדרגת הנמוכה

קיים גשמי), (מקום ב"אן" שדוקא היא, לכך התשובה

ישנו למטה פה דוקא בתחתונים". "דירה של היתרון

דרגה שוין", וגשמיות רוחניות דקמיה סוף אין אור "גילוי

"אין". מדרגת הנעלית

של הכוונה מתבצעת האדם בעבודת דוקא כלומר,

'zi ezenvrדוקא החכמה, דרגת – מ"אין" מאד הנעלה ,

הקדושֿברוךֿהוא "נתאווה של התכלית מתבצעת כך
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א.30) יב, ברכות

סע"ב.31) ב, – שם ויקרא הלקו"ת ל'

ורע"ד.32) רע"ג, שם

וש"נ.33) א. כח, ברכות

דהאתעדל"ע34) – ואילך) ד כג, ג. (כב, ושה"ש ב) (כ, תזריע לקו"ת ראה

זכר" "יולדת דוקא עי"ז ולכן יותר פנימית מבחי' היא אתעדל"ת ע"י הנמשכת

ג. ג, שם ויקרא לקו"ת וראה דוקא. אה"ר –

ד.35) שם, ב. מו, פרשתנו

ועוד.36) ב. ב, ויקרא לקו"ת וראה ואילך. ד כג, שה"ש לקו"ת

ג.37) שם, ויקרא

ד.38) נ,

רפ"ג.39) אבות
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בתחתונים" דירה לו "והיינו40להיות במאמר: (כמוסבר

דלמעלה, התענוג הוא ש"עתיק" ע"ק..." בחינת

"דירה41"נתאווה" עשיית של העבודה שכר גם ולכן ,(

השכר שהרי גשמי, מקום "אן", בדרגת הוא בתחתונים"

העבודה. במקום הוא

ענינים על גם משפיעה האדם שעבודת לכך ההסבר זהו

מלמעלה ההשפעות כל הוא". חסד ש"חפץ מפני הבאים

שינויים, ייתכנו שבהן וגילויים, אורות של השפעות הן

שלzcearaאבל התכלית מתבטאת zi'האדם ezenvr,

ש"חפץ מפני הבאה דלעילא מאתערותא אפילו הנעלית

לעצמותו, עד מגיעה דלתתא שאתערותא וכיוון הוא". חסד

לידי מביא היא משינויים, שלdneiwלמעלה ושמירתה

דלעילא. האתערותא

ספר (בתחילת תורה" ה"לקוטי דברי מוסברים בכך

אתערותא42ויקרא באמצעות שדוקא הענין לאחר אשר ,(

שבאמצעות ואומר ממשיך המתקיים", דבר "יהיה דלתתא

"כי של לדרגה מגיעים האדם הוא"l`עבודת ,43אדם

מביאהedfשהרי דלתתא שאתערותא לכך הפנימי הטעם

דלעילא.44לקיום אתערותא
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דוקא הוא ("נתאווה") ה'עצמות' תענוג שלמעלה כשם

למטה. האדם אצל גם הדברים הם כך בעבודה,

שלו" בקב רוצה האדם45"אדם של ותענוגו רצונו –

מקבל שהוא בענינים עליהם. יגע שהוא בדברים דוקא הוא

כוונת מתבטאת אין מצדו, עמל ללא חנם, בחסד מלמעלה

"בקב רק בם. תענוג האדם לנפש אין ולכן ה'עצמות',

רק ועבודתו, יגיעתו עלֿידי משיג שאדם בדברים שלו",

היא הכוונה כאשר – רוצה" "אדם לפנימיותo`kזאת

שבנפש.46הרצון לתענוג ,

"נעוץ של הענין את רואים ותחילתןoteqוכך בתחילתן

תורה", ב"לקוטי ה"הוספות" של ב"סופן" גם בסופן"

ויקרא ספר :47בסוף

עצם48שם הוא שבתון) (שבת הכיפורים שיום מוסבר,

יום אסור ולכן אחרים, מענינים מורכב שאיננו התענוג,

(ושמינ הסוכות חג בא כך אחר ושתיה. באכילה יהכפורים

ואחר49ֿעצרת ה"מקיפים" הכוחות אל התענוג יורד שאז ,(

דע בחינת "להיות – ה"פנימים" הכוחות אל את50כך

ונפש שלם בלב ועבדהו אביך כאשרdvtgאלוקי – "...

הרצון לפנימיות היא הכוונה "חפצה" לתענוג.51במושג ,

ב"לקוטי הדרוש מסתיים חפצה..." "ונפש ובמילים

פרשת52תורה" של האחרון הדרוש לסיום בדומה ,

עתיקא בחינת "והיינו לעיל שהוסבר כפי בחוקתי,

התענוג. בחינת הוא עתיק שהרי קדישא...",

ה"שמן" הוא עצרת שמיני של54וה"תמצית"53כידוע,

של חפצה" ש"נפש לומר יש זה לפי כולו. תשרי חודש

היא עצרת ו)שמיני מורכבdlrp(סוכות הבלתי התענוג מן

סוכות של התענוג יכול כיצד וקשה: הכפורים. יום של

גשמיים, ושתיה באכילה התעסקות הכולל עצרת, ושמיני

שבו הכיפורים, יום של מהתענוג יותר נעלה להיות

ושתיה? מאכילה מנותקים

ובשמיני שבסוכות מפני דוקא כדלעיל: הוא וההסבר

באכילה התעסקות תוך "אן", בדרגת היא העבודה עצרת

של תענוג הוא התענוג כך משום דוקא גשמיים, ושתיה

ממש. הנפש עצם
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הכיפורים יום של התענוג כך: על לשאול ניתן לכאורה

עליונותו אפוא מתבטאת ובמה בלתיֿמורכב, תענוג הוא

חפצה"? "ונפש עצרת ושמיני סוכות של התענוג של
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המשך40) ראה – טעם מכל למעלה ית' בעצמותו היא זו שכוונה וכידוע

ואילך. 22 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש ובארוכה ואילך. ז' ס"ע תרס"ו

תשל"ז.41) וישב ש"פ שיחת בארוכה ראה

ד.42) ד,

כט.43) טו, ש"א – הפסוק ל'

אדם"44) לא "כי דבחי' ובכ"מ ג) (שם, שה"ש לקו"ת ג), (עב, תו"א ראה

משינויים. למעלה היא

א.45) לח, ב"מ

שלו):46) קב (ד"ה שם רש"י ראהdaiagראה – בכלל (משא"כ עליו

51 הערה .לקמן

בתשובה"t"qaועד"ז47) לשוב בעצמו "שיכיר ע"י שדוקא siqenויקרא,

על ו"חומש לפרעה) והחמישית בבי' ד) כד, (שה"ש לקו"ת (ראה חמישיתו

ה"א "אחרי ויקרא ס"פ ובלקו"ת ויקרא). ס"פ (רש"י חומש" תלכו..ynnאותו

עיי"ש. ללבושים". וא"צ

ד.48) נד,

ההמשכה49) שגמר הידוע עפ"י אבל סוכות. רק נזכר שם בלקו"ת

) שמע"צ.dhilwבפנימיות גם נכלל כאן שבסוכות מובן, בשמע"צ, הוא (

ו50) ט) (כח, בדה"א אבל וכו', רפמ"ב בתניא גם הוא חפצה.aכן נפש

בין51) ההפרש ועוד) (וש"נ). ספ"א לבבתני ד"ה שה"ש (לקו"ת כידוע

רסג. סי' ח"ב אה"ע הצ"צ שו"ת וראה וחפץ. רצון

והוספות.52) שינוים בכמה זה דרוש נמצא ח"ב) (סוף ויקרא באוה"ת

עכ"פ – וכו' והוספות ובשינוים פעמים כמה נאמרו דא"ח מאמרי שכו"כ וידוע

טויזענט צוויי (פון "אויסגעקליבן ה"ה הצ"צ ע"י לדפוס שהנמסר מובן

.(4 הערה (דלעיל דהצ"צ אגה"ק ג"כ וראה אד"א) י"ד יום היום – מאמרים"

תלה)53) (ע' עדר"ת השמע"צ ביום וסד"ה א'תתיז), (ע' שמע"צ אוה"ת ראה

(סה"מ תרצ"ד השמע"צ ביום ובסד"ה שמן. לשון הוא שמיני – הה"מ בשם

תש"ג תש"ב, השמע"צ ביום ורד"ה (87 ע' ודשן.cereתיש"א שמן לשון –

השמיני54) ביום ד"ה וראה נ"ע). אדמ"ו (בשם תתקכו ע' בלק אוה"ת

ושם: א. רנד, ח"א קונט' (סה"מ ותרצ"ג (בסופו) תקס"ב בסה"מ שלח

כו'"). והעצמיות התמצית המשכת הוא "בשמע"צ
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תורה" ב"לקוטי שמדובר כפי הוא: לכך וההסבר

פרשתנו דבר55בתחילת אינן החקיקה שאותיות שלמרות ,

כאבן אינן הן זאת בכל הטובה, האבן אל הטובהשנוסף

ממש", צורה מכל "מופשט(ת) שהיא בפשטותה, עצמה,

בלתי תענוג הוא הכפורים יום של התענוג בעניננו: גם כך

מעצמן, עשויות שהן החקיקה לאותיות בדומה מורכב,

ושמיני הסוכות חג של חפצה", "נפש של התענוג אבל

בדומה הוא dnvrעצרת daehd oa`lהתענוג – בפשטותה

ממש. הנפש עצם של

.Ë
‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚· ˙Â„Á‡˙Ó ˙Â‚¯„‰ È˙˘
תשמרו" מצוותי "ואת של הענין מופיע xg`lלפיכך

דבר זה אין אמנם חקיקה, – "בחוקתי" תלכו": "בחוקתי

ולכן בפשטותה, עצמה הטובה האבן זאת אין אך נוסף,

שהיא למרות מכך, הנובעת "תלכו", וההליכה, העליה

המלאכים מהילוך לא56נעלית אך מוגבלת. היא זאת בכל ,

דרגת תשמרו", "מצוותי גשמיים בדברים המצוות קיום כן

"o`מתרחשת ולכן מחקיקה, הנעלית העצמיות זוהי ,"

כמאמר הגבלות, שום ללא ההילוך, ענין "ולאן36אמיתיות :

שלjledאתה האמיתי הענין קיים "אן" בדרגת דוקא – "

.57"הילוך"

ההליכה – תלכו" "בחוקתי של הענין שיתבצע עלֿידי

לאתערותא בדומה הנשמה, שרש מצד חקיקה, בדרגת

`zzlcהפרשה בסוף המוזכר הענין יתבצע "והתהלכתי58,

וממטה למטה, ממעלה הילוך: של דרגות שתי בתוככם"

כתובים59למעלה הם ולכן יתאחדו, אלו "הילוכים" ושני ,

"והתהלכתי". אחת: במילה

קוממיות" אתכם "ואולך לידי עד "שתי60וזאת –

המקבל,61קומות" וקומת הנותן, – המשפיע קומת ,

למעלה וממטה למטה בקומה62ממעלה נכללות ושתיהן ,

.63אחת

ואת תלכו בחוקתי "אם של לעבודה השכר וזהו

בקרוב העתידה, הגאולה תתגלה כאשר תשמרו", מצוותי

ממש.

(d"kyz izwega t"y zgiyn)

•

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

ד.55) מה,

ובכ"מ.56) תר"ס. וראינה צאינה ד"ה ראה

עלמא57) האי א) נד, (עירובין מרז"ל בפי' שדוקאopilf`cכידוע מיני',

ב). כד, בראשית (אוה"ת מהלכים בחי' נעשים בעוה"ז הירידה ע"י

יב.58) כו,

אוה"ת59) ואילך. ספפ"ח פפ"ז. הק"ש שער אמ"ב א. כו, ראה לקו"ת

תשי"א. והתהלכתי ד"ה ואילך). תרמ ע' ב' (כרך והתהלכתי ד"ה פרשתנו

יג.60) שם, פרשתנו

ח"ז61) [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה א. ק, סנהדרין – מאיר ר' דעת

פירושו ש"קוממיות" מודה יהודה ר' שגם (212 שב'a'(ע' שס"ל אלא קומות,

יחד. יתאחדו הקומות

תער"בֿג).62) תרנג. (ע' שם אוה"ת פפ"ט. שם אמ"ב

שם.63) לקו"ש בארוכה ראה
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אגרות קודש

 ב"ה, י"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מפסח שני עם הפ"נ המוסגר בו.

ומ"ש אודות העתקת המאמר, לדעתי סגנון המאמר קשה הוא, אף שכמה מאמרים שבעתון קהלת 

ככל  להיות קל  צריך  עכ"פ הסגנון  בענין חדש,  ובפרט  עיוני  מובן שדבר  הנה  זה,  בסגנון  נכתבים  מילאן 

האפשרי. אפשר שקושי הסגנון הוא מפני ההרגל של המעתיק, ואזי קשה לשנותו, אבל אפשר שאדרבה 

שפשטות הסגנון יכול למסור גם ענינים עמוקים ובפרט כשהכוונה היא להפיץ המעינות גם חוצה, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.
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חג השבועות

והייתם לי סגולה1.

הבחינות  שלש  כנגד  נקודות,  שלש  ישנן  בסגו"ל 
בתורה: שבי, לקיחה, מתנה2. וכן יש שלש בחינות מיץ 

בתורה: מיץ חלב, מיץ אף, מיץ אפים3.
תלמוד,  משנה  מקרא  חלוקות,  שלש  יש  ובתורה 
שליש  שנותיו,  אדם  ישלש  לעולם  רז"ל4  כמאמר 

במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד.
אוריין  שהיא  שבתורה,  אלה  בחינות  שלש  וכנגד 
תליתאי, יש גם שלש בחינות במקבלי התורה, ישראל, 

שהם עם תליתאי5.
)ליקוטים ואגרות עמ' רעז, הערות לזהר א עמ' רנו(

אנכי ה' אלקיך . . לא יהיה לך אלקים אחרים6.

אנכי ולא יהיה לך — הם כנגד חכמה ובינה. ונאמרו 
בדיבור אחד, כמו שכתוב7 אחת דבר אלקים שתים זו 
שמעתי, כי חכמה ובינה הם תרין רעין דלא מתפרשין8.

זו  )שתים  דברות  בשני  אותם  שמענו  אנחנו  אך 
שמעתי(, כי שמענו אותם מפי הגבורה9, ומדת הגבורה 
וכמו שביום שני של מעשה  כל דבר לשנים.  מחלקת 
מים  בין  המבדיל  הרקיע,  נברא  גבורה10,  בראשית, 

למים.
)הערות לספר התניא עמ' ד(

כבד את אביך ואת אמך11.

יהיה  ולא  אנכי  הדברות  נתאמתו  זה  דיבור  ידי  על 
לך, שלא יאמרו לכבוד עצמו הוא דורש12.

1( יתרו יט, ה.
2( שמות רבה פכ"ח, א.

3( ברכות סג, ב.
4( קידושין ל, א.
5( שבת פח, א .
6( יתרו כ, א-ב.

7( תהלים סב, יב.
8( ראה זח"ג ד, א.

9( מכות כד, א.
10( ראה לקוטי תורה אמור ל, ד.

11( יתרו כ, יב.
12( קידושין לא, א.

ויש לומר,
דייקא,  הגבורה13  מפי  שמענו  לך  יהיה  ולא  אנכי 
הספירה  גבורה,  כנגד  הוא  החמישי,  הדיבור  וכבד, 

החמישית.
גם יש לומר,

וגם אב  ובינה,  כנגד חכמה  יהיה לך הם  ולא  אנכי 
ואם רומזים על חכמה ובינה.

)הערות לספר התניא עמ' ד(

ויבא משה ויספר לעם את כל דברי ה' . . ויען כל העם 
. . ויאמרו . . נעשה . . ויקח ספר הברית ויקרא באזני 

העם ויאמרו . . נעשה ונשמע14.

לכן  במלכות15.  שהוא  בדבור,  פה,  בעל   — ויספר 
השיבו רק נעשה, כנגד מלכות.

במלכות,  היא  דיבור,  שהיא  קריאה,   — ויקרא 
והקריאה היתה מתוך ספר, כתב, ותורה שבכתב היא 
כנגד  ונשמע,  מלכות,  כנגד  נעשה,  השיבו  לכן  בז"א. 

ז"א.
)הערות לזהר ב עמ' שכג(

וחג שבועות תעשה לך, בכורי קציר חטים16.

השבועות  וחג  חסד,  אברהם,  כנגד  הוא  הפסח  חג 
הוא כנגד יצחק, גבורה17.

שהוא  העומר,  קרבן  את  מביאים  שבפסח  ואף 
משעורים, גבורה, ובחג השבועות מביאים שתי הלחם, 

שהם מחטים, חסד,
הוא על דרך אחליפו דוכתייהו18, אור הגבורה בכלי 

החסד ואור החסד בכלי הגבורה.
)ליקוטים ואגרות עמ' שעח(

13( מכות כד, א.
14( משפטים כד, ג-ז.

15( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
16( תשא לד, כב.

17( זח"ג רנז, ב. פסח נגד אברהם, כמו שכתוב )וירא יח, ו( לושי ועשי 
עוגות, ופסח היה. שבועות כנגד יצחק, כי השופר של מתן תורה היה 

מאילו של יצחק )טור או"ח סוף סי' תיז(. 
18( זח"א פו, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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כו, ג – אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו 
ועשיתם אתם

ז”ל  טוב  ברכת  בספר  הגאון  כתב  תלכו.  בחקתי  אם  א. 
לומר  רצה  תלכו  בחקתי  אם  לשונו,  וזה  כג  דף  בליקוטיו 
בגאולת  אם,  במילת  הנרמז  הגאולה  יהי'  תלכו  כשבחקתי 
מתתיהו,  אלעזר  ידי  על  דיוונים  משה,  אהרן  ידי  על  מצרים 
דאחשורוש על ידי אסתר מרדכי, דלעתיד לבא על ידי אליהו 

משיח, וזהו אם הבנים שמחה עכ”ל.
דכתב  ז”ל  לעד  סמוכים  בספר  מ”מ  הקדוש  הרב  גם 
ראשי  ד'אם'  ז”ל  בלולה  מנחה  הרב  משם  הסמיכות  בכוונת 
תיבות אליהו משיח לרמוז למאמר רז”ל בשבת דף קיח אם 
שמרו ישראל שני שבתות כראוי מיד נגאלים ולזה סמך )כו, 
ב( שבתותי תשמורו מיד אם בחקתי תלכו כלומר מיד אליהו 

משיח מתגל' עכ”ל.
ברכת טוב

כו, ד – ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ 
יבולה ועץ השדה יתן פריו

עכשיו,  עושה  שהיא  כדרך  לא  יבולה.  הארץ  ונתנה  ב. 
אלא כדרך שעושה בימי אדם הראשון. ומנין שהארץ עתידה 
)תהלים  לומר  תלמוד  יומה,  בן  פירות  ועושה  נזרעת  להיות 
א,  )בראשית  אומר  הוא  וכן  לנפלאותיו.  עשה  זכר  ד(  קיא, 
יא( תדשא הארץ דשא עשב מלמד שבו ביום שהי' נזרעת בו 

ביום עושה פירות.
אלא  עכשיו  עושה  שהיא  כדרך  לא  פריו.  יתן  השדה  ועץ 
כדרך שעשתה בימי אדם הראשון, ומנין שהעץ עתיד להיות 
ד(  קיא,  )תהלים  לומר  תלמוד  יומה,  בן  פירות  ועושה  נטוע 
זכר עשה לנפלאותיו. ואומר )בראשית א, יא( עץ פרי עושה 
פרי למינו, מלמד שבו ביום שהוא נטוע בו ביום עושה פירות.
תורת כהנים

ג. ונתנה הארץ יבולה. שהארץ תצמיח מיתי' לעתיד. יבלה 
כתיב, אם ִיְבֶלה המת אף על פי כן יחי'.

אין  היום  וכי  יבולה,  הארץ  ונתנה  בעתם  גשמכם  ]ונתתי 
רמז  זה  אלא  יבולה,  נותנת  הארץ  ואין  יורדים  הגשמים 
מן  הנשמה  מוריד  הקב”ה  בעתה,  שתהי'  המתים  לתחיית 
השמים, כענין שנאמר )תהלים נ, ד( יקרא אל השמים מעל זו 
הנשמה, והארץ מצמחת מיתי' מלמטה, כענין שנאמר )שם( 
ואל הארץ לדין עמו, וזהו ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ 

יבולה[.
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

טירחא  של  באופן  האדם  עניני  באים  דעתה  שבזמן  זה 
ויגיעה, ועובר זמן רב עד שמוציאים פירות, הן בעשבים והן 
בפירות האילן, אינו רק בסיבת חטא עץ הדעת1 שירד מצב 

1( להעיר מנצח ישראל להמהר”ל פ”נ. נתיבות עולם נתיב העבודה פי”ז.

העולם, "ארורה2 האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה גו' בזעת 
אפיך תאכל לחם גו'", אלא לפי שעניני גשמיות העולם אינם 
הלומד  אדם  שגם  והיינו  הקב"ה.  להשפעת  כביכול  "כלים" 
בצרכיו  גם  טוב  כל  לו  ונשפע  כדבעי,  מצוות  ומקיים  תורה 
אינם  הגשמיים  דבריו  כי  ומיד,  תיכף  בא  זה  אין  הגשמיים, 

מיוחדים עם שרשם ברוחניות, השפעת ה'.
וזהו החידוש שיהי' לעתיד לבוא בימות המשיח, שלא יהי' 
יהיו  שלעתיד  לפי  בגשמיות,  והצמיחה  הפעולה  בין  הפסק 
דבר   – ומקורם  שרשם  עם  בהתאחדות  הגשמיים  הדברים 

הוי'.
וחילוק זה בין העבודה באופן של חקיקה והתאחדות בזמן 
הזה והחידוש שיהי' לעתיד לבוא מובן על פי משל מהחילוק 
בין חקיקה על גבי האבן וחקיקה שהיא מעבר לעבר. וכמבואר 
אף  טוב  באבן  משל  דרך  על  החקיקה  דאותיות  בחילוקם3, 
כיון שאותיות  ובי' דהאבן, מכל מקום,  שהאותיות הם מיני' 
ושייכות  דמיון  להם  יש  בהאבן  אחיזה  מקום  להם  יש  אלו 
משחירות  הם  קצת,  מעלימות  הן  שגם  הכתיבה4,  לאותיות 
ה"טוהר" של האבן טוב, ואילו אותיות החקוקות מעבר לעבר 
)כמו האותיות שבלוחות5( אין להם מקום אחיזה ומובדלות 

לגמרי מאותיות הכתיבה.
וכן הוא בנמשל6: כאשר איזה דבר חקוק בהאדם דוגמת 
בתוכו )לא  אותיות החקיקה באבן טוב, היינו שחקוק וחודר 
כאותיות הכתיבה שהן על הקלף( אבל אינו חודר לתוך העצם 
שלו ממש, הרי כשם שאצל האדם אינו העצם שלו ממש, כן 
הוא גם בהתוצאה מזה, שאינה באופן שחודר עד לכל דבריו 
באדם  נחקקים  ומצוות  התורה  אבל כאשר  שלו;  החיצוניים 
מעבר לעבר, שזהו כל העצם שלו, הרי זה חודר ופועל מעבר 
ולכן  שבעולם,  הדברים  בכל  עד  ועניניו  כוחותיו  בכל  לעבר, 
פעולת  בין  הפסק  שאין  העולם  בגשמיות  גם  ונגלה  נראה 
נשפעת  הקב”ה  של  שההשפעה  הצומחים,  והפירות  האדם 

תיכף ומיד ממש בלי הפסק כלל.
וענין זה יהי' בגילוי לעתיד לבוא שאז תהי' בגלוי החקיקה 
שבלוחות, כמו שכתוב7 "חרות על הלוחות", ואמרו רז"ל8 אל 
תקרי חרות אלא חירות, חירות ממלאך המות כו'9, שחירות 
ידי  על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  לבוא,  לעתיד  תהי'  זו 

משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש.
לקוטי שיחות חלק לז פרשת בחוקותי

2( בראשית ג, יז ואילך.

3( המשך תרס”ו עמוד תפג ואילך. המשך תער”ב חלק א' עמוד תק. ספר המאמרים 

תש”י עמוד 63. ובכמה מקומות.

4( ועד שאפשר למלאותן דיו, היינו שנותנין מקום לאותיות הכתיבה המעלימים לגמרי 

)תרס”ו ותש”י שבהערה הקודמת(.

5( כמרז”ל )שבת קד, א( מ”ם וסמ”ך שבלוחות בנס היו עומדין.

6( ראה לקוטי שיחות חלק ח' עמוד 131 ביאור החילוק בעבודת האדם )לגבי קב”ע(.

7( תשא לב, טז.

8( אבות פרק ו, ב.

9( ראה שמות רבה פרק מא, ז. וש”נ.

izewgaמתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בחוקותי zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i oey`x meil inei xeriy

ß xii` `"i oey`x mei ß

åë(â)íúéNòå eøîLz éúåöî-úàå eëìz éúwça-íà¦§ªŸ©−¥¥®§¤¦§Ÿ©´¦§§½©«£¦¤−
:íúàŸ¨«

i"yx£eÎÏz È˙wÁaŒÌ‡∑ּתׁשמרּו "ואתֿמצֹותי אֹומר: ּכׁשהּוא הּמצֹות? קּיּום זה הּמצֹות,"וגֹו'יכֹול קּיּום הרי ƒ¿À…«≈≈ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּבּתֹורה עמלים ׁשּתהיּו ּתלכּו"? ּבחּקתי "אם מקּים אני מה הא e¯ÓLz.אמּור! È˙BˆÓŒ˙‡Â∑ּבּתֹורה עמלים הוּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ¿∆ƒ¿«ƒ¿¿ֱֲִֵַָ

ּולקּים לׁשמר מנת ׁשּנאמר,על א)ּכמֹו ה לעׂשתם"(דברים ּוׁשמרּתם אתם "ּולמדּתם :. ְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr fi zegiy ihewl)

ּתלכּו ּבחּקתי אם מקּים אני מה . . הּמצֹות קּיּום ג)הרי כו, הם(רש"י החּקים אף ּכי ּולמׁשּפטים, לחּקים ׁשהּכּונה מפרׁש אינֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻֻ

ּתֹולדֹות ּבפרׁשת ּׁשּכתב ּומה ה'. צּוּוי "מצֹותי", ה)ּבכלל היינּו(כו, ׁש"מצֹותי" ותֹורתי", חּקֹותי מצֹותי מׁשמרּתי, "ויׁשמר הּפסּוק על ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ׁש" ּדבר אּלא צּוּוי, לׁשֹון אינֹו ׁש"מצֹותי" אפֹוא ּומּובן ּתֹורה, מּתן לפני מדּבר ׁשם הּנה - חּקים היינּו ו"חּקֹותי" ראּוימׁשּפטים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻ

הּׂשכל. מּצד אז ּכבר החייםלהצטּוֹות" אור ְְְִִֵֶַַַָָ

Ôe¯Ëzג È„Bwt ˙ÈÂ ÔeÎ‰z ÈÓÈ˜a Ì‡ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿
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B‚Â'.ג) eÎÏz È˙wÁa Ì‡אמרּו ּכהנים ּבתֹורת ƒ¿À…«≈≈¿ְְֲִַָֹ

ואת אֹומר ּכׁשהּוא הּמצוֹות אּלּו יכֹול ְְְִֵֵֶֶַָז"ל

מקּים אני מה אמּורֹות הּמצוֹות הרי וגֹו' ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָֹמצותי

וטעם ע"כ, ּבּתֹורה עמלים להיֹות ּבחּקתי ְְְֲִִִֵַַַַָֹֻאם

ׁשּיׁש לצד חּקה, הּתֹורה עמל הּכתּוב ְֲֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּקרא

ּפעמים ׁשּלמדם ּדברים ללמד אפּלּו מצוה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹּבּה

הּתֹורה ּבעסק ה' חפץ ּכי אצלֹו, נטּועים והם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָוג'

רּבה (קהלת ז"ל ׁשאמרּו ותמצא חקק ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֻחּקה

ּבחׁשק ּתֹורה האדם ׁשּילמד לטעם ּכי ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹפ"ג)

לֹומד האדם ׁשּיהיה יתּבר חכמתֹו ּגזרה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּתמיד

אֹומרֹו וטעם ירמזÈ˙wÁוׁשֹוכח, רּבים, לׁשֹון ְְְֵַַַÀ…«ְְִִַֹ

ּפה, ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ּתֹורֹות ְְְְִֶֶֶַָָָלב'

קּו"ף ּבין וא"ו ׁשאין יחיד לׁשֹון הּתבה ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּומסרת

ּכלּולה היא ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ּכי לֹומר ְְְִִֶֶַַָָָלתי"ו,

ּבאֹומרֹו רמז עֹוד ּבנינּה. וׁשם ׁשּבכתב ְְְְְְִִֶַָָָָָָּבתֹורה

È˙wÁ'א (יהּוׁשע אֹומרֹו ּדר על רּבים לׁשֹון À…«ְְְִֶֶַַַֻ

עּתים לקּבע ׁשּצרי ולילה, יֹומם ּבֹו והגית ְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹח')

ּכי יחיד לׁשֹון והּמסרת ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְִִֶַַַַַָָָָֹּבּתֹורה

אחד: ּביֹום הם העּתים ְִִֵֶָָב'

„BÚהּתֹורה מצות ּבקּיּום האדם צרי ּכי ְְְִִִִִֶַַָָָָָירצה

ללּמד והּב' לעצמֹו, ללמד הא' ּדברים, ְְְְְְִִֵַַַָָֹב'

אתם ולּמדּתם י"א) (ּדברים ּדכתיב ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹלאחרים

אמר לזה וגֹו', וׁשּננּתם ּבניכם, לׁשֹוןÈ˙wÁאת ְְְְִֵֶֶֶַַָָָÀ…«ְ

ּכאֹומרֹו ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד, ללמד ְְְְְְֲִִִֵַַַֹֹרּבים

אתם: ועׂשיתם ּתׁשמרּו מצותי ְְְְֲִִִֶֶַַָֹֹואת

ÌÚËÂהלי לׁשֹון לעסקאֹומרֹו ׁשּצרי לֹומר כה ¿««ְְֲֲִִֶַַָָֹ

אֹומרֹו ּדר על ּבהליכתֹו אפּלּו ְֲֲִִֶֶַַַָָּבּתֹורה

ּתמיד יׁשּגה ּבאהבתּה בּדר ּובלכּת ו') ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ(ּדברים

ְוגֹו':

(ויק"ר· ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על ירצה ְְִֶֶֶֶַַָעֹוד

ּדוד ׁשהיה וגֹו' ּדרכי חּׁשבּתי ּבּפסּוק ְְְִִִֶַַַָָָָָפל"ה)

אֹותֹו מֹוליכים ורגליו ענינים לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵַַָָחֹוׁשב

והרצֹון החפץ לרב הּמדרׁש ּבית אל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמעצמם

אֹומרֹו והּוא ּבּדבר, eÎÏzוהרגילּות È˙wÁa Ì‡ ְְְְִַָָָƒ¿À…«≈≈

ּכמאמר אחריה ּתהיה מעצמּה הליכתכם ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּפרּוׁש

והרגילּות: החׁשק לרב ְְְִִֵֶַָָֹּדוד

ח"ג‚ (זהר ז"ל מאמרם ּפי על ירצה ְֲִִֶַַַָָֹעֹוד

והם ּדרכים ד' ּבּה יׁש הּתֹורה ּכי ְְִִֵֵַָָָר"ב.)

ּפנים ע' נפרדּו ּומאּלּו סֹוד ּדרּוׁש רמז ְְְְִִֵֵֶֶָָּפׁשט

והּוא ּונתיבֹות, ּוׁשבילין ארחין לכּמה אפן ְְְְְֳִִִִֶַָָָֹוכל

ּׁשאמר רּבים,È˙wÁמה ּפרּוׁשeÎÏzלׁשֹון ֶַַָÀ…«ְִַ≈¿ֵ

הּכתּובים ּבפרּוׁש ּבהם יל ּוׁשבילין ארחין ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָּבכל

הּמּובן ּפׁשט אּלא ּבּתֹורה ׁשאין יאמר ְְֵֶֶַַַָָָָֹֹולא

ַֹלּכל:

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚ „eÎÏzאֹומרֹו ּדר על ƒ¿∆¿¿≈≈ְֶֶַ

וכתב וגֹו', ּדעהּו דרכי ּבכל ג') ְְְְְִֵֵֶַָָָָ(מׁשלי

(הלכֹות הּתֹורה יסֹודי מהלכֹות ג' ּבפרק ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָרמּב"ם

ּגּופֹו ׁשּיהיה ּכדי לּבֹו אל יׂשים וז"ל ְְְִִִֵֵֶֶֶָּדעֹות)

ה', את לדעת וכּו' ׁשּתהיה ּכדי וחזק ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלם

וכּו', ּבחכמֹות ויסּתּכל ׁשּיבין אפׁשר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשאי

ה' עֹובד ימיו ּכל זה ּבדר המהּל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָנמצא

ּכאן הּכתּוב מאמר והּוא È˙wÁaע"כ, Ì‡ ְֲַַַָָƒ¿À…«

eÎÏzּדרּככם ּבכל ּתלכּו הּתֹורה עסק ּבׁשביל ≈≈ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

מעׂשה ּבכל וכּו' ּבדּבּור ּבמׁשּתה וכּו' ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָּבאכילה

מהּטבעּיּות: ְְִִֵַַָהמסּובב

(סנהדרין‰ ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָעֹוד

לפרׁש ּתֹורה ללֹומדי נתּונה ׁשהרׁשּות ְְְְְֵֵֶָָָָל"ד)

ותלמי ּוׁשבילין ארחין ּבכּמה ולדרׁש ותיקּבּה ד ְְְְְְֳִִִִִִַַָָָָ

הּכתּוב יּוכל ּכאׁשר הּכתּובים ּבדרׁשת ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָיחּדׁש

ה' ויצו ּבתֹורתֹו, ידֹו ּתּׂשיג אׁשר ּככל ְְְֲִִֵֶַַָָָׂשאת

ּבאֹומרֹו È˙wÁaּכאן Ì‡הּתֹורה eÎÏzׁשהיא ְְָƒ¿À…«ִֶַָ≈≈

וגֹו', מצותי ואת הּדבר הּוא ּתנאי ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֹּבפרּדסּה

ׁשּלא ּבּתֹורה ּפנים מגּלה יהיה ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּפרּוׁש

אֹותם ועׂשיתם הּטמא את לטהר ׁשּלא ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכהלכה,

ז"ל מאמרם והּוא הּטהֹור, את לטּמא ְְֲֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ּכהלכה ׁשּלא ּבּתֹורה ּפנים המגּלה פ"ג) ְֲִֶֶַַַַָָָָָֹ(אבֹות

הּבא: לעֹולם חלק לֹו ֵֵֶַָָָאין

Â(פ"ב (אבֹות אֹומרם ּדר על יתּבאר ְְִֵֶֶַָָָעֹוד

לעם ׁשאסּור ּפרּוׁש חסיד הארץ עם ְְִֵֶֶַַָָָָֹולא

חמרֹות ׁשּיעׂשה ּבחסידּות להתנהג ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֻהארץ

יעׂשה לפעמים ּכי החסידים, ּכמנהג ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָּוגדרים

יּמצא ּכי עברין, אדרּבה ׁשהּוא ּבדבר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻחמרא

עֹונה מצות לקּים עצמֹו לגּדר ׁשּירצה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹחסיד

ּגדֹולה מצוה ּבעיניו ותהיה המקּדׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּבּימים

ׁשהיה ׁשּׁשמענּו ּכמֹו ּכּפּור, ּבליל מּטתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלׁשּמׁש

לעם ׁשאין חז"ל צּוּו לזה וכּדֹומה, ּכן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמעׂשה

מאמר והּוא חסידּות, ּבמּדת להתנהג ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָהארץ

ּכאן eÎÏzה' È˙wÁa Ì‡,הּתֹורה עסק ׁשהּוא ָƒ¿À…«≈≈ֵֶֶַָ

e¯ÓLzאז È˙ÂˆÓ ˙‡Âלכם ּתעׂשּו ּפרּוׁש ָ¿∆ƒ¿…«ƒ¿¿ֲֵֶַָ

ולא ּוׁשמירֹות ּגדרים לקּימם ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹמׁשמרת

זה: ֶַזּולת

Ê(פ"ד (אבֹות ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה ְְִֶֶֶַָָעֹוד

רגליו לכּתת ׁשּצרי ּתֹורה, למקֹום ּגֹולה ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָהוי

ּולמד וצא ּתֹורה, ללמד למקֹום ְְְְִִֵַָָָֹמּמקֹום

היּו ּכּלן ּכי ה':) (חגיגה ּבּגמרא ז"ל ְְֲִִִֵֶַָָָָָֻּדבריהם

חדׁשים ׁשּׁשה הֹול ׁשהיה ויׁש ללמד ְְֳִִִִֵֵֶָָָָֹּגֹולין

אֹומרֹו והּוא א', ּביֹום לעסק כן ּכמֹו ְְְְְֲֵֵַֹוחֹוזר

È˙wÁa Ì‡צ הּתֹורה עסק ׁשּתלכּוׁשהיא ריכים ƒ¿À…«ְְִִִֵֵֶֶֶַָ

אין ּפנּויים ׁשּתהיּו ּכדי ּגם אחריה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָמּמקֹומכם

ּבצרכי יטרידּוהּו ּכי ּבביתֹו והּוא ללמד ְְְְְְִִִֵֵַָָֹנכֹון

ויּסע אּמֹו ואת אביו את איׁש יעזב לכן ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּבית,

אחריה: ללכת ְֲִֶֶֶַָָמּמקֹומֹו

B¯ÓB‡Â.e¯ÓLz È˙ÂˆÓ ˙‡Âּדר על יתּבאר ¿¿¿∆ƒ¿…«ƒ¿¿ְִֵֶֶַָ

(ל"א:) ׁשּבת ּבמּסכת ּׁשאמרּו ְְֶֶֶַַַָָמה

ּדרּתא ליה ּדלית מאן על חבל יּנאי ר' ְְְֲִֵֵַַַַַָָָמכריז

צרי התֹורה עסק ׁשעּקר עביד, לדרּתא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָותרעא

אֹומרֹו והּוא ולעׂשֹות, לׁשמר È˙wÁaׁשּיהיה Ì‡ ְְְְְֲִִֶֶַֹƒ¿À…«

ואת הּדבר הּוא ּתנאי התֹורה עסק ׁשהּוא ְְְֵֶֶֶַַַָָָוגֹו'

ואמר אתם, ועׂשיתם ּתׁשמרּו Â‡˙מצותי ְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹ¿∆

È˙ÂˆÓּברכֹות) ּבּגמרא אֹומרם ּדר על יתּבאר ƒ¿…«ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

נברא, ׁשּלא לֹו נח לׁשמּה ׁשּלא הּלֹומד ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹי"ז:)

לעֹולם ׁשאמרּו אֹותּה עם ּבּתֹוספֹות ְְְְִִֶַָָָָוהקׁשּו

ׁשּמּתֹו לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה אדם ְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹֹיעסק

ב' הם ּכי ותרצּו לׁשמּה ּבא לׁשמּה ְְְְִִִִֵֶָָָֹׁשּלא

להתּכּבד, וא' לקנטר, א' לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָֹאפנים

יעסק להתּכּבד נברא, ׁשּלא לֹו נח ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹֹלקנטר

ה' מאמר והּוא וכּו', ׁשּמּתֹוÈ˙wÁa Ì‡ּתלכּו ְְֲִֶַַƒ¿À…«ֵֵ

מצוֹות ב' ׁשּבּה מצותי ואת הּדבר הּוא ְְְְִִֶֶַַַָָָֹּותנאי
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i"yx£eÎÏz È˙wÁaŒÌ‡∑ּתׁשמרּו "ואתֿמצֹותי אֹומר: ּכׁשהּוא הּמצֹות? קּיּום זה הּמצֹות,"וגֹו'יכֹול קּיּום הרי ƒ¿À…«≈≈ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּבּתֹורה עמלים ׁשּתהיּו ּתלכּו"? ּבחּקתי "אם מקּים אני מה הא e¯ÓLz.אמּור! È˙BˆÓŒ˙‡Â∑ּבּתֹורה עמלים הוּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ¿∆ƒ¿«ƒ¿¿ֱֲִֵַָ

ּולקּים לׁשמר מנת ׁשּנאמר,על א)ּכמֹו ה לעׂשתם"(דברים ּוׁשמרּתם אתם "ּולמדּתם :. ְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr fi zegiy ihewl)

ּתלכּו ּבחּקתי אם מקּים אני מה . . הּמצֹות קּיּום ג)הרי כו, הם(רש"י החּקים אף ּכי ּולמׁשּפטים, לחּקים ׁשהּכּונה מפרׁש אינֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻֻ

ּתֹולדֹות ּבפרׁשת ּׁשּכתב ּומה ה'. צּוּוי "מצֹותי", ה)ּבכלל היינּו(כו, ׁש"מצֹותי" ותֹורתי", חּקֹותי מצֹותי מׁשמרּתי, "ויׁשמר הּפסּוק על ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ׁש" ּדבר אּלא צּוּוי, לׁשֹון אינֹו ׁש"מצֹותי" אפֹוא ּומּובן ּתֹורה, מּתן לפני מדּבר ׁשם הּנה - חּקים היינּו ו"חּקֹותי" ראּוימׁשּפטים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻ

הּׂשכל. מּצד אז ּכבר החייםלהצטּוֹות" אור ְְְִִֵֶַַַָָ

Ôe¯Ëzג È„Bwt ˙ÈÂ ÔeÎ‰z ÈÓÈ˜a Ì‡ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿
:ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ג) eÎÏz È˙wÁa Ì‡אמרּו ּכהנים ּבתֹורת ƒ¿À…«≈≈¿ְְֲִַָֹ

ואת אֹומר ּכׁשהּוא הּמצוֹות אּלּו יכֹול ְְְִֵֵֶֶַָז"ל

מקּים אני מה אמּורֹות הּמצוֹות הרי וגֹו' ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָֹמצותי

וטעם ע"כ, ּבּתֹורה עמלים להיֹות ּבחּקתי ְְְֲִִִֵַַַַָֹֻאם

ׁשּיׁש לצד חּקה, הּתֹורה עמל הּכתּוב ְֲֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּקרא

ּפעמים ׁשּלמדם ּדברים ללמד אפּלּו מצוה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹּבּה

הּתֹורה ּבעסק ה' חפץ ּכי אצלֹו, נטּועים והם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָוג'

רּבה (קהלת ז"ל ׁשאמרּו ותמצא חקק ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֻחּקה

ּבחׁשק ּתֹורה האדם ׁשּילמד לטעם ּכי ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹפ"ג)

לֹומד האדם ׁשּיהיה יתּבר חכמתֹו ּגזרה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּתמיד

אֹומרֹו וטעם ירמזÈ˙wÁוׁשֹוכח, רּבים, לׁשֹון ְְְֵַַַÀ…«ְְִִַֹ

ּפה, ׁשּבעל ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ּתֹורֹות ְְְְִֶֶֶַָָָלב'

קּו"ף ּבין וא"ו ׁשאין יחיד לׁשֹון הּתבה ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּומסרת

ּכלּולה היא ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ּכי לֹומר ְְְִִֶֶַַָָָלתי"ו,

ּבאֹומרֹו רמז עֹוד ּבנינּה. וׁשם ׁשּבכתב ְְְְְְִִֶַָָָָָָּבתֹורה

È˙wÁ'א (יהּוׁשע אֹומרֹו ּדר על רּבים לׁשֹון À…«ְְְִֶֶַַַֻ

עּתים לקּבע ׁשּצרי ולילה, יֹומם ּבֹו והגית ְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹח')

ּכי יחיד לׁשֹון והּמסרת ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְִִֶַַַַַָָָָֹּבּתֹורה

אחד: ּביֹום הם העּתים ְִִֵֶָָב'

„BÚהּתֹורה מצות ּבקּיּום האדם צרי ּכי ְְְִִִִִֶַַָָָָָירצה

ללּמד והּב' לעצמֹו, ללמד הא' ּדברים, ְְְְְְִִֵַַַָָֹב'

אתם ולּמדּתם י"א) (ּדברים ּדכתיב ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹלאחרים

אמר לזה וגֹו', וׁשּננּתם ּבניכם, לׁשֹוןÈ˙wÁאת ְְְְִֵֶֶֶַַָָָÀ…«ְ

ּכאֹומרֹו ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד, ללמד ְְְְְְֲִִִֵַַַֹֹרּבים

אתם: ועׂשיתם ּתׁשמרּו מצותי ְְְְֲִִִֶֶַַָֹֹואת

ÌÚËÂהלי לׁשֹון לעסקאֹומרֹו ׁשּצרי לֹומר כה ¿««ְְֲֲִִֶַַָָֹ

אֹומרֹו ּדר על ּבהליכתֹו אפּלּו ְֲֲִִֶֶַַַָָּבּתֹורה

ּתמיד יׁשּגה ּבאהבתּה בּדר ּובלכּת ו') ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ(ּדברים

ְוגֹו':

(ויק"ר· ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על ירצה ְְִֶֶֶֶַַָעֹוד

ּדוד ׁשהיה וגֹו' ּדרכי חּׁשבּתי ּבּפסּוק ְְְִִִֶַַַָָָָָפל"ה)

אֹותֹו מֹוליכים ורגליו ענינים לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵַַָָחֹוׁשב

והרצֹון החפץ לרב הּמדרׁש ּבית אל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמעצמם

אֹומרֹו והּוא ּבּדבר, eÎÏzוהרגילּות È˙wÁa Ì‡ ְְְְִַָָָƒ¿À…«≈≈

ּכמאמר אחריה ּתהיה מעצמּה הליכתכם ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּפרּוׁש

והרגילּות: החׁשק לרב ְְְִִֵֶַָָֹּדוד

ח"ג‚ (זהר ז"ל מאמרם ּפי על ירצה ְֲִִֶַַַָָֹעֹוד

והם ּדרכים ד' ּבּה יׁש הּתֹורה ּכי ְְִִֵֵַָָָר"ב.)

ּפנים ע' נפרדּו ּומאּלּו סֹוד ּדרּוׁש רמז ְְְְִִֵֵֶֶָָּפׁשט

והּוא ּונתיבֹות, ּוׁשבילין ארחין לכּמה אפן ְְְְְֳִִִִֶַָָָֹוכל

ּׁשאמר רּבים,È˙wÁמה ּפרּוׁשeÎÏzלׁשֹון ֶַַָÀ…«ְִַ≈¿ֵ

הּכתּובים ּבפרּוׁש ּבהם יל ּוׁשבילין ארחין ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַָָָּבכל

הּמּובן ּפׁשט אּלא ּבּתֹורה ׁשאין יאמר ְְֵֶֶַַַָָָָֹֹולא

ַֹלּכל:

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚ „eÎÏzאֹומרֹו ּדר על ƒ¿∆¿¿≈≈ְֶֶַ

וכתב וגֹו', ּדעהּו דרכי ּבכל ג') ְְְְְִֵֵֶַָָָָ(מׁשלי

(הלכֹות הּתֹורה יסֹודי מהלכֹות ג' ּבפרק ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָרמּב"ם

ּגּופֹו ׁשּיהיה ּכדי לּבֹו אל יׂשים וז"ל ְְְִִִֵֵֶֶֶָּדעֹות)

ה', את לדעת וכּו' ׁשּתהיה ּכדי וחזק ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלם

וכּו', ּבחכמֹות ויסּתּכל ׁשּיבין אפׁשר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשאי

ה' עֹובד ימיו ּכל זה ּבדר המהּל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָנמצא

ּכאן הּכתּוב מאמר והּוא È˙wÁaע"כ, Ì‡ ְֲַַַָָƒ¿À…«

eÎÏzּדרּככם ּבכל ּתלכּו הּתֹורה עסק ּבׁשביל ≈≈ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

מעׂשה ּבכל וכּו' ּבדּבּור ּבמׁשּתה וכּו' ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָּבאכילה

מהּטבעּיּות: ְְִִֵַַָהמסּובב

(סנהדרין‰ ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָעֹוד

לפרׁש ּתֹורה ללֹומדי נתּונה ׁשהרׁשּות ְְְְְֵֵֶָָָָל"ד)

ותלמי ּוׁשבילין ארחין ּבכּמה ולדרׁש ותיקּבּה ד ְְְְְְֳִִִִִִַַָָָָ

הּכתּוב יּוכל ּכאׁשר הּכתּובים ּבדרׁשת ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָיחּדׁש

ה' ויצו ּבתֹורתֹו, ידֹו ּתּׂשיג אׁשר ּככל ְְְֲִִֵֶַַָָָׂשאת

ּבאֹומרֹו È˙wÁaּכאן Ì‡הּתֹורה eÎÏzׁשהיא ְְָƒ¿À…«ִֶַָ≈≈

וגֹו', מצותי ואת הּדבר הּוא ּתנאי ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֹּבפרּדסּה

ׁשּלא ּבּתֹורה ּפנים מגּלה יהיה ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּפרּוׁש

אֹותם ועׂשיתם הּטמא את לטהר ׁשּלא ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכהלכה,

ז"ל מאמרם והּוא הּטהֹור, את לטּמא ְְֲֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ּכהלכה ׁשּלא ּבּתֹורה ּפנים המגּלה פ"ג) ְֲִֶֶַַַַָָָָָֹ(אבֹות

הּבא: לעֹולם חלק לֹו ֵֵֶַָָָאין

Â(פ"ב (אבֹות אֹומרם ּדר על יתּבאר ְְִֵֶֶַָָָעֹוד

לעם ׁשאסּור ּפרּוׁש חסיד הארץ עם ְְִֵֶֶַַָָָָֹולא

חמרֹות ׁשּיעׂשה ּבחסידּות להתנהג ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֻהארץ

יעׂשה לפעמים ּכי החסידים, ּכמנהג ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָּוגדרים

יּמצא ּכי עברין, אדרּבה ׁשהּוא ּבדבר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻחמרא

עֹונה מצות לקּים עצמֹו לגּדר ׁשּירצה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹחסיד

ּגדֹולה מצוה ּבעיניו ותהיה המקּדׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּבּימים

ׁשהיה ׁשּׁשמענּו ּכמֹו ּכּפּור, ּבליל מּטתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלׁשּמׁש

לעם ׁשאין חז"ל צּוּו לזה וכּדֹומה, ּכן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמעׂשה

מאמר והּוא חסידּות, ּבמּדת להתנהג ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָהארץ

ּכאן eÎÏzה' È˙wÁa Ì‡,הּתֹורה עסק ׁשהּוא ָƒ¿À…«≈≈ֵֶֶַָ

e¯ÓLzאז È˙ÂˆÓ ˙‡Âלכם ּתעׂשּו ּפרּוׁש ָ¿∆ƒ¿…«ƒ¿¿ֲֵֶַָ

ולא ּוׁשמירֹות ּגדרים לקּימם ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹמׁשמרת

זה: ֶַזּולת

Ê(פ"ד (אבֹות ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה ְְִֶֶֶַָָעֹוד

רגליו לכּתת ׁשּצרי ּתֹורה, למקֹום ּגֹולה ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָהוי

ּולמד וצא ּתֹורה, ללמד למקֹום ְְְְִִֵַָָָֹמּמקֹום

היּו ּכּלן ּכי ה':) (חגיגה ּבּגמרא ז"ל ְְֲִִִֵֶַָָָָָֻּדבריהם

חדׁשים ׁשּׁשה הֹול ׁשהיה ויׁש ללמד ְְֳִִִִֵֵֶָָָָֹּגֹולין

אֹומרֹו והּוא א', ּביֹום לעסק כן ּכמֹו ְְְְְֲֵֵַֹוחֹוזר

È˙wÁa Ì‡צ הּתֹורה עסק ׁשּתלכּוׁשהיא ריכים ƒ¿À…«ְְִִִֵֵֶֶֶַָ

אין ּפנּויים ׁשּתהיּו ּכדי ּגם אחריה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָמּמקֹומכם

ּבצרכי יטרידּוהּו ּכי ּבביתֹו והּוא ללמד ְְְְְְִִִֵֵַָָֹנכֹון

ויּסע אּמֹו ואת אביו את איׁש יעזב לכן ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּבית,

אחריה: ללכת ְֲִֶֶֶַָָמּמקֹומֹו

B¯ÓB‡Â.e¯ÓLz È˙ÂˆÓ ˙‡Âּדר על יתּבאר ¿¿¿∆ƒ¿…«ƒ¿¿ְִֵֶֶַָ

(ל"א:) ׁשּבת ּבמּסכת ּׁשאמרּו ְְֶֶֶַַַָָמה

ּדרּתא ליה ּדלית מאן על חבל יּנאי ר' ְְְֲִֵֵַַַַַָָָמכריז

צרי התֹורה עסק ׁשעּקר עביד, לדרּתא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָותרעא

אֹומרֹו והּוא ולעׂשֹות, לׁשמר È˙wÁaׁשּיהיה Ì‡ ְְְְְֲִִֶֶַֹƒ¿À…«

ואת הּדבר הּוא ּתנאי התֹורה עסק ׁשהּוא ְְְֵֶֶֶַַַָָָוגֹו'

ואמר אתם, ועׂשיתם ּתׁשמרּו Â‡˙מצותי ְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹ¿∆

È˙ÂˆÓּברכֹות) ּבּגמרא אֹומרם ּדר על יתּבאר ƒ¿…«ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

נברא, ׁשּלא לֹו נח לׁשמּה ׁשּלא הּלֹומד ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹי"ז:)

לעֹולם ׁשאמרּו אֹותּה עם ּבּתֹוספֹות ְְְְִִֶַָָָָוהקׁשּו

ׁשּמּתֹו לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה אדם ְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹֹיעסק

ב' הם ּכי ותרצּו לׁשמּה ּבא לׁשמּה ְְְְִִִִֵֶָָָֹׁשּלא

להתּכּבד, וא' לקנטר, א' לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָֹאפנים

יעסק להתּכּבד נברא, ׁשּלא לֹו נח ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹֹלקנטר

ה' מאמר והּוא וכּו', ׁשּמּתֹוÈ˙wÁa Ì‡ּתלכּו ְְֲִֶַַƒ¿À…«ֵֵ

מצוֹות ב' ׁשּבּה מצותי ואת הּדבר הּוא ְְְְִִֶֶַַַָָָֹּותנאי
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ולא לקנטר לא ילמדּו ׁשּלא ּבלּמּודּה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָֹֹֹהּצריכין

אז ‡˙Ìלהתּכּבד, Ì˙ÈNÚÂ e¯ÓLzמבטיח ְְִֵַָƒ¿¿«¬ƒ∆…»ְִַַ

נּצֹול יהיה לידֹו עברה ׁשּתבֹוא ׁשהגם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָהּכתּוב

מגינא ּתֹורה כ"א.) (סֹוטה ּוכאֹומרם ְְִִֵֶָָָָָמּמּנה,

ּבמּסכת ׁשאמרּו ּוכמֹו הרע, מּיצר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּומּצלא

חנינא ר' ׁשל מעׂשה ּבאֹותּה (י"ז.) זרה ְֲֲֲִֶֶַָָָָָעבֹודה

ּדכתיב וכּו' ּדזֹונֹות אפתחא ׁשחלפּו יֹונתן ְְְְְְֲִִִִֶָָָָור'

ודקּדק וגֹו' עלי ּתׁשמר מּזּמה ב') ְְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ(מׁשלי

(קּדּוׁשיןÌ˙ÈNÚÂלֹומר ז"ל אֹומרם ּדר על ַ«¬ƒ∆ְִִֶֶַָ

לֹו נֹותנין עברה עבר ולא אדם יׁשב ְְֲִֵַַָָָָָֹל"ט:)

עברה ּכׁשּבאה והעמידּוה מצוה, ּכעֹוׂשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָָָָׂשכר

מ ונּצֹול ׁשמירהלידֹו אּלא ׁשאינּה הגם ּמּנה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

מצוֹות: מעׂשה עׂשה ּכאּלּו הּכתּוב עליו ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָמעלה

Ì‚‰Âּגדֹול ּכי ּבּפסּוק נ':) (ּפסחים רבא ׁשּדרׁש «¬«ְִִֶַַָָָָָָ

לׁשמּה ׁשּלא הּלֹומד זה חסּד ׁשמים ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹעד

הּבֹורא רצֹון ׁשּיׁש לא הּטעם להתּכּבד, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹאּלא

ׁשּיבֹוא מּמּנּו הּיֹוצא לּתכלית אּלא זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבלּמּוד

להּציל ּבסגּלתּה אין זֹו ותֹורה לׁשמּה, ְְְְְִִִִֵַָָָָֹֻללמד

לתרץ יׁש ּובזה לידֹו, עברה ּבבֹוא הרע ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּיצר

ּתֹורה ׁשאמר יֹוסף לרב ּבסֹוטה ׁשם ּׁשהקׁשּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָמה

עסיק ּדלא ּבעּדנא ּבין ּבּה ּדעסיק ּבעּדנא ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָָּבין

ואחיתֹופל ּדֹואג מעּתה אּלא ּומּצלא מגינא ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבּה

עליהּו אגינא לא אמאי ּבּתֹורה עסקי לא ְֲִִֵֵַַָָָָָָֹמי

לֹומדים היּו ׁשהם קׁשיא אין לדברנּו ְְְִִֵֵֵֶָָָֻע"כ,

ּכזֹו ּבתֹורה ּכח ואין לׁשמּה ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹמתחּלתם

הרע: מּיצר עליו ְִֵֵֶַָָָָלהגן

Áׁשני ׁשּיׁש להיֹות הּדר זה על יאמר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַֹאֹו

ואחת חנינא ר' ׁשל אחת י"ז) (ע"ז ְְֲִֶַַַַָָסברֹות

ּדע"ז אפתחא נחלף אמר א' יֹונתן ר' ְְְֲִֶֶַַָָָָׁשל

ּדזֹונֹות אפתחא נחלף אמר וא' יצריה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָּדנכיס

ּובא אגרא, ּונקּבל ליצרן ּדנכּפיה היכי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּכי

אפתחא נחלף האֹומר עם והכריע ּכאן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהּכתּוב

אֹומרֹו והּוא eÎÏzּדזֹונֹות, È˙wÁa Ì‡ּפרּוׁש ְְְƒ¿À…«≈≈ֵ

ׁשאת מבטיחכם ואני ליל אּתם È˙ÂˆÓיכֹולין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַƒ¿…«

e¯ÓLzולּמה ּתאמר ואם יצרם, ּכֹופין ׁשּיהיּו ƒ¿¿ְְְְִִִִֶַָָָֹ

אמר לזה זה, ּבספק עצמֹו Ì˙ÈNÚÂיכניס ְְְִֵֶֶַַַָָָ«¬ƒ∆

Ì˙‡ּכיון מצוה ּכעֹוׂשה ׂשכר ׁשּתּטלּו ּכדי …»ְְְְִִֵֵֶֶָָָָ

ונכּפיה ׁשם מאמרם והּוא העון, לידכם ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבא

אגרא: ּדנקּבל היכי ּכי ְְְְִִִִִֵֵַַָליצרין

Ëּבמׁשנת ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה ְְְְִִֶֶֶַַָאֹו

ּבמ"ח נקנית הּתֹורה פ"ו) (אבֹות ְְֲִִִֵַָָחסידים

יּׂשיגּדבר ּתֹורה לקנֹות הרֹוצה ּכל לא ּכי ים, ְְִִִִֶַָָָָֹ

והּוא ּדברים, הּמ"ח ּבאמצעּות אּלא ְְְְְִִֶֶַָָָָָקנינּה

ּכאן ּׁשאמר eÎÏzמה È˙wÁa Ì‡אּתם אם ֶַַָָƒ¿À…«≈≈ִֶַ

ואת הּדבר הּוא ּתנאי הּתֹורה להּׂשיג ְְְֲִִֵֶַַַַָָָחפצים

אֹותם ׁשהם אתם ועׂשיתם ּתׁשמרּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹמצותי

הּמניעֹות ּבחי' ּבהם יׁש ּכי ּדברים, ְְְִִִִֵֶַַָָהּמ"ח

הּמעׂשה ּבחינת ּבהם ויׁש ּתׁשמרּו, אמר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּוכנגּדם

וגֹו': ועׂשיתם אמר ְְְֲִֶֶַַָָּוכנגּדם

Èׁשּיׁש הּתֹורה עסק מעלת להֹודיע ירצה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָעֹוד

עסק ּכי הּמצוֹות, ּבעסק ּׁשאין מה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַּבֹו

ועֹוׂשה ּפֹועל אדם ׁשּיהיה להיֹות יכֹול ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָהּמצוֹות

ּתּזכרנה ולא לבּסֹוף ּכבֹודֹו וימיר החטא ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹויגרם

הּתֹורה עסק מצות אבל פׁשעֹו, ּביֹום ְְְְֲִִִֵֶַַָָָצדקתֹו

עֹומדת צדקתֹו ּבתֹורה העֹוסק ּכל ּכי ְְִִִֵֶֶַַָָָָמבטיחֹו

(סֹוטה אֹומרם ּדר על צדקֹו עּמֹו ויל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָלעד,

עברה ואין מצוה מכּבה עברה ּכי ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָכ"א.)

ויזּכה ּתֹורה ׁשל זכּותּה לבּטל ּתֹורה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָמכּבה

מה ועּין העליֹון, לעֹולם ּבלכּתֹו ּבּה ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָללכת

ואת ד') (י"ח מֹות אחרי ּבפרׁשת ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָּׁשּפרׁשּתי

ּבהם: ללכת ּתׁשמרּו ְְִֶֶֶַָָֹֻחּקתי

‡Èׁשּבת) ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה ְְִֶֶֶַַָָעֹוד

וגֹו' ּבימינּה ימים אר ּבּפסּוק ְִִִֶַָָָֹס"ג.)

העליֹון, לעֹולם ׂשכרם ּבּה ְְְִִֶֶַַָָָָָָׁשהּמימינים

הּוא הּזה, ּבעֹולם ׂשכרם ּבּה ְְְִִִֶַַַָָָָָוהּמׂשמאילים

ּכאן ּׁשאמר È˙wÁaמה Ì‡,הּתֹורה עסק ׁשהיא ֶַַָָƒ¿À…«ִֵֶֶַָ

עֹולם לתכלית לא זה ּבעסק ּכּונתכם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּתהיה

ּתלכּו אּלא ּבּה, הּמׂשמאילים ּכת והּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָהּזה

לעֹולם ּכׁשּתלכּו לתׁשלּומין ּכּונתכם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּתהיה

הּמימינים: ּכת והּוא ְְְִִֶַַַָהעליֹון,

·Èּבמׁשנת ז"ל ּדבריהם ּפי על יתּבאר ְְְְִִִִֵֵֶַַָעֹוד

מרּבה ׁשחכמתֹו ּכל פ"ג) (אבֹות ְְֲִִֶָָָָָֻחסידים

והּוא וכּו', מרּבים ׁשּמעׂשיו וכל וכּו' ְְְְְֲֲִִֶַַָָָֻמּמעׂשיו

ּבאֹומרֹו הּכתּוב ּׁשרמז eÎÏzמה È˙wÁa Ì‡ ְְֶַַַָָƒ¿À…«≈≈

ׁשמירת ּתהיה זה ער ּולפי הּתֹורה עסק ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשהּוא

ׁשּל ּכדי וקּיּומן מרּבההּמצוֹות חכמתֹו ּתהיה א ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

עסק למצות סמּו אֹומרֹו והּוא ְְְְֲִִֵֶַַָָמּמעׂשיו,

אתם: ועׂשיתם ּתׁשמרּו מצותי ואת ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹהּתֹורה

‚Èּפאה) ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ְְִֵֵֶֶַָָָעֹוד

ּכנגד ּתֹורה ותלמּוד וכּו' ּדברים אּלּו ְְְְְִֵֶֶַָָפ"א)

אֹומרֹו והּוא eÎÏzּכּלם, È˙wÁa Ì‡ׁשהּוא ְְָֻƒ¿À…«≈≈ֶ

ׁשּׁשמרּתם ּכן גם עליכם אני מעלה הּתֹורה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָעסק

אֹותם: ועׂשיתם ְֲִִֶַַָֹמצותי

„Èזאת ל"ז) ז' (לעיל אֹומרֹו ּדר על ירצה ְְְִֵֶֶֶַֹאֹו

(מנחֹות ז"ל ודרׁשּו לּמנחה, לעלה ְְְְִַַָָָָָָֹהּתֹורה

עליו מעלה עֹולה ּבפרׁשת עֹוסק אדם ְֲֵֶַַָָָָָָָק"י.)

(הֹוׁשע אֹומרֹו ּדר על וכּו', עֹולה הקריב ְְְְִִִֵֶֶַַָּכאּלּו

ּבלבד זה ולא ׂשפתינּו, פרים ּונׁשּלמה ְְְְְִִֵֶַַָָָֹי"ד)

יד הּׂשג ּבפרק ׁשאינּה ּומצוה מצוה ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָאּלא

עׂשאּה, ּכאּלּו ּבּתֹורה מצותּה לֹומד ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָּכׁשאדם

הּכתּוב מאמר Â‡˙והּוא eÎÏz È˙wÁa Ì‡ ְֲַַַָƒ¿À…«≈≈¿∆

È˙ÂˆÓלעׂשֹותם מציאּות ׁשאין אֹותם וגֹו' ƒ¿…«ְְֲִֵֶַָָ

e¯ÓLzיבֹואּו מתי אֹותם מחּכים ּתהיּו ּפרּוׁש ƒ¿¿ְְִִֵַַָָָ

ּכאּלּו עליכם אני מעלה לעׂשֹותם, ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָלידכם

אֹומרֹו והּוא ּכן, ּגם אֹותם Ì˙ÈNÚÂעׂשיתם ְְֲִֵֶַָ«¬ƒ∆

Ì˙‡,נֹותן אני לבד מחׁשבה ׂשכר לא לֹומר …»ְְְֲִֵַַַַָָֹ

ּכּלם, ּכנגד ּתֹורה ותלמּוד ּבסמּו ׁשּכתבנּו ְְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָֻוהגם

ּבׁשבילן ּתֹורה ּתלמּוד ׁשּמבּטלין מצוֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָָיׁש

זֹו ולבחינה וכּדֹומה, הּקרּבנֹות מעׂשה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָּכגֹון

לעׂשֹותם: ויקו מצותּה ׁשּילמד ְְֲִִִִֶַַָָָָֹצרי

ÂËאדם יאמר ׁשּלא הּדר זה על יאמר ֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאֹו

הּמצוֹות מקֹום ימּלא ּתֹורה ׁשּתלמּוד ְְְְִֵֵֶַַַָָּכיון

אׁשר הּמצוֹות מּמעׂשה ּפטּור הּוא הרי ּכן ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָאם

לֹומר ּתלמּוד לפניו, eÎÏzּתזּדּמן È˙wÁa Ì‡ ְְְִֵַַַָָƒ¿À…«≈≈

הּתֹורה,ׁשהּוא È˙ÂˆÓעסק ˙‡Âלא ׁשהם ֵֶֶַָ¿∆ƒ¿…«ֵֶֹ

ּפטּורין ּתהיּו זה מּפני לא ּתׁשמרּו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַֹּתעׂשה

ּומה אֹותם, ועׂשיתם אּלא מצוֹות ְֲִִִִֶֶַַָָמּקּיּום

לּמזּדּמן ּפרט הּוא ׁשקּול ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָּׁשּפרׁשּתי

הּזּולת: ידי על להתקּים יכֹול ְְְִֵֵֵֶַַַַָׁשאינֹו

ÊËּברכֹות) ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה ְְְִֶֶֶַָָעֹוד

עד ּפעמיו לּדר לׂשּום לאדם ׁשאסּור ְְֶֶֶַַָָָָָָי"ד.)

פ"ה) (ּתהּלים ּדכתיב ּתֹורה ּדברי ְְְְִִִִִִֵֶַָׁשּיקּדים

ּולמד וצא וגֹו', לדר ויׂשם יהּל לפניו ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָצדק

ההֹולכים על ס"ט) (ח"א ּבּזהר ּׁשאמרּו ְְִֶַַַַַָֹמה

ׁשּמתחּיבים ּתֹורה ּדברי ּביניהם ואין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּבּדר

ה' מאמר והּוא eÎÏzּבנפׁשם, È˙wÁa Ì‡ ְְְֲַַַָƒ¿À…«≈≈

לבטח, ּתל אז ּתלכּו ּתֹורה, לּמּוד ּכׁשּיׁש ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָּפרּוׁש

את מלּוין ּכחֹותיה הּתֹורה עסק ּכׁשּיׁש ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכי

ָָָהאדם,

ÊÈׁשּבת) ז"ל ּׁשאמרּו מה לֹומר נתּכּון ְְִֵֶַַַַָָעֹוד

ולא ונאנס מצוה לעׂשֹות אדם חׁשב ְְְֱֲִֶַַַָָָָֹס"ג)

מאמרֹו והּוא עׂשאּה, ּכאּלּו עליו מעלה ְְֲֲֲֲִֶַַָָָָָָָעׂשאּה

eÎÏz È˙wÁa Ì‡ּתחׁשבּו ּפרּוׁש עתיד לׁשֹון ƒ¿À…«≈≈ְְְִֵַָ

לעׂשֹות ּתחׁשבּו ּכן ּגם ּתׁשמרּו וגֹו' ְְְְְֲִֵֶֶַַַָללכת

עליכם אני מעלה ּפרּוׁש אֹותם ועׂשיתם ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשמירה

אֹותם: עׂשיתם ּכבר ְְֲִִֶָָּכאּלּו

ÁÈסּכה) ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה ְְִֶֶֶַָָֻעֹוד

הא' עלּיה ּבבני הּדרגֹות ג' ּכי ְְֲִִִֵַָָָמ"ה:)

ב' נהרא, ּדלא ּבאסּפקלריא ְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָהּמסּתּכלים

ּדעילי הּג' ּדנהרא, ּבאסּפקלריא ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָהּמסּתּכלים

(אּיֹוב ּפסּוק זה ּדר על ּופרׁשּתי ּבר, ְְִִֵֶֶֶַַַָֹּבלא

מאדניו, חפׁשי ועבד הּוא ׁשם וגדֹול קטן ְְְֲִֵֶֶָָָָָֹֹג')

נהרא ּדלא ּבאסּפקלריא הּמסּתּכל הּוא ְְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָקטֹון

ּגדֹול הּקטן, הּמאֹור ט"ז) א' (ּבראׁשית ְְִֵַַָָָָּבסֹוד

(ׁשם) ּבסֹוד ּדנהרא ּבאסּפקלריא הּמסּתּכל ְְְְְְְֲִֵַַַַַַָָָהּוא

ׁשעֹולה זה מאדֹוניו חפׁשי ועבד הּגדֹול, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּמאֹור

ללכת חפׁשיּות לֹו נתן אדֹוניו ׁשה' רׁשּות, ְְְֲִֶֶֶַָָָָֹּבלא

אׁשר יּׂשגּבכל ּבּמה יֹודע אני ואין יחּפץ, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹֻ

יתּבר מאמרֹו ּבא לזה הּלזה, הּגדֹול ְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָהּכבֹוד

È˙wÁaואמר Ì‡הׁשּתּדלּות ּבאמצעּות ּפרּוׁש ְַָƒ¿À…«ְְְְִֵֶַָ

לרׁשיֹון צריכין אּתם אין ּבזה ּכּמצטר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּתֹורה

ּבלא ּתלכּו מעצמכם אּתם אּלא אתכם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹלהֹולי

ַּבר:

ËÈסנהדרין) ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה ְְְְִִֶֶֶֶַַָעֹוד

לירבעם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ְִֶַַָָָָָק"ב.)

וכּו' עדן ּבגן נטּיל יׁשי ּובן ואּתה ואני ּב ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹחזר

הדרגת היא זה טּיּול ּכי המקּבלים ואמרּו ְְְְִִִִֶַַַָָָֻע"כ,

יזּכה אנֹוׁש אׁשרי מּמּנּו, למעלה ׁשאין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשעׁשּוע

להדרגה אּׁשה ילּוד יזּכה ּבּמה אדם ויאמר ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹלֹו,

ּבחּקתי אם ואמר ּכאן הּמאמר ּבא לזה ְְֲִֶַַַַָָָָָֹֻזֹו,

נעלמה הליכה היא ּתלכּו הּתֹורה עסק ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבאמצעּות

הּתֹורה ּבאמצעּות הּטּיּול, ׁשהּוא חי ּכל ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמעיני

הּנעלמים: ּבּמקֹומֹות ְְְֱִֶַַַָּתטּילּו

Îילקּוט) ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה ְְְִֶֶֶַַָעֹוד

אדם ה' ּכׁשּברא ּכי תתל"א) ְְִִִֶָָָָּתהּלים

ּבעֹולם לׁשבת ּבראֹו לא הּזה ּבעֹולם ְִֶֶֶַָָָָָָָֹהראׁשֹון

אדרּבה ּכן ׁשאם יחטא, ּכׁשּלא עד לעֹולמי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּזה

המקּוה ּתכלית ּכי וׁשפלּות, לֹו היא ְְְְְִִִִִֶַַָֻירידה

זרע, אׁשר יקצר ׁשּׁשּמה העליֹון ּבעֹולם ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹהיא

לּׁשמים יעלה עלה ּכי הּכּונה היתה ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹאּלא

ּכמי ויהיה יחּפץ, אׁשר ּבעת החּיים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַֹּולאֹוצרֹות

לעלֹות ּוכׁשּירצה ּגּבה, על ועלּיה ּבּבית ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּדר

ב') (מ"ב ׁשּמצינּו ּכמֹו יעלה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָּולהׁשּתעׁשע

החטא ידי ועל הּׁשמימה, ּבסערה אלּיהּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשעלה

ּבעֹולם הּגּוף ויּניח מעליו עֹורֹו להפׁשיט ְְְְִִֵַַַַַָָָָֻהצר

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

האדם ּבהתעּצמּות ּכי ּכאן הּכתּוב והֹודיע ְְְְִִִֶַַַַָָָָָהּזה,

ׁשּלא ּבאמצעּותּה להּׂשיג יכֹול הּתֹורה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹּבעסק

למקֹום מּמקֹום ההֹול ּכאדם אּלא ּבמות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָירּגיׁש

קע"ד.) ח"ב (זהר אינםותמצא ׁשהּצּדיקים ְְִִִֵֶַַַָָֹ

(קהלת אֹומרֹו ּדר על הּפרדה ּבצער ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹמרּגיׁשים

עֹובד ׁשהּוא מי ּכי העֹובד, ׁשנת מתּוקה ְְִִֵֵֶַָָה')

עליו, וערבה מתּוקה הּמיתה ׁשהיא ׁשנתֹו ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָה'

ידי ׁשעל אלּיהּו ל הּנה יֹותר יתעּצם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָואם

מת: לא ּתֹורתֹו ְְִֵַָֹהתעּצמּות

‡Îּבמׁשנת ּׁשאמרּו מה ּדר על ירצה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָעֹוד

מת אּתה ּכרח ועל פ"ד) (אבֹות ְְֲֲִִֵַַָָָחסידים

ּברצֹונֹו מת אדם ׁשאין חי, אּתה ּכרח ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָועל

ל"ו ּדף נּדה ּבמּסכת ואמרּו למּות, יחּפץ ְְְְִִֶֶַַַָָָֹאם

לרב א"ל ּדרב נפׁשיה נח קא ּכי וז"ל ְְְְִֵַַַָָ(ע"ב)

סבר הּוא ּגרייּה צּית לא ואי צנעיה זיל ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָאסי

הּדר א"ל ּדרב נפׁשיה ּדנח ּבתר א"ל ְְְְֵֵַַַַַָָָּגדייּה

נפׁשיה נח וכו' ּגדייּה וכּו' רב ּביה ּדהּדר ְְְְְְֵֵֵַַַַָָּב

לי צבית לדביתהּו א"ל ׁשילא אזל אסי ְְְְִִִִִֵַַָָָּדרב

נפׁשיה ונח זודּתא ליה צביתה וכּו' ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָזודּתא

יכֹולין הּתֹורה ּבעלי ׁשּבער הרי ע"כ, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּדׁשילא

ורֹוצים חפצים ּכׁשהם העליֹון לעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָללכת

ׁשלח ולא זמּנם הּגיע לא ׁשעדין הגם ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹללכת

מאמר והּוא אחריהם, הּמלÈ˙wÁa Ì‡ּבסּבת ְֲֲֵֶֶֶַַַַƒ¿À…«ְִַ

עצמכם ּברׁשּות אּתם ּבהם עמלים ׁשאּתם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻחּקתי

ּתלכּו: ללכת ּתרצּו ְִִֵֵֶֶָאם

·Îּתֹועלת הפלגת להֹודיע ה' נתּכּון ְְְִִֵֶֶַַַַָעֹוד

ּתמיד יתאו ּבּתֹורה העֹוסק ּכי ְִִִֵַַַָָָָהּתֹורה,

ּתֹועלת ער רב יראה ּכי העליֹון, לעֹולם ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹללכת

הלֹו ויׁשאף למעלה הּוא וכי מּמּנה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָהמסּובב

ּפרׁשּתי זה ּולדר החּיים, ּבארצֹות ה' ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַלפני

נפׁשי יפּדה אלהים א מ"ט) (ּתהּלים ְְְְֱִִִִִֶַַֹאֹומרֹו

האדם ּכׁשּיהיה ּפרּוׁש סּלה יּקחני ּכי ׁשאֹול ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמּיד

ּבזה ה' ּבעדן ויתעּדן ׁשאֹול יראה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבטּוח

יּקחני, ּכי סּלה אמר ּוכאּלּו סּלה, לקחּתֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָיׁשאף

ּבמאמר מסעי) פ' (ילקּוט רּבֹות מדרׁש ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַועּין

ׁשאמר ׁשם למּות ההר להר ּכׁשעלה למׁשה ְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאהרן

קדם, ׁשּיל מקּוה היה יֹודע היה ּכן ׁשאּלּו ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו

הּכתּוב מאמר ׁשּתעמלּוÌ‡È˙wÁaוהּוא ּפרּוׁש ְֲַַַָƒ¿À…«ְֵֶַַ

ּתחּפצּו מעצמכם אּתם זה ּבאמצעּות ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָּבּתֹורה

אליו: ערֹו ׁשאין טעם לטעם ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹללכת

‚Îהּזהר ּבספר אֹומרם ּדר על ירצה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹעֹוד

ּכׂשב אֹו ׁשֹור ּפסּוק ּבפרּוׁש צ"א:) ְֵֶֶָ(ח"ג

ׁשּבֹו מּגדר מׁשּתּנה אינֹו הּבהמי מין ּכי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָוגֹו'

מעׂשיהם לצד יׁשּתּנּו אדם ּבני ּכן ּׁשאין מה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנֹולד

ח"ב (ׁשם ּכאֹומרם עליֹון, לגדר מּגדר ְְְְְְִִֵֵֶָָָָוהֹולכים

וכּו' יתיר זכה וכּו' ליה יהבין יתיר זכה ְְְִִִֵָָָָָָָצ"ד:)

הּסֹובב הּוא מי יֹודע אני ואין וגדל, ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָהֹול

ואמר וגּלה ּכאן הּכתּוב ּובא אּלּו, ‡Ìמהּלכים ְְְְִִֵַַַָָָָָƒ

È˙wÁaההּׂשגה ּתהיה הּתֹורה עסק ּבאמצעּות ¿À…«ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

למדרגה ׁשפלה מּמדרגה ואֹור הֹול ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָהּלז

מּמּנה: לׁשּלמעלה העליֹונה ּומן ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָעליֹונה

„Îזהר) ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ְְִֵֶֶַַָָֹעֹוד

ּבהתהּלכ ו') (מׁשלי ּבּפסּוק קע"ה:) ְְְְִִֵֶַַָח"א

ּבהם ּתעלה אׁשר הּדרכים ּכי את ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹּתנחה

וצלמות חׁש הם העֹולם מן ּבצאתּה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהּנׁשמה

היא ּתֹורה ּבידֹו ׁשּיׁש ּומי ה' ּגערת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָהּמלאים

לרגלי נר קי"ט) (ּתהּלים ּכאֹומרֹו לפניו ְְְְְְְִִִִֵַָָָמאירה

אֹומרֹו והּוא לנתיבתי, ואֹור ּדבריÈ˙wÁa Ì‡ ְְְְְִִִֶָָƒ¿À…«

eÎÏzאֹור היא ּכי ּתלכּו ּבּתֹורה ּפרּוׁש ≈≈ִִֵֵֵַָ

(מׁשלי נאמר עליהם זּולתּה אבל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלנתיבתכם

ּתֹורה נקראה ּגם וגֹו', ּכאפלה רׁשעים ּדר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָד')

ּבּה: יל אׁשר ּדר ּתֹורהּו היא ֲִִֵֵֵֶֶֶָּכי

‰Îעל ז"ל מּדרּכם חּוץ הּכתּוב יתּבאר ְְִִֵַַַָָָעֹוד

הּדר È˙wÁaזה Ì‡ּבמצוה מדּבר הּכתּוב ֶֶֶַƒ¿À…«ְְְִֵַַָָ

ׁשּנאמר ּתפילין מצות ׁשהיא חּקה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻׁשּנקראת

החּקה את וׁשמרּת י') י"ג ואמר(ׁשמֹות וגֹו', ְְְְְֶַַַָָָָֻ

eÎÏzהראׁשֹונים מנהג ז"ל אֹומרם ּדר על ≈≈ְְִִִֶֶַַָָ

הּיֹום ּכל ּובראׁשם ּבזרֹועם ּתפילין ְְְִִִִִַַָָָֹמּניחין

ּבראׁשֹו ּתפילין הּמדרׁש לבית מּביתֹו ְְְְִִִִֵֵֵַָֹהֹול

ואמרּו וכּו', ּתפילין לביתֹו הּמדרׁש מּבית ְְְְְְְִִִִֵֵַָָוכּו'

רּבי ועל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבי על כ"ח.) ְִִֶַַַַַַָָָֻ(סּכה

מאמר והּוא ּתפילין, ּבלא אּמֹות ד' הלכּו ְְְְֲִִֶַַַָֹֹׁשּלא

ואֹומרֹו ּתלכּו, ּבחּקתי e¯ÓLzה' È˙ÂˆÓ ˙‡Â ְְְֵֵַֹֻ¿∆ƒ¿…«ƒ¿¿

ּגּוף ׁשּצריכין ללביׁשתם הּׁשּיכים מצוֹות ְְְִִִִִִֵֶַַָָָהם

ּבהם, יפיח ׁשּלא מ"ט.) (ׁשּבת ולמ"ד ְִִֶֶַַָָָָֹנקי,

ּדעּתֹו יסיח וׁשּלא ּבהם, ייׁשן ׁשּלא ְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹולמ"ד

ואֹומרֹו להּניחם, אסּור זה ׁשּזּולת ְְְִֵֶֶֶַַָָמהם,

Ì˙‡ Ì˙ÈNÚÂׁשּבזה אּתם ועׂשיתם אמר ּכאּלּו «¬ƒ∆…»ְֲִִֶֶֶֶַַַָָ

יתּבר ׁשכינתֹו להׁשרֹות עצמיכם מתּקנים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָאּתם

עּמי ּכל וראּו י') כ"ח (ּדברים ּכאֹומרֹו ְְְְֲִֵֵֶַָָָעליכם,

ז"ל ואמרּו וגֹו' עלי נקרא ה' ׁשם ּכי ְְְְִִֵֶֶָָָָָהארץ

וכּו': ו'.) ְְָ(ּברכֹות

ÂÎ(פמ"ד (ב"ר אֹומרם ּדר על יתּבאר ְְִֵֶֶַָָעֹוד

ה' ׁשהעלה הּׁשמימה, נא הּבט ְֱֵֶֶַַַַָָָָָּבּפסּוק

אֹומרֹו והּוא הּמּזלֹות, על ודר ‡Ìלאברהם ְְְְְַַַַַָָָָƒ

eÎÏz È˙wÁaירמיה) אֹומרֹו ּדר על חּקתי ּפי' ¿À…«≈≈ְְְִֵֶֶַַָֹֻ

ּכמֹו ּתלכּו ּבהם אם וגֹו', ׁשמים חּקֹות ְְְִִֵֶַָָֻל"ג)

ּתנאי ּבארץ, התהּל קּום י"ז) י"ג ְְְִִֵֵֶַַָָ(ּבראׁשית

ּבאמצעּות ּכי ּתׁשמרּו, מצותי ואת הּדבר ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹהּוא

הּמּזלֹות, על ודֹור ׁשֹולט הּוא הּמצוֹות ְְִִֵֵַַַַָקּיּום

ואֹומרֹו זֹו, לבחינה אברהם זכה ׁשּבהם הּנה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָוהן

Ì˙‡ Ì˙ÈNÚÂיׁשעיה) לרגלֹו יקראהּו צדק , «¬ƒ∆…»ְְְְְְִֵֶֶַַָ

הּקדֹוׁש לֹו ׁשאמר קנ"ו.) (ׁשּבת ז"ל ואמרּו ְְֶַַַָָָָמ"א)

ע"כ, וכּו' צדק ּדקאי ּדעּת מאי הּוא ְְְִֶֶַַָָָּברּו

ויֹולי לֹו הּנאֹות ּבּסדר הּמּזלֹות ׁשּמערי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהרי

אֹומרֹו והּוא למקֹום, מּמקֹום ‡˙Ìמּזל Ì˙ÈNÚÂ ְְְִַָָָ«¬ƒ∆…»

אֹות ּתתּקנּו לחּקתי לכם,ּפרּוׁש הּנאֹות ּבּסדר ם ְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּפרּוׁש ליׂשראל מּזל אין (ׁשם) ז"ל מאמרם ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָוהּוא

על אתם ועׂשיתם יאמר אֹו ּבֹו. ׁשֹולטים ְֲִִֵֶַַַָֹֹהם

הּׁשמים כאׁשר ּכי ס"ו) (יׁשעיה אֹומרֹו ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָּדר

נאמר לא עׂשיתי עׁשה אני אׁשר וגֹו' ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָֹהחדׁשים

הּתֹורה עסק ידי ׁשעל מלּמד עֹוׂשה ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאּלא

ה.), ח"א (זהר חדׁשים ׁשמים נבראים ְְְֲִִִִִַַַָָָֹוהּמצוֹות

אֹומרֹו ‡˙Ìוהּוא Ì˙ÈNÚÂ: ְְ«¬ƒ∆…»
ÊÎּבמּסכת ּׁשאמרּו מה ּדר על יתּבאר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָעֹוד

יהי ּבנגּה ּדאתיליד מאן קנ"ו ּדף ְְְְִִִַַַָָָֹׁשּבת

רב ׁשל לאּמיה ּכלדאי אמרּו ׁשם עֹוד ְְְִֵֵֶַַַַָָָזּנאי,

יע"ש, וכּו' ּגּנב יהיה ׁשּבנּה יצחק ּבר ְְְְְִִֶֶַַַָָָָנחמן

הרע, עׂשֹות ּפעל ּבאדם יפעיל ׁשהּמּזל ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹהרי

מּגיד הּמּזל ּכׁשּיׁש ּכי אדם יאמר ּכי ה' ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹוחׁש

הּוא ואנּוס לתּקן ּבידֹו אין ּבֹו הּנֹולד רׁשע ְְְֵֵַַַַָָָָעל

אמר לזה מהענׁש, È˙wÁaּופטּור Ì‡ׁשהם ֵֶֶַָָָָֹƒ¿À…«ֵֶ

ּבדרeÎÏzהּמּזלֹות הלֹו אתכם יסֹובבּו ּפרּוׁש ַַָ≈≈ְְְְֵֶֶֶֶָ

אּלא זֹו, ּבטענה ּפטּורים אינכם טֹוב Â‡˙לא ְְְֲִֵֶֶַָָֹ¿∆

e¯ÓLz È˙ÂˆÓויׁש חּיבים, אּתם ּפנים ּכל על ƒ¿…«ƒ¿¿ְִִֵֶַַַָָָ

רב ׁשל אּמֹו לֹו ׁשעׂשתה ּוכמעׂשה לּמּזל, ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּתּקּון

אתם: ועׂשיתם אֹומרֹו והּוא ְְְֲִֶַַָָֹנחמן,

ÁÎׁשּבת ּבמּסכת אֹומרם ּדר על יאמר ְְֶֶֶֶַַַַָָֹאֹו

מאּדים ּבמּזל ּדאתיליד מאן האי ְְְְִִִַַַָָָָ(ׁשם)

ּגּנבא אֹו אּומנא אֹו אׁשי רב אמר ּדמא ְְִִַַַָָָָָָאּוׁשיד

אֹומרֹו והּוא ע"כ, מֹוהלא אֹו טּבחא ‡Ìאֹו ְְֲַָָָƒ

eÎÏz È˙wÁaׁשהם הּׁשמים חּקֹות ׁשהם ¿À…«≈≈ִֵֵֶֶַַָֻ

ׁשחיטההּמּזלֹות, ׁשהם ּתׁשמרּו מצותי ואת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

הּמּזלֹות ּׁשּמראה מה עֹוׂשים אּתם ּבזה ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָמילה

אֹומרֹו והּוא מצוה, ‡˙Ìּבדבר Ì˙ÈNÚÂ: ְְְְִִַָ«¬ƒ∆…»

ËÎספרי) ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ְְְִִֵֵֶֶַָָעֹוד

מּוסר ללמד האדם ׁשּצרי האזינּו) ְֲִִִֶַָָָָָֹפ'

וׂשׂשים ּתפקידם מׁשּנים ׁשאין הּׁשמים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻמחּקֹות

אֹומרֹו והּוא הּבֹורא, רצֹון לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵַַּוׂשמחים

Ì‡ּבדרÈ˙wÁוארץ ׁשמים חּקֹות ׁשהם ƒְֶֶÀ…«ִֵֶֶַָָָֻ

ּבלא ּבׂשמחה קֹונם רצֹון לעׂשֹות ְְְְְֲִִִַַַָָֹהּמתמידים

אּתםeÎÏzׁשּנּוי גם ּבזה ,e¯ÓLz È˙ÂˆÓׁשּלא ִ≈≈ֶֶַַָƒ¿…«ƒ¿¿ֶֹ

ּכי ּבעׂשה, ׁשּיׁשנם את ותעׂשּו עליהם ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָּתעברּו

ּכן, וענׁש ׂשכר להם ׁשאין אּלּו ּומה ְֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹּתאמרּו

וכּמה: ּכּמה אחת על ְַַַַַָָָאנּו

‰ˆ¯È „BÚ ÏÈ˙wÁa Ì‡אֹומרם ּדר על ƒ¿∆ƒ¿À…«ְֶֶַָ

וכּו' ּתֹורה אין קמח אין אם ג') ְִֵֵֶַָָ(אבֹות

קמח אין אם לֹומר ׁשּירצה ּבמקֹומֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַּופרׁשּתיהּו

קמח ואין (הּׁשמים) ה' ׁשעצר רֹואה אּתה ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָאם

(ּדברים ּכאֹומרֹו ּתֹורה, אין מּׁשּום הּוא ְְְִִֵַַַָָהּטעם

ּכׁשעּור ּפרּוׁש לקחי ּכמטר יערף ב') ְְְֲִִִֵַָָֹל"ב

ּוכׁשאין לקחי, יהיה הּגׁשמים מן הּבא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהּמּוכן

ּתֹורה אין אם ואֹומרם הּׁשמים, ה' יעצר ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹלקח

ׁשּלא ּבוּדאי ּתֹורה ּכׁשאין ּפרּוׁש קמח ְְֵֵֵֶֶֶַַַָֹאין

אֹומרֹו והּוא ׁשמיו, ה' יעצר ּכי קמח ְְְֲִִֶֶַַָָֹיהיה

È˙wÁa Ì‡חק ׁשהם חּקתי ּבׁשעּור ּפרּוׁש ƒ¿À…«ְִֵֵֶַֹֹֻ

לתתeÎÏzהּמזֹונֹות, רֹוצים אּתם אם ּפרּוׁש ְַ≈≈ִִֵֵֶַָ

ּכמֹו אּתם צריכין הּמזֹונֹות ׁשהם חּקכם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֻלכם

אֹומרֹו והּוא הּמצוֹות, לקּים È˙ÂˆÓכן ˙‡Â ְְְְִֵֵַַ¿∆ƒ¿…«

e¯ÓLzלקחי ּכמטר יערף אֹומרֹו ּדר על ƒ¿¿ְְְֲִִֶֶַַָָֹ

ׁשּתהיה צרי הּמזֹון ׁשהּוא הּמטר ְְִִִֶֶֶַַָָָָּכׁשעּור

ואֹומרֹו ‡˙Ìהעבֹודה, Ì˙ÈNÚÂיעׂשּו ּפרּוׁש ְְֲָָ«¬ƒ∆…»ֲֵַ

חּקם: לתת הּמעׂשה ה' ׁשּיתמיד ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻּכדי

‡Ï(ע"ב (ּתהלים אֹומרֹו ּדר על ירצה ְְְִִִֶֶֶַעֹוד

כ"ט:) (ּברכֹות ז"ל ואמרּו ׁשמׁש עם ְְְִִֶָָָָייראּו

הּנבר ּכל ּבזמןּכי הּוא עבֹודתם זמן אים ְְְֲִִִִַַַָָָָ

ּובזמן ׁשחרית, ּתפּלת זמן ּבּבקר עֹולה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהּׁשמׁש

אֹומרֹו והּוא וכּו', יֹורדת È˙wÁaׁשהּׁשמׁש Ì‡ ְְְֶֶֶֶֶַƒ¿À…«

eÎÏzאלהים ּבבית נ"ה) (ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על ≈≈ְְְֱִִִֵֶֶַֹ

ואֹומרֹו ּברגׁש, נהּלe¯ÓLz È˙ÂˆÓ ˙‡Âירמז ְְְְֵֶַָ¿∆ƒ¿…«ƒ¿¿ְִֹ

ראׁשֹונים חסידים ל"ב:) (ּברכֹות ז"ל ְְְֲִִִִָָלאֹומרם

ׁשעה ּתפּלה ואחר וכּו' אחת ׁשעה ׁשֹוהים ְְְִִַַַַָָָָָָהיּו
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האדם ּבהתעּצמּות ּכי ּכאן הּכתּוב והֹודיע ְְְְִִִֶַַַַָָָָָהּזה,

ׁשּלא ּבאמצעּותּה להּׂשיג יכֹול הּתֹורה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹּבעסק

למקֹום מּמקֹום ההֹול ּכאדם אּלא ּבמות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָירּגיׁש

קע"ד.) ח"ב (זהר אינםותמצא ׁשהּצּדיקים ְְִִִֵֶַַַָָֹ

(קהלת אֹומרֹו ּדר על הּפרדה ּבצער ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹמרּגיׁשים

עֹובד ׁשהּוא מי ּכי העֹובד, ׁשנת מתּוקה ְְִִֵֵֶַָָה')

עליו, וערבה מתּוקה הּמיתה ׁשהיא ׁשנתֹו ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָה'

ידי ׁשעל אלּיהּו ל הּנה יֹותר יתעּצם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָואם

מת: לא ּתֹורתֹו ְְִֵַָֹהתעּצמּות

‡Îּבמׁשנת ּׁשאמרּו מה ּדר על ירצה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָעֹוד

מת אּתה ּכרח ועל פ"ד) (אבֹות ְְֲֲִִֵַַָָָחסידים

ּברצֹונֹו מת אדם ׁשאין חי, אּתה ּכרח ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָועל

ל"ו ּדף נּדה ּבמּסכת ואמרּו למּות, יחּפץ ְְְְִִֶֶַַַָָָֹאם

לרב א"ל ּדרב נפׁשיה נח קא ּכי וז"ל ְְְְִֵַַַָָ(ע"ב)

סבר הּוא ּגרייּה צּית לא ואי צנעיה זיל ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָאסי

הּדר א"ל ּדרב נפׁשיה ּדנח ּבתר א"ל ְְְְֵֵַַַַַָָָּגדייּה

נפׁשיה נח וכו' ּגדייּה וכּו' רב ּביה ּדהּדר ְְְְְְֵֵֵַַַַָָּב

לי צבית לדביתהּו א"ל ׁשילא אזל אסי ְְְְִִִִִֵַַָָָּדרב

נפׁשיה ונח זודּתא ליה צביתה וכּו' ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָזודּתא

יכֹולין הּתֹורה ּבעלי ׁשּבער הרי ע"כ, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּדׁשילא

ורֹוצים חפצים ּכׁשהם העליֹון לעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָללכת

ׁשלח ולא זמּנם הּגיע לא ׁשעדין הגם ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹללכת

מאמר והּוא אחריהם, הּמלÈ˙wÁa Ì‡ּבסּבת ְֲֲֵֶֶֶַַַַƒ¿À…«ְִַ

עצמכם ּברׁשּות אּתם ּבהם עמלים ׁשאּתם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻחּקתי

ּתלכּו: ללכת ּתרצּו ְִִֵֵֶֶָאם

·Îּתֹועלת הפלגת להֹודיע ה' נתּכּון ְְְִִֵֶֶַַַַָעֹוד

ּתמיד יתאו ּבּתֹורה העֹוסק ּכי ְִִִֵַַַָָָָהּתֹורה,

ּתֹועלת ער רב יראה ּכי העליֹון, לעֹולם ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹללכת

הלֹו ויׁשאף למעלה הּוא וכי מּמּנה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָהמסּובב

ּפרׁשּתי זה ּולדר החּיים, ּבארצֹות ה' ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַלפני

נפׁשי יפּדה אלהים א מ"ט) (ּתהּלים ְְְְֱִִִִִֶַַֹאֹומרֹו

האדם ּכׁשּיהיה ּפרּוׁש סּלה יּקחני ּכי ׁשאֹול ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמּיד

ּבזה ה' ּבעדן ויתעּדן ׁשאֹול יראה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבטּוח

יּקחני, ּכי סּלה אמר ּוכאּלּו סּלה, לקחּתֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָיׁשאף

ּבמאמר מסעי) פ' (ילקּוט רּבֹות מדרׁש ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַועּין

ׁשאמר ׁשם למּות ההר להר ּכׁשעלה למׁשה ְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאהרן

קדם, ׁשּיל מקּוה היה יֹודע היה ּכן ׁשאּלּו ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו

הּכתּוב מאמר ׁשּתעמלּוÌ‡È˙wÁaוהּוא ּפרּוׁש ְֲַַַָƒ¿À…«ְֵֶַַ

ּתחּפצּו מעצמכם אּתם זה ּבאמצעּות ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָּבּתֹורה

אליו: ערֹו ׁשאין טעם לטעם ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹללכת

‚Îהּזהר ּבספר אֹומרם ּדר על ירצה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹעֹוד

ּכׂשב אֹו ׁשֹור ּפסּוק ּבפרּוׁש צ"א:) ְֵֶֶָ(ח"ג

ׁשּבֹו מּגדר מׁשּתּנה אינֹו הּבהמי מין ּכי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָוגֹו'

מעׂשיהם לצד יׁשּתּנּו אדם ּבני ּכן ּׁשאין מה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנֹולד

ח"ב (ׁשם ּכאֹומרם עליֹון, לגדר מּגדר ְְְְְְִִֵֵֶָָָָוהֹולכים

וכּו' יתיר זכה וכּו' ליה יהבין יתיר זכה ְְְִִִֵָָָָָָָצ"ד:)

הּסֹובב הּוא מי יֹודע אני ואין וגדל, ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָהֹול

ואמר וגּלה ּכאן הּכתּוב ּובא אּלּו, ‡Ìמהּלכים ְְְְִִֵַַַָָָָָƒ

È˙wÁaההּׂשגה ּתהיה הּתֹורה עסק ּבאמצעּות ¿À…«ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

למדרגה ׁשפלה מּמדרגה ואֹור הֹול ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָהּלז

מּמּנה: לׁשּלמעלה העליֹונה ּומן ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָעליֹונה

„Îזהר) ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ְְִֵֶֶַַָָֹעֹוד

ּבהתהּלכ ו') (מׁשלי ּבּפסּוק קע"ה:) ְְְְִִֵֶַַָח"א

ּבהם ּתעלה אׁשר הּדרכים ּכי את ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹּתנחה

וצלמות חׁש הם העֹולם מן ּבצאתּה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהּנׁשמה

היא ּתֹורה ּבידֹו ׁשּיׁש ּומי ה' ּגערת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָהּמלאים

לרגלי נר קי"ט) (ּתהּלים ּכאֹומרֹו לפניו ְְְְְְְִִִִֵַָָָמאירה

אֹומרֹו והּוא לנתיבתי, ואֹור ּדבריÈ˙wÁa Ì‡ ְְְְְִִִֶָָƒ¿À…«

eÎÏzאֹור היא ּכי ּתלכּו ּבּתֹורה ּפרּוׁש ≈≈ִִֵֵֵַָ

(מׁשלי נאמר עליהם זּולתּה אבל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלנתיבתכם

ּתֹורה נקראה ּגם וגֹו', ּכאפלה רׁשעים ּדר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָד')

ּבּה: יל אׁשר ּדר ּתֹורהּו היא ֲִִֵֵֵֶֶֶָּכי

‰Îעל ז"ל מּדרּכם חּוץ הּכתּוב יתּבאר ְְִִֵַַַָָָעֹוד

הּדר È˙wÁaזה Ì‡ּבמצוה מדּבר הּכתּוב ֶֶֶַƒ¿À…«ְְְִֵַַָָ

ׁשּנאמר ּתפילין מצות ׁשהיא חּקה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻׁשּנקראת

החּקה את וׁשמרּת י') י"ג ואמר(ׁשמֹות וגֹו', ְְְְְֶַַַָָָָֻ

eÎÏzהראׁשֹונים מנהג ז"ל אֹומרם ּדר על ≈≈ְְִִִֶֶַַָָ

הּיֹום ּכל ּובראׁשם ּבזרֹועם ּתפילין ְְְִִִִִַַָָָֹמּניחין

ּבראׁשֹו ּתפילין הּמדרׁש לבית מּביתֹו ְְְְִִִִֵֵֵַָֹהֹול

ואמרּו וכּו', ּתפילין לביתֹו הּמדרׁש מּבית ְְְְְְְִִִִֵֵַָָוכּו'

רּבי ועל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבי על כ"ח.) ְִִֶַַַַַַָָָֻ(סּכה

מאמר והּוא ּתפילין, ּבלא אּמֹות ד' הלכּו ְְְְֲִִֶַַַָֹֹׁשּלא

ואֹומרֹו ּתלכּו, ּבחּקתי e¯ÓLzה' È˙ÂˆÓ ˙‡Â ְְְֵֵַֹֻ¿∆ƒ¿…«ƒ¿¿

ּגּוף ׁשּצריכין ללביׁשתם הּׁשּיכים מצוֹות ְְְִִִִִִֵֶַַָָָהם

ּבהם, יפיח ׁשּלא מ"ט.) (ׁשּבת ולמ"ד ְִִֶֶַַָָָָֹנקי,

ּדעּתֹו יסיח וׁשּלא ּבהם, ייׁשן ׁשּלא ְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹולמ"ד

ואֹומרֹו להּניחם, אסּור זה ׁשּזּולת ְְְִֵֶֶֶַַָָמהם,

Ì˙‡ Ì˙ÈNÚÂׁשּבזה אּתם ועׂשיתם אמר ּכאּלּו «¬ƒ∆…»ְֲִִֶֶֶֶַַַָָ

יתּבר ׁשכינתֹו להׁשרֹות עצמיכם מתּקנים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָאּתם

עּמי ּכל וראּו י') כ"ח (ּדברים ּכאֹומרֹו ְְְְֲִֵֵֶַָָָעליכם,

ז"ל ואמרּו וגֹו' עלי נקרא ה' ׁשם ּכי ְְְְִִֵֶֶָָָָָהארץ

וכּו': ו'.) ְְָ(ּברכֹות

ÂÎ(פמ"ד (ב"ר אֹומרם ּדר על יתּבאר ְְִֵֶֶַָָעֹוד

ה' ׁשהעלה הּׁשמימה, נא הּבט ְֱֵֶֶַַַַָָָָָּבּפסּוק

אֹומרֹו והּוא הּמּזלֹות, על ודר ‡Ìלאברהם ְְְְְַַַַַָָָָƒ

eÎÏz È˙wÁaירמיה) אֹומרֹו ּדר על חּקתי ּפי' ¿À…«≈≈ְְְִֵֶֶַַָֹֻ

ּכמֹו ּתלכּו ּבהם אם וגֹו', ׁשמים חּקֹות ְְְִִֵֶַָָֻל"ג)

ּתנאי ּבארץ, התהּל קּום י"ז) י"ג ְְְִִֵֵֶַַָָ(ּבראׁשית

ּבאמצעּות ּכי ּתׁשמרּו, מצותי ואת הּדבר ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹהּוא

הּמּזלֹות, על ודֹור ׁשֹולט הּוא הּמצוֹות ְְִִֵֵַַַַָקּיּום

ואֹומרֹו זֹו, לבחינה אברהם זכה ׁשּבהם הּנה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָוהן

Ì˙‡ Ì˙ÈNÚÂיׁשעיה) לרגלֹו יקראהּו צדק , «¬ƒ∆…»ְְְְְְִֵֶֶַַָ

הּקדֹוׁש לֹו ׁשאמר קנ"ו.) (ׁשּבת ז"ל ואמרּו ְְֶַַַָָָָמ"א)

ע"כ, וכּו' צדק ּדקאי ּדעּת מאי הּוא ְְְִֶֶַַָָָּברּו

ויֹולי לֹו הּנאֹות ּבּסדר הּמּזלֹות ׁשּמערי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהרי

אֹומרֹו והּוא למקֹום, מּמקֹום ‡˙Ìמּזל Ì˙ÈNÚÂ ְְְִַָָָ«¬ƒ∆…»

אֹות ּתתּקנּו לחּקתי לכם,ּפרּוׁש הּנאֹות ּבּסדר ם ְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּפרּוׁש ליׂשראל מּזל אין (ׁשם) ז"ל מאמרם ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָוהּוא

על אתם ועׂשיתם יאמר אֹו ּבֹו. ׁשֹולטים ְֲִִֵֶַַַָֹֹהם

הּׁשמים כאׁשר ּכי ס"ו) (יׁשעיה אֹומרֹו ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָּדר

נאמר לא עׂשיתי עׁשה אני אׁשר וגֹו' ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָֹהחדׁשים

הּתֹורה עסק ידי ׁשעל מלּמד עֹוׂשה ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאּלא

ה.), ח"א (זהר חדׁשים ׁשמים נבראים ְְְֲִִִִִַַַָָָֹוהּמצוֹות

אֹומרֹו ‡˙Ìוהּוא Ì˙ÈNÚÂ: ְְ«¬ƒ∆…»
ÊÎּבמּסכת ּׁשאמרּו מה ּדר על יתּבאר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָעֹוד

יהי ּבנגּה ּדאתיליד מאן קנ"ו ּדף ְְְְִִִַַַָָָֹׁשּבת

רב ׁשל לאּמיה ּכלדאי אמרּו ׁשם עֹוד ְְְִֵֵֶַַַַָָָזּנאי,

יע"ש, וכּו' ּגּנב יהיה ׁשּבנּה יצחק ּבר ְְְְְִִֶֶַַַָָָָנחמן

הרע, עׂשֹות ּפעל ּבאדם יפעיל ׁשהּמּזל ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹהרי

מּגיד הּמּזל ּכׁשּיׁש ּכי אדם יאמר ּכי ה' ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹוחׁש

הּוא ואנּוס לתּקן ּבידֹו אין ּבֹו הּנֹולד רׁשע ְְְֵֵַַַַָָָָעל

אמר לזה מהענׁש, È˙wÁaּופטּור Ì‡ׁשהם ֵֶֶַָָָָֹƒ¿À…«ֵֶ

ּבדרeÎÏzהּמּזלֹות הלֹו אתכם יסֹובבּו ּפרּוׁש ַַָ≈≈ְְְְֵֶֶֶֶָ

אּלא זֹו, ּבטענה ּפטּורים אינכם טֹוב Â‡˙לא ְְְֲִֵֶֶַָָֹ¿∆

e¯ÓLz È˙ÂˆÓויׁש חּיבים, אּתם ּפנים ּכל על ƒ¿…«ƒ¿¿ְִִֵֶַַַָָָ

רב ׁשל אּמֹו לֹו ׁשעׂשתה ּוכמעׂשה לּמּזל, ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּתּקּון

אתם: ועׂשיתם אֹומרֹו והּוא ְְְֲִֶַַָָֹנחמן,

ÁÎׁשּבת ּבמּסכת אֹומרם ּדר על יאמר ְְֶֶֶֶַַַַָָֹאֹו

מאּדים ּבמּזל ּדאתיליד מאן האי ְְְְִִִַַַָָָָ(ׁשם)

ּגּנבא אֹו אּומנא אֹו אׁשי רב אמר ּדמא ְְִִַַַָָָָָָאּוׁשיד

אֹומרֹו והּוא ע"כ, מֹוהלא אֹו טּבחא ‡Ìאֹו ְְֲַָָָƒ

eÎÏz È˙wÁaׁשהם הּׁשמים חּקֹות ׁשהם ¿À…«≈≈ִֵֵֶֶַַָֻ

ׁשחיטההּמּזלֹות, ׁשהם ּתׁשמרּו מצותי ואת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

הּמּזלֹות ּׁשּמראה מה עֹוׂשים אּתם ּבזה ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָמילה

אֹומרֹו והּוא מצוה, ‡˙Ìּבדבר Ì˙ÈNÚÂ: ְְְְִִַָ«¬ƒ∆…»

ËÎספרי) ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ְְְִִֵֵֶֶַָָעֹוד

מּוסר ללמד האדם ׁשּצרי האזינּו) ְֲִִִֶַָָָָָֹפ'

וׂשׂשים ּתפקידם מׁשּנים ׁשאין הּׁשמים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻמחּקֹות

אֹומרֹו והּוא הּבֹורא, רצֹון לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵַַּוׂשמחים

Ì‡ּבדרÈ˙wÁוארץ ׁשמים חּקֹות ׁשהם ƒְֶֶÀ…«ִֵֶֶַָָָֻ

ּבלא ּבׂשמחה קֹונם רצֹון לעׂשֹות ְְְְְֲִִִַַַָָֹהּמתמידים

אּתםeÎÏzׁשּנּוי גם ּבזה ,e¯ÓLz È˙ÂˆÓׁשּלא ִ≈≈ֶֶַַָƒ¿…«ƒ¿¿ֶֹ

ּכי ּבעׂשה, ׁשּיׁשנם את ותעׂשּו עליהם ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָּתעברּו

ּכן, וענׁש ׂשכר להם ׁשאין אּלּו ּומה ְֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹּתאמרּו

וכּמה: ּכּמה אחת על ְַַַַַָָָאנּו

‰ˆ¯È „BÚ ÏÈ˙wÁa Ì‡אֹומרם ּדר על ƒ¿∆ƒ¿À…«ְֶֶַָ

וכּו' ּתֹורה אין קמח אין אם ג') ְִֵֵֶַָָ(אבֹות

קמח אין אם לֹומר ׁשּירצה ּבמקֹומֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַּופרׁשּתיהּו

קמח ואין (הּׁשמים) ה' ׁשעצר רֹואה אּתה ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָאם

(ּדברים ּכאֹומרֹו ּתֹורה, אין מּׁשּום הּוא ְְְִִֵַַַָָהּטעם

ּכׁשעּור ּפרּוׁש לקחי ּכמטר יערף ב') ְְְֲִִִֵַָָֹל"ב

ּוכׁשאין לקחי, יהיה הּגׁשמים מן הּבא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהּמּוכן

ּתֹורה אין אם ואֹומרם הּׁשמים, ה' יעצר ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹלקח

ׁשּלא ּבוּדאי ּתֹורה ּכׁשאין ּפרּוׁש קמח ְְֵֵֵֶֶֶַַַָֹאין

אֹומרֹו והּוא ׁשמיו, ה' יעצר ּכי קמח ְְְֲִִֶֶַַָָֹיהיה

È˙wÁa Ì‡חק ׁשהם חּקתי ּבׁשעּור ּפרּוׁש ƒ¿À…«ְִֵֵֶַֹֹֻ

לתתeÎÏzהּמזֹונֹות, רֹוצים אּתם אם ּפרּוׁש ְַ≈≈ִִֵֵֶַָ

ּכמֹו אּתם צריכין הּמזֹונֹות ׁשהם חּקכם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֻלכם

אֹומרֹו והּוא הּמצוֹות, לקּים È˙ÂˆÓכן ˙‡Â ְְְְִֵֵַַ¿∆ƒ¿…«

e¯ÓLzלקחי ּכמטר יערף אֹומרֹו ּדר על ƒ¿¿ְְְֲִִֶֶַַָָֹ

ׁשּתהיה צרי הּמזֹון ׁשהּוא הּמטר ְְִִִֶֶֶַַָָָָּכׁשעּור

ואֹומרֹו ‡˙Ìהעבֹודה, Ì˙ÈNÚÂיעׂשּו ּפרּוׁש ְְֲָָ«¬ƒ∆…»ֲֵַ

חּקם: לתת הּמעׂשה ה' ׁשּיתמיד ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻּכדי

‡Ï(ע"ב (ּתהלים אֹומרֹו ּדר על ירצה ְְְִִִֶֶֶַעֹוד

כ"ט:) (ּברכֹות ז"ל ואמרּו ׁשמׁש עם ְְְִִֶָָָָייראּו

הּנבר ּכל ּבזמןּכי הּוא עבֹודתם זמן אים ְְְֲִִִִַַַָָָָ

ּובזמן ׁשחרית, ּתפּלת זמן ּבּבקר עֹולה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהּׁשמׁש

אֹומרֹו והּוא וכּו', יֹורדת È˙wÁaׁשהּׁשמׁש Ì‡ ְְְֶֶֶֶֶַƒ¿À…«

eÎÏzאלהים ּבבית נ"ה) (ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על ≈≈ְְְֱִִִֵֶֶַֹ

ואֹומרֹו ּברגׁש, נהּלe¯ÓLz È˙ÂˆÓ ˙‡Âירמז ְְְְֵֶַָ¿∆ƒ¿…«ƒ¿¿ְִֹ

ראׁשֹונים חסידים ל"ב:) (ּברכֹות ז"ל ְְְֲִִִִָָלאֹומרם

ׁשעה ּתפּלה ואחר וכּו' אחת ׁשעה ׁשֹוהים ְְְִִַַַַָָָָָָהיּו
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ואֹומרֹו וגֹו', מצותי ואת אמר ּוכנגּדן ְְְְְְְְִֶֶַַָָֹוכּו',

Ì˙‡ Ì˙ÈNÚÂּכי הּמאֹורֹות, יתּקנּו ּבזה ּפרּוׁש «¬ƒ∆…»ְְְִֵֶַַָ

לא ּבדר ּכׁשהֹולכין הּתחּתֹונים מעׂשה ידי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹעל

כ"ט.): (סּכה לֹוקין הּמאֹורֹות ְִַָֻטֹוב

·Ïׁשּמצינּו ּבקרּבנֹות הּכתּוב לפרׁש יׁש ְְְִֵֵֶַָָָָָעֹוד

י"א) ו' (לעיל ּבהם ּדכתיב חּקה ְְְְִִִֵֶֶָָֻׁשּנקראּו

חּקת ל"ו) ז' (לעיל ּוכתיב וגֹו', עֹולם ְְְִֵַָֹֻחק

ואמר וגֹו' eÎÏzעֹולם È˙wÁa Ì‡להביא ְְַָָƒ¿À…«≈≈ְִָ

הּדבר הּוא ּתנאי È˙ÂˆÓקרּבנֹותיכם ˙‡Â ְְְֵֶַַָָָ¿∆ƒ¿…«

e¯ÓLz(:כ"ט) סּכה ּבמּסכת אֹומרם ּדר על ƒ¿¿ְְֶֶֶֶַַָָֻ

וכּו' ּדפּסח ּדמיא ּגזּול רׁשּב"י אמר ר"י ְְְְִִֵַַַַָָָָֻאמר

ּבין יאּוׁש לפני ּבין ּתּקנתא ליה לית ּגזּול ְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָאף

מצוה מּׁשּום יאּוׁש לאחר וכּו' יאּוׁש ְְְְִִֵֵַַַַָלאחר

ּכאן ה' מאמר והּוא ּבעברה, È˙ÂˆÓהּבאה ˙‡Â ְֲֲֵַַַַָָָָ¿∆ƒ¿…«

e¯ÓLzיאּוׁש ׁשּלפני ּגזּול לא יביאּו ׁשּלא ƒ¿¿ְִִֵֵֶֶָָֹֹ

אחת הּתבה ּומסרת יאּוׁש, ׁשּלאחר ּגזּול ְְֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹולא

ׁשל אחד ענין הם הּמצוֹות ׁשּב' לצד ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָיֹורה

ואֹומרֹו ‡˙Ìּגזל, Ì˙ÈNÚÂּדר על יתּבאר ְְֶֶ«¬ƒ∆…»ְִֵֶֶַָ

רּבי אמר וז"ל הּגזּול לּולב ּבפרק ׁשם ְְְִֶֶַַַָָָָָאֹומרם

ׂשנא מׁשּפט אהב ה' אני ּדכתיב מאי ְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹיֹוחנן

ע ׁשעבר למל מׁשל ּבעֹולה, הּמכסּגזל ּבית ל ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מּמּני להם אמר וכּו' מכס ּתנּו לעבדיו ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאמר

הּמכס מן להבריח ׁשּלא ּדרכים עֹוברי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹילמדּו

ּכדי ּבעֹולה ּגזל ׂשֹונא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֵֵֶֶַַָָָאף

ּכי ל"ט:) (קּדּוׁשין ז"ל ואמרּו כּו', ְְְְִִִִֶָׁשּילמדּו

לֹו נֹותנין הימּנה ונּצל לידֹו עברה ׁשּבאה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָמי

לּמצוה טעם אֹומרֹו והּוא מצוה, ּכעֹוׂשה ְְְְְִִֶַַַָָָָׂשכר

אתם ועׂשיתם הּגזל מן יביאּו ׁשּלא ֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹהאמּורה

מן לברח ּכן ּגם עצמן ׁשּילּמדּו ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹּפרּוׁש

אּלא ׁשאינֹו הגם מעׂשה יּקרא וזה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּגזל,

מעׂשה ּבׁשעת ׁשהּוא ּכיון הרׁשע ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָהרחקת

וכּו': לברח מּמאמר ְְְֲִִִֵַַַַֹּכמדּיק

‚Ïעל הּמצוֹות ּכללּות על הּפסּוק יתּבאר ְְְִִֵַַַַָָָעֹוד

הּמצוֹות עּקר ּכי אדם ׁשּיחׁשב לצד הּדר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹזה

וטעמן עּקרן ׁשּיֹודע למי אּלא אינֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָותֹועלּיֹותם

הּוא הרי טעם ידיעת ּבלא מצוה עׂשּית ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָֹאבל

נׁשמה ּבלא ּכגּוף מּמׁש ּבֹו ׁשאין מעׂשה ְְְֲֵֶֶֶַַָָָֹעֹוׂשה

(לּקּוטי ז"ל האר"י הרב ּבׁשם ּכתבּו ׁשּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָותמצא

הּוא הּדבר ּכּונת ּבלא מעׂשה ּכי עקב) פ' ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹּתֹורה

ּבא ולזה הּמחׁשבה, הּוא ׁשהעּקר ריק ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּככלי

ּכאן ה' eÎÏzמאמר È˙wÁa Ì‡אם ּפרּוׁש ֲַַָƒ¿À…«≈≈ִֵ

חקק אׁשר לצד זֹו ּבכּונה הּמצוה יעׂשה ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָהאדם

הּמצוֹות קּימּו ּכאּלּו זֹו ּכּונה להם ּתֹועיל ב"ה ְְְִִִִֶַַָָָה'

אֹומרֹו והּוא עׂשֹות, ה' ׁשּנתּכּון È˙ÂˆÓּכמֹו ˙‡Â ְְְְֲִֵֶַ¿∆ƒ¿…«

e¯ÓLzּכּונֹותיהם ּבכל ׁשהּוא המצּוה אל ּבכּנּוי ƒ¿¿ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכיון ּכן אם אדם ׁשּיאמר ּולצד ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹוסֹודֹותיהם,

הרצֹון לצד זה ּדבר יקּבל הּוא ּברּו ְְֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּקדֹוׁש

לא ּכן ּגם ּכן אם נתּכּון ׁשּלא הגם ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּבאדם

הרצֹון ויֹועיל עׂשֹות ּבדעּתֹו ויתרּצה ּדבר ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָיעׂשה

ועׂשיתם לֹומר ּתלמּוד הּמעׂשה, ּבהעּדר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַּגם

ּבידֹו ּׁשּיׁש מה ׁשּיעׂשה הּדבר הּוא ּתנאי ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹאתם

ּבעדֹו: יגמר ְֲִַַֹוה'

„Ïמרן ּׁשּפסק מה ּדר על יתּבאר ְִֵֶֶֶַַַַָָָעֹוד

וז"ל סי"ח ל"ב סימן ּתפילין ְְְְִִִִָּבהלכֹות

ּובהלכֹות ּפסּול, וכּו' לאֹות אֹות נדּבקה ְְְְְְִִִָָאם

ּבספר ּפֹוסל ּדבקּות הרא"ׁש ּכתב ּתֹורה ְְֵֵֵֵֶֶַָָָספר

ו נמצינּוּתֹורה ּכׁשר, וכּו' הּדבקּות ּגרר אם ְְְְִִִֵֵַַָָָ

אֹות ׁשּבין ּדבק לחקק הּתר ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹאֹומרים

מה והּוא ּבתפילין, ולא ּתֹורה ּבספר ְְְְְִִִֵֶַָֹלאֹות

ּכאן הּכתּוב È˙wÁaּׁשרמז Ì‡חקיקּות ּפרּוׁש ֶַַָָָƒ¿À…«ֲִֵ

לאeÎÏzהאֹותּיֹות אֹותם לחּוק ּכמׁשּפטיהן ִָ≈≈ְְְִֵֶָָֹ

אּלא ּתמחקּו È˙ÂˆÓלּכל ˙‡Âּתפילין ׁשהם ְֲִֶַָֹ¿∆ƒ¿…«ְִִֵֶ

אֹות ׁשּבין ּדבק אפּלּו ּתחקּו לבל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַּתׁשמרּו

ואֹומרֹו ‡˙Ìלאֹות, Ì˙ÈNÚÂּדר על יתּבאר ְְְ«¬ƒ∆…»ְִֵֶֶַָ

וז"ל ג' ּכלל ט"ז ּבתׁשּובה הרא"ׁש ּׁשּפסק ְְְִֶַַָָָָמה

ּכּלּה ימחק ּפתיחתּה ׁשּנדּבק ּפתּוחה ְְְְִִִֵֶָָָָָֹֻמ"ם

הּסתימה ּגרירת אבל ּבמקֹומּה אחרת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹויכּתב

ּתֹוכֹות חק ליּה ּדהּוה אֹות אֹותּה עֹוׂשה ְֵֵֵֶַַָאינֹו

ע"כ, וכּו' חקק ולא וכתב כ'.) (ּגּטין ְְְְְִִִַַָָָָֹואמרינן

אֹומרֹו ‡˙Ìוהּוא Ì˙ÈNÚÂלחּוק ׁשאין ּפרּוׁש ְְ«¬ƒ∆…»ֵֵֶָ

ּבמקֹומּה: אחרת ולעׂשֹות לגררּה אּלא ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָּתֹוכּה

‰Ïהאחרֹונים ּׁשהעלּו מה ּפי על ירמז ְֱֲִִִֶֶַַַָֹעֹוד

ׁשּנמצא ּתֹורה ספר ּכי קמ"ג) סימן ְִִִֵֶֶָָָ(מ"א

להֹוציא צר ואין ּבֹו לקרֹות מּותר ּדבק ְְְִִֵֶֶֶָֹּבֹו

לבילה ׁשראּוי וכל לגררּה ׁשּיכֹול מּטעם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאחר

האחרֹונים עֹוד וחּדׁשּו ק"ג:) (מנחֹות ְְְְֲִִַָָוכּו'

ׁשּבת יֹום הּוא ׁשאפּלּו ל"ב) סימן או"ח ֲִִֶַָָ(טו"ז

מּצד אינּה ׁשהּמניעה מּטעם לגררּה יכֹול ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין

והּוא ׁשּבת, ׁשמירת לצד אּלא ּתֹורה ְְְִֵֶֶַַַַָָָהּספר

È˙wÁaאֹומרֹו Ì‡לחק עֹומד ׁשהּוא ּדבר ְƒ¿À…«ֵֶָָָֹ

האֹות, ּדבק רׁשּותeÎÏzׁשהּוא לכם יׁש ּפרּוׁש ֶֶֶָ≈≈ְֵֵֶָ

יצטרכּו ולא ּבֹו ׁשּילכּו ּדר הּוא ּכי ְְְְְִִֵֶֶֶָֹלהֹורֹות

יכֹולין ׁשאינם ּבזמן יהיה ואפּלּו אחר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָלהֹוציא

עליכם ׁשּמצותי קדׁש ׁשּבת יֹום ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלתּקן

אֹומ והּוא È˙ÂˆÓרֹולאסר, ˙‡Âונתן ּתׁשמרּו, ְְֱֶֹ¿∆ƒ¿…«ְְְִַָ

‡Ì˙Bהּטעם Ì˙ÈNÚÂלעׂשֹות ּבידכם ׁשּיׁש ּכיון ַַַ«¬ƒ∆»ְְֲֵֵֶֶֶַָ

מעּכב הּתּקּון ׁשאין ּכׁשר זה הרי לתּקן ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָויכֹול

האחרֹונים: ׁשּנתנּו ְְֲִֶַַַָָּכטעם

ÂÏמהרי"ק ּׁשּפסק מה ּפי על יתּבאר ְִִֵֶַַַָָעֹוד

וז"ל י"א סעיף רע"ו סימן ּדעה ְְְִִֵֶַָּביֹורה

יׁש ב"ה ׁשם ּבאֹותּיֹות לחברּתּה אֹות ְְְֲִֵֵֶַָָָּדבקה

על ׁשאף וז"ל ּבמנחֹות הּמרּדכי וכתב ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָלגררּה,

וגֹו' ּכן ּתעׂשּון מּלא ה' למֹוחק ׁשאזהרה ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹּפי

ּׁשאמר מה הּוא ע"כ, הּוא ּתּקּון È˙wÁaהא Ì‡ ִֶַַָָƒ¿À…«

eÎÏzהּוא אם למחק ׁשאסרּתי הגם ּפרּוׁש ≈≈ְְֲִִִֵֶַַָֹ

לעׂשֹות רּׁשאים אּתם הּדבק לחק ׁשּצרי ֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּדבר

ּׁשאמר מה והּוא (ׁשמֹותeÎÏzּכן, ּדר על ְֵֶַַָ≈≈ְֶֶַ

ואֹומרֹו בּה, ילכּו הּדר את להם והֹודעּת ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָי"ח)

È˙ÂˆÓ ˙‡Âלאּמן הּדבר הּוא ּתנאי ּפרּוׁש וגֹו' ¿∆ƒ¿…«ְְְֵֵַַַָָ

ּבגּוף ולא הּדבק ּבחלק אּלא יּגע ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹידיו

ואמר ימחק, לבל עליהם ׁשּנצטּוה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹהאֹותּיֹות

הּדבּוקֹות אֹותּיֹות ב' על ה' ׁשּיצו רּבים ְְְִִֶַַַַלׁשֹון

ּכן ּגם לסמ ׁשּיׁש ואּולי ּבׁשניהם, יּגע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹׁשּלא

ׁשאסּור ל"ה:) (ׁשבּועֹות ׁשאמרּו ז"ל ְְְִֵֶֶֶָָּדבריהם

והּוא מאחֹוריו, לה' הּנטּפל אֹות ּגם ְְְֲִִֵַַַָָֹלמחק

ּבאֹומרֹו ּׁשרמז הּׁשםÈ˙ÂˆÓמה רּבים לׁשֹון ְְֶַַָƒ¿…«ְִֵַַ

הּדבק, ּבגרירתֹו ימחק לבל ׁשּיׁשמר לֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹוהּנטּפל

‡˙Ìואֹומרֹו Ì˙ÈNÚÂלמחק להּתיר טעם נתן ְְ«¬ƒ∆…»ְְִִַַַַָֹ

ּתּקּון, אּלא זה ׁשאין הּמרּדכי ּכדברי ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּדבק

מה ּפי על אתם ועׂשיתם ּבמאמר ירמז ְְֲֲִִִֶַַַַַַָֹֹּגם

וז"ל פ"ה) סֹופרים (מּס' ּבבריתא ְְְְְִֶַַָָָּׁשאמרּו

על ּדיֹו נׁשּפ ואם וכּו' אחת אֹות ְְְְִִֵַַַַַהּמֹוחק

אּלא ּכּונתֹו היתה ׁשלא למחקֹו מּותר ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשם

אסּכנּדרני הר"י ּבׁשם יֹוסף הּבית וכתב ְְְְְְֵֵֵֵֵַַַַַָָלתּקן,

למחקֹו ׁשּיּוכל מהאֹותּיֹות האֹות נפסדה ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָׁשאפּלּו

אתם ועׂשיתם אֹומרֹו והּוא ע"כ, האֹות ְְְֲִֶַָָָֹלכל

אם האֹותּיֹות ׁשהם עצמן אֹותם אפּלּו ְֲִִִֵֵֶַָָָּפרּוׁש

ּומה עצמּה, האֹות למחק יכֹול לתּקן ְְְְִֵַַַַָָָֹֻהכרח

ּבאֹותּיֹותּׁשה יּגע לבל ּתׁשמרּו מצותי ואת תנה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹ

אבל ׁשלמים והאֹותּיֹות ּדבק אּלא ּכׁשאין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָהּוא

ּולתּקנּה: למחקּה יכֹול עצמּה האֹות נפסדה ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָאם

ÊÏּבפרק ּׁשאמרּו מה ּדר על יתּבאר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָעֹוד

ליה ׁשלח וז"ל (כ"א.) הּׁשנה ראׁש ׁשל ְֵֶַַָָָֹא'

ּדמׁשכא חזית ּכי לרבא אבין ּבר הּונא ְְְִִִַַַָָָָָָרב

לההיא עּבריּה ּבניסן ׁשּתסר עד טבת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָּתקּופת

א') ט"ז (ּדברים ּדכתיב תחּוׁש ולא ְְְִִִֵַָָָׁשּתא

ׁשל אביב ׁשמֹור האביב, חדׁש את ִִֶֶֶָָָָָֹׁשמֹור

אֹומרֹו והּוא ע"כ, ניסן בחדׁש ׁשּיהיה ְְְְְִִֶֶֶָָֹּתקּופה

eÎÏz È˙wÁa Ì‡העּבּור חׁשּבֹון לפי ּפרּוׁש ƒ¿À…«≈≈ְְִִֵֶָ

ּבהֹודעת ּולבנה חּמה ׁשהם הּׁשמים חּקֹות ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻלפי

הּדבר הּוא ּתנאי ּתלכּו, È˙ÂˆÓהּזמן ˙‡Â ְְֵֵַַַָָָ¿∆ƒ¿…«

e¯ÓLzואם ּבפסח, האביב זמן ׁשּיבֹוא ּכדי ƒ¿¿ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

כן יהיה לא ּבהם הֹולכים ׁשאּתם החּקֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֻּכפי

Ì˙‡ Ì˙ÈNÚÂׁשּתעׂשּו ּכדי הּׁשנה ּתעּברּו ּפרּוׁש «¬ƒ∆…»ְְְֲֵֵֶַַַָָ

אבין ּבר הּונא רב ׁשּׁשלח ּכמֹו הּמצוֹות ְְִִֶַַַַָָָָאֹותם

ְָָלרבא:

ÁÏּבמּסכת ּׁשאמרּו מה ּדר על יתּבאר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָעֹוד

הּוּו ואבלט ׁשמּואל וז"ל (קנ"ו:) ְְְְֵַַַָָׁשּבת

וכּו', לאגמא אינׁשי הּנהּו קאזלי והּוּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָיתבי

ּבהליכתֹו עליו הּמּזל ׁשהראה ׁשהגם ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָהרי

ועׂשה מּכלימה האיׁש ׁשּׁשמר ידי על ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּימּות

izewga zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i oey`x meil inei xeriy

i"yx£ÌzÚa∑כב),(ת"כ לצאתתענית אדם ּבני ּדר ׁשאין ישן(ּכגֹון,ּבׁשעה רש"י רביעית, ׁשּבתֹות)ּבלילי ‰O„‰.ּבלילי ıÚÂ∑ ¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ¿≈«»∆
סרק(ת"כ) אילני ּפרֹות,הן לעׂשֹות החיים.ועתידין אור ְֲֲִִִֵֵֵַַָָ

(ä)òøæ-úà âéOé øéöáe øéöa-úà Léc íëì âéOäå§¦¦̧¨¤¬©¸¦Æ¤¨¦½¨¦−©¦´¤®̈©
:íëöøàa çèáì ízáLéå òáNì íëîçì ízìëàå©«£©§¤³©§§¤Æ¨½©¦«©§¤¬¨¤−©§©§§¤«

i"yx£¯ÈˆaŒ˙‡ LÈc ÌÎÏ ‚ÈO‰Â∑הּבציר עד ּבֹו עסּוקים ואּתם מרּבה הּדיׁש ׁשעת,ׁשּיהא עד ּתעסקּו ּובּבציר ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻ
Ú·NÏ.הּזרע ÌÎÓÁÏ ÌzÏÎ‡Â∑(ת"כ)קמעא ּבמעיו,אֹוכל מתּבר החיים.והּוא אור ֶַַ«¬«¿∆«¿¿∆»«ְְְְִִֵֵֵָָָ

Ú¯ÚÈה ‡ÙË˜e ‡ÙË˜ ˙È ‡LÈc ÔBÎÏ Ú¯ÚÈÂƒ»«¿¿»»»¿»»¿»»¿»«
ÚaNÓÏ ÔBÎÓÁÏ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ú¯Ê ¯· È˜Bt‡Ï¿«≈««¿»¿≈¿«¿¿¿ƒ¿«

:ÔBÎÚ¯‡a ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â¿≈¿¿»¿»¿«¿¬

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרֹו והּוא לטֹובה, הּמּזל ּתּקן חסד ‡Ìעּמֹו ְְְִִֵֶֶַַָָƒ

eÎÏz È˙wÁaׁשּבֹו ּבזמן ׁשהּוא הגם ּפרּוׁש ¿À…«≈≈ְֲִֵֶֶַָ

אם יׁשּוב ולא ׁשּיל לרעה הּמּזל עליו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהראה

e¯ÓLz È˙ÂˆÓ הּמּזלֹות‡˙ להּפ ּבכם ּכח יׁש ∆ƒ¿…«ƒ¿¿ְֵֵֶַַַַָָֹ

אתם: ועׂשיתם אֹומרֹו והּוא אֹותם, ְְְֲִֵֶַַָָֹּולתּקן

ËÏ(.נ"ו (ּפסחים אֹומרם ּדר על יתּבאר ְְְִִֵֶֶַָָָעֹוד

ּבּגמראּכּת ואמרּו וכּו' הּנחׁשת נחׁש ת ְְְְְְִֵֶַַַָָָ

נחׁש ענין והּנה אחריו, ּתֹועים ׁשהיּו לצד ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָׁשם

אל והּביט ה' חקק אׁשר חּקה הּוא ְְֲִִֶֶֶַַָָֻהּנחׁשת

אֹותם והרׁשה ט') כ"א (ּבּמדּבר וחי וגֹו' ְְְְְִִַַָָָָָנחׁש

מאמר והּוא ּכן, È˙wÁaעׂשֹות Ì‡ׁשהּוא ְֲֲֵַַƒ¿À…«ֶ

הּוא ּתנאי ּתלכּו, הּנחׁשת נחׁש אל ְְְְִֵֵֶֶַַַַלהּביט

e¯ÓLzהּדבר È˙ÂˆÓ ˙‡Âאין לא, אם אבל ַָָ¿∆ƒ¿…«ƒ¿¿ֲִֵָֹ

ועׂשיתם ּובזה לכּתתֹו חזקיּה ויכֹול חּקה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻּכאן

אחריו: יטעּו לבל ְְֲִַַָָֹאתם

Óמירי ׁשהּכתּוב הּדר זה על יתּבאר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָעֹוד

טבל לאֹוכל ה' ׁשּיצו ׁשּמצינּו טבל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבמצות

ּבּדבר לתמּה ל ויׁש מיתה, ׁשחּיב ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹואפּלּו

ׁשאֹוסרּה זֹו ּבתבּואה ׁשּיׁש ּדבר הּוא מה ְְְִֵֶֶַָָָָּכלּום

היא עצמּה הּתרּומה ואם ּתרּומה הפרׁשת ְְְְְִִַַַַָָָָהוא

זה אין אּלא ּתערבת, ׁשּכן מּכל לּכהן ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹנאכלת

מאמר והּוא חּקה, eÎÏzאּלא È˙wÁa Ì‡ׁשּלא ְֲֶַַָָֻƒ¿À…«≈≈ֶֹ

להפריׁש ה' מצות עׂשֹות עד טבל ְְְֱֲִִֶֶֶַַַֹלאכל

אֹומרֹו והּוא וכּו', e¯ÓLzּתרּומֹות È˙ÂˆÓ ˙‡Â ְְְְ¿∆ƒ¿…«ƒ¿¿

לאכל הּמפרׁש יתּקנּו ׁשּבזה אתם ועׂשיתם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻואז

אדם: לכל והּׁשאר ְְְְִַָָָָָָלבעליו

‡Óאבֹות) ז"ל אֹומרם ּדר על ירמז ְְִֶֶַָָֹעֹוד

ׁשּבזה ,מיתת לפני אחד יֹום ׁשּוב ְְִִֵֶֶֶָָָפ"ב)

מאמר והּוא ּבתׁשּובה, ימיו ּכל ‡Ìיהיה ְְְֲִִֶַַָָָָƒ

È˙wÁaׁשאין ה' ׁשחקק הּמיתה ּגזרת ׁשהיא ¿À…«ְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

יאמר יֹום ׁשּכל ּבהם ּתלכּו אם מּציל ְִִִֵֶֶַַָָָֹמּידֹו

ּתׁשמרּו מצותי ואת וּדאי ּבזה ימּות ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹלמחר

אתם: ֲִֶַָֹועׂשיתם

·Óּבפרק ּׁשאמרּו מה ּדר על יתּבאר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָעֹוד

ּבּמעׂשה פ"ה ּדף הּפֹועלים את ֲֲִֵֶֶַַַַַהּׂשֹוכר

להּכיר סימן אלּיהּו לֹו ׁשאמר מרּבנן ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָההּוא

מּטה ׁשל עדן מּגן ּבהליכתֹו חּיא רּבי ׁשל ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכסאֹו

ולא מעצמֹו עֹולה ׁשהיה מעלה ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹליׁשיבה

הּצּדיקים, ּכׁשאר להעלֹותֹו למלאכים צרי ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָהיה

נמרץ הׁשּתּדלּותֹו ּבאמצעּות היתה הּׂשגתֹו ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָוזה

ה ׁשם,ּבעסק ּכאמּור ולאחרים לעצמֹו ּתֹורה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

מאמר eÎÏzוהּוא È˙wÁa Ì‡ּבאמצעּות ּפרּוׁש ְֲַַƒ¿À…«≈≈ְְֵֶָ

ּבתבת ּכרמּוז ּוללּמד ללמד ּבּתֹורה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָֹהׁשּתּדלּות

ולאeÎÏzּבחּקתי, חּיא ּכרּבי מעצמכם ּפרּוׁש ְַֹֻ≈≈ְְְְִִֵֵֶַַָֹ

אתכם: להֹולי לּמלאכים ְְְְְִִִֶֶַַָָּתצטרכּו

‚ÌÎÈÓL.ד) Èz˙�Âונתּתי אֹומרֹו לדעת צרי ¿»«ƒƒ¿≈∆ְְִִַַַָָָ

אחר, יעּוד לזה קדם ולא הּמֹוסיף ְְִִֵֶַַַָָָֹּבוא"ו

ּגזרה ׁשּיׁש ּבחּקתי אם ּבפרּוׁש ּׁשּכתבּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻּולמה

וא"ו, ּבתֹוספת ונתּתי לֹומר יצּדק ּתלכּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבתבת

מּפׁשט ּכי עֹוד, להעיר ּׁשּיׁש מה יתיּׁשב ְְְִִִִֵֵֶַַַַָּגם

והּמצוֹות הּתֹורה עסק ׁשּׂשכר מׁשמע ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהּכתּוב

ּכן אם ּגׁשמיכם, ונתּתי הּוא ּתעׂשה ולא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹעׂשה

נקי אדם ויצא הּוא הּזה ּבעֹולם מצוה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׂשכר

לֹומר ּׁשּדקּדק ּובּמה עבֹודתֹו, Èz˙�Âמּׂשכר ְְֲִִֵֶֶַַַָ¿»«ƒ

יעּודים ׁשּקדמּו אֹותנּו העיר וא"ו ְְִִִֵֶֶֶָָָּבתֹוספת

ּבּפסּוק ּׁשרמזּתי מה והם הּבא, לעֹולם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאחרים

ּתלכּו: ּבחּקתי ְִֵֵַֹֻאם

B‡ואין רּוחני העליֹון עֹולם ׁשּׂשכר לצד ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹיאמר

לזה ּבדּבּור, ולא ּבּנרׁשם נתּפסים ְְְְִִִִִֶַָָָָֹיעּודיו

לֹומר ענין ּבתחּלת וא"ו ּׁשהֹוסיף ּבּמה ְְְִִִִֶֶַַַָָָרמזֹו

ּגׁשמיכם, לּתן עֹוד ּומֹוסיף אחר, ׂשכר יׁש ְִִִִֵֵֵֵֶַָָּכי

לֹומר לאÌÎÈÓLbודקּדק ׁשּלכם, הם ּכאּלּו ְְִֵַƒ¿≈∆ְִֵֶֶָֹ

לצד אּלא טֹובים, ּומעׂשים מצוֹות ׂשכר ְְְְֲִִִֶַַַַָּבעד

זֹוכים וכּו' הּתֹורה ּבעסק עֹולם מעמידי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהם

ּגֹוים וּיּתר ראה זה לטעם ּכי ואּולי ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבׁשּלהם,

יׂשראל ּכי ל"ח.) (ב"ק ליׂשראל ממֹונם ְְְְִִִִִֵֵָָָהּתיר

ּבני ּכנכסי הּגֹוים והן ּבֹו אׁשר וכל העֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָקנּו

ְִֵָיׂשראל:

„BÚּבתֹורת נֹותן ׁשהּוא ׁשהגם לֹומר ְְֲִֵֵֶֶַַַַנתּכּון

אּלא ׁשּלֹו ׁשהּוא הּדבר מחׁשב אינֹו ְֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּתנה

ׁשּל הּדבר ּכאּלּו כם:ּגׁשמיכם, ְְִִֵֶֶֶַָָָ

˜c˜„ÂלֹומרÈz˙�Âלעׂשֹות צרי האדֹון ׁשהּוא ¿ƒ¿≈ַ¿»«ƒֲִֶַָָָ

ּגׁשמיכם טּפֹות ׁשּיֹוריד ּכדי ְְִִִֵֵֶֶַָָהּדבר,

הּזמן יֹודע הּוא ּכי ,הּצרי הּׁשעּור ּוכפי ְְְִִִִִֵַַַַַָָָּבזמּנם

מה לּה וׁשּיֹועילּו הארץ ּתׁשּתה אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָוהּׁשעּור

ׁשאמרּו ּתמצא וכן ,יתּבר זּולתֹו ּכל ּכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּׁשאין

מּטתֹו על ׁשֹוכב אדם וז"ל פכ"ח) (ויק"ר ְִֵַָָָז"ל

עננים: מעלה הּוא ּברּו ְֲֲִֶַַָָָוהּקדֹוׁש

„BÚּבאֹומרֹו הּמזֹון,נתּכּון ּכללּות על ּגׁשמיכם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

לאדמה, הּצרי ּבין לעֹולם, הּצרי ֲִִֵֵַַַָָָָָָּבין

לּזֹון, עֹומדים ּכּלם ּכי לנפׁשֹות, הּצרי ְְִִִִִֵַָָָֻּבין

טללים ויׁש ּגׁשמּיים, ּוגׁשמים טללים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָויׁש

ּכּלם ועל חן, ליֹודעי ּכּידּוע רּוחנּיים ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻּוגׁשמים

ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי מה ועּין ּגׁשמיכם, ונתּתי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאמר

סיני: ‰‡¯ıּבהר ‰�˙�Âּבפרׁשת ּפרׁשּתי וגֹו' ְִַַ¿»¿»»»∆ְְְִֵַַָָ

סיני: ְִַַּבהר

B‚Â'.ה) LÈc ÌÎÏ ‚ÈO‰Âהּתבּואה ּברּכת זֹו ¿ƒƒ»∆«ƒ¿ְְִַַָ

(ב"מ ז"ל אֹומרם ּכדר ׁשּנתלׁשה, ְְְְִֶֶֶַַָָאחר

וכּו', רצֹון יהי יאמר ּגרנֹו למד הּבא ְְְִַַָָָָֹֹמ"ב.)

ּגרן, ׁשעׂשּוי אחר אפּלּו ה' ּברּכת יׁש ּכי ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹהרי

הּצֹומח ׁשּיתרּבה ּדיׁש לכם והּׂשיג אֹומרֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָוהּוא

ּבהר ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין זה, ּגבּול ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָעד

כ"א): (כ"ה הּתבּואה את ועׂשת ְְֶַַָָָָּבּפסּוק

ÌzÏÎ‡Â.Ú·NÏ 'B‚Âּבּבטן הּמזֹון ּברּכת זֹו «¬«¿∆¿»…«ְִֶֶַַַָ

אֹוכל ּכהנים) (ּתֹורת ז"ל ְְֲִֵַָֹּכאֹומרם

ּבמעיו: ּומתּברכת ְְְִִֵֶֶָָָקמעא

„BÚהרגיל ּדבר לכם יּמׁש ׁשּלא לֹומר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹירצה

טּובם ירּבה ּכי אדם ּבבני ְְְִִִֵֶַָָָלהיֹות

יעצרּוּומזֹונֹותיהם ולא ּבזה ּתאותם ׁשּמתמּלאת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

לׂשבע לחם ואכלּתם אּלא לׂשבע, למיכל ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכח

ׂשביעה: ּכדי מרּבה ְְְֲִִֵָָָֻאכילה

„BÚ(:'ז (מגּלה ז"ל אֹומרם דר על ְְְִִֶֶֶַָָירצה

אֹומרֹו והּוא ׁשכיחא, לבסּומי ְְְְְִִֵַָָרוחא

וגֹו' ּכואכלּתם ּכל ערב לחמם ׁשּיהיה לׂשבע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יאכלּוהּו: ׂשבעים יהיּו ְְְֲִִִֵֶֹׁשאפּלּו

„BÚלֹומר לפּתןּדקּדק צריכין ׁשאינם לחמכם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

לבּדֹו הּלחם אּלא הּפת את ּבֹו ְְֵֶֶֶֶַַַַַָללּפת

ׂשביעה: ּכדי מּמּנּו לאכל לּנפׁש ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָֹערב

„BÚאכילה ע') (ּגּטין ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְֲִִִִִִֵֶֶַָירצה

ה' והבטיח לּגּוף, הּמות סם הּוא ְְִִֶַַַַַָָּגּסה

יאכלּו ׂשבעים יהיּו אפּלּו לׂשבע לחמם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹׁשּיאכלּו

יּזיקּום: ְִַֹולא

„BÚׁשּמן ּבהם ׁשּיׁש ּבּפרֹות ׁשּיׁש לצד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻירצה

טעם מ"ח.) (סֹוטה ּבּמׁשנה ְְְִַַַָָָּכאֹומרם

ּבֹו ׁשּיׁש האכל ּכל והּנה הּפרֹות, וׁשּמן ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻהּפרֹות

ׂשביעה ּבכדי ּומרּגיׁש מּמּנּו אֹוכל אדם ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻׁשּמן

ׁשּיאכל הגם ׁשּמן ׁשאין אכל ּכל ּכן ּׁשאין ֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻמה

ּבמעיו, הּׂשבע הרּגׁש אין ּבטנֹו ּוממּלא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאדם

ּכּידּוע, מרּגיׁש לכל הּנרּגׁשים ּדברים הם ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָואּלּו

ּבמאמר ּכאן הּכתּוב ÌÎÓÁÏוהֹודיע ÌzÏÎ‡Â ְְֲִַַַַָָ«¬«¿∆«¿¿∆

Ú·NÏהארץ מן הּיֹוצא לבד לחם אפּלּו ּפרּוׁש »…«ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

הּסֹועד ׁשּמן ּבֹו יׁש ּכי הּׂשבע, ּבאכילתֹו ְֲִִִֵֵַַַַַָָֹֻירּגיׁשּו

אנֹוׁש: ְֱַלבב

Ìz·LÈÂ.ÌÎˆ¯‡a ÁË·Ïלצד ּכי ירצה ƒ«¿∆»∆«¿«¿¿∆ְְִִֶַ

ּבענין האמּורֹות הּברכֹות ְְֲִֶַָָָָָׁשּכל

אם ּוכגֹון טֹובה, טֹובתם ואין להתקּים ְְְְְִִִֵֵַָָָיכֹולין

וזֹורעים חֹורׁשים וׁשנה ּבמלחמֹות טרּודים ְְְְְְְִִִִָָָָהיּו

לׁשנה,וׁשנה ׁשנה ּומׁשלמת וקציר חריׁש אין ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ויׁשבּתם לֹומר ּתלמּוד לּברכה, הּכר אין ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָאם
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i"yx£ÌzÚa∑כב),(ת"כ לצאתתענית אדם ּבני ּדר ׁשאין ישן(ּכגֹון,ּבׁשעה רש"י רביעית, ׁשּבתֹות)ּבלילי ‰O„‰.ּבלילי ıÚÂ∑ ¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ¿≈«»∆
סרק(ת"כ) אילני ּפרֹות,הן לעׂשֹות החיים.ועתידין אור ְֲֲִִִֵֵֵַַָָ

(ä)òøæ-úà âéOé øéöáe øéöa-úà Léc íëì âéOäå§¦¦̧¨¤¬©¸¦Æ¤¨¦½¨¦−©¦´¤®̈©
:íëöøàa çèáì ízáLéå òáNì íëîçì ízìëàå©«£©§¤³©§§¤Æ¨½©¦«©§¤¬¨¤−©§©§§¤«

i"yx£¯ÈˆaŒ˙‡ LÈc ÌÎÏ ‚ÈO‰Â∑הּבציר עד ּבֹו עסּוקים ואּתם מרּבה הּדיׁש ׁשעת,ׁשּיהא עד ּתעסקּו ּובּבציר ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻ
Ú·NÏ.הּזרע ÌÎÓÁÏ ÌzÏÎ‡Â∑(ת"כ)קמעא ּבמעיו,אֹוכל מתּבר החיים.והּוא אור ֶַַ«¬«¿∆«¿¿∆»«ְְְְִִֵֵֵָָָ

Ú¯ÚÈה ‡ÙË˜e ‡ÙË˜ ˙È ‡LÈc ÔBÎÏ Ú¯ÚÈÂƒ»«¿¿»»»¿»»¿»»¿»«
ÚaNÓÏ ÔBÎÓÁÏ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ú¯Ê ¯· È˜Bt‡Ï¿«≈««¿»¿≈¿«¿¿¿ƒ¿«

:ÔBÎÚ¯‡a ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â¿≈¿¿»¿»¿«¿¬

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרֹו והּוא לטֹובה, הּמּזל ּתּקן חסד ‡Ìעּמֹו ְְְִִֵֶֶַַָָƒ

eÎÏz È˙wÁaׁשּבֹו ּבזמן ׁשהּוא הגם ּפרּוׁש ¿À…«≈≈ְֲִֵֶֶַָ

אם יׁשּוב ולא ׁשּיל לרעה הּמּזל עליו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהראה

e¯ÓLz È˙ÂˆÓ הּמּזלֹות‡˙ להּפ ּבכם ּכח יׁש ∆ƒ¿…«ƒ¿¿ְֵֵֶַַַַָָֹ

אתם: ועׂשיתם אֹומרֹו והּוא אֹותם, ְְְֲִֵֶַַָָֹּולתּקן

ËÏ(.נ"ו (ּפסחים אֹומרם ּדר על יתּבאר ְְְִִֵֶֶַָָָעֹוד

ּבּגמראּכּת ואמרּו וכּו' הּנחׁשת נחׁש ת ְְְְְְִֵֶַַַָָָ

נחׁש ענין והּנה אחריו, ּתֹועים ׁשהיּו לצד ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָׁשם

אל והּביט ה' חקק אׁשר חּקה הּוא ְְֲִִֶֶֶַַָָֻהּנחׁשת

אֹותם והרׁשה ט') כ"א (ּבּמדּבר וחי וגֹו' ְְְְְִִַַָָָָָנחׁש

מאמר והּוא ּכן, È˙wÁaעׂשֹות Ì‡ׁשהּוא ְֲֲֵַַƒ¿À…«ֶ

הּוא ּתנאי ּתלכּו, הּנחׁשת נחׁש אל ְְְְִֵֵֶֶַַַַלהּביט

e¯ÓLzהּדבר È˙ÂˆÓ ˙‡Âאין לא, אם אבל ַָָ¿∆ƒ¿…«ƒ¿¿ֲִֵָֹ

ועׂשיתם ּובזה לכּתתֹו חזקיּה ויכֹול חּקה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻּכאן

אחריו: יטעּו לבל ְְֲִַַָָֹאתם

Óמירי ׁשהּכתּוב הּדר זה על יתּבאר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָעֹוד

טבל לאֹוכל ה' ׁשּיצו ׁשּמצינּו טבל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבמצות

ּבּדבר לתמּה ל ויׁש מיתה, ׁשחּיב ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹואפּלּו

ׁשאֹוסרּה זֹו ּבתבּואה ׁשּיׁש ּדבר הּוא מה ְְְִֵֶֶַָָָָּכלּום

היא עצמּה הּתרּומה ואם ּתרּומה הפרׁשת ְְְְְִִַַַַָָָָהוא

זה אין אּלא ּתערבת, ׁשּכן מּכל לּכהן ֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹנאכלת

מאמר והּוא חּקה, eÎÏzאּלא È˙wÁa Ì‡ׁשּלא ְֲֶַַָָֻƒ¿À…«≈≈ֶֹ

להפריׁש ה' מצות עׂשֹות עד טבל ְְְֱֲִִֶֶֶַַַֹלאכל

אֹומרֹו והּוא וכּו', e¯ÓLzּתרּומֹות È˙ÂˆÓ ˙‡Â ְְְְ¿∆ƒ¿…«ƒ¿¿

לאכל הּמפרׁש יתּקנּו ׁשּבזה אתם ועׂשיתם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻואז

אדם: לכל והּׁשאר ְְְְִַָָָָָָלבעליו

‡Óאבֹות) ז"ל אֹומרם ּדר על ירמז ְְִֶֶַָָֹעֹוד

ׁשּבזה ,מיתת לפני אחד יֹום ׁשּוב ְְִִֵֶֶֶָָָפ"ב)

מאמר והּוא ּבתׁשּובה, ימיו ּכל ‡Ìיהיה ְְְֲִִֶַַָָָָƒ

È˙wÁaׁשאין ה' ׁשחקק הּמיתה ּגזרת ׁשהיא ¿À…«ְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

יאמר יֹום ׁשּכל ּבהם ּתלכּו אם מּציל ְִִִֵֶֶַַָָָֹמּידֹו

ּתׁשמרּו מצותי ואת וּדאי ּבזה ימּות ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹלמחר

אתם: ֲִֶַָֹועׂשיתם

·Óּבפרק ּׁשאמרּו מה ּדר על יתּבאר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָעֹוד

ּבּמעׂשה פ"ה ּדף הּפֹועלים את ֲֲִֵֶֶַַַַַהּׂשֹוכר

להּכיר סימן אלּיהּו לֹו ׁשאמר מרּבנן ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָההּוא

מּטה ׁשל עדן מּגן ּבהליכתֹו חּיא רּבי ׁשל ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכסאֹו

ולא מעצמֹו עֹולה ׁשהיה מעלה ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹליׁשיבה

הּצּדיקים, ּכׁשאר להעלֹותֹו למלאכים צרי ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָהיה

נמרץ הׁשּתּדלּותֹו ּבאמצעּות היתה הּׂשגתֹו ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָוזה

ה ׁשם,ּבעסק ּכאמּור ולאחרים לעצמֹו ּתֹורה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

מאמר eÎÏzוהּוא È˙wÁa Ì‡ּבאמצעּות ּפרּוׁש ְֲַַƒ¿À…«≈≈ְְֵֶָ

ּבתבת ּכרמּוז ּוללּמד ללמד ּבּתֹורה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָֹהׁשּתּדלּות

ולאeÎÏzּבחּקתי, חּיא ּכרּבי מעצמכם ּפרּוׁש ְַֹֻ≈≈ְְְְִִֵֵֶַַָֹ

אתכם: להֹולי לּמלאכים ְְְְְִִִֶֶַַָָּתצטרכּו

‚ÌÎÈÓL.ד) Èz˙�Âונתּתי אֹומרֹו לדעת צרי ¿»«ƒƒ¿≈∆ְְִִַַַָָָ

אחר, יעּוד לזה קדם ולא הּמֹוסיף ְְִִֵֶַַַָָָֹּבוא"ו

ּגזרה ׁשּיׁש ּבחּקתי אם ּבפרּוׁש ּׁשּכתבּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻּולמה

וא"ו, ּבתֹוספת ונתּתי לֹומר יצּדק ּתלכּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבתבת

מּפׁשט ּכי עֹוד, להעיר ּׁשּיׁש מה יתיּׁשב ְְְִִִִֵֵֶַַַַָּגם

והּמצוֹות הּתֹורה עסק ׁשּׂשכר מׁשמע ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהּכתּוב

ּכן אם ּגׁשמיכם, ונתּתי הּוא ּתעׂשה ולא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹעׂשה

נקי אדם ויצא הּוא הּזה ּבעֹולם מצוה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׂשכר

לֹומר ּׁשּדקּדק ּובּמה עבֹודתֹו, Èz˙�Âמּׂשכר ְְֲִִֵֶֶַַַָ¿»«ƒ

יעּודים ׁשּקדמּו אֹותנּו העיר וא"ו ְְִִִֵֶֶֶָָָּבתֹוספת

ּבּפסּוק ּׁשרמזּתי מה והם הּבא, לעֹולם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָאחרים

ּתלכּו: ּבחּקתי ְִֵֵַֹֻאם

B‡ואין רּוחני העליֹון עֹולם ׁשּׂשכר לצד ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹיאמר

לזה ּבדּבּור, ולא ּבּנרׁשם נתּפסים ְְְְִִִִִֶַָָָָֹיעּודיו

לֹומר ענין ּבתחּלת וא"ו ּׁשהֹוסיף ּבּמה ְְְִִִִֶֶַַַָָָרמזֹו

ּגׁשמיכם, לּתן עֹוד ּומֹוסיף אחר, ׂשכר יׁש ְִִִִֵֵֵֵֶַָָּכי

לֹומר לאÌÎÈÓLbודקּדק ׁשּלכם, הם ּכאּלּו ְְִֵַƒ¿≈∆ְִֵֶֶָֹ

לצד אּלא טֹובים, ּומעׂשים מצוֹות ׂשכר ְְְְֲִִִֶַַַַָּבעד

זֹוכים וכּו' הּתֹורה ּבעסק עֹולם מעמידי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהם

ּגֹוים וּיּתר ראה זה לטעם ּכי ואּולי ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבׁשּלהם,

יׂשראל ּכי ל"ח.) (ב"ק ליׂשראל ממֹונם ְְְְִִִִִֵֵָָָהּתיר

ּבני ּכנכסי הּגֹוים והן ּבֹו אׁשר וכל העֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָקנּו

ְִֵָיׂשראל:

„BÚּבתֹורת נֹותן ׁשהּוא ׁשהגם לֹומר ְְֲִֵֵֶֶַַַַנתּכּון

אּלא ׁשּלֹו ׁשהּוא הּדבר מחׁשב אינֹו ְֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּתנה

ׁשּל הּדבר ּכאּלּו כם:ּגׁשמיכם, ְְִִֵֶֶֶַָָָ

˜c˜„ÂלֹומרÈz˙�Âלעׂשֹות צרי האדֹון ׁשהּוא ¿ƒ¿≈ַ¿»«ƒֲִֶַָָָ

ּגׁשמיכם טּפֹות ׁשּיֹוריד ּכדי ְְִִִֵֵֶֶַָָהּדבר,

הּזמן יֹודע הּוא ּכי ,הּצרי הּׁשעּור ּוכפי ְְְִִִִִֵַַַַַָָָּבזמּנם

מה לּה וׁשּיֹועילּו הארץ ּתׁשּתה אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָוהּׁשעּור

ׁשאמרּו ּתמצא וכן ,יתּבר זּולתֹו ּכל ּכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּׁשאין

מּטתֹו על ׁשֹוכב אדם וז"ל פכ"ח) (ויק"ר ְִֵַָָָז"ל

עננים: מעלה הּוא ּברּו ְֲֲִֶַַָָָוהּקדֹוׁש

„BÚּבאֹומרֹו הּמזֹון,נתּכּון ּכללּות על ּגׁשמיכם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

לאדמה, הּצרי ּבין לעֹולם, הּצרי ֲִִֵֵַַַָָָָָָּבין

לּזֹון, עֹומדים ּכּלם ּכי לנפׁשֹות, הּצרי ְְִִִִִֵַָָָֻּבין

טללים ויׁש ּגׁשמּיים, ּוגׁשמים טללים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָויׁש

ּכּלם ועל חן, ליֹודעי ּכּידּוע רּוחנּיים ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻּוגׁשמים

ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי מה ועּין ּגׁשמיכם, ונתּתי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאמר

סיני: ‰‡¯ıּבהר ‰�˙�Âּבפרׁשת ּפרׁשּתי וגֹו' ְִַַ¿»¿»»»∆ְְְִֵַַָָ

סיני: ְִַַּבהר

B‚Â'.ה) LÈc ÌÎÏ ‚ÈO‰Âהּתבּואה ּברּכת זֹו ¿ƒƒ»∆«ƒ¿ְְִַַָ

(ב"מ ז"ל אֹומרם ּכדר ׁשּנתלׁשה, ְְְְִֶֶֶַַָָאחר

וכּו', רצֹון יהי יאמר ּגרנֹו למד הּבא ְְְִַַָָָָֹֹמ"ב.)

ּגרן, ׁשעׂשּוי אחר אפּלּו ה' ּברּכת יׁש ּכי ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹהרי

הּצֹומח ׁשּיתרּבה ּדיׁש לכם והּׂשיג אֹומרֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָוהּוא

ּבהר ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין זה, ּגבּול ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָעד

כ"א): (כ"ה הּתבּואה את ועׂשת ְְֶַַָָָָּבּפסּוק

ÌzÏÎ‡Â.Ú·NÏ 'B‚Âּבּבטן הּמזֹון ּברּכת זֹו «¬«¿∆¿»…«ְִֶֶַַַָ

אֹוכל ּכהנים) (ּתֹורת ז"ל ְְֲִֵַָֹּכאֹומרם

ּבמעיו: ּומתּברכת ְְְִִֵֶֶָָָקמעא

„BÚהרגיל ּדבר לכם יּמׁש ׁשּלא לֹומר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹירצה

טּובם ירּבה ּכי אדם ּבבני ְְְִִִֵֶַָָָלהיֹות

יעצרּוּומזֹונֹותיהם ולא ּבזה ּתאותם ׁשּמתמּלאת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

לׂשבע לחם ואכלּתם אּלא לׂשבע, למיכל ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכח

ׂשביעה: ּכדי מרּבה ְְְֲִִֵָָָֻאכילה

„BÚ(:'ז (מגּלה ז"ל אֹומרם דר על ְְְִִֶֶֶַָָירצה

אֹומרֹו והּוא ׁשכיחא, לבסּומי ְְְְְִִֵַָָרוחא

וגֹו' ּכואכלּתם ּכל ערב לחמם ׁשּיהיה לׂשבע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יאכלּוהּו: ׂשבעים יהיּו ְְְֲִִִֵֶֹׁשאפּלּו

„BÚלֹומר לפּתןּדקּדק צריכין ׁשאינם לחמכם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

לבּדֹו הּלחם אּלא הּפת את ּבֹו ְְֵֶֶֶֶַַַַַָללּפת

ׂשביעה: ּכדי מּמּנּו לאכל לּנפׁש ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָֹערב

„BÚאכילה ע') (ּגּטין ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְֲִִִִִִֵֶֶַָירצה

ה' והבטיח לּגּוף, הּמות סם הּוא ְְִִֶַַַַַָָּגּסה

יאכלּו ׂשבעים יהיּו אפּלּו לׂשבע לחמם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹׁשּיאכלּו

יּזיקּום: ְִַֹולא

„BÚׁשּמן ּבהם ׁשּיׁש ּבּפרֹות ׁשּיׁש לצד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻירצה

טעם מ"ח.) (סֹוטה ּבּמׁשנה ְְְִַַַָָָּכאֹומרם

ּבֹו ׁשּיׁש האכל ּכל והּנה הּפרֹות, וׁשּמן ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻהּפרֹות

ׂשביעה ּבכדי ּומרּגיׁש מּמּנּו אֹוכל אדם ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻׁשּמן

ׁשּיאכל הגם ׁשּמן ׁשאין אכל ּכל ּכן ּׁשאין ֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻמה

ּבמעיו, הּׂשבע הרּגׁש אין ּבטנֹו ּוממּלא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאדם

ּכּידּוע, מרּגיׁש לכל הּנרּגׁשים ּדברים הם ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָואּלּו

ּבמאמר ּכאן הּכתּוב ÌÎÓÁÏוהֹודיע ÌzÏÎ‡Â ְְֲִַַַַָָ«¬«¿∆«¿¿∆

Ú·NÏהארץ מן הּיֹוצא לבד לחם אפּלּו ּפרּוׁש »…«ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

הּסֹועד ׁשּמן ּבֹו יׁש ּכי הּׂשבע, ּבאכילתֹו ְֲִִִֵֵַַַַַָָֹֻירּגיׁשּו

אנֹוׁש: ְֱַלבב

Ìz·LÈÂ.ÌÎˆ¯‡a ÁË·Ïלצד ּכי ירצה ƒ«¿∆»∆«¿«¿¿∆ְְִִֶַ

ּבענין האמּורֹות הּברכֹות ְְֲִֶַָָָָָׁשּכל

אם ּוכגֹון טֹובה, טֹובתם ואין להתקּים ְְְְְִִִֵֵַָָָיכֹולין

וזֹורעים חֹורׁשים וׁשנה ּבמלחמֹות טרּודים ְְְְְְְִִִִָָָָהיּו

לׁשנה,וׁשנה ׁשנה ּומׁשלמת וקציר חריׁש אין ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ויׁשבּתם לֹומר ּתלמּוד לּברכה, הּכר אין ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָאם
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ß xii` a"i ipy mei ß

(å)ézaLäå ãéøçî ïéàå ízáëLe õøàa íBìL ézúðå§¨«©¦³¨Æ¨½̈¤§©§¤−§¥´©«£¦®§¦§©¦º
:íëöøàa øáòú-àì áøçå õøàä-ïî äòø äiç©¨³¨¨Æ¦¨½̈¤§¤−¤Ÿ©«£¬Ÿ§©§§¤«

i"yx£ÌBÏL Èz˙�Â∑מׁשּתה והרי מאכל הרי ּתאמרּו: ונתּתי,ׁשּמא זאת: ּכל אחר לֹומר ּתלמּוד ּכלּום! אין ׁשלֹום אין אם ¿»«ƒ»ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
מּכאן ּבארץ; הּכל,ׁשלֹום ּכנגד ׁשקּול אֹומר,ׁשהּׁשלֹום הּוא הּכל"וכן את ּובֹורא ׁשלֹום Ú˙Œ‡Ï·."עֹוׂשה ·¯ÁÂ¯ ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ¿∆∆…«¬…

ÌÎˆ¯‡a∑(ת"כ)למלחמה יבֹואּו ׁשּלא לֹומר צרי למדינה,אין מּמדינה ארצכם ּדר לעבר אפּלּו החיים.אּלא אור ¿«¿¿∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

(æ):áøçì íëéðôì eìôðå íëéáéà-úà ízôãøe§©§¤−¤«Ÿ§¥¤®§¨«§¬¦§¥¤−¤¨«¤
i"yx£·¯ÁÏ ÌÎÈ�ÙÏ∑(ת"כ)רעהּו ּבחרב החיים.איׁש אור ƒ¿≈∆∆»∆ְִֵֵֶֶ

(ç)eôcøé äááø íkî äàîe äàî äMîç íkî eôãøå§¨«§¸¦¤³£¦¨Æ¥½̈¥¨¬¦¤−§¨¨´¦§®Ÿ
:áøçì íëéðôì íëéáéà eìôðå§¨«§¯«Ÿ§¥¤²¦§¥¤−¤¨«¤

i"yx£ÌkÓ eÙ„¯Â∑(ת"כ)ׁשּבכם הּגּבֹורים מן ולא ׁשּבכם החּלׁשים ¯··‰.מן ‰‡Óe ‰‡Ó ‰MÓÁ∑(ת"כ)ּכ וכי ¿»¿ƒ∆ְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ¬ƒ»≈»≈»¿»»ְִָ
החׁשּבֹון לֹומר,הּוא צרי היה לא ירּדפּו?!",והלא אלפים ׁשני מּכם "ּומאה רׁש"י(אּלא: ּבלׁשֹון מדקּדקים ּכפל,יׁש ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

החׁשּבֹון הּוא כ וכי להתחיל,ואריכּות: צרי היה לא ּבראׁשית: ּבפרׁשת רׁש"י ּבלׁשֹון וחׁשּוביהם המפרׁשים ּגדֹולי ּכל מדקּדקים כן ּוכמֹו לֹומר, צרי היה לא ּומה,והלא ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכפל ׁשּגםּֿכן ּפתח? הּמפלג,ּטעם הּגאֹון למֹורי לפרׁש נראה וכאן ּביּׁשּובם, ׁשם נר"ו,ועּין חריף מׁשה רּבי הרב עׂשרת,מֹורנּו אחד ּפרּוׁש ּפרּוׁשים: ׁשני סֹובל 'רבבה' ׁשּמּלת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

ב',אלפים ּופרּוׁש החׁשּבֹון'? הּוא ּכ 'וכי רׁש"י: מקׁשה זה מרּבה,רבבה,ועל ודֹו"ק,מסּפר וכּו' לֹומר צרי היה לא והלא ּבאמרֹו: רׁש"י ׁשֹולל הּפרּוׁש וזה רּבּוי, ׁשם ,)על ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

הּתֹורה את העֹוׂשין למרּבים הּתֹורה את העֹוׂשין מעטין ּדֹומה אינֹו B‚Â'.אּלא ÌÎÈ·È‡ eÏÙ�Â∑נֹופלין ׁשּיהיּו ְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻ¿»¿…¿≈∆¿ְְִִֶ
הארץ ּכדר ׁשּלא החיים.לפניכם אור ְְִֵֶֶֶֶֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã

ׁשּבכם הּגּבֹורים מן ולא ׁשּבכם, החּלׁשים ח)מן כו, לבאר,(רש"י ויׁש לכאֹורה. מיּתרֹות נראֹות ׁשּבכם" הּגּבֹורים מן "ולא הּתבֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ּגּבֹורים ׁשל ּפלּגה ּכאׁשר האֹויב, את להטעֹות ּבראׁש, חּילים ׁשל חּלׁשה קבּוצה ׁשּׁשֹולחים הּוא, הּמלחמה מּתכסיסי אחד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּדהּנה

הּמסּתרים. הּגּבֹורים מן ולא עצמם, החּלׁשים מן יפחד ׁשהּׂשֹונא מלּמדנּו, הּכתּוב ּבמארב. החייםמסּתּתרת אור ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

È�Óc„ו ˙ÈÏÂ Ôe¯L˙Â ‡Ú¯‡a ‡ÓÏL Ôz‡Â¿∆≈¿»»¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ
ÔÈÏË˜„e ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡zL· ‡˙ÈÁ Ïh·‡Â∆¡«≈«¿»ƒ¿»ƒ«¿»¿»¿ƒ

:ÔBÎÚ¯‡a ÔecÚÈ ‡Ï ‡a¯Áa¿«¿»»¿ƒ¿«¿¬

ÔeÏtÈÂז ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ˙È ÔeÙc¯˙Â¿ƒ¿¿»«¬≈¿»≈¿ƒ¿
ÔBÎÈÓ„˜:‡a¯ÁÏ √»≈¿«¿»

ÔBÎpÓח ‰‡Óe ‰‡Ó ‡LÓÁ ÔBÎpÓ ÔeÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¿
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÔeÏtÈÂ Ôe˜¯ÚÈ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¿«¬≈¿»≈

:‡a¯ÁÏ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשנה וכל אתכם מטריד אין ּבארצכם ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָלבטח

ואֹומרֹו האמּורה, הּברכה לכם ּתהיה ְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָוׁשנה

ÌÎˆ¯‡aּכי וידעּו יּכירּו העֹולם ׁשּכל ּפרּוׁש ¿«¿¿∆ְְִִֵֵֶַָָָ

לא ּובזה ּבּה אּתכם לזרים ואין ארצכם ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹהיא

ּבטח: ותׁשבּו מחּוׁש אפּלּו לכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָיהיה

„BÚּבאֹומרֹו ÁË·Ïירצה Ìz·LÈÂׁשּלא ּפרּוׁש ְְְִֶƒ«¿∆»∆«ֵֶֹ

זרים אּלא ּובבציר ּבקציר אּתם ְְְְִִִִֶֶַָָָָּתטרחּו

לבטח ואֹומרֹו ּבקּתדרא, יֹוׁשבים ואּתם ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹיעבדּו

עֹובדים: ּביד היֹותֹו הּקנין על מחּוׁש ְְְֱִִִֵֶַַַָׁשאין

ı¯‡a.ו) ÌBÏL Èz˙�Âלּמה לדעת צרי ¿»«ƒ»»»∆ִַַָָָָ

ויׁשבּתם אמר ׁשּכבר אחר זה לֹומר ְְְִֶֶֶַַַַַַָָֻהצר

עצמם יׂשראל ּבני עם על ׁשּיכּון ואּולי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלבטח,

ּביניהם ה' ׁשּיּטע הּלבבֹות ּפרּוד להם יהיה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ּכללּות על ׁשּיכּון אפׁשר אֹו ורעּות. ְְְְֵֵֶֶַַָָָׁשלֹום

יׂשראל ארץ על ּכׁשּמדּבר ותדע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהעֹולם,

וכאן ּבארצכם, ּבסמּו ּכאֹומרֹו ּבכּנּוי ְְְְְְְְְִִֶַַָָָמזּכירּה

ּבכלı¯‡aאמר ׁשלֹום יהיה ּכי ׁשּמבטיחם ַָ»»∆ְְְִִִֶֶַָָָ

ּולמד וצא ּבּדבר, ה' ׁשחפץ ותמצא ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָהעֹולם,

רּבֹותינּו ּומאמרי אּמֹות, ע' ּכנגד ע' החג ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּפרי

הּטבע ּכפי ּגם זה, ּבענין נ"ה:) (סּכה ְְְִִֶֶַַַָָֻז"ל

הּיֹוׁשבים ּגם יחרדּו ּבעֹולם מלחמֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּיׁש

אמר ּגמר ולזה מלחמה, ענֹות לקֹול ְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹּבטח

„È¯ÁÓ ÔÈ‡Â Ìz·ÎLe: ¿«¿∆¿≈«¬ƒ

ÈzaL‰Â.‰Ú¯ ‰iÁׁשהבטיחם לצד ּפרּוׁש ¿ƒ¿«ƒ«»»»ְְִִֵֶַָ

ּתחת איׁש ּבטח יֹוׁשבים ׁשּיהיּו ְְִִִֶֶַַַה'

הרחֹוקים ׁשהּדרכים יסּובב מּזה ּותאנתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּגפנֹו

ּדֹורכת, רגל ּבהם ּתתמעט הּיּׁשּוב מן ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָקצת

הּמדּברּיֹות חּיֹות ׁשם יּמצאּון ׁשּכן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכיון

אמר לזה הּיּׁשּוב, אל לבֹוא ÈzaL‰Âויתקרבּו ְְְִִֶֶַַָָָָ¿ƒ¿«ƒ

ı¯‡‰ ÔÓ ‰Ú¯ ‰iÁּבּה ּבא אׁשר ארץ ּפרּוׁש «»»»ƒ»»∆ֲֵֶֶֶָָ

מקֹום ׁשהּוא רעה חּיה ּבֹו ׁשּתהיה ְְִִֶֶֶַַָָָהּמחּוׁש

ּכמֹו ּבארצכם אמר לא ולזה ליּׁשּוב, ְְְְְְִֶֶַַַָָָֹהּקרֹוב

ּומּלאחריה: מּלפניה ּבסמּו לֹומר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָׁשהתחיל

‡ÌÎÈ·È.ז) ˙‡ ÌzÙ„¯eׁשהבטיח אחר קׁשה ¿«¿∆∆…¿≈∆ְִִֶֶַַַָ

אכן ּכן, לֹומר ּמקֹום מה ּובבטחה ְְְִֵֵַַָָָָּבׁשלֹום

ּׁשּמהאמֹות מּמה הּוא ּׁשהבטיח מה ּכי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֻירצה

מּמה לא אבל יׁשחיתּו ולא ירעּו ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹלהם

ההבטחה נס עּקר היא וזֹו לאּמֹות, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּׁשּמּיׂשראל

ׁשּגם הּוא והּבטחה הּׁשלֹום ּכי יאמרּו ְְְִִֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

ונמצאּו לאּמֹות יׁשחיתּו ולא ירעּו לא ְְְְְִִֵֵַָָֹֹֻהם

לֹומר ּתלמּוד אּתםÌzÙ„¯eּכגֹומלין, ּכי וגֹו' ְְְִַַ¿«¿∆ְִֶַ

ּתׁשבּו כן ּפי על ואף ּותאּבדּום, אֹותם ְְְְְְִִֵֵַַַָּתרּדפּו

ּומה ּבארצכם, חרב ּתעבר ולא ּובׁשלֹום ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָֹֹלבטח

ׁשהם לצד לא אֹויבים, הּכתּוב אֹותם ְְִֵֶֶַַָָָָֹּׁשּקרא

ּבטח אין ּכן ׁשאם הּקדׁש עיר על לצּור ִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבאים

אֹויבים אֹותם קרא אּלא ליֹוׁשביה, ׁשלֹום ְְְְִֵֶֶָָָָָָואין

ה' אֹויבי נקראים הּגֹוים רׁשעי ה' אֹויבי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָלצד

האּמֹות ּכל ּכי ה' ׁשּיֹודע לצד ּגם ְְְִֵֵֶַַַָָֻואֹויבינּו,

ׂשנאה והיא הּמתקּנא ּבּטבע יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָׂשֹונאי

ּתמּורה: לּה ואין ְְְִֵָָיסֹודית

eÏÙ�Â.'B‚Â ÌÎÈ·È‡אֹומרֹו·¯ÁÏּתהיה ּפרּוׁש ¿»¿…¿≈∆¿ְ∆»∆ְִֵֶ

ּכׁשעּור ה' עם לפני האֹויבים ְְְְִִִִֵַַָנפילת

ירצה רמז ּובדר מהחרב, ּתהיה אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָהּנפילה

חׁשמֹונאי ּבני נס ּבמעׂשה אֹומרם ּדר ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָעל

נגד חרב ׁשֹולף מלא ׁשראה כ"ב) ְִֵֶֶֶֶֶַָָָ(יֹוסיפּון

ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא וגֹו'eÏÙ�Âהאֹויב, ְְְֵֶַַָָ¿»¿ְ

:מהּמלא הּנׁשלף ּפרּוׁש ְְִֵֵֶֶַַַַָָלחרב

B‚Â'.ח) ‰MÓÁ ÌkÓ eÙ„¯Âׁשאמר אחר קׁשה ¿»¿ƒ∆¬ƒ»¿ֶֶַַַָָ

ּבדר וכּו' לפנינּו האֹויבים ׁשּיּפלּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָהּכתּוב

מה ּכן אם ב' לפני רּבֹוא אפּלּו ׁשּמׁשמע ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּכלל

izewga zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i ipy meil inei xeriy

(è)íëúà éúéaøäå íëúà éúéøôäå íëéìà éúéðôe¨¦´¦£¥¤½§¦§¥¦´¤§¤½§¦§¥¦−¤§¤®
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i"yx£ÌÎÈÏ‡ È˙È�Ùe∑ּכדאיתא וכּו' ּפֹועלים ׁשּׂשכר למל ּדֹומה? הּדבר למה מׁשל ׂשכרכם, לׁשּלם עסקי מּכל אּפנה »ƒƒ¬≈∆ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּכהנים ‡˙ÌÎ.ּבתֹורת È˙È¯Ù‰Â∑(ת"כ)ּורבּיה ‡˙ÌÎ.ּבפרּיה È˙Èa¯‰Â∑(ת"כ)זקּופה ‡˙È˙È¯aŒ.ּבקֹומה È˙ÓÈ˜‰Â ְֲִַֹ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְִִִָָ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְָָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ

ÌÎz‡∑(ת"כ)אֹותּה ׁשהפרּתם הראׁשֹונה ּכּברית לא חדׁשה, ּתּופר,ּברית ׁשּלא חדׁשה ּברית לאׁשּנאמר,אּלא (ירמיה ƒ¿∆ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
חדׁשהלֿלא) ּברית יהּודה ואתּֿבית יׂשראל אתּֿבית "וכרּתי וגֹו'",: כּברית החיים.לא אור ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

Lt‡Âט ÔBÎÏ ‡·ËB‡Ï È¯ÓÈÓ· È�t˙‡Â¿∆¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿»»¿¿«≈
:ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡Â ÔBÎ˙È»¿¿«¿≈»¿«¬≈»¿»ƒƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ממעט אלא זה אין מאה ה' ורדפּו לֹומר ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָּמקֹום

מה ּפי על הּכתּובים יתּבארּו אכן א', ְְְֲִִִִֵַַַָָָָמּברכה

לעֹולם וז"ל י"א ּדף סֹוטה ּבמּסכת ז"ל ְְְְֶֶֶַַָָָּׁשאמרּו

מּמ מרּבה טֹובה והקׁשּומּדה ּפרענּיּות, ּדת ְְְְִִִִִַָָָָֻֻ

הרי וא"ת וז"ל לעֹולם ּבד"ה ׁשם ְְְְֲֵַָָָהּתֹוספֹות

ּדכתיב טֹובה מּמּדה ּגדֹולה ּפרענּות מּדת ְְְִִִִִִַָָָָָֻמצינּו

ּוׁשנים אלף אחד ירּדף איכה ל') ל"ב ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ(ּדברים

טֹובה מּדה וגּבי ּפרענּיּות מּדת ּגּבי רבבה ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻיניסּו

מּדת ּדגּבי וי"ל מאה חמּׁשה מּכם ורדפּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּכתיב

הכא אבל הריגה ולא רדיפה מירי ְְְְֲֲִִִַָָָָָָֹֻּפרענּות

ּדקרא וסיפא מאה חמּׁשה מּכם ורדפּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָּכתיב

לי וקׁשה עכ"ל, לחרב לפניכם איביכם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹונפלּו

מֹועד ּבמּסכת ּׁשאמרּו מּמה ז"ל ּדבריהם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָעל

ׁשמֹות ואּלה וז"ל (ט"ז:) מגּלחין אּלּו ּפרק ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָקטן

אחת ּבפעם חלל מאֹות ׁשמנה על וגֹו' ְְְִִֵֶַַַַַַָָֹהּגּבֹורים

ּבפעם חלל מאֹות ׁשמֹונה ּומּפיל חץ זֹורק ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיה

איכה ּדכתיב מאתים על מתאּנח והיה ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָאחת

רק לֹו ואמרה קֹול ּבת יצתה אלף אחד ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹירּדף

הּתֹוספֹות ּולדברי ע"כ, החּתי אּורּיה ְְְִִִִִֵַַַָָּבדבר

ירּדף איכה הּכתּוב ּׁשאמר ּדמה י"א) ְְִֵֶַַַָָָָֹ(סֹוטה

לּמה הריגה ּבלא ּברדיפה מדּבר אלף ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאחד

אלף הֹורג היה ׁשּלא על ּדוד מתאּנח ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהיה

זה ּפסּוק הלא אלף אחד ירּדף איכה ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹּדכתיב

ּבהריגה: מדּבר ְֲִֵֵַַָאינֹו

¯L‡מּכם ורדפּו ּפסּוק ּדבין נראה ּכן על ¬∆ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

אחד ירּדף איכה ּפסּוק ּבין מאה ְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹחמּׁשה

ּׁשהקׁשּו ּומה ּבהריגה, אּלא מדּבר אינֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאלף

ּבתֹורת ּׁשאמרּו מה ּפי על לתרץ נראה ְְְְִִֵֶֶַַַָָז"ל

מן ולא ׁשּבכם החלׁשים מן מּכם וז"ל ְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹּכהנים

ּכפל לּמה לדקּדק ויׁש ע"כ, ׁשּבכם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגּבֹורים

ׁשּבא היא הּכּונה אּלא הּגּבֹורים, מן ולא ְִִִִֶֶַַַַָָָָֹלֹומר

אפּלּו לֹומר ׁשרֹוצה ּבדבריו לפרׁש ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹלׁשלל

ועל הּגּבֹורים, מן לא ּפרׁש לזה החלׁשים ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹמן

לא זה ּבפסּוק ּכי קׁשה לא הּללּו הּדברים ְְִִִֶֶַַָָָָֹֹּפי

ׁשּירּדפּו ׁשּביׂשראל החלׁשים ּברּכת אּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָהזּכיר

ּבאּמֹות ּבהם ּכּיֹוצא וחלׁשים וגֹו' מאה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֻחמּׁשה

ּומ"ש מלחמה, עֹורכי אפּלּו אינם ְְֲִִֵֵָָָָָהעֹולם

ּבּגּבֹורים, מדּבר אלף א' ירּדף איכה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּפסּוק

הּגּבֹור, ׁשהּוא המיחד לֹומר נתּכּון אחד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻואֹומרֹו

ילמד ּכי ּביׂשראל זֹו הדרגה לֹומר הצר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻולא

ּפ מרּבה:מּמּדת טֹובה מּדה ׁשהרי רענּות ְְֲִִִֵֶַָָָָֻֻ

‰zÚÓeיׂשראל לעּמֹו לטֹוב ה' צּוה ּדברים ב' ≈«»ְְְְִִִֵַָָָ

ּגּבֹורי והם ׁשעּור ּבּה הגּביל לא ְְִִִִֵֵָָֹהא'

אחד ּבפסּוק אֹומר הּוא ועליהם ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָיׂשראל

ואם לחרב וגֹו' ונפלּו איביכם את ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹּורדפּתם

ּולמד צא ׁשעּור לדעת עלי עגמה ְְְִֵֶַַַַָָָָָנפׁש

אלף אחד ירּדף איכה ׁשּנאמר ּפרענּות ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמּמּדת

מּמּדת ּגדֹולה טֹובה מּדה ּכי הּוא ּגדֹול ְְִִִִַָָָָָּוכלל

ׁשהֹוכיחּו ּכמֹו ּבהׁשוא' ּולפחֹות ְְְְְִֶַָָָָֻּפרענּות

ׁשאמרּו מההיא י"א) (סֹוטה ז"ל ְִֵֶַַָָָהּתֹוספֹות

עליו מעלה ּבּׁשנה אחד יֹום ּבּתֹורה העֹוסק ֲֵֶֶַַַָָָָָָָָּכל

מהאמּור והֹוכיחּו הּׁשנה ּכל עסק ּכאּלּו ְְִִֵַַַָָָָָָָהּכתּוב

ּתרּתם אׁשר ל"ד) (י"ד וגֹו' מרּגלים ְְְְְֲִֶֶַַַָָּבפרׁשת

הכרח ׁשאין הרי וגֹו' לּׁשנה יֹום הארץ ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאת

מּמּנה ּפחּותה ּתמצא ׁשּלא אּלא ּגדֹולה ְְְְִִִֶֶֶָָָָָֹלהיֹות

מּיׂשראל ׁשאחד לֹומר ּתתחּיב ּבהכרח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבענין

על מתאּנח ּדוד היה ולזה לפחֹות אלף ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיהרג

ּפרענּות מּדת ּתהיה ׁשּלא ּכדי האלף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻּתׁשלּום

המיחד: אחד היה ּדוד ּכי ְְִִֶַָָָָָָֻֻמרּבה

‡ˆÓ˙Âׁשאמר י"ב סימן א' הּימים ּבדברי ¿ƒ¿»ְְִִִֵֶַַָָָ

הּצבא ראׁשי ּגד מּבני אּלה ְִֵֵֵֶַַָָָָָהּכתּוב

לפני הּנה לאלף, והּגדֹול הּקטן למאה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

רבבה ּומאה מאה ה' הּכתּוב ּׁשאמר מה ְִֵֵֶַַַָָָָָָּכי

הּכתּוב ּׁשאמר מה ּכי ּגּלה ּובזה החלׁשים ֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהם

המיחד אחד לֹומר ירצה אלף אחד ירּדף ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאיכה

יּתּור קׁשית הרוחנּו ּומעּתה מהּפחּותים, ְְְְִִִֵֵַַַַָֹֻלא

איביכם את ּורדפּתם ׁשאמר ראׁשֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹּפסּוק

ׁשעּור אין ּכי ׁשעּור אמר ולא ּבּגּבֹורים ְְִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשּמדּבר

אלף מאֹות לחמׁש ׁשאחד ׁשאפׁשר ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָלהם

איכה ּבּקללה ּכאמּור לאלף אחד ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָּולפחֹות

אלף אחד ׁשאיןירּדף סתּום הּדבר ה' והּניח ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ואין ׁשוֹות הּזכּיֹות ּכל ואין ׁשוים הּגּבֹורים ְְְִִִֵֵַַָָָָֻּכל

ירּדף ׁשאחד להיֹות יכֹול ׁשוֹות הּזמּנים ְְְִִִֶֶַַָָָָֹּכל

אלף: אחד לפחֹות אּלא ְִֶֶֶֶָָָרּבֹוא

eÏÙ�Â.'B‚Â ÌÎÈ·È‡ּפעם זה ּדבר לֹומר ּכפל ¿»¿…¿≈∆¿ֶַַַַָָָ

היא ׁשהּכּונה (תו"כ) ּדרׁשּו רז"ל ְִֶַַַַָָָב',

לֹומר עֹוד ונראה רעהּו, ּבחרב איׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַׁשּיּפלּו

לרדיפת ה' רדיפת ּבין הפרׁש ׁשעׂשה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלפי

יהיה אם הּדין ׁשהּוא לֹומר עֹוד הֹוסיף ְִִִִֵֶֶַַָמאה

ּכׁשעּור ּבאֹויביהם הּנפילה ּתגּדל מּיׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאלף

ּבין כן ּכמֹו יהיה למאה ה' ׁשּבין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָההפרׁש

אֹומרֹו והּוא לאלף eÚLÏ¯מאה Le¯t ·¯ÁÏ ְְְֵֶֶָ∆»∆≈¿ƒ

:˙Ó˜B� ·¯Á ÔÈ�Óƒ¿«∆∆∆∆

B‚Â'.ט) ÌÎÈÏ‡ È˙È�ÙeאֹומרֹוÈ˙È�Ùeעל »ƒƒ¬≈∆¿ְ»ƒƒַ

מפּתחֹות ג' ב') (ּתענית ז"ל אֹומרם ְְֲִֵֶֶַַָּדר

ׁשל הּוא מהם וא' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֵֶֶַַָָּביד

אמר אתכם והפריתי לֹומר ּכׁשרצה לזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלדה

ּדבר לעׂשֹות ּכביכֹול עצמֹו יפּנה ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּופניתי

ג"כ ׁשּיכּון ואּולי ׁשליח, ידי על ולא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹזה

ּכיÈ˙Èa¯‰Âּבמאמר הּפרנסה מפּתח על ְֲַַ¿ƒ¿≈ƒְְִֵַַַַַָָ

ּכהנים ּבתֹורת ואמרּו ּגדלה קֹומתם ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹּבפרנסה

ּובמאמר זקּופה, ּבקֹומה אתכם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָוהרּביתי

È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Âז"ל אֹומרם ּדר על «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְֶֶַָ

עפר לׁשֹוכני ּכרּותה ׁשּברית צ') ְְְְְְִִֵֶֶַָָָ(סנהדרין

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּביד הּג' מפּתח והּוא ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָלהחיֹותם

וגֹו': ּופניתי אמר ׁשלׁשּתם ּוכנגד ְְְְִִֶֶַָָָָהּוא

„BÚ(קנ"ו (ׁשּבת ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֵֶֶַַָָָיתּבאר

(יׁשעי' אֹומרֹו ּדר ועל ליׂשראל מּזל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָאין

זה מּזל ה' ׁשעקר לרגלֹו יקראהּו צדק ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָמ"א)

מאמר והּוא אחר ּבמקֹום ּונתנֹו אחד ְְְֲִֵֶַַַָָָָמּמקֹום

חּיי ּבני ּכנגד וגֹו' והפריתי אליכם ּופניתי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָה'

ולא ּבּמּזל ּתלּויים הם ׁשּׁשלׁשּתם הגם ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹּומזֹוני

מּמקֹום הּמּזל אפּנה אני כ"ח) (מו"ק ְֲֲִִֶַַַַָָּבּזכּות

הּבנים, ּכנגד זה לפרֹות אליכם, הּמֹורה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָלמקֹום

‡ È˙Èa¯‰ÂÌÎ˙אֹומרֹו ּדר על חּיי ּכנגד ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְֵֶֶֶֶַַ

וגֹו', ימיכם ירּבּו למען י"א) È˙ÓÈ˜‰Â(ּדברים ְְְְְִִֵֶַַָ«¬ƒ…ƒ

È˙È¯a על‡˙ ּברית ׁשם לּה ויחס מזֹוני ּכנגד ∆¿ƒƒְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

לא לּבֹו אל ה' וּיאמר ח') (נח אֹומרֹו ְִֶֶֶֶַַֹֹֹּדר

וגֹו' וקציר זרע הארץ ימי ּכל עֹוד וגֹו' ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹאסף

לא ּׁשאמר מה ּכי ל"ו) (ׁשבּועֹות ז"ל ְְְִֶַַָָֹואמרּו

זאת י"ב) (ט' ׁשם ּוכתיב ׁשבּועה הּוא ְְִִָָֹאֹוסיף

ּבכלל נכלל הּוא ׁשם הּנאמר וכל הּברית ְְְְֱִִִֶַַַַַָָאֹות

אֹותּה ׁשּיקּים ּכאן ּבמאמרֹו ודקּדק ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָהּׁשבּועה

אֹומרֹו והּוא עּמם וקציר זרע ׁשל ְְְְִִִֶֶַַָָהּברית

ÌÎ˙‡ È˙È¯a ˙‡ È˙ÓÈ˜‰Âהיתה לא ּכי «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒ¿∆ְִָָֹ

הלא ּכי הארץ ּכל על ּכלל ּבדר ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשבּועה

מן ּבחלק וקציר זרע ׁשאין ׁשנים ּכּמה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיׁש

ּכל ימי נח ּבברית ׁשם אמר לא ה' ּכי ְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹהארץ

ו') (ּדברים ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהארץ,

:אלהי ה' את ְְֱֶֶַָָֹואהבּת

„BÚאֹומרֹו ‡ÌÎÈÏיתּבאר È˙È�Ùeמה ּדר על ְְִֵָ»ƒƒ¬≈∆ֶֶַַ

ּדוד אבה ולא ו') (ש"ב הּנביא ְִִֶַַָָָָָֹּׁשאמר

עבד ּבית ּדוד וּיּטהּו וגֹו' ה' ארֹון אליו ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָֹלהסיר

(ּברכֹות ז"ל ואמרּו וגֹו' עבד את ה' ויבר ְְְְְְֵֵֶַָָָֹוגֹו'

אחד ּבכרס ׁשּׁשה ילדּו ּכּלֹותיה וח' אׁשּתֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָסג)

ׁשּׁשים הּׁשמיני ּפעּלתי כ"ו) (דה"א ְְְְִִִִִִַַֻּדכתיב

ה' מאמר והּוא ע"כ, ‡ÌÎÈÏּוׁשנים È˙È�Ùe ְְֲִַַַ»ƒƒ¬≈∆

ÌÎ˙‡ È˙Èa¯‰Âאליהם ה' ּפנּית ׁשּבאמצעּות ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּכמֹו אֹותם להרּבֹות מעצמֹו הּדבר ְְְְְְִֵֵַַַַָָָיׁשּתלׁשל

ה'. ארֹון אליו ּכׁשהּטה עֹובד לבית ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּנׁשּתלׁשל

‡˙ÌÎואֹומרֹו È˙Èa¯‰Âורּבנּות מעלה לׁשֹון ְְ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְֲַַָָ

מרּבים ׁשּיהיּו ׁשהגם ּבזה ּכוהּכּונה ּכל ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
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i"yx£ÌÎÈÏ‡ È˙È�Ùe∑ּכדאיתא וכּו' ּפֹועלים ׁשּׂשכר למל ּדֹומה? הּדבר למה מׁשל ׂשכרכם, לׁשּלם עסקי מּכל אּפנה »ƒƒ¬≈∆ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּכהנים ‡˙ÌÎ.ּבתֹורת È˙È¯Ù‰Â∑(ת"כ)ּורבּיה ‡˙ÌÎ.ּבפרּיה È˙Èa¯‰Â∑(ת"כ)זקּופה ‡˙È˙È¯aŒ.ּבקֹומה È˙ÓÈ˜‰Â ְֲִַֹ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְִִִָָ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְָָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ

ÌÎz‡∑(ת"כ)אֹותּה ׁשהפרּתם הראׁשֹונה ּכּברית לא חדׁשה, ּתּופר,ּברית ׁשּלא חדׁשה ּברית לאׁשּנאמר,אּלא (ירמיה ƒ¿∆ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
חדׁשהלֿלא) ּברית יהּודה ואתּֿבית יׂשראל אתּֿבית "וכרּתי וגֹו'",: כּברית החיים.לא אור ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

Lt‡Âט ÔBÎÏ ‡·ËB‡Ï È¯ÓÈÓ· È�t˙‡Â¿∆¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿»»¿¿«≈
:ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡Â ÔBÎ˙È»¿¿«¿≈»¿«¬≈»¿»ƒƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ממעט אלא זה אין מאה ה' ורדפּו לֹומר ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָּמקֹום

מה ּפי על הּכתּובים יתּבארּו אכן א', ְְְֲִִִִֵַַַָָָָמּברכה

לעֹולם וז"ל י"א ּדף סֹוטה ּבמּסכת ז"ל ְְְְֶֶֶַַָָָּׁשאמרּו

מּמ מרּבה טֹובה והקׁשּומּדה ּפרענּיּות, ּדת ְְְְִִִִִַָָָָֻֻ

הרי וא"ת וז"ל לעֹולם ּבד"ה ׁשם ְְְְֲֵַָָָהּתֹוספֹות

ּדכתיב טֹובה מּמּדה ּגדֹולה ּפרענּות מּדת ְְְִִִִִִַָָָָָֻמצינּו

ּוׁשנים אלף אחד ירּדף איכה ל') ל"ב ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ(ּדברים

טֹובה מּדה וגּבי ּפרענּיּות מּדת ּגּבי רבבה ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻיניסּו

מּדת ּדגּבי וי"ל מאה חמּׁשה מּכם ורדפּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּכתיב

הכא אבל הריגה ולא רדיפה מירי ְְְְֲֲִִִַָָָָָָֹֻּפרענּות

ּדקרא וסיפא מאה חמּׁשה מּכם ורדפּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָּכתיב

לי וקׁשה עכ"ל, לחרב לפניכם איביכם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹונפלּו

מֹועד ּבמּסכת ּׁשאמרּו מּמה ז"ל ּדבריהם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָעל

ׁשמֹות ואּלה וז"ל (ט"ז:) מגּלחין אּלּו ּפרק ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָקטן

אחת ּבפעם חלל מאֹות ׁשמנה על וגֹו' ְְְִִֵֶַַַַַַָָֹהּגּבֹורים

ּבפעם חלל מאֹות ׁשמֹונה ּומּפיל חץ זֹורק ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיה

איכה ּדכתיב מאתים על מתאּנח והיה ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָאחת

רק לֹו ואמרה קֹול ּבת יצתה אלף אחד ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹירּדף

הּתֹוספֹות ּולדברי ע"כ, החּתי אּורּיה ְְְִִִִִֵַַַָָּבדבר

ירּדף איכה הּכתּוב ּׁשאמר ּדמה י"א) ְְִֵֶַַַָָָָֹ(סֹוטה

לּמה הריגה ּבלא ּברדיפה מדּבר אלף ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאחד

אלף הֹורג היה ׁשּלא על ּדוד מתאּנח ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהיה

זה ּפסּוק הלא אלף אחד ירּדף איכה ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹּדכתיב

ּבהריגה: מדּבר ְֲִֵֵַַָאינֹו

¯L‡מּכם ורדפּו ּפסּוק ּדבין נראה ּכן על ¬∆ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

אחד ירּדף איכה ּפסּוק ּבין מאה ְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹחמּׁשה

ּׁשהקׁשּו ּומה ּבהריגה, אּלא מדּבר אינֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאלף

ּבתֹורת ּׁשאמרּו מה ּפי על לתרץ נראה ְְְְִִֵֶֶַַַָָז"ל

מן ולא ׁשּבכם החלׁשים מן מּכם וז"ל ְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹּכהנים

ּכפל לּמה לדקּדק ויׁש ע"כ, ׁשּבכם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגּבֹורים

ׁשּבא היא הּכּונה אּלא הּגּבֹורים, מן ולא ְִִִִֶֶַַַַָָָָֹלֹומר

אפּלּו לֹומר ׁשרֹוצה ּבדבריו לפרׁש ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹלׁשלל

ועל הּגּבֹורים, מן לא ּפרׁש לזה החלׁשים ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹמן

לא זה ּבפסּוק ּכי קׁשה לא הּללּו הּדברים ְְִִִֶֶַַָָָָֹֹּפי

ׁשּירּדפּו ׁשּביׂשראל החלׁשים ּברּכת אּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָהזּכיר

ּבאּמֹות ּבהם ּכּיֹוצא וחלׁשים וגֹו' מאה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֻחמּׁשה

ּומ"ש מלחמה, עֹורכי אפּלּו אינם ְְֲִִֵֵָָָָָהעֹולם

ּבּגּבֹורים, מדּבר אלף א' ירּדף איכה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּפסּוק

הּגּבֹור, ׁשהּוא המיחד לֹומר נתּכּון אחד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֻואֹומרֹו

ילמד ּכי ּביׂשראל זֹו הדרגה לֹומר הצר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻולא

ּפ מרּבה:מּמּדת טֹובה מּדה ׁשהרי רענּות ְְֲִִִֵֶַָָָָֻֻ

‰zÚÓeיׂשראל לעּמֹו לטֹוב ה' צּוה ּדברים ב' ≈«»ְְְְִִִֵַָָָ

ּגּבֹורי והם ׁשעּור ּבּה הגּביל לא ְְִִִִֵֵָָֹהא'

אחד ּבפסּוק אֹומר הּוא ועליהם ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָיׂשראל

ואם לחרב וגֹו' ונפלּו איביכם את ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹּורדפּתם

ּולמד צא ׁשעּור לדעת עלי עגמה ְְְִֵֶַַַַָָָָָנפׁש

אלף אחד ירּדף איכה ׁשּנאמר ּפרענּות ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמּמּדת

מּמּדת ּגדֹולה טֹובה מּדה ּכי הּוא ּגדֹול ְְִִִִַָָָָָּוכלל

ׁשהֹוכיחּו ּכמֹו ּבהׁשוא' ּולפחֹות ְְְְְִֶַָָָָֻּפרענּות

ׁשאמרּו מההיא י"א) (סֹוטה ז"ל ְִֵֶַַָָָהּתֹוספֹות

עליו מעלה ּבּׁשנה אחד יֹום ּבּתֹורה העֹוסק ֲֵֶֶַַַָָָָָָָָּכל

מהאמּור והֹוכיחּו הּׁשנה ּכל עסק ּכאּלּו ְְִִֵַַַָָָָָָָהּכתּוב

ּתרּתם אׁשר ל"ד) (י"ד וגֹו' מרּגלים ְְְְְֲִֶֶַַַָָּבפרׁשת

הכרח ׁשאין הרי וגֹו' לּׁשנה יֹום הארץ ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאת

מּמּנה ּפחּותה ּתמצא ׁשּלא אּלא ּגדֹולה ְְְְִִִֶֶֶָָָָָֹלהיֹות

מּיׂשראל ׁשאחד לֹומר ּתתחּיב ּבהכרח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבענין

על מתאּנח ּדוד היה ולזה לפחֹות אלף ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיהרג

ּפרענּות מּדת ּתהיה ׁשּלא ּכדי האלף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻּתׁשלּום

המיחד: אחד היה ּדוד ּכי ְְִִֶַָָָָָָֻֻמרּבה

‡ˆÓ˙Âׁשאמר י"ב סימן א' הּימים ּבדברי ¿ƒ¿»ְְִִִֵֶַַָָָ

הּצבא ראׁשי ּגד מּבני אּלה ְִֵֵֵֶַַָָָָָהּכתּוב

לפני הּנה לאלף, והּגדֹול הּקטן למאה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

רבבה ּומאה מאה ה' הּכתּוב ּׁשאמר מה ְִֵֵֶַַַָָָָָָּכי

הּכתּוב ּׁשאמר מה ּכי ּגּלה ּובזה החלׁשים ֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהם

המיחד אחד לֹומר ירצה אלף אחד ירּדף ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאיכה

יּתּור קׁשית הרוחנּו ּומעּתה מהּפחּותים, ְְְְִִִֵֵַַַַָֹֻלא

איביכם את ּורדפּתם ׁשאמר ראׁשֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹּפסּוק

ׁשעּור אין ּכי ׁשעּור אמר ולא ּבּגּבֹורים ְְִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשּמדּבר

אלף מאֹות לחמׁש ׁשאחד ׁשאפׁשר ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָלהם

איכה ּבּקללה ּכאמּור לאלף אחד ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָּולפחֹות

אלף אחד ׁשאיןירּדף סתּום הּדבר ה' והּניח ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ואין ׁשוֹות הּזכּיֹות ּכל ואין ׁשוים הּגּבֹורים ְְְִִִֵֵַַָָָָֻּכל

ירּדף ׁשאחד להיֹות יכֹול ׁשוֹות הּזמּנים ְְְִִִֶֶַַָָָָֹּכל

אלף: אחד לפחֹות אּלא ְִֶֶֶֶָָָרּבֹוא

eÏÙ�Â.'B‚Â ÌÎÈ·È‡ּפעם זה ּדבר לֹומר ּכפל ¿»¿…¿≈∆¿ֶַַַַָָָ

היא ׁשהּכּונה (תו"כ) ּדרׁשּו רז"ל ְִֶַַַַָָָב',

לֹומר עֹוד ונראה רעהּו, ּבחרב איׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַׁשּיּפלּו

לרדיפת ה' רדיפת ּבין הפרׁש ׁשעׂשה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלפי

יהיה אם הּדין ׁשהּוא לֹומר עֹוד הֹוסיף ְִִִִֵֶֶַַָמאה

ּכׁשעּור ּבאֹויביהם הּנפילה ּתגּדל מּיׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאלף

ּבין כן ּכמֹו יהיה למאה ה' ׁשּבין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָההפרׁש

אֹומרֹו והּוא לאלף eÚLÏ¯מאה Le¯t ·¯ÁÏ ְְְֵֶֶָ∆»∆≈¿ƒ

:˙Ó˜B� ·¯Á ÔÈ�Óƒ¿«∆∆∆∆

B‚Â'.ט) ÌÎÈÏ‡ È˙È�ÙeאֹומרֹוÈ˙È�Ùeעל »ƒƒ¬≈∆¿ְ»ƒƒַ

מפּתחֹות ג' ב') (ּתענית ז"ל אֹומרם ְְֲִֵֶֶַַָּדר

ׁשל הּוא מהם וא' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֵֶֶַַָָּביד

אמר אתכם והפריתי לֹומר ּכׁשרצה לזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלדה

ּדבר לעׂשֹות ּכביכֹול עצמֹו יפּנה ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּופניתי

ג"כ ׁשּיכּון ואּולי ׁשליח, ידי על ולא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹזה

ּכיÈ˙Èa¯‰Âּבמאמר הּפרנסה מפּתח על ְֲַַ¿ƒ¿≈ƒְְִֵַַַַַָָ

ּכהנים ּבתֹורת ואמרּו ּגדלה קֹומתם ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹּבפרנסה

ּובמאמר זקּופה, ּבקֹומה אתכם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָוהרּביתי

È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Âז"ל אֹומרם ּדר על «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְֶֶַָ

עפר לׁשֹוכני ּכרּותה ׁשּברית צ') ְְְְְְִִֵֶֶַָָָ(סנהדרין

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּביד הּג' מפּתח והּוא ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָלהחיֹותם

וגֹו': ּופניתי אמר ׁשלׁשּתם ּוכנגד ְְְְִִֶֶַָָָָהּוא

„BÚ(קנ"ו (ׁשּבת ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֵֶֶַַָָָיתּבאר

(יׁשעי' אֹומרֹו ּדר ועל ליׂשראל מּזל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָאין

זה מּזל ה' ׁשעקר לרגלֹו יקראהּו צדק ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָמ"א)

מאמר והּוא אחר ּבמקֹום ּונתנֹו אחד ְְְֲִֵֶַַַָָָָמּמקֹום

חּיי ּבני ּכנגד וגֹו' והפריתי אליכם ּופניתי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָה'

ולא ּבּמּזל ּתלּויים הם ׁשּׁשלׁשּתם הגם ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹּומזֹוני

מּמקֹום הּמּזל אפּנה אני כ"ח) (מו"ק ְֲֲִִֶַַַַָָּבּזכּות

הּבנים, ּכנגד זה לפרֹות אליכם, הּמֹורה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָלמקֹום

‡ È˙Èa¯‰ÂÌÎ˙אֹומרֹו ּדר על חּיי ּכנגד ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְֵֶֶֶֶַַ

וגֹו', ימיכם ירּבּו למען י"א) È˙ÓÈ˜‰Â(ּדברים ְְְְְִִֵֶַַָ«¬ƒ…ƒ

È˙È¯a על‡˙ ּברית ׁשם לּה ויחס מזֹוני ּכנגד ∆¿ƒƒְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

לא לּבֹו אל ה' וּיאמר ח') (נח אֹומרֹו ְִֶֶֶֶַַֹֹֹּדר

וגֹו' וקציר זרע הארץ ימי ּכל עֹוד וגֹו' ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹאסף

לא ּׁשאמר מה ּכי ל"ו) (ׁשבּועֹות ז"ל ְְְִֶַַָָֹואמרּו

זאת י"ב) (ט' ׁשם ּוכתיב ׁשבּועה הּוא ְְִִָָֹאֹוסיף

ּבכלל נכלל הּוא ׁשם הּנאמר וכל הּברית ְְְְֱִִִֶַַַַַָָאֹות

אֹותּה ׁשּיקּים ּכאן ּבמאמרֹו ודקּדק ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָהּׁשבּועה

אֹומרֹו והּוא עּמם וקציר זרע ׁשל ְְְְִִִֶֶַַָָהּברית

ÌÎ˙‡ È˙È¯a ˙‡ È˙ÓÈ˜‰Âהיתה לא ּכי «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒ¿∆ְִָָֹ

הלא ּכי הארץ ּכל על ּכלל ּבדר ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשבּועה

מן ּבחלק וקציר זרע ׁשאין ׁשנים ּכּמה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיׁש

ּכל ימי נח ּבברית ׁשם אמר לא ה' ּכי ְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹהארץ

ו') (ּדברים ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהארץ,

:אלהי ה' את ְְֱֶֶַָָֹואהבּת

„BÚאֹומרֹו ‡ÌÎÈÏיתּבאר È˙È�Ùeמה ּדר על ְְִֵָ»ƒƒ¬≈∆ֶֶַַ

ּדוד אבה ולא ו') (ש"ב הּנביא ְִִֶַַָָָָָֹּׁשאמר

עבד ּבית ּדוד וּיּטהּו וגֹו' ה' ארֹון אליו ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָֹלהסיר

(ּברכֹות ז"ל ואמרּו וגֹו' עבד את ה' ויבר ְְְְְְֵֵֶַָָָֹוגֹו'

אחד ּבכרס ׁשּׁשה ילדּו ּכּלֹותיה וח' אׁשּתֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָסג)

ׁשּׁשים הּׁשמיני ּפעּלתי כ"ו) (דה"א ְְְְִִִִִִַַֻּדכתיב

ה' מאמר והּוא ע"כ, ‡ÌÎÈÏּוׁשנים È˙È�Ùe ְְֲִַַַ»ƒƒ¬≈∆

ÌÎ˙‡ È˙Èa¯‰Âאליהם ה' ּפנּית ׁשּבאמצעּות ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּכמֹו אֹותם להרּבֹות מעצמֹו הּדבר ְְְְְְִֵֵַַַַָָָיׁשּתלׁשל

ה'. ארֹון אליו ּכׁשהּטה עֹובד לבית ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּנׁשּתלׁשל

‡˙ÌÎואֹומרֹו È˙Èa¯‰Âורּבנּות מעלה לׁשֹון ְְ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְֲַַָָ

מרּבים ׁשּיהיּו ׁשהגם ּבזה ּכוהּכּונה ּכל ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻ



izewgaכח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

ß xii` b"i iyily mei ß

(é):eàéöBz Lãç éðtî ïLéå ïLBð ïLé ízìëàå©«£©§¤¬¨−̈¨®§¨¾̈¦§¥¬¨−̈¦«

i"yx£ÔLB� ÔLÈ ÌzÏÎ‡Â∑(ת"כ)להתיּׁשן וטֹובים מׁשּתּמרין יהיּו יפה,הּפרֹות ׁשנים ׁשלׁש ׁשל הּנֹוׁשן יׁשן ׁשּיהא «¬«¿∆»»»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אׁשּתקד מּׁשל e‡ÈˆBz.לאכל L„Á È�tÓ ÔLÈÂ∑יׁשן מלאֹות והאֹוצרֹות חדׁש מלאֹות הּגרנֹות ּוצריכים,ׁשּיהיּו ְֱִֶֶֶַָֹ¿»»ƒ¿≈»»ƒְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

האֹוצ לפּנֹות אחראּתם למקֹום לתֹוכן,רֹות החדׁש החיים.לתת אור ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

(àé):íëúà éLôð ìòâú-àìå íëëBúa éðkLî ézúðå§¨«©¦¬¦§¨¦−§«§¤®§«Ÿ¦§©¬©§¦−¤§¤«

i"yx£È�kLÓ Èz˙�Â∑הּמקּדׁש ּבית �ÈLÙ.זה ÏÚ‚˙Œ‡ÏÂ∑'ּגעילה' ּכל ּבכם, קצה רּוחי ּדבר,אין ּפליטת לׁשֹון ¿»«ƒƒ¿»ƒְִֵֶַָ¿…ƒ¿««¿ƒְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
ּבדבר כא)ּכמֹו,הּבלּוע א ב ּגּבֹורים"(שמואל מגן נגעל ׁשם "ּכי הּמׁשיחה,: קּבל ּבחלב,לא עֹור ׁשל מגן ׁשּמֹוׁשחין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

חנית אֹו חץ מּכת מעליו להחליק ּכדי העֹור,מבּׁשל יּקב החיים.ׁשּלא אור ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ

˜„Ìי ÔÓ ˜ÈzÚÂ ˜ÈzÚc ‡˜ÈzÚ ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ√»
:ÔepÙz ‡z„Á¬«»¿«

È¯ÓÈÓיא ˜Á¯È ‡ÏÂ ÔBÎÈ�Èa ÈpkLÓ Ôz‡Â¿∆≈«¿¿ƒ≈≈¿»¿«≈≈¿ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכל ּבעֹולם ּבּנמצאים הרגילים ְְְִִִִִִַָָָָָָּומּדרכים

ּבאּור הרחבנּו ּכאׁשר ערּכֹו ימעט ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַהּמתרּבה

ט' א' (ׁשמֹות אחרים ּבמקֹומֹות זֹו ּבחינה ְְְְֲִִִֵַָּפרט

אתכם, והרּביתי כן ּפי על אף י"ח) י"ג ְְְְִִִֵֵֶֶַַַׁשלח

‡ÌÎzואֹומרֹו È˙È¯a ˙‡ È˙ÓÈ˜‰Âהבטיחם ְְ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒ¿∆ְִִָ

ואני נ"ט) (יׁשעיה ּדכתיב הּנביא ּׁשהבטיח ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָמה

מּפי ימּוׁשּו לא וגֹו' ה' אמר אֹותם ּבריתי ְְִִִִַָָָֹֹזאת

לֹומר נתּכּון עֹוד מּזרעם. ּתֹורה ּתּפסק ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹוגֹו'

עּמהם הּברית ׁשּיחּדׁש ההטבה ּברית ּכלל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבדר

את והקימתי אֹומרֹו והּוא האבֹות ּברית ְְְְֲִִִִֶַַָָֹמּלבד

אֹותּה אקּים לאבֹותיכם נׁשּבעּתי ׁשּכבר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבריתי

מחדׁש: ְִֵֶָָאּתכם

�ÔLB.י) ÔLÈ ÌzÏÎ‡Âּתתעּפׁש ׁשּלא ּפרּוׁש «¬«¿∆»»»ְִֵֵֶַֹ

ּתּפסד אֹו נרקבת ּתהיה ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹהּתבּואה

לאכל ּתבחרּו אדרּבה אּלא הּפֹוליטיקין ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמאכילת

נֹוׁשן, יׁשן לֹומר ּׁשּכפל מה והּוא יׁשן ְֵֶַַַַָָָָָָהּיֹותר

e‡ÈˆBzואֹומרֹו L„Á È�tÓ ÔLÈÂלא ּפרּוׁש ְְ¿»»ƒ¿≈»»ƒֵֹ

מּפני אּלא ונפסד ׁשּנתיּׁשן לצד אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּתֹוציאּו

ּכאן זה ּדבר ׁשּכתב וטעם אֹותֹו ּתֹוציאּו ְִֶֶַַַָָָָָָחדׁש

הּתבּואה ּברּכת ּכׁשהזּכיר למעלה ּבמקֹומֹו ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָֹולא

להגּדלת ּבזה הּכתּוב נתּכּון הארץ ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוברּכת

ּפי על אף אֹותם וירּבה ׁשּיפרה ׁשהגם ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָהּטֹובה

וגֹו' יׁשן ׁשּיאכלּו הּטּוב הפלגת להם ּתהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹכן

ׁשאז מּועטים ּכׁשהאֹוכלים ּכ ּכל ּׁשאינֹו ְְִִֵֶֶֶַָָָָָמה

נֹוׁשן: יׁשן יאכלּו מהּמעּוט ְֲִִֵַָָָֹאפּלּו

ÌÎÎB˙a.יא) È�kLÓ Èz˙�Âּדר על ּפרּוׁש ¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿∆ֵֶֶַ

ּבאדם ׁשּכן אהל ע"ח) (ּתהּלים ְְִִִֵֶָָָֹאֹומרֹו

עם נׁשמֹות ּתֹו הּוא יתּבר מׁשּכנֹו ְְְִִִִֶַַַָָׁשעּקר

ואֹומרֹו �ÈLÙקדֹוׁשֹו, ÏÚ‚˙ ‡ÏÂהסּפיק ולא ְְְ¿…ƒ¿««¿ƒְְִִֹ

יאמר ּכי ה' ׁשחׁש לצד מׁשּכני, ונתּתי ְְְְִִִִֶַַַָָָֹאֹומרֹו

ּדבר הּוא ה' ׁשּמבטיח זה ׁשּדבר יׂשראל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָנא

ּבלּתי רּוחני קבע ּדירת ׁשּידּור מהּׂשכל ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָרחֹוק

ּת הרּוחנּיּות ּתכלית ּבעליּבעל אדם ּבני ֹו ְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

זה ּכן עׂשֹות ה' יבטיח ּכי והגם וחמר ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹצּורה

על הּצּורה, יהפ האהבה עצם לצד ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָֹֹיהיה

רמ"א) ח"ג (זהר הרׁשּב"י ּׁשּפרׁש מה ְִֵֵֶֶֶַַַָֹּדר

ׁשתיתי וגֹו' יערי אכלּתי וגֹו' לגּני ּבאתי ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָּבּפסּוק

ּדבריו ׁשם יעּין וכּו' לחתן מׁשל וגֹו' ְְְְְִֵַָָָָָָָֻייני

ּכזה ודבר ההׁשּתּוּות ּתכּונת הפ ּדבר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָוהּוא

להתמדת מבטח ואין נּסים ּכמעׂשה יתמיד ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹלא

אמר לזה לּגׁשמּיּות, הרּוחנּיֹות ותגעל ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָהּדבר

ÌÎ˙‡ ÈLÙ� ÏÚ‚˙ ‡ÏÂּתכּונת ה' יכֹונן ּכי ¿…ƒ¿««¿ƒ∆¿∆ְְִֵַ

ּכדר ּבתֹוכם ה' יׁשּכן אׁשר ּבסדר ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָֹנפׁשם

לֹומר והֹוסיף הּנׁשּתּוה, ּבתכּונת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַהּמתקּבל

ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Âיגעל ׁשּלא ׁשּמּלבד לֹומר ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆ְְִִֶֶַַַֹ

ּבתֹו ׁשכינתֹו ּבהׁשראת רּוח נחת לֹו יהיה ְְְְְִִֶַַַַַַָָּגם

ּתֹוכם, ּתֹו ׁשהיא הּנׁשמה ּבחינת והיא ְְְִִִֶַַָָָָּתֹוכם,

נתּכּון ּגם הערב, טּיּול הּוא והתהּלכּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּופרּוׁש

ּבני עם נׁשמֹות ּכי ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר ְְְִִֵֶֶֶַַַָעל

והרחקת יתּבר מאֹורֹו חצּובֹות ְְְְֲִִֵֵַַַָָָיׂשראל

ּפרדתה יסֹובב לא הּזה ּבעֹולם ְְְִֵֵֶַָָָָָָֹׁשכינתם

עד הּכסף ּבחבל ּדבּוקה היא והרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָמּמקֹורּה

החּיים אֹור יֹורד ׁשם ודר מחצבּה ְְְְִֵֶֶַַַָָמקֹום

מקֹורּה עם קדֹוׁשה נפׁש ּומחּבר עליֹון ְְְְִִֵֶֶֶַָָָמּמקֹור

ותתאּוה ּבֹוראּה הּנפׁש ּתּכיר ּכי יסֹובב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָוזה

האדם חטא ידי ועל ּבדרכיו וללכת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָלעבֹודתֹו

מּלמעלה הּבא אֹור יאיר ולא הּכסף חבל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹנרּתק

נ"ט) (יׁשעיה אֹומרֹו סֹוד והּוא הּנפׁש ְְְְֶֶַַָּתֹו

אלהיכם ּובין ּבינכם מבּדילם היּו ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹעונתיכם

ויאּבד הּתאּוב מטעּמי האדם ׁשּיקו יסֹובב ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוזה

והּוא והערבים, הּנעימים ּבּמׂשּכלֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֻחׁשקֹו

ּבאֹומרֹו ה' ÌÎÎB˙aמאמר ÈzÎl‰˙‰Âחבל זֹו ְְֲַַ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆ֶֶ

אדם נפׁש ּתֹו יתּבר מאֹורֹו הּמתהּל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכסף

ÌÈ‰Ï‡Ïּובזה ÌÎÏ È˙ÈÈ‰Âיבחר ּכזה איׁש ּכי ֶָ¿»ƒƒ»∆≈…ƒְִִִֶַָ

נפׁש ׁשּכל ותמצא יתּבר אלהּותֹו על ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבקּבלת

ּבתחּלתּה הרע ּפֹועלת אינּה ּבעֹולם ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָהחֹוטאת

ּובחטא הּקלֹות, מּקּלי קל ּבחטא ׁשּתקּדים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַֹעד

ּבחינה מּמּנּו יּמנע הּׂשערה ּכחּוט אפּלּו ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָהאדם

ּולמד וצא עליֹונה ּבמדרגה התקּׁשרּותֹו ׁשל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָזֹו

ׁשאמר ידי ׁשעל כ"א) (מ"א נבֹות ְֲִֵֵֶֶַַַָָמּמעׂשה

יתּבר רצֹונֹו לתכלית ׁשהיה הגם ׁשקר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּדבר

מּמחּצתי צא אליו אמר ה' כן ּפי על ְִִִִֵֵֵַַַָָָאף

האדם עם הּיצר ּוכׁשּמׁשּתּדל קמ"ט) ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ(ׁשּבת

הּוא אז ה' ּובין ּבינֹו ׁשּיבּדיל עד קל ְְְִִֵֵֶַַַָּבדקּדּוק

רח"ל ּגדֹולים חטאים לחטא ּבֹו לׁשלט ְְֲֲִִִֶַָָֹֹׁשּיכֹול

ּדבקּות ּבעת קדם עׂשֹות יכֹול היה ּׁשּלא ְְֲֵֵֶֶַָָָֹֹמה

עליֹון: ּבאֹור ְְֶָָָהאדם

„BÚהּדר זה על הּפרׁשה לפרׁש ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָנראה

ּגם הּזה עֹולם ּבהכנֹות מדּבר ְֲֵֶֶַַַַַָָָׁשהּכתּוב

ואמר הּלחם ּבברּכת והתחיל הּבא עֹולם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּבׂשכר

ÌzÚa ÌÎÈÓL‚ Èz˙�Âהּמזֹון הכנת ׁשהּוא ¿»«ƒƒ¿≈∆¿ƒ»ֲֶַַָָ

ויׁשבּתם ּכאֹומרֹו ּבארץ והּבטח ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָוהּפרנסה,

עֹולם הכנת ּכל ּכלל ּכאן עד עליה, ֲֶֶַַַַָָָָָָָָלבטח

ואֹומרֹו ÌBÏLהּזה. Èz˙�Âמתחיל מּכאן וגֹו' ְְֶַ¿»«ƒ»ְְִִַָ

הּזה מעֹולם הּפרדה מעת והּוא הּנסּתר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָּגמּול

אׁשר הּגדֹול הּמדוה ׁשהּוא הּמיתה יֹום ְֲִֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

ׁשּיהיה הגם ההּוא הּמר הּכֹוס חי ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַַָּבלב

ּבזֹוכרֹו הּזה העֹולם ׁשלמּות ּבכל ׁשלם ְְְְֵֵֶַָָָָָָָהאדם

ׁשאין ּגם ּומה ׂשמחה ּכל וערבה הּמיתה ְְְִִֵֶַַַָָָָָיֹום

אׁשר קּצֹו יֹום יֹודע אדם ׁשאין רחֹוק ּגבּול ְֲִֵֵֶֶַָָָלֹו

לּבם וסמ לעּמֹו טֹובֹות הּמבטיח ּבא ּכן ְְְִִֵַַַַַַָָָעל

יחרד לא הּנסיעה ּביֹום ּכי ואמר זה ּבדבר ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹּגם

ה' יעׂשה אּלא הּמתים ּכדר ירּגז ולא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהאיׁש

וערבה ׁשּׁשֹוכב ּכאדם הּנסיעה ׁשּתהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדבר

ׁשנתֹו. ְָלֹו

‡e‰ÂאֹומרֹוÌBÏL Èz˙�Âאֹומרם ּדר על ¿ְ¿»«ƒ»ְֶֶַָ

הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו ּכי י') (ׁשּבת ְִֶַַָָז"ל

יקרב הּצּדיק ּפטירת ּובעת ׁשלֹום הּוא ְְְִִִֵַַַַָָּברּו

מיתת סֹוד והּוא האדם לפני יתּבר ְְְִִִֵַַָָָָאֹורֹו

יהי ּובזה אֹומרֹונׁשיקה והּוא כׁשֹוכב ה ְְְְְִִֵֶֶָָ

Ìz·ÎLeוסֹוד ׁשכיבה ּבאבֹות ׁשּנאמר ּכמֹו ¿«¿∆ְְְֱִֶֶַָָָ

הּנערב אֹור ּבקריבת ּכׁשּמרּגׁשת הּנפׁש ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּדבר

ּבּׁשכינה להּדבק מּמקֹומּה ותּנתק ּתכסף ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹאצלּה

הרּגׁשת על הערבּות יתרּבה הּתאוה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹּולעצם

ההרּגׁש יּׁשאר ולא ּבֹו ּתרּגיׁש ולא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹהּפרדה

אחרי ּבתחּלת ּׁשּכתבּתי מה ועּין מהערב ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא

הּתֹורה עסק ּתסֹובב זֹו הּׂשגה וכל ְְֵֵֶַַָָָָמֹות

ה') (קהלת הּכתּוב מאמר והּוא ְְְֲִֶֶַַַַָֹוהּמצוֹות,
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הּנׁשמה יציאת היא הּׁשנה העֹובד, ׁשנת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָמתּוקה

ּבּתֹורה ועֹוסק ה' את ׁשהעֹובד הּגּוף ְִֵֵֶֶַַָָמן

אפן על הּנׁשמה יציאת לֹו מתּוקה ְְְְִִֶַַַַָָָֹּובּמצוֹות

ואֹומרֹו È¯ÁÓ„האמּור, ÔÈ‡Âהּמות מלא הּוא ְְָָ¿≈«¬ƒְֶַַַָ

ׁשּיׁש ּולצד לבד ּבראּיתֹו האדם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּמחריד

אבל ּבּׁשכינה נפׁשם להּדבק ׁשּיזּכּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָצּדיקים

הּנפׁש ּתחלּואי לסּבת הּמות מלא להם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָיקּדים

הבטיח לזה החרדה צער ּבאמצעּות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָלזּככּה

מחריד: יראּו לא עּקר ּכל ְֲִִִִַָָֹּכי

„BÚאֹומרֹו ÌBÏLירצה Èz˙�Âהּגּוף ׁשּיתקּים ְְִֶ¿»«ƒ»ְִֵֶַַ

היסֹודֹות יתּפרדּו ולא הארץ ּבחינת ְְְְְִִֶֶַַָָָֹׁשהּוא

(ׁשּבת יאׁשּיה ּבר אחאי רב מּמעׂשה ּולמד ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָֹוצא

ׁשנים ּכּמה אחר נחמן רב ׁשּגׁשׁשיּה ְְִִֵֶַַַַַָָָקנ"ב)

יצו ה' ּכי היה קּים איׁש ּכי וראהּו ְְִִִֵֶַַָָָָָׁשּמת

יּׂשג וזה יתּפרדּו ולא יחד להתקּים ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹֻליסֹודֹות

ּבׁשכּב ו') (מׁשלי ּכמאמר הּתֹורה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָמאמצעּות

ואֹומרֹו עלי È¯ÁÓ„ּתׁשמר ÔÈ‡Â Ìz·ÎLeעל ְְְִֶָֹ¿«¿∆¿≈«¬ƒַ

מׁשּכבֹותם על ינּוחּו נז) (יׁשעי' אֹומרֹו ְְְְְִֶֶַַָָָּדר

ּבּקבר להחרידם ּבגּופם רימה ּתׁשלט ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

ּולמד וצא ּבגּופן רימה אין ׁשהּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָותמצא

(ב"מ רׁשּב"י ּבן אלעזר רּבי פ"ד)מּמעׂשה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּינּוח ּגדֹול יעּוד הּוא זה ודבר רּבֹות ְְִֵֶֶֶַַָָָָָוכאּלה

קׁשה י"ג) (ׁשּבת ז"ל ׁשאמרּו ּבּקבר ְֶֶֶֶַַַָָָהּגּוף

ל ויׁש החי ּבּבׂשר ּכמחט הּמת ּבבׂשר ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָרימה

ּתכּונתֹו ׁשעּור ּכפי ירּגיׁש נברא ּכל ּכי ְְְְִִִִִַַַָָָָלדעת

ואֹומרֹו יֹוצרֹו. ּכֹוננֹו ¯Ú‰אׁשר ‰iÁ ÈzaL‰Â ְְְְֲֶ¿ƒ¿«ƒ«»»»

ı¯‡‰ ÔÓחּיה הּנקראת הּטמאה רּוח הּוא ƒ»»∆ְְִֵַַַַָָֻ

הּׁשֹורה הּטמאה ּבחינת רע חּיּונּיּות ׁשהיא ְְִִִִֶַַַַָָָָֻרעה

ׁשהּנֹוגע ה' צּוה ׁשּלזה מיתה אחר הּגּוף ִִֵֶֶֶַַַַַַָָָעל

הבטיח ימים ז' יטמא לאהל הּנכנס אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּבמת

רּוח להׁשּבית והּמצוֹות הּתֹורה ּתסּגיל ּכי ְְְְְִִִִַַַַַָה'

(ּכתּבֹות ז"ל ׁשאמרּו ותמצא הּגּוף, מן ְְְְְִִֶַַָָָֻֻהּטמאה

טמאה: ּבטלה רּבי ׁשּמת יֹום ְְִֵֶַָָָֻק"ג)

B¯ÓB‡ÂÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂהּכתּוב נתן , ¿¿¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ַַָָ

טמאה ּכי הּוא הּטמאה להׁשּבתת ְְְְִַַַַַָָָֻֻטעם

ׁשל ּבחרּבֹו האדם ׁשּנׁשחט לצד הּוא עּקרּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָזֹו

נבלה נעׂשה ׁשּבזה הּפגּומה הּמות ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמלא

(ׁשמֹות ּדכתיב לּכלב ונׁשלכת מטּמאה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָוהּנבלה

ּבחינת היא והּטמאה ּתׁשליכּון לּכלב ְְְְִִִֶֶַַַַָֻכ"ב)

חרב ּכּמצטר ה' ּבתֹורת ההֹולכים אבל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּכלב

מהארץ הּנבנה ּגּופֹו ׁשהּוא ּבארצכם תעבר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלא

ׁשל חרּבֹו יּגע ׁשּלא יֹודע אּתה ּדבר ְִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמֹוצא

יעּודי ּכאן עד צּדיק, ׁשל ּבגּופֹו הּמות ְְִִֵֶֶַַַַַָָמלא

הּגּוף: ּומנּוחת ְְִַַַָהּפטירה

B¯ÓB‡ÂÌzÙ„¯eהרּוחנּיּות ּפעל מתחיל מּכאן ¿¿¿«¿∆ְִִִַַָָָֹ

ּכי ּדע הּתֹורה מעסק הּמּׂשג ֱִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּנעלם

הּוא הּמצוֹות ּומעׂשה הּתֹורה עסק ְְְֲִִֵֵֶַַַַָהתעּצמּות

אל אחד ענפיה ּוליחד הּקדּׁשה ניצֹוצי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלברר

הּדבר יּמנע הּקלּפֹות אחיזת לסּבת אׁשר ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָאחד

היּו עונֹותיכם נ"ט) (יׁשעיה אֹומרֹו ְְְְֲֵֶַָָֹּבסֹוד

ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין וגֹו', ּבינכם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמבּדילם

ויתיחסּו סגּלה לי והייתם ה') (י"ט ּבּפסּוק ְְְְְֲִִִִִֶַַָָֻיתרֹו

מה ועּין ואֹויבים, ׂשֹונאים ּבׁשם ְְְְְְִִִֵֵַַַהּקלּפֹות

ּבּפסּוק ז"ל ּבמאמרם צ"ב)ּׁשּפרׁשּתי (ּתהּלים ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

אלהים ּדברי ל ויערבּו ה' איבי הּנה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַֹֹּכי

עסק ּבאמצעּות ּכי הּכתּוב הֹודיע וכאן ְְְִִִֵֶֶַַַָָָחּיים,

ונפלּו אֹויביהם את ירּדפּו והּמצוֹות ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָהּתֹורה

ואת י"ג) (זכריה ּכּמאמר הּטמאה, ותאבד ְְְְְְֲֶַַַַַָָָֹֻוגֹו'

ואֹומרֹו וגֹו'. אעביר הּטמאה עלÁÏ¯·רּוח ְְְְֲִַַַָֻ∆»∆ַ

ירכֹו, על חרּבֹו איׁש ג') (שה"ש אֹומרֹו ְְְִֵֶֶַַּדר

לבל ּבריתֹו ׁשהּׁשֹומר ז') (ּתּקּונים ז"ל ְְְְִִִֵֶַַָואמרּו

להמית ּבֹו ּכח יׁש זה הרׁשה ּׁשּלא ּבּמה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻנֹוגע

אמר לא ולזה ׂשפתיו, ּברּוח ה' אֹויבי ְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹּולאּבד

ואֹומרֹו לחרב. אּלא MÓÁ‰ּבחרב ÌkÓ eÙ„¯Â ְְֶֶֶֶֶָָָ¿»¿ƒ∆¬ƒ»

ׁשהם ה' ירּדפּו מּכם ּׁשּיצא מּמה ּפרּוׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמאה

הדרגֹות מאה ירּדפּו ּתֹורה חמׁשי ְְְְֲִִֵֵַָָָָֻחמּׁשה

ט"ז) (מׁשלי אֹומרֹו ּדר על והּוא ְְְְִִֵֶֶַַהּקלּפֹות,

(סנהדרין ז"ל ואמרּו לֹו, עמלה עמל ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָנפׁש

ּבמקֹום לֹו עמלה ותֹורתֹו זה ּבמקֹום אדם ְְְֲֵֶָָָָָָצ"ט)

ה': לאֹויבי ּכּליֹון ׁשעֹוׂשה ְְִֵֵֶֶַָאחר

B¯ÓB‡ÂÌkÓ ‰‡Óeאֹומרם ּדר על ּפרּוׁש ¿¿≈»ƒ∆ְֵֶֶַָ

קרח): סֹוף ּתנחּומא ב' מ"ג ְְַַָָֹ(מנחֹות

ּתקרי אל וגֹו' מעּמ ׁשֹואל אלהי ה' ְְֱִִִֵֵֶַָָֹמה

ׁשהם מאה אּלא אֹומרֹומה והּוא ּברכֹות מאה ְְְֵֵֵֶֶָָָָָ

ÌkÓ ‰‡Óeמאה ׁשהם מּכם ׁשּנעׂשים ּפרּוׁש ≈»ƒ∆ֲִִֵֵֵֶֶֶַָ

יֹום ּבכל eÙc¯Èּברכֹות לֹומר¯··‰ וחזר ,eÏÙ�Â ְְָָ¿»»ƒ¿…ְַַָ¿»¿

ÌÎÈ·È‡'וגֹו·¯ÁÏׁשאמרּו חז"ל למאמר נתּכּון , …¿≈∆ְ∆»∆ְְְֲִֵֶַַַַַָ

ּכאּלּו וכּו' ׁשמע קריאת הּקֹורא ּכל ה'.) ְְְְְִִֵַַַָָ(ּברכֹות

אל רֹוממֹות ּדכתיב וכּו' ּפיפּיֹות חרב ְְְִִִִֵֵֶֶאֹוחז

ראׁשֹון ּפסּוק והּנה ּבידם ּפיפּיֹות וחרב ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּבגרֹונם

ב ּופסּוק מהּמעׂשה, המסּובב יעּוד ּבֹו 'רמז ְֲִֵֶַַַַָָָ

ואֹומרֹו המקּדׁש, מהּדּבּור המסּובב È˙È�Ùeיעּוד ְְְְִִֵַַַָָֻ»ƒƒ

ÌÎÈÏ‡הּבאה ההצלחה ּתכלית הּכתּוב ּפרׁש ¬≈∆ְְִֵֵַַַַַָָָָָ

ּפרּוׁש אליכם ּופניתי ואמר האֹויבים ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָמּכליֹון

ׁשרׁשם אל הּקדּׁשה ניצֹוצי ּכל יפנּו נֹופל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּכׁשּזה

וכּנה אֹותם, המקּבצים יׂשראל ּכללּות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשהם

חלק ׁשהם לצד יתּבר אליו הּקדּׁשה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻניצֹוצי

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין וירּבּו. יפרּו ּובזה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָה'

ּומה מאד, וּירּבּו וּיפרּו ּבּה וּיאחזּו וּיּגׁש) ְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹ(סֹוף

ּבּפסּוק מׁשרים) (מּגיד למהרי"ק הּמּגיד ִִִֵֵֵֶַַַַַָָּׁשּפרׁש

וגֹו': ּפרּו יׂשראל ּובני וגֹו' יֹוסף ְְְְִֵֵֵַָָָָוּימת

„BÚּבאֹומרֹו ּבהּבטלÈ˙È�Ùeירצה ּכי וגֹו' ְְְִֶ»ƒƒְְִִֵָ

ּכמאמר הּמבּדיל מס ׁשהּוא ְְֲִֵֶַַַָָָָהאֹויב

מבּדילם היּו עונתיכם אם ּכי נ"ט) ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹ(יׁשעיה

ּבנּו: ה' ויּדבק יפנה אז הּמס ּבהסרת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָוגֹו'

„BÚהאמּור ּבּדבר יׁשּתּדלּו ּכׁשּיׂשראל ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָירצה

האדֹון אחד, ּבחלק לּמפסיק ׁשּיׁשנֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָהגם

ּכחנּו וירּבה ויגּדיל הּמפנה מחלק לנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻיפנה

וגֹו': והקימתי ואז הּמס ּכלֹות עד האֹויב ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹנגד

„BÚירצהÌÎÈÏ‡ È˙È�Ùeז"ל ּדבריהם ּפי על ְִֶ»ƒƒ¬≈∆ְִִֵֶַ

הּצּדיקים ׁשעׁשּוע ּכי ש"ג) ח"ג (ּבּזהר ְִִִַַַַַַַַֹֹּבּזהר

הּׁשני לילה ּבחצי הּוא מּמּנּו למעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשאין

ּבין ּכסאֹו על יֹוׁשב הּוא ּברּו ְִֵֵֶַַָָׁשהּקדֹוׁש

ּומגּלה אחד ּפרּגֹוד ּומסיר עדן ׁשּבגן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּצּדיקים

ההׁשּתֹוקקּות ּולרב הּנערב ּפנימי אֹור ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹלהם

עד לּנׁשמֹות הערבּות הרגׁש הפלגת ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹועצם

נפׁשֹות והם אֹורֹות מהם ונֹוׁשרים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָׁשּמתעּלפים

ׁשם יעּין להאיר הּתחּתֹון לעֹולם ְְְְִֶַַַָָָָֻׁשּיֹורדֹות

מה והּוא ּבלק). (ּפרׁשת חדׁש ּבזהר ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּדבריהם

ׁשעׁשּוע על ׁשהּוא אליכם ּופניתי ּבּמאמר ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּׁשרמז

לצד ּפנּיה לׁשֹון ואמר הּנזּכר, ּומפלא ְְְְְְִִַַַַַָָָָֻהּגדֹול

ּדכתיב מׁשּתּנה אינֹו הּוא ּברּו ְְִִִֵֶֶַָָָׁשהאדֹון

ׁשּמגּלה(מלא אּלא ׁשניתי לא ה' אני ג') כי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

ּׁשאינם מה ּכפי ויסּתיר יחּפץ אׁשר את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹמאֹורֹו

להאיר אליכם ּופניתי אמר לזה להּׂשיג, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָראּויים

עיניכם יראּו הּנסּתר הּפנימי אֹור ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָלמּולכם

ואֹומרֹו לּבכם. ‡˙ÌÎויׂשמח È˙È¯Ù‰Âרמז ְְְְְִִֶַ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ַָ

ההתעּלפּות לצד מהם הּנֹוׁשרֹות ְְְְִִֵֶַַַַַלּניצֹוצֹות

ואֹומרֹו ‡˙ÌÎּכאמּור. È˙Èa¯‰Âׁשּלא ּפרּוׁש ְְָָ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ֵֶֹ

ימעט מהם הּנׁשמֹות נׁשירת לצד ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹּתחׁשב

ׁשּיתרּבה אתכם והרּביתי אמר לזה ח"ו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹורם

הּנׁשירה וסֹוד ,מל ּפני ּכאֹור אֹורכם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָאדרּבה

ירּבה ּכי אֹו הּדרכים מּב' ּבא' ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָאּולי

הּקֹודם אֹור ּכי אֹו והֹותר, ׁשּיהיה עד ְְִִֵֵֶֶַַָאֹורם

ּתֹוציאּו חדׁש מּפני ויׁשן חדׁש אֹור מּפני ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָיּדחה

הּמחין ּכי המקּבלים ּבדברי האמּור ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּכּסדר

הּנֹוׁשר ונמצא ּדקטנּות מחין ידחּו ְְְְְְִִִִֵַַַָֹּדגדלּות

והרּביתי אֹומרֹו והּוא ההתרּבּות לצד הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַמהם

ְֶֶאתכם:

„BÚּבאֹומרֹו ‡˙ÌÎירצה È˙Èa¯‰Âלׁשֹון ְְְִֶ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְ

(ׁשמֹות אֹומרֹו ּדר על והּוא ְְְֶֶַַָרּבנּות,

קדֹוׁש וגֹוי ּכהנים ממלכת לי ּתהיּו ְְְֲִִִֶֶַָֹי"ט)

ּכהני הּמלאכים על ׁשהגּדילם ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּופרׁשנּוהּו

ּוגדֹולי הּמל קרֹובי הם ׁשּיהיּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַעליֹון

על הבטיח ּכאן והקימתי ואֹומרֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹהעליֹונים.

ׁשּיעלה עפר לׁשֹוכני ּכרּותה ׁשּברית ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהּתחּיה

ּדוקא ּכי ה' ואמר מּקברֹותיהם אֹותם ְְְִִִֵֶַַָָָה'

(ּכתּבֹות ז"ל אֹומרם ּדר על ּתֹורה, ְְְְֵֶֶַָָֻללֹומדי

מחּיהּו, ּתֹורה טל ּתֹורה ּבטל העֹוסק ּכל ְְֵֵַַַָָָָקי"א)

ּבאֹומרֹו ׁשרמז הּדברים הם הן ּכי ְְְְִִֵֵֶַַַָָואּולי

È˙È¯a ˙‡ È˙ÓÈ˜‰Âּכי אּתכם, הּתֹורה ׁשהּוא «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְִִֶֶַָ

חּיים: הם הּתֹורה אּתם ה' יצו אׁשר ְֲִִֵֶַַַַַָָּבּטל

„BÚ('צ (סנהדרין אֹומרם ּדר על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָנתּכּון

לאבֹותיכם לתת נׁשּבעּתי אׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָּבּפסּוק

והּוא הארץ את לרׁשת יעמדּו עצמם ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהאבֹות

לקּים ה' ׁשּנׁשּבע ּברית ׁשאֹותּה ּכאן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמאמרֹו

ּתנאי המקּים ּכל ּבידם ועד לעֹולם ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָהארץ

ּברית ּבידֹו לקּים האבֹות עם ה' יחּיהּו ְְְְִִֵֵַַַָָָָהּכתּוב

ועד: לעֹולם ְֶֶָָָָהארץ

„BÚאת החּיים ּבצרֹור הּנׁשמֹות ּגניזת ְְְִִִֶַַַַַָָרמז
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הּנׁשמה יציאת היא הּׁשנה העֹובד, ׁשנת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָמתּוקה

ּבּתֹורה ועֹוסק ה' את ׁשהעֹובד הּגּוף ְִֵֵֶֶַַָָמן

אפן על הּנׁשמה יציאת לֹו מתּוקה ְְְְִִֶַַַַָָָֹּובּמצוֹות

ואֹומרֹו È¯ÁÓ„האמּור, ÔÈ‡Âהּמות מלא הּוא ְְָָ¿≈«¬ƒְֶַַַָ

ׁשּיׁש ּולצד לבד ּבראּיתֹו האדם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּמחריד

אבל ּבּׁשכינה נפׁשם להּדבק ׁשּיזּכּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָצּדיקים

הּנפׁש ּתחלּואי לסּבת הּמות מלא להם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָיקּדים

הבטיח לזה החרדה צער ּבאמצעּות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָלזּככּה

מחריד: יראּו לא עּקר ּכל ְֲִִִִַָָֹּכי

„BÚאֹומרֹו ÌBÏLירצה Èz˙�Âהּגּוף ׁשּיתקּים ְְִֶ¿»«ƒ»ְִֵֶַַ

היסֹודֹות יתּפרדּו ולא הארץ ּבחינת ְְְְְִִֶֶַַָָָֹׁשהּוא

(ׁשּבת יאׁשּיה ּבר אחאי רב מּמעׂשה ּולמד ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָֹוצא

ׁשנים ּכּמה אחר נחמן רב ׁשּגׁשׁשיּה ְְִִֵֶַַַַַָָָקנ"ב)

יצו ה' ּכי היה קּים איׁש ּכי וראהּו ְְִִִֵֶַַָָָָָׁשּמת

יּׂשג וזה יתּפרדּו ולא יחד להתקּים ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹֻליסֹודֹות

ּבׁשכּב ו') (מׁשלי ּכמאמר הּתֹורה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָמאמצעּות

ואֹומרֹו עלי È¯ÁÓ„ּתׁשמר ÔÈ‡Â Ìz·ÎLeעל ְְְִֶָֹ¿«¿∆¿≈«¬ƒַ

מׁשּכבֹותם על ינּוחּו נז) (יׁשעי' אֹומרֹו ְְְְְִֶֶַַָָָּדר

ּבּקבר להחרידם ּבגּופם רימה ּתׁשלט ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

ּולמד וצא ּבגּופן רימה אין ׁשהּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָותמצא

(ב"מ רׁשּב"י ּבן אלעזר רּבי פ"ד)מּמעׂשה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּינּוח ּגדֹול יעּוד הּוא זה ודבר רּבֹות ְְִֵֶֶֶַַָָָָָוכאּלה

קׁשה י"ג) (ׁשּבת ז"ל ׁשאמרּו ּבּקבר ְֶֶֶֶַַַָָָהּגּוף

ל ויׁש החי ּבּבׂשר ּכמחט הּמת ּבבׂשר ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָרימה

ּתכּונתֹו ׁשעּור ּכפי ירּגיׁש נברא ּכל ּכי ְְְְִִִִִַַַָָָָלדעת

ואֹומרֹו יֹוצרֹו. ּכֹוננֹו ¯Ú‰אׁשר ‰iÁ ÈzaL‰Â ְְְְֲֶ¿ƒ¿«ƒ«»»»

ı¯‡‰ ÔÓחּיה הּנקראת הּטמאה רּוח הּוא ƒ»»∆ְְִֵַַַַָָֻ

הּׁשֹורה הּטמאה ּבחינת רע חּיּונּיּות ׁשהיא ְְִִִִֶַַַַָָָָֻרעה

ׁשהּנֹוגע ה' צּוה ׁשּלזה מיתה אחר הּגּוף ִִֵֶֶֶַַַַַַָָָעל

הבטיח ימים ז' יטמא לאהל הּנכנס אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּבמת

רּוח להׁשּבית והּמצוֹות הּתֹורה ּתסּגיל ּכי ְְְְְִִִִַַַַַָה'

(ּכתּבֹות ז"ל ׁשאמרּו ותמצא הּגּוף, מן ְְְְְִִֶַַָָָֻֻהּטמאה

טמאה: ּבטלה רּבי ׁשּמת יֹום ְְִֵֶַָָָֻק"ג)

B¯ÓB‡ÂÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂהּכתּוב נתן , ¿¿¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ַַָָ

טמאה ּכי הּוא הּטמאה להׁשּבתת ְְְְִַַַַַָָָֻֻטעם

ׁשל ּבחרּבֹו האדם ׁשּנׁשחט לצד הּוא עּקרּה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָזֹו

נבלה נעׂשה ׁשּבזה הּפגּומה הּמות ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמלא

(ׁשמֹות ּדכתיב לּכלב ונׁשלכת מטּמאה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָוהּנבלה

ּבחינת היא והּטמאה ּתׁשליכּון לּכלב ְְְְִִִֶֶַַַַָֻכ"ב)

חרב ּכּמצטר ה' ּבתֹורת ההֹולכים אבל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּכלב

מהארץ הּנבנה ּגּופֹו ׁשהּוא ּבארצכם תעבר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלא

ׁשל חרּבֹו יּגע ׁשּלא יֹודע אּתה ּדבר ְִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמֹוצא

יעּודי ּכאן עד צּדיק, ׁשל ּבגּופֹו הּמות ְְִִֵֶֶַַַַַָָמלא

הּגּוף: ּומנּוחת ְְִַַַָהּפטירה

B¯ÓB‡ÂÌzÙ„¯eהרּוחנּיּות ּפעל מתחיל מּכאן ¿¿¿«¿∆ְִִִַַָָָֹ

ּכי ּדע הּתֹורה מעסק הּמּׂשג ֱִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּנעלם

הּוא הּמצוֹות ּומעׂשה הּתֹורה עסק ְְְֲִִֵֵֶַַַַָהתעּצמּות

אל אחד ענפיה ּוליחד הּקדּׁשה ניצֹוצי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלברר

הּדבר יּמנע הּקלּפֹות אחיזת לסּבת אׁשר ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָאחד

היּו עונֹותיכם נ"ט) (יׁשעיה אֹומרֹו ְְְְֲֵֶַָָֹּבסֹוד

ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין וגֹו', ּבינכם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמבּדילם

ויתיחסּו סגּלה לי והייתם ה') (י"ט ּבּפסּוק ְְְְְֲִִִִִֶַַָָֻיתרֹו

מה ועּין ואֹויבים, ׂשֹונאים ּבׁשם ְְְְְְִִִֵֵַַַהּקלּפֹות

ּבּפסּוק ז"ל ּבמאמרם צ"ב)ּׁשּפרׁשּתי (ּתהּלים ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

אלהים ּדברי ל ויערבּו ה' איבי הּנה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַֹֹּכי

עסק ּבאמצעּות ּכי הּכתּוב הֹודיע וכאן ְְְִִִֵֶֶַַַָָָחּיים,

ונפלּו אֹויביהם את ירּדפּו והּמצוֹות ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָהּתֹורה

ואת י"ג) (זכריה ּכּמאמר הּטמאה, ותאבד ְְְְְְֲֶַַַַַָָָֹֻוגֹו'

ואֹומרֹו וגֹו'. אעביר הּטמאה עלÁÏ¯·רּוח ְְְְֲִַַַָֻ∆»∆ַ

ירכֹו, על חרּבֹו איׁש ג') (שה"ש אֹומרֹו ְְְִֵֶֶַַּדר

לבל ּבריתֹו ׁשהּׁשֹומר ז') (ּתּקּונים ז"ל ְְְְִִִֵֶַַָואמרּו

להמית ּבֹו ּכח יׁש זה הרׁשה ּׁשּלא ּבּמה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻנֹוגע

אמר לא ולזה ׂשפתיו, ּברּוח ה' אֹויבי ְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹּולאּבד

ואֹומרֹו לחרב. אּלא MÓÁ‰ּבחרב ÌkÓ eÙ„¯Â ְְֶֶֶֶֶָָָ¿»¿ƒ∆¬ƒ»

ׁשהם ה' ירּדפּו מּכם ּׁשּיצא מּמה ּפרּוׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמאה

הדרגֹות מאה ירּדפּו ּתֹורה חמׁשי ְְְְֲִִֵֵַָָָָֻחמּׁשה

ט"ז) (מׁשלי אֹומרֹו ּדר על והּוא ְְְְִִֵֶֶַַהּקלּפֹות,

(סנהדרין ז"ל ואמרּו לֹו, עמלה עמל ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָנפׁש

ּבמקֹום לֹו עמלה ותֹורתֹו זה ּבמקֹום אדם ְְְֲֵֶָָָָָָצ"ט)

ה': לאֹויבי ּכּליֹון ׁשעֹוׂשה ְְִֵֵֶֶַָאחר

B¯ÓB‡ÂÌkÓ ‰‡Óeאֹומרם ּדר על ּפרּוׁש ¿¿≈»ƒ∆ְֵֶֶַָ

קרח): סֹוף ּתנחּומא ב' מ"ג ְְַַָָֹ(מנחֹות

ּתקרי אל וגֹו' מעּמ ׁשֹואל אלהי ה' ְְֱִִִֵֵֶַָָֹמה

ׁשהם מאה אּלא אֹומרֹומה והּוא ּברכֹות מאה ְְְֵֵֵֶֶָָָָָ

ÌkÓ ‰‡Óeמאה ׁשהם מּכם ׁשּנעׂשים ּפרּוׁש ≈»ƒ∆ֲִִֵֵֵֶֶֶַָ

יֹום ּבכל eÙc¯Èּברכֹות לֹומר¯··‰ וחזר ,eÏÙ�Â ְְָָ¿»»ƒ¿…ְַַָ¿»¿

ÌÎÈ·È‡'וגֹו·¯ÁÏׁשאמרּו חז"ל למאמר נתּכּון , …¿≈∆ְ∆»∆ְְְֲִֵֶַַַַַָ

ּכאּלּו וכּו' ׁשמע קריאת הּקֹורא ּכל ה'.) ְְְְְִִֵַַַָָ(ּברכֹות

אל רֹוממֹות ּדכתיב וכּו' ּפיפּיֹות חרב ְְְִִִִֵֵֶֶאֹוחז

ראׁשֹון ּפסּוק והּנה ּבידם ּפיפּיֹות וחרב ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָּבגרֹונם

ב ּופסּוק מהּמעׂשה, המסּובב יעּוד ּבֹו 'רמז ְֲִֵֶַַַַָָָ

ואֹומרֹו המקּדׁש, מהּדּבּור המסּובב È˙È�Ùeיעּוד ְְְְִִֵַַַָָֻ»ƒƒ

ÌÎÈÏ‡הּבאה ההצלחה ּתכלית הּכתּוב ּפרׁש ¬≈∆ְְִֵֵַַַַַָָָָָ

ּפרּוׁש אליכם ּופניתי ואמר האֹויבים ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָמּכליֹון

ׁשרׁשם אל הּקדּׁשה ניצֹוצי ּכל יפנּו נֹופל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּכׁשּזה

וכּנה אֹותם, המקּבצים יׂשראל ּכללּות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשהם

חלק ׁשהם לצד יתּבר אליו הּקדּׁשה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻניצֹוצי

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין וירּבּו. יפרּו ּובזה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָה'

ּומה מאד, וּירּבּו וּיפרּו ּבּה וּיאחזּו וּיּגׁש) ְְְֲִִִֵַַַַַַָָֹ(סֹוף

ּבּפסּוק מׁשרים) (מּגיד למהרי"ק הּמּגיד ִִִֵֵֵֶַַַַַָָּׁשּפרׁש

וגֹו': ּפרּו יׂשראל ּובני וגֹו' יֹוסף ְְְְִֵֵֵַָָָָוּימת

„BÚּבאֹומרֹו ּבהּבטלÈ˙È�Ùeירצה ּכי וגֹו' ְְְִֶ»ƒƒְְִִֵָ

ּכמאמר הּמבּדיל מס ׁשהּוא ְְֲִֵֶַַַָָָָהאֹויב

מבּדילם היּו עונתיכם אם ּכי נ"ט) ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹ(יׁשעיה

ּבנּו: ה' ויּדבק יפנה אז הּמס ּבהסרת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָוגֹו'

„BÚהאמּור ּבּדבר יׁשּתּדלּו ּכׁשּיׂשראל ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָירצה

האדֹון אחד, ּבחלק לּמפסיק ׁשּיׁשנֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָהגם

ּכחנּו וירּבה ויגּדיל הּמפנה מחלק לנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻיפנה

וגֹו': והקימתי ואז הּמס ּכלֹות עד האֹויב ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹנגד

„BÚירצהÌÎÈÏ‡ È˙È�Ùeז"ל ּדבריהם ּפי על ְִֶ»ƒƒ¬≈∆ְִִֵֶַ

הּצּדיקים ׁשעׁשּוע ּכי ש"ג) ח"ג (ּבּזהר ְִִִַַַַַַַַֹֹּבּזהר

הּׁשני לילה ּבחצי הּוא מּמּנּו למעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשאין

ּבין ּכסאֹו על יֹוׁשב הּוא ּברּו ְִֵֵֶַַָָׁשהּקדֹוׁש

ּומגּלה אחד ּפרּגֹוד ּומסיר עדן ׁשּבגן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּצּדיקים

ההׁשּתֹוקקּות ּולרב הּנערב ּפנימי אֹור ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹלהם

עד לּנׁשמֹות הערבּות הרגׁש הפלגת ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹועצם

נפׁשֹות והם אֹורֹות מהם ונֹוׁשרים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָׁשּמתעּלפים

ׁשם יעּין להאיר הּתחּתֹון לעֹולם ְְְְִֶַַַָָָָֻׁשּיֹורדֹות

מה והּוא ּבלק). (ּפרׁשת חדׁש ּבזהר ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּדבריהם

ׁשעׁשּוע על ׁשהּוא אליכם ּופניתי ּבּמאמר ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּׁשרמז

לצד ּפנּיה לׁשֹון ואמר הּנזּכר, ּומפלא ְְְְְְִִַַַַַָָָָֻהּגדֹול

ּדכתיב מׁשּתּנה אינֹו הּוא ּברּו ְְִִִֵֶֶַָָָׁשהאדֹון

ׁשּמגּלה(מלא אּלא ׁשניתי לא ה' אני ג') כי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹ

ּׁשאינם מה ּכפי ויסּתיר יחּפץ אׁשר את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹמאֹורֹו

להאיר אליכם ּופניתי אמר לזה להּׂשיג, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָראּויים

עיניכם יראּו הּנסּתר הּפנימי אֹור ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָלמּולכם

ואֹומרֹו לּבכם. ‡˙ÌÎויׂשמח È˙È¯Ù‰Âרמז ְְְְְִִֶַ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ַָ

ההתעּלפּות לצד מהם הּנֹוׁשרֹות ְְְְִִֵֶַַַַַלּניצֹוצֹות

ואֹומרֹו ‡˙ÌÎּכאמּור. È˙Èa¯‰Âׁשּלא ּפרּוׁש ְְָָ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ֵֶֹ

ימעט מהם הּנׁשמֹות נׁשירת לצד ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹּתחׁשב

ׁשּיתרּבה אתכם והרּביתי אמר לזה ח"ו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹורם

הּנׁשירה וסֹוד ,מל ּפני ּכאֹור אֹורכם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָאדרּבה

ירּבה ּכי אֹו הּדרכים מּב' ּבא' ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָאּולי

הּקֹודם אֹור ּכי אֹו והֹותר, ׁשּיהיה עד ְְִִֵֵֶֶַַָאֹורם

ּתֹוציאּו חדׁש מּפני ויׁשן חדׁש אֹור מּפני ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָיּדחה

הּמחין ּכי המקּבלים ּבדברי האמּור ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּכּסדר

הּנֹוׁשר ונמצא ּדקטנּות מחין ידחּו ְְְְְְִִִִֵַַַָֹּדגדלּות

והרּביתי אֹומרֹו והּוא ההתרּבּות לצד הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַמהם

ְֶֶאתכם:

„BÚּבאֹומרֹו ‡˙ÌÎירצה È˙Èa¯‰Âלׁשֹון ְְְִֶ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְ

(ׁשמֹות אֹומרֹו ּדר על והּוא ְְְֶֶַַָרּבנּות,

קדֹוׁש וגֹוי ּכהנים ממלכת לי ּתהיּו ְְְֲִִִֶֶַָֹי"ט)

ּכהני הּמלאכים על ׁשהגּדילם ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּופרׁשנּוהּו

ּוגדֹולי הּמל קרֹובי הם ׁשּיהיּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַעליֹון

על הבטיח ּכאן והקימתי ואֹומרֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹהעליֹונים.

ׁשּיעלה עפר לׁשֹוכני ּכרּותה ׁשּברית ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהּתחּיה

ּדוקא ּכי ה' ואמר מּקברֹותיהם אֹותם ְְְִִִֵֶַַָָָה'

(ּכתּבֹות ז"ל אֹומרם ּדר על ּתֹורה, ְְְְֵֶֶַָָֻללֹומדי

מחּיהּו, ּתֹורה טל ּתֹורה ּבטל העֹוסק ּכל ְְֵֵַַַָָָָקי"א)

ּבאֹומרֹו ׁשרמז הּדברים הם הן ּכי ְְְְִִֵֵֶַַַָָואּולי

È˙È¯a ˙‡ È˙ÓÈ˜‰Âּכי אּתכם, הּתֹורה ׁשהּוא «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְִִֶֶַָ

חּיים: הם הּתֹורה אּתם ה' יצו אׁשר ְֲִִֵֶַַַַַָָּבּטל

„BÚ('צ (סנהדרין אֹומרם ּדר על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָנתּכּון

לאבֹותיכם לתת נׁשּבעּתי אׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָּבּפסּוק

והּוא הארץ את לרׁשת יעמדּו עצמם ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהאבֹות

לקּים ה' ׁשּנׁשּבע ּברית ׁשאֹותּה ּכאן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמאמרֹו

ּתנאי המקּים ּכל ּבידם ועד לעֹולם ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָהארץ

ּברית ּבידֹו לקּים האבֹות עם ה' יחּיהּו ְְְְִִֵֵַַַָָָָהּכתּוב

ועד: לעֹולם ְֶֶָָָָהארץ

„BÚאת החּיים ּבצרֹור הּנׁשמֹות ּגניזת ְְְִִִֶַַַַַָָרמז



izewgaל zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

i"yx£ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â∑מּמּני מזּדעזעים ּתהיּו ולא מּכם ּכאחד ּבגןֿעדן עּמכם מּמּני?,אטּיל ּתיראּו לא יכֹול ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לאלהים" לכם "והייתי לֹומר: החיים.ּתלמּוד אור ְְִִִֵֶַַָָֹ

(âé)íéøöî õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
íëúà CìBàå íëlò úèî øaLàå íéãáò íäì úéäî¦«§¬Ÿ¨¤−£¨¦®¨«¤§ŸÆŸ´Ÿª§¤½¨«¥¬¤§¤−

ô :úeiîîB÷«§¦«
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡∑ּבי ׁשּתאמינּו אני אּלה,ּכדאי ּכל לעׂשֹות יכֹול מצרים,ׁשאני מארץ אתכם הֹוצאתי ׁשהרי ¬ƒ¡…≈∆ְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּגדֹולים נּסים לכם ויּתיר∑ËÓ˙.ועׂשיתי הּׁשֹור מראׁש ּתצא ׁשּלא הּמֹוסרה המעּכבים העל ראׁשי ּבׁשני יתד ּכמין ְְִִִִִֶָָ……ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ב)ּכמֹו,הּקׁשר כז ּומטֹות"(ירמיה מֹוסרֹות ל "עׂשה ּבלע"ז,: זקּופה∑˜eiÓÓB˙.קביליי"א החיים.ּבקֹומה אור ְְְֲֵֵֶֶַַַֹ¿ƒְְָָ

(ãé)úåönä-ìk úà eNòú àìå éì eòîLú àì-íàå§¦¬Ÿ¦§§−¦®§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ
:älàä̈¥«¤

i"yx£ÈÏ eÚÓL˙ ‡ÏŒÌ‡Â∑:אֹומר ּכׁשהּוא הּמצֹות? לקיּום יכֹול חכמים, מדרׁש ולדעת ּבּתֹורה עמלים להיֹות ¿ƒ…ƒ¿¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבּתֹורה עמלים להיֹות לי"? תׁשמעּו "ואםֿלא מקּים: אני מה הא אמּור! מצֹות קּיּום הרי – וגֹו'" תעׂשּו ,"ולא ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹ

ּבנמרֹוד וכן ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו את הּמּכיר זה אּלא לי אין "לי"? לֹומר ּתלמּוד ט)ּומה י "ּגּברֿציד(בראשית : ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
ה'" סדֹום,לפני ּבאנׁשי וכן ּבֹו, למרד ּומתּכּון יג)ׁשּמּכירֹו יג רּבֹונם(בראשית את מּכירים – מאד" לה' וחּטאים "רעים : ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּבֹו למרד ˙eNÚ.ּומתּכּונים ‡ÏÂ∑(ת"כ)ּתלמדּו עברֹות,מּׁשּלא ׁשּתי הרי ּתעׂשּו; החיים.לא אור ְְְִִִַֹ¿…«¬ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַֹֹ

Ú¯‡Ó‡יג ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
¯È� ˙È¯a˙Â ÔÈc·Ú ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓlÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¡≈¿«¿ƒ¿«»ƒƒ
:‡˙e¯ÈÁÏ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â ÔBÎpÓ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿¿«»ƒ»¿¿≈»

È˙יד Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ¿»«¿¿»
:ÔÈl‡‰ ‡i„ewt Ïk»ƒ«»»ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יתיחס ּברית לּה הּמתיחס ּבחינה ּכי וידּוע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָה'.

אֹומרֹו והּוא ׁשלֹום לּה ּכן ‡˙ּגם È˙ÓÈ˜‰Â ְְֵַָָ«¬ƒ…ƒ∆

È˙È¯aּגם אּתכם. הּנׁשמֹות עֹולם יסֹוד ׁשהּוא ¿ƒƒְְְִֶֶַַָָ

יׂשראל ּבכנסת העֹולמים חי זּוּוג ּכלל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבזה

הּוא ּכי יבין והּמׂשּכיל הּנׁשמֹות, ּכללּות ְְְְִִִִֶַַַָָָׁשהיא

הּנׁשמֹות: מנּוחת ּתכלית ְְְִֶַַַָזה

B¯ÓB‡ÂÔLB� ÔLÈ ÌzÏÎ‡Âלסעּדת רמז ּכאן , ¿¿«¬«¿∆»»»ְִַַָָֻ

המׁשּמר מּיין ה' ׁשּיטעימם הּבא ְְִִִֶַַַַָָָָֻעֹולם

ׁשל מּבׂשרֹו ּגם ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבענביו

קּדמֹו ׁשּלא ּכזה נֹוׁשן יׁשן ל ואין ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹלויתן,

האדם: לבריאת קדם ּבעֹולם ְִִֶַָָָָָָָֹּדבר

B¯ÓB‡Âe‡ÈˆBz L„Á È�tÓ ÔLÈÂמה מּלבד . ¿¿¿»»ƒ¿≈»»ƒְִַַ

ּדר על עֹוד ירמז למעלה ּבֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹּׁשּפרׁשּתי

וימנע ּבּפסּוק י"ב) (חגיגה ז"ל ּׁשאמרּו ְְְֲִִֶַַַָָָמה

ּברּו הּקדֹוׁש ּברא ׁשּבֹו אֹור ּכי אֹורם ְִִֵֶַָָָָָָמרׁשעים

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּגנזֹו ּבראׁשית מעׂשה ְְֲִֵֵַַָָָהּוא

ראּויים ׁשאינם הרׁשעים ׁשראה לפי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָלּצּדיקים

ׁשהּוא ויׁשן אֹומרֹו והּוא וכּו', ּבֹו ְְְְְְִֵֶַָָלהׁשּתּמׁש

אחריו ׁשּנתחּדׁש החדׁש זה לאֹור ׁשּקדם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹור

ּתֹוציאּו ּפרּוׁש ּתֹוציאּו חדׁש מּפני אֹומרֹו ְְְִִִֵֵָָוהּוא

ּבֹו: להׁשּתּמׁש ּגנזיו ְְְִִֵֵַָָמּבית

B¯ÓB‡ÂÈ�kLÓ Èz˙�Âדר על ירצה וגֹו'. ¿¿¿»«ƒƒ¿»ƒְְִֶֶֶַ

ׁשעתיד ע"ה) (ב"ב ז"ל ֲִֶַָָָמאמרם

הּׁשמים, מן מׁשּכן להֹוריד הּוא ּברּו ְְִִִִַַַָָָָהּקדֹוׁש

ויׁש מּׁשהם, ׁשהּוא ׁשאמרּו ז"ל מרּבֹותינּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹויׁש

ּוכאֹומרֹו מּיׁשּפה, ׁשאמרּו ז"ל ְְְְִֵֵֶֶַָָמרּבֹותינּו

ּכ ה' מקּדׁש ה' ּפעלּת ט"ו) ידי,(ׁשמֹות ֹוננּו ְְְְִֶַַָָָ

אֹומרֹו ÌÎÎB˙aוהּוא È�kLÓ Èz˙�Âּפרּוׁש ְְ¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿∆ֵ

ּבתֹוככם ואּתנהּו אֹורידהּו ידי ׁשּכֹוננּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָמׁשּכן

תגעל ולא ּכאֹומרֹו הּדבר יעמד עֹולם עד ְְְְֲִֵַַַַָָָָֹֹּומאז

הארץ: מן הּטמאה רּוח יעביר ּכי אתכם ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֻנפׁשי

„BÚ('כ (במדב"ר ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַָירצה

ׁשהּמלאכים וגֹו' ליעקב יאמר ּכעת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבּפסּוק

ׁשֹואלים והּמלאכים ּמּבפנים והּצּדיקים ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָמּבחּוץ

אֹומרֹו והּוא אל ּפעל מה הּצּדיקים Èz˙�Âאת ְְִִֵֶַַַַָ¿»«ƒ

È�kLÓהּמלאכיםּבתֹוככם מחנה יהיה ׁשּלא ƒ¿»ƒְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

ּוביני: ּביניכם ְִִֵֵֵֶַמפסיק

ÌÎÎB˙a.יב) ÈzÎl‰˙‰Â B¯ÓB‡Âּדר על ¿¿¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆ֶֶַ

ּובנֹותיכם, ּבניכם ונּבאּו ג') (יֹואל ְְְְְִֵֵֵֶֶאֹומרֹו

רּוח והּוא ּבתֹוכם מתהּל יתּבר אֹורֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשּיהיה

ה' עם י"א) (ּבּמדּבר אֹומרֹו ּדר על ְְְִֵֶֶַַַַַָהמנּבא

עליהם: רּוחֹו את ה' יּתן ּכי ְֲִִִִֵֵֶֶנביאים

„BÚ(ל"א (ּתענית ז"ל אֹומרם ּדר על ְְֲִִֶֶֶַַָירצה

מחֹול לעׂשֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֲִַַָָָָעתיד

יראה אחד וכל ּבתֹוכם ה' ויׁשב ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָלּצּדיקים

אֹומרֹו והּוא ואנוהּו אלי זה ויאמר ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָֹּבאצּבעֹו

ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Âלצד הליכה לׁשֹון ואמר ¿ƒ¿««¿ƒ¿¬∆ְְְֲִַַָָ

הּיֹוׁשבים נׁשמֹות לזּון יתּבר אֹורֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּיתהּל

ואֹומרֹו הליכה, יּקרא ÌÎÏסביביו È˙ÈÈ‰Â ְְְֲִִִֵָָָ¿»ƒƒ»∆

ÌÈ‰Ï‡Ïואּולי ואנוהּו אּלי זה מאמרם הּוא ≈…ƒְְְֲִֵֵֶַַַָָ

נוה הם עצמן ׁשהּצּדיקים נוה לׁשֹון ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשרמז

ּביניהם, ּדר ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֵֵֶֶֶַָָָׁשל

ÌÚÏואֹומרֹו ÈÏ eÈ‰z Ìz‡Âקרֹובים הם ׁשּיהיּו ְְ¿«∆ƒ¿ƒ¿»ְְִִֵֶ

הּׁשמים: צבא מּכל ְִִֵַַָָָיֹותר

„BÚּבאֹומרֹו ÌÈ‰Ï‡Ïירצה ÌÎÏ È˙ÈÈ‰Âלצד ְְְִֶ¿»ƒƒ»∆≈…ƒְַ

מּפי הּוא אלהּותֹו אמּונת הּזה ּבּזמן ְֱֱִִִֶַַַָֹּכי

ׁשּכל ּבאים ימים הּנה ּכי אמר לזה ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהּנביאים,

ה' ּכי וידעּו יתּבר אלהּותֹו להם יּכר ה' ְְְֱִִֵֶַַַָָֹֻעם

לאלהים לכם והייתי מאמר והּוא האלהים ְְֱֲִִִִֵֶַַָָָֹֹהּוא

זֹו ׁשהּכרה ּולצד עצמם מּצד אלהּותֹו ְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹׁשּיּכירּו

ּבּיֹום י"ד) (זכריה ּדכתיב הּנבראים לכל ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָיׁשנה

אמר לזה אחד, ה' יהיה eÈ‰zההּוא Ìz‡Â ְִֶֶֶַַָָָ¿«∆ƒ¿

ÌÚÏ ÈÏלֹו יהיּו לא ּבּכל ׁשוה ׁשההּכרה הגם ƒ¿»ְֲִֶַַַַָָָָֹֹ

יׂשראל: ּבני עם אּלא ְְְִֵֵֶַַָָלעם

B‚Â'.יג) '‰ È�‡ B¯ÓB‡Âּדר על יתּבאר ¿¿¬ƒ¿ְִֵֶֶַָ

ולא ּבּפסּוק י"ב) (ּברכֹות חז"ל ְְֲַַַַַָָֹמאמר

יׂשראל את העלה אׁשר ה' חי עֹוד ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָיאמר

ה' חי ׁשּיאמרּו היא ׁשהּכּונה וגֹו', ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹמּמצרים

ּומּכל מצרים מארץ יׂשראל העלה ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאׁשר

אֹומרֹו והּוא ‰'הארצֹות È�‡'וגֹוÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ ְְֲָָ¬ƒְ¬∆≈ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡מצרים יציאת ּכנגד זה ∆¿∆≈∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֶֶֶַַ

אמר הארצֹות מּכל אתכם העלה אׁשר ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָָָָּוכנגד

ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי וגֹו', עּלכם מטת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֻואׁשּבר

אׁשר אלהי ה' אנכי כ') (ׁשמֹות ְֱֲִֶֶַָָֹֹּבּפסּוק

יתּבאר עבדים מּבית מצרים מארץ ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהֹוצאתי

ׁשם: יעּין עצמֹו האפן על ּכן ּגם ְְֵֶַַַַַָָָֹֻהּכתּוב

B‚Â'.יד) eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Âהיכן לדעת צרי ¿ƒ…ƒ¿¿¿ִֵַַָָָ

הּפרׁשה ּבתחּלת הּׁשמיעה על ּבתנאי ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָנצטּוּו

תׁשמעּו לא ואם הּתנאי ּבכפל לֹומר ְְְְְְִִֶֶֶַַַַֹֻׁשּיצּדק

ּבחּקתי מּואם אּלא להתחיל צרי היה ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹֻולא

להעיר הּכתּוב נתּכּון ּכאן ּכי ונראה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּתמאסּו,

ּבחּקתי אם הּדברים ּבתחּלת ּׁשאמר מה ְְְִִִִִֶַַַַַָָֹֻּכי

רׁשם ולזה הּתֹורה עסקי על היא ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּכּונתֹו

מצוה ואיזֹו הּׁשמיעה ׁשלילת ְְְְְְִִִִֵַַַָָָּבהפּכּיּותּה

הּתֹורה עסק אֹומר הוי אזן ּבׁשמע ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּתלּויה

ּותחי ׁשמעּו נ"ה) (יׁשעיה אֹומרֹו ּדר ְְְְְִִֶֶַַָעל

א') (מׁשלי לקח ויֹוסף חכם יׁשמע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָנפׁשכם,

מה לכל ּבחּקתי ּבמאמר ה' ׁשּנתּכּון ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָֹֻּולצד

המׁש ּכל ּתלה הּתנאי ּבכפל ּבּה, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּפרׁשנּו

הּתֹורה: העּדר מּסּבת ְִִֵֶַַַָָהרע
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ּבעּקר החיים.ּכֹופר אור ִֵָָ
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

„BÚׁשמירת ׁשלילת לֹומר ה' ׁשרצה ְְְִִֶַַַַָָלצד

לזה יתּבר רצֹונֹו עׂשֹות ּומאּון ְְְֲִִֵֶַַָָהּמצוֹות

לצד היא הּדבר ׁשּסּבת ואמר הּסּבה ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָהקּדים

(קּדּוׁשין ז"ל אֹומרם ּדר על ּתֹורה, למדּו ְְִִֶֶֶַָָָֹׁשּלא

ּבראתי הרע יצר לכם ּבראתי הקב"ה אמר ִִֵֶֶַַָָָָָָָל')

מהּיצר לּנצל ּתקוה אין ּכי הרי ּתבלין, ּתֹורה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלֹו

מהּתֹורה ּוכׁשּיׁשלל הּתֹורה זּולת עסק ידי ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֻעל

הרע: ליצרֹו אזנֹו ְְְִֶַַָָיּטה

„BÚׁשהֹול ּכל ּכי נרּדם, לב להעיר ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָנתּכּון

ידיעת מּמּנּו ׁשהׁשלל וּדאי טֹוב לא ְְְִִֶֶֶֶַַַַֹֻּבדר

ּכי מעבֹודתֹו, והּנמׁש וטֹובֹותיו ב"ה ְְְֲִִֵֵַַָָָהּבֹורא

ידידּות מערבּות א' חלק אדם יּׂשיג אם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבוּדאי

יבז עליֹון אֹור מענפי ענף מתיקּות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָנעימּות

ּבער הּמלכים מל הּזה ּבעֹולם היֹות ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָּבלּבֹו

ּבאֹומרֹו ה' ּׁשהעיר מה והּוא אחת, מצוה ְְְְִִִֵֶַַַָקּיּום

ÈÏ eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Âאז הבנה לׁשֹון ּפרּוׁש ¿ƒ…ƒ¿¿ƒְֲֵָָָ

אבל וגֹו' תעׂשּו ׁשּלא לכם חֹוׁשׁש ׁשאני ְֲֲֲִֵֶֶֶַָָֹהּוא

מאמר והּוא לחּוׁש, אין אֹותי ותדעּו ּתבינּו ְְְֲִִִֵֵַַָָאם

ּדעת: מּבלי עּמי ּגלה לכן ה') (יׁשעיה ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָהּנביא

„BÚאֹומרֹו עֹוד ּבהעיר ‡˙ירצה eNÚ˙ ‡ÏÂ ְְְִִֶָ¿…«¬≈

,Ïkּבחּקתי אם ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה לפי »ְְְִִִֵֶַַַַָֹֻ

לֹומר ׁשּיכּון הּדרכים מן ּבאחד וגֹו' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּתלכּו

ּכי מּיצרֹו ּבטּוח יהיה הּתֹורה עסק ידי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשעל

אמר לזה כ"א) (סֹוטה ּומּצלא מגנא ְֵֶַַַָָָָָָָהּתֹורה

לי ּפרּוׁש לי תׁשמעּו לא ואם הּתנאי ְְְְְִִִִֵֶֶַַֹּבכפל

יהיה לא אם הּתֹורה ׁשּילמדּו ׁשהגם ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹלׁשמי,

הּמצותהּלּמּוד ּכל את יעׂשּו ולא יתּבר לׁשמֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹ

ויבֹואּו הרע יצר מּיד מּציל אין ּפרּוׁש ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהאּלה,

ּתֹורה אּלא מהּיצר מּציל ׁשאין עברֹות, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלידכם

ְִָלׁשמּה:

„BÚהגם לּתֹורה יׁשמעּו לא ׁשאם ְְְֲִִִֶֶַַָֹירצה

מן הּוא הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות ְְֲִִִֶַַַָׁשּיסּכימּו

ּדקּדּוקי ּדעת הּׂשיג יּוכל לא ּכי האפׁשרּות, ְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהאי

על ּגם מהּכׁשל, יּמנע ולא ּופרטיהם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמצוֹות

הּתֹורה זאת ק"י) (מנחֹות ז"ל אֹומרם ְְֶֶַָָָֹּדר

חרּבן ּבזמן אפּלּו ּבתֹורה העֹוסק ּכי וגֹו' ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֻלעלה

ּכן ּׁשאין מה הּמצוֹות ּכל לקּים יכֹול ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּבית

את יעׂשּו ׁשּלא ּבוּדאי ּבּתֹורה יעסקּו לא ְְֲִֵֶַַַַַַָֹֹאם

הּמצֹות: ְִַָּכל

„BÚּתבת ּבאֹומרֹו אטימתנתּכּון ּכי להעיר לי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ

לדּבר ׁשּבא ּכמי הּוא ּתֹורה מּדברי ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹאזן

אליו לׁשמע וימאן העֹולם מל האדֹון ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעּמֹו

אֹומרֹו ÈÏוהּוא eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Âאין לי ּפרּוׁש ְְ¿ƒ…ƒ¿¿ƒִֵֵ

לׁשמע: רֹוצים ְִִֶַַֹאּתם

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על הּכתּוב ְְִֵֶֶַַָָָיתּבאר

עזבּו ואֹותי ּבּפסּוק א') איכה אלׁשי)ְְְִִֵַַָָָ

הרי ע"כ וכּו' ּכּנֹור לתֹופס מׁשל וגֹו' ְְְְֲִִֵֵָָָותֹורתי

זרה עבֹודה עֹובדי ב"מ יׂשראל ׁשּיהיּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָׁשהגם

לא ּבּתֹורה עֹוסקים ויהיּו העברֹות ּכל ְְְְֲִִִֵַָָָֹועֹוׂשים

להקּדים ה' ּׁשּנתחּכם מה והּוא הּבית נחרב ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָהיה

‡Êולֹומר ÈÏ eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Âלא ׁשאם הּוא ְַ¿ƒ…ƒ¿¿ƒ»ִֶֹ

ּפרענּות לכם יּמׁש הּמצֹות ּכל את ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻתעׂשּו

ׁשּלא הגם ּתׁשמעּו אם אבל ּבענין, ְְְֲֲִִִֶַָָָָָֹהאמּור

ּכּנֹור ּכתֹופׂש ּדינם יהיה וגֹו' ּכל את ְְְֲִִִֵֵֶַָָתעׂשּו

ּבדבריהם: האמּור ְְְִֵֶָָוכּו'

„BÚ'ה ׁשּיֹודע לצד הּדר זה על ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַירצה

הרע יצר ותחּבּלֹות האדם לב ְְְְֵֵֶַַַָָָָֻמחׁשבֹות

ּכנגד ּתֹורה ּדּברה לזה האדם עם ּכניסתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָוסדר

והּנה הּפּתּוי, ּתחּלת ּכנגד והתחיל הרע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָיצר

ׁשאיׁש לצד ּכי רּבֹות ּפעמים ל ּכתבּתי ְְְְְִִִִֶַַַָָָּכבר

יצר ׁשל עצתֹו ּתּכֹון לא לה' קרֹובים ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹיׂשראל

ׁש עד הרע עׂשֹות אליו לדּבר ּירחיקהּוהרע ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ

אביו מּבית הּקטן את ּכגֹונב מעט ְְְִִֵֵֶַַַָָָמעט

ּבתחּלה כן ּכמֹו מעט מעט מֹוׁשכֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָׁשּבתחּלה

הּבא הּדבר נכֹון ּכי אליו לדּבר הּיצר ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיתחיל

יחּוׁש ּכמֹו מי ּבּתֹורה הּכתּוב ּכל ה' ִֵֵַַָָָָָמאת

ּכּמה חכמים ּׁשהֹוסיפּו מה אבל ה' ְְֲֲִִִֵֶַַָָָלדברי

ּכי יאמר מי האּסּור וענפי ּוׁשמירֹות ְְְְִִִִִֵַַָָֹּגדרים

אחריהם להרהר אזנֹו ּוכׁשּיּטה הּבֹורא, צּוה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָכן

הּמצֹות רּבים אליו יאמר ּכי להּכֹותֹו ְְִִִִֵַַַַָֹיֹוסיף

ּולצד וענפיהם עׂשה מצֹות רמ"ח מּמ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָהאּלה

ּבֹו: יּכה יּוכל מה' מעט מרחק האדם ְְֱֵֶַַַָָָָֻהיֹות

„‚�Îeאמר אּלּו ּפּתּויים ˙eÚÓLב' ‡Ï Ì‡Â ¿∆∆ִִֵַָ¿ƒ…ƒ¿¿

ÈÏ,חכמים ּדברי קּבלת על מדּבר ּכאן ƒְְֲִִֵֵַַַַָָָ

והאיׁש י"ז) (ּדברים אֹומרֹו ּדר על ְְְְִִֶֶַָָוהּוא

האיׁש ּומת וגֹו' ׁשמע לבלּתי בזדֹון יעׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹאׁשר

המהרהר ּכל ּדר על לי לֹומר ודקּדק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָההּוא,

(סנהדרין הּׁשכינה אחר מהרהר ּכאּלּו רּבֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָאחר

ׁשהּדבר ּתדע תׁשמעּו, לא ואם אמר לזה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹק"י)

הּמה: ה' היכל החכמים ּכי ועֹוד נֹוגע, הּוא ְֲִִִֵֵֵַַַָָלי

„‚�Îeמצֹות על ּבעיניו ׁשּמרּבה הּב' ּפּתּוי ¿∆∆ְְְִִֵֶֶַַָֹ

אמר הם רּבים ּכי ˙eNÚעׂשה ‡ÏÂ ֲִִֵֵַַָ¿…«¬

Ïk ׁשּכל‡˙ לֹומר נתּכּון ּגם האּלה, הּמצות ≈»ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּלא ּבוּדאי רּבֹותינּו ּבדברי מאמין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹׁשאינֹו

הּמצֹות סדר ּכי הּמצֹות מּכל אחת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיעׂשה

והמסרב ראׁשֹונים ּגבלּו אׁשר הּוא ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָואמּתּותּה

מצות מּכל אחת אפּלּו ּבידֹו אין להם ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹלׁשמע

ׁשאמר ּכּסדר תעׂשּו לא ואם אמר לא ולזה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹה'

לא מאם נמׁש ׁשּזה לצד זה ׁשאחר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבּפסּוק

ְְִתׁשמעּו:

B‚Â'.טו) È˙wÁa Ì‡Âאמר לּמה לדעת צרי ¿ƒ¿À…«¿ִַַַָָָָָ

ּבתחּלת ׁשאמר ואם על סמ ולא ְְְְִִִִֶַַַַָָֹואם

אֹומרֹוהעני עֹוד לֹומרן, צרי ׁשהיה ּבחּקתי ְְְִִֶַַָָָָָֹֻ

ּתּכֹון לא ׁשלילתם על ּכי ּתמאסּו חּקתי ְְְִִִִִַַָָָֹֹֻואם

לּה. הּסמּוכה מׁשּפטי את ואם ּכמאמר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּבי"ת

לּמה עֹוד ואם, לֹומר ב' ּפעם חזר לּמה ְִַַַַָָָָָעֹוד

ויאמר ּומׁשּפטים חּקים יחד הּכתּוב ּכלל ְְִִִַַַַַָָָֹֹֻלא

עֹוד וגֹו', ּתגעל אֹו ּתמאס ּומׁשּפטי חּקתי ְְְְְִִִִַַַָָֹֻואם

ּוגעילת לחּקֹות הּמאיסה הּכתּוב יחד ְְִִִֵַַַַָָָָֻלּמה

מאיסה ׁשהזּכיר אחר עֹוד לּמׁשּפטים, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָנפׁש

ּגם ּומה עׂשת לבלּתי לֹומר ּצר מה ְְְֲִִִֶַַַַָֹּוגעילה

הּמצות, ּכל את תעׂשּו ולא למעלה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹּׁשּכתב

ׁשהּוא מהּדרכים ּבאחד ּבֹו ׁשּפרׁשנּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָוהגם

יתחּיב זה ּכל עם אליו, ּׁשּקדם מּמה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהמׁש

ּכּונת היא מה עֹוד הּכתּוב. מׁשמעּות ְִִַַַַַָָָיּׁשּוב

וגֹו': להפרכם ְְְְְֶַאֹומרֹו

ÔÎ‡הרע יצר ּפּתּוי ּכנגד הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ויתחּכם ּתעׂשה לא מצוֹות לבּטל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹהמפּתה

ׁשהם מצוֹות אדם מּדעת להרחיק ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָלהתחיל

יאמר אֹו ּדרכים מּב' ּבאחד טעם ּבלא ְְְִִֶַַַָָָֹֹֻחּקה

אֹותם ׁשּיאמר הּדברים יאמנּו לא ּכי ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאליו

ׁשאמרם ׁשּנאמין יהיה לּו יאמר אֹו עֹולם, ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאלהי

הּנׁשמע אל יכּון ולא ּכפׁשטן הּדברים ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹאין

אז הּמסית לדברי אזנֹו אדם ּוכׁשּיּטה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהם,

טעם להם ׁשּיׁש ּבמצוֹות ּגם אליו לדּבר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָיֹוסיף

ּבכל ה' ּפי עֹוברֹו הּנקל ויהיה ה' ְְְְְְִִִֵֶַַָָּבמצות

ּכיון לֹו ׁשּיראה ּפגּומים מּטעמים ְְְִִִֵֶֶֶַָָׁשהּוא

לא הּיצר אׁשר ּובעברה מהּקדּׁשה, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּנתרחק

העברֹות מאֹותם להֹוכיח יחזר טעם לּה ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָֹימצא

ויאמר עליהם לעבר האדם זה הׁשרׁש ְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּכבר

על הּגיע וענׁש רע מה לי נא אמר ְֱֲִִִֵֶַַָָָֹֹאליו

ּתֹורה ׁשאסרה עברֹות ּכּמה על עברּת ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָאׁשר

ׁשהיתה עליהם עֹוברֹו ּתחּלת סּבת יזּכירהּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹולא

אליו, הּיצר ּבהֹוראֹות לֹו הּנׁשמעת ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָּבטענה

ויעבר עליו הּגֹוברת ּתאוה ּבעזר עּמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹויתאּמץ

יבֹוא הּנה ּוב' ּפעם ה' ּפי ׁשעבר ואחר ה', ְִִִֵֶַַַַַָָּפי

מעליו יקל יֹותר ּכי לֹו ההֹוגנת ּבטענה ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָעֹוד

לא ׁשאז ּבּכל ויכּפר מּומר יהיה אם ְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹהענׁש

אּלא הענׁש לכלל יבֹוא אם למעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹיעניׁשהּו
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ּבעּקר החיים.ּכֹופר אור ִֵָָ

Á¯z˜טו È�Èc ˙È Ì‡Â ÔeˆB˜z ÈÓÈ˜a Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿¿ƒ»ƒ«¿«≈
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:ÈÓÈ˜ ˙È ÔBÎ˙eÈ�L‡Ï¿«¿»¿»¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

„BÚׁשמירת ׁשלילת לֹומר ה' ׁשרצה ְְְִִֶַַַַָָלצד

לזה יתּבר רצֹונֹו עׂשֹות ּומאּון ְְְֲִִֵֶַַָָהּמצוֹות

לצד היא הּדבר ׁשּסּבת ואמר הּסּבה ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָהקּדים

(קּדּוׁשין ז"ל אֹומרם ּדר על ּתֹורה, למדּו ְְִִֶֶֶַָָָֹׁשּלא

ּבראתי הרע יצר לכם ּבראתי הקב"ה אמר ִִֵֶֶַַָָָָָָָל')

מהּיצר לּנצל ּתקוה אין ּכי הרי ּתבלין, ּתֹורה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלֹו

מהּתֹורה ּוכׁשּיׁשלל הּתֹורה זּולת עסק ידי ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֻעל

הרע: ליצרֹו אזנֹו ְְְִֶַַָָיּטה

„BÚׁשהֹול ּכל ּכי נרּדם, לב להעיר ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָנתּכּון

ידיעת מּמּנּו ׁשהׁשלל וּדאי טֹוב לא ְְְִִֶֶֶֶַַַַֹֻּבדר

ּכי מעבֹודתֹו, והּנמׁש וטֹובֹותיו ב"ה ְְְֲִִֵֵַַָָָהּבֹורא

ידידּות מערבּות א' חלק אדם יּׂשיג אם ְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבוּדאי

יבז עליֹון אֹור מענפי ענף מתיקּות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָנעימּות

ּבער הּמלכים מל הּזה ּבעֹולם היֹות ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָּבלּבֹו

ּבאֹומרֹו ה' ּׁשהעיר מה והּוא אחת, מצוה ְְְְִִִֵֶַַַָקּיּום

ÈÏ eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Âאז הבנה לׁשֹון ּפרּוׁש ¿ƒ…ƒ¿¿ƒְֲֵָָָ

אבל וגֹו' תעׂשּו ׁשּלא לכם חֹוׁשׁש ׁשאני ְֲֲֲִֵֶֶֶַָָֹהּוא

מאמר והּוא לחּוׁש, אין אֹותי ותדעּו ּתבינּו ְְְֲִִִֵֵַַָָאם

ּדעת: מּבלי עּמי ּגלה לכן ה') (יׁשעיה ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָהּנביא

„BÚאֹומרֹו עֹוד ּבהעיר ‡˙ירצה eNÚ˙ ‡ÏÂ ְְְִִֶָ¿…«¬≈

,Ïkּבחּקתי אם ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה לפי »ְְְִִִֵֶַַַַָֹֻ

לֹומר ׁשּיכּון הּדרכים מן ּבאחד וגֹו' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּתלכּו

ּכי מּיצרֹו ּבטּוח יהיה הּתֹורה עסק ידי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשעל

אמר לזה כ"א) (סֹוטה ּומּצלא מגנא ְֵֶַַַָָָָָָָהּתֹורה

לי ּפרּוׁש לי תׁשמעּו לא ואם הּתנאי ְְְְְִִִִֵֶֶַַֹּבכפל

יהיה לא אם הּתֹורה ׁשּילמדּו ׁשהגם ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹלׁשמי,

הּמצותהּלּמּוד ּכל את יעׂשּו ולא יתּבר לׁשמֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹ

ויבֹואּו הרע יצר מּיד מּציל אין ּפרּוׁש ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהאּלה,

ּתֹורה אּלא מהּיצר מּציל ׁשאין עברֹות, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלידכם

ְִָלׁשמּה:

„BÚהגם לּתֹורה יׁשמעּו לא ׁשאם ְְְֲִִִֶֶַַָֹירצה

מן הּוא הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות ְְֲִִִֶַַַָׁשּיסּכימּו

ּדקּדּוקי ּדעת הּׂשיג יּוכל לא ּכי האפׁשרּות, ְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהאי

על ּגם מהּכׁשל, יּמנע ולא ּופרטיהם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּמצוֹות

הּתֹורה זאת ק"י) (מנחֹות ז"ל אֹומרם ְְֶֶַָָָֹּדר

חרּבן ּבזמן אפּלּו ּבתֹורה העֹוסק ּכי וגֹו' ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֻלעלה

ּכן ּׁשאין מה הּמצוֹות ּכל לקּים יכֹול ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּבית

את יעׂשּו ׁשּלא ּבוּדאי ּבּתֹורה יעסקּו לא ְְֲִֵֶַַַַַַָֹֹאם

הּמצֹות: ְִַָּכל

„BÚּתבת ּבאֹומרֹו אטימתנתּכּון ּכי להעיר לי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ

לדּבר ׁשּבא ּכמי הּוא ּתֹורה מּדברי ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹאזן

אליו לׁשמע וימאן העֹולם מל האדֹון ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעּמֹו

אֹומרֹו ÈÏוהּוא eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Âאין לי ּפרּוׁש ְְ¿ƒ…ƒ¿¿ƒִֵֵ

לׁשמע: רֹוצים ְִִֶַַֹאּתם

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על הּכתּוב ְְִֵֶֶַַָָָיתּבאר

עזבּו ואֹותי ּבּפסּוק א') איכה אלׁשי)ְְְִִֵַַָָָ

הרי ע"כ וכּו' ּכּנֹור לתֹופס מׁשל וגֹו' ְְְְֲִִֵֵָָָותֹורתי

זרה עבֹודה עֹובדי ב"מ יׂשראל ׁשּיהיּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָׁשהגם

לא ּבּתֹורה עֹוסקים ויהיּו העברֹות ּכל ְְְְֲִִִֵַָָָֹועֹוׂשים

להקּדים ה' ּׁשּנתחּכם מה והּוא הּבית נחרב ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָהיה

‡Êולֹומר ÈÏ eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Âלא ׁשאם הּוא ְַ¿ƒ…ƒ¿¿ƒ»ִֶֹ

ּפרענּות לכם יּמׁש הּמצֹות ּכל את ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻתעׂשּו

ׁשּלא הגם ּתׁשמעּו אם אבל ּבענין, ְְְֲֲִִִֶַָָָָָֹהאמּור

ּכּנֹור ּכתֹופׂש ּדינם יהיה וגֹו' ּכל את ְְְֲִִִֵֵֶַָָתעׂשּו

ּבדבריהם: האמּור ְְְִֵֶָָוכּו'

„BÚ'ה ׁשּיֹודע לצד הּדר זה על ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַירצה

הרע יצר ותחּבּלֹות האדם לב ְְְְֵֵֶַַַָָָָֻמחׁשבֹות

ּכנגד ּתֹורה ּדּברה לזה האדם עם ּכניסתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָוסדר

והּנה הּפּתּוי, ּתחּלת ּכנגד והתחיל הרע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָיצר

ׁשאיׁש לצד ּכי רּבֹות ּפעמים ל ּכתבּתי ְְְְְִִִִֶַַַָָָּכבר

יצר ׁשל עצתֹו ּתּכֹון לא לה' קרֹובים ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹיׂשראל

ׁש עד הרע עׂשֹות אליו לדּבר ּירחיקהּוהרע ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ

אביו מּבית הּקטן את ּכגֹונב מעט ְְְִִֵֵֶַַַָָָמעט

ּבתחּלה כן ּכמֹו מעט מעט מֹוׁשכֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָׁשּבתחּלה

הּבא הּדבר נכֹון ּכי אליו לדּבר הּיצר ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיתחיל

יחּוׁש ּכמֹו מי ּבּתֹורה הּכתּוב ּכל ה' ִֵֵַַָָָָָמאת

ּכּמה חכמים ּׁשהֹוסיפּו מה אבל ה' ְְֲֲִִִֵֶַַָָָלדברי

ּכי יאמר מי האּסּור וענפי ּוׁשמירֹות ְְְְִִִִִֵַַָָֹּגדרים

אחריהם להרהר אזנֹו ּוכׁשּיּטה הּבֹורא, צּוה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָכן

הּמצֹות רּבים אליו יאמר ּכי להּכֹותֹו ְְִִִִֵַַַַָֹיֹוסיף

ּולצד וענפיהם עׂשה מצֹות רמ"ח מּמ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָהאּלה

ּבֹו: יּכה יּוכל מה' מעט מרחק האדם ְְֱֵֶַַַָָָָֻהיֹות

„‚�Îeאמר אּלּו ּפּתּויים ˙eÚÓLב' ‡Ï Ì‡Â ¿∆∆ִִֵַָ¿ƒ…ƒ¿¿

ÈÏ,חכמים ּדברי קּבלת על מדּבר ּכאן ƒְְֲִִֵֵַַַַָָָ

והאיׁש י"ז) (ּדברים אֹומרֹו ּדר על ְְְְִִֶֶַָָוהּוא

האיׁש ּומת וגֹו' ׁשמע לבלּתי בזדֹון יעׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹאׁשר

המהרהר ּכל ּדר על לי לֹומר ודקּדק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָההּוא,

(סנהדרין הּׁשכינה אחר מהרהר ּכאּלּו רּבֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָאחר

ׁשהּדבר ּתדע תׁשמעּו, לא ואם אמר לזה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹק"י)

הּמה: ה' היכל החכמים ּכי ועֹוד נֹוגע, הּוא ְֲִִִֵֵֵַַַָָלי

„‚�Îeמצֹות על ּבעיניו ׁשּמרּבה הּב' ּפּתּוי ¿∆∆ְְְִִֵֶֶַַָֹ

אמר הם רּבים ּכי ˙eNÚעׂשה ‡ÏÂ ֲִִֵֵַַָ¿…«¬

Ïk ׁשּכל‡˙ לֹומר נתּכּון ּגם האּלה, הּמצות ≈»ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּלא ּבוּדאי רּבֹותינּו ּבדברי מאמין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹׁשאינֹו

הּמצֹות סדר ּכי הּמצֹות מּכל אחת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיעׂשה

והמסרב ראׁשֹונים ּגבלּו אׁשר הּוא ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָואמּתּותּה

מצות מּכל אחת אפּלּו ּבידֹו אין להם ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹלׁשמע

ׁשאמר ּכּסדר תעׂשּו לא ואם אמר לא ולזה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹה'

לא מאם נמׁש ׁשּזה לצד זה ׁשאחר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבּפסּוק

ְְִתׁשמעּו:

B‚Â'.טו) È˙wÁa Ì‡Âאמר לּמה לדעת צרי ¿ƒ¿À…«¿ִַַַָָָָָ

ּבתחּלת ׁשאמר ואם על סמ ולא ְְְְִִִִֶַַַַָָֹואם

אֹומרֹוהעני עֹוד לֹומרן, צרי ׁשהיה ּבחּקתי ְְְִִֶַַָָָָָֹֻ

ּתּכֹון לא ׁשלילתם על ּכי ּתמאסּו חּקתי ְְְִִִִִַַָָָֹֹֻואם

לּה. הּסמּוכה מׁשּפטי את ואם ּכמאמר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּבי"ת

לּמה עֹוד ואם, לֹומר ב' ּפעם חזר לּמה ְִַַַַָָָָָעֹוד

ויאמר ּומׁשּפטים חּקים יחד הּכתּוב ּכלל ְְִִִַַַַַָָָֹֹֻלא

עֹוד וגֹו', ּתגעל אֹו ּתמאס ּומׁשּפטי חּקתי ְְְְְִִִִַַַָָֹֻואם

ּוגעילת לחּקֹות הּמאיסה הּכתּוב יחד ְְִִִֵַַַַָָָָֻלּמה

מאיסה ׁשהזּכיר אחר עֹוד לּמׁשּפטים, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָנפׁש

ּגם ּומה עׂשת לבלּתי לֹומר ּצר מה ְְְֲִִִֶַַַַָֹּוגעילה

הּמצות, ּכל את תעׂשּו ולא למעלה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹּׁשּכתב

ׁשהּוא מהּדרכים ּבאחד ּבֹו ׁשּפרׁשנּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָוהגם

יתחּיב זה ּכל עם אליו, ּׁשּקדם מּמה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהמׁש

ּכּונת היא מה עֹוד הּכתּוב. מׁשמעּות ְִִַַַַַָָָיּׁשּוב

וגֹו': להפרכם ְְְְְֶַאֹומרֹו

ÔÎ‡הרע יצר ּפּתּוי ּכנגד הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ויתחּכם ּתעׂשה לא מצוֹות לבּטל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹהמפּתה

ׁשהם מצוֹות אדם מּדעת להרחיק ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָלהתחיל

יאמר אֹו ּדרכים מּב' ּבאחד טעם ּבלא ְְְִִֶַַַָָָֹֹֻחּקה

אֹותם ׁשּיאמר הּדברים יאמנּו לא ּכי ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאליו

ׁשאמרם ׁשּנאמין יהיה לּו יאמר אֹו עֹולם, ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאלהי

הּנׁשמע אל יכּון ולא ּכפׁשטן הּדברים ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹאין

אז הּמסית לדברי אזנֹו אדם ּוכׁשּיּטה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהם,

טעם להם ׁשּיׁש ּבמצוֹות ּגם אליו לדּבר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָיֹוסיף

ּבכל ה' ּפי עֹוברֹו הּנקל ויהיה ה' ְְְְְְִִִֵֶַַָָּבמצות

ּכיון לֹו ׁשּיראה ּפגּומים מּטעמים ְְְִִִֵֶֶֶַָָׁשהּוא

לא הּיצר אׁשר ּובעברה מהּקדּׁשה, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּנתרחק

העברֹות מאֹותם להֹוכיח יחזר טעם לּה ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָֹימצא

ויאמר עליהם לעבר האדם זה הׁשרׁש ְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻׁשּכבר

על הּגיע וענׁש רע מה לי נא אמר ְֱֲִִִֵֶַַָָָֹֹאליו

ּתֹורה ׁשאסרה עברֹות ּכּמה על עברּת ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָאׁשר

ׁשהיתה עליהם עֹוברֹו ּתחּלת סּבת יזּכירהּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹולא

אליו, הּיצר ּבהֹוראֹות לֹו הּנׁשמעת ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָּבטענה

ויעבר עליו הּגֹוברת ּתאוה ּבעזר עּמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹויתאּמץ

יבֹוא הּנה ּוב' ּפעם ה' ּפי ׁשעבר ואחר ה', ְִִִֵֶַַַַַָָּפי

מעליו יקל יֹותר ּכי לֹו ההֹוגנת ּבטענה ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָעֹוד

לא ׁשאז ּבּכל ויכּפר מּומר יהיה אם ְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹהענׁש

אּלא הענׁש לכלל יבֹוא אם למעלה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹיעניׁשהּו



izewgaלב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

(æè)äìäa íëéìò ézã÷ôäå íëì úàf-äNòà éðà-óà©£¦º¤«¡¤´Ÿ¨¤À§¦§©§¦̧£¥¤³¤«¨¨Æ
Lôð úáéãîe íéðéò úBlëî úçcwä-úàå úôçMä-úà¤©©¤´¤§¤©©©½©§©¬¥©−¦§¦´Ÿ¨®¤

:íëéáéà eäìëàå íëòøæ ÷éøì ízòøæe§©§¤³¨¦Æ©§£¤½©«£¨ª−«Ÿ§¥¤«
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ממּׁשכה ותֹוחלת ּבאה ׁשאינּה ּתאוה ּכל ּבמֹותֹו. מׁשּפחּתֹו ׁשל עינים',הּנפׁשֹות 'ּכליֹון È¯Ï˜.קרּויה ÌzÚ¯Êe∑ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ¿«¿∆»ƒ
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ּבהר ׁשּנׁשּבע ּברית והפר ׁשהמיר אחד עון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

ּכלסינ על נענׁש יהיה זה זּולת ּכן ּׁשאין מה י ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּופרט: ְְָָּפרט

„‚�Îeעל ואמר הּכתּוב ּבא הּמסית הדרגֹות ¿∆∆ְְִֵַַַַַָָָָ

ּבמצוֹות לפּתֹות ׁשהתחיל ראׁשֹון ְְְְִִִִִֶַראׁשֹון

חּקה È˙wÁaׁשהם Ì‡Âׁשאין מצוֹות ׁשהם ֵֶָֻ¿ƒ¿À…«ְִֵֵֶֶ

ׁשהּׂשטן י"ט) (במ"ר חז"ל ּכמאמר טעם ְֲֶֶַַַַַַַָָָּבהם

ּטעם ּומה זֹו ּמצוה מה אֹומרים העֹולם ְְְִִַַַַָָָֻואּמֹות

לֹומר ּדקּדק לזה ּבּה הּסּבהÈ˙wÁaיׁש ּבי"ת ְִֵֵֶַָָ¿À…«ִֵַָ

ּותקּבלּו אֹותן ּתמאסּו חּקֹות ׁשהם לצד ּכי ְְְְִִֵֶַַַָָֻלֹומר

הדרגה ׁשהיא לֹומר ואם ואמר הּיצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדברי

ּגם ּתעׂשה לא מצוֹות ּגם ּבּטּול ׁשהּוא ְֲִִֶֶֶֶַַַַֹאחרת

ענׁש להביא לעצמֹו ּכדאי אחת ׁשּכל ְְְְִֶֶַַַַַָָֹלֹומר

ּבענין: ְִָָָָהאמּור

„‚�Îeאמר הּיצר ׁשל ב' ÈËtLÓּפּתּוי ˙‡ Ì‡Â ¿∆∆ִֵֶֶַַָ¿ƒ∆ƒ¿»«

ּתגעל טעם ּבהם ׁשּיׁש מצוֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהם

לדרּכנּו ּבחּקים מהאמּור ׁשּׁשּנה וטעם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻנפׁשכם,

אׁשר הּוא הּטעם העּדר החּקים ּכי נכֹון טעם ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֻיׁש

יׁשרי מׁשּפטים ּכן ּׁשאין מה ּבהם הּמאיסה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָסּבב

רע עׂשֹות חמדה ׁשּנפׁשם לצד היא סּבתם ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָטעם

ּתגעל אמר לזה ּבּמצוה טעם ׁשאין לצד ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלא

ּכמאמר ּבמׁשּפטי ּכן ּגם אמר לא ולזה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹנפׁשכם

ְַֹֻּבחּקתי:

„BÚּבאֹומרֹו מאמרÏÚ‚zירצה ּפי על ְְְִֶƒ¿«ֲִַַַ

נפׁשֹו את האדם ּבהבחנת ְְְֲִִֶַַַַָָָָהחסידים

נפׁש אֹו טֹוב ּבגדר עֹומדת אם היא מה ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָלדעת

אׁשר הּנפׁש ּתאות ּכפי הּדבר יּכר ּכי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻטמאה,

לר"ת הּיׁשר ּבספר ּדבריהם יעּין עׂשֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֻּתּטה

הּנפׁש ּכי נפׁשכם ּתגעל מאמר הּוא ט'), ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַ(ׁשער

רע עׂשֹות ותבחר הּמצֹות ּקּיּום ּתגעל ְְְְְֲִִִִַַַַָָָהרׁשעה

ּכמאמר רע ּבחינת ׁשהּוא ׁשּבּה חלאים ְְְֲֳִִֶֶַַַַַָָלצד

ה יצר רׁשעים ס"א) (ּברכֹות ׁשֹופטן,רז"ל רע ְְְִֵֶַַַָָָָ

אמר ּׁשּגמר מה Ïkוהּוא ˙‡ ˙NÚ ÈzÏ·Ï ְֶֶַַָֹ¿ƒ¿ƒ¬…∆»

È˙ÂˆÓ.הּקדּׁשה ענפי ּכל ּתגעל הּלזֹו הּנפׁש ּכי ƒ¿…«ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

יצרÌÎ¯Ù‰Ïואֹומרֹו ׁשל האחרֹון ּפּתּוי ּכנגד ְְ¿«¿¿∆ְֲִֵֶֶֶֶַָ

ּכבֹוד והמר ּברית הפר אליו ׁשאֹומר ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָהרע

ׁשלם ענׁש ויעד הּכתּוב ּובא הענׁש, ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלהקל

זה ּבפרט הּמסית טענת ּובּטל לזה ּגם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשוה

הּגֹוים ּככל הּנה כ"ה) (יחזקאל הּנביא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּוכמאמר

כ' (ׁשם לזה הּתׁשּובה והיתה וגֹו' יהּודה ְְְְְֵֶַָָָָָָּבית

עליכם: אמלֹו ׁשפּוכה ּובחמה לא אם ְְְֲִֵֵֶֶָָֹל"ג)

„BÚז"ל ּדבריהם ּפי על הּכתּובים ְְְֲִִִִֵֶַַָיתּבארּו

ה' עבֹודת ׁשּׁשלמּות ק'.) ח"א ְֲֵֶַַֹ(זהר

ּדּבּור מחׁשבה ּדברים ג' ּבאמצעּות ְְְְִִֶַָָָָהּוא

זכרֹון אמר הּתנאי ה' ּכׁשּכפל לזה ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָמעׂשה,

אמר הּדּבּור ּכנגד ˙eÚÓLׁשלׁשּתם, ‡Ï Ì‡Â ְְְִֶֶַַָָָ¿ƒ…ƒ¿¿

ּוּכנגד ההּגיֹון, ׁשהּוא הּתֹורה עסק ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּכנגד

אמר ˙eNÚהּמעׂשה ‡ÏÂהּמחׁשבה ּוכנגד וגֹו', ֲֶַַַָ¿…«¬ְְְֶֶַַָָ

È˙wÁaאמר Ì‡Âיׁשנֹו זה ודבר ּתמאסּו ַָ¿ƒ¿À…«ְְְִֶֶָָָ

ּובּלב ּבּמח יׁשנה ׁשהּמחׁשבה ּולצד ְְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּבּמחׁשבה,

הּלב ּוכנגד ּתמאסּו, הּמח ּכנגד אמר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלזה

ּכּידּוע: ּבּלב הּוא הּנפׁש ּכי נפׁשכם ּתגעל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאמר

„BÚׁשּיהיּו הּדרגֹות ּכנגד ידּבר ׁשהּכתּוב ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאפׁשר

ּכּתֹות, ג' והם יׂשראל ּבני עם ְְְְִִִֵֵֵַָָּבכללּות

הּתֹורה על העֹומדים יׂשראל ּגדֹולי הם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאחד

לא ואם אמר זֹו ּכת ּוכנגד העבֹודה, ְְְֲִֶֶַַַָָָֹועל

eÚÓL˙ÈÏצריכין הּצּדיקים הּכת ּכי וגֹו', ƒ¿¿ƒְְִִִִִַַַַ

ואם הּתֹורה, ּכל ּולקּים ה' ּבמצוֹות ְְְְְְִִֵֵַַַָָלדקּדק

ּבנפׁשֹו, מתחּיב זה הרי קטן ּבענף אפּלּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָיזלזלּו

ּדמי היכי וז"ל פ"ו.) (יֹומא ז"ל ְְֲִֵֵַָָָָּוכמאמרם

ּבלא אּמֹות ד' ּדמסּגינא אּנא ּכגֹון ה' ְְְְִִַַָָָֹחּלּול

אמר ּוכנגּדם ּתֹורה, ּובלא ּותפילין ְְְְִִִִֶַָָָֹציצית

ÈÏהּכתּוב eÚÓLz ‡Ï Ì‡Âלהׁשּתּדל ּפרּוׁש ַָ¿ƒ…ƒ¿¿ƒְְִֵֵַ

הּתֹור לׁשמּה,ּבעסק Ïkה ˙‡ eNÚ˙ ‡ÏÂ ְְִֵֶַָָ¿…«¬≈»

˙Âˆn‰ודקּדּוקיהם ּופרטּותיהם ּכללּותיהם «ƒ¿…ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָ

ּכת ויׁש ּגדֹול. לזדֹון יחׁשב מעט ְְְִֵֵֵֶַַָָָָׁשחּסרֹון

מׂשּכלים הם אבל ּתֹורה ּבני ׁשאינם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻאחרת

אמר ּכנגּדם והּיׁשר, הּטֹוב הּכרת Ì‡Âויֹודעים ְְְְְִֶַַַַַָָָָָ¿ƒ

eÒ‡Óz È˙wÁaאפּלּו הּכתּוב יעניׁש לאּלּו ּכי ¿À…«ƒ¿»ְֲֲִִִֵַַָ

להם ויחׁשב טעם ּבהם ׁשאין מצוֹות ּבּטּול ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל

ׁשּנענׁשים הּדקּדּוקים ּבּטּול על אבל ְְֱֲִִִִִֶֶַַָָלזדֹונֹות,

הענׁש. כן ּכמֹו יּׂשיגם לא יׂשראל ּגדֹולי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹעליהם

יׂשראל ׁשּבעם הּסכלים ׁשהם אחרת ּכת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָויׁש

החּקים קּיּום להכריח ידיעתם ּתּׂשיג ְְְִִִִִֶַַַַָָֹֻׁשּלא

אמר ּוכנגּדם ÏÚ‚zׁשּבּתֹורה, ÈËtLÓ ˙‡ Ì‡Â ְְֶֶַַָָָ¿ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«

ÌÎLÙ�האמּור ּגדֹול ענׁש יענׁשּו לא אּלּו ּכי , «¿¿∆ְִֵֵֶָָָָֹֹ

מסּברים ׁשהם הּמׁשּפטים ּבּטּול על אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבענין

לֹומר צרי ואין החּקים על אבל אנֹוׁש, ְְֱֲִִֵֵֶַַַָָֻלׂשכל

יׂשראל ּגדֹולי עליהם ׁשּיענׁשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָהּדקּדּוקים

האנּוסים ּוכׁשֹוטים ּכׁשֹוגגים ּבהם ְְְֲִִִִִֶָָנּדֹונים

מאד: עד קל ְְֶַַָָֹׁשענׁשם

ÈzÏ·Ï.˙BNÚיביא ׁשּלא ּתנאי ה' רׁשם ּכאן ¿ƒ¿ƒ¬ְִֶַַָָָֹ

מסּכימים עֹודם אם אּלא האמּור הענׁש ְִִִֶֶַָָָָָָֹּכל

וגֹו', עׂשֹות לבלּתי הרע ּבדרכי ללכת ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבדעּתם

ּדעּתם ׁשאין הגם אֹו לחזר, ּדעּתם אם ְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָֹאבל

ׁשּיחזרּו יֹודע ב"ה ׁשהאדֹון אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹלחזר

אליו, ׁשּובם עד להם אּפֹו ה' יארי ְֲִִֵֶַַַָָָָּבתׁשּובה

הּכתּובה: הרעה את עליהם יביא ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹולא

ÌÎ¯Ù‰Ï.ּבריתי ׁשּלאאת עֹוד להתנֹות נתּכּון ¿«¿¿∆ְְְְִִִֵֶֶַַֹ

להכעיס לעֹובר אּלא הענׁש ּכל ְְִִֵֶֶַָָָָָֹיביא

לעֹובר אבל ּבריתי, את להפרכם ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָּכאֹומרֹו

אמרּו ורז"ל הענׁשים. לכלל יבֹוא לא ְְְְֳִִֵַַַָָָָָֹלתאבֹון

אדם יׁש וגֹו' תׁשמעּו לא ואם ּכהנים) ְְְְֲִִִֵַָָֹֹ(ּתֹורת

ולא לֹומר ּתלמּוד עֹוׂשה אבל לֹומד ְְֲֵֵֶֶַַָֹׁשאינֹו

אבלת עֹוׂשה ולא לֹומד ׁשאינֹו אדם יׁש עׂשּו, ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּבחּקתי לֹומר ּתלמּוד ּבאחרים מֹואס ְְֲִֵֵֵַַַַֹֻאינֹו

עֹוׂשה, אינֹו לֹומד ׁשאינֹו ּכל וגֹו', ְְִֵֵֵֶֶָָּתמאסּו

ּתלמידי וׂשֹונא העֹוׂשים, ּבאחרים ְְֲִִִֵֵֵֵַַָּומֹואס

אינֹו ּולבּסֹוף נפׁשכם, ּתגעל ּדכתיב ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָחכמים

עׂשֹות, לבלּתי ּדכתיב לעׂשֹות אחרים ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַמּניח

ע"כ, וגֹו' להפרכם ּדכתיב ּבעּקר ּכֹופר ְְְְְְִִִֵֶַַָָּולבּסֹוף

אּלא האמּור ענׁש יבֹוא לא ז"ל לדבריהם ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹהּנה

וטעם ּבעּקר, ׁשּכֹופר האחרֹון לגדר ׁשּיּגיעּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעד

ּבא לבד, האחרֹון ּגדר הּכתּוב אמר ְֲֵֶַַַַָָָָָֹׁשּלא

לבֹוא לאדם ׁשּתסֹובב הּסּבֹות סּבת ְְִִִֵֶַַַָָָָלהֹודיע

הּדברים ּומּמׁשמעּות האחרֹונה, זֹו ְְְֲִִִַַַָָָָָלמּדה

וירד יתּגלּגל ּבראׁשֹונה ּבהּכׁשל ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָּתׂשּכיל

יּובן ּומעּתה האחרֹונה מּדה עד מּטה ֲִֵַַַַַַָָָָָָמּטה

הארץ אבדה מה על ט') (ירמיה הּנביא ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמאמר

הראׁשֹונה סּבה ׁשהיא ּתֹורתי, את עזבם על ְְִִִִֶֶַָָָָָָוגֹו'

רח"ל: הרעים ּפרטים ּכל יצאּו ְְִִִֶֶָָָָָָׁשּמּמּנּה

B‚Â'.טז) È�‡ Û‡הרחמים מּדת ּגם ּפרּוׁש «¬ƒ¿ֲִִֵַַַָ

הּדין: מּדת עם הּקללֹות על ְְִִִִַַַַַָּתסּכים

Èz„˜Ù‰Âהּׁשחפת ּבמיןוגֹו' ה' ּבחר וגֹו'. ¿ƒ¿«¿ƒְְְִֶֶַַַָ

ׁשל מּדתם ּכנגד אּלּו ְְִֵֶֶֶָָָקללֹות

עסק מניעת היא עונם ׁשעּקר ּולצד ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹהרׁשעים,

הּתֹורה והּנה עצמּה, ּבּמּדה להם מדד ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה

ּכה הלא כ"ג) (ירמיה ּדכתיב לאׁש ְְְְְְֲִִִִֵָָֹֹנמׁשלה

מעלֹות ג' ּתסּגל הּתֹורה ּכי ודע ּכאׁש, ְְְֲִִֵֵַַַַָָָּדברי

עסקּה מּבאמצעּות הא' אדם, ּבנפׁש ְְְְִִֶֶֶָָָָָטֹובֹות

לבל אֹותּה ּומטהרת הּנפׁש מצרפת אׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלהיֹותּה

ׁשל אּור אין ולזה לצרפּה, ׁשאֹול לרדת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָּתצטר

ּגדֹול אּׁשּה ּכי כ"ז.) (חגיגה ּבהם ׁשֹולט ֲִִִִֵֵֶָָָָֹּגיהּנם

izewga zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

(æé)íëá eãøå íëéáéà éðôì ízôbðå íëa éðô ézúðå§¨«©¦³¨©Æ¨¤½§¦©§¤−¦§¥´«Ÿ§¥¤®§¨³¨¤Æ
:íëúà óãø-ïéàå ízñðå íëéàðN«§¥¤½§©§¤−§¥«Ÿ¥¬¤§¤«

i"yx£�Ù Èz˙�ÂÈ∑ׁשּלי לכם,ּפנאי להרע עסקי מּכל אני ÌÎÈ‡�N.ּפֹונה ÌÎ· e„¯Â∑ּבכם.,ּכמׁשמעֹו יׁשלטּו ¿»«ƒ»«ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ¿»»∆¿≈∆ְְְְִֶַָָ

[fi-fh] i"yxit£:BÊ ‰L¯tÓ 'ÌÈ�‰k ˙¯Bz' ˙„b‡˙‡fŒ‰NÚ‡ È�‡ŒÛ‡∑'ּב'אף אּלא מדּבר אני,איני "אף וכן; «»««…¬ƒƒ»»»«¬ƒ∆¡∆…ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
ּבקרי" עמם ÌÎÈÏÚ.אלך Èz„˜Ù‰Â∑אצלכם ּפקּודה ׁשהראׁשֹונה עד לזֹו: מּזֹו אתכם ּפֹוקדֹות הּמּכֹות ,ׁשּיהיּו ְִִֵֵֶָ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

לּה ואסמכּנה אחרת הּברּיֹות∑Ï‰a‰.אביא את הּמבהלת מגפה],מּכה [ּפי' מתן מּכת זֹו ∑‡˙ÙÁM‰Œ˙.ואיזֹו? ְְְִֶֶֶֶַָָָ∆»»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ∆««∆∆
ּבּמּטה ּומּטל חֹולה ׁשהּוא אדם ל "ׁשחפת",יׁש לֹומר: ּתלמּוד עליו?! ׁשמּור ּבׂשרֹו עּתים,אבל אֹו נׁשחף; ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

נׁשחף הּקּדחת",ׁשהּוא "ואת לֹומר ּתלמּוד מקּדיח? ואינֹו נח מקּדיח,אבל ׁשהּוא עּתים אֹו מקּדיח. ׁשהּוא ,מלּמד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָֹ
ׁשּיחיה ּבעצמֹו סבּור אינֹו הּוא אֹו עינים". "מכּלֹות לֹומר: ּתלמּוד ׁשּיחיה? ּבעצמֹו הּוא סבּורים,וסבּור אחרים אבל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

נפׁש" "ּומדיבת לֹומר: ּתלמּוד ÌÎÚ¯Ê.ׁשּיחיה? ˜È¯Ï ÌzÚ¯Êe∑מצ ואינּה אֹויביכם,מחתזֹורעּה מה ּומעּתה ְְְִִֶֶֶַַָֹ¿«¿∆»ƒ«¿¬∆ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ
איביכם" "ואכלהּו לֹומר: ּתלמּוד ּומה ואֹוכלים? מצמחת,ּבאים ואינּה ראׁשֹונה ׁשנה זֹורעּה ּכיצד? ׁשנה,הא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

הּמצֹור,ׁשנּיה לימי ּתבּואה ּומֹוצאים ּבאים ואֹויבים ּברעב,מצמחת מתים אׁשּתּקד.,וׁשּבפנים ּתבּואה לּקטּו ׁשּלא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
זרעכם" לריק "ּוזרעּתם אחר: מדּבר,ּדבר הּכתּוב והּבנֹות הּבנים ּבא,ּכנגד והחטא ּומגּדלן ּבהם עמל ׁשאּתה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

אֹותם כב)ׁשּנאמר,ּומכּלה ב כּלם"(איכה איבי ורּביתי "אׁשרֿטּפחּתי :.ÌÎa È�Ù Èz˙�Â∑ּופניתי" ּבּטֹובה: ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ¿»«ƒ»«»∆ְֱִִֶֶַַָָ
עּמכם,אליכם" אני ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה לעבדיו: ׁשאמר למל מׁשל מׁשלּו פני", "ונתּתי ּברעה: נאמר ּכ ְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
‡ÌÎÈ·È.לרעה È�ÙÏ ÌzÙb�Â∑(ת"כ)מּבחּוץ אתכם מּקיפין דבביכֹון ּובעלי מּבפנים אתכם הֹורג הּמות .ׁשּיהא ְָָ¿ƒ«¿∆ƒ¿≈…¿≈∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ÌÎÈ‡�N ÌÎ· e„¯Â∑(ת"כ)ּובכם מּכם אּלא ׂשֹונאים מעמיד עֹומדים,ׁשאיני אלילים עֹובדי העֹולם ׁשאּמֹות ׁשּבׁשעה ¿»»∆…¿≈∆ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ
יׂשראל ּׁשּבּגלּוי,על מה אּלא מבּקׁשים גֿד)ׁשּנאמר,אינם ו ּובני(שופטים ועמלק מדין ועלה יׂשראל אםֿזרע "והיה : ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
וגֹו' הארץ",קדם אתֿיבּול וּיׁשחיתּו עליהם ּובכם,וּיחנּו מּכם עליכם ׁשאעמיד ּבׁשעה אחר,אבל מחּפׂשים הם ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

אֹומר הּוא וכן ׁשּלכם, ג)הּמטמֹונּיֹות ג וגֹו'"(מיכה הפׁשיטּו מעליהם ועֹורם עּמי ׁשאר אכלּו "ואׁשר :.ÌzÒ�Â∑מּפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ¿«¿∆ְִֵ
‡˙ÌÎ.אימה Û„¯ŒÔÈ‡Â∑ּכח החיים.מּבלי אור ֵָ¿≈…≈∆¿∆ְִִַֹ

(çé)íëúà äøqéì ézôñéå éì eòîLú àì älà-ãò-íàå§¦̧©¥½¤¬Ÿ¦§§−¦®§¨«©§¦Æ§©§¨´¤§¤½
:íëéúàhç-ìò òáL¤−©©©«Ÿ¥¤«

i"yx£‰l‡Œ„Ú Ì‡Â∑אּלה ּבעֹוד ּתׁשמעּוואם אחרים∑ÈzÙÒÈÂ.לא יּסּורין ÌÎÈ˙‡hÁŒÏÚ.עֹוד Ú·L∑(ת"כ)ׁשבע ¿ƒ«≈∆ְְְְִִֵֶֹ¿»«¿ƒֲִִִֵ∆«««…≈∆ֶַ
למעלה האמּורֹות עברֹות ׁשבע על החיים.ּפרענּיֹות אור ְְְֲֲֵֶַַַָָָֻֻ

ÈÏÚaיז Ì„˜ Ôe¯az˙Â ÔBÎa ÈÊ‚e¯ Ôz‡Â¿∆≈¿ƒ¿¿ƒ«¿√»«¬≈
Ôe˜¯ÈÚ˙Â ÔBÎÈ‡�Ò ÔBÎa Ôec¯ÈÂ ÔBÎÈ··„¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈¿≈ƒ¿

:ÔBÎ˙È ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ¿≈¿»ƒ»¿

ÛÒB‡Âיח È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ÔÈl‡ „Ú Ì‡Â¿ƒ«ƒ≈»¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ÔBÎ˙È Èc¯ÓÏ¿ƒ¿≈»¿¿««≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּבהם הּנפׁש ּתחלּואי ואין ּגיהּנם אׁש ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּכח

ּבהרע צֹועק ּגיהּנם ולזה ּגיהּנם, ׁשל אּור ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹׁשֹולט

ׁשהם ז') (שמו"ר וכּו' ּבּצּדיקים חפץ לי ְִִִֵֵֵֶֶַַאין

הּב' והּמעלה אּׁשּה, ּומכּבים ּכחּה ְְֲִִִִַַַַַָָָֹמּתיׁשים

צרי ּכי לדעת ל יׁש ּכי העינים, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּמאירה

להנֹות ׁשּיּוכלּו ּכדי יׂשראל ּכל לעיני ּגדֹול ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָאֹור

הּׁשכינ אֹותנּומּזיו ּבאהבתֹו והאדֹון למעלה, ה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

(מׁשלי ּדכתיב אֹור ׁשּנקראת הּתֹורה לנּו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָנתן

אֹור ּכח יגּדל ׁשּבאמצעּותּה ּכדי אֹור, ותֹורה ְְְְְִֵֶֶַַָָָֹו')

הּמּׂשג ּכפי ׁשּבעינים אֹור ּגדל ּכפי ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻעינינּו,

ּבּתֹורה האירּו ׁשּלא ּולכל האלהים, אל ְְֱִִִֵֶֶַַָָֹֹֹּבהּביט

והעורים מ"ב) (יׁשעיה ה' נביא להם ְְְְְְִִִִֶַָָָָיקרא

ּתֹורה ּדברי ּכי הּג' והּמעלה לראֹות, ְְְֲִִִִֵַַַַָָהּביטּו

ה' ּפּקּודי י"ט) (ּתהּלים ּדכתיב לב ְְְְִִִִִֵֵֵַמׂשּמחי

ּוליׁשרי צ"ז) (ׁשם ּוכתיב לב, מׂשּמחי ְְְְְְִִִֵֵֵַָָיׁשרים

ענׁש ה' אמר אּלּו מעלֹות ג' ּוכנגד ׂשמחה, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹלב

ּבּתֹורה לעסק ּׁשּמאנּו מה ּכנגד ה', לעֹוזבי ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמכּון

ׁשחפת עליהם ה' יפקיד הּקדּׁשה אׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשהיא

הזּכיר ּגם הּמּׂשגÏ‰a‰וקּדחת, הפ ׁשהּוא ְְִִַַַַ∆»»ֵֶֶַָֻ

והתּכֹוננּות הּׂשכל יּׁשּוב ׁשהּוא הּתֹורה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָמעסק

אמר עינים מאֹור ּוכנגד ÌÈ�ÈÚהּדעת, ˙BlÎÓ, ְְִֵֶֶַַַַַָ¿«≈«ƒ

אמר הּלב ׂשמחת �LÙּוכנגד ÔB·‡„Âואמר , ְְִֵֶֶַַַָ¿«¬»∆ְַָ

˜È¯Ï ÌzÚ¯Êe:הּזה העֹולם הצלחת ּכנגד ¿«¿∆»ƒְְֶֶֶַַַָָָ

Ìbאֹומרם ּדר על העליֹון עֹולם להצלחת ירמז «ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עתיד פ"ג) (עקצין ֳִִַָָָָז"ל

ועׂשר מאֹות ׁשלֹוׁש וצּדיק צּדיק לכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָלהנחיל

יעּודי הּדרגֹות ׁשּכל הּוא ידּוע ודבר ְְִֵֶַַָָָָָָעֹולמֹות,

הרׁשעים ענׁשי ּכנגּדם יׁש לּצּדיקים הּטּוב ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׂשכר

עׂשה זה לעּמת זה את ּגם ז') (קהלת ְְְֶֶֶֶֶַַָָֹֻּכאֹומרֹו

מאֹות הּׁשלׁש הדרגֹות ׁשּיׁש ּוכׁשם ְְְֱִֵֵֵֶַַָָֹהאלהים,

ועׂשר מאֹות ׁשלׁש ּכנגּדם הּכׁשרים יעּודי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָועׂשר

ריק קרי ויּקראּו רׁשעה לעֹוׂשי הּיּסּורין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָטּנּופי

מאמר והּוא ועׂשר, מאֹות ׁשלׁש ּבהם ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָׁשעֹולה

˜È¯Ï ÌzÚ¯Êeיהיה י"ׁש אהבי להנחיל ּבמקֹום ¿«¿∆»ƒְְְְֲִִִֵֶַַֹ

ּבּקלּפה,לבחינת מסּפר ּכנגד ׁשהם רי"ק הרע ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

למפעלֹות ּגם יתיחס ּכי זריעה לׁשֹון ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָואמר

לכם זרעּו י') (הֹוׁשע אֹומרֹו ּדר על זה, ְְִֵֶֶֶֶַַָָלׁשֹון

ואֹומרֹו וגֹו' ‡ÌÎÈ·Èלצדקה e‰eÏÎ‡Âּכי ְְְְִָָ«¬»…¿≈∆ִ

ויֹודיע הרׁשעים, מּמעׂשה נהנים ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָהּקלּפֹות

איׁש: אֹויבי הם ׁשהּקלּפֹות ְְִִֵֵֶַַָהּכתּוב

B‚Â',יז) È�Ù Èz˙�Âקריאת וטעם זעם, ּפני הם ¿»«ƒ»«¿ְְְִֵֵַַַַַ

ה' לפני עֹומדים ׁשּתמיד לצד ּפנים, ְְְִִִִִֵֶַַָָהּדין

לזה הּמׁשחיתים ּכת ׁשהם הּמׂשמאלים ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּכת

ּובזה פני ונתּתי אמר ועליהם ה', ּפני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיּקראּו

ענפי ׁשהם האּמֹות הם איביכם לפני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֻונּגפּתם

ּבמאמר נתּכּון ּגם הּקלּפה, לֹומרÈ�Ùּכחֹות ְְְֲִִֵַַַַַָֹ»«ַ

אֹויביהם ּביד ּכׁשּימסרם מהם ּפניו יסּתיר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ּגּלה והּוא הּכרם, את מכּלים ח"ו הם ּכן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשאם

וגֹו' זאת ּגם ואף הענין ּבסֹוף יתּבר ְְְְְְִִַַַָָָֹרצֹונֹו

למעט ּבכם ואמר וגֹו', לכּלֹותם מאסּתים ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֹלא

ּתחּלה: הּדין מּדת ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא הּמקּדׁש ְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹּבית

ÈÏ.יח) eÚÓL˙ ‡Ïּבּׁשמיעה הּדבר ּתלה …ƒ¿¿ƒְִַַָָָָָ

ׁשּיחזרּו הּנמנע מן ּכי הּתֹורה, ְְְִִִִֶֶַַַָָׁשהיא

הּתֹורה: ידי על זּולת ְְִֵַַַָָּבתׁשּובה
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(æé)íëá eãøå íëéáéà éðôì ízôbðå íëa éðô ézúðå§¨«©¦³¨©Æ¨¤½§¦©§¤−¦§¥´«Ÿ§¥¤®§¨³¨¤Æ
:íëúà óãø-ïéàå ízñðå íëéàðN«§¥¤½§©§¤−§¥«Ÿ¥¬¤§¤«

i"yx£�Ù Èz˙�ÂÈ∑ׁשּלי לכם,ּפנאי להרע עסקי מּכל אני ÌÎÈ‡�N.ּפֹונה ÌÎ· e„¯Â∑ּבכם.,ּכמׁשמעֹו יׁשלטּו ¿»«ƒ»«ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ¿»»∆¿≈∆ְְְְִֶַָָ

[fi-fh] i"yxit£:BÊ ‰L¯tÓ 'ÌÈ�‰k ˙¯Bz' ˙„b‡˙‡fŒ‰NÚ‡ È�‡ŒÛ‡∑'ּב'אף אּלא מדּבר אני,איני "אף וכן; «»««…¬ƒƒ»»»«¬ƒ∆¡∆…ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
ּבקרי" עמם ÌÎÈÏÚ.אלך Èz„˜Ù‰Â∑אצלכם ּפקּודה ׁשהראׁשֹונה עד לזֹו: מּזֹו אתכם ּפֹוקדֹות הּמּכֹות ,ׁשּיהיּו ְִִֵֵֶָ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

לּה ואסמכּנה אחרת הּברּיֹות∑Ï‰a‰.אביא את הּמבהלת מגפה],מּכה [ּפי' מתן מּכת זֹו ∑‡˙ÙÁM‰Œ˙.ואיזֹו? ְְְִֶֶֶֶַָָָ∆»»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ∆««∆∆
ּבּמּטה ּומּטל חֹולה ׁשהּוא אדם ל "ׁשחפת",יׁש לֹומר: ּתלמּוד עליו?! ׁשמּור ּבׂשרֹו עּתים,אבל אֹו נׁשחף; ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

נׁשחף הּקּדחת",ׁשהּוא "ואת לֹומר ּתלמּוד מקּדיח? ואינֹו נח מקּדיח,אבל ׁשהּוא עּתים אֹו מקּדיח. ׁשהּוא ,מלּמד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָֹ
ׁשּיחיה ּבעצמֹו סבּור אינֹו הּוא אֹו עינים". "מכּלֹות לֹומר: ּתלמּוד ׁשּיחיה? ּבעצמֹו הּוא סבּורים,וסבּור אחרים אבל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

נפׁש" "ּומדיבת לֹומר: ּתלמּוד ÌÎÚ¯Ê.ׁשּיחיה? ˜È¯Ï ÌzÚ¯Êe∑מצ ואינּה אֹויביכם,מחתזֹורעּה מה ּומעּתה ְְְִִֶֶֶַַָֹ¿«¿∆»ƒ«¿¬∆ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ
איביכם" "ואכלהּו לֹומר: ּתלמּוד ּומה ואֹוכלים? מצמחת,ּבאים ואינּה ראׁשֹונה ׁשנה זֹורעּה ּכיצד? ׁשנה,הא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

הּמצֹור,ׁשנּיה לימי ּתבּואה ּומֹוצאים ּבאים ואֹויבים ּברעב,מצמחת מתים אׁשּתּקד.,וׁשּבפנים ּתבּואה לּקטּו ׁשּלא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
זרעכם" לריק "ּוזרעּתם אחר: מדּבר,ּדבר הּכתּוב והּבנֹות הּבנים ּבא,ּכנגד והחטא ּומגּדלן ּבהם עמל ׁשאּתה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

אֹותם כב)ׁשּנאמר,ּומכּלה ב כּלם"(איכה איבי ורּביתי "אׁשרֿטּפחּתי :.ÌÎa È�Ù Èz˙�Â∑ּופניתי" ּבּטֹובה: ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ¿»«ƒ»«»∆ְֱִִֶֶַַָָ
עּמכם,אליכם" אני ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה לעבדיו: ׁשאמר למל מׁשל מׁשלּו פני", "ונתּתי ּברעה: נאמר ּכ ְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
‡ÌÎÈ·È.לרעה È�ÙÏ ÌzÙb�Â∑(ת"כ)מּבחּוץ אתכם מּקיפין דבביכֹון ּובעלי מּבפנים אתכם הֹורג הּמות .ׁשּיהא ְָָ¿ƒ«¿∆ƒ¿≈…¿≈∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ÌÎÈ‡�N ÌÎ· e„¯Â∑(ת"כ)ּובכם מּכם אּלא ׂשֹונאים מעמיד עֹומדים,ׁשאיני אלילים עֹובדי העֹולם ׁשאּמֹות ׁשּבׁשעה ¿»»∆…¿≈∆ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ
יׂשראל ּׁשּבּגלּוי,על מה אּלא מבּקׁשים גֿד)ׁשּנאמר,אינם ו ּובני(שופטים ועמלק מדין ועלה יׂשראל אםֿזרע "והיה : ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
וגֹו' הארץ",קדם אתֿיבּול וּיׁשחיתּו עליהם ּובכם,וּיחנּו מּכם עליכם ׁשאעמיד ּבׁשעה אחר,אבל מחּפׂשים הם ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

אֹומר הּוא וכן ׁשּלכם, ג)הּמטמֹונּיֹות ג וגֹו'"(מיכה הפׁשיטּו מעליהם ועֹורם עּמי ׁשאר אכלּו "ואׁשר :.ÌzÒ�Â∑מּפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ¿«¿∆ְִֵ
‡˙ÌÎ.אימה Û„¯ŒÔÈ‡Â∑ּכח החיים.מּבלי אור ֵָ¿≈…≈∆¿∆ְִִַֹ

(çé)íëúà äøqéì ézôñéå éì eòîLú àì älà-ãò-íàå§¦̧©¥½¤¬Ÿ¦§§−¦®§¨«©§¦Æ§©§¨´¤§¤½
:íëéúàhç-ìò òáL¤−©©©«Ÿ¥¤«

i"yx£‰l‡Œ„Ú Ì‡Â∑אּלה ּבעֹוד ּתׁשמעּוואם אחרים∑ÈzÙÒÈÂ.לא יּסּורין ÌÎÈ˙‡hÁŒÏÚ.עֹוד Ú·L∑(ת"כ)ׁשבע ¿ƒ«≈∆ְְְְִִֵֶֹ¿»«¿ƒֲִִִֵ∆«««…≈∆ֶַ
למעלה האמּורֹות עברֹות ׁשבע על החיים.ּפרענּיֹות אור ְְְֲֲֵֶַַַָָָֻֻ

ÈÏÚaיז Ì„˜ Ôe¯az˙Â ÔBÎa ÈÊ‚e¯ Ôz‡Â¿∆≈¿ƒ¿¿ƒ«¿√»«¬≈
Ôe˜¯ÈÚ˙Â ÔBÎÈ‡�Ò ÔBÎa Ôec¯ÈÂ ÔBÎÈ··„¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈¿≈ƒ¿

:ÔBÎ˙È ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ¿≈¿»ƒ»¿

ÛÒB‡Âיח È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ÔÈl‡ „Ú Ì‡Â¿ƒ«ƒ≈»¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ÔBÎ˙È Èc¯ÓÏ¿ƒ¿≈»¿¿««≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּבהם הּנפׁש ּתחלּואי ואין ּגיהּנם אׁש ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמּכח

ּבהרע צֹועק ּגיהּנם ולזה ּגיהּנם, ׁשל אּור ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹׁשֹולט

ׁשהם ז') (שמו"ר וכּו' ּבּצּדיקים חפץ לי ְִִִֵֵֵֶֶַַאין

הּב' והּמעלה אּׁשּה, ּומכּבים ּכחּה ְְֲִִִִַַַַַָָָֹמּתיׁשים

צרי ּכי לדעת ל יׁש ּכי העינים, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּמאירה

להנֹות ׁשּיּוכלּו ּכדי יׂשראל ּכל לעיני ּגדֹול ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָאֹור

הּׁשכינ אֹותנּומּזיו ּבאהבתֹו והאדֹון למעלה, ה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

(מׁשלי ּדכתיב אֹור ׁשּנקראת הּתֹורה לנּו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָנתן

אֹור ּכח יגּדל ׁשּבאמצעּותּה ּכדי אֹור, ותֹורה ְְְְְִֵֶֶַַָָָֹו')

הּמּׂשג ּכפי ׁשּבעינים אֹור ּגדל ּכפי ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻעינינּו,

ּבּתֹורה האירּו ׁשּלא ּולכל האלהים, אל ְְֱִִִֵֶֶַַָָֹֹֹּבהּביט

והעורים מ"ב) (יׁשעיה ה' נביא להם ְְְְְְִִִִֶַָָָָיקרא

ּתֹורה ּדברי ּכי הּג' והּמעלה לראֹות, ְְְֲִִִִֵַַַַָָהּביטּו

ה' ּפּקּודי י"ט) (ּתהּלים ּדכתיב לב ְְְְִִִִִֵֵֵַמׂשּמחי

ּוליׁשרי צ"ז) (ׁשם ּוכתיב לב, מׂשּמחי ְְְְְְִִִֵֵֵַָָיׁשרים

ענׁש ה' אמר אּלּו מעלֹות ג' ּוכנגד ׂשמחה, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹלב

ּבּתֹורה לעסק ּׁשּמאנּו מה ּכנגד ה', לעֹוזבי ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמכּון

ׁשחפת עליהם ה' יפקיד הּקדּׁשה אׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשהיא

הזּכיר ּגם הּמּׂשגÏ‰a‰וקּדחת, הפ ׁשהּוא ְְִִַַַַ∆»»ֵֶֶַָֻ

והתּכֹוננּות הּׂשכל יּׁשּוב ׁשהּוא הּתֹורה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָמעסק

אמר עינים מאֹור ּוכנגד ÌÈ�ÈÚהּדעת, ˙BlÎÓ, ְְִֵֶֶַַַַַָ¿«≈«ƒ

אמר הּלב ׂשמחת �LÙּוכנגד ÔB·‡„Âואמר , ְְִֵֶֶַַַָ¿«¬»∆ְַָ

˜È¯Ï ÌzÚ¯Êe:הּזה העֹולם הצלחת ּכנגד ¿«¿∆»ƒְְֶֶֶַַַָָָ

Ìbאֹומרם ּדר על העליֹון עֹולם להצלחת ירמז «ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עתיד פ"ג) (עקצין ֳִִַָָָָז"ל

ועׂשר מאֹות ׁשלֹוׁש וצּדיק צּדיק לכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָלהנחיל

יעּודי הּדרגֹות ׁשּכל הּוא ידּוע ודבר ְְִֵֶַַָָָָָָעֹולמֹות,

הרׁשעים ענׁשי ּכנגּדם יׁש לּצּדיקים הּטּוב ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׂשכר

עׂשה זה לעּמת זה את ּגם ז') (קהלת ְְְֶֶֶֶֶַַָָֹֻּכאֹומרֹו

מאֹות הּׁשלׁש הדרגֹות ׁשּיׁש ּוכׁשם ְְְֱִֵֵֵֶַַָָֹהאלהים,

ועׂשר מאֹות ׁשלׁש ּכנגּדם הּכׁשרים יעּודי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָועׂשר

ריק קרי ויּקראּו רׁשעה לעֹוׂשי הּיּסּורין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָטּנּופי

מאמר והּוא ועׂשר, מאֹות ׁשלׁש ּבהם ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָׁשעֹולה

˜È¯Ï ÌzÚ¯Êeיהיה י"ׁש אהבי להנחיל ּבמקֹום ¿«¿∆»ƒְְְְֲִִִֵֶַַֹ

ּבּקלּפה,לבחינת מסּפר ּכנגד ׁשהם רי"ק הרע ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

למפעלֹות ּגם יתיחס ּכי זריעה לׁשֹון ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָואמר

לכם זרעּו י') (הֹוׁשע אֹומרֹו ּדר על זה, ְְִֵֶֶֶֶַַָָלׁשֹון

ואֹומרֹו וגֹו' ‡ÌÎÈ·Èלצדקה e‰eÏÎ‡Âּכי ְְְְִָָ«¬»…¿≈∆ִ

ויֹודיע הרׁשעים, מּמעׂשה נהנים ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָהּקלּפֹות

איׁש: אֹויבי הם ׁשהּקלּפֹות ְְִִֵֵֶַַָהּכתּוב

B‚Â',יז) È�Ù Èz˙�Âקריאת וטעם זעם, ּפני הם ¿»«ƒ»«¿ְְְִֵֵַַַַַ

ה' לפני עֹומדים ׁשּתמיד לצד ּפנים, ְְְִִִִִֵֶַַָָהּדין

לזה הּמׁשחיתים ּכת ׁשהם הּמׂשמאלים ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּכת

ּובזה פני ונתּתי אמר ועליהם ה', ּפני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיּקראּו

ענפי ׁשהם האּמֹות הם איביכם לפני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֻונּגפּתם

ּבמאמר נתּכּון ּגם הּקלּפה, לֹומרÈ�Ùּכחֹות ְְְֲִִֵַַַַַָֹ»«ַ

אֹויביהם ּביד ּכׁשּימסרם מהם ּפניו יסּתיר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ּגּלה והּוא הּכרם, את מכּלים ח"ו הם ּכן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשאם

וגֹו' זאת ּגם ואף הענין ּבסֹוף יתּבר ְְְְְְִִַַַָָָֹרצֹונֹו

למעט ּבכם ואמר וגֹו', לכּלֹותם מאסּתים ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֹלא

ּתחּלה: הּדין מּדת ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא הּמקּדׁש ְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹּבית

ÈÏ.יח) eÚÓL˙ ‡Ïּבּׁשמיעה הּדבר ּתלה …ƒ¿¿ƒְִַַָָָָָ

ׁשּיחזרּו הּנמנע מן ּכי הּתֹורה, ְְְִִִִֶֶַַַָָׁשהיא

הּתֹורה: ידי על זּולת ְְִֵַַַָָּבתׁשּובה



izewgaלד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

(èé)ìæøak íëéîL-úà ézúðå íëfò ïBàb-úà ézøáLå§¨«©§¦−¤§´ª§¤®§¨«©¦³¤§¥¤Æ©©§¤½
:äLçpk íëöøà-úàå§¤©§§¤−©§ª¨«

i"yx£ÌÎfÚ ÔB‡bŒ˙‡ Èz¯·LÂ∑הּמקּדׁש ּבית אֹומר,זה הּוא (יחזקאלוכן ¿»«¿ƒ∆¿À¿∆ְְִֵֵֵֶַָ
כא) עּזכם"כד ּגאֹון אתֿמקּדׁשי מחּלל "הנני :.‰LÁpk ÌÎˆ¯‡Œ˙‡Â ÏÊ¯ak ÌÎÈÓLŒ˙‡ Èz˙�Â∑מׁשה מּׁשל קׁשה ,זֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָֻ¿»«ƒ∆¿≈∆««¿∆¿∆«¿¿∆«¿À»ִֶֶָָֹ

אֹומר הּוא כג)ׁשּׁשם כח וגֹו'"(דברים נחׁשת ראׁש על אׁשר ׁשמי "והיּו מזיעה,: ׁשהּנחׁשת ּכדר מזיעין הּׁשמים ,ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
מזיע הּברזל ׁשאין ּכדר מזיעה אינּה ּכאן,והארץ אבל ּפרֹותיה. מׁשּמרת ׁשאין,והיא ּכדר מזיעין יהיּו לא הּׁשמים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

מזיע ּבעֹולם,הּברזל חרב מזיעה,ויהא ׁשהּנחׁשת ּכדר מזיעה ּתהא ּפרֹותיה,והארץ מאּבדת החיים.והיא אור ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(ë)õòå dìeáé-úà íëöøà ïzú-àìå íëçk ÷éøì íúå§©¬¨¦−«Ÿ£¤®§«Ÿ¦¥³©§§¤Æ¤§½̈§¥´
:Béøt ïzé àì õøàä̈½̈¤¬Ÿ¦¥−¦§«

i"yx£ÌÎÁk ˜È¯Ï Ì˙Â∑(ת"כ)עמל ׁשּלא אדם חרׁש,הרי זרע,ׁשּלא נּכׁש,ׁשּלא ּכסח,ׁשּלא עדר,ׁשּלא ּובׁשעת,ׁשּלא ¿«»ƒ…¬∆ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ
אֹותֹו ּומלקה ׁשּדפֹון ּבא ּכלּום,הּקציר ּבכ ועדר,אין ונּכׁש וזרע וחרׁש ׁשעמל אדם ּומלקה,אבל ׁשּדפֹון ּובא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ׁשּנ,אֹותֹו קהֹותהרי זה ׁשל ‡˙dÏe·ÈŒ.יו ÌÎˆ¯‡ Ôz˙Œ‡ÏÂ∑(ת"כ)הּזרע ּבׁשעת לּה מֹוביל ּׁשאּתה מה ıÚÂ.אף ֲִֵֵֶֶָ¿…ƒ≈«¿¿∆∆¿»ְִִֶֶַַַַַַָָ¿≈
ı¯‡‰∑(ת"כ)לקּוי יהא הארץ מן החנטה,אפּלּו ּבׁשעת ּפרֹותיו יחניט ÔzÈ.ׁשּלא ‡Ï∑ּולמּטה למעלה ,מׁשּמׁש »»∆ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ…ƒ≈ְְְְֵַַַָָ

ואּפרי BÈ¯t.אעץ ÔzÈ ‡Ï∑ּפרֹותיו מּׁשיר מפרה קללֹות,ּכׁשהּוא ׁשּתי ּפרענּיֹות,הרי ׁשבע ּכאן החיים.ויׁש אור ְְִֵַַ…ƒ≈ƒ¿ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ

(àë)ì eáàú àìå éø÷ énò eëìz-íàåézôñéå éì òîL §¦¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®§¨«©§¦³
:íëéúàhçk òáL äkî íëéìò£¥¤Æ©½̈¤−©§©«Ÿ¥¤«

i"yx£È¯˜ ÈnÚ eÎÏzŒÌ‡Â∑עראי אמרּו: לפרקים,ּבמקרה,רּבֹותינּו אּלא ּומנחם,ׁשאינֹו ּבּמצֹות. עראי ּתלכּו ּכן ¿ƒ≈¿ƒƒ∆ƒְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
מניעה לׁשֹון יז)וכן,ּפרׁש כה רגל"(משלי "הקר כח)וכן,: יז "יקרֿרּוח"(משלי אּונקלֹוס:,: ׁשל לתרּגּומֹו זה לׁשֹון וקרֹוב ְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

קׁשי אלי,לׁשֹון מהתקרב לּמנע לּבם ÌÎÈ˙‡hÁk.ׁשּמקׁשין Ú·L∑אחרֹות ּפרענּיֹות ׁשבע,ׁשבע ּבמסּפר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ∆«¿«…≈∆ְְְֲִֵֶֶַַַָֻֻ
החיים.ּכחּטאתיכם אור ְֵֶַֹ

(áë)íëúà äìkLå äãOä úiç-úà íëá ézçìLäå§¦§©§¦̧¨¤¹¤©©³©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½
:íëéëøc enLðå íëúà äèéòîäå íëzîäa-úà äúéøëäå§¦§¦¸¨Æ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−©§¥¤«

i"yx£ÈzÁÏL‰Â∑ּגרּוי ‡˙ÌÎ.לׁשֹון ‰ÏkLÂ∑מׁשּכלת חּיה אּלא לי ּבהמה,אין .ּבכ ּבכ,ׁשּדרּכּה ּדרּכּה ,ׁשאין ¿ƒ¿«¿ƒְֵ¿ƒ¿»∆¿∆ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לֹומר ּתלמּוד כד)מּנין? לב ּבם"(דברים אׁשּלח "וׁשןּֿבהמת לֹומר,: ּתלמּוד ּבנׁשיכתּה? ממיתה ׁשּתהא ּומּנין ׁשּתים. הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

עפר"(שם) זחלי "עםֿחמת ּוממיתין,: נֹוׁשכין אּלּו ּבארץֿיׂשראל:,מה ׁשנים היּו ּכבר ּוממיתין; נֹוׁשכין אּלּו אף ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּוממית נֹוׁש ּוממית,חמֹור נֹוׁש ‡˙ÌÎ.ערֹוד ‰ÏkLÂ∑הּקטּנים ‡˙ÌÎzÓ‰aŒ.אּלּו ‰˙È¯Î‰Â∑מּבחּוץ. ֲִִֵֵֵֵָ¿ƒ¿»∆¿∆ְִֵַַ¿ƒ¿ƒ»∆¿∆¿¿∆ִַ
ÌÎ˙‡ ‰ËÈÚÓ‰Â∑מּבפנים.ÌÎÈÎ¯c enL�Â∑קטּנים ּוׁשבילים ּגדֹולים ּבהמה,ׁשבילים ׁשן ּפרענּיֹות: ׁשבע ,הרי ¿ƒ¿ƒ»∆¿∆ְִִִ¿»««¿≈∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻֻ

חּיה עפר,וׁשן זֹוחלי והמעיטה,וׁשּכלה,חמת החיים.ונׁשּמּו,והכריתה, אור ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

„Èיט ‡iÓL ˙È Ôz‡Â ÔBÎt˜z ¯˜È ˙È ¯a˙‡Â¿∆¿«»¿«»¿¿¿∆≈»¿«»ƒ
‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡ÏÊ¯Ùk ÔÈÙÈwz ÔBÎÈÂlÚƒ»≈«ƒƒ¿«¿¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„aÚÓlÓ ‡LÁ�Î ‡�ÈÒÁ ÔBÎÈ˙BÁ˙„ ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ¿≈¬ƒ»ƒ¿»»ƒ¿∆¿«

:ÔÈ¯Èt≈ƒ

‡¯ÔBÎÚכ Ôz˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÈÁ e�˜È¯Ï ÔeÙeÒÈÂƒ¿≈»≈≈¿»ƒ≈«¿¬
:da‡ ÔzÈ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÔÏÈ‡Â dzÏÏÚ ˙È»¬«¿«¿ƒ««¿»»ƒ≈ƒ≈

˙Ôe·Èכא ‡ÏÂ eÈL˜a ÈÓ„˜ ÔeÎ‰z Ì‡Â¿ƒ¿»√»«¿«¿¿»≈
ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙‡Ï ÛÒB‡Â È¯ÓÈÓÏ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ¿≈∆¡»»¬≈

:ÔBÎÈ·BÁk Ú·L ‡ÁÓ»»¿«¿≈

ÔBÎ˙Èכב Ïk˙˙e ‡¯a ˙ÂÁ ˙È ÔBÎ· È¯‚‡Â∆¡»≈¿»≈«»»¿«≈»¿
ÔÈ„ˆÈÂ ÔBÎ˙È ¯ÚÊ˙Â ÔBÎ¯Úa ˙È ÈˆÈL˙e¿≈≈»¿ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ«¿»

:ÔBÎ˙Á¯B‡¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ú·L.ÌÎÈ˙‡hÁ ÏÚחּטאתם לׁשעּור ּפרּוׁש ∆«««…≈∆ְִֵַָָ

ואּלּו מּדה, ּכנגד מּדה ׁשבע ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהם

עׂשּו, לא ב' ׁשמעּו, לא א' עברֹות, ז' ְֲֵֵָָֹֹהם

ּגעלּו, הּׁשם מׁשּפטי ד' מאסּו, ּבחּקתי ְְְֲֲִֵֵַַָָֹֻג'

הפרּו ו' עׂשֹות, ּבלּתי אחרים מֹונעים ְְֲֲִִִִֵֵֵה'

לֹו ׁשמעּו ולא ה' ׁשּיּסרם ואחר ְְְְְִִֶַַָָֹּברית,

זה ּולטעם ז', הרי הּתׁשּובה ׁשערי ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָוסגרּו

(ר"ה ׁשאמרּו ז"ל מאמרם מיּׁשבים ְְְֲִֶַַָָָָאנּו

כּו' הּׁשנה ּבראׁש נפּתחים ספרים ג' ְְְִִִַָָָָֹט"ז:)

וכּו' הּכּפּורים יֹום עד וכּו' ּתלּויים ְְְִִִִֵַַּבינֹונים

ּפ לעׂשֹותע"כ, להם ה' ׁשּתלה לצד רּוׁש ְֲֵֶֶַַָָָ

ּכרׁשעים: מׁשקלם הכרע עׂשּו ולא ְְְְְִִִַָָָָָֹֻּתׁשּובה

ÌÎfÚ.יט) ÔB‡b ˙‡ Èz¯·LÂז"ל אמרּו ¿»«¿ƒ∆¿À¿∆ְָ

ׁשּנקרא הּמקּדׁש ּבית זה ּכהנים) ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ(ּתֹורת

ּבתׁשּובה חזרּו ׁשּלא ּכיון ּכי ּבזה והּכּונה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכן,

ּבהם חפץ ה' ּכי ּבדעּתם ׁשחֹוׁשבים יֹורה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָזה

מתחּזקים ּובזה ּבתֹוכם ׁשֹוכן ּׁשעֹודֹו מּמה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָעדין

אמר B‚Â':לזה Èz¯·LÂ ֶַָָ¿»«¿ƒ¿

B‚Â'.כ) ˜È¯Ï Ì˙Âּכחכם ותם אמר ּכאּלּו ¿«»ƒ¿ְְֲִֶַַָֹ

לריק, יהיה ּבׁשלמּות ׁשּכחם ּפרּוׁש ְְִִִִֵֵֶֶָָָֹלריק

אּלא הּמׁשחית יׁשלט לא ׁשּלפעמים ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹּולצד

רח"ל: ּבּכל יׁשלטּו ּכי הֹודיע ּכאן ְְְִִִֵֶַַָֹּבחלק

˜¯È.כא) ÈnÚ eÎÏz Ì‡Âאּלּו ׁשּמּכֹות לצד ¿ƒ≈¿ƒƒ∆ƒְֵֶַַ

הׁשּגחה ּומּכירֹות הּמרּגיׁשֹות מּכֹות ְְִִֵַַַַַָָהם

ּבתׁשּובה חֹוזרים ּוכׁשאין אֹותם, מיּסר ה' ְְְְִִִֵֵֶַָָּכי

זה: הּוא קרי לֹומר אּלא מענה ֲִֵֶֶֶֶַַָאין

Ú·L.ÌÎÈ˙‡hÁkהרׁשיעּו ׁשּלא הגם ∆«¿«…≈∆ְֲִִֶַֹ

ּכיון כן ּפי על אף חדׁשֹות ֲֲִֵֵֵַַַָָּבעברֹות

ּכעֹוׂשים להם יחׁשב הּיּסּורין אחר חזרּו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ֵָָמחדׁש:

‰O„‰.כב) ˙iÁמעׂשה עׂשּו ׁשהם ּכׁשם «««»∆ְֲֵֵֵֶַָ

ּתבֹוא מלּכם להערת הרּגיׁשּו ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹּבהמֹות

ּבהם: מעׂשיה ותעׂשה הּׂשדה ְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָחּית

izewga zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

(âë):éø÷ énò ízëìäå éì eøñeú àì älàa-íàå§¦̧§¥½¤¬Ÿ¦¨«§−¦®©«£©§¤¬¦¦−¤«¦
i"yx£ÈÏ e¯Òe˙ ‡Ï∑אלי .לׁשּוב …ƒ»¿ƒֵַָ

(ãë)éðà-íb íëúà éúékäå éø÷a íënò éðà-óà ézëìäå§¨«©§¦¯©£¦²¦¨¤−§¤®¦§¦¥¦³¤§¤Æ©½̈¦
:íëéúàhç-ìò òáLהחיים אור ¤−©©©«Ÿ¥¤«

(äë)ízôñàðå úéøa-í÷ð úî÷ð áøç íëéìò éúàáäå§¥«¥¦̧£¥¤¹¤À¤Ÿ¤̧¤Æ§©§¦½§¤«¡©§¤−
:áéBà-ãéa ízzðå íëëBúa øáã ézçlLå íëéøò-ìà¤¨«¥¤®§¦©³§¦¤¸¤Æ§´§¤½§¦©¤−§©¥«

i"yx£˙È¯aŒÌ˜�∑ּבברית ׁשאינֹו נקם נקמֹות,ויׁש ׁשאר וזהּו,ּכדר ¿«¿ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
ׁשּבּמקרא חרב' 'הבאת ּכל עברּתם, אׁשר ּבריתי נקמת – ּברית" "נקם אחר: ּדבר צדקּיהּו. ׁשל עיניו היא,סּמּוי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אֹויבים חילֹות הּמצֹור∑ÌzÙÒ‡�Â.מלחמת מּפני הערים ּתֹו אל החּוץ ÌÎÎB˙a.מן ¯·„ ÈzÁlLÂ∑ועלֿידי ְְִִֵֶֶ¿∆¡«¿∆ְִִִֵֶֶַַָָ¿ƒ«¿ƒ∆∆¿¿∆ְְֵַ
עליכם,הּדבר הּצרים האֹויבים ּביד ּבירּוׁשלים,ונּתּתם הּמת את מלינים ׁשאין הּמת,לפי את מֹוציאים ּוכׁשהם ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

אֹויב,לקברֹו ּביד .נּתנים ְְְִִֵַָָ

(åë)íëîçì íéLð øNò eôàå íçì-ähî íëì éøáLa§¦§¦´¨¤»©¥¤ ¼¤¼§Â¨Â¤´¤¨¦³©§§¤Æ
àìå ízìëàå ì÷Lna íëîçì eáéLäå ãçà øepúa§©´¤½̈§¥¦¬©§§¤−©¦§®̈©«£©§¤−§¬Ÿ

ñ :eòaNú¦§¨«
i"yx£ÌÁÏŒ‰hÓ∑מׁשען יז)ּכמֹו,לׁשֹון מח "מּטהֿעז"(ירמיה :.ÌÁÏŒ‰hÓ ÌÎÏ È¯·La∑מסעד ּכל לכם אׁשּבר «≈∆∆ְְְִֵַָֹ¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆∆ְְִֶֶַָָֹ
רעב,אכל חּצי ‡Á„.והם ¯ep˙a ÌÎÓÁÏ ÌÈL� ¯NÚ eÙ‡Â∑עצים Ï˜Lna.מחסר ÌÎÓÁÏ e·ÈL‰Â∑ׁשּתהא ְִֵֵֶָָֹ¿»∆∆»ƒ«¿¿∆¿«∆»ִֵֵֶֹ¿≈ƒ«¿¿∆«ƒ¿»ְֵֶ

ּבּתּנּור ּומׁשּתּברת נפּולה ּפת ונעׂשית נרקבת ּביניהם,הּתבּואה לחּלקם הּׁשברים את וׁשֹוקלֹות יֹוׁשבֹות ÌzÏÎ‡Â.והן ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ«¬«¿∆
eÚaN˙ ‡ÏÂ∑חרב ּפרענּיֹות: ׁשבע הרי ּבּלחם, הּמעים ּבתֹו מארה לחם,ּדבר,מצֹור,זה מּטה עצים,ׁשבר ,חסר ¿…ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻ

נפּולה הּמנין,ּפת מן אינּה "ונּתּתם" ּבּמעים; החרב,מארה .ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(æë):éø÷a énò ízëìäå éì eòîLú àì úàæa-íàå§¦̧§½Ÿ¬Ÿ¦§§−¦®©«£©§¤¬¦¦−§¤«¦

(çë)éðà-óà íëúà ézøqéå éø÷-úîça íënò ézëìäå§¨«©§¦¬¦¨¤−©«£©¤®¦§¦©§¦³¤§¤Æ©½̈¦
:íëéúàhç-ìò òáL¤−©©©«Ÿ¥¤«

(èë):eìëàz íëéúða øNáe íëéða øNa ízìëàåהחיים אור ©«£©§¤−§©´§¥¤®§©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«

(ì)ézúðå íëéðnç-úà ézøëäå íëéúîa-úà ézãîLäå§¦§©§¦º¤¨«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤©¨´¥¤½§¨«©¦Æ
:íëúà éLôð äìòâå íëéìelb éøât-ìò íëéøât-úà¤¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬©§¦−¤§¤«

ÔeÎ‰˙eכג È¯ÓÈÓÏ Ôe„¯˙˙ ‡Ï ÔÈl‡a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

È˜Ï‡Âכד eÈL˜a ÔBÎnÚ ‡�‡ Û‡ C‰‡Â¿≈««¬»ƒ¿¿«¿¿«¿≈
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ‡�‡ Û‡ ÔBÎ˙È»¿«¬»¿««≈

ÔeÚ¯t˙ÈÂכה ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c ÔBÎÈÏÚ È˙È‡Â¿«¿ƒ¬≈¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿
ÈÓb˙t ÏÚ Ôez¯·Úc ÏÚ ‡˙e�Ú¯t ÔBÎpÓƒ¿À¿¬»««¬«¿«ƒ¿»≈
‡�˙BÓ È¯‚‡Â ÔBÎÈÂ¯˜Ï ÔeLpk˙˙Â ‡˙È¯B‡«¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿≈∆¡»≈»»

:‰‡�Ò„ ‡„Èa Ôe¯qÓ˙˙Â ÔBÎÈ�Èa≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»

ÒÚ¯כו ÔÈÙÈÂ ‡ÏÎÈÓ „ÈÚÒ ÔBÎÏ ¯·z‡„aƒ¿∆¿«¿¿ƒ≈¿»¿»¿»¬«
ÔBÎÓÁÏ Ôe·È˙ÈÂ „Á ‡¯ep˙a ÔBÎÓÁÏ ÔÈL�¿ƒ«¿¿¿«»«ƒƒ«¿¿

:ÔeÚaN˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿

ÔeÎ‰˙eכז È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ‡„a Ì‡Â¿ƒ¿»»¿«¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

‡Ûכח ÔBÎ˙È Èc¯‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙a ÔBÎnÚ C‰‡Â¿≈«ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈»¿«
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ‡�‡¬»¿««≈

ÔBÎÈ˙�aכט ¯N·e ÔBÎÈ�a ¯Na ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿¿«¿≈¿«¿»≈
:ÔeÏÎÈz≈¿

È˙ל ıv˜‡Â ÔBÎÈ˙Óa ˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»»»≈∆¡«≈»
¯ebt ÏÚ ÔBÎÈ¯‚t ˙È Ôz‡Â ÔBÎÈÒ�ÒÈ�Á¬ƒ¿¿≈¿∆≈»ƒ¿≈«ƒ

:ÔBÎ˙È È¯ÓÈÓ ˜Á¯ÈÂ ÔBÎ˙ÂÚË«¬«¿ƒ«≈≈¿ƒ»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

È¯˜a,כד) 'B‚Â ÈzÎÏ‰Âיביא ׁשּלא ּפרּוׁש ¿»«¿ƒ¿¿∆ƒִֵֶָֹ

ּכמֹו חּטאתם על מכּונים יּסּורים ְְֲִִִֵֶַַָָֹֻעליהם

ּדר על ּכחּטאתם מביא ׁשהיה מּקדם ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשעׂשה

ּכמעׂשהּו, לאיׁש ּתׁשּלם ס"ב) (ּתהּלים ְְְְְֲִִִֵֵַַאֹומרֹו

מעׂשיו להטיב ויׂשּכילֹו נרּדם לב יעֹורר זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּכי

אם ּכי ה' ואמר הרעה, אליו ּבאה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשּכנגּדם

אׁשר ה' למעׂשה יׂשּכילּו ולא ּבקרי עּמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַֹילכּו

ּכנ יּסּורין ּבכּוּון לּבם ּגםיעֹורר עונֹותיהם גד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹ

יּסּורין עליהם ויביא ּבקרי עּמהם יל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָהּוא

חרב, והם הרעים למעׂשיהם ּדמיֹון להם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאין

ׁשּכֹולל ורעב אֹויב, ּביד ּוסגירה ודבר, ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּומצֹור,

ז': הרי צרֹות ֲֵָג'

eÏÎ‡z.כט) 'B‚Â ÌÎÈ�a ¯Na ÌzÏÎ‡Âטעם «¬«¿∆¿«¿≈∆¿…≈ַַ

ׁשאפּלּו לֹומר ב' ּפעם ּתאכלּו לֹומר ֲִֵֶֶַַַַַָֹׁשּכפל

ּכדר רחמיהם יכמרּו לא אכלּו ׁשּכבר ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹאחר

רחמיהם ויכמרּו מעׂשה אחר להּנחם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהרגיל

לאכל יסּכימּו עֹוד אּלא ּבּתי הֹוי ּבני הֹוי ְְְְֱִִִִִֶֶַָֹויבּכּו

מחדׁש: ימצאּום ְְִִֵָָאם

B‡והּטעם הּבנים, לאכל יקּדימּו ּכי ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָֹירצה

הּבנֹות ּגם לאכל עיניהם ׁשּנֹותנים ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹלצד

ׁשּימאנּו ספק ּבהם ׁשּיׁש הּבנים יקּדימּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלזה

לחּוׁש ּׁשאין מה נאכלֹות הּבנֹות ּבראֹות ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָויברחּו

והּוא ּכזכרים, ּבהם ּכח אין ּכי ּבּבנֹות כן ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּכמֹו

ÌÎÈ�aאֹומרֹו ¯Na ÌzÏÎ‡Âהקּדמת וטעם ְ«¬«¿∆¿«¿≈∆ְְַַַַָ

ּדעּתכם ׁשאין לצד לא הּבנֹות ולא ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹהּבנים

ּבׂשר לאכל ּכן ּגם ּתֹוסיפּו אּלא הּבנֹות ְֱֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹלאכל

לחּוׁש ׁשּיׁש הּבנים מקּדימין ואּתם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבנֹותיכם

מרּגׁש: ְְַַָֻלטעם

B‡האב ׁשרחמי לצד ּכי הּדר זה על ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיאמר

ׁשּבת (רׁש"י מהּבנֹות יֹותר הּבנים ִִֵֵַַַַַָָָעל



לה izewga zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

(âë):éø÷ énò ízëìäå éì eøñeú àì älàa-íàå§¦̧§¥½¤¬Ÿ¦¨«§−¦®©«£©§¤¬¦¦−¤«¦
i"yx£ÈÏ e¯Òe˙ ‡Ï∑אלי .לׁשּוב …ƒ»¿ƒֵַָ

(ãë)éðà-íb íëúà éúékäå éø÷a íënò éðà-óà ézëìäå§¨«©§¦¯©£¦²¦¨¤−§¤®¦§¦¥¦³¤§¤Æ©½̈¦
:íëéúàhç-ìò òáLהחיים אור ¤−©©©«Ÿ¥¤«

(äë)ízôñàðå úéøa-í÷ð úî÷ð áøç íëéìò éúàáäå§¥«¥¦̧£¥¤¹¤À¤Ÿ¤̧¤Æ§©§¦½§¤«¡©§¤−
:áéBà-ãéa ízzðå íëëBúa øáã ézçlLå íëéøò-ìà¤¨«¥¤®§¦©³§¦¤¸¤Æ§´§¤½§¦©¤−§©¥«

i"yx£˙È¯aŒÌ˜�∑ּבברית ׁשאינֹו נקם נקמֹות,ויׁש ׁשאר וזהּו,ּכדר ¿«¿ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
ׁשּבּמקרא חרב' 'הבאת ּכל עברּתם, אׁשר ּבריתי נקמת – ּברית" "נקם אחר: ּדבר צדקּיהּו. ׁשל עיניו היא,סּמּוי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אֹויבים חילֹות הּמצֹור∑ÌzÙÒ‡�Â.מלחמת מּפני הערים ּתֹו אל החּוץ ÌÎÎB˙a.מן ¯·„ ÈzÁlLÂ∑ועלֿידי ְְִִֵֶֶ¿∆¡«¿∆ְִִִֵֶֶַַָָ¿ƒ«¿ƒ∆∆¿¿∆ְְֵַ
עליכם,הּדבר הּצרים האֹויבים ּביד ּבירּוׁשלים,ונּתּתם הּמת את מלינים ׁשאין הּמת,לפי את מֹוציאים ּוכׁשהם ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

אֹויב,לקברֹו ּביד .נּתנים ְְְִִֵַָָ

(åë)íëîçì íéLð øNò eôàå íçì-ähî íëì éøáLa§¦§¦´¨¤»©¥¤ ¼¤¼§Â¨Â¤´¤¨¦³©§§¤Æ
àìå ízìëàå ì÷Lna íëîçì eáéLäå ãçà øepúa§©´¤½̈§¥¦¬©§§¤−©¦§®̈©«£©§¤−§¬Ÿ

ñ :eòaNú¦§¨«
i"yx£ÌÁÏŒ‰hÓ∑מׁשען יז)ּכמֹו,לׁשֹון מח "מּטהֿעז"(ירמיה :.ÌÁÏŒ‰hÓ ÌÎÏ È¯·La∑מסעד ּכל לכם אׁשּבר «≈∆∆ְְְִֵַָֹ¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆∆ְְִֶֶַָָֹ
רעב,אכל חּצי ‡Á„.והם ¯ep˙a ÌÎÓÁÏ ÌÈL� ¯NÚ eÙ‡Â∑עצים Ï˜Lna.מחסר ÌÎÓÁÏ e·ÈL‰Â∑ׁשּתהא ְִֵֵֶָָֹ¿»∆∆»ƒ«¿¿∆¿«∆»ִֵֵֶֹ¿≈ƒ«¿¿∆«ƒ¿»ְֵֶ

ּבּתּנּור ּומׁשּתּברת נפּולה ּפת ונעׂשית נרקבת ּביניהם,הּתבּואה לחּלקם הּׁשברים את וׁשֹוקלֹות יֹוׁשבֹות ÌzÏÎ‡Â.והן ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ«¬«¿∆
eÚaN˙ ‡ÏÂ∑חרב ּפרענּיֹות: ׁשבע הרי ּבּלחם, הּמעים ּבתֹו מארה לחם,ּדבר,מצֹור,זה מּטה עצים,ׁשבר ,חסר ¿…ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻ

נפּולה הּמנין,ּפת מן אינּה "ונּתּתם" ּבּמעים; החרב,מארה .ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(æë):éø÷a énò ízëìäå éì eòîLú àì úàæa-íàå§¦̧§½Ÿ¬Ÿ¦§§−¦®©«£©§¤¬¦¦−§¤«¦

(çë)éðà-óà íëúà ézøqéå éø÷-úîça íënò ézëìäå§¨«©§¦¬¦¨¤−©«£©¤®¦§¦©§¦³¤§¤Æ©½̈¦
:íëéúàhç-ìò òáL¤−©©©«Ÿ¥¤«

(èë):eìëàz íëéúða øNáe íëéða øNa ízìëàåהחיים אור ©«£©§¤−§©´§¥¤®§©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«

(ì)ézúðå íëéðnç-úà ézøëäå íëéúîa-úà ézãîLäå§¦§©§¦º¤¨«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤©¨´¥¤½§¨«©¦Æ
:íëúà éLôð äìòâå íëéìelb éøât-ìò íëéøât-úà¤¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬©§¦−¤§¤«

ÔeÎ‰˙eכג È¯ÓÈÓÏ Ôe„¯˙˙ ‡Ï ÔÈl‡a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

È˜Ï‡Âכד eÈL˜a ÔBÎnÚ ‡�‡ Û‡ C‰‡Â¿≈««¬»ƒ¿¿«¿¿«¿≈
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ‡�‡ Û‡ ÔBÎ˙È»¿«¬»¿««≈

ÔeÚ¯t˙ÈÂכה ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c ÔBÎÈÏÚ È˙È‡Â¿«¿ƒ¬≈¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿
ÈÓb˙t ÏÚ Ôez¯·Úc ÏÚ ‡˙e�Ú¯t ÔBÎpÓƒ¿À¿¬»««¬«¿«ƒ¿»≈
‡�˙BÓ È¯‚‡Â ÔBÎÈÂ¯˜Ï ÔeLpk˙˙Â ‡˙È¯B‡«¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿≈∆¡»≈»»

:‰‡�Ò„ ‡„Èa Ôe¯qÓ˙˙Â ÔBÎÈ�Èa≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»

ÒÚ¯כו ÔÈÙÈÂ ‡ÏÎÈÓ „ÈÚÒ ÔBÎÏ ¯·z‡„aƒ¿∆¿«¿¿ƒ≈¿»¿»¿»¬«
ÔBÎÓÁÏ Ôe·È˙ÈÂ „Á ‡¯ep˙a ÔBÎÓÁÏ ÔÈL�¿ƒ«¿¿¿«»«ƒƒ«¿¿

:ÔeÚaN˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿

ÔeÎ‰˙eכז È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ‡„a Ì‡Â¿ƒ¿»»¿«¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

‡Ûכח ÔBÎ˙È Èc¯‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙a ÔBÎnÚ C‰‡Â¿≈«ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈»¿«
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ‡�‡¬»¿««≈

ÔBÎÈ˙�aכט ¯N·e ÔBÎÈ�a ¯Na ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿¿«¿≈¿«¿»≈
:ÔeÏÎÈz≈¿

È˙ל ıv˜‡Â ÔBÎÈ˙Óa ˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»»»≈∆¡«≈»
¯ebt ÏÚ ÔBÎÈ¯‚t ˙È Ôz‡Â ÔBÎÈÒ�ÒÈ�Á¬ƒ¿¿≈¿∆≈»ƒ¿≈«ƒ

:ÔBÎ˙È È¯ÓÈÓ ˜Á¯ÈÂ ÔBÎ˙ÂÚË«¬«¿ƒ«≈≈¿ƒ»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

È¯˜a,כד) 'B‚Â ÈzÎÏ‰Âיביא ׁשּלא ּפרּוׁש ¿»«¿ƒ¿¿∆ƒִֵֶָֹ

ּכמֹו חּטאתם על מכּונים יּסּורים ְְֲִִִֵֶַַָָֹֻעליהם

ּדר על ּכחּטאתם מביא ׁשהיה מּקדם ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשעׂשה

ּכמעׂשהּו, לאיׁש ּתׁשּלם ס"ב) (ּתהּלים ְְְְְֲִִִֵֵַַאֹומרֹו

מעׂשיו להטיב ויׂשּכילֹו נרּדם לב יעֹורר זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּכי

אם ּכי ה' ואמר הרעה, אליו ּבאה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשּכנגּדם

אׁשר ה' למעׂשה יׂשּכילּו ולא ּבקרי עּמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַֹילכּו

ּכנ יּסּורין ּבכּוּון לּבם ּגםיעֹורר עונֹותיהם גד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹ

יּסּורין עליהם ויביא ּבקרי עּמהם יל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָהּוא

חרב, והם הרעים למעׂשיהם ּדמיֹון להם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאין

ׁשּכֹולל ורעב אֹויב, ּביד ּוסגירה ודבר, ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּומצֹור,

ז': הרי צרֹות ֲֵָג'

eÏÎ‡z.כט) 'B‚Â ÌÎÈ�a ¯Na ÌzÏÎ‡Âטעם «¬«¿∆¿«¿≈∆¿…≈ַַ

ׁשאפּלּו לֹומר ב' ּפעם ּתאכלּו לֹומר ֲִֵֶֶַַַַַָֹׁשּכפל

ּכדר רחמיהם יכמרּו לא אכלּו ׁשּכבר ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹאחר

רחמיהם ויכמרּו מעׂשה אחר להּנחם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהרגיל

לאכל יסּכימּו עֹוד אּלא ּבּתי הֹוי ּבני הֹוי ְְְְֱִִִִִֶֶַָֹויבּכּו

מחדׁש: ימצאּום ְְִִֵָָאם

B‡והּטעם הּבנים, לאכל יקּדימּו ּכי ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָֹירצה

הּבנֹות ּגם לאכל עיניהם ׁשּנֹותנים ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹלצד

ׁשּימאנּו ספק ּבהם ׁשּיׁש הּבנים יקּדימּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלזה

לחּוׁש ּׁשאין מה נאכלֹות הּבנֹות ּבראֹות ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָויברחּו

והּוא ּכזכרים, ּבהם ּכח אין ּכי ּבּבנֹות כן ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּכמֹו

ÌÎÈ�aאֹומרֹו ¯Na ÌzÏÎ‡Âהקּדמת וטעם ְ«¬«¿∆¿«¿≈∆ְְַַַַָ

ּדעּתכם ׁשאין לצד לא הּבנֹות ולא ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹהּבנים

ּבׂשר לאכל ּכן ּגם ּתֹוסיפּו אּלא הּבנֹות ְֱֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹלאכל

לחּוׁש ׁשּיׁש הּבנים מקּדימין ואּתם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבנֹותיכם

מרּגׁש: ְְַַָֻלטעם

B‡האב ׁשרחמי לצד ּכי הּדר זה על ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיאמר

ׁשּבת (רׁש"י מהּבנֹות יֹותר הּבנים ִִֵֵַַַַַָָָעל



izewgaלו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

i"yx£ÌÎÈ˙Óa∑ּובירנּיֹות אל∑ÌÎÈ�nÁ.מגּדלים עבֹודת הּגּגֹותמין על ׁשּמעמידין ׁשּמעמידים,ילים ׁשם ועל »…≈∆ְִִִִָָ«»≈∆ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַ
'חּמנים' קרּויין ‡˙ÌÎÈ¯‚tŒ.ּבחּמה Èz˙�Â∑היּו רעב אֹותם,ּתפּוחי ּומנּׁשקים מחיקם יראתם ּוכרסֹו,ּומֹוציאים ְִִַַַָָ¿»«ƒ∆ƒ¿≈∆ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָ

עליה ונֹופל ‡˙ÌÎ.נבקעת ÈLÙ� ‰ÏÚ‚Â∑(ת"כ)ׁשכינה סּלּוק החיים.זה אור ְְִֵֶַַָָ¿»¬»«¿ƒ∆¿∆ְִִֶָ

(àì)íëéLc÷î-úà éúBnLäå äaøç íëéøò-úà ézúðå§¨«©¦³¤¨«¥¤Æ¨§½̈©«£¦¦−¤¦§§¥¤®
:íëççéð çéøa çéøà àìå§´Ÿ¨¦½©§¥−©¦«Ÿ£¤«

i"yx£‰a¯Á ÌÎÈ¯ÚŒ˙‡ Èz˙�Â∑"אתֿהארץ אני "והׁשּמתי אֹומר: ּכׁשהּוא מאדם? מה,יכֹול הא אמּור! אדם הרי ¿»«ƒ∆»≈∆»¿»ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ
וׁשב מעֹובר "חרּבה"? מקּים: ‡˙ÌÎÈLc˜ÓŒ.אני È˙BnL‰Â∑"אריח "ולא אֹומר: ּכׁשהּוא הּקרּבנֹות? מן ,יכֹול ְְֲִֵֵֵַָָָָ«¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ְְְִִֵֶַַָָָָֹ

הּגדּודּיֹות מן אתֿמקּדׁשיכם"? "והׁשּמֹותי מקּים: אני מה הא אמּורים! קרּבנֹות ׁשהיּו,הרי יׂשראל ׁשל ׁשּירֹות ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכריתת ׁשּתים. הרי – ּבמֹות והׁשמדת ּובנֹות ּבנים ּבׂשר אכילת ּפרענּיֹות: ׁשבע הרי ׁשם. לבא ונֹועדֹות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻמתקּדׁשֹות

ּפרענּות ּכאן אין הּבירנּיֹות,חּמנים הׁשמדת עלֿידי את,אּלא "ונתּתי ויּכרתּו. הּגּגֹות ׁשּבראׁשי החּמנים יּפלּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
וגֹו'" ׁשלׁש,ּפגריכם ארּבע,הרי ׁשכינה ערים,סּלּוק הּגדּודּיֹות,חרּבן מן מקּדׁש קרּבנֹות,ׁשממֹון אריח" ,"ולא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ׁשבע החיים.הרי אור ֲֵֶַ

(áì)íëéáéà äéìò eîîLå õøàä-úà éðà éúnLäå©«£¦Ÿ¦¬£¦−¤¨¨®¤§¨«§³¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½
:da íéáLiä©«§¦−¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ È�‡ È˙nL‰Â∑ליׂשראל טֹובה מּדה ּבארצם,זֹו רּוח נחת האֹויבים ימצאּו ׁשֹוממה,ׁשּלא ׁשּתהא «¬ƒ…ƒ¬ƒ∆»»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
החיים.מּיֹוׁשביה אור ְִֶָ

(âì)äúéäå áøç íëéøçà éú÷éøäå íéBbá äøæà íëúàå§¤§¤Æ¡¨¤´©¦½©«£¦«Ÿ¦¬©«£¥¤−¨®¤§¨«§¨³
:äaøç eéäé íëéøòå äîîL íëöøà©§§¤Æ§¨½̈§¨«¥¤−¦«§¬¨§¨«

i"yx£ÌÈBb· ‰¯Ê‡ ÌÎ˙‡Â∑קׁשה מּדה אחד,זֹו למקֹום גֹולים מדינה ׁשּבני ּומתנחמין;,ׁשּבׁשעה זה את זה רֹואים ¿∆¿∆¡»∆«ƒְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ּכבמזרה נזרּו ּבחברּתּה,ויׂשראל ּדבּוקה מהן אחת ואין ּבנפה ׂשעֹורים הּזֹורה החרב∑È˙˜È¯‰Â.ּכאדם ,ּכׁשּׁשֹולף ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ«¬ƒ…ƒְֵֶֶֶַ

מהר חֹוזרת אינּה אחריכם הּנׁשמטת חרב ּומדרׁשֹו: הּנדן. לחזר,מתרֹוקן סֹופן ואין הּמים את ׁשּמריק .ּכאדם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
‰ÓÓL ÌÎˆ¯‡ ‰˙È‰Â∑לתֹוכּה לׁשּוב ּתמהרּו ׁשּבׁשעה,ׁשּלא חרבֹות; לכם נראֹות – חרּבה יהיּו עריכם ּכ ּומּתֹו ¿»¿»«¿¿∆¿»»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

לחזר וסֹופֹו ּומעירֹו ּומּכרמֹו מּביתֹו ּגֹולה ּכהנים,ׁשאדם ּבתֹורת ׁשנּויה ּכ חרבים, ּוביתֹו ּכרמֹו אין החיים.ּכאּלּו אור ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

È˙לא È„ˆ‡Â ‡„ˆ ÔBÎÈÂ¯˜ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»ƒ¿≈»»¿∆¿≈»
Ôa¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜‡ ‡ÏÂ ÔBÎÈLc˜Ó«¿¿≈¿»¬«≈¿«¬»À¿«

:ÔBÎ˙L�k¿ƒ»¿

ÈÏÚaלב dÏÚ ÔeÈ¯ˆÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ‡�‡ Ècˆ‡Â¿∆¿≈¬»»«¿»ƒ»¿¬««¬≈
:da ÔÈ·˙Èc ÔBÎÈ··„¿»≈¿»¿ƒ«

·˙¯ÔBÎÈלג È¯‚‡Â ‡iÓÓÚ È�Èa ¯c·‡ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿¡««≈≈«¿«»∆¡»≈«¿≈
‡È„ˆ ÔBÎÚ¯‡ È‰˙e ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c¿»¿ƒ¿«¿»¿≈«¿¬»¿»

:‡a¯Á ÔB‰È ÔBÎÈÂ¯˜Â¿ƒ¿≈¿»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתחּלה הּבנים לאכל מתחּכמין הם לזה ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹס"ו:)

וזה הּבנֹות, לאכל להם נקל יהיה ׁשּבזה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּכדי

הּכתּוב ÌÎÈ�aׁשעּור ¯Na ÌzÏÎ‡Âוטעם ִַָ«¬«¿∆¿«¿≈∆ְַַ

ּכדי eÏÎ‡zהּקדימה ÌÎÈ˙B�a ¯NaLּפרּוׁש ְְִֵַָ∆¿«¿≈∆…≈ֵ

לכם ויהיה ּׁשּקדם מה ּכפי לבבכם יכאב ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹלא

הרגיל: ְֲִַָָָּכמאכל

B‚Â'.ל) ÈLÙ� ‰ÏÚ‚Âהצר לּמה לדעת צרי ¿»¬»«¿ƒ¿ְִַַַָָָָֻ

ּבזמן ׁשהרי נפׁשֹו ׁשּתגעל ּפׁשיטא ּכי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָלֹומר

ּתגעל ׁשּלא נתּברכּו ּגמּורים צּדיקים ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹׁשהם

נֹוהגת זֹו ּברכה ּתהיה ׁשּלא מּובן והּדבר ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשֹו

ה הפּכּיּות לֹומר ּבא ואם רׁשעם, ּברכֹות,ּבימי ְְְְִִִִֵַַַָָָ

וּדאי אּלא הּׁשאר, ּכל הפּכּיּות לֹומר לֹו ְְִֶַַַַַָָָָָהיה

העּדר לבד ׁשהם הענׁשים אּלא אמר ְְֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּבער ׁשאפּלּו לֹומר ׁשּנתּכּון ונראה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּברכֹות,

מהם נפׁשי ּתגעל ההּוא ּבּזמן ׁשּיהיּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַהּצּדיקים

ּגם ,עּמ נביא ּגם וכׁשל ד') (הֹוׁשע ְְְִִֵַַַַָָּבסֹוד

ּכי נביאים ּביׂשראל עֹוד יתנּבאּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹנתּכּון

נפׁש ּבחינת לּה הּמתיחס ׁשכינתֹו ה' יֹופיע ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹלא

ולזה מּמּנּו, למעלה קללה אין זֹו ּוקללה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָּבהם,

ׁשהיא למדּת הא קללֹות, ּכּמה אחר ְְְִֶַַַַָָָָָָָקבעּה

ּבּזמן ׁשּנתקּימה והיא ּׁשּלפניה, מּמה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּגדֹולה

אֹוי נפׁשנּו מאד ודאבה עינינּו ּכלּו ולּה ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָֹהּזה

לנּו: ָָנא

a¯Á‰.לא) ÌÎÈ¯Ú ˙‡ Èz˙�Âאפּלּו ּפרּוׁש ¿»«ƒ∆»≈∆»¿»ֲִֵ

וזה ּתהיה, לא לּגֹוים עירֹות ּכׁשאר ְְְֲִִִִֶֶַָָֹיּׁשּוב

ּכליֹון ב"מ יּגיד זה ּגם ּגדֹול נפׁש ְְִִֶֶֶַַַָָעגמת

ס"ד) (יׁשעיה וגֹו' היתה מדּבר צּיֹון ְְְְְְִִִַַָָָָָהּתקוה

ּדרכיהם: יטיבּו לא ׁשּיׂשראל זמן ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹּכל

È˙BnL‰Â.'B‚Âוׂשּמת הּטמאה הׁשראת ּפרּוׁש «¬ƒƒ¿ְְְִֵַַַַָָֻ

הּקלּפה ּכי הּמקּדׁש, ּבבית ְְְְִִִֵַַָָָָׁשכּונתּה

ׁשם ּכי המקּבלים הֹודיעּו ּוכבר ׁשּממֹון, ְְִִִִִֵַָָָָָֻּתּקרא

ה', ּבית על ּדֹורכת ס"מ ורגל ׁשדה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָהרגיעה

חי ּכל נפׁש ותערג לּבם יקרעּו זה על ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹאׁשר

הּבירה: ּבעל ְִַַַָלמּול

‡ÏÂ.'B‚Â ÁÈ¯‡ּבמעׂשיהם יתרּצה ׁשּלא ּפרּוׁש ¿…»ƒ«¿ְְֲִֵֵֶֶֶַַֹ

ניחֹוח, ריח יתיחס להם ׁשּגם ְִִִֵֵֶֶַַַַַָהּטֹובים

ּתפּלתי: ׂשתם ג') (איכה ירמיה אמר כן ְְְְִִִֵֵַַָָָָָּוכמֹו

‡�È.לב) È˙nL‰ÂאמרBÊ ‰cÓ Le¯t È�‡ «¬ƒ…ƒ¬ƒַָ¬ƒ≈ƒ»

,‰pNÚÈ B„B·Îa מּדה‰' היא ּכי והּטעם ƒ¿«¬∆»ְִִִַַַָ

ימצאּו ׁשּלא ּכהנים) (ּתֹורת רז"ל ּכמאמר ְְְֲֲִִֶַַַַַָֹֹטֹובה

רּוח: נחת ְִַַַאֹויבים

B‚Â'.לג) ‰¯Ê‡ ÌÎ˙‡Âעל הּכתּוב יתּבאר ¿∆¿∆¡»∆¿ְִֵַַָָ

(קי"א.) ּכתּבּות ּבמּסכת ז"ל אֹומרם ְְְֶֶֶֶַָֻּדר

ׁשּלא א' ׁשבּועֹות, ג' יׂשראל את ה' ְְְִִִֵֶֶֶַָֹׁשהׁשּביע

ׁשּלא ואחד חזקה, ּביד ּפרּוׁש ּבחֹומה ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹיעלּו

מאמר והּוא ע"כ, וכּו' העֹולם ּבאּמֹות ְְְְְֲִַַָָֻימרדּו

ÌÈBba ‰¯Ê‡ ÌÎ˙‡Â,ּדברים לב' רמז ּכאן ¿∆¿∆¡»∆«ƒְְִַָָָ

ׁשּלא‡Ê¯‰אֹומרֹו ּבּגֹוים ּבחֹומה, יעלּו ׁשּלא ְ¡»∆ֲִֶֶַַַָֹֹ

ואֹומרֹו ּבּגֹוים, Á¯·ימרדּו ÌÎÈ¯Á‡ È˙˜È¯‰Â ְְְְִִַ«¬ƒ…ƒ«¬≈∆»∆

להם אמר וז"ל ׁשם ׁשּגמר ּדר על ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָיתּבאר

מקּימין אּתם אם ליׂשראל הּוא ּברּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָהּקדֹוׁש

ּבׂשרכם את מּתיר אני לאו ואם מּוטב ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָהּׁשבּועה

אֹומרֹו והּוא ע"כ, הּׂשדה ּוכאילֹות ְְְְְִֶַַָָּכצבאֹות

·¯Á ÌÎÈ¯Á‡ È˙˜È¯‰Âמרּוטה חרב ׁשּתהיה «¬ƒ…ƒ«¬≈∆»∆ְְִֶֶֶֶָ

izewga zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

(ãì)ízàå änMä éîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz æà̈Á¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´¨©½̈§©¤−
:äéúúaL-úà úöøäå õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤§¦§¨−¤©§Ÿ¤«¨

i"yx£‰ˆ¯z Ê‡∑הּמקֹום ּכעס את ׁשמּטֹותיה,ּתפּיס על ׁשּבתֹותיה∑Â‰¯ˆ˙.ׁשּכעס את ‰nM‰(.למּלאת ÈÓÈ Ïk∑ »ƒ¿∆ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿ƒ¿»ְְֶֶַַָֹ»¿≈»«»
'העׂשֹות' ּכפל,לׁשֹון ּבמקֹום ּדגׁש .)'ׁשממה',ּומ"ם ְְְִֵֵֵֶֶָָָָ

(äì)äúáL-àì øLà úà úaLz änMä éîé-ìk̈§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ¥´£¤¯Ÿ¨«§¨²
:äéìò íëzáLa íëéúúaLa§©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬¨¤«¨

i"yx£‰˙·LŒ‡Ï ¯L‡ ּבבל∑‡˙ ּגלּות ׁשל ׁשנה ּבּׁשנים,ׁשבעים ׁשהיּו ויֹובל הּׁשמּטה ׁשנֹות ׁשבעים ּכנגד היּו הן ≈¬∆…»¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
הּמקֹום לפני ּבארצם יׂשראל ותׁשעים,ׁשהכעיסּו מאֹות ׁשלׁש ׁשנה: ּוׁשלׁשים מאֹות מּׁשּנכנסּוארּבע עֹונם ׁשני היּו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

הּׁשבטים עׂשרת ׁשּגלּו עד חרבֹות,לארץ עד הּׁשבטים עׂשרת מּׁשּגלּו ׁשנה ארּבעים לפניו הכעיסּו יהּודה ּובני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ּביחזקאל,ירּוׁשלים ׁשּנאמר דֿו)הּוא אתֿאּלה(ד וכּלית וגֹו' הּׂשמאלי עלֿצּד ׁשכב "ואּתה הימני,: עלֿצּד וׁשכבּת ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

יֹום" ארּבעים ּביתֿיהּודה אתֿעֹון ונׂשאת יהֹויכין;,ׁשנית הּמל לגלּות החמּׁשית ּבּׁשנה ליחזקאל נאמרה זֹו ּונבּואה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
צדקּיהּו ּגלּות עד ׁשנים ׁשׁש עׂשּו מנּׁשה,ועֹוד – היּו וחמׁש חמּׁשים מנּׁשה ׁשנֹות ּתאמר: ואם וׁשׁש, ארּבעים הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשנה וׁשלׁש ׁשלׁשים ּתׁשּובה ּוׁשּתים,עׂשה עׂשרים רׁשעֹו ׁשנֹות חלק,וכל ּבאּגדת ׁשאמרּו ׁשּתים,ּכמֹו אמֹון ,וׁשל ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּבהן ויֹובלֹות ׁשמּטין ׁשנה, וׁשׁש ּוׁשלׁשים מאֹות לארּבע וחׁשב צא לצדקּיהּו, ּוכנגּדן ליהֹויקים עׂשרה ,ואחת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

יֹובלֹות ּוׁשנים ׁשמּטין עׂשרה ארּבע למאה: עׂשרה ׁשׁש ׁשנה,והם מאֹות לארּבע לׁשלׁשים,הרי וארּבע, ׁשּׁשים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשנה ׁשמּטֹות,וׁשׁש אחת,חמׁש חסר ׁשבעים ׁשּנכנס,הרי יתרה ׁשנה ּבּׁשמּטהועֹוד לׁשבעים,,ה נ"א:(הּמׁשלמת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּגלּו יֹובל להם,ואֹותֹו נחׁשב ּבעֹונם נגמר הימים)ׁשּלא בדברי אֹומר הּוא וכן ׁשלמים. ׁשנה ׁשבעים נגזר ועליהם כא); לו :(דה"ב ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשנה" ׁשבעים למּלאֹות וגֹו' ׁשּבתֹותיה את הארץ ."עדֿרצתה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

(åì)úöøàa íááìa Cøî éúàáäå íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈§©§−Ÿ
áøç-úñðî eñðå ócð äìò ìB÷ íúà óãøå íäéáéà«Ÿ§¥¤®§¨©´ŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯§ª«©¤²¤

:óãø ïéàå eìôðå§¨«§−§¥¬Ÿ¥«
i"yx£C¯Ó È˙‡·‰Â∑"מר" ׁשל 'מ"ם' לבב, ור 'מֹוקׁש',ּפחד וׁשל 'מֹועד' ׁשל 'מ"ם' ּכמֹו הּוא נֹופל ÏÚ‰.יסֹוד ¿≈≈ƒ…∆ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ»∆
Ûc�∑קֹול ּומֹוציא ּומקׁשקׁש אחר עלה על ּומּכהּו ּדֹוחפֹו חבטה;,ׁשהרּוח לׁשֹון – דׁשקיף" טרּפא "קל ּתרּגּומֹו: וכן ƒ»ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

מׁשקֹוף לׁשֹון קּדּום' 'ׁשקיפן – קדים" הּדלת,"ׁשדּופת חבטת 'מׁשקֹופי',מקֹום – "חּבּורה" ׁשל ּתרּגּומֹו .וכן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
·¯ÁŒ˙Ò�Ó eÒ�Â∑אֹותם והֹורגים רֹודפים החיים.ּכאּלּו אור ¿»¿À«∆∆ְְְְִִִָ

(æì)äéäú-àìå ïéà óãøå áøç-éðtîk åéçàa-Léà eìLëå§¨«§¯¦«§¨¦²§¦§¥¤−¤§Ÿ¥´¨®¦§Ÿ¦«§¤³
:íëéáéà éðôì äîe÷z íëì̈¤Æ§½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£ÂÈÁ‡aŒLÈ‡ eÏLÎÂ∑לנּוס ּבזה,ּכׁשּירצּו זה לרּוץ,יּכׁשלּו יּבהלּו מּלפני∑ÁŒÈ�tÓk¯·.ּכי ּבֹורחים ּכאּלּו ¿»¿ƒ¿»ƒְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ¿ƒ¿≈∆∆ְְְִִִִֵ
ּומדרׁשֹו רֹודפם. ׁשאדם סבּורים ׁשעה וכל ּפחד ּבלבבם ׁשּיהא איׁשּֿבאחיו"(ת"כ)הֹורגים "וכׁשלּו ּבעֹונֹו,: נכׁשל זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

זה לזה,ׁשל זה ערבין יׂשראל .ׁשּכל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

Ècלד ÔÈÓBÈ Ïk ‡‰hÓL ˙È ‡Ú¯‡ ÈÚ¯z ÔÎa¿≈«¿≈«¿»»¿ƒ»»…ƒƒ
ÔÎa ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ú¯‡a Ôez‡Â ˙‡È„¿̂ƒ«¿««¬««¬≈¿»≈¿≈

:‰‡hÓL ˙È ÈÚ¯˙Â ‡Ú¯‡ ËÓLz«¿≈«¿»¿«¿≈»¿ƒ»»

Ï‡לה Èc ˙È ËÓLz ˙‡È„ˆ Èc ÔÈÓBÈ Ïk»ƒƒ¿ƒ««¿≈»ƒ»
:dÏÚ ÔÈ·˙È Ôe˙ÈÂ‰ „k ÔBÎÈhÓLa ˙ËÓL¿≈«ƒ¿ƒ≈«¬≈»¿ƒ¬«

ÏÚ‡Âלו ÔBÎa Ôe¯‡zLÈ„eÔB‰aÏa ‡¯·z ¿ƒ¿«¬¿¿»≈«¿»¿ƒ¿
‡t¯Ë Ï˜ ÔB‰˙È ÛBc¯ÈÂ ÔB‰È‡�Òc ‡˙Ú¯‡a¿«¿¬»¿«¿≈¿ƒ¿»¿««¿»
ÔÈÏË˜c Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚÓk Ôe˜¯ÚÈÂ ÛÈwL„¿«ƒ¿≈«¿¿≈ƒƒ√»¿»¿ƒ

:ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ ÔeÏtÈÂ ‡a¯Áa¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ

„˜ÔÈÏËלז Ì„wÓk È‰eÁ‡a ¯·b ÔeÏ˜zÈÂ¿ƒ«¿¿«¿»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ
‰Óe˜z ÔBÎÏ È‰˙ ‡ÏÂ ˙ÈÏ ÛÈ„¯Â ‡a¯Áa¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»¿≈¿¿»

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„√̃»«¬≈¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּגֹוים זרּוי ּגזרת ּתקּימּו לא אם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹלפניכם

עֹוד ואֹומרֹו וגֹו', ּבׂשרכם יהיה È‰Â˙‰ּכּנזּכר ְְְְְְְִִֶֶַַַ¿»¿»

ÌÎˆ¯‡על טעם נתינת היא חרּבה, וגֹו' «¿¿∆ְְְִִַַַַָָ

ּכדי ּבּגֹוים ּבזרּוי ה' יחּפץ לּמה ְְְִֵֵַַַָָָָֹהּדבר

ּכדי חרבֹות וערים ׁשממה ארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשּתהיה

ׁשּתהיּו צרי לזה וגֹו', הארץ ּתרצה ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָׁשאז

ואּתם אֹומרֹו והּוא אֹויביכם, ּבארץ ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַאּתם

ְוגֹו':

B‚Â'.לו) ÌÎa ÌÈ¯‡Lp‰Âאֹותם ּפרּוׁש ¿«ƒ¿»ƒ»∆¿ֵָ

חזרּו ולא ּברׁשעם זה ּכל אחר ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹׁשּיּׁשארּו

ּתלכּו ואם למעלה ׁשאמר ּכדר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּבתׁשּובה,

ּבכם והּנׁשארים אמר כן ּכמֹו וגֹו' קרי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָעּמי

להם ּבהביא אֹוסיף הראׁשֹונה ּבּתכּונה ְֲִִִֵֶַַָָָָּפרּוׁש

וגֹו' מרeÏÙ�Â,'וגֹוÌÈ¯‡Lp‰Âּפרּוׁש וגֹו' ְֶֹ¿»¿ְ¿«ƒ¿»ƒְֵ

ּומּמֹוצא וגֹו', יּמּקּו זה ּכל אחר כּו' חזרּו ְְִִֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ּכליֹון להם ׁשּתבֹוא ׁשהגם יֹודע אּתה ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּדבר

לבּסֹוף ּכמאמרֹו האּמה תכלה לא ּכליֹון ְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֻאחר

לכּלתם: מאסּתים ְְְִַַָֹֹלא



לז izewga zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

(ãì)ízàå änMä éîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz æà̈Á¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´¨©½̈§©¤−
:äéúúaL-úà úöøäå õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤§¦§¨−¤©§Ÿ¤«¨

i"yx£‰ˆ¯z Ê‡∑הּמקֹום ּכעס את ׁשמּטֹותיה,ּתפּיס על ׁשּבתֹותיה∑Â‰¯ˆ˙.ׁשּכעס את ‰nM‰(.למּלאת ÈÓÈ Ïk∑ »ƒ¿∆ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿ƒ¿»ְְֶֶַַָֹ»¿≈»«»
'העׂשֹות' ּכפל,לׁשֹון ּבמקֹום ּדגׁש .)'ׁשממה',ּומ"ם ְְְִֵֵֵֶֶָָָָ

(äì)äúáL-àì øLà úà úaLz änMä éîé-ìk̈§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ¥´£¤¯Ÿ¨«§¨²
:äéìò íëzáLa íëéúúaLa§©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬¨¤«¨

i"yx£‰˙·LŒ‡Ï ¯L‡ ּבבל∑‡˙ ּגלּות ׁשל ׁשנה ּבּׁשנים,ׁשבעים ׁשהיּו ויֹובל הּׁשמּטה ׁשנֹות ׁשבעים ּכנגד היּו הן ≈¬∆…»¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
הּמקֹום לפני ּבארצם יׂשראל ותׁשעים,ׁשהכעיסּו מאֹות ׁשלׁש ׁשנה: ּוׁשלׁשים מאֹות מּׁשּנכנסּוארּבע עֹונם ׁשני היּו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

הּׁשבטים עׂשרת ׁשּגלּו עד חרבֹות,לארץ עד הּׁשבטים עׂשרת מּׁשּגלּו ׁשנה ארּבעים לפניו הכעיסּו יהּודה ּובני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ּביחזקאל,ירּוׁשלים ׁשּנאמר דֿו)הּוא אתֿאּלה(ד וכּלית וגֹו' הּׂשמאלי עלֿצּד ׁשכב "ואּתה הימני,: עלֿצּד וׁשכבּת ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

יֹום" ארּבעים ּביתֿיהּודה אתֿעֹון ונׂשאת יהֹויכין;,ׁשנית הּמל לגלּות החמּׁשית ּבּׁשנה ליחזקאל נאמרה זֹו ּונבּואה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
צדקּיהּו ּגלּות עד ׁשנים ׁשׁש עׂשּו מנּׁשה,ועֹוד – היּו וחמׁש חמּׁשים מנּׁשה ׁשנֹות ּתאמר: ואם וׁשׁש, ארּבעים הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשנה וׁשלׁש ׁשלׁשים ּתׁשּובה ּוׁשּתים,עׂשה עׂשרים רׁשעֹו ׁשנֹות חלק,וכל ּבאּגדת ׁשאמרּו ׁשּתים,ּכמֹו אמֹון ,וׁשל ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּבהן ויֹובלֹות ׁשמּטין ׁשנה, וׁשׁש ּוׁשלׁשים מאֹות לארּבע וחׁשב צא לצדקּיהּו, ּוכנגּדן ליהֹויקים עׂשרה ,ואחת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

יֹובלֹות ּוׁשנים ׁשמּטין עׂשרה ארּבע למאה: עׂשרה ׁשׁש ׁשנה,והם מאֹות לארּבע לׁשלׁשים,הרי וארּבע, ׁשּׁשים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשנה ׁשמּטֹות,וׁשׁש אחת,חמׁש חסר ׁשבעים ׁשּנכנס,הרי יתרה ׁשנה ּבּׁשמּטהועֹוד לׁשבעים,,ה נ"א:(הּמׁשלמת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּגלּו יֹובל להם,ואֹותֹו נחׁשב ּבעֹונם נגמר הימים)ׁשּלא בדברי אֹומר הּוא וכן ׁשלמים. ׁשנה ׁשבעים נגזר ועליהם כא); לו :(דה"ב ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשנה" ׁשבעים למּלאֹות וגֹו' ׁשּבתֹותיה את הארץ ."עדֿרצתה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

(åì)úöøàa íááìa Cøî éúàáäå íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈§©§−Ÿ
áøç-úñðî eñðå ócð äìò ìB÷ íúà óãøå íäéáéà«Ÿ§¥¤®§¨©´ŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯§ª«©¤²¤

:óãø ïéàå eìôðå§¨«§−§¥¬Ÿ¥«
i"yx£C¯Ó È˙‡·‰Â∑"מר" ׁשל 'מ"ם' לבב, ור 'מֹוקׁש',ּפחד וׁשל 'מֹועד' ׁשל 'מ"ם' ּכמֹו הּוא נֹופל ÏÚ‰.יסֹוד ¿≈≈ƒ…∆ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ»∆
Ûc�∑קֹול ּומֹוציא ּומקׁשקׁש אחר עלה על ּומּכהּו ּדֹוחפֹו חבטה;,ׁשהרּוח לׁשֹון – דׁשקיף" טרּפא "קל ּתרּגּומֹו: וכן ƒ»ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

מׁשקֹוף לׁשֹון קּדּום' 'ׁשקיפן – קדים" הּדלת,"ׁשדּופת חבטת 'מׁשקֹופי',מקֹום – "חּבּורה" ׁשל ּתרּגּומֹו .וכן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
·¯ÁŒ˙Ò�Ó eÒ�Â∑אֹותם והֹורגים רֹודפים החיים.ּכאּלּו אור ¿»¿À«∆∆ְְְְִִִָ

(æì)äéäú-àìå ïéà óãøå áøç-éðtîk åéçàa-Léà eìLëå§¨«§¯¦«§¨¦²§¦§¥¤−¤§Ÿ¥´¨®¦§Ÿ¦«§¤³
:íëéáéà éðôì äîe÷z íëì̈¤Æ§½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£ÂÈÁ‡aŒLÈ‡ eÏLÎÂ∑לנּוס ּבזה,ּכׁשּירצּו זה לרּוץ,יּכׁשלּו יּבהלּו מּלפני∑ÁŒÈ�tÓk¯·.ּכי ּבֹורחים ּכאּלּו ¿»¿ƒ¿»ƒְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ¿ƒ¿≈∆∆ְְְִִִִֵ
ּומדרׁשֹו רֹודפם. ׁשאדם סבּורים ׁשעה וכל ּפחד ּבלבבם ׁשּיהא איׁשּֿבאחיו"(ת"כ)הֹורגים "וכׁשלּו ּבעֹונֹו,: נכׁשל זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

זה לזה,ׁשל זה ערבין יׂשראל .ׁשּכל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

Ècלד ÔÈÓBÈ Ïk ‡‰hÓL ˙È ‡Ú¯‡ ÈÚ¯z ÔÎa¿≈«¿≈«¿»»¿ƒ»»…ƒƒ
ÔÎa ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ú¯‡a Ôez‡Â ˙‡È„¿̂ƒ«¿««¬««¬≈¿»≈¿≈

:‰‡hÓL ˙È ÈÚ¯˙Â ‡Ú¯‡ ËÓLz«¿≈«¿»¿«¿≈»¿ƒ»»

Ï‡לה Èc ˙È ËÓLz ˙‡È„ˆ Èc ÔÈÓBÈ Ïk»ƒƒ¿ƒ««¿≈»ƒ»
:dÏÚ ÔÈ·˙È Ôe˙ÈÂ‰ „k ÔBÎÈhÓLa ˙ËÓL¿≈«ƒ¿ƒ≈«¬≈»¿ƒ¬«

ÏÚ‡Âלו ÔBÎa Ôe¯‡zLÈ„eÔB‰aÏa ‡¯·z ¿ƒ¿«¬¿¿»≈«¿»¿ƒ¿
‡t¯Ë Ï˜ ÔB‰˙È ÛBc¯ÈÂ ÔB‰È‡�Òc ‡˙Ú¯‡a¿«¿¬»¿«¿≈¿ƒ¿»¿««¿»
ÔÈÏË˜c Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚÓk Ôe˜¯ÚÈÂ ÛÈwL„¿«ƒ¿≈«¿¿≈ƒƒ√»¿»¿ƒ

:ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ ÔeÏtÈÂ ‡a¯Áa¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ

„˜ÔÈÏËלז Ì„wÓk È‰eÁ‡a ¯·b ÔeÏ˜zÈÂ¿ƒ«¿¿«¿»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ
‰Óe˜z ÔBÎÏ È‰˙ ‡ÏÂ ˙ÈÏ ÛÈ„¯Â ‡a¯Áa¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»¿≈¿¿»

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„√̃»«¬≈¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּגֹוים זרּוי ּגזרת ּתקּימּו לא אם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹלפניכם

עֹוד ואֹומרֹו וגֹו', ּבׂשרכם יהיה È‰Â˙‰ּכּנזּכר ְְְְְְְִִֶֶַַַ¿»¿»

ÌÎˆ¯‡על טעם נתינת היא חרּבה, וגֹו' «¿¿∆ְְְִִַַַַָָ

ּכדי ּבּגֹוים ּבזרּוי ה' יחּפץ לּמה ְְְִֵֵַַַָָָָֹהּדבר

ּכדי חרבֹות וערים ׁשממה ארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשּתהיה

ׁשּתהיּו צרי לזה וגֹו', הארץ ּתרצה ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָׁשאז

ואּתם אֹומרֹו והּוא אֹויביכם, ּבארץ ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַאּתם

ְוגֹו':

B‚Â'.לו) ÌÎa ÌÈ¯‡Lp‰Âאֹותם ּפרּוׁש ¿«ƒ¿»ƒ»∆¿ֵָ

חזרּו ולא ּברׁשעם זה ּכל אחר ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹׁשּיּׁשארּו

ּתלכּו ואם למעלה ׁשאמר ּכדר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּבתׁשּובה,

ּבכם והּנׁשארים אמר כן ּכמֹו וגֹו' קרי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָעּמי

להם ּבהביא אֹוסיף הראׁשֹונה ּבּתכּונה ְֲִִִֵֶַַָָָָּפרּוׁש

וגֹו' מרeÏÙ�Â,'וגֹוÌÈ¯‡Lp‰Âּפרּוׁש וגֹו' ְֶֹ¿»¿ְ¿«ƒ¿»ƒְֵ

ּומּמֹוצא וגֹו', יּמּקּו זה ּכל אחר כּו' חזרּו ְְִִֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ּכליֹון להם ׁשּתבֹוא ׁשהגם יֹודע אּתה ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּדבר

לבּסֹוף ּכמאמרֹו האּמה תכלה לא ּכליֹון ְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֻאחר

לכּלתם: מאסּתים ְְְִַַָֹֹלא
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לזה זה ערבין יׂשראל ׁשּכל זה, ׁשל ּבעֹונֹו נכׁשל לז)זה כו, אינם(רש"י האמת, לפי הּתֹוכחה, ׁשּדברי ּתֹורה' ּב'לּקּוטי איתא ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

יכֹול ׁשאחד היא, הּברכה ּכאן: ואף ּברכֹות. ּולהֹועילאּלא ׁשהםלעזר היינּו לזה, זה ערבין יׂשראל ׁשּכל מּכיון זהמערביםלחברֹו, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

וערבים ּובׂשמחה.ּונעימיםּבזה לב ּבחפץ לּׁשני אחד ּומֹועילים עֹוזרים ׁשּלכן לזה, זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(çì):íëéáéà õøà íëúà äìëàå íéBba ízãáàå©«£©§¤−©¦®§¨«§¨´¤§¤½¤−¤«Ÿ§¥¤«

i"yx£ÌÈBba Ìz„·‡Â∑ּפזּורים מּזה,ּכׁשּתהיּו זה אבּודים ‡˙ÌÎ.ּתהיּו ‰ÏÎ‡Â∑ּבּגֹולה הּמתים .אּלּו «¬«¿∆«ƒְְְְֲִִִִִֶֶֶ¿»¿»∆¿∆ִֵֵַַָ

(èì)óàå íëéáéà úöøàa íðåòa ewné íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À¦©̧Æ©«£Ÿ½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§©²
:ewné ízà íúáà úðåòa©«£Ÿ¬Ÿ£Ÿ−̈¦¨¬¦¨«

i"yx£Ìz‡ Ì˙·‡ ˙�BÚa∑(ת"כ)ּבידיהם אבֹותיהם מעׂשה ּכׁשאֹוחזים – אּתם אבֹותם לׁשֹון∑ewnÈ.ּכׁשעֹונֹות «¬…¬…»ƒ»ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»ְ
"יּמּסּו",המּסה יב)וכמֹוהּו,ּכמֹו יד בחריהן"(זכריה "ּתּמקנה לח),: חּבּורתי"(תהלים ."נמּקּו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(î)øLà íìòîa íúáà ïåò-úàå íðåò-úà ecåúäå§¦§©³¤£Ÿ¨Æ§¤£´Ÿ£Ÿ½̈§©«£¨−£¤´
:éø÷a énò eëìä-øLà óàå éá-eìòîהחיים אור ¨«£¦®§©¾£¤¨«§¬¦¦−§¤«¦

(àî)íäéáéà õøàa íúà éúàáäå éø÷a ínò Cìà éðà-óà©£¦º¥¥³¦¨Æ§¤½¦§¥«¥¦´Ÿ½̈§¤−¤«Ÿ§¥¤®
:íðåò-úà eöøé æàå ìøòä íááì òðké æà-Bà¨´¦¨©À§¨¨Æ¤«¨¥½§−̈¦§¬¤£Ÿ¨«

i"yx£Ì˙‡ È˙‡·‰Â∑(ת"כ)ליׂשראל טֹובה מּדה זֹו אביאם! ּבעצמי ּבין,אני וגלינּו 'הֹואיל אֹומרים: יהיּו ׁשּלא ¿≈≈ƒ…»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
אלילים,האּמֹות מּניחםעֹובדי איני אני ּכמעׂשיהם'! ּכנפי,נעׂשה לתחת ּומחזירן נביאי את אני מעמיד ,אּלא ְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ
לבֿלג)ׁשּנאמר כ וגֹו'"(יחזקאל חזקה ּביד אםֿלא וגֹו' חיֿאני וגֹו' תהיה לא היֹו עלֿרּוחכם "והעלה :.Ú�kÈ Ê‡ŒB‡∑ ְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ»ƒ»«

כג)ּכמֹו הּוא"(שמות נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו אּולי,: אחר: לׁשֹון יּכנע. אז וגֹו',ׁשּמא,אם לבבם יּכנע eˆ¯È.אז Ê‡Â ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ¿»ƒ¿
Ì�BÚŒ˙‡∑ּביּסּוריהם עֹונם על החיים.יכּפרּו אור ∆¬»ְְְֲִֵֶַַָ

‡¯Úלח ÔBÎ˙È ¯Ób˙e ‡iÓÓÚ È�Èa Ôe„·˙Â¿≈¿≈≈«¿«»¿««»¿¬«
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa«¬≈¿»≈

ÔB‰È·BÁaלט ÔeÒÓzÈ ÔBÎa Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿«¬¿ƒƒ¿¿≈
È·BÁa Û‡Â ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ‡˙Ú¯‡a¿«¿¬»«¬≈¿»≈¿«¿≈
:ÔeÒÓzÈ ÔB‰„Èa ÔÈ„ÈÁ‡c ‡iLÈa ÔB‰˙‰·‡¬»»¿ƒ«»«¬ƒƒƒ≈ƒƒ¿

‡·‰˙‰ÔBמ È·BÁ ˙ÈÂ ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈¿»≈¬»»¿
ÈÓ„˜ eÎÈl‰c Û‡Â ÈÓ„˜ e¯wL„ ÔB‰¯˜La¿ƒ¿¿¿«»√»»¿«¿«ƒ√»«

:eÈL˜a¿«¿

ÔB‰˙Èמא ÏÚ‡Â eÈL˜a ÔB‰nÚ C‰‡ ‡�‡ Û‡«¬»¡«ƒ¿¿«¿¿»≈»¿
ÔB‰aÏ ¯·zÈ ÔÎ· B‡ ÔB‰È··„ ÈÏÚa Ú¯‡a«¬««¬≈¿»≈¿≈ƒ»«ƒ¿

:ÔB‰È·BÁ ˙È ÔeÚ¯È ÔÎ·e ‡LÙË«¿»¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.מ) Ì�ÂÚ ˙‡ ecÂ˙‰Âהאירּו לא ראׁשֹונים ¿ƒ¿«∆¬…»¿ִִִֵֹ

רחֹוקים ּכּלן ּכי הּללּו ּבּכתּובים ְְִִִֵֵַַָָֻעינינּו

עון להתוּדֹות הּכתּוב חּיבם לּמה אחד ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹמּׁשמע,

קֹורא אני אין עונם ּבהתוּדֹות הלא ְְֲֲֲֲִִֵֵַָָֹֹאבֹותם

ּבידיהם אבֹותיהם מעׂשה אֹוחזים ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַעליהם

וגֹו' עּמם אל אני אף אֹומרֹו ב' ז'.) ְְְֲִִֵֵַָָ(ּברכֹות

והבאתי אֹומרֹו ג' הּוּדּוי, אחר זה ענׁש ענין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹמה

אֹומרֹו ד' למעלה, אמּור ּכבר זה ענׁש וגֹו', ְְְְְֶֶַָָָָֹֹאתם

Ú�kÈ Ê‡ B‡ּפרׁש ז"ל ורמּב"ן לּמה. זה ספק »ƒ»«ְְֵֵֵֶַָָָָ

ידי על ּתבֹוא אֹו הּגאּלה על הּוא ְְֵֵֶַַַַָָָֻׁשהּספק

ּדחּוק, ּפרּוׁש והּוא ענׁשם, ׁשּיקּבלּו עד אֹו ְְְְְִֵֶַַָָָָּכניעה

הּוא ז"ל רׁש"י אדֹוננּו ּׁשּפרׁש מה כן ְֲִֵֵֵֵֶַַּוכמֹו

מׂשּכיל: ולב רֹואה לעין ְְְִִֵַַָָּדחּוק

‰‡¯�Âּכי הּדר זה על הּכתּובים לפרׁש ¿ƒ¿∆ְְִִֵֶֶֶַַַָ

ּתבֹוא העברֹות מתמידי ׁשּטעּות ְְֲִֵֵֶַַָָָלצד

ּׁשּלפניהם מה ּבראֹותם טֹועה מעין ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהם

צלחה ודרּכם ׁשנה אחר ׁשנה עול ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָהתעיבּו

ּכבדה חּטאתם ּכי אף חקר לאין רב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוׁשלותם

לקחת וימאן רׁשע עׂשֹות יפחד לא ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹמּזה

הּמֹוכיח מהֹודעת הראּות ּבחּון יגּדל ּכי ְְִִִִֵַַַַָָָמּוסר,

עם אמּונת ּכּלה זה ודבר הּתֹורה, ְֱִִִֵֶַַַָָָָמּיעּודי

ּוכמֹו הּצדק, ּוׂשכר הרׁשע ּבענׁש יׂשראל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבני

עליהם ה' הביא לא יׂשראל ּבני עם הּנה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹכן

ועלּו ּגברּו ראׁשֹונים עונֹות אׁשר עד ְְֲֲִִֶַָָָֹמּוסר

ועצמה רּבה וטֹובתם וׁשלותם ראׁש ְְְְְְְַַַָָָָָָָָֹלמעלה

ה' ּכׁשּפעל ולזה נביאים, מּדברי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכּמּובן

ּכי האמינּו לא עונֹותם נקמת ּבהם ְְֱֲִִִֶֶַָָָָֹֹועׂשה

מהראׁשֹונים, ויֹוכיחּו להם ׁשּלם הרע ּפעל ְִִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

להתוּדֹות ויבֹואּו ׁשּובם ּבעת ה' אמר ְְְְִֵֶַַָָָָלזה

חטאּו: אבֹותיהם ּכי ּכן ּגם להתוּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָצריכין

‡e‰ÂאֹומרֹוÌ˙B·‡ ÔÂÚ ˙‡Â Ì�ÂÚ ˙‡ ecÂ˙‰Â ¿ְ¿ƒ¿«∆¬…»¿∆¬…¬»

זה ׁשאין ּבֹו ׁשהיּו טעּות להסיר ְְִֵֵֶֶֶָָָּכדי

ולא ראׁשֹונים ּׁשעׂשאּוהּו מּמה רעה ְֲִִִֵֶַַָָָָֹמעׂשה

והרׁשיעּו חטאּו אבֹותינּו ּבפיהם ויאמרּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָֹנענׁשּו,

מעׂשה ׁשאחזּו לצד סבלנּו עונֹותיהם ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָֹואנחנּו

ואֹומרֹו ּבידיהם. ‡L¯אבֹותיהם Û‡Â'וגֹו ְְֲִֵֵֶֶ¿«¬∆ְ

היּו ׁשהענׁשים זה טעּות מחׁשבת ּכי ְֳִִֵֶֶֶֶַָָָָּפרּוׁש

עליו וּדּוי ׁשּצרי עון ה' יחׁשבהּו ּבקרי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבאים

עברֹות: ְֲִֵָּכׁשאר

B‚Â'.מא) È�‡ Û‡ B¯ÓB‡Âזה ּגם ּפרּוׁש ¿¿«¬ƒ¿ֵֶַ

ּכל על ה' צּדיק ּכי הּוּדּוי ּבכלל ְְִִִִַַַַָֹיאמרּו

ליל צדק למׁשּפט ראּוי וכן עליהם, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּבא

מׁשּפט: האל יעּול ולא ּבקרי ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹעּמם

B¯ÓB‡ÂÌ˙‡ È˙‡·‰Âזה ּגם ּפרּוׁש וגֹו'. ¿¿¿≈≈ƒ…»ְֵֶַ

מּמה והּנה הּוּדּוי, ּבכלל ְְְִִִִֵַַַֹיאמרּו

ׁשהם יֹודע אּתה עליו להתוּדֹות ה' ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּׁשּמצריכם

ּכי הּוא והרׁשע זה, ּבפרט מרׁשיעים ְְְִִִִֶֶַַָָָהיּו

ּבין ויגלם מארצם יֹוציאם ה' לּמה ְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹיאמרּו

ארצֹותם ּתֹו ייּסרם עונם לפרעֹון אם ְְְְְֲִִַַָָָָֹֻהאּמֹות

ּכי האּמֹות, ּבין יגלם יסֹובבולא זה אדרּבה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֻ

להטיב הּוא המבּקׁש ׁשאם המבּקׁש ּתּקּון ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻֻהפ

יגמרּו ּבארצֹות אֹותם ּכׁשּיזרה הּנה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָמעׂשיהם,

מעׂשיהם, וילמדּו ּבּגֹוים ויתערבּו רע ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָלעׂשֹות

ה' ּכׁשאמר לזה קרי, מחׁשבת יחּזק ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוזה

ּכי ּבּוּדּויים ּכן ּגם ׁשּיאמרּו זכר ְְְִִִִֵֶַַַַָֹוהתוּדּו

ּולאֹותֹו קרי, עּמהם ּׁשהל ּבּמה ה' ְִִִֶֶֶֶַַַָָצּדיק

אֹויביהם ּבארץ הביאם הּמבחן ּולאֹותֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָהּטעם

:הּצרי אל ּכּון ּבלא הּמקרה מעׂשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכדר

B¯ÓB‡Âהבאתם טעם ׁשּיתלּו ּפרּוׁש אז. אֹו ¿¿ְֲִֵֶַַָָָָ

אֹו הליכה, לצד אֹויביהם ְְְֲִֵֶֶֶַָּבארץ

הביאם לזה הערל לבבם ׁשּיּכנע ּכדי ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלטעם

ּבאפן נכנע היה ּׁשּלא מה אֹויביהם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבארץ

נכֹונה, הרוחה להם יהיה ׁשּבזה זה, זּולת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחר

ולא עונם את ירּצּו לבד הכנעה ידי ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשעל

(מ"א אֹומרֹו ּדר על אחר, למרּוק ְְְְִֵֵֶֶַַָיצטרכּו

ז"ל ואמרּו אחאב, נכנע ּכי הראית ְְְְְִִֵַַָָָָכ"א)

ׁשל ּבלּבֹו אחת מרּדּות טֹובה ז'.) ְְְִֶַַַָָ(ּברכֹות

יּכנע אז אֹומרֹו והּוא מלקּיֹות, מּמאה ְְְִִֵַַָָָָָֻאדם

עונם: את ירצּו ואז ְְְֲִֶָָֹוגֹו'

izewga zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

(áî)óàå ÷çöé éúéøa-úà óàå áB÷òé éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦−¤§¦¦´©«£®§©Á¤§¦¦̧¦§¹̈§©̧
:økæà õøàäå økæà íäøáà éúéøa-úà¤§¦¦¯©§¨¨²¤§−Ÿ§¨¨¬¤¤§«Ÿ

i"yx£¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ·B˜ÚÈ È˙È∑אֹות נטל יעקב מקֹומֹות: ּבחמּׁשה חסר ואלּיהּו מלא; נכּתב מקֹומֹות ּבחמּׁשה ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ערבֹון אלּיהּו ׁשל ּבניו,מּׁשמֹו ּגאּלת ויבּׂשר B˜ÚÈ·.ׁשּיבא È˙È¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ∑ּכלֹומר אחֹורּנית? נמנּו ,לּמה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְְֲִִַַָָ

ּכדאי אינֹו ואם ;לכ הּקטן יעקב הּוא ּכדאי,ּכדאי אינֹו ואם עּמֹו. יצחק עּמֹו,הרי אברהם ּכדאי.,הרי ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּמזּבח על ּומּנח צבּור לפני נראה יצחק ׁשל אפרֹו אּלא ּביצחק? 'זכירה' נאמרה לא .ולּמה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr dk zegiy ihewl)

הּמזּבח על ּומּנח צבּור לפני נראה יצחק ׁשל מב)אפרֹו כו, אּלא(רש"י הּמזּבח, על נׁשאר אינֹו הּקרּבנֹות אפר הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ּכקרּבן הּמזּבח על נׂשרף יצחק ּכאּלּו מתחּדׁשת, ּפעּלה ּבגדר היא ׁשהעקדה לֹומר, ויׁש הּדׁשן. והֹוצאת ּתרּומת מצות ּבֹו לקּים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻיׁש

זכירה, ּבֹו נאמרה לא ולכן זה. ּברגע ּכביכֹול, ׂשרפתֹו, ידי על ׁשּנֹוצר האפר הּמזּבח" על ּומּנח "צבּור רגע ּבכל מחדׁש; רגע ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּבכל

עצמֹו. זה ּברגע הּמתרחׁש מארע לזּכר צרְך אין החייםׁשּכן אור ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

(âî)änLäa äéúúaL-úà õøúå íäî áæòz õøàäå§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧¥¤¹§¦´¤¤©§Ÿ¤À¨¨§©¨Æ
eñàî éètLîa ïòéáe ïòé íðåò-úà eöøé íäå íäî¥¤½§¥−¦§´¤£Ÿ¨®©©́§©½©§¦§¨©´¨½̈

:íLôð äìòb éúwç-úàå§¤ªŸ©−¨«£¨¬©§¨«
i"yx£ÔÚÈ·e ÔÚÈ∑מאסּו ּבמׁשּפטי אׁשר ּובגמּול החיים.ּגמּול אור ««¿««ְְְְֲִִֶַָָָ

(ãî)íézñàî-àì íäéáéà õøàa íúBéäa úàæ-íb óàå§©©ÂŸ¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À«Ÿ§©§¦³
ýåýé éðà ék ízà éúéøa øôäì íúlëì íézìòâ-àìå§«Ÿ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−¦¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íäéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£˙‡ÊŒÌbŒÛ‡Â∑אמרּתי אׁשר הּפרענּות זאת עּמהם עֹוׂשה אני אפּלּו איביהם,ואף ּבארץ מאסּתים,ּבהיֹותם לא ¿««…ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ

אּתם אׁשר ּבריתי ּולהפר החיים.לכּלֹותם אור ְְְֲִִִֵֶַָָָ

È˙מב Û‡Â ·B˜ÚÈ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È ‡�¯ÈÎ„Â¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿ƒ«¬¿«»
Ì‰¯·‡ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È Û‡Â ˜ÁˆÈ ÌÚ„ ÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿»¿«»¿»ƒ¿ƒ«¿»»

:¯ÈÎ„ ‡�‡ ‡Ú¯‡Â ¯ÈÎ„ ‡�‡¬»»ƒ¿«¿»¬»»ƒ

hÓL‰‡מג ˙È ÈÚ¯˙Â ÔB‰pÓ LË¯˙˙ ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ»»
ÔB‰È·BÁ ˙È ÔeÚ¯È Ôep‡Â ÔB‰pÓ ˙‡È„ˆ„a¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»≈
eˆ˜ È�È„·c ÔB‰ÈÏÚ È˙È‡ ÔÎ¯a ÛÏÁ ÔÈËÂÏ¿»ƒ√«ƒ¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«»

:ÔB‰LÙ� ˙˜Á¯ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»«¿≈««¿¿

ÈÏÚaמד Ú¯‡a ÔB‰ÈÂ‰Óa ‡c Ì¯a Û‡Â¿«¿«»¿≈¡≈«¬««¬≈
Ôep˜Á¯‡ ‡ÏÂ ÔepLË¯‡ ‡Ï ÔB‰È··„¿»≈»«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ
‡�‡ È¯‡ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ‰‡�L‡Ï ÔB‰˙eÈˆÈLÏ¿≈»¿¿«¿»»¿»ƒƒ¿¬≈¬»

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.מב) Èz¯ÎÊÂ B¯ÓB‡Âהּוּדּוי ּכי ּפרּוׁש ¿¿¿»«¿ƒ¿ִִֵַ

אבליֹועיל הרעֹות הּגזרֹות מעליהם להקל ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָ

אֹומרֹו והּוא אבֹות, זכּות צרי לכּנם ְְְְֲִִַַָָָָלהׁשיבם

ְְִַָוזכרּתי:

„BÚלּגלּות טעם ּתֹוספת ׁשּזה לֹומר ְִֶֶֶֶֶַַַַָירצה

יעלה כן ידי על ּכי אֹויביהם, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַּבארץ

מה לרחמים אֹותם ויזּכר אבֹות ּברית ְְְְְֲִִִִַַָָֹזכרֹון

זכירת להם ּתהיה ּגם זה, זּולת ּכן היה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשּלא

וזּולת הארץ, זכרֹון עּמהם ּכׁשּיׁשּתּתף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהרחמים

הארץ לזכרֹון צר אין העּמים ּבארץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהגלֹותם

אֹומרֹו והּוא עּמּה והארץÈz¯ÎÊÂלזכרם וגֹו' ְְְְִָָָ¿»«¿ƒְְֶָָ

לֹומר עֹוד והֹוסיף Ì‰Óאזּכר, ·ÊÚz ı¯‡‰Â, ְְִֶַֹ¿»»∆≈»≈≈∆

הארץ ּתרץ ּכן ּגם ּבזה ּכי לּגלּות, אחר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטעם

ּגלּות: ּבלא כן היה ּׁשּלא מה ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּבתתיה

È˙È¯aּתסּפיק אם ּפרּוׁש וגֹו'. את ואף יעקֹוב ¿ƒƒְְְֲִִֵֶַַַ

אֹוסיף לאו ואם ּטֹוב מה יעקב ְְֲִִַַָֹזכּות

ואם יצחק ּברית ׁשהיא מּמּנה ּׁשּלמעלה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָמה

אברהם: ּברית ּׁשּלפניו מה אצרף ּתסּפיק ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹלא

B‚Â'.מג) ÔÚÈ·e ÔÚÈ 'B‚Â ·ÊÚz ı¯‡‰Â¿»»∆≈»≈¿««¿««¿
(ירמיה אֹומרֹו ּדר על ּוביען יען ְְְְְִֶֶַַַַַָאֹומרֹו

ּתֹורתי את עזבם על הארץ אבדה מה על ְְִֶֶַַָָָָָָָָט')

וכּו' נׁשאלה זה ּדבר פ"ה:) (ב"מ ז"ל ְְְְֲִֶָָָָואמרּו

וּיאמר ּופרׁשּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּבא ְֵֶֶַַַָָָָֹעד

היא הּׁשאלה ּפרּוׁש ּתֹורתי, את עזבם על ְְִִֵֵֶַַָָָָה'

ׁשאבדה חטאה מה ארץ חטאּו יׂשראל ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאם

ּתחרב ולא מהם לּפרע הּדין לבעל לֹו ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהיה

מּתֹוכּה ּבניה ּביציאת היא וחרּבתּה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָהארץ

ו ערל ּבּה הארץ,ויבֹואּו אבּדן ׁשהּוא טמא ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשּיציאת הרי ּתֹורתי, את עזבם על ה' ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹוּיאמר

מניעת לסּבת היא יׂשראל מארץ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׂשראל

לארץ חׁשק אין ּתֹורה ׁשאין לצד ּכי ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּתֹורה,

הּכתּוב ׁשאמר עֹוד ּומצינּו ּבּה, ִִִֶַַָָָָָָּביׁשיבתם

ׁשּבתתיה, את ותרץ וגֹו' ּתרצה אז מּזה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹלמעלה

הארץ ּתאבד הּׁשמיטה עון לסּבת ּכי ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹהרי

יׂשראל ליציאת טעמים ב' הם מעּתה ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמהם,

הּקדֹוׁשה, ְֵֶֶַָמארץ

‰ÊÏאמרÔÚÈ·e ÔÚÈ'הּב הם מה ּופרׁש וחזר , »∆ַָ««¿««ְֵֵֵַַַָ

ואמר eÒ‡Óסּבֹות ÈËtLÓaהם ְִַָ¿ƒ¿»«»»ֵ

�ÌLÙהּׁשמיטֹות, ‰ÏÚb È˙wÁ ˙‡Âעסק היא ְִַ¿∆À…«»¬»«¿»ִֵֶ

אם הּפרׁשה ּבתחּלת ׁשאמר ּכמֹו ְְִִִֶַַַַָָָָָהּתֹורה,

ּומּמֹוצא הּתֹורה, עסק על ּופרׁשּוה ְְִֵֵֶַַַָָָֹֻּבחּקתי

ׁשאם הּסּבֹות, ב' צריכין ּכי יֹודע אּתה ְִִִִִֵֶַַַָָָּדבר

אחר ּבאפן מתיּסרים היּו ּבּתֹורה עֹוסקים ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹהיו

ּתֹועלת לצד הּׁשמיטה ּבבּטּול הארץ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָותתרּצה

מצות מקּימין היּו ואם ּבּה, הּנׁשמעת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָהּתֹורה

היה ּבּתֹורה עֹוסקין היּו ׁשּלא הגם ְְֲִִֶַַַָָָָָֹהּׁשמיטה

ּובהצטרף ּגֹולין, היּו ולא אחר ּבאפן מיּסרם ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹה'

אֹויביהם ּבארץ אֹותם להביא הּדין יצא ְְְִִֵֶֶֶַָָָָב'

הענין: ּבתחּלת ְְִִִֶַַָָָׁשאמר

B‚Â'.מד) Ì˙BÈ‰a ˙‡Ê Ìb Û‡Âלדעת צרי ¿««…ƒ¿»¿ִַַָָ

הטבה ענין ׁשהּוא זאת ּגם ואף יצּדק ְְְֲִֵֶַַַַָָֹֻאי

והּצרֹות, הּיּסּורין ּבענין לֹו ּׁשּקדם מה ְְְִִִִֶַַַַַָָעם

עונֹותם ׁשהזּכיר הענין לתחּלת ׁשחֹוזר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹואּולי

לא כן ּפי על אף ה' עם ּבמקרה ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹוהליכתם

וגֹו': ְְְִַמאסּתים

„BÚּׁשּקדם ּבּמה ּׁשּפרׁשּתי מה ּדר על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָיתּבאר

לב חכם ּכל להקּפדת טעם נֹותן ה' ְְֲִֵֵַַַַַָָּכי

ׁשם לֹו ׂשם ולא מארצֹו יׂשראל יגלה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹלּמה

ארח, מּני אּׁשּורם ּתט מׁשּפט עצמּה ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבארץ

לֹומר הֹוסיף Ìbעֹוד Û‡והּוא זה, טעם ִַ««ְֶַַ

הבאתם ‡Ì‰È·ÈBּבאמצעּות ı¯‡aותעזב ְְֲֶָָָָ¿∆∆¿≈∆ְֵֵָ

מהם ÌÈzÒ‡Óהארץ ‡Ï'וגֹוÌ˙lÎÏּדר על , ֵֶֶָָ…¿«¿ƒְ¿«…»ֶֶַ

הׁשלי ה' ּכי ע"ט) ּתהּלים (מדרׁש ז"ל ְְְְִִִִִִַָאֹומרם

ּבני עם למּלט אבנים ועל עצים על ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָחמתֹו

ׂשּמּו וגֹו' ּגֹוים ּבאּו לאסף ּכמזמֹור ְְְְְִִִֵָָָָָיׂשראל

על מזּמר ׁשהיה וגֹו' לעּיים ירּוׁשלים ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָאת
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(áî)óàå ÷çöé éúéøa-úà óàå áB÷òé éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦−¤§¦¦´©«£®§©Á¤§¦¦̧¦§¹̈§©̧
:økæà õøàäå økæà íäøáà éúéøa-úà¤§¦¦¯©§¨¨²¤§−Ÿ§¨¨¬¤¤§«Ÿ

i"yx£¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ·B˜ÚÈ È˙È∑אֹות נטל יעקב מקֹומֹות: ּבחמּׁשה חסר ואלּיהּו מלא; נכּתב מקֹומֹות ּבחמּׁשה ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ערבֹון אלּיהּו ׁשל ּבניו,מּׁשמֹו ּגאּלת ויבּׂשר B˜ÚÈ·.ׁשּיבא È˙È¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ∑ּכלֹומר אחֹורּנית? נמנּו ,לּמה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְְֲִִַַָָ

ּכדאי אינֹו ואם ;לכ הּקטן יעקב הּוא ּכדאי,ּכדאי אינֹו ואם עּמֹו. יצחק עּמֹו,הרי אברהם ּכדאי.,הרי ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּמזּבח על ּומּנח צבּור לפני נראה יצחק ׁשל אפרֹו אּלא ּביצחק? 'זכירה' נאמרה לא .ולּמה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr dk zegiy ihewl)

הּמזּבח על ּומּנח צבּור לפני נראה יצחק ׁשל מב)אפרֹו כו, אּלא(רש"י הּמזּבח, על נׁשאר אינֹו הּקרּבנֹות אפר הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ּכקרּבן הּמזּבח על נׂשרף יצחק ּכאּלּו מתחּדׁשת, ּפעּלה ּבגדר היא ׁשהעקדה לֹומר, ויׁש הּדׁשן. והֹוצאת ּתרּומת מצות ּבֹו לקּים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻיׁש

זכירה, ּבֹו נאמרה לא ולכן זה. ּברגע ּכביכֹול, ׂשרפתֹו, ידי על ׁשּנֹוצר האפר הּמזּבח" על ּומּנח "צבּור רגע ּבכל מחדׁש; רגע ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּבכל

עצמֹו. זה ּברגע הּמתרחׁש מארע לזּכר צרְך אין החייםׁשּכן אור ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

(âî)änLäa äéúúaL-úà õøúå íäî áæòz õøàäå§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧¥¤¹§¦´¤¤©§Ÿ¤À¨¨§©¨Æ
eñàî éètLîa ïòéáe ïòé íðåò-úà eöøé íäå íäî¥¤½§¥−¦§´¤£Ÿ¨®©©́§©½©§¦§¨©´¨½̈

:íLôð äìòb éúwç-úàå§¤ªŸ©−¨«£¨¬©§¨«
i"yx£ÔÚÈ·e ÔÚÈ∑מאסּו ּבמׁשּפטי אׁשר ּובגמּול החיים.ּגמּול אור ««¿««ְְְְֲִִֶַָָָ

(ãî)íézñàî-àì íäéáéà õøàa íúBéäa úàæ-íb óàå§©©ÂŸ¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À«Ÿ§©§¦³
ýåýé éðà ék ízà éúéøa øôäì íúlëì íézìòâ-àìå§«Ÿ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−¦¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íäéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£˙‡ÊŒÌbŒÛ‡Â∑אמרּתי אׁשר הּפרענּות זאת עּמהם עֹוׂשה אני אפּלּו איביהם,ואף ּבארץ מאסּתים,ּבהיֹותם לא ¿««…ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ

אּתם אׁשר ּבריתי ּולהפר החיים.לכּלֹותם אור ְְְֲִִִֵֶַָָָ

È˙מב Û‡Â ·B˜ÚÈ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È ‡�¯ÈÎ„Â¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿ƒ«¬¿«»
Ì‰¯·‡ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È Û‡Â ˜ÁˆÈ ÌÚ„ ÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿»¿«»¿»ƒ¿ƒ«¿»»

:¯ÈÎ„ ‡�‡ ‡Ú¯‡Â ¯ÈÎ„ ‡�‡¬»»ƒ¿«¿»¬»»ƒ

hÓL‰‡מג ˙È ÈÚ¯˙Â ÔB‰pÓ LË¯˙˙ ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ»»
ÔB‰È·BÁ ˙È ÔeÚ¯È Ôep‡Â ÔB‰pÓ ˙‡È„ˆ„a¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»≈
eˆ˜ È�È„·c ÔB‰ÈÏÚ È˙È‡ ÔÎ¯a ÛÏÁ ÔÈËÂÏ¿»ƒ√«ƒ¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«»

:ÔB‰LÙ� ˙˜Á¯ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»«¿≈««¿¿

ÈÏÚaמד Ú¯‡a ÔB‰ÈÂ‰Óa ‡c Ì¯a Û‡Â¿«¿«»¿≈¡≈«¬««¬≈
Ôep˜Á¯‡ ‡ÏÂ ÔepLË¯‡ ‡Ï ÔB‰È··„¿»≈»«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ
‡�‡ È¯‡ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ‰‡�L‡Ï ÔB‰˙eÈˆÈLÏ¿≈»¿¿«¿»»¿»ƒƒ¿¬≈¬»

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.מב) Èz¯ÎÊÂ B¯ÓB‡Âהּוּדּוי ּכי ּפרּוׁש ¿¿¿»«¿ƒ¿ִִֵַ

אבליֹועיל הרעֹות הּגזרֹות מעליהם להקל ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָ

אֹומרֹו והּוא אבֹות, זכּות צרי לכּנם ְְְְֲִִַַָָָָלהׁשיבם

ְְִַָוזכרּתי:

„BÚלּגלּות טעם ּתֹוספת ׁשּזה לֹומר ְִֶֶֶֶֶַַַַָירצה

יעלה כן ידי על ּכי אֹויביהם, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַּבארץ

מה לרחמים אֹותם ויזּכר אבֹות ּברית ְְְְְֲִִִִַַָָֹזכרֹון

זכירת להם ּתהיה ּגם זה, זּולת ּכן היה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשּלא

וזּולת הארץ, זכרֹון עּמהם ּכׁשּיׁשּתּתף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהרחמים

הארץ לזכרֹון צר אין העּמים ּבארץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהגלֹותם

אֹומרֹו והּוא עּמּה והארץÈz¯ÎÊÂלזכרם וגֹו' ְְְְִָָָ¿»«¿ƒְְֶָָ

לֹומר עֹוד והֹוסיף Ì‰Óאזּכר, ·ÊÚz ı¯‡‰Â, ְְִֶַֹ¿»»∆≈»≈≈∆

הארץ ּתרץ ּכן ּגם ּבזה ּכי לּגלּות, אחר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָטעם

ּגלּות: ּבלא כן היה ּׁשּלא מה ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּבתתיה

È˙È¯aּתסּפיק אם ּפרּוׁש וגֹו'. את ואף יעקֹוב ¿ƒƒְְְֲִִֵֶַַַ

אֹוסיף לאו ואם ּטֹוב מה יעקב ְְֲִִַַָֹזכּות

ואם יצחק ּברית ׁשהיא מּמּנה ּׁשּלמעלה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָמה

אברהם: ּברית ּׁשּלפניו מה אצרף ּתסּפיק ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹלא

B‚Â'.מג) ÔÚÈ·e ÔÚÈ 'B‚Â ·ÊÚz ı¯‡‰Â¿»»∆≈»≈¿««¿««¿
(ירמיה אֹומרֹו ּדר על ּוביען יען ְְְְְִֶֶַַַַַָאֹומרֹו

ּתֹורתי את עזבם על הארץ אבדה מה על ְְִֶֶַַָָָָָָָָט')

וכּו' נׁשאלה זה ּדבר פ"ה:) (ב"מ ז"ל ְְְְֲִֶָָָָואמרּו

וּיאמר ּופרׁשּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּבא ְֵֶֶַַַָָָָֹעד

היא הּׁשאלה ּפרּוׁש ּתֹורתי, את עזבם על ְְִִֵֵֶַַָָָָה'

ׁשאבדה חטאה מה ארץ חטאּו יׂשראל ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאם

ּתחרב ולא מהם לּפרע הּדין לבעל לֹו ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהיה

מּתֹוכּה ּבניה ּביציאת היא וחרּבתּה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָהארץ

ו ערל ּבּה הארץ,ויבֹואּו אבּדן ׁשהּוא טמא ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָ

ׁשּיציאת הרי ּתֹורתי, את עזבם על ה' ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹוּיאמר

מניעת לסּבת היא יׂשראל מארץ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׂשראל

לארץ חׁשק אין ּתֹורה ׁשאין לצד ּכי ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּתֹורה,

הּכתּוב ׁשאמר עֹוד ּומצינּו ּבּה, ִִִֶַַָָָָָָּביׁשיבתם

ׁשּבתתיה, את ותרץ וגֹו' ּתרצה אז מּזה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹלמעלה

הארץ ּתאבד הּׁשמיטה עון לסּבת ּכי ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹהרי

יׂשראל ליציאת טעמים ב' הם מעּתה ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמהם,

הּקדֹוׁשה, ְֵֶֶַָמארץ

‰ÊÏאמרÔÚÈ·e ÔÚÈ'הּב הם מה ּופרׁש וחזר , »∆ַָ««¿««ְֵֵֵַַַָ

ואמר eÒ‡Óסּבֹות ÈËtLÓaהם ְִַָ¿ƒ¿»«»»ֵ

�ÌLÙהּׁשמיטֹות, ‰ÏÚb È˙wÁ ˙‡Âעסק היא ְִַ¿∆À…«»¬»«¿»ִֵֶ

אם הּפרׁשה ּבתחּלת ׁשאמר ּכמֹו ְְִִִֶַַַַָָָָָהּתֹורה,

ּומּמֹוצא הּתֹורה, עסק על ּופרׁשּוה ְְִֵֵֶַַַָָָֹֻּבחּקתי

ׁשאם הּסּבֹות, ב' צריכין ּכי יֹודע אּתה ְִִִִִֵֶַַַָָָּדבר

אחר ּבאפן מתיּסרים היּו ּבּתֹורה עֹוסקים ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹהיו

ּתֹועלת לצד הּׁשמיטה ּבבּטּול הארץ ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָותתרּצה

מצות מקּימין היּו ואם ּבּה, הּנׁשמעת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָהּתֹורה

היה ּבּתֹורה עֹוסקין היּו ׁשּלא הגם ְְֲִִֶַַַָָָָָֹהּׁשמיטה

ּובהצטרף ּגֹולין, היּו ולא אחר ּבאפן מיּסרם ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹה'

אֹויביהם ּבארץ אֹותם להביא הּדין יצא ְְְִִֵֶֶֶַָָָָב'

הענין: ּבתחּלת ְְִִִֶַַָָָׁשאמר

B‚Â'.מד) Ì˙BÈ‰a ˙‡Ê Ìb Û‡Âלדעת צרי ¿««…ƒ¿»¿ִַַָָ

הטבה ענין ׁשהּוא זאת ּגם ואף יצּדק ְְְֲִֵֶַַַַָָֹֻאי

והּצרֹות, הּיּסּורין ּבענין לֹו ּׁשּקדם מה ְְְִִִִֶַַַַַָָעם

עונֹותם ׁשהזּכיר הענין לתחּלת ׁשחֹוזר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹואּולי

לא כן ּפי על אף ה' עם ּבמקרה ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹוהליכתם

וגֹו': ְְְִַמאסּתים

„BÚּׁשּקדם ּבּמה ּׁשּפרׁשּתי מה ּדר על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָיתּבאר

לב חכם ּכל להקּפדת טעם נֹותן ה' ְְֲִֵֵַַַַַָָּכי

ׁשם לֹו ׂשם ולא מארצֹו יׂשראל יגלה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹלּמה

ארח, מּני אּׁשּורם ּתט מׁשּפט עצמּה ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבארץ

לֹומר הֹוסיף Ìbעֹוד Û‡והּוא זה, טעם ִַ««ְֶַַ

הבאתם ‡Ì‰È·ÈBּבאמצעּות ı¯‡aותעזב ְְֲֶָָָָ¿∆∆¿≈∆ְֵֵָ

מהם ÌÈzÒ‡Óהארץ ‡Ï'וגֹוÌ˙lÎÏּדר על , ֵֶֶָָ…¿«¿ƒְ¿«…»ֶֶַ

הׁשלי ה' ּכי ע"ט) ּתהּלים (מדרׁש ז"ל ְְְְִִִִִִַָאֹומרם

ּבני עם למּלט אבנים ועל עצים על ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָחמתֹו

ׂשּמּו וגֹו' ּגֹוים ּבאּו לאסף ּכמזמֹור ְְְְְִִִֵָָָָָיׂשראל

על מזּמר ׁשהיה וגֹו' לעּיים ירּוׁשלים ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָאת



izewgaמ zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iriax meil inei xeriy

(äî)íúà-éúàöBä øLà íéðLàø úéøa íäì ézøëæå§¨«©§¦¬¨¤−§¦´¦«Ÿ¦®£¤´¥«¦Ÿ¨Á
éðà íéäìàì íäì úBéäì íéBbä éðéòì íéøöî õøàî¥¤̧¤¦§©¹¦§¥¥´©¦À¦«§¬¨¤²¥«Ÿ¦−£¦¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ�L‡¯ ˙È¯a∑ׁשבטים החיים.ׁשל אור ¿ƒƒ…ƒְִֶָ

(åî)ýåýé ïúð øLà úøBzäå íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»§©Ÿ¼£¤Æ¨©´§Ÿ̈½
:äLî-ãéa éðéñ øäa ìàøNé éða ïéáe Bðéa¥¾¥−§¥´¦§¨¥®§©¬¦©−§©¤«

i"yx£˙¯Bz‰Â∑מּגיד ּבעלּֿפה, ואחת ּבכתב למׁשה,אחת נּתנּו ׁשּכּלם ¿«…ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
.ּבּסיני ְִַ

ß xii` c"i iriax mei ß

æë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)àìôé ék Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦¾¦¬©§¦−
:ýåýéì úLôð Ekøòa øãð¤®¤§¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ּבפיו �LÙ˙.יפריׁש Ek¯Úa∑נפׁשֹו ער עלי',לּתן – ּבֹו ּתלּויה ׁשּנפׁשֹו ּדבר ער' .לֹומר: ƒ«¿ƒְְִִַ¿∆¿¿¿»…ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

(â)íéML-ïa ãòå äðL íéøNò ïaî øëfä Ekøò äéäå§¨¨³¤§§Æ©¨½̈¦¤Æ¤§¦´¨½̈§©−¤¦¦´
:Lãwä ì÷La óñk ì÷L íéMîç Ekøò äéäå äðL̈¨®§¨¨´¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â Ek¯Ú ‰È‰Â∑ּדמים לׁשֹון זה ער הער,אין הּוא – ׁשניו ּכפי זֹול ׁשהּוא ּבין יקר ׁשהּוא ּבין אּלא ¿»»∆¿¿¿ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹ
זֹו ּבפרׁשה עליו הּכפי"ן∑Ek¯Ú.הּקצּוב וכפל ;'ער' הּוא,ּכמֹו לׁשֹון מאיזה ידעּתי .לא ְַָָָָָָ∆¿¿ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(ã)ìL Ekøò äéäå àåä äá÷ð-íàå:ì÷L íéL §¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬¨«¤

(ä)Ekøò äéäå äðL íéøNò-ïa ãòå íéðL Lîç-ïaî íàå§¦̧¦¤¨¥¹¨¦À§©Æ¤¤§¦´¨½̈§¨¨¯¤§§²
:íéì÷L úøNò äá÷pìå íéì÷L íéøNò øëfä©¨−̈¤§¦´§¨¦®§©§¥¨−£¤¬¤§¨¦«

i"yx£ÌÈ�L LÓÁŒÔaÓ Ì‡Â∑קטן הּנֹודר ׁשּיהא ּב,לא ּכלּוםׁשאין קטן הּזה,דברי קטן ער' ׁשאמר: ּגדֹול ,אּלא ¿ƒƒ∆»≈»ƒְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשנים חמׁש ּבן .עלי',ׁשהּוא ִֵֶֶַָָָ

‡È˜t˙מה Èc È‡Ó„˜ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ‡�¯ÈÎ„Â¿»ƒ¿»¿¿««¿»≈ƒ«≈ƒ
‡iÓÓÚ È�ÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈≈«¿«»

:ÈÈ ‡�‡ ‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ¿≈¡≈¿≈»»¬»¿»

ÈÈמו ·‰È Èc ‡˙È¯B‡Â ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»¿»»»ƒ¿«¿»
È�ÈÒ„ ‡¯eËa Ï‡¯NÈ È�a ÔÈ·e d¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙LÙ� ÔÒ¯Ùa ¯„� L¯ÙÈ«¿≈¿«¿À¿««¿»»√»¿»

ÚÂ„ג ÔÈ�L ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡¯eÎc d�Ò¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿«
ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ d�Ò¯Ù È‰ÈÂ ÔÈ�L ÔÈzL ¯a«ƒƒ¿ƒƒ≈À¿»≈«¿ƒƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÛÒÎcƒ¿«¿ƒ¿≈¿»

ÔÈ˙Ïzד d�Ò¯Ù È‰ÈÂ ‡È‰ ‡˙·e˜� Ì‡Â¿ƒ¿¿»ƒƒ≈À¿»«¿»ƒ
:ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ

ÔÈ�Lה ÔÈ¯ÒÚ ¯a „ÚÂ ÔÈ�L LÓÁ ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«¬≈¿ƒ¿««∆¿ƒ¿ƒ
‡˙·e˜�ÏÂ ÔÈÚÏÒ ÔÈ¯ÒÚ ‡¯eÎc d�Ò¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּדין מּדת ותּכבׁש רחמיו יסֹובב ּגם ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָהּדבר,

ּביד ׁשפלים מלכים ּבני עליֹון עם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָּבראֹות

אֹותם ּתכּלה ׁשּלא ׁשפלם יסֹובב וזה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹויביהם,

אֹומרֹו והּוא הּדין, Ê‡˙מּדת Ìb Û‡Âסּבה ְְִִַַ¿««…ִָ

‡Ì‰È·ÈBלהבאתם ı¯‡aּבארץ ׁשּבהיֹותם ֲַָָָ¿∆∆¿≈∆ְְִֶֶֶָ

Ì˙lÎÏאֹויביהם 'B‚Â ÌÈzÒ‡Ó ‡Ïזה ּולצד , ְֵֶ…¿«¿ƒ¿¿«…»ְֶַ

ּכזה: ּבענׁש ְְִֶֶַָָֹּבחרּתי

¯Ù‰Ïיחליפם ׁשּלא היא זֹו ּברית אּתם. ּבריתי ¿»≈ְְֲִִִִִִֵֶַָֹ

ּבמאמרֹו ּכן ה' ׁשּקּים אחרת ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻּבאּמה

אמר ּׁשּגמר מה והּוא מצרים, ‡�Èליֹוצאי Èk ְְְְִִֵֶֶַַַָֹƒ¬ƒ

Ì‰È‰Ï‡ אלהיהם‰' הּברית אֹות זאת ּפרּוׁש ¡…≈∆ְֱִֵֵֶַֹֹ

ּבׁשעת מאמרֹו ּגם אחרת, לאּמה אלהים ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָֹֹֻולא

העּמים מּכל סגּלה עם ׁשּיהיּו ּתֹורה ְְִִִֶַַַַָָָָֻמּתן

ּברית: ּבמקֹום הּוא ה' ּומאמר ּכהנים ְְְֲֲִִִֶֶַַַֹּוממלכת

„BÚהּדר זה על הּוא הּכתּוב ׁשּכּונת ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָנראה

ÌÈzÒ‡Ó ‡Ï'וגֹוÌ˙lÎÏהּוא והּטעם …¿«¿ƒְ¿«…»ְַַַ

הּברית הּוא מה ּופרׁש וחזר אּתם, ּבריתי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָלצד

È�‡ ÈkÌ‰È‰Ï‡ ׁשהּופר‰' הּברית הּוא זה ƒ¬ƒ¡…≈∆ְִֶֶַַ

ׁשּיהיה ה' ּברית מקּים אין ּכי אֹותם אכּלה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָאם

לקּימֹו: הם נתחּיבּו אׁשר לאלּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹלהם

Ìbאין ׁשאם ּברית ׁשּנקראת הּתֹורה על ירצה «ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

אּתם והיא להם ה' ׁשּנתן הּתֹורה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָיׂשראל

הּופרה: ְִָָעּמם

B‚Â'.מה) ˙È¯a Ì‰Ï Èz¯ÎÊÂ B¯ÓB‡Âרּבֹותינּו ¿¿¿»«¿ƒ»∆¿ƒ¿ֵַ

ׁשּברית מּנין וז"ל ּכהנים) (ּתֹורת אמרּו ְְְֲִִִִֶַַָֹז"ל

וגֹו' ּברית וגֹו' וזכרּתי ּדכתיב לּׁשבטים ְְְְְְְְִִִִִַַָָָּכרּותה

על ׁשּנתּכּון לֹומר ואפׁשר וגֹו', הֹוצאתי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָאׁשר

נעּורי חסד ל זכרּתי ב') (ירמיה אֹומרֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּדר

וגֹו' וזכרּתי ּכאן אמר כן ּוכמֹו וגֹו', ְְְְְֲִֵַַַַָָָאהבת

ּדֹור זכּות האחרֹון לּדֹור ה' ׁשּיזּכר ְְֲִֵֶַַָֹּפרּוׁש

רּבה, ּבאהבה ה' עם ּבברית ׁשּנכנס ְְְֲִִִִִֶַַַָָראׁשֹון

ואמר ּברית ּבעלי הראׁשֹונים הם מי ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָּופרׁש

ּבאמצעּותם ונתקּדׁש וגֹו' אתם ׁשהֹוצאתי ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹאֹותם

חּיים: ֱִִַֹאלהים

ּבחּקתי ּפרׁשת ְֲַַַָָָֹֻחסלת

izewga zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iriax meil inei xeriy

(å)øëfä Ekøò äéäå íéðL Lîç-ïa ãòå Lãç-ïaî íàå§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ¤¨¥´¨¦½§¨¨³¤§§Æ©¨½̈
ìL Ekøò äá÷pìå óñk íéì÷L äMîç:óñk íéì÷L úL £¦¨¬§¨¦−¨®¤§©§¥¨´¤§§½§¬¤§¨¦−¨«¤

(æ)Ekøò äéäå øëæ-íà äìòîå äðL íéML-ïaî íàå§Â¦Â¦¤¦¦̧¨¨³¨©̧§¨Æ¦¨½̈§¨¨´¤§§½
:íéì÷L äøNò äá÷pìå ì÷L øNò äMîç£¦¨¬¨¨−¨®¤§©§¥−̈£¨¨¬§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰�L ÌÈMLŒÔaÓ Ì‡Â∑ּכאיׁש להחׁשב קרֹובה האּׁשה הּזקנה לימי ּבהזּדּקנֹו,ּכׁשּמּגיע ּפֹוחת האיׁש לפיכ ¿ƒƒ∆ƒƒ»»¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבערּכֹו מּׁשליׁש ּבערּכּה,יֹותר ׁשליׁש אּלא ּפֹוחתת אינּה יט),והאּׁשה ּבביתא(ערכין ּפחא – ּבביתא סבא אנׁשי: ,ּדאמרי ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָ

ּבביתא סימא – ּבביתא ּבביתא,סבּתא טבא .וסימנא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz izewega t"y i`ven zgiy)

ּבביתא ּפחא ּבביתא, ז)סבא כז, מּזקנה.(רש"י יֹותר ואף ערְך, לֹו יׁש ּומּדּוע ּכלל, ערְך לּזקן יהיה ׁשּלא ראּוי ּכן אם לׁשאל, יׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

והנהגת רּבנּות ּכגֹון לּבית, ׁשּמחּוץ ּבדברים אבל וכּדֹומה, הּבית לנהּול ּביחס רק הּכּונה לׁשֹונֹו: ּבדּיּוק זאת מיּׁשב ׁשרׁש"י לֹומר, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹויׁש

נּסיֹון. ּובעל זקן הּוא צּבּור ּומנהיג ׁשרב ּבכְך מעלה יׁש ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּצּבּור,

(ç)éøòäå ïäkä éðôì Bãéîòäå Ekøòî àeä Cî-íàåC §¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´©Ÿ¥½§¤«¡¦¬
ñ :ïäkä epëéøòé øãpä ãé âéOz øLà ét-ìò ïäkä BúàŸ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½©«£¦¤−©Ÿ¥«

i"yx£‡e‰ CÓ Ì‡Â∑הּזה הער לּתן מּׂשגת ידֹו ∑B„ÈÓÚ‰Â.ׁשאין ¿ƒ»ִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ¿∆¡ƒ
הּכהן לפני לנער,מערי ׁשל ידֹו הּׂשגת לפי ÈOz‚.ויעריכּנּו ¯L‡ ÈtŒÏÚ∑ויׁשאיר יסּדרּנּו לֹו, ּׁשּיׁש מה לפי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ«ƒ¬∆«ƒְְְְְִִֵֶֶַַַ

מּטה חּייו: ּכדי חּמר,ּכר,לֹו היה אם אּמנּות; ּוכלי חמֹורֹו,ּכסת לֹו .מׁשאיר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

(è)øLà ìk ýåýéì ïaø÷ äpnî eáéø÷é øLà äîäa-íàå§¦̧§¥½̈£¤̧©§¦¯¦¤²¨¨§¨−©«Ÿ̈®ŸÁ£¤̧
:Lãw-äéäé ýåýéì epnî ïzé¦¥¬¦¤²©«Ÿ̈−¦«§¤«Ÿ¤

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk∑ׁשל 'רגלּה עֹולה'אמר: חּלין,זֹו ודמיה עֹולה לצרכי ותּמכר קּימין מּדמי,ּדבריו חּוץ …¬∆ƒ≈ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
האבר .אֹותֹו ֵָָ

(é)áBèa òø-Bà òøa áBè Búà øéîé-àìå epôéìçé àì́Ÿ©«£¦¤½§«Ÿ¨¦¬Ÿ²¬§−̈©´§®
Búøeîúe àeä-äéäå äîäáa äîäa øéîé øîä-íàå§¦¨¥̧¨¦³§¥¨Æ¦§¥½̈§¨«¨¬§«¨−

:Lãw-äéäé¦«§¤«Ÿ¤
i"yx£Ú¯a ·BË∑מּום ּבבעל BËa·.ּתם Ú¯ŒB‡∑ט),(ת"כ ּברעתמורה ורע ּבטֹוב טֹוב ׁשּכן .וכל ¿»ְַַָ«¿ְְְְֵֶַַָ

(àé)ïaø÷ äpnî eáéø÷é-àì øLà äàîè äîäa-ìk íàå§¦Æ¨§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¯¦¤²¨¨§−̈
:ïäkä éðôì äîäaä-úà ãéîòäå ýåýéì©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«

i"yx£‰‡ÓË ‰Ó‰aŒÏk Ì‡Â∑לב),(ת"כ מדּברתמורה הּכתּוב מּום הּכתּוב,ּבבעלת ולּמד להקרבה; טמאה ,ׁשהיא ¿ƒ»¿≈»¿≈»ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הּוממּו ּכן אם אּלא ּבפדיֹון לחּלין יֹוצאין ּתמימים קדׁשים .ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָֻ

(áé)éøòäåïäkä Ekøòk òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´¨®§¤§§¬©Ÿ¥−
:äéäé ïk¥¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È Ôk Ô‰k‰ Ek¯Úk∑הקּדׁש מּיד לקנֹותּה הּבא אדם ּכל .לׁשאר ¿∆¿¿«…≈≈ƒ¿∆ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

(âé):Ekøò-ìò BúLéîç óñéå äpìàâé ìàb-íàå§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬£¦«¦−©¤§¤«
i"yx£Ï‡bŒÌ‡Â‰pÏ‡‚È∑חמׁש להֹוסיף הּכתּוב החמיר .(ת"כ)ּבּבעלים ¿ƒ»…ƒ¿»∆»ְְֱִִִֶֶַַָָֹ

ּבית ּבמקּדיׁש הּׂשדה,וכן את ּבמקּדיׁש אדם,וכן ּכל ׁשאר ולא חמׁש מֹוסיפין הּבעלים ׁשני מעׂשר ּבפדיֹון .וכן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

È‰ÈÂו ÔÈ�L LÓÁ ¯a „ÚÂ ‡Á¯È ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ««¿»¿««¬≈¿ƒƒ≈
ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ LÓÁ ‡¯eÎc d�Ò¯ÙÀ¿»≈¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»
:ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ˙Ïz d�Ò¯Ù ‡˙·e˜�ÏÂ¿ƒ¿¿»À¿»«¿«ƒ¿ƒƒ¿»

eÎc¯‡ז Ì‡ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈzL ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿»
‡˙·e˜�ÏÂ ÔÈÚÏÒ È¯ÒÚ LÓÁ d�Ò¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

˜„Ìח dpÓÈ˜ÈÂ dpÒ¯tÓ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒÀ¿»≈ƒƒƒ≈√»
˜a„˙ Èc ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡�‰k d˙È ÒB¯ÙÈÂ ‡�‰k«¬»¿ƒ¿»≈«¬»«≈«ƒ«¿≈

:‡�‰k dpÒ¯ÙÈ ‡¯„B�„ ‡„È¿»¿≈»ƒ¿¿ƒ≈«¬»

ÈÈט Ì„˜ ‡�a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È Èc ‡¯ÈÚa Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»
:‡L„e˜ È‰È ÈÈ Ì„˜ dpÓ ÔzÈ Èc Ïk…ƒƒ«ƒ≈√»¿»¿≈¿»

‡Bי LÈ·a ·Ë d˙È ¯aÚÈ ‡ÏÂ dpÙlÁÈ ‡Ï»¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ«»≈«¿ƒ
‡¯ÈÚ·a ‡¯ÈÚa ÛlÁÈ ‡ÙlÁ Ì‡Â ·Ëa LÈ·ƒ¿»¿ƒ«»»¿«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

:LÈc˜ È‰È dÙelÁÂ ‡e‰ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ≈¿≈«ƒ

Ôe·¯˜Èיא ‡Ï Èc ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚa Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ»¿»»»ƒ»¿»¿
Ì„˜ ‡¯ÈÚa ˙È ÌÈ˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ dpÓƒ«À¿»»√»¿»ƒƒ»¿ƒ»√»

:‡�‰k«¬»

LÈaיב ÔÈ·e ·Ë ÔÈa d˙È ‡�‰k ÒB¯ÙÈÂ¿ƒ¿«¬»»«≈«≈ƒ
:È‰È Ôk ‡�‰Î„ ‡�Ò¯Ùk¿À¿»»¿«¬»≈¿≈

ÏÚיג dLÓÁ ÛÒBÈÂ dp˜¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈À¿≈«
:d�Ò¯tÀ¿»≈



מי izewga zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iriax meil inei xeriy

(å)øëfä Ekøò äéäå íéðL Lîç-ïa ãòå Lãç-ïaî íàå§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ¤¨¥´¨¦½§¨¨³¤§§Æ©¨½̈
ìL Ekøò äá÷pìå óñk íéì÷L äMîç:óñk íéì÷L úL £¦¨¬§¨¦−¨®¤§©§¥¨´¤§§½§¬¤§¨¦−¨«¤

(æ)Ekøò äéäå øëæ-íà äìòîå äðL íéML-ïaî íàå§Â¦Â¦¤¦¦̧¨¨³¨©̧§¨Æ¦¨½̈§¨¨´¤§§½
:íéì÷L äøNò äá÷pìå ì÷L øNò äMîç£¦¨¬¨¨−¨®¤§©§¥−̈£¨¨¬§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰�L ÌÈMLŒÔaÓ Ì‡Â∑ּכאיׁש להחׁשב קרֹובה האּׁשה הּזקנה לימי ּבהזּדּקנֹו,ּכׁשּמּגיע ּפֹוחת האיׁש לפיכ ¿ƒƒ∆ƒƒ»»¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבערּכֹו מּׁשליׁש ּבערּכּה,יֹותר ׁשליׁש אּלא ּפֹוחתת אינּה יט),והאּׁשה ּבביתא(ערכין ּפחא – ּבביתא סבא אנׁשי: ,ּדאמרי ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָ

ּבביתא סימא – ּבביתא ּבביתא,סבּתא טבא .וסימנא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz izewega t"y i`ven zgiy)

ּבביתא ּפחא ּבביתא, ז)סבא כז, מּזקנה.(רש"י יֹותר ואף ערְך, לֹו יׁש ּומּדּוע ּכלל, ערְך לּזקן יהיה ׁשּלא ראּוי ּכן אם לׁשאל, יׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

והנהגת רּבנּות ּכגֹון לּבית, ׁשּמחּוץ ּבדברים אבל וכּדֹומה, הּבית לנהּול ּביחס רק הּכּונה לׁשֹונֹו: ּבדּיּוק זאת מיּׁשב ׁשרׁש"י לֹומר, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹויׁש

נּסיֹון. ּובעל זקן הּוא צּבּור ּומנהיג ׁשרב ּבכְך מעלה יׁש ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּצּבּור,

(ç)éøòäå ïäkä éðôì Bãéîòäå Ekøòî àeä Cî-íàåC §¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´©Ÿ¥½§¤«¡¦¬
ñ :ïäkä epëéøòé øãpä ãé âéOz øLà ét-ìò ïäkä BúàŸ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½©«£¦¤−©Ÿ¥«

i"yx£‡e‰ CÓ Ì‡Â∑הּזה הער לּתן מּׂשגת ידֹו ∑B„ÈÓÚ‰Â.ׁשאין ¿ƒ»ִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ¿∆¡ƒ
הּכהן לפני לנער,מערי ׁשל ידֹו הּׂשגת לפי ÈOz‚.ויעריכּנּו ¯L‡ ÈtŒÏÚ∑ויׁשאיר יסּדרּנּו לֹו, ּׁשּיׁש מה לפי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ«ƒ¬∆«ƒְְְְְִִֵֶֶַַַ

מּטה חּייו: ּכדי חּמר,ּכר,לֹו היה אם אּמנּות; ּוכלי חמֹורֹו,ּכסת לֹו .מׁשאיר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

(è)øLà ìk ýåýéì ïaø÷ äpnî eáéø÷é øLà äîäa-íàå§¦̧§¥½̈£¤̧©§¦¯¦¤²¨¨§¨−©«Ÿ̈®ŸÁ£¤̧
:Lãw-äéäé ýåýéì epnî ïzé¦¥¬¦¤²©«Ÿ̈−¦«§¤«Ÿ¤

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk∑ׁשל 'רגלּה עֹולה'אמר: חּלין,זֹו ודמיה עֹולה לצרכי ותּמכר קּימין מּדמי,ּדבריו חּוץ …¬∆ƒ≈ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
האבר .אֹותֹו ֵָָ

(é)áBèa òø-Bà òøa áBè Búà øéîé-àìå epôéìçé àì́Ÿ©«£¦¤½§«Ÿ¨¦¬Ÿ²¬§−̈©´§®
Búøeîúe àeä-äéäå äîäáa äîäa øéîé øîä-íàå§¦¨¥̧¨¦³§¥¨Æ¦§¥½̈§¨«¨¬§«¨−

:Lãw-äéäé¦«§¤«Ÿ¤
i"yx£Ú¯a ·BË∑מּום ּבבעל BËa·.ּתם Ú¯ŒB‡∑ט),(ת"כ ּברעתמורה ורע ּבטֹוב טֹוב ׁשּכן .וכל ¿»ְַַָ«¿ְְְְֵֶַַָ

(àé)ïaø÷ äpnî eáéø÷é-àì øLà äàîè äîäa-ìk íàå§¦Æ¨§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¯¦¤²¨¨§−̈
:ïäkä éðôì äîäaä-úà ãéîòäå ýåýéì©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«

i"yx£‰‡ÓË ‰Ó‰aŒÏk Ì‡Â∑לב),(ת"כ מדּברתמורה הּכתּוב מּום הּכתּוב,ּבבעלת ולּמד להקרבה; טמאה ,ׁשהיא ¿ƒ»¿≈»¿≈»ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הּוממּו ּכן אם אּלא ּבפדיֹון לחּלין יֹוצאין ּתמימים קדׁשים .ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָֻ

(áé)éøòäåïäkä Ekøòk òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´¨®§¤§§¬©Ÿ¥−
:äéäé ïk¥¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È Ôk Ô‰k‰ Ek¯Úk∑הקּדׁש מּיד לקנֹותּה הּבא אדם ּכל .לׁשאר ¿∆¿¿«…≈≈ƒ¿∆ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

(âé):Ekøò-ìò BúLéîç óñéå äpìàâé ìàb-íàå§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬£¦«¦−©¤§¤«
i"yx£Ï‡bŒÌ‡Â‰pÏ‡‚È∑חמׁש להֹוסיף הּכתּוב החמיר .(ת"כ)ּבּבעלים ¿ƒ»…ƒ¿»∆»ְְֱִִִֶֶַַָָֹ

ּבית ּבמקּדיׁש הּׂשדה,וכן את ּבמקּדיׁש אדם,וכן ּכל ׁשאר ולא חמׁש מֹוסיפין הּבעלים ׁשני מעׂשר ּבפדיֹון .וכן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

È‰ÈÂו ÔÈ�L LÓÁ ¯a „ÚÂ ‡Á¯È ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ««¿»¿««¬≈¿ƒƒ≈
ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ LÓÁ ‡¯eÎc d�Ò¯ÙÀ¿»≈¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»
:ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ˙Ïz d�Ò¯Ù ‡˙·e˜�ÏÂ¿ƒ¿¿»À¿»«¿«ƒ¿ƒƒ¿»

eÎc¯‡ז Ì‡ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈzL ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿»
‡˙·e˜�ÏÂ ÔÈÚÏÒ È¯ÒÚ LÓÁ d�Ò¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

˜„Ìח dpÓÈ˜ÈÂ dpÒ¯tÓ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒÀ¿»≈ƒƒƒ≈√»
˜a„˙ Èc ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡�‰k d˙È ÒB¯ÙÈÂ ‡�‰k«¬»¿ƒ¿»≈«¬»«≈«ƒ«¿≈

:‡�‰k dpÒ¯ÙÈ ‡¯„B�„ ‡„È¿»¿≈»ƒ¿¿ƒ≈«¬»

ÈÈט Ì„˜ ‡�a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È Èc ‡¯ÈÚa Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»
:‡L„e˜ È‰È ÈÈ Ì„˜ dpÓ ÔzÈ Èc Ïk…ƒƒ«ƒ≈√»¿»¿≈¿»

‡Bי LÈ·a ·Ë d˙È ¯aÚÈ ‡ÏÂ dpÙlÁÈ ‡Ï»¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ«»≈«¿ƒ
‡¯ÈÚ·a ‡¯ÈÚa ÛlÁÈ ‡ÙlÁ Ì‡Â ·Ëa LÈ·ƒ¿»¿ƒ«»»¿«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

:LÈc˜ È‰È dÙelÁÂ ‡e‰ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ≈¿≈«ƒ

Ôe·¯˜Èיא ‡Ï Èc ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚa Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ»¿»»»ƒ»¿»¿
Ì„˜ ‡¯ÈÚa ˙È ÌÈ˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ dpÓƒ«À¿»»√»¿»ƒƒ»¿ƒ»√»

:‡�‰k«¬»

LÈaיב ÔÈ·e ·Ë ÔÈa d˙È ‡�‰k ÒB¯ÙÈÂ¿ƒ¿«¬»»«≈«≈ƒ
:È‰È Ôk ‡�‰Î„ ‡�Ò¯Ùk¿À¿»»¿«¬»≈¿≈

ÏÚיג dLÓÁ ÛÒBÈÂ dp˜¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈À¿≈«
:d�Ò¯tÀ¿»≈



izewgaמב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h iying meil inei xeriy

(ãé)ïäkä Bëéøòäå ýåýéì Lã÷ Búéa-úà Lc÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦¸¤¥¬¸Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½§¤«¡¦Æ©Ÿ¥½
éøòé øLàk òø ïéáe áBè ïéa:íe÷é ïk ïäkä Búà C ¥¬−¥¬¨®©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²©Ÿ¥−¥¬¨«

(åè)-óñk úéLéîç óñéå Búéa-úà ìàâé Léc÷nä-íàå§¦©Æ©§¦½¦§©−¤¥®§Â¨©Â£¦¦¯¤«¤
:Bì äéäå åéìò Ekøò¤§§²¨−̈§¨¬¨«

ß xii` e"h iying mei ß

(æè)íàå|Ekøò äéäå ýåýéì Léà Léc÷é Búfçà äãOî §¦´¦§¥´£ª¨À©§¦¬¦Æ©«Ÿ̈½§¨¨¬¤§§−
:óñk ì÷L íéMîça íéøòN øîç òøæ Bòøæ éôì§¦´©§®¤µ©´Ÿ¤§Ÿ¦½©«£¦¦−¤¬¤¨«¤

i"yx£BÚ¯Ê ÈÙÏ Ek¯Ú ‰È‰Â∑ׁשֹוויּה ּכפי רעה,ולא ׂשדה ואחת טֹובה ׂשדה ּכֹור,אחת ּבית ׁשוה הקּדׁשן ּפדיֹון ¿»»∆¿¿¿ƒ«¿ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשקלים ּבחמּׁשים הּכתּוב,ׂשעֹורים ּגזרת הּיֹובל,ּכ ּבתחּלת לגאלּה ׁשּבא ּבאמצעֹו,והּוא לגאלּה ּבא נֹותן,ואם ְְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

הּיֹובל ׁשני למנין אּלא הקּדׁש ׁשאינּה לפי לׁשנה; ּופּונּדיֹון סלע החׁשּבֹון: טֹוב,לפי הרי נגאלה לאו,ׁשאם ,ואם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
לאחר הּללּו ּבדמים מֹוכרּה הּיֹובל,הּגזּבר עד הּלֹוקח ּביד הּמכּורֹות,ועֹומדת הּׂשדֹות ּכל יֹוצאה,ּכׁשאר ּוכׁשהיא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבֹו,מּידֹו ּפֹוגע ׁשהּיֹובל מׁשמר אֹותֹו ׁשל לּכהנים ּביניהם,חֹוזרת ׂשדה,,ּומתחּלקת ּבמקּדיׁש האמּור הּמׁשּפט זהּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּמקראֹות סדר על אפרׁשּנּו .ועכׁשו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

(æé):íe÷é Ekøòk eäãN Léc÷é ìáiä úðMî-íà¦¦§©¬©Ÿ¥−©§¦´¨¥®§¤§§−¨«

i"yx£'B‚Â LÈc˜È Ï·Bi‰ ˙�MÓ Ì‡∑הקּדיׁשּה מּיד הּיֹובל, ׁשנת מּׁשעברה מּיד,אם לגאלּה זה Ek¯Úk.ּובא ƒƒ¿««≈«¿ƒ¿ְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ¿∆¿¿
Ìe˜È∑האמּור הּזה יּתן,יהיה,ּכער ּכסף .חמּׁשים »ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

(çé)ïäkä Bì-áMçå eäãN Léc÷é ìáiä øçà-íàå§¦©©´©Ÿ¥»©§¦´¨¥¼¼§¦©¸©Ÿ¥¹
òøâðå ìáiä úðL ãò úøúBpä íéðMä ét-ìò óñkä-úà¤©¤À¤©¦³©¨¦Æ©´¨½Ÿ©−§©´©Ÿ¥®§¦§©−

:Ekøòî¥«¤§¤«
i"yx£LÈc˜È Ï·i‰ ¯Á‡ŒÌ‡Â∑ּגזּבר ּביד ונׁשּתהה הּיֹובל מּׁשנת הקּדיׁשּה אם הּיֹובל,וכן אחר לגאלּה זה .ּובא ¿ƒ«««…≈«¿ƒְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

˙¯˙Bp‰ ÌÈ�M‰ ÈtŒÏÚ ÛÒk‰Œ˙‡ Ô‰k‰ BÏŒ·MÁÂ∑ותׁשע ארּבעים ׁשל ּדמיה קצב הרי ּכיצד? חׁשּבֹון, ּכפי ¿ƒ««…≈∆«∆∆«ƒ«»ƒ«»…ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשקל חמּׁשים ׁשנה,ׁשנים לכל ׁשקל סלע,הרי הרי – ּפֹונּדיֹונין ּוׁשמֹונה ארּבעים והּׁשקל ּכּלן; על יתר וׁשקל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

לׁשנה לגאל,ּופֹונּדיֹון והּבא לפרֹוטרֹוט. קלּבֹון – ּפֹונּדיֹון ׁשאֹותֹו רּבֹותינּו ואמרּו לכּלן, אחד ּפֹונּדיֹון ׁשחסר ,אּלא ְְְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
הּיֹובל ׁשנת עד הּנֹותרֹות לּׁשנים ׁשנה לכל ּופֹונּדיֹון סלע Ek¯ÚÓ.יּתן Ú¯‚�Â∑עד הּיֹובל ׁשּמּׁשנת הּׁשנים מנין ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ¿ƒ¿«≈∆¿∆ְְִִִֵֶַַַַַָ
הּפדיֹון .ׁשנת ְְִַַ

(èé)óñéå Búà Léc÷nä äãOä-úà ìàâé ìàb-íàå§¦¨³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½©©§¦−Ÿ®Â§¨©Â
:Bì í÷å åéìò Ekøò-óñk úéLîç£¦¦¯¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬«

i"yx£Ï‡‚È Ï‡bŒÌ‡Â∑אֹותֹו הּזאת,הּמקּדיׁש הּקצּבה על חמׁש .יֹוסיף ¿ƒ»…ƒ¿«ְְִִִֶַַַַַָֹֹ

(ë)Léàì äãOä-úà øëî-íàå äãOä-úà ìàâé àì-íàå§¦³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½§¦¨©¬¤©¨¤−§¦´
:ãBò ìàbé-àì øçà©¥®«Ÿ¦¨¥−«

i"yx£‰„O‰Œ˙‡ Ï‡‚È ‡ÏŒÌ‡Â∑הּמקּדיׁש.¯ÎÓŒÌ‡Â∑הּגזּבר.„BÚ Ï‡bÈŒ‡Ï ¯Á‡ LÈ‡Ï ‰„O‰Œ˙‡∑לׁשּוב ¿ƒ…ƒ¿«∆«»∆ְִַַ¿ƒ»«ְִַָ∆«»∆¿ƒ«≈…ƒ»≈ָ
הּמקּדיׁש .ּביד ְְִַַַ

ÈÈיד Ì„˜ ‡L„e˜ d˙Èa ˙È Lc˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈«¿≈»≈≈¿»√»¿»
Èc ‡Ók LÈa ÔÈ·e ·Ë ÔÈa ‡�‰k dpÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈«¬»≈«≈ƒ¿»ƒ

:Ìe˜È Ôk ‡�‰k d˙È ÒB¯ÙÈƒ¿»≈«¬»≈¿

LÓÁטו ÛÒBÈÂ d˙Èa ˙È ˜B¯ÙÈ Lc˜‡c Ì‡Â¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈≈¿≈…∆
:dÏ È‰ÈÂ È‰BÏÚ d�Ò¯t ÛÒk¿«À¿»≈¬ƒƒ≈≈

ÈÈטז Ì„˜ ¯·b LÈc˜È dz�ÒÁ‡ Ï˜ÁÓ Ì‡Â¿ƒ≈¬««¬«¿≈«¿ƒ¿«»»¿»
ÔÈ¯BÚN ¯ek Ú¯Ê ¯a dÚ¯Ê ÌeÙÏ d�Ò¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿«¿≈«¿«¿ƒ

:ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁa¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»

d�Ò¯Ùkיז dÏ˜Á Lc˜È ‡Ï·BÈ„ ‡zMÓ Ì‡ƒƒ«»¿≈»«¿≈«¿≈¿À¿»≈
:Ìe˜È¿

dÏיח ·MÁÈÂ dÏ˜Á Lc˜È ‡Ï·BÈ ¯˙a Ì‡Â¿ƒ»«≈»«¿≈«¿≈ƒ«∆≈
Ô¯‡zLÈc ‡i�L ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡tÒk ˙È ‡�‰k«¬»»«¿»«≈«¿«»¿ƒ¿»»»

‡zL „Ú:d�Ò¯tÓ Ú�ÓzÈÂ ‡Ï·BÈ„ ««»¿≈»¿ƒƒ¿«ƒÀ¿»≈

d˙Èיט Lc˜‡c ‡Ï˜Á ˙È ˜B¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿«¿≈»≈
:dÏ Ìe˜ÈÂ È‰BÏÚ d�Ò¯t ÛÒk LÓÁ ÛÒBÈÂ¿≈…∆¿«À¿»≈¬ƒƒ≈

È˙כ ÔÈaÊ Ì‡Â ‡Ï˜Á ˙È ˜B¯ÙÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿ƒ«ƒ»
:„BÚ ˜¯t˙È ‡Ï Ô¯Á‡ ¯·‚Ï ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿«»√»»ƒ¿»»

izewga zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyiy meil inei xeriy

(àë)íøçä äãNk ýåýéì Lã÷ ìáiá Búàöa äãOä äéäå§¨¨̧©¨¤¹§¥´©Ÿ¥À²Ÿ¤©«Ÿ̈−¦§¥´©¥®¤
:Búfçà äéäz ïäkì©Ÿ¥−¦«§¤¬£ª¨«

i"yx£Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â∑הּגזּבר מן הּלֹוקחֹו ּבּיֹובל,מּיד לֹוקחיהם מּיד הּיֹוצאים ׂשדֹות ׁשאר ּכדר. ¿»»«»∆¿≈«…≈ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
'‰Ï L„˜∑הּבית ּבדק להקּדׁש ׁשּיׁשּוב הּגזּבר,לא לּכהנים,ליד הּנתּון החרם ּכׂשדה יד)ׁשּנאמר,אּלא יח "ּכל(במדבר : …∆«ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

יהיה" ל ּביׂשראל מׁשמר,חרם אֹותֹו ׁשל לּכהנים ּתתחּלק זֹו ּבֹו,אף ּפֹוגע יֹובל ׁשל הּכּפּורים .ׁשּיֹום ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ß xii` f"h iyiy mei ß

(áë)Léc÷é Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãN-úà íàå§¦Æ¤§¥´¦§¨½£¤¾−Ÿ¦§¥´£ª¨®©§¦−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â B˙�˜Ó ‰„NŒ˙‡ Ì‡Â∑אחּזה לׂשדה מקנה ׂשדה ּבין יׁש לּכהנים,חּלּוק ּתתחּלק לא מקנה ׁשּׂשדה ¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֻ
הּיֹובל,ּבּיֹובל עד אּלא להקּדיׁשּה יכֹול ׁשאינֹו לּבעלים,לפי ולׁשּוב מּידֹו לצאת עתידה היתה ּבּיֹובל לפיכ,ׁשהרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לגאלּה ּבא לאחר,אם ּגזּבר וימּכרּנה יגאל לא ואם אחּזה, לׂשדה הּקצּובים הּללּו ּבּדמים יגאל,יגאל לא אם אֹו ְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
קנהּו" "לאׁשר ּתאמר: ּופן ׁשהקּדיׁשּה, אֹותֹו – מאּתֹו" קנהּו לאׁשר הּׂשדה "יׁשּוב הּיֹובל ּבׁשנת הּזה,הּוא הּלֹוקח ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

הארץ",מאּתֹו,האחרֹון אחּזת "לאׁשרֿלֹו לֹומר: הצר לכ הּגזּבר?! אבֹות,וזהּו הראׁשֹונים,מירּׁשת ּבעלים וזהּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ
לּמקּדיׁש .ׁשּמכרּוה ְְִֶַַָָ

(âë)ìáiä úðL ãò Ekøòä úñëî úà ïäkä Bì-áMçå§¦©´©Ÿ¥À¥µ¦§©´¨«¤§§½©−§©´©Ÿ¥®
:ýåýéì Lã÷ àeää íBia Ekøòä-úà ïúðå§¨©³¤¨«¤§§Æ©´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(ãë)Bzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé ìáBiä úðLa¦§©³©¥Æ¨´©¨¤½©«£¤¬¨¨−¥«¦®
:õøàä úfçà Bì-øLàì©«£¤−£ª©¬¨¨«¤

(äë)äéäé äøb íéøNò Lãwä ì÷La äéäé Ekøò-ìëå§¨̧¤§§½¦«§¤−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈¦«§¤¬
:ì÷Mä©¨«¤

i"yx£L„w‰ Ï˜La ‰È‰È Ek¯ÚŒÏÎÂ∑'ׁשקלים' ּבֹו ׁשּכתּוב ערּכ הּקדׁש,ּכל ּבׁשקל b¯‰.יהיה ÌÈ¯NÚ∑עׂשרים ¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆«…∆ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ∆¿ƒ≈»ְִֶ
ה,מעֹות ּדינרּכ ּכסף מעה ׁשׁש רּבֹותינּו: ואמרּו ׁשתּות, הֹוסיפּו מּכאן ּולאחר מּתחּלה מעֹות,יּו וארּבע עׂשרים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

.לסלע ְֶַ

(åë)Léà Léc÷é-àì äîäáa ýåýéì økáé øLà øBëa-Cà©§º£¤̧§ª©³©«Ÿ̈Æ¦§¥½̈«Ÿ©§¦¬¦−
:àeä ýåýéì äN-íà øBL-íà BúàŸ®¦´¦¤½©«Ÿ̈−«

i"yx£B˙‡ LÈ‡ LÈc˜ÈŒ‡Ï∑ׁשּלֹו ׁשאינֹו לפי אחר קרּבן .לׁשם …«¿ƒƒ…ְְְִֵֵֵֶֶַָָ

(æë)BúLîç óñéå Ekøòá äãôe äàîhä äîäaa íàå§¦̧©§¥¨³©§¥¨Æ¨¨´§¤§¤½§¨©¬£¦«¦−
:Ekøòa økîðå ìàbé àì-íàå åéìò̈¨®§¦¬Ÿ¦¨¥−§¦§©¬§¤§¤«

i"yx£'B‚Â ‰‡Óh‰ ‰Ó‰aa Ì‡Â∑הּבכֹור על מּוסב הּזה הּמקרא "ּופדה,אין טמאה ּבהמה ּבבכֹור לֹומר ׁשאין ¿ƒ«¿≈»«¿≈»¿ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
"זה,בערּכ אין טלה,וחמֹור אּלא חמֹור ּפטר ּפדיֹון אין הּכתּוב,ׁשהרי אּלא להקּדׁש. ואינֹו לּכהן מּתנה והּוא ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ההקּדׁש על ׁשהּוממה,מּוסב טהֹורה ּבהמה ּבפדיֹון ּדּבר ׁשּלמעלה טמאה,ׁשהּכתּוב ּבהמה ּבּמקּדיׁש ּדּבר וכאן ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּבית Ek¯Úa.לבדק ‰„Ùe∑הּכהן ּׁשּיעריכּנה מה Ï‡bÈ.ּכפי ‡ÏŒÌ‡Â∑ּבעלים Ek¯Úa.(ת"כ)עלֿידי ¯kÓ�Â∑ ְִֶֶַַ»»¿∆¿∆ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ƒ…ƒ»≈ְְִֵַָ¿ƒ¿«¿∆¿∆

.לאחרים ֲִֵַ

˜„Ìכא ‡L„e˜ ‡Ï·BÈa d˜tÓa ‡Ï˜Á È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿≈¿≈»¿»√»
:dz�ÒÁ‡ È‰z ‡�‰ÎÏ ‡Ó¯Á Ï˜Ák ÈÈ¿»«¬«∆¿»¿«¬»¿≈«¬«¿≈

Ï˜ÁÓכב ‡Ï Èc È‰B�È·Ê Ï˜Á ˙È Ì‡Â¿ƒ»¬«¿ƒƒƒ»≈¬«
:ÈÈ Ì„˜ Lc˜È dz�ÒÁ‡«¬«¿≈«¿≈√»¿»

zL‡כג „Ú dpÒ¯t ÔÈ�Ó ˙È ‡�‰k dÏ ·MÁÈÂƒ«∆≈«¬»»ƒ¿«À¿»≈««»
‡e‰‰ ‡ÓBÈa d�Ò¯t ˙È ÔzÈÂ ‡Ï·BÈ„¿≈»¿ƒ≈»À¿»≈¿»«

:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»

dpÓכד d�·Ê„Ï ‡Ï˜Á ·e˙È ‡Ï·BÈ„ ‡zLa¿«»¿≈»¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ˙�ÒÁ‡ dÏÈ„„Ïƒ¿ƒ≈«¬»««¿»

ÔÈ¯ÒÚכה ‡L„e˜ ÈÚÏÒa È‰È d�Ò¯t ÏÎÂ¿»À¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ
:‡ÚÏÒ È‰È ÔÈÚÓ»ƒ¿≈ƒ¿»

Ï‡כו ‡¯ÈÚ·a ÈÈ Ì„˜ ¯ka˙È Èc ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿««√»¿»ƒ¿ƒ»»
:‡e‰ ÈÈc ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ d˙È ¯·b Lc˜È«¿≈¿«»≈ƒƒƒ««¿»

d�Ò¯Ùaכז ˜B¯ÙÈÂ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»»»¿ƒ¿¿À¿»≈
ÔacÊÈÂ ˜¯t˙È ‡Ï Ì‡Â È‰BÏÚ dLÓÁ ÛÒBÈÂ¿≈À¿≈¬ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿««

:d�Ò¯Ùa¿À¿»≈



מג izewga zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyiy meil inei xeriy

(àë)íøçä äãNk ýåýéì Lã÷ ìáiá Búàöa äãOä äéäå§¨¨̧©¨¤¹§¥´©Ÿ¥À²Ÿ¤©«Ÿ̈−¦§¥´©¥®¤
:Búfçà äéäz ïäkì©Ÿ¥−¦«§¤¬£ª¨«

i"yx£Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â∑הּגזּבר מן הּלֹוקחֹו ּבּיֹובל,מּיד לֹוקחיהם מּיד הּיֹוצאים ׂשדֹות ׁשאר ּכדר. ¿»»«»∆¿≈«…≈ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
'‰Ï L„˜∑הּבית ּבדק להקּדׁש ׁשּיׁשּוב הּגזּבר,לא לּכהנים,ליד הּנתּון החרם ּכׂשדה יד)ׁשּנאמר,אּלא יח "ּכל(במדבר : …∆«ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

יהיה" ל ּביׂשראל מׁשמר,חרם אֹותֹו ׁשל לּכהנים ּתתחּלק זֹו ּבֹו,אף ּפֹוגע יֹובל ׁשל הּכּפּורים .ׁשּיֹום ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ß xii` f"h iyiy mei ß

(áë)Léc÷é Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãN-úà íàå§¦Æ¤§¥´¦§¨½£¤¾−Ÿ¦§¥´£ª¨®©§¦−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â B˙�˜Ó ‰„NŒ˙‡ Ì‡Â∑אחּזה לׂשדה מקנה ׂשדה ּבין יׁש לּכהנים,חּלּוק ּתתחּלק לא מקנה ׁשּׂשדה ¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֻ
הּיֹובל,ּבּיֹובל עד אּלא להקּדיׁשּה יכֹול ׁשאינֹו לּבעלים,לפי ולׁשּוב מּידֹו לצאת עתידה היתה ּבּיֹובל לפיכ,ׁשהרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לגאלּה ּבא לאחר,אם ּגזּבר וימּכרּנה יגאל לא ואם אחּזה, לׂשדה הּקצּובים הּללּו ּבּדמים יגאל,יגאל לא אם אֹו ְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
קנהּו" "לאׁשר ּתאמר: ּופן ׁשהקּדיׁשּה, אֹותֹו – מאּתֹו" קנהּו לאׁשר הּׂשדה "יׁשּוב הּיֹובל ּבׁשנת הּזה,הּוא הּלֹוקח ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

הארץ",מאּתֹו,האחרֹון אחּזת "לאׁשרֿלֹו לֹומר: הצר לכ הּגזּבר?! אבֹות,וזהּו הראׁשֹונים,מירּׁשת ּבעלים וזהּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ
לּמקּדיׁש .ׁשּמכרּוה ְְִֶַַָָ

(âë)ìáiä úðL ãò Ekøòä úñëî úà ïäkä Bì-áMçå§¦©´©Ÿ¥À¥µ¦§©´¨«¤§§½©−§©´©Ÿ¥®
:ýåýéì Lã÷ àeää íBia Ekøòä-úà ïúðå§¨©³¤¨«¤§§Æ©´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(ãë)Bzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé ìáBiä úðLa¦§©³©¥Æ¨´©¨¤½©«£¤¬¨¨−¥«¦®
:õøàä úfçà Bì-øLàì©«£¤−£ª©¬¨¨«¤

(äë)äéäé äøb íéøNò Lãwä ì÷La äéäé Ekøò-ìëå§¨̧¤§§½¦«§¤−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈¦«§¤¬
:ì÷Mä©¨«¤

i"yx£L„w‰ Ï˜La ‰È‰È Ek¯ÚŒÏÎÂ∑'ׁשקלים' ּבֹו ׁשּכתּוב ערּכ הּקדׁש,ּכל ּבׁשקל b¯‰.יהיה ÌÈ¯NÚ∑עׂשרים ¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆«…∆ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ∆¿ƒ≈»ְִֶ
ה,מעֹות ּדינרּכ ּכסף מעה ׁשׁש רּבֹותינּו: ואמרּו ׁשתּות, הֹוסיפּו מּכאן ּולאחר מּתחּלה מעֹות,יּו וארּבע עׂשרים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

.לסלע ְֶַ

(åë)Léà Léc÷é-àì äîäáa ýåýéì økáé øLà øBëa-Cà©§º£¤̧§ª©³©«Ÿ̈Æ¦§¥½̈«Ÿ©§¦¬¦−
:àeä ýåýéì äN-íà øBL-íà BúàŸ®¦´¦¤½©«Ÿ̈−«

i"yx£B˙‡ LÈ‡ LÈc˜ÈŒ‡Ï∑ׁשּלֹו ׁשאינֹו לפי אחר קרּבן .לׁשם …«¿ƒƒ…ְְְִֵֵֵֶֶַָָ

(æë)BúLîç óñéå Ekøòá äãôe äàîhä äîäaa íàå§¦̧©§¥¨³©§¥¨Æ¨¨´§¤§¤½§¨©¬£¦«¦−
:Ekøòa økîðå ìàbé àì-íàå åéìò̈¨®§¦¬Ÿ¦¨¥−§¦§©¬§¤§¤«

i"yx£'B‚Â ‰‡Óh‰ ‰Ó‰aa Ì‡Â∑הּבכֹור על מּוסב הּזה הּמקרא "ּופדה,אין טמאה ּבהמה ּבבכֹור לֹומר ׁשאין ¿ƒ«¿≈»«¿≈»¿ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
"זה,בערּכ אין טלה,וחמֹור אּלא חמֹור ּפטר ּפדיֹון אין הּכתּוב,ׁשהרי אּלא להקּדׁש. ואינֹו לּכהן מּתנה והּוא ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ההקּדׁש על ׁשהּוממה,מּוסב טהֹורה ּבהמה ּבפדיֹון ּדּבר ׁשּלמעלה טמאה,ׁשהּכתּוב ּבהמה ּבּמקּדיׁש ּדּבר וכאן ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּבית Ek¯Úa.לבדק ‰„Ùe∑הּכהן ּׁשּיעריכּנה מה Ï‡bÈ.ּכפי ‡ÏŒÌ‡Â∑ּבעלים Ek¯Úa.(ת"כ)עלֿידי ¯kÓ�Â∑ ְִֶֶַַ»»¿∆¿∆ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ƒ…ƒ»≈ְְִֵַָ¿ƒ¿«¿∆¿∆

.לאחרים ֲִֵַ

˜„Ìכא ‡L„e˜ ‡Ï·BÈa d˜tÓa ‡Ï˜Á È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿≈¿≈»¿»√»
:dz�ÒÁ‡ È‰z ‡�‰ÎÏ ‡Ó¯Á Ï˜Ák ÈÈ¿»«¬«∆¿»¿«¬»¿≈«¬«¿≈

Ï˜ÁÓכב ‡Ï Èc È‰B�È·Ê Ï˜Á ˙È Ì‡Â¿ƒ»¬«¿ƒƒƒ»≈¬«
:ÈÈ Ì„˜ Lc˜È dz�ÒÁ‡«¬«¿≈«¿≈√»¿»

zL‡כג „Ú dpÒ¯t ÔÈ�Ó ˙È ‡�‰k dÏ ·MÁÈÂƒ«∆≈«¬»»ƒ¿«À¿»≈««»
‡e‰‰ ‡ÓBÈa d�Ò¯t ˙È ÔzÈÂ ‡Ï·BÈ„¿≈»¿ƒ≈»À¿»≈¿»«

:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»

dpÓכד d�·Ê„Ï ‡Ï˜Á ·e˙È ‡Ï·BÈ„ ‡zLa¿«»¿≈»¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ˙�ÒÁ‡ dÏÈ„„Ïƒ¿ƒ≈«¬»««¿»

ÔÈ¯ÒÚכה ‡L„e˜ ÈÚÏÒa È‰È d�Ò¯t ÏÎÂ¿»À¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ
:‡ÚÏÒ È‰È ÔÈÚÓ»ƒ¿≈ƒ¿»

Ï‡כו ‡¯ÈÚ·a ÈÈ Ì„˜ ¯ka˙È Èc ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿««√»¿»ƒ¿ƒ»»
:‡e‰ ÈÈc ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ d˙È ¯·b Lc˜È«¿≈¿«»≈ƒƒƒ««¿»

d�Ò¯Ùaכז ˜B¯ÙÈÂ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»»»¿ƒ¿¿À¿»≈
ÔacÊÈÂ ˜¯t˙È ‡Ï Ì‡Â È‰BÏÚ dLÓÁ ÛÒBÈÂ¿≈À¿≈¬ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿««

:d�Ò¯Ùa¿À¿»≈



izewgaמד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i ycew zayl inei xeriy

(çë)Bì-øLà-ìkî ýåýéì Léà íøçé øLà íøç-ìk Cà©´¨¥¿¤£¤´©«£¦Á¦̧©«Ÿ̈¹¦¨£¤À
ìàbé àìå øëné àì Búfçà äãOîe äîäáe íãàî¥«¨¨³§¥¨Æ¦§¥´£ª¨½¬Ÿ¦¨¥−§´Ÿ¦¨¥®

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ íøç-ìk̈¥¾¤«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â Ì¯ÁŒÏk C‡∑(כהנים אֹומ(תורת יׁש ּבּדבר, רּבֹותינּו נחלקּו להקּדׁש': חרמים 'סתם מקּים,רים: אני ּומה «»≈∆¿ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

יד) יח ּכהנים(במדבר ּבחרמי יהיה"? ל ּביׂשראל חרם "ּכל 'סתם,: ׁשאמרּו: ויׁש לּכהן!" חרם זה "הרי ואמר: ׁשּפרׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
לכהנים' Ï‡bÈ.חרמים ‡ÏÂ ¯ÎnÈ ‡Ï∑מקרא מפרׁש לּכהנים', חרמים 'סתם האֹומר: לדברי לּכהן. יּנתן אּלא ְֲֲִִָֹ…ƒ»≈¿…ƒ»≈ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹ

הּבית' לבדק חרמים 'סתם והאֹומר: חרמים; ּבסתם ּכהנים,זה ּבחרמי זה מקרא כח)מפרׁש מֹודים(ערכין ׁשהּכל , ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּפדיֹון להם אין ּכהנים ּכהן,ׁשחרמי ליד ׁשּיבאּו נפּדים,עד ּגבּה Ï‰'.וחרמי ‡e‰ ÌÈL„˜ŒL„˜ Ì¯ÁŒÏk∑ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ»≈∆…∆»»ƒ«

הּבית' לבדק חרמים 'סתם לכהנים',האֹומר: חרמים 'סתם והאֹומר: מּכאן; ראיה חרם,מביא "ּכל מפרׁש ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּׁשנינּו ּכמֹו לּכהן, ונֹותן קּלים קדׁשים ועל קדׁשים קדׁשי על חלים ּכהנים ׁשחרמי ללּמד לה'", הּוא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹקדׁשֿקדׁשים

נדר 'אם ערכין: ּדמיהם,ּבמּסכת נדבה,נֹותן טֹובתּה',ואם את כח)∑Ì„‡Ó.נֹותן עבדיו(ערכין ׁשהחרים ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ≈»»ְֱֲִֶֶָָ
הּכנענים .וׁשפחֹותיו ְְְֲִִַַָ

ß xii` f"i ycew zay ß

(èë):úîeé úBî äãté àì íãàä-ïî íøçé øLà íøç-ìk̈¥À¤£¤¯¨«¢©²¦¨«¨−̈´Ÿ¦¨¤®−¨«
i"yx£'B‚Â Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯ÁŒÏk∑(ת"כ)להרג 'ערּכֹו,הּיֹוצא אחד: ואמר »≈∆¬∆»√«¿ְְֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכלּום אמר לא ÓeÈ˙.עלי'! ˙BÓ∑למּות הֹול יּפדה,הרי לא לפיכ,ער ולא ּדמים לא לֹו .אין ְַַָָֹ»ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹ

(ì)ýåýéì õòä éøtî õøàä òøfî õøàä øNòî-ìëå§¨©§©̧¨¹̈¤¦¤³©¨¨̧¤Æ¦§¦´¨¥½©«Ÿ̈−
:ýåýéì Lã÷ àeä®−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ı¯‡‰ ¯NÚÓŒÏÎÂ∑מד הּכתּוב ׁשני ‰‡¯ı.ּברּבמעׂשר Ú¯fÓ∑ּדגן.ıÚ‰ È¯tÓ∑ויצהר Ï‰'.ּתירֹוׁש ¿»«¿«»»∆ְְֲִֵֵֵַַַָƒ∆«»»∆ָָƒ¿ƒ»≈ְְִִָ«
‡e‰∑הּׁשם ּבירּוׁשלים,קנאֹו ולאכל לעלֹות ל צּוה ׁשּנאמר,ּומּׁשלחנֹו כג)ּכמֹו יד אלהי(דברים ה' לפני "ואכלּת : ְְְְְְְְֱֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

וגֹו'" ּתירׁש ּדגנ .מעׂשר ְְְְְִַַָֹ

(àì):åéìò óñé BúéLîç BøNònî Léà ìàâé ìàb-íàå§¦¨¬Ÿ¦§©²¦−¦©«©§®£¦«¦−Ÿ¥¬¨¨«
i"yx£B¯NÚnÓ∑חברֹו ׁשל מעׂשר הּפֹודה חברֹו: מּמעׂשר אין,ולא ƒ««¿ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ

יפּדּנּו ּגאּלתֹו? היא ּומה חמׁש. מקֹום,מֹוסיף ּבכל ּבאכילה להּתירֹו ּבירּוׁשלים,ּכדי ויאכל יעלה ּכמֹו,והּמעֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
כה)ׁשּנאמר יד וגֹו'"(דברים ּבּכסף "ונתּתה :. ְְֱֶֶֶַַַָָָ

(áì)èáMä úçz øáòé-øLà ìk ïàöå ø÷a øNòî-ìëå§¨©§©³¨¨Æ¨½Ÿ¬Ÿ£¤©«£−Ÿ©´©©¨®¤
:ýåýéì Lãw-äéäé éøéNòä̈«£¦¦¾¦«§¤−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£Ë·M‰ ˙Áz∑לעּׂשרן זה,ּכׁשּבא אחר זה ּבּפתח נּכר,מֹוציאן להיֹות ּבסיקרא צבּועה ּבׁשבט מּכה והעׂשירי «««»∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
מעׂשר וׁשנה,ׁשהּוא ׁשנה ּכל ׁשל ועגלים לטלאים עֹוׂשה ואמּוריו∑L„wŒ‰È‰È.ּכן ּדמֹו לּמזּבח והּבׂשר,לּקרב ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָƒ¿∆…∆ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ

לּבעלים ּכהּנה,נאכל מּתנֹות ׁשאר עם נמנה לא לּכהנים,ׁשהרי ניּתן ּבׂשרֹו ׁשּיהא מצינּו .ולא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã

ּבּפתח לב)מֹוציאן כז, ׁשּיעבירּוהּו".(רש"י ולא ּכתיב, "יעבר ּבּגמרא אמרּו ׁשּכן ׁשּיצאּו. להם ּגֹורם אּלא ּבּידים, ׁשּמֹוציאם הּכּונה אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הּמתחיל'. ּב'דּבּור העּתיקּה לא ולכן "יעבר" מּלת לפרׁש ּבא לא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹורׁש"י

(âì)epøéîé øîä-íàå epøéîé àìå òøì áBè-ïéa øwáé àì̄Ÿ§©¥²¥«¬¨©−§´Ÿ§¦¤®§¦¨¥´§¦¤½
:ìàbé àì Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå§¨«¨¯§«¨²¦«§¤−Ÿ¤¬Ÿ¦¨¥«

ÏkÓכח ÈÈ Ì„˜ ¯·b Ì¯ÁÈ Èc ‡Ó¯Á Ïk Ì¯a¿«»∆¿»ƒ«¬≈¿«√»¿»ƒ»
‡Ï dz�ÒÁ‡ Ï˜ÁÓe ‡¯ÈÚ·e ‡L�‡Ó dÏ Ècƒ≈≈¬»»¿ƒ»≈¬««¬«¿≈»
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡Ó¯Á Ïk ˜¯t˙È ‡ÏÂ ÔacÊÈƒ¿««¿»ƒ¿»»»∆¿»…∆¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰√»¿»

t˙È¯˜כט ‡Ï ‡L�‡ ÔÓ Ì¯ÁzÈ Èc ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»ƒƒ«¿«ƒ¬»»»ƒ¿»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

È¯tÓל ‡Ú¯‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ú¯‡„ ‡¯NÚÓ ÏÎÂ¿»«¿¿»¿«¿»ƒ«¿»¿«¿»ƒ≈≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡e‰ ÈÈc ‡�ÏÈ‡ƒ»»«¿»¿»√»¿»

dLÓÁלא d¯NÚnÓ ¯·b ˜B¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«ƒ««¿≈À¿≈
:È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ

BÁz˙לב ¯aÚÈc Ïk ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ¯NÚÓ ÏÎÂ¿»«¬«ƒ¿»…¿≈ƒ«¿
:ÈÈ Ì„˜ LÈc˜ È‰È ‰‡¯ÈNÚ ‡¯ËÁÀ¿»¬ƒ»»¿≈«ƒ√»¿»

Ì‡Âלג dpÙlÁÈ ‡ÏÂ LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ¯w·È ‡Ï»¿««≈«¿ƒ¿»¿«¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰ È‰ÈÂ dpÙlÁÈ ‡ÙlÁÈ‰È dÙelÁÂ «»»¿«¿ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈¿≈

:˜¯t˙È ‡Ï ‡L„e˜¿»»ƒ¿»»

izewga zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£'B‚Â ¯w·È ‡Ï∑ׁשּנאמר יב)לפי נדריכם"(שם מבחר "וכל לֹומר:,: ּתלמּוד הּיפה? את ּומֹוציא ּבֹורר יהא יכֹול …¿«≈¿ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לרע" "ּביןֿטֹוב יבּקר". מּום"לא ּבעל ׁשיקריב ולא קדּׁשה; עליו חלה מּום, ּבעל ּבין ּתם ּבין ּבתֹורת,: יאכל אּלא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ולעבד לּגזז ואסּור .מעׂשר ְְֲִֵֵֵֵַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ai zegiy ihewl)

מעׂשר ּבתֹורת יאכל לג)אּלא כז, וכן(רש"י אחד, ולילה ימים לׁשני נאכל ׁשל הּדין והרי זֹו, אכילה ׁשל ענינּה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האכילה ּבעת לכּון צריְך האֹוכל ּכפׁשּוטֹו: היא ׁשהּכּונה ּכרחָך, ועל מּום. ּבבעל ולא ּבתם אּלא אינם - העיר ּבכל ׁשּנאכל ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּדין

אחר. ּבמקֹום אׁשּתמיט ולא הּוא, ּגדֹול חּדּוׁש ולכאֹורה מּדאֹורייתא). (וזהּו מעׂשר אֹוכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּוא

(ãì)éða-ìà äLî-úà ýåýé äeö øLà úåönä älà¥´¤©¦§ÀŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¤§¥´
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i"yx£'B‚Â ¯w·È ‡Ï∑ׁשּנאמר יב)לפי נדריכם"(שם מבחר "וכל לֹומר:,: ּתלמּוד הּיפה? את ּומֹוציא ּבֹורר יהא יכֹול …¿«≈¿ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
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ולעבד לּגזז ואסּור .מעׂשר ְְֲִֵֵֵֵַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ai zegiy ihewl)

מעׂשר ּבתֹורת יאכל לג)אּלא כז, וכן(רש"י אחד, ולילה ימים לׁשני נאכל ׁשל הּדין והרי זֹו, אכילה ׁשל ענינּה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
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(ãì)éða-ìà äLî-úà ýåýé äeö øLà úåönä älà¥´¤©¦§ÀŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¤§¥´
:éðéñ øäa ìàøNé¦§¨¥®§©−¦¨«
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˜ÊÁ :È�ÈÒc ‡¯eËa Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ»
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אייר, תשי"ח

ברוקלין.

מר מנחם שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מד' אייר, בו שואל:

האם נכון מה שאומרים שכוונת רבנו הזקן בהקדמתו להתניא בכתבו, מפי ספרים, לספרי מהר"ל 

מפראג.

כן מפרשים חסידים בלמדם ספר התניא, ע"פ מה שקבלו מזקני החסידים מדור לדור, אבל לא 

שמעתי בזה מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אף שבכלל מסורת חסידים בעלת סמכא היא.

ולהעיר אשר הלשון מפי ספרים ומפי סופרים, מובא ג"כ בהקדמת חלק ב' דתניא הנק' חינוך קטן, 

וכן בנוסח שער התניא, אשר שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שהתיבות, ספר לקוטי אמרים כו' בדרך ארוכה 

וקצרה בעזה"י, הוא לשון רבנו הזקן, ובפמ"ב )בהיפך הסדר(.

דא"ג הלשון האמור נמצא ג"כ בעבודת הקדש לר"מ ן' גבאי חלק ד' פרק א' ובשל"ה איזה פעמים* 

]נמצא בכת"י אחד חסיד: עיין ירושלמי יבמות פ"ד הלכה י"א רבא דמתניתא רבא דאולפנא עיי"ש[.

במ"ש ע"ד חיזוק בחסידות, יעוין כתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות המדובר רבות בהנ"ל וביחוד 

קונטרס לימוד החסידות וקו' תורת החסידות. ועיקר החיזוק הוא ע"פ דבר המשנה שהמעשה הוא העיקר, 

ובכגון דא הכוונה ללמוד בשופי ובפועל ממש, שלא יעבור יום בלא לימוד תורה זו וביום הש"ק בהוספה.

ותניא הידועים ושומר עליהם, אשר כ"פ שמענו  יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים  בודאי 

מכ"ק מו"ח אדמו"ר ששוים הם לכל נפש וסגולה לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט.



מו

לשבוע פרשת בחוקותי תהלים  שיעורי 

 יום ראשון - י"א אייר
מפרק ס 

עד סוף פרק סה

יום רביעי - י"ד אייר
פרק כ

מפרק עב 
עד סוף פרק עו  

יום שני - י"ב אייר
מפרק סו

עד סוף פרק סח 

יום חמישי - ט"ו אייר
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג אייר
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז אייר
מפרק עט

עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז אייר
פרק כ

מפרק פג עד סוף פרק פז

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 

xii` `"i oey`x mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י"א ראשון יום
פרקמח ,fq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïðåáúé øùàë äðäå çî ÷øô,134 'nr cr.ïøå÷îì åøæçéå

.çî ÷øtipal d"awd d`xdy dad`d zece` ,epcnly dnl jynda ¤¤
d"awdy ,mcewd wxta ,owfd epax xiaqd ,mixvn z`ivi zrya l`xyi

mei lk zygxzny ,zeipgexa mixvn z`ivi zrya mb ef dad` ,d`xn

dad` icedia zelble "miptd mink" xxerl ,ef dad` lre ± icedi ly eytpa

,g"n wxta .d"awdl dlecb

xiaqi ,cenll micner ep` eze`

llbay myky ,owfd epax

mvnv ,l`xyi ipal ezad`

,envr z` lekiak d"awd

,rixtny dn lk z` wigxde

mlerd z`ixal mewn zzl ick

miiwi icedi ea ,mler ± dfd

icedi lr ,jk ± zeevne dxez

cvn ± "miptl miptd mink"

mvnvl ,d"awdl ezad`

,zerxtdd lk z` wigxdle

opyiy ,zeipevigde zeiniptd

.'d z` ezcearl

ïðBaúé øLàk ,äpäå§¦¥©£¤¦§¥
óBñ-ïéà úlãâa ìékNnä©©§¦¦§ª©¥
BîLk ék ,àeä-Ceøa± ¨¦¦§

,"seq oi`"ïéà ¯ àeä ïk¥¥
ììk úéìëúå õ÷ ïéàå óBñ§¥¥§©§¦§¨

¯ ,èeLtä BðBöøa Cøaúé epnî èMtúnä úeiçå øBàì:xnelk §§©©¦§©¥¦¤¦§¨¥¦§©¨
zelabdd lk eiabl zeniiw `le ihxt xcb lkn hyten ely oevxd

,`xap ly epevx lyãçéîe,oevxd ±Cøaúé Búeîöòå Búeäîa §ª¨§¨§©§¦§¨¥
.ãeçiä úéìëúa,jxazi ez`n mikynpd zeigde xe`d :xnelk ± §©§¦©¦

df xe` oi` ± mze` digi `edye ,milaben zenler epnn exveeiy©

"xe`"a dlrn ,cg` cvn ,dpyi ,`xapa ,dhnl :`xapa xe`d enk

cne mvnevn "rty") "rty" iabl± rtyd lawnl m`zda ce

lkyd zrtyd dcecn ,cinlzl lky rityn axyk :dnbecle

jxca xi`nd "xe`" ,eli`e .lawl leki cinlzdy dn itl m`zda

oexqg yi ,`qib jci`n ,j` ± (mvnevn epi` ± xe`ndn `linn

,xe`nd dvex jky iptn xi`n epi` `ed ,gxkda `a `edy ,xe`a

xe`l yi ,dlrnl mxa .xe` epnn jynp ,xe`n miiwy oeikn m` ik

dlrndxi`nd xe`ay oexqgd ea oi` j` ,mvnevn epi`y ,xe`ay

,xi`dl dlrnl oevxde .oevxa dlrnl jynp `ed `l` ,gxkda

efi`ae dnk cr ,mevnve xepiv `ed oevxdy ,`xapd lv` enk epi`

zenilyde dlrnd wx zniiw dlrnly oevxa eli`e ,jynii dcn

oevxa yiy mevnvde xcbd ea oi` la` ,gxkda epi`y ,oevxay

(z`f lka ,oevxa jynp `edy zexnl) dlrnl xe`dy ,jk .`xapd

.seq oi` `ed (lekiak envr d"awd) xe`ndy enk ,seq oi` `ed

zenler epnn eedziy xyt` i` ± seq oi` `ed xe`dy oeeikne

ick ,xe`a minevnvl mikixv eid jk myl .milaben mi`xape

:oldl xiaqiy itke ± mi`xape zenler epnn xveeidl elkeiyelàå§¦
ìzLä äúéäéìa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî úBîìBòä úeìL ¨§¨¦§©§§¨¨¥¥¨§¦

älò Cøãa äâøãîì äâøãnî úBâøãnä øãñk ÷ø ,íéöeöîö¦§¦©§¥¤©©§¥¦©§¥¨§©§¥¨§¤¤¦¨
Y ìeìòådbixcnl daiqe dlir deedn dpeilrd dbixcndy §¨

"lelr"d `idy ,dpezgzd

,"aaeqn"d) "dlir"dn

.("daiq"dn d`vezd

izyl yi "lelre dlir"a

oia qgie zekiiy ,zebixcnd

:lynl .dipyl zg`

daygnd ,xeaice daygn

`edy xeaicl "dlir"d `id

daygndn ,oky ,"lelr"d

,mcewn da xdxdn `edy

xeaicd okn xg`l `a

daygn ,okae .xacn `edy

`id,xeaicn dlrnl mpn`

daygnl yi z`f lka j`

mb oky ,xeaicl zekiiy

zeize`n zakxen daygn

xacd zernyn .xeaic enk

`ad) lelrdy ,`eti` ,`id

qgia miiw (dlird on

epi`y lelr xveeiy xyt` i` ,lelre dlir jxcae) dlirl mieqn

ez`n mikynpd zeigde xe`dny oeeik .(dlirl edylk qgia

o`kn ± leab ilra mi`xap mieedzn ,seq oi` ly ote`a jxazi

- ok did eli` ixdy ,lelre dlir ly xcqa df oi`yäéä àìŸ¨¨
àeäL Bîk ììk àøáð äfä íìBòäìeáb úðéçáa äzò ¨¨©¤¦§¨§¨§¤©¨¦§¦©§

¯ ,úéìëúå:seqe leab el yi xac lkyCìäî òé÷øì õøàäî §©§¦¥¨¨¤¨¨¦©©£©
÷"ú,ze`n yng ±äðL1¯ ,ze`n yng ly dlabd jka yi ixd ¨¨
,dpy¯ ,òé÷øì òé÷ø ìk ïéa ïëå,dpy ze`n yng jldnïëå §¥¥¨¨¦©§¨¦©§¥

.òé÷øå òé÷ø ìk éáòxen`d lk ± dpy ze`n yng jldn ± ¢¦¨¨¦©§¨¦©
;dfd mlerd z` deedn¯ ïBéìòä ïãò ïâå àaä íìBò elôàå©£¦¨©¨§©¥¤¨¤§

éøö ïéàå ,ïîöò úBîLpäå ¯ íéìBãbä íé÷écvä úBîLð øBãîC §¦§©©¦¦©§¦§©§¨©§¨§¥¨¦
¯ ,úéìëúå ìeáb úðéçáa ïä ¯ íéëàìnä øîBìw"k zxrd ©©©§¨¦¥¦§¦©§§©§¦

'd lr mibprzn zenypd ± h"ltx l"pky s`e" :`"hily x"enc`

."dyw `l ± d"a q"`e`n oibiyne oipdpeïúâOäì ìeáb Lé ék± ¦¥§§©¨¨¨
,mzpadeúeLaìúäa ïäéìò øéànä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa§¥¨©¥¦£¥¤§¦§©§

¯ ,'eë úòc-äðéa-äîëçyalzn `ed jexa seq oi` xe`y ici lr ¨§¨¦¨©©
eze` ly mi`xapl yi ,mlerd ly zrcÎdpiaÎdnkg zexitqa

`l` ± seq oi` zelcba dpade dbyd (mik`lne zenyp) mler

.zlaben `id mzbydyåéfî ïéðäpL ïúàðäì ìeáb Lé ïëìå§¨¥¥§©£¨¨¨¤¤¡¦¦¦
¯ ,'ä øBàa ïéâpòúîe äðéëMämbeprze mz`pdy oeeikn ,oky ©§¦¨¦§©§¦§

mzbydy enk ixd ,`ed jexa seq oi` xe` z` mzbydn mi`a
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א.1. יג, חגיגה חז"ל כדרשת
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lkyd zrtyd dcecn ,cinlzl lky rityn axyk :dnbecle

jxca xi`nd "xe`" ,eli`e .lawl leki cinlzdy dn itl m`zda

oexqg yi ,`qib jci`n ,j` ± (mvnevn epi` ± xe`ndn `linn

,xe`nd dvex jky iptn xi`n epi` `ed ,gxkda `a `edy ,xe`a

xe`l yi ,dlrnl mxa .xe` epnn jynp ,xe`n miiwy oeikn m` ik

dlrndxi`nd xe`ay oexqgd ea oi` j` ,mvnevn epi`y ,xe`ay

,xi`dl dlrnl oevxde .oevxa dlrnl jynp `ed `l` ,gxkda

efi`ae dnk cr ,mevnve xepiv `ed oevxdy ,`xapd lv` enk epi`

zenilyde dlrnd wx zniiw dlrnly oevxa eli`e ,jynii dcn

oevxa yiy mevnvde xcbd ea oi` la` ,gxkda epi`y ,oevxay

(z`f lka ,oevxa jynp `edy zexnl) dlrnl xe`dy ,jk .`xapd

.seq oi` `ed (lekiak envr d"awd) xe`ndy enk ,seq oi` `ed

zenler epnn eedziy xyt` i` ± seq oi` `ed xe`dy oeeikne

ick ,xe`a minevnvl mikixv eid jk myl .milaben mi`xape

:oldl xiaqiy itke ± mi`xape zenler epnn xveeidl elkeiyelàå§¦
ìzLä äúéäéìa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî úBîìBòä úeìL ¨§¨¦§©§§¨¨¥¥¨§¦

älò Cøãa äâøãîì äâøãnî úBâøãnä øãñk ÷ø ,íéöeöîö¦§¦©§¥¤©©§¥¦©§¥¨§©§¥¨§¤¤¦¨
Y ìeìòådbixcnl daiqe dlir deedn dpeilrd dbixcndy §¨

"lelr"d `idy ,dpezgzd

,"aaeqn"d) "dlir"dn

.("daiq"dn d`vezd

izyl yi "lelre dlir"a

oia qgie zekiiy ,zebixcnd

:lynl .dipyl zg`

daygnd ,xeaice daygn

`edy xeaicl "dlir"d `id

daygndn ,oky ,"lelr"d

,mcewn da xdxdn `edy

xeaicd okn xg`l `a

daygn ,okae .xacn `edy

`id,xeaicn dlrnl mpn`

daygnl yi z`f lka j`

mb oky ,xeaicl zekiiy

zeize`n zakxen daygn

xacd zernyn .xeaic enk

`ad) lelrdy ,`eti` ,`id

qgia miiw (dlird on

epi`y lelr xveeiy xyt` i` ,lelre dlir jxcae) dlirl mieqn

ez`n mikynpd zeigde xe`dny oeeik .(dlirl edylk qgia

o`kn ± leab ilra mi`xap mieedzn ,seq oi` ly ote`a jxazi

- ok did eli` ixdy ,lelre dlir ly xcqa df oi`yäéä àìŸ¨¨
àeäL Bîk ììk àøáð äfä íìBòäìeáb úðéçáa äzò ¨¨©¤¦§¨§¨§¤©¨¦§¦©§

¯ ,úéìëúå:seqe leab el yi xac lkyCìäî òé÷øì õøàäî §©§¦¥¨¨¤¨¨¦©©£©
÷"ú,ze`n yng ±äðL1¯ ,ze`n yng ly dlabd jka yi ixd ¨¨
,dpy¯ ,òé÷øì òé÷ø ìk ïéa ïëå,dpy ze`n yng jldnïëå §¥¥¨¨¦©§¨¦©§¥

.òé÷øå òé÷ø ìk éáòxen`d lk ± dpy ze`n yng jldn ± ¢¦¨¨¦©§¨¦©
;dfd mlerd z` deedn¯ ïBéìòä ïãò ïâå àaä íìBò elôàå©£¦¨©¨§©¥¤¨¤§

éøö ïéàå ,ïîöò úBîLpäå ¯ íéìBãbä íé÷écvä úBîLð øBãîC §¦§©©¦¦©§¦§©§¨©§¨§¥¨¦
¯ ,úéìëúå ìeáb úðéçáa ïä ¯ íéëàìnä øîBìw"k zxrd ©©©§¨¦¥¦§¦©§§©§¦

'd lr mibprzn zenypd ± h"ltx l"pky s`e" :`"hily x"enc`

."dyw `l ± d"a q"`e`n oibiyne oipdpeïúâOäì ìeáb Lé ék± ¦¥§§©¨¨¨
,mzpadeúeLaìúäa ïäéìò øéànä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa§¥¨©¥¦£¥¤§¦§©§

¯ ,'eë úòc-äðéa-äîëçyalzn `ed jexa seq oi` xe`y ici lr ¨§¨¦¨©©
eze` ly mi`xapl yi ,mlerd ly zrcÎdpiaÎdnkg zexitqa

`l` ± seq oi` zelcba dpade dbyd (mik`lne zenyp) mler

.zlaben `id mzbydyåéfî ïéðäpL ïúàðäì ìeáb Lé ïëìå§¨¥¥§©£¨¨¨¤¤¡¦¦¦
¯ ,'ä øBàa ïéâpòúîe äðéëMämbeprze mz`pdy oeeikn ,oky ©§¦¨¦§©§¦§

mzbydy enk ixd ,`ed jexa seq oi` xe` z` mzbydn mi`a
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íéøîà éèå÷éì
äðäå çî ÷øôúìåãâá ìéëùîä ïðåáúé øùàë

à"á ñ"à àåä ïë åîùë éë ä"ñ
øåàì ììë úéìëúå õ÷ ïéàå'úé åðîî èùôúîä úåéçå

úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå èåùôä åðåöøá
åìéàå ãåçéäà øåàî úåîìåòä úåìùìúùä äúéä"á ñ"ä

äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øãñë ÷ø 'éîåöîö éìá
äåòä äéä àì ìåìòå äìò êøãá"àåäù åîë ììë àøáð æ

õøàäî úéìëúå ìåáâ 'éçáá äúòú êìäî òé÷øì"÷
òé÷øå òé÷ø ìë éáåò ïëå òé÷øì òé÷ø ìë ïéá ïëå äðù

âå áä"åò 'éôàå"íéìåãâä 'é÷éãöä úåîùð øåãî ïåéìòä ò
öàå ïîöò 'åîùðäå"ìåáâ 'éçáá ïä 'éëàìîä ìéë úéìëúå

à øåàá ïúâùäì ìåáâ ùé"á ñ"ïäéìò øéàîä ä
áç úåùáìúäá"ùé ïëìå .'åë ãïéðäðù ïúàðäì ìåáâ

ìá÷ì ïéìåëé ïéà éë 'ä øåàá ïéâðòúîå äðéëùä åéæî
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א.1. יג, חגיגה חז"ל כדרשת



`xiiמח a"i ipy mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י"ב שני יום

,134 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéîåöîöä úåéèøô äðäå,134 'nr cr.éáéùç ùîî àìë

,milaben mbeprze mz`pd mb jk ± zlabenìa÷ì ïéìBëé ïéà ék¦¥§¦§©¥
nî óBñ-ïéà úðéçáa âeðòúå äàðä¯ ,Lizla didi beprzdy £¨¨§©£¦§¦©¥©¨

,labeneìhaúé àlL¤Ÿ¦§©§
eøæçéå ïúeàéönî¦§¦¨§©§§

.ïøB÷îìdid mbeprz m` ± ¦§¨
dzid ,seq ilae leab ila

mze`ivn ixnbl zlhazn

lky ,ixd ."seq oi`" `edy mxewnl miay eide (zlabend)

md ,miipgexd mipeilrd zenlerd ly mi`xapd mb ,mi`xapd

ote`a ,`ed jexa seq oi` xe`n ,eedzi mdy icke .milaben mi`xap

,zelylzyd ly xcqa `l) zeidl jixv df did ,(leab ilrak) dfk

;minevnv ici lr (`l`

xe`dy ,lret mevnvd

`l ,mevnvd ixg` jynpd

zedne jxra llk didi

,okle .mevnvd iptly xe`d

epnn eedzi - iteqÎoi` `ed xe`dy zexnly ,xacd ixyt`

.mevnvdn `a df xac ± leab ilra mdye seq mdl yiy mi`xap

úeièøt ,äpäå,ote` ±éà ,íéîeöîväíB÷î ïàk ïéà ¯ äîe C §¦¥§¨¦©¦§¦¥©¥¨§
úëLîä íìòäå øzñä úðéça íä ïä ,ììk Cøc Cà .íøeàa¥¨©¤¤§¨¥¥§¦©¤§¥§¤§¥©§¨©

øéàé àlL ,úeiçäå øBàä,xe`d ±íéðBzçzì CLîéåmi`xapl ± ¨§©©¤Ÿ¨¦§ª§©©©§¦
,mipezgzd¯ ,éelb úðéçáa`l mi`xapa zeigdy lret mevnvd ¦§¦©¦

,dielb didzLaìúäì§¦§©¥
ïäa òétLäìemi`xapa ± §©§¦©¨¤

,mipezgzdíúBéçäìe§©£¨
íà ék ,ïéàî Lé úBéäì¦§¥¥©¦¦¦
úeiçå øBà øòfî èòî§©¦§¥§©
ìeáb úðéçáa eéäiL éãëa¦§¥¤¦§¦§¦©§

¯ ,úéìëúådzid zeigd m` §©§¦
eid `l ,zelbzda mda

leab ly ote`a mi`xapd

,lret mevnvd ;zilkze

eidi `l zeigde xe`dy

dne ,mi`xapa zelbzda

hrn edf ,zelbzda `a oky

okle ± zeigde xe`dn c`n

mi`xap zeidl mileki md

,zilkze leab ilraàéäL± ¤¦
mi`ad zeigde xe`d hrn

ixg` mi`xapa zelbzda

,`ed ,mevnvdéáéLç àìk Lnîe ,ãàî úèòeî äøàädpi` ± ¤¨¨¤¤§Ÿ©¨§¨£¦¥
,llk zaygp¯ ,úéìëúå ìeáb éìa äøàä úðéça éaâìedfy §©¥§¦©¤¨¨§¦§§©§¦

,mevnvd iptl `id dx`ddykçéå Cøò íäéðéa ïéàå¯ ,ììk ñoia §¥¥¥¤¥¤§©©§¨
"zhren dx`d"d oial ,znlrpe zxzqend leab ilay dx`dd

,llk qgie jxr oi` ± mi`xapa dlbznd ,(mevnvd ixg`ly)

edfy s` ± hrn oial daxd oia wx `hazn epi` lcadd :xnelk

qgie jxr odipia oi` ,m` ik ± c`n hrn oial c`n daxd oia lcad

,llkBì Lé øtñîa ãçàL ,íéøtñîa Cøò úlî Leøt òãBpk©¨¥¦©¥¤§¦§¨¦¤¤¨§¦§¨¥
Cøò¯ ,íéôìà óìà øtñî éaâìdf oebk eyexit "jxr" byend ¥¤§©¥¦§¨¤¤£¨¦

jka oeilin iabl "jxr" yi cg` xtqnlyàeäLcg` xtqnd ± ¤
deednóìà épî ãçà ÷ìç¥¤¤¨¦¦¤¤

¯ ,íéôìàxtqndy xg`n £¨¦
akxen ,oeilin ly llekd

± micigi sl` minrt sl`n

yi cg` xtqnly ,oaen ixd

ly xtqnd iabl qgie jxr

oeilin ± sl` minrt sl`

;oeilin epi` ,cg` xqgìáà£¨
úðéçáa àeäL øác éaâì§©¥¨¨¤¦§¦©
¯ ììk øtñîe ìeáb éìa§¦§¦§¨§¨
Cøò íeL Bcâðk ïéà¥§¤§¥¤

¯ ,íéøtñîa,xtqn oi` §¦§¨¦
el didiy ,lecb didiy lkk

oi`y xac znerl qgie jxr

.seq el oi`e xtqn el

íéôìà éôìà óìà elôàL¤£¦¤¤©§¥£¨¦
úBááø àBaøå2¯ ,xtqn §¦§¨

,micx`iline mipeilin ly

àBaøå íéôìà éôìà óìà éaâì ãçà øtñî Cøòk elôà ïðéà¥¨£¦§¥¤¦§¨¤¨§©¥¤¤©§¥£¨¦§¦
¯ ,úBááødfi` ,xen`k ,el yi ,micx`ilin ipeilin iabl cg` ,oky §¨

ila `edy xac znerl micx`ilin ipeilin ly xtqnd ,eli`e ,jxr

,llk jxr mdipia oi` ± leab.éáéLç Lnî àìk àlàmiaygp md ± ¤¨§¨©¨£¦¥
`edy xac iabl llk qgie jxr el oi` xzeia lecbd xtqnd .melkl

.leab ila
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

âåðòúå äàðäà 'éçáá"ïúåàéöîî åìèáúé àìù ùîî ñ
.ïøå÷îì åøæçéå

äîå êéà íéîåöîöä úåéèøô äðäåïéà
øúñä 'éçá íä ïä ììë êøã êà .íøåàéá íå÷î ïàë

øéàé àìù úåéçäå øåàä úëùîä íìòäåêùîåéå
ïäá òéôùäìå ùáìúäì éåìéâ 'éçáá íéðåúçúì

íà éë .ïéàî ùé úåéäì íúåéçäìåøåà øòæî èòî
äøàä àéäù úéìëúå ìåáâ 'éçáá åéäéù éãëá úåéçå

éáéùç àìë ùîîå ãàî úèòåîéìá äøàä 'éçá éáâì
'éô òãåðë ììë ñçéå êøò íäéðéá ïéàå úéìëúå ìåáâ

íéøôñîá êøò úìîéáâì êøò åì ùé øôñîá ãçàù
íéôìà óìà éðî ãçà ÷ìç àåäù íéôìà óìà øôñî

éáâì ìáàïéà ììë øôñîå ìåáâ éìá 'éçáá àåäù øáã
íéôìà éôìà óìà 'éôàù íéøôñîá êøò íåù åãâðë
óìà éáâì ãçà øôñî êøòë 'éôà ïðéà úåááø àåáéøå

àìë àìà úåááø àåáøå íéôìà éôìà.éáéùç ùîî
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואתחנן ר"פ ספרי 'נשמת', "ל' :

xii` c"iÎb"i iriaxÎiyily mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י"ג שלישי יום

,134 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä ùîî äëëå,gq 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

אייר י"ד רביעי יום

,gq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðä äæá ìùîäå,gq 'nr cr.åúòãå íãàä
øééàã"é-â"ééòéáø-éùéìùíåé

¯ ,Bæ úèòeî äøàää úðéça àéä Lnî äëëåixg`y xe`d hrn §¨¨©¨¦§¦©©¤¨¨¤¤
,mevnvdíäa òétLäì íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòa úLaìúnä©¦§©¤¤§¨¤§¦§©§¦§©§¦©¨¤

¯ ,íúBéçäì,melkl zaygp `ide llk jxr dl oi`øBà Cøò éaâì §©£¨§©¥¥¤
òétLîe Laìúî Bðéàå ,"óBñ-ïéà" úðéçáa àeäL ,íìòðå æeðbä©¨§¤§¨¤¦§¦©¥§¥¦§©¥©§¦©

éelb úðéçáa úBîìBòä¨¦§¦©¦
éwî àlà ,íúBéçäìó §©£¨¤¨©¦

¯ ,äìòîlî íäéìòezeida £¥¤¦§©§¨
`ed ,ddeabd ezbxcna

,zenlera ritynàø÷ðå§¦§¨
."ïéîìò ìk ááBñ"siwn ± ¥¨¨§¦

lk `lnn" `l ,zenlerd lk

yalzn `edy "oinlr

enk ,zenlera zeinipta

zyalzn dnypdy

aaeq" m` ik ,seba zeinipta

- "oinlr lkLeøtä ïéàå§¥©¥
éwîe ááBñäìòîlî ó ¥©¦¦§©§¨

,íBìLå ñç íB÷î úðéçáa¦§¦©¨©§¨
¯`ed oi` mnvr zenleray

`ed `l` ,melye qg `vnp

ly oaena ,mdilrn `vnp

,melye qg ,mewnàì ék¦Ÿ
iLíB÷î úðéça ììk C ©¨§¨§¦©¨

¯ ,úeiðçeøa,inyb xaca §£¦
mi`zn ,"mewn" xcbay

ipy xac lrn `edy xnel

mixne`yk j` ,mewna

meyn ernyna oi` ± mewn xcba epi`y ,zeipgexa siwne "aaeq"

.mewnéwîe ááBñ øîBì äöBø àlàéelb úðéça ïéðòì äìòîlî ó ¤¨¤©¥©¦¦§©§¨§¦§©§¦©¦
¯ ,äòtLärbepa wx mixen` ,dlrnl "siwn"e "aaeq" mibyend ©§¨¨

,xaca drtydd zelbzdléelb úðéçáa àeäL äòtLää ék¦©©§¨¨¤¦§¦©¦
Y úBîìBòa"oinlr lk`lnn" z`xwpd ef,"äLaìä" íLa úàø÷ð ¨¨¦§¥§¥©§¨¨

íä ék ,úBîìBòa úLaìúnLzenlerd ±íéâéOîe íéLéaìî ¤¦§©¤¤¨¨¦¥©§¦¦©¦¦
¯ ,íéìa÷nL äòtLääzeinipta mda d`a drtyddy ixd ©©§¨¨¤§©§¦

;mzbydaàlà éelb úðéçáa dðéàL äòtLää ïk ïéàM äî©¤¥¥©©§¨¨¤¥¨¦§¦©¦¤¨

úàø÷ð dðéà ¯ dúBà íéâéOî úBîìBòä ïéàå ,íìòäå øzñäa§¤§¥§¤§¥§¥¨¨©¦¦¨¥¨¦§¥
úLaìúî,zenlera ±øçàî ,Ckìä .úááBñå úôwî àlà ¦§©¤¤¤¨©¤¤§¤¤¦§¨¥©©
ìBòäLY úéìëúå ìeáb úðéçáa íä úBî,oklïéàL àöîð ¤¨¨¥¦§¦©§§©§¦¦§¨¤¥

óBñ-ïéà-øBà úòtLä,leab ila `edy ±íäa älbúîe Laìúî ©§¨©¥¦§©¥¦§©¤¨¤
èòî ÷ø ,éelb úðéçáa¦§¦©¦©§©
úèòeî äøàä ,øòfî¦§¥¤¨¨¤¤
àéäå ,ãàî ãàî úîöîöî§ª§¤¤§Ÿ§Ÿ§¦

,mda dxi`n ±éãk ÷ø©§¥
ìeáb úðéçáa íúBéçäì§©£¨¦§¦©§

.úéìëúåzeigdl ick ± §©§¦
gxkdd on ,mi`xape zenler

zelbzd mda didzy

ef zelbzd ,`l` .ef dx`dn

c`n znvnevn dx`dn `id

xacd ixyt` okly ,c`n

ly ote`a eidi zenlerdy

.zilkze leabøwò ìáà£¨¦©
øBàä`edy ±íeöîö éìa ¨§¦¦§

éwî" àø÷ð ¯ Ck ìk"ó ¨¨¦§¨©¦
ïéàL øçàî ,"ááBñ"å§¥¥©©¤¥
,íëBúa úélbúî BúòtLä©§¨¨¦§©¥§¨

¯,zenleraíäL øçàî¥©©¤¥
.úéìëúå ìeáb úðéçáa± ¦§¦©§§©§¦

xe` mda dlbziy xyt` i`e

xe`d ,`l` ,leab ila `edy

okle ,mlrda `ed mda

"aaeq"k df xe` oiievn

lyn ,oldl owfd epax `ian ,oiprd zxdadl .mdilrn "siwn"e

mizegpd) "gnev"e "mnec"n zakxend ,zinybd dnc`dn dnbece

gneve mnecay zeigdy ,(xacn ,ig ,gnev ,mnec :mibeqd zrax`a

,xacne ig zepigad izy x`yay zeigd xy`n daxda znvnevn

d`a `idy dcn dze`a wx dlbzn "ux`"a ziwl`d zeigdy ixd

,"eceak ux`d lk `ln" ± z`f lkae ± "gneve mnec"a iehia icil

ote`a da `a xe`dy `l` ,`ed jexa seq oi` xe`a d`ln ux`dy

:"`ipz"d oeylae .siwne aaeq ly

õøàä äpä ,äæa ìLnäå§©¨¨¨¤¦¥¨¨¤
àìnL óà ,úeiîLbä Bælä©¨©©§¦©¤§Ÿ
eðéäå ,BãBák õøàä ìë̈¨¨¤§§©§
¯ ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨
ik ,znvnevn dx`d wx `l

xe`a d`ln ux`d m`

`edyseq oi`,Bîk§
áeúkL3úà àìä" : ¤¨£Ÿ¤

éðà õøàä úàå íéîMä©¨©¦§¤¨¨¤£¦
Y "'ä íàð ,àìîixd ¨¥§ª

xne` `edy"`ln ip`",

seq oi` xe`l `id dpeekde

1

2

3

4

5
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8
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26

27

28

29

30

31

32

33
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81

82

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úùáìúîä åæ úèòåî äøàää 'éçá àéä ùîî äëëå
òéôùäì íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòáíúåéçäì íäá

à 'éçáá àåäù íìòðå æåðâä øåà êøò éáâì"åðéàå ñ
úåîìåòá òéôùîå ùáìúîàìà íúåéçäì éåìéâ 'éçáá

é÷îïéàå .ïéîìò ìë ááåñ àø÷ðå äìòîìî íäéìò ó
ááåñ 'éôäé÷îåç íå÷î 'éçáá äìòîìî ó"àì éë å

ø àìà .úåéðçåøá íå÷î 'éçá ììë êééù"é÷îå ááåñ ìó
àåäù äòôùää éë äòôùä éåìéâ 'éçá ïéðòì äìòîìî

äùáìä íùá úàø÷ð 'åîìåòá éåìéâ 'éçááúùáìúîù
íéìá÷îù äòôùää íéâéùîå íéùéáìî íä éë úåîìåòá

àùî"øúñäá àìà éåìéâ 'éçáá äðéàù äòôùää ë
úàø÷ð äðéà äúåà íéâéùî úåîìåòä ïéàå íìòäå

úááåñå úô÷î àìà úùáìúîúåîìåòäù øçàî êëìä
à øåà úòôùä ïéàù àöîð úéìëúå ìåáâ 'éçáá íä"ñ

äìâúîå ùáìúîøòæî èòî ÷ø éåìéâ 'éçáá íäá
éãë ÷ø àéäå ãàî ãàî úîöîåöî úèòåî äøàä

íúåéçäìéìá øåàä ø÷éò ìáà .úéìëúå ìåáâ 'éçáá
ë íåöîö"é÷î '÷ð ëåúòôùä ïéàù øçàî ááåñå ó

.úéìëúå ìåáâ 'éçáá íäù øçàî íëåúá úéìâúî

óà úåéîùâä åæìä õøàä äðä äæá ìùîäåìë àìîù
à øåà åðééäå .åãåáë õøàä"á ñ"îë ä"úà àìä ù

ôòà .'ä íàð àìî éðà õøàä úàå íéîùä"ïéà ë
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כד.3. כג, ירמי'



מט xii` c"iÎb"i iriaxÎiyily mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י"ג שלישי יום

,134 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä ùîî äëëå,gq 'nr cr.úéìëúå ìåáâ

אייר י"ד רביעי יום

,gq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðä äæá ìùîäå,gq 'nr cr.åúòãå íãàä
øééàã"é-â"ééòéáø-éùéìùíåé

¯ ,Bæ úèòeî äøàää úðéça àéä Lnî äëëåixg`y xe`d hrn §¨¨©¨¦§¦©©¤¨¨¤¤
,mevnvdíäa òétLäì íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòa úLaìúnä©¦§©¤¤§¨¤§¦§©§¦§©§¦©¨¤

¯ ,íúBéçäì,melkl zaygp `ide llk jxr dl oi`øBà Cøò éaâì §©£¨§©¥¥¤
òétLîe Laìúî Bðéàå ,"óBñ-ïéà" úðéçáa àeäL ,íìòðå æeðbä©¨§¤§¨¤¦§¦©¥§¥¦§©¥©§¦©

éelb úðéçáa úBîìBòä¨¦§¦©¦
éwî àlà ,íúBéçäìó §©£¨¤¨©¦

¯ ,äìòîlî íäéìòezeida £¥¤¦§©§¨
`ed ,ddeabd ezbxcna

,zenlera ritynàø÷ðå§¦§¨
."ïéîìò ìk ááBñ"siwn ± ¥¨¨§¦

lk `lnn" `l ,zenlerd lk

yalzn `edy "oinlr

enk ,zenlera zeinipta

zyalzn dnypdy

aaeq" m` ik ,seba zeinipta

- "oinlr lkLeøtä ïéàå§¥©¥
éwîe ááBñäìòîlî ó ¥©¦¦§©§¨

,íBìLå ñç íB÷î úðéçáa¦§¦©¨©§¨
¯`ed oi` mnvr zenleray

`ed `l` ,melye qg `vnp

ly oaena ,mdilrn `vnp

,melye qg ,mewnàì ék¦Ÿ
iLíB÷î úðéça ììk C ©¨§¨§¦©¨

¯ ,úeiðçeøa,inyb xaca §£¦
mi`zn ,"mewn" xcbay

ipy xac lrn `edy xnel

mixne`yk j` ,mewna

meyn ernyna oi` ± mewn xcba epi`y ,zeipgexa siwne "aaeq"

.mewnéwîe ááBñ øîBì äöBø àlàéelb úðéça ïéðòì äìòîlî ó ¤¨¤©¥©¦¦§©§¨§¦§©§¦©¦
¯ ,äòtLärbepa wx mixen` ,dlrnl "siwn"e "aaeq" mibyend ©§¨¨

,xaca drtydd zelbzdléelb úðéçáa àeäL äòtLää ék¦©©§¨¨¤¦§¦©¦
Y úBîìBòa"oinlr lk`lnn" z`xwpd ef,"äLaìä" íLa úàø÷ð ¨¨¦§¥§¥©§¨¨

íä ék ,úBîìBòa úLaìúnLzenlerd ±íéâéOîe íéLéaìî ¤¦§©¤¤¨¨¦¥©§¦¦©¦¦
¯ ,íéìa÷nL äòtLääzeinipta mda d`a drtyddy ixd ©©§¨¨¤§©§¦

;mzbydaàlà éelb úðéçáa dðéàL äòtLää ïk ïéàM äî©¤¥¥©©§¨¨¤¥¨¦§¦©¦¤¨

úàø÷ð dðéà ¯ dúBà íéâéOî úBîìBòä ïéàå ,íìòäå øzñäa§¤§¥§¤§¥§¥¨¨©¦¦¨¥¨¦§¥
úLaìúî,zenlera ±øçàî ,Ckìä .úááBñå úôwî àlà ¦§©¤¤¤¨©¤¤§¤¤¦§¨¥©©
ìBòäLY úéìëúå ìeáb úðéçáa íä úBî,oklïéàL àöîð ¤¨¨¥¦§¦©§§©§¦¦§¨¤¥

óBñ-ïéà-øBà úòtLä,leab ila `edy ±íäa älbúîe Laìúî ©§¨©¥¦§©¥¦§©¤¨¤
èòî ÷ø ,éelb úðéçáa¦§¦©¦©§©
úèòeî äøàä ,øòfî¦§¥¤¨¨¤¤
àéäå ,ãàî ãàî úîöîöî§ª§¤¤§Ÿ§Ÿ§¦

,mda dxi`n ±éãk ÷ø©§¥
ìeáb úðéçáa íúBéçäì§©£¨¦§¦©§

.úéìëúåzeigdl ick ± §©§¦
gxkdd on ,mi`xape zenler

zelbzd mda didzy

ef zelbzd ,`l` .ef dx`dn

c`n znvnevn dx`dn `id

xacd ixyt` okly ,c`n

ly ote`a eidi zenlerdy

.zilkze leabøwò ìáà£¨¦©
øBàä`edy ±íeöîö éìa ¨§¦¦§

éwî" àø÷ð ¯ Ck ìk"ó ¨¨¦§¨©¦
ïéàL øçàî ,"ááBñ"å§¥¥©©¤¥
,íëBúa úélbúî BúòtLä©§¨¨¦§©¥§¨

¯,zenleraíäL øçàî¥©©¤¥
.úéìëúå ìeáb úðéçáa± ¦§¦©§§©§¦

xe` mda dlbziy xyt` i`e

xe`d ,`l` ,leab ila `edy

okle ,mlrda `ed mda

"aaeq"k df xe` oiievn

lyn ,oldl owfd epax `ian ,oiprd zxdadl .mdilrn "siwn"e

mizegpd) "gnev"e "mnec"n zakxend ,zinybd dnc`dn dnbece

gneve mnecay zeigdy ,(xacn ,ig ,gnev ,mnec :mibeqd zrax`a

,xacne ig zepigad izy x`yay zeigd xy`n daxda znvnevn

d`a `idy dcn dze`a wx dlbzn "ux`"a ziwl`d zeigdy ixd

,"eceak ux`d lk `ln" ± z`f lkae ± "gneve mnec"a iehia icil

ote`a da `a xe`dy `l` ,`ed jexa seq oi` xe`a d`ln ux`dy

:"`ipz"d oeylae .siwne aaeq ly

õøàä äpä ,äæa ìLnäå§©¨¨¨¤¦¥¨¨¤
àìnL óà ,úeiîLbä Bælä©¨©©§¦©¤§Ÿ
eðéäå ,BãBák õøàä ìë̈¨¨¤§§©§
¯ ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨
ik ,znvnevn dx`d wx `l

xe`a d`ln ux`d m`

`edyseq oi`,Bîk§
áeúkL3úà àìä" : ¤¨£Ÿ¤

éðà õøàä úàå íéîMä©¨©¦§¤¨¨¤£¦
Y "'ä íàð ,àìîixd ¨¥§ª

xne` `edy"`ln ip`",

seq oi` xe`l `id dpeekde
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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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úùáìúîä åæ úèòåî äøàää 'éçá àéä ùîî äëëå
òéôùäì íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòáíúåéçäì íäá

à 'éçáá àåäù íìòðå æåðâä øåà êøò éáâì"åðéàå ñ
úåîìåòá òéôùîå ùáìúîàìà íúåéçäì éåìéâ 'éçáá

é÷îïéàå .ïéîìò ìë ááåñ àø÷ðå äìòîìî íäéìò ó
ááåñ 'éôäé÷îåç íå÷î 'éçáá äìòîìî ó"àì éë å

ø àìà .úåéðçåøá íå÷î 'éçá ììë êééù"é÷îå ááåñ ìó
àåäù äòôùää éë äòôùä éåìéâ 'éçá ïéðòì äìòîìî

äùáìä íùá úàø÷ð 'åîìåòá éåìéâ 'éçááúùáìúîù
íéìá÷îù äòôùää íéâéùîå íéùéáìî íä éë úåîìåòá

àùî"øúñäá àìà éåìéâ 'éçáá äðéàù äòôùää ë
úàø÷ð äðéà äúåà íéâéùî úåîìåòä ïéàå íìòäå

úááåñå úô÷î àìà úùáìúîúåîìåòäù øçàî êëìä
à øåà úòôùä ïéàù àöîð úéìëúå ìåáâ 'éçáá íä"ñ

äìâúîå ùáìúîøòæî èòî ÷ø éåìéâ 'éçáá íäá
éãë ÷ø àéäå ãàî ãàî úîöîåöî úèòåî äøàä

íúåéçäìéìá øåàä ø÷éò ìáà .úéìëúå ìåáâ 'éçáá
ë íåöîö"é÷î '÷ð ëåúòôùä ïéàù øçàî ááåñå ó

.úéìëúå ìåáâ 'éçáá íäù øçàî íëåúá úéìâúî

óà úåéîùâä åæìä õøàä äðä äæá ìùîäåìë àìîù
à øåà åðééäå .åãåáë õøàä"á ñ"îë ä"úà àìä ù

ôòà .'ä íàð àìî éðà õøàä úàå íéîùä"ïéà ë
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כד.3. כג, ירמי'



`xiiנ e"h iying mei Ð gn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ט"ו חמישי יום

,gq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ä"á÷ä ìáà,136 'nr cr.ãáìá çîåöå

,ux`ae minya "`ln" df xe`e ,`ed jexaïéà ïë ét ìò óà©©¦¥¥
dëBúa Laìúî,"ux`"a ±úeéç ÷ø ,äòtLää éelb úðéçáa ¦§©¥§¨¦§¦©¦©©§¨¨©©

.ãáì çîBöå íîBc úðéça ,øòfî èòîzi`xp zeigdy dnk cr ± §©¦§¥§¦©¥§¥©§©
,"gnev"d `a dpnne ,mnec `id ux`d ± "gnev"e "mnec"aìëå§¨

àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà± ¥¨
ux`d lk z` `lnnd

,ielb izla ote`aàø÷ð¦§¨
àeäL óà ,äéìò ááBñ± ¥¨¤¨©¤

`vnp df xe`dëBúa§¨
¯ ,Lnîzexnly ,ixd ©¨

lk `ln"yux`d,"eceak

ly ote`a wx edf ,z`f lka

,ok` ,recn ."siwne aaeq"

± ?"siwn"e "aaeq" `xwp df

:df ixdïéàL øçàî¥©©¤¥
BúòtLä,df xe` ly ± ©§¨¨

da úélbúî,ux`a ±,øúBé ¦§©¥¨¥
¯mnecay zeigd xy`n

,gneve÷øseq oi` xe` ± ©
,dfúðéçáa da òétLî©§¦©¨¦§¦©

ìëå ,íìòäå øzñä¤§¥§¤§¥§¨
éwî àø÷ð øzñä úðéçáaL äòtLä¯ ,äìòîlî ódrtyd ©§¨¨¤¦§¦©¤§¥¦§¨©¦¦§©§¨

,dlrnln dtiwny"àéñkúàc àîìò" ék,dqeknd mlerd ±àeä ¦¨§¨§¦§©§¨
."àéìbúàc àîìò"î äâøãîa äìòîì.dlebnd mlerdn ± §©§¨§©§¥¨¥¨§¨§¦§©§¨

`nlr" zpigaa `id ± dqekn ± "`iqkz`" zpigaay drtydd

drtyddn dbxcna dlrnly . ± dqekn mler ± "`iqkz`c

.± dlebn mler ± "`ilbz`c `nlr" zpigaa `idy ,zelbzday

rtyd z`xwp oklesiwn" ef d"dlrnlndlrnl `idy iptn ,

.dbixcna¯ ,øúBé ìëOä ìà áø÷ìeote` z` xzei zelwa oiadl §¨¥¤©¥¤¥
lka `vnp seq oi` xe`y ,"oinlr lk aaeq" ly dlertde drtydd

xe` z`f lkae ,mlera mewn

oeeikn ,"siwn"e "aaeq" df

ly dxeva `a df xe` oi`y

- dielb zeyalzdàeä
íãàä Bîk ,ìLî Cøãa§¤¤¨¨§¨¨¨
øác äæéà Bzòãa øiönL¤§©¥§©§¥¤¨¨
äpä ,äàBøL Bà äàøL¤¨¨¤¤¦¥
øácä íöò óeb ìkL óà©¤¨¤¤©¨¨
CBúå BëBúå Baâå àeää©§©§§
Bzòãa øiöî Blk ,BëBzª§ª¨§©§
eäàøL éðtî ,BzáLçîe©£©§¦§¥¤¨¨
äpä ,eäàBøL Bà Blkª¤¥¦¥
úôwî Bzòc úàø÷ð¦§¥©§©¤¤

¯ ,Blk àeää øácäedf ©¨¨©ª
ezrcy ,"zrc"d zpigan

lkn xacd z` dtiwn

.miipevigde miiniptd eiccv

- envr xacd zpigan mb jkeBzòãa ówî àeää øácäå§©¨¨©ª¨§©§
úáLçî ïBéîãa ÷ø ,Lnî ìòôa ówî BðéàL ÷ø ,BzáLçîe©£©§©¤¥ª¨§Ÿ©©¨©§¦§©£¤¤

.Bzòãå íãàäezaygn ,oky .ynn lreta `l la` ,swen xacd ± ¨¨¨§©§
wx `id ;xacd z` ynn siwzy jiiy `le ,zlaben mc` ly

.swen xac eze` zipeinc dpigan wxe ,xac eze`a zxdxdn

¯ :déa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáàaezk eiably4:àì ék" £¨©¨¨¦§¦¥¦Ÿ
¯ ,"'eë íëéúBáLçî éúBáLçî,lekiak d"awd ly eizeaygn ©§§©©§§¥¤

,mc`d zeaygn xcba llk opi`e ixnbl zepeyBzáLçî éøä£¥©£©§
Bzòãå,d"awd ly ±àøáð ìk úôwî ,íéàøápä ìk òãBiL §©§¤¥©¨©¦§¨¦©¤¤¨¦§¨

ãòå BLàøî àøáðå§¦§¨¥Ÿ§©
CBúå BëBúå ,Búézçz©§¦§§

ìkä ,BëBzswen ± ©Ÿ
,d"awd ly ezaygna

.Lnî ìòôaenk `ly ± §Ÿ©©¨
,mc`a `ed xacdy

,oeinca wx `id dtwddy

lreta xaecn o`k `l`

.ynn

,Bælä õøàä øeck ,ìLîì§¨¨©¨¨¤©¨
¯cvik yigndl `a lynd

daygna swen ihxt `xap

- dlrnly driciaeøeck éáò ìk úôwî Cøaúé Búòéãé éøä£¥§¦¨¦§¨¥©¤¤¨¢¦©
¯ ,Búézçz ãò BëBz CBúå BëBúa øLà ìëå õøàäz`ìkä ¨¨¤§¨£¤§§©©§¦©Ÿ

,d"awd ly ezrici dtiwn ±Bæ äòéãé éøäL ,Lnî ìòôa± §Ÿ©©¨¤£¥§¦¨
,d"awd lyBúeeäúäå ,Blk õøàä øeck éáò ìk úeiç àéä¦©¨¢¦©¨¨¤ª§¦§©

."Lé"ì "ïéàî"xeck ± ¥©§¥
deedzne) xvep ,elek ux`d

z`fe ,"yil oi`n" (cinz

dlrnly dricidy iptn

.ux`d xeck lk z` zrcei

äeäúî äéä àlL ÷ø± ©¤Ÿ¨¨¦§©¤
,ux`d xeckàeäL úBîk§¤

úéìëúå ìeáb ìòa ,äzò©¨©©§§©§¦
éãk ,ãàî úèòeî úeiçå§©¤¤§Ÿ§¥
¯ ,çîBöå íîBc úðéça§¦©¥§¥©

- dfn dlrnl `leàì íà¦Ÿ
deedzp ux`d xecky dn ±
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84

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

èòî úåéç ÷ø äòôùää éåìéâ 'éçáá äëåúá ùáìúî
ãáì çîåöå íîåã 'éçá øòæîà øåà ìëå"á ñ"ááåñ '÷ð ä

åúòôùä ïéàù øçàî .ùîî äëåúá àåäù óà äéìò
øúåé äá úéìâúîíìòäå øúñä 'éçáá äá òéôùî ÷ø

é÷î àø÷ð øúñä 'éçááù äòôùä ìëåéë äìòîìî ó
àéìâúàã 'îìòî äâøãîá äìòîì àåä 'éñëúàã àîìò
íãàä åîë .ìùî êøãá àåä øúåé ìëùä ìà áø÷ìå

øééöîùóà äðä äàåøù åà äàøù øáã äæéà åúòãá
åëåú êåúå åëåúå åáâå àåää øáãä íöò óåâ ìëùåìåë

åäàåøù åà åìåë åäàøù éðôî åúáùçîå åúòãá øééåöî
øáãä úô÷î åúòã úàø÷ð äðäøáãäå .åìåë àåää
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"dtiwn" ± envr d"awd mr
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"seq oi`" `id dricidy
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o`k mpyi ,dkld xac

z` dpiane zrceid `id mc`d ytp ± "rcei"d (`) :mixac dyly

(b) ;dpiane zrcei mc`d ytp eay dpadd gek ± "rcn" (a) ;dkldd

d"awda ,eli`e .dpiane zrcei mc`d ytp dze`y ,dkldd ± "reci"

±`edrcnd`edrceid`edemd mixacd zyly ± recid`ed±

,d"awd mr cg` xac `id "drici"dy ixd .jxazi envr `ed

ìBëéák Bîöò úòéãéáe,d"awd ±¯ ,íéàøápä ìk òãBé,ixdy ¦¦©©§¦§¨¥©¨©¦§¨¦
z` rcei `ed envr zriciae ,e`vnid zzin`n mi`a mi`xapd lk

,mi`xapd lk¯ ,íãàä úòéãék epnî õeçL äòéãéa àìå,oky §Ÿ¦¦¨¤¦¤¦¦©¨¨¨
z` dtiqene zaxwn dricid ,epnn uegy dricia xac rcei mc`

df oi` ,mi`xapd lk z` rcei d"awdy dn ,eli`e .eytpl xacd

,"envr zricia" m` ik ,epnn uegy dricia melyeÎqgílk ék± ¦ª¨
,mi`xapd lk¯ ,Cøaúé Búzîàî íéàöîð`vnp `edy dnny ¦§¨¦¥£¦¨¦§¨¥

,lekiak envr zricia ,xen`k `linne .mi`xapd lk mpyi ,zn`a

.mi`xapd lk rcei `edìò BâéOäì íãàä úìëéa ïéà äæ øáãå§¨¨¤¥¦Ÿ¤¨¨¨§©¦©
'eëå Béøea,efk drici oiadl lbeqn epi` mc`d lky ±inyrceiy §§

dnaerceiyxacdemlek md ± rceiy`edmc`yk ,oky ,envr

`ed ± `l` ,elv` dfy itk xacd z` x`zn `ed ,xac oiadl dvex

.daxda hytene dlrp ote`a `ed xac eze` d"awd lv`y ,oian mb

dricid xy`n ixnbl zxg` `idy oeeikn ,dlrnly dricid jk
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ixac z` xzeq ,"'d zexeab" extql dncwday ,b`xtn l"xdnd

,lkye drici ly x`ezd :`id ,zeixwird eizeiyewn zg` .m"anxd

dpad ly oipr edf ,zniieqn dxcbd ernyn`leybx ly oipr

dfi`a xcben `edy ,d"awd lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .dnecke

melye qg xcben epi`e zilkza heyt ixd `ed d"awd ?`edy xcb

mixne`yk mbe !xac meya

dlrnl lkyde dricidy

(`l` ,mc`a enk `l) md

izlae zhyten dxeva

`ed" ly ote`a ,zbyen

± "'eke rcnd `ede rceid

ly xcba edf ,z`f lka ixd

edyn ly `le dricie lky

,my xne` b`xtn l"xdnde .d"awdl eqgil xyt` i`y xac ,xg`
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,zxne` z`f ,'eke zrc ,dpia ,dnkg :zexitqd xyra envr mvnvn

ly ilka yalzn dnkgd xe`yk ,milka eyalzd zexe`dy ixg`

miiw ,xnelk ;dpiad zxitq ly ilka ± dpiad xe`e ,dnkgd zxitq

mr cg` xac od dricide dnkgd f`e ,dricide dnkgd oipr xak

vr mvnvn `edy iptl ,mvra `ed d"awdy itk ,j` .d"awden

mb dlrnl ,dricie lkyn ixnbl dlrnl f` `ed ± zexitqd xyra

`ed ly byen izlade hytend lkyd ,xzeia dpeilrd dbxcdn

,ef dxaqdl m`zda .(xne` m"anxdy itk) 'eke rceid `ede rcnd

ly ezlaw itl xwirae ,oiprd z` dxiaqn zeciqgd zxezy

mbe m"anxd mb ,mdipyy ,`vei ± mevnvd oipr z` dliby ,l"fix`d

z` mvnvn `edy iptl ,mvra `ed d"awdy itk :miwcev ,l"xdnd

,dricie lky ly xcb lkn dlrnl `edy ,l"xdnd wcev ± envr

ixg` ,j` ;'eke rceid `ed rcnd `ed ly dfk hyten lkyn mb

,oky ± m"anxd wcev ± zexitqd xyra envr mvnv d"awdy
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dpad ly oipr edf ,zniieqn dxcbd ernyn`leybx ly oipr
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dlrnl lkyde dricidy
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edyn ly `le dricie lky
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yecw `edy dcaerd zngne ;miieqn x`eza epiivl milekiy
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mr cg` xac od dricide dnkgd f`e ,dricide dnkgd oipr xak

vr mvnvn `edy iptl ,mvra `ed d"awdy itk ,j` .d"awden
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`ed ly byen izlade hytend lkyd ,xzeia dpeilrd dbxcdn
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אייר י"ז קודש שבת יום
פרקמט ,136 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óà äðäå èî ÷øô,138 'nr cr.'ä úáäà ìéáùá

ääâä
)îë"áîøä ù"æ í"åîéëñäå ì

îë äìá÷ä éîëç åîò"ù
ãøôá"îøäî ñ"æ ÷"ëå ì"éôì ä

øàä úìá÷"æ é"'åöîöä ãåñá ì
ùîë íéìëá úåøåà úåùáìúäå"ì

ô":(á

,jxazi ez` cg` xac ode ,zewl` ± m` ik ,"mi`xap" opi` zexitq

seq oi` xe`y ± "cg idenxbe edi` ,cg ideige edi`" :oeyld enk

edf ,cg` xac ,"cg" md ,zexitqd ly milkde zexe`de `ed jexa

ly dricid oipr ,oky .'eke rceid `ed rcnd `ed ly oipr eze`

mr cg` xac `ed zexitqd

ly oipr `le ,d"awd

zrck ,"d`ixa",l"xdnd

,xne` l"xdndy dn lr ,ik

± "d`ixa" md lkye driciy

ixdy .zewfg zeiyew opyi

dxezd iweqty ,mi`ven ep`

el dricid oipr z` miqgiin

" :jxaziezpeazleoi`

it lr mb .dnecke "xtqn

,xnel did xyt` i` ,lkyd

dlrnl dricid oipr lky

`xay `xap ici lr `a

:d`ad ddbdd okezn zecewp md dl` .d"awdääâäáúkL Bîk)§¤¨©
¯ ,ì"æ í"aîøä.recid `ede rceid `ede rcnd `ed ± d"awday ¨©§©©

¯ ,äìawä éîëç Bnò eîékñäå,zn` oiprd ± dlaw it lr mbyBîk §¦§¦¦©§¥©©¨¨§
.ì"æ ÷"îøäî ñcøôa áeúkL,exiaecxew dyn iax ±éôì àeä ïëå ¤¨§©§¥¥¨§©©§¥§¦

¯ ,ì"æ é"øàä úìa÷eitly ,mevnvd oipr z` dlib l"fix`d ©¨©¨£¦©
dlrnle `lten `ed jexa seq oi` xe` ji` ,d`ltdd xzei zybcen

df oipry ,xnel mewn did jkl m`zda ."zexitq"d oiprn leab ila

d `ede rcnd `ed" lydnkg ly cgein x`ezy ,oekp epi` "'eke rcei
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,leabíLa úàø÷ð dðéà¥¨¦§¥§¥
õøàä øecëa "úLaìúî"¦§©¤¤§©¨¨¤
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,"seq"úôwî" àlà¤¨©¤¤
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mixacd lk z` wigxdle wlql ,d"awdl ezad` llba ,"miptd mink"
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,àeä-Ceøa óBñ¨

ìzLäaúBîìBòä úeìL± §¦§©§§¨¨
dhn micxeie milylzynd

,dhnäfä íìBò àøápL ãò©¤¦§¨¨©¤
Y éîLbämiwewf eid ©©§¦

efk dbixcnl cxi xe`dy ick ,mixzqde zenlrde minevnv daxdl

mixzqde zenlrd ly mihxtdy ixd ± inyb mler zeedzdl lkeiy

- mdy cr ,miax jk lk md¯ ,øtqî eîöòmixzqdde zenlrdd ¨§¦©¥
md zeki`ae ,zenka xtqn ila md¯ ,íéðBL íéðénî íéðéîedpi`y ¦¦¦¦¦¦

,ipy xzqde mevnvl ,cg` xzqde mevnv ly ezeki` dnecòeãik©¨©
¯ ,íéiçä õòî íéîòBhì.dlawd znkgn enrhy dl`lCøc Cà ©£¦¥¥©©¦©¤¤
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mler"y ,dyxtde
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.ynn zewl` `ede ,d"awdn

,äàéøaä íìBò àøáì éãëe§¥¦§Ÿ¨©§¦¨
íéëàìîe úBîLð ïäL¤¥§¨©§¨¦
íúãBáò øLà ,íéðBéìò¤§¦£¤£¨¨

'äì,`id ±-äîëç úðéçáa ©¦§¦©¨§¨
íéLaìúnä úòc-äðéa¦¨©©©¦§©§¦

¯ ,íäadlbzn zewl`y ¨¤
,dpad ly ote`a mda

dpia ,dnkg ici lr dlbznd

,zrceíäåzenypd ± §¥
,mik`lndeíéâéOî©¦¦

Y íäî íéìa÷îe,dnkgn §©§¦¥¤
± .mda zexi`nd zrce dpia

dfk mler deedziy ick ,ixd

milha mpi`y mi`xap mr

enk ,zewl` mr micge`ne

milv`pde zenypd

,`l` ,"zeliv`d mler"ay

dbydd oipr mda yi

,dbyd ly oipr lke ,dpadde

yiy ,"yi" ly dpiga ixd `edinz` `exal ick ixd - ,biyny

- "d`ixad mler".ìéòì økæpk ,íeöò íeöîö älçz äéäeid ± ¨¨§¦¨¦§¨©¦§¨§¥
elkei epnny ,mvnevn xe` xi`iy ,wfge ax mevnvl miwewf

."oi`n yi" d`ixa zpigaa mdy mi`xap zeedzdläàéøaî ïëå§¥¦§¦¨
¯ ,äøéöéìdaxda dhnl `edy "dxivid mler" deedziy ick ¦¦¨

,wfg mevr mevnvl aey mikixv eid ,"d`ixad mler"nèòî øBà ék¦§©
nä øòfî¯ ,äàéøaä íìBòa Laìúmler" ly xe`d iabl ,xnelk ¦§¥©¦§©¥§¨©§¦¨

,j` ,"xirfn hrn" ± "d`ixad mler"ay xe`d `xwp ,"zeliv`dïéãò£©¦
,"d`ixad mler"ay df xe` ±íìBò éaâì óBñ-ïéà úðéçáa àeä¦§¦©¥§©¥¨

¯ ,äøéöéämler"a xi`nd xe`a lecb mevnv zeidl jixv did okle ©§¦¨
,"dxivid mler"a yalzdl jiiy didi xe` eze`y ick ,"d`ixadéàå§¦

øLôàlkei "d`ixad mler" ly xe`dy ±Ba Laìúäìmler"a ± ¤§¨§¦§©¥
,"dxividíìòäå íeöîö éãé ìò àlàxe` eze`a ±äøéöéî ïëå . ¤¨©§¥¦§§¤§¥§¥¦¦¨
äiNòìmler" ly xe`a wfge ax mevnv zeidl jixv did ok mb ± ©£¦¨

mler"n dhnl `edy ,"diyrd mler"l jiiy didiy ,"dxivid

,"dxividìL øeàa øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe]íéîeöîö äL §¤¦§¨¥§¨©¥¥§Ÿ¨¦§¦
¯ ,úeëéøàa elàickìcä eðìëN ìà áø÷ìdidi lcd eplkyy ± ¥©£¦§¨¥¤¦§¥©©
z`f oiadl lbeqn¯ ,àeä íéîeöîvä ìk úéìëúå .[cride dxhnd §©§¦¨©¦§¦

,md mdlyàøèñì àéôkàìe ,éøîçä íãàä óeb àøáì éãk§¥¦§Ÿ¨¨¨©¨§¦§¦©§¨§¦§¨

¯ ,àøçà,mc`d zcear ici lr ,"`xg``xhq"d z` ripkdlúBéäìå ¨¢¨§¦§
¯ ,CLçä ïî øBàä ïBøúé,efn dxizie ,jyegd z` miwigxnyk ¦§¨¦©Ÿ¤

dfe ± xe`a oexzi jk ici lr sqep ± xe`l jtdp envr jyegdyk

:ici lr dyrpíãàä úBìòäa,xzei dlrp dbixcnl dlrn mc`yk ± §©£¨¨¨
úéäìàä BLôð úà¤©§¨¡Ÿ¦

úéðeiçäåzipeigd ytpd ± §©¦¦
,zetilwd on zeig zlawn

`id ,mc`d zcear ici lre

,dyecwa zllkpe dlrzn

äéLeáìexeaic ,daygn ± §¤¨
,dyrneóebä úBçk ìëå§¨Ÿ©

ïlkmc`d mze` dlrn ± ª¨
,ezcear ici lr,Bcáì 'äì©§©

¯ ,úeëéøàa ìéòì økæpk©¦§¨§¥©£¦
zeevne dxez ici lr ,cvik

,miiwne cnel icediy

,ziwl`d eytp milrzn

lke ,odiyeal ,zipeigd eytp

.sebd zegekúéìëz äæ ék¦¤©§¦
ìzLä.úBîìBòä úeìL± ¦§©§§¨¨

elylzyd zenlerdy dn

,dbixcnl dbixcnn

xzei mipeilr zenlern

ixd ,xzei mipezgz zenlerl

,"dfd mler" ± `id zilkzd

ici lr icedi lret eay

`itkz`" didzy ezcear

zxiay) "`xg` `xhq

,xaqei oldl ."jyegd on xe`d oexzi" dyrp jk ici lre (dtilwd

mlerd zeedzdl zeripnd lk z` wigxde xiqd d"awdy myky

mi`xap zeedzdl elkeiy ick ,ileab ilad xe`d z` mvnve ,inybd

mink" ,mb jk - l`xyi ipal ezad` llba dyrp df lke ± leab ilra

md mby ote`a ,d"awdl dad` l`xyi ipaa xxerl jixv df ,"miptd

didz `l mzceary ,'d zcear z` rpeny dn lk z` exiqie ewigxi

.leab ilae oeayg ila m` ik ,zlabene dcecníéðtä íénk" ,äpäå§¦¥©©¦©¨¦
¯ ,"íéðtì`edy mipt mze` mdn mitwzyn ,mina lkzqn mc`yk ©¨¦

± ipyl cg` ly ala dad`d ± "mc`l mc`d al" mb jk ,d`xd

:oey`xl dad` ipyd ala zxxern,àeä-Ceøa-LBãwäL Bîk§¤©¨¨
ìBãbä BøBà úà ,ìLî Cøc ,ãçà ãöì ÷lñå çépä ,ìBëéák¦§¨¦¦©§¦¥§©¤¨¤¤¨¨¤©¨

¯ ,úéìëz ézìaä,leab ilaeíéîeöîö éðéî 'âa Bøézñäå Bæðâe ©¦§¦©§¦§¨§¦§¦§¦¥¦§¦
úáäà ìéáLa ìkäå ,íéðBLl d"awd ±¯ ,ïBzçzä íãàämc`d ¦§©Ÿ¦§¦©£©¨¨¨©©§
ick z`fe ,oezgzd mleray¯ ,'äì BúBìòäìmler didiy :xnelk §©£©

jiiy ,cvik .d"awdl mc`d z` znnexnd dcear dpyi eay ,dfk

weliqe mevnvl mexbz dad`y ,xacdcqg ixd `id dad` ±

jtide dxeab ly oipr md weliqe mevnv eli`e ,zehytzde

d`iand dad` ep` mi`ven ,oldl xaqei ,`l` ?zehytzdd

`xnbd oeyla iehia icil `a dfe ,mevnvl1z` zwgec dad`"

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

íéøîà éèå÷éì
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àåáø ùé ììë ìëáå .íééììë úåîìåò éðéî äùìùì
íìåò éë .ò"éá úåîìåò äùìù íäå .íééèøô úåááø
'àéøáä íìåò àåøáì éãëå .ùîî úåäìà àåä 'åìéöàä
'äì íúãåáò øùà íéðåéìò íéëàìîå úåîùð ïäù
íéìá÷îå íéâéùî íäå íäá íéùáìúîä ã"áç 'éçáá
äàéøáî ïëå .ì"ðë íåöò íåöîö äìçú äéä íäî
'àéøáä íìåòá ùáìúîä øòæî èòî øåà éë .äøéöéì
øùôà éàå .äøéöéä íìåò éáâì ñ"à 'éçáá àåä ïééãò
äéùòì äøéöéî ïëå íìòäå íåöîö é"ò àìà åá ùáìúäì
úåëéøàá åìà íéîåöîö äùìù øåàéá à"îá ù"îëå]
àåä íéîåöîöä ìë úéìëúå [ìãä åðéìëù ìà áø÷ì
úåéäìå à"ñì àééôëàìå éøîåçä íãàä óåâ àåøáì éãë
úéäìàä åùôð úà íãàä úåìòäá êùåçä ïî øåàä ïåøúé
ì"ðë åãáì 'äì ïìåë óåâä úåçë ìëå äéùåáìå úéðåéçäå
äðäå .úåîìåòä úåìùìúùä úéìëú äæ éë .úåëéøàá
÷ìéñå çéðä ìåëéáë ä"á÷äù åîë íéðôì íéðôä íéîë
úéìëú éúìáä ìåãâä åøåà úà ìùî êøã ãçà ãöì
ìéáùá ìëäå .íéðåù íéîåöîö éðéî 'âá åøéúñäå åæðâå
ú÷çåã äáäà éë .'äì åúåìòäì ïåúçúä íãàä úáäà
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enk ,zewl` mr micge`ne

milv`pde zenypd
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¯ ,äøéöéìdaxda dhnl `edy "dxivid mler" deedziy ick ¦¦¨
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¯ ,àøçà,mc`d zcear ici lr ,"`xg``xhq"d z` ripkdlúBéäìå ¨¢¨§¦§
¯ ,CLçä ïî øBàä ïBøúé,efn dxizie ,jyegd z` miwigxnyk ¦§¨¦©Ÿ¤

dfe ± xe`a oexzi jk ici lr sqep ± xe`l jtdp envr jyegdyk

:ici lr dyrpíãàä úBìòäa,xzei dlrp dbixcnl dlrn mc`yk ± §©£¨¨¨
úéäìàä BLôð úà¤©§¨¡Ÿ¦

úéðeiçäåzipeigd ytpd ± §©¦¦
,zetilwd on zeig zlawn

`id ,mc`d zcear ici lre

,dyecwa zllkpe dlrzn

äéLeáìexeaic ,daygn ± §¤¨
,dyrneóebä úBçk ìëå§¨Ÿ©

ïlkmc`d mze` dlrn ± ª¨
,ezcear ici lr,Bcáì 'äì©§©

¯ ,úeëéøàa ìéòì økæpk©¦§¨§¥©£¦
zeevne dxez ici lr ,cvik

,miiwne cnel icediy

,ziwl`d eytp milrzn

lke ,odiyeal ,zipeigd eytp

.sebd zegekúéìëz äæ ék¦¤©§¦
ìzLä.úBîìBòä úeìL± ¦§©§§¨¨

elylzyd zenlerdy dn

,dbixcnl dbixcnn

xzei mipeilr zenlern

ixd ,xzei mipezgz zenlerl

,"dfd mler" ± `id zilkzd

ici lr icedi lret eay

`itkz`" didzy ezcear

zxiay) "`xg` `xhq

,xaqei oldl ."jyegd on xe`d oexzi" dyrp jk ici lre (dtilwd

mlerd zeedzdl zeripnd lk z` wigxde xiqd d"awdy myky

mi`xap zeedzdl elkeiy ick ,ileab ilad xe`d z` mvnve ,inybd

mink" ,mb jk - l`xyi ipal ezad` llba dyrp df lke ± leab ilra

md mby ote`a ,d"awdl dad` l`xyi ipaa xxerl jixv df ,"miptd

didz `l mzceary ,'d zcear z` rpeny dn lk z` exiqie ewigxi

.leab ilae oeayg ila m` ik ,zlabene dcecníéðtä íénk" ,äpäå§¦¥©©¦©¨¦
¯ ,"íéðtì`edy mipt mze` mdn mitwzyn ,mina lkzqn mc`yk ©¨¦

± ipyl cg` ly ala dad`d ± "mc`l mc`d al" mb jk ,d`xd

:oey`xl dad` ipyd ala zxxern,àeä-Ceøa-LBãwäL Bîk§¤©¨¨
ìBãbä BøBà úà ,ìLî Cøc ,ãçà ãöì ÷lñå çépä ,ìBëéák¦§¨¦¦©§¦¥§©¤¨¤¤¨¨¤©¨

¯ ,úéìëz ézìaä,leab ilaeíéîeöîö éðéî 'âa Bøézñäå Bæðâe ©¦§¦©§¦§¨§¦§¦§¦¥¦§¦
úáäà ìéáLa ìkäå ,íéðBLl d"awd ±¯ ,ïBzçzä íãàämc`d ¦§©Ÿ¦§¦©£©¨¨¨©©§
ick z`fe ,oezgzd mleray¯ ,'äì BúBìòäìmler didiy :xnelk §©£©

jiiy ,cvik .d"awdl mc`d z` znnexnd dcear dpyi eay ,dfk

weliqe mevnvl mexbz dad`y ,xacdcqg ixd `id dad` ±

jtide dxeab ly oipr md weliqe mevnv eli`e ,zehytzde

d`iand dad` ep` mi`ven ,oldl xaqei ,`l` ?zehytzdd

`xnbd oeyla iehia icil `a dfe ,mevnvl1z` zwgec dad`"
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íéøîà éèå÷éì
.íééììë íéîåöò íéîåöîö éðéî äùìù íä ììë
àåáø ùé ììë ìëáå .íééììë úåîìåò éðéî äùìùì
íìåò éë .ò"éá úåîìåò äùìù íäå .íééèøô úåááø
'àéøáä íìåò àåøáì éãëå .ùîî úåäìà àåä 'åìéöàä
'äì íúãåáò øùà íéðåéìò íéëàìîå úåîùð ïäù
íéìá÷îå íéâéùî íäå íäá íéùáìúîä ã"áç 'éçáá
äàéøáî ïëå .ì"ðë íåöò íåöîö äìçú äéä íäî
'àéøáä íìåòá ùáìúîä øòæî èòî øåà éë .äøéöéì
øùôà éàå .äøéöéä íìåò éáâì ñ"à 'éçáá àåä ïééãò
äéùòì äøéöéî ïëå íìòäå íåöîö é"ò àìà åá ùáìúäì
úåëéøàá åìà íéîåöîö äùìù øåàéá à"îá ù"îëå]
àåä íéîåöîöä ìë úéìëúå [ìãä åðéìëù ìà áø÷ì
úåéäìå à"ñì àééôëàìå éøîåçä íãàä óåâ àåøáì éãë
úéäìàä åùôð úà íãàä úåìòäá êùåçä ïî øåàä ïåøúé
ì"ðë åãáì 'äì ïìåë óåâä úåçë ìëå äéùåáìå úéðåéçäå
äðäå .úåîìåòä úåìùìúùä úéìëú äæ éë .úåëéøàá
÷ìéñå çéðä ìåëéáë ä"á÷äù åîë íéðôì íéðôä íéîë
úéìëú éúìáä ìåãâä åøåà úà ìùî êøã ãçà ãöì
ìéáùá ìëäå .íéðåù íéîåöîö éðéî 'âá åøéúñäå åæðâå
ú÷çåã äáäà éë .'äì åúåìòäì ïåúçúä íãàä úáäà
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א.1. פד, מציעא בבא



`xiiנד f"i ycew zay mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:oldlcke ,"xyadY "øNaä ú÷çBc äáäà" ékmeyn ea oi` xya ¦©£¨¤¤©¨¨
ipal ezad` cvn d"awdy ,xacd zernyn .dad`l aekire drxtd

.miax minevnva envnve lecbd exe` z` ,cvl lekiak wliq ,l`xyi

,ixd ± jk m`e¯ ,õ÷ ïéàì íéìôk éìôëa ,änëå änk úçà ìò©©©©¨§©¨§¦§¥¦§©¦§¥¥
,xacd aiigníãàì éeàø ék¦¨§¨¨

ìk áæòìå çépäì ïk íb©¥§©¦©§©£Ÿ¨
øNa ãòå Lôpî Bì øLà£¤¦¤¤§©¨¨

ìkä øé÷ôäìezaifry ± §©§¦©Ÿ
didz `l ,eipipr z` mc`d

m` ik ,dcicne oeayg jezn

ly ote`a ,leabe oeayg ila

mpi` eipipr lky ,xwtd

,z`fe ± elv` mewn miqtez

Cøaúé Ba ä÷áãì ìéáLa¦§¦§¨§¨¦§¨¥
¯ ,äöéôçå ä÷éLç ä÷éáãa¦§¦¨£¦¨©£¦¨
,inipt ipevx beprze wyga

úéaî òðBî íeL äéäé àìå§Ÿ¦§¤¥©¦©¦
àìå óeb àì ¯ õeçaîe¦©Ÿ§Ÿ

¯ ,Lôðmiinipt mipipr mby ¤¤
,erpni `làìå ,ïBîî àìå§Ÿ¨§Ÿ

íéðáe äMàmipipr mdy ± ¦¨¨¦
mda didi `l ± miipevig

lry mipiprl dripn meyn

wlqn mc`dy :ernyn ,xen`d lke ;d"awd mr mc`d waczn mci

,xzeia mivegpd mipiprdn miraepy dl` z` mb ,mirpend lk z`

.d"awdl ezad` llba

úBëøa eðwzL ,íéîëç úðwúì úòãå íòè áeè ïáeé äæáe¨¤¨©©¨©©§©¨©£¨¦¤¦§¦§
"'eë äéðôì íézL" òîL úàéø÷2úeëiL íäì ïéà äøBàëìc , §¦©§©§©¦§¨¤¨§¦§¨¥¨¤©¨

à"aLøä eáúkL Bîk ,òîL úàéø÷ íò ììk3øàLe §¨¦§¦©§©§¤¨§¨©§¨§¨
¯ ,íé÷ñBtzekiiy el` zekxal oi`yenk `ly ± rny z`ixwl §¦

xaecn oday ,zepey zeevnl minkg epwizy zexg` zekxaa

± "oilitz gipdl" ± oilitz lr dkxad lynl enk) devnd okezn

,(zexg` zeevnl qgia mb jke ,oilitz zece` dkxaa xaecn ixd

rny z`ixw zece` ixnbl xaecn `l rny z`ixw zekxaa eli`e

-eðwz äîìå ?"òîL úàéø÷ úBëøa" ïúBà eàø÷ änìå§¨¨¨§¨¦§§¦©§©§¨¨¦§
?à÷åc äéðôì ïúBà?rny z`ixwl zekiiy odl oi`y xg`n ± ¨§¨¤¨©§¨

:oldl owfd epax xiaqnopiprzekxa lyel`,dpkd meyn ea yi

z`ixw ly dpipr xwir ixdy ,rny z`ixw oipr z` miiwl elkeiy

ipya ± jaal lka jiwl` 'd z` zad`e"l ribdl `ed ,rny

exvie zindad eytpa mb d"awdl dad` icedil didzy ± "jixvi

xaecn mzece` mipipra zeppeazd zyxcp ± jkl ribdl icke .rxd

,ixd .dnecke ,mik`lnd ly mzelhazd ;rny z`ixw zekxaa

,devn lk iably iptny

on `id dnvr devnd

`idy) dkxade ,dxezd

ick minkg epwiz (opaxcn

ilk icedi didi dci lry

dpeilrd dkyndl

lr icedid ytpa zkynpd

mb jk ± devn dze` ici

zekxa minkgd epwiz

eze`y ick ,rny z`ixw

miiwl oci lr lkei icedi

.rny z`ixw oipr z`

:"`ipz"d oeylaeàlà¤¨
øwòL íeMî,oipr ± ¦¤¦©
òîL úàéø÷,`ed ±íi÷ì §¦©§©§©¥

éðLa" ¯ "'eë Eááì ìëa"§¨§¨§¦§¥
éøöé"'eë E4¯ ,icediy §¨¤

,eal lka d"awd z` ad`i

exvie zindad eytpa mb

,rxd¯ ;'ä úáäàî òðBî ìk ãâð ãîòì eðéäcytpd mby §©§©£Ÿ¤¤¨¥©¥©£©
ybx mda xcgei ,'d zad`l mirixtnd ,rxd xvide zindad

erixti mdy xacd xyt`y ,mipiprd x`y mb jke .'d zad`

dlnd zernyna milelk md mb ,oky ,erixti `l ± 'd zad`l

"jaal"¯ ,äéãìéå äMàä ïä "Eááì"edlna mix`ezn md §¨§¥¨¦¨¦¨¤¨
aal"iptn ,"jBîk ,Bòáèa ïäa äøeL÷ íãà ìL BáálL¤§¨¤¨¨§¨¨¤§¦§§

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL5÷eñt ìò6"éäiå øîà àeä" : ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¨¨©©¤¦
¯ ;"íéða elà" ¯ "ãîòiå äeö àeä" ,"äMà Bæ" ¯zernyn ef ¦¨¦¨©©£Ÿ¥¨¦

erixti `l ± mc`d ly eal xeyw mdil` mixacdy ,"jaal"

,'d zad`l¯ ,éðBæîe éiç ,BòîLîk "Eãàî"e ,"ELôð"å"ytp" §©§§§Ÿ¤§©§¨©¥§¥
didi `l ± dqpxte zepefn xnelk ,sqk ± "c`n"e ,miig drnyn

:`l` ,drxtd meyn dl` lka.'ä úáäà ìéáLa ìkä øé÷ôäì§©§¦©Ÿ¦§¦©£©
xvie zindad ytpd enk ("zian") miiniptd mipiprd mby ,ixd ±

dqpxte micli ,dy` enk ("uegn") miipevigd mipiprd mbe ,rxd

.'d zad`l mixeywd mipiprl dripn meyn dl` lka didi `l ±
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íéøîà éèå÷éì
íãàì éåàø éë õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá å"ëàò .øùáä
øùá ãòå ùôðî åì øùà ìë áåæòìå çéðäì ë"â
ä÷éùç ä÷éáãá 'úé åá ä÷áãì ìéáùá ìëä øé÷ôäìå
àìå óåâ àì õåçáîå úéáî òðåî íåù äéäé àìå äöéôçå
íòè áåè ïáåé äæáå .íéðáå äùà àìå ïåîî àìå ùôð
äéðôì íéúù ù"÷ úåëøá åð÷úù íéîëç úð÷úì úòãå
ù úàéø÷ íò ììë úåëééù íäì ïéà äøåàëìã 'åëòî

úåëøá ïúåà åàø÷ äîìå .'é÷ñåô øàùå à"áùøä ù"îë
ø÷éòù íåùî àìà .à÷ååã äéðôì ïúåà åð÷ú äîìå ù"÷
ãåîòì åðééäã 'åë êéøöé éðùá 'åë êááì ìëá íéé÷ì ù"÷
.äéãìéå äùàä ïä êááìå .'ä úáäàî òðåî ìë ãâð
ô"ò ì"æøàùîë .åòáèá ïäá äøåù÷ íãà ìù åááìù
.íéðá åìà ãåîòéå äåö àåä äùà åæ éäéå øîà àåä
ìéáùá ìëä øé÷ôäì éðåæîå ééç åòîùîë êãàîå êùôðå

.'ä úáäà
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מזכיר ואינו דוקא", "לפני' (בסיומה) מדייק בקושייתו – ואדרבא בתירוצו. נתבארו לא – והעיקר בתניא. "אינו :

מרבה – "כו'" ותיבת ספמ"ז). כדלעיל – ק"ש (דהיינו וביצי"מ בקעומ"ש דמדברת שייכת, – דלאחרי' ועוד "כו'". בתיבת לא גם "לאחרי'",

לפני'... שתים זה: חז"ל דמאמר הסיום מרמז או יובןÚ·Â¯·דערבית, מהם – דבבוקר הברכות מפרש שלקמן ואף הך. והיינו א), יא, (ברכות

שבערב". לאלו מו.3.גם סימן חיים אורח יוסף", ב"בית א.4.מובא נד, א.5.ברכות קנב, ט.6.שבת לג, תהלים



נה היום יום . . . 

ה'תש"גיא אייר, כו לעומריום ראשון

חומש: בהר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק מח. והנה . . . ־134־ למקורן.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ
ֵני ְכתּוִבים. ח – ׁשְ ַפּתָ ֵציֵרי ְוֹלא ּבְ ְוֵכן – ּבְ

ְרִדי בֹור. ח – ִמּיָ ַפּתָ ָקַמץ ְוֹלא ּבְ יָתִני – ּבְ ִחּיִ

ֵציֵרי – ַרב טּוְבָך. ֶסגֹול ְוֹלא ּבְ ֶזֶכר – ַזִין ּבְ
ים. ָקַמץ – ְכִפּתִ ח ְוֹלא ּבְ ַפּתָ ִליְך ַקְרחֹו – ּבְ ַמׁשְ

ֶמת. ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקּיֶ

ה'תש"גיב אייר, כז לעומריום שני

חומש: בהר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה פרטיות . . . ־134־ חשיבי.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ
ית ְקמּוָצה. ִליׁשִ ֶמּנּו ַמֲאָמר – ֵמ"ם ׁשְ

תּוָחה. יֹום כּו' ֶנֱאַמר – ֵמם ּפְ ּכְ
י ָעָפר ֲאָנְחנּו. ְמֻלאפּום – ּכִ ָזכּור – ּבִ

תּוָחה.  ה ּפְ גּוׁשָ יו ּדְ ָבא, ּתָ ׁשְ תּוָחה, ָלֵמד ּבִ ִני – ֵטית ּפְ ּוְנַטְלּתַ
ִסיר. ְוַאֲהָבְתָך ֹלא ָתסּור – ְוֹלא ַאל ּתָ

ה'תש"גיג אייר, כח לעומריום שלישי

חומש: בהר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: וככה ממש . . . ־סח־ ותכלית.
ֲחנּון. ִמְנָחה אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ע  ְך', ּדַ ַמְעָלה ִמּמָ ע ַמה ּלְ ָהָיה אֹוֵמר ַמֲאָמִרים ְקָצִרים – ָאַמר: 'ּדַ ִנים ׁשֶ אֹוָתם ַהּשָׁ ֵקן – ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֲעבֹוַדת ָהָאָדם. לּוי ּבַ ּתָ ָך, ׁשֶ ַפְרצּוִפים ּוְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות, ַהּכֹל הּוא ִמּמְ ׁש ְלַמְעָלה ּבְ ּיֵ ל ַמה ּשֶׁ י ּכָ ּכִ

ה'תש"גיד אייר, פסח שני, כט לעומריום רביעי

חומש: בהר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והמשל . . . ־סח־ האדם ודעתו.

פסח שני ענינו איז - עס איז ניטָא קיין "פַארפַאלען", מען קען ַאלע מָאל פַאריכטען. 
ַאז דָאס איז געווען  אפילו מי שהי' טמא, מי שהי' בדרך רחוקה. און אפילו "לכם", 

ברצונו, פונדעסטוועגען קען מען מתקן זיין.

ָהָיה ָטֵמא,  ם ִמי ׁשֶ ן. ּגַ ר ְלַתּקֵ ִמיד ֶאְפׁשָ ן[, ּתָ ַתּקֵ ִני ִעְנָינֹו הּוא – ֵאין "ָאבּוד" ]=ְלִהְתָיֵאׁש ִמּלְ ַסח ׁשֵ ּפֶ
ן. ר ְלַתּקֵ י ֵכן ֶאְפׁשָ ְרצֹונֹו, ַאף ַעל ּפִ ָבר ָהָיה ּבִ ַהּדָ ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ַוֲאִפּלּו – "ָלֶכם", ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִמי ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . נו

ה'תש"גטו אייר, ל לעומריום חמישי

חומש: בהר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אבל הקב"ה . . . ־136־ בלבד.

בימי רבינו הזקן הי' שגור בפי החסידים הפתגם: דער שטיקעל ברויט ווָאס איך הָאב, 
איז ער דיינער ווי מיינער. והיו מקדימים מלת "דיינער" - דיינער ווי מיינער. 

מֹו  ָך ּכְ ּלְ ׁש ִלי, ִהיא ׁשֶ ּיֵ ֶחם ׁשֶ רּוַסת ַהּלֶ ם: ּפְ ְתּגָ ִפי ַהֲחִסיִדים ַהּפִ גּור ּבְ ֵקן ָהָיה ׁשָ נּו ַהּזָ יֵמי ַרּבֵ ּבִ
י. ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ָך" – ׁשֶ ּלְ ַבת "ׁשֶ י. ְוָהיּו ַמְקִדיִמים ּתֵ ּלִ ׁשֶ

ה'תש"גטז אייר, לא לעומריום ששי

חומש: בהר, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך ידיעתו . . . במ"א.

אאמו"ר כשהי' נוטל צפרניו, הי' מערב עמהם קיסם, קודם השריפה.
אאזמו"ר אמר להחסיד ר' אלי' אבעלער - איש פשוט מצד כשרונותיו וידיעותיו - 
זעהסט א סך  כשנכנס אליו ליחידות: אלי' איך בין דיר מקנא. פָאהרסט אויף מערק 
מענשען, איז ווען אינמיטען עסק רעדט מען זיך מיט יענעם פאנאנדער אין א אידישען 
ווָארט א עין יעקב ווָארט, און מ'איז מעורר אויף לערנען נגלה און חסידות, פון דעם 
ווערט א שמחה למעלה. און די מעקלעריי צָאהלט דער אויבערשטער ָאּפ בבני חיי ומזוני. 

און ווָאס גרעסער דער מַארק מעהר ארבעט, איז גרעסער די פרנסה.

ֵרָפה. ֶהם ֵקיָסם ֹקֶדם ַהּשְׂ ְרָניו, ָהָיה ְמָעֵרב ִעּמָ ָהָיה נֹוֵטל ִצּפָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ד  ִמּצַ ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש  ַאּבֶעלֶער –  הּו  ֵאִלּיָ ר'  ְלֶהָחִסיד  ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ה נֹוֵסַע ַלְיִריִדים,  ָך. ַאּתָ א ּבְ הּו, ֲאִני ְמַקּנֵ ְכַנס ֵאָליו ִליִחידּות: ֵאִלּיָ ּנִ ׁשֶ רֹונֹוָתיו ִויִדיעֹוָתיו – ּכְ ׁשְ ּכִ
'ווָאְרט'  ְיהּוִדי,  ִעְנַין  ּבְ ַהּזּוַלת  ִעם  ְמׂשֹוֲחִחים  ָהֵעֶסק  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים,  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ִעם  ׁש  ִנְפּגָ
ְמָחה ְלַמְעָלה.  ְך נֹוֶצֶרת ׂשִ ַוֲחִסידּות – ִמּכָ ם[ ֵמ"ֵעין ַיֲעֹקב", ּוְמעֹוְרִרים אֹודֹות ִלּמּוד ִנְגֶלה  ְתּגָ ]=ּפִ
דֹול יֹוֵתר, יֹוֵתר  ּוק ּגָ ַהּשׁ י ּוְמזֹוֵני. ּוְכָכל ׁשֶ ָבֵני ַחּיֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ ּלֵ ּוּוְך" ְמׁשַ ֵמי ַה"ּתִ ְוֶאת ּדְ

ֵדָלה. ְרָנָסה ּגְ ְך ַהּפַ ֲעבֹוָדה – ּכָ

ה'תש"גיז אייר, לב לעומרשבת

חומש: בהר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק מט. והנה . . . ־138־ אהבת ה'.

ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך.

בק"ש שיש אומרים בבוקר - קודם התפלה - כדי לצאת חובת ק"ש בזמנה, ג"כ 
כופלים ג' התיבות, ומסיימים בתיבת "אמת". בק"ש דתפלין דר"ת ושמ"ר אין כופלים, 

אבל אומרים "אמת".
ל"ג בעומר שנת תר"ד - לערך - סיפר הצ"צ תורת הבעש"ט: עס שטעהט כי תהיו 
אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אט אזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט דערגיין 
די גרויסע טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת הָאט טובע געווען בארץ, אז הכל הי' מן 

יום 
חמישי

יום 
ששי

שבת 
קודש



נז היום יום . . . 
העפר, ָאט אזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות ווָאס ליגען אין אידען, ווָאס 
זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה ארץ חפץ. וסיים הבעש"ט: איך וויל מאכען פון אידען, 
ַאז זיי זָאלען געבען דעם יבול, ווָאס דעם אויבערשטענס ב"ה א ארץ חפץ קען געבען.

ּה,  ְזַמּנָ ַמע ּבִ ֵדי ָלֵצאת חֹוַבת ְקִריַאת ׁשְ ה – ּכְ ִפּלָ ּבֶֹקר – ֹקֶדם ַהּתְ ׁש אֹוְמִרים ּבַ ּיֵ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ין  ְתִפּלִ ּדִ ַמע  ְקִריַאת ׁשְ ּבִ ֵתַבת "ֱאֶמת".  ּבְ ִמים  ּוְמַסּיְ בֹות ]"ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם"[,  ּכֹוְפִלים ג' ַהּתֵ ן  ּכֵ ם  ּגַ

א ֵאין ּכֹוְפִלים, ֲאָבל אֹוְמִרים "ֱאֶמת". א ַרּבָ ּמּוׁשָ ם ְוׁשִ נּו ּתָ ַרּבֵ ּדְ
ְהיּו  י ּתִ תּוב "ּכִ ם טֹוב: ּכָ ַעל ׁשֵ ַמח ֶצֶדק" ּתֹוַרת ַהּבַ ר ַה"ּצֶ ַנת תר"ד – ְלֶעֶרְך – ִסּפֵ ֹעֶמר ׁשְ ל"ג ּבָ
יגּו ֶאת אֹוְצרֹות  יֹוֵתר ְלעֹוָלם ֹלא ַיּשִׂ דֹוִלים ּבְ ַהֲחָכִמים ַהּגְ ם ׁשֶ ׁשֵ ם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר ה' ְצָבאֹות". ּכְ ַאּתֶ
יג  ְך ֹלא ָיכֹול ַאף ֶאָחד ְלַהּשִׂ ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ּכָ ָאֶרץ, ׁשֶ יַע ּבָ ֵרְך ִהְטּבִ ה' ִיְתּבָ דֹוִלים ׁשֶ ַבע ַהּגְ ַהּטֶ
ַעל  ם ַהּבַ רּוְך הּוא. ְוִסּיֵ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֵהם ָה'ֶאֶרץ ֵחֶפץ' ׁשֶ הּוִדים, ׁשֶ ּיְ ים ּבַ ֲחבּוּיִ דֹוִלים ׁשֶ ֶאת ָהאֹוָצרֹות ַהּגְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָה'ֶאֶרץ ֵחֶפץ' ׁשֶ נּו ֶאת ַהְיבּול ׁשֶ ֵהם ִיּתְ הּוִדים ׁשֶ ם טֹוב: ְרצֹוִני ְלָהִפיק ֵמַהּיְ ׁשֵ

ְיכֹוָלה ָלֵתת.

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אייר, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הכי ארוכה נתקבל מכתבו מעש"ק, ובמענה עליו:

הנדפס  דודי,  לכה  המאמר  בחתונה  לחזור  האחרונות  בשנים  אנ"ש  נוהגים  אשר  הדבר  נכון  א( 

בקונטרס  טופסים  בכמה  )נדפס  אז  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  דברי  ע"פ  והוא  פ"ט,  חתונה  דרושי  בקונטרס 

האמור( שבמאמר זה נכללו תורתם של הרביים רבותינו נשיאינו החל מרבנו הזקן, וכפי שאמר אז, כ"ק 

מו"ח אדמו"ר, זהו בתור הזמנה שישתתפו בהחתונה.

נסמן  ובפרט שלא  כלל לקצר את המאמר או לחזור רק חלק ממנו,  ג"כ שאין מקום  מזה מובן 

בהמאמר החלק של נשיא זה והחלק של נשיא זה, וכשיקצרו או יאמרו רק חלק, הרי אין ידוע מה שיחסר 

עי"ז ובכל אופן ברור שחסר.

ובמקומות שנהגו שמפסיקים באמצע המאמר, בכלל כבר אמרו שמנהג זה יש לבטלו, שהרי הוא 

היפך כבוד התורה, אף שמלמדים זכות משום שלא לבייש את מי שאין לו, הרי כבר הי' מעשה בפולין ואז 

הורה כ"ק מו"ח אדמו"ר, שבמקום שרוצים דוקא לקיים המנהג, הנה יחזור מקודם המאמר כולו, ואחרי 

כן יתחיל עוד הפעם ויפסיקוהו אז.

בטח בעוד מועד יתחיל ללמוד הלכות הצריכות בתור הכנה לחיי נשואין ומכמה טעמים המובנים 

צ"ל הלימוד בחברותא.

נעם לי לקרות במכתבו ע"ד הרושם הטוב שעשתה ב"ג תחי' על כל רואי', והרי הודיעו חז"ל כל 

שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב. בטח שומר שיעורי חת"ת הידועים נוסף על הקב"ע בנגלה ודא"ח ובפרט בחדשים האלו הכנה 

לבנין בית בנין עדי עד שכל המרבה בהנ"ל ה"ז משובח.



v"ndqeנח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

עליו לברך ואין צרכיו את לאדם להתיר נועד והעירוב שבת'

י)(העמק ק, שאילתא .שאלה

על מברכים שאין מכך הראב"ד כדעת להוכיח יש ולכאורה

ורק מצוה שאינה משום מדרבנן, חובה שהיא אף הריאה בדיקת

האכילה. את לאדם להתיר באה

בעצם חיוב אין הריאה בבדיקת כי לומר, יש הרמב"ם ולדעת

לדעת נוכל (ואם טריפה היא אם לברר הכוונה אלא המעשה

חז"ל שתיקנו בעירוב אך בבדיקה), צורך אין אחר באופן זאת

עליו לברך יש מעשה שם)לעשות שאלה .(העמק

ה'תשע"א אייר י"ד רביעי יום הכיפורים יום עינויי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯Â˘Ú ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰,Ba õçøì øeñà̈¦§Ÿ

ì äåöîe .ìòáì Bà ,ìcðqä úà ìòðì Bà ,Ba Ceñì Bàìkî úaL ¨¦§Ÿ¤©©§¨¦§Ÿ¦§¨¦§Ÿ¦¨

àlà ïaø÷ Bà úøk ïéáiç ïéàå ...äiúLe äìéëàî úáBML Cøãk elà¥§¤¤¤¥¥£¦¨§¦¨§¥©¨¦¨¥¨§¨¤¨

ïékî ¯ ìòa Bà ìòð Bà Cñ Bà õçø íà ìáà ;äiúLe äìéëà ìò©£¦¨§¦¨£¨¦¨©¨¨©¨©©¦

.úecøî úkî BúBà©©©§

בדבר: ראשונים נחלקו

השאילתות דעת קסז)לפי אמנם(שאילתא הרמב"ם, בדעת והר"ן

על רק מוטל כרת העינוייםעונש שאר גם אך ושותה שאוכל מי

מהתורה. אסורים

התוספות לדעת א)אבל עז, א)והרא"ש(יומא סי' שאר(שם

מדרבנן. אלא אסורים אינם ושתיה, אכילה מלבד העינויים,

האדם האם הכיפורים? ביום העינוי גדר מהו לחקור: ויש

את 'ועניתם מצוות את לקיים כדי ולסבול להסתגף נדרש

והעדר מניעת היינו נפשותיכם' את ש'ועיניתם או נפשותיכם'

מהאדם? התענוג

מוולוזין הנצי"ב א)וכתב אות קסז לשאילתא שאלה שהוראת(העמק

נדרים: לגבי מהוראתה שונה הכיפורים יום לגבי 'עינוי' המילה

בברייתא מבואר הכיפורים יום ב)לגבי עד, אינו(יומא שאדם

תחת לשבת לדוגמה, נדרש, ואינו דבר בכל עצמו לצער מחוייב

מותר שם יושב כבר אם ואף בקור, לחילופין או קופחת שמש

הכיפורים ביום העינוי גדר כן, ואם נוח, יותר למקום לעבור לו

עשייתם שאי דברים חמישה קבעה והתורה התענוג, מניעת הוא

אלו דברים שרק להוכיח טורחת הגמרא ולכן העונג מניעת היא

המקרא. בלשון 'עינוי' מוגדרים

והימנעות להסתגף, היינו נפש' 'לענות נדרים לגבי ואילו

נפש. עינוי נחשבת אינה כיפור ביום כמו אחד יום וכד' מרחיצה

ה'תשע"א אייר ט"ו חמישי יום שני? ביו"ט מלאכה לעשות א"י לבן לומר רשאי חו"ל בן

:„Î ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïBLàøa äãìBpL äöéa¥¨¤§¨¨¦

.éðMa ìëàz ¯¥¨¥©¥¦

ישראל, בארץ מפעל בבעלותו שיש חו"ל בבן דנו הפוסקים

או חול, הוא שבא"י שני, ביו"ט במפעל שיעבדו רשאי האם

שאצלו המפעל בעל לצורך נעשית המלאכה כי אסור שהדבר

טוב? יום הוא

בראשון שנולדה ביצה זו: הלכה לפי להתיר שכתבו יש

היום אם נפשך': ו'ממה חול, בודאי מהם אחד כי בשני תאכל

הרי טוב יום השני ואם חול, למחרתו – טוב יום הראשון

טוב. ביום מותרת בחול שנולדה וביצה חול, הראשון

אסי רב לדעת ב)ואמנם ד, שבימינו(ביצה משום בשני אסורה

שני טוב ביום לנהוג עלינו זאת ולמרות ידועה החודש קביעות

וודאי טוב כיום נחשבים הימים ששני נמצא חכמים, מתקנת

רב כדעת נפסקה ההלכה אך היא(שם)מדרבנן, והתקנה מאחר כי

נהגו שהם וכשם מהם, יותר להחמיר אין אבותינו כמנהג לנהוג

כספק. הימים לשני להתייחס עלינו כך ספק בתורת רק כך

ועליו בחו"ל נמצא המפעל שבעל אף בעניינינו, גם וכך

לאחר לומר לו מותר ולכן מספק זה הרי שני, יו"ט לנהוג

והדבר בשבילו. מלאכה לעשות חול בוודאי הוא היום שאצלו

שבת, יום באיזה ומסתפק יישוב ממקום הרחוק לאדם דומה

לשלוח לו מותר אך לחומרא, כשבת יום בכל לנהוג שעליו

שבת זו אצלו כי בחול, בשבילו מלאכה לעשות לאחר הוראה

בוודאי חול הוא יום אותו שאצלו למי אך ידיעה מחוסר רק

בשבילו מלאכה לעשות ע"א)מותר סי' ח"ג או"ח משה .(אגרות

בימינו שאף חז"ל שקבעו מאחר כי כך, על חולקים ויש

בו לנהוג עלינו ספק, שאין אף בחו"ל ימים שני לנהוג צריך

כמו אסורה שני ביו"ט לנכרי אמירה שבחו"ל וכשם טוב, כיום

ואין ישראל. שבארץ ליהודי אמירה אסורה כך ראשון, ביו"ט

זה ואין מאחר בשני שמותרת בראשון שנולדה לביצה דומה זה

ומותרת ספק אלא ודאי טוב כאמור,i`ceaיום נפשך', 'ממה

כל על יו"ט ספק הוא כאילו בו לנהוג עלינו מקום מכל אך

לאחר אמירה איסור כולל ט"ו)דיניו, כלל שני, יו"ט הל' – יצחק .(שערי

ה'תשע"א אייר ט"ז שישי יום ביו"ט? בקידוש חייבות נשים מדוע

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰úaL ãaëì äåönL íLk§¥¤¦§¨§©¥©¨

.ãaëî 'ä LBã÷ì :øîàpL ;íéáBè íéîé ìk Ck ,dâpòìe§©§¨¨¨¨¦¦¤¤¡©¦§§ª¨

איגר הגר"ע א)כתב סי' פסקים, ימים(שו"ת, לכבד שהמצווה

חז"ל ודרשו לכם", תהיה "עצרת במצוות נכללת ולענגם טובים

ב) סח, כיון(פסחים בה חייבות אינן ונשים לכם", וחציו לה' "חציו

הר"ן לדעת ואף גרמא. שהזמן עשה מצוות א)שזו לד, (קדושין

ממלאכה השביתה רק זו הרי טוב, יום במצוות חייבות שנשים

בה שאין ושמחה עונג של עשה מצוות אבל לאו, גם בה שיש

בה. חייבת האשה אין לאו,

גם ולכן הן, מצוות שתי שמחה ומצוות ועונג כיבוד ומצוות

הל'הסוברים הרמב"ם)(לח"מ בדעת הי"ד פי"ד חייבתמעה"ק שאשה

היא הפת על סעודה אבל ויין בבשר החיוב היינו יו"ט, בשמחת

בה. חייבות אינן ונשים וכבוד, עונג מדין

פטורות נשים הדין שמעיקר לחדש הגרע"א רצה זה ולפי

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א אייר י"א ראשון יום חכמים כבוד

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰áeLç íãà äéäL ét-ìò-óà©©¦¤¨¨¨¨¨

àeä äfL ,Bôeâa úaMä Cøöì ïäL íéøác úBNòì áiç ...øúBéa§¥©¨©£§¨¦¤¥§Ÿ¤©©¨§¤¤

.BãBák§

אברהם' סק"ב)ה'מגן ר"נ סי' הוא(או"ח ההלכה שטעם מפרש

הזקן אדמו"ר אך מבשלוחו', יותר בו 'מצוה סק"ב)משום קו"א (שם

הרמב"ם כתב כאן ואילו 'מצוה' רק הוא זה שדין ואומר חולק

"aiig.שבת בדיני מיוחד חיוב זהו ולדעתו בגופו", לעשות...

שמדין היינו כבודו", הוא "שזה במילים הרמב"ם כוונת וזו

בעצמו שבת לצורך דברים לעשות האדם על חובה שבת כבוד

חיוב אין כבוד לשם שאינן המצוות בשאר אך לכבדה, ובכך

בעצמו. לעשות

הגמרא מדברי לדבר א)וראיה מא, האמוראים(קידושין שגדולי

בו 'מצוה משום רק ואם לשבת, בהכנות בעצמם עוסקים היו

מלימודו להפסיק אסור אומנותו שתורתו מי הרי מבשלוחו' יותר

שחובה אלא אחרים? ידי על לעשותה שאפשר מצוה לקיים כדי

אפשר ואי לכבדה כדי שבת בצורכי בעצמו לעסוק אדם כל על

אחרים. ידי על זאת לעשות

ההלכה מבוארת ס"א)ובזה שם להכין(או"ח `cgשצריך xac

היה מבשלוחו' יותר בו 'מצוה מדין כי לכבדה, שבת מצרכי

להכין דברlkdצריך בעשיית גם ניכר השבת כבוד אבל בעצמו

אחד.

תעשה לא שדוחה הבריות כבוד 'גדול הלא מקשים: ויש

שבת צרכי מעשיית האמוראים נפטרו לא ומדוע שבתורה',

כבודם? לפי זה שאין משום בעצמם

והביאור:

השולחןֿערוך כל(שם)כתב ילמד אמוראים) (מאותם "ומהם

כבודי, אפגום לא יאמר ואל eceakאדם `ed df ikשמכבד

בכך אין מצוה בדבר שעוסק לכל ניכר שכאשר הרי השבת".

שהרואה משום פטור וכדומה אבידה ובהשבת כבוד, אלא בזיון

במצוה שעוסק יודע שם)אינו וביה"ל .(פמ"ג

ה'תשע"א אייר י"ב שני יום להפרדה שיתוף בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰úáøòî íãà ìL BzLà¦§¤¨¨§¨¤¤

?øñBà ãöék ...åéìò úáøòî dðéà ¯ øñBà íà ...Bzòcî àlL Bì¤Ÿ¦©§¦¥¥¨§¨¤¤¨¨¥©¥

.íënò ózzLî éðéà Bà ,íënò áøòî éðéà :øîàL ïBâk§¤¨©¥¦§¨¥¦¨¤¥¦¦§©¥¦¨¤

הרא"ש ס"ט)לדעת פ"ז בעלה,(עירובין עבור לערב יכולה אשה

דיירי עם לערבו כדי חצרות' 'עירוב לצורך ממזונו לתת ויכולה

מסוימים בתנאים זאת, בה. ומוחה מתנגד הוא אם אפילו החצר

א) שס"ז, או"ח אדה"ז ש"ע .(ראה

לערב יכולה אשה שלפנינו, בהלכה הרמב"ם לדעת אך

אומר אם אבל רצונו, נגד זה שאין בתנאי ידיעתו ללא לבעלה

לערב. יכולה אינה רוצה שאינו בפירוש

בגמרא מהמסופר זה על מקשה א)והראב"ד פ, :(עירובין

'עירוב לעשות רצו זירא רבי של בשכנותו החצר דיירי

בחצר הגר שנכרי ומכיון נכרי, שומר גר היה בחצר חצירות'.

עירבו אם גם שבחצר, היהודים על הטלטול את אוסר המשותפת

בחצר זכותו את שישכרו עד ה"י)ביניהם, פ"ב ביקשו(לעיל –

ולא זכותו, את מהשומר לשכור לבקשתםהדיירים שסירב חר

של מאשתו זו זכות לשכור הם יכולים האם זירא רבי את שאלו

מדעתו", שלא מערבת אדם של "אשתו להם: והשיב השומר,

ולפי דעתו. ללא גם רשותו את להשכיר היא שיכולה דהיינו,

בעלה והרי האשה מעשי מועילים מה להקשות: יש הרמב"ם

רשותו את להשכיר רוצה שאינו במפורש דעתו גילה השומר

ליהודים?

והביאור:

או בחצר שכניו עם הדייר ושיתוף בעירוב מדובר זו בהלכה

מסכים שהוא בהנחה רק לבעלה מערבת האשה ובזה במבוי,

בפעולה מדובר בגמרא ואילו מפורשת התנגדות גילה אם ולא

רשותו את מהנכרי לשכור רצו החצר שדיירי היינו הפוכה,

שנועדה ופעולה המשותפת בחצר זכותו את ולהפקיע בחצר

גם להיעשות יכולה ישראל של משכנותם הנכרי את להפריד

כורחו הי"ב)בעל פ"ב לעיל משנה מגיד וראה רוקח, .(מעשה

ה'תשע"א אייר י"ג שלישי יום חצרות ועירובי תחומין עירובי

:„Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰éáeøò ìò ïéëøánL íLk§¥¤§¨§¦©¥¥

.ïéîeçz éáeøò ìò ïéëøáî Ck ,úBàBáî éôezLå úBøöç£¥§¦¥§¨§¨§¦©¥¥§¦

להתיר רק נועד והוא תחומין עירוב בעשיית מצוה שאין אף

'וציונו', כך על לברך ניתן אמה, לאלפיים מחוץ ההליכה את

על כן נעשה לתחום מחוץ לצאת נרצה שכאשר שנצטווינו היינו

חיוב שאין למרות ידיים נטילת על שמברכים כשם עירוב, ידי

ידיו ליטול חייב לאכול שכשרוצה אלא משנה)לאכול, .(מגיד

תחומין עירובי על לברך שאין וסובר חולק הראב"ד אך

מצוה לצורך אלא מערבים שאין ואף מצוה, בהם שאין משום

ה"ו) על(לעיל 'וציונו יאמר ואיך לעירוב נוגעת המצוה אין הרי ,

בכך. מצווה כשאינו עירוב' מצות

אינו אם לעשותו חיוב אין חצרות בעירובי שגם ולמרות

לגמרי התבטל חצרות שבעירובי כיון הרי בחצר, לטלטל רוצה

היא העירוב עשיית מתירו, העירוב שהרי בחצר, הטלטול איסור

היציאה איסור תחומין בעירובי אך עליו. לברך ויש התקנה עצם

מקום את 'מזיז' רק והעירוב עומד במקומו לתחום מחוץ

איסור היא התקנה שעיקר נמצא העירוב, למקום השביתה

עליו לברך אין ולכן העירוב, עשיית ולא לתחום מחוץ היציאה

א) פב, עירובין .(רש"ש

מצוה יש חצרות בעירובי הראב"ד: בדעת מפרשים ויש

שבת' ב'עונג פוגע בחצר הטלטול איסור כי עירוב לעשות

'עונג מונע אינו לתחום מחוץ יציאה איסור אך להתירו, ומצוה



נט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

עליו לברך ואין צרכיו את לאדם להתיר נועד והעירוב שבת'

י)(העמק ק, שאילתא .שאלה

על מברכים שאין מכך הראב"ד כדעת להוכיח יש ולכאורה

ורק מצוה שאינה משום מדרבנן, חובה שהיא אף הריאה בדיקת

האכילה. את לאדם להתיר באה

בעצם חיוב אין הריאה בבדיקת כי לומר, יש הרמב"ם ולדעת

לדעת נוכל (ואם טריפה היא אם לברר הכוונה אלא המעשה

חז"ל שתיקנו בעירוב אך בבדיקה), צורך אין אחר באופן זאת

עליו לברך יש מעשה שם)לעשות שאלה .(העמק

ה'תשע"א אייר י"ד רביעי יום הכיפורים יום עינויי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯Â˘Ú ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰,Ba õçøì øeñà̈¦§Ÿ

ì äåöîe .ìòáì Bà ,ìcðqä úà ìòðì Bà ,Ba Ceñì Bàìkî úaL ¨¦§Ÿ¤©©§¨¦§Ÿ¦§¨¦§Ÿ¦¨

àlà ïaø÷ Bà úøk ïéáiç ïéàå ...äiúLe äìéëàî úáBML Cøãk elà¥§¤¤¤¥¥£¦¨§¦¨§¥©¨¦¨¥¨§¨¤¨

ïékî ¯ ìòa Bà ìòð Bà Cñ Bà õçø íà ìáà ;äiúLe äìéëà ìò©£¦¨§¦¨£¨¦¨©¨¨©¨©©¦

.úecøî úkî BúBà©©©§

בדבר: ראשונים נחלקו

השאילתות דעת קסז)לפי אמנם(שאילתא הרמב"ם, בדעת והר"ן

על רק מוטל כרת העינוייםעונש שאר גם אך ושותה שאוכל מי

מהתורה. אסורים

התוספות לדעת א)אבל עז, א)והרא"ש(יומא סי' שאר(שם

מדרבנן. אלא אסורים אינם ושתיה, אכילה מלבד העינויים,

האדם האם הכיפורים? ביום העינוי גדר מהו לחקור: ויש

את 'ועניתם מצוות את לקיים כדי ולסבול להסתגף נדרש

והעדר מניעת היינו נפשותיכם' את ש'ועיניתם או נפשותיכם'

מהאדם? התענוג

מוולוזין הנצי"ב א)וכתב אות קסז לשאילתא שאלה שהוראת(העמק

נדרים: לגבי מהוראתה שונה הכיפורים יום לגבי 'עינוי' המילה

בברייתא מבואר הכיפורים יום ב)לגבי עד, אינו(יומא שאדם

תחת לשבת לדוגמה, נדרש, ואינו דבר בכל עצמו לצער מחוייב

מותר שם יושב כבר אם ואף בקור, לחילופין או קופחת שמש

הכיפורים ביום העינוי גדר כן, ואם נוח, יותר למקום לעבור לו

עשייתם שאי דברים חמישה קבעה והתורה התענוג, מניעת הוא

אלו דברים שרק להוכיח טורחת הגמרא ולכן העונג מניעת היא

המקרא. בלשון 'עינוי' מוגדרים

והימנעות להסתגף, היינו נפש' 'לענות נדרים לגבי ואילו

נפש. עינוי נחשבת אינה כיפור ביום כמו אחד יום וכד' מרחיצה

ה'תשע"א אייר ט"ו חמישי יום שני? ביו"ט מלאכה לעשות א"י לבן לומר רשאי חו"ל בן

:„Î ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïBLàøa äãìBpL äöéa¥¨¤§¨¨¦

.éðMa ìëàz ¯¥¨¥©¥¦

ישראל, בארץ מפעל בבעלותו שיש חו"ל בבן דנו הפוסקים

או חול, הוא שבא"י שני, ביו"ט במפעל שיעבדו רשאי האם

שאצלו המפעל בעל לצורך נעשית המלאכה כי אסור שהדבר

טוב? יום הוא

בראשון שנולדה ביצה זו: הלכה לפי להתיר שכתבו יש

היום אם נפשך': ו'ממה חול, בודאי מהם אחד כי בשני תאכל

הרי טוב יום השני ואם חול, למחרתו – טוב יום הראשון

טוב. ביום מותרת בחול שנולדה וביצה חול, הראשון

אסי רב לדעת ב)ואמנם ד, שבימינו(ביצה משום בשני אסורה

שני טוב ביום לנהוג עלינו זאת ולמרות ידועה החודש קביעות

וודאי טוב כיום נחשבים הימים ששני נמצא חכמים, מתקנת

רב כדעת נפסקה ההלכה אך היא(שם)מדרבנן, והתקנה מאחר כי

נהגו שהם וכשם מהם, יותר להחמיר אין אבותינו כמנהג לנהוג

כספק. הימים לשני להתייחס עלינו כך ספק בתורת רק כך

ועליו בחו"ל נמצא המפעל שבעל אף בעניינינו, גם וכך

לאחר לומר לו מותר ולכן מספק זה הרי שני, יו"ט לנהוג

והדבר בשבילו. מלאכה לעשות חול בוודאי הוא היום שאצלו

שבת, יום באיזה ומסתפק יישוב ממקום הרחוק לאדם דומה

לשלוח לו מותר אך לחומרא, כשבת יום בכל לנהוג שעליו

שבת זו אצלו כי בחול, בשבילו מלאכה לעשות לאחר הוראה

בוודאי חול הוא יום אותו שאצלו למי אך ידיעה מחוסר רק

בשבילו מלאכה לעשות ע"א)מותר סי' ח"ג או"ח משה .(אגרות

בימינו שאף חז"ל שקבעו מאחר כי כך, על חולקים ויש

בו לנהוג עלינו ספק, שאין אף בחו"ל ימים שני לנהוג צריך

כמו אסורה שני ביו"ט לנכרי אמירה שבחו"ל וכשם טוב, כיום

ואין ישראל. שבארץ ליהודי אמירה אסורה כך ראשון, ביו"ט

זה ואין מאחר בשני שמותרת בראשון שנולדה לביצה דומה זה

ומותרת ספק אלא ודאי טוב כאמור,i`ceaיום נפשך', 'ממה

כל על יו"ט ספק הוא כאילו בו לנהוג עלינו מקום מכל אך

לאחר אמירה איסור כולל ט"ו)דיניו, כלל שני, יו"ט הל' – יצחק .(שערי

ה'תשע"א אייר ט"ז שישי יום ביו"ט? בקידוש חייבות נשים מדוע

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰úaL ãaëì äåönL íLk§¥¤¦§¨§©¥©¨

.ãaëî 'ä LBã÷ì :øîàpL ;íéáBè íéîé ìk Ck ,dâpòìe§©§¨¨¨¨¦¦¤¤¡©¦§§ª¨

איגר הגר"ע א)כתב סי' פסקים, ימים(שו"ת, לכבד שהמצווה

חז"ל ודרשו לכם", תהיה "עצרת במצוות נכללת ולענגם טובים

ב) סח, כיון(פסחים בה חייבות אינן ונשים לכם", וחציו לה' "חציו

הר"ן לדעת ואף גרמא. שהזמן עשה מצוות א)שזו לד, (קדושין

ממלאכה השביתה רק זו הרי טוב, יום במצוות חייבות שנשים

בה שאין ושמחה עונג של עשה מצוות אבל לאו, גם בה שיש

בה. חייבת האשה אין לאו,

גם ולכן הן, מצוות שתי שמחה ומצוות ועונג כיבוד ומצוות

הל'הסוברים הרמב"ם)(לח"מ בדעת הי"ד פי"ד חייבתמעה"ק שאשה

היא הפת על סעודה אבל ויין בבשר החיוב היינו יו"ט, בשמחת

בה. חייבות אינן ונשים וכבוד, עונג מדין

פטורות נשים הדין שמעיקר לחדש הגרע"א רצה זה ולפי
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ה'תשע"א אייר י"א ראשון יום חכמים כבוד

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰áeLç íãà äéäL ét-ìò-óà©©¦¤¨¨¨¨¨

àeä äfL ,Bôeâa úaMä Cøöì ïäL íéøác úBNòì áiç ...øúBéa§¥©¨©£§¨¦¤¥§Ÿ¤©©¨§¤¤

.BãBák§

אברהם' סק"ב)ה'מגן ר"נ סי' הוא(או"ח ההלכה שטעם מפרש

הזקן אדמו"ר אך מבשלוחו', יותר בו 'מצוה סק"ב)משום קו"א (שם

הרמב"ם כתב כאן ואילו 'מצוה' רק הוא זה שדין ואומר חולק

"aiig.שבת בדיני מיוחד חיוב זהו ולדעתו בגופו", לעשות...

שמדין היינו כבודו", הוא "שזה במילים הרמב"ם כוונת וזו

בעצמו שבת לצורך דברים לעשות האדם על חובה שבת כבוד

חיוב אין כבוד לשם שאינן המצוות בשאר אך לכבדה, ובכך

בעצמו. לעשות

הגמרא מדברי לדבר א)וראיה מא, האמוראים(קידושין שגדולי

בו 'מצוה משום רק ואם לשבת, בהכנות בעצמם עוסקים היו

מלימודו להפסיק אסור אומנותו שתורתו מי הרי מבשלוחו' יותר

שחובה אלא אחרים? ידי על לעשותה שאפשר מצוה לקיים כדי

אפשר ואי לכבדה כדי שבת בצורכי בעצמו לעסוק אדם כל על

אחרים. ידי על זאת לעשות

ההלכה מבוארת ס"א)ובזה שם להכין(או"ח `cgשצריך xac

היה מבשלוחו' יותר בו 'מצוה מדין כי לכבדה, שבת מצרכי

להכין דברlkdצריך בעשיית גם ניכר השבת כבוד אבל בעצמו

אחד.

תעשה לא שדוחה הבריות כבוד 'גדול הלא מקשים: ויש

שבת צרכי מעשיית האמוראים נפטרו לא ומדוע שבתורה',

כבודם? לפי זה שאין משום בעצמם

והביאור:

השולחןֿערוך כל(שם)כתב ילמד אמוראים) (מאותם "ומהם

כבודי, אפגום לא יאמר ואל eceakאדם `ed df ikשמכבד

בכך אין מצוה בדבר שעוסק לכל ניכר שכאשר הרי השבת".

שהרואה משום פטור וכדומה אבידה ובהשבת כבוד, אלא בזיון

במצוה שעוסק יודע שם)אינו וביה"ל .(פמ"ג

ה'תשע"א אייר י"ב שני יום להפרדה שיתוף בין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰úáøòî íãà ìL BzLà¦§¤¨¨§¨¤¤

?øñBà ãöék ...åéìò úáøòî dðéà ¯ øñBà íà ...Bzòcî àlL Bì¤Ÿ¦©§¦¥¥¨§¨¤¤¨¨¥©¥

.íënò ózzLî éðéà Bà ,íënò áøòî éðéà :øîàL ïBâk§¤¨©¥¦§¨¥¦¨¤¥¦¦§©¥¦¨¤

הרא"ש ס"ט)לדעת פ"ז בעלה,(עירובין עבור לערב יכולה אשה

דיירי עם לערבו כדי חצרות' 'עירוב לצורך ממזונו לתת ויכולה

מסוימים בתנאים זאת, בה. ומוחה מתנגד הוא אם אפילו החצר

א) שס"ז, או"ח אדה"ז ש"ע .(ראה

לערב יכולה אשה שלפנינו, בהלכה הרמב"ם לדעת אך

אומר אם אבל רצונו, נגד זה שאין בתנאי ידיעתו ללא לבעלה

לערב. יכולה אינה רוצה שאינו בפירוש

בגמרא מהמסופר זה על מקשה א)והראב"ד פ, :(עירובין

'עירוב לעשות רצו זירא רבי של בשכנותו החצר דיירי

בחצר הגר שנכרי ומכיון נכרי, שומר גר היה בחצר חצירות'.

עירבו אם גם שבחצר, היהודים על הטלטול את אוסר המשותפת

בחצר זכותו את שישכרו עד ה"י)ביניהם, פ"ב ביקשו(לעיל –

ולא זכותו, את מהשומר לשכור לבקשתםהדיירים שסירב חר

של מאשתו זו זכות לשכור הם יכולים האם זירא רבי את שאלו

מדעתו", שלא מערבת אדם של "אשתו להם: והשיב השומר,

ולפי דעתו. ללא גם רשותו את להשכיר היא שיכולה דהיינו,

בעלה והרי האשה מעשי מועילים מה להקשות: יש הרמב"ם

רשותו את להשכיר רוצה שאינו במפורש דעתו גילה השומר

ליהודים?

והביאור:

או בחצר שכניו עם הדייר ושיתוף בעירוב מדובר זו בהלכה

מסכים שהוא בהנחה רק לבעלה מערבת האשה ובזה במבוי,

בפעולה מדובר בגמרא ואילו מפורשת התנגדות גילה אם ולא

רשותו את מהנכרי לשכור רצו החצר שדיירי היינו הפוכה,

שנועדה ופעולה המשותפת בחצר זכותו את ולהפקיע בחצר

גם להיעשות יכולה ישראל של משכנותם הנכרי את להפריד

כורחו הי"ב)בעל פ"ב לעיל משנה מגיד וראה רוקח, .(מעשה

ה'תשע"א אייר י"ג שלישי יום חצרות ועירובי תחומין עירובי

:„Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰éáeøò ìò ïéëøánL íLk§¥¤§¨§¦©¥¥

.ïéîeçz éáeøò ìò ïéëøáî Ck ,úBàBáî éôezLå úBøöç£¥§¦¥§¨§¨§¦©¥¥§¦

להתיר רק נועד והוא תחומין עירוב בעשיית מצוה שאין אף

'וציונו', כך על לברך ניתן אמה, לאלפיים מחוץ ההליכה את

על כן נעשה לתחום מחוץ לצאת נרצה שכאשר שנצטווינו היינו

חיוב שאין למרות ידיים נטילת על שמברכים כשם עירוב, ידי

ידיו ליטול חייב לאכול שכשרוצה אלא משנה)לאכול, .(מגיד

תחומין עירובי על לברך שאין וסובר חולק הראב"ד אך

מצוה לצורך אלא מערבים שאין ואף מצוה, בהם שאין משום

ה"ו) על(לעיל 'וציונו יאמר ואיך לעירוב נוגעת המצוה אין הרי ,

בכך. מצווה כשאינו עירוב' מצות

אינו אם לעשותו חיוב אין חצרות בעירובי שגם ולמרות

לגמרי התבטל חצרות שבעירובי כיון הרי בחצר, לטלטל רוצה

היא העירוב עשיית מתירו, העירוב שהרי בחצר, הטלטול איסור

היציאה איסור תחומין בעירובי אך עליו. לברך ויש התקנה עצם

מקום את 'מזיז' רק והעירוב עומד במקומו לתחום מחוץ

איסור היא התקנה שעיקר נמצא העירוב, למקום השביתה

עליו לברך אין ולכן העירוב, עשיית ולא לתחום מחוץ היציאה

א) פב, עירובין .(רש"ש

מצוה יש חצרות בעירובי הראב"ד: בדעת מפרשים ויש

שבת' ב'עונג פוגע בחצר הטלטול איסור כי עירוב לעשות

'עונג מונע אינו לתחום מחוץ יציאה איסור אך להתירו, ומצוה
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(אלא גרמא שהזמן עשה מצות שהיא טוב, ביום מקידוש

שהזמן עשה מצוות רוב לקיים שזהירות כמו לעצמן שמחמירות

גרמן).

גירסא הביא ה"ג) פי"ב זרה עבודה (הל' משנה' ה'לחם אך

התורה. מן טוב ביום בקידוש האשה חייבת ולפיה ברמב"ם

אף ביו"ט, הקידוש חובת שכל כיון זו גירסא דחה אמנם,

התורה מן אינה פכ"טלאנשים, שבת בהלכות משנה' ה'מגיד שכתב (וכפי

חייבותהי"ט) מדרבנן שעכ"פ היא, משנה' ה'לחם שדעת ומשמע .

טוב. ביום בקידוש

הזקן אדמו"ר כתב ס"ז)וכך רע"א סי' חייבות(או"ח "נשים :

סופרים, מדברי טוב וביום התורה, מן בשבת היום בקידוש

– ממנה פטורות נשים גרמא שהזמן עשה מצות שכל ואע"פ

את 'שמור ונאמר יום...', את 'זכור שנאמר חייבות היום בקידוש

בזכירה ישנו מלאכה) עשיית (איסור בשמירה שישנו כל יום..',

מדברי הוא טוב ביום "הקידוש שעצם ואף (קידוש)...".

דבר" לכל שבת של קידוש דיני כל לו יש ס"ד)סופרים...ֿ .(שם

'כל בו נאמר – מדרבנן היא הקידוש חובת אם גם כלומר,

בזכירה'. ישנו בשמירה שישנו

ה'תשע"א אייר י"ז קודש, שבת לעשה? ניתק ימצא' ובל יראה 'בל

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰àì' íeMî ä÷Bì Bðéà¥¤¦Ÿ

éãk ,Bönç Bà çñta õîç äð÷ ïk-íà-àlà 'àöné àì'å 'äàøé¥¨¤§Ÿ¦¨¥¤¨¦¥¨¨¨¥©¤©¦§§¥

.äNòî Ba äNòiL¤©£¤©£¤

בגמרא למלך': ה'משנה א)והקשה צה, שאין(פסחים אמרו,

לעשה, הניתק לאו שהוא כיון ימצא' ולא יראה 'לא על לוקים

'לא הלאוין את מתקנים שאור" "תשביתו מצוות קיום ידי שעל

בפסח חמץ שהקונה הרמב"ם כתב ומדוע ימצא', ולא יראה

הניתק 'לאו על לוקים אין והרי מעשה, בו שעשה משום לוקה

לעשה'?

המגיה גירסת(במשל"מ)והרב היתה לא הרמב"ם שלפני כתב

'בל על לוקים שאין חננאל, רבינו גירסת אלא שלפנינו הגמרא

עשה כן אם אך מעשה. בהם שאין משום ימצא' ובל יראה

לוקה. מעשה

ומדוע?

אדה"ז ב)מבאר ס"ק קס"א תמ"ו סי' ה'כסף(או"ח דברי פי על

לא(כאן)משנה' – לאוין שני על עובר לעין הנראה שבחמץ ,

לעשה, ניתק אם גם לאוין, שני יש וכאשר – ימצא ולא יראה

לאו רק לנתק העשה של בכוחו כי אחד, לאו על לוקים עדיין

אחד.

מבאר איגר כח)והגר"ע אות ה' מע' עובר(דרושים, יראה' 'בל על :

רק הלאו את יתקן 'תשביתו' של העשה ואילו ורגע רגע בכל

'בל על עוד יעבור לא החמץ את ישבית שכאשר ולהבא, מכאן

העבר.יר את לתקן העשה בכוח יהי' לא אבל אה',

פערלא רכ"ג)והגרי"פ דף לרס"ג, לסהמ"צ שלדעת(ביאור חידש

בניסן, בי"ד אלא אינו החמץ השבתת של העשה הרמב"ם

שכתב וזהו מבתיכם", שאור תשביתו הראשון ביום "אך ככתוב

הקודמת בשני(ה"ב)בהלכה עובר בפסח.. ברשותו חמץ "המניח

לא בניסן י"ד לאחר כי ועשה", לאוין "בשני כתב ולא לאוין",

רק עוברים ימצא" ולא יראה "לא הלאוין על ואילו העשה, חל

הפסח ימי ה"ח)בשבעת פ"ג משנה והעשה(מגיד שהלאו ומכיון .

לעשה. ניתק הלאו אין הזמן, באותו חלים אינם

zay zekld - xii` `"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn
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ּוׁשנים‡. הּתֹורה מן ׁשנים ּבׁשּבת, נאמרּו דברים ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה
- ׁשּבּתֹורה הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי

וׁשמֹור ּכבֹוד2זכֹור - הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ,4וענג3; ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ה' ולקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת וקראת מכּבד.5ׁשּנאמר: ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

לרחץ·. אדם על ׁשּמצוה חכמים, ׁשאמרּו זה ּכבֹוד? ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאיזהּו
הּׁשּבת. ּכבֹוד מּפני ׁשּבת, ּבערב ּבחּמין ורגליו ידיו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּפניו

ּבציצית ּפני6ּומתעּטף להקּבלת מיחל ראׁש, ּבכבד ויֹוׁשב , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹ
הראׁשֹונים וחכמים .הּמל לקראת יֹוצא ׁשהּוא ּכמֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשּבת,
ואֹומרים: ּומתעּטפים ׁשּבת, ּבערב ּתלמידיהן מקּבצין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהיּו

הּמלך ׁשּבת לקראת ונצא .7ּבֹואּו ְְְִֵֵֶֶַַַָ
מלּבּוׁש‚. יהיה ולא נקּיה. ּכסּות ׁשּילּבׁש - הּׁשּבת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹּומּכבֹוד

הּׁשּבת ּכמלּבּוׁש מׁשלׁשל8החל - להחליף לֹו אין ואם . ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָֹ
ועזרא9טּליתֹו החל. ּכמלּבּוׁש מלּבּוׁשֹו יהא ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ּבחמיׁשי10ּתּקן מכּבסים העם ׁשּיהּו הּׁשּבת.11, ּכבֹוד מּפני , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּומׁשּתה„. סעּדה לקּבע ּכבֹוד12אסּור מּפני ׁשּבת, ּבערב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ואףֿעלּֿפיֿכן13הּׁשּבת ;ׁשּתחׁש עד ולׁשּתֹות לאכל ּומּתר . ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

מּלקּבע ּולמעלה הּמנחה מן אדם ׁשּיּמנע הּׁשּבת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹמּכבֹוד
לאכל14סעּדה מתאּוה ּכׁשהּוא לּׁשּבת ׁשּיּכנס ּכדי ,15. ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

.‰צרי ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי ׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמסּדר
לכזית ואףֿעלּֿפי16אּלא ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

לכזית אּלא צרי ּוביציאתֹו.17ׁשאינֹו ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי ; ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּׁשּבת ּכבֹוד מּפני יֹום, מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן ויהיה18וצרי . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אּלּו ׁשּכל מּצעת; ּומּטה לאכל, ערּו וׁשלחן ּדלּוק, ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻנר
הן ׁשּבת .19לכבֹוד ְִֵַָ

.Âלּקח ּדרּכֹו ואין ּביֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
חּיב - ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדברים
ּכבֹודֹו. הּוא ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהן ּדברים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
לבּׁשל העצים מפּצל ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמים
ּגֹודל אֹו ּבׂשר, מֹולח אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהן ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן;
וקֹונה יֹוצא ׁשהיה מי ּומהן נרֹות; מדליק אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפתילֹות,
ׁשאין אףֿעלּֿפי ּומׁשקה, מּמאכל הּׁשּבת לצר ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹדברים

ּבכ מׁשּבחּדרּכֹו זה הרי - זה ּבדבר הּמרּבה וכל .20. ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
.Êחכמים ׁשאמרּו זהּו ענג? ּתבׁשיל21איזהּו לתּקן ׁשּצרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהפלגת1) ההלכות ונסתיימו ועינוגו. השבת כבוד מפני מלעשותם המוזהרים והדברים הם. מה ועינוגו השבת כבוד חיובי בו נתבארו
ומכופל. צב.) סמן תהילים במדרש (ראה כפול ושכרה מאוד חמורה מצוה והיותו השבת מצוות הראשונות2)מעלת בדברות זכור

והיא י"ב) פסוק ה', פרק (דברים האחרונות בדברות ושמור א') הלכה כ"ט פרק (למעלה קידוש מצות והיא ח') פסוק כ' פרק (שמות
מלאכה". כל תעשה "לא כתב3)מצות וכן בסמוך רבינו שביאר כמו השבת כבוד לצורך להכין השבת קודם השייכים הענינים הם

תקכ"ט. חיים באורח מוילנה אליהו רבינו כתב4)הגאון וכן בסמוך רבינו שביאר כמו השבת, לצורך עצמו בשבת השייכים ענינים
שם. מוילנה אותו".5)הגאון ויקדש השביעי יום את אלקים "ויברך ג') פסוק ב' פרק (בראשית שנאמר כמו השבת "כך6)הוא

בסדינין ויושב ומתעטף ורגליו, ידיו פניו ורוחץ חמים) (=מים חמין מליאה עריבה לו מביאים אלעאי, בר' יהודה רבי של מנהגו היה
ב'). עמוד כ"ה דף שבת (מסכת צבאות" ה' למלאך ודומה ונצא7)המצוייצין "בואו כתוב: ושם א'. עמוד קי"ט דף שבת מסכת

"מלך". של תרגום והוא משנה) במגיד הוא (וכן מלכא" שבת "לקראת רבינו גרסת היתה כנראה אבל המלכה" שבת לקראת
עמוד8) קי"ג דף ובשבת בחול". כמו נראה יהא שלא נקיה ובכסות נאים במלבושים "וכבדתו ב') פרק (בראשית תנחומא במדרש

לשבת מיוחדים בגדים לה שהיו רות על חכמים אמרו וכן חול" של כמלבושך שבת של מלבושך יהא שלא "וכבדתו אמרו: א'.
ז'). הלכה ח' פרק פאה מסכת מן9)(ירושלמי בגדיהם לסלק צריכים ואינם בביתם היושבים העשירים מדת והוא ארוכים, "שיראו

שם). שבת במסכת (רש"י הוא" שבת וכבוד מלאכה, בשביל ב'.10)הארץ עמוד פ"ב דף קמא בבא שבת,11)מסכת בערב ולא
.[10 הערה ג' עמ' ב' חלק קטן מועד על ידידיה רבינו בשיטת [וראה אברהם). (מגן שבת בצרכי להתעסק פנויים שיהיו כדי

א').12) הלכה א' פרק כתובות מסכת (ירושלמי ודומיהן אירוסין סעודת כגון בחול, לעשות רגיל שאין כזה יתבטל13)משתה שלא
דרשות דורש (כשהחכם בשבת סעודתה קבעה אחת בירושלים, היו משפחות שתי יוחנן, רבי "אמר – שבת. סעודת צרכי מהכנת
(מסכת נעקרו" ושתיהן שבת. בערב סעודתה קבעה ואחת לאחר) או הסעודה להקדים להם והיה בסעודה, יושבים והם בשבת לרבים

ב'). עמוד ל"ח דף למעלה).14)גיטין (וראה חול בימות בה שנוהג למנחה15)רגילה והכוונה ב' עמוד צ"ט דף פסחים מסכת
המגיד). הרב ג'. פרק תפילה בהלכות רבינו שכתב מה (ראה ולמעלה ומחצה שעות מתשע שהוא קי"ט16)קטנה, דף שבת מסכת

ב'. המלווה17)עמוד כאדם כבוד, דרך ביציאתה ללוותה הוא שבת שמכבוד מלכה", "מלוה סעודת הנקראת והיא שם. שבת מסכת
(רש"י). העיר מן בצאתו המלך רסב).18)את (או"ח הכנסת מבית בבואו ומסודר ערוך שימצאנו יהודה19)כדי בר' יוסי "רבי

ושלחן דלוק נר ומצא לביתו, וכשבא רע, ואחד טוב אחד לביתו, הכנסת מבית שבת בערב לאדם לו מלוין השרת מלאכי שני אומר,
"ומטה שם). שבת (מסכת כרחו" על אמן עונה רע ומלאך כך, אחרת לשבת שתהא רצון יהי אומר: טוב מלאך מוצעת, ומטה ערוך

(רסב) והב"ח הקדמונים. בימים מנהגם היה שכך הסעודה, בשעת עליה שיושבים המטה היינו עליהמוצעת ששוכב המטה שגם כתב
ולא לאכול הוא הערוך השלחן שרק משמע – מוצעת" ומטה לאכול ערוך "ושלחן כתב שהרי רבינו מדברי נראה [וכן מוצעת תהיה

המאירי]. בשם שם שכתבנו ומה ג' הלכה אישות מהלכות י"ג בפרק וראה המוצעת. יותר20)המטה בו מצוה יוסף רב "אמר
ב'). עמוד מ"א דף קידושין יותר. שכר מקבל במצוה גופו עוסק (שאם ב'.21)מבשלוחו" עמוד קי"ח דף שבת מסכת

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו - שנתארך דרך הילוכו יותר על הרגיל עד שהגיע לידי - בו כותב אשר עבר לחנות 

חדשה, ולעת עתה אינו רואה הצלחה בפרנסתו והוא במקצוע - חייט.

מסתמא יודע מענין הפרשת מעשר מהריוח, ובפרט כשיש דוחק בפרנסה צריך להרבות בצדקה, 

יום  בכל  הוא  ומזמנים המסוגלים  פעמים,  ולחלק את הצדקה בכמה  פחות ממעשר,  לא  אופן  בכל  אבל 

חול קודם תפלת הבוקר. וכן מהנכון לבדוק את התפילין שלו, וישאל אצל רב, באם פתח החנות שלו חייב 

צריך שיהי'  עכ"פ  אזי  במזוזה,  חייבת  אין החנות  ובאם  באופן הכשר,  מזוזה כשרה  יקבע  ואז  במזוזה, 

מצוים שם בחנותו סידור ותהלים.

בחורים  הק' תפארת  בתורה  בלימוד  ויוסיף  פרנסתו  ומנהיגו  עולם  בורא  ירחיב  רצון אשר  ויהי 

בזמנים הפנוים וגם על ידידיו ישפיע שגם הם יעשו ככה וזכות הרבים מסייעתו.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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ּוׁשנים‡. הּתֹורה מן ׁשנים ּבׁשּבת, נאמרּו דברים ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָארּבעה
- ׁשּבּתֹורה הּנביאים. ידי על מפרׁשין והן סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּדברי

וׁשמֹור ּכבֹוד2זכֹור - הּנביאים ידי על וׁשּנתּפרׁשּו ,4וענג3; ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ה' ולקדֹוׁש ענג, לּׁשּבת וקראת מכּבד.5ׁשּנאמר: ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

לרחץ·. אדם על ׁשּמצוה חכמים, ׁשאמרּו זה ּכבֹוד? ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאיזהּו
הּׁשּבת. ּכבֹוד מּפני ׁשּבת, ּבערב ּבחּמין ורגליו ידיו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּפניו

ּבציצית ּפני6ּומתעּטף להקּבלת מיחל ראׁש, ּבכבד ויֹוׁשב , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹ
הראׁשֹונים וחכמים .הּמל לקראת יֹוצא ׁשהּוא ּכמֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשּבת,
ואֹומרים: ּומתעּטפים ׁשּבת, ּבערב ּתלמידיהן מקּבצין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהיּו

הּמלך ׁשּבת לקראת ונצא .7ּבֹואּו ְְְִֵֵֶֶַַַָ
מלּבּוׁש‚. יהיה ולא נקּיה. ּכסּות ׁשּילּבׁש - הּׁשּבת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹּומּכבֹוד

הּׁשּבת ּכמלּבּוׁש מׁשלׁשל8החל - להחליף לֹו אין ואם . ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָֹ
ועזרא9טּליתֹו החל. ּכמלּבּוׁש מלּבּוׁשֹו יהא ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ּבחמיׁשי10ּתּקן מכּבסים העם ׁשּיהּו הּׁשּבת.11, ּכבֹוד מּפני , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּומׁשּתה„. סעּדה לקּבע ּכבֹוד12אסּור מּפני ׁשּבת, ּבערב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ואףֿעלּֿפיֿכן13הּׁשּבת ;ׁשּתחׁש עד ולׁשּתֹות לאכל ּומּתר . ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻ

מּלקּבע ּולמעלה הּמנחה מן אדם ׁשּיּמנע הּׁשּבת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹמּכבֹוד
לאכל14סעּדה מתאּוה ּכׁשהּוא לּׁשּבת ׁשּיּכנס ּכדי ,15. ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

.‰צרי ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי ׁשּבת, ּבערב ׁשלחנֹו אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמסּדר
לכזית ואףֿעלּֿפי16אּלא ׁשּבת, ּבמֹוצאי ׁשלחנֹו מסּדר וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

לכזית אּלא צרי ּוביציאתֹו.17ׁשאינֹו ּבכניסתֹו לכּבדֹו ּכדי ; ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּׁשּבת ּכבֹוד מּפני יֹום, מּבעֹוד ּביתֹו לתּקן ויהיה18וצרי . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אּלּו ׁשּכל מּצעת; ּומּטה לאכל, ערּו וׁשלחן ּדלּוק, ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻנר
הן ׁשּבת .19לכבֹוד ְִֵַָ

.Âלּקח ּדרּכֹו ואין ּביֹותר, חׁשּוב אדם ׁשהיה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
חּיב - ׁשּבּבית ּבמלאכֹות להתעּסק ולא הּׁשּוק מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּדברים
ּכבֹודֹו. הּוא ׁשּזה ּבגּופֹו, הּׁשּבת לצר ׁשהן ּדברים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹות
לבּׁשל העצים מפּצל ׁשהיה מי מהם - הראׁשֹונים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמים
ּגֹודל אֹו ּבׂשר, מֹולח אֹו מבּׁשל, ׁשהיה מי ּומהן ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן;
וקֹונה יֹוצא ׁשהיה מי ּומהן נרֹות; מדליק אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּפתילֹות,
ׁשאין אףֿעלּֿפי ּומׁשקה, מּמאכל הּׁשּבת לצר ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹדברים

ּבכ מׁשּבחּדרּכֹו זה הרי - זה ּבדבר הּמרּבה וכל .20. ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
.Êחכמים ׁשאמרּו זהּו ענג? ּתבׁשיל21איזהּו לתּקן ׁשּצרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהפלגת1) ההלכות ונסתיימו ועינוגו. השבת כבוד מפני מלעשותם המוזהרים והדברים הם. מה ועינוגו השבת כבוד חיובי בו נתבארו
ומכופל. צב.) סמן תהילים במדרש (ראה כפול ושכרה מאוד חמורה מצוה והיותו השבת מצוות הראשונות2)מעלת בדברות זכור

והיא י"ב) פסוק ה', פרק (דברים האחרונות בדברות ושמור א') הלכה כ"ט פרק (למעלה קידוש מצות והיא ח') פסוק כ' פרק (שמות
מלאכה". כל תעשה "לא כתב3)מצות וכן בסמוך רבינו שביאר כמו השבת כבוד לצורך להכין השבת קודם השייכים הענינים הם

תקכ"ט. חיים באורח מוילנה אליהו רבינו כתב4)הגאון וכן בסמוך רבינו שביאר כמו השבת, לצורך עצמו בשבת השייכים ענינים
שם. מוילנה אותו".5)הגאון ויקדש השביעי יום את אלקים "ויברך ג') פסוק ב' פרק (בראשית שנאמר כמו השבת "כך6)הוא

בסדינין ויושב ומתעטף ורגליו, ידיו פניו ורוחץ חמים) (=מים חמין מליאה עריבה לו מביאים אלעאי, בר' יהודה רבי של מנהגו היה
ב'). עמוד כ"ה דף שבת (מסכת צבאות" ה' למלאך ודומה ונצא7)המצוייצין "בואו כתוב: ושם א'. עמוד קי"ט דף שבת מסכת

"מלך". של תרגום והוא משנה) במגיד הוא (וכן מלכא" שבת "לקראת רבינו גרסת היתה כנראה אבל המלכה" שבת לקראת
עמוד8) קי"ג דף ובשבת בחול". כמו נראה יהא שלא נקיה ובכסות נאים במלבושים "וכבדתו ב') פרק (בראשית תנחומא במדרש

לשבת מיוחדים בגדים לה שהיו רות על חכמים אמרו וכן חול" של כמלבושך שבת של מלבושך יהא שלא "וכבדתו אמרו: א'.
ז'). הלכה ח' פרק פאה מסכת מן9)(ירושלמי בגדיהם לסלק צריכים ואינם בביתם היושבים העשירים מדת והוא ארוכים, "שיראו

שם). שבת במסכת (רש"י הוא" שבת וכבוד מלאכה, בשביל ב'.10)הארץ עמוד פ"ב דף קמא בבא שבת,11)מסכת בערב ולא
.[10 הערה ג' עמ' ב' חלק קטן מועד על ידידיה רבינו בשיטת [וראה אברהם). (מגן שבת בצרכי להתעסק פנויים שיהיו כדי

א').12) הלכה א' פרק כתובות מסכת (ירושלמי ודומיהן אירוסין סעודת כגון בחול, לעשות רגיל שאין כזה יתבטל13)משתה שלא
דרשות דורש (כשהחכם בשבת סעודתה קבעה אחת בירושלים, היו משפחות שתי יוחנן, רבי "אמר – שבת. סעודת צרכי מהכנת
(מסכת נעקרו" ושתיהן שבת. בערב סעודתה קבעה ואחת לאחר) או הסעודה להקדים להם והיה בסעודה, יושבים והם בשבת לרבים

ב'). עמוד ל"ח דף למעלה).14)גיטין (וראה חול בימות בה שנוהג למנחה15)רגילה והכוונה ב' עמוד צ"ט דף פסחים מסכת
המגיד). הרב ג'. פרק תפילה בהלכות רבינו שכתב מה (ראה ולמעלה ומחצה שעות מתשע שהוא קי"ט16)קטנה, דף שבת מסכת

ב'. המלווה17)עמוד כאדם כבוד, דרך ביציאתה ללוותה הוא שבת שמכבוד מלכה", "מלוה סעודת הנקראת והיא שם. שבת מסכת
(רש"י). העיר מן בצאתו המלך רסב).18)את (או"ח הכנסת מבית בבואו ומסודר ערוך שימצאנו יהודה19)כדי בר' יוסי "רבי

ושלחן דלוק נר ומצא לביתו, וכשבא רע, ואחד טוב אחד לביתו, הכנסת מבית שבת בערב לאדם לו מלוין השרת מלאכי שני אומר,
"ומטה שם). שבת (מסכת כרחו" על אמן עונה רע ומלאך כך, אחרת לשבת שתהא רצון יהי אומר: טוב מלאך מוצעת, ומטה ערוך

(רסב) והב"ח הקדמונים. בימים מנהגם היה שכך הסעודה, בשעת עליה שיושבים המטה היינו עליהמוצעת ששוכב המטה שגם כתב
ולא לאכול הוא הערוך השלחן שרק משמע – מוצעת" ומטה לאכול ערוך "ושלחן כתב שהרי רבינו מדברי נראה [וכן מוצעת תהיה

המאירי]. בשם שם שכתבנו ומה ג' הלכה אישות מהלכות י"ג בפרק וראה המוצעת. יותר20)המטה בו מצוה יוסף רב "אמר
ב'). עמוד מ"א דף קידושין יותר. שכר מקבל במצוה גופו עוסק (שאם ב'.21)מבשלוחו" עמוד קי"ח דף שבת מסכת
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ׁשל22ׁשמן ממֹונֹו לפי הּכל - לׁשּבת מבׂשם ּומׁשקה ּביֹותר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
רּבים מאכלים ּובתּקּון ׁשּבת ּבהֹוצאת הּמרּבה וכל ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָאדם.

מׁשּבח זה הרי - לא23וטֹובים אפּלּו - מׂשגת ידֹו אין ואם . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ענג זה הרי ׁשּבת, ּכבֹוד מּׁשּום ּבֹו וכּיֹוצא ׁשלק אּלא ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹעׂשה

ּכדי24ׁשּבת מאחרים ולׁשאל לעצמֹו להצר חּיב ואינֹו . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ
ּבׁשּבת ּבמאכל הראׁשֹונים25להרּבֹות חכמים אמרּו עׂשה26. : ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָ
חל לּברּיֹות27ׁשּבּת ּתצטר ואל ,28. ְְְְִִֵַַַַָֹ

.Áצרי - ּכׁשּבת ימיו ּכל והרי ועׁשיר, ענג ׁשהיה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי
- לׁשּנֹות אפׁשר אי ואם החל. מּמאכל ׁשּבת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹלׁשּנֹות

האכילה זמן מאחר29מׁשּנה - להקּדים רגיל היה אם :30, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
מקּדים. - לאחר רגיל היה ְְְִִִֵַַָָָואם

.Ëּבׁשּבת סעּדֹות ׁשלׁש לאכל אדם ערבית,31חּיב אחת : ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּבמנחה ואחת ׁשחרית, סעּדֹות32ואחת ּבׁשלׁש להּזהר וצרי . ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻ

מן הּמתּפרנס עני, ואפּלּו ּכלל. מהן יפחת ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאּלּו,
סעּדֹות ׁשלׁש סֹועד מרב33הּצדקה, חֹולה היה ואם . ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻ
מתעּנה ׁשהיה אֹו מּׁשלׁש35ּתמיד34האכילה, ּפטּור - ְֲִִִִֶֶַָָָָָָָ

הּיין36סעּדֹות על מּׁשלׁשּתן סעּדה ּכל לקּבע וצרי .37, ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֹֻֻ
ּכּכרֹות ׁשּתי על טֹובים38ולבצע ּבימים וכן .39. ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹ

.Èלֹו הּוא ענג - ּבׁשּבת יין ּוׁשתּית ּבׂשר והּוא,40אכילת . ְְֲִִִֶַַַַָָָָֹ
מׂשגת ידֹו ּבׁשּבת41ׁשהיתה הּיין על סעּדה לקּבע ואסּור . ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

הּמדרׁש ּבית ּבׁשעת טֹובים מנהג42ּובימים היה ּכ אּלא . ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּומּוסף ׁשחרית ּבׁשּבת אדם מתּפּלל הראׁשֹונים: ְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָהּצּדיקים
לבית ויל ׁשנּיה, סעּדה ויסעד לביתֹו ויבֹוא הּכנסת, ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻּבבית
ּכ ואחר מנחה, ויתּפּלל הּמנחה, עד ויׁשנה יקרא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּמדרׁש,
מֹוצאי עד ויׁשּתה ויאכל הּיין, על ׁשליׁשית סעּדה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֻיקּבע

ַָׁשּבת.
.‡Èמּׁשלׁש יֹותר ׁשּבתֹות ּבערבי ׁשּיהּל לאדם לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָאסּור

לביתֹו43ּפרסאֹות ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום, רב,44מּתחּלת הּיֹום ועֹוד ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָ
לׁשּבת סעּדה אנ45ויכין אין ׁשהרי ׁשהּיֹום; יֹודעין ּביתֹו ׁשי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

אצל מתארח היה אם לֹומר צרי ואין לֹו. להכין ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיבֹוא
הראּוי ּדבר להן הכינּו ׁשּלא מּפני מבּיׁשן, ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאחרים;

ְְִלאֹורחין.
.·Èלהתעּנֹות רחמים46אסּור ּולבּקׁש ּולהתחּנן ולזעק ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ

ּומתריעין מתעּנין ׁשהּצּבּור הּצרֹות, מן ּבצרה ואפּלּו ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת.
ּבׁשּבת מתריעין ולא מתעּנין אין - ּבימים47עליהן ולא , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

חּוץ אֹו48טֹובים; ּומּזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשהּקיפּוה מעיר ְִִִִִֵֵֶַָָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכן22) מהנשים". אפילו נעלם לא והאליה הטמון ברכות:"ואכילת למסכת המפתח לספר בהקדמתו גאון נסים רב בדברי הוא [כן
ולהשמין"]. השבת את ולענג ולהטמין, לבשל "ולהזמין, דשבת: ג' בפרק רז"ה מראש23)כתב לו קצובין אדם של מזונותיו "כל

דף ביצה (מסכת לו" מוסיפין הוסיף ואם לו, פוחתין פחת שאם תורה, לתלמוד בניו והוצאת טוב, ויום שבת מהוצאת חוץ השנה,
א'). עמוד ב'.24)ט"ז עמוד קי"ח דף שבת משמנים25)מסכת אכלו לכו י') פסוק ח' פרק (נחמה "כתוב חכמים שאמרו ומה

הוא ברוך הקדוש אמר מעוזכם, היא ה' חדות כי תעצבו ואל לאדוננו, היום קדוש כי לו נכון לאין מנות ושלחו ממתקים ושתו
תחת כסף לו שאין רק חובו, לפרוע משכנות לו כשיש היינו - פורע", ואני בי והאמינו היום קדושת וקדשו עלי לוו בני, לישראל,
תבשילין. בתוספת השבת את לכבד כדי החול ימות בשאר אכילתו לצמצם חייב כן פי על ואף ב'). עמוד ט"ו דף ביצה (תוספות ידו

א'.26) עמוד קי"ב דף פסחים החול.27)מסכת בימות כמו סעודות בשתי ודיו בצמצום סעודותיו מקופה28)שיאכל ליטול
(טור החול מבימות יותר בשבת לפרנסו הצדקה גבאי על חובה מוטלת אז החול, ימות כל גם לקופה שנצרך מי אבל צדקה. של

ט'. הלכה להלן וראה רמ"ב), השבת.29)או"ח לכבוד שהוא בסעודתו היכר שיהא כדי א'. עמוד קי"ט קף שבת אבל30)מסכת
רפ"ח). סימן או"ח (שו"ע שבת מעונג ויתבטל ירעב שלא מדאי יותר בשבת,31)לא סעודות שלש לאכול אדם חייב רבנן, "תנו

מכאן היום, פעמים שלש – בשדה" תמצאוהו לא היום לה', היום שבת כי היום, "אכלוהו כ"ה) פסוק ט"ז פרק (שמות שנאמר
סעודות). ארבע שהצריך חידקא רבי על החולקים רבנן לדעת ב' עמוד קי"ז דף שבת (מסכת בשבת" סעודות ויש32)לשלש

המגיד). (הרב סעודות שלש בשבת לאכול רק והעיקר הללו, בזמנים חיוב שאין וראה33)אומרים ז' משנה ח' פרק פאה מסכת
ז'. הלכה י"ב.34)למעלה בהלכה ולהלן תענית) מהלכות א' בפרק (ראה חלום תענית "תמיד"35)כגון תיבת חסרה בכ"י

משנה. בכסף אינה36)וראה היין על קידוש חובת אבל שלישית. בסעודה גם יין שישתה והיינו ב' עמוד מ"ב דף ברכות מסכת
(כ"מ). ובלילה ביום היין37)אלא על קידוש חובת אבל שלישית. בסעודה גם יין שישתה והיינו ב' עמוד מ"ב דף ברכות מסכת

(כ"מ). ובלילה ביום אלא כ"ב)38)אינה פסוק ט"ז פרק (שמות דכתיב בשבת, ככרות שתי על לבצוע אדם חייב אבא רבי "אמר
דף שבת (מסכת כתיב "לקטו" אמר: מהם, אחד ובצע הברכה בשעת ככרות שתי שאחז לרב ראיתי אשי: רב ואמר משנה", "לחם
בתשובת וכתב כן. הכריעו לא הפוסקים כל אבל משנה, לחם צריך אין שלישית שבסעודה כתב הלקט שבלי ובס' ב'). עמוד קי"ז

ברכות (מסכת שמבואר בזה, די ככר וחצי אחד שלם ככר רק לו יש שאם יעקב, תרישבות ופלגא משמורה ב') עמוד ג' דף
לשתים. נחשבים וחצי ככר כן כמו להו, חשיב משנה39)משמורות לחם להם היה טוב יום ובערב המן ירד לא טוב ביום שגם

בשלח). המכילתא מדברי ב' עמוד ב' דף ביצה מסכת מצוה40)(תוספות – עונג שהוא שכיון א'. עמוד קי"ט דף שבת מסכת
א'. בהלכה למעלה וראה עונג". לשבת "וקראת י"ג): פסוק נ"ח פרק (ישעיה נאמר שהרי בשבת, הלכה41)לעשותו למעלה ראה

ד'.42)ז'. בהלכה למעלה והובאה ב' עמוד ל"ח דף גיטין ארבעה43)מסכת – פרסה וכל ב' עמוד מ"ד דף סוכה מסכת
אמה. אלפים שמונת שהן ברגל44)מילין, פרסאות שלש הילוך זמן משך בה שיש דרך לנסוע אסור ברכבת או בעגלה וכשמהלך

רמט). ב'.45)(ב"ח עמוד ל"א דף ברכות ומסכת ב' עמוד ס"ח דף פסחים ולהריע46)מסכת לזעוק התורה מן עשה ש"מצות
מהלכות א' בפרק (רבינו ". . . צרה כל על להתענות סופרים מדברי ומצוה . . . הצבור על תבא שלא צרה כל על בחצוצרות

נפש,47)תענית). פקוח בפני העומד דבר לך שאין ב') (פרק רבינו כתב כבר הצלה, לענין אבל ותרועות, תענית לענין זה וכל
מישראל. יחיד אפילו להציל שבת א'.48)ומחללין עמוד י"ט דף תענית במסכת משנה
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הּמּטרפת ספינה אֹו ּבׁשּבת50ּבּים49נהר, עליהן ׁשּמתריעין - ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
רחמים.51לעזרן עליהן ּומבקׁשין ּומתחּננין , ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ

.‚Èּפחֹות ּומּזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִֵֵֶַַָָָָָאין
הּׁשּבת קדם ימים אנׁשי52מּׁשלׁשה ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

אין ּבׁשּבת. ּוטרּודים מבהלים יהיּו ולא עליהן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹהּמלחמה
ּכדי53מפליגין הּׁשּבת; קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבספינה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

מּדי יֹותר יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ּדעּתֹו .54ׁשּתתיּׁשב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ּופֹוסק ׁשּבת. ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג - מצוה עּמֹו55ולדבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשֹובת ואינֹו לצידֹון56לׁשּבת, ּומּצר אפּלּו57. - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָֹֹ
ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום ׁשּבת. ּבערב להפליג מּתר הרׁשּות ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלדבר

מפליגין אין - ּכלל ׁשּבת ּבערב .58יפליג ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
.„Èהּוא ׁשּבת מענג - הּמּטה עֹונת59ּתׁשמיׁש לפיכ . ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ללילי ׁשּבת מּלילי מׁשּמׁשין הּבריאים, חכמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָּתלמידי
לא60ׁשּבת ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ּבתּולה לבעל ּומּתר . ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻ

לּה צער מּׁשּום ולא חֹובל .61מּׁשּום ְִִֵַַָֹ
.ÂËמׁשּתיהן אחת ּכל - ּומּזלֹות ּכֹוכבים ועבֹודת ְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָהּׁשּבת

הּתֹורה מצֹות ּכל ׁשאר ּכנגד האֹות62ׁשקּולה היא והּׁשּבת . ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ
העֹובר ּכל ,לפיכ לעֹולם. ּוביננּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשּבין
אבל יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא הרי - הּמצֹות ׁשאר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָעל
ּכֹוכבים עבֹודת ּכעֹובד הּוא הרי - ּבפרהסיא ׁשּבת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָהמחּלל
ּדבריהם. לכל ּומּזלֹות ּכֹוכבים ּכעֹובדי ּוׁשניהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּזלֹות,
ּזאת, יעׂשה אנֹוׁש אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלפיכ
הּׁשֹומר וכל וגֹומר. מחּללֹו ׁשּבת ׁשמר ּבּה, יחזיק ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּובןֿאדם
ּכבר - ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹאת
הּצפּון הׂשכר על יתר הּזה ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה ְְֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹמפרׁש
על והרּכבּתי ה', על ּתתעּנג אז ׁשּנאמר: הּבא, ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָָָָלעֹולם
ּדּבר. ה' ּפי ּכי ,אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ, ְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבמתי
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הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ּובאּור
הלכותעירובין
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לעצמֹו‡. ּבבית מהם אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר
החצר, ּבכל לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻ
רׁשּות החצר ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּומּבּתים
לֹו ׁשּיׁש ּבמבֹוי הּדין וכן ּבכּלּה. לטלטל ּומּתר אחת, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻהּיחיד
ּבכּלֹו, לטלטל מּתרים הּמבֹוי ּבני ּכל ׁשּיהיּו קֹורה, אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻלחי
רׁשּות הּמבֹוי ׁשּכל לחצרֹות; ּומּמבֹוי לּמבֹוי, ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָּומחצרֹות
ּגבֹוהה חֹומה מּקפת ׁשהיא ּבמדינה הּדין וכן הּוא. ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻהּיחיד
ׁשּכּלּה ּבּלילה, וננעלֹות ּדלתֹות לּה ׁשּיׁש טפחים, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻעׂשרה

ּתֹורה. ּדין הּוא זה היא. הּיחיד ְִִִֶַָָרׁשּות
ּברׁשּות·. לטלטל לׁשכנים אסּור סֹופרים מּדברי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָאבל

הּׁשכנים ּכל ׁשּיערבּו עד ּבדיֹורין, חלּקה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּיחיד
הּמדינה. ואחד מבֹוי, ואחד חצר, אחד ׁשּבת. מערב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּכּלן

ּדינֹו. ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה ְְִֵֶַַָָָֹֹודבר
מחּצה‚. ׁשהּקיפּוהּו מחנה אֹו סּכֹות אֹו אהלים יֹוׁשבי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻוכן

ׁשּירא אבל ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל מאהל מטלטלין אין -ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
מאהל מֹוציאין אּלא לערב, צריכין אין - מחּצה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהּקיפה
אהלים אֹותן ואין מערבין, ּכּלן ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹֹֻלאהל

להן. ְִֶָקבּועין
העם„. יטעּו ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹּומּפני

הּמדינה לרחֹובֹות החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר ּכׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻויאמרּו:
מן להֹוציא מּתר ּכ לחצרֹות, מהם ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוׁשוקיה
ויחׁשבּו, לּמדינה; הׂשדה מן ּולהכניס לׂשדה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמדינה
הן הרי לּכל, רׁשּות והן הֹואיל - והרחֹובֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּׁשוקים
רׁשּות הן ּבלבד ׁשהחצרֹות ויאמרּו, וכּמדּברֹות; ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹּכׂשדֹות
להֹוציא וׁשּמּתר מלאכה ההֹוצאה ׁשאין וידּמּו, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּיחיד;

הרּבים. לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַָָּולהכניס
ויאחז‰. ּבדיֹורין, ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפיכ

מקֹום מּמּנה ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּנחׁשב - לּבּתים חצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻֻּברׁשּות
לרּבים, רׁשּות הּוא ּכאּלּו ּבֹו ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום ְְִִֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
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להשתבר.49) וקרובה ואילך טורפה כ"ד.50)שהסער הלכה ב' פרק למעלה הלכה51)ראה תענית מהלכות א' בפרק [ראה
כאן]. לפרש יש וכן ולהצילן". אותם לעזור – אלא תוקעין "אין שכתב: עמהן52)ו' "ועושין א'. עמוד י"ט דף שבת מסכת

מלחמת בין מצוה מלחמת בין בשבת, ואפילו רדתה, עד כ') פסוק כ' פרק (דברים שנאמר בשבת, ואפילו ויום יום בכל מלחמה
מלכים). מהלכות ו' פרק (רבינו מפליגין".53)הרשות" אין זה "ומפני הגירסא ובכ"י שם. שבת המפליגים54)מסכת שכל לפי

שלשה עד חוזרת רוחם ואין הספינה, מנענוע משתבר וגופם וסת ושנוי ובלבול צער הראשונים ימים בג' להם יש המלוחים בימים
בשבת.55)ימים. שישבות הנכרי עם הגוי.56)ומתנה ישבות לא כך אחר אחד.57)אם יום מהלך אלא ביניהן שאין
מוסר58) בני "שמע ח') פסוק א' פרק (משלי שנאמר לבטלו, אסור זה, מנהג אבותם שקבלו שכיון ב' עמוד נ' דף פסחים מסכת

אמך". תורת תטוש ואל ב'.59)אביך עמוד ס"ב דף כתובות ג')60)מסכת פסוק א' פרק (תהילים הכתוב על דרשו חכמים
(רש"י). הגוף והנאת ושביתה תענוג ליל שהוא שבת, בליל חכמים תלמידי עונת זה בעתו" יתן פריו כתובות61)"אשר מסכת

פתחו וזה הכלי, בתוך ומוצנע כמופקד שם הוא כנוס אלא הרחם, בית בכותלי מובלע אינו הבתולים שדם מפני א'. עמוד ז' דף
חבורה. עושה ואינו מתוכו, הדם משמים,62)שיצא עמהם ודבר ירדת סיני הר "ועל י"גֿי"ד) פסוקים ט' פרק (נחמיה שנאמר

ביד להם צוית ותורה וחוקים ומצוות להם הודעת קדשך שבת ואת טובים, ומצות חוקים אמת ותורות ישרים משפטים להם ותתן
(יר עבדך" א'.משה עמוד ה' דף בחולין הוא וכן המצוות. כל כנגד שקולה שהשבת הרי ט'), הלכה ג' פרק נדרים מסכת ושלמי

ואמרו משה" ביד ה' דבר אשר האלה המצות כל את תעשו ולא תשגו "וכי כ"ב) פסוק ט"ו פרק (במדבר שנאמר זרה, ועבודה
מדבר. הכתוב זרה עבודה שבעובד א') עמוד ח' דף הוריות (מסכת הוא,1)חכמים וכיצד מהו, הערוב עניין בכלל, בו נתבאר

המבואות. ושיתוף החצרות עירובי בעניין זה כל ונתבאר העושהו. הוא ומי עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר זה ומאי
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הּמּטרפת ספינה אֹו ּבׁשּבת50ּבּים49נהר, עליהן ׁשּמתריעין - ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
רחמים.51לעזרן עליהן ּומבקׁשין ּומתחּננין , ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ

.‚Èּפחֹות ּומּזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל עירֹות על צרין ְֲִִֵֵֶַַָָָָָאין
הּׁשּבת קדם ימים אנׁשי52מּׁשלׁשה ּדעת ׁשּתתיּׁשב ּכדי ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

אין ּבׁשּבת. ּוטרּודים מבהלים יהיּו ולא עליהן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹהּמלחמה
ּכדי53מפליגין הּׁשּבת; קדם ימים מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבספינה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

מּדי יֹותר יצטער ולא הּׁשּבת, קדם עליו ּדעּתֹו .54ׁשּתתיּׁשב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ּופֹוסק ׁשּבת. ּבערב אפּלּו ּבּים מפליג - מצוה עּמֹו55ולדבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשֹובת ואינֹו לצידֹון56לׁשּבת, ּומּצר אפּלּו57. - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָֹֹ
ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום ׁשּבת. ּבערב להפליג מּתר הרׁשּות ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלדבר

מפליגין אין - ּכלל ׁשּבת ּבערב .58יפליג ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
.„Èהּוא ׁשּבת מענג - הּמּטה עֹונת59ּתׁשמיׁש לפיכ . ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ללילי ׁשּבת מּלילי מׁשּמׁשין הּבריאים, חכמים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָּתלמידי
לא60ׁשּבת ּבזה ואין ּבׁשּבת, לכּתחּלה ּבתּולה לבעל ּומּתר . ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻ

לּה צער מּׁשּום ולא חֹובל .61מּׁשּום ְִִֵַַָֹ
.ÂËמׁשּתיהן אחת ּכל - ּומּזלֹות ּכֹוכבים ועבֹודת ְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָהּׁשּבת

הּתֹורה מצֹות ּכל ׁשאר ּכנגד האֹות62ׁשקּולה היא והּׁשּבת . ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ
העֹובר ּכל ,לפיכ לעֹולם. ּוביננּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשּבין
אבל יׂשראל; רׁשעי ּבכלל הּוא הרי - הּמצֹות ׁשאר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָעל
ּכֹוכבים עבֹודת ּכעֹובד הּוא הרי - ּבפרהסיא ׁשּבת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָהמחּלל
ּדבריהם. לכל ּומּזלֹות ּכֹוכבים ּכעֹובדי ּוׁשניהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּזלֹות,
ּזאת, יעׂשה אנֹוׁש אׁשרי ואֹומר: הּנביא מׁשּבח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלפיכ
הּׁשֹומר וכל וגֹומר. מחּללֹו ׁשּבת ׁשמר ּבּה, יחזיק ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּובןֿאדם
ּכבר - ּכחֹו ּכפי ּומעּנגּה ּומכּבדּה ּכהלכתּה, הּׁשּבת ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹאת
הּצפּון הׂשכר על יתר הּזה ּבעֹולם ׂשכרֹו ּבּקּבלה ְְֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹמפרׁש
על והרּכבּתי ה', על ּתתעּנג אז ׁשּנאמר: הּבא, ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָָָָלעֹולם
ּדּבר. ה' ּפי ּכי ,אבי יעקב נחלת והאכלּתי ארץ, ְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבמתי
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הּמנין. מן ואינּה סֹופרים, מּדברי והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָמצות
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לעצמֹו‡. ּבבית מהם אחד ּכל הרּבה, ׁשכנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר
החצר, ּבכל לטלטל מּתרין ּכּלן ׁשּיהיּו הּוא, ּתֹורה ּדין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻ
רׁשּות החצר ׁשּכל מּפני לּבּתים; ּומהחצר לחצר, ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּומּבּתים
לֹו ׁשּיׁש ּבמבֹוי הּדין וכן ּבכּלּה. לטלטל ּומּתר אחת, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻהּיחיד
ּבכּלֹו, לטלטל מּתרים הּמבֹוי ּבני ּכל ׁשּיהיּו קֹורה, אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻלחי
רׁשּות הּמבֹוי ׁשּכל לחצרֹות; ּומּמבֹוי לּמבֹוי, ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָּומחצרֹות
ּגבֹוהה חֹומה מּקפת ׁשהיא ּבמדינה הּדין וכן הּוא. ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻהּיחיד
ׁשּכּלּה ּבּלילה, וננעלֹות ּדלתֹות לּה ׁשּיׁש טפחים, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻעׂשרה

ּתֹורה. ּדין הּוא זה היא. הּיחיד ְִִִֶַָָרׁשּות
ּברׁשּות·. לטלטל לׁשכנים אסּור סֹופרים מּדברי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָאבל

הּׁשכנים ּכל ׁשּיערבּו עד ּבדיֹורין, חלּקה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּיחיד
הּמדינה. ואחד מבֹוי, ואחד חצר, אחד ׁשּבת. מערב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּכּלן

ּדינֹו. ּובית ׁשלמה ּתּקנת זה ְְִֵֶַַָָָֹֹודבר
מחּצה‚. ׁשהּקיפּוהּו מחנה אֹו סּכֹות אֹו אהלים יֹוׁשבי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻוכן

ׁשּירא אבל ּכּלן. ׁשּיערבּו עד לאהל מאהל מטלטלין אין -ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
מאהל מֹוציאין אּלא לערב, צריכין אין - מחּצה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהּקיפה
אהלים אֹותן ואין מערבין, ּכּלן ׁשהן לפי ערּוב; ּבלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹֹֻלאהל

להן. ְִֶָקבּועין
העם„. יטעּו ׁשּלא ּכדי זה? ּדבר ׁשלמה ּתּקן מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹּומּפני

הּמדינה לרחֹובֹות החצרֹות מן להֹוציא ׁשּמּתר ּכׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻויאמרּו:
מן להֹוציא מּתר ּכ לחצרֹות, מהם ּולהכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוׁשוקיה
ויחׁשבּו, לּמדינה; הׂשדה מן ּולהכניס לׂשדה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמדינה
הן הרי לּכל, רׁשּות והן הֹואיל - והרחֹובֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּׁשוקים
רׁשּות הן ּבלבד ׁשהחצרֹות ויאמרּו, וכּמדּברֹות; ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹּכׂשדֹות
להֹוציא וׁשּמּתר מלאכה ההֹוצאה ׁשאין וידּמּו, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּיחיד;

הרּבים. לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַָָּולהכניס
ויאחז‰. ּבדיֹורין, ׁשּתחלק הּיחיד רׁשּות ׁשּכל ּתּקן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפיכ

מקֹום מּמּנה ויּׁשאר לעצמֹו, רׁשּות ּבּה ואחד אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּנחׁשב - לּבּתים חצר ּכגֹון ּבֹו, ׁשוה ּכּלן ויד ּכּלן ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻֻּברׁשּות
לרּבים, רׁשּות הּוא ּכאּלּו ּבֹו ׁשוה ּכּלן ׁשּיד הּמקֹום ְְִִֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
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להשתבר.49) וקרובה ואילך טורפה כ"ד.50)שהסער הלכה ב' פרק למעלה הלכה51)ראה תענית מהלכות א' בפרק [ראה
כאן]. לפרש יש וכן ולהצילן". אותם לעזור – אלא תוקעין "אין שכתב: עמהן52)ו' "ועושין א'. עמוד י"ט דף שבת מסכת

מלחמת בין מצוה מלחמת בין בשבת, ואפילו רדתה, עד כ') פסוק כ' פרק (דברים שנאמר בשבת, ואפילו ויום יום בכל מלחמה
מלכים). מהלכות ו' פרק (רבינו מפליגין".53)הרשות" אין זה "ומפני הגירסא ובכ"י שם. שבת המפליגים54)מסכת שכל לפי

שלשה עד חוזרת רוחם ואין הספינה, מנענוע משתבר וגופם וסת ושנוי ובלבול צער הראשונים ימים בג' להם יש המלוחים בימים
בשבת.55)ימים. שישבות הנכרי עם הגוי.56)ומתנה ישבות לא כך אחר אחד.57)אם יום מהלך אלא ביניהן שאין
מוסר58) בני "שמע ח') פסוק א' פרק (משלי שנאמר לבטלו, אסור זה, מנהג אבותם שקבלו שכיון ב' עמוד נ' דף פסחים מסכת

אמך". תורת תטוש ואל ב'.59)אביך עמוד ס"ב דף כתובות ג')60)מסכת פסוק א' פרק (תהילים הכתוב על דרשו חכמים
(רש"י). הגוף והנאת ושביתה תענוג ליל שהוא שבת, בליל חכמים תלמידי עונת זה בעתו" יתן פריו כתובות61)"אשר מסכת

פתחו וזה הכלי, בתוך ומוצנע כמופקד שם הוא כנוס אלא הרחם, בית בכותלי מובלע אינו הבתולים שדם מפני א'. עמוד ז' דף
חבורה. עושה ואינו מתוכו, הדם משמים,62)שיצא עמהם ודבר ירדת סיני הר "ועל י"גֿי"ד) פסוקים ט' פרק (נחמיה שנאמר

ביד להם צוית ותורה וחוקים ומצוות להם הודעת קדשך שבת ואת טובים, ומצות חוקים אמת ותורות ישרים משפטים להם ותתן
(יר עבדך" א'.משה עמוד ה' דף בחולין הוא וכן המצוות. כל כנגד שקולה שהשבת הרי ט'), הלכה ג' פרק נדרים מסכת ושלמי

ואמרו משה" ביד ה' דבר אשר האלה המצות כל את תעשו ולא תשגו "וכי כ"ב) פסוק ט"ו פרק (במדבר שנאמר זרה, ועבודה
מדבר. הכתוב זרה עבודה שבעובד א') עמוד ח' דף הוריות (מסכת הוא,1)חכמים וכיצד מהו, הערוב עניין בכלל, בו נתבאר

המבואות. ושיתוף החצרות עירובי בעניין זה כל ונתבאר העושהו. הוא ומי עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר זה ומאי
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וחלקֹו הּׁשכנים מן אחד ּכל ׁשאחז ּומקֹום, מקֹום ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָונחׁשב
להֹוציא אסּור ויהיה הּיחיד, רׁשּות ּבלבד ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָלעצמֹו,
ׁשאין ּכמֹו ּבֹו, ׁשוה ּכּלם ׁשּיד לרׁשּות לעצמֹו ׁשחלק ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמרׁשּות
ּכל יׁשּתּמׁש אּלא הרּבים; לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמֹוציאין
על אף ּכּלן, ׁשּיערבּו עד ּבלבד, לעצמֹו ׁשחלק ּברׁשּות ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻאחד

הּיחיד. רׁשּות ׁשהּכל ְִִֶַַָֹּפי
.Â,אחד ּבמאכל ׁשּיתערבּו הּוא הּזה? הערּוב הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּומה

ואכל מערבין ׁשּכּלנּו ּכלֹומר, ׁשּבת. מערב אֹותֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּמּניחין
אּלא מחברֹו, רׁשּות חֹולק מּמּנּו אחד ּכל ואין לכּלנּו, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻאחד
ּכּלנּו יד ּכ לכּלנּו, ׁשּנׁשאר זה ּבמקֹום ׁשוה ּכּלנּו ׁשּיד ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻּכׁשם
רׁשּות ּכּלנּו והרי לעצמֹו, אחד ּכל ׁשּיאחז מקֹום ּבכל ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשוה
ׁשּמּתר ּולדּמֹות, לטעֹות יבֹואּו לא הּזה ּובּמעׂשה ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאחד.

הרּבים. לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּולהכניס ְְְְְִִִִִֵַַַָָלהֹוציא
.Êהּנקרא הּוא - זה עם זה החצר ּבני ׁשעֹוׂשים ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהערּוב

ּבני ּכל אֹו זה עם זה מבֹוי אנׁשי וׁשעֹוׂשין חצרֹות; ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָערּובי
ׁשּתּוף הּנקרא הּוא - .הּמדינה ְְִִִַַָָ

.Áּכּכר אפּלּו ּבלבד. ׁשלמה ּבפת אּלא ּבחצרֹות מערבין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאין
ׁשלמה היתה ּבּה; מערבין אין - פרּוסה והיא סאה ְְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָמאפה
ּתבּואה, ּבפת ׁשּמערבין ּוכׁשם ּבּה. מערבין - ּכאּסר ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָוהיא
ּדחן. ּבפת לא אבל עדׁשים; ּובפת ארז ּבפת מערבין ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֹֹּכ
מׁשּתּתפין, אכל ּבכל אכלים. ּבׁשאר ּבין ּבפת ּבין - ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָֹוׁשּתּוף
ּכמהין וכן עצמֹו. ּבפני מלח אֹו עצמן ּבפני הּמים מן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָחּוץ
ערב ּכאכלים. חׁשּובין ׁשאינן ּבהן, מׁשּתּתפין אין - ְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּופטרּיֹות

ּומׁשּתּתפין. ּכמּוריס נעׂשה - מלח עם ְְְְֲִִִִֶַַַַָָמים
.Ëאחד לכל ּכגרֹוגרת ּבֹו? ׁשּמׁשּתּתפין האכל ׁשעּור ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכּמה

ׁשמֹונה ׁשּיהיּו והּוא, הּמדינה. מּבני אֹו הּמבֹוי מּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואחד
ׁשּתי ׁשעּורֹו - זה על מרּבים היּו אם אבל ּפחֹות. אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻעׂשרה
ּביצים ּכׁשׁש ׁשהן ּגרֹוגרֹות, עׂשרה ּכׁשמֹונה ׁשהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָֻסעּדֹות,
ׁשּתי - ּורבבֹות אלפים הּמׁשּתּתפין היּו אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָּבינֹונּיֹות.

לכּלן. ְְָֻֻסעּדֹות
.Èדגן ּומיני ּפת ּכגֹון ׁשהּוא, ּכמֹות נאכל ׁשהּוא אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל

וכל סעּדֹות; ׁשּתי מזֹון ׁשעּורֹו - ּבֹו נׁשּתּתפּו אם חי, ְְְְְְִִִֵַַָָֹֻּובׂשר
מבּׁשל, יין ּכגֹון ּפּתן, ּבֹו לאכל העם ודר לפּתן ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשהּוא
- ּבצלים ׁשל ואּמהֹות וזיתים, ּומּוריס, וחמץ, צלי, ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹּובׂשר

סעּדֹות. ׁשּתי ּבֹו לאכל ּכדי ְְְֱִֵֵֶֹֻׁשעּורֹו
.‡Èוכן לכּלן. רביעּיֹות ׁשּתי ׁשעּורֹו - חי ּביין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֻנׁשּתּתפּו

ּבהן ּומׁשּתּתפין ׁשּתים; - ּביצים רביעּיֹות. ׁשּתי - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָּבׁשכר
חמּׁשה אחד. - אתרֹוג ׁשנים. - ורּמֹונים חּיֹות. הן ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָואפּלּו
ּבין חי ּבין ירק, ׁשל ליטרא אפרסקים. חמּׁשה ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאגֹוזים.
לפי ּבֹו, מערבין אין - ּבׁשיל ולא ּבׁשיל היה ואם ְְְְְִִִִִֵָָָָָָֹׁשלּוק.
ּגרֹוגרֹות. קב ּתמרים. קב ּתבלין. עּוכלא לאכילה. ראּוי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשאין
- לחין ּפֹולין הּיד. ּכמלא - ּכׁשּות ּתּפּוחין. קב ּדבלה. ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹמנה
הּירק ּבכלל הן הרי - והּתרדין ליטרא. - חזיז הּיד. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּכמלא
אם אּלא ּבהן, מערבין אין - ּבצלים עלי ּבהן. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּומערבין
מּכאן ּפחֹות אבל זרת; מהן עלה ּכל אר ונעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהבצילּו
ּולפיכ הן, ּכלפּתן - האמּורין הּדברים אּלּו וכל אכל. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאינֹו
האכלין וכל ּבהן. ּכּיֹוצא וכל אּלּו; ׁשעּורין ּבהן ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנתנּו

הּׁשּתּוף. לׁשעּור ְְְִִִִַָמצטרפין

.·È.רביעּיֹות ׁשּתי מלא - מקֹום ּבכל האמּורה ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹליטרא
מאה - מקֹום ּבכל האמּורה ּומנה רביעית. חצי - ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָועּוכלא
עׂשרה ׁשׁש מׁשקל - והּמעה מעין. ׁשׁש - והּדינר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדינר.
מן מחזקת והרביעית ּדינרין. ארּבעה - והּסלע ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׂשעֹורֹות.
דינר וחצי ּדינרין עׂשר ׁשבעה מׁשקל הּיין מן אֹו ְְֲִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָהּמים
ּדינר, ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל - הּליטרא נמצא: ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָּבקרּוב.

רביע. ּפחֹות דינרין ּתׁשעה מׁשקל - ְְְְְִִִִִַַָָָָָוהעּוכלא
.‚Èארּבעה - והּקב קּבין. ׁשׁשת - מקֹום ּבכל האמּורה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָסאה

הרביעית מּדת ּבארנּו ּוכבר רביעּיֹות. ארּבע - והּלג ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹֻלּגין.
ּתמיד. אֹותן לזּכר צרי ׁשאדם הּׁשעּורין ואּלּו ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומׁשקלּה.

.„Èלזה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף ּבאכילה, מּתר ׁשהּוא ֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאכל
מׁשּתּתף ּכיצד? ּבֹו. ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהמערב
אֹו זה מאכל הּנֹודר וכן ּבתרּומה. - ויׂשראל ּביין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּנזיר

ּבֹו; ּומׁשּתּתף ּבֹו מערב - יאכלּנּו ׁשּלא אינֹוׁשּנׁשּבע ׁשאם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
לאחר. ראּוי הּוא הרי לזה, ְֲֵֵֶַָָָראּוי

.ÂËּדברי ׁשל טבל אפּלּו טבל, ּכגֹון לּכל, האסּור ּדבר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאבל
וכן ּכהגן, ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹסֹופרים,
מערבין אין - ּכהלכה נפּדּו ׁשּלא והקּדׁש ׁשני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמעׂשר
מּפני ּבדמאי, ּומׁשּתּתפין מערבין אבל ּבהן. ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָּומׁשּתּתפין
ּובמעׂשר ּתרּומתֹו; ׁשּנּטלה ראׁשֹון ּובמעׂשר לענּיים; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשראּוי
ׁשאין החמׁש, את נתן ׁשּלא ּפי על אף ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשני
ׁשהּוא מּפני ּבירּוׁשלים, ׁשני ּבמעׂשר ּומערבין מעּכב. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהחמׁש

ּבגבּולין. לא אבל לאכילה, ׁשם ְֲֲִִִַָָָָֹראּוי
.ÊËמּכל ׁשלמה אחת חּלה ּגֹובין ּבחצרֹות? מערבין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכיצד

החצר, מּבּתי אחד ּבבית אחד ּבכלי הּכל ּומּניחין ּובית, ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבית
אבל האֹוצר. ּבבית אֹו הּבקר ּבבית אֹו הּתבן ּבבית ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָאפּלּו
אֹו יחיד, ׁשל ׁשער ּבית אפּלּו ׁשער, ּבבית נתנֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאם
על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבבית אֹו ּבמרּפסת אֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָּבאכסדרה
ּברּו :מבר הערּוב ּוכׁשּמקּבץ ערּוב. אינֹו - אּמֹות ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָארּבע
וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ּבני לכל מּתר יהיה זה ּבערּוב ואֹומר: ערּוב. מצות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻעל
לקטן ויׁש ּבׁשּבת. לבית מּבית ּולהכניס להֹוציא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהחצר
צרי אינֹו ערּוב, ּבֹו ׁשּמּניחין ּובית חצרֹות. ערּובי ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָלגּבֹות
אֹותֹו, מׁשּנין אין - ּבֹו להּניח רגילין היּו ואם הּפת. את ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָלּתן

ׁשלֹום. ּדרכי ְְִֵֵַָמּפני
.ÊÈאחד מּכל ּכגרֹוגרת אכל ּגֹובה ּבמבֹוי? מׁשּתּתפין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוכיצד

ּבכלי הּכל ּומּניח מרּבין, היּו אם מּכגרֹוגרת ּפחֹות אֹו ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻואחד,
ּבית אפּלּו הּבּתים. מן ּבבית אֹו הּמבֹוי מחצרֹות ּבחצר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחד
אם אבל ׁשּתּוף. זה הרי - מרּפסת אֹו אכסדרה אֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָקטן
ּבחצר, הּכלי הּניח ואם ׁשּתּוף. אינֹו - מבֹוי ּבאויר ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָָהּניחֹו
נּכר. ׁשּיהיה ּכדי טפח, הּקרקע מן הּכלי להגּביּה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָצרי
מּתר יהיה הּׁשּתּוף ּבזה ואֹומר: ערּוב. מצות על :ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּומבר
ּבׁשּבת. לּמבֹוי מחצרֹות ּולהכניס להֹוציא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָלכל

.ÁÈׁשהּוא ּפי על אף הּׁשּתּוף, את אֹו הערּוב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלקּו
הערּוב מן הּכלי את מלאּו אם אבל ערּוב. אינֹו - אחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבבית

מּתר. - אחר ּבכלי והּניחּוהּו מעט מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֻונׁשאר
.ËÈׁשּלא ּכדי ּבחצרֹות, לערב צריכים ּבמבֹוי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּמׁשּתּתפין

מּכירין הּתינֹוקֹות אין ׁשהרי ערּוב; ּתֹורת הּתינֹוקֹות ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַיׁשּכחּו
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- ּבפת ּבּמבֹוי נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ּבּמבֹוי. ּנעׂשה ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָמה
הּתינֹוקֹות ׁשהרי ּבחצרֹות; לערב צריכין ואין עליו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָסֹומכין
- הּיֹום עליהן וקדׁש מסּבין ׁשהיּו חבּורה ּבני ּבפת. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמּכירין
ואם חצרֹות. ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין הּׁשלחן ׁשעל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּפת
ׁשהן ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום עליה לסמ ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹרצּו

ּבחצר. ְִֵֶָֻמסּבין
.Îּבני לכל זֹו הרי ואמר: אחת ּפת החצר מּבני אחד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלקח

לכל זה הרי ואמר: סעּדֹות, ּכׁשּתי אכל ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻהחצר;
צרי אבל ואחד. אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - הּמבֹוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבני
ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לזּכֹות לֹו ויׁש אחר. ידי על ּבֹו להן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלזּכֹות
לא אבל אׁשּתֹו; ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹהּגדֹולים,
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו בנֹו ידי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹעל
ידי על להן לזּכֹות לֹו יׁש וכן ּכידֹו. ׁשּידן מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכנענים,

זֹוכהׁשפחתֹו ׁשהּקטן קטּנה; ׁשהיא ּפי על אף העברית, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
להֹודיע צרי ואינֹו סֹופרים. מּדברי ׁשהּוא ּבדבר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָלאחרים
עליהן; וערב להן זּכה ׁשהרי הּמבֹוי לבני אֹו החצר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָלבני

ּבפניו. ׁשּלא לאדם לֹו וזכין להן, היא ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹׁשּזכּות
.‡Î.יֹום מּבעֹוד אּלא ּבׁשּבת, מׁשּתּתפין ולא מערבין ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹאין

אף הּׁשמׁשֹות, ּבין מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָּומערבין
צרי ּולעֹולם הּלילה. מן ספק הּיֹום מן ספק ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּבין ּכל לאכלֹו ואפׁשר מצּוי הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהא
אֹו נׂשרף, אֹו אבד, אֹו ּגל, עליו נפל אם ,לפיכ ְְְִִִַַַַַָָָָָָהּׁשמׁשֹות.
מּׁשחׁשכה ערּוב, אינֹו - יֹום מּבעֹוד ונטמאת: ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשהיה
הערּוב ׁשּספק ערּוב; זה הרי - ספק ואם ערּוב. זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָ

ּכׁשר. -ֵָ
.·Îואבד עליו, ונעל ּבמגּדל הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן

הערּוב להֹוציא לֹו אפׁשר אי אם ׁשחׁשכה, קדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמפּתח
ּכמי זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ּתרּומת הפריׁש לאכלֹו. אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב; ואינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאבד,
ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה גדֹולה ּתרּומה אֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמעׂשר
ּבין ּכל טבל היא ׁשעדין ּבּה; מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד
יֹום. מּבעֹוד הראּויה סעּדה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֻהּׁשמׁשֹות,
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ערב‡. ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי
ואסּור עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּמהן,
להן ּבּטל לבּתיהן. מחצר אֹו לחצר מּבּתיהן להֹוציא ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻלכּלן
להֹוציא מּתרין אּלּו הרי - ּבלבד חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻזה
- לביתֹו אבל לבּתיהן; ּומחצר לחצר מּבּתיהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּולהכניס
מּתרין. ּכּלם הרי - חצרֹו ּורׁשּות ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָֻֻאסּור.
וגם וחצרֹו; ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל והרי ׁשערבּו, מּפני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָהן,
ּכאֹורח הּוא והרי רׁשּות, לֹו נׁשאר ׁשּלא מּפני מּתר, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻהּוא

אֹוסר. אינֹו והאֹורח ְְֵֵֵֶַָָאצלם,

ּביתֹו·. רׁשּות ּבּטל, חצרֹו רׁשּות - סתם רׁשּותֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָהמבּטל
אחד לכל לבּטל צרי חצר, לבני רׁשּותֹו והמבּטל ּבּטל. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלא
והּיֹורׁש .ּול ּול ל מבּטלת רׁשּותי ואֹומר: ּבפרּוׁש, ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֻואחד
קם ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת; מֹוריׁשֹו ׁשּמת ּפי על אף רׁשּות ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמבּטל
מּתר - ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ּדבר. לכל מֹוריׁשֹו ְְְִִַַַָָָָָֻּתחת

ְְִַָלכּתחּלה.
מּתר,‚. הּוא - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותן המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּטלּו

רׁשּות. להן נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהרי
אֹורחין רּבים ׁשאין אצלֹו; ּכאֹורחים יהיּו אֹומרים: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַואין

אחד. ֵֶֶָאצל
רׁשּותם„. ּבּטלּו אם יתר, אֹו ׁשנים ערבּו ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו

ואין אסּורין. ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻלמערבין
ׁשּכל ערבּו; ׁשּלא לּׁשנים רׁשּותם לבּטל יכֹולים ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהמערבין
ערב ׁשּלא האחד חזר ואפּלּו חברֹו. על אֹוסר מהן ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
ׁשּבׁשעה אֹוסר; זה הרי - ערב ׁשּלא לּׁשני רׁשּותֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּובּטל
מבּטל אינֹו ׁשערב אחד היה. אסּור המערבין לֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבּטלּו
מבּטל ערב ׁשּלא האחד אבל ערב, ׁשּלא לאחד ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹרׁשּותֹו

ׁשערב. לאחד ְְֵֶֶַָרׁשּותֹו
הּב‰. לבעל רׁשּותֹו מבּטל זה הּבית ׁשּבעל זהּכׁשם ית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַ

וחֹוזרין ּומבּטלין לחצר. מחצר מבּטלין ּכ אחת, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּבחצר
מהן אחד ערב ולא ּבחצר, ׁשּׁשרּויים ׁשנים ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּומבּטלין.
ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו מטלטל הּׁשני ונמצא לּׁשני, רׁשּותֹו מבּטל -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
רׁשּותֹו ּומבּטל הּׁשני וחֹוזר צרכיו; ׁשּיעׂשה עד חברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלֹו
ּכּמה וכן לֹו. ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו הראׁשֹון ּומטלטל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָלראׁשֹון,
ּבחצר. ׁשהּוא ּכדר ּבחרּבה רׁשּות ּבּטּול ויׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּפעמים.

.Âאם ׁשּבּטל: ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי
עמד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר זה הרי - הֹוציא ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבמזיד
עֹומד הּוא ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
אּלּו והחזיקּו קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבבּטּולֹו.
הּוא חזר אם והֹוציאּו, והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבּטל

עליהן. אֹוסר אינֹו - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶוהֹוציא,
.Êנכרים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני ּבּתים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָׁשני

להם אפׁשר ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמחּצה
מן לאחד רׁשּותֹו והּניח ׁשּמת חצר מּבני אחד מאמׁש. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלערב
החצר מּבני ׁשאינֹו הּיֹורׁש הרי - יֹום מּבעֹוד מת אם ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָהּׁשּוק:
עליהם. אֹוסר אינֹו - מּׁשחׁשכה מת ואם עליהם; ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָאֹוסר
אם החצר: מּבני לאחד רׁשּותֹו והּניח ׁשּמת הּׁשּוק מן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואחד
מערבים; ּכּלן ׁשהרי עליהם, אֹוסר אינֹו - מת יֹום ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֻמּבעֹוד
רׁשּות ׁשּיבּטל עד עליהם, אֹוסר - מּׁשחׁשכה מת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָואם

להן. ִֶָמֹוריׁשֹו
.Áמּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויים וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל

עד ּבנכסיו אחר יׂשראל החזיק ׁשּלא ּפי על אף ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיֹום,
הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל; עד אֹוסר הּמחזיק זה הרי - ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשחׁשכה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שיש1) והתקנה מהיעדרו, המגיע האיסור הוא מה נעשה, לא אם רצונוֿלומר בחצרות, העירוב עשיית חיסרון דיני רבינו בו כלל
הוא ומי להם. מועילה הנזכרת תקנה או ושעירוב עירוב, הצריכין הם ומי מהם. לאחד הרשות ביטול והוא נעשה, כשלא בדבר,
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- ּבפת ּבּמבֹוי נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ּבּמבֹוי. ּנעׂשה ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָמה
הּתינֹוקֹות ׁשהרי ּבחצרֹות; לערב צריכין ואין עליו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָסֹומכין
- הּיֹום עליהן וקדׁש מסּבין ׁשהיּו חבּורה ּבני ּבפת. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמּכירין
ואם חצרֹות. ערּובי מּׁשּום עליה סֹומכין הּׁשלחן ׁשעל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּפת
ׁשהן ּפי על אף סֹומכין, - ׁשּתּוף מּׁשּום עליה לסמ ְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹרצּו

ּבחצר. ְִֵֶָֻמסּבין
.Îּבני לכל זֹו הרי ואמר: אחת ּפת החצר מּבני אחד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלקח

לכל זה הרי ואמר: סעּדֹות, ּכׁשּתי אכל ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻהחצר;
צרי אבל ואחד. אחד מּכל לגּבֹות צרי אינֹו - הּמבֹוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבני
ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לזּכֹות לֹו ויׁש אחר. ידי על ּבֹו להן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלזּכֹות
לא אבל אׁשּתֹו; ידי ועל העברי, עבּדֹו ידי ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹהּגדֹולים,
וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא הּקטּנים, ּובּתֹו בנֹו ידי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹעל
ידי על להן לזּכֹות לֹו יׁש וכן ּכידֹו. ׁשּידן מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכנענים,

זֹוכהׁשפחתֹו ׁשהּקטן קטּנה; ׁשהיא ּפי על אף העברית, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
להֹודיע צרי ואינֹו סֹופרים. מּדברי ׁשהּוא ּבדבר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָלאחרים
עליהן; וערב להן זּכה ׁשהרי הּמבֹוי לבני אֹו החצר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָלבני

ּבפניו. ׁשּלא לאדם לֹו וזכין להן, היא ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹׁשּזכּות
.‡Î.יֹום מּבעֹוד אּלא ּבׁשּבת, מׁשּתּתפין ולא מערבין ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹאין

אף הּׁשמׁשֹות, ּבין מבֹואֹות וׁשּתּופי חצרֹות ערּובי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָּומערבין
צרי ּולעֹולם הּלילה. מן ספק הּיֹום מן ספק ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
ּבין ּכל לאכלֹו ואפׁשר מצּוי הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהא
אֹו נׂשרף, אֹו אבד, אֹו ּגל, עליו נפל אם ,לפיכ ְְְִִִַַַַַָָָָָָהּׁשמׁשֹות.
מּׁשחׁשכה ערּוב, אינֹו - יֹום מּבעֹוד ונטמאת: ּתרּומה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשהיה
הערּוב ׁשּספק ערּוב; זה הרי - ספק ואם ערּוב. זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָ

ּכׁשר. -ֵָ
.·Îואבד עליו, ונעל ּבמגּדל הּׁשּתּוף אֹו הערּוב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנתן

הערּוב להֹוציא לֹו אפׁשר אי אם ׁשחׁשכה, קדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמפּתח
ּכמי זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה עׂשה ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ּתרּומת הפריׁש לאכלֹו. אפׁשר אי ׁשהרי ערּוב; ואינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאבד,
ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה גדֹולה ּתרּומה אֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמעׂשר
ּבין ּכל טבל היא ׁשעדין ּבּה; מערבין אין - ׁשּתחׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד
יֹום. מּבעֹוד הראּויה סעּדה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֻהּׁשמׁשֹות,

ׁשני 1ּפרק
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ערב‡. ׁשּלא מהן מאחד חּוץ ּכּלן, ׁשערבּו החצר ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאנׁשי
ואסּור עליהן, אֹוסר זה הרי - ׁשֹוכח ּבין מזיד ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּמהן,
להן ּבּטל לבּתיהן. מחצר אֹו לחצר מּבּתיהן להֹוציא ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻלכּלן
להֹוציא מּתרין אּלּו הרי - ּבלבד חצרֹו רׁשּות ערב ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻזה
- לביתֹו אבל לבּתיהן; ּומחצר לחצר מּבּתיהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּולהכניס
מּתרין. ּכּלם הרי - חצרֹו ּורׁשּות ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָֻֻאסּור.
וגם וחצרֹו; ּביתֹו רׁשּות להן ּבּטל והרי ׁשערבּו, מּפני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָהן,
ּכאֹורח הּוא והרי רׁשּות, לֹו נׁשאר ׁשּלא מּפני מּתר, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻהּוא

אֹוסר. אינֹו והאֹורח ְְֵֵֵֶַָָאצלם,

ּביתֹו·. רׁשּות ּבּטל, חצרֹו רׁשּות - סתם רׁשּותֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָהמבּטל
אחד לכל לבּטל צרי חצר, לבני רׁשּותֹו והמבּטל ּבּטל. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלא
והּיֹורׁש .ּול ּול ל מבּטלת רׁשּותי ואֹומר: ּבפרּוׁש, ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֻואחד
קם ׁשהּיֹורׁש ּבׁשּבת; מֹוריׁשֹו ׁשּמת ּפי על אף רׁשּות ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמבּטל
מּתר - ּבׁשּבת רׁשּות ּובּטּול ּדבר. לכל מֹוריׁשֹו ְְְִִַַַָָָָָֻּתחת

ְְִַָלכּתחּלה.
מּתר,‚. הּוא - ערב ׁשּלא לזה רׁשּותן המערבין אּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּטלּו

רׁשּות. להן נׁשאר ׁשּלא אסּורין, והם לבּדֹו; נׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהרי
אֹורחין רּבים ׁשאין אצלֹו; ּכאֹורחים יהיּו אֹומרים: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַואין

אחד. ֵֶֶָאצל
רׁשּותם„. ּבּטלּו אם יתר, אֹו ׁשנים ערבּו ׁשּלא אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהיּו

ואין אסּורין. ערבּו ׁשּלא ואּלּו מּתרין, המערבין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻלמערבין
ׁשּכל ערבּו; ׁשּלא לּׁשנים רׁשּותם לבּטל יכֹולים ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהמערבין
ערב ׁשּלא האחד חזר ואפּלּו חברֹו. על אֹוסר מהן ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
ׁשּבׁשעה אֹוסר; זה הרי - ערב ׁשּלא לּׁשני רׁשּותֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּובּטל
מבּטל אינֹו ׁשערב אחד היה. אסּור המערבין לֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבּטלּו
מבּטל ערב ׁשּלא האחד אבל ערב, ׁשּלא לאחד ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹרׁשּותֹו

ׁשערב. לאחד ְְֵֶֶַָרׁשּותֹו
הּב‰. לבעל רׁשּותֹו מבּטל זה הּבית ׁשּבעל זהּכׁשם ית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַ

וחֹוזרין ּומבּטלין לחצר. מחצר מבּטלין ּכ אחת, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּבחצר
מהן אחד ערב ולא ּבחצר, ׁשּׁשרּויים ׁשנים ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּומבּטלין.
ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו מטלטל הּׁשני ונמצא לּׁשני, רׁשּותֹו מבּטל -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
רׁשּותֹו ּומבּטל הּׁשני וחֹוזר צרכיו; ׁשּיעׂשה עד חברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלֹו
ּכּמה וכן לֹו. ׁשּבּטל ּברׁשּותֹו הראׁשֹון ּומטלטל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָלראׁשֹון,
ּבחצר. ׁשהּוא ּכדר ּבחרּבה רׁשּות ּבּטּול ויׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּפעמים.

.Âאם ׁשּבּטל: ּברׁשּותֹו וטלטל וחזר רׁשּותֹו ׁשּבּטל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי
עמד לא ׁשהרי עליהן, אֹוסר זה הרי - הֹוציא ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבמזיד
עֹומד הּוא ׁשהרי אֹוסר, אינֹו - הֹוציא ּבׁשֹוגג ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶּבבּטּולֹו;
אּלּו והחזיקּו קדמּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָֹּבבּטּולֹו.
הּוא חזר אם והֹוציאּו, והחזיקּו קדמּו אם אבל להן; ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבּטל

עליהן. אֹוסר אינֹו - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶוהֹוציא,
.Êנכרים והּקיפּום הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני ּבּתים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָׁשני

להם אפׁשר ואי הֹואיל לזה, זה מבּטלין אין - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמחּצה
מן לאחד רׁשּותֹו והּניח ׁשּמת חצר מּבני אחד מאמׁש. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלערב
החצר מּבני ׁשאינֹו הּיֹורׁש הרי - יֹום מּבעֹוד מת אם ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָהּׁשּוק:
עליהם. אֹוסר אינֹו - מּׁשחׁשכה מת ואם עליהם; ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָאֹוסר
אם החצר: מּבני לאחד רׁשּותֹו והּניח ׁשּמת הּׁשּוק מן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואחד
מערבים; ּכּלן ׁשהרי עליהם, אֹוסר אינֹו - מת יֹום ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֻמּבעֹוד
רׁשּות ׁשּיבּטל עד עליהם, אֹוסר - מּׁשחׁשכה מת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָואם

להן. ִֶָמֹוריׁשֹו
.Áמּבעֹוד הּגר ּומת אחת, ּבמערה ׁשּׁשרּויים וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל

עד ּבנכסיו אחר יׂשראל החזיק ׁשּלא ּפי על אף ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיֹום,
הּוא ׁשהרי ׁשּיבּטל; עד אֹוסר הּמחזיק זה הרי - ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשחׁשכה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שיש1) והתקנה מהיעדרו, המגיע האיסור הוא מה נעשה, לא אם רצונוֿלומר בחצרות, העירוב עשיית חיסרון דיני רבינו בו כלל
הוא ומי להם. מועילה הנזכרת תקנה או ושעירוב עירוב, הצריכין הם ומי מהם. לאחד הרשות ביטול והוא נעשה, כשלא בדבר,
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יׂשראל ׁשהחזיק ּפי על אף מּׁשחׁשכה, הּגר מת ואם ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכיֹורׁש.
הּוא הראׁשֹון ּבהּתרֹו אּלא עליו, אֹוסר אינֹו - ּבנכסיו ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאחר

ֵעֹומד.
.Ëּתֹוׁשב ּגר עם אֹו ּומּזלֹות ּכֹוכבים העֹובד עם הּדר ְִִִִֵֵֵַַָָָָָָיׂשראל

ּומּזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ׁשּדירת עליו; אֹוסר אינֹו - ְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבחצר
ׁשני היּו ואם חׁשּוב. הּוא ּכבהמה אּלא ּדירה, ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָאינּה
הרי - עּמהן ׁשכן ּומּזלֹות ּכֹוכבים ועֹובד יתר אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָיׂשראלים
ּכֹוכבים עֹובד יׁשּכינּו ׁשּלא ּגזרה, זה ודבר עליהם. אֹוסר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹזה
גזרּו לא ולּמה מּמעׂשיו. ילמדּו ׁשּלא עּמהן, ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּומּזלֹות
ׁשאינֹו מּפני אחד? ּומּזלֹות ּכֹוכבים ועֹובד אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּביׂשראל
ּוכבר ויהרגּנּו; עּמֹו יתיחד ׁשּמא יפחד ׁשהרי מצּוי, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּדבר

ּומּזלֹות. ּכֹוכבים העֹובד עם להתיחד ְְְִִִֵֵַַָָָָאסרּו
.Èהּׁשֹוכנים אחד, ּומּזלֹות ּכֹוכבים ועֹובד יׂשראלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשני

ּכלּום. הֹועילּו לא - לעצמן הּיׂשראלים וערבּו אחת, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹּבחצר
ּבּטלּו אֹו להן, ּבּטל אֹו ּומּזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד ּבּטלּו אם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָוכן
ּומּזלֹות ּכֹוכבים העֹובד עם ּכיחיד ונעׂשּו לזה זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּיׂשראלים
עֹובד ּבמקֹום מֹועיל ערּוב ׁשאין ּכלּום; הֹועילּו לא -ְְִִִֵֵֵֶֹ
עֹובד ּבמקֹום מֹועיל רׁשּות ּבּטּול ואין ּומּזלֹות, ְְְִִִִֵֵַָָּכֹוכבים
מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו אּלא ּתּקנה, להן ואין ּומּזלֹות. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכֹוכבים
אֹורח הּוא ּכאּלּו ּומּזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ויעׂשה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָרׁשּותֹו,
מׂשּכירין - רּבים ּומּזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי היּו אם וכן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָעּמהן.
ויׂשראל ּומּתרין. מערבין והּיׂשראלים ליׂשראלים, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻרׁשּותם
ׁשאר עם מערב - ּומּזלֹות ּכֹוכבים העֹובד מן ׁשׂשכר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד
העֹובד מן לׂשּכר צרי אחד ּכל ואין ּכּלם; ויּתרּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻֻהּיׂשראלים

ּומּזלֹות. ִַָָּכֹוכבים
.‡Èּכֹוכבים ועֹובד ויׂשראל מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָׁשּתי

ׁשהיה אֹו ּבחיצֹונה; אחר ויׂשראל ּבּפנימית, ּדרים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּומּזלֹות
אחר ויׂשראל ּבחיצֹונה, ּומּזלֹות ּכֹוכבים ועֹובד ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָיׂשראל
מּמּנּו, ׁשּיׂשּכר עד החיצֹונה על אֹוסר זה הרי - ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבּפנימית
מצּויים ּומּזלֹות ּכֹוכבים ועֹובד יׂשראלים ׁשני רגלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשהרי

ּבּפנימית. מּתר והּפנימי ְְְִִִִַַָָֻׁשם;
.·È,ּבׁשּבת אפּלּו ּומּזלֹות ּכֹוכבים העֹובד מן ְְֲִִִִֵַַָָָָׂשֹוכרין

אּלא וּדאית, ׂשכירּות ׁשאינּה היא; רׁשּות ּכבּטּול ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהׂשכירּות
אפּלּו ּומּזלֹות ּכֹוכבים העֹובד מן ׂשֹוכרין ,לפיכ ּבלבד. ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָהּכר
ּומּזלֹות ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ואׁשּתֹו ּפרּוטה, מּׁשוה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּבפחֹות
ׁשּלא מׂשּכירין וׁשּמׁשֹו ׂשכירֹו וכן לדעּתֹו, ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמׂשּכרת
זה הרי - יׂשראלי ׁשּמׁשֹו אֹו ׂשכירֹו היה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָלדעּתֹו;
מקֹום ּומּזלֹות ּכֹוכבים העֹובד מן ׁשאל לדעּתֹו. ׁשּלא ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹמׂשּכיר
ּברׁשּותֹו, עּמֹו נׁשּתּתף הרי - והׁשאילֹו חפציו, ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָלהּניח
זה ּומּזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד היּו לדעּתֹו. ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹּומׂשּכיר

מהן אחד הׂשּכיר אם רּבים, נׁשים אֹו ׁשּמׁשים אֹו ְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָׂשכירים
ּדּיֹו. -ַ

.‚Èּבחצר הּדרים ּומּזלֹות ּכֹוכבים ועֹובד יׂשראלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָׁשני
חֹוזר - ּבׁשּבת ּומּזלֹות ּכֹוכבים העֹובד מן וׂשכרּו ְְְִִֵֵַַַַָָָָָאחת,
העֹובד מת אם וכן ּומּתר. לּׁשני, רׁשּותֹו ּומבּטל ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻהאחד
האחר, ליׂשראל הּיׂשראלי מבּטל - ּבׁשּבת ּומּזלֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכֹוכבים

לטלטל. מּתר ְְְְִֵֶַָֻויהיה
.„È:ּומּזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד ׁשהׂשּכיר ּומּזלֹות ּכֹוכבים ְְִִִִֵֵֶַַָָָָעֹובד

הּׁשני ּומּזלֹות ּכֹוכבים העֹובד להֹוציא יכֹול הראׁשֹון אין ְִִִִִֵֵֵַַָָָָָאם
ּכֹוכבים העֹובד מּזה ׂשֹוכרין - ׂשכירּותֹו זמן ׁשּיׁשלים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָעד
רׁשּות יׁש ואם הּבעלים; ּתחת נכנס ׁשהרי הּׁשני, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּומּזלֹות

ּכֹוכב העֹובד להֹוציא ּבכללראׁשֹון מּמּנּו הׂשֹוכר ּומּזלֹות ים ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
מן הּיׂשראלים וׂשכרּו עֹומד, הּׁשני היה לא אם ׁשּירצה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעת

מּתרין. אּלּו הרי - ֲִִֵֵָָֻהראׁשֹון
.ÂË,ּבּה ׁשרּויין ּומּזלֹות ּכֹוכבים ועֹובד ׁשּיׂשראלים ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָחצר

זה, יׂשראלי לבית זה יׂשראלי מּבית ּפתּוחֹות חּלֹונֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָוהיּו
להֹוציא מּתרין ׁשהן ּפי על אף - חּלֹונֹות ּדר ערּוב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻועׂשּו
מּבית להֹוציא אסּורין הן הרי חּלֹונֹות, ּדר לבית ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַמּבית
עד ּומּזלֹות, ּכֹוכבים העֹובד מּפני ּפתחים, ּדר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלבית
העֹובד ּבמקֹום ּכיחיד ּבערּוב נעׂשים רּבים ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיׂשּכיר;

ּומּזלֹות. ִַָָּכֹוכבים
.ÊËעֹובד ׁשהּוא אֹו ּבפרהסיא, ׁשּבת מחּלל ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל

ּומּזלֹות ּכֹוכבים ּכעֹובד הּוא הרי - ּומּזלֹות ּכֹוכבים ְֲֲִִֵֵַַַָָָָעבֹודת
אּלא רׁשּות, מבּטל ואינֹו עּמֹו, מערבין ואין ּדבריו. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָלכל
מן היה אם אבל ּומּזלֹות. ּכֹוכבים ּכעֹובד מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָׂשֹוכרין
ואין ּומּזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת עֹובדין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהאּפיקֹורסין
ּבּתֹורה הּכֹופרים וכל ּוביּתֹוסין צדֹוקין ּכגֹון ׁשּבת, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָמחּללין
ערּוב ּבמצות מֹודה ׁשאינֹו מי ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּפה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבעל
ׂשֹוכרין ואין ּבערּוב; מֹודה ׁשאינֹו לפי עּמֹו, מערבין אין -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָ
הּוא מבּטל אבל ּומּזלֹות; ּכֹוכבים ּכעֹובד ׁשאינֹו לפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּמּנּו,
יׂשראל היה אם וכן ּתּקנתֹו. היא וזֹו הּכׁשר, ליׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָרׁשּותֹו
עד עליו אֹוסר זה הרי - ּבחצר הּצדֹוקי וזה ּכׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

רׁשּותֹו. לֹו ְְֵֶַׁשּיבּטל

ה'תשע"א אייר י"ב שני יום

ׁשליׁשי 1ּפרק
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על2חּלֹון‡. טפחים ארּבעה ּבֹו יׁש אם חצרֹות, ׁשּתי ׁשּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּבתֹו הארץ מן קרֹוב והיה זה, על יתר אֹו טפחים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָארּבעה

טפחים אפּלּו3עׂשרה -4ּבתֹו ּומקצתֹו מעׂשרה למעלה ּכּלֹו ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הפרק. נסתיים ובזה מקום. שכירות במקומו שצריך כגוי רצונוֿלומר, אחר, דבר - האסור לביטול רבינו1)שצריכין בו באר
שתיהן לערב צריכין אם בהם, העירוב דין מהו זו, אצל זו שרויות והן חלון, או פתח ביניהן שש רצונוֿלומר המעורבות, החצרות
ענייני ביאור לזה ונמשך בהן נמצאים הם הצדדין אלו כל כי בידם, הרשות או בעצמה, אחת כל לערב להם הכרח או ביחד,

הן. מה עירוב בלא אלו עם אלו ב'.2)החצרות עמוד ע"ו דף עירובין במסכת עשרה3)משנה מגובה פחותה מחיצה שאין
מפסקת. מחיצה ביניהן שאין אחת, כחצר שתיהן וחשובות א'), הלכה י"ד פרק שבת בהלכות (כמבואר "או4)טפחים בנ"א:

(מער"ק). אפילו"

oiaexir zekld - xii` a"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אם מעׂשרה למעלה ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָָֻעׂשרה,
הרׁשּות - אחד ערּוב ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי יֹוׁשבי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻרצּו

לזֹו מּזֹו ויטלטלּו אחת ּכחצר ויעׂשּו -5ּבידן, רצּו ואם ; ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
החּלֹון היה לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמערבין

מארּבעה מעׂשרה6ּפחֹות למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מערבין7, - ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻ
לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָׁשני

אבל·. חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה
ּבּתים ׁשני חּלֹון8ׁשּבין וכן מעׂשרה, למעלה היה אפּלּו , ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשאין אפּלּו אחד, ערּוב מערבין רצּו, אם - לעלּיה ּבית ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבין
סּלם ּבֹו9ּביניהן ׁשּיהיה והּוא, היה10. ארּבעה. על ארּבעה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ארּבעה על ארּבעה ּבֹו לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש אם עגל, -11חּלֹון ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ
ּכמרּבע. הּוא ְֲִֵָֻהרי

חצרֹות12ּכתל‚. ׁשּתי ׁשּבין מתּבן אֹו חצרֹות ׁשּתי 13ׁשּבין ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ
טפחים מעׂשרה מערבין14ּפחֹות ואין אחד ערּוב מערבין - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

עׂשרה גבֹוּה היה ׁשני15ׁשנים; מערבין - ּכן על יתר אֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
סּלם ּביניהם היה ואם לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻערּובין,

ּכפתח הן הרי - מּכאן וסּלם מערבין16מּכאן רצּו, ואם ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
אין ׁשהרי לּכתל, וסמּו זקּוף הּסּלם היה ואפּלּו ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאחד.
- הּכתל מן מּתחּתיו ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו לעלֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיכֹולין
לראׁש הּסּלם ראׁש מּגיע היה לא ואפּלּו מּתיר. זה ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹֻהרי

מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן נׁשאר אם מּתיר,17הּכתל, זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
רצּו. אם אחד ְְִִֶָָָּומערבין

ארּבעה18היה„. רחב סּלם19הּכתל ועׂשּו וסּלם20, מּכאן ְְְִֶַַָָָָָָָָָָֹֻֻ
רצּו, אם - מּזה זה מרחקים ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף ְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻמּכאן,

ּבין אין אם ארּבעה: הּכתל ּברחב אין אחד. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמערבין
- ׁשלׁשה ּביניהם היה אחד; מערבין - ׁשלׁשה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֻהּסּלמֹות

ׁשנים .21מערבין ְְְִִַָ
מּצבה‰. הּכתל22ּבנה ּבצד מּצבה ּגּבי יׁש23על אם : ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ממעט - ארּבעה ואין24ּבּתחּתֹונה ארּבעה ּבּתחּתֹונה אין ; ְְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
העליֹונה לבין מערבין26ׁשלׁשה25ּבינּה - רצּו ואם ממעט, - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

עץ ׁשל ּבמדרגֹות וכן לּכתל.27אחד. ׁשּסמכן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
.Âוזיז29ּגבֹוּה28ּכתל חצרֹות ׁשּתי ּבאמצעיתֹו,30ׁשּבין יֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

מּניח - מעׂשרה ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹאם
הּזיז לפני רצּו31סּלם אם אחד ּומערבין הּניח32, אם אבל ; ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

עׂשר ּתׁשעה ּגבֹוּה הּכתל היה ממעט. אינֹו - הּזיז ּבצד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻהּסּלם
רצּו; אם אחד ּומערבין ּבאמצע, אחד זיז מֹוציא - ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָטפחים
העליֹון הּזיז ּומן מעׂשרה, ּפחֹות הארץ עד הּזיז מן ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
עׂשרים ּגבֹוּה הּכתל היה מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹעד

זיזין ׁשני צרי - ּבין33טפחים ׁשּיהיה עד זה, ּכנגד ׁשּלא זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ
העליֹון הּזיז ּובין מעׂשרה, ּפחֹות הארץ ּובין הּתחּתֹון ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּזיז
רצּו. אם אחד ּומערבין מעׂשרה, ּפחֹות הּכתל ראׁש ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּובין

.Êמערבין - הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּדקל
וכן34אחד ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו, -35אם הּסּלם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

מבּדילין קּׁשין היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו קֹובעֹו, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּכבדֹו
מּכאן וסּלם מּכאן וסּלם החצרֹות, ׁשּתי מערבין36ּבין אין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֻֻ

על לֹו ׁשאין לפי ּבּסּלם, עֹולה הרגל ּכף אין ׁשהרי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאחד;
ּׁשּיסמ וקּׁשין37מה מּכאן וקּׁשין ּבאמצע, סּלם היה . ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ׁשנים38מּכאן מערבין רצּו, אם -39. ְְְִִִִַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

החצרות.5) שתי בין כפתח נחשב החלון בלבד.אינו6)כי כחור אלא כפתח המחלקת7)נחשב גמורה מחיצה תחתיו שיש
החצרות. החלון8)את אם וגם כמלא, הוא הרי גג לו שיש כיון ב') עמוד ע"ו דף עירובין (מסכת דמי" דמליא כמאן "ביתא

עשרה. בתוך הוא כאילו נחשב טפחים, מעשרה אחד.9)למעלה כבית מצטרפים בעליה, להשתמש אפשר ואי למעלה לעלות
פחות11)בחלון.10) טפחים עשר שבעה העיגול היקף שאם מובא ובגמרא ארבעה, על ארבעה של רבוע בחללו להכניס שאפשר

הרשב"א). בשם משנה" "מגיד (ראה ד' על ד' של מרובע מתוכו לרבע אפשר שם.12)חומש, עירובין במסכת משנה13)משנה
החצר. רוחב כל פני על ביניהן מפסיק תבן של גדיש א' עמוד ע"ט דף עירובין נקראת14)במסכת אינה מעשרה פחותה שמחיצה

לאחת. נחשבות החצרות ושתי משנה).15)מחיצה, מגיד (ראה ארבעה רחב אינו ביניהן16)אפילו להשתמש שאפשר מכיון
הסולם. א').17)דרך עמוד ז' דף סוכה מסכת דומה. (=כמחובר דמי" כלבוד טפחים משלשה פחות עירובין18)"שכל מסכת

ב'. עמוד ע"ז הכותל.19)דף על ללכת אפשר ובקלות טפחים ארבעה טפחים20)היינו ארבעה רחב שהסולם אמרו שם בגמרא
משנה). (מגיד רבינו הזכירו החצרות.21)ולא בין מפסיק שבת22)שהכותל מערב בנה כלומר ב' עמוד כ"ז דף עירובין מסכת

וא בקרקע, אבן.וקבעה של ספסל כעין והוא "איצטבא", הגמרא ובלשון בשבת. משם ליטלה אפשר לראש23)י עד המצבה ומן
טפחים. עשרה אין עשרה.24)הכותל מחיצה כאן אין כאילו וחשוב הטפחים, עשרת שיעור רחבה25)את אינה היא ואף

ועיין י"א, סעיף שע"ב סימן ברורה למשנה הלכה ביאור – חננאל רבינו בפירוש נראה (וכן ממעטת ארבעה רחבה שאם ארבעה,
הוא.26)מ"מ). (כמחובר) כלבוד שלושה תוך ששליבותיו27)וכל "סולם אבוה בר רבה אמר נחמן רב בשם שם עירובין מסכת

וכו'". א'.28)פורחות עמוד ע"ח דף עירובין טפחים.29)מסכת מעשרה הכותל.30)יותר מן יוצאת שיסמוך31)בליטה
לזיז. כמדרגה הסולם נחשב זה ידי ועל בזיז, הסולם של העליון נוסחתו,32)ראשו לפי בגמרא אחרת שיטה לו יש הראב"ד

הסולם את הסמיך אם אולם למחיצה, הכותל יחשב שלא עשרה משיעור הממעט ארבעה, על ארבעה בו שיש בזיז הוא שהמדובר
ראוי אינו והזיז צרכו, כל רחב שאינו לפי הכותל את למעט ראוי אינו שהסולם כוחו, ומיעט בזיז להשתמש יכול אינו הזיז, לאותו

משנה"). ("מגיד אחד מערבין ואין שתים מערבים ולכן החצרות, שתי בין מחיצה כאן ויש עליו, סמוך שהסולם אחד33)לפי
לשני מאחד סולם לקבוע שיוכל כדי זה, כנגד שלא זה ויעמידם עליונים עשרה בתוך למעלה הימנו ואחד תחתונים, עשרה קודם

שיש34)(רש"י). פי על ואף קובעתן" כבידן טעמא? מאי קבע, צריכין אינן שבבבל "דקלים א'. עמוד ע"ח דף עירובין במסכת
ונקבעו. נוטלם, אדם אין כבדם מפני – כלי תורת שם.35)עליהם עירובין [בין36)מסכת החוצצת "שהמחיצה לאמר רוצה

שם). המאירי להרב הבחירה (בית מכאן וזה מכאן זה עליהם סמוכים והסולמות קשין של היא החצרות] שהמחיצה37)שתי
הסולמות"38)תתמוטט. ראשי קביעות למקום עמוד כעין חזק בנין באמצעה שיש אלא קש, של – ארכה כל פני על "שהמחיצה

שם). הבחירה החצרות39)(בית שתי מצרף הסולם בסולם, להשתמש שיכול כיון אחד, מערבין רצו שאם הוא כאן החידוש עיקר



סז oiaexir zekld - xii` a"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אם מעׂשרה למעלה ּומקצתֹו עׂשרה ּבתֹו ּכּלֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָָֻעׂשרה,
הרׁשּות - אחד ערּוב ּכּלן לערב החצרֹות ׁשּתי יֹוׁשבי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻרצּו

לזֹו מּזֹו ויטלטלּו אחת ּכחצר ויעׂשּו -5ּבידן, רצּו ואם ; ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
החּלֹון היה לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמערבין

מארּבעה מעׂשרה6ּפחֹות למעלה ּכּלֹו ׁשהיה אֹו מערבין7, - ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻ
לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָׁשני

אבל·. חצרֹות; ׁשּתי ׁשּבין ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה
ּבּתים ׁשני חּלֹון8ׁשּבין וכן מעׂשרה, למעלה היה אפּלּו , ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשאין אפּלּו אחד, ערּוב מערבין רצּו, אם - לעלּיה ּבית ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבין
סּלם ּבֹו9ּביניהן ׁשּיהיה והּוא, היה10. ארּבעה. על ארּבעה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ארּבעה על ארּבעה ּבֹו לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש אם עגל, -11חּלֹון ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ
ּכמרּבע. הּוא ְֲִֵָֻהרי

חצרֹות12ּכתל‚. ׁשּתי ׁשּבין מתּבן אֹו חצרֹות ׁשּתי 13ׁשּבין ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ
טפחים מעׂשרה מערבין14ּפחֹות ואין אחד ערּוב מערבין - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

עׂשרה גבֹוּה היה ׁשני15ׁשנים; מערבין - ּכן על יתר אֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
סּלם ּביניהם היה ואם לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻערּובין,

ּכפתח הן הרי - מּכאן וסּלם מערבין16מּכאן רצּו, ואם ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
אין ׁשהרי לּכתל, וסמּו זקּוף הּסּלם היה ואפּלּו ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאחד.
- הּכתל מן מּתחּתיו ויתרחק ׁשּיּמׁש עד ּבֹו לעלֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיכֹולין
לראׁש הּסּלם ראׁש מּגיע היה לא ואפּלּו מּתיר. זה ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹֻהרי

מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביניהן נׁשאר אם מּתיר,17הּכתל, זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
רצּו. אם אחד ְְִִֶָָָּומערבין

ארּבעה18היה„. רחב סּלם19הּכתל ועׂשּו וסּלם20, מּכאן ְְְִֶַַָָָָָָָָָָֹֻֻ
רצּו, אם - מּזה זה מרחקים ׁשהּסּלמֹות ּפי על אף ְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻמּכאן,

ּבין אין אם ארּבעה: הּכתל ּברחב אין אחד. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמערבין
- ׁשלׁשה ּביניהם היה אחד; מערבין - ׁשלׁשה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֻהּסּלמֹות

ׁשנים .21מערבין ְְְִִַָ
מּצבה‰. הּכתל22ּבנה ּבצד מּצבה ּגּבי יׁש23על אם : ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ממעט - ארּבעה ואין24ּבּתחּתֹונה ארּבעה ּבּתחּתֹונה אין ; ְְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
העליֹונה לבין מערבין26ׁשלׁשה25ּבינּה - רצּו ואם ממעט, - ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

עץ ׁשל ּבמדרגֹות וכן לּכתל.27אחד. ׁשּסמכן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
.Âוזיז29ּגבֹוּה28ּכתל חצרֹות ׁשּתי ּבאמצעיתֹו,30ׁשּבין יֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

מּניח - מעׂשרה ּפחֹות הּכתל ראׁש עד הּזיז מן נׁשאר ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹאם
הּזיז לפני רצּו31סּלם אם אחד ּומערבין הּניח32, אם אבל ; ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

עׂשר ּתׁשעה ּגבֹוּה הּכתל היה ממעט. אינֹו - הּזיז ּבצד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻהּסּלם
רצּו; אם אחד ּומערבין ּבאמצע, אחד זיז מֹוציא - ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָטפחים
העליֹון הּזיז ּומן מעׂשרה, ּפחֹות הארץ עד הּזיז מן ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
עׂשרים ּגבֹוּה הּכתל היה מעׂשרה. ּפחֹות הּכתל ראׁש ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹעד

זיזין ׁשני צרי - ּבין33טפחים ׁשּיהיה עד זה, ּכנגד ׁשּלא זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ
העליֹון הּזיז ּובין מעׂשרה, ּפחֹות הארץ ּובין הּתחּתֹון ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּזיז
רצּו. אם אחד ּומערבין מעׂשרה, ּפחֹות הּכתל ראׁש ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּובין

.Êמערבין - הארץ ועל הּכתל ראׁש על ּוסמכֹו ׁשחתכֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּדקל
וכן34אחד ּבּבנין. לקבעֹו צרי ואינֹו רצּו, -35אם הּסּלם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

מבּדילין קּׁשין היּו ּבּבנין. לחּברֹו צרי ואינֹו קֹובעֹו, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּכבדֹו
מּכאן וסּלם מּכאן וסּלם החצרֹות, ׁשּתי מערבין36ּבין אין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֻֻ

על לֹו ׁשאין לפי ּבּסּלם, עֹולה הרגל ּכף אין ׁשהרי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאחד;
ּׁשּיסמ וקּׁשין37מה מּכאן וקּׁשין ּבאמצע, סּלם היה . ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ׁשנים38מּכאן מערבין רצּו, אם -39. ְְְִִִִַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

החצרות.5) שתי בין כפתח נחשב החלון בלבד.אינו6)כי כחור אלא כפתח המחלקת7)נחשב גמורה מחיצה תחתיו שיש
החצרות. החלון8)את אם וגם כמלא, הוא הרי גג לו שיש כיון ב') עמוד ע"ו דף עירובין (מסכת דמי" דמליא כמאן "ביתא

עשרה. בתוך הוא כאילו נחשב טפחים, מעשרה אחד.9)למעלה כבית מצטרפים בעליה, להשתמש אפשר ואי למעלה לעלות
פחות11)בחלון.10) טפחים עשר שבעה העיגול היקף שאם מובא ובגמרא ארבעה, על ארבעה של רבוע בחללו להכניס שאפשר

הרשב"א). בשם משנה" "מגיד (ראה ד' על ד' של מרובע מתוכו לרבע אפשר שם.12)חומש, עירובין במסכת משנה13)משנה
החצר. רוחב כל פני על ביניהן מפסיק תבן של גדיש א' עמוד ע"ט דף עירובין נקראת14)במסכת אינה מעשרה פחותה שמחיצה

לאחת. נחשבות החצרות ושתי משנה).15)מחיצה, מגיד (ראה ארבעה רחב אינו ביניהן16)אפילו להשתמש שאפשר מכיון
הסולם. א').17)דרך עמוד ז' דף סוכה מסכת דומה. (=כמחובר דמי" כלבוד טפחים משלשה פחות עירובין18)"שכל מסכת

ב'. עמוד ע"ז הכותל.19)דף על ללכת אפשר ובקלות טפחים ארבעה טפחים20)היינו ארבעה רחב שהסולם אמרו שם בגמרא
משנה). (מגיד רבינו הזכירו החצרות.21)ולא בין מפסיק שבת22)שהכותל מערב בנה כלומר ב' עמוד כ"ז דף עירובין מסכת

וא בקרקע, אבן.וקבעה של ספסל כעין והוא "איצטבא", הגמרא ובלשון בשבת. משם ליטלה אפשר לראש23)י עד המצבה ומן
טפחים. עשרה אין עשרה.24)הכותל מחיצה כאן אין כאילו וחשוב הטפחים, עשרת שיעור רחבה25)את אינה היא ואף

ועיין י"א, סעיף שע"ב סימן ברורה למשנה הלכה ביאור – חננאל רבינו בפירוש נראה (וכן ממעטת ארבעה רחבה שאם ארבעה,
הוא.26)מ"מ). (כמחובר) כלבוד שלושה תוך ששליבותיו27)וכל "סולם אבוה בר רבה אמר נחמן רב בשם שם עירובין מסכת

וכו'". א'.28)פורחות עמוד ע"ח דף עירובין טפחים.29)מסכת מעשרה הכותל.30)יותר מן יוצאת שיסמוך31)בליטה
לזיז. כמדרגה הסולם נחשב זה ידי ועל בזיז, הסולם של העליון נוסחתו,32)ראשו לפי בגמרא אחרת שיטה לו יש הראב"ד

הסולם את הסמיך אם אולם למחיצה, הכותל יחשב שלא עשרה משיעור הממעט ארבעה, על ארבעה בו שיש בזיז הוא שהמדובר
ראוי אינו והזיז צרכו, כל רחב שאינו לפי הכותל את למעט ראוי אינו שהסולם כוחו, ומיעט בזיז להשתמש יכול אינו הזיז, לאותו

משנה"). ("מגיד אחד מערבין ואין שתים מערבים ולכן החצרות, שתי בין מחיצה כאן ויש עליו, סמוך שהסולם אחד33)לפי
לשני מאחד סולם לקבוע שיוכל כדי זה, כנגד שלא זה ויעמידם עליונים עשרה בתוך למעלה הימנו ואחד תחתונים, עשרה קודם

שיש34)(רש"י). פי על ואף קובעתן" כבידן טעמא? מאי קבע, צריכין אינן שבבבל "דקלים א'. עמוד ע"ח דף עירובין במסכת
ונקבעו. נוטלם, אדם אין כבדם מפני – כלי תורת שם.35)עליהם עירובין [בין36)מסכת החוצצת "שהמחיצה לאמר רוצה

שם). המאירי להרב הבחירה (בית מכאן וזה מכאן זה עליהם סמוכים והסולמות קשין של היא החצרות] שהמחיצה37)שתי
הסולמות"38)תתמוטט. ראשי קביעות למקום עמוד כעין חזק בנין באמצעה שיש אלא קש, של – ארכה כל פני על "שהמחיצה

שם). הבחירה החצרות39)(בית שתי מצרף הסולם בסולם, להשתמש שיכול כיון אחד, מערבין רצו שאם הוא כאן החידוש עיקר
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.Áרצּו,40היה אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ
ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד; ׁשּלא41מערבין לֹו ׁשּגרם הּוא ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

ּבאילן אׁשרה42יעלה עׂשה מערבין43. אין - לּכתל סּלם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ
היא ׁשהרי הּתֹורה, מן עליה לעלֹות ׁשאסּור מּפני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד,

ּבהניה. ֲֲַָָָאסּורה
.Ëלמעטֹו44ּכתל ּובא עׂשרה, ערּוב45ׁשּגבֹוּה לערב ּכדי ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ארּבעה הּמעּוט ּבאר יׁש אם מערבין46אחד, - טפחים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתל מקצת סתר צּדֹו47אחד. - מעׂשרה ׁשּנתמעט עד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

זֹו לחצר אֹותֹו נֹותנין לבין48הּקצר הּגבֹוּה הּכתל ּוׁשאר , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
החצרֹות. ְֲֵֵַׁשּתי

.Èהּפרצה49נפרץ היתה אם ׁשּביניהן: הּגבֹוּה עד50הּכתל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
אּמֹות מערבין51עׂשר - רצּו ואם ערּובין; ׁשני מערבין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

מעׂשרה יתר היתה ּכפתח; ׁשהיא מּפני מערבין52אחד, - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
וא אחד ערּובין.ערּוב ׁשני מערבין ין ְְְְִִֵֵֵֵֶָָ

.‡Èליתר53היתה להׁשלימּה ּובא מעׂשר, ּפחּותה הּפרצה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
טפחים54מעׂשר עׂשרה ּגבּה ּבּכתל חֹוקק ערּוב55- ּומערבין , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם ּבכל56אחד. מעׂשר יתר ּפרצה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
קֹומתֹו מלא הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי - .57הּכתל ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ

.·Èארּבעה58חריץ ורחב עׂשרה עמק חצרֹות: ׁשּתי 59ׁשּבין ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹ
אחד מערבין - מּכאן ּפחֹות ערּובין; ׁשני מערבין - יתר ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָאֹו
- ּבצרֹורֹות אֹו ּבעפר עמקֹו מעט ואם ׁשנים. מערבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָואין

ּוצרֹורֹות עפר ׁשּסתם ׁשנים; מערבין ואין אחד ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמערבין
הן מבּטלין קׁש60ּבחריץ אֹו ּתבן מלאהּו אם אבל אין61. - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

ׁשּיבּטל62ממעטין .63עד ְְֲִֵֶַַַ
.‚Èרחּבֹו64וכן מעט ּבקנה65אם אֹו ׁשהֹוׁשיטֹו66ּבלּוח , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

וכל ׁשנים. מערבין ואין אחד מערבין - החריץ ּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבאר
ּבֹו ממעטין אין והּספל, הּסל ּכגֹון ּבׁשּבת, הּנּטל ,67ּדבר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

עד לׁשמטֹו אפׁשר ׁשאי חּבּור ּבארץ חּברֹו ּכן אם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָאּלא
ּבּדקר .68ׁשּיחּפר ְְֶֶֶַֹ

.„Èהחריץ69נתן רחב על טפחים ארּבעה ׁשרחב -70לּוח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּתי וכן ערּובין. ׁשני מערבין - רצּו ואם אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבין

ארּבעה71גזזטראֹות ׁשרחב לּוח הֹוׁשיט אם זֹו, ּכנגד זֹו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻ
מערבין - רצּו ואם אחד; ערּוב מערבין - לזֹו מּזֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָטפחים
ואינן זֹו ּבצד זֹו היּו לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשני
ּפחֹות ּביניהן יׁש אם מחברּתּה: למעלה אחת אּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשוה,

ּככצצטרא הן הרי - טפחים ּומערבין73אחת72מּׁשלׁשה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻ
ׁשנים מערבין - יתר אֹו ׁשלׁשה ּביניהם יׁש ואם ,74אחת; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

לעצמן. ואּלּו לעצמן ְְְְְֵֵַַָָאּלּו
.ÂËארּבעה75ּכתל רחב ׁשהּוא חצרֹות, ׁשּתי והיה76ׁשּבין , ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו, מחצר טפחים עׂשרה -77גבֹוּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
מחצרן ויחׁשב להן ׁשוה ׁשהּוא החצר לבני רחּבֹו ;78נֹותנין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

נֹותנין לאּלּו, ּבקׁשה ותׁשמיׁשֹו לאּלּו ּבנחת ותׁשמיׁשֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָהֹואיל
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שנים". מערבין רצו אם אחד], מערבין רצו "[אם אריה: בן בהגהות הגיה ולכן אחת, עמוד40)להיות ע"ח דף עירובין מסכת
א').41)ב'. הלכה כ"א פרק שבת בהלכות (כמבואר שבות משום בשבת באילן לעלות אסרו כאן:42)חכמים נוסף בנ"א:

מהלכות כ"ד (פרק השמשות" בין עליו גזרו לא – שבות משום שהוא דבר "שכל רוקח), (מעשה השמשות" בין עליו גזרו "לא
א' פרק (למעלה השמשות בין דהיינו העירוב, דין שחל בזמן האילן, ידי על לאחת מצורפות החצרות שתי הרי י'). הלכה שבת

כ"א). באש".43)הלכה תשרפון "ואשריהם ג') פסוק י"ב פרק (דברים אמרה שהתורה בהנאה, אסור זרה לעבודה שעבדוהו אילן
א'.44) עמוד ע"ז דף עירובין שתי45)מסכת לצרף מעשרה, פחות שיהיה כדי לכותל, סמוך בקרקע למטה עפר תל שעשה

לאחת. הראב"ד46)החצרות לפני שהיה רבנו,בנוסח על השיג לכן בספריו), המגיד הרב מצא (וכן טפחים" "עשרה כתוב היה
הנוסחא היא וכן שם בגמרא וכמפורש טפחים" "ארבעה כלפנינו ספרים במקצת אבל טפחים. ארבעה בשיעור שמספיק ודעתו

משנה). (מגיד משנה).47)האמיתית (לחם מעשרה הכותל נתמעט החצירות אחת שבצד עד הכותל, עובי מקצת כי48)כלומר
עשרה. הכותל גובה אין החצר אותה ב'.49)בצד עמוד ע"ו דף עירובין במסכת מן51)ברוחב.50)משנה משהו ונשאר

לפתח. נחשב הצדדים משני עשר52)הכותל על יתרה פרצה שיש כיון מחיצה, זו אין הכותל, ברוחב מאד הרבה נשאר אפילו
ט"ז). הלכה ט"ז פרק שבת בהלכות (כמבואר רש"י53)אמות ועיין וכו'" בכותל להשלים "חקק ב' עמוד ע"ח דף עירובין מסכת

כאן. וראב"ד אחת.54)שם חצר החצרות משתי לעשות בגובה55)כדי יחקוק אמות, לעשר להשלים צריך שהוא הרוחב אותו
ניכר בקלות, הפתח אותו דרך לעבור יכול שאינו ואף ומצרפתן, לפתח הפרצה נחשבה זה ידי שעל מהקרקע, טפחים עשרה של

אחד. לערב כדי יחד, החצרות שתי לחבר שברצונו שלו החקיקה מעשה ידי על בו56)הדבר לעשות ובא סתום, כותל שהיה
המחיצה,57)פתח. סילוק כוונת על מורים מעשיו אין כן לא שאם דוחק, בלא לזו מזו עובר אדם בהיות כאחת, החצרות "שיראו

משנה"). ("מגיד בלבד" השניה החצר בני עם להשתמש שברצונו ב'.58)אלא עמוד ע"ח דף עירובין במסכת כי59)משנה
כ"ג). הלכה י"ד פרק שבת בהלכות (כמבואר בגובה כמו בעומק המחיצות החצרות.60)שיעור שתי בין מחיצה ואין

בהמה.61) למאכל בשבת.62)הראויים משם לקחתם שיכול שם.63)לפי להשאירם בלבו עירובין64)יסכים במסכת משנה
א'. עמוד ע"ט טפחים.65)דף מארבעה שם66)והפחיתו נקבעו כאילו ונחשב בשבת, לטלטל האסורים דברים שם שהניח

המחיצה. משיעור שהיתה.67)ומיעטו כמו המחיצה ותשאר בשבת, משם ינטלו כיון68)שאולי לקבוע, נחשב וזה מעדר,
בשבת. לחפור ב'.69)שאסור עמוד ע"ח דף בעירובין עליו.70)משנה לעבור גשר שני71)כעין של עליות שתי של

א').73)כגזוזטרא.72)דיירים. עמוד ע"ט דף עירובין (מסכת עקומה ולחשבו74)והיא לגשר, נסר לשים מועיל לא וכאן
במדרון. שהוא הגשר על לעבור שמתייראים ועוד עושים", אין זוית בקרן "פתח כי א'.75)כפתח, עמוד ע"ז דף עירובין מסכת

פטו76) מקום הוא – טפחים ארבעה רחב אינו מגידשאם – י"אֿי"ב) הלכה שבת מהלכות י"ד (פרק וממנו בו, לטלטל ומותר ר
גבוה77)משנה. שאינו אלא כותל, נקרא אינו שאםֿכן לארץ, ממש שוה שהיתה ולא שניה, משל גבוהה אחת בחצר שהקרקע

רוקח"). ("מעשה טפחים בשבת.78)עשרה בהם לטלטל מותרים והם

oiaexir zekld - xii` a"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּתי ׁשּבין חריץ וכן ּבנחת. להן ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹותֹו
לקרקע וׁשוה זֹו, חצר מּצד טפחים עׂשרה עמק חצרחצרֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּתׁשמיׁשֹו מּפני לּה; ׁשוה ׁשהּוא לחצר רחּבֹו נֹותנין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשנּיה
להן ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו אֹותֹו נֹותנין לזה, וקׁשה לזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנחת

ְַַּבנחת.
.ÊËהעליֹונה79היה מחצר נמּו החצרֹות ׁשּתי ׁשּבין הּכתל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּתחּתֹונה מחצר מׁשּתּמׁשין80וגבֹוּה העליֹונה ּבני ׁשּנמצאּו , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשלׁשּול81ּבעביֹו ידי ּבעביֹו82על מׁשּתּמׁשין הּתחּתֹונה ּובני , ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

זריקה ידי ׁשּתיהן83על ׁשּיערבּו עד ּבֹו, אסּורין ׁשניהן - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכתל מעבי מכניסין אין - ערבּו לא אם אבל אחד; ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹערּוב

לּבּתים לעביֹו.84זה מהּבּתים מֹוציאין ואין , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
.ÊÈחרּבה85ׁשני ׁשּביניהן אם86ּבּתים הּיחיד, רׁשּות ׁשהיא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

זריקה ידי על ּבחרּבה להׁשּתּמׁש ׁשניהם אֹוסרין87יכֹולין - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻ
יכֹול אינֹו והאחר ּבנחת, לזה ּתׁשמיׁשּה היה ואם זה; על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזה
לֹו ׁשהיא זה הרי - מּמּנה עמּקה ׁשהיא מּפני לּה, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻלזרק

זריקה ידי על ּבּה מׁשּתּמׁש .88ּבנחת ְְְְִִֵֵַַַַָָ
.ÁÈהעיר ּגּגֹות עם89ּכל ,נמּו וזה ּגבֹוּה ׁשּזה ּפי על אף , ְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

הּקרּפיפֹות ּכל ועם החצרֹות ּדירה,90ּכל לׁשם ׁשּלא ׁשהּקפּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
סאתים ּבית על יתר מהן אחד ּבכל עבי91ׁשאין עם , ְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו לחי להן ׁשּיׁש הּמבֹואֹות עם החצרֹות, ׁשּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּכתלים
ערּוב ּבלא ּבכּלן ּומטלטלין הן, אחת רׁשּות ּכּלן - ְְְְְְִֵֵַַַָָָֹֻֻקֹורה

ּבתֹוכן ׁשּׁשבתּו הּבית,92ּכלים ּבתֹו ׁשּׁשבתּו ּכלים לא אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ערבּו ּכן אם .93אּלא ְִֵֵֶָ

.ËÈ?אנׁשי94ּכיצד ערבּו ּבין החצר, ּבתֹו ׁשּׁשבת ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
מּתר95החצר - ערבּו לא אֹו96ּבין לּגג החצר מן להעלֹותֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

גבֹוּה היה אפּלּו לֹו, הּסמּו אחר לגג הּגג ּומן הּכתל, ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלראׁש
ׁשנּיה, לחצר האחר הּגג ּומן ,נמּו אֹו ׁשהּוא ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמּמּנּו

ׁשליׁשי ּומּגג ׁשליׁשית, חצר ׁשל ׁשליׁשי לגג ׁשנּיה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומחצר
הּמדינה ּכל ׁשּיעבירּנּו עד רביעי, לגג הּמבֹוי ּומן ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָלמבֹוי,
ּדר אֹו וקרּפיפֹות, ּגּגֹות ּדר אֹו וחצרֹות, ּגּגֹות ּדר ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻכּלּה
לזה; ּומּזה לזה מּזה ׁשלׁשּתן ּדר אֹו וקרּפיפֹות, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחצרֹות
ּכן אם אּלא הּבּתים, מן לבית זה ּבכלי יּכנס ׁשּלא ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

אחד. ערּוב האּלּו הּמקֹומֹות ּכל אנׁשי ְְְֵֵֵֵֶַַָָָערבּו
.Îיעבירּנּו לא - לחצר והֹוציאֹו ּבּבית הּכלי ׁשבת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכן

אחרת לקרּפף,97לחצר אֹו הּכתל לראׁש אֹו אחר לגג אֹו ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ּכלי ּבהן ׁשּמעבירין הּמקֹומֹות ּכל אנׁשי ערבּו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

אחד. ערּוב ֵֶֶָזה
.‡Îחצרֹות98ּבֹור ׁשּתי מּמּנּו99ׁשּבין ממלאין אין - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַ

עׂשרה100ּבׁשּבת ּגבֹוהה מחּצה לֹו עׂשּו ּכן אם אּלא , ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ
והיכן101טפחים מרׁשּותֹו. ּדֹולה אחד ּכל ׁשּיהיה ּכדי , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

צרי - הּמים מן למעלה היתה אם הּמחּצה? את ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָמעמידין
היתה ואם הּמים; ּבתֹו יֹורד הּמחּצה מן טפח ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
יֹוצא מּמּנה טפח ׁשּיהיה צרי - הּמים ּבתֹו ּכּלּה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמחּצה
מרׁשּות זה רׁשּות נּכרת ׁשּתהיה ּכדי הּמים, מן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָלמעלה

.102זה ֶ
.·Îרחבה103וכן קֹורה הּבֹור ּפי על עׂשּו ארּבעה104אם ְְְִִֵַַַָָָָָָ

האחר, מּצּדּה ממּלא וזה הּקֹורה, מּצד ממּלא זה - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָטפחים
ׁשהּמים ּפי על אף זה. מחלק זה חלק הבּדילה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּוכאּלּו

ּבמים חכמים ׁשהקּלּו הּוא קל מּלמּטה, .105מערבין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
.‚Îהּׁשביל106ּבאר אף107ׁשּבאמצע חצרֹות, ּכתלי ׁשני ּבין ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

מפלגת ׁשהיא ּפי ּומּכתל108על טפחים ארּבעה זה מּכתל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
טפחים ארּבעה צריכין109זה ואין מּמּנה, ממלאין ׁשניהם - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

זיזין ּדר110להֹוציא חברֹו על אֹוסר אדם ׁשאין ּגּבּה; על ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
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ב'.79) עמוד פ"ג דף עירובין ההר.80)מסכת בשיפוע הן הכותל.81)שהחצירות חבל.82)בגג ידי על הקשה83)בהורדה
משלשול. הלכה84)לשימוש להלן וראה משנה"). ("מגיד להוציא וכן הכותל מעובי להכניס לשתיהן מותר לחצרותיהן אבל

א'.85)י"חֿי"ט. עמוד פ"ה דף עירובין הרוס.86)מסכת זורקים87)בית החלון שדרך אלא החורבה, לצד פתח להם שאין
בה.88)לתוכו. להשתמש אסור א'.89)והשני עמוד פ"ט דף עירובין במסכת לשם90)משנה שלא גדר המוקף נרחב מקום

סחורה. בתוכו לשים אלא חמישים91)דירה, רוחב על אמה מאה אורך ב') עמוד כ"ג דף עירובין (מסכת המשכן חצר כשיעור
ג'). הלכה שבת מהלכות ט"ז (פרק מרובעות אמה אלפים חמשת של שטח שהוא ט'ֿי"ב), פסוקים כ"ז פרק שהיו92)(שמות

בפרוטרוט). השניה בהלכה (כמבואר בשבת בהם.93)בתוכם ולטלטל הבית מתוך כלים להוציא אסור עירבו לא ואם
והקרפיפות?94) והחצרות הגגות בכל כלי לטלטל מותר כיצד התימנים).95)כלומר: (כ"י המקומות" "אנשי "אמר96)בנ"א:

ומחצר לחצר ומחצר לחצר, ומגג לגג מגג (מגבת) ואלונטית שמן מעלים היינו בתקוע, שמעון רבי אצל תורה לומדים כשהיינו רבי:
והיינו הסכנה בשעת מעשה יהודה: רבי אמר בו; רוחצים שהיינו המעיין אצל מגיעים שהיינו עד אחר, לקרפף ומקרפף לקרפף

א'). עמוד צ"א דף עירובין (מסכת בו" לקרות לקרפף ומחצר לחצר ומגג לגג מחצר תורה ספר בבית.97)מעלים ששבת כיון
א'.98) עמוד פ"ו דף עירובין במסכת ביניהם.99)משנה עירבו חבירו.100)ולא מרשות ממלא אחד כל שנמצא
הרשויות.101) בין חבירו.102)שתפסיק מרשות בדלי ישאב ב'.103)שלא עמוד פ"ו דף עירובין בדפוס104)מסכת כן
תלויה,105)רומי. מחיצה להתיר במים חכמים הקילו – מועילה אינה תלויה ומחיצה הקרקע עד להגיע צריכה מחיצה שכל ואף

שבת בהלכות (כמבואר היכר" לעשות כדי אלא שאינה במחיצה והקילו כרמלית), הם המים (כי מדבריהם במים טלטול "שאיסור
מרשות שידלה לחשוש אין וכאן לעצמו, רשות כל וחולק המים עד ויורד נמשך זה קרש כאילו אנו ורואים י"ג). הלכה ט"ו פרק

טפ מארבעה יותר מהלך דלי שאין לפי א'.106)חים.חבירו, עמוד פ"ה דף עירובין שתי107)מסכת בין קטן מבוי שיש
מים. לשאוב בחבל הדלי את מורידים החלון ומן באמצע, ובאר לשתיהן, השייך מארבעה109)מרוחקת.108)החצרות ובפחות

מים. משם לשאוב מותר היכר.110)בודאי לשם קטנה חבירו111)בליטתֿקרש אויר אין החלון, דרך הוא שתשמישם כיון
עליו. אוסר



סט oiaexir zekld - xii` a"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Áרצּו,40היה אם - לּכתל סּלם ועׂשהּו הּכתל, ּבצד אילן ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ
ׁשבּות ואּסּור הֹואיל אחד; ׁשּלא41מערבין לֹו ׁשּגרם הּוא ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

ּבאילן אׁשרה42יעלה עׂשה מערבין43. אין - לּכתל סּלם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ
היא ׁשהרי הּתֹורה, מן עליה לעלֹות ׁשאסּור מּפני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד,

ּבהניה. ֲֲַָָָאסּורה
.Ëלמעטֹו44ּכתל ּובא עׂשרה, ערּוב45ׁשּגבֹוּה לערב ּכדי ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ארּבעה הּמעּוט ּבאר יׁש אם מערבין46אחד, - טפחים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתל מקצת סתר צּדֹו47אחד. - מעׂשרה ׁשּנתמעט עד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

זֹו לחצר אֹותֹו נֹותנין לבין48הּקצר הּגבֹוּה הּכתל ּוׁשאר , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
החצרֹות. ְֲֵֵַׁשּתי

.Èהּפרצה49נפרץ היתה אם ׁשּביניהן: הּגבֹוּה עד50הּכתל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
אּמֹות מערבין51עׂשר - רצּו ואם ערּובין; ׁשני מערבין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

מעׂשרה יתר היתה ּכפתח; ׁשהיא מּפני מערבין52אחד, - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
וא אחד ערּובין.ערּוב ׁשני מערבין ין ְְְְִִֵֵֵֵֶָָ

.‡Èליתר53היתה להׁשלימּה ּובא מעׂשר, ּפחּותה הּפרצה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
טפחים54מעׂשר עׂשרה ּגבּה ּבּכתל חֹוקק ערּוב55- ּומערבין , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

לכּתחּלה לפרץ ּבא ואם ּבכל56אחד. מעׂשר יתר ּפרצה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
קֹומתֹו מלא הּפרצה ּגבּה להיֹות צרי - .57הּכתל ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ

.·Èארּבעה58חריץ ורחב עׂשרה עמק חצרֹות: ׁשּתי 59ׁשּבין ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹ
אחד מערבין - מּכאן ּפחֹות ערּובין; ׁשני מערבין - יתר ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָאֹו
- ּבצרֹורֹות אֹו ּבעפר עמקֹו מעט ואם ׁשנים. מערבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָואין

ּוצרֹורֹות עפר ׁשּסתם ׁשנים; מערבין ואין אחד ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמערבין
הן מבּטלין קׁש60ּבחריץ אֹו ּתבן מלאהּו אם אבל אין61. - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

ׁשּיבּטל62ממעטין .63עד ְְֲִֵֶַַַ
.‚Èרחּבֹו64וכן מעט ּבקנה65אם אֹו ׁשהֹוׁשיטֹו66ּבלּוח , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

וכל ׁשנים. מערבין ואין אחד מערבין - החריץ ּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבאר
ּבֹו ממעטין אין והּספל, הּסל ּכגֹון ּבׁשּבת, הּנּטל ,67ּדבר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

עד לׁשמטֹו אפׁשר ׁשאי חּבּור ּבארץ חּברֹו ּכן אם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָאּלא
ּבּדקר .68ׁשּיחּפר ְְֶֶֶַֹ

.„Èהחריץ69נתן רחב על טפחים ארּבעה ׁשרחב -70לּוח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּתי וכן ערּובין. ׁשני מערבין - רצּו ואם אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבין

ארּבעה71גזזטראֹות ׁשרחב לּוח הֹוׁשיט אם זֹו, ּכנגד זֹו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻ
מערבין - רצּו ואם אחד; ערּוב מערבין - לזֹו מּזֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָטפחים
ואינן זֹו ּבצד זֹו היּו לעצמן. ואּלּו לעצמן אּלּו ערּובין, ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשני
ּפחֹות ּביניהן יׁש אם מחברּתּה: למעלה אחת אּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשוה,

ּככצצטרא הן הרי - טפחים ּומערבין73אחת72מּׁשלׁשה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻ
ׁשנים מערבין - יתר אֹו ׁשלׁשה ּביניהם יׁש ואם ,74אחת; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

לעצמן. ואּלּו לעצמן ְְְְְֵֵַַָָאּלּו
.ÂËארּבעה75ּכתל רחב ׁשהּוא חצרֹות, ׁשּתי והיה76ׁשּבין , ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשנּיה חצר לקרקע וׁשוה זֹו, מחצר טפחים עׂשרה -77גבֹוּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
מחצרן ויחׁשב להן ׁשוה ׁשהּוא החצר לבני רחּבֹו ;78נֹותנין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

נֹותנין לאּלּו, ּבקׁשה ותׁשמיׁשֹו לאּלּו ּבנחת ותׁשמיׁשֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָהֹואיל
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שנים". מערבין רצו אם אחד], מערבין רצו "[אם אריה: בן בהגהות הגיה ולכן אחת, עמוד40)להיות ע"ח דף עירובין מסכת
א').41)ב'. הלכה כ"א פרק שבת בהלכות (כמבואר שבות משום בשבת באילן לעלות אסרו כאן:42)חכמים נוסף בנ"א:

מהלכות כ"ד (פרק השמשות" בין עליו גזרו לא – שבות משום שהוא דבר "שכל רוקח), (מעשה השמשות" בין עליו גזרו "לא
א' פרק (למעלה השמשות בין דהיינו העירוב, דין שחל בזמן האילן, ידי על לאחת מצורפות החצרות שתי הרי י'). הלכה שבת

כ"א). באש".43)הלכה תשרפון "ואשריהם ג') פסוק י"ב פרק (דברים אמרה שהתורה בהנאה, אסור זרה לעבודה שעבדוהו אילן
א'.44) עמוד ע"ז דף עירובין שתי45)מסכת לצרף מעשרה, פחות שיהיה כדי לכותל, סמוך בקרקע למטה עפר תל שעשה

לאחת. הראב"ד46)החצרות לפני שהיה רבנו,בנוסח על השיג לכן בספריו), המגיד הרב מצא (וכן טפחים" "עשרה כתוב היה
הנוסחא היא וכן שם בגמרא וכמפורש טפחים" "ארבעה כלפנינו ספרים במקצת אבל טפחים. ארבעה בשיעור שמספיק ודעתו

משנה). (מגיד משנה).47)האמיתית (לחם מעשרה הכותל נתמעט החצירות אחת שבצד עד הכותל, עובי מקצת כי48)כלומר
עשרה. הכותל גובה אין החצר אותה ב'.49)בצד עמוד ע"ו דף עירובין במסכת מן51)ברוחב.50)משנה משהו ונשאר

לפתח. נחשב הצדדים משני עשר52)הכותל על יתרה פרצה שיש כיון מחיצה, זו אין הכותל, ברוחב מאד הרבה נשאר אפילו
ט"ז). הלכה ט"ז פרק שבת בהלכות (כמבואר רש"י53)אמות ועיין וכו'" בכותל להשלים "חקק ב' עמוד ע"ח דף עירובין מסכת

כאן. וראב"ד אחת.54)שם חצר החצרות משתי לעשות בגובה55)כדי יחקוק אמות, לעשר להשלים צריך שהוא הרוחב אותו
ניכר בקלות, הפתח אותו דרך לעבור יכול שאינו ואף ומצרפתן, לפתח הפרצה נחשבה זה ידי שעל מהקרקע, טפחים עשרה של

אחד. לערב כדי יחד, החצרות שתי לחבר שברצונו שלו החקיקה מעשה ידי על בו56)הדבר לעשות ובא סתום, כותל שהיה
המחיצה,57)פתח. סילוק כוונת על מורים מעשיו אין כן לא שאם דוחק, בלא לזו מזו עובר אדם בהיות כאחת, החצרות "שיראו

משנה"). ("מגיד בלבד" השניה החצר בני עם להשתמש שברצונו ב'.58)אלא עמוד ע"ח דף עירובין במסכת כי59)משנה
כ"ג). הלכה י"ד פרק שבת בהלכות (כמבואר בגובה כמו בעומק המחיצות החצרות.60)שיעור שתי בין מחיצה ואין

בהמה.61) למאכל בשבת.62)הראויים משם לקחתם שיכול שם.63)לפי להשאירם בלבו עירובין64)יסכים במסכת משנה
א'. עמוד ע"ט טפחים.65)דף מארבעה שם66)והפחיתו נקבעו כאילו ונחשב בשבת, לטלטל האסורים דברים שם שהניח

המחיצה. משיעור שהיתה.67)ומיעטו כמו המחיצה ותשאר בשבת, משם ינטלו כיון68)שאולי לקבוע, נחשב וזה מעדר,
בשבת. לחפור ב'.69)שאסור עמוד ע"ח דף בעירובין עליו.70)משנה לעבור גשר שני71)כעין של עליות שתי של

א').73)כגזוזטרא.72)דיירים. עמוד ע"ט דף עירובין (מסכת עקומה ולחשבו74)והיא לגשר, נסר לשים מועיל לא וכאן
במדרון. שהוא הגשר על לעבור שמתייראים ועוד עושים", אין זוית בקרן "פתח כי א'.75)כפתח, עמוד ע"ז דף עירובין מסכת

פטו76) מקום הוא – טפחים ארבעה רחב אינו מגידשאם – י"אֿי"ב) הלכה שבת מהלכות י"ד (פרק וממנו בו, לטלטל ומותר ר
גבוה77)משנה. שאינו אלא כותל, נקרא אינו שאםֿכן לארץ, ממש שוה שהיתה ולא שניה, משל גבוהה אחת בחצר שהקרקע

רוקח"). ("מעשה טפחים בשבת.78)עשרה בהם לטלטל מותרים והם
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ׁשּתי ׁשּבין חריץ וכן ּבנחת. להן ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹותֹו
לקרקע וׁשוה זֹו, חצר מּצד טפחים עׂשרה עמק חצרחצרֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשּתׁשמיׁשֹו מּפני לּה; ׁשוה ׁשהּוא לחצר רחּבֹו נֹותנין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשנּיה
להן ׁשּתׁשמיׁשֹו לאּלּו אֹותֹו נֹותנין לזה, וקׁשה לזה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנחת

ְַַּבנחת.
.ÊËהעליֹונה79היה מחצר נמּו החצרֹות ׁשּתי ׁשּבין הּכתל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּתחּתֹונה מחצר מׁשּתּמׁשין80וגבֹוּה העליֹונה ּבני ׁשּנמצאּו , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשלׁשּול81ּבעביֹו ידי ּבעביֹו82על מׁשּתּמׁשין הּתחּתֹונה ּובני , ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

זריקה ידי ׁשּתיהן83על ׁשּיערבּו עד ּבֹו, אסּורין ׁשניהן - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכתל מעבי מכניסין אין - ערבּו לא אם אבל אחד; ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹערּוב

לּבּתים לעביֹו.84זה מהּבּתים מֹוציאין ואין , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
.ÊÈחרּבה85ׁשני ׁשּביניהן אם86ּבּתים הּיחיד, רׁשּות ׁשהיא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

זריקה ידי על ּבחרּבה להׁשּתּמׁש ׁשניהם אֹוסרין87יכֹולין - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻ
יכֹול אינֹו והאחר ּבנחת, לזה ּתׁשמיׁשּה היה ואם זה; על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָזה
לֹו ׁשהיא זה הרי - מּמּנה עמּקה ׁשהיא מּפני לּה, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻלזרק

זריקה ידי על ּבּה מׁשּתּמׁש .88ּבנחת ְְְְִִֵֵַַַַָָ
.ÁÈהעיר ּגּגֹות עם89ּכל ,נמּו וזה ּגבֹוּה ׁשּזה ּפי על אף , ְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

הּקרּפיפֹות ּכל ועם החצרֹות ּדירה,90ּכל לׁשם ׁשּלא ׁשהּקפּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
סאתים ּבית על יתר מהן אחד ּבכל עבי91ׁשאין עם , ְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו לחי להן ׁשּיׁש הּמבֹואֹות עם החצרֹות, ׁשּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּכתלים
ערּוב ּבלא ּבכּלן ּומטלטלין הן, אחת רׁשּות ּכּלן - ְְְְְְִֵֵַַַָָָֹֻֻקֹורה

ּבתֹוכן ׁשּׁשבתּו הּבית,92ּכלים ּבתֹו ׁשּׁשבתּו ּכלים לא אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ערבּו ּכן אם .93אּלא ְִֵֵֶָ

.ËÈ?אנׁשי94ּכיצד ערבּו ּבין החצר, ּבתֹו ׁשּׁשבת ּכלי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
מּתר95החצר - ערבּו לא אֹו96ּבין לּגג החצר מן להעלֹותֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

גבֹוּה היה אפּלּו לֹו, הּסמּו אחר לגג הּגג ּומן הּכתל, ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלראׁש
ׁשנּיה, לחצר האחר הּגג ּומן ,נמּו אֹו ׁשהּוא ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמּמּנּו

ׁשליׁשי ּומּגג ׁשליׁשית, חצר ׁשל ׁשליׁשי לגג ׁשנּיה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומחצר
הּמדינה ּכל ׁשּיעבירּנּו עד רביעי, לגג הּמבֹוי ּומן ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָלמבֹוי,
ּדר אֹו וקרּפיפֹות, ּגּגֹות ּדר אֹו וחצרֹות, ּגּגֹות ּדר ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻכּלּה
לזה; ּומּזה לזה מּזה ׁשלׁשּתן ּדר אֹו וקרּפיפֹות, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחצרֹות
ּכן אם אּלא הּבּתים, מן לבית זה ּבכלי יּכנס ׁשּלא ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

אחד. ערּוב האּלּו הּמקֹומֹות ּכל אנׁשי ְְְֵֵֵֵֶַַָָָערבּו
.Îיעבירּנּו לא - לחצר והֹוציאֹו ּבּבית הּכלי ׁשבת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוכן

אחרת לקרּפף,97לחצר אֹו הּכתל לראׁש אֹו אחר לגג אֹו ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ּכלי ּבהן ׁשּמעבירין הּמקֹומֹות ּכל אנׁשי ערבּו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

אחד. ערּוב ֵֶֶָזה
.‡Îחצרֹות98ּבֹור ׁשּתי מּמּנּו99ׁשּבין ממלאין אין - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַ

עׂשרה100ּבׁשּבת ּגבֹוהה מחּצה לֹו עׂשּו ּכן אם אּלא , ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ
והיכן101טפחים מרׁשּותֹו. ּדֹולה אחד ּכל ׁשּיהיה ּכדי , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

צרי - הּמים מן למעלה היתה אם הּמחּצה? את ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָמעמידין
היתה ואם הּמים; ּבתֹו יֹורד הּמחּצה מן טפח ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
יֹוצא מּמּנה טפח ׁשּיהיה צרי - הּמים ּבתֹו ּכּלּה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמחּצה
מרׁשּות זה רׁשּות נּכרת ׁשּתהיה ּכדי הּמים, מן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָלמעלה

.102זה ֶ
.·Îרחבה103וכן קֹורה הּבֹור ּפי על עׂשּו ארּבעה104אם ְְְִִֵַַַָָָָָָ

האחר, מּצּדּה ממּלא וזה הּקֹורה, מּצד ממּלא זה - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָטפחים
ׁשהּמים ּפי על אף זה. מחלק זה חלק הבּדילה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּוכאּלּו

ּבמים חכמים ׁשהקּלּו הּוא קל מּלמּטה, .105מערבין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
.‚Îהּׁשביל106ּבאר אף107ׁשּבאמצע חצרֹות, ּכתלי ׁשני ּבין ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

מפלגת ׁשהיא ּפי ּומּכתל108על טפחים ארּבעה זה מּכתל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
טפחים ארּבעה צריכין109זה ואין מּמּנה, ממלאין ׁשניהם - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

זיזין ּדר110להֹוציא חברֹו על אֹוסר אדם ׁשאין ּגּבּה; על ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב'.79) עמוד פ"ג דף עירובין ההר.80)מסכת בשיפוע הן הכותל.81)שהחצירות חבל.82)בגג ידי על הקשה83)בהורדה
משלשול. הלכה84)לשימוש להלן וראה משנה"). ("מגיד להוציא וכן הכותל מעובי להכניס לשתיהן מותר לחצרותיהן אבל

א'.85)י"חֿי"ט. עמוד פ"ה דף עירובין הרוס.86)מסכת זורקים87)בית החלון שדרך אלא החורבה, לצד פתח להם שאין
בה.88)לתוכו. להשתמש אסור א'.89)והשני עמוד פ"ט דף עירובין במסכת לשם90)משנה שלא גדר המוקף נרחב מקום

סחורה. בתוכו לשים אלא חמישים91)דירה, רוחב על אמה מאה אורך ב') עמוד כ"ג דף עירובין (מסכת המשכן חצר כשיעור
ג'). הלכה שבת מהלכות ט"ז (פרק מרובעות אמה אלפים חמשת של שטח שהוא ט'ֿי"ב), פסוקים כ"ז פרק שהיו92)(שמות

בפרוטרוט). השניה בהלכה (כמבואר בשבת בהם.93)בתוכם ולטלטל הבית מתוך כלים להוציא אסור עירבו לא ואם
והקרפיפות?94) והחצרות הגגות בכל כלי לטלטל מותר כיצד התימנים).95)כלומר: (כ"י המקומות" "אנשי "אמר96)בנ"א:

ומחצר לחצר ומחצר לחצר, ומגג לגג מגג (מגבת) ואלונטית שמן מעלים היינו בתקוע, שמעון רבי אצל תורה לומדים כשהיינו רבי:
והיינו הסכנה בשעת מעשה יהודה: רבי אמר בו; רוחצים שהיינו המעיין אצל מגיעים שהיינו עד אחר, לקרפף ומקרפף לקרפף

א'). עמוד צ"א דף עירובין (מסכת בו" לקרות לקרפף ומחצר לחצר ומגג לגג מחצר תורה ספר בבית.97)מעלים ששבת כיון
א'.98) עמוד פ"ו דף עירובין במסכת ביניהם.99)משנה עירבו חבירו.100)ולא מרשות ממלא אחד כל שנמצא
הרשויות.101) בין חבירו.102)שתפסיק מרשות בדלי ישאב ב'.103)שלא עמוד פ"ו דף עירובין בדפוס104)מסכת כן
תלויה,105)רומי. מחיצה להתיר במים חכמים הקילו – מועילה אינה תלויה ומחיצה הקרקע עד להגיע צריכה מחיצה שכל ואף

שבת בהלכות (כמבואר היכר" לעשות כדי אלא שאינה במחיצה והקילו כרמלית), הם המים (כי מדבריהם במים טלטול "שאיסור
מרשות שידלה לחשוש אין וכאן לעצמו, רשות כל וחולק המים עד ויורד נמשך זה קרש כאילו אנו ורואים י"ג). הלכה ט"ו פרק

טפ מארבעה יותר מהלך דלי שאין לפי א'.106)חים.חבירו, עמוד פ"ה דף עירובין שתי107)מסכת בין קטן מבוי שיש
מים. לשאוב בחבל הדלי את מורידים החלון ומן באמצע, ובאר לשתיהן, השייך מארבעה109)מרוחקת.108)החצרות ובפחות

מים. משם לשאוב מותר היכר.110)בודאי לשם קטנה חבירו111)בליטתֿקרש אויר אין החלון, דרך הוא שתשמישם כיון
עליו. אוסר
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.„Îּבמלֹואּה112חצר ׁשּנפרצה ּגדֹולה113קטּנה לחצר ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
יֹום גדֹולה114מּבעֹוד אנׁשי ּומּתרים,115- לעצמן מערבין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָֻ

ּפּצימין להן נׁשאר קטּנה116ׁשהרי ואנׁשי ּומּכאן; מּכאן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבני עם ׁשּיערבּו עד ׁשּלהן, לחצר מּבּתיהן להֹוציא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאסּורין

ּכקטּנה חׁשּובין ּגדֹולה ׁשל ׁשּדיֹורין אחד; ערּוב ,117הּגדֹולה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכגדֹולה. חׁשּובין קטּנה ּדיֹורי ְְְֲִִֵֵַָָָואין

.‰Îׁשּביניהן118ׁשּתי הּפתח ּדר אחד ערּוב ׁשערבּו חצרֹות ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
הּפתח ונסּתם החּלֹון, ּדר אחת119אֹו ּכל - ּבׁשּבת החּלֹון אֹו ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

לעצמּה מּתרת ׁשּבת120ואחת מקצת והּתרה הֹואיל ;121- ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻֻ
לעצמּה, וזֹו לעצמּה זֹו ׁשערבה חצרֹות ׁשּתי וכן ּכּלּה. ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻהּתרה

ׁשּביניהן הּכתל לעצמן,122ונפל מּתרים אּלּו - ּבׁשּבת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ואּלּו הּמחּצה, עּקר עד ּומטלטלין מּבּתיהן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָּומֹוציאין
ׁשּבת מקצת והּתרה הֹואיל הּמחּצה; עּקר עד ּכן ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֻמטלטלין
ׁשהּדיֹורין הּדיֹורין, ׁשּנּתֹוספּו ּפי על ואף כּלּה. הּתרה -ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻֻ
הּפתח ונעׂשה החּלֹון נפּתח אֹוסרין. אינן ּבׁשּבת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָהּבאין

לדעּתן נכרים ׁשעׂשּו אֹו להּתרן123ּבׁשגגה, חזרּו וכן124- .125 ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
וערבּו ּבזֹו, זֹו קׁשּורֹות ׁשהיּו ספינֹות אסּור126ׁשּתי - ונפסקּו , ְְְְְְְְִִֵֵֶָָָ

מחּצה מּקפֹות היּו ואפּלּו לזֹו, מּזֹו ונקׁשרּו127לטלטל חזרּו . ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻ
להּתרן חזרּו - .128ּבׁשֹוגג ְְְֵֵֶָָ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

על‡. אף אחד, ׁשלחן על אֹוכלין ּכּלם ׁשהיּו חצר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאנׁשי
צריכין אין - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּפי
ׁשל אׁשּתֹו ׁשאין ּוכׁשם אחד. ּבית ּכאנׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָערּוב,
לערב צרי ואינֹו עליו, אֹוסרין ועבדיו ביתֹו ּובני ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָאדם
סֹומכין ּכּלן ׁשהן מּפני הן, אחד ּבית ּכאנׁשי אּלּו ּכ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻעּמהן;

אחד. ׁשלחן ְֶַָָֻעל
.·- אחרת חצר אנׁשי עם ערּוב לעׂשֹות הצרכּו אם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻוכן

מקֹום לאֹותֹו מֹוליכין ּבלבד אחת ּופת לכּלן, אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻערּוב
צריכין אינן - אצלן ּבא הערּוב היה ואם עּמֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָׁשּמערבין
את לּתן צרי ׁשאינֹו הערּוב ּבֹו ׁשּמּניחין הּבית ּכמֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלערב,

חׁשּובין. הן אחד ּכבית הּבּתים אּלּו ׁשּכל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּפת;
ואם‚. אחד. ּכבית ּכּלן נעׂשּו - ׁשערבּו חצר אנׁשי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻוכן

הּוא ּבלבד אחד ּכּכר - ׁשנּיה חצר עם לערב ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻהצרכּו

הערּוב היה ואם ּבֹו. ׁשּמערבין לּמקֹום ּכּלן ידי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּמֹוליכין
ּפת. לּתן צריכין אינן - אצלן ְְִִִֵֵֶַָָָּבא

ּבֹו„. ׁשּמּניחין לּמקֹום להֹוליכֹו הערּוב את ׁשּגבּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמּׁשה
ידי על להֹולי צריכין אינן מֹוליכין, ּכׁשהם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָהערּוב
ּבית ּכאנׁשי נעׂשּו ּכּלן, ׁשּגבּו ׁשּכיון אחת; ּכּכר אּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻחמׁשּתן

ֶָאחד.
אינן‰. - ּבחצר ׁשרּויין ׁשהן ותלמידֹו והרב ּובנֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב

ׁשּפעמים ּפי על ואף אחד. ּכבית ׁשהן מּפני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכין
ּכבית הן הרי אֹוכלין, אינן ּופעמים אחד ׁשלחן על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאֹוכלין

ֶָאחד.
.Âסֹומכין ואינן עצמֹו, ּבפני ּבית לֹו מהם אחד ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאחים

על סֹומכין ׁשאינן העבדים אֹו הּנׁשים וכן אביהן; ׁשלחן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל
ׁשלחנֹו על הם אֹוכלין אבל ּתמיד, רּבן אֹו ּבעליהן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻׁשלחן
ּכמי ידּועין, ימים ּבטֹובה אֹו לֹו ׁשעֹוׂשין מלאכה ְְְְְִִִִִֶַָָָָּבׂשכר
ּדיֹורין עּמהם אין אם חדׁש: אֹו ׁשבּוע חברֹו אצל ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּסֹועד
חצר עם ערבּו ואם לערב, צריכין אינן - ּבחצר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָאחרים
נֹותנין אין - אצלן הערּוב ּבא ואם לכּלן, אחד ערּוב - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאחרת
אחד לכל ּפת צריכין - ּבחצר עּמהן ּדיֹורין היּו ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּפת;
ׁשלחן על סֹומכין ׁשאינן מּפני החצר, אנׁשי ּכׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻואחד

ּתמיד. ִֶָָאחד
.Êמפסיק היה אם אחד: ּבטרקלין ׁשּׁשבתּו חבּורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָחמׁש

ּכל הרי - לּתקרה הּמּגעת מחיצה וחבּורה חבּורה ּכל ְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּבין
ּבפני ּבעלּיה אֹו עצמֹו ּבפני ּבחדר היא ּכאּלּו מהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָחבּורה
הּמחיצֹות אין ואם חבּורה; מּכל ּפת צריכין לפיכ ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָעצמּה,
אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּכּלן לכּלן, אחד ּכּכר - לּתקרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻמּגיעֹות

ֲִחׁשּובין.
.Áּבֹו ּדֹורסין ׁשרּבים ׁשער ּבית חברֹו ּבחצר לֹו ׁשּיׁש ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַמי

ּבית אֹו הּתבן ּבית אֹו הּבקר ּבית אֹו מרּפסת אֹו אכסדרה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאֹו
לֹו ׁשּיהיה עד עליו, אֹוסר אינֹו זה הרי - אֹוצר אֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהעצים
ּפּתֹו, ּבֹו לאכל עליו סֹומ ׁשהּוא ּדירה מקֹום ּבחצר ְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָֹעּמֹו
לינה מקֹום אבל עּמֹו. ׁשּיערב עד עליו אֹוסר יהיה ּכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואחר
ׁשער ּבבית ּבֹו לאכל מקֹום לֹו קבע אם ,לפיכ אֹוסר. ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹאינֹו
מקֹום ׁשאינֹו לפי עליו, אֹוסר אינֹו - ּומרּפסת ּבאכסדרה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו

ִָּדירה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב'.112) עמוד צ"ג דף עירובין כלום.113)מסכת ממנו נשאר ולא הכותל, רוחב "הואיל114)כל אומרים: בשבת נפרצה שאם
שם). עירובין (מסכת לכולה הותרה שבת למקצת הגדולה.115)והותרה החצר שבתוך בה116)הדיירים נשארו שהרי קרשים.

(מער"ק). "פסים" ובנ"א: הטלטול. את המתירות הגדולה.117)מחיצות עם כאחת – גדולה" של "כפתחה נחשבת שחצרם
ב'.118) עמוד צ"ג דף עירובין (רש"י).119)מסכת נגדו מפולת ואי120)שנפלה האחרת בחצר מונח שהעירוב פי על ואף

ראב"ד. ועיין להלן, ספינות בשתי כמו התירו, לא לחצר מחצר לטלטל אבל (מ"מ). משם להוציאו השמשות.121)אפשר בין
לפתח.122) נחשבת אינה אמות, מעשר יתרה עצמם.123)כשהפרצה לחצר.124)מדעת מחצר שבת125)לטלטל מסכת

ב'. עמוד ק' לשניה.126)דף מאחת לטלטל ומותר אחת כחצר המשניות).127)נחשבות (פירוש ביניהן מיריעות מחיצה שהקיף
מעשיו.128) יועילו שלא חכמים קנסוהו במזיד עשאה שאם אלא מחיצה", נקראת בשבת שנעשתה מחיצה בו1)"שכל ביאר

בעצמה אחת החצר זה וביאור זמן. זה ובאי ויאסור, שם, ידור מקום זה ובאי הדירה, חלוקי הנקראים הם מי החצרות, בדירת רבינו
לפנים שיש החצר וכן אלו, עם אלו הם מה ולעליות. תחתיים לבתים החלוקה החצר ביאור זה אחר ונמשך החצירות. שתי ובדין
דינן מה החצרות, מן יוצאות כשהן והדיוטות הגזוזטראות ביאור לזה ונמשך משפטן. מה עלייה דרך העוברת אחרת חצר הימנה

אלו. עם אלו

oiaexir zekld - xii` a"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëלֹו והּׁשני הּפנימי הּבית - מּזה לפנים זה ּבּתים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשרה
אינן החיצֹונים ּבּתים והּׁשמֹונה הערּוב, את ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהם
ּכבית הן הרי - ּבהן ּדֹורסין ורּבים הֹואיל הערּוב; את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנֹותנין
אין - הּתׁשיעי אבל אֹוסר. אינֹו ׁשער ּבבית והּדר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָׁשער,
ערּובֹו. ׁשּיּתן עד אֹוסר לפיכ יחיד, אּלא רּבים ּבֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדֹורסין

.Èלזה זה ּפתּוחים ּבּתים ׁשלׁשה ּוביניהן חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּתי
הּבית ּדר ערּובן זֹו חצר ּבני והביאּו לחצרֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּופתּוחים
החצר ּבני הביאּו וכן האמצעי, ּבּבית והּניחּוהּו להן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּפתּוח
ּבּבית והּניחּוהּו להן הּפתּוח [הּבית] ּדר ערּובן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאחרת
הּפת. את לּתן צריכין אינן ּבּתים הּׁשלׁשה אֹותן - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאמצעי
- ׁשּמצדדיו והּׁשנים הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאמצעי

חצר. לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּפני
.‡Èוהביאּו ּביניהן, לזה זה ּפתּוחין ּבּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי

הּׁשני ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאּלּו
הּפתח ּדר ערּובן אּלּו והביאּו האחרת, לחצר ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּסמּו
ערּוב; קנּו לא ׁשּתיהן - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּסמּו
אחרת. חצר ׁשל ׁשער ּבבית ערּובֹו הּניח מהן אחד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכל

.·Èיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף גֹוסס, ׁשהיה החצר מּבני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד
ׁשּיזּכּו עד החצר, ּבני על אֹוסר זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחיֹות
לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף קטן, וכן עליו. ויערבּו ּבפת ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלֹו
אינֹו האֹורח אבל עליו. ׁשּיערבּו עד אֹוסר זה הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכּזית

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם, ְְְֵֵֶַָאֹוסר
.‚È,אחרת ּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

ּדעּתֹו ואין מּלּבֹו הּסיע אם לחצרֹו, סמּוכה היתה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָאפּלּו
ּדברים ּבּמה עליהן. אֹוסר אינֹו זה הרי - ּבׁשּבת לביתֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלחזר
לׁשּבת הל אפּלּו ּכֹוכבים, עֹובד אבל ּביׂשראל; ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹאמּורים?
ׁשהרי מקֹומֹו, מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן אֹוסר - אחרת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַּבעיר

ּבׁשּבת. ׁשּיבֹוא ְְֶֶַָָָאפׁשר
.„Èלֹו והּניח לאחרים, חצרֹו מּבּתי ׁשהׂשּכיר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוסרין אינן - מהן ּובית ּבית ּבכל סחֹורה מיני אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכלים
הּכל נעׂשּו מהן, ּבית ּבכל יד ּתפיסת לֹו ויׁש הֹואיל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;
ּדבר ׁשם ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה אצלֹו. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּכאֹורחין
אם אבל ועׁשׁשּיֹות; טבל ּכגֹון ּבׁשּבת, לטלטלֹו ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָׁשאסּור
הֹואיל - לטלטלן ׁשּמּתר ּכלים מהן ּבית ּבכל לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻנׁשאר
הרי יד, ּתפיסת ׁשם לֹו יּׁשאר ולא הּיֹום ׁשּיֹוציאם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואפׁשר

ׁשּיערבּו. עד עליו אֹוסרין ְְְִֵֶַָָָאּלּו
.ÂËמּבּתים מֹוציאים אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו החצר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאנׁשי

ׁשּׁשבתּו ּכלים הן מטלטלין אבל לבּתים. מחצר ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹלחצר
ּׁשםּבחצר היתה ואם החצר. עם הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ואנׁשי לעצמן החצר אנׁשי וערבּו עלּיה, אֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמרּפסת
העלּיה אנׁשי אֹו הּמרּפסת אנׁשי - לעצמן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמרּפסת
ּובכל הּמרּפסת ּבכל ּבבּתיהן ׁשּׁשבתּו ּכלים ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטלטלין
עּמּה, הּנחׁשב ּובכל העלּיה רחב ּבכל אֹו עּמּה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהּנחׁשב
וכן עּמּה. הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל מטלטלין החצר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואנׁשי
ערבּו ולא וׁשכחּו ּבעלּיה, ּדר ויחיד ּבחצר ּדר יחיד היה ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָֹאם
ּבכל מטלטל וזה עּמּה, והּנחׁשב העלּיה ּבכל מטלטל זה -ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

עּמּה. והּנחׁשב ְְִֵֶֶַָָָהחצר
.ÊËאם החצר: ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?

החצר ּבין נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינן
ׁשּבּבּתים; ּכלים ׁשם להֹוציא אסּורין ּוׁשניהן הּמרּפסת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובין
ּפחֹות הּמרּפסת ּובין ּביניהן והיה עׂשרה, ּגבֹוהין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי הּמרּפסת, עם נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמארּבעה
מן רחֹוקין היּו ואם ּבהם; מּתרין מרּפסת ּובני לּה, ׁשוין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻהן
ׁשּגבֹוהין ּפי על אף ּכן, על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמרּפסת
ׁשּׁשניהן לפי והּמרּפסת, החצר ּבכלל אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעׂשרה
אסּורין ׁשניהן לפיכ זריקה, ידי על ּבהן להׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאפׁשר
רחבה מּצבה היתה ׁשּיערבּו. עד הּבּתים ּכלי לׁשם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלהֹוציא
על אֹוסרת הּמרּפסת אין - הּמרּפסת לפני טפחים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָארּבעה

מהן. נחלקה ׁשהרי החצר, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָּבני
.ÊÈמעׂשרה למּטה ׁשהּוא ּכל הּכתלים: מן הּיֹוצאין ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹזיזין

מׁשּתּמׁשין החצר ּובני החצר, מן נחׁשב זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָטפחים
הּסמּוכין העליֹונים טפחים עׂשרה ּבתֹו ׁשהּוא וכל ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹּבֹו;
עׂשרה ּבין והּנׁשאר ּבֹו; מׁשּתּמׁשין עלּיה אנׁשי - ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָלעלּיה
הּיֹוצאין הּזיזין מן העליֹונים עׂשרה ּתחּלת עד ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּתחּתֹונים
ּבכלים ּבהן מׁשּתּמׁשין ואין ּבֹו, אסּורין ׁשניהם - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשם

ערבּו. ּכן אם אּלא ְִִֵֵֶֶַָָׁשּבּבּתים
.ÁÈׁשאסּור טבלים ּפרֹות מלא היה אם ׁשּבחצר: ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָּבֹור

אֹו ּכסלע וחליתֹו הּוא הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבׁשּבת ְְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֻלטלטלן
הרי - לּמרּפסת סמּו עׂשרה ּגבֹוּה היה אם ׁשּבחצר: ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּתל
ּבני אין - מים מלא היה אם אבל הּמרּפסת; עם נחׁשב ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּוא
ׁשּיערבּו. עד לּבּתים מּמּנּו מכניסין מרּפסת ּבני ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחצר

.ËÈיֹוצאין הּפנימית ואנׁשי מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַׁשּתי
ערבה ולא הּפנימית ערבה החיצֹונה: על ועֹוברין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסין
ערבה אסּורה; והחיצֹונה מּתרת, הּפנימית - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהחיצֹונה
הּפנימית אסּורֹות: ׁשּתיהן - הּפנימית ערבה ולא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹהחיצֹונה
ערבּו ׁשּלא אּלּו מּפני - והחיצֹונה ערבה, ׁשּלא מּפני -ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
מּתרת זֹו - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ערבּו עליהן; ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשעֹוברין
מּזֹו מטלטלין אין אבל עצמּה, ּבפני מּתרת וזֹו עצמּה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבפני

ָלזֹו.
.Îּבהּתרּה הּפנימית - ערב ולא החיצֹונה מן אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשכח

אף - עּמהן ערב ולא הּפנימית ּבני מן אחד ׁשכח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת.
להן עלה ׁשּלא הּפנימית, ּבני אּלּו מּפני אסּורה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצֹונה

עליהן. עֹוברין ׁשהן ְֲִֵֵֵֶֶערּוב,
.‡Îוׁשכח ּבחיצֹונה, הּניחּוהּו אם אחד: ערּוב ׁשּתיהן ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָעׂשּו

מּבני ּבין החיצֹונה מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד
ּבאר ׁשהרי להן, ׁשּיבּטל עד אסּורֹות ׁשּתיהן - נּוהּפנימית ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

וׁשכח ּבּפנימית, ערּובן הּניחּו ואם לחצר; מחצר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּמבּטלין
ּופנימית אסּורה, החיצֹונה - ערב ולא החיצֹונה מּבני ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאחד
- ערב ולא הּפנימית מּבני אחד ׁשכח ּבמקֹומּה; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתרת

להן. ׁשּיבּטל עד אסּורֹות ְְֲֵֵֶֶֶַַָׁשּתיהן
.·Îצריכין אינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה

היה ואם חצרֹו. ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלערב,
- אחד ׁשהּוא ּפי על אף ּבּפנימית, ּומּזלֹות ּכֹוכבים ְִִִִֵֶֶַַַַָָָעֹובד
מקֹומֹו. ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה על ואֹוסר ּכרּבים, הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָהרי

.‚Î,מהן חצר ּבכל ורּבים לזֹו, זֹו הּפתּוחֹות חצרֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָׁשלׁש
עּמהן, מּתרת היא - האמצעית עם החיצֹונֹות ׁשּתים ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻערבּו
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.Ëלֹו והּׁשני הּפנימי הּבית - מּזה לפנים זה ּבּתים ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשרה
אינן החיצֹונים ּבּתים והּׁשמֹונה הערּוב, את ׁשּנֹותנין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהם
ּכבית הן הרי - ּבהן ּדֹורסין ורּבים הֹואיל הערּוב; את ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָנֹותנין
אין - הּתׁשיעי אבל אֹוסר. אינֹו ׁשער ּבבית והּדר ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָׁשער,
ערּובֹו. ׁשּיּתן עד אֹוסר לפיכ יחיד, אּלא רּבים ּבֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדֹורסין

.Èלזה זה ּפתּוחים ּבּתים ׁשלׁשה ּוביניהן חצרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּתי
הּבית ּדר ערּובן זֹו חצר ּבני והביאּו לחצרֹות, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּופתּוחים
החצר ּבני הביאּו וכן האמצעי, ּבּבית והּניחּוהּו להן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּפתּוח
ּבּבית והּניחּוהּו להן הּפתּוח [הּבית] ּדר ערּובן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאחרת
הּפת. את לּתן צריכין אינן ּבּתים הּׁשלׁשה אֹותן - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאמצעי
- ׁשּמצדדיו והּׁשנים הערּוב, ּבֹו ׁשהּניחּו מּפני - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאמצעי

חצר. לאנׁשי ׁשער ּבית מהן אחד ׁשּכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּפני
.‡Èוהביאּו ּביניהן, לזה זה ּפתּוחין ּבּתים ּוׁשני חצרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּתי

הּׁשני ּבּבית והּניחּוהּו להן, הּפתּוח הּבית ּדר ערּובן ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאּלּו
הּפתח ּדר ערּובן אּלּו והביאּו האחרת, לחצר ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּסמּו
ערּוב; קנּו לא ׁשּתיהן - האחר ּבּבית והּניחּוהּו להן, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּסמּו
אחרת. חצר ׁשל ׁשער ּבבית ערּובֹו הּניח מהן אחד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכל

.·Èיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף גֹוסס, ׁשהיה החצר מּבני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד
ׁשּיזּכּו עד החצר, ּבני על אֹוסר זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחיֹות
לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף קטן, וכן עליו. ויערבּו ּבפת ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלֹו
אינֹו האֹורח אבל עליו. ׁשּיערבּו עד אֹוסר זה הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכּזית

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם, ְְְֵֵֶַָאֹוסר
.‚È,אחרת ּבחצר וׁשבת והל ּביתֹו ׁשהּניח חצר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

ּדעּתֹו ואין מּלּבֹו הּסיע אם לחצרֹו, סמּוכה היתה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָאפּלּו
ּדברים ּבּמה עליהן. אֹוסר אינֹו זה הרי - ּבׁשּבת לביתֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלחזר
לׁשּבת הל אפּלּו ּכֹוכבים, עֹובד אבל ּביׂשראל; ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹאמּורים?
ׁשהרי מקֹומֹו, מּמּנּו ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן אֹוסר - אחרת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַּבעיר

ּבׁשּבת. ׁשּיבֹוא ְְֶֶַָָָאפׁשר
.„Èלֹו והּניח לאחרים, חצרֹו מּבּתי ׁשהׂשּכיר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוסרין אינן - מהן ּובית ּבית ּבכל סחֹורה מיני אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכלים
הּכל נעׂשּו מהן, ּבית ּבכל יד ּתפיסת לֹו ויׁש הֹואיל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;
ּדבר ׁשם ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה אצלֹו. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּכאֹורחין
אם אבל ועׁשׁשּיֹות; טבל ּכגֹון ּבׁשּבת, לטלטלֹו ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָׁשאסּור
הֹואיל - לטלטלן ׁשּמּתר ּכלים מהן ּבית ּבכל לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻנׁשאר
הרי יד, ּתפיסת ׁשם לֹו יּׁשאר ולא הּיֹום ׁשּיֹוציאם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואפׁשר

ׁשּיערבּו. עד עליו אֹוסרין ְְְִֵֶַָָָאּלּו
.ÂËמּבּתים מֹוציאים אין - ערבּו ולא ׁשּׁשכחּו החצר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאנׁשי

ׁשּׁשבתּו ּכלים הן מטלטלין אבל לבּתים. מחצר ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹלחצר
ּׁשםּבחצר היתה ואם החצר. עם הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ואנׁשי לעצמן החצר אנׁשי וערבּו עלּיה, אֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמרּפסת
העלּיה אנׁשי אֹו הּמרּפסת אנׁשי - לעצמן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמרּפסת
ּובכל הּמרּפסת ּבכל ּבבּתיהן ׁשּׁשבתּו ּכלים ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטלטלין
עּמּה, הּנחׁשב ּובכל העלּיה רחב ּבכל אֹו עּמּה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהּנחׁשב
וכן עּמּה. הּנחׁשב ּובכל החצר ּבכל מטלטלין החצר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואנׁשי
ערבּו ולא וׁשכחּו ּבעלּיה, ּדר ויחיד ּבחצר ּדר יחיד היה ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָֹאם
ּבכל מטלטל וזה עּמּה, והּנחׁשב העלּיה ּבכל מטלטל זה -ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

עּמּה. והּנחׁשב ְְִֵֶֶַָָָהחצר
.ÊËאם החצר: ׁשּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא ּתל אֹו הּסלע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד?

החצר ּבין נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ּגבֹוהין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינן
ׁשּבּבּתים; ּכלים ׁשם להֹוציא אסּורין ּוׁשניהן הּמרּפסת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובין
ּפחֹות הּמרּפסת ּובין ּביניהן והיה עׂשרה, ּגבֹוהין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי הּמרּפסת, עם נחׁשבין אּלּו הרי - טפחים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמארּבעה
מן רחֹוקין היּו ואם ּבהם; מּתרין מרּפסת ּובני לּה, ׁשוין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻהן
ׁשּגבֹוהין ּפי על אף ּכן, על יתר אֹו טפחים ארּבעה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמרּפסת
ׁשּׁשניהן לפי והּמרּפסת, החצר ּבכלל אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעׂשרה
אסּורין ׁשניהן לפיכ זריקה, ידי על ּבהן להׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאפׁשר
רחבה מּצבה היתה ׁשּיערבּו. עד הּבּתים ּכלי לׁשם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלהֹוציא
על אֹוסרת הּמרּפסת אין - הּמרּפסת לפני טפחים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָארּבעה

מהן. נחלקה ׁשהרי החצר, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָּבני
.ÊÈמעׂשרה למּטה ׁשהּוא ּכל הּכתלים: מן הּיֹוצאין ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹזיזין

מׁשּתּמׁשין החצר ּובני החצר, מן נחׁשב זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָטפחים
הּסמּוכין העליֹונים טפחים עׂשרה ּבתֹו ׁשהּוא וכל ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹּבֹו;
עׂשרה ּבין והּנׁשאר ּבֹו; מׁשּתּמׁשין עלּיה אנׁשי - ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָלעלּיה
הּיֹוצאין הּזיזין מן העליֹונים עׂשרה ּתחּלת עד ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּתחּתֹונים
ּבכלים ּבהן מׁשּתּמׁשין ואין ּבֹו, אסּורין ׁשניהם - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשם

ערבּו. ּכן אם אּלא ְִִֵֵֶֶַָָׁשּבּבּתים
.ÁÈׁשאסּור טבלים ּפרֹות מלא היה אם ׁשּבחצר: ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָּבֹור

אֹו ּכסלע וחליתֹו הּוא הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּבׁשּבת ְְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֻלטלטלן
הרי - לּמרּפסת סמּו עׂשרה ּגבֹוּה היה אם ׁשּבחצר: ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּתל
ּבני אין - מים מלא היה אם אבל הּמרּפסת; עם נחׁשב ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּוא
ׁשּיערבּו. עד לּבּתים מּמּנּו מכניסין מרּפסת ּבני ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחצר

.ËÈיֹוצאין הּפנימית ואנׁשי מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַׁשּתי
ערבה ולא הּפנימית ערבה החיצֹונה: על ועֹוברין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסין
ערבה אסּורה; והחיצֹונה מּתרת, הּפנימית - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהחיצֹונה
הּפנימית אסּורֹות: ׁשּתיהן - הּפנימית ערבה ולא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹהחיצֹונה
ערבּו ׁשּלא אּלּו מּפני - והחיצֹונה ערבה, ׁשּלא מּפני -ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
מּתרת זֹו - לעצמּה וזֹו לעצמּה זֹו ערבּו עליהן; ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשעֹוברין
מּזֹו מטלטלין אין אבל עצמּה, ּבפני מּתרת וזֹו עצמּה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבפני

ָלזֹו.
.Îּבהּתרּה הּפנימית - ערב ולא החיצֹונה מן אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשכח

אף - עּמהן ערב ולא הּפנימית ּבני מן אחד ׁשכח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת.
להן עלה ׁשּלא הּפנימית, ּבני אּלּו מּפני אסּורה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצֹונה

עליהן. עֹוברין ׁשהן ְֲִֵֵֵֶֶערּוב,
.‡Îוׁשכח ּבחיצֹונה, הּניחּוהּו אם אחד: ערּוב ׁשּתיהן ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָעׂשּו

מּבני ּבין החיצֹונה מּבני ׁשהיה ּבין ערב, ולא מהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד
ּבאר ׁשהרי להן, ׁשּיבּטל עד אסּורֹות ׁשּתיהן - נּוהּפנימית ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

וׁשכח ּבּפנימית, ערּובן הּניחּו ואם לחצר; מחצר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּמבּטלין
ּופנימית אסּורה, החיצֹונה - ערב ולא החיצֹונה מּבני ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאחד
- ערב ולא הּפנימית מּבני אחד ׁשכח ּבמקֹומּה; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתרת

להן. ׁשּיבּטל עד אסּורֹות ְְֲֵֵֶֶֶַַָׁשּתיהן
.·Îצריכין אינן - זֹו ּבחצר ּדר ואחד זֹו ּבחצר ּדר אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה

היה ואם חצרֹו. ּבכל מׁשּתּמׁש מהן אחד ּכל אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלערב,
- אחד ׁשהּוא ּפי על אף ּבּפנימית, ּומּזלֹות ּכֹוכבים ְִִִִֵֶֶַַַַָָָעֹובד
מקֹומֹו. ׁשּיׂשּכרּו עד החיצֹונה על ואֹוסר ּכרּבים, הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָהרי

.‚Î,מהן חצר ּבכל ורּבים לזֹו, זֹו הּפתּוחֹות חצרֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָׁשלׁש
עּמהן, מּתרת היא - האמצעית עם החיצֹונֹות ׁשּתים ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻערבּו

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



oiaexirעב zekld - xii` a"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עד זֹו עם זֹו אסּורֹות החיצֹונֹות ּוׁשּתים עּמּה, מּתרֹות ְְֲִִִִֵַַַָָֻוהן
אף אחד, מהן חצר ּבכל היה אחד. ערּוב ׁשלׁשּתן ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּיעׂשּו
ׁשּכל לערב; צריכין אינן - ּבחיצֹונה ּדֹורסין ׁשרּבים ּפי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל
והן הֹואיל - ּבּפנימית ׁשנים היּו ּבמקֹומֹו. מּתר מהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻאחד
היחידים על אֹוסרין הן הרי ׁשּיערבּו, עד ּבמקֹומן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָאסּורין
זה ׁשּבּפנימית. ׁשנים ׁשּיערבּו עד וׁשּבחיצֹונה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבאמצעית
ּבמקֹומּה; ׁשּלא אֹוסרת - ּבמקֹומּה האסּורה רגל ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹהּכלל:
מּפני ּבמקֹומּה, ׁשּלא אֹוסרת אינּה - ּבמקֹומּה הּמּתרת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻורגל

עליהן. ֲֵֶֶֶֶׁשעֹוברת
.„Îהּמים מן למעלה ׁשהן מּזֹו, למעלה זֹו ּכצצטרּיֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשּתי

עׂשרה ּגבֹוהה מחּצה מהן אחת ּכל ׁשעׂשתה ּפי על אף -ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
הּכצצטרּיֹות ׁשּתי היּו אם ואחת, אחת מּכל יֹורדת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻטפחים
ׁשּיערבּו עד למּלאת אסּורין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבתֹו
ּבין היה ואם אחת. ּככצצטרא ׁשהן מּפני אחד, ערּוב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּתיהן
זֹו וערבה טפחים, עׂשרה על יֹותר והּתחּתֹונה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָהעליֹונה

למּלאת. מּתרֹות ׁשּתיהן - לעצמּה וזֹו ְְְְְְְֵֶַַַָָָֹֻלעצמּה
.‰Îאף - הּתחּתֹונה ועׂשתה מחּצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא

ׁשהן העליֹונה, ּבני ׁשל ּדלי מּפני למּלאת, אסּורה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה
עׂשתה ולא מחּצה, העליֹונה עׂשתה עליה. ׁשעֹובר ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹאסּורין,
אסּורה. והּתחּתֹונה למּלאת, מּתרת העליֹונה - ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּתחּתֹונה
ׁשעׂשּו ּבּמחּצה העליֹונה ּבני עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואם

אחד. ערּוב ׁשּיערבּו עד למּלאת אסּורֹות ׁשּתיהן -ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹ
.ÂÎׁשל ותחּתֹונה עליֹונה מּזֹו, למעלה זֹו ּדיאטֹות ְְְְְְִֶֶַַָָָָָׁשלׁש

העליֹונה מן יׁשלׁשל לא - אחד ׁשל ואמצעית ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאחד,
לרׁשּות מרׁשּות מׁשלׁשלין ׁשאין אמצעית; ּדר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלּתחּתֹונה
לּתחּתֹונה העליֹונה מן הּוא מׁשלׁשל אבל אחר. רׁשּות ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדר

אמצעית. ּדר ְִֶֶֶֶָֹׁשּלא
.ÊÎׁשּׁשֹופכין ּתחּתיהן אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו דיאטֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתי

ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה יׁשּפכּו לא - הּמים ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלתֹוכּה
ּומקצתן הּמים, ּבּה לׁשּפ ּבחצר עּוקה מקצתן עׂשּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹאחד.
ׁשּלא ואּלּו ׁשּלהן, לעּוקה ׁשֹופכים ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹלא
עּוקה אּלּו עׂשּו ואם ׁשּיערבּו. עד לחצר יׁשּפכּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹעׂשּו
אף ׁשּלהן, לעּוקה ׁשֹופכת מׁשּתיהן אחת ּכל - עּוקה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואּלּו

ערבּו. ׁשּלא ּפי ְִֵֶַֹעל

חמיׁשי 1ּפרק
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ל‡. אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ּביניהן ׁשהיה מבֹוי עניןאנׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ּבׁשּתפּות יין ׁשּקנּו ּכגֹון ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻסחֹורה,
על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין אחר ׁשּתּוף צריכין אינן - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהן
מין ּבֹו ׁשּתפין ׁשהן הּמין ׁשּיהיה והּוא, סחֹורה. ׁשל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּתּוף
ּביין לזה ׁשּתף מהן אחד היה אם אבל אחד; ּובכלי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻאחד
הרי - ּכלים ּבׁשני והיה יין הּכל ׁשהיה אֹו ּבׁשמן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּולאחר

ׁשּבת. לענין אחר ׁשּתּוף צריכין ְְְִִִִֵֵַַַָאּלּו
קדם·. ׁשמן אֹו יין מחברֹו ׁשּבּקׁש הּמבֹוי מּבני ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחד

ׁשאינן דעּתֹו, ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף; ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת,
הּמבֹוי מּבני אחד זה. על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּכּלן
מבֹוי ּבני - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשרגיל
מּבני ואחד ּכרחֹו. ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין לביתֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָנכנסין
ּכֹופין - הּמבֹוי ּבני עם ּכלל להׁשּתּתף רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמבֹוי

עּמהן. להׁשּתּתף ְְִִֵֶַָאֹותֹו
וכּיֹוצא‚. ׁשמן אֹו יין ׁשל אֹוצר לֹו ׁשהיה הּמבֹוי מּבני ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחד

להׁשּתּתף הּמבֹוי ּבני לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבהן
יחדֹו, ולא הפריׁשֹו ׁשּלא ּפי על ואף עליהם. ּבֹו ּומערב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֹּבֹו,

ׁשּתּוף. זה הרי - ּבאֹוצר מערב הּוא הרי ְֲֲִֵֵֶֶָָָָֹאּלא
נׁשּתּתפה„. אם מבֹואֹות, לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחצר

מֹוציאה ואינּה הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
הּמבֹוי ּבני לכל ּבּׁשּתּוף אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּומכניסה
ׁשאינן זֹו, החצר לאנׁשי להֹודיע צרי עליהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוׁשּתף
ּבּמבֹוי ׁשּמא להן, זכּות ׁשאינּה מּדעּתן; אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמׁשּתּתפין

ּבזה. ולא להׁשּתּתף רֹוצים ְְְִִִֵֵֶַַָֹהּׁשני
ׁשּלא‰. והּוא, מּדעּתֹו. ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאׁשּתֹו

ולא עליו מערבת אינּה - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיאסרֹו
איני ׁשאמר: ּכגֹון אֹוסר? ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּתפת

עּמכם. מׁשּתּתף איני אֹו: עּמכם, ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָמערב
.Âאם הּמבֹואֹות: מּׁשני אחד עם זֹו חצר אנׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָנׁשּתּתפּו

עֹוׂשה זה הרי - הּמין אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, אחד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּבמין
ׁשנּיה; ּפעם להֹודיעם צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתּוף
ּומזּכה, מֹוסיף - האכל ונתמעט נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹואם
וצרי להם, מזּכה - ּכלּו ואם להֹודיען; צרי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָואינֹו
וצרי להם, מזּכה - זה ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלהֹודיעם.

ְִָלהֹודיעם.
.Êּבני ועם זה, מּפתח זה הּמבֹוי ּבני עם זֹו חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנׁשּתּתפה

והן ׁשניהן, עם מּתרת - האחר הּפתח מן הּׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּמבֹוי
ערבה לא זה. עם זה אסּורין הּמבֹואֹות ּוׁשני עּמּה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּתרין

ׁשניהן. על אֹוסרת - מהם אחד ְִֵֵֶֶֶֶֶַָעם
.Áאינּה הּׁשני והּפתח אחד, ּבפתח רגילה זֹו חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

רגילה וׁשאינּה אֹוסר, ּבֹו ולצאת להּכנס ׁשרגילה זה - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָרגילה
הּתר - ּבֹו רגילה ׁשאינּה מבֹוי עם ערבה אֹוסר. אינֹו ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּבֹו

עּמּה. לערב צרי ואינֹו לעצמֹו, האחר ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָהּמבֹוי
.Ëלא והיא לעצמן, ּבֹו רגילה ׁשהיא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערבּו

וגם ּבֹו, רגילה ׁשאינּה האחר הּמבֹוי ּבני עם ולא עּמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה
א ּדֹוחין - ּבֹו רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי ּבני ערבּו אצללא ֹותּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

לא והיא הֹואיל ערב. ׁשּלא מּפני רגילה, ׁשאינּה הּמבֹוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹזה
ּתאסר ׁשּלא ּכדי אצלֹו, אֹותּה ּדֹוחין ערב, לא והּוא ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹערבה

לעצמֹו. ׁשערב זה מבֹוי ְְֵֶֶַַַָעל
.Èלקרּפף אֹו לבקעה אחר ּופתח למבֹוי ּפתח לּה ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחצר

לאֹותֹו מחצר לטלטל ואסּור הֹואיל - סאתים מּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָיתר
אֹוסר לפיכ מבֹוי, ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּקרּפף,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ג'1) פרק ב', פרק רצונוֿלומר הקודמים, פרקים בג' בחצרות, שנזכרו הפרטים כל בו ונתבארו המבוי, שיתוף עניין רבינו בו כלל
ד'. ופרק

oiaexir zekld - xii` b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּקרּפף היה אם אבל עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי ּבני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ׁשעל הּמבֹוי; ּבני על אֹוסר אינֹו - ּפחֹות אֹו סאתים ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבית
הּקרּפף. ּבכל לטלטל ּומּתר הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻֻהּפתח

.‡Èאֹוסר אינֹו - אחר ּבמבֹוי לׁשּבת ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאחד
ארּבעה רחבה מּצבה ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעליהן.
עצמֹו הפריׁש ׁשהרי עליהן; אֹוסר אינֹו - ּפתחֹו על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָטפחים

רׁשּותֹו. וחלק ְְֵֶַָמהן,
.·Èולא מקצתן וׁשכחּו מקצתן, ׁשּנׁשּתּתפּו מבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנׁשי

לענין ודינם ׁשּנׁשּתּתפּו. לאּלּו רׁשּותן מבּטלין - ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָנׁשּתּתפּו
ׁשנים אֹו מהן אחד ׁשּׁשכח חצר אנׁשי ּכדין - רׁשּות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּטּול
הּסמּוכים ּביתֹו אנׁשי עם אדם ׁשּכל אמרנּו, ּוכבר ערבּו. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולא
חצרֹות לערּובי ּבין חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש - ׁשלחנֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָֻעל

מבֹואֹות. לׁשּתּופי ְְִֵֵּבין
.‚Èּבפני וחצר חצר ּכל ׁשּבֹו, חצרֹות ּכל ׁשערבּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמבֹוי

מּבני אחד ׁשכח ּבּמבֹוי, ּכּלן נׁשּתּתפּו ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעצמּה,
ׁשהרי ּכלּום; הפסיד לא - חצרֹו ּבני עם ערב ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹהחצר
לערב הצריכּו ולא סֹומכין, הּׁשּתּוף ועל נׁשּתּתפּו, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֻּכּלם
ּתֹורת לּתינֹוקֹות לׁשּכח ׁשּלא אּלא הּׁשּתּוף עם ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּבחצרֹות
הּמבֹוי מּבני אחד ׁשכח אם אבל ּבחצרֹות. ערבּו והרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָערּוב,
לטלטל חצר ּבני ּכל ּומּתרין ּבּמבֹוי, אסּורים - נׁשּתּתף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻולא

לּבּתים. ּכחצר לחצרֹות ׁשהּמבֹוי ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבחצרן;
.„Èאין אם ּבחצרֹות, לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו

הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף על סֹומכין - ּפרּוסתן על ְְְִִִִִַַַַַַָָָָָמקּפידין
מּדחק. אּלא זה ּדבר להן מּתירין ואין ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלבד.

.ÂËהּבּתים עם חצרֹות ערבּו אם ּבֹו, נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹמבֹוי
מאחר ּככרמלית. אּמֹות ּבארּבע אּלא ּבֹו מטלטלין אין -ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָ
ּפתּוח אינֹו ּכאּלּו הּמבֹוי נעׂשה הּבּתים, עם חצרֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשערבּו
מטלטלין אין ּולפיכ חצרֹות, ּבלא ּבלבד ּבּתים אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹלֹו
ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - החצרֹות אנׁשי ערבּו לא ואם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַֹֻֻּבכּלֹו.

ּבּה. ערבּו ׁשּלא ּכחצר ּבתֹוכֹו, ְְְְֵֵֶֶָָָֹׁשּׁשבתּו
.ÊËּדינֹו - ׁשּבמבֹוי ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֶַָָָָָעֹובד

העֹובד מן ׁשׂשֹוכרים החצר, ּבני עם ּכדינֹו הּמבֹוי ּבני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעם
מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ביתֹו מּבני מאחד אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכֹוכבים
אחד ויׂשראל ּכֹוכבים עֹובד ּבּמבֹוי היה ואם הּצדֹוקי. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלהן
ׁשהן רּבים ודין אחד יׂשראל ודין ׁשּתּוף. צרי אינֹו -ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

הּוא. אחד ּדין - אחד ׁשלחן על ְְִִֶֶַָָָֻסֹומכין
.ÊÈּפתח ּבחצרֹו לֹו יׁש אם - ּבּמבֹוי דר ׁשהיה ּכֹוכבים ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעֹובד

ּפתח היה ואפּלּו הּמבֹוי; ּבני על אֹוסר אינֹו לבקעה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד
ּוקרֹונֹות ּגמּלים ׁשּמֹוציא ּפי על אף ארּבעה, על ארּבעה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָקטן

הּפתח אּלאּדר ּדעּתֹו ׁשאין עליהן; אֹוסר אינֹו - ׁשּבּמבֹוי ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּפתּוח היה אם וכן לּבקעה. ׁשהּוא לֹו, המיחד ּפתח ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעל
לבקעה, ּכפתּוח זה הרי - סאתים ּבית על יתר ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלקרּפף
סֹומ אינֹו - ּפחֹות אֹו סאתים ּבית היה עליהן. אֹוסר ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָואינֹו

מּמּנּו. ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן ואֹוסר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַעליהן,

.ÁÈ,יׂשראלים אחד וצּדֹו ּכֹוכבים עֹובד אחד ׁשּצּדֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָמבֹוי
ּכּלן וערבּו יׂשראל, ׁשל לחצר מחצר ּפתּוחֹות חּלֹונֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻוהיּו
ּומּתרין אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּנעׂשּו ּפי על אף - חּלֹונֹות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּדר
להׁשּתּמׁש אסּורין אּלּו הרי חּלֹונֹות, ּדר ּולהכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלהֹוציא
ׁשאין ּכֹוכבים; העֹובד מן ׁשּיׂשּכרּו עד ּפתחים ּדר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמבֹוי

ּכֹוכבים. עֹובד ּבמקֹום ּכיחיד ְְֲִִִִֵַָָנעׂשים
.ËÈמערבת וחצר חצר ּכל ּבמדינה? מׁשּתּתפין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד

ּכל מׁשּתּתפין ּכ ואחר הּתינֹוקֹות, לׁשּכח ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה,
הּמדינה היתה ואם ּבמבֹוי. ׁשּמׁשּתּתפין ּכדר הּמדינה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאנׁשי
ׁשּתּוף ּכּלן מׁשּתּתפין - רּבים ׁשל נעׂשית אפּלּו יחיד, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֻקנין
ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם וכן הּמדינה. ּבכל ויטלטלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד,

אחד. ׁשּתּוף ּכּלן מׁשּתּתפין - אחד ּפתח ְְִִִֶֶֶַַָָָָֻלּה
.Îׁשהעם ּפתחים, ׁשני לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

אין יחיד, ׁשל נעׂשית אפּלּו - ּבזה ויֹוצאין ּבזה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנכנסין
ּבית אפּלּו אחד, מקֹום מּמּנה מּניחין אּלא ּכּלּה; את ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻמערבין
הּמׁשּתּתפין אּלּו ויהיּו הּׁשאר. ּומׁשּתּתפין אחת, ּבחצר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחד
ויהיּו ׁשּׁשּירּו. מקֹום מאֹותֹו חּוץ הּמדינה, ּבכל מּתרין ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻֻּכּלן
אם לעצמן, ׁשעֹוׂשין ּבּׁשּתּוף ּבמקֹומן מּתרין הּנׁשארים ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָֻאֹותן
הּמדינה. ּכל ּבׁשאר לטלטל ואסּורין רּבים, הּנׁשארים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָהיּו

.‡Îהּתיר ׁשהערּוב ׁשּידעּו ּכדי הּוא, הּכר מּׁשּום זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר
הּמקֹום ׁשהרי ּבּה; ּבֹוקעין ׁשרּבים זֹו ּבמדינה לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהן
אּלּו אּלא ּבֹו, מטלטלין אין - עּמהן נׁשּתּתף ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנׁשאר

לעצמן. ואּלּו ְְְְְֵַַָָלעצמן
.·Îּבמקֹום וסּלם אחד ּפתח לּה ׁשּיׁש רּבים ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמדינה

הּסּלם ׁשאין ׁשּיּור; צריכה ואינּה ּכּלּה, את מערבין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻאחר
על אף ׁשּיּור, אֹותֹו ׁשּמּניחין הּבּתים ּכפתח. חׁשּוב ְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבחֹומה
לחּוץ ּופניהם לעיר אחֹוריהן אּלא לעיר, ּפתּוחין ׁשאינן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּפי

הּׁשאר. את ּומערבין ׁשּיּור, אֹותֹו עֹוׂשין -ְְְִִִֶַָָ
.‚Îאחד ערּוב ּכּלן ערבּו אם הּמדינה, לבני ּבׁשּתּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהמזּכה

ולא ׁשּׁשכח מי ודין להן. הּוא ׁשּזכּות להֹודיען; צרי אינֹו -ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
אחרת, ּבעיר לׁשּבת ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנׁשּתּתף
ּכדינם הּכל ּדין - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּכֹוכבים עֹובד ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹו

ּומבֹוי. ְֵָָּבחצר
.„Îהרי - אחד מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה

אינֹו - הּמבֹוי ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן. על אֹוסר ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻזה
אֹו ּכּלּה אֹו אּלא לחצאין, מדינה מערבין אין לפיכ ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻאֹוסר.
רצה אם ּפתחֹו, על מּצבה ּומבֹוי מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי. ְִִֵֶַַָָָָָָָָמבֹוי
הּמבֹואֹות. ׁשאר על יאסר ׁשּלא ּכדי מהן, רׁשּותֹו ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹלחלק

ה'תשע"א אייר י"ג שלישי יום
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הּמדינה2מי‡. מן ׁשּתי3ׁשּיצא מזֹון והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הּתחּום4סעּדֹות ּבתֹו הּמדינה מן ׁשביתתֹו5רחֹוק וקבע , ְְְְְְִִִַַַָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העושהו,1) הוא ומי עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר זה ומאי הוא, וכיצד מהו, בפת, תחומין עירוב עניין בכלל בו נתבאר
החצרות. עירוב בעניין ראשון פרק שנתבאר א'.2)כמו עמוד ס' דף עירובין במסכת בתוכה.3)משנה שגר שהן4)עיר

ט'). הלכה א' בפרק למעלה (כמבואר בינוניות" ביצים כשש שהן גרוגרות, עשרה העיר,5)"כשמונה מתחוםשל יותר שהוא אף
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עד זֹו עם זֹו אסּורֹות החיצֹונֹות ּוׁשּתים עּמּה, מּתרֹות ְְֲִִִִֵַַַָָֻוהן
אף אחד, מהן חצר ּבכל היה אחד. ערּוב ׁשלׁשּתן ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּיעׂשּו
ׁשּכל לערב; צריכין אינן - ּבחיצֹונה ּדֹורסין ׁשרּבים ּפי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל
והן הֹואיל - ּבּפנימית ׁשנים היּו ּבמקֹומֹו. מּתר מהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻאחד
היחידים על אֹוסרין הן הרי ׁשּיערבּו, עד ּבמקֹומן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָאסּורין
זה ׁשּבּפנימית. ׁשנים ׁשּיערבּו עד וׁשּבחיצֹונה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבאמצעית
ּבמקֹומּה; ׁשּלא אֹוסרת - ּבמקֹומּה האסּורה רגל ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹהּכלל:
מּפני ּבמקֹומּה, ׁשּלא אֹוסרת אינּה - ּבמקֹומּה הּמּתרת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻורגל

עליהן. ֲֵֶֶֶֶׁשעֹוברת
.„Îהּמים מן למעלה ׁשהן מּזֹו, למעלה זֹו ּכצצטרּיֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשּתי

עׂשרה ּגבֹוהה מחּצה מהן אחת ּכל ׁשעׂשתה ּפי על אף -ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
הּכצצטרּיֹות ׁשּתי היּו אם ואחת, אחת מּכל יֹורדת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻטפחים
ׁשּיערבּו עד למּלאת אסּורין אּלּו הרי - טפחים עׂשרה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹּבתֹו
ּבין היה ואם אחת. ּככצצטרא ׁשהן מּפני אחד, ערּוב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּתיהן
זֹו וערבה טפחים, עׂשרה על יֹותר והּתחּתֹונה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָהעליֹונה

למּלאת. מּתרֹות ׁשּתיהן - לעצמּה וזֹו ְְְְְְְֵֶַַַָָָֹֻלעצמּה
.‰Îאף - הּתחּתֹונה ועׂשתה מחּצה, העליֹונה עׂשתה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא

ׁשהן העליֹונה, ּבני ׁשל ּדלי מּפני למּלאת, אסּורה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹונה
עׂשתה ולא מחּצה, העליֹונה עׂשתה עליה. ׁשעֹובר ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹאסּורין,
אסּורה. והּתחּתֹונה למּלאת, מּתרת העליֹונה - ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּתחּתֹונה
ׁשעׂשּו ּבּמחּצה העליֹונה ּבני עם הּתחּתֹונה ּבני נׁשּתּתפּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואם

אחד. ערּוב ׁשּיערבּו עד למּלאת אסּורֹות ׁשּתיהן -ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹ
.ÂÎׁשל ותחּתֹונה עליֹונה מּזֹו, למעלה זֹו ּדיאטֹות ְְְְְְִֶֶַַָָָָָׁשלׁש

העליֹונה מן יׁשלׁשל לא - אחד ׁשל ואמצעית ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאחד,
לרׁשּות מרׁשּות מׁשלׁשלין ׁשאין אמצעית; ּדר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלּתחּתֹונה
לּתחּתֹונה העליֹונה מן הּוא מׁשלׁשל אבל אחר. רׁשּות ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדר

אמצעית. ּדר ְִֶֶֶֶָֹׁשּלא
.ÊÎׁשּׁשֹופכין ּתחּתיהן אחת וחצר זֹו, ּכנגד זֹו דיאטֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתי

ערּוב ׁשּתיהן ׁשּיערבּו עד לתֹוכּה יׁשּפכּו לא - הּמים ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלתֹוכּה
ּומקצתן הּמים, ּבּה לׁשּפ ּבחצר עּוקה מקצתן עׂשּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹאחד.
ׁשּלא ואּלּו ׁשּלהן, לעּוקה ׁשֹופכים ׁשעׂשּו אּלּו - עׂשּו ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹלא
עּוקה אּלּו עׂשּו ואם ׁשּיערבּו. עד לחצר יׁשּפכּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹעׂשּו
אף ׁשּלהן, לעּוקה ׁשֹופכת מׁשּתיהן אחת ּכל - עּוקה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואּלּו

ערבּו. ׁשּלא ּפי ְִֵֶַֹעל
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ל‡. אחד ּבמאכל ׁשּתּוף ּביניהן ׁשהיה מבֹוי עניןאנׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
וכּיֹוצא ּדבׁש אֹו ׁשמן אֹו ּבׁשּתפּות יין ׁשּקנּו ּכגֹון ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻסחֹורה,
על סֹומכין אּלא ׁשּבת, לענין אחר ׁשּתּוף צריכין אינן - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהן
מין ּבֹו ׁשּתפין ׁשהן הּמין ׁשּיהיה והּוא, סחֹורה. ׁשל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּתּוף
ּביין לזה ׁשּתף מהן אחד היה אם אבל אחד; ּובכלי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻאחד
הרי - ּכלים ּבׁשני והיה יין הּכל ׁשהיה אֹו ּבׁשמן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּולאחר

ׁשּבת. לענין אחר ׁשּתּוף צריכין ְְְִִִִֵֵַַַָאּלּו
קדם·. ׁשמן אֹו יין מחברֹו ׁשּבּקׁש הּמבֹוי מּבני ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחד

ׁשאינן דעּתֹו, ּגּלה ׁשהרי הּׁשּתּוף; ּבטל - לֹו נתן ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת,
הּמבֹוי מּבני אחד זה. על זה מקּפידין ׁשאין ּכׁשּתפין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּכּלן
מבֹוי ּבני - נׁשּתּתף ולא הּמבֹוי, ּבני עם להׁשּתּתף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשרגיל
מּבני ואחד ּכרחֹו. ּבעל ׁשּתּוף מּמּנּו ונֹוטלין לביתֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָנכנסין
ּכֹופין - הּמבֹוי ּבני עם ּכלל להׁשּתּתף רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמבֹוי

עּמהן. להׁשּתּתף ְְִִֵֶַָאֹותֹו
וכּיֹוצא‚. ׁשמן אֹו יין ׁשל אֹוצר לֹו ׁשהיה הּמבֹוי מּבני ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחד

להׁשּתּתף הּמבֹוי ּבני לכל מעט מּמּנּו מזּכה זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבהן
יחדֹו, ולא הפריׁשֹו ׁשּלא ּפי על ואף עליהם. ּבֹו ּומערב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֹּבֹו,

ׁשּתּוף. זה הרי - ּבאֹוצר מערב הּוא הרי ְֲֲִֵֵֶֶָָָָֹאּלא
נׁשּתּתפה„. אם מבֹואֹות, לׁשני ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָחצר

מֹוציאה ואינּה הּׁשני, ּבּמבֹוי נאסרה - ּבלבד מהן אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
הּמבֹוי ּבני לכל ּבּׁשּתּוף אחד זּכה אם ,לפיכ ּבֹו. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּומכניסה
ׁשאינן זֹו, החצר לאנׁשי להֹודיע צרי עליהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוׁשּתף
ּבּמבֹוי ׁשּמא להן, זכּות ׁשאינּה מּדעּתן; אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמׁשּתּתפין

ּבזה. ולא להׁשּתּתף רֹוצים ְְְִִִֵֵֶַַָֹהּׁשני
ׁשּלא‰. והּוא, מּדעּתֹו. ׁשּלא לֹו מערבת אדם ׁשל ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאׁשּתֹו

ולא עליו מערבת אינּה - אֹוסר אם אבל ׁשכניו; על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיאסרֹו
איני ׁשאמר: ּכגֹון אֹוסר? ּכיצד מּדעּתֹו. אּלא עליו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּתפת

עּמכם. מׁשּתּתף איני אֹו: עּמכם, ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָמערב
.Âאם הּמבֹואֹות: מּׁשני אחד עם זֹו חצר אנׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָנׁשּתּתפּו

עֹוׂשה זה הרי - הּמין אֹותֹו ּכלה אפּלּו נׁשּתּתפּו, אחד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּבמין
ׁשנּיה; ּפעם להֹודיעם צרי ואינֹו להן, ּומזּכה אחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתּוף
ּומזּכה, מֹוסיף - האכל ונתמעט נׁשּתּתפּו, מינין ּבׁשני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹואם
וצרי להם, מזּכה - ּכלּו ואם להֹודיען; צרי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָואינֹו
וצרי להם, מזּכה - זה ּבחצר ׁשכנים נּתֹוספּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלהֹודיעם.

ְִָלהֹודיעם.
.Êּבני ועם זה, מּפתח זה הּמבֹוי ּבני עם זֹו חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנׁשּתּתפה

והן ׁשניהן, עם מּתרת - האחר הּפתח מן הּׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּמבֹוי
ערבה לא זה. עם זה אסּורין הּמבֹואֹות ּוׁשני עּמּה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמּתרין

ׁשניהן. על אֹוסרת - מהם אחד ְִֵֵֶֶֶֶֶַָעם
.Áאינּה הּׁשני והּפתח אחד, ּבפתח רגילה זֹו חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

רגילה וׁשאינּה אֹוסר, ּבֹו ולצאת להּכנס ׁשרגילה זה - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָרגילה
הּתר - ּבֹו רגילה ׁשאינּה מבֹוי עם ערבה אֹוסר. אינֹו ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּבֹו

עּמּה. לערב צרי ואינֹו לעצמֹו, האחר ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָהּמבֹוי
.Ëלא והיא לעצמן, ּבֹו רגילה ׁשהיא הּמבֹוי ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערבּו

וגם ּבֹו, רגילה ׁשאינּה האחר הּמבֹוי ּבני עם ולא עּמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה
א ּדֹוחין - ּבֹו רגילה ׁשאינּה הּמבֹוי ּבני ערבּו אצללא ֹותּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

לא והיא הֹואיל ערב. ׁשּלא מּפני רגילה, ׁשאינּה הּמבֹוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹזה
ּתאסר ׁשּלא ּכדי אצלֹו, אֹותּה ּדֹוחין ערב, לא והּוא ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹערבה

לעצמֹו. ׁשערב זה מבֹוי ְְֵֶֶַַַָעל
.Èלקרּפף אֹו לבקעה אחר ּופתח למבֹוי ּפתח לּה ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחצר

לאֹותֹו מחצר לטלטל ואסּור הֹואיל - סאתים מּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָיתר
אֹוסר לפיכ מבֹוי, ׁשל ּפתח על אּלא סֹומ אינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּקרּפף,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ג'1) פרק ב', פרק רצונוֿלומר הקודמים, פרקים בג' בחצרות, שנזכרו הפרטים כל בו ונתבארו המבוי, שיתוף עניין רבינו בו כלל
ד'. ופרק

oiaexir zekld - xii` b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּקרּפף היה אם אבל עּמהן. ׁשּיׁשּתּתף עד הּמבֹוי ּבני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעל
ׁשעל הּמבֹוי; ּבני על אֹוסר אינֹו - ּפחֹות אֹו סאתים ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבית
הּקרּפף. ּבכל לטלטל ּומּתר הֹואיל ,סֹומ לֹו המיחד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻֻהּפתח

.‡Èאֹוסר אינֹו - אחר ּבמבֹוי לׁשּבת ׁשהל מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאחד
ארּבעה רחבה מּצבה ׁשּבנה מבֹוי מּבני אחד וכן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעליהן.
עצמֹו הפריׁש ׁשהרי עליהן; אֹוסר אינֹו - ּפתחֹו על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָטפחים

רׁשּותֹו. וחלק ְְֵֶַָמהן,
.·Èולא מקצתן וׁשכחּו מקצתן, ׁשּנׁשּתּתפּו מבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנׁשי

לענין ודינם ׁשּנׁשּתּתפּו. לאּלּו רׁשּותן מבּטלין - ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָנׁשּתּתפּו
ׁשנים אֹו מהן אחד ׁשּׁשכח חצר אנׁשי ּכדין - רׁשּות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבּטּול
הּסמּוכים ּביתֹו אנׁשי עם אדם ׁשּכל אמרנּו, ּוכבר ערבּו. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולא
חצרֹות לערּובי ּבין חׁשּובין, הן אחד ּכאיׁש - ׁשלחנֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָֻעל

מבֹואֹות. לׁשּתּופי ְְִֵֵּבין
.‚Èּבפני וחצר חצר ּכל ׁשּבֹו, חצרֹות ּכל ׁשערבּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמבֹוי

מּבני אחד ׁשכח ּבּמבֹוי, ּכּלן נׁשּתּתפּו ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻעצמּה,
ׁשהרי ּכלּום; הפסיד לא - חצרֹו ּבני עם ערב ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹהחצר
לערב הצריכּו ולא סֹומכין, הּׁשּתּוף ועל נׁשּתּתפּו, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֻּכּלם
ּתֹורת לּתינֹוקֹות לׁשּכח ׁשּלא אּלא הּׁשּתּוף עם ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּבחצרֹות
הּמבֹוי מּבני אחד ׁשכח אם אבל ּבחצרֹות. ערבּו והרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָערּוב,
לטלטל חצר ּבני ּכל ּומּתרין ּבּמבֹוי, אסּורים - נׁשּתּתף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻולא

לּבּתים. ּכחצר לחצרֹות ׁשהּמבֹוי ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבחצרן;
.„Èאין אם ּבחצרֹות, לערב ּכּלן וׁשכחּו ּבּמבֹוי, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻנׁשּתּתפּו

הראׁשֹונה ּבּׁשּבת הּׁשּתּוף על סֹומכין - ּפרּוסתן על ְְְִִִִִַַַַַַָָָָָמקּפידין
מּדחק. אּלא זה ּדבר להן מּתירין ואין ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלבד.

.ÂËהּבּתים עם חצרֹות ערבּו אם ּבֹו, נׁשּתּתפּו ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹמבֹוי
מאחר ּככרמלית. אּמֹות ּבארּבע אּלא ּבֹו מטלטלין אין -ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָ
ּפתּוח אינֹו ּכאּלּו הּמבֹוי נעׂשה הּבּתים, עם חצרֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשערבּו
מטלטלין אין ּולפיכ חצרֹות, ּבלא ּבלבד ּבּתים אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹלֹו
ּכלים ּבכּלֹו מטלטלין - החצרֹות אנׁשי ערבּו לא ואם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַֹֻֻּבכּלֹו.

ּבּה. ערבּו ׁשּלא ּכחצר ּבתֹוכֹו, ְְְְֵֵֶֶָָָֹׁשּׁשבתּו
.ÊËּדינֹו - ׁשּבמבֹוי ּבחצר הּׁשרּוי צדֹוקי אֹו ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֶַָָָָָעֹובד

העֹובד מן ׁשׂשֹוכרים החצר, ּבני עם ּכדינֹו הּמבֹוי ּבני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעם
מבּטל אֹו ׁשּבּמבֹוי, רׁשּותֹו ביתֹו מּבני מאחד אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכֹוכבים
אחד ויׂשראל ּכֹוכבים עֹובד ּבּמבֹוי היה ואם הּצדֹוקי. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלהן
ׁשהן רּבים ודין אחד יׂשראל ודין ׁשּתּוף. צרי אינֹו -ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

הּוא. אחד ּדין - אחד ׁשלחן על ְְִִֶֶַָָָֻסֹומכין
.ÊÈּפתח ּבחצרֹו לֹו יׁש אם - ּבּמבֹוי דר ׁשהיה ּכֹוכבים ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעֹובד

ּפתח היה ואפּלּו הּמבֹוי; ּבני על אֹוסר אינֹו לבקעה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד
ּוקרֹונֹות ּגמּלים ׁשּמֹוציא ּפי על אף ארּבעה, על ארּבעה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָקטן

הּפתח אּלאּדר ּדעּתֹו ׁשאין עליהן; אֹוסר אינֹו - ׁשּבּמבֹוי ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּפתּוח היה אם וכן לּבקעה. ׁשהּוא לֹו, המיחד ּפתח ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעל
לבקעה, ּכפתּוח זה הרי - סאתים ּבית על יתר ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלקרּפף
סֹומ אינֹו - ּפחֹות אֹו סאתים ּבית היה עליהן. אֹוסר ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָואינֹו

מּמּנּו. ׁשּיׂשּכרּו עד עליהן ואֹוסר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַעליהן,

.ÁÈ,יׂשראלים אחד וצּדֹו ּכֹוכבים עֹובד אחד ׁשּצּדֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָמבֹוי
ּכּלן וערבּו יׂשראל, ׁשל לחצר מחצר ּפתּוחֹות חּלֹונֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻוהיּו
ּומּתרין אחד ּבית ּכאנׁשי ׁשּנעׂשּו ּפי על אף - חּלֹונֹות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּדר
להׁשּתּמׁש אסּורין אּלּו הרי חּלֹונֹות, ּדר ּולהכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלהֹוציא
ׁשאין ּכֹוכבים; העֹובד מן ׁשּיׂשּכרּו עד ּפתחים ּדר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמבֹוי

ּכֹוכבים. עֹובד ּבמקֹום ּכיחיד ְְֲִִִִֵַָָנעׂשים
.ËÈמערבת וחצר חצר ּכל ּבמדינה? מׁשּתּתפין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד

ּכל מׁשּתּתפין ּכ ואחר הּתינֹוקֹות, לׁשּכח ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה,
הּמדינה היתה ואם ּבמבֹוי. ׁשּמׁשּתּתפין ּכדר הּמדינה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאנׁשי
ׁשּתּוף ּכּלן מׁשּתּתפין - רּבים ׁשל נעׂשית אפּלּו יחיד, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֻקנין
ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם וכן הּמדינה. ּבכל ויטלטלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד,

אחד. ׁשּתּוף ּכּלן מׁשּתּתפין - אחד ּפתח ְְִִִֶֶֶַַָָָָֻלּה
.Îׁשהעם ּפתחים, ׁשני לּה ויׁש רּבים, ׁשל היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל

אין יחיד, ׁשל נעׂשית אפּלּו - ּבזה ויֹוצאין ּבזה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנכנסין
ּבית אפּלּו אחד, מקֹום מּמּנה מּניחין אּלא ּכּלּה; את ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻמערבין
הּמׁשּתּתפין אּלּו ויהיּו הּׁשאר. ּומׁשּתּתפין אחת, ּבחצר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחד
ויהיּו ׁשּׁשּירּו. מקֹום מאֹותֹו חּוץ הּמדינה, ּבכל מּתרין ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻֻּכּלן
אם לעצמן, ׁשעֹוׂשין ּבּׁשּתּוף ּבמקֹומן מּתרין הּנׁשארים ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָֻאֹותן
הּמדינה. ּכל ּבׁשאר לטלטל ואסּורין רּבים, הּנׁשארים ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָהיּו

.‡Îהּתיר ׁשהערּוב ׁשּידעּו ּכדי הּוא, הּכר מּׁשּום זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר
הּמקֹום ׁשהרי ּבּה; ּבֹוקעין ׁשרּבים זֹו ּבמדינה לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהן
אּלּו אּלא ּבֹו, מטלטלין אין - עּמהן נׁשּתּתף ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנׁשאר

לעצמן. ואּלּו ְְְְְֵַַָָלעצמן
.·Îּבמקֹום וסּלם אחד ּפתח לּה ׁשּיׁש רּבים ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמדינה

הּסּלם ׁשאין ׁשּיּור; צריכה ואינּה ּכּלּה, את מערבין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻאחר
על אף ׁשּיּור, אֹותֹו ׁשּמּניחין הּבּתים ּכפתח. חׁשּוב ְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבחֹומה
לחּוץ ּופניהם לעיר אחֹוריהן אּלא לעיר, ּפתּוחין ׁשאינן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּפי

הּׁשאר. את ּומערבין ׁשּיּור, אֹותֹו עֹוׂשין -ְְְִִִֶַָָ
.‚Îאחד ערּוב ּכּלן ערבּו אם הּמדינה, לבני ּבׁשּתּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהמזּכה

ולא ׁשּׁשכח מי ודין להן. הּוא ׁשּזכּות להֹודיען; צרי אינֹו -ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
אחרת, ּבעיר לׁשּבת ׁשהל מי אֹו הּמדינה, ּבני עם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנׁשּתּתף
ּכדינם הּכל ּדין - ּבּמדינה עּמהן ׁשהיה ּכֹוכבים עֹובד ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹו

ּומבֹוי. ְֵָָּבחצר
.„Îהרי - אחד מּמבֹוי חּוץ יֹוׁשביה ּכל ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה

אינֹו - הּמבֹוי ּפתח על מּצבה ּבנּו ואם ּכּלן. על אֹוסר ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻזה
אֹו ּכּלּה אֹו אּלא לחצאין, מדינה מערבין אין לפיכ ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻאֹוסר.
רצה אם ּפתחֹו, על מּצבה ּומבֹוי מבֹוי ּכל ּובֹונה מבֹוי. ְִִֵֶַַָָָָָָָָמבֹוי
הּמבֹואֹות. ׁשאר על יאסר ׁשּלא ּכדי מהן, רׁשּותֹו ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹלחלק

ה'תשע"א אייר י"ג שלישי יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
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הּמדינה2מי‡. מן ׁשּתי3ׁשּיצא מזֹון והּניח ׁשּבת, ּבערב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הּתחּום4סעּדֹות ּבתֹו הּמדינה מן ׁשביתתֹו5רחֹוק וקבע , ְְְְְְִִִַַַָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העושהו,1) הוא ומי עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר זה ומאי הוא, וכיצד מהו, בפת, תחומין עירוב עניין בכלל בו נתבאר
החצרות. עירוב בעניין ראשון פרק שנתבאר א'.2)כמו עמוד ס' דף עירובין במסכת בתוכה.3)משנה שגר שהן4)עיר

ט'). הלכה א' בפרק למעלה (כמבואר בינוניות" ביצים כשש שהן גרוגרות, עשרה העיר,5)"כשמונה מתחוםשל יותר שהוא אף
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לּמדינה6ׁשם ׁשחזר ּפי על אף אֹותֹו7, נחׁשב - ּבביתֹו ולן ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
הּוא וזה הּסעּדֹות. ׁשּתי ּבֹו ׁשהּניח ּבּמקֹום ׁשבת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻּכאּלּו

ּתחּומין ערּובי .8הּנקרא ְְִִֵֵַָ
אּמה·. אלּפים למחר ערּובֹו מּמקֹום להּל לֹו לכל9ויׁש ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ

אלּפים למחר ערּובֹו מּמקֹום מהּל ּכׁשהּוא ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרּוח.
הּמדינה ּכנגד סֹוף10אּמה עד אּלא ּבּמדינה מהּל אינֹו , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מּדתֹו11מּדתֹו ּבתֹו מבלעת הּמדינה היתה ואם ּתחׁשב12. - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻ
ּלּה. חּוצה מּדתֹו ויׁשלים אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֻהּמדינה

מּביתֹו13ּכיצד?‚. אּמה אלף ּברחּוק ערּובֹו את ׁשהּניח הרי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ערּובֹו מּמקֹום למחר מהּל נמצא - מזרח לרּוח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבּמדינה
אּמה אלּפים ערּובֹו מּמקֹום ּומהּל למזרח, אּמה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאלּפים
מּביתֹו אּמה ואלף ּביתֹו, עד הערּוב ׁשּמן אלף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב:
האלף. סֹוף עד אּלא ּבּמדינה מהּל ואינֹו הּמדינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
אחת, אּמה אפּלּו מאלף, ּפחֹות הּמדינה סֹוף עד מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה

לּמדינה חּוץ ּכלתה מּדתֹו ּכּלּה14ׁשּנמצאת הּמדינה ּתחׁשב - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ותׁשעים ׁשׁש מאֹות ּתׁשע ּלּה חּוצה ויהּל אּמֹות, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָּכארּבע

האלּפים. ּתׁשלּום ְְִַַַַָָאּמה,
.„מּביתֹו15לפיכ אּמה אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם , ְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ּכּלּה הּמדינה ּכל את הפסיד - מהּל16ׁשּבּמדינה ונמצא ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ואינֹו אלּפים, ּומערּובֹו אּמה, אלּפים ערּובֹו עד ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָמּביתֹו
אחת. אּמה אפּלּו מערב לרּוח ּבּמדינה מּביתֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָמהּל

הּיחיד17הּמּניח ּברׁשּות גדֹולה18ערּובֹו מדינה היתה אפּלּו - ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
חרבה19ּכנינוה עיר ואפּלּו לדיֹורין20, הראּויה מערה -21אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָ

רּוח. לכל אּמה אלּפים ּלּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻמהּל
עׂשה22הּמּניח‰. לא - ּבּה ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּכבני23ּכלּום הּוא הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ואין , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָ
לּמדינה. חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ּכּלן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּמדינה

לעיר הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו נתן אם ׁשּמֹודדין24וכן , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ערּובֹו נתן העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי - מהם חּוץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָהּתחּום

ערּוב אינֹו - לּתחּום .25חּוץ ְֵֵַ
.Âמצוה לדבר אּלא ּתחּומין ערּובי מערבין ּכגֹון26אין , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

אֹו נׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה
רּבֹו ּפני חברֹו27להקּביל ּבאּלּו.28אֹו וכּיֹוצא ,הּדר מן ׁשּבא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכֹוכבים העֹובדי מן לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון הּיראה, מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
מּכל לאחד ׁשּלא ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא הּלסטים מן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו

ערּוב זה הרי - הרׁשּות לדברי אּלא .29אּלּו, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָ
.Êּתחּומין ערּובי ּבֹו מערבין - ּבֹו ׁשּמׁשּתּתפין וכל30ּכל , ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹ

ׁשעּור וכּמה ּתחּומין. ּבֹו מערבין אין - ּבֹו מׁשּתּתפין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָׁשאין
ואחד אחד לכל סעּדֹות ׁשּתי מזֹון ּתחּומין? ואם31ערּובי ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֻ

לפּתן הּׁשּתּוף32היה ּכמֹו סעּדֹות. ׁשּתי ּבֹו לאכל ּכדי -33. ְְְְְֱִִֵֵֶַָָָֹֻ
.Áׁשּיהיה34וצרי ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין לאכלֹו לֹו לׁשּבת35אפׁשר נתּכּון אם ,לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּברׁשּות אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשאי ערּוב; אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיחיד,
ּבין הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפׁשר

ּבעברה. אּלא ְֲֵֶַַָָָהּׁשמׁשֹות
.Ëּברׁשּות36אבל אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹ

ּבכרמלית ערּובֹו והּניח לׁשּבת37הרּבים, ׁשּנתּכּון אֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
- הרּבים ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָּבכרמלית,
הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשהּוא הערּוב, קנּית ׁשּבׁשעת ערּוב; זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ת"ח). סימן חיים אורח ברורה (משנה שביתה.6)מביתו שם לקנות בכוונה המזון את שם שהניח השבת,7)בזה כניסת לפני
א'). הלכה ז' פרק להלן (ראה בעצמו שביתה קנה שהרי עירוב, להניח צריך אינו השבת, עד שם נשאר "עירוב"8)שאם נקרא

בו. ללכת יכול שהוא התחום עם תחילה בו ללכת יכול היה שלא תחום מערב שהוא לפי שכתב9)– וכמו בשבת תחומין כדין
אמה לאלפים חוץ אבל אמה, אלפים עד אלא לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים "מדברי א': הלכה שבת מהלכות כ"ז בפרק רבינו

בערך. מטרים 1516 – אמה אלפים ושיעור העיר" מגרש הוא אמה שאלפים בה.10)אסור, גר שהוא העיר מדתו11)לצד ואם
יותר. להלך לו אסור העיר, באמצע ב'.12)כלתה בהלכה שם.13)יבואר עירובין במסכת של14)משנה מדתו שכלתה או

המשניות). (פירוש לעיר מחוץ אמה אלפים למנות ומתחיל אמות, כארבע העיר כל נחשבת כן גם העיר, מדת עם בשווה אמה אלפים
שם.15) עירובין במסכת ללכת.16)משנה לו מותר לעירוב בכיוון ורק כולה בעיר ההליכה לו במסכת17)אסורה משנה

א'. עמוד ס"א דף אחר.18)עירובין במקום עכשיו ושביתתו מחיצות. המוקף פרק19)מקום (יונה הנביא בדברי נקראת שכן
לאלהים". גדולה "עיר ג'): פסוק נשארו.20)ג' המחיצות אבל דיירים בה "אפילו21)שאין ב' עמוד ס"א דף עירובין במסכת

(רש"י). יהודה" מלך צדקיהו כמערת (גדולה) א'.22)היא עמוד ס' דף עירובין במסכת כן23)משנה גם עירוב בלא שהרי
(רש"י). בשבילו אמות כארבע העיר וכל רוח, לכל אמה אלפים העיר מן לו אמה24)יש שבעים שהוא עיר", של "עיבורה היינו

וב'). א' הלכה כ"ח פרק שבת בהלכות (כמבואר אמה שלישי זמן25)ושני השבת, בכניסת לשם להגיע לו אפשר שאי מכיון
(רש"י). לתחום חוץ שהוא מפני העירוב, על26)קניית לתחום חוץ לצאת חכמים התירו ש"לא א' עמוד פ"ב דף עירובין מסכת

(רש"י). עירוב" ב'.27)ידי עמוד ל"ו דף עירובין במסכת הדבר28)משנה ומקור תט"ו). סימן (ב"י ממנו לומד שהוא חכם
(הגר"א). טפי" בחבריה ליה דניחא זימנין "ורבנן שם: עירובין "ולשבות29)במסכת א' עמוד מ"ט דף פסחים במסכת משנה

הרשות" לדבר לילך אמה אלפים ולהלן משם לו שיהא כדי שם, שביתה לקנות התחום על להחשיך הולך "שהיה – הרשות" שביתת
120 עמ' א' עמוד פ"ב דף עירובין במסכת מאירי עירוב". אינו זה "הרי כתוב המדוייקים הרמב"ם [ובספרי (הגר"א). רש"י –

.[70 עמ' א' עמוד מ"ט דף פסחים בתוספות30)ובמסכת ועיין ומשתתפין" מערבין "בכל ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
א'.31)שם. בהלכה כמבואר ב' עמוד פ"ב דף עירובין במסכת לאכול32)משנה שרגילים דבר ב' עמוד כ"ט דף עירובין מסכת

הפת. י'.33)עם הלכה א' פרק ב'.34)למעלה עמוד ל"ב דף עירובין במסכת (כמבואר35)משנה השבת כניסת זמן הוא
העירוב. ידי על שביתה קניית זמן – ואז ד'). הלכה ה' פרק שבת ב'.36)בהלכות עמוד ל"ב דף עירובין במסכת משנה

י"ד).37) פרק שבת בהלכות (כמבואר מדרבנן אלא אינו ממנה, ולהוציא אליה להכניס שהאיסור

oiaexir zekld - xii` b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לכרמלית הרׁשּיֹות מּׁשתי אחת מּכל ּולהכניס להֹוציא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻֻמּתר
עליו גזרּו לא סֹופרים, מּדברי ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל מצוה; ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹלדבר

הּדחק ּבׁשעת אֹו מצוה ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות .38ּבין ְְְְְִִִֵַַַָָָ
.Èלהֹוציאֹו39נתנֹו יכֹול אם הּמפּתח, ואבד ונעל, ּבמגּדל ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

מלאכה עׂשּית לעׂשֹות40ּבלא אסּור ׁשאין ערּוב; זה הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הּקנה ּבראׁש נתנֹו מלאכה. אּלא מצוה ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבין

הּקנּדס ׁשּמא41אֹו ּגזרה ערּוב; אינֹו - הארץ מן הּצֹומחין ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ערּוב.42יתלׁש זה הרי - ּונעּוצין ּתלּוׁשין היּו ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֶָ

.‡Èאּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח .43ּכל ְְִִֵֵֵַַַַַַָ
הּתחּום,44לפיכ ּבסֹוף ׁשּלֹו ּתחּומין ערּובי הּמּניח , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

אּמֹות45ונתּגלּגל ׁשּתי ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא -46הערּוב ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָ
לׁשּתי חּוץ יצא ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹהרי
והּמּניח לּתחּום, חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב; אינֹו - ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָאּמֹות

יכ ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ להּגיעערּובֹו ֹול ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
ערּובֹו. ֵֶאל

.·Èאבד47נתּגלּגל אֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ
ונטמאת ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, אינֹו48אֹו - יֹום מּבעֹוד : ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּבין הערּוב ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי - מּׁשחׁשכה ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָערּוב;
ספק ואם -49הּׁשמׁשֹות. הערּוב ׁשּספק ערּוב; זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

נאכל50ּכׁשר אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות51. ּבין זה52הערּוב הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ֵערּוב.

.‚Èלֹו עלינּו53אמרּו וערב צא אחד54ׁשנים: עליו55, ערב ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ואחד יֹום, ׁשערב56מּבעֹוד וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין עליו ערב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

עליו ׁשערב וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום מּבעֹוד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו

ערּוב; קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל הּׁשמׁשֹות ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבין
ּכׁשר - הערּוב ּוספק הּוא, ספק הּׁשמׁשֹות על57ׁשּבין אף . ְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ערּובי מערבין אין - חׁשכה לא ספק חׁשכה ספק כן, ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָֹּפי
לכּתחּלה ערּוב.58ּתחּומין זה הרי - ערב ואם ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָ

.„Èּגל59נפל הערּוב להֹוציאֹו60על יכֹול אם יֹום, מּבעֹוד ְְִִִֵַַַָָָ
מלאכה עׂשּית ּבין61ּבלא להֹוציאֹו ׁשּמּתר ּכׁשר; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

ּגל62הּׁשמׁשֹות עליו נפל ואם הערּוב. קנּית ׁשעת ׁשהיא , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ
להֹוציאֹו אפׁשר ׁשאי ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשחׁשכה

מלאכה ּבעׂשּית מּׁשחׁשכה63אּלא אֹו נפל יֹום מּבעֹוד ספק . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּכׁשר. - הערּוב ׁשּספק ּכׁשר; זה הרי -ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָָ

.ÂËאינֹו64אבל - טמאה ספק ׁשהיא ּבתרּומה ערב אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הראּויה סעּדה ׁשאינּה ׁשּתי65ערּוב; לפניו היּו אם וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָָֻ

יֹודע ואינֹו טמאה, ואחת טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכּכרֹות
מקֹום ּבכל ּבּטהֹורה ערּובי ואמר: מׁשּתיהן, היא זֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאי
לאכילה. הראּויה סעּדה ּכאן ׁשאין ערּוב; אינֹו - ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשהּוא

.ÊËהרי66אמר - ּבּה וערב קדׁש, ּולמחר חל הּיֹום זֹו ּכּכר : ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּוראּויה וּדאי, נתקּדׁשה לא עדין הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ערּוב; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹזה
- חל ּולמחר קדׁש הּיֹום אמר: אם אבל יֹום. מּבעֹוד ְְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹהיתה

ׁשּתחׁש עד ראּויה ׁשאינּה ּבּה; מערבין אם67אין וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
עד ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּתרּומה, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹהפריׁש
ּבין ּכל טבל היא ׁשהרי ּבּה; מערבין אין - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּתחׁש
יֹום. מּבעֹוד ראּויה הּסעּדה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֻהּׁשמׁשֹות,

.ÊÈׁשּב68הּנֹותן לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית יתערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָ
ּבהניה אסּור ׁשם69הּקברֹות הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
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י'.38) הלכה שבת מהלכות כ"ד בפרק מפורש ב'.39)וכן עמוד ל"ד דף עירובין במסכת התורה.40)משנה מן האסורה
הרמחים.41) ממנו שעושין דק שיתלוש,42)שבט לודאי וקרוב בתלוש, מחובר לו יתחלף בתלוש, בו להשתמש שרגילים כיון

משנה"). ("מגיד השמשות בין גם זה על גזרו ארבע43)לכן לו קונה עירובו מקום כלומר: א'. עמוד ל"ה דף עירובין מסכת
ארבע הם שביחד זה מצד אמות ושתי זה מצד אמות שתי לומר, רוצה רוח), לכל לו שנותנים אמה מאלפים (חוץ סביבותיו אמות

רבינו. על חולקים שיש להלן וראה שם.44)אמות. עירובין במסכת השמשות.45)משנה בין לו46)לפני שיש סוברים ויש
ה'. סעיף ת"ט סימן חיים אורח ערוך בשולחן פסק וכן אמות שמונה הם שביחד וצד, צד מכל אמות במסכת47)ארבע משנה

שם. לישראל.48)עירובין ולא לכהן לא ראויה משחשיכה.49)שאינה – או יום, מבעוד נטמא או נשרף או אבד אם
שחשכה.50) לאחרי נתקלקל כי ותולים חזקתו על העירוב את מעמידים נטמא.51)שאנו או נשרף לילה.52)או ספק יום ספק
א'.53) עמוד ל"ד דף שבת בשבילם.54)מסכת לערב שליח אחד.55)שעשאוהו אחד.56)בשביל ואף57)ובשביל

שנאכל זה של העירוב מועיל אינו ליום, השמשות בין נחשוב שאם זה, את זה סותרים והעירובין לשניהם, נעשה הזה שהשליח
הוא שעירוב כיון – השמשות בין עירובו את שהניח זה של העירוב מועיל אינו ללילה, אותו נחשוב ואם השמשות, בין עירובו
ליום. נחשבהו השמשות, בין עירובו שהניח ולאותו ללילה, אותו נחשוב השמשות, בין עירובו שנאכל ולאותו להקל, ספקו מדרבנן,

דין58) – כ"א) הלכה א' פרק (למעלה השמשות בין לעשות מותר חצרות שעירובי פי על ואף שם. שבת במסכת וגמרא משנה
שם). שבת במסכת המשניות (פירוש חמור יותר תחומין א'.59)עירובי עמוד ל"ה דף עירובין במסכת אבנים,60)משנה של

מוקצה. איסור משום מדרבנן בשבת לטלטל התורה.61)שאסור מן עליו62)האסורה גזרו לא שבות משום האסור דבר שכל
ט'). הלכה (למעלה השמשות בו.63)בין להשתמש אפשר היה העירוב, קניית בשעת עמוד64)שהרי ל"ו דף עירובין מסכת

היתה65)א'. שם כי י"ב, בהלכה למעלה כמו כשר, עירוב ספק כאן, לומר אפשר ואי טומאה. ספק מחמת באכילה אסורה שהרי
העירוב את מעמידים ואנו העירוב, נתקלקל אם בו מסופקים שאנו דבר קרה כך שאחר אלא שם, שהניחו בשעה היתר חזקת לעירוב

(רש"י). מעולם זה לעירוב כשרות חזקת היתה לא כאן, אבל כשר, א'.66)בחזקת עמוד ל"ו דף עירובין במסכת67)מסכת
ליה (ירדה) נחתא לא קדש, ולמחר חול היום לו: אמר ביניהם)? ההבדל (מה שנא מאי נחמן: לרב רבא לו "אמר שם: עירובין
אין – (מספק מיניה קדושתיה פקעא לא מספיקא חול, ולמחר קדש היום השמשות), בין העירוב חל ולכן (מספק, מספיקא קדושה

השמשות)". בין העירוב חל לא ולכן אותו, עוזבת ב'68)הקדושה עמוד ל"א דף ושם ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
אבל69)בגמרא. (הלכות מלאכה" בהם עושין ואין בהם שותין ואין בהם אוכלין אין – כיצד? בהנאה, אסורים קברות "בתי

י"ג). הלכה י"ד פרק



עה oiaexir zekld - xii` b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּמדינה6ׁשם ׁשחזר ּפי על אף אֹותֹו7, נחׁשב - ּבביתֹו ולן ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
הּוא וזה הּסעּדֹות. ׁשּתי ּבֹו ׁשהּניח ּבּמקֹום ׁשבת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻּכאּלּו

ּתחּומין ערּובי .8הּנקרא ְְִִֵֵַָ
אּמה·. אלּפים למחר ערּובֹו מּמקֹום להּל לֹו לכל9ויׁש ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ

אלּפים למחר ערּובֹו מּמקֹום מהּל ּכׁשהּוא ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרּוח.
הּמדינה ּכנגד סֹוף10אּמה עד אּלא ּבּמדינה מהּל אינֹו , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מּדתֹו11מּדתֹו ּבתֹו מבלעת הּמדינה היתה ואם ּתחׁשב12. - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻ
ּלּה. חּוצה מּדתֹו ויׁשלים אּמֹות, ּכארּבע ּכּלּה ְְְְְִִִַַַַַָָָָָֻהּמדינה

מּביתֹו13ּכיצד?‚. אּמה אלף ּברחּוק ערּובֹו את ׁשהּניח הרי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ערּובֹו מּמקֹום למחר מהּל נמצא - מזרח לרּוח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבּמדינה
אּמה אלּפים ערּובֹו מּמקֹום ּומהּל למזרח, אּמה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאלּפים
מּביתֹו אּמה ואלף ּביתֹו, עד הערּוב ׁשּמן אלף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב:
האלף. סֹוף עד אּלא ּבּמדינה מהּל ואינֹו הּמדינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבתֹו
אחת, אּמה אפּלּו מאלף, ּפחֹות הּמדינה סֹוף עד מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה

לּמדינה חּוץ ּכלתה מּדתֹו ּכּלּה14ׁשּנמצאת הּמדינה ּתחׁשב - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ותׁשעים ׁשׁש מאֹות ּתׁשע ּלּה חּוצה ויהּל אּמֹות, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָּכארּבע

האלּפים. ּתׁשלּום ְְִַַַַָָאּמה,
.„מּביתֹו15לפיכ אּמה אלּפים ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם , ְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ּכּלּה הּמדינה ּכל את הפסיד - מהּל16ׁשּבּמדינה ונמצא ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ואינֹו אלּפים, ּומערּובֹו אּמה, אלּפים ערּובֹו עד ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָמּביתֹו
אחת. אּמה אפּלּו מערב לרּוח ּבּמדינה מּביתֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָמהּל

הּיחיד17הּמּניח ּברׁשּות גדֹולה18ערּובֹו מדינה היתה אפּלּו - ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
חרבה19ּכנינוה עיר ואפּלּו לדיֹורין20, הראּויה מערה -21אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָ

רּוח. לכל אּמה אלּפים ּלּה וחּוצה ּכּלּה את ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻמהּל
עׂשה22הּמּניח‰. לא - ּבּה ׁשּׁשבת הּמדינה ּבתֹו ערּובֹו ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּכבני23ּכלּום הּוא הרי אּלא ערּובֹו, מּמקֹום לֹו מֹודדין ואין , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָ
לּמדינה. חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים להן ׁשּיׁש ּכּלן, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּמדינה

לעיר הּמצטרפין ּבּמקֹומֹות ערּובֹו נתן אם ׁשּמֹודדין24וכן , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ערּובֹו נתן העיר. ּבתֹו ּכנֹותנֹו זה הרי - מהם חּוץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָהּתחּום

ערּוב אינֹו - לּתחּום .25חּוץ ְֵֵַ
.Âמצוה לדבר אּלא ּתחּומין ערּובי מערבין ּכגֹון26אין , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

אֹו נׂשּואין, ׁשל למׁשּתה אֹו האבל לבית ליל רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשהיה
רּבֹו ּפני חברֹו27להקּביל ּבאּלּו.28אֹו וכּיֹוצא ,הּדר מן ׁשּבא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכֹוכבים העֹובדי מן לברח רֹוצה ׁשהיה ּכגֹון הּיראה, מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
מּכל לאחד ׁשּלא ערב ואם ּבזה. וכּיֹוצא הּלסטים מן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו

ערּוב זה הרי - הרׁשּות לדברי אּלא .29אּלּו, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָ
.Êּתחּומין ערּובי ּבֹו מערבין - ּבֹו ׁשּמׁשּתּתפין וכל30ּכל , ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹ

ׁשעּור וכּמה ּתחּומין. ּבֹו מערבין אין - ּבֹו מׁשּתּתפין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָׁשאין
ואחד אחד לכל סעּדֹות ׁשּתי מזֹון ּתחּומין? ואם31ערּובי ; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֻ

לפּתן הּׁשּתּוף32היה ּכמֹו סעּדֹות. ׁשּתי ּבֹו לאכל ּכדי -33. ְְְְְֱִִֵֵֶַָָָֹֻ
.Áׁשּיהיה34וצרי ּכדי אחד, ּבמקֹום וערּובֹו הּוא ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין לאכלֹו לֹו לׁשּבת35אפׁשר נתּכּון אם ,לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּברׁשּות אֹו הּיחיד, ּברׁשּות ערּובֹו והּניח הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשאי ערּוב; אינֹו - הרּבים ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּיחיד,
ּבין הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות להֹוציא לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפׁשר

ּבעברה. אּלא ְֲֵֶַַָָָהּׁשמׁשֹות
.Ëּברׁשּות36אבל אֹו הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת נתּכּון אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹ

ּבכרמלית ערּובֹו והּניח לׁשּבת37הרּבים, ׁשּנתּכּון אֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹ
- הרּבים ּברׁשּות אֹו הּיחיד ּברׁשּות ערּובֹו והּניח ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָּבכרמלית,
הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשהּוא הערּוב, קנּית ׁשּבׁשעת ערּוב; זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ת"ח). סימן חיים אורח ברורה (משנה שביתה.6)מביתו שם לקנות בכוונה המזון את שם שהניח השבת,7)בזה כניסת לפני
א'). הלכה ז' פרק להלן (ראה בעצמו שביתה קנה שהרי עירוב, להניח צריך אינו השבת, עד שם נשאר "עירוב"8)שאם נקרא

בו. ללכת יכול שהוא התחום עם תחילה בו ללכת יכול היה שלא תחום מערב שהוא לפי שכתב9)– וכמו בשבת תחומין כדין
אמה לאלפים חוץ אבל אמה, אלפים עד אלא לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים "מדברי א': הלכה שבת מהלכות כ"ז בפרק רבינו

בערך. מטרים 1516 – אמה אלפים ושיעור העיר" מגרש הוא אמה שאלפים בה.10)אסור, גר שהוא העיר מדתו11)לצד ואם
יותר. להלך לו אסור העיר, באמצע ב'.12)כלתה בהלכה שם.13)יבואר עירובין במסכת של14)משנה מדתו שכלתה או

המשניות). (פירוש לעיר מחוץ אמה אלפים למנות ומתחיל אמות, כארבע העיר כל נחשבת כן גם העיר, מדת עם בשווה אמה אלפים
שם.15) עירובין במסכת ללכת.16)משנה לו מותר לעירוב בכיוון ורק כולה בעיר ההליכה לו במסכת17)אסורה משנה

א'. עמוד ס"א דף אחר.18)עירובין במקום עכשיו ושביתתו מחיצות. המוקף פרק19)מקום (יונה הנביא בדברי נקראת שכן
לאלהים". גדולה "עיר ג'): פסוק נשארו.20)ג' המחיצות אבל דיירים בה "אפילו21)שאין ב' עמוד ס"א דף עירובין במסכת

(רש"י). יהודה" מלך צדקיהו כמערת (גדולה) א'.22)היא עמוד ס' דף עירובין במסכת כן23)משנה גם עירוב בלא שהרי
(רש"י). בשבילו אמות כארבע העיר וכל רוח, לכל אמה אלפים העיר מן לו אמה24)יש שבעים שהוא עיר", של "עיבורה היינו

וב'). א' הלכה כ"ח פרק שבת בהלכות (כמבואר אמה שלישי זמן25)ושני השבת, בכניסת לשם להגיע לו אפשר שאי מכיון
(רש"י). לתחום חוץ שהוא מפני העירוב, על26)קניית לתחום חוץ לצאת חכמים התירו ש"לא א' עמוד פ"ב דף עירובין מסכת

(רש"י). עירוב" ב'.27)ידי עמוד ל"ו דף עירובין במסכת הדבר28)משנה ומקור תט"ו). סימן (ב"י ממנו לומד שהוא חכם
(הגר"א). טפי" בחבריה ליה דניחא זימנין "ורבנן שם: עירובין "ולשבות29)במסכת א' עמוד מ"ט דף פסחים במסכת משנה

הרשות" לדבר לילך אמה אלפים ולהלן משם לו שיהא כדי שם, שביתה לקנות התחום על להחשיך הולך "שהיה – הרשות" שביתת
120 עמ' א' עמוד פ"ב דף עירובין במסכת מאירי עירוב". אינו זה "הרי כתוב המדוייקים הרמב"ם [ובספרי (הגר"א). רש"י –

.[70 עמ' א' עמוד מ"ט דף פסחים בתוספות30)ובמסכת ועיין ומשתתפין" מערבין "בכל ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
א'.31)שם. בהלכה כמבואר ב' עמוד פ"ב דף עירובין במסכת לאכול32)משנה שרגילים דבר ב' עמוד כ"ט דף עירובין מסכת

הפת. י'.33)עם הלכה א' פרק ב'.34)למעלה עמוד ל"ב דף עירובין במסכת (כמבואר35)משנה השבת כניסת זמן הוא
העירוב. ידי על שביתה קניית זמן – ואז ד'). הלכה ה' פרק שבת ב'.36)בהלכות עמוד ל"ב דף עירובין במסכת משנה

י"ד).37) פרק שבת בהלכות (כמבואר מדרבנן אלא אינו ממנה, ולהוציא אליה להכניס שהאיסור

oiaexir zekld - xii` b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לכרמלית הרׁשּיֹות מּׁשתי אחת מּכל ּולהכניס להֹוציא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻֻמּתר
עליו גזרּו לא סֹופרים, מּדברי ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל מצוה; ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹלדבר

הּדחק ּבׁשעת אֹו מצוה ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות .38ּבין ְְְְְִִִֵַַַָָָ
.Èלהֹוציאֹו39נתנֹו יכֹול אם הּמפּתח, ואבד ונעל, ּבמגּדל ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

מלאכה עׂשּית לעׂשֹות40ּבלא אסּור ׁשאין ערּוב; זה הרי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הּקנה ּבראׁש נתנֹו מלאכה. אּלא מצוה ּבמקֹום הּׁשמׁשֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבין

הּקנּדס ׁשּמא41אֹו ּגזרה ערּוב; אינֹו - הארץ מן הּצֹומחין ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ערּוב.42יתלׁש זה הרי - ּונעּוצין ּתלּוׁשין היּו ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֶָ

.‡Èאּמֹות ארּבע ערּובֹו ּבמקֹום לֹו יׁש ערּובֹו, הּמּניח .43ּכל ְְִִֵֵֵַַַַַַָ
הּתחּום,44לפיכ ּבסֹוף ׁשּלֹו ּתחּומין ערּובי הּמּניח , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

אּמֹות45ונתּגלּגל ׁשּתי ּבתֹו לּתחּום חּוץ ויצא -46הערּוב ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָ
לׁשּתי חּוץ יצא ואם מּמקֹומֹו. יצא לא ּוכאּלּו ערּוב, זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹהרי
והּמּניח לּתחּום, חּוץ נעׂשה ׁשהרי ערּוב; אינֹו - ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָאּמֹות

יכ ׁשאינֹו מּפני ערּוב, אינֹו - לּתחּום חּוץ להּגיעערּובֹו ֹול ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
ערּובֹו. ֵֶאל

.·Èאבד47נתּגלּגל אֹו לּתחּום, חּוץ אּמֹות ׁשּתי ויצא הערּוב ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ
ונטמאת ּתרּומה ׁשהיה אֹו נׂשרף, אינֹו48אֹו - יֹום מּבעֹוד : ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּבין הערּוב ׁשּקנּית ערּוב; זה הרי - מּׁשחׁשכה ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָערּוב;
ספק ואם -49הּׁשמׁשֹות. הערּוב ׁשּספק ערּוב; זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

נאכל50ּכׁשר אם ,לפיכ הּׁשמׁשֹות51. ּבין זה52הערּוב הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ֵערּוב.

.‚Èלֹו עלינּו53אמרּו וערב צא אחד54ׁשנים: עליו55, ערב ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ואחד יֹום, ׁשערב56מּבעֹוד וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין עליו ערב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

עליו ׁשערב וזה הּׁשמׁשֹות, ּבין ערּובֹו נאכל יֹום מּבעֹוד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו

ערּוב; קנּו ׁשניהם - מּׁשחׁשכה ערּובֹו נאכל הּׁשמׁשֹות ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבין
ּכׁשר - הערּוב ּוספק הּוא, ספק הּׁשמׁשֹות על57ׁשּבין אף . ְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ערּובי מערבין אין - חׁשכה לא ספק חׁשכה ספק כן, ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָֹּפי
לכּתחּלה ערּוב.58ּתחּומין זה הרי - ערב ואם ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָ

.„Èּגל59נפל הערּוב להֹוציאֹו60על יכֹול אם יֹום, מּבעֹוד ְְִִִֵַַַָָָ
מלאכה עׂשּית ּבין61ּבלא להֹוציאֹו ׁשּמּתר ּכׁשר; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

ּגל62הּׁשמׁשֹות עליו נפל ואם הערּוב. קנּית ׁשעת ׁשהיא , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ
להֹוציאֹו אפׁשר ׁשאי ּפי על ואף ערּוב, זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשחׁשכה

מלאכה ּבעׂשּית מּׁשחׁשכה63אּלא אֹו נפל יֹום מּבעֹוד ספק . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּכׁשר. - הערּוב ׁשּספק ּכׁשר; זה הרי -ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָָ

.ÂËאינֹו64אבל - טמאה ספק ׁשהיא ּבתרּומה ערב אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הראּויה סעּדה ׁשאינּה ׁשּתי65ערּוב; לפניו היּו אם וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָָֻ

יֹודע ואינֹו טמאה, ואחת טהֹורה אחת ּתרּומה, ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכּכרֹות
מקֹום ּבכל ּבּטהֹורה ערּובי ואמר: מׁשּתיהן, היא זֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאי
לאכילה. הראּויה סעּדה ּכאן ׁשאין ערּוב; אינֹו - ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשהּוא

.ÊËהרי66אמר - ּבּה וערב קדׁש, ּולמחר חל הּיֹום זֹו ּכּכר : ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ּוראּויה וּדאי, נתקּדׁשה לא עדין הּׁשמׁשֹות ׁשּבין ערּוב; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹזה
- חל ּולמחר קדׁש הּיֹום אמר: אם אבל יֹום. מּבעֹוד ְְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹהיתה

ׁשּתחׁש עד ראּויה ׁשאינּה ּבּה; מערבין אם67אין וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
עד ּתרּומה ּתהיה ׁשּלא עליה והתנה ּתרּומה, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹהפריׁש
ּבין ּכל טבל היא ׁשהרי ּבּה; מערבין אין - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּתחׁש
יֹום. מּבעֹוד ראּויה הּסעּדה ׁשּתהיה וצרי ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֻהּׁשמׁשֹות,

.ÊÈׁשּב68הּנֹותן לפי ערּוב; אינֹו - הּקברֹות ּבבית יתערּובֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָ
ּבהניה אסּור ׁשם69הּקברֹות הערּוב ּבקּיּום ׁשרֹוצה וכיון , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
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י'.38) הלכה שבת מהלכות כ"ד בפרק מפורש ב'.39)וכן עמוד ל"ד דף עירובין במסכת התורה.40)משנה מן האסורה
הרמחים.41) ממנו שעושין דק שיתלוש,42)שבט לודאי וקרוב בתלוש, מחובר לו יתחלף בתלוש, בו להשתמש שרגילים כיון

משנה"). ("מגיד השמשות בין גם זה על גזרו ארבע43)לכן לו קונה עירובו מקום כלומר: א'. עמוד ל"ה דף עירובין מסכת
ארבע הם שביחד זה מצד אמות ושתי זה מצד אמות שתי לומר, רוצה רוח), לכל לו שנותנים אמה מאלפים (חוץ סביבותיו אמות

רבינו. על חולקים שיש להלן וראה שם.44)אמות. עירובין במסכת השמשות.45)משנה בין לו46)לפני שיש סוברים ויש
ה'. סעיף ת"ט סימן חיים אורח ערוך בשולחן פסק וכן אמות שמונה הם שביחד וצד, צד מכל אמות במסכת47)ארבע משנה

שם. לישראל.48)עירובין ולא לכהן לא ראויה משחשיכה.49)שאינה – או יום, מבעוד נטמא או נשרף או אבד אם
שחשכה.50) לאחרי נתקלקל כי ותולים חזקתו על העירוב את מעמידים נטמא.51)שאנו או נשרף לילה.52)או ספק יום ספק
א'.53) עמוד ל"ד דף שבת בשבילם.54)מסכת לערב שליח אחד.55)שעשאוהו אחד.56)בשביל ואף57)ובשביל

שנאכל זה של העירוב מועיל אינו ליום, השמשות בין נחשוב שאם זה, את זה סותרים והעירובין לשניהם, נעשה הזה שהשליח
הוא שעירוב כיון – השמשות בין עירובו את שהניח זה של העירוב מועיל אינו ללילה, אותו נחשוב ואם השמשות, בין עירובו
ליום. נחשבהו השמשות, בין עירובו שהניח ולאותו ללילה, אותו נחשוב השמשות, בין עירובו שנאכל ולאותו להקל, ספקו מדרבנן,

דין58) – כ"א) הלכה א' פרק (למעלה השמשות בין לעשות מותר חצרות שעירובי פי על ואף שם. שבת במסכת וגמרא משנה
שם). שבת במסכת המשניות (פירוש חמור יותר תחומין א'.59)עירובי עמוד ל"ה דף עירובין במסכת אבנים,60)משנה של

מוקצה. איסור משום מדרבנן בשבת לטלטל התורה.61)שאסור מן עליו62)האסורה גזרו לא שבות משום האסור דבר שכל
ט'). הלכה (למעלה השמשות בו.63)בין להשתמש אפשר היה העירוב, קניית בשעת עמוד64)שהרי ל"ו דף עירובין מסכת

היתה65)א'. שם כי י"ב, בהלכה למעלה כמו כשר, עירוב ספק כאן, לומר אפשר ואי טומאה. ספק מחמת באכילה אסורה שהרי
העירוב את מעמידים ואנו העירוב, נתקלקל אם בו מסופקים שאנו דבר קרה כך שאחר אלא שם, שהניחו בשעה היתר חזקת לעירוב

(רש"י). מעולם זה לעירוב כשרות חזקת היתה לא כאן, אבל כשר, א'.66)בחזקת עמוד ל"ו דף עירובין במסכת67)מסכת
ליה (ירדה) נחתא לא קדש, ולמחר חול היום לו: אמר ביניהם)? ההבדל (מה שנא מאי נחמן: לרב רבא לו "אמר שם: עירובין
אין – (מספק מיניה קדושתיה פקעא לא מספיקא חול, ולמחר קדש היום השמשות), בין העירוב חל ולכן (מספק, מספיקא קדושה

השמשות)". בין העירוב חל לא ולכן אותו, עוזבת ב'68)הקדושה עמוד ל"א דף ושם ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
אבל69)בגמרא. (הלכות מלאכה" בהם עושין ואין בהם שותין ואין בהם אוכלין אין – כיצד? בהנאה, אסורים קברות "בתי

י"ג). הלכה י"ד פרק



oiaexirעו zekld - xii` b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קנּיה ּבֹו70אחר נהנה הרי הּפרס71- ּבבית נתנֹו זה72. הרי - ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבמגּדל73ערּוב ׁשם לּכנס ׁשּיכֹול מּפני ּכהן; היה ואפּלּו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ

והֹול74הּפֹורח ׁשּינּפח .75אֹו ְְֵֵֵֶַַַַ
.ÁÈּכּלן76רּבים מקּבצין - ּתחּומין ּבערּובי להׁשּתּתף ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻ

ואחד אחד לכל סעּדֹות ׁשּתי ּבכלי77ערּובן, אֹותֹו ּומּניחין , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
צרי - ּכּלן ידי על ערּוב אחד עׂשה ואם ׁשּירצּו. ּבמקֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאחד

אחר ידי על להן לֹו78לזּכֹות מערבין ׁשאין להֹודיעם; וצרי . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
לדעּתֹו אּלא ּתחּומין ערּובי לערב79לאדם רֹוצה אינֹו ׁשּמא , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּפי על אף יֹום, מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם זה. ׁשרצה הרּוח ְְְִִִִֶֶַַַָָָָּבאֹותּה
הֹודיעֹו לא ואם ערּוב. זה הרי - מּׁשּתחׁש אּלא רצה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
.מּׁשּתחׁש מערבין ׁשאין ּבֹו; יֹוצא אינֹו - ׁשחׁשכה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעד

.ËÈהּזֹוכה חצרֹות80ּכל ּבערּובי81ּבערּובי ידֹו על מזּכין - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
אין - חצרֹות ערּובי ידֹו על מזּכין ׁשאין מי וכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּתחּומין,

ּתחּומין. ערּובי ידֹו על ְְִִֵֵַַָמזּכין
.Îהּבית82נֹותן לבעל מעה ויערב83אדם ּפת לֹו ׁשּיּקח ּכדי , ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

לנחּתֹום אֹו לחנוני נתן אם אבל ּתחּומין. ערּובי ּבּה ,84לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ערב לֹו: אמר ואם ערּוב. אינֹו - זֹו ּבמעה לי זכה לֹו: ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָואמר
האכלין מן אכל אֹו ּפת ּבּה לֹוקח זה הרי - זֹו ּבמעה ְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעלי

עליו אכל85ּומערב ּבזה לי ּתן לֹו: ואמר ּכלי לֹו נתן ואם . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבֹו עליו ּומערב אכל לֹוקח זה הרי - ּבֹו לי .86ּוזכה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

.‡Îּובּתֹו87מערב ּבנֹו ידי על ּתחּומין ערּובי אדם ְְְְִִֵֵֵֵַָָָ
ּבין88הּקטּנים מּדעּתן ּבין הּכנענים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָ

מּדעּתן -89ׁשּלא לעצמן וערבּו עליהן ערב אם ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא מערב אינֹו אבל רּבן. ּבׁשל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹיֹוצאין
ידי על ולא העברים וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹהּגדֹולים
על אצלֹו אֹוכלין ׁשהן ּפי על ואף מּדעּתן, אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָאׁשּתֹו,
יֹוצאין - מחּו ולא וׁשתקּו וׁשמעּו עליהן ערב ואם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֻׁשלחנֹו.
ל אין - לעצמן הן וערבּו מהן אחד על ערב ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבערּובֹו.

עצמן ּבערּוב ויֹוצאין מּזֹו, ּגדֹולה ׁשׁש90מחאה ּבן קטן . ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
אּמֹו ּבערּוב יֹוצא - ּפחֹות אֹו עליו91ׁשנים להּניח צרי ואין , ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

לעצמֹו. סעּדֹות ׁשּתי ְְְְְֵַֻמזֹון
.·Îּבּמקֹום לֹו להּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו לׁשּלח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָהרֹוצה

ּבידֹו הרׁשּות - ׁשם ׁשביתתֹו לקּבע רֹוצה ּוכׁשהּוא92ׁשהּוא . ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹ
וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד מׁשּלחֹו אינֹו - ּביד93מׁשּלחֹו ולא , ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָֹ

ערּוב ּבמצות מֹודה ׁשאינֹו ערּוב.94מי אינֹו - ׁשּלח ואם . ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
ּכׁשר, לאדם להֹוליכֹו הּפסּולין מאּלּו אחד ּביד ׁשּלחֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָואם
ּכׁשר זה הרי - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו הּכׁשר ׁשּיֹוליכֹו .95ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּפיל על אֹו הּקֹוף על ׁשּלחֹו עֹומד96ואפּלּו ׁשּיהיה והּוא, . ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ
אצל ׁשהּגיעּו הּבהמה אֹו הּפסּול זה ׁשּיראה עד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמרחֹוק,

וכן הערּובצד. את להֹולי לֹו ׁשאמר רּבים97הּכׁשר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
- אחר ּביד ערּובן לׁשלח ורצּו ּתחּומין ּבערּובי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹׁשּנׁשּתּתפּו

מׁשּלחין. אּלּו ְְֲִֵֵַהרי
.‚Îעלינּו98אחד וערב צא לאחד: ׁשאמרּו רּבים ,99אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשרצה רּוח זה ּבאי עליהן ויֹוצאין100וערב ערּוב זה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
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שם).70) (גמרא ניתנו ליהנות לאו ומצוות ו') הלכה (למעלה מצוה לדבר אלא מערבין שאין לפי הנאה אינה העירוב הנחת ועצם
איגר). (ר"ע האיסור מן יהנה שלא כדי העירוב, את שם לתת ש"כל71)ואסור מפני עירוב אינו באיסור עירובו שהניח וכיון

א' משנה ג' פרק עירובין מסכת ובועז' ב'יכין ראה ב') עמוד ד' דף (תמורה מהני" לא עביד אי תעביד, לא רחמנא דאמר מילתא
א'. סעיף ת"ט סימן או"ח לשו"ע הגרע"א ובהגהות ג' העפר,72)אות בתוך המת עצמות נתדקדקו שהרי קבר, בו שנחרש "מקום

א'). הלכה י' פרק מת טומאת בהלכות (רבינו השדה" כל על טומאה חכמים וגזרו השדה, בכל חכמים73)ונתפזרו בו גזרו שלא
גזרו. לא הנאה איסור אבל טומאה איסור בטומאה.74)אלא נוגע ואינו עצם75)באויר, בתוכו נמצאת אם ובודק העפר את

עליו גזרו לא פסח קרבן ולענין מצוה. לדבר שהוא כיון נטמא, שהוא פי על אף כן, לעשות חכמים לו והתירו המטמאו. כשעורה
יתחייב פסח יעשה לא (שאם כרת חיוב בו שיש במקום גזרותיהם חכמים העמידו שלא פסח, קרבן לעשות לו ומותר כלל טומאה

היכי). ד"ה א' עמוד כ"ט דף בכורות תוס' (ועיין ח' הלכה פסח קרבן מהלכות ו' בפרק רבינו שכתב כמו במסכת76)כרת) משנה
א'. עמוד פ"ב דף מקום77)עירובין באותו שביתתו שיתן הוא, תחומין עירובי שענין לפי אחד, לכל סעודות שתי מזון "הצריכו

המשניות). (פירוש לשבת" אליו הצריך מזונו שם בו.78)ויניח לזכות הרוצים אלה לכל בה וזכה זה פת קבל לאחר: שיאמר
בו. לזכות יכולים האחרים ואין מרשותו, יצא לא בידו שהעירוב זמן שכל להם, לזכות יכול אינו עצמו ידי המניח79)ועל כי

זה. בצד לזכות כדי זה בצד להפסיד הוא מסכים אם לשאול צריך ולכן השני, לצד אמה אלפים מפסיד אחד, לצד מסכת80)עירוב
ב'. עמוד פ' דף כ'.81)עירובין הלכה א' בפרק ב'.82)כמבואר עמוד פ"א דף עירובין במסכת שמטלטלין83)משנה אף

לעשותו אלא פת, ממנו לקנות נתכוון שלא תולים אנו למכור, דרכו שאין הבית לבעל שנתן כיון במשיכה, אלא במעות נקנים אינם
עליו. לערב ימשוך.84)שליח עד – קונות אינן ומעות מהם, לקנות שהתכוון תולים אנו למכור, שדרכן שליח85)כיון שעשאו

לדעתו. ומערב שליחותו עושה שליח חזקה אומרים: שאנו עליו, ומערב מאחר פת וקונה עבורו עירוב הוא86)לעשות הדין כי
הלוקח קנה וקנהו, הכלי את המוכר שהגביה כיון . . . מטלטלין חלף זה כלי קנה לו: ואומר שהוא כל כלי למקנה הקונה נותן "אם
ה' פרק מכירה בהל' (רבינו חליפין קנין הנקרא והוא לחזור" יכול אינו מהם ואחד הדמים נתן לא שעדיין אע"פ המטלטלין את

ה'). ב'.87)הלכה עמוד פ"ב דף עירובין תי"ד).88)מסכת סימן חיים אורח ברורה (משנה עשרה שלש עד שש כיון89)מגיל
(הרא"ש). במצוות לחנכם כדי ידיעתם בלי עליהם מערב מצוה, לדבר אלא תחומין עירובי מערבין צד90)שאין לאותו והולכים

אמו.91)שעירבו. אחרי כרוך הוא שש גיל בשבת,92)שעד וללכת עליו לסמוך ויכול ב' עמוד ל"א דף עירובין במסכת משנה
שליחותו". עושה שליח "חזקה עבורו.93)כי שביתה לקנות יכולים ואינם דעת בני לא94)שאינם שמא גוי, או כותי כגון

עירוב. לשם שליחותו".95)הניחו עושה שליח "חזקה כי העירוב, את לו לסדר הבטיח הכשר האדם עירובין96)אם מסכת
ב'.97)שם. עמוד פ"ב דף עירובין ב'.98)מסכת עמוד נ' דף עירובין יערב.99)מסכת צד לאיזה לו פירשו ולא
עליהם.100) שעירב צד באותו אלא ללכת עכשיו יכולים אינם והמשלחים שרצה, צד לאיזה

oiaexir zekld - xii` b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

האֹומר101ּבֹו רּוח. לֹו יחדּו לא ׁשהרי עלי102, ערב לחברֹו: ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבגרֹוגרֹות עליו וערב עליו103ּבתמרים, וערב ּבגרֹוגרֹות, ; ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ

;ּבׁשֹוב והּניחֹו ּבמגּדל, ערּובי הּנח לֹו: אמר ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָּבתמרים;
ּבעלּיה, ּבעלּיה; והּניחֹו ּבבית, ּבמגּדל; והּניחֹו ,ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָָּבׁשֹוב

ערּוב אינֹו - ּבבית עלי"104והּניחֹו "ערב לֹו אמר אם אבל . ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּבבית ּבין ּבתמרים, ּבין ּבגרֹוגרֹות ּבין - עליו וערב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָסתם,

ערּוב זה הרי - ּבעלּיה .105ּבין ֲֲִֵֵֵֶַָ
.„Îחצרֹות ערּובי על ׁשּמברכין מבֹואֹות,106ּכׁשם וׁשּתּופי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָ

ּתחּומין ערּובי על מברכין יהיה107ּכ הערּוב ּבזה ואֹומר: . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
להּל לי ואם109למקֹום108מּתר רּוח. לכל אּמה אלּפים זה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

מּתר יהיה הערּוב ּבזה אֹומר: רּבים, ידי על מערב אחד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהיה
מּמקֹום להּל זֹו, עיר לבני אֹו ּפלֹוני, מקֹום לבני אֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָלפלֹוני,

רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְִֶַַַַָָזה

ׁשביעי 1ּפרק
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ידּוע‡. ּבמקֹום ועמד לּמדינה, חּוץ ׁשּבת מערב ׁשּיצא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמי
וחזר זה, ּבמקֹום ׁשביתתי ואמר: ּבסֹופֹו, אֹו הּתחּום ְְְְְְְִִֶַַַָָָָּבתֹו
אלּפים מקֹום מאֹותֹו למחר להּל לֹו יׁש - ׁשם ולן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלעירֹו
ּברגליו. לערב ּתחּומין, ערּובי עּקר הּוא וזה רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאּמה
ּבּמקֹום, ּבלבד סעּדֹות ׁשּתי מזֹון ּבהּנחת לערב אמרּו ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹֻולא
העׁשיר, על להקל אּלא ׁשם, עמד ולא יצא ׁשּלא ּפי על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאף

לֹו. ויּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו יׁשּלח אּלא יצא, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּלא
ּכגֹון·. אצלֹו, ידּוע ּבמקֹום ׁשביתתֹו לקּבע נתּכּון אם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן

ּובינֹו ּבינֹו ויׁש מקֹומֹו, מּכיר ׁשהּוא ּגדר אֹו ּבית אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאילן
ּכדי והל ּבּדר והחזיק ּפחֹות, אֹו אּמה אלּפים ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשחׁשכה

הּגיעׁש ׁשּלא ּפי על אף ׁשביתה, ּבֹו ויקנה מקֹום לאֹותֹו ּיּגיע ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשחזר אֹו אצלֹו, ללּון חברֹו החזירֹו אּלא ׁשם, עמד ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
מקֹום עד להּל לֹו יׁש למחר - נתעּכב אֹו ללּון, ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָמעצמֹו
ׁשּכיון רּוח; לכל אּמה אלּפים הּמקֹום ּומאֹותֹו לֹו, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנתּכּון
ּכמי נעׂשה ,ּבּדר והחזיק ׁשביתתֹו ׁשם לקּבע ּבלּבֹו ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּגמר

ׁשם. ערּובֹו ׁשהּניח אֹו ׁשם ִִֵֶֶַַָָָׁשעמד
להּניח‚. אֹותֹו מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבּמה

ׁשּמא ירא והיה ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּברחֹוק, אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָערּוב,
מקֹום לאֹותֹו להּגיע ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ;ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתחׁש
ּבינֹו והיה ּכחֹו, ּבכל רץ אם ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּקנה
אם אבל ּפחֹות. אֹו אּמה אלּפים ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּובין

ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן נׁשאר ׁשּלא אֹו עני, ולא רחֹוק היה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
לׁשּבת ׁשּנתּכּון הּמקֹום ּבין ׁשהיה אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאפּלּו
מאלּפים יתר ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא הּמקֹום ּובין ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו
לא זה הרי - ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה הּמקֹום ּכּון ׁשּלא אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאּמה,
לכל אּמה אלּפים אּלא לֹו ואין מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָקנה

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום ְְִֵֶֶַָָָרּוח
ׁשביתה,„. ׁשם וקנה הּיחיד ּברׁשּות יֹום מּבעֹוד ׁשעמד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָמי

הּידּוע הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת ונתּכּון ּבּדר ּבא ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
וחּוצה ּכּלּה, את מהּל זה הרי - ׁשביתתֹו ׁשם וקנה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאצלֹו
מקֹום זֹו הּיחיד רׁשּות היתה ואם רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָּלּה
סאתים ּבית ּבּה היה אם ּבקעה: אֹו ּתל אֹו לדירה הּקף ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻׁשּלא
לכל אּמה אלּפים ּלּה וחּוצה ּכּלּה, את מהּל - ּפחֹות ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֻאֹו
אּלא ּבּה לֹו אין - סאתים ּבית על יֹותר היתה ואם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָרּוח;
אם וכן רּוח. לכל אּמה אלּפים מהן וחּוצה אּמֹות, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָארּבע

לדירה. הּקף ׁשּלא ּבמקֹום ערּובֹו ְְִִִֵֶַַָָֹֻהּניח
ׁשביתתֹו‰. מקֹום סּים ולא מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹהּקֹונה

ואמר: ,ּבּדר ּבא היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא -ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּבבקעה אֹו: ּפלֹונית, ּבׂשדה אֹו: ּפלֹוני, ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִִִֶָָָׁשביתתי
הרי - זה מּמקֹומי אלּפים אֹו אּמה אלף ּברחּוק אֹו: ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָּפלֹונית,
לכל אּמה אלּפים אּלא לֹו ואין ּברחּוק, ׁשביתה קנה לא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹזה

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום ְְִֵֶֶַָָָרּוח
.Â,ּפלֹוני סלע ּתחת אֹו: ּפלֹוני, אילן ּתחת ׁשביתתי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָאמר:

יתר אֹו אּמֹות ׁשמֹונה סלע אֹותֹו אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש ְִִֵֵֶֶַַַַָָאם
ּבא ׁשאם ׁשביתתֹו; מקֹום ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה, קנה לא -ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹ
האחרֹות אּמֹות ּבארּבע ׁשּמא אּלּו, אּמֹות ארּבע ּבתֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹלׁשּבת

ׁשביתה. ׁשּקנה ְִֶָָָהּוא
.Êאּמֹות ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ

מּׁשמֹונה ּפחֹות ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּבדרֹומֹו
ׁשעּור ׁשם אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ונתּכּון ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאּמֹות,
ּבאים ׁשנים היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי מקֹומֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻׁשני
קֹובע ׁשהּוא מקֹום אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן אחד ,ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבּדר
מֹוסר מּכיר ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ׁשביתה, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבֹו
ּבּמקֹום וחברֹו הּוא לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר לּמּכיר, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹׁשביתתֹו

מּכיר. ִֶַׁשהּוא
.Áערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי

הֹולי ולא חברֹו והחזירֹו ,ּבּדר והחזיק ידּוע, ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלמקֹום
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ראב"ד.101) ועיין עליהם, לערב שליח לעשותו נתכוונו זה שלצד למפרע הדבר הוברר – ברירה" "יש אומרים מסכת102)ואנו
ב'. עמוד ס"ה דף יבשות.103)גיטין לשליח.104)תאנים עוד נחשב ואינו שליחותו, את עקר המשלח, מדעת ששינה כיון

יערב.105) במה מתחילה לו פירש שלא כיון רוצה, שהשליח במה לו שיערב המשלח מסכים הסתם מן אומרים שאנו
ט"ז.106) הלכה א' בפרק למעלה מברך:107)כמבואר – ד'). הלכה שם (למעלה מדרבנן אלא אינה עירוב שמצות פי על ואף

אשר הדבר מן תסור "לא אמר אויא רב צונו? והיכן א'): עמוד כ"ג דף שבת (מסכת אמרו שהרי – וצונו" במצותיו קדשנו "אשר
ז'). פסוק ל"ב פרק (שם לך ויאמרו זקניך ויגדך אביך "שאל אמר נחמיה רב י"א) פסוק ז' פרק (דברים ושמאל" ימין לך יגידו

אברהם). ומגן משנה (מגיד עירוב בלי לתחום חוץ בשבת לצאת שלא עלינו שצוה היינו לכל108)ו"צונו" מערב ואם "למחר",
השנה". שבתות "לכל יאמר השנה אורח109)שבתות ערוך בשולחן הוא וכן "ממקום" לומר: ד'.צריך סעיף תט"ו סימן חיים

זה,1) עשיית וזמן בו, עומד שאינו במקום שביתתו שיקבע לומר רצונו כן, גם ובאמירה דינו, מה ברגל העירוב עניין בו נתבאר
לסיימו. צריך כיצד המקום, וקביעות חבירו, בעד כן לעשות יכול אחד ואם



עז oiaexir zekld - xii` b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קנּיה ּבֹו70אחר נהנה הרי הּפרס71- ּבבית נתנֹו זה72. הרי - ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבמגּדל73ערּוב ׁשם לּכנס ׁשּיכֹול מּפני ּכהן; היה ואפּלּו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ

והֹול74הּפֹורח ׁשּינּפח .75אֹו ְְֵֵֵֶַַַַ
.ÁÈּכּלן76רּבים מקּבצין - ּתחּומין ּבערּובי להׁשּתּתף ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻ

ואחד אחד לכל סעּדֹות ׁשּתי ּבכלי77ערּובן, אֹותֹו ּומּניחין , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
צרי - ּכּלן ידי על ערּוב אחד עׂשה ואם ׁשּירצּו. ּבמקֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאחד

אחר ידי על להן לֹו78לזּכֹות מערבין ׁשאין להֹודיעם; וצרי . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
לדעּתֹו אּלא ּתחּומין ערּובי לערב79לאדם רֹוצה אינֹו ׁשּמא , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּפי על אף יֹום, מּבעֹוד הֹודיעֹו ואם זה. ׁשרצה הרּוח ְְְִִִִֶֶַַַָָָָּבאֹותּה
הֹודיעֹו לא ואם ערּוב. זה הרי - מּׁשּתחׁש אּלא רצה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
.מּׁשּתחׁש מערבין ׁשאין ּבֹו; יֹוצא אינֹו - ׁשחׁשכה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעד

.ËÈהּזֹוכה חצרֹות80ּכל ּבערּובי81ּבערּובי ידֹו על מזּכין - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
אין - חצרֹות ערּובי ידֹו על מזּכין ׁשאין מי וכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּתחּומין,

ּתחּומין. ערּובי ידֹו על ְְִִֵֵַַָמזּכין
.Îהּבית82נֹותן לבעל מעה ויערב83אדם ּפת לֹו ׁשּיּקח ּכדי , ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

לנחּתֹום אֹו לחנוני נתן אם אבל ּתחּומין. ערּובי ּבּה ,84לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ערב לֹו: אמר ואם ערּוב. אינֹו - זֹו ּבמעה לי זכה לֹו: ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָואמר
האכלין מן אכל אֹו ּפת ּבּה לֹוקח זה הרי - זֹו ּבמעה ְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעלי

עליו אכל85ּומערב ּבזה לי ּתן לֹו: ואמר ּכלי לֹו נתן ואם . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבֹו עליו ּומערב אכל לֹוקח זה הרי - ּבֹו לי .86ּוזכה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

.‡Îּובּתֹו87מערב ּבנֹו ידי על ּתחּומין ערּובי אדם ְְְְִִֵֵֵֵַָָָ
ּבין88הּקטּנים מּדעּתן ּבין הּכנענים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָ

מּדעּתן -89ׁשּלא לעצמן וערבּו עליהן ערב אם ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּובּתֹו ּבנֹו ידי על לא מערב אינֹו אבל רּבן. ּבׁשל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹיֹוצאין
ידי על ולא העברים וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי על ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹהּגדֹולים
על אצלֹו אֹוכלין ׁשהן ּפי על ואף מּדעּתן, אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָאׁשּתֹו,
יֹוצאין - מחּו ולא וׁשתקּו וׁשמעּו עליהן ערב ואם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֻׁשלחנֹו.
ל אין - לעצמן הן וערבּו מהן אחד על ערב ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבערּובֹו.

עצמן ּבערּוב ויֹוצאין מּזֹו, ּגדֹולה ׁשׁש90מחאה ּבן קטן . ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
אּמֹו ּבערּוב יֹוצא - ּפחֹות אֹו עליו91ׁשנים להּניח צרי ואין , ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ

לעצמֹו. סעּדֹות ׁשּתי ְְְְְֵַֻמזֹון
.·Îּבּמקֹום לֹו להּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו לׁשּלח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָהרֹוצה

ּבידֹו הרׁשּות - ׁשם ׁשביתתֹו לקּבע רֹוצה ּוכׁשהּוא92ׁשהּוא . ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹ
וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד מׁשּלחֹו אינֹו - ּביד93מׁשּלחֹו ולא , ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָֹ

ערּוב ּבמצות מֹודה ׁשאינֹו ערּוב.94מי אינֹו - ׁשּלח ואם . ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
ּכׁשר, לאדם להֹוליכֹו הּפסּולין מאּלּו אחד ּביד ׁשּלחֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָואם
ּכׁשר זה הרי - הערּוב ּבמקֹום ויּניחֹו הּכׁשר ׁשּיֹוליכֹו .95ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּפיל על אֹו הּקֹוף על ׁשּלחֹו עֹומד96ואפּלּו ׁשּיהיה והּוא, . ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ
אצל ׁשהּגיעּו הּבהמה אֹו הּפסּול זה ׁשּיראה עד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמרחֹוק,

וכן הערּובצד. את להֹולי לֹו ׁשאמר רּבים97הּכׁשר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
- אחר ּביד ערּובן לׁשלח ורצּו ּתחּומין ּבערּובי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹׁשּנׁשּתּתפּו

מׁשּלחין. אּלּו ְְֲִֵֵַהרי
.‚Îעלינּו98אחד וערב צא לאחד: ׁשאמרּו רּבים ,99אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשרצה רּוח זה ּבאי עליהן ויֹוצאין100וערב ערּוב זה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
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שם).70) (גמרא ניתנו ליהנות לאו ומצוות ו') הלכה (למעלה מצוה לדבר אלא מערבין שאין לפי הנאה אינה העירוב הנחת ועצם
איגר). (ר"ע האיסור מן יהנה שלא כדי העירוב, את שם לתת ש"כל71)ואסור מפני עירוב אינו באיסור עירובו שהניח וכיון

א' משנה ג' פרק עירובין מסכת ובועז' ב'יכין ראה ב') עמוד ד' דף (תמורה מהני" לא עביד אי תעביד, לא רחמנא דאמר מילתא
א'. סעיף ת"ט סימן או"ח לשו"ע הגרע"א ובהגהות ג' העפר,72)אות בתוך המת עצמות נתדקדקו שהרי קבר, בו שנחרש "מקום

א'). הלכה י' פרק מת טומאת בהלכות (רבינו השדה" כל על טומאה חכמים וגזרו השדה, בכל חכמים73)ונתפזרו בו גזרו שלא
גזרו. לא הנאה איסור אבל טומאה איסור בטומאה.74)אלא נוגע ואינו עצם75)באויר, בתוכו נמצאת אם ובודק העפר את

עליו גזרו לא פסח קרבן ולענין מצוה. לדבר שהוא כיון נטמא, שהוא פי על אף כן, לעשות חכמים לו והתירו המטמאו. כשעורה
יתחייב פסח יעשה לא (שאם כרת חיוב בו שיש במקום גזרותיהם חכמים העמידו שלא פסח, קרבן לעשות לו ומותר כלל טומאה

היכי). ד"ה א' עמוד כ"ט דף בכורות תוס' (ועיין ח' הלכה פסח קרבן מהלכות ו' בפרק רבינו שכתב כמו במסכת76)כרת) משנה
א'. עמוד פ"ב דף מקום77)עירובין באותו שביתתו שיתן הוא, תחומין עירובי שענין לפי אחד, לכל סעודות שתי מזון "הצריכו

המשניות). (פירוש לשבת" אליו הצריך מזונו שם בו.78)ויניח לזכות הרוצים אלה לכל בה וזכה זה פת קבל לאחר: שיאמר
בו. לזכות יכולים האחרים ואין מרשותו, יצא לא בידו שהעירוב זמן שכל להם, לזכות יכול אינו עצמו ידי המניח79)ועל כי

זה. בצד לזכות כדי זה בצד להפסיד הוא מסכים אם לשאול צריך ולכן השני, לצד אמה אלפים מפסיד אחד, לצד מסכת80)עירוב
ב'. עמוד פ' דף כ'.81)עירובין הלכה א' בפרק ב'.82)כמבואר עמוד פ"א דף עירובין במסכת שמטלטלין83)משנה אף

לעשותו אלא פת, ממנו לקנות נתכוון שלא תולים אנו למכור, דרכו שאין הבית לבעל שנתן כיון במשיכה, אלא במעות נקנים אינם
עליו. לערב ימשוך.84)שליח עד – קונות אינן ומעות מהם, לקנות שהתכוון תולים אנו למכור, שדרכן שליח85)כיון שעשאו

לדעתו. ומערב שליחותו עושה שליח חזקה אומרים: שאנו עליו, ומערב מאחר פת וקונה עבורו עירוב הוא86)לעשות הדין כי
הלוקח קנה וקנהו, הכלי את המוכר שהגביה כיון . . . מטלטלין חלף זה כלי קנה לו: ואומר שהוא כל כלי למקנה הקונה נותן "אם
ה' פרק מכירה בהל' (רבינו חליפין קנין הנקרא והוא לחזור" יכול אינו מהם ואחד הדמים נתן לא שעדיין אע"פ המטלטלין את

ה'). ב'.87)הלכה עמוד פ"ב דף עירובין תי"ד).88)מסכת סימן חיים אורח ברורה (משנה עשרה שלש עד שש כיון89)מגיל
(הרא"ש). במצוות לחנכם כדי ידיעתם בלי עליהם מערב מצוה, לדבר אלא תחומין עירובי מערבין צד90)שאין לאותו והולכים

אמו.91)שעירבו. אחרי כרוך הוא שש גיל בשבת,92)שעד וללכת עליו לסמוך ויכול ב' עמוד ל"א דף עירובין במסכת משנה
שליחותו". עושה שליח "חזקה עבורו.93)כי שביתה לקנות יכולים ואינם דעת בני לא94)שאינם שמא גוי, או כותי כגון

עירוב. לשם שליחותו".95)הניחו עושה שליח "חזקה כי העירוב, את לו לסדר הבטיח הכשר האדם עירובין96)אם מסכת
ב'.97)שם. עמוד פ"ב דף עירובין ב'.98)מסכת עמוד נ' דף עירובין יערב.99)מסכת צד לאיזה לו פירשו ולא
עליהם.100) שעירב צד באותו אלא ללכת עכשיו יכולים אינם והמשלחים שרצה, צד לאיזה

oiaexir zekld - xii` b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

האֹומר101ּבֹו רּוח. לֹו יחדּו לא ׁשהרי עלי102, ערב לחברֹו: ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבגרֹוגרֹות עליו וערב עליו103ּבתמרים, וערב ּבגרֹוגרֹות, ; ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ

;ּבׁשֹוב והּניחֹו ּבמגּדל, ערּובי הּנח לֹו: אמר ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָּבתמרים;
ּבעלּיה, ּבעלּיה; והּניחֹו ּבבית, ּבמגּדל; והּניחֹו ,ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָָּבׁשֹוב

ערּוב אינֹו - ּבבית עלי"104והּניחֹו "ערב לֹו אמר אם אבל . ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּבבית ּבין ּבתמרים, ּבין ּבגרֹוגרֹות ּבין - עליו וערב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָסתם,

ערּוב זה הרי - ּבעלּיה .105ּבין ֲֲִֵֵֵֶַָ
.„Îחצרֹות ערּובי על ׁשּמברכין מבֹואֹות,106ּכׁשם וׁשּתּופי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָ

ּתחּומין ערּובי על מברכין יהיה107ּכ הערּוב ּבזה ואֹומר: . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
להּל לי ואם109למקֹום108מּתר רּוח. לכל אּמה אלּפים זה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

מּתר יהיה הערּוב ּבזה אֹומר: רּבים, ידי על מערב אחד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהיה
מּמקֹום להּל זֹו, עיר לבני אֹו ּפלֹוני, מקֹום לבני אֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָלפלֹוני,

רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְִֶַַַַָָזה

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ידּוע‡. ּבמקֹום ועמד לּמדינה, חּוץ ׁשּבת מערב ׁשּיצא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמי
וחזר זה, ּבמקֹום ׁשביתתי ואמר: ּבסֹופֹו, אֹו הּתחּום ְְְְְְְִִֶַַַָָָָּבתֹו
אלּפים מקֹום מאֹותֹו למחר להּל לֹו יׁש - ׁשם ולן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָלעירֹו
ּברגליו. לערב ּתחּומין, ערּובי עּקר הּוא וזה רּוח. לכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאּמה
ּבּמקֹום, ּבלבד סעּדֹות ׁשּתי מזֹון ּבהּנחת לערב אמרּו ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹֻולא
העׁשיר, על להקל אּלא ׁשם, עמד ולא יצא ׁשּלא ּפי על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאף

לֹו. ויּניחֹו אחר ּביד ערּובֹו יׁשּלח אּלא יצא, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּלא
ּכגֹון·. אצלֹו, ידּוע ּבמקֹום ׁשביתתֹו לקּבע נתּכּון אם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן

ּובינֹו ּבינֹו ויׁש מקֹומֹו, מּכיר ׁשהּוא ּגדר אֹו ּבית אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאילן
ּכדי והל ּבּדר והחזיק ּפחֹות, אֹו אּמה אלּפים ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשחׁשכה

הּגיעׁש ׁשּלא ּפי על אף ׁשביתה, ּבֹו ויקנה מקֹום לאֹותֹו ּיּגיע ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשחזר אֹו אצלֹו, ללּון חברֹו החזירֹו אּלא ׁשם, עמד ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
מקֹום עד להּל לֹו יׁש למחר - נתעּכב אֹו ללּון, ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָמעצמֹו
ׁשּכיון רּוח; לכל אּמה אלּפים הּמקֹום ּומאֹותֹו לֹו, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנתּכּון
ּכמי נעׂשה ,ּבּדר והחזיק ׁשביתתֹו ׁשם לקּבע ּבלּבֹו ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּגמר

ׁשם. ערּובֹו ׁשהּניח אֹו ׁשם ִִֵֶֶַַָָָׁשעמד
להּניח‚. אֹותֹו מטריחין ׁשאין ּבעני, אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבּמה

ׁשּמא ירא והיה ּבּדר ּבא ׁשהיה מי ּכגֹון ּברחֹוק, אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָערּוב,
מקֹום לאֹותֹו להּגיע ּכדי הּיֹום מן ׁשּיּׁשאר והּוא, ;ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתחׁש
ּבינֹו והיה ּכחֹו, ּבכל רץ אם ׁשּתחׁש קדם ׁשביתה ּבֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּקנה
אם אבל ּפחֹות. אֹו אּמה אלּפים ּכׁשּתחׁש מקֹום אֹותֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּובין

ׁשּיּגיע ּכדי הּיֹום מן נׁשאר ׁשּלא אֹו עני, ולא רחֹוק היה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
לׁשּבת ׁשּנתּכּון הּמקֹום ּבין ׁשהיה אֹו ּכחֹו, ּבכל רץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאפּלּו
מאלּפים יתר ּכׁשחׁשכה ּבֹו עֹומד ׁשהּוא הּמקֹום ּובין ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו
לא זה הרי - ׁשביתה ּבֹו ׁשּקנה הּמקֹום ּכּון ׁשּלא אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאּמה,
לכל אּמה אלּפים אּלא לֹו ואין מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָקנה

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום ְְִֵֶֶַָָָרּוח
ׁשביתה,„. ׁשם וקנה הּיחיד ּברׁשּות יֹום מּבעֹוד ׁשעמד ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָמי

הּידּוע הּיחיד ּברׁשּות לׁשּבת ונתּכּון ּבּדר ּבא ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
וחּוצה ּכּלּה, את מהּל זה הרי - ׁשביתתֹו ׁשם וקנה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאצלֹו
מקֹום זֹו הּיחיד רׁשּות היתה ואם רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָּלּה
סאתים ּבית ּבּה היה אם ּבקעה: אֹו ּתל אֹו לדירה הּקף ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻׁשּלא
לכל אּמה אלּפים ּלּה וחּוצה ּכּלּה, את מהּל - ּפחֹות ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֻאֹו
אּלא ּבּה לֹו אין - סאתים ּבית על יֹותר היתה ואם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָרּוח;
אם וכן רּוח. לכל אּמה אלּפים מהן וחּוצה אּמֹות, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָארּבע

לדירה. הּקף ׁשּלא ּבמקֹום ערּובֹו ְְִִִֵֶַַָָֹֻהּניח
ׁשביתתֹו‰. מקֹום סּים ולא מקֹום, ּברחּוק ׁשביתה ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹהּקֹונה

ואמר: ,ּבּדר ּבא היה ּכיצד? ׁשם. ׁשביתה קנה לא -ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּבבקעה אֹו: ּפלֹונית, ּבׂשדה אֹו: ּפלֹוני, ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִִִֶָָָׁשביתתי
הרי - זה מּמקֹומי אלּפים אֹו אּמה אלף ּברחּוק אֹו: ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָּפלֹונית,
לכל אּמה אלּפים אּלא לֹו ואין ּברחּוק, ׁשביתה קנה לא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹזה

ּכׁשחׁשכה. ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום ְְִֵֶֶַָָָרּוח
.Â,ּפלֹוני סלע ּתחת אֹו: ּפלֹוני, אילן ּתחת ׁשביתתי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָאמר:

יתר אֹו אּמֹות ׁשמֹונה סלע אֹותֹו אֹו אילן אֹותֹו ּתחת יׁש ְִִֵֵֶֶַַַַָָאם
ּבא ׁשאם ׁשביתתֹו; מקֹום ּכּון לא ׁשהרי ׁשביתה, קנה לא -ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹ
האחרֹות אּמֹות ּבארּבע ׁשּמא אּלּו, אּמֹות ארּבע ּבתֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹלׁשּבת

ׁשביתה. ׁשּקנה ְִֶָָָהּוא
.Êאּמֹות ּבארּבע אֹו ּבעּקרֹו, לׁשּבת להתּכּון צרי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ

מּׁשמֹונה ּפחֹות ּתחּתיו היה ואם ׁשּבצפֹונֹו. אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּבדרֹומֹו
ׁשעּור ׁשם אין ׁשהרי קנה; - ּתחּתיו לׁשּבת ונתּכּון ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאּמֹות,
ּבאים ׁשנים היּו מסּים. מקֹומֹו מקצת והרי מקֹומֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻׁשני
קֹובע ׁשהּוא מקֹום אֹו ּגדר אֹו אילן מּכיר מהן אחד ,ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבּדר
מֹוסר מּכיר ׁשאינֹו זה - מּכיר אינֹו והּׁשני ׁשביתה, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבֹו
ּבּמקֹום וחברֹו הּוא לׁשּבת מתּכּון והּמּכיר לּמּכיר, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָֹׁשביתתֹו

מּכיר. ִֶַׁשהּוא
.Áערּובן להן להֹולי מהן אחד ׁשּׁשלחּו העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנׁשי

הֹולי ולא חברֹו והחזירֹו ,ּבּדר והחזיק ידּוע, ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלמקֹום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראב"ד.101) ועיין עליהם, לערב שליח לעשותו נתכוונו זה שלצד למפרע הדבר הוברר – ברירה" "יש אומרים מסכת102)ואנו
ב'. עמוד ס"ה דף יבשות.103)גיטין לשליח.104)תאנים עוד נחשב ואינו שליחותו, את עקר המשלח, מדעת ששינה כיון

יערב.105) במה מתחילה לו פירש שלא כיון רוצה, שהשליח במה לו שיערב המשלח מסכים הסתם מן אומרים שאנו
ט"ז.106) הלכה א' בפרק למעלה מברך:107)כמבואר – ד'). הלכה שם (למעלה מדרבנן אלא אינה עירוב שמצות פי על ואף

אשר הדבר מן תסור "לא אמר אויא רב צונו? והיכן א'): עמוד כ"ג דף שבת (מסכת אמרו שהרי – וצונו" במצותיו קדשנו "אשר
ז'). פסוק ל"ב פרק (שם לך ויאמרו זקניך ויגדך אביך "שאל אמר נחמיה רב י"א) פסוק ז' פרק (דברים ושמאל" ימין לך יגידו

אברהם). ומגן משנה (מגיד עירוב בלי לתחום חוץ בשבת לצאת שלא עלינו שצוה היינו לכל108)ו"צונו" מערב ואם "למחר",
השנה". שבתות "לכל יאמר השנה אורח109)שבתות ערוך בשולחן הוא וכן "ממקום" לומר: ד'.צריך סעיף תט"ו סימן חיים

זה,1) עשיית וזמן בו, עומד שאינו במקום שביתתו שיקבע לומר רצונו כן, גם ובאמירה דינו, מה ברגל העירוב עניין בו נתבאר
לסיימו. צריך כיצד המקום, וקביעות חבירו, בעד כן לעשות יכול אחד ואם
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הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ּבאֹותֹו ׁשביתה קנּו לא הן - ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻערּובן
אלּפים אּלא מּמדינתן להּל להן ואין ערּובן, לכלׁשם אּמה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ונתּכּון ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי ערּוב, ׁשם קנה והּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָרּוח;
מקֹום לאֹותֹו להּל לֹו יׁש לפיכ ,ּבּדר והחזיק ׁשם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשּבת

רּוח. לכל אּמה אלּפים מּמּנּו ּולהּל ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָלמחר,
.Ëׁשּיחזיק מקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָזה

העלּיה מן ירד אפּלּו אּלא ּבׂשדה, ויל ׁשּיצא לא - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּדר
חברֹו החזירֹו החצר מּפתח ׁשּיצא וקדם מקֹום, לאֹותֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹליל
ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה וכל ׁשביתה. וקנה החזיק, זה הרי -ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּכיון אּלא ּפלֹוני; ּבמקֹום ׁשביתתי לֹומר: צרי אינֹו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָמקֹום,
ׁשביתה. ׁשם קנה - ׁשהּוא ּכל ּבּדר והחזיק ּבלּבֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּגמר
ּבֹו ׁשּקֹונה ּבּמקֹום ועמד ּברגליו ׁשּיצא מי לֹומר, צרי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואין
- ּבלּבֹו ׁשּגמר ּכיון אּלא ּכלּום; לֹומר צרי ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשביתה,

ָָקנה.
.Èּוכרמים ּבׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתלמידים

הּבאים דרכים לעֹוברי מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים, ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאצל
אּמה אלּפים מהּלכין - הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָׁשם,
מצאּו ׁשאּלּו האכילה; מּמקֹום לא הּמדרׁש, מּבית רּוח ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹלכל
ּדעּתן ואין לׂשדה, יֹוצאין היּו לא הּמדרׁש, ּבבית ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻסעּדתן

מדרׁשם. ּבית על אּלא לדירה ְְִִֵֶֶֶַָָָָסֹומכת

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּכדי‡. ּבמערב, ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין
הּיֹום ּובׁשאר הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיהּל
אחד. ליֹום ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין הּׁשני; הערּוב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
לׁשּתי ׁשּמערבין הּוא ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻטעה
עליו ערב אחד עלי, וערבּו צאּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָרּוחֹות,
ׁשניהם. ּכרגלי מהּל - לדרֹום עליו ערב ואחד ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלצפֹון

אּלא·. להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהם? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד
ּברחּוק ערּוב האחד נתן ּבֹו. להּל לׁשניהם ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
חמׁש ּברחּוק ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח מזרח, לרּוח אּמה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאלף
מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמאֹות
ולא ּבמזרח; עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמערב
ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, מאֹות וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיהּל
ערּובין ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ּבמערב. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעליו
אלּפים ּברחּוק ואחד למזרח אּמה אלּפים ּברחּוק אחד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאּלּו

מּמקֹומֹו. יזּוז לא זה הרי - למערב ְְֲֲִֵֶַַָָָֹאּמה
אם‚. ואֹומר: ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

- זֹו לרּוח ונצרכּתי למחר נלחצּתי אֹו מצוה, ּדבר לי ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָארע
הּׁשנית ׁשּברּוח והערּוב עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזה
הּוא הערּוב זה - הּׁשנית זֹו לרּוח נצרכּתי ואם ּכלּום; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָאינֹו
ואם ּכלּום; אינֹו הראׁשֹונה וׁשּברּוח עליו, סֹומ ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאני
ערּוב איזה על לסמ לי יׁש - הרּוחֹות לׁשּתי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹנצרכּתי

ולא ּדבר לי ארע לא ואם ;אל ׁשארצה ּולאיזה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשארצה,
ואיני ערּוב, האּלּו הערּובין ׁשני אין - מהן לרּוח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָנצרכּתי
אלּפים לי ׁשּיׁש עירי ּכבני הריני אּלא מהן, אחד על ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָסֹומ

לחֹומה. מחּוץ רּוח לכל ְִַַַָָָאּמה
לצאת„. אסּור ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָּכׁשם

לר מרׁשּות ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם הּכּפּורים. ּוביֹום טֹוב ׁשּותּביֹום ְְְְְִִִִֵֵֶַַ
- הּכּפּורים ּביֹום לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ּכ חּיב, - ְְְְִִִִֵַַַַָָָּבׁשּבת
לפיכ לרׁשּות. מרׁשּות להֹוציא מּתר טֹוב ּביֹום אבל ְְְְְֲִִִֵַָָָָֻחּיב.
הּכּפּורים ליֹום ּבמבֹואֹות ּומׁשּתּתפין חצרֹות ערּובי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָמערבין
ּולימים הּכּפּורים ליֹום ּתחּומין ערּובי ּומערבין ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּכׁשּבת,

לׁשּבת. ׁשּמערבין ּכדר ְְְְִִֶֶֶַָָטֹובים
ּבין‰. מּלפניה ּבין לׁשּבת, סמּו להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

לערב לֹו יׁש - ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ׁשני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּלאחריה,
ׁשּירצה מהן זה אי על וסֹומ רּוחֹות, לׁשּתי ערּובין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַׁשני
אֹו הּׁשני. לּיֹום הּׁשנּיה ׁשּברּוח הערּוב ועל הראׁשֹון, ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלּיֹום
מּׁשני לאחד עליו וסֹומ אחת, לרּוח אחד ערּוב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמערב
ערּוב, עׂשה לא ּוכאּלּו העיר, ּכבני יהיה הּׁשני ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימים,
ּבׁשני אמּורים? ּדברים ּבּמה רּוח. לכל אּמה אלּפים לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻימים
אּלא ימים לׁשני מערב ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהּׁשנה

אחת. ְֶַָלרּוח
.Âאבל זֹו, לׁשּבת ערּובי ואֹומר: ערּובֹו על אדם מתנה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָוכן

זֹו; לׁשּבת לא אבל אחרת, לׁשּבת אֹו: אחרת; לׁשּבת ְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
לׁשּבתֹות. ולא טֹובים, לימים טֹובים; לימים ולא ְְְְְְִִִִַַָָָָֹֹלׁשּבתֹות,

.Ê,ׁשארצה מּכם איזה על מערב הריני לחמּׁשה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר
ׁשרצה ּפי על אף ,יל לא - רציתי לא ,יל - ִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹרציתי
ּבררה. ּבֹו יׁש סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּדבר .יל - ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמּׁשחׁשכה
,אל - רציתי ואמר: הּׁשנה, ּכל ׁשל לׁשּבתֹות המערב ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכן
ׁשּבת ּכל - עירי ּכבני אהיה אּלא ,אל לא - רציתי ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

.מּׁשּתחׁש ׁשרצה ּפי על אף ,יל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּירצה
.Áויֹום לׁשּבת אֹו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים לׁשני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהמערב

הּימים, לׁשני אחת לרּוח אחד ערּוב ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטֹוב,
ׁשני ּובליל הראׁשֹון ּבליל מצּוי ּבמקֹומֹו הערּוב ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָצרי
טֹוב יֹום ּבערב מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ְְִֵֵֶֶֶַַָָּכל
אם - לֹו ּובא ּבידֹו ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת ּבערב ְְְְְִִֶֶַַָָָָָאֹו
ׁשם ּומּניחֹו מקֹום לאֹותֹו מֹוליכֹו ּולמחר טֹוב, יֹום ליל ְְִִֵַָָָָָָהיה
אם - מביאֹו אֹו ׁשּבת, ליל היה אם - ואֹוכלֹו ,ׁשּתחׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעד
אחד, ּכיֹום ואינן קדּׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני טֹוב. יֹום ליל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֻהיה

ימים. לׁשני הערּוב קנה ראׁשֹון מּליל ׁשּנאמר: ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּכדי
.Ëלֹו ואין לראׁשֹון, הערּוב קנה - ּבראׁשֹון הערּוב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל

ּברגליו לערב צרי - ּבראׁשֹון ּברגליו ערב לּׁשני. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָערּוב
ּבלּבֹו ויחׁשב מקֹום, ּבאֹותֹו ויעמד ׁשּיל והּוא, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹּבּׁשני;
לערב רצה אם ּבראׁשֹון: ּבפת ערב ׁשביתה. ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיקנה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חלוקים,1) לימים או אחד, ביום חלוקות, לשעות חלוקים, במקומות עירובין שני המערב רצונוֿלומר עירובין, שני משפט בו נתבארו
עירובי דין מה בערביהן. עירב ולא לשבת הסמוכין טובים ימים ביאור לזה ונמשך מחולקין. או לזה, זה סמוכין שהימים אם

ההלכות. ונשלמו בהן [ו]תחומין [חצרות]

xeyr zziay zekld - xii` c"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

צרי - ּבפת לערב רצה ואם ערּוב; זה הרי - ּבּׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּברגליו
ּבראׁשֹון. ּבּה ׁשערב עצמּה הּפת ּבאֹותּה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלערב

.È,ׁשּבת לאחר אֹו ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָיֹום
אחד, ּכיֹום ׁשהן לי יראה - הראּיה ּפי על ׁשּמקּדׁשין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבזמן

הם. אחת ְֵַַָֻּוקדּׁשה
.‡Èרּוחֹות ּבׁשּתי ערּובין ׁשני לערב לֹו ׁשּיׁש ׁשאמרנּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָזה

מּׁשני אחד לכל להּגיע לֹו אפׁשר ׁשּיהיה והּוא, הּימים, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלׁשני
להּגיע לֹו אפׁשר אי אם אבל הראׁשֹון; ּבּיֹום ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהערּובין
ערּוב. הּׁשני ערּוב אין - הראׁשֹון ּבּיֹום הּׁשני יֹום ׁשל ִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָלערּוב

הראּויה ּבסעּדה ׁשּיהיה מצותֹו וזה,ׁשהערּוב יֹום, מּבעֹוד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻ
זֹו הרי הראׁשֹון, ּבּיֹום הערּוב לזה להּגיע יכֹול ואינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהֹואיל

יֹום. מּבעֹוד ראּויה ְְִֵָָאינּה
.·Èמּביתֹו אּמה אלּפים ּברחּוק ערּובֹו ׁשהּניח הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד?

ׁשני ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלרּוח
עליו וסמ מערב, ּברּוח אלף אֹו מאה אֹו אחת אּמה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּברחּוק
אין הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשהרי ערּוב; הּׁשני זה אין - ׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָליֹום
להּגיע יכֹול ׁשאינֹו לפי יֹום, מּבעֹוד לֹו ראּוי הּׁשני הערּוב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

ּכלּום. מערב ּברּוח לֹו נׁשאר לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹאליו,
.‚Èאּמה מאֹות וחמׁש אלף ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל

ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ּברּוח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּביתֹו
וסמ אּמה, מאֹות חמׁש ּבתֹו מערב לרּוח מּביתֹו רחֹוק ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָׁשני
לֹו ׁשּיּגיע לֹו אפׁשר ׁשהרי ערּוב; זה הרי - ׁשני ליֹום ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליו

הראׁשֹון. ִַָּבּיֹום
.„Èערּוב עֹוׂשה אינֹו - ׁשּבת ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָיֹום

אּלא ּתחּומין; ערּובי ולא חצרֹות ערּובי לא טֹוב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹּביֹום
ׁשני חלּו ואם טֹוב. יֹום ערב ׁשהּוא חמיׁשי, ּביֹום הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָמערב
מּיֹום מערב - ׁשּבת וערב ּבחמיׁשי ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻימים
- ערב ולא ׁשכח ואם חצרֹות. וערּובי ּתחּומין ערּובי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֹרביעי
ּומתנה, ׁשּבת ּובערב ּבחמיׁשי חצרֹות ערּובי מערב זה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

ּתחּומין. ערּובי לא ְֲִֵֵָֹאבל

.ÂËאין - טֹוב יֹום הּיֹום אם ּבחמיׁשי: אֹומר מתנה? ְֲִִִֵֵֵֶַַַַּכיצד
ּומערב, חֹוזר ּולמחר ערּוב; זה הרי - לאו ואם ּכלּום, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבדברי
ּבדברי ואין מאמׁש ערבּתי ּכבר - טֹוב יֹום הּיֹום אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואֹומר:

אמׁש ואם ּכלּום, ּבּמההּיֹום ערּוב. זה הרי - טֹוב יֹום היה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻּדברים
ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹימים

טֹוב. יֹום מערב אּלא להן ְֵֵֶֶֶֶָָָמערב

ה'תשע"א אייר י"ד רביעי יום

xFUr zziaW zFkld¦§§¦©¨
לא מצֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹיׁש
ׁשּלא ב) מּמלאכה. ּבֹו לׁשּבת א) פרטן: וזהּו ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹתעׂשה,
לאכל ׁשּלא ד) ּבֹו. להתעּנֹות ג) מלאכה. ּבֹו ְְְֱֲִֶֶַַָָֹֹלעׂשֹות

ּבֹו. ְְִולׁשּתֹות
אּלּו: ּבפרקים האּלּו הּמצֹות ּכל ְְִִִֵֵֵַָָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

עׂשה‡. הּׁשביעי2מצות לחדׁש ּבעׂשֹור מּמלאכה ,3לׁשּבת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
- מלאכה ּבֹו העֹוׂשה וכל לכם. הּוא ׁשּבתֹון ׁשּבת ְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּובעׂשֹור ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּטל
עׂשּית על חּיב הּוא ּומה תעׂשּו. לא מלאכה ּכל ְְֲֲִֵַַַַַָָָָֹוגֹומר

זה? ּביֹום ּברצֹונֹו4מלאכה עׂשה ּכרת6ּבזדֹון5אם חּיב -7; ְְְְִִֵֶַָָָָָָָ
ּבׁשגגה עׂשה קבּועה8ואם חּטאת קרּבן חּיב -9. ְְְְִִַַַָָָָָָָָ

מלאכה·. סקילה10ּכל ּבׁשּבת זדֹונּה על חּיבין11ׁשחּיבין ,12 ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָ
חּטאת קרּבן עליו ׁשחּיבין וכל ּכרת. ּבעׂשֹור זדֹונּה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹעל

ּדבר13ּבׁשּבת וכל הּכּפּורים. ּביֹום חּטאת קרּבן עליו חּיבין , ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָ
מלאכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו אסּור14ׁשאסּור , ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מּכת אֹותֹו מּכין - עׂשה ואם הּכּפּורים; ּביֹום ְְֲִִִִַַַַַָָלעׂשֹותֹו
ׁשאסּור15מרּדּות וכל הּׁשּבת. על אֹותֹו ׁשּמּכין ּכדר , ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.1) כמבואר דברים, משני חוץ ומדבריהם, התורה מן האיסור בכל שבת עם בשווה והוא בכלל, המלאכה איסור בו נתבאר
ויציאתו. היום התחלת וזמן ותשמיש, וסיכה הסנדל ונעילת כרחיצה הדברים, שאר ואיסור והשתייה, האכילה איסור בו ונזכר

הוא".2) עשה שבתון אמר אשי "רב ב': עמוד כ"ד דף שבת למנין3)במסכת הראשון הוא ניסן חודש כי תשרי, חודש הוא
השנה". לחדשי לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם הזה "החודש ב'): פסוק י"ב פרק (שמות שנאמר כמו (משנה4)החדשים,

א'). עמוד ב' דף כריתות לכך.5)במסכת אנסוהו (ראה6)שלא כרת עליה ושחייבין זו מלאכה לעשות אסור שהיום יודע
ב'). הלכה שגגות מהלכות ב' הזה,7)בפרק היום בעצם מלאכה כל תעשה אשר הנפש "וכל ל'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא שנאמר

כהנים). (תורת כרת הוא ואבדון עמה", מקרב ההיא הנפש את שהיום8)והאבדתי ידע שלא או אסורה, זו שמלאכה ידע שלא
הכפורים. מביא9)יום עשיר היה אם אלא קבוע, שאינו קרבן שהוא ויורד עולה לקרבן בניגוד בלבד, הבהמה מן הבאה "היא

א'). פרק שגגות בהלכות (ראה האיפה" עשירית מביא ודל עוף, מביא עני היה ואם בהמה, מלאכות,10)חטאת ותשע שלשים
עמוד י"ד דף כריתות (מסכת הכפורים ביום הוצאה איסור שאין רפרם, לדעת בניגוד לרשות, מרשות הוצאה מלאכת גם ובכללן

ג'. הלכה עירובין מהלכות ח' בפרק וראה שזה11)א'). אלא הכפורים ליום שבת בין "אין ב' עמוד ז' דף מגילה במסכת משנה
בכרת". זדונו וזה דין) בית ידי על (=סקילה אדם בידי אכילה,12)זדונו לצורך שהן המלאכות הותרו הטובים הימים בשאר

אסור שהוא הכפורים יום אבל ט"ז), פסוק י"ב פרק (שמות לכם" יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך אמרה: שהתורה לפי
בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כ"חֿכ"ט): פסוקים כ"ג פרק (ויקרא בכתוב מבואר וזה נפש, אוכל מלאכת בו להתיר אין באכילה
הוא אלא הם, שונים איסורים שני והרי טיבו? מה זה, "כי" ". . . הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש כל כי . . . הזה היום

דבר). (העמק לאכול שאסור משום - נפש, אוכל מלאכת איסור על עליה13)טעם חייב במזיד בשבת, עשאה שאם מלאכה כל
שבת). מהלכות א' בפרק (ראה חטאת חייב בשוגג עשאה אם - שכתב14)סקילה, כמו היום, כל עשהו אם התורה, מן ואסור

שם. במ"מ ועיין א' הלכה שבת מהלכות כ"א בפרק רבינו דעת וכן של15)הרמב"ן. בעשה אלא בלאו שאינן בהן אין ומלקות
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הּנח לא ׁשהרי מקֹום, ּבאֹותֹו ׁשביתה קנּו לא הן - ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻערּובן
אלּפים אּלא מּמדינתן להּל להן ואין ערּובן, לכלׁשם אּמה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ונתּכּון ּבּדר ּבא הּוא ׁשהרי ערּוב, ׁשם קנה והּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָרּוח;
מקֹום לאֹותֹו להּל לֹו יׁש לפיכ ,ּבּדר והחזיק ׁשם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשּבת

רּוח. לכל אּמה אלּפים מּמּנּו ּולהּל ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָלמחר,
.Ëׁשּיחזיק מקֹום ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה ׁשּצרי ׁשאמרנּו ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָזה

העלּיה מן ירד אפּלּו אּלא ּבׂשדה, ויל ׁשּיצא לא - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּדר
חברֹו החזירֹו החצר מּפתח ׁשּיצא וקדם מקֹום, לאֹותֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹליל
ּברחּוק ׁשביתה הּקֹונה וכל ׁשביתה. וקנה החזיק, זה הרי -ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּכיון אּלא ּפלֹוני; ּבמקֹום ׁשביתתי לֹומר: צרי אינֹו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָמקֹום,
ׁשביתה. ׁשם קנה - ׁשהּוא ּכל ּבּדר והחזיק ּבלּבֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּגמר
ּבֹו ׁשּקֹונה ּבּמקֹום ועמד ּברגליו ׁשּיצא מי לֹומר, צרי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואין
- ּבלּבֹו ׁשּגמר ּכיון אּלא ּכלּום; לֹומר צרי ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשביתה,

ָָקנה.
.Èּוכרמים ּבׂשדֹות ׁשּבת ּבלילי ואֹוכלין ׁשהֹולכין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתלמידים

הּבאים דרכים לעֹוברי מצּויה ׁשּפּתן הּבּתים, ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאצל
אּמה אלּפים מהּלכין - הּמדרׁש ּבבית ולנים ּובאים ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָׁשם,
מצאּו ׁשאּלּו האכילה; מּמקֹום לא הּמדרׁש, מּבית רּוח ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹלכל
ּדעּתן ואין לׂשדה, יֹוצאין היּו לא הּמדרׁש, ּבבית ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻסעּדתן

מדרׁשם. ּבית על אּלא לדירה ְְִִֵֶֶֶַָָָָסֹומכת

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּכדי‡. ּבמערב, ואחד ּבמזרח אחד ערּובין, ׁשני מּניחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין
הּיֹום ּובׁשאר הערּובין, מּׁשני אחד על הּיֹום ּבמקצת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיהּל
אחד. ליֹום ערּובין ׁשני מערבין ׁשאין הּׁשני; הערּוב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
לׁשּתי ׁשּמערבין הּוא ּכמדּמה רּוחֹות, לׁשּתי וערב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻטעה
עליו ערב אחד עלי, וערבּו צאּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָרּוחֹות,
ׁשניהם. ּכרגלי מהּל - לדרֹום עליו ערב ואחד ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלצפֹון

אּלא·. להּל יכֹול ׁשאינֹו ׁשניהם? ּכרגלי מהּל ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד
ּברחּוק ערּוב האחד נתן ּבֹו. להּל לׁשניהם ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
חמׁש ּברחּוק ערּובֹו מהן הּׁשני והּניח מזרח, לרּוח אּמה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאלף
מהּל עליו ׁשערבּו זה אין - מערב לרּוח אּמה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמאֹות
ולא ּבמזרח; עליו ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, אלף אּלא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמערב
ׁשערב מי ּכרגלי אּמה, מאֹות וחמׁש אלף אּלא ּבמזרח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיהּל
ערּובין ׁשני עליו ערבּו אֹו ערב אם ,לפיכ ּבמערב. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעליו
אלּפים ּברחּוק ואחד למזרח אּמה אלּפים ּברחּוק אחד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאּלּו

מּמקֹומֹו. יזּוז לא זה הרי - למערב ְְֲֲִֵֶַַָָָֹאּמה
אם‚. ואֹומר: ּומתנה רּוחֹות, ּבׁשּתי ערּובין ׁשני אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב

- זֹו לרּוח ונצרכּתי למחר נלחצּתי אֹו מצוה, ּדבר לי ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָארע
הּׁשנית ׁשּברּוח והערּוב עליו, סֹומ ׁשאני הּוא הערּוב ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזה
הּוא הערּוב זה - הּׁשנית זֹו לרּוח נצרכּתי ואם ּכלּום; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָאינֹו
ואם ּכלּום; אינֹו הראׁשֹונה וׁשּברּוח עליו, סֹומ ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאני
ערּוב איזה על לסמ לי יׁש - הרּוחֹות לׁשּתי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹנצרכּתי

ולא ּדבר לי ארע לא ואם ;אל ׁשארצה ּולאיזה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשארצה,
ואיני ערּוב, האּלּו הערּובין ׁשני אין - מהן לרּוח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָנצרכּתי
אלּפים לי ׁשּיׁש עירי ּכבני הריני אּלא מהן, אחד על ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָסֹומ

לחֹומה. מחּוץ רּוח לכל ְִַַַָָָאּמה
לצאת„. אסּור ּכ ּבׁשּבת, לּתחּום חּוץ לצאת ׁשאסּור ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָּכׁשם

לר מרׁשּות ׁשהּמֹוציא ּוכׁשם הּכּפּורים. ּוביֹום טֹוב ׁשּותּביֹום ְְְְְִִִִֵֵֶַַ
- הּכּפּורים ּביֹום לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ּכ חּיב, - ְְְְִִִִֵַַַַָָָּבׁשּבת
לפיכ לרׁשּות. מרׁשּות להֹוציא מּתר טֹוב ּביֹום אבל ְְְְְֲִִִֵַָָָָֻחּיב.
הּכּפּורים ליֹום ּבמבֹואֹות ּומׁשּתּתפין חצרֹות ערּובי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָמערבין
ּולימים הּכּפּורים ליֹום ּתחּומין ערּובי ּומערבין ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּכׁשּבת,

לׁשּבת. ׁשּמערבין ּכדר ְְְְִִֶֶֶַָָטֹובים
ּבין‰. מּלפניה ּבין לׁשּבת, סמּו להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיֹום

לערב לֹו יׁש - ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ׁשני אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמּלאחריה,
ׁשּירצה מהן זה אי על וסֹומ רּוחֹות, לׁשּתי ערּובין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַׁשני
אֹו הּׁשני. לּיֹום הּׁשנּיה ׁשּברּוח הערּוב ועל הראׁשֹון, ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלּיֹום
מּׁשני לאחד עליו וסֹומ אחת, לרּוח אחד ערּוב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמערב
ערּוב, עׂשה לא ּוכאּלּו העיר, ּכבני יהיה הּׁשני ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימים,
ּבׁשני אמּורים? ּדברים ּבּמה רּוח. לכל אּמה אלּפים לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש
ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻימים
אּלא ימים לׁשני מערב ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהּׁשנה

אחת. ְֶַָלרּוח
.Âאבל זֹו, לׁשּבת ערּובי ואֹומר: ערּובֹו על אדם מתנה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָוכן

זֹו; לׁשּבת לא אבל אחרת, לׁשּבת אֹו: אחרת; לׁשּבת ְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
לׁשּבתֹות. ולא טֹובים, לימים טֹובים; לימים ולא ְְְְְְִִִִַַָָָָֹֹלׁשּבתֹות,

.Ê,ׁשארצה מּכם איזה על מערב הריני לחמּׁשה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר
ׁשרצה ּפי על אף ,יל לא - רציתי לא ,יל - ִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹרציתי
ּבררה. ּבֹו יׁש סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּדבר .יל - ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמּׁשחׁשכה
,אל - רציתי ואמר: הּׁשנה, ּכל ׁשל לׁשּבתֹות המערב ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכן
ׁשּבת ּכל - עירי ּכבני אהיה אּלא ,אל לא - רציתי ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

.מּׁשּתחׁש ׁשרצה ּפי על אף ,יל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּירצה
.Áויֹום לׁשּבת אֹו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים לׁשני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻהמערב

הּימים, לׁשני אחת לרּוח אחד ערּוב ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטֹוב,
ׁשני ּובליל הראׁשֹון ּבליל מצּוי ּבמקֹומֹו הערּוב ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָצרי
טֹוב יֹום ּבערב מֹוליכֹו עֹוׂשה? הּוא ּכיצד הּׁשמׁשֹות. ּבין ְְִֵֵֶֶֶַַָָּכל
אם - לֹו ּובא ּבידֹו ונֹוטלֹו עליו, ּומחׁשי ׁשּבת ּבערב ְְְְְִִֶֶַַָָָָָאֹו
ׁשם ּומּניחֹו מקֹום לאֹותֹו מֹוליכֹו ּולמחר טֹוב, יֹום ליל ְְִִֵַָָָָָָהיה
אם - מביאֹו אֹו ׁשּבת, ליל היה אם - ואֹוכלֹו ,ׁשּתחׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָעד
אחד, ּכיֹום ואינן קדּׁשֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני טֹוב. יֹום ליל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֻהיה

ימים. לׁשני הערּוב קנה ראׁשֹון מּליל ׁשּנאמר: ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּכדי
.Ëלֹו ואין לראׁשֹון, הערּוב קנה - ּבראׁשֹון הערּוב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל

ּברגליו לערב צרי - ּבראׁשֹון ּברגליו ערב לּׁשני. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָערּוב
ּבלּבֹו ויחׁשב מקֹום, ּבאֹותֹו ויעמד ׁשּיל והּוא, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹּבּׁשני;
לערב רצה אם ּבראׁשֹון: ּבפת ערב ׁשביתה. ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיקנה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חלוקים,1) לימים או אחד, ביום חלוקות, לשעות חלוקים, במקומות עירובין שני המערב רצונוֿלומר עירובין, שני משפט בו נתבארו
עירובי דין מה בערביהן. עירב ולא לשבת הסמוכין טובים ימים ביאור לזה ונמשך מחולקין. או לזה, זה סמוכין שהימים אם

ההלכות. ונשלמו בהן [ו]תחומין [חצרות]
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צרי - ּבפת לערב רצה ואם ערּוב; זה הרי - ּבּׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּברגליו
ּבראׁשֹון. ּבּה ׁשערב עצמּה הּפת ּבאֹותּה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלערב

.È,ׁשּבת לאחר אֹו ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָיֹום
אחד, ּכיֹום ׁשהן לי יראה - הראּיה ּפי על ׁשּמקּדׁשין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבזמן

הם. אחת ְֵַַָֻּוקדּׁשה
.‡Èרּוחֹות ּבׁשּתי ערּובין ׁשני לערב לֹו ׁשּיׁש ׁשאמרנּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָזה

מּׁשני אחד לכל להּגיע לֹו אפׁשר ׁשּיהיה והּוא, הּימים, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלׁשני
להּגיע לֹו אפׁשר אי אם אבל הראׁשֹון; ּבּיֹום ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהערּובין
ערּוב. הּׁשני ערּוב אין - הראׁשֹון ּבּיֹום הּׁשני יֹום ׁשל ִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָלערּוב

הראּויה ּבסעּדה ׁשּיהיה מצותֹו וזה,ׁשהערּוב יֹום, מּבעֹוד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֻ
זֹו הרי הראׁשֹון, ּבּיֹום הערּוב לזה להּגיע יכֹול ואינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהֹואיל

יֹום. מּבעֹוד ראּויה ְְִֵָָאינּה
.·Èמּביתֹו אּמה אלּפים ּברחּוק ערּובֹו ׁשהּניח הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד?

ׁשני ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלרּוח
עליו וסמ מערב, ּברּוח אלף אֹו מאה אֹו אחת אּמה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּברחּוק
אין הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשהרי ערּוב; הּׁשני זה אין - ׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָליֹום
להּגיע יכֹול ׁשאינֹו לפי יֹום, מּבעֹוד לֹו ראּוי הּׁשני הערּוב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

ּכלּום. מערב ּברּוח לֹו נׁשאר לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹאליו,
.‚Èאּמה מאֹות וחמׁש אלף ּברחּוק ערּובֹו הּניח אם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל

ערּוב והּניח ראׁשֹון, ליֹום עליו וסמ מזרח, ּברּוח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּביתֹו
וסמ אּמה, מאֹות חמׁש ּבתֹו מערב לרּוח מּביתֹו רחֹוק ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָׁשני
לֹו ׁשּיּגיע לֹו אפׁשר ׁשהרי ערּוב; זה הרי - ׁשני ליֹום ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליו

הראׁשֹון. ִַָּבּיֹום
.„Èערּוב עֹוׂשה אינֹו - ׁשּבת ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָיֹום

אּלא ּתחּומין; ערּובי ולא חצרֹות ערּובי לא טֹוב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹּביֹום
ׁשני חלּו ואם טֹוב. יֹום ערב ׁשהּוא חמיׁשי, ּביֹום הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָמערב
מּיֹום מערב - ׁשּבת וערב ּבחמיׁשי ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻימים
- ערב ולא ׁשכח ואם חצרֹות. וערּובי ּתחּומין ערּובי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֹרביעי
ּומתנה, ׁשּבת ּובערב ּבחמיׁשי חצרֹות ערּובי מערב זה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

ּתחּומין. ערּובי לא ְֲִֵֵָֹאבל

.ÂËאין - טֹוב יֹום הּיֹום אם ּבחמיׁשי: אֹומר מתנה? ְֲִִִֵֵֵֶַַַַּכיצד
ּומערב, חֹוזר ּולמחר ערּוב; זה הרי - לאו ואם ּכלּום, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבדברי
ּבדברי ואין מאמׁש ערבּתי ּכבר - טֹוב יֹום הּיֹום אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואֹומר:

אמׁש ואם ּכלּום, ּבּמההּיֹום ערּוב. זה הרי - טֹוב יֹום היה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻּדברים
ואינֹו אחד, ּכיֹום הן הרי - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹימים

טֹוב. יֹום מערב אּלא להן ְֵֵֶֶֶֶָָָמערב

ה'תשע"א אייר י"ד רביעי יום

xFUr zziaW zFkld¦§§¦©¨
לא מצֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹיׁש
ׁשּלא ב) מּמלאכה. ּבֹו לׁשּבת א) פרטן: וזהּו ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹתעׂשה,
לאכל ׁשּלא ד) ּבֹו. להתעּנֹות ג) מלאכה. ּבֹו ְְְֱֲִֶֶַַָָֹֹלעׂשֹות

ּבֹו. ְְִולׁשּתֹות
אּלּו: ּבפרקים האּלּו הּמצֹות ּכל ְְִִִֵֵֵַָָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

עׂשה‡. הּׁשביעי2מצות לחדׁש ּבעׂשֹור מּמלאכה ,3לׁשּבת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
- מלאכה ּבֹו העֹוׂשה וכל לכם. הּוא ׁשּבתֹון ׁשּבת ְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּובעׂשֹור ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּטל
עׂשּית על חּיב הּוא ּומה תעׂשּו. לא מלאכה ּכל ְְֲֲִֵַַַַַָָָָֹוגֹומר

זה? ּביֹום ּברצֹונֹו4מלאכה עׂשה ּכרת6ּבזדֹון5אם חּיב -7; ְְְְִִֵֶַָָָָָָָ
ּבׁשגגה עׂשה קבּועה8ואם חּטאת קרּבן חּיב -9. ְְְְִִַַַָָָָָָָָ

מלאכה·. סקילה10ּכל ּבׁשּבת זדֹונּה על חּיבין11ׁשחּיבין ,12 ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָ
חּטאת קרּבן עליו ׁשחּיבין וכל ּכרת. ּבעׂשֹור זדֹונּה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹעל

ּדבר13ּבׁשּבת וכל הּכּפּורים. ּביֹום חּטאת קרּבן עליו חּיבין , ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָ
מלאכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו אסּור14ׁשאסּור , ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מּכת אֹותֹו מּכין - עׂשה ואם הּכּפּורים; ּביֹום ְְֲִִִִַַַַַָָלעׂשֹותֹו
ׁשאסּור15מרּדּות וכל הּׁשּבת. על אֹותֹו ׁשּמּכין ּכדר , ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
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שם.1) כמבואר דברים, משני חוץ ומדבריהם, התורה מן האיסור בכל שבת עם בשווה והוא בכלל, המלאכה איסור בו נתבאר
ויציאתו. היום התחלת וזמן ותשמיש, וסיכה הסנדל ונעילת כרחיצה הדברים, שאר ואיסור והשתייה, האכילה איסור בו ונזכר

הוא".2) עשה שבתון אמר אשי "רב ב': עמוד כ"ד דף שבת למנין3)במסכת הראשון הוא ניסן חודש כי תשרי, חודש הוא
השנה". לחדשי לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם הזה "החודש ב'): פסוק י"ב פרק (שמות שנאמר כמו (משנה4)החדשים,

א'). עמוד ב' דף כריתות לכך.5)במסכת אנסוהו (ראה6)שלא כרת עליה ושחייבין זו מלאכה לעשות אסור שהיום יודע
ב'). הלכה שגגות מהלכות ב' הזה,7)בפרק היום בעצם מלאכה כל תעשה אשר הנפש "וכל ל'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא שנאמר

כהנים). (תורת כרת הוא ואבדון עמה", מקרב ההיא הנפש את שהיום8)והאבדתי ידע שלא או אסורה, זו שמלאכה ידע שלא
הכפורים. מביא9)יום עשיר היה אם אלא קבוע, שאינו קרבן שהוא ויורד עולה לקרבן בניגוד בלבד, הבהמה מן הבאה "היא

א'). פרק שגגות בהלכות (ראה האיפה" עשירית מביא ודל עוף, מביא עני היה ואם בהמה, מלאכות,10)חטאת ותשע שלשים
עמוד י"ד דף כריתות (מסכת הכפורים ביום הוצאה איסור שאין רפרם, לדעת בניגוד לרשות, מרשות הוצאה מלאכת גם ובכללן

ג'. הלכה עירובין מהלכות ח' בפרק וראה שזה11)א'). אלא הכפורים ליום שבת בין "אין ב' עמוד ז' דף מגילה במסכת משנה
בכרת". זדונו וזה דין) בית ידי על (=סקילה אדם בידי אכילה,12)זדונו לצורך שהן המלאכות הותרו הטובים הימים בשאר

אסור שהוא הכפורים יום אבל ט"ז), פסוק י"ב פרק (שמות לכם" יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך אמרה: שהתורה לפי
בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כ"חֿכ"ט): פסוקים כ"ג פרק (ויקרא בכתוב מבואר וזה נפש, אוכל מלאכת בו להתיר אין באכילה
הוא אלא הם, שונים איסורים שני והרי טיבו? מה זה, "כי" ". . . הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש כל כי . . . הזה היום

דבר). (העמק לאכול שאסור משום - נפש, אוכל מלאכת איסור על עליה13)טעם חייב במזיד בשבת, עשאה שאם מלאכה כל
שבת). מהלכות א' בפרק (ראה חטאת חייב בשוגג עשאה אם - שכתב14)סקילה, כמו היום, כל עשהו אם התורה, מן ואסור

שם. במ"מ ועיין א' הלכה שבת מהלכות כ"א בפרק רבינו דעת וכן של15)הרמב"ן. בעשה אלא בלאו שאינן בהן אין ומלקות
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ּבׁשּבת וכל16לטלטלֹו הּכּפּורים. ּביֹום לטלטלֹו אסּור , ְְְְְְְְְִִַַַַָָֹ
לאמרֹו לכּתחּלה17ׁשאסּור לעׂשֹותֹו אסּור18אֹו ּכ ּבׁשּבת, ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָ

הּכּפּורים ליֹום ׁשּבת ּבין אין ּדבר: ׁשל ּכללֹו הּכּפּורים. ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּביֹום
אּלּו ּוביֹום19ּבענינים ּבסקילה, - ּבׁשּבת מלאכה ׁשּזדֹון אּלא , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבכרת. - ְִִֵַָהּכּפּורים
הּכּפּורים‚. ּביֹום הּירק את לקּנב הּמנחה20ּומּתר מן ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

המעּפׁשֹות21ּולמעלה העלים את ׁשּיסיר הּקּנּוב? ּומהּו .22, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
מפּצעין וכן לאכילה. אֹותֹו ויתּקן הּׁשאר, 23ויקּצץ ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָ

ּומפרכין מּפני24ּבאגֹוזין ּולמעלה, הּמנחה מן ּברּמֹונים ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַָָָ
נפׁש אסּור25עגמת ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ויֹום . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ּכל רּמֹונים ּובפריכת אגֹוזים ּובפציעת ירק ְְְֱִִִִִִִִִַַַָָָּבקניבת
ּבׁשנער26הּיֹום העם נהגּו ּוכבר יעׂשּו28ּובּמערב27. ׁשּלא , ְְְֲֲֲִֶַַַַָָָָָָֹ

הּצֹום ּביֹום אּלּו מּכל לכל29אחת ּכׁשּבת הּוא הרי אּלא , ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ְָָּדבריו.

אחרת„. עׂשה לׁשּבת30מצות והיא: הּכּפּורים, ּביֹום יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
מּפי נפׁשתיכם. את ּתעּנּו ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבֹו
הּצֹום זה לּנפׁש? ׁשהּוא עּנּוי הּוא זה אי למדּו: .31הּׁשמּועה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

- ּבֹו וׁשֹותה האֹוכל וכל עׂשה, מצות קּים - ּבֹו הּצם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָוכל
תעׂשה לא על ועבר עׂשה, מצות כל32ּבּטל ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

מאחר ונכרתה; הּזה הּיֹום ּבעצם תעּנה לא אׁשר ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻהּנפׁש
אנּו ׁשּמזהרין למדנּו נתעּנה, ׁשּלא למי ּכרת הּכתּוב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשענׁש

ּוׁשתּיה33ּבֹו אכילה ּבֹו34על הּׁשֹותה אֹו האֹוכל וכל .35 ְְֲִִֵֶַַָָָָ
קבּועה36ּבׁשֹוגג חּטאת קרּבן חּיב -37. ְְְֵַַַָָָָ

הּׁשמּועה38וכן‰. מּפי לרחץ39למדנּו ׁשאסּור אֹו40, ּבֹו, ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
הּסנּדל41לסּו את לנעל אֹו לבעל42ּבֹו, אֹו לׁשּב43, ּומצוה ת. ְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹֹ

ׁשּבת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר אּלּו ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּכל
אכילה לענין - ׁשּבת אּלּו.44ׁשּבתֹון; לענינים - וׁשּבתֹון , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ

ּוׁשתּיה אכילה על אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין אבל45ואין ; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - ּבעל אֹו נעל אֹו ס אֹו רחץ .46אם ְִִַַַַַַַָָָָ

.Âּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין ּבֹו מלאכה ׁשּׁשבּות ּכ47ּכׁשם , ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
על מחל להֹוסיף וצרי ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין לעּנּוי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹׁשבּות

נפׁשתיכם48הּקדׁש את ועּניתם ׁשּנאמר: ּוביציאתֹו, ּבכניסתֹו ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
לצּום התחל ּכלֹומר: ּבערב; לחדׁש ּולהתעּנֹות49ּבתׁשעה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּתׁשעה ּבעּנּויֹו50מערב ׁשֹוהה ּביציאה וכן לעׂשירי. הּסמּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
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ואילך.16)"תשבות". י"ב מהלכה שבת מהלכות כ"ד בפרק ואילך.17)מפורש א' מהלכה שם מדרבנן.18)מפורש
להלן.19) שיתבאר כפי הכפורים, ליום שבת בין הבדלים ישנם אחרים בשטחים ב').20)אבל עמוד קי"ד דף שבת (מסכת
המאור).21) (בעל מהם ויאכל ישכח שמא אסור, לזה מקודם הירק".22)אבל "הדחת מפרשים: והרשב"א והרמב"ן
הקליפה.23) שבירת ידי על הפרי מוציאים מפצחין, מתוכה.24)כלומר: הפרי ומוציאים הקליפה לו25)פותחים תהיה שלא

ביום שיתקן יותר ועינוי נפש עגמת לו שתהיה להיפך: פירש ורש"י משנה). (מגיד מבערב מוכן מאכל לו כשיהיה נפש, עגמת
ביום. לאכול תאבה שנפשו אכילה איסור לומר26)בשעת תלמוד ירק בקניבת שאסור בשבת להיות שחל הכפורים ליום "מנין

המנחה מן אפילו ואסור ב') עמוד קי"ד דף שבת (מסכת שבות" שבתון – קדש" שבת "שבתון כ"ג): פסוק ט"ז פרק (שמות
בכל.27)ולמעלה. התלמוד.28)היא בזמן היהדות מרכז שהיתה בבל של במערבה שהיא ישראל ארץ במסכת29)היא

אתא להו אמר יום), מבעוד לעשות מקדימין (שהיו מחרפי קא דהוו [רבה] שראה) (מאחר דחזא "כיון א' עמוד קט"ו דף שבת
אסרו. ישראל בארץ שהיה יוחנן ורבי בבבל שהיה שרבה הרי דאסור", יוחנן דרבי משמיה ממערבא אגרת) (באה איגרתא

(עיין30) הנכונה היא שלפנינו הנוסחא אבל אחת. מצוה והן אכילה בכלל שתיה כי אחת", עשה "מצות הגירסא ספרים בקצת
רוקח). המשניות).31)מעשה בפירוש (רבינו ושתיה אכילה היא בו, תלויה שהנפש ב'32)דבר דף כריתות במסכת (משנה

קצ"ו. לאוין המצוות בספר וראה א') עמוד פ"א דף ויומא א' מתחילה.33)עמוד הזהיר כן אם אלא הכתוב ענש לא כי
סופרים34) מדברי אלא התורה מן אסורים אינם ובעילה הסנדל נעילת סיכה רחיצה, העינויים: יתר כי מכלל ושתיה. מאכילה

ה'. הלכה להלן וראה משנה). א'.35)(לחם עמוד פ"א דף ביומא ידע36)משנה שלא או ולשתות, לאכול שאסור ידע שלא
הכפורים. יום א'.37)שהיום הלכה למעלה ראה ויורד, עולה לקרבן ב').38)בניגוד עמוד ע"ג דף יומא במסכת (משנה

הכפורים.39) ביום "עינוי" של פירושו חכמים קבלו וכשמן40)כך בקרבו כמים "ותבא י"ח): פסוק ק"ט פרק (תהלים שנאמר
זכר41)בעצמותיו". לדבר ראיה שאין פי על אף הכפורים? ביום כשתייה שהיא לסיכה "מנין א'. עמוד פ"ו דף שבת במסכת

השתיה, על חייב שהוא כמו כרת עליה חייב שיהיה כשתיה באמרו רוצה "אין המשניות: בפירוש שם רבינו וכותב ". . . לדבר
מדרבנן, אלא אינם אלו עינויים כי ראשונים ושאר תם רבינו דעת אבל מלקות". עליה ויתחייב השתיה כמו אסור שהוא הכוונה אבל

משנה. בלחם ד' הלכה למעלה מצמאה".42)וראה וגרונך מיחף רגלך "מנעי כ"ה): פסוק ב' פרק (ירמיה שנאמר43)שנאמר
הדברים אלו שכל הרי ב'). עמוד ע"ז דף יומא רש"י, – עונתן" ("להשבית בנותי" את תענה "אם נ'): פסוק ל"א פרק (בראשית

ישבות ואם לעינוי, משנה).נחשבים (סדר העינוי את משלים הוא והבעילה הסנדל נעילת הסיכה, הרחיצה, הפעולות: מאלה
ללמדנו44) בא זה פסוק כי א', הלכה זה בפרק רבינו ביאר כך כי הנכונה, הגירסא והיא מלאכה", "לענין הגירסא: ספרים ובקצת

רוקח). (מעשה ממלאכה בשביתה עשה מצות א'.45)שיש עמוד ע"ד דף יומא דברי46)מסכת נגד שמרד על דרבנן עונש
ד'. הלכה למעלה וראה דיממא,47)חכמים, לעונש חד דליליא, לאזהרה וחד דיממא, לאזהרה חד במלאכה, כתיבי קראי "חמשה

מקום שבכל ואף א'). עמוד פ"א דף יומא (מסכת דליליא" בין דיממא בין ממלאכה עינוי למגמר לאפנויי וחד דליליא, לעונש וחד
הזה". היום "בעצם כ"ח): פסוק כ"ג פרק (ויקרא שכתוב מפני ללילה, מיוחד פסוק לכתוב כאן צריך - היום, אחר הולך הלילה

א').48) עמוד ט' פרק השנה ראש אומרים49)(מסכת ויש הצום. לענין אלא הקודש על מחול להוסיף חיוב אין רבינו לדעת
שבות משום בו שיש מקום ש"כל טובים, ימים ושאר בשבתות גם אלא הכפורים ביום רק ולא מלאכה, בשביתת גם להוסיף שיש

משנה. מגיד ועיין הקודש" על מחול בין50)מוסיפין (כי להוסיף צריך השמשות בין קודם אבל קצוב, שיעור זו לתוספת אין
המנחה" "פלג של הגבול בתוך הרבה או מעט אם – הכפורים) יום ספק מכח ממילא אסור לילה ספק יום ספק שהוא השמשות
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עׂשר אחד מּליל ועד51מעט מערב ׁשּנאמר: לעׂשירי, סמּו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּבּתכם ּתׁשּבתּו .52ערב ְְְִֶֶֶַַ

.Êׁשחׁשכה53נׁשים עד וׁשֹותֹות אינן54ׁשאֹוכלֹות והן , ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ
ּבידן; ממחין אין - הּקדׁש על מחל להֹוסיף ׁשּמצוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹיֹודעֹות
ׁשֹוטר ׁשּיהיה אפׁשר אי ׁשהרי ּבזדֹון. לעׂשֹות יבֹואּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ׁשֹוגגין, ׁשּיהּו להן, והּנח נׁשיו, להזהיר ואחד אחד ּכל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבבית

מזידין יהּו לזה55ואל הּדֹומה ּכל וכן .56. ְְְְִִֵֶֶַַָָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

לאדם‡. לאכל הראּויין מאכלין הּכּפּורים ּביֹום ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהאֹוכל
חּיב. זה הרי - ּכמעט מּכביצה ּפחֹות ׁשהיא הּגּסה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּככֹותבת
מׁשקין הּׁשֹותה וכן זה. לׁשעּור מצטרפין האכלים ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָוכל
אחד ּכל ׁשֹותה, ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻהראּויין
ׁשּיסּלקם ּכדי לגמיו? מלא וכּמה חּיב. - לגמיו לפי ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻואחד
- ּבינֹוני ּבאדם זה וׁשעּור לגמיו. מלא ויראה אחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלצד
זה. לׁשעּור מצטרפין הּמׁשקין וכל מרביעית. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּפחֹות

אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ּוׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָוהאכילה
האסּורין,·. ּדברים ׁשאכל אֹו הּמּתרים אכלים האֹוכל ְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻאחד

- דם אֹו וחלב ּוטרפֹות ּונבלֹות וטבל ונֹותר ּפּגּול ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָּכגֹון
מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי לאדם, הראּויין אכלים ואכל ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהֹואיל

הּכּפּורים. ּביֹום ְִִֵַאֹוכל
אף‚. ּכרת; חּיב אינֹו - זה מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַָָָָָָאכל

ּכרת חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ּפי ֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעל
מּכין - ׁשעּור חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל ּכׁשעּור. על ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָאּלא

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו
ראׁשֹונה„. אכילה מּתחּלת יׁש אם ואכל: וחזר מעט ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָאכל

אּלּו הרי - ּביצים ׁשלׁש אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָעד
לכּׁשעּור. מצטרפֹות אין - לאו ואם לכּׁשעּור; ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָמצטרפֹות
עד ראׁשֹונה ׁשתּיה מּתחּלת יׁש אם וׁשתה: וחזר מעט ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָׁשתה
לׁשעּור מצטרפין - רביעית ׁשתּית ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה ;סֹוף ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָ

מצטרפין. אין - לאו ְְְִִִֵָָואם
עׂשבים‰. ּכגֹון אדם, למאכל ראּויין ׁשאין אכלים ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָאכל

ׁשאינן מׁשקין ׁשּׁשתה אֹו הּבאּוׁשין, ׂשרפים אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּמרים
אכל אפּלּו חי, וחמץ מּוריס אֹו ציר ּכגֹון לׁשתּיה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹראּויין
אֹותֹו מּכין אבל הּכרת, מן ּפטּור זה הרי - הרּבה מהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשתה

מרּדּות. ְַַַמּכת

.Âוזנּגביל ּפלּפלין הּכֹוסס חּיב. - ּבמים מזּוג חמץ ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשתה
אכל חּיב. - רטב זנּגביל אבל ּפטּור; - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹיבׁש
לּולבי הן ואילּו חּיב. - גפנים לּולבי ּפטּור; - גפנים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָעלי
יֹום ועד הּׁשנה מראׁש יׂשראל ּבארץ ׁשּלבלבּו ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹגפנים?
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּופטּור. ּכעצים הן הרי - זה על יתר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹהּכּפּורים;

ֵָּבאּלּו.
.Êּגּבי ׁשעל ציר לּבׂשר; הּמלח מצטרף - ּבמלח צלי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאכל

האכל עם המערבים האכל ׁשּמכׁשירי מּפני מצטרף; - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹירק
עד ׁשאכל גּסה מאכילה ׂשבע היה חׁשּובים. הן ּכאכל -ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשאכל ּכמי ּפטּור, - ׂשבעֹו על יתר ואכל ּבמזֹונֹו, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּקץ
הּמאכל ׁשּזה ּפי על ׁשאף לאכילה; ראּויין ׁשאינם ְֲֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאכלין

ּכזה. ׁשׂשבע מי לכל ראּוי אינֹו לרעב, ראּוי ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּיתר
.Áאף הּכּפּורים, ּביֹום לאכל ׁשּׁשאל סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחֹולה

מאכילין - צרי אינֹו אֹומרין: הּבקיאין ׁשהרֹופאים ּפי ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָעל
איני החֹולה: אמר ּדּיי. ׁשּיאמר: עד עצמֹו, ּפי על ְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹאֹותֹו
והּוא, ּפיו. על אֹותֹו מאכילין - צרי אֹומר: והרֹופא ,ְֲִִִִִֵֵַַָָָָצרי
אֹומר: ואחד ,צרי אֹומר: אחד רֹופא ּבקי. רֹופא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּיהיה
,צרי אֹומרין: הרֹופאין מקצת אֹותֹו. מאכילין - צרי ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָאינֹו
אחר אֹו הרב אחר הֹולכין - צרי אינֹו אֹומרין: ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּומקצתן
אם אבל אני; צרי החֹולה: יאמר ׁשּלא ּובלבד ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹהּבקיאין.
ׁשהּוא החֹולה אמר לא אֹותֹו. מאכילין - אני צרי ֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹאמר:
ׁשאמרּו ואּלּו ּבקיאין, כּלם והיּו הרֹופאים, ונחלקּו ,ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֻצרי

אֹותֹו. מאכילין - צרי ׁשאמרּו ּכּמנין צרי ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאינֹו
.Ëהּכּפּורים ׁשּיֹום ּבאזנּה לּה לֹוחׁשין - ׁשהריחה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻעּברה

- לאו ואם מּוטב, - זה ּבזּכרֹון דעּתּה נתקררה אם ְְְְְִִִִֶַָָָָָָהּוא;
ּבלמֹוס ׁשאחזֹו מי וכן נפׁשּה. ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמאכילין
ּוׁשקצים נבלֹות ואפּלּו עיניו. ׁשּיאֹורּו עד אֹותֹו מאכילין -ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּדברים ׁשּימצאּו עד אֹותֹו מׁשהין ואין מּיד, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָמאכילין

ִַָֻהּמּתרין.
.È.לׁשעֹות אֹותֹו מחּנכין ׁשנים, עׂשר ּובן ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָקטן

אֹותֹו מאכילין - ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשּתי לאכל רגיל היה ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכיצד?
ּכח לפי ּבארּבע. אֹותֹו מאכילין - ּבׁשלׁש רגיל היה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֹּבׁשלׁש;
ּבין ׁשנה, עׂשרה אחת ּבן ּבׁשעֹות. אֹותֹו לעּנֹות מֹוסיפין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבן
לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ּומׁשלים מתעּנה נקבה, ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָזכר

ְִַּבּמצֹות.
.‡Èׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּובן אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תר"ח). (או"ח לילה.51)ומעלה ודאי שהוא הכוכבים צאת ישמעאל.52)אחרי לרבי א' עמוד ט' דף ר"ה בגמרא הוא כן
נפשותיכם את "ועניתם הכפורים, יום בערב לאכול שמצוה לומד הוא זה ומפסוק שביעית מענין התוספת דין לומד עקיבא ר' ואילו
כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי ושותה האוכל כל לך: לומר אלא מתענין? בעשירי והלא מתענין בתשעה וכי – לחודש בתשעה
שתוכלו כדי ושתיה באכילה להתחזק המחרת לעינוי לחודש בתשעה עצמכם הכינו "כלומר הרא"ש: וביאר ועשירי", תשיעי התענה
להאכילו וצוה אחד, יום להתענות עליו וגזר שעשועים ילד לו שיש כאדם הוא, ברוך המקום של חיבתו להראות מחר, להתענות
זה פסוק שהרי עיון וצריך ט'. הלכה ג' פרק נדרים בהלכות זה לדין רמז [ורבינו לסבול". שיוכל כדי התענית יום ערב ולהשקותו

כאילו]. ד"ה ב' עמוד ט' דף ר"ה תוספות ועיין תוספת. לענין א'.53)נדרש עמוד ל' דף ביצה שקדש54)מסכת לפני כלומר:
פסוק55)היום. י"ט פרק (ויקרא בתורה כתוב שכן לו, ישמע שלא יודע אם אף להוכיחו מחוייב מזיד, הוא החוטא אם אבל

שהחוטא שברור במקום כי עליו, חולקים רוקח ומעשה ורדים בגנת אבל סמ"ג), בשם אברהם (מגן עמיתך" את תוכיח "הוכח י"ז):
תוכחה. חיוב אין לעולם – לו ישמע הדין56)לא אדם, בני לכל מסור והדבר היתר, בו ונהגו בתורה, מפורש שאינו דבר בכל

משנה). (מגיד מזידין יהו ואל שוגגין שיהו מוטב כי ושאינן1)כן, הראויים והדברים והשתייה, האכילה שיעורי בו נתבארו



פי xeyr zziay zekld - xii` c"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבׁשּבת וכל16לטלטלֹו הּכּפּורים. ּביֹום לטלטלֹו אסּור , ְְְְְְְְְִִַַַַָָֹ
לאמרֹו לכּתחּלה17ׁשאסּור לעׂשֹותֹו אסּור18אֹו ּכ ּבׁשּבת, ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָ

הּכּפּורים ליֹום ׁשּבת ּבין אין ּדבר: ׁשל ּכללֹו הּכּפּורים. ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּביֹום
אּלּו ּוביֹום19ּבענינים ּבסקילה, - ּבׁשּבת מלאכה ׁשּזדֹון אּלא , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבכרת. - ְִִֵַָהּכּפּורים
הּכּפּורים‚. ּביֹום הּירק את לקּנב הּמנחה20ּומּתר מן ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

המעּפׁשֹות21ּולמעלה העלים את ׁשּיסיר הּקּנּוב? ּומהּו .22, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
מפּצעין וכן לאכילה. אֹותֹו ויתּקן הּׁשאר, 23ויקּצץ ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָ

ּומפרכין מּפני24ּבאגֹוזין ּולמעלה, הּמנחה מן ּברּמֹונים ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַָָָ
נפׁש אסּור25עגמת ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ויֹום . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ּכל רּמֹונים ּובפריכת אגֹוזים ּובפציעת ירק ְְְֱִִִִִִִִִַַַָָָּבקניבת
ּבׁשנער26הּיֹום העם נהגּו ּוכבר יעׂשּו28ּובּמערב27. ׁשּלא , ְְְֲֲֲִֶַַַַָָָָָָֹ

הּצֹום ּביֹום אּלּו מּכל לכל29אחת ּכׁשּבת הּוא הרי אּלא , ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ְָָּדבריו.

אחרת„. עׂשה לׁשּבת30מצות והיא: הּכּפּורים, ּביֹום יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ
מּפי נפׁשתיכם. את ּתעּנּו ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבֹו
הּצֹום זה לּנפׁש? ׁשהּוא עּנּוי הּוא זה אי למדּו: .31הּׁשמּועה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

- ּבֹו וׁשֹותה האֹוכל וכל עׂשה, מצות קּים - ּבֹו הּצם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָוכל
תעׂשה לא על ועבר עׂשה, מצות כל32ּבּטל ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

מאחר ונכרתה; הּזה הּיֹום ּבעצם תעּנה לא אׁשר ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻהּנפׁש
אנּו ׁשּמזהרין למדנּו נתעּנה, ׁשּלא למי ּכרת הּכתּוב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשענׁש

ּוׁשתּיה33ּבֹו אכילה ּבֹו34על הּׁשֹותה אֹו האֹוכל וכל .35 ְְֲִִֵֶַַָָָָ
קבּועה36ּבׁשֹוגג חּטאת קרּבן חּיב -37. ְְְֵַַַָָָָ

הּׁשמּועה38וכן‰. מּפי לרחץ39למדנּו ׁשאסּור אֹו40, ּבֹו, ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
הּסנּדל41לסּו את לנעל אֹו לבעל42ּבֹו, אֹו לׁשּב43, ּומצוה ת. ְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹֹ

ׁשּבת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר אּלּו ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּכל
אכילה לענין - ׁשּבת אּלּו.44ׁשּבתֹון; לענינים - וׁשּבתֹון , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ

ּוׁשתּיה אכילה על אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין אבל45ואין ; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - ּבעל אֹו נעל אֹו ס אֹו רחץ .46אם ְִִַַַַַַַָָָָ

.Âּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין ּבֹו מלאכה ׁשּׁשבּות ּכ47ּכׁשם , ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
על מחל להֹוסיף וצרי ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין לעּנּוי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹׁשבּות

נפׁשתיכם48הּקדׁש את ועּניתם ׁשּנאמר: ּוביציאתֹו, ּבכניסתֹו ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
לצּום התחל ּכלֹומר: ּבערב; לחדׁש ּולהתעּנֹות49ּבתׁשעה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּתׁשעה ּבעּנּויֹו50מערב ׁשֹוהה ּביציאה וכן לעׂשירי. הּסמּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
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ואילך.16)"תשבות". י"ב מהלכה שבת מהלכות כ"ד בפרק ואילך.17)מפורש א' מהלכה שם מדרבנן.18)מפורש
להלן.19) שיתבאר כפי הכפורים, ליום שבת בין הבדלים ישנם אחרים בשטחים ב').20)אבל עמוד קי"ד דף שבת (מסכת
המאור).21) (בעל מהם ויאכל ישכח שמא אסור, לזה מקודם הירק".22)אבל "הדחת מפרשים: והרשב"א והרמב"ן
הקליפה.23) שבירת ידי על הפרי מוציאים מפצחין, מתוכה.24)כלומר: הפרי ומוציאים הקליפה לו25)פותחים תהיה שלא

ביום שיתקן יותר ועינוי נפש עגמת לו שתהיה להיפך: פירש ורש"י משנה). (מגיד מבערב מוכן מאכל לו כשיהיה נפש, עגמת
ביום. לאכול תאבה שנפשו אכילה איסור לומר26)בשעת תלמוד ירק בקניבת שאסור בשבת להיות שחל הכפורים ליום "מנין

המנחה מן אפילו ואסור ב') עמוד קי"ד דף שבת (מסכת שבות" שבתון – קדש" שבת "שבתון כ"ג): פסוק ט"ז פרק (שמות
בכל.27)ולמעלה. התלמוד.28)היא בזמן היהדות מרכז שהיתה בבל של במערבה שהיא ישראל ארץ במסכת29)היא

אתא להו אמר יום), מבעוד לעשות מקדימין (שהיו מחרפי קא דהוו [רבה] שראה) (מאחר דחזא "כיון א' עמוד קט"ו דף שבת
אסרו. ישראל בארץ שהיה יוחנן ורבי בבבל שהיה שרבה הרי דאסור", יוחנן דרבי משמיה ממערבא אגרת) (באה איגרתא

(עיין30) הנכונה היא שלפנינו הנוסחא אבל אחת. מצוה והן אכילה בכלל שתיה כי אחת", עשה "מצות הגירסא ספרים בקצת
רוקח). המשניות).31)מעשה בפירוש (רבינו ושתיה אכילה היא בו, תלויה שהנפש ב'32)דבר דף כריתות במסכת (משנה

קצ"ו. לאוין המצוות בספר וראה א') עמוד פ"א דף ויומא א' מתחילה.33)עמוד הזהיר כן אם אלא הכתוב ענש לא כי
סופרים34) מדברי אלא התורה מן אסורים אינם ובעילה הסנדל נעילת סיכה רחיצה, העינויים: יתר כי מכלל ושתיה. מאכילה

ה'. הלכה להלן וראה משנה). א'.35)(לחם עמוד פ"א דף ביומא ידע36)משנה שלא או ולשתות, לאכול שאסור ידע שלא
הכפורים. יום א'.37)שהיום הלכה למעלה ראה ויורד, עולה לקרבן ב').38)בניגוד עמוד ע"ג דף יומא במסכת (משנה

הכפורים.39) ביום "עינוי" של פירושו חכמים קבלו וכשמן40)כך בקרבו כמים "ותבא י"ח): פסוק ק"ט פרק (תהלים שנאמר
זכר41)בעצמותיו". לדבר ראיה שאין פי על אף הכפורים? ביום כשתייה שהיא לסיכה "מנין א'. עמוד פ"ו דף שבת במסכת

השתיה, על חייב שהוא כמו כרת עליה חייב שיהיה כשתיה באמרו רוצה "אין המשניות: בפירוש שם רבינו וכותב ". . . לדבר
מדרבנן, אלא אינם אלו עינויים כי ראשונים ושאר תם רבינו דעת אבל מלקות". עליה ויתחייב השתיה כמו אסור שהוא הכוונה אבל

משנה. בלחם ד' הלכה למעלה מצמאה".42)וראה וגרונך מיחף רגלך "מנעי כ"ה): פסוק ב' פרק (ירמיה שנאמר43)שנאמר
הדברים אלו שכל הרי ב'). עמוד ע"ז דף יומא רש"י, – עונתן" ("להשבית בנותי" את תענה "אם נ'): פסוק ל"א פרק (בראשית

ישבות ואם לעינוי, משנה).נחשבים (סדר העינוי את משלים הוא והבעילה הסנדל נעילת הסיכה, הרחיצה, הפעולות: מאלה
ללמדנו44) בא זה פסוק כי א', הלכה זה בפרק רבינו ביאר כך כי הנכונה, הגירסא והיא מלאכה", "לענין הגירסא: ספרים ובקצת

רוקח). (מעשה ממלאכה בשביתה עשה מצות א'.45)שיש עמוד ע"ד דף יומא דברי46)מסכת נגד שמרד על דרבנן עונש
ד'. הלכה למעלה וראה דיממא,47)חכמים, לעונש חד דליליא, לאזהרה וחד דיממא, לאזהרה חד במלאכה, כתיבי קראי "חמשה

מקום שבכל ואף א'). עמוד פ"א דף יומא (מסכת דליליא" בין דיממא בין ממלאכה עינוי למגמר לאפנויי וחד דליליא, לעונש וחד
הזה". היום "בעצם כ"ח): פסוק כ"ג פרק (ויקרא שכתוב מפני ללילה, מיוחד פסוק לכתוב כאן צריך - היום, אחר הולך הלילה

א').48) עמוד ט' פרק השנה ראש אומרים49)(מסכת ויש הצום. לענין אלא הקודש על מחול להוסיף חיוב אין רבינו לדעת
שבות משום בו שיש מקום ש"כל טובים, ימים ושאר בשבתות גם אלא הכפורים ביום רק ולא מלאכה, בשביתת גם להוסיף שיש

משנה. מגיד ועיין הקודש" על מחול בין50)מוסיפין (כי להוסיף צריך השמשות בין קודם אבל קצוב, שיעור זו לתוספת אין
המנחה" "פלג של הגבול בתוך הרבה או מעט אם – הכפורים) יום ספק מכח ממילא אסור לילה ספק יום ספק שהוא השמשות

xeyr zziay zekld - xii` c"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עׂשר אחד מּליל ועד51מעט מערב ׁשּנאמר: לעׂשירי, סמּו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּבּתכם ּתׁשּבתּו .52ערב ְְְִֶֶֶַַ

.Êׁשחׁשכה53נׁשים עד וׁשֹותֹות אינן54ׁשאֹוכלֹות והן , ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ
ּבידן; ממחין אין - הּקדׁש על מחל להֹוסיף ׁשּמצוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹיֹודעֹות
ׁשֹוטר ׁשּיהיה אפׁשר אי ׁשהרי ּבזדֹון. לעׂשֹות יבֹואּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ׁשֹוגגין, ׁשּיהּו להן, והּנח נׁשיו, להזהיר ואחד אחד ּכל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבבית

מזידין יהּו לזה55ואל הּדֹומה ּכל וכן .56. ְְְְִִֵֶֶַַָָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

לאדם‡. לאכל הראּויין מאכלין הּכּפּורים ּביֹום ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהאֹוכל
חּיב. זה הרי - ּכמעט מּכביצה ּפחֹות ׁשהיא הּגּסה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּככֹותבת
מׁשקין הּׁשֹותה וכן זה. לׁשעּור מצטרפין האכלים ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָוכל
אחד ּכל ׁשֹותה, ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻהראּויין
ׁשּיסּלקם ּכדי לגמיו? מלא וכּמה חּיב. - לגמיו לפי ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻואחד
- ּבינֹוני ּבאדם זה וׁשעּור לגמיו. מלא ויראה אחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלצד
זה. לׁשעּור מצטרפין הּמׁשקין וכל מרביעית. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּפחֹות

אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ּוׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָוהאכילה
האסּורין,·. ּדברים ׁשאכל אֹו הּמּתרים אכלים האֹוכל ְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻאחד

- דם אֹו וחלב ּוטרפֹות ּונבלֹות וטבל ונֹותר ּפּגּול ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָּכגֹון
מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי לאדם, הראּויין אכלים ואכל ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהֹואיל

הּכּפּורים. ּביֹום ְִִֵַאֹוכל
אף‚. ּכרת; חּיב אינֹו - זה מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַָָָָָָאכל

ּכרת חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ּפי ֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעל
מּכין - ׁשעּור חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל ּכׁשעּור. על ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָאּלא

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו
ראׁשֹונה„. אכילה מּתחּלת יׁש אם ואכל: וחזר מעט ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָאכל

אּלּו הרי - ּביצים ׁשלׁש אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָעד
לכּׁשעּור. מצטרפֹות אין - לאו ואם לכּׁשעּור; ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָמצטרפֹות
עד ראׁשֹונה ׁשתּיה מּתחּלת יׁש אם וׁשתה: וחזר מעט ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָׁשתה
לׁשעּור מצטרפין - רביעית ׁשתּית ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה ;סֹוף ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָ

מצטרפין. אין - לאו ְְְִִִֵָָואם
עׂשבים‰. ּכגֹון אדם, למאכל ראּויין ׁשאין אכלים ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָאכל

ׁשאינן מׁשקין ׁשּׁשתה אֹו הּבאּוׁשין, ׂשרפים אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּמרים
אכל אפּלּו חי, וחמץ מּוריס אֹו ציר ּכגֹון לׁשתּיה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹראּויין
אֹותֹו מּכין אבל הּכרת, מן ּפטּור זה הרי - הרּבה מהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשתה

מרּדּות. ְַַַמּכת

.Âוזנּגביל ּפלּפלין הּכֹוסס חּיב. - ּבמים מזּוג חמץ ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשתה
אכל חּיב. - רטב זנּגביל אבל ּפטּור; - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹיבׁש
לּולבי הן ואילּו חּיב. - גפנים לּולבי ּפטּור; - גפנים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָעלי
יֹום ועד הּׁשנה מראׁש יׂשראל ּבארץ ׁשּלבלבּו ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹגפנים?
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּופטּור. ּכעצים הן הרי - זה על יתר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹהּכּפּורים;

ֵָּבאּלּו.
.Êּגּבי ׁשעל ציר לּבׂשר; הּמלח מצטרף - ּבמלח צלי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאכל

האכל עם המערבים האכל ׁשּמכׁשירי מּפני מצטרף; - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹירק
עד ׁשאכל גּסה מאכילה ׂשבע היה חׁשּובים. הן ּכאכל -ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשאכל ּכמי ּפטּור, - ׂשבעֹו על יתר ואכל ּבמזֹונֹו, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּקץ
הּמאכל ׁשּזה ּפי על ׁשאף לאכילה; ראּויין ׁשאינם ְֲֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאכלין

ּכזה. ׁשׂשבע מי לכל ראּוי אינֹו לרעב, ראּוי ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּיתר
.Áאף הּכּפּורים, ּביֹום לאכל ׁשּׁשאל סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחֹולה

מאכילין - צרי אינֹו אֹומרין: הּבקיאין ׁשהרֹופאים ּפי ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָעל
איני החֹולה: אמר ּדּיי. ׁשּיאמר: עד עצמֹו, ּפי על ְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹאֹותֹו
והּוא, ּפיו. על אֹותֹו מאכילין - צרי אֹומר: והרֹופא ,ְֲִִִִִֵֵַַָָָָצרי
אֹומר: ואחד ,צרי אֹומר: אחד רֹופא ּבקי. רֹופא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּיהיה
,צרי אֹומרין: הרֹופאין מקצת אֹותֹו. מאכילין - צרי ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָאינֹו
אחר אֹו הרב אחר הֹולכין - צרי אינֹו אֹומרין: ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּומקצתן
אם אבל אני; צרי החֹולה: יאמר ׁשּלא ּובלבד ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹהּבקיאין.
ׁשהּוא החֹולה אמר לא אֹותֹו. מאכילין - אני צרי ֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹאמר:
ׁשאמרּו ואּלּו ּבקיאין, כּלם והיּו הרֹופאים, ונחלקּו ,ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֻצרי

אֹותֹו. מאכילין - צרי ׁשאמרּו ּכּמנין צרי ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאינֹו
.Ëהּכּפּורים ׁשּיֹום ּבאזנּה לּה לֹוחׁשין - ׁשהריחה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻעּברה

- לאו ואם מּוטב, - זה ּבזּכרֹון דעּתּה נתקררה אם ְְְְְִִִִֶַָָָָָָהּוא;
ּבלמֹוס ׁשאחזֹו מי וכן נפׁשּה. ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמאכילין
ּוׁשקצים נבלֹות ואפּלּו עיניו. ׁשּיאֹורּו עד אֹותֹו מאכילין -ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּדברים ׁשּימצאּו עד אֹותֹו מׁשהין ואין מּיד, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָמאכילין

ִַָֻהּמּתרין.
.È.לׁשעֹות אֹותֹו מחּנכין ׁשנים, עׂשר ּובן ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָקטן

אֹותֹו מאכילין - ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשּתי לאכל רגיל היה ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכיצד?
ּכח לפי ּבארּבע. אֹותֹו מאכילין - ּבׁשלׁש רגיל היה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֹּבׁשלׁש;
ּבין ׁשנה, עׂשרה אחת ּבן ּבׁשעֹות. אֹותֹו לעּנֹות מֹוסיפין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבן
לחּנכֹו ּכדי סֹופרים, מּדברי ּומׁשלים מתעּנה נקבה, ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָזכר

ְִַּבּמצֹות.
.‡Èׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּובן אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תר"ח). (או"ח לילה.51)ומעלה ודאי שהוא הכוכבים צאת ישמעאל.52)אחרי לרבי א' עמוד ט' דף ר"ה בגמרא הוא כן
נפשותיכם את "ועניתם הכפורים, יום בערב לאכול שמצוה לומד הוא זה ומפסוק שביעית מענין התוספת דין לומד עקיבא ר' ואילו
כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי ושותה האוכל כל לך: לומר אלא מתענין? בעשירי והלא מתענין בתשעה וכי – לחודש בתשעה
שתוכלו כדי ושתיה באכילה להתחזק המחרת לעינוי לחודש בתשעה עצמכם הכינו "כלומר הרא"ש: וביאר ועשירי", תשיעי התענה
להאכילו וצוה אחד, יום להתענות עליו וגזר שעשועים ילד לו שיש כאדם הוא, ברוך המקום של חיבתו להראות מחר, להתענות
זה פסוק שהרי עיון וצריך ט'. הלכה ג' פרק נדרים בהלכות זה לדין רמז [ורבינו לסבול". שיוכל כדי התענית יום ערב ולהשקותו

כאילו]. ד"ה ב' עמוד ט' דף ר"ה תוספות ועיין תוספת. לענין א'.53)נדרש עמוד ל' דף ביצה שקדש54)מסכת לפני כלומר:
פסוק55)היום. י"ט פרק (ויקרא בתורה כתוב שכן לו, ישמע שלא יודע אם אף להוכיחו מחוייב מזיד, הוא החוטא אם אבל

שהחוטא שברור במקום כי עליו, חולקים רוקח ומעשה ורדים בגנת אבל סמ"ג), בשם אברהם (מגן עמיתך" את תוכיח "הוכח י"ז):
תוכחה. חיוב אין לעולם – לו ישמע הדין56)לא אדם, בני לכל מסור והדבר היתר, בו ונהגו בתורה, מפורש שאינו דבר בכל

משנה). (מגיד מזידין יהו ואל שוגגין שיהו מוטב כי ושאינן1)כן, הראויים והדברים והשתייה, האכילה שיעורי בו נתבארו



aehפב mei zziay zekld - xii` e"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לכל ּכגדֹולים הן הרי - ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאּו אחד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָויֹום
ׁשּתי הביאּו לא אם אבל הּתֹורה; מן ּומׁשלימין ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹהּמצֹות,
מּדברי אּלא מׁשלימין ואינם הן, קטּנים עדין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׂשערֹות
ּביֹום אֹותֹו מעּנין אין ּתׁשע, מּבן ּפחֹות ׁשהּוא קטן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָסֹופרים.

סּכנה. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְִִִֵֵֶַַָָָֹהּכּפּורים,

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבין‡. ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין הּכּפּורים ּביֹום לרחץ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹאסּור
להֹוׁשיטּה אסּור קטּנה אצּבע אפּלּו אחד. אבר ּבין ּגּופֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
ׁשּלא ּכדי - ּכּלה ּפניהן; את רֹוחצין והּכּלה והּמל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּמים.
ׁשּנאמר: ּביפיֹו, ׁשּיראה ּכדי - והּמל ּבעלּה, על ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּתתּגּנה
עד ּכּלה? נקראת ּכּמה ועד .עיני ּתחזינה ּביפיֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמל

יֹום. ְִׁשלׁשים
הּטּנפת·. מקֹום רֹוחץ - טיט אֹו ּבצֹואה מלכל ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻמי

ונֹותנת ּבמים, אחת ידּה אּׁשה ּומדיחה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכדרּכֹו,
מסּכן. ׁשאינֹו ּפי על אף ּכדרּכֹו, רֹוחץ והחֹולה לּתינֹוק. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֻּפת
ּבין ּבאב ּבתׁשעה ּבין ּכדרּכן, טֹובלין טבילֹות חּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָוכל

הּכּפּורים. ְִִַּביֹום
הּוא‚. לח אם הּכּפּורים, ּביֹום הּזה ּבּזמן קרי ׁשראה ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָמי

רֹוחץ - ׁשּנתלכל אֹו הּוא יבׁש ואם ודּיֹו; ּבמּפה מקּנח -ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ּכל לרחץ לֹו ואסּור ּומתּפּלל. ּבלבד המלכלכין ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֻמקֹומֹות
מּפני טהֹור, הּזה ּבּזמן הּטֹובל ׁשאין לטּבל; אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּגּופֹו
אּלא הּזה ּבּזמן לתפּלה מּקרי הרחיצה ואין מת, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאת
את לאסר אּלא האסּור, ּדבר לבּטל מנהג ואין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמנהג,
טֹובל, הּכּפּורים ּביֹום קרי ׁשהרֹואה אמרּו ולא ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻהּמּתר.
ׁשּבטלה ּבארנּו ּוכבר קריין, לבעלי טבילה ּכׁשּתּקנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלא

זֹו. ַָָּתּקנה
ותעלה„. עליו ידֹו אדם ׁשּיּניח ּכדי ּביֹותר, לח ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטיט

ּבּה ּתדּבק האחרת לידֹו אֹותּה הדּביק ׁשאם לחלּוחית, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבּה
מים חרׂש ּכלי אדם ימּלא לא עליו. ליׁשב אסּור - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלחלּוחית
מּתכֹות ּכלי אפּלּו מּדפניו. נזחלים ׁשהּמים ּבֹו; ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָויצטּנן
ּבפרֹות. להצטּנן ּומּתר ּבׂשרֹו. על מים יּנתזּו ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻאסּור,

אֹותּה‰. וׁשֹורה הּכּפּורים, יֹום מערב מטּפחת אדם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקח
מעבירּה ּולמחר הּבגדים, ּתחת ּומּניחּה מעט, ּומנּגבּה ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָּבמים,
הרּבה. קר ּבּה ׁשּיׁש ּפי על ואף חֹוׁשׁש, ואינֹו ּפניו, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹעל

.Âגדֹול ׁשהּוא מי אֹו אביו ּפני אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָההֹול
עד ּבּמים עֹובר - הּמדרׁש ּבבית לקרֹות אֹו ּבחכמה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמּמּנּו
וחֹוזר לעׂשֹותּה, ׁשהל מצוה ועֹוׂשה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָצּוארֹו,
,הֹול אינֹו - לחזר לֹו ּתּתיר לא ׁשאם למקֹומֹו; ְֲִִִִֵֵֶַַַַֹֹּבּמים
עֹובר - ּפרֹותיו לׁשמר ההֹול וכן הּמצוה. מן נכׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹונמצא

ידיהם יֹוציאּו ׁשּלא ּובלבד חֹוׁשׁש. ואינֹו צּוארֹו, עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבּמים
ּבחל. ׁשעֹוׂשין ּכדר מעיליהם, ׁשּולי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַֹמּתחת

.Êלצאת ּומּתר אחת. ּברגלֹו אפּלּו וסנּדל מנעל לנעל ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֻאסּור
על ּבגד אדם וכֹור ּבהן. וכּיֹוצא ּגמי וׁשל ׁשעם ׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבסנּדל
ּומרּגיׁש לרגליו מּגיע הארץ קׁשי ׁשהרי ּבֹו, ויֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָרגליו
ּבאכילה מּתרין ׁשהן ּפי על אף הּתינֹוקֹות, יחף. ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשהּוא
וסנּדל. מּמנעל אֹותן מֹונעין וסיכה, ּורחיצה ְְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָּובׁשתּיה

.Áוכּיֹוצא עקרב מחמת הּסנּדל את לנעל אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמּתר
מּׁשּום הּסנּדל את לנעל מּתרת והחּיה ּתּׁשכּנּו. ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּבּה,
ׁשאין ּפי על אף ּבּה, ּכּיֹוצא והחֹולה יֹום. ׁשלׁשים ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָצּנה

סּכנה. ַָָָׁשם
.Ëּתענּוג ׁשל סיכה ּבין ּגּופֹו, ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ְְֲִִֵֶַָָָָָאסּור

ּפי על אף חֹולה, היה ואם ּתענּוג. ׁשל ׁשאינּה סיכה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבין
ּכדרּכֹו ס - ּבראׁשֹו חטטין לֹו ׁשּיׁש אֹו סּכנה, ּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאין

חֹוׁשׁש. ְֵֵואינֹו
.È,הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּנר את להדליק ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָיׁש

ּתׁשמיׁש לידי יבֹוא ולא מאׁשּתֹו, ּפנים ּבׁשת לֹו ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּכדי
יראה ׁשּמא להדליק, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמּטה.
יֹום חל ואם ּתׁשמיׁש. לידי ויבֹוא ּבעיניו, חן ותׂשא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָאׁשּתֹו
מקֹום; ּבכל להדליק הּכל חּיבין - ּבׁשּבת להיֹות ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹהּכּפּורים

חֹובה. - ּבׁשּבת נר ְְֵֶַַַָָָׁשהדלקת

ה'תשע"א אייר ט"ו חמישי יום

aFh mFi zziaW zFkld¦§§¦©
וׁשׁש עׂשה, מצֹות ׁשׁש מצֹות. עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָיׁש
ּפסח. ּׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת א) פרטן: וזהּו תעׂשה, לא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹמצֹות
ּפסח. ׁשל ּבׁשביעי לׁשּבת ג) מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֹֹב)
הּׁשבּועֹות. חג ּביֹום לׁשּבת ה) מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֲִֶַַַָָָֹֹד)
ח) הּׁשנה. ּבראׁש לׁשּבת ז) מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹו)
חג ׁשל ּבראׁשֹון לׁשּבת ט) מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲִִֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּבׁשמיני לׁשּבת יא) מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא י) ְְְֲִִִֶַַַָָֹֹֻהּסּכֹות.

מלאכה. ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא יב) חג. ְֲֶֶַַָָֹׁשל
אּלּו: ּבפרקים אּלּו ימים ׁשביתת ְְִִִִֵֵֵַָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

הּכתּוב‡. ׁשאסרן האּלּו ימים מלאכה,2ׁשׁשת ּבעׂשּית ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
חג ׁשל ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח, ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַׁשהן:
הן - הּׁשביעי לחדׁש ּובאחד הּׁשבּועֹות, חג ּוביֹום ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּסּכֹות,

טֹובים ימים ּבכל3הּנקראין אסּורין ׁשהן ׁשוה. ּכּלן ּוׁשביתת . ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ
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מתענה. שאינו ומי מדבריהם המתענה הוא מי בו נאמר וכן זה. איסור נדחה מי אצל ביאור בו ונזכר פרטי1)ראויים. בו נתבארו
ראשון. פרק שנזכרו הסדר על לאחת אחת עניינן בו ונזכר והותרו. נאסרו צד זה ובאי לו, הדומין ושאר הרחיצה 1)ענייני

ט"ז.2) פרק דברים כ"ג, פרק "ושמחת3)ויקרא י"ד) פסוק ט"ז פרק (דברים שכתוב כמו בשמחה, חייבים אלו שימים לפי
חגיגה ובהלכות ו' בפרק להלן רבינו שביאר וכמו בשרבחגיך", ואוכלין בשמחה, ויאכלם וחגיגה שמחה שלמי שיקריב א', פרק

(פרק קהלת שאומר כמו טובים", "ימים אלו ימים נקראים ולפיכך ביין, אלא שמחה ואין בבשר אלא שמחה "שאין יין, ושותין
שמואלֿא וראה ולשמוח". ולשתות לאכול אם כי השמש תחת לאדם טוב אין אשר השמחה, את אני "ושבחתי ט"ו): פסוק ח'

aeh mei zziay zekld - xii` e"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עבֹודה אכילה4מלאכת לצר ׁשהיא מּמלאכה חּוץ ,5; ְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָֹ
וגֹומר. נפׁש לכל יאכל אׁשר א ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

קּים·. הרי - מהן ּבאחד עבֹודה מּמלאכת הּׁשֹובת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
עׂשה "ׁשּבתֹון"6מצות ּבהן נאמר ׁשהרי ׁשבּות.7; ּכלֹומר, , ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מלאכה מהן ּבאחד העֹוׂשה אכילה8וכל לצר ,9ׁשאינּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
מצות ּבּטל הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ארג אֹו הרס אֹו ׁשּבנה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכגֹון
לא עבדה מלאכת ּכל ׁשּנאמר: תעׂשה; לא על ועבר ְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעׂשה,
ּבעדים עׂשה ואם בהן. יעׂשה לא מלאכה ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹתעׂשּו,

לֹוקה10והתראה הּתֹורה11- .12מן ְְִֶַַָָָ
מלאכֹות13העֹוׂשה‚. ּבהתראה14אבֹות טֹוב ּביֹום הרּבה ְְְְְֲֵֶַַָָָָ

אינֹו - אחת ּבהתראה וארג וסתר ּובנה ׁשּזרע ּכגֹון ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָָָָאחת,
לׁשּבת מלאכֹות חּלּוק אחת. אּלא חּלּוק15לֹוקה ואין , ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

טֹוב ליֹום .16מלאכֹות ְְָ
ּביֹום17ּכל„. אֹותּה עׂשה אם ּבׁשּבת, עליה ׁשחּיבין מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

אכילה לצר ׁשּלא ההֹוצאה18טֹוב מן חּוץ לֹוקה, -19 ְֲִִֶֶֶַָָָֹֹ
וההבערה לרׁשּות ׁשּמּתֹו20מרׁשּות הֹוצאה22ׁשהּתרה21; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

לפיכ אכילה. לצר ׁשּלא הּתרה אכילה, לצר טֹוב ְְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָֹֹֹֻּביֹום
וכּיֹוצא מפּתח אֹו ּתֹורה ספר אֹו קטן להֹוציא טֹוב ּביֹום ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר
ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי להבעיר, מּתר וכן לרׁשּות. מרׁשּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻּבאּלּו

- אכילה צר ּבֹו ׁשּיׁש ּכל מלאכֹות: ּוׁשאר אכילה. ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָֹֹלצר
וליׁשה ואפּיה ׁשחיטה ּכגֹון ׁשאין23מּתר, וכל ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

וכּיֹוצא ּובנין ואריגה ּכתיבה ּכגֹון אסּור, - אכילה צר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבהן
ֶָּבהן.

טֹוב‰. יֹום מערב להעׂשֹות ׁשאפׁשר מלאכה ולא24ּכל , ְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
אסרּו - מּבערב נעׂשית אם חּסרֹון ולא הפסד ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיהיה

לצר25חכמים ׁשהיא אףֿעלּֿפי טֹוב, ּביֹום אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ
ּגזרה זה? ּדבר אסרּו ולמה אדם26אכילה. יּניח ׁשּמא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

טֹוב ליֹום טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר ,27מלאכֹות, ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָ
ויּמנע מלאכֹות, אֹותן ּבעׂשּית הֹול ּכּלֹו טֹוב יֹום ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻונמצא

לאכל ּפנאי לֹו יהיה ולא טֹוב, יֹום .28מׂשמחת ְְְְֱִִִֶֶַַֹֹ
.Â.טֹוב ּביֹום ההֹוצאה אסרּו לא עצמֹו הּטעם ְְְִֶַַַַַָָָֹּומּזה

לעׂשֹותּה ׁשאפׁשר מלאכה היא ההֹוצאה ׁשּכל ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָואףֿעלּֿפי
ּבׂשמחת להרּבֹות ּכדי אסרּוה? לא ולּמה טֹוב, יֹום ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹמערב
ולא חפציו, ויׁשלים ּׁשּירצה, מה ּכל ויביא ויֹולי טֹוב, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹיֹום
ׁשאפׁשר מלאכֹות ׁשאר אבל אסּורֹות. ׁשּידיו ּכמי ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָיהיה

עסק ּבהן ויׁש הֹואיל - טֹוב יֹום מערב עֹוׂשין29לעׂשֹותן אין , ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
טֹוב. ּביֹום ְָאֹותן

.Ê?קֹוצרין30ּכיצד דׁשין31אין ולא32ולא זֹורין ולא ְְְְִִִֵֵַָֹֹֹ
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י"ז. פסוק ח' פרק ואסתר ח' פסוק כ"ה וביאר4)פרק תעשו". לא עבודה מלאכת "כל ח'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא כתוב שכן
"מלאכת נקרא נפש אוכל שאילו נפש, אוכל לצורך משמשים שאינם ושמושים המלאכות לכל עבודה" ב"מלאכת הכוונה כי הרמב"ן

עבודה. מלאכת ולא זה.5)הנאה" בפרק להלן רבינו שמבאר כמו דינים, חילוקי כמה בזה עמוד6)שיש כ"ד דף שבת מסכת
כבר7)ב'. אמנם המועדים, בשאר ולא כ"ג), פרק (ויקרא הסוכות חג של ושמיני ובראשון השביעי לחודש באחד נכתב זה ביטוי

נכתב כאילו מלאכה, בו תעשה שלא קדשהו שפירושו קודש", "מקראי בהם שנכתב שכיון קנט) עשה המצוות (בספר רבינו ביאר
ממלאכה. תשבות ואילך.8)שבתון, ז' מפרק שבת בהלכות המבוארות מתולדותיהן, או מלאכות אבות מל"ט אפילו9)אחת

המגיד). (הרב נפש אוכל צורך נחשבת לא לאכילה, עומדת אינה שעיקרה כיון אכילה, לצורך עשאה מתרים10)אם עדים ששני
בעקבו. לו הצפוי והעונש החטא חומר על – אותה עשותו קודם – העבירה עובר שבתורה,11)את תעשה לא כל על העובר כדין

ט'. הלכה י' פרק סנהדרין בהלכות בֿג.12)ראה פסוקים כ"ה פרק ב'.13)דברים עמוד כ"א דף מכות מבוארות14)מסכת
ז'. פרק שבת שבת15)בהלכות בהלכות (ראה ומלאכה מלאכה כל על חטאת חייב אחד, בהעלם הרבה מלאכות בשוגג שהעושה

ז'). –16)פרק יומת" מות "מחלליה י"ד) פסוק ל"א פרק (שמות מדכתיב ע) דף (שבת למדנו לשבת מלאכות חילוק שדין לפי
השבת", בים מושבותיכם בכל אש תבערו "לא ג') פסוק ל"ה פרק (שם שכתוב ממה או אחד, חלול על הרבה קרבנות התורה ריבתה
עצמה, בפני עליה וחייבין מלאכה אב שהיא הבערה מה לך, ולומר אליה להקיש יצאה? ולמה היתה, המלאכות כל בכלל הבערה
מצות מכל בשגגה תחטא כי "נפש ב') פסוק ד' פרק (ויקרא שכתוב ממה או עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה אב שהיא כל אף
לחיוב ולא חטאת, חיוב לענין נאמרו אלו וכל ואחת, אחת כל על חטאת שחייבים פעמים מהנה" מאחת ועשה תעשינה, לא אשר ה'

שם). מכות במסכת (רש"י מלאכות חילוק דין בו אין מלקות, חיוב רק חטאת חיוב אין טוב שביום וכיון משנה17)מלקות,
ב'. עמוד ט"ז דף מגילה בהן18)במסכת וכיוצא ובנין אריגה כתיבה, כגון: אכילה, לעניני עומדות אינן שמעיקרן מלאכות והן

ספר). בקרית ולא19)(המבי"ט – בשבת השבת", ביום מבתיכם משא תוציאו "ולא כ"ב): פסוק י"ז פרק (ירמיה שכתוב מפני
א'). עמוד י"ב דף ביצה (מסכת טוב השבת",20)ביום ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא ג'): פסוק ל"ה פרק (שמות שכתוב

ב'). הלכה ה' פרק ביצה מסכת (ירושלמי טוב ביום אתה מבעיר אבל מבעיר אתה אין י"ב21)בשבת דף ביצה מסכת משנה
כמותם הלכה שנפסקה – הלל לבית אבל נפש, אוכל לצורך רק מותר אינו שמאי לבית הלל, ובית שמאי בית בין מחלוקת א' עמוד

נפש". אוכל לצורך שלא גם הותרה נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך "מקרא22)– ט"ז): פסוק י"ב פרק (שמות כתוב שכן
לכם". יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך בהם, יעשה לא מלאכה כל לכם, יהיה א'23)קדש פרק ביצה מסכת בירושלמי

מפני נפש, אוכל לצורך מותרות אינן וכדומה, רקידה טחינה, אבל מותרות, – ואילך מלישה שהם המלאכות שרק אמרו י' הלכה
מותר. ואילך משמור ט"זֿי"ז), פסוקים שם (שמות המצות" את ושמרתם לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך שכתוב:

ז'. בהלכה להלן א'.24)וראה עמוד קל"ד דף שבת במסכת זו סברא הנ"ל25)מקור י' הלכה א' פרק דביצה הירושלמי לפי
אסורות אינן רבינו לדעת אבל ואילך"). "מתלישה בירושלמי גורס שהוא אלא הראב"ד, דעת (וכן התורה מן אסורים אלו דברים

מדרבנן. א'.26)אלא עמוד י"א דף קטן מועד מסכת במשנה ראה זו לגזירה ויעשה27)מקור טוב יום "מערב הגירסא: בכ"י
טוב". ביום (מער"ק).28)אותם ולשתות" "לאכול מה29)בנ"א: ומביא מוליך הוא מועט ובזמן עסק, בה אין ההוצאה ואילו

רוקח). (מעשה ה'.30)שצריך בהלכה למעלה ראה נפש, אוכל לצורך שהם אף מלאכות, קצת לעשות חכמים מסכת31)אסרו
מותרת?). היא (=האם שרי" מי טוב ביום "קצירה א' עמוד י"ח דף דמלילות.32)חגיגה בסוגיא ב' עמוד י"ב דף ביצה מסכת



פג aeh mei zziay zekld - xii` e"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עבֹודה אכילה4מלאכת לצר ׁשהיא מּמלאכה חּוץ ,5; ְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָֹ
וגֹומר. נפׁש לכל יאכל אׁשר א ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

קּים·. הרי - מהן ּבאחד עבֹודה מּמלאכת הּׁשֹובת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
עׂשה "ׁשּבתֹון"6מצות ּבהן נאמר ׁשהרי ׁשבּות.7; ּכלֹומר, , ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מלאכה מהן ּבאחד העֹוׂשה אכילה8וכל לצר ,9ׁשאינּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
מצות ּבּטל הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ארג אֹו הרס אֹו ׁשּבנה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכגֹון
לא עבדה מלאכת ּכל ׁשּנאמר: תעׂשה; לא על ועבר ְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעׂשה,
ּבעדים עׂשה ואם בהן. יעׂשה לא מלאכה ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹתעׂשּו,

לֹוקה10והתראה הּתֹורה11- .12מן ְְִֶַַָָָ
מלאכֹות13העֹוׂשה‚. ּבהתראה14אבֹות טֹוב ּביֹום הרּבה ְְְְְֲֵֶַַָָָָ

אינֹו - אחת ּבהתראה וארג וסתר ּובנה ׁשּזרע ּכגֹון ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָָָָאחת,
לׁשּבת מלאכֹות חּלּוק אחת. אּלא חּלּוק15לֹוקה ואין , ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

טֹוב ליֹום .16מלאכֹות ְְָ
ּביֹום17ּכל„. אֹותּה עׂשה אם ּבׁשּבת, עליה ׁשחּיבין מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

אכילה לצר ׁשּלא ההֹוצאה18טֹוב מן חּוץ לֹוקה, -19 ְֲִִֶֶֶַָָָֹֹ
וההבערה לרׁשּות ׁשּמּתֹו20מרׁשּות הֹוצאה22ׁשהּתרה21; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

לפיכ אכילה. לצר ׁשּלא הּתרה אכילה, לצר טֹוב ְְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָֹֹֹֻּביֹום
וכּיֹוצא מפּתח אֹו ּתֹורה ספר אֹו קטן להֹוציא טֹוב ּביֹום ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר
ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי להבעיר, מּתר וכן לרׁשּות. מרׁשּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻּבאּלּו

- אכילה צר ּבֹו ׁשּיׁש ּכל מלאכֹות: ּוׁשאר אכילה. ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָֹֹלצר
וליׁשה ואפּיה ׁשחיטה ּכגֹון ׁשאין23מּתר, וכל ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

וכּיֹוצא ּובנין ואריגה ּכתיבה ּכגֹון אסּור, - אכילה צר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבהן
ֶָּבהן.

טֹוב‰. יֹום מערב להעׂשֹות ׁשאפׁשר מלאכה ולא24ּכל , ְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
אסרּו - מּבערב נעׂשית אם חּסרֹון ולא הפסד ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיהיה

לצר25חכמים ׁשהיא אףֿעלּֿפי טֹוב, ּביֹום אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ
ּגזרה זה? ּדבר אסרּו ולמה אדם26אכילה. יּניח ׁשּמא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

טֹוב ליֹום טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר ,27מלאכֹות, ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָ
ויּמנע מלאכֹות, אֹותן ּבעׂשּית הֹול ּכּלֹו טֹוב יֹום ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻונמצא

לאכל ּפנאי לֹו יהיה ולא טֹוב, יֹום .28מׂשמחת ְְְְֱִִִֶֶַַֹֹ
.Â.טֹוב ּביֹום ההֹוצאה אסרּו לא עצמֹו הּטעם ְְְִֶַַַַַָָָֹּומּזה

לעׂשֹותּה ׁשאפׁשר מלאכה היא ההֹוצאה ׁשּכל ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָואףֿעלּֿפי
ּבׂשמחת להרּבֹות ּכדי אסרּוה? לא ולּמה טֹוב, יֹום ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹמערב
ולא חפציו, ויׁשלים ּׁשּירצה, מה ּכל ויביא ויֹולי טֹוב, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹיֹום
ׁשאפׁשר מלאכֹות ׁשאר אבל אסּורֹות. ׁשּידיו ּכמי ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָיהיה

עסק ּבהן ויׁש הֹואיל - טֹוב יֹום מערב עֹוׂשין29לעׂשֹותן אין , ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
טֹוב. ּביֹום ְָאֹותן

.Ê?קֹוצרין30ּכיצד דׁשין31אין ולא32ולא זֹורין ולא ְְְְִִִֵֵַָֹֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

י"ז. פסוק ח' פרק ואסתר ח' פסוק כ"ה וביאר4)פרק תעשו". לא עבודה מלאכת "כל ח'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא כתוב שכן
"מלאכת נקרא נפש אוכל שאילו נפש, אוכל לצורך משמשים שאינם ושמושים המלאכות לכל עבודה" ב"מלאכת הכוונה כי הרמב"ן

עבודה. מלאכת ולא זה.5)הנאה" בפרק להלן רבינו שמבאר כמו דינים, חילוקי כמה בזה עמוד6)שיש כ"ד דף שבת מסכת
כבר7)ב'. אמנם המועדים, בשאר ולא כ"ג), פרק (ויקרא הסוכות חג של ושמיני ובראשון השביעי לחודש באחד נכתב זה ביטוי

נכתב כאילו מלאכה, בו תעשה שלא קדשהו שפירושו קודש", "מקראי בהם שנכתב שכיון קנט) עשה המצוות (בספר רבינו ביאר
ממלאכה. תשבות ואילך.8)שבתון, ז' מפרק שבת בהלכות המבוארות מתולדותיהן, או מלאכות אבות מל"ט אפילו9)אחת

המגיד). (הרב נפש אוכל צורך נחשבת לא לאכילה, עומדת אינה שעיקרה כיון אכילה, לצורך עשאה מתרים10)אם עדים ששני
בעקבו. לו הצפוי והעונש החטא חומר על – אותה עשותו קודם – העבירה עובר שבתורה,11)את תעשה לא כל על העובר כדין

ט'. הלכה י' פרק סנהדרין בהלכות בֿג.12)ראה פסוקים כ"ה פרק ב'.13)דברים עמוד כ"א דף מכות מבוארות14)מסכת
ז'. פרק שבת שבת15)בהלכות בהלכות (ראה ומלאכה מלאכה כל על חטאת חייב אחד, בהעלם הרבה מלאכות בשוגג שהעושה

ז'). –16)פרק יומת" מות "מחלליה י"ד) פסוק ל"א פרק (שמות מדכתיב ע) דף (שבת למדנו לשבת מלאכות חילוק שדין לפי
השבת", בים מושבותיכם בכל אש תבערו "לא ג') פסוק ל"ה פרק (שם שכתוב ממה או אחד, חלול על הרבה קרבנות התורה ריבתה
עצמה, בפני עליה וחייבין מלאכה אב שהיא הבערה מה לך, ולומר אליה להקיש יצאה? ולמה היתה, המלאכות כל בכלל הבערה
מצות מכל בשגגה תחטא כי "נפש ב') פסוק ד' פרק (ויקרא שכתוב ממה או עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה אב שהיא כל אף
לחיוב ולא חטאת, חיוב לענין נאמרו אלו וכל ואחת, אחת כל על חטאת שחייבים פעמים מהנה" מאחת ועשה תעשינה, לא אשר ה'

שם). מכות במסכת (רש"י מלאכות חילוק דין בו אין מלקות, חיוב רק חטאת חיוב אין טוב שביום וכיון משנה17)מלקות,
ב'. עמוד ט"ז דף מגילה בהן18)במסכת וכיוצא ובנין אריגה כתיבה, כגון: אכילה, לעניני עומדות אינן שמעיקרן מלאכות והן

ספר). בקרית ולא19)(המבי"ט – בשבת השבת", ביום מבתיכם משא תוציאו "ולא כ"ב): פסוק י"ז פרק (ירמיה שכתוב מפני
א'). עמוד י"ב דף ביצה (מסכת טוב השבת",20)ביום ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא ג'): פסוק ל"ה פרק (שמות שכתוב

ב'). הלכה ה' פרק ביצה מסכת (ירושלמי טוב ביום אתה מבעיר אבל מבעיר אתה אין י"ב21)בשבת דף ביצה מסכת משנה
כמותם הלכה שנפסקה – הלל לבית אבל נפש, אוכל לצורך רק מותר אינו שמאי לבית הלל, ובית שמאי בית בין מחלוקת א' עמוד

נפש". אוכל לצורך שלא גם הותרה נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך "מקרא22)– ט"ז): פסוק י"ב פרק (שמות כתוב שכן
לכם". יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך בהם, יעשה לא מלאכה כל לכם, יהיה א'23)קדש פרק ביצה מסכת בירושלמי

מפני נפש, אוכל לצורך מותרות אינן וכדומה, רקידה טחינה, אבל מותרות, – ואילך מלישה שהם המלאכות שרק אמרו י' הלכה
מותר. ואילך משמור ט"זֿי"ז), פסוקים שם (שמות המצות" את ושמרתם לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך שכתוב:

ז'. בהלכה להלן א'.24)וראה עמוד קל"ד דף שבת במסכת זו סברא הנ"ל25)מקור י' הלכה א' פרק דביצה הירושלמי לפי
אסורות אינן רבינו לדעת אבל ואילך"). "מתלישה בירושלמי גורס שהוא אלא הראב"ד, דעת (וכן התורה מן אסורים אלו דברים

מדרבנן. א'.26)אלא עמוד י"א דף קטן מועד מסכת במשנה ראה זו לגזירה ויעשה27)מקור טוב יום "מערב הגירסא: בכ"י
טוב". ביום (מער"ק).28)אותם ולשתות" "לאכול מה29)בנ"א: ומביא מוליך הוא מועט ובזמן עסק, בה אין ההוצאה ואילו

רוקח). (מעשה ה'.30)שצריך בהלכה למעלה ראה נפש, אוכל לצורך שהם אף מלאכות, קצת לעשות חכמים מסכת31)אסרו
מותרת?). היא (=האם שרי" מי טוב ביום "קצירה א' עמוד י"ח דף דמלילות.32)חגיגה בסוגיא ב' עמוד י"ב דף ביצה מסכת



aehפד mei zziay zekld - xii` e"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טֹוחנין33ּבֹוררין מרּקדין34ולא ולא החּטים טֹוב;35את ּביֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַַֹֹ
ואין טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹותן אפׁשר ּבהם וכּיֹוצא אּלּו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּכל

חּסרֹון. ולא הפסד ְְְִֵֶָָֹּבכ
.Áלׁשין ׁשאם36אבל טֹוב; ּביֹום ּומבּׁשלין וׁשֹוחטין ואֹופין ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָ

הפסד ּבכ יׁש מּבערב, אּלּו ׁשאין37עׂשה טעם. חסרֹון אֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
מאמׁש ׁשּנאפה ּכלחם הּיֹום ׁשּבּׁשל ּתבׁשיל אֹו חם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָלחם
ּכבׂשר הּיֹום ׁשּנׁשחט ּבׂשר ולא מאמׁש, ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוכתבׁשיל

מכׁשירי וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאמׁש, אכל38ׁשּנׁשחט ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ּביֹום אֹותן עֹוׂשין - מּבערב נעׂשּו אם חּסרֹון ּבהן ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנפׁש,

ּתבלין ׁשחיקת ּכגֹון ּבהן.39טֹוב, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶַַָָ
.Ëולא40אין ּבחל, ּׁשּיאכל מה טֹוב ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹ

ּבּה להנֹות ּכדי אּלא אכילה לצר ׁשהיא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻהּתרה
עׂשה טֹוב. מּתר41ּביֹום - והֹותיר טֹוב, ּביֹום לאכל ּכדי ְְְְֱִֵֶָָָֹֻ

ּבחל. הּמֹותר ְֱֶַָֹֹלאכל
.Èּבׂשר42ממלאה קדרה צריכה43אּׁשה ׁשאינּה אףֿעלּֿפי , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ממּלא אחת. לחתיכה מים,44אּלא ׁשל חבית נחּתֹום ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
אּׁשה ּוממלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
אחד; לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה אףֿעלּֿפי ּפת, ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּתּנּור

יפה45ׁשּבזמן נאפת היא ּבּתּנּור מרּבה ּומֹולח46ׁשהּפת .47 ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻ
צרי ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי אחת, ּבבת ּבׂשר חתיכֹות ּכּמה ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָאדם

אחת לחתיכה ּבזה.48אּלא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
.‡Èאֹו49המבּׁשל בּיֹום, ּבֹו לאכל ּכדי טֹוב ּביֹום האֹופה אֹו ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹ

זה הרי - והּפת הּתבׁשיל ונׁשאר ּבאּו, ולא אֹורחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּזּמן

ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין למחר, לאכל ׁשּלא50מּתר ּובלבד ; ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻ
יֹום51יערים ׁשאחר ּבׁשּבת ואפּלּו אסּור, - הערים ואם . ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָ

הּמזיד מן יֹותר ּבמערים ׁשהחמירּו מּפני .52טֹוב; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַ
.·Èמסּכנת53מי ּבהמה ּלֹו אֹותּה54ׁשהיתה יׁשחט לא - ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּיכֹול יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּכזית55ּביֹום מּמּנה 56לאכל ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּׁשּיאכל57צלי מה טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָֹֹּבחל.
.‚Èּומבּׁשלין אֹופין אֹו58אין ּכּותים להאכיל ּכדי טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֵַַ

לכּותים, ולא לכם - לכם יעׂשה לבּדֹו הּוא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכלבים;
לכלבים ולא ּבׁשּבת59לכם הּכּותי את מזּמנין לפיכ ואין60. , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

אם אבל ּבׁשבילֹו. ירּבה ׁשּמא ּגזרה טֹוב, ּביֹום אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָמזּמנין
ׁשּכבר אֹוכלין, ּׁשהן מה עּמהן אֹוכל - מאליו הּכּותי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבא

ֱִָהכינּוה.
.„Èמּתר61ּבהמה - יׂשראל ׁשל וחציּה ּכּותי ׁשל ׁשחציּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻ

ּבׂשר ּכזית מּמּנה לאכל אפׁשר ׁשאי טֹוב; ּביֹום ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלׁשחטּה
- ליׂשראל וחציּה לכּותים ׁשחציּה עּסה אבל ׁשחיטה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלא

ּבני הּבצק. לחּלק ׁשּיכֹול מּפני אֹותּה, לאפֹות החיל62אסּור ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אם טֹוב, ּביֹום ּפת להם לעׂשֹות ליׂשראל קמח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּו
לאפֹותֹו מּתר - מקּפידין אין לתינֹוק מּמּנה ּפת ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָֻּכׁשּנֹותנין

עּסת לתינֹוק. ראּוי ופת ּפת ׁשּכל טֹוב; ּביֹום הּכלבים,63להן ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
אֹוכליןּבזמן נאפית64ׁשהרֹועים - טֹוב.65מּמּנה ּביֹום ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָ
.ÂËלחל66המבּׁשל להּניח אֹו לּבהמה אֹו לכּותים טֹוב ּביֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹ

אֹורחים לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; אינֹו ּתבׁשיל67- אֹותֹו היה , ְְִִִֵֶֶַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במשנה.33) ב' עמוד י"ד דף א'.34)שם עמוד י"ד דף ב'.35)שם עמוד כ"ט דף שם בנפה, דף36)לנפות שבת מסכת
א'. עמוד כן37)קל"ד פי על ואף יומן, בני כשהן יותר, וטעימים יפין והירקות הפירות גם הרי כי זה, טעם על חולק הראב"ד

טוב. ביום וירקות פירות לתלוש התירו יהודה.38)לא כר' ב' עמוד כ"ח דף ביצה אלא39)מסכת אוכל עצמם התבלין שאין
י'. הלכה ד' פרק להלן הראב"ד בהשגת ועיין נפש, אוכל מכשירי הם ולפיכך באו האוכל את דף40)להכשיר פסחים מסכת

ט"ו. הלכה להלן וראה ב' עמוד ב'.41)מ"ו עמוד ט"ו דף ביצה מסכת במשנה זה א'.42)כעין עמוד י"ז דף ביצה מסכת
להלן).43) (ראה מלאה כשהקדרה האש על לצורך44)ונותנת במיוחד טורח ואינו הכל, את עושה הוא אחת שבטירחא לפי

כנ"ל. וקדרה באשה הדין והוא (רש"י). אין45)חול מלא, שהוא ומתוך בדפנותיהם. הפת מדבקים והיו קטנים היו תנוריהם
תק"ז). סימן חיים אורח ערוך (שלחן יפה נאפה והפת להתפשט, לחומו אפילו46)מקום זה ולפי שם. אלעזר בן שמעון ר' כדעת

בו כשיש יותר שמן שהתבשיל בשר, להוסיף שמותר בקדירה, הדין הוא זה שלפי הרשב"א וכתב מותר. לחוד בתנור פת כל נותן
בשר. ב'.47)הרבה עמוד י"א דף ביצה (רש"י).48)מסכת לכולן אחת ב'.49)שטירחא עמוד י"ז דף ביצה מסכת

לאכלו.50) מותר לשבת ונשאר ביום לבו שבשלו וכאן ו', בפרק להלן כמבואר תבשילין, עירוב בלי לשבת טוב מיום לבשל שאסור
(רש"י).51) לשבת" ויותירם אחרים תבשילין ויבשל אורחים, להזמין צריך אני עוד לומר יערים לא טוב, יום לצורך שבישל "לאחר
סבור52) מערים אבל – ושב לבו אל משים עצמו והוא הימנו, למדים אחרים ואין חכמים, דברי על לעבור הוא רשע מזיד "שאלו

(רש"י). רבנן" קנסוהו לפיכך – הימנו למדים ואחרים בו, לחזור לבו אל ישיב לא הלכך בהיתר, ביצה53)לעשות במסכת משנה
א'. עמוד כ"ה (רש"י).54)דף שוחט" הוא הפסדו מחמת אלא סעודתו, סעד שכבר לבשר, צריך ואינו תמות, שמא ירא "שהוא

המגיד).55) (הרב ממונו הפסד משום התירו אוכל, שאינו אף טוב, ביום ממנו לאכול שהות יכול56)שיש כזית אותו ומשום
אם אלא לשחוט אסור בריאה בהמה אבל זאת, התירו במסוכנת ודוקא שחיטה. בלא בשר לכזית אפשר אי כי הבהמה את לשחוט

(מ"מ). טוב ביום לאכלה רוצה ישראל).57)כן (תפארת הדחה ולא מליחה לא צריך ואין מהר, דף58)שמתבשל ביצה מסכת
גוים. לצורך לעשותה שאסור – נפש אוכל מלאכת לכל הדין והוא ב' עמוד "לבהמה".59)כ"א הגירסא: שאין60)בכ"י

בשבילו. שיבשל א'.61)לחוש עמוד כ"א דף ביצה כמבואר62)מסכת טוב, ביום הפת את להם לאפות שאסור הרי"ף דעת
לבני פת לאפות זו, למלאכה יורדים אנו אונס שמתוך שמאחר סובר ורבינו טוב, ביום הנכרי את מזמנין שאין זו, שלפני בהלכה
לצרכם אפייתנו עיקר להיות מתפשטת דעתנו אין לנו, המזומן את ולוקחין בתינו לתוך ירדו הם להם נעשה לא ואם הנכרים, חיל

רבינו. לדעת הסכים הראב"ד וגם (מאירי) התינוק לצורך אלא כ"א63)הם דף ביצה במסכת והובאה א' פרק חלה במסכת משנה
א'. אדם.64)עמוד לאכילת ראויה והיא מועט שבה הבצק65)שהמורסן את לחלק לו שאפשר פי על ואף הרועים. חלק משום

מסכת (גמרא לחוד הרועים בשביל אופה כאילו זה הרי נבילה בבשר הכלבים את לפייס שאפשר כיון – י"ד) הלכה למעלה (ראה
שם). ב'.66)ביצה עמוד מ"ו דף פסחים (רש"י).67)מסכת היום זה פת צריכים שיהיו

aeh mei zziay zekld - xii` e"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

להן מּמּנּו68ראּוי להאכיל מּתר - והֹותיר לנפׁשֹו עׂשה . ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻ
ולּבהמה.69לּכּותים ְְְִִֵָ

.ÊËּוׁשתּיה70רחיצה אכילה ּבכלל הן הרי - ,71וסיכה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָ
נפׁש לכל יאכל אׁשר א ׁשּנאמר: טֹוב; ּביֹום אֹותן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָועֹוׂשין

הּגּוף ׁשּצרי לכל ורֹוחץ72- טֹוב, ּביֹום חּמין מחּמין ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
ּגזרת מּׁשּום אסּור, - ּגּופֹו ּכל אבל ורגליו; ידיו ּפניו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּבהן

וחּמין73מרחץ ּכל74. ּבהן רֹוחץ - טֹוב יֹום מערב ׁשהּוחּמּו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבלבד ּבׁשּבת אּלא זה ּדבר על גזרּו ׁשּלא טֹוב; ּביֹום .75ּגּופֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹ

.ÊÈּבׁשּבת76ּכל דֹומה77ׁשאסּור ׁשהּוא מּׁשּום ּבין - ְִֵֶֶֶַָָֹ
- ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבין מלאכה, לידי מביא אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָלמלאכה
אכילה צר ּבֹו היה ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום אסּור הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָֹהרי
ּכמֹו טֹוב, ּביֹום מּתרים ׁשהם דברים אֹו ּבּה, ְְְְִִֵֵֶַָָָֻוכּיֹוצא
אסּור - ּבׁשּבת לטלטלֹו ׁשאסּור וכל אּלּו. ּבהלכֹות ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיתּבאר

אכילה לצר אּלא טֹוב, ּביֹום וכל78לטלטלֹו ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹ
ּׁשאין מה טֹוב ּביֹום ויׁש טֹוב. ּביֹום מּתר - ּבׁשּבת ְְְְֵֵֶֶַַָָָֻֻׁשּמּתר
ּומּתר טֹוב ּביֹום אסּור ׁשהּמקצה מקצה, אּסּור ְְְְִֶֶֶַַָָָֻֻֻּבׁשּבת:

מּפני הּמקצה,79ּבׁשּבת; ּבֹו אסרּו מּׁשּבת, קל טֹוב ׁשּיֹום ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ּבֹו. לזלזל יבֹוא ְְֵֶַָָׁשּמא

.ÁÈ?העֹומד81ּתרנגלת80ּכיצד וׁשֹור ּביצים, לגּדל העֹומדת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אּלּו ּכל - לסחֹורה העֹומדין ּופרֹות ,ׁשֹוב ויֹוני ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָלחריׁשה,
עד טֹוב, ּביֹום מהן לאכל ואסּור הן, מקצה ּבהן ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻוכּיֹוצא

לאכילה עליהם ויחׁשב מּבערב אֹותם ּבׁשּבת82ׁשּיכין אבל . ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשהּמקצה ּוכׁשם הכנה. צרי ואינֹו ׁשּבת, אצל מּוכן הּכל -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

הּנֹולד ּכ טֹוב, ּביֹום אסּור.83אסּור ְַָָָָ
.ËÈיֹום84חל אין אבל טֹוב; ליֹום מכין וחל לׁשּבת, מכין ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹ

לפיכ טֹוב. ליֹום מכינה ׁשּבת ולא לׁשּבת, מכין ,85טֹוב ְְְְְִִִֵַַָָָָֹ
ואףֿעלּֿפי אסּורה, - הּׁשּבת אחר טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולדה ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָּביצה

לאכילה עֹומדת ּומאמׁש86ׁשהּתרנגלת הֹואיל נגמרה87; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
טֹוב ליֹום אֹותּה מכין ׁשּבת נמצא ּבכל88הּביצה, ואסרּוה . ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָ

טֹוב ּביצה89יֹום וכן ׁשּבת. ׁשאחר טֹוב יֹום מּׁשּום ּגזרה ,ְְִֵֵֵֶַַַָָָ
יֹום ׁשאחר ׁשּבת מּׁשּום ּגזרה אסּורה, - ׁשּבת ּבכל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנֹולדה

טֹוב.
.Îואפּלּו90ּוכׁשם לטלטלּה. אסּור ּכ לאכלה, ׁשאסּור ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

וכל הּכל, יּתרּו למחר ׁשהרי אסּורֹות; ּכּלן - ּבאלף ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻנתערבה
ּבטל אינֹו אלפים ּבאלף אפּלּו - מּתירין לֹו ׁשּיׁש .91ּדבר ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

טֹוב92הּׁשֹוחט ּביֹום -93ּתרנגלת ּגמּורֹות ּביצים ּבּה ּומצא ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(גמרא).68) ליה" חזי אורחים ליה ומיקלעי י"ג.69)"הואיל הלכה למעלה ראה מאליהם, לביתו במסכת70)שבאו משנה
ב'. עמוד כ"א דף ביום71)ביצה כשתייה שהיא לסיכה "מנין א'). עמוד פ"ו דף שבת (מסכת במשנה מצינו זה כעין ביטוי

בעצמותיו". וכשמן בקרבו כמים "ותבא י"ח) פסוק ק"ט פרק (תהלים שנאמר לדבר, זכר לדבר ראיה שאין פי על אף הכפורים,
כ"ב72) דף בפסחים שאמרו מה על מבוסס ודאי זה [אבל בידינו המצויים במדרשים ולא התלמודים בשני לא מצאנו לא זה דרש

קי"ג]. סימן יראים בספר מפורש וכן להנאה. ובין לאכילה בין הדיעות לכל נדרש ש"יאכל" ב' שבת73)עמוד (מסכת ירושלמי
לב שאל פילוסופיוס "חד ג') הלכה ג' סריספרק תראה אם לו, אמר לרחוץ? ואסור לשתות מותר סריסא, ללוי שאל אבלט קפרא, ר

יתפרצו שלא והכא א"ל תתפרץ, שלא לו אמר כלום? לה הוא ומכי לו אמר אין, – לו אמר לך? רע אינו שמא אשתך, עם מחבק
אבל מזונו, לצורך הוא וגם הוא מועט דדבר חששו לא לשתייה אבל כלל, לצורך שלא אף לחמם עצמם שירגילו חכמים (חששו
אשר אך – נאמר כבר והלא להם אמר משיב, אתה מה לנו – בקנה דחית לזה רבי תלמידיו, לו אמרו שיצא כיון לא), לרחיצה
הוא רבינו לדעת אבל התורה. מן איסורו זה ולפי נפש)". לכל שוה אינו גופו כל (ורחיצת לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל

מדרבנן. אלא אסור ואינו מרחץ גזירת הגאונים.74)משום בשם טוב75)הרי"ף ביום אבל התורה, מן לחמם אסור שבשבת
טוב. יום ערב על גזרו לא מדרבנן אלא איסורו אלא76)שאין לשבת טוב יום בין "אין ב': עמוד ל"ו דף ביצה מסכת משנה

בלבד". נפש דומים77)אוכל שהם מפני חכמים שאסרום דברים שיש א' הלכה שבת מהלכות כ"א בפרק רבינו בדברי מבואר
של עשה מצות משום התורה מן שאסורים גם ויש א'). הלכה כ"ד בפרק עוד שם (ועיין למלאכה מביאים שהם ויש למלאכה

ב'. הלכה עשור משביתת א' בפרק עוד ועיין היום. כל שבותים עושה אם כגון הלכה78)"תשבות", ג' פרק להלן רבינו כתב כן
אמר ד"ה א' עמוד ח' דף ביצה במסכת התוס' כתבו וכן טוב יום לצורך בתנור לאפות כדי מוקצה, שהוא האפר, לגרוף שמותר י'

נפש. אוכל לצורך טוב ביום מוקצה לטלטל שמותר יצחק הר"ר בשם יהודה דחמירא79)רב "שבת ב': עמוד ב' דף ביצה מסכת
מוקצה". לאסור יהודה כרבי לן סתם ביה, לזלזולי ואתי דקיל טוב יום מוקצה, להתיר שמעון כרבי לן סתם בה, לזלזולי אתי ולא

טוב.80) ביום אסור שמוקצה זו שלפני בהלכה האמור על ב'.81)מוסב עמוד י"ט דף שבת ביצה82)מסכת במסכת משנה
א'. עמוד י' חמור83)דף יותר איסורו טוב ביום ונולד בעולם היה שלא דבר אבל י"ב), הלכה ב' פרק (להלן כלים שברי [כמו

כאן]. בלח"מ ועיין א'), עמוד ב' דף ביצה (מסכת פרק84)ממוקצה (שמות דכתיב מאי רבה אמר ב': עמוד ב' דף ביצה מסכת
מכין וחול לשבת, מכין חול – יביאו" אשר את והכינו רש"י) חול, יום הוא ששי יום (וסתם הששי ביום "והיה ה') הלכה ט"ז

טוב". ליום מכינה שבת ואין לשבת, מכין טוב יום ואין רש"י) – שבת קרוי טוב יום (שגם טוב ביצה85)ליום (מסכת משנה
א'). עמוד ב' י"ח).86)דף הלכה למעלה (ראה מוקצה שעות87)ואינה וארבע עשרים התרנגולת במעי נגמרת ביצה שכל

שם). ביצה (מסכת העולם לאויר יציאתה ולפיכך88)לפני הכנה וצריכה היא חשובה טוב יום וסעודת הכנה אינה שבת והכנת
שם). (רש"י לשבת הדין והוא שייכא89)אסורה, ולא חשיבא, לא חול "סעודת כי אסרוה, לא טוב יום שלאחר חול ביום אבל

ביצה). מסכת בריש רש"י (ראה אוסרת" גוונא כהאי שמים בידי הכנה ואין הזמנה, "אחד90)בה ב' עמוד ג' דף ביצה מסכת
המטה כרעי בה לסמוך ולא הכלי, את בה לכסות לא אותה, מטלטלין אין טוב, ביום שנולדה ביצה ואחד בשבת, שנולדה ביצה

אסורות". כולן באלף נתערבה ואם ב'):91)– פסוק כ"ג פרק (שמות שכתוב מפני בשנים, אחד בטל התורה שמן פי על "ואף
באיסור יאכלנו לא ביטול, בלי זמן לאחר מתירין לו ויש הואיל כאן, חכמים החמירו – להטות" רבים ביטול""אחרי ידי על

ב'.92)(רש"י). עמוד ב' דף ביצה נולדה93)מסכת שלא כיון טוב ליום משבת הכנה כאן שאין השבת אחר הוא אם אפילו
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טֹוחנין33ּבֹוררין מרּקדין34ולא ולא החּטים טֹוב;35את ּביֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַַֹֹ
ואין טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹותן אפׁשר ּבהם וכּיֹוצא אּלּו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּכל

חּסרֹון. ולא הפסד ְְְִֵֶָָֹּבכ
.Áלׁשין ׁשאם36אבל טֹוב; ּביֹום ּומבּׁשלין וׁשֹוחטין ואֹופין ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָ

הפסד ּבכ יׁש מּבערב, אּלּו ׁשאין37עׂשה טעם. חסרֹון אֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
מאמׁש ׁשּנאפה ּכלחם הּיֹום ׁשּבּׁשל ּתבׁשיל אֹו חם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָלחם
ּכבׂשר הּיֹום ׁשּנׁשחט ּבׂשר ולא מאמׁש, ׁשּנתּבּׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוכתבׁשיל

מכׁשירי וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאמׁש, אכל38ׁשּנׁשחט ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ּביֹום אֹותן עֹוׂשין - מּבערב נעׂשּו אם חּסרֹון ּבהן ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנפׁש,

ּתבלין ׁשחיקת ּכגֹון ּבהן.39טֹוב, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶַַָָ
.Ëולא40אין ּבחל, ּׁשּיאכל מה טֹוב ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹ

ּבּה להנֹות ּכדי אּלא אכילה לצר ׁשהיא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻהּתרה
עׂשה טֹוב. מּתר41ּביֹום - והֹותיר טֹוב, ּביֹום לאכל ּכדי ְְְְֱִֵֶָָָֹֻ

ּבחל. הּמֹותר ְֱֶַָֹֹלאכל
.Èּבׂשר42ממלאה קדרה צריכה43אּׁשה ׁשאינּה אףֿעלּֿפי , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ממּלא אחת. לחתיכה מים,44אּלא ׁשל חבית נחּתֹום ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
אּׁשה ּוממלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
אחד; לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה אףֿעלּֿפי ּפת, ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּתּנּור

יפה45ׁשּבזמן נאפת היא ּבּתּנּור מרּבה ּומֹולח46ׁשהּפת .47 ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻ
צרי ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי אחת, ּבבת ּבׂשר חתיכֹות ּכּמה ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָאדם

אחת לחתיכה ּבזה.48אּלא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
.‡Èאֹו49המבּׁשל בּיֹום, ּבֹו לאכל ּכדי טֹוב ּביֹום האֹופה אֹו ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹ

זה הרי - והּפת הּתבׁשיל ונׁשאר ּבאּו, ולא אֹורחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּזּמן

ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין למחר, לאכל ׁשּלא50מּתר ּובלבד ; ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻ
יֹום51יערים ׁשאחר ּבׁשּבת ואפּלּו אסּור, - הערים ואם . ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָ

הּמזיד מן יֹותר ּבמערים ׁשהחמירּו מּפני .52טֹוב; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַ
.·Èמסּכנת53מי ּבהמה ּלֹו אֹותּה54ׁשהיתה יׁשחט לא - ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּיכֹול יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּכזית55ּביֹום מּמּנה 56לאכל ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּׁשּיאכל57צלי מה טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָֹֹּבחל.
.‚Èּומבּׁשלין אֹופין אֹו58אין ּכּותים להאכיל ּכדי טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֵַַ

לכּותים, ולא לכם - לכם יעׂשה לבּדֹו הּוא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכלבים;
לכלבים ולא ּבׁשּבת59לכם הּכּותי את מזּמנין לפיכ ואין60. , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

אם אבל ּבׁשבילֹו. ירּבה ׁשּמא ּגזרה טֹוב, ּביֹום אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָמזּמנין
ׁשּכבר אֹוכלין, ּׁשהן מה עּמהן אֹוכל - מאליו הּכּותי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבא

ֱִָהכינּוה.
.„Èמּתר61ּבהמה - יׂשראל ׁשל וחציּה ּכּותי ׁשל ׁשחציּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻ

ּבׂשר ּכזית מּמּנה לאכל אפׁשר ׁשאי טֹוב; ּביֹום ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלׁשחטּה
- ליׂשראל וחציּה לכּותים ׁשחציּה עּסה אבל ׁשחיטה. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלא

ּבני הּבצק. לחּלק ׁשּיכֹול מּפני אֹותּה, לאפֹות החיל62אסּור ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אם טֹוב, ּביֹום ּפת להם לעׂשֹות ליׂשראל קמח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּו
לאפֹותֹו מּתר - מקּפידין אין לתינֹוק מּמּנה ּפת ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָֻּכׁשּנֹותנין

עּסת לתינֹוק. ראּוי ופת ּפת ׁשּכל טֹוב; ּביֹום הּכלבים,63להן ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
אֹוכליןּבזמן נאפית64ׁשהרֹועים - טֹוב.65מּמּנה ּביֹום ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָ
.ÂËלחל66המבּׁשל להּניח אֹו לּבהמה אֹו לכּותים טֹוב ּביֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹ

אֹורחים לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; אינֹו ּתבׁשיל67- אֹותֹו היה , ְְִִִֵֶֶַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

במשנה.33) ב' עמוד י"ד דף א'.34)שם עמוד י"ד דף ב'.35)שם עמוד כ"ט דף שם בנפה, דף36)לנפות שבת מסכת
א'. עמוד כן37)קל"ד פי על ואף יומן, בני כשהן יותר, וטעימים יפין והירקות הפירות גם הרי כי זה, טעם על חולק הראב"ד

טוב. ביום וירקות פירות לתלוש התירו יהודה.38)לא כר' ב' עמוד כ"ח דף ביצה אלא39)מסכת אוכל עצמם התבלין שאין
י'. הלכה ד' פרק להלן הראב"ד בהשגת ועיין נפש, אוכל מכשירי הם ולפיכך באו האוכל את דף40)להכשיר פסחים מסכת

ט"ו. הלכה להלן וראה ב' עמוד ב'.41)מ"ו עמוד ט"ו דף ביצה מסכת במשנה זה א'.42)כעין עמוד י"ז דף ביצה מסכת
להלן).43) (ראה מלאה כשהקדרה האש על לצורך44)ונותנת במיוחד טורח ואינו הכל, את עושה הוא אחת שבטירחא לפי

כנ"ל. וקדרה באשה הדין והוא (רש"י). אין45)חול מלא, שהוא ומתוך בדפנותיהם. הפת מדבקים והיו קטנים היו תנוריהם
תק"ז). סימן חיים אורח ערוך (שלחן יפה נאפה והפת להתפשט, לחומו אפילו46)מקום זה ולפי שם. אלעזר בן שמעון ר' כדעת

בו כשיש יותר שמן שהתבשיל בשר, להוסיף שמותר בקדירה, הדין הוא זה שלפי הרשב"א וכתב מותר. לחוד בתנור פת כל נותן
בשר. ב'.47)הרבה עמוד י"א דף ביצה (רש"י).48)מסכת לכולן אחת ב'.49)שטירחא עמוד י"ז דף ביצה מסכת

לאכלו.50) מותר לשבת ונשאר ביום לבו שבשלו וכאן ו', בפרק להלן כמבואר תבשילין, עירוב בלי לשבת טוב מיום לבשל שאסור
(רש"י).51) לשבת" ויותירם אחרים תבשילין ויבשל אורחים, להזמין צריך אני עוד לומר יערים לא טוב, יום לצורך שבישל "לאחר
סבור52) מערים אבל – ושב לבו אל משים עצמו והוא הימנו, למדים אחרים ואין חכמים, דברי על לעבור הוא רשע מזיד "שאלו

(רש"י). רבנן" קנסוהו לפיכך – הימנו למדים ואחרים בו, לחזור לבו אל ישיב לא הלכך בהיתר, ביצה53)לעשות במסכת משנה
א'. עמוד כ"ה (רש"י).54)דף שוחט" הוא הפסדו מחמת אלא סעודתו, סעד שכבר לבשר, צריך ואינו תמות, שמא ירא "שהוא

המגיד).55) (הרב ממונו הפסד משום התירו אוכל, שאינו אף טוב, ביום ממנו לאכול שהות יכול56)שיש כזית אותו ומשום
אם אלא לשחוט אסור בריאה בהמה אבל זאת, התירו במסוכנת ודוקא שחיטה. בלא בשר לכזית אפשר אי כי הבהמה את לשחוט

(מ"מ). טוב ביום לאכלה רוצה ישראל).57)כן (תפארת הדחה ולא מליחה לא צריך ואין מהר, דף58)שמתבשל ביצה מסכת
גוים. לצורך לעשותה שאסור – נפש אוכל מלאכת לכל הדין והוא ב' עמוד "לבהמה".59)כ"א הגירסא: שאין60)בכ"י

בשבילו. שיבשל א'.61)לחוש עמוד כ"א דף ביצה כמבואר62)מסכת טוב, ביום הפת את להם לאפות שאסור הרי"ף דעת
לבני פת לאפות זו, למלאכה יורדים אנו אונס שמתוך שמאחר סובר ורבינו טוב, ביום הנכרי את מזמנין שאין זו, שלפני בהלכה
לצרכם אפייתנו עיקר להיות מתפשטת דעתנו אין לנו, המזומן את ולוקחין בתינו לתוך ירדו הם להם נעשה לא ואם הנכרים, חיל

רבינו. לדעת הסכים הראב"ד וגם (מאירי) התינוק לצורך אלא כ"א63)הם דף ביצה במסכת והובאה א' פרק חלה במסכת משנה
א'. אדם.64)עמוד לאכילת ראויה והיא מועט שבה הבצק65)שהמורסן את לחלק לו שאפשר פי על ואף הרועים. חלק משום

מסכת (גמרא לחוד הרועים בשביל אופה כאילו זה הרי נבילה בבשר הכלבים את לפייס שאפשר כיון – י"ד) הלכה למעלה (ראה
שם). ב'.66)ביצה עמוד מ"ו דף פסחים (רש"י).67)מסכת היום זה פת צריכים שיהיו

aeh mei zziay zekld - xii` e"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

להן מּמּנּו68ראּוי להאכיל מּתר - והֹותיר לנפׁשֹו עׂשה . ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻ
ולּבהמה.69לּכּותים ְְְִִֵָ

.ÊËּוׁשתּיה70רחיצה אכילה ּבכלל הן הרי - ,71וסיכה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָ
נפׁש לכל יאכל אׁשר א ׁשּנאמר: טֹוב; ּביֹום אֹותן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָועֹוׂשין

הּגּוף ׁשּצרי לכל ורֹוחץ72- טֹוב, ּביֹום חּמין מחּמין ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
ּגזרת מּׁשּום אסּור, - ּגּופֹו ּכל אבל ורגליו; ידיו ּפניו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּבהן

וחּמין73מרחץ ּכל74. ּבהן רֹוחץ - טֹוב יֹום מערב ׁשהּוחּמּו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבלבד ּבׁשּבת אּלא זה ּדבר על גזרּו ׁשּלא טֹוב; ּביֹום .75ּגּופֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹ

.ÊÈּבׁשּבת76ּכל דֹומה77ׁשאסּור ׁשהּוא מּׁשּום ּבין - ְִֵֶֶֶַָָֹ
- ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבין מלאכה, לידי מביא אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָלמלאכה
אכילה צר ּבֹו היה ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום אסּור הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָֹהרי
ּכמֹו טֹוב, ּביֹום מּתרים ׁשהם דברים אֹו ּבּה, ְְְְִִֵֵֶַָָָֻוכּיֹוצא
אסּור - ּבׁשּבת לטלטלֹו ׁשאסּור וכל אּלּו. ּבהלכֹות ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיתּבאר

אכילה לצר אּלא טֹוב, ּביֹום וכל78לטלטלֹו ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹ
ּׁשאין מה טֹוב ּביֹום ויׁש טֹוב. ּביֹום מּתר - ּבׁשּבת ְְְְֵֵֶֶַַָָָֻֻׁשּמּתר
ּומּתר טֹוב ּביֹום אסּור ׁשהּמקצה מקצה, אּסּור ְְְְִֶֶֶַַָָָֻֻֻּבׁשּבת:

מּפני הּמקצה,79ּבׁשּבת; ּבֹו אסרּו מּׁשּבת, קל טֹוב ׁשּיֹום ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ּבֹו. לזלזל יבֹוא ְְֵֶַָָׁשּמא

.ÁÈ?העֹומד81ּתרנגלת80ּכיצד וׁשֹור ּביצים, לגּדל העֹומדת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אּלּו ּכל - לסחֹורה העֹומדין ּופרֹות ,ׁשֹוב ויֹוני ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָלחריׁשה,
עד טֹוב, ּביֹום מהן לאכל ואסּור הן, מקצה ּבהן ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻוכּיֹוצא

לאכילה עליהם ויחׁשב מּבערב אֹותם ּבׁשּבת82ׁשּיכין אבל . ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשהּמקצה ּוכׁשם הכנה. צרי ואינֹו ׁשּבת, אצל מּוכן הּכל -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

הּנֹולד ּכ טֹוב, ּביֹום אסּור.83אסּור ְַָָָָ
.ËÈיֹום84חל אין אבל טֹוב; ליֹום מכין וחל לׁשּבת, מכין ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹ

לפיכ טֹוב. ליֹום מכינה ׁשּבת ולא לׁשּבת, מכין ,85טֹוב ְְְְְִִִֵַַָָָָֹ
ואףֿעלּֿפי אסּורה, - הּׁשּבת אחר טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולדה ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָּביצה

לאכילה עֹומדת ּומאמׁש86ׁשהּתרנגלת הֹואיל נגמרה87; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
טֹוב ליֹום אֹותּה מכין ׁשּבת נמצא ּבכל88הּביצה, ואסרּוה . ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָ

טֹוב ּביצה89יֹום וכן ׁשּבת. ׁשאחר טֹוב יֹום מּׁשּום ּגזרה ,ְְִֵֵֵֶַַַָָָ
יֹום ׁשאחר ׁשּבת מּׁשּום ּגזרה אסּורה, - ׁשּבת ּבכל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנֹולדה

טֹוב.
.Îואפּלּו90ּוכׁשם לטלטלּה. אסּור ּכ לאכלה, ׁשאסּור ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

וכל הּכל, יּתרּו למחר ׁשהרי אסּורֹות; ּכּלן - ּבאלף ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻנתערבה
ּבטל אינֹו אלפים ּבאלף אפּלּו - מּתירין לֹו ׁשּיׁש .91ּדבר ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

טֹוב92הּׁשֹוחט ּביֹום -93ּתרנגלת ּגמּורֹות ּביצים ּבּה ּומצא ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
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(גמרא).68) ליה" חזי אורחים ליה ומיקלעי י"ג.69)"הואיל הלכה למעלה ראה מאליהם, לביתו במסכת70)שבאו משנה
ב'. עמוד כ"א דף ביום71)ביצה כשתייה שהיא לסיכה "מנין א'). עמוד פ"ו דף שבת (מסכת במשנה מצינו זה כעין ביטוי

בעצמותיו". וכשמן בקרבו כמים "ותבא י"ח) פסוק ק"ט פרק (תהלים שנאמר לדבר, זכר לדבר ראיה שאין פי על אף הכפורים,
כ"ב72) דף בפסחים שאמרו מה על מבוסס ודאי זה [אבל בידינו המצויים במדרשים ולא התלמודים בשני לא מצאנו לא זה דרש

קי"ג]. סימן יראים בספר מפורש וכן להנאה. ובין לאכילה בין הדיעות לכל נדרש ש"יאכל" ב' שבת73)עמוד (מסכת ירושלמי
לב שאל פילוסופיוס "חד ג') הלכה ג' סריספרק תראה אם לו, אמר לרחוץ? ואסור לשתות מותר סריסא, ללוי שאל אבלט קפרא, ר

יתפרצו שלא והכא א"ל תתפרץ, שלא לו אמר כלום? לה הוא ומכי לו אמר אין, – לו אמר לך? רע אינו שמא אשתך, עם מחבק
אבל מזונו, לצורך הוא וגם הוא מועט דדבר חששו לא לשתייה אבל כלל, לצורך שלא אף לחמם עצמם שירגילו חכמים (חששו
אשר אך – נאמר כבר והלא להם אמר משיב, אתה מה לנו – בקנה דחית לזה רבי תלמידיו, לו אמרו שיצא כיון לא), לרחיצה
הוא רבינו לדעת אבל התורה. מן איסורו זה ולפי נפש)". לכל שוה אינו גופו כל (ורחיצת לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל

מדרבנן. אלא אסור ואינו מרחץ גזירת הגאונים.74)משום בשם טוב75)הרי"ף ביום אבל התורה, מן לחמם אסור שבשבת
טוב. יום ערב על גזרו לא מדרבנן אלא איסורו אלא76)שאין לשבת טוב יום בין "אין ב': עמוד ל"ו דף ביצה מסכת משנה

בלבד". נפש דומים77)אוכל שהם מפני חכמים שאסרום דברים שיש א' הלכה שבת מהלכות כ"א בפרק רבינו בדברי מבואר
של עשה מצות משום התורה מן שאסורים גם ויש א'). הלכה כ"ד בפרק עוד שם (ועיין למלאכה מביאים שהם ויש למלאכה

ב'. הלכה עשור משביתת א' בפרק עוד ועיין היום. כל שבותים עושה אם כגון הלכה78)"תשבות", ג' פרק להלן רבינו כתב כן
אמר ד"ה א' עמוד ח' דף ביצה במסכת התוס' כתבו וכן טוב יום לצורך בתנור לאפות כדי מוקצה, שהוא האפר, לגרוף שמותר י'

נפש. אוכל לצורך טוב ביום מוקצה לטלטל שמותר יצחק הר"ר בשם יהודה דחמירא79)רב "שבת ב': עמוד ב' דף ביצה מסכת
מוקצה". לאסור יהודה כרבי לן סתם ביה, לזלזולי ואתי דקיל טוב יום מוקצה, להתיר שמעון כרבי לן סתם בה, לזלזולי אתי ולא

טוב.80) ביום אסור שמוקצה זו שלפני בהלכה האמור על ב'.81)מוסב עמוד י"ט דף שבת ביצה82)מסכת במסכת משנה
א'. עמוד י' חמור83)דף יותר איסורו טוב ביום ונולד בעולם היה שלא דבר אבל י"ב), הלכה ב' פרק (להלן כלים שברי [כמו

כאן]. בלח"מ ועיין א'), עמוד ב' דף ביצה (מסכת פרק84)ממוקצה (שמות דכתיב מאי רבה אמר ב': עמוד ב' דף ביצה מסכת
מכין וחול לשבת, מכין חול – יביאו" אשר את והכינו רש"י) חול, יום הוא ששי יום (וסתם הששי ביום "והיה ה') הלכה ט"ז

טוב". ליום מכינה שבת ואין לשבת, מכין טוב יום ואין רש"י) – שבת קרוי טוב יום (שגם טוב ביצה85)ליום (מסכת משנה
א'). עמוד ב' י"ח).86)דף הלכה למעלה (ראה מוקצה שעות87)ואינה וארבע עשרים התרנגולת במעי נגמרת ביצה שכל

שם). ביצה (מסכת העולם לאויר יציאתה ולפיכך88)לפני הכנה וצריכה היא חשובה טוב יום וסעודת הכנה אינה שבת והכנת
שם). (רש"י לשבת הדין והוא שייכא89)אסורה, ולא חשיבא, לא חול "סעודת כי אסרוה, לא טוב יום שלאחר חול ביום אבל

ביצה). מסכת בריש רש"י (ראה אוסרת" גוונא כהאי שמים בידי הכנה ואין הזמנה, "אחד90)בה ב' עמוד ג' דף ביצה מסכת
המטה כרעי בה לסמוך ולא הכלי, את בה לכסות לא אותה, מטלטלין אין טוב, ביום שנולדה ביצה ואחד בשבת, שנולדה ביצה

אסורות". כולן באלף נתערבה ואם ב'):91)– פסוק כ"ג פרק (שמות שכתוב מפני בשנים, אחד בטל התורה שמן פי על "ואף
באיסור יאכלנו לא ביטול, בלי זמן לאחר מתירין לו ויש הואיל כאן, חכמים החמירו – להטות" רבים ביטול""אחרי ידי על

ב'.92)(רש"י). עמוד ב' דף ביצה נולדה93)מסכת שלא כיון טוב ליום משבת הכנה כאן שאין השבת אחר הוא אם אפילו



aehפו mei zziay zekld - xii` e"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאינֹו ודבר ּתמיד, מצּוי ּדבר זה ׁשאין מּתרֹות; אּלּו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻהרי
ּבֹו גזרּו לא - ּבעלמא אקראי אּלא .94מצּוי ְְְְֶַַָָָָָֹ

.‡Îׁשני95זה מאּלּו טֹוב יֹום ּכל לארץ ּבחּוצה עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
הּוא מנהג - הּוא,96ימים סֹופרים מּדברי ׁשני טֹוב ויֹום . ְְְְִִִִִִֵֵָָ

יׂשראל ארץ ּבני עֹוׂשין ואין ּבּגלּות. ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברים
קּדּוׁש ּובהלכֹות ּבלבד. הּׁשנה ּבראׁש אּלא טֹובים, ימים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשני
עֹוׂשין טעם זה ּומאי זה, מנהג עּקר נבאר זה מּספר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהחדׁש

מקֹום ּבכל ימים ׁשני הּׁשנה .97ראׁש ְְִֵַָָָָָֹ
.·Îטֹוב ּכל98יֹום סֹופרים, מּדברי ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְִִִִִֵֵֶַַָׁשני,

המחּלל וכל ּבּׁשני. אסּור - ּבראׁשֹון ׁשאסּור טֹוב99ּדבר יֹום ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּׁשנה ראׁש ׁשל ואפּלּו מּׁשּום100ׁשני, ׁשהּוא ּבדבר ּבין - ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבמלאכה101ׁשבּות ּבין לּתחּום102, חּוץ ׁשּיצא ּבין מּכין103, - ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
מרּדּות מּכת מנּדין104אֹותֹו אֹו אם105, מן106אֹותֹו, יהיה לא ְְְִִִִֶַַַַֹ

ּוכׁשם107הּתלמידים ותענית,108. ּבהסּפד אסּור ׁשהראׁשֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבׂשמחה לענין109וחּיב אּלא הפרׁש, ּביניהן ואין הּׁשני. ּכ - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבלבד. ְִֵַמת

.‚Î?ּבקבּורתֹו110ּכיצד יתעּסקּו ראׁשֹון טֹוב ּביֹום - הּמת ְְְְִִִֵֵַַַָ
ׁשני111הּכּותים טֹוב ּוביֹום ועֹוׂשין112, יׂשראל. ּבֹו יתעּסקּו ְְְְְִִִִִֵֵַַָ

ּוקציצת הּתכריכין ּותפירת הּמּטה עׂשּית ּכגֹון צרכיו, ּכל ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָלֹו
ּכחל הּמת לגּבי ׁשני טֹוב ׁשּיֹום ּבזה; ּכּיֹוצא וכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּבׂשמים
הּׁשנה. ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ואפּלּו חׁשּוב, ְֲִִִִֵֶַַָָָָֹהּוא

.„Î,הן קדּׁשֹות ׁשּתי - ּגלּיֹות ׁשל אּלּו טֹובים ימים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֻֻׁשני
אחד ּכיֹום טֹוב113ואינן ּביֹום מקצה ׁשהיה ּדבר ,לפיכ . ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֻ

זה הרי - לּׁשני אֹותֹו הכין אם ּבראׁשֹון, ׁשּנֹולד אֹו ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָראׁשֹון
ּכיצד?114מּתר ּב115. ׁשּנֹולדה ּבּׁשני.ּביצה ּתאכל - ראׁשֹון ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ

ׁשּנּצֹודּו ועֹוף המחּבר116חּיה ּדבר ּבּׁשני. יאכלּו - ּבראׁשֹון ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
וכן ּבּׁשני. יאכל - ּבראׁשֹון ׁשּנעקר לכחל117לּקרקע מּתר ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

חלי ׁשם ׁשאין ואףֿעלּֿפי ׁשני, טֹוב ּביֹום העין ּבּמה118את . ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָָֻּדברים

הן אחת קדּׁשה - הּׁשנה ראׁש ׁשל הן119ימים אחד ּוכיֹום , ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אבל ּבלבד, הּמת לענין אּלא הּדברים, אּלּו לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָחׁשּובים

בּׁשני אסּורה - הּׁשנה ראׁש ׁשל ּבראׁשֹון ׁשּנֹולדה .120ּביצה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
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שם). ותוספות (רש"י ב').94)כדרכה עמוד ב' דף ביצה (מסכת רבנן" בה גזרו לא שכיחא דלא דף95)"מילתא ביצה מסכת
א'. עמוד עליהם:96)ד' המנדים דברים וארבעה עשרים ברשימת י"ד הלכה תורה תלמוד מהלכות ו' בפרק גם רבינו כתב כן

סופרים. מדברי שאינו הרי מנהג". שהוא פי על אף גלויות של שני טוב יום המחלל י"א – סופרים מדברי אחד בדבר המזלזל "ה'
הדבר וביאור ו'. הלכה החודש קידוש מהלכות ה' בפרק כתב וכן הוא" סופרים מדברי שני טוב "ויום רבינו כתב בסמוך ואילו
עמוד ד' דף ביצה (מסכת שאמרו כמו במנהג התחיל שני טוב יום עיקר שכל י"ד) הלכה מת"ת ו' (בפרק משנה הלחם שכתב כמו
לפנינו והרי כנ"ל, אבותינו מנהג יבטלו שלא חכמים תקנו הראייה פי על הקידוש שבטל ולאחר אבותיכם" במנהג "הזהרו ב')
חומרת התקנה, מצד שבא היום, של שני טוב ליום חכמים נתנו לא מנהג היה הדבר עיקר שכל מכיון אבל סופרים. מדברי תקנה

שם). משנה לחם (ראה הקדום המנהג על אותה העדיפו ולא הראייה,97)יתר פי על קובעין שהיו בזמן השנה, ראש של טוב "יום
השלוחין שאין החדש את דין בית בו שקבעו יום יודעין היו שלא לפי מספק, ימים שני אותו עושים ישראל ארץ בני רוב היו
השנה ראש של טוב יום עושין היו רבות פעמים דין, בית מקום שהוא עצמה, בירושלים אפילו אלא עוד ולא טוב. ביום יוצאין
עושים והיו והואיל קדש. ולמחר קדש לעדים שמצפין יום באותו היו נוהגין שלושים, יום כל העדים באין היו לא שאם ימים, שני
על שקובעים הזה בזמן ימים שני תמיד אותו ישראל ארץ בני אפילו עושים שיהו התקינו הראייה, בזמן ואפילו ימים שני אותו

דביצה. א' בפרק אלפס רב כתב וכן ז'). הלכה ה' פרק החודש קדוש בהלכות (רבינו ב'.98)החשבון" עמוד ד' דף ביצה מסכת
י"ד.99) הלכה ו' פרק תורה תלמוד בהלכות רבינו שכותב מה שני100)ראה כשעשו הראייה פי על מקדשים שהיו [שבזמן

עד לקבלם הספיקו ולא לערב סמוך באו שהעדים כגון העיקר היה השני והיום ימים שני אותו שעשו מקרים גם היו בספק ימים
השנה ראש של טובים ימים ששני ב') עמוד ה' דף ביצה (מסכת אמרו זה שמטעם קודש ראשון ביום גם נהגו כן פי על ואף למחר
העובר והרי התורה מן עיקרו השנה ראש של שני טוב שיום ונמצא כ"ד), הלכה בסמוך (עיין להם אחת וקדושה אחד כיום הם
שאף רבינו ומשמיענו תצ"ו) סימן או"ח הב"י שכתב (כמו אותו מנדים אין מדרבנן אלא איסורו שאין דבר על ראשון טוב ביום

משנה]. לחם ועיין שבות, משום שהוא בדבר חיללו אם אפילו ר"ה של שני טוב יום חילל אם אותו מנדים כן פי מבואר101)על
כ"א. פרק שבת שבת.102)בהלכות מהלכות ז' בפרק מנויות המלאכות כ"ז.103)כל פרק מענישין104)שם דין שבית עונש

שיראו". מה "כפי ד') הלכה עדות מהלכות י"ח (בפרק רבינו ולשון שיעורו, נתפרש ולא דרבנן, איסור על העובר לשון105)את
ופירושו וכדומה, שבקדושה, דבר לכל אותו מצרפין ואין אמותיו, בארבע יושבין אין הקהל, מן אותו שמבדילין והבדלה, ריחוק

ד'. הלכה תורה תלמוד מהלכות ז' פרק רבינו בדברי א'.106)ראה עמוד נ"ב דף פסחים נותנים107)מסכת התורה כבוד מפני
קל. עונש א'.108)עליו עמוד ח' דף קטן ו'.109)מועד פרק להלן א'.110)ראה עמוד ו' דף ביצה ולא111)מסכת

הוא טוב שיום לפי טוב, יום דוחה אינו - ט"ו), פרק סנהדרין (הלכות רבינו שביאר כמו היא, מצוה מת, שקבורת ואף ישראל.
לקוברו ודוקא תקכ"ו). סימן חיים אורח אברהם (מגן ועשה תעשה לא דוחה עשה ואין א'), בהלכה למעלה (ראה תעשה ולא עשה
חיים אורח ערוך (שלחן ישראל ידי על מותר בקבר ולשומו להוציאו לטהרו, מים לו ולחמם להלבישו אבל ישראל ידי על אסור

תקכ"ו). ב'.112)סימן עמוד ד' דף ביצה הוא.113)מסכת חול מהם אחד נפשך ממה כן ואם ימים, שני עושים מספק שהרי
טוב.114) ליום מכין וחול חול, היה אתמול כן אם טוב, יום היום ואם ומותר, חול היום הרי קודש היה הראשון היום שאם
ב'.115) עמוד ד' דף ביצה א'.116)מסכת עמוד כ"ד דף א'.117)שם עמוד כ"ב דף כל118)שם אבל קצת, בעינו שחש

שני. טוב ביום רק התירו לא לכן בריא, (הר"ן).119)גופו ארוך אחד יום חומר עליו הטילו ד'120)חכמים דף ביצה מסכת
א'. עמוד

aeh mei zziay zekld - xii` e"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ונֹולדה121וכן טֹוב, ליֹום הּסמּוכה ׁשּבת . ְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ
ואפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׁשני. אסּורה - מהן ּבאחד ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּביצה

לֹו. הּסמּוכה ּבּׁשּבת ּתאכל לא - ׁשני ּביֹום ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹנֹולדה

ׁשני 1ּפרק
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מקצה.‡. ׁשהּוא מּפני אסּור, - טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולד ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻאפרֹוח
- לאכילה עֹומדת אּמֹו היתה אם טֹוב, ּביֹום ׁשּנֹולד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָועגל
היה אּמֹו, ׁשחט ואּלּו אּמֹו, ּגּבי על מּוכן ׁשהּוא מּפני ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻמּתר,

נֹולד. ׁשּלא אףֿעלּֿפי טֹוב ּביֹום מּתר ׁשּבמעיה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻזה
ולנֹות·. ּובאֹות לּתחּום, חּוץ ורֹועֹות ׁשּיֹוצאֹות ְְְְְֵֶַָָּבהמֹות

וׁשֹוחטין מהן ולֹוקחין מּוכנין, אּלּו הרי - הּתחּום ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָּבתֹו
ּבאּו אם לּתחּום, חּוץ ולנֹות הרֹועֹות אבל טֹוב. ּביֹום ְְְֲִַָָָָָאֹותן

אין - טֹוב מקצין,ּביֹום ׁשהן מּפני טֹוב; ּביֹום אֹותן ׁשֹוחטין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָֻ
עליהם. העיר אנׁשי ּדעת ְְֲִֵֵֵֶַַַָואין

הֹואיל‚. - טֹוב ּביֹום מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת ְְֱִִֵֶֶַַָָָוכן
ּביֹום לׁשחטּה אסּור טֹוב, יֹום מערב עליה דעּתֹו היתה ְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָֹולא
ּגזרה טֹוב, ּביֹום קדׁשים מּומי לראֹות אסּור ,לפיכ ְְְְִִִֵֵָָָָָטֹוב.
אבל ּבּיֹום. ּבֹו לׁשחט זה ויבֹוא ּבמּומן, החכם יּתירם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּמא
אֹוסר. אֹו מּתיר ּולמחר טֹוב, יֹום מערב הּמּום הּוא ְִֵֵֶֶֶַַָָרֹואה

מבּקרים„. ואין מּוכן. זה הרי - עּמֹו ּומּומֹו ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבכֹור
הרי - והּתירֹו ּובּקרֹו מּומֹו וראה עבר ואם טֹוב. ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵַָָָאֹותֹו
ּפרנסה לֹו עֹוׂשה - לבֹור ׁשּנפל ּבכֹור ואֹוכל. ׁשֹוחט ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָזה
ראּוי ׁשאינֹו מּפני להעלֹותֹו, יכֹול אינֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּבמקֹומֹו;
מעלה - לבֹור ׁשּנפלּו ּבנֹו ואת אֹותֹו טֹוב. ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶַָָלׁשחיטה
ּומעלה ּומערים ׁשֹוחטֹו, ואינֹו לׁשחטֹו, מנת על הראׁשֹון ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָאת
ׁשּירצה; מהן זה אי את וׁשֹוחט לׁשחטֹו, מנת על הּׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאת
ׁשּנפלה חּלין ּבהמת להערים. הּתירּו חּיים ּבעלי צער ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמּׁשּום
- ּבדיקה צריכה היא והרי לעת, מעת ועמדה הּגג, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמן
ּכׁשרה ׁשּתּמצא אפׁשר ותּבדק, טֹוב ּביֹום אֹותּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשֹוחטין

ְֵֵָותאכל.
ואין‰. מּוכנין, אּלּו הרי - ׁשּבּבית ויֹונים ותרנגֹולין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאּוזין

ׁשּקּננּו וצּפרים עלּיה ויֹוני ׁשֹוב יֹוני אבל זּמּון. ְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֶָָָצריכין
לזּמן וצרי מקצה. אּלּו הרי - ּובפרּדס ּבכירה אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻּבטפיחין
לנענע. צרי ואינֹו נֹוטל; אני ואּלּו אּלּו ולֹומר: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּבערב

.Âּולבנים לבנים ּבמקֹום ׁשחרים ּומצא ּולבנים, ׁשחרים ְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָֹֹזּמן
ׁשּזּמן אֹותן ׁשּמא אֹומר: ׁשאני אסּורים; - ׁשחרים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹּבמקֹום
זּמן אסּור. - מּוכן ספק וכל הן, אחרים ואּלּו להן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָָּפרחּו

ה - ׁשלׁשה ּומצא -ׁשנים ׁשנים ּומצא ׁשלׁשה אסּור. ּכל ְְְְִִַַַָָָָָָָֹ
ּבּקן ׁשם אין אם הּקן, לפני ּומצא הּקן ּבתֹו זּמן ְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֻמּתרין.
אחר קן ׁשם ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי לפרח, יכֹולין ואינן הן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאּלא
ׁשאין מּתרין; אּלּו הרי - אּמה חמּׁשים ּבתֹו זוית ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבקרן

ּבׁשוה. קּנֹו ּכנגד אּלא מדּדה ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָהמדּדה
.Êׁשּבביברין ועֹוף חּיה וכן ּגדֹולים, ׁשּבביברין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּדגים

מצּודה הבא ׁשאֹומרים: עד צידה, מחּסר ׁשהּוא ּכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻּגדֹולים:

ואם טֹוב; ּביֹום אֹותן צדין ואין מקצה, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֻּונצּודּנּו
מּוכן, זה הרי - מצּודה צרי ׁשאינֹו וכל יאכלּו. לא - ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹצד
ׁשּקּננה חּיה וכן אֹותֹו. ואֹוכלין טֹוב ּביֹום אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָָוצדין
צריכין ׁשאינן קטּנים, ּכׁשהן ילדיה - לעיר הּסמּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבפרּדס

עליהן. ׁשּדעּתֹו מּפני זּמּון, צריכים אינם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָצידה,
.Á- טֹוב יֹום מערב ׁשּפרסן ודגים, ועֹופֹות חּיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָמצּודֹות

מערב ׁשּנּצֹודּו יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום מהן יּטל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא
הׁשּכים ּולמחר טֹוב, יֹום מערב הּמים אּמת הּסֹוכר טֹוב. ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָיֹום
יֹום מערב נּצֹודּו ׁשּכבר מּתרין; אּלּו הרי - ּדגים ּבּה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּומצא

מּוכנין. הן והרי ֲִֵֵַָטֹוב,
.Ëמּמקֹום נֹוטל - ונפחת מּוכנין, ּפרֹות מלא ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּבית

הּׁשביעית, ּבּׁשנה טֹוב יֹום מערב הּמקצה על העֹומד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּפחת.
ּכאן ועד מּכאן ויאמר: ׁשּירׁשם צרי - הפקר הּפרֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּכל

יּטל. לא - רׁשם לא ואם נֹוטל. ְֲִִִֵַָֹֹֹאני
.Èמאֹותֹו יׁש אם טֹוב: ּביֹום ליׂשראל ּתׁשּורה ׁשהביא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָּכּותי

דגים אֹו עֹופֹות אֹו חּיה ׁשהביא אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמין
וימּתין לערב, עד אסּורין אּלּו הרי - ּבּיֹום ּבֹו לצּודן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאפׁשר
לערב ּבֹו מריח אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא הדס ואפּלּו ׁשּיעׂשּו. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבכדי
ּבמחּבר הּמין מאֹותֹו אין ואם ׁשּיעׂשּו. ּבכדי ׁשּימּתין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻעד
אֹו נעקר ׁשּמאתמֹול עליו מֹוכחת צּורתֹו ׁשהיתה אֹו ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלּקרקע,
מחּוץ הביאֹו ואם מּתר, - הּתחּום מּתֹו הביאֹו אם ְְֱֱִִִִִִִַָֻנּצֹוד:
מחּוץ זה יׂשראל ּבׁשביל והּבא אסּור. זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלּתחּום

אחר. ליׂשראל מּתר - ְְְִֵֵַַָָֻלּתחּום
.‡È,להּסיקן אסּור - טֹוב ּביֹום הּדקל מן ׁשּנׁשרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָעצים

עליהן מרּבה - הּתּנּור לתֹו נׁשרּו ואם נֹולד. ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּפני
אין - עצים ׁשל ואֹוצר הּתבן ערימת ּומּסיקן. מּוכנין ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָעצים
מּפני מּבערב, הכין ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום ּבהן ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמתחילין
ראּוי אינֹו ׁשהרי ּבקֹוצים, מערב הּתבן היה ואם מקצה. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהן

מּוכן. זה הרי - לאׁש ֲֵֵֶֶָָָאּלא
.·È;מקצה ׁשהן מּפני קֹורֹות, ׁשל מּסואר עצים מבּקעין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻאין

וכן נֹולד. ׁשהיא מּפני טֹוב, ּביֹום ׁשּנׁשּברה הּקֹורה מן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹולא
ׁשהן מּפני ּבהן, מּסיקין אין - טֹוב ּביֹום ׁשּנׁשּברּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכלים
ׁשּנׁשּברּו ּבכלים אֹו ׁשלמים, ּבכלים מּסיקין אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָנֹולד.
ּכּיֹוצא מּבערב. אחרת למלאכה הּוכנּו ׁשהרי טֹוב, יֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמערב
מּסיקין - טֹוב יֹום מערב ׁשאכלן ּוׁשקדים אגֹוזים ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּבֹו:
מּסיקין אין - טֹוב ּביֹום אכלן ואם טֹוב; ּביֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָּבקלּפיהן
אין - מּבערב אכלן ׁשאם ּבהן: ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻּבקלּפיהן.
- טֹוב ּביֹום אכלן ואם הקצּו; ׁשהרי ּבקלּפיהן, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָֻמּסיקין

האכל. ּגב על מּוכנין ׁשהן מּפני ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמּסיקין,
.‚È.להּסקה ראּוי ׁשאינֹו מּפני מקצה, הּוא הרי - רטב ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻקֹוץ

אס ,ּכללפיכ וכן ּבׂשר. ּבֹו לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹות לֹו ּור ְְְְֲִִֵַַָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.„Èאבל ּבהן, ּומּסיקין הּסּכה לדפני הּסמּוכים עצים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻנֹוטלין
אבל מּבערב. ׁשם מכּנסין היּו אפּלּו הׂשדה, מן מביאים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכן121) טוב. ליום הסמוכה בשבת שאסור הדין הוא – א') הלכה ב' פרק (להלן ביום בו שאסור טוב ביום שנולד אפרוח כגון
לו. הסמוכה בשבת אסור טוב ביום נולד לדברים1)אם מועילה הכנה ואיזו מוקצה, הוא ומה בפרט, המוקצה דיני בו נתבארו

בשלימות. והנולד המוקצה דיני וכל ובטלטול, באכילה המוקצה וענין המוקצים,



פז aeh mei zziay zekld - xii` e"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ונֹולדה121וכן טֹוב, ליֹום הּסמּוכה ׁשּבת . ְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ
ואפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׁשני. אסּורה - מהן ּבאחד ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּביצה

לֹו. הּסמּוכה ּבּׁשּבת ּתאכל לא - ׁשני ּביֹום ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹנֹולדה

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

מקצה.‡. ׁשהּוא מּפני אסּור, - טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולד ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻאפרֹוח
- לאכילה עֹומדת אּמֹו היתה אם טֹוב, ּביֹום ׁשּנֹולד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָועגל
היה אּמֹו, ׁשחט ואּלּו אּמֹו, ּגּבי על מּוכן ׁשהּוא מּפני ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻמּתר,

נֹולד. ׁשּלא אףֿעלּֿפי טֹוב ּביֹום מּתר ׁשּבמעיה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻזה
ולנֹות·. ּובאֹות לּתחּום, חּוץ ורֹועֹות ׁשּיֹוצאֹות ְְְְְֵֶַָָּבהמֹות

וׁשֹוחטין מהן ולֹוקחין מּוכנין, אּלּו הרי - הּתחּום ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָּבתֹו
ּבאּו אם לּתחּום, חּוץ ולנֹות הרֹועֹות אבל טֹוב. ּביֹום ְְְֲִַָָָָָאֹותן

אין - טֹוב מקצין,ּביֹום ׁשהן מּפני טֹוב; ּביֹום אֹותן ׁשֹוחטין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָֻ
עליהם. העיר אנׁשי ּדעת ְְֲִֵֵֵֶַַַָואין

הֹואיל‚. - טֹוב ּביֹום מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת ְְֱִִֵֶֶַַָָָוכן
ּביֹום לׁשחטּה אסּור טֹוב, יֹום מערב עליה דעּתֹו היתה ְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָֹולא
ּגזרה טֹוב, ּביֹום קדׁשים מּומי לראֹות אסּור ,לפיכ ְְְְִִִֵֵָָָָָטֹוב.
אבל ּבּיֹום. ּבֹו לׁשחט זה ויבֹוא ּבמּומן, החכם יּתירם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּמא
אֹוסר. אֹו מּתיר ּולמחר טֹוב, יֹום מערב הּמּום הּוא ְִֵֵֶֶֶַַָָרֹואה

מבּקרים„. ואין מּוכן. זה הרי - עּמֹו ּומּומֹו ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבכֹור
הרי - והּתירֹו ּובּקרֹו מּומֹו וראה עבר ואם טֹוב. ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵַָָָאֹותֹו
ּפרנסה לֹו עֹוׂשה - לבֹור ׁשּנפל ּבכֹור ואֹוכל. ׁשֹוחט ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָזה
ראּוי ׁשאינֹו מּפני להעלֹותֹו, יכֹול אינֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּבמקֹומֹו;
מעלה - לבֹור ׁשּנפלּו ּבנֹו ואת אֹותֹו טֹוב. ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶַָָלׁשחיטה
ּומעלה ּומערים ׁשֹוחטֹו, ואינֹו לׁשחטֹו, מנת על הראׁשֹון ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָאת
ׁשּירצה; מהן זה אי את וׁשֹוחט לׁשחטֹו, מנת על הּׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאת
ׁשּנפלה חּלין ּבהמת להערים. הּתירּו חּיים ּבעלי צער ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמּׁשּום
- ּבדיקה צריכה היא והרי לעת, מעת ועמדה הּגג, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמן
ּכׁשרה ׁשּתּמצא אפׁשר ותּבדק, טֹוב ּביֹום אֹותּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשֹוחטין

ְֵֵָותאכל.
ואין‰. מּוכנין, אּלּו הרי - ׁשּבּבית ויֹונים ותרנגֹולין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאּוזין

ׁשּקּננּו וצּפרים עלּיה ויֹוני ׁשֹוב יֹוני אבל זּמּון. ְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֶָָָצריכין
לזּמן וצרי מקצה. אּלּו הרי - ּובפרּדס ּבכירה אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻּבטפיחין
לנענע. צרי ואינֹו נֹוטל; אני ואּלּו אּלּו ולֹומר: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּבערב

.Âּולבנים לבנים ּבמקֹום ׁשחרים ּומצא ּולבנים, ׁשחרים ְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָֹֹזּמן
ׁשּזּמן אֹותן ׁשּמא אֹומר: ׁשאני אסּורים; - ׁשחרים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹּבמקֹום
זּמן אסּור. - מּוכן ספק וכל הן, אחרים ואּלּו להן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָָּפרחּו

ה - ׁשלׁשה ּומצא -ׁשנים ׁשנים ּומצא ׁשלׁשה אסּור. ּכל ְְְְִִַַַָָָָָָָֹ
ּבּקן ׁשם אין אם הּקן, לפני ּומצא הּקן ּבתֹו זּמן ְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֻמּתרין.
אחר קן ׁשם ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי לפרח, יכֹולין ואינן הן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאּלא
ׁשאין מּתרין; אּלּו הרי - אּמה חמּׁשים ּבתֹו זוית ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבקרן

ּבׁשוה. קּנֹו ּכנגד אּלא מדּדה ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָהמדּדה
.Êׁשּבביברין ועֹוף חּיה וכן ּגדֹולים, ׁשּבביברין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּדגים

מצּודה הבא ׁשאֹומרים: עד צידה, מחּסר ׁשהּוא ּכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻּגדֹולים:

ואם טֹוב; ּביֹום אֹותן צדין ואין מקצה, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֻּונצּודּנּו
מּוכן, זה הרי - מצּודה צרי ׁשאינֹו וכל יאכלּו. לא - ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹצד
ׁשּקּננה חּיה וכן אֹותֹו. ואֹוכלין טֹוב ּביֹום אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָָוצדין
צריכין ׁשאינן קטּנים, ּכׁשהן ילדיה - לעיר הּסמּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבפרּדס

עליהן. ׁשּדעּתֹו מּפני זּמּון, צריכים אינם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָצידה,
.Á- טֹוב יֹום מערב ׁשּפרסן ודגים, ועֹופֹות חּיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָמצּודֹות

מערב ׁשּנּצֹודּו יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום מהן יּטל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא
הׁשּכים ּולמחר טֹוב, יֹום מערב הּמים אּמת הּסֹוכר טֹוב. ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָיֹום
יֹום מערב נּצֹודּו ׁשּכבר מּתרין; אּלּו הרי - ּדגים ּבּה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּומצא

מּוכנין. הן והרי ֲִֵֵַָטֹוב,
.Ëמּמקֹום נֹוטל - ונפחת מּוכנין, ּפרֹות מלא ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּבית

הּׁשביעית, ּבּׁשנה טֹוב יֹום מערב הּמקצה על העֹומד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּפחת.
ּכאן ועד מּכאן ויאמר: ׁשּירׁשם צרי - הפקר הּפרֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּכל

יּטל. לא - רׁשם לא ואם נֹוטל. ְֲִִִֵַָֹֹֹאני
.Èמאֹותֹו יׁש אם טֹוב: ּביֹום ליׂשראל ּתׁשּורה ׁשהביא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָּכּותי

דגים אֹו עֹופֹות אֹו חּיה ׁשהביא אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמין
וימּתין לערב, עד אסּורין אּלּו הרי - ּבּיֹום ּבֹו לצּודן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאפׁשר
לערב ּבֹו מריח אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא הדס ואפּלּו ׁשּיעׂשּו. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבכדי
ּבמחּבר הּמין מאֹותֹו אין ואם ׁשּיעׂשּו. ּבכדי ׁשּימּתין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻעד
אֹו נעקר ׁשּמאתמֹול עליו מֹוכחת צּורתֹו ׁשהיתה אֹו ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלּקרקע,
מחּוץ הביאֹו ואם מּתר, - הּתחּום מּתֹו הביאֹו אם ְְֱֱִִִִִִִַָֻנּצֹוד:
מחּוץ זה יׂשראל ּבׁשביל והּבא אסּור. זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלּתחּום

אחר. ליׂשראל מּתר - ְְְִֵֵַַָָֻלּתחּום
.‡È,להּסיקן אסּור - טֹוב ּביֹום הּדקל מן ׁשּנׁשרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָעצים

עליהן מרּבה - הּתּנּור לתֹו נׁשרּו ואם נֹולד. ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּפני
אין - עצים ׁשל ואֹוצר הּתבן ערימת ּומּסיקן. מּוכנין ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָעצים
מּפני מּבערב, הכין ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום ּבהן ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמתחילין
ראּוי אינֹו ׁשהרי ּבקֹוצים, מערב הּתבן היה ואם מקצה. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהן

מּוכן. זה הרי - לאׁש ֲֵֵֶֶָָָאּלא
.·È;מקצה ׁשהן מּפני קֹורֹות, ׁשל מּסואר עצים מבּקעין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻאין

וכן נֹולד. ׁשהיא מּפני טֹוב, ּביֹום ׁשּנׁשּברה הּקֹורה מן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹולא
ׁשהן מּפני ּבהן, מּסיקין אין - טֹוב ּביֹום ׁשּנׁשּברּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכלים
ׁשּנׁשּברּו ּבכלים אֹו ׁשלמים, ּבכלים מּסיקין אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָנֹולד.
ּכּיֹוצא מּבערב. אחרת למלאכה הּוכנּו ׁשהרי טֹוב, יֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמערב
מּסיקין - טֹוב יֹום מערב ׁשאכלן ּוׁשקדים אגֹוזים ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּבֹו:
מּסיקין אין - טֹוב ּביֹום אכלן ואם טֹוב; ּביֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָּבקלּפיהן
אין - מּבערב אכלן ׁשאם ּבהן: ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻּבקלּפיהן.
- טֹוב ּביֹום אכלן ואם הקצּו; ׁשהרי ּבקלּפיהן, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָֻמּסיקין

האכל. ּגב על מּוכנין ׁשהן מּפני ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמּסיקין,
.‚È.להּסקה ראּוי ׁשאינֹו מּפני מקצה, הּוא הרי - רטב ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻקֹוץ

אס ,ּכללפיכ וכן ּבׂשר. ּבֹו לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹות לֹו ּור ְְְְֲִִֵַַָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.„Èאבל ּבהן, ּומּסיקין הּסּכה לדפני הּסמּוכים עצים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻנֹוטלין
אבל מּבערב. ׁשם מכּנסין היּו אפּלּו הׂשדה, מן מביאים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכן121) טוב. ליום הסמוכה בשבת שאסור הדין הוא – א') הלכה ב' פרק (להלן ביום בו שאסור טוב ביום שנולד אפרוח כגון
לו. הסמוכה בשבת אסור טוב ביום נולד לדברים1)אם מועילה הכנה ואיזו מוקצה, הוא ומה בפרט, המוקצה דיני בו נתבארו

בשלימות. והנולד המוקצה דיני וכל ובטלטול, באכילה המוקצה וענין המוקצים,
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מן ּומביאין ׁשם. ּומדליק מּלפניו, ּבׂשדה הּוא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָמגּבב
לׁשם ׁשּלא מּקפת היתה ואפּלּו הּיחיד, ׁשּברׁשּות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהמכּנסין
ׁשּבת; ּתחּום ּבתֹו ותהיה ּפֹותחת, לּה ׁשּיהיה ּובלבד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּדירה;

מקצה. הן הרי - אּלּו מּכל אחד חסר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָֻואם
.ÂËּבקרּפף מכּנסין ׁשהן אףֿעלּֿפי גפנים, ועלי קנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻעלי

ואם ואסּורין. ּכמפּזרין הן הרי אֹותן, מפּזרת ׁשהרּוח ּכיון -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מּוכנין. אּלּו הרי - טֹוב יֹום מערב ּכבד ּכלי עליהן ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּניח

.ÊËיֹום מערב מסּכנת היתה אם טֹוב: ּביֹום ׁשּמתה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻּבהמה
ולא הֹואיל - לאו ואם לכלבים; מחּתכה זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹטֹוב
מּמקֹומּה. יזיזּנה ולא מקצה, זה הרי עליה, דעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻהיתה
יזיזּנה לא - ׁשּנטמאת ּותרּומה ׁשּמתה, קדׁשים ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבהמת

ְִָמּמקֹומּה.
.ÊÈּביֹום אֹותן מׁשקין אין - מקצה ׁשהן וחּיה ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּדגים

וכל מהן. לּקח יבֹוא ׁשּמא מזֹונֹות; לפניהם נֹותנין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹטֹוב,
ׁשהּוא מּפני טֹוב ּביֹום ּבֹו להׁשּתּמׁש אֹו לאכלֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאסּור

לטלטלֹו. אסּור - ְְְְֶַָֻמקצה
.ÁÈקר ּבחצרֹו לֹו יחד אם טֹוב, יֹום מערב עפר ןהּמכניס ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

צרכיו. ּכל ּבֹו ולעׂשֹות לטלטלֹו ּומּתר מּוכן, זה הרי - ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֻזוית
טֹוב: ּביֹום וׁשהּסק מּוכן; - טֹוב יֹום מערב ׁשהּסק אפר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻוכן
לטלטלֹו, מּתר - ּביצה ּבֹו לצלֹות ּכדי חם ׁשהּוא זמן ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻּכל
ׁשהּוא מּפני לטלטלֹו, אסּור - לאו ואם הּוא; אׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָׁשעדין
ּביֹום ונּתקֹו טֹוב, יֹום מערב נעּוץ ּדקר לֹו ׁשהיה מי ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָנֹולד.
זה הרי - ּתיחּוח עפר אֹותֹו היה אם עפר: והעלה ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָטֹוב,
לא זה הרי - עפר גּוׁש העלה אם אבל ּומטלטלֹו; ּבֹו ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹמכּסה

טֹוב. ּביֹום אֹותֹו ְְִיכּתׁש

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לטלטלֹו‡. ׁשּמּתר מּוכן, אפר אֹו מּוכן עפר לֹו ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻמי
עפר לֹו אין ואם דמם; ּומכּסה ועֹוף חּיה ׁשֹוחט זה הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
עבר ואם יׁשחט; לא זה הרי - לטלטלֹו הראּוי אפר אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמּוכן
אם ספק ׁשהּוא ּברּיה וכן לערב. עד דמם יכּסה לא - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוׁשחט
ואם טֹוב; ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין אין - ּבהמה אם היא ְְְֲִִִִֵֵַָָָחּיה
מּוכן עפר לֹו היה אפּלּו לערב, עד דמּה יכּסה לא - ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשחט
ּכּסה ּולפיכ היא וּדאית חּיה הרֹואה: יאמר ׁשּמא אפר; ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹו

חלּבֹו. להּתיר הרֹואה ויבֹוא טֹוב, ּביֹום ְְְְִֶֶַָָָדמֹו
דמם·. יכּסה לא - טֹוב יֹום מערב ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ּדמם ונתערב טֹוב, ּביֹום ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשחט טֹוב. ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּביֹום
אפר, אֹו מּוכן עפר לֹו היה ואם לערב; עד אֹותֹו יכּסה לא -ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

יכּסהּו. זה הרי - אחת ּבדקירה הּכל לכּסֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹויכֹול
למקֹום‚. צמר לתלׁש לֹו מּתר - טֹוב ּביֹום ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶַָָֻהּׁשֹוחט

ׁשם יּׁשאר אּלא מּמקֹומֹו, יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד ּבידֹו; ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּסּכין
מּפני ימרט; לא - ּבעֹוף אבל הּצּואר. צמר ּכׁשאר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻמסּב

טֹוב. ּביֹום ּתֹולׁש ונמצא דרּכֹו, ְְְְִֵֶַָׁשהּוא
עּבּוד„. ׁשּזה ימלחּנּו; לא - טֹוב ּביֹום ּבהמה עֹור ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹהּמפׁשיט

נֹותנֹו אבל אכילה. לצר ׁשּלא מלאכה עֹוׂשה ונמצא ְְְְְֲֲִִֶֶֶָָָָָֹֹהּוא,
הּתירּו ולא יּפסד. ולא עליו ׁשּידרסּו ּכדי הּדריסה, ּבית ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹלפני
יּמנע ׁשּלא ּכדי טֹוב, יֹום ׂשמחת מּפני אּלא זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹדבר
ּומערימים העֹור, ּגּבי על לצלי ּבׂשר למלח ּומּתר ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֻמּלׁשחט.
עד מּכאן, ּומעט מּכאן ּבׂשר מעט מֹולח ּכיצד? זה. ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבדבר

ּכּלֹו. העֹור ְִֶַָֻׁשּימלח
מלח‰. צרי ׁשאינֹו לצלי, ּבמֹולח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה

אין וכן העֹור. על למלח אסּור - לקדרה אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהרּבה;
אֹותן ׁשֹוטחין ואין ּבהן, מהּפכין ואין החלבים, את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמֹולחין

לאכילה. ראּויין ׁשאינן מּפני יתדֹות, ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּברּוח
.Âהּוא ּכיצד טֹוב. ּביֹום ירּגיל לא - הּבהמה את ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפׁשיט

ּכל ׁשּיֹוציא ּכדי אחת, מרגל ּבׂשר ּכל הּמֹוציא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמרּגיל?
ּגדֹול, טרח זה ּבהפׁשט ׁשּטֹורח מּפני יּקרע. ולא ׁשלם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהעֹור
והּוא, ּבּבׂשר. יד ּבית לעׂשֹות אסּור וכן לּמֹועד. צר ּבֹו ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹואין
ּומּתר ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבסּכין. ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻׁשּיעׂשה

ּבּבׂשר. סימן ֲִַַָָָלעׂשֹות
.Ê;ּבאּור אֹותן ּומהבהבין הרגלים, ואת הראׁש את ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹמֹולגין

ואין ּבאדמה, ולא ּובחרסית ּבסיד אֹותן טֹופלין אין ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹאבל
ּבתסּפרת הּירק את ּגֹוזזין אין וכן ּבמסּפרים. אֹותן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּגֹוזזין
קנּדס ּכגֹון קֹוצים, ּבֹו ׁשּיׁש האכל את מתּקנין אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּלֹו;

ּבתסּפרת. ְְְִִֶַָֹועּכבּיֹות,
.Áמערב עּסה והּלׁש טֹוב. ּביֹום גדֹולה עּסה ללּוׁש ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻמּתר

לׁשּה ואם טֹוב. ּביֹום חּלה מּמּנה מפריׁש אינֹו - טֹוב ְְְִִִֵֶַַָָָָיֹום
היתה ואם לּכהן. ונֹותנּה חּלה מּמּנה מפריׁש - טֹוב ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּביֹום
החּלה; את יבּׁשל לא - החּלה ׁשּנטמאת אֹו טמאה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעּסה
עֹומדת. לׂשרפה וזֹו לאכל, אּלא טֹוב ּביֹום מבּׁשלין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
קדׁשים ׂשֹורפין ׁשאין טֹוב, ּביֹום אֹותּה ׂשֹורפין אין ְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכן
מצות - ׁשּנטמאּו קדׁשים ׁשׂשרפת טֹוב; ּביֹום ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנטמאּו
לצר ׁשאינּה מלאכה ועׂשּית יׂשרף, ּבאׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעׂשה,
דֹוחה עׂשה ואין תעׂשה, ולא עׂשה - בהן וכּיֹוצא ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאכילה

ועׂשה. תעׂשה לא ֲֲֵֶֶַַֹאת
.Ëהיה אֹותּה. ויׂשרף הערב עד יּניחּנה ּבּה? יעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכיצד

את יפריׁש לא - ּתחמיץ יּניחּנה ׁשאם ּפסח, ׁשל טֹוב ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹום
ּכ ואחר הּטמאה, העּסה ּכל את יאפה אּלא ּבצק, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהחּלה

לחם. החּלה ְִֶֶַַַָיפריׁש
.Èותפסיד ּתּפחת ׁשּמא ּגזרה חדׁשה, ּבפּורני אֹופין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָאין

וכירים, ּתּנּור ּגֹורפין אין טֹוב. יֹום מׂשמחת ויּמנע ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָהּלחם,
ּבֹו לאפֹות אפׁשר אי ואם ׁשּבהן. האפר את מכּבׁשין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאבל
ּבטיט הּתּנּור ּפי וסֹותמין מּתר. - ּגרף ּכן אם אּלא לצלֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻאֹו
לגּבל אבל מאמׁש. ׁשרּככֹו והּוא, הּנהר. ׁשּבסביבֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָורפׁש
ּפי ּבֹו לסּתם האפר את לגּבל ּומּתר אסּור. - טֹוב ּביֹום ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֻטיט

ַַהּתּנּור.
.‡È,טֹוב ּביֹום ּבׁשמן אֹותן סכין אין - חדׁשים וכירים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתּנּור

ּכדי ּבצֹונן אֹותן מפיגין ואין ּבמטלית, אֹותן טׁשין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָואין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאוכלין1) היותן הוא זה בפרק הנזכרות לאלו הכולל והענין בהן, שאסור ומה בפרטיהן, המותרות המלאכות קצת בו נתבארו
ומשקין.

aeh mei zziay zekld - xii` f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

את מלּבנין אין מּתר. - ּבהן לאפֹות ּבׁשביל ואם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֻלחּסמן;
ּומּסיקין ׁשּמחּסמן. מּפני עליהן, לאפֹות אֹו לצלֹות ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהאבנים

ּבפּור ּבאנטיכי.ואֹופין חּמין ּומחּמין ני, ְְְְְְִִִִִֵַַַ
.·È,טֹוב יֹום מערב ּגּבן ׁשאם טֹוב; ּביֹום ּגבינה עֹוׂשין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאין

ׁשאם ּכדרּכן; הּתבלין את ּדכין אבל טעם. חסרֹון ּבזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאין
ּביֹום נּדֹו אינֹו מלח אבל טעמן. יפּוג מּבערב, אֹותן ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָידּו
וכּיֹוצא ּבקערה ׁשּידּו אֹו הּמכּתׁש, הּטה ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָטֹוב,
לא טֹוב, יֹום מערב הּמלח ׁשחק ׁשאם ׁשּיׁשּנה; ּכדי ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבּה,
אּלא ׁשּלהן, ּברחים הּפלּפלין את ׁשֹוחקין ואין טעמֹו. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיפּוג

הּתבלין. ּככל ּבמדּוכה אֹותן ְְְִִַָָָָָּד
.‚Èּכֹותׁשין אבל ּגדֹולה, ּבמכּתׁשת הריפֹות את ּכֹותׁשין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָאין

- יׂשראל ּובארץ ׁשּלּה. הּׁשּנּוי הּוא ׁשּזה קטּנה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבמכּתׁשת
ואם היא, טֹובה ׁשּלהן ׁשהּתבּואה אסּור; ּבקטּנה ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָאפּלּו

הפסד. ּבכ אין - טֹוב יֹום מערב אֹותם ְְְִֵֵֵֶֶֶָָּכֹותׁשין
.„Èמּמּנּו והסיר טֹוב יֹום מערב ׁשרּקדֹו אףֿעלּֿפי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּקמח,

אם אּלא טֹוב, ּביֹום ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו מרּקדין אין - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻהּסּבין
- ׁשּנה ואם ּבהם. וכּיֹוצא קיסם אֹו צרֹור ּבתֹוכֹו נפל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּכן
הּׁשלחן, ּגּבי על ׁשרּקד אֹו הּנפה, מאחֹורי ׁשּירּקד ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻמּתר,

זה. ּבׁשּנּוי ְְִֵֶַוכּיֹוצא
.ÂËעל ּומנּפח טֹוב. ּביֹום קטנית ּומפרכין מלילֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַַָמֹוללין

אבל ּבתמחּוי, אֹו ּבקנֹון ואפּלּו ואֹוכל, ּכחֹו ּבכל יד על ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֹיד
ּבֹורר - טֹוב ּביֹום קטנּיֹות הּבֹורר וכן ּבכברה. ולא ּבנפה ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹלא
ולא ּבטבלא ולא ּבנפה לא אבל ּובתמחּוי, ּבחיקֹו ְְְְְְְְְְֲֵַַַָָָָֹֹֹּכדרּכֹו

ְִָָּבכברה.
.ÊË;הּפסלת על מרּבה ּכׁשהאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבּמה

האכל את ּבֹורר - האכל על מרּבה הּפסלת היתה אם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻאבל
האכל מן הּפסלת ּבברירת טרח היה ואם הּפסלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹּומּניח
ׁשהאכל אףֿעלּֿפי - הּפסלת מן האכל ּבברירת מּטרח ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹיתר

הּפסלת. את ּומּניח האכל את ּבֹורר ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻמרּבה,

.ÊÈׁשּנראה מּפני ׁשּלּה, ּבמסּננת החרּדל את מסּננין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאין
מסּתּנן והּוא חרּדל, ׁשל ּבמסננת ּביצה נֹותנין אבל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכבֹורר;
ּביֹום יין לּה לּתן מּתר - ּתלּויה המׁשּמרת היתה ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמאליו.
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבּתחּלה, יתלה לא אבל ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹטֹוב;
ּבּה לתלֹות המׁשמרת את ותֹולה ּומערים ּבחל. ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹעֹוׂשה
ׁשמרים. לתֹוכּה נֹותן ּכ ואחר רּמֹונים, ּבּה ותֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָרּמֹונים,

ה'תשע"א אייר ט"ז שישי יום
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העצים2אין‡. מן לא האׁש את האבנים3מֹוציאין מן ולא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
ׁשחֹוככין ּכגֹון הּמּתכֹות, מן זֹו4ולא מּכין אֹו ּבזֹו זֹו אֹותן ְְְִִִֶַַַָָָֹ
הּנפט וכן האׁש. ׁשּתצא עד ּבמים5בזֹו ׁשהּוא ּביֹותר ,6החד ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

זכּוכית אֹו קׁשה ז ּכלי אֹו ׁשּיּדלק, עד אֹותם 7ׁשּמנידין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּיחזר עד הּׁשמׁש עין ּכנגד אֹותּה ׁשּמּניחין מים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמלאה

לפׁשּתן אסּור8נגהּה ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ויּדלק ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
להבע אּלא טֹוב ּביֹום הּתר ׁשּלא טֹוב; מצּויהּביֹום מאׁש ,9יר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻ

אסּור - אׁש להמציא אֹותּה10אבל להמציא אפׁשר ׁשהרי , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
.11מּבערב ִֶֶָ

.·לצר ׁשּלא טֹוב ּביֹום הבערה ׁשהּתרה ,12אףֿעלּֿפי ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
אכילה13אסּור לצר הבערה אפּלּו האׁש את ;14לכּבֹות ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹֻ

ּכלל אכילה צר ּבֹו ׁשאין מלאכה ׁשאין15ׁשהּכּבּוי ּוכׁשם . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
לֹוקה, - ּכּבה ואם הּנר. את מכּבים אין ּכ האׁש, את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמכּבים

ּבנה. אֹו ׁשארג ְִֶַָָָּכמי
הּנר16אין‚. ּפי את ואין18למעלה17מסּלקין ׁשּתכּבה, ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

מּמּנּו הּׁשמן את ואינֹו19מסירין הּפתילה20, ראׁש את חֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
אגּדה ּבידֹו. ראׁשּה את נֹופץ אבל עצים21ּבּכלי, ׁשל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

מּתר האׁש בֹו אחזה ׁשּלא עץ ּכל - ּבמדּורה ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻֻׁשהדלקה
הּנר.22לׁשמטֹו מן ׁשמן למסיר דֹומה ואינֹו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היותן1) הוא המלאכות, לאלו הכולל והענין ההוצאה. מן חוץ בהן, שאסור ומה בפרטיהן, המותרות המלאכות יתר בו נתבאר
בהלכות ונתבאר וממכר, מקח גזרת משום האסורין דברים זה בפרק נתבארו עוד משקין. ולא אוכלין שאינן בדברים או בכלים,

יכתוב. שמא גזירה משום שאסורה א'.2)שבת עמוד ל"ג דף ביצה במסכת ולהוציא3)משנה גפרור לחכך שאסור הדין והוא
ס"ז). סימן (או"ח סופר כתב ושו"ת ס"ב סימן ו' מהדורא ומשיב שואל (שו"ת "שחופפין".4)אש הגירסא מפרש5)בכ"י כן

המים". מן האור את מוציאין "אין שם במשנה שאמרו מה "כמים".6)רבינו הגירסא זכוכית".7)בכ"י "כלי הגירסא בכ"י
מוציאין8) "אין במשנה שאמרו למה שם ורש"י צ"ו) סימן התשובות חלק הגאונים, (אוצר הגאון פירשו וכן הפשתן. שיידלק לומר

המים". מן האור הלכה9)את א' פרק (למעלה טוב יום מערב לעשותם שאיֿאפשר טוב ביום מותר זה וכל ואפיה בישול לשם
ראב"ד).10)ח'). ועיין המגיד (הרב טוב ביום בה להשתמש מותר האש, את הוציא כבר לעשותם11)ואם שאפשר ומכשירים

בגמרא לפרש שהוצרכו ממה רבינו על תמה והמאירי ב') עמוד כ"ח דף (ביצה יהודה לר' גם התורה מן אסורים טוב יום מערב
דברי סוף היא מוציאין" "ואין של זו שבבא שם הגמרא שדעת נראה [אבל טוב ביום מוליד שהוא משום ב' עמוד ל"ג דף (שם
סובר אליעזר ר' והרי שם) רש"י (ועיין אליעזר" רבי אמר "ועוד א') עמוד ל"ד דף (שם השניה במשנה אמרו ולכן שם אליעזר ר'
אחר טעם לפרש הוצרכו ולפיכך טוב ביום מותרים כן גם טוב יום מערב לעשותם שאפשר שמכשירין ב') עמוד קל"ז דף (שבת

שם]. יהושע ובפני סק"א תק"ב סימן בט"ז ועיין הנכון. הטעם את רבינו מביא להלכה אבל מוליד שהותרה12)משום "שמתוך
י"ב). הלכה א' פרק (למעלה לצורך" שלא נמי הותרה נפש) (אוכל א'.13)לצורך עמוד כ"ב דף ביצה מקום14)מסכת והיה

יב). הלכה להלן וראה משנה (לחם טוב יום משמחת וימנע אחרת פעם ידליק לא כן לא שאם לכבות לו שנתיר ואם15)לטעות
זהב וטורי תקיב, סימן או"ח (רמ"א לכבות מותר יכבה, אם אלא הקדירה לבשל אפשר שאי או התבשיל, ומקלקלת גדולה האש

תק"ב). סימן א'.16)או"ח עמוד כ"ב דף ביצה השמן.18)הפתילה.17)מסכת מן מהלכות19)להוציאו י"ב פרק ראה
ב'. הלכה ולא20)שבת ביד דהיינו טוב" ביום הפתילה את "מוחטין ב' עמוד ל"ב דף ביצה במסכת שאמרו מה רבינו מפרש כן

ראב"ד. ועיין (עצים21)בכלי קיסמין והיינו שרי" קינסא רב "אמר א' עמוד כ"ב דף ביצה במסכת הרי"ף כגירסת גרס רבינו
חננאל. רבינו שפירש כמו שידלק.22)דקים) מונעו אלא מכבה שאינו



פט aeh mei zziay zekld - xii` f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

את מלּבנין אין מּתר. - ּבהן לאפֹות ּבׁשביל ואם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֻלחּסמן;
ּומּסיקין ׁשּמחּסמן. מּפני עליהן, לאפֹות אֹו לצלֹות ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהאבנים

ּבפּור ּבאנטיכי.ואֹופין חּמין ּומחּמין ני, ְְְְְְִִִִִֵַַַ
.·È,טֹוב יֹום מערב ּגּבן ׁשאם טֹוב; ּביֹום ּגבינה עֹוׂשין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאין

ׁשאם ּכדרּכן; הּתבלין את ּדכין אבל טעם. חסרֹון ּבזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאין
ּביֹום נּדֹו אינֹו מלח אבל טעמן. יפּוג מּבערב, אֹותן ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָידּו
וכּיֹוצא ּבקערה ׁשּידּו אֹו הּמכּתׁש, הּטה ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָטֹוב,
לא טֹוב, יֹום מערב הּמלח ׁשחק ׁשאם ׁשּיׁשּנה; ּכדי ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבּה,
אּלא ׁשּלהן, ּברחים הּפלּפלין את ׁשֹוחקין ואין טעמֹו. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיפּוג

הּתבלין. ּככל ּבמדּוכה אֹותן ְְְִִַָָָָָּד
.‚Èּכֹותׁשין אבל ּגדֹולה, ּבמכּתׁשת הריפֹות את ּכֹותׁשין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָאין

- יׂשראל ּובארץ ׁשּלּה. הּׁשּנּוי הּוא ׁשּזה קטּנה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבמכּתׁשת
ואם היא, טֹובה ׁשּלהן ׁשהּתבּואה אסּור; ּבקטּנה ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָאפּלּו

הפסד. ּבכ אין - טֹוב יֹום מערב אֹותם ְְְִֵֵֵֶֶֶָָּכֹותׁשין
.„Èמּמּנּו והסיר טֹוב יֹום מערב ׁשרּקדֹו אףֿעלּֿפי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּקמח,

אם אּלא טֹוב, ּביֹום ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו מרּקדין אין - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻהּסּבין
- ׁשּנה ואם ּבהם. וכּיֹוצא קיסם אֹו צרֹור ּבתֹוכֹו נפל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּכן
הּׁשלחן, ּגּבי על ׁשרּקד אֹו הּנפה, מאחֹורי ׁשּירּקד ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻמּתר,

זה. ּבׁשּנּוי ְְִֵֶַוכּיֹוצא
.ÂËעל ּומנּפח טֹוב. ּביֹום קטנית ּומפרכין מלילֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַַָמֹוללין

אבל ּבתמחּוי, אֹו ּבקנֹון ואפּלּו ואֹוכל, ּכחֹו ּבכל יד על ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֹיד
ּבֹורר - טֹוב ּביֹום קטנּיֹות הּבֹורר וכן ּבכברה. ולא ּבנפה ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹלא
ולא ּבטבלא ולא ּבנפה לא אבל ּובתמחּוי, ּבחיקֹו ְְְְְְְְְְֲֵַַַָָָָֹֹֹּכדרּכֹו

ְִָָּבכברה.
.ÊË;הּפסלת על מרּבה ּכׁשהאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבּמה

האכל את ּבֹורר - האכל על מרּבה הּפסלת היתה אם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻאבל
האכל מן הּפסלת ּבברירת טרח היה ואם הּפסלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹּומּניח
ׁשהאכל אףֿעלּֿפי - הּפסלת מן האכל ּבברירת מּטרח ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹיתר

הּפסלת. את ּומּניח האכל את ּבֹורר ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻמרּבה,

.ÊÈׁשּנראה מּפני ׁשּלּה, ּבמסּננת החרּדל את מסּננין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאין
מסּתּנן והּוא חרּדל, ׁשל ּבמסננת ּביצה נֹותנין אבל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכבֹורר;
ּביֹום יין לּה לּתן מּתר - ּתלּויה המׁשּמרת היתה ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמאליו.
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבּתחּלה, יתלה לא אבל ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹטֹוב;
ּבּה לתלֹות המׁשמרת את ותֹולה ּומערים ּבחל. ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹעֹוׂשה
ׁשמרים. לתֹוכּה נֹותן ּכ ואחר רּמֹונים, ּבּה ותֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָרּמֹונים,
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העצים2אין‡. מן לא האׁש את האבנים3מֹוציאין מן ולא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
ׁשחֹוככין ּכגֹון הּמּתכֹות, מן זֹו4ולא מּכין אֹו ּבזֹו זֹו אֹותן ְְְִִִֶַַַָָָֹ
הּנפט וכן האׁש. ׁשּתצא עד ּבמים5בזֹו ׁשהּוא ּביֹותר ,6החד ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

זכּוכית אֹו קׁשה ז ּכלי אֹו ׁשּיּדלק, עד אֹותם 7ׁשּמנידין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּיחזר עד הּׁשמׁש עין ּכנגד אֹותּה ׁשּמּניחין מים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמלאה

לפׁשּתן אסּור8נגהּה ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ויּדלק ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
להבע אּלא טֹוב ּביֹום הּתר ׁשּלא טֹוב; מצּויהּביֹום מאׁש ,9יר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻ

אסּור - אׁש להמציא אֹותּה10אבל להמציא אפׁשר ׁשהרי , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
.11מּבערב ִֶֶָ

.·לצר ׁשּלא טֹוב ּביֹום הבערה ׁשהּתרה ,12אףֿעלּֿפי ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
אכילה13אסּור לצר הבערה אפּלּו האׁש את ;14לכּבֹות ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹֻ

ּכלל אכילה צר ּבֹו ׁשאין מלאכה ׁשאין15ׁשהּכּבּוי ּוכׁשם . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
לֹוקה, - ּכּבה ואם הּנר. את מכּבים אין ּכ האׁש, את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמכּבים

ּבנה. אֹו ׁשארג ְִֶַָָָּכמי
הּנר16אין‚. ּפי את ואין18למעלה17מסּלקין ׁשּתכּבה, ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

מּמּנּו הּׁשמן את ואינֹו19מסירין הּפתילה20, ראׁש את חֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
אגּדה ּבידֹו. ראׁשּה את נֹופץ אבל עצים21ּבּכלי, ׁשל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

מּתר האׁש בֹו אחזה ׁשּלא עץ ּכל - ּבמדּורה ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻֻׁשהדלקה
הּנר.22לׁשמטֹו מן ׁשמן למסיר דֹומה ואינֹו , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
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היותן1) הוא המלאכות, לאלו הכולל והענין ההוצאה. מן חוץ בהן, שאסור ומה בפרטיהן, המותרות המלאכות יתר בו נתבאר
בהלכות ונתבאר וממכר, מקח גזרת משום האסורין דברים זה בפרק נתבארו עוד משקין. ולא אוכלין שאינן בדברים או בכלים,

יכתוב. שמא גזירה משום שאסורה א'.2)שבת עמוד ל"ג דף ביצה במסכת ולהוציא3)משנה גפרור לחכך שאסור הדין והוא
ס"ז). סימן (או"ח סופר כתב ושו"ת ס"ב סימן ו' מהדורא ומשיב שואל (שו"ת "שחופפין".4)אש הגירסא מפרש5)בכ"י כן

המים". מן האור את מוציאין "אין שם במשנה שאמרו מה "כמים".6)רבינו הגירסא זכוכית".7)בכ"י "כלי הגירסא בכ"י
מוציאין8) "אין במשנה שאמרו למה שם ורש"י צ"ו) סימן התשובות חלק הגאונים, (אוצר הגאון פירשו וכן הפשתן. שיידלק לומר

המים". מן האור הלכה9)את א' פרק (למעלה טוב יום מערב לעשותם שאיֿאפשר טוב ביום מותר זה וכל ואפיה בישול לשם
ראב"ד).10)ח'). ועיין המגיד (הרב טוב ביום בה להשתמש מותר האש, את הוציא כבר לעשותם11)ואם שאפשר ומכשירים

בגמרא לפרש שהוצרכו ממה רבינו על תמה והמאירי ב') עמוד כ"ח דף (ביצה יהודה לר' גם התורה מן אסורים טוב יום מערב
דברי סוף היא מוציאין" "ואין של זו שבבא שם הגמרא שדעת נראה [אבל טוב ביום מוליד שהוא משום ב' עמוד ל"ג דף (שם
סובר אליעזר ר' והרי שם) רש"י (ועיין אליעזר" רבי אמר "ועוד א') עמוד ל"ד דף (שם השניה במשנה אמרו ולכן שם אליעזר ר'
אחר טעם לפרש הוצרכו ולפיכך טוב ביום מותרים כן גם טוב יום מערב לעשותם שאפשר שמכשירין ב') עמוד קל"ז דף (שבת

שם]. יהושע ובפני סק"א תק"ב סימן בט"ז ועיין הנכון. הטעם את רבינו מביא להלכה אבל מוליד שהותרה12)משום "שמתוך
י"ב). הלכה א' פרק (למעלה לצורך" שלא נמי הותרה נפש) (אוכל א'.13)לצורך עמוד כ"ב דף ביצה מקום14)מסכת והיה

יב). הלכה להלן וראה משנה (לחם טוב יום משמחת וימנע אחרת פעם ידליק לא כן לא שאם לכבות לו שנתיר ואם15)לטעות
זהב וטורי תקיב, סימן או"ח (רמ"א לכבות מותר יכבה, אם אלא הקדירה לבשל אפשר שאי או התבשיל, ומקלקלת גדולה האש

תק"ב). סימן א'.16)או"ח עמוד כ"ב דף ביצה השמן.18)הפתילה.17)מסכת מן מהלכות19)להוציאו י"ב פרק ראה
ב'. הלכה ולא20)שבת ביד דהיינו טוב" ביום הפתילה את "מוחטין ב' עמוד ל"ב דף ביצה במסכת שאמרו מה רבינו מפרש כן

ראב"ד. ועיין (עצים21)בכלי קיסמין והיינו שרי" קינסא רב "אמר א' עמוד כ"ב דף ביצה במסכת הרי"ף כגירסת גרס רבינו
חננאל. רבינו שפירש כמו שידלק.22)דקים) מונעו אלא מכבה שאינו



aehצ mei zziay zekld - xii` f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ממֹון23אין„. להּציל ּכדי הּדלקה את טֹוב,24מכּבין ּביֹום ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ויֹוצא מּניחּה אּלא ּבׁשּבת, מכּבין ׁשאין ואין25ּכדר . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּכלי,26מכּבין עליו ּכֹופה אּלא הּמּטה, ּתׁשמיׁש מּפני הּנר את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ואם אחר. לבית מֹוציאֹו אֹו הּנר, לבין ּבינֹו מחּצה עֹוׂשה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָאֹו
לכּבֹות, אסּור זה הרי - אּלּו מּכל אחת לעׂשֹות יכֹול ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָאינֹו

מאליה. ׁשּתכּבה עד לׁשּמׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָואסּור
ּגֹוזרין27מּתר‰. ואין דֹולק, והּוא הּנר את ׁשּמא28לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּביֹום29יכּבה ּבֹו וכּיֹוצא דקל ּגּבי על הּנר את להּניח ואסּור . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
טֹוב.30טֹוב ּביֹום ּבמחּבר להׁשּתּמׁש יבֹוא ׁשּמא ,ְְְְִֵֶַַָָָֻ

.Âמכּבה,32מעּׁשנין31אין ׁשהּוא מּפני טֹוב, ּביֹום ּבקטרת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹ
ּבּה להריח ואת33ואפּלּו הּבית את לגּמר לֹומר צרי ואין , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּיכׁשרּו ּכדי הּפרֹות ּתחת לעּׁשן ּומּתר אסּור. ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻהּכלים
האׁש על ּבׂשר לצלֹות ׁשּמּתר ּכמֹו ּוממּתקין34לאכילה, .35 ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻ

עץ, ׁשל ּבגחלת לא אבל מּתכת, ׁשל ּבגחלת החרּדל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאת
ואין מכּבה. ׁשהּוא ׁשּלא36מּפני ּכדי האׁש את מכּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדרה הּבית.37ּתתעּׁשן אֹו ְְִִֵֵַַַַָ
.Êּבמּפּוח38אין ּכדר39נֹופחין יעׂשה ׁשּלא ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹ

אין ּבׁשפֹופרת. נֹופחין אבל עֹוׂשין; עֹוׂשין40ׁשהאּמנין ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָֻ
ּגֹודלין41ּפחמין ואין אֹותּה,42, מהבהבין ולא הּפתילה, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּבּיד ממעכּה אבל ּבכלי; לׁשנים אֹותּה חֹותכין וׁשֹורה43ולא , ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹ
ּבאמצע, ּומדליק נרֹות ׁשּתי ּבין אֹותּה ּומּניח ּבׁשמן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹותּה

נרֹות. ׁשּתי ּבפי נחלקת הּפתילה ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָונמצאת

.Áלצלֹות44אין הּניר את חֹותכין ואין החרׂש את 45ׁשֹוברין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
ּפֹוצעין ואין לצלֹות46עליהם, ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו הּקנה את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשּפּוד מליח. לפׁשטֹו48ׁשּנרצף47ּבֹו יכֹול ׁשהּוא אףֿעלּֿפי , ְְְִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשני אֹותֹו. מתּקנין אין - ּבתחּלת49ּבידֹו מחּברין ׁשהן ּכלים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻ

אֹותן ּפֹוחתין אין - ּכֹוסֹות ׁשני אֹו נרֹות ׁשּתי ּכגֹון ְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָעׂשּיתן,
ּכלי. ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִִֵֵֶֶַַלׁשנים,

.Ëמׁשחיזין ׁשּלּה50אין ּבמׁשחזת הּסּכין אבל51את , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מֹורים ואין אבן. אֹו חרׂש ּגּבי על אֹו העץ ּגּבי על 52מחּדדּה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבּמה ּבמׁשחזת. לחּדדּה יבֹואּו ׁשּלא ּכדי לרּבים, זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּדבר
אבל ׁשּנפּגמה; אֹו ּבדחק לחּת ּבׁשּיכֹולה אמּורים? ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹֹּדברים
על אפּלּו אֹותּה מׁשחיזין אין - ּכלל לחּת יכֹולה אינּה ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹאם
אסרּו זה ּומּפני ּבמׁשחזת. להׁשחיזּה יבֹוא ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעץ,

לחכם53להראֹות ּפגּומה,54סּכין ּתהיה ׁשּמא טֹוב, ּביֹום ְְְְְְִִֶֶַַָָָָ
ויחּדדּנה ויל ּפגימתּה, מּׁשּום ּבּה לׁשחט אסּור לֹו: ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹויאמר
מׁשאילּה זה הרי - לעצמֹו הּסּכין ׁשראה וחכם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבמׁשחזת.

הארץ. ְֶַָָלעם
.Èּבמּגל55אין ולא ּבקרּדם לא טֹוב, ּביֹום עצים מבּקעין ְְְְְְְִִֵֵַַָֹֹֹֻ

ּבקֹופיץ אּלא ּבמגרה, ּבּצד56ולא לא אבל ׁשּלֹו; החד ּובּצד ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ּבֹו? וכּיֹוצא ּבקרּדם אסרּו ולמה ּכקרּדם. ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֹֻֻהרחב,
לֹו היה אפׁשר ׁשהרי ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

טֹוב יֹום מערב הּבּקּוע57לבּקע נאסר לא ולּמה ּכלל?58. ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ויּמנע להבעירֹו, יּוכל ולא עבה, ּבעץ ׁשּיפּגע ׁשאפׁשר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּפני
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א'.23) עמוד כ"ב דף ביצה א').24)מסכת עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת מותר נפשות לספק לחשוש יש אם כתב25)אבל
כיון בשבת אף מקום בכל הדליקה לכבות ההיתר "יצא הגדולה כנסת ושיירי רבה, אליהו בשם של"ד) סימן (או"ח ברורה המשנה

עליו". הדליקה ותבא לברוח, יכול שאין חולה או זקן בעיר שם מהיות יחסר לא יכבנה לא שאם החולקים26)שאפשר כרבנן
א'). עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת טוב ביום צרכיו כל המתיר יהודה ר' שבת27)על דמסכת (מהגמרא בסמוך שאמר ממה נלמד

בנוסחת בסמוך ועיין משנה) (מגיד מותרים אחרים שטלטולים משמע – טוב ביום דקל גבי על הנר להניח שאין א') עמוד מ"ה דף
"חוששין".28)כ"י. הגירסא ה').29)בכתבֿיד הלכה א' פרק שבת הלכות (עיין מותר מתכוון שאינו דבר בכתבֿיד30)כי

למה קשה נוסחתנו לפי ואילו טוב", ביום במחובר להשתמש יבוא "שמא שמסיים מה מובן זה ולפי טוב". יום "מערב הגירסא
בסמוך. למעלה ועיין רוקח) (מעשה טוב" "ביום וכופל חוזר ב'.31)הוא עמוד כ"ב דף ביצה נקרא32)מסכת זה בגמרא

גחלים. על בשמים מיני לפזר הוא33)"מוגמר", נפש לכל יאכל אשר "אך שכתוב מכיון נפש", "אוכל בכלל הותר לא שזה
ובענין למפונקים. אלא שאינו נפש לכל שווה אינו ומוגמר ז) דף (כתובות התורה התירה נפש לכל השווה דבר לכם", יעשה לבדו
לכל שווה אינה זו שהנאה זה מטעם לאסור י') אות א' פרק ביצה (מסכת הרא"ש על נתנאל הקרבן דעת טוב ביום סיגריות עישון
רגילים הרבה שהיום שכיון אחרונים ועוד מה"שעריֿתשובה" מביא הלכה בביאור תקי"א) סימן (או"ח ברורה במשנה אבל נפש,

נפש. לכל השווה כדבר דינו – העץ".34)בזה "על הגירסא א'.35)בכ"י עמוד קל"ד דף שבת דף36)מסכת ביצה מסכת
טוב. ביום הצרכים כל המתיר יהודה ר' על החולקים כרבנן א' עמוד מותר37)כ"ב הקדרה שבתוך התבשיל מתקלקל אם אבל

לציון). (ראשון נפש אוכל צורך שזה א'.38)לכבות עמוד ל"ד דף ביצה בתים39)מסכת בעלי של במפוח אבל אומנין, של
תק"ב). סימן הרב ערוך (שולחן להתיר א'.40)המנהג עמוד ל"ב דף ביצה במסכת מתקן41)משנה הוא וגם מכבה, שהוא

הפתילה.42)כלי. (רש"י).43)לשזור ומותר יד כלאחר תיקון רק ב'.44)דזה עמוד ל"ב דף ביצה במסכת משנה
ישרף.45) שלא הדג תחת ושמים במים אותם ומרטיבים קנה קולפים או נייר או חרס לוקחים התנור, על דג לצלות כשרוצים
א'.46) עמוד ל"ד דף ביצה ב'.47)מסכת עמוד כ"ח דף ביצה אפשר48)מסכת היה שלא טוב ביום נעקם ואפילו שנעקם.

ו'. הלכה כנ"ל יהודה ר' לגבי כרבנן שהלכה אסור, – טוב יום מערב לתקנו "אין49)לו א' עמוד ל"ב דף ביצה במסכת משנה
המשנה. בפירוש רבינו וכפירוש הנר" את א'.50)פוחתין עמוד כ"ח דף ביצה במסכת טוב,51)משנה ביום נתקלקלה אפילו

אפשר היה לא אם אפילו טוב ביום אסורים נפש אוכל שמכשירי שאמרו יהודה דר' וכרבנן מאתמול. לעשות אפשר היה שלא
טוב. יום בערב ב'.52)לעשותם עמוד כ"ח דף ביצה "לראות53)מסכת הגירסא ובכ"י לחכם. סכינו יראה שהשוחט, הכוונה

סכין. הרואה בחכם הוא המדובר זה ולפי הארץ", לעם שחיטה54)סכין לפני לחכם סכינו להראות השוחט צריך הדין לפי
י"ח). סימן דעה (יורה השחיטה הפוסלת פגימה בו אין אם ב'.55)שיבדקנו עמוד ל"א דף ביצה במסכת של56)משנה סכין

טוב.57)קצבים. יום דוחים אינם טוב, יום מערב לעשות שאפשר נפש אוכל יום58)ומכשירי מערב לעשותו שאפשר מאחר

aeh mei zziay zekld - xii` f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּדֹומין הּדברים וכל ּבׁשּנּוי. לבּקע הּתירּו לפיכ ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָמּלבּׁשל,
מה ואסרּו ּׁשהּתירּו, מה ּבהן הּתירּו הּטעם מּזה - ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלזה

ְֶָּׁשאסרּו.
.‡Èאּוד59לא מהן לּטל העצים ּבין אּׁשה לצלֹות60ּתּכנס ְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ
ואין61ּבֹו ׁשל62, ּבבקעת הּדלת את ולא הּקדרה את סֹומכין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
להּסקהקֹור אּלא טֹוב ּביֹום עצים לטלטל הּתירּו ׁשּלא ה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

.63ּבלבד ְִַ
.·Èטֹוב,66חנּיֹות65ּתריסי64מסּלקין ּביֹום אֹותן ּומחזירין ְְְְֲֲִִִִֵַַָֻ

יּמנע ולא החנּות, מן להן צרי ׁשהּוא ּתבלין ׁשּיֹוציא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכדי
טֹוב יֹום ציר67מׂשמחת להן ּבׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה .68 ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשּמא ּגזרה אסּור, - הּצד מן ציר להן יׁש אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבאמצע;
ּבּבית69יתקע אפּלּו - עּקר ּכל ציר להן וׁשאין מּתר70. ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ְֲִַלהחזיר.
.‚Èמפּצלין71ּכלים וכּסא72ׁשהן חליֹות, ׁשל מנֹורה ּכגֹון , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֻֻ

אֹותם מעמידין - חתיכֹות חתיכֹות ׁשהן טֹוב.73וׁשלחן ּביֹום ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָֻ
יתקע ׁשּלא ּבית74והּוא, ׁשל אבנים ּבכלים. ּבנין ׁשאין לפי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

לצּדדן מּתר - ּומּׁשּום75הּכּסא הּוא, עראי ּבנין טֹוב; ּביֹום ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֻ
גזרּו לא .76ּכבֹודֹו ְְָֹ

.„Èהעצים77העֹוׂשה את עֹור ּכׁשהּוא טֹוב, ּביֹום מדּורה ְְְִֵֵֶֶֶָָָ
ׁשּנראה מּפני הּמערכה, ׁשּיסּדיר עד זה על זה מּניח אינֹו -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

אסּור - עראי ּבנין ׁשהּוא ואףֿעלּֿפי אֹו78ּכבֹונה. אּלא . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ
עץ מּניח ּכיצד? ּבׁשּנּוי. עֹור אֹו ּבערּבּוב, העצים ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָׁשֹופ
מּגיע ׁשהּוא עד ּתחּתיו, ואחר ּתחּתיו, אחר ּומּניח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָלמעלה,

.79לארץ ֶָָ
.ÂËּומכניס80וכן אֹותּה אֹוחז - ּתחּתיה,81הּקדרה האבנים ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אֹוחז - הּמּטה וכן האבנים. ּגּבי על יּניחּנה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
לא ּביצים אפּלּו ּתחּתיהן. הרגלים ּומכניס למעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּקרׁשים
מגּדל ּכמֹו ׁשּיעמדּו עד ׁשּורה ּגּבי על ׁשּורה אֹותן ,82יעמיד ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן למּטה. מלמעלה ויתחיל יׁשּנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
ׁשּנּוי. ִִָצרי

.ÊËׁשהן83מסירין אףֿעלּֿפי ּבּבהמה, הּנתלים זבּובין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ
חּבּורה ואין84עֹוׂשין טֹוב,86מיּלדין85. ּביֹום הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

לֹו ונֹופח לארץ, יּפל ׁשּלא ּבּולד אֹוחז ּכיצד? מסעדין. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאבל
ורחקה87ּבחטמֹו טהֹורה, ּבהמה היתה ּפיו. לתֹו ּדד ונֹותן , ְְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָ

לזּלף מּתר - הּולד ּבּול88את ולּתן עליו מלח89מּׁשליתּה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
לעׂשֹות אסּור - הּטמאה אבל עליו. ׁשּתרחם ּכדי ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָּברחמּה,

צריכה ׁשאינּה לפי ּכן, .90להן ְְִִֵֵֶֶָָָ
.ÊÈּביֹום91ּכלי אֹותֹו מטּבילין אין - טֹוב יֹום מערב ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

ּבטמאתֹו אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא ּגזרה ואם92טֹוב, .93צרי היה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻ
מים ואינֹו94להטּביל ּבמימיו הּכלי את מטּביל - ׁשּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ּכלי95חֹוׁשׁש להטּבילֹו96. ורצה לתרּומה, טהֹור ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
להטּבילֹו97לקדׁש מּתר מּטבילֹות98- בזה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ

[המעלֹות]. (הּטמאֹות) ׁשאר ְְֲֲַַַַָֻמעלֹות
.ÁÈטֹוב99ּכלי ּביֹום אֹותֹו מטּבילין - טֹוב ּביֹום .100ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֶַָ

ולד ׁשהן טמאין, ּבמׁשקין הּכלי מערב101נטמא הּטמאה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
מן טהֹור ׁשהּוא לפי טֹוב, ּביֹום אֹותֹו מטּבילין - טֹוב ְְְִִִִֶַָיֹום

והּוא102הּתֹורה טמא ּבדלי ּומדלין ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
נּדה מאליו. ּבגדים103טהֹור לּה מערמת104ׁשאין - להחליף ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבבגדיה .105וטֹובלת ְְִֶֶֶָָ
.ËÈמּקח ּגזרת מּׁשּום טֹוב ּביֹום אסרּו רּבים ְְְְִִִִֵַַָָָּדברים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א'59)טוב. עמוד ל"ג דף ביצה והגחלים.60)מסכת העצים בו ומהפכים התנור בו שגורפים עץ שלא61)חתיכץ מאחר
מאתמול. לכך ב'.62)הוכן עמוד ל"ב דף ביצה במסכת עמוד63)משנה ל"ג דף ביצה (מסכת להסקה" אלא עצים נתנו "לא

ב'.64)א'). עמוד י"א דף ביצה במסכת הארגזים.65)משנה את בהם שסוגרים לאדמה,66)דפים מחוברים שאינם ארגזים
תבלין. מיני בתוכם לא67)ומונחים להחזיר יוכל לא שאם חכמים התירוה טוב יום שמחת לצורך אינה שהחזרה פי על ואף

ב'). עמוד י"א דף ביצה (מסכת תחילתן" משום סופן "התירו – לפתוח. הדלת.68)ירצה סובבת שעליו ברזל יתחוב69)יתד
י"ג). הלכה שבת מהלכות י' (פרק בונה משום ויתחייב בחוזק משום70)אותו כאן שאין שבחנויות, ולא שבבית, כלים תריסי

טוב. יום ב'.71)שמחת עמוד כ"א דף ביצה במסכת לפרקם.72)משנה שאפשר מחלקים "אותן".73)מורכבים הגירסא בכ"י
י"ב.74) הלכה למעלה וראה בחוזק אותו רבנן76)לסדרן.75)יתחוב וגזרו תורה, אסרה לא ארעי בנין תורה אסרה קבע "בנין

ב'). עמוד ל"ב דף ביצה (מסכת רבנן" בו גזרו לא הבריות) (כבוד כבודו משום והכא קבע, בנין משום ארעי בנין מסכת77)על
ב'. עמוד ל"ב דף קבע.78)ביצה בנין לעשות יבא שלא ארעי בנין חכמים רגליו,79)אסרו גבי על שולחן להשים מותר אבל

המגיד). (הרב שתחתיו לאויר צריך שאינו כיון בנין, משום כאן א'.80)ואין עמוד ל"ג דף ביצה הגירסא81)מסכת בכ"י
תק"ב).82)"ומניח". סימן או"ח ברורה (משנה מותר שתחתיו לאויר צריך אינו אם אבל הביצים, לצלות ביניהם האש שיכניס כדי

א'.83) עמוד כ"ג דף ביצה במסכת מותר.84)משנה – מתכוון שאינו ודבר חבורה לעשות מתכוון שאינו משנה85)לפי
ב'. עמוד קכ"ח דף שבת הרחם.86)במסכת מן הוולד את ברירין.87)להוציא אגרוף.89)לשפוך.88)הסתום מלא

שריחקתו.90) אחרי לעולם מקרבתו ב'.91)שאינה עמוד י"ז דף ביצה במסכת וישהה92)משנה במלאכתו, טרוד הוא בחול
שאפשר. מה כל טהרתו למהר רוצים ואנו פנוי, שהוא טוב ליום הכלי טבילת ב'.93)את עמוד י"ח דף ביצה טמאים94)מסכת

מקוה). מי עם וחיבור (=זריעה השקה ידי על נטהרו.95)שטהרתם הכלי עם חננאל.96)והמים רבנו וכפירוש שם.
י"ג.97) פרק הטומאות אבות בהלכות כמבואר לקודש, טבילה צריך לתרומה שהטהור לקודש מעלות חכמים כי98)שעשו

ישהה". "שמא גזרו לא דרבנן א'.99)במעלות עמוד י"ח דף ביצה טוב.100)מסכת יום מערב להטבילו אפשר היה שלא כיון
הטומאה.101) מאב אלא – טומאה מקבל כלי אין התורה ומן לטומאה, ישהה".102)ראשון "שמא בו גזרו מותר103)ולא

טוב. ביום לטבול בגדיה.104)לה להטביל לה אפשר אי טוב וביום טבילתה, אחרי וללבוש להחליף הם105)טהורים אם
חציצה. משום כאן ואין ביניהם עוברים שהמים מהודקים, ולא עליה רפויים



צי aeh mei zziay zekld - xii` f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּדֹומין הּדברים וכל ּבׁשּנּוי. לבּקע הּתירּו לפיכ ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָמּלבּׁשל,
מה ואסרּו ּׁשהּתירּו, מה ּבהן הּתירּו הּטעם מּזה - ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלזה

ְֶָּׁשאסרּו.
.‡Èאּוד59לא מהן לּטל העצים ּבין אּׁשה לצלֹות60ּתּכנס ְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ
ואין61ּבֹו ׁשל62, ּבבקעת הּדלת את ולא הּקדרה את סֹומכין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
להּסקהקֹור אּלא טֹוב ּביֹום עצים לטלטל הּתירּו ׁשּלא ה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

.63ּבלבד ְִַ
.·Èטֹוב,66חנּיֹות65ּתריסי64מסּלקין ּביֹום אֹותן ּומחזירין ְְְְֲֲִִִִֵַַָֻ

יּמנע ולא החנּות, מן להן צרי ׁשהּוא ּתבלין ׁשּיֹוציא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכדי
טֹוב יֹום ציר67מׂשמחת להן ּבׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה .68 ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשּמא ּגזרה אסּור, - הּצד מן ציר להן יׁש אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבאמצע;
ּבּבית69יתקע אפּלּו - עּקר ּכל ציר להן וׁשאין מּתר70. ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ְֲִַלהחזיר.
.‚Èמפּצלין71ּכלים וכּסא72ׁשהן חליֹות, ׁשל מנֹורה ּכגֹון , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֻֻ

אֹותם מעמידין - חתיכֹות חתיכֹות ׁשהן טֹוב.73וׁשלחן ּביֹום ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָֻ
יתקע ׁשּלא ּבית74והּוא, ׁשל אבנים ּבכלים. ּבנין ׁשאין לפי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

לצּדדן מּתר - ּומּׁשּום75הּכּסא הּוא, עראי ּבנין טֹוב; ּביֹום ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֻ
גזרּו לא .76ּכבֹודֹו ְְָֹ

.„Èהעצים77העֹוׂשה את עֹור ּכׁשהּוא טֹוב, ּביֹום מדּורה ְְְִֵֵֶֶֶָָָ
ׁשּנראה מּפני הּמערכה, ׁשּיסּדיר עד זה על זה מּניח אינֹו -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

אסּור - עראי ּבנין ׁשהּוא ואףֿעלּֿפי אֹו78ּכבֹונה. אּלא . ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָ
עץ מּניח ּכיצד? ּבׁשּנּוי. עֹור אֹו ּבערּבּוב, העצים ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָׁשֹופ
מּגיע ׁשהּוא עד ּתחּתיו, ואחר ּתחּתיו, אחר ּומּניח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָלמעלה,

.79לארץ ֶָָ
.ÂËּומכניס80וכן אֹותּה אֹוחז - ּתחּתיה,81הּקדרה האבנים ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אֹוחז - הּמּטה וכן האבנים. ּגּבי על יּניחּנה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
לא ּביצים אפּלּו ּתחּתיהן. הרגלים ּומכניס למעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּקרׁשים
מגּדל ּכמֹו ׁשּיעמדּו עד ׁשּורה ּגּבי על ׁשּורה אֹותן ,82יעמיד ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן למּטה. מלמעלה ויתחיל יׁשּנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
ׁשּנּוי. ִִָצרי

.ÊËׁשהן83מסירין אףֿעלּֿפי ּבּבהמה, הּנתלים זבּובין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ
חּבּורה ואין84עֹוׂשין טֹוב,86מיּלדין85. ּביֹום הּבהמה את ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

לֹו ונֹופח לארץ, יּפל ׁשּלא ּבּולד אֹוחז ּכיצד? מסעדין. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאבל
ורחקה87ּבחטמֹו טהֹורה, ּבהמה היתה ּפיו. לתֹו ּדד ונֹותן , ְְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָ

לזּלף מּתר - הּולד ּבּול88את ולּתן עליו מלח89מּׁשליתּה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
לעׂשֹות אסּור - הּטמאה אבל עליו. ׁשּתרחם ּכדי ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָּברחמּה,

צריכה ׁשאינּה לפי ּכן, .90להן ְְִִֵֵֶֶָָָ
.ÊÈּביֹום91ּכלי אֹותֹו מטּבילין אין - טֹוב יֹום מערב ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

ּבטמאתֹו אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא ּגזרה ואם92טֹוב, .93צרי היה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻ
מים ואינֹו94להטּביל ּבמימיו הּכלי את מטּביל - ׁשּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ּכלי95חֹוׁשׁש להטּבילֹו96. ורצה לתרּומה, טהֹור ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
להטּבילֹו97לקדׁש מּתר מּטבילֹות98- בזה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ

[המעלֹות]. (הּטמאֹות) ׁשאר ְְֲֲַַַַָֻמעלֹות
.ÁÈטֹוב99ּכלי ּביֹום אֹותֹו מטּבילין - טֹוב ּביֹום .100ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֶַָ

ולד ׁשהן טמאין, ּבמׁשקין הּכלי מערב101נטמא הּטמאה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
מן טהֹור ׁשהּוא לפי טֹוב, ּביֹום אֹותֹו מטּבילין - טֹוב ְְְִִִִֶַָיֹום

והּוא102הּתֹורה טמא ּבדלי ּומדלין ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
נּדה מאליו. ּבגדים103טהֹור לּה מערמת104ׁשאין - להחליף ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבבגדיה .105וטֹובלת ְְִֶֶֶָָ
.ËÈמּקח ּגזרת מּׁשּום טֹוב ּביֹום אסרּו רּבים ְְְְִִִִֵַַָָָּדברים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א'59)טוב. עמוד ל"ג דף ביצה והגחלים.60)מסכת העצים בו ומהפכים התנור בו שגורפים עץ שלא61)חתיכץ מאחר
מאתמול. לכך ב'.62)הוכן עמוד ל"ב דף ביצה במסכת עמוד63)משנה ל"ג דף ביצה (מסכת להסקה" אלא עצים נתנו "לא

ב'.64)א'). עמוד י"א דף ביצה במסכת הארגזים.65)משנה את בהם שסוגרים לאדמה,66)דפים מחוברים שאינם ארגזים
תבלין. מיני בתוכם לא67)ומונחים להחזיר יוכל לא שאם חכמים התירוה טוב יום שמחת לצורך אינה שהחזרה פי על ואף

ב'). עמוד י"א דף ביצה (מסכת תחילתן" משום סופן "התירו – לפתוח. הדלת.68)ירצה סובבת שעליו ברזל יתחוב69)יתד
י"ג). הלכה שבת מהלכות י' (פרק בונה משום ויתחייב בחוזק משום70)אותו כאן שאין שבחנויות, ולא שבבית, כלים תריסי

טוב. יום ב'.71)שמחת עמוד כ"א דף ביצה במסכת לפרקם.72)משנה שאפשר מחלקים "אותן".73)מורכבים הגירסא בכ"י
י"ב.74) הלכה למעלה וראה בחוזק אותו רבנן76)לסדרן.75)יתחוב וגזרו תורה, אסרה לא ארעי בנין תורה אסרה קבע "בנין

ב'). עמוד ל"ב דף ביצה (מסכת רבנן" בו גזרו לא הבריות) (כבוד כבודו משום והכא קבע, בנין משום ארעי בנין מסכת77)על
ב'. עמוד ל"ב דף קבע.78)ביצה בנין לעשות יבא שלא ארעי בנין חכמים רגליו,79)אסרו גבי על שולחן להשים מותר אבל

המגיד). (הרב שתחתיו לאויר צריך שאינו כיון בנין, משום כאן א'.80)ואין עמוד ל"ג דף ביצה הגירסא81)מסכת בכ"י
תק"ב).82)"ומניח". סימן או"ח ברורה (משנה מותר שתחתיו לאויר צריך אינו אם אבל הביצים, לצלות ביניהם האש שיכניס כדי

א'.83) עמוד כ"ג דף ביצה במסכת מותר.84)משנה – מתכוון שאינו ודבר חבורה לעשות מתכוון שאינו משנה85)לפי
ב'. עמוד קכ"ח דף שבת הרחם.86)במסכת מן הוולד את ברירין.87)להוציא אגרוף.89)לשפוך.88)הסתום מלא

שריחקתו.90) אחרי לעולם מקרבתו ב'.91)שאינה עמוד י"ז דף ביצה במסכת וישהה92)משנה במלאכתו, טרוד הוא בחול
שאפשר. מה כל טהרתו למהר רוצים ואנו פנוי, שהוא טוב ליום הכלי טבילת ב'.93)את עמוד י"ח דף ביצה טמאים94)מסכת

מקוה). מי עם וחיבור (=זריעה השקה ידי על נטהרו.95)שטהרתם הכלי עם חננאל.96)והמים רבנו וכפירוש שם.
י"ג.97) פרק הטומאות אבות בהלכות כמבואר לקודש, טבילה צריך לתרומה שהטהור לקודש מעלות חכמים כי98)שעשו

ישהה". "שמא גזרו לא דרבנן א'.99)במעלות עמוד י"ח דף ביצה טוב.100)מסכת יום מערב להטבילו אפשר היה שלא כיון
הטומאה.101) מאב אלא – טומאה מקבל כלי אין התורה ומן לטומאה, ישהה".102)ראשון "שמא בו גזרו מותר103)ולא

טוב. ביום לטבול בגדיה.104)לה להטביל לה אפשר אי טוב וביום טבילתה, אחרי וללבוש להחליף הם105)טהורים אם
חציצה. משום כאן ואין ביניהם עוברים שהמים מהודקים, ולא עליה רפויים



aehצב mei zziay zekld - xii` f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אין106ּוממּכר ּכיצד? ּדמים107. על108ּפֹוסקים לכּתחּלה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
לזֹו, זֹו ׁשוֹות ּבהמֹות ׁשּתי מביא אּלא טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָהּבהמה
ּכּמה יֹודעין ּולמחר ּביניהן, ּומחּלקין מהן אחת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוׁשֹוחטין

הּׁשנּיה ּכׁשהן109דמי חלקֹו. ּדמי נֹותן ואחד אחד וכל , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבׁשנים, ואּתה ּבסלע אני זה: יאמר לא - ּביניהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹמחּלקין
רביע. וזה ׁשליׁש נֹוטל זה אּלא ּדמים, ׁשּום מזּכירין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאין

.Îׁשאין110ּכׁשהן ּבמאזנים; יׁשקלּו לא - מחּלקין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹֹ
ּבׂשר111מׁשּגיחין ּבֹו לּתן אפּלּו עּקר. ּכל מאזנים ּבכף ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֹ

ּתלּויין הּמאזנים היּו אם אסּור, - העכּברים מן ,112לׁשמרֹו ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹ
אּמן טּבח מאזנים. ּבכף ּכׁשֹוקל ׁשּנראה לׁשקל113מּפני אסּור ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ

ואסּור ואין114ּבידֹו. מים. מלא ּבכלי מטילין115לׁשקל ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹ
אבל116חלׁשים הּמנֹות, ּבׂשר117על על חלׁשים מטילין ְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָ

הּמצוה. את לחּבב ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָהּקדׁשים
.‡Îּבדינר118לא לי 'ּתן לטּבח אדם אּלא119יאמר ּבׂשר', ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹ

ׁשויֹו. על חׁשּבֹון עֹוׂשין ּולמחר חלק', 'חצי אֹו חלק' לי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ'ּתן
ּכיצד120וכן אּלא ּבמׁשקל. אֹו ּבמּדה החנּות מּבעל יּקח לא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

לֹו נֹותן ּולמחר זה', ּכלי לי 'מּלא לחנוני אֹומר עֹוׂשה? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּוא
ואפּלּו והּוא,121ׁשויֹו. ימלאּנּו; - למּדה המיחד ּכלי היה ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻ

מּדה. ׁשם לֹו יזּכיר ְִִֵֶַָֹׁשּלא
.·Îׁשּלא122הּנחּתֹום ּבׁשביל לקדרה, ונֹותן ּתבלין מֹודד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

לעּסה קמח ּתמד לא האּׁשה אבל ּתבׁשילֹו. וכן123יפסיד . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
ונֹותן מׁשער אּלא ּבהמּתֹו, לפני לּתן ׂשעֹורים אדם ימד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹלא

.124לּה ָ
.‚Îהחנוני125ּומּתר מן וכן126לּקח ּבמנין, ואגֹוזים ּביצים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

ּדמים ׁשּום לֹו יזּכשריחקתו.יר ׁשּלא ּובלבד ּבהן, ּכּיֹוצא ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹּכל
ּבֹו נֹוׁשה ׁשהיה הרי הּמנין? סכּום ּכיצד מנין. סכּום ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹולא
טֹוב ּביֹום לֹו יאמר לא - אגֹוזים עׂשרה אֹו רּמֹונים ְֱֲֲִִִַָָָָֹֹעׂשרה
לֹוקח אּלא אצלי', עׂשרים ל ׁשּיהיה ּכדי עׂשרה לי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּתן

חׁשּבֹון. עֹוׂשה ּולמחר ְְְֶֶָָָסתם
.„Îחנוני127הֹול אצל הרגיל128אדם רֹועה אצלֹו129אֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

הּפּטם אצל ועֹופֹות130אֹו ּבהמֹות מּמּנּו ולֹוקח אצלֹו, הרגיל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּׁשּירצ מה סכּוםוכל ולא ּדמים ׁשּום לֹו יזּכיר ׁשּלא והּוא, ה; ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

.131מנין ְִָ
.‰Îטֹוב132הלואת ּבּדין133יֹום אֹותּה ּתֹובעין ׁשאם134- ; ְְִִִֶַַַָָ

נמנע ונמצא ּכלּום, לֹו נֹותן אינֹו - להּתבע נּתנה לא ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹּתאמר
טֹוב. יֹום ְִִַמׂשמחת

.ÂÎמגּביהין135אףֿעלּֿפי ּביֹום136ׁשאין ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְִִִֵֶַַַַַָ
אם מאמׁש137טֹוב, ׁשהגּביהן ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לֹו 138היּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

טֹוב ּביֹום לּכהן מֹוליכן זה הרי חּלה139- לֹומר צרי ואין ; ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
וקבה ּולחיים וגּבאי140ּוזרֹוע טֹוב. ּביֹום לּכהן ׁשּמֹוליכן ,141 ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

החצרֹות מן ּגֹובין מכריזין142צדקה יהיּו ולא טֹוב. ּביֹום ְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹ
לתֹו ונֹותנין ּבצנעה, גֹובין אּלא ּבחל, ׁשּמכריזין ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּכדר

עצמּה. ּבפני ּוׁשכּונה ׁשכּונה לכל ּומחּלקין ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָחיקן.

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

.‡,לצר ׁשּלא אפּלּו טֹוב ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹֻאףֿעלּֿפי
אּלא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ּגדֹולֹות מׂשאֹות יׂשא ְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא
הּמביא ּכיצד? מּתר. - לׁשּנֹות אפׁשר אי ואם לׁשּנֹות. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻצרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יהודה106) לבני בשבת ומוכרים מכר וכל דג מביאים בה ישבו "והצורים ט"ז: פסוק י"ג פרק נחמיה בספר כמפורש בשבת שאסור
רש"י (ראה השבת" יום את ומחללים עושים אתם אשר הזה הרע הדבר מה להם: ואומרה יהודה חורי את ואריבה ובירושלים.
י"ב). הלכה שבת מהלכות כ"ג (פרק לכתוב יבוא שמא היא חכמים וגזירת טוב. ליום הדין והוא ב') עמוד כ"ז דף ביצה מסכת

ב'.107) עמוד כ"ז דף ביצה במסכת בהקפה.108)משנה לוקח אלא משלם לא אם ואפילו סומכין109)מחיר. שאם הדין והוא
פיסוק או וממכר מקח זכירת בלא חצי, או רגל ממנו לוקח אלא אחרת, בהמה להביא צריך אין לו, ומאמינים מקח בדמי הקצב על

(תניא). לו משלם הוא ולמחר א'.110)דמים, עמוד כ"ח דף ביצה במסכת ומשתמשים.111)משנה מקום112)מעיינים בכל
ב'). סעיף ת"ק סימן הלכה (ביאור בו לשקול שרגילים במקום דוקא ולאו בידו.113)שהוא המשקל לכוון אפילו114)שיודע

והרי"ף). הר"ח לפי הוא (כן אומן שאינו ב'.115)מי עמוד קמ"ח דף שבת במסכת (מסכת117)גורלות.116)משנה בגמרא
מערב כלומר חול, יום של היינו חול" "של והראב"ד רש"י ולפי חול", של המנות על לא "אבל אמרו: ב') עמוד קמ"ט דף שבת
לחבב כדי מותר קדשים של מנות על ואילו חולין. של – חול" "של מפרש הרמב"ם אבל אמורים. הדברים ובקדשים טוב, יום

המצוה. ב'.118)את עמוד כ"ח דף ביצה במסכת (רש"י).119)משנה דמים שם להזכיר ביצה120)שאסור במסכת משנה
א'. עמוד כ"ט א'.121)דף עמוד כ"ט דף שם דוקא,122)כרבא לאו נחתום כי אומרים ויש א'. עמוד כ"ט דף ביצה מסכת

משנה). (מגיד (=ברגיל) בהווה חכמים שדברו אלא אדם, לכל הדין ולא123)והוא העיסה שתתקלקל חשש אין שכאן מכיון
למדוד. אסור ולכן הצריך, מן יותר יהיה שלא אלא לאכילה, ראויה המדידה.124)תהיה בלי וקלקול הפסד שאין מכיון

ב'.125) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת לאדם126)משנה שכן וכל (רש"י) המחיר על לדבר מבלי לו לתת ומאמינו אצלו הרגיל
או משקל ולא דמים לא מזכיר שאינו מכיון מותר זה כל עם וממכר, למקח מתכוון שהחנוני אף בזה, משמיענו חידוש אלא אחר,

שכ"ג). סימן ברורה (משנה ב'.127)מנין עמוד כ"ט דף ביצה במסכת הרגיל128)משנה רועה אצל אדם "הולך הגירסא בכ"י
ליתא. ו"חנוני" (רש"י).129)אצלו" דמים פיסוק בלי לו ונותנו מאמינו אצלו שרגיל בהמות.130)מתוך בפיטום העוסק

מנין".131) שום "ולא עמו132)בכ"י: קמ"ח דף שבת במסכת יוסף רב לגבי ב'.כרבא ומשתה133)ד מאכל מיני שהלווה
תקכ"ה). סימן או"ח אברהם (מגן טוב יום לשמחת לו.134)השייכים נזקקין דין בית טוב, יום אחרי להשלים מסרב אם

ב'.135) עמוד ל"ו דף ביצה במסכת ב'.137)מפרישין.136)משנה עמוד י"ב דף ביצה במסכת טוב.138)משנה יום מערב
הכהן.139) של טוב יום שמחת להפרישם140)משום ומותר הבשר. לאכול מותר הפרשתן לפני גם שהרי כלום, מתקן אינו שבזה

שם). ביצה (מסכת טוב ביום דדמאי.141)לכתחילה ג' פרק ב':142)תוספתא הלכה עניים מתנות מהלכות ט' פרק ראה
וחצר". חצר מכל – בחול.1)"שלוקחין עושה שהוא כדרך יעשה שלא כדי חכמים, בה שאסרו ומה ההוצאה, עניני בו נתבארו

התחומין. עניני בו נתבארו כן ואחרי

aeh mei zziay zekld - xii` f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מביא אבל ּובקּפה, ּבסל יביאם לא - למקֹום מּמקֹום יין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻּכּדי
א הּמֹולי לפניו. אֹו ּכתפֹו על אתהּוא יפׁשיל לא - הּתבן ת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּבידֹו. מֹוליכּה אבל לאחריו, ְְֲֲִַַָָָָָֻהּקּפה
על·. אֹותן יׂשא - ּבמֹוט אֹותן לׂשא ׁשּדרּכן מׂשֹואֹות ְְְִִֵֶַַַָָָָָוכן

על אֹותן יׂשא - מאחֹוריו אֹותן לׂשא וׁשּדרּכן מאחריו; ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּגּבֹו
לפניו; ּבידֹו אֹותן יׂשא - הּכתף על להּנׂשא וׁשּדרּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכתפֹו;
ואם הּמׂשא. מּׁשּנּוי ּבזה ּכּיֹוצא וכל ּבגד, עליהן יפרׂש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו
ּדברים ּבּמה ּכדרּכֹו. ּומביא נֹוׂשא - לׁשּנֹות אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאי
יביא לא - ּבהמה ּגּבי על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹאמּורים?

ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָֹֹּכלל,
יֹוצא‚. הּסּומא ואין ּבמּקל, הּבהמה את מנהיגין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאין

אחד ּבכּסא, יֹוצאין ואין ּבתרמילֹו, הרֹועה ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּבמקלֹו,
ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא האּׁשה; ואחד ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהאיׁש
אחריו, ּבכּסא יֹוצאין - לֹו צריכין רּבים ׁשהיּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָואיׁש

ּבאּפריֹון. אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו ְְֲִִִִֵַַַָּומֹוציאין
ּברׁשּות„. לׁשֹוב מּׁשֹוב ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין ְְִִִִֵֶֶַָָָָֻאין

ּברׁשּות אבל מֹוליכֹו; הּוא ּגּגֹו לתּקן יאמרּו ׁשּמא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹהרּבים,
חכמים ׁשאסרּו מקֹום ׁשּכל עלּֿפי אףֿ מֹוליכֹו. - ְֲִִִִֶֶַַַָָָָָהּיחיד
הּתירּו ּכאן אסּור, חדרים ּבחדרי אפּלּו - העין מראית ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָמּפני

טֹוב. יֹום ׂשמחת ְְִִֵַמּפני
אחר‰. למקֹום לפּנֹותם וצרי ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמי

יׁשלׁשלם ולא הּׁשוין, ּבּגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם לא -ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָֹֹ
ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבחבל
מּמקֹום ארּבה, ּדר אפּלּו מּׁשילן, אבל ּבחל. עֹוׂשה ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא
ּבמֹוט יביאּנה לא - ּבׂשדה ּבהמה ׁשחט הּגג. ּבאֹותֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹלמקֹום

אברים. אברים מביאּה אּלא ּבמֹוטה, אֹו ְְֲֲִִִִֶָָָָָָלעיר,
.Âּבֹו נאֹותין ׁשאין אףֿעלּֿפי ּבחל, אפּלּו ּבֹו ׁשּנאֹותין ְְְֲִִִִֵֶֶַַֹֹּכל

טֹוב; ּביֹום לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ְְְְְְֲִִֵַַָָֻּביֹום
יינֹות ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ְְְְִִֵֵֶַָָָואין
ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר וכל לׁשּלחן. ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשמנים
- טֹוב ּביֹום לעׂשֹותֹו ׁשאסּור מעׂשה בֹו ׁשּיעׂשה עד ְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַָֹּבחל

טֹוב. ּביֹום אֹותֹו מׁשּלחין ְְְִֵַאין
.Êנאֹותין ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָּכיצד?

אבל טֹוב; ּביֹום לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹּבּה
אֹותן קֹולה אֹו טֹוב ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני קטנּיֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָמׁשּלחין
מּפני חּיים, אפּלּו ועֹופֹות, ּבהמה חּיה ּומׁשּלחין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָואֹוכלן.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוב. ּביֹום לׁשחט ְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֻׁשּמּתר
.Áלחברֹו ּכׁשּיׁשלחּנּו טֹוב, ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל

מּׁשלׁשה ּפחּותה ׁשּורה ואין ּבׁשּורה. יׁשלחּנּו לא - ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹּתׁשּורה
ּביד יינֹות אֹו ּבהמֹות לחברֹו ׁשּׁשּלח הרי ּכיצד? אדם. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבני
הֹולכין וכּלן זה, אחר זה ארּבעה אֹו ּכאחד אדם ּבני ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשלׁשה
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא אסּור, זה הרי - אחת ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשּורה
ּכאחד אדם ּבני ׁשלׁשה ּביד מינין ׁשלׁשה ׁשּלח ּבחל. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹעֹוׂשה

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
.Ëוכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום ּתחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב

אּמה אלּפים ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּופרֹותיו
ערּובֹו. מּמקֹום רּוח ְְִֵַָלכל

.Èוחפצי ּבהן. ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי - הפקר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחפצי

לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ׁשביתה קֹונין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּכּותים
יׂשראל. ּבעלים מּׁשּום ּכּותים ּבעלים ּגזרה מּמקֹומן; ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָרּוח
הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, למקֹומן חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹּפרֹות
ּבאנס. וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם ׁשהן מּפני מקֹומן, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאת

.‡Èמסרּה האב. ּכרגלי היא הרי - לבנֹו ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר
הרֹועה. ּכרגלי היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָלרֹועה,
ׁשּלא מּפני ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמסרּה

מהן. אחד ֵֶֶָָָקנה
.·Èּבידם יֹוליכּו לא - טֹוב ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי

ׁשּכל ּבֹו; ליל יכֹול הּסעּדה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמנֹות
אם אּלא האֹורחין, ּכרגלי לא הּסעּדה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻֻהּסעּדה

טֹוב. יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות אחר להן זכה ְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכן
.‚Èּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו; לֹו יביאּו לא - אצלֹו לבֹוא העיר ְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹאֹותּה
ּדברים ּבּמה ׁשערבּו. אּלּו ּביד ׁשהן אףֿעלּֿפי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכמֹוהּו,
- להן יחד לא אם אבל זוית; קרן להן ּבׁשּיחד ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹאמּורים?

אצלֹו. מפקדין ׁשהן זה ּכרגלי הן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָֻהרי
.„Èּכרגלי - העיר אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי - יחיד ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור

- לּכל מסּורין ׁשהן ּבבל, עֹולי וׁשל העיר; אֹותּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאנׁשי
למקֹום מֹוליכן - מהן ׁשּמּלא מי ׁשּכל מהן; הממּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכרגלי
ּכל ּכרגלי - הּנֹובעין ּומעינֹות הּמֹוׁשכין נהרֹות .מהּל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהּוא
ממלאין - הּתחּום לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ואם ְְְְְְִִִִַַַָָָָאדם.

טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, ְְְִֵֵֶַַָָמהן
.ÂËׁשל וׁשֹור העיר; אֹותּה אנׁשי ּכרגלי - רֹועה ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָׁשֹור

ׁשּדעת מּפני טֹוב, ּביֹום לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּפּטם
העיר, אֹותּה מאנׁשי חּוץ אחרים לאנׁשים למכרֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָּבעליו
וכן לקנֹותֹו. ּובאין ׁשמעֹו ׁשֹומעין והּכל מפּטם, ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֻמּפני
ואחד אחד ּכל - ּבׂשרֹו ּומכר טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו ְְְְְִֶֶַָָָָָָָָאם
ׁשּדעת מּפני ,הֹול ׁשהּוא לּמקֹום מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָמן
עירֹות אנׁשי מּמּנּו ׁשּיקחּו הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבעליו
מסּור ׁשהּוא ּבבל, עֹולי ׁשל ּכבֹור זה ׁשֹור ונמצא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאחרֹות,

ַֹלּכל.
.ÊËוהּׁשלהבת ׁשֹואלּה; ּכרגלי ולא ּבעליה ּכרגלי - ְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּגחלת

מחברֹו עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ּבידֹו. ׁשהיא מי ּכרגלי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
.הֹול ׁשהּוא מקֹום לכל מֹוליכֹו -ְִֵֶָָ

.ÊÈׁשּלא אףֿעלּֿפי טֹוב, יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהּׁשֹואל
ׁשאלֹו הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי - טֹוב ּביֹום אּלא לֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָנתנֹו
ּכלי מּמּנּו לׁשאל ּתמיד ׁשּדרּכֹו עלּֿפי אףֿ טֹוב, ּביֹום ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

הּמׁשאיל. ּכרגלי הּוא הרי - טֹוב יֹום ּבכל ְְְְֲִֵֵֶַַַָזה
.ÁÈׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשנים

ּכלי הרי - ערבית לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ׁשחרית, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַלֹו
בּמקֹום אּלא אֹותֹו מֹוליכים ואינם הּׁשֹואלים, ׁשני ּכרגלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

ּבֹו. להּל יכֹולים ְְְִֵֵֶֶַׁשּׁשניהם
.ËÈהרי מּמקֹוםּכיצד? אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

מּמקֹום אּמה מאֹות חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהחלּוק
מֹוליכֹו אינֹו החלּוק, הראׁשֹון ּכׁשּלֹוקח - למערב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָהחלּוק
מּמקֹום אּמה מאֹות וחמׁש אּמה אלף עד אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמזרח
להּל ּבמערב ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהחלּוק,
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מביא אבל ּובקּפה, ּבסל יביאם לא - למקֹום מּמקֹום יין ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻּכּדי
א הּמֹולי לפניו. אֹו ּכתפֹו על אתהּוא יפׁשיל לא - הּתבן ת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּבידֹו. מֹוליכּה אבל לאחריו, ְְֲֲִַַָָָָָֻהּקּפה
על·. אֹותן יׂשא - ּבמֹוט אֹותן לׂשא ׁשּדרּכן מׂשֹואֹות ְְְִִֵֶַַַָָָָָוכן

על אֹותן יׂשא - מאחֹוריו אֹותן לׂשא וׁשּדרּכן מאחריו; ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּגּבֹו
לפניו; ּבידֹו אֹותן יׂשא - הּכתף על להּנׂשא וׁשּדרּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכתפֹו;
ואם הּמׂשא. מּׁשּנּוי ּבזה ּכּיֹוצא וכל ּבגד, עליהן יפרׂש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו
ּדברים ּבּמה ּכדרּכֹו. ּומביא נֹוׂשא - לׁשּנֹות אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאי
יביא לא - ּבהמה ּגּבי על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹאמּורים?

ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָֹֹּכלל,
יֹוצא‚. הּסּומא ואין ּבמּקל, הּבהמה את מנהיגין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאין

אחד ּבכּסא, יֹוצאין ואין ּבתרמילֹו, הרֹועה ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּבמקלֹו,
ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא האּׁשה; ואחד ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהאיׁש
אחריו, ּבכּסא יֹוצאין - לֹו צריכין רּבים ׁשהיּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָואיׁש

ּבאּפריֹון. אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו ְְֲִִִִֵַַַָּומֹוציאין
ּברׁשּות„. לׁשֹוב מּׁשֹוב ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין ְְִִִִֵֶֶַָָָָֻאין

ּברׁשּות אבל מֹוליכֹו; הּוא ּגּגֹו לתּקן יאמרּו ׁשּמא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹהרּבים,
חכמים ׁשאסרּו מקֹום ׁשּכל עלּֿפי אףֿ מֹוליכֹו. - ְֲִִִִֶֶַַַָָָָָהּיחיד
הּתירּו ּכאן אסּור, חדרים ּבחדרי אפּלּו - העין מראית ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָמּפני

טֹוב. יֹום ׂשמחת ְְִִֵַמּפני
אחר‰. למקֹום לפּנֹותם וצרי ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמי

יׁשלׁשלם ולא הּׁשוין, ּבּגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם לא -ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָֹֹ
ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבחבל
מּמקֹום ארּבה, ּדר אפּלּו מּׁשילן, אבל ּבחל. עֹוׂשה ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא
ּבמֹוט יביאּנה לא - ּבׂשדה ּבהמה ׁשחט הּגג. ּבאֹותֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹלמקֹום

אברים. אברים מביאּה אּלא ּבמֹוטה, אֹו ְְֲֲִִִִֶָָָָָָלעיר,
.Âּבֹו נאֹותין ׁשאין אףֿעלּֿפי ּבחל, אפּלּו ּבֹו ׁשּנאֹותין ְְְֲִִִִֵֶֶַַֹֹּכל

טֹוב; ּביֹום לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ְְְְְְֲִִֵַַָָֻּביֹום
יינֹות ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ְְְְִִֵֵֶַָָָואין
ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר וכל לׁשּלחן. ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשמנים
- טֹוב ּביֹום לעׂשֹותֹו ׁשאסּור מעׂשה בֹו ׁשּיעׂשה עד ְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַָֹּבחל

טֹוב. ּביֹום אֹותֹו מׁשּלחין ְְְִֵַאין
.Êנאֹותין ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָּכיצד?

אבל טֹוב; ּביֹום לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹּבּה
אֹותן קֹולה אֹו טֹוב ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני קטנּיֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָמׁשּלחין
מּפני חּיים, אפּלּו ועֹופֹות, ּבהמה חּיה ּומׁשּלחין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָואֹוכלן.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוב. ּביֹום לׁשחט ְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֻׁשּמּתר
.Áלחברֹו ּכׁשּיׁשלחּנּו טֹוב, ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל

מּׁשלׁשה ּפחּותה ׁשּורה ואין ּבׁשּורה. יׁשלחּנּו לא - ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹּתׁשּורה
ּביד יינֹות אֹו ּבהמֹות לחברֹו ׁשּׁשּלח הרי ּכיצד? אדם. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבני
הֹולכין וכּלן זה, אחר זה ארּבעה אֹו ּכאחד אדם ּבני ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשלׁשה
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא אסּור, זה הרי - אחת ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשּורה
ּכאחד אדם ּבני ׁשלׁשה ּביד מינין ׁשלׁשה ׁשּלח ּבחל. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹעֹוׂשה

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ
.Ëוכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום ּתחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב

אּמה אלּפים ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּופרֹותיו
ערּובֹו. מּמקֹום רּוח ְְִֵַָלכל

.Èוחפצי ּבהן. ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי - הפקר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחפצי

לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ׁשביתה קֹונין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּכּותים
יׂשראל. ּבעלים מּׁשּום ּכּותים ּבעלים ּגזרה מּמקֹומן; ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָרּוח
הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, למקֹומן חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹּפרֹות
ּבאנס. וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם ׁשהן מּפני מקֹומן, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹאת

.‡Èמסרּה האב. ּכרגלי היא הרי - לבנֹו ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר
הרֹועה. ּכרגלי היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָלרֹועה,
ׁשּלא מּפני ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמסרּה

מהן. אחד ֵֶֶָָָקנה
.·Èּבידם יֹוליכּו לא - טֹוב ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי

ׁשּכל ּבֹו; ליל יכֹול הּסעּדה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמנֹות
אם אּלא האֹורחין, ּכרגלי לא הּסעּדה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻֻהּסעּדה

טֹוב. יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות אחר להן זכה ְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכן
.‚Èּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו; לֹו יביאּו לא - אצלֹו לבֹוא העיר ְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹאֹותּה
ּדברים ּבּמה ׁשערבּו. אּלּו ּביד ׁשהן אףֿעלּֿפי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכמֹוהּו,
- להן יחד לא אם אבל זוית; קרן להן ּבׁשּיחד ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹאמּורים?

אצלֹו. מפקדין ׁשהן זה ּכרגלי הן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָֻהרי
.„Èּכרגלי - העיר אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי - יחיד ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור

- לּכל מסּורין ׁשהן ּבבל, עֹולי וׁשל העיר; אֹותּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאנׁשי
למקֹום מֹוליכן - מהן ׁשּמּלא מי ׁשּכל מהן; הממּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכרגלי
ּכל ּכרגלי - הּנֹובעין ּומעינֹות הּמֹוׁשכין נהרֹות .מהּל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהּוא
ממלאין - הּתחּום לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ואם ְְְְְְִִִִַַַָָָָאדם.

טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, ְְְִֵֵֶַַָָמהן
.ÂËׁשל וׁשֹור העיר; אֹותּה אנׁשי ּכרגלי - רֹועה ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָׁשֹור

ׁשּדעת מּפני טֹוב, ּביֹום לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּפּטם
העיר, אֹותּה מאנׁשי חּוץ אחרים לאנׁשים למכרֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָּבעליו
וכן לקנֹותֹו. ּובאין ׁשמעֹו ׁשֹומעין והּכל מפּטם, ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֻמּפני
ואחד אחד ּכל - ּבׂשרֹו ּומכר טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו ְְְְְִֶֶַָָָָָָָָאם
ׁשּדעת מּפני ,הֹול ׁשהּוא לּמקֹום מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָמן
עירֹות אנׁשי מּמּנּו ׁשּיקחּו הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבעליו
מסּור ׁשהּוא ּבבל, עֹולי ׁשל ּכבֹור זה ׁשֹור ונמצא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאחרֹות,

ַֹלּכל.
.ÊËוהּׁשלהבת ׁשֹואלּה; ּכרגלי ולא ּבעליה ּכרגלי - ְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּגחלת

מחברֹו עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ּבידֹו. ׁשהיא מי ּכרגלי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
.הֹול ׁשהּוא מקֹום לכל מֹוליכֹו -ְִֵֶָָ

.ÊÈׁשּלא אףֿעלּֿפי טֹוב, יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהּׁשֹואל
ׁשאלֹו הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי - טֹוב ּביֹום אּלא לֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָנתנֹו
ּכלי מּמּנּו לׁשאל ּתמיד ׁשּדרּכֹו עלּֿפי אףֿ טֹוב, ּביֹום ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

הּמׁשאיל. ּכרגלי הּוא הרי - טֹוב יֹום ּבכל ְְְְֲִֵֵֶַַַָזה
.ÁÈׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשנים

ּכלי הרי - ערבית לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ׁשחרית, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַלֹו
בּמקֹום אּלא אֹותֹו מֹוליכים ואינם הּׁשֹואלים, ׁשני ּכרגלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

ּבֹו. להּל יכֹולים ְְְִֵֵֶֶַׁשּׁשניהם
.ËÈהרי מּמקֹוםּכיצד? אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

מּמקֹום אּמה מאֹות חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהחלּוק
מֹוליכֹו אינֹו החלּוק, הראׁשֹון ּכׁשּלֹוקח - למערב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָהחלּוק
מּמקֹום אּמה מאֹות וחמׁש אּמה אלף עד אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמזרח
להּל ּבמערב ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהחלּוק,
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עד אּלא ּבמערב מֹוליכֹו אינֹו זה, ּכלי הּׁשני ּוכׁשּיּקח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבֹו;
זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא הּכלי, מּמקֹום אּמה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָאלף
אלּפים ּברחּוק זה ערב אם ,לפיכ ּבֹו. להּל ּבמזרח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשערב
- למערב אּמה אלּפים ּברחּוק וזה למזרח, החלּוק מן ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּמה

מּמקֹומֹו. יזיזּוהּו לא אּלּו ְְֲִִֵֵֹהרי
.Îּבהן ולׁשה מלח, אֹו מים מחברּתּה ׁשּׁשאלה האּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכן

הּתבׁשיל אֹו העּסה הרי - ּתבׁשיל ּבהן ּבּׁשלה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּסתּה
וׁשחטּו ּבׁשּתפּות ּבהמה ׁשּלקחּו ׁשנים וכן ׁשּתיהן. ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכרגלי
הּבׂשר ּכל הרי - מנתֹו אחד ּכל ׁשּלקח אףֿעלּֿפי טֹוב, ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָּביֹום
אֹותּה וחלקּו ּבׁשּתפּות, חבית לקחּו אם אבל ׁשניהן. ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻּכרגלי
ּותחּומין הֹואיל ּכרגליו; אחד ּכל ׁשל חלקֹו הרי - טֹוב ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָּביֹום
ׁשהּגיע חלק ּכאּלּו ונחׁשב ּבהן, ּבררה יׁש - סֹופרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּדברי
לא ּוכאּלּו טֹוב, יֹום מערב ּבחבית ּומבּדל לֹו ּברּור היה ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻלזה
זה ׁשחלק ּבּבהמה. ּכן לֹומר יכֹול אּתה ואין מערב. ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
יֹום מערב ּבּבהמה מבּדל ׁשהיה אֹותֹו נחׁשב אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהּגיעֹו,
ּכׁשהיתה חברֹו ׁשל מחלקֹו ינק הרי ּברּור, היה ּוכאּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָטֹוב
איבר ּכל ונמצא מּזה, זה יֹונקין איבריה ׁשּכל קּימת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהּבהמה
ׁשניהן. ּכרגלי הן לפיכ חברֹו, וחלק מחלקֹו מערב ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹואיבר

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּומבּׁשלין‡. אֹופין אין - ׁשּבת ערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָיֹום
מּדברי - זה ואּסּור ּבׁשּבת. למחר אֹוכל ּׁשהּוא מה טֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹום
וחמר ׁשּקל לחל; טֹוב מּיֹום לבּׁשל יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹסֹופרים,
עׂשה אם ,לפיכ לחל. ׁשּכן ּכל מבּׁשל, אינֹו לׁשּבת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא:
ואֹופה ּומבּׁשל עליו סֹומ ׁשּיהיה טֹוב, יֹום מערב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתבׁשיל
הּוא עליו, ׁשּסֹומ ותבׁשיל מּתר. זה הרי - לׁשּבת טֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֻּביֹום

ּתבׁשילין. ערּובי ְְִִִֵֵַַָהּנקרא
ׁשעֹוׂשין·. ׁשהערּוב ׁשּכׁשם ערּוב? ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָולּמה

ׁשּלא ּכדי הּכר, מּׁשּום - ׁשּבת מערב ּומבֹואֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּבחצרֹות
ּכ ּבׁשּבת; לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר ּדעּתם על ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻיעלה
ויחׁשבּו ידּמּו ׁשּלא ּכדי וזּכרֹון, הּכר מּׁשּום - הּתבׁשיל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
ּולפיכ ּבּיֹום. ּבֹו נאכל ּׁשאינֹו מה טֹוב ּביֹום לאפֹות ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּמּתר

ּתבׁשילין. ערּובי זה ּתבׁשיל ְְְִִִִֵֵֶַַָנקרא
לאחד‚. ּבין מּכזית, ּפחֹות אין ׁשעּורֹו - ּתבׁשילין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָערּובי

ּבריפֹות ולא ּבפת לא זה ערּוב עֹוׂשין ואין לאלפים. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹּבין
ודגים ּבׂשר ּכגֹון ּפרּפרת, ׁשהּוא ּבתבׁשיל אּלא ּבהן, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוכּיֹוצא
ואפּלּו קדרה. ׁשּבׁשּולי עדׁשים ואפּלּו ּבהן. וכּיֹוצא ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּוביצים
אם ּגֹורדֹו, - הּצלי ּבּה ׁשחֹותכין הּסּכין ּגּבי ׁשעל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשמנּונית

ּתבׁשילין. ערּובי מּׁשּום עליו סֹומ - ּכזית ּבּה ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָיׁש
ׁשלּוק,„. אפּלּו צלי, אפּלּו - זה ערּוב לענין ׁשאמרּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתבׁשיל

ּבמים ׁשהדיחן קטּנים ּדגים אפּלּו מעּׁשן. אֹו ּכבּוׁש ְְְֱֲֲִִִִִִֶַַָָָָֻאפּלּו
עליהן. סֹומ זה הרי - לאכילה ּבּׁשּולן היא והדחתן ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּמין,

ּׁשהּוא‰. מה ּכל ׁשּיאפה עד מצּוי זה ערּוב ׁשּיהיה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹוצרי
צ ׁשהּוא ּכל ּולבּׁשל לאפֹות, ּכלצרי חּמין ויחם לבּׁשל, רי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

קדם נׂשרף אֹו אבד אֹו הערּוב נאכל ואם .צרי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
להחם אֹו ּולבּׁשל לאפֹות אסּור זה הרי - יאפה אֹו ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיבּׁשל
אֹו ּבעּסתֹו התחיל ּבלבד. טֹוב ּביֹום אֹוכל ּׁשהּוא מה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָאּלא

ּגֹומר. זה הרי - אבד אֹו הערּוב ונאכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָּבתבׁשילֹו,
.Âואחרים הּוא עליהם ׁשּיסמ ּכדי ּתבׁשילין ערּובי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹהּמּניח

ׁשּזֹוכה וכל ׁשּבת. ּבערּובי ׁשּמזּכה ּכדר להן לזּכֹות צרי -ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
זֹוכה ׁשאינֹו וכל ּתבׁשילין, ּבערּובי זֹוכה - ׁשּבת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבערּובי

ּבזה. זֹוכה אינֹו - ערּוב ְֵֵֶֶָּבאֹותֹו
.Ê,טֹוב יֹום מערב להן ׁשּזּכה לאּלּו להֹודיע צרי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָואינֹו

להן, וערב אחר להן זּכה ׁשּכבר לידע צריכין הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאבל
ידעּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי ויאפּו. ויבּׁשלּו עליו יסמכּו ּכ ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר
לערב לאדם לֹו ויׁש מּתרין. אּלּו הרי - טֹוב ּביֹום ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָָֻאּלא
ּולמחר הּתחּום, ּבתֹו אליה הּקרֹוב ּכל ועל העיר ּכל ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָעל
על יסמ ּתבׁשילין ערּובי הּניח ׁשּלא מי ּכל ואֹומר: ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹמכריז

ִֵערּובי.
.Á'ה אּתה ּברּו :לבר חּיב ּתבׁשילין ערּובי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמּניח

מצות על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
טֹוב מּיֹום ּולבּׁשל לאפֹות לי יּתר זה ּבערּוב ואֹומר: ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַֻערּוב.
ולפלֹוני לי יאמר: - לאחרים ּבֹו זּכה ואם לׁשּבת. ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלמחר
טֹוב מּיֹום ּולבּׁשל לאפֹות ּכּלם, העיר לאנׁשי אֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֻולפלֹוני,

ְַָלׁשּבת.
.Ë- אחרים לֹו הּניחּו ולא ּתבׁשילין ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי

אסּור. ּומאכלֹו קמחֹו ּכ ולאפֹות, לבּׁשל לֹו ׁשאסּור ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָּכׁשם
הּניח, ׁשּלא לזה ולאפֹות לבּׁשל לעצמֹו ׁשהּניח לאחר ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואסּור
קנהּו. ׁשהרי ׁשּלֹו, ואֹופה מבּׁשל זה ׁשּנמצא לֹו; ׁשּיקנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָעד

ּבמּתנה. הּניח ׁשּלא לזה ּכ אחר יּתן רצה, ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹואם
.È,ּבּיֹום לאכל ואפה ּובּׁשל ּתבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹמי

הּמֹותר אֹוכל זה הרי - ּבאּו ולא אֹורחים ׁשּזּמן אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹוהֹותיר,
ּובּׁשל ואפה עבר לאכלֹו. אסּור זה הרי - הערים ואם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלמחר.
הּמערים על ואסרּו החמירּו ולמה עליו. אֹוסרין אין - ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָלׁשּבת
הּכל נמצאּו - לּמערים ּתּתיר ׁשאם הּמזיד? על אסרּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹֹולא
אינֹו הּמזיד אבל ּתבׁשילין; ערּובי ׁשם ויׁשּתּקע ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָמערימין,

אחרת. ּפעם יעבר לא - הּיֹום עבר ואם ְֲִֶֶַַַַַַָָֹֹמצּוי,
.‡È- ׁשּבת וערב ּבחמיׁשי להיֹות ׁשחלּו טֹובים ימים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשני

טֹוב. יֹום ערב ׁשהּוא רביעי, מּיֹום ּתבׁשילין ערּובי ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַעֹוׂשה
ערּובי מּניח ּכיצד? ּומתנה. ּבראׁשֹון מּניחֹו - הּניח ולא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשכח
חל ּולמחר טֹוב יֹום הּיֹום אם ואֹומר: חמיׁשי ּביֹום ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹּתבׁשילין
הּיֹום ואם ּכלּום; צרי ואיני לׁשּבת ואפה אבּׁשל למחר -ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ּולבּׁשל לאפֹות לי יּתר זה ּבערּוב - טֹוב יֹום ּולמחר ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹֻחל

לׁשּבת. טֹוב מּיֹום ְִַַָָָלמחר
.·Èטֹוב ּביֹום טבל ׁשל ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו היּו ּבֹו: ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָּכּיֹוצא

ואם זֹו, על ּתרּומה זֹו ּתהיה - חל הּיֹום אם אֹומר: - ְְְִִִִֵֶַַָֹראׁשֹון
ּומּניחּה. ׁשם עליה וקֹורא ּכלּום. ּבדברי אין - קדׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּיֹום
ּבדברי אין - קדׁש הּיֹום אם ואֹומר: חֹוזר ּבּׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּולמחר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בין1) לעשות שאסור ומה בהן, אשר השמחה ומצות טובים, ימים כבוד בדיני הפרק ונסתיים תבשילין. עירובי דיני בו נתבארו
ותענית. הספד והוא יו"ט, מצות מחמת מועד של בחולו בין טובים, בימים

aeh mei zziay zekld - xii` f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עליה וקֹורא זֹו. על ּתרּומה זֹו ּתהיה - חל הּיֹום ואם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹּכלּום,
זֹו את ּומּניח ּבראׁשֹון. עליה ׁשּקרא ּכדר ּומּניחּה, ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשם

ּתרּו ׁשם עליה הּׁשנּיה.ׁשּקרא את ואֹוכל מה, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
.‚È;ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה

ולא ׁשכח אם הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
על סֹומ אּלא מּניח, אינֹו ׁשּוב - רביעי ּביֹום ְְִִִִִֵֵֶַַַַָהּניח
אֹו ׁשערב, למי קמחֹו מקנה אֹו עליו, ערבּו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאחרים,
ולא ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות אסּור ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיהיה
מֹוצאי עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב - רביעי מּיֹום ּתרּומה ְְְְִִִִִִֵֵַַָָהפריׁש

ַָׁשּבת.
.„Èּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל

ּבני והיּו הראּיה, ּפי על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני עֹוׂשין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהּגלּיֹות
אבל יׂשראל; ארץ ּבני ׁשּקּדׁשּו יֹום יֹודעין היּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ארץ ׁשּבני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּיֹום,
מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני טֹוב יֹום אין - ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעליו

ְִַּבלבד.
.ÂË,הּזה ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולפיכ

מבֹואֹות, ׁשּתּופי ולא חצרֹות ערּובי ולא ּתבׁשילין ערּובי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַֹֹֹלא
ּבלבד. טֹוב יֹום מערב הּכל אּלא ּתנאי; על הּטבל מעׂשר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹואינֹו

.ÊËימים ּכל ּכ ּולעּנגּה, ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּכׁשם
טֹובים ימים וכל מכּבד, ה' לקדֹוׁש ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֶֶַָָָֻטֹובים;
והעּנּוג הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר קדׁש. מקרא ּבהן: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנאמר
ימים ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי וכן ׁשּבת. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבהלכֹות
ּבכלל זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב ּולמעלה, הּמנחה מן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָטֹובים
לעבֹודת נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, את המבּזה וכל ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָהּכּבּוד.

ִָּכֹוכבים.
.ÊÈימים ׁשאר עם החג ימי ּוׁשמֹונת הּפסח ימי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשבעת

להיֹות אדם וחּיב ותענית. ּבהסּפד אסּורים ּכּלם - ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻטֹובים
הּנלוים וכל בניו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא לב, וטֹוב ׂשמח ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבהן
ׁשהׂשמחה אףֿעלּֿפי וגֹומר. ּבחּג וׂשמחּת ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעליו,
מבארין ׁשאנּו ּכמֹו ׁשלמים, קרּבן היא ּכאן ְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָהאמּורה
ּובניו הּוא לׂשמח ׂשמחה אֹותּה ּבכלל יׁש חגיגה, ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹּבהלכֹות

לֹו. ּכראּוי אחד ּכל ביתֹו, ְֵֵֶָָָָּובני
.ÁÈואגֹוזים קליֹות להם נֹותן - הּקטּנים ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָּכיצד?

נאים ותכׁשיטים ּבגדים להן קֹונה - והּנׁשים ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָּומגּדנֹות,
ׁשאין יין; וׁשֹותין ּבׂשר אֹוכלין - והאנׁשים ממֹונֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָּכפי
ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ׂשמחה ואין ּבבׂשר, אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׂשמחה
עם ולאלמנה לּיתֹום לּגר להאכיל חּיב - וׁשֹותה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָאֹוכל
חצרֹו, ּדלתֹות ׁשּנֹועל מי אבל האמללים. הענּיים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻׁשאר
ּומׁשקה מאכיל ואינֹו ואׁשּתֹו, ּובניו הּוא וׁשֹותה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואֹוכל
ׂשמחת אּלא מצוה, ׂשמחת זֹו אין - נפׁש ּולמרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלענּיים
ּכל להם, אֹונים ּכלחם זבחיהם נאמר: אּלּו ועל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכרסֹו;
קלֹון ּכזֹו וׂשמחה לנפׁשם. לחמם ּכי יּטּמאּו, ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹאכליו
ּפרׁש ּפניכם, על פרׁש וזריתי ׁשּנאמר: להם, ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָהיא

ֵֶַחּגיכם.
.ËÈמצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָאףֿעלּֿפי

ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה לא ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻעׂשה,
ּולבּתי כנסּיֹות לבּתי העם ּכל מׁשּכימין ּבּבקר הּדת: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהיא
וחֹוזרין הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹורין ּומתּפללין ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדרׁשֹות,
וׁשֹונין קֹורין מדרׁשֹות, לבּתי והֹולכין ואֹוכלין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָלבּתיהם
ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצֹות ואחר הּיֹום, חצי ְְְְֲֲִִִִַַַַַַַעד

עדהּמ הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל לבּתיהן וחֹוזרין נחה, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ְַַָהּלילה.

.Îימׁש לא - ּברגל וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכׁשאדם
ׁשּיֹוסיף מי ׁשּכל ויאמר, ראׁש, וקּלּות ּובׂשחֹוק ְְְְִִִִֶֶַַַָֹֹּביין
הרּבה והׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ׂשמחה; ּבמצות ירּבה - ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבזה
ולא וסכלּות, הֹוללּות אּלא ׂשמחה, אינּה הראׁש ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹוקּלּות
ׁשּיׁש הׂשמחה על אּלא והּסכלּות, ההֹוללּות על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָנצטּוינּו
עבדּת לא אׁשר ּתחת ׁשּנאמר: הּכל; יֹוצר עבֹודת ְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּה
הא ּכל. מרב לבב ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' ְְְֱִֵֵֶֶָָָֹֹֹאת
הּׁשם את לעבד אפׁשר ואי ּבׂשמחה. ׁשהעבֹודה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלמדּת,
מּתֹו ולא ראׁש קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק מּתֹו ְְְִִִַֹֹֹֹלא

ְִׁשכרּות.
.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ׁשּלא ּכדי הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹמסּבבין
לידי ויבֹואּו ונׁשים אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָֹיתקּבצּו
יתערבּו ׁשּלא ּכדי העם, לכל זה ּבדבר יזהירּו וכן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹעברה.
ׁשּמא ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבבּתיהם ונׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאנׁשים

עברה. לידי ֲִֵֵָָיבֹואּו
.·Îּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים

וחמּׁשה הּפסח ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והן הּסּכֹות, חג ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשל
מֹועד. ונקראין מֹועד, ׁשל חּלֹו הּנקראין הם - החג ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבתֹו
ותענית, ּבהסּפד ואסּורין ּבׂשמחה חּיבין ׁשהם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואףֿעלּֿפי
- ׁשּיּקבר לאחר אבל ּבפניו; חכם ּתלמיד ּבהן לסּפד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻמּתר
ּבחנּכה חדׁשים, ּבראׁשי לֹומר צרי ואין ּבהן. לספדֹו ְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאסּור
אףֿעלּֿפי ּבפניו, חכמים ּתלמידי ּבהן ׁשּסֹופדין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובפּורים,

אּלּו -ׁשּימים הּקבּורה לאחר אבל ותענית; ּבהסּפד אסּורין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבהן. לסּפד ְִֶָָֹאסּור

.‚Îלהרּגיל ׁשּלא ּבּמֹועד, ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאין
ּבּמֹועד. מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא ההסּפד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
על ּבּמֹועד הּכתף חֹולצין ולא מברין ולא קֹורעין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹֹוכן
היה ואם עליו. להתאּבל חּיבין ׁשהן קרֹוביו אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמת,
נטילת ּבׁשעת עליו עֹומד ׁשהיה אֹו ּכׁשר, אדם אֹו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָחכם
ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבּמֹועד עליו קֹורע זה הרי - ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנׁשמה
ׁשל קרֹוביו ואפּלּו ּכלל, ׁשני טֹוב ּביֹום קֹורעין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָקרֹובֹו.

ֵמת.
.„Îולא מטּפחֹות לא אבל מעּנֹות, - הּמת ּבפני ּבּמֹועד: ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹנׁשים

וחנּכה חדׁשים ּבראׁשי מעּנֹות. אינן - הּמת נקּבר ְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָֻמקֹוננֹות;
אי מקֹוננֹות. לא אבל ּומטּפחֹות, מעּנֹות - הּמת ּבפני ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹּופּורים:
וכּלן אֹומרת אחת קיּנה? ּכאחת. עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻזהּו
יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם מתֹו על ׁשּיעֹורר לאדם ואסּור ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹעֹונֹות.
מּזכרֹון וכֹואב ּדֹואג ולּבֹו נעצב, והּוא הרגל יבֹוא ׁשּלא ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּכדי

לׂשמחה. ּדעּתֹו ויכּון מּלּבֹו, הּדאגה יסיר אּלא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּצער;
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עליה וקֹורא זֹו. על ּתרּומה זֹו ּתהיה - חל הּיֹום ואם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹּכלּום,
זֹו את ּומּניח ּבראׁשֹון. עליה ׁשּקרא ּכדר ּומּניחּה, ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשם

ּתרּו ׁשם עליה הּׁשנּיה.ׁשּקרא את ואֹוכל מה, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
.‚È;ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה

ולא ׁשכח אם הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
על סֹומ אּלא מּניח, אינֹו ׁשּוב - רביעי ּביֹום ְְִִִִִֵֵֶַַַַָהּניח
אֹו ׁשערב, למי קמחֹו מקנה אֹו עליו, ערבּו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאחרים,
ולא ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות אסּור ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיהיה
מֹוצאי עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב - רביעי מּיֹום ּתרּומה ְְְְִִִִִִֵֵַַָָהפריׁש

ַָׁשּבת.
.„Èּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל

ּבני והיּו הראּיה, ּפי על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני עֹוׂשין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהּגלּיֹות
אבל יׂשראל; ארץ ּבני ׁשּקּדׁשּו יֹום יֹודעין היּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ארץ ׁשּבני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּיֹום,
מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני טֹוב יֹום אין - ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעליו

ְִַּבלבד.
.ÂË,הּזה ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולפיכ

מבֹואֹות, ׁשּתּופי ולא חצרֹות ערּובי ולא ּתבׁשילין ערּובי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַֹֹֹלא
ּבלבד. טֹוב יֹום מערב הּכל אּלא ּתנאי; על הּטבל מעׂשר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹואינֹו

.ÊËימים ּכל ּכ ּולעּנגּה, ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּכׁשם
טֹובים ימים וכל מכּבד, ה' לקדֹוׁש ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֶֶַָָָֻטֹובים;
והעּנּוג הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר קדׁש. מקרא ּבהן: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנאמר
ימים ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי וכן ׁשּבת. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבהלכֹות
ּבכלל זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב ּולמעלה, הּמנחה מן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָטֹובים
לעבֹודת נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, את המבּזה וכל ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָהּכּבּוד.

ִָּכֹוכבים.
.ÊÈימים ׁשאר עם החג ימי ּוׁשמֹונת הּפסח ימי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשבעת

להיֹות אדם וחּיב ותענית. ּבהסּפד אסּורים ּכּלם - ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻטֹובים
הּנלוים וכל בניו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא לב, וטֹוב ׂשמח ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבהן
ׁשהׂשמחה אףֿעלּֿפי וגֹומר. ּבחּג וׂשמחּת ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעליו,
מבארין ׁשאנּו ּכמֹו ׁשלמים, קרּבן היא ּכאן ְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָהאמּורה
ּובניו הּוא לׂשמח ׂשמחה אֹותּה ּבכלל יׁש חגיגה, ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹּבהלכֹות

לֹו. ּכראּוי אחד ּכל ביתֹו, ְֵֵֶָָָָּובני
.ÁÈואגֹוזים קליֹות להם נֹותן - הּקטּנים ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָּכיצד?

נאים ותכׁשיטים ּבגדים להן קֹונה - והּנׁשים ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָּומגּדנֹות,
ׁשאין יין; וׁשֹותין ּבׂשר אֹוכלין - והאנׁשים ממֹונֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָּכפי
ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ׂשמחה ואין ּבבׂשר, אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׂשמחה
עם ולאלמנה לּיתֹום לּגר להאכיל חּיב - וׁשֹותה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָאֹוכל
חצרֹו, ּדלתֹות ׁשּנֹועל מי אבל האמללים. הענּיים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻׁשאר
ּומׁשקה מאכיל ואינֹו ואׁשּתֹו, ּובניו הּוא וׁשֹותה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואֹוכל
ׂשמחת אּלא מצוה, ׂשמחת זֹו אין - נפׁש ּולמרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלענּיים
ּכל להם, אֹונים ּכלחם זבחיהם נאמר: אּלּו ועל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכרסֹו;
קלֹון ּכזֹו וׂשמחה לנפׁשם. לחמם ּכי יּטּמאּו, ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹאכליו
ּפרׁש ּפניכם, על פרׁש וזריתי ׁשּנאמר: להם, ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָהיא

ֵֶַחּגיכם.
.ËÈמצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָאףֿעלּֿפי

ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה לא ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻעׂשה,
ּולבּתי כנסּיֹות לבּתי העם ּכל מׁשּכימין ּבּבקר הּדת: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהיא
וחֹוזרין הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹורין ּומתּפללין ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדרׁשֹות,
וׁשֹונין קֹורין מדרׁשֹות, לבּתי והֹולכין ואֹוכלין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָלבּתיהם
ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצֹות ואחר הּיֹום, חצי ְְְְֲֲִִִִַַַַַַַעד

עדהּמ הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל לבּתיהן וחֹוזרין נחה, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ְַַָהּלילה.

.Îימׁש לא - ּברגל וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכׁשאדם
ׁשּיֹוסיף מי ׁשּכל ויאמר, ראׁש, וקּלּות ּובׂשחֹוק ְְְְִִִִֶֶַַַָֹֹּביין
הרּבה והׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ׂשמחה; ּבמצות ירּבה - ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבזה
ולא וסכלּות, הֹוללּות אּלא ׂשמחה, אינּה הראׁש ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹוקּלּות
ׁשּיׁש הׂשמחה על אּלא והּסכלּות, ההֹוללּות על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָנצטּוינּו
עבדּת לא אׁשר ּתחת ׁשּנאמר: הּכל; יֹוצר עבֹודת ְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּה
הא ּכל. מרב לבב ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' ְְְֱִֵֵֶֶָָָֹֹֹאת
הּׁשם את לעבד אפׁשר ואי ּבׂשמחה. ׁשהעבֹודה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלמדּת,
מּתֹו ולא ראׁש קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק מּתֹו ְְְִִִַֹֹֹֹלא

ְִׁשכרּות.
.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ׁשּלא ּכדי הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹמסּבבין
לידי ויבֹואּו ונׁשים אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָֹיתקּבצּו
יתערבּו ׁשּלא ּכדי העם, לכל זה ּבדבר יזהירּו וכן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹעברה.
ׁשּמא ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבבּתיהם ונׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאנׁשים

עברה. לידי ֲִֵֵָָיבֹואּו
.·Îּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים

וחמּׁשה הּפסח ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והן הּסּכֹות, חג ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשל
מֹועד. ונקראין מֹועד, ׁשל חּלֹו הּנקראין הם - החג ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבתֹו
ותענית, ּבהסּפד ואסּורין ּבׂשמחה חּיבין ׁשהם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואףֿעלּֿפי
- ׁשּיּקבר לאחר אבל ּבפניו; חכם ּתלמיד ּבהן לסּפד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻמּתר
ּבחנּכה חדׁשים, ּבראׁשי לֹומר צרי ואין ּבהן. לספדֹו ְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאסּור
אףֿעלּֿפי ּבפניו, חכמים ּתלמידי ּבהן ׁשּסֹופדין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובפּורים,

אּלּו -ׁשּימים הּקבּורה לאחר אבל ותענית; ּבהסּפד אסּורין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבהן. לסּפד ְִֶָָֹאסּור

.‚Îלהרּגיל ׁשּלא ּבּמֹועד, ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאין
ּבּמֹועד. מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא ההסּפד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
על ּבּמֹועד הּכתף חֹולצין ולא מברין ולא קֹורעין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹֹוכן
היה ואם עליו. להתאּבל חּיבין ׁשהן קרֹוביו אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמת,
נטילת ּבׁשעת עליו עֹומד ׁשהיה אֹו ּכׁשר, אדם אֹו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָחכם
ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבּמֹועד עליו קֹורע זה הרי - ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנׁשמה
ׁשל קרֹוביו ואפּלּו ּכלל, ׁשני טֹוב ּביֹום קֹורעין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָקרֹובֹו.

ֵמת.
.„Îולא מטּפחֹות לא אבל מעּנֹות, - הּמת ּבפני ּבּמֹועד: ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹנׁשים

וחנּכה חדׁשים ּבראׁשי מעּנֹות. אינן - הּמת נקּבר ְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָֻמקֹוננֹות;
אי מקֹוננֹות. לא אבל ּומטּפחֹות, מעּנֹות - הּמת ּבפני ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹּופּורים:
וכּלן אֹומרת אחת קיּנה? ּכאחת. עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻזהּו
יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם מתֹו על ׁשּיעֹורר לאדם ואסּור ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹעֹונֹות.
מּזכרֹון וכֹואב ּדֹואג ולּבֹו נעצב, והּוא הרגל יבֹוא ׁשּלא ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּכדי

לׂשמחה. ּדעּתֹו ויכּון מּלּבֹו, הּדאגה יסיר אּלא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּצער;
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ה'תשע"א אייר י"ז קודש שבת

ׁשביעי 1ּפרק
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'ׁשּבתֹון'2חּלֹו‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא אףֿעלּֿפי מֹועד, -3ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻ
קדׁש'4הֹואיל 'מקרא ּבּמקּדׁש5ונקרא חגיגה זמן הּוא ,6והרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

מלאכה ּבעׂשּית החל,7אסּור ימי ּכׁשאר יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
מּכין - האסּורה מלאכה ּבֹו והעֹוׂשה ּכלל. קדּׁשה ּבהן ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשאין

מרּדּות מּכת סֹופרים8אֹותֹו מּדברי ׁשאּסּורֹו מּפני ּכל9, ולא . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹ
טֹוב ּכיֹום ּבֹו אסּורה עבֹודה ּבּדברים10מלאכת הענין ׁשּסֹוף , ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָ

חל ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּכדי - ּבֹו לפיכ11ׁשּנאסרּו ּדבר, לכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבֹו. מּתרֹות מלאכֹות ויׁש ּבֹו אסּורֹות מלאכֹות ְְְֲֵֵָָָֻיׁש

ּבּמֹועד·. אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה, ּכל הן: ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואּלּו
יהיה ׁשּלא ּובלבד אֹותּה, עֹוׂשין - הרּבה הפסד ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹיהיה

מׁשקין ּכיצד? הרּבה. טרח הּׁשלחין12ּבּה ּבּמֹועד,13ּבית ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ
הּמׁשקה בית לא הּׁשלחין,14אבל ּבית יׁשקה לא ׁשאם ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּוכׁשהּוא ׁשּבּה. האילנֹות ּבֹו יפסדּו - הּצמאה הארץ ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָוהיא
הּברכה מן ויׁשקה ידלה לא - אֹותּה מּמי15מׁשקה אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

מן הּוא מׁשקה אבל ּגדֹול; טרח ׁשהּוא מּפני ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹהּגׁשמים,
לכּתחּלה16הּמעין ׁשּיצא ּבין ׁשהיה ּבין ממׁשיכֹו17, - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹו. ְְֵֵֶֶַַָֹּומׁשקה
.‚זיתיו18הֹופ את אֹותן,19אדם ודֹור אֹותן וטֹוחן ּבּמֹועד, ְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

וגף החבּיֹות ּכל20ּוממּלא ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר אֹותן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא אם הפסד ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשיׁש

וכן ּובלבד21ׁשּנּוי. הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו אדם 22מכניס ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ּבצנעה וׁשֹולה23ׁשּיכניסם ׁשּלא24; ּבׁשביל הּמׁשרה מן ּפׁשּתנֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אֹותֹו ּבֹוצרין - ּבּמֹועד להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע ּכרם וכן .25ּתאבד. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּבהן26ואסּור„. וכּיֹוצא אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

המכּון27ויּניחם וכל ּפנּוי. ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד לעׂשֹותן ּכדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּדין ּבית - ּבּמֹועד ועׂשאּה לּמֹועד, והּניחּה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָמלאכּתֹו

ואם28מאּבדין לּכל. אֹותּה ּומפקירין מלאכּתֹו29אֹותּה ּכּון ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני בו ושבין2)נתבארו בפסח, השביעי והיום בגלויות) (והשני הראשון היום שבין החג ימי הם
בסוכות. השמיני והיום בגלויות) (והשני הראשון ממלאכה.3)היום לשבות הואיל4)המורה הוא טוב "יום הגירסא: בכ"י

מלאכה.5)ונקרא". לעשות שלא קדושה בו לנהוג (רש"י), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח). חגיגה חגיגה6)(מסכת קרבן
טוב. יום בעשיית7)של אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב שאדם יום כי מבואר א') הלכה ד' פרק פסחים (מסכת בירושלמי

כמה הובאו א' עמוד י"ח דף ובחגיגה במלאכה". עסוק ואתה קרב קרבנך שיהא בדין "אינו הכתוב: מתוך זה את ומוכיח מלאכה,
ימים", שבעת תשמור המצות חג "את י"ד): פסוק כ"ג פרק (שמות מלאכה בעשיית אסור מועד של שחולו הכתוב מן מקורות.
תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי "אלה ד'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור מועד של חולו על "לימד
נאמר: כבר הרי בשביעי ואם "שבתון", נאמר: כבר הרי הראשון ביום אם מדבר, הכתוב "במה עקיבא: רבי אמר במועדם", אותם
"רבי ט"ז): פרק ראה (פרשת בספרי ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב אין הא "שבתון",
עונת שהיא (שבועות) עצרת ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת שאינם (הסוכות) וחג פסח אומר, שמעון
מלאכה. בעשיית אסור המועד שחול הרי ישראל". של ממונם על חסה שהתורה מלמד אחד, יום אלא אינה (קצירה), מלאכה

חכמים.8) דברי נגד שמרד על אותו מצות9)מלקין תאכל ימים "ששת ח'): פסוק ט"ז פרק (דברים "כתוב שם: חגיגה במסכת
בכל עצור שביעי מה אי עצורין, ימים ששת אף (ממלאכה) עצור שביעי מה מלאכה", תעשה לא אלקיך לה' עצרת השביעי וביום
ימים ששת ואין מלאכה בכל עצור השביעי עצרת", השביעי "וביום לומר: תלמוד מלאכה? בכל עצורים ימים ששת אף מלאכה,
מלאכה ואיזו אסורה מלאכה איזו מותר, יום ואיזה אסור יום איזה לך לומר לחכמים, אלא הכתוב מסרן לא הא מלאכה, בכל עצורין

תק"ל. סימן הלכה בביאור ראה התורה. מן הוא המועד בחול מלאכה שאיסור שסוברים הראשונים מן ויש וחמשה10)מותרת".
שאין פועל ג. נפש. לאוכל מועד צרכי ב. הדבר). יפסד במועד יעשנו לא (אם האבד דבר א. המועד. בחול מותרים מלאכה סוגי

תק"ל). סימן ברורה משנה – אומן מעשה (שאינו הדיוט מעשה ה. רבים. צרכי ד. יאכל. מה קטן11)לו מועד (מסכת ירושלמי
התר אתי שימנה מי היה "אילו ממל: בר אבא רבי "אמר ג'): הלכה ב' אסורפרק כלום המועד, בחול מלאכה עושין שיהיו תי

ופוחזין". ושותין אוכלין ועכשיו בתורה? ויגיעין ושמחין ושותין אוכלין שיהיו אלא מלאכה מועד12)לעשות במסכת (משנה
א'). עמוד ב' דף להשקאה.13)קטן תעלות בה ויש למים, שצמאה גשמים.14)אדמה ממי המסתפקת צמחים מים15)שדה

המים. משם ולשאוב לדלות גדולה טירחא ויש עמוק, בבור לשם.16)מכונסין המים את מחדש.17)ממשיך עכשיו
שיתחממו18) כדי מניחם שם, וצוברן לקיטה לאחר במעטן הזיתים שכשנותנים ב'). עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה

נפסדים. עכשיו כן עשה לא ואם וטוחנן. והופכן הבד, בבית ונותנן מאליהן, זיתיו19)ויתבשלו היו "אם כתוב: (שם) במשנה
הנוסחא (כן להפוך" "זיתיו מפורש אבלות לענין שם בברייתא אבל הראב"ד). (השגות הותר לא אותם להפוך אבל הפוכים",
יחיאל רבינו תלמיד ידידיה רבינו ושיטת עוז ומגדל משנה מגיד ראה מקורות, כמה ובעוד י' הלכה אבל מהלכות ה' פרק ברמב"ם

משנה). (מגיד המועד לחול הדין והוא שם) הר"ן וחידושי קטן מועד על דף20)מפריש קטן מועד במסכת במשנה והוא וסותם.
ב'. עמוד ב'.21)י"ב עמוד י"ב דף קטן מועד במסכת מותר22)משנה הכל בפרהסיא, אלא לעשותו אפשר שאי דבר הוא ואם

תקל"ח). סימן (רמ"א האבד (מגיד23)בדבר גנבים שיבואו ודאי זה שאין ברור, ההפסד שאין מפני בצנעא לעשות כאן החמירו
רמב"ן). בשם ומוציא.24)משנה משנה).25)מעלה (מגיד לקרקע במחובר אפילו לעשות מותר האבד (משנה26)שבדבר

ב'). עמוד י"ב דף קטן מועד והוא27)במסכת לאחריו, או המועד לפני השנה, ימות בשאר המלאכה את לעשות לו שאפשר
למועד. אותה מלעשות28)מצמצם אותו שמונעין הוא שהפירוש הרמ"ך וסובר (שם). יאבדו" במועד מלאכתן כוונו אם "וכולן

אותו מאבדין דין שהבית פירושו "יאבדו" כי סובר רבינו אבל יאבדּו, היא: זו מלה וקריאת להיפסד. הדבר את ומניחין ְֹהמלאכה
זימניה דמטי פרדיסא ההוא ליה הוה ינאי "רבי (שם): מהגמרא רבינו לדברי וראיה יאּבדּו. זו מילה וקריאת הדבר, את ְְַומפקירין
לפרדיסא ינאי רבי אפקריה דמועדא, לחולא לפרדיסייהו עלמא כולי שהיוה (אחרת) לשנה קטפיה. דמועדא, בחולא הפירות) (לקטוף

טוב). יום (תוספות במועד מלאכתו שמכוון למי מפקירין דין שבית הרי שתא", א').29)ההוא עמוד י"ג דף קטן מועד (מסכת

aeh mei zziay zekld - xii` f"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּמּנּו אֹותּה מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו קֹונסין אין - ;30ומת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשּלא ּכדי ּבּמֹועד מלאכה אֹותּה מּלעׂשֹות הּבן מֹונעין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹואין

ֵֹּתאבד.
ּבּמֹועד31מי‰. מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד לֹו לתּפר 32ׁשּצרי: ְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ

מלאכה ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה זה33אם הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָ
עֹוׂשה זה הרי - מהיר אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; אֹותּה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻעֹוׂשה

מכליב - ּבתפירה ּכיצד? הדיֹוט. מעׂשה ּובבנין34אֹותּה ,35 ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
וׁשף עליהן, ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח הּקרקע36- 37סדקי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּוברגל ּבּיד ּבמחלצים38ּומעּגילּה ׁשּמעּגילים ּכעין ּכל39, וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Âמה40מי לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
הפסד ּכאן ׁשאין אףֿעלּֿפי - מּמּנה אּלא ּבּמֹועד ,41ּׁשּיאכל ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיקצר עד הּׁשּוק מן ּׁשּיאכל מה לקנֹות אֹותֹו מצריכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹאין
וטֹוחן ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא הּמֹועד, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחר
ׁשאין ּדבר ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ּׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמה

הפסד ּבזה.42ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי - ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Êוׁשאינן43ּכבׁשים ּכֹובׁשן, - ּבּמֹועד מהן לאכל ׁשּיכֹול ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּדגים אדם וצד לכבׁשן. אסּור - הּמֹועד לאחר אּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָראּויין
לצּוד ׁשּיכֹול ּומֹולח44ּכל אפׁשר45, ׁשהרי ּבּמֹועד; הּכל ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

עד רּבֹות ּפעמים ּבידֹו אֹותן יסחט אם ּבּמֹועד, מהן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיאכל
ְְִֶַׁשּיתרּככּו.

.Á46מטיליןלצר וׁשּלא הּמֹועד; לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ
ׂשעֹורים ׁשכר ואחד ּתמרים ׁשכר אחד אסּור. - .47הּמֹועד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מערים יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ׁשאין48אףֿעלּֿפי החדׁש, מן וׁשֹותה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרֹואה. נּכרת זֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהערמה

.Ëאֹותן49ּכל ּכׁשעֹוׂשין הּמֹועד, לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ
והּטֹוחנין50אּמניהן הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי - ּבּׁשּוק למּכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹוהּבֹוצרין
מּתר. זה הרי - והֹותיר הּמֹועד לצר עׂשה ואם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהּמֹועד.

.Èּבּמֹועד הרּבים צרכי ּכל קלקּולי51עֹוׂשין מתּקנים ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
ואת הּדרכים את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּמים
וכֹורין ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים 52הרחֹובֹות. ְְְְְִִִִִַָָָ

לבֹורֹות מים וכֹונסים מימיהן. ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלהן
סדקיהן את ּומתּקנין רּבים, ׁשל את53ּומערֹות ּומסירין . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָ

הּמקואֹות את ּומֹודדין הּדרכים, מן מקוה54הּקֹוצין וכל , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
מרּגילין - חסר ׁשעּורֹו.55ׁשּנמצא לֹו ּומׁשלימין מים לֹו ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ

.‡Èהּכלאים56ויֹוצאין את להפקיר ּדין ּבית .57ׁשלּוחי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַ
ה58ּופֹודין ואתאת החרמים ואת הערכין ואת ּׁשבּויים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָ

הּפרה, את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ּומׁשקין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָההקּדׁשֹות,
את ּומטהרין עברי, עבד ורֹוצעין העגלה, את ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָועֹורפין
ּכדי צּיּונן, את גׁשמים ׁשּמחּו הּקברֹות על ּומצּינין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּמצרע,

הן רּבים צרכי אּלּו ׁשּכל הּכהנים; מהן .59ׁשּיפרׁשּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
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ממונו".30) את מאבדין "ואין הגירסא: ב').31)בכ"י עמוד ח' דף קטן מועד במסכת המועד.32)(משנה מי33)לצורך
(הגר"א). אומן שאינו סימן במלאכה מהיר הכלב.34)שאינו שיני כמו מזו, זו התפירות קטן35)מרחיק מועד במסכת (משנה

א'). עמוד י"א וסותם.36)דף הגג.37)מחליק לא38)של אבל בכלי, לעשות שרגילים כדרך הטיח, החלקת ברגל שיעשה
(מהריט"ץ). בכלי בגגות.39)יעשנו הטיט בו שמחליקים ב').40)כלי עמוד י"ב דף קטן מועד מועד41)(מסכת (מסכת

אם נפסדת שאינה חיטה (שדה פסיד הוה דלא – דחיטי – דמועדא בחולא קציר) לו קצרו =) חצדא ליה חצדו "רב שם): קטן
לאכול)". מה לו היה (לא הוה יאכל מה לו ואין עכשיו) יקצרוה הפסד42)לא מביא אם אבל הפסד מביא אינו השינוי ידי שעל

כסף ועיין במעשיו, הפסד גורם אם שכן וכל ג') הלכה למעלה שכתב (כמו שינוי צריך אינוי האבד דבר כל שהרי שינוי צריך אינו
ובחומץ.43)משנה. במים לכבשם שדרך ודגים, ירקות פירות, והם א') עמוד י"א דף קטן מועד במסכת ואפילו44)(משנה

ימצא אולי לומר יש צידה כל ועל להשני, אחד בטעמו שוה דג כל שאין מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי יותר צד הוא אם
תקל"ג). או"ח אברהם (מגן המועד לכבוד יותר שם.45)משובחים השנית הלשון לפי א') עמוד י"א דף קטן מועד (מסכת

ב').46) עמוד י"ב דף קטן מועד מרובה.47)(מסכת טירחא שם חלקו48)שיש שם שבגמרא ואף יותר. לו טוב שהחדש לומר
דף שבת במסכת דגמרא כסתמא פסק הרמב"ם – ? בהשגות) (הראב"ד בכך" מערימין "אין ואמרו: יהודה בר יוסי רבי על חכמים

תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה שאין שכיון ב' עמוד י"ג49)קל"ט דף קטן מועד במסכת (משנה
ב'). לצורך50)עמוד שעושה יכיר לא הרואה כי בצנעא, מלאכתם לעשות עליהם ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

(פוסקים). בפרהסיא אף לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה אינו המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט אבל המועד,
לא51) ואם ממלאכה כולם בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים שצרכי משום א'). עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה

הרא"ש). – קרה ולא חמה לא אינה שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי דבי "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו
בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו לכוון לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש שאם אומרים יש זה ולפי

תקמ"ד). סימן אברהם (מגן השנה והמכשולות)53)חופרין.52)ימות הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם "ומנין
(מסכת דמים" עליך והיה י'): פסוק י"ט פרק (דברים לומר תלמוד שפכום, הם כאלו הכתוב עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל

ב'). עמוד ה' דף קטן סאה.54)מועד ארבעים = טהרה שיעור בהם יש אם מועד56)ממשיכין.55)לראות במסכת (משנה
א'). עמוד ב' דף והם57)קטן ממלאכה, הפועלים בטלים שאז משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את לעקור

(רש"י). עושים להקדש כסף לחסוך שאפשר מה וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת וממעות בזול, נשכרים
ב'.58) הלכה א' פרק קטן מועד מסכת בירושלמי זו הלכה (מאירי59)מקור הוא" רבים צורך לעשותו, נזקק דין שבית ["שכל

מהלכות ח' (פרק בי"ד שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי כל ועושין ד"ה א' עמוד ב' דף קטן מועד מסכת
עבדערכין ורציעת א') הלכה רוצח מהלכות ט' (פרק עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג' (פרק סוטה השקאת וכן ב') הלכה

טומאה למעט רבים לצורך היא אף המצורע וטהרת ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט'). הלכה עבדים מהלכות ג' (פרק
קטן]. מועד מסכת בתחלת ריטב"א ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת מישראל,



צז aeh mei zziay zekld - xii` f"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּמּנּו אֹותּה מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו קֹונסין אין - ;30ומת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשּלא ּכדי ּבּמֹועד מלאכה אֹותּה מּלעׂשֹות הּבן מֹונעין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹואין

ֵֹּתאבד.
ּבּמֹועד31מי‰. מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד לֹו לתּפר 32ׁשּצרי: ְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ

מלאכה ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה זה33אם הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָ
עֹוׂשה זה הרי - מהיר אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; אֹותּה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻעֹוׂשה

מכליב - ּבתפירה ּכיצד? הדיֹוט. מעׂשה ּובבנין34אֹותּה ,35 ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
וׁשף עליהן, ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח הּקרקע36- 37סדקי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּוברגל ּבּיד ּבמחלצים38ּומעּגילּה ׁשּמעּגילים ּכעין ּכל39, וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Âמה40מי לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
הפסד ּכאן ׁשאין אףֿעלּֿפי - מּמּנה אּלא ּבּמֹועד ,41ּׁשּיאכל ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיקצר עד הּׁשּוק מן ּׁשּיאכל מה לקנֹות אֹותֹו מצריכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹאין
וטֹוחן ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא הּמֹועד, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחר
ׁשאין ּדבר ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ּׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמה

הפסד ּבזה.42ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי - ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Êוׁשאינן43ּכבׁשים ּכֹובׁשן, - ּבּמֹועד מהן לאכל ׁשּיכֹול ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּדגים אדם וצד לכבׁשן. אסּור - הּמֹועד לאחר אּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָראּויין
לצּוד ׁשּיכֹול ּומֹולח44ּכל אפׁשר45, ׁשהרי ּבּמֹועד; הּכל ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

עד רּבֹות ּפעמים ּבידֹו אֹותן יסחט אם ּבּמֹועד, מהן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיאכל
ְְִֶַׁשּיתרּככּו.

.Á46מטיליןלצר וׁשּלא הּמֹועד; לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ
ׂשעֹורים ׁשכר ואחד ּתמרים ׁשכר אחד אסּור. - .47הּמֹועד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מערים יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ׁשאין48אףֿעלּֿפי החדׁש, מן וׁשֹותה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרֹואה. נּכרת זֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהערמה

.Ëאֹותן49ּכל ּכׁשעֹוׂשין הּמֹועד, לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ
והּטֹוחנין50אּמניהן הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי - ּבּׁשּוק למּכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹוהּבֹוצרין
מּתר. זה הרי - והֹותיר הּמֹועד לצר עׂשה ואם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהּמֹועד.

.Èּבּמֹועד הרּבים צרכי ּכל קלקּולי51עֹוׂשין מתּקנים ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
ואת הּדרכים את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּמים
וכֹורין ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים 52הרחֹובֹות. ְְְְְִִִִִַָָָ

לבֹורֹות מים וכֹונסים מימיהן. ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלהן
סדקיהן את ּומתּקנין רּבים, ׁשל את53ּומערֹות ּומסירין . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָ

הּמקואֹות את ּומֹודדין הּדרכים, מן מקוה54הּקֹוצין וכל , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
מרּגילין - חסר ׁשעּורֹו.55ׁשּנמצא לֹו ּומׁשלימין מים לֹו ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ

.‡Èהּכלאים56ויֹוצאין את להפקיר ּדין ּבית .57ׁשלּוחי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַ
ה58ּופֹודין ואתאת החרמים ואת הערכין ואת ּׁשבּויים ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָ

הּפרה, את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ּומׁשקין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָההקּדׁשֹות,
את ּומטהרין עברי, עבד ורֹוצעין העגלה, את ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָועֹורפין
ּכדי צּיּונן, את גׁשמים ׁשּמחּו הּקברֹות על ּומצּינין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּמצרע,

הן רּבים צרכי אּלּו ׁשּכל הּכהנים; מהן .59ׁשּיפרׁשּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
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ממונו".30) את מאבדין "ואין הגירסא: ב').31)בכ"י עמוד ח' דף קטן מועד במסכת המועד.32)(משנה מי33)לצורך
(הגר"א). אומן שאינו סימן במלאכה מהיר הכלב.34)שאינו שיני כמו מזו, זו התפירות קטן35)מרחיק מועד במסכת (משנה

א'). עמוד י"א וסותם.36)דף הגג.37)מחליק לא38)של אבל בכלי, לעשות שרגילים כדרך הטיח, החלקת ברגל שיעשה
(מהריט"ץ). בכלי בגגות.39)יעשנו הטיט בו שמחליקים ב').40)כלי עמוד י"ב דף קטן מועד מועד41)(מסכת (מסכת

אם נפסדת שאינה חיטה (שדה פסיד הוה דלא – דחיטי – דמועדא בחולא קציר) לו קצרו =) חצדא ליה חצדו "רב שם): קטן
לאכול)". מה לו היה (לא הוה יאכל מה לו ואין עכשיו) יקצרוה הפסד42)לא מביא אם אבל הפסד מביא אינו השינוי ידי שעל

כסף ועיין במעשיו, הפסד גורם אם שכן וכל ג') הלכה למעלה שכתב (כמו שינוי צריך אינוי האבד דבר כל שהרי שינוי צריך אינו
ובחומץ.43)משנה. במים לכבשם שדרך ודגים, ירקות פירות, והם א') עמוד י"א דף קטן מועד במסכת ואפילו44)(משנה

ימצא אולי לומר יש צידה כל ועל להשני, אחד בטעמו שוה דג כל שאין מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי יותר צד הוא אם
תקל"ג). או"ח אברהם (מגן המועד לכבוד יותר שם.45)משובחים השנית הלשון לפי א') עמוד י"א דף קטן מועד (מסכת

ב').46) עמוד י"ב דף קטן מועד מרובה.47)(מסכת טירחא שם חלקו48)שיש שם שבגמרא ואף יותר. לו טוב שהחדש לומר
דף שבת במסכת דגמרא כסתמא פסק הרמב"ם – ? בהשגות) (הראב"ד בכך" מערימין "אין ואמרו: יהודה בר יוסי רבי על חכמים

תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה שאין שכיון ב' עמוד י"ג49)קל"ט דף קטן מועד במסכת (משנה
ב'). לצורך50)עמוד שעושה יכיר לא הרואה כי בצנעא, מלאכתם לעשות עליהם ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

(פוסקים). בפרהסיא אף לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה אינו המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט אבל המועד,
לא51) ואם ממלאכה כולם בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים שצרכי משום א'). עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה

הרא"ש). – קרה ולא חמה לא אינה שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי דבי "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו
בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו לכוון לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש שאם אומרים יש זה ולפי

תקמ"ד). סימן אברהם (מגן השנה והמכשולות)53)חופרין.52)ימות הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם "ומנין
(מסכת דמים" עליך והיה י'): פסוק י"ט פרק (דברים לומר תלמוד שפכום, הם כאלו הכתוב עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל

ב'). עמוד ה' דף קטן סאה.54)מועד ארבעים = טהרה שיעור בהם יש אם מועד56)ממשיכין.55)לראות במסכת (משנה
א'). עמוד ב' דף והם57)קטן ממלאכה, הפועלים בטלים שאז משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את לעקור

(רש"י). עושים להקדש כסף לחסוך שאפשר מה וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת וממעות בזול, נשכרים
ב'.58) הלכה א' פרק קטן מועד מסכת בירושלמי זו הלכה (מאירי59)מקור הוא" רבים צורך לעשותו, נזקק דין שבית ["שכל

מהלכות ח' (פרק בי"ד שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי כל ועושין ד"ה א' עמוד ב' דף קטן מועד מסכת
עבדערכין ורציעת א') הלכה רוצח מהלכות ט' (פרק עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג' (פרק סוטה השקאת וכן ב') הלכה

טומאה למעט רבים לצורך היא אף המצורע וטהרת ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט'). הלכה עבדים מהלכות ג' (פרק
קטן]. מועד מסכת בתחלת ריטב"א ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת מישראל,



aehצח mei zziay zekld - xii` f"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Èממֹונֹות60ודנים ּבּמֹועד.61ּדיני נפׁשֹות ודיני מּכֹות ודיני ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָ
ּוכׁשם ּבּמֹועד. אֹותֹו מׁשמתין - הּדין עליו קּבל ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּומי
לֹו הּדֹומה וכל ּדין ּבית מעׂשה ּכֹותבין ּכ ּבּמֹועד, .62ׁשּדנין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ׁשּום אּגרֹות הּדּינין ּכֹותבין ְְְִִִֵֶַַַַַָָּכיצד?
חליצה ּוׁשטרי והּבנֹות, האּׁשה למזֹון ּבהן ׁשּמכרּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָואּגרֹות
לכתבם הּדּינין ׁשּצריכים מּדברים להן הּדֹומה וכל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומאּונין,
ׁשּקּבלּו דברים אֹו דינין ּבעלי טענֹות ּכגֹון ׁשּיזּכרּום, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָּכדי
מי לי. ידּון ּפלֹוני איׁש עלי, נאמן ּפלֹוני איׁש ּכגֹון: ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָעליהן,
הרי - ּבעלּֿפה הּמלוה האמינֹו ולא ּבּמֹועד, ללוֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּצרי
וׁשֹוברין נׁשים וקּדּוׁשי ּגּטין ּכֹותבין וכן חֹוב. ׁשטר ּכֹותב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָזה

הן רּבים ּכצרכי אּלּו ׁשּכל .63ּומּתנֹות; ְְִֵֵֵֶַַָָָ
.‚Èּומזּוזֹות.64ואסּור ּתפּלין ספרים אפּלּו ּבּמֹועד לכּתב ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹ

מּגיהין העזרה65ואין ּבספר אחת אֹות ׁשּזֹו66אפּלּו מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּמֹועד לצר ׁשאינּה ּתפּלין67מלאכה אדם ּכֹותב אבל . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

לעצמֹו ּיאכל68ּומזּוזה מה לֹו אין ואם לבגדֹו. ּתכלת וטֹווה , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
ּפרנסתֹו. ּכדי לאחרים ּומֹוכר ּכֹותב -ְְֲִֵֵֵֵַַָָ

.„Èׁשלֹום69ּומּתר ׁשאלת ׁשל אּגרֹות וכֹותב70לכּתב ּבּמֹועד, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻ
נזהר אדם אין אּלּו ׁשּכתיבֹות יציאֹותיו; ּומחּׁשב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָחׁשּבֹונֹותיו

מאד ּבּמלאכֹות71ּבתּקּונן הדיֹוט ּכמעׂשה ונמצאּו ,72. ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָֹ
.ÂËהּמת73עֹוׂשין צרכי ּומכּבסין74ּכל ׂשערֹו, ּגֹוזזין ּבּמֹועד. ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

מביאין - נסרים להם היּו לא ואם ארֹון. לֹו ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִֶָָָָֹּכסּותֹו,
הּבית ּבתֹו ּבצנעה נסרים מהן ונֹוסרין היה75קֹורֹות ואם .76 ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ּבּׁשּוק אפּלּו עֹוׂשין - מפרסם עץ77אדם ּכֹורתין אין אבל . ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֻ

אבנים חֹוצבין ואין לארֹון, לּוחֹות מּמּנּו לנסר הּיער ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹמן
קבר. ּבהן ְִֶֶֶָלבנֹות

.ÊËטמא78אין יּמצא ׁשּמא ּבּמֹועד, הּנגעים את רֹואין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
לאבל נהּפ חּגֹו נֹוׂשאין79ונמצא ואין מיּבמין80. ולא נׁשים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּנׂשּואי ּבׂשמחת החג ׂשמחת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ן.ּבּמֹועד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹ
ּגרּוׁשתֹו את מחזיר ּומארסין81אבל ּובלבד82, ּבּמֹועד, נׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָ

נׂשּואין סעּדת ולא ארּוסין סעּדת יעׂשה ׁשּלא83ׁשּלא ; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹֻֻ
החג.84יערב ּבׂשמחת אחרת ׂשמחה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

.ÊÈיׁשהה85אין ׁשּמא ּגזרה ּבּמֹועד, מכּבסין ואין מגּלחין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הראׁשֹון טֹוב יֹום ויבֹוא הּמֹועד, לתֹו עצמֹו והּוא86אדם ְְְְִֵַַָָָָ

יֹום ּבערב ּולכּבס לגּלח לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכל ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמנּול.
ּבּמֹועד. ּולגּלח לכּבס מּתר זה הרי - ְְֲֵֵֵֵֶַַַַָֻטֹוב

.ÁÈ?טֹוב87ּכיצד ּביֹום להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל אֹו88אבל , ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
ׁשּבת הּוא והרי טֹוב יֹום ּבערב להיֹות אפׁשר89ׁשחל ׁשאי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּים מּמדינת והּבא אּלא90לגּלח; להּטּיל, יצא ׁשּלא והּוא, - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּומּבית הּׁשביה מּבית והּיֹוצא ּבּה; וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלסחֹורה

מנּדה ׁשהיה ּומי ּבּמֹועד;91האסּורים; אּלא הּתירּוהּו ולא , ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ
ׁשּנׁשּבע לחכם92ּומי נׁשאל ולא לכּבס, וׁשּלא לגּלח ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

ּומכּבסין מגּלחין אּלּו הרי - ּבּמֹועד אּלא נדרֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָלהּתיר
ֵַּבּמֹועד.

.ËÈ93וכּלן- גּלחּו ולא הרגל קדם לגּלח ּפנאי להן ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבין - ּתגלחּתן זמן ׁשהּגיע והּמצרע הּנזיר אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאסּורין.
ּפנאי, להם ׁשהיה אףֿעלּֿפי - הרגל קדם ּבין הּמֹועד, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבתֹו
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משנה).60) מגיד (עיין הם רבים וכצורך דין בית מעשי אלה שכל מפני הוא הטעם כאן ואף ב'). עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
שהעם61) "מפני תשרי בימי ולא ניסן בימי לא זמן קובע דין הבית אין כן לולא אבל במועד, להתדיין רוצים הצדדים שני אם

ט'). הלכה כ"ה פרק סנהדרין הלכות (רמב"ם במועדות" ב').62)טרודים עמוד י"ח דף קטן מועד במסכת ויש63)(משנה
ועוד). (ראב"ד האבוד כדבר שהם מפני הוא אלה בכל שההיתר שם).64)אומרים שבספר.65)(משנה טעות לתקן

א').66) הלכה מלכים מהלכות ג' פרק ולהלן ב' הלכה תורה ספר מהלכות ז' פרק (למעלה המלך של תורה ספר מגיהים שממנו
לציבור67) שיהיה כדי ולהגיה, לכתוב מותר אחר, ספר להם אין אם אבל טוב. יום בו לקרוא אחר תורה ספר לציבור שיש מכיון

משנה). (כסף לקרוא מיד.68)במה המועד לאחר לתפילין להם שם).69)שצריך שבמשנה70)(משנה רשות" של "אגרות הן
איננה.71)שם. הזאת התיבה כך72)בכ"י אחר ימצא לא שאולי האבד דבר שהוא מטעם הוא באלה ההיתר הראב"ד ולדעת

המכתב. את שיוליך ב').73)מי עמוד ח' דף קטן מועד (פרי74)(מסכת אומן מעשה הוא אם ואפילו תכריכין לתפור כמו
המת.75)מגדים). לצורך שנעשה שיודעים שם, נמצא ו').76)שהמת הלכה א' פרק קטן מועד מסכת שהכל77)(ירושלמי

שאין מפני אחרת, בחצר שהמת פי על אף הכנסת בית בחצר הארון לתקן רגילין הזה שבזמן "ומה נעשה. המת שבשביל יודעים
מיימוניות). (הגהות חשדא" וליכא מפורסם כמת חשובים כולם והמתים יודעים, כולם בעיר מת וכשיש ביחד, מישראל עתה רב עם

א').78) עמוד ז' דף קטן מועד במסכת ו').79)(משנה הלכה צרעת טומאת מהלכות י' (פרק אבלות דיני כמה בו נוהגים שהרי
ב').80) עמוד ח' דף קטן מועד במסכת (רש"י).81)(משנה כך כל עמה שמח לשידוך82)שאינה בתנאים להתקשר ומותר

וקציעה). (מור ממש אירוסין שאינו סעודה לעשות ההלכה83)וגם בראש כמבואר ממנו החג שמחת תשתכח אלו ידי שעל
בירושלמי).84)הזאת. הוא וכן י"ד הלכה אישות מהלכות י' (פרק זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע מלא (משנה85)"שנאמר

ב'). עמוד י"ג דף קטן מועד המשנה86)במסכת בפירוש כתב וכן הראשון טוב ביום הוא הקפידא מןעיקר שהוא משום והיינו
רוקח). (מעשה הקודם בפרק כמבואר אותו ולענג לכבד ).87)התורה ב' עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת לענין88)(משנה לא

שכיון שבעה, בתוך אלא אסור שאינו כיבוס לענין אלא שלשים, גזירת ממנו מבטל הרגל אין זה באופן שהרי כאן, מדובר גילוח
משקין חידושי בשם רוקח מעשה בהקדמת [ועיין משנה). (כסף המועד בחול לכבס לו מותר טוב יום בערב לכבס אסור שהיה
הרמב"ם של נכדו הנגיד יהושע ר' בשו"ת עוד ועיין בזה הרמב"ם רבינו בשם שכתב מה הרשב"א תלמיד דוד בר' חיים להר'

כ]. שאלה ת"ש) ג' ספר יד" על אבילות89)("קובץ ממנו נתבטלה טוב יום ובכניסת שבעה, לו כלו טוב יום שבערב וכיון
משנה). (כסף שבת שהיה החג לפני להסתפר יכול ולא אנוס שהיה מאחר המועד, בחול להסתפר לו מותר במועד,90)שלשים,

החג. לפני להתגלח שהות לו היה שלא לחשיכה סמוך טוב יום בערב בנידוי.91)או שהוא זמן כל להתגלח או92)שאסור
ב').93)נדר. עמוד י"ז דף קטן מועד (מסכת

aeh mei zziay zekld - xii` f"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קרּבנֹותיהן יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד, לגּלח הּיֹוצא94מּתרין וכל .95 ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ
לטהרתֹו וקטן96מּטמאתֹו ּבּמֹועד. לגּלח מּתר -97- ׁשּנֹולד ְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻ

הּמֹועד לפני ּבין ּבּמֹועד, ּבּמֹועד98ּבין לגּלחֹו מּתר -99. ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָֻ
מּתרין100ואנׁשי - הּמֹועד ּבתֹו מׁשמרּתן ׁשּׁשלמה מׁשמר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשּלהן ּבּׁשּבת לגּלח אסּורין מׁשמר ׁשאנׁשי מּפני .101לגּלח, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
.Îואפּלּו102מּתר צּפרנים ולּטל מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו ׂשפה לּטל ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻֻ

ּבין הערוה, ּומּבית הּׁשחי מּבית ׂשער האּׁשה ּומעברת ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבכלי.
ועֹוׂשה ּבכלי; ּבין ּכֹוחלת103ּבּיד ּבּמֹועד: ּתכׁשיטיה 104ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבסיד105ּופֹוקסת עצמּה וטֹופלת ּפניה, על סרק ּומעברת ,106, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לקּפלֹו ׁשּתּוכל והּוא, ּבֹו; .108ּבּמֹועד107וכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַַ

.‡Îהעֹולים109הּזבים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְִִִַַַַָָָָ
לטהרה לכּבס.110מּטמאה מּתרין אּלּו הרי - הּמֹועד ּבתֹו ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻ

אחד חלּוק אּלא לֹו ׁשאין ּבּמֹועד.111ּומי מכּבסֹו זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּידים הּסּפרים112מטּפחֹות הּספג113ּומטּפחֹות 114ּומטּפחֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָ

וכן ּבּמֹועד. לכּבס מּתרין אּלּו הרי מּתר115- - ּפׁשּתן ּכלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻֻ
נתּכּבסּו אפּלּו ּתמיד, ּכּבּוס ׁשּצריכין מּפני ּבּמֹועד, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָלכּבסן

טֹוב. יֹום ֶֶערב
.·Îסחֹורה116אין לקנֹות.117עֹוׂשין ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, ְְְִִִֵֵֵֵַָֹ

ּכגֹון הּמֹועד, לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד, ּדבר היה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָואם
ׁשּירֹות אֹו ּומכרּו118ספינֹות לצאת מבקׁשים ׁשהם אֹו ׁשּבאּו, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

למּכר.119ּבזֹול אֹו לקנֹות מּתר זה הרי - ּביקר לקחּו אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶָָֹֹֻ
ּבּתים120ואין לצר121לֹוקחין אּלא ּובהמה ועבדים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.122הּמֹועד ֵַ
.‚Îּבצנעה123מֹוכרי מֹוכרין - וכלים ּכסּות לצר124ּפרֹות, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹ

למבֹוי אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ּכיצד? 125הּמֹועד. ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ
ּפֹותח - הרּבים לרׁשּות ּפתּוחה היתה ואם ּכדרּכֹו, ּפֹותח -ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

אחת ונֹועל חג126אחת ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום וערב . ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָ
ּכבֹוד127הּסּכֹות ּבׁשביל ּבפרֹות, הּׁשּוק את ּומעּטר מֹוציא ְְְְִִִֵֵֶַַַֻ

ּתבלין מֹוכרי טֹוב. ּבפרהסיא128יֹום ּכדרּכן מֹוכרין -129. ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָ
.„Îלנכרי130ּכל אֹומר אינֹו - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ

ּיאכל מה לֹו אין אם ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור וכל ְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹלעׂשֹותֹו;
ּפרנסתֹו. ּכדי סחֹורה עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו. ּכדי עֹוׂשה זה הרי -ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לעׂשֹות ּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר לעׁשיר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּומּתר
להתּפרנס ׂשכרֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבּמֹועד, אסּורה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמלאכה
צר מּפני הּמֹועד לצר ׁשאינם ּדברים לֹוקחין וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבֹו.

ּׁשּיאכל מה לֹו ׁשאין .131הּמֹוכר ֵֵֶֶַַַֹ
.‰Îלאחר132ׂשֹוכרין לעׂשֹותּה ּבּמֹועד הּמלאכה על הׂשכיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָ

ּכדר133הּמֹועד ימנה ולא ימּדד וׁשּלא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹ
קּבלת ׁשּקּבל נכרי ּבחל. עֹוׂשה אפּלּו134ׁשהּוא מּיׂשראל, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹ

לּתחּום חּוץ ׁשהּכל135היה ּבּמֹועד; לעׂשֹותֹו מּניחֹו אינֹו - ְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(רש"י).94) התגלחת אחרי אלא קרבנותיהם מביאים והמצורע95)שאין "והנזיר ב': עמוד י"ג דף קטן מועד (מסכת במשנה
(בדק"ס). נוסחאות בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה הביא: המשנה בפירוש הרמב"ם אבל לטהרתו". מטומאתו

(96– יקרא טמא "וטמא קיב): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח ואינו טומאתו ימי כל מתקשט אינו והטמא
בגופו "שיעשה קסט): (מצוה ובחינוך טמא". שהוא בה יוודע הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה, עצמו על שיכריז צריך טמא שכל
"הזב :(38 עמ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות הגאון ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם לבני שיוכר עניין

ליברמן]. להגר"ש 12 עמ' פישל הרי מכון כתבי בהקדמת וראה במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט ואל (מסכת97)כו'
א'). עמוד י"ד דף קטן מגדים).98)מועד (פרי במועד לגלחו מותר שנה י"ג בן שאינו זמן שכל אומרים שאינו99)יש שכיון

מנוול. כשהוא לרגל יכנס שלא עליו לגזור שייך לא במצוות ב').100)חייב עמוד י"ז דף קטן מועד מבואר101)(מסכת
יעלו שלא כדי שלהם) בשבוע =) בשבתן ולכבס לספר אסורין משמר "ואנשי י"ב: הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק ברמב"ם

מנוולין". כשהן א').102)למשמרתן עמוד י"ח דף קטן מועד ב').103)(מסכת עמוד ח' דף קטן מועד במסכת (משנה
העיניים.104) על כחול צבע הלחיים.105)לשים על אדום צבע עכשיו106)לשים מתנוולת שהיא פי על ואף שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר תשמח "לקלפו".107)– הגירסא: המועד108)בכ"י ימי בכל מנוולת היא שהרי אסור, כן לא שאם
המועד. לאחר אלא מעודנת תהא א').109)ולא עמוד י"ד דף קטן מועד במסכת בגדיהם110)(משנה להחליף וצריכים

או111)שנטמאו. המועד.שכיבס לפני ידים.112)תו בו "הספרים"113)שמנגבים קוראים ויש קודש. ספרי בהם שכורכין
משנה). (מגיד למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל מהמרחץ.114)והיינו בצאתם בו קטן115)שמתנגבים מועד (מסכת

א'). עמוד י"ח א').116)דף עמוד י' דף קטן מועד אברהם).117)(מסכת (מגן הטורח מועד118)מפני מסכת (ירושלמי
ג'). הלכה ב' פרק כיון119)קטן האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא זה ואף מריוח יימנע מהם יקנה לא ואם

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד א').120)שאינו עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת אבנים121)(משנה "בתים הגירסא: בכ"י
ויש122)ועבדים". בקנייתם גדול פרסום להם יש אלו – להרויח לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב ואע"פ אסור להרויח אבל

משנה). (מגיד המועד זלזול ב').123)בזה עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת ואין124)(משנה המתקיימים דברים שהם לפי
המועד. לצורך שהוא הרבים.125)היכר לרשות מפולש המועד126)שאינו כבוד משום אחת, דלת ונועל אחת דלת פותח

שם).127)(רש"י). קטן מועד על שיטה ועיין משנה, (מגיד בסעודות בו להרבות רגילים והיו עצמו בפני רגל הוא עצרת שמיני
תקל"ט).128) סימן ברורה (משנה יום.129)ובשמים אותו לצורך אותם שקונים יודעים והכל מתקיימים (מסכת130)שאינם

א'). עמוד י"ב דף קטן נקרא131)מועד לא למכור, סחורות לו יש אם אבל לעבוד, לו מותר למכור, בית כלי לו יש אם "אף
תקמ"ג). סימן או"ח יוסף (בית לאכול" מה לו א').132)אין עמוד י"ב דף קטן מועד שיעשה133)(מסכת בפירוש עמו שמתנה

המועד. אחרי ישראל.134)המלאכה של ביתו לבנות שהנכרי135)בקבלנות, ויראו לתחום מחוץ ללכת מותר במועד שהרי
(פרק לתחום חוץ מלאכה לעשות הגוי לקבלן להניח מותר ולפיכך לתחום חוץ לצאת שאסור לשבת בניגוד ישראל, בשביל עובד

י"ד). הלכה שבת מהלכות ו'



צט aeh mei zziay zekld - xii` f"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קרּבנֹותיהן יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד, לגּלח הּיֹוצא94מּתרין וכל .95 ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ
לטהרתֹו וקטן96מּטמאתֹו ּבּמֹועד. לגּלח מּתר -97- ׁשּנֹולד ְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻ

הּמֹועד לפני ּבין ּבּמֹועד, ּבּמֹועד98ּבין לגּלחֹו מּתר -99. ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָֻ
מּתרין100ואנׁשי - הּמֹועד ּבתֹו מׁשמרּתן ׁשּׁשלמה מׁשמר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשּלהן ּבּׁשּבת לגּלח אסּורין מׁשמר ׁשאנׁשי מּפני .101לגּלח, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
.Îואפּלּו102מּתר צּפרנים ולּטל מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו ׂשפה לּטל ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻֻ

ּבין הערוה, ּומּבית הּׁשחי מּבית ׂשער האּׁשה ּומעברת ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבכלי.
ועֹוׂשה ּבכלי; ּבין ּכֹוחלת103ּבּיד ּבּמֹועד: ּתכׁשיטיה 104ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבסיד105ּופֹוקסת עצמּה וטֹופלת ּפניה, על סרק ּומעברת ,106, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לקּפלֹו ׁשּתּוכל והּוא, ּבֹו; .108ּבּמֹועד107וכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַַ

.‡Îהעֹולים109הּזבים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְִִִַַַַָָָָ
לטהרה לכּבס.110מּטמאה מּתרין אּלּו הרי - הּמֹועד ּבתֹו ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻ

אחד חלּוק אּלא לֹו ׁשאין ּבּמֹועד.111ּומי מכּבסֹו זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּידים הּסּפרים112מטּפחֹות הּספג113ּומטּפחֹות 114ּומטּפחֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָ

וכן ּבּמֹועד. לכּבס מּתרין אּלּו הרי מּתר115- - ּפׁשּתן ּכלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻֻ
נתּכּבסּו אפּלּו ּתמיד, ּכּבּוס ׁשּצריכין מּפני ּבּמֹועד, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָלכּבסן

טֹוב. יֹום ֶֶערב
.·Îסחֹורה116אין לקנֹות.117עֹוׂשין ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, ְְְִִִֵֵֵֵַָֹ

ּכגֹון הּמֹועד, לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד, ּדבר היה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָואם
ׁשּירֹות אֹו ּומכרּו118ספינֹות לצאת מבקׁשים ׁשהם אֹו ׁשּבאּו, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

למּכר.119ּבזֹול אֹו לקנֹות מּתר זה הרי - ּביקר לקחּו אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶָָֹֹֻ
ּבּתים120ואין לצר121לֹוקחין אּלא ּובהמה ועבדים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.122הּמֹועד ֵַ
.‚Îּבצנעה123מֹוכרי מֹוכרין - וכלים ּכסּות לצר124ּפרֹות, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹ

למבֹוי אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ּכיצד? 125הּמֹועד. ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ
ּפֹותח - הרּבים לרׁשּות ּפתּוחה היתה ואם ּכדרּכֹו, ּפֹותח -ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

אחת ונֹועל חג126אחת ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום וערב . ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָ
ּכבֹוד127הּסּכֹות ּבׁשביל ּבפרֹות, הּׁשּוק את ּומעּטר מֹוציא ְְְְִִִֵֵֶַַַֻ

ּתבלין מֹוכרי טֹוב. ּבפרהסיא128יֹום ּכדרּכן מֹוכרין -129. ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָ
.„Îלנכרי130ּכל אֹומר אינֹו - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ

ּיאכל מה לֹו אין אם ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור וכל ְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹלעׂשֹותֹו;
ּפרנסתֹו. ּכדי סחֹורה עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו. ּכדי עֹוׂשה זה הרי -ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לעׂשֹות ּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר לעׁשיר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּומּתר
להתּפרנס ׂשכרֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבּמֹועד, אסּורה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמלאכה
צר מּפני הּמֹועד לצר ׁשאינם ּדברים לֹוקחין וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּבֹו.

ּׁשּיאכל מה לֹו ׁשאין .131הּמֹוכר ֵֵֶֶַַַֹ
.‰Îלאחר132ׂשֹוכרין לעׂשֹותּה ּבּמֹועד הּמלאכה על הׂשכיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָ

ּכדר133הּמֹועד ימנה ולא ימּדד וׁשּלא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹ
קּבלת ׁשּקּבל נכרי ּבחל. עֹוׂשה אפּלּו134ׁשהּוא מּיׂשראל, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹ

לּתחּום חּוץ ׁשהּכל135היה ּבּמֹועד; לעׂשֹותֹו מּניחֹו אינֹו - ְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(רש"י).94) התגלחת אחרי אלא קרבנותיהם מביאים והמצורע95)שאין "והנזיר ב': עמוד י"ג דף קטן מועד (מסכת במשנה
(בדק"ס). נוסחאות בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה הביא: המשנה בפירוש הרמב"ם אבל לטהרתו". מטומאתו

(96– יקרא טמא "וטמא קיב): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח ואינו טומאתו ימי כל מתקשט אינו והטמא
בגופו "שיעשה קסט): (מצוה ובחינוך טמא". שהוא בה יוודע הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה, עצמו על שיכריז צריך טמא שכל
"הזב :(38 עמ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות הגאון ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם לבני שיוכר עניין

ליברמן]. להגר"ש 12 עמ' פישל הרי מכון כתבי בהקדמת וראה במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט ואל (מסכת97)כו'
א'). עמוד י"ד דף קטן מגדים).98)מועד (פרי במועד לגלחו מותר שנה י"ג בן שאינו זמן שכל אומרים שאינו99)יש שכיון

מנוול. כשהוא לרגל יכנס שלא עליו לגזור שייך לא במצוות ב').100)חייב עמוד י"ז דף קטן מועד מבואר101)(מסכת
יעלו שלא כדי שלהם) בשבוע =) בשבתן ולכבס לספר אסורין משמר "ואנשי י"ב: הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק ברמב"ם

מנוולין". כשהן א').102)למשמרתן עמוד י"ח דף קטן מועד ב').103)(מסכת עמוד ח' דף קטן מועד במסכת (משנה
העיניים.104) על כחול צבע הלחיים.105)לשים על אדום צבע עכשיו106)לשים מתנוולת שהיא פי על ואף שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר תשמח "לקלפו".107)– הגירסא: המועד108)בכ"י ימי בכל מנוולת היא שהרי אסור, כן לא שאם
המועד. לאחר אלא מעודנת תהא א').109)ולא עמוד י"ד דף קטן מועד במסכת בגדיהם110)(משנה להחליף וצריכים

או111)שנטמאו. המועד.שכיבס לפני ידים.112)תו בו "הספרים"113)שמנגבים קוראים ויש קודש. ספרי בהם שכורכין
משנה). (מגיד למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל מהמרחץ.114)והיינו בצאתם בו קטן115)שמתנגבים מועד (מסכת

א'). עמוד י"ח א').116)דף עמוד י' דף קטן מועד אברהם).117)(מסכת (מגן הטורח מועד118)מפני מסכת (ירושלמי
ג'). הלכה ב' פרק כיון119)קטן האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא זה ואף מריוח יימנע מהם יקנה לא ואם

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד א').120)שאינו עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת אבנים121)(משנה "בתים הגירסא: בכ"י
ויש122)ועבדים". בקנייתם גדול פרסום להם יש אלו – להרויח לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב ואע"פ אסור להרויח אבל

משנה). (מגיד המועד זלזול ב').123)בזה עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת ואין124)(משנה המתקיימים דברים שהם לפי
המועד. לצורך שהוא הרבים.125)היכר לרשות מפולש המועד126)שאינו כבוד משום אחת, דלת ונועל אחת דלת פותח

שם).127)(רש"י). קטן מועד על שיטה ועיין משנה, (מגיד בסעודות בו להרבות רגילים והיו עצמו בפני רגל הוא עצרת שמיני
תקל"ט).128) סימן ברורה (משנה יום.129)ובשמים אותו לצורך אותם שקונים יודעים והכל מתקיימים (מסכת130)שאינם

א'). עמוד י"ב דף קטן נקרא131)מועד לא למכור, סחורות לו יש אם אבל לעבוד, לו מותר למכור, בית כלי לו יש אם "אף
תקמ"ג). סימן או"ח יוסף (בית לאכול" מה לו א').132)אין עמוד י"ב דף קטן מועד שיעשה133)(מסכת בפירוש עמו שמתנה

המועד. אחרי ישראל.134)המלאכה של ביתו לבנות שהנכרי135)בקבלנות, ויראו לתחום מחוץ ללכת מותר במועד שהרי
(פרק לתחום חוץ מלאכה לעשות הגוי לקבלן להניח מותר ולפיכך לתחום חוץ לצאת שאסור לשבת בניגוד ישראל, בשביל עובד

י"ד). הלכה שבת מהלכות ו'



aehק mei zziay zekld - xii` f"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׂשכר ׁשהּוא אֹותֹו ויחׁשדּו יׂשראל, ׁשל זֹו ׁשּמלאכה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָיֹודעין
ההפרׁש יֹודעין הּכל ׁשאין ּבּמֹועד, לֹו לעׂשֹות הּנכרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת

הׂשכיר ּבין הּקּבלן136ׁשּיׁש אסּור.137ּובין ּולפיכ , ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבית‡. מהן להׁשקֹות מּתר - האגּמים מן הּמֹוׁשכין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻנהרֹות
ׁשאּמת הּברכֹות, וכן ּפסקּו. ׁשּלא והּוא, ּבּמֹועד; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּׁשלחין
ּברכה וכן מהן. להׁשקֹות מּתר - ּביניהן עֹוברת ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמים
להׁשקֹות מּתר - נֹוטפת היא ועדין הּׁשלחין, מּבית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנטפה
הּמעין ּפסק ׁשּלא והּוא, אחרת; הּׁשלחין ּבית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּמּנה

העליֹונה. הּׁשלחין ּבית ְְְִֵֶֶַַַָָָהּמׁשקה
מּמקֹום·. ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה

ּומּתר ּגדֹול. טרח ׁשהּוא מּפני ּגבֹוּה, מקֹום להׁשקֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻנמּו
ואם ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות להׁשקֹות מים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדלֹות

אסּור. - ליּפֹותן ְְִִַָָּבׁשביל
מים.‚. ׁשּיתמּלאּו ּכדי הּגפנים ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָאין

וכן ּבּמֹועד. מתּקנם זה הרי - ונתקלקלּו עׂשּויֹות היּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָואם
ּכיצד? ּבּמֹועד. אֹותּה מתּקנין - ׁשּנתקלקלה הּמים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָאּמת
עמּקה היתה ׁשּׁשה; עד ּבּה חֹופר - טפח עמּקה ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֻֻהיתה
מאילן הּמים את ּומֹוׁשכין ׁשבעה. עד מעמיקּה - ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָטפחים
ׂשדה היתה ואם הׂשדה. ּכל את יׁשקה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלאילן,
ּבּמֹועד. הׂשדה את ּומרּביצין ּכּלּה. את להׁשקֹות מּתר - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻלחה

יֹותר. טרח ּבהן אין האּלּו הּדברים ְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּכל
לא„. - הּמֹועד מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ּבּמֹועד,זרעים יׁשקם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

ּומּתר יֹותר. טרח לידי ויבא רּבים, מים צריכין ׁשהן ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֻמּפני
ּבֹורֹות ׁשּנסּתם. נהר ולפּתח למקֹום מּמקֹום הּנהר את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהסב
חֹוטטין - להם צרי היה אם יחיד, ׁשל ּומערֹות ְְִִִִִִֶֶָָָָָָׁשיחין
לכּתחּלה. אֹותן חֹופרין אין אבל סדקיהם; את וׁשפין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹותן,
ועֹוׂשין להן. צרי ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי מים, לתֹוכם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוכֹונסים

ּבּמֹועד. ְִֵֶֶַנברכת
אֹותן‰. צדין - האילנֹות את מפסידין ׁשהן ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָעכּברים

ותֹולה חֹופר ּכיצד? ּכדרּכֹו. צד - האילן ּבׂשדה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבּמֹועד.
צדין - האילן לׂשדה סמּו לבן ׂשדה היה ואם ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָהּמצּודה.
האילן לׂשדה יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשּנּוי, הּלבן ּבׂשדה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאֹותן
ּומּכה ּבארץ, ׁשּפּוד נֹועץ ּבׁשּנּוי? צד וכיצד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָויחריבּוה.

ּגּמא. מקֹומֹו ונמצא מנּתקֹו, ּכ ואחר ְְְְְְְְִַַַָָָֹֻֻּבקרּדם,
.Âאֹותֹו גֹודר אֹו הדיֹוט, מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכתל

ּבֹונה - לגג מעקה עׂשה אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא וגמא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבקנים
ּכדרּכֹו. ּבֹונהּו - ׁשּנפל חצר ּכתל אבל הדיֹוט. מעׂשה ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹותֹו
ּכדרּכֹו. ּובֹונהּו הּסּכנה, מּפני סֹותרֹו - ּגֹוהה היה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָואם

.Êוהּצּנֹור הּציר עליה. ליׁשן אֹו ליׁשב אצטּבא אדם ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבֹונה
ּכדרּכֹו, ּבּמֹועד מתּקנן - ׁשּנׁשּברּו והּמפּתח והּמנעּול ְְְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָוהּקֹורה
ׁשאם הּוא, ּגדֹול הפסד ׁשּזה עץ; ּבׁשל ּבין ּברזל ּבׁשל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָּבין

מה ּכל מאּבד נמצא - ׁשבּורֹות ּודלתֹות ּפתּוח הּפתח ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָיּניח
ׁשּנּוי. צרי אינֹו - הפסד ּבֹו ׁשּיׁש ּכל ּבארנּו: ּוכבר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּׁשּבּבית.

.Áּבֹונין ואין ׁשּימּות, למת מּוכן להיֹות קבר חֹופרין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָאין
ּכיצד? ּבּמֹועד. מתּקנֹו זה הרי - עׂשּוי היה אם אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו;
לעת נכֹון ׁשּיהיה ּכדי מּמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמֹוסיף

ּבֹו. ִֵֶָׁשּיּקבר
.Ëולא לקבר, מּקבר העצמֹות את ולא הּמת את מפּנין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹאין

לעֹולם ּכן לעׂשֹות ואסּור למכּבד. מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמּמכּבד
מפּנהּו - ׁשּלֹו ּבתֹו מפּנהּו היה ּכן אם אּלא הּימים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבׁשאר

לבזּוי. מּמכּבד אפּלּו הּימים ְְְֲִִִִַָָָָֻּבׁשאר
.È,הּנטיעֹות את מזהימין ולא האילנֹות, את מתליעין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹאין

ׁשּבהן הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל מגּזמין; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
ּבּה לחּפף ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ועֹוקרין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבׁשמן,
להטילּה ראּויה ׁשהיא מּפני הּכׁשּות, את וקֹוצרין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבּמֹועד,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמֹועד. ְֵֵֵֵֶַַַָָֹלּׁשכר
.‡È,הּקרקע את ׁשּיזּבלּו ּכדי לּדיר הּצאן את מכּנסין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹאין

מּתר. - מאליהן ּבאּו ואם ּבּמֹועד; ׂשדהּו מדּיר הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשהרי

הּצאן. את לנער ׁשֹומר להן מֹוסרין ואין אֹותן, מסּיעין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין
- ׁשבּוע ׂשכיר ׁשנה, ׂשכיר חדׁש, ׂשכיר ׁשּבת, ׂשכיר ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹהיה
למקֹום מּמקֹום צאנם את לנער ׁשֹומר וׂשֹוכרין אֹותן, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹמסּיעין
אֹותֹו מסּלקין - ׁשּבחצר הּזבל הׂשדה. ּכל ׁשּיזּבלּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכדי
אֹותֹו מֹוציאין - ּבקר ּכרפת חצר נעׂשה ואם ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָלצדדין;

ְַָָלאׁשּפה.
.·Èׁשּיעמיד מקֹום, לתּקן מתּכּון אם הּקרקע: ּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמׁשוה

נתּכּון ואם מּתר; - ּבֹו ׁשּידּוׁש אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ְְְְִִִֵֶֶַָָָֻּבֹו
אם ׂשדהּו: מּתֹו עצים המלּקט וכן אסּור. - הארץ ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלעבֹודת
הּפֹותק וכן אסּור. - הּקרקע לתּקן ואם מּתר; - עצים ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֻלצר
להׁשקֹות ואם מּתר; - הּדגים ׁשּיּכנסּו נתּכּון אם לגּנה, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻמים
נתּכּון אם הּדקל: מן חרּיֹות הּקֹוצץ וכן אסּור. - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהארץ
אסּור. - האילן לעבֹודת נתּכּון ואם מּתר; - לבהמה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻלהאכיל

מתּכּון. הּוא דבר זה לאי יּכר ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻּומּמעׂשיו
.‚È- ּבּמֹועד ּבהן ויאפה ׁשּייבׁשּו ׁשאפׁשר וכירים, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּתּנּור

ּבֹונין - ּכ ּובין ּכ ּובין אֹותן. עֹוׂשין אין - לאו ואם ְִִִִֵֵֵַָָָעֹוׂשין;
את ּומסרגין ׁשּלהן. הּטפלה הּכירה ועל ּתּנּור ׁשל חרׂש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
ּומעמידין עין, להן ּופֹותחין הרחים, את ונֹוקרין ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּמּטֹות,

רחים. ׁשל הּמים אּמת ּובֹונין ִִִֵֶַַַַַָאֹותן,
.„Èאת וזֹופתין הּיין. יּפסד ׁשּלא ּכדי החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזֹופתין

ׁשכר, ׁשל החבית ּפי וסֹותמין טרח. ּבֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּבקּבּוק,
ׁשּלא ּכדי ּבקׁש, הּקציעֹות את ּומחּפין ּתּפסד. ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכדי
מעׂשה ׁשהּוא מּפני ּבּידים, הּבגדים את ּומרּככין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיאבדּו.
ׁשהּוא מּפני הּידים, ּבית קׁשרי עֹוׂשין אין אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהדיֹוט.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמן. ְֲֵֵֵֶַַָָֹֻמעׂשה
.ÂË.לבהמה אבּוס ּובֹונין רחים, ׁשל חמֹור צּפרני ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָקֹוצצין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל.136) של שלוחו שהוא מפני הדין פי על שאסור יום ישראל.137)שכיר של כשלוחו ולא עצמו דעת על שעושה
חלוק1) שדינו הפסח ערב דיני ובפרט במלאכה. הן מה טובים, ימים ערבי בביאור הפרק ונסתיים מועד. של חולו דיני בו נתבארו

השאר. מן

dvne ung zekld - xii` f"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ליּפֹותֹו. ּכדי ּולסרקֹו צּפרניו לּטל מּתר - עליו ׁשּירּכב ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֻוסּוס
ואין ּדם, לּה מּקיזין אבל ּבּמֹועד, ּבהמה מרּביעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואין
מאכל ׁשאינן ּומׁשקים מאכלֹות וכל רפּואה. מּמּנה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָמֹונעין
ולׁשּתֹותן לאכלן לאדם מּתר - לרפּואה אּלא ְְְְְְְִִִִֶָָָָָָָָֻּבריאים

ֵַּבּמֹועד.
.ÊËלנאה מּכעּורה ולא ּבּמֹועד, לחצר מחצר מפּנין ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹאין

ּבאֹותּה לבית מּבית הּוא מפּנה אבל לכעּורה; מּנאה ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹולא
ּכגֹון האּמן, מּבית הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻחצר.
הּמֹוע לצר ׁשאינן ּכלים אבל ּוצלֹוחּיֹות; ּוכסתֹות ד,ּכרים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

אין - הּצּבע מּבית צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכגֹון
ּומּניחן ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ּיאכל מה לאּמן אין ואם ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֻמביאין.
ואם לֹו. הּסמּו ּבּבית מּניחן - מאמינֹו אינֹו ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָאצלֹו.
יביא לא אבל אחרת. לחצר מפּנן - יּגנבּו ׁשּמא להם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹחֹוׁשׁש

ּבצנעה. אּלא ְְְִֵֶָָלביתֹו,
.ÊÈהּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאסּור

- ּבהן מלאכה העֹוׂשה וכל ׁשּבתֹות. ערבי ּכמֹו ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה,
אֹותֹו ּומבּטלין ּבֹו וגֹוערין לעֹולם. ּברכה סימן רֹואה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָאינֹו
צרי ואין מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין אין אבל ּכרחֹו, ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּבעל
חצֹות, אחר הּפסח מערב חּוץ אֹותֹו. מנּדין ׁשאין ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַלֹומר
צרי ואין אֹותֹו, מנּדין - חצֹות אחר מלאכה ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשהעֹוׂשה
ׁשּיֹום לפי נּדּוהּו. לא אם מרּדּות, מּכת אֹותֹו ׁשּמּכין ְְִִִִֶֶַַַַַֹלֹומר
מּפני טֹובים, ימים ערבי ּכׁשאר אינֹו ּבניסן עׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָארּבעה

קרּבן. ּוׁשחיטת חגיגה ּבֹו ְְֲִִֵֶַָָָׁשּיׁש
.ÁÈמלאכה ּבעׂשּית אסּור ּבניסן עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָלפיכ

ׁשל מחּלֹו קל והּוא מֹועד. ׁשל חּלֹו ּכמֹו סֹופרים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַֻֻמּדברי
זמן ׁשהּוא ּולמעלה, הּיֹום מחצי אּלא אסּור ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָמֹועד,
ּבּמנהג: ּתלּוי - הּיֹום חצי עד החּמה מהנץ אבל ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּׁשחיטה;
- לעׂשֹות ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום עֹוׂשין, - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ֲֲֲֲִֶֶֶַַָָָָֹמקֹום

עֹוׂשין. ִֵאין
.ËÈּבּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו

יכֹול ׁשהּוא אףֿעלּֿפי עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות
הן, ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא חצֹות; קדם ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֻֻלגמרּה
חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ּבמקֹום ּבהם ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָׁשּמתחילין
- אּמנּיֹות ׁשאר אבל והּכֹובסין. והּסּפרין החּיטין הן: ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻֻואּלּו
חצֹות; עד ׁשּיגמר הּוא עׂשר, ארּבעה קדם ּבהן התחיל ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹאם

הרּבה. צר אּמנּיֹות לׁשאר צריכין העם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻֻׁשאין
.Îיעׂשה לא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹההֹול

וההֹול ּבּמדּבר. הּוא עֹוׂשה אבל הּמחלקת; מּפני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבּיּׁשּוב,
עליו נֹותנין יעׂשה. לא - ׁשעֹוׂשין למקֹום עֹוׂשין ׁשאין ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמּמקֹום
ואףֿעלֿ לׁשם. ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻחמרי
לעֹולם האּסּור. מּפני ּבטל ׁשהּוא ּבפניהם יתראה לא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּפיֿכן
למקֹומֹו לחזר ׁשּדעּתֹו מי וכן הּמחלקת. מּפני אדם, יׁשּנה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹאל
ׁשּלא והּוא, להחמיר. ּבין להקל ּבין מקֹומֹו, ּכאנׁשי נֹוהג -ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

הּמחלקת. מּפני ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיתראה
.‡Îעׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֻמֹוליכין

זבל וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן אףֿעלּֿפי חצֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר
ּומֹוׁשיבין לאׁשּפה. אֹותֹו ּומֹוציאים ּבהמה, רגלי ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָמּתחת
ׁשלׁשה הּביצים על ׁשּיׁשבה ּתרנגלת לתרנגֹולים. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשֹובכין
ּבארּבעה ּתחּתיה אחרת מֹוׁשיבין - ומתה יתר, אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָימים
אבל מֹוׁשיבין. אין ּובּמֹועד הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹעׂשר,
למקֹומּה. אֹותּה מחזירין - הּביצים מעל ּבּמֹועד ּברחה ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָאם

טֹוב יֹום ׁשביתת הלכֹות להּו ְְְְִִִַסליקּו
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מצֹות וחמׁש עׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָיׁש
ּביֹום חמץ לאכל ׁשּלא א) ּפרטן: וזהּו תעׂשה. ְְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלא
ׂשאֹור להׁשּבית ב) ּולמעלה. הּיֹום מחצֹות ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָארּבעהֿעׂשר
ד) ׁשבעה. ּכל חמץ לאכל ׁשּלא ג) ארּבעהֿעׂשר. ְְְֱִֵֶֶַָָָָָָָֹֹּביֹום
חמץ יראה ׁשּלא ה) ׁשבעה. ּכל חמץ ּתערבת לאכל ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּלא

יּמצ ׁשּלא ו) ׁשבעה. מּצהּכל לאכל ז) ׁשבעה. ּכל חמץ א ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
הּלילה. ּבאֹותֹו מצרים ּביציאת לסּפר ח) הּפסח. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבלילי

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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חמּׁשהֿעׂשר‡. ליל מּתחּלת ּבּפסח חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל
ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב - ּבמזיד ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום סֹוף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעד
חּטאת קרּבן חּיב - ּבׁשֹוגג ונכרתה"; חמץ ּכלֿאכל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֹ"ּכי

וׁשֹותה. הממחה ואחד האֹוכל אחד ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָקבּועה.
.·- חמץ" יאכל "לא ׁשּנאמר: ּבהניה, אסּור ּבּפסח ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחמץ

ּבּפסח, ּברׁשּותֹו חמץ והּמּניח אכילה. הּתר ּבֹו יהא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
יראה "לא ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשני עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאףֿעלּֿפי
ּבבּתיכם". יּמצא לא "שאר ונאמר: ,"ּגבל ּבכל ׂשאר ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻל
הּוא. אחד מחמיצין ׁשּבֹו הׂשאֹור ואּסּור החמץ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָואּסּור

אּלאֿאםּֿכן‚. יּמצא' ו'לא יראה' 'לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו
אם אבל מעׂשה. ּבֹו ׁשּיעׂשה ּכדי חּמצֹו, אֹו ּבּפסח חמץ ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָקנה
הּניחֹו אּלא בערֹו, ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
מן לֹוקה אינֹו לאוין, ׁשני על ׁשעבר אףֿעלּֿפי - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּברׁשּותֹו
מּכת אֹותֹו ּומּכין מעׂשה, בֹו עׂשה ׁשּלא מּפני ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּתֹורה,

ְַמרדּות.
זה„. ודבר לעֹולם. ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָחמץ

מּפנ סֹופרים, מּדברי הּוא ּו'בלקנס יראה' 'ּבל על ׁשעבר י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּלא ּכדי באנס, אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו אפּלּו אסרּוהּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹיּמצא',
הּפסח. אחר בֹו ׁשּיהנה ּכדי ּבּפסח ּברׁשּותֹו חמץ אדם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָיּניח

ּבין‰. ּבמינֹו, ּבין - הּפסח ּתֹו אחר ּבדבר ׁשּנתערב ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחמץ
יׂשראל ׁשל וחמץ ּבכלֿׁשהּוא. אֹוסר זה הרי - ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא אףֿעלּֿפי הּפסח, עליו ֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעבר
לאכלֹו מּתר זה הרי - ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו, ּבין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻנתערב
אבל עצמֹו, ּבחמץ אּלא ואסרּו קנסּו ׁשּלא הּפסח. ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחר

הּפסח. לאחר ּבאכילה מּתר ְֲֲִֶֶַַַַַַַָָֹֻהּתערבת
.Âאבל חמץ, ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומה1) בלאו, שהוא ומה בכרת, ממנו שהוא ומה ותערובתו, וזמניו, וקיומו, אכילתו, וענין מהותו החמץ, איסור רבינו בו כלל
מדבריהם. שהוא
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ליּפֹותֹו. ּכדי ּולסרקֹו צּפרניו לּטל מּתר - עליו ׁשּירּכב ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֻוסּוס
ואין ּדם, לּה מּקיזין אבל ּבּמֹועד, ּבהמה מרּביעין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואין
מאכל ׁשאינן ּומׁשקים מאכלֹות וכל רפּואה. מּמּנה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָמֹונעין
ולׁשּתֹותן לאכלן לאדם מּתר - לרפּואה אּלא ְְְְְְְִִִִֶָָָָָָָָֻּבריאים

ֵַּבּמֹועד.
.ÊËלנאה מּכעּורה ולא ּבּמֹועד, לחצר מחצר מפּנין ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹאין

ּבאֹותּה לבית מּבית הּוא מפּנה אבל לכעּורה; מּנאה ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹולא
ּכגֹון האּמן, מּבית הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻחצר.
הּמֹוע לצר ׁשאינן ּכלים אבל ּוצלֹוחּיֹות; ּוכסתֹות ד,ּכרים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

אין - הּצּבע מּבית צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכגֹון
ּומּניחן ׂשכרֹו לֹו נֹותן - ּיאכל מה לאּמן אין ואם ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֻמביאין.
ואם לֹו. הּסמּו ּבּבית מּניחן - מאמינֹו אינֹו ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָאצלֹו.
יביא לא אבל אחרת. לחצר מפּנן - יּגנבּו ׁשּמא להם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹחֹוׁשׁש

ּבצנעה. אּלא ְְְִֵֶָָלביתֹו,
.ÊÈהּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאסּור

- ּבהן מלאכה העֹוׂשה וכל ׁשּבתֹות. ערבי ּכמֹו ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה,
אֹותֹו ּומבּטלין ּבֹו וגֹוערין לעֹולם. ּברכה סימן רֹואה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָאינֹו
צרי ואין מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין אין אבל ּכרחֹו, ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּבעל
חצֹות, אחר הּפסח מערב חּוץ אֹותֹו. מנּדין ׁשאין ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַלֹומר
צרי ואין אֹותֹו, מנּדין - חצֹות אחר מלאכה ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשהעֹוׂשה
ׁשּיֹום לפי נּדּוהּו. לא אם מרּדּות, מּכת אֹותֹו ׁשּמּכין ְְִִִִֶֶַַַַַֹלֹומר
מּפני טֹובים, ימים ערבי ּכׁשאר אינֹו ּבניסן עׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָארּבעה

קרּבן. ּוׁשחיטת חגיגה ּבֹו ְְֲִִֵֶַָָָׁשּיׁש
.ÁÈמלאכה ּבעׂשּית אסּור ּבניסן עׂשר ארּבעה יֹום ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָלפיכ

ׁשל מחּלֹו קל והּוא מֹועד. ׁשל חּלֹו ּכמֹו סֹופרים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַֻֻמּדברי
זמן ׁשהּוא ּולמעלה, הּיֹום מחצי אּלא אסּור ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָמֹועד,
ּבּמנהג: ּתלּוי - הּיֹום חצי עד החּמה מהנץ אבל ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּׁשחיטה;
- לעׂשֹות ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום עֹוׂשין, - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ֲֲֲֲִֶֶֶַַָָָָֹמקֹום

עֹוׂשין. ִֵאין
.ËÈּבּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו

יכֹול ׁשהּוא אףֿעלּֿפי עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות
הן, ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא חצֹות; קדם ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֻֻלגמרּה
חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ּבמקֹום ּבהם ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָׁשּמתחילין
- אּמנּיֹות ׁשאר אבל והּכֹובסין. והּסּפרין החּיטין הן: ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻֻואּלּו
חצֹות; עד ׁשּיגמר הּוא עׂשר, ארּבעה קדם ּבהן התחיל ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹאם

הרּבה. צר אּמנּיֹות לׁשאר צריכין העם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻֻׁשאין
.Îיעׂשה לא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹההֹול

וההֹול ּבּמדּבר. הּוא עֹוׂשה אבל הּמחלקת; מּפני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבּיּׁשּוב,
עליו נֹותנין יעׂשה. לא - ׁשעֹוׂשין למקֹום עֹוׂשין ׁשאין ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמּמקֹום
ואףֿעלֿ לׁשם. ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻחמרי
לעֹולם האּסּור. מּפני ּבטל ׁשהּוא ּבפניהם יתראה לא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּפיֿכן
למקֹומֹו לחזר ׁשּדעּתֹו מי וכן הּמחלקת. מּפני אדם, יׁשּנה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹאל
ׁשּלא והּוא, להחמיר. ּבין להקל ּבין מקֹומֹו, ּכאנׁשי נֹוהג -ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

הּמחלקת. מּפני ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיתראה
.‡Îעׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֻמֹוליכין

זבל וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן אףֿעלּֿפי חצֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר
ּומֹוׁשיבין לאׁשּפה. אֹותֹו ּומֹוציאים ּבהמה, רגלי ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָמּתחת
ׁשלׁשה הּביצים על ׁשּיׁשבה ּתרנגלת לתרנגֹולים. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשֹובכין
ּבארּבעה ּתחּתיה אחרת מֹוׁשיבין - ומתה יתר, אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָימים
אבל מֹוׁשיבין. אין ּובּמֹועד הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹעׂשר,
למקֹומּה. אֹותּה מחזירין - הּביצים מעל ּבּמֹועד ּברחה ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָאם

טֹוב יֹום ׁשביתת הלכֹות להּו ְְְְִִִַסליקּו
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מצֹות וחמׁש עׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָיׁש
ּביֹום חמץ לאכל ׁשּלא א) ּפרטן: וזהּו תעׂשה. ְְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלא
ׂשאֹור להׁשּבית ב) ּולמעלה. הּיֹום מחצֹות ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָארּבעהֿעׂשר
ד) ׁשבעה. ּכל חמץ לאכל ׁשּלא ג) ארּבעהֿעׂשר. ְְְֱִֵֶֶַָָָָָָָֹֹּביֹום
חמץ יראה ׁשּלא ה) ׁשבעה. ּכל חמץ ּתערבת לאכל ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּלא

יּמצ ׁשּלא ו) ׁשבעה. מּצהּכל לאכל ז) ׁשבעה. ּכל חמץ א ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
הּלילה. ּבאֹותֹו מצרים ּביציאת לסּפר ח) הּפסח. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבלילי

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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חמּׁשהֿעׂשר‡. ליל מּתחּלת ּבּפסח חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל
ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב - ּבמזיד ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום סֹוף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעד
חּטאת קרּבן חּיב - ּבׁשֹוגג ונכרתה"; חמץ ּכלֿאכל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֹ"ּכי

וׁשֹותה. הממחה ואחד האֹוכל אחד ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָקבּועה.
.·- חמץ" יאכל "לא ׁשּנאמר: ּבהניה, אסּור ּבּפסח ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחמץ

ּבּפסח, ּברׁשּותֹו חמץ והּמּניח אכילה. הּתר ּבֹו יהא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
יראה "לא ׁשּנאמר: לאוין, ּבׁשני עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאףֿעלּֿפי
ּבבּתיכם". יּמצא לא "שאר ונאמר: ,"ּגבל ּבכל ׂשאר ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻל
הּוא. אחד מחמיצין ׁשּבֹו הׂשאֹור ואּסּור החמץ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָואּסּור

אּלאֿאםּֿכן‚. יּמצא' ו'לא יראה' 'לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו
אם אבל מעׂשה. ּבֹו ׁשּיעׂשה ּכדי חּמצֹו, אֹו ּבּפסח חמץ ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָקנה
הּניחֹו אּלא בערֹו, ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
מן לֹוקה אינֹו לאוין, ׁשני על ׁשעבר אףֿעלּֿפי - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּברׁשּותֹו
מּכת אֹותֹו ּומּכין מעׂשה, בֹו עׂשה ׁשּלא מּפני ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּתֹורה,

ְַמרדּות.
זה„. ודבר לעֹולם. ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָחמץ

מּפנ סֹופרים, מּדברי הּוא ּו'בלקנס יראה' 'ּבל על ׁשעבר י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּלא ּכדי באנס, אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו אפּלּו אסרּוהּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹיּמצא',
הּפסח. אחר בֹו ׁשּיהנה ּכדי ּבּפסח ּברׁשּותֹו חמץ אדם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָיּניח

ּבין‰. ּבמינֹו, ּבין - הּפסח ּתֹו אחר ּבדבר ׁשּנתערב ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחמץ
יׂשראל ׁשל וחמץ ּבכלֿׁשהּוא. אֹוסר זה הרי - ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא אףֿעלּֿפי הּפסח, עליו ֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעבר
לאכלֹו מּתר זה הרי - ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו, ּבין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻנתערב
אבל עצמֹו, ּבחמץ אּלא ואסרּו קנסּו ׁשּלא הּפסח. ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחר

הּפסח. לאחר ּבאכילה מּתר ְֲֲִֶֶַַַַַַַָָֹֻהּתערבת
.Âאבל חמץ, ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומה1) בלאו, שהוא ומה בכרת, ממנו שהוא ומה ותערובתו, וזמניו, וקיומו, אכילתו, וענין מהותו החמץ, איסור רבינו בו כלל
מדבריהם. שהוא
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להן הּדֹומה וכל הּמדי וׁשכר הּבבלי ּכּותח ּכגֹון חמץ, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָערּוב
ואין לֹוקה ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ׁשהחמץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּדברים
ּדברים ּבּמה תאכלּו". לא מחמצת "ּכל ׁשּנאמר: ּכרת, ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבֹו
אכילת ּבכדי הּתערבת ּבתֹו חמץ ּכּזית ּבׁשאכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאמּורים?
ּבּתערבת אין אם אבל הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא ּביצים, ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשלׁש
לֹו ׁשאסּור אףֿעלּֿפי - ּביצים ׁשלׁש אכילת ּבכדי ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָּכּזית
מרדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אּלא לֹוקה, אינֹו אכל אם ְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלאכל,

.Êאסּור זה הרי ּכלֿׁשהּוא, ּבּפסח עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאֹוכל
חּיב אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן יאכל". "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמן
ּפחֹות והאֹוכל ּכּזית. ׁשהּוא ּכׁשעּור על אּלא קרּבן, אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכרת

מרדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבמזיד, ְְִִִִֵַַַַַַמּכּזית
.Áהּיֹום מחצֹות ארּבעהֿעׂשר ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור

האֹוכל וכל ּבּיֹום. ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּולמעלה,
עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה הּזה, ְֱִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּזמן
הּׁשמּועה מּפי למדּו ּכ הּפסח. קרּבן על ּכלֹומר, - ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָחמץ"

ל זה: ּדבר לׁשחיטתּבפרּוׁש ׁשראּויה מּׁשעה חמץ תאכל א ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
הּיֹום. חצי והּוא הערּבים ּבין ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָהּפסח,

.Ëּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו
החמץ יהיה ׁשּׁשית ׁשעה ּומּתחּלת ּתֹורה. ּבאּסּור יּגע ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
סֹופרים; מּדברי ׁשּׁשית ׁשעה ּכל ּובהניה ּבאכילה ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאסּור
חמיׁשית ׁשעה הּתֹורה. מן - ּולמעלה מּׁשביעית הּיֹום, ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָּוׁשאר
יטעה ׁשּמא המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה חמץ, ּבּה אֹוכלין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻאין
חמיׁשית. ּבׁשעה ּבהניה אסּור ואינֹו לׁשּׁשית. חמיׁשית ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָּבין
מחמץ בהן וכּיֹוצא ולחםּֿתֹודה ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלפיכ
ׁשעה ׁשּתּגיע עד ׂשֹורפין ולא אֹוכלין לא - קדׁש ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשהּוא

הּכל. וׂשֹורפין ְְִִִַֹׁשּׁשית,
.Èסֹוף עד ארּבעהֿעׂשר ּביֹום חמץ לאכל ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

ּבֹו; נהנין אבל חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶָָָָָׁשעה
והאֹוכל מרדּות; מּכת אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוהאֹוכל

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה ְְִִִִֶַָָמּתחּלת

�

meil cg` wxt m"anx ixeriy`"ryz'd xii` f"iÎ`"i -

ה'תשע"א אייר י"א ראשון יום

ּבצע אל ואל עדֹותי אל לּבי ְְִִֵֶֶֶַַַָהט

xtq `Ede xVr cg` xtq¥¤©©¨¨§¥¤
oiwifp§¦¦

ב. ממֹון. נזקי הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְְְִִִִֵֵֶָָָָהלכֹותיו
חֹובל הלכֹות ה. ואבדה. ּגזלה הלכֹות ג. ּגנבה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָהלכֹות

נפׁש. ּוׁשמירת רֹוצח הלכֹות ו. ְְִִִֵֶֶַַַּומּזיק.
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ּדין א) פרטן: הּוא וזה עּׂשה, מצֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
הּבערה. ּדין ד) הּבֹור. ּדין ג) ההבער. ּדין ב) ְְִִִֵֵֶַַַַָהּׁשֹור.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹו ןּפרק ¤¤¦

.‡- ׁשהּזיקה אדם ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהיא חּיה נפׁש ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּכל
יּגף ּכי ׁשּנאמר: הּזיק; ממֹונם ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּבעלים
ּבהמה ׁשאר ואחד הּׁשֹור אחד רעהּו. ׁשֹור את איׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשֹור

ּבהוה. אּלא ּבׁשֹור הּכתּוב דּבר לא ועֹוף, ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹוחּיה
לעּׂשֹותם·. ׁשּדרּכּה ּבדברים הּזיקה אם מׁשּלם? ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוכּמה

אֹו עמיר, אֹו ּתבן ׁשאכלה ּבהמה ּכגֹון ּברּיתּה, ּכמנהג ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּתמיד
מן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב - הּלּוכּה ּבדר ּברגלּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּזיקה
יׁשּלם; ּכרמֹו ּומיטב ּׂשדהּו מיטב ׁשּנאמר: ׁשּבנכסיו, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּיפה
ּתמיד לעּׂשֹותם ּדרּכּה ׁשאין מעּׂשים ועּׂשתה ׁשּנתה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואם
נזק חצי לׁשּלם חּיב - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּבהן, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּזיקה

את וחצּו החי הּׁשֹור את ּומכרּו ׁשּנאמר: עצמֹו, הּמּזיק ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָמּגּוף
וגֹו'. ְְַּכסּפֹו

והמיתֹו,‚. עּׂשרים ׁשוה לׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?
ׁשמֹונה, לׁשּלם חּיב הּׁשֹור ּבעל - ארּבעה ׁשוה הּנבלה ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָוהרי
הּׁשֹור מּגּוף אּלא לׁשּלם חּיב ואינֹו הּנזק; חצי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
המית אם ,לפיכ החי. הּׁשֹור את ּומכרּו ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּזיק,
- מנה ׁשוה ּונבלה מאתים, ׁשוה לׁשֹור עּׂשרים ׁשוה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשֹור
חמּׁשים'; לי 'ּתן החי לבעל לֹומר יכֹול הּנבלה ּבעל ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָאין
אפּלּו ,'ול קחהּו ,לפני ׁשהּזיק ׁשֹור 'הרי לֹו אֹומר ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן דינר. אּלא ׁשוה ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאינֹו
.„- ּברּיתֹו ּכמנהג ּתמיד לעּׂשֹותֹו ׁשּדרּכֹו מעּׂשה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהעֹוּׂשה

ּכל ּדר ׁשאין מעּׂשה ועּׂשה והמׁשּנה מּועד; הּנקרא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא
הּוא - נׁש אֹו ׁשּנגח ׁשֹור ּכגֹון ּתמיד, ּכן לעּׂשֹות ְֲִִֵֶַַַָָָמינֹו

הרּגי אם המׁשּנה, וזה ּתם. -הּנקרא רּבֹות ּפעמים ּבׁשּנּויֹו ל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ
ּכי נֹודע אֹו ׁשּנאמר: ּבֹו, ׁשהרּגיל דבר לאֹותֹו מּועד ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָנעּׂשה

הּוא. נּגח ַָׁשֹור
לאחד‰. הּועדה ואם ּבבהמה, יׁש ּתּמים מעּׂשים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָחמּׁשה

אינּה הּבהמה הן: ואּלּו מעּׂשה. לאֹותֹו מּועדת נעּׂשת - ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמהן
לרּבץ ולא ,לּׁש ולא לּגף, ולא לּגח, לא מּתחּלתּה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָֹֹֹֹֹֹֹמּועדת
הרי - מהן לאחד הּועדה ואם לבעט; ולא ּגדֹולים, ּכלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹעל
הראּוי את לאכל מּתחּלתּה מּועדת הּׁשן אבל לֹו. מּועדת ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹזֹו
והּבהמה הּלּוכּה, ּבדר לׁשּבר מּתחּלתּה מּועדת והרגל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלּה,
ּולמע ּבהם וכּיֹוצא קטּנים ּפּכין על לרּבץ מּתחּלתּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּועדת

ָאֹותן.
.Âואפּלּו להּזיק, ּברּיתן מּתחּלת מּועדין ּבהמה מיני ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָחמּׁשה

אֹו ּבנגיחה המיתּו אֹו הּזיקּו אם ,לפיכ ּתרּבּות. ּבני ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָהן
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הן: ואּלּו ׁשלם. נזק חּיב - ּבהן וכּיֹוצא ּודריסה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבנׁשיכה
- ׁשּנׁש הּנחׁש וכן והּברּדלס. והּנמר, והּדב והארי, ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּזאב,

ּתרּבּות. ּבן היה ואפּלּו מּועד, זה ְֲֲִֵֶֶַַָָָהרי
.Êּתם וכל ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם מּועד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

ּבׁשּנכנסה אמּורים? ּדברים ּבּמה מּגּופּו. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשּלם
הּנּזק נכנס אם אבל והּזיקתהּו; הּנּזק לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָהּבהמה
זה הרי - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו והּזיקתהּו הּמּזיק, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַלרׁשּות
נכנסּת לא אּלּו לֹו: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכל, על ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹּפטּור
את וׁשּלח ּבּתֹורה: מפרׁש והרי הּזק. ל הּגיע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלרׁשּותי,

אחר. ּבּׂשדה ּובער ְְִִִֵֵֵַֹּבעירה
.Áלא ׁשניהם, ׁשל ׁשאינּה ּבחצר אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּזיקה

היא והרי ׁשניהן ׁשל ׁשהיא ּבחצר אֹו לּנּזק, ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּמּזיק
הּבקעה ּכגֹון ּבהמה, לּה ּולהכניס ּפרֹות ּבּה להּניח ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמיחדת
ּפטּור, זה הרי - ּכדרּכּה הּזיקה ורגל ּבׁשן אם ּבּה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
להּל הּבהמה ודר וכאן, [ּכאן] להּל רׁשּות לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּפני
נגפה אֹו נגחה ואם הּלּוכּה; ּבדר ּולׁשּבר ּכדרּכּה ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹולאכל
חצי מׁשּלם - היא ּתּמה אם נׁשכה: אֹו ּבעטה אֹו רבצה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָאֹו

ׁשלם. נזק - מּועדת ואם ְִֵֶֶֶֶֶֶָנזק,
.Ëּבּה להכניס ולא לפרֹות מיחדת ׁשניהן ׁשל החצר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻהיתה

חּיב - והּזיקה ּבהמּתֹו הּׁשּתפין מן אחד ׁשם והכניס ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבהמה,
לבהמה מיחדת היתה אם וכן הרגל. ועל הּׁשן על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאפּלּו
ּפרֹות, לּה להכניס ּבלבד מהן לאחד רׁשּות והיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשניהם,

הרגל. ועל הּׁשן על חּיב - ּפרֹותיו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּזיקה
.Èּתֹולדֹות והרגל. והּׁשן, הּקרן, ּבׁשֹור: נזיקין אבֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָׁשלׁשה

אם הּׁשן: ּתֹולדֹות ּבעיטה. רביצה, נׁשיכה, נגיפה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּקרן:
טּנפה אם וכן ּבחּכּוכּה, והּזיקה להנאתּה ּבכתל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹנתחּככה
הּלּוכּה, ּדר ּבגּופּה הּזיקה הרגל: ּתֹולדֹות להנאתּה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּפרֹות
אֹו ּבזנבּה, ּכׁשּכׁשה אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבּׂשערּה ׁשהּזיקה ְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָָאֹו
וכן ׁשּבצּוארּה; ּבזֹוג ׁשּבפיה, ּבפרמּבּיא ׁשעליה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבאּכף
ּבקרֹון הּמֹוׁשכת ועגלה הּלּוכֹו, ּבׁשעת ּבמּׂשאֹו ׁשהּזיק ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָחמֹור
הן, הרגל ּתֹולדֹות אּלּו ּכל מׁשיכתּה. ּבׁשעת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּזיקה
ׁשלם. נזק מׁשּלמין הּנּזק ּוברׁשּות ּפטּורין, הרּבים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּוברׁשּות

.‡Èּתמיד לעּׂשֹותּה ּדרּכּה ׁשאין רב ּכׁשּכּוׁש ּבזנבּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּכׁשּכׁשה
ּבּגי ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הרּבים, ּברׁשּות ּברׁשּותוהּזיקה ׁשּלּה ד ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָ

נזק חצי ּגֹובה - הּנּזק ּתפּׂש ואם ּפטּור; - והּזיקה ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהרּבים
הּקרן ּתֹולדֹות אּלּו אם הּוא ספק הּדבר ׁשּזה ּׁשּתפּׂש; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמה
עליה ׁשּפטּור הרגל ּתֹולדֹות אֹו הרּבים ּברׁשּות עליה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרּבים, ְְְִִֵֶַַָּברׁשּות
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מּועד‡. האב היה אם הּתֹולדֹות. ואחד נזיקין אבֹות ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָאחד
וכל ּכמֹוהּו. ּתֹולדֹותיו - ּתם היה ואם מּועדֹות, ּתֹולדֹותיו -ְְְְִָָָָָָָָ
מּקרן חּוץ מּתחּלתן, הן מּועדין ּתֹולדֹותיהן וכל נזיקין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָאבֹות
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּיּועדּו, עד ּבּתחּלה ּתּמים ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָותֹולדֹותיו

מּתחת·. המנּתזין מּצרֹורֹות חּוץ ׁשּלּה, ּכאב - ּתֹולדה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָּכל
הרגל ׁשּתֹולדת ּפי על ׁשאף הּלּוכּה; ּבׁשעת הּבהמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָרגלי

ּברׁשּות הּזיקּו ואם ּכרגל, הרּבים ּברׁשּות עליהן ּופטּור ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָהם,
על אף אב, ׁשהּוא ּכרגל ׁשּבנכסיו, הּיפה מן מׁשּלם - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנּזק

נזק. חצי אּלא מׁשּלם אינֹו כן ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָּפי
צרֹורֹות‚. והיּו והלכה, הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ּבהמה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכיצד?

נזק חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו רגליה מּתחת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמנּתזין
היא. הּקּבלה מּפי הלכה זה ודבר ׁשּבנכסיו. הּיפה ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָמן

ה„. אם צרֹורֹותוכן ונּתזּו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת יתה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו הּנּזק לרׁשּות רגליה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּתחת
ּכלי על ונפל וׁשּברּתּו, הּנּזק ּברׁשּות הּכלי על ּדרסה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנזק.
האחרֹון ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם הראׁשֹון על - וׁשּברֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחר

נזק. חצי ְֲִֵֶֶַמׁשּלם
צרֹורֹות,‰. והּתיזה ּובעטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה

- נזק רביע הּנּזק ּתפּׂש ואם ּפטּור; - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוהּזיקּו
ואינֹו הּוא ׁשּנּוי ׁשּמא הּוא ספק ׁשהּדבר מּידֹו; מֹוציאין ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבעטה. ׁשהרי רגל, ֲֲֵֶֶֶֶֶָָּתֹולדת
.Âמחמת צרֹורֹות והּתיזה הּנּזק, ּברׁשּות ּבארץ ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבעטה

ׁשּנּוי ׁשּזה נזק, רביע לׁשּלם חּיב - ׁשם והּזיקּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבעיטה,
אין - נזק חצי הּנּזק ּתפּׂש ואם הּצרֹורֹות; ּבהּתזת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּוא
לּה אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום מהּלכת היתה ואפּלּו מּידֹו. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין
ּתפּׂש ואם נזק; רביע מׁשּלם - והּתיזה ּובעטה ּתּתיז, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מּידֹו. מֹוציאין אין - נזק חצי ֲִִִִִֵֶֶַָָהּנּזק
.Êחּיב ׁשהּוא ממֹון הּתׁשלּומין הרי - ׁשלם נזק המׁשּלם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

המׁשּלם וכל לׁשּלם; חּיב ׁשהּוא מחברֹו ׁשּלוה ּכמי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלׁשּלמֹו,
צרֹורֹות ׁשל נזק מחצי חּוץ קנס, הּתׁשלּומין הרי - נזק ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָחצי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הלכה, ְְֲֵֶֶַָָׁשהּוא
.Áוכל ממֹון; זה הרי - ּׁשהּזיק מה המׁשּלם ּכל הּכלל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה

- נזק חצי אֹו ּכפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּפחֹות, אֹו יתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמׁשּלם
אּלא קנס חּיבין ואין קנס. הּפחֹות אֹו הּקרן על הּיתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
ּפטּור. - הּקנסֹות מן קנס ּבכל הּמֹודה אבל עדים, ּפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָעל

.Ëּבֹו ותקע זכּוכית ּכלי לאויר ראׁשֹו ׁשהֹוׁשיט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹּתרנגֹול
ראׁשֹו ׁשהֹוׁשיט ּבהן, וכּיֹוצא ּתבלין ּבתֹוכֹו היּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשּברֹו:
מׁשּלם הּכלי ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם הּתבלין על - לאכלן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכדי

נזק הּכליחצי היה ואם דרּכֹו; הּוא ׁשּכ צרֹורֹות, נזק ּכחצי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּקנסֹות. ּככל נזק חצי ּומׁשּלם מׁשּנה, זה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻריקן

.Èמׁשּלם - הּכלים את וׁשּבר ׁשּנער וחמֹור ׁשּצנף סּוס ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכן
חּוט היה ּולׁשּבר. ּכדרּכן להּל מּועדין הּתרנגֹולין נזק. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחצי
החּוט ּבאֹותֹו ּכלי ונסּתּב ּברגליהן, קׁשּור רצּועה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָאֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם - ונׁשּבר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָונתּגלּגל
ּבעל - מאליו רגליהם על נקׁשר אם אבל אדם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשּקׁשרֹו
החּוט היה ולא ּבעלים לחּוט היּו ואם ּפטּור. ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹהּתרנגֹולין
ּכבֹור הּוא ׁשהרי נזק, חצי חּיב החּוט ּבעל - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָהפקר

ְְִֵַַהּמתּגלּגל.
.‡Èעליו ּדרסּו והּתרנגֹולים החּוט, את החּוט ּבעל ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָהצניע

ּבעל אף - הּכלים את ּבֹו וׁשּברּו ּברגליהן ונקׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַוהֹוציאּוהּו,
הּוא. אנּוס ׁשהרי ּפטּור, ֲֵֶַָָהחּוט

.·Èאת וׁשּברּו למקֹום מּמקֹום מפריחין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּתרנגֹולין
ּברּוח ואם ׁשלם, נזק מׁשּלם - ׁשּברּו ּבכנפיהם אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלים:

נזק. חצי מׁשּלם - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַׁשּבכנפיהם
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הן: ואּלּו ׁשלם. נזק חּיב - ּבהן וכּיֹוצא ּודריסה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבנׁשיכה
- ׁשּנׁש הּנחׁש וכן והּברּדלס. והּנמר, והּדב והארי, ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּזאב,

ּתרּבּות. ּבן היה ואפּלּו מּועד, זה ְֲֲִֵֶֶַַָָָהרי
.Êּתם וכל ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם מּועד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

ּבׁשּנכנסה אמּורים? ּדברים ּבּמה מּגּופּו. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמׁשּלם
הּנּזק נכנס אם אבל והּזיקתהּו; הּנּזק לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָהּבהמה
זה הרי - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו והּזיקתהּו הּמּזיק, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַלרׁשּות
נכנסּת לא אּלּו לֹו: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכל, על ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹּפטּור
את וׁשּלח ּבּתֹורה: מפרׁש והרי הּזק. ל הּגיע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלרׁשּותי,

אחר. ּבּׂשדה ּובער ְְִִִֵֵֵַֹּבעירה
.Áלא ׁשניהם, ׁשל ׁשאינּה ּבחצר אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּזיקה

היא והרי ׁשניהן ׁשל ׁשהיא ּבחצר אֹו לּנּזק, ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּמּזיק
הּבקעה ּכגֹון ּבהמה, לּה ּולהכניס ּפרֹות ּבּה להּניח ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמיחדת
ּפטּור, זה הרי - ּכדרּכּה הּזיקה ורגל ּבׁשן אם ּבּה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
להּל הּבהמה ודר וכאן, [ּכאן] להּל רׁשּות לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּפני
נגפה אֹו נגחה ואם הּלּוכּה; ּבדר ּולׁשּבר ּכדרּכּה ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹולאכל
חצי מׁשּלם - היא ּתּמה אם נׁשכה: אֹו ּבעטה אֹו רבצה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָאֹו

ׁשלם. נזק - מּועדת ואם ְִֵֶֶֶֶֶֶָנזק,
.Ëּבּה להכניס ולא לפרֹות מיחדת ׁשניהן ׁשל החצר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻהיתה

חּיב - והּזיקה ּבהמּתֹו הּׁשּתפין מן אחד ׁשם והכניס ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבהמה,
לבהמה מיחדת היתה אם וכן הרגל. ועל הּׁשן על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאפּלּו
ּפרֹות, לּה להכניס ּבלבד מהן לאחד רׁשּות והיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשניהם,

הרגל. ועל הּׁשן על חּיב - ּפרֹותיו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּזיקה
.Èּתֹולדֹות והרגל. והּׁשן, הּקרן, ּבׁשֹור: נזיקין אבֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָׁשלׁשה

אם הּׁשן: ּתֹולדֹות ּבעיטה. רביצה, נׁשיכה, נגיפה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּקרן:
טּנפה אם וכן ּבחּכּוכּה, והּזיקה להנאתּה ּבכתל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹנתחּככה
הּלּוכּה, ּדר ּבגּופּה הּזיקה הרגל: ּתֹולדֹות להנאתּה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּפרֹות
אֹו ּבזנבּה, ּכׁשּכׁשה אֹו הּלּוכּה, ּדר ּבּׂשערּה ׁשהּזיקה ְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָָאֹו
וכן ׁשּבצּוארּה; ּבזֹוג ׁשּבפיה, ּבפרמּבּיא ׁשעליה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבאּכף
ּבקרֹון הּמֹוׁשכת ועגלה הּלּוכֹו, ּבׁשעת ּבמּׂשאֹו ׁשהּזיק ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָחמֹור
הן, הרגל ּתֹולדֹות אּלּו ּכל מׁשיכתּה. ּבׁשעת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּזיקה
ׁשלם. נזק מׁשּלמין הּנּזק ּוברׁשּות ּפטּורין, הרּבים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּוברׁשּות

.‡Èּתמיד לעּׂשֹותּה ּדרּכּה ׁשאין רב ּכׁשּכּוׁש ּבזנבּה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּכׁשּכׁשה
ּבּגי ׁשּכׁשּכׁשה אֹו הרּבים, ּברׁשּות ּברׁשּותוהּזיקה ׁשּלּה ד ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָ

נזק חצי ּגֹובה - הּנּזק ּתפּׂש ואם ּפטּור; - והּזיקה ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָהרּבים
הּקרן ּתֹולדֹות אּלּו אם הּוא ספק הּדבר ׁשּזה ּׁשּתפּׂש; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמה
עליה ׁשּפטּור הרגל ּתֹולדֹות אֹו הרּבים ּברׁשּות עליה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשחּיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרּבים, ְְְִִֵֶַַָּברׁשּות
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מּועד‡. האב היה אם הּתֹולדֹות. ואחד נזיקין אבֹות ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָאחד
וכל ּכמֹוהּו. ּתֹולדֹותיו - ּתם היה ואם מּועדֹות, ּתֹולדֹותיו -ְְְְִָָָָָָָָ
מּקרן חּוץ מּתחּלתן, הן מּועדין ּתֹולדֹותיהן וכל נזיקין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָאבֹות
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּיּועדּו, עד ּבּתחּלה ּתּמים ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָותֹולדֹותיו

מּתחת·. המנּתזין מּצרֹורֹות חּוץ ׁשּלּה, ּכאב - ּתֹולדה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָּכל
הרגל ׁשּתֹולדת ּפי על ׁשאף הּלּוכּה; ּבׁשעת הּבהמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָרגלי

ּברׁשּות הּזיקּו ואם ּכרגל, הרּבים ּברׁשּות עליהן ּופטּור ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָהם,
על אף אב, ׁשהּוא ּכרגל ׁשּבנכסיו, הּיפה מן מׁשּלם - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנּזק

נזק. חצי אּלא מׁשּלם אינֹו כן ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָּפי
צרֹורֹות‚. והיּו והלכה, הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ּבהמה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכיצד?

נזק חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו רגליה מּתחת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמנּתזין
היא. הּקּבלה מּפי הלכה זה ודבר ׁשּבנכסיו. הּיפה ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָמן

ה„. אם צרֹורֹותוכן ונּתזּו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת יתה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
חצי מׁשּלם - הּכלים את וׁשּברּו הּנּזק לרׁשּות רגליה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּתחת
ּכלי על ונפל וׁשּברּתּו, הּנּזק ּברׁשּות הּכלי על ּדרסה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנזק.
האחרֹון ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם הראׁשֹון על - וׁשּברֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחר

נזק. חצי ְֲִֵֶֶַמׁשּלם
צרֹורֹות,‰. והּתיזה ּובעטה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה

- נזק רביע הּנּזק ּתפּׂש ואם ּפטּור; - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוהּזיקּו
ואינֹו הּוא ׁשּנּוי ׁשּמא הּוא ספק ׁשהּדבר מּידֹו; מֹוציאין ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבעטה. ׁשהרי רגל, ֲֲֵֶֶֶֶֶָָּתֹולדת
.Âמחמת צרֹורֹות והּתיזה הּנּזק, ּברׁשּות ּבארץ ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבעטה

ׁשּנּוי ׁשּזה נזק, רביע לׁשּלם חּיב - ׁשם והּזיקּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבעיטה,
אין - נזק חצי הּנּזק ּתפּׂש ואם הּצרֹורֹות; ּבהּתזת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּוא
לּה אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום מהּלכת היתה ואפּלּו מּידֹו. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין
ּתפּׂש ואם נזק; רביע מׁשּלם - והּתיזה ּובעטה ּתּתיז, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

מּידֹו. מֹוציאין אין - נזק חצי ֲִִִִִֵֶֶַָָהּנּזק
.Êחּיב ׁשהּוא ממֹון הּתׁשלּומין הרי - ׁשלם נזק המׁשּלם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

המׁשּלם וכל לׁשּלם; חּיב ׁשהּוא מחברֹו ׁשּלוה ּכמי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלׁשּלמֹו,
צרֹורֹות ׁשל נזק מחצי חּוץ קנס, הּתׁשלּומין הרי - נזק ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָחצי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הלכה, ְְֲֵֶֶַָָׁשהּוא
.Áוכל ממֹון; זה הרי - ּׁשהּזיק מה המׁשּלם ּכל הּכלל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה

- נזק חצי אֹו ּכפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּפחֹות, אֹו יתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמׁשּלם
אּלא קנס חּיבין ואין קנס. הּפחֹות אֹו הּקרן על הּיתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
ּפטּור. - הּקנסֹות מן קנס ּבכל הּמֹודה אבל עדים, ּפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָעל

.Ëּבֹו ותקע זכּוכית ּכלי לאויר ראׁשֹו ׁשהֹוׁשיט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹּתרנגֹול
ראׁשֹו ׁשהֹוׁשיט ּבהן, וכּיֹוצא ּתבלין ּבתֹוכֹו היּו אם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשּברֹו:
מׁשּלם הּכלי ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם הּתבלין על - לאכלן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכדי

נזק הּכליחצי היה ואם דרּכֹו; הּוא ׁשּכ צרֹורֹות, נזק ּכחצי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּקנסֹות. ּככל נזק חצי ּומׁשּלם מׁשּנה, זה הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻריקן

.Èמׁשּלם - הּכלים את וׁשּבר ׁשּנער וחמֹור ׁשּצנף סּוס ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכן
חּוט היה ּולׁשּבר. ּכדרּכן להּל מּועדין הּתרנגֹולין נזק. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחצי
החּוט ּבאֹותֹו ּכלי ונסּתּב ּברגליהן, קׁשּור רצּועה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָאֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה נזק. חצי מׁשּלם - ונׁשּבר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָונתּגלּגל
ּבעל - מאליו רגליהם על נקׁשר אם אבל אדם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשּקׁשרֹו
החּוט היה ולא ּבעלים לחּוט היּו ואם ּפטּור. ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹהּתרנגֹולין
ּכבֹור הּוא ׁשהרי נזק, חצי חּיב החּוט ּבעל - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָהפקר

ְְִֵַַהּמתּגלּגל.
.‡Èעליו ּדרסּו והּתרנגֹולים החּוט, את החּוט ּבעל ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָהצניע

ּבעל אף - הּכלים את ּבֹו וׁשּברּו ּברגליהן ונקׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַוהֹוציאּוהּו,
הּוא. אנּוס ׁשהרי ּפטּור, ֲֵֶַָָהחּוט

.·Èאת וׁשּברּו למקֹום מּמקֹום מפריחין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּתרנגֹולין
ּברּוח ואם ׁשלם, נזק מׁשּלם - ׁשּברּו ּבכנפיהם אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּכלים:

נזק. חצי מׁשּלם - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַׁשּבכנפיהם
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.‚Èאֹו וטּנפּו ּפרֹות ּגּבי על אֹו עּסה ּגּבי על מהּדסין ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהיּו
ׁשהעלּו צרֹורֹות אֹו ּבעפר הּזיקּו ׁשלם. נזק מׁשּלמין - ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָנּקרּו

נזק. חצי מׁשּלמין - ּברגליהן אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַּבכנפיהן
.„È- הּדלי ונׁשּבר החבל ונפסק ּבחבל, מחּטטין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָהיּו

ׁשּנפל עד מחמתן הּדלי ׁשּנתּגלּגל והּוא, ׁשלם. נזק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמׁשּלמין
- ּפסקּוהּו אכילתן ּובעת אכל החבל על היה ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹונׁשּבר.

ׁשלם. נזק החבל על ּגם ְֵֵֶֶֶֶַַַַָמׁשּלם
.ÂËלמּטה מלמעלה הּגג מראׁש ׁשּקפצּו והּגדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכלב

הן ׁשּמּועדים מּפני ׁשלם, נזק מׁשּלמין - הּכלים את ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוׁשּברּו
ּפׁשיעה; הּגג לראׁש ׁשעלּיתן והּזיקּו, נפלּו אם וכן זה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹלדבר
וסֹופֹו ּבפׁשיעה ׁשּתחּלתֹו ּכל אנס, ׁשּנפילתן ּפי על ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹואף

חּיב. - ְֶַָֹּבאנס
.ÊË,והּוא נזק. חצי מׁשּלמין - למעלה מּמּטה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָקפצּו

ודּלג הּכלב נסר אבל הּכלב; וקפץ ונסר הּגדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנתלׁש
נזק חּיבין - למעלה מּמּטה ּבין למּטה מלמעלה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּגדי,
מּלמּטה ּבין למּטה מלמעלה ּבין ׁשּדּלג, ּתרנגֹול וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשלם.

ׁשלם. נזק מׁשּלם - ְְְֵֵֶֶַַָָלמעלה
.ÊÈהּניחּה אם לגדיׁש: לֹו והל החררה את ׁשּנטל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלב

החררה על - הּגדיׁש את והדליק החררה את ואכל ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבּגדיׁש
חצי הּגדיׁש ׁשאר ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם החררה מקֹום ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָועל
וּׂשֹורף והֹול הּגדיׁש על החררה את מגרר היה ואם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנזק;
נזק, חצי הּגחלים מקֹום ועל ׁשלם, נזק החררה על מׁשּלם -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּפטּור. הּגדיׁש ׁשאר ְְִַַָָָועל
.ÁÈאּׁשֹו את הּגחלת ּבעל ּבׁשּׁשמר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמה

האׁש; מעל החררה את ונטל וחתר הּכלב ּובא הּדלת, ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוסתם
הּגדיׁש, ּׂשרפת על חּיב - האׁש ּבעל אּׁשֹו, ׁשמר לא אם ְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹאבל

מקֹומּה. ועל החררה אכילת על חּיב הּכלב ְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָּובעל
.ËÈאדם מּדיני ּפטּור - ּבחברֹו חברֹו ׁשל ּכלּבֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמׁשּסה

ׁשהּוא ׁשּכיון נזק; חצי חּיב הּכלב ּובעל ׁשמים, ּבדיני ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוחּיב
להּניחֹו. לֹו היה לא ,נֹוׁש להּזיק ּכלּבֹו את ׁשּסה ׁשאם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיֹודע
ּובא המׁשּנה ׁשּכל ּפטּור; הּכלב ּבעל - ּבעצמֹו ׁשּסהּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָואם

ּפטּור. - ּבֹו וׁשּנה ְִֵַָָאחר
.Î,מהּלכת ואחת רבּוצה אחת הרּבים, ּברׁשּות ּפרֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּתי

ּפי על ׁשאף נזק; חצי חּיב - ּברבּוצה מהּלכת ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּובעטה
ּבּה. לבעט ּדרּכּה אין עליה, להּל ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּדרּכּה
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ּבהן.‡. וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ּפרֹות לאכל מּועדת ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבהמה
ׁשּדרּכּה דברים ואכלה הּנּזק לרׁשּות נכנסה אם ,ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלפיכ
אחר ּבּׂשדה ּובער ׁשּנאמר: ׁשלם; נזק מׁשּלם - ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאכלם
ואם ּפטּור; - הרּבים ּברׁשּות אכלּתם ואם וגֹו'. ּׂשדהּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָמיטב

ּׁשהּזיקה. מה לא ׁשּנהנית, מה מׁשּלם - ְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹנהנית
לט·. אֹו ׁשמׁשמין ואכלה הּנּזק לרׁשּות נכנסה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֻּכיצד?

ּברׁשּות אכלּתן ואם ּדינר. מׁשּלם - דינר ּבׁשוה ּבהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוכּיֹוצא
עמיר, אֹו ּׂשעֹורים הם ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ונהנת ְְְֱִִִִִֵֶַָָָָהרּבים

ּבזֹול. ּׂשעֹורים דמי אֹו עמיר ּדמי ְְְְְִִֵֵֵַָּומׁשּלם

לּה‚. הרעים אכלים הֹואילאכלה - חּטין ׁשאכלה ּכגֹון , ְְְֳִִִִִֶָָָָָָָָ
ּכגֹון לאכלן, ּדרּכּה ׁשאין אכלין אכלה ּפטּור. נהנית, ְְְְְְֱֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹולא
ּברׁשּות ּבין הּנּזק ּברׁשּות ּבין ּכלים, אֹו ּכסּות ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשאכלה
אדם ּבני ודר הּוא, ׁשּנּוי ׁשּזה נזק; חצי מׁשּלם - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהרּבים
מעט. ׁשּינּוחּו עד הרּבים ּברׁשּות ּוכסּותן ּכליהם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָלהּניח

ּפרֹות„. ותלׁשה הּנּזק ּברׁשּות עֹומדת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהמה
ספק, הּדבר הרי - הּנּזק ּברׁשּות ואכלּתן הרּבים ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָמרׁשּות
הּנּזק ּתפּׂש ואם ּׁשּנהנית; מה אּלא מׁשּלמת אינּה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ
אכלה. ּברׁשּותֹו ׁשהרי מּידֹו, מֹוציאין אין - ׁשהּזיקה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכּמה

לרׁשּות‰. והֹוציאן ּבּׂשר אֹו ּפת ונטל לחצר ׁשּנכנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכלב
מׁשּלם; ּׁשּנהנה מה - ׁשם ואכלם אחרת לחצר אֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהרּבים
אכלן ּכאּלּו ׁשלם נזק מׁשּלם - החצר ּבעל ׁשל ּבּׂשדה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאכלם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אכל. הּנּזק ּברׁשּות ׁשהרי החצר, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹו

.Âאֹוכלּתן אבל לאכלן ּדרּכּה ׁשאין אכלין ׁשאכלה ְְְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבהמה
ׁשאכל וחמֹור ּׂשעֹורים, ׁשאכלה ּפרה ּכגֹון הּדחק, ידי ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָעל
ׁשּלּקק וכלב ּבּׂשר, חתיכת ׁשאכל וחזיר דגים, אֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכרׁשינים
אם ּבאּלּו: ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמרים, ׁשאכל וחתּול הּׁשמן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
- הרּבים ּוברׁשּות ׁשלם, נזק מׁשּלם - הּנּזק ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאכלה

ּׁשּנהנית. מה מׁשּלם - נהנית ואם ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָּפטּור;
.Êּבּׂשר אֹו ּבהמה ואכלה וטרפה הּנּזק לרׁשּות ׁשּנכנסה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָחּיה

ּכבּׂשים ׁשאכל ּכלב אבל דרּכּה; ׁשּזהּו ׁשלם, נזק מׁשּלם -ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנּוי, זה הרי - ּגדֹולים ּתרנגֹולים ׁשאכל חתּול אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָקטּנים,

נזק. חצי ְֲִֵֶֶַּומׁשּלם
.Áהּלחם ואכל הּסל וׁשּבר חמֹור ונכנס לחם, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָסל

וכן דרּכֹו. הּוא ׁשזה ׁשלם, נזק הּלחם ועל הּסל על מׁשּלם -ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
ונסּתּב החבית, ּפי על ּבֹו וכּיֹוצא לפת ׁשראה עּזים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּׂשעיר
על מׁשּלם - החבית את וׁשּבר הּלפת את ואכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחבית
להּתלֹות ּדרּכֹו ּכ לאכל, ׁשּדרּכֹו ּכׁשם ׁשלם; נזק ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשניהם
אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכל. ּכדי ולעלֹות ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבכלים
על - הּסל את ׁשּבר ּכ ואחר הּלחם את ואכל החמֹור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָנכנס
ּכּיֹוצא ּכל וכן נזק. חצי הּסל ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹהּלחם

ֶָּבזה.
.Ëּבין הליכתּה ּדר ּבין הרחבה, מּתֹו ׁשאכלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה

צּדי על חזרה ואפּלּו ּׁשּנהנית. מה מׁשּלם - ואכלה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשעמדה
והלכה הרחבה את הּניחה אם אבל מהן. ואכלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָָָהרחבה
אכלה ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם - ואכלה הרחבה ּבצּדי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָועמדה
מׁשּלם - החנּות מּתֹו ּׁשּנהנית; מה מׁשּלם - החנּות ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַמּפתח

ּׁשהּזיקה. ִִֶַָמה
.Èואכלה צּוארּה ּופׁשטה הרּבים ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה

ׁשּכן ּׁשּנהנית; מה מׁשּלם - עמדה ואפּלּו חברּתּה, ּגּבי ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעל
על ואכלה קפצה ואם זֹו. ּגּבי מעל זֹו לאכל הּבהמֹות ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדר
ּכחצר חברּתּה ׁשּגּבי ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם - חברּתּה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּגּבי

חׁשּוב. הּוא ִַָָהּנּזק
.‡Èלגּנה ונפלה רגליה ּבמימי אֹו ּבאבן ׁשהחלקה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּבהמה

מה מׁשּלם - ׁשאכלה אֹו וירקֹות ּפרֹות ּגּבי על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָונחּבטה
ׁשם נׁשארה ואפּלּו לערּוגה, מערּוגה הלכה אפּלּו ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשּנהנית.
הנאה ּומה ּׁשּנהנית. מה אּלא מׁשּלם אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּכל
נתרּסקּו ולא ר מקֹום מצאה ׁשהרי ּבחביטה? לּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש
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מה מׁשּלם - ואכלה ּכדרּכּה ירדה אם אבל ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָאיבריה.
מה מׁשּלם - לדה ּבמי ּפרֹות טּנפה ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּׁשהּזיקה.
חברּתּה ּדחפּתה אם וכן ּבפׁשיעה. ׁשּתחּלתֹו מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשהּזיקה,
אחת להעבירן לֹו ׁשהיה מּפני ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונפלה

זֹו. את זֹו ידחפּו ׁשּלא ּכדי ְְֲִֵֶֶַַֹאחת,
.·Èׁשחזרה ּפי על אף לּגּנה, וחזרה ויצאת ונפלה, ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָֻהחלקה

לֹו ׁשהיה מּפני ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - הּבעלים לדעת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
דר ׁשּידעה ׁשּכיון ידּוע, ׁשהּדבר ּתחזר; ׁשּלא ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלׁשמרּה

מאליה. חֹוזרת היא הרי ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָהּגּנה,
.‚È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר קדרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּקּדר

- ּבהן הּזקה ואם ּפטּור. - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוׁשּברּתן
קּבל ואם ּפטּור. - ּברׁשּות הכניס ואם חּיב. הּקדרֹות ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָּבעל
חּיב. הּבית ּבעל - הּקדרֹות את לׁשמר הּבית ּבעל ְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹעליו

.„È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ּפרֹותיו הכניס אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכן
ּבהן החלקה ואם ּפטּור. - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻואכלּתם
ואם ּפטּור. - ּברׁשּות הכניס ואם חּיב. הּפרֹות ּבעל - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוהּזקה
חּיב. הּבית ּבעל - הּפרֹות את לׁשמר הּבית ּבעל עליו ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹקּבל
והּזקה הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלּתן ּברׁשּות ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהכניסן
ּתאכל. ׁשּלא לּה ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּפרֹות ּבעל - ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבאכילתן
ׁשהרׁשהּו זה את החצר ּבעלי והּניחּו ּברׁשּות, הכניסן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָואם
והּזקה הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלּתן לׁשמרֹו, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּבחצר
אֹוכלת הּבהמה ׁשראה ׁשּכיון חּיב; הּפרֹות ּבעל - ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאכילתן
החצר ּבעלי אין ׁשהרי חּיב, - והּניחּה לּה הּמּזיקין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּדברים
ׁשּנכנסה ּבאּׁשה ּומעּׂשה מהן. הּבהמה להעביר ׁשם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמצּויין

והּניחּו ׁשכנֹותיה, ּבבית ּבתּנּור ׁשּלאלאפֹות ּכדי ונתעּלמּו ה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּבית ּבעל ׁשל עז ּובא ואפּיתּה, ליׁשתּה ּבעת ּבּה ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָיּביטּו
ּכל וכן ּדמיו. לׁשּלם חכמים וחּיבּוה ומת, הּבצק ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹואכל

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÂËואכלּתן ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ּׂשדה ּבתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹהּמגּדיׁש

ּבעל - והּזקה החלקה ואם ּפטּור. - הּׂשדה ּבעל ׁשל ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּבהמּתֹו
הגּדיׁש ואם ּפטּור. - ּבאכילתן והּזקה אכלּתן חּיב. ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֻהּפרֹות
עליו קּבל ׁשּלא ּפי על אף חּיב, הּׂשדה ּבעל - ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּברׁשּות
- ּבכאן' 'הגּדׁש לֹו ׁשאמר ּכיון ּבּגרנֹות, ׁשהּׁשֹומר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלׁשמר;

חׁשּוב. הּוא 'ל אׁשמר ואני 'הגּדׁש לֹו ׁשאמר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹּכמי

ה'תשע"א אייר י"ד רביעי יום
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לעמד‡. ׁשּיכֹולה ּבדלת ּבפניהן ונעל לדיר צאן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכֹונס
יכֹולה אינּה ואם ּפטּור. - והּזיקה ויצאה מצּויה, ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָּברּוח
לא הרי - רעּועין הּדיר ּכתלי ׁשהיּו אֹו מצּויה, ּברּוח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹלעמד
חתרה ואפּלּו חּיב. - והּזיקה יצאת ואם ּכראּוי, ּבפניהם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָנעל
- לסטים ּפרצּוה אֹו ּבּלילה מחיצה נפרצה ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָויצאת.
אֹו ּבּלילה ונפרצה ּבריאה, מחיּצה היתה חּיב. הּצאן ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָֹּבעל
לסטים הֹוציאּוה ּפטּור. - והּזיקה ויצאת לסטים, ְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָָׁשּפרצּוה

חּיבים. לסטים - ְְִִִִִַָָוהּזיקה
היה·. אם והּזיקה: ויצאת חברֹו ּבהמת לפני ּגדר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּפֹורץ

רעּוע ּכתל היה ואם חּיב, - ּובריא חזק ּבדיניגדר ּפטּור - ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

ּבהמת לפני הּמות סם הּנֹותן וכן ׁשמים. ּבדיני וחּיב ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאדם
ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ּפטּור - ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָחברֹו

חּיב‚. הּמעמיד - חברֹו קמת ּגּבי על חברֹו ּבהמת ֱֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָהּמעמיד
לקמת ׁשהלכה עד הּכיׁשּה אם וכן ּׁשהּזיקה. מה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלׁשּלם

חּיב. ׁשהּכיׁשּה זה - והּזיקה ְֲִִִִֵֶֶַָָָחברֹו
לּׂשֹוכר„. אֹו ּׂשכר לנֹוּׂשא אֹו חּנם לׁשֹומר ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָהּמֹוסר

חּיב - הּזיקה ואם הּבעלים, ּתחת נכנסּו - לׁשֹואל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָאֹו
ּכלל; ׁשמרּוה ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשֹומר.
- והּזיקה ויצאת ּכראּוי, מעּלה ׁשמירה ׁשמרּוה אם ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָָֻאבל
את המיתה אפּלּו חּיבים. והּבעלים ּפטּורין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשֹומרים
- הּוא חּנם ׁשֹומר אם ּפחּותה: ׁשמירה ׁשמרּוה ְְְִִִֵָָָָָָָָהאדם.
חּיבין. - הּוא ׁשֹואל אֹו ּׂשֹוכר אֹו ּׂשכר ׁשֹומר ואם ְִִֵֵֵַָָָָּפטּור,

זה‰. חּיב - והּזיקה ויצאת חתרה אפּלּו ּבחּמה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּניחּה
מצטערת, היא הרי ּבחּמה ׁשהּניחּה ׁשּכיון ׁשם; ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּניחּה

לעּׂשֹות. לּה ׁשאפׁשר ּכל ועֹוּׂשה ְְֲֶֶַַַָָָָּובֹורחת
.Âהּׁשֹור ׁשהיה ּפי על אף וקטן, ׁשֹוטה לחרׁש ּבהמּתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמסר

להּתיר ּבֹו וכּיֹוצא הּׁשֹור ׁשּדר חּיבין; הּבעלים - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָקׁשּור
וחתרה מעּלה, ׁשמירה ׁשמרּוה אפּלּו ּולהּזיק. ולצאת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻהּקׁשר

חּיבים. הּבעלים - והּזיקה ְְְְִִִִַַָָָָָויצאה
.Ê:והּזיק ויצא מהן, אחד ּבֹו ּופׁשע לחמּׁשה, ׁשֹורֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר

ּבׁשמירתֹו ׁשּפׁשע זה - ּבחמׁשּתן אּלא מׁשּתּמר אינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאם
חּיבין. הּנׁשארין אּלּו אף - ּבׁשארן מׁשּתּמר ואם ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָחּיב,

.Áׁשהּוא הּׁשֹואל ידע אם מּועד: ונמצא ּתם ּבחזקת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאלֹו
מ הּבעלים - הֹולנּגחן ׁשהּוא מקֹום ׁשּכל נזק, חצי ׁשּלמים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

היה ׁשאפּלּו נזק, חצי מׁשּלם והּׁשֹואל עליו, ּבעליו ׁשם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי
ׁשהּוא ידע ׁשהרי מׁשּלם, היה נזק חצי ּבדעּתֹו) (ּכׁשעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּתם
ּכלּום, חּיב הּׁשֹואל אין - נּגחן ׁשהּוא ידע לא ואם ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹנּגחן;

ׁשלם. נזק מׁשּלמין ְְְְִִֵֶֶַַָָוהּבעלים
.Ëוהחזירֹו הּׁשֹואל, ּבבית והּועד ּתם, ּכׁשהּוא ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָׁשאלֹו

ּבטלה - רׁשּותֹו ונׁשּתּנית הֹואיל לתּמּותֹו; חֹוזר - ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָלבעליו
ׁשהרי ּפטּור והּׁשֹואל נזק, חצי מׁשּלמין והּבעלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההעדה.

ֱִֶהחזירֹו.
.Èלא אבל ּבלבד הּבהמה ּגּוף ׁשמירת עליו ׁשּקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשֹומר

חּיבים. והּבעלים מּלׁשּלם, ּפטּור - והּזיקה נזקיה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשמירת
- הּזקה ואם הּׁשֹומר; חּיב - והּזיקה נזקיה, ׁשמירת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻקּבל

הּמּזיק. עם ּדין עֹוּׂשים והּבעלים ְְִִִִִַַַָָּפטּור,
.‡Èחּיב הראׁשֹון הּׁשֹומר - אחר לׁשֹומר הּׁשֹומר ְִֵֵֵֵַַַַַָָָמסר

הּנּזק והרי חּיב. - לׁשֹומר ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר לּנּזק. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלׁשּלם
לאחר? ּומסרּת ּבעצמ אּתה ׁשמרּת לא לּמה לֹו: ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָֹאֹומר
אּתה. לֹו ׁשּמסרּת הּׁשֹומר עם דין ועּׂשה ול אּתה, לי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּלם
ּתחת נכנסּו - למסעדֹו אֹו ּביתֹו לבן אֹו לבנֹו הּׁשֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָמסר

וחּיבים. ְִֵַַָהּׁשֹומר
.·Èּתם הּמּזיק והיה לֹו, ואין לׁשּלם ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

מן מׁשּתּלם הּנּזק הרי - מּגּופֹו נזק חצי מׁשּלם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
על חֹוב הּנּזק ּׁשּגבה מה ּדמי ויּׁשאר ׁשהּזיקה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּבהמה

הּבהמה. לבעל ְְֵֵַַַַָהּׁשֹומר
.‚Èׁשה ּבהמה מהּכל מׁשערין - מחּברין ּפרֹות ּזיקה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

הּבעלים ּבין לׁשּלם, ׁשּנתחּיב זה ּומׁשּלם ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּׁשהּזיקה
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מה מׁשּלם - ואכלה ּכדרּכּה ירדה אם אבל ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָאיבריה.
מה מׁשּלם - לדה ּבמי ּפרֹות טּנפה ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּׁשהּזיקה.
חברּתּה ּדחפּתה אם וכן ּבפׁשיעה. ׁשּתחּלתֹו מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשהּזיקה,
אחת להעבירן לֹו ׁשהיה מּפני ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונפלה

זֹו. את זֹו ידחפּו ׁשּלא ּכדי ְְֲִֵֶֶַַֹאחת,
.·Èׁשחזרה ּפי על אף לּגּנה, וחזרה ויצאת ונפלה, ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָֻהחלקה

לֹו ׁשהיה מּפני ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - הּבעלים לדעת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
דר ׁשּידעה ׁשּכיון ידּוע, ׁשהּדבר ּתחזר; ׁשּלא ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלׁשמרּה

מאליה. חֹוזרת היא הרי ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָהּגּנה,
.‚È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר קדרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּקּדר

- ּבהן הּזקה ואם ּפטּור. - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוׁשּברּתן
קּבל ואם ּפטּור. - ּברׁשּות הכניס ואם חּיב. הּקדרֹות ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָּבעל
חּיב. הּבית ּבעל - הּקדרֹות את לׁשמר הּבית ּבעל ְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹעליו

.„È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ּפרֹותיו הכניס אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכן
ּבהן החלקה ואם ּפטּור. - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻואכלּתם
ואם ּפטּור. - ּברׁשּות הכניס ואם חּיב. הּפרֹות ּבעל - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוהּזקה
חּיב. הּבית ּבעל - הּפרֹות את לׁשמר הּבית ּבעל עליו ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹקּבל
והּזקה הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלּתן ּברׁשּות ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהכניסן
ּתאכל. ׁשּלא לּה ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּפרֹות ּבעל - ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבאכילתן
ׁשהרׁשהּו זה את החצר ּבעלי והּניחּו ּברׁשּות, הכניסן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָואם
והּזקה הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלּתן לׁשמרֹו, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּבחצר
אֹוכלת הּבהמה ׁשראה ׁשּכיון חּיב; הּפרֹות ּבעל - ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאכילתן
החצר ּבעלי אין ׁשהרי חּיב, - והּניחּה לּה הּמּזיקין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּדברים
ׁשּנכנסה ּבאּׁשה ּומעּׂשה מהן. הּבהמה להעביר ׁשם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמצּויין

והּניחּו ׁשכנֹותיה, ּבבית ּבתּנּור ׁשּלאלאפֹות ּכדי ונתעּלמּו ה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּבית ּבעל ׁשל עז ּובא ואפּיתּה, ליׁשתּה ּבעת ּבּה ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָיּביטּו
ּכל וכן ּדמיו. לׁשּלם חכמים וחּיבּוה ומת, הּבצק ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹואכל

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÂËואכלּתן ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ּׂשדה ּבתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹהּמגּדיׁש

ּבעל - והּזקה החלקה ואם ּפטּור. - הּׂשדה ּבעל ׁשל ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּבהמּתֹו
הגּדיׁש ואם ּפטּור. - ּבאכילתן והּזקה אכלּתן חּיב. ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֻהּפרֹות
עליו קּבל ׁשּלא ּפי על אף חּיב, הּׂשדה ּבעל - ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּברׁשּות
- ּבכאן' 'הגּדׁש לֹו ׁשאמר ּכיון ּבּגרנֹות, ׁשהּׁשֹומר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלׁשמר;

חׁשּוב. הּוא 'ל אׁשמר ואני 'הגּדׁש לֹו ׁשאמר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹּכמי

ה'תשע"א אייר י"ד רביעי יום
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לעמד‡. ׁשּיכֹולה ּבדלת ּבפניהן ונעל לדיר צאן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכֹונס
יכֹולה אינּה ואם ּפטּור. - והּזיקה ויצאה מצּויה, ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָּברּוח
לא הרי - רעּועין הּדיר ּכתלי ׁשהיּו אֹו מצּויה, ּברּוח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹלעמד
חתרה ואפּלּו חּיב. - והּזיקה יצאת ואם ּכראּוי, ּבפניהם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָנעל
- לסטים ּפרצּוה אֹו ּבּלילה מחיצה נפרצה ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָויצאת.
אֹו ּבּלילה ונפרצה ּבריאה, מחיּצה היתה חּיב. הּצאן ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָֹּבעל
לסטים הֹוציאּוה ּפטּור. - והּזיקה ויצאת לסטים, ְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָָׁשּפרצּוה

חּיבים. לסטים - ְְִִִִִַָָוהּזיקה
היה·. אם והּזיקה: ויצאת חברֹו ּבהמת לפני ּגדר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּפֹורץ

רעּוע ּכתל היה ואם חּיב, - ּובריא חזק ּבדיניגדר ּפטּור - ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

ּבהמת לפני הּמות סם הּנֹותן וכן ׁשמים. ּבדיני וחּיב ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאדם
ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ּפטּור - ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָחברֹו

חּיב‚. הּמעמיד - חברֹו קמת ּגּבי על חברֹו ּבהמת ֱֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָהּמעמיד
לקמת ׁשהלכה עד הּכיׁשּה אם וכן ּׁשהּזיקה. מה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלׁשּלם

חּיב. ׁשהּכיׁשּה זה - והּזיקה ְֲִִִִֵֶֶַָָָחברֹו
לּׂשֹוכר„. אֹו ּׂשכר לנֹוּׂשא אֹו חּנם לׁשֹומר ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָהּמֹוסר

חּיב - הּזיקה ואם הּבעלים, ּתחת נכנסּו - לׁשֹואל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָאֹו
ּכלל; ׁשמרּוה ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשֹומר.
- והּזיקה ויצאת ּכראּוי, מעּלה ׁשמירה ׁשמרּוה אם ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָָֻאבל
את המיתה אפּלּו חּיבים. והּבעלים ּפטּורין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשֹומרים
- הּוא חּנם ׁשֹומר אם ּפחּותה: ׁשמירה ׁשמרּוה ְְְִִִֵָָָָָָָָהאדם.
חּיבין. - הּוא ׁשֹואל אֹו ּׂשֹוכר אֹו ּׂשכר ׁשֹומר ואם ְִִֵֵֵַָָָָּפטּור,

זה‰. חּיב - והּזיקה ויצאת חתרה אפּלּו ּבחּמה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּניחּה
מצטערת, היא הרי ּבחּמה ׁשהּניחּה ׁשּכיון ׁשם; ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּניחּה

לעּׂשֹות. לּה ׁשאפׁשר ּכל ועֹוּׂשה ְְֲֶֶַַַָָָָּובֹורחת
.Âהּׁשֹור ׁשהיה ּפי על אף וקטן, ׁשֹוטה לחרׁש ּבהמּתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמסר

להּתיר ּבֹו וכּיֹוצא הּׁשֹור ׁשּדר חּיבין; הּבעלים - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָקׁשּור
וחתרה מעּלה, ׁשמירה ׁשמרּוה אפּלּו ּולהּזיק. ולצאת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻהּקׁשר

חּיבים. הּבעלים - והּזיקה ְְְְִִִִַַָָָָָויצאה
.Ê:והּזיק ויצא מהן, אחד ּבֹו ּופׁשע לחמּׁשה, ׁשֹורֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר

ּבׁשמירתֹו ׁשּפׁשע זה - ּבחמׁשּתן אּלא מׁשּתּמר אינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאם
חּיבין. הּנׁשארין אּלּו אף - ּבׁשארן מׁשּתּמר ואם ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָחּיב,

.Áׁשהּוא הּׁשֹואל ידע אם מּועד: ונמצא ּתם ּבחזקת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאלֹו
מ הּבעלים - הֹולנּגחן ׁשהּוא מקֹום ׁשּכל נזק, חצי ׁשּלמים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

היה ׁשאפּלּו נזק, חצי מׁשּלם והּׁשֹואל עליו, ּבעליו ׁשם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי
ׁשהּוא ידע ׁשהרי מׁשּלם, היה נזק חצי ּבדעּתֹו) (ּכׁשעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּתם
ּכלּום, חּיב הּׁשֹואל אין - נּגחן ׁשהּוא ידע לא ואם ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹנּגחן;

ׁשלם. נזק מׁשּלמין ְְְְִִֵֶֶַַָָוהּבעלים
.Ëוהחזירֹו הּׁשֹואל, ּבבית והּועד ּתם, ּכׁשהּוא ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָׁשאלֹו

ּבטלה - רׁשּותֹו ונׁשּתּנית הֹואיל לתּמּותֹו; חֹוזר - ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָלבעליו
ׁשהרי ּפטּור והּׁשֹואל נזק, חצי מׁשּלמין והּבעלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההעדה.

ֱִֶהחזירֹו.
.Èלא אבל ּבלבד הּבהמה ּגּוף ׁשמירת עליו ׁשּקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשֹומר

חּיבים. והּבעלים מּלׁשּלם, ּפטּור - והּזיקה נזקיה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשמירת
- הּזקה ואם הּׁשֹומר; חּיב - והּזיקה נזקיה, ׁשמירת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻקּבל

הּמּזיק. עם ּדין עֹוּׂשים והּבעלים ְְִִִִִַַַָָּפטּור,
.‡Èחּיב הראׁשֹון הּׁשֹומר - אחר לׁשֹומר הּׁשֹומר ְִֵֵֵֵַַַַַָָָמסר

הּנּזק והרי חּיב. - לׁשֹומר ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר לּנּזק. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלׁשּלם
לאחר? ּומסרּת ּבעצמ אּתה ׁשמרּת לא לּמה לֹו: ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָֹאֹומר
אּתה. לֹו ׁשּמסרּת הּׁשֹומר עם דין ועּׂשה ול אּתה, לי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּלם
ּתחת נכנסּו - למסעדֹו אֹו ּביתֹו לבן אֹו לבנֹו הּׁשֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָמסר

וחּיבים. ְִֵַַָהּׁשֹומר
.·Èּתם הּמּזיק והיה לֹו, ואין לׁשּלם ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

מן מׁשּתּלם הּנּזק הרי - מּגּופֹו נזק חצי מׁשּלם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
על חֹוב הּנּזק ּׁשּגבה מה ּדמי ויּׁשאר ׁשהּזיקה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּבהמה

הּבהמה. לבעל ְְֵֵַַַַָהּׁשֹומר
.‚Èׁשה ּבהמה מהּכל מׁשערין - מחּברין ּפרֹות ּזיקה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

הּבעלים ּבין לׁשּלם, ׁשּנתחּיב זה ּומׁשּלם ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּׁשהּזיקה
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ׁשמין - סאה ּבית ׁשאכלה הרי ּכיצד? הּׁשֹומרים. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
הּוא וכּמה ׁשוה היה ּכּמה הּׂשדה, ּבאֹותּה סאה ּבית ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּׁשים
וכן הּׁשאר. ּומׁשּלם סאה, הּבית ּבֹו ׁשּנפסד אחר עּתה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשוה
אֹותֹו ׁשמין - אחד קלח אפּלּו רבע, אֹו קב אכלה ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאם

ְִִּבׁשּׁשים.
.„Èּדמי מׁשּלם - לּקרקע צריכים ׁשאין ּגמּורין ּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָאכלה

- סאתים ואם סאה, ּדמי - סאה אם ּבׁשויהן: ּגמּורין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּפרֹות
ּפרֹות הּלֹוקט וכן אחד, ּדקל ּפרֹות ׁשאכלה הרי סאתים. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדמי
ׁשאין ּבֹו, וכּיֹוצא רֹומי דקל היה אם ואכל: חברֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדקל
הּקרקע; ּגב על ּבׁשּׁשים אֹותֹו מׁשערין - יפֹות ׁשּלֹו ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָהּתמרים
ּביֹותר יפֹות ׁשּלֹו ׁשהּתמרים הּוא, ּבֹו וכּיֹוצא ּפרסי ּדקל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואם
ׁשוה הּוא וכּמה ׁשוה היה ּכּמה עצמֹו, ּבפני הּדקל מׁשערין -ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ַָעּתה.
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ּובכרמים,‡. ּבּׂשדֹות ונכנסה ּופרׁשה רֹועה, ׁשהיתה ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָּבהמה
ּפעמים; ׁשלׁש ּבבעליה מתרין - הּזיקה לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאף
לבעל רׁשּות יׁש - מּלרעֹות מנעּה ולא ּבהמּתֹו ׁשמר לא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹאם
ּבֹואּו לבעליה: ואֹומר ּכׁשרה, ׁשחיטה לׁשחטּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּׂשדה
מה ּולׁשּלם להּזיק לאדם ׁשאסּור מּפני ׁשּלכם. ּבּׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומכרּו

אסּור. הּנזק לגרם אפּלּו ְֲִִִִֶֶֶַָֹּׁשהּזיק.
ּבארץ·. דּקה וחּיה דּקה ּבהמה לגּדל חכמים אסרּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלפיכ

ּובּמדּברֹות ּבּיערים אּלא והּכרמים, הּׂשדֹות ּבמקֹום ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָיּׂשראל
מקֹום. ּבכל ּבסּוריא ּומגּדלין יּׂשראל. ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבארץ

את‚. ׁשחּלק ּבׁשעה ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע התנה ּתנאים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻעּׂשרה
הן: ואּלּו ְֵֵֶָָהארץ,

אבל ּגּסין, ׁשאילניהן ּבּיערים דּקה ּבהמה ׁשּמרעין התנה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָא)
אין - ּדּקים ׁשאילניו ּוביער גּסה. ּבהמה ׁשם מרעין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין

ּבעליו. מּדעת אּלא דּקה ולא גּסה לא ּבֹו ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹמרעין
מּׂשדה עצים ללּקט מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻב)
קֹוצים, להיֹות ּוקרֹובים ּפחּותים עצים ׁשּיהיּו והּוא, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶחברֹו.
ׁשּלא ּובלבד ּומחּברין. לחים ׁשּיהיּו והּוא, והיגי. הזמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֻּכגֹון

אסּור. - עצים ׁשאר אבל ְְֲִֵֵָָָָיׁשרׁש.
העֹולין עּׂשבים ללּקט מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻג)
לבהמה. ׁשּזרעּה ּתלּתן מּׂשדה חּוץ מקֹום, ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָמאליהן

חּוץ מקֹום, ּבכל נטיעה קֹוטם אדם ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָד)
- ּבזית אּלא האילנֹות מן קֹוטם ואינֹו זית. ׁשל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּגרֹופּיֹות
ּובׁשאר ּולמעלה, הּפקק מן - ּובגפנים ּובקנים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכביצה,
לא לקטם, ּוכׁשהּתיר מחּדֹו. לא אילן, ׁשל מּתֹוכֹו - ְְִִִִִִֵֶֶָָָֹֹֹֻהאילן
מּיׁשן לא אבל ּפרֹות, עֹוּׂשה ׁשאינֹו מחדׁש אּלא ֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹהּתיר
ּפני רֹואה ׁשאינֹו מּמקֹום אּלא קֹוטם ואינֹו ּפרֹות. ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשעֹוּׂשה

ַָחּמה.
העיר אֹותּה ּבני - ּבּתחּלה הּיֹוצא ׁשהּמעין התנה, וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָה)
עּקרֹו ׁשאין ּפי על אף מּמּנּו, מסּתּפקין ּבגבּולם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיצא

מּמּנּו. עּמהם להסּתּפק לאחרים ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבחלקם,

טבריה. מּים ּדגים לצּוד מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻו)
ויעמיד קלע יפרּׂש לא אבל ּבלבד. ּבחּכה ׁשּיצּוד ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא,
ּבחלקם. הּים אֹותֹו ׁשהּגיע הּׁשבט ּבני אּלא ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָספינה

הּדר מן מסּתּלק - לנקביו ׁשּצרי אדם ׁשּכל התנה, וכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָז)
ּבּׂשדה ואפּלּו ׁשם. ונפנה ּבֹו ׁשּפגע הּגדר אחֹורי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָונכנס

ּומקּנח. צרֹור מּׁשם ונֹוטל ּכרּכם. ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹמלאה
- ּבהן וכּיֹוצא הּכרמים ּבין הּתֹועה ׁשּכל התנה, וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָח)

לדרּכֹו. ׁשּיצא עד ויֹורד, מפּסג ועֹולה ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַמפּסג
נקיעי אֹו הרּבים ּבדרכי הּטיט ׁשּירּבה ׁשּבזמן התנה, וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָט)
ּומהּלכין הּדרכים לצדדי להסּתּלק דרכים לעֹוברי יׁש - ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמים
ּבעלים. לּה ׁשּיׁש ּבדר מהּלכין ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשם,

ּבּמקֹום ונקּבר מקֹומֹו קֹונה מצוה ׁשּמת התנה, וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָי)
ּתחּום ּבתֹו ולא הּמצר על מּטל יהא ׁשּלא ּבֹו. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻׁשּיּמצא
הּתחּום ּבתֹו ׁשהיה אֹו הּמצר על נמצא אם אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּמדינה;

הּקברֹות. לבית מביאֹו -ְְְִֵַָ
החּמה„. ּבימֹות מּתרין דרכים עֹוברי ׁשּיהיּו ּתּקן, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻׁשלמה

רביעה ׁשּתרד עד ּבעלים להן ׁשּיׁש ׁשּבּׂשדֹות ּבׁשבילין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלהּל
ְִָׁשנּיה.

ּבחּוצה‰. אפּלּו מקֹום, ּבכל נֹוהגֹות ּכּלן אּלּו ְְְֲֲִֵַָָָָָֻותּקנֹות
ֶָָלארץ.

.Âלהן ׁשּיׁש ּבׁשבילין להּל אסּור ּבבבל הּטל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומׁשירד
ְִָּבעלים.

.Êמּתר יּׂשראל, ּבארץ דּקה ּבהמה מגּדלין ׁשאין ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאף
בנֹו למׁשּתה וקדם יֹום ׁשלׁשים לרגל קדם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹלהׁשהֹותּה
עד ּומׁשהה לֹוקח וׁשֹוחט, לֹוקח והּטּבח יֹום. ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָׁשלׁשים
אּלא ּבעדר; ותרעה ּתצא ׁשּלא ּובלבד מעט. מעט ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיׁשחט

ּתּזיק. ׁשּלא ּכדי ּביתֹו, ּבתֹו מׁשהה - הּמׁשהה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכל
.Áּבהמה ּגּדּול ּבּה לאסר יּׂשראל ּכארץ ּבבל עּׂשּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּוכבר

ׁשם והּכרמים הּׂשדֹות רב ׁשהיּו מּפני דּקה, וחּיה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹדּקה
יּׂשראל. ׁשל הּימים ְְִִֵֶַָָָּבאֹותם

.Ëאת ולא מקֹום. ּבכל חזירים לגּדל חכמים אסרּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹוכן
הּוא מגּדל אבל ּבׁשלׁשלת. קׁשּור היה ּכן אם אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּכלב,
מּתירֹו. ּובּלילה קֹוׁשרֹו ּבּיֹום לספר, הּסמּוכה ּבעיר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּכלבים
ׁשהּזקן מּפני וחזירים, ּכלבים מגּדל ארּור חכמים: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואמרּו

ּומצּוי. ְֶָֻמרּבה
.È,מּיד למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּתׁשּובה ׁשעּׂשה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹרֹועה

וחזירים ּכלבים לֹו ׁשּנפלּו מי וכן יד. על יד על מֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
מעט מֹוכר אּלא מּיד, למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֻּבירּׁשה

ְַמעט.

ה'תשע"א אייר ט"ז שישי יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

אם‡. אבל ימים. ׁשלׁשה ּבֹו ׁשהעידּו ּכל מּועד? זהּו ְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹאי
מאה אפּלּו נגף אֹו ּבעט אֹו רבץ אֹו נׁש אֹו אחד ּביֹום ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָנגח
ּביֹום עדים ּכּתי ׁשלׁש ּבֹו העידּו מּועד. זה אין - ְְִִִִֵֵֵֵֶָָָּפעמים

הּועד. לא אֹו הּועד אם ספק זה הרי - ֲִֵֵֶֶַַָָֹאחד
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ׁשּנאמר:·. ּדין; ּבית ּובפני הּבעלים ּבפני אּלא העדה ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאין
ּדין. ּבבית אּלא העדה ואין ּבבעליו, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָוהּועד

הּים‚. ּבמדינת ׁשהּוא ּומי וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור
אּפֹוטרֹוּפֹוסין להם מעמידין ּדין ּבית אבל ּפטּורין; - ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּנגחּו

האּפֹוטרֹוּפֹוסין. ּבפני ּבהן ְְְִִִִֵֶַָָּומעידין
הּוא„. עדין אם אּפֹוטרֹוּפֹוסין: ּבפני ׁשהּועדּו אחר ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַהּזיקּו

ימים ׁשלׁשה ּבֹו הּועד ואם מּגּופֹו; נזק חצי מׁשּלם - ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתם
ׁשּבנכסי הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם - הּזיק ּכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
עם דין יעּׂשּו היתֹומים ולכׁשּיגּדלּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַאּפֹוטרֹוּפֹוסין,

להן. ויׁשּלמּו ְְִִֶַַָָהאּפֹוטרֹוּפֹוסין
.‰- זה את זה לּגח אֹותן ּומלּמדין ּבהן ׁשּמּׂשחקין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשורים

חּיבין אינן - האדם את המיתּו ואפּלּו לזה. זה מּועדים ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאינם
ׁשּיּגיחּוהּו. לא - יּגח ּכי ׁשּנאמר: ֱִִִִֶֶֶַַַָֹמיתה;

.Â;לתּמּותֹו חזר - ּבמּתנה נּתן אֹו ונמּכר ׁשהּועד ְְְְִִֶַַַַַַָָָׁשֹור
מסרֹו אֹו הׁשאילֹו אם אבל דינֹו. מׁשּנה ׁשּנׁשּתּנית ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהרׁשּות
ּבפני ׁשהּועד ׁשֹור וכן ּבחזקתֹו. הּוא הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָלׁשֹומר
והגּדיל הּׁשֹוטה ונׁשּתּפה החרׁש ונתּפּקח ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָאּפֹוטרֹוּפסין,
מּועדין הן הרי - האּפֹוטרֹוּפסין ׁשּבטלּו ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקטן,

ׁשה הן.ּבחזקתן, ּבעלים ּברׁשּות רי ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ
.Êחזרה - לֹו ׁשהּועדה מּדבר ּבּה וחזרה ׁשהּועדה ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָּבהמה

על אף יּגח, ׁשּלא וחזר לּגח, ׁשהּועד ׁשֹור ּכיצד? ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹלתּמּותּה.
חזרתֹו? הּוא ּומאימתי לנגיחה. ּתם זה הרי - נֹוגף ׁשהּוא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּפי
ּבׁשאר וכן נֹוגח. ואינֹו ּבֹו ממׁשמׁשין הּתינֹוקֹות ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָעד
עֹוּׂשה יהיה ולא ּבֹו ׁשּימׁשמׁשּו עד - להן ׁשהּועד ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּדברים

ָאֹותן.
.Áלׁשאינֹו מּועד אינֹו זה הרי - למינֹו מּועד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָׁשֹור

- לקטּנים הּועד לבהמה. מּועד אינֹו - לאדם הּועד ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמינֹו.
מּועד ׁשהּוא מין את הּזיק אם ,לפיכ לגדֹולים. מּועד ְְִִִִִִִֵֶֶָָָאינֹו
מׁשּלם - הּמינין לׁשאר הּזיק ואם ׁשלם, נזק מׁשּלם - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלֹו
החל; לימֹות מּועד אינֹו - לׁשּבתֹות מּועד היה נזק. ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹחצי
- החל ּובימֹות ׁשלם, נזק מׁשּלם - ּבׁשּבתֹות הּזיק ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹואם
מּׁשּימׁשמׁשּו חזרתֹו? היא ּומאימתי נזק. חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלם
נזק מּזיק יהיה ולא לֹו מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום ּבֹו ְְִִִֶֶֶֶַַַָֹהּתינֹוקֹות

לֹו. ֶַׁשהּועד
.Ë- ׁשליׁשי ּביֹום וגמל למחר, וחמֹור הּיֹום, ׁשֹור ְְְְֲִִַַַָָָָָנגח

ׁשֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ראה לּכל. מּועד ְְֲַַַָָָָָָָָָֹנעּׂשה
ראה ּוברביעי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה הּׁשליׁשי ּובּיֹום נגחֹו, ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹולא
ׁשֹור ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה ּובחמיׁשי נגחֹו, ולא ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹׁשֹור
ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשורים. לסרּוגין מּועד נעּׂשה - נגחֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹולא

ֶָּבזה.
.È,נגחֹו ולא חמֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ְְְְֲַָָָָָָָָֹראה

נגחֹו, ולא גמל ראה ּוברביעי ּונגחֹו, סּוס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹּובּׁשליׁשי
ראה -ּובחמיׁשי נגחֹו ולא ערֹוד ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ּפרד ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

לֹו מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום נגח ואם לּכל; לסרּוגין מּועד ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹנעּׂשה
מּועד. זה הרי - ּבסרּוגין ׁשּנגח הּמינין מּׁשלׁשת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאחד

.‡È,ׁשני לחדׁש עּׂשר ּובׁשּׁשה זה, לחדׁש עּׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
ׁשּיׁשּלׁש עד מּועד, אינֹו - ׁשליׁשי לחדׁש עּׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּובׁשבעה

ׁשֹופר קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ׁשמע ְְְִַַַָָָָָָּבדּלּוג.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשֹופרֹות. מּועד נעּׂשה - ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹונגח

.·Èּוברביעי זה, אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשורים ׁשלׁשה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָנגח
וגמל חמֹור ׁשּנגח אֹו ּגמל; נגח ּובחמיׁשי חמֹור, ְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָנגח
ׁשורים ׁשלׁשה נגח ּכ ואחר זה, אחר זה ימים ּבׁשני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּתחּלה
אֹו ּבלבד לׁשורים מּועד הּוא אם ספק זה הרי - זה אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָזה
זֹו ׁשּבתֹות ּבׁשלׁש נגח אם וכן מּועד. הּוא הּמינין ְְְִִִִֵֶַַַָָָָלׁשלׁשת
ּבחמיׁשי ׁשּנגח אֹו ּבּׁשּבת; ּובׁשני ּבּׁשּבת ּובאחד זֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָאחר
הּבאֹות ׁשּבתֹות ּובׁשּתי הּׁשּבת ּוביֹום ׁשּבת ּובערב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּׁשּבת
אֹו ּבלבד לׁשּבתֹות מּועד הּוא אם ספק זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאחריה

חֹול. מהן ׁשּׁשנים הּימים ְְִִִֵֶֶֶַַָלׁשלׁשת
.‚Èאת ּבהן מחּיבין אין ּבהן, וכּיֹוצא הּספקֹות אּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכל

אין - ׁשלם נזק הּנּזק ּתפּׂש ואם נזק; חצי אּלא ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמּזיק
מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

ה'תשע"א אייר י"ז קודש שבת

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ויצא‡. ּכראּוי, ּבפניו ונעל ּבמֹוסרה ּבעליו ׁשּקׁשרֹו ְְְְְְֵֶַָָָָָָָָָָָׁשֹור
- מּועד היה ואם נזק, חצי מׁשּלם - הּוא ּתם אם ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָוהּזיק:
וׁשמּור ּפטּור, - ׁשמרֹו אם הא יׁשמרּנּו, ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;
ּכ מּתחּלתֹו, לֹו מּועד ׁשהּוא ּבדבר הּזיק אם וכן זה. גֹוןהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָ

- הּלּוכֹו ּבדר ּברגליו ׁשּבר אֹו לֹו הראּויים ּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאכל
מּלׁשּלם. ְִֵַָּפטּור

ויצא·. ּׂשמאל, לקרן מּועד ואינֹו ימין לקרן מּועד ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהיה
- ּבּׂשמאל ּבין ימין ּבקרן ּבין ונגח, ּכראּוי ׁשּׁשמרֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאחר

נזק. חצי ְֲִֵֶֶַמׁשּלם
אם‚. ּבכּונה: ׁשּלא ּבין ּבכּונה ּבין ּבאדם, ׁשחבלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּבהמה

- היא מּועדת ואם מּגּופּה, נזק חצי מׁשּלם - היא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּתּמה
הּצער ּומן הּבׁשת ּומן הּׁשבת מן ּופטּור ׁשלם. נזק ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמׁשּלם
אּלא ּתֹורה ּבהן חּיבה לא אּלּו דברים ׁשארּבעה הרּפּוי; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּומן
זה הרי - ּבאדם ׁשחבלה ּבהמה אבל ּבחברֹו, ׁשחבל ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבאדם
,לפיכ ּבלבד. נזק חצי אּלא חּיב ׁשאינֹו ממֹונֹו ׁשהּזיקה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכמי
ּכמֹו חּיב, - ּבעצמֹו הּוא ּבּיׁש ואם ּפטּור, - ׁשּבּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשֹורֹו
ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ׁשחבל וׁשֹורֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּיתּבאר.
העֹוּׂשה ּבעצמֹו הּוא היה ואּלּו ּבּנזקין; חּיב - ּבׁשּבת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָחברֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּלׁשּלם, ּפטּור - ְְְִִֵֵֶֶַָָזה
ּונגחֹו„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹהּמכניס

הּוא נגח ואם ּפטּור. - ּכלּבֹו נׁשכֹו אֹו הּבית ּבעל ׁשל ְְְִִֶַַַַַַָָָׁשֹורֹו
ואם נזק, חצי מׁשּלם - ּתם היה אם הּבית: ּבעל ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹור
הרּבים. ּברׁשּות הּנֹוגח ּכדין ׁשלם, נזק מׁשּלם - מּועד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיה

הבאיׁש‰. אם מימיו: את והבאיׁש זֹו ׁשּבחצר לבֹור ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָנפל
אחר ואם הּמים, ּבנזקי חּיב - נפילה ּבׁשעת מּיד מימיו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאת
הרי והּמים ּכבֹור, ּתּקלה הּׁשֹור נעּׂשה ׁשהרי ּפטּור; - ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָזמן
הכניס ואם הּכלים. את ּבֹו ׁשחּיב ּבֹור מצינּו ולא ּככלים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהן
הּבית ּבעל עליו קּבל ואם ּפטּור. הּׁשֹור ּבעל - ְְִִִִֵַַַַַַַָָָּברׁשּות

לּבֹור. ׁשּנפל הּׁשֹור ּבנזק חּיב הּוא הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשמר
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ׁשּנאמר:·. ּדין; ּבית ּובפני הּבעלים ּבפני אּלא העדה ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאין
ּדין. ּבבית אּלא העדה ואין ּבבעליו, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָוהּועד

הּים‚. ּבמדינת ׁשהּוא ּומי וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור
אּפֹוטרֹוּפֹוסין להם מעמידין ּדין ּבית אבל ּפטּורין; - ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּנגחּו

האּפֹוטרֹוּפֹוסין. ּבפני ּבהן ְְְִִִִֵֶַָָּומעידין
הּוא„. עדין אם אּפֹוטרֹוּפֹוסין: ּבפני ׁשהּועדּו אחר ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַהּזיקּו

ימים ׁשלׁשה ּבֹו הּועד ואם מּגּופֹו; נזק חצי מׁשּלם - ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתם
ׁשּבנכסי הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם - הּזיק ּכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
עם דין יעּׂשּו היתֹומים ולכׁשּיגּדלּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַאּפֹוטרֹוּפֹוסין,

להן. ויׁשּלמּו ְְִִֶַַָָהאּפֹוטרֹוּפֹוסין
.‰- זה את זה לּגח אֹותן ּומלּמדין ּבהן ׁשּמּׂשחקין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשורים

חּיבין אינן - האדם את המיתּו ואפּלּו לזה. זה מּועדים ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאינם
ׁשּיּגיחּוהּו. לא - יּגח ּכי ׁשּנאמר: ֱִִִִֶֶֶַַַָֹמיתה;

.Â;לתּמּותֹו חזר - ּבמּתנה נּתן אֹו ונמּכר ׁשהּועד ְְְְִִֶַַַַַַָָָׁשֹור
מסרֹו אֹו הׁשאילֹו אם אבל דינֹו. מׁשּנה ׁשּנׁשּתּנית ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהרׁשּות
ּבפני ׁשהּועד ׁשֹור וכן ּבחזקתֹו. הּוא הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָלׁשֹומר
והגּדיל הּׁשֹוטה ונׁשּתּפה החרׁש ונתּפּקח ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָאּפֹוטרֹוּפסין,
מּועדין הן הרי - האּפֹוטרֹוּפסין ׁשּבטלּו ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקטן,

ׁשה הן.ּבחזקתן, ּבעלים ּברׁשּות רי ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ
.Êחזרה - לֹו ׁשהּועדה מּדבר ּבּה וחזרה ׁשהּועדה ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָּבהמה

על אף יּגח, ׁשּלא וחזר לּגח, ׁשהּועד ׁשֹור ּכיצד? ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹלתּמּותּה.
חזרתֹו? הּוא ּומאימתי לנגיחה. ּתם זה הרי - נֹוגף ׁשהּוא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּפי
ּבׁשאר וכן נֹוגח. ואינֹו ּבֹו ממׁשמׁשין הּתינֹוקֹות ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָעד
עֹוּׂשה יהיה ולא ּבֹו ׁשּימׁשמׁשּו עד - להן ׁשהּועד ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּדברים

ָאֹותן.
.Áלׁשאינֹו מּועד אינֹו זה הרי - למינֹו מּועד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָׁשֹור

- לקטּנים הּועד לבהמה. מּועד אינֹו - לאדם הּועד ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמינֹו.
מּועד ׁשהּוא מין את הּזיק אם ,לפיכ לגדֹולים. מּועד ְְִִִִִִִֵֶֶָָָאינֹו
מׁשּלם - הּמינין לׁשאר הּזיק ואם ׁשלם, נזק מׁשּלם - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלֹו
החל; לימֹות מּועד אינֹו - לׁשּבתֹות מּועד היה נזק. ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹחצי
- החל ּובימֹות ׁשלם, נזק מׁשּלם - ּבׁשּבתֹות הּזיק ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹואם
מּׁשּימׁשמׁשּו חזרתֹו? היא ּומאימתי נזק. חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלם
נזק מּזיק יהיה ולא לֹו מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום ּבֹו ְְִִִֶֶֶֶַַַָֹהּתינֹוקֹות

לֹו. ֶַׁשהּועד
.Ë- ׁשליׁשי ּביֹום וגמל למחר, וחמֹור הּיֹום, ׁשֹור ְְְְֲִִַַַָָָָָנגח

ׁשֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ראה לּכל. מּועד ְְֲַַַָָָָָָָָָֹנעּׂשה
ראה ּוברביעי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה הּׁשליׁשי ּובּיֹום נגחֹו, ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹולא
ׁשֹור ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה ּובחמיׁשי נגחֹו, ולא ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹׁשֹור
ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשורים. לסרּוגין מּועד נעּׂשה - נגחֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹולא

ֶָּבזה.
.È,נגחֹו ולא חמֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ְְְְֲַָָָָָָָָֹראה

נגחֹו, ולא גמל ראה ּוברביעי ּונגחֹו, סּוס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹּובּׁשליׁשי
ראה -ּובחמיׁשי נגחֹו ולא ערֹוד ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ּפרד ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

לֹו מּועד ׁשהּוא ּבּיֹום נגח ואם לּכל; לסרּוגין מּועד ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹנעּׂשה
מּועד. זה הרי - ּבסרּוגין ׁשּנגח הּמינין מּׁשלׁשת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאחד

.‡È,ׁשני לחדׁש עּׂשר ּובׁשּׁשה זה, לחדׁש עּׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
ׁשּיׁשּלׁש עד מּועד, אינֹו - ׁשליׁשי לחדׁש עּׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּובׁשבעה

ׁשֹופר קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ׁשמע ְְְִַַַָָָָָָּבדּלּוג.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשֹופרֹות. מּועד נעּׂשה - ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹונגח

.·Èּוברביעי זה, אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשורים ׁשלׁשה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָנגח
וגמל חמֹור ׁשּנגח אֹו ּגמל; נגח ּובחמיׁשי חמֹור, ְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָנגח
ׁשורים ׁשלׁשה נגח ּכ ואחר זה, אחר זה ימים ּבׁשני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּתחּלה
אֹו ּבלבד לׁשורים מּועד הּוא אם ספק זה הרי - זה אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָזה
זֹו ׁשּבתֹות ּבׁשלׁש נגח אם וכן מּועד. הּוא הּמינין ְְְִִִִֵֶַַַָָָָלׁשלׁשת
ּבחמיׁשי ׁשּנגח אֹו ּבּׁשּבת; ּובׁשני ּבּׁשּבת ּובאחד זֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָאחר
הּבאֹות ׁשּבתֹות ּובׁשּתי הּׁשּבת ּוביֹום ׁשּבת ּובערב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּׁשּבת
אֹו ּבלבד לׁשּבתֹות מּועד הּוא אם ספק זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאחריה

חֹול. מהן ׁשּׁשנים הּימים ְְִִִֵֶֶֶַַָלׁשלׁשת
.‚Èאת ּבהן מחּיבין אין ּבהן, וכּיֹוצא הּספקֹות אּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכל

אין - ׁשלם נזק הּנּזק ּתפּׂש ואם נזק; חצי אּלא ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמּזיק
מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

ה'תשע"א אייר י"ז קודש שבת
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ויצא‡. ּכראּוי, ּבפניו ונעל ּבמֹוסרה ּבעליו ׁשּקׁשרֹו ְְְְְְֵֶַָָָָָָָָָָָׁשֹור
- מּועד היה ואם נזק, חצי מׁשּלם - הּוא ּתם אם ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָוהּזיק:
וׁשמּור ּפטּור, - ׁשמרֹו אם הא יׁשמרּנּו, ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;
ּכ מּתחּלתֹו, לֹו מּועד ׁשהּוא ּבדבר הּזיק אם וכן זה. גֹוןהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָ

- הּלּוכֹו ּבדר ּברגליו ׁשּבר אֹו לֹו הראּויים ּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאכל
מּלׁשּלם. ְִֵַָּפטּור

ויצא·. ּׂשמאל, לקרן מּועד ואינֹו ימין לקרן מּועד ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהיה
- ּבּׂשמאל ּבין ימין ּבקרן ּבין ונגח, ּכראּוי ׁשּׁשמרֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאחר

נזק. חצי ְֲִֵֶֶַמׁשּלם
אם‚. ּבכּונה: ׁשּלא ּבין ּבכּונה ּבין ּבאדם, ׁשחבלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּבהמה

- היא מּועדת ואם מּגּופּה, נזק חצי מׁשּלם - היא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּתּמה
הּצער ּומן הּבׁשת ּומן הּׁשבת מן ּופטּור ׁשלם. נזק ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמׁשּלם
אּלא ּתֹורה ּבהן חּיבה לא אּלּו דברים ׁשארּבעה הרּפּוי; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּומן
זה הרי - ּבאדם ׁשחבלה ּבהמה אבל ּבחברֹו, ׁשחבל ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבאדם
,לפיכ ּבלבד. נזק חצי אּלא חּיב ׁשאינֹו ממֹונֹו ׁשהּזיקה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכמי
ּכמֹו חּיב, - ּבעצמֹו הּוא ּבּיׁש ואם ּפטּור, - ׁשּבּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשֹורֹו
ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ׁשחבל וׁשֹורֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּיתּבאר.
העֹוּׂשה ּבעצמֹו הּוא היה ואּלּו ּבּנזקין; חּיב - ּבׁשּבת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָחברֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּלׁשּלם, ּפטּור - ְְְִִֵֵֶֶַָָזה
ּונגחֹו„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹהּמכניס

הּוא נגח ואם ּפטּור. - ּכלּבֹו נׁשכֹו אֹו הּבית ּבעל ׁשל ְְְִִֶַַַַַַָָָׁשֹורֹו
ואם נזק, חצי מׁשּלם - ּתם היה אם הּבית: ּבעל ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹור
הרּבים. ּברׁשּות הּנֹוגח ּכדין ׁשלם, נזק מׁשּלם - מּועד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיה

הבאיׁש‰. אם מימיו: את והבאיׁש זֹו ׁשּבחצר לבֹור ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָנפל
אחר ואם הּמים, ּבנזקי חּיב - נפילה ּבׁשעת מּיד מימיו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאת
הרי והּמים ּכבֹור, ּתּקלה הּׁשֹור נעּׂשה ׁשהרי ּפטּור; - ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָזמן
הכניס ואם הּכלים. את ּבֹו ׁשחּיב ּבֹור מצינּו ולא ּככלים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהן
הּבית ּבעל עליו קּבל ואם ּפטּור. הּׁשֹור ּבעל - ְְִִִִֵַַַַַַַָָָּברׁשּות

לּבֹור. ׁשּנפל הּׁשֹור ּבנזק חּיב הּוא הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשמר
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.Âאת והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס
ּבֹורֹות ּבחצר ׁשחפר אֹו הּבית, ּבעל ּבֹו ׁשהּזק אֹו הּבית ִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻּבעל
חצר ּובעל חצר, ּבנזקי חּיב הּׁשֹור ּבעל - ּומערֹות ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשיחין

לסתמֹו. עליו ׁשהרי הּבֹור, ּבנזקי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָחּיב
.Ê- לדעת ׁשּלא הּזיקֹו אם הּׁשֹור: את הּבית ּבעל ְִִִִִִֶֶַַַַַַַֹהּזיק

ׁשּלא ּברׁשּות, ׁשּלא נכנסּת לּמה לֹו: אֹומרין ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּפטּור,
ׁשלם, נזק חּיב - לדעת הּזיקֹו ואם ;ּב ׁשּׁשגגּתי עד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָידעּתי
לֹו אין להּזיקֹו אבל מרׁשּותֹו, להֹוציאֹו רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָמּפני

ְרׁשּות.
.Áּבין - חברֹו ׁשל ּכלי ׁשּׁשּבר הרי ּכיצד? לנזקין. ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשמין

הּכלי אּתה קח לּמּזיק: אֹומרים אין - ּבהמּתֹו ּבין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּוא
הּכלי ּפחת ּכּמה אֹומדין אּלא הּכלי, ּדמי לזה וׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשבּור
חצי אֹו מּועד, הּמּזיק אם - הּפחת ּכל לֹו ונֹותן ְְֲִִִִֵַַַָָָָָמּדמיו,
ּפחת לּנּזק, - ּלֹו יהיה והּמת ׁשּנאמר: ּתם. היה אם - ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּפחת
והּמּזיק. הּנּזק אֹותֹו חֹולקין - הּנבלה וׁשבח נּזק. ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנבלה

.Ëהּנבלה והרי ומת, ׁשּנגחּוהּו מאתים ׁשוה ׁשֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
והרי ּפחתה ּבּדין העמדה ּובׁשעת מאה, מיתה ּבׁשעת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשוה
היה אם מאה, אּלא מׁשּלם הּמּזיק אין - ׁשמֹונים ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשוה

מּגּופֹו. חמּׁשים לֹו מׁשּלם - ּתם היה ואם ְְֲִִִִֵַָָָָמּועד;
.Èּבּדין העמדה ּבׁשעת ׁשוה היא והרי הּנבלה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשּביחה

היה אם ּתׁשעים, לֹו מׁשּלם הּמּזיק הרי - ועּׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה

וזהּו מּגּופֹו. וחמּׁשה ארּבעים מׁשּלם - ּתם היה ואם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָמּועד;
יחצּון]. הּמת [ׁשבח - יחצּון הּמת את וגם ְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּנאמר:

.‡Èוהפחיתֹו מאתים ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מאתים ׁשוה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשֹור
ׁשוה הּוא והרי הּנּזק הׁשּביח ּבּדין העמדה ּובׁשעת ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָחמּׁשים,
ׁשוה היה ׁשהפחיתֹו הּנגיחה ואּלּולא זּוז, מאֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָארּבע
נֹותן אין - מאליו ׁשּׁשבח ּבין ׁשּפּטמֹו ּבין - מאֹות ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשמֹונה
ּבּדין, העמדה ּבׁשעת הּמּכה מחמת ּכחׁש הּנזק. ּכׁשעת ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָאּלא
ּבּדין. העמדה ּכׁשעת לֹו נֹותן - מאה ׁשוה הּפחת ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהרי

.·Èמחמת אם ּבּדין: העמדה ּבׁשעת הּמּזיק ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָהׁשּביח
ׁשוה ּׁשהיה מה אּלא מּמּנּו מׁשּתּלם אינֹו - ׁשבח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפּטמֹו
חצי מׁשּתּלם - הׁשּביח עצמֹו מחמת ואם ׁשהּזיק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבּׁשעה

ּבּדין. העמדה ּכׁשעת ּכּלֹו מּמּנּו ְֲִִִֶֶֶַַַָָֻנזק
.‚È.לּנּזק אֹותּה ׁשּממציא עד ּבּנבלה לטרח הּמּזיק ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹעל

מן הּנבלה מעלה - ומת לבֹור הּׁשֹור ׁשּנפל ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשּנאמר: נבלה. ּפחת לֹו ׁשמין ּכ ואחר לּנּזק, ונֹותנּה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּבֹור
חּיב ׁשהּוא מלּמד, - ּלֹו יהיה והּמת לבעליו יׁשיב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכסף
ואם לּנּזק; החי מן ׁשּפחתה הּפחת ואת הּנבלה את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהׁשיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפחת, חצי - ּתם ְְְֲִֵֶַַָָָָהיה
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ה'תשע"א אייר י"א ראשון יום

.‰�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

- הקנ"ה אתהּמצוה לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ולֹומר ְְְְִִִַַַַַָָָָהּׁשּבת
ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת נזּכיר ׁשּבהם ְְְִִִֶֶֶַַָָֻּוביציאתֹו
וׁשּיבֹואּו לֹו ׁשּקדמּו הּימים מּׁשאר נבּדל ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָוהיֹותֹו
הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֲִֶֶַַַַָָָָאחריו,

g)לקּדׁשֹו" ,k my)קּדּוׁש זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִִֵַַַָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו - [ּוגדּלה] ְְְְְְִִִַַָָָֻוהבּדלה

exzi)הּמכלּתא zyxt)הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור : ְְִֶַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". לקּדׁשֹו - (migqtלקּדׁשֹו ְְְְְְְִֵַַָָָ

(.ewקּדׁשהּו" עֹוד: ואמרּו הּיין". על "זכרהּו :ְְְְִֵֵַַַַָָ
"ההבּדלה ּכלֹומר: ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּבכניסתֹו
ּוכבר ּבּה". ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהיא
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִֵַָָָָנתּבארּו

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ

ה'תשע"א אייר י"ב שני יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

- ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֻׁשהזהרנּו
כלֿמלאכה" i)"לאֿתעׂשה ,k zeny)על והעֹובר . ְְֲֵֶַַָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש זה, ci)לאו ,`l my),ּבכרת ׁשהּוא ְֵֵֵֶֶַָָָ

- העדּות עליו נתקּימה ואם הּדּין, ּבֹו ידע לא ְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹאם
ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא אם ּכלֿזה סקילה. ְְִִִִֵֵֶַָָָָָחּיב
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב -ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

ׁשּבת. ּבמּסכת ְֶֶַַָזֹו

ה'תשע"א אייר י"ג שלישי יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשלישיי"אֿי"גאייר

- השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
"אלֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִַַַַָָָחּוץ

הּׁשביעי" ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש hk)יצא ,fh my)ּובא . ְְִִִִֵֵַַָֹ
fk:)ּבּקּבלה dheq)ׁשּתחּום(leab)הּוא הּמּסע ְֶַַַַָָָ

אפּלּו לעיר מחּוץ אּמה אלּפים על ְֲִִִִֶַַַַַַָָמהּֿׁשּנֹוסף
מּתר. - לכלֿרּוח אּמה אלּפים והּלּו אחת. ְְְִִַַַַַַַָָָָֻאּמה

הּמכלּתא my)ּולׁשֹון glya zyxt)איׁש "אלֿיצא : ְְְִִֵֵַַָ
ערּובין ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו - ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹמּמקמֹו"

(:fi)."ּתֹורה ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין ְְְִִִַַָָאמרּו:
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה
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ה'תשע"א אייר י"ד רביעי יום

.ËÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

- הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
(mixetkd meia)והּוא והעבֹודֹות, ְְְֲִַָָמןֿהּמלאכֹות

לכם" היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת l`)אמרֹו: ,fh `xwie), ְִֶַַַָָָ
ּפעמים ּכּמה ּבארנּו dlw,ּוכבר ,v dyr zeevn) ְְְִֵַַָָָ

(bqw ,hpwאמרם(:ck zay)עׂשה - ׁשּבתֹון "האי : ְֲֵַַָָָ
הּוא".

- השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"וכלֿ ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְִִַָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא gk)מלאכה ,bk my)לאו על והעֹובר . ְְֲֵַַָָָָֹ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו ּכרת, חּיב - ּבמזיד l)זה ,my); ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב - ׁשֹוגג היה ְְְְִִֵַַָָָָָואם
ּבביצה זֹו מצוה ּדיני (l:)ּומגּלה(gi:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
ְָָוזּולתן.

- הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
אתֿ "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַָּבתׁשרי,

hk)נפׁשתיכם" ,fh my)ּבספרא והּפרּוׁש .zyxt) ְְְְִֵֵֶַַָֹ
(b dkld f wxt zen ixg`- אתֿנפׁשתיכם" "ּתעּנּו :ְְֵֶֶַַֹ

אכילה זה ואיזהּו? הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָעּנּוי
ּבּקּבלה ּבא וכן br.)ּוׁשתּיה. `nei)אסּור ׁשהּוא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָּברחיצה
ׁשּכן האּלה, מּכלֿהּפעּלֹות לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּמּטה,
אתֿ ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָנאמר:

l`)נפׁשתיכם" ,my)ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ּכאּלּו , ְְִֵֶֶַַָָֹ
והּׁשביתה ולעבֹודה, למלאכֹות המיחדת ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻהּׁשביתה

אמר לפיכ - וקּיּומֹו הּגּוף להזנת (ltkהמיחדת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֻ
(oeylספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת :zen ixg`) ְְִַַַָָ
(myּובסיכה ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום "מּנין :ְְִִִִִִִֶַַָָָ

ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד הּמּטה? ְְְִִַַַַַַַָָּובתׁשמיׁש
העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ּכלֿאּלּו הׁשּבת ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכלֹומר:

- הקצ"ו ּביֹוםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹצֹום
וחּיב אתֿהענׁש ׁשהזּכיר ּכיון אבל הּתֹורה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבלׁשֹון

ׁשּמזהר ידענּו ׁשּיאכל, למי האכילה,ּכרת על ים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
וגֹו' לאֿתעּנה אׁשר כלֿהּנפׁש "ּכי אמרֹו: ְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֻוהּוא

hk)ונכרתה" ,bk my)ּכרתֹות ּובריׁש .(.a)ּכׁשּמנּו , ְְְְְְִֵֵֶָָ
הּכּפּורים, ּביֹום האֹוכל ּבכללם מנּו ּכרת, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻמחּיבי

מצות הּוא - ּכרת עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּובארּו
נתּבאר הּנה והּמילה. מןֿהּפסח חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלאֿתעׂשה,
לאֿתעׂשה, מצות הּכּפּורים ּביֹום ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָֹׁשהאכילה
חּטאת ׁשגגתּה ועל ּכרת זדֹונּה על חּיבים ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּולפיכ
ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ּכמֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָקבּועה,

הֹוריֹות g)ּבמּסכת dpyn c wxt)ּדין יתחּיב ׁשּלא , ְְִִֵֶֶֶַַָֹ
zaxwp)זה z`hgd)לאֿתעׂשה ּבמצות אּלא ְְֲִֶֶֶַַָֹ

קבּועה: חּטאת ּבמחּיבי יתעּלה אמר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבלבד,
לאֿתעׂשינה" אׁשר ה' מּכלֿמצות c,"אחת my) ְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ

(biספרא ּולׁשֹון .(c dkld c wxt xen`)ּכי" : ְְִִָ
ענׁש זה הרי - ונכרתה לאֿתעּנה אׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻכלֿהּנפׁש
ׁשמענּו. לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה אבל ְְְְֲִִַַַַָָָָֹעּנּוי;
לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ענׁש אֹומר ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹּכׁשהּוא
נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם מה הּוא: וחמר קל ְִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּכבר
עליו, ענּוׁש הּוא הרי ּובׁשּבתֹות טֹובים ְְֲִִֵַָָָָָּבימים
- ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים נֹוהגת ׁשהיא ְְְִִִֶֶֶַָָָָמלאכה
נאמר לּמה ּכן ואם עליה, ענּוׁש ׁשיהא ּדין ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו
ענׁש מה לעּנּוי: אזהרה מּמּנּו נלמד מלאכה? ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹענׁש
לאחר עּנּוי ענׁש אף אזהרה לאחר ְְְְִֶַַַַַַָָָָֹמלאכה
מצוה ודיני מהּֿׁשאמרנּו. נתּבאר הּנה - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאזהרה"

יֹומא. מּסכת ּבסֹוף נתּבארּו ּכבר ְְְֲִֶֶַָָָזֹו

ה'תשע"א אייר ט"ו חמישי יום
יוםרביעֿיחמישיי"דֿט"ואייר

.‚Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
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- הקנ"ט ׁשּנצטהּמצוה לׁשּבֹותהּצּוּוי ּוינּו ְְְִִִִִֶַַַַָ
אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִִֶֶַָָָמּמלאכה

קדׁש" מקרא הראׁשֹון "[ּו]בּיֹום ai,יתעּלה: zeny) ְְִִִֶֶַַָָֹ
(fh'ה ּבֹו ׁשּכלֿמהּֿׁשאמר והיא: זֹו, הקּדמה ודע .ְְְִֶֶַַַַָָָָ

וענין "קּדׁשהּו". ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ"מקרא
מה אּלא מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא - ְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹ"קּדׁשהּו"
הזּכרנּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּׁשּמיחד

crw)מּקדם xeriy oldl)אתּֿדבריהםzeevn) ְִִֵֶֶֶֹ
(dlw ,v dyr:ּכלֹומר הּוא", עׂשה - ׁשּבתֹון "האי :ְֲֵַַַָ

"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו ׁשאֹומר dnec)ּכלֿיֹום oeyl e`) ֵֶַָָ
ּכלֿאּלּו - "ּתׁשּבֹות" אֹו "ׁשבֹות" אמר ּכאּלּו ְְְִִֵַָָהּוא

ה'" ו"ׁשּבתת ּבׁשביתה. gl)צּוּוים ,bk `xwie)קרא ְְְִִִִַָָָֹ
טֹובים. לימים ּכלֹומר: ּכּלם, הּמֹועדים ְְֲִִִִֵַַָָֻלימי

ּבּתלמּוד הרּבה g:)ּובמקֹומֹות dvia .dk zay) ְְְִֵַַַ
ּכלֹומר: ולאֿתעׂשה", עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:
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- הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
(mixetkd meia)והּוא והעבֹודֹות, ְְְֲִַָָמןֿהּמלאכֹות

לכם" היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת l`)אמרֹו: ,fh `xwie), ְִֶַַַָָָ
ּפעמים ּכּמה ּבארנּו dlw,ּוכבר ,v dyr zeevn) ְְְִֵַַָָָ

(bqw ,hpwאמרם(:ck zay)עׂשה - ׁשּבתֹון "האי : ְֲֵַַָָָ
הּוא".

- השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"וכלֿ ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְִִַָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא gk)מלאכה ,bk my)לאו על והעֹובר . ְְֲֵַַָָָָֹ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו ּכרת, חּיב - ּבמזיד l)זה ,my); ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב - ׁשֹוגג היה ְְְְִִֵַַָָָָָואם
ּבביצה זֹו מצוה ּדיני (l:)ּומגּלה(gi:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
ְָָוזּולתן.

- הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
אתֿ "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַָּבתׁשרי,

hk)נפׁשתיכם" ,fh my)ּבספרא והּפרּוׁש .zyxt) ְְְְִֵֵֶַַָֹ
(b dkld f wxt zen ixg`- אתֿנפׁשתיכם" "ּתעּנּו :ְְֵֶֶַַֹ

אכילה זה ואיזהּו? הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָעּנּוי
ּבּקּבלה ּבא וכן br.)ּוׁשתּיה. `nei)אסּור ׁשהּוא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָּברחיצה
ׁשּכן האּלה, מּכלֿהּפעּלֹות לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּמּטה,
אתֿ ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָנאמר:

l`)נפׁשתיכם" ,my)ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ּכאּלּו , ְְִֵֶֶַַָָֹ
והּׁשביתה ולעבֹודה, למלאכֹות המיחדת ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻהּׁשביתה

אמר לפיכ - וקּיּומֹו הּגּוף להזנת (ltkהמיחדת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֻ
(oeylספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת :zen ixg`) ְְִַַַָָ
(myּובסיכה ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום "מּנין :ְְִִִִִִִֶַַָָָ

ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד הּמּטה? ְְְִִַַַַַַַָָּובתׁשמיׁש
העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ּכלֿאּלּו הׁשּבת ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכלֹומר:

- הקצ"ו ּביֹוםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹצֹום
וחּיב אתֿהענׁש ׁשהזּכיר ּכיון אבל הּתֹורה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבלׁשֹון

ׁשּמזהר ידענּו ׁשּיאכל, למי האכילה,ּכרת על ים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
וגֹו' לאֿתעּנה אׁשר כלֿהּנפׁש "ּכי אמרֹו: ְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֻוהּוא

hk)ונכרתה" ,bk my)ּכרתֹות ּובריׁש .(.a)ּכׁשּמנּו , ְְְְְְִֵֵֶָָ
הּכּפּורים, ּביֹום האֹוכל ּבכללם מנּו ּכרת, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֻמחּיבי

מצות הּוא - ּכרת עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּובארּו
נתּבאר הּנה והּמילה. מןֿהּפסח חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלאֿתעׂשה,
לאֿתעׂשה, מצות הּכּפּורים ּביֹום ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָֹׁשהאכילה
חּטאת ׁשגגתּה ועל ּכרת זדֹונּה על חּיבים ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּולפיכ
ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ּכמֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָקבּועה,

הֹוריֹות g)ּבמּסכת dpyn c wxt)ּדין יתחּיב ׁשּלא , ְְִִֵֶֶֶַַָֹ
zaxwp)זה z`hgd)לאֿתעׂשה ּבמצות אּלא ְְֲִֶֶֶַַָֹ

קבּועה: חּטאת ּבמחּיבי יתעּלה אמר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבלבד,
לאֿתעׂשינה" אׁשר ה' מּכלֿמצות c,"אחת my) ְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ

(biספרא ּולׁשֹון .(c dkld c wxt xen`)ּכי" : ְְִִָ
ענׁש זה הרי - ונכרתה לאֿתעּנה אׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻכלֿהּנפׁש
ׁשמענּו. לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה אבל ְְְְֲִִַַַַָָָָֹעּנּוי;
לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ענׁש אֹומר ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹּכׁשהּוא
נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם מה הּוא: וחמר קל ְִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּכבר
עליו, ענּוׁש הּוא הרי ּובׁשּבתֹות טֹובים ְְֲִִֵַָָָָָּבימים
- ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים נֹוהגת ׁשהיא ְְְִִִֶֶֶַָָָָמלאכה
נאמר לּמה ּכן ואם עליה, ענּוׁש ׁשיהא ּדין ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו
ענׁש מה לעּנּוי: אזהרה מּמּנּו נלמד מלאכה? ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹענׁש
לאחר עּנּוי ענׁש אף אזהרה לאחר ְְְְִֶַַַַַַָָָָֹמלאכה
מצוה ודיני מהּֿׁשאמרנּו. נתּבאר הּנה - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאזהרה"

יֹומא. מּסכת ּבסֹוף נתּבארּו ּכבר ְְְֲִֶֶַָָָזֹו

ה'תשע"א אייר ט"ו חמישי יום
יוםרביעֿיחמישיי"דֿט"ואייר

.‚Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

- הקנ"ט ׁשּנצטהּמצוה לׁשּבֹותהּצּוּוי ּוינּו ְְְִִִִִֶַַַַָ
אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִִֶֶַָָָמּמלאכה

קדׁש" מקרא הראׁשֹון "[ּו]בּיֹום ai,יתעּלה: zeny) ְְִִִֶֶַַָָֹ
(fh'ה ּבֹו ׁשּכלֿמהּֿׁשאמר והיא: זֹו, הקּדמה ודע .ְְְִֶֶַַַַָָָָ

וענין "קּדׁשהּו". ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ"מקרא
מה אּלא מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא - ְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹ"קּדׁשהּו"
הזּכרנּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּׁשּמיחד

crw)מּקדם xeriy oldl)אתּֿדבריהםzeevn) ְִִֵֶֶֶֹ
(dlw ,v dyr:ּכלֹומר הּוא", עׂשה - ׁשּבתֹון "האי :ְֲֵַַַָ

"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו ׁשאֹומר dnec)ּכלֿיֹום oeyl e`) ֵֶַָָ
ּכלֿאּלּו - "ּתׁשּבֹות" אֹו "ׁשבֹות" אמר ּכאּלּו ְְְִִֵַָָהּוא

ה'" ו"ׁשּבתת ּבׁשביתה. gl)צּוּוים ,bk `xwie)קרא ְְְִִִִַָָָֹ
טֹובים. לימים ּכלֹומר: ּכּלם, הּמֹועדים ְְֲִִִִֵַַָָֻלימי

ּבּתלמּוד הרּבה g:)ּובמקֹומֹות dvia .dk zay) ְְְִֵַַַ
ּכלֹומר: ולאֿתעׂשה", עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:
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`xiiקי f"iÎf"h ycew zayÎiyiy - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ועׂשּית היא; עׂשה מצות - ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשביתה
לאֿתעׂשה. מצות היא - ּבֹו האסּורה ְְֲֲִִֶַַַָָָָֹהּמלאכה
על עבר אסּורה, מלאכה ּכלֿהעֹוׂשהֿבֹו ְְֲִֶַַָָָָָָָלפיכ
זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולאֿתעׂשה. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָֹעׂשה

טֹוב יֹום ּבמּסכת הּׁשביתה, .(dvia)ּכלֹומר: ְְְִֶֶַַַָ

- השכ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִֶֶַַַָָָמלאכה

בהם" לאֿיעׂשה fh)"ּכלֿמלאכה ,ai zeny). ְֵֶֶָָָָָֹ

- הק"ס ּבּיֹוםהּמצוה ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
"ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ְְְִִֶֶַַַַַָהּׁשביעי

קדׁש" מקראֿ .(my)הּׁשביעי ְְִִִֶַָֹ

- השכ"ד מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿ אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי ְְְְִִֶֶַַַָָָָמלאכה

בהם" לאֿיעׂשה ּבראׁשֹון(my)מלאכה ּכלֹומר: , ְְִֵֶֶַָָָָָֹ
ְִִַּובּׁשביעי.

ה'תשע"א אייר ט"ז שישי יום

.‰Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

- הקס"ב לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
"ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲִֶֶֶָָָָמּמלאכה

קדׁש" מקראֿ הּזה הּיֹום k`)ּבעצם ,bk `xwie). ְְִֶֶֶֶַַָֹ

- השכ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכת אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא .(my)עבֹודה ֲֲַָֹ

- הקס"ג לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
"ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ּביֹום ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹמּמלאכה
[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה לחדׁש ּבאחד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּׁשביעי

(ck ,my)לׁשֹונם ל קדם ּוכבר .epakrzd xak) ְְְַָָָ
(l"fg oeyl lr - hpw ,dlw ,v dyr zeevna

הּוא". עׂשה - ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

- השכ"ו מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿ ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ּביֹום ְְְְַָָָָָָֹמלאכה

תעׂשּו" לא עבדה dk)מלאכת ,my). ְֲֲֶֶַָֹֹ

ה'תשע"א אייר י"ז קודש שבת
שישֿישבתקודשט"זֿי"זאייר

.ÊÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ëˆ˜ .ÁÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

- הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִֶַַַַָָֻּבּיֹום

מקראֿקדׁש" dl)הראׁשֹון ,bk `xwie). ְִִֶָָֹ

הש -הּמצוה מּלעׂשֹותכ"ז ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִֶַַָָָֻמלאכה

תעׂשּו" לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת זה: .(my)ּביֹום ְְֲֲֶֶֶַָָֹ

- הקס"ז לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְְִִִֶַַַַָָֻמּמלאכה
יהיה מקראֿקדׁש הּׁשמיני "ּבּיֹום יתעּלה: ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹאמרֹו

el)לכם" my)ּבּה ׁשּנצטּוינּו זֹו ׁשּׁשביתה ודע . ְְְִִִֶֶֶַַָָָ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום iriayeּבכלֿיֹום oey`x) ְִִֵֵֶֶַָָָָ

ly ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly

(zekeqואין אחד, ּכדין מהם ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם יֹום ipicaׁשּום dpey) ְְִִֵֶָָֻ

(ely dziaydלהתעּסק לנּו מּתר וכן ּבּׁשני, ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשאינּה
הלכת לפיכ מהם. ּבכלֿיֹוםֿטֹוב נפׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹּבאכל
טֹוב. ּכלֿיֹום הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשביתה
יֹוםֿ ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ּכלּֿדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר
וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ְְְֲִַַַַָָָָֻטֹוב.
ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה היא ְְְִִִִַַַָָָָהּכּפּורים
נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני הּתיר ׁשּלא לפי ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹרּבֹות,
ואסּורים ּביֹוםֿטֹוב הּמּתרים ּדברים עֹוד ְְְֲִִִֵַַָָֻויׁש
ּכמֹו נפׁש, אכל ׁשאינם אףֿעלּֿפי ְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבּׁשּבת,

יֹוםֿטֹוב ּבמּסכת ai.:)ׁשּנתּבאר dvia). ְְִֵֶֶֶַָ

- השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְֲִִֶֶָָָמלאכה

תעׂשּו" לא עבדה ׁשּׁשּׁשה(my)"ּכלֿמלאכת ודע . ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ּכלֿהעֹוׂשה אּלּו טֹובים ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָימים
היתה אּלאֿאם לֹוקה, - ׁשּיהיה מהם יֹום ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבאיזה
ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, ּבאכל לֹו מּמהּֿׁשּצרי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלאכה

מהם ּבאחד יאכל(gqta)הּכתּוב אׁשר א" : ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא fh)לכלֿנפׁש ,ai zeny). ְְֵֶֶֶֶַָָָ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָוהּוא
ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

- הקצ"ט מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אחר והּוא(oqipl)חמץ , ְְֲֵַַַָָָָָ

חמץ" עליו "לאֿתאכל b)אמרֹו: ,fh mixac)ּכּנּוי . ְִֵַָָָָֹֹ
"eilr")זה zaiz)ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על מּוסב ֶֶֶֶֶַַַָָ

אמר י"ד, ּביֹום הערּבים ּבין (zpekeלׁשחטֹו ְְְְִֵַַַָָָ
(aezkdלאֿתאכל ׁשחיטתֹו זמן מּׁשּיחּול ּכי :ְְִִִֶַַָָֹֹ
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xii` f"iÎf"h ycew zayÎiyiy - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּפסחים ּובגמרא חמץ(gk:)חמץ. לאֹוכל "מּנין : ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָֹמּׁשׁש

וׁשם חמץ". עליו לאֿתאכל אמרּו:(c:)ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַָָָָָֹֹ
מיהא עלמא zehiyd)"ּדכּלי lkl ,mxa)חמץ ְְִֵֵָָָָֻ

ּולמעלה ׁשעֹות jli`e)מּׁשׁש ziriay dry) ְְִֵַָָ
ּכלֿהּנסחאֹות לׁשֹון מצאנּו ּכ ְְְְַַָָָָָָֻּדאֹוריתא".

וׁשם הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו (a:)הּמדּיקֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻ

ׁשּׁשית ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאמרּו
(dzligzn)ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵַַַָָָָָָ

ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע ּדלא minkgהיכי epwz) ְְְְִִֵֵַַָָָ
on xeqi` icil ribdl `ly ick dxzi dwgxd

(dxezd- חצֹות אחר חמץ ואכל ׁשעבר ּומי .ְֲִֵֶַַַַָָָ
ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָלֹוקה.

ְִָּפסחים.
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קיי xii` f"iÎf"h ycew zayÎiyiy - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּפסחים ּובגמרא חמץ(gk:)חמץ. לאֹוכל "מּנין : ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָֹמּׁשׁש

וׁשם חמץ". עליו לאֿתאכל אמרּו:(c:)ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַָָָָָֹֹ
מיהא עלמא zehiyd)"ּדכּלי lkl ,mxa)חמץ ְְִֵֵָָָָֻ

ּולמעלה ׁשעֹות jli`e)מּׁשׁש ziriay dry) ְְִֵַָָ
ּכלֿהּנסחאֹות לׁשֹון מצאנּו ּכ ְְְְַַָָָָָָֻּדאֹוריתא".

וׁשם הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו (a:)הּמדּיקֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻ

ׁשּׁשית ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאמרּו
(dzligzn)ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵַַַָָָָָָ

ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע ּדלא minkgהיכי epwz) ְְְְִִֵֵַַָָָ
on xeqi` icil ribdl `ly ick dxzi dwgxd

(dxezd- חצֹות אחר חמץ ואכל ׁשעבר ּומי .ְֲִֵֶַַַַָָָ
ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָלֹוקה.

ְִָּפסחים.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc zegpn(iriax meil)

ezrc dlhay mixne` oi`e ,dfk ote`a lek`l mc` ipa jxc oi`y it
yi rwxwl xaegna dnexz lke`d iabl s` ,ok m`e ,mc` lk lv`
ipa jxc oi`y it lr s` ,dnexz zlik` meyn aiigziy ,ok xnel

ok zeyrl mc`.
xac :`xnbd zvxznéëä éìëàc éLðéà éãéáò Leìzmiieyr - ¨£¦¦¦§¥§¨§¦¨¦

,rwxwd on yelzd xac lek`l miyp`jeza `edy dfk ote`a s`
micbad `nhne `nhpe dlik` mW dfa yi ok lre ,serd ly eirn¥

cnerd xac la` ,eilryøaeçîarwxwléìëàc éLðéà éãéáò àì ¦§¨Ÿ£¦¦¦§¥§¨§¦
lk lv` ezrc dlha lke`d jkitle ,elke`l miieyr miyp` oi` -

.xehte mc`
:aewp epi`y uivra mi`lk iabl oic d`ian `xnbdéîBéáè áø øîà̈©©©§¥

,ìàeîL øîà àðñé÷ øamc`áe÷ð BðéàL õéöòa íéàìk òøBfä- ©¦§¨¨©§¥©¥©¦§©¦§¨¦¤¥¨
,ezizgza awp ea oi`yøeñàxeqi` dfa oi`y s` ,opaxcn ok zeyrl ¨

.dxezd on drixf
øétL ïðaøcî úecøî úkî ä÷Bì ïðéòîLà éà àîìLa ,ééaà øîà̈©©©¥¦§¨¨¦©§§¦©¤©©©§¦§©¨¨©¦
rxefdy ,yecig eprinyn did m` ahid miayein eid l`eny ixac -

,minkg ixacn zecxn zkn dwel aewp epi`y uivra mi`lkàlà¤¨
y df oicøeñà,aewp epi`y uivra mi`lk rexflïì òîLî à÷ éàî ¨©¨©§©¨

,dfa eprinyn `ed yecig dn -äòéøæ àéåä ïðaøcîcezpeek m` - §¦§©¨¨¨§¨§¦¨
,aewp epi`y uivra s` drixf mW yi opaxcny eprinydlàðéðz- ¥§¦¨

i`nc zkqna df oic epipy xak ixd(i"n d"t),íøzdnexz yixtd - ¨©
îuivra lcbd oä ìò áe÷ð BðéàMuivra lcb,áe÷pef ixdäîeøz ¦¤¥¨©©¨§¨

,minkg ixacnøBæçéåíBøúéåxacn aewp uivra lcbd lr zipy §©£§¦§

.ef dyxtd dlg `l dxezd ony oeik ,rwxwa e` aewp uivra lcbd
epi`y uivra lcbd lr dnexz dlg opaxcny my x`azpe xg`ne

.aiig aewp epi`y uivra mi`lk rxefdy jkn cenll yi ,aewp

äðùî
.ycge dlg oiprl obc ipin zyng oica zwqer ef dpyn

elà éøä ,ïBôéMäå ìòeL úìBaéMäå ïéîñekäå ïéøBòOäå ïéhéçä©¦¦§©§¦§©§¦§©¦¤¨§©¦£¥¥
a ïéáéiçzyxtdälç,mdn ziyrpd dqird oníò äæ ïéôøèöîe ©¨¦§©¨¦§¨§¦¤¦

äæ.dlg zyxtd aeigl yxcpd xeriyl ¤
çñtä éðôlî Lãça íéøeñàådycgd d`eazd on lek`l xeq` - ©£¦¤¨¨¦¦§¥©¤©

,gqtd bga xnerd z`ad cr el` mipinn ziyrpdéðôlî øBö÷lîe¦¦§¦¦§¥
øîBòäcr el` mipinn dlcbd d`eazd z` xevwl xeq` oke - ¨¤
xnerl.

eLéøLä íàrwxwa el` mipinïøézî øîBòä ,øîBòì íãB÷ ¦¦§¦¤¨¤¨¤©¦¨
,dlik`aåàì íàå,xnerl mcew eyixyd `l m` -ïéøeñàmdãò §¦¨£¦©

.àaä øîBòä àáiL¤¨Ÿ¨¤©¨

àøîâ
:el` mipin md dn zyxtnd `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨

ïéîñekníéhéç ïéîeli`e ,odïBôéLå ìòeL úìBaéLnïéøBòN ïéî §¦¦¦¦¦¤¨§¦¦§¦
od.

ïéîñekmpeyla `xwpd oind od - §¦
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המשך ביאור למסכת מנחות ליום רביעי עמ' א



יום ראשון י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקיב

ביאורים למסכת סוטה דף כו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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יום ראשון י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
       

     
          

             
          

           
             
             

 
           

        
        

    
         

            
         

           
       

         
            
         

     
          

          
        

         
            

            
          

        
           

             
      

         
         

         
            

         
            

      
           

        
         

         
          

   
           

          
       

        
      

       
          

          
           

        
         

          
     

         
          

          
        
         

          
            

         
          

       
         

          
         

           
         

           
         

         
       

           
      

         
          

    
          

            
  

        
         

          
           

        
       

           
   

         
          
           

           
       

           
           

    
        
          

           
        

       
        

        
        

            
            

        
       

           









































































































































































































































המשך בעמוד ככ



יום שני י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקטז

ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
          

           
           

         
           

           
         

        
         

   
       

          
          

          
         


          

         
        

          
          
          


        

           
           

       
         

          
            

            
          

          
         

        
          

         
        

          
     

       
       

       
         

         
       

         
        

         
           
          

       
          

     
         

          
          

          
           

          
           

        
        

       


          
   

         
       

          
        

         
         





















































































































































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc zegpn(iriax meil)

y ,epipy day ,dxn`p `ideLéøLä íàmirxfdøîBòì íãB÷ ¦¦§¦¤¨¤
.ïøézî øîBòä,ewlgp df oic lreéàîdpynd ixac zpeek `id ¨¤©¦¨©

eyixydy,øîà äðBé éaø .øîBòì íãB÷`id dpynd zpeek ¤¨¤©¦¨¨©
eyixydy mirxfd lk z` xizn xnerdy,øîBòä úàáä íãB÷¤£¨©¨¤

.ezxivw zrya eyixyd `l oiicr m` elit`àcáæ øa éñBé éaø©¦¥©©§¨
,øîBàeyixydy el` z` wx xizn xnerdy `id dpynd zpeek ¥

,øîBòä úøéö÷ íãB÷s` ,ezxivw xg`l eyixyd m` la` ¤§¦©¨¤
ly xnerd cr dlik`a mixzip md oi` ,ez`ad mcew eyixydy

.d`ad dpyd
:okl mcewn yxypd z` xizn xnerdy mircei oipn zxxan `xnbd

øæòìà éaø déì øîà̈©¥©¦¤§¨¨
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המשך ביאור למסכת מנחות ליום רביעי עמ' ב
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc zegpn(iriax meil)

y ,epipy day ,dxn`p `ideLéøLä íàmirxfdøîBòì íãB÷ ¦¦§¦¤¨¤
.ïøézî øîBòä,ewlgp df oic lreéàîdpynd ixac zpeek `id ¨¤©¦¨©

eyixydy,øîà äðBé éaø .øîBòì íãB÷`id dpynd zpeek ¤¨¤©¦¨¨©
eyixydy mirxfd lk z` xizn xnerdy,øîBòä úàáä íãB÷¤£¨©¨¤

.ezxivw zrya eyixyd `l oiicr m` elit`àcáæ øa éñBé éaø©¦¥©©§¨
,øîBàeyixydy el` z` wx xizn xnerdy `id dpynd zpeek ¥

,øîBòä úøéö÷ íãB÷s` ,ezxivw xg`l eyixyd m` la` ¤§¦©¨¤
ly xnerd cr dlik`a mixzip md oi` ,ez`ad mcew eyixydy

.d`ad dpyd
:okl mcewn yxypd z` xizn xnerdy mircei oipn zxxan `xnbd

øæòìà éaø déì øîà̈©¥©¦¤§¨¨
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

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

:`xnbd zxxaneçéî àìå eçéî øîàc déì úòîL ïàîon in - ©¨§©¥§¨©¦§Ÿ¦
,'mcia egin `l' oeylae 'mcia egin' oeyla hwpy zrny mi`pzd

,dpynd dhwpy itkäãeäé éaø`ziixaa df oeyla hwpy ,`ed ©¦§¨
mixvew egixi iyp`y dpyna x`eand oicdy xnel yi jkitle ,oldl
.exn`y `ed dcedi iax ,minkg oevxa `ly miycebe minkg oevxa

:`xnbd dywn,äãeäé éaø øáñådyäøéö÷xnerd mcewéLðàc §¨©©¦§¨§¦¨§©§¥
Bçéøé,egixi iyp` da ebdpy -éàåä íéîëç ïBöøaoevxa dzid - §¥¦§£¨¦£©

,minkgàéðz àäåef dxivwy xaeq `edy `ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
,`ziixaa minkg epy jky ,minkg oevxa `ly dzidíéøác äML¦¨§¨¦

ìL ,Bçéøé éLðà eNòäLeid mdnìLe ,íéîëç ïBöøaäLeid mdn ¨©§¥§¥§Ÿ¨¦§£¨¦§Ÿ¨
elàå .íéîëç ïBöøa àlLmixacd zyely od.íéîëç ïBöøaL ¤Ÿ¦§£¨¦§¥¤¦§£¨¦

,cg`dïéáékøîeid,íéì÷cjynaíBiä ìk,oqipa xyr drax` ly ©§¦¦§¨¦¨©
eid mixeaqy itl ,jli`e zevgn dk`ln ziiyra `ed xeq`y s`

,ipyd .daeyg dk`ln ef oi`yïéëøBëåeidúàz`ixw,òîL §§¦¤§©
rny' zxin`a miwiqtn eid `ly ,epiidcoia geix ozil 'l`xyi

zeaizd,iyilyd .ïéøöB÷åmz`eaz z` eid.øîBòä éðôìzyelye §§¦¦§¥¨¤
el` mixacíéîëç ïBöøa.miyer eid ¦§£¨¦

elàåmiyer eidy mixacd zyely md.íéîëç ïBöøa àlL,cg`d §¥¤Ÿ¦§£¨¦

ïéLãBbmz`eaz z` eid.øîBòä éðôì,ipydïéøézîemnvrl eid §¦¦§¥¨¤©¦¦
on zepdilúBiæîb[mitpr-]ìLivrìL ,Lc÷äurìLå áeøçur ©§¦¤¤§¥¤¨§¤
.äî÷L,iyilydïéöøBôeeid,ïäéúBñcøôáe ïäéúBpâa úBöøt ¦§¨§¦§¨§¦¥¤§©§§¥¤

ick ,mda qpkdl miiprd elkeiyøLð ìéëàäì[mixyep zexit-] §©£¦§¨
,úøBvá éðLa íéiðòìs` ok miyer eide.íéáBè íéîéáe úBúaLa ¨£¦¦¦§¥©¤§©¨§¨¦¦

el`.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
äãeäé éaø Bì øîà,xi`n iaxlíàmipey`xd mixacd zyely z` ¨©©¦§¨¦
ïä íéîëç ïBöøaeidìk eäé ,ïéNBòd ipaíãàzeidl mi`yxïéNBò ¦§£¨¦¥¦§¨¨¨¦

àlà .ïkz`elàå elà,mipexg`d zyelye mipey`xd zyely - ¥¤¨¥¨¥
miyer egixi iyp` eidìL ìòå ,íéîëç ïBöøa àlLäLmkezn ¤Ÿ¦§£¨¦§©§Ÿ¨

eçéîminkg,íãéa,oicd xwirn md mixeq`y itlìL ìòåäL ¦§¨¨§©§Ÿ¨
mixg`,íãéa eçéî àì.dxifb meyn `l` mpi`y Ÿ¦§¨¨
elàåmixacd zyely mdeçéî àlLminkgíãéa,egixi iyp` ly §¥¤Ÿ¦§¨¨

,cg`d .mdiyrnl minikqn eid `ly s`íBiä ìk íéì÷c ïéáékøî©§¦¦§¨¦¨©
,ipyd .oqipa xyr drax` lyïéëøBëåeidúàz`ixwòîL`la §§¦¤§©

,iyilyd .zeaizd oia geix ozilïéLãBâå ïéøöB÷åmz`eaz z` eid §§¦§§¦
.øîBòä éðôì¦§¥¨¤

elàåmixacd zyely mdíãéa eçénL,minkg §¥¤¦§¨¨
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קיט יום שני י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
             

           
         

            
    

          
         

         
         

  

   

           
             
       

    
          

           
      
        

      
         
        

        
        


           

        
         

        
       

     
            

          
          

         


          
          

         
         

       
         

          
          

       
           

         
        

        
         

          
          

         
            

         
            

           
            

          
           
           
         

            
          

             
          

      
 

        
         

   









































































































































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

:`xnbd zxxaneçéî àìå eçéî øîàc déì úòîL ïàîon in - ©¨§©¥§¨©¦§Ÿ¦
,'mcia egin `l' oeylae 'mcia egin' oeyla hwpy zrny mi`pzd

,dpynd dhwpy itkäãeäé éaø`ziixaa df oeyla hwpy ,`ed ©¦§¨
mixvew egixi iyp`y dpyna x`eand oicdy xnel yi jkitle ,oldl
.exn`y `ed dcedi iax ,minkg oevxa `ly miycebe minkg oevxa

:`xnbd dywn,äãeäé éaø øáñådyäøéö÷xnerd mcewéLðàc §¨©©¦§¨§¦¨§©§¥
Bçéøé,egixi iyp` da ebdpy -éàåä íéîëç ïBöøaoevxa dzid - §¥¦§£¨¦£©

,minkgàéðz àäåef dxivwy xaeq `edy `ziixaa epipy ixde - §¨©§¨
,`ziixaa minkg epy jky ,minkg oevxa `ly dzidíéøác äML¦¨§¨¦

ìL ,Bçéøé éLðà eNòäLeid mdnìLe ,íéîëç ïBöøaäLeid mdn ¨©§¥§¥§Ÿ¨¦§£¨¦§Ÿ¨
elàå .íéîëç ïBöøa àlLmixacd zyely od.íéîëç ïBöøaL ¤Ÿ¦§£¨¦§¥¤¦§£¨¦

,cg`dïéáékøîeid,íéì÷cjynaíBiä ìk,oqipa xyr drax` ly ©§¦¦§¨¦¨©
eid mixeaqy itl ,jli`e zevgn dk`ln ziiyra `ed xeq`y s`

,ipyd .daeyg dk`ln ef oi`yïéëøBëåeidúàz`ixw,òîL §§¦¤§©
rny' zxin`a miwiqtn eid `ly ,epiidcoia geix ozil 'l`xyi

zeaizd,iyilyd .ïéøöB÷åmz`eaz z` eid.øîBòä éðôìzyelye §§¦¦§¥¨¤
el` mixacíéîëç ïBöøa.miyer eid ¦§£¨¦

elàåmiyer eidy mixacd zyely md.íéîëç ïBöøa àlL,cg`d §¥¤Ÿ¦§£¨¦

ïéLãBbmz`eaz z` eid.øîBòä éðôì,ipydïéøézîemnvrl eid §¦¦§¥¨¤©¦¦
on zepdilúBiæîb[mitpr-]ìLivrìL ,Lc÷äurìLå áeøçur ©§¦¤¤§¥¤¨§¤
.äî÷L,iyilydïéöøBôeeid,ïäéúBñcøôáe ïäéúBpâa úBöøt ¦§¨§¦§¨§¦¥¤§©§§¥¤

ick ,mda qpkdl miiprd elkeiyøLð ìéëàäì[mixyep zexit-] §©£¦§¨
,úøBvá éðLa íéiðòìs` ok miyer eide.íéáBè íéîéáe úBúaLa ¨£¦¦¦§¥©¤§©¨§¨¦¦

el`.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
äãeäé éaø Bì øîà,xi`n iaxlíàmipey`xd mixacd zyely z` ¨©©¦§¨¦
ïä íéîëç ïBöøaeidìk eäé ,ïéNBòd ipaíãàzeidl mi`yxïéNBò ¦§£¨¦¥¦§¨¨¨¦

àlà .ïkz`elàå elà,mipexg`d zyelye mipey`xd zyely - ¥¤¨¥¨¥
miyer egixi iyp` eidìL ìòå ,íéîëç ïBöøa àlLäLmkezn ¤Ÿ¦§£¨¦§©§Ÿ¨

eçéîminkg,íãéa,oicd xwirn md mixeq`y itlìL ìòåäL ¦§¨¨§©§Ÿ¨
mixg`,íãéa eçéî àì.dxifb meyn `l` mpi`y Ÿ¦§¨¨
elàåmixacd zyely mdeçéî àlLminkgíãéa,egixi iyp` ly §¥¤Ÿ¦§¨¨

,cg`d .mdiyrnl minikqn eid `ly s`íBiä ìk íéì÷c ïéáékøî©§¦¦§¨¦¨©
,ipyd .oqipa xyr drax` lyïéëøBëåeidúàz`ixwòîL`la §§¦¤§©

,iyilyd .zeaizd oia geix ozilïéLãBâå ïéøöB÷åmz`eaz z` eid §§¦§§¦
.øîBòä éðôì¦§¥¨¤

elàåmixacd zyely mdíãéa eçénL,minkg §¥¤¦§¨¨
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המשך ביאור למסכת מנחות ליום חמישי עמ' א



יום שלישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרקכ

ביאורים למסכת סוטה דף כח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
             

        
             

          
         

        
          


      
         

         
       

      
      

   
        

        
         


       

        
         

       
       

        
        

        


        
          

          
         

        
         

        
    

         
           

       
        

         
        

        
         

          
       

           
            

           
           

          
        

        
          

        
        

          
         

        
        

          
      

       
     

      
        

          
         

        
     

        


        
          

        
        

           
            

 
       

         
           

           
           

            
       











































































































































































      

          
           

            
         

    
     

     
      

    
     
      

      

      
     
     
      
      
    

      
    

    
     

    
      
      
     
     

     
     

     
     

     
   

      
     

     
     

     
     

    
    
      
      

      
      

     
     
      
     
      

    
       
     
     

     
      

     
      

     
      

      
           
            

 


































































































































           
           

         
          
    
       
      
      
      
      
      
     
     

    
     

    
      
      
      
      
       
       
       
      
      

  
     

    
       
      
       
    
      
     
       
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
      
     

     
      
      
       
     
     
       
           
            

    


































































































































          
    

        
       
       
        
       
      
       
      
       
      
     
      
       
      
       
        
       
       
       
        
        
         
       
        

         
        
        
       
        
       
         

       
      
        
      
       
       
       
       

         
        
       

























































































             

           
        

         
           

          
         

         
         

          
        

       

           
    

        
            

           
         

            
          

        
    











































המשך ביאור למס' סוטה ליום ששה ועשרים לעומר עמ' ב



קכי
      

          
           

            
         

    
     

     
      

    
     
      

      

      
     
     
      
      
    

      
    

    
     

    
      
      
     
     

     
     

     
     

     
   

      
     

     
     

     
     

    
    
      
      

      
      

     
     
      
     
      

    
       
     
     

     
      

     
      

     
      

      
           
            

 


































































































































           
           

         
          
    
       
      
      
      
      
      
     
     

    
     

    
      
      
      
      
       
       
       
      
      

  
     

    
       
      
       
    
      
     
       
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
      
     

     
      
      
       
     
     
       
           
            

    


































































































































          
    

        
       
       
        
       
      
       
      
       
      
     
      
       
      
       
        
       
       
       
        
        
         
       
        

         
        
        
       
        
       
         

       
      
        
      
       
       
       
       

         
        
       

























































































סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר



קכב
      

           
           

            
               

       
      

    
    

     
     

    
      
     
      

     
     
            

       






































          
          
           
           

      
       
      
      
      
      
      
      
      
       
    
     

           
            
               

                             
                              

                           
                       

                       
                          
                            
                           
                           
                         
                          
                         
                         
                            
                           
                           
                         

                          
                           
                            
                             
                       
                          
                           
                      
                          
                             
                               
                               
                                

                            
                           
                          

                       
                           

                          
                           

   




















































































































        
         
          
        
         
        
        
       



















סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר



קכג יום שלישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
         

           
         

        
          

           
          

          
          

  
          

          
        

           
         

 
         
          
         

        
       

           
          

         
           

   
       

























































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc zegpn(iying meil)

,ok yxtl okzi `l ixd ,dxivw dpi` mc` jxevl zgyl dxivw mby
éàpz àúìz eäì eåä ,ïk íàc,mi`pz zehiy yly dpyna eidi - §¦¥¨§§¨¨©¨¥

lik`dle zgyl xevwl xzeny xaeqd `nw `pz zhiy ,zg`d
`l` xevwl xzed `ly xaeqd dcedi iax zhiy ,zipyd ,dndal
f` mpn` ,dlecib yilyl d`eazd dribdy mcew ligzd ok m`
xaeqd oerny iax zhiy ,ziyilyd ,mc` jxevl elit` xevwl xzen
.yily d`eazd d`iady xg`l elit` ,mc` jxevl xevwl xzeny
i`e ,`nw `pz ixac lr welgl `a dcedi iaxy `vnp ,jk xn`p m`e

epicia `ed llky itl ,ok xnel xyt`(.dk oixcdpq)dpyy mewn lky
dcedi iax,`nw `pz lr welgl ezpeek oi` 'izni`' oeyla epizpyna

.eixac z` yxtl `l`
mc` jxevl xevwl xizn epi` dcedi iaxy ,xnel jixv gxkda `l`
xi`n iaxy xnel xyt` i` `linne ,cala dnda jxevl `l`
iax zrcy oeik ,epizpyna dcedi iax zhiyk xaeq d`t zkqna
jxevl xvewyk s` dxivw z`xwp dpi` zgyl dxivwy `id xi`n

.mc`
:xg` ote`a xi`n iax zhiy z` `xnbd dcinrn ef `iyew zngne

àúà ék àlà[`a xy`k-]øéàî éaø ,øîà éîéc áøxaeqd ¤¨¦£¨©¦¦¨©©¦¥¦
d`iad `ly onf lk ,dxivw mW dilr oi` mc`l zgyl dxivwy¥

,yily d`eazd,døîà Baø àáé÷ò éaø úhéLadxivwy xaeqd §¦©©¦£¦¨©£¨¨
,yily d`eazd d`iady mcew zgylóàok xvewykìjxev,íãà ©§¨¨

äøéö÷ àéåä àì énð.dxivw mW dilr oi` -ïðúcepipy jky - ©¦Ÿ¨§¨§¦¨¥¦§©
d`t zkqna(a"n b"t),äãN ønðîä,oibexiql edcy xvewd mc` - ©§©¥¨¤

,xnepnk dcyd ok ici lr dyrpe ,dxey gipne dxey xvewBa øéiLå§¦¥

íéçì íéçì÷,mxvew epi`e migld milerabd z` dcya xi`yne - §¨¦©¦
gipdl yi ote` dfi`a mi`pzd ewlgp ,mkxv lk elcb `l oiicry itl

.ef dcya d`t,øîBà àáé÷ò éaøgipdl yiãçàå ãçà ìëì äàt ©¦£¦¨¥¥¨§¨¤¨§¤¨
,dnvr ipta dcyk zipecip dxey lky itl ,dxeye dxey lkl -

,íéøîBà íéîëçåd`t gipnìkä ìò ãçàîlk lr zg` dxeyn - ©£¨¦§¦¥¤¨©©Ÿ
.zg` dcyk oecip lkdy itl ,dcydøîà äãeäé áø øîàå[mya-] §¨©©§¨¨©

àáé÷ò éaø áéiç àì ,ìàeîL,cg`e cg` lkn d`t gipdlàlà §¥Ÿ¦¥©¦£¦¨¤¨
úBéì÷ì ønðîa,zeilw ziiyr jxevl d`eazd z` xvewy ote`a - ¦§©¥¦§¨

,yily d`iad `l oiicry ,epiidcøöBàì ønðîa ìáàxy`k j` - £¨¦§©¥§¨
,xve`a dgipdl zpn lr dxvewe ,dkxv lk d`eazd dlyazpàì- Ÿ

cg`n d`t gipny minkg ixacl `aiwr iax dcen `l` ,ok oicd oi`
.lkd lr

mcew d`eaz zxivwy `aiwr iax xaeqy ,l`eny ixacn x`ean
xaeq ef dhiyke ,dxivw mW dilr oi` mc` jxevl yily d`iady¥
xvew m` elit` wiqtn zgyl xvewdy xne` `ed ok lre ,xi`n iax

.yily d`eazd d`iady mcew xvewyk ,mc` jxevl
:df xe`ia lr dywn `xnbdéðéà,ok xnel xyt` ike -ék àäå ¥¦§¨¦

àúà`a xy`k ixde -øîà ïéáømyaéaø äéä áéiçî ,ïðçBé éaø £¨¨¦¨©©¦¨¨§©¥¨¨©¦
àáé÷òdxeye dxey lkn d`t oziløöBàì ønðîa óàmc`a s` - £¦¨©¦§©¥§¨

ef dhiyle ,xve`a dgipdl ick dkxv lk dlyazpy d`eaz xvewd
dxivw mW dilr oi` mc` jxevl zgyl dxivwy `aiwr iax xaeq¥

yt` cvik ,ok m`e ,dkxv lk dlyazp m` s`zhiy z` cinrdl x
d`iad m`y `id xi`n iax zrc ixd ,`aiwr iaxk xi`n iax

.dxivw mW dilr yi yily d`eazd¥
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המשך ביאור למסכת מנחות ליום חמישי עמ' ב

אגרות קודש

]י' אייר תשי"ח[

... ומובן וגם פשוט, שכיון שזכה שהשגחה העליונה העמידתו על חלק היפה, עבודה בחינוך הכשר 

על טהרת הקדש, המקרב לב התלמידים לאבינו שבשמים, בודאי שזהו מברר ומזכך ומעלה מדרגא לדרגא 

התלמיד והמתחנך ומוסיף בהצלחתו של המחנך והמלמד בעצמו, וכמו כל עניני האדם, שעל כל אדם נאמר 

בכל דרכיך דעהו, הרי גם זה צ"ל בשמחה וטוב לבב, שהרי ציווי השי"ת הוא קיום התורה והמצוה וגם 

בכל דרכיך דעהו, וק"ל.



יום רביעי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרקכד

ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

        
           

           
           

         
       

        
        

         
         

          
        

       
     

       
    

    
        

       
        

           
         
          

         
       

          
           

         
         

          
     

          
           

 

           
        

          
           

       
         

          
           

          
       

         
      

        
       

        
        

           
            
             

  
           

           
           

          
       

        
         

         
       

     
           

       
            

         









































































































































      

            
           

             
            

      
      
     
      

       
     

     
     

     
      
      
      
     
    
    

     
      
     
    
     
    
      
     
      

   
      
       
      
       

     
      
     

       
      
      
      
       

            
             

            
             

         
         

          
         

                          
                    









































































































            
          
             
           
       
       
     
     
     
      
     
     
    
      
      
       

   
       
     

      
       
      
       
      
        
      
      
     
      
     
      
      
       
      
     
      
     
       
      
      
     
           
             
              
            
              
           

     


































































































          
         
        
       
       

       
        

       
        
        
         
           
        
          
         
         
         
          

         
       

        
         
          
           
        
       
       

























































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc zegpn(ycew zay meil)

:`xnbd daiynàîéà úéòaéàef `ziixay xnel lkez dvxz m` ± ¦¨¥¥¨
kàîéà úéòaéàå ,éìéìbä éñBé éaøxnel lkez dvxz m`e ± ©¦¥©§¦¦§¦¨¥¥¨

k ef `ziixay,éìéìbä éñBé éaø àîéà úéòaéà .àáé÷ò éaøeénñ ©¦£¦¨¦¨¥¥¨©¦¥©§¦¦©¥
ïéé àéääîzaiz z` lirl `ziixaa ililbd iqei iax ixacn xqd ± ¥©¦©¦

`l zn`ae dpeale zeter wx daxny eixaca qexbl yiy xnelk ,'oii'
.oii daix,àáé÷ò éaø àîéà úéòaéàå`aiwr iaxy lirl x`eanke §¦¨¥¥¨©¦£¦¨

daxn,dzøéáç ìëå äìBòepiidc ,dil` delpd lke xnelk ¨§¨£¤§¨
.dlerd mr mi`ad mikqpd z` iebd on milawny

:dpyna epipy['åëå] íéðäk ìL àèBç úçðî øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¦§©¥¤Ÿ£¦
wleg oerny iax .onvrl miaxw miixiye envrl axw unewe ,zvnwp
dpi`y ,odk zgpn x`y oick dpicy xaeqd ,`nw `pz lr jka

.gafnd iab lr dlek ztxyp `l` ,zlk`p dpi`e zvnwp
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî.el` mixac mi`pzd ecnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiynïðaø eðúc`heg zgpn iabl xn`p ,`ziixaa`xwie) §¨©¨¨

(bi d,'äçðnk ïäkì äúéäå'minkg eyxceäøLk dúãBáò àäzL §¨§¨©Ÿ¥©¦§¨¤§¥£¨¨§¥¨
Ba,weqtd yxcp jke ,envr ly oaxwd z` aixwdl odkd lekiy -

,'dgpnk' didz ,odk ly `id `heg zgpnd m` xnelk 'odkl dzide'
zxxan .envra daixwdl lekiy ,dacp zgpn x`y lkk epiidc

:`ziixadøîBà äzàoiprl yxcp df weqtydúãBáò àäzL ©¨¥¤§¥£¨¨
Bðéà Bà ,Ba äøLk,df oiprl yxcp epi` df weqty xn`z `ny - §¥¨¥

àlàyxcpøézäìixiiyíéðäk ìL àèBç úçðîixiiyk ,dlik`a ¤¨§©¦¦§©¥¤Ÿ£¦
m` epiidc 'odkl dzide' ,weqtd yxci jke ,l`xyi ly `heg zgpn

,l`xyi ly 'dgpnk' dpic `di ,ef dgpn `iad odkäîedfi`ae - ¨
zegpníéi÷î éðà`weqtd z(fh e my)äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå' £¦§©¥§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤

,'ìëàú àìa,Búáãð úçðîacpzn odky zegpnd x`y lk ,xnelk Ÿ¥¨¥¦§©¦§¨
,lilk zxhwp `id ixdìáàzgpnBúáBçaiig `edy dgpn - £¨¨

,`heg zgpn epiidc d`iadl.úìëàð àäz:`ziixad daiyn §¥¤¡¤¤
,'äçðnk ïäkì äúéäå' øîBì ãeîìz`id weqtd zernyne ©§©§¨§¨©Ÿ¥©¦§¨

e ,envr odk zgpnl dpeekdyBúáãp äî ,Búáãðì BúáBç Léwî©¦¨§¦§¨©¦§¨
úìëàð dðéà,zvnwp dpi`e,'didz lilk' da xn`p ixdyóà ¥¨¤¡¤¤©

úìëàð dðéà BúáBç.zvnwp dpi`e ¨¥¨¤¡¤¤
:oerny iax zyxc z` d`iane dkiynn `ziixadïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§

,`nw `pzl,'Búçðîk' ïäkì äúéäå øîàð éëårnyn didiy §¦¤¡©§¨§¨©Ÿ¥§¦§¨
,ezacpl ezaeg yiwny,'äçðnk' àlà øîàð àì àìäåoi` ok m` ©£ŸŸ¤¡©¤¨©¦§¨

,envr ly 'dgpnk' yexcl gxkdàlà,aezkd z` yexcl yi jk ¤¨
Léwäì§©¦
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המשך ביאור למסכת מנחות ליום שבת כודש עמ' ב



קכה
      

            
           

             
            

      
      
     
      

       
     

     
     

     
      
      
      
     
    
    

     
      
     
    
     
    
      
     
      

   
      
       
      
       

     
      
     

       
      
      
      
       

            
             

            
             

         
         

          
         

                          
                    









































































































            
          
             
           
       
       
     
     
     
      
     
     
    
      
      
       

   
       
     

      
       
      
       
      
        
      
      
     
      
     
      
      
       
      
     
      
     
       
      
      
     
           
             
              
            
              
           

     


































































































          
         
        
       
       

       
        

       
        
        
         
           
        
          
         
         
         
          

         
       

        
         
          
           
        
       
       

























































סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

          
    

        
            

        
          

            
  

       
            

           
      

           
            

          
            

           
           

       
         

    
           

            
           

           
          

         
          

          
      
        

           
          
          

         
         

   
       

         

      
         

   
             

         
       

       
            

         
          

          
         

          
        

          
         

          
         

          
     

         
      

          
            

         
           

          
        

          
         

          
           

          
          

       
         
         

       



























































































































































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zegpn(ipy meil)

la` ,dycgd d`eazd on okl mcew lek`l `le ,xnerd zaxwd
meid xi`dy mcew lke`y ina `l` xn`p `l e`ld.

y epizpyna epipy ixde :dywne `xnbd dayøzeä øîBòä áøwMî¦¤¨©¨¤©
dãiî Lãç.elke`l did xeq` okl mcewy jkn rnyne ,dlik`a ¨¨¦¨

:`xnbd zvxznäåöîìmcewn lke`dy dzpeek oi` epizpyn s` - §¦§¨
.xnerd zaxwd cr oizndl devn yiy `l` ,e`la xaer okl

epipy ixde :dywne `xnbd day(a"r oldl)yøézî äéä øîBòäz` ¨¤¨¨©¦

dycgd d`eazd zlik`å ,äðéãnaeli`íçlä ézLzxvra mi`ad ©§¦¨§§¥©¤¤
ycgd z`ad z` mixizn eid,Lc÷na`iadl mixizn eidy ,xnelk ©¦§¨

dpynd ixacn rnyne .dycgd d`eazd on zegpn jli`e myn
zvxzn .dycgd d`eazd on lek`l xeq` xnerd z`ad mcewy

:`xnbdäåöîìdlik`d z` e`la xeq`l dzpeek oi` ef dpyn s` - §¦§¨
xaer epi` meid xi`dy dryn lke`d `l` ,xnerd z`ad mcew
.xnerd zaxwd zry cr oizndl xaca yi devn mewn lkne ,e`la
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קכז יום רביעי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

          
    

        
            

        
          

            
  

       
            

           
      

           
            

          
            

           
           

       
         

    
           

            
           

           
          

         
          

          
      
        

           
          
          

         
         

   
       

         

      
         

   
             

         
       

       
            

         
          

          
         

          
        

          
         

          
         

          
     

         
      

          
            

         
           

          
        

          
         

          
           

          
          

       
         
         

       



























































































































































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zegpn(ipy meil)

la` ,dycgd d`eazd on okl mcew lek`l `le ,xnerd zaxwd
meid xi`dy mcew lke`y ina `l` xn`p `l e`ld.

y epizpyna epipy ixde :dywne `xnbd dayøzeä øîBòä áøwMî¦¤¨©¨¤©
dãiî Lãç.elke`l did xeq` okl mcewy jkn rnyne ,dlik`a ¨¨¦¨

:`xnbd zvxznäåöîìmcewn lke`dy dzpeek oi` epizpyn s` - §¦§¨
.xnerd zaxwd cr oizndl devn yiy `l` ,e`la xaer okl

epipy ixde :dywne `xnbd day(a"r oldl)yøézî äéä øîBòäz` ¨¤¨¨©¦

dycgd d`eazd zlik`å ,äðéãnaeli`íçlä ézLzxvra mi`ad ©§¦¨§§¥©¤¤
ycgd z`ad z` mixizn eid,Lc÷na`iadl mixizn eidy ,xnelk ©¦§¨

dpynd ixacn rnyne .dycgd d`eazd on zegpn jli`e myn
zvxzn .dycgd d`eazd on lek`l xeq` xnerd z`ad mcewy

:`xnbdäåöîìdlik`d z` e`la xeq`l dzpeek oi` ef dpyn s` - §¦§¨
xaer epi` meid xi`dy dryn lke`d `l` ,xnerd z`ad mcew
.xnerd zaxwd zry cr oizndl xaca yi devn mewn lkne ,e`la
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המשך ביאור למסכת מנחות ליום שני עמ' א



יום חמישי ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמרקכח

ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
         

           
        

            
         

          
            

         
         

          
           
           
            
          
             
          

          
     

          
           

         
       

       
         

   
         

           
          

         
         

        
           

          
        

         
      

         
       

        
         

        
          

          
         

         
          

             
           

        
      

         
        

      
         

        
        

         
 

         
        

          
        

         
     
      

      
     

          
 













































































































































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc zegpn(ycew zay meil)

xn`py dn :yexcl `ziixad dkiynn,'íîLà ìëì'`aúBaøì §¨£¨¨§©
øéæð íLàligzne xdhpy xg`l ,`nhpy xifp `iany my` oaxw ± £©¨¦

,ezexifp ini z` ycgn zepnlòøBöî íLàå`iany my` oaxw ± ©£©§¨
:`xnbd dywn .mipdkl milk`py ,ezxdhl ipinyd meia rxevnd

déa áéúk àéãäa òøBöî íLàea xn`p yxetna ixd ±(bi ci `xwie), £©§¨§¤§¨§¦¥
.'ïäkì àeä íLàä úàhçk ék'ozip rxevnd ly df my`y epiidc ¦©©¨¨¨¨©Ÿ¥

lkl' weqtdn eyxecl jxev oi` ok m`e ,z`hg oaxw lkk odkl
,'rxevn my`e' `ziixaa qexbl oi` ok` :`xnbd daiyn .'mny`

àlà,qexbl yi,òøBöî íLàk øéæð íLà úBaøìmy`y myky ¤¨§©£©¨¦©£©§¨
lk`p xifp my` jk ,xkfpd weqta yxcpy itke mipdkl lk`p rxevn
jixv mewn lkn ,my` `xwp `ed mby s`e :`xnbd zx`an .mipdkl
zaiz `la 'mny`' weqta xn`p did m`y itl ,exear cgein ieaix

'lk'àðéîà Czòc à÷ìñy itl ,mipdkl lk`p epi`yà÷ øéLëäì ¨§¨©§¨¨¦¨§©§¦¨
,éúàxifpd lkeiy ick `a `l` ,zeny` x`yk xtkl `a `l xnelk ¨¥

mipdkd eli`e dxdha dycg zexifp ligzdl ez`nehn xdhpy
,dxtkl `ay oaxwn wx milke`ïì òîLî à÷dkxved jkitl ± ¨©§©¨

.mipdkl lk`p ok it lr s`y ,lk' zaizn eprinydl dxezd
:weqtd jynd z` yexcl `ziixad dkiynnìæb äæ ,'eáéLé øLà£¤¨¦¤¤¤

,øbäraype olfbd xtke oic ziaa lfbpd eraze xbd z` lfebdy ©¥
siqene ,lfbpl dlfbd z` aiyny `ed oicd ,dced jk xg`e xwyl
zreay lr my` oaxw `iane ,dlifbd jxrn ziying cer dilr
oxwd z` olfbd el mliyy mcew lfbpd zn m`e .raypy xwyd
`ed m`e ,eiyxeil mlyi miyxei el yiy l`xyi `ed m` ,ynegde
ynegd z`e dlifbd z` mlyny o`k x`ean ,miyxei el oi`y xb

.mipdkl
xn`py dn :yexcl `ziixad dkiynnéðáìe àéä Eì','E,cnln §¦§¨¤

mipdkd melaiwy drynyéðáìe àéä ElL,E,ixnbl jpenn xnelk ¤§¦§¨¤
eléôàoiprl.äMàä úà Ba Lc÷ì £¦§©¥¤¨¦¨

dpc `xnbd ,mipdkl zlk`p miakek icaer zgpny epizpyna epipy
,epizpynn eilr dywne ,miakek icaer inly oiprl `ped ax ixaca

:mi`pz zwelgna iepy epizpyna x`eand oicdy dwiqneáø øîà̈©©
,àðeä¨
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המשך ביאור למסכת מנחות ליום שבת כודש עמ' א



קכט
      

            
            
            

            
     

      
       
      

      
      

     
      

    
     

     
    

      
       

      
      

    
     
     

    
    

    
      

     
      
     

     
      

      
      
      
      

    
            

           
            
           
          

            
              

           
            

         
          

               
             

          
            
           
           
            
            

            
            

          
























































































































          
          
            
           
      
      
    
       

     
      
      
     
       
      
     
    
     
       
       

 
   

     
      
        
      
      
      
     
      
      
     
     
     
    
     
      
       
            
             
            
             
             
             
           
           
            
           
            
             
           
          

            
           
           
            
            
             
           
             
            
                         
                          
                         

                       


































































































































        
   

       
        
        
          
        
         
       
       
        
      
       
        
        
       
        
        

       
      
       
        
       
       
       



















































סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף ל עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc zegpn(ycew zay meil)

xn`py dn :yexcl `ziixad dkiynn,'íîLà ìëì'`aúBaøì §¨£¨¨§©
øéæð íLàligzne xdhpy xg`l ,`nhpy xifp `iany my` oaxw ± £©¨¦

,ezexifp ini z` ycgn zepnlòøBöî íLàå`iany my` oaxw ± ©£©§¨
:`xnbd dywn .mipdkl milk`py ,ezxdhl ipinyd meia rxevnd

déa áéúk àéãäa òøBöî íLàea xn`p yxetna ixd ±(bi ci `xwie), £©§¨§¤§¨§¦¥
.'ïäkì àeä íLàä úàhçk ék'ozip rxevnd ly df my`y epiidc ¦©©¨¨¨¨©Ÿ¥

lkl' weqtdn eyxecl jxev oi` ok m`e ,z`hg oaxw lkk odkl
,'rxevn my`e' `ziixaa qexbl oi` ok` :`xnbd daiyn .'mny`

àlà,qexbl yi,òøBöî íLàk øéæð íLà úBaøìmy`y myky ¤¨§©£©¨¦©£©§¨
lk`p xifp my` jk ,xkfpd weqta yxcpy itke mipdkl lk`p rxevn
jixv mewn lkn ,my` `xwp `ed mby s`e :`xnbd zx`an .mipdkl
zaiz `la 'mny`' weqta xn`p did m`y itl ,exear cgein ieaix

'lk'àðéîà Czòc à÷ìñy itl ,mipdkl lk`p epi`yà÷ øéLëäì ¨§¨©§¨¨¦¨§©§¦¨
,éúàxifpd lkeiy ick `a `l` ,zeny` x`yk xtkl `a `l xnelk ¨¥

mipdkd eli`e dxdha dycg zexifp ligzdl ez`nehn xdhpy
,dxtkl `ay oaxwn wx milke`ïì òîLî à÷dkxved jkitl ± ¨©§©¨

.mipdkl lk`p ok it lr s`y ,lk' zaizn eprinydl dxezd
:weqtd jynd z` yexcl `ziixad dkiynnìæb äæ ,'eáéLé øLà£¤¨¦¤¤¤

,øbäraype olfbd xtke oic ziaa lfbpd eraze xbd z` lfebdy ©¥
siqene ,lfbpl dlfbd z` aiyny `ed oicd ,dced jk xg`e xwyl
zreay lr my` oaxw `iane ,dlifbd jxrn ziying cer dilr
oxwd z` olfbd el mliyy mcew lfbpd zn m`e .raypy xwyd
`ed m`e ,eiyxeil mlyi miyxei el yiy l`xyi `ed m` ,ynegde
ynegd z`e dlifbd z` mlyny o`k x`ean ,miyxei el oi`y xb

.mipdkl
xn`py dn :yexcl `ziixad dkiynnéðáìe àéä Eì','E,cnln §¦§¨¤

mipdkd melaiwy drynyéðáìe àéä ElL,E,ixnbl jpenn xnelk ¤§¦§¨¤
eléôàoiprl.äMàä úà Ba Lc÷ì £¦§©¥¤¨¦¨

dpc `xnbd ,mipdkl zlk`p miakek icaer zgpny epizpyna epipy
,epizpynn eilr dywne ,miakek icaer inly oiprl `ped ax ixaca

:mi`pz zwelgna iepy epizpyna x`eand oicdy dwiqneáø øîà̈©©
,àðeä¨
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף ל עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

zay zkqn ± awri oir

l"fg zecb`a mixeriy jezn

עוֹונֹות לדעּתם ּכי מיתה", "ּבדקי יגרסּו: הּללּו ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָהחכמים
ּבׁשעת ׁשּדוקא לעיל ּכּמבאר הּיֹולדת, את ּבֹודקים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאּלה
למה ּדֹומה ּבנֹוׂשא ּביֹותר. הּׂשטן מקטרג ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָהּלידה

הּסּכין, וחּדּוד הּׁשֹור נפילת ּבמׁשל לעיל, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּׁשהתּבאר
לׁשּנֹות מאׁשר קּים ּבמּצב ּדבר להׁשאיר קל יֹותר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהרּבה

אֹותֹו, ּולתּקן ְֵַַָמּצב
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יום חמישי ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

        
        

        
    

          
         

        
        

          
            
            

         
          

         
          

           
        

           
    

           
        

         
         

        
            

     
         

          
        

         
        
          

          
       

        
        

          
           
         

          
         

   
            
          
           
           
         

         
          

          
            

         
          

           
         

           
           

 
          

         
        
           

          
      

         
          

         
        

          
         

      
           
          
          
          

  
          































































































































































zay zkqn ± awri oir

l"fg zecb`a mixeriy jezn

עוֹונֹות לדעּתם ּכי מיתה", "ּבדקי יגרסּו: הּללּו ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָהחכמים
ּבׁשעת ׁשּדוקא לעיל ּכּמבאר הּיֹולדת, את ּבֹודקים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאּלה
למה ּדֹומה ּבנֹוׂשא ּביֹותר. הּׂשטן מקטרג ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָהּלידה

הּסּכין, וחּדּוד הּׁשֹור נפילת ּבמׁשל לעיל, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּׁשהתּבאר
לׁשּנֹות מאׁשר קּים ּבמּצב ּדבר להׁשאיר קל יֹותר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהרּבה

אֹותֹו, ּולתּקן ְֵַַָמּצב

המשך מעמוד כעב



יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקלב

ביאורים למסכת סוטה דף לא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         

        
   

          
          

          
         

          
         

         
          

          
        

         
         

         
          

         
        

    
       

         
       

     
          

        
         
 

        
        

         


          
          

         
          

          
          

      

   

   
     

        
       

             
         

          
          

        
          

        
           

          
         
          

       
          

            
         

        
        

           
      

       
         

        
       

       
     

          
        

          
          

        
       

     
         

        
          

        
          

          



































































































































































      

      
          

         
         

      
     

      

     
    

      
      

   

   

    
     

     
     

       
     
    
      

     
     

     
      
      
    
      

       

      
   

      
     

      
    

     
    

     
    

     
     
     
      

    
      

     
     

      
    

    
       

    
     

    
     

     
     

          




















































































































            
           
           
             
       
      
      
      

 
   

    
    
        
      
      
       
      
     
      
       
      

      

   

      
    
     
       
     
      
      
     
     
     
    
      
     
      
     
     
      
     
     
     
     
     
     
      
     
     
      
     
     
     
      
     
      
      

   




















































































































       
   

       
         
         
         
       
         
       
         
      
      
       
        
        
       
        

       
        
        
         

        
        

        
        

  

   
      

       
       
       
        
      
       
      
       
      
       
        
       















































































"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc zegpn(ipy meil)

mihgl `l` oey`x `ed oi` mewn lkn ,dycgd d`eazd ly
izy la` ,mci lr exzede dxary dpy ly mgld izy mcew erxfpy

pey`x md ef dpy ly mgldmgld izy xg` erxfpy mihgd lkl mi
dpy ly xnerd ici lr deabl exzed `l oiicry ,dxary dpyd ly
meiae' aezkd ixac miniiwzn jkae ,mgld izy ici lr wx `l` ,ef
o`kn yi di`x dn ok m`e ,'dycg dgpn mkaixwda mixekiad

.mixeryd on `a xnerdy

,mxcqk `ly mixizn mpi` mgld izyy ,xnel jixv gxkda `l`
deabl zexzen opi` dxary dpy ly xii` ycega erxfpy mihigde
mgld izye xnerdy ,`vnpe ,ef dpy ly mgld izy xg` cr
izy eli`e heicdl mxizn xnerdy `l` ,mihgd oze` z` mixizn
mihgd on xnerd z` `iai m` ,dzrne ,deabl oze` mixizn mgld
.'dycg dgpn' mi`xwp mgld izy oi` aey dycgd d`eazd ly

:`xnbd dgecúøáñ éî,dz` xaeq m`d - ¦¨§©

1
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המשך מעמוד כע ביאור למסכת מנחות ליום שני עמ' ב
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף לא עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שישי - מי שקינא דף לא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

      
       

         
        

           
          

           
       

       
       

          
         

         
        

           
        

         
   

        
          

            
          

         
       
      

           
         

         
           

           
          

      
     

           
           

             
           

           
           


         

         
         

      
        

          
        

           
         

         
        

             
           

          
           

         

         
    

          
       

        
         

          
       

         
          

       
      

       
            

       
           

           
           
           

          
          

      
         
          

          
          

            
          
         
          

        
   

        
          

        
          

       
         

        
          

           
           

           
          

        
            
          
        
          

         
           

         
           

           
           

    



































































































































































































































קלה יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

      
       

         
        

           
          

           
       

       
       

          
         

         
        

           
        

         
   

        
          

            
          

         
       
      

           
         

         
           

           
          

      
     

           
           

             
           

           
           


         

         
         

      
        

          
        

           
         

         
        

             
           

          
           

         

         
    

          
       

        
         

          
       

         
          

       
      

       
            

       
           

           
           
           

          
          

      
         
          

          
          

            
          
         
          

        
   

        
          

        
          

       
         

        
          

           
           

           
          

        
            
          
        
          

         
           

         
           

           
           

    



































































































































































































































שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמרקלו

ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
             

          
        

         
        

           
          

          
            

         
           

     
          

         
        

         
         

        
           

         
          

          
          

   

   
         

        
           
          

         
          
          
          

         
         

          
           
          

           
          
          
         

     
      

          
         

        
       

         

          
          

         
         

          
           

         
         
          

 
         

         
         

        
          

       
    

         
       

         
      

          
        

         
  

       
          

        
           

          
          

          
          

          
        

         
       

         
         

     
          

          
       

           
           

          
        

           
          

        



































































































































































































קלז
      

           
             
            
            

     
       

     
      
      
     

      
       
      
     
      
    
      
      
       

     
     

  
     

    
      
       
     



   

      
      

     
      
      
       
     

    
     

     
     
      
     

                          
                     

                      
                      

                   
                     

                     
                      

               
                     

                       
                       

    














































































































           
          
            
             



   

  
    

     
      
       

   
    

    
     
      
      
      
     
      
      
      
      
       

  
















































           

        
         
        
        
        

       

   
        

     
       

      
       
       

         
         

       
         

              
               
              
                
              
             
             
               
              
              

               


























































סוטה. פרק שישי - מי שקינא דף לב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

        
        

        
       

   
          

        
         

          
        

          
         

           
           

           
          

          
        

          
          
           

           
          

          
            

  
       

      
          

         
            

         
          

         
        

        
        

       
          

         
          

          
   

           
           

          
        

          
          

          
          
          

         
            

        
        

           
           
          
          

           
          

           
         

         
          

          
          

       
           

          
         

        
     

        
         

        
          

         
       

            
        

       
          

         
          

         
         

          
          

        
           

  
       

        
 

         
       
       

        
        

      
          

         
        

           
         

         
         

       
         

        
          

       
        

      
         

         
         

   



















































































































































































































































aקמ wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyahkÎfh

æèøLà íéøvä ú÷ìç àeää íB÷nì àø÷iå åcçé eìtiå eäòø ãöa Baøçå eäòø Làøa | Léà e÷æçiå©©£¦¹¦´§´Ÿ¥¥À§©§Æ§©´¥¥½©¦§−©§¨®©¦§¨Æ©¨´©½¤§©¬©ª¦−£¤¬
:ïBòáâaæéâpiå àeää íBia ãàî-ãò äL÷ äîçìnä éäzå:ãåã éãáò éðôì ìàøNé éLðàå øðáà ó §¦§©§¦¯©¦§¨¨²¨¨¬©§−Ÿ©´©®©¦µ̈¤©§¥Æ§©§¥´¦§¨¥½¦§¥−©§¥¬¨¦

çéìL íL-eéäiåa øLà íéávä ãçàk åéìâøa ì÷ ìàäNòå ìàäNòå éLéáàå áàBé äéeøö éða äL:äãO ©¦§À̈§Ÿ¨Æ§¥´§½̈¨¬©£¦©−©£¨¥®©£¨¥Æ©´§©§½̈§©©¬©§¨¦−£¤¬©¨¤
èé:øðáà éøçàî ìåàîMä-ìòå ïéîiä-ìò úëìì äèð-àìå øðáà éøçà ìàäNò ócøiåëøðáà ïôiå ©¦§¬Ÿ£¨¥−©£¥´©§¥®§Ÿ¨¨´¨¤À¤©©¨¦Æ§©©§½Ÿ¥©£¥−©§¥©¦µ¤©§¥Æ

:éëðà øîàiå ìàäNò äæ äzàä øîàiå åéøçààëðéîé-ìò Eì äèð øðáà Bì øîàiåEìàîL-ìò Bà E ©£½̈©¾Ÿ¤©©¨¬¤−£¨¥®©−Ÿ¤¨Ÿ¦©Ÿ̄¤´©§¥À§¥µ§Æ©§¦§Æ´©§Ÿ¤½
:åéøçàî øeñì ìàäNò äáà-àìå Búöìç-úà Eì-ç÷å íéøòpäî ãçà Eì æçàåáëøðáà ãBò óñiå ¤¡´Ÿ§À¤¨Æ¥©§¨¦½§©§−¤£¦¨®§Ÿ¨¨´£¨¥½¨−¥©£¨©Ÿ̄¤´©§¥À

éàå äöøà äkkà änì éøçàî Eì øeñ ìàäNò-ìà øîàìéçà áàBé-ìà éðô àOà C:Eâëøeñì ïàîéå ¥ŸÆ¤£¨¥½¬§−¥©£¨®¨µ¨©¤Æ¨Æ©½§¨§¥Æ¤¨´¨©½¤−̈¨¦©§¨¥´¨À
åzçz úîiå íL-ìtiå åéøçàî úéðçä àözå Lîçä-ìà úéðçä éøçàa øðáà eäkiå(éø÷ åézçz)éäéå ©©¥´©§¥Á§©£¥¸©£¦¹¤©ÀŸ¤©¥¥µ©£¦Æ¥©£½̈©¦¨−̈©¨´¨©§¨®©§¨®©§¦¿

:eãîòiå úîiå ìàäNò íL ìôð-øLà íB÷nä-ìà àaä-ìkãëLîMäå øðáà éøçà éLéáàå áàBé eôcøiå ¨©¨´¤©¨Á£¤¨̧©¨¯£¨¥²©¨−Ÿ©©£Ÿ©¦§§²¨¬©£¦©−©£¥´©§¥®§©¤´¤
:ïBòáb øaãî Cøc çéâ-éðt-ìò øLà änà úòáb-ãò eàa änäå äàaäëéøçà ïîéðá-éðá eöa÷úiå ½̈¨§¥À¨¨µ©¦§©´©½̈£¤Æ©§¥¦½©¤−¤¦§©¬¦§©¦§©§µ§¥¦§¨¦Æ©£¥´

:úçà äòáb-Làø ìò eãîòiå úçà äcâàì eéäiå øðáàåëìëàz çöðìä øîàiå áàBé-ìà øðáà àø÷iå ©§¥½©¦§−©£ª¨´¤¨®©©©́§½©¬Ÿ¦§−̈¤¨©¦§¸̈©§¥¹¤À̈©ÆŸ¤Æ£¨¤Æ©Æ´Ÿ©
ì íòì øîàú-àì éúî-ãòå äðBøçàa äéäú äøî-ék äzòãé àBìä áøç:íäéçà éøçàî áeLæëøîàiå ¤½¤£´¨©½§¨¦¨¨¬¦§¤−¨©£¨®§©¨©ÆŸŸ©´¨½̈¨−¥©£¥¬£¥¤©´Ÿ¤

:åéçà éøçàî Léà íòä äìòð ø÷aäî æà ék zøac àìeì ék íéäìàä éç áàBéçëøôBMa áàBé ò÷úiå ½̈©µ¨¡Ÿ¦½¦¬¥−¦©®§¨¦´¨µ¥©ÆŸ¤Æ©£¨´¨½̈¦−¥©£¥¬¨¦©¦§©µ¨Æ©½̈
:íçläì ãBò eôñé-àìå ìàøNé éøçà ãBò eôcøé-àìå íòä-ìk eãîòiåèëäáøòa eëìä åéLðàå øðáàå ©©©§Æ¨¨½̈§Ÿ¦§§¬−©£¥´¦§¨¥®§Ÿ¨§¬−§¦¨¥§©§¥´©£¨À̈¨§Æ¨£¨½̈

:íéðçî eàáiå ïBøúaä-ìk eëìiå ïcøiä-úà eøáòiå àeää äìélä ìk−Ÿ©©´§¨©®©©©§´¤©©§¥À©¥§Æ¨©¦§½©¨−Ÿ©£¨¦

i"yx

(ÊË).ÌÈ¯Âˆ‰ ˙˜ÏÁעל קטיליא, אחסנת (תרגום:)

אמר דאת כמה החרבות, מד)(תשם פט תשיבהלים אף :

חרבו: ‰ÓÂÁ˘.(Î‚)צור Ï‡מקום חמישית, דופן כמו

שם תלויין וכבד א)שמרה מט אל(סנהדרין תרגם: ויונתן .

ירכיה: בסטר ˙ÂÈ˙Á.החומש, ˙ÓÈÂומית (תרגום:)

„·¯˙.(ÊÎ)באתריה: ‡ÏÂÏכמו 'לולא' כן, דברת אם

שאמרת מה דברת לולא כמשמעו, לפותרו יש ועוד 'לו'.

יד) פסוק וישחקו:(לעיל הנערים נא יקומו :

cec zcevn
(ÊË).Â‰Ú¯:למולו ללחום נפש:Â·¯ÁÂ.הבא ÂÏÙÈÂלהכהו
.ÂÈ„ÁÈ:זה את זה הרגו ˜˘‰.(ÊÈ)כי ‰ÓÁÏÓ‰ È‰˙Âכי עם

היה הדבר סוף שחוק, דרך להלחם מספר מתי קמו מתחילה
בחזקה: כולם נלחמו �Ë‰.(ËÈ)אשר ‡ÏÂמאחרי נטה לא

וגו': ללכת ÍÏ.(Î‡)אבנר ‰Ë�ושב מי אחר הרודף כי
מפני אם אבנר לו אמר ולזה יחשב, לקלון הנה מאחריו,
וגו', ימינך על נטה זאת: עשה מאחרי, לשוב תרצה לא הכבוד
ואחוז אחר, נער אחר אם כי רדפת אחרי שלא נראה להיות
חליצתו, קח אם כי נפש תכנו ולא הנערים, מן אחד באמת

והשגתו: רדפת אחריו כי הכל שתפול‡¯ˆ‰.(Î·)ויחשבו
בארץ: È�Ù.מת ‡˘‡ ÍÈ‡Â:מפניו אבוש הלא כי בו, להסתכל

(‚Î).˙È�Á‰ È¯Á‡·העשוי בו, אשר המחודד בהברזל
בארץ: ‰ÓÂÁ˘.לשקוע Ï‡על שהוא החמישית, צלע אל

אמרו ז"ל ורבותינו א)הלב. מט בו:(סנהדרין תלוין ומרה שכבד מקום מול :.ÂÈ¯Á‡Ó:עבר אל מעבר גופו חלפה ‰·‡.כי ÏÎ
דוד: מלרדוף:Â„ÂÓÚÈÂ.מאנשי וחדלו מתבהלים עוד:ÂÙ„¯ÈÂ.(Î„)עמדו רדפו ואבישי יואב מדבר„¯Í.אבל דרך רדפו

אמה: לגבעת ובאו ‡·�¯.(Î‰)גבעון, È¯Á‡:ואבישי מיואב איש‰Áˆ�Ï.(ÂÎ)להצילו מאתנו החרב תהרוג לעולם וכי
Ú„È˙‰.לאחיו: ‡Ï‰:אתה או אני שאמות באחרונה, תהיה שמרה לדעת תשכיל „·¯˙.(ÊÎ)והלא ‡ÏÂÏ:מתחילה דברת לא אם

גו': הנערים Â·‰Ó˜¯.יקומו Ê‡ ÈÎ:עמך להלחם דעתי מאז היה לא כי לדרכו, אחד כל מאלה אלה נפרדים היינו פגשנו מעת
(ÁÎ).Ú˜˙ÈÂע ירדפו ולא שיעמדו להלחם:לרמז עוד יספו ולא אליו ושמעו ‰ÏÈÏ‰.(ËÎ)וד, ÏÎיפול שלא מיואב, פחד כי

פתאום: עליו

oeiv zcevn
(ÊË).Â˜ÈÊÁÈÂ:בכח ‰ˆÌÈ¯Â.אחזו ˙˜ÏÁמישור לומר רוצה

כמו מישור, ענין הוא חלקת כי חרב, בחדודי בה שנלחמו
יט) לג כמו(בראשית חדוד, ענין הוא והצורים השדה, חלקת :

מד) פט חרבו:(תהלים צור תשיב אף :(ÁÈ).ÌÈ·ˆ‰,צב מלשון
רבים: וכןÂ˙ˆÏÁ.(Î‡)בלשון המלבוש, יקרא ידכן (שופטים

חליצותם:יט) את ויקח :.‰·‡ ‡ÏÂ:רצה ˙ÂÈ˙Á.(Î‚)ולא
כמו·‡‰.(Î„)במקומו: יא)שקעה, כח בא(בראשית כי :

‡Á˙.(Î‰)השמש: ‰„Â‚‡Ïכמו אחת, לקבוצה לומר רוצה
ו) ט יסדה:(עמוס ארץ על ואגודתו :.‰Ú·‚:הר(ÂÎ).Áˆ�Ï‰
È˙Ó.הלעולם: „ÚÂ:זמן איזה לא:ÏÂÏ‡.(ÊÎ)עד �ÏÚ‰.אם

כמו סלוק, כא)ענין ט הענן:(במדבר ונעלה :(ËÎ).‰·¯Ú·
מחוז:‰·˙¯ÔÂ.במישור: שם

`kÎk wxt mildz - miaezk

mildzkiÎg`k`iÎ`

ëç:øékæð eðéäìà äåäé-íLa | eðçðàå íéñeqá älàå áëøá älàèeðî÷ eðçðàå eìôðå eòøk änä ¥´¤−¨¤¤§¥´¤©¦®©«£©Ã§§¥§Ÿ̈−¡Ÿ¥´©§¦«−¥¨¨«§´§¨¨®©«£©¬§©¹À§
:ããBòúpåé:eðàø÷-íBéá eððòé Cìnä äòéLBä äåäé ©¦§¨«§Ÿ̈¬¦®¨©¹¤À¤©«£¥¬§¨§¥«

àëà:ãåãì øBîæî çvðîìá-äî EúòeLéáe Cìî-çîNé Efòa äåäéáéúë)ìéâé(:ãàî ìâiâúåàz ©«§©¥À©¦§¬§¨¦«§Ÿ̈À§¨§¬¦§©¤®¤¹¦«¨«§À©¨¬¤§«Ÿ©«£©´
:äìq zòðî-ìa åéúôN úLøàå Bl äzúð Baìã:æt úøèò BLàøì úéLz áBè úBëøa epîc÷ú-ék −¦¨©´¨®©«£¤¬¤§¹¨À̈©¨©¬§¨¤«¨¦−§©§¤¦§´®¨¦¬§¹ŸÀ£¤´¤¨«

ä:ãòå íìBò íéîé Cøà Bl äzúð Enî ìàL | íéiçå:åéìò äeLz øãäå ãBä EúòeLéa BãBák ìBãb ©¦³¨©´−¦§¨©´¨®¬Ÿ¤¹̈¦À¨¬¨¤«¨´−§¦«¨¤®¬§¹¨À̈§©¤¬¨¨«
æéðt-úà äçîNá eäcçz ãòì úBëøá eäúéLú-ék:Eçãñçáe äåäéa çèa Cìnä-ék:èBné-ìa ïBéìò ¦§¦¥´§¨´¨©®§©¥¬§¹¦§À̈¤¨¤«¦−©¤¤Ÿ¥´©©«Ÿ̈®§¤¬¤¤¹§À©¦«
èéáéà-ìëì Eãé àöîzðéîé EéàðN àöîz E:Eééðt úòì Là øepúk | BîúéLzíòláé Btàa äåäé E ¦§¨´−¨«§§¨«Ÿ§¤®§¹¦«§À¦§¨¬«Ÿ§¤«§¦¥³§©¬¥»§¥¶Å̈¤¬−§Ÿ̈§©´§©§¥®

:Là íìëàúåàé:íãà éðaî íòøæå ãaàz õøàî Bîéøt §««Ÿ§¥¬¥«−¦§¨¥¤´¤§©¥®§¹©§À̈¦§¥¬¨¨«

i"yx

(Á).·Î¯· ‰Ï‡ברזל ברכב שבוטחים האומות מן יש

ה' בשם אנחנו אבל בסוסיהם שבוטחים ויש שלהם

כמו ותפלה הקטרה לשון נזכיר הישועה. לו כי נזכיר

סו) אזכרתה(ישעי' את לבונה א')מזכיר המה(ויקרא ולפי'

ויפולו: ÂÚ˙�Â„„.(Ë)יכרעו Â�Ó˜ Â�Á�‡Âנתגבר

כמו קמז)עליהם עוז:(לקמן לשון ענוים מעודד

(·).ÍÏÓ ÁÓ˘È ÍÊÚ·מלךרבותינ על פתרוהו ו

לתשובת עצמו דוד על עוד לפותרו הדבר ונכון המשיח

אמר שבע בת את שלקח שאחר בו שדרשו אחרים

זה: דמיוןÂ‡¯˘˙.(‚)מזמור לו ואין דבור לשון

פרס מלך כורש כרשיון חבר לו הביא ג')ומנחם (עזרא

שפתים: מבטא לשון ·¯ÂÎ˙(„)ושניהם Â�Ó„˜˙ ÈÎ
.·ÂËנתן ידי על ברכתך לי הקדמת ממך ששאלתי קודם

וגו' זרעך את והקימותי ז')הנביא כסא(ש"ב את והכינותי

לעולם: ישראל על ÊÙ.ממלכתך ˙¯ËÚ Â˘‡¯Ï ˙È˘˙

דוד ראש על ותהי מלכם עטרת י"ב)ויקח ב' :(שם

(‰).ÍÓÓ Ï‡˘ ÌÈÈÁלארץ לחוצה בורח כשהייתי

בארצות ה' לפני אתהלך מתפלל הייתי שאול מפני

קי"ו)החיים ÂÏ.:(לקמן ישראל:�˙˙‰ לארץ שהשיבותני

.ÌÈÓÈ Í¯Â‡כסא את והכינותי שאמרת למלכותי

עולם: עד תשים˙˘Â‰.(Â)ממלכתך תשוה פתר מנחם

להם: א' לשון חדוה:˙Â‰„Á.(Ê)תשית ‡˙לשון
.ÍÈ�Ùהביאו המשיח במלך שדרשוהו ורבותינו עדן, בגן

הקרבוהי וקדמוהי מטה יומיא עתיק ועד לדבר ראיה

ז') ל')ואומר(דניאל אלי:(ירמיה ונגש ·Ï(Á)והקרבתיו
.ËÂÓÈש בוטח הוא עליון ימוט:ובחסד ˙Óˆ‡(Ë)לא

.ÍÈ·ÈÂ‡ ÏÎÏ Í„Èעל הבא להביא לך שיש ידך מכת כל

ÍÈ�Ù.(È)אויביך: ˙ÚÏ:זעמך ÌÚÏ·È.לעת ÂÙ‡·
זו: היא ˙‡·„.(È‡)תפלה ı¯‡Ó ÂÓÈ¯Ùלהקב"ה

הרשע: עמלק של זרעו שיאבד מתפלל הוא

cec zcevn
(Á).·Î¯· ‰Ï‡מלחמתינו אנשי אשר אנחנו רואים הלא כי

ברוב באים ואלה רכב ברוב באים אלה למלחמה הבאים
במלחמה: העזר ימצא בהם אשר לומרÂ�Á�‡Â.סוסים רצה

שם במלחמה נזכיר אנחנו ואך וסוסים רכב מעט אתנו הלא
העזר: נבקש ומעמו Â‚Â'.(Ë)ה' ‰Ó‰רכב ברוב הבאים

ומתרוממים קמים ואנחנו לפנינו ונופלים כורעים וסוסים
מה למשיחו ה' הושיע הנה עד שגם נדע ומזה ומתחזקים

שאול: מיד ‰ÚÈ˘Â‰.(È)שנמלט עת:‰' בכל הושיעה כן
.Â�‡¯˜ ÌÂÈ·:אליך שנקרא ביום בו:·ÍÊÚ.(·)בו ישמח הנה המשיח למלך ממך הניתן במלותÍ˙ÚÂ˘È·Â.בהעוז הדבר כפל

Â·Ï.(‚)שונות: ˙Â‡˙המקומות מן בהרבה הנבואה כדרך עבר בלשון ואמר עליו שאל לא כי עם לו תתן בלבו שיתאוה מה
הדבר: היה כבר כאלו נראה הנבואה במראה כי בפיו:Â‡¯˘˙.על שישאל מה ממנו תמנע שבל שכן ˙˜„Â�Ó.(„)וכל ÈÎ

עליו: ישאל טרם טוב ברכות לו ליתן ÊÙ.תקדים ˙¯ËÚ:הרבה כבוד לומר ˘‡Á.Ï(‰)רצה ÌÈÈמשיח יראה כאשר ארז"ל
עליו: יבטיחו וה' החיים על אז ישאל יוסף בן משיח שנהרג דוד כבודו:·Í˙ÚÂ˘È.(Â)בן יתגדל ישועתך ידי ÈÎ(Ê)על

.Â‰˙È˘˙:פניך ראיית בשמחת תשמחו תחדהו. כמוהו. שיהיה לומר בו יברכו הכל כי לברכה לעולם אותו Â‚Â'.(Á)תשים ÈÎ
ימוט: לא לזה בה' בטחונו שתהיה אויביך:˙Óˆ‡.(Ë)בעבור לכל ידך מכת ˙Óˆ‡.תספיק Í�ÈÓÈיוכלו ולא תשיגם ר"ל

בתנור:˙˘ÂÓ˙È.(È)להנצל: כמו האש בהם ÍÈ�Ù.יתמיד ˙ÚÏ:האש ותאכלם באפו יבלעם אז כעסך בניהם:ÂÓÈ¯Ù.(È‡)בעת
.ÌÚ¯ÊÂ:שונות במלות הדבר כפל

oeiv zcevn
(Ë).„„ÂÚ˙�Â'ה ענוים מעודד כמו וחזוק רוממות (לקמןענין

במקראÂ‡¯˘˙.(‚):קמ"ז) דומה לו ואין ואמירה מבטא ענין
שפתינו: ארשת ר"ה של Â˘‡¯Ï.תשים:˙˘È˙.(„)ובפייט

ושמחה˙Â‰„Á.(Ê)תשים:˙˘Â‰.(Â)בראשו: חדוה מל'
יתרו ויחד י"ח)כמו להם˙Óˆ‡.(Ë):(שמות ומצא כמו תספיק

י"א) אותם:˙˘ÂÓ˙È.(È):(במדבר בליעהÌÚÏ·È.תשים מלשון
והשחתה:



קמי `kÎk wxt mildz - miaezk

mildzkiÎg`k`iÎ`

ëç:øékæð eðéäìà äåäé-íLa | eðçðàå íéñeqá älàå áëøá älàèeðî÷ eðçðàå eìôðå eòøk änä ¥´¤−¨¤¤§¥´¤©¦®©«£©Ã§§¥§Ÿ̈−¡Ÿ¥´©§¦«−¥¨¨«§´§¨¨®©«£©¬§©¹À§
:ããBòúpåé:eðàø÷-íBéá eððòé Cìnä äòéLBä äåäé ©¦§¨«§Ÿ̈¬¦®¨©¹¤À¤©«£¥¬§¨§¥«

àëà:ãåãì øBîæî çvðîìá-äî EúòeLéáe Cìî-çîNé Efòa äåäéáéúë)ìéâé(:ãàî ìâiâúåàz ©«§©¥À©¦§¬§¨¦«§Ÿ̈À§¨§¬¦§©¤®¤¹¦«¨«§À©¨¬¤§«Ÿ©«£©´
:äìq zòðî-ìa åéúôN úLøàå Bl äzúð Baìã:æt úøèò BLàøì úéLz áBè úBëøa epîc÷ú-ék −¦¨©´¨®©«£¤¬¤§¹¨À̈©¨©¬§¨¤«¨¦−§©§¤¦§´®¨¦¬§¹ŸÀ£¤´¤¨«

ä:ãòå íìBò íéîé Cøà Bl äzúð Enî ìàL | íéiçå:åéìò äeLz øãäå ãBä EúòeLéa BãBák ìBãb ©¦³¨©´−¦§¨©´¨®¬Ÿ¤¹̈¦À¨¬¨¤«¨´−§¦«¨¤®¬§¹¨À̈§©¤¬¨¨«
æéðt-úà äçîNá eäcçz ãòì úBëøá eäúéLú-ék:Eçãñçáe äåäéa çèa Cìnä-ék:èBné-ìa ïBéìò ¦§¦¥´§¨´¨©®§©¥¬§¹¦§À̈¤¨¤«¦−©¤¤Ÿ¥´©©«Ÿ̈®§¤¬¤¤¹§À©¦«
èéáéà-ìëì Eãé àöîzðéîé EéàðN àöîz E:Eééðt úòì Là øepúk | BîúéLzíòláé Btàa äåäé E ¦§¨´−¨«§§¨«Ÿ§¤®§¹¦«§À¦§¨¬«Ÿ§¤«§¦¥³§©¬¥»§¥¶Å̈¤¬−§Ÿ̈§©´§©§¥®

:Là íìëàúåàé:íãà éðaî íòøæå ãaàz õøàî Bîéøt §««Ÿ§¥¬¥«−¦§¨¥¤´¤§©¥®§¹©§À̈¦§¥¬¨¨«

i"yx

(Á).·Î¯· ‰Ï‡ברזל ברכב שבוטחים האומות מן יש

ה' בשם אנחנו אבל בסוסיהם שבוטחים ויש שלהם

כמו ותפלה הקטרה לשון נזכיר הישועה. לו כי נזכיר

סו) אזכרתה(ישעי' את לבונה א')מזכיר המה(ויקרא ולפי'

ויפולו: ÂÚ˙�Â„„.(Ë)יכרעו Â�Ó˜ Â�Á�‡Âנתגבר

כמו קמז)עליהם עוז:(לקמן לשון ענוים מעודד

(·).ÍÏÓ ÁÓ˘È ÍÊÚ·מלךרבותינ על פתרוהו ו

לתשובת עצמו דוד על עוד לפותרו הדבר ונכון המשיח

אמר שבע בת את שלקח שאחר בו שדרשו אחרים

זה: דמיוןÂ‡¯˘˙.(‚)מזמור לו ואין דבור לשון

פרס מלך כורש כרשיון חבר לו הביא ג')ומנחם (עזרא

שפתים: מבטא לשון ·¯ÂÎ˙(„)ושניהם Â�Ó„˜˙ ÈÎ
.·ÂËנתן ידי על ברכתך לי הקדמת ממך ששאלתי קודם

וגו' זרעך את והקימותי ז')הנביא כסא(ש"ב את והכינותי

לעולם: ישראל על ÊÙ.ממלכתך ˙¯ËÚ Â˘‡¯Ï ˙È˘˙

דוד ראש על ותהי מלכם עטרת י"ב)ויקח ב' :(שם

(‰).ÍÓÓ Ï‡˘ ÌÈÈÁלארץ לחוצה בורח כשהייתי

בארצות ה' לפני אתהלך מתפלל הייתי שאול מפני

קי"ו)החיים ÂÏ.:(לקמן ישראל:�˙˙‰ לארץ שהשיבותני

.ÌÈÓÈ Í¯Â‡כסא את והכינותי שאמרת למלכותי

עולם: עד תשים˙˘Â‰.(Â)ממלכתך תשוה פתר מנחם

להם: א' לשון חדוה:˙Â‰„Á.(Ê)תשית ‡˙לשון
.ÍÈ�Ùהביאו המשיח במלך שדרשוהו ורבותינו עדן, בגן

הקרבוהי וקדמוהי מטה יומיא עתיק ועד לדבר ראיה

ז') ל')ואומר(דניאל אלי:(ירמיה ונגש ·Ï(Á)והקרבתיו
.ËÂÓÈש בוטח הוא עליון ימוט:ובחסד ˙Óˆ‡(Ë)לא

.ÍÈ·ÈÂ‡ ÏÎÏ Í„Èעל הבא להביא לך שיש ידך מכת כל

ÍÈ�Ù.(È)אויביך: ˙ÚÏ:זעמך ÌÚÏ·È.לעת ÂÙ‡·
זו: היא ˙‡·„.(È‡)תפלה ı¯‡Ó ÂÓÈ¯Ùלהקב"ה

הרשע: עמלק של זרעו שיאבד מתפלל הוא

cec zcevn
(Á).·Î¯· ‰Ï‡מלחמתינו אנשי אשר אנחנו רואים הלא כי

ברוב באים ואלה רכב ברוב באים אלה למלחמה הבאים
במלחמה: העזר ימצא בהם אשר לומרÂ�Á�‡Â.סוסים רצה

שם במלחמה נזכיר אנחנו ואך וסוסים רכב מעט אתנו הלא
העזר: נבקש ומעמו Â‚Â'.(Ë)ה' ‰Ó‰רכב ברוב הבאים

ומתרוממים קמים ואנחנו לפנינו ונופלים כורעים וסוסים
מה למשיחו ה' הושיע הנה עד שגם נדע ומזה ומתחזקים

שאול: מיד ‰ÚÈ˘Â‰.(È)שנמלט עת:‰' בכל הושיעה כן
.Â�‡¯˜ ÌÂÈ·:אליך שנקרא ביום בו:·ÍÊÚ.(·)בו ישמח הנה המשיח למלך ממך הניתן במלותÍ˙ÚÂ˘È·Â.בהעוז הדבר כפל

Â·Ï.(‚)שונות: ˙Â‡˙המקומות מן בהרבה הנבואה כדרך עבר בלשון ואמר עליו שאל לא כי עם לו תתן בלבו שיתאוה מה
הדבר: היה כבר כאלו נראה הנבואה במראה כי בפיו:Â‡¯˘˙.על שישאל מה ממנו תמנע שבל שכן ˙˜„Â�Ó.(„)וכל ÈÎ

עליו: ישאל טרם טוב ברכות לו ליתן ÊÙ.תקדים ˙¯ËÚ:הרבה כבוד לומר ˘‡Á.Ï(‰)רצה ÌÈÈמשיח יראה כאשר ארז"ל
עליו: יבטיחו וה' החיים על אז ישאל יוסף בן משיח שנהרג דוד כבודו:·Í˙ÚÂ˘È.(Â)בן יתגדל ישועתך ידי ÈÎ(Ê)על

.Â‰˙È˘˙:פניך ראיית בשמחת תשמחו תחדהו. כמוהו. שיהיה לומר בו יברכו הכל כי לברכה לעולם אותו Â‚Â'.(Á)תשים ÈÎ
ימוט: לא לזה בה' בטחונו שתהיה אויביך:˙Óˆ‡.(Ë)בעבור לכל ידך מכת ˙Óˆ‡.תספיק Í�ÈÓÈיוכלו ולא תשיגם ר"ל

בתנור:˙˘ÂÓ˙È.(È)להנצל: כמו האש בהם ÍÈ�Ù.יתמיד ˙ÚÏ:האש ותאכלם באפו יבלעם אז כעסך בניהם:ÂÓÈ¯Ù.(È‡)בעת
.ÌÚ¯ÊÂ:שונות במלות הדבר כפל

oeiv zcevn
(Ë).„„ÂÚ˙�Â'ה ענוים מעודד כמו וחזוק רוממות (לקמןענין

במקראÂ‡¯˘˙.(‚):קמ"ז) דומה לו ואין ואמירה מבטא ענין
שפתינו: ארשת ר"ה של Â˘‡¯Ï.תשים:˙˘È˙.(„)ובפייט

ושמחה˙Â‰„Á.(Ê)תשים:˙˘Â‰.(Â)בראשו: חדוה מל'
יתרו ויחד י"ח)כמו להם˙Óˆ‡.(Ë):(שמות ומצא כמו תספיק

י"א) אותם:˙˘ÂÓ˙È.(È):(במדבר בליעהÌÚÏ·È.תשים מלשון
והשחתה:



xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc zegpn(oey`x meil)

,sqep oicìebìbly dzeida [mina dzyil] dqirøèBt ,Lc÷ädze` ¦§¤§¥¥
oeik ,oileg `id ixde okn xg`l dzctp elit` dlg zyxtd zaegn

.dxeht dzid dzaeg zryayïðúc(b"n b"t dlg)äLéc÷ä ,z` dy` ¦§©¦§¦¨
àlL ãò dúqéò[y mcew]äìbìb,dze` dyleåaeye dxfg,äzàãô ¦¨¨©¤Ÿ¦§§¨§§¨©¨

,dlblb okn xg`l wxeúáéiçdxfg leblbd zray oeik ,dlga ©¤¤
dzyicwd m` oke .oileg zeidl dqirdäìbìbMî[dlblby xg`-] ¦¤¦§§¨

úáéiç ,äzàãôe`ide dycwed `l cer leblbd zray oeik ,dlga §¨©¨©¤¤
m` mle` .dlga daiigzp xake oileg,äìbìb àlL ãò äLéc÷ä¦§¦¨©¤Ÿ¦§§¨

,øaæbä dìbìâå,dyecw dzidy zra dlblbzpy xnelkCk øçàå §¦§§¨©¦§¨§©©¨
äzàãt,dzr oileg `id ixdeäøeètoeik ,dlg zyxtd zaegn §¨©¨§¨

dúáBç úòLaLzra `ede ,dlg aeig dilr legl xen`y zra - ¤¦§©¨¨
,leblbdäøeèt äúéä.zr dze`a ycwd dzidy itl ,dlgn ¨§¨§¨

lye ,miakek caere ycwd gexin ly mdipic z` `ax xxiay xg`l
:miakek caer leblb zece` wtzqn `ed ,ycwd leblbéòa[wtzqp-] ¨¥

,éàî íéáëBk ãáBò ìebìb ,àáøepi`y e` dlgd on xhet `ed m`d ¨¨¦§¥¨¦©
.xhet

:ewitq z` x`an `axïðz àðúéîdlga dpyna epipy -(e"n my),øb ¦§¨§©¥
äqéò Bì äúéäå øéibúpL,m`úNòð,dlblbzpy ,dqirdL ãòàl ¤¦§©¥§¨§¨¦¨©£¥©¤Ÿ

øeèt ,øéibúð`idy ,dzaeg zryay itl ,dlg dpnn yixtdln ¦§©¥¨
ici lr dlblbzpy `vnpe miakek caer oiicr did ,leblbd zry

[dlblbzp] ziyrp m`e ,dlgd on xehtd miakek caerøéibúpMî¦¤¦§©¥
áéiçl`xyi did xak leblbd zryay itl ,dlg dpnn yixtdl ©¨

m`e .dlga aiegnd÷ôñ,dixg`l e` zexibd mcew dlblbzp m` ¨¥
áéiç`ny yeygl yie ,mixingn wtqny ,wtqd iptn dlg zyxtda ©¨

.dlga daiigzpe xiibzpy xg` wx dlblbzp
:wtqa cg` cvàä,ef dpyn -dì éðz÷ ïàî,dze` dpyy edin - ¨©¨¨¥¨

m`déáéiçî÷c äãeäé éaøå øéàî éaø eléôàå ,àéä ìkä éøác¦§¥©Ÿ¦©£¦©¦¥¦§©¦§¨§¨§©§¦
íúälirl xen`k ,miakek caer gexina [my-](:eq),àëä éøèt ¨¨¨§¦¨¨

`weecy ,miakek caer leblba [o`k-]íúä,xyrna aeig iablàeä ¨¨
ðâc' áéúëcðâc' 'E'Eodn yie minrt dnkàøéúé,dyxcl [xzeind-] ¦§¦§¨§§¨§§¥¨

xn`py(fi ai mixac)xn`pe ,'ebe 'LpbC xUrn LixrWA lk`l lkEz `l'Ÿ©¤¡Ÿ¦§¨¤©§©§¨§
cer(bk ci my)` mFwOA Lidl` 'd iptl Ylk`e'FnW oMWl xgai xW §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤©¨£¤¦§©§©¥§

cer xn`pe ,'ebe 'Lxdvie LWxiY LpbC xUrn mW(c gi my)ziW`x' ¨©§©§¨§¦Ÿ§§¦§¨¤¥¦
minrt yelyy epiid ,'FN oYY Lp`v fB ziW`xe Lxdvie LWxiY LpbC§¨§¦Ÿ§§¦§¨¤§¥¦¥Ÿ§¦¤
md mi`ae ,jpbca wx `ed xyrne dnexz oicy jk lr dxezd dxfg
,'ycwd oebic `le jpebic' yexcl yi oey`xd 'jpbc'ny ,dyxcl
mi`ae mixzein mixg`d 'jpbc'd ipye ,xhet ycwd gexiny cnlle
,xhet miakek caer gexiny ,'miakek caer oebic `le jpebic' hrnl

,èeòéî øçà èeòéî éåäcaer oebic miinrt dhrin dxezdy ¨¥¦©©¦
y `ed llkde ,miakek,úBaøì àlà èeòéî øçà èeòéî ïéà`ae ¥¦©©¦¤¨§©

zeaxl aezkdeléôàgexiníéáëBë éãáBòaiig jpbcn epi`y £¦§¥¨¦
,xyrna d`eaz aeig iabl z`f lke .xyrnaàëä ìáàleblb iabl £¨¨¨

wxy meyn ,xhet `edy lkd micen ,miakek caeréðîéæ éøzizy-] §¥¦§¥
[minrt,áéúk 'íëéúBñéøò'xn`py(k eh xacna)mkzqxr ziW`x' £¦¥¤§¦¥¦£¦Ÿ¥¤

weqta xn`pe ,'Dz` EnixY oM oxB znExzM dnExz EnixY dNg©¨¨¦§¨¦§©Ÿ¤¥¨¦Ÿ¨
eixg`ly(`k my),'mkizxcl dnExY 'dl EpYY mkizqxr ziW`xn'¥¥¦£¦Ÿ¥¤¦§©§¨§ŸŸ¥¤

`ae'íëéúBñéøò' ãçyexcl,íëúqéò éãkdxez oeyla 'dqixr'y ©£¦¥¤§¥¦©§¤
dqird xeriyy cnll aezkd `ae ,minkg oeyla 'dqir' `id
`idy ,xacna ziyrp dzidy dqird xeriyk `id dlga zaiegnd

,zleblebl xner ly lceba'íëéúBñéøò' ãçåwxy hrnl `a §©£¦¥¤
zeaiig mkizeqixrLc÷ä úqéò àìå íéáëBë éãáBò úqéò àìå, §Ÿ¦©§¥¨¦§Ÿ¦©¤§¥

mixaeql s`e ,xhet miakek caer leblby micen lkdy `vnpe
.xhet epi` egexiny

:wtqd ly xg`d ecivàîìc Bàleblby xn`p da ,ef dpyn [`ny-] ¦§¨
,dlgd on xhet miakek caerdì éðz÷ ïBòîL éaøå éñBé éaøepy-] ©¦¥§©¦¦§¨¨¥¨

,[dze`éøèt à÷ccaer gexin exhty myky ,dfa mixhetd mdy - §¨¨§¦
,dlgn miakek caer leblb exht jk xyrnn miakekøéàî éaø ìáà£¨©¦¥¦

éøîb äãeäé éaøådey dxifb [micnl-]'úéLàø' 'úéLàø'dlga §©¦§¨¨§¦¥¦¥¦
íúäîxyrna xn`py ,xyrnn xnelk ,myn -(c gi mixac)ziW`x' ¥¨¨¥¦

dlga xn`pe ,'LpbC(k eh xacna)gexin my dn ,'mkzqxr ziW`x' §¨§¥¦£¦Ÿ¥¤
xg` herinn daxzn `edy ,xyrnd on xhet epi` miakek caer
on xhet epi` miakek caer leblb dlga o`k s` ,xen`ke herin

.dlgd
:ewitq hytiy lltzn `axàîìéça déæçàc àåòø àäé ,àáø øîà̈©¨¨§¥©£¨§¤§§¥§¤§¨

minyd on il dlbziy xnelk ,df oic z` melga d`x`y oevx idi -
.xhet epi`y e` ,dlgd on xhet `ed m` miakek caer leblb oic

:wtqd z` hyet `axøãä[aey-]øîàc ïàî ,àáø øîàyçeøéî £©¨©¨¨©§¨©¥©
ëBk ãáBòäøèBt íéá,oerny iaxe iqei iax zrc `ide ,xyrnd on ¨¥¨¦¥
mby xaeqøèBt íéáëBk ãáBòä ìebìbeli`e ,dlgd onøîàc ïàî ¦§¨¥¨¦¥©§¨©

yøèBt Bðéà íéáëBk ãáBòä çeøéîiax zrc `ide ,xyrnd on ¥©¨¥¨¦¥¥
y xaeq ,dcedi iaxe xi`nøèBt Bðéà íéáëBk ãáBòä ìebìbon ¦§¨¥¨¦¥¥

.dlgd
:zepey zeziixan `ax ixaca dpc `xnbd,àáøì àtt áø déáéúéà¥¦¥©¨¨§¨¨

,`ziixaa xn`pLéøôäL íéáëBk ãáBòoeictl dyøBîç øèt ¥¨¦¤¦§¦¤¤£
,el clepyåyixtdy miakek caer okälç,ezqirnBúBà íéòéãBî §©¨¦¦

øeèt àeäLdxekad on dxeht miakek caer znday oeik ,df lkn ¤¨
,dlgd on xhet miakek caer leblb okeBúlçå`ide dlg dpi` §©¨

øBîç øèôe ,íéøæì úìëàðe yecw epi` elyææBbexnv z`åokãáBò ¤¡¤¤§¨¦¤¤£¥§¥
,Baxeng xht `weec ,`ziixad ixacn wiicl yie .oileg znda lkk

,ea oi` dlgeBúîeøz àä,yixtdyäøeñàgexiny itl ,mixfl ¨§¨£¨
,`ax ixac lr dywe .xhet epi` miakek caeràpz éàä àäå`lde - §¨©©¨

`ed df `pzøèBt Bðéà íéáëBk ãáBòä çeøéî øîàc,xyrnd on §¨©¥©¨¥¨¦¥¥
,dxeq` eznexz ok lryåy ezrc ok it lr s`íéáëBk ãáBò ìebìâ §¦§¥¨¦

øèBtaiigndy `ax ixack `lye ,dlg epi` ezlg ok lry dlgd on ¥
.miakek caer leblba mb aiign miakek caer gexina

,àáøì àðéáø déáéúéà ãBòå,`ziixaa xn`píéáëBk ãáBò úlç §¥¦¥©¦¨§¨¨©©¥¨¦
dlcby d`eazn `id elit`Búîeøúe ,õøàad`eazn yixtdy ¨¨¤§¨

dlcbyøeèt àeäL BúBà ïéòéãBî ,õøàì äöeçaone dlgd on §¨¨¨¤¦¦¤¨
ok lre ,dnexzdBúlçe dyecw dpi`Búîeøúe ,íéøæì úìëàðdpi` ©¨¤¡¤¤§¨¦§¨
ok lre dyecwúònãî dðéàyie .dzaexrz z` zxqe` `id oi` - ¥¨§©©©

caer dgxiny ux`l dveg z`eaz `weec ,`ziixad ixacn wiicl
dpi` l`xyi dgxin elit`y oeik ,dnexza zaiegn dpi` miakek

,opaxcn `l` zaiigBúîeøz àädlcby d`eazn,õøàadaeigy ¨§¨¨¨¤
,dxezd onäøeñàmixflúònãîe,dywe .dzaexrz z` zxqe`e - £¨§©©©

øèBt Bðéà íéáëBk ãáBòä çeøéî øîàc àpz éàä àäåeli`eìebìâ §¨©©¨§¨©¥©¨¥¨¦¥¥¦§
.øèBt íéáëBk ãáBòä©¥¨¦¥

leblba aiign miakek caer gexina aiignd ok` :`xnbd zvxzn
caer leblba xhet miakek caer gexina xhetde miakek caer
caer z`eazy el` zeziixaa x`eande ,`ax ixacke ,miakek
oi` ,dlgd on xhet miakek caer leblby s` dnexza zaiig miakek

`l` df,ïðaøcî,dnexza deaiigyíéñéë éìòa íeMî äøéæb- ¦§©¨¨§¥¨¦©£¥¦¦
lre ,mdizexyrn lr miqg mde daxd zerwxw mdl yiy mixiyr
caer egxnie miakek icaerl mdizecy z` epwiy yeygl yi ok
repnl ickae ,xyrln jka exhtiy icka mdize`eaz z` miakek
zaiig ieb z`eaz mby minkg exfb xyrn zaegn zecyd zrwtd

.xyrna
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oifge` mipy` cenr fq sc ± oey`x wxtzereay

ùã÷ä ìåâìâ.dlg oiprl -øèåôxg`e ,ycwd cia dqir dlblbzp m` ,dlgd on -

.zictp jkúáééç äúàãôå.dlblbzp heicd ciac -äúáåç úòùáù.leblb epiid -

øåèô.dlblbzp ieb ezeidae li`ed ,dlgd on -÷ôñe` ,dlblb xiibzpyn m` -

.dlblb ieb ezeidaáééçi`dl dil irain `zyde ,opilf` `xneglc -ieb leblbc

dl ipzw o`n ,xhet?éáøå øéàî éáø åìéôàå
íúä éáééçîã äãåäéixht in ,gexin iab -

`kd?íúäepi` ieb gexinc `nrh epiid -

aizkc .iaizk "jpbc" ixzc meyn ,xhet

xyrn jixrya lek`l lkez `l" (ai mixac)

'ebe iptl zlk`e" (ci my) aizke ,"jpbc

."jpbc ziy`x" (gi my) aizke ,"jpbc xyrn

gexin ycwd oebic `le ,jpebic :slinl - cg

oebic hrnl - "jpbc" ixz edl xezii` .ycwd

ixzc ,herin xg` herin ieb oebic ded ,ieb

.dil ihrnn i`xwèåòéî øçà èåòéî ïéàå
úåáøì àìà:`iyw i`e .aiigc ieb oebic -

!ycwdl iax ,ieb oebicl ziaxnc zifg i`n

oky ,iieaxl dil ded ieb `xazqn :uixz

.l`xyi lyk oeict `la lk`púéùàø
úéùàøziy`x" ,(my) "jpbc ziy`x" -

gexin - oldl dn .(eh xacna) "mkizeqixr

xg` herinn dl opiaxnc ,xht `l ieb

.xhet epi` - ieb leblb s` .herinùéøôäù
øåîç øèôxeng xht oeictl dy yixtdy -

.ieb ezeida el clepyäìçådqirn -

.ieb ezeida dlblibyäøåñà åúîåøú àä-

lirl opiaxnck ,xhet epi` egexincherinn

.herin xg`õøàá éåâ úìçelit` ,xnelk -

.ux`a dlicbd d`eaznåúîåøúå-

l`xyi iab elit`c ,ux`l dveg z`eazn

.opaxcn `l` `ied `l[õøàá åúîåøú àä]
,zrncn ux`a eznexzc llkn ,xnelk -

eleblbc ab lr s` ,xhet epi` ieb gexinc

o`n :xn`c `axl `iywe ,dlgn xhet

.dlga aiign - dnexza aiigncïðáøãî-

leblb dlg iabl ipzwc `d mlerl ,xnelk

,gexina lirl ixhtc `id i`pz jpd - xhet

eznexz `d :`iwecn lirl ipzwc `de

.xeq` ied opaxcn - dxeq`íåùî äøéæâ
ïéñéë éìòád`eaz oigwely mixiyr -

`ly iebd on gwell zixy i`e .mixngn

inp xninl iz` ,xhet ieb gexinc ,xyri

zerwxw odl yiy oiqik ilra meyn :`pixg` `pyil .xhet l`xyi xngn gwel

.xyrnn dil rwtne ,mieb megixnie miebl edepwie ,zexyrn aex lr miqge ,daxd
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dcp zkqna opinwen "mizek zepa"c `idde .exfb meia ea ,ozqixrn zecp mizek zepa s`

ixib xn`c xi`n iaxk (`,al)za dphw zeaxl "dy`e" "dy`" iyxc `lc meyne ,od zn`

,dxifb `idd inp dil zi` ,od zeix` ixib xn`c o`nl elit` oigxk lrc :xnel yie !cg` mei

za `l` ozqixrn exfb `l mieb zepaac ab lr s`e .xac xyr dpenya ecen i`pz edlekc

ryz oaa ieb wepiza enk d`ial `ifgc ,yly

"oicinrn oi`" wxta `zi`ck ,cg` meie mipy

`ly ,mizek lr exingd ,(`,fl dxf dcear)

oibdepe l`xyil zvw encc meyn ,mda ernhi

opi`c ,zexifb izy iaiyg ikdle .zvwna zevna

mei oa `xwirn xninl irac o`nl elit`e .zeey

exfb eed i`c meyn ,zexifb izy iaiyg cg`

oi`y itl ,mizek opirci ded `l Ð mieb`

Ð mizek` exfb eed i`e .miebk miwec` mizekd

opiyiig ,l`xyil encc meyn :`pin` ded

xi`n iaxk dcpa dl iwenc `de .ith irenhi`l

akyn mi`nhn mizekde :ipzwc ,`tiq meyn Ð

`de .zecp ilrea mdy itl ,oeilrk oezgz

,did dyrn :(`,al dcp) `xnba iqei iax xn`wc

dinrhc meyn e`l Ð dn`l mcew deliahde

`keg ik iedil `lc meyn `l` ,zecp meyn

.`ifg `le d`nh iedilc ixfb eed i` `lelhi`e

xyr dpenyn ied ikid ,xi`n iaxle :xn`z m`e

elit`e `pic ikd `zkec lka `d ,xac

yie !`herinl yiig xi`n iax `dc ,`ziixe`cn

enk iede ,`ed giky `lc `herinc :xnel

.xi`n iax yiig `le ,`herinc `herin

áéúëã:qxhpewa yxit Ð `xizi jpbc jpbc

."mihtey"a cge ,"ikp` d`x"a cg ,iaizk ixzc

enk ied "jxdvie jyexiz"c ,jixv oi`c d`xpe

gkenck ,herin xg` herin enk aiyge ."jpbc"

iax hrnnc (`,dlw oileg) "fbd ziy`x" wxta

inwen opaxe ,"jp`v" aizkcn ,zetzey i`rli`

dil `wtp Ð i`rli` iaxe .ieb zetzeyl dil

wiqtd "ziy`x" Ð opaxe ,"jpbc ziy`x"n

ded ,"ziy`x"a wiqt`c e`l i`c ,`nl` .oiprd

e`lc ab lr s` ,"jp`v fb"` i`w "jpbc"c `pin`

,"xdvie yexiz"` i`wc oky lk ,aizk dicica

.xwir qxhpewd yexite .[iaizk] xyrna edlekc

ãçmkizeqixr cge ieb zqir `le mkizeqixr

dil ded `xwirnc ,wc `l Ð ycwd zqir `le

ab lr s`e .ith xazqnc ,ycwd zqir ihernl

xi`n iaxl ipy xyrn zqir inp opihrnnc

meyn epiid Ð (mye a,dl dkeq) "lefbd alel" wxtae (`,gl migqt) "dry lk" wxta

aizkc meyn ,wiqn mzdc :dyw zvw edine .`ed deab oenn :xaqc ,ycwd zqirk iedc

ick"l (a,dlw oileg) "fbd ziy`x" wxta dil yixc cere !"mkizeqixr" ipnif ixz

iebl cg Ð i`xw ixz ira `kdc :xn`z m`e .dpin rny edlek `nye !oitzey ly zeaxl :`xwirn inewe`l iracn ,yixc "mkizeqixr"ne ,xacn zqir xeriyk :yexit Ð "mkizeqir

(mye a,d) migqtc `nw wxtae .ycwd ihernl cge ieb ihernl cg Ð "jzinr" ixz ira d`pe` iabl (a,bi) zexekac ipy wxta oke ,qxhpewa yxitck gexin iabl oke ,ycwdl cge

oicd `ed ,oiey iebe ycwdc dlg iab `kd ol ilbc oeikc :xnel yie !ycwde ieb `le Ð "edrx" :(a,fl) `nw `aaa opiyxc inp oiwfp iabe ,deab lye mixg` ly Ð "jl" cgn opihrnn

ip`y Ð d`pe` iab i`xw ixz ol `irainc `de .`zkec lkadey lr elligy dpn dey ycwdc ab lr s`e ,d`pe` dia zi`c oky lk ,ycwda yneg siqenc oeik jzrc `wlqc ,mzd

.`wtp `xw cgn iebe ycwd ef `qxible ,"ieb zqir `le" opiqxb `le ,(a,dlw oileg) "fbd ziy`x"a opiyxcck ,"mkizeqir ick cg" `kd iqxbc mixtq yie .llegn Ð dhextéåâyixtdy

xhta i`ce `l` !ea oipdp Ð zn m`e :(`,h) zexekac `nw wxta opze .`ed oixenb oilegc ,dyecw meyn `kil l`xyi lya elit` :dywe .dy yixtdy :qxhpewa yxit Ð xeng xht

.dcedi iax ixac ,d`pda xeq` xeng xht :(a,my) zexekac `nw wxta `ipzc dcedi iaxk ,ixiin diteb xengåúîåøúål`xyic ux`l dveg znexz `d :rnyn Ð zrncn dpi`

m`c i"yx yexit ixack `l .ez`neh inia (ixii`) Ð dl lik`e aexa dl lhan dax :aexa dlhan ux`l dveg znexz iab (`,fk zexeka) "dnk cr" wxta xn`c `de .zrncn Ð

oiyery zelg izy mze` edine .iz`w ilr ziacne ,ded odk daxc ,`ixyc `ed `wec ez`neh inia odkl `l` .xeq`e ,zrncnc `icda rnyn `kde .xfl elit` `ixy Ð aexa lhazp

:dlr xn`c [dlgc iriax wxt] inlyexia gkenck ,xfl elit` ixye ,zrncn dpi` Ð odk ly dze` daxrzp m` :(g dpyn) `xza wxt dlg zkqna opzck ,odkl zg`e xe`l zg`

cg` elit` ,ok dxn` oizipzn :ixirf iax ,ax xn` .[d`ne cg`a] zxq`p dpi`e ,d`nn (cg`n) zegta dler `idy cnln :dpei iax xn` .aex dkixv `idy dxvaa eda` iax dxed

ogky`ck ,lwdl oi` Ð axrzpy lecb xkk odk ly didy dlg dze`c `kid `nye .ixy cg`a cg` elit`c ,`pwqnd itl dil rnyne .ogleyd lr xfd mr zlk`pe :`ipzc .cg`a

`xazqn ,ixy cg`a cg` elit`c inlyexia wiqnc ,jk lk eliwdcn edine .ilha `le ,iaiygc ,ziad lra ly zexkk s` siqen `aiwr iaxc ,"[zepnil] ekxcy z`" iab (a,b dvia)

.`py `lcäøéæâznexz :(a,`n) oiyecwc ipy wxt yixa opixn`c :dnize .ux`a zrncne opaxcn aiigc ikd opiwqn ieb gexin lirl xhtc oerny iaxc `ail` Ð oiqik ilra meyn

:xn`z m`e .zrncnc dcene ,biltc `ed yneg` :inp i` .ibilt `ziixe`cn mzdc :xnel yie !xhet oerny iaxe .yneg dilr oiaiige ,zrncn ieb
axl
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Lc÷ä ìebìb¯àlL ãò dúqéò äLéc÷ä :ïðúc ,øèBt ¦§¤§¥¥¦§©¦§¦¨¦¨¨©¤Ÿ
äzàãôe äìbìb¯äzàãôe äìbìbMî .úáéiç¯.úáéiç ¦§§¨§¨©¨©¤¤¦¤¦§§¨§¨©¨©¤¤

Ck øçàå ,øaæbä dìbìâå ,äìbìb àlL ãò äLéc÷ä¦§¦¨©¤Ÿ¦§§¨§¦§§¨©¦§¨§©©¨
äzàãt¯éòa .äøeèt äúéä dúáBç úòLaL ,äøeèt §¨©¨§¨¤¦§©¨¨¨§¨§¨¨¥

Bì äúéäå øéibúpL øb :ïðz àðúéî ?éàî éBb ìebìb :àáø̈¨¦§©¦§¨§©¥¤¦§©¥§¨§¨
øéibúð àlL ãò äNòð ,äqéò¯øéébúpMî ,øeèt¯,áéiç ¦¨©£¨©¤Ÿ¦§©¥¨¦¤¦§©¥©¨

÷ôñ¯eléôàå ,àéä ìkä éøác ?dì éðú÷ ïàî àä .áéiç ¨¥©¨¨©¨¨¥¨¦§¥©Ÿ¦©£¦
íúä .àëä éøèt ,íúä éáéiçî÷c äãeäé éaøå øéàî éaø©¦¥¦§©¦§¨§¨§©§¦¨¨¨§¦¨¨¨¨

ðâc" áéúëc àeäðâc" "Eàøéúé "E¯øçà èeòéî éåä ¦§¦§¨§§¨§§¥¨¨¥¦©©
.íéBb eléôà ,úBaøì àlà èeòéî øçà èeòéî ïéàå ,èeòéî¦§¥¦©©¦¤¨§©£¦¦
"íëéúñøò" ãç ,áéúk "íëéúñøò" éðîéæ éøz àëä ìáà£¨¨¨§¥¦§¥£¦Ÿ¥¤§¦©£¦Ÿ¥¤

¯"íëéúñøò" ãçå ,íëúqéò éãk¯àìå íéBb úqéò àìå §¥¦¨§¤§©£¦Ÿ¥¤§Ÿ¦©¦§Ÿ
.Lc÷ä úqéòéðú÷ ïBòîL éaøå éñBé éaø ,àîìc Bà ¦©¤§¥¦§¨©¦¥§©¦¦§¨¨¥

dì¯äãeäé éaøå øéàî éaø ìáà ,éøèt à÷c¯éøîb ¨§¨¨§¦£¨©¦¥¦§©¦§¨¨§¦
àåòø àäé :àáø øîà ?íúäî "úéLàø" "úéLàø"¥¦¥¦¥¨¨£©¨¨§¥©£¨
çeøéî :øîàc ïàî ,àáø øîà øãä .àîìéça déæçàc§¤§¥§¤§¨£©£©¨¨©§¨©¥©

øèBt éBbä¯çeøéî :øîàc ïàî .øèBt éBbä ìebìb ©¥¦§©¥©§¨©¥©
øèBt Bðéà éBbä¯déáéúéà .øèBt Bðéà éBbä ìebìb ©¥¥¦§©¥¥¥¦¥

älçå øBîç øèt LéøôäL éBb :àáøì àtt áø¯ ©©¨§¨¨¤¦§¦¤¤£§©¨
,íéøæì úìëàð Búlçå ,øeèt àeäL BúBà íéòéãBî¦¦¤¨§©¨¤¡¤¤§¨¦

Búîeøz àä .Ba ãáBòå ææBb øBîç øèôe¯,äøeñà ¤¤£¥§¥¨§¨£¨
ìebìâå ,øèBt Bðéà éBbä çeøéî :øîàc àpz éàä àäå§¨©©¨§¨©¥©©¥¥§¦§
éBb úlç :àáøì àðéáø déáéúéà ãBòå !øèBt éBb¥§¥¦¥¨¦¨§¨¨©©

õøàì äöeça Búîeøúe õøàa¯àeäL BúBà ïéòéãBî ¨¤¤§¨§¨¨¨¤¦¦¤
dðéà Búîeøúe ,íéøæì úìëàð Búlç ,øeèt.úònãî ¨©¨¤¡¤¤§¨¦§¨¥¨§©©©

õøàa Búîeøz àä¯éàä àäå ,úònãîe äøeñà ¨§¨¨¤¤£¨§©©©§¨©
éBbä ìebìb ,øèBt Bðéà éBbä çeøéî :øîàc àpz©¨§¨©¥©©¥¥¦§©

!øèBt.íéñéë éìòa íeMî äøéæb ,ïðaøcî ¥¦§©¨©§¥¨¦©£¥¦¦
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc zegpn(oey`x meil)

,sqep oicìebìbly dzeida [mina dzyil] dqirøèBt ,Lc÷ädze` ¦§¤§¥¥
oeik ,oileg `id ixde okn xg`l dzctp elit` dlg zyxtd zaegn

.dxeht dzid dzaeg zryayïðúc(b"n b"t dlg)äLéc÷ä ,z` dy` ¦§©¦§¦¨
àlL ãò dúqéò[y mcew]äìbìb,dze` dyleåaeye dxfg,äzàãô ¦¨¨©¤Ÿ¦§§¨§§¨©¨

,dlblb okn xg`l wxeúáéiçdxfg leblbd zray oeik ,dlga ©¤¤
dzyicwd m` oke .oileg zeidl dqirdäìbìbMî[dlblby xg`-] ¦¤¦§§¨

úáéiç ,äzàãôe`ide dycwed `l cer leblbd zray oeik ,dlga §¨©¨©¤¤
m` mle` .dlga daiigzp xake oileg,äìbìb àlL ãò äLéc÷ä¦§¦¨©¤Ÿ¦§§¨

,øaæbä dìbìâå,dyecw dzidy zra dlblbzpy xnelkCk øçàå §¦§§¨©¦§¨§©©¨
äzàãt,dzr oileg `id ixdeäøeètoeik ,dlg zyxtd zaegn §¨©¨§¨

dúáBç úòLaLzra `ede ,dlg aeig dilr legl xen`y zra - ¤¦§©¨¨
,leblbdäøeèt äúéä.zr dze`a ycwd dzidy itl ,dlgn ¨§¨§¨

lye ,miakek caere ycwd gexin ly mdipic z` `ax xxiay xg`l
:miakek caer leblb zece` wtzqn `ed ,ycwd leblbéòa[wtzqp-] ¨¥

,éàî íéáëBk ãáBò ìebìb ,àáøepi`y e` dlgd on xhet `ed m`d ¨¨¦§¥¨¦©
.xhet

:ewitq z` x`an `axïðz àðúéîdlga dpyna epipy -(e"n my),øb ¦§¨§©¥
äqéò Bì äúéäå øéibúpL,m`úNòð,dlblbzpy ,dqirdL ãòàl ¤¦§©¥§¨§¨¦¨©£¥©¤Ÿ

øeèt ,øéibúð`idy ,dzaeg zryay itl ,dlg dpnn yixtdln ¦§©¥¨
ici lr dlblbzpy `vnpe miakek caer oiicr did ,leblbd zry

[dlblbzp] ziyrp m`e ,dlgd on xehtd miakek caerøéibúpMî¦¤¦§©¥
áéiçl`xyi did xak leblbd zryay itl ,dlg dpnn yixtdl ©¨

m`e .dlga aiegnd÷ôñ,dixg`l e` zexibd mcew dlblbzp m` ¨¥
áéiç`ny yeygl yie ,mixingn wtqny ,wtqd iptn dlg zyxtda ©¨

.dlga daiigzpe xiibzpy xg` wx dlblbzp
:wtqa cg` cvàä,ef dpyn -dì éðz÷ ïàî,dze` dpyy edin - ¨©¨¨¥¨

m`déáéiçî÷c äãeäé éaøå øéàî éaø eléôàå ,àéä ìkä éøác¦§¥©Ÿ¦©£¦©¦¥¦§©¦§¨§¨§©§¦
íúälirl xen`k ,miakek caer gexina [my-](:eq),àëä éøèt ¨¨¨§¦¨¨

`weecy ,miakek caer leblba [o`k-]íúä,xyrna aeig iablàeä ¨¨
ðâc' áéúëcðâc' 'E'Eodn yie minrt dnkàøéúé,dyxcl [xzeind-] ¦§¦§¨§§¨§§¥¨

xn`py(fi ai mixac)xn`pe ,'ebe 'LpbC xUrn LixrWA lk`l lkEz `l'Ÿ©¤¡Ÿ¦§¨¤©§©§¨§
cer(bk ci my)` mFwOA Lidl` 'd iptl Ylk`e'FnW oMWl xgai xW §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤©¨£¤¦§©§©¥§

cer xn`pe ,'ebe 'Lxdvie LWxiY LpbC xUrn mW(c gi my)ziW`x' ¨©§©§¨§¦Ÿ§§¦§¨¤¥¦
minrt yelyy epiid ,'FN oYY Lp`v fB ziW`xe Lxdvie LWxiY LpbC§¨§¦Ÿ§§¦§¨¤§¥¦¥Ÿ§¦¤
md mi`ae ,jpbca wx `ed xyrne dnexz oicy jk lr dxezd dxfg
,'ycwd oebic `le jpebic' yexcl yi oey`xd 'jpbc'ny ,dyxcl
mi`ae mixzein mixg`d 'jpbc'd ipye ,xhet ycwd gexiny cnlle
,xhet miakek caer gexiny ,'miakek caer oebic `le jpebic' hrnl

,èeòéî øçà èeòéî éåäcaer oebic miinrt dhrin dxezdy ¨¥¦©©¦
y `ed llkde ,miakek,úBaøì àlà èeòéî øçà èeòéî ïéà`ae ¥¦©©¦¤¨§©

zeaxl aezkdeléôàgexiníéáëBë éãáBòaiig jpbcn epi`y £¦§¥¨¦
,xyrna d`eaz aeig iabl z`f lke .xyrnaàëä ìáàleblb iabl £¨¨¨

wxy meyn ,xhet `edy lkd micen ,miakek caeréðîéæ éøzizy-] §¥¦§¥
[minrt,áéúk 'íëéúBñéøò'xn`py(k eh xacna)mkzqxr ziW`x' £¦¥¤§¦¥¦£¦Ÿ¥¤

weqta xn`pe ,'Dz` EnixY oM oxB znExzM dnExz EnixY dNg©¨¨¦§¨¦§©Ÿ¤¥¨¦Ÿ¨
eixg`ly(`k my),'mkizxcl dnExY 'dl EpYY mkizqxr ziW`xn'¥¥¦£¦Ÿ¥¤¦§©§¨§ŸŸ¥¤

`ae'íëéúBñéøò' ãçyexcl,íëúqéò éãkdxez oeyla 'dqixr'y ©£¦¥¤§¥¦©§¤
dqird xeriyy cnll aezkd `ae ,minkg oeyla 'dqir' `id
`idy ,xacna ziyrp dzidy dqird xeriyk `id dlga zaiegnd

,zleblebl xner ly lceba'íëéúBñéøò' ãçåwxy hrnl `a §©£¦¥¤
zeaiig mkizeqixrLc÷ä úqéò àìå íéáëBë éãáBò úqéò àìå, §Ÿ¦©§¥¨¦§Ÿ¦©¤§¥

mixaeql s`e ,xhet miakek caer leblby micen lkdy `vnpe
.xhet epi` egexiny

:wtqd ly xg`d ecivàîìc Bàleblby xn`p da ,ef dpyn [`ny-] ¦§¨
,dlgd on xhet miakek caerdì éðz÷ ïBòîL éaøå éñBé éaøepy-] ©¦¥§©¦¦§¨¨¥¨

,[dze`éøèt à÷ccaer gexin exhty myky ,dfa mixhetd mdy - §¨¨§¦
,dlgn miakek caer leblb exht jk xyrnn miakekøéàî éaø ìáà£¨©¦¥¦

éøîb äãeäé éaøådey dxifb [micnl-]'úéLàø' 'úéLàø'dlga §©¦§¨¨§¦¥¦¥¦
íúäîxyrna xn`py ,xyrnn xnelk ,myn -(c gi mixac)ziW`x' ¥¨¨¥¦

dlga xn`pe ,'LpbC(k eh xacna)gexin my dn ,'mkzqxr ziW`x' §¨§¥¦£¦Ÿ¥¤
xg` herinn daxzn `edy ,xyrnd on xhet epi` miakek caer
on xhet epi` miakek caer leblb dlga o`k s` ,xen`ke herin

.dlgd
:ewitq hytiy lltzn `axàîìéça déæçàc àåòø àäé ,àáø øîà̈©¨¨§¥©£¨§¤§§¥§¤§¨

minyd on il dlbziy xnelk ,df oic z` melga d`x`y oevx idi -
.xhet epi`y e` ,dlgd on xhet `ed m` miakek caer leblb oic

:wtqd z` hyet `axøãä[aey-]øîàc ïàî ,àáø øîàyçeøéî £©¨©¨¨©§¨©¥©
ëBk ãáBòäøèBt íéá,oerny iaxe iqei iax zrc `ide ,xyrnd on ¨¥¨¦¥
mby xaeqøèBt íéáëBk ãáBòä ìebìbeli`e ,dlgd onøîàc ïàî ¦§¨¥¨¦¥©§¨©

yøèBt Bðéà íéáëBk ãáBòä çeøéîiax zrc `ide ,xyrnd on ¥©¨¥¨¦¥¥
y xaeq ,dcedi iaxe xi`nøèBt Bðéà íéáëBk ãáBòä ìebìbon ¦§¨¥¨¦¥¥

.dlgd
:zepey zeziixan `ax ixaca dpc `xnbd,àáøì àtt áø déáéúéà¥¦¥©¨¨§¨¨

,`ziixaa xn`pLéøôäL íéáëBk ãáBòoeictl dyøBîç øèt ¥¨¦¤¦§¦¤¤£
,el clepyåyixtdy miakek caer okälç,ezqirnBúBà íéòéãBî §©¨¦¦

øeèt àeäLdxekad on dxeht miakek caer znday oeik ,df lkn ¤¨
,dlgd on xhet miakek caer leblb okeBúlçå`ide dlg dpi` §©¨

øBîç øèôe ,íéøæì úìëàðe yecw epi` elyææBbexnv z`åokãáBò ¤¡¤¤§¨¦¤¤£¥§¥
,Baxeng xht `weec ,`ziixad ixacn wiicl yie .oileg znda lkk

,ea oi` dlgeBúîeøz àä,yixtdyäøeñàgexiny itl ,mixfl ¨§¨£¨
,`ax ixac lr dywe .xhet epi` miakek caeràpz éàä àäå`lde - §¨©©¨

`ed df `pzøèBt Bðéà íéáëBk ãáBòä çeøéî øîàc,xyrnd on §¨©¥©¨¥¨¦¥¥
,dxeq` eznexz ok lryåy ezrc ok it lr s`íéáëBk ãáBò ìebìâ §¦§¥¨¦

øèBtaiigndy `ax ixack `lye ,dlg epi` ezlg ok lry dlgd on ¥
.miakek caer leblba mb aiign miakek caer gexina

,àáøì àðéáø déáéúéà ãBòå,`ziixaa xn`píéáëBk ãáBò úlç §¥¦¥©¦¨§¨¨©©¥¨¦
dlcby d`eazn `id elit`Búîeøúe ,õøàad`eazn yixtdy ¨¨¤§¨

dlcbyøeèt àeäL BúBà ïéòéãBî ,õøàì äöeçaone dlgd on §¨¨¨¤¦¦¤¨
ok lre ,dnexzdBúlçe dyecw dpi`Búîeøúe ,íéøæì úìëàðdpi` ©¨¤¡¤¤§¨¦§¨
ok lre dyecwúònãî dðéàyie .dzaexrz z` zxqe` `id oi` - ¥¨§©©©

caer dgxiny ux`l dveg z`eaz `weec ,`ziixad ixacn wiicl
dpi` l`xyi dgxin elit`y oeik ,dnexza zaiegn dpi` miakek

,opaxcn `l` zaiigBúîeøz àädlcby d`eazn,õøàadaeigy ¨§¨¨¨¤
,dxezd onäøeñàmixflúònãîe,dywe .dzaexrz z` zxqe`e - £¨§©©©

øèBt Bðéà íéáëBk ãáBòä çeøéî øîàc àpz éàä àäåeli`eìebìâ §¨©©¨§¨©¥©¨¥¨¦¥¥¦§
.øèBt íéáëBk ãáBòä©¥¨¦¥

leblba aiign miakek caer gexina aiignd ok` :`xnbd zvxzn
caer leblba xhet miakek caer gexina xhetde miakek caer
caer z`eazy el` zeziixaa x`eande ,`ax ixacke ,miakek
oi` ,dlgd on xhet miakek caer leblby s` dnexza zaiig miakek

`l` df,ïðaøcî,dnexza deaiigyíéñéë éìòa íeMî äøéæb- ¦§©¨¨§¥¨¦©£¥¦¦
lre ,mdizexyrn lr miqg mde daxd zerwxw mdl yiy mixiyr
caer egxnie miakek icaerl mdizecy z` epwiy yeygl yi ok
repnl ickae ,xyrln jka exhtiy icka mdize`eaz z` miakek
zaiig ieb z`eaz mby minkg exfb xyrn zaegn zecyd zrwtd
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מנחות. פרק ששי - רבי ישמעאל דף סז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

oifge` mipy` cenr fq sc ± oey`x wxtzereay

ùã÷ä ìåâìâ.dlg oiprl -øèåôxg`e ,ycwd cia dqir dlblbzp m` ,dlgd on -

.zictp jkúáééç äúàãôå.dlblbzp heicd ciac -äúáåç úòùáù.leblb epiid -

øåèô.dlblbzp ieb ezeidae li`ed ,dlgd on -÷ôñe` ,dlblb xiibzpyn m` -

.dlblb ieb ezeidaáééçi`dl dil irain `zyde ,opilf` `xneglc -ieb leblbc

dl ipzw o`n ,xhet?éáøå øéàî éáø åìéôàå
íúä éáééçîã äãåäéixht in ,gexin iab -

`kd?íúäepi` ieb gexinc `nrh epiid -

aizkc .iaizk "jpbc" ixzc meyn ,xhet

xyrn jixrya lek`l lkez `l" (ai mixac)

'ebe iptl zlk`e" (ci my) aizke ,"jpbc

."jpbc ziy`x" (gi my) aizke ,"jpbc xyrn

gexin ycwd oebic `le ,jpebic :slinl - cg

oebic hrnl - "jpbc" ixz edl xezii` .ycwd

ixzc ,herin xg` herin ieb oebic ded ,ieb

.dil ihrnn i`xwèåòéî øçà èåòéî ïéàå
úåáøì àìà:`iyw i`e .aiigc ieb oebic -

!ycwdl iax ,ieb oebicl ziaxnc zifg i`n

oky ,iieaxl dil ded ieb `xazqn :uixz

.l`xyi lyk oeict `la lk`púéùàø
úéùàøziy`x" ,(my) "jpbc ziy`x" -

gexin - oldl dn .(eh xacna) "mkizeqixr

xg` herinn dl opiaxnc ,xht `l ieb

.xhet epi` - ieb leblb s` .herinùéøôäù
øåîç øèôxeng xht oeictl dy yixtdy -

.ieb ezeida el clepyäìçådqirn -

.ieb ezeida dlblibyäøåñà åúîåøú àä-

lirl opiaxnck ,xhet epi` egexincherinn

.herin xg`õøàá éåâ úìçelit` ,xnelk -

.ux`a dlicbd d`eaznåúîåøúå-

l`xyi iab elit`c ,ux`l dveg z`eazn

.opaxcn `l` `ied `l[õøàá åúîåøú àä]
,zrncn ux`a eznexzc llkn ,xnelk -

eleblbc ab lr s` ,xhet epi` ieb gexinc

o`n :xn`c `axl `iywe ,dlgn xhet

.dlga aiign - dnexza aiigncïðáøãî-

leblb dlg iabl ipzwc `d mlerl ,xnelk

,gexina lirl ixhtc `id i`pz jpd - xhet

eznexz `d :`iwecn lirl ipzwc `de

.xeq` ied opaxcn - dxeq`íåùî äøéæâ
ïéñéë éìòád`eaz oigwely mixiyr -

`ly iebd on gwell zixy i`e .mixngn

inp xninl iz` ,xhet ieb gexinc ,xyri

zerwxw odl yiy oiqik ilra meyn :`pixg` `pyil .xhet l`xyi xngn gwel

.xyrnn dil rwtne ,mieb megixnie miebl edepwie ,zexyrn aex lr miqge ,daxd
éà

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

dcp zkqna opinwen "mizek zepa"c `idde .exfb meia ea ,ozqixrn zecp mizek zepa s`

ixib xn`c xi`n iaxk (`,al)za dphw zeaxl "dy`e" "dy`" iyxc `lc meyne ,od zn`

,dxifb `idd inp dil zi` ,od zeix` ixib xn`c o`nl elit` oigxk lrc :xnel yie !cg` mei

za `l` ozqixrn exfb `l mieb zepaac ab lr s`e .xac xyr dpenya ecen i`pz edlekc

ryz oaa ieb wepiza enk d`ial `ifgc ,yly

"oicinrn oi`" wxta `zi`ck ,cg` meie mipy

`ly ,mizek lr exingd ,(`,fl dxf dcear)

oibdepe l`xyil zvw encc meyn ,mda ernhi

opi`c ,zexifb izy iaiyg ikdle .zvwna zevna

mei oa `xwirn xninl irac o`nl elit`e .zeey

exfb eed i`c meyn ,zexifb izy iaiyg cg`

oi`y itl ,mizek opirci ded `l Ð mieb`

Ð mizek` exfb eed i`e .miebk miwec` mizekd

opiyiig ,l`xyil encc meyn :`pin` ded

xi`n iaxk dcpa dl iwenc `de .ith irenhi`l

akyn mi`nhn mizekde :ipzwc ,`tiq meyn Ð

`de .zecp ilrea mdy itl ,oeilrk oezgz

,did dyrn :(`,al dcp) `xnba iqei iax xn`wc

dinrhc meyn e`l Ð dn`l mcew deliahde

`keg ik iedil `lc meyn `l` ,zecp meyn

.`ifg `le d`nh iedilc ixfb eed i` `lelhi`e

xyr dpenyn ied ikid ,xi`n iaxle :xn`z m`e

elit`e `pic ikd `zkec lka `d ,xac

yie !`herinl yiig xi`n iax `dc ,`ziixe`cn

enk iede ,`ed giky `lc `herinc :xnel

.xi`n iax yiig `le ,`herinc `herin

áéúëã:qxhpewa yxit Ð `xizi jpbc jpbc

."mihtey"a cge ,"ikp` d`x"a cg ,iaizk ixzc

enk ied "jxdvie jyexiz"c ,jixv oi`c d`xpe

gkenck ,herin xg` herin enk aiyge ."jpbc"

iax hrnnc (`,dlw oileg) "fbd ziy`x" wxta

inwen opaxe ,"jp`v" aizkcn ,zetzey i`rli`

dil `wtp Ð i`rli` iaxe .ieb zetzeyl dil

wiqtd "ziy`x" Ð opaxe ,"jpbc ziy`x"n

ded ,"ziy`x"a wiqt`c e`l i`c ,`nl` .oiprd

e`lc ab lr s` ,"jp`v fb"` i`w "jpbc"c `pin`

,"xdvie yexiz"` i`wc oky lk ,aizk dicica

.xwir qxhpewd yexite .[iaizk] xyrna edlekc

ãçmkizeqixr cge ieb zqir `le mkizeqixr

dil ded `xwirnc ,wc `l Ð ycwd zqir `le

ab lr s`e .ith xazqnc ,ycwd zqir ihernl

xi`n iaxl ipy xyrn zqir inp opihrnnc

meyn epiid Ð (mye a,dl dkeq) "lefbd alel" wxtae (`,gl migqt) "dry lk" wxta

aizkc meyn ,wiqn mzdc :dyw zvw edine .`ed deab oenn :xaqc ,ycwd zqirk iedc

ick"l (a,dlw oileg) "fbd ziy`x" wxta dil yixc cere !"mkizeqixr" ipnif ixz

iebl cg Ð i`xw ixz ira `kdc :xn`z m`e .dpin rny edlek `nye !oitzey ly zeaxl :`xwirn inewe`l iracn ,yixc "mkizeqixr"ne ,xacn zqir xeriyk :yexit Ð "mkizeqir

(mye a,d) migqtc `nw wxtae .ycwd ihernl cge ieb ihernl cg Ð "jzinr" ixz ira d`pe` iabl (a,bi) zexekac ipy wxta oke ,qxhpewa yxitck gexin iabl oke ,ycwdl cge

oicd `ed ,oiey iebe ycwdc dlg iab `kd ol ilbc oeikc :xnel yie !ycwde ieb `le Ð "edrx" :(a,fl) `nw `aaa opiyxc inp oiwfp iabe ,deab lye mixg` ly Ð "jl" cgn opihrnn

ip`y Ð d`pe` iab i`xw ixz ol `irainc `de .`zkec lkadey lr elligy dpn dey ycwdc ab lr s`e ,d`pe` dia zi`c oky lk ,ycwda yneg siqenc oeik jzrc `wlqc ,mzd

.`wtp `xw cgn iebe ycwd ef `qxible ,"ieb zqir `le" opiqxb `le ,(a,dlw oileg) "fbd ziy`x"a opiyxcck ,"mkizeqir ick cg" `kd iqxbc mixtq yie .llegn Ð dhextéåâyixtdy

xhta i`ce `l` !ea oipdp Ð zn m`e :(`,h) zexekac `nw wxta opze .`ed oixenb oilegc ,dyecw meyn `kil l`xyi lya elit` :dywe .dy yixtdy :qxhpewa yxit Ð xeng xht

.dcedi iax ixac ,d`pda xeq` xeng xht :(a,my) zexekac `nw wxta `ipzc dcedi iaxk ,ixiin diteb xengåúîåøúål`xyic ux`l dveg znexz `d :rnyn Ð zrncn dpi`

m`c i"yx yexit ixack `l .ez`neh inia (ixii`) Ð dl lik`e aexa dl lhan dax :aexa dlhan ux`l dveg znexz iab (`,fk zexeka) "dnk cr" wxta xn`c `de .zrncn Ð

oiyery zelg izy mze` edine .iz`w ilr ziacne ,ded odk daxc ,`ixyc `ed `wec ez`neh inia odkl `l` .xeq`e ,zrncnc `icda rnyn `kde .xfl elit` `ixy Ð aexa lhazp

:dlr xn`c [dlgc iriax wxt] inlyexia gkenck ,xfl elit` ixye ,zrncn dpi` Ð odk ly dze` daxrzp m` :(g dpyn) `xza wxt dlg zkqna opzck ,odkl zg`e xe`l zg`

cg` elit` ,ok dxn` oizipzn :ixirf iax ,ax xn` .[d`ne cg`a] zxq`p dpi`e ,d`nn (cg`n) zegta dler `idy cnln :dpei iax xn` .aex dkixv `idy dxvaa eda` iax dxed

ogky`ck ,lwdl oi` Ð axrzpy lecb xkk odk ly didy dlg dze`c `kid `nye .ixy cg`a cg` elit`c ,`pwqnd itl dil rnyne .ogleyd lr xfd mr zlk`pe :`ipzc .cg`a

`xazqn ,ixy cg`a cg` elit`c inlyexia wiqnc ,jk lk eliwdcn edine .ilha `le ,iaiygc ,ziad lra ly zexkk s` siqen `aiwr iaxc ,"[zepnil] ekxcy z`" iab (a,b dvia)

.`py `lcäøéæâznexz :(a,`n) oiyecwc ipy wxt yixa opixn`c :dnize .ux`a zrncne opaxcn aiigc ikd opiwqn ieb gexin lirl xhtc oerny iaxc `ail` Ð oiqik ilra meyn

:xn`z m`e .zrncnc dcene ,biltc `ed yneg` :inp i` .ibilt `ziixe`cn mzdc :xnel yie !xhet oerny iaxe .yneg dilr oiaiige ,zrncn ieb
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`oifgeקמד mipya cenr fq sc ± oey`x wxtzereay

éîð äìçá éëä éà.oiqik ilra meyn ,inp leblb xefbil -'åë äì éôàã øùôà-

.`xizida inexri`l ivn - inexr`l ira ded i`c ,dlga opixfb `l ikdl ,xnelk

ãåòå çî÷ íéòáø äùîçî úåçô äì éôàãdqir xeriy edfc ,dlga aiign `lc -

.(a,bt) "oitzzyn cvik" wxta oiaexir zkqna ,dlgläìù õåîálk`n oirk -

.xyrnd on xeht dnda lk`ne ,dnda

ipt d`xi `ly - dly uena :`pixg` `pyil

.ziadúåøéöç êøã úåââ êøãlah oi`c -

,xryd jxc edeqipkiy cr xyrnl rawen

xyrnae ,"eraye jixrya elk`e" :aizkc

`aa) "milretd z` xkeyd" wxta aizk

.(`,gt `rivníúä- zebb jxcae uena -

ipelt :exn`iy ,`zlin `lif ,`iqdxt

edl ciar jkld ,xyrnn xhtinl mixrn

.`rpva mieb ici lràëä,dlg iab -

.cere mirax zyngn zegtdàìå àéä àòðö
àúìéî äéá àìéæici lr ciar `l jkld -

.miebäðùîäìéçú ïúåð ïåøùòì åì àá
ììáå ÷öé åúðåáìå åðîùlk jxc oky -

jk xg`e ,ilka dligz ony ozepy :zegpnd

,lleae ,ony dilr wveie xfege ,zleq ozep

.(a,cr zegpn) "zegpn el`" wxta xn`ck

éðäùéâäå ó"zegpnd lk" wxta opixn`c -

dtepz dperh xnerd zgpnc (`,`q my)

.dybdeøîåò áø÷ùîmi`veiyk cin -

ilwe gnw ze`iln milyexi iwey oi`ven

.dycg d`eazníéîëç ïåöøá àìù-

- gnw `ed xaky dfe ,xnerd mcew ycg lk`ie ,xevwiyk lk`i `ny :opixfbc

.xnerd mcew xvwp i`ce'åë øîåà äãåäé éáø.lk`i `ny xfb `lc -àøîâ
íé÷ãåá.ung -øåòéáä úòùáå,[wecai] `l - jli`e o`kn la` ,ziyy drya -

ibilt opaxe .gqta `venyk lkinl iz` `nlc meyn opixfbc ,epnfa wca `l elit`

jeza wca `l :ixn`c ,dilrwecai - yya epiidc eztixy crena ,xnelk ,crend

.dipin lkinl iz` `nlc opixfb `le ,envr gqtd jeza ,crend xg`l
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oerny iaxc` oerny iaxc edl iywz opaxcn aiiginc edl rnyn `lc ,`piaxle `tt axl

iyily wxt i`nc zkqna opzc oizipzn mzd iziinc .(a,`i) zexekac `nw wxt seqa

,ziriayle xyrnl ozwfga Ð ux`d mr lv`e izekd lv` eizexit ciwtnd :(c dpyn)

iaxl aiig Ð ieb edpitlg i`ce i` ,`nl` .i`nc :xne` oerny iax .eizexitk Ð iebd lv`

Ð edl rnyn `kdc jpdc :xnel yie !oerny

dlg elit` Ð opaxcn i`c meyn ,`ziixe`cn

m`e .iiepiy jpd ediizrc` iwqn `lc ,inp

zexekac `nw wxt seqa opixn`c `d :xn`z

Ð iebd on oigxenn milah gweld :(a,`i)

`nili` ?o`n edpigxnc :jixte .ely ode ,oxyrn

oebic `le ,`pngx xn` "jpebic" Ð ieb edpigxnc

,opaxcn aiigc opiwqn `d ,`iyew i`ne !ieb

ilin ipdc :xnel oi`e !oiqik ilra meyn dxifb

egxine iebl exkne l`xyi ly ezligzn didyk

ezligzn didy eze`a la` ,xhtin `lc Ð ieb

ilra meyn dxifb `kiiy `l mzd Ð ieb ly

jd opiwqn xba elit`c ,`id `zlin e`l .oiqik

.xiibzpy mcew gxnny dna xhtin `lc ,dxifb

,oiqik ilra meyn dxfb opaxcn i`c :xnel oi`e

`d ok m` ,diteb `nrh i`dn ely odc xn` `l

Ð edpitlg i`ce `d :mzd xfrl` iax ,ax xn`c

dlr jixte ,odkl edpiazinl ira `nlr ilekc

iaxc `idd ?`iyew i`n .ely ode oxyrnc `dn

!opaxcn xfrl`

éãëxyrnd on dxehte zlke` eznda `dzy

yxit (a,eh) "cid lk" wxt dcpa Ð

dywe .opaxcn epiid ,`l Ð raw zlik` la` ,i`xr zlik` `edy ,eznda `wecc :qxhpewa

:ipyne ?'ek dxebn gipde zny xag ,`ipzde ?i`ce icin `iven wtq oi`e :mzd jixtc `dn

,dil iywiz izk` ,`wec eznda i`e .`irye` iaxk ciar `nyc meyn ,`ed wtqe wtqc

.opaxca i`ce icin `iven wtqc :iiepyl `ki` `edd edin !raw zlik`l leah i`ce mc`lc

dxxib `ny oiyyeg oi`" iab opaxc ung zwica` dl iziinc (`,h) migqtc `nw wxtae

,`wec eznda i`c :oizrnyc jdn dyw la` .`ziixe`c i`cek exingd ung iab Ð "dcleg

oiprl `irye` iaxk diytp xhtinl xyt` `lc ,mc` zlik`n ieb gexin xhtil `l izk`

fbinl jiiye ,envr zlik`eznda jxevly ,df oeyla mixrdl ekxcy itl Ð hwpc "eznda"e ,ixy inp envr mc`lc jk jezn mixt` epiax axd yxtn dide !oiqik ilra meyn dia x

dgxine dly uena dqipkdy `kid la` ,ziad ipt d`xiyk aeig icil `al lekic `kid ,epiid Ð ziad ipt zii`x mcew xeq` raw zlik`c ab lr s`e .envr jxevl xnel yiiazny ,qipkn

:ipzwe .zial qipkn :`icda ipzw `ztqezae .xehte ,i`xr odn lke` Ð dqir odn zeyrl oilay qipkd :`ipz (a,bi) dviac `nw wxtac :dywe .cer aeig icil `al leki epi` aey Ð ziaa

oixerye oihigc (a,gt `rivn `aa) "milretd z` xkeyd"a xn`c o`nl ,aeig icil `al leki izk` :dyw cere !ipzw "oilay" `dc ,uena oqipkdc ab lr s` ,`l Ð raw la` ,i`xr `wec

"`irye` iaxk dil ciar inp dnexz ikd i`" `kd jixtc `dc :yxtl d`xpe !ziad ipt zii`x `la aiigc ,dcya oxeb o`yrn ziaa oxeb o`yr rxb `lc ,`pngx edpilz oxeba ,edpip oxeb ipa

"`irye` iaxk dl ciar inp dnexz" jixt ikdc :yxtl yi cere .ykxle miqeql lk`n `edy ,lrey zlaye oixery oebk ,ozpwza minkg elired dn ,dil `iyw dnda lk`nc icinc Ð

meyn xefb ik ,jgxk lre .`irye` iaxck i`xrn envr xehtl lekic oeik ,oiqik ilra meyn xefbp `l i`n` i`xr zlik` oiprl ,i`xr zlik`l `l` ipdn `l `irye` iaxc ab lr s`e Ð

idpc .oiqik ilra meyn exfb `l ik elit` ,i`xrn `l` xhet did `l inp iebd gexin mb mzdc ,lik` `l ikd e`la inp `xwirn Ð raw zlik`` i`c .xefb i`xr zlik`` Ð oiqik ilra

zlg :lirl xn`wc `de .raw zlik` `din `xqzin Ð gxnzp `lk inp dil zieyn ik ieb gexin la` .ixnbl ixy ,leblb mcewk dil zieyn ikc meyn ,epiid Ð ixnbl xhet ieb leblbc

iebd gexin ,xhet Ð iebd leblb xaqc :dpin wiice .zrncn Ð l`xyi ux`a `d .zrncn dpi` eznexze mixfl zlk`p ezlg ,xeht `edy eze` oiricen Ð ux`l dvega eznexze ux`a ieb

la` .ixnbl inp `xhtin Ð xyrna aiigzdl zcner dzid `ly ieb ly d`eazc mzd ,epiid .dlg enk mixfl zlk`p eznexz dzid Ð xhet ieb gexin did m` `d :rnyn ,xhet epi` Ð

`lcn lirl izyxitck ,aiig ,l`xyil xkne ,iebc dzligz elit` Ð oiqik ilra meyn opiwqn ixnbl edine .i`xrn `l` egexin xhtin `l Ð iebl xkne ,l`xyi ly dzligzy dze`

?xafbd gxniy cr ,xyrna aiig Ð dcetde yicwnd :(e dpyn) d`t zkqnc `nw wxta inp opze .ixnbl xhtc ,lirl ycwd gexinn `py i`ne :xn`z m`e .xiibzpy mcew gxny ieb xhtin

l`xyi ly didy eze`l ieb ly ezligzn did oia wlgl jiiy dn ,oiqik ilrac dxifb mcewc :df yexitl wgec yi zvwe .`ziixe`c` opax denwe` ycwdc `ciqt meyn mzdc :xnel yie

iriyz wxt [zenexz] (d`t) zkqnac ,df yexit okzi `l mewn lkne ?ieb ly ezlgzn didy eze` lr exfb i`n` ,oiqik ilra meyn exfby xg` ,ok m` ,ea wlgl jiiy m`e ?iebl exkne

ilecibc .rxf gxennd onc ,mrxfyk eid lahy ,xnelk .i`xr odn lke` Ð lah eizexity it lr s` ,zeiqga iebd mr ykpnd :opzc ,i`xr zlik`n xhet iebd gexinc rnyn (f dpyn)

epi` `kd xn`c o`nk e`l oigxk lr Ð i`xr ixyc `de .(a,gp mixcp) "wxid on xcepd" seqa `ipzck ,md dlk erxf oi`y xac Ð zeiqge ,mzd opzck ,dlk erxf oi`y xaca xeq` lah

.xefb `l Ð i`xr zlik`a la` ,rawa Ð oiqik ilra meyn xefb ike ,xhet xn`c o`nk `l` .xeq` i`xr elit` diciclc ,`ziixe`c xhetéãëokid :xn`z m`e Ð zlke` eznda `dzy

laha oiwilcn oi` :(`,ek zay) "oiwilcn dna" wxta opiyxcck ,ol `wtpc :xnel yie ?d`pda xeq` lahc epivndnexz dn ,xacn aezkd zenexz izya Ð "izenexz zxnyn" meyn ,`nh

dlik`dl oke ,dnxd mcew dwlcda xqzinc ,d`nhn dxedh opixnb xcde .dwlcd ,epiidc .ok Ð d`nh dnexz s` .dzlik` :yexit ,jli`e dnxd zryn `l` da jl oi` Ð dxedh

opirci `teb `yxc `iddne .xedh oky lke Ð `nh hwp `l` .oiwilcn Ð xedh laha la` ,`nh lah `weec :qxhpewa yxity enk `le .dwlcd oirk iedc ielik ly ze`pd lk ezndal

.dnexz ipiyxk ezndal lik`n l`xyi oi`c(÷öé)jk xg`e ,ilka dligz ony ozepy zegpnd lk jxc oky .llae ,zleq zpizp xg`l wvi ,zleqd mcew ezpeale ony dligz ozp Ð

:ony zepzn dyly zeperh ilka zeyrpd zegpnd lk :(a,cr) "zegpn el`" wxta onwl opzc .qxhpewa xikfd `ly ,ziyily ony zpizp yi cere .lleae ,ony dilr wveie xfege ,zleq ozep

mzd oiae `kd oiae .onwlc dlilae dwivi `id Ð "llae wvie" ,ilka dligz ony zpizp `ed Ð "epny ozp"c :`kd edl ipz edlekc d`xpe .oziiyrl mcew ilka ony ozne ,dlilae ,dwivi

,ilka onyd ozep dligz :xcqd `ed jky .(a,cr) "zegpn el`" wxta onwl ,dt`n zgpnn xa ,dwivil zegpnd lk opiaxnc ,dpexg` dwivi `id "wvi"c ,`yixa dlila ipzinl dil ded

.unewe ,dwivi zevn miiwl ony ozepe xfege ,llea ,eilr ony ozepe ,mixyeta yle ,zleqd ozepe÷öé`l ,wvi `l :(`,gi zegpn) "dax unewd"a ipzwck ,"gln" ipz `lc dniz Ð llae

.gln `l ,llaúòùáå:ixn`c ,dilr ibilt opaxe .gqta e`venyk dipin lkinl iz` `nlicc meyn ,epnfa wca `l elit`e ,wecai `l Ð jli`e o`kn la` ,ziyy drya Ð xeriad

yxit jk .dipin lkinl iz` `nlc opixfb `le ,envr gqtd jeza ,crend xg`l wecai Ð yya epiidc eztixy crena ,xnelk ,[crend] (gqtd) jeza wca `l
qxhpewa
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מנחות. פרק ששי - רבי ישמעאל דף סז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zegpn(oey`x meil)

:`xnbd zl`eyéëä éàilra e`eai `ny yyeg dz`y ,jk m` - ¦¨¦
,xyrn zaegn mdizecy z` riwtdl miqikénð älç eléôàmb-] £¦©¨©¦

`ny yeygl yiy ,da aiigzz miakek caer zqiry xefbl yi [ok
daiyn .miakek caer leblb ici lr dlg zaegn mzqir z` eriwti
ekxhvi `l ,dlg zaeg z` riwtdl miqik ilra evtgi m` :`xnbd

`ldy ,miakek caer ici lr dlblbléôàc øLôà[dt`iy-]dì ¤§¨§¨¥¨
ly xeriyaíéòáø úLîçî úBçtaw ly,ãBòå çî÷xeriy `edy ¨¥£¥¤§¨¦¤©§

xyt`y ,ef dxifba zlrez oi` okle ,dlg zyxtda zaiegnd dqird
r leblb icrla mb dlg zaeg riwtdl.miakek cae

:`xnbd zl`eyénð äîeøzdzaeg z` riwtdl `ed leki [ok mb-] §¨©¦
y ,miakek caer gexin `llãéáòc øLôà[dyriy-]éaøãk dì ¤§¨§¨¦¨¦§©¦

,Búàeáz ìò íãà íéøòî ,àéòLBà éaø øîàc ,àéòLBà,xnelk ©§¨§¨©©¦©§¨©£¦¨¨©§¨
aiigzz `ly zpn lr ez`eazl xy`a dnxra bedpl mc` leki

,xyrnadñéðëîeoiicr `idyk ezialdlL õBna,[dztilwa-]éãk ©§¦¨©¤¨§¥
Ljk ici lrúìëBà Bzîäa àäzdpnnéà ,øNònä ïî äøeèôe ¤§¥§¤§¤¤§¨¦©©£¥¦
énð,xyrnd on xhtdl zpn lr zeyrl `ed leki sqep ote` -ìéiòc ©¦§©¥
dìezial d`eazd z` qipkiy -Cøcdå úBbbdpqipkiy xyt` ok ¨¤¤©§

úBôétø÷ Cøãipt dz`x `ly itl xyrna aiigzz `l dfa s`e , ¤¤©§¥
mipte`a ez`eaz z` xehtl leki `edy oeike .dzqipk jxc ziad
,miakek caer gexin xehti `ly exfby jka zlrez dzid `l ,el`

mb xefbl yi ,dfa exfb ok it lr s`y oeike.miakek caer leblba
:`xnbd zvxzníúälr zeyrl ozipy miyrnd ,d`eaza [my-] ¨¨

miyrp ,xyrnn dxhetl zpn,àéñäøôa`edy mi`ex lkdy §©§¤§¨
ok lre ,zetitxwe zebb jxc e` dly uena dqipknàúléî déa àìéæ¦¨¥¦§¨

caerl dxkenle mixrdl sicrn `ede ,ok zeyrl el `id dyea -
caer z`eaz mby exfb jkitle ,df ote`a xyrnd ondxhetle miakek

mle` ,zaiig miakekàëädlgd on dxhetl `ed leki ,dlga [o`k-] ¨¨
àòðéöadt`iy ici lr epiide ,miakek caerl dxikn ici lr `lye §¦§¨

e ,gnw mirax zyngn zegtàúléî déa àìéæ àìdyea ef oi` - Ÿ¦¨¥¦§¨
ezqir xehtl dvexd jkle ,jka mixikn oi` mc` ipae xg`n exear
dxifba zlrez oi`e ,mixg`n yyg `ll ok zeyrl `ed leki dlgn

.miakek caer leblb icrla mb dlg zaeg riwtdl xyt`y ,ef

äðùî
d`eaz zlik` xzidae ,xnerd zgpn ipica weqrl dkiynn dpynd

zncewd dpyna .dgpnd zaxwd xg` dycg(.eq)cvik x`ean
mi`qd yng e` yely jezn ,dgpnl yxcpd oexyrd z` e`ived

:edeaixwd cvik zx`an epizpyn .jk jxevl exvwpyBì àaodkd ¨

åéìò) ïúð ,ïBøOòì(BúðBáìe BðîL,ilka÷öéoexyrd lr ony ¨¦¨¨©©§§¨¨©
,ilkay onyd lr gpedyììáe.onya oexyrd z`éðäóodkd ¨©¥¦

Lébäå,õî÷,dgpndn dpeald z` hwil oke ,evnew `eln dgpnd on §¦¦¨©
øéè÷äå,gafnd lr ,dpeald unewe zleqd unew ,mdipy z` §¦§¦
øàMäå,unwp `ly zleqd oníéðäkì ìëàð,dlile meil mixkfd §©§¨¤¡¨©Ÿ£¦

.zegpn ixiiy oick
axwy xg`l cin dycgd d`eazd zxikn zece` zxtqn dpynd

:minkg oevxa xacd did m` zwelgn d`iane ,xnerdáøwMî¦¤¨©
[axwy zrn-]øîBòäeidïéàöBémilyexi zeaegxl÷eL ïéàöBîe ¨¤§¦§¦

çî÷ àìî àeäL íéìLeøé,`idy zenk dpghpy d`eaz -éì÷[å]- §¨©¦¤¨¥¤©§¨¦
,dycgd d`eazd on ,xepza dyaiizpy xg` dpghpy d`eaz

df dide ,miweeyay zeiepga mixknp,íéîëç ïBöøa àlLixdy ¤Ÿ¦§£¨¦
weqird ab` `ny yeygl yie ,xnerd zaxwd iptl ef d`eaza ewqr

,dpnn lek`l e`eai daø .øéàî éaø éøácïBöøa ,øîBà äãeäé éa ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¦§
,ïéNBò eéä íéîëçdxzedy mcew dxivwd z` xeq`l oi`y £¨¦¨¦

.xeqi`a dpnn elk`i `ny yeygl oi`y meyn ,dlik`a d`eazd

àøîâ
on xevwl xzen m` dcedi iaxe xi`n iax ewlgpy dpyna epipy
delk`iy yygn ,dlik`l dxeq` `idy zra dycgd d`eazd
:`xnbd zl`ey .dcedi iax ly ezrc z` zxxan `xnbd .xeqi`a

åm`ddépéî ìëéîì éúà àîìc äãeäé éaø øæb àì`eai `ny - §Ÿ¨©©¦§¨¦§¨¨¥§¥©¦¥
,dycgd d`eazd on lek`leäðéîøedpynd ixacn zeywdl yie - §¦§

migqta(:i),my epipyy ,epzpyn ixac lrïé÷ãBa ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¦
a ungd z`øBà[lila-]øNò äòaøà,oqipaålila wca `l m` ©§¨¨¨¨§

wcea oqipa xyr drax`øNò äòaøàáaå ,úéøçLwca `l m` §©§¨¨¨¨©£¦§
wcea zixgyaøeòéaä úòLá`idy ungd ly [ielikde dtixyd-] ¦§©©¦

epi` ,dlik`a xeq` ungdy jli`e o`kn la` ,ziyiyd drya
.`vny ungd z` lek`l `eai `ny ,wceaàì ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦Ÿ

'åë ÷ãawca `l ,zixgya xyr drax`a wecai xyr drax` xe`a ¨©
drya epiidc exeria cren] crend jeza wecai xyr drax`a
gqta xnelk] crend xg`l wecai crend jeza wca `l ,[ziyiyd
,dywe .ungd z` lek`l `eai `ny minkg eyyg `ly ,[envr

di iax xfb my recn`ny ,exeqi` zra ungd xg` wecal `ly dce
dycgd d`eazd on xevwl `ly xfb `l o`k eli`e ,elke`l `eai
:`xnbd zvxzn .dpnid lek`l e`eaiy yyg `ly ,dxeqi` zra

éðàL ,äaø øîàxeqi` [dpey-]Lãçycg xeqi`ay ,ung xeqi`n ¨©©¨¨¦¨¨
,ezxivw zra dlik`l yeygl oi`
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קמה oifge` mipya cenr fq sc ± oey`x wxtzereay

éîð äìçá éëä éà.oiqik ilra meyn ,inp leblb xefbil -'åë äì éôàã øùôà-

.`xizida inexri`l ivn - inexr`l ira ded i`c ,dlga opixfb `l ikdl ,xnelk

ãåòå çî÷ íéòáø äùîçî úåçô äì éôàãdqir xeriy edfc ,dlga aiign `lc -

.(a,bt) "oitzzyn cvik" wxta oiaexir zkqna ,dlgläìù õåîálk`n oirk -

.xyrnd on xeht dnda lk`ne ,dnda

ipt d`xi `ly - dly uena :`pixg` `pyil

.ziadúåøéöç êøã úåââ êøãlah oi`c -

,xryd jxc edeqipkiy cr xyrnl rawen

xyrnae ,"eraye jixrya elk`e" :aizkc

`aa) "milretd z` xkeyd" wxta aizk

.(`,gt `rivníúä- zebb jxcae uena -

ipelt :exn`iy ,`zlin `lif ,`iqdxt

edl ciar jkld ,xyrnn xhtinl mixrn

.`rpva mieb ici lràëä,dlg iab -

.cere mirax zyngn zegtdàìå àéä àòðö
àúìéî äéá àìéæici lr ciar `l jkld -

.miebäðùîäìéçú ïúåð ïåøùòì åì àá
ììáå ÷öé åúðåáìå åðîùlk jxc oky -

jk xg`e ,ilka dligz ony ozepy :zegpnd

,lleae ,ony dilr wveie xfege ,zleq ozep

.(a,cr zegpn) "zegpn el`" wxta xn`ck

éðäùéâäå ó"zegpnd lk" wxta opixn`c -

dtepz dperh xnerd zgpnc (`,`q my)

.dybdeøîåò áø÷ùîmi`veiyk cin -

ilwe gnw ze`iln milyexi iwey oi`ven

.dycg d`eazníéîëç ïåöøá àìù-

- gnw `ed xaky dfe ,xnerd mcew ycg lk`ie ,xevwiyk lk`i `ny :opixfbc

.xnerd mcew xvwp i`ce'åë øîåà äãåäé éáø.lk`i `ny xfb `lc -àøîâ
íé÷ãåá.ung -øåòéáä úòùáå,[wecai] `l - jli`e o`kn la` ,ziyy drya -

ibilt opaxe .gqta `venyk lkinl iz` `nlc meyn opixfbc ,epnfa wca `l elit`

jeza wca `l :ixn`c ,dilrwecai - yya epiidc eztixy crena ,xnelk ,crend

.dipin lkinl iz` `nlc opixfb `le ,envr gqtd jeza ,crend xg`l
êåúî
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oerny iaxc` oerny iaxc edl iywz opaxcn aiiginc edl rnyn `lc ,`piaxle `tt axl

iyily wxt i`nc zkqna opzc oizipzn mzd iziinc .(a,`i) zexekac `nw wxt seqa

,ziriayle xyrnl ozwfga Ð ux`d mr lv`e izekd lv` eizexit ciwtnd :(c dpyn)

iaxl aiig Ð ieb edpitlg i`ce i` ,`nl` .i`nc :xne` oerny iax .eizexitk Ð iebd lv`

Ð edl rnyn `kdc jpdc :xnel yie !oerny

dlg elit` Ð opaxcn i`c meyn ,`ziixe`cn

m`e .iiepiy jpd ediizrc` iwqn `lc ,inp

zexekac `nw wxt seqa opixn`c `d :xn`z

Ð iebd on oigxenn milah gweld :(a,`i)

`nili` ?o`n edpigxnc :jixte .ely ode ,oxyrn

oebic `le ,`pngx xn` "jpebic" Ð ieb edpigxnc

,opaxcn aiigc opiwqn `d ,`iyew i`ne !ieb

ilin ipdc :xnel oi`e !oiqik ilra meyn dxifb

egxine iebl exkne l`xyi ly ezligzn didyk

ezligzn didy eze`a la` ,xhtin `lc Ð ieb

ilra meyn dxifb `kiiy `l mzd Ð ieb ly

jd opiwqn xba elit`c ,`id `zlin e`l .oiqik

.xiibzpy mcew gxnny dna xhtin `lc ,dxifb

,oiqik ilra meyn dxfb opaxcn i`c :xnel oi`e

`d ok m` ,diteb `nrh i`dn ely odc xn` `l

Ð edpitlg i`ce `d :mzd xfrl` iax ,ax xn`c

dlr jixte ,odkl edpiazinl ira `nlr ilekc

iaxc `idd ?`iyew i`n .ely ode oxyrnc `dn

!opaxcn xfrl`

éãëxyrnd on dxehte zlke` eznda `dzy

yxit (a,eh) "cid lk" wxt dcpa Ð

dywe .opaxcn epiid ,`l Ð raw zlik` la` ,i`xr zlik` `edy ,eznda `wecc :qxhpewa

:ipyne ?'ek dxebn gipde zny xag ,`ipzde ?i`ce icin `iven wtq oi`e :mzd jixtc `dn

,dil iywiz izk` ,`wec eznda i`e .`irye` iaxk ciar `nyc meyn ,`ed wtqe wtqc

.opaxca i`ce icin `iven wtqc :iiepyl `ki` `edd edin !raw zlik`l leah i`ce mc`lc

dxxib `ny oiyyeg oi`" iab opaxc ung zwica` dl iziinc (`,h) migqtc `nw wxtae

,`wec eznda i`c :oizrnyc jdn dyw la` .`ziixe`c i`cek exingd ung iab Ð "dcleg

oiprl `irye` iaxk diytp xhtinl xyt` `lc ,mc` zlik`n ieb gexin xhtil `l izk`

fbinl jiiye ,envr zlik`eznda jxevly ,df oeyla mixrdl ekxcy itl Ð hwpc "eznda"e ,ixy inp envr mc`lc jk jezn mixt` epiax axd yxtn dide !oiqik ilra meyn dia x

dgxine dly uena dqipkdy `kid la` ,ziad ipt d`xiyk aeig icil `al lekic `kid ,epiid Ð ziad ipt zii`x mcew xeq` raw zlik`c ab lr s`e .envr jxevl xnel yiiazny ,qipkn

:ipzwe .zial qipkn :`icda ipzw `ztqezae .xehte ,i`xr odn lke` Ð dqir odn zeyrl oilay qipkd :`ipz (a,bi) dviac `nw wxtac :dywe .cer aeig icil `al leki epi` aey Ð ziaa

oixerye oihigc (a,gt `rivn `aa) "milretd z` xkeyd"a xn`c o`nl ,aeig icil `al leki izk` :dyw cere !ipzw "oilay" `dc ,uena oqipkdc ab lr s` ,`l Ð raw la` ,i`xr `wec

"`irye` iaxk dil ciar inp dnexz ikd i`" `kd jixtc `dc :yxtl d`xpe !ziad ipt zii`x `la aiigc ,dcya oxeb o`yrn ziaa oxeb o`yr rxb `lc ,`pngx edpilz oxeba ,edpip oxeb ipa

"`irye` iaxk dl ciar inp dnexz" jixt ikdc :yxtl yi cere .ykxle miqeql lk`n `edy ,lrey zlaye oixery oebk ,ozpwza minkg elired dn ,dil `iyw dnda lk`nc icinc Ð

meyn xefb ik ,jgxk lre .`irye` iaxck i`xrn envr xehtl lekic oeik ,oiqik ilra meyn xefbp `l i`n` i`xr zlik` oiprl ,i`xr zlik`l `l` ipdn `l `irye` iaxc ab lr s`e Ð

idpc .oiqik ilra meyn exfb `l ik elit` ,i`xrn `l` xhet did `l inp iebd gexin mb mzdc ,lik` `l ikd e`la inp `xwirn Ð raw zlik`` i`c .xefb i`xr zlik`` Ð oiqik ilra

zlg :lirl xn`wc `de .raw zlik` `din `xqzin Ð gxnzp `lk inp dil zieyn ik ieb gexin la` .ixnbl ixy ,leblb mcewk dil zieyn ikc meyn ,epiid Ð ixnbl xhet ieb leblbc

iebd gexin ,xhet Ð iebd leblb xaqc :dpin wiice .zrncn Ð l`xyi ux`a `d .zrncn dpi` eznexze mixfl zlk`p ezlg ,xeht `edy eze` oiricen Ð ux`l dvega eznexze ux`a ieb

la` .ixnbl inp `xhtin Ð xyrna aiigzdl zcner dzid `ly ieb ly d`eazc mzd ,epiid .dlg enk mixfl zlk`p eznexz dzid Ð xhet ieb gexin did m` `d :rnyn ,xhet epi` Ð

`lcn lirl izyxitck ,aiig ,l`xyil xkne ,iebc dzligz elit` Ð oiqik ilra meyn opiwqn ixnbl edine .i`xrn `l` egexin xhtin `l Ð iebl xkne ,l`xyi ly dzligzy dze`

?xafbd gxniy cr ,xyrna aiig Ð dcetde yicwnd :(e dpyn) d`t zkqnc `nw wxta inp opze .ixnbl xhtc ,lirl ycwd gexinn `py i`ne :xn`z m`e .xiibzpy mcew gxny ieb xhtin

l`xyi ly didy eze`l ieb ly ezligzn did oia wlgl jiiy dn ,oiqik ilrac dxifb mcewc :df yexitl wgec yi zvwe .`ziixe`c` opax denwe` ycwdc `ciqt meyn mzdc :xnel yie

iriyz wxt [zenexz] (d`t) zkqnac ,df yexit okzi `l mewn lkne ?ieb ly ezlgzn didy eze` lr exfb i`n` ,oiqik ilra meyn exfby xg` ,ok m` ,ea wlgl jiiy m`e ?iebl exkne

ilecibc .rxf gxennd onc ,mrxfyk eid lahy ,xnelk .i`xr odn lke` Ð lah eizexity it lr s` ,zeiqga iebd mr ykpnd :opzc ,i`xr zlik`n xhet iebd gexinc rnyn (f dpyn)

epi` `kd xn`c o`nk e`l oigxk lr Ð i`xr ixyc `de .(a,gp mixcp) "wxid on xcepd" seqa `ipzck ,md dlk erxf oi`y xac Ð zeiqge ,mzd opzck ,dlk erxf oi`y xaca xeq` lah

.xefb `l Ð i`xr zlik`a la` ,rawa Ð oiqik ilra meyn xefb ike ,xhet xn`c o`nk `l` .xeq` i`xr elit` diciclc ,`ziixe`c xhetéãëokid :xn`z m`e Ð zlke` eznda `dzy

laha oiwilcn oi` :(`,ek zay) "oiwilcn dna" wxta opiyxcck ,ol `wtpc :xnel yie ?d`pda xeq` lahc epivndnexz dn ,xacn aezkd zenexz izya Ð "izenexz zxnyn" meyn ,`nh

dlik`dl oke ,dnxd mcew dwlcda xqzinc ,d`nhn dxedh opixnb xcde .dwlcd ,epiidc .ok Ð d`nh dnexz s` .dzlik` :yexit ,jli`e dnxd zryn `l` da jl oi` Ð dxedh

opirci `teb `yxc `iddne .xedh oky lke Ð `nh hwp `l` .oiwilcn Ð xedh laha la` ,`nh lah `weec :qxhpewa yxity enk `le .dwlcd oirk iedc ielik ly ze`pd lk ezndal

.dnexz ipiyxk ezndal lik`n l`xyi oi`c(÷öé)jk xg`e ,ilka dligz ony ozepy zegpnd lk jxc oky .llae ,zleq zpizp xg`l wvi ,zleqd mcew ezpeale ony dligz ozp Ð

:ony zepzn dyly zeperh ilka zeyrpd zegpnd lk :(a,cr) "zegpn el`" wxta onwl opzc .qxhpewa xikfd `ly ,ziyily ony zpizp yi cere .lleae ,ony dilr wveie xfege ,zleq ozep

mzd oiae `kd oiae .onwlc dlilae dwivi `id Ð "llae wvie" ,ilka dligz ony zpizp `ed Ð "epny ozp"c :`kd edl ipz edlekc d`xpe .oziiyrl mcew ilka ony ozne ,dlilae ,dwivi

,ilka onyd ozep dligz :xcqd `ed jky .(a,cr) "zegpn el`" wxta onwl ,dt`n zgpnn xa ,dwivil zegpnd lk opiaxnc ,dpexg` dwivi `id "wvi"c ,`yixa dlila ipzinl dil ded

.unewe ,dwivi zevn miiwl ony ozepe xfege ,llea ,eilr ony ozepe ,mixyeta yle ,zleqd ozepe÷öé`l ,wvi `l :(`,gi zegpn) "dax unewd"a ipzwck ,"gln" ipz `lc dniz Ð llae

.gln `l ,llaúòùáå:ixn`c ,dilr ibilt opaxe .gqta e`venyk dipin lkinl iz` `nlicc meyn ,epnfa wca `l elit`e ,wecai `l Ð jli`e o`kn la` ,ziyy drya Ð xeriad

yxit jk .dipin lkinl iz` `nlc opixfb `le ,envr gqtd jeza ,crend xg`l wecai Ð yya epiidc eztixy crena ,xnelk ,[crend] (gqtd) jeza wca `l
qxhpewa
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!éîð älç eléôà ,éëä éà¯úBçt dì éôàc øLôà ¦¨¦£¦©¨©¦¤§¨§¨¥¨¨
!éîð äîeøz .ãBòå çî÷ íéòáø úLîçî¯øLôà ¥£¤¤§¨¦¤©§§¨©¦¤§¨

:àéòLBà éaø øîàc .àéòLBà éaøãk dì ãéáòc§¨¥¨¦§©¦©£¨§¨©©¦©£¨
,dlL õBîa dñéðëîe Búàeáz ìò íãà íéøòî©£¦¨¨©§¨©§¦¨§¤¨
.øNònä ïî äøeèôe úìëBà Bzîäa àäzL éãk§¥¤§¥§¤§¤¤§¨¦©©£¥

,éîð éà!?úBôétø÷ Cøãå úBbb Cøc dì ìééòc ¦©¦§¨¥¨¤¤©§¤¤©§¥
¯íúä¯àëä .àúléî déa àìéæ ,àéñäøôa¯,àòðéöa ¨¨§©§¤§¨¦¨¥¦§¨¨¨§¦§¨

.àúléî déa àìéæ àìäðùîåéìò ïúð ,ïBøOòì Bì àa ¨¦¨¥¦§¨¨¨¦¨¨©¨¨
éðä ,ììáe ÷öé ,BúðBáìe BðîL.øéè÷äå õî÷ ,Lébäå ó ©§§¨¨©¨©¥¦§¦¦¨©§¦§¦

ïéàöBîe ïéàöBé ,øîBòä áøwMî .íéðäkì ìëàð øàMäå§©§¨¤¡¨©Ÿ£¦¦¤¨©¨¤§¦§¦
,íéîëç ïBöøa àlL ,éì÷ çî÷ àìî àeäL íéìLeøé ÷eL§¨©¦¤¨¥¤©¨¦¤Ÿ¦§£¨¦
eéä íéîëç ïBöøa :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¦§£¨¦¨

.ïéNBòàøîâìëéîì éúà àîìc äãeäé éaø øæb àìå ¦§¨¨©©¦§¨¦§¨¨¥§¥©
äòaøà øBà ïé÷ãBa :øîBà äãeäé éaø ,eäðéîøe .dépéî¦¥§¦§©¦§¨¥§¦©§¨¨
íéîëçå .øeòéaä úòLáe ,úéøçL øNò äòaøàáe ,øNò̈¨§©§¨¨¨¨©£¦¦§©©¦©£¨¦
,Lãç éðàL :äaø øîà !'åë ÷ãa àì :íéøîBà§¦Ÿ¨©¨©©¨¨¥¨¨

êåúî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zegpn(oey`x meil)

:`xnbd zl`eyéëä éàilra e`eai `ny yyeg dz`y ,jk m` - ¦¨¦
,xyrn zaegn mdizecy z` riwtdl miqikénð älç eléôàmb-] £¦©¨©¦

`ny yeygl yiy ,da aiigzz miakek caer zqiry xefbl yi [ok
daiyn .miakek caer leblb ici lr dlg zaegn mzqir z` eriwti
ekxhvi `l ,dlg zaeg z` riwtdl miqik ilra evtgi m` :`xnbd

`ldy ,miakek caer ici lr dlblbléôàc øLôà[dt`iy-]dì ¤§¨§¨¥¨
ly xeriyaíéòáø úLîçî úBçtaw ly,ãBòå çî÷xeriy `edy ¨¥£¥¤§¨¦¤©§

xyt`y ,ef dxifba zlrez oi` okle ,dlg zyxtda zaiegnd dqird
r leblb icrla mb dlg zaeg riwtdl.miakek cae

:`xnbd zl`eyénð äîeøzdzaeg z` riwtdl `ed leki [ok mb-] §¨©¦
y ,miakek caer gexin `llãéáòc øLôà[dyriy-]éaøãk dì ¤§¨§¨¦¨¦§©¦

,Búàeáz ìò íãà íéøòî ,àéòLBà éaø øîàc ,àéòLBà,xnelk ©§¨§¨©©¦©§¨©£¦¨¨©§¨
aiigzz `ly zpn lr ez`eazl xy`a dnxra bedpl mc` leki

,xyrnadñéðëîeoiicr `idyk ezialdlL õBna,[dztilwa-]éãk ©§¦¨©¤¨§¥
Ljk ici lrúìëBà Bzîäa àäzdpnnéà ,øNònä ïî äøeèôe ¤§¥§¤§¤¤§¨¦©©£¥¦
énð,xyrnd on xhtdl zpn lr zeyrl `ed leki sqep ote` -ìéiòc ©¦§©¥
dìezial d`eazd z` qipkiy -Cøcdå úBbbdpqipkiy xyt` ok ¨¤¤©§

úBôétø÷ Cøãipt dz`x `ly itl xyrna aiigzz `l dfa s`e , ¤¤©§¥
mipte`a ez`eaz z` xehtl leki `edy oeike .dzqipk jxc ziad
,miakek caer gexin xehti `ly exfby jka zlrez dzid `l ,el`

mb xefbl yi ,dfa exfb ok it lr s`y oeike.miakek caer leblba
:`xnbd zvxzníúälr zeyrl ozipy miyrnd ,d`eaza [my-] ¨¨

miyrp ,xyrnn dxhetl zpn,àéñäøôa`edy mi`ex lkdy §©§¤§¨
ok lre ,zetitxwe zebb jxc e` dly uena dqipknàúléî déa àìéæ¦¨¥¦§¨

caerl dxkenle mixrdl sicrn `ede ,ok zeyrl el `id dyea -
caer z`eaz mby exfb jkitle ,df ote`a xyrnd ondxhetle miakek

mle` ,zaiig miakekàëädlgd on dxhetl `ed leki ,dlga [o`k-] ¨¨
àòðéöadt`iy ici lr epiide ,miakek caerl dxikn ici lr `lye §¦§¨

e ,gnw mirax zyngn zegtàúléî déa àìéæ àìdyea ef oi` - Ÿ¦¨¥¦§¨
ezqir xehtl dvexd jkle ,jka mixikn oi` mc` ipae xg`n exear
dxifba zlrez oi`e ,mixg`n yyg `ll ok zeyrl `ed leki dlgn

.miakek caer leblb icrla mb dlg zaeg riwtdl xyt`y ,ef

äðùî
d`eaz zlik` xzidae ,xnerd zgpn ipica weqrl dkiynn dpynd

zncewd dpyna .dgpnd zaxwd xg` dycg(.eq)cvik x`ean
mi`qd yng e` yely jezn ,dgpnl yxcpd oexyrd z` e`ived

:edeaixwd cvik zx`an epizpyn .jk jxevl exvwpyBì àaodkd ¨

åéìò) ïúð ,ïBøOòì(BúðBáìe BðîL,ilka÷öéoexyrd lr ony ¨¦¨¨©©§§¨¨©
,ilkay onyd lr gpedyììáe.onya oexyrd z`éðäóodkd ¨©¥¦

Lébäå,õî÷,dgpndn dpeald z` hwil oke ,evnew `eln dgpnd on §¦¦¨©
øéè÷äå,gafnd lr ,dpeald unewe zleqd unew ,mdipy z` §¦§¦
øàMäå,unwp `ly zleqd oníéðäkì ìëàð,dlile meil mixkfd §©§¨¤¡¨©Ÿ£¦

.zegpn ixiiy oick
axwy xg`l cin dycgd d`eazd zxikn zece` zxtqn dpynd

:minkg oevxa xacd did m` zwelgn d`iane ,xnerdáøwMî¦¤¨©
[axwy zrn-]øîBòäeidïéàöBémilyexi zeaegxl÷eL ïéàöBîe ¨¤§¦§¦

çî÷ àìî àeäL íéìLeøé,`idy zenk dpghpy d`eaz -éì÷[å]- §¨©¦¤¨¥¤©§¨¦
,dycgd d`eazd on ,xepza dyaiizpy xg` dpghpy d`eaz

df dide ,miweeyay zeiepga mixknp,íéîëç ïBöøa àlLixdy ¤Ÿ¦§£¨¦
weqird ab` `ny yeygl yie ,xnerd zaxwd iptl ef d`eaza ewqr

,dpnn lek`l e`eai daø .øéàî éaø éøácïBöøa ,øîBà äãeäé éa ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¦§
,ïéNBò eéä íéîëçdxzedy mcew dxivwd z` xeq`l oi`y £¨¦¨¦

.xeqi`a dpnn elk`i `ny yeygl oi`y meyn ,dlik`a d`eazd

àøîâ
on xevwl xzen m` dcedi iaxe xi`n iax ewlgpy dpyna epipy
delk`iy yygn ,dlik`l dxeq` `idy zra dycgd d`eazd
:`xnbd zl`ey .dcedi iax ly ezrc z` zxxan `xnbd .xeqi`a

åm`ddépéî ìëéîì éúà àîìc äãeäé éaø øæb àì`eai `ny - §Ÿ¨©©¦§¨¦§¨¨¥§¥©¦¥
,dycgd d`eazd on lek`leäðéîøedpynd ixacn zeywdl yie - §¦§

migqta(:i),my epipyy ,epzpyn ixac lrïé÷ãBa ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¦
a ungd z`øBà[lila-]øNò äòaøà,oqipaålila wca `l m` ©§¨¨¨¨§

wcea oqipa xyr drax`øNò äòaøàáaå ,úéøçLwca `l m` §©§¨¨¨¨©£¦§
wcea zixgyaøeòéaä úòLá`idy ungd ly [ielikde dtixyd-] ¦§©©¦

epi` ,dlik`a xeq` ungdy jli`e o`kn la` ,ziyiyd drya
.`vny ungd z` lek`l `eai `ny ,wceaàì ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦Ÿ

'åë ÷ãawca `l ,zixgya xyr drax`a wecai xyr drax` xe`a ¨©
drya epiidc exeria cren] crend jeza wecai xyr drax`a
gqta xnelk] crend xg`l wecai crend jeza wca `l ,[ziyiyd
,dywe .ungd z` lek`l `eai `ny minkg eyyg `ly ,[envr

di iax xfb my recn`ny ,exeqi` zra ungd xg` wecal `ly dce
dycgd d`eazd on xevwl `ly xfb `l o`k eli`e ,elke`l `eai
:`xnbd zvxzn .dpnid lek`l e`eaiy yyg `ly ,dxeqi` zra

éðàL ,äaø øîàxeqi` [dpey-]Lãçycg xeqi`ay ,ung xeqi`n ¨©©¨¨¦¨¨
,ezxivw zra dlik`l yeygl oi`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc zegpn(iyily meil)

,egnve rwxwa mrxfeeäéépéî úBçðî ééeúéàì éòa à÷ådzre - §¨¨¥§¦¥§¨¦©§
,wtzqdl yi dfae .egnvy mihgd on zegpn `iadl `ed utgéàî©

zeleqt eidy xacd mrh m`d ,zegpnl el` mihg ly mpic dn -
`ed zegpnl dligznàeä àúeñéàîc íeMîod zeqe`ny - ¦¦§¦¨

,deableäééúeñéàîì àãæà eäðéòøæc ïåéëåegnive orxfe xg`ne - §¥¨§©§¦§¨§¨¦§¦©§
,zegpn odn `iadl xzene ,od zexg` ixdy ,zeqe`n opi` aeyBà

àîìc`l` zeqi`n meyn leqtd oi` `ny e` -àúeLéçk íeMî ¦§¨¦§¦¨
àeä,od zeyegk uegl e`vie dnda irna elkrzpy mihigdy -

äLeçk énð àzLäåoiicr egnive rwxwa orxfy xg`l dzr s`e - §©§¨©¦§¨
.zegpn odn `iadl oi` jkitle ,od zeyegk

:`xnbd dwiqne÷ézdhytp `ly itl ,wtqa ef dl`y cenrz -. ¥
:`ng xa inx ly sqep wtq d`ian `xnbdìét ,àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨¦

úéøöî äôéôk òìaL[mitpr-] mixvp on miieyrd dtew e` lq - ¤¨©§¦¨¦§¦
,lwc lyeäî ,éòøä úéa Cøc dàé÷äå.ef dtitk ly dpic dn - ¤¡¦¨¤¤¥¨§¦©

:`xnbd zxxanéàîì,ef dtitka wtzqdl yi dn oiprl -àîéìéà §©¦¥¨
dúàîeè ìèáîìdtitkd dzidy ote`a `ed wtqdy xn`z m` - §¦§©§¨¨

dhlte drlay xg`l m`d `ed oecipde ,litd drlay mcew d`nh
,dz`neh dlha xakàðéðzdpyna df oic epipy ixd -(h"n d"kt milk), §¦¨

,äáLçîa ïúàîeè éãéì ïéãøBé íéìkä ìklr mc` ayg m` ,oebk ¨©¥¦§¦¦¥§¨¨§©£¨¨
y dpnid zeyrl xer zkizgcin ,dfl oewiz cer dxqg dpi`y ,ogle

,d`neh lawl die`xe ilk mW dilr lgïéàåmilkdïéìBò ¥§¥¦
,äNòî éepéLa àlà ïúàîehî`nh ilk lr mc` ayg m` ,xnelk ¦§¨¨¤¨§¦©£¤

dyrn ea dyriy cr ,jka dlha ez`neh oi` ,ilk zxezn elhal
dtitka dyrn iepiy dyrp `l o`ke xg`ne .epxayiy oebk ,micia
dne ,dliha dz`neh oi`y `vnp ,dzenilya d`iwd litd ixdy ,ef

.df oipra yi wtq
:`xnbd zx`anàëéøö àì,`ng xa inx ly ewitq jxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a `l`òìáclitdïéöeä,irxd zia jxc m`iwde ,mitpr - §¨©¦
mc` mlhpeeäðéãáòåmdn dyre -,úéøöî äôéôk,`ed oecipde §©§¦§§¦¨¦§¦

ìekéò äåä éî,milkernk el` mitpr mipecip m`d -déì äåäå- ¦£¨¦©£¨¥
el` mitprn dyrpd ilkd oecip jkitle
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zegpn(ipy meil)

yCBzî[iptny-]Bì äzøzéä àlLdycgd d`eazd on xevwl ¦¤Ÿ¦©§¨
,libxd dxivwd ote`aóehé÷ éãé ìò àlàepi`y ,cia dtihw - ¤¨©§¥¦

,ecia dze` sehwl `l` lbna d`eazd z` xevwl xzenàeä øeëæ̈
.dplk`i `le ,dlik`a dxeq`e `id dycg d`eazy

:dax ixac lr dywn `xnbdééaà déì øîà,daxlçðézoaen-] ¨©¥©©¥¦©
a [xacd,äøéö÷,ecia shew `l` lbna xvew oi`y iepiy da yiy §¦¨

d zra mle` ,dpnn lk`i `le xekfi jk meyneäðéçèmigixa §¦¨
äã÷øäå,dtpa [ietip-]øîéîì àkéà éàîoda yi iepiy dfi` - §©§¨¨©¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn .dpnn lek`l `ly jk iptn xekfiyàéL÷ àì àä̈Ÿ©§¨
`edy itk bedpl el xizdl oi` oda s`y meyn ,`iyew dpi` ef -

d z`y ,iepiy ici lr `l` libxäðéçèdyriàãéc àiçéøamigixa - §¦¨§¥©¨§¨¨
d z`e ,min ly migixa `le ,ci lyäã÷øädyriéab ìòdäôð`le ©§¨¨©©¥¨¨

:`xnbd zl`ey .ipyd dcivn gnwd z` dtpne dktedy ,dkeza
ïéçìMä úéa,cinz dzewydl mikixvy dcy -àéøLc[zxzeny-] ¥©§¨¦§©§¨

d daäøéö÷,xnerd mcewïðúcoldl dpyna epipyy -(.`r)ïéøöB÷ §¦¨¦§©§¦
íé÷îòaL ïéçìMä úéaoi`e drx dz`eazy ,xnerd xivw mcew s` ¥©§¨¦¤¨£¨¦

die`xd d`eaza `l` xevwl dxezd dxq` `le dpnn da xner
,lbna dxvewl xzen ok lre ,xnerlïéLãBb àì ìáàmiyceb oi` - £¨Ÿ§¦

,miyicbl zxvwpd d`eazd z`øîéîì àkéà éàî,my xn`p dn - ©¦¨§¥©
yeygl yi `lde ,iepiy `la dexizde dxivwd lr exfb `l recn

.dpnn lek`l `eai `ny
:xg` ote`a ungl ycg oia weligd z` zx`an `xnbdøîà àlà¤¨¨©

,ééaàaLãç`ny ea weqird lr xefbl oi` [dycgd d`eaza-] ©©¥¨¨
xaky meyn ,epnn lk`idépéî ìéãa,epnid yext did xaky - ¨¦¦¥

dzr `eai `ny yeygl oi` ok lre ,dlik`a xzed `l mlerny
a mle` ,elke`lõîçxefbl yidzr cry itldépéî ìéãa àì`l - ¨¥Ÿ¨¦¦¥

ieyr ok lre ,dlek dpyd lk jyna ungd xzen didy ,epnn yxt
.elke`l `eal `ed

:minkg zrca mb dxizq lr dywn `xnbd,àáø øîàm`déaøc ¨©¨¨§©¦
àéL÷ äãeäé éaøcà äãeäélr epzpynn dcedi iax ixac zxizq - §¨©§©¦§¨©§¨

,dyw `id ,`ibeqd zligza lirl xen`k ,migqta dpyna eixac
eli`eàéL÷ àì ïðaøcà ïðaøcel` zeipyna minkg ixac zxizq - §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨

xn`p o`ky ,mdixac zxizq z` ayiip cvik ,xnelk .dyw dpi`
oevxa `ly did xnerd zaxwd mcew dycgd d`eaza weqirdy
eli`e ,dxeqi` zra dpnn elk`i `ny xefbl yiy epiide ,minkg
wcea gqt mcew ungd z` wca `l m`y xn`p my migqta dpyna

.exeqi` zra epnn lk`i `ny miyyeg oi`e gqta eixg`
:dxizqd z` zvxzn `xnbdéaøcà äãeäé éaøc ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨§©¦§¨©§©¦

àéL÷ àì äãeäé,dyw dpi` dcedi iax ixac zxizq -ïðépLãk- §¨Ÿ©§¨¦§©¦©
xaky meyn ,ezlik` lr xefbl oi` ycgay ,lirl epvxizy itk
.dlek dpyd lk elke`y meyn xefbl yi unga eli`e ,epnn yxt

eàéL÷ àì ïðaøcà ïðaøcmeyn ,dyw dpi` minkg ixac zxizqe - §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨
ixdy ,unga ok xefbl oi` ,epnn lk`i `ny ycga xefbl yiy s`y

åéìò øfçî Bîöò àeäicka [eixg` ytgn-]ìéëà ìëéî ,BôøBNì ©§§©¥¨¨§§¥¨¨¦
dépéî.dinza ,epnn lk`iy yeygp m`d - ¦¥

:sqep uexizàéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc ,øîà éMà áø- ©©¦¨©§©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨
y meyn ,dyw dpi` dcedi iax ixac zxizqïðz éì÷[å] çî÷¤©§¨¦§©

mpi` ilwe gnwe ,xnerd xg` cin mixknp eidy dpyna [epipy-]
.mdn lek`l `eai `ny yeygl oi` ok lre dlik`l miie`x

:iy` ax ixac z` dgec `xnbdàäå[df uexiz-]àúeøa ,éMà áøc §¨§©©¦§¨
àéäixdy .`id zipevig zrc -çðézxefbl oi`y dn [xacd oaen-] ¦¦©

Cìéàå éìwîmle` ,dlik`l ie`x epi` ok`y ,[d`lde-]ãòdidiy ¦¨¦§¥©©
øîéîì àkéà éàî éì÷,dfa xefbl oi` recn ,jk lr xn`p dn - ¨¦©¦¨§¥©

.dlik`l `id die`x dzr `ldeénð àëä àîéz éëåo`k mb m`e - §¦¥¨¨¨©¦
xvew `edy meyn iepiy xaca yi ik uxzl xn`zóehé÷ éãé ìò`le ©§¥¦

,lek`l `ly xekf `di jk ici lre ,lbnaäaøãëåuxizy itke - §¦§©¨
,jilr dywi oiicr ok xn`z m` ,lirl daxïéçìMä úéadcy - ¥©§¨¦

cinz dzewydl mikixvyàéøLcd da [zxzeny-]äøéö÷mcew §©§¨§¦¨
,xnerdøîéîì àkéà éàîlr exfb `l recn ,my xn`p dn - ©¦¨§¥©

lek`l `eai `ny yeygl yi `lde ,iepiy `la dexizde dxivwd
.lirl daxl epywdy itke ,dpnnàlà,jgxk lràä[df uexiz-] ¤¨¨

àéä àúeøa ,éMà áøcpevig zrc -.dkldl dpi`e ,`id zi §©©¦§¨¦

äðùî
onfa ,dycgd d`eazd on lek`l xzen izni`n zx`an ef dpyn

:epaxeg xg`l izni`e ,miiw ycwnd ziayáøwMî[axwy dryn-] ¦¤¨©
øîBòä,ycwnaãiî Lãç øzeäcin dycgd d`eazd dxzed - ¨¤©¨¨¦¨

dlik`a.
íé÷Bçøä,ycwna xnerd axw izni` mircei mpi`y ,milyexin ¨§¦
ïéøzeîdycgd d`eazd on lek`lïläìe íBiä úBöçî.jli`e - ¨¦¥£©§©¨

:ziad oaxeg xg`l ycg zlik` xzid onf z` zyxtn dpynd
ïé÷úä ,Lc÷nä úéa áøçMîðä íBé àäiL éàkæ ïa ïðçBé ïaøó- ¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤©©¤§¥¨¥

,xnerd zgpn z` mitipn eay oqipa xyr dyy meiøeñà Blek¨
.axrd cr ,dycgd d`eazd zlik`a

øîàeläãeäé éaøoa opgei oax ike ,dpynd ixac z` dpyy `pzl ¨©©¦§¨
onfa ,oqipa xyr dyy meia ycg zlik` xeq`l owizy `ed i`kf

,miiw ycwnd zia oi`yL ,øeñà àeä äøBzä ïî àìäåixdøîàp ©£Ÿ¦©¨¨¤¤¡©
ycg zlik` xeqi` iabl(ci bk `xwie)Elk`z `l lnxke ilwe mgle'ãò §¤¤§¨¦§©§¤ŸŸ§©

,'äfä íBiä íöòdyy mei ly enevir lky aezkd ixacn rnyne ¤¤©©¤
.dycgd d`eazd zlik`a xq`p oqipa xyr

miwegxdy lirl x`azpy oicd mrh z` dpynd zx`an dzr
:jli`e zevgn mixzen

äî éðtîel`íé÷Bçøämilyexinïéøzeîd`eazd on lek`l ¦§¥¨¨§¦¨¦
dycgd,ïläìe íBiä úBöçî,miiw ycwnd ziay onfaïäL éðtî ¥£©§©¨¦§¥¤¥

Ba ïéìvòúî ïéc úéa ïéàL ïéòãBé`l mlerle ,xnerd zaxwda - §¦¤¥¥¦¦§©§¦
mpi`y miwegxd s` jkitle ,meid zevgn xzei eze` mixg`n eid
dycgd d`eazd on lek`l mi`yx ,ezaxwd zry z` mircei

.jli`e meid zevgn

àøîâ
d`eazd zlik` xzid onf iabl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:miiw ycwnd ziayk dycgdeäééåøz éøîàc ìàeîLe áøexn` - ©§¥§¨§¦©§©§
.df oic mdipyíéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæadøézî øîBòzlik` z` ¦§©¤¥©¦§¨©¨¤©¦

e ,dycgd d`eazdøézî çøæî øéàä íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa¦§©¤¥¥©¦§¨©¨¥¦¦§¨©¦
.dycgd d`eazd zlik`a mixzen xwead xi`dy dryn -éàî©

àîòèc meyn ,xacd mrh `ed dn -éáéúk éàø÷ éøzipy epivn - ©£¨§¥§¨¥§¦¦
mixzeqd ,ycgd zlik` xzid onf oipra [cg` weqta] ze`xwn

cg` `xwna .df z` df dxe`kláéúk(my)ycgd zlik` xeqi`y §¦
`ed,'íëàéáä (íBé) ãò',xnerd zaxwd zry cr ,xnelkå`xwna ©£¦£¤§
xg`áéúë(my)`ed xeqi`dy,'äfä íBiä íöò ãò'cr ,xnelk §¦©¤¤©©¤

oqipa xyr dyy mei zligz.ãöék àägxkda `l` ,df xac okzi ¨¥©
,xg` ote`a wqer `xwn lky xnel jixvïàkxqe`d `xwnd - ¨

wqer xnerd z`ad cr lek`lïàk ,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa- ¦§©¤¥©¦§¨©¨¨
wqer meid zligz cr lek`l xqe`d `xwnd eli`eúéa ïéàL ïîæa¦§©¤¥¥

,íéi÷ Lc÷näycg zlik`a ea mixzen jkitle ,axw xnerd oi`y ©¦§¨©¨
.meid xi`dyk cin

:dfa miwlegd zrc z` d`ian `xnbdéøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦
eäééåøz.df oic mdipy exn` -íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa eléôà ©§©§£¦¦§©¤¥©¦§¨©¨

øézî çøæî øéàä,dycgd d`eazd zlik`a xizn xwead xe` - ¥¦¦§¨©¦
.xnerd axw `l oiicry s`

:`xnbd dywnáéúëäå(my)mvr cr Elk`z `l lnxke ilwe mgle' §¨§¦§¤¤§¨¦§©§¤ŸŸ§©¤¤
dGd mFId,'íëàéáä ãòd`eazd on lek`l mixzen oi`y rnyne ©©¤©£¦£¤

:`xnbd zvxzn .xnerd zaxwd zry cr dycgdäåöîì`l - §¦§¨
cr oizndl devn yiy epcnll `l` ,'mk`iad cr' ,df `xwn xn`p
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המשך בעמוד ככק

oifge` mipy` cenr gq sc ± oey`x wxtzereay

åì äúøúéä àìù êåúîenk ,lbna `le ,cia sehw ici lr `l` lbna xevwl -

ipzwck ,dxeq` - xnerd mcew dxivwc ."jcia zeliln zthwe" (bk mixac)

.xnerd iptl xevwl xeq`e ,oizipznaàåä øåëæ.lik` `le ,`ed ycgc -äðéçè
äã÷øäålk`i `le xekf iedilc `ki` iepiy i`n -?àãéã àéçéøámigixc -

.min lya `le ,cia zlblbznúéá ïéøöå÷
íé÷îòáù íéçìùädyiai dcyc oeikc -

dlf` - dleya xg`l dl edyn i` ,`id

xner oi`e ,od zerx :`pixg` `pyil .ceai`l

:(`,`r) oiwxit i`da opixn`e ,odn `a

,xvew dz` i` - `ian dz`y mewnn

oeyle .xvew dz` - `ian dz` i`y mewnne

.onwl yxetn oke ,xwir dfïéùãåâ àì ìáà
.xnerd xg`l cr yicb epyri `l -ùãç

äéðéî ìéãá.dpyd lk ycg lk` `l ixdy -

äéðéî ìéãá àì õîçixdy ,dpyd lk -

.dilkinl iz` jkld ,dpd cr elk`ïðáøã
àéù÷ àì ïðáøãàixn` `kdc .dinza -

`ny opixfbc ,oiyer minkg oevxa `ly :opax

,crend xg`l wcai :ixn` mzde .lk`i

.gqtd jeza epiidcïðú éì÷ çî÷oi`c -

gnw ,eply gnw oirk (gnw) dlik`l oiie`x

.xepza dyaiizpy d`eazn `ad

øîéîì àëéà éàî éì÷ ãòzrya oebk -

.elke`l ie`xc ,dxivwäðùîíé÷åçøä-

zevgn oixzen - axw oiicr m` mircei opi`y

.onwl `nrh ipzck ,oldle meidíåé àäéù
ðäóelek ,xnerd z` oitipn eay ,f"h mei -

.ycg lek`l xeq`äãåäé éáø øîà`pzl -

oiwzd opgei oax ike :oizipznc?ïî àìäå
øåñà äøåúäonfae ,"mvr cr" xn`py -

iwenck ,`xw irzyn miiw ycwnd zia oi`y

.`xnbaåøîà äî éðôîxi`n iaxl oia -

dcen dcedi iax elit`c ,dcedi iaxl oiae

aizkc ,xizn xner - xner yiy onfac

."mk`iad (mei) cr" (bk `xwie)àøîâøéàä
çøæîä- elil la` ,f"h ly dngd upd -

.xeq`íåéä íöò ãòcr -,meid d`xn

.llka cr `le cr :xaqweøîåòä áø÷ùî-

iaxl cenlzd iziinw `kxit meyn jpd lk

.yiwl yixe opgeiùãç øúåä`nl` -

!`zlin `ilz xneraäåöîì éðùîådevn -

`l - e`la la` ,xnerd axwiy cr oizndl

.xarùãç øéúî øîåòä ïéúéðúîá ïðúäå
äðéãîázxvray mgld izye ,elke`l -

ycgd on zegpn `iadl ycwna ycg oixizn

!`zlin `ilz xnera ,`nl` -
ïðúäå
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opaxe ,ziyy dryl "xeriad zry" dil ixw dcedi iaxc ,`pyila ipy i`n` :dywe .qxhpewa

.gqtd ini jezÐ xn`w ynn "cren"c d`xp jkl ?"cren" dil exwíéøöå÷miglyd zia

:`wxit i`da opixn`e .odn `a xner oi`e ,od zerx :qxhpewa yxit Ð miwnrd zia lye

:xnel jixve .xvew dz` Ð `ian dz` i`y mewnne ,xvew dz` i` Ð `ian dz`y mewnn

,`iad m`c ab lr s` ,`iai `l dligzklc oeikc

.dia `pixw "`ian dz` i`y mewnn" Ð xyk

opzck ,xyk Ð `iad m` ,miglyd zia `dc

oi`ian oi` :(`,dt zegpn) "zepaxwd lk" wxta

zian `le miglyd zian `le milafd zian `l

`l `kdc :dnize .xyk Ð `iad m`e ,oli`d

:uxzl yi dfae !oli`d ziae milafd zia aiyg

la` .opax exye ,edl ixvw `l i` iciqt Ð ipdc

,xnerd xg`l cr edl edyn i` icqt `lÐ edpd

.dyicba `kd xeng`c ikid ik ,opax eda xeng`e

zia [mzd] aiyg `l i`n` :dyw izk` la`

miglyd zia" `kd iqxbc zi`e ?miwnrd

`ki`c ,leqt Ð `iad m` `eddc ,"miwnray

."`ian dz`y mewnn" dia `pixw `le ,izxz

dligzklc ab lr s` ,xyk `iad m`c `kid la`

xeq`e ,`ed "`ian dz`y mewnn" Ð `iai `l

lr s` :ipzwc (i wxt) `ztqeza gken oke .xevwl

mixday oiglyd zian oixvew oi` exn`y it

iptn mixvew la` ,miwnray lrad ziane

wxta "miwnrd zia" ipz `lc `de .eay zerihpd

zia e`lc miwnrd ziac Ð (my) "zepaxwd lk"

zvwe .`iai dligzkle ,od miaeh zexit ,oiglyd

mewn meya`pz hinzyin`lc ,df yexitl dniz

m`e ,`iai `l Ð miwnray oiglyd zia :ipzile

mipdk zxezac :dniz cere .leqt Ð `iad

dligz `dzy Ð "dxivw z` mzxvwe" ,opiyxc

zia lye miglydzia ly s` leki .mixvwpd lkl

ly Ð "mkxivw" xnel cenlz 'ek ?miwnrd

zia lye miglyd zia ly `le ,izxn` mklek

dil ded ?`yxc `idd ol dnl `zyde .miwnrd

dz` ,`ian dz` i`y mewnn"c `nrhn xninl

mewn lka opiqxb i`cec :yxtl d`xpe !"xvew

.mipdk zxezae o`k ,"miwnray miglyd zia"

Ð oli`d ziae milafd ziae miglyd ziae

Ð `iai `l dligzklc oeikc ,exy `ziixe`cn

opaxcn `l` .`ed "`ian dz`y mewnn" e`l

.mipdk zxeza aizkc `xw` deknq`e ,ixiq`

lecb cqtd `ki`c ,miwnray miglyd zia la`

tl ,mdixac minkg ecinrd `l Ð i`cn xzeii

,mixg`d iptl lyazdl xzeia mixdnny

zxeza xn`wc epiide .eyyg daexn cqtdle

,xnelk .izxn` mklek ly Ð "mkxivw" :mipdk

.oixvew lkdy onfa xvwp zeidl libxy eze`

wxta onwle (`,bp migqt) "ebdpy mewn"a dl iziine ,mixekiac `nw wxta opz `d ,md miaeh zexitc meyn ,"m`iai `l" icda miwnrd zia aiyg `lc xninl `pivn ikidc :dyw oiicr edine

aizkc ,mixekia ip`y `nye !deablc ,zegpnl oky lk Ðmixekial efg `lcne .miwnray zexitn `le mixday milwcn `le ,oipind zrayn ueg mixekia oi`ian oi` :(`,ct) "zepaxwd lk"

edine .ediiexzl `nrh cge ,"miwnrd zia lye miglyd zia ly" opiqxb i` yegl oi` ,`ztqezc `idd e`l i` `zydne .l`xyi ux` ly dgaynÐrnync ,"jvx`n `iaz xy`" (ek mixac)

ded i`e ."mkixcp xgan" aizkcn yixc `ztqezae ,"dhg ux`" (g mixac) `xw eda gazync ,i`w oipind zray` `l` "zepaxw lk" wxta onwl ,dgay dil ixw xgaen meyn `lc ,okzi `l

elit` leqtc `ed xnerl `weece ,zegpn x`yl xyk dligzkl elit` :inp i` .xykÐ `iad m` mzdc ,`iai `lc edpd icda edl ipz `lc `d `gip ded ,leqt `iad m` miwnrd ziac opixn`

zia oixvew"c oizipzn` onwl iiezi`l dil ded ,ok m`c :dyw la` .lyazdl mixdnny ,miwnrd ziae miglyd zial hxt Ð mklek ly "mkxivw" opirac mipdk zxezc `yxcn ,carica

`idde ,ol `wtp mzdnc `icda rnyn .'ek `ian dz`y mewnn ?cvik `d ,"mkxivw ziy`x" aizke ,"dxivw z` mzxvwe" xne` cg` aezk :xne` oinipa iax `ipz ,dlr xn` `xnbae ,"oiglyd

.`zknq` mipdk zxezcìáà:xn`z m`e .exizd milbx iler meyn Ð oizipzna ilwe gnw dcedi iax ixyc `de .xnerd xg` cr `piway i` `ciqt `kil dyicbac meyn Ð oiyceb `l

m`e .ziyixtck ,`ciqt meyn ,ip`y dxivwc :xnel yie !minkg oevxa oixvew :xi`n iax xn`w (`,`r) egixi iyp` iab onwle ,"minkg oevxa `ly" xn`c ,ilwe gnwa xi`n iax xfb oizipznac

.xeria zevn mewna xefbl oi`c oky lkc :xnel yie !`ciqt `ki`c dxivw ip`y ?dcedi iaxl ung` dxivwn dil `iyw i`n ,ok m` :xn`zàäå`ki`c ,rnyn Ð devnl mk`iad cr aizk

opixq`c ,dvian rxb in :dnize .e`l `kilc oeik ,xingdle xefbl `xaq oi` Ð `ziixe`c `xeqi` `ki`c ab lr s` xefbile ewil ,"devn meyn" wigcc `de .e`l `kilc `l` ,`ziixe`c dyr

`nw wxta opipyn ikid ,`ziixe`c `xeqi` `ki` i`c :dniz cere !'ek dpai dxdn ?`nrh i`n ,dxeq` dvia jli`e i`kf oa opgei oax zpwzn s` :xn`c ,(a,d) dviac `nw wxta `nrh i`dn

!`ziixe`cn xeq` mewn lkn ,xizn gxfnd xi`d :xaqwc meyn Ð l`xyil xzend on iedc ,dxyk dnyl `ly dvnwy xnerd zgpn :xn`c yiwl oa oerny iaxc `nrh (a,d zegpn)
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.àeä øeëæ ,óehé÷ éãé ìò àlà Bì äzøzéä àlL CBzî¦¤Ÿ¦©§¨¤¨©§¥¦¨
éàî äã÷øäå äðéçè ,äøéö÷ çðéz :ééaà déì øîà£©¥©©¥¥©§¦¨§¦¨§©§¨¨©

?øîéîì àkéà¯äðéçè :àéL÷ àì àä¯,àãéc àéçéøa ¦¨§¥©¨¨©§¨§¦¨§¥©¨¦¨
äã÷øä¯.äôð éab ìò¯,äøéö÷ àéøLc ïéçìMä úéa ©§¨¨©©¥¨¨¥©§¨¦§¨§¨§¦¨

,ïéLãBb àì ìáà ,íé÷îòaL ïéçìMä úéa ïéøöB÷ :ïðúc¦§©§¦¥©§¨¦¤©£¨¦£¨Ÿ§¦
Lãç :ééaà øîà àlà ?øîéîì àkéà éàî¯ìéãa ©¦¨§¥©¤¨£©©©¥¨¨¨¥

õîç ,dépéî¯äãeäé éaøc :àáø øîà .dépéî ìéãa àì ¦¥¨¥¨¨¥¦¥£©¨¨§©¦§¨
àlà ?àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøc ,àéL÷ äãeäé éaøcà©§©¦§¨©§¨§©¨©©§©¨©¨©§¨¤¨
àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc :àáø øîà¯ £©¨¨§©¦§¨©§©¦§¨¨©§¨

àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøc ,ïðépLãk¯øfçî Bîöò àeä ¦§©¥©§©¨©©§©¨©¨©§¨©§§©¥
éaøc :øîà éLà áø !?dépéî ìéëà ìëéî ,BôøBNì åéìò̈¨§§¥©¨¥¦¥©©¦£©§©¦

àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé¯.ïðz "éì÷ çî÷"àäå §¨©§©¦§¨¨©§¨¤©¨¦§©§¨
éàî éì÷ ãò ,Cìéàå éìwî çðéz ,àéä àúeøa éLà áøc§©©¦¨¨¦¥©¦¨¦§¥¨©¨¦©
,óehé÷ éãé ìò éîð àëä :àîéz éëå ?øîéîì àkéà¦¨§¥©§¦¥¨¨¨©¦©§¥¦

äaøãëå¯àkéà éàî ,äøéö÷ àéøLc ïéçìMä úéa §¦§©¨¥©§¨¦§¨§¨§¦¨©¦¨
.àéä àúeøa éLà áøc àä àlà ?øîéîìäðùî §¥©¤¨¨§©©¦¨¨¦

øîBòä áøwMî¯ïéøzeî íé÷Bçøä .ãiî Lãç øzeä ¦¤¨©¨¤©¨¨¦¨¨§¦¨¦
ïaø ïé÷úä ,Lc÷nä úéa áøçMî .ïläìe íBiä úBöçî¥£©§©¨¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨

ðä íBé àäiL éàkæ ïa ïðçBééaø øîà .øeñà Blek ó ¨¨¤©©¤§¥¤¥¨¨©©¦
íöò ãò" :øîàpL ,øeñà àeä äøBzä ïî àìäå :äãeäé§¨©£Ÿ¦©¨¨¤¤¡©©¤¤
íBiä úBöçî ïéøzeî íé÷Bçøä äî éðtî ."äfä íBiä©©¤¦§¥¨¨§¦¨¦¥£©
.Ba ïéìvòúî ïéc úéa ïéàL ïéòãBé ïäL éðtî ?ïläìe§©¨¦§¥¤¥§¦¤¥¥¦¦§©§¦

àøîâúéaL ïîæa :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¦©§©§¦§©¤¥
íéi÷ Lc÷nä¯Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa ,øézî øîBò ©¦§¨©¨¤©¦¦§©¤¥¥©¦§¨

íéi÷¯éàø÷ éøz ?àîòè éàî .øézî çøæî øéàä ©¨¥¦¦§¨©¦©©§¨§¥§¨¥
íöò ãò" :áéúëe ,"íëàéáä íBé ãò" :áéúk ,éáéúk§¦¦§¦©£¦£¤§¦©¤¤
,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ïàk ?ãöék àä ,"äfä íBiä©©¤¨¥©¨¦§©¤¥©¦§¨©¨
Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø .íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa ïàk̈¦§©¤¥¥©¦§¨©¨©¦¨¨§¥¨¦
øéàä íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa eléôà :eäééåøz éøîàc§¨§¦©§©§£¦¦§©¤¥©¦§¨©¨¥¦

.øézî çøæî¯!"íëàéáä ãò" :áéúëäå¯.äåöîì¯ ¦§¨©¦§¨§¦©£¦£¤§¦§¨
!"ãiî Lãç øzeä øîBòä áøwMî"¯.äåöîì¯øîBòä" ¦¤¨©¨¤©¨¨¦¨§¦§¨¨¤

!"Lc÷na íçlä ézLe ,äðéãna øézî äéä¯.äåöîì ¨¨©¦©§¦¨§¥©¤¤©¦§¨§¦§¨
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zegpn(ipy meil)

yCBzî[iptny-]Bì äzøzéä àlLdycgd d`eazd on xevwl ¦¤Ÿ¦©§¨
,libxd dxivwd ote`aóehé÷ éãé ìò àlàepi`y ,cia dtihw - ¤¨©§¥¦

,ecia dze` sehwl `l` lbna d`eazd z` xevwl xzenàeä øeëæ̈
.dplk`i `le ,dlik`a dxeq`e `id dycg d`eazy

:dax ixac lr dywn `xnbdééaà déì øîà,daxlçðézoaen-] ¨©¥©©¥¦©
a [xacd,äøéö÷,ecia shew `l` lbna xvew oi`y iepiy da yiy §¦¨

d zra mle` ,dpnn lk`i `le xekfi jk meyneäðéçèmigixa §¦¨
äã÷øäå,dtpa [ietip-]øîéîì àkéà éàîoda yi iepiy dfi` - §©§¨¨©¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn .dpnn lek`l `ly jk iptn xekfiyàéL÷ àì àä̈Ÿ©§¨
`edy itk bedpl el xizdl oi` oda s`y meyn ,`iyew dpi` ef -

d z`y ,iepiy ici lr `l` libxäðéçèdyriàãéc àiçéøamigixa - §¦¨§¥©¨§¨¨
d z`e ,min ly migixa `le ,ci lyäã÷øädyriéab ìòdäôð`le ©§¨¨©©¥¨¨

:`xnbd zl`ey .ipyd dcivn gnwd z` dtpne dktedy ,dkeza
ïéçìMä úéa,cinz dzewydl mikixvy dcy -àéøLc[zxzeny-] ¥©§¨¦§©§¨

d daäøéö÷,xnerd mcewïðúcoldl dpyna epipyy -(.`r)ïéøöB÷ §¦¨¦§©§¦
íé÷îòaL ïéçìMä úéaoi`e drx dz`eazy ,xnerd xivw mcew s` ¥©§¨¦¤¨£¨¦

die`xd d`eaza `l` xevwl dxezd dxq` `le dpnn da xner
,lbna dxvewl xzen ok lre ,xnerlïéLãBb àì ìáàmiyceb oi` - £¨Ÿ§¦

,miyicbl zxvwpd d`eazd z`øîéîì àkéà éàî,my xn`p dn - ©¦¨§¥©
yeygl yi `lde ,iepiy `la dexizde dxivwd lr exfb `l recn

.dpnn lek`l `eai `ny
:xg` ote`a ungl ycg oia weligd z` zx`an `xnbdøîà àlà¤¨¨©

,ééaàaLãç`ny ea weqird lr xefbl oi` [dycgd d`eaza-] ©©¥¨¨
xaky meyn ,epnn lk`idépéî ìéãa,epnid yext did xaky - ¨¦¦¥

dzr `eai `ny yeygl oi` ok lre ,dlik`a xzed `l mlerny
a mle` ,elke`lõîçxefbl yidzr cry itldépéî ìéãa àì`l - ¨¥Ÿ¨¦¦¥

ieyr ok lre ,dlek dpyd lk jyna ungd xzen didy ,epnn yxt
.elke`l `eal `ed

:minkg zrca mb dxizq lr dywn `xnbd,àáø øîàm`déaøc ¨©¨¨§©¦
àéL÷ äãeäé éaøcà äãeäélr epzpynn dcedi iax ixac zxizq - §¨©§©¦§¨©§¨

,dyw `id ,`ibeqd zligza lirl xen`k ,migqta dpyna eixac
eli`eàéL÷ àì ïðaøcà ïðaøcel` zeipyna minkg ixac zxizq - §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨

xn`p o`ky ,mdixac zxizq z` ayiip cvik ,xnelk .dyw dpi`
oevxa `ly did xnerd zaxwd mcew dycgd d`eaza weqirdy
eli`e ,dxeqi` zra dpnn elk`i `ny xefbl yiy epiide ,minkg
wcea gqt mcew ungd z` wca `l m`y xn`p my migqta dpyna

.exeqi` zra epnn lk`i `ny miyyeg oi`e gqta eixg`
:dxizqd z` zvxzn `xnbdéaøcà äãeäé éaøc ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨§©¦§¨©§©¦

àéL÷ àì äãeäé,dyw dpi` dcedi iax ixac zxizq -ïðépLãk- §¨Ÿ©§¨¦§©¦©
xaky meyn ,ezlik` lr xefbl oi` ycgay ,lirl epvxizy itk
.dlek dpyd lk elke`y meyn xefbl yi unga eli`e ,epnn yxt

eàéL÷ àì ïðaøcà ïðaøcmeyn ,dyw dpi` minkg ixac zxizqe - §©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨
ixdy ,unga ok xefbl oi` ,epnn lk`i `ny ycga xefbl yiy s`y

åéìò øfçî Bîöò àeäicka [eixg` ytgn-]ìéëà ìëéî ,BôøBNì ©§§©¥¨¨§§¥¨¨¦
dépéî.dinza ,epnn lk`iy yeygp m`d - ¦¥

:sqep uexizàéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc ,øîà éMà áø- ©©¦¨©§©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨
y meyn ,dyw dpi` dcedi iax ixac zxizqïðz éì÷[å] çî÷¤©§¨¦§©

mpi` ilwe gnwe ,xnerd xg` cin mixknp eidy dpyna [epipy-]
.mdn lek`l `eai `ny yeygl oi` ok lre dlik`l miie`x

:iy` ax ixac z` dgec `xnbdàäå[df uexiz-]àúeøa ,éMà áøc §¨§©©¦§¨
àéäixdy .`id zipevig zrc -çðézxefbl oi`y dn [xacd oaen-] ¦¦©

Cìéàå éìwîmle` ,dlik`l ie`x epi` ok`y ,[d`lde-]ãòdidiy ¦¨¦§¥©©
øîéîì àkéà éàî éì÷,dfa xefbl oi` recn ,jk lr xn`p dn - ¨¦©¦¨§¥©

.dlik`l `id die`x dzr `ldeénð àëä àîéz éëåo`k mb m`e - §¦¥¨¨¨©¦
xvew `edy meyn iepiy xaca yi ik uxzl xn`zóehé÷ éãé ìò`le ©§¥¦

,lek`l `ly xekf `di jk ici lre ,lbnaäaøãëåuxizy itke - §¦§©¨
,jilr dywi oiicr ok xn`z m` ,lirl daxïéçìMä úéadcy - ¥©§¨¦

cinz dzewydl mikixvyàéøLcd da [zxzeny-]äøéö÷mcew §©§¨§¦¨
,xnerdøîéîì àkéà éàîlr exfb `l recn ,my xn`p dn - ©¦¨§¥©

lek`l `eai `ny yeygl yi `lde ,iepiy `la dexizde dxivwd
.lirl daxl epywdy itke ,dpnnàlà,jgxk lràä[df uexiz-] ¤¨¨

àéä àúeøa ,éMà áøcpevig zrc -.dkldl dpi`e ,`id zi §©©¦§¨¦

äðùî
onfa ,dycgd d`eazd on lek`l xzen izni`n zx`an ef dpyn

:epaxeg xg`l izni`e ,miiw ycwnd ziayáøwMî[axwy dryn-] ¦¤¨©
øîBòä,ycwnaãiî Lãç øzeäcin dycgd d`eazd dxzed - ¨¤©¨¨¦¨

dlik`a.
íé÷Bçøä,ycwna xnerd axw izni` mircei mpi`y ,milyexin ¨§¦
ïéøzeîdycgd d`eazd on lek`lïläìe íBiä úBöçî.jli`e - ¨¦¥£©§©¨

:ziad oaxeg xg`l ycg zlik` xzid onf z` zyxtn dpynd
ïé÷úä ,Lc÷nä úéa áøçMîðä íBé àäiL éàkæ ïa ïðçBé ïaøó- ¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤©©¤§¥¨¥

,xnerd zgpn z` mitipn eay oqipa xyr dyy meiøeñà Blek¨
.axrd cr ,dycgd d`eazd zlik`a

øîàeläãeäé éaøoa opgei oax ike ,dpynd ixac z` dpyy `pzl ¨©©¦§¨
onfa ,oqipa xyr dyy meia ycg zlik` xeq`l owizy `ed i`kf

,miiw ycwnd zia oi`yL ,øeñà àeä äøBzä ïî àìäåixdøîàp ©£Ÿ¦©¨¨¤¤¡©
ycg zlik` xeqi` iabl(ci bk `xwie)Elk`z `l lnxke ilwe mgle'ãò §¤¤§¨¦§©§¤ŸŸ§©

,'äfä íBiä íöòdyy mei ly enevir lky aezkd ixacn rnyne ¤¤©©¤
.dycgd d`eazd zlik`a xq`p oqipa xyr

miwegxdy lirl x`azpy oicd mrh z` dpynd zx`an dzr
:jli`e zevgn mixzen

äî éðtîel`íé÷Bçøämilyexinïéøzeîd`eazd on lek`l ¦§¥¨¨§¦¨¦
dycgd,ïläìe íBiä úBöçî,miiw ycwnd ziay onfaïäL éðtî ¥£©§©¨¦§¥¤¥

Ba ïéìvòúî ïéc úéa ïéàL ïéòãBé`l mlerle ,xnerd zaxwda - §¦¤¥¥¦¦§©§¦
mpi`y miwegxd s` jkitle ,meid zevgn xzei eze` mixg`n eid
dycgd d`eazd on lek`l mi`yx ,ezaxwd zry z` mircei

.jli`e meid zevgn

àøîâ
d`eazd zlik` xzid onf iabl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:miiw ycwnd ziayk dycgdeäééåøz éøîàc ìàeîLe áøexn` - ©§¥§¨§¦©§©§
.df oic mdipyíéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæadøézî øîBòzlik` z` ¦§©¤¥©¦§¨©¨¤©¦

e ,dycgd d`eazdøézî çøæî øéàä íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa¦§©¤¥¥©¦§¨©¨¥¦¦§¨©¦
.dycgd d`eazd zlik`a mixzen xwead xi`dy dryn -éàî©

àîòèc meyn ,xacd mrh `ed dn -éáéúk éàø÷ éøzipy epivn - ©£¨§¥§¨¥§¦¦
mixzeqd ,ycgd zlik` xzid onf oipra [cg` weqta] ze`xwn

cg` `xwna .df z` df dxe`kláéúk(my)ycgd zlik` xeqi`y §¦
`ed,'íëàéáä (íBé) ãò',xnerd zaxwd zry cr ,xnelkå`xwna ©£¦£¤§
xg`áéúë(my)`ed xeqi`dy,'äfä íBiä íöò ãò'cr ,xnelk §¦©¤¤©©¤

oqipa xyr dyy mei zligz.ãöék àägxkda `l` ,df xac okzi ¨¥©
,xg` ote`a wqer `xwn lky xnel jixvïàkxqe`d `xwnd - ¨

wqer xnerd z`ad cr lek`lïàk ,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa- ¦§©¤¥©¦§¨©¨¨
wqer meid zligz cr lek`l xqe`d `xwnd eli`eúéa ïéàL ïîæa¦§©¤¥¥

,íéi÷ Lc÷näycg zlik`a ea mixzen jkitle ,axw xnerd oi`y ©¦§¨©¨
.meid xi`dyk cin

:dfa miwlegd zrc z` d`ian `xnbdéøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦
eäééåøz.df oic mdipy exn` -íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa eléôà ©§©§£¦¦§©¤¥©¦§¨©¨

øézî çøæî øéàä,dycgd d`eazd zlik`a xizn xwead xe` - ¥¦¦§¨©¦
.xnerd axw `l oiicry s`

:`xnbd dywnáéúëäå(my)mvr cr Elk`z `l lnxke ilwe mgle' §¨§¦§¤¤§¨¦§©§¤ŸŸ§©¤¤
dGd mFId,'íëàéáä ãòd`eazd on lek`l mixzen oi`y rnyne ©©¤©£¦£¤

:`xnbd zvxzn .xnerd zaxwd zry cr dycgdäåöîì`l - §¦§¨
cr oizndl devn yiy epcnll `l` ,'mk`iad cr' ,df `xwn xn`p
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מנחות. פרק ששי - רבי ישמעאל דף סח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

oifge` mipy` cenr gq sc ± oey`x wxtzereay

åì äúøúéä àìù êåúîenk ,lbna `le ,cia sehw ici lr `l` lbna xevwl -

ipzwck ,dxeq` - xnerd mcew dxivwc ."jcia zeliln zthwe" (bk mixac)

.xnerd iptl xevwl xeq`e ,oizipznaàåä øåëæ.lik` `le ,`ed ycgc -äðéçè
äã÷øäålk`i `le xekf iedilc `ki` iepiy i`n -?àãéã àéçéøámigixc -

.min lya `le ,cia zlblbznúéá ïéøöå÷
íé÷îòáù íéçìùädyiai dcyc oeikc -

dlf` - dleya xg`l dl edyn i` ,`id

xner oi`e ,od zerx :`pixg` `pyil .ceai`l

:(`,`r) oiwxit i`da opixn`e ,odn `a

,xvew dz` i` - `ian dz`y mewnn

oeyle .xvew dz` - `ian dz` i`y mewnne

.onwl yxetn oke ,xwir dfïéùãåâ àì ìáà
.xnerd xg`l cr yicb epyri `l -ùãç

äéðéî ìéãá.dpyd lk ycg lk` `l ixdy -

äéðéî ìéãá àì õîçixdy ,dpyd lk -

.dilkinl iz` jkld ,dpd cr elk`ïðáøã
àéù÷ àì ïðáøãàixn` `kdc .dinza -

`ny opixfbc ,oiyer minkg oevxa `ly :opax

,crend xg`l wcai :ixn` mzde .lk`i

.gqtd jeza epiidcïðú éì÷ çî÷oi`c -

gnw ,eply gnw oirk (gnw) dlik`l oiie`x

.xepza dyaiizpy d`eazn `ad

øîéîì àëéà éàî éì÷ ãòzrya oebk -

.elke`l ie`xc ,dxivwäðùîíé÷åçøä-

zevgn oixzen - axw oiicr m` mircei opi`y

.onwl `nrh ipzck ,oldle meidíåé àäéù
ðäóelek ,xnerd z` oitipn eay ,f"h mei -

.ycg lek`l xeq`äãåäé éáø øîà`pzl -

oiwzd opgei oax ike :oizipznc?ïî àìäå
øåñà äøåúäonfae ,"mvr cr" xn`py -

iwenck ,`xw irzyn miiw ycwnd zia oi`y

.`xnbaåøîà äî éðôîxi`n iaxl oia -

dcen dcedi iax elit`c ,dcedi iaxl oiae

aizkc ,xizn xner - xner yiy onfac

."mk`iad (mei) cr" (bk `xwie)àøîâøéàä
çøæîä- elil la` ,f"h ly dngd upd -

.xeq`íåéä íöò ãòcr -,meid d`xn

.llka cr `le cr :xaqweøîåòä áø÷ùî-

iaxl cenlzd iziinw `kxit meyn jpd lk

.yiwl yixe opgeiùãç øúåä`nl` -

!`zlin `ilz xneraäåöîì éðùîådevn -

`l - e`la la` ,xnerd axwiy cr oizndl

.xarùãç øéúî øîåòä ïéúéðúîá ïðúäå
äðéãîázxvray mgld izye ,elke`l -

ycgd on zegpn `iadl ycwna ycg oixizn

!`zlin `ilz xnera ,`nl` -
ïðúäå
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opaxe ,ziyy dryl "xeriad zry" dil ixw dcedi iaxc ,`pyila ipy i`n` :dywe .qxhpewa

.gqtd ini jezÐ xn`w ynn "cren"c d`xp jkl ?"cren" dil exwíéøöå÷miglyd zia

:`wxit i`da opixn`e .odn `a xner oi`e ,od zerx :qxhpewa yxit Ð miwnrd zia lye

:xnel jixve .xvew dz` Ð `ian dz` i`y mewnne ,xvew dz` i` Ð `ian dz`y mewnn

,`iad m`c ab lr s` ,`iai `l dligzklc oeikc

.dia `pixw "`ian dz` i`y mewnn" Ð xyk

opzck ,xyk Ð `iad m` ,miglyd zia `dc

oi`ian oi` :(`,dt zegpn) "zepaxwd lk" wxta

zian `le miglyd zian `le milafd zian `l

`l `kdc :dnize .xyk Ð `iad m`e ,oli`d

:uxzl yi dfae !oli`d ziae milafd zia aiyg

la` .opax exye ,edl ixvw `l i` iciqt Ð ipdc

,xnerd xg`l cr edl edyn i` icqt `lÐ edpd

.dyicba `kd xeng`c ikid ik ,opax eda xeng`e

zia [mzd] aiyg `l i`n` :dyw izk` la`

miglyd zia" `kd iqxbc zi`e ?miwnrd

`ki`c ,leqt Ð `iad m` `eddc ,"miwnray

."`ian dz`y mewnn" dia `pixw `le ,izxz

dligzklc ab lr s` ,xyk `iad m`c `kid la`

xeq`e ,`ed "`ian dz`y mewnn" Ð `iai `l

lr s` :ipzwc (i wxt) `ztqeza gken oke .xevwl

mixday oiglyd zian oixvew oi` exn`y it

iptn mixvew la` ,miwnray lrad ziane

wxta "miwnrd zia" ipz `lc `de .eay zerihpd

zia e`lc miwnrd ziac Ð (my) "zepaxwd lk"

zvwe .`iai dligzkle ,od miaeh zexit ,oiglyd

mewn meya`pz hinzyin`lc ,df yexitl dniz

m`e ,`iai `l Ð miwnray oiglyd zia :ipzile

mipdk zxezac :dniz cere .leqt Ð `iad

dligz `dzy Ð "dxivw z` mzxvwe" ,opiyxc

zia lye miglydzia ly s` leki .mixvwpd lkl

ly Ð "mkxivw" xnel cenlz 'ek ?miwnrd

zia lye miglyd zia ly `le ,izxn` mklek

dil ded ?`yxc `idd ol dnl `zyde .miwnrd

dz` ,`ian dz` i`y mewnn"c `nrhn xninl

mewn lka opiqxb i`cec :yxtl d`xpe !"xvew

.mipdk zxezae o`k ,"miwnray miglyd zia"

Ð oli`d ziae milafd ziae miglyd ziae

Ð `iai `l dligzklc oeikc ,exy `ziixe`cn

opaxcn `l` .`ed "`ian dz`y mewnn" e`l

.mipdk zxeza aizkc `xw` deknq`e ,ixiq`

lecb cqtd `ki`c ,miwnray miglyd zia la`

tl ,mdixac minkg ecinrd `l Ð i`cn xzeii

,mixg`d iptl lyazdl xzeia mixdnny

zxeza xn`wc epiide .eyyg daexn cqtdle

,xnelk .izxn` mklek ly Ð "mkxivw" :mipdk

.oixvew lkdy onfa xvwp zeidl libxy eze`

wxta onwle (`,bp migqt) "ebdpy mewn"a dl iziine ,mixekiac `nw wxta opz `d ,md miaeh zexitc meyn ,"m`iai `l" icda miwnrd zia aiyg `lc xninl `pivn ikidc :dyw oiicr edine

aizkc ,mixekia ip`y `nye !deablc ,zegpnl oky lk Ðmixekial efg `lcne .miwnray zexitn `le mixday milwcn `le ,oipind zrayn ueg mixekia oi`ian oi` :(`,ct) "zepaxwd lk"

edine .ediiexzl `nrh cge ,"miwnrd zia lye miglyd zia ly" opiqxb i` yegl oi` ,`ztqezc `idd e`l i` `zydne .l`xyi ux` ly dgaynÐrnync ,"jvx`n `iaz xy`" (ek mixac)

ded i`e ."mkixcp xgan" aizkcn yixc `ztqezae ,"dhg ux`" (g mixac) `xw eda gazync ,i`w oipind zray` `l` "zepaxw lk" wxta onwl ,dgay dil ixw xgaen meyn `lc ,okzi `l

elit` leqtc `ed xnerl `weece ,zegpn x`yl xyk dligzkl elit` :inp i` .xykÐ `iad m` mzdc ,`iai `lc edpd icda edl ipz `lc `d `gip ded ,leqt `iad m` miwnrd ziac opixn`

zia oixvew"c oizipzn` onwl iiezi`l dil ded ,ok m`c :dyw la` .lyazdl mixdnny ,miwnrd ziae miglyd zial hxt Ð mklek ly "mkxivw" opirac mipdk zxezc `yxcn ,carica

`idde ,ol `wtp mzdnc `icda rnyn .'ek `ian dz`y mewnn ?cvik `d ,"mkxivw ziy`x" aizke ,"dxivw z` mzxvwe" xne` cg` aezk :xne` oinipa iax `ipz ,dlr xn` `xnbae ,"oiglyd

.`zknq` mipdk zxezcìáà:xn`z m`e .exizd milbx iler meyn Ð oizipzna ilwe gnw dcedi iax ixyc `de .xnerd xg` cr `piway i` `ciqt `kil dyicbac meyn Ð oiyceb `l

m`e .ziyixtck ,`ciqt meyn ,ip`y dxivwc :xnel yie !minkg oevxa oixvew :xi`n iax xn`w (`,`r) egixi iyp` iab onwle ,"minkg oevxa `ly" xn`c ,ilwe gnwa xi`n iax xfb oizipznac

.xeria zevn mewna xefbl oi`c oky lkc :xnel yie !`ciqt `ki`c dxivw ip`y ?dcedi iaxl ung` dxivwn dil `iyw i`n ,ok m` :xn`zàäå`ki`c ,rnyn Ð devnl mk`iad cr aizk

opixq`c ,dvian rxb in :dnize .e`l `kilc oeik ,xingdle xefbl `xaq oi` Ð `ziixe`c `xeqi` `ki`c ab lr s` xefbile ewil ,"devn meyn" wigcc `de .e`l `kilc `l` ,`ziixe`c dyr

`nw wxta opipyn ikid ,`ziixe`c `xeqi` `ki` i`c :dniz cere !'ek dpai dxdn ?`nrh i`n ,dxeq` dvia jli`e i`kf oa opgei oax zpwzn s` :xn`c ,(a,d) dviac `nw wxta `nrh i`dn

!`ziixe`cn xeq` mewn lkn ,xizn gxfnd xi`d :xaqwc meyn Ð l`xyil xzend on iedc ,dxyk dnyl `ly dvnwy xnerd zgpn :xn`c yiwl oa oerny iaxc `nrh (a,d zegpn)
zhiya
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.àeä øeëæ ,óehé÷ éãé ìò àlà Bì äzøzéä àlL CBzî¦¤Ÿ¦©§¨¤¨©§¥¦¨
éàî äã÷øäå äðéçè ,äøéö÷ çðéz :ééaà déì øîà£©¥©©¥¥©§¦¨§¦¨§©§¨¨©

?øîéîì àkéà¯äðéçè :àéL÷ àì àä¯,àãéc àéçéøa ¦¨§¥©¨¨©§¨§¦¨§¥©¨¦¨
äã÷øä¯.äôð éab ìò¯,äøéö÷ àéøLc ïéçìMä úéa ©§¨¨©©¥¨¨¥©§¨¦§¨§¨§¦¨
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epipy ixde :dywne `xnbd dayïaø ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMî¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨
ðä íBé àäiL éàkæ ïa ïðçBé,øeñà Blek ó,`xnba x`azpeéàî ¨¨¤©©¤§¥¨¥¨©

àîòèitl ,ef dpwz i`kf oa opgei oax owizy xacd mrh `ed dn - ©£¨
y,Lc÷nä úéa äðaé äøäîzlik`a exq`ie ,axw xnerd didie §¥¨¦¨¤¥©¦§¨

,xnerd zaxwd zry cr ycgdåy yegl yieøîàédpya ,miyp`d §Ÿ§
,ycwnd ziipa xg`l dpey`xdã÷zLà,dxary dpya -éî ¤§¨©¦
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,ycgdøîBò àkéàc àzLäåndy ,ef dpya la` -miiw ycw §©§¨§¦¨¤
d if` ,axw xnerdeøîBòd `edøézîrepnl icke .ycgd zlik` z` ¤©¦

`l miiw ycwnd zia oi`y onfay i`kf oa opgei oax owiz ,ef dlwz
dlwz `vz `l jke ,oqipa xyr dyy mei lk jyna ycgd on elk`i

.dxdna ziad dpaiykl
opgei iax zhiyk `ly o`kn gikedl yi cvik `xnbd zx`an dzr

:yiwl yixeäåöîì Czòc à÷ìñ éàåxnel jzrc lr dlrz m`e - §¦¨§¨©§¨§¦§¨
lke`d miiw ycwnd ziay onfa s`y ,yiwl yixe opgei iax zhiyk
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oa opgei oax zpwz lr denzl yi ok m` ,xnerd z`ad cr oizndl

ike ,i`kføBæâéìå íe÷éì äåöî íeMî`ly yeygl yiy meyn - ¦¦§¨¥§¦§
,ef dpwz owzl eilr did xnerd zaxwd cr oizndl devnd eniiwi
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.e`la mixaer
ycgd on lke`dy ,i`kf oa opgei oax zpwzn cenll yi gxkda `l`
jkitle ,yiwl yixe opgei iax ixack `lye ,e`la xaer xnerd mcew
oi`y onfa meid lk jyna ycg zlik` xeq`l i`kf oa opgei oax owiz
dpaiykl df xeqi` lr xearl e`eai `ly ick ,miiw ycwnd

.ycwnd
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`nlra devn.
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xeq` elek meidy epiidc ,'llka cre cr' `id dpeekdy yxite ,'dfd
dzr cre xg`ne ,miiw ycwnd oi`y onfa dxezd on ycg zlik`a
,jli`e meid zevgn ycg lek`l eid milibxe ,miiw ycwnd did
md mixeq` dzrny ,oicd z` mdl rinydle owzl jxved jkitl

.axrd cr dxezd on ycg zlik`a
onfa 'ycg' zlik` xeqi` oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
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øñáL éäâð øñzéLc àúøBàadycgd d`eazd on milke` eid - §§¨§¦§©©§¥¦§©
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õøàì äöeça Lãçn `l` dxezd on epi`àì à÷éôñìå ,ïðaøc ¨¨§¨¨¨¤§©¨¨§¦§¥¨Ÿ

ïðéLééçyceg z` oic zia exair `ny wtqn yeygl oi` jkitle - ¨§¦©
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meie ,xc` yceg z` oic zia exair `ny wtqn xingdl yi ok m`e
d`eazd on elk` `l ok lre ,xyr dyy mei `ed oqipa xyr dray
jixv oi` mzrcl s` mewn lkne .oqipa xyr dray lila dycgd
zhiyk dkldl mihwep mdy itl ,oqipa xyr dpeny lil cr oizndl
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dyy meia ycgd zlik` z` xeq`l minkg ixacn dpwz owiz -

,miiw ycwnd zia oi`y onfa ,oqipa xyrðä íBéì ïéwz éëåó §¦©¦§¨¥
ïéwz àì à÷éôñìdyy meil `l` ef dpwz opgei oax owiz `le - ¦§¥¨Ÿ©¦

uega oqipa xyr dray meil z`f owiz `l j` ,envr oqipa xyr
,dxezd on oicd itk bedpl yi jkitle ,xyr dyy wtq `edy ux`l

gxfnd xi`dyk cin dycgd d`eazd z` lek`l xzeny.
:dfa ziyily dhiy d`ian `xnbdíà éì äøîà ,àðéáø øîà̈©©¦¨¨§¨¦¥
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øñéðîzux`l uega dycgd d`eazd on lke` did `l jia` - §¨¥©

meyn ,oqipa xyr dpenyl xyr dray oiay dlila `l`dì øáñc§¨©¨
äãeäé éaøk,oqipa xyr dyy mei lk ycg lek`l xeq` dxezd ony §©¦§¨

enke ,miiw ycwnd oi`ykux`l uega ycg xeqi`y xaq `ed ok
,dxezd on `edåjkitlà÷éôñì Lééçwtqn xeq`l `ed yyg - §¨¦¦§¥¨

xeq`d ,xyr dyy mei `edy okzi ixdy ,elek xyr dray mei z`
.dxezd on meid lk ycg zlik`a

äðùî

.dycgd d`eazd on dgpn `iadl xzen izni`n zx`an ef dpyn
øîBòäoqipa xyr dyya `adøézî äéäd`eazd zlik` z` ¨¤¨¨©¦
dycgdäðéãna,ycwnd on ueg mewn lka -åz`ad eli`ézL ©§¦¨§§¥
íçlädycgd d`eazd z` dxizn dzid zereayd bga,Lc÷na ©¤¤©¦§¨

.dycgd d`eazd on zegpn `iadl dxizn dzid ,xnelk
xnerd mcew dgpn `iad m` carica oicd dn dpynd zyxtn dzr

:mgld izy e`úçðîe ,íéøekéáe ,úBçðî ïéàéáî ïéàly mikqp ¥§¦¦§¨¦¦¦§©
,äîäa,dycgd d`eazd onì íãB÷d z`ad,øîBòe,àéáä íà §¥¨¤§¤¦¥¦
ìeñt.carica s` ¨

ì íãB÷àéáé àì íçlä ézL,dycgd d`eazd on mixekiae zegpn ¤¦§¥©¤¤Ÿ¨¦
eøLk ,àéáä íà.carica ¦¥¦¨¥

àøîâ

xnerl mcew dgpn z`ad oia weligd mrh z` zyxtn `xnbd
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ïðéøîà à÷ àøéôì íéøekamgld izy eidiy `id aezkd zpeeky - ¦¦§¥¨¨¨§¦©
oiprd xwir ok m`e ,mda zeielzd mihigd lkl mixiznd mixekia
`l` ,ok xacd oi` ,ycwnl mixeq` oiicry mihg el` eidiy `ed

mixekiaïðéøîà à÷ çaæîìon gafnd lk`i `ly aezkd citwd - §¦§¥©¨¨§¦©
,mgld izy zaxwd mcew dycgd dpyd z`eazåxn`z m` §

,mihgd on `a xnerdyàzL àäc éøétî çaæî dì ìéëà àä- ¨¨¦¨¦§¥©¦¥¥§¨©¨
izy m` s` ,ok lre ,z`fd dpyd z`eazn gafnd lk` xaky `vnp
oi` ,jkitle .mihgd on xner `iadl oi` mxcqk `ly mixizn mgld

.`ziixad ixacn `ng xa inx ly ewitq z` heytl
zexit ixekia z`ad mixiznd mgld izy oipra wtq d`ian `xnbd

:deabl mikqpeíçlä ézL ,àîç øa éîø éòa`iadl mixiznd ¨¥¨¦©¨¨§¥©¤¤
,oli`d zexitn mixekiaäééøL äèðç Bà àéøL äöðäm`d - £¨¨¨§¨£¨¨¨§¨

izy z`ad mcew ,[gxtd ltpy -] evpdy zexitd lk z` md mixizn
zxvra mgld-] ehpg xaky zexitd z` `l` mixizn mpi`y e` ,

.dhpg `la evpd wxy el` z` `le ,zxvrd mcew [ohw ixt e`ived
:`xnbd zxxanäèðç éàîe äöðä éàîinx wtzqd dvpd efi`a - ©£¨¨©£¨¨

.dhpgk dpic m` `ng xaàøéôc äèðçå àøéôc äöðä àîéìéà- ¦¥¨£¨¨§¥¨©£¨¨§¥¨
zhpgk dpic m` ,oli`a lcbd ixtd zvpd iabl wtzqdy xn`p m`
evpdy zexitd lk z` deabl mixizn mgld izyy jk oiprl ,ixtd

,zxvrl mcewàzLä,df wtql yi mewn dn ,denzl yi dzrn - ©§¨
c d`eaz iabl epivne xg`n ixdàéøL äLøLäxizn xnerdy - ©§¨¨¨§¨

,okl mcewn dyixydy d`eazd z` deabl mgld izye heicdl
,llk dlcb `l oiicr m` elit`àéòaéî äèðçå äöðäjixv ike - £¨¨©£¨¨¦©§¨

zexitd z` mixizn mgld izyye ,dhpgk dpic ixtd zvpdy xnel
.okl mcewn evpdy

:`xnbd zx`anàlàwtzqd `ng xa inxy xnel jixv gxkda ¤¨
iabläìòc äèðçå äìòc äöðämpic m` ,evpdy ixt ur ly milr - £¨¨§¨¤©£¨¨§¨¤

,`ed dfa wtqd ceqie .`l e` ehpgy milrkäLøLä ék éåä éî- ¦¨¥¦©§¨¨
,d`eaza dyxyd enk ixt ivr ly milrd zvpd z` oecl yi m`d

,mgld izy ici lr deabl egnviy zexitd mixzip jkitleàì Bà- Ÿ
l mixzen md oi` jkitle ,dyxydk zipecip dpi`y e`cr deab

d`ad dpyd ly mgld izy z` e`iaiy.
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly itl ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:rwxwa orxfy mihg iabl zewitq dnk d`ian `xnbdøa àáø éòä¥¨¨©
,ò÷øwa ïòøfL ïéhç ,ïðç áøm`d ,mpic dn ,xnerd mdilr xare ©¨¨¦¦¤§¨¨©©§©

dïøézî øîBò,heicd zlik`lïéà Bàd.ïøézî øîBò ¤©¦¨¥¤©¦¨
milecibd oiprl `ed opg ax xa `ax ly ewitqy ,`xnbd dxaq
zlik`l mxizn xnerd m`d ,rwxwa orxfy mihigd on mignevd

:`xnbd zxxan jkitle .heicdéîc éëéä`ax wtzqd ote` dfi`a - ¥¦¨¥
.opg ax xaLeøLàc éàrwxwa mihgd eyixyd xaky ote`a m` - ¦§©§

,xnerd z`ad mcewàðéðze ,dpyna mpic z` xak epipy -àìc éà §¦¨¦§Ÿ
LeøLàzrya rwxwa mihgd eyixyd `l oiicry ote`a m`e - ©§

,xnerd z`adàðéðz.dpyna mpic x`azp xak dfa s` -ïðúcoldl) §¦¨¦§©
(.r,rwxwa mrxfy mihg iabløîBòì íãB÷ eLéøLä íàd if`øîBò ¦¦§¦¤¨¤¤

ïøézî,heicd zlik`låàì íàåmcew eyixyd `ly -ixd ,xnerl ©¦¨§¦¨
mdàaä øîBò àáiL ãò ïéøeñào`k yi mewn dn ,ok m`e ,mxizie £¦©¤¨Ÿ¤©¨

.wtql
:`xnbd zx`anàëéøö àì,opg ax xa `ax ly ewitq jxved `l - Ÿ§¦¨
,dfk ote`a `l`eäðécöçc,el` mihg xvwy -eäðéòøæåaye - §©§¦§§©§¦§

mrxfe,øîBòì íãB÷,dycgd d`eazd on mihg mc` xvwy ,xnelk ¤¨¤
`id dxeq`e ,dxary dpyd ly xnerd z`ad xg`l dyixydy
mihg rxfe aye ,d`ad dpyd ly xnerd z`ad cr heicdl dlik`a

,xnerd z`ad onfl jenq rwxwa el`éìçå øîBò àúàåeäééìò ó- ©£¨¤©£¦£©§
.eyixydy mcew rwxwa mcera xnerd z`ad mdilr dtlgeà÷å§¨

déì àéòaéî,opg ax xa `ax wtzqpe -eäéépéî ìëéîe éèewðì eäî ¦©§¨¥©§©¥¥©¦©§
mlke`le ,onvr rwxwa zerxfpd mihgd z` lehil xzen m`d -

,`ed wtqd ceqie .mzyxyd mcewàéîc àcëa àééãLc ïàîk- §©§©§¨§©¨¨§¨
,cka zegpen eli`k el` mihg oecl yi m`døîBò eäðéøLelre - §¦§¤

,dlik`a xnerd oxizd okàòøà éaâì eäì ìéèa àîìc Bàe` - ¦§¨¨¦§§©¥©§¨
xnerd oi` jkitle ,rwxwd iabl olhia orxfe xg`ny xnel yi `ny

.oxizn
opecl yi m`d ,rwxwa orxfy mihg iabl opg ax xa `ax wtzqd cer

kjkitle ,rwxwa eyixyd `ly onf lk ,oilhlhnïäì LéoicäàðBà ¥¨¤¨¨
,mzxiknaBàjkitle ,rwxwl mixaegnk xak mpecl yiyïäì ïéà¥¨¤

oic,äàðBàepicia `ed llky itl(.ep n"a).'zerwxwl d`pe` oi`' ¨¨
:`xnbd zxxanéîc éëéäopg ax xa `ax wtzqd ote` dfi`a - ¥¦¨¥

.d`pe` oiprlàîéìéàote`a `ed wtqdy ,xn`p m` -déì øîàc ¦¥¨§¨©¥
,dpewl xkendàzéL da éàãLly mixek dyy ef rwxwa izrxf - §©¨¦¨

,mihgéøîàå éãäñ eúàåexn`e micr e`ae -da àãL àìc`ly - §¨¨£¥§¨§¦§Ÿ§¨¨
da rxfäMîç àlàm` .zezy ly d`pe` xeriy dfa yiy ,mixek ¤¨£¦¨

,df wtql yi mewn dn ,okøîàäåxn` ixde -øác ìk ,àáød`pe` §¨¨©¨¨¨¨¨
,ïéðnaLå ì÷LnaLå äcnaLiabl ze`nx ea dzidy ,xnelk ¤©¦¨§¤©¦§¨§¤©¦§¨

iabl e` ,mlwyn iabl e` ,mixknpd mixacd ly [mlceb-] mzcin
,mpipneléôàd xeriya `id ef d`pe` m`,äàðBà éãkî úBçt £¦¨¦§¥¨¨

mewn lkn ,zezyn zegt `ed xigna yxtddy ,epiidcøæBç- ¥
pi`e ,efk ze`nx lr citwdl mc` ipa jxcy itl ,lha gwndm

m` wtzqdl yi mewn dn ,ok m`e .zezyn zegt lr elit` milgen
.ixnbl gwnd lha oipr lka ixd ,oilhlhnk e` rwxwk mihgd oic

:`xnbd zx`anàlàote`a `ed opg ax xa `ax ly ewitqøîàc ¤¨§¨©
déì,dpewl xkenddì éòaãk da éàãLly zenk ef dcya izrxf - ¥§©¨¦§¨¥¨

,dcind z` el yxit `le ,drxefl ick dl die`xd mihgéãäñ eúàå§¨¨£¥
dì éòáãk da àãL àìc éøîàåda lihd `ly exn`e micr e`ae - §¨§¦§Ÿ§¨¨¦§¨¥¨

m`d wtzqdl yi dfa ,dl die`xd zenkd z`äàðBà ïäì Lée` ¥¨¤¨¨
m`d ,`ed wtqd ceqie .`làéîc àcëa àééãLc ïàîëcmpecl yi - ¦§©§©§¨§©¨¨§¨

,eyixyd `l oiicry xg`n ,cka migpen eli`kåjkitlïäì Léoic §¥¨¤
äàðBà,oilhlhnkàòøà éaâì eäì ìéèa àîìc Bàyi `ny e` - ¨¨¦§¨¨¦§§©¥©§¨

enk ,d`pe` oic mda oi` dzrne ,rwxwd iabl olhia ozrixfay xnel
zerwxw iabl.

m`d ,rwxwa orxfy el` mihga opg ax xa `ax wtzqd cerïéòaLð¦§¨¦
ïäéìò,`ziixe`c dreay.ïäéìò ïéòaLð ïéà Bà,`ed wtqd ceqie £¥¤¥¦§¨¦£¥¤
m`dàéîc àcëa àééãLãkxg`n ,cka zegpen eli`k opecl yi - ¦§©§¨§©¨¨§¨

,eyixyd `lyeîc éìèìhîëe,oilhlhnk opice -åjkitlïéòaLð §¦©§§¥¨§¦§¨¦
àòøà ábà eäì ìéèa àîìc Bà ,ïäéìòxnel yi `ny e` - £¥¤¦§¨¨¦§©©©§¨

,rwxw iabl olhia ozrixfayeîc éò÷ø÷îëå,rwxwk opic dzrne - §¦§©§§¥¨
åjkitl,ïäéìò ïéòaLð ïéàepicia `ed llk ixdy(my)oirayp oi`' §¥¦§¨¦£¥¤

.'zerwxwd lr
:`xnbd dwiqne÷éz.ehytp `ly itl ,wtqa el` zel`y ecnri - ¥

:`ng xa inx ly sqep wtq d`ian `xnbdïéhç ,àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨¦¦
Lze`vnpL ïéøBòNe ,ø÷á éììâaze`vnpeäî ,äîäá éììâadn - ¤¦§¨¥¨¨§¦¤¦§¨¥§¥¨©

.opic
:`xnbd zxxanéàîì,oda wtzqdl yi dn oiprl -ééenèì àîéìéà §©¦¥¨§©¥
ïéìëBà úàîeèze`nhne lke`k opic m` `ed wtqdy xn`p m` - §©¨¦
,oilke` z`nehàðéðz`ztqeza df oic epipy -(f"d h"t zexdh),ïéhç §¦¨¦¦

,äîäá éììâaL ïéøBòNe ø÷a éòøaLm`äìéëàì ïäéìò áMéç ¤¦§¦¨¨§¦¤¦§¨¥§¥¨¦¥£¥¤©£¦¨
ceraoiicr ,millbde irxd jeza o,ïéìëBà úàîeè ànèî ïéàla` ¥§©¥§©¨¦

e dyrn dyr m`ïèwìmynìjxev,äìéëàdf ixdúàîeè ànèî ¦§¨§£¦¨§©¥§©
,ïéìëBà.`ng xa inx wtzqp dna ok m`e ¨¦
àlàzexyk el` mihg m`d `ed wtqdy xn`pìziiyr,úBçðîi` ¤¨§§¨

ixdy ,ok xnel xyt`àìc àèéLtzexyk opi`y xacd heyt - §¦¨§Ÿ
aezkd xn`nke ,od zeqe`n ixdy ,jkl(g ` ik`ln)xEr oEWBz ike'§¦©¦¦¥

,rx oi` dlge gQR EWiBz ike ,rx oi` gAflEúçôì àð eäáéø÷ä ¦§Ÿ©¥¨§¦©¦¦¥©§Ÿ¤¥¨©§¦¥¨§¤¨¤
éðô àOéä Bà Eöøéä,'El`xyi z` giken aezkdy ,epiidc £¦§§£¦¨¨¤

mc` `iai m` ike ,oaxwl men zelrae zerexb zenda miaixwny
.epeerl `yii e` eipt z` dvxi m`d ,hily e` xy iptl efk dgpn

:`xnbd zx`anàëéøö àì,`ng xa inx ly ewitq jxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l`eäðéòøæå eäðéè÷ðcmillbd oian mihgd z` hwily - §©§¦§§©§¦§
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המשך בעמוד כמה

oifge` mipy` cenr hq sc ± oey`x wxtzereay

àøéôì íéøåëá.mixeka mda oiielzd oihigl -ïðéøîà÷ çáæîìlk`i `ly -

.`zy `dc ixitn xner gafn dil lk` `kde ,miycg mihig mdl mcew gafn

izye ,mc` zlik`l edpixy xnere .cgia elcb `zy `cgac ,edpip `zy jdnc

.oli`d zexitn mixeka `iadl edpixy mgldïééøù äöðä,mdl mcew evipdy -

.dvpdn xzei ixit ied dhpg .oiixy dhpg e`

àúùäizye xner oiixy d`eaz iabl -

mcew zyxypd d`eaz .dyxyda mgld

ipzwcke melk dlcb `ly it lr s` ,xnerl

`irain ixitc dhpge dvpd ,oizipzn?àìà
äìòã äèðçå äöðädlrc dvpd ied in -

.`l e` ,d`eazc dyxydk oli`d zexita

øîåòì íãå÷ åäðéòøæå åäðéãöçã`lc -

zrya eyixyd `le ,cwzy`c xner edpixy

.df xneréèå÷ðì åäîmcew odn hewll -

.ozyxydàéîã àãëá ïééãùã ïàîë
øîåò åäðéøùåe`l m`e" oxn`c `dc -

odileciba `ad - "xner `aiy cr oixeq`

ike ,`rx` ab` edpilha ,`nlc e` .ixiin

.enc oilecibk - edl hiwläàðåà ïäì ùé
'åë"adfd" wxta `rivn `aaa ol `niiwc -

.zerwxwl d`pe` oi` :(`,ep)äá éàãù
àúéù."mixek zyy rwxwa izrxf" -åúàå

äùîç àìà äá àãù àìã éãäñ`zydc -

"adfd" wxta ,zezy d`pe` xeriy `ki`

.(a,hn my)äãîáù øáã ìëcitwc oeik -

`le .zezyn zegta elit`e ,lign `l -

miiw gwn `diy ,d`pe` oic da `kiiy

.xfege lha gwnd lk `l` ,d`pe` xifgie

ïäéìò ïéòáùðmy) "adfd" wxta xn`c -

.zerwxwd lr oirayp oi` :(`,epø÷á-

xeng oebk dnda x`ye ,mihig lek`l ekxc

.oixery lek`l ekxc lnbeïäéìò áùéç-

.irxa oceraåäðéòøæåiiezi`l irae -

.oilecibd on zegpnåäééúåñéàî àãæà-

.edpip ipixg` `dcéùéçë àúùäåoeikc -

oilcbn oi` aey ,dndad irna elkrzpy

.`xwirnck oi`ixae oi`ln oihgäôéôë=

.lwc ixevn zixvn dtewäúàîåè ìèáéîì
.okl mcew d`nh dzidy -éãéì ïéãøåé

äáùçîá ïúàîåèeilr aygy oeik -

xer oebk .dk`ln oexqg ea oi`y xacl

lawn epi`e ,cner milrpnl enzq ,owezn

eilr ayig .milrpnd eyriy cr d`neh

,dk`ln mey xqg epi`c ,ogley ezeyrl

d`neh lawn - ogleyl ie`x cin `zydc

.cinïúàîåèî ïéìåò ïéàå.e`nhp m` -

äùòî éåðùá àìà.exdh - exayp oebk -

.d`iwd dnilyc ,dyrn iepiy `kil `kde
éìë
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øîàäå`l Ð xfeg d`pe` ickn zegt elit` oipnaye lwynaye dcnay xac lk `ax

"dcezd" wxta onwl gkenck ,ied gwn lehia elit` `l` ,xn`w d`pe` xifgiy

o`kn wcwcl yie .(`,v `xza `aa) "dpitqd z` xkend" wxtae (`,fr)

:xn`wc (a,an) oiyeciwc ipy wxta rnyn oke ,zerwxw` elit` xnzi` `axc `zlinc

epiaxe .'ek `axck ,`l Ð `zgyna iblt la`

`aa) "xek zia" wxta ok yxit `l l`eny

,["zegt" ligznd xeaic `,cw mye] (a,bw `xza

,"laga dcn jl xken ip` xtr xek zia" :opzc

Ð `edy lk xized ,dkpi Ð `edy lk zgit

epiax yxite .miiw gwnd ik rnyn .xifgi

Ð dcna erhy it lr s`c ,miiw gwn ik l`eny

rnyn `le .ilhlhna `l` `axc xnzi` `l

rceiy :mzd `nrh epiid `l` .ziyixtck ,ikd

e` my yiy rceie ,el xken `edy dcya xikne

oeayg itl dlriy dn itl `l` ,xzei e` zegt

.dkpie zegti mvnevn xek ziaéàãùda

dna eze` oiyigkn oi` Ð 'ek icdq ez`e irack

i`d ika ic dl oi`y mixne`y `l` ,rxfy

.`xeriy

ìéô`rac i`d Ð 'ek zixvn dtitk rlay

inic axn dad` xa `c` ax dipin

:(`,ak `xza `aa) "xetgi `l" wxta `rcxdpn

zia jxc d`iwde zixvn dtitk rlay lit

.dipin `ra ynn dtitka e`l Ð ?edn ,irxd

oi`c `id oizipzn ?dicia ded `l i`n` ,ok m`c

oiveda `l` !dyrn iepiya `l` oz`nehn oiler

dil gthc `de .dipin `ra dtitk edl care

`niiw inp `iddc ab lr s` ,dilcpqa mzd

,dlr wcinl dil ded mewn lkn Ð ewiza

.`lerc `iddn `kd opiwiicck

òìáãlekir ied in dtitk edpicare oived

illbay oihign rxb in :dniz Ð 'ek

oi`nhn Ð dlik`l ohwlc ,lirlc dnda

enhil `l Ð lekir eed i`e .oilke` z`neh

z`neh ip`y :xnel yie !oilke` z`neh

mzde ,alkl e` xbl die`xa ielzc ,oilke`

erlay mia`fn la` .xbl elit` `ifg `id

zenvrd z` e`nhe xyad z` exdhe zewepiz

`l` `ilz `l zn z`nehc ,xity iz`

xyac opiwqn `kdc :xn`z m`e .ilekira

(a,f) zexekac `nw wxtae ,lekir ied jikxc

,dlik`a xeq` Ð `nh bc rlay xedh bc :opz

,d`neh ip`yc :i`d ax uxize !lekir ied `le

:xnel yi cer .opiytn `l d`neh iyet`c

ith lekir ied irxd zia jxc `vic `kidc

`"i wxtac :xn`z m`e .eirna `vnpc mzdn

zayc `xza wxta dl iziine ,opz zeld`c

mibcae zetera ?eirna ddyz dnk :(a,dpw)

inp eirna ecerae .sxyze xe`l letzy ick

xya lk`y alk"` dl iziin `dc ,xn`w

:xnel yie !"dtewq`d lr lhene zne znd

,`xiza oa dcedi iaxk zexekac oizipznc

,zrl zrn Ð mibcae zetera :mzd xn`c

mixtkay alg dedc icin .lekir iedil `l Ð xeqi` oiprl mewn lkn ,oilke` z`neh oiprl lke` zxezn liqti`c idp :inp i` .ith iyw mirlapd mibc :inp i` .ixiin ddy `lae

,dfn di`x oi` edin .i`d ax ly evexizk edfe .daygn mey `la iwl `xeqi` oiprlc ab lr s` ,daygn jixvy ,(b dpyn iyily wxt mivwer) mewn lka xedh ser zlape

mlyn oey`xd Ð erlae xg` `ae ,`iwde dnexz ly oitfy rlay xf :(`,`t) `neic `xza wxta opixn`de :xn`z m`e .elke`e eita algd miyny efn dlecb daygn jl oi`c

.dnexzd dllgzp xaky itl `l` ,lekir iedc meyn e`l mzdc miig epiax axd uxize !lekir aiyg xeqi` oiprl ,`nl` .oey`xl mivr inc `l` mlyn epi` ipyde ,ynege oxw

wxta ,lekir aiyg `lc zrahe .xak zllegnc meyn :`nrh mzd yxtne .yyeg epi`e ,da lbrzn l`xyi eza oa Ð dnexz jqy odk :(`,f) zezixkc `nw wxta ogky`ck

.dngd zriwyl jenq lk`c opiwqr `l in :xn`wck ,lekir ick ddy `lca epiid Ð lekir mzd aiyg `lc dliape .ith iyew`c meyn mzd Ð (a,`r oileg) "dywnd dnda"

mibce xwa illbay minily oihig oebk ,eita qrlp `le lkrzp `ly ,ezenilya xkipy mly `edy xac lkc ,d`neh oiprl oia xeqi` oiprl oia ,d`xp did `xaqd jezne
oinily
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ìéëà àäå ,ïðéøîà à÷ çaæîì ?ïðéøîà à÷ àøéôì íéøeka¦¦§¥¨¨¨§¦©§¦§¥©¨¨§¦©§¨¨¥
ézL :àîç øa éîø éòa .àzL àäc éøétî çaæî dì̈¦§¥©¦¥¥§¨©¨¨¥¨¦©¨¨§¥
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ïéà Bà ïøézî øîBò ,ò÷øwa ïòøfL ïéhç :ïðç áø øa©©¨¨¦¦¤§¨¨©©§¨¤©¦¨¥

LeøLàc éà ?éîc éëéä ?ïøézî øîBò¯àìc éà ,àðéðz ¤©¦¨¥¦¨¥¦§©§¨¥¨¦§¨
LeøLà¯øîBòì íãB÷ eLéøLä íà :ïðúc !àðéðz¯øîBò ©§¨¥¨¦§©¦¦§¦¤¨¤¤

åàì íàå ,ïøézî¯àì !àaä øîBò àáiL ãò ïéøeñà ©¦¨§¦¨£¦©¤¨Ÿ¤©¨¨
øîBò àúàå ,øîBòì íãB÷ eäðéòøæe eäðéãöçc ,àëéøö§¦¨©£©¦§§©¦§¤¨¤§¨¨¤

éìçåìëéîe éèe÷ðì eäî :déì àéòaéî à÷å ,eäééìò ó §¨¥£©§§¨¦¨£¨¥©¦§¥¥©
Bà .øîBò eäðéøLå ,àéîc àcëa àééãLc ïàîk ?eäéépéî¦©§§©§¨§¨§©¨¨§¨§¨¦§¤
ïäì ïéà Bà äàðBà ïäì Lé ?àòøà éaâì eäì ìéèa ,àîìc¦§¨¨¥§§©¥©§¨¥¨¤¨¨¥¨¤
,àzéL da éàãL déì øîàc àîéìéà ?éîc éëéä ?äàðBà¨¨¥¦¨¥¦¥¨©£©¥§©¨¦¨
øîàäå ,äMîç àlà da àãL àìc éøîàå éãäñ eúàå§¨¨£¥§¨§¦§¨§¨¨¤¨£¦¨§¨£©
úBçt eléôà ,ïéðîaLå ì÷LîaLå äcîaL øác ìk :àáø̈¨¨¨¨¤§¦¨§¤§¦§¨§¤§¦§¨£¦¨

!øæBç äàðBà éãkîéòáãk da éàãL :déì øîàc àlà ¦§¥¨¨¥¤¨©£©¥§©¨¦§¨¥
ïäì Lé .dì éòáãk da àãL àìc éøîàå éãäñ eúàå ,dì̈§¨¨£¥§¨§¦§¨§¨¨¦§¨¥¨¥¨¤
Bà .äàðBà ïäì Léå ,àéîc àcëa àééãLc ïàîëc ,äàðBà¨¨¦§©§©§¨§©¨¨§¨§¥¨¤¨¨
ïéà Bà ïäéìò ïéòaLð ?àòøà éaâì eäì ìéèa ,àîìc¦§¨¨¥§§©¥©§¨¦§¨¦£¥¤¥
,eîc éìèìèîëå ,àéîc àcëa àééãLãk ?ïäéìò ïéòaLð¦§¨¦£¥¤¦§©§¨§©¨¨§¨§¦§©§§¦¨
,àòøà ábà eäì ìéèa ,àîìc Bà .ïäéìò ïéòaLðå§¦§¨¦£¥¤¦§¨¨¥§©©©§¨
øa éîø éòa .e÷éz ?ïäéìò ïéòaLð ïéàå ,eîc éò÷ø÷îëå§¦§©§§¥¨§¥¦§¨¦£¥¤¥¨¥¨¦©
?eäî ,äîäá éììâaL ïéøBòNe ø÷á éììâaL ïéhç :àîç̈¨¦¦¤¦§¨¥¨¨§¦¤¦§¨¥§¥¨©

¯ïéhç :àðéðz ,ïéìëBà úàîeè ééenèì àîéìéà ?éàîì§©¦¥¨§©¥§©¨¦¨¥¨¦¦
ïäéìò áMéç ,äîäá éììâaL ïéøBòNe ø÷á éòøaL¤¦§¦¨¨§¦¤¦§¨¥§¥¨¦¥£¥¤

äìéëàì¯äìéëàì ïèwì ,ïéìëBà úàîeè ànhî ïéà¯ ©£¦¨¥¦©¥§©¨¦¦§¨©£¦¨
,àìc àèéLt ,úBçðîì àlà !ïéìëBà úàîeè ànhî¦©¥§©¨¦¤¨¦§¨§¦¨§¨

éðt àOéä Bà Eöøéä Eúçôì àð eäáéø÷ä",àëéøö àì !"E ©§¦¥¨§¤¨¤£¦§¤£¦¨¨¤¨§¦¨
,eäéépéî úBçðî ééezéàì éòa à÷å eäðéòøæe eäðéè÷ðc§¨§¦§§©¦§§¨¨¥§¦¥§¨¦©§
àãæà eäðéòøæc ïåéëå ,àeä àúeñéàîc íeMî ?éàî©¦¦§¦¨§¥¨¦§©¦§¨§¨
àzLäå ,àeä àúeLéçk íeMî àîìc Bà .eäééúeñéàîì¦§¦©§¦§¨¦§¦¨§¨§¨
äôéôk òìaL ìét :àîç øa éîø éòa .e÷éz ?äLeçk éîð©¦§¨¥¨¥¨¦©¨¨¦¤¨©§¦¨

?eäî ,éòøä úéa Cøc dàéwäå úéøöî¯àîéìéà ?éàîì ¦§¦§¦¦¨¤¤¥¨§¦©§©¦¥¨
dúàîeè ìèáîì¯àlà ïúàîehî ïéìBò ïéàå ,äáLçîa ïúàîeè éãéì ïéãøBé íéìkä ìk :àðéðz §¦§©§¨¨¨¥¨¨©¥¦§¦¦¥§¨¨§©£¨¨§¥¦¦§¨¨¤¨

déì äåä ,ìekéò äåä éî ,úéøöî äôéôk eäðéãáòå ïéöeä òìác ,àëéøö àì !äNòî éepéLa§¦©£¤¨§¦¨§¨©¦§¨§¦§§¦¨¦§¦¦£¨¦£¨¥
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc zegpn(iyily meil)

ïðéøîà à÷ àøéôì íéøekamgld izy eidiy `id aezkd zpeeky - ¦¦§¥¨¨¨§¦©
oiprd xwir ok m`e ,mda zeielzd mihigd lkl mixiznd mixekia
`l` ,ok xacd oi` ,ycwnl mixeq` oiicry mihg el` eidiy `ed

mixekiaïðéøîà à÷ çaæîìon gafnd lk`i `ly aezkd citwd - §¦§¥©¨¨§¦©
,mgld izy zaxwd mcew dycgd dpyd z`eazåxn`z m` §

,mihgd on `a xnerdyàzL àäc éøétî çaæî dì ìéëà àä- ¨¨¦¨¦§¥©¦¥¥§¨©¨
izy m` s` ,ok lre ,z`fd dpyd z`eazn gafnd lk` xaky `vnp
oi` ,jkitle .mihgd on xner `iadl oi` mxcqk `ly mixizn mgld

.`ziixad ixacn `ng xa inx ly ewitq z` heytl
zexit ixekia z`ad mixiznd mgld izy oipra wtq d`ian `xnbd

:deabl mikqpeíçlä ézL ,àîç øa éîø éòa`iadl mixiznd ¨¥¨¦©¨¨§¥©¤¤
,oli`d zexitn mixekiaäééøL äèðç Bà àéøL äöðäm`d - £¨¨¨§¨£¨¨¨§¨

izy z`ad mcew ,[gxtd ltpy -] evpdy zexitd lk z` md mixizn
zxvra mgld-] ehpg xaky zexitd z` `l` mixizn mpi`y e` ,

.dhpg `la evpd wxy el` z` `le ,zxvrd mcew [ohw ixt e`ived
:`xnbd zxxanäèðç éàîe äöðä éàîinx wtzqd dvpd efi`a - ©£¨¨©£¨¨

.dhpgk dpic m` `ng xaàøéôc äèðçå àøéôc äöðä àîéìéà- ¦¥¨£¨¨§¥¨©£¨¨§¥¨
zhpgk dpic m` ,oli`a lcbd ixtd zvpd iabl wtzqdy xn`p m`
evpdy zexitd lk z` deabl mixizn mgld izyy jk oiprl ,ixtd

,zxvrl mcewàzLä,df wtql yi mewn dn ,denzl yi dzrn - ©§¨
c d`eaz iabl epivne xg`n ixdàéøL äLøLäxizn xnerdy - ©§¨¨¨§¨

,okl mcewn dyixydy d`eazd z` deabl mgld izye heicdl
,llk dlcb `l oiicr m` elit`àéòaéî äèðçå äöðäjixv ike - £¨¨©£¨¨¦©§¨

zexitd z` mixizn mgld izyye ,dhpgk dpic ixtd zvpdy xnel
.okl mcewn evpdy

:`xnbd zx`anàlàwtzqd `ng xa inxy xnel jixv gxkda ¤¨
iabläìòc äèðçå äìòc äöðämpic m` ,evpdy ixt ur ly milr - £¨¨§¨¤©£¨¨§¨¤

,`ed dfa wtqd ceqie .`l e` ehpgy milrkäLøLä ék éåä éî- ¦¨¥¦©§¨¨
,d`eaza dyxyd enk ixt ivr ly milrd zvpd z` oecl yi m`d

,mgld izy ici lr deabl egnviy zexitd mixzip jkitleàì Bà- Ÿ
l mixzen md oi` jkitle ,dyxydk zipecip dpi`y e`cr deab

d`ad dpyd ly mgld izy z` e`iaiy.
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly itl ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:rwxwa orxfy mihg iabl zewitq dnk d`ian `xnbdøa àáø éòä¥¨¨©
,ò÷øwa ïòøfL ïéhç ,ïðç áøm`d ,mpic dn ,xnerd mdilr xare ©¨¨¦¦¤§¨¨©©§©

dïøézî øîBò,heicd zlik`lïéà Bàd.ïøézî øîBò ¤©¦¨¥¤©¦¨
milecibd oiprl `ed opg ax xa `ax ly ewitqy ,`xnbd dxaq
zlik`l mxizn xnerd m`d ,rwxwa orxfy mihigd on mignevd

:`xnbd zxxan jkitle .heicdéîc éëéä`ax wtzqd ote` dfi`a - ¥¦¨¥
.opg ax xaLeøLàc éàrwxwa mihgd eyixyd xaky ote`a m` - ¦§©§

,xnerd z`ad mcewàðéðze ,dpyna mpic z` xak epipy -àìc éà §¦¨¦§Ÿ
LeøLàzrya rwxwa mihgd eyixyd `l oiicry ote`a m`e - ©§

,xnerd z`adàðéðz.dpyna mpic x`azp xak dfa s` -ïðúcoldl) §¦¨¦§©
(.r,rwxwa mrxfy mihg iabløîBòì íãB÷ eLéøLä íàd if`øîBò ¦¦§¦¤¨¤¤

ïøézî,heicd zlik`låàì íàåmcew eyixyd `ly -ixd ,xnerl ©¦¨§¦¨
mdàaä øîBò àáiL ãò ïéøeñào`k yi mewn dn ,ok m`e ,mxizie £¦©¤¨Ÿ¤©¨

.wtql
:`xnbd zx`anàëéøö àì,opg ax xa `ax ly ewitq jxved `l - Ÿ§¦¨
,dfk ote`a `l`eäðécöçc,el` mihg xvwy -eäðéòøæåaye - §©§¦§§©§¦§

mrxfe,øîBòì íãB÷,dycgd d`eazd on mihg mc` xvwy ,xnelk ¤¨¤
`id dxeq`e ,dxary dpyd ly xnerd z`ad xg`l dyixydy
mihg rxfe aye ,d`ad dpyd ly xnerd z`ad cr heicdl dlik`a

,xnerd z`ad onfl jenq rwxwa el`éìçå øîBò àúàåeäééìò ó- ©£¨¤©£¦£©§
.eyixydy mcew rwxwa mcera xnerd z`ad mdilr dtlgeà÷å§¨

déì àéòaéî,opg ax xa `ax wtzqpe -eäéépéî ìëéîe éèewðì eäî ¦©§¨¥©§©¥¥©¦©§
mlke`le ,onvr rwxwa zerxfpd mihgd z` lehil xzen m`d -

,`ed wtqd ceqie .mzyxyd mcewàéîc àcëa àééãLc ïàîk- §©§©§¨§©¨¨§¨
,cka zegpen eli`k el` mihg oecl yi m`døîBò eäðéøLelre - §¦§¤

,dlik`a xnerd oxizd okàòøà éaâì eäì ìéèa àîìc Bàe` - ¦§¨¨¦§§©¥©§¨
xnerd oi` jkitle ,rwxwd iabl olhia orxfe xg`ny xnel yi `ny

.oxizn
opecl yi m`d ,rwxwa orxfy mihg iabl opg ax xa `ax wtzqd cer

kjkitle ,rwxwa eyixyd `ly onf lk ,oilhlhnïäì LéoicäàðBà ¥¨¤¨¨
,mzxiknaBàjkitle ,rwxwl mixaegnk xak mpecl yiyïäì ïéà¥¨¤

oic,äàðBàepicia `ed llky itl(.ep n"a).'zerwxwl d`pe` oi`' ¨¨
:`xnbd zxxanéîc éëéäopg ax xa `ax wtzqd ote` dfi`a - ¥¦¨¥

.d`pe` oiprlàîéìéàote`a `ed wtqdy ,xn`p m` -déì øîàc ¦¥¨§¨©¥
,dpewl xkendàzéL da éàãLly mixek dyy ef rwxwa izrxf - §©¨¦¨

,mihgéøîàå éãäñ eúàåexn`e micr e`ae -da àãL àìc`ly - §¨¨£¥§¨§¦§Ÿ§¨¨
da rxfäMîç àlàm` .zezy ly d`pe` xeriy dfa yiy ,mixek ¤¨£¦¨

,df wtql yi mewn dn ,okøîàäåxn` ixde -øác ìk ,àáød`pe` §¨¨©¨¨¨¨¨
,ïéðnaLå ì÷LnaLå äcnaLiabl ze`nx ea dzidy ,xnelk ¤©¦¨§¤©¦§¨§¤©¦§¨

iabl e` ,mlwyn iabl e` ,mixknpd mixacd ly [mlceb-] mzcin
,mpipneléôàd xeriya `id ef d`pe` m`,äàðBà éãkî úBçt £¦¨¦§¥¨¨

mewn lkn ,zezyn zegt `ed xigna yxtddy ,epiidcøæBç- ¥
pi`e ,efk ze`nx lr citwdl mc` ipa jxcy itl ,lha gwndm

m` wtzqdl yi mewn dn ,ok m`e .zezyn zegt lr elit` milgen
.ixnbl gwnd lha oipr lka ixd ,oilhlhnk e` rwxwk mihgd oic

:`xnbd zx`anàlàote`a `ed opg ax xa `ax ly ewitqøîàc ¤¨§¨©
déì,dpewl xkenddì éòaãk da éàãLly zenk ef dcya izrxf - ¥§©¨¦§¨¥¨

,dcind z` el yxit `le ,drxefl ick dl die`xd mihgéãäñ eúàå§¨¨£¥
dì éòáãk da àãL àìc éøîàåda lihd `ly exn`e micr e`ae - §¨§¦§Ÿ§¨¨¦§¨¥¨

m`d wtzqdl yi dfa ,dl die`xd zenkd z`äàðBà ïäì Lée` ¥¨¤¨¨
m`d ,`ed wtqd ceqie .`làéîc àcëa àééãLc ïàîëcmpecl yi - ¦§©§©§¨§©¨¨§¨

,eyixyd `l oiicry xg`n ,cka migpen eli`kåjkitlïäì Léoic §¥¨¤
äàðBà,oilhlhnkàòøà éaâì eäì ìéèa àîìc Bàyi `ny e` - ¨¨¦§¨¨¦§§©¥©§¨

enk ,d`pe` oic mda oi` dzrne ,rwxwd iabl olhia ozrixfay xnel
zerwxw iabl.

m`d ,rwxwa orxfy el` mihga opg ax xa `ax wtzqd cerïéòaLð¦§¨¦
ïäéìò,`ziixe`c dreay.ïäéìò ïéòaLð ïéà Bà,`ed wtqd ceqie £¥¤¥¦§¨¦£¥¤
m`dàéîc àcëa àééãLãkxg`n ,cka zegpen eli`k opecl yi - ¦§©§¨§©¨¨§¨

,eyixyd `lyeîc éìèìhîëe,oilhlhnk opice -åjkitlïéòaLð §¦©§§¥¨§¦§¨¦
àòøà ábà eäì ìéèa àîìc Bà ,ïäéìòxnel yi `ny e` - £¥¤¦§¨¨¦§©©©§¨

,rwxw iabl olhia ozrixfayeîc éò÷ø÷îëå,rwxwk opic dzrne - §¦§©§§¥¨
åjkitl,ïäéìò ïéòaLð ïéàepicia `ed llk ixdy(my)oirayp oi`' §¥¦§¨¦£¥¤

.'zerwxwd lr
:`xnbd dwiqne÷éz.ehytp `ly itl ,wtqa el` zel`y ecnri - ¥

:`ng xa inx ly sqep wtq d`ian `xnbdïéhç ,àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨¦¦
Lze`vnpL ïéøBòNe ,ø÷á éììâaze`vnpeäî ,äîäá éììâadn - ¤¦§¨¥¨¨§¦¤¦§¨¥§¥¨©

.opic
:`xnbd zxxanéàîì,oda wtzqdl yi dn oiprl -ééenèì àîéìéà §©¦¥¨§©¥
ïéìëBà úàîeèze`nhne lke`k opic m` `ed wtqdy xn`p m` - §©¨¦
,oilke` z`nehàðéðz`ztqeza df oic epipy -(f"d h"t zexdh),ïéhç §¦¨¦¦

,äîäá éììâaL ïéøBòNe ø÷a éòøaLm`äìéëàì ïäéìò áMéç ¤¦§¦¨¨§¦¤¦§¨¥§¥¨¦¥£¥¤©£¦¨
ceraoiicr ,millbde irxd jeza o,ïéìëBà úàîeè ànèî ïéàla` ¥§©¥§©¨¦

e dyrn dyr m`ïèwìmynìjxev,äìéëàdf ixdúàîeè ànèî ¦§¨§£¦¨§©¥§©
,ïéìëBà.`ng xa inx wtzqp dna ok m`e ¨¦
àlàzexyk el` mihg m`d `ed wtqdy xn`pìziiyr,úBçðîi` ¤¨§§¨

ixdy ,ok xnel xyt`àìc àèéLtzexyk opi`y xacd heyt - §¦¨§Ÿ
aezkd xn`nke ,od zeqe`n ixdy ,jkl(g ` ik`ln)xEr oEWBz ike'§¦©¦¦¥

,rx oi` dlge gQR EWiBz ike ,rx oi` gAflEúçôì àð eäáéø÷ä ¦§Ÿ©¥¨§¦©¦¦¥©§Ÿ¤¥¨©§¦¥¨§¤¨¤
éðô àOéä Bà Eöøéä,'El`xyi z` giken aezkdy ,epiidc £¦§§£¦¨¨¤

mc` `iai m` ike ,oaxwl men zelrae zerexb zenda miaixwny
.epeerl `yii e` eipt z` dvxi m`d ,hily e` xy iptl efk dgpn

:`xnbd zx`anàëéøö àì,`ng xa inx ly ewitq jxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l`eäðéòøæå eäðéè÷ðcmillbd oian mihgd z` hwily - §©§¦§§©§¦§
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oifge` mipy` cenr hq sc ± oey`x wxtzereay

àøéôì íéøåëá.mixeka mda oiielzd oihigl -ïðéøîà÷ çáæîìlk`i `ly -

.`zy `dc ixitn xner gafn dil lk` `kde ,miycg mihig mdl mcew gafn

izye ,mc` zlik`l edpixy xnere .cgia elcb `zy `cgac ,edpip `zy jdnc

.oli`d zexitn mixeka `iadl edpixy mgldïééøù äöðä,mdl mcew evipdy -

.dvpdn xzei ixit ied dhpg .oiixy dhpg e`

àúùäizye xner oiixy d`eaz iabl -

mcew zyxypd d`eaz .dyxyda mgld

ipzwcke melk dlcb `ly it lr s` ,xnerl

`irain ixitc dhpge dvpd ,oizipzn?àìà
äìòã äèðçå äöðädlrc dvpd ied in -

.`l e` ,d`eazc dyxydk oli`d zexita

øîåòì íãå÷ åäðéòøæå åäðéãöçã`lc -

zrya eyixyd `le ,cwzy`c xner edpixy

.df xneréèå÷ðì åäîmcew odn hewll -

.ozyxydàéîã àãëá ïééãùã ïàîë
øîåò åäðéøùåe`l m`e" oxn`c `dc -

odileciba `ad - "xner `aiy cr oixeq`

ike ,`rx` ab` edpilha ,`nlc e` .ixiin

.enc oilecibk - edl hiwläàðåà ïäì ùé
'åë"adfd" wxta `rivn `aaa ol `niiwc -

.zerwxwl d`pe` oi` :(`,ep)äá éàãù
àúéù."mixek zyy rwxwa izrxf" -åúàå

äùîç àìà äá àãù àìã éãäñ`zydc -

"adfd" wxta ,zezy d`pe` xeriy `ki`

.(a,hn my)äãîáù øáã ìëcitwc oeik -

`le .zezyn zegta elit`e ,lign `l -

miiw gwn `diy ,d`pe` oic da `kiiy

.xfege lha gwnd lk `l` ,d`pe` xifgie

ïäéìò ïéòáùðmy) "adfd" wxta xn`c -

.zerwxwd lr oirayp oi` :(`,epø÷á-

xeng oebk dnda x`ye ,mihig lek`l ekxc

.oixery lek`l ekxc lnbeïäéìò áùéç-

.irxa oceraåäðéòøæåiiezi`l irae -

.oilecibd on zegpnåäééúåñéàî àãæà-

.edpip ipixg` `dcéùéçë àúùäåoeikc -

oilcbn oi` aey ,dndad irna elkrzpy

.`xwirnck oi`ixae oi`ln oihgäôéôë=

.lwc ixevn zixvn dtewäúàîåè ìèáéîì
.okl mcew d`nh dzidy -éãéì ïéãøåé

äáùçîá ïúàîåèeilr aygy oeik -

xer oebk .dk`ln oexqg ea oi`y xacl

lawn epi`e ,cner milrpnl enzq ,owezn

eilr ayig .milrpnd eyriy cr d`neh

,dk`ln mey xqg epi`c ,ogley ezeyrl

d`neh lawn - ogleyl ie`x cin `zydc

.cinïúàîåèî ïéìåò ïéàå.e`nhp m` -

äùòî éåðùá àìà.exdh - exayp oebk -

.d`iwd dnilyc ,dyrn iepiy `kil `kde
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øîàäå`l Ð xfeg d`pe` ickn zegt elit` oipnaye lwynaye dcnay xac lk `ax

"dcezd" wxta onwl gkenck ,ied gwn lehia elit` `l` ,xn`w d`pe` xifgiy

o`kn wcwcl yie .(`,v `xza `aa) "dpitqd z` xkend" wxtae (`,fr)

:xn`wc (a,an) oiyeciwc ipy wxta rnyn oke ,zerwxw` elit` xnzi` `axc `zlinc

epiaxe .'ek `axck ,`l Ð `zgyna iblt la`

`aa) "xek zia" wxta ok yxit `l l`eny

,["zegt" ligznd xeaic `,cw mye] (a,bw `xza

,"laga dcn jl xken ip` xtr xek zia" :opzc

Ð `edy lk xized ,dkpi Ð `edy lk zgit

epiax yxite .miiw gwnd ik rnyn .xifgi

Ð dcna erhy it lr s`c ,miiw gwn ik l`eny

rnyn `le .ilhlhna `l` `axc xnzi` `l

rceiy :mzd `nrh epiid `l` .ziyixtck ,ikd

e` my yiy rceie ,el xken `edy dcya xikne

oeayg itl dlriy dn itl `l` ,xzei e` zegt

.dkpie zegti mvnevn xek ziaéàãùda

dna eze` oiyigkn oi` Ð 'ek icdq ez`e irack

i`d ika ic dl oi`y mixne`y `l` ,rxfy

.`xeriy

ìéô`rac i`d Ð 'ek zixvn dtitk rlay

inic axn dad` xa `c` ax dipin

:(`,ak `xza `aa) "xetgi `l" wxta `rcxdpn

zia jxc d`iwde zixvn dtitk rlay lit

.dipin `ra ynn dtitka e`l Ð ?edn ,irxd

oi`c `id oizipzn ?dicia ded `l i`n` ,ok m`c

oiveda `l` !dyrn iepiya `l` oz`nehn oiler

dil gthc `de .dipin `ra dtitk edl care

`niiw inp `iddc ab lr s` ,dilcpqa mzd

,dlr wcinl dil ded mewn lkn Ð ewiza

.`lerc `iddn `kd opiwiicck

òìáãlekir ied in dtitk edpicare oived

illbay oihign rxb in :dniz Ð 'ek

oi`nhn Ð dlik`l ohwlc ,lirlc dnda

enhil `l Ð lekir eed i`e .oilke` z`neh

z`neh ip`y :xnel yie !oilke` z`neh

mzde ,alkl e` xbl die`xa ielzc ,oilke`

erlay mia`fn la` .xbl elit` `ifg `id

zenvrd z` e`nhe xyad z` exdhe zewepiz

`l` `ilz `l zn z`nehc ,xity iz`

xyac opiwqn `kdc :xn`z m`e .ilekira

(a,f) zexekac `nw wxtae ,lekir ied jikxc

,dlik`a xeq` Ð `nh bc rlay xedh bc :opz

,d`neh ip`yc :i`d ax uxize !lekir ied `le

:xnel yi cer .opiytn `l d`neh iyet`c

ith lekir ied irxd zia jxc `vic `kidc

`"i wxtac :xn`z m`e .eirna `vnpc mzdn

zayc `xza wxta dl iziine ,opz zeld`c

mibcae zetera ?eirna ddyz dnk :(a,dpw)

inp eirna ecerae .sxyze xe`l letzy ick

xya lk`y alk"` dl iziin `dc ,xn`w

:xnel yie !"dtewq`d lr lhene zne znd

,`xiza oa dcedi iaxk zexekac oizipznc

,zrl zrn Ð mibcae zetera :mzd xn`c

mixtkay alg dedc icin .lekir iedil `l Ð xeqi` oiprl mewn lkn ,oilke` z`neh oiprl lke` zxezn liqti`c idp :inp i` .ith iyw mirlapd mibc :inp i` .ixiin ddy `lae

,dfn di`x oi` edin .i`d ax ly evexizk edfe .daygn mey `la iwl `xeqi` oiprlc ab lr s` ,daygn jixvy ,(b dpyn iyily wxt mivwer) mewn lka xedh ser zlape

mlyn oey`xd Ð erlae xg` `ae ,`iwde dnexz ly oitfy rlay xf :(`,`t) `neic `xza wxta opixn`de :xn`z m`e .elke`e eita algd miyny efn dlecb daygn jl oi`c

.dnexzd dllgzp xaky itl `l` ,lekir iedc meyn e`l mzdc miig epiax axd uxize !lekir aiyg xeqi` oiprl ,`nl` .oey`xl mivr inc `l` mlyn epi` ipyde ,ynege oxw

wxta ,lekir aiyg `lc zrahe .xak zllegnc meyn :`nrh mzd yxtne .yyeg epi`e ,da lbrzn l`xyi eza oa Ð dnexz jqy odk :(`,f) zezixkc `nw wxta ogky`ck

.dngd zriwyl jenq lk`c opiwqr `l in :xn`wck ,lekir ick ddy `lca epiid Ð lekir mzd aiyg `lc dliape .ith iyew`c meyn mzd Ð (a,`r oileg) "dywnd dnda"

mibce xwa illbay minily oihig oebk ,eita qrlp `le lkrzp `ly ,ezenilya xkipy mly `edy xac lkc ,d`neh oiprl oia xeqi` oiprl oia ,d`xp did `xaqd jezne
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`oifgeקנב mipya cenr hq sc ± oey`x wxtzereay

íéììâ éìë.dnda illb ilk -úå÷åðéú éðù íéáàæ éðù åòìáåzia jxc me`iwde -

.irxdøùáä úà åøäèå.lekir ied `nl` -íéáòá åãøéùezyyk .xhnd mr -

.oihg d`iln dpitq erla ,qepiiwe`a miardéñøô àúìúá àáæéë íåødidy -

.lceb ztiwfa migth (ipy) - `afik mex ,ze`qxt yly jxe` erwxwùéìù äàéáäù
i`c .ixt xnb aiygc ,yily hwp ikdl -

`le ,`nlra zgyk `ied - dxwr ikd inwn

.diixyinl xner ipdnäø÷òåmcew -

.xnerløîåòä øçàì äìúùådtiqede -

edn ,edyn?äð÷æá äëáéñù äãìédrihp -

dpwfa daikxde ,zexit dae ,dlxr ly

zexitd etiqed elit` .dzlxr ini dl exary

xzid ly miz`na ,dkaiqy xg`l iaera

lr s`e .xeq` - xeqi`d on my didyn xzei

migqta xn`ck ,miz`na dlha dlxrc ab

izy xzenn ,miz`nd on cg` dy :(`,gn)

dlxrl o`kn - xeaa exiizypy ze`n

cgc .xeq` `kd ikd elit` ,miz`na dlhay

.opilf` xwir xzae ,`ed `tebåìúùù ìöá
íøëä ø÷òðå íøëáxg`l siqed elit` -

miwlg miz`na xzida lcbd mxkd xewir

.xeqi`a ea eidyn xzeiøåñàmeyn -

.opilf` xwir xza ,`nl` .mi`lkàðù àì
àìå÷ìxza dia opilf` i`c ,zleaiy oebk -

cr oizndl ira `lc ,`lew `ied - xwir

.`ad xneràøîåçì.mi`lke dlxr iab -
åäðéãîàã
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oitfy rlay xfe .lekir eed `lc ,"rla" hwp ikdlc .`nh bc rlay xedh bc oebk ,oinily

mia`fe .dllgzp xaky ,ipyd xeht Ð lekir ied `le oinily ody it lr s` ,dnexz ly

mihig mze`e .oinily eid `ly `xazqn Ð "erlay" hwpc ab lr s` ,zewepiz erlay

m` xeq`le mdilr xingdl ie`x Ð zeter x`ya e` ,gqta zlebpxz irna e`vnpy

oda yie lekir ied `lc ,odnr elvp e` elyazp

mibcae zeterac `iddl `inc `lc .ung xeqi`

qrlpd xyaa ixiinc ,sxyze xe`l letzy ick

oihigc ,izyxity mrhn e` .seba mly qpkp `le

.od oiywéìë(`,gp) zay zkqna Ð millb

milk mdy giken o`ke ,llb oa` :qxhpewa yxit

.xwa iritv lyéìë:qxhpewa yxit Ð dnc`

.xg` oeyla h"iiexw oixewy mipa` zwigy

qxg ilk mdy rnyn (my) "dy` dna" wxtae

,leak iab .oyaka etxvp `le dnga eyaiizpy

`lc `ed ipd Ð hih lya zxn` i` `l` :xn`c

oilawn Ð edcic milk `d ,d`neh ilawn

ilk ,mipa` ilk ,millb ilk :opzde .d`neh

iyily wxt) milk zkqna opz cere .'ek dnc`

dnc` lye ,xedh Ð eit lhipy xp :(a dpyn

.xedh Ð dlizta eit wqedyïéèéçecxiy

qepiiwe`a ezyy :qxhpewa yxit Ð miara

i`c :mz epiaxl dywe .oihig d`ln dpitq erlae

liaya mgld izyl exzed ike Ð ux`l dvegn

,opira "mkizeayenn" mewn lkn ?miara eidy

lr od oixq`p ike Ð l`xyi ux`n i`e !`kile

,miara ecxi qp ici lrc il d`xp `l` ?jk ici

"zezin rax`" wxtc `zdnh` edpd ik

.(a,hp oixcdpq)

øîàãdcli opgei iax xn` eda` iax

elit` zexit dae dpwfa dkaiqy

eda` iax xn`c `de Ð xeq` miz`n etiqed

dheqa "dngln geyn" wxta opgei iax xn`

Ð mzd .dlha Ð ,dpwfa dkaiqy dcli :(a,bn)

.zexit `ki`ca Ð `kde ,dclia zexit `kilca

,zexit dae dpwf ly xegii eli`c .od dlxr ly day zexity itl Ð "dcli" hwpc `gip `kde .dlha :mzd xn`c ,dinrhl opgei iaxc epiide ,xzid `edy o`k gken jk xg` lcby dne

oke !eilr dlxr zxez did dlhac meyn e`l i`c ,dpwfa dkaiqy dpwf ly xegii deey jkc ,"dcli" hwp i`n` :`iyw dheqa la` .`ed xzid eteqe ezligz Ð dpwfa dkaqe dvvwe

oiprl `prci ded `lc meyn Ð "lha Ð dpwfa ekaqy xegii" mzq hwp `lc `de .dpwfa lhae ,dil `pixw "dcli" Ð eaikxde ylzpy oeikn ,dpwf ly xegiil elit` :qxhpewa my yxit

rhepd cg` :dnglnd ikxrnn xfeg iab ipzwc ,oizipznn jixt mzde .xn`w dlxr oiprlc `zlin `gken Ð "dcli" hwpc `zyd la` .dlxr oiprl `icda yxtn did `l m` ,lha dn

dcli oebk Ð mzdc oizipznc :ipyne !dlha Ð dpwfa dkaqy dcli :opgei iax xn`w mzde .xcdin irac ,lelige dlxr da jiiyc dpin rny Ð xfegcnc ,aikxnd cg`e jixand cg`e

Ð dlr jilnin i`c meyn ,dlha `l `peeb i`dk Ð dlha dpwfa dclic ab lr s`e .zexewle biiql `ziinw rhpc oebk Ð dpey`x dcli meyn xcdin irac il wetiz :`niz ike .dclia

jixtc `d Ð ikd `niz `l i`c .dlxrc ipy jeza dzakxd dzidc ab lr s` ,`ziixza dl dlha Ð `ziixza inwn `ziinwc dlxr ipy elk m` ,dclia dclic d`xpe .`id xcdin za

dkaiqy dclic rnyn inlyexiae !dipyd ipy iptl dpey`x ly dlxr ipy elky oebk inwel !dpey`x dcli meyn xcdin irac il wetiz Ð dclia dcli `nili` ?inc ikid :(my) dheqa

m` la` .dpwfa dclid dlha Ð dfa df fg`zp ux`a eiyxy zhilw mcew m`c .dpwfd itpra eitpr jkiqe ,dpiwf lv` erhpe ,oirhepd jxck ,envr ipta oli` rhpya ixiin Ð dpwfa

dwtqy dcli :l`ilnb oa `pipg iax mya `pipg iaxe xfrl` iaxe iqei iaxe `xirf iax :dlxrc `nw wxta inlyexid oeyl dfe .i`xen` mzd ibilt Ð dcli ly miyxyd zhilw dncw

`ly cr dclid dyixyd `ny :xnel yge .xzen ,ux`a okixady it lr s` Ð wetiq xg` wetiq miptba wtiq ,ok dxn` `zipzn :`a` xa `pipg iax xn` .dclid dxedh Ð dpwfl

.ynn mda oi` oiyxy :opgei iax mya xne` iax .yixyd `ly cr `ed fg`zn :xn` dcedi iaxc ,`id dcedi iaxc :lld iaxc dixa `pipg iax xn` .dpwfl fg`zzìöámxka elzyy

e` xeqi`d z` oilrn xzid ilecb i` ol irain (a,fp mixcp) "wxid on xcepd" wxta Ð 'ekexwir lr oilecib eaxe ,erhpy dnexz ly lva :i`pi iax xn`c `dn `gtp wgvi iax hyte .`l

ikdle .xwir xza opilf`c gkenc ,"mxka erhpy lva"c `idde "dpwfa dkaiqy dcli"c jd iziine .'ek opgei iax xn` eda` iax xn`c ,oizxz xn way :dinxi iax dil xn` .xzen Ð

xza opilf` `l ,`nl` .xeq` Ð miz`n siqed m` ,mxka aewp uivr xiarnd ,opzde :xn`z m`e .izxz inwn `cg opiwayc Ð biltc i`pi iaxc `idd iziin `le ,izxz jpd `kd iziin

Ð siqed :`ae rexf ,dyxyda Ð exwirn rexf ?cvik `d Ð "rxfd" aizke ,"d`lnd" aizk :(`,dk migqt) "dry lk" wxta opiyxcck ,mzd ip`yc :xnel yie !ztqez xza `l` xwir

opgei iaxc `iyw Ð ixn` `lewl i`c .`xnegl jgxk lr Ð `lewl elit` e` ,ixn` `weec `xnegl opgei iaxe ,opgei iax i` `kd dil `iranw i`n :xn`z m`e .`l Ð siqed `l ,oi`

dcli"c opgei iaxc `ziinwn hiyte ,dl iziin mixcpa inp mzde .lwdl xwir xza opilf` `l ,`nl` .elek itl xyrzn Ð erxfe epwizy lva `xhil :opgei iax xn`w jenqac ,opgei iaxc`

Ð ip`y `xnegl xn`wc `dc :xnel yie !ip`y `xnegl `nlc :ipyne !xwir ilhane oilecib ez`c ,"lva"c opgei iaxc `iddn hiyt xcde .xwir ilhane oilecib ez` `lc ,"dkaiqy

ozpei iax`e opgei iax` jixt mixcpa mzde .`xnegl oia `lewl oia ,xwir xza opilf` `nlc Ð ezrixf epiid e`lc `kid la` .jenqa xn`wck ,ezrixf epiidc meyn ,mzd `weec epiid

lr dxeqi`e li`ed ,ziriay ip`y :ipyne !xeqi`d z` oilrn xzid ilecib ,`nl` .xzen ziriay i`venl Ð ziriayd lr ceyg l`xyi m`c ,"zeiqga ykpn" iab `ipzc `dn ,`kdc

mzd rnyn xyrn elit`e .rwxw ici lr xeqi` iaiyg `l Ð mxkd i`lke dlxre ,rwxw ici lr xeqi` ziriay aygi mrh dfi`n xaca wlgl jixve .rwxw ici lr dzliha ,rwxw ici

.mxkd i`lke dlxrl `kd dl incncn ,rwxw ici lr exeqi` aiyg `lc xnel jixv oizrnyc ycg mbe .dl mixb `wc `ed oebic Ð xyrnc meyn `l i` ,rwxw ici lr xeqi` aiygc
`xhil
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éåä àì ,àîìc Bà .íéøôBñ éøácî àìå äøBú éøácî àìŸ¦¦§¥¨§Ÿ¦¦§¥§¦¦§¨¨¨¥
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øáòa úB÷Bðéú éðL íéáàæ eòìáe äNòî :÷ãöBäé øa©§¨¨©£¤¨§§¥¦§¥¦§¥¤

!øNaä úà eøäèå íéîëç éðôì äNòî àáe ,ïcøiä¯éðàL ©©§¥¨©£¤¦§¥£¨¦§¦£¤©¨¨¨¥
éëøc ,øNa.C¯!úBîöòä úà eànèå :àôéqî èBLôìå¯ ¨¨§¨¦§¦§¦¥¨§¦§¤¨£¨

eãøiL ïéhéç :àøéæ éaø éòa .éôè éLewàc ,úBîöò éðàL̈¥£¨§©¦§¥¨¥©¦¥¨¦¦¤¨§
?eäî ,íéáòa¯àlà ?àì éànà ,úBçðîì éà ?éàîì §¨¦©§©¦¦§¨©©¨¤¨

ìàðîçø øîà "íëéúáLBnî" ?éàî íçlä ézL¯é÷etàì ¦§¥©¤¤©¦§Ÿ¥¤£©©£¨¨§©¥
íéáòc ìáà ,àìc õøàì äöeçc¯,àîìc Bà .éîc øétL §¨¨¤¤§¨£¨§¨¦©¦¨¥¦§¨

à÷ååc "íëéúáLBnî"¯?àì éîð íéáòc eléôàå¯éîe ¦§Ÿ¥¤©§¨©£¦§¨¦©¦¨¦
?àðååb éàä ék àkéà¯íeø déì àúéçð àòéiè éãòãk ,ïéà ¦¨¦©©§¨¦¦§¨¦©¨¨§¦¨¥

úìBaéL :éæt ïa ïBòîL éaø éòa .éñøt àúìúa éhéç àáæék¦§¨¦¥¦§¨¨©§¥¨¥©¦¦§¤¨¦¦¤
øçàì dìúLe ,dø÷òå ,øîBòì íãB÷ LéìL äàéáäL¤¥¦¨§¦¤¨¤©£¨¨§¨¨§©©
.øîBò dééøLå ïðéìæà øwéò øúa ?eäî ,äôéñBäå øîBòä̈¤§¦¨©¨©¦¨¨§¦©§¨§¨¤
?àaä øîBò àáiL ãòå ,ïðéìæà úôñBz øúa ,àîìc Bà¦§¨¨©¤¤¨§¦©§©¤¨Ÿ¤©¨

eléôà ,úBøét dáe äð÷æa äëaqL äcìé :ïðçBé éaø øîà ,eäaà éaø øîàc àäî déì èBLôz¦§¥¥¨§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨©§¨¤¦§¨¦§¥¨¨¥£¦
éñBäíéúàîa ó¯ø÷òðå íøëa BìúML ìöa :ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîàå ,øeñà ¦§¨©¦¨§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤§¨§¤¤§¤¡©

éñBä eléôà ,íøkäíéúàîa ó¯ïðaøì eäì àèéLt èLôî :déì àéòaéî à÷ dôeb àéä !øeñà ©¤¤£¦¦§¨©¦¨¦¨¨¦¨£¨¥¦§©§¦¨§§©¨©
àøîeçìe ,eäì à÷tqî é÷etñ àîìc Bà .àøîeçì àðL àìå àle÷ì àðL àì ,ïðéìæà øwéò øúác§¨©¦¨¨§¦©¨§¨§¨§¨§¨§§¨¦§¨©¥¦©§¨§§§¨

?éàî øNòî ïéðòì :äaø éòa .e÷éz ?ïðéøîà àì àle÷ì ,ïðéøîà¯?éîc éëéä¯ïBâk ¨§¦©§¨¨¨§¦©¥¨¥©¨§¦§©©£¥©¥¦¨¥§
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מנחות. פרק ששי - רבי ישמעאל דף סט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc zegpn(iyily meil)

íéììâ éìëke ,eyaiizpy dnda illbn dyrpd ilkk -äîãà éìëk ¦§¥§¨¦¦§¥£¨¨
,oyaka etxvp `le ynya eyaiizpy qxg ilk -ïéìa÷î ïéàå§¥§©§¦

øî øîàc ,äàîeè(.gp zay)íéðáà éìk,[oa`n miieyrd milk-] §¨§¨©©§¥£¨¦
ïéìa÷î ïéà ,äîãà éìëe ,íéììâ éìëeäøBú éøácî àì äàîeè §¥§¨¦§¥£¨¨¥§©§¦§¨Ÿ¦¦§¥¨

,íéøôBñ éøácî àìåelkrzpy oivedn ziyrpd ef dtitk s` jkitle §Ÿ¦¦§¥§¦
,d`neh zlawn dpi`e ,ok dpic litd irnaìekéò éåä àì àîìc Bà¦§¨Ÿ¨¥¦

oi` `linne ,oilkernk oipecip el` oived oi`y xnel yi `ny e` -
ilk mzqk dpic `l` ,millb ilkk odn ziyrpd dtitkd z` oecl

.d`neh lawnd
,`xnbd zxxan :wtqd heytl dqpn `xnbdàäî déì èBLôz¦§¥¥¨

äNòî ,÷ãöBäé øa ïBòîL éaø íeMî àleò øîàc,dideòìáeipy §¨©¨¦©¦¦§©§¨¨©£¤¨§
,ïcøiä øáòa úB÷Bðéz éðL íéáàæmdizenvre mxya z` e`iwde §¥¦§¥¦§¥¤©©§¥

,irxd zia jxcäNòî àáedf,íéîëç éðôìyi m`d ml`eyl ¨©£¤¦§¥£¨¦
,zn z`neh oic el` zenvre xyaaeøäèåminkgøNaä úàoicn §¦£¤©¨¨

.zn z`neh
irxd zia jxc uegl `veie rlapd xac lky ,df dyrnn gikedl yie
`nhn epi`e ,mc` xyak cer oecip xyad oi` jkitle ,lkernk epic
,m`iwde oived rlay lit iabl s` ok xnel yi `linne .zn z`neha
ilkk dpic dtitk mdn dyre mc` mlhp m`e ,milkernk mpicy

.d`neh zlawn dpi`e ,millb
c meyn ,wtqd heytl myn di`x oi`y :`xnbd dgecøNa éðàL̈¦¨¨

ékøcCoecip `ed jkitle ,jx `edy xya iabl xacd dpey - §©¦
m`e ,milkernk mpecl oi`y okzi md miywy oived la` ,lkernk

.d`neh lawne ,millb ilkk epic oi` ilk mdn dyr
day:zxxane `xnbdàôéqî èBLôìåheytl oiicr ozip dxe`kl - §¦§¦¥¨

wcvedi oa oerny iax mya `ler ly eixac meiqn wtqdeànèå'§¦§
,'úBîöòä úàxyad z` minkg exdihy it lr s`y ,epiidc ¤¨£¨

itl ,zenvrd z` e`nih mewn lkn ,ezekx meyn zn z`nehn
oived oiprl o`kn gikedl yi ok m`e ,zelkrzn opi`e od zeywy
mdn dyrpd ilkd oi` ok lre ,milkernk mipecip mpi`y miywd

.millb ilkk oecip
:`xnbd dgecéôè éLewàc úBîöò éðàLiabl xacd dpey - ¨¦£¨§©¥§¥

heytl myn gikedl oi` jkitle ,oivedn xzei od zeywy ,zenvr
zenvrd oi`y ab lr s`y xnel okziy itl ,`ng xa inx ly wtqd

.milkernk oivedd z` oecl yi mewn lkn zelkernk zepecip
:mgld izy oipra `xif iax wtzqpy wtq d`ian `xnbdéaø éòä¥©¦

íéáòa eãøiL ïéhéç ,àøéæ,mybd mr cgi mipprd on ecxiy mihg - ¥¨¦¦¤¨§¤¨¦
eäî.mpic dn - ©

:`xnbd zxxanéàîì,el` mihg lr `xif iax wtzqd dn oiprl - §©
éàzexiyk el` mihg m`d `ed ewitqy xn`p m` -éànà ,úBçðîì ¦¦§¨©©
àìzexiyk opi`y xnel yi recn -. Ÿ

:`xnbd zx`anàlàzexiyk el` mihg m`d `ed ewitqì`iad ¤¨§
odn.íçlä ézL.wtqd iccv z` `xnbd zx`ane,éàîyi m`d §¥©¤¤©

xnel'íëéúBáLBnî'(fi bk `xwie)àðîçø øîà`iadl dxez dxn` - ¦§¥¤¨©©£¨¨
,l`xyi ux` ilecibn mgld izy z`àìc õøàì äöeçc é÷etàì- §©¥§¨¨¨¤§Ÿ

,jkl mixyk mpi`y ux`l ueg ilecib z` `ivedlíéáòc ìáà£¨§¨¦
éîc øétLz` odn `iadl od zeie`x mipprd on ze`ad mihg la` - ©¦¨¥

,mgld izyàîìc Bà,xnel yi `ny e` -à÷ååc 'íëéúBáLBnî' ¦§¨¦§¥¤©§¨
,mgld izy z` `iadl yi l`xyi ux` rwxway zeayenn wx -

àì énð íéáòc eléôàåopi` miard on ze`ad mihig s` jkitle - ©£¦§¨¦©¦Ÿ
.jkl zexyk

:`xnbd zxxanàðååb éàä ék àkéà éîedfk xac yi m`d - ¦¦¨¦©©§¨
.miard on mihg micxeiy

:`xnbd zx`anïéà,ok ok` -àòéiè écòãkdidy dyrnd enk - ¦¦§©¦©¨¨

,icr enyy cg` iaxradéì àúéçð,eizecya el ecxi -àáæék íeø §¦¨¥¦§¨
éhéç,gth daeba mihg -éñøt àúìúayly jxe` ipt lr - ¦¥¦§¨¨©§¥

.ze`qxt
:xnerd oipra wtq d`ian `xnbdúìBaéL ,éæt ïa ïBòîL éaø éòä¥©¦¦§¤¨¦¦¤

LéìL äàéáäLdlecibn yily ick dlcby -,ì íãB÷z`ad ¤¥¦¨§¦¤§
ddø÷òå ,øîBòaye ,dlecib mewnndìúLezipyøçàìz`ad ¤©£¨¨§¨¨§©©

äôéñBäå ,øîBòä,genvleäîm`d ,ef zleaiy ly dpic dn -øúa ¨¤§¦¨©¨©
ïðéìæà øwéòlcb `ede ,mikled ep` zleaiyd ly dxwir xg` - ¦¨¨§¦©

,xnerd z`ad mcewåjkitløîBò dééøLz` xnerd xizd - §©§¥¤
,dlik`a dlek zleaiydàîìc Bà,xnel yi `ny e` -øúa ¦§¨¨©

ïðéìæà úôñBzxg`l gnv `ede ,mikled ep` sqepd wlgd xg`y - ¤¤¨§¦©
,xnerd z`adå,dlik`a zleaiyd xeq`l yi jkitlàáiL ãò §©¤¨Ÿ

àaä øîBò.dxizie ¤©¨
,`xnbd zxxan :wtqd z` heytl dqpn `xnbdàäî déì èBLôz¦§¥¥¨

äcìé ,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîàc`l oiicry ,dxirv drihp - §¨©©¦£¨¨©©¦¨¨©§¨
,dlxr zepy yly dl e`lnäð÷æa dëaqL,dlecib mewnn dxwr - ¤¦§¨¦§¥¨

,dzlxr zepy e`ln xaky ,dpwf drihp jeza daikxdedáe- ¨
yi dlxrd zrihpaúBøét,dakxdd mcew egnvyeléôàm`éñBäó ¥£¦¦

íéúàîait dakxdd xg`l lecbl dxirvd drihpd zexit etiqed - §¨©¦
mewn lkn ,dakxdd mcew dligza eidy dnn miiz`nøeñà̈

mlke`l.
`l` milecibd xg` mikled ep` oi`y ,opgei iax ixacn gikedl yie
jixv ok m`e ,miiz`na dliha dlxry `ed oicd ixdy ,xwird xg`
,dlxr meyn xeq`d xwird z` xzidd ilecib elhaiy zeidl did
xg` ep` mikledy xnel jixv gxkda ,ok mixne` oi`e xg`ne

.milecibd xg` `le xwird
åy `xnind on wtqd z` heytl xyt` ok enkøa ìàeîL éaø øîà §¨©©¦§¥©

,íøka BìúML ìöa ,ïúðBé éaø øîà éðîçðmeyn lvad xq`pe ©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤§¨§¤¤
,mxkd i`lkåokn xg`líøkä ø÷òðx`yp lvade ,elecib mewnn §¤¡©©¤¤

y `ed oicd ,xzida genvl siqede enewnaéñBä eléôàíéúàîa ó £¦¦§¨©¦
,øeñàzxiwr xg`l xzida lecbl lvad siqed m` elit` ,xnelk ¨

`ed cner mewn lkn ,xeqi`a dligz lcby dnn miiz`n it mxkd
.exeqi`a

,milecibd xg` `le xwird xg` ep` mikledy gikedl yi o`kn s`e
ly xwird z` milhan mpi` xzidd ilecib recn ok `l m`y

miiz`na md milha mxkd i`lk ixd ,xeqi`d.
c meyn ,el` zexninn wtqd heytl oi`y :`xnbd dgecdôeb àéä¦¨

déì àéòaéî à÷dn ,ift oa oerny iax ly wtqd `ed envr df - ¨¦©§¨¥
,ozpei iaxe opgei iax ly mdixac zpeek `ideäì àèéLt èLôî¦§¨§¦¨§

aøìïðéìæà øwéò øúác ïðyiy el` minkgl mdl did heyt m`d - §©¨¨§¨©¦¨¨§¦©
,xwird xg` jlilàøîeçì àðL àìå àìe÷ì àðL àìlwdl oia - Ÿ§¨§¨§Ÿ§¨§§¨

mcew yily d`iady zleaiy iabl lwdl yi jkitle ,xingdl oiae
,xnerd xg`l dlcby ztqezd z` s` xizdle xnerdàîìc Bà¦§¨

eäì à÷tñî é÷etñ,df oica minkgd eid miwteqn `ny e` - ©¥§©§¨§
ïðéøîà àì àìe÷ì ïðéøîà àøîeçìemdixaca ehwp jkitle - §§¨¨§¦©§¨Ÿ¨§¦©

dlxr xeqi` iabl xwird z` milecibd elhai `ly xingdl
yi ok lre ,lwdl xwird xg` mikled md oi` wtqn j` ,mi`lke
dpyd ly xnerd z`ad cr dlik`a dlek zleaiyd z` xeq`l

.d`ad
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly itl ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:df oipra sqep wtq d`ian `xnbdéàî øNòî ïéðòì ,äaø éòa- ¨¥©¨§¦§©©£¥©
.ztqezd xg` e` xwird xg` mikled m`d ,zexyrn oic iabl

:`xnbd zxxanéîc éëéäzx`an .wtzqdl yi ote` dfi`a - ¥¦¨¥
:`xnbdïBâk§
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קנג oifge` mipya cenr hq sc ± oey`x wxtzereay

íéììâ éìë.dnda illb ilk -úå÷åðéú éðù íéáàæ éðù åòìáåzia jxc me`iwde -

.irxdøùáä úà åøäèå.lekir ied `nl` -íéáòá åãøéùezyyk .xhnd mr -

.oihg d`iln dpitq erla ,qepiiwe`a miardéñøô àúìúá àáæéë íåødidy -

.lceb ztiwfa migth (ipy) - `afik mex ,ze`qxt yly jxe` erwxwùéìù äàéáäù
i`c .ixt xnb aiygc ,yily hwp ikdl -

`le ,`nlra zgyk `ied - dxwr ikd inwn

.diixyinl xner ipdnäø÷òåmcew -

.xnerløîåòä øçàì äìúùådtiqede -

edn ,edyn?äð÷æá äëáéñù äãìédrihp -

dpwfa daikxde ,zexit dae ,dlxr ly

zexitd etiqed elit` .dzlxr ini dl exary

xzid ly miz`na ,dkaiqy xg`l iaera

lr s`e .xeq` - xeqi`d on my didyn xzei

migqta xn`ck ,miz`na dlha dlxrc ab

izy xzenn ,miz`nd on cg` dy :(`,gn)

dlxrl o`kn - xeaa exiizypy ze`n

cgc .xeq` `kd ikd elit` ,miz`na dlhay

.opilf` xwir xzae ,`ed `tebåìúùù ìöá
íøëä ø÷òðå íøëáxg`l siqed elit` -

miwlg miz`na xzida lcbd mxkd xewir

.xeqi`a ea eidyn xzeiøåñàmeyn -

.opilf` xwir xza ,`nl` .mi`lkàðù àì
àìå÷ìxza dia opilf` i`c ,zleaiy oebk -

cr oizndl ira `lc ,`lew `ied - xwir

.`ad xneràøîåçì.mi`lke dlxr iab -
åäðéãîàã
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oitfy rlay xfe .lekir eed `lc ,"rla" hwp ikdlc .`nh bc rlay xedh bc oebk ,oinily

mia`fe .dllgzp xaky ,ipyd xeht Ð lekir ied `le oinily ody it lr s` ,dnexz ly

mihig mze`e .oinily eid `ly `xazqn Ð "erlay" hwpc ab lr s` ,zewepiz erlay

m` xeq`le mdilr xingdl ie`x Ð zeter x`ya e` ,gqta zlebpxz irna e`vnpy

oda yie lekir ied `lc ,odnr elvp e` elyazp

mibcae zeterac `iddl `inc `lc .ung xeqi`

qrlpd xyaa ixiinc ,sxyze xe`l letzy ick

oihigc ,izyxity mrhn e` .seba mly qpkp `le

.od oiywéìë(`,gp) zay zkqna Ð millb

milk mdy giken o`ke ,llb oa` :qxhpewa yxit

.xwa iritv lyéìë:qxhpewa yxit Ð dnc`

.xg` oeyla h"iiexw oixewy mipa` zwigy

qxg ilk mdy rnyn (my) "dy` dna" wxtae

,leak iab .oyaka etxvp `le dnga eyaiizpy

`lc `ed ipd Ð hih lya zxn` i` `l` :xn`c

oilawn Ð edcic milk `d ,d`neh ilawn

ilk ,mipa` ilk ,millb ilk :opzde .d`neh

iyily wxt) milk zkqna opz cere .'ek dnc`

dnc` lye ,xedh Ð eit lhipy xp :(a dpyn

.xedh Ð dlizta eit wqedyïéèéçecxiy

qepiiwe`a ezyy :qxhpewa yxit Ð miara

i`c :mz epiaxl dywe .oihig d`ln dpitq erlae

liaya mgld izyl exzed ike Ð ux`l dvegn

,opira "mkizeayenn" mewn lkn ?miara eidy

lr od oixq`p ike Ð l`xyi ux`n i`e !`kile

,miara ecxi qp ici lrc il d`xp `l` ?jk ici

"zezin rax`" wxtc `zdnh` edpd ik

.(a,hp oixcdpq)

øîàãdcli opgei iax xn` eda` iax

elit` zexit dae dpwfa dkaiqy

eda` iax xn`c `de Ð xeq` miz`n etiqed

dheqa "dngln geyn" wxta opgei iax xn`

Ð mzd .dlha Ð ,dpwfa dkaiqy dcli :(a,bn)

.zexit `ki`ca Ð `kde ,dclia zexit `kilca

,zexit dae dpwf ly xegii eli`c .od dlxr ly day zexity itl Ð "dcli" hwpc `gip `kde .dlha :mzd xn`c ,dinrhl opgei iaxc epiide ,xzid `edy o`k gken jk xg` lcby dne

oke !eilr dlxr zxez did dlhac meyn e`l i`c ,dpwfa dkaiqy dpwf ly xegii deey jkc ,"dcli" hwp i`n` :`iyw dheqa la` .`ed xzid eteqe ezligz Ð dpwfa dkaqe dvvwe

oiprl `prci ded `lc meyn Ð "lha Ð dpwfa ekaqy xegii" mzq hwp `lc `de .dpwfa lhae ,dil `pixw "dcli" Ð eaikxde ylzpy oeikn ,dpwf ly xegiil elit` :qxhpewa my yxit

rhepd cg` :dnglnd ikxrnn xfeg iab ipzwc ,oizipznn jixt mzde .xn`w dlxr oiprlc `zlin `gken Ð "dcli" hwpc `zyd la` .dlxr oiprl `icda yxtn did `l m` ,lha dn

dcli oebk Ð mzdc oizipznc :ipyne !dlha Ð dpwfa dkaqy dcli :opgei iax xn`w mzde .xcdin irac ,lelige dlxr da jiiyc dpin rny Ð xfegcnc ,aikxnd cg`e jixand cg`e

Ð dlr jilnin i`c meyn ,dlha `l `peeb i`dk Ð dlha dpwfa dclic ab lr s`e .zexewle biiql `ziinw rhpc oebk Ð dpey`x dcli meyn xcdin irac il wetiz :`niz ike .dclia

jixtc `d Ð ikd `niz `l i`c .dlxrc ipy jeza dzakxd dzidc ab lr s` ,`ziixza dl dlha Ð `ziixza inwn `ziinwc dlxr ipy elk m` ,dclia dclic d`xpe .`id xcdin za

dkaiqy dclic rnyn inlyexiae !dipyd ipy iptl dpey`x ly dlxr ipy elky oebk inwel !dpey`x dcli meyn xcdin irac il wetiz Ð dclia dcli `nili` ?inc ikid :(my) dheqa

m` la` .dpwfa dclid dlha Ð dfa df fg`zp ux`a eiyxy zhilw mcew m`c .dpwfd itpra eitpr jkiqe ,dpiwf lv` erhpe ,oirhepd jxck ,envr ipta oli` rhpya ixiin Ð dpwfa

dwtqy dcli :l`ilnb oa `pipg iax mya `pipg iaxe xfrl` iaxe iqei iaxe `xirf iax :dlxrc `nw wxta inlyexid oeyl dfe .i`xen` mzd ibilt Ð dcli ly miyxyd zhilw dncw

`ly cr dclid dyixyd `ny :xnel yge .xzen ,ux`a okixady it lr s` Ð wetiq xg` wetiq miptba wtiq ,ok dxn` `zipzn :`a` xa `pipg iax xn` .dclid dxedh Ð dpwfl

.ynn mda oi` oiyxy :opgei iax mya xne` iax .yixyd `ly cr `ed fg`zn :xn` dcedi iaxc ,`id dcedi iaxc :lld iaxc dixa `pipg iax xn` .dpwfl fg`zzìöámxka elzyy

e` xeqi`d z` oilrn xzid ilecb i` ol irain (a,fp mixcp) "wxid on xcepd" wxta Ð 'ekexwir lr oilecib eaxe ,erhpy dnexz ly lva :i`pi iax xn`c `dn `gtp wgvi iax hyte .`l

ikdle .xwir xza opilf`c gkenc ,"mxka erhpy lva"c `idde "dpwfa dkaiqy dcli"c jd iziine .'ek opgei iax xn` eda` iax xn`c ,oizxz xn way :dinxi iax dil xn` .xzen Ð

xza opilf` `l ,`nl` .xeq` Ð miz`n siqed m` ,mxka aewp uivr xiarnd ,opzde :xn`z m`e .izxz inwn `cg opiwayc Ð biltc i`pi iaxc `idd iziin `le ,izxz jpd `kd iziin

Ð siqed :`ae rexf ,dyxyda Ð exwirn rexf ?cvik `d Ð "rxfd" aizke ,"d`lnd" aizk :(`,dk migqt) "dry lk" wxta opiyxcck ,mzd ip`yc :xnel yie !ztqez xza `l` xwir

opgei iaxc `iyw Ð ixn` `lewl i`c .`xnegl jgxk lr Ð `lewl elit` e` ,ixn` `weec `xnegl opgei iaxe ,opgei iax i` `kd dil `iranw i`n :xn`z m`e .`l Ð siqed `l ,oi`

dcli"c opgei iaxc `ziinwn hiyte ,dl iziin mixcpa inp mzde .lwdl xwir xza opilf` `l ,`nl` .elek itl xyrzn Ð erxfe epwizy lva `xhil :opgei iax xn`w jenqac ,opgei iaxc`

Ð ip`y `xnegl xn`wc `dc :xnel yie !ip`y `xnegl `nlc :ipyne !xwir ilhane oilecib ez`c ,"lva"c opgei iaxc `iddn hiyt xcde .xwir ilhane oilecib ez` `lc ,"dkaiqy

ozpei iax`e opgei iax` jixt mixcpa mzde .`xnegl oia `lewl oia ,xwir xza opilf` `nlc Ð ezrixf epiid e`lc `kid la` .jenqa xn`wck ,ezrixf epiidc meyn ,mzd `weec epiid

lr dxeqi`e li`ed ,ziriay ip`y :ipyne !xeqi`d z` oilrn xzid ilecib ,`nl` .xzen ziriay i`venl Ð ziriayd lr ceyg l`xyi m`c ,"zeiqga ykpn" iab `ipzc `dn ,`kdc

mzd rnyn xyrn elit`e .rwxw ici lr xeqi` iaiyg `l Ð mxkd i`lke dlxre ,rwxw ici lr xeqi` ziriay aygi mrh dfi`n xaca wlgl jixve .rwxw ici lr dzliha ,rwxw ici

.mxkd i`lke dlxrl `kd dl incncn ,rwxw ici lr exeqi` aiyg `lc xnel jixv oizrnyc ycg mbe .dl mixb `wc `ed oebic Ð xyrnc meyn `l i` ,rwxw ici lr xeqi` aiygc
`xhil
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íéììâ éìëke ,eyaiizpy dnda illbn dyrpd ilkk -äîãà éìëk ¦§¥§¨¦¦§¥£¨¨
,oyaka etxvp `le ynya eyaiizpy qxg ilk -ïéìa÷î ïéàå§¥§©§¦

øî øîàc ,äàîeè(.gp zay)íéðáà éìk,[oa`n miieyrd milk-] §¨§¨©©§¥£¨¦
ïéìa÷î ïéà ,äîãà éìëe ,íéììâ éìëeäøBú éøácî àì äàîeè §¥§¨¦§¥£¨¨¥§©§¦§¨Ÿ¦¦§¥¨

,íéøôBñ éøácî àìåelkrzpy oivedn ziyrpd ef dtitk s` jkitle §Ÿ¦¦§¥§¦
,d`neh zlawn dpi`e ,ok dpic litd irnaìekéò éåä àì àîìc Bà¦§¨Ÿ¨¥¦

oi` `linne ,oilkernk oipecip el` oived oi`y xnel yi `ny e` -
ilk mzqk dpic `l` ,millb ilkk odn ziyrpd dtitkd z` oecl

.d`neh lawnd
,`xnbd zxxan :wtqd heytl dqpn `xnbdàäî déì èBLôz¦§¥¥¨

äNòî ,÷ãöBäé øa ïBòîL éaø íeMî àleò øîàc,dideòìáeipy §¨©¨¦©¦¦§©§¨¨©£¤¨§
,ïcøiä øáòa úB÷Bðéz éðL íéáàæmdizenvre mxya z` e`iwde §¥¦§¥¦§¥¤©©§¥

,irxd zia jxcäNòî àáedf,íéîëç éðôìyi m`d ml`eyl ¨©£¤¦§¥£¨¦
,zn z`neh oic el` zenvre xyaaeøäèåminkgøNaä úàoicn §¦£¤©¨¨

.zn z`neh
irxd zia jxc uegl `veie rlapd xac lky ,df dyrnn gikedl yie
`nhn epi`e ,mc` xyak cer oecip xyad oi` jkitle ,lkernk epic
,m`iwde oived rlay lit iabl s` ok xnel yi `linne .zn z`neha
ilkk dpic dtitk mdn dyre mc` mlhp m`e ,milkernk mpicy

.d`neh zlawn dpi`e ,millb
c meyn ,wtqd heytl myn di`x oi`y :`xnbd dgecøNa éðàL̈¦¨¨

ékøcCoecip `ed jkitle ,jx `edy xya iabl xacd dpey - §©¦
m`e ,milkernk mpecl oi`y okzi md miywy oived la` ,lkernk

.d`neh lawne ,millb ilkk epic oi` ilk mdn dyr
day:zxxane `xnbdàôéqî èBLôìåheytl oiicr ozip dxe`kl - §¦§¦¥¨

wcvedi oa oerny iax mya `ler ly eixac meiqn wtqdeànèå'§¦§
,'úBîöòä úàxyad z` minkg exdihy it lr s`y ,epiidc ¤¨£¨

itl ,zenvrd z` e`nih mewn lkn ,ezekx meyn zn z`nehn
oived oiprl o`kn gikedl yi ok m`e ,zelkrzn opi`e od zeywy
mdn dyrpd ilkd oi` ok lre ,milkernk mipecip mpi`y miywd

.millb ilkk oecip
:`xnbd dgecéôè éLewàc úBîöò éðàLiabl xacd dpey - ¨¦£¨§©¥§¥

heytl myn gikedl oi` jkitle ,oivedn xzei od zeywy ,zenvr
zenvrd oi`y ab lr s`y xnel okziy itl ,`ng xa inx ly wtqd

.milkernk oivedd z` oecl yi mewn lkn zelkernk zepecip
:mgld izy oipra `xif iax wtzqpy wtq d`ian `xnbdéaø éòä¥©¦

íéáòa eãøiL ïéhéç ,àøéæ,mybd mr cgi mipprd on ecxiy mihg - ¥¨¦¦¤¨§¤¨¦
eäî.mpic dn - ©

:`xnbd zxxanéàîì,el` mihg lr `xif iax wtzqd dn oiprl - §©
éàzexiyk el` mihg m`d `ed ewitqy xn`p m` -éànà ,úBçðîì ¦¦§¨©©
àìzexiyk opi`y xnel yi recn -. Ÿ

:`xnbd zx`anàlàzexiyk el` mihg m`d `ed ewitqì`iad ¤¨§
odn.íçlä ézL.wtqd iccv z` `xnbd zx`ane,éàîyi m`d §¥©¤¤©

xnel'íëéúBáLBnî'(fi bk `xwie)àðîçø øîà`iadl dxez dxn` - ¦§¥¤¨©©£¨¨
,l`xyi ux` ilecibn mgld izy z`àìc õøàì äöeçc é÷etàì- §©¥§¨¨¨¤§Ÿ

,jkl mixyk mpi`y ux`l ueg ilecib z` `ivedlíéáòc ìáà£¨§¨¦
éîc øétLz` odn `iadl od zeie`x mipprd on ze`ad mihg la` - ©¦¨¥

,mgld izyàîìc Bà,xnel yi `ny e` -à÷ååc 'íëéúBáLBnî' ¦§¨¦§¥¤©§¨
,mgld izy z` `iadl yi l`xyi ux` rwxway zeayenn wx -

àì énð íéáòc eléôàåopi` miard on ze`ad mihig s` jkitle - ©£¦§¨¦©¦Ÿ
.jkl zexyk

:`xnbd zxxanàðååb éàä ék àkéà éîedfk xac yi m`d - ¦¦¨¦©©§¨
.miard on mihg micxeiy

:`xnbd zx`anïéà,ok ok` -àòéiè écòãkdidy dyrnd enk - ¦¦§©¦©¨¨

,icr enyy cg` iaxradéì àúéçð,eizecya el ecxi -àáæék íeø §¦¨¥¦§¨
éhéç,gth daeba mihg -éñøt àúìúayly jxe` ipt lr - ¦¥¦§¨¨©§¥

.ze`qxt
:xnerd oipra wtq d`ian `xnbdúìBaéL ,éæt ïa ïBòîL éaø éòä¥©¦¦§¤¨¦¦¤

LéìL äàéáäLdlecibn yily ick dlcby -,ì íãB÷z`ad ¤¥¦¨§¦¤§
ddø÷òå ,øîBòaye ,dlecib mewnndìúLezipyøçàìz`ad ¤©£¨¨§¨¨§©©

äôéñBäå ,øîBòä,genvleäîm`d ,ef zleaiy ly dpic dn -øúa ¨¤§¦¨©¨©
ïðéìæà øwéòlcb `ede ,mikled ep` zleaiyd ly dxwir xg` - ¦¨¨§¦©

,xnerd z`ad mcewåjkitløîBò dééøLz` xnerd xizd - §©§¥¤
,dlik`a dlek zleaiydàîìc Bà,xnel yi `ny e` -øúa ¦§¨¨©

ïðéìæà úôñBzxg`l gnv `ede ,mikled ep` sqepd wlgd xg`y - ¤¤¨§¦©
,xnerd z`adå,dlik`a zleaiyd xeq`l yi jkitlàáiL ãò §©¤¨Ÿ

àaä øîBò.dxizie ¤©¨
,`xnbd zxxan :wtqd z` heytl dqpn `xnbdàäî déì èBLôz¦§¥¥¨

äcìé ,ïðçBé éaø øîà eäáà éaø øîàc`l oiicry ,dxirv drihp - §¨©©¦£¨¨©©¦¨¨©§¨
,dlxr zepy yly dl e`lnäð÷æa dëaqL,dlecib mewnn dxwr - ¤¦§¨¦§¥¨

,dzlxr zepy e`ln xaky ,dpwf drihp jeza daikxdedáe- ¨
yi dlxrd zrihpaúBøét,dakxdd mcew egnvyeléôàm`éñBäó ¥£¦¦

íéúàîait dakxdd xg`l lecbl dxirvd drihpd zexit etiqed - §¨©¦
mewn lkn ,dakxdd mcew dligza eidy dnn miiz`nøeñà̈

mlke`l.
`l` milecibd xg` mikled ep` oi`y ,opgei iax ixacn gikedl yie
jixv ok m`e ,miiz`na dliha dlxry `ed oicd ixdy ,xwird xg`
,dlxr meyn xeq`d xwird z` xzidd ilecib elhaiy zeidl did
xg` ep` mikledy xnel jixv gxkda ,ok mixne` oi`e xg`ne

.milecibd xg` `le xwird
åy `xnind on wtqd z` heytl xyt` ok enkøa ìàeîL éaø øîà §¨©©¦§¥©

,íøka BìúML ìöa ,ïúðBé éaø øîà éðîçðmeyn lvad xq`pe ©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤§¨§¤¤
,mxkd i`lkåokn xg`líøkä ø÷òðx`yp lvade ,elecib mewnn §¤¡©©¤¤

y `ed oicd ,xzida genvl siqede enewnaéñBä eléôàíéúàîa ó £¦¦§¨©¦
,øeñàzxiwr xg`l xzida lecbl lvad siqed m` elit` ,xnelk ¨

`ed cner mewn lkn ,xeqi`a dligz lcby dnn miiz`n it mxkd
.exeqi`a

,milecibd xg` `le xwird xg` ep` mikledy gikedl yi o`kn s`e
ly xwird z` milhan mpi` xzidd ilecib recn ok `l m`y

miiz`na md milha mxkd i`lk ixd ,xeqi`d.
c meyn ,el` zexninn wtqd heytl oi`y :`xnbd dgecdôeb àéä¦¨

déì àéòaéî à÷dn ,ift oa oerny iax ly wtqd `ed envr df - ¨¦©§¨¥
,ozpei iaxe opgei iax ly mdixac zpeek `ideäì àèéLt èLôî¦§¨§¦¨§

aøìïðéìæà øwéò øúác ïðyiy el` minkgl mdl did heyt m`d - §©¨¨§¨©¦¨¨§¦©
,xwird xg` jlilàøîeçì àðL àìå àìe÷ì àðL àìlwdl oia - Ÿ§¨§¨§Ÿ§¨§§¨

mcew yily d`iady zleaiy iabl lwdl yi jkitle ,xingdl oiae
,xnerd xg`l dlcby ztqezd z` s` xizdle xnerdàîìc Bà¦§¨

eäì à÷tñî é÷etñ,df oica minkgd eid miwteqn `ny e` - ©¥§©§¨§
ïðéøîà àì àìe÷ì ïðéøîà àøîeçìemdixaca ehwp jkitle - §§¨¨§¦©§¨Ÿ¨§¦©

dlxr xeqi` iabl xwird z` milecibd elhai `ly xingdl
yi ok lre ,lwdl xwird xg` mikled md oi` wtqn j` ,mi`lke
dpyd ly xnerd z`ad cr dlik`a dlek zleaiyd z` xeq`l

.d`ad
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly itl ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:df oipra sqep wtq d`ian `xnbdéàî øNòî ïéðòì ,äaø éòa- ¨¥©¨§¦§©©£¥©
.ztqezd xg` e` xwird xg` mikled m`d ,zexyrn oic iabl

:`xnbd zxxanéîc éëéäzx`an .wtzqdl yi ote` dfi`a - ¥¦¨¥
:`xnbdïBâk§
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc zegpn(iriax meil)

eäðécîàceäðéøOòåmze` yc `le ,daxd mileaiy mc` xvwy - §©§¦§§©§¦§
,cne`a mdy zenk mxyir `l` ,d`eazd ipirxb z` `ivedl

eäðéìúLå,rwxwa mlzye xfge -eäì äôéñBäå.genvl etiqede - §©§¦§§¦¨§
ileaiy oic dn oecl yie.zexyrne zenexz zyxtd oiprl el` míà¦

øîBì àöîzc ,`xnegl mcewd wtqd heytl yiyøúa ïðéìæà àì ¦§¨©Ÿ¨§¦©¨©
øwéò,xwird xg` zkynp ztqezd oi`y -éøeOò éòa úôñBúå- ¦¨§¤¤¨¥©¥

,oecl cer yi dzrn ,xyrna `id zaiig `linneéàî øwéòdn - ¦¨©
aeyl `di jixve ,ztqezd xg` jynp `ed m`d ,xwird ly epic

.`l e` ,xwird z` s` xyrle
:`ax ly ewitq lr dywn iia`ééaà déì øîàyi mewn dn ,`axl ¨©¥©©¥

,df wtqlàîìòc éøòNe éhéç ìkî àðL éàî`diy recn ike - ©§¨¦¨¦¦§¨¥§¨§¨
jxc ixdy ,mleray mixerye mihg lkn dpey ef zleaiy ly dpic
,rwxwa mrxefle exyrzp xaky mixerye mihg ipirxb lehil mc`
s` ok m`e ,lkd z` xyrne ay `ed mignev mdyk okn xg`le
`ed aiig genvl dtiqede dlzyy xg`ly ,ok xnel yi ef zleaiya

.ztqezd oiae xwird oia ,lkd z` xyrl
déì øîà,iia`l `axéì àéòaéî àì äìk BòøfL øácip` oi` - ¨©¥¨¨¤©§¨¤Ÿ¦©§¨¦

mixerye mihg ipirxb enk ,dnc`a dlk erxfy xaca wtzqn
jixvy xacd heyt el`ay ,mileaiy ginvne dnc`a awxp rxfdy

.o`kl e`a zeycg mipt ixdy ,lkd cbpk xyrlàéòaéî÷ ék àlà¤¨¦¨¦©§¨
äìk Bòøæ ïéàL øác éìdlk erxf oi`y xaca wtzqn ip` `l` - ¦¨¨¤¥©§¨¤

oi`y ,dleciba dtiqede dlzye xfgy ef zleaiya oebk ,dnc`a
,jlede siqen `l` dnc`a lkrzn xwirdéàîly epic dn - ©

.`l e` ,elzye ayy mcew xyrzpy dna xhtp xak m`d ,xwird
`ax ly ewitq z` heytl dqpn `xnbd:déì èBLôzdxe`kl - ¦§¥

,df wtq heytl ozipàøèéì ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàc àäî¥¨§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦§¨
ly [znieqn dcin-]BðwézL ,ìöazenexz epnn yixtdy - ¨¨¤¦§

aye ,zexyrneBòøæe`ed ixd ,mitqep milecib ginvde ,dnc`a §¨
Blek éôì øOòúîz` oiae xwird z` oia ,lkd z` xyrl jixv - ¦§©¥§¦

jixv dlk erxf oi`y xaca s`y ,ef `xninn gikedl yie .ztqezd
`l` ,dnc`a dlk epi` lvad ixdy ,xwird z` xyrle xefgl

.xwird lr ginvne siqen
:`xnbd dgecíúä,lva iabl my -Búòéøæ eðééäjxc `id jk - ¨¨©§§¦¨

yi jkitle ,rxf ly oirxb `le mly lva mirxefy ,cinz ezrixf
la` ,xwird lr s` xyrle aeyl jixve ,dlk erxfy xac enk epecl

àëä,zleaiy iabl o`k -Búòéøæ eðééä åàì,dzrixf jxc df oi` - ¨¨¨©§§¦¨
eli`e ,dlk mrxfy mixerye mihg ipirxb rexfl mlerd jxc ixdy
m`d wtzqdl yi oiicr dfk ote`ae ,drxfe dnily zleaiy lhp df

.`l e` xwird z` xyrle aeyl jixv
:df oirk sqep wtq d`ian `xnbdéîBéðî øa àðéðç éaø déì øîà̈©¥©¦£¦¨©©§¥
.eäî áe÷ð BðéàL õéöò ,ééaàìzenexz mc` yixtd m` ,xnelk §©©¥¨¦¤¥¨©
epi`y uivra lcbd on ,zexyrne,aewp epi`y uivra lcbd lr aewp

.`l e` ef dyxtd dlg m`d
:ineipn xa `pipg iaxl iia` el xn`áe÷ð àì éàáe÷ð àì àäm` - ¦Ÿ¨¨Ÿ¨

yi mewn dn ,aewp epi`y uivr lr aewp epi`y uivr on yixtn
`ed i`yx i`ce ,ok m`e ,miaewp mpi` mdipy ixd ,dfa wtzqdl

.xehtd lr xehtd on yixtdlúøîà à÷ Báwðå øæç àîìc`ny - ¦§¨¨©§¦§¨¨§©
mc` rxfy ,xnelk .eawpe xfgy cg` uivra oicd dn le`yl jzpeek
z` awip okn xg`le ,zvwna dlcbe ,aewp epi`y uivra d`eaz
xn`p m` ,wtzqdl yi dzre .genvl d`eazd dkiynde ,uivrd
on zexyrna zaiig `id `l` ,xwird xg` zxxbp ztqezd oi`y
,dxezd on xyrna `ed s` aiige ,dixg` xxbp xwird m`d ,dxezd
e` ,dey maeigy oeik ,ztqezd lr xwird on yixtdl ozip `linne
dxezd on xeht xwird `l` ,ztqezd xg` xxbp xwird oi`y
uivra lcby xwird on yixtdl xyt` i` jkitle ,zaiig ztqezde
on yixtn `ed ixdy ,aewp uivra dlcby ztqezd lr aewp epi`y

aeigd lr xehtd.
xacd heyt `l` ,wtzqdl jl oi` dfa s` ,xne`e iia` siqene

df oic zencl oi`e .dxezd on aiige ztqezd xg` xxbp xwirdy
meyn ,dlzye aye dxyire dxwry zleaiy iabl ,`ax ly ewitql

càéä äòéøæ àãç àëädkex` zg` drixf ,aewp uivr iabl ,o`k - ¨¨£¨§¦¨¦
,eawipy dry cre uivra d`eazd z` dligz rxfy dryn ,`id

äìBòå àøaçéî à÷c àeä éøeaçéàuivrd z` awipy dryae - ¦©¥§¨¦©§¨§¨
oecl yi jkitle ,milere milcbe miyxeyd exagzpe ,drixfd dxnbp
,dxezd on zexyrna aiige ,aewp uivra rxfp eli`k xwird z` s`

la` ,ztqezd lr xwird on yixtdl `ed i`yx `linneíúä- ¨¨
,`ax ly ewitqaeäðéð úBòéøæ ézLrxfy ,od zerixf izy - §¥§¦¦§

yi jkitle ,dlzye ay okn xg`le ,dxwre zleaiyd z` dligzn
aiigzdl xwird z` s` zxxeb ztqezd m`d dfa wtzqdl mewn

.`l e` ,dxezd on xyrna
:xaegna dnexz my z`ixw oipra wtq d`ian `xnbdéaø éòä¥©¦

L úìBaL ,eäáàe ,dxvwpéøka dçønd`eazd znixr z` wilgd ± £¨¦¤¤¥§¨©§¦
aye ,zgx enyy lecb ilk ici lr da dzid zleaydydìúLe§¨¨

,rwxwaåokn xg`líL äéìò àø÷`idyk zexyrne zenexz §¨¨¨¤¨¥
øaeçîa,rwxwleäîiax x`ane .`l e` ef dyxtd dlg m`d - ¦§¨©

:wtqd iccv z` eda`dì àìáè dçøîc ïåékdwilgdy xg`n - ¥¨§¥§¨¨§¨¨
jkitle ,lah mW dilr lge dzk`ln dxnbp ixkaíL äéìò àø÷ ék ¥¦¨¨¨¤¨¥

dì äLã÷zexyrne zenexz my okn xg`l dilr `xw xy`k - ¨§¨¨
,zexyrnde zenexzd eycwzpe ,ef dyxtd dlgàîìc Bàe` - ¦§¨

,xnel yi `nydpéî àìáè déì ò÷t dìúLc ïåékaye xg`ny - ¥¨¦§¨¨¨©¥¦§¨¦¨
oi` dzrne ,lah mW dpnn rwt gexind xg`l rwxwa dlzye¥

.dilr dlg zexyrne zenexz zyxtd
:df wtq lr dywn `xnbd,ééaàì ïðaø déì éøîàxnel okzi cvik ¨§¦¥©¨¨§©©¥

,rwxwa zleaiyd lzye ayy xg`l dnexzd zyxtd legzyíà¦
eðéöî ïkmWa äîeøz`edy xacïðúe ,ò÷øwì øaeçîixde - ¥¨¦¥§¨§§¨©©§©§©
y ,epipyeðéöî àìd legzya äîeøz`edy xac,ò÷øwì øaeçî Ÿ¨¦§¨§§¨©©§©

.ef zleaiy lr dyxtdd dlg oi`y xnel jixv gxkda ok m`e
déì øîà,daiyid ipal iia` mdl xn` -àéää àéðz ék`ziixa - ¨©¥¦©§¨©¦

wx dzpyp ,xaegna dnexz oi`y zxaeqd efäúéî éáeiçéà ïéðòì§¦§©¦©¥¦¨
LîBçåaeig e` ,cifna dnexz lke`l miny icia dzin aeig iabl - ¨¤

aeig epivn `l el`ay ,bbeya dnexz lke`l ynege oxw melyz
meyn ,yelza `l` xaegnaìéëàå Léìz éàcmc` ylez m`y - §¦¨¦§¨¦

,elke`e dnexz mW eilr lgy rwxwl xaegnd xacàeä Leìz ¥¨
,lke`ìéëàå ïéçb éàå,rwxwl xaegnd z` lke`e stekzn m`e - §¦¨¦§¨¦

y meyn ,dne`n aiig `ed oi`,íãà ìk ìöà Bzòc äìèaixdy ¨§¨©§¥¤¨¨¨
,`vnpe ,rwxwa xaegn `edy cera xac lek`l mc` ipa jxc oi`
dnexz zlik` lr ynege dzin mc` aiigziy zexyt` oi`y
xac lr dnexz zyxtd dlg m` wtzqdl yi oiicr la` ,xaegna
e` cifna dzin aiigzi eplk`ie mc` epylzi m`e ,rwxwa xaegnd

.bbeya yneg
rwxwl xaegna dnexz lke`dy x`azpy dn lr dywn `xnbd

:xehtàðL éàîexaegna dnexz lke`d ly epic dpey recn - ©§¨
ezrc dlhay ,rwxwl,mc` lk lv`àôìéàc àñ÷ðétà áéúëcî¦¦§¦©¦§§¨§¦§¨

,`tli` mya mkg ly eqwpita aezk `vnpy oicd on -úìáð éöéa¥¥¦§©
øBähä óBòämivia e`vnpe ,dliap ziyrpe dzny dxedh ser - ¨©¨

,dirnaíéðôa ïúö÷îe õeça ïúö÷îjeza zcner dviad zvwn - ¦§¨¨©¦§¨¨¦§¦
dzzin mcew dviad lihdl dligzdy ,uega dzvwne mirnd

el` mivia lke`d mc`y `ed oicd ,dzneíéðôaîirn jezn - ¦¦§¦
`le my miviad lk`e miirnd jezl eit qipkdy ,epiidc ,serd

,uegl m`ivedäòéìaä úéaà íéãâa ïéànèîlke`d mc`k epic - §©§¦§¨¦©¥©§¦¨
,`nhp `ed drilad zia jezl dqipkdy dryay ,xedh ser zlap

el` mivia lke`d la` .eilry micbad s` e`nhp okeõeçaî- ¦©
,mlk`e serd irnl ueg m`ivedyïéàmdúéaà íéãâa ïéànèî ¥§©§¦§¨¦©¥

,äòéìaämc`k `l` ,xedh ser zlap lke`d mc`k oecip epi`y itl ©§¦¨
.mzq mivia lke`d

lr s` ,`nhp serd irn jeza el` mivia lke`dy ,df oicn x`azn
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המשך בעמוד כיא

oifge` mipy` cenr r sc ± oey`x wxtzereay

åäðéøùòå åäðéãîàãoze`l mlzye ,oxyir `l` ,oyc `le ,daxd oileay xvwy -

ztqez xhtinl xwir xza opilf` `lc ,`xnegl xnel `vnz m` .oileg ly

`l e` ,ixeyr ira xcdnl i`n diteb xwir - ixeyr ira ztqeze xyrnn?éàî
àîìòã éøòùå éèç ìëî àðùira - edl rxf xcd ik ,ixyrinc ab lr s`c -

!ixeyr ira inp `d ,ixeyråòøæù øáã
äìëihig oebk -dlk rxfdy ,ixrye

rxf `ae wxi rxf `vie ,lkrzne rwxwa

.xg`éì àéòáéî àìixeyr ira i`cec -

.edpip ipixg` edlekc ,lkdéì àéòáéî÷ éë
äìë åòøæ ïéàù,elzyy zleay jd oebk -

i`n ,siqene jled `l` lkrzn xwird oi`?

åð÷úù.elzyy ,xnelk ,erxfe exyiry -

åìåë éôì øùòúîs` xyrl jixvy -

,ixeyr ira xcd ,`nl` - dpey`x `xhil

hwp ikdl .dlk erxf oi`c ab lr s`e

didy lzyy dn xeriy rceiy - "`xhil"

s` xyrl jixv ikd elit`c ,xyern

.`xhildåäî áå÷ð åðéàù õéöò`we -

aewp `l `d - aewp `l i` :cenlzd jixt?

!`ed xehtd lr xehtd onc ,mxz xitye

àîìã- "zxn`w eawpe xfg" .`zegipa -

dlcbe ,aewp epi`y uivr :ol `irainw ikdc

edn .eawp jk xg`e ,zvwna d`eazd

diae dipin ixeyrl?`l :xnel `vnz m`e

xg` lcby ztqeze ,xwir xza opilf`

ixeyr ivn `l jkld - ixeyr ira daiwp

xehtd on dil dedc ,ztqezd lr xwird on

lifc ,aiigin inp xwir ,`nlc e` .aeigd lr

- xwird z` aiigl `xnegl ztqez xza

`ira oirke .diae dipin iyext`l ivne

uivr :rnyn ikdc ,dil `irain `axc

,aewp `ln mexzl edn ,eawpe aewp epi`y

lcby dn lr ,daiwpd mcew lcby dnn

daiwpd xg`l?àéä äòéøæ àãçeiykre -

iab la` .yixydl zlgzn `id ,dawpyk

,zleayc od zerixf izy ,`axc `ira

`aiign xcd i` irainl dil jixhv` jkld

.`l e` ,ixeyr xcdinl xwirl ztqez dil

éøëá äçøéîùedfc ,zgxa dze` eeydy -

dnexz mW dilr `xwe ,xyrnl `zeriaw¥

.xaegnaåäî`l e` dnexz `ied in -?

ïë íà.'ek epivn ,dnexz my dilr lgc -

àéää àéðú éëiaeigi` oiprl epivn `lc -

.ynege dzin dlràéä äùåìúizk`e -

.dl `pgkyn `l xaegnaìéëàå ïéçâ éàå
äìlv` ezrc dlha - zxaegn dzidyk -

.dlik` `ied `le ,mc` lkàðù éàî
úìéáð éöéá àôìéàã äéñ÷ðéôà áéúëãî

øåäè óåòoixernd mivia oebk -

dzzin zryay - uega ozvwne ,zlebpxza

.dzvia lihdl dligzdíéðôáîm` oebk -

ser zlap oick ,drilad zia` micba `nhn - mipta olk`e ,dirnl eit qipkd

ly llyd one xedh ser zlapn lke`d :(`,f) dviac `xnba `ipzc `de .xedh

i`eb` edpilk` la` .i`xa` edpilk`e edpiylzca inp `nwezin - xedh ,mivia

!ezrc dlha xn` `le ,dlik` `ied ,`nl` !enhnc inp ikd -àéä äîåøú
íåøúéå øåæçéå.opaxcn `id drixf - dnexz my dlr liigcn ,`nl` .aewpd on -

äðùîäæ íò äæ ïéôøèöîå.`xnba yxtn -ùãçá ïéøåñàå.lek`l -àøîâ
ïéèéç ïéî ïéîñåëoi` - oihigd :dlg zkqna opixn`ck ,jixhvi` dlg oiprl -

,"df mr df oitxhvne" ipzwe ,dlga ixii` oizipznc meyn - `kd dil `pzc i`de .oihigd on ueg ,lkd mr oitxhvn - mixeryd .oinqekd on ueg ,lkd mr oitxhvn

.dyextl `ztqez `z`e
àáìåâ
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àøèéìseqa `ipzc `d iywiz `lc ayiil jixv Ð elek itl xyrzn erxfe epwizy lva

ixde ,dginvde ,rwxwa drxfy xyrn `xhil :(a,gp mixcp) "wxid on xcepd"

xg` mewnn dilr xyrn Ð `xhil dze`e .ziriayae xyrna zaiig Ð oixhil xyrk `id

.dxe`kl `ibeq dze`a rnynck ,ixiin dlk erxf oi`y xacae .oeayg itløæçeawpe

`l xnel `vnz m`c :qxhpewa yxit Ð zxn`w

Ð daiwp xg`l lcby ztqeze ,xwir xza opilf`

`l jkld ,aiigin `l Ð xwir la` ,ixeyr ira

dil dedc ,ztqezd lr xwird on ixeyrl ivn

,ixnbl axern lkd ixdy :dniz edfe .xehtd on

.daiwp xg`l lcby dne daiwp mcew lcby dn

:oyie ycg iab xn` (a,l zegpn) "dax unewd"ae

xyt` `nye !ekezl epxeb xaev ?dyer cvik

dlrnlne ,daiwp xg`l siqed xwirdy ,zeidl

.daxd miapr siqedéöéáÐ xedh ser zlap

Ð uega ozvwn ,zlebpxza mixernd mivia oebk

miptay .dzvia lihdl dligzd dzin zryay

.mipta olk`e ,dirnl eit qipkd m` oebk Ð

ser zliap oick Ð drilad zia` micba oi`nhn

`ipzc `de .ezrc dlha opixn` `le .xedh

xedh ser zlapn lke`d :(`,f) dviac `xnba

inp `nwezin Ð xedh ,mivia ly llyd one

i`eb edpilk` la` .i`xa` edpilk`e edpiylza

`id efe .qxhpewa yxit jk .e`nhnc inp ikd Ð

eit qipkdy liaya eh`c ,`nrh `la `zkld

ixiin mzd `l` ?xya xzei EaWgi dirn jeza¥¨§

oia biltnc `de .mdly oenlg xnbpy ,zexenba

oia diteb llya biltn `le ,llyl leky`

zexenb mpi`y `nlc Ð zexenb mpi`yl zexenb

:`pyil cga mzd xn`wck ,edl ixw "leky`"

elit`e .leky`a ixernc jpdn ?"leky`" i`ne

epiid ,zexenb mpi`a inp xdhnc o`nl

`de .i`d ilek exrn `lc ,xnbl zeaexwya

meyn ,`nrh epiid Ð uegay `kd xdhnc

dnda" wxt xn`ck ,letip dyer dzinc

m`e .lclecnd xa` iab (a,br oileg) "dywnd

?mipta olk`a `kd ixiinc dil `pne :xn`z

i`c :xnel yie !edpilk`e edpiylza `nlc

eh` uega xfbnl ol ded ok m` ,edpiylza

did dne uega did dn rcil oi`y itl ,miptay

uegay" `l` xninl ol ded `lc :cere .mipta

.oi`nhn miptayc `prci `p`e ,"oi`nhn oi`

elit` ixiinc :dpin rny Ð "miptay" hwpcne

:oeyxb epiax xtqa `vn mz epiaxe .mipta elk`

jxcy Ð 'ek uega dzvwn ,xedh ser zlap irn

.uegl eirin oi`veie ,dleg ezzinl jenq serd

Ð drilad zia` micba oi`nhn miptay :xn`we

,edpilkinl `gxe` `le ,miqe`n mdy it lr s`

oigb ike .mc` lk lv` ezrc dlha opixn` `lc

lk lv` ezrc dlha opixn` `l inp ,lik`e

.ikd ilk`c iypi` iciar yelz :ipyne !mc`

àðúoin oetiye lrey zleay oihig oin oinqek

df mi`lk opi` Ð oipefde oihigd :mi`lk yixa opzdc ,`ipzin mi`lk oiprl e`l Ð oixery

oald let ,gtehde ocwxetd ,xitqde letd oetiyde oinqekd ,lrey zleaye oixeryd ,dfa

z`vl oiprle .mi`lk eed ,jpi`c :rnyn Ð ipzw ifef oleke .dfa df mi`lk mpi` Ð zireryde

,elk`e zifk olekn hwil :(a,dr) "zegpn el`e" seqa onwl `ipzc ,`ipzin `l gqta dvn ici

Ð "olekn"e .gqta ezaeg ici da `vei mc` Ð `id dvn m`e ,zxk yepr Ð `ed ung m`

!dvn ze`a oleke ,"ung" ipzw `d ,zegpn yng lkn i`c .oipind zyng lkn ,epiid
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc zegpn(iriax meil)

eäðécîàceäðéøOòåmze` yc `le ,daxd mileaiy mc` xvwy - §©§¦§§©§¦§
,cne`a mdy zenk mxyir `l` ,d`eazd ipirxb z` `ivedl

eäðéìúLå,rwxwa mlzye xfge -eäì äôéñBäå.genvl etiqede - §©§¦§§¦¨§
ileaiy oic dn oecl yie.zexyrne zenexz zyxtd oiprl el` míà¦

øîBì àöîzc ,`xnegl mcewd wtqd heytl yiyøúa ïðéìæà àì ¦§¨©Ÿ¨§¦©¨©
øwéò,xwird xg` zkynp ztqezd oi`y -éøeOò éòa úôñBúå- ¦¨§¤¤¨¥©¥

,oecl cer yi dzrn ,xyrna `id zaiig `linneéàî øwéòdn - ¦¨©
aeyl `di jixve ,ztqezd xg` jynp `ed m`d ,xwird ly epic

.`l e` ,xwird z` s` xyrle
:`ax ly ewitq lr dywn iia`ééaà déì øîàyi mewn dn ,`axl ¨©¥©©¥

,df wtqlàîìòc éøòNe éhéç ìkî àðL éàî`diy recn ike - ©§¨¦¨¦¦§¨¥§¨§¨
jxc ixdy ,mleray mixerye mihg lkn dpey ef zleaiy ly dpic
,rwxwa mrxefle exyrzp xaky mixerye mihg ipirxb lehil mc`
s` ok m`e ,lkd z` xyrne ay `ed mignev mdyk okn xg`le
`ed aiig genvl dtiqede dlzyy xg`ly ,ok xnel yi ef zleaiya

.ztqezd oiae xwird oia ,lkd z` xyrl
déì øîà,iia`l `axéì àéòaéî àì äìk BòøfL øácip` oi` - ¨©¥¨¨¤©§¨¤Ÿ¦©§¨¦

mixerye mihg ipirxb enk ,dnc`a dlk erxfy xaca wtzqn
jixvy xacd heyt el`ay ,mileaiy ginvne dnc`a awxp rxfdy

.o`kl e`a zeycg mipt ixdy ,lkd cbpk xyrlàéòaéî÷ ék àlà¤¨¦¨¦©§¨
äìk Bòøæ ïéàL øác éìdlk erxf oi`y xaca wtzqn ip` `l` - ¦¨¨¤¥©§¨¤

oi`y ,dleciba dtiqede dlzye xfgy ef zleaiya oebk ,dnc`a
,jlede siqen `l` dnc`a lkrzn xwirdéàîly epic dn - ©

.`l e` ,elzye ayy mcew xyrzpy dna xhtp xak m`d ,xwird
`ax ly ewitq z` heytl dqpn `xnbd:déì èBLôzdxe`kl - ¦§¥

,df wtq heytl ozipàøèéì ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø øîàc àäî¥¨§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦§¨
ly [znieqn dcin-]BðwézL ,ìöazenexz epnn yixtdy - ¨¨¤¦§

aye ,zexyrneBòøæe`ed ixd ,mitqep milecib ginvde ,dnc`a §¨
Blek éôì øOòúîz` oiae xwird z` oia ,lkd z` xyrl jixv - ¦§©¥§¦

jixv dlk erxf oi`y xaca s`y ,ef `xninn gikedl yie .ztqezd
`l` ,dnc`a dlk epi` lvad ixdy ,xwird z` xyrle xefgl

.xwird lr ginvne siqen
:`xnbd dgecíúä,lva iabl my -Búòéøæ eðééäjxc `id jk - ¨¨©§§¦¨

yi jkitle ,rxf ly oirxb `le mly lva mirxefy ,cinz ezrixf
la` ,xwird lr s` xyrle aeyl jixve ,dlk erxfy xac enk epecl

àëä,zleaiy iabl o`k -Búòéøæ eðééä åàì,dzrixf jxc df oi` - ¨¨¨©§§¦¨
eli`e ,dlk mrxfy mixerye mihg ipirxb rexfl mlerd jxc ixdy
m`d wtzqdl yi oiicr dfk ote`ae ,drxfe dnily zleaiy lhp df

.`l e` xwird z` xyrle aeyl jixv
:df oirk sqep wtq d`ian `xnbdéîBéðî øa àðéðç éaø déì øîà̈©¥©¦£¦¨©©§¥
.eäî áe÷ð BðéàL õéöò ,ééaàìzenexz mc` yixtd m` ,xnelk §©©¥¨¦¤¥¨©
epi`y uivra lcbd on ,zexyrne,aewp epi`y uivra lcbd lr aewp

.`l e` ef dyxtd dlg m`d
:ineipn xa `pipg iaxl iia` el xn`áe÷ð àì éàáe÷ð àì àäm` - ¦Ÿ¨¨Ÿ¨

yi mewn dn ,aewp epi`y uivr lr aewp epi`y uivr on yixtn
`ed i`yx i`ce ,ok m`e ,miaewp mpi` mdipy ixd ,dfa wtzqdl

.xehtd lr xehtd on yixtdlúøîà à÷ Báwðå øæç àîìc`ny - ¦§¨¨©§¦§¨¨§©
mc` rxfy ,xnelk .eawpe xfgy cg` uivra oicd dn le`yl jzpeek
z` awip okn xg`le ,zvwna dlcbe ,aewp epi`y uivra d`eaz
xn`p m` ,wtzqdl yi dzre .genvl d`eazd dkiynde ,uivrd
on zexyrna zaiig `id `l` ,xwird xg` zxxbp ztqezd oi`y
,dxezd on xyrna `ed s` aiige ,dixg` xxbp xwird m`d ,dxezd
e` ,dey maeigy oeik ,ztqezd lr xwird on yixtdl ozip `linne
dxezd on xeht xwird `l` ,ztqezd xg` xxbp xwird oi`y
uivra lcby xwird on yixtdl xyt` i` jkitle ,zaiig ztqezde
on yixtn `ed ixdy ,aewp uivra dlcby ztqezd lr aewp epi`y

aeigd lr xehtd.
xacd heyt `l` ,wtzqdl jl oi` dfa s` ,xne`e iia` siqene

df oic zencl oi`e .dxezd on aiige ztqezd xg` xxbp xwirdy
meyn ,dlzye aye dxyire dxwry zleaiy iabl ,`ax ly ewitql

càéä äòéøæ àãç àëädkex` zg` drixf ,aewp uivr iabl ,o`k - ¨¨£¨§¦¨¦
,eawipy dry cre uivra d`eazd z` dligz rxfy dryn ,`id

äìBòå àøaçéî à÷c àeä éøeaçéàuivrd z` awipy dryae - ¦©¥§¨¦©§¨§¨
oecl yi jkitle ,milere milcbe miyxeyd exagzpe ,drixfd dxnbp
,dxezd on zexyrna aiige ,aewp uivra rxfp eli`k xwird z` s`

la` ,ztqezd lr xwird on yixtdl `ed i`yx `linneíúä- ¨¨
,`ax ly ewitqaeäðéð úBòéøæ ézLrxfy ,od zerixf izy - §¥§¦¦§

yi jkitle ,dlzye ay okn xg`le ,dxwre zleaiyd z` dligzn
aiigzdl xwird z` s` zxxeb ztqezd m`d dfa wtzqdl mewn

.`l e` ,dxezd on xyrna
:xaegna dnexz my z`ixw oipra wtq d`ian `xnbdéaø éòä¥©¦

L úìBaL ,eäáàe ,dxvwpéøka dçønd`eazd znixr z` wilgd ± £¨¦¤¤¥§¨©§¦
aye ,zgx enyy lecb ilk ici lr da dzid zleaydydìúLe§¨¨

,rwxwaåokn xg`líL äéìò àø÷`idyk zexyrne zenexz §¨¨¨¤¨¥
øaeçîa,rwxwleäîiax x`ane .`l e` ef dyxtd dlg m`d - ¦§¨©

:wtqd iccv z` eda`dì àìáè dçøîc ïåékdwilgdy xg`n - ¥¨§¥§¨¨§¨¨
jkitle ,lah mW dilr lge dzk`ln dxnbp ixkaíL äéìò àø÷ ék ¥¦¨¨¨¤¨¥

dì äLã÷zexyrne zenexz my okn xg`l dilr `xw xy`k - ¨§¨¨
,zexyrnde zenexzd eycwzpe ,ef dyxtd dlgàîìc Bàe` - ¦§¨

,xnel yi `nydpéî àìáè déì ò÷t dìúLc ïåékaye xg`ny - ¥¨¦§¨¨¨©¥¦§¨¦¨
oi` dzrne ,lah mW dpnn rwt gexind xg`l rwxwa dlzye¥

.dilr dlg zexyrne zenexz zyxtd
:df wtq lr dywn `xnbd,ééaàì ïðaø déì éøîàxnel okzi cvik ¨§¦¥©¨¨§©©¥

,rwxwa zleaiyd lzye ayy xg`l dnexzd zyxtd legzyíà¦
eðéöî ïkmWa äîeøz`edy xacïðúe ,ò÷øwì øaeçîixde - ¥¨¦¥§¨§§¨©©§©§©
y ,epipyeðéöî àìd legzya äîeøz`edy xac,ò÷øwì øaeçî Ÿ¨¦§¨§§¨©©§©

.ef zleaiy lr dyxtdd dlg oi`y xnel jixv gxkda ok m`e
déì øîà,daiyid ipal iia` mdl xn` -àéää àéðz ék`ziixa - ¨©¥¦©§¨©¦

wx dzpyp ,xaegna dnexz oi`y zxaeqd efäúéî éáeiçéà ïéðòì§¦§©¦©¥¦¨
LîBçåaeig e` ,cifna dnexz lke`l miny icia dzin aeig iabl - ¨¤

aeig epivn `l el`ay ,bbeya dnexz lke`l ynege oxw melyz
meyn ,yelza `l` xaegnaìéëàå Léìz éàcmc` ylez m`y - §¦¨¦§¨¦

,elke`e dnexz mW eilr lgy rwxwl xaegnd xacàeä Leìz ¥¨
,lke`ìéëàå ïéçb éàå,rwxwl xaegnd z` lke`e stekzn m`e - §¦¨¦§¨¦

y meyn ,dne`n aiig `ed oi`,íãà ìk ìöà Bzòc äìèaixdy ¨§¨©§¥¤¨¨¨
,`vnpe ,rwxwa xaegn `edy cera xac lek`l mc` ipa jxc oi`
dnexz zlik` lr ynege dzin mc` aiigziy zexyt` oi`y
xac lr dnexz zyxtd dlg m` wtzqdl yi oiicr la` ,xaegna
e` cifna dzin aiigzi eplk`ie mc` epylzi m`e ,rwxwa xaegnd

.bbeya yneg
rwxwl xaegna dnexz lke`dy x`azpy dn lr dywn `xnbd

:xehtàðL éàîexaegna dnexz lke`d ly epic dpey recn - ©§¨
ezrc dlhay ,rwxwl,mc` lk lv`àôìéàc àñ÷ðétà áéúëcî¦¦§¦©¦§§¨§¦§¨

,`tli` mya mkg ly eqwpita aezk `vnpy oicd on -úìáð éöéa¥¥¦§©
øBähä óBòämivia e`vnpe ,dliap ziyrpe dzny dxedh ser - ¨©¨

,dirnaíéðôa ïúö÷îe õeça ïúö÷îjeza zcner dviad zvwn - ¦§¨¨©¦§¨¨¦§¦
dzzin mcew dviad lihdl dligzdy ,uega dzvwne mirnd

el` mivia lke`d mc`y `ed oicd ,dzneíéðôaîirn jezn - ¦¦§¦
`le my miviad lk`e miirnd jezl eit qipkdy ,epiidc ,serd

,uegl m`ivedäòéìaä úéaà íéãâa ïéànèîlke`d mc`k epic - §©§¦§¨¦©¥©§¦¨
,`nhp `ed drilad zia jezl dqipkdy dryay ,xedh ser zlap

el` mivia lke`d la` .eilry micbad s` e`nhp okeõeçaî- ¦©
,mlk`e serd irnl ueg m`ivedyïéàmdúéaà íéãâa ïéànèî ¥§©§¦§¨¦©¥

,äòéìaämc`k `l` ,xedh ser zlap lke`d mc`k oecip epi`y itl ©§¦¨
.mzq mivia lke`d

lr s` ,`nhp serd irn jeza el` mivia lke`dy ,df oicn x`azn
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מנחות. פרק ששי - רבי ישמעאל דף ע עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

oifge` mipy` cenr r sc ± oey`x wxtzereay

åäðéøùòå åäðéãîàãoze`l mlzye ,oxyir `l` ,oyc `le ,daxd oileay xvwy -

ztqez xhtinl xwir xza opilf` `lc ,`xnegl xnel `vnz m` .oileg ly

`l e` ,ixeyr ira xcdnl i`n diteb xwir - ixeyr ira ztqeze xyrnn?éàî
àîìòã éøòùå éèç ìëî àðùira - edl rxf xcd ik ,ixyrinc ab lr s`c -

!ixeyr ira inp `d ,ixeyråòøæù øáã
äìëihig oebk -dlk rxfdy ,ixrye

rxf `ae wxi rxf `vie ,lkrzne rwxwa

.xg`éì àéòáéî àìixeyr ira i`cec -

.edpip ipixg` edlekc ,lkdéì àéòáéî÷ éë
äìë åòøæ ïéàù,elzyy zleay jd oebk -

i`n ,siqene jled `l` lkrzn xwird oi`?

åð÷úù.elzyy ,xnelk ,erxfe exyiry -

åìåë éôì øùòúîs` xyrl jixvy -

,ixeyr ira xcd ,`nl` - dpey`x `xhil

hwp ikdl .dlk erxf oi`c ab lr s`e

didy lzyy dn xeriy rceiy - "`xhil"

s` xyrl jixv ikd elit`c ,xyern

.`xhildåäî áå÷ð åðéàù õéöò`we -

aewp `l `d - aewp `l i` :cenlzd jixt?

!`ed xehtd lr xehtd onc ,mxz xitye

àîìã- "zxn`w eawpe xfg" .`zegipa -

dlcbe ,aewp epi`y uivr :ol `irainw ikdc

edn .eawp jk xg`e ,zvwna d`eazd

diae dipin ixeyrl?`l :xnel `vnz m`e

xg` lcby ztqeze ,xwir xza opilf`

ixeyr ivn `l jkld - ixeyr ira daiwp

xehtd on dil dedc ,ztqezd lr xwird on

lifc ,aiigin inp xwir ,`nlc e` .aeigd lr

- xwird z` aiigl `xnegl ztqez xza

`ira oirke .diae dipin iyext`l ivne

uivr :rnyn ikdc ,dil `irain `axc

,aewp `ln mexzl edn ,eawpe aewp epi`y

lcby dn lr ,daiwpd mcew lcby dnn

daiwpd xg`l?àéä äòéøæ àãçeiykre -

iab la` .yixydl zlgzn `id ,dawpyk

,zleayc od zerixf izy ,`axc `ira

`aiign xcd i` irainl dil jixhv` jkld

.`l e` ,ixeyr xcdinl xwirl ztqez dil

éøëá äçøéîùedfc ,zgxa dze` eeydy -

dnexz mW dilr `xwe ,xyrnl `zeriaw¥

.xaegnaåäî`l e` dnexz `ied in -?

ïë íà.'ek epivn ,dnexz my dilr lgc -

àéää àéðú éëiaeigi` oiprl epivn `lc -

.ynege dzin dlràéä äùåìúizk`e -

.dl `pgkyn `l xaegnaìéëàå ïéçâ éàå
äìlv` ezrc dlha - zxaegn dzidyk -

.dlik` `ied `le ,mc` lkàðù éàî
úìéáð éöéá àôìéàã äéñ÷ðéôà áéúëãî

øåäè óåòoixernd mivia oebk -

dzzin zryay - uega ozvwne ,zlebpxza

.dzvia lihdl dligzdíéðôáîm` oebk -

ser zlap oick ,drilad zia` micba `nhn - mipta olk`e ,dirnl eit qipkd

ly llyd one xedh ser zlapn lke`d :(`,f) dviac `xnba `ipzc `de .xedh

i`eb` edpilk` la` .i`xa` edpilk`e edpiylzca inp `nwezin - xedh ,mivia

!ezrc dlha xn` `le ,dlik` `ied ,`nl` !enhnc inp ikd -àéä äîåøú
íåøúéå øåæçéå.opaxcn `id drixf - dnexz my dlr liigcn ,`nl` .aewpd on -

äðùîäæ íò äæ ïéôøèöîå.`xnba yxtn -ùãçá ïéøåñàå.lek`l -àøîâ
ïéèéç ïéî ïéîñåëoi` - oihigd :dlg zkqna opixn`ck ,jixhvi` dlg oiprl -

,"df mr df oitxhvne" ipzwe ,dlga ixii` oizipznc meyn - `kd dil `pzc i`de .oihigd on ueg ,lkd mr oitxhvn - mixeryd .oinqekd on ueg ,lkd mr oitxhvn

.dyextl `ztqez `z`e
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àøèéìseqa `ipzc `d iywiz `lc ayiil jixv Ð elek itl xyrzn erxfe epwizy lva

ixde ,dginvde ,rwxwa drxfy xyrn `xhil :(a,gp mixcp) "wxid on xcepd"

xg` mewnn dilr xyrn Ð `xhil dze`e .ziriayae xyrna zaiig Ð oixhil xyrk `id

.dxe`kl `ibeq dze`a rnynck ,ixiin dlk erxf oi`y xacae .oeayg itløæçeawpe

`l xnel `vnz m`c :qxhpewa yxit Ð zxn`w

Ð daiwp xg`l lcby ztqeze ,xwir xza opilf`

`l jkld ,aiigin `l Ð xwir la` ,ixeyr ira

dil dedc ,ztqezd lr xwird on ixeyrl ivn

,ixnbl axern lkd ixdy :dniz edfe .xehtd on

.daiwp xg`l lcby dne daiwp mcew lcby dn

:oyie ycg iab xn` (a,l zegpn) "dax unewd"ae

xyt` `nye !ekezl epxeb xaev ?dyer cvik

dlrnlne ,daiwp xg`l siqed xwirdy ,zeidl

.daxd miapr siqedéöéáÐ xedh ser zlap

Ð uega ozvwn ,zlebpxza mixernd mivia oebk

miptay .dzvia lihdl dligzd dzin zryay

.mipta olk`e ,dirnl eit qipkd m` oebk Ð

ser zliap oick Ð drilad zia` micba oi`nhn

`ipzc `de .ezrc dlha opixn` `le .xedh

xedh ser zlapn lke`d :(`,f) dviac `xnba

inp `nwezin Ð xedh ,mivia ly llyd one

i`eb edpilk` la` .i`xa` edpilk`e edpiylza

`id efe .qxhpewa yxit jk .e`nhnc inp ikd Ð

eit qipkdy liaya eh`c ,`nrh `la `zkld

ixiin mzd `l` ?xya xzei EaWgi dirn jeza¥¨§

oia biltnc `de .mdly oenlg xnbpy ,zexenba

oia diteb llya biltn `le ,llyl leky`

zexenb mpi`y `nlc Ð zexenb mpi`yl zexenb

:`pyil cga mzd xn`wck ,edl ixw "leky`"

elit`e .leky`a ixernc jpdn ?"leky`" i`ne

epiid ,zexenb mpi`a inp xdhnc o`nl

`de .i`d ilek exrn `lc ,xnbl zeaexwya

meyn ,`nrh epiid Ð uegay `kd xdhnc

dnda" wxt xn`ck ,letip dyer dzinc

m`e .lclecnd xa` iab (a,br oileg) "dywnd

?mipta olk`a `kd ixiinc dil `pne :xn`z

i`c :xnel yie !edpilk`e edpiylza `nlc

eh` uega xfbnl ol ded ok m` ,edpiylza

did dne uega did dn rcil oi`y itl ,miptay

uegay" `l` xninl ol ded `lc :cere .mipta

.oi`nhn miptayc `prci `p`e ,"oi`nhn oi`

elit` ixiinc :dpin rny Ð "miptay" hwpcne

:oeyxb epiax xtqa `vn mz epiaxe .mipta elk`

jxcy Ð 'ek uega dzvwn ,xedh ser zlap irn

.uegl eirin oi`veie ,dleg ezzinl jenq serd

Ð drilad zia` micba oi`nhn miptay :xn`we

,edpilkinl `gxe` `le ,miqe`n mdy it lr s`

oigb ike .mc` lk lv` ezrc dlha opixn` `lc

lk lv` ezrc dlha opixn` `l inp ,lik`e

.ikd ilk`c iypi` iciar yelz :ipyne !mc`

àðúoin oetiye lrey zleay oihig oin oinqek

df mi`lk opi` Ð oipefde oihigd :mi`lk yixa opzdc ,`ipzin mi`lk oiprl e`l Ð oixery

oald let ,gtehde ocwxetd ,xitqde letd oetiyde oinqekd ,lrey zleaye oixeryd ,dfa

z`vl oiprle .mi`lk eed ,jpi`c :rnyn Ð ipzw ifef oleke .dfa df mi`lk mpi` Ð zireryde

,elk`e zifk olekn hwil :(a,dr) "zegpn el`e" seqa onwl `ipzc ,`ipzin `l gqta dvn ici

Ð "olekn"e .gqta ezaeg ici da `vei mc` Ð `id dvn m`e ,zxk yepr Ð `ed ung m`

!dvn ze`a oleke ,"ung" ipzw `d ,zegpn yng lkn i`c .oipind zyng lkn ,epiid
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`oifgeקנו mipya cenr r sc ± oey`x wxtzereay

àáìåâ.`"hliity` -àøùéã.`"lbiq -àìòú éìåáéù.`"piee` -ïéà éðä-

.dlga oiaiige ,oitxhvn oipin zyng ipdàì ïçåãå æøåàmeyn ezaeg ici oda `vi -

.dvnäàåáúä.dpigh mcew ,ynn mihig -õîç ïéðòìoihigc ,zifkl oitxhvn -

.mina o`xy m` oivngn inpäéðéòá àìëåà ÷öá íúä äîmixery ztilw iwet`l -

`le ,edpip milke` e`lc - oignway oiaeqe

.dviakl itxhvnàéðúäå.`zegipa -

íéèç úôéì÷die`xe ,`id dkxe dwc -

.ztxhvn jkitl ,lek`läðéàù äøåòù
úôøèöî äðéà äôåì÷oilke` x`y mr -

meyn ,dkezay lke` elit`e ,dviakl

iccd` oilke` mirbep `le ,zwqtn dtilwc

.xeaig zeidløùà ìàòîùé éáø éáã àðúäå
ïéàéöåî íãà éðáù êøãë òîùî òøæé

äòéøæì,ozaaeq oztilw m` oicitwn oi`y -

lke`d xneyc .d`nehl oitxhvn md jk

xerd"a ol `wtp `xw i`dne .enr sxhvn

.(a,fiw oileg) "ahexdeúåçì,zetxhvn -

.`ed xneycúåùéáé,xney ied `l -

`ifg - zegl :xg` oipr .iltpe ikxtinc

.izrny dfe .od zekx oiicrc ,lek`l oztilw

ol `niiwc `d :il `iyw izrnyy oeylle

z`nehl oitxhvn oixney :(a,fiw my)

.oilke`íçì íçì"lnxke ilw mgl" -

fxe` `le oipin zyng - dvn dn ,(bk `xwie)

.`l eze ,oipin zyng - inp ycg s` ,ogece

øîåòì íãå÷ éàîoixeq`e" oizipzn ipzwc -

."xnerd iptl ycgaøîåòä úøéö÷ íãå÷-

ycg lek`l ixy - xnerd zxivw xg`l la`

.gxfnd xi`daøîåòä úàáä íãå÷xeq` -

ycwndy onfa xizn xnerc ,ycg lek`l

.gxfnd xi`d `le ,miiwçñôä éðôì øåö÷ìå
zxivwc ,ixy - oey`x aeh mei xg`l la` -

x`y xevwl zxzn aeh mei i`vena xnerd

.zexivwäøåñà øîàã ïàîì àîìùá
äàáä ãò äìéëàádlik` aixr `lc epiid -

`ixy - dxivwc meyn ,iccd ik dxivwe

cr `ixy `l - dlik`e ,aeh mei i`venn

.xnerd zaxwdåäðéáøòì äðåé éáøì àìà
åäðéðúéìå:rnync ,"gqtd iptl" ediiexz -

xnerd zxivwc ,cin ixy - gqtd xg`l

xi`d cre dxivwn dpznde .dlik`l `ixy

xvwpc oipnifc meyn - aiyg `l gxfnd

:opiqxb ikdc d`xp ile .xgyd zelrl jenq

xevwle ycga xeq`" edpipzile edpiaxril

dxivw mcew` ediieexze li`ed ,"xnerd iptl

ied i`c :il `iyw mixtqay oeylle .iniiw

gqtd meiac :rnyn ded - "gqtd iptl" ipz

.`ed xnerd zxivw mcewc ab lr s`e ,ixy

meiac ,`gip - dxivw iab dl ipz ik `nlyac

,xevwl xeq`c `hiyte ,`ed aeh mei gqtd

.dil ipzn `l - dlik` iab la`
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oihigd :opzc ,dlg iabl `ipzinc oizipzn` dl iziin ikdle ,`ipzin dlg oiprl `l`

.df mr df oitxhvne ,dlga oiaiig el` ixd Ð oetiye lrey zleaiye oinqekde oixeryde

df etxhviy xn`w edlek` e`l Ð oizipznc ,oitxhvnc oizipzn` `bilt `l `ziixa jde

enk `id oizipznc wgc mpg lr edine .qxhpewa yxit oke .`ziixa `yxtnck `l` ,df mr

:inlyexia `xnba jixte .dlg yixa ipyn ok

opi` oihigd ?epina oin edfi` ,opipz onz

oixeryd ,oinqekd mr `l` lkd mr mitxhvn

xne` iqei iax .oihigd on ueg lkd mr zetxhvn

,jeypa Ð onz :opgei iax mya dpei iax mzq dl

,dti oilela oipindyk :yexit .lelaa Ð o`ke

.oitxhvn olek Ð zg` dqir odn oiyere

ok ixg` ,envr ipta oin lkn dqir dyeryke

.ipzwc `peb i`d ika oitxhvn Ð dfa df oikyep

`xza wxta dpyn `id inlyexia iziinc `idde

mr oitxhvn mixeryd :mzd ipzwc `de .dlgc

`kde .oinqekd mr oitxhvnc :rnyn Ð lkd

oin la` :rnyn Ð oihig oin oinqek :ipzw

,xn`w ikdc :icin `iyw `l !`l Ð oixery

Ð oetiye lrey zleaiy ,oihig oin s` Ð oinqek

ody oipin jpde :xn`z m`e .`wec oixery oin

od j`id ,mi`lk yixa opzck ,dfa df mi`lk

`edy lk :zenexzc ipy wxta opz `d ?oitxhvn

yie !df lr dfn mexzi `l Ð exiaga mi`lk

itl ,dqira mrhd ielz dlg iabc :xnel

inlyexia `zi`ck ,efl ef zenec odizeqiry

lka yiykc :yxtl yi cere .dlgc `xza wxta

oinxez oi` Ð dlg aeig ick envr ipta cg`

gken ikde .epin epi`y lr oinn ,df lr dfn

oixery awe oihig aw :ipzwc ,dlgc `ztqeza

`edyk ,oitxhvn oi` el` ixd Ð oinqek awe

lr oinn oinxez oi`y ,cg`e cg` lkn mxez

oixery aw ivg ,oihig aw ivg .epin epi`y

d`xpe .oinqekd on lhep Ð oinqek aw ivge

oiaiig cere gnw mirax zyngc mrhd edfy

df olek oikyep oipin ylydy oebk ixiine ,dlga

ikd meyne .mipind ipya jyep cg` lky ,dfa

mipydy oeik Ð oine oin lkn mxez `yixa

Ð sxvl la` .iyilyd `la oiaiegn mixg`

.mdipyl dnec ezqiry ,oinqekd on lhep

êøãëdhig drixfl mi`iven mc` ipay

zeaezk seqa xn`c `de Ð dztilwa

d`iven Ð dnexr zxawpy dhg dne :(a,`iw)

elit` ,xn`w ikdc :mz epiax xne` .oiyeal dnk

.miyeal dnka d`vei Ð dnexr zxawp dzid

àéúàdn :qxhpewa yxit Ð dvnn mgl mgl

:dywe .ogece fxe` `le ,oipin zyng Ð dvn

,oi` Ð ipd" ,lirl wiicck ,wcinl dil dedc

zeaxl jixhvi`c d`xp `l` !"`l Ð ogece fxe`

iziinc oixery `wec :`niz `lc ,oipin zyng

.dipin xner

éàîoixeq` :oizipzn ipzwc Ð xnerl mcew

xg`l la` ,xnerd zxivw mcew ycga

`nlya ,xn`wc ikd xza :cere ?"dxivw mcew" hwpinl il dnl ,`zlin `ilz gxfnd xi`dac oeikc :wgec edfe .qxhpewa yxit jk .gxfn xi`da ycg lek`l ixy Ð dxivw

.xnerd zaxwd cr `ixzyin `l dlik`e ,aeh mei i`venn `ixy dxivwc meyn ,iccda dxivwe dlik` aixr `lc ,edl ipze aixr `lc epiid Ð xner z`ad mcew xn`c o`nl

dxivw `ixy Ð xnerd zxivw xg`lc :dey mpnf oi` inp dicicl `zyde ."xnerd iptl xevwle ycga mixeq`" edpipzile edpiaxril Ð xner zxivw mcew xn`c o`nl `l`

xeq`" ipz ded i` :dyw cere .xgyd zelrl jenq xvwpc oipnifc ,aiyg `l gxfnd xi`d cr dxivwnc yxtl qxhpewa wgce !gxfnd xi`d cr `xqzin Ð dlik`e ,xzl`l

`l Ð dlik` iab la` .xevwl xeq`c `hiyte ,`ed aeh mei gqtd meiac ,`gip Ð dxivw iab dl ipz ik `nlyac .ixy gqt meiac ,rnyn ded Ð "gqtd iptl xevwle ycga

aeh meiac meyn Ð "gqtl mcew" ipzwc `de .xnerd zxivw mcew :xn` dpei iax ."gqtl mcew xevwl xeq`e" opzc `d` i`we ,"gqtl mcew" i`n :qxbc d`xpe .dil ipzin

o`nl `nlya .'ek xnerd iptln ycga mixeq`] opz :jixte .xnerd z`ad mcew :xne` `caf xa iqei iax ."gqtl mcew" ipzw ikdl ,xnerd oixvew f"h lila cine ,dxivw `kil

.xnerd iptl xevwle ycga xeq` [edpipzle edpiaxrl Ð xnerd z`ad mcew xn`c o`nl `l` ,edl ipze aixr `w `lc epiid Ð xnerd zxivw mcew xn`c
oixvew
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àáìeb,ïBôéL¯àøLécìòeL úìBaéL ,¯éìBaLàìòz. §¨¦¦§¨¦¤¨¦¥©£¨
éðä¯æøBà ,ïéàïçeãå¯Léø øîà ?éléî éðä àðî ,àì ¨¥¦¤§¨¨§¨¨¥¦¥£©¥

äéäå" àëä áéúk ,ävnî "íçì" "íçì" àéúà :Lé÷ì̈¦¨§¨¤¤¤¤¦©¨§¦¨¨§¨¨
íúäå ."éðò íçì" íúä áéúëe ,"õøàä íçlî íëìëàa©£¨§¤¦¤¤¨¨¤§¦¨¨¤¤Ÿ¦§¨¨
éaø éác àðz ïëå ,Lé÷ì Léø øîà ?ïìðî dôeb¨§¨©£©¥¨¦§¥¨¨§¥©¦
àø÷ øîà ,á÷òé ïa øæòéìà éaø éác àðz ïëå ,ìàòîLé¦§¨¥§¥¨¨§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£©§¨
úBvî åéìò ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú àì"ŸŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©

"éðò íçì¯ïäa àöBé íãà ,õenéç éãéì íéàaä íéøác ¤¤Ÿ¦§¨¦©¨¦¦¥¦¨¨¥¨¤
õenéç éãéì ïéàa ïéàL ,elà eàöé .çñôa BúáBç éãé§¥¨§¤©¨§¥¤¥¨¦¦¥¦

éãéì àlàïBçøéñ:àðz ."äæ íò äæ ïéôøèöîe" . ¤¨¦¥¦§¦§¨§¦¤¦¤¨¨
äàeázäíéçîwäåúB÷éöaäå¯.äæ íò äæ ïéôøèöî ©§¨§©§¨¦§©§¥¦§¨§¦¤¦¤

óñBé áø .Lãç ïéðòì :àðäk áø øîà ?àúëìä éàîì§©¦§§¨¨©©¨£¨§¦§©¨¨©¥
øNòî ïéðòì :øîà àtt áø .çñôa õîç ïéðòì :øîà̈©§¦§©¨¥§¤©©©¨¨©§¦§©©£¥

äîBçì õeç déì ìéëà éàc ,éðL¯:øîà àáø .é÷ì ¥¦§¦¨¥¥©¨¨¥¨¨¨©
ïì òîLî à÷ àäå ,ïéìëBà úàîeè ïéðòìäàeáúc §¦§©§©¨¦§¨¨©§©¨¦§¨

ïéçî÷eàéîecíúä äî .úB÷öác¯óà ,déðéòa àìëeà §¨¦§¨¦§¥©¨¨§¨§¥¥©
éîð àëä¯äôeì÷ ïéa ,ähç :àéðúäå .déðéòa àìëeà ¨¨©¦§¨§¥¥§¨©§¨¦¨¥§¨

äôeì÷ dðéàL ïéa¯äôeì÷ ,äøBòN .úôøèöî¯ ¥¤¥¨§¨¦§¨¤¤§¨§¨
äôeì÷ dðéàL ,úôøèöî¯àäå ?éðéà .úôøèöî ïéà ¦§¨¤¤¤¥¨§¨¥¦§¨¤¤¦¦§¨

"òøfé øLà òeøæ òøæ ìk ìò" :ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥©¨¤©¥©£¤¦¨¥©
¯ïéàéöBî íãà éðaL Cøãkäòéøæìdútéì÷a ähç , §¤¤¤§¥¨¨¦¦¦§¦¨¦¨¦§¦¨¨

äøBòNedútéì÷aíéLãòåïútéì÷aàä :àéL÷ àì !¯ §¨¦§¦¨¨©£¨¦¦§¦¨¨¨©§¨¨
úBçìaàä ,¯úBLáéa."çñtä éðôlî Lãça ïéøeñàå" . §©¨¦¥©£¦§¨¨¦¦§¥©¤©

"íçì" "íçì" àéúà :Lé÷ì Léø øîà ?éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥£©¥¨¦¨§¨¤¤¤¤
" .ävnîøBö÷ìåøîà ?éléî éðä àðî ."øîBòä éðôì ¦©¨§¦§¦§¥¨¤§¨¨¥¦¥£©

"úéLàø" "úéLàø" àéúà :ïðçBé éaøälçîéàî . ©¦¨¨¨§¨¥¦¥¦¥©¨©
,øîBòä úøéö÷ íãB÷ :øîà äðBé éaø ?"øîBòì íãB÷"¤¨¤©¦¨¨©¤§¦©¨¤
:ïðz .øîBòä úàáä íãB÷ :øîà àcáæ øa éñBé éaø©¦¥©©§¨¨©¤£¨©¨¤§©
àîìLa .øîBòä éðôì øBö÷ìå çñt éðôì Lãça ïéøeñà£¦§¨¨¦§¥¤©§¦§¦§¥¨¤¦§¨¨

øîBòä úàáä íãB÷ øîàc ïàîì¯áéøò à÷ àìc eðééä §©©£©¤£¨©¨¤©§§¨¨¨¥
,øîBòä úøéö÷ íãB÷ øîàc ïàîì àlà .eäì éðúå eäì§§¨¥§¤¨§©©£©¤§¦©¨¤
éðôì øBö÷ìå Lãça ïéøeñà" :eäðéðúéìå eäðéáøòéì¦¨§¦§§¦§¦§£¦§¨¨§¦§¦§¥
eLéøLä íà" :øîzéà àôéqà ,øîzéà éà àlà !"çñtä©¤©¤¨¦¦§©©¥¨¦§©¦¦§¦

øîBòì íãB÷¯?"øîBòì íãB÷" éàî ."ïøézî øîBòä ¤¨¤¨¤©¦¨©¤¨¤
àcáæ øa éñBé éaø ,øîBòä úàáä íãB÷ :øîà äðBé éaø©¦¨¨©¤£¨©¨¤©¦¥©©§¨
øæòìà éaø déì øîà .øîBòä úøéö÷ íãB÷ :øîBà¥¤§¦©¨¤¨©¥©¦¤§¨¨
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מנחות. פרק ששי - רבי ישמעאל דף ע עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc zegpn(iriax meil)

ïBôéL ,àaìeb`xwpd `ed,àøLéceli`eìòeL úìBaéLoind `ed §¨¦¦§¨¦¤¨
`xwpd.àìòz éìBaL¦¥©£¨

:dlga miaiig obc ipin zyng wxy micnel oipn zxxan `xnbd
,`xnbd zwiicnïéà éðä,dlga miaiigd md obc ipin zyng el` - ¨¥¦

la`ïçBãå æøBààì:`xnbd zxxan .miaiig mpi` -éléî éðä àðî ¤§©Ÿ§¨¨¥¦¥
.df oic micnel oipn -àéúà ,Lé÷ì Léø øîàdxifba cnlp df oic - ¨©¥¨¦¨§¨

deyàëä áéúk ,ävnî 'íçì íçì'dlg aeig iabl(hi eh xacna) ¤¤¤¤¦©¨§¦¨¨
íúä áéúëe ,'õøàä íçlî íëìëàa äéäå'dvn iabl(b fh mixac) §¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤§¦¨¨

,'éðBò íçì'mpic cenll yi mgl zaiz mdipya dxn`pe xg`ne ¤¤¦
ziyrpyk `l` dxyk dpi` dvny myk ,dfn df dey dxifba
bdep epi` dlg zyxtd oic jk ,ogece fxe`n `le obc ipin zyngn

.cala obcd ipina `l`
:zxxane `xnbd dayïìðî dôeb íúäå,dnvr dvn iabl ,my - §¨¨¨§¨¨

:`xnbd zx`an .dl mixyk mpi` ogece fxe`y micnel oipnøîà̈©
ìàòîLé éaø éác àðz ïëå ,Lé÷ì Léø`ziixa micinlzd epy oke - ¥¨¦§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥

,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa,á÷òé ïa øæòéìà éaø éác àðz ïëå§¥¨¨§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
àø÷ øîàaezka xn`p -(my)íéîé úòáL ,õîç åéìò ìëàú àì' ¨©§¨ŸŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦

,'éðBò íçì úBvî åéìò ìëàzung xeqi` ywed df `xwnae Ÿ©¨¨©¤¤¦
wxy jkn cenll yie ,dvn zlik` zeevnléãéì íéàaä íéøác§¨¦©¨¦¦¥

õenéç,mzqir z` midyn xy`k uingdl miieyrd -àöBé íãà ¦¨¨¥
BúáBç éãé ïäadvn zeevn meiwaelà eàöé ,çñtafxe`d - ¨¤§¥¨©¤©¨§¥

,ogecdeïéàLmdïéàaõenéç éãéì,mzqir z` midynykàlà ¤¥¨¦¦¥¦¤¨
ïBçøéñ éãéì.gqta dvn zaeg ici mda mi`vei oi` jkitle ,lewlw - ¦¥¦¨

,oetiyde lrey zleaiyde oinqekde oixeryde oihgd :dpyna epipy
,dlga oiaiig el` ixd.äæ íò äæ ïéôøèöîe¦§¨§¦¤¦¤

:sexiv oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbdàðzipirxb ,`ziixaa ¨¨
íéçîwäå ,äàeázä,gnw -úB÷éöaäå,wva -ïéôøèöîeicgiäæ ©§¨§©§¨¦§©§¥¦§¨§¦¤

.äæ íò:`xnbd zxxanàúëìä éàîìliren dkld efi` oiprl - ¦¤§©¦§§¨
.df sexiv

:mi`xen`d ixaca zehiy dnk df oipra `xnbd d`ianáø øîà̈©©
,àðäkdxn`p ef dkldïéðòìzlik` xeqi`Lãçm`y ,xnerl mcew ©£¨§¦§©¨¨

mcew mlk`e ycgd on wvae gnwe d`eaz ipirxbn zifk mc` sxiv
.dwel ,xnerl
,øîà óñBé áødxn`p ef dkldïéðòìxeqi`.çñta õîçm`y ©¥¨©§¦§©¨¥©¤©

[mina mideyyk uingdl mkxcy] d`eaz ipirxbn ung zifk sxiv
.gqta ung zifk meyn mdilr aiig ,wvae gnwne

,øîà àtt áødxn`p ef dkldïéðòìzlik` xeqi`éðL øNòîueg ©¨¨¨©§¦§©©£¥¥¦
,milyexi zneglé÷ì äîBçì õeç déì ìéëà éàcmc` sxiv m`y - §¦¨¦¥©¨¨¥

.dwel ,dnegl ueg mlk`e ipy xyrn ly wvae gnwe d`eaz ipirxb
,øîà àáødxn`p ef dkldïéðòìoic,ïéìëBà úàîeèsxiv m`y ¨¨¨©§¦§©§©¨¦

mi`nhn md ixd ,dviak xeriyl wvae gnwe d`eaz ipirxb mc`
.oilke` z`nehïì òîLî à÷ àäåepl drinyn df yecige - §¨¨©§©¨

,`ziixadúB÷öác àéîec ïéçî÷e äàeáúcoic z` zencl yiy - ¦§¨§¨¦§¨¦§¥
,wvad oicl gnwde d`eazdíúä äî,wvad iabl ,myy myk - ¨¨¨

df ixddéðéòa àìëBà,zleqt zaexrz `ll ,oira lke` -àëä óà §¨§¥¥©¨¨
énðoilke` z`nehl mitxhvn mpi` ,gnwe d`eaz oiprl ,o`k s` - ©¦

`l`déðéòa àìëBàipirxb zetilw ly zaexrz `ll ,oira lke` - §¨§¥¥
lk`nk mipecip mpi`y itl ,gnwa axernd oiaeqde d`eazd.

:`ziixan df oicl di`x d`ian `xnbdàéðúäåepipy jk ok`e - §¨©§¨
,`ziixaaïéa ,ähç`idyäôeì÷e,äôeì÷ dðéàL ïéaef ixd ¦¨¥§¨¥¤¥¨§¨
úôøèöî,oilke` z`neh `nhl dviak xeriyl milke` x`y mr ¦§¨¤¤

la` .lk`nl die`xe `id dkxe dwc dztilwy itl,äøBòNm` §¨
äôeì÷ef ixd ,`idúôøèöîla` ,dviaka `nhl milke` x`yl §¨¦§¨¤¤

k,úôøèöî ïéà äôeì÷ dðéàLlk`nl die`x dztilw oi`y itl ¤¥¨§¨¥¦§¨¤¤
.mc`

:zxg` `ziixan df oic lr dywn `xnbdéðéà,xacd `ed jk ike - ¥¦
ìàòîLé éaø éác àðz àäåziaa `ziixa micinlzd epy ixde - §¨¨¨§¥©¦¦§¨¥

oilke` z`neh iabl xn`p ,l`rnyi iax ly eyxcn(fl `i `xwie)ike'§¦

mzlaPn lRi,'òøfé øLà òeøæ òøæ ìk ìò`xwnd on cenll yie ¦Ÿ¦¦§¨¨©¨¤©¥©£¤¦¨¥©
d`eazd ipirxba zbdep milke` z`nehyïéàéöBî íãà éðaL Cøãk§¤¤¤§¥¨¨¦¦

mze`,äòéøæìepiidcähç`idykäøBòNe ,dútéì÷a`idyk ¦§¦¨¦¨¦§¦¨¨§¨
íéLãòå ,dútéì÷amdyk,ïútéì÷acitwdl mc` ipa jxc oi`y ¦§¦¨¨©£¨¦¦§¦¨¨

oicd oilke` z`neh oiprl s` `linne ,mztilw `la mipirxb rexfl
dviak xeriyl lke`d mr zetxhvn zetilwdy ,ok.

:`xnbd zvxznàéL÷ àìitl ,zeziixad oia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨
.xg` ote`a zwqer odn zg` lkyàäiax iac `pz ly `ziixad - ¨

zwqer ,l`rnyiazetilw,úBçìxeriyl mipirxbl zetxhvn ody §©
,oilke` z`nehl dviakàäzwqer ,dpey`xd `ziixad -azetilw ¨§

,úBLáédviak xeriyl zetxhvn opi` ode. ¥
:dpyna epipyéðôlî Lãça ïéøeñàå.çñtä:`xnbd zxxanàðî ©£¦¤¨¨¦¦§¥©¤©§¨

éléî éðäxeqi` lg obc ipin zynga wxy ,df oic micnel oipn - ¨¥¦¥
:`xnbd zx`an .ogece fxe`a `le ,gqtd mcew ycg zlik`øîà̈©

àéúà ,Lé÷ì Léødey dxifba cnlp df oic -,ävnî 'íçì íçì' ¥¨¦¨§¨¤¤¤¤¦©¨
ycg xeqi` iabl xn`p(ci bk `xwie)cr Elk`z `l lnxke ilwe mgle'§¤¤§¨¦§©§¤ŸŸ§©

dvn iabl xn`pe ,'dGd mFId mvr(b fh mixac)eilr lk`Y mini zraW' ¤¤©©¤¦§©¨¦Ÿ©¨¨
mpic cenll yi 'mgl' zaiz mdipya dxn`pe xg`ne ,'ipr mgl zFSn©¤¤Ÿ¦
obc ipin zyngn `l` ziyrp dpi` dvny myk ,dfn df dey dxifba
`le obc ipina `l` bdep epi` ycg xeqi` s` ,ogece fxe`n `le

ogece fxe`a.
:dpyna epipyéðôì øBö÷ìå.øîBòä:`xnbd zxxanéléî éðä àðî §¦§¦§¥¨¤§¨¨¥¦¥

mcew dxivwa mixeq` obc ipin zyng wxy ,df oic micnel oipn -
:`xnbd zx`an .xnerdàéúà ,ïðçBé éaø øîàcnlp df oic - ¨©©¦¨¨¨§¨

dey dxifbaî 'úéLàø úéLàø'zyxtd,älçxeqi` iabl xn`p ¥¦¥¦¥©¨
xnerd mcew dxivw(i bk `xwie),'mkxivw ziW`x xnr z` mz`ade'©£¥¤¤Ÿ¤¥¦§¦§¤

dlg iabl xn`pe(k eh xacna),'dnExz EnixY dNg mkzqxr ziW`x'¥¦£¦Ÿ¥¤©¨¨¦§¨
dxifba mpic z` cenll yi 'ziy`x' zaiz dxn`p mdipyay xg`ne
s` ,obc ipin zynga `l` zbdep dpi` dlgy myk ,dfn df dey
zynga `l` bdep epi` xnerd mcew dycgd d`eazd zxivw xeqi`

.obc ipin
:'xnerl mcew' dpynd ixac zpeek z` zxxan `xnbdéàîdn - ©

dlik`a mixeq` obc ipin zyngy dxne`a dpynd zpeek `idíãB÷¤
.øîBòì:df oipra zwelgn `xnbd d`ian,øîà äðBé éaøzpeek ¨¤©¦¨¨©

dycgd d`eazd zlik`a mixeq`y `id dpyndúøéö÷ íãB÷¤§¦©
,øîBòädycgd d`eazd on lek`l xzen ezxivw xg`l la` ¨¤

oqipa xyr dyy meia gxfnd xi`dy dryndaxw `l oiicry s` ,
.xnerd zgpn,øîà àcáæ øa éñBé éaømixeq`y `id dpynd zpeek ©¦¥©©§¨¨©
ycg zlik`a,øîBòä úàáä íãB÷miiw ycwnd ziay onfay itl ¤£¨©¨¤

xnerd z`ad zryn `l` ycg zlik`a mixzen oi`.
:epizpynn dpei iax ixac lr dywn `xnbda ïéøeñà ,ïðzzlik` §©£¦§

øBö÷ìå ,çñt éðôì Lãçdycgd d`eazd on.øîBòä éðôì,epiidc ¨¨¦§¥¤©§¦§¦§¥¨¤
dxivw xeqi`e xnerd mcew dlik` xeqi` z` dwlig dpyndy

.miwlg ipyl xnerl mcewàîìLazx`ean ef dwelg -ïàîì ¦§¨¨§©
øîàcycg zlik`a mixeq`y xaeqd ,`caf xa iqei iax zrcl - §¨©

,øîBòä úàáä íãB÷mixeq` oi`y dcen `ed dxivw oiprl la` ¤£¨©¨¤
e ,xnerd zxivw cr `l`eäì éðúå eäì áéøò à÷ àìc eðééä- ©§§Ÿ¨¨¦§§¨¥§

dxivwe dlik` xeqi` oic z` zepyl dpynd daxir `l jkitle
.mdipica md miwelgy itl ,cg`køîàc ïàîì àlàiax zrcl - ¤¨§©§¨©

dlik`a mixeq`y xaeqd ,dpei,øîBòä úøéö÷ íãB÷xg`l la` ¤§¦©¨¤
dlik` xeqi` oicy `vnp ,dycgd d`eazd zlik`a exzed dxivwd

,ok m`e ,dxivw xeqi` oicl deyeäðéðúéìå eäðéáøòéìdid - ¦¨§¦§§¦§¦§
dxivw xeqi` oice xnerd mcew dlik` xeqi` oic z` axrl dpynl

,jk zepyle ,xnerd mcew,çñtä éðôì øBö÷ìå Lãça ïéøeñà£¦¤¨¨§¦§¦§¥©¤©
xnerd zxivw cr `l` mixeq` mpi`y ,mpica md miey ixdy.

caf xa iqei iax ly mzwelgn z` `xnbd dpey ef `iyew zngne`
:xg` ote`a dpei iaxeàlàxnel jixv gxkdaøîzéà éà ,- ¤¨¦¦§©
,dxn`py ef zwelgnyøîzéà àôéqàdpynd ly `tiqd lr - ©¥¨¦§©
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קנז oifge` mipya cenr r sc ± oey`x wxtzereay

àáìåâ.`"hliity` -àøùéã.`"lbiq -àìòú éìåáéù.`"piee` -ïéà éðä-

.dlga oiaiige ,oitxhvn oipin zyng ipdàì ïçåãå æøåàmeyn ezaeg ici oda `vi -

.dvnäàåáúä.dpigh mcew ,ynn mihig -õîç ïéðòìoihigc ,zifkl oitxhvn -

.mina o`xy m` oivngn inpäéðéòá àìëåà ÷öá íúä äîmixery ztilw iwet`l -

`le ,edpip milke` e`lc - oignway oiaeqe

.dviakl itxhvnàéðúäå.`zegipa -

íéèç úôéì÷die`xe ,`id dkxe dwc -

.ztxhvn jkitl ,lek`läðéàù äøåòù
úôøèöî äðéà äôåì÷oilke` x`y mr -

meyn ,dkezay lke` elit`e ,dviakl

iccd` oilke` mirbep `le ,zwqtn dtilwc

.xeaig zeidløùà ìàòîùé éáø éáã àðúäå
ïéàéöåî íãà éðáù êøãë òîùî òøæé

äòéøæì,ozaaeq oztilw m` oicitwn oi`y -

lke`d xneyc .d`nehl oitxhvn md jk

xerd"a ol `wtp `xw i`dne .enr sxhvn

.(a,fiw oileg) "ahexdeúåçì,zetxhvn -

.`ed xneycúåùéáé,xney ied `l -

`ifg - zegl :xg` oipr .iltpe ikxtinc

.izrny dfe .od zekx oiicrc ,lek`l oztilw

ol `niiwc `d :il `iyw izrnyy oeylle

z`nehl oitxhvn oixney :(a,fiw my)

.oilke`íçì íçì"lnxke ilw mgl" -

fxe` `le oipin zyng - dvn dn ,(bk `xwie)

.`l eze ,oipin zyng - inp ycg s` ,ogece

øîåòì íãå÷ éàîoixeq`e" oizipzn ipzwc -

."xnerd iptl ycgaøîåòä úøéö÷ íãå÷-

ycg lek`l ixy - xnerd zxivw xg`l la`

.gxfnd xi`daøîåòä úàáä íãå÷xeq` -

ycwndy onfa xizn xnerc ,ycg lek`l

.gxfnd xi`d `le ,miiwçñôä éðôì øåö÷ìå
zxivwc ,ixy - oey`x aeh mei xg`l la` -

x`y xevwl zxzn aeh mei i`vena xnerd

.zexivwäøåñà øîàã ïàîì àîìùá
äàáä ãò äìéëàádlik` aixr `lc epiid -

`ixy - dxivwc meyn ,iccd ik dxivwe

cr `ixy `l - dlik`e ,aeh mei i`venn

.xnerd zaxwdåäðéáøòì äðåé éáøì àìà
åäðéðúéìå:rnync ,"gqtd iptl" ediiexz -

xnerd zxivwc ,cin ixy - gqtd xg`l

xi`d cre dxivwn dpznde .dlik`l `ixy

xvwpc oipnifc meyn - aiyg `l gxfnd

:opiqxb ikdc d`xp ile .xgyd zelrl jenq

xevwle ycga xeq`" edpipzile edpiaxril

dxivw mcew` ediieexze li`ed ,"xnerd iptl

ied i`c :il `iyw mixtqay oeylle .iniiw

gqtd meiac :rnyn ded - "gqtd iptl" ipz

.`ed xnerd zxivw mcewc ab lr s`e ,ixy

meiac ,`gip - dxivw iab dl ipz ik `nlyac

,xevwl xeq`c `hiyte ,`ed aeh mei gqtd

.dil ipzn `l - dlik` iab la`
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oihigd :opzc ,dlg iabl `ipzinc oizipzn` dl iziin ikdle ,`ipzin dlg oiprl `l`

.df mr df oitxhvne ,dlga oiaiig el` ixd Ð oetiye lrey zleaiye oinqekde oixeryde

df etxhviy xn`w edlek` e`l Ð oizipznc ,oitxhvnc oizipzn` `bilt `l `ziixa jde

enk `id oizipznc wgc mpg lr edine .qxhpewa yxit oke .`ziixa `yxtnck `l` ,df mr

:inlyexia `xnba jixte .dlg yixa ipyn ok

opi` oihigd ?epina oin edfi` ,opipz onz

oixeryd ,oinqekd mr `l` lkd mr mitxhvn

xne` iqei iax .oihigd on ueg lkd mr zetxhvn

,jeypa Ð onz :opgei iax mya dpei iax mzq dl

,dti oilela oipindyk :yexit .lelaa Ð o`ke

.oitxhvn olek Ð zg` dqir odn oiyere

ok ixg` ,envr ipta oin lkn dqir dyeryke

.ipzwc `peb i`d ika oitxhvn Ð dfa df oikyep

`xza wxta dpyn `id inlyexia iziinc `idde

mr oitxhvn mixeryd :mzd ipzwc `de .dlgc

`kde .oinqekd mr oitxhvnc :rnyn Ð lkd

oin la` :rnyn Ð oihig oin oinqek :ipzw

,xn`w ikdc :icin `iyw `l !`l Ð oixery

Ð oetiye lrey zleaiy ,oihig oin s` Ð oinqek

ody oipin jpde :xn`z m`e .`wec oixery oin

od j`id ,mi`lk yixa opzck ,dfa df mi`lk

`edy lk :zenexzc ipy wxta opz `d ?oitxhvn

yie !df lr dfn mexzi `l Ð exiaga mi`lk

itl ,dqira mrhd ielz dlg iabc :xnel

inlyexia `zi`ck ,efl ef zenec odizeqiry

lka yiykc :yxtl yi cere .dlgc `xza wxta

oinxez oi` Ð dlg aeig ick envr ipta cg`

gken ikde .epin epi`y lr oinn ,df lr dfn

oixery awe oihig aw :ipzwc ,dlgc `ztqeza

`edyk ,oitxhvn oi` el` ixd Ð oinqek awe

lr oinn oinxez oi`y ,cg`e cg` lkn mxez

oixery aw ivg ,oihig aw ivg .epin epi`y

d`xpe .oinqekd on lhep Ð oinqek aw ivge

oiaiig cere gnw mirax zyngc mrhd edfy

df olek oikyep oipin ylydy oebk ixiine ,dlga

ikd meyne .mipind ipya jyep cg` lky ,dfa

mipydy oeik Ð oine oin lkn mxez `yixa

Ð sxvl la` .iyilyd `la oiaiegn mixg`

.mdipyl dnec ezqiry ,oinqekd on lhep

êøãëdhig drixfl mi`iven mc` ipay

zeaezk seqa xn`c `de Ð dztilwa

d`iven Ð dnexr zxawpy dhg dne :(a,`iw)

elit` ,xn`w ikdc :mz epiax xne` .oiyeal dnk

.miyeal dnka d`vei Ð dnexr zxawp dzid

àéúàdn :qxhpewa yxit Ð dvnn mgl mgl

:dywe .ogece fxe` `le ,oipin zyng Ð dvn

,oi` Ð ipd" ,lirl wiicck ,wcinl dil dedc

zeaxl jixhvi`c d`xp `l` !"`l Ð ogece fxe`

iziinc oixery `wec :`niz `lc ,oipin zyng

.dipin xner

éàîoixeq` :oizipzn ipzwc Ð xnerl mcew

xg`l la` ,xnerd zxivw mcew ycga

`nlya ,xn`wc ikd xza :cere ?"dxivw mcew" hwpinl il dnl ,`zlin `ilz gxfnd xi`dac oeikc :wgec edfe .qxhpewa yxit jk .gxfn xi`da ycg lek`l ixy Ð dxivw

.xnerd zaxwd cr `ixzyin `l dlik`e ,aeh mei i`venn `ixy dxivwc meyn ,iccda dxivwe dlik` aixr `lc ,edl ipze aixr `lc epiid Ð xner z`ad mcew xn`c o`nl

dxivw `ixy Ð xnerd zxivw xg`lc :dey mpnf oi` inp dicicl `zyde ."xnerd iptl xevwle ycga mixeq`" edpipzile edpiaxril Ð xner zxivw mcew xn`c o`nl `l`

xeq`" ipz ded i` :dyw cere .xgyd zelrl jenq xvwpc oipnifc ,aiyg `l gxfnd xi`d cr dxivwnc yxtl qxhpewa wgce !gxfnd xi`d cr `xqzin Ð dlik`e ,xzl`l

`l Ð dlik` iab la` .xevwl xeq`c `hiyte ,`ed aeh mei gqtd meiac ,`gip Ð dxivw iab dl ipz ik `nlyac .ixy gqt meiac ,rnyn ded Ð "gqtd iptl xevwle ycga

aeh meiac meyn Ð "gqtl mcew" ipzwc `de .xnerd zxivw mcew :xn` dpei iax ."gqtl mcew xevwl xeq`e" opzc `d` i`we ,"gqtl mcew" i`n :qxbc d`xpe .dil ipzin

o`nl `nlya .'ek xnerd iptln ycga mixeq`] opz :jixte .xnerd z`ad mcew :xne` `caf xa iqei iax ."gqtl mcew" ipzw ikdl ,xnerd oixvew f"h lila cine ,dxivw `kil

.xnerd iptl xevwle ycga xeq` [edpipzle edpiaxrl Ð xnerd z`ad mcew xn`c o`nl `l` ,edl ipze aixr `w `lc epiid Ð xnerd zxivw mcew xn`c
oixvew
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àáìeb,ïBôéL¯àøLécìòeL úìBaéL ,¯éìBaLàìòz. §¨¦¦§¨¦¤¨¦¥©£¨
éðä¯æøBà ,ïéàïçeãå¯Léø øîà ?éléî éðä àðî ,àì ¨¥¦¤§¨¨§¨¨¥¦¥£©¥

äéäå" àëä áéúk ,ävnî "íçì" "íçì" àéúà :Lé÷ì̈¦¨§¨¤¤¤¤¦©¨§¦¨¨§¨¨
íúäå ."éðò íçì" íúä áéúëe ,"õøàä íçlî íëìëàa©£¨§¤¦¤¤¨¨¤§¦¨¨¤¤Ÿ¦§¨¨
éaø éác àðz ïëå ,Lé÷ì Léø øîà ?ïìðî dôeb¨§¨©£©¥¨¦§¥¨¨§¥©¦
àø÷ øîà ,á÷òé ïa øæòéìà éaø éác àðz ïëå ,ìàòîLé¦§¨¥§¥¨¨§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£©§¨
úBvî åéìò ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú àì"ŸŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©

"éðò íçì¯ïäa àöBé íãà ,õenéç éãéì íéàaä íéøác ¤¤Ÿ¦§¨¦©¨¦¦¥¦¨¨¥¨¤
õenéç éãéì ïéàa ïéàL ,elà eàöé .çñôa BúáBç éãé§¥¨§¤©¨§¥¤¥¨¦¦¥¦

éãéì àlàïBçøéñ:àðz ."äæ íò äæ ïéôøèöîe" . ¤¨¦¥¦§¦§¨§¦¤¦¤¨¨
äàeázäíéçîwäåúB÷éöaäå¯.äæ íò äæ ïéôøèöî ©§¨§©§¨¦§©§¥¦§¨§¦¤¦¤

óñBé áø .Lãç ïéðòì :àðäk áø øîà ?àúëìä éàîì§©¦§§¨¨©©¨£¨§¦§©¨¨©¥
øNòî ïéðòì :øîà àtt áø .çñôa õîç ïéðòì :øîà̈©§¦§©¨¥§¤©©©¨¨©§¦§©©£¥

äîBçì õeç déì ìéëà éàc ,éðL¯:øîà àáø .é÷ì ¥¦§¦¨¥¥©¨¨¥¨¨¨©
ïì òîLî à÷ àäå ,ïéìëBà úàîeè ïéðòìäàeáúc §¦§©§©¨¦§¨¨©§©¨¦§¨

ïéçî÷eàéîecíúä äî .úB÷öác¯óà ,déðéòa àìëeà §¨¦§¨¦§¥©¨¨§¨§¥¥©
éîð àëä¯äôeì÷ ïéa ,ähç :àéðúäå .déðéòa àìëeà ¨¨©¦§¨§¥¥§¨©§¨¦¨¥§¨

äôeì÷ dðéàL ïéa¯äôeì÷ ,äøBòN .úôøèöî¯ ¥¤¥¨§¨¦§¨¤¤§¨§¨
äôeì÷ dðéàL ,úôøèöî¯àäå ?éðéà .úôøèöî ïéà ¦§¨¤¤¤¥¨§¨¥¦§¨¤¤¦¦§¨

"òøfé øLà òeøæ òøæ ìk ìò" :ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥©¨¤©¥©£¤¦¨¥©
¯ïéàéöBî íãà éðaL Cøãkäòéøæìdútéì÷a ähç , §¤¤¤§¥¨¨¦¦¦§¦¨¦¨¦§¦¨¨

äøBòNedútéì÷aíéLãòåïútéì÷aàä :àéL÷ àì !¯ §¨¦§¦¨¨©£¨¦¦§¦¨¨¨©§¨¨
úBçìaàä ,¯úBLáéa."çñtä éðôlî Lãça ïéøeñàå" . §©¨¦¥©£¦§¨¨¦¦§¥©¤©

"íçì" "íçì" àéúà :Lé÷ì Léø øîà ?éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥£©¥¨¦¨§¨¤¤¤¤
" .ävnîøBö÷ìåøîà ?éléî éðä àðî ."øîBòä éðôì ¦©¨§¦§¦§¥¨¤§¨¨¥¦¥£©

"úéLàø" "úéLàø" àéúà :ïðçBé éaøälçîéàî . ©¦¨¨¨§¨¥¦¥¦¥©¨©
,øîBòä úøéö÷ íãB÷ :øîà äðBé éaø ?"øîBòì íãB÷"¤¨¤©¦¨¨©¤§¦©¨¤
:ïðz .øîBòä úàáä íãB÷ :øîà àcáæ øa éñBé éaø©¦¥©©§¨¨©¤£¨©¨¤§©
àîìLa .øîBòä éðôì øBö÷ìå çñt éðôì Lãça ïéøeñà£¦§¨¨¦§¥¤©§¦§¦§¥¨¤¦§¨¨

øîBòä úàáä íãB÷ øîàc ïàîì¯áéøò à÷ àìc eðééä §©©£©¤£¨©¨¤©§§¨¨¨¥
,øîBòä úøéö÷ íãB÷ øîàc ïàîì àlà .eäì éðúå eäì§§¨¥§¤¨§©©£©¤§¦©¨¤
éðôì øBö÷ìå Lãça ïéøeñà" :eäðéðúéìå eäðéáøòéì¦¨§¦§§¦§¦§£¦§¨¨§¦§¦§¥
eLéøLä íà" :øîzéà àôéqà ,øîzéà éà àlà !"çñtä©¤©¤¨¦¦§©©¥¨¦§©¦¦§¦

øîBòì íãB÷¯?"øîBòì íãB÷" éàî ."ïøézî øîBòä ¤¨¤¨¤©¦¨©¤¨¤
àcáæ øa éñBé éaø ,øîBòä úàáä íãB÷ :øîà äðBé éaø©¦¨¨©¤£¨©¨¤©¦¥©©§¨
øæòìà éaø déì øîà .øîBòä úøéö÷ íãB÷ :øîBà¥¤§¦©¨¤¨©¥©¦¤§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc zegpn(iriax meil)

ïBôéL ,àaìeb`xwpd `ed,àøLéceli`eìòeL úìBaéLoind `ed §¨¦¦§¨¦¤¨
`xwpd.àìòz éìBaL¦¥©£¨

:dlga miaiig obc ipin zyng wxy micnel oipn zxxan `xnbd
,`xnbd zwiicnïéà éðä,dlga miaiigd md obc ipin zyng el` - ¨¥¦

la`ïçBãå æøBààì:`xnbd zxxan .miaiig mpi` -éléî éðä àðî ¤§©Ÿ§¨¨¥¦¥
.df oic micnel oipn -àéúà ,Lé÷ì Léø øîàdxifba cnlp df oic - ¨©¥¨¦¨§¨

deyàëä áéúk ,ävnî 'íçì íçì'dlg aeig iabl(hi eh xacna) ¤¤¤¤¦©¨§¦¨¨
íúä áéúëe ,'õøàä íçlî íëìëàa äéäå'dvn iabl(b fh mixac) §¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤§¦¨¨

,'éðBò íçì'mpic cenll yi mgl zaiz mdipya dxn`pe xg`ne ¤¤¦
ziyrpyk `l` dxyk dpi` dvny myk ,dfn df dey dxifba
bdep epi` dlg zyxtd oic jk ,ogece fxe`n `le obc ipin zyngn

.cala obcd ipina `l`
:zxxane `xnbd dayïìðî dôeb íúäå,dnvr dvn iabl ,my - §¨¨¨§¨¨

:`xnbd zx`an .dl mixyk mpi` ogece fxe`y micnel oipnøîà̈©
ìàòîLé éaø éác àðz ïëå ,Lé÷ì Léø`ziixa micinlzd epy oke - ¥¨¦§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥

,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa,á÷òé ïa øæòéìà éaø éác àðz ïëå§¥¨¨§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
àø÷ øîàaezka xn`p -(my)íéîé úòáL ,õîç åéìò ìëàú àì' ¨©§¨ŸŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦

,'éðBò íçì úBvî åéìò ìëàzung xeqi` ywed df `xwnae Ÿ©¨¨©¤¤¦
wxy jkn cenll yie ,dvn zlik` zeevnléãéì íéàaä íéøác§¨¦©¨¦¦¥

õenéç,mzqir z` midyn xy`k uingdl miieyrd -àöBé íãà ¦¨¨¥
BúáBç éãé ïäadvn zeevn meiwaelà eàöé ,çñtafxe`d - ¨¤§¥¨©¤©¨§¥

,ogecdeïéàLmdïéàaõenéç éãéì,mzqir z` midynykàlà ¤¥¨¦¦¥¦¤¨
ïBçøéñ éãéì.gqta dvn zaeg ici mda mi`vei oi` jkitle ,lewlw - ¦¥¦¨

,oetiyde lrey zleaiyde oinqekde oixeryde oihgd :dpyna epipy
,dlga oiaiig el` ixd.äæ íò äæ ïéôøèöîe¦§¨§¦¤¦¤

:sexiv oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbdàðzipirxb ,`ziixaa ¨¨
íéçîwäå ,äàeázä,gnw -úB÷éöaäå,wva -ïéôøèöîeicgiäæ ©§¨§©§¨¦§©§¥¦§¨§¦¤

.äæ íò:`xnbd zxxanàúëìä éàîìliren dkld efi` oiprl - ¦¤§©¦§§¨
.df sexiv

:mi`xen`d ixaca zehiy dnk df oipra `xnbd d`ianáø øîà̈©©
,àðäkdxn`p ef dkldïéðòìzlik` xeqi`Lãçm`y ,xnerl mcew ©£¨§¦§©¨¨

mcew mlk`e ycgd on wvae gnwe d`eaz ipirxbn zifk mc` sxiv
.dwel ,xnerl
,øîà óñBé áødxn`p ef dkldïéðòìxeqi`.çñta õîçm`y ©¥¨©§¦§©¨¥©¤©

[mina mideyyk uingdl mkxcy] d`eaz ipirxbn ung zifk sxiv
.gqta ung zifk meyn mdilr aiig ,wvae gnwne

,øîà àtt áødxn`p ef dkldïéðòìzlik` xeqi`éðL øNòîueg ©¨¨¨©§¦§©©£¥¥¦
,milyexi zneglé÷ì äîBçì õeç déì ìéëà éàcmc` sxiv m`y - §¦¨¦¥©¨¨¥

.dwel ,dnegl ueg mlk`e ipy xyrn ly wvae gnwe d`eaz ipirxb
,øîà àáødxn`p ef dkldïéðòìoic,ïéìëBà úàîeèsxiv m`y ¨¨¨©§¦§©§©¨¦

mi`nhn md ixd ,dviak xeriyl wvae gnwe d`eaz ipirxb mc`
.oilke` z`nehïì òîLî à÷ àäåepl drinyn df yecige - §¨¨©§©¨

,`ziixadúB÷öác àéîec ïéçî÷e äàeáúcoic z` zencl yiy - ¦§¨§¨¦§¨¦§¥
,wvad oicl gnwde d`eazdíúä äî,wvad iabl ,myy myk - ¨¨¨

df ixddéðéòa àìëBà,zleqt zaexrz `ll ,oira lke` -àëä óà §¨§¥¥©¨¨
énðoilke` z`nehl mitxhvn mpi` ,gnwe d`eaz oiprl ,o`k s` - ©¦

`l`déðéòa àìëBàipirxb zetilw ly zaexrz `ll ,oira lke` - §¨§¥¥
lk`nk mipecip mpi`y itl ,gnwa axernd oiaeqde d`eazd.

:`ziixan df oicl di`x d`ian `xnbdàéðúäåepipy jk ok`e - §¨©§¨
,`ziixaaïéa ,ähç`idyäôeì÷e,äôeì÷ dðéàL ïéaef ixd ¦¨¥§¨¥¤¥¨§¨
úôøèöî,oilke` z`neh `nhl dviak xeriyl milke` x`y mr ¦§¨¤¤

la` .lk`nl die`xe `id dkxe dwc dztilwy itl,äøBòNm` §¨
äôeì÷ef ixd ,`idúôøèöîla` ,dviaka `nhl milke` x`yl §¨¦§¨¤¤

k,úôøèöî ïéà äôeì÷ dðéàLlk`nl die`x dztilw oi`y itl ¤¥¨§¨¥¦§¨¤¤
.mc`

:zxg` `ziixan df oic lr dywn `xnbdéðéà,xacd `ed jk ike - ¥¦
ìàòîLé éaø éác àðz àäåziaa `ziixa micinlzd epy ixde - §¨¨¨§¥©¦¦§¨¥

oilke` z`neh iabl xn`p ,l`rnyi iax ly eyxcn(fl `i `xwie)ike'§¦

mzlaPn lRi,'òøfé øLà òeøæ òøæ ìk ìò`xwnd on cenll yie ¦Ÿ¦¦§¨¨©¨¤©¥©£¤¦¨¥©
d`eazd ipirxba zbdep milke` z`nehyïéàéöBî íãà éðaL Cøãk§¤¤¤§¥¨¨¦¦

mze`,äòéøæìepiidcähç`idykäøBòNe ,dútéì÷a`idyk ¦§¦¨¦¨¦§¦¨¨§¨
íéLãòå ,dútéì÷amdyk,ïútéì÷acitwdl mc` ipa jxc oi`y ¦§¦¨¨©£¨¦¦§¦¨¨

oicd oilke` z`neh oiprl s` `linne ,mztilw `la mipirxb rexfl
dviak xeriyl lke`d mr zetxhvn zetilwdy ,ok.

:`xnbd zvxznàéL÷ àìitl ,zeziixad oia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨
.xg` ote`a zwqer odn zg` lkyàäiax iac `pz ly `ziixad - ¨

zwqer ,l`rnyiazetilw,úBçìxeriyl mipirxbl zetxhvn ody §©
,oilke` z`nehl dviakàäzwqer ,dpey`xd `ziixad -azetilw ¨§

,úBLáédviak xeriyl zetxhvn opi` ode. ¥
:dpyna epipyéðôlî Lãça ïéøeñàå.çñtä:`xnbd zxxanàðî ©£¦¤¨¨¦¦§¥©¤©§¨

éléî éðäxeqi` lg obc ipin zynga wxy ,df oic micnel oipn - ¨¥¦¥
:`xnbd zx`an .ogece fxe`a `le ,gqtd mcew ycg zlik`øîà̈©

àéúà ,Lé÷ì Léødey dxifba cnlp df oic -,ävnî 'íçì íçì' ¥¨¦¨§¨¤¤¤¤¦©¨
ycg xeqi` iabl xn`p(ci bk `xwie)cr Elk`z `l lnxke ilwe mgle'§¤¤§¨¦§©§¤ŸŸ§©

dvn iabl xn`pe ,'dGd mFId mvr(b fh mixac)eilr lk`Y mini zraW' ¤¤©©¤¦§©¨¦Ÿ©¨¨
mpic cenll yi 'mgl' zaiz mdipya dxn`pe xg`ne ,'ipr mgl zFSn©¤¤Ÿ¦
obc ipin zyngn `l` ziyrp dpi` dvny myk ,dfn df dey dxifba
`le obc ipina `l` bdep epi` ycg xeqi` s` ,ogece fxe`n `le

ogece fxe`a.
:dpyna epipyéðôì øBö÷ìå.øîBòä:`xnbd zxxanéléî éðä àðî §¦§¦§¥¨¤§¨¨¥¦¥

mcew dxivwa mixeq` obc ipin zyng wxy ,df oic micnel oipn -
:`xnbd zx`an .xnerdàéúà ,ïðçBé éaø øîàcnlp df oic - ¨©©¦¨¨¨§¨

dey dxifbaî 'úéLàø úéLàø'zyxtd,älçxeqi` iabl xn`p ¥¦¥¦¥©¨
xnerd mcew dxivw(i bk `xwie),'mkxivw ziW`x xnr z` mz`ade'©£¥¤¤Ÿ¤¥¦§¦§¤

dlg iabl xn`pe(k eh xacna),'dnExz EnixY dNg mkzqxr ziW`x'¥¦£¦Ÿ¥¤©¨¨¦§¨
dxifba mpic z` cenll yi 'ziy`x' zaiz dxn`p mdipyay xg`ne
s` ,obc ipin zynga `l` zbdep dpi` dlgy myk ,dfn df dey
zynga `l` bdep epi` xnerd mcew dycgd d`eazd zxivw xeqi`

.obc ipin
:'xnerl mcew' dpynd ixac zpeek z` zxxan `xnbdéàîdn - ©

dlik`a mixeq` obc ipin zyngy dxne`a dpynd zpeek `idíãB÷¤
.øîBòì:df oipra zwelgn `xnbd d`ian,øîà äðBé éaøzpeek ¨¤©¦¨¨©

dycgd d`eazd zlik`a mixeq`y `id dpyndúøéö÷ íãB÷¤§¦©
,øîBòädycgd d`eazd on lek`l xzen ezxivw xg`l la` ¨¤

oqipa xyr dyy meia gxfnd xi`dy dryndaxw `l oiicry s` ,
.xnerd zgpn,øîà àcáæ øa éñBé éaømixeq`y `id dpynd zpeek ©¦¥©©§¨¨©
ycg zlik`a,øîBòä úàáä íãB÷miiw ycwnd ziay onfay itl ¤£¨©¨¤

xnerd z`ad zryn `l` ycg zlik`a mixzen oi`.
:epizpynn dpei iax ixac lr dywn `xnbda ïéøeñà ,ïðzzlik` §©£¦§

øBö÷ìå ,çñt éðôì Lãçdycgd d`eazd on.øîBòä éðôì,epiidc ¨¨¦§¥¤©§¦§¦§¥¨¤
dxivw xeqi`e xnerd mcew dlik` xeqi` z` dwlig dpyndy

.miwlg ipyl xnerl mcewàîìLazx`ean ef dwelg -ïàîì ¦§¨¨§©
øîàcycg zlik`a mixeq`y xaeqd ,`caf xa iqei iax zrcl - §¨©

,øîBòä úàáä íãB÷mixeq` oi`y dcen `ed dxivw oiprl la` ¤£¨©¨¤
e ,xnerd zxivw cr `l`eäì éðúå eäì áéøò à÷ àìc eðééä- ©§§Ÿ¨¨¦§§¨¥§

dxivwe dlik` xeqi` oic z` zepyl dpynd daxir `l jkitle
.mdipica md miwelgy itl ,cg`køîàc ïàîì àlàiax zrcl - ¤¨§©§¨©

dlik`a mixeq`y xaeqd ,dpei,øîBòä úøéö÷ íãB÷xg`l la` ¤§¦©¨¤
dlik` xeqi` oicy `vnp ,dycgd d`eazd zlik`a exzed dxivwd

,ok m`e ,dxivw xeqi` oicl deyeäðéðúéìå eäðéáøòéìdid - ¦¨§¦§§¦§¦§
dxivw xeqi` oice xnerd mcew dlik` xeqi` oic z` axrl dpynl

,jk zepyle ,xnerd mcew,çñtä éðôì øBö÷ìå Lãça ïéøeñà£¦¤¨¨§¦§¦§¥©¤©
xnerd zxivw cr `l` mixeq` mpi`y ,mpica md miey ixdy.

caf xa iqei iax ly mzwelgn z` `xnbd dpey ef `iyew zngne`
:xg` ote`a dpei iaxeàlàxnel jixv gxkdaøîzéà éà ,- ¤¨¦¦§©
,dxn`py ef zwelgnyøîzéà àôéqàdpynd ly `tiqd lr - ©¥¨¦§©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד כטק



xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc zegpn(iying meil)

déøãc äiLàé éaøì,elib oae execa didy -éòøkà áúéz àìC`l §©¦Ÿ¦¨§¨¥Ÿ¥¥©©§¨
,jilbx lr cenr `l` ,ayz(ïéúéðúî) àäì déì úLøôîc ãò©¦§¨§©¥§¨

[àúìéî],df xac yxtzy cr -äLøLäa øéznL øîBòì ïépî- ¦§¨¦©¦¨¤¤©¦§©§¨¨
.melk oiicr lcb `l m` elit` ,okl mcewn yxypy dn lk z`

:xfrl` iaxl diy`i iax l`yïìðî,z`f mircei oipn dz` l`ey - §¨¨
,xacd heyt ixdáéúëcxnerd zgpn iabl(ci a `xwie)aixwY m`e' ¦§¦§¦©§¦

mixEMA zgpn'dl,'áéáàmixeryd on d`iadl yiy ,epiidc ¦§©¦¦©¨¦
,mkxv lk elyazpyììkî åàì,mixacd jezn cenll oi` m`d - ¨¦§¨
áéáà åàìc àkéàczexzipd okxv lk elyazp `ly mixery yiy - §¦¨§¨¨¦

mcew rwxwa eyixydy mixery epiide ,xnerd ici lr dlik`a
.xnerd

:`xnbd dywnáéáà åàìc [àîìéãå]`l` o`kn cenll oi` `ny - §¦§¨§¨¨¦
,xnerd ici lr zexzipd okxv lk elyazp `l oiicry mixery yiy

LéìL ìéiòc íìBòìednc`a eyxzypy mixeryl dpeekd oi` j` - §¨§©¥§¦
m`e ,olecib yily ick egnv xaky mixeryl `l` ,llk elcb `le
dyxzypy d`eazd z` xizn xnerdy mircei ep` oi` oiicr ,ok

.yily d`iad `l oiicre dnc`a
:xg` ote`a `xnbd zyxtn ef `iyew zngne,ìàeîL øîà àlà¤¨¨©§¥

xnerd zxivw iabl xn`p(h fh mixac)Lîøç ìçäî'idc ,'dnTA,epi ¥¨¥¤§¥©¨¨
,lbna xnerd zxivw onfnììkî åàì,df `xwnn cenll oi` m`d - ¨¦§¨
Lîøç øa åàìc àkéàcxvwidl zeie`x opi` oiicry mixery yiy - §¦¨§¨©¤§¥

mcew rwxwa eyixydyk epiide ,xnerd ici lr zexzipd lbna
.xnerd

:`xnbd dywnLîøç øa åàìc [àîìéãå]o`kn cenll oi` `ny - §¦§¨§¨©¤§¥
lr zexzipd lbna dxivwl zeie`x opi` oiicry mixery yiy `l`

,xnerd iciúçL íìBòìeeyxzypy mixeryl dpeekd oi` j` - §¨©©
,'zgy'l eyrpe elcby mixeryl `l` ,llk elcb `le dnc`a
xnerdy mircei ep` oi` oiicre ,dnda lk`nl od zeie`xy ,epiidc

.dyxyd zryn xizn
:xg` ote`a `xnbd zx`an ef `iyew zngne,÷çöé éaø øîàxn`p ¨©©¦¦§¨

(my),'äî÷',dnew ilra mixeryn xnerd z` `iadl yiy ,epiidc ¨¨
ììkî åàì`ki`c ,aezkd ixac jezn cenll oi` m`d -øa åàìc ¨¦§¨§¨©

äî÷ici lr zexzipd oznew dgnv `l oiicry mixery yiy - ¨¨
.rwxwa ozyxyd zryn epiide ,xnerd

:`xnbd dywnäî÷ øa åàìc [àîìéãå]ixacn cenll oi` `ny - §¦§¨§¨©¨¨
ici lr zexzipd oznew dgnv `l oiicry mixery yiy `l` aezkd

,xnerdíâà íìBòìeegnv `l oiicry mixeryl dpeekd oi` j` - §¨£©
ozipy cr hrn egnvy epiidc ,'mb`' llkl eribdy el`l `l` ,llk
xizn xnerdy o`kn cenll oi` j` ,oxwir cvl oy`x z` sekl

.cala dyxyda
:xg` ote`a `xnbd zyxtn ef `iyew zngneà,àáø øîà àlxn`p ¤¨¨©¨¨

mgld izy iabl(fh bk zeny)LiUrn ixEMA xivTd bge'òøæz øLà §©©¨¦¦¥©£¤£¤¦§©
y df `xwnn cenll yie ,'dcVAäòéøæ úòMîly dyxyde ©¨¤¦§©§¦¨
.xnerd ici lr zxzip `id d`eazd

:`xnbd dywnéëä éà ,àáøì àtt áø déì øîàyiy ,jk m` - ¨©¥©¨¨§¨¨¦¨¦
c xnel oicd on did ,'rxfz xy`' zeaizd on df oic cenllìò óà©©

énð LéøLä àìc ábdzrixf zryn d`eazd z` xnerd xiziy - ©§Ÿ¦§¦©¦
.rwxwa dyixydy mcew s` ,ynn

:`xnbd zvxzndéì øîà,`tt axl `axéðãeñ,mkg cinlz - ¨©¥¨¦
áéúk 'äãNa'cenll yi jkitle ,'dcya rxfz xy`' aezka xn`p - §¨¤§¦

hlwp `edy dryn `l` rxfpd z` xizn xnerd oi`y o`kn
.dcya yxzyne

äðùî
oke ,xnerd mcew xevwl mda xzedy mipte` dnk zyxtn ef dpyn
miakrn mpi` j` ,dligzkl xnera bedpl yiy mipic dnk zx`an

.carica
ïéøöB÷,xnerd mcew xevwl xzen -ïéçìMä úéamiwyny dcy - §¦¥©§¨¦

,mc` icia dze`íé÷îòaLwnra z`vnpd,ïéLãBb àì ìáàla` - ¤¨£¨¦£¨Ÿ§¦
.xnerd mcew ,dxivwd xg`l [ixk-] yicb d`eazd on zeyrl oi`

éLðàxirdBçéøéeidïéøöB÷xnerl mcew mz`eaz z`ïBöøa ©§¥§¥§¦¦§
,íéîëçmdl eidy itl ,jk lr minkg mdilr ecitwd `l ,xnelk £¨¦

,wnra oiglyd zia zecyïéLãBâådxivwd xg`l mz`eaz z` eid §§¦
,íéîëç ïBöøa àlL`le dxivwd `l` mdl dxzed `l ixdy ¤Ÿ¦§£¨¦

,dyicbdåok it lr s`eçéî àìminkg.íãéa §Ÿ¦§¨¨
øöB÷dribdyk xnerd mcew ez`eaz z` mc`ìllk,úçLepiidc ¥¦©©

e ,ie`xk dlyazpy mcewìéëàîdpnn,äãeäé éaø øîà .äîäaì ©£¦©§¥¨¨©©¦§¨
éúîéà,ok zeyrl xzenìéçúnL ïîæaeznda jxevl xevwlãò ¥¨©¦§©¤©§¦©

LéìL àéáä àlL,dlecib yily ick d`eazd dgnv `lyk - ¤Ÿ¥¦§¦
ick dgnvy xg`l elit` xevwle jiyndl `ed i`yx dfk ote`ae

.dlecib yilyìéëàéå øBö÷é ,øîBà ïBòîL éaøezndalóà ©¦¦§¥¦§§©£¦©
,LéìL àéáäMîjxevl xevwle ligzdl s` mc` i`yx ,xnelk ¦¤¥¦§¦

lr dxivw mW oi`y itl ,yily d`eazd d`iady xg`l eznda¥
.dkxv lk dlyazp `ly d`eaz

ïéøöB÷åxnerd mcew d`eazúBòéèð éðtîznxeby wfid meyn - §§¦¦§¥§¦
d`eazd xevwl xzen oke ,dcy dze`ay oli`d zerihpl d`eazd

xnerd mcewìáàä úéa éðtîea jxal iept mewn didiy ick - ¦§¥¥¨¥¤
xevwl xzen oke ,mila` zkxaLøãnä úéa ìehéa éðtîdidiy - ¦§¥¦¥©¦§¨

el` mipte`a xvewyk mb j` ,micinlzd z` ea aiyedl iept mewn
úBëéøk ïúBà äNòé àìzeliag d`eazd zenel` z` xeywi `l - Ÿ©£¤¨§¦

,zeliagíéúáö ïçépî ìáàopi`yk d`eazd zenel` z` gipn - £¨©¦¨§¨¦
.zexeyw

:xnerd zgpna mipic dnk dpen dpyndúåöîzgpnàáì øîBòä ¦§©¨¤¨Ÿ
,äîwä ïîmyl dnway mileaiyd z` xevwl yi dligzkl ,epiidc ¦©¨¨

m`e ,xnerdàöî àì,dlek dxvwpy itl ,rwxwa zxaegnd d`eaz Ÿ¨¨
àéáéxnerd zgpn z`íéøîòä ïî.miyelzd ¨¦¦¨¢¨¦

Búåöîxnerd lyçlä ïî àáìn -m`e ,dgl d`eazàöî àì ¦§¨¨Ÿ¦©©Ÿ¨¨
dgl d`eazàéáéd on s` xnerd z`.Láé ¨¦¨¥

Búåöîxnerd lyøBö÷ìd`eazd,äìélam`e.øLk ,íBia øö÷ð ¦§¨¦§©©§¨¦§©©¨¥
äçBãåxnerd z`ad.úaMä úà §¨¤©©¨

àøîâ
zia xevwl xzeny xacd mrh x`al ick `ziixa d`ian `xnbd

:xnerd mcew miwnray oiglydáeúk ,øîBà ïéîéða éaø àéðz©§¨©¦¦§¨¦¥¨
øîBà ãçà(i bk `xwie),'øîBò úà íúàáäå døéö÷ úà ízøö÷e' ¤¨¥§©§¤¤§¦¨©£¥¤¤¤

,xnerd z`ad mcew s` d`eaz xevwl xzeny dfn rnyneáéúëe§¦
weqtd jynda,'ïäkä ìà íëøéö÷ úéLàø'xnerdy dfn rnyne ¥¦§¦§¤¤©Ÿ¥

,mixvwpd lkl oey`x zeidl jixvãöék àäef ixde ,xacd okzi ¨¥©
,oicd `ed jk `l` ,dxizqäzàL íB÷nîzeidl i`yxàéáîz` ¦¨¤©¨¥¦

,lrad zia dcyn oebk ,xnerd zgpnäzà éàzeidl i`yxøöB÷ ¦©¨¥
la` ,xnerd mcewzà éàL íB÷nîäzeidl i`yxàéáîzgpn z` ¦¨¤¦©¨¥¦

i`yx ,miwnray oiglyd zia dcyn oebk ,xnerdäzàzeidl ©¨
øöB÷.xnerd mcew ¥

:`ziixad ixac lr dywn `xnbdàîéàaeyiia xnel yi `ny - ¥¨
,xg` ote`a ze`xwnd oia dxizqdàéáî äzàL ïénîzgpn z` ¦¦¤©¨¥¦

,mixery epiidc ,xnerdäzà éàzeidl i`yxøöB÷,xnerd mcew ¦©¨¥
la`àéáî äzà éàL ïénîoinqek mihg ,epiidc ,xnerd zgpn z` ¦¦¤¦©¨¥¦

i`yx ,oetiye lrey zleaiyäzàzeidløöB÷.xnerd mcew ©¨¥
:`xnbd zvxznúøîà úéöî àì àeää,ok xnel leki dz` oi` - ©Ÿ¨¥¨§©

ïðçBé éaøcîopgei iax cnly dey dxifbd iptn -(:r lirl)zyxtdn ¦§©¦¨¨
dxivwd xeqi` jk ,obc ipin zyng lka zbdep dlgy myky ,dlg
zgpn z` mdn mi`ian oi`y mipina s`e ,mleka bdep xnerd mcew
ze`xwnd zxizq aeyiia xnel jixv gxkda jkitle ,xnerd

.'xvew dz` `ian dz` i`y mewnn'y
:dpyna epipyàlL ïéLãBâå íéîëç ïBöøa ïéøöB÷ Bçéøé éLðà©§¥§¥§¦¦§£¨¦§§¦¤Ÿ

ïBöøa['åëå] íéîëç.mcia egin `le ¦§£¨¦
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המשך בעמוד כיט

oifge` mipy` cenr `r sc ± oey`x wxtzereay

äéøãã äéùàé éáøì.`pz didy lecbd diy`i iax iwet`l ,elib oae execa didy -

äùøùäá øéúîùlcb `lc ab lr s`e ,xizn xner - xnerl mcew yixyd m`y -

.melkïìðî.dinza -áéáà áéúëãaia`d on :xn`wcn ,(a `xwie) "y`a ielw" -

.xnerd `adáéáà åàìã àëéàã ììëî`xw dihrnn `l `dc ,xner dil ixywe -

.dicegl xnerd z`adn `l`àîìã êéøô÷å
áéáà åàìã.yily `iady mlerle ,ixy -

ixy `l - yily d`iad `ly d`eaz la`

.ekxv lk lyean - "aia`" .xner dlììëî
ùîøç øá åàìã àëéàã`iad `ly ,epiide -

,`ed ynxg xa - yily `iad i`c .yily

`l` dihrn `l `dc ,xner dil ixye

.ynxgnùîøç øá åàìã àîìã êéøô÷å-

lk`nl ie`xe zgy xak `edc mlerle ,ixy

.ixy `l - dyxyd la` ,dndaäî÷-

."dnwa ynxg lgdn"åàìã àëéàã ììëî
äî÷.dyxyd epiide ,dnw el oi`y -íâà-

enk ,xwird cva ey`x sekl hrn dlcby

."ey`x oenb`k sekld" (gp ediryi)øùà
òøæúxy` jiyrn ixekia xivwd bge" -

.ixy drixf zryn - (bk zeny) "rxfz

.i`w xnerc drixf`e ,aizk mgld izyae

ycwnl exy `l mgld izycd`eaz `l`

mgld izy exy - heicdl xner exyc

.ycwnléðãåñmy lr ,minkg icinlz -

`pyil .(dk mildz) "ei`xil 'd ceq"

opixn`ck ,ded `xky inx `tt ax :`pixg`

`l ,`xky i`nxc e`l i` :(`,biw) migqta

:mzd opixn`ck ,ixwin "ipceq"e .ixzri`

i`n`e .hedx `pceq ia` - jflke`a ixnz

"`pceq" dil exw?zxyrny ,d`p ceq

.micqg zelinbeáéúë äãùá`diy cr -

.dcya yxype hlwpäðùîúéá ïéøöå÷
íé÷îòáù ïéçìùä.xdn miciqtny iptn -

.dxivwa xeqi` oi`e ,od zerxc :cereøúåî
úçù øåö÷ìlik`dl xnerl mcew -

.ezndalìéçúäù ïîæá éúîéàdxvewl -

xvew - yily d`iad `ly cr dnda jxevl

.yily d`iadyn s`øåö÷é óàligzi -

.yily d`iadyn ezndal lik`ie xevwl

úåòéèðä éðôî ïéøöå÷itl ,ecqti `ly -

,xnerl die`x dpi` d`eaz dze`y

:(`,dt zegpn) "zepaxwd lk" wxt opixn`ck

dcyn `le oiglyd zian `l oi`ian oi`

dz` i`y mewnn :oizrnya opixn`e .oli`d

iptn :`pixg` `pyil .xvew dz` - `ian

hwp ikdle .mi`lk meyn - zerihpd

minrt ,`zlinc `gxe` meyn - "zerihp"

xg`e ,zerihp my oi`e d`eaz rxef mc`y

.mi`lk meyn mirxfd z` xevwl jixve ,odil`n zerihp my zeler onfìáàä úéá éðôîå`nw wxta xn`ck ,dagx zkxa jxal dagxa ayil iept mewn mdl oi`y -

.'ek "mirbeind epig`" :(a,g) zeaezkcùøãîä úéá éðôîå.edpip devn xivw ipdc ,micinlzl ayil mewn oi`y -zekixk.mixeyw minel` =íéúåáöoixewy ,xeyiw `la -

.y"liaiiäî÷ä ïî."dnwa ynxg lgdn" :(fh mixac) aizkck ,dnyl dxivw `dzy -àöî àì.lkd xvwp xaky -çìä ïî.lne jx - "lnxk" (bk `xwie) aizkc -

äìéìá øåö÷ì.oiwxit yixa xn`ck -àøîâ('åâå) øîåò úà íúàáäå äøéö÷ úà íúøö÷å- "mkxivw ziy`x" aizke ,xnerd z`ad mcew xevwl lekiy :rnync -

.zexivwd lkl ziy`x `dzy :rnyncàéáäì ìåëé äúàù íå÷îî.xner -øöå÷ äúà éà.xnerl mcew -øöå÷ äúà [àéáî äúà] éàù ïéîî àîéàåoinqeke oihg -

.mdn `a xnerd oi` ixdy ,xnerl mcew xevwl xzeny ,oetiye lrey zleayeïðçåé éáøãî.dlgn "ziy`x" `iz` :lirl xn`c -åçéîã àðùéì è÷ðã äéì úòîù ïàî
åçéî àìå."minkg mcia egin `le" oizipzna ipzwck -àéä äãåäé éáø.onwl yxtnck -íåéä ìë íéì÷ã ïéáéëøîdaeyg dk`ln e`l :ixaqc ,oqipa xyr drax` ly -

.`idòîù úà ïéëøåëå.daizl daiz oia geix ozil oiwiqtn eid `le ,"l`xyi rny" mixne` eidy :"ebdpy mewn"a migqta yxtn -'åë øîåòä éðôìxn`c ab lr s`e -

.dcwxde ilwe dpighe dxivwa ,`aeh dia wiqrc `ed mzd - dipin lkinl iz` `nlc xfbc ,minkg oevxa `ly ilwe gnw oi`ln milyexi iwey oi`ven :(a,fq) lirl xi`n iax

`ciqtc egixi iyp` la` ,ded `ciqt mewna `ly :cereiax dcen - edl opixy dcegl dxivwe ,`ki`.dyicb ixy `lcn ,rcz .`ed minkg oevxac xi`n
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ïéøöå÷.lirl izyxit Ð oiglyd ziaïéáéëøîmewn" wxta Ð meid lk milwc

mzdc :dnize .`zaewp eba `xkic `xtek igpnc :yxtn (`,ep migqt) "ebdpy

qxhpewa yxite ,uw ipgqipca :ziriaya `ziiptk uw irli` iax iab opixn` (`,bp) lirl

la` ,zeawpd md Ð ipgqipc :`kti` d`xp jkl !zexit oi`yep oi`y ,mixkf milwc :my

jxra yxit jexrae .zexit miyer mixkfd

,miphw mixnzd md Ð ipgqipc :"ogqip"

,mixn oiyrp oilicbyke ,oiwezn md ozephway

.(a,dk) oilegc `nw wxt seqc mixn micwy oirk

milwc oiaikxne .ecqtei ot ,ovvewl xzen jkle

mie`zny zeawp milwc mdy :jexra yxit Ð

oikxeke xkf oi`iany cr ,eizexit xiyne xkfl

,milwc `wec `nye .eizexit oixnzyne ,ea

ef xnz dn :yxcna xn`c .xzei ca`il migepc

zeyrl de`z mdl yi l`xyi s` ,de`z dl yi

dyrn :egixi lwca xn`e .minyay mdia` oevx

milwcl :mdl xn` ,cg` lwc d`xy cg`a

cg` lwcn xegii `iade .de`zn egixiay

.dligzak zexit orhe ,ea aikxde ,egixin

ïéëøåëå"ebdpy mewn" wxta Ð rny z`

xn` ,icar ikid yxtn (`,ep migqt)

d`xpe .miwiqtn eid `le :l`eny xn` dcedi ax

,myl "l`xyi" oia oiwiqtn eid `lc :yxtl

z` rnyiy l`xyil xne`k d`xp `di `ly

'd ik l`xyi rny :epiid `xwc dihyte ,myd

eid `ly :opixn` inlyexiae .cg` 'd epidl`

`ly :xne`y in yie .daizl daiz oia oiwiqtn

."jexa"l "cg`" oia oiwiqtn eid

ïéøöå÷åoda aezky mixtq yi Ð xnerd iptl

,"oiycebe oixvew" xi`n iax ixaca

`zpz "minkg oevxa `ly"ae .`ztqeza oke
oipzepe
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áúéz àì :déøãc äiLàé éaøìéòøkàCzLøôîc ãò , §©¦Ÿ¦¨§¨¥¨¥©©§¨©¦©¦§¨©§§
øîBòì ïépî ,ïéúéðúî àäì déìøéznLäLøLäa?ïìðî ? ¥§¨©§¦¦¦©¦¨¤¤©¦§©§¨¨§¨©

åàìc ."áéáà" åàìc àkéàc ììkî åàì ,"áéáà" :áéúëc¦§¦¨¦¨¦§¨§¦¨§¨¨¦§¨
:ìàeîL øîà àlà !LéìL ìééòc íìBòìe ,"áéáà"¨¦§¨§¨¥§¦¤¨£©§¥
.Lîøç øa åàìc àkéàc ììkî åàì ,"Lîøç ìçäî"¥¨¥¤§¥¨¦§¨§¦¨§¨©¤§¥
,"äî÷" :÷çöé éaø øîà !úçL íìBòìe ,Lîøç øa åàìc§¨©¤§¥§¨©©£©©¦¦§¨¨¨
!íâà íìBòìe ,äî÷ øa åàìc .äî÷ øa åàìc ììkî åàì̈¦§¨§¨©¨¨§¨©¨¨§¨£¨
déì øîà .äòéøæ úòMî ,"òøæz øLà" :àáø øîà àlà¤¨£©¨¨£¤¦§©¦§©§¦¨£©¥
!éîð LéøLä àìc áb ìò óà ,éëä éà :àáøì àtt áø©©¨§¨¨¦¨¦©©©§¨¦§¦©¦

éðãeñ :déì øîà.áéúk "äãOa" ,äðùîúéa ïéøöB÷ £©¥§¦©¨¤§¦§¦¥
ïéçìMäíé÷îòaLïéøöB÷ Bçéøé éLðà .ïéLãBb àì ìáà , ©§¨¦¤©£¨¦£¨Ÿ§¦©§¥§¦§¦

,íéîëç ïBöøaïéLãBâåeçéî àìå ,íéîëç ïBöøa àlL ¦§£¨¦§§¦¤Ÿ¦§£¨¦§Ÿ¦
øöB÷ .íãéa:äãeäé éaø øîà .äîäaì ìéëàî ,úçMì §¨¨¥©©©©£¦©§¥¨¨©©¦§¨
ïîæa ?éúîéàìéçúnLïBòîL éaø .LéìL àéáä àlL ãò ¥¨©¦§©¤©§¦©¤Ÿ¥¦§¦©¦¦§
øBö÷é :øîBàìéëàéåóààéáäMîïéøöB÷å .LéìLéðtî ¥¦§§©£¦©¦¤¥¦§¦§§¦¦§¥

àì .Løãnä úéa ìehéa éðtî ,ìáàä úéa éðtî ,úBòéèð§¦¦§¥¥¨¥¤¦§¥¦¥©¦§¨Ÿ
øîBòä úåöî .íéúáö ïéçépî ìáà ,úBëéøk ïúBà äNòé©£¤¨§¦£¨©¦¦§¨¦¦§©¨¤

àöî àì ,äîwä ïî àáì¯ïî àéáéíéøîòäàáì Búåöî . ¨Ÿ¦©¨¨Ÿ¨¨¨¦¦¨¢¨¦¦§¨¨Ÿ
ïîçläàöî àì ,¯,äìéla øBö÷ì Búåöî .Láé àéáé ¦©©Ÿ¨¨¨¦¨¥¦§¨¦§©©§¨

íBia øö÷ð¯.úaMä úà äçBãå .øLkàøîâéaø :àéðz ¦§¨©¨¥§¤¤©©¨©§¨©¦
" øîBà ãçà áeúk ,øîBà ïéîéðaízøö÷edøéö÷ úà ¦§¨¦¥¨¤¨¥§©§¤¤§¦¨

íúàáäåàéáî äzàL íB÷nî ?ãöék àä ,"ïäkä ìà íëøéö÷ úéLàø" áéúëe ,"øîò úà¯éà ©£¥¤¤Ÿ¤§¦¥¦§¦§¤¤©Ÿ¥¨¥©¦¨¤©¨¥¦¦
àéáî äzà éàL íB÷nî ,øöB÷ äzà¯.øöB÷ äzà¯àéáî äzàL ïénî :àîéà¯,øöB÷ äzà éà ©¨¥¦¨¤¦©¨¥¦©¨¥¥¨¦¦¤©¨¥¦¦©¨¥

àéáî äzà éàL ïénî¯!øöB÷ äzà¯ïéøöB÷ Bçéøé éLðà" .ïðçBé éaøcî ,zøîà úéöî àì àeää ¦¦¤¦©¨¥¦©¨¥©Ÿ¨¥¨§©§¦§©¦¨¨©§¥§¦§¦
åëå "íéîëç ïBöøa àlL ïéLãBâå íéîëç ïBöøa?"eçéî àì"å "eçéî" øîàc déì zòîL ïàî .' ¦§£¨¦§§¦¤Ÿ¦§£¨¦©¨§©§¥©£©¦§Ÿ¦

íéøác äML :àéðz àäå ?éàåä íéîëç ïBöøa Bçéøé éLðàc äøéö÷ :äãeäé éaø øáñå ,äãeäé éaø©¦§¨§¨©©¦§¨§¦¨§©§¥§¦¦§£¨¦£©§¨©§¨¦¨§¨¦
ìL ,Bçéøé éLðà eNòìLe íéîëç ïBöøa äLelàå .íéîëç ïBöøa àlL äLïBöøaL:íéîëç ¨©§¥§¦§¨¦§£¨¦§¨¤Ÿ¦§£¨¦§¥¤¦§£¨¦

ïBöøa àlL elàå .íéîëç ïBöøa øîBòä éðôì ïéøöB÷å ,òîL úà ïéëøBëå ,íBiä ìk íéì÷c ïéáékøî©§¦¦§¨¦¨©§§¦¤§©§§¦¦§¥¨¤¦§£¨¦§¥¤Ÿ¦§
,øîBòä éðôì ïéLãBb :íéîëçïéøézîeúBiæîb,äî÷L ìLå áeøç ìL Lc÷ä ìLïéöøBôeúBöøt £¨¦§¦¦§¥¨¤©¦¦©§¦¤¤§¥¤¨§¤¦§¨§¦§¨

ïäéúBpâaïäéúBñcøôáeúBúaLa úøBvá éðLa íéiðòì øLð ìéëàäìíéîéáeéaø éøác ,íéáBè §¦¥¤§©§§¥¤§©£¦¤¤©£¦¦¦§¥©¤§©¨§¨¦¦¦§¥©¦
elàå elà àlà !ïk ïéNBò íãà ìk eäé ,ïéNBò ïä íéîëç ïBöøa íà :äãeäé éaø Bì øîà .øéàî¥¦¨©©¦§¨¦¦§£¨¦¥¦§¨¨¨¦¥¤¨¥§¥

ìL ìòå ,íéîëç ïBöøa àlLìL ìòå íãéa eçéî äL:íãéa eçéî àlL elàå .íãéa eçéî àì äL ¤Ÿ¦§£¨¦§©§¨¦§¨¨§©§¨Ÿ¦§¨¨§¥¤Ÿ¦§¨¨
elàå .øîBòä éðôì ïéLãBâå ïéøöB÷å ,òîL úà ïéëøBëå ,íBiä ìk íéì÷c ïéáékøî:íãéa eçénL ©§¦¦§¨¦¨©§§¦¤§©§§¦§§¦¦§¥¨¤§¥¤¦§¨¨

ïéøéúî

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



קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc zegpn(iying meil)

déøãc äiLàé éaøì,elib oae execa didy -éòøkà áúéz àìC`l §©¦Ÿ¦¨§¨¥Ÿ¥¥©©§¨
,jilbx lr cenr `l` ,ayz(ïéúéðúî) àäì déì úLøôîc ãò©¦§¨§©¥§¨

[àúìéî],df xac yxtzy cr -äLøLäa øéznL øîBòì ïépî- ¦§¨¦©¦¨¤¤©¦§©§¨¨
.melk oiicr lcb `l m` elit` ,okl mcewn yxypy dn lk z`

:xfrl` iaxl diy`i iax l`yïìðî,z`f mircei oipn dz` l`ey - §¨¨
,xacd heyt ixdáéúëcxnerd zgpn iabl(ci a `xwie)aixwY m`e' ¦§¦§¦©§¦

mixEMA zgpn'dl,'áéáàmixeryd on d`iadl yiy ,epiidc ¦§©¦¦©¨¦
,mkxv lk elyazpyììkî åàì,mixacd jezn cenll oi` m`d - ¨¦§¨
áéáà åàìc àkéàczexzipd okxv lk elyazp `ly mixery yiy - §¦¨§¨¨¦

mcew rwxwa eyixydy mixery epiide ,xnerd ici lr dlik`a
.xnerd

:`xnbd dywnáéáà åàìc [àîìéãå]`l` o`kn cenll oi` `ny - §¦§¨§¨¨¦
,xnerd ici lr zexzipd okxv lk elyazp `l oiicry mixery yiy

LéìL ìéiòc íìBòìednc`a eyxzypy mixeryl dpeekd oi` j` - §¨§©¥§¦
m`e ,olecib yily ick egnv xaky mixeryl `l` ,llk elcb `le
dyxzypy d`eazd z` xizn xnerdy mircei ep` oi` oiicr ,ok

.yily d`iad `l oiicre dnc`a
:xg` ote`a `xnbd zyxtn ef `iyew zngne,ìàeîL øîà àlà¤¨¨©§¥

xnerd zxivw iabl xn`p(h fh mixac)Lîøç ìçäî'idc ,'dnTA,epi ¥¨¥¤§¥©¨¨
,lbna xnerd zxivw onfnììkî åàì,df `xwnn cenll oi` m`d - ¨¦§¨
Lîøç øa åàìc àkéàcxvwidl zeie`x opi` oiicry mixery yiy - §¦¨§¨©¤§¥

mcew rwxwa eyixydyk epiide ,xnerd ici lr zexzipd lbna
.xnerd

:`xnbd dywnLîøç øa åàìc [àîìéãå]o`kn cenll oi` `ny - §¦§¨§¨©¤§¥
lr zexzipd lbna dxivwl zeie`x opi` oiicry mixery yiy `l`

,xnerd iciúçL íìBòìeeyxzypy mixeryl dpeekd oi` j` - §¨©©
,'zgy'l eyrpe elcby mixeryl `l` ,llk elcb `le dnc`a
xnerdy mircei ep` oi` oiicre ,dnda lk`nl od zeie`xy ,epiidc

.dyxyd zryn xizn
:xg` ote`a `xnbd zx`an ef `iyew zngne,÷çöé éaø øîàxn`p ¨©©¦¦§¨

(my),'äî÷',dnew ilra mixeryn xnerd z` `iadl yiy ,epiidc ¨¨
ììkî åàì`ki`c ,aezkd ixac jezn cenll oi` m`d -øa åàìc ¨¦§¨§¨©

äî÷ici lr zexzipd oznew dgnv `l oiicry mixery yiy - ¨¨
.rwxwa ozyxyd zryn epiide ,xnerd

:`xnbd dywnäî÷ øa åàìc [àîìéãå]ixacn cenll oi` `ny - §¦§¨§¨©¨¨
ici lr zexzipd oznew dgnv `l oiicry mixery yiy `l` aezkd

,xnerdíâà íìBòìeegnv `l oiicry mixeryl dpeekd oi` j` - §¨£©
ozipy cr hrn egnvy epiidc ,'mb`' llkl eribdy el`l `l` ,llk
xizn xnerdy o`kn cenll oi` j` ,oxwir cvl oy`x z` sekl

.cala dyxyda
:xg` ote`a `xnbd zyxtn ef `iyew zngneà,àáø øîà àlxn`p ¤¨¨©¨¨

mgld izy iabl(fh bk zeny)LiUrn ixEMA xivTd bge'òøæz øLà §©©¨¦¦¥©£¤£¤¦§©
y df `xwnn cenll yie ,'dcVAäòéøæ úòMîly dyxyde ©¨¤¦§©§¦¨
.xnerd ici lr zxzip `id d`eazd

:`xnbd dywnéëä éà ,àáøì àtt áø déì øîàyiy ,jk m` - ¨©¥©¨¨§¨¨¦¨¦
c xnel oicd on did ,'rxfz xy`' zeaizd on df oic cenllìò óà©©

énð LéøLä àìc ábdzrixf zryn d`eazd z` xnerd xiziy - ©§Ÿ¦§¦©¦
.rwxwa dyixydy mcew s` ,ynn

:`xnbd zvxzndéì øîà,`tt axl `axéðãeñ,mkg cinlz - ¨©¥¨¦
áéúk 'äãNa'cenll yi jkitle ,'dcya rxfz xy`' aezka xn`p - §¨¤§¦

hlwp `edy dryn `l` rxfpd z` xizn xnerd oi`y o`kn
.dcya yxzyne

äðùî
oke ,xnerd mcew xevwl mda xzedy mipte` dnk zyxtn ef dpyn
miakrn mpi` j` ,dligzkl xnera bedpl yiy mipic dnk zx`an

.carica
ïéøöB÷,xnerd mcew xevwl xzen -ïéçìMä úéamiwyny dcy - §¦¥©§¨¦

,mc` icia dze`íé÷îòaLwnra z`vnpd,ïéLãBb àì ìáàla` - ¤¨£¨¦£¨Ÿ§¦
.xnerd mcew ,dxivwd xg`l [ixk-] yicb d`eazd on zeyrl oi`

éLðàxirdBçéøéeidïéøöB÷xnerl mcew mz`eaz z`ïBöøa ©§¥§¥§¦¦§
,íéîëçmdl eidy itl ,jk lr minkg mdilr ecitwd `l ,xnelk £¨¦

,wnra oiglyd zia zecyïéLãBâådxivwd xg`l mz`eaz z` eid §§¦
,íéîëç ïBöøa àlL`le dxivwd `l` mdl dxzed `l ixdy ¤Ÿ¦§£¨¦

,dyicbdåok it lr s`eçéî àìminkg.íãéa §Ÿ¦§¨¨
øöB÷dribdyk xnerd mcew ez`eaz z` mc`ìllk,úçLepiidc ¥¦©©

e ,ie`xk dlyazpy mcewìéëàîdpnn,äãeäé éaø øîà .äîäaì ©£¦©§¥¨¨©©¦§¨
éúîéà,ok zeyrl xzenìéçúnL ïîæaeznda jxevl xevwlãò ¥¨©¦§©¤©§¦©

LéìL àéáä àlL,dlecib yily ick d`eazd dgnv `lyk - ¤Ÿ¥¦§¦
ick dgnvy xg`l elit` xevwle jiyndl `ed i`yx dfk ote`ae

.dlecib yilyìéëàéå øBö÷é ,øîBà ïBòîL éaøezndalóà ©¦¦§¥¦§§©£¦©
,LéìL àéáäMîjxevl xevwle ligzdl s` mc` i`yx ,xnelk ¦¤¥¦§¦

lr dxivw mW oi`y itl ,yily d`eazd d`iady xg`l eznda¥
.dkxv lk dlyazp `ly d`eaz

ïéøöB÷åxnerd mcew d`eazúBòéèð éðtîznxeby wfid meyn - §§¦¦§¥§¦
d`eazd xevwl xzen oke ,dcy dze`ay oli`d zerihpl d`eazd

xnerd mcewìáàä úéa éðtîea jxal iept mewn didiy ick - ¦§¥¥¨¥¤
xevwl xzen oke ,mila` zkxaLøãnä úéa ìehéa éðtîdidiy - ¦§¥¦¥©¦§¨

el` mipte`a xvewyk mb j` ,micinlzd z` ea aiyedl iept mewn
úBëéøk ïúBà äNòé àìzeliag d`eazd zenel` z` xeywi `l - Ÿ©£¤¨§¦

,zeliagíéúáö ïçépî ìáàopi`yk d`eazd zenel` z` gipn - £¨©¦¨§¨¦
.zexeyw

:xnerd zgpna mipic dnk dpen dpyndúåöîzgpnàáì øîBòä ¦§©¨¤¨Ÿ
,äîwä ïîmyl dnway mileaiyd z` xevwl yi dligzkl ,epiidc ¦©¨¨

m`e ,xnerdàöî àì,dlek dxvwpy itl ,rwxwa zxaegnd d`eaz Ÿ¨¨
àéáéxnerd zgpn z`íéøîòä ïî.miyelzd ¨¦¦¨¢¨¦

Búåöîxnerd lyçlä ïî àáìn -m`e ,dgl d`eazàöî àì ¦§¨¨Ÿ¦©©Ÿ¨¨
dgl d`eazàéáéd on s` xnerd z`.Láé ¨¦¨¥

Búåöîxnerd lyøBö÷ìd`eazd,äìélam`e.øLk ,íBia øö÷ð ¦§¨¦§©©§¨¦§©©¨¥
äçBãåxnerd z`ad.úaMä úà §¨¤©©¨

àøîâ
zia xevwl xzeny xacd mrh x`al ick `ziixa d`ian `xnbd

:xnerd mcew miwnray oiglydáeúk ,øîBà ïéîéða éaø àéðz©§¨©¦¦§¨¦¥¨
øîBà ãçà(i bk `xwie),'øîBò úà íúàáäå døéö÷ úà ízøö÷e' ¤¨¥§©§¤¤§¦¨©£¥¤¤¤

,xnerd z`ad mcew s` d`eaz xevwl xzeny dfn rnyneáéúëe§¦
weqtd jynda,'ïäkä ìà íëøéö÷ úéLàø'xnerdy dfn rnyne ¥¦§¦§¤¤©Ÿ¥

,mixvwpd lkl oey`x zeidl jixvãöék àäef ixde ,xacd okzi ¨¥©
,oicd `ed jk `l` ,dxizqäzàL íB÷nîzeidl i`yxàéáîz` ¦¨¤©¨¥¦

,lrad zia dcyn oebk ,xnerd zgpnäzà éàzeidl i`yxøöB÷ ¦©¨¥
la` ,xnerd mcewzà éàL íB÷nîäzeidl i`yxàéáîzgpn z` ¦¨¤¦©¨¥¦

i`yx ,miwnray oiglyd zia dcyn oebk ,xnerdäzàzeidl ©¨
øöB÷.xnerd mcew ¥

:`ziixad ixac lr dywn `xnbdàîéàaeyiia xnel yi `ny - ¥¨
,xg` ote`a ze`xwnd oia dxizqdàéáî äzàL ïénîzgpn z` ¦¦¤©¨¥¦

,mixery epiidc ,xnerdäzà éàzeidl i`yxøöB÷,xnerd mcew ¦©¨¥
la`àéáî äzà éàL ïénîoinqek mihg ,epiidc ,xnerd zgpn z` ¦¦¤¦©¨¥¦

i`yx ,oetiye lrey zleaiyäzàzeidløöB÷.xnerd mcew ©¨¥
:`xnbd zvxznúøîà úéöî àì àeää,ok xnel leki dz` oi` - ©Ÿ¨¥¨§©

ïðçBé éaøcîopgei iax cnly dey dxifbd iptn -(:r lirl)zyxtdn ¦§©¦¨¨
dxivwd xeqi` jk ,obc ipin zyng lka zbdep dlgy myky ,dlg
zgpn z` mdn mi`ian oi`y mipina s`e ,mleka bdep xnerd mcew
ze`xwnd zxizq aeyiia xnel jixv gxkda jkitle ,xnerd

.'xvew dz` `ian dz` i`y mewnn'y
:dpyna epipyàlL ïéLãBâå íéîëç ïBöøa ïéøöB÷ Bçéøé éLðà©§¥§¥§¦¦§£¨¦§§¦¤Ÿ

ïBöøa['åëå] íéîëç.mcia egin `le ¦§£¨¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

מנחות. פרק ששי - רבי ישמעאל דף עא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

oifge` mipy` cenr `r sc ± oey`x wxtzereay

äéøãã äéùàé éáøì.`pz didy lecbd diy`i iax iwet`l ,elib oae execa didy -

äùøùäá øéúîùlcb `lc ab lr s`e ,xizn xner - xnerl mcew yixyd m`y -

.melkïìðî.dinza -áéáà áéúëãaia`d on :xn`wcn ,(a `xwie) "y`a ielw" -

.xnerd `adáéáà åàìã àëéàã ììëî`xw dihrnn `l `dc ,xner dil ixywe -

.dicegl xnerd z`adn `l`àîìã êéøô÷å
áéáà åàìã.yily `iady mlerle ,ixy -

ixy `l - yily d`iad `ly d`eaz la`

.ekxv lk lyean - "aia`" .xner dlììëî
ùîøç øá åàìã àëéàã`iad `ly ,epiide -

,`ed ynxg xa - yily `iad i`c .yily

`l` dihrn `l `dc ,xner dil ixye

.ynxgnùîøç øá åàìã àîìã êéøô÷å-

lk`nl ie`xe zgy xak `edc mlerle ,ixy

.ixy `l - dyxyd la` ,dndaäî÷-

."dnwa ynxg lgdn"åàìã àëéàã ììëî
äî÷.dyxyd epiide ,dnw el oi`y -íâà-

enk ,xwird cva ey`x sekl hrn dlcby

."ey`x oenb`k sekld" (gp ediryi)øùà
òøæúxy` jiyrn ixekia xivwd bge" -

.ixy drixf zryn - (bk zeny) "rxfz

.i`w xnerc drixf`e ,aizk mgld izyae

ycwnl exy `l mgld izycd`eaz `l`

mgld izy exy - heicdl xner exyc

.ycwnléðãåñmy lr ,minkg icinlz -

`pyil .(dk mildz) "ei`xil 'd ceq"

opixn`ck ,ded `xky inx `tt ax :`pixg`

`l ,`xky i`nxc e`l i` :(`,biw) migqta

:mzd opixn`ck ,ixwin "ipceq"e .ixzri`

i`n`e .hedx `pceq ia` - jflke`a ixnz

"`pceq" dil exw?zxyrny ,d`p ceq

.micqg zelinbeáéúë äãùá`diy cr -

.dcya yxype hlwpäðùîúéá ïéøöå÷
íé÷îòáù ïéçìùä.xdn miciqtny iptn -

.dxivwa xeqi` oi`e ,od zerxc :cereøúåî
úçù øåö÷ìlik`dl xnerl mcew -

.ezndalìéçúäù ïîæá éúîéàdxvewl -

xvew - yily d`iad `ly cr dnda jxevl

.yily d`iadyn s`øåö÷é óàligzi -

.yily d`iadyn ezndal lik`ie xevwl

úåòéèðä éðôî ïéøöå÷itl ,ecqti `ly -

,xnerl die`x dpi` d`eaz dze`y

:(`,dt zegpn) "zepaxwd lk" wxt opixn`ck

dcyn `le oiglyd zian `l oi`ian oi`

dz` i`y mewnn :oizrnya opixn`e .oli`d

iptn :`pixg` `pyil .xvew dz` - `ian

hwp ikdle .mi`lk meyn - zerihpd

minrt ,`zlinc `gxe` meyn - "zerihp"

xg`e ,zerihp my oi`e d`eaz rxef mc`y

.mi`lk meyn mirxfd z` xevwl jixve ,odil`n zerihp my zeler onfìáàä úéá éðôîå`nw wxta xn`ck ,dagx zkxa jxal dagxa ayil iept mewn mdl oi`y -

.'ek "mirbeind epig`" :(a,g) zeaezkcùøãîä úéá éðôîå.edpip devn xivw ipdc ,micinlzl ayil mewn oi`y -zekixk.mixeyw minel` =íéúåáöoixewy ,xeyiw `la -

.y"liaiiäî÷ä ïî."dnwa ynxg lgdn" :(fh mixac) aizkck ,dnyl dxivw `dzy -àöî àì.lkd xvwp xaky -çìä ïî.lne jx - "lnxk" (bk `xwie) aizkc -

äìéìá øåö÷ì.oiwxit yixa xn`ck -àøîâ('åâå) øîåò úà íúàáäå äøéö÷ úà íúøö÷å- "mkxivw ziy`x" aizke ,xnerd z`ad mcew xevwl lekiy :rnync -

.zexivwd lkl ziy`x `dzy :rnyncàéáäì ìåëé äúàù íå÷îî.xner -øöå÷ äúà éà.xnerl mcew -øöå÷ äúà [àéáî äúà] éàù ïéîî àîéàåoinqeke oihg -

.mdn `a xnerd oi` ixdy ,xnerl mcew xevwl xzeny ,oetiye lrey zleayeïðçåé éáøãî.dlgn "ziy`x" `iz` :lirl xn`c -åçéîã àðùéì è÷ðã äéì úòîù ïàî
åçéî àìå."minkg mcia egin `le" oizipzna ipzwck -àéä äãåäé éáø.onwl yxtnck -íåéä ìë íéì÷ã ïéáéëøîdaeyg dk`ln e`l :ixaqc ,oqipa xyr drax` ly -

.`idòîù úà ïéëøåëå.daizl daiz oia geix ozil oiwiqtn eid `le ,"l`xyi rny" mixne` eidy :"ebdpy mewn"a migqta yxtn -'åë øîåòä éðôìxn`c ab lr s`e -

.dcwxde ilwe dpighe dxivwa ,`aeh dia wiqrc `ed mzd - dipin lkinl iz` `nlc xfbc ,minkg oevxa `ly ilwe gnw oi`ln milyexi iwey oi`ven :(a,fq) lirl xi`n iax

`ciqtc egixi iyp` la` ,ded `ciqt mewna `ly :cereiax dcen - edl opixy dcegl dxivwe ,`ki`.dyicb ixy `lcn ,rcz .`ed minkg oevxac xi`n
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ïéøöå÷.lirl izyxit Ð oiglyd ziaïéáéëøîmewn" wxta Ð meid lk milwc

mzdc :dnize .`zaewp eba `xkic `xtek igpnc :yxtn (`,ep migqt) "ebdpy

qxhpewa yxite ,uw ipgqipca :ziriaya `ziiptk uw irli` iax iab opixn` (`,bp) lirl

la` ,zeawpd md Ð ipgqipc :`kti` d`xp jkl !zexit oi`yep oi`y ,mixkf milwc :my

jxra yxit jexrae .zexit miyer mixkfd

,miphw mixnzd md Ð ipgqipc :"ogqip"

,mixn oiyrp oilicbyke ,oiwezn md ozephway

.(a,dk) oilegc `nw wxt seqc mixn micwy oirk

milwc oiaikxne .ecqtei ot ,ovvewl xzen jkle

mie`zny zeawp milwc mdy :jexra yxit Ð

oikxeke xkf oi`iany cr ,eizexit xiyne xkfl

,milwc `wec `nye .eizexit oixnzyne ,ea

ef xnz dn :yxcna xn`c .xzei ca`il migepc

zeyrl de`z mdl yi l`xyi s` ,de`z dl yi

dyrn :egixi lwca xn`e .minyay mdia` oevx

milwcl :mdl xn` ,cg` lwc d`xy cg`a

cg` lwcn xegii `iade .de`zn egixiay

.dligzak zexit orhe ,ea aikxde ,egixin

ïéëøåëå"ebdpy mewn" wxta Ð rny z`

xn` ,icar ikid yxtn (`,ep migqt)

d`xpe .miwiqtn eid `le :l`eny xn` dcedi ax

,myl "l`xyi" oia oiwiqtn eid `lc :yxtl

z` rnyiy l`xyil xne`k d`xp `di `ly

'd ik l`xyi rny :epiid `xwc dihyte ,myd

eid `ly :opixn` inlyexiae .cg` 'd epidl`

`ly :xne`y in yie .daizl daiz oia oiwiqtn

."jexa"l "cg`" oia oiwiqtn eid

ïéøöå÷åoda aezky mixtq yi Ð xnerd iptl

,"oiycebe oixvew" xi`n iax ixaca

`zpz "minkg oevxa `ly"ae .`ztqeza oke
oipzepe
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øîBòì ïépî ,ïéúéðúî àäì déìøéznLäLøLäa?ïìðî ? ¥§¨©§¦¦¦©¦¨¤¤©¦§©§¨¨§¨©

åàìc ."áéáà" åàìc àkéàc ììkî åàì ,"áéáà" :áéúëc¦§¦¨¦¨¦§¨§¦¨§¨¨¦§¨
:ìàeîL øîà àlà !LéìL ìééòc íìBòìe ,"áéáà"¨¦§¨§¨¥§¦¤¨£©§¥
.Lîøç øa åàìc àkéàc ììkî åàì ,"Lîøç ìçäî"¥¨¥¤§¥¨¦§¨§¦¨§¨©¤§¥
,"äî÷" :÷çöé éaø øîà !úçL íìBòìe ,Lîøç øa åàìc§¨©¤§¥§¨©©£©©¦¦§¨¨¨
!íâà íìBòìe ,äî÷ øa åàìc .äî÷ øa åàìc ììkî åàì̈¦§¨§¨©¨¨§¨©¨¨§¨£¨
déì øîà .äòéøæ úòMî ,"òøæz øLà" :àáø øîà àlà¤¨£©¨¨£¤¦§©¦§©§¦¨£©¥
!éîð LéøLä àìc áb ìò óà ,éëä éà :àáøì àtt áø©©¨§¨¨¦¨¦©©©§¨¦§¦©¦

éðãeñ :déì øîà.áéúk "äãOa" ,äðùîúéa ïéøöB÷ £©¥§¦©¨¤§¦§¦¥
ïéçìMäíé÷îòaLïéøöB÷ Bçéøé éLðà .ïéLãBb àì ìáà , ©§¨¦¤©£¨¦£¨Ÿ§¦©§¥§¦§¦

,íéîëç ïBöøaïéLãBâåeçéî àìå ,íéîëç ïBöøa àlL ¦§£¨¦§§¦¤Ÿ¦§£¨¦§Ÿ¦
øöB÷ .íãéa:äãeäé éaø øîà .äîäaì ìéëàî ,úçMì §¨¨¥©©©©£¦©§¥¨¨©©¦§¨
ïîæa ?éúîéàìéçúnLïBòîL éaø .LéìL àéáä àlL ãò ¥¨©¦§©¤©§¦©¤Ÿ¥¦§¦©¦¦§
øBö÷é :øîBàìéëàéåóààéáäMîïéøöB÷å .LéìLéðtî ¥¦§§©£¦©¦¤¥¦§¦§§¦¦§¥

àì .Løãnä úéa ìehéa éðtî ,ìáàä úéa éðtî ,úBòéèð§¦¦§¥¥¨¥¤¦§¥¦¥©¦§¨Ÿ
øîBòä úåöî .íéúáö ïéçépî ìáà ,úBëéøk ïúBà äNòé©£¤¨§¦£¨©¦¦§¨¦¦§©¨¤

àöî àì ,äîwä ïî àáì¯ïî àéáéíéøîòäàáì Búåöî . ¨Ÿ¦©¨¨Ÿ¨¨¨¦¦¨¢¨¦¦§¨¨Ÿ
ïîçläàöî àì ,¯,äìéla øBö÷ì Búåöî .Láé àéáé ¦©©Ÿ¨¨¨¦¨¥¦§¨¦§©©§¨

íBia øö÷ð¯.úaMä úà äçBãå .øLkàøîâéaø :àéðz ¦§¨©¨¥§¤¤©©¨©§¨©¦
" øîBà ãçà áeúk ,øîBà ïéîéðaízøö÷edøéö÷ úà ¦§¨¦¥¨¤¨¥§©§¤¤§¦¨

íúàáäåàéáî äzàL íB÷nî ?ãöék àä ,"ïäkä ìà íëøéö÷ úéLàø" áéúëe ,"øîò úà¯éà ©£¥¤¤Ÿ¤§¦¥¦§¦§¤¤©Ÿ¥¨¥©¦¨¤©¨¥¦¦
àéáî äzà éàL íB÷nî ,øöB÷ äzà¯.øöB÷ äzà¯àéáî äzàL ïénî :àîéà¯,øöB÷ äzà éà ©¨¥¦¨¤¦©¨¥¦©¨¥¥¨¦¦¤©¨¥¦¦©¨¥

àéáî äzà éàL ïénî¯!øöB÷ äzà¯ïéøöB÷ Bçéøé éLðà" .ïðçBé éaøcî ,zøîà úéöî àì àeää ¦¦¤¦©¨¥¦©¨¥©Ÿ¨¥¨§©§¦§©¦¨¨©§¥§¦§¦
åëå "íéîëç ïBöøa àlL ïéLãBâå íéîëç ïBöøa?"eçéî àì"å "eçéî" øîàc déì zòîL ïàî .' ¦§£¨¦§§¦¤Ÿ¦§£¨¦©¨§©§¥©£©¦§Ÿ¦

íéøác äML :àéðz àäå ?éàåä íéîëç ïBöøa Bçéøé éLðàc äøéö÷ :äãeäé éaø øáñå ,äãeäé éaø©¦§¨§¨©©¦§¨§¦¨§©§¥§¦¦§£¨¦£©§¨©§¨¦¨§¨¦
ìL ,Bçéøé éLðà eNòìLe íéîëç ïBöøa äLelàå .íéîëç ïBöøa àlL äLïBöøaL:íéîëç ¨©§¥§¦§¨¦§£¨¦§¨¤Ÿ¦§£¨¦§¥¤¦§£¨¦

ïBöøa àlL elàå .íéîëç ïBöøa øîBòä éðôì ïéøöB÷å ,òîL úà ïéëøBëå ,íBiä ìk íéì÷c ïéáékøî©§¦¦§¨¦¨©§§¦¤§©§§¦¦§¥¨¤¦§£¨¦§¥¤Ÿ¦§
,øîBòä éðôì ïéLãBb :íéîëçïéøézîeúBiæîb,äî÷L ìLå áeøç ìL Lc÷ä ìLïéöøBôeúBöøt £¨¦§¦¦§¥¨¤©¦¦©§¦¤¤§¥¤¨§¤¦§¨§¦§¨

ïäéúBpâaïäéúBñcøôáeúBúaLa úøBvá éðLa íéiðòì øLð ìéëàäìíéîéáeéaø éøác ,íéáBè §¦¥¤§©§§¥¤§©£¦¤¤©£¦¦¦§¥©¤§©¨§¨¦¦¦§¥©¦
elàå elà àlà !ïk ïéNBò íãà ìk eäé ,ïéNBò ïä íéîëç ïBöøa íà :äãeäé éaø Bì øîà .øéàî¥¦¨©©¦§¨¦¦§£¨¦¥¦§¨¨¨¦¥¤¨¥§¥

ìL ìòå ,íéîëç ïBöøa àlLìL ìòå íãéa eçéî äL:íãéa eçéî àlL elàå .íãéa eçéî àì äL ¤Ÿ¦§£¨¦§©§¨¦§¨¨§©§¨Ÿ¦§¨¨§¥¤Ÿ¦§¨¨
elàå .øîBòä éðôì ïéLãBâå ïéøöB÷å ,òîL úà ïéëøBëå ,íBiä ìk íéì÷c ïéáékøî:íãéa eçénL ©§¦¦§¨¦¨©§§¦¤§©§§¦§§¦¦§¥¨¤§¥¤¦§¨¨
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`oifgeקס mipya cenr `r sc ± oey`x wxtzereay

ùã÷ä ìù úåéæîâ ïéøéúî:mixne` eidy .dnwye aexg ly mitpr ,d`pda -

oi` :ixaq `we .zeifnb xizp ep`e ,oli`d xwir zexew `l` eyicwd `l epizea`

.iniiw zexewl ediinzqc - "dnwye aexg" hwp ikdle .oileciba dlirnìéëàäì
øùð.yelzie dlri `ny ,exfb opaxe .exypy oli`d zgzy zexit -äàô íéðúåðå

÷øéìexn` llkc ,da zbdep d`t oi`e -

oqipkne ,xnype ,lke` `edy lk :d`ta

eqipkn" :(`,gq zay) opixn`e .meiwl

- d`t iadi ike .wxi ihernl - "meiwl

.oick `ly ,xyrnn d`t jdl dl irwtn

äàôì ïé÷éñôî.ze`t izy zzl -úéìåìù
yi m`e ,my milley minyb iny mewn -

lkl d`t ozep - o`kne o`kn drixf my

.edl `wqtn zilely `iddc ,cg`e cg`

ãéçéä êøãå.zen` rax` -íéáøä êøãå
.dn` dxyr yy -ãéçé åà íéáø ìéáùå

íéîùâä úåîéáå äîçä úåîéá òåá÷ä-

`ed xv mewnc ,wiqtn `l - riaw `l i`

.aeyg `leøåáäåizy oiay xea dcy -

rxfy xg` rxfe xip dcy oke ,zerixf

.oihg ly zebexr izy oia miycrøöå÷å
÷éñôî úçùìcg` lkl d`t zzl -

.xevwl eleyia xnbzykíéøîåà íéîëçå
÷éñôî ïéàok m` `l` ,zgyl xvew -

.xip dcy dil dede ,dgxwd mewn yxg

- zgyl xvewc .`l - yxg `l la`

xvwe dileyia xnb ike ,`id dxivw zligz

,inc ezxivw xnebk - dcy dilekl dil

.lkd lr zg` d`teøéàî éáø`lc -

iax zhiya ,dxivw zgyl xvew aiyg

.dxn` oernyàúòîù àäìiax xn`c -

oerny iax zhiya xi`n iax :opgei

.dxn` oizipzncáâç äìëàrvn`l -

jxc ,dlrnln lek`l abg jxc .edcy

.dhnln zleayd dpw mqxwl dlnpéáø
øéàî`la wiqtn zgyl xvew :xn`c -

.icen `kd ,yxgàîìùá úøîà éà
ïéúéðúîiaxl wiqtn zgyl ipzwc d`tc -

`id dxivw e`lc yily `iad `la xi`n

`l oi` yxg ipzwc milnpe abgc `ziixae

`id dxivw zligzc meyn `l yxg

oerny iaxk `le xity yily `iadya

iax xn`w yily `iada elit`c dil `xiaq

.`id dxivw e`l zgylc oernyàúùä
íúä äîåwiqtn zgyl xvew ipzwc -

e`l xi`n iax xn` dil xvw `w mc`c

.`id dxivwàëä.dl ixvw milnpe abg -

ïëù ìë àì.dxivw iediz `lc -éáø àìà
øéàî.dxivw `ied yily `iad ike dxivw `ied `l yily `iad `l xn`c -

äãåäé éáø úèéùá.dxn` oizipznc -äéì úòîù éî íãàìmc`l elit`c -

zgy oebk mc`l xvewa elit` xi`n iaxe dxivw iediz `l yily `iad `l ik

dndal zgyl xvew ipzw `le wiqtne zgyl xvew ipzwc xn` inp zeilwl

.wiqtnïë íàã.dcedi iax xn` inp mc`l s`c -éàðú àúìú åäì ååä-

onfa izni` xninl dcedi iax `z`e ,dndal `icda xne` `nw `pz :oizipzna

s` xne` oerny iaxe ,ixy inp mc`l elit`e yily `iad `ly cr ligzdy

welgl dcedi iax `z` ok m` yily `iadyn mc`l lik`n dligzkl xevwi

"izni`" dcedi iax dpyy mewn lk :(`,dk) "xxea df" wxta oixcdpqa ol `niiwe

.welgl - "dna"e ,yxtl `l` epi` -äøéö÷ àéåä àì éîð íãàì óàcr -

.yily `iad `lyøîðîä.xnepn dcy iedc ,dxey gipne dxey xvew -íéçì÷
íéçìzligzc ,lkd lr zg` d`t :`nlr ilekc - okxv lk ilcb eed i`c -

.`id dxivwúåéì÷ì 'åë äãåäé áø øîàå.dxivw `ied `l `aiwr iaxl ikd elit`e ,edpip mc`l zeilwc ,mc`l exvwy yily d`iad `ly zgyc `inec epiidc -

øöåàì.epyiile exv`l zpn lr hwlne ,ekxv lk lyiay -øöåàì øîðîá óà.'eke abg dlk` :lirl ipzwck ,`id dxivwc dil zi` yily `iadya xi`n iaxe -
éáø
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wiic ik :cere "!eed dray ?dyy" dlr jixt `lcn :`cg .llk okzi `le .wxil d`t oipzepe

oiyceb xn`c dil zrny o`n" wcinl dil ded ,"egin `le egin xn`c dil zrny o`n"

."dcedi iax ?minkg oevxa `ly xnerd iptlïéøéúîå:xn`z m`e Ð ycwd ly zeifnb

yicwnd" seqa gkenck ,dligzkl elit` ixy dfd onfac ,dhext dey lr dpn dey ellgie

.mpewa mexq`c :xnel yie !(`,hk oikxr) "edcy

`aa) "oifge` mipy"c "`zeqn" yxtl yi oke

lekic `ed milra `wec :inp i` .(a,e `rivn

`xaq oi`c ,dhext dey lr dpn dey zectl

dpn dey exiag ycwd zectl cg` lk lkeiy

.envrl epgwie dhext dey lr

ïéðúåðåitl Ð minkg mcia egine wxil d`t

,xyrnn d`td oiriwtn eidy

iedc oeik `de :xn`z m`e .qxhpewa yxitck

opzdc :xnel yie !jytp dnn xeht Ð xwtd

cr :mixne` lld zia ,(` dpyn e wxt d`t)

.dhinyk ,mixiyrl oia miiprl oia xwtd didiy

ied Ð miiprl xwtd :ixn`c i`ny zial elit`e

xehtc d`te .`ed zerha xwtd `kd ,xwtd

oi` ik ield `ae" :ixtqa opiyxcck ,lld zial

wlg el yiy df `vi Ð "jnr dlgpe wlg el

.jnr dlgpe

ìçðäd`t zkqna ef dpyn Ð zilelyde

:`xnba inlyexia yxtne .ipy wxt

lr s` Ð "lgp" ,zkyen `idy lk Ð "zilely"

jxc" opipzc oeikn :mzd jixte .jyen epi`y it

xninl `z` ?`kixv dn "miaxd jxc" ,"cigid

`l` oli`l wiqtn epi` miaxd jxc elit` :jl

wiqtn lkd :`aa jd xza ipzwc :yexit .xcb

xcde .xcb `l` oli`l wiqtn epi`e ,mirxfl

liaye" ,"miaxd liay" opipzc oeikn :jixt

efc ,`kti` opiqxbc d`xpe .dkxev dn ?"cigid

elit`c opireny`l jixhvi` `dc ,`iyew dpi`

:xity jixt `kti` la` .wiqtn cigid liay

dn "miaxd liay" ,"cigid liay" `pzc oeikc

jxc elit` Ð `tiqc oli` meyn i`c ?dkixv

zenia reawd `ivedl :ipyne !wiqtn `l miaxd

.minybd zenia reaw epi`e dngdêøã
`aa) "zexit xkend" seqa Ð cigid jxce miaxd

,zen` rax` Ð cigid jxc :`ipz (a,w `xza

xirl xirn jxc ,dn` dxyr yy Ð miaxd jxc

miyly Ð hlwn ixr jxc ,zen` dpny Ð

.zen` mipyeàìàici`e ici` zxn` i`

oizipzn ,`nile :xn`z m`e Ð 'ek yily z`ada

zcnerd d`eaza Ð `ziixae ,yily z`ada Ð

`l yxg elit` Ð mzdc :xnel yie ?xvwil

opireny`l jixv ded `l `d` :inp i` .ipdn

yily `iad oia wlgl oi` :inp i` .yxg irac

.xvwil zcnerløåîéàwxta Ð dil zrny in mc`l dndal dcedi iaxl dil zrnyc

,"rnyn d`pd xeqi` cg`e dlik` xeqi` cg` Ð elk`z `l" iab (`,bk migqt) "dry lk"

yxite !dndal lik`ne zgyl xvew :opze ,"elk`z `l" xn` `pngxc ,ycg ixde :jixte

epiax axd dywde .oixenb oihg dndal lik`ne ,mc`l lik`dl zgyl xvew :qxhpewa my

`de .ipzw `zlin `cg dleke ,ixii` dndalc `icda rnyn `kdc :y"piilxe`c awri

`ly cr ligzdy onfa izni` :dcedi iax xn`wc ,jinq `tiq` Ð ixyc `kdn mzd wiicc

.yily d`iadyn elit` ixy `nl` Ð yily `iadíãàì`lc `d Ð dil zrny in

iaxl dil zrnyc xni`c ,oerny iax zhiya xi`n iax xn`wc lirl `peeb i`dk jixt

edl ied ok m`c gkn `l` jixt `l `kdc meyn ?dil zrny in mc`l Ð dndal oerny

.i`pz `zlzøîðîá`iad `la xi`n iaxl `dc ,yily d`iad `l epiid Ð zeilwl

.yily d`iad epiid Ð xve`l xnpne .lirl oxn`ck ,ixii` yily
xaq
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ïéöøBôe ,äî÷L ìLå áeøç ìL Lc÷ä ìL úBiæîb ïéøézî©¦¦©§¦¤¤§¥¤¨§¤¦§¨§¦
ìéëàäì éãk ïäéúBñcøôáe ïäéúBpâa úBöøtøLðíéiðòì §¨§©¥¤§©§§¥¤§¥§©£¦¤¤©£¦¦

äàt ïéðúBðå ,íéáBè íéîéáe úBúaLa úøBvá éðLa÷øéì, ¦§¥©¤§©¨§¨¦¦§§¦¥¨§¨¨
eçéîeéîòèéìå !íãéaäML ,C¯éîñ àlà !eåä äòáL ¦§¨¨§¦©£¦¦¨¦§¨£¤¨§¥

,íúä ïðz ."äîäaì ìéëàîe úçMì øöB÷" .äøéö÷ ïàkî¦¨§¦¨¥©©©©£¦©§¥¨§©¨¨
:äàôì ïé÷éñôî elàåìçpäCøãå ãéçiä Cøãå ,úéìeìMäå §¥©§¦¦§¥¨©©©§©§¦§¤¤©¨¦§¤¤

,íéaøäìéáLeänçä úBîéa òeáwä ãéçiä ìéáLe íéaøä ¨©¦§¦¨©¦§¦©¨¦©¨©¦©©¨
úBîéáeøeaäå ,íéîLbäøépäåúçMì øöB÷å ,øçà òøæå ¦©§¨¦§©§©¦§¤©©¥§¥©©©

÷éñôî ïéà :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,÷éñôî©§¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥©§¦
ïk íà àlàLøç:ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa äaø øîà . ¤¨¦¥¨©¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

,døîà ïBòîL éaø úèéLa øéàî éaøøBö÷é :øîàc ©¦¥¦§¦©©¦¦§£¨¨§¨©¦§
úçMì ìk :øáñ÷ àîìà ,LéìL äàéáäMî óà ìéëàéå§©£¦©¦¤¥¦¨§¦©§¨¨¨©¨©©©
.àúòîL àäì dì øîà÷å äaø áéúé .àéä äøéö÷ åàì̈§¦¨¦¨¥©¨§¨¨©¨§¨§©£¨

,áâç dìëà :àáøì àðeä øa àçà áø déáéúéàäeîñø÷ ¥¦¥©©¨©¨§¨¨£¨¨¨¨¦§§¨
,íéìîðeäúøáLLøç ,íéãBî ìkä ,çeøä¯àì ,÷éñôî §¨¦§¨©§¨©©Ÿ¦¨©©§¦Ÿ
Løç¯éà ,øéàî éaø ?ïàî "íéãBî ìkä" .÷éñôî Bðéà ¨©¥©§¦©Ÿ¦©©¦¥¦¦

ïéúéðúî àîìLa zøîà¯àúééøa ,LéìL äàéáä àlLa ¨§©§¦§¨¨©§¦¦§¤Ÿ¥¦¨§¦¨©§¨
àì Løç àì ,ïéà Løçc¯àéáäLaéà àlà .LéìL §¨©¦Ÿ¨©Ÿ§¤¥¦§¦¤¨¦

íúä äîe ,àzLä ,LéìL àéáäLa éîð ïéúéðúî zøîà̈§©§©§¦¦©¦§¤¥¦§¦¨§¨©¨¨
äøéö÷càëä ,äøéö÷ dîL àì :øéàî éaø øîà íúäc ¦§¦¨§¨¨£©©¦¥¦Ÿ§¨§¦¨¨¨

,døîà äãeäé éaø úèéLa øéàî éaø àlà !ïkL ìk àìŸ¨¤¥¤¨©¦¥¦§¦©©¦§¨£¨¨
,LéìL àéáä àlL ãò ìéçúäL ïîæa ?éúîéà :øîàc§¨©¥¨©¦§©¤¦§¦©¤Ÿ¥¦§¦

LéìL àéáäL ãò ìéçúä íà ìáà¯øîéà .øeñà £¨¦¦§¦©¤¥¦§¦¨¥©
äãeäé éaøì déì zòîLc¯zòîL éî íãàì ,äîäáì §¨§©§¥§©¦§¨¦§¥¨§¨¨¦¨§©§

áø àúà ék àlà !éàpz àúìz eäì eåä ,ïk íàc ?déì¥§¦¥£§§¨¨©¨¥¤¨¦£¨©
óà ,øîà Baø àáé÷ò éaø úèéLa øéàî éaø :øîà éîéc¦¦£©©¦¥¦§¦©©¦£¦¨©¨©©
Ba øéiLå äãN ønðîä :ïðúc .äøéö÷ àéåä àì éîð íãàì§¨¨©¦¨¨§¨§¦¨¦§©©§©¥¨¤§¦¥

íéçì íéçì÷¯,ãçàå ãçà ìëì äàt :øîBà àáé÷ò éaø §¨¦©¦©¦£¦¨¥¥¨§¨¤¨§¤¨
øîà ,äãeäé áø øîàå .ìkä ìò ãçàî :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¤¨©©Ÿ§¨©©§¨¨©

àlà àáé÷ò éaø áéiç àì :ìàeîLønðîaúBéì÷ììáà , §¥Ÿ¦¥©¦£¦¨¤¨¦§©¥¦§¨£¨
ønðîaøöBàì¯éaø øîà ïéáø àúà ék àäå ?éðéà .àì ¦§©¥§¨Ÿ¦¦§¨¦£¨¨¦£©©¦

!øöBàì ønðîa óà àáé÷ò éaø äéä áéiçî :ïðçBé¨¨§©¥¨¨©¦£¦¨©¦§©¥§¨
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מנחות. פרק ששי - רבי ישמעאל דף עא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc zegpn(iying meil)

,cg`dïéøézîon zepdil eidúBiæîb[mitpr-]ìLivrìL ,Lc÷ä ©¦¦©§¦¤¤§¥¤
.äî÷L ìLå áeøç,ipydïéöøBôeeidïäéúBpâa úBöøt ¨§¤¦§¨§¦§¨§¦¥¤

øLð ìéëàäì éãk ïäéúBñcøôáe[mixyepd zexit-]éðLa íéiðòì §©§§¥¤§¥§©£¦§¨¨£¦¦¦§¥
,úøBvás`.íéáBè íéîéáe úBúaLa,iyilydïéðúBðåeidäàt ©¤§©¨§¨¦¦§§¦¥¨
,÷øiìzexnl ,zewxid on s` mdizecya d`t eid migipn ,xnelk ©¨¨

wxid z` miriwtn eid jk ici lre ,oicd on d`ta miaiig md oi`y
xyrnd on.åel` mixac zyelyaíãéa eçéî.minkg §¦§¨¨

mcew mixvew eid dcedi iax ixacly ,`ziixad ixacn x`ean
okzi cvik ,zeywdl yi ok m`e ,minkg oevxa `ly xnerd

.minkg oevxa mixvew eidy xaeq `ed epizpynay
:oywnd lr dywne `xnbd dayéîòèéìåCm`d ,jzhiyle - §¦©§¨

ike ,zeywdl yi mewn lkn ixd ,`ziixad ixac miayeinäML¦¨
`ld ,egixi iyp` eyry md mixaceåä äòáLmd mixac dray - ¦§¨¨

.`ziixaa miiepndàlà,xnel jixv gxkdaénñ[wgn-]ïàkî ¤¨©¥¦¨
,äøéö÷,'oixvew' zaiz z` dcedi iax ixacn hinydl yi ,xnelk §¦¨

oia dxizqd zayein `linne ,'xnerd iptl oiyceb' eixaca qexble
oevxa dzid ok` xnerd mcew dxivwdy itl ,`ziixal dpynd
lr mda egin `ly `l` ,mpevxa `ly dzid dyicbd wxe ,minkg

.jk
:dpyna epipyì øöB÷,äîäaì ìéëàîe úçL,dcedi iax xn` ¥§©©©£¦©§¥¨

.'eke izni`
ic oiprl d`t zkqna mi`pz zwelgn d`ian `xnbd:zgyl xvew o

íúä ïðzd`t zkqna epipy -(`"n a"t),elàåy mixacd odïé÷éñôî §©¨¨§¥©§¦¦
,äàtì,drexf dcy iwlg ipy oia wiqtn el`n cg` m`y ,xnelk ©¥¨

ipta zg` lka d`t gipdle ,zepey zecy izyk dze` oecl yi
.dipyd lr zg`a gipdl xyt` i`e ,dnvrìçpädyw rwxw - ©©©

,drixfl die`x dpi`yúéìeìMäå,ea mivawzn minyb iny mewn - §©§¦
Cøãåz` zynyndãéçiä,zen` rax` dagxeCøãåz` zynynd §¤¤©¨¦§¤¤
íéaøädn` dxyr yy dagxe,ìéáLez` ynynd zecyd oia xv ¨©¦§¦

å ,íéaøäokìéáLz` ynyndänçä úBîéa òeáwä ,ãéçiä ¨©¦§§¦©¨¦©¨©¦©©¨
ä úBîéáe,íéîLbmpi` cigid liay oiae miaxd liay oia ,xnelk ¦©§¨¦

mnewna mireaw md ok m` `l` d`tl miwiqtnmda miynzyne ,
.drixfd zpera sxega s`øeaäå,drexfe dyexg dpi`y dcy - §©

øépäå,dyexg dcy -åa drexfd dcy okøçà òøæzecyd on §©¦§¤©©¥
.d`t oiprl dcyd z` miwlgne miwiqtn el` lk ,dicivny

ådì øöB÷úçLdleyia mcew d`eaz edcy rvn`a xvwy mc` - §¥§©©
df ixd ,'zgy' z`xwpd÷éñôîliyaz xy`ke ,dcyd iwlg ipy oia ©§¦

cg` wlga d`t gipdl i`yx `di `l edcy lk z` xevwie d`eazd
el` ,exiag lr.øéàî éaø éøácoi` zgyl dxivwy xaeq `edy itl ¦§¥©¦¥¦

dcyd zxivwa dzr ligzd eli`k dpecl oi`e ,dxivw mW dilr¥
.dlekïéà ,íéøîBà íéîëçåzgyl xvewd÷éñôîiwlg ipy oia ©£¨¦§¦¥©§¦

zxivwa dzr ligzdy `vnpe ,dxivw mW dilr yiy itl ,dcyd¥
`ed dcyd x`y z` xevwie d`eazd leyia xnbi xy`ke ,dcyd

,dcyd lk lr zg` d`t gipdl `ed i`yx jkitle ,xivwd xnbàlà¤¨
Løç ïk íàdwiqtn f`y ,mewn eze` z` zgyl dxivwd xg`l ¦¥¨©

.'xip dcy' meyn dcyd iwlg ipy oia dyexgd dnc`d
:xi`n iax zhiy z` zx`an `xnbdøîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©

[mya-]øéàî éaø ,ïðçBé éaøoia dwiqtn zgyl dxivwy xaeqd ©¦¨¨©¦¥¦
,dcyd zxivw zligzk zaygp `id oi`y ,epiidc ,dcyd iwlg ipy

adøîà ïBòîL éaø úhéL,epizpyna oerny iax zhiyk xaeq - §¦©©¦¦§£¨¨
øBö÷é øîàczgyl xnerd mcewäàéáäMî óà ,ìéëàéåd`eazd §¨©¦§§©£¦©¦¤¥¦¨

øáñ÷ àîìà ,LéìLy ,xaeq `edy jkn gikedl yie -ìkdxivw §¦©§¨¨¨©¨
àéä äøéö÷ åàì úçMìoiprl s` jkitle ,dxivw mW dilr oi` - §©©¨§¦¨¦¥

lre ,dlek dcyd zxivw zligzk zgyd zxivw z` oecl oi` d`t
wlga d`t gipdl xyt` i`e ,dcyd iwlg ipy oia zwqtn `id ok

.ipyd lr cg`
,oerny iax zhiyk xi`n iax ixac z` opgei iax cinrde xg`ne

ote`a s` exn`p 'wiqtn zgyl xvewd' xi`n iax ixacy `vnp
iax zrc `id jk ixdy ,yily d`iady xg` d`eazd z` xvwy
elit` xnerd mcew zgyl xevwl mc` i`yxy ,epizpyna oerny

.yily d`iady d`eaz
:opgei iax ixac lr dywn `xnbdáéúé[ayi-]dì øîà÷å äaø ¨¦©¨§¨¨©¨

àzòîL àäìzkqna xi`n iaxy ,opgei iax ly ef drenyl xn`e - §¨§©§¨
.epizpyna oerny iax zhiyk xaeq d`tdéáéúéà[dywd-]áø ¥¦¥©

,àáøì àðeä øa àçà`ztqeza epipy(i"d `"t d`t)y dcyy ,dìëà £¨©¨§¨¨£¨¨
áâçy e` ,d`eazd ipirxb z` dax` lk` -ø÷íéìîð äeîñ- ¨¨¦§§¨§¨¦

y e` ,d`eazd ipw z` milnp enqxikçeøä dzøáLgexd dxay - §¨©¨¨©
dfa ,milerabd z`íéãBî ìkäm` wxyLøçokn xg`l dcyd z` ©Ÿ¦¨©

df ixd÷éñôîm` la` ,xip dcy oick ,dcyd iwlg ipy oiaàì ©§¦Ÿ
Løçdcyd z`,÷éñôî Bðéàzxivw zligzk z`f oecl yiy itl ¨©¥©§¦

:`xnbd zxxan .dlek dcydïàî íéãBî ìkäzpeek inl - ©Ÿ¦©
l dpeekd gxkda ,'micen lkd' dxne`a `ztqezd,øéàî éaøs`y ©¦¥¦

mW dilr oi`y itl ,dwiqtn zgyl dxivwy xaeq `edy it lr¥
gex e` milnp e` abg ici lr dxivwy dcen `ed mewn lkn ,dxivw
yi dzrne .dcyd zxivw zligzk zipecip `idy itl ,zwqtn dpi`

,opgei iax ixac lr o`kn zeywdlàîìLa úøîà éàixac - ¦¨§©¦§¨¨
c xn`p m` ,mix`ean `ztqezdïéúéðúîdpyna xi`n iax ixacy - ©§¦¦

exn`p 'wiqtn zgyl xvewd'aote`äàéáä àlLd`eazd,LéìL §¤Ÿ¥¦¨§¦
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zwqer ,dcyd z` yxg ok m` `l` wiqtn dfaote`,LéìL àéáäL §¤¥¦§¦
dpi`e ,dlek dcyd zxivw zligzk ef dxivw oecl yi jkitle

zwqtn.úøîà éà àlày ,opgei iax ixack xn`p m` la` -iax ¤¨¦¨§©
mcew zgy xevwl xiznd ,epizpyna oerny iax zhiyk xaeq xi`n
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dpi`y dfa xi`n iax dcen recn ,ok m`e ,dcyd zxivw zligzk
yxg ok m` `l` zwqtn.
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.dxivw mW df lr yiy oeikn ,xnerd mcew exvewl¥
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xn` `l ,dcyd iwlg ipy oia dwiqtn zgyl dxivw oi`y xaeqd
eli`e ,yily d`eazd d`iady mcew xvwy ote`a `l` ok
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ùã÷ä ìù úåéæîâ ïéøéúî:mixne` eidy .dnwye aexg ly mitpr ,d`pda -

oi` :ixaq `we .zeifnb xizp ep`e ,oli`d xwir zexew `l` eyicwd `l epizea`

.iniiw zexewl ediinzqc - "dnwye aexg" hwp ikdle .oileciba dlirnìéëàäì
øùð.yelzie dlri `ny ,exfb opaxe .exypy oli`d zgzy zexit -äàô íéðúåðå

÷øéìexn` llkc ,da zbdep d`t oi`e -

oqipkne ,xnype ,lke` `edy lk :d`ta

eqipkn" :(`,gq zay) opixn`e .meiwl

- d`t iadi ike .wxi ihernl - "meiwl

.oick `ly ,xyrnn d`t jdl dl irwtn

äàôì ïé÷éñôî.ze`t izy zzl -úéìåìù
yi m`e ,my milley minyb iny mewn -

lkl d`t ozep - o`kne o`kn drixf my

.edl `wqtn zilely `iddc ,cg`e cg`

ãéçéä êøãå.zen` rax` -íéáøä êøãå
.dn` dxyr yy -ãéçé åà íéáø ìéáùå

íéîùâä úåîéáå äîçä úåîéá òåá÷ä-

`ed xv mewnc ,wiqtn `l - riaw `l i`

.aeyg `leøåáäåizy oiay xea dcy -

rxfy xg` rxfe xip dcy oke ,zerixf

.oihg ly zebexr izy oia miycrøöå÷å
÷éñôî úçùìcg` lkl d`t zzl -

.xevwl eleyia xnbzykíéøîåà íéîëçå
÷éñôî ïéàok m` `l` ,zgyl xvew -

.xip dcy dil dede ,dgxwd mewn yxg

- zgyl xvewc .`l - yxg `l la`

xvwe dileyia xnb ike ,`id dxivw zligz

,inc ezxivw xnebk - dcy dilekl dil

.lkd lr zg` d`teøéàî éáø`lc -

iax zhiya ,dxivw zgyl xvew aiyg

.dxn` oernyàúòîù àäìiax xn`c -

oerny iax zhiya xi`n iax :opgei

.dxn` oizipzncáâç äìëàrvn`l -

jxc ,dlrnln lek`l abg jxc .edcy

.dhnln zleayd dpw mqxwl dlnpéáø
øéàî`la wiqtn zgyl xvew :xn`c -

.icen `kd ,yxgàîìùá úøîà éà
ïéúéðúîiaxl wiqtn zgyl ipzwc d`tc -

`id dxivw e`lc yily `iad `la xi`n

`l oi` yxg ipzwc milnpe abgc `ziixae

`id dxivw zligzc meyn `l yxg

oerny iaxk `le xity yily `iadya

iax xn`w yily `iada elit`c dil `xiaq

.`id dxivw e`l zgylc oernyàúùä
íúä äîåwiqtn zgyl xvew ipzwc -

e`l xi`n iax xn` dil xvw `w mc`c

.`id dxivwàëä.dl ixvw milnpe abg -

ïëù ìë àì.dxivw iediz `lc -éáø àìà
øéàî.dxivw `ied yily `iad ike dxivw `ied `l yily `iad `l xn`c -

äãåäé éáø úèéùá.dxn` oizipznc -äéì úòîù éî íãàìmc`l elit`c -

zgy oebk mc`l xvewa elit` xi`n iaxe dxivw iediz `l yily `iad `l ik

dndal zgyl xvew ipzw `le wiqtne zgyl xvew ipzwc xn` inp zeilwl

.wiqtnïë íàã.dcedi iax xn` inp mc`l s`c -éàðú àúìú åäì ååä-

onfa izni` xninl dcedi iax `z`e ,dndal `icda xne` `nw `pz :oizipzna

s` xne` oerny iaxe ,ixy inp mc`l elit`e yily `iad `ly cr ligzdy

welgl dcedi iax `z` ok m` yily `iadyn mc`l lik`n dligzkl xevwi

"izni`" dcedi iax dpyy mewn lk :(`,dk) "xxea df" wxta oixcdpqa ol `niiwe

.welgl - "dna"e ,yxtl `l` epi` -äøéö÷ àéåä àì éîð íãàì óàcr -

.yily `iad `lyøîðîä.xnepn dcy iedc ,dxey gipne dxey xvew -íéçì÷
íéçìzligzc ,lkd lr zg` d`t :`nlr ilekc - okxv lk ilcb eed i`c -

.`id dxivwúåéì÷ì 'åë äãåäé áø øîàå.dxivw `ied `l `aiwr iaxl ikd elit`e ,edpip mc`l zeilwc ,mc`l exvwy yily d`iad `ly zgyc `inec epiidc -

øöåàì.epyiile exv`l zpn lr hwlne ,ekxv lk lyiay -øöåàì øîðîá óà.'eke abg dlk` :lirl ipzwck ,`id dxivwc dil zi` yily `iadya xi`n iaxe -
éáø
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wiic ik :cere "!eed dray ?dyy" dlr jixt `lcn :`cg .llk okzi `le .wxil d`t oipzepe

oiyceb xn`c dil zrny o`n" wcinl dil ded ,"egin `le egin xn`c dil zrny o`n"

."dcedi iax ?minkg oevxa `ly xnerd iptlïéøéúîå:xn`z m`e Ð ycwd ly zeifnb

yicwnd" seqa gkenck ,dligzkl elit` ixy dfd onfac ,dhext dey lr dpn dey ellgie

.mpewa mexq`c :xnel yie !(`,hk oikxr) "edcy

`aa) "oifge` mipy"c "`zeqn" yxtl yi oke

lekic `ed milra `wec :inp i` .(a,e `rivn

`xaq oi`c ,dhext dey lr dpn dey zectl

dpn dey exiag ycwd zectl cg` lk lkeiy

.envrl epgwie dhext dey lr

ïéðúåðåitl Ð minkg mcia egine wxil d`t

,xyrnn d`td oiriwtn eidy

iedc oeik `de :xn`z m`e .qxhpewa yxitck

opzdc :xnel yie !jytp dnn xeht Ð xwtd

cr :mixne` lld zia ,(` dpyn e wxt d`t)

.dhinyk ,mixiyrl oia miiprl oia xwtd didiy

ied Ð miiprl xwtd :ixn`c i`ny zial elit`e

xehtc d`te .`ed zerha xwtd `kd ,xwtd

oi` ik ield `ae" :ixtqa opiyxcck ,lld zial

wlg el yiy df `vi Ð "jnr dlgpe wlg el

.jnr dlgpe

ìçðäd`t zkqna ef dpyn Ð zilelyde

:`xnba inlyexia yxtne .ipy wxt

lr s` Ð "lgp" ,zkyen `idy lk Ð "zilely"

jxc" opipzc oeikn :mzd jixte .jyen epi`y it

xninl `z` ?`kixv dn "miaxd jxc" ,"cigid

`l` oli`l wiqtn epi` miaxd jxc elit` :jl

wiqtn lkd :`aa jd xza ipzwc :yexit .xcb

xcde .xcb `l` oli`l wiqtn epi`e ,mirxfl

liaye" ,"miaxd liay" opipzc oeikn :jixt

efc ,`kti` opiqxbc d`xpe .dkxev dn ?"cigid

elit`c opireny`l jixhvi` `dc ,`iyew dpi`

:xity jixt `kti` la` .wiqtn cigid liay

dn "miaxd liay" ,"cigid liay" `pzc oeikc

jxc elit` Ð `tiqc oli` meyn i`c ?dkixv

zenia reawd `ivedl :ipyne !wiqtn `l miaxd

.minybd zenia reaw epi`e dngdêøã
`aa) "zexit xkend" seqa Ð cigid jxce miaxd

,zen` rax` Ð cigid jxc :`ipz (a,w `xza

xirl xirn jxc ,dn` dxyr yy Ð miaxd jxc

miyly Ð hlwn ixr jxc ,zen` dpny Ð

.zen` mipyeàìàici`e ici` zxn` i`

oizipzn ,`nile :xn`z m`e Ð 'ek yily z`ada

zcnerd d`eaza Ð `ziixae ,yily z`ada Ð

`l yxg elit` Ð mzdc :xnel yie ?xvwil

opireny`l jixv ded `l `d` :inp i` .ipdn

yily `iad oia wlgl oi` :inp i` .yxg irac

.xvwil zcnerløåîéàwxta Ð dil zrny in mc`l dndal dcedi iaxl dil zrnyc

,"rnyn d`pd xeqi` cg`e dlik` xeqi` cg` Ð elk`z `l" iab (`,bk migqt) "dry lk"

yxite !dndal lik`ne zgyl xvew :opze ,"elk`z `l" xn` `pngxc ,ycg ixde :jixte

epiax axd dywde .oixenb oihg dndal lik`ne ,mc`l lik`dl zgyl xvew :qxhpewa my

`de .ipzw `zlin `cg dleke ,ixii` dndalc `icda rnyn `kdc :y"piilxe`c awri

`ly cr ligzdy onfa izni` :dcedi iax xn`wc ,jinq `tiq` Ð ixyc `kdn mzd wiicc

.yily d`iadyn elit` ixy `nl` Ð yily `iadíãàì`lc `d Ð dil zrny in

iaxl dil zrnyc xni`c ,oerny iax zhiya xi`n iax xn`wc lirl `peeb i`dk jixt

edl ied ok m`c gkn `l` jixt `l `kdc meyn ?dil zrny in mc`l Ð dndal oerny

.i`pz `zlzøîðîá`iad `la xi`n iaxl `dc ,yily d`iad `l epiid Ð zeilwl

.yily d`iad epiid Ð xve`l xnpne .lirl oxn`ck ,ixii` yily
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áøòî dúBNòì Bì øLôàL äëàìî ìk ,àáé÷ò éaø øîà ììk§¨¨©©¦£¦¨¨§¨¨¤¤§¨©£¨¥¤¤

.úaMä úà äçBc dðéà ,úaLoerny iaxa xfrl` iax xaeq df oicae ©¨¥¨¨¤©©¨
.`aiwr iax zhiykåxg` oicadì øáñiaxa xfrl` iax xaeq - §¨©¨

oernykzhiyøîàc ,ìàòîLé éaøy xaeqd -øîBòä úøéö÷ §©¦¦§¨¥§¨©§¦©¨¤
äåöî.zayd z` dgece ,`idïðúcziriay zkqna epipy jky - ¦§¨¦§©

(c"n `"t),,øîBà ìàòîLé éaøaezkd ixacn cenll yiy(`k cl zeny) ©¦¦§¨¥¥
oicl zaya dxivw xeqi` oic z` zencl ,'zAWY xivTaE WixgA'¤¨¦©¨¦¦§Ÿ

,zaya dyixg xeqi`úeLø Léøç äîdxez dxq` `ly myk - ¤¨¦§
mewn meya epivn `l ixdy ,zeyx ly dyixg `l` zaya yexgl

,devn da yiy dyixgúeLø øéö÷ óàdxq` `l dxivwa s` - ©¨¦§
,zeyx ly dxivw `l` dxezäL øîBòä øéö÷ àöé,äåöî àé ¨¨§¦¨¤¤¦¦§¨

.zayd z` dgecy
zxivwy oerny iaxa xfrl` iax cnl cvik `xnbd zx`an dzre

:dleqt meia xnerdCzòc à÷ìñ éàå,xnel jzrc lr dlrz m`e - §¦¨§¨©§¨
y xnerdy,Búåöîk àlL øö÷ðaeh mei i`vena epnfa `ly ,epiidc ¦§©¤Ÿ§¦§¨

,gqt ly oey`xdøLk,ok m` ,caricaúaL éçc éànàrecn - ¨¥©©¨¥©¨
ixd ,zayd z` xnerd zxivw dgec zaya oqipa xyr dyy lg m`
dxiyk `idy oeik ,'zay axrn dzeyrl xyt`y dk`ln' llka df

,ok m`e ,dpnf mcew s` caricaéçãcî àlà .úaL áøòî déøö÷ð¦§§¥¥¤¤©¨¤¨¦§¨¥
úaL,zayd z` dgec xnerd zxivwy epivny dnn -dpéî òîL ©¨§©¦¨

y xnerdy ,cenll yi gxkda -,ìeñt Búåöîk àlL øö÷ð`l` ¦§©¤Ÿ§¦§¨¨
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המשך בעמוד כפט

oifge` mipy` cenr ar sc ± oey`x wxtzereay

`iada - dilr bilte ,yily `iad `la - `cga `aiwr iaxk dl xaq xi`n iax

.yilyàîòè éàîrlck ol `wtp drihpc ,i`w "yxcnd zia"`e "la`"` -:li

[opixn`ck] ,xner oi`ian oi` oli`d ziane ,xvew dz` - `ian dz` i`y mewnn

xcdn ,mi`lk meyn ,lirl ziyixtc `pyill .(`,dt zegpn) "zepaxw lk" wxta

."zerihp"` s`íëøéö÷ziy`x" -

ef `dz mkxivwl - (bk `xwie) "mkxivw

.devn xivwl `le ,ziy`xãåîìú äî
øîåìaixwz" `xwc ditiqa aizk `de -

"jixeka zgpn?äî÷ä ïîynxg" aizkc -

."dnwaçìä ïî."lnxk" aizkc -äìéìá
`ven dz` i` :oiwxit yixa oxn`ck -

.axran ligzn dz` ok m` `l` "zeninz"

àåäù ìë.mixnrd on s` -íå÷î ìëî
.milyexin wegxd on s` -øéè÷äìå

íéáìçxifgn gafnd on lkrzny dn -

.dlild lkíåéä ìë åúåöîùoebk -

(f `xwie) aizkc ,minc zwixfe dhigy

.'ebe "l`xyi ipa z` ezev meia"meic dn

`l dlila- dlila ohgyy miycwc -

"z`f" :(`,n) dcp zkqna xn`c ,oileqt

hxt ,oiherin el` ixd - "dlerd" "`id"

`vei" wxta ,'ek dleqt dlila dhgyykl

.(my) "otecúøçà ùé íàelit` -

oixvewe ,dizgz zxg` oi`ian ,xaegna

xzen :exn`i `ly .meia dze` oipgehe

.cigic elit`e ,d`nh dgpn aixwdl

ìåñô åúåöîë àìù øö÷ðù(jkld) -

,jkld .meia `le ,dlila - dxivw zevne

iax - "xyk meia xvwp" lirl ipzc `d

iaxa xfrl` iax - "leqt" `ipzc `de ,`id

.oerny[åéáà ìù åáø]oerny iax -

zenaia xn`ck ,`aiwr iax ly ecinlz

dide :(a,aq) "eznai lr `ad" wxta

.'ek `aiwr iax `ay cr ,mny mlerdììë
àáé÷ò éáø øîàwxta ,ixiin `w dlina -

."dlinc xfril` iax"äì øáñåiax -

xnerd xivw :xn`c l`rnyi iaxk xfrl`

.zay dgece ,devn -êúòã à÷ìñ éàå
äçåã éàîà øùë åúåöîë àìù øö÷ð

úáùlkc ,`aiwr iaxk ol `xiaq `d -

dgec dpi` - zay axrn dzeyrl xyt`y

:dpin rny - zay igccn `l` .zay

`l ezevne ,leqt - ezevnk `ly xvwp

inp dlil iabe ,aeh mei i`vena `l` `ied

.meia `le dlila ezevn -åàì éáøå
àåä ïåòîù éáøã äéãéîìú.dinza -

xaqc ,oerny iaxcn dil riny `l i`n`e

zay axrn xyt`y lkc `aiwr iaxk dl

zay `igc `l -?'åë åì ïéìòî åðééä-

oiaexira xn`c ,dinrhl oerny iaxe

zg` zeyx - zexivge zebb cg` :(`,ht)

.okeza ezayy milkl odlúéèðåìàcba -

.ea btzqdlïåòîù éáøã êãéàë äì øáñ
s` ,jkld .dzrya devn daiag :xn`c -

oi`c ,lnf` z`ad oebk - zay dgec dpi` ,zay axrn dzeyrl xyt`y dk`ln lk :xn`c dlin iabe .zay `igce ,dzrya dl icar ,zay axrn dxykc ab lr

.reaw onf dlïéúîî äéä àìå äìéìä ìë ïéøùë íéøãôå íéøáà.dzrya devn daiag meyn zay opigc ,`nl` .jygzy cr zayc oitqene oicinz ixa`l -
éáøå
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øáñ,oerny iax zhiya xn`c lirl iiepyl ivn ded `peeb i`dka Ð `cga dizeek dl

.i`pz dyly `zyd `ki`e ,diax `aiwr iaxk inewe`l dil `gip `l`íëøéö÷
jci`e ,`di mkly Ð "mkxivw" :yixc (`,bk migqt) "dry lk" wxta Ð devn xivw `le

.l`xyi lkc Ð "mkxivw"úåëéøë,ok xnel xyt` i`e ,zenel` :qxhpewa yxit Ð

.(a,ak `rivn `aa) "ze`ivn el`" wxt gkenck

ïéðîÐ zayd z` dgece xyk meia xvwp m`y

xyt` [elit`c] (i`c) :xn`c xfril` iaxl

,`gip Ð zayd z` dgec ,zay axrn zeyrl

ezevnc ab lr s` ,okzi `l Ð `aiwr iaxl la`

:xnel jixve .xyk meia caricac oeik ,dlila

`l` ,i`w dxivw` e`l Ð zayd z` dgecc

'd icren"n dil yixcc onwlc `de .daxwd`,"

dl iziin `kde ,olekl cg` cren raw aezkdy

ol `wtp d`neh `dc ,`wec e`l Ð "aixwz"n

'd icren"n onwl."aixwz"n dl iziin `kde ,"

óàmeia jgxk lr Ð `l meia dlilc

ixd Ð eiptly meia i`c ,xn`w zxgnly

:dnize .ozhigy meia mixykc ,mialg xhwd

xvwp" `nlc ,oizipzn `nil dyw i`n ,ok m`c

zxhwdk ,eiptly meia epiid Ð "xyk meia

wlgl jiiy `l dxivw oiprlc :xnel yie ?mialg

yixa opitlick ,eixg`ly meil eiptly mei oia

.dxitqe dxivw (`,eq) oiwxitàäiax `d iax

dlibnc dpyn mzqk Ð oerny iaxa xfrl`

`,eq) oiwxit yixa ziyixtck ,dkld (a,k)

.("xkf" ligznd xeaicàáäÐ dizgz zxg`

o`nl elit`c :yxtn (`,f) `neic `nw wxta

zxg` `ian ,xeaiva `id dxzed d`neh xn`c

.mixiy xizdl

úèéùádizlin Ð dxn` eax `aiwr iax

xfril` iax" wxta `aiwr iaxc

el`" wxta migqtae ,(`,lw zay) "dlinc

`le .(`,ev) "mgld izy"a onwle ,(a,hq) "mixac

lk"c `idda `l` ,ixnbl dizeek dl xaq

`le ,xfril` iax biltc 'ek "xyt`y dk`ln

`idda la` .`ed izenyc ,dizeek dil xaq

l`rnyi iaxk dl xaq Ð "zeyx yixg dn"c

axr ly yixgl `xw iwenc ,`aiwr iaxk `le

.ziriay

éàîàs`e Ð zay axrn dixvwp zay igc

oeik ,dlila ezevn dligzklc ab lr

aizkc cinzc `inec ied `l Ð xyk caricc

`xazqne ,zay igcc :xnel "ecrena" dia

.opira cinzc `inecc
xn`py
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,úBòéèpäéàî ."Løãnä úéa éðtîe ,ìáàä úéa éðtîe ©§¦¦§¥¥¨¥¤¦§¥¥©¦§¨©

àðîçø øîà "íëøéö÷" ?àîòè¯àìå" .äåöî øéö÷ àìå ©£¨§¦§¤£©©£¨¨§Ÿ§¦¦§¨§Ÿ
änëc ?àîòè éàî ."íéúáö ïçépî ìáà ,úBëéøk äNòé©£¤§¦£¨©¦¨§¨¦©©£¨§©¨
."äîwä ïî àéáäì øîBòä úåöî" .ïðéçøè àì øLôàc§¤§¨¨¨§¦©¦§©¨¤§¨¦¦©¨¨

"íéøeka úçðî áéø÷z íàå" :ïðaø eðz¯ãeîìz äî ¨©¨©§¦©§¦¦§©¦¦©©§
éôì ?øîBìúåönLíàL ïépî ,äîwä ïî àéáäì øîBòä ©§¦¤¦§©¨¤§¨¦¦©¨¨¦©¦¤¦

øîBì ãeîìz ?ïéøîBòä ïî àéáé ,äîwä ïî àöî àìŸ¨¨¦©¨¨¨¦¦¨¨¦©§©
"áéø÷z" :øçà øác ."áéø÷z"¯ïî àéáäì äåönL éôì ©§¦¨¨©¥©§¦§¦¤¦§¨§¨¦¦

ïî àéáé ,çlä ïî àöî àì íàL ïépîe ,çläLáiä? ©©¦©¦¤¦Ÿ¨¨¦©©¨¦¦©¨¥
"áéø÷z" :øçà øác ."áéø÷z" øîBì ãeîìz¯éôì ©§©©§¦¨¨©¥©§¦§¦

BúåönLíBia øö÷ð íàL ïépî ,äìéla øBö÷ì¯?øLk ¤¦§¨¦§©©§¨¦©¦¤¦¦§©©¨¥
"úaMä úà äçBãå" ."áéø÷z" øîBì ãeîìz¯ãeîìz ©§©©§¦§¤¤©©¨©§

"áéø÷z" ."áéø÷z" øîBì¯"áéø÷z" ,àeäL ìk¯ìkî ©©§¦©§¦¨¤©§¦¦¨
"áéø÷z" ,íB÷î¯"áéø÷z" ,úaLa eléôàå¯eléôàå ¨©§¦©£¦§©¨©§¦©£¦

íBia øö÷ð" .äàîeèa¯øLk äìélä ìk :ïðúäå ."øLk §§¨¦§¨©¨¥§¨§©¨©©§¨¨¥
úøéö÷ì,øîBòäøéè÷äìeøác :ììkä äæ .íéøáàå íéáìç ¦§¦©¨¤§©§¦£¨¦§¥¨¦¤©§¨¨¨

íBiä ìk BúåönL¯äìéla BúåönL øác ,íBiä ìk øLk ¤¦§¨¨©¨¥¨©¨¨¤¦§¨©©§¨
¯íBéc äî ,íBéc àéîec äìéì éðú÷ .äìélä ìk øLk̈¥¨©©§¨¨¨¥©§¨§¨§©§

äìéla¯íBia äìéìc óà ,àì¯àì ,äaø øîà !àì éîð ©©§¨¨©§©§¨©©¦¨£©©¨¨
àä :àéL÷¯àäå ,éaø¯:àéðúc .ïBòîL éaøa øæòìà éaø ©§¨¨©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§©§¨

úøçà Lé íà .úàîèðå øîBòä úçðî áéø÷îe ãîBò äéä̈¨¥©§¦¦§©¨¤§¦§¥¦¥©¤¤
¯åàì íàå ,"äézçz úøçà àáä" Bì øîBà¯Bì øîBà ¥¨¥©¤¤©§¤¨§¦¨¥

çwt éåä"÷BúLeïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøác ," ¡¥¦¥©§¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§
Ck ïéáe Ck ïéa :øîBà¯,"÷BúLe çwt éåä" Bì øîBà ¥¥¨¥¨¥¡¥¦¥©§

øîBòä ìkLøö÷pLBúåöîk àlL¯øa äaø øîà .ìeñt ¤¨¨¤¤¦§©¤Ÿ§¦§¨¨¨©©¨©
úèéLa ïBòîL éaøa øæòìà éaø :ïðçBé éaø øîà ,äðç øa©¨¨¨©©¦¨¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦©
éaø øîà ììk ,ïðúc .døîà åéáà ìL Baø àáé÷ò éaø©¦£¦¨©¤¨¦£¨¨¦§©§¨¨©©¦

dúBNòì Bì øLôàL äëàìî ìk :àáé÷òáøòîúaL¯ £¦¨¨§¨¨¤¤§¨©£¨¥¤¤©¨
:øîàc ,ìàòîLé éaøk dì øáñå .úaMä úà äçBc dðéà¥¨¨¤©©¨§¨©¨§©¦¦§¨¥©£©
äî :øîBà ìàòîLé éaø ,ïðúc .äåöî øîBòä úøéö÷§¦©¨¤¦§¨¦§©©¦¦§¨¥¥¤

úeLø Léøç¯àéäL øîBòä øéö÷ àöé ,úeLø øéö÷ óà ¨¦§©¨¦§¨¨§¦¨¤¤¦
?úaL éçc éànà ,øLk Búåöîk àlL øö÷ð Czòc à÷ìñ éàå .äåöîdéøö÷ðàlà !úaL áøòî ¦§¨§¦¨§¨©§¨¦§¨¤Ÿ§¦§¨¨¥©©¨¥©¨¦§§¥¥¤¤©¨¤¨

éçãcîBúåöîk àlL øö÷ð :dpéî òîL ,úaL¯?àeä ïBòîL éaøc déãéîìz åàì éaøå .ìeñt ¦§¨¥©¨§©¦¨¦§¨¤Ÿ§¦§¨¨§©¦¨©§¦¥§©¦¦§
ïBòîL éaø ìöà äøBz ïéãîì eðééäLk :éaø øîà ,àéðúäåòB÷úaïîL Bì ïéìòî eðééä ,úéèðeìàå §¨©§¨¨©©¦§¤¨¦§¥¦¨¥¤©¦¦§¦§©¨¦©£¦¤¤©£§¦

âbì øöçîâbîeétøwìóétøwîeóétø÷ìïéòébî eðàL ãò ,øçà óïééònìøáñ !Ba ïéöçBø eðàL ¥¨¥©©¦©©©§¦¦©§¦§©§¦©¥©¤¨©¦¦©©§¨¤¨£¦¨©
àa :ïBòîL éaø øîà ,àéðúc .ïBòîL éaøc Cãéàk dìäàøeéøäL ,dzòLa äåöî äáéáç änk ¨§¦¨§©¦¦§§©§¨¨©©¦¦§Ÿ§¥©¨£¦¨¦§¨§©§¨¤£¥

.CLçzL ãò ïäì ïézîî äéä àìå ,äìélä ìk íéøLk íéøáàå íéáìç øè÷ä¤§¥£¨¦§¥¨¦§¥¦¨©©§¨§Ÿ¨¨©§¦¨¤©¤¤§©
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc zegpn(iyiy meil)

xi`n iax :`xnbd zvxznàãça déúååk dì øáñzhiyk xaeq - ¨©¨§¨¥©£¨
mW dilr oi` yily z`ad mcew dxivwy ,cg` xaca `aiwr iax¥

,mc` jxevl elit` dxivwàãça déìò âéìôexaca eilr wlege - ¨¦£¥©£¨
dlyazp `ly d`eaz lr dxivw my oi` `aiwr iax zhiyly ,cg`
dilr yi xi`n iax zhiyl eli`e ,yily d`iadyk elit` ,dkxv lk

d`tl dwiqtn dpi` jkitle ,dxivw my.
:dpyna epipyúéa éðtîe ìáàä úéa éðtîe úBòéèpä éðtî ïéøöB÷§¦¦§¥©§¦¦§¥¥¨¥¤¦§¥¥

.Løãnä©¦§¨
:`xnbd zxxanàîòè éàîdxivwd dxzedy xacd mrh `ed dn - ©©£¨

.el` jxevl xnerd mcew
ziW`x xnr'c meyn :`xnbd zx`an'íëøéö÷(i bk `xwie)øîà Ÿ¤¥¦§¦§¤¨©

àðîçø,epiidc ,mkly xivwd ziy`x xnerd `diy dxez dxn` - ©£¨¨
,zeyx ly xivwøéö÷ àìåly,äåöîxvew el` mipte`ae xg`ne §Ÿ§¦¦§¨

.xnerd mcew dxivwa xeqi` oi` ,devn jxevl
:dpyna epipy.íéúáö ïçépî ìáà úBëéøk äNòé àìå§Ÿ©£¤§¦£¨©¦¨§¨¦

:`xnbd zxxanàîòè éàîmipte`a s`y ,xacd mrh `ed dn - ©©£¨
.zexeyw zeceb` zeyrl oi` xevwl xzedy

meyn :`xnbd zx`anïðéçøè àì øLôàc änëclk zepyl yi - §©¨§¤§¨Ÿ¨§¦©
ick ,libxd ote`d itk d`eazd zxiywa gexhl `le ,xyt`y dn

.zeyx ikxevl dxivw ef oi`y xkip `diy
:dpyna epipy.äîwä ïî àéáäì øîBòä úåöî¦§©¨¤§¨¦¦©¨¨

dligzkl xnerd ipic z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd
:caricaeïðaø eðzxnerd oaxwa wqerd aezka xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
(ci a `xwie),'íéøeka úçðî áéø÷z íàå',denzl yi dxe`kleäî §¦©§¦¦§©¦¦©

øîBì ãeîìzxn`p ixd ,'aixwz' exne`a aezkd epcnln dn - ©§©
daiz letkl yi jxev dne ,'LixEMA zgpn z` aixwY' weqtd jynda©§¦¥¦§©¦¤

`l` .efäîwä ïî àéáäì øîBòä úåönL éôìmileaiyd on - §¦¤¦§©¨¤§¨¦¦©¨¨
,xnerd zevn myl mxvewl jixvy ,rwxwa zexaegndïépîyi ¦©¦

cenllàöî àì íàLxevwlàéáé äîwä ïîxnerd zgpn z`ïî ¤¦Ÿ¨¨¦©¨¨¨¦¦
ïéøîBòä,miyelzdøîBì ãeîìzxne`e aezkd epcnln jkl - ¨¨¦©§©

'øçà øác .'áéø÷zzaiz on cenll yi zxg` dyxc cer -,'áéø÷z' ©§¦¨¨©¥©§¦
àéáäì äåönL éôìxnerd zgpn z`çlä ïîmileaiyd on - §¦¤¦§¨§¨¦¦©©

ick ,milyexil jenqd mewnn dxvewl did jixv jkitle] ,zegld
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äéì òéîù àì ïåòîù éáøá øæòìà éáøådzrya devn daiagc `d -?`l` .dinza

- zay egcc ip`y mixa` iab mzdc .dpin xnb `le ,riny :jgxk lrameyn

dzeyrl xyt` i`c ,dxhwdl mcew zayd z` dhigy dzgc ixdy ,devn zeaiag

la` .dxhwd lv` inp dgcp ,dhigy lv` zegcl zay ozipc oeike .zay axrn

dxivw zryac ,ikd xninl `kil - xnera

xgnlc ab lr s`e .zay igci` `l izk`

`l `din dxivw zrya - zay daxwd `igc

- zay axrn dl xyt` `lc e`l i`e .zigcp

.devn zeaiag meyn zay `igc `ied `l

,xnb i`n` :jxtinl `ki` iaxl inp ikde

.zay dhigyd dzgc ixdy ,mzd ip`y

'åë øö÷ðå 'åë úáùáå 'åë íéøîåà íéîëçå-

.`kxit meyn iziin jpd lkàéä éáø-

dxvewe ,dizgz zxg` oi`ian :lirl xn`c

.meiaøîåì ãåîìú äîzecrend lk `lde -

!oxn` dyne ,dlrnl oixen`íëéãòåîá-

iab aizk qgpt zyxtae ,zaya elit`e

.oitqenøîåò úåáøì ïéðîaizk `lc -

.`zyxt `iddaåîò áø÷äåmr `ad yak -

.xnerdïäîò áø÷äå.zxvr iyak -ãåîìú
'åâå äùî øáãéå øîåì`zyxt `iddae -

izye] xner aizk "mipdkd l` xen`"c

.[mgldàìà åäðéð äáø÷ä éðá íçìä éúù
äã÷øäå [äðéçèì] àèéùôab lr s`e -

.'ek dizeekce ,lenz`n zeyrl dl xyt`c

äáø÷äì øîåò àìdl xyt` i`c -

.lenz`näéôàì íçìä éúùåxepz :xaqwc -

.'ek ycwnäèéçùá àìà- dit`a la` -

.iycw `lùåã÷ åðéàå ùåã÷wxta yxtn -

.(`,fn zegpn) "zlkzd"åòá÷åäohgy -

- onyl onc wxfe ,onylzelgd erawed

gafl mgld zepyl leki oi`e ,miyak oze`l

- onyl `ly onc wxfe ,onyl ohgy .xg``l

.xepza yicw la` ,erawed
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äðùîúìñä úçðî ,úåçðî åìàåzvnwp dzid -
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dzid dlek `l` ,llk zvnwp dzid `l - mipdk ly `heg
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.zegpn ynga oebk ,mipdkl dixiyeåäá áéúë àìãoebk -
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."eipae oxd` elk`i dpnn zxzepde" (my) odaìù äìåìá
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.dt`níéøåòù ìù äáøçì.ze`pw zgpn -íéçáæ ãâðë

zegpn ip`e ,migaf dz` leh :[exiagl] odkd xn`i `ly -;
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åìàå.(ze`a) Ð zegpnïéèéç`irainw `l

zxez z`f"n iwtp `xw `eddnc Ð ol

`edd jklid ,oihig d`a dgpn mzqc ,"dgpnd

.qxhpewa yxit jk .ixiin oihig d`aa `xw

irlc ,dywe"dvn ze`a zegpnd lk" wxta l
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Ð `aizk `lc ,`aizk Ð `aizkc :xn`we ?dvn

ik xninl dil ded ,"dgpnd zxez z`f" aizk

?dil `pn oixery d`a ,oihig d`a gpiz :`kd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc zegpn(iyiy meil)

:dywne `xnbd daydéì òéîL àì ïBòîL éaøa øæòìà éaøå- §©¦¤§¨¨§©¦¦§Ÿ§¦©¥
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mixai`e mialg xhwd oia wlgl yiy itl ,o`kl epnid cenll

c ,xnerd zxivwlíúä éðàLmialg xhwd iabl ,my xacd dpey - ¨¦¨¨
,mixai`eéøäLxakäúçcdäèéçLoaxwd ly,úaMä úài`y ¤£¥¨£¨§¦¨¤©©¨

oaxw iptn zayd dzgcp xake xg`ne ,zayd mcew ehgeyl xyt`
mixai`de mialgd z` xihwdle ezaxwd z` xenbl s` xzen ,df
`l oiicry itl ,ok xnel oi` zaya xnerd zxivw oiprl la` ,zaya
xnerd zxivw dzid `l m` ,jkitle ,xnerd zngn zayd dzgcp
meyn zayd zegcl `le ,mei ceran xevwl did jixv ,dleqt meia
oerny iaxa xfrl` iax jkn giken ok lre ,dzrya devn zeaiag

.carica elit` meia xevwl xeq`yå,ok m`énð éëä éaøìs` - §§©¦¨¦©¦
mialg xihwdl xzeny xacd mrhy ,ok xnel yi iax zhiyl

xaky meyn `ed zaya mixai`eäúçcd,úaMä úà äèéçL`le ¨£¨§¦¨¤©©¨
,dnewnl dpey`xd `iyewd zxfege ,'dzrya devn daiag' meyn
xnerdy xaeq iax ixd ,zayd z` xnerd zxivw dgec recn

.zayd mcew xevwl ozip ok m`e ,xyk ezeevnk `ly xvwpy
:xg` ote`a iax zhiy z` `xnbd zx`an ef `iyew zngnàlà¤¨

éaø øáñ÷y xaeq iaxy xnel jixv gxkda ok` -øîBòä úøéö÷ ¨¨©©¦§¦©¨¤
úaL àéçc àìmeia exvewl ozipe xg`n ,zayd z` dgec dpi` - Ÿ¨£¨©¨

.zayd mcew
:`xnbd dywnàìåzayd z` dgec xnerd zxivw oi` m`d - ¨Ÿ

,iax zhiylïðúäåepipy ixde -(:bq lirl),l`rnyi iax ixac lr §¨§©
yng mixvew eid legd zenia oqipa xyr dyy lg m`y xaeqd
`l` mixvew eid `l zaya lg m`e ,xnerd jxevl d`eaz ly mi`q

mi`q yly,ìBç ãçàå úaL ãçà ,íéøîBà íéîëçålg m` oia - ©£¨¦§¦¤¨©¨§¤¨
,legd zenia lg m` oiae zayaìMîàa äéä Lyly mixvew eid - ¦¨Ÿ¨¨¨

zayd z` dgec xnerd zxivwy ,x`eane .xnerd jxevl mi`q
.lkd ixacl

:`xnbd zvxznéaøk àìc.iax zhiyk dpi` ef dpyn - §Ÿ§©¦
obq `pipg iax ixac lr ,cer my epipy ixde :dywne `xnbd day
mixvew eid legd zenia oqipa xyr dyy lg m`y xaeqd ,mipdkd
z` migipne ,zelbn ylya mifge`d ,mc` ipa dylya xnerd z`
mixvew eid zaya lg m`e ,zetew yly jezl dxevwd d`eazd

.zg` dtewae cg` lbnae cg` mc`aúaL ãçà íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤¨©¨
ìBç ãçàåmixvew eid ,lega lg m` oiae zaya lg m` oia -ìLaäL §¤¨¦§Ÿ¨

,miyp`ìLaìLáe ,úBte÷ L.úBìbî Llkd ixacly ,x`eane §¨Ÿ§¨Ÿ©¨
.zay dgec xnerd zxivw

:`xnbd zvxznéaøk àìc.iax zhiyk mpi` el` mipic s` - §Ÿ§©¦
cer epipy ixde :dywne `xnbd day(.dq lirl)zxivw zryay ,

zel`y dnk eaiaq micnerd z` l`ey xvewd did xnerd,úaLáe§©¨
,xnerd z` ea mixvew eide zaya oqipa xyr dyy lg xy`k -

íäì [øîBà] (øîàé)xvewd,Bæ úaL,zaya xevw` m`d ,xnelk ¥¨¤©¨
.zayd z` dgec xnerd zxivwy x`eane .'od' el mixne` mde

:`xnbd zvxznéaøk àìc.iax zhiyk dpi` ef dpyn s` - §Ÿ§©¦
m`y ,epizpyna epipy ixde :dywne `xnbd dayøö÷ðxnerdíBia ¦§©©

df ixdå ,øLky da epipy okäçBãxnerd.úaMä úàyi dzrne ¨¥§¤¤©©¨
ixde ,wcwcløîàc déì úòîL ïàîxnerdy xne`y zrny in - ©¨§©¥§¨©

y,éaø ,øLk íBia øö÷ð,iax zhiyk zxaeq epizpyny ,epiidc ¦§©©¨¥©¦
éðz÷åda epipy ok it lr s`e -äçBãåxnerdåàì éàî .úaMä úà §¨¨¥§¤¤©©¨©¨

l dpynd zpeeky ,xnel oi` m`d -äøéö÷dgecd `idy xnerd ly §¦¨
.df oicl dcen iax s`y jkn gkene ,zayd z`

:`xnbd dgecàìzayd z` xnerd dgecy dpynd zpeek oi` - Ÿ
`l` ,dxivw oiprlìoipr,äáø÷äoeik ,zayd z` dgec ezaxwdy §©§¨¨

z` dgec dpi` ezxivw la` ,okl mcewn dzeyrl xyt` i`y
.zayd mcew ,meia exvewl xzeny itl ,zayd

:`xnbd dywnì ìáàoipràì äøéö÷dgec xnerd zxivw oi` ike - £¨§§¦¨Ÿ
,zayd z`àéðúäå,`ziixaa epipy ixde -,øîBà éaøaezka xn`p §¨©§¨©¦¥
(cn bk `xwie)'ä éãòBî úà äLî øaãéå'yi dxe`kle .'l`xUi ipA l` ©§©¥Ÿ¤¤£¥¤§¥¦§¨¥

,denzløîBì ãeîìz äîeazkp xak ixd ,df `xwn epcnln dn - ©©§©
ly eitn l`xyil exn`p mleke ,dyxta zecrend lk okl mcewn

`l` .dyneðãîì àlL éôì,zayd z` migecy zepaxwd lkl §¦¤Ÿ¨©§
àlàwxìd oaxwå ãéîzoaxw,'BãòBîa' ïäa øîàpL çñtyie ¤¨§¨¦§¤©¤¤¡©¨¤§£

oaxwd aixwdl ef daizn cenlleléôàå BãòBîalg m`,úaLaoke §£©£¦§©¨
aixwdl.äàîeèa eléôàå BãòBîala`ïépî øeavä úBðaø÷ øàL §£©£¦§§¨§¨¨§§©¦¦©¦

.d`nehe zay migec mdyøîBì ãeîìzaezkd epcnln jkl - ©§©
micrend itqen zyxta xne`e(hl hk xacna)'äì eNòz älà'¥¤©£©

,'íëéãòBîazepaxw lk itlk 'mkicrena' zaiz aezkd hwpe xg`ne §£¥¤
eaivd,xxal yi oiicre .d`nehe zay migec mleky cenll yi ,x

úBaøì ïépîd zgpn z`å øîBòyakd,Bnò áøwäyi oipn oke ¦©¦§©¤§©¨¥¦
z` zeaxlå íçlä ézLzxvr iyak,ïänò áøwä`l el` ixdy §¥©¤¤§©¨¥¦¨¤

,qgpt zyxtay micrend itqena mixkfpøîBì ãeîìzjkl - ©§©
xne`e aezkd epcnln(cn bk `xwie),''ä éãòBî úà äLî øaãéå'©§©¥Ÿ¤¤£¥

mgld izye xnerd s`e ,dfl df zepaxwd lk eywed df `xwnae
y epcnll ,my exkfp,ïleëì ãòBî òá÷ áeúkälk oicy ,epiidc ©¨¨©¥§¨

.d`nehe zay migecd gqt oaxwe cinz oaxw oick zepaxwd
zxivwy `ziixad ixacn gikedl yi cvik `xnbd zyxtn dzre

:`xnbd zxxan .zay dgec xnerdéàîìdxn` dn oiprl - §©
,zayd z` migec mgld izyy `ziixadàîéìéàxn`p m` - ¦¥¨

dfa dpeekdyìoipr,äáø÷äz` dgecd `id mzaxwdy ,epiidc §©§¨¨
,zaydike ,ok xnel xyt` i`,eäðéð äáø÷ä éða íçlä ézLixd §¥©¤¤§¥©§¨¨¦§

milk`pe dtepz miperh `l` ,gafnd iab lr mze` miaixwn oi`
.mipdklàèéLt àlàzay migec mgld izyy `ziixad zpeeky ¤¨§¦¨

ìoipräã÷øäå äðéçèizy jxevl zeyrpd el` zek`lny ,[ietip-] §§¦¨§©§¨¨
,zay axrn mzeyrl ozipy s` ,zayd z` zegec mglddúåëãå- §¦§¨¨

l xnel yi dfa `veikeéabdì øîBòoiprúà éçc à÷å ,äøéö÷ ©¥¤§§¦¨§¨¨¥¤
úaMäaxrn dzeyrl ozipy s` ,zayd z` xnerd zxivw dgece - ©©¨
.zay

z` dgec xnerd zxivwy xaeq envr iaxy ,`ziixad ixacn x`ean
xaeq `edy ezhiya yxtl okzi cvik zeywdl yi ok m`e ,zayd

.zayd z` dgec dxivwd oi`y
:`xnbd dgecàìdpigh oiprl zayd z` migec mgld izy oi` - Ÿ

ozip el` lky itl ,dxivw oiprl dgec xnerd oi`e ,dcwxde
d `l` ,zay axrn mzeyrløîBòzayd z` dgecìoipr,äáø÷ä ¤§©§¨¨

,zxvrd mcew dzeyrl xyt` i`yíçlä ézLezayd z` migec §¥©¤¤
ìoipr,äiôàzx`ane .meia ea mzet`l xzen zaya zxvr lg m`y §£¦¨

dxe`kly s` ,meia ea mzet`l xzeny xacd mrh `ed dn `xnbd
,zay axrn z`f mb zeyrl xyt`éaø øáñ÷ådy xaeq iax -øepz §¨¨©©¦©

Lc÷îmzet`l xyt` i`y `vnp ,mziit` zrya mgld izy z` §©¥
ixdy ,zay axrnäðéìa dì äìéñtéà ìBîúàî dì éôà éàm` - ¦¨¥¨¥¤§¦§¦¨¨§¦¨

exykei `le ,bgd lila dpila elqti zereayd bg axra mze` dt`i
.xgnl m`iadl

zpy oicd lr dywn `xnbdz` ycwn xepzdy iax zhiya x`a
:ea mit`pdéaø øáñådyLc÷î øepz,ea mit`pd mgld izy z` §¨©©¦©§©¥

àéðúäå,`ziixaa epipy ixde -úà ïéLc÷î ïéà úøöò éNákizy §¨©§¨¦§¥£¤¤¥§©§¦¤
,äèéçLa àlà íçläeycwzp zxvr iyak zhigy zryny ,epiidc ©¤¤¤¨¦§¦¨

,mgld izyïèçL ,ãöékzxvrd iyaklìïîL,df oaxw myl - ¥©§¨¨¦§¨
÷øæåz`ì ïîcíçlä Lã÷ ,ïîLhgyy itl ,mgld izy eycwzp - §¨©¨¨¦§¨¨©©¤¤

m` la` .dkldk wxfeïèçLzxvrd iyaklì àlLå ïîLs`÷øæ §¨¨¤Ÿ¦§¨§¨©
z`ì àlL ïîcíçlä Lã÷ àì ,ïîL,mgld izy eycwzp `l - ¨¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¨©©¤¤

m`e .dkldk wxfe hgy `ly itlïèçLzxvrd iyaklì÷øæå ïîL §¨¨¦§¨§¨©
z`ì àlL ïîc,LBã÷ Bðéàå LBã÷ íçlä ,ïîLel`éaø .éaø éøác ¨¨¤Ÿ¦§¨©¤¤¨§¥¨¦§¥©¦©¦

LBã÷ Bðéà íìBòì ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìàote`a ,llk mgld ¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥¨
,onyl `ly wxfe onyl hgyyèBçLiL ãòzxvrd iyak z`ìïîL ©¤¦§¦§¨
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קסה oifge` mipya cenr ar sc ± oey`x wxtzereay

äéì òéîù àì ïåòîù éáøá øæòìà éáøådzrya devn daiagc `d -?`l` .dinza

- zay egcc ip`y mixa` iab mzdc .dpin xnb `le ,riny :jgxk lrameyn

dzeyrl xyt` i`c ,dxhwdl mcew zayd z` dhigy dzgc ixdy ,devn zeaiag

la` .dxhwd lv` inp dgcp ,dhigy lv` zegcl zay ozipc oeike .zay axrn

dxivw zryac ,ikd xninl `kil - xnera

xgnlc ab lr s`e .zay igci` `l izk`

`l `din dxivw zrya - zay daxwd `igc

- zay axrn dl xyt` `lc e`l i`e .zigcp

.devn zeaiag meyn zay `igc `ied `l

,xnb i`n` :jxtinl `ki` iaxl inp ikde

.zay dhigyd dzgc ixdy ,mzd ip`y

'åë øö÷ðå 'åë úáùáå 'åë íéøîåà íéîëçå-

.`kxit meyn iziin jpd lkàéä éáø-

dxvewe ,dizgz zxg` oi`ian :lirl xn`c

.meiaøîåì ãåîìú äîzecrend lk `lde -

!oxn` dyne ,dlrnl oixen`íëéãòåîá-

iab aizk qgpt zyxtae ,zaya elit`e

.oitqenøîåò úåáøì ïéðîaizk `lc -

.`zyxt `iddaåîò áø÷äåmr `ad yak -

.xnerdïäîò áø÷äå.zxvr iyak -ãåîìú
'åâå äùî øáãéå øîåì`zyxt `iddae -

izye] xner aizk "mipdkd l` xen`"c

.[mgldàìà åäðéð äáø÷ä éðá íçìä éúù
äã÷øäå [äðéçèì] àèéùôab lr s`e -

.'ek dizeekce ,lenz`n zeyrl dl xyt`c

äáø÷äì øîåò àìdl xyt` i`c -

.lenz`näéôàì íçìä éúùåxepz :xaqwc -

.'ek ycwnäèéçùá àìà- dit`a la` -

.iycw `lùåã÷ åðéàå ùåã÷wxta yxtn -

.(`,fn zegpn) "zlkzd"åòá÷åäohgy -

- onyl onc wxfe ,onylzelgd erawed

gafl mgld zepyl leki oi`e ,miyak oze`l

- onyl `ly onc wxfe ,onyl ohgy .xg``l

.xepza yicw la` ,erawed

ìàòîùé éáø êìò ïøãä

äðùîúìñä úçðî ,úåçðî åìàåzvnwp dzid -

.dqiràèåç úçðîåzgpn la` ,zvnwp - l`xyi ly -

dzid dlek `l` ,llk zvnwp dzid `l - mipdk ly `heg

.lilkàøîâàáéúëãzvnwp eda aizkc .dinza -

.zegpn ynga oebk ,mipdkl dixiyeåäá áéúë àìãoebk -

dxez :rnync - "zxez z`fe" aizk ,`heg zgpne mieb zgpn

mixiyd oilk`p - zvnwpd dgpn lky ,zegpnd lkl zg`

.mipdkläéì àéòáéî÷ àì ïéèéç äàázxzepd"c -

xn`py ,zegpn ynga aizk "dpnn.oihig ody "zlq" oda

ïéøåòù äàá.ze`pw zgpne xnerd zgpn oebk -

úöî÷ðãî."dzxkf`" (e `xwie) da aizkc -ïðáøã àáéìà

- zevnwpcn i`cec ,zevnwp zegpn el`e :oizipzna ixn`c -

.mipdkl odixiyïåòîù éáøã àáéìà äéì àéòáéî÷ éë

'åë äçðî àëéà øîàãzgpn inp `d :xninl `ki`e -

xninl `ki` ,zevnwpc ab lr s` ,ze`pw zgpne xnerd

.oilk`p oi` odixiycäìåìáì ïéðò åðéà íàxn`p xaky -

."eipae oxd` elk`i dpnn zxzepde" (my) odaìù äìåìá

ïéøåòù.xnerd zgpn -ïéèç ìù äáøçìzgpn oebk -

.dt`níéøåòù ìù äáøçì.ze`pw zgpn -íéçáæ ãâðë

zegpn ip`e ,migaf dz` leh :[exiagl] odkd xn`i `ly -;

ãåîìú
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øîàðù`igcc gqt Ð d`neha elit` ecrena zaya elit` ecrena ecrena oda

zay igcc cinze .oigcp xeaiv oi`e ,dgcp "yi`" aizkcn Ð ol `iz` d`neh

."ecrena" eda aizkc ,dey dxifba iccdn itli xcde ."ezaya zay zler" `xw xn`c Ð

.(`,eq) "mixac el`" wxta migqta `zi` ikdåòá÷åäwxta izyxit Ð erawed `le

.("efi`e" ligznd xeaic `,en zegpn) "zlkzd"

ìàòîùé éáø êìò ïøãä

åìàå.(ze`a) Ð zegpnïéèéç`irainw `l

zxez z`f"n iwtp `xw `eddnc Ð ol

`edd jklid ,oihig d`a dgpn mzqc ,"dgpnd

.qxhpewa yxit jk .ixiin oihig d`aa `xw

irlc ,dywe"dvn ze`a zegpnd lk" wxta l

ze`a ody zegpnd lkl oipn :xn`wc (a,ap)

Ð `aizk `lc ,`aizk Ð `aizkc :xn`we ?dvn

ik xninl dil ded ,"dgpnd zxez z`f" aizk

?dil `pn oixery d`a ,oihig d`a gpiz :`kd

dlik` oiprl ixiinc `kd `wecc d`xp jkl

d`a ol `wtp `lc ,mipdkl oilk`p odixiyy

oixeryc meyn ,"dgpnd zxez z`f"n oixery

migqtc `nw wxta gkenck ,dnda lk`n `ed

xUaE `v :el xn` ,zeti eyrp oixery (a,b)©¥

:(`,ci) dheqc ipy wxta opze ,mixengle miqeql

dpaxw s` Ð dnda dyrn diyrny myk

.dnda lk`n

íà`iaxznc Ð oihig ly daxgl oipr epi`

yiya ixiin `zyxtc ab lr s` ,"zxez z`f"n

.ony da
cenlz
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epi` - "mgld izy" cr "zegpn el`e" wxtn ,qetca `ed xy` yexitd df :epeyl dfe .milyexia `vnpy ely q"yd oeilb lr l"vf ifpky` l`lva epiax ly eycw ci azka wzrp "mgld izy" wxt cr "zegpn el`e" wxtn

.ci azk i"yx oeyl dfe .xg` oyxt ly `ede ,l"f i"yx yexitnäðùîúìåñä úçðî .úåçðî åìàå.dqir zvnwp dzid -ïé÷é÷øå úåìçå úùçøîå úáçîåiaizk edleke .zleql oxifgne ozzet oziit` xg` -

.dvinw epiid - "dxkf`"e ,"dxkf`" aizk jpi`ae ,dvinw zleq zgpna aizke ,"`xwie"aäøëæà áéúë øîåòä úçðîå,unewd `ln - oldl dn ."dxkf`" zleqd zgpna xn`pe ,"dxkf`" o`k xn`p :mipdk zxeza opixn`e -

.unewd `ln - o`k s`úåàð÷å àèåç úçðîå.dvinw eda aizk -øîåà ïåòîù éáø.`idy zenk zxhwp `l` ,dvinw mipdk zgpna opira `l `nw `pzl la` ,`xnba yxtn -àøîâïðúã àëéä ìë,[xnelk] -

."zegpn"ïðú øùò.cg` oica zeey zegpn ,xnelk -ïåòîù éáøãî é÷åôàì.zegpn dxyr zg` ied diciclc ,ipeeb `zlza dt`n zgpn xyknc dna dgpn cg ithnc -ïìðî.dinza -äá áéúëãda aizkc `idd -

.`aizk - "elk`i epnn zxzepde"àáéúë àìãå:"oxd` z` ev"a zegpnd lk llekc ,`xw `eddn ol `wtp -.'ebe "zxez z`f"ïì àéòáî à÷ àì ïéèéç äàázxez z`f"n ,iwtp zegpnd lk llekc `xw `eddnc -

.irzynw oihig d`aa `edd ,jkld .oihig d`a dgpn mzqc ,"dgpndúöî÷ðãîdl ivnw i`n` - `l i`c ,mipdkl dixiy i`cee -?ïéðò åðéà íà."dgpnd zxez z`f"n iwtp `dc -

,íúä éðàL àlà ?déì òéîL àì ïBòîL éaøa øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨§©¦¦§¨§¦©¥¤¨¨¥¨¨
äúçc éîð éëä ,éaøìe .úaMä úà äèéçL äúçc éøäL¤£¥¨£¨§¦¨¤©©¨§©¦¨¦©¦¨£¨
àì øîBòä úøéö÷ :éaø øáñ÷ àlà !úaMä úà äèéçL§¦¨¤©©¨¤¨¨¨©©¦§¦©¨¤¨

.úaL àéçc¯úaL ãçà :íéøîBà íéîëçå ,ïðúäå ?àìå ¨§¨©¨§¨§¨§©©£¨¦§¦¤¨©¨
ìBç ãçàå¯ìMî!àa äéä L¯.éaøk àìc¯íéîëçå" §¤¨¦¨¨¨¨§¨§©¦©£¨¦

ìBç ãçàå úaL ãçà :íéøîBà¯ìLaìLa ,äLúBte÷ L §¦¤¨©¨§¤¨¦§¨§¨
ìLáe!"úBìbî L¯.éaøk àìc¯úaLáe"¯íäì øîàé §¨©¨§¨§©¦§©¨Ÿ©¨¤

!"Bæ úaL¯.éaøk àìc¯íBia øö÷ð"¯úà äçBãå ,øLk ©¨§¨§©¦¦§¨©¨¥§¤¤
,éaø ?øLk íBia øö÷ð :øîàc déì zòîL ïàî ."úaMä©©¨©¨§©§¥©£©¦§¨©¨¥©¦

!äøéö÷ åàì éàî ,úaMä úà äçBãå :éðú÷å¯,àì §¨¨¥§¤¤©©¨©¨§¦¨Ÿ
.äáø÷äì¯ìáàäøéö÷ì¯:øîBà éaø ,àéðúäå ?àì §©§¨¨£¨¦§¦¨Ÿ§¨©§¨©¦¥

'ä éãòî úà äLî øaãéå""¯àlL éôì ?øîBì ãeîìz äî ©§©¥¤¤Ÿ£¥©©§©§¦¤Ÿ
ãéîúì àlà eðãîìçñôe" ïäa øîàpLBãòBîa," ¨©§¤¨§¨¦¤©¤¤¡©¨¤§£

"BãòBîa"¯"BãòBîa" ,úaLa eléôàå¯,äàîeèa eléôàå §£©£¦§©¨§£©£¦§§¨
eNòz älà" :øîBì ãeîìz ?ïépî øeavä úBðaø÷ øàL§¨¨§¨©¦¦©¦©§©¥¤©£

øîBò úBaøì ïépî ."íëéãòBîa 'äìáøwäåézL ,Bnò ©§£¥¤¦©¦§©¤§©¨¥¦§¥
úà äLî øaãéå" :øîBì ãeîìz ?ïänò áøwäå íçlä©¤¤§©¨¥¦¨¤©§©©§©¥¤¤

'ä éãòî"¯àîéìéà ?éàîì .ïleëì ãòBî òá÷ áeúkä Ÿ£¥©¨¨©¥§¨§©¦¥¨
äáø÷äì¯àèéLt àlà ?eäðéð äáø÷ä éða íçlä ézL §©§¨¨§¥©¤¤§¥©§¨¨¦§¤¨§¦¨

äðéçèìäã÷øäå,dúåëãåézLe ,äáø÷äì øîBò ,àlà !úaMä úà éçc à÷å ,äøéö÷ì øîBò éab ¦§¦¨§©§¨¨§¦§¨¨©¥¤¦§¦¨§¨¨¥¤©©¨¤¨¤§©§¨¨§¥
ìBîúàî dì éôà éà ,Lc÷î øepz :éaø øáñ÷å ,äiôàì íçlääìéñôéà.äðéìa dì¯:éaø øáñå ©¤¤©£¦¨§¨¨©©¦©§©¥¦¨¥¨¥¤§¦§¦¨¨§¦¨§¨©©¦

ì ïèçL ?ãöék .äèéçLa àlà íçlä úà ïéLc÷î ïéà úøöò éNák :àéðúäå ?Lc÷î øepzïîL ©§©¥§¨©§¨¦§¥£¤¤¥§©§¦¤©¤¤¤¨¦§¦¨¥©§¨¨¦§¨
ì ïîc ÷øæåïîL¯ì àlL ïèçL ,íçlä Lã÷ì àlL ïîc ÷øæå ïîLïîL¯ïèçL ,íçlä Lã÷ àì §¨©¨¨¦§¨¨©©¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¨©©¤¤§¨¨

ìì àlL ïîc ÷øæå ïîLïîL¯:øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøác ,LBã÷ Bðéàå LBã÷ íçlä ¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨©¤¤¨§¥¨¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥
ì èBçLiL ãò ,LBã÷ Bðéà íìBòìì ïîc ÷Bøæéå ïîLàìå eòa÷eä :÷çöé øa ïîçð áø øîà !ïîL §¨¥¨©¤¦§¦§¨§¦§¨¨¦§¨¨©©©§¨©¦§¨§§§Ÿ

.øîà à÷ eòa÷eä§§¨¨©

ìàòîùé éáø êìò ïøãä

äðùîúBöî÷ð úBçðî elàïäéøéLeúìqä úçðî :íéðäkìúáçnäåúLçønäå,úBlçäå ¥§¨¦§¨§¨¥¤©Ÿ£¦¦§©©Ÿ¤§©©£©§©©§¤¤§©©
ïé÷é÷øäå.úBàð÷ úçðîe àèBç úçðîe ,øîBòä úçðîe ,íéLð úçðîe ,íéBb úçðî , §¨§¦¦¦§©¦¦§©¨¦¦§©¨¤¦§©¥¦§©§¨

Bîöòì áø÷ õîB÷å ,úöî÷ð íéðäk ìL àèBç úçðî :øîBà ïBòîL éaøíéøéLå.ïîöòì íéáéø÷ ©¦¦§¥¦§©¥¤Ÿ£¦¦§¤¤§¤¨¥§©§§¦©¦§¥¦§©§¨
àøîâïðúc àëéä ìk :àtt áø øîà¯,ïBòîL éaøî é÷etàì ?ïì òîLî à÷ éàî .ïðz øNò £©©©¨¨¥¨¦§©¤¤§©©¨©§©¨§©¥¥©¦¦§

?ïìðî ."íéðäkì ïäéøéLe" .àìc ïì òîLî à÷ ,àéáé ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî :øîàc©£©¤¡¨©¤¡¨§¦¦¨¦¨©§©¨§¨§¨¥¤©Ÿ£¦§¨©
àáéúëc¯àáéúk àìãe ,àáéúk¯"ïøäà éða dúBà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå" :da áéúk ¦§¦¨§¦¨§¨§¦¨§¦¨§Ÿ©©¦§¨©§¥¨§¥©£Ÿ

åâå!"åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå '¯ïì àéòaéî à÷ ék ,ïì àéòaéî÷ àì ïéhéç äàa §©¤¤¦¤¨Ÿ§©£Ÿ¨¨¨¨¦¦¨¨¦¨£¨¨¦¨¦¨£¨¨
¯.ïéøBòN äàa¯,éîð ïéøBòN äàa,úöî÷ðcî!íéðäkì äéøéL¯à÷ àì ïðaøc àaélà ¨¨§¦¨¨§¦©¦¦§¦§¤¤§¨¤¨©Ÿ£¦©¦¨§©¨©¨¨

ïì àéòaéî à÷ ék ,ïì àéòaéî¯äçðî àkéà :øîàc ,ïBòîL éaøc àaélààöî÷éîcàìå ¦¨£¨¨¦¨¦¨£¨¨©¦¨§©¦¦§©£©¦¨¦§¨§¦©§¨§¨
àìëàúéîBîöòa áø÷ õîBwä ,úöî÷ð íéðäk ìL àèBç úçðî :øîBà ïBòîL éaø ,ïðúc . ¦§©§¨¦§©©¦¦§¥¦§©¥¤Ÿ£¦¦§¤¤©¤¨¥§©§

?ïìðî .ïîöòa ïéáéø÷ íéøéMäå¯äáøçå ïîMá äìeìa äçðî ìëå" :àø÷ øîàc ,äi÷æç øîà §©¦©¦§¥¦§©§¨§¨©£©¦§¦¨©£©§¨§¨¦§¨§¨©¤¤©£¥¨
ïéðò Bðéà íà ,"äéäz ïøäà éða ìëìäìeìáìïéhéç ìL¯ïéðò Bðéà íàå ,ïéøBòN ìL äìeìáì ïéðò eäðzäáøçìïéhéç ìL¯ §¨§¥©£Ÿ¦§¤¦¥¦§¨¦§¨¤¦¦§¥¦§¨¦§¨¤§¦§¦¥¦§¨©£¥¨¤¦¦

.ïéøBòN ìL äáøçì ïéðò eäðz¯?íéçáæ ãâðk úBçðî ïé÷ìBç ïéàL ïépî :àéðúãëì déì éòaéî àä ?àúàc àeä éëäì éàäå §¥¦§¨©£¥¨¤§¦§©§¨¦©£¨¨¦¨¥¥§¦§©§¨¦©¦¤¥§¦§¨§¤¤§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc zegpn(iyiy meil)

:dywne `xnbd daydéì òéîL àì ïBòîL éaøa øæòìà éaøå- §©¦¤§¨¨§©¦¦§Ÿ§¦©¥
,'dzrya devn daiag'y eia` xn`y oicd z` rny `l `ed m`d

.zayd z` dgec xnerd zxivwy giken `ed cvik ,ok m`eàlà¤¨
oi`y xaeq `ed ok it lr s`e ,df oic rny `edy xnel jixv gxkda
mixai`e mialg xhwd oia wlgl yiy itl ,o`kl epnid cenll

c ,xnerd zxivwlíúä éðàLmialg xhwd iabl ,my xacd dpey - ¨¦¨¨
,mixai`eéøäLxakäúçcdäèéçLoaxwd ly,úaMä úài`y ¤£¥¨£¨§¦¨¤©©¨

oaxw iptn zayd dzgcp xake xg`ne ,zayd mcew ehgeyl xyt`
mixai`de mialgd z` xihwdle ezaxwd z` xenbl s` xzen ,df
`l oiicry itl ,ok xnel oi` zaya xnerd zxivw oiprl la` ,zaya
xnerd zxivw dzid `l m` ,jkitle ,xnerd zngn zayd dzgcp
meyn zayd zegcl `le ,mei ceran xevwl did jixv ,dleqt meia
oerny iaxa xfrl` iax jkn giken ok lre ,dzrya devn zeaiag

.carica elit` meia xevwl xeq`yå,ok m`énð éëä éaøìs` - §§©¦¨¦©¦
mialg xihwdl xzeny xacd mrhy ,ok xnel yi iax zhiyl

xaky meyn `ed zaya mixai`eäúçcd,úaMä úà äèéçL`le ¨£¨§¦¨¤©©¨
,dnewnl dpey`xd `iyewd zxfege ,'dzrya devn daiag' meyn
xnerdy xaeq iax ixd ,zayd z` xnerd zxivw dgec recn

.zayd mcew xevwl ozip ok m`e ,xyk ezeevnk `ly xvwpy
:xg` ote`a iax zhiy z` `xnbd zx`an ef `iyew zngnàlà¤¨

éaø øáñ÷y xaeq iaxy xnel jixv gxkda ok` -øîBòä úøéö÷ ¨¨©©¦§¦©¨¤
úaL àéçc àìmeia exvewl ozipe xg`n ,zayd z` dgec dpi` - Ÿ¨£¨©¨

.zayd mcew
:`xnbd dywnàìåzayd z` dgec xnerd zxivw oi` m`d - ¨Ÿ

,iax zhiylïðúäåepipy ixde -(:bq lirl),l`rnyi iax ixac lr §¨§©
yng mixvew eid legd zenia oqipa xyr dyy lg m`y xaeqd
`l` mixvew eid `l zaya lg m`e ,xnerd jxevl d`eaz ly mi`q

mi`q yly,ìBç ãçàå úaL ãçà ,íéøîBà íéîëçålg m` oia - ©£¨¦§¦¤¨©¨§¤¨
,legd zenia lg m` oiae zayaìMîàa äéä Lyly mixvew eid - ¦¨Ÿ¨¨¨

zayd z` dgec xnerd zxivwy ,x`eane .xnerd jxevl mi`q
.lkd ixacl

:`xnbd zvxznéaøk àìc.iax zhiyk dpi` ef dpyn - §Ÿ§©¦
obq `pipg iax ixac lr ,cer my epipy ixde :dywne `xnbd day
mixvew eid legd zenia oqipa xyr dyy lg m`y xaeqd ,mipdkd
z` migipne ,zelbn ylya mifge`d ,mc` ipa dylya xnerd z`
mixvew eid zaya lg m`e ,zetew yly jezl dxevwd d`eazd

.zg` dtewae cg` lbnae cg` mc`aúaL ãçà íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤¨©¨
ìBç ãçàåmixvew eid ,lega lg m` oiae zaya lg m` oia -ìLaäL §¤¨¦§Ÿ¨

,miyp`ìLaìLáe ,úBte÷ L.úBìbî Llkd ixacly ,x`eane §¨Ÿ§¨Ÿ©¨
.zay dgec xnerd zxivw

:`xnbd zvxznéaøk àìc.iax zhiyk mpi` el` mipic s` - §Ÿ§©¦
cer epipy ixde :dywne `xnbd day(.dq lirl)zxivw zryay ,

zel`y dnk eaiaq micnerd z` l`ey xvewd did xnerd,úaLáe§©¨
,xnerd z` ea mixvew eide zaya oqipa xyr dyy lg xy`k -

íäì [øîBà] (øîàé)xvewd,Bæ úaL,zaya xevw` m`d ,xnelk ¥¨¤©¨
.zayd z` dgec xnerd zxivwy x`eane .'od' el mixne` mde

:`xnbd zvxznéaøk àìc.iax zhiyk dpi` ef dpyn s` - §Ÿ§©¦
m`y ,epizpyna epipy ixde :dywne `xnbd dayøö÷ðxnerdíBia ¦§©©

df ixdå ,øLky da epipy okäçBãxnerd.úaMä úàyi dzrne ¨¥§¤¤©©¨
ixde ,wcwcløîàc déì úòîL ïàîxnerdy xne`y zrny in - ©¨§©¥§¨©

y,éaø ,øLk íBia øö÷ð,iax zhiyk zxaeq epizpyny ,epiidc ¦§©©¨¥©¦
éðz÷åda epipy ok it lr s`e -äçBãåxnerdåàì éàî .úaMä úà §¨¨¥§¤¤©©¨©¨

l dpynd zpeeky ,xnel oi` m`d -äøéö÷dgecd `idy xnerd ly §¦¨
.df oicl dcen iax s`y jkn gkene ,zayd z`

:`xnbd dgecàìzayd z` xnerd dgecy dpynd zpeek oi` - Ÿ
`l` ,dxivw oiprlìoipr,äáø÷äoeik ,zayd z` dgec ezaxwdy §©§¨¨

z` dgec dpi` ezxivw la` ,okl mcewn dzeyrl xyt` i`y
.zayd mcew ,meia exvewl xzeny itl ,zayd

:`xnbd dywnì ìáàoipràì äøéö÷dgec xnerd zxivw oi` ike - £¨§§¦¨Ÿ
,zayd z`àéðúäå,`ziixaa epipy ixde -,øîBà éaøaezka xn`p §¨©§¨©¦¥
(cn bk `xwie)'ä éãòBî úà äLî øaãéå'yi dxe`kle .'l`xUi ipA l` ©§©¥Ÿ¤¤£¥¤§¥¦§¨¥

,denzløîBì ãeîìz äîeazkp xak ixd ,df `xwn epcnln dn - ©©§©
ly eitn l`xyil exn`p mleke ,dyxta zecrend lk okl mcewn

`l` .dyneðãîì àlL éôì,zayd z` migecy zepaxwd lkl §¦¤Ÿ¨©§
àlàwxìd oaxwå ãéîzoaxw,'BãòBîa' ïäa øîàpL çñtyie ¤¨§¨¦§¤©¤¤¡©¨¤§£

oaxwd aixwdl ef daizn cenlleléôàå BãòBîalg m`,úaLaoke §£©£¦§©¨
aixwdl.äàîeèa eléôàå BãòBîala`ïépî øeavä úBðaø÷ øàL §£©£¦§§¨§¨¨§§©¦¦©¦

.d`nehe zay migec mdyøîBì ãeîìzaezkd epcnln jkl - ©§©
micrend itqen zyxta xne`e(hl hk xacna)'äì eNòz älà'¥¤©£©

,'íëéãòBîazepaxw lk itlk 'mkicrena' zaiz aezkd hwpe xg`ne §£¥¤
eaivd,xxal yi oiicre .d`nehe zay migec mleky cenll yi ,x

úBaøì ïépîd zgpn z`å øîBòyakd,Bnò áøwäyi oipn oke ¦©¦§©¤§©¨¥¦
z` zeaxlå íçlä ézLzxvr iyak,ïänò áøwä`l el` ixdy §¥©¤¤§©¨¥¦¨¤

,qgpt zyxtay micrend itqena mixkfpøîBì ãeîìzjkl - ©§©
xne`e aezkd epcnln(cn bk `xwie),''ä éãòBî úà äLî øaãéå'©§©¥Ÿ¤¤£¥

mgld izye xnerd s`e ,dfl df zepaxwd lk eywed df `xwnae
y epcnll ,my exkfp,ïleëì ãòBî òá÷ áeúkälk oicy ,epiidc ©¨¨©¥§¨

.d`nehe zay migecd gqt oaxwe cinz oaxw oick zepaxwd
zxivwy `ziixad ixacn gikedl yi cvik `xnbd zyxtn dzre

:`xnbd zxxan .zay dgec xnerdéàîìdxn` dn oiprl - §©
,zayd z` migec mgld izyy `ziixadàîéìéàxn`p m` - ¦¥¨

dfa dpeekdyìoipr,äáø÷äz` dgecd `id mzaxwdy ,epiidc §©§¨¨
,zaydike ,ok xnel xyt` i`,eäðéð äáø÷ä éða íçlä ézLixd §¥©¤¤§¥©§¨¨¦§

milk`pe dtepz miperh `l` ,gafnd iab lr mze` miaixwn oi`
.mipdklàèéLt àlàzay migec mgld izyy `ziixad zpeeky ¤¨§¦¨

ìoipräã÷øäå äðéçèizy jxevl zeyrpd el` zek`lny ,[ietip-] §§¦¨§©§¨¨
,zay axrn mzeyrl ozipy s` ,zayd z` zegec mglddúåëãå- §¦§¨¨

l xnel yi dfa `veikeéabdì øîBòoiprúà éçc à÷å ,äøéö÷ ©¥¤§§¦¨§¨¨¥¤
úaMäaxrn dzeyrl ozipy s` ,zayd z` xnerd zxivw dgece - ©©¨
.zay

z` dgec xnerd zxivwy xaeq envr iaxy ,`ziixad ixacn x`ean
xaeq `edy ezhiya yxtl okzi cvik zeywdl yi ok m`e ,zayd

.zayd z` dgec dxivwd oi`y
:`xnbd dgecàìdpigh oiprl zayd z` migec mgld izy oi` - Ÿ

ozip el` lky itl ,dxivw oiprl dgec xnerd oi`e ,dcwxde
d `l` ,zay axrn mzeyrløîBòzayd z` dgecìoipr,äáø÷ä ¤§©§¨¨

,zxvrd mcew dzeyrl xyt` i`yíçlä ézLezayd z` migec §¥©¤¤
ìoipr,äiôàzx`ane .meia ea mzet`l xzen zaya zxvr lg m`y §£¦¨

dxe`kly s` ,meia ea mzet`l xzeny xacd mrh `ed dn `xnbd
,zay axrn z`f mb zeyrl xyt`éaø øáñ÷ådy xaeq iax -øepz §¨¨©©¦©

Lc÷îmzet`l xyt` i`y `vnp ,mziit` zrya mgld izy z` §©¥
ixdy ,zay axrnäðéìa dì äìéñtéà ìBîúàî dì éôà éàm` - ¦¨¥¨¥¤§¦§¦¨¨§¦¨

exykei `le ,bgd lila dpila elqti zereayd bg axra mze` dt`i
.xgnl m`iadl

zpy oicd lr dywn `xnbdz` ycwn xepzdy iax zhiya x`a
:ea mit`pdéaø øáñådyLc÷î øepz,ea mit`pd mgld izy z` §¨©©¦©§©¥

àéðúäå,`ziixaa epipy ixde -úà ïéLc÷î ïéà úøöò éNákizy §¨©§¨¦§¥£¤¤¥§©§¦¤
,äèéçLa àlà íçläeycwzp zxvr iyak zhigy zryny ,epiidc ©¤¤¤¨¦§¦¨

,mgld izyïèçL ,ãöékzxvrd iyaklìïîL,df oaxw myl - ¥©§¨¨¦§¨
÷øæåz`ì ïîcíçlä Lã÷ ,ïîLhgyy itl ,mgld izy eycwzp - §¨©¨¨¦§¨¨©©¤¤

m` la` .dkldk wxfeïèçLzxvrd iyaklì àlLå ïîLs`÷øæ §¨¨¤Ÿ¦§¨§¨©
z`ì àlL ïîcíçlä Lã÷ àì ,ïîL,mgld izy eycwzp `l - ¨¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¨©©¤¤

m`e .dkldk wxfe hgy `ly itlïèçLzxvrd iyaklì÷øæå ïîL §¨¨¦§¨§¨©
z`ì àlL ïîc,LBã÷ Bðéàå LBã÷ íçlä ,ïîLel`éaø .éaø éøác ¨¨¤Ÿ¦§¨©¤¤¨§¥¨¦§¥©¦©¦

LBã÷ Bðéà íìBòì ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìàote`a ,llk mgld ¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥¨
,onyl `ly wxfe onyl hgyyèBçLiL ãòzxvrd iyak z`ìïîL ©¤¦§¦§¨
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc zegpn(ycew zay meil)

øîBì ãeîìz(i-h f `xwie),øepza äôàz øLà äçðnä ìëå','ebeìëì ©§©§¨©¦§¨£¤¥¨¤©©§¨
.'åéçàk Léà äéäz ïøäà éðawlgzdl dkixv 'dgpn lk'y epiidc §¥©£Ÿ¦§¤¦§¨¦

.'oxd` ipa lkl'
:`ziixad zxxanìBëéoiprl wx cnln weqtdy ,xn`z `ny ± ¨

y,íéçáæ ãâðk úBçðî e÷ìçé àì`ed ,ok yexcl ie`xy mrhde Ÿ©§§§¨§¤¤§¨¦
meynLzegpnïäézçz eî÷ àl[migaf zgz-],úelãalc xnelk ¤Ÿ¨©§¥¤§©

mewna dgpn `iadl leki epi` ,gaf `iadl zbyn eci oi`y [ipr-]
,gafdeî÷ éøäL ,úBôBò ãâðk úBçðî e÷ìçé ìáàzegpnd £¨©§§§¨§¤¤¤£¥¨

ïäézçz[zeterd zgz-],úelãa`heg zgpna ep`vn xnelk ©§¥¤§©
,dzrne ,serd mewna dgpn `ian ,`ed lc m`e ,ser aiigzn mc`y
zegpn welgl mi`yx mipdkd eidi ,zepaxwd zlik` oiprl mb `ny

:`ziixad daiyn .zeter cbpkøîBì ãeîìz(h f `xwie),äNòð ìëå' ©§©§¨©£¨
úLçøná'ebe,'äéäz ïøäà éða ìëìaezkd hxity ,weqtd xezin ©©§¤¤§¨§¥©£Ÿ¦§¤

zeaxl yi ,'didY oxd` ipA lkl dgpn lke' mzqa azk `le zygxn§¨¦§¨§¨§¥©£Ÿ¦§¤
.mdipia mipdkd ewlgi `l zeter cbpk zegpn s`y

:xxal `ziixad dkiynnìBëéwx cnln weqtdy xn`z `ny ± ¨
yúBôBò ãâðk úBçðî e÷ìçé àì,ok xnel ie`xy mrhde ,migafe Ÿ©§§§¨§¤¤

meyneìläLmd migafde zeterd ±íéîã éðéîzwixf oic mda yi ± ¤©¨¦¥¨¦
,gafnd iab lr mceìläåzegpnd ±,íéçî÷ éðéîmdy xg`ne §©¨¦¥§¨¦

la` ,df cbpk df mda welgl oi` ,zepaxw ly mipey mipine÷ìçé©§§
âðk úBôBòíéîã éðéî eìläå eìläL ,íéçáæ ãoink md ixde ,md §¤¤§¨¦¤©¨§©¨¦¥¨¦

.df cbpk df welgl mipdkd mi`yx mda `nye ,oaxw ly cg`
:`ziixad daiynøîBì ãeîìz(my `xwie),úáçî ìòå','ebeéða ìëì ©§©§©©£©§¨§¥

.'äéäz ïøäàlk llka `idy s` 'zagn' hxity ,weqtd xezine ©£Ÿ¦§¤
epi`y oeikne ,welgl mipdkl xeq` sqep xacay zeaxl yi ,zegpnd
,lirl xkfpk epcnl xak df oic oky ,xg` oaxw cbpk dgpnl jxvp

.migaf cbpk zeter welgl oi`y oiprl eze` yexcl yi okl
:xxal `ziixad dkiynnìBëéwx cnln weqtdy xn`z `ny ± ¨

y,íéçáæ ãâðk úBôBò e÷ìçé àìitl ,ok xnel ie`xy mrhde Ÿ©§§§¤¤§¨¦
eìläLzeterd -ãia ïúéiNòdwiln ici lr ziyrp ozhigy ± ¤©¨£¦¨¨©¨

,oikq `la oxetivaeìläåmigafd ±éìka ïúéiNòziyrp mzhigy ± §©¨£¦¨¨©§¦
ipin ipyk miaygp mewn lkn ,minc ipin mdipyy s` jkitle ,oikqa

,df cbpk df welgl xeq`e ,oaxwãâðk úBçðî e÷ìçé ìáàxg` beq £¨©§§§¨§¤¤
lyãia ïúéiNò elàå elàL ,úBçðîjkitle ,cia ziyrp ozvinw ± §¨¤¥¨¥£¦¨¨©¨

,oaxw ly cg` beqk eaygi ozwelg oiprly xnel yiipina ewlgie
:`ziixad daiyn .el` cbpk el` zegpndøîBì ãeîìz(i weqt my), ©§©

ïîMá äìeìá äçðî ìëå','ebe.'äéäz ïøäà éða ìëìxezine §¨¦§¨§¨©¤¤§¨§¥©£Ÿ¦§¤
yi ,zegpnd lk llka `idy s` 'onya dlela dgpn' hxity ,weqtd

.dgpn cbpk elit` dgpn welgl xeq`y zeaxl
:xxal `ziixad dkiynnìBëéwx cnln weqtdy xn`z `ny ± ¨

ye÷ìçé àìzgpnãâðk úáçîzgpnãâðk úLçøîe úLçøî Ÿ©§§©£©§¤¤©§¤¤©§¤¤§¤¤
,úáçîitl ,ok xnel ie`xy mrhdeïéL÷ äéNòî BfLzagn zgpn ± ©£©¤©£¤¨¨¦

,zagna dpebih xg`l dyw ziyrpïékø äéNòî Bæåzygxn zgpn ± §©£¤¨©¦
zygxna dpebih xg`l dkx ziyrp,mipin ipyk od ixd jkitle ,

,úLçøî ãâðk úLçøîe ,úáçî ãâðk úáçî e÷ìçé ìáàxnelk £¨©§§©£©§¤¤©£©©§¤¤§¤¤©§¤¤
zgpna iwlg zxenz ,oae`x zgpna jwlg il oz ,exiagl odk xn`iy

:`ziixad daiyn .oernyøîBì ãeîìz(my)ïøäà éða ìëì äáøçå' , ©§©©£¥¨§¨§¥©£Ÿ
.'äéäzlk llka `idy s` 'daixg' dgpn hxity ,weqtd xezine ¦§¤

elit` dgpn cbpk dgpn welgl xeq`y zeaxl yi ,zegpnd
.beq eze`n odizyyk

:xxal `ziixad dkiynnìBëéwx cnln weqtdy xn`z `ny ± ¨
y oiprlìçé àì,íél÷ íéLã÷a e÷ìçé ìáà ,íéLã÷ éLã÷a e÷ Ÿ©§§§¨§¥¨¨¦£¨©§§§¨¨¦©¦

xkfen ,xeqi`d cnlp epnny weqtay meyn ,ok xnel ie`xy mrhde
:`ziixad daiyn .miycw iycw ody zegpn wxøîBì ãeîìz`xwie) ©§©

(ai ,i f,didY oxd` ipA lkl'äãBz ìò íàå ,åéçàk Léà'EPaixwi §¨§¥©£Ÿ¦§¤¦§¨¦§¦©¨©§¦¤
miycw `idy] dcez dywedy ,yexcl yi miweqtd zekinqne .'ebe

y ,dwelg oiprl zegpnl [milwíéLã÷ éLã÷a ïé÷ìBç ïéàL íLk§¥¤¥§¦§¨§¥¨¨¦
,df cbpk df.íél÷ íéLã÷a íé÷ìBç ïéà Ck̈¥§¦§¨¨¦©¦

:weqtd seq z` zyxece `ziixad dkiynndidY oxd` ipA lkl'§¨§¥©£Ÿ¦§¤
Léà`weecy aezkd epcnln ,'eig`MLéàlecb -÷ìBçi`yx ± ¦§¨¦¦¥

,zepaxwa wlg lawleléôàå`edy ote`aïè÷ ïéàå ,íeî ìòa ©£¦©©§¥¨¨
eléôàå ÷ìBç`edy ote`aíz.men `la ± ¥©£¦¨

cvik ,diwfg lr dyw ef `ziixany `vnp .`ziixad oeyl o`k cr
yxc(:ar lirl)milk`py mixery ly zegpn ixiiy oiprl df weqt

oiprl `ziixaa z`aend dyxcl jxvp df weqt `lde ,mipdkl
:`xnbd zvxzn .zepaxwa mipdk zwelg xeqi`à÷ôð 'ìë'î àeää©¦¨¨§¨

epic eli`e ,df weqtay 'lk' zaiz xezin yxcp `ziixad ly oicd ±
zaizn cnlp ,mipdkl milk`p mixery zgpn ixiiyy diwfg ly
dgpne dlela dgpn ixiiyy weqta xn`py dn mvr xnelk .'dgpn'
lr] diwfg ixack mixery zgpn lr yxtzn ,mipdkl mipzip daixg
oicl zeyxcp weqtay zexzeind zeaizde ,['oipr epi` m`' zyxc ici

.zegpna mipdkd zwelg
:df uexiz lr dywn `xnbdéaøa éñBé éaøãëì déz÷étà àäå§¨©¦§¥§¦§©¦¥§©¦

äãeäédcedi iaxa iqei iax `lde -(:bq lirl)'lk' zaizn `ived §¨
zvxzn .`ziixad ezhiyl ayiizz cvik ok m` ,zxg` dyxc

:`xnbdìëåî àeää àlàe"`e ze`dn -ze`d xnelk ,ef daizay ¤¨©¥§¨
oicd z` mb mdn cenll xyt`e ,mixezi ipy md 'lk' daizde e"`e

.dcedi iaxa iqei iax ly dyxcd z` mbe `ziixad ly
milk`p mixery zgpn ixiiyy jkl sqep xewn d`ian `xnbd

:mipdkléåì éðúcî àéúà ,øîà àðéáø`ziixadn cnlp df oic - ©¦¨¨©¨§¨¦§¨¥¥¦
,iel dpyy,éåì éðúcxn`pdpedk zepzn iabl(h gi xacna),didi df' §¨¥¥¦¤¦§¤

,W`d on miWcTd WcTn Llìëìe íúçðî ìëìe íðaø÷ ìëì §¦Ÿ¤©¢¨¦¦¨¥§¨¨§¨¨§¨¦§¨¨§¨
íîLà ìëìe íúàhç.'LipalE `Ed Ll miWcw Wcw il EaiWi xW` ©¨¨§¨£¨¨£¤¨¦¦Ÿ¤¨¨¦§§¨¤

.weqta zxkfend 'lk' zeaiz z` `ziixad zyxece,'íðaø÷ ìk'`a ¨¨§¨¨
,úBaøìn xzepdyâBìd,òøBöî ìL ïîL,ea eyrpy ze`fdd xg`l §©¤¤¤§¨

,mipdkl lk`p ,rxevnd ly elbxe eci zepeda lr epnn ozipy xg`le
.'oaxw' dxeza iexw `ed mby itl el` zeaizn daxzny mrhde
,jkl cgein ieaix jixv mewn lkn ,ok iexwy s`e :`xnbd zx`an

,'lk' zaiz `la 'mpaxw' weqta xn`p did m`y itlCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
àðéîàmiWcTd WcTn Ll didi df' ,xnel jzrca dler did ±ïî ¨¦¨¤¦§¤§¦Ÿ¤©¢¨¦¦
'Làä(my xacna)àðîçø áúk,[dxezd dazk±]weqtd zernyne ¨¥¨©©£¨¨

lk`p xy` `ed gafnd y`a sxypy dnn xzepy wlgd wxy `id
rxevn ly onyd bel ,dzrne ,mipdkly`a dtixy oic ea oi`y

,mipdkl lk`i `ly mixne` epiid gafndïì òîLî à÷jkitl ± ¨©§©¨
.lk`p `ed s`y 'mpaxw lk' ieaixa eprinydl dxezd dkxved

xn`py dne :yexcl `ziixad dkiynn,'íúçðî ìëì'`aúBaøì §¨¦§¨¨§©
,úBàð÷ úçðîe øîBòä úçðîxg`l mipdkl milk`p odixiiyy ¦§©¨¤¦§©§¨

jixv mewn lkn ,dgpn zeiexw od mby s`e :`xnbd zx`an .ozvinw
zaiz `la 'mzgpn' weqta xn`p did m`y itl ,mdl cgein ieaix

,'lk''íäa øtek øLà íúBà eìëàå' àðéîà Czòc à÷ìñhk zeny) ¨§¨©§¨¨¦¨§¨§¨£¤©¨¤
(bl,àðîçø øîàdf weqtn miyxece(:hp migqt)lr mixtkzn milray ¨©©£¨¨

lk`p dxtk ea yiy xac wxy ,jkn cenll yie ,mipdkd zlik` ici
,mipdklåeli`éàäxnerd zgpn -øézäìd`eazd z` dlik`a §©§©¦
dycgdàéúà à÷,d`a `id ±énð Cãéàåepiidc ,zxg`d mbe ± ¨¨§¨§¦¨©¦

,dxtkl d`a `l `id s` ,dheqd ly dlra `iany ze`pw zgpn
`l`øøáìdlra zgz dy`d dzpif m`dàéúà à÷,d`a `id ± §¨¥¨¨§¨

,mipdkl milk`p odixiiy oi`y xnel mewn did jk meyneà÷̈
ïì òîLî,'mzgpn lk' ieaixa eprinydl dxezd dkxved jkitl ± ©§©¨

mipdkl milk`p miixiyd oda s`y.
,xn`py dn :yexcl `ziixad dkiynn,'íúàhç ìëì'`aúBaøì §¨©¨¨§©

óBòä úàhçzx`an .mipdkl lk`p serd on `ad z`hg oaxwy ± ©©¨
,mdlcgein ieaixjixvmewnlkn ,z`hgdiexw`idmbys`e :`xnbd

'lk' zaiz `la 'mz`hg' weqta xn`p did m`y itlCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
àðéîày itl mipdkl s` dlik`a dxeq`y,àéä äìéáðdpi` ixdy ¨¦¨§¥¨¦

,rav`a zwlnp `l` oikqa zhgypïì òîLî à÷dkxved jkitl ± ¨©§©¨
.mipdkl zlk`p `id s`y 'mz`hg lk' ieaixa eprinydldxezd
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המשך בעמוד ככח

oifge` mipy` cenr br sc ± oey`x wxtzereay

äéäú ïøäà éðá ìëì øîåì ãåîìúmlek oia `l` ,df cbpk df ewlgi `ly -

.zegpnd ewlgiåî÷ àìù.migaf zgz zegpn -úåìãá`l` dgpn `ian oi`y -

."mixez izy gwle" cr 'ebe "eci `vnz `l m`" xn`py ,zelc ilcaåî÷ éøäù
úåìãá ïäéúçú.dgpn `iadl leki - el oi`e oipiw aiiegndy -ìòå øîåì ãåîìú

ïøäà éðá ìëì úáçîoipr epi` m` -

.zetere migafl oipr edpz ,zegpnlåúééùò
ãéá.oxetiva dwiln -éìëá.oikqa -ìåëé

å÷ìçé ìáà íéùã÷ éùã÷á å÷ìçé àì
íéì÷ íéùã÷ácbpk z`hg epzi `ly -

,zleqd zgpn cbpk dt`n zgpn `le ,my`

miycwa ewlgi la` .od miycw iycw mlekc

.dcez cbpk ,minly oebk ,milwãåîìú
åéçàë ùéà øîåìlr m`" dil jinqe -

yewzi`e ,eiptl yxcp `xwnc ,"dcez

oiprl zegpnl miycw iycwl milw miycw

.dwelg÷ìåç ïè÷ ïéàåwlga lke` la` -

.eia`àéää.oiwleg oi`y `ziixa -ìëî
à÷ôð`xwie) "onya dlela dgpn lke" -

.(fäéú÷éôà àä"dlela dgpn lk"l -

iaxckl (a,bq) "zegpnd lk" wxta lirl

xen`d lk dn :xn`c dcedi iaxa iqei

.oipin ipy dhnlà÷ôð ìëåî àåää-

'ek oipr epi` m`"c `de ,"lk"n - `ziixa

dil `wtp - "oixery ly daixgl oipr edpz

."dgpn"nòøåöî ìù ïîù âåì úåáøì-

eed zepeda lyn xiizyny miixiydy

.odkláéúë ùàä ïîepnny xacc -

,bel la` .mipdkl miixiyc ,`ed miyi`l

!odkl iedil `l :`ni` ,miyi`l epnn oi`y

."mpaxw lkl" azk [ikdl] -úçðî úåáøì
úåàð÷ úçðîå øîåòämiixiye ,evnwpy -

miixiye zevnwpc `iz` ieaixne ,mipdkl

.mipdkléàäåycg xizdl xnerd zgpn -

.`iz`êãéàå.ze`pw zgpn -øøáìoer -

dixiy edi `l :`ni` ,dxtkl `le ,`iz`

.ol rnynw !oilk`póåòä úàèç úåáøì-

.mipdkl zlk`pyàéä äìéáðmeyn -

.ol rnynw "lk`z `l"e ,dwilnøéùëäì
éúà`di `le ,dxdh zexifp dilr legil -

.lk`pøâä ìæâ äæm`" (d xacna) aizkc -

df - "odkl ayend my`d l`eb yi`l oi`

`y .oxwddvexe ,xbd zne ,xbd z` lfb m

epxifgi - oiyxei el oi`e ,elifb xifgdl

dreayd lr my` oaxw `iaie ,mipdkl

.el raype xtkyíä êìùipd lk -

.`xw i`dn eaxzncåá ùã÷ìxn`ck -

ewlga ycwnd :(my oiir a,ap oiyeciw)

.zycewn - miycw iycwa
éîìù
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ãåîìúipy wxta `ziixa jd opinwen dcedi iaxk .dcez lr m`e Ð eig`k yi` xnel

oikenqnc rnyn Ð "dcez dil jinqe" mzd opiqxbe (`,bpe a,ap) oiyeciwc

.izyxit mzde !(`,c) zenaic `nw wxta ,oikenq yixc `l dcedi iaxc :`iywe ,yixc

ùéà`l` ,"oiwleg oi`" xn`w `dc ,`weec e`l Ð "wleg" oeyl Ð men lra elit` wleg

Ð dxenb dwelg la` ,ea oicitwn oi` :xnelk

idliya opzc `d oke .deya lehil icar `l

,ycwnd iycwk mdipia oiwlgzn ode :mixeka

oeyl (`,hv migaf) "mei leah" yixac ipd oke

opzc `dn dyw zvwe .`weec e`l Ð dwelg

lr miylg oilihne :(a,gnw zay) "l`ey" wxta

mely ikxc iptn ,`nye .aeh meia miycwd

xn`w `weecc :d`xp cere .oiyer eid `nlra

z` ea ycwl ely `diy oiprl ,"oiwleg oi`"

oiyeciwc ipy wxta dil iziin ikd`c ,dy`d

`l` `kd opihrnn `lc :xnel yi inp i` .(`,bp)

daixg dgpn cbpk ef daixg dgpn oiwlgn oi`y

,oiwlgn Ð dnvr ipta zg` dgpn la` ,zxg`

yi`d" wxta mzd jixtc `de .cg` gaf oke

oikyen mirepvd" `pzc `dn (my) "ycwn

dgpna :ipyn `le ,"oiwleg oipxbxbde ,odici

"oiwleg" oeyln e`l mzdc meyn !ip`y zg`

"mei leah"c oizipznn iziin `lcn ,wiic `cixb

[`l`] ,mixekiac oizipznnemzd yxitck

e`l Ð "oiwleg" i`dc jzrc `wlqc :qxhpewa

miptd mgl iabc ,xn`w eribnd ewlg lehil

oerny yniyy dpy mirax` :`ipz (`,hl `nei)

lke] ,miptd mgla dievn dkxa dzid wicvd

ray yie raye lke` yi ,[zifk eribny odk

mgla dxi`n dglzyp ,jli`e o`kn .xizene

letk iedc oeike ,'ek letk eribn odk lke ,miptd

ewlg gipn ,oiwleg ielir jxc `l` ?ifg i`nl Ð

zi` `nl` .xg` mewna ecbpk lhepe ,exiagl

,xn`w eribnd ewlg :ipyne !dwelg oic eda

.elke`e exiag wlg sheg Ð el dey epi`yke

oiwleg oiqpkpd :(`,ep) dkeq zkqna opzc `de

dzidy cerae ,xn`w eribnd ewlg Ð oetva

.dkxa ea

àäåÐ dcedi iaxa iqei iaxckl dizwit`

`ibeq jd dlek opiwqn `de :xn`z m`e

lk" seqa dilr bilt edi`e ,oerny iaxl

:cere !(a,bq zegpn) "dvn ze`a zegpnd

iaxk (`,bp) oiyeciwa `ziixa jdl opinwenc

wiicc :xnel yie !dilr bilt inp edi`e ,dcedi

dil zi` dcedi iaxa iqei iaxc `zi` m` :`kd

?yixc ikid ,`ziixa jdïîÐ aizk y`d

?"lkl" ira `le ,"y`d on" aezkl `l :dniz

äæopireny`l `xw `z`e Ð xbd lfb

:(`,iw `nw `aa) "`nw lfebd"a opiyxcck

mipyi mixtqae ."odkl 'dl ayend my`d"

lfb :(a,cn) migafa "i`ny zia" wxta opiqxb

`yp zyxta aizkc ,dia aizk `icda Ð xbd

opiqxb `lc :qxhpewa my yxite ,"didi el"

cg`e cg` lk ,iaizk `icda dyxta mixen`d x`ye zeny`e ze`hgc meyn ,dil

m`c :eyexitl dywe .gxw ly ezwelgn iptn Ð o`k oxd`l aezkd el exciqe ,enewna

iieaxl `xw `z`c ipd lk `l` !dia iaizk `icda ,rxevn my` jixt `w i`n ,ok

ze`pw zgpne xnerd zgpne rxevn ly ony bel oebk ,mewn meya iaizk `l Ð edl

edpieaxl ipd lka "lkl" jixv i`n` :wcwcl jixv edin .xifp my`e serd z`hge

edlek iaizk x`yc oeik ,edl opirny ded "mny`e mz`hg mzgpne mpaxw" aizkcn

zxez z`f"e "z`hgd zxez z`f"e "dgpnd zxez z`f"nc .iaizk `l ipde ,`icda

.cge cg lka `nrh yxtnck ,ipd opirci ded `l "my`dåìéôàåz` ea ycwl

seqa oikxr zkqnae (a,hw `nw `aa) "`nw lfebd" seqa opiyxcc `d Ð dy`d

odkl epzpe myd e`pw Ð "odkl 'dl ayend my`d" :xbd lfb iab (a,gk) "yicwnd"

ycwnd :(a,ap oiyeciw) "ycwn yi`d" wxta opixn` `d ?dy`d z` ea oiycwn j`id ,ok `l m`c .ekf `w deab ogleyn e`lc xninl ol zi` oigxk lr Ð xnyn eze`ay
ewlga
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é"úë é"ùø
ïøäà éðá ìëì.dpnn elk`i mlek :rnyn -åî÷ àìù-

- z`hg e` dler aiigzpy inc ,zelca migaf zgz zegpn

.mixez dizgz `ian la` ,dgpn dizgz `ian oi`úåçðîeci biyz `l m`e" `xwiea aizkc ,zeter zgz enw -

."mixez izyläéäú ïøäà éðá ìëì.i`w `xw dlek` -úáçî ìò øîåì ãåîìú`dc ,`xwc `ieaxn -

.zetere migafl edpz - dl oipr epi` m`e ,zegpn x`yk zagnc `prci `linníéùã÷ éùã÷á å÷ìçé àì ìåëé

.my` cbpk my`e ,z`hg cbpk z`hg :oebk -çé ìáàå÷ìiab [`l`] `xw ilb `l `dc ,minly cbpk minly -

.`id miycw iycwc dgpnåéçàë ùéà øîåì ãåîìú."dcez lr m`" dil jenqe -ùéà."eig`k yi`" -ìëåî
.e"iec ieaxn -àéúà.iel ipzcn milk`p mdixiyc ,ze`pwe xnerd zgpnl -òøåöî ìù ïîù âåì úåáøì-

.mipdkl lk`p ze`fdd on x`ypy dn `diyy`d on `pin` jzrc `wlqi`de ,"y`d on miycwd ycwn jl didi dfe" -

.`ed miyi` xzenn e`l -íäá øôåë øùàdxtkc icin ,jklid .mixtkzn - milrae ,milke` - mipdk :opiyxce -

.`l - jpd la` ,mipdk [ilk`] -øéæð íùà àìà.rxevn my`k lk`p [`diy] -éúà øéùëäìzglbzl -

] `l - dxtkl e`lc icine ,miznl `nhle.ol rnyn `w .mipdk [ilk`øâä ìæâ äæ'dl ayend my`d" aizkc -

.xacn aezkd xbd lfbac "`nw lfebd"a `nw `aaa opixn`e ,"odkl
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc zegpn(ycew zay meil)

øîBì ãeîìz(i-h f `xwie),øepza äôàz øLà äçðnä ìëå','ebeìëì ©§©§¨©¦§¨£¤¥¨¤©©§¨
.'åéçàk Léà äéäz ïøäà éðawlgzdl dkixv 'dgpn lk'y epiidc §¥©£Ÿ¦§¤¦§¨¦

.'oxd` ipa lkl'
:`ziixad zxxanìBëéoiprl wx cnln weqtdy ,xn`z `ny ± ¨

y,íéçáæ ãâðk úBçðî e÷ìçé àì`ed ,ok yexcl ie`xy mrhde Ÿ©§§§¨§¤¤§¨¦
meynLzegpnïäézçz eî÷ àl[migaf zgz-],úelãalc xnelk ¤Ÿ¨©§¥¤§©

mewna dgpn `iadl leki epi` ,gaf `iadl zbyn eci oi`y [ipr-]
,gafdeî÷ éøäL ,úBôBò ãâðk úBçðî e÷ìçé ìáàzegpnd £¨©§§§¨§¤¤¤£¥¨

ïäézçz[zeterd zgz-],úelãa`heg zgpna ep`vn xnelk ©§¥¤§©
,dzrne ,serd mewna dgpn `ian ,`ed lc m`e ,ser aiigzn mc`y
zegpn welgl mi`yx mipdkd eidi ,zepaxwd zlik` oiprl mb `ny

:`ziixad daiyn .zeter cbpkøîBì ãeîìz(h f `xwie),äNòð ìëå' ©§©§¨©£¨
úLçøná'ebe,'äéäz ïøäà éða ìëìaezkd hxity ,weqtd xezin ©©§¤¤§¨§¥©£Ÿ¦§¤

zeaxl yi ,'didY oxd` ipA lkl dgpn lke' mzqa azk `le zygxn§¨¦§¨§¨§¥©£Ÿ¦§¤
.mdipia mipdkd ewlgi `l zeter cbpk zegpn s`y

:xxal `ziixad dkiynnìBëéwx cnln weqtdy xn`z `ny ± ¨
yúBôBò ãâðk úBçðî e÷ìçé àì,ok xnel ie`xy mrhde ,migafe Ÿ©§§§¨§¤¤

meyneìläLmd migafde zeterd ±íéîã éðéîzwixf oic mda yi ± ¤©¨¦¥¨¦
,gafnd iab lr mceìläåzegpnd ±,íéçî÷ éðéîmdy xg`ne §©¨¦¥§¨¦

la` ,df cbpk df mda welgl oi` ,zepaxw ly mipey mipine÷ìçé©§§
âðk úBôBòíéîã éðéî eìläå eìläL ,íéçáæ ãoink md ixde ,md §¤¤§¨¦¤©¨§©¨¦¥¨¦

.df cbpk df welgl mipdkd mi`yx mda `nye ,oaxw ly cg`
:`ziixad daiynøîBì ãeîìz(my `xwie),úáçî ìòå','ebeéða ìëì ©§©§©©£©§¨§¥

.'äéäz ïøäàlk llka `idy s` 'zagn' hxity ,weqtd xezine ©£Ÿ¦§¤
epi`y oeikne ,welgl mipdkl xeq` sqep xacay zeaxl yi ,zegpnd
,lirl xkfpk epcnl xak df oic oky ,xg` oaxw cbpk dgpnl jxvp

.migaf cbpk zeter welgl oi`y oiprl eze` yexcl yi okl
:xxal `ziixad dkiynnìBëéwx cnln weqtdy xn`z `ny ± ¨

y,íéçáæ ãâðk úBôBò e÷ìçé àìitl ,ok xnel ie`xy mrhde Ÿ©§§§¤¤§¨¦
eìläLzeterd -ãia ïúéiNòdwiln ici lr ziyrp ozhigy ± ¤©¨£¦¨¨©¨

,oikq `la oxetivaeìläåmigafd ±éìka ïúéiNòziyrp mzhigy ± §©¨£¦¨¨©§¦
ipin ipyk miaygp mewn lkn ,minc ipin mdipyy s` jkitle ,oikqa

,df cbpk df welgl xeq`e ,oaxwãâðk úBçðî e÷ìçé ìáàxg` beq £¨©§§§¨§¤¤
lyãia ïúéiNò elàå elàL ,úBçðîjkitle ,cia ziyrp ozvinw ± §¨¤¥¨¥£¦¨¨©¨

,oaxw ly cg` beqk eaygi ozwelg oiprly xnel yiipina ewlgie
:`ziixad daiyn .el` cbpk el` zegpndøîBì ãeîìz(i weqt my), ©§©

ïîMá äìeìá äçðî ìëå','ebe.'äéäz ïøäà éða ìëìxezine §¨¦§¨§¨©¤¤§¨§¥©£Ÿ¦§¤
yi ,zegpnd lk llka `idy s` 'onya dlela dgpn' hxity ,weqtd

.dgpn cbpk elit` dgpn welgl xeq`y zeaxl
:xxal `ziixad dkiynnìBëéwx cnln weqtdy xn`z `ny ± ¨

ye÷ìçé àìzgpnãâðk úáçîzgpnãâðk úLçøîe úLçøî Ÿ©§§©£©§¤¤©§¤¤©§¤¤§¤¤
,úáçîitl ,ok xnel ie`xy mrhdeïéL÷ äéNòî BfLzagn zgpn ± ©£©¤©£¤¨¨¦

,zagna dpebih xg`l dyw ziyrpïékø äéNòî Bæåzygxn zgpn ± §©£¤¨©¦
zygxna dpebih xg`l dkx ziyrp,mipin ipyk od ixd jkitle ,

,úLçøî ãâðk úLçøîe ,úáçî ãâðk úáçî e÷ìçé ìáàxnelk £¨©§§©£©§¤¤©£©©§¤¤§¤¤©§¤¤
zgpna iwlg zxenz ,oae`x zgpna jwlg il oz ,exiagl odk xn`iy

:`ziixad daiyn .oernyøîBì ãeîìz(my)ïøäà éða ìëì äáøçå' , ©§©©£¥¨§¨§¥©£Ÿ
.'äéäzlk llka `idy s` 'daixg' dgpn hxity ,weqtd xezine ¦§¤

elit` dgpn cbpk dgpn welgl xeq`y zeaxl yi ,zegpnd
.beq eze`n odizyyk

:xxal `ziixad dkiynnìBëéwx cnln weqtdy xn`z `ny ± ¨
y oiprlìçé àì,íél÷ íéLã÷a e÷ìçé ìáà ,íéLã÷ éLã÷a e÷ Ÿ©§§§¨§¥¨¨¦£¨©§§§¨¨¦©¦

xkfen ,xeqi`d cnlp epnny weqtay meyn ,ok xnel ie`xy mrhde
:`ziixad daiyn .miycw iycw ody zegpn wxøîBì ãeîìz`xwie) ©§©

(ai ,i f,didY oxd` ipA lkl'äãBz ìò íàå ,åéçàk Léà'EPaixwi §¨§¥©£Ÿ¦§¤¦§¨¦§¦©¨©§¦¤
miycw `idy] dcez dywedy ,yexcl yi miweqtd zekinqne .'ebe

y ,dwelg oiprl zegpnl [milwíéLã÷ éLã÷a ïé÷ìBç ïéàL íLk§¥¤¥§¦§¨§¥¨¨¦
,df cbpk df.íél÷ íéLã÷a íé÷ìBç ïéà Ck̈¥§¦§¨¨¦©¦

:weqtd seq z` zyxece `ziixad dkiynndidY oxd` ipA lkl'§¨§¥©£Ÿ¦§¤
Léà`weecy aezkd epcnln ,'eig`MLéàlecb -÷ìBçi`yx ± ¦§¨¦¦¥

,zepaxwa wlg lawleléôàå`edy ote`aïè÷ ïéàå ,íeî ìòa ©£¦©©§¥¨¨
eléôàå ÷ìBç`edy ote`aíz.men `la ± ¥©£¦¨

cvik ,diwfg lr dyw ef `ziixany `vnp .`ziixad oeyl o`k cr
yxc(:ar lirl)milk`py mixery ly zegpn ixiiy oiprl df weqt

oiprl `ziixaa z`aend dyxcl jxvp df weqt `lde ,mipdkl
:`xnbd zvxzn .zepaxwa mipdk zwelg xeqi`à÷ôð 'ìë'î àeää©¦¨¨§¨

epic eli`e ,df weqtay 'lk' zaiz xezin yxcp `ziixad ly oicd ±
zaizn cnlp ,mipdkl milk`p mixery zgpn ixiiyy diwfg ly
dgpne dlela dgpn ixiiyy weqta xn`py dn mvr xnelk .'dgpn'
lr] diwfg ixack mixery zgpn lr yxtzn ,mipdkl mipzip daixg
oicl zeyxcp weqtay zexzeind zeaizde ,['oipr epi` m`' zyxc ici

.zegpna mipdkd zwelg
:df uexiz lr dywn `xnbdéaøa éñBé éaøãëì déz÷étà àäå§¨©¦§¥§¦§©¦¥§©¦

äãeäédcedi iaxa iqei iax `lde -(:bq lirl)'lk' zaizn `ived §¨
zvxzn .`ziixad ezhiyl ayiizz cvik ok m` ,zxg` dyxc

:`xnbdìëåî àeää àlàe"`e ze`dn -ze`d xnelk ,ef daizay ¤¨©¥§¨
oicd z` mb mdn cenll xyt`e ,mixezi ipy md 'lk' daizde e"`e

.dcedi iaxa iqei iax ly dyxcd z` mbe `ziixad ly
milk`p mixery zgpn ixiiyy jkl sqep xewn d`ian `xnbd

:mipdkléåì éðúcî àéúà ,øîà àðéáø`ziixadn cnlp df oic - ©¦¨¨©¨§¨¦§¨¥¥¦
,iel dpyy,éåì éðúcxn`pdpedk zepzn iabl(h gi xacna),didi df' §¨¥¥¦¤¦§¤

,W`d on miWcTd WcTn Llìëìe íúçðî ìëìe íðaø÷ ìëì §¦Ÿ¤©¢¨¦¦¨¥§¨¨§¨¨§¨¦§¨¨§¨
íîLà ìëìe íúàhç.'LipalE `Ed Ll miWcw Wcw il EaiWi xW` ©¨¨§¨£¨¨£¤¨¦¦Ÿ¤¨¨¦§§¨¤

.weqta zxkfend 'lk' zeaiz z` `ziixad zyxece,'íðaø÷ ìk'`a ¨¨§¨¨
,úBaøìn xzepdyâBìd,òøBöî ìL ïîL,ea eyrpy ze`fdd xg`l §©¤¤¤§¨

,mipdkl lk`p ,rxevnd ly elbxe eci zepeda lr epnn ozipy xg`le
.'oaxw' dxeza iexw `ed mby itl el` zeaizn daxzny mrhde
,jkl cgein ieaix jixv mewn lkn ,ok iexwy s`e :`xnbd zx`an

,'lk' zaiz `la 'mpaxw' weqta xn`p did m`y itlCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
àðéîàmiWcTd WcTn Ll didi df' ,xnel jzrca dler did ±ïî ¨¦¨¤¦§¤§¦Ÿ¤©¢¨¦¦
'Làä(my xacna)àðîçø áúk,[dxezd dazk±]weqtd zernyne ¨¥¨©©£¨¨

lk`p xy` `ed gafnd y`a sxypy dnn xzepy wlgd wxy `id
rxevn ly onyd bel ,dzrne ,mipdkly`a dtixy oic ea oi`y

,mipdkl lk`i `ly mixne` epiid gafndïì òîLî à÷jkitl ± ¨©§©¨
.lk`p `ed s`y 'mpaxw lk' ieaixa eprinydl dxezd dkxved

xn`py dne :yexcl `ziixad dkiynn,'íúçðî ìëì'`aúBaøì §¨¦§¨¨§©
,úBàð÷ úçðîe øîBòä úçðîxg`l mipdkl milk`p odixiiyy ¦§©¨¤¦§©§¨

jixv mewn lkn ,dgpn zeiexw od mby s`e :`xnbd zx`an .ozvinw
zaiz `la 'mzgpn' weqta xn`p did m`y itl ,mdl cgein ieaix

,'lk''íäa øtek øLà íúBà eìëàå' àðéîà Czòc à÷ìñhk zeny) ¨§¨©§¨¨¦¨§¨§¨£¤©¨¤
(bl,àðîçø øîàdf weqtn miyxece(:hp migqt)lr mixtkzn milray ¨©©£¨¨

lk`p dxtk ea yiy xac wxy ,jkn cenll yie ,mipdkd zlik` ici
,mipdklåeli`éàäxnerd zgpn -øézäìd`eazd z` dlik`a §©§©¦
dycgdàéúà à÷,d`a `id ±énð Cãéàåepiidc ,zxg`d mbe ± ¨¨§¨§¦¨©¦

,dxtkl d`a `l `id s` ,dheqd ly dlra `iany ze`pw zgpn
`l`øøáìdlra zgz dy`d dzpif m`dàéúà à÷,d`a `id ± §¨¥¨¨§¨

,mipdkl milk`p odixiiy oi`y xnel mewn did jk meyneà÷̈
ïì òîLî,'mzgpn lk' ieaixa eprinydl dxezd dkxved jkitl ± ©§©¨

mipdkl milk`p miixiyd oda s`y.
,xn`py dn :yexcl `ziixad dkiynn,'íúàhç ìëì'`aúBaøì §¨©¨¨§©

óBòä úàhçzx`an .mipdkl lk`p serd on `ad z`hg oaxwy ± ©©¨
,mdlcgein ieaixjixvmewnlkn ,z`hgdiexw`idmbys`e :`xnbd

'lk' zaiz `la 'mz`hg' weqta xn`p did m`y itlCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
àðéîày itl mipdkl s` dlik`a dxeq`y,àéä äìéáðdpi` ixdy ¨¦¨§¥¨¦

,rav`a zwlnp `l` oikqa zhgypïì òîLî à÷dkxved jkitl ± ¨©§©¨
.mipdkl zlk`p `id s`y 'mz`hg lk' ieaixa eprinydldxezd
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מנחות. פרק שביעי - אלו מנחות נקמצות דף עג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

oifge` mipy` cenr br sc ± oey`x wxtzereay

äéäú ïøäà éðá ìëì øîåì ãåîìúmlek oia `l` ,df cbpk df ewlgi `ly -

.zegpnd ewlgiåî÷ àìù.migaf zgz zegpn -úåìãá`l` dgpn `ian oi`y -

."mixez izy gwle" cr 'ebe "eci `vnz `l m`" xn`py ,zelc ilcaåî÷ éøäù
úåìãá ïäéúçú.dgpn `iadl leki - el oi`e oipiw aiiegndy -ìòå øîåì ãåîìú

ïøäà éðá ìëì úáçîoipr epi` m` -

.zetere migafl oipr edpz ,zegpnlåúééùò
ãéá.oxetiva dwiln -éìëá.oikqa -ìåëé

å÷ìçé ìáà íéùã÷ éùã÷á å÷ìçé àì
íéì÷ íéùã÷ácbpk z`hg epzi `ly -

,zleqd zgpn cbpk dt`n zgpn `le ,my`

miycwa ewlgi la` .od miycw iycw mlekc

.dcez cbpk ,minly oebk ,milwãåîìú
åéçàë ùéà øîåìlr m`" dil jinqe -

yewzi`e ,eiptl yxcp `xwnc ,"dcez

oiprl zegpnl miycw iycwl milw miycw

.dwelg÷ìåç ïè÷ ïéàåwlga lke` la` -

.eia`àéää.oiwleg oi`y `ziixa -ìëî
à÷ôð`xwie) "onya dlela dgpn lke" -

.(fäéú÷éôà àä"dlela dgpn lk"l -

iaxckl (a,bq) "zegpnd lk" wxta lirl

xen`d lk dn :xn`c dcedi iaxa iqei

.oipin ipy dhnlà÷ôð ìëåî àåää-

'ek oipr epi` m`"c `de ,"lk"n - `ziixa

dil `wtp - "oixery ly daixgl oipr edpz

."dgpn"nòøåöî ìù ïîù âåì úåáøì-

eed zepeda lyn xiizyny miixiydy

.odkláéúë ùàä ïîepnny xacc -

,bel la` .mipdkl miixiyc ,`ed miyi`l

!odkl iedil `l :`ni` ,miyi`l epnn oi`y

."mpaxw lkl" azk [ikdl] -úçðî úåáøì
úåàð÷ úçðîå øîåòämiixiye ,evnwpy -

miixiye zevnwpc `iz` ieaixne ,mipdkl

.mipdkléàäåycg xizdl xnerd zgpn -

.`iz`êãéàå.ze`pw zgpn -øøáìoer -

dixiy edi `l :`ni` ,dxtkl `le ,`iz`

.ol rnynw !oilk`póåòä úàèç úåáøì-

.mipdkl zlk`pyàéä äìéáðmeyn -

.ol rnynw "lk`z `l"e ,dwilnøéùëäì
éúà`di `le ,dxdh zexifp dilr legil -

.lk`pøâä ìæâ äæm`" (d xacna) aizkc -

df - "odkl ayend my`d l`eb yi`l oi`

`y .oxwddvexe ,xbd zne ,xbd z` lfb m

epxifgi - oiyxei el oi`e ,elifb xifgdl

dreayd lr my` oaxw `iaie ,mipdkl

.el raype xtkyíä êìùipd lk -

.`xw i`dn eaxzncåá ùã÷ìxn`ck -

ewlga ycwnd :(my oiir a,ap oiyeciw)

.zycewn - miycw iycwa
éîìù
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ãåîìúipy wxta `ziixa jd opinwen dcedi iaxk .dcez lr m`e Ð eig`k yi` xnel

oikenqnc rnyn Ð "dcez dil jinqe" mzd opiqxbe (`,bpe a,ap) oiyeciwc

.izyxit mzde !(`,c) zenaic `nw wxta ,oikenq yixc `l dcedi iaxc :`iywe ,yixc

ùéà`l` ,"oiwleg oi`" xn`w `dc ,`weec e`l Ð "wleg" oeyl Ð men lra elit` wleg

Ð dxenb dwelg la` ,ea oicitwn oi` :xnelk

idliya opzc `d oke .deya lehil icar `l

,ycwnd iycwk mdipia oiwlgzn ode :mixeka

oeyl (`,hv migaf) "mei leah" yixac ipd oke

opzc `dn dyw zvwe .`weec e`l Ð dwelg

lr miylg oilihne :(a,gnw zay) "l`ey" wxta

mely ikxc iptn ,`nye .aeh meia miycwd

xn`w `weecc :d`xp cere .oiyer eid `nlra

z` ea ycwl ely `diy oiprl ,"oiwleg oi`"

oiyeciwc ipy wxta dil iziin ikd`c ,dy`d

`l` `kd opihrnn `lc :xnel yi inp i` .(`,bp)

daixg dgpn cbpk ef daixg dgpn oiwlgn oi`y

,oiwlgn Ð dnvr ipta zg` dgpn la` ,zxg`

yi`d" wxta mzd jixtc `de .cg` gaf oke

oikyen mirepvd" `pzc `dn (my) "ycwn

dgpna :ipyn `le ,"oiwleg oipxbxbde ,odici

"oiwleg" oeyln e`l mzdc meyn !ip`y zg`

"mei leah"c oizipznn iziin `lcn ,wiic `cixb

[`l`] ,mixekiac oizipznnemzd yxitck

e`l Ð "oiwleg" i`dc jzrc `wlqc :qxhpewa

miptd mgl iabc ,xn`w eribnd ewlg lehil

oerny yniyy dpy mirax` :`ipz (`,hl `nei)

lke] ,miptd mgla dievn dkxa dzid wicvd

ray yie raye lke` yi ,[zifk eribny odk

mgla dxi`n dglzyp ,jli`e o`kn .xizene

letk iedc oeike ,'ek letk eribn odk lke ,miptd

ewlg gipn ,oiwleg ielir jxc `l` ?ifg i`nl Ð

zi` `nl` .xg` mewna ecbpk lhepe ,exiagl

,xn`w eribnd ewlg :ipyne !dwelg oic eda

.elke`e exiag wlg sheg Ð el dey epi`yke

oiwleg oiqpkpd :(`,ep) dkeq zkqna opzc `de

dzidy cerae ,xn`w eribnd ewlg Ð oetva

.dkxa ea

àäåÐ dcedi iaxa iqei iaxckl dizwit`

`ibeq jd dlek opiwqn `de :xn`z m`e

lk" seqa dilr bilt edi`e ,oerny iaxl

:cere !(a,bq zegpn) "dvn ze`a zegpnd

iaxk (`,bp) oiyeciwa `ziixa jdl opinwenc

wiicc :xnel yie !dilr bilt inp edi`e ,dcedi

dil zi` dcedi iaxa iqei iaxc `zi` m` :`kd

?yixc ikid ,`ziixa jdïîÐ aizk y`d

?"lkl" ira `le ,"y`d on" aezkl `l :dniz

äæopireny`l `xw `z`e Ð xbd lfb

:(`,iw `nw `aa) "`nw lfebd"a opiyxcck

mipyi mixtqae ."odkl 'dl ayend my`d"

lfb :(a,cn) migafa "i`ny zia" wxta opiqxb

`yp zyxta aizkc ,dia aizk `icda Ð xbd

opiqxb `lc :qxhpewa my yxite ,"didi el"

cg`e cg` lk ,iaizk `icda dyxta mixen`d x`ye zeny`e ze`hgc meyn ,dil

m`c :eyexitl dywe .gxw ly ezwelgn iptn Ð o`k oxd`l aezkd el exciqe ,enewna

iieaxl `xw `z`c ipd lk `l` !dia iaizk `icda ,rxevn my` jixt `w i`n ,ok

ze`pw zgpne xnerd zgpne rxevn ly ony bel oebk ,mewn meya iaizk `l Ð edl

edpieaxl ipd lka "lkl" jixv i`n` :wcwcl jixv edin .xifp my`e serd z`hge

edlek iaizk x`yc oeik ,edl opirny ded "mny`e mz`hg mzgpne mpaxw" aizkcn

zxez z`f"e "z`hgd zxez z`f"e "dgpnd zxez z`f"nc .iaizk `l ipde ,`icda

.cge cg lka `nrh yxtnck ,ipd opirci ded `l "my`dåìéôàåz` ea ycwl

seqa oikxr zkqnae (a,hw `nw `aa) "`nw lfebd" seqa opiyxcc `d Ð dy`d

odkl epzpe myd e`pw Ð "odkl 'dl ayend my`d" :xbd lfb iab (a,gk) "yicwnd"

ycwnd :(a,ap oiyeciw) "ycwn yi`d" wxta opixn` `d ?dy`d z` ea oiycwn j`id ,ok `l m`c .ekf `w deab ogleyn e`lc xninl ol zi` oigxk lr Ð xnyn eze`ay
ewlga
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é"úë é"ùø
ïøäà éðá ìëì.dpnn elk`i mlek :rnyn -åî÷ àìù-

- z`hg e` dler aiigzpy inc ,zelca migaf zgz zegpn

.mixez dizgz `ian la` ,dgpn dizgz `ian oi`úåçðîeci biyz `l m`e" `xwiea aizkc ,zeter zgz enw -

."mixez izyläéäú ïøäà éðá ìëì.i`w `xw dlek` -úáçî ìò øîåì ãåîìú`dc ,`xwc `ieaxn -

.zetere migafl edpz - dl oipr epi` m`e ,zegpn x`yk zagnc `prci `linníéùã÷ éùã÷á å÷ìçé àì ìåëé

.my` cbpk my`e ,z`hg cbpk z`hg :oebk -çé ìáàå÷ìiab [`l`] `xw ilb `l `dc ,minly cbpk minly -

.`id miycw iycwc dgpnåéçàë ùéà øîåì ãåîìú."dcez lr m`" dil jenqe -ùéà."eig`k yi`" -ìëåî
.e"iec ieaxn -àéúà.iel ipzcn milk`p mdixiyc ,ze`pwe xnerd zgpnl -òøåöî ìù ïîù âåì úåáøì-

.mipdkl lk`p ze`fdd on x`ypy dn `diyy`d on `pin` jzrc `wlqi`de ,"y`d on miycwd ycwn jl didi dfe" -

.`ed miyi` xzenn e`l -íäá øôåë øùàdxtkc icin ,jklid .mixtkzn - milrae ,milke` - mipdk :opiyxce -

.`l - jpd la` ,mipdk [ilk`] -øéæð íùà àìà.rxevn my`k lk`p [`diy] -éúà øéùëäìzglbzl -

] `l - dxtkl e`lc icine ,miznl `nhle.ol rnyn `w .mipdk [ilk`øâä ìæâ äæ'dl ayend my`d" aizkc -

.xacn aezkd xbd lfbac "`nw lfebd"a `nw `aaa opixn`e ,"odkl

éða ìëì øepza äôàz øLà äçðnä ìëå" :øîBì ãeîìz©§©§¨©¦§¨£¤¥¨¤©©§¨§¥
ãâðk úBçðî e÷ìçé àì ìBëé ."åéçàk Léà äéäz ïøäà©£Ÿ¦§¤¦§¨¦¨Ÿ©§§§¨§¤¤
úBçðî e÷ìçé ìáà ,úelãa ïäézçz eî÷ àlL ,íéçáæ§¨¦¤Ÿ¨©§¥¤§©£¨©§§§¨
øîBì ãeîìz ?úelãa ïäézçz eî÷ éøäL ,úBôBò ãâðk§¤¤¤£¥¨©§¥¤§©©§©
àì ìBëé ."äéäz ïøäà éða ìëì úLçøná äNòð ìëå"§¨©£¤©©§¤¤§¨§¥©£Ÿ¦§¤¨Ÿ
éðéî eìläå íéîã éðéî eìläL ,úBôBò ãâðk úBçðî e÷ìçé©§§§¨§¤¤¤©¨¦¥¨¦§©¨¦¥
éðéî eìläå eìläL ,íéçáæ ãâðk úBôBò e÷ìçé ,íéçî÷§¨¦©§§§¤¤§¨¦¤©¨§©¨¦¥
ïøäà éða ìëì ...úáçî ìòå" øîBì ãeîìz ?íéîã̈¦©§©§©©£©§¨§¥©£Ÿ
eìläL ,íéçáæ ãâðk úBôBò e÷ìçé àì ìBëé ."äéäz¦§¤¨Ÿ©§§§¤¤§¨¦¤©¨
ãâðk úBçðî e÷ìçé ìáà ,éìka ïúéiNò eìläå ãia ïúéiNò£¦¨¨©¨§©¨£¦¨¨©§¦£¨©§§§¨§¤¤
ìëå" øîBì ãeîìz ?ãia ïúéiNò elàå elàL ,úBçðî§¨¤¥¨¥£¦¨¨©¨©§©§¨
àì ìBëé ."äéäz ïøäà éða ìëì ...ïîMá äìeìá äçðî¦§¨§¨©¤¤§¨§¥©£Ÿ¦§¤¨Ÿ
BfL ,úáçî ãâðk úLçøîe úLçøî ãâðk úáçî e÷ìçé©§§©£©§¤¤©§¤¤©§¤¤§¤¤©£©¤
ãâðk úáçî e÷ìçé ìáà ,ïékø äéNòî Bæå ïéL÷ äéNòî©£¤¨¨¦§©£¤¨©¦£¨©§§©£©§¤¤
äáøçå" øîBì ãeîìz ?úLçøî ãâðk úLçøîe úáçî©£©©§¤¤§¤¤©§¤¤©§©©£¥¨
,íéLã÷ éLã÷a e÷ìçé àì ìBëé ."äéäz ïøäà éða ìëì§¨§¥©£Ÿ¦§¤¨Ÿ©§§§¨§¥¢¨¦
"...åéçàk Léà" øîBì ãeîìz ?íél÷ íéLã÷a e÷ìçé ìáà£¨©§§§¨¨¦©¦©§©¦§¨¦

"äãBz ìò íà"å¯Ck ,íéLã÷ éLã÷a ïé÷ìBç ïéàL íLk §¦©¨§¥¤¥§¦§¨§¥¢¨¦¨
"Léà" .íél÷ íéLã÷a íé÷ìBç ïéà¯eléôàå ,÷ìBç Léà ¥§¦§¨¨¦©¦¦¦¥©£¦

.íeî ìòa!íz eléôàå ,÷ìBç ïè÷ ïéàå¯"ìk"î àeää ©©§¥¨¨¥©£¦¨©¦¨
!äãeäé éaøa éñBé éaøãëì déz÷étà àäå .à÷ôð¯àlà ¨§¨§¨©¦§¥§¦§©¦¥§©¦§¨¤¨

"ìëå"î àeää:éåì éðúc ,éåì éðúcî àéúà :øîà àðéáø . ©¦§¨¨¦¨£©¨§¨¦§¨¥¥¦§¨¥¥¦
ìëìe íúàhç ìëìe íúçðî ìëìe íðaø÷ ìëì""íîLà, §¨¨§¨¨§¨¦§¨¨§¨©¨¨§¨£¨¨

"íðaø÷ ìk"¯Czòc à÷ìñ .òøBöî ìL ïîL âBì úBaøì ¨¨§¨¨§©¤¤¤§¨¨§¨©§¨
ìëì" .ïì òîLî à÷ ,àðîçø áúk "Làä ïî" :àðéîà̈¦¨¦¨¥§©©£¨¨¨©§©¨§¨

"íúçðî¯à÷ìñ .úBàð÷ úçðîe øîBòä úçðî úBaøì ¦§¨¨§©¦§©¨¤¦§©§¨¨§¨
øLà íúà eìëàå" :àðéîà Czòcøtkøîà "íäa ©§¨¨¦¨§¨§Ÿ¨£¤ª©¨¤£©

à÷ øøáì éîð Cãéàå ,àéúà à÷ øézäì éàäå ,àðîçø©£¨¨§©§©¦¨¨§¨§¦¨©¦§¨¥¨
"íúàhç ìëì" .ïì òîLî à÷ ,àéúà¯úàhç úBaøì ¨§¨¨©§©¨§¨©¨¨§©©©

.ïì òîLî à÷ ,àéä äìéáð :àðéîà Czòc à÷ìñ .óBòä̈¨§¨©§¨¨¦¨§¥¨¦¨©§©¨
"íîLà ìëì"¯íLà .òøBöî íLàå øéæð íLà úBaøì §¨£¨¨§©£©¨¦©£©§¨£©

òøBöî¯àeä íLàä úàhçk ék" :déa áéúk àéãäa §¨§¤§¨§¦¥¦©©¨¨¨¨
øéæð íLà úBaøì àlà !"ïäkìíLàkà÷ìñ .òøBöî ©Ÿ¥¤¨§©£©¨¦©£©§¨¨§¨

øLà" .ïì òîLî à÷ ,éúà à÷ øéLëäì :àðéîà Czòc©§¨¨¦¨§©§¦¨¨¥¨©§©¨£¤
"eáéLé¯àéä Eì" .øbä ìæb äæéðáìe"E¯àéä ElL ¨¦¤¤¤©¥§¦§¨¤¤§¦
éðáìe:àðeä áø øîà .äMàä úà Ba Lc÷ì eléôà ,E §¨¤£¦§©¥¤¨¦¨£©©¨
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`oifgeקסח mipya cenr br sc ± oey`x wxtzereay

íéåâä éîìùozgpnc oicd `ede ,oilk`p oi`e ,od zeler - minly `iadl xcpy ieb -

.lilkíéîùì åáì.elk`iy `le ,minyl lilk eizepaxw `diy `ed ezpeek -ìë
éåäéì äìåò éáø÷îã.minly oic `le ,zlk`p oi`y dler oic `diy -ïìëåà ïäëä

.`ped axl `iywe ,minly x`yk -øôëúéù úðî ìò ìàøùéì ïðúð øîà÷ éëä
ìàøùé ïäáaiiegn l`xyi didy oebk -

dkfi - ezaeg ici `ivedl ieb opzpe ,minly

minly mzq xcp la` .elke`e ,xyaa l`xyi

.dler iedip -íéåâ úçðîminlye -

.mipdkl oilk`pc ,ezgpnkäðåáìäå ïééäå-

.dpeale oii `iadle ,acpzdl lekiyäî
äìåòì øîåì ãåîìúoi`ian oi`y :rnync -

dler `l`?úåøéæðì èøôdler ,xnelk -

m`y .zexifp zler `le ,`iadl oileki mzq

da yiy itl ,eilr lg zexifp oi` - xifpa xcp

.minlye z`hg dlerïéà øîåà àáé÷ò éáø
ãåçì äìåò àìà àéáîù éìx`y lkl hxt -

- "zeler miebd inly" ipzc i`de .zepaxw

ipzwc oizipzne ,`aiwr iaxc `ail` epiid

.`id ililbd iqei iax - "mieb zgpn"éà
íúäî."dlerl 'dl eaixwi xy`"n -äåä

éúééì àìã àåä úåøéæð ïáø÷ àðéîàz`hg -

.'eke la` ,minlye dlerïì òîùî à÷ik" -

`l zexifp elit`c ,llk oixcep oi`c - "`ilti

.ediilr oiliigodn cg` dfe oic zia epiwzd

.'ek gliyy ieb -àéä éñåé éáø àîéì-

.mikqp epiidc ,oiia iaxncàáé÷ò éáø àìå-

.mikqp `le ,dler `l` il oi` :xn`cåìéôà
àáé÷ò éáø àîéú`aiwr iax xn`c i`dc -

,dzxiag lke dler - dler `l` oixcep oi`c

.`l - ediicegl mikqp la` .mikqp epiidc

çøæàlk" (eh xacna) aizk mikqpa -

."dkk dyri gxf`déåâä ïéàåacpzn -

.gaf `la mikqp `iadläëë,`aekir -

.mikqp zeperh zeler lk ediyøîà àä
éîð äéãåçì ïéé åìéôàoipn" ipzwck ,`ian -

mikqp epiidc ,dicegl "oiide zeterd zeaxl

.mikqp `ian iebd oi` :`ipz `kde .`iany

äìåò øîà àäipixg` icin ,oi` - dcegl -

.mikqp dperh ezlerc ,ipzw `kde .`l -éîñ
ïéé éëñð ïàëîzeterd zeaxl oipn" xn`e -

."oiid" ipziz `le ,"dpealdeïäëì äúéäå
äçðîë.aizk `heg zgpna -àäúù

åá äøùë äúãåáòaiigzpe ,`hg m`y -

.envra `ed daixwdl leki - dgpn `iadl

ly `heg zgpn odkl dzide :rnyn ikdc

`ed daixwdl lekiy ezacp zgpnk ,envr

.envraúçðî éøéù øéúäì àìà åðéà åà
íéðäë ìù àèåç.l`xyi zgpnk dlik`a -

ïäëì äúéäåzgpn epiidc ,ezaeg yiwn -

:rnync - "dgpnk" epiidc ,ezacpl ,odk

zlk`p dpi` - ezacp dn .ezacp zgpnk

lilk" (e `xwie) aizkc ,zvnwp dpi`e

."didzúìëàð äðéà åúáåç úçðî óà-

xizdl leki dz` i` ,zlk`p dpi`c xg`ne
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.ekf `w deab ogleync ,zycewn dpi` Ð milw miycwa oia miycw iycwa oia ewlga

yixc `zlin `d edine .dvxiy odk lkl epzil leki oi`c ,xn`w xg` oiprl `l`

`aiy cr ea oilrenc opireny`l `xw `z` `nye !"mixetikd li` caln" aizkcn mzd

milra cia mdy onf lk :(`,hk oikxr) "yicwnd" seqa minxg iab xn`ck ,odk cil

Ð odkl opzp ,mdixac lkl ycwdk od ixd Ð

`l Ð "my`" `pngx diixwcne .oilegk od ixd

xazqn ded `lc ,`zlin jd `prci ded

z` ea oiycwn j`ide :xn`z m`e .ikd inwe`l

seqa rnynck ,`ed odk oenn e`l `d ?dy`d

,dlila oixifgnc (`,iw `nw `aa) "`nw lfebd"

diixw "my`"c ,`vi `l Ð oi`vg dxifgde

lfb oiwleg oi`c (a,iw) mzd wiqn cere .`pngx

diixw "my`"c meyn ,xbd lfb cbpk xbd

,dwelg mcew ilin ipdc :xnel yie !`pngx

dyrp Ð ewlg cg` lkl ribiy xg`l la`

.odk oennùéàmixcepy miebd zeaxl yi`

iab aizkcn dil wetizc :dniz Ð 'ek mixcp

`l xkp oa cine" (ak `xwie) oinen ilra

!eaixwz Ð mininz `d ,"dl` lkn eaixwz

"xkp oa" enk ,xnen l`xyi epiidc :xnel oi`e

`,f) dxenzc `nw wxta opixn` `dc ,gqtc

?il dnl "eaixwz `l xkp oa cine" :(mye

gp ipa eehvp `le li`ed :`pin` jzrc `wlqc

gafna `py `l ,mixa` ixqegn lr `l`

.ol rnyn `w !ocic gafna `py `le edcic

:`pin` ded "yi` yi`" e`l i`c :xnel yie

mininz la` ,e`la i`wc `ed Ð oinen ilraa

cere .`ki` `din `xeqi` ,e`l `kilc idp Ð

dil opinwen xeaiv oaxwa ,`xw i`dc :xnel yi

oi`y oipn :mzd `ipz ikdc .mipdk zxeza

cine" xnel cenlz ?miebd on milwy oilawn

`l` il oi` ."mgl z` eaixwz `l xkp oa

xeaiv zepaxw x`y ,"mgl" e`xwpy ,oicinz

ol rnyn `we ,"dl` lkn" xnel cenlz ?oipn

oi` Ð xeaivl xqene iebd `a elit`c `xw

epnn oilawn oi`y oky lke ,epnn oilawn

opirny`c `zyd edine !envr ly zepaxw

,zeacpe mixcp odn oilawnc "yi` yi`"

`zi`ck ,oinen ilraa `xw inp opinwen

.(my) dxenzaéàoii elit` ililbd iqei iaxl

iqei iax xn`c inp oiic xninl ivn `le Ð inp

iaxn `kdc ,`cg Ð gafd mr `aa ,ililbd

."lkl"n dil iaxn edi`e ,"dkk" aizkcn dil

oi`ac zegpne zeter icda dil aiygcn :cere

dcez `yixa opiaxnc :cere .onvr ipta

[`dc] rnyn (`,b) dxenz yixae .minlye

.gafd mr oi`aa ixiin ,mikqp `ian ieb oi`c

`le oipdp `l Ð mieb iycw :mzd opiqxbc

:xn`we .mikqp mdilr oi`ian oi`e ,oilren

aexa edin .`kdc `ziixan iziine ?ilin ipdpn

epiax xtqa la` ,"mdilr" opiqxb `l mixtq

:o`k yxit qxhpewae ,"mdilr" aezk myxb

.oaxw `la mikqp `ian iebd oi`e
i`
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é"úë é"ùø
íéîùì åáìáminyl - eala xcp ike ,oaxw aiha rcei epi`c -

.deabl od lilk ,jkld .xcpäìåòì 'äì åáéø÷é øùà,didi -

,'ebe "l`xyi zian yi` yi`" `xwc `yixe .ixiin `w iebae

.'ek mieb zeaxl - "yi` yi`" xnel cenlz dn :onwl opixn`e

ìàøùéì ïðúðxeq` lxrc ,miycw opitq `lc ,iebl iwet`l -

.zenaia "lxrd"a opixn`ck ,miycwaìàøùé ïäá øôëúéù

.ieb dil aidic `ed dpzne ,ez` `w l`xyi liaya `dc ,milk`p i`ce jpdc - "minly `iadl xcpy ipelt mya daixwdl minly ef ixd" iebd xn`y -éåâ úçðî.lk`p iebd oaxwc ,`nl` -úåôåòä.serd zler -ïééäå.mikqpl -úåøéæðì èøô

,eilr dlg zexifp oi`e li`edc ,xifp oaxw -.iziin `l inp oaxw - onwl xn`ckïäî ãçà äæå.xeav lyn oiaixw dikqp didi - dxfra `vnpd dnda epiwzdy ,ixiin `w dipin lirl -àîéìililbd iqei iax - mikqp `ian iebc ipzwc `d -

.`aiwr iax `le ,`idàøæéáà ìëå.dnr mi`ad mikqp inp epiidc ,dizexag lk -íéëñð àéáî éåâä ïéàå.oaxw `la -åá äøùë äúãåáò àäúùlyn m` ,xnelk - "odkl dzide" :opiyxc ikde .ezgpn envr `ed aixwn - `hgy odk -

.zegpn x`yk aixwdl el dxyk `dz - odkåðéà åà.oilk`p dixiyy ,l`xyi ly `heg zgpnk `dz - `id odk ly m` :rnyn ikdc `l` -'åë íéé÷î éðà äîå.dl opinwen ezacp zgpna -äçðîë.ezaeg zgpn `dz ezgpn x`yk -

íéBbä éîìL¯úéòaéàå ,àø÷ :àîéà úéòaéà .úBìBò ©§¥©¦¦¨¥¥¨§¨§¦¨¥
éBb ,àøáñ àîéà úéòaéà .àøáñ :àîéà¯.íéîMì Baì ¥¨§¨¨¦¨¥¥¨§¨¨¦©¨©¦

"äìòì 'äì eáéø÷é øLà" ,àø÷ àîéà úéòaéàå¯ìk §¦¨¥¥¨§¨£¤©§¦©§Ÿ¨¨
,éáø÷îcéBb :àéøeb øa àîç áø áéúî .éåäéì äìBò ¦§¨§¦¨¤¡¥§¦©©¨©§¨
ácðúäLìàøNéì ïðúð ,íéîìL àéáäì¯,ïìëBà ìàøNé ¤¦§©¥§¨¦§¨¦§¨¨§¦§¨¥¦§¨¥§¨
ïäkì ïðúð¯!ïìëBà ïäkä¯:øîà à÷ éëä ,àáø øîà §¨¨©Ÿ¥©Ÿ¥§¨£©¨¨¨¦¨£©
úðî ìò"øtkúiL"ìàøNé ïäa¯ìò" ,ïìëBà ìàøNé ©§¨¤¦§©¥¨¤¦§¨¥¦§¨¥§¨©

"ïäk ïäa øtkúiL úðî¯:éáæéL áø áéúî .ïìëBà ïäk §¨¤¦§©¥¨¤Ÿ¥Ÿ¥§¨§¦©¥§¦
!íéBb úçðî ,íéðäkì ïäéøéLe úBöî÷ð úBçðî elà¯øîà ¥§¨¦§¨§¨¥¤©Ÿ£¦¦§©¦£©

àä ,àéL÷ àì :ïðçBé éaø¯àä ,éìéìbä éñBé éaø¯éaø ©¦¨¨¨©§¨¨©¦¥©§¦¦¨©¦
"Léà" :àéðúc .àáé÷ò¯?"Léà Léà" øîBì ãeîìz äî £¦¨§©§¨¦©©§©¦¦

íéBbä úà úBaøìïéøãBpLøLà" .ìàøNék úBáãðe íéøãð §©¤©¦¤§¦§¨¦§¨§¦§¨¥£¤
"äìBòì 'äì eáéø÷é¯?ïépî íéîìL ,äìBò àlà éì ïéà ©§¦©§¨¥¦¤¨¨§¨¦¦©¦

:øîBì ãeîìz ?ïépî äãBz ."íäéøãð" :øîBì ãeîìz©§©¦§¥¤¨¦©¦©§©
äðBáläå ïéiäå úBôBòä úBaøì ïépî ."íúBáãð"íéöòäå? ¦§¨¦©¦§©¨§©©¦§©§¨§¨¥¦

"íäéøãð" :øîBì ãeîìz¯"íúBáãð" ,íäéøãð ìëì¯ ©§©¦§¥¤§¨¦§¥¤¦§¨
"äìBò" ?"äìBò" øîBì ãeîìz äî ïk íà .íúBáãð ìëì§¨¦§¨¦¥©©§©¨¨

¯.éìéìbä éñBé éaø éøác ,úeøéæðì èøt:øîBà àáé÷ò éaø §¨¦§¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥
"äìòì 'äì eáéø÷é øLà"¯.ãáìa äìBò àlà éì ïéà £¤©§¦©§Ÿ¨¥¦¤¨¨¦§©

ìà øac" :à÷ôð íúäî ?à÷ôð àëäî úeøéæðì èøt éàäå§©§¨¦§¦¥¨¨¨§¨¥¨¨¨§¨©¥¤
øéæð øãð øcðì àìôé ék Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦

"øéfäì¯éà !íéøãBð íéBbä ïéàå ïéøãBð ìàøNé éða §©¦§¥¦§¨¥§¦§¥©¦§¦¦
úeøéæð ìáà ,éúééì àìc àeä ïaø÷ :àðéîà äåä ,íúäî¥¨¨£¨¨¦¨¨§¨§¨¥§¥£¨§¦
øîà :ïðúc àä àìæà ïàîk .ïì òîLî à÷ ,eäééìò äìç̈¨£©§¨©§©¨§©¨§¨¨¦§©¨©
ãçà äæå ,ïéc úéa eðé÷úä íéøác äòáL ,ïBòîL éaø©¦¦§¦§¨§¨¦¦§¦¥¦§¤¤¨

íiä úðéãnî BúìBò çìML éBb :ïäîçléLåäéëñð dnò ¥¤¤¨©¨¦§¦©©¨§¦©¦¨§¨¤¨
¯åàì íàå ,BlMî ïéáéø÷¯,àîéì ?øeaéö ìMî ïéáéø÷ §¥¦¦¤§¦¨§¥¦¦¤¦¥¨

éaø àîéz eléôà !àáé÷ò éaø àìå ,éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦§Ÿ©¦£¦¨£¦¥¨©¦
:ïðaø eðúc àäì àðz ïàî .dzøéáç ìëå äìBò ,àáé÷ò£¦¨¨§¨£¥§¨©¨¨§¨§¨©¨©

"çøæà"¯ïéàå íéëñð àéáî çøæàéBbäìBëé .íéëñð àéáî ¤§¨¤§¨¥¦§¨¦§¥©¥¦§¨¦¨
."äëk" :øîBì ãeîìz ?íéëñð äðeòè BúìBò àäz àìŸ§¥¨§¨§¨¦©§©¨¨

pîéñBé éaø éà .àáé÷ò éaø àìå éìéìbä éñBé éaø àì ?é ©¦¨©¦¥©§¦¦§¨©¦£¦¨¦©¦¥
éìéìbä¯àáé÷ò éaø éà !éîð ïéé eléôà :øîà àä¯àä ©§¦¦¨£©£¦©¦©¦¦©¦£¦¨¨

äìBò :øîà¯àðéøçà éãéî ,ïéà¯:àîéà úéòaéà !àì £©¨¦¦¥©£¦¨¨¦¨¥¥¨
úéòaéà .àáé÷ò éaø :àîéà úéòaéàå ,éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦§¦¨¥¥¨©¦£¦¨¦¨¥
:àîéà úéòaéàå .ïéé àéääî éîñ ,éìéìbä éñBé éaø :àîéà¥¨©¦¥©§¦¦§¥¥©¦©¦§¦¨¥¥¨
úçðî øîBà ïBòîL éaø" .dzøéáç ìëå äìBò ,àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨§¨£¥§¨©¦¦§¥¦§©

] "íéðäk ìL àèBçåëå:ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî .[' ¥¤Ÿ£¦§¨¨¥¦¥§¨©¨©
ïäkì äúéäå"äçðnk"¯,Ba äøLk dúãBáò àäzL :øîBà äzà .Ba äøLk dúãBáò àäzL §¨§¨©Ÿ¥©¦§¨¤§¥£¨¨§¥¨©¨¥¤§¥£¨¨§¥¨

àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" íéi÷î éðà äîe ?íéðäk ìL àèBç úçðî øézäì àlà Bðéà Bà¥¤¨§©¦¦§©¥¤Ÿ£¦¨£¦§©¥§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ
Léwî ,"äçðnk ïäkì äúéäå" :øîBì ãeîìz ?úìëàð àäz BúáBç ìáà ,Búáãð úçðî ?"ìëàú¥¨¥¦§©¦§¨£¨¨§¥¤¡¤¤©§©§¨§¨©Ÿ¥©¦§¨©¦

BúáBçBúáãðìBúáãp äî ,¯BúáBç óà ,úìëàð dðéà¯éëå :ïBòîL éaø øîà .úìëàð dðéà ¨§¦§¨©¦§¨¥¨¤¡¤¤©¨¥¨¤¡¤¤¨©©¦¦§§¦
ïäkì äúéäå" øîàðBúçðîkLéwäì àlà !"äçðnk" àlà øîàð àì àìäå ?" ¤¡©§¨§¨©Ÿ¥§¦§¨©£ŸŸ¤¡©¤¨©¦§¨¤¨§©¦
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מנחות. פרק ששי - רבי ישמעאל דף עג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc zegpn(ycew zay meil)

íéáëBë éãáBòä éîìL,k mpicúBìBòepiidc ,dler zepaxwk - ©§¥¨§¥¨¦
.lk`pd wlg mda yiy minly x`yk mpi`e gafnd lr axw lkdy

:eixacl xewnd z` `ian `ped axàø÷ àîéà úéòaéàdvxz m` ± ¦¨¥¥¨§¨
,weqtn df oic micnly xn`zàîéà úéòaéàåxn`z dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

n df oic micnlyBaì íéáëBk ãáBò ,àøáñ àîéà úéòaéà .àøáñ§¨¨¦¨¥¥¨§¨¨¥¨¦¦
,íéîMìgafnd lr dlri oaxwd lky ezpeeka didy i`cea xnelk ©¨©¦

z` aixwdl yie ,xcp ok zrc lre ,mc` ipal lk`iy `le minyl
.ezpeek itk oaxwdàø÷ àîéà úéòaéàåoicy xn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨§¨
weqtdn cnlp df(gi ak `xwie)zeaizd zelitkne ,'ebe 'Wi` Wi`'¦¦

`xnbd zyxecxn`pdne ,miakek caera s` wqer df weqty oldl
weqtd seqa,'äìBòì 'äì eáéø÷é øLà'y cenll yiéáø÷îc ìk £¤©§¦©§¨¨§©§§¦
éåäéì äìBòoaxwk epic didi miakek icaerd mi`iany dn lk ± ¨¤¡¥

.zlk`p dpi`y dler
:`ziixan `ped ax ly epic lr dywn `ixeb xa `ng axáéúî¥¦

[dywd±],àéøeb øa àîç áø,`ziixaa epipy ,`ped ax lrãáBò ©¨¨©§¨¥
ìàøNéì ïðúð ,íéîìL àéáäì ácðúäL íéáëBkmlk`iy ick, ¨¦¤¦§©¥§¨¦§¨¦§¨¨§¦§¨¥

ïäkì ïðúð ,ïìëBà ìàøNé,mlk`iy ick.ïìëBà ïäkäx`eandne ¦§¨¥§¨§¨¨©Ÿ¥©Ÿ¥§¨
.`ped ax lr dyw ,milk`p miakek caer inlyy ,`ziixaa

:`xnbd zvxznøîà à÷ éëä àáø øîà`ziixad zpeek jk ± ¨©¨¨¨¦¨¨©
ycwnd zial oaxwd z` miakek caerd ozp m` ,xnelúðî ìò©§¨

,ìàøNé ïäa øtkúiLiebde ,minly aiegn did l`xyiy xnelk ¤¦§©¥¨¤¦§¨¥
,oaxwd z` exear `ianïìëBà ìàøNélk oick milrad wlg z` - ¦§¨¥§¨

ozp m`e ,minly,ïäk ïäa øtkúiL úðî ìòdid odky xnelk ©§¨¤¦§©¥¨¤Ÿ¥
d ,exear `ian iebde ,minly `iadl aiegn.ïìëBà ïäkote`a la` Ÿ¥§¨
,minly `iadl mzq xcp miakek caerdydfa ,envr xear m`iane

.`ped ax lr dpnn zeywdl oi` okle ,`ziixad dwqr `l
:epizpynn `ped ax ly epic lr dywn iafiy axáéúî[dywd±]áø ¥¦©

,éáæéL,epizpyna epipyïäéøéLe úBöî÷ð úBçðî elàmilk`p ¦§¦¥§¨¦§¨§¨¥¤
íéðäkì,'eke.íéáëBë éãáBò úçðî`iany miakek caery ,x`eane ©Ÿ£¦¦§©§¥¨¦

,lk`p epaxwy ep`vny xg`ne ,mipdkl milk`p dixiiy ,dgpn
milk`p einlyy oicd `ede zepaxwd oia welig oi`y xazqndywe ,

,`xnbd zvxzn .`ped ax lràéL÷ àì ,ïðçBé éaø øîàoi` - ¨©©¦¨¨Ÿ©§¨
,df oica mi`pzd ewlgp zn`ay meyn ,jka `iyewàäepizpyn ± ¨

zrck `idàä ,éìéìbä éñBé éaøzrck `ed `ped ax ly epice - ©¦¥©§¦¦¨
.àáé÷ò éaø©¦£¦¨

zx`ane ,`aiwr iaxe ililbd iqei iax zwelgn z` d`ian `xnbd
:dze`àéðúcxn`p ,`ziixaa(gi ak my)aixwi xW` 'ebe Wi` Wi`' §©§¨¦¦£¤©§¦

lE mdixcp lkl FpAxwxg`ne ,'dlFrl 'dl Eaixwi xW` ,mzFacp lk ¨§¨§¨¦§¥¤§¨¦§¨£¤©§¦©§¨
xn`pyøîBì ãeîìz äî ,'Léà',elteka aezkd epcnln dn ±Léà' ¦©©§©¦
,'Léàaezkd `ay `l`ïéøãBpL íéáëBë éãáBòä úà úBaøì ¦§©¤¨§¥¨¦¤§¦

,ìàøNék úBáãðe íéøãðoke ,oaxw `iadl xecpl mi`yxy xnelk §¨¦§¨§¦§¨¥
oaxw `iadl acpzdl mi`yxjynd z` yexcl `ziixad dkiynn .

:aezkd,'äìBòì 'äì eáéø÷é øLà'milekiy aezkd zpeek dxe`kle £¤©§¦©§¨
:`ziixad zxxan ,dler wx xeciléì ïéàmiakek icaerd milekiy ¥¦

acpzdl e` xecpl.ïépî íéîìL ,äìBò àlà:`ziixad daiyn ¤¨¨§¨¦¦©¦
,'íäéøãð' øîBì ãeîìzoaxw :`ziixad zxxan .minly s` zeaxl ©§©¦§¥¤

.ïépî äãBz:`ziixad daiyn,'íúBáãð' ,øîBì ãeîìzs` zeaxl ¨¦©¦©§©¦§¨
:`ziixad zxxan .dcezúBaøì ïépîz`úBôBòä,serd zler ± ¦©¦§©¨

ïéiäå,oaxw `la gafnd lr ekqplíéöòäå ,äðBáläå,oaxwl mivr - §©©¦§©§¨§¨¥¦
:`ziixad daiyn .el` z` mb `iadl leki iebyøîBì ãeîìz©§©
,'íúBáãð ìëì' 'íúBáãð' ,'íäéøãð ìëì' 'íäéøãð'leki did xnelk ¦§¥¤§¨¦§¥¤¦§¨§¨¦§¨

aezk zeidlzeaxl yi 'lkl' zeaizd xeziine ,'mzeacpe mdixcp'
:`ziixad dywn .el` lk z` `ian ieby,ïk íàicaerd milekiy ¦¥

,lkd `iadl miakekøîBì ãeîìz äîexne`a aezkd epcnln dn ± ©©§©
,'äìBò'zaiz :`ziixad daiyn .xg` xac hrnl `ay ezernyny ¨
'äìBò'cnll d`aì èøtzler,úeøéæðitl d`iadl leki epi`y ¨§¨§§¦

.oldl x`eank ,eilr legl dleki zexifp oi`yéñBé éaø éøác¦§¥©¦¥
,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbäweqtd,'äìBòì 'äì eáéø÷é øLà'`a ©§¦¦©¦£¦¨¥£¤©§¦©§¨

y cnllãáìa äìBò àlà éì ïéà`iadl mileki miakek icaery - ¥¦¤¨¨¦§©
oaxwl dpeekd 'mzeacp lkle mdixcp lkl' aezky dne ,dler wx

.dacpa e` xcpa `ad dler
ezpeek `l` ,dler wx `iadl milekiy `aiwr iax zpeek oi` mpn`
ziiyew z` opgei iax ayii jkae ,dlerk epic didi e`iaiy dn lky
zeler miakek icaerd inly xn`y `ped axy ,epizpynn iafiy ax
zvnwp iebd zgpny dxn`y epizpyne ,`aiwr iaxk xaeq ,md

.`id ililbd iqei iaxk ,milk`p dixiiye
:`xnbd zl`ey .ililbd iqei iax zyxca dpc `xnbdéàäå± §©

lkd xcep ieby ililbd iqei iax cnly ef dyxceì èøtoaxw,úeøéæð §¨§§¦
ikeà÷ôð àëäî`lde ,zcnlp `id o`kn ±,à÷ôð íúäîxnelk ¥¨¨¨§¨¥¨¨¨§¨

zexifp zyxta xn`p ,`ziixaa epipy oky ,zcnlp xg` mewnn
(a e xacna)àéìôé ék Léà ,íäéìà zøîàå ìàøNé éða ìà øac'©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¦¦©§¦

,'øéfäì øéæð øãð øBcðì`weecy yexcl yieïéøãBð 'ìàøNé éða' ¦§¤¤¨¦§©¦§¥¦§¨¥§¦
,xifp zeidlíéøãBð íéáëBë éãáBòä ïéàåmpi` `linne ,xifp zeidl §¥¨§¥¨¦§¦

z`f cenll ililbd iqei iax jxved recne ,xifp zepaxwa mikiiy
.'dlerl' zyxcn

oky ,zekxvp zeyxcd izy :`xnbd zvxzníúäî éàepiid m` ± ¦¥¨¨
,'dlerl' zyxcn wx micnlàðéîà äåäxne` iziid -àeä ïaø÷ £¨¨¦¨¨§¨

éúééì àìc,mi`ian miakek icaerd oi` zexifp ly oaxwd z` wx ± §Ÿ©§¥
ìáàd oic,eäééìò äìç úeøéæð,xifpk oii ziizya mixeq`eà÷ £¨§¦¨¨£©§¨

ïì òîùîdlg zexifpd oi`y 'ebe 'l`xyi ipa' weqtd eprinyn okl ± ©§©¨
.llk iebd lr

dler oaxw wxy xaq `aiwr iax ,x`azpy itk.iebdn milawn
:`xnbd zxxan .`aiwr iax zhiya hxt dtiqen `xnbdïàîk§©

ïðúc àä àìæàdpynd zkled in zhiyk ±(e"n f"t milwy),da epipyy ¨§¨¨¦§©
,ïäî ãçà äæå ,ïéc úéa eðé÷úä íéøác äòáL ,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¦§¨§¨¦¦§¦¥¦§¤¤¨¥¤
,raydn zg` `id ,zncewd dpyna my zx`eand dpwzd xnelk

,ztqep dpwz `ed oldl x`eand oicdeBúìBò çìML íéáëBk ãáBò¥¨¦¤¨©¨
íiä úðéãnî,ycwnd ziaa daixwdl ick l`xyi ux`lçléLå ¦§¦©©¨§¦©
äéëñð dnò,dikqp z` ea zepwl ick oenn -mikqpd ixdïéáéø÷ ¦¨§¨¤¨§¥¦

åàì íàå ,BlMîmikqpd ,dikqp inc gliy `l m`e -ìMî ïéáéø÷ ¦¤§¦¨§¥¦¦¤
.øeaéö,oii epiidc mikqp acpzdy miakek caery dpyna x`ean ¦

,epnn milawnàîéìzrcl zipyp ef dpyny xn`p `ny ±éñBé éaø ¥¨©¦¥
,éìéìbäcaery ,'mzeacp lkle mdixcp lkl' weqtdn daxny ©§¦¦

,oii acpzn miakekàìåzrcl zipypàáé÷ò éaøweqtdn hrnny §Ÿ©¦£¦¨
.mixacd x`y lk z` 'dler'

:`xnbd daiynàîéz eléôàzrcl zipypy xn`z m` elit` ±éaø £¦¥¨©¦
,àáé÷òdler mdn milawny `aiwr iax xn`y dny xnel yi £¦¨

ezpeek ,cala,dzøéáç ìëå äìBòokle ,dil` deelpd lke xnelk ¨§¨£¤§¨
`la mikqp wxe ,dikqp inc z` mb epnn milawn dler `ianyk

.`iadl leki epi`y `aiwr iax xaeq oaxw
:`xnbd zxxan .diepy `id in zhiya dpce ,`ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðúc àäì àðz ïàîepyy ef `ziixa dpyy `pzd `ed in ± ©¨¨§¨§¨©¨¨
mikqp zaxwd oiprl xn`p ,minkg(bi eh xacna)d lM'çøæà,'dUri ¨¨¤§¨©£¤

miyxece'çøæà'l`xyi xnelkíéáëBk ãáBòä ïéàå íéëñð àéáî ¤§¨¥¦§¨¦§¥¨¥¨¦
.íéëñð àéáî:`ziixad zxxanìBëéhrnzdy xn`z `ny - ¥¦§¨¦¨

mbe mikqpn ixnbl.íéëñð äðeòè BúìBò àäz àì:`ziixad daiyn Ÿ§¥¨§¨§¨¦
øîBì ãeîìzzepaxwd ikqp iabl xen`d weqtd epcnln ±(`i eh my), ©§©

äëk'jkle ,zakrn oaxwd ikqp z`ady xnelk ,'ebe 'xFXl dUri ¨¨¥¨¤©
dperh ezler mewn lkn miakek caer `ed oaxwd lra m` s`

.mikqpépîdiepy dpi` dxe`kl ixde ,ef `ziixa diepy in zrck ± ©¦
àìkàìå éìéìbä éñBé éaøk,àáé÷ò éaø,okyéàk `id m` -éaø Ÿ©¦¥©§¦¦§Ÿ©¦£¦¨¦©¦

,éìéìbä éñBé,dywàä[ixd-]øîàyïéé eléôàoaxw `la calénð ¥©§¦¦¨¨©£¦©¦©¦
`le oaxwd mr wx mikqp `iany epipy `ziixaa eli`e ,`ian mb ±

,mcaléàk `id m`e ±,àáé÷ò éaø,dywàä[ixd±]øîàoaxwy ¦©¦£¦¨¨¨©
ïéà äìBòla` ,miakek caerd `ian ok` ±àì àðéøçà éãéîxac ± ¨¦¦¦©£¦¨Ÿ

.ezler mr mikqp `iany epipy ef `ziixaa eli`e ,`ian epi` xg`
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קסט oifge` mipya cenr br sc ± oey`x wxtzereay

íéåâä éîìùozgpnc oicd `ede ,oilk`p oi`e ,od zeler - minly `iadl xcpy ieb -

.lilkíéîùì åáì.elk`iy `le ,minyl lilk eizepaxw `diy `ed ezpeek -ìë
éåäéì äìåò éáø÷îã.minly oic `le ,zlk`p oi`y dler oic `diy -ïìëåà ïäëä

.`ped axl `iywe ,minly x`yk -øôëúéù úðî ìò ìàøùéì ïðúð øîà÷ éëä
ìàøùé ïäáaiiegn l`xyi didy oebk -

dkfi - ezaeg ici `ivedl ieb opzpe ,minly

minly mzq xcp la` .elke`e ,xyaa l`xyi

.dler iedip -íéåâ úçðîminlye -

.mipdkl oilk`pc ,ezgpnkäðåáìäå ïééäå-

.dpeale oii `iadle ,acpzdl lekiyäî
äìåòì øîåì ãåîìúoi`ian oi`y :rnync -

dler `l`?úåøéæðì èøôdler ,xnelk -

m`y .zexifp zler `le ,`iadl oileki mzq

da yiy itl ,eilr lg zexifp oi` - xifpa xcp

.minlye z`hg dlerïéà øîåà àáé÷ò éáø
ãåçì äìåò àìà àéáîù éìx`y lkl hxt -

- "zeler miebd inly" ipzc i`de .zepaxw

ipzwc oizipzne ,`aiwr iaxc `ail` epiid

.`id ililbd iqei iax - "mieb zgpn"éà
íúäî."dlerl 'dl eaixwi xy`"n -äåä

éúééì àìã àåä úåøéæð ïáø÷ àðéîàz`hg -

.'eke la` ,minlye dlerïì òîùî à÷ik" -

`l zexifp elit`c ,llk oixcep oi`c - "`ilti

.ediilr oiliigodn cg` dfe oic zia epiwzd

.'ek gliyy ieb -àéä éñåé éáø àîéì-

.mikqp epiidc ,oiia iaxncàáé÷ò éáø àìå-

.mikqp `le ,dler `l` il oi` :xn`cåìéôà
àáé÷ò éáø àîéú`aiwr iax xn`c i`dc -

,dzxiag lke dler - dler `l` oixcep oi`c

.`l - ediicegl mikqp la` .mikqp epiidc

çøæàlk" (eh xacna) aizk mikqpa -

."dkk dyri gxf`déåâä ïéàåacpzn -

.gaf `la mikqp `iadläëë,`aekir -

.mikqp zeperh zeler lk ediyøîà àä
éîð äéãåçì ïéé åìéôàoipn" ipzwck ,`ian -

mikqp epiidc ,dicegl "oiide zeterd zeaxl

.mikqp `ian iebd oi` :`ipz `kde .`iany

äìåò øîà àäipixg` icin ,oi` - dcegl -

.mikqp dperh ezlerc ,ipzw `kde .`l -éîñ
ïéé éëñð ïàëîzeterd zeaxl oipn" xn`e -

."oiid" ipziz `le ,"dpealdeïäëì äúéäå
äçðîë.aizk `heg zgpna -àäúù

åá äøùë äúãåáòaiigzpe ,`hg m`y -

.envra `ed daixwdl leki - dgpn `iadl

ly `heg zgpn odkl dzide :rnyn ikdc

`ed daixwdl lekiy ezacp zgpnk ,envr

.envraúçðî éøéù øéúäì àìà åðéà åà
íéðäë ìù àèåç.l`xyi zgpnk dlik`a -

ïäëì äúéäåzgpn epiidc ,ezaeg yiwn -

:rnync - "dgpnk" epiidc ,ezacpl ,odk

zlk`p dpi` - ezacp dn .ezacp zgpnk

lilk" (e `xwie) aizkc ,zvnwp dpi`e

."didzúìëàð äðéà åúáåç úçðî óà-

xizdl leki dz` i` ,zlk`p dpi`c xg`ne
úçðî
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.ekf `w deab ogleync ,zycewn dpi` Ð milw miycwa oia miycw iycwa oia ewlga

yixc `zlin `d edine .dvxiy odk lkl epzil leki oi`c ,xn`w xg` oiprl `l`

`aiy cr ea oilrenc opireny`l `xw `z` `nye !"mixetikd li` caln" aizkcn mzd

milra cia mdy onf lk :(`,hk oikxr) "yicwnd" seqa minxg iab xn`ck ,odk cil

Ð odkl opzp ,mdixac lkl ycwdk od ixd Ð

`l Ð "my`" `pngx diixwcne .oilegk od ixd

xazqn ded `lc ,`zlin jd `prci ded

z` ea oiycwn j`ide :xn`z m`e .ikd inwe`l

seqa rnynck ,`ed odk oenn e`l `d ?dy`d

,dlila oixifgnc (`,iw `nw `aa) "`nw lfebd"

diixw "my`"c ,`vi `l Ð oi`vg dxifgde

lfb oiwleg oi`c (a,iw) mzd wiqn cere .`pngx

diixw "my`"c meyn ,xbd lfb cbpk xbd

,dwelg mcew ilin ipdc :xnel yie !`pngx

dyrp Ð ewlg cg` lkl ribiy xg`l la`

.odk oennùéàmixcepy miebd zeaxl yi`

iab aizkcn dil wetizc :dniz Ð 'ek mixcp

`l xkp oa cine" (ak `xwie) oinen ilra

!eaixwz Ð mininz `d ,"dl` lkn eaixwz

"xkp oa" enk ,xnen l`xyi epiidc :xnel oi`e

`,f) dxenzc `nw wxta opixn` `dc ,gqtc

?il dnl "eaixwz `l xkp oa cine" :(mye

gp ipa eehvp `le li`ed :`pin` jzrc `wlqc

gafna `py `l ,mixa` ixqegn lr `l`

.ol rnyn `w !ocic gafna `py `le edcic

:`pin` ded "yi` yi`" e`l i`c :xnel yie

mininz la` ,e`la i`wc `ed Ð oinen ilraa

cere .`ki` `din `xeqi` ,e`l `kilc idp Ð

dil opinwen xeaiv oaxwa ,`xw i`dc :xnel yi

oi`y oipn :mzd `ipz ikdc .mipdk zxeza

cine" xnel cenlz ?miebd on milwy oilawn

`l` il oi` ."mgl z` eaixwz `l xkp oa

xeaiv zepaxw x`y ,"mgl" e`xwpy ,oicinz

ol rnyn `we ,"dl` lkn" xnel cenlz ?oipn

oi` Ð xeaivl xqene iebd `a elit`c `xw

epnn oilawn oi`y oky lke ,epnn oilawn

opirny`c `zyd edine !envr ly zepaxw

,zeacpe mixcp odn oilawnc "yi` yi`"

`zi`ck ,oinen ilraa `xw inp opinwen

.(my) dxenzaéàoii elit` ililbd iqei iaxl

iqei iax xn`c inp oiic xninl ivn `le Ð inp

iaxn `kdc ,`cg Ð gafd mr `aa ,ililbd

."lkl"n dil iaxn edi`e ,"dkk" aizkcn dil

oi`ac zegpne zeter icda dil aiygcn :cere

dcez `yixa opiaxnc :cere .onvr ipta

[`dc] rnyn (`,b) dxenz yixae .minlye

.gafd mr oi`aa ixiin ,mikqp `ian ieb oi`c

`le oipdp `l Ð mieb iycw :mzd opiqxbc

:xn`we .mikqp mdilr oi`ian oi`e ,oilren

aexa edin .`kdc `ziixan iziine ?ilin ipdpn

epiax xtqa la` ,"mdilr" opiqxb `l mixtq

:o`k yxit qxhpewae ,"mdilr" aezk myxb

.oaxw `la mikqp `ian iebd oi`e
i`
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é"úë é"ùø
íéîùì åáìáminyl - eala xcp ike ,oaxw aiha rcei epi`c -

.deabl od lilk ,jkld .xcpäìåòì 'äì åáéø÷é øùà,didi -

,'ebe "l`xyi zian yi` yi`" `xwc `yixe .ixiin `w iebae

.'ek mieb zeaxl - "yi` yi`" xnel cenlz dn :onwl opixn`e

ìàøùéì ïðúðxeq` lxrc ,miycw opitq `lc ,iebl iwet`l -

.zenaia "lxrd"a opixn`ck ,miycwaìàøùé ïäá øôëúéù

.ieb dil aidic `ed dpzne ,ez` `w l`xyi liaya `dc ,milk`p i`ce jpdc - "minly `iadl xcpy ipelt mya daixwdl minly ef ixd" iebd xn`y -éåâ úçðî.lk`p iebd oaxwc ,`nl` -úåôåòä.serd zler -ïééäå.mikqpl -úåøéæðì èøô

,eilr dlg zexifp oi`e li`edc ,xifp oaxw -.iziin `l inp oaxw - onwl xn`ckïäî ãçà äæå.xeav lyn oiaixw dikqp didi - dxfra `vnpd dnda epiwzdy ,ixiin `w dipin lirl -àîéìililbd iqei iax - mikqp `ian iebc ipzwc `d -

.`aiwr iax `le ,`idàøæéáà ìëå.dnr mi`ad mikqp inp epiidc ,dizexag lk -íéëñð àéáî éåâä ïéàå.oaxw `la -åá äøùë äúãåáò àäúùlyn m` ,xnelk - "odkl dzide" :opiyxc ikde .ezgpn envr `ed aixwn - `hgy odk -

.zegpn x`yk aixwdl el dxyk `dz - odkåðéà åà.oilk`p dixiyy ,l`xyi ly `heg zgpnk `dz - `id odk ly m` :rnyn ikdc `l` -'åë íéé÷î éðà äîå.dl opinwen ezacp zgpna -äçðîë.ezaeg zgpn `dz ezgpn x`yk -
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úeøéæð ìáà ,éúééì àìc àeä ïaø÷ :àðéîà äåä ,íúäî¥¨¨£¨¨¦¨¨§¨§¨¥§¥£¨§¦
øîà :ïðúc àä àìæà ïàîk .ïì òîLî à÷ ,eäééìò äìç̈¨£©§¨©§©¨§©¨§¨¨¦§©¨©
ãçà äæå ,ïéc úéa eðé÷úä íéøác äòáL ,ïBòîL éaø©¦¦§¦§¨§¨¦¦§¦¥¦§¤¤¨

íiä úðéãnî BúìBò çìML éBb :ïäîçléLåäéëñð dnò ¥¤¤¨©¨¦§¦©©¨§¦©¦¨§¨¤¨
¯åàì íàå ,BlMî ïéáéø÷¯,àîéì ?øeaéö ìMî ïéáéø÷ §¥¦¦¤§¦¨§¥¦¦¤¦¥¨

éaø àîéz eléôà !àáé÷ò éaø àìå ,éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦§Ÿ©¦£¦¨£¦¥¨©¦
:ïðaø eðúc àäì àðz ïàî .dzøéáç ìëå äìBò ,àáé÷ò£¦¨¨§¨£¥§¨©¨¨§¨§¨©¨©

"çøæà"¯ïéàå íéëñð àéáî çøæàéBbäìBëé .íéëñð àéáî ¤§¨¤§¨¥¦§¨¦§¥©¥¦§¨¦¨
."äëk" :øîBì ãeîìz ?íéëñð äðeòè BúìBò àäz àìŸ§¥¨§¨§¨¦©§©¨¨

pîéñBé éaø éà .àáé÷ò éaø àìå éìéìbä éñBé éaø àì ?é ©¦¨©¦¥©§¦¦§¨©¦£¦¨¦©¦¥
éìéìbä¯àáé÷ò éaø éà !éîð ïéé eléôà :øîà àä¯àä ©§¦¦¨£©£¦©¦©¦¦©¦£¦¨¨

äìBò :øîà¯àðéøçà éãéî ,ïéà¯:àîéà úéòaéà !àì £©¨¦¦¥©£¦¨¨¦¨¥¥¨
úéòaéà .àáé÷ò éaø :àîéà úéòaéàå ,éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦§¦¨¥¥¨©¦£¦¨¦¨¥
:àîéà úéòaéàå .ïéé àéääî éîñ ,éìéìbä éñBé éaø :àîéà¥¨©¦¥©§¦¦§¥¥©¦©¦§¦¨¥¥¨
úçðî øîBà ïBòîL éaø" .dzøéáç ìëå äìBò ,àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨§¨£¥§¨©¦¦§¥¦§©

] "íéðäk ìL àèBçåëå:ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî .[' ¥¤Ÿ£¦§¨¨¥¦¥§¨©¨©
ïäkì äúéäå"äçðnk"¯,Ba äøLk dúãBáò àäzL :øîBà äzà .Ba äøLk dúãBáò àäzL §¨§¨©Ÿ¥©¦§¨¤§¥£¨¨§¥¨©¨¥¤§¥£¨¨§¥¨

àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" íéi÷î éðà äîe ?íéðäk ìL àèBç úçðî øézäì àlà Bðéà Bà¥¤¨§©¦¦§©¥¤Ÿ£¦¨£¦§©¥§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ
Léwî ,"äçðnk ïäkì äúéäå" :øîBì ãeîìz ?úìëàð àäz BúáBç ìáà ,Búáãð úçðî ?"ìëàú¥¨¥¦§©¦§¨£¨¨§¥¤¡¤¤©§©§¨§¨©Ÿ¥©¦§¨©¦

BúáBçBúáãðìBúáãp äî ,¯BúáBç óà ,úìëàð dðéà¯éëå :ïBòîL éaø øîà .úìëàð dðéà ¨§¦§¨©¦§¨¥¨¤¡¤¤©¨¥¨¤¡¤¤¨©©¦¦§§¦
ïäkì äúéäå" øîàðBúçðîkLéwäì àlà !"äçðnk" àlà øîàð àì àìäå ?" ¤¡©§¨§¨©Ÿ¥§¦§¨©£ŸŸ¤¡©¤¨©¦§¨¤¨§©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc zegpn(ycew zay meil)

íéáëBë éãáBòä éîìL,k mpicúBìBòepiidc ,dler zepaxwk - ©§¥¨§¥¨¦
.lk`pd wlg mda yiy minly x`yk mpi`e gafnd lr axw lkdy

:eixacl xewnd z` `ian `ped axàø÷ àîéà úéòaéàdvxz m` ± ¦¨¥¥¨§¨
,weqtn df oic micnly xn`zàîéà úéòaéàåxn`z dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

n df oic micnlyBaì íéáëBk ãáBò ,àøáñ àîéà úéòaéà .àøáñ§¨¨¦¨¥¥¨§¨¨¥¨¦¦
,íéîMìgafnd lr dlri oaxwd lky ezpeeka didy i`cea xnelk ©¨©¦

z` aixwdl yie ,xcp ok zrc lre ,mc` ipal lk`iy `le minyl
.ezpeek itk oaxwdàø÷ àîéà úéòaéàåoicy xn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨§¨
weqtdn cnlp df(gi ak `xwie)zeaizd zelitkne ,'ebe 'Wi` Wi`'¦¦

`xnbd zyxecxn`pdne ,miakek caera s` wqer df weqty oldl
weqtd seqa,'äìBòì 'äì eáéø÷é øLà'y cenll yiéáø÷îc ìk £¤©§¦©§¨¨§©§§¦
éåäéì äìBòoaxwk epic didi miakek icaerd mi`iany dn lk ± ¨¤¡¥

.zlk`p dpi`y dler
:`ziixan `ped ax ly epic lr dywn `ixeb xa `ng axáéúî¥¦

[dywd±],àéøeb øa àîç áø,`ziixaa epipy ,`ped ax lrãáBò ©¨¨©§¨¥
ìàøNéì ïðúð ,íéîìL àéáäì ácðúäL íéáëBkmlk`iy ick, ¨¦¤¦§©¥§¨¦§¨¦§¨¨§¦§¨¥

ïäkì ïðúð ,ïìëBà ìàøNé,mlk`iy ick.ïìëBà ïäkäx`eandne ¦§¨¥§¨§¨¨©Ÿ¥©Ÿ¥§¨
.`ped ax lr dyw ,milk`p miakek caer inlyy ,`ziixaa

:`xnbd zvxznøîà à÷ éëä àáø øîà`ziixad zpeek jk ± ¨©¨¨¨¦¨¨©
ycwnd zial oaxwd z` miakek caerd ozp m` ,xnelúðî ìò©§¨

,ìàøNé ïäa øtkúiLiebde ,minly aiegn did l`xyiy xnelk ¤¦§©¥¨¤¦§¨¥
,oaxwd z` exear `ianïìëBà ìàøNélk oick milrad wlg z` - ¦§¨¥§¨

ozp m`e ,minly,ïäk ïäa øtkúiL úðî ìòdid odky xnelk ©§¨¤¦§©¥¨¤Ÿ¥
d ,exear `ian iebde ,minly `iadl aiegn.ïìëBà ïäkote`a la` Ÿ¥§¨
,minly `iadl mzq xcp miakek caerdydfa ,envr xear m`iane

.`ped ax lr dpnn zeywdl oi` okle ,`ziixad dwqr `l
:epizpynn `ped ax ly epic lr dywn iafiy axáéúî[dywd±]áø ¥¦©

,éáæéL,epizpyna epipyïäéøéLe úBöî÷ð úBçðî elàmilk`p ¦§¦¥§¨¦§¨§¨¥¤
íéðäkì,'eke.íéáëBë éãáBò úçðî`iany miakek caery ,x`eane ©Ÿ£¦¦§©§¥¨¦

,lk`p epaxwy ep`vny xg`ne ,mipdkl milk`p dixiiy ,dgpn
milk`p einlyy oicd `ede zepaxwd oia welig oi`y xazqndywe ,

,`xnbd zvxzn .`ped ax lràéL÷ àì ,ïðçBé éaø øîàoi` - ¨©©¦¨¨Ÿ©§¨
,df oica mi`pzd ewlgp zn`ay meyn ,jka `iyewàäepizpyn ± ¨

zrck `idàä ,éìéìbä éñBé éaøzrck `ed `ped ax ly epice - ©¦¥©§¦¦¨
.àáé÷ò éaø©¦£¦¨

zx`ane ,`aiwr iaxe ililbd iqei iax zwelgn z` d`ian `xnbd
:dze`àéðúcxn`p ,`ziixaa(gi ak my)aixwi xW` 'ebe Wi` Wi`' §©§¨¦¦£¤©§¦

lE mdixcp lkl FpAxwxg`ne ,'dlFrl 'dl Eaixwi xW` ,mzFacp lk ¨§¨§¨¦§¥¤§¨¦§¨£¤©§¦©§¨
xn`pyøîBì ãeîìz äî ,'Léà',elteka aezkd epcnln dn ±Léà' ¦©©§©¦
,'Léàaezkd `ay `l`ïéøãBpL íéáëBë éãáBòä úà úBaøì ¦§©¤¨§¥¨¦¤§¦

,ìàøNék úBáãðe íéøãðoke ,oaxw `iadl xecpl mi`yxy xnelk §¨¦§¨§¦§¨¥
oaxw `iadl acpzdl mi`yxjynd z` yexcl `ziixad dkiynn .

:aezkd,'äìBòì 'äì eáéø÷é øLà'milekiy aezkd zpeek dxe`kle £¤©§¦©§¨
:`ziixad zxxan ,dler wx xeciléì ïéàmiakek icaerd milekiy ¥¦

acpzdl e` xecpl.ïépî íéîìL ,äìBò àlà:`ziixad daiyn ¤¨¨§¨¦¦©¦
,'íäéøãð' øîBì ãeîìzoaxw :`ziixad zxxan .minly s` zeaxl ©§©¦§¥¤

.ïépî äãBz:`ziixad daiyn,'íúBáãð' ,øîBì ãeîìzs` zeaxl ¨¦©¦©§©¦§¨
:`ziixad zxxan .dcezúBaøì ïépîz`úBôBòä,serd zler ± ¦©¦§©¨

ïéiäå,oaxw `la gafnd lr ekqplíéöòäå ,äðBáläå,oaxwl mivr - §©©¦§©§¨§¨¥¦
:`ziixad daiyn .el` z` mb `iadl leki iebyøîBì ãeîìz©§©
,'íúBáãð ìëì' 'íúBáãð' ,'íäéøãð ìëì' 'íäéøãð'leki did xnelk ¦§¥¤§¨¦§¥¤¦§¨§¨¦§¨

aezk zeidlzeaxl yi 'lkl' zeaizd xeziine ,'mzeacpe mdixcp'
:`ziixad dywn .el` lk z` `ian ieby,ïk íàicaerd milekiy ¦¥

,lkd `iadl miakekøîBì ãeîìz äîexne`a aezkd epcnln dn ± ©©§©
,'äìBò'zaiz :`ziixad daiyn .xg` xac hrnl `ay ezernyny ¨
'äìBò'cnll d`aì èøtzler,úeøéæðitl d`iadl leki epi`y ¨§¨§§¦

.oldl x`eank ,eilr legl dleki zexifp oi`yéñBé éaø éøác¦§¥©¦¥
,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbäweqtd,'äìBòì 'äì eáéø÷é øLà'`a ©§¦¦©¦£¦¨¥£¤©§¦©§¨

y cnllãáìa äìBò àlà éì ïéà`iadl mileki miakek icaery - ¥¦¤¨¨¦§©
oaxwl dpeekd 'mzeacp lkle mdixcp lkl' aezky dne ,dler wx

.dacpa e` xcpa `ad dler
ezpeek `l` ,dler wx `iadl milekiy `aiwr iax zpeek oi` mpn`
ziiyew z` opgei iax ayii jkae ,dlerk epic didi e`iaiy dn lky
zeler miakek icaerd inly xn`y `ped axy ,epizpynn iafiy ax
zvnwp iebd zgpny dxn`y epizpyne ,`aiwr iaxk xaeq ,md

.`id ililbd iqei iaxk ,milk`p dixiiye
:`xnbd zl`ey .ililbd iqei iax zyxca dpc `xnbdéàäå± §©

lkd xcep ieby ililbd iqei iax cnly ef dyxceì èøtoaxw,úeøéæð §¨§§¦
ikeà÷ôð àëäî`lde ,zcnlp `id o`kn ±,à÷ôð íúäîxnelk ¥¨¨¨§¨¥¨¨¨§¨

zexifp zyxta xn`p ,`ziixaa epipy oky ,zcnlp xg` mewnn
(a e xacna)àéìôé ék Léà ,íäéìà zøîàå ìàøNé éða ìà øac'©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¦¦©§¦

,'øéfäì øéæð øãð øBcðì`weecy yexcl yieïéøãBð 'ìàøNé éða' ¦§¤¤¨¦§©¦§¥¦§¨¥§¦
,xifp zeidlíéøãBð íéáëBë éãáBòä ïéàåmpi` `linne ,xifp zeidl §¥¨§¥¨¦§¦

z`f cenll ililbd iqei iax jxved recne ,xifp zepaxwa mikiiy
.'dlerl' zyxcn

oky ,zekxvp zeyxcd izy :`xnbd zvxzníúäî éàepiid m` ± ¦¥¨¨
,'dlerl' zyxcn wx micnlàðéîà äåäxne` iziid -àeä ïaø÷ £¨¨¦¨¨§¨

éúééì àìc,mi`ian miakek icaerd oi` zexifp ly oaxwd z` wx ± §Ÿ©§¥
ìáàd oic,eäééìò äìç úeøéæð,xifpk oii ziizya mixeq`eà÷ £¨§¦¨¨£©§¨

ïì òîùîdlg zexifpd oi`y 'ebe 'l`xyi ipa' weqtd eprinyn okl ± ©§©¨
.llk iebd lr

dler oaxw wxy xaq `aiwr iax ,x`azpy itk.iebdn milawn
:`xnbd zxxan .`aiwr iax zhiya hxt dtiqen `xnbdïàîk§©

ïðúc àä àìæàdpynd zkled in zhiyk ±(e"n f"t milwy),da epipyy ¨§¨¨¦§©
,ïäî ãçà äæå ,ïéc úéa eðé÷úä íéøác äòáL ,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¦§¨§¨¦¦§¦¥¦§¤¤¨¥¤
,raydn zg` `id ,zncewd dpyna my zx`eand dpwzd xnelk

,ztqep dpwz `ed oldl x`eand oicdeBúìBò çìML íéáëBk ãáBò¥¨¦¤¨©¨
íiä úðéãnî,ycwnd ziaa daixwdl ick l`xyi ux`lçléLå ¦§¦©©¨§¦©
äéëñð dnò,dikqp z` ea zepwl ick oenn -mikqpd ixdïéáéø÷ ¦¨§¨¤¨§¥¦

åàì íàå ,BlMîmikqpd ,dikqp inc gliy `l m`e -ìMî ïéáéø÷ ¦¤§¦¨§¥¦¦¤
.øeaéö,oii epiidc mikqp acpzdy miakek caery dpyna x`ean ¦

,epnn milawnàîéìzrcl zipyp ef dpyny xn`p `ny ±éñBé éaø ¥¨©¦¥
,éìéìbäcaery ,'mzeacp lkle mdixcp lkl' weqtdn daxny ©§¦¦

,oii acpzn miakekàìåzrcl zipypàáé÷ò éaøweqtdn hrnny §Ÿ©¦£¦¨
.mixacd x`y lk z` 'dler'

:`xnbd daiynàîéz eléôàzrcl zipypy xn`z m` elit` ±éaø £¦¥¨©¦
,àáé÷òdler mdn milawny `aiwr iax xn`y dny xnel yi £¦¨

ezpeek ,cala,dzøéáç ìëå äìBòokle ,dil` deelpd lke xnelk ¨§¨£¤§¨
`la mikqp wxe ,dikqp inc z` mb epnn milawn dler `ianyk

.`iadl leki epi`y `aiwr iax xaeq oaxw
:`xnbd zxxan .diepy `id in zhiya dpce ,`ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðúc àäì àðz ïàîepyy ef `ziixa dpyy `pzd `ed in ± ©¨¨§¨§¨©¨¨
mikqp zaxwd oiprl xn`p ,minkg(bi eh xacna)d lM'çøæà,'dUri ¨¨¤§¨©£¤

miyxece'çøæà'l`xyi xnelkíéáëBk ãáBòä ïéàå íéëñð àéáî ¤§¨¥¦§¨¦§¥¨¥¨¦
.íéëñð àéáî:`ziixad zxxanìBëéhrnzdy xn`z `ny - ¥¦§¨¦¨

mbe mikqpn ixnbl.íéëñð äðeòè BúìBò àäz àì:`ziixad daiyn Ÿ§¥¨§¨§¨¦
øîBì ãeîìzzepaxwd ikqp iabl xen`d weqtd epcnln ±(`i eh my), ©§©

äëk'jkle ,zakrn oaxwd ikqp z`ady xnelk ,'ebe 'xFXl dUri ¨¨¥¨¤©
dperh ezler mewn lkn miakek caer `ed oaxwd lra m` s`

.mikqpépîdiepy dpi` dxe`kl ixde ,ef `ziixa diepy in zrck ± ©¦
àìkàìå éìéìbä éñBé éaøk,àáé÷ò éaø,okyéàk `id m` -éaø Ÿ©¦¥©§¦¦§Ÿ©¦£¦¨¦©¦

,éìéìbä éñBé,dywàä[ixd-]øîàyïéé eléôàoaxw `la calénð ¥©§¦¦¨¨©£¦©¦©¦
`le oaxwd mr wx mikqp `iany epipy `ziixaa eli`e ,`ian mb ±

,mcaléàk `id m`e ±,àáé÷ò éaø,dywàä[ixd±]øîàoaxwy ¦©¦£¦¨¨¨©
ïéà äìBòla` ,miakek caerd `ian ok` ±àì àðéøçà éãéîxac ± ¨¦¦¦©£¦¨Ÿ

.ezler mr mikqp `iany epipy ef `ziixaa eli`e ,`ian epi` xg`
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המשך בעמוד ככד



קע
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc zegpn(ipy meil)

déì,ef `iyew el dzywede -äîyi weligïéadgpn,øîBòì íãB÷ ¥©¥¤¨¤
,carica s` dleqtyìdgpníçlä ézL íãB÷,carica dxyky §¤§¥©¤¤

.mdipya oicd zeeydl did jixv dxe`kl ixd
àì ,äéîçð øa äãeäé åéðôì øîà,dfl df mipiprd zencl oi` -íà ¨©§¨¨§¨©§¤§¨Ÿ¦

zøîàdgpn `ianaøîBòì íãB÷epiid ,carica s` `id dleqty ¨©§¨¤¨¤
,`ed xeng df xeqi`y meynBììkî øzeä àì ïkLllkn-] ¤¥Ÿ©¦§¨

,[exeqi`èBéãä ìöàdycgd d`eazd zlik` dxzed `l oiicry - ¥¤¤§
,heicdl s`øîàzdgpn `ianaì íãB÷íçlä ézLlw xeqi`y Ÿ©¤¦§¥©¤¤

,`edLixdèBéãä ìöà Bììkî øzeäxzed xaky -exeqi` llkn ¤©¦§¨¥¤¤§
carica akrn df xeqi` oi` ycwna s` jkitle ,heicd zlik` iabl.

ïBôøè éaø ÷úL.dingp xa dcedi ly eixacl aiyd `leåéðt eáäö ¨©©¦©§¨£¨¨
éaø ìLäéîçð ïa äãeäéiax ly ezdinz lr aiydl rciy gny - ¤©¦§¨¤§¤§¨
.oetxhéðô eáäö ,äãeäé ,àáé÷ò éaø Bì øîàï÷æ úà záLäL E ¨©©¦£¦¨§¨¨£¨¤¤¥©§¨¤¨¥

,oetxh iaxl zaydy jk lr dz` gny -éðäîzip` dnz -íà §¥©¦¦
éøàz.íéîé C ©£¦¨¦

÷øtä BúBà ,éàòlà éaøa äãeäé éaø øîàrx`y onfd eze` - ¨©©¦§¨§©¦¦§©©¤¤
,df dyrnäéä çñtä ñøte ,did gqtd mcew miireay -éúéìòLk §Ÿ©¤©¨¨§¤¨¦¦

lbxlúøöòì,zereayd bga -åéøçà ézìàL,eizece` -ïa äãeäé ©£¤¤¨©§¦©£¨§¨¤
Bì Cìäå øèôð éì eøîàå ,àeä ïëéä äéîçðea dniiwzpy ,enlerl §¤§¨¥¨§¨§¦¦§©§¨©

`aiwr iax ly ezllw.
:dingp oa dcedi ixac jezn `veid oic zyxtn `xnbdáø øîà̈©©

,äéîçð ïa äãeäé éøáãì ,÷çöé øa ïîçðxzend xacy xaeqd ©§¨©¦§¨§¦§¥§¨¤§¤§¨
y cenll yi ,deabl s` carica xzen heicdlíéøekéa íéëñð- §¨¦¦¦

,xnerd mcew xkiay oiin mikqpíáéø÷äLgafnd lrì íãB÷z`ad ¤¦§¦¨¤§
dïéøéLk ,øîBò`ly itl ,heicdl md miie`x ixdy ,carica md ¤§¥¦

oiie zexit `le ,dycg d`eaz `l` heicdl xnerd mcew xq`p.
:`xnbd dywnàèéLtitl ,dingp oa dcedi ixacl ,mxizdl yiy §¦¨

dgpny xacd mrh z` yxtn `edy myk ,heicdl md mixzeny
itl ,carica zxzen mgld izy mcew dycgd d`eazd on d`ad

.heicdl dycgd d`eazd dxzed xaky
:`xnbd zvxznàîéúc eäîmdipia wlgl jzrc lr dlrz `ny - ©§¥¨

,xneleàeä íúäyi mgld izy mcew dycg dgpn iabl my wxy - ¨¨
,carica dxizdlèBéãä ìöà Bììkî øzeäcdzidy itl - §©¦§¨¥¤¤§

xeqi`d llkn d`vie ,heicdl s` dxeq` [xnerd mcew] dligzn
,xnerd z`ad xg`l heicdlàì Bììkî øzeä àìc àëä ìáà- £¨¨¨§Ÿ©¦§¨Ÿ

xzid lg `ly ,xnerl mcew ycg oii ikqp z`ad iabl o`k la`
xnel mewn did ,mlern eilr xq`p `l ixdy ,heicd itlk exeqi`a

,zegpnl `ed leqte ,carica xykei `l deabl s`yïì òîLî à÷̈©§©¨
`l` ,ok xacd oi`y wgvi xa ongp ax eprinyn jkl -ïkL ìk̈¤¥

àëä,dgpnl carica oiid z` xizdl yiyììk øñzéà àìc- ¨¨§Ÿ¦§©§¨
lr sicr `ed dfae ,dligzn llk heicdl xq`p `l `ed ixdy
xg`l dxzede xnerd mcew heicdl dxq`py dycgd d`eazd

.ezaxwd
dycg dgpn mixiznd mgld izy oipra wtq d`ian `xnbd

:ycwna.(ïîéñ ì"éô é"ìâ à"öðä ø"ãñ)éòa[wtzqd-]øa éîø ¦¨¨¥¨¦©
eøéziL eäî íçlä ézL ,àîç,ycwna dycg dgpn `iadlàlL ¨¨§¥©¤¤©¤©¦¤Ÿ

ïøãñkdligz xiznd `ed xnerdy libxd xcqd it lr `ly - §¦§¨
.mgld izy eixg`e

:`xnbd zxxanéîc éëéä:`xnbd zx`an .xaecn ote` dfi`a - ¥¦¨¥
eäðéòøæc ïBâkmihg mc` rxfy ote`a -ïéaz`ad onfì øîBòäonf §§©§¦§¥¨¤¦

z`ad,íçlä ézL,xii` ycega ,epiidcéìçåeäééìò ólr exare - §¥©¤¤©£¦£©§
dligzn ,el` mihgíçlä ézL,zxvraåd okn xg`løîBòdyya §¥©¤¤§¤

ozip m`d ,xxal yi dzrne .dixg`ly dpyd ly oqipa xyr
e` ,xnerd z`ad xg`l cin el` mihgn dieyrd dgpn aixwdl

.zxvra mgld izy z`ad cr oizndl yiy
:wtqd iccv z` `xnbd zx`ane,éàîmgld izy m`dïøãñk ©§¦§¨

ïééøLdycgd dgpnd z` mixizn md mxcqk mi`a xy`k wx - ¨§¨
xare xnerl mcew erxfpy mihg wx mixizn mdy ,epiidc ,ycwna

la` ,mgld ipy jk xg`e xnerd dligzn mdilràì ïøãñk àlL¤Ÿ§¦§¨Ÿ
ïééøLmpi`y ,epiidc ,mixizn mpi` mxcqk `ly mi`a mdyk - ¨§¨

,mgld izy mcew xnerd xg` erxfpy mihg mixiznàlL àîìc Bà¦§¨¤Ÿ
ïééøL énð ïøãñk`ly mi`a xy`k s` md mixizn `ny e` - §¦§¨©¦¨§¨

mihgn dgpn `iadl xzene ,mxcqk.xnerd xg` cin el`
:`ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz ,äaø øîà̈©©¨¨§©

xn`p ,`ziixaa epipy(ci a `xwie),'íéøekéa úçðî áéø÷z íàå'§¦©§¦¦§©¦¦
,øaãî áeúkä øîBòä úçðîaxekia zrya gqta d`a `idy §¦§©¨¤©¨§©¥

.d`eazdïëéäî`id.ïéøBòOä ïî ,äàa:`ziixad zxxanäzà ¥¥¨¨¨¦©§¦©¨
øîBàd`a `idyBðéà Bà ,ïéøBòOä ïîok xacd oi` ile` -àlà ¥¦©§¦¥¤¨

ïéhéçä ïî.d`a `id ¦©¦¦
:df oipr xe`iaa mi`pz zwelgn `ziixad d`ianøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

,íéøöîa 'áéáà' øîàð ,øîBàxn`p da ,cxa zkn iabl(`l h zeny) ¥¤¡©¨¦§¦§©¦
,'lraB dYWRde aia` dxrVd iM dzMp dxrVde dYWRde'øîàðå §©¦§¨§©§Ÿ¨ª¨¨¦©§Ÿ¨¨¦§©¦§¨¦§Ÿ§¤¡©

,úBøBãì 'áéáà'da xn`py ,xnerd zgpn iabl(ci a `xwie)m`e' ¨¦§§¦
z` aixwY lnxM UxB W`A iElw aia` 'dl mixEMA zgpn aixwY©§¦¦§©¦¦©¨¦¨¨¥¤¤©§¤©§¦¥

,'LixEMA zgpníéøöîa øeîàä áéáà äîaïéøBòN,xacn aezkd ¦§©¦¤¨¨¦¨¨§¦§©¦§¦
,`xwna yxetnkúBøBãì øeîàä áéáà óàepiid xnerd zgpna ©¨¦¨¨§

.ïéøBòNkne.d`a `id mixeryd on xnerd zgpny cenll yi o` §¦
àéánL ãéçé eðéöî ,øîBà àáé÷ò éaøåoaxw z`,ïéhéçä ïî BúáBç §©¦£¦¨¥¨¦¨¦¤¥¦¨¦©¦¦

on dieyrd zleq dti`d zixiyr ,`heg zgpn `iand ipr ,epiidc
,mihgdåoaxw z` `iand cigi epivn ok enk,ïéøBòOä ïî BúáBç §¨¦©§¦

.mixeryd on d`ad dheq zgpn ,epiidcås` jk xnel yi ,ok m` §
iabl,øeaéömda epivny mykyïéàéánLoaxw z`ïî ïúáBç ¦¤§¦¦¨¨¦

,ïéhéçä`evnl yi jk ,mihgd on d`ad mgld izy zgpn ,epiidc ©¦¦
y ote` mda,ïéøBòOä ïî ïúáBç ïéàéáî.xnerd zgpn epiideíàå §¦¦¨¨¦©§¦§¦
øîBà äzàxnerdy,ïéhéçä ïî àaok m`eðéöî àìa ote`øeaéö ©¨¥¨¦©¦¦Ÿ¨¦¦

àéánLz`.ïéøBòOä ïî BúáBç,jkn cenll yi gxkda `l` ¤¥¦¨¦©§¦
.d`a `id mixeryd on xnerd zgpny

on `a xnerdy cenll yi oipn sqep ote`a `ziixad zx`ane
:mixerydøîBà äzà íà ,øçà øácdyïéhéçä ïî àa øîBòm` ¨¨©¥¦©¨¥¤¨¦©¦¦

ok,íéøekéa íçlä ézL ïéàmpi` mgld izyy `vnp ,xnelk ¥§¥©¤¤¦¦
zgpn ixdy ,dcyd z`eaz ixekian daxwd dpey`xd dgpnd
xn`p aezka eli`e ,dycgd d`eazd on daxwy dl dncw xnerd

(ek gk xacna)'dl dWcg dgpn mkaixwdA mixEMAd mFiaE'§©¦¦§©§¦§¤¦§¨£¨¨©
dpey`xd dgpnd `id mgld izy zgpny ,epiidc ,'mkizraWA§¨ªŸ¥¤

xwdzgpny ,xnel jixv gxkdae .dycgd d`eazd ixekian da
ok`y ,aezkd ixac miayein jkitle ,d`a `id mixeryd on xnerd
ly mihigd on d`ay dpey`xd dgpnd `id mgld izy zgpn

.dxkiay dycgd d`eazd
ewitq z` `ziixad ixacn heytl ozip cvik `xnbd zyxtn dzr

:`ng xa inx lyàúéà íàå,xnel yi m`e -àlL íçlä ézLc §¦¦¨¦§¥©¤¤¤Ÿ
ïééøL ïøãñkycwna dycg dgpn `iadl mixizn mgld izyy - §¦§¨¨§¨

`aedy oexg`d xe`iad dywi ok m` ,mxcqk `ly mi`ayk mb
lkn mihgd on `a xnerdy xn`p m` s` ixdy ,`ziixad ixaca

mewndì úçkLîdgpnd mgld izy eidiy ote` `evnl xyt` - ©§©©¨
ote`a oebk .dycgd d`eazd on d`ad dpey`xdøîBò áéø÷îc§©§¦¤

ðäîì íãB÷ LeøLàc Cã÷zLàc øîBòä øúáe íçlä ézL- ¥¨¨§©§¤¦§¥©¤¤¨©¨¤§¤§¨©
zaxwd mcew eyixydy mihgd el`n xnerd zgpn z` aixwny

,zncewd dpyd ly xnerd zaxwd xg`le mgld izyåz` eli` §
íçlä ézLaixwnðäîøúáe àzLäc øîBòì íãB÷ LeøLàc C §¥©¤¤¥¨¨§©§¤¨¤§©§¨¨©

ã÷zLàc íçlä ézLzaxwd mcew eyixydy mihgd el`n - §¥©¤¤§¤§¨©
.zncewd dpyd ly mgld izy zaxwd xg`le ef dpy ly xnerd

izy mcewe xnerd xg`l ,xii` ycega mihg rxfy ote`a ,xnelk
dixg`ly dpyae ,mgld izy xg`l ,fenza mihig rxf oke ,mgld
ici lr ycwnl exzedy ,xii`a erxfpy mihgd on xnerd z` `ian
ef dpy ly mgld izy z` eli`e ,dxary dpyd ly mgld izy
mihgd on `a xnerdy s`y ,`vnp ,fenza erxfpy mihgd on `ian

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך ביאור למסכת מנחות ליום שני עמ' ב

המשך בעמוד כלב



קעי

המשך בעמוד כלב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc zegpn(iyiy meil)

÷Bøæéåz`ì ïîc.ïîL §¦§¨¨¦§¨
z` zycwn xepza dit`d oi`y xaeq iaxy ,`ziixad ixacn x`ean
zeycwnd od mnc zwixfe zxvrd iyak zhigy `l` ,mgld izy
mgld izy z` zet`l xyt` i` recn ,zeywdl yi ok m`e ,mze`

i` `linne ,jka miycwzn md oi` ixd ,bgd axra.dpila milqtp mp
:`xnbd zvxznà÷ eòa÷eä àìå eòa÷eä ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨§§§Ÿ§§¨

.øîài` jkitle ,xepza mziit`a miycwzn mgld izy ok` ,xnelk ¨©
x`azpy dne ,dpila elqtiy oeik mei ceran mzet`l xyt`
zwixfe zxvrd iyak ly mzhigya dielz mgld zyecwy `ziixaa
lkei `le ,miyak mze`l mgld izy eraweiy oiprl epiid ,mnc

xg` gafl mzepyldhigy `l` zraew xepzd ziit` oi` df iably ,
.dwixfe

ìàòîùé éáø êìò ïøãä

úåöî÷ð úåçðî åìà ¯ éòéáù ÷øô
dziztd oic ,onyd ozn oic ,zevnwp zegpn el` x`eai df wxta

.zegpnd zeieyr eid dnne ,[oziit` xg`l zegpnd xexit]

äðùî
:mdixiiy oic dn zx`ane ,zevnwpd zegpnd ipin z` dpen epizpyn

ïäéøéLe ,úBöî÷ð úBçðî elàå[dvinwd xg`l dgpnd on xzepd] §¥§¨¦§¨§¨¥¤
milk`púLçønäå ,úáçnäå ,úìqä úçðî ,íéðäkìzpbehnd - ©Ÿ£¦¦§©©Ÿ¤§©©£©§©©§¤¤

,zygxn enyy ilkaíéáëBë éãáBò úçðî .ïé÷é÷øäå úBlçäå§©©§¨§¦¦¦§©§¥¨¦
àèBç úçðîe ,øîBòä úçðîe ,íéLð úçðîe,l`xyi lyúçðîe ¦§©¨¦¦§©¨¤¦§©¥¦§©

.úBàð÷§¨
lkay ,x`ean ,'milk`p dixiiye zvnwp' xikfdy `nw `pz ixacn
oi` odk zgpna oky ,l`xyi zgpnl ezpeek dzid xikfdy zegpnd
`nw `pz lr wleg oerny iaxy d`ian dpynd .lk`pd wlg

:odk ly `heg zgpnaíéðäk ìL àèBç úçðî ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¦§©¥¤Ÿ£¦
mewn lkn ,zlk`p dpi`y s`áø÷ õîB÷å ,úöî÷ðgafnd lr ¦§¤¤§¤¨¥
.ïîöòì íéáéø÷ íéøéLå ,Bîöòì§©§§¦©¦§¥¦§©§¨

àøîâ
ïðúc àëéä ìk ,àtt áø øîàmieqn oic ea epipyy mewn lk - ¨©©¨¨¨¥¨¦§©

,zepey zegpnl deydïðz øNò`le zegpn xyr `l` eazk `l ± ¤¤§©
:`xnbd zl`ey .xzeiïì òîLî à÷ éàîax `ay yecigd dn - ©¨©§©¨

zeipyna zeiepyd zegpnd oipn z` dpnp m` `lde ,eprinydl `tt
`tt ax :`xnbd daiyn .xzei `le xyr opiipny epnvra `vnp ,el`

`aé÷etàì`ivedl -îzrcøîàc ,ïBòîL éaødt`n zgpn oica §©¥¦©¦¦§§¨©
xepz(.bq lirl)oiwiwx xyr e` zelg xyr `weec `iadl jixv oi`y ,

`iadl dvex m` s` `l` ,[my dcedi iax zrck]úBlç äöçî¤¡¨©
ïé÷é÷ø äöçîe,oiwiwx ynge zelg yng ±àéáé,`vnp eixacle ¤¡¨§¦¦¨¦

,oiwiwx xyr ,zelg xyr] xepz dt`n zgpn ly mibeq dyly yiy
,[oiwiwx ynge zelg yngïì òîLî à÷,`tt ax eprinyn ± ¨©§©¨

,x`ean el` zeipynnyàìci`yx epi`y epiidc ,oerny iaxk §Ÿ
xyr wx dzpn dpynd oky ,oiwiwx dvgne zelg dvgn `iadl
xepz dt`n zgpn z` zepnl dl did oerny iax ixacl eli`e zegpn

.zegpn ibeq xyr cg` zepnl lkd jqae ,zegpn ibeq dylyk
zevnwp zegpn el`e :dpyna epipy.íéðäkì ïäéøéLe`xnbd §¨¥¤©Ÿ£¦

:`xnbd zl`ey .df oic xewn z` zxxanïìðîdf oic epcnl oipn ± §¨¨
.mipdkl milk`p zegpnd ixiiyy

:ef dl`y lr `xnbd ddnz,ïìðî]oipn le`yl jiiy dn xnelk §¨¨
df oic micnl,[`ldeàáéúk àáéúëcyxetna da aezky dgpna ± ¦§¦¨§¦¨

,'olpn' oeyla jk lr zeywdl ie`x oi`e aezk xacd ixd zlk`py
úk àìãeàáélkn ,zlk`py yxetna da aezk `ly dgpnae ± §Ÿ§¦¨

mewnda áéúk(h-f e `xwie)éða dúBà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå' , §¦¨§Ÿ©©¦§¨©§¥¨§¥
,'åâå ïøäà,'ebe FvnwA EPOn mixdeïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå ©£Ÿ§¥¦¦¤§ª§§©¤¤¦¤¨Ÿ§©£Ÿ

.'åéðáexzepdy ,zegpnd lkl [cg` oic-] 'zg` dxez'y epiidc ¨¨
.mipdkl lk`i dvinwd xg`l

ze`ad zegpnl wx xewn yi df weqta :ddinzd lr `xnbd daiyn
dgpn iabl ok` ,dzrne ,mihigd ondäàad onàéòaéî÷ àì ,ïéhéç ¨¨¦¦Ÿ¨¦©§¨

ïì,milk`p dixiiyy olpn epiywzd `l ±ïì àéòaéî à÷ ékdne ± ¨¦¨¦©§¨¨
d dgpn iabl did milk`p mixiiydy oipn epiywzdyäàaon ¨¨

d,ïéøBòN.dheq zgpne xnerd zgpn epiidc §¦
:denzl `xnbd dtiqenénð ïéøBòN äàaolpn da zeywdl oi` mb ± ¨¨§¦©¦
ixdy ,mipdkl zlk`pyúöî÷ðcî,dvinw zevn da yiy jkn - ¦§¦§¤¤

y cenll yiíéðäkì äéøéLmrhd `lde ,zvnwp recn ok `l m`y , §¨¤¨©Ÿ£¦
x`ypd wlgd z` dlik`a xizdl ick `ed zevnwp zegpndy

.dvinwd xg`l
:`xnbd zxne`ok`ïðaøc àaélà`ly ,epizpyna opax zrc itl ± ©¦¨§©¨¨

,ztxyp dleky itl zevnwpd zegpnd oia odk ly `heg zgpn epn
,dvinw da zeyrl devn oi` ztxyp dleky dgpny exaqeà÷ àìŸ¨

ïì àéòaéîxnel xyt` mdixacl oky ,'olpn' epiywzd `l ± ¦©§¨¨
zgpn ixiiyy cenll yie ,efa ef zeielz miixiyd zlik`e dvinwdy

,dvinw da xn`py jkn milk`p mixeryïì àéòaéî à÷ ékdne ± ¦¨¦©§¨¨
wx did ,mixery zegpn ixiiy zlik` lr 'olpn' epiywzdyàaélà©¦¨

àìëàúéî àìå àöîwéîc äçðî àkéà øîàc ïBòîL éaøc± §©¦¦§§¨©¦¨¦§¨§¦©§¨§Ÿ¦§¨§¨
xewnde ,milk`p dixiiy oi` z`f lkae zvnwpy dgpn yiy xaeqy

,epizpyna `ed oerny iax zrc efy jklïðúc,epizpynaéaø ¦§©©¦
,úöî÷ð íéðäk ìL àèBç úçðî ,øîBà ïBòîLea áø÷ õîBwäipt ¦§¥¦§©¥¤Ÿ£¦¦§¤¤©¤¨¥§

a ïéáéø÷ íéøéMäå ,Bîöòipt,ïîöòunewd zilkz oi` ezrcly ixd ©§§©¦©¦§¥¦§©§¨
ok m`e ,oiaixw md mb miixiyd ixdy ,dlik`l miixiyd xizdl
oda yxetny s` ,mixeryn ze`ay ze`pw zgpne xnerd zgpn
dzywd ezhiyle ,milk`p odixiiyy dgked df oi` ,zevnwpy

`xnbdïìðîzgpny.milk`p dixiiy mixery §¨¨
lk :milk`p mixery zgpn ixiiyy micnl oipn `xnbd daiyn
,mixeryd on ze`ay zegpn izy caln mihigd on ze`a zegpnd
,onya dlela d`a dzid xnerd zgpn ,dheq zgpne xnerd zgpn
`lae ony `la mixery gnw xnelk ,daixg d`a dzid dheq zgpne

.dpeal,äi÷æç øîàn `ed jkl xewndàø÷ øîàc(i f `xwie)ìëå' , ¨©¦§¦¨§¨©§¨§¨
äáøçå ïîMá äìeìá äçðî,'äéäz ïøäà éða ìëìyxtzd `le ¦§¨§¨©¤¤©£¥¨§¨§¥©£Ÿ¦§¤

epiid 'dlela'e] mihigd on ze`ad zegpn lr xaecn m`d df weqta
zegpn lr xaecny e` ,[`heg zgpn epiid 'daixg'e ,zegpnd aex
`id 'daixg'e ,xnerd zgpn `id 'dlela'e] mixeryd on ze`ad
xn`py dn ,'oipr epi` m`'a df weqt diwfg yxece ,[dheq zgpn

,mipdkl lk`p 'dlela' ixiiyy df weqtaïéðò Bðéà íàoi` m` - ¦¥¦§¨
ea jxevìoipr,ïéhéç ìL äìeìáecnlp mihig zegpn lk oky §§¨¤¦¦

,okl mcew `xnbd dx`iay itke] milk`p odixiiyy xg` mewnn
,[mihig zegpn lr 'olpn' zeywdl oi`yïéðò eäðzeze` yexc ± §¥¦§¨

ìdgpn oipr,ïéøBòN ìL äìeìáon d`ad xnerd zgpnl epiidc §§¨¤§¦
.ony dperhe ,oixerydålk`p daixg dgpn ixiiyy xn`py dn ok §

,mipdkl,ïéhéç ìL äáøçì ïéðò Bðéà íà`heg zgpnl epiidc ¦¥¦§¨§£¥¨¤¦¦
,xg` mewnn xak dcnlp ixdy ,mihigd on d`ae daixg `idy

ïéðò eäðzeze` yexc ±ìdgpn oipr,ïéøBòN ìL äáøçepiidc §¥¦§¨§£¥¨¤§¦
weqty `vnpe .ony dperh dpi`e oixeryd on d`ad dheq zgpnl
milk`p oixeryd on ze`ad zegpn ixiiyy jkl xewnd `ed df

.mipdkl
:`xnbd dywnàúàc àeä éëäì éàäå`a `ed jkl df weqt ike ± §©§¨¦©£¨

,[diwfg ly dyxcl]àéðúãëì déì éòaéî àäick `ed jxvp ixde - ¨¦¨¥¥§¦§©§¨
.epiptly `ziixaa xen`d oicd z` cnll

mipdkd lk oia miwlgzn ,dlik`l mipdkl mipzipd oaxwd iwlg
:`ziixad zxxan .meid eze`a cearl mipenndïé÷ìBç ïéàL ïépî¦©¦¤¥§¦

mdipia mipdkd,íéçáæ ãâðk úBçðîxnel i`yx odk oi`y ,epiidc §¨§¤¤§¨¦
jixv `l` ,zegpna jwlg leh` ip`e migafa iwlg dz` leh exiagl
ribiy minrt df ote`ay s` ,migafae zegpna ewlg lawi odk lky

,oaxw lkn ohw wlg odk lkl
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ׁשּנס880) ּבּתֹורה, ראיה יׁש והיכן לכְך? הּמקרא הּוא ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָמה
לבן, מּבית ּכׁשחזר יעקב אצל ּכּכתּוב מהּזכּיֹות? ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמפחית

אמר: להרגֹו, ּבא עׂשו ׁשאחיו לא881)וׁשמע לכאֹורה הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הבטיח ּבעצמֹו ׁשהּקּב"ה מּפני לפחד, סּבה ליעקב ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהיתה

אביו ּבית אל ּבׁשלֹום להׁשיבֹו כח/יג־טו).לֹו (בראשית ְֲִִֵֶַָָ
יעקב על עברּו הבטחה, אֹותּה מאז ּפחד? מּדּוע ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֹאם־ּכן
אמר: ועל־ּכְך מּזכּיֹותיו, הפחיתּו ׁשאּולי נּסים, ְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻּכּמה

זכּיֹותי883)מּדּוע?882) את החסירּו הם ּכי (רש"י"! ְְִִֵֶֶַַַֻ
מעׂשו להּנצל ּבטּוח אינּני זכּיֹות וכחסר יא), לב ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻבראשית
ׁשמירה, לי הבטיח ּבעצמֹו ׁשהּקּב"ה על־ּפי אף ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָהרׁשע,
סבירה, היתה הּזכּיֹות ׁשרמת ּבׁשעה הבטיח הּוא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֻּכי
ּתתקּים ׁשההבטחה זּכאי אני אין נחסרה, ׁשהיא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָועּתה

שםּבי רמב"ן וראה שם ובבראשית לב/ב, שבת (רש"י ִ
לב/ב) שבת עליוובמהרש"א נס, לֹו ׁשּנעׂשה מי לכן .ֲִֵֵֶַָָָָ

ּפחֹות לֹו יׁש ּומעּתה יֹותר, קטן להיֹות הֹופְך ׁשהּוא ְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלדעת
היּו884)זכּיֹות. לא ׁשחּייו מֹופת, ּובעל מפלג צּדיק ׁשהיה ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ

רצּופים היּו רּבים נּסים אּלא ּכלל, הּטבע ּדרְך ּפי ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָעל
מּסק, לתּנּור נכנס היה יֹום ׁשלׁשים ׁשּבכל עד ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֻּבדרּכֹו,
ׁש נֹוהג היה כן ּפי על אף ּבֹו. ׁשֹולטת האׁש אין ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואם

ּדרֹומית885) רּוח ׁשל סערה יצא886)ּביֹום ביןל887)לא ְְְְִֵֶַָָָָֹ
והּוא ּדקל, ּתעקר חזקה רּוח ׁשּמא הּסּכנה ּבגלל ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּדקלים,

מּמּנּו. להּפגע החכמים888)עלּול לידה,889)ׁשנּו ּבׁשעת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּגם והביאה יֹותר, הרחיבה ׁשהּבריתא אּלא לעיל, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכּמבאר

ׁש לחלֹות890)את ממהר אינֹו ׁשּצעיר ּפי על אף צעירֹות, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
וגֹורמים מסּכמה, ּכל הּׁשֹוברים עוֹונֹות יׁשנם אְך ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָֻולמּות,
ונׁשים לידה, ּבׁשעת ׁשּלא וגם צעירים ׁשל למות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּגם
ּבחּלה ּבנּדה, אי־זהירּות ּבגלל למּות עלּולֹות ְְְְְֲִִִִִַַָָָצעירֹות

הּנר. צעירֹות,891)ּובהדלקת נׁשים למֹות נֹוספת סּבה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
הּכנסת:892) ּבבית סתם,893)אׁשר סתם,894)ארֹון ארֹון ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָ
היא,895) עּמי־הארץ מתים ׁשּבגללּה הּנֹוספת ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּסּבה
הּצּבּור,896) ׁשל והתּכּנסּות רעים מפּגׁש מקֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַַַּכלֹומר:

הּמצוֹות את ּבֹו מקּימים ׁשּגם ּפי על אף הּקהּלתי. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָּבּמרּכז
חזרת ּברכּו, קדּׁשה, קּדיׁש, ּכתפּלה, ּבּצּבּור, ְְְְֲִִִִַַַַָָָָֻהּנהּוגֹות
המגּלה, קריאת הּתֹורה, קריאת ּכהנים, ּברּכת ְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָֹהׁש"ץ,
הּמּטרה אבל וכּדֹומה, ׁשֹופר ּתקיעת עמלק, ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָמחּית
הם ּובׁשבילּה הּכנסת, לבית הֹולכים הם למענּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאמּתית
הּׁשבּועּיֹות החויֹות החלפת היא מס־חבר, ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָמׁשּלמים

ההדדּיים. ׁשל897)והּמפּגׁשים ּבדיקה ׁשאז898)אפׁשרּויֹות ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָ
לחיֹות. להמׁשיְך ראּויה אם נבּדקת, אֹומרים:899)היא ויׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָ

את900) ׁשּמדּבקים ּדברים ׁשלׁשה מיתה, ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹאפׁשרּויֹות
הם: ואּלה אֹותּה, ּומקרבים לעיל901)הּמיתה ּכּמבאר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ואמרּו: החכמים סּכמּו הּללּו הּדעֹות ׁשּתי את ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּבּמׁשנה.
צעירֹות,903)אחת902)ּדעה ּדהינּו: ילדֹות", "מתֹות האֹומר: ְְְְִֵֵֵַַַָָָ

ּכלֹומר: מיתה", "ּדבקי יגרס: הּוא לידה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּגם
עת, ּבטרם ּבהן נדּבקת היא905)דעה904)הּמיתה אחת, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

לידה.906) ּבׁשעת ּכלֹומר: יֹולדֹות", "מתֹות ְְְְִִֵֵַַָָהאֹומרים
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ב סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק
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ìåçá åîë [ãבשבת צרכיו שאלת לאיסור חוששין ואין -
היא כך הברכה שטופס לפי -5.

ìéçúäù äëøá äúåà [äשל הראשון יו"ט בליל טעה -

ותן בה יאמר לא - השנים ברכת שהתחיל אחר ונזכר פסח

ומטר .7טל

ïéãä ïî [åחול של תפילה לחזור שהתחיל ציבור שליח -

שבת של לברכה וחוזר הברכה באמצע פוסק -8.

zetqede mipeiv

הוא4) ·כן ÛÈÚÒ ÊÙ˙ 'ÈÒ·חול של י"ח והתפלל שטעה מי :

יעלה שאמר כגון מהן אחת בברכה טוב יום הזכיר אם טוב ביום
לחזור צריך ואין יצא זה טוב יום שם והזכיר בעבודה ויבא
שלא לפי חתימה בשום טוב יום הזכיר שלא פי על אף לראש
היה הדין מן שהרי העבודה ענין בעיקר שטבעו ממטבע שינה
להזכיר רק בחול כמו ושבת טוב ביום י"ח כל להתפלל ראוי
האדם על הקילו שהחכמים אלא מהן אחת בברכה היום קדושת
אחת ברכה וקבעו י"ח כל להתפלל טוב ביום הטריחוהו ולא
אם אבל רס"ח בסי' שנתבאר כמו היום קדושת בשביל בלבד

שני. טוב ביום אפילו יצא לא ברכה בשום הזכיר לא
מן5) זו ברכה לתקן ראוי היה לא לו אבל ד. סעיף קפח סי'

שהוא במקום ואף להפסיק, ועליו הברכה' 'טופס זה אין - הדין
כלל צרכיו להזכיר שלא יכול אם מקום מכל הברכה' 'טופס

הוא וכן יזכיר, לא - Ò"‡בשבת „ˆ¯ 'ÈÒ·בתפלה הבדלה תקנו :

בין להבדיל יודע שאדם שההבדלה מפני הדעת חונן בברכת . .
ועוד חכמה, בברכת קבעוה לפיכך לו היא חכמה לחול קדש
כמו הבדלה קודם שבת במוצאי צרכיו לתבוע שאסור מפני
שבברכות צרכיו שאלת קודם קבעוה לפיכך עצמו בשבת שאסור

אמצעיות.
הוא6) ‚כן ÛÈÚÒ ˆ˙ 'ÈÒ·ושחרית ערבית מועד של בחולו :

צריך רק החול ימות כל כדרכו החול תפלת מתפלל ומנחה
ויבא. יעלה דהיינו בעבודה המאורע מעין להזכיר

השנים7) בברכת מטר בשאלת טעה ואם ב, סעיף קיז סי'
עח סי' השלחן בבדי נתבאר ברכתו על לחזור שצריך באופן

סק"א.
הפוסקים8) מחלוקת שהוא ומפני ס"ב, עח סי' השלחן קצות

בזה. האריכות ה ס"ק בבדה"ש עי"ש ברכות, בספק להקל יש
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שכר‚ לו ונותנים הכל בה שרוחצים מרחץ לו שיש מי לפיכך
שיש או שכר לו ונותנים הכל בו שאופין תנור לו שיש או
לו לשכור ורוצה שכר לו ונותנין הכל בהן שטוחנין רחיים לו
במרחץ הצריכות המלאכות בכל שיתעסק השנה לכל נכרי
והאופים והטוחנים הרוחצים מן השכר ויקבל ותנור ורחיים
יניחנו ולא בהנכרי למחות הוא צריך להישראל ויביאהו
שם ויאפו ויטחנו שירחצו נכרים בשביל בשבת בהם שיתעסק
מזה שכר לו שמגיע בשבת הנכרי בעבודת מרויח שהישראל לפי
הכל הכין שכבר כלום לעבוד צריך אינו הנכרי אם (ואפילו
מהנכרים השכר מקבל הזה שהנכרי מה מקום מכל שבת מערב
לקבל לו אסור עצמו ולהישראל הישראל בשביל זה עושה הוא
בשבילו). הנכרי שיקבל ג"כ אסור לכן השבת יום של השכר

לו שקצץ השכר בשביל לעצמו טורח שהנכרי לפי להתיר ואין
אומר והיה השבת מריוח עצמו את מונע הישראל היה שאם כיון

היה לא ותנור ורחיים המרחץ אצל בשבת כלל יהיה שלא לנכרי
עצמו בפני ויום יום לכל שכרו לא שהרי משכרו כלום לו מנכה

אחת. בבת חדש או לשנה אלא

מכריחו אינו שהישראל דעתו על מעלה אינו שהנכרי ואע"פ
כלל יתעסק לא אם אף שכרו כל לו ושישלם בשבת להתעסק
שקיבל קבלנותו להשלים תומו לפי עוסק הוא אלא בשבתות
כדי החדש או השנה כל להתעסק בסתם שכירותו בתחלת עליו
תרעומות שום עליו לו יהיה ולא משלם שכרו כל לו שישלם
(שבאמת) כיון מקום מכל עצמו לטובת מתכוין הנכרי כן ואם
יתעסק לא אם שאף שבשבת זה מעסק וריוח טובה להנכרי שאין
אם מזה ריוח מגיע ולהישראל משכרו כלום לו ינכה לא בשבת

בלבד: הישראל בשביל הוא זה עסק כאלו הדבר נראה כן

ויום„ יום כל בעד לו שאמר לימים הנכרי שכר שאם שכן וכל
על אף וכך כך לך אתן רחיים או תנור או במרחץ שתתעסק
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.·È¯ˆ ‰Î¯a ÚˆÓ‡a ¯kÊ� Ì‡ ÏBÁ ÏL ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a ÏÈÁ˙‰Â ‰ÚË Ì‡Ík ¯Á‡Â ‰Î¯a d˙B‡ Ïk ¯BÓ‚Ï C ¦¨¨§¦§¦§¨¤§¨¦¤¦¦§©§¤§©§¨¨¨¦¦§¨¨§¨¨§©©¨§

ÔÈ·e Ô�BÁ ‰z‡ ‡È‰L ÏBÁ ÏL ˙BiÚˆÓ‡ ÏL ‰�BL‡¯ ‰Î¯·a ¯kÊ�L ÔÈa ˙aL ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a ÏÈÁ˙Ó©§¦§¨¨¤§¨¦¤©¨¥¤¦§©¦§¨¨¦¨¤¤§¨¦¤¤¦©¨¥¥

·BË ÌBÈa ÔÎÂ ÏBÁ ÏL ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a ¯‡La ¯kÊ�L4Ïk ·BË ÌBÈÂ ˙aLa Ìb Ô˜˙Ï Èe‡¯ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓL ÈÙÏ ¤¦§©¦§¨§¨¤§¨¦¤§¥§§¦¤¦©¦¨¨¨§©¥©§©¨§¨

ÏBÁa BÓk ˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÎ¯a[c„ÚBÓ ÏL BÏeÁÂ L„BÁ L‡¯a BÓk ‰„B·Úa ÌBi‰ ˙Le„˜ ¯ÈkÊ‰Ïe6È�tnL ‡l‡ §¨¨¤§¨¦§§§©§¦§©©¨£¨§§Ÿ¤§¤¥¤¨¤¦§¥

˙BÎ¯a ÏÈÁ˙‰L ‰Ê Ôk Ì‡ ÌBi‰ ˙Le„˜Ï ˙ÈÚˆÓ‡ ˙Á‡ ‰Î¯a epwÈ˙Â ÌÈÓÎÁ e‰eÁÈ¯Ë‰ ‡Ï ·BË ÌBÈÂ ˙aL „B·k§©¨§Ÿ¦§¦£¨¦§¦§§¨¨©©¤§¨¦¦§©©¦¥¤¤¦§¦§¨

ÏÈÁ˙‰L ‰Î¯a d˙B‡ ¯BÓ‚Ï BÏ LÈ ÏBÁ ÏL ˙BiÚˆÓ‡[dÔÈc‰ ÔÓ ‰zÚ d¯Ó‡Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÔÂÈk[e: ¤§¨¦¤¥¦§¨§¨¨¤¦§¦¥¨¤¦§¨§¨§¨©¨¦©¦
ב סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק
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`zax `zkld

ìåçá åîë [ãבשבת צרכיו שאלת לאיסור חוששין ואין -
היא כך הברכה שטופס לפי -5.

ìéçúäù äëøá äúåà [äשל הראשון יו"ט בליל טעה -

ותן בה יאמר לא - השנים ברכת שהתחיל אחר ונזכר פסח

ומטר .7טל

ïéãä ïî [åחול של תפילה לחזור שהתחיל ציבור שליח -

שבת של לברכה וחוזר הברכה באמצע פוסק -8.

zetqede mipeiv

הוא4) ·כן ÛÈÚÒ ÊÙ˙ 'ÈÒ·חול של י"ח והתפלל שטעה מי :

יעלה שאמר כגון מהן אחת בברכה טוב יום הזכיר אם טוב ביום
לחזור צריך ואין יצא זה טוב יום שם והזכיר בעבודה ויבא
שלא לפי חתימה בשום טוב יום הזכיר שלא פי על אף לראש
היה הדין מן שהרי העבודה ענין בעיקר שטבעו ממטבע שינה
להזכיר רק בחול כמו ושבת טוב ביום י"ח כל להתפלל ראוי
האדם על הקילו שהחכמים אלא מהן אחת בברכה היום קדושת
אחת ברכה וקבעו י"ח כל להתפלל טוב ביום הטריחוהו ולא
אם אבל רס"ח בסי' שנתבאר כמו היום קדושת בשביל בלבד

שני. טוב ביום אפילו יצא לא ברכה בשום הזכיר לא
מן5) זו ברכה לתקן ראוי היה לא לו אבל ד. סעיף קפח סי'

שהוא במקום ואף להפסיק, ועליו הברכה' 'טופס זה אין - הדין
כלל צרכיו להזכיר שלא יכול אם מקום מכל הברכה' 'טופס

הוא וכן יזכיר, לא - Ò"‡בשבת „ˆ¯ 'ÈÒ·בתפלה הבדלה תקנו :

בין להבדיל יודע שאדם שההבדלה מפני הדעת חונן בברכת . .
ועוד חכמה, בברכת קבעוה לפיכך לו היא חכמה לחול קדש
כמו הבדלה קודם שבת במוצאי צרכיו לתבוע שאסור מפני
שבברכות צרכיו שאלת קודם קבעוה לפיכך עצמו בשבת שאסור

אמצעיות.
הוא6) ‚כן ÛÈÚÒ ˆ˙ 'ÈÒ·ושחרית ערבית מועד של בחולו :

צריך רק החול ימות כל כדרכו החול תפלת מתפלל ומנחה
ויבא. יעלה דהיינו בעבודה המאורע מעין להזכיר

השנים7) בברכת מטר בשאלת טעה ואם ב, סעיף קיז סי'
עח סי' השלחן בבדי נתבאר ברכתו על לחזור שצריך באופן

סק"א.
הפוסקים8) מחלוקת שהוא ומפני ס"ב, עח סי' השלחן קצות

בזה. האריכות ה ס"ק בבדה"ש עי"ש ברכות, בספק להקל יש

•
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שכר‚ לו ונותנים הכל בה שרוחצים מרחץ לו שיש מי לפיכך
שיש או שכר לו ונותנים הכל בו שאופין תנור לו שיש או
לו לשכור ורוצה שכר לו ונותנין הכל בהן שטוחנין רחיים לו
במרחץ הצריכות המלאכות בכל שיתעסק השנה לכל נכרי
והאופים והטוחנים הרוחצים מן השכר ויקבל ותנור ורחיים
יניחנו ולא בהנכרי למחות הוא צריך להישראל ויביאהו
שם ויאפו ויטחנו שירחצו נכרים בשביל בשבת בהם שיתעסק
מזה שכר לו שמגיע בשבת הנכרי בעבודת מרויח שהישראל לפי
הכל הכין שכבר כלום לעבוד צריך אינו הנכרי אם (ואפילו
מהנכרים השכר מקבל הזה שהנכרי מה מקום מכל שבת מערב
לקבל לו אסור עצמו ולהישראל הישראל בשביל זה עושה הוא
בשבילו). הנכרי שיקבל ג"כ אסור לכן השבת יום של השכר

לו שקצץ השכר בשביל לעצמו טורח שהנכרי לפי להתיר ואין
אומר והיה השבת מריוח עצמו את מונע הישראל היה שאם כיון

היה לא ותנור ורחיים המרחץ אצל בשבת כלל יהיה שלא לנכרי
עצמו בפני ויום יום לכל שכרו לא שהרי משכרו כלום לו מנכה

אחת. בבת חדש או לשנה אלא

מכריחו אינו שהישראל דעתו על מעלה אינו שהנכרי ואע"פ
כלל יתעסק לא אם אף שכרו כל לו ושישלם בשבת להתעסק
שקיבל קבלנותו להשלים תומו לפי עוסק הוא אלא בשבתות
כדי החדש או השנה כל להתעסק בסתם שכירותו בתחלת עליו
תרעומות שום עליו לו יהיה ולא משלם שכרו כל לו שישלם
(שבאמת) כיון מקום מכל עצמו לטובת מתכוין הנכרי כן ואם
יתעסק לא אם שאף שבשבת זה מעסק וריוח טובה להנכרי שאין
אם מזה ריוח מגיע ולהישראל משכרו כלום לו ינכה לא בשבת

בלבד: הישראל בשביל הוא זה עסק כאלו הדבר נראה כן

ויום„ יום כל בעד לו שאמר לימים הנכרי שכר שאם שכן וכל
על אף וכך כך לך אתן רחיים או תנור או במרחץ שתתעסק
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ומתעסק הולך מעצמו והנכרי בשבת שיתעסק לו אמר שלא פי
שאף בשבת להתעסק יניחנו ולא בידו למחות צריך בשבת גם
בעד לו שקצץ השכר ליטול כדי עצמו לטובת מתכוין שהנכרי
ישראל של דבורו מחמת כן עושה שהוא כיון מקום מכל יום כל
הישראל בשליחות כעוסק זה הרי ימים איזה להתעסק ששכרו
לאיזה שכרו אלא בשבת להתעסק לו אמר לא שהישראל שאף
הוא מתעסק בשבת שמתעסק הנכרי מקום מכל סתם ימים
היום בדעתו והרי ימים לאיזה הישראל ששכרו השכירות מחמת
הישראל שליחות עושה והוא היום ישראל של שכירו שהוא
כלום מועיל זה אין עצמו טובת בשביל שעושה אף לפיכך
עושה בין המשלח לטובת עושה בין לחלק אין שליחות שלענין

הוא: שלוחו כך ובין כך בין השליח לטובת

והניחו‰ בידו מיחה ולא עבר אם לשנה הנכרי שכר אם אפילו
על אף להישראל השכר את הנכרי והביא בשבת להתעסק
אלא עצמו בפני השבת ביום שקיבל שכר לו הביא שלא פי
שכר אחת בבת לו שהביא כגון הימים שאר עם בהבלעה הביאו
משום איסור בזה שאין ביניהם השבת ויום ימים וחמשה ארבעה
להישראל אסור אעפ"כ י"א בסעיף שיתבאר כמו שבת שכר
חכמים: שקנסוהו השבת ביום הנכרי שקיבל השכר מן ליהנות

Âבו שיעבוד לנכרי המרחץ להשכיר הישראל רוצה אם אבל
ויטול בעבודתו מוכרח יהיה ולא שירצה אימת בכל הנכרי
או שנה בכל קצוב דבר להישראל שיתן רק לעצמו השכר כל
שאף מותר היה הדין מן יסיקנו לא או שיסיקנו בין חדש בכל
לטובת בעבודתו מתכוין אינו הרי בשבת בו יעבוד שהנכרי
לא בשבת יסיקנו לא אם אף שהרי עצמו לטובת אלא הישראל
אם לו מנכה הישראל היה אם ואף משכרו כלום להישראל ינכה
שעושה נמצא להשתכר כדי מסיקו היה אעפ"כ מסיקו היה לא
מראית מפני כן לעשות חכמים אסרו אעפ"כ עצמו לטובת רק
שמרחץ יודעים שהכל המרחץ על נקרא הישראל ששם לפי העין
של במרחצו רוחצים שנכרים וכשיראו ישראל של הוא זה
שכיר הוא זה שנכרי יאמרו במרחץ מתעסק ונכרי בשבת ישראל
במה סופרים דברי על שעובר ויחשדוהו הישראל אצל יום
את יחשדו אפשר (או בשבת להתעסק הנכרי את שמניח
ואף בשבת) במרחצו שיתעסק זה נכרי לו שכר שהוא הישראל
הוא זה שנכרי וראו בחול לפעמים בתוכו רחצו הישראלים שגם
שהישראל דעתם על יעלה לא מקום מכל בחול גם המתעסק
זה ונכרי לעצמו השכר כל שיטול זה לנכרי המרחץ השכיר
דרך שאין לפי הישראל בשליחות שלא עצמו לדעת בו מתעסק
ושכרו מרובות שהוצאותיו לפי המרחץ לשכור העולם רוב
המרחץ לבעל קצוב דבר ליתן להשוכר מספיק השכר ואין מועט
דרך לפיכך ועמלו טרחו שכר על יתר חשוב סך לו ושישתייר
וכל בו שיתעסק פועל לו שוכר מרחץ לו שיש מי שכל העולם

המרחץ: לבעל הוא השכר

Êאימת כל עבודתה שיעבוד לנכרי שדה להשכיר מותר אבל
לעצמו הפירות כל ויטול בעבודתו מוכרח יהיה ולא שירצה
בין מעות לו שיתן בין שנה בכל קצוב דבר להישראל שיתן רק
לחוש ואין בשבת אפילו עובד והנכרי זו שדה מפירות לו שיתן
או הישראל אצל הוא יום שכיר שהנכרי שיאמרו העין למראית
ליתן הוא העולם רוב שדרך לפי בשבת אדמתו לעבוד ששכרו
לחורשן השדות המקבל אדם דהיינו לאריס באריסות השדה
או מחצה עבודתו בשכר ונוטל עבודתן כל ולעבוד ולזורען

הסתם מן לכן השדה לבעל והשאר הפירות רביע או שליש
יא ישראל של בשדה בשבת עובד נכרי אריסוכשיראו שזהו מרו

איסור שום בו אין לנכרי באריסות השדה וליתן הישראל של
עושה שהאריס במלאכה הנאה להישראל שיש אע"פ כלל
הישראל של הם השדה של הפירות רוב שהרי בשבת בשדהו
טובת בשביל במלאכתו מתכוין אינו שהנכרי כיון מקום מכל
מפירות לו המגיע חלק שיטול עצמו טובת בשביל אלא הישראל
שיזהר רק כלום בכך אין הישראל נהנה שמאיליו אע"פ השדה

בשבת: שיעשה לו יאמר שלא

Áהמלאכות כל שיעשה לשנה שכיר נכרי לו שיש מי אבל
מותר היה הדין שמן אע"פ שנה באותה לשדהו הצריכות
הוא עצמו להנאת הנכרי שהרי בשבת שדהו לעבוד להניחו
לו ישלם שהישראל שאף לו שקצץ השכר שיטול כדי מתכוין
יצטרך הרי מקום מכל בשבת מלאכה אותה יעשה לא אם אף
לשדהו הצריכות המלאכות לכל שכרו שהרי אחר ביום לעשותה
יצטרך שלא כדי בשבת אותה עושה הוא לכך השנה כל
כמו ישראל של כשלוחו נראה אינו (וגם אחר ביום לעשותה
מראית מפני מקום מכל רמ"ד) בסימן שיתבאר מטעם יום שכיר
בשבת עובד הנכרי את שהרואה בידו למחות הוא צריך העין
אלא שנה שכיר שהוא דעתו על יעלה לא ישראל של בשדה

יום. שכיר שהוא לו ידמה

לפי העין מראית מפני לאסור אין שדה שבשכירות אמרו ולא
הוא כן כשהאמת אלא באריסות השדה ליתן העולם רוב שדרך
ויותר כאריס זו שדה בפירות זכות לו יש העובד זה שנכרי
נותן ואינו שלו פירותיה וכל אצלו היא שכורה שהרי מאריס
בשבת עובד אותו כשיראו לפיכך קצוב דבר אלא השדה לבעל
ולטובת השדה בפירות חלק לו ויש הוא שאריס לומר יתלו
אם הקציר בעת אחריו ויחקרו בעבודתו מתכוין הוא עצמו
השדה בפירות זכות לו יש שבאמת ימצאו כן הוא האמת
הקציר בעת אחריו כשיחקרו שנה שכיר שהוא בנכרי משא"כ
שלא למפרע להם יתברר השדה בפירות כלום לו שאין יראו
היא השדה אם מקום ומכל היה יום ששכיר ויאמרו אריס היה
בסימן שיתבאר כמו העין מראית מפני לאסור אין לתחום חוץ

ע"ש: רמ"ד

Ëאו לשנה לנכרי להשכירם שמותר כשדה דינם הרחיים
כל ויטול שירצה אימת כל בהם ויתעסק שיעבוד לחדש

להישראל שיתן רק לעצמו אפילוהשכר עובד והנכרי קצוב דבר
רוב דרך הרחיים שגם לפי העין למראית לחוש ואין בשבת
כמרחץ דינו התנור אבל שדות כמו באריסות ליתן העולם
שכשיעסוק לפי החול ימי מלששת יותר לנכרי להשכירו שאסור
יום ששכיר שיאמרו העין מראית משום בו יש בשבת הנכרי בו
ולא יום שכירי ידי על בו לעסוק התנור דרך הוא שכן הוא
ושכרו מרובות שיציאותיו לפי באריסות ליתנו ולא להשכירו

מרחץ. כמו מועט

אנשי רוב שדרך שבמקומות המדינה מנהג לפי הכל מקום ומכל
לעסוק ולא באריסות ליתנם או המרחץ או התנור להשכיר העיר
לו ליתנם או לנכרי שם להשכירם מותר יום שכירי ידי על בהם
רחיים להשכיר העיר אנשי רוב דרך שאין ובמקומות באריסות
אסור יום שכירי ידי על בהם עוסקים אלא באריסות ליתנם ולא

באריסות: לו ליתנם או לנכרי שם להשכירם

גֿט סעיפים לנכרי. ומרחץ שדה המשכיר דין רמג, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101
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עלי' צורך היא הזה לעולם הנשמה ירידת

ùáìúäì ìàøùé ìù íäéúåîùð úãéøéù ,òãåð äðä
äìåãâ äãéøé àéä ,äæä íìåòá úéîäáä ùôðå óåâá
ïãåòáù ;ïëì íãå÷î åéäù ïúâøãîîå ïúìòîî ïäì
ïãò ïâá ,äðéëùä åéæî ïéðäð åéä ïøå÷îá úåøåù÷

.ïåúçúå ïåéìò
קשורות ("בעודן הזה לעולם ירידתן טרם
"נהנין הן ושם עדן, בגן שוכנות הנשמות במקורן"),

מאלקות. שמתענגות היינו השכינה", מזיו

כלליות, מדריגות שתי יש עצמו עדן בגן –

נשמות התחתון"; עדן ו"גן העליון" עדן "גן הנקראות
"גן – עדן בגן העליונה במדריגה שוכנות יותר גבוהות
במדריגה שוכנות יותר נמוכות ונשמות העליון", עדן

התחתון". עדן "גן – עדן בגן התחתונה

היו למעלה שבהיותן מאחר מובן: אינו ולכאורה
צורך לאיזה כך, כל גדולה ובמדריגה במעלה הנשמות
התחתון, הזה לעולם עד כזו גדולה ירידה ירדו
אינן שבו מצב בהמית, ובנפש גשמי בגוף ונתלבשו
בכלל, הזה בעולם (כי השכינה מזיו ליהנות יכולות
ובפרט וההסתר, ההעלם בתכלית הוא האלקי האור
אור על ומעלים מסתיר והחומרי הגשמי שהגוף

הנשמה)?

.àéä äééìò êøåö äãéøéä êà
שבסופו היינו עלי', צורך היא זו שירידה נודע אך
בעלי' הנשמות מתעלות זו ירידה ידי על הנה דבר של
עדן, בגן בעודן שהיו מכפי למעלה יותר הרבה גדולה,

למטה. ירידתן טרם

להקדים:] יש זו, עלי' ענין להבין [וכדי

.êìåä äúà ïàìå úàá ïéàî òã ì"æø åøîà äðäå
האדם של גופו על מדברת המשנה פשוטו, לפי –
מטפה באת "מאין המשנה: דברי מהמשך שמובן (כפי
– ותולעה" רמה עפר למקום הולך אתה ולאן סרוחה,
על אבל הגשמי), לגוף ביחס אמורים אלו דברים והרי

על מדברת המשנה הענינים פנימיות ,הנשמהפי

מ" ומודיעה: באהאיןואומרת הנשמה – באת"
קודםמ"אין", הנשמה, באה שממנה המדריגה פירוש,

ול" "אין"; בחינת היא בגוף, אתהאןהתלבשותה
ומגיעה) (עולה "הולכת" שאלי' המדריגה – הולך"
"אן". בחינת היא הזה] בעולם עבודתה ידי [על הנשמה

" בחינות ומבאר ואין[והולך :]"אן""

ïãò ïâ úðéçá ,ïéàî àéä äîùðä øå÷îù ,ùåøéô
.ïåéìòä

של ומקורןכלמקורן [בשרשן כולן הנשמות
עליונההראשון מדריגה שהיא העליון", עדן ב"גן הוא [

ומאחר הזה. עולם מגדרי לגמרי המנותקת עדן בגן
וההגבלות המדידות מכל לחלוטין מושללת זו שמדריגה
"אין", בחינת נקראת היא כן על מהן, ונעלית שלנו
חז"ל דברי פירוש וזהו לנו. מושג שאינו דבר כלומר,

"אין"מ מבחינת היא הנשמה שמקור – ".איןבאת"

ïãò ïâ àéäù ,ïà úðéçáì äøëù ìá÷ì úëìåäå
.ïåúçúä

" עבודתהולאןופירוש שלאחר – הולך" אתה
לעולם הגשמי הזה מעולם הולכת הנשמה הזה בעולם
"אן", לבחינת ומגעת ועולה שכרה, לקבל הרוחני הבא

התחתון. עדן גן שהיא

" בחינת נקרא התחתון עדן שגן :]"אן[והטעם

ùéù øáã ìò ìôåð àåäù ,äðà ïåùìî àåä ïà éë
åðééäã ,úåãòåî êéðô äðà åîë ,ìåáâå íå÷î åá
,ìåáâå íå÷î úðéçáá àåäù ,ïåúçúä ïãò ïâ úðéçá

.'åë ïâá íéùùî ãçà íìåòä ì"æø øîàîë
עליונה, מדריגה על המורה "אין" בחינת לעומת
ממדידות ונעלית הזה, העולם מגדרי לגמרי המושללת
מקום על מורה "אן" מדריגת הנה העולם, והגבלות
פלוני, מקום עליו לומר שאפשר ובעלֿגבול, מסויים

" בפסוק שפירושואנהוכמו מועדות", פניך (-לאן)
מקום". "לאיזה

"ול פירוש עבודתהאןוזהו לאחר – הולך אתה "

שיש בעולם שכרה לקבל הולכת הנשמה הזה בעולם
("אן"). וגבול מקום לבחינת שייכות לו

לו שיש התחתון", עדן "גן בחינת הוא זה ומקום
בגשמיו מקום לבחינת ויחס ערך רז"לאיזה כמאמר ת,

ב מששים אחד עדןגן"העולם גן שבחינת הרי כו'",
הזה. בעולם המקום בגדרי נמדד (התחתון)

.äìòîäå ïåøúéä åäî ïë íàå
לתמוה: יש כן שאם אלא

העליון) עדן (גן "אין" מבחינת באה הנשמה אם
עדן (גן "אן" לבחינת הולכת היא עבודתה ובגמר
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עלי' צורך היא הזה לעולם הנשמה ירידת

ùáìúäì ìàøùé ìù íäéúåîùð úãéøéù ,òãåð äðä
äìåãâ äãéøé àéä ,äæä íìåòá úéîäáä ùôðå óåâá
ïãåòáù ;ïëì íãå÷î åéäù ïúâøãîîå ïúìòîî ïäì
ïãò ïâá ,äðéëùä åéæî ïéðäð åéä ïøå÷îá úåøåù÷

.ïåúçúå ïåéìò
קשורות ("בעודן הזה לעולם ירידתן טרם
"נהנין הן ושם עדן, בגן שוכנות הנשמות במקורן"),

מאלקות. שמתענגות היינו השכינה", מזיו

כלליות, מדריגות שתי יש עצמו עדן בגן –

נשמות התחתון"; עדן ו"גן העליון" עדן "גן הנקראות
"גן – עדן בגן העליונה במדריגה שוכנות יותר גבוהות
במדריגה שוכנות יותר נמוכות ונשמות העליון", עדן

התחתון". עדן "גן – עדן בגן התחתונה

היו למעלה שבהיותן מאחר מובן: אינו ולכאורה
צורך לאיזה כך, כל גדולה ובמדריגה במעלה הנשמות
התחתון, הזה לעולם עד כזו גדולה ירידה ירדו
אינן שבו מצב בהמית, ובנפש גשמי בגוף ונתלבשו
בכלל, הזה בעולם (כי השכינה מזיו ליהנות יכולות
ובפרט וההסתר, ההעלם בתכלית הוא האלקי האור
אור על ומעלים מסתיר והחומרי הגשמי שהגוף

הנשמה)?

.àéä äééìò êøåö äãéøéä êà
שבסופו היינו עלי', צורך היא זו שירידה נודע אך
בעלי' הנשמות מתעלות זו ירידה ידי על הנה דבר של
עדן, בגן בעודן שהיו מכפי למעלה יותר הרבה גדולה,

למטה. ירידתן טרם

להקדים:] יש זו, עלי' ענין להבין [וכדי

.êìåä äúà ïàìå úàá ïéàî òã ì"æø åøîà äðäå
האדם של גופו על מדברת המשנה פשוטו, לפי –
מטפה באת "מאין המשנה: דברי מהמשך שמובן (כפי
– ותולעה" רמה עפר למקום הולך אתה ולאן סרוחה,
על אבל הגשמי), לגוף ביחס אמורים אלו דברים והרי

על מדברת המשנה הענינים פנימיות ,הנשמהפי

מ" ומודיעה: באהאיןואומרת הנשמה – באת"
קודםמ"אין", הנשמה, באה שממנה המדריגה פירוש,

ול" "אין"; בחינת היא בגוף, אתהאןהתלבשותה
ומגיעה) (עולה "הולכת" שאלי' המדריגה – הולך"
"אן". בחינת היא הזה] בעולם עבודתה ידי [על הנשמה

" בחינות ומבאר ואין[והולך :]"אן""

ïãò ïâ úðéçá ,ïéàî àéä äîùðä øå÷îù ,ùåøéô
.ïåéìòä

של ומקורןכלמקורן [בשרשן כולן הנשמות
עליונההראשון מדריגה שהיא העליון", עדן ב"גן הוא [

ומאחר הזה. עולם מגדרי לגמרי המנותקת עדן בגן
וההגבלות המדידות מכל לחלוטין מושללת זו שמדריגה
"אין", בחינת נקראת היא כן על מהן, ונעלית שלנו
חז"ל דברי פירוש וזהו לנו. מושג שאינו דבר כלומר,

"אין"מ מבחינת היא הנשמה שמקור – ".איןבאת"

ïãò ïâ àéäù ,ïà úðéçáì äøëù ìá÷ì úëìåäå
.ïåúçúä

" עבודתהולאןופירוש שלאחר – הולך" אתה
לעולם הגשמי הזה מעולם הולכת הנשמה הזה בעולם
"אן", לבחינת ומגעת ועולה שכרה, לקבל הרוחני הבא

התחתון. עדן גן שהיא

" בחינת נקרא התחתון עדן שגן :]"אן[והטעם

ùéù øáã ìò ìôåð àåäù ,äðà ïåùìî àåä ïà éë
åðééäã ,úåãòåî êéðô äðà åîë ,ìåáâå íå÷î åá
,ìåáâå íå÷î úðéçáá àåäù ,ïåúçúä ïãò ïâ úðéçá

.'åë ïâá íéùùî ãçà íìåòä ì"æø øîàîë
עליונה, מדריגה על המורה "אין" בחינת לעומת
ממדידות ונעלית הזה, העולם מגדרי לגמרי המושללת
מקום על מורה "אן" מדריגת הנה העולם, והגבלות
פלוני, מקום עליו לומר שאפשר ובעלֿגבול, מסויים

" בפסוק שפירושואנהוכמו מועדות", פניך (-לאן)
מקום". "לאיזה

"ול פירוש עבודתהאןוזהו לאחר – הולך אתה "

שיש בעולם שכרה לקבל הולכת הנשמה הזה בעולם
("אן"). וגבול מקום לבחינת שייכות לו

לו שיש התחתון", עדן "גן בחינת הוא זה ומקום
בגשמיו מקום לבחינת ויחס ערך רז"לאיזה כמאמר ת,

ב מששים אחד עדןגן"העולם גן שבחינת הרי כו'",
הזה. בעולם המקום בגדרי נמדד (התחתון)

.äìòîäå ïåøúéä åäî ïë íàå
לתמוה: יש כן שאם אלא

העליון) עדן (גן "אין" מבחינת באה הנשמה אם
עדן (גן "אן" לבחינת הולכת היא עבודתה ובגמר
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אלא עלי', שום כאן שאין בלבד זו לא הרי – התחתון)
היתרון איפוא ומהו גדולה; ירידה זוהי אדרבה,
הנשמה ירדה שבגללם עלי'") צורך ("ירידה והמעלה

הזה? לעולם

äúéä àì úåîùðä úãéøé úéìëúù ,ïéðòä àìà
àìà ,ãáìá àáä íìåòá ïøëù ìåáé÷ ìéáùá
,äæä íìåòá ïãåòá íâ äéìò êøåö àéä äãéøéä

.éîùâä óåâá úåùáåìî
לצורך היא למטה הנשמה ירידת לאעלי'תכלית ,

אחרי עדן בגן מקבלת שהנשמה השכר מחמת (רק)
הנשמה של העלי' עיקר אלא הזה, בעולם עבודתה

בעודה דוקא הזהנפעלת מלובשתבעולם כשהיא ,

גשמי. בגוף

למטה האדם בעבודת ממשכי הזה ישבעולם
כמותה שאין אלקים" ב"קרבת כך כל גבוהה מדריגה

הנשמה. יורדת שבגללה העלי' והיא עדן, בגן

äáåùúá úçà äòù äôé ì"æø øîàî ïéðò àåäå
.àáä íìåòä ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå
הזה בעולם בעבודתה מתעלית שהנשמה זה, ענין
הבא, עולם של הרוחני מהשכר יותר גבוהה במעלה
בתשובה אחת שעה "יפה רז"ל בדברי מפורש
הבא", העולם חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים
ומעשים שתשובה הוא זו במשנה הפנימי הפירוש כי

" הם הזה בעולם יותר"יפיםטובים חייומעולים מכל
ונעלה גבוה רוחני עילוי בהם שיש היינו הבא, עולם

העולם חיי בכל שישנם הרוחניים העילויים מכל יותר
הבא.

הדבר:] [וטעם

,äðéëùä åéæî ïéðäðù àåä àáä íìåòä ééç ìë éë
.'åë åéæ àìà äæ ïéàå

לעיל) (כמובא רז"ל אמרו הבא העולם אודות
"ונהנין בו יושבים "מזיושהצדיקים "זיוהשכינה",

זיו וכמשל בלבד, והארה זיו רק שהוא היינו דווקא,
בעלמא הארה אלא שאינו מהשמש, המתפשט השמש
– השמש כדור מגוף מאומה זה בזיו ואין מהשמש,

מ (רק) נהנות הבא בעולם הנשמות השכינה.זיווכך

øäåæá íéàø÷ð íéáåè íéùòîå äáåùú ë"àùî
."àëìîã àôåâá àáàúùàì"

מתדבק טובים ומעשים תשובה ידי על אמנם,
ממש הקב"ה של ועצמותו מהותו עם האדם ומתייחד
בזהר וכדאיתא בלבד), והארה זיו בחינת עם (ולא
זוכה היא הזה בעולם הנשמה עבודת ידי שעל הקדוש,
בגופא ולהתייחד"] "להתדבק [היינו "לאשתאבא

ב" הוא בזה והדיוק לאגופאדמלכא", היינו דמלכא",
ב שלוהארהזיורק ועצמותו במהותו אלא הקב"ה, של

ובעצמו. בכבודו הקב"ה

טובים ומעשים "תשובה ומעלת שמדריגת ונמצא
" היא הזה" העולםומעולה"יפהבעולם חיי "מכל

הבא".
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הנ"לÂ‰ÊÂ(לט) מט"ט נער לבחי' דרכו עפ"י לנער חנוך
דאצילות עליונים אורות שיומשך צריך כאשר
בנער הכל נתקבל להיות כנ"ל ממש א"ס בחי' שם שמאיר
והחכמה המדות קטנות בחי' זוטרי אנפי בחי' שהוא זה
במשלים ומדות השכל התלבשות כמו (שהוא דבריאה
(שגם כו') דרכו עפ"י להבין ונער התינוק שיוכל וחידות
שאינו מפני שיכיל שא"א כנ"ל) וקטנה קטן נק' ורחל יעקב
חכמה שקנה וזקן בדעת הגדול אדם כמו וכלל כלל בערכו
חינוך לבחי' צריך ע"כ כו' ונער הקטן ממנו שיקבל שא"א
כדי ביותר העליון ואור ממדרגה לו שיומשך והוא בתחילה
דאצי' השפע לקבל ויוכל ביותר ויתחזק יתנשא שעי"ז
להאיר היורדים דאצילות ומדות חכמה לבחי' מעט מעט

כנ"ל ודיבור קול בחי' שהוא ורחל יעקב יחוד ע"י למטה
לו שנותנין הספר לבית אותו שמחנכים בנער עד"מ כמו
מבית כלה וכן כו' בעצמו אותו מוליך ואביו רבות מתנות
לקבל ויוכל לחינוך א"צ ואח"כ כנ"ל בעלה לבית אביה
שגם כדי דרכו עפ"י לנער חנוך אמר עכ"ז אך מעצמו הכל
זה חינוך כי ממנה יסור לא ושנים בדעת ויגדל יזקין כי
והזקנה הגדלות בימי שגם עד ביותר הנעלה ממקום בא
גם כמ"ש יזקין כי גם מט"ט בנער הוא כך ממנה יסור לא

י ובזה וד"ל. כו' יסור לא המזבחזקנתי חנוכת ענין ובן
שעולה ומזה וכבשים פרים מקריבים שלמטה במזבח דהנה
החלב והקטרת בזריק' ובירור העלאה בבחי' כו' לריח
מעלה של באש האלקי אור בגילוי עליונות הארו' יומשך
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וכמו"כ כו' לאשי לחמי נק' שהרי כו' דאכיל אריה כמו
אורות נמשך מעלה של קרבנות ע"י העליון במזבח
תוקד תמיד אש ע"פ בזהר וכמ"ש כו' דאצילות עליונים
אורות גילוי בחי' כל מהכיל קטן המזבח הנה אך כו'
כל כי העלאות כל להעלות בכחו אין וגם עליונים ויחודים
בחי' מצד והעיקר כו' וכלה בנער כנ"ל קשות התחלות
גדול חיזוק ע"י כ"א להכיל יוכל שלא ונערות הקטנות
הערך קטנות בחי' מצד וכך כנ"ל. ביותר הנעלה ממקום
ורחל מט"ט בנער כנ"ל עליונים האורות בחי' לגבי דמזבח
המזבח חנוכת להיות הוצרך הטעם לזה והנה כו' הקטנה
דוקא הנשיאים ע"י והיינו כו' לנער החינוך בחי' כמו
מכל במעלה וגבוהים ישראל שבטי כל ראשי שהמה
שבטו לחלק מיוחד הוא קרבנו לשבט א' ונשיא ישראל
שבטים י"ב שהן י"ה שבטי שבטים עלו ששם וכמ"ש
נשיא קרבן כל הוכפל (ולכך וד"ל כידוע האצילות שבבחי'
להיות שנצרך מפני פלוני הקריב וכן אמר ולא בפ"ע
והנשיאים זה) מטעם בפ"ע וא' א' מכל למזבח החינוך
כסף הקערות כמו רבות מתנות עם בקרבנם התנדבו
מעלתם לפי והוא המדה מכפי ביתר כו' וכפות ומזרקות
כו' נש"י כללות שכוללים ישראל מכל בשרשם הגבוה

החיצון למזבח ועתודים וכבשים פרים רוב הקריבו וע"כ
פלא וזה וכה"ג קטורת מלאה אחת כף הפנימי למזבח וגם
התורה משפט עפ"י המדה מכפי ביתר התנדבו האיך
רק שהיה וערביים שחר של בתמיד יום שבכל בקרבנות
החינוך ענין מטעם אך כו' בערב א' וכבש בבקר א' כבש
וקערות ועתודים וכבשים פרים הרבה שהתנדבו הוא הנ"ל
וכוללים ישראל מכל במעלה גבוהים להיותם כו' כסף
במתנה לחנכו למזבח נתנו כנ"ל באצילות בשרשם כולם
האלקי אור הגילוי בחי' כל להכיל בכחו שיהיה כדי מרובה
משל יום בכל שיקריבו הקרבנות ע"י שנעשה יח"ע וכל
אור גילוי בחי' להמשיך ערב ושל ש"ש תמיד כמו צבור
ביומו יום דבר העבודות ושארי התמידים בקרבנות א"ס
הגדול והחיזוק הכח מאותו הי' הכל קיומו זמן ימי כל
לנער חינוך וכמשל המזבח בחנוכת הנשיאי' שהתנדבו
וקרוביו ואמו אביו ומוליכו מרובות מתנות לו שנותנים

קיבולהגדולים בית להיות ויוכל בנפשו מתחזק שיהא
שזהו כו' ויום יום מידי מעט מעט ילמוד אשר כל לקבל
באים המתנות כאשר דברים ב' והיינו כנ"ל חינוך הנקרא
וריבוי הנשיאים והן יותר ובריבוי ונעלה גבוה ממקום

וד"ל: כו' נדבותיהם
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Ï‡שלא מל"ת זו י"ד) כ"ה (ויקרא אחיו את איש תונו
מבואר האונאה ענין (של"ז): בממון חבירו להונות
מילה במצות לך לך פ' מצות בטעמי וגם באורך באוצ"ח
שהם הה"ח (מן הג' שהחסד הענין וקיצור ג"כ כמש"ש
מכוסה ממנו שליש בת"ת המלובש ואורו) הז"א פנימי'
אורות כ"ו הוא חסד וכל מגולים שלישי' וב' אי' ביסוד
פעמים האלו אורות גילוי התחלקות ולזאת הוי' כמנין
נשאר י' ופעמים העליון שליש ונתאנה למטה ח"י מתגלים
אונאה נק' כ"ז אך התחתונים שלישי' ב' ומתאנה למעלה
ההשתלשלו' הוא כן כי המקח ומתקיים משתות פחות
כל יאיר כי והוא משתות יתר אונאה יהי' פעמים אמנם
שזהו רק עצומה הארה תוס' וזהו למטה עליון השליש
יש זמנים ג' אלא לעולם כן מתקיים אינו כי מקח ביטול
הש"ץ חזרת ובעת פריעה ע"י והוא שעה לפי כן שמאיר
לב"פ אותו המכסה אי' יסוד שמסתלק משום התפלה
שבת תוס' ובעת דז"א שבחו"ב דאי' דנו"ה קדמאי'
כו' אי' יסוד נבקע האור ומרבוי בחג"ת דז"א נה"י שעולים
בכפרים דנ"ב דב"מ פ"ד במשנה מ"ש ג"כ בזה לבאר (ונ"ל
ומכיון הגדול הגילוי זמן הוא אז כי שבתות ערבי עד

כדי עד ב' דמ"ט ומש"ש בו לחזור א"י שוב אז ששתק
חיל אשת הנק' המל' שהם י"ל לקרובו או לתגר שיראה
וקרובו י"ד) (שם כו' סוחר כאניות היתה י') ל"א (משלי
זה מגלוי להם שכשמאיר מלפניו לז"א הסמוך יעקב הוא
המגולה ממקום כ"א ההארה מגיע אינו אליהם כי קיום ה"ז
וכמ"ש אי' יסוד נסתיים שכבר ולמטה מהחזה דהיינו
הוא העמידה הש"ץ חזרת בעת שלכן פ"א י' שער בפע"ח
קורא האריז"ל והנה יעו"ש), חו"ג עד ורחל יעקב עליות
התחתונים ולב"ש משפיע שהוא מוכר העליון לשליש
הכל קונה נק' ית' שה' משנת"ל ולפי שמקבל ע"ש לוקח
שנהפוך מובן א"כ שקונה החפצים שהם הבירורי' ע"ש
וגילוי מ"ד הנק' שהם הנ"ל ה"ח הוא שנותן והכסף הוא
ומיעוט ריבוי יש הזה הגילוי ובאיכות ית' הא"ס אורו
אל הוזהרנו למטה אך האונאה, ענין וזוהי האריז"ל כמ"ש
וכמ"ש ח"ו הקליפות אל יניקה גורם אז כי כו' תונו
אונאה שיש י"ל ועוד ע"ש, יוסף גניבת בענין האריז"ל
הזהר בביאור במ"א עפמ"ש והוא טובה שאינה למעלה
אונאה דעבדת תונו ולא כמ"ש נ' ד' ת' בענין חוקת ריש
ח"ו: חבירו מלהונות ליזהר צריך ולכן יעו"ש כו' נשא לבני
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וכמו"כ כו' לאשי לחמי נק' שהרי כו' דאכיל אריה כמו
אורות נמשך מעלה של קרבנות ע"י העליון במזבח
תוקד תמיד אש ע"פ בזהר וכמ"ש כו' דאצילות עליונים
אורות גילוי בחי' כל מהכיל קטן המזבח הנה אך כו'
כל כי העלאות כל להעלות בכחו אין וגם עליונים ויחודים
בחי' מצד והעיקר כו' וכלה בנער כנ"ל קשות התחלות
גדול חיזוק ע"י כ"א להכיל יוכל שלא ונערות הקטנות
הערך קטנות בחי' מצד וכך כנ"ל. ביותר הנעלה ממקום
ורחל מט"ט בנער כנ"ל עליונים האורות בחי' לגבי דמזבח
המזבח חנוכת להיות הוצרך הטעם לזה והנה כו' הקטנה
דוקא הנשיאים ע"י והיינו כו' לנער החינוך בחי' כמו
מכל במעלה וגבוהים ישראל שבטי כל ראשי שהמה
שבטו לחלק מיוחד הוא קרבנו לשבט א' ונשיא ישראל
שבטים י"ב שהן י"ה שבטי שבטים עלו ששם וכמ"ש
נשיא קרבן כל הוכפל (ולכך וד"ל כידוע האצילות שבבחי'
להיות שנצרך מפני פלוני הקריב וכן אמר ולא בפ"ע
והנשיאים זה) מטעם בפ"ע וא' א' מכל למזבח החינוך
כסף הקערות כמו רבות מתנות עם בקרבנם התנדבו
מעלתם לפי והוא המדה מכפי ביתר כו' וכפות ומזרקות
כו' נש"י כללות שכוללים ישראל מכל בשרשם הגבוה

החיצון למזבח ועתודים וכבשים פרים רוב הקריבו וע"כ
פלא וזה וכה"ג קטורת מלאה אחת כף הפנימי למזבח וגם
התורה משפט עפ"י המדה מכפי ביתר התנדבו האיך
רק שהיה וערביים שחר של בתמיד יום שבכל בקרבנות
החינוך ענין מטעם אך כו' בערב א' וכבש בבקר א' כבש
וקערות ועתודים וכבשים פרים הרבה שהתנדבו הוא הנ"ל
וכוללים ישראל מכל במעלה גבוהים להיותם כו' כסף
במתנה לחנכו למזבח נתנו כנ"ל באצילות בשרשם כולם
האלקי אור הגילוי בחי' כל להכיל בכחו שיהיה כדי מרובה
משל יום בכל שיקריבו הקרבנות ע"י שנעשה יח"ע וכל
אור גילוי בחי' להמשיך ערב ושל ש"ש תמיד כמו צבור
ביומו יום דבר העבודות ושארי התמידים בקרבנות א"ס
הגדול והחיזוק הכח מאותו הי' הכל קיומו זמן ימי כל
לנער חינוך וכמשל המזבח בחנוכת הנשיאי' שהתנדבו
וקרוביו ואמו אביו ומוליכו מרובות מתנות לו שנותנים

קיבולהגדולים בית להיות ויוכל בנפשו מתחזק שיהא
שזהו כו' ויום יום מידי מעט מעט ילמוד אשר כל לקבל
באים המתנות כאשר דברים ב' והיינו כנ"ל חינוך הנקרא
וריבוי הנשיאים והן יותר ובריבוי ונעלה גבוה ממקום

וד"ל: כו' נדבותיהם
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Ï‡שלא מל"ת זו י"ד) כ"ה (ויקרא אחיו את איש תונו
מבואר האונאה ענין (של"ז): בממון חבירו להונות
מילה במצות לך לך פ' מצות בטעמי וגם באורך באוצ"ח
שהם הה"ח (מן הג' שהחסד הענין וקיצור ג"כ כמש"ש
מכוסה ממנו שליש בת"ת המלובש ואורו) הז"א פנימי'
אורות כ"ו הוא חסד וכל מגולים שלישי' וב' אי' ביסוד
פעמים האלו אורות גילוי התחלקות ולזאת הוי' כמנין
נשאר י' ופעמים העליון שליש ונתאנה למטה ח"י מתגלים
אונאה נק' כ"ז אך התחתונים שלישי' ב' ומתאנה למעלה
ההשתלשלו' הוא כן כי המקח ומתקיים משתות פחות
כל יאיר כי והוא משתות יתר אונאה יהי' פעמים אמנם
שזהו רק עצומה הארה תוס' וזהו למטה עליון השליש
יש זמנים ג' אלא לעולם כן מתקיים אינו כי מקח ביטול
הש"ץ חזרת ובעת פריעה ע"י והוא שעה לפי כן שמאיר
לב"פ אותו המכסה אי' יסוד שמסתלק משום התפלה
שבת תוס' ובעת דז"א שבחו"ב דאי' דנו"ה קדמאי'
כו' אי' יסוד נבקע האור ומרבוי בחג"ת דז"א נה"י שעולים
בכפרים דנ"ב דב"מ פ"ד במשנה מ"ש ג"כ בזה לבאר (ונ"ל
ומכיון הגדול הגילוי זמן הוא אז כי שבתות ערבי עד

כדי עד ב' דמ"ט ומש"ש בו לחזור א"י שוב אז ששתק
חיל אשת הנק' המל' שהם י"ל לקרובו או לתגר שיראה
וקרובו י"ד) (שם כו' סוחר כאניות היתה י') ל"א (משלי
זה מגלוי להם שכשמאיר מלפניו לז"א הסמוך יעקב הוא
המגולה ממקום כ"א ההארה מגיע אינו אליהם כי קיום ה"ז
וכמ"ש אי' יסוד נסתיים שכבר ולמטה מהחזה דהיינו
הוא העמידה הש"ץ חזרת בעת שלכן פ"א י' שער בפע"ח
קורא האריז"ל והנה יעו"ש), חו"ג עד ורחל יעקב עליות
התחתונים ולב"ש משפיע שהוא מוכר העליון לשליש
הכל קונה נק' ית' שה' משנת"ל ולפי שמקבל ע"ש לוקח
שנהפוך מובן א"כ שקונה החפצים שהם הבירורי' ע"ש
וגילוי מ"ד הנק' שהם הנ"ל ה"ח הוא שנותן והכסף הוא
ומיעוט ריבוי יש הזה הגילוי ובאיכות ית' הא"ס אורו
אל הוזהרנו למטה אך האונאה, ענין וזוהי האריז"ל כמ"ש
וכמ"ש ח"ו הקליפות אל יניקה גורם אז כי כו' תונו
אונאה שיש י"ל ועוד ע"ש, יוסף גניבת בענין האריז"ל
הזהר בביאור במ"א עפמ"ש והוא טובה שאינה למעלה
אונאה דעבדת תונו ולא כמ"ש נ' ד' ת' בענין חוקת ריש
ח"ו: חבירו מלהונות ליזהר צריך ולכן יעו"ש כו' נשא לבני
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ÂÈ˙¯ˆÈגילוי הוא אך הגילוי כח הוא מח' כי הדיבור, הוא
לזולתו, הגילוי זה מגלה והדיבור עצמו, לגבי
בשם המח' שנק' מה אך המח'. לחומר צורה כמו וה"ז
היולי חומר הוא עצמי חומר כי ממש, חומר זה אין חומר
לגבי אמנם גילוי, ה"ז המח' אבל צורות, לד' הקדום
זולתו, לגבי העלם ה"ז המח' כי חומר בשם נק' הדיבור
עליו יאמר אשר גילוי נק' צורה כי צורה בשם נק' והדבור
כי צורה, לקבל המוכן חומר הוא המח' וחומר זה, הוא כי
המח' העלם שמגלה אלא ממש התחדשות אינו הדבור
נצרך ואם כלי עושין מכסף למשל כמו צורה, כמו וה"ז
הוא כשהכסף דוקא הוא בדקות צורה איזה ובי' מני' לצייר
לקבל מוכן חומר בהכסף יש הרי וא"כ פסולת, מכל נקי
בהמחשבה וכן נראה, שאינו רק שרוצה הדק הציור צורת

הדבור. ע"י שנתגלה אלא הדבור צורת כלול הי'
Û‡מרוחק שהמעשה להורות הענין הפסיק אף עשיתיו

הוא הדיבור כי ממחשבה, מהדיבור יותר מהדיבור
והדבור עצמו לגבי גילוי הוא שהמח' מהמחשבה רחוק
מהמח' יותר שנתרחק הוראה ה"ז וא"כ לזולת, גילוי הוא
המעשה, כמו לגמרי נפרד הדיבור אין מ"מ הנפש, ומכחות
ה"ז מ"מ לחוץ, ויוצא נפרד ג"כ הוא הדבור כי והגם
ליקח א"א שהרי לחוץ, ויוצא נפרד כאילו ונראה רוחני'
אבל נפרד, כאילו שנדמה רק אלא חבירו של הדיבור גשם
קונה כלי העושה אומן דהרי לגמרי, נפרד ה"ז מעשה
הוא שמעשה מפני כלל להאומן חוזרת ואינה אחר אותה
לגמרי נפרד הוא הנעשה שדבר עד מאד חיצוני כח
הפועל כח מלובש ג"כ שבמעשה והגם אותה. מהעושה

יותר אומן שהוא מי דהרי יותר,בנפעל, ביופי הכלי יעשה

מורגש אין בהמעשה כי לגמרי, ממנו נפרד הכלי הרי מ"מ
משארז"ל וזהו הענין. הפסיק אף וז"ע מהעושה, החיות
קוין ב' קוין, ג' הוא הה"א שתמונת בראם בה' בהבראם
רגל כלל הי' לא ואילו מופרד, השמאל ורגל מחוברים,
ה"ז השמאל רגל מחובר וכשיהי' ד', תמונת ה"ז השמאל
הוא אז מופרד והוא שמאל רגל כשיש ודוקא ח', תמונת
על מורה מחוברים קוין דהב' הוא והנמשל ה'. תמונת
זל"ז, ומחוברים קרובים שהם ודיבור מחשבה ויצי' בריאה
הוא הפירוד עיקר כי עשי' על מורה המופרד השמאל ורגל
מעולם הוא הפירוד שהתחלת (הגם העשי' בעולם
עיקר כי ה"א תמונת זה אין השמאל רגל ובלא הבריאה),
להיות הקב"ה נתאווה כי הגשמי עוה"ז דוקא הוא הכוונה
בשביל העולמות בבריאת הכוונה ואין בתחתונים דירה לו
כ"א הפירוד התחלת שהם ויצירה בריאה ואפי' אצי' עולם
הפירוד, בתכלית מופרד הוא אשר הגשמי עוה"ז דוקא

אלקות. גילוי בו להמשיך הקב"ה נתאווה ובזה
‰Ê·Âו"ק מאיר דבאח"פ בכהאריז"ל דאי' מה יובן

דעשי', ומל' דעשי' ו"ק ארצות ובשארי דיצירה
עשי', מעבר ע"י ג"כ צ"ל באח"פ הלא מובן אינו ולכאורה
בשארי וכן העשי' העברת בלתי למטה להגלות א"א כי
אלא השתלשלות, סדר שז"ע מיצי' מקבל עשי' הרי ארצות
ועיקר העשי' מעבר דרך רק עובר ה"ז דבאח"פ הענין
דיצירה הו"ק ארצות בשאר אבל דיצירה, ו"ק הוא הגילוי
ולכן דעשי' ו"ק הוא הגילוי ועיקר דעשי' בו"ק מתלבשים
לא מ"מ ג"כ היצי' כח בזה שיש והגם לעשי', נתייחס
בריאה או אצי' אח"פ יקרא שלא כמו יצירה ע"ש יקרא

מאצי'. הוא הגילוי שראשית הגם
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אתÚÓÂ˙‰ג) ושמתם כתי' הנה חיים. ודרך מהו"ע צ"ל
ושמתם ע"ב ל' דף קדושין וארז"ל אלה דברי
יצה"ר בראתי כו' חיים לסם התורה נמשלה תם סם
נתן ע"א נ"ד דף ובעירובין כו'. תבלין תורה לו ובראתי
בשרו ולכל שנאמר גופי לכל חיים סם לישראל תורה
דף חקת ר"פ בזח"ג מבואר חיים סם לשון וענין מרפא,
סמא דאחיד מאן וחיו להם עשו וזאת גבי סע"ב קע"ט

עשו וזאת וע"ד כו' דחיי סמא בי' יערב לא אי דמותא
כו' בהדי' מערב דחיי דסמא בגין ימותו ולא וחיו להם
הנק' עצמה המל' דהנה והענין כו'. התורה וזאת כך בגיני
בזהר וכמ"ש דמותא סמא נק' ולכן הגבו' מן בנינה זאת
ולזאת אמונה ורעה ארץ שכן בענין ע"ב דק"י בהר פ'
ז"א בחי' בה להמשיך היינו דחיי סמא בה לערב צריכים
לטוב. הגבורות גם שמהפך דחיי סמא וזהו חיים עץ שנק'
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דמותא סמא הנק' הגבורות ונמתק שנהפך שעי"ז וצ"ל
מרקחת וכמו לבד. דחיי מסמא טפי עדיף דחיי סמא להיות
מדבש יותר עריבות בזה יש הרי בדבש שמטגנים מצנון
את ולהמתיק להפוך הסם ענין עיקר כל וזה כו'. לבד
הוא ענינה הרי סם שנק' הרפואה וכן דוקא הגבורות
לך קח וכמו סם בפסוק שנק' הבושם וכן החולה לרפאות
חדש חיות שממשיך הנפש את להשיב ה"ה כו', סמים

כו' חדש בחיות הכחות כל עי"ז ומתחזקים ומתחדשים
דמותא סמא עיקר שהוא עה"ד בירור וז"ע במ"א. וכמ"ש
התהו עולם בירור וכמו יתירה, עלי' נעשה שכשנתברר
האצי' מעולם למעלה עלי' נעשה שעי"ז כו', וימת וימלוך
להמתיקו יצה"ר בראתי וזהו כו'. בכלל התיקון בחי' שהוא
טוב נעשה ועי"ז דחיי סמא עה"ח שנק' בתורה בתבלין

כו'. מאד
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בנה"ב נה"א בהתלבשות למקורו. ובקירוב ורוחני, דק יותר הוא כי העליה, טבע יש האש ביסוד
אור בה ונרגש תמידי הוא לא"ס הקירוב הנשמה, עצם מצד אבל בנה"א. לחלישות סכנה יש

נה"א של נפש המסירות וזוהי בתענוגים. ואהבה רבה אהבה אופנים: ובשני א"ס,

e‰ÊÂלהב ּוכמֹו אדם", נׁשמת הוי' "נר כז) כ, (מׁשלי ּדכתיב ¿∆ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ
האׁש, יסֹוד ׁשהּוא למעלה ּתמיד נמׁש ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהּנר
ּדעם והינּו ּדוקא, ּבאׁש הּוא זה ּדטבע למקֹורֹו, ׁשּנמׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהינּו
עפר, מים רּוח אׁש ׁשהם יסֹודֹות מהד' אחד הּוא ּדאׁש ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהיֹות

ּבזה ּדביסֹודהּנה היסֹודֹות, מּׁשאר חלּוק הּוא האׁש יסֹוד הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
העל טבע יׁש הּנה ּדוקא לפיהאׁש הּוא הּדבר וטעם ּיה, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

יסֹודֹות הג' מּׁשאר יֹותר ורּוחני ּדק הּוא האׁש ולכן23ּדיסֹוד , ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ
ּדכל מקֹורֹו, נרּגׁש ׁשּבֹו ּכמֹו והוי למקֹורֹו, יֹותר ּבקרּוב ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָהּוא
מּמקֹורם מרחקים להיֹותם הירידה, טבע ּבהם יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהיסֹודֹות
הירידה, טבע הּוא ּבהם הּנה לכן ּבהם, נרּגׁש מקֹורם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואין
מקֹורֹו, ּבֹו ונרּגׁש למקֹורֹו ּבקרּוב ׁשהּוא האׁש ּביסֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָאבל
האלקית, ּבהּנפׁש הּוא כן ּוכמֹו העלּיה. טבע טבעֹו הּנה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלכן
ּברּו סֹוף אין לאֹור קרּוב לּה יׁש הרי הּנׁשמה עצם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדמּצד
ּובּנפׁש ּבּגּוף ּבהתלּבׁשּותּה הּנה האלקית ּדהּנפׁש ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּוא,

סּכנה ּבחזקת הּדרכים ּכל הּנה ׁשנים24הּבהמית, ּוכענין , ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
זה, עם זה מתאּבקים הם אׁשר זאת לבד אׁשר ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹהּלֹוחמים,

אחר ּבמקֹום וכמבאר ּבזּולתֹו, ּפֹועל אחד ּכל ּבבאּור25הּנה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
כּו' הּמתאּבק ּכל המברר,26ענין על הּמתּברר ּפעּלת ּדזהּו , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻ

הּמתּברר רׁשם הּנה וזּכּו ּבהּברּור עבֹודתֹו ּגמר ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועד
זאת ּומּלבד הּמלחמה, את מנּצח ּכאׁשר ּגם ּדזהּו עליו, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּפֹועל
ּבירידת העבֹודה ענין ּכל ולכן ינּצח, ׁשּלא להיֹות יכֹול ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהרי

יכֹול לפעמים הּנה ולכן סּכנה, ּדר היא למּטה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּנׁשמה
הּקרּוב ּבענין והעּקר האלקית, ּבהּנפׁש חליׁשּות איזה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהיֹות
הּקרּוב הרי הּנׁשמה עצם מּצד אבל הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָלאֹור
סֹוף, אין אֹור ּבּה ונרּגׁש ּתמידי הּוא הּוא ּברּו סֹוף אין ְְְְִִִֵֵָָָלאֹור
ּבא וזה הּוא, ּברּו סֹוף אין לאֹור העלּיה טבע ּבּה יׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָלכן
ּבתקף ׁשהיא רּבה ּדאהבה ּבהּתנּועה אם ּתנּועֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּבׁשּתי
אֹו הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור להּכלל ׁשרֹוצה ְְִֵֵֶֶָָָָהרצֹוא
ּכלֹותּה עד הוי' על להתעּנג ּבתענּוגים ּדאהבה ְְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָּבהּתנּועה
עבֹודתֹו הּנה רּבה ּדאהבה ּדבהּתנּועה הּוא ּדההפרׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמּמׁש,

ּובה להּכלל, ׁשרֹוצה ּבהרצֹוא ּבתענּוגיםהיא ּדאהבה ּתנּועה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשהיא עד הּוא, ּברּו סֹוף אין האֹור ּבּה נרּגׁש ּכ ּדכל ְְִִִֵֶַָָָָָָהיא
היא ּׁשרק מה זה ּדלא והינּו מּמילא, ּבדר ּכּליֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבבחינת
מּמילא, ּבדר ּכּליֹון ּבבחינת ּׁשהיא מה אּלא להּכלל, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרֹוצה
סֹוף אין האֹור ּבּה ׁשּנרּגׁש האלקית הּנפׁש ּבטבע הּוא זה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּדכל
לּה ויׁש הּוא, ּברּו סֹוף אין האֹור על ּומתעּנגת הּוא, ְְִֵֵֶֶַַָָָָּברּו
ּפרׁש הּטבע וענין הּוא. ּברּו סֹוף אין לאֹור וכּליֹון ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָרצֹוא
לכל הּמׁשאל ׁשם הּוא זה (ּבּתניא) יט ּבפרק עדן נׁשמתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻרּבנּו
אין ׁשּתהיה ּדהגם והינּו ודעת, טעם ּבבחינת ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּדבר
מּמּנה יּׁשאר ולא לגמרי, ּבּמציאּות ׁשם ותתּבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואפס
רצֹונּה זה כן ּפי על אף הראׁשֹון, ועצמּה מּמהּותּה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמאּומה
האלקית. ּדנפׁש נפׁש הּמסירת ענין ׁשהּוא ּבטבעּה, ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוחפצּה
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קהלת24) ד. הלכה ד פרק ברכות ירושלמי - חז"ל לשון פי על
תרצ"ז המאמרים ספר ג. כה, אחרי תורה לקוטי וראה ב. כ, פרשה רבה

ועוד. .141 עמוד
האמצעי25) לאדמו"ר בשלום פדה המתחיל דיבור [מאמר] ראה

בשלום פדה המשך ואילך). ג (נ, ד פרק א) חלק תשובה (בשערי

.(106 (עמוד תש"ד קסב); עמוד תרנ"ט המאמרים (ספר תרנ"ט
ב) (כרך אמור התורה באור הבתולה ולאחותו המתחיל דיבור [מאמר]
תרכט; תרכ"ז; הנ"ל המתחיל דיבור [מאמר] ואילך. תקעח עמוד

תרנ"ח.
ב).26) (לה, כח פרק תניא
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דמותא סמא הנק' הגבורות ונמתק שנהפך שעי"ז וצ"ל
מרקחת וכמו לבד. דחיי מסמא טפי עדיף דחיי סמא להיות
מדבש יותר עריבות בזה יש הרי בדבש שמטגנים מצנון
את ולהמתיק להפוך הסם ענין עיקר כל וזה כו'. לבד
הוא ענינה הרי סם שנק' הרפואה וכן דוקא הגבורות
לך קח וכמו סם בפסוק שנק' הבושם וכן החולה לרפאות
חדש חיות שממשיך הנפש את להשיב ה"ה כו', סמים

כו' חדש בחיות הכחות כל עי"ז ומתחזקים ומתחדשים
דמותא סמא עיקר שהוא עה"ד בירור וז"ע במ"א. וכמ"ש
התהו עולם בירור וכמו יתירה, עלי' נעשה שכשנתברר
האצי' מעולם למעלה עלי' נעשה שעי"ז כו', וימת וימלוך
להמתיקו יצה"ר בראתי וזהו כו'. בכלל התיקון בחי' שהוא
טוב נעשה ועי"ז דחיי סמא עה"ח שנק' בתורה בתבלין

כו'. מאד

•

1
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בנה"ב נה"א בהתלבשות למקורו. ובקירוב ורוחני, דק יותר הוא כי העליה, טבע יש האש ביסוד
אור בה ונרגש תמידי הוא לא"ס הקירוב הנשמה, עצם מצד אבל בנה"א. לחלישות סכנה יש

נה"א של נפש המסירות וזוהי בתענוגים. ואהבה רבה אהבה אופנים: ובשני א"ס,

e‰ÊÂלהב ּוכמֹו אדם", נׁשמת הוי' "נר כז) כ, (מׁשלי ּדכתיב ¿∆ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ
האׁש, יסֹוד ׁשהּוא למעלה ּתמיד נמׁש ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהּנר
ּדעם והינּו ּדוקא, ּבאׁש הּוא זה ּדטבע למקֹורֹו, ׁשּנמׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהינּו
עפר, מים רּוח אׁש ׁשהם יסֹודֹות מהד' אחד הּוא ּדאׁש ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהיֹות

ּבזה ּדביסֹודהּנה היסֹודֹות, מּׁשאר חלּוק הּוא האׁש יסֹוד הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
העל טבע יׁש הּנה ּדוקא לפיהאׁש הּוא הּדבר וטעם ּיה, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

יסֹודֹות הג' מּׁשאר יֹותר ורּוחני ּדק הּוא האׁש ולכן23ּדיסֹוד , ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ
ּדכל מקֹורֹו, נרּגׁש ׁשּבֹו ּכמֹו והוי למקֹורֹו, יֹותר ּבקרּוב ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָהּוא
מּמקֹורם מרחקים להיֹותם הירידה, טבע ּבהם יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהיסֹודֹות
הירידה, טבע הּוא ּבהם הּנה לכן ּבהם, נרּגׁש מקֹורם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואין
מקֹורֹו, ּבֹו ונרּגׁש למקֹורֹו ּבקרּוב ׁשהּוא האׁש ּביסֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָאבל
האלקית, ּבהּנפׁש הּוא כן ּוכמֹו העלּיה. טבע טבעֹו הּנה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלכן
ּברּו סֹוף אין לאֹור קרּוב לּה יׁש הרי הּנׁשמה עצם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדמּצד
ּובּנפׁש ּבּגּוף ּבהתלּבׁשּותּה הּנה האלקית ּדהּנפׁש ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּוא,

סּכנה ּבחזקת הּדרכים ּכל הּנה ׁשנים24הּבהמית, ּוכענין , ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
זה, עם זה מתאּבקים הם אׁשר זאת לבד אׁשר ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹהּלֹוחמים,

אחר ּבמקֹום וכמבאר ּבזּולתֹו, ּפֹועל אחד ּכל ּבבאּור25הּנה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
כּו' הּמתאּבק ּכל המברר,26ענין על הּמתּברר ּפעּלת ּדזהּו , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻ

הּמתּברר רׁשם הּנה וזּכּו ּבהּברּור עבֹודתֹו ּגמר ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועד
זאת ּומּלבד הּמלחמה, את מנּצח ּכאׁשר ּגם ּדזהּו עליו, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּפֹועל
ּבירידת העבֹודה ענין ּכל ולכן ינּצח, ׁשּלא להיֹות יכֹול ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהרי

יכֹול לפעמים הּנה ולכן סּכנה, ּדר היא למּטה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּנׁשמה
הּקרּוב ּבענין והעּקר האלקית, ּבהּנפׁש חליׁשּות איזה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהיֹות
הּקרּוב הרי הּנׁשמה עצם מּצד אבל הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָלאֹור
סֹוף, אין אֹור ּבּה ונרּגׁש ּתמידי הּוא הּוא ּברּו סֹוף אין ְְְְִִִֵֵָָָלאֹור
ּבא וזה הּוא, ּברּו סֹוף אין לאֹור העלּיה טבע ּבּה יׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָלכן
ּבתקף ׁשהיא רּבה ּדאהבה ּבהּתנּועה אם ּתנּועֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּבׁשּתי
אֹו הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור להּכלל ׁשרֹוצה ְְִֵֵֶֶָָָָהרצֹוא
ּכלֹותּה עד הוי' על להתעּנג ּבתענּוגים ּדאהבה ְְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָּבהּתנּועה
עבֹודתֹו הּנה רּבה ּדאהבה ּדבהּתנּועה הּוא ּדההפרׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמּמׁש,

ּובה להּכלל, ׁשרֹוצה ּבהרצֹוא ּבתענּוגיםהיא ּדאהבה ּתנּועה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשהיא עד הּוא, ּברּו סֹוף אין האֹור ּבּה נרּגׁש ּכ ּדכל ְְִִִֵֶַָָָָָָהיא
היא ּׁשרק מה זה ּדלא והינּו מּמילא, ּבדר ּכּליֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבבחינת
מּמילא, ּבדר ּכּליֹון ּבבחינת ּׁשהיא מה אּלא להּכלל, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרֹוצה
סֹוף אין האֹור ּבּה ׁשּנרּגׁש האלקית הּנפׁש ּבטבע הּוא זה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּדכל
לּה ויׁש הּוא, ּברּו סֹוף אין האֹור על ּומתעּנגת הּוא, ְְִֵֵֶֶַַָָָָּברּו
ּפרׁש הּטבע וענין הּוא. ּברּו סֹוף אין לאֹור וכּליֹון ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָרצֹוא
לכל הּמׁשאל ׁשם הּוא זה (ּבּתניא) יט ּבפרק עדן נׁשמתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻרּבנּו
אין ׁשּתהיה ּדהגם והינּו ודעת, טעם ּבבחינת ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּדבר
מּמּנה יּׁשאר ולא לגמרי, ּבּמציאּות ׁשם ותתּבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואפס
רצֹונּה זה כן ּפי על אף הראׁשֹון, ועצמּה מּמהּותּה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמאּומה
האלקית. ּדנפׁש נפׁש הּמסירת ענין ׁשהּוא ּבטבעּה, ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוחפצּה
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קהלת24) ד. הלכה ד פרק ברכות ירושלמי - חז"ל לשון פי על
תרצ"ז המאמרים ספר ג. כה, אחרי תורה לקוטי וראה ב. כ, פרשה רבה

ועוד. .141 עמוד
האמצעי25) לאדמו"ר בשלום פדה המתחיל דיבור [מאמר] ראה

בשלום פדה המשך ואילך). ג (נ, ד פרק א) חלק תשובה (בשערי

.(106 (עמוד תש"ד קסב); עמוד תרנ"ט המאמרים (ספר תרנ"ט
ב) (כרך אמור התורה באור הבתולה ולאחותו המתחיל דיבור [מאמר]
תרכט; תרכ"ז; הנ"ל המתחיל דיבור [מאמר] ואילך. תקעח עמוד

תרנ"ח.
ב).26) (לה, כח פרק תניא
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בין ידעי דלא עד ידע". דלא "עד היא היום עבודת

תורה פי על ומוחלט ידוע דבר מרדכי. לברוך המן ארור

פורים של העבודה ברוך. � ומרדכי ארור, הוא שהמן

לברוך המן ארור בין ידעי דלא עד בפוריא "לבסומי היא

ברוך של הענין מכל ללמעלה להגיע כלומר, מרדכי",

פורים. שמחת ידי על � וזאת וארור,

כל של העבודה ידעי". "דלא היא פורים של העבודה

בבירור היא באמת העבודה והשגה. בידיעה היא השנה

היגיעה והשגה. בידיעה היא היגיעה אך המדות, ותיקון

הרי היא הבנה שכן הבנה, על יגיעה כפולה, היא במוחין

כפי לא באמת, שהוא כפי המושכל את שמבינים מה

במקום שנתבאר (כפי בשכלו המושכל את תופס שהוא

שההבנה והיגיעה רבה. יגיעה ידי על בא וזה אחר),

בפועל. המדות על תשפיע

כמה ישנן המדות על להשפיע המוחין שעל במה

המדות, חלישות פועלים מוחין מזו. למעלה זו דרגות

המדות, פעולת המדות, תיקון המדות, ובירור שבירת

עצמו. בפני ענין היא מדריגה וכל � המדות חיות

להיות, צריכה שהיא כפי תהיה מדריגה שכל וכדי

עבודה כבר שזו אלא ויגיעה. עבודה ידי על שוב זה הרי

ישנם בכך וגם הפרט, של העבודה כלומר, פרטית,

מדריגות. חילוקי

כדי לה שזקוקים הפרטית העבודה דומה אינה

במדות, כללי ביטול שזהו במדות, חלישות שתהיה

את המקהה הראשון המים בדלי אש לכביית בדוגמא

המוחין פעולת של הכללית בעבודה הדבר כך האש, להט

בהתפעלות הן בטבען המדות המדות. בחלישות

פעולה היא המוחין ופעולת ובלהט, בלהב והתרגשות,

הלהב. ואת הלהט את להקהות כללית

דומה אינה המדות בחלישות הפרטית העבודה

כך על המדות, ובירור שבירת של הפרטית לעבודה

על מאשר יותר רבה במדה השכל לגילוי כבר זקוקים

כוח בכוח, להיות צריכה השבירה שכן, המדות. חלישות

הכללי הגילוי אך תורה, פי על שהוא כפי כן גם הוא זה

להיעשות צריך והבירור וכו') סיגופים (כלומר, כוח הוא

בשכל.

דומה אינה המדות ובירור בשבירת הפרטית העבודה

התחלת כבר זוהי המדות, תיקון של הפרטית להעבודה

של בדרגא נמצאים המדות לתיקון עד כלומר: העבודה,

של האל"ף מתחיל המדות מתיקון ואילו מרע", "סור

ב"ועשה הפרטית והעבודה טוב". "ועשה היאדרגת טוב"

טוב" "ועשה שבדרגת אלא לגמרי. אחרת דרגא כבר

מקום מכל הרי ולכן חלוקות. מדריגות כן גם ישנן עצמה

להעבודה המדות בתיקון הפרטית העבודה דומה אינה

המדות. לפעולת שתביא הפרטית

של ממש הבפועל רק משמעה אין המדות פעולת

כמי משל דרך על רק הוא המדות שתיקון כלומר, המדה,

אל המוכן ככלי רק הוא שהכלי אלא כלי, שעושה

כבר נמצא שהכלי היינו המדות פעולת ואילו הפועל,

כך. הדבר אין � בפעולה

שאופן אלא בפעולתן, הן המדות � המדות בתיקון גם

שהשכל השכל, פי על הן שהמדות כפי הוא הפעולה

אור מפני בחלישות הן והמדות המדות, ידי על פועל

מה פועלות שהמדות היא המדות פעולת ואילו השכל.

המדריגה על היתרון כלומר בזה, והעיקר מבין, שהשכל

כטבע הוא הפעולה שאופן הוא, המדות, תיקון של

פעולת אמנם זה כלומר, והתרגשות, בהתפעלות המדות

שבטבע המעלה יתרון נראה זו בדרגא אך השכל,

כל על שהוא הקרירות, וענין טבע על (מדות) ההתפעלות

השכל. לטבע המתייחסת המתינות וענף צל פנים

המדות פעולת של הפרטית העבודה דומה ואינה

היא המדות חיות המדות. חיות של הפרטית להעבודה

הנה החיות השכליות המדות חיות. שכליות מדות כבר

גם אם כי שבשכל, ממדות רק לא יותר, נעלות הן בענינן

השכל נמצא שבמדות בשכל שכן, שבמדות. משכל

אי השכל גילוי שישנו בשעה ולכן במדה, בהתעלמות

ההכרח מן המדה גילוי ובשעת תהיה, שהמדה אפשר

המדה � המדות בחיות ואילו השכל. התעלמות שתהיה

הם. אחד וכדבר מדה, הוא והשכל שכל היא

מדות, על הוא עבודה של האמיתי שענינה מה זהו

מהדרגות אחת בכל הפרטית בהעבודה כלומר,

ידיעה על מוחין, על הוא היגיעה ענין ואילו האמורות,

על והפעולה ההשפעה שתהיה המוחין ועל טובה והשגה

המדות.

שיהיה ההכרח מן השי"ת לעבודת הראשון הצעד

מקרבך" הרע יודעים1"ובערת מהיכן השאלה, ונשאלת .

חן מוצא אחד שכל כללי, חסרון קיים הרי רע, בו שיש

אם ואף חסרון, שום בעצמו מוצא ואינו עצמו בעיני

יש להיות, שצריך כפי הוא בו הכל שלא במשהו, מרגיש

עצמו שבעיני עד זכות, ולימוד התנצלויות כמה כך על לו

הרי רע, בו שיש איפוא, יודעים, כיצד מעלה, בעל הוא

כתוב כך מייסר2על שלך העצמי הרע רעתך", "תיסרך

על שהרי בחברו, רע רואה שהוא ממה אותך. ומעניש

בלב זו לא אלאהזולת זכות, לימוד שום לו שאין ד
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הזולת של הרע חובה, ולימוד קושיות רק לו יש אדרבא

(וזאת ברבים כך על מדבר בעיניו, מאד וחמור גדול הוא

וחיבה באהבה חברו את להוכיח יש שהרי האמת, נגד

ניכר ומדבריו אחר) במקום שנתבאר כמו כו' ובחשאי

שלו, העצמי הרע זה באמת אך כך, על מצטער שהוא

לכן שלך. העצמי הרע רעתך", "תיסרך של הפירוש שזה

הקדוש שהרב מה בזולת. רע רואים שאינם אנשים ישנם

בכך היה לא � אחד כל על זכות לימד נ"ע מברדיצ'וב

שבו. הטוב את אחד בכל ראה הוא שפר, אמרי משום

שמן רע ישנו רע. סוגי שני ברע, אופנים שני ישנם

להשליך יש לו". יקרא טמא "צא ככתוב לדחותו, ההכרח

דבר, שום אתו לעשות אפשר אי נקי, לא כדבר הרע את

תקנתו" זוהי "דחייתו ישנן3אלא הרע את שוברים כאשר .

בהן. להשתמש יכולים בירורן שאחרי ממנו חתיכות אז

המלאכה בעל אל כלי כשמביאים משל דרך על

הרע חלקי ובכל הטוב חלקי בכל מתבונן הוא לתיקון,

הטובים החלקים בין להפריד כדי אותו שובר שבכלי,

כלומר, התיקון, התחלת היא השבירה הרעים. והחלקים

מתוך היא השבירה גם וממילא הבירור, התחלת זוהי

ובאשר מיד, זורק הוא הרעים החלקים את סדר,

להסיר היטב, לנקותם בראשונה עליו הטובים לחלקים

בהם. להשתמש יכולים ואז עליהם, שצמח מה את

להתבונן הוא הראשון הדבר בעבודה. הדבר וכך

נעשה מה עצמו, מכוח בתוכו ההתבונות כלומר, בכלי,

כללית חלישות פועלת זו התבוננות ממנו. יהיה ומה אתו

לרגע המקהים, הראשונים המים כמשל וכאמור, במדות.

מכוח ההתבוננות כך והלהב. הלהט את הפחות, לכל

להתקרב שיוכל מדותיו, על כללית השפעה פועלת עצמו

שבו. הרע ובחלקי הטוב בחלקי להתבונן המדות, לפרטי

לעיל וכאמור השבירה, באה ההתבוננות לאחרי

התורה. דיני פי על כלומר, בשכל, להיות השבירה צריכה

בתעניות כלומר, עצמו, בכוח יהיה שזה ההכרח מן אך

שאת הוא והעיקר מצבו, ולפי ערכו לפי הכל וסיגופים,

הרע "ובערך ככתוב רב, בכוח מיד ישליך הרע חלקי

עין שבו, הרע את לפנות כלומר, שלו, הרע את מקרבך",

יראה בבל לפנות ההכרח מן הרע סוגי כל רע. פה רעה,

ימצא. ובל

או רע קנאה)אדם בעל מפרגן, שאינו (אדם רעה עין

להוציא שמסוגל אדם רכלן, שקרן, רע, פה לו שיש ומי

שכן השורש, מן לעקור ההכרח מן � מפיו קללה חלילה

את לא! טוב, דבר שיצא אפשר אי האלו הרעות מהמדות

זה מלוכלך, כדבר לזרוק ההכרח מן הללו הדברים כל

מקרבך". הרע "ובערך פירוש

להפכם יכולים אך ברע, נתונים שהם דברים ישנם

המלאכה שבעל הטובים החלקים משל דרך ועל לטוב,

את לנקות מהבצה, להוציא יש הטוב, חלקי בכלי, מוצא

ידי על השנים במשך המתאסף והבוץ מהאבק עצמו

השכל בין ההפרש שזה וכו', בטלים דברים ליצנות,

אנושי. שכל לבין ומצוות שבתורה האלקי

מדותיו על להשפיע האנושי השכל על היה לכאורה

האנושי שהשכל רואים אנו אין בפועל ואילו אדם, של

משפיע. אכן

כאשר שכל. לו קורא שהעולם מה העולם, שכל קיים

את גוזז אתה מדוע כך, עושה אתה מדוע מישהו שואלים

מפני עונה: הוא כזו, בהתנהגות מתנהג אתה מדוע זקנך,

מדוע יודע אינו עצמו הוא כלומר, העולם, עושה שכך

כן גם הוא ולכן כך עושה העולם אלא כך, עושה הוא

ומחקה מהם לומד שהוא אלה שגם היא והאמת כך. נוהג

כולם אלא להתנהגותם, הטעם יודעים אינם כן גם אותם

כך שנוהגים אלה כל כלומר, העולם, מנהג על סומכים

העולם הנהגת וזוהי ראש, בלי גופים בבחינת הם

ראש. בלי גוף � הסתמית

מבין האנושי השכל גוף. בלי ראש הוא אנושי שכל

טובות ומדות טוב, אינן עצמו ואהבת רעות שמדות

ומאוסות, מגונות הן רעות מדות טוב. הן ישראל ואהבת

האנושי השכל מבין זאת כל ויפות. נאות הן טובות ומדות

שכל, פי על היטב שמבינים ההבנות כל אך, היטב.

נוגע, זה אין ממש שלפועל כלומר, בראש, רק נשארות

גוף. בלי ראש נקרא זה בחיים. מביאים לא ההבנה את

ישנים. בכלים חדשים, בכלים הסוחרות חנויות ישנן

תולדותם, מטבע טובות מדות בעלי הם ישראל בני

חסדים" גומלי רחמנים הרי4"ביישנים ישראל בני אך, .

שהכוונה למרות הנה העמים, בין ומפורדים מפוזרים

תורה ידי על האויר את לטהר היא בפיזורם הפנימית

ובמדינות במקומות נמצאים הם בינתיים הרי ועבודה,

המדינות מנהגי של והעפרורית העכרורית וישנן שונות,

דברים ישנם לברר. צריכים וזאת והתקבצה, שהלכה

לנצלם שיכולים ודברים לגמרי, לדחותם ההכרח שמן

זו שלא בבהירות לכל מובן אך והמצוה, התורה בדרכי

העבודה תכלית העבודה, תכלית היא תיקוןבלבד � היא

האלקי, השכל ידי על הבאות הטובות המדות והעלאת

ומצוות. תורה של השכל
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הזולת של הרע חובה, ולימוד קושיות רק לו יש אדרבא

(וזאת ברבים כך על מדבר בעיניו, מאד וחמור גדול הוא

וחיבה באהבה חברו את להוכיח יש שהרי האמת, נגד

ניכר ומדבריו אחר) במקום שנתבאר כמו כו' ובחשאי

שלו, העצמי הרע זה באמת אך כך, על מצטער שהוא

לכן שלך. העצמי הרע רעתך", "תיסרך של הפירוש שזה

הקדוש שהרב מה בזולת. רע רואים שאינם אנשים ישנם

בכך היה לא � אחד כל על זכות לימד נ"ע מברדיצ'וב

שבו. הטוב את אחד בכל ראה הוא שפר, אמרי משום

שמן רע ישנו רע. סוגי שני ברע, אופנים שני ישנם

להשליך יש לו". יקרא טמא "צא ככתוב לדחותו, ההכרח

דבר, שום אתו לעשות אפשר אי נקי, לא כדבר הרע את

תקנתו" זוהי "דחייתו ישנן3אלא הרע את שוברים כאשר .

בהן. להשתמש יכולים בירורן שאחרי ממנו חתיכות אז

המלאכה בעל אל כלי כשמביאים משל דרך על

הרע חלקי ובכל הטוב חלקי בכל מתבונן הוא לתיקון,

הטובים החלקים בין להפריד כדי אותו שובר שבכלי,

כלומר, התיקון, התחלת היא השבירה הרעים. והחלקים

מתוך היא השבירה גם וממילא הבירור, התחלת זוהי

ובאשר מיד, זורק הוא הרעים החלקים את סדר,

להסיר היטב, לנקותם בראשונה עליו הטובים לחלקים

בהם. להשתמש יכולים ואז עליהם, שצמח מה את

להתבונן הוא הראשון הדבר בעבודה. הדבר וכך

נעשה מה עצמו, מכוח בתוכו ההתבונות כלומר, בכלי,

כללית חלישות פועלת זו התבוננות ממנו. יהיה ומה אתו

לרגע המקהים, הראשונים המים כמשל וכאמור, במדות.

מכוח ההתבוננות כך והלהב. הלהט את הפחות, לכל

להתקרב שיוכל מדותיו, על כללית השפעה פועלת עצמו

שבו. הרע ובחלקי הטוב בחלקי להתבונן המדות, לפרטי

לעיל וכאמור השבירה, באה ההתבוננות לאחרי

התורה. דיני פי על כלומר, בשכל, להיות השבירה צריכה

בתעניות כלומר, עצמו, בכוח יהיה שזה ההכרח מן אך

שאת הוא והעיקר מצבו, ולפי ערכו לפי הכל וסיגופים,

הרע "ובערך ככתוב רב, בכוח מיד ישליך הרע חלקי

עין שבו, הרע את לפנות כלומר, שלו, הרע את מקרבך",

יראה בבל לפנות ההכרח מן הרע סוגי כל רע. פה רעה,

ימצא. ובל

או רע קנאה)אדם בעל מפרגן, שאינו (אדם רעה עין

להוציא שמסוגל אדם רכלן, שקרן, רע, פה לו שיש ומי

שכן השורש, מן לעקור ההכרח מן � מפיו קללה חלילה

את לא! טוב, דבר שיצא אפשר אי האלו הרעות מהמדות

זה מלוכלך, כדבר לזרוק ההכרח מן הללו הדברים כל

מקרבך". הרע "ובערך פירוש

להפכם יכולים אך ברע, נתונים שהם דברים ישנם

המלאכה שבעל הטובים החלקים משל דרך ועל לטוב,

את לנקות מהבצה, להוציא יש הטוב, חלקי בכלי, מוצא

ידי על השנים במשך המתאסף והבוץ מהאבק עצמו

השכל בין ההפרש שזה וכו', בטלים דברים ליצנות,

אנושי. שכל לבין ומצוות שבתורה האלקי

מדותיו על להשפיע האנושי השכל על היה לכאורה

האנושי שהשכל רואים אנו אין בפועל ואילו אדם, של

משפיע. אכן

כאשר שכל. לו קורא שהעולם מה העולם, שכל קיים

את גוזז אתה מדוע כך, עושה אתה מדוע מישהו שואלים

מפני עונה: הוא כזו, בהתנהגות מתנהג אתה מדוע זקנך,

מדוע יודע אינו עצמו הוא כלומר, העולם, עושה שכך

כן גם הוא ולכן כך עושה העולם אלא כך, עושה הוא

ומחקה מהם לומד שהוא אלה שגם היא והאמת כך. נוהג

כולם אלא להתנהגותם, הטעם יודעים אינם כן גם אותם

כך שנוהגים אלה כל כלומר, העולם, מנהג על סומכים

העולם הנהגת וזוהי ראש, בלי גופים בבחינת הם

ראש. בלי גוף � הסתמית

מבין האנושי השכל גוף. בלי ראש הוא אנושי שכל

טובות ומדות טוב, אינן עצמו ואהבת רעות שמדות

ומאוסות, מגונות הן רעות מדות טוב. הן ישראל ואהבת

האנושי השכל מבין זאת כל ויפות. נאות הן טובות ומדות

שכל, פי על היטב שמבינים ההבנות כל אך, היטב.

נוגע, זה אין ממש שלפועל כלומר, בראש, רק נשארות

גוף. בלי ראש נקרא זה בחיים. מביאים לא ההבנה את

ישנים. בכלים חדשים, בכלים הסוחרות חנויות ישנן

תולדותם, מטבע טובות מדות בעלי הם ישראל בני

חסדים" גומלי רחמנים הרי4"ביישנים ישראל בני אך, .

שהכוונה למרות הנה העמים, בין ומפורדים מפוזרים

תורה ידי על האויר את לטהר היא בפיזורם הפנימית

ובמדינות במקומות נמצאים הם בינתיים הרי ועבודה,

המדינות מנהגי של והעפרורית העכרורית וישנן שונות,

דברים ישנם לברר. צריכים וזאת והתקבצה, שהלכה

לנצלם שיכולים ודברים לגמרי, לדחותם ההכרח שמן

זו שלא בבהירות לכל מובן אך והמצוה, התורה בדרכי

העבודה תכלית העבודה, תכלית היא תיקוןבלבד � היא

האלקי, השכל ידי על הבאות הטובות המדות והעלאת

ומצוות. תורה של השכל
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המסע. התקיים אייר בתחלת

שליש, בדמעות לבבם מר את לפניו וישפכו הבעש"ט מורנו אל נכנסו מרים ואשתו חיים משה ר'

בפעם גם וכאשר פעמים שלשה עשו כה השני, בפעם נכנסו ימים איזה וכעבור מאומה, להם ענה ולא

רוחה ובשוב הרצפה, על ונפלה ותתעלף במאד רמ"ח אשת התרגשה הבעש"ט להם ענה לא השלישי

לבבה. מקירות בכתה

עוצם וגודל אליו הבאים את הנהגתו הבעש"ט, מורנו קודש ארחות את בידעו ברוך גדליה ר'

רציני. הוא המצב כי בהבינו ואשתו רמ"ח של גורלם מר על במאד הצטער לישראל, אהבתו

בר בלי מהעיילי מכיריו את התיעץ הבעש"ט אל המקושרים מראשוני אחד לעשות21ובהיותו מה

רמ"ח בעד ויתפללו ויתחננו רצופים ימים שלשה ויתענו עשרה במנין יתאספו כי והחליטו כזה, במצב

זה. על הבעש"ט מורנו יאמר מה דבר יראו ואז מרים, ואשתו

ברפואות הבעש"ט מורנו מאת נפלאים מופתים כמה ראו במעזיבוז ואשתו רמ"ח של שבתם במשך

שפעל מה וכדומה, עקרות ובפקידת שגעון, ומוכי הריאה, ודלקת השחפת, במחלת מסוכנים לחולאים

לא הוא גם כאילו הבעש"ט, מורנו ענה לא להם אשר הנפש ביסורי גדול ועינוי הדעת חלישות עליהם

להם. להועיל יוכל

יום ימים שלשה הפסקה, תענית ויתענו החליטו, אשר כפי קיימו ישראל באהבת וחבריו רג"ב

חולין, שיחת מלשיח נזהרו זה זמן ובמשך רגע, אף מלהפסיק ונזהרו ובתחנונים בתפלה עסקו ולילה

מזה. ידעו לא זולתם ואיש בבכי, מרים ואשתו רמ"ח עבור רבים רחמים בבקשת לבבם את וישפכו

כי ויודיעום הבעש"ט מורנו של משרתו בא ערבית, תפלת מתפללים ועודם בערב השלישי ביום

ולא שבת לא הלא הסעודה היא מאורע לאיזה אותו ובשאלם מצוה, לסעודת מזמינם הבעש"ט מורנו

היום יודע.22חדש אינו הדבר ומה מצוה, סעודת להכין מורנו צוה המנחה תפלת אחר כי המשרת ענה ,

מעמד, באותו שהיו קדישא מהחבריא תלמידיו ואחוזת הבעש"ט ומורנו הסעודה, התקיימה בערב
חידושי לאמר ויואיל גדולה, בחדוה הי' הבעש"ט ומורנו נוכחים היו במעזיבוז אז שהיו האורחים וכל

כמוך לרעך ואהבת הפסוקים על יחדיו17תורה גם אחים שבת נעים ומה טוב מה סיפורים23, כמה ויספר ,

למעלה. חביבים הם כמה ועד ישראל, אהבת בענין

החברים רעים, אהבת של פעולתה גודל עוצם ומסביר הבעש"ט מורנו מבאר ארוכה בשיחה

ומהפכים שנה, שבעים של דין גזר קורעים דחקו, בשעת גילם ובן חברם על רבים רחמים המעוררים

ארוכים. לחיים וממות [...] לברכה, הקללה את

נכונה היתה עצתם כי וראו עשו, אשר הדבר בשביל היא הסעודה תוכן כי הבינו וחבריו רג"ב
אותם ברך הבעש"ט מורנו אל ובקשתם נפשם על רחמים בבקשת נתאמצו כי ואשתו לרמ"ח ויאמרו

ואריכות זכר ושנים.24בבן ימים

ב.21) מה, סוכה ראה

כג.22) ד, מלכיםֿב ע"פ

א.23) קלג, תהלים ע"פ

או,24) "ואריכות", כתוב אם ברור אינו כי"ק בצילום ואריכות:

"לאריכות".
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אשר שלמה באמונה מובטחים לביתם, החבורה עם אשתו ומרים רמ"ח באו לב וטובי שמחים

ובריא. חי זכר בבן יפקדו זו בשנה

עבור אחר תק"ה בשנת אייר לחדש השני וביום הבעש"ט מורנו של ברכתו את קיים השי"ת

שלמה. שמו את ויקראו חיים משה ר' לאישה בן מרים האשה ילדה חתונתה אחר שנה ושלש שלושים

אייר ב' - ביום בו אשר המסובים של לבם שימת את ברוך גדלי' ר' העיר מילה, הברית בסעודת

על באו הבאה בשנה - אייר ב' - ביום בו הנה הבעש"ט, למורנו מסעם את עשו ואשתו רמ"ח אשר –

זכר. בבן - צדיקים אמונת מצות עבור - שכרם

•

1

2

3

4

5

6

7

ycew zexb`

תרפ"ג] סיון [אמצע

שם מקום הגדולות, להעיירות ויסע נפשו, בעד ...האדם

לעשות יכול שכותב וכפי וידועים, המומחים הרופאים מושב

וישלח ירחם והשי"ת חייקין, שי' רמ"מ קרובו גדולה טובה לו

במהרה. רפואה

לקבל אחיו, ובני אחיו את המחפש דוב האיש שאלת ע"ד

מגורם, מקום יודע ואינו ומצוק, צר בעת ותמיכה עזרה מהם

נסעו כי שמע ועתה מחנם, בסביבות דרים היו שכבר שמע רק

ע"י אליהם יכתוב כי זה אלא לפניו אין לדעתי למאנשעסטער,

גם אותם קוראים אשר באלו וגם בווארשא, היוצאים מכה"ע

פן פרטיים לאנשים גם ולכתוב והסביבה, במאנ[ש]עסטער

אות]ו. לתמו[ך החפצים קרוביו הם איפוא אי' הם יודעים

נכונה ועזרה בתמיכה במהרה יושע כי בעזרו יהי' והשי"ת

לטובה לבבו משאלות השי"ת וימלא ה[מנוחה], אל ויבוא

ולברכה.

הי' בעלה כי שמעה אשר כותבת מבעלה, [שהע]גונה ע"ד

ההכרח ברור, ואינו הברית, לאר]צות נ[סע כי ואפשר בלונדון

לנסוע היכולת ל]ה ש[אין (באם בקשה במכתבי תבוא כי

לא ישראל ושארית דשם, שי' הרבנים אל ותחנונים בעצמה)

הברית בארצות וגם לטובתה. יתעוררו כי ובטח עולה, יעשו

הם, רחמנים בני רחמנים וישראל מקומן, לאיזה לכתוב יכולה

והרבנים מכירי' אצל לפעול וצריכה עלי'. ירחמו כי הדבר ודאי

הבעל. ימצא המצא ואז בעדה יכתבו המה אשר שבמקומה שי'

מיני בכל להשתדל צריכים דבר ראשית כי הדבר מובן

כו', שלום והבאת וכמאמר ביניהם, שלום לעשות השתדלות

רחמים מעוררים במכתבים להרבות וצריכים כו', איש ובין

יסורים כמה וסבלה עזבה, אשר בשנים רבות זה וכי איליו,

והיא ורעב עוני קור הכל, סבלה ובכ"ז חי', אלמנה כמו ר"ל,

אשר התלאות מכל איליו בכתב ולבאר איליו, רק מקושרת

לבבו, לעורר בכדי הזמן משך בכל בניה ואת אותה מצאתה,

שהבנים ולראות שיודרש, באם וראיות עדים להעיד וכן

האב. רחמי מעורר הבן דברי כי אביהם אל יכתבו בעצמם

לו לכתוב אז והתחנונים הבקשות דברי יועיל לא ח"ו ואם

הישמע או כזאת היראה מאד, במאד עליו ולאיים רוגז, דברי

אשר על אחריתו, יהי' מר וכי כזו, נוראה אכזרי[ו]ת כזאת

ברית אשת וזעקת צעקת קול משמוע אזנו האומללה,אטם ו

בקרב לרעה שמו את יפרסמו וכי והנדחים, האומללים ובניו

יהי' לא שיבוא ועיר מקום ובכל כל, בפי לשמצה ויהי' ישראל

לב ישים לא אב אשר כזאת והישמע לו, יהי' וחרפה מנוחה לו

בלא בטל והולכים וקור ברעב המתגוללים בניו אל בהנוגע

אחריתם יהי' ומה חיים, כיתומים מלאכה, שום ובלא לימוד,

למה היודע הוא ומי והדומה, יום ושודדי גנבים יהי[ו] ח"ו כו'

כי ויודעו יגדלו כאשר סוף כל וסוף בניו, את להביא שיוכל

אמם ובעד בעדם ממנו נקם יקחו המה בעוכרם, הי' הוא

לו. לכתוב צריכים כן לאנחות. אותם עזב אשר על אשתו,

מאת לדרוש צריכים הערל לבבו יכנע לא] ב[זה גם ואם

וכן חוק, עפ"י מזונותי' לדרו]ש [האשה יכולה אפשר דין יודעי

לדרוש [יכולים] אפשר הבעל, ימצא לא ח"ו ואם בני', מזונות

ירחם והשי"ת פרנסתה. לה יתנו כי ואחיו בעלה מאבי כזאת

אלי' לשוב לבבו ויתעורר בקרוב, בעלה וימצא בני' וע]ל [עלי'

ארעא. דיירי כל כאורח בנחת בני]הם [את יגדלו ויחדיו

ובבלי ה"ה פ"ב סוטה בירושלמי הנאמר שאל אשר וע"ד

במשלי הוא מפורש פסוק פ"נ שמות ורבות ב', ס"ה עירובין

הקדושה. בתורתו עינינו יאיר והשי"ת ט', ט'

ומברכו. הדו"ש ושלום ברכה והי'
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אשר שלמה באמונה מובטחים לביתם, החבורה עם אשתו ומרים רמ"ח באו לב וטובי שמחים

ובריא. חי זכר בבן יפקדו זו בשנה

עבור אחר תק"ה בשנת אייר לחדש השני וביום הבעש"ט מורנו של ברכתו את קיים השי"ת

שלמה. שמו את ויקראו חיים משה ר' לאישה בן מרים האשה ילדה חתונתה אחר שנה ושלש שלושים

אייר ב' - ביום בו אשר המסובים של לבם שימת את ברוך גדלי' ר' העיר מילה, הברית בסעודת

על באו הבאה בשנה - אייר ב' - ביום בו הנה הבעש"ט, למורנו מסעם את עשו ואשתו רמ"ח אשר –

זכר. בבן - צדיקים אמונת מצות עבור - שכרם

•

1

2

3

4

5

6

7

ycew zexb`

תרפ"ג] סיון [אמצע

שם מקום הגדולות, להעיירות ויסע נפשו, בעד ...האדם

לעשות יכול שכותב וכפי וידועים, המומחים הרופאים מושב

וישלח ירחם והשי"ת חייקין, שי' רמ"מ קרובו גדולה טובה לו

במהרה. רפואה

לקבל אחיו, ובני אחיו את המחפש דוב האיש שאלת ע"ד

מגורם, מקום יודע ואינו ומצוק, צר בעת ותמיכה עזרה מהם

נסעו כי שמע ועתה מחנם, בסביבות דרים היו שכבר שמע רק

ע"י אליהם יכתוב כי זה אלא לפניו אין לדעתי למאנשעסטער,

גם אותם קוראים אשר באלו וגם בווארשא, היוצאים מכה"ע

פן פרטיים לאנשים גם ולכתוב והסביבה, במאנ[ש]עסטער

אות]ו. לתמו[ך החפצים קרוביו הם איפוא אי' הם יודעים

נכונה ועזרה בתמיכה במהרה יושע כי בעזרו יהי' והשי"ת

לטובה לבבו משאלות השי"ת וימלא ה[מנוחה], אל ויבוא

ולברכה.

הי' בעלה כי שמעה אשר כותבת מבעלה, [שהע]גונה ע"ד

ההכרח ברור, ואינו הברית, לאר]צות נ[סע כי ואפשר בלונדון

לנסוע היכולת ל]ה ש[אין (באם בקשה במכתבי תבוא כי

לא ישראל ושארית דשם, שי' הרבנים אל ותחנונים בעצמה)

הברית בארצות וגם לטובתה. יתעוררו כי ובטח עולה, יעשו

הם, רחמנים בני רחמנים וישראל מקומן, לאיזה לכתוב יכולה

והרבנים מכירי' אצל לפעול וצריכה עלי'. ירחמו כי הדבר ודאי

הבעל. ימצא המצא ואז בעדה יכתבו המה אשר שבמקומה שי'

מיני בכל להשתדל צריכים דבר ראשית כי הדבר מובן

כו', שלום והבאת וכמאמר ביניהם, שלום לעשות השתדלות

רחמים מעוררים במכתבים להרבות וצריכים כו', איש ובין

יסורים כמה וסבלה עזבה, אשר בשנים רבות זה וכי איליו,

והיא ורעב עוני קור הכל, סבלה ובכ"ז חי', אלמנה כמו ר"ל,

אשר התלאות מכל איליו בכתב ולבאר איליו, רק מקושרת

לבבו, לעורר בכדי הזמן משך בכל בניה ואת אותה מצאתה,

שהבנים ולראות שיודרש, באם וראיות עדים להעיד וכן

האב. רחמי מעורר הבן דברי כי אביהם אל יכתבו בעצמם

לו לכתוב אז והתחנונים הבקשות דברי יועיל לא ח"ו ואם

הישמע או כזאת היראה מאד, במאד עליו ולאיים רוגז, דברי

אשר על אחריתו, יהי' מר וכי כזו, נוראה אכזרי[ו]ת כזאת

ברית אשת וזעקת צעקת קול משמוע אזנו האומללה,אטם ו

בקרב לרעה שמו את יפרסמו וכי והנדחים, האומללים ובניו

יהי' לא שיבוא ועיר מקום ובכל כל, בפי לשמצה ויהי' ישראל

לב ישים לא אב אשר כזאת והישמע לו, יהי' וחרפה מנוחה לו

בלא בטל והולכים וקור ברעב המתגוללים בניו אל בהנוגע

אחריתם יהי' ומה חיים, כיתומים מלאכה, שום ובלא לימוד,

למה היודע הוא ומי והדומה, יום ושודדי גנבים יהי[ו] ח"ו כו'

כי ויודעו יגדלו כאשר סוף כל וסוף בניו, את להביא שיוכל

אמם ובעד בעדם ממנו נקם יקחו המה בעוכרם, הי' הוא

לו. לכתוב צריכים כן לאנחות. אותם עזב אשר על אשתו,

מאת לדרוש צריכים הערל לבבו יכנע לא] ב[זה גם ואם

וכן חוק, עפ"י מזונותי' לדרו]ש [האשה יכולה אפשר דין יודעי

לדרוש [יכולים] אפשר הבעל, ימצא לא ח"ו ואם בני', מזונות

ירחם והשי"ת פרנסתה. לה יתנו כי ואחיו בעלה מאבי כזאת

אלי' לשוב לבבו ויתעורר בקרוב, בעלה וימצא בני' וע]ל [עלי'

ארעא. דיירי כל כאורח בנחת בני]הם [את יגדלו ויחדיו

ובבלי ה"ה פ"ב סוטה בירושלמי הנאמר שאל אשר וע"ד

במשלי הוא מפורש פסוק פ"נ שמות ורבות ב', ס"ה עירובין

הקדושה. בתורתו עינינו יאיר והשי"ת ט', ט'

ומברכו. הדו"ש ושלום ברכה והי'
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ycew zegiyn zecewp

ולומדי' התורה את לכבד החיוב א. במשנתנו: השאלות
בשולחן להלכה (ונפסקו פסוקות הלכות הם לחללה והאיסור

"1ערוך הדיוק ב. דוקא. חסידות למדת ענין ואינם מכובדגופו),
. הגופו. על הדיוק ג. אדם"בריותמחולל". בני "על (ולא "

יוסי. רבי – המאמר לבעל הקשר ד. בזה). וכיוצא

והביאור:

במדרש מסופר יוסי רבי נוכרית)2על (שרית שמטרוניתא
לה עונה הי' יוסי ורבי שונות, שאלות לפניו מציעה היתה
לענות צריך הי' שלא לומר מקום יש כי ואם שכליים. בהסברים
בני מצוות שבע לקיום נוגעות היו לא ושאלותי' (מאחר לנכרית

להשיבה)) חייב הי' (שאז הי'3נח באם כי לה. ענה זאת בכל ,

מתקבלת התשובה היתה לא שכלי, הסבר לשאלתה שאין אומר
לתורה הכבוד היפך של יחס אצלה נוצר שרבי4והיה ומאחר .

לכן העולם, אומות בעיני גם מכובדת תהי' שהתורה רצה יוסי
שכלית תשובה תמיד לה .5השיב

אומרו: וזהו

äøBzä úà ãaëîä ìk'תהי שהתורה שמשתדל היינו – ¨©§©¥¤©¨

העולם. אומות אצל גם מכובדת

ãaëî Bôebשאין העולם, באומות גם שמדובר מכיון – §ª¨

שרק התנא מדייק יהודי, של לנשמתו קשר כל ,גופולהם

העולם" אומות לגופי בחומריותו עליהן.6"הנדמה המכובד הוא ,

úBiøaä ìò"בעלמא ל"בריות הכוונה היינו7– שאין, אלה ©©§¦

גם כולל וזה הקב"ה, של בריותיו להיותן פרט מעלה כל להם
העולם. אומות

הקודמת במשנה ששנינו למה זה מאמר של ההמשך וזהו
במאמר בה": לחתוך קרדום ולא בה להתגדל עטרה תעשי' "אל

דין פי על המותרים ו"קרדום" "עטרה" על מדובר אלא8זה ,

היפך היותם משום חסידות) (במדת עליהם מזהיר כבודשהתנא

יותר נעלית דרגה על יוסי רבי מלמדנו לזה ובהמשך התורה;
העמים. בעיני גם מכובדת שתהי' להשתדל – התורה בכבוד

על גם התורה את לכבד יוסי רבי שהשתדל מזה והנה,
לגבי בזה שהשתדל וחומר וקל שכן במכל מובן העולם, אומות
רז"ל שאמרו מה שהוא לומר ויש תלמידיו. – ישראל 9בני

למסור מקפיד שהי' היינו עמו", ש"נימוקו יוסי, רבי של בשבחו
והוא אתם. שלמד וענין ענין כל של ונימוקו טעמו לתלמידיו
ידיעת בלי גם (שהרי אצלם יתקבל שהענין בכדי לא כן עשה
זה ידי שעל משום אלא הענין), את מקבלים היו הדבר טעם
והשגה הבנה שענינה תורה, של כבודה אצלם והגדיל .10הוסיף

úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìk̈©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦

" הדיוק א. במשנתנו: "עלגופוהשאלות הדיוק ב. מכובד".
".הבריות

והביאור:

אומות כלפי גם תורה של כבודה על בגאון שומר כשאדם
בעניני11העולם קשיים הגוים לו יגרמו מכך שכתוצאה יתכן ,

בעלמא" "בריות אודות כשמדובר גם ומה בזה. וכיוצא ,12פרנסה

בענינים העוסקים צורה אנשי לסבול יכולים אינם שבטבעם
לגבי ואילו הגוף, עניני לגבי רק קיים זה חשש אולם רוחניים.

ממש ממעל אלקה חלק שהיא הנשמה, שאין13עניני כשם הרי ,

אחד לאף אין כן כמו ח"ו, הקב"ה על שליטה של אפשרות
יהודית. נשמה על שליטה

הת את מכבד יהודי שכאשר מחדש גופווהתנא גם ורה,
שכאשר במוחש, שרואים וכפי הבריות. על (אפילו) מכובד
על מוותר ואינו לתורה הקשור בכל בתוקף עומד יהודי
מצד גם והערצה כבוד של ליחס זוכה הוא עקרונותיו,

.14ה"בריות"

רפ"ב.1. רמ"ד. סי' יו"ד

ד.2. פס"ח, ב"ר

ה"י.3. פ"ח מלכים הלכות רמב"ם ראה

מה4. . . ישראל את מונין העולם אומות חקת: ר"פ רש"י ראה

בה. יש טעם

ומשובחת.5. נאה תורתכון לו אמרה שם: במדרש הסיפור וכסיום

פמ"ט.6. תניא

פל"ב.7. תניא ראה

הט"ו.8. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות ראה

א.9. סז, גיטין

השומעים10. רשימת פי על – תשל"ח קרח פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.

הקודם.11. ביאור ראה

פל"ב.12. תניא ראה

רפ"ב.13. תניא

בלבד.14. השומעים רשימת פי על – תשד"מ אייר כ"ה משיחת

iyily ,ipy ,oey`x - ek - izewga zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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ÌzÚa ÌÎÈÓL‚ Èz˙�Â . . eÎÏz È˙BwÁa Ì‡(גֿד (כו, ƒ¿À«≈≈¿»«ƒƒ¿≈∆¿ƒ»

לבאר, ויׁש הרּוחני. הּׂשכר הּוא העּקר הרי הּׁשאלה, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָידּועה

להפריד נּתן ׁשּלא ּכׁשם חקיקה. מּלׁשֹון ּגם הּוא "ּבחּקֹותי" ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּדהּנה

צריכה הּתֹורה כן ּכמֹו עצמּה, האבן ּובין ּבאבן החקּוקה אֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבין

ּבכל ולחּדר האדם עם להתמּזג צריכה היא ּבּלב, חקּוקה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹלהיֹות

את ּגם מּקיפּה ׁשהׁשּפעתּה ּבכ ּבּטּוי לידי ּבא זה ודבר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמהּותֹו.

ּגׁשמי. ׂשכר לֹו ּומביאה הּגׁשמּיים ְְְִִִִַַַַָָָָחּייו
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הֹופ עצמֹו ׁשהּמּזיק והינּו יּזיקּו", ׁשּלא "מׁשּביתן אמרּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹרז"ל

הּלחם ׁשּׁשּתי הּׁשבּועֹות, ּבחג מצינּו וכן 'אתהּפכא'. ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלטֹוב,

ׁשּנמצא מי ׁשּכן, אסּור. החמץ ׁשּבפסח אף חמץ, להיֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָחּיבים

הגּבהה ה'חמץ', את להרחיק חּיב מצרים' 'יציאת ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשלב

ספירת ּבעת הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּברּור לאחר א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַוהתנּׂשאּות;

ּבדרכי לּבֹו "וּיגּבּה ּבבחינת למצוה, עצמֹו ה'חמץ' הֹופ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהעמר

ה'".
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לבאר, ויׁש הרּוחני. הּׂשכר הּוא העּקר הרי הּׁשאלה, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָידּועה

להפריד נּתן ׁשּלא ּכׁשם חקיקה. מּלׁשֹון ּגם הּוא "ּבחּקֹותי" ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּדהּנה

צריכה הּתֹורה כן ּכמֹו עצמּה, האבן ּובין ּבאבן החקּוקה אֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבין

ּבכל ולחּדר האדם עם להתמּזג צריכה היא ּבּלב, חקּוקה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹלהיֹות

את ּגם מּקיפּה ׁשהׁשּפעתּה ּבכ ּבּטּוי לידי ּבא זה ודבר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמהּותֹו.

ּגׁשמי. ׂשכר לֹו ּומביאה הּגׁשמּיים ְְְִִִִַַַַָָָָחּייו
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ı¯‡‰ ÔÓ ‰Ú¯ ‰iÁ ÈzaL‰Â(ו (כו, ¿ƒ¿«ƒ«»»»ƒ»»∆

הֹופ עצמֹו ׁשהּמּזיק והינּו יּזיקּו", ׁשּלא "מׁשּביתן אמרּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹרז"ל

הּלחם ׁשּׁשּתי הּׁשבּועֹות, ּבחג מצינּו וכן 'אתהּפכא'. ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלטֹוב,

ׁשּנמצא מי ׁשּכן, אסּור. החמץ ׁשּבפסח אף חמץ, להיֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָחּיבים

הגּבהה ה'חמץ', את להרחיק חּיב מצרים' 'יציאת ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשלב

ספירת ּבעת הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּברּור לאחר א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַוהתנּׂשאּות;

ּבדרכי לּבֹו "וּיגּבּה ּבבחינת למצוה, עצמֹו ה'חמץ' הֹופ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהעמר

ה'".
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:äLçpk íëöøà-úàå ìæøakëíëçk ÷éøì íúå ©©§¤½§¤©§§¤−©§ª¨«§©¬¨¦−«Ÿ£¤®

ïzú-àìåïzé àì õøàä õrå dìeáé-úà íëöøà §«Ÿ¦¥³©§§¤Æ¤§½̈§¥´¨½̈¤¬Ÿ¦¥−
:Béøtàëì eáàú àìå éø÷ énr eëìz-íàåéì rîL ¦§«§¦¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®

:íëéúàhçk òáL äkî íëéìr ézôñéå§¨«©§¦³£¥¤Æ©½̈¤−©§©«Ÿ¥¤«
áëíëúà äìkLå äãOä úiç-úà íëá ézçìLäå§¦§©§¦̧¨¤¹¤©©³©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½

úà äèérîäå íëzîäa-úà äúéøëäåenLðå íë §¦§¦¸¨Æ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−
:íëéëøcâëízëìäå éì eøñeú àì älàa-íàå ©§¥¤«§¦̧§¥½¤¬Ÿ¦¨«§−¦®©«£©§¤¬
:éø÷ énrãëíënr éðà-óà ézëìäåéúékäå éø÷a ¦¦−¤«¦§¨«©§¦¯©£¦²¦¨¤−§¤®¦§¦¥¦³

:íëéúàhç-ìr òáL éðà-íb íëúàäëéúàáäå ¤§¤Æ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«§¥«¥¦̧
íëéør-ìà ízôñàðå úéøa-í÷ð úî÷ð áøç íëéìr£¥¤¹¤À¤Ÿ¤̧¤Æ§©§¦½§¤«¡©§¤−¤¨«¥¤®

:áéBà-ãéa ízzðå íëëBúa øáã ézçlLååëéøáLa §¦©³§¦¤¸¤Æ§´§¤½§¦©¤−§©¥«§¦§¦´
øepúa íëîçì íéLð øNr eôàå íçì-ähî íëì̈¤»©¥¤ ¼¤¼§Â¨Â¤´¤¨¦³©§§¤Æ§©´
àìå ízìëàå ì÷Lna íëîçì eáéLäå ãçà¤½̈§¥¦¬©§§¤−©¦§®̈©«£©§¤−§¬Ÿ

:eòaNúñæëízëìäå éì eòîLú àì úàæa-íàå ¦§¨«§¦̧§½Ÿ¬Ÿ¦§§−¦®©«£©§¤¬
:éø÷a énrçëézøqéå éø÷-úîça íënr ézëìäå ¦¦−§¤«¦§¨«©§¦¬¦¨¤−©«£©¤®¦§¦©§¦³

:íëéúàhç-ìr òáL éðà-óà íëúàèëízìëàå ¤§¤Æ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«©«£©§¤−
:eìëàz íëéúða øNáe íëéða øNaìézãîLäå §©´§¥¤®§©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«§¦§©§¦º

-úà ézúðå íëéðnç-úà ézøëäå íëéúîa-úà¤¨«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤©¨´¥¤½§¨«©¦Æ¤
:íëúà éLôð äìrâå íëéìelb éøât-ìr íëéøât¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬©§¦−¤§¤«

àì-úà éúBnLäå äaøç íëéør-úà ézúðå§¨«©¦³¤¨«¥¤Æ¨§½̈©«£¦¦−¤
:íëççéð çéøa çéøà àìå íëéLc÷îáìéúnLäå ¦§§¥¤®§´Ÿ¨¦½©§¥−©¦«Ÿ£¤«©«£¦Ÿ¦¬

:da íéáLiä íëéáéà äéìr eîîLå õøàä-úà éðà£¦−¤¨¨®¤§¨«§³¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½©«§¦−¨«
âìáøç íëéøçà éú÷éøäå íéBbá äøæà íëúàå§¤§¤Æ¡¨¤´©¦½©«£¦«Ÿ¦¬©«£¥¤−®̈¤

äîîL íëöøà äúéäåeéäé íëéørå:äaøçãìæà §¨«§¨³©§§¤Æ§¨½̈§¨«¥¤−¦«§¬¨§¨«¨Á
ízàå änMä éîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´¨©½̈§©¤−
-úà úöøäå õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤§¦§−̈¤



iyingקפו ,iriax - fk - izewga - xeaiva d`ixwl yneg

:äéúúaLäì-àì øLà úà úaLz änMä éîé-ìk ©§Ÿ¤«¨¨§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ¥´£¤¯Ÿ
:äéìr íëzáLa íëéúúaLa äúáLåìíéøàLpäå ¨«§¨²§©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬¨¤«¨§©¦§¨¦´

íëaóãøå íäéáéà úöøàa íááìa Cøî éúàáäå ¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§¨©´
ïéàå eìôðå áøç-úñðî eñðå ócð äìr ìB÷ íúàŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯§ª«©¤²¤§¨«§−§¥¬

:óãøæìïéà óãøå áøç-éðtîk åéçàa-Léà eìLëå Ÿ¥«§¨«§¯¦«§¨¦²§¦§¥¤−¤§Ÿ¥´®̈¦
:íëéáéà éðôì äîe÷z íëì äéäú-àìåçìízãáàå §Ÿ¦«§¤³¨¤Æ§½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«©«£©§¤−
:íëéáéà õøà íëúà äìëàå íéBbaèìíéøàLpäå ©¦®§¨«§¨´¤§¤½¤−¤«Ÿ§¥¤«§©¦§¨¦´

úðåra óàå íëéáéà úöøàa íðåra ewné íëä¤À¦©̧Æ©«£Ÿ½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§©²©«£Ÿ¬Ÿ
:ewné ízà íúáàîïår-úàå íðår-úà ecåúäå £Ÿ−̈¦¨¬¦¨«§¦§©³¤£Ÿ¨Æ§¤£´Ÿ

eëìä-øLà óàå éá-eìrî øLà íìrîa íúáà£Ÿ½̈§©«£−̈£¤´¨«£¦®§©¾£¤¨«§¬
:éø÷a énràîéúàáäå éø÷a ínr Cìà éðà-óà ¦¦−§¤«¦©£¦º¥¥³¦¨Æ§¤½¦§¥«¥¦´

æà-Bà íäéáéà õøàa íúàìørä íááì òðké Ÿ½̈§¤−¤«Ÿ§¥¤®¨´¦¨©À§¨¨Æ¤«¨¥½
:íðår-úà eöøé æàåáîáB÷ré éúéøa-úà ézøëæå §−̈¦§¬¤£Ÿ¨«§¨«©§¦−¤§¦¦´©«£®

íäøáà éúéøa-úà óàå ÷çöé éúéøa-úà óàå§©Á¤§¦¦̧¦§¹̈§©̧¤§¦¦¯©§¨¨²
øàäå økæà:økæà õâîõøúå íäî áærz õøàäå ¤§−Ÿ§¨¨¬¤¤§«Ÿ§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧¥¤¹§¦´¤

íðår-úà eöøé íäå íäî änLäa äéúúaL-úà¤©§Ÿ¤À¨¨§©¨Æ¥¤½§¥−¦§´¤£Ÿ¨®
äìrb éúwç-úàå eñàî éètLîa ïréáe ïré©´©§©½©§¦§¨©´¨½̈§¤ªŸ©−¨«£¨¬

:íLôðãîíäéáéà õøàa íúBéäa úàæ-íb óàå ©§¨«§©©ÂŸ¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À
éúéøa øôäì íúlëì íézìrâ-àìå íézñàî-àì«Ÿ§©§¦³§«Ÿ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−
:íäéäìà ýåýé éðà ék ízà¦¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

äî-éúàöBä øLà íéðLàø úéøa íäì ézøëæå§¨«©§¦¬¨¤−§¦´¦«Ÿ¦®£¤´¥«¦
íäì úBéäì íéBbä éðérì íéøöî õøàî íúàŸ¨Á¥¤̧¤¦§©¹¦§¥¥´©¦À¦«§¬¨¤²

:ýåýé éðà íéýìûìåîíéètLnäå íéwçä älà ¥«Ÿ¦−£¦¬§Ÿ̈«Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»
ìàøNé éða ïéáe Bðéa ýåýé ïúð øLà úøBzäå§©Ÿ¼£¤Æ¨©´§Ÿ̈½¥¾¥−§¥´¦§¨¥®

:äLî-ãéa éðéñ øäaô §©¬¦©−§©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(314 עמ' כה מנחם (תורת

˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â(יג (כו, »≈∆¿∆¿ƒ

ּבקֹומה המהּל" הרי וקׁשה, זקּופה". "ּבקֹומה רׁש"י: ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּפרׁש

'קֹומה ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש ׁשכינה". רגלי ּדֹוחק ּכאּלּו . . ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָזקּופה

ּכלל, לעצמֹו מציאּות אינֹו האדם מחלט: מּבּטּול ׁשּבאה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֻזקּופה'

הגּבהת היא הגּבהתֹו וגם אלקּות ׁשל המציאּות היא מציאּותֹו ְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָֹּכל

היא מציאּותֹו ׁשּכל מּכיון :"מל מל "עבד ּדר ועל ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹהאלקּות.

ׁשּיגּדל ּוככל עצמֹו, הּמלך מציאּות הּוא נעׂשה הּמלך, עבד ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהיֹותֹו

הּוא. אף מתּגּדל ְִֵֶֶַַַהּמלך

éòéáøæëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
àìôé ék Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦¾¦¬©§¦−

:ýåýéì úLôð Ekøra øãðâøëfä Ekør äéäå ¤®¤§¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«§¨¨³¤§§Æ©¨½̈
äéäå äðL íéML-ïa ãrå äðL íéøNr ïaî¦¤Æ¤§¦´¨½̈§©−¤¦¦´¨¨®§¨¨´
:Lãwä ì÷La óñk ì÷L íéMîç Ekør¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

ãìL Ekør äéäå àåä äá÷ð-íàå:ì÷L íéL §¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬¨«¤
ääðL íéøNr-ïa ãrå íéðL Lîç-ïaî íàå§¦̧¦¤¨¥¹¨¦À§©Æ¤¤§¦´¨½̈

fä Ekør äéäåøëúøNr äá÷pìå íéì÷L íéøNr §¨¨¯¤§§²©¨−̈¤§¦´§¨¦®§©§¥−̈£¤¬¤
:íéì÷Låäéäå íéðL Lîç-ïa ãrå Lãç-ïaî íàå §¨¦«§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ¤¨¥´¨¦½§¨¨³

Ekør äá÷pìå óñk íéì÷L äMîç øëfä Ekør¤§§Æ©¨½̈£¦¨¬§¨¦−®̈¤§©§¥¨´¤§§½
ìL:óñk íéì÷L úLæäðL íéML-ïaî íàå §¬¤§¨¦−¨«¤§Â¦Â¦¤¦¦̧¨¨³

ì÷L øNr äMîç Ekør äéäå øëæ-íà äìrîå̈©̧§¨Æ¦¨½̈§¨¨´¤§§½£¦¨¬¨−̈¨®¤
:íéì÷L äøNr äá÷pìåçEkørî àeä Cî-íàå §©§¥−̈£¨¨¬§¨¦«§¦¨¬Æ¥«¤§¤½

éøräå ïäkä éðôì Bãéîräåét-ìr ïäkä Búà C §¤«¡¦Æ¦§¥´©Ÿ¥½§¤«¡¦¬Ÿ−©Ÿ¥®©¦À
:ïäkä epëéøré øãpä ãé âéOz øLàñè-íàå £¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½©«£¦¤−©Ÿ¥«§¦̧

øLà ìk ýåýéì ïaø÷ äpnî eáéø÷é øLà äîäa§¥½̈£¤̧©§¦¯¦¤²¨¨§−̈©«Ÿ̈®ŸÁ£¤̧
:Lãw-äéäé ýåýéì epnî ïzéé-àìå epôéìçé àì ¦¥¬¦¤²©«Ÿ̈−¦«§¤«Ÿ¤´Ÿ©«£¦¤½§«Ÿ

øéîé øîä-íàå áBèa òø-Bà òøa áBè Búà øéîé̈¦¬Ÿ²¬§−̈©´§®§¦¨¥̧¨¦³
:Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå äîäáa äîäa§¥¨Æ¦§¥½̈§¨«¨¬§«¨−¦«§¤«Ÿ¤

àéäpnî eáéø÷é-àì øLà äàîè äîäa-ìk íàå§¦Æ¨§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¯¦¤²¨
:ïäkä éðôì äîäaä-úà ãéîräå ýåýéì ïaø÷̈§−̈©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«

áééøräåEkørk òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´®̈§¤§§¬
:äéäé ïk ïäkäâéBúLéîç óñéå äpìàâé ìàb-íàå ©Ÿ¥−¥¬¦«§¤«§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬£¦«¦−

:Ekør-ìrãéýåýéì Lã÷ Búéa-úà Lc÷é-ék Léàå ©¤§¤«§¦À¦«©§¦¸¤¥¬¸Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½
éøré øLàk òø ïéáe áBè ïéa ïäkä BëéøräåBúà C §¤«¡¦Æ©Ÿ¥½¥¬−¥¬¨®©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²

:íe÷é ïk ïäkäåèBúéa-úà ìàâé Léc÷nä-íàå ©Ÿ¥−¥¬¨«§¦©Æ©§¦½¦§©−¤¥®
:Bì äéäå åéìr Ekør-óñk úéLéîç óñéå§Â¨©Â£¦¦¯¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr fk zegiy ihewl)

Ì˙lÎÏ ÌÈzÏÚ‚ ‡ÏÂ ÌÈzÒ‡Ó ‡Ï(מד (כו, …¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿«…»

ׁשל לׁשּוק הּנמׁשל ּבגלּות, נמצאים יׂשראל ׁשּבני מבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבּזהר

הּוא ה' ּבעיני ואדרּבה, ּבהם, מֹואס אינֹו הּקּב"ה אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּורסקי,

(ּוכמֹו ּכּלה לׁשֹון - לכּלתם מּצד מאסּתים לא ּבׂשמים: ׁשל ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹּכׁשּוק

ׁשל ּכׁשּוק הּוא ׁשּבעיניו ּבּורסקי, ׁשל ּבׁשּוק ּדרה ׁשאהּובתֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָאדם

אינֹו יהּודי אֹומר: הוי אּלא'‡ÏÎB'ּבׂשמים). זה ואין מהּגלּות, ְְֱִִִֵֵָ≈ְֵֵֶֶַָָ

ניחֹוח', ל'ריח הֹופ עצמֹו זה וריח מּבחּוץ; אֹותֹו מּקיף רע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַׁשריח

!החׁש מן האֹור יתרֹון ְְִִִִֶַַָֹּבבחינת

éùéîçæèäåäéì Léà Léc÷é Búfçà äãOî | íàå§¦´¦§¥´£ª¨À©§¦¬¦Æ©«Ÿ̈½
äéäåíéMîça íéøòN øîç òøæ Bòøæ éôì Ekør §¨¨¬¤§§−§¦´©§®¤µ©´Ÿ¤§Ÿ¦½©«£¦¦−

iriay ,iyy - fk - izewga - xeaiva d`ixwl yneg

:óñk ì÷LæéeäãN Léc÷é ìáiä úðMî-íà ¤¬¤¨«¤¦¦§©¬©Ÿ¥−©§¦´¨¥®
:íe÷é EkørkçéeäãN Léc÷é ìáiä øçà-íàå §¤§§−¨«§¦©©´©Ÿ¥»©§¦´¨¥¼¼

úøúBpä íéðMä ét-ìr óñkä-úà ïäkä Bì-áMçå§¦©¸©Ÿ¥¹¤©¤À¤©¦³©¨¦Æ©´¨½Ÿ
:Ekørî òøâðå ìáiä úðL ãrèéìàâé ìàb-íàå ©−§©´©Ÿ¥®§¦§©−¥«¤§¤«§¦¨³Ÿ¦§©Æ

-óñk úéLîç óñéå Búà Léc÷nä äãOä-úà¤©¨¤½©©§¦−Ÿ®Â§¨©Â£¦¦¯¤«¤
:Bì í÷å åéìr EkørëäãOä-úà ìàâé àì-íàå ¤§§²¨−̈§¨¬«§¦³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½
äãOä-úà øëî-íàå:ãBr ìàbé-àì øçà Léàì §¦¨©¬¤©¨¤−§¦´©¥®«Ÿ¦¨¥−«

àëäãNk äåäéì Lã÷ ìáiá Búàöa äãOä äéäå§¨¨̧©¨¤¹§¥´©Ÿ¥À²Ÿ¤©«Ÿ̈−¦§¥´
:Búfçà äéäz ïäkì íøçä©¥®¤©Ÿ¥−¦«§¤¬£ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr ak zegiy ihewl)

ÔÈÎ¯Ú ˙L¯t»»«¬»ƒ

ּבמּסכת קׁשיא הכין צעיר, אבר היה מּפאריטׁש הּלל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּכׁשרּבי

לחדר הרּבי נכנס ּכאׁשר הּזקן. אדמֹו"ר את לׁשאלּה ּכדי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָערכין

ּבערכין, קׁשיא לאבר יׁש "ּכאׁשר אמר: הּלל, רּבי התחּבא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשּבֹו

ׁשל העּקרית מעלתֹו והּנה, עצמֹו". את להערי ּתחּלה צרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא

מי – ואכן 'מׂשּכיל'. היֹותֹו לא 'עֹובד', היֹותֹו היתה הּלל ְְְֱֱִִִִֵֵֵַַָָָֹרּבי

אּלא הׂשּכלה איננּה העבֹודה ׁשעּקר מבין עצמֹו את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמערי

ה'. עֹובד להיֹות על, ְִֵַַָֹקּבלת

éùùáëBúfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãN-úà íàå§¦Æ¤§¥´¦§¨½£¤¾−Ÿ¦§¥´£ª¨®
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קדּׁשה ׁשל לכחֹות האדם זֹוכה ּתחּלה ה': ּבעבֹודת ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּסדר

ּבכחֹות קֹונֹו את לעבד ּביכלּתֹו אּלּו ּכחֹות ּובאמצעּות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמּלמעלה,

ְַעצמֹו.
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‡e‰ ‰È‰Â ep¯ÈÓÈ ¯Ó‰.ׁשבט חדׁש ׁשל הוי' ׁשם צרּוף הּוא »≈¿ƒ∆¿»»ְֲֵֵֶֶָָָֹ

ויׁש להמיר. ׁשּיׁש מׁשמע זה ּומּצרּוף להמיר, אסּור הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוקׁשה,

Yלֹומר: ep¯ÈÓÈ ¯Ó‰ּבסּכנה הּׁשרּוי אחר יהּודי רֹואה ּכׁשּיהּודי ַ»≈¿ƒ∆ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ל'המירֹו' ׁשּבּׁשמים, לאביו ּולקרבֹו אליו לצאת עליו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָרּוחנית,

לקדׁש. ‰e‡מחֹול ‰È‰Âמבטח ּתֹורה, ּפי על זאת עֹוׂשה ּכאׁשר – ְֵֶֹ¿»»ְֲִֶֶַַָָֹֻ

נזק. ּכל לֹו יּגרם ולא ּבדרּגתֹו ׁשּיּׁשאר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלֹו

.ïîéñ à"æò ,íé÷åñô ç"ò

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
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לקדׁש. ‰e‡מחֹול ‰È‰Âמבטח ּתֹורה, ּפי על זאת עֹוׂשה ּכאׁשר – ְֵֶֹ¿»»ְֲִֶֶַַָָֹֻ

נזק. ּכל לֹו יּגרם ולא ּבדרּגתֹו ׁשּיּׁשאר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלֹו
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קפח
daegy ,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

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ìå íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì éúå÷çá úøèôäæè ÷øô äéîøéá

æèèééìà äøö íBéa éñeðîe éfrîe éfr ýåýéø÷L-Cà eøîàiå õøà-éñôàî eàáé íéBb E §Ÿ̈ºª¦¯¨«ª¦²§¦−§´¨¨®¥¤À¦³¨¸ŸÆ¥«©§¥½̈¤§«Ÿ§À©¤̧¤Æ
:ìérBî ía-ïéàå ìáä eðéúBáà eìçðë:íéýìû àì änäå íéýìû íãà Bl-äNréäàëïëì ¨«£´£¥½¤−¤§¥«¨¬¦«£©«£¤¬¨−̈¡Ÿ¦®§¥−¨¬Ÿ¡Ÿ¦«¨¥Æ

:ýåýé éîL-ék eòãéå éúøeáb-úàå éãé-úà íréãBà úàfä írta íréãBî éððäæéàúàhç ¦«§¦´«¦½̈©©´©©½Ÿ«¦¥¬¤¨¦−§¤§«¨¦®§¨«§−¦«§¦¬§Ÿ̈«©©´
:íëéúBçaæî úBðø÷ìe íaì çeì-ìr äLeøç øéîL ïøtöa ìæøa èra äáeúk äãeäé§À̈§¨²§¥¬©§¤−§¦´Ÿ¤¨¦®£¨Æ©´©¦½̈§©§−¦§§«¥¤«

á:úBäábä úBòáb ìr ïðrø õr-ìr íäéøLàå íúBçaæî íäéða økækâEìéç äãOa éøøä ¦§³Ÿ§¥¤Æ¦§§½̈©«£¥«¥¤−©¥´©£®̈©−§¨¬©§Ÿ«£¨¦Æ©¨¤½¥«§¬
éúBøöà-ìëéúîa ïzà æáì Eéìeáb-ìëa úàhça E:EãøLà Eúìçpî Eáe äzèîLå ¨«Ÿ§¤−¨©´¤¥®¨«Ÿ¤¾§©¨−§¨§¤«§¨«©§À̈§Æ¦©«£¨«§Æ£¤´

ézãáräå Cì ézúðéáéà-úà EíìBò-ãr étàa ízçã÷ Là-ék zrãé-àì øLà õøàa E ¨©´¦½̈§©«£©§¦̧Æ¤´Ÿ§¤½¨−̈¤£¤´«Ÿ¨¨®§¨¦¥²§©§¤¬§©¦−©¨¬
:ã÷ezäøeñé ýåýé-ïîe Bòøæ øNa íNå íãàa çèáé øLà øábä øeøà ýåýé øîà | äk ¨«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¨³©¤̧¤Æ£¤´¦§©´¨«¨½̈§¨¬¨−̈§Ÿ®¦§Ÿ̈−¨¬
:Baìåäçìî õøà øaãna íéøøç ïëLå áBè àBáé-ék äàøé àìå äáøra ørørk äéäå ¦«§¨¨Æ§©§¨´¨«£¨½̈§¬Ÿ¦§¤−¦«¨´®§¨©³£¥¦Æ©¦§½̈¤¬¤§¥−̈

:áLú àìåæ:Bçèáî ýåýé äéäå ýåýéa çèáé øLà øábä CeøaçìeúL | õrk äéäå §¬Ÿ¥¥«¨´©¤½¤£¤¬¦§©−©«Ÿ̈®§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¨«§¨º̈§¥´¨´
úøva úðLáe ïðrø eäìr äéäå íç àáé-ék äàøé àìå åéLøL çlLé ìáeé-ìrå íéî-ìr©©À¦§©©Æ§©©´¨«¨½̈§³Ÿ¦§¤Æ¦«¨´Ÿ½Ÿ§¨¨¬¨¥−©«£®̈¦§©³©¸Ÿ¤Æ
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:eðLc÷îâééáær-ìk ýåýé ìàøNé äå÷îøB÷î eáær ék eáúké õøàa éøeñå eLáé E ¦§¨¥«¦§¥³¦§¨¥Æ§Ÿ̈½¨«Ÿ§¤−¥®Ÿ§©Æ¨¨´¤¦¨¥½¦¬¨«§²§¬
:ýåýé-úà íéiç-íéîãé:äzà éúläú ék ärLeàå éðréLBä àôøàå ýåýé éðàôø ©«¦©¦−¤§Ÿ̈«§¨¥³¦§Ÿ̈Æ§¥´¨¥½«¦¥−¦§¦¨¥®¨¦¬§¦¨¦−¨«¨
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éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

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©¨§¨§©¥©©¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc zegpn(iyiy meil)

dyy lg m` jkitle ,oqipa xyr dyy lila epnfa `weec exvewl yi
exvewl jixv `l` ,iyiy meia xevwl dpwz oi` zaya oqipa xyr
df oiprl s` ezeevnk exvewl jixvy jkn cenll yi `linne ,zaya

.meia `le `weec dlila exvewl yiy
xaeq oerny iaxa xfrl` iaxy x`azpy dn lr dywn `xnbd

:iax lr wleg jkitle eia` zhiykïBòîL éaøc déãéîìz åàì éaøå§©¦¨©§¦¥§©¦¦§
àeä,oerny iax ly ecinlz epi` iax ike -àéðúäåepipy ixde - §¨©§¨

`ztqeza(g"id d"t oiaexir),éaø ìöà äøBz ïéãîì eðééäLk ,éaø øîà̈©©¦§¤¨¦§¥¦¨¥¤©¦
a ïBòîLenyy mewnBì ïéìòî eðééä ,òB÷zzayaïîLz` jeql ¦§§§©¨¦©£¦¤¤

,etebúéèðeìàå,[zabn-]étø÷ì âbîe ,ââì øöçîólecb mewn-] ©£§¦¥¨¥§¨¦¨§©§¥
,[dxic myl `ly zevign swendétøwîeétø÷ì óãò ,øçà ó ¦©§¥§©§¥©¥©

.Ba ïéöçBø eðàL ïééònì ïéòébî eðàL¤¨©¦¦©©§¨¤¨£¦
iax ly ecinlz didy ,oerny iax ly ecinlz did iaxy ,x`eane
dk`lny xaeqd `aiwr iax zhiya jlil el yi ok m`e ,`aiwr
cvik ,ok m`e ,zayd z` dgec dpi` zay axra dzeyrl xyt`y
`ede xg`n ixd ,zay dgec xnerd zxivwy xacd mrh z` yxti

exvewl xyt`y `vnp ,xyk ezeevnk `ly xvwpy xnerdy xaeq
.zayd mcew

iax :`xnbd zvxznïBòîL éaøc Cãéàk dì øáñenk xaeq `ed - ¨©¨§¦¨§©¦¦§
,oerny iax ly zxg` `xninàéðúc,`ztqeza epipy jky -øîà §©§¨¨©

äáéáç änk äàøe àa ,ïBòîL éaøziiyrdzòLa äåöî,dpnfa - ©¦¦§Ÿ§¥©¨£¦¨¦§¨§©§¨
íéøáàå íéáìç øè÷ä éøäLmeia eaxwedy zepaxw lyíéøLk ¤£¥¤§¥£¨¦§¥¨¦§¥¦

jyna mzeyrläìélä ìk,eixg`lyåok it lr s`äéä àìodkd ¨©©§¨§Ÿ¨¨
ïäì ïézîî,zay ly mitqene micinz zepaxw ly mixeni`l -ãò ©§¦¨¤©
CLçzL,o`kn gkene .zaya oxihwn did `l` ,zay i`ven cr - ¤¤§©

yi mewn lkn ,zay lelig `la devnd miiwl xyt`y ote`a s`y
z` dilr llgl jxvp ok ici lry s` ,dzrya dniiwl sicrdl
lr s`y ,ok oicd xnerd zxivw iabl s`y iax xaeq jkitle .zayd
miiwl xzei sicr mewn lkn ,zayd mcew xevwle micwdl ozipy it
z` llgl jk meyn jixvy s` ,oqipa xyr dyy lila dpnfa devnd
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המשך ביאור למסכת מנחות ליום שישי עמ' א



לוח זמנים לשבוע פרשת בחוקותי בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:425:388:358:349:089:0610:1710:1619:3319:3719:5820:0319:1620:14באר שבע  )ק(

5:385:348:338:319:059:0310:1610:1419:3519:3920:0120:0619:0920:17חיפה )ק( 

5:375:348:338:329:049:0310:1510:1419:3419:3820:0020:0418:5720:13ירושלים )ק( 

5:415:388:358:339:079:0610:1710:1619:3319:3819:5920:0419:1720:16תל אביב )ק(

5:115:048:288:248:598:5610:1710:1420:3120:3921:0621:1420:1921:33אוסטריה וינה )ק(

7:097:149:099:119:419:4310:3310:3417:2317:1917:5017:4617:0117:57אוסטרליה מלבורן )ח(

5:215:148:338:309:059:0210:2210:1920:2620:3320:5921:0720:1421:11אוקראינה אודסה )ק(

4:574:498:138:098:458:4110:0210:0020:1620:2420:5120:5920:0521:03אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:175:098:358:319:079:0310:2610:2320:4720:5621:2421:3320:3621:37אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:074:598:278:238:598:5510:1710:1520:4220:5021:1921:2820:3121:32אוקראינה קייב )ק(

4:474:408:027:598:348:319:519:4920:0420:1220:3820:4719:5220:51אוקראינה דונייצק )ק(

5:505:439:018:589:339:3010:4910:4620:5020:5721:2221:3020:3821:47איטליה מילאנו )ק(

5:595:598:338:339:039:0310:0510:0518:2118:2218:4318:4418:0418:48אקוואדור קיטו )ח(

7:387:429:399:4110:1210:1411:0411:0618:0217:5818:2818:2417:4018:36ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:408:4510:3810:4111:0811:1111:5912:0118:4218:3719:1119:0618:2019:10ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:515:468:528:509:259:2210:3810:3620:1520:2120:4420:5020:0220:54ארה״ב בולטימור )ק(

5:355:308:408:389:129:0910:2510:2420:1020:1620:4020:4619:5721:00ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(
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לוח זמנים לשבוע פרשת בחוקותי בערים שונות בעולם 
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)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:285:218:408:369:129:0910:2910:2620:3520:4221:0821:1720:2321:21מולדובה קישינב )ק(

6:546:529:419:4110:1110:1011:1911:1820:1220:1520:3620:3819:5620:42מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:357:419:259:299:5810:0110:4710:4917:1617:1117:4617:4016:5317:44ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:095:068:028:008:328:319:429:4118:5218:5519:1719:2018:3719:24נפאל קטמנדו )ח(

6:536:539:229:239:559:5510:5710:5719:0919:0919:3119:3118:5119:35סינגפור סינגפור )ח(

4:374:288:027:578:338:289:539:5020:2820:3821:0721:1820:1821:22פולין ורשא )ק(

6:156:178:358:369:089:0910:0710:0717:5317:5218:1618:1517:3518:19פרו לימה )ח(

6:065:599:189:159:499:4611:0511:0321:0921:1621:4121:4920:5722:06צרפת ליאון )ק(

6:055:589:239:199:549:5111:1211:1021:2921:3722:0522:1321:1822:33צרפת פריז )ק(

5:355:358:128:128:428:429:469:4618:1018:1118:3218:3317:5318:37קולומביה בוגוטה )ח(

5:495:438:588:559:299:2610:4410:4220:4020:4621:1121:1820:2721:33קנדה טורונטו )ק(

5:205:148:328:299:039:0010:1910:1720:2220:2820:5421:0220:0921:19קנדה מונטריאול )ק(

5:415:378:368:349:109:0810:2010:1919:4219:4720:0920:1419:2820:18קפריסין לרנקה )ק(

5:135:028:478:429:189:1210:4010:3721:4021:5122:2522:3821:3123:07רוסיה מוסקבה )ק(

5:435:368:568:539:289:2510:4510:4320:5321:0021:2621:3420:4121:38רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

5:445:379:008:579:319:2810:4810:4621:0021:0821:3421:4320:4922:00שוייץ ציריך )ק(

5:495:488:278:279:008:5910:0410:0418:4018:4119:0219:0418:2319:08תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל רביעי י"ד אייר
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