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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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



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

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

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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
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Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
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ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
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ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
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íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤
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ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
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ה

g"k ,miavp zyxt zay .c"qa
g"kyz'd ,lel`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Èk לא הּיֹום מצּוך אנכי אׁשר הּזאת הּמצוה ƒַ ִ ְ ָ ַ ֲֹ ֶ ָ ִֹ ְ ַ ְ ָ ַ ֹ

לא  היא, רחקה ולא מּמך היא ֹ ִ ָֹ ְֹ ְ ָ ְ ִ ִ ֵ ְ ִנפלאת

ּכי  גֹו', היא לּים מעבר ולא גֹו' היא  ִ ִ ָ ַ ֶ ֵ ֵֹ ְ ִ ִ ַ ָ ַּבּׁשמים

לעׂשתֹו ּובלבבך ּבפיך מאד הּדבר אליך .1קרֹוב ָ ֵ ֶ ָ ַ ָ ָ ְ ְֹ ִ ָ ִ ְ ָ ְ ָ ַ ֲ ֹ

ולא  מּמך היא נפלאת לא אֹומרֹו להבין ֹ ְ ָ ְ ִ ִ ֵ ְ ִֹ ְ ִ ָ ְ ְ ִ ָ ְוצריך

ׁשּמּצד־ היא הּכתּוב ׁשּמׁשמעּות היא,  ַ ִ ֶ ִ ָ ַ ָ ְ ַ ֶ ִ ָֹ ְרחקה

נפלאת  לא מּמך ורק ּורחקה, נפלאת היא  ֵ ְ ִֹ ָ ְ ִ ַ ְ ָֹ ְ ֵ ְ ִ ִ ָ ְ ַעצמּה

ּגֹודל  מהּו להבין צריך ואם־ּכן היא, רחקה  ֶ ַ ִ ָ ְ ְ ִ ָ ֵ ִ ְ ִ ָֹ ְֹ ְולא

ׁשּמּצד־ הּזאת ׁשהּמצוה ׁשּפֹועל "מּמך",  ַ ִ ֶֹ ַ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ֶ ָ ְ ִ ַ ְ ִענין

נפלאת  "לא ּתהיה ּורחקה, נפלאת היא  ֵ ְ ִֹ ֶ ְ ִ ָֹ ְ ֵ ְ ִ ִ ָ ְ ַעצמּה

ּכי  הּכתּוב, סּיּום להבין צריך ּגם רחקה".  ִ ָ ַ ִ ִ ָ ְ ְ ִ ָ ַ ָֹ ְֹ ְולא

הּפרּוׁש לפי ּדבׁשלמא לעׂשתֹו, גֹו' אליך  ֵ ַ ִ ְ ָ ָ ְ ִ ְֹ ֲ ַ ָ ֶ ֵ ָקרֹוב

מּובן  "אּלא", מּלׁשֹון היא "ּכי" ּדתיבת  ָ ָ ֶ ְ ִ ִ ִ ַ ֵ ְ ָ ַהּפׁשּוט

ולא  מּמך היא נפלאת  ׁש"ּלא הּכתּובים, ֹ ְ ָ ְ ִ ִ ֵ ְ ִֹ ֶ ִ ְ ַ ְ ֵ ְ ֶהמׁשך

אבל  גֹו', הּדבר אליך קרֹוב אּלא היא",  ָ ֲ ָ ָ ַ ָ ֶ ֵ ָ ָ ֶ ִ ָֹ ְרחקה

טעם, נתינת ענין הּוא "ּכי" ׁשּתיבת הּפרּוׁש  ַ ַ ַ ִ ְ ַ ְ ִ ִ ַ ֵ ֶ ֵ ַ ִ ְלפי

אליך  ּד־קרֹוב טעם' ה'ּנתינת מהּו להבין  ָ ֶ ֵ ָ ְ ַ ַ ַ ִ ְ ַ ַ ִ ָ ְ ְ ִ ָצריך

מּמך  היא נפלאת "לא זה ׁשּמּׁשּום גֹו',  ָ ְ ִ ִ ֵ ְ ִֹ ֶ ִ ֶ ָ ָ ַהּדבר

היא". רחקה  ִ ָֹ ְֹ ְולא

ּב'לּקּוטי Ô·eÈÂב) הּזקן אדמּו"ר ּבאּור ּבהקּדם ¿»ְ ֶ ְ ֵ ֵ ַ ְ ַ ָ ֵ ְ ִ ֵ 

הּתֹורה'2ּתֹורה' ּוב'אֹור לאדמּו"ר 3, ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ 

הּׁשנה), ראׁש ּבערב הּולדּתֹו (ׁשּיֹום צדק'  ָ ָ ַֹ ֶ ֶ ְ ְ ַ ֶ ֶ ֶ ַ ֶ ַה'צמח

הּׁשנה  ראׁש הּוא "הּיֹום" ׁשּנאמר מקֹום ,4ׁשּבכל ֶ ְ ָ ָ ֶ ֶ ֱ ַ ַ ַֹ ָ ָ 

מעׂשיך" ּתחּלת הּיֹום "זה להבין 5ּכי צריך אך . ִ ֶ ַ ְ ִ ַ ַ ֲ ֶ ָ ַ ְ ָ ִ ְ ְ ָ ִ 

הרי הּטע  מעׂשיך", "ּתחּלת נקרא הּׁשנה ׁשראׁש ם ַ ַ ַ ֶ ַֹ ָ ָ ִ ְ ָ ְ ִ ַ ַ ֲ ֶ ָ ֲ ֵ 

ׁשהּוא  הראׁשֹון, אדם ּברֹוא יֹום הּוא הּׁשנה  ֶ ִ ָ ָ ָ ְ ָ ָ ַֹראׁש

נברא  ּבאלּול ּבכ"ה ּכי ּבראׁשית, למעׂשה ו'  ָ ְ ִ ֱ ֶ ְ ִ ִ ֵ ְ ֵ ֲ ַ ְיֹום

והּבאּור 6העֹולם  מעׂשיך". "ּתחּלת ּבׁשם הראׁשֹון אדם ּברֹוא יֹום נקרא ולּמה , ָ ָ ְ ָ ָ ִ ְ ָ ְ ָ ָ ָ ִ ְ ֵ ְ ִ ַ ַ ֲ ֶ ָ ְ ַ ֵ 
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יא־יד.1) ל, א.2)נצבים מב, ג. מא, תרנא.3)תבוא ע' ח"א שם.4)נ"ך וברמ"ז ב לב, זח"ב דר"ה 5)ראה מוסף תפילת

א). כז, רפכ"ט.6)(ר"ה ויק"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נצבים: פרשת השבוע, בפרשת נאמר

˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èk בהמשך להלן שיובא (כפי המצוות לכללות והכוונה ƒ«ƒ¿»«…
EnÓהמאמר) ‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ ופירש ¬∆»…ƒ¿«¿«…ƒ¿≈ƒƒ¿

ארי  התרגום] [ופירש יפלא' 'כי שנאמר כמו ממך, היא מכוסה "לא רש"י:

ותרד  פלאים' 'ותרד יתכסי,

בטמון" חבושה מכוסה, במטמוניות,

ÌÈÓMa ‡Ï ,‡È‰ ‰˜Á¯ ‡ÏÂ¿…¿…»ƒ…«»«ƒ
‡È‰ הייתה "שאילו רש"י: ופירש ƒ

אחריה  לעלות צריך היית בשמים,

לנו  יעלה מי לאמור גֹו' וללמדה"

אותה  וישמיענו לנו וייקחה השמימה

‰È‡ונעשנה  ÌiÏ ¯·ÚÓ ‡ÏÂ¿…≈≈∆«»ƒ
'B‚ הים עבר אל לנו יעבר מי לאמור

ונעשנה, אתה וישמענו לנו Èkƒוייקחה
EÈÏ‡ ·B¯˜ התורה" רש"י: ופירש »≈∆

ובעל־פה" בכתב לכם ««»‰c·¯ניתנה
B˙NÚÏ E··Ï·e EÈÙa „‡Ó1. ¿…¿ƒƒ¿»¿«¬…

B¯ÓB‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ כוונת מהי ¿»ƒ¿»ƒ¿
והמצוות  התורה על באומרו הכתוב

‡ÏÂ EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡Ï…ƒ¿≈ƒƒ¿¿…
˙eÚÓLnL ,‡È‰ ‰˜Á¿̄…»ƒ∆«¿»
dÓˆÚŒ„vnL ‡È‰ ·e˙k‰«»ƒ∆ƒ««¿»

התורה  מהותה ÏÙ‡˙מעצם ‡È‰ƒƒ¿≈
EnÓמכוסה  ˜¯Â ,‰˜Á¯e¿…»¿«ƒ¿

¯Á˜‰מהאדם  ‡ÏÂ ˙‡ÏÙ ‡Ï…ƒ¿≈¿…¿…»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔkŒÌ‡Â ,‡È‰ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ

,"EnÓ" ÔÈÚ Ï„Bb e‰Ó מהי «∆ƒ¿«ƒ¿
היינו  "ממך", של הגדולה החשיבות

‰f‡˙האדם  ‰Âˆn‰L ÏÚBtL∆≈∆«ƒ¿»«…
«¿»»dÓˆÚŒ„vnL∆ƒוהמצוות התורה 

‰È‰z ,‰˜Á¯e ˙‡ÏÙ ‡È‰ƒƒ¿≈¿…»ƒ¿∆
?"‰˜Á¯ ‡ÏÂ ˙‡ÏÙ ‡Ï"…ƒ¿≈¿…¿…»

‰ ÌeiÒ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb,·e˙k «»ƒ¿»ƒƒ«»
המצוות  וקיום התורה לימוד על האומר

,B˙NÚÏ 'B‚ EÈÏ‡ ·B¯˜ Èkƒ»≈∆«¬…
‡ÓÏL·c מובן הדבר להיות יכול ¿ƒ¿»»

‰ËeLtומתקבל  Le¯t‰ ÈÙÏ¿ƒ«≈«»
הפסוק  ‰È‡של "Èk" ˙·È˙c¿≈«ƒƒ

CLÓ‰ Ô·eÓ ,"‡l‡" ÔBLlÓƒ¿∆»»∆¿≈
,ÌÈ·e˙k‰ תחילת בין והקשר «¿ƒ

"כי" המילה אם כי והסיום, העניין

משמעה  אליך" קרוב "כי בפסוק

הוא  הפסוק פירוש הרי "אלא"

·B¯˜ ‡l‡ ,"‡È‰ ‰˜Á¯ ‡ÏÂ EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡l"L∆…ƒ¿≈ƒƒ¿¿…¿…»ƒ∆»»
,'B‚ ¯·c‰ EÈÏ‡ ענייני ומכוסים כלומר, רחוקים אינם והמצוות התורה ≈∆«»»

מאד  קרובים ÔÈÚאלא ‡e‰ "Èk" ˙·ÈzL Le¯t‰ ÈÙÏ Ï·‡¬»¿ƒ«≈∆≈«ƒƒ¿«
,ÌÚË ˙È˙ רחוקים אינם והמצוות התורה דברי מדוע וסיבה הסבר ¿ƒ«««

e‰Óומכוסים  ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«
EÈÏ‡ ·B¯˜c 'ÌÚË ˙È˙p'‰«¿ƒ«««¿»≈∆
‡Ï" ‰Ê ÌeMnL ,'B‚ ¯·c‰«»»∆ƒ∆…
‰˜Á¯ ‡ÏÂ EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙƒ¿≈ƒƒ¿¿…¿…»

"‡È‰ הכתוב דברי איך כלומר, ƒ
ש"קרוב  דבר הם והמצוות שהתורה

מהווים  לעשותו" ובלבבך בפיך אליך

לא  שהתורה לכך וסיבה טעם נימוק,

זה מכוסה  לכאורה (והרי רחוקה ולא

טעם  לא אך העובדות תיאור רק

והסבר)?

¯e‡a Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿∆¿≈≈
ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈¿ƒ≈

'‰¯Bz2'‰¯Bz‰ ¯B‡'·e ,3 »¿«»
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡Ï¿«¿«∆«∆∆

Bz„Ïe‰ ÌBiL)'צדק ה'צמח של ∆«¿
‰M‰ L‡¯ ·¯Úa בשנת ¿∆∆…«»»

Ó‡pL¯תקמ"ט  ÌB˜Ó ÏÎaL ,(∆¿»»∆∆¡«
¯‡Lבתורה  ‡e‰ "ÌBi‰"«…
‰M‰4˙lÁz ÌBi‰ ‰Ê" Èk , «»»ƒ∆«¿ƒ«

"EÈNÚÓ5 הוא השנה ראש והרי «¬∆
וכשם  הבריאה, התחילה שבו הזמן

מעשיך" תחילת היום "זה שבפסוק

כך  השנה, ראש הוא ש"היום" ברור

הכוונה  "היום" שנאמר במקום בכל

השנה. לראש ÔÈ·‰Ïהיא CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ
ÌÚh‰עצמו ‰M‰בזה L‡¯L «««∆…«»»

È¯‰ ,"EÈNÚÓ ˙lÁz" ‡¯˜ƒ¿»¿ƒ««¬∆¬≈
‡e‰ ‰M‰ L‡¯ רק‡B¯a ÌBÈ …«»»¿

'Â ÌBÈ ‡e‰L ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ∆
,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ השישי היום ¿«¬≈¿≈ƒ

לבריאה הראשון היום ולא Èkƒלבריאה
ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÏeÏ‡a ‰"Îa6, ¿∆¡ƒ¿»»»
Ì„‡ ‡B¯a ÌBÈ ‡¯˜ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿»¿»»

,ÔBL‡¯‰ למעשה השישי היום »ƒ
"lÁz˙בראשית, ÌLa¿≈¿ƒ«

?"EÈNÚÓ«¬∆
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g"kyz'dו ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

ּבעבֹודת  ּתלּוי הּנבראים ּכל ׁשל ׁשּקּיּומם  ַ ֲ ַ ָ ִ ָ ְ ִ ַ ָ ֶ ָ ִ ֶ ֶ ָּבזה,

ּבכל  ּפֹועל עבֹודתֹו על־ידי ׁשהאדם  ָ ְ ֵ ָ ֲ ֵ ְ ַ ָ ָ ָ ֶ ָ ָ ָהאדם,

הּׁשנה, ׁשּבראׁש ההכּתרה ּבענין ּוכמֹו  ָ ָ ַֹ ְ ֶ ָ ָ ְ ַ ַ ַ ְ ִ ְ ְ ִ ָ ְ ִ ַהּנבראים,

אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי ּבריאתֹו7ּכדאיתא ׁשּביֹום ִ ְ ִ ָ ְ ִ ְ ֵ ְ ַ ִ ֱ ִ ֶ ֶ ֶ ְ ְ ִ ָ 

"ּבֹואֹו הּנבראים לכל הראׁשֹון אדם  ִ ָ ְ ִ ַ ָ ְ ִ ָ ָ ָ ַ ָאמר

עֹוׂשנּו" הוי' לפני נברכה ונכרעה ,8נׁשּתחוה ִ ְ ַ ֲ ֶ ְ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ְ ָ ִ ְ ֵ ֲ ָ ָ ֵ 

עליהם  יכּתירּו הּנבראים ׁשּכל ּפעל  ֶ ֵ ֲ ִ ְ ַ ִ ָ ְ ִ ַ ָ ֶ ַ ָ ֶ ֵ ְ ַ ְועל־ידי־זה

הּנבראים  ּכל ׁשל ׁשּקּיּומם וכיון הּקּב"ה.  ִ ָ ְ ִ ַ ָ ֶ ָ ִ ֶ ָ ֵ ְ ָ ָ ַ ֶאת

אדם  ּברֹוא יֹום נקרא לכן האדם, ּבעבֹודת  ָ ָ ְ ָ ְ ִ ֵ ָ ָ ָ ָ ַ ֲ ַ ָּתלּוי

ּגּופא  הא אמנם, מעׂשיך". "ּתחּלת ּבׁשם  ָ ָ ָ ְ ָ ָ ֶ ֲ ַ ַ ִ ְ ֵ ְ ִ ָהראׁשֹון

ּבכל  לפעֹול האדם יכֹול איך להבין,  ָ ְ ְ ִ ָ ָ ָ ָ ְ ֵ ִ ָ ְ ְ ִ ָצריך

אין  ׁשּבּנבראים, הּמּובחר ׁשהּוא ּדאף  ֵ ִ ָ ְ ִ ַ ֶ ָ ְ ַ ֶ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ַהּנבראים,

אך  הּנבראים. ּבכל לפעֹול ׁשּיּוכל מסּפיק  ְ ַ ִ ָ ְ ִ ַ ָ ְ ְ ִ ַ ֶ ִ ְ ַ ֶזה

הענינים  מּכל ּכלּול הּוא ׁשהאדם הּוא,  ִ ָ ְ ִ ָ ָ ִ ָ ָ ָ ָ ֶ ָ ְ ִ ָהענין

ּביכלּתֹו ולכן (ּכדלקּמן), ּבּנבראים  ְ ָ ִ ֵ ָ ְ ָ ַ ְ ִ ְ ִ ָ ְ ִ ַ ָ ְ ֶ ֶׁשּיׁשנם

וליּתן  להמׁשיך הינּו, הּנבראים, ּבכל  ֵ ִ ְ ְ ִ ְ ַ ְ ְ ַ ִ ָ ְ ִ ַ ָ ְ ְ ִלפעֹול

ׁשּיׁש הענינים את זיי ) אין (אריינּבריינגען  ֵ ֶ ִ ָ ְ ִ ָ ֶ ֵ ִ ֶ ְ ֵ ְ ְ ִ ַ ַ ֶ ָּבהם

ּבֹו.

ּדהּנה e‡·e¯ג) ּבריאת 9הענין, ׁשּנׁשּתּנה ידּוע ≈ָ ִ ְ ָ ְ ִ ֵ ָ ַ ֶ ִ ְ ַ ָ ְ ִ ַ 

הּנבראים, ׁשאר ּכל מּבריאת  ִ ָ ְ ִ ַ ָ ְ ָ ַ ִ ְ ִ ָ ָ ָהאדם

אדם" "נעׂשה נאמר האדם ,10ׁשּבבריאת ֶ ִ ְ ִ ַ ָ ָ ָ ֶ ֱ ַ ַ ֲ ֶ ָ ָ 

ּכמֹו אדם", "יהי נאמר ולא רּבים, לׁשֹון  ְ ָ ָ ִ ְ ַ ֱ ֶֹ ְ ִ ַ ְ ֶ ֲ ַ"נעׂשה"

אֹור" "יהי הראׁשֹון ּבּיֹום ועל־ּדרך־זה 11ׁשּכתּוב , ֶ ָ ַ ָ ִ ְ ִ ְ ַ ֶ ֶ ְ ֶ 

ּבראׁשית  ימי ּבׁשׁשת ׁשּנבראּו הּנבראים  ִ ֵ ְ ֵ ְ ֶ ֵ ְ ְ ְ ִ ֶ ִ ָ ְ ִ ַ ָ ְ ִּבׁשאר

אדם ּברֹוא יֹום ו', ּביֹום ּגם הראׁשֹון).(ּכֹולל ֵ ַ ְ ְ ָ ָ ָ ִ 

זהר' ּב'תקּוני נאמר 12ּומבאר האדם ׁשּבבריאת , ְ ָֹ ְ ִ ֵ ַֹ ֶ ִ ְ ִ ַ ָ ָ ָ ֶ ֱ ַ 

היתה  האדם ׁשּבריאת לפי  רּבים, לׁשֹון  ָ ְ ָ ָ ָ ָ ַ ִ ְ ֶ ִ ְ ִ ַ ְ ֶ ֲ ַ"נעׂשה"

ׁשאר  מה־ּׁשאין־ּכן הּספירֹות, עׂשר ּכל  ָ ְ ֵ ֵ ֶ ַ ִ ְ ַ ֶ ֶ ָ ֵ ְ ַעל־ידי

ּבריאת  ּכמֹו ּבלבד, ּפרטית ּומדרגה מּבחינה נברא מהם אחד ׁשּכל  ַ ִ ְ ְ ַ ְ ִ ִ ָ ְ ָ ֵ ְ ַ ָ ִ ְ ִ ָ ְ ִ ֶ ֵ ָ ֶ ָ ֶ ִ ָ ְ ִ ַהּנבראים

מּבחינת  הּוא ּבראׁשית ּדמעׂשה ראׁשֹון יֹום ועל־ּדרך־זה החסד, מן  ַ ִ ְ ִ ִ ֵ ְ ֵ ֲ ַ ְ ִ ֶ ְ ֶ ֶ ַ ְ ֶ ֶ ַ ִ ָהאֹור

ויׁש ּבראׁשית. ימי ׁשׁשת ּבכל ׁשּנבראּו הּנבראים ּבׁשאר ּבזה וכּיֹוצא  ֵ ְ ִ ֵ ְ ֵ ְ ֶ ֵ ָ ְ ְ ְ ִ ֶ ִ ָ ְ ִ ַ ָ ְ ִ ֶ ָ ֵ ַ ְ ֶ ֶ ַהחסד,

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

ו.8)פי"א.7) צה, א'רכט 9)תהלים ע' נצבים אוה"ת ואילך. תתקלה ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה - לקמן בהבא

ואילך). א (לח, ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה ואילך. שא ע' תרל"ח ואילך. רמב ע' תרכ"ו סה"מ ואילך.

כו.10) א, ג.11)בראשית א).12)שם, (קכ, ע תיקון ב), (צ, נו תיקון ב), (פג, מז תיקון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙„B·Úa ÈeÏz ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÏL ÌÓeiwL ,‰Êa ¯e‡a‰Â¿«≈»∆∆ƒ»∆»«ƒ¿»ƒ»«¬«

,Ì„‡‰ הרוחנית שליחותו ואת נברא שבשבילו תפקידו את הממלא »»»
ÏÚBt B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ì„‡‰L ומשפיעBÓÎe ,ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎa ∆»»»«¿≈¬»≈¿»«ƒ¿»ƒ¿

‰¯zÎ‰‰ ÔÈÚaהעולם על למלך הקדוש־ברוך־הוא L‡¯aLשל ¿ƒ¿«««¿»»∆¿…
‰M‰ הבריאה בהתחלת הראשון, «»»

בשנה  שנה מידי השנה בראש (וכן

שמובא È‡„k˙‡מחדש) כפי ƒ¿ƒ»
'¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c È˜¯Ù'a7 ¿ƒ¿≈¿«ƒ¡ƒ∆∆
Ì„‡ ¯Ó‡ B˙‡È¯a ÌBÈaL∆¿¿ƒ»»«»»
ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
‰Ú¯ÎÂ ‰ÂÁzL B‡Ba"ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»

‰Î¯·ברך ‰ÈÂ'נכרע ÈÙÏ ƒ¿¿»ƒ¿≈¬»»
"eNBÚ8ÏÚt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ , ≈¿«¿≈∆»«

הראשון  ‰ÌÈ‡¯·pאדם ÏkL∆»«ƒ¿»ƒ
הבריאה  ימי ששת בכל שנבראו

‰"aw‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ e¯ÈzÎÈ«¿ƒ¬≈∆∆«»»
כך  זה, לעניין שהוא וכשם למלך,

השפעה  לה יש האדם עבודת כללות

הנבראים. כללות על «≈¿ÔÂÈÎÂופעולה
ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÏL ÌÓeiwL∆ƒ»∆»«ƒ¿»ƒ

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÈeÏz י על די כי »«¬«»»»
שלשמה  לתכלית מגיעים הם עבודתו

B¯a‡נבראו, ÌBÈ ‡¯˜ ÔÎÏ»≈ƒ¿»¿
˙lÁz" ÌLa ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ¿≈¿ƒ«

."EÈNÚÓ«¬∆
‡Ùeb ‡‰ ,ÌÓ‡ עצמו זה את »¿»»»

Ì„‡‰ ÏBÎÈ CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ≈»»»»
כדי  הדרוש הכוח את לו יש ומאין

Û‡c ,ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎa ÏBÚÙÏƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ¿«
,ÌÈ‡¯·paL ¯Á·en‰ ‡e‰L∆«¿»∆«ƒ¿»ƒ
לאף  שאין ויתרונות מעלות לו ויש

מהנבראים, Ê‰אחד ÔÈ‡ עצם ≈∆
המובחר  הוא שהאדם העובדה

ÏÎeiLשבנבראים ˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆«
?ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎa ÏBÚÙÏƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ

‡e‰ Ì„‡‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»»»
גם אלא הנבראים בחיר רק «ÏeÏkלא

ÌLiL ÌÈÈÚ‰ ÏkÓƒ»»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
(Ôn˜Ï„k) ÌÈ‡¯·pa בו שיש «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»

כולה, הבריאה BzÏÎÈaמעין ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»¿
האדם ÏÎaשל ÏBÚÙÏƒ¿¿»

CÈLÓ‰Ï ,eÈ‰ ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ«¿¿«¿ƒ

ÈÈÊ ÔÈ‡ ÔÚ‚ÈÈ¯aÈÈ¯‡) Ì‰a ÔzÈÏÂ בתוכם ולהחדיר ‡˙להביא ( ¿ƒ≈»∆««ƒ¿¿≈¿∆ƒ≈∆
,Ba LiL ÌÈÈÚ‰.להלן שיתבאר כפי »ƒ¿»ƒ∆≈

‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚9‰pzLpL Úe„È באופן והבדל שינוי יש ≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«∆ƒ¿«»
˙‡È¯·aL ,ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L Ïk ˙‡È¯aÓ Ì„‡‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»»ƒ¿ƒ«»¿»«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«
‰NÚ" ¯Ó‡ Ì„‡‰»»»∆¡««¬∆

"Ì„‡10ÔBLÏ "‰NÚ" , »»«¬∆¿
È‰È" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÌÈa«̄ƒ¿…∆¡«¿ƒ
ÌBia ·e˙kL BÓk ,"Ì„‡»»¿∆»«

ÔBL‡¯‰לבריאה"¯B‡ È‰È"11, »ƒ¿ƒ
ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡La ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa e‡¯·pL∆ƒ¿¿¿≈∆¿≈¿≈ƒ

,'Â ÌBÈa Ìb ÏÏBk) השישי היום ≈«¿
‡„Ìלבריאה ‡B¯a ÌBÈ¿»»

(ÔBL‡¯‰ של אמירה היתה שבכולם »ƒ
לגבי  ורק שייבראו, הקדוש־ברוך־הוא

לשון  "נעשה", נאמר האדם בריאת

a'˙˜רבים. ¯‡·Óe'¯‰Ê Èe12, ¿…»¿ƒ≈…«
¯Ó‡ Ì„‡‰ ˙‡È¯·aL∆ƒ¿ƒ«»»»∆¡«
ÈÙÏ ,ÌÈa¯ ÔBLÏ "‰NÚ"«¬∆¿«ƒ¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ Ì„‡‰ ˙‡È¯aL∆¿ƒ«»»»»¿»«¿≈

,˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ Ïk כוחות עשרה »∆∆«¿ƒ
העליונות  ה'ספירות' שהם אלוקיים

פועל  הקדוש־ברוך־הוא באמצעותם

בעולמות ומתגלה »Œ‰Óונמשך
ÏkL ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿»«ƒ¿»ƒ∆»
‰ÈÁaÓ ‡¯· Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰‚¯„Óe,הספירות מבין אחת «¿≈»
BÓkמדריגה ,„·Ïa ˙ÈË¯t¿»ƒƒ¿«¿

ÔÓ ¯B‡‰ ˙‡È¯aספירת„ÒÁ‰ ¿ƒ«»ƒ«∆∆
והשפעה, נתינה התגלות, שענינה

ÔBL‡¯ ÌBÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓc נברא שבו ¿«¬≈¿≈ƒ

‰ÒÁ„,האור  ˙ÈÁaÓ ‡e‰ יום ƒ¿ƒ««∆∆
החסד  מידת בעולם ופעלה האירה שבו

ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
ÈÓÈ ˙LL ÏÎa e‡¯·pL∆ƒ¿¿¿»≈∆¿≈

˙ÈL‡¯a ונובעים באים שכולם ¿≈ƒ
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ז z`fd devnd ik

ּבּמרּכבה  הּנבראים ּבׁשרׁש ּגם הּוא ׁשּכן  ָ ָ ְ ֶ ַ ִ ָ ְ ִ ַ ֶֹ ְ ַ ֵ ֶ ִ ְלהֹוסיף,

ׁשֹור  ּופני הּימין אל אריה ׁשּפני  ֵ ְ ִ ָ ַ ֶ ֵ ְ ַ ֵ ְ ֶ ָ ְ ֶ ָהעליֹונה,

הּכּסא'13מהּׂשמאל  ׁשעל 'האדם מה־ּׁשאין־ּכן , ֵ ַ ְ ַֹ ֶ ֵ ֵ ָ ָ ָ ֶ ַ ַ ִ ֵ 

ּוׂשמאל  ּדימין הּמדרגֹות מחילּוקי למעלה ֹ ְ ִ ָ ְ ֵ ְ ַ ַ ֵ ִ ֵ ָ ְ ַ ְהּוא

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו למּטה, ּגם נמׁשך ּומּזה  ַ ְ ַ ָ ַ ָ ֶ ְ ָ ַ ְ ַ ְ ָ ְ ִ ֶ ִכּו'.

הּמׁשניֹות  לפירּוׁש הּנבראים 14(ּבהקּדמתֹו ׁשּכל ( ְ ַ ְ ָ ָ ְ ֵ ַ ִ ְ ָ ֶ ָ ַ ִ ְ ָ ִ 

אבל  ּפעלים, ּב' אֹו ּבלבד אחד ּפֹועל להם  ָ ֲ ִ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ֶ ַ ֶ ָ ֵיׁש

ׁשהאדם  וכיון כּו'. רּבים מעׂשים יעׂשה  ָ ָ ָ ֶ ָ ֵ ְ ִ ַ ִ ֲ ַ ֶ ֲ ַ ָ ָ ָהאדם

מּכל  ּכלּול הּוא לכן הּספירֹות, עׂשר מּכל  ָ ִ ָ ֵ ָ ִ ְ ַ ֶ ֶ ָ ִ ָ ְ ִנברא

זה  ּומ ּׁשּום ההׁשּתלׁשלּות, ׁשּבסדר  ֶ ִ ְ ְ ַ ְ ִ ַ ֶ ֵ ְ ֶ ֵ ְ ַ ַהּמדרגֹות

ּבכּולם. לפעֹול  ָ ְ ְ ִ ְ ָ ִּביכלּתֹו

‰p‰Â ׁשּלכן) הּספירֹות עׂשר מּכל האדם ּבריאת ¿ƒ≈ְ ִ ַ ָ ָ ָ ִ ָ ֶ ֶ ַ ְ ִ ֶ ָ ֵ 

ׁשּבסדר  הּמדרגֹות מּכל ּכלּול  ֶ ֵ ְ ֶ ֵ ְ ַ ַ ָ ִ ָהּוא

להיֹות  ׁשּתּוכל ּבׁשביל היא  ְ ִ ַ ֶ ִ ְ ִ ִ ְ ְ ַ ְ ִהׁשּתלׁשלּות)

ּבריאת  ּתכלית ׁשּזֹוהי ּומצֹות, ּדתֹורה  ַ ִ ְ ִ ְ ַ ִ ֶ ְ ִ ָ ְ ָ ֲ ָהעבֹודה

ּכמאמר  קֹוני,15האדם, את לׁשּמׁש נבראתי אני ָ ָ ָ ְ ַ ֲ ַ ֲ ִ ִ ְ ֵ ִ ְ ַ ֵ ֶ ִ 

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמצֹות, קּיּום על־ידי 16ּדהינּו ְ ַ ְ ַ ְ ֵ ִ ַ ִ ְ ְ ֶ ָ 

רמ"ח  זֹו - לעבדּה ּולׁשמר ּה, לעבדּה גֹו'  ַ ַ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ֵ ִ ַ ַוּיּניחהּו

לא־ מצֹות ׁשס"ה זֹו - ּולׁשמרּה ֹ ְ ִ ָ ָ ָ ְ ָ ְ ֵ ֲ ְ ִמצֹות־עׂשה,

ידּוע 17תעׂשה  ּדהּנה ּבזה, והענין אחד 18. ׁשּכל ַ ֲ ֶ ְ ָ ִ ְ ָ ָ ֶ ְ ִ ֵ ָ ַ ֶ ָ ֶ ָ 

הּתֹורה  מצֹות ּתרי"ג ּכל לקּים צריך  ָ ַ ְ ִ ַ ְ ַ ָ ֵ ַ ְ ְ ִ ָ ֵ ָ ְ ִ ִמּיׂשראל

הּקדׁש' ּב'אּגרת איך 19(ּכּמּובא ולכאֹורה, .( ַ ָ ְ ִ ֶ ֶ ַ ֶֹ ְ ִ ְ ָ ֵ ְ 

ּתרי"ג  ּכל לקּים ּתּוכל ּפרטית נפׁש ׁשּכל  ַ ְ ַ ָ ֵ ַ ְ ַ ִ ָ ְ ֶ ֶ ָ ֶ ָ ְ ֶאפׁשר

מּזה, זה ׁשֹונים  ענינים היֹותם עם  ֶ ִ ֶ ִ ִ ָ ְ ִ ָ ֱ ִ ְ ִ ַהמצֹות,

עץ  ּב'ּפרי ּכמבאר הּספירֹות, עׂשר ּבכל  ֵ ִ ְ ְ ָֹ ְ ַ ִ ְ ַ ֶ ֶ ָ ְ ִ ְּותלּוים

מצוה  ׁשּכל  להאריז"ל הּכּונֹות' ּוב'ספר  ָ ְ ִ ָ ֶ ַ ִ ֲ ָ ְ ָ ַ ַ ֶ ֵ ְ ִ ַחּיים'

ּבבחינת  ׁשהן מצֹות יׁש ּפרטית, ּבספירה  ַ ִ ְ ִ ֵ ֶ ְ ִ ֵ ִ ָ ְ ָ ִ ְ ִ ָ ְּתלּויה

יׁש ּוכמֹו־כן הרצֹון, ּבבחינת ׁשהן ויׁש  ֵ ֵ ְ ָ ָ ַ ִ ְ ִ ֵ ֶ ֵ ְ ֲ ַ ַהּתענּוג

ּדאּמא', ּוב'מֹוחין ּדאּבא' ּב'מֹוחין ׁשהן  ָ ִ ְ ִ ְ ָ ַ ְ ִ ְ ֵ ֶ ְ ִמצֹות
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י.13) א, להסתפק.14)יחזקאל ראה אח"כ קידושין.15)ד"ה סוף וברייתא טו.16)משנה ב, תיב"ע 17)בראשית ראה

ב). (פח, תנ"ה א). (סב, תכ"א תקו"ז ב. קסה, ח"ב א. כז, זח"א הקדמה 18)עה"פ. הגלגולים שער פ"ד. הגלגולים ספר

ס"ד. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' טז. רסכ"ט.19)יא. סוסי"ט. סוס"ז.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האדם  (ורק מסויים יום באותו ופעלה שהאירה המיוחדת הפרטית מהמידה

הספירות). עשר מכל L¯Laנברא Ìb ‡e‰ ÔkL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆≈«¿…∆
ÌÈ‡¯·p‰ שהוא כפי באלוקות ‰BÈÏÚ‰,למעלה ‰·k¯na שם שגם «ƒ¿»ƒ«∆¿»»»∆¿»

הנבראים  שאר כל בריאת לאופן האדם בריאת אופן בין זה להבדל ביטוי יש

‰È¯‡ ÈtL שבמרכבהÏ‡ ∆¿≈«¿≈∆
ÔÈÓi‰ מידת ימין, מצד נמשכים «»ƒ

"חסד  – אליהו' ב'פתח (כנאמר החסד

ימינא") BL¯דרועא ÈÙe שבמרכבה ¿≈
Ï‡ÓO‰Ó13,שמאל מצד נמשכים ≈«¿…

'גבורא  שם (כנאמר הגבורה מידת

ו'פני  אריה' ו'פני שמאלא'), דרועא

ומקור  שורש הם במרכבה שור'

למטה  השונים ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óלנבראים
'‡qk‰ ÏÚL Ì„‡‰' Ôk שמשם ≈»»»∆««ƒ≈

האדם  שורש ‰e‡שלמטה הוא
˙B‚¯„n‰ È˜eÏÈÁÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ≈««¿≈
‰fÓe .'eÎ Ï‡ÓNe ÔÈÓÈc¿»ƒ¿…ƒ∆

,‰hÓÏ Ìb CLÓ כפי בנבראים ƒ¿»«¿«»
הזה  בעולם kL˙·שהם BÓk¿∆»«

Le¯ÈÙÏ B˙Óc˜‰a) Ì"aÓ¯‰»«¿«¿«¿»»¿≈
˙BÈLn‰14ÌÈ‡¯·p‰ ÏkL ( «ƒ¿»∆»«ƒ¿»ƒ

ÏÚBt Ì‰Ï LÈ פעולה„Á‡ ≈»∆«∆»
Ï·‡ ,ÌÈÏÚt 'a B‡ „·Ïaƒ¿«¿»ƒ¬»
ÌÈa¯ ÌÈNÚÓ ‰NÚÈ Ì„‡‰»»»«¬∆«¬ƒ«ƒ

'eÎ כל כי הוא לכך הפנימי והטעם

באלקות  אחד מענין נבראו הנבראים

כל  רבים, אלקיים מכוחות נברא והאדם

הספירות. Ì„‡‰Lעשר ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»
,˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ ÏkÓ ‡¯·ƒ¿»ƒ»∆∆«¿ƒ

ÏeÏk ‡e‰ ÔÎÏ הרוחנית בנפשו »≈»
¯„ÒaL ˙B‚¯„n‰ ÏkÓƒ»««¿≈∆¿≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ האור האלוקי של «ƒ¿«¿¿
בצורה  למטה מלמעלה ונמשך היורד

לדרגה, מדרגה Ê‰הדרגתית ÌeMÓeƒ∆
BzÏÎÈa האדם ÏBÚÙÏשל ƒ»¿ƒ¿
ÌÏeÎa יש ועבודתו ולמעשיו ¿»

הנבראים. כל על השפעה

¯NÚ ÏkÓ Ì„‡‰ ˙‡È¯a ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ«»»»ƒ»∆∆
ÏeÏk ‡e‰ ÔÎlL) ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ∆»≈»
¯„ÒaL ˙B‚¯„n‰ ÏkÓƒ»««¿≈∆¿≈∆

˙eÏLÏzL‰ לעיל BÈ‰Ï˙כמבואר ÏÎezL ÏÈ·La ‡È‰ ( ƒ¿«¿¿ƒƒ¿ƒ∆«ƒ¿

˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰,האדם ידי È¯a‡˙על ˙ÈÏÎz È‰BfL »¬»¿»ƒ¿∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«
,Ì„‡‰ התורה בלימוד שיעסוק כדי היא האדם בריאת של והמטרה הכוונה »»»

המצוות  ז"לÓ‡Ók15¯וקיום È˙‡¯·חכמינו È‡ כדי˙‡ LnLÏ ¿«¬«¬ƒƒ¿≈ƒ¿«≈∆
,ÈB˜,הקדוש־ברוך־הוא BÓkהוא ,˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ eÈ‰c ƒ¿«¿«¿≈ƒ«ƒ¿¿

·e˙kL16 עם מיד הראשון באדם ∆»
‚B'בריאתו  e‰ÁÈpiÂהקדוש־ברוך־ ««ƒ≈

במטרה הוא  עדן בגן האדם את הניח

,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ חכמינו ופירשו ¿»¿»¿»¿»
Œ˙BˆÓז"ל  Á"Ó¯ BÊ - d„·ÚÏ¿»¿»««ƒ¿

‰"ÒL BÊ - d¯ÓLÏe ,‰NÚ¬≈¿»¿»»»
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ17. ƒ¿…«¬∆

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â18 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
האריז"ל ‡Á„בכתבי ÏkL∆»∆»

Ïk Ìi˜Ï CÈ¯ˆ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈»ƒ¿«≈»
‡·enk) ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ‚"È¯z«¿«ƒ¿«»«»

'L„w‰ ˙¯b‡'a19 שבספר ¿ƒ∆∆«…∆
חייו )התניא  בימי קיים אדם אם ולכן

עליו  מהמצוות חלק רק הזה בעולם

לקיים  כדי נוספת פעם ב'גלגול' לבוא

המצוות. שאר ‡CÈאת ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈
¯LÙ‡יתכן LÙאיך ÏkL ∆¿»∆»∆∆

‚"È¯z Ïk Ìi˜Ï ÏÎez ˙ÈË¯t¿»ƒ«¿«≈»«¿«
Ì˙BÈ‰ ÌÚ ,˙BˆÓ‰ למרות «ƒ¿ƒ¡»

הן  Ê‰שהמצוות ÌÈBL ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ∆
¯NÚ ÏÎa ÌÈeÏ˙e ,‰fÓƒ∆¿ƒ¿»∆∆

,˙B¯ÈÙq‰ אחת בספירה רק ולא «¿ƒ
ıÚפרטית, È¯t'a ¯‡·Ók«¿…»¿¿ƒ≈

'˙Bek‰ ¯ÙÒ'·e 'ÌÈiÁ«ƒ¿≈∆««»
‰ÈeÏz ‰ÂˆÓ ÏkL Ï"ÊÈ¯‡‰Ï¿»¬ƒ«∆»ƒ¿»¿»

˙ÈË¯t ‰¯ÈÙÒa אחת ספירה ƒ¿ƒ»¿»ƒ
העליונות, מהספירות ≈LÈמסוימת

Ô‰L ˙BˆÓ ומקורן בשורשן ƒ¿∆≈
‚eÚz‰ ˙ÈÁ·aשלמעלהLÈÂ ƒ¿ƒ«««¬¿≈

Ô‰Lומקורן ÈÁ·a˙בשורשן ∆≈ƒ¿ƒ«
ÔBˆ¯‰,העליוןLÈ ÔÎŒBÓÎe »»¿≈≈

'‡a‡c ÔÈÁBÓ'a Ô‰L ˙BˆÓƒ¿∆≈¿ƒ¿«»
והנקודה  המקור (שהיא החכמה ספירת

שהאב  כשם המוח, של הראשונית

הכללית) הנקודה את משפיע

,'‡n‡c ÔÈÁBÓ'·e הבינה ספירת ¿ƒ¿ƒ»
לפרטים  הראשונה הנקודה והתרחבות הסתעפות האם (שהיא שאצל כשם ,
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g"kyz'dח ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

ּב'תקּוני  איתא ּוכמֹו־כן הּמּדֹות. ּבבחינת  ֵ ִ ְ ָ ִ ֵ ְ ִ ַ ַ ִ ְ ִ ֵ ְוכן

ּכעּנבי 20זהר' הוי' ּבׁשם ּתלּויֹות הּמצֹות ׁשּכל ַֹ ֶ ָ ַ ִ ְ ְ ְ ֵ ֲ ָ ָ ְ ִ ְ ֵ 

ּבאׁשּכֹול), הּתלּויים (ּכענבים ּבאתּכלא  ְ ֶ ְ ִ ְ ַ ִ ָ ֲ ַ ָ ָ ְ ִ ְ ָ ְ ַ ְּדתליא

ׁשל  ּבקּוצֹו (וכן יּו"ד ּבאֹות הּתלּויֹות מצֹות  ֶ ְ ֵ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ֵיׁש

ראׁשֹונה, ה"א ּבאֹות הּתלּויֹות מצֹות ויׁש  ָ ִ ֵ ְ ְ ַ ְ ִ ֵ ְיּו"ד),

ואם־ּכן, אחרֹונה. ה"א ּובאֹות וא"ו ּבאֹות  ֵ ִ ְ ָ ֲ ַ ֵ ְ ָ ָ ֵ ְוכן

ּבבחינת  למעלה הּנׁשמה ּבהיֹות  ַ ִ ְ ִ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ָ ְ ִּבׁשלמא

היא" האצילּות 21"טהֹורה ּבעֹולם עֹולם 22, , ְ ָ ִ ְ ָ ָ ֲ ִ ָ 

כּו',23האחדּות  ספירֹות לעׂשר ׁשּיכּות לּה יׁש , ָ ַ ְ ֵ ָ ַ ָ ְ ֶ ֶ ְ ִ 

"ּבראתּה ּבבחינת ירידתּה לאחרי  ָ ָ ְ ַ ִ ְ ִ ָ ָ ִ ְ ֵ ֲ ַ ְ ֵ ֵ ֶ ַמה־ּׁשאין־ּכן

ּונפחּתּה" ּבריאה־יצירה־21יצר ּתּה עֹולמֹות ּבג' , ְ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ָ ְ ִ ָ ְ ִ ָ 

הּפירּוד 22עׂשּיה  עֹולם ּבּנפׁש24, ׁשּמתלּבׁשת ועד , ֲ ִ ָ ָ ַ ֵ ְ ַ ֶ ִ ְ ַ ֶ ֶ ַ ֶ ֶ 

מצֹות  לקּים ּבׁשביל ּגׁשמי ּובגּוף  ְ ִ ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ִ ְ ַ ְ ִ ֲ ַ ַהּבהמית

נאמר  זה ׁשּמּׁשּום הּוא, הענין אך  ַ ֱ ֶ ֶ ִ ֶ ָ ְ ִ ָ ְ ַ ִ ְ ַ ְּבגׁשמּיּות.

הינּו, רּבים, לׁשֹון אדם" "נעׂשה האדם  ְ ַ ִ ַ ְ ָ ָ ֶ ֲ ַ ָ ָ ָ ַ ִ ְ ִּבבריאת

מהם, וכלּול הּספירֹות עׂשר ּכל על־ידי  ֶ ֵ ָ ְ ִ ְ ַ ֶ ֶ ָ ֵ ְ ַ ָ ְ ִ ֶׁשּנברא

ּכל  לקּים האדם ּבכח  יהיה ׁשעל־ידי־זה  ָ ֵ ַ ְ ָ ָ ָ ַֹ ְ ֶ ְ ִ ֶ ֵ ְ ַ ֶ ֵ ְּכדי

כּו'. הּספירֹות עׂשר עם הּקׁשּורֹות הּמצֹות  ִ ְ ַ ֶ ֶ ִ ְ ַ ְ ִ ַ ַ ְ ַּתרי"ג

קּיּו ׁשעל־ידי זאת, יּוכל ועֹוד למּטה הּמצֹות ם ְ ֶֹ ַ ְ ֵ ִ ַ ִ ְ ְ ַ ָ ַ 

האֹורֹות  המׁשכת להיֹות ּבּספירֹות לפעֹול  ָ ַ ָ ְ ַ ְ ִ ִ ְ ַ ְ ִ ָ ָ ָהאדם

ּבריאה־יצירה־עׂשּיה, ּבעֹולמֹות רק ולא  ָ ִ ֲ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ָ ָ ַֹ ְ ִ ֵ ְּבכלים,

נעׂשה  האדם עבֹודת ׁשעל־ידי זאת, עֹוד  ֶ ֲ ַ ָ ָ ָ ַ ֲ ֵ ְ ַ ֶֹ ָ ֶאּלא

ּבאצילּות  ּגם אֹורֹות הּוא 25ּתֹוספת לזה והּכח . ֶ ֶ ַ ָ ֲ ִ ְ ַ ַֹ ְ ֶ 

להעׂשר  הּציּוּוי ׁשּזהּו אדם", "נעׂשה  ֶ ֶ ָ ְ ִ ַ ֶ ֶ ָ ָ ֶ ֲ ַ ָ ֲ ַ ַ ֵמהּמאמר

"נעׂשה  ׁשהאֹומר לפי אדם", "נעׂשה  ֶ ֲ ַ ֵ ָ ֶ ִ ְ ָ ָ ֶ ֲ ַ ִ ְספירֹות

יכֹול  (ׁשּלכן ספירֹות מהעׂשר למעלה הּוא  ָ ֵ ָ ֶ ִ ְ ֶ ֶ ָ ֵ ָ ְ ַ ְ ָ ָאדם"

ּגם  למעלה ׁשהּוא מּזה, ויתרה עליהם),  ַ ָ ְ ַ ְ ֶ ֶ ִ ָ ֵ ִ ֶ ֵ ֲ ַ ְלצּוֹות

אדם" "נעׂשה ׁשהּמאמר ּדכיון הּכתר,  ָ ָ ֶ ֲ ַ ָ ֲ ַ ַ ֶ ָ ֵ ְ ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ִמּבחינת
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א).20) (ב, נשמה".21)בהקדמה "אלקי ובכ"מ.22)ברכת א. כז, ראה פ' לקו"ת במקומו. האריז"ל לקוטי 23)סידור ראה

ובכ"מ. בתחילתו. שבת מסכת להאריז"ל ובכ"מ.24)הש"ס להדרוש. בהקדמה עולמות) ציור (שער מג שער חיים עץ ראה

א.25) קנה, קו"א תניא טז. סימן יא דרוש ומ"ד) מ"ן (שער לט שער שם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פרטים) ופרטי לפרטים מתפתח והמקור ÔÎÂהעובר שהשורש מצוות יש ¿≈

הוא  ‰Bcn˙.שלהם ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ
‡˙È‡ ÔÎŒBÓÎe מובא'¯‰Ê Èe˜˙'a20˙BÈeÏz ˙Bˆn‰ ÏkL ¿≈ƒ»¿ƒ≈…«∆»«ƒ¿¿

ÌÈÈeÏz‰ ÌÈ·Úk) ‡Ïk˙‡a ‡ÈÏ˙c È·pÚk 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿»»«¬»ƒ«¿ƒ
˙BÈeÏz‰ ˙BˆÓ LÈ ,(ÏBkL‡a¿∆¿≈ƒ¿«¿

ÔÎÂ) „"eÈ ˙B‡a מצוות יש »¿≈
LÈÂהתלויות  ,(„"eÈ ÏL Bˆe˜a¿∆¿≈

‡"‰ ˙B‡a ˙BÈeÏz‰ ˙BˆÓƒ¿«¿¿≈
Â"‡Â ˙B‡a ÔÎÂ ,‰BL‡ƒ̄»¿≈»»

‰B¯Á‡ ‡"‰ ˙B‡·e זה וכל ¿≈«¬»
משורש  נמשכת מצוה שכל משום

למעלה. מסוים פרטי ŒÌ‡Â¿ƒומקור
‡ÓÏLa ,Ôk מובן זה דבר כלומר, ≈ƒ¿»»

ÏÚÓÏ‰ומתקבל  ‰ÓLp‰ ˙BÈ‰aƒ¿«¿»»¿«¿»
"‡È‰ ‰¯B‰Ë" ˙ÈÁ·a21, ƒ¿ƒ«¿»ƒ

שהיא  כפי הנשמה «¿ÌÏBÚaהיינו
˙eÏÈˆ‡‰22, מבין ארבעת העליון »¬ƒ

(אצילות, הכללים הרוחניים העולמות

עשיה) יצירה, «ÌÏBÚבריאה,
˙e„Á‡‰23 בטלות הספירות כל בו »«¿

אחרת  מציאות ואין לאלקות לגמרי

עולם  שהוא כך עצמה, האלקות מלבד

dÏהאחדות, LÈ שהיא כפי לנשמה ≈»
האצילות  NÚÏ¯בעולם ˙eÎiL«»¿∆∆

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'eÎ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«∆≈≈
d˙„È¯È È¯Á‡Ï הנשמה של ¿«¬≈¿ƒ»»

בבחינת  היא שם האצילות מעולם

ירדה  והיא היא" להיות "טהורה

dz¯ˆÈ d˙‡¯a" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»»¿«¿»
"dzÁÙe21˙BÓÏBÚ '‚a , ¿«¿»¿»

מעולם  עולמות שלמטה הם האצילות

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a22ÌÏBÚ , ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»»
¯Èt‰„e24 מציאות יש כי מאלוקות «≈

הביטול  בהם ניכר שלא נבראים של

בפני  כמציאות נראים והם לאלוקות

למטה ÚÂ„עצמה, הנשמה לירידת ¿«
הגשמי  הזה באופן לעולם

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙LaÏ˙nL∆ƒ¿«∆∆«∆∆««¬ƒ
Ìi˜Ï ÏÈ·La ÈÓLb Ûe‚·e¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

˙eiÓL‚a ˙BˆÓ לקיים הנשמה של בכוחה יש איך לשאלה, מקום ויש ƒ¿¿«¿ƒ
שירדה  לאחר כך.מצוות Ó‡¯כל ‰Ê ÌeMnL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ∆∆¡«

‡¯·pL ,eÈ‰ ,ÌÈa¯ ÔBLÏ "Ì„‡ ‰NÚ" Ì„‡‰ ˙‡È¯·aƒ¿ƒ«»»»«¬∆»»¿«ƒ«¿∆ƒ¿»

,Ì‰Ó ÏeÏÎÂ ˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ Ïk È„ÈŒÏÚ והמדריגות כל הבחינות «¿≈»∆∆«¿ƒ¿»≈∆
באדם  ישנם הנבראים באים ÁÎaשמהן ‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„k¿≈∆«¿≈∆ƒ¿∆¿…«

¯NÚ ÌÚ ˙B¯eLw‰ ˙Bˆn‰ ‚"È¯z Ïk Ìi˜Ï Ì„‡‰»»»¿«≈»«¿««ƒ¿«¿ƒ∆∆
.'eÎ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ

Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«¿≈ƒ
Ì„‡‰ ÏÎeÈ ‰hÓÏ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«»«»»»

˙B¯ÈÙqa ÏBÚÙÏ העליונות ƒ¿«¿ƒ
˙B¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»«»

,ÌÈÏÎa,וחסידות בקבלה כמבואר ¿≈ƒ
האלוקי  האור והתגלות המשכת אופן

ידי  על הוא הספירות עשר באמצעות

והתפשטות  והתגלות (הארה 'אורות'

ומתגלים  המאירים אלוקי) אור של

ב'כלים' התלבשות ידי על בפועל

התגלות  את ומגבילים המודדים

קיום  ידי ועל ה'אורות', והתפשטות

העולם  עניני (עם למטה המצות

שהאורות  פועלים מהספירות) שנמשכו

בכלים  ויומשכו יבואו ¯˜אכן ‡ÏÂ¿…«
בכלים  האורות המשכת שפועלים

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa»»¿ƒ»¿ƒ»
ŒÏÚL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,‰iNÚ¬ƒ»∆»…∆«
‰NÚ Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬«»»»«¬∆
˙eÏÈˆ‡a Ìb ˙B¯B‡ ˙ÙÒBz25 ∆∆«»¬ƒ

והעובדה שהוא  יותר, עליון עולם

משפיעים  למטה האדם שמעשי

וחידוש  פלא יותר היא בו ופועלים

שלמעשי פעולה מהעובדה יש האדם

האלוקות  המשכת על והשפעה

ועשיה. יצירה בריאה, בעולמות

‰ÊÏ Ák‰Â לאדם שניתן הכוח ¿«…«¿∆
על  והשפעה פעולה תהיה שלמעשיו

עליונים  אורות והתגלות המשכת

האצילות, Ó‡n‰Ó¯בעולם ‡e‰≈««¬»
e‰fLהאלוקי  ,"Ì„‡ ‰NÚ"«¬∆»»∆∆
ÈeeÈv‰ הקדוש־ברוך־הוא מאת «ƒ

‰NÚ" ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰Ï¿»∆∆¿ƒ«¬∆
¯ÓB‡‰L ÈÙÏ ,"Ì„‡ הבחינה »»¿ƒ∆»≈

שהיא  העליונה האלוקית והמדריגה

הציווי  B¯ÈÙÒ˙מקור ¯NÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ "Ì„‡ ‰NÚ"«¬∆»»¿«¿»≈»∆∆¿ƒ
Ì‰ÈÏÚ ˙BeˆÏ ÏBÎÈ ÔÎlL) נעלה הציווי את שהאומר בפשטות כמובן ∆»≈»¿«¬≈∆

הציווי  את שמקבל ÈÁaÓ˙ממי Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ ,(ƒ≈»ƒ∆∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«
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ט z`fd devnd ik

הּמצֹות  ּגם הּמצֹות, ּכל לקּיּום הּכח  ְ ִ ַ ַ ְ ִ ַ ָ ִ ְ ַֹ ַהּוא

הּכתר  ּבחינת ׁשהּוא יּו"ד, ׁשל ּבקּוצֹו  ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ֶ ְ ְ ַהּתלּויֹות

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת ּבהכרח 26(ּכמבאר הרי ,( ַ ְ ָֹ ְ ִ ֶ ֶ ַ ְ ָ ֲ ֵ ְ ֶ ְ ֵ ַ 

ּגם  למעלה הּוא אדם" "נעׂשה ׁשהאֹומר  ַ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ֶ ֲ ַ ֵ ָ ֶ ַלֹומר

הּכתר.  ֶ ֶ ַ ַ ִ ְ ִמּבחינת

הּמצוה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּכי  ּׁשּכתּוב מה יּובן ¿«ƒ∆ָ ַ ֶ ָ ִ ַ ִ ְ ָ 

הּיֹום  מצ ּוך אנכי אׁשר  ַ ָ ְ ַ ְ ִֹ ָ ֶ ֲֹ ַהּזאת

והענין  היא. רחקה ולא מּמך היא נפלאת  ָ ְ ִ ָ ְ ִ ָֹ ְֹ ְ ָ ְ ִ ִ ֵ ְ ִֹלא

ּבפׁשטּות  קאי הּזאת" "הּמצוה ּׁשּכתּוב מה  ְ ַ ְ ֵ ָֹ ַ ָ ְ ִ ַ ָ ֶ ַ ֶ ָּבזה,

רׁש"י  ּכפירּוׁש הּמצֹות, ּכללּות זה 27על ועל , ַ ְ ָ ַ ִ ְ ְ ֵ ַ ִ ְ ַ ֶ 

וה'נתינת  ׁשהּציּוּוי הּיֹום, מצּוך אנכי אׁשר  ַ ִ ְ ַ ְ ִ ַ ֶ ַ ָ ְ ַ ְ ִֹ ָ ֶ ֲ ַ ֱ ֶנאמר

אנכי  "אנכי", מּבחינת הּוא הּמצֹות קּיּום על  ִֹ ָ ִֹ ָ ַ ִ ְ ִ ְ ִ ַ ִ ַ ַֹּכח'

ׁשאנכי  הּמצֹות 28מי קּיּום על הּוא והּציּוּוי , ִ ֶ ָ ִֹ ְ ַ ִ ַ ִ ַ ִ ְ 

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּדוקא, הּיֹום 29"הּיֹום" ַ ַ ְ ָ ְ ַ ֲ ַ ַ ֵ ַ ַ 

'אֹור 30לעׂשֹותם  מאיר ׁשּבֹו הּמעׂשה, ּבעֹולם , ַ ֲ ָ ְ ָ ַ ַ ֲ ֶ ֶ ֵ ִ 

לבּוׁש יביאּו ּבדּבּור־הּמתחיל (ּכמבאר  ְ ִ ָ ִ ְ ַ ַ ִ ְ ָֹ ְ ַ ֵ ַהּסֹובב'

ה 31מלכּות  ּבֹו לפעֹול יכֹולים ולכן המׁשכה ), ַ ְ ְ ָ ֵ ְ ִ ִ ְ ַ ַ ְ ָ ָ 

הּפרּוׁש לפי ּגם הּוא וכן הּמצֹות. קּיּום  ֵ ַ ִ ְ ַ ֵ ְ ְ ִ ַ ִ ֵ ְ ַ ֶׁשעל־ידי

מצות  על ׁשּקאי גֹו' הּזאת הּמצוה ּכי  ַ ְ ִ ַ ֵ ָ ֶֹ ַ ָ ְ ִ ַ ִ ָ ַּבּכתּוב

הּתׁשּובה 32הּתׁשּובה  ּדמצות מהּׁשּיכּות [ּולהעיר ַ ְ ָ ְ ָ ִ ֵ ַ ַ ָ ְ ִ ְ ַ ַ ְ ָ 

ּבכל  עילּוי נפעל ׁשעל־ידּה ּכיון הּמצֹות,  ָ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ָ ַ ֶ ָ ֵ ְ ִ ַ ָ ְ ִלכללּות

ּכּידּוע  ז"ל 33הּמצֹות, חכמינּו לׁשֹון 34ּבפרּוׁש ַ ִ ְ ַ ָ ַ ְ ֵ ְ ֲ ָ ֵ ַ 

- הּתׁשּובה ׁשעל־ידי טֹובים, ּומעׂשים  ָ ְ ַ ֵ ְ ַ ֶ ִ ִ ֲ ַ ָ ְּתׁשּובה

ׁשאף־על־ והינּו, טֹובים, מעׂשים הּמצֹות  ַ ַ ֶ ְ ַ ְ ִ ִ ֲ ַ ְ ִ ַ ִ ֲ ַנעׂשים

ּתֹורה, על־ּפי מעׂשים הם הּתׁשּובה לּולי ׁשּגם  ָ ִ ַ ִ ֲ ַ ֵ ָ ְ ַ ֵ ַ ֶ ִּפי

ורק  עדין, טֹובים מעׂשים אינם  ַ ְ ִ ַ ֲ ִ ִ ֲ ַ ָ ֵ ָ ָ ִמּכל־מקֹום

ולכן  טֹובים. מעׂשים נעׂשים הּתׁשּובה  ֵ ָ ְ ִ ִ ֲ ַ ִ ֲ ַ ָ ְ ַ ֵ ְ ַעל־ידי
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ב).26) (צד, 27.24)פ"ד הערה 112 ע' חי"ד לקו"ש גם וראה יד. שם, פירש"י מה,28)ראה (נצבים) פרשתנו לקו"ת ראה

א.29)ג. ג, ע"ז א. כב, ואתחנן.30)עירובין ואילך.31)ס"פ ב צ, אסתר מגילת עה"פ.32)תו"א לקו"ת 33)רמב"ן ראה

ג. יז, שה"ש א. פה, שמע"צ א. פב, מי"ז.34)מטות פ"ד אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,¯˙k‰ שהכתר (כשם הספירות מעשר שלמעלה עליון' 'כתר בחינת «∆∆

במוחין, היא הספירות והתחלת המוחין. ענין מהראש, למעלה הוא בפשטות

ודעת  בינה ‰Ákחכמה, ‡e‰ "Ì„‡ ‰NÚ" ¯Ó‡n‰L ÔÂÈÎc (¿≈»∆««¬»«¬∆»»«…«
,„"eÈ ÏL Bˆe˜a ˙BÈeÏz‰ ˙Bˆn‰ Ìb ,˙Bˆn‰ Ïk Ìei˜Ï¿ƒ»«ƒ¿««ƒ¿«¿¿∆

¯‡·Ók) ¯˙k‰ ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ««∆∆«¿…»
'‰·eLz‰ ˙¯b‡'a26 שבספר ¿ƒ∆∆«¿»

רמוזות  הספירות עשר כיצד התניא

יו"ד  הוי': שם של האותיות בארבעת

וא"ו  בינה, – ראשונה ה"א חכמה, –

מלכות, – אחרונה ה"א מידות, –

למה  רומז יו"ד' של 'קוצו ואילו

מעשר  למעלה הוי', משם שלמעלה

עליון  כתר בחינת ‰¯Èהספירות, ,(¬≈
¯ÓB‡‰L ¯ÓBÏ Á¯Î‰a¿∆¿≈««∆»≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ "Ì„‡ ‰NÚ"«¬∆»»¿«¿»

¯˙k‰ ˙ÈÁaÓ Ìb שבריאת וכיון «ƒ¿ƒ««∆∆
כל־ נעלה ומקור משורש היא האדם

ועבודתו  שמעשיו הכוח את בו יש כך,

הבריאה. כל על ישפיעו

‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»«
·e˙kM המאמר את הפותח בפסוק ∆»

ÈÎ‡ ¯L‡ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èkƒ«ƒ¿»«…¬∆»…ƒ
‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ¿«¿«…ƒ¿≈ƒ
ÔÈÚ‰Â .‡È‰ ‰˜Á¯ ‡ÏÂ EnÓƒ¿¿…¿…»ƒ¿»ƒ¿»
‰Âˆn‰" ·e˙kM ‰Ó ,‰Êa»∆«∆»«ƒ¿»

È‡˜ "˙‡f‰ מכוון˙eËLÙa «…»≈¿«¿
k ,˙Bˆn‰ ˙eÏÏk ÏÚLe¯ÈÙ «¿»«ƒ¿¿≈

È"L¯27¯L‡ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ , «ƒ¿«∆∆¡«¬∆
ÈeeÈv‰L ,ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡»…ƒ¿«¿«∆«ƒ

'Ák ˙È˙'‰Â לאדם שיש ¿«¿ƒ«…«
‰e‡מלמעלה  ˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚ«ƒ«ƒ¿

ÈÓ ÈÎ‡ ,"ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒ»…ƒƒ
ÈÎ‡L28, הקדוש־ברוך־הוא היינו ∆»…ƒ

וכינוי  שם מכל שלמעלה בעצמו

˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚ ‡e‰ ÈeeÈv‰Â¿«ƒ«ƒ«ƒ¿
,‡˜Âc "ÌBi‰" היא והכוונה ««¿»

הזה  בעולם למטה המצוות לקיום

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók29ÌBi‰ ¿«¬««≈««
Ì˙BNÚÏ30BaL ,‰NÚn‰ ÌÏBÚa הזה , בעולם È‡Ó¯דווקא «¬»¿»««¬∆∆≈ƒ

'··Bq‰ ¯B‡' בכל המאיר גבול בלי אור עלמין', כל ה'סובב האלוקי האור «≈
בשווה  ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aהעולמות ¯‡·Ók) בפסוק הפותח במאמר «¿…»¿ƒ««¿ƒ

˙eÎÏÓ Le·Ï e‡È·È31 כיצד מבואר שם הזקן, לרבנו אור' 'תורה בספר »ƒ¿«¿
בדברים  בגלוי מאיר הוא וכיצד הזה בעולם גם מאיר עלמין' כל ה'סובב האור

טובים  ומעשים "תשובה לשונו: וזה המצוות, את מקיימים שבהם הגשמיים

המעשים  כל לא רק עלמין'... כל ה'סובב ברוך־הוא אין־סוף אור המשכת היא

הם  דווקא טובים מעשים רק שווים

שהם  המצוות בהם שנעשה דברים

ברוך־הוא  ברוך־הוא העליון רצון

תפלין  של וקלף צמר של ציצית להיות

ברוך־הוא  אין־סוף אור מאיר ובהם

בלי  ממש בגלוי עלמין' כל ה'סובב

מה־שאין־כן  ולבוש. פנים הסתר שום

המה... לה' לא אשר המעשים כל  שאר

המכסה  פנים והסתר לבוש שם יש

ליש  ונראים וקדושתו ה' אור ומסתיר

מה־שאין־כן  עצמם. בפני נפרד ודבר

שהם  המצות בהם הנעשים דברים

ה' לאור בטלים הם הרי יתברך רצונו

בהם  מתגלה סוף אין ואור וקדושתו

שהן  הגם ולבוש. פנים הסתר בלי

גשמיים..." בדברים ÔÎÏÂמלובשים ,(¿»≈
‰ÎLÓ‰‰ Ba ÏBÚÙÏ ÌÈÏBÎÈ¿ƒƒ¿««¿»»
.˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿

Le¯t‰ ÈÙÏ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ«≈
'B‚ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èk ·e˙ka«»ƒ«ƒ¿»«…

È‡wLבמיוחד ÂˆÓ˙שמכוון ÏÚ ∆»≈«ƒ¿«
‰·eLz‰32¯ÈÚ‰Ïe] «¿»¿»ƒ

‰·eLz‰ ˙ÂˆÓc ˙eÎiM‰Ó≈««»¿ƒ¿««¿»
ŒÏÚL ÔÂÈk ,˙Bˆn‰ ˙eÏÏÎÏƒ¿»«ƒ¿≈»∆«
,˙Bˆn‰ ÏÎa ÈeÏÈÚ ÏÚÙ d„È»»ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿

Úe„ik33eÈÓÎÁ ÔBLÏ Le¯Ùa «»«¿≈¿¬»≈
Ï"Ê34ÌÈNÚÓe ‰·eLz «¿»«¬ƒ

,ÌÈ·BË להקדים צריך היה שלכאורה ƒ
עניין  לפני הטובים המעשים עניין את

אלא  ועוון חטא על שהיא התשובה

ÌÈNÚ - ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»«¬ƒ
,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ ˙Bˆn‰«ƒ¿«¬ƒƒ
ÈÏeÏ ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ∆«≈
ÈtŒÏÚ ÌÈNÚÓ Ì‰ ‰·eLz‰«¿»≈«¬ƒ«ƒ
È„ÈŒÏÚ ˜¯Â ,ÔÈ„Ú ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ ÌÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰¯Bz»ƒ»»≈»«¬ƒƒ¬«ƒ¿««¿≈

ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ ÌÈNÚ ‰·eLz‰ נוספים במאמרים שמובא וכפי «¿»«¬ƒ«¬ƒƒ
ו'מאירים'. ל'טובים' המעשים את עושה שהתשובה
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g"kyz'dי ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

ּבּצּדיקים, ּגם הּתׁשּובה ענין להיֹות וצריך  ִ ִ ַ ַ ַ ָ ְ ַ ַ ְ ִ ְ ִ ְ ִ ָ ְ ְ ָ ַׁשּיך

כּו'], עֹונֹות על הּתׁשּובה ענין ׁשּיך לא  ֲ ַ ָ ְ ַ ַ ְ ִ ְ ָ ַֹ ָ ְ ֶ ֶׁשאצלם

הּתׁשּובה  ענין על ּכח' וה'נתינת הּציּוּוי ּגם  ָ ְ ַ ַ ְ ִ ַ ַֹ ַ ִ ְ ַ ְ ִ ַ ַ ִּכי

ויתרה  מצּוך), אנכי (אׁשר "אנכי" מּבחינת  ָ ֵ ִ ָ ְ ַ ְ ִֹ ָ ֶ ֲ ִֹ ָ ַ ִ ְ ִהּוא

ּפעמים  ׁשּתי נאמר הּתׁשּובה ּבענין ׁשהרי  ִ ָ ְ ֵ ְ ַ ֱ ֶ ָ ְ ַ ַ ְ ִ ְ ֵ ֲ ֶ ֶ ִמּזה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מֹוחה 35"אנכי", הּוא אנכי אנכי ָ ִֹ ְ ֶ ָ ָ ִֹ ָ ִֹ ֶ 

ּׁשּנאמר  מה (על־ּדרך הּוא 36ּפׁשעיך אנכי אנכי ְ ָ ֶ ָ ַ ֶ ֶ ְ ַ ֶ ֶ ֱ ַ ָ ִֹ ָ ִֹ 

על  (הּציּווי מּמּתן־ּתֹורה למעלה  ַ ִ ַ ָ ַ ַ ִ ָ ְ ַ ְ ֶ ְ ֶ ַ ְמנחמכם),

אחת  ּפעם "אנכי" נאמר ׁשּבֹו הּמצֹות) ,37ּכללּות ְ ָ ַ ִ ְ ֶ ֶ ֱ ַ ָ ִֹ ַ ַ ַ ַ 

הּוא  ּתׁשּובה ּגּבי ׁשּנאמר "אנכי" ׁשּבחינת  ָ ְ ֵ ַ ַ ֱ ֶ ֶ ִֹ ָ ַ ִ ְ ֶ ְ ַ ְוהינּו,

כּו' מּקיף ענין 38ּבבחינת ּגם ׁשּיך ּוכמֹו־כן . ִ ְ ִ ַ ַ ִ ְ ֵ ַ ָ ְ ַ ִ ְ ַ 

לעׂשֹותם  הּיֹום ּדוקא, הּמעׂשה ּבעֹולם  ָ ֲ ַ ַ ָ ְ ַ ֶ ֲ ַ ַ ָ ְ ָ ְ ַהּתׁשּובה

הּזה  ּבעֹולם ּדוקא ּכי הּיֹום), מצּוך אנכי  ֶ ַ ָ ָ ָ ְ ַ ִ ַ ָ ְ ַ ְ ִֹ ָ ֶ ֲ(אׁשר

ענין  להיֹות יכֹול כּו', הּברּור קֹודם  ַ ְ ִ ְ ִ ָ ֵ ַ ֶ ֶׁשהּוא

חדא  ׁשּבׁשעּתא ּבאֹופן מן 39הּתׁשּובה מתהּפך ַ ְ ָ ְ ֶ ֶ ְ ַ ְ ָ ֲ ָ ִ ְ ַ ֵ ְ ִ 

הּזה  ׁשּבעֹולם לפי והינּו כּו', הּקצה אל  ֶ ַ ָ ָ ֶ ִ ְ ְ ַ ְ ֶ ָ ַ ֶ ֶ ָ ַהּקצה

על  הּסֹובב־ּכל־עלמין אֹור המׁשכת ־ידי יׁשנּה ֶ ְ ָ ַ ְ ָ ַ ַ ֵ ָ ָ ְ ִ ַ ְ ֵ 

ּומצֹות  הּתֹורה .40קּיּום ִ ַ ָ ִ ְ 

ÏÚÂ רחקה ולא מּמך היא נפלאת לא נאמר זה ¿«ֶ ֶ ֱ ַ ִֹ ְ ֵ ִ ִ ְ ָ ְ ְֹ ָֹ 

"נפלאת" ּדהּנה ּבזה, והענין  ֵ ְ ִ ֵ ִ ְ ֶ ָ ָ ְ ִ ָ ְ ִהיא.

ו'אריך'. 'עּתיק' הּבחינֹות ּב' על קאי  ְ ִ ַ ְ ִ ַ ִ ְ ַ ַ ֵ ָ ָֹ ְּו"רחקה"

ׁשּבחינת  ּכּידּוע 'עּתיק', ּבחינת על קאי  ַ ִ ְ ֶ ַ ָ ַ ִ ַ ַ ִ ְ ַ ֵ ָ ֵ ְ ִ"נפלאת"

מּצד  ׁשּזהּו עליֹון, ּפלא ּבׁשם נקרא  ַ ִ ֶ ֶ ְ ֶ ֶ ֶ ֵ ְ ָ ְ ִ ִ ַ'עּתיק'

ּבׁשם  נקרא ׁשּלכן ׁשּבאין־ער ֹוך, ּבאֹופן  ֵ ְ ָ ְ ִ ֵ ָ ֶ ְ ֲ ֵ ְ ֶ ֶ ְ ִ ָהריחּוק

ּו"רחקה" לגמרי. ונבּדל נעּתק להיֹותֹו  ָֹ ְ ֵ ְ ַ ְ ָ ְ ִ ְ ַ ְ ֶ ְ ִ ִ ַ'עּתיק',

למעלה  היֹותֹו ׁשעם 'אריך', ּבחינת על  ָ ְ ַ ְ ֱ ִ ֶ ְ ִ ֲ ַ ִ ְ ַ ֵ ָקאי

אליהם, מקֹור על־ּכל־ּפנים הּוא הרי  ֶ ֵ ֲ ָ ִ ָ ָ ַ ֵ ֲ ָ ָ ֵמהעֹולמֹות,

ועל־ּדרך  ׁשּבערך. ריחּוק ּבבחינת ׁשהּוא  ְ ֶ ֶ ַ ְ ְ ֶ ֶ ְ ֶ ִ ַ ִ ְ ִ ֶ ְ ַ ְוהינּו,

ּׁשּכתּוב  רחֹוקה 41מה והיא אחּכמה אמרּתי ַ ֶ ָ ָ ַ ְ ִ ֶ ְ ָ ָ ְ ִ ְ ָ 

'חכמה  ׁשהיא הּנעלמה החכמה על ּדקאי  ָ ְ ָ ִ ֶ ָ ָ ְ ֶ ַ ָ ְ ָ ַ ַ ֵ ָ ְ ִ ֶ ִמּמּני,

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

כה.35) מג, יב.36)ישעי' נא, ו.37)שם ה, ואתחנן ב. כ, ההנחה 38)יתרו מהמבואר ברשימת ולהעיר - קצת. חסר צויין:

עתיק. בחי' הוא התשובה במצות שנאמר שאנכי ,9 שבהערה סע"א.39)בדרושים קכט, שם 40)זח"א להצ"צ סהמ"צ ראה

ואילך. סע"ב עה, פינחס לקו"ת א). כג.41)(מ, ז, קהלת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CiL ÔÎÏÂיתכן,ÌÈ˜Ècva Ìb ‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ ¿»≈«»¿»ƒƒ¿ƒ¿««¿»«««ƒƒ

Èk ,['eÎ ˙BBÚ ÏÚ ‰·eLz‰ ÔÈÚ CiL ‡Ï ÌÏˆ‡L כללות כמו ∆∆¿»…«»ƒ¿««¿»«¬ƒ
‰e‡המצוות ‰·eLz‰ ÔÈÚ ÏÚ 'Ák ˙È˙'‰Â ÈeeÈv‰ Ìb««ƒ¿«¿ƒ«…««ƒ¿««¿»

) "ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓ"הזאת המצווה "כי הפסוק בהמשך הכתוב כלשון ƒ¿ƒ«»…ƒ
‰¯˙ÈÂ ,(EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡¬∆»…ƒ¿«¿ƒ≈»

,‰fÓ שייכות יש "אנכי" לעניין ƒ∆
המצוות  משאר יותר לתשובה, מיוחדת

¯Ó‡ ‰·eLz‰ ÔÈÚa È¯‰L∆¬≈¿ƒ¿««¿»∆¡«
BÓk ,"ÈÎ‡" ÌÈÓÚt ÈzL¿≈¿»ƒ»…ƒ¿

·e˙kL35ישעיה ‡ÈÎבנבואת ∆»»…ƒ
‰ÁBÓ ‡e‰ ÈÎ‡ מוחקEÈÚLt »…ƒ∆¿»∆

¯Ó‡pM ‰Ó C¯cŒÏÚ)36ÈÎ‡ «∆∆«∆∆¡«»…ƒ
ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ בעניי ן שגם »…ƒ¿«∆¿∆

"אנכי"), פעמיים נאמר «¿»¿ÏÚÓÏ‰זה
) ‰¯BzŒÔznÓניתן ‰ÈÂeÈvשבו ƒ««»«ƒ

BaL (˙Bˆn‰ ˙eÏÏk ÏÚ«¿»«ƒ¿∆
˙Á‡ ÌÚt "ÈÎ‡" ¯Ó‡37, ∆¡«»…ƒ««««

ה' "אנכי הדברות, עשרת בתחילת

ÈÁaL˙אלוקיך..." ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ«
‰·eLz Èab ¯Ó‡pL "ÈÎ‡"»…ƒ∆∆¡««≈¿»

'eÎ ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰38. ƒ¿ƒ««ƒ
ÔÈÚ Ìb CiL ÔÎŒBÓÎe¿≈«»«ƒ¿«

‰·eLz‰ המצוות עניין כללות כמו «¿»
ÌBi‰ ,‡˜Âc ‰NÚn‰ ÌÏBÚa¿»««¬∆«¿»«

) Ì˙BNÚÏ זה בפסוק שנרמז כפי «¬»
‰ÌBi),עצמו  EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡¬∆»…ƒ¿«¿«

‡e‰L ‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc Èkƒ«¿»»»«∆∆
,'eÎ ¯e¯a‰ Ì„B˜ והרע והטוב ∆«≈

יחד ÔÈÚמעורבים ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ¿«
‡zÚLaL ÔÙB‡a ‰·eLz‰«¿»¿∆∆¿«¿»

‡„Á39(אחד (וברגע אחת בשעה ¬»
‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ Ct‰˙Óƒ¿«≈ƒ«»∆∆«»∆

) 'eÎ עניין לכל יש הבא בעולם אבל

שם  ואין לו המיוחדת ההגדרה את

בחסידות  וכמבואר ורע, טוב תערובת

עירובי  אין שלמעלה זה שמטעם

עבודות  יש למלאכים ובחינות, דברים

מאהבה  העובד מיכאל ומחנה קבועות

ולכן  וכד', ליראה עבודתו מחליף לא

התשובה  עבודת להיות יכולה לא גם

למטה  רק אלא עדן בגן נשמות ידי על

הזה  ‡B¯בעולם ˙ÎLÓ‰ dLÈ ‰f‰ ÌÏBÚaL ÈÙÏ eÈ‰Â (¿«¿¿ƒ∆»»«∆∆¿»«¿»«
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··Bq‰40 והמשכה «≈»»¿ƒ«¿≈ƒ«»ƒ¿

לתשובה. כוח נתינת היא זו והארה

‰Ê ÏÚÂ ובמיוחד המצוות כללות שהיא הזאת" המצווה "כי מעלת על ¿«∆
על  הדברים והשפעת התשובה מצוות

בעולם האלוקות Ï‡המשכת ¯Ó‡∆¡«…
‰˜Á¯ ‡ÏÂ EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙƒ¿≈ƒƒ¿¿…¿…»
‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‡È‰ƒ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

"e "˙‡ÏÙ"È‡˜ "‰˜Á¯ ƒ¿≈¿…»»≈
‰BÈÁa˙מכוון  'a ÏÚ בחינת של ««¿ƒ
יומין''ÈzÚ˜'הכתר 'עתיק בחינת «ƒ

בחינת  וגילוי, מ'יום' ונבדל (שנעתק

הכתר) בחינת CÈ¯‡'Â'פנימיות ¿«ƒ
הארה  ארוכות, (פנים אנפין' 'אריך

הכתר). חיצוניות בחינת בריבוי,

"˙‡ÏÙ"פלא מכוון ˜‡Èמלשון ƒ¿≈»≈
Úe„ik ,'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««ƒ«»«
ÌLa ‡¯˜ '˜ÈzÚ' ˙ÈÁaL∆¿ƒ««ƒƒ¿»¿≈
„vÓ e‰fL ,ÔBÈÏÚ ‡Ït∆∆∆¿∆∆ƒ«

˜eÁÈ¯‰ בחינה בין הגדול הפער »ƒ
ריחוק  שהוא לעולמות, זו נעלית

,CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÔÙB‡a כל ללא ¿∆∆¿≈¬
והשוואה ÌLaיחס  ‡¯˜ ÔÎlL∆»≈ƒ¿»¿≈

Ïc·Â ˜zÚ B˙BÈ‰Ï ,'˜ÈzÚ'«ƒƒ¿∆¿«¿ƒ¿»
È¯Ó‚Ï.יותר נעלית כמהות ¿«¿≈

˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ "‰˜Á¯"e¿…»»≈«¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰ ÌÚL ,'CÈ¯‡'¬ƒ∆ƒ¡¿«¿»
ŒÏkŒÏÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»¬≈«»

ÌÈtמקור אופן B˜Ó¯בכל »ƒ»
˙ÈÁ·a ‡e‰L ,eÈ‰Â ,Ì‰ÈÏ‡¬≈∆¿«¿∆ƒ¿ƒ«

C¯ÚaL ˜eÁÈ¯ כלשהו יחס לו ויש ƒ∆¿∆∆
Ó‰לעולמות. C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«
·e˙kM41 החכמה מדריגת לגבי גם ∆»

ריחוק ‡ÓkÁ‰לשון Èz¯Ó‡»«¿ƒ∆¿»»
È‡˜c ,ÈpnÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰Â¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»≈

‰ÓÏÚp‰והכוונה  ‰ÓÎÁ‰ ÏÚ««»¿»«∆¿»»
בגילוי מלבוא È‰L∆ƒ‡הנעלית

‡È‰L ,'CÈ¯‡c ‰ÓÎÁ' נעלית »¿»¿«ƒ∆ƒ
דאצילות  חכמה כמו (לא מעולמות

שהן  כפי הספירות מעשר חלק שהיא

הוא  והפער הריחוק אבל בעולמות)
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יי z`fd devnd ik

ׁשּלכך  ׁשּבערך, ריחּוק ּבבחינת ׁשהיא  ְ ָ ְ ֶ ְ ֶ ֶ ְ ֶ ִ ַ ִ ְ ִ ִ ֶ ְ ִ ַ ְּדאריך',

על  (ּכי אחּכמה" "אמרּתי זה על לֹומר  ַ ִ ָ ָ ְ ֶ ִ ְ ַ ָ ֶ ַ ַ ְ ָ ַׁשּיך

ׁשּיך  לא ׁשּבאין־ערֹוך, ׁשּבריחּוק  ְ ָ ַֹ ְ ֲ ֵ ְ ֶ ִ ְ ֶ ָ ִ ְּבחינה

אּלא  אחּכמה"), ּד"אמרּתי האפׁשרּות  ָ ֶ ָ ָ ְ ֶ ִ ְ ַ ָ ְ ָ ְ ֶ ָ ָ ִ ְ ַ ְ ִמלכתחלה

ּוממׁשיך  מּמּני". רחֹוקה "היא  ְ ִ ְ ַ ִ ֶ ִ ָ ְ ִ ֵ ִ ַ ַ ֶׁשאף־על־ּפי־כן

"לא  ּבאמרֹו הענין, ּומפרׁש וחֹוזר ֹ ְ ָ ְ ָ ְ ִ ָ ֵ ָ ְ ֵ ְ ָ ַּבּכתּוב

ׁשּתי  ּכי היא", לּים מעבר ולא גֹו' היא  ֵ ְ ִ ִ ָ ַ ֶ ֵ ֵֹ ְ ִ ִ ַ ָ ַּבּׁשמים

ּבחינת  ׁשהן ּו"רחקה" ּד"נפלאת"  ַ ִ ְ ֵ ֶ ָֹ ְ ֵ ְ ִ ְ ִ ְ ַהּבחינֹות

לּים". ּו"מעבר "ׁשמים" נקראֹות ו'אריך'  ָ ַ ֶ ֵ ֵ ִ ַ ָ ָ ְ ִ ְ ִ ַ ְ ִ ַ'עּתיק'

ּכלל, נראים אינן הרי הּגׁשמּיים הּׁשמים  ָ ְ ִ ְ ִ ָ ֵ ֵ ֲ ִ ִ ְ ַ ַ ִ ַ ָ ַ ֵ ִ ְּדהּנה,

האוירים, זהרּורית אּלא אינֹו לעין ׁשּנראה  ִ ִ ֲ ָ ִ ֲ ַ ָ ֶ ֵ ִ ַ ָ ֶ ְ ִ ֶ ַּומה

להבין  מׁשל וזהּו כּו', הּׁשמים מעצם לא  ִ ָ ְ ָ ָ ֶ ְ ִ ַ ָ ַ ֶ ֶ ֵֹ ָ ֲאבל

'עּתיק' ּבחינת ׁשהּוא העליֹונים ׁשמים  ִ ַ ַ ִ ְ ֶ ִ ְ ֶ ָ ִ ַ ָ ַ ְ ִ ְּבענין

ּכלל. ונראה מּוׂשג ׁשאינֹו לפי ּפלא,  ָ ְ ֶ ְ ִ ְ ָ ֵ ֶ ִ ְ ֶ ֶ ָ ְ ִ ֶׁשּנקרא

ׁשהּוא  'אריך' ּבחינת על קאי לּים"  ֶ ְ ִ ֲ ַ ִ ְ ַ ֵ ָ ָ ַ ֶ ֵ ֵּו"מעבר

אחּכמה  "אמרּתי ועל־ּדרך החכמה, לים  ָ ָ ְ ֶ ִ ְ ַ ָ ְ ֶ ֶ ַ ְ ָ ְ ָ ַ ַ ְ ֶ ֵ ֵמעבר

מּמּני". רחֹוקה  ִ ֶ ִ ָ ְ ִ ְוהיא

e‰ÊÂ מצּוך אֹומר אנכי אׁשר הּזאת הּמצוה ּכי ֹו ¿∆ְ ִ ַ ִ ְ ָ ַ ֲֹ ֶ ָ ִֹ ְ ַ ְ ָ 

רחקה  ולא מּמך היא נפלאת לא  ָֹ ְֹ ְ ָ ְ ִ ִ ֵ ְ ִֹ ַהּיֹום

היא  לּים מעבר ולא גֹו' היא ּבּׁשמים לא  ִ ָ ַ ֶ ֵ ֵֹ ְ ִ ִ ַ ָ ַֹ ִהיא,

מּצד־עצמּה הּזאת ׁשהּמצוה ּדאף־על־ּפי  ָ ְ ַ ַ ִֹ ַ ָ ְ ִ ַ ֶ ִ ַ ַ ְגֹו',

ּו"מעבר  "ּבּׁשמים" ּו"רחקה", "נפלאת"  ֶ ֵ ֵ ִ ַ ָ ַ ָֹ ְ ֵ ְ ִ ִהיא

(ּכּנ"ל), ו'אריך' 'עּתיק' ּבחינת ענין ׁשהּוא  ַ ַ ְ ִ ֲ ְ ִ ַ ַ ִ ְ ַ ְ ִ ֶ ָ ַלּים",

"מּמך" מּמך", היא נפלאת "לא  ָ ְ ִ ָ ְ ִ ִ ֵ ְ ִֹ ָ ָ ִמּכל־מקֹום

"לא  רחקה", ולא נפלאת לא ׁש"מּמך ֹ ָֹ ְֹ ְ ֵ ְ ִֹ ָ ְ ִ ֶ ָ ְ ָּדיקא,

ׁשּיׁש לפי והינּו, לּים", מעבר ולא  ֵ ֶ ִ ְ ְ ַ ְ ָ ַ ֶ ֵ ֵֹ ְ ִ ַ ָ ַּבּׁשמים

ו'עּתיק', מ'אריך' ׁשּלמעלה ּבחינה ּגם  ִ ַ ְ ְ ִ ֲ ֵ ָ ְ ַ ְ ֶ ָ ִ ְ ַ ָ ָ ְ ַּבּנׁשמה

מּבחינת  ׁשּנמׁשך מצּוך, אנכי אׁשר אֹומרֹו  ַ ִ ְ ִ ְ ָ ְ ִ ֶ ָ ְ ַ ְ ִֹ ָ ֶ ֲ ְ ֶ ֶׁשּזהּו

וחּיּותך  ּכחך אלקיך, (הוי') ּבבחינת להיֹות ׁשאנכי" מי ׁשעל־ידי־זה 42"אנכי , ָ ִֹ ִ ֶ ָ ִֹ ִ ְ ִ ְ ִ ַ ֲ ָ ָ ֱ ֶֹ ָ ֲֹ ָ ְ ַ ֶ ָ ֶ ַ ְ ֵ ֶ 

רצֹונֹו הן הּמצֹות ׁשהרי והּתענּוג, הרצֹון ּבבחינת ׁשהן הּמצֹות את לקּים  ְ ֵ ְ ִ ַ ֵ ֲ ֶ ֲ ַ ַ ְ ָ ָ ַ ִ ְ ִ ֵ ֶ ְ ִ ַ ֶ ֵ ַ ְ ַיּוכל

ּכמאמר  עּתיק), (ּבחינת הּתענּוג ענין נעׂשה ועל־ידן לפני 43יתּברך, רּוח נחת ִ ְ ָ ֵ ְ ְ ַ ָ ָ ַ ֲ ֶ ִ ְ ַ ַ ַ ֲ ְ ִ ַ ַ ִ ְ ַ ֲ ַ ַ ַ ַ ְ ָ ַ 

הּמצֹות  קּיּום ׁשּבׁשביל ג) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו רצֹוני. ונעׂשה  ְ ִ ַ ִ ִ ְ ִ ֶ ִ ְ ֵ ְ ֵ ָ ְ ִ ֶ ְ ִ ְ ָ ֲ ַ ְ ִ ְ ַ ָ ֶׁשאמרּתי
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ובכ"מ.42) א. פ, פינחס ג. עג, בלק לקו"ת ועוד.43)ראה ט. א, ויקרא ופירש"י תו"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,C¯ÚaL ˜eÁÈ¯ ˙ÈÁ·a,יחסי Ê‰ריחוק ÏÚ ¯ÓBÏ CiL CÎlL ƒ¿ƒ«ƒ∆¿∆∆∆¿»«»««∆

"‰ÓkÁ‡ Èz¯Ó‡" החכמה את להשיג וניסיון מחשבה הייתה כלומר »«¿ƒ∆¿»»
CiLהזו, ‡Ï ,CB¯ÚŒÔÈ‡aL ˜eÁÈ¯aL ‰ÈÁa ÏÚ Èk)ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ∆¿≈¬…«»
ÎÏÓ"‰ÓkÁ‡ Èz¯Ó‡"c ˙e¯LÙ‡‰ ‰ÏÁ˙ אפילו טעם ואין ƒ¿«¿ƒ»»∆¿»¿»«¿ƒ∆¿»»

הנעלית  החכמה את להשיג לנסות

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Lהזו  ‡l‡ ,(∆»∆««ƒ≈
"ÈpnÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰" של ובסופו ƒ¿»ƒ∆ƒ

ו'רחוקה' נעלית מאד חכמה היא דבר

מהשגה.

¯ÊBÁÂ ·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿≈
‡Ï" B¯Ó‡a ,ÔÈÚ‰ L¯ÙÓe¿»≈»ƒ¿»¿»¿…
¯·ÚÓ ‡ÏÂ 'B‚ ‡È‰ ÌÈÓMa«»«ƒƒ¿…≈≈∆
˙BÈÁa‰ ÈzL Èk ,"‡È‰ ÌiÏ«»ƒƒ¿≈«¿ƒ
Ô‰L "‰˜Á¯"e "˙‡ÏÙ"c¿ƒ¿≈¿…»∆≈

'CÈ¯‡'Â '˜ÈzÚ' ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ««ƒ¿«ƒ
"ÌÈÓL"לעיל  ˙B‡¯˜ƒ¿»»«ƒ

,"ÌiÏ ¯·ÚÓ"e שממשיך כפי ≈≈∆«»
‰ÌÈÓMומבאר. ,‰p‰c¿ƒ≈«»«ƒ

ÌÈ‡¯ ÔÈ‡ È¯‰ ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¬≈≈»ƒ¿ƒ
,ÏÏk שלא 'שקופה' מציאות הם כי ¿»

לעין ÔÈÚÏנראית ‰‡¯pL ‰Óe«∆ƒ¿∆»«ƒ
,ÌÈ¯ÈÂ‡‰ ˙È¯e¯‰Ê ‡l‡ BÈ‡≈∆»«¬ƒ»¬ƒƒ
צבע  (ולכן השמש קרני מול אל

השקיעה) בעת משתנה «¬‡·Ïהשמים
e‰ÊÂ ,'eÎ ÌÈÓM‰ ÌˆÚÓ ‡Ï…≈∆∆«»«ƒ¿∆

היא  הגשמיים השמים ««ÏLÓמציאות
ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓL ÔÈÚa ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¿ƒ¿«»«ƒ»∆¿ƒ

'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ‡e‰L'נעתק' ∆¿ƒ««ƒ
ÈÙÏו'נבדל' ,‡Ït ‡¯˜pL∆ƒ¿»∆∆¿ƒ

.ÏÏk ‰‡¯Â ‚NeÓ BÈ‡L∆≈»¿ƒ¿∆¿»
È‡˜ "ÌiÏ ¯·ÚÓ"eמכווןÏÚ ≈≈∆«»»≈«

¯·ÚÓ ‡e‰L 'CÈ¯‡' ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒ∆≈≈∆
‰ÓÎÁ‰ ÌÈÏ,מהחכמה ונעלה ¿««»¿»

‰ÓkÁ‡ Èz¯Ó‡" C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆»«¿ƒ∆¿»»
,"ÈpnÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰Â חכמה ¿ƒ¿»ƒ∆ƒ

והשגה. מתפיסה שלמעלה

˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èk B¯ÓB‡ e‰ÊÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿»«…
‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡¬∆»…ƒ¿«¿«…
‰˜Á¯ ‡ÏÂ EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙƒ¿≈ƒƒ¿¿…¿…»
‡ÏÂ 'B‚ ‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï ,‡È‰ƒ…«»«ƒƒ¿…
ŒÛ‡c ,'B‚ ‡È‰ ÌiÏ ¯·ÚÓ≈≈∆«»ƒ¿«

˙‡f‰ ‰Âˆn‰L ÈtŒÏÚ כללות «ƒ∆«ƒ¿»«…
התשובה, ענין ובפרט »Œ„vÓƒהמצוות

¯·ÚÓ"e "ÌÈÓMa" ,"‰˜Á¯"e "˙‡ÏÙ" ‡È‰ dÓˆÚ«¿»ƒƒ¿≈¿…»«»«ƒ≈≈∆
˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰L ,"ÌiÏŒÏkÓ ,(Ï"pk) 'CÈ¯‡'Â ' «»∆ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿¬ƒ««ƒ»

,‡˜Èc "EnÓ" ,"EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡Ï" ÌB˜Ó עצם שמצד אף »…ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿»¿»
לגבי  זאת בכל ביותר, נעלים הם כי ו'רחוקים' 'נפלאים' הדברים מהותם

מצוות, ומקיים תורה הלומד היהודי

קרובים, הדברים ¿EnÓ"L∆ƒ"ממך"
‡Ï" ,"‰˜Á¯ ‡ÏÂ ˙‡ÏÙ ‡Ï…ƒ¿≈¿…¿…»…
,"ÌiÏ ¯·ÚÓ ‡ÏÂ ÌÈÓMa«»«ƒ¿…≈≈∆«»
‰ÓLpa LiL ÈÙÏ ,eÈ‰Â של ¿«¿¿ƒ∆≈«¿»»

יהודי  ÏÚÓlL‰כל ‰ÈÁa Ìb«¿ƒ»∆¿«¿»
,'˜ÈzÚ'Â 'CÈ¯‡'Ó אף ולכן ≈¬ƒ¿«ƒ

אכן  הם הדברים ו'אריך' 'עתיק' שמצד

בגלל  ו'רחוקה', 'נפלאת' של באופן

יותר  עוד בחינה יש היהודי שבנשמת

כן  אלוקות ענייני מצידה הרי נעלית,

אליו  ‡L¯קרובים B¯ÓB‡ e‰fL∆∆¿¬∆
CLÓpL ,EeˆÓ ÈÎ‡ ומתגלה »…ƒ¿«¿∆ƒ¿»

"‡ÈÎלמטה מלמעלה  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒ
"ÈÎ‡L ÈÓ הקדוש־ברוך־הוא ƒ∆»…ƒ

המלובשות  מהדרגות שלמעלה בעצמו,

ממדריגה  לרדת השונים בשמות

האדם  על ולהאיר ¿BÈ‰Ïƒ˙למדריגה
EÁk ,EÈ˜Ï‡ ('ÈÂ‰) ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¬»»¡…∆…¬

E˙eiÁÂ42, היהודי של והחיות הכוח ¿«∆
Ìi˜Ïהפרטי  ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿«≈

˙ÈÁ·a Ô‰L ˙Bˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ«
ÔBˆ¯‰ אנפין'(העליון 'אריך בחינת »»

‚eÚz‰Â עתיק' (בחינת העליון ¿««¬
¯ˆBBיומין'), Ô‰ ˙Bˆn‰ È¯‰L∆¬≈«ƒ¿≈¿

Ô„ÈŒÏÚÂ ,C¯a˙È הרצון כאשר ƒ¿»≈¿«»»
בפועל  מתקיים ÔÈÚהעליון ‰NÚ«¬∆ƒ¿«

,(˜ÈzÚ ˙ÈÁa) ‚eÚz‰««¬¿ƒ««ƒ
¯Ó‡Ók43 כך על ז"ל חכמינו ¿«¬«

נקראים  ניחוח"שהקרבנות "ריח בשם

ÈÙÏ Áe¯ ˙Á התענוג עניין «««¿»«
BÓÎe .ÈBˆ¯ ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿
(‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
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g"kyz'dיב ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

ּפרטי  ּכל ׁשּכֹולל ּבאֹופן האדם ּבריאת  ֵ ָ ְ ָ ֵ ֶ ֶ ְ ָ ָ ָ ַ ִ ְ ָ ְ ָהיתה

כּו'. ּבהם ּופֹועל ההׁשּתלׁשלּות ּדסדר  ֶ ָ ֵ ְ ְ ַ ְ ִ ַ ֶ ֵ ְ ִ ָ ְ ִ ָהענינים

ּבׁשם  נקראֹות ו'עּתיק' 'אריך' ׁשּבחינת אף  ֵ ְ ָ ְ ִ ִ ַ ְ ְ ִ ֲ ַ ִ ְ ֶ ַ ֵ ָ ְולכן,

לגּבי  מּכל־מקֹום הּנאצלים, לגּבי ורחֹוק  ֵ ַ ְ ָ ָ ִ ִ ָ ֱ ֶ ַ ֵ ַ ְ ָ ְ ֶ ֶּפלא

ּפלא  ּבׁשם ּכלל נקראֹות אינן - ׁשּכֹוללם  ֶ ֶ ֵ ְ ָ ְ ָ ְ ִ ָ ֵ ָ ְ ֶ ָ ָ ָהאדם

יּורחק  ולא מּמּנּו אֹורם יּפלא לא ּכי  ַ ְֹ ְ ֶ ִ ָ ֵ ָ ִֹ ִ ָ ְורחֹוק,

ּבהתּגּלּות  ׁשּיהיה לאדם ניּתן ּכי ּכלל,  ַ ְ ִ ְ ֶ ְ ִ ֶ ָ ָ ָ ָ ִ ִ ָ ְ ֶ ִמּמּנּו

ׁשהּוא  מּפני העליֹון, ּפלא ּבחינת ּגם  ֶ ֵ ְ ִ ְ ֶ ָ ֶ ֶ ַ ִ ְ ַ ְ ֶאצלֹו

הּכל. ֹ ַ ָ ְּכללּות

(‰C‡ ּכזאת היתה לּמה להבין, צריך עדין «ֲ ַ ִ ָ ִ ְ ְ ָ ִ ָ ָ ָ ְ ָ ָ ֹ

הּסֹובב  אֹור המׁשכת ׁשּתהיה יתּברך  ֵ ַ ַ ָ ְ ַ ֶ ְ ִ ֶ ְ ֵ ָ ְ ִ ָ ָ ְ ִמּלפניו

האדם, ּבנׁשמת ועל־ּדרך־זה ּדוקא,  ָ ָ ָ ַ ְ ִ ְ ֶ ְ ֶ ֶ ַ ְ ָ ְ ַ ָ ַ ְלמּטה

ּבּה ּתהיה העׂשּיה ּבעֹולם למּטה  ָ ֶ ְ ִ ָ ִ ֲ ָ ָ ְ ָ ַ ְ ָ ְ ִ ֶׁשּבהיֹותּה

זה  ׁשענין אף־על־ּפי מהּכתר, ׁשּלמעלה  ֶ ָ ְ ִ ֶ ִ ַ ַ ֶ ֶ ַ ֵ ָ ְ ַ ְ ֶ ָ ִ ְּבחינה

היפ  זה הּוא על הּנה ההׁשּתלׁשלּות. סדר ך ֵ ֶ ְ ֵ ֶ ַ ִ ְ ַ ְ ְ ִ ֵ ַ ֶ 

גֹו', הּדבר" אליך קרֹוב "ּכי הּכתּוב  ָ ָ ַ ָ ֶ ֵ ָ ִ ָ ַ ְ ִ ְ ַממׁשיך

ּבׁשביל  הּוא זה ׁשּכל טעם, נתינת ענין  ִ ְ ִ ֶ ָ ֶ ַ ַ ַ ִ ְ ַ ְ ִ ֶׁשהּוא

ּכמֹו "ּדבר", ׁשּנקראת הּמלכּות וּתקּון  ְ ָ ָ ֵ ְ ִ ֶ ְ ַ ַ ִ ְ ַ ְ ִּבנין

וּתקם 44ׁשּכתּוב  ּבענין וכּידּוע ׁשלטֹון, מלך ּדבר ֶ ָ ְ ַ ֶ ֶ ְ ִ ְ ְ ַ ָ ַ ְ ִ ְ ַ ַ ָ ֶ 

ּדבריך  הּמלכּות 45את ּבנין ׁשּיהיה ׁשּכדי והינּו, , ֶ ְ ָ ֶ ָ ְ ַ ְ ֶ ְ ֵ ֶ ִ ְ ֶ ִ ְ ַ ַ ַ ְ 

ּומצֹות  הּתֹורה ּדקּיּום העבֹודה להיֹות  ְ ִ ָ ַ ִ ְ ָ ֲ ָ ְ ִ ָ ִ ְצריכה

[ּדאף  לעׂשתֹו" ּובלבבך ּד"ּבפיך  ַ ְֹ ֲ ַ ָ ְ ָ ְ ִ ָ ִ ְ ְ ֶ ְּבאֹופן

"ּכי  מּצד הּמלכּות ּבנין היה הּבריאה  ִ ַ ִ ְ ַ ַ ַ ְ ִ ָ ָ ָ ִ ְ ַ ַ ִ ְ ִ ֶׁשּבתחלת

הּוא" חסד ּברצֹונֹו46חפץ עלה מּכל־מקֹום , ָ ֵ ֶ ֶ ִ ָ ָ ָ ָ ִ ְ 

האדם  עבֹודת על־ידי זה ענין יהיה  ָ ָ ָ ַ ֲ ֵ ְ ַ ֶ ָ ְ ִ ֶ ְ ִ ְ ָ ַ ַ ֶׁשאחר־ּכך

הּבחינֹות  ּכל לּנׁשמה נּתנּו זה ּומּׁשּום  ִ ְ ַ ָ ָ ָ ְ ַ ְ ִ ֶ ִ ָ ְ ַּדוקא],

ּבקּיּום  עבֹודתּה לעבֹוד ּתּוכל ׁשעל־ידן  ִ ְ ָ ָ ֲ ֲ ַ ַ ָ ָ ַ ֶ ַ ַהּנ"ל,

ועל־ לעׂשתֹו", ּובלבבך "ּבפיך ּומצֹות  ַ ְֹ ֲ ַ ָ ְ ָ ְ ִ ָ ִ ְ ְ ִ ָ ַהּתֹורה

הּמלכּות. ּבנין את ּתפעל  ְ ַ ַ ַ ְ ִ ֶ ַ ְ ִ ֶ ֵ ְידי־זה

È‰BÊÂ ּכּידּוע הּׁשנה), ראׁש ּדא ׁש"הּיֹום" (ּכּנ"ל הּׁשנה לראׁש הּׁשּיכּות 47ּגם ¿ƒַ ַ ַ ָ ְ ַֹ ָ ָ ַ ַ ֶ ַ ָ ַֹ ָ ָ ַ ָ ַ 

למּטה  ּגם נמׁשכת ועל־ידי־זה הּמלכּות, ּבנין נעׂשה הּׁשנה  ָ ַ ְ ַ ֶ ֶ ְ ִ ֶ ֵ ְ ַ ְ ְ ַ ַ ַ ְ ִ ֶ ֲ ַ ָ ָ ַֹ ְ ֶׁשּבראׁש
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ובכ"מ.44) סכ"ה. אגה"ק פ"ד. אגה"ת תניא וראה ד. ח, ואילך.45)קהלת תרצו ע' ח"ב תער"ב המשך וראה ח. ט, נחמי'

ובכ"מ.46)ובכ"מ. ב. מז, (נצבים) פרשתנו לקו"ת וראה יח. ז, דרושי 47)מיכה הכוונות שער ר"ה. שער חיים עץ פרי

ובכ"מ. ר"ה.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ Ìei˜ ÏÈ·LaL˙Bˆn הזה בעולם האדם ידי לכך על שיש (ובאופן ∆ƒ¿ƒƒ«ƒ¿

הבריאה) כל על ‰‡„Ìהשפעה ˙‡È¯a ‰˙È‰ כל ידי הספירות על עשר »¿»¿ƒ«»»»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òc ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t Ïk ÏÏBkL ÔÙB‡a¿∆∆≈»¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿¿

'eÎ Ì‰a ÏÚBÙe.לעיל '‡¯CÈ'כמבואר ˙ÈÁaL Û‡ ,ÔÎÏÂ ≈»∆¿»≈«∆¿ƒ«¬ƒ
‡Ït ÌLa ˙B‡¯˜ '˜ÈzÚ'Â¿«ƒƒ¿»¿≈∆∆
,ÌÈÏˆ‡p‰ Èa‚Ï ˜BÁ¯Â¿»¿«≈«∆¡»ƒ

האצילות  שבעולם «ŒÏkÓƒהספירות
- ÌÏÏBkL Ì„‡‰ Èa‚Ï ÌB˜Ó»¿«≈»»»∆¿»
‡Ït ÌLa ÏÏk ˙B‡¯˜ ÔÈ‡≈»ƒ¿»¿»¿≈∆∆

Èk ,˜BÁ¯Â מעלתם כל Ï‡עם ¿»ƒ…
epnÓ Ì¯B‡ ‡ÏtÈ מהאדם‡ÏÂ ƒ»≈»ƒ∆¿…

ÔzÈ Èk ,ÏÏk epnÓ ˜Á¯eÈ¿«ƒ∆¿»ƒƒ»
Ì„‡Ï המיוחדים הכוח והיכולת »»»

Ìb BÏˆ‡ ˙elb˙‰a ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ¿«∆¿«
‰ÔBÈÏÚ,אפילו  ‡Ït ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆»∆¿

‡e‰L ÈtÓ האדם˙eÏÏk ƒ¿≈∆¿»
.Ïk‰«…

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡ (‰«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÂÈÙlÓ ˙‡Êk ‰˙È‰ ‰nÏ»»»¿»»…ƒ¿»»
¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL C¯a˙Èƒ¿»≈∆ƒ¿∆«¿»«
ŒÏÚÂ ,‡˜Âc ‰hÓÏ ··Bq‰«≈¿«»«¿»¿«
,Ì„‡‰ ˙ÓLa ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿ƒ¿«»»»
ÌÏBÚa ‰hÓÏ d˙BÈ‰aL∆ƒ¿»¿«»¿»
‰ÈÁa da ‰È‰z ‰iNÚ‰»¬ƒ»ƒ¿∆»¿ƒ»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯˙k‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆∆««ƒ
¯„Ò CÙÈ‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆≈∆≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ הבדלים יש שמצידו «ƒ¿«¿¿
העליונות  הדרגות בין גדולים ופערים

יש  זה בעניין ואילו התחתונות, לדרגות

מאור  הארה הזה בעולם למטה דווקא

ממשיך  האדם ודווקא ביותר, נעלה

מהכתר? שלמעלה בחינה ומגלה

·e˙k‰ CÈLÓÓ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆«¿ƒ«»
,'B‚ "¯·c‰ EÈÏ‡ ·B¯˜ Èk"ƒ»≈∆«»»

ונימוק  סיבה של במובן ∆e‰L‡"כי"
‰Ê ÏkL ,ÌÚË ˙È˙ ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«««∆»∆

zÂ ÔÈa ÏÈ·La ‡e‰Ôe˜ ספירת ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
,"¯·c" ˙‡¯˜pL ˙eÎÏn‰««¿∆ƒ¿≈»»

·e˙kL BÓk44CÏÓ ¯·c ¿∆»¿«∆∆
,ÔBËÏL הוא המלך של השלטון ƒ¿

ספירת  ולכן הדיבור, באמצעות

"דבר" נקראת »«»¿Úe„iÎÂהמלכות

EÈ¯·c ˙‡ Ì˜zÂ ÔÈÚa45, תיקון" של זה שעניין בחסידות כמבואר ¿ƒ¿««»∆∆¿»∆
ולרומם  להקים שיש היינו דבריך", את "ותקם בכתוב נרמז המלכות" ובניין

נעלות  יותר לדרגות למעלה, ולהעלותו המלכות בספירת העליון הדיבור את

השתלשלות' מ'סדר ‰eÎÏn˙שלמעלה ÔÈa ‰È‰iL È„kL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«««¿
את  יעוררו שהנבראים כלומר מחדש,

העולם  על מלך להיות העליון הרצון

לעולם, חיות «ÎÈ¯¿̂ƒ‰ולהשפיע
‰¯Bz‰ Ìei˜c ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»¿ƒ«»
EÈÙa"c ÔÙB‡a ˙BˆÓeƒ¿¿∆¿¿ƒ
Û‡c] "B˙NÚÏ E··Ï·eƒ¿»¿«¬…¿«
ÔÈa ‰È‰ ‰‡È¯a‰ ˙ÏÁ˙aL∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»»»ƒ¿«

„vÓ ˙eÎÏn‰ הקדוש־ברוך־הוא ««¿ƒ«
הנבראים, עבודת ידי על לא בעצמו,

"‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk"46, ƒ»≈∆∆
BBˆ¯a ‰ÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»ƒ¿

CkŒ¯Á‡L הבריאה שתחילת לאחר ∆««»
למעלה מצד Ê‰היתה ÔÈÚ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»∆

,[‡˜Âc Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»«¿»
Ïk ‰ÓLpÏ ez ‰Ê ÌeMÓeƒ∆ƒ¿«¿»»»

,Ï"p‰ ˙BÈÁa‰ שמקורם וכוחות «¿ƒ««
ביותר גבוהות ««»∆Ô„ÈŒÏÚLבמדרגות

ÏÎez הנשמהd˙„B·Ú „B·ÚÏ ««¬¬»»
EÈÙa" ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,"B˙NÚÏ E··Ï·eƒ¿»¿«¬…¿«¿≈
.˙eÎÏn‰ ÔÈa ˙‡ ÏÚÙz ‰Ê∆ƒ¿«∆ƒ¿«««¿
L‡¯Ï ˙eÎiM‰ Ìb È‰BÊÂ¿ƒ«««»¿…
‡c "ÌBi‰"L Ï"pk) ‰M‰ זה «»»««∆«»
Úe„ik ,(‰M‰ L‡¯47 …«»»«»«

ÔÈa ‰NÚ ‰M‰ L‡¯aL∆¿…«»»«¬∆ƒ¿«
,˙eÎÏn‰ וחסידות בקבלה כמבואר ««¿

הקב"ה  השנה ראש בבוא שנה שמידי

העולמות  על למלוך רצונו את מסלק

ממליכים  בני־ישראל ובתקיעת־שופר

המלכות' 'בנין על־ידי שוב אותו

השנה, ראש שבליל לאחר מחדש,

מועטת בעק  החיות הרצון, סילוק בות

והרצון  התענוג הארת ללא ומצומצמת

שפועל  אדם כמשל והמידות, והשכל
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יג z`fd devnd ik

ּומתּוקה, טֹובה לׁשנה טֹובה וחתימה  ָ ְ ָ ָ ָ ְ ָ ָ ִ ֲ ַ ָ ִ ְּכתיבה

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב רויחי, ּומזֹוני חּיי  ֶ ְ ִ ַ ְ ֶ ְ ִ ַ ְ ֵ ִ ְ ֵ ְ ֵ ַ ֵ ָ ְּבבני

•

1

2

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ולאחר  שלו, מהפעולה ונבדל מסולק הוא ולכן בלבד המעשה בכוח

בני־ישראל  כאשר תקיעת־שופר,

הקדוש־ברוך־ את ומכתירים חוזרים

כל  עם מלך להיות חוזר הוא הוא,

וזו  והמידות, המוחין והעונג, הרצון

להביא  המלכות' 'בנין של העבודה

הנעלים  הפנימיים הכוחות את

במלכות hÓÏ‰להאיר Ìb ˙ÎLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ והשפעת ¿«¿≈∆ƒ¿∆∆«¿«»
ברוחניות  רק איננה הדברים

‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k¿ƒ»«¬ƒ»»
È·a ,‰˜e˙Óe ‰·BË ‰LÏ¿»»»¿»¿»≈

(בריאות)ÈiÁבנים  ÈBÊÓeחיים «≈¿≈
(פרנסה) בריווח,¯ÈÁÈÂמזון ¿ƒ≈

.‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ ·BËa¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
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אגרות קודש

 ב"ה,  ערב ראש השנה, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר מרדכי שי' נמיר

ראש העירי' תל אביב

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני להביע בזה לכ' ולכל 

אשר לו ברכת השנה, לשנה טובה ומתוקה בגשם וברוח גם יחד.

בהזדמנות זו, אף כי באיחור זמן רב ואתו הסליחה, הנני מאשר קבלת האלבום מהעיר שהואיל 

לשלוח לי על ידי ידידו וידידי, שרואה אני בזה אות הוקרה לתכנית חב"ד ומפעלי', שזה ג"כ מחזק 

תקותי שכ' יהי' לעזר למפעלי חב"ד בתל אביב וסביבותי' ובכל רחבי הארץ, שכן השפעתו ניכרת גם 

מחוץ לעירו ובחוגים רחבים.

שינצל  תקותי  אביעה  החדשה,  לשנה  והכנה  העבר  בנוגע  חשבון  של  אלו  בימים  ובעמדנו 

שלום  וקדושה  רוח  בעניני  הגדולה  גם  שתהי'  הקדש  בארץ  באוכלוסין  הגדולה  הכי  בעירו  השפעתו 

וצדק. וכיון שתורתנו תורת חיים רובה עסוקה בענינים מעשיים, יהי רצון שהשפעתו הטובה תומשך 

במעשים בפועל, ודלא כהסיסמה רחמנא ליבא בעי ומספיק, אלא במעשה דוקא. ובפרט, כנ"ל, שהעיר 

היא הגדולה בארץ אשר ארץ הקדש יקרא לה, ובלשון תורתנו תורת חיים ארץ אשר עיני ה' אלקיך 

בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, שזה מבטיח גם עזר מלמעלה לברכה והצלחה בכמות ובאיכות 

גם יחד.

בכבוד ובפ"ש שאר חברי העירי' שי' ובברכת כתיבה וחתימה טובה.

מובן ופשוט שיודע אני שכ' הוא חבר מפלגה, אבל מובן ופשוט ג"כ שאין זה בסתירה לכתוב 

ומפעלים;  ענינים  בכמה  שלטת  והיא  בכנסת  רוב  לה  שיש  המפלגה  שהיא  כיון  אדרבה,  אלא  לעיל, 

ותורה אחת לכולנו, לכל בני ישראל, בלי הבדל מפלגה כלל.



מכתב כללי ימי הסליחות, ה'תשכ"חיד

קבלת עול מלכות שמים

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשכ"ח

ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל

אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

זמן  שזה   – רבות  פעמים  צויין  שכבר  כפי   – הוא  ראש-השנה  של  העיקריים  מעניניו  אחד 

ההכתרה של הקב"ה, מלך ישראל ומלך העולם, דבר הקשור בתפלתנו העמוקה ובקשתנו הפנימית: 

"מלוך על כל העולם כולו".

להכתרה  בהתאם  שהוא  במצב  להיות  ומוחלטת  מלאה  נכונות  משמעותה   – כזו  בקשה 

האלוקית. כלומר: להשתעבד ולהתמסר כליל אל המלך, עד שעצם מציאותו של האדם וכל אשר לו הם 

של המלך בלבד. זהו הענין של "קבלת עול מלכותו יתברך" המתבטאת בכל הפרטים של חיי יום-יום.

* * *

לאמתו של דבר, צריך להיות, ואכן ישנו, בכל יום, הענין של קבלת עול מלכות שמים, ובמיוחד 

 – עול  קבלת  של  הענין  מהווה  יום  בכל  יסודי:  הבדל  ישנו  ברם,  קריאת-שמע.  קוראים  אנו  כאשר 

ההתחלה והתשתית של התנהגותו במשך כל היום, שכל עניניו יהיו מיוסדים ובנויים על קבלת-עול. 

מתגלית  היא  היום,  של  והתוכן  הענין  היא  מלכותו  עול  קבלת  שבו  המועד  הוא  ראש-השנה  ואילו 

ומקיפה את כל המציאות של האדם עד שהוא מתבטא לגמרי לאלוקות.

כדי שקבלת-העול תהיה מלאה ואמיתית – חייב האדם לערוך תחלה חשבון-צדק של התנהגותו 

עד עתה – תוך רגש עמוק של חרטה ותשובה על הדברים שלא היו רצויים. תשובה אמיתית שוטפת את 

הלא-טוב ועושה אותו ל"אהוב ונחמד קרוב וידיד" אל הקב"ה, הוא ראוי ומובטח שהקב"ה יקבל את 

הכתרתו וימלא את בקשתו של "מלוך על העולם כולו".

מעניניו העיקריים של ראש השנה. . ההכתרה: כדמוכח מהבקשה בכל תפלות ר"ה )משא"כ זכרונות 
ושופרות( מלך על העולם, והחתימה )וכן בקידוש( מלך על כל הארץ. ובפירש"י )במחזור וויטרי( דאומרים המלך 
הקדוש )וגם בערבית( לפי שאמר הקב"ה המליכוני עליכם בר"ה כדכתיב אני ה"א וסמיך לי' בחודש הז'. ולכן גם 
תק"ש שהיא מצות היום "הענין הראשון" שבזה הוא ש"אנו ממליכין עלינו את הבורא" )רס"ג. הובא באבודרהם(. 

וראה פי' האריז"ל, פע"ח וכו' בענין ר"ה.
מלך ישראל: וכנ"ל שתמליכוני עליכם. ועל ידם )ותפלתם מלוך על העולם כולו( מלך העולם )עיין לקו"ת 

דברים מא, ד. נו, ג. ועוד(.
דבר הקשור בתפלתנו. . ובקשתנו: להעיר גם מר"ה )טז, א(: אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם. 

לקו"ת דברים נו, ג. ובכ"מ.
העמוקה. . הפנימית: כמבואר בכ"מ בענין שה"מ ממעמקים גו' ובענין בקשר פני גו' – ושייכותם לר"ה 

)ולפני' ולאחרי'(.
)פ"ג  הל' מלכים  עיין רמב"ם   – מובנים כמה מדיני המלך  ועפ"ז  בלבד:  . של המלך  שעצם מציאותו. 
ה"ח – פ"ד(. ושם )פ"ג. ה"ו(: לבו הוא לב כל קהל ישראל – ולהעיר מזח"ג רכא, ב. אגה"ק סל"א. שו"ת חכם צבי 
סע"ד )אבל בפסקי דינים להצ"צ חיו"ד סוס"מ הכריע כדעת החולקים עליו(. ונסמן בדרכי תשובה ובניצוצי זוהר 

שם – וברש"י חוקת )כא, כא( והוא מתנחומא: הנשיא הוא הכל. ראה לקו"ש ח"ד ע' 1050.
בכל הפרטים: להעיר מרמ"א ושו"ע רבנו הזקן חאו"ח ר"ס א': אין ישיבת האדם כו'.

ובמיוחד. . שמע: ברכות רפ"ב. וראה טושו"ע או"ח ר"ס סא.
הבדל יסודי: עיין ד"ה עלה, תרצ"ט ס"ב. סד"ה שופר של, תש"ב. ובכ"מ. תניא רפמ"א.

כדי. . ואמיתית. . ותשובה: ראה רד"ה שה"מ ממעמקים, תש"ג; סד"ה טו"ט, תש"ג.
ל"אהוב ונחמד קרוב וידיד": רמב"ם הל' תשובה פ"ז, ה"ו. ועיין שם ה"ז דחשיב ג"כ ד' ענינים. ואכ"מ.



טו
* * *

לכל תקופה ולכל מקום – המעלות המיוחדות והקשיים המיוחדים שלהם.

בתקופתנו קיימת בחוגים מסויימים שאיפה לעצמאות ולאי-תלות, לא רק מבחינה חומרית 

אלא גם מבחינה אידיאולוגית: שאיפה וחתירה שלא להיות כפופים לסדרים הממוסדים ושלא להכיר 

בדבר לפני שמבינים אותו בשלימות בשכל, וכיוצא בזה. מצב כזה מהווה, לכאורה הפרעה לנושא של 

"קבלת עול".

במיוחד הדברים אמורים במדינות כאלה שהן עדיין צעירות )יחסית( וקיימות על בסיס ועל ידי 

יוזמה עצמית ואנרגיה עצמית, ואשר רוח זו מאפיינת בהן את כל סדרי החיים האישיים והחברתיים 

– דבר המקשה עוד יותר את ההסתגלות למסגרת של קבלת עול.

אך למרות כל זאת, קיים הכלל שאין הקב"ה מבקש מן האדם דברים שלמעלה מכוחותיו. אם 

כן הרי מאחר שקבלת עול מלכותו יתברך היא התוכן הפנימי של ראש-השנה )והבסיס לכל המעשים 

של כל השנה( והדבר בתוקף עבור כל הזמנים והמקומות – ודאי הדבר שגם בזמננו ובמדינות האמורות 

אפשרי והכרחי להגיע לקבלת עול מלכותו במלואה.

והאמת היא שיש מעלה מיוחדת בכך – דווקא בזמננו ובמדינות האמורות – אדם שאינו בנוי 

באופן יציב על עצמאות, אלא שפעמים אצלו כך ופעמים להיפך, הרי כאשר הוא מקבל על עצמו ענין 

של קבלת עול – אין הדבר מבוסס אצלו דיו, שכן אין זה חידוש בשבילו להתחרט ולשנות את עמדתו. 

רוחו הרי כאשר הוא משתכנע שעליו להכיר  והוא בלתי תלוי בהלך  רגיל להיכנע  לעומתו מי שאינו 

במרות עליונה – מקיף אותו הדבר באופן מעמיק יותר ויסודי יותר, והוא מוצא בקרבו את העוז לשנות 

את עצמו לגמרי ולתמיד.

ומעשיו,  דיבוריו  במחשבותיו,  גם  אם  כי  ובהכרתו,  בתחושתו  רק  לא  אצלו  מתבטא  והדבר 

עד לפרט הקטן ביותר. ואדרבה: כיוון שחלקו הגדול של היום ממולא במעשים ודיבורים, מתבטאת 

בעיקר קבלת עול מלכותו יתברך בדיבוריו ומעשיו, בקיום המצוות המעשיות ובכל פרטי התנהגותו 

היום-יומית.

כמוך",  לרעך  "ואהבת  מצות  של  יותר  ופעיל  יותר  רציני  לקיום  הדבר  אותו  מביא  בבד,  בד 

ובמיוחד ביחס לקבלת עול מלכותו יתברך: להשפיע על יהודי נוסף, על יהודים רבים יותר, שיקבלו 

על עצמם עול מלכותו, ושגם אצלם לא ישאר הדבר רק בתחום השכל והרגש, כי אם יתבטא במחשבה 

דיבור ומעשה, בחיי היום-יום.

* * *

ויהי רצון שקבלת עול מלכותו יתברך תביא מיד ל"קבל ברחמים וברצון את תפלתנו", ואבינו 

מלכנו יתן לכל אחד ואחת, בתוך כלל ישראל, שנה טובה ומתוקה מכל הבחינות, בטוב הנראה והנגלה 

– מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

ומובטח: ברמב"ם שם: צועק ונענה מיד, שנאמר והי' טרם יקרא ואני אענה.
הכלל: איני מבקש אלא לפי כחן )תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג(. ולהעיר ג"כ מע"ז )ג, א(: אין הקב"ה 

בא בטרוניא עם בריותיו. וסברא היא. ראה רמב"ם הל' תשובה רפ"ה.
מעלה מיוחדת: להעיר מביצה )כה, כ( מפני כו' עזין )בחדא"ג שם(. ב"מ )פד, א( חילך לאורייתא.

לקיום. . יותר. . כמוך: ע"ד משנ"ת באגה"ק ר"ס יב.
על יהודים רבים: שהרי השפעה וקיום עוד נפש אחת מישראל – ה"ז השפעה וקיום עוד עולם מלא )סנה' 

פ"ד, מ"ה(. ובזח"א )רח, סע"ב(: כל מאן דקיים נפשא בעלמא, זכי לי' חיים.

אגרות קודש
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.d"kyz'd ,lel` c"k ,miavp zyxt 'b mei zgiy .c"qa
ישיבת- של ו "לעסקניות תמימים" תחיינה "תומכי רבקה" -בית

מוגה  בלתי

אחת ‡. שנה שונה שבהם ענינים גם ישנם אבל ושנה, שנה בכל ישנו ראשֿהשנה, שלפני הזמן
השמיטה. שנת ערב בהיותה שנים משאר מחולקת שהיא זו, לשנה בנוגע וכן מחברתה.

רק  ששייכים דינים מיוחדים; דינים לה יש - בניֿישראל מנין לפי השביעית השנה - השמיטה שנת
לארץ  בחוץ גם ששייכים דינים גם אבל ישראל, בו.1לארץ וחיים נמצאים שבניֿישראל מקום בכל ,

מתבטל  אזי ממון, לו חייב חבירו שכאשר - השנים משאר השמיטה שנת מיוחדת שבהם מהדינים
הקדושֿברוךֿהוא  צוה שכך כיון החוב, על לו למחול וצריך נמחלים 2החוב, השביעית השנה שבבוא ,

שלפניֿזה. בשנים חייבים שהיו החובות כל

שלו  בשולחןֿערוך הזקן רבינו שכתב מה מהרגע 3ועלֿפי החל השביעית, השנה לכל שייך זה הרי -
חוב". לתבוע אסור השביעית) שנת (של השביעית שנת "משנכנסה הראשון:

אמרו ·. אותם, יקיימו שבניֿישראל וביקש צוה שהקדושֿברוךֿהוא המצוות לכל בנוגע והנה,
ז"ל  כזה.4חכמינו באופן ומתנהג חיה דוגמא מראה עצמו שהקדושֿברוךֿהוא ,

מקבל השמיטה, שנת של ראשֿהשנה שבבוא - לעניננו הדין הקדושֿברוךֿהוא ובנוגע את עצמו על
לו  שחייבים החובות את לתבוע .5שלא

אצל ופועלים מבקשים שנה בכל אם אחרות: במדה הקדושֿברוךֿהוא במילים זה הרי טובה, שנה
מבטיח  שבה השמיטה, שנת מתחילה שבראשֿהשנה כיון זה, ראשֿהשנה בערב יותר הרבה גדולה

עלֿפי הקדושֿברוךֿהוא  יתנהגו ולהבא שמכאן ובלבד ישנים, חובות לתבוע שלא - הבטחתו ומקיים -
.הקדושֿברוךֿהוא רצון

ש  התקוה וישנה זה, דין יודעים יתבע הקדושֿברוךֿהוא וכאשר ולא הקודמים החובות כל על יוותר
לעבעדיקייט") און ("מוט והחיות הכח את מחזק זה הרי - כדבעי יתנהגו ולהבא שמכאן ובלבד מאומה,

של בדרכיו להנהגה הקשור הבתים הקדושֿברוךֿהוא בכל להנהגת בנוגע והן לעצמכן, בנוגע הן ,
שהורה בדרכים בנים, ובני בנים טוב הקדושֿברוךֿהוא והמשפחות, רוח מצב מתוך זאת ולעשות בתורה,

ומתוקה. טובה שנה שתהיה חזק ובטחון

*

אלו ‚. וישנם החדש, הדור בחינוך שמתעסקים אלו ישנם - חינוך עם הקשורים הענינים לכל ובנוגע
מחנכים  שבהם ֿ תורה, ותלמודי קטנות ישיבות ישיבות, בתיֿספר , המוסדות, בהחזקת ותומכים שמסייעים

הקדושֿברוךֿהוא. של כרצונו שיתנהגו הילדים את

מתוך  הדור את שיחנכו מחנכים שיהיו ומוכרח שנחוץ שככל - התורה לנו אומרת ועלֿזה
שאפשר  מה כל ויעשו במוסדות שיתמכו אלו שיהיו ומוכרח נחוץ יותר ועוד פחות לא הנה ֿ נפש, מסירות

יותר. ולגדול להתפתח וגם להתקיים, יוכלו שהמוסדות כדי

של ברכתו את לחלק באים  בחומש הקדושֿברוךֿהוא וכאשר נאמר - את 6בפועל נותנים שתחילה
ורק  ולגדול, להתקיים שיוכלו במוסדות שתומכים אלו שהם "זבולון", בשם שנקראים לאלו הברכה

עצמם. במוסדות שעובדים אלו להם המצטרך בכל הברכות את מקבלים לאחריֿזה
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ב.1) טו, ראה פ'
וש"נ.2) סל"ד. הלואה הל' חו"מ אדה"ז שו"ע ראה
סל"ו.3) שם

ה"ג.4) פ"א ר"ה ירושלמי ט. פ"ל, שמו"ר ראה
וש"נ.5) ואילך. 150 ע' ח"ו מנחם תורת גם ראה
ובפרש"י.6) יח לג, ברכה ראה
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ש „. ילדי הקדושֿברוךֿהוא וכיון שמחנכים המוסדות בתמיכת להתעסק אתכן ובירך הצליח זיכה,
חסידית, חמימות מתוך היהדות, בדרך ישראל

יותר - גדולה חיות מתוך הבאה, בשנה גם זאת תעשו -ובודאי

מ  מיוחדת הבטחה לכן לשנה הקדושֿברוךֿהוא יש בנוגע המצטרך בכל ברכותיו את שמחלק שבשעה ,
ולמשפחות, הבית לבני לעצמכן, הברכות את לקבל הראשונות אתן תהיו החדשה,

ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ואחת אחד לכל תהיה ישראל, כלל בתוככי אתכן, וביחד
בנים. ובני ולבנים לעצמו המצטרך, בכל

של גדולה הכי הברכה שתקויים מהגלות,הקדושֿברוךֿהוא ועד אותנו ויוציא צדקנו משיח שיבוא -
בימינו. בקרוב הקדושה, לארצנו לבב, וטוב שמחה בריאות, מתוך ויוליכנו

טובה. וחתימה כתיבה טובה, שנה

•
.d"kyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxtÎzay zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

ב'לקוטיֿתורה'‡. הזקן רבינו כותב נצבים, פרשת :1אודות

היום  זה כי ראשֿהשנה, על דקאי היום במלת ומרומז ראשֿהשנה, קודם לעולם קורין זו פרשה "הנה
ראשון  ליום זכרון מעשיך עד 2תחילת זה ביום הראשון במקורם ומתעלים נצבים נשמות ניצוצי שכל ,

כו'". הוי' לפני

יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה ראשֿהשנה, שלפני בשבת כבר מתחיל זה וראשֿהשנה 3וענין ,
גו'" הוי' לפני גו' נצבים "אתם הנה אז שכבר - .4בכללם

לפני משה שכינסם "מלמד (היום)", נצבים "אתם רש"י: מותו הקדושֿברוךֿהוא ומפרש ביום
בברית". להכניסם

ובהקדמה:·.

אכסניא" (ענין?) בכבוד ש"פותחין שהפתיחה 5כיון מזה, ויתירה אכסניא, בכבוד לדבר שצריך היינו, ,
בפרשת  רש"י פירוש עם שמתחילים הוא השנה בשבתות שהסדר אףֿעלֿפי לכן, זה, בענין להיות צריכה
עם  רש"י בפירוש הביאור את לקשר שיכולים כך, אופנים, בכמה להיות יכול גופא זה ענין הרי השבוע,

אכסניא"."כבו  ד

רגליהם  שכתתו אלו אודות הוא המדובר ברוח),*ובכן: קרובים (אבל בגשם רחוקים ממקומות לבוא
ביותר  קשה דבר שזהו הדרך טלטול עם להתחשב הן 6מבלי - הוצאות עם גם קשור שהטלטול ובפרט ,

הגוף. לטרחת ביחס הוצאות והן כפשוטם, הוצאות הן הזמן, הוצאות

שהדרשה)* למדינה dpey`xdלהעיר, וממדינה לעיר מעיר שהולכים חכמים "תלמידי בשבח - היא שם בברכות
שם. מהרש"א חדא"ג וראה תורה". ללמוד
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א).1) (מד, פרשתנו ריש
א).2) כז, (ר"ה דר"ה מוסף תפלת נוסח
א.3) פח, ב. סג, זח"ב

פרשתנו.4) ריש
ב.5) סג, ברכות ראה
וש"נ.6) א. כח, כתובות ראה
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ולהעיר:

ולמעלה  מסדר למעלה היא דמסירותֿנפש שהעבודה וכיון מסירותֿנפש, בעלי יהודים ביניהם יש
"לפני  - השתלשלות מסדר שלמעלה בבחינה מגעת היא למעלה גם הרי שבאדם, ההשתלשלות מענין

.7הוי'"

מה  לשם - המקום הגבלות אין ששם מהשתלשלות, שלמעלה בחינה אודות שמדובר כיון ולכאורה,
כו'? רגליהם לכתת הוצרכו

מימיך", ושואב עציך "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם להמשיך שצריכים שכיון - הוא הענין אך
בענין  גם להתבטא הדבר צריך לכן ובגילוי, למטה גם יומשך הוי'" "לפני שמבחינת לפעול וצריכים

המקום.

רש"י  בפירוש מרומזת - כו' ביחד כולם להתאחד כדי כו' רגליהם את כתתו שבשבילה התכלית ובכן:
בניֿישראל. כל את משה כינס שבשבילה התכלית נתבארה שבו פרשתנו, ריש

בתניא ‚. הזקן רבינו שכתב כמו - בניֿישראל כינוס של המעלה גודל מרבותי 8ובהקדים "שמעתי :
תפול  תורה, בדברי מדברים שאינם אף ביחד, מישראל עשרה במעמד עומד אחד מלאך נמצא אילו כי

רז"ל  (כמאמר עלייהו דשריא משכינתא ותכלית גבול בלי ופחד אימתה שכינתא 9עליו עשרה בי "אכל
פעם  שנתבאר וכמו שלכן 10שריא", ישראל, כלל כל את כולל זה שמספר מישראל, דעשרה המעלה

לגמרי". ממציאותו מתבטל שהיה עד גדולה), הכי פרהסיא זה הרי מישראל דעשרה במעמד

היא, ממציאותם, מתבטלים אינם עצמם מישראל שהעשרה לכך הסיבה הנה בפשטות, לומדים כאשר
השכינה. השראת את מרגישים אינם בגופים, נשמות שבהיותם מפני

השראת  את הרגישו בודאי הרי - ישראל נשיאי ובפרט לצדיקים, בנוגע יוקשה: עלֿפיֿזה אבל
ממציאותם?! נתבטלו לא ואףֿעלֿפיֿכן השכינה,

יש  מעלתם, גודל ומצד מלאכים, מאשר יותר נעלית במדריגה הם שבניֿישראל לומר, צריך כן ועל
ממציאותם. להתבטל מבלי האור, את לסבול ביכלתם

שאר  אצל מאשר יותר נעלית במדריגה שהיתה שאף רבינו, משה נבואת בענין הידוע ועלֿדרך
רז"ל  וכמאמר עמדו 11הנביאים, על "עומד היה אףֿעלֿפיֿכן, המאירה, באספקלריא היתה משה שנבואת

ומתמוגגין"12כו'" ונבהלים ש"יראים הנביאים שאר כמו ולא אפילו 12, לסבול יכולים היו שלא כיון ,
יותר. תחתונה במדריגה הנבואה גילוי

מצינו  תנועה 13ועלֿדרךֿזה היתה התלמידים שאר שאצל המגיד, תלמידי לשאר הזקן רבינו בין חילוק
רבינו  מהֿשאיןֿכן המגיד, תורת את ("נעמען") ולקלוט להכיל יכולים היו שלא מפני כו', התפעלות של

כו'. התורה לקבל בכחו כבר היה נשיאותו, קודם המגיד, אצל תלמיד בהיותו עוד הנה הזקן,

ובלשונו  הזקן, לרבינו חסֿושלום להידמות שייך שלא לבו 14ואף ערב אשר ואיזהו זה הוא "מי :
כו'", אלף מני אחד חלק אפילו להשיג לגשת

צדק', ה'צמח דברי עלֿפי ובפרט

אור - המשכת שזוהי אלא המשכה, ענינה הסתלקות (והרי להסתלקותו המאה שנת היא זו ששנה
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ובכ"מ.7) ואילך. סע"ג כו, אחרי לקו"ת ראה
סכ"ג.8) אגה"ק
א.9) לט, סנהדרין

וש"נ.10) .113 ע' חל"א מנחם תורת ראה
ב.11) מט, יבמות

פיהמ"ש 12) גם וראה ה"ו. פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם
ח"ב  מו"נ הז'. היסוד חלק לפ' בהקדמה לסנהדרין להרמב"ם

פל"חֿט.
(13.195 ע' תרצ"ז .82 ע' שלום תורת סה"ש ראה
פמ"ד.14) תניא
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וכהלשון  הסתלקות, בבחינת הוא עצמו שמצד עלמין",15נעלה בכולהו דקודשאֿבריךֿהוא יקרא "אסתלק
אסתלק  שבבחינת אור המשכת ענין הולדתו 16שהוא יום הוא ראשֿהשנה וערב ,(-

דתורה  בנגלה בתשובה לחולי 17שכותב קדשים קדשי שבין "כשם הזקן, לרבינו ביחס לעצמו בנוגע
הרי 18חולין  נשיאותו, בעת צדק' לה'צמח בנוגע אמורים הדברים ואם מדרכנו", דרכיו גבהו כך

צדק', ה'צמח של בעקבותיו הולכים רק שהם לאלו בנוגע עלֿאחתֿכמהֿוכמה

הזקן  רבינו אומר רבינו למשה בנוגע גם ושמץ 14הרי קצהו "אפס הנה מהימנא", "רעיא שלהיותו ,
"רועה  שלהיותו עצמו, הזקן לרבינו בנוגע גם מובן ומזה ישראל", לכללות מאיר ואורו טובו מרב מנהו

מרעיתו. מצאן אחד לכל גם נתן מעניניו מנהו" ושמץ קצהו ש "אפס בודאי הרי נאמן",

נעשית  אזי מישראל, עשרה מתאספים שכאשר - בניֿישראל דכינוס המעלה גודל מובן זה ומכל
. מלאך נמצא ש "אילו עד כלֿכך, נעלית במדריגה השכינה  לגמרי",השראת ממציאותו מתבטל היה .

ההעלם  בגלל לא וכאמור, כזו, נעלית במדריגה השכינה השראת לקבל בניֿישראל יכולים ֿ פיֿכן ואףֿעל
לשמוע" ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' ש"נתן לאחרי גם אלא האור, את מרגישים ,19שאינם

האור. את בתוכם ולקלוט לקבל בכחם יש

של „. רש"י, אומר מישראל, עשרה של בכינוס המעלה גודל למרות התכלית;אמנם, היא זו א
בברית": "להכניסם - היא משה" "כינסם שבשבילה התכלית

בדברי  מדברים שאינם אף מישראל, עשרה במעמד השכינה דהשראת המעלה גודל על הבט מבלי
תורה, בדברי כשמדברים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה תורה,

שכתוב - כמו משה", ש"כינסם בשעה שהיה של 20כפי שענינו דכיון ישראל", כל אל משה "ויקרא
תורה, דברי עם קשור משה עלֿידי ישראל של שהכינוס בודאי הרי תורה, הוא משה

בכלל, בניֿישראל כינוס מעלת על שנוסף אכסניא", "כבוד עם הקשור זה לכינוס בנוגע ועלֿדרךֿזה
שישנם  האחרונות, בשנים שהונהג כפי ובפרט תורה, דברי לשמוע כדי יחדיו שמתאספים באופן זה הרי

יום  בכל לימוד אלו 21שיעורי לימים השייכים וענינים בהלכות בחסידות, והן בנגלה הן ,-

האור  גילוי תוספת והן בכלל, הכינוס שמצד השכינה השראת (הן הנ"ל הגילויים שכל לכך ונוסף
ועינים  לדעת לב לכם ה' ש"נתן כיון אותם, ולהרגיש לקבל שיכולים באופן הם התורה) לימוד שמצד
והרגשה  הכרה גם אלא "הערן", - שמיעה רק לא הוא ד"לשמוע" הפירוש (והרי לשמוע" ואזנים לראות

"דערהערן" שבכתוב 22- הענינים ג' שזהו חב"ד, תורת עלֿידי בעיקר שנתגלה כפי ,(23- לדעת" "לב :
כמאמר  חכמה, - לראות" "עינים כידוע 24דעת, בינה, - לשמוע" ו"אזנים כו'", הרואה חכם 25"איזהו

הבנה, מלשון היא ששמיעה

התכלית; עדיין זה אין - הנ"ל כל לאחרי הנה

לה  היינו, בברית", "להכניסם - היא הכינוס עםתכלית הוי'",הקדושֿברוךֿהוא תקשר "לפני - בעצמו
התורה. שעלֿידי מההתקשרות גם יותר נעלה ענין שזהו

בקודשאֿבריךֿהוא  ואורייתא באורייתא ישראל בדא, דא מתקשראן קשרין תלת בענין -26וכידוע
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ב.15) קכח, (מזח"ב פקודי ר"פ ולקו"ת פכ"ז תניא ראה
חוקת  לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א א). קפד, ב. סז, שם גם וראה

ג. סה,
שם.16) תו"א
חל"ו 17) מנחם תורת גם וראה ד). (נח, ח סס"ג, יו"ד שו"ת

.153 ע' חל"ח .21 ע'
ספ"ו.18) גיטין ירושלמי ראה
ג.19) כט, תבוא

א.20) שם,
וש"נ.21) .345 ע' ריש ח"מ מנחם תורת גם ראה
וש"נ.22) .225 ע' תש"ח סה"ש ראה
(תורת 23) ס"ב תשכ"ג אלול כ"ח נצו"י, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .301 ע' חמ"ד מנחם תורת .(243 ס"ע חל"ז מנחם
א.24) לב, תמיד
ב.25) קלח, זח"ג ראה
א.26) עג, זח"ג
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מובן  אינו שני 27דלכאורה רק ישנם הרי וקודשאֿבריךֿהוא, אורייתא ישראל דברים, ג ' רק שיש כיון :
בזה  הביאורים ואחד קשרין"? "תלת ענין ומהו באורייתא 28קשרים, ישראל הקשרים, שני שמלבד -

עלֿידי  שלא וקודשאֿבריךֿהוא ישראל של הקשר - שלישי קשר ישנו בקודשאֿבריךֿהוא, ואורייתא
התורה.

 ֿ בקודשא ואורייתא באורייתא ישראל - התורה שעלֿידי ההתקשרות להיות צריכה בתחילה כלומר:
ל  ישראל את המקשרת היא שאורייתא יותר הקדושֿברוךֿהוא בריךֿהוא, נעלה ענין נפעל כן לאחרי אבל ;

אלא  מהתורה, לקבל בניֿישראל צריכים לא זו שבדרגא בקודשאֿבריךֿהוא, ישראל של ההתקשרות -
מקומות  בכמה תורה' ב'לקוטי כמבואר בתורה, משפיעים הם ישראל מחבר 29אדרבה, שהיה לדוד בנוגע

בהקדושֿברוךֿהוא  שלמעלה לשמה,30תורה התורה דלימוד הענין מישראל אחד בכל יש ועלֿדרךֿזה ,
בתורה. משפיע הוא הרי לימודו שעלֿידי התורה, לשם

ישנו  שבראשֿהשנה כיון ראשֿהשנה, עם בברית" לעברך גו' היום נצבים ד"אתם השייכות גם וזוהי
נחלתנו" את לנו ד"יבחר מהתורה,31הענין שלמעלה בחירה שהיא בישראל, ית' עצמותו בחירת ענין שזהו ,
מקומות  בכמה ומבואר .32כידוע

הענינים‰. כל את "יקחו" לכאן, שהגיעו אלו שכל רצון לתכלית ויהי ועד הכינוס, עלֿידי שנפעלים
בפנימיות, - בברית" "לעברך כולה,הענין: השנה כל על זאת שימשיכו ובאופן

רויחי. ומזוני חיי בבני להם, המצטרך  בכל ומתוקה טובה שנה להם תומשך ועלֿידיֿזה

***

.Â כל אל משה ("ויקרא תבוא פרשת בסוף בניֿישראל כינוס שמטרת - רש"י בפירוש הביאור
"לפני  אלא) גו'", ושמרתם גו' ראיתם "אתם משה: דברי את לשמוע כדי (לא היא ישראל")

. בעיקר הקדושֿברוךֿהוא נוגע שבפרשתנו שהברית כיון מותו", "לפני זה היה ולכן בברית", להכניסם .
הכנה  בתור המוסגר, מאמר כמו זה הרי וגו'", ראיתם "אתם שכתוב (ומה הירדן את שעברו לאחרי
מסויימת). בהכנה צורך יש ברית כריתת שקודם (ב) לטפכם, גם השייכות (א) יתורץ: ועלֿפיֿזה והקדמה.

ההכנעה  תנועת היפך ותוקף, גדלות על (שמורה "נצבים" הלשון נאמר למה מובן: אינו עלֿפיֿזה אבל
עומדים? ולא ברית), כריתת בשביל שנדרשת והביטול

מאה  ישראל ששמעו לפי לקללות, נצבים אתם פרשת נסמכה למה אגדה, "ומדרש רש"י: מוסיף ולכן
משתנה  ועלֿפיֿזה כו'"; לפניו קיימים אתם והרי כו', היום נצבים אתם לפייסם, משה התחיל כו', קללות

לתוכחה  בסמיכות נאמרו הפיוס דברי שהרי מותו", "ביום (לא - "היום" פירוש המתין *גם לא ובודאי ,
להיות  צריך שהפיוס וכיון כו'"; קיים שהוא הזה "כיום אלא) ברכם, שאז מותו, יום עד התוכחה עם

וגו'". כל את ראיתם אתם הם, פיוסין מזו שלמעלה הפרשה "ואף מוסיף: לתוכחה, בהמשך

"אתם להקדים הכתוב הוצרך עלֿפיֿזה (א) קשה: זה לפירוש גם הפיוס,אבל עיקר שזהו נצבים ",
לפניו קיימים אתם והרי כליה, אתכם עשה אתכם",ש "לא ומציבין אתכם מקיימין והיסורין והקללות כו',

השתתפו מדוע לפיוס?(ב) זקוקים אינם ובמילא התוכחה, מבינים שאינם "טפכם", גם

פעמים )* כמה שנתבאר הרי 33ואף - בזמן שנסמכה דוקא לאו אבל בתורה, הוא כו'" נסמכה "למה שהפירוש
הלשון mdiptכו'ernyy"לפיi"yxaמפורש ewixedמשה התחיל דזהmqiitlכו' ,"gixkn.בזמן דנסמכה
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ואילך.27) כח ס"ע תרנ"ז סה"מ
חל"28) מנחם תורת וש"נ.ראה .55 ע' ז
מטות 29) סע"א. נא, רע"ג. מז, שלח ד. יט, ב. יח, שמיני

רע"ד. פז,
(קצו).30) סנ"ח הבהיר ספר ב. רכב, זח"ג ראה

ה.31) מז, תהלים
וש"נ.32) .264 ע' חי"ט לקו"ש ראה
(33) בתחלתה שלח ש"פ שיחת חמ"ד ראה מנחם ע'תורת

וש"נ. .(31
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לפיכך  ליהושע, ממשה לפרנס, מפרנס יוצאין ישראל שהיו לפי נצבים, אתם "ד"א, רש"י: מוסיף ולכן
הוצר  זה זירוז מותו; ביום הוא "היום" פירוש ועלֿפיֿזה: כו'", לזרזם כדי מצבה אותם להיות עשה ך

לטף. גם ושייך לפרנס; מפרנס יוצאים שאז למיתתו, סמוך

"אתם  וגם: ממש. למיתתו סמוך וילך, פרשת לאחרי זאת לומר צריך משה היה - שעלֿפיֿזה אלא
עם  השני, הפירוש ולכן, תבוא. פרשת דסוף גו'" משה ל"ויקרא שייך ואינו עצמו, בפני ענין הוא נצבים"
(לא  הוא נצבים" ש"אתם כיון השלישי, מהפירוש מקרא של לפשוטו יותר קרוב הוא הרי אגדה, מדרש היותו
הכינוס  ומטרת שתכלית כבפשוטוֿשלֿמקרא, לפייסן, כדי - הכינוס ומטרת תכלית אלא) בהמשך, רק

בברית" "להכניסם בפרשתנו: ב'לקוטי 34היא ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה -
ואילך. 258 עמוד י"ט חלק שיחות'

***

.Ê.'גו היום נצבים אתם דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Á קודמת בהתוועדות המדובר אודות הפעם עוד להזכיר המקום אחד ,35כאן שכל ההצעה דבר על
המאה  שנת עם בקשר ה'צמחֿצדק', ומאמרי ספרי בהדפסת השתתפות בתור מטבעות, מאה של סכום יתן

ה'צמחֿצדק'. של הולדתו יום ראשֿהשנה, מערב יאוחר לא שלו, להסתלקותֿהילולא
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נגלה  גם אלא התורה, פנימיות רק לא היטב ויודעים לומדים חסידים שאצל לדעת נוכחו שהמתנגדים
דתורה.

.Ë עלֿפי - "פרוזבול" לערוך יש השמיטה, שנת היא הבאה שהשנה שכיון גם לעורר המקום כאן
ב'שולחןֿערוך' הזקן רבינו של 40דברי השנה ראש לפני הששית, בסוף לכתחלה הוא הפרוזבול ש"זמן

בסופה  אלא משמטת אינה ששביעית שאף ה .41שביעית, שנת שמשנכנסה אומרים יש אסור . שביעית
שנאמר  חוב, לא 42לתבוע לה', שמיטה שקרא מיד לה', שמיטה קרא כי אחיו ואת רעהו את יגוש לא

כו'". יגוש

ומקום. מקום בכל השבת לאחרי ובעיקר ) האפשרי, באופן השבת, ביום (עוד זאת יפרסמו ובודאי

שביעית  שמירת של השכר גודל ידוע הגמרא 43והרי כדברי כספים, שמיטת והן קרקע שמיטת הן -44:
שמוט  השמיטה דבר כספים",42"וזה שמיטת ואחת קרקע, שמיטת אחת מדבר, הכתוב שמיטות בשתי ,

"שמיטת  לארץ"45והרי ובחוץ בארץ סופרים מדברי הזה בזמן נוהגת בשביעית .46כספים

***

.È,החיים בחלק שתבחרו לכם מורה "אני בחיים", "ובחרת פרשתנו, בסוף רש"י בפירוש הביאור
ועל  לך, ברור זה את לו, ואומר היפה, חלק על ומעמידו בנחלתי, יפה חלק לך בחר לבנו האומר כאדם

נאמר  -47זה לך" קח זה את לומר הטוב גורל על ידי הנחת גורלי, תומיך אתה וכוסי חלקי מנת ה'
זה  לפני שנאמר מה על הרי 48שנוסף טוב תעשה "אם הטוב", ואת החיים את היום לפניך נתתי "ראה

חיים" ראשונה 49לך שבהשקפה שכיון כו'", לבנו האומר "כאדם בחיים", "ובחרת ומחדש: הכתוב מוסיף ,
מיוחד, בזירוז צורך יש היפה", חלק על ש"מעמידו לאחרי גם הנה היפה, החלק הוא איזה רואים לא
ממשיך  - להיפך לפעמים רואים בשר שבעיני כיון אך החיים. בחלק ולבחור הקדושֿברוךֿהוא על לסמוך
(מזמן  יראה בשר בעיני שגם כו'", הטוב גורל על ידי הנחת גורלי, תומיך אתה נאמר זה "ועל רש"י

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - כפשוטם לחיים זוכים טוב עשיית שעלֿידי 50לזמן)

ואילך. 274 עמוד שם שיחות' ב'לקוטי
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ב 42) טו, ראה .פ'
בתחלתו.43) פה  מזמור  תהלים  מדרש ראה
ב.44) לח, קידושין
סל"ה.45) שם אדה"ז שו"ע
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בשיחת50) - הביאור והשלמת המשך  תשכ"ו.עם דר"ה ב' יום
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מיוחד, בזירוז צורך יש היפה", חלק על ש"מעמידו לאחרי גם הנה היפה, החלק הוא איזה רואים לא
ממשיך  - להיפך לפעמים רואים בשר שבעיני כיון אך החיים. בחלק ולבחור הקדושֿברוךֿהוא על לסמוך
(מזמן  יראה בשר בעיני שגם כו'", הטוב גורל על ידי הנחת גורלי, תומיך אתה נאמר זה "ועל רש"י

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - כפשוטם לחיים זוכים טוב עשיית שעלֿידי 50לזמן)

ואילך. 274 עמוד שם שיחות' ב'לקוטי
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סל"ו.40) הלואה הל' חו"מ
ב.41) כח, ערכין
ב 42) טו, ראה .פ'
בתחלתו.43) פה  מזמור  תהלים  מדרש ראה
ב.44) לח, קידושין
סל"ה.45) שם אדה"ז שו"ע

(46) הסיום ).המו"ל חסר
ה.47) טז, תהלים
טו.48) ל,
עה"פ.49) פרש"י
בשיחת50) - הביאור והשלמת המשך  תשכ"ו.עם דר"ה ב' יום

.p"yz'd lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ר"ה ‡. שלפני הש"ק דיום המיוחד ענינו אודות
בשם  מהמגיד ששמע הזקן אדמו"ר תורת ידועה –

ונתפרסמה  שנתגלתה כפי כ"ק 1הבעש"ט, ע"י
דורנו  נשיא אדמו"ר של 2מו"ח שמותיהם בהזכרת

וז"ל: זו, תורה שאמרו החסידות נשיאי 

במעזריטש  בהיותי סיפר: הזקן "אדמו"ר
ורבו  מורו בשם הה"מ ורבי ממורי שמעתי

הבעש"ט:

לחדשי  הראשון החודש שהוא השביעי החודש
שהוא  מברכים בשבת מברכו בעצמו הקב"ה השנה,
ישראל  זה ובכח אלול, דחודש האחרון השבת

בשנה". פעמים י"א החדשים את מברכים

הקב"ה  של ברכתו שתוכן לבאר וממשיך
שלעולם  נצבים, פרשת – השבוע בפרשת 3מבואר

ר"ה  לפני :4קורין

ראש  על קאי דהיום היום, נצבים אתם "כתיב
וכמ"ש  הדין, יום שהוא גו',5השנה היום ויהי

קיימים  נצבים ואתם רבא, דינא יום והוה ותרגם
ר"ה  שלפני ובשבת בדין. שזוכים והיינו ועומדים
אז  קוראין אלול דחודש האחרון השבת שהוא
בשבת  הקב"ה של ברכתו דזהו נצבים, אתם פרשת
והמשביע  המושבע שהוא השביעי חודש מברכים

עכ"ל. השנה", כל על ישראל לכל טוב ברוב

הטעם·. תחילה לבאר efויש dxezay מדגישים
מרבו  במעזריטש) (בהיותו שמעה הזקן שאדמו"ר

הבעש"ט: רבו בשם המגיד
לא  הזקן אדמו"ר של תורות שבריבוי ובהקדים
וטעם  הבעש"ט, בשם מהמגיד ששמעם מזכירים

בשתים  – מארז"ל 6הדבר ע"ד (א) רבי 7: אודות

רבו  מפי שמע שלא דבר אמר "שלא הגדול אליעזר
כיון  רבו, שם להזכיר צריך הי' לא ולכן לעולם",

רבו  של היא שתורתו יודעים י"ל 8שהכל ועד"ז ,
(מיוסדת  היא ש(רוב)תורתו הזקן, לאדמו"ר בנוגע
לאידך  (ב) הבעש"ט. בשם המגיד, רבו תורת על)

הוסיף הזקן שאדמו"ר כיון (ועד yecigגיסא:
בשם ixwirלחידוש) מהמגיד ששמע בתורה

חב"ד, חסידות דתורת החידוש – הבעש"ט
של  באופן שהיא והבעש"ט המגיד של שתורתם
הרחבה, של באופן ונתגלתה נמשכה "נקודה"

ודעת  בינה בחכמה פרטים, ופרטי שעי"ז 9בפרטים ,
מצד  הרי – חדשה" "תורה ע"ד חדש, ענין ניתוסף
על  (התורה) "נקראת ידו על שניתוסף החידוש

.10שמו"

שמזכירים  מצינו מיוחדים בתורות ואעפ"כ,
הזקן  (שאדמו"ר זו תורה קבלת השתלשלות סדר
יש  הדבר ובטעם הבעש"ט), בשם מהמגיד שמע
הקרבת  לזמן בנוגע בהכרזה שמצינו ע"ד – לומר
עד  המזרח כל פני ש"האיר אומרים שהיו התמיד

"11שבחברון" ,zea` zekf xikfdl"12 הקבורים)
אמירה 13בחברון  ע"י אבות זכות הזכרת היינו, ,(

– בנדו"ד ועד"ז ובפירסום. בגילוי בדיבור,
אדמו"ר  של שמותיהם מזכירים מיוחדים שבתורות
אבות", זכות "להזכיר והבעש"ט, המגיד הזקן

החסידות". "אבות

"זכות ‚. להזכרת בנוגע – יותר ובפרטיות
השביעי: חודש ברכת ע"ד הנ"ל בתורה אבות"

בנוגע  ביותר מודגש אבות זכות בהזכרת הצורך
dltzl תמידין כנגד "תפלות התמיד, בהקרבת (כמו
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שבדפוס 1) שדבר הפתגם כידוע – בדפוס הפירסום גם כולל
שפב).zexeclהוא ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר (אג"ק

יום 2) היום .193 ע' יצחק יוסף אהל לתהלים מכתבים קובץ
ובכ"מ. אלול. כה

ה"ב.3) פי"ג תפלה הל' רמב"ם סע"ב. לא, מגילה תוס'
ס"ד. סתכ"ח או"ח טושו"ע

פ'4) עם ביחד וילך פ' גם קורין זו) (כבשנה שנים ובכמה
ס"ח. לקמן וראה נצבים.

א.5) ב, איוב
(6.99 הערה רו ע' ח"ב מלוקט סה"מ גם ראה
וש"נ.7) ב. כז, סוכה

ב.8) צו, יבמות גם ראה
חסד 9) כולל והוא וחיותן המדות קיום הוא ש"דעת להעיר

ספ"ג). (תניא וענפי'" ויראה וענפי' אהבה פי' וגבורה,
א.10) יט, ע"ז ואילך. סע"א לב, קידושין ראה
ע"ב.11) ריש כח, יומא רפ"ג. תמיד
ה"א.12) פ"ג יומא מירושלמי – שם פרש"י
הזוגות 13) ד' ע"ש ארבע", "קרית גם נקראת שחברון להעיר

גם  שרומז לומר, ויש ובפרש"י). ב כג, שרה (חיי בה שקבורים
רמח, (זח"א ודוד יעקב יצחק אברהם – המרכבה רגלי לארבע

האמהות. מארבע פד), א, (מאו"א רחל או ב),

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc - dlirn(iying meil)

iab lr,çaænäzepaxw ,mlyny ynegde oxwd on epwiìuiw ©¦§¥©§
d.çaænn dpdpde,úéaä ÷ãa éLã÷ úBðaø÷miycwn ,xnelk ¦§¥©¨§§¨§¥¤¤©©¦

zia oewiz ikxvl mdinca eynzyie exkniy zpn lr eycwedy
ynegde oxwd mlyi ,ycwnd.úéaä ÷ãáìn dpdpde,øeaö úBðaø÷ §¤¤©©¦¨§§¦

,mlyny ynegde oxwd elti ,mitqene micinz oebk,øeaö úáãðì§¦§©¦
oirk ze`xpd ycwnd ziaay zetewl ,xnelkmipewy ,zextey

.'gafnd uiw'l xeaiv zepaxw odn
:`xnbd dywn .`ziixad ixaca dxizq dywn `xnbddôeb àä̈¨

àéL÷epipy `yixa oky ,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa -ãò' ©§¨©
éñBé Búàhç äáø÷ àlLíéì eëìé Búàhç äáøwMî ,Búàhç àéáéå ó ¤Ÿ¨§¨©¨¦§¨¦©¨¦¤¨§¨©¨¥§§¨

,'çìnädnda yixtd xaky cr lrny el rcep `l m`y ixd ©¤©
ekli `l` ,oaxwl dnda ynegde oxwd on mipew oi` ,ez`hgl

,ceai`léðz÷åepipy `tiqa eli`e -,'çaænì ,çaænä úBðaø÷ ìk' §¨¨¥¨¨§§©¦§¥©©¦§¥©
eynegde oxwd on mipew mipte`d lay ,rnyn 'lk' oeyln

,oaxwl dnda ,mlynyàëéä àðL àìå ,íéìòa øetkéàc àðL àìŸ§¨§¦©§¨¦§Ÿ§¨¥¨
,øetkéà àìciptl ,ycewd on dpdpy el rcep m` oia ,xnelk §Ÿ¦©

ixg` df xac el rcep m` oiae ,z`hgl dnda milrad eyixtdy
.z`hgl dnda eyixtd xaky

.mipey mi`pz zehiya ,`tiqde `yixd z` dcinrn `xnbd
:`xnbd zvxznàéä ïBòîL éaø ,àLéøda epipyy `yixd - ¥¨©¦¦§¦

,oerny iax zhiya dpyp ,glnd mil ekli ynegde oxwdyøîàc§¨©
(.eh dxenz),äéìòa eøtékL úàhç ìkz`hga dilra extkzpy - ¨©¨¤¦§§¨¤¨
,zxg`úeîzig oi` ezrcle ,zenl dze` migipn -daiqa wel ¨

z`hgd z` migipn ote` lka `l` ,zxg`a extkzp dzngny
lg ,ynegde oxwd ly zernd mb jkitle ,zenl da extkzp `ly
mze` siqedl aiig did oky ,'dilra extkzpy z`hg' oic mdilr
ycwdd on dpdpy el rcep `ly `l` ,ez`hg incn x`ypd lr

.ceai`l ekli jkitle ,z`hg oaxw yixtd xaky xg`l cr
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p"yz'dכד lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

בימ 14תקנום" (הן התפלות דכל שההתחלה – י )
ליום  ועד וימיםֿטובים, בשבתות והן החול,
אלקי  אברהם "אלקי אבות: בברכת היא הקדוש)

יעקב" ואלקי אבות.15יצחק זכות הזכרת שזהו"ע ,

שחרית, בתפלת אבות זכות הזכרת לאחרי וגם
ע"י  אבות זכות הזכירו (שבו שחר של תמיד כנגד

שבחברון" עד המזרח כל פני "האיר ),16ההכרזה
כסדרם" "תמידים הן היום, דכל הקרבנות שכולל
זכות  ומזכירים מוסיפים כהלכתם", "מוספים והן
גם  – מיוחדים (ובימים מנחה בתפלת גם אבות

בפ"ע. ותפלה תפלה בכל – מוסף) בתפלת

אבות  זכות בהדגשת הצורך לבאר יש ועפ"ז
כי, – השביעי חודש ברכת בענין הנ"ל בתורה

של הו"ע החודש (לא dltzברכת גופא ובתפלה ,
תפלה אלא) פרטית, תפלה כל zillkרק על

דכיון  השביעי, חודש ברכת ועאכו"כ החודש,
י"א  החדשים את מברכים ישראל זה ש"בכח
השביעי  חודש שבברכת היינו, בשנה", פעמים

השנה  חדשי כל על הברכה ברכה 17נכללת ה"ה ,
כולה. השנה לכל בנוגע כללית הכי ותפלה

(תורת „. אבות זכות הזכרת הקדמת ולאחרי
הבעש"ט) בשם מהמגיד ששמע הזקן אדמו"ר
עצמה  הברכה באה השביעי, חודש לברכת בנוגע
ועומדים  קיימים נצבים . . היום נצבים "אתם –

בדין": שזוכים והיינו
ועומדים", "קיימים הוא ד"נצבים" הפירוש
כלשון  ד"מלך", להתוקף ועד בתוקף, עמידה היינו,

מלך".18הכתוב  "נצב

התוקף  גם כולל מלך" ש"נצב לומר ויש
דרקיע" כל 19ד"מלכותא גופא דרקיע" וב"מלכותא ,

ועד  כו', ומקורה לשרשה עד שבמלכות, הדרגות

גם  (למעלה ית' ומהותו בעצמותו שמושרשת כפי
הכתר). מבחי'

יש  בנ"י כל שאצל – גו'" נצבים "אתם וזהו
עקר  מלכא "אמר אשר, מלך", ד"נצב התוקף

אפילו 20טורא" לבטל ויכלתם שבכחם היינו, ,
"נדמה  הקדושה, דהיפך חזקה (מציאות "טורא"

כהר" "21להם הלשון כדיוק – מזה ויתירה ,(xwr
זה  שאין היינו, למקום, ממקום עקירה טורא",
שעוקרים  אדרבה, אלא המציאות, ביטול של באופן
למקום  אותו ומביאים הקודם ממקומו ה"טורא"

דאתהפכא 22הקדושה  העילוי ניתוסף שעי"ז ,
לנהורא  .23חשוכא

מלך", "נצב ד"נצבים", שהתוקף להוסיף, ויש
גו' ש"אתם עי"ז מצד mklekהוא היינו, ,"

כאחד" "לאחדים להיות דבנ"י ובזה 24ההתכללות ,
שלמעלה  הכלל שנרגש באופן רק לא – גופא
מציאות  גם שנרגש אלא לפרטים, מהתחלקות
שבטיכם  "ראשיכם בכתוב שממשיך כפי הפרט,
סוגים  עשר מימיך", שואב עד עציך מחוטב וגו'

בנ"י 25דבנ"י  כל כלולים ואעפ"כ,26(שבהם ,(
שממשיך  (כפי – הדבר וטעם כולכם", גו' "נצבים

אלקיכם". ה' לפני גו' ש"נצבים כיון בכתוב)

נצבים "אתם בכתוב דאף meidומדייק – "
ישנו  הרי השנה", ראש על קאי ש"היום שמפרש
קורין  שבו היום על שקאי (הפשוט) הפירוש גם

מארז"ל  ע"פ ובפרט בתורה, זה פסוק 27(ולומדים)

כנגדו", ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא "כל
אומר  בתורה זה פסוק שקורין שבשעה היינו,

נצבים "אתם אלקיכם"meidהקב"ה ה' לפני כולכם
ר"ה. שלפני בשבת כפשוטו, היום –
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ב.14) כו, ברכות
שבזה 15) – טובים" חסדים גומל עליון "א-ל הברכה והמשך

זכות  להזכיר מקדימים זה (שבשביל התפלה ענין כללות מודגש
ממקום  ההמשכה ע"י מטה, למטה טובים חסדים לפעול – אבות)

ג). צ, מסעי לקו"ת (ראה עליון" "א-ל ביותר, נעלה
(16– ב) קכב, (זח"א חיבור מלשון הוא ש"חברון" להעיר

ובכ"מ). סע"ד. עט, תרומה (תו"א התפלה שזהו"ע
אף 17) בשנה", פעמים "י"א הלשון דיוק נתבאר ובמק"א

בשנה, פעמים י"ב החדשים את ישראל מברכים העיבור שבשנת
נצבים  ש"פ שיחת (ראה העיבור בחודש גם שניתוסף כיון

ואכ"מ. תשמ"ה).
מח.18) כב, מ"א
א.19) נח, ברכות

ע"ב.20) סוף ג, ב"ב
א.21) נב, סוכה
בשוה"ג.22) 349 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
א.23) ד, זח"א ראה
נצבים.24) ר"פ לקו"ת
א.25) פב, זח"ב
יקרא,26) ישראל בשם רק לא – תחתונה הכי לדרגא ועד

ואילך), 329 ס"ע ח"ח לקו"ש (ראה יכונה" ישראל "בשם גם אלא
ה' לפני כולכם היום ד"נצבים בכלל הם שגם בלבד, כינוי
שאין  ועאכו"כ שלפני)ר"ה, ב(שבת דייקא, "היום" אלקיכם",
המקום  דעת "על אומרים שבתחלתו יוהכ"פ, עד להמתין צורך

כו'". מתירין אנו כו'
ועוד.27) רפי"ח. תדבא"ר ראה
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היום  נצבים "אתם ר"ה שלפני שבשבת וכיון
בדין", ש"זוכין בודאי – אלקיכם" ה' לפני כולכם
נמשכת  ר"ה שלפני בשבת שכבר אלא עוד ולא
כל  על ישראל לכל טוב "ברוב הקב"ה של ברכתו

השנה".

שלפני ‰. בשבת הקב"ה של שברכתו אף והנה,
ושנה  שנה בכל היא עילוי 28ר"ה בזה יש מ"מ, ,

לשנה: משנה והוספה
באגה"ק  הזקן רבינו מ"ש שנה 29ידוע ש"בכל

. ומחודש חדש אור . . ומאיר יורד (בר"ה) ושנה
עליון  אור עולם מימי מאיר הי' שלא יותר עליון .
בשבת  הקב"ה של שברכתו מובן ומזה כזה",

השנה ראש efשלפני dpyc יותר נעלה באופן היא
ר"ה  שלפני בשבת מהברכה עוז וביתר שאת ביתר
הי' שביהמ"ק בזמן גם כולל שלפנ"ז, השנים בכל
לראש  עד שני), בית והן ראשון בית (הן קיים
עדן  "בגן אדה"ר ברוא (יום הראשון השנה

).30מקדם"

שאת  ביתר הוספה להיות שצריכה מובן ומזה
שמדובר  דאף – האדם בעבודת גם עוז וביתר
עם  גם קשור ה"ז הקב"ה, של ברכתו אודות

האדם  עבודת ע"י) יותר עוד בזה 31(וניתוסף

ה' לפני כולכם היום נצבים ד"אתם בהענין
כנ"ל. הברכה, תוכן שזוהי אלקיכם",

מארז"ל  ע"פ כאו"א miwicvש"32ובפרט –
כמ"ש  צדיקים"33מישראל, כולם oinec–34"ועמך

m`xeal והשייכות הקשר יותר עוד מודגש שבזה ,"
הקב"ה. של לברכתו ישראל של דעבודתם

.Â ישראל של בעבודתם שההוספה לומר, ויש
לכל  – היא הקב"ה של לברכתו ובשייכות בקשר

ע"י – dxezdלראש cenil נצבים ד"אתם בהענין
גו'": כולכם היום

(כמ"ש  היא" בשמים "לא – התורה
מזה 35בפרשתנו  ויתירה דוקא, בארץ ניתנה אלא ,(

חז"ל  כדרשת הפסוק 36– "חברים 37(בפירוש
אומר  שהקב"ה השמעיני") לקולך מקשיבים
מטה  של ב"ד אצל נלך ואתם "אני השרת למלאכי
"אתם  בתורה לומדים בנ"י כאשר ולכן, כו'".
כן  נעשה אלקיכם", ה' לפני כולכם היום נצבים
הקב"ה  של בברכתו עי"ז ניתוסף ובמילא, בפועל,

כנ"ל. היום", נצבים ד"אתם הענין עם הקשורה

והחידוש  וההוספה העילוי מודגש זה בענין וגם
באופן  הוא התורה לימוד שהרי – לשנה משנה

כחדשים" בעיניך יהיו יום ועד 38ד"בכל ,
ממש  ע"ד 39ל"חדשים" שהוא לחידוש ועד ,

תצא" מאתי חדשה ד"תורה החידוש .40ובדוגמת

.Ê בלימוד ישראל של שבעבודתם להוסיף, ויש
גם  נכלל היום" נצבים ד"אתם בהענין התורה
לברכתו  בנוגע החסידות אבות דג' התורה לימוד
בהענין  השביעי חודש מברכים בשבת הקב"ה של

היום". נצבים ד"אתם
ניתוסף  הנ"ל תורה שבלימוד – מזה ויתירה

כי: התורה, דלימוד הענין בכללות מיוחד  עילוי

בענין היא הנ"ל תורה ycegdא) zkxa,אשר ,
התורה  מן (לא הוא החודש דברכת הענין כללות

חידוש  אלא) סופרים, מדברי l`xyiד"41או bdpn,"
ותושבע"פ  תושב"כ לגבי מיוחד עילוי בו .42שיש

אבות  ג' של תורתם היא הנ"ל תורה ועיקר: ב)
החסידות, תורת – התורה.zeiniptהחסידות

(בשבת  אלול לח"י והשייכות מהקשר ולהעיר
הולדת  יום – זה) לשבת גם ושייך שקשור שלפנ"ז,

הזקן  ואדמו"ר הבעש"ט הגדולים, המאורות ,43שני
תורה  גם כולל החסידות, דתורת הגדולים המאורות
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"משנה",28) מלשון – ד"שנה" בהפירוש גם כמרומז
גם  (שנה השינויים כל שלפנ"ז, הענינים כל ונשנים שחוזרים
משיחות  קונטרס גם (ראה הזמן בכללות האפשריים שינוי) מלשון

וש"נ). ס"ג. תבוא ש"פ
יד.29) סימן
השלימות.30) בתכלית בהיותו החטא, לפני – דייקא "מקדם"
ואילך.31) 184 ע' ח"ט לקו"ש ראה
ועוד.32) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
חלק.33) ר"פ סנהדרין כא. ס, ישעי'
ובשבת(ות)34) אבות, לפרקי בהקדמה גם שאומרים כפי

כפול. באופן פרקים, לשני בהקדמה – ר"ה שלפני

ב.35) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
ב.36) פט"ו, שמו"ר וראה יד. פ"ב, דב"ר
יג.37) ח, שה"ש
ס"ב.38) סא סימן או"ח אדה"ז שו"ע
טז.39) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י
ג.40) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
מברכים 41) היו לא הראי' ע"פ מקדשים שהיו בזמן שהרי

קידשו  שב"ד עד ר"ח מתי ידעו לא (שהרי שלפניו בשבת החודש
ע"י  החודש קידוש לזכר הזה, בזמן אם, כי הראי'), ע"פ החודש

וש"נ). ואילך. 187 ע' ח"ט לקו"ש (ראה ב"ד
ובכ"מ.42) ג. פ, סוכות דרושי לקו"ת ראה
ועוד.43) .146 .142 .141 ע' תש"ג סה"ש
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שנאמרה  זו בשבת הקב"ה של ברכתו ע"ד הנ"ל
ואדמו"ר  הבעש"ט הגדולים, המאורות שני ע"י
ומסר  מהבעש"ט ששמע המגיד, ע"י הזקן,

הזקן. לאדמו"ר

הזקן  אדמו"ר של לשונו דיוק יומתק ועפ"ז
"yhixfrna izeida– כו'" ורבי ממורי שמעתי

בהיותו  הזקן אדמו"ר של ומצבו שמעמדו
על  (נוסף ה"מאור" התכללות כמו הוא במעזריטש
רק  לא היינו, שלפניו, ב"מאור" האור) התכללות
ש"מאור" כפי אלא סתם, הגדולים" המאורות "שני

שלפניו. ב"מאור" כלול אחד

דאבות  התורה לימוד שע"י מובן ומזה
בשבת  הקב"ה של לברכתו בנוגע החסידות
היום" נצבים "אתם בענין השביעי חודש מברכים
דפנימיות  והעילוי ישראל, דמנהג העילוי בה (שיש
הקב"ה  של בברכתו יותר עוד ניתוסף – התורה)
שנעשה  גם כולל היום", נצבים ד"אתם בהענין

כמ"ש  וגילוי, אור מלשון ד"היום" "ויקרא 44באופן
המאורות  ד"שני הגילוי ע"י יום", לאור אלקים

הגדולים".

.Á שנה בקביעות מיוחד עילוי ניתוסף ובכהנ"ל
עם  ביחד קורין השביעי חודש מברכים שבשבת זו,
– וילך פ' גם ר"ה) לפני קורין (שלעולם נצבים פ'
אחת: פרשה ונעשים שמתחברים כפי נצביםֿוילך
נצבים  לפ' וילך דפ' החיבור ע"י – לראש לכל

נצבים פרשת גם `dkexנעשית dyxt שע"י היינו, ,
בשבת  שקורין דתושב"כ הפסוקים בכמות ההוספה
עניני  בכל גם אור ריבוי ניתוסף פרשיות), (שתי זו

נצבים  שנמשכים 45פ' כפי מרובים", ("אורות
מרובים" ב"כלים מההוספה 46ומתלבשים החל ,(

היום". נצבים ד"אתם הענין בכללות

הוא  היום" נצבים ד"אתם שהענין – ועוד זאת
ד" בעילו jlieבאופן שניתוסף היינו, עילוי ", אחר י

כמ"ש  הליכה, של חיל".47באופן אל מחיל "ילכו

.Ë בנוגע – יותר בפרטיות בזה להוסיף ויש
וילך: דפ' להתוכן

"הקהל  – הקהל מצות אודות מדובר וילך בפ'
והטף" והנשים האנשים העם לשמוע 48את כדי ,

המלך  מפי התורה עצמו 49קריאת ש"יראה ובאופן ,
שומעה" הגבורה מפי . . .50כאילו

כי: – נצבים דפרשת לתוכן גם שייך זה וענין
" הוא ldwd(א) והטף" והנשים האנשים העם את

היום ד"נצבים שבטיכם mklekהענין ראשיכם גו'
וגו'" נשיכם טפכם ישראל איש כל (ב)51גו' .

מפי התורה הענין jlndקריאת ובדוגמת ע"ד היא
" מלשון jlnד"נצבים" avp התוקף על שמורה ,"

מפי "כשומע – תגבורת dxeabdוהגבורה ע"ש ,"
.52החיות 

ועוד: זאת

כל  באזני משה "וידבר נאמר וילך פ' בסיום
הזאת השירה דברי את ישראל mnezקהל cr– "

כולה  התורה דכל (שלימות) [כמ"ש 53התמימות
הזאת",54לפנ"ז  השירה את לכם כתבו "ועתה

למדים  תורה 55שמזה ספר כתיבת ויש 56מצות ,[
פנימיות, מלשון גם הוא ד"תומם" שהפירוש לומר,
שבזה  – התורה דכל והפנימיות השלימות היינו,
הקב"ה  של בברכתו שנעשית ההוספה מודגשת

ע "י היום" נצבים ד"אתם dxezdבהענין cenil
ס"וֿז). (כנ"ל
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ה.44) א, בראשית
שבה,45) והאותיות התיבות הפסוקים, שמספר אף כלומר:

ד"ל  באופן ד,הוא (ואתחנן תגרעו" ולא (ועאכו"כ) גו' תוסיפו א
עד  בריבוי תושבע"פ) ("פירושה", בהפירוש ניתוסף – ב)

תצא". מאתי חדשה ד"תורה ההוספה ובדוגמת ע"ד אין-סוף,
באורות 46) שמצינו כפי הכלים, שבירת שנעשה באופן ולא

בכלים  נמשכים דתוהו מרובים האורות שגם אלא דתוהו, מרובים
דתיקון. מרובים

ח.47) פד, תהלים

יב.48) לא,
יא.49) שם, פרש"י
ה"ו.50) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם
שקיום 51) דאף בתורה, זה ענין כשקורין – ד"היום" ובאופן

בחג  השמיטה שנת ("במועד מיוחד בזמן הוא הקהל מצות
מהזמן, שלמעלה באופן הוא בתורה הלימוד הרי, הסוכות"),

"היום". בתורה זה כשלומדים ד"הקהל" הענין נמשך ועי"ז
שהוא 52) השנה ראש על ש"קאי ד"היום" בפירוש י"ל ועפ"ז

יום . . הדין ax`יום `pic,וגבורה דין של באופן זה שאין – "
החיות. תגבורת של באופן אם, כי

(שהתחלתם 53) האחרונים יום הארבעים וחותם שסיום להעיר
– אחרונות לוחות בו שניתנו הכיפורים, ביום הוא אלול) בר"ח

תומם"). ("עד דמ"ת השלימות
יט.54) שם,
רפ"ז.55) ס"ת הל' רמב"ם
ס"ת 56) כתיבת מצות המצוות מוני רוב שלדעת ולהעיר,

להדעות  (משא"כ שבתורה האחרונה מצות-עשה היא וילך שבפ'
בפ' ממ"ש שלמדים כפי התורה דברכת המצוה גם שמוסיפים
רמב"ן  (ראה לאלקינו" גודל הבו אקרא ה' שם "כי האזינו

טו)). למ"ע בהוספות בסהמ"צ
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של  בברכתו ההוספה גם נעשית לכך ובהתאם
ד"עד באופן השלימות mnezהקב"ה בכל ,"

והפנימיות.

" הלשון שבדיוק לומר, נכללת crויש תומם"
עד  ולא ד"עד באופן שהיא נעלית הכי דרגא גם

לישראל 57בכלל" נמשכת זו דרגא גם ואעפ"כ, ,
הרי  תעשה, מה לו יאמר שמי וכיון תומם"), ("עד
הקב"ה  מוסיף תומם", ד"עד השלימות לאחרי גם

איןֿסוף. עד יותר, עוד בברכותיו

.È בקביעות דנצביםֿוילך להחיבור ובהמשך
גם  השביעי חודש מברכים בשבת ניתוסף זו, שנה

האזינו: בפרשת – במנחה שקורין הקריאה
של  בעלותו מודגשת האזינו פרשת בהתחלת
מה  כל גם (ובמילא והארץ השמים על רבינו משה
ואדברה  השמים "האזינו באמרו – שביניהם)
וארץ  לשמים שמצווה פי", אמרי הארץ ותשמע
משה  של שעניניו וכיון אליו. וישמעו שיאזינו
ע"י  (ובפרט מישראל לכאו"א נמשכים רבינו
מישראל  כאו"א שאצל מובן, בתורה), הקריאה
השמים  ד"האזינו הענין ודוגמת) (מעין גם נעשה
בעה"ב  שנעשה פי", אמרי הארץ ותשמע ואדברה

שביניהם. ומה והארץ השמים על

בימי  זו דשבת הקביעות עם זה לקשר ויש
– `lelהחודש d"ka ראשון יום העולם, נברא שבו ,

מה  וכל וארץ שמים נבראו שבו לברה"ע,
ביום  נבראו וארץ שמים תולדות "כל שביניהם,
לרבות  השמים את שכתוב הוא . . ראשון

תולדותי'" לרבות הארץ ואת וכיון 58תולדותיהם ,
ישראל" "בשביל היא שכאו"א 59שבריאתם מובן, ,

וכל  והארץ השמים על בעה"ב הוא מישראל
ומה  ובארץ בשמים שמגלה אלא עוד ולא צבאם,
ידו  שעל היינו, הקב"ה, ע"י שנבראו שביניהם

בשמ  אלקות גילוי שביניהם חודר ומה וארץ ים
ובלשון  דאלקות, המציאות היא שמציאותם

היש 60הידוע  עם חד נעשה הנברא שהיש –
האמיתי.

דשבת  הברכה בהמשכת גם ניתוסף זו ובקביעות
"ברוב  הברכה שהמשכת – השביעי חודש מברכים

שמים  בעניני הן היא השנה" כל על ישראל לכל טוב
(שמים, רוחניים בענינים הן כלומר, ארץ, בעניני והן
עניני  (ארץ, גשמיים בענינים והן התומ"צ) קיום
ורחוק  לשמים ד"קרוב באופן – גופא ובזה הרשות),
עניני  מישראל כאו"א שאצל היינו, הארץ", מן
באופן  הם ארץ ועניני קירוב, של באופן הם שמים
וגופם  עיקר נשמתם הידוע: (ובלשון ריחוק של

עניני 61טפל  כל אצלו ישנם זה, עם ביחד אבל, ,(
בעה"ב  שהוא אלא עוד ולא בשלימותם, ארץ

כנ"ל. עליהם,

.‡È חודש מברכים בשבת שבעמדנו ויה"ר
לכל  טוב ברוב והמשביע המושבע שהוא השביעי
הקב"ה  של ברכתו תומשך השנה, כל על ישראל
השנה  כל על לו המצטרך בכל מישראל לכאו"א
שנכללות  הברכות בכל ומבורכת טובה שנה כולה,
שבהם  התורה אותיות כ"ב האל"ףֿבי"ת, באותיות

באלול). (בכ"ה העולם נברא
זוכים  ממש ומיד שתיכף – העיקר והוא ועוד
והשלימה  האמיתית גאולה – עיקרית הכי להברכה
השבוע: דפרשת הכתוב ובלשון צדקנו, משיח ע"י
והנשים  "האנשים כולכם", היום נצבים "אתם
 ֿ ובית בביתֿהכנסת כאן, הנמצאים [כל והטף"
שהם] מקום בכל בנ"י כל בתוככי זה, המדרש

יבחר" אשר "במקום אלקיכם", ה' בבית 62"לפני –
השלישי. המקדש

החמישים, שנת של בסיומה בעמדנו ובפרט
ההכנה  ובזמן נסים, שנת תהא הי' ר"ת ה'תש"נ,
אל"ף  אות שניתוסף ואחד, החמישים לשנת
הר"ת  נעשה ועי"ז עולם) של לאלופו (שרומז

–`ep`xד"נסים מזה ויתירה ראי', של באופן ,"
הכתוב  מנסים),ze`ltp"אראנו63כלשון (למעלה "

כפירוש  דיצי"מ, להנסים בערך "נפלאות" גם כולל
מצרים 64הזהר  מארץ צאתך "כימי הכתוב בפירוש

באופן אר  תהי' העתידה שהגאולה נפלאות", אנו
מצרים" מארץ צאתך "ימי לגבי "נפלאות" .65של
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ג.57) ז, פקודי לקו"ת ובכ"מ.ראה
יד.58) א, בראשית פרש"י
א.59) שם, פרש"י
ג.60) מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה

רפל"ב.61) תניא ראה
ועוד.62) יג. יב, ראה פ'
טו.63) ז, מיכה
וש"נ.64) תפז). (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת ראה
ד"65) נפלאות",kוהפירוש אראנו מצרים מארץ צאתך ימי

הוא – הדמיון בכ"ף .zeilrnl`"כימי"
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– ממש ומיד ותיכף ממש, בפועל לנו תהי' וכן
בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו יחדיו, שכולם

ֿ 66ובבנותינו" ובתי הבתיֿכנסיות עם יחד ,
(בית 67מדרשות  וביתֿמדרש מביתֿכנסת החל ,

שמיא" ענני "עם באים זה, וגמ"ח) תפלה 68תורה

להר  הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו
אדנֿי  "מקדש השלישי, המקדש ולבית הקודש

ידיך" .69כוננו

***

.·È– השנה ראש שלפני בשבת נוסף ענין ישנו
ד"שבע  השביעית ההפטרה מפטירין שבו

כללות 70דנחמתא" ושלימות וגמר סיום היינו, ,
דנחמתא". ד"שבע הענין

בזה: והענין

"נחמו  בהפטורה מתחילים דנחמתא" "שבע
עמי" היינו,71נחמו ,dlgzddy"דנחמתא ד"שבע

"נחמה של באופן הכלל miltka"72היא וע"פ ,
בקודש" וניתוסף 73"מעלין הולך שלאח"ז מובן, ,

לגמר  עד עילוי, אחר בעילוי בכפלים" בה"נחמה
זו. בשבת דנחמתא" ה"שבע ושלימות

(בשבת  בהנחמה שההוספה – יותר ובפרטיות
העיקר  על מרובה שהתוספת באופן היא ,74הב')

כאו"א  של קנינו נעשית זו שתוספת ולאחרי
באופן  הג') (בשבת יותר עוד ניתוסף מישראל,
החדש  העיקר על מרובה החדשה שהתוספת
על  מרובה שהיתה שלפנ"ז ההוספה גם (שכולל

זו, לשבת עד הלאה, וכן שלפנ"ז), גמר העיקר
דנחמתא". ה"שבע ושלימות

הענין  בכללות שניתוסף העילוי מלבד – זה וכל
לעיל  האמור (ע"ד לשנה משנה דנחמתא" ד"שבע
בשבת  הקב"ה של בברכתו להוספה בנוגע (ס"ה)
שה"שבע  היינו, השביעי), חודש מברכים
מה"שבע  יותר נעלה באופן הם זו דשנה דנחמתא"

"תשמט  שנת גם כולל שלפנ"ז, דהשנים דנחמתא"
(כמדובר 75ידך" הקהל ושנת ותשמח תשמח ושנת ,ְִ

שלפנ"ז). בשנים

.‚È שקורין נצבים פרשת עם זה ענין לקשר ויש
דנחמתא": ד"שבע האחרון בשבת לעולם

הגאולה  אודות בתורה נתפרש נצבים בפ'
"התורה  – צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית

) שנאמר המשיח) מלך (על עליו zyxtaהעידה
reayd(76 ושב ורחמך שבותך את אלקיך ה' ושב

וגו'" השמים בקצה נדחך יהי' אם וגו' ,77וקבצך
לסיום  נצבים דפ' והשייכות הקשר מודגש שבזה

דנחמתא". ד"שבע ושלימות

וילך  דפ' הקריאה גם ניתוסף זו שנה ובקביעות
(כנ"ל  חיל" אל מחיל ד"ילכו הענין על שרומז –
(כהמשך  בציון" אלקים אל "יראה שעי"ז ס"ח),

הכתוב) ע"י 47וסיום והשלימה האמיתית בגאולה ,
עיר  בירושלים הקדושה, בארצנו צדקנו, משיח
– הקדשים לקדש עד המקדש בבית הקודש,

"oeiva על (נוסף עצמו המקדש דבית הפנימיות ,"
הקדשים. קדש – דירושלים) הפנימיות

.„È החודש ברכת עם גם ולקשר להוסיף ויש
ר"ה: שלפני בשבת

של  דברכתו המדוייק הזמן נתפרש שלא אף
מסתבר  השביעי, חודש מברכים בשבת הקב"ה
שבו  זמן באותו היא הקב"ה של שברכתו לומר,
– בשנה פעמים י"א החדשים את ישראל מברכים
על  שמורה ב"פ, פורקן" "יקום אמירת לאחרי
"נחמה  ע"ד ("פורקן"), הישועה בענין הכפל

בכפלים".

"אב  – לאח"ז התפלה בהמשך גם ומודגש
ר"ה  שלפני שבשבת חב"ד (כמנהג הרחמים"

בכ"מ  כמבואר הרחמים"), "אב גודל 78אומרים
מ"אב  גם למעלה שהוא הרחמים" ד"אב העילוי

יושבי79הרחמן" "אשרי ולאח"ז ,jzia"80 בית –
את  ישרים ב"ישבו התפלה לסיום ועד המקדש,
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ט.66) יו"ד, בא
א.67) כט, מגילה ראה
יג.68) ז, דניאל
יז.69) טו, בשלח
תכ"ח.70) סו"ס או"ח טושו"ע
א.71) מ, ישעי'
ספ"א.72) איכ"ר
וש"נ.73) א. כח, ברכות
ד.74) פס"א, ב"ר ראה

ג.75) טו, ראה – הכתוב ל'
ג-ד.76) ל,
רפי"א.רמב 77) מלכים הל' "ם
ועוד.78) ואילך. סע"ג יו"ד שה"ש לקו"ת
ענין 79) וכללות עצם על קאי ש"רחמים" – בפשטות וכ"ה

הרחמנות, מדת לו שיש זה על תואר הוא "רחמן" ואילו הרחמים,
ה"רחמים". מענין אצלו שנמשך כיון

ה.80) פד, תהלים
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jipt"81 אלקים אל "יראה (ע"ד ד"פניך" הגילוי –
הקדשים. בקדש בציון")

האחרון  בשבת יתירה בהדגשה הוא זה וענין
כי: – אלול דחודש (הרביעי)

ודודי  לדודי אני (ר"ת אלול חודש של ענינו
שמראה82לי  בשדה המלך כמשל הוא (mipt

ד"כתיב  בנמשל, ודוגמתו לכולם, ה'83שוחקות יאר
eipt הרחמים מדות י"ג הארת שהו"ע אליך,

ומקורן  מדות הי"ג כל ראשית שהוא אֿל ("מבחי'
כמ"ש  שיהי'84וכללותן לנו") ויאר ה' miptאֿל

mipta"85.

זה  בענין וניתוסף הולך עצמו אלול ובחודש
אלול, דחודש האחרון לשבת עד ליום, מיום

בטור  כדאיתא ר"ה, ל)ערב ב(סמיכות 86ובפרט

המדרש  ומתעטפים 87(בשם לבנים ש"לובשים (
נס", להם יעשה שהקב"ה שיודעין לפי כו' לבנים

כמ"ש  אלקי'", של אופי' (ש)יודעת זו "כי 88"אומה
וסיומא  אליו", קרובים אלקים לו אשר גדול גוי מי

קראנו בכל אלקינו "כה' ולא `eilדקרא "אליו ,"
ד"89למדותיו" שזהו"ע –jipt,"

שאז  ביוהכ"פ, – ד"פניך" הגילוי לשלימות ועד
בכאו"א  [ודוגמתו הקדשים לקדש גדול הכהן נכנס

הרמב"ם  כפס"ד כו'90מישראל, ואיש איש ש"כל
בגילוי  שמאיר היינו, הקדשים"], קדש נתקדש
[ג' ובאדם ובזמן במקום הקדשים" ה"קדש
ספר  מיוסד שעליהם ונפש שנה דעולם הבחינות

"91יצירה  – [jipt.בשלימות "

ימים  העשרה בכל ישנו זה שמעין לומר, ויש
חז"ל  לשון בדיוק כמרומז – ליוהכ"פ ר"ה 92שבין

הכיפורים" ליום השנה ראש שבין ימים "עשרה

ראשונים" ימים "עשרה בקיצור נאמר (ולא
דר"ה  המעלה ישנה ימים העשרה שבכל וכיו"ב),

בזה) ויש בזה (שיש –93ויוהכ"פ מזה ויתירה ,
אלול, בחודש גם ישנה ויוהכ"פ ר"ה מעלת שמעין
הם  יוהכ"פ עד אלול מר"ח יום הארבעים שכל כיון

יודי"ן  בד' כמרומז אחד, לדודי 94ענין "אני שבס"ת
לי" אלול,95ודודי חודש של בסיומו ובפרט ,

ליוהכ"פ. ר"ה שבין ימים לעשרה בסמיכות

האחרון  בשבת החודש שבברכת מובן ומזה
ד" הגילוי ביותר מודגש אלול ענין jiptדחודש – "

הגאולה.

.ÂË נעשה שבו האחרון בשבת שבעמדנו ויה"ר
שלימות  תהי' – דנחמתא" ה"שבע ושלימות גמר
והשלימה  האמיתית גאולה ממש, בפועל הנחמה

צדקנו. משיח ע"י
היעוד  לקיום זוכים זו שבשבת – ובפשטות
שבותך  את אלקיך ה' "ושב השבוע: שבפרשת
ובלשון  גו'", העמים מכל וקבצך ושב ורחמך
"מארצות  שבת: דערב במנחה שאומרים הכתוב

ומים" מצפון וממערב ממזרח ובאופן 96קבצם ,
אדם" לבני ונפלאותיו חסדו לה' ד'97ש"יודו –

– החמישית לדרגא ועד גאולות, ד' כנגד פעמים,
לפרעה" מיני'98"חמישית ואתגליין ד"אתפריעו ,

נהורין" היחידה 99כל בחי' ,100.

התורה  קריאת ולפני המנחה תפלת לפני ועוד
היום  נצבים ש"אתם בפועל רואים האזינו, בפ'
"וילך", שנעשה כיון אלקיכם", ה' לפני כולכם
את  ד"הקהל ובאופן בציון", אלקים אל גו' "ילכו
יבחר  אשר "במקום והטף", והנשים האנשים העם
לירושלים  הקדושה, לארצנו באים בנ"י שכל – ה'"
ושומעים  השלישי, המקדש ולבית הקודש עיר
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יד.81) קמ, שם
ועוד.82) עה"פ. ובשעה"פ ג ו, שה"ש
כה.83) ו, נשא
כז.84) קיח, תהלים
ב.85) לב, ראה פ' לקו"ת
תקפ"א.86) סו"ס או"ח
ה"ג.87) פ"א ר"ה ירושלמי
ז.88) ד, ואתחנן
פ"ב.89) של"ב בפרדס הובא – ספרי
בסופן.90) ויובל שמיטה הל'
ב"עשי'",91) גם נמשך ולאח"ז ה"בריאה", ענין בהקדמת

העיקר". הוא "המעשה – ואדרבה
וש"נ.92) א. יח, ר"ה

בחי'93) גילוי דיוהכ"פ, המעלה יש בר"ה שגם לומר, ויש
נעלה  באופן בר"ה המלך הכתרת נעשית שעי"ז הקדשים, קדש

יותר.
ר"ה 94) שבין ימים (עשרה עשרה מספרו שיו"ד להעיר,

– "שבע zenilyליוהכ"פ) שבע, ממספר גם (למעלה המספר
הוא יו"ד דאות הציור זה, עם וביחד היינו,dcewpדנחמתא"), ,

הכל. שכוללת נקודה
והעבירו).95) (ד"ה תקפא ר"ס או"ח ב"ח
ג.96) קז, תהלים
לא.97) כא. טו. ח. שם
כד.98) מז, ויגש
א.99) רי, זח"א

ובכ"מ.100) פינחס. ס"פ לקו"ת ראה
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הגבורה", "מפי ועד המלך, מפי התורה קריאת
אותה  ששומעים האזינו, דפרשת מהקריאה החל
ש"וידבר  הראשונה כבפעם – רבינו משה מפי
השירה  דברי את ישראל קהל כל באזני משה

של 101הזאת  בקשתו שתקויים כיון – תומם" עד
תשלח" ביד נא "שלח האמיתית 102משה בגאולה ,

אחרון" גואל הוא ראשון "גואל ע"י ,103והשלימה
ממש. ומיד תיכף משיחא, מלכא ודוד רבינו משה

***

.ÊË– בפועל מעשה של בענינים להמשיך רגיל
העיקר  הוא :104המעשה

– עצמו השבת ליום בנוגע – לראש לכל
כנסיות  בבתי להכנס שבת בכל קהלות "להקהיל

לרבים" תורה בהם ללמוד מדרשות ,105ובבתי
– בפועל למעשה השייכים בענינים הלימוד ובפרט

שבת. כבכל

נצבים  "אתם פרשת בשבת יתירה ובהדגשה
מודגש  זה שענין – אלקיכם" ה' לפני כולכם היום
ובבתי  כנסיות בבתי יחד כולם כשמתאספים ביותר

"לפני בו מדרשות, שיש קדוש, מקום אלקיכם", ה'
קטן  ילד שגם כך, תורה, וספרי הקודש ארון
הקודש  ארון ורואה לביהכנ"ס שנכנס ("טפכם")
מיד  מרגיש כו'), ציורים (עם בפרוכת מכוסה
יהודי  חינוך שקיבל ילד ובפרט המקום, בקדושת

כו'.

– ללכת זו בשבת במיוחד ישתדלו ובודאי
להקהיל  כדי מדרשות ובתי כנסיות לבתי – "וילך"
אלקיכם") ה' לפני כולכם היום ("נצבים קהילות
שהזמן  תורה עניני ובפרט לרבים, תורה וללמוד
ברכתו  ע"ד החסידות אבות ג' מתורת החל גרמא,
בהענין  השביעי חודש מברכים בשבת הקב"ה של

בארוכה. כנ"ל היום", נצבים ד"אתם

.ÊÈ בפועל מעשה של ענינים ע"ד לעורר יש וכן
השנה: לראש להכנה בנוגע

גם  נכלל היום לקדושת השייכים שבענינים כיון

ממתקים" ושתו משמנים ד"אכלו כהמשך 106הענין ,
יש  – לאדוננו" היום קדוש "כי הכתוב וסיום
הציווי  לקיים יוכל מישראל שכאו"א להשתדל
היום  קדוש כי ממתקים ושתו משמנים "אכלו
הזקוקים, לכל החג צרכי שיתנו עי"ז לאדוננו",

תשרי. חודש כל במשך החג לצרכי בנוגע ועד"ז

שראש  – זו שנה בקביעות יתירה ובהדגשה
בא  לאח"ז ומיד ששי, וביום חמישי ביום חל השנה

ישן  ויין שמן בבשר לענגו שמצוה השבת, ,107יום
צרכי  בנתינת בהשתדלות יותר ניתוסף ובמילא,
ובלשון  רצופים, ימים ג' בשביל והשבת החג

ביום 108הכתוב  ר"ה) ימי (ב' מיומים "יחיינו
עם  גם וקשור השבת), (יום גו'" השלישי

ישן 109הגאולה  ויין שמן בשר באכילת גם כמרומז ,
ושור  דלויתן הסעודה ודוגמת מעין השבת, ביום

לבוא  לעתיד המשומר ויין שכולו 110הבר "יום ,
העולמים" לחיי ומנוחה .111שבת

 ֿ בחוץ שקביעותו הסוכות, לחג בנוגע ועד"ז
בימים  והן הראשונים בימים הן – לארץ
ביום  גם היא – ושמח"ת שמע"צ האחרונים,
השבת, יום בא לאח"ז ומיד ששי, וביום חמישי
בנתינת  היתירה ההשתדלות להיות צריכה ובמילא,

– רצופים ימים ג' בשביל החג minrtצרכי dyly
ישראל, בארץ הם (משא"כ רצופים ימים שהג'

בלבד  ).112בר"ה

קהילות  להקהיל שהולכים שאלה ונכון וכדאי
אודות  גם יעוררו מדרשות ובבתי כנסיות בבתי
ג' בשביל החג צרכי בנתינת היתירה ההשתדלות
צדקנו  משיח (אם פעמים שלשה רצופים, ימים
יו"ט  בחו"ל יחגגו שאז הסוכות, חג עד ח"ו יתעכב

רצופים). ימים ג' ג"פ גלויות, של שני

.ÁÈ ר"ה שכאשר – זו שנה בקביעות נוסף וענין
בא  לאח"ז (ומיד הששי וביום החמישי ביום חל
(בשלישי  גדלי'" "צום דוחים אזי השבת), יום
השבת. שלאחרי ראשון ליום בשבת) שחל בתשרי
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"משנה 101) החמישי, ספר לכללות בנוגע ההדגשה על נוסף
שם). ובתוס' ב לא, (מגילה אמרן" עצמו מפי ש"משה תורה",

יג.102) ד, שמות
וש"נ.103) ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ראה
מי"ז.104) פ"א אבות
ס"ג.105) סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע

יו"ד.106) ח, נחמי'
רמ"ב.107) ר"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
ב.108) ו, הושע
עה"פ.109) פרש"י ראה
ועוד.110) ג. פי"ג, ויק"ר ב. לד, ברכות ראה
בסופה.111) תמיד
כ"ה 112) נצו"י, פ' דמוצש"ק כללי בהמכתב בארוכה ראה

זו. שנה אלול,
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ניתוסף  השבת, מפני נדחה גדלי' שצום וכיון
של  באופן השבת יום בצרכי בהשתדלות יותר עוד
כההוראה  – ישן ויין שמן בבשר לענגו הרחבה,
תענית) (שדוחה כזו שבשבת עולם דגדולי ופס"ד
יהי' שלא כדי שבת, בעונג יותר עוד להוסיף יש
קביעותו  בגלל שבת בעונג שממעט לחשש מקום

תענית  של .113ביום

יותר  מודגש כזו שבקביעות – ועיקר ועוד
הגאולה: לענין והשייכות הקשר

היא הצום דחיית כזו dletkבקביעות 'igc,כי ,
שהרי  דחי', של באופן מלכתחילה נקבע גדלי' צום
ודחו  השנה, בראש הי' גדלי' דהריגת המאורע

בתשרי  לשלישי חל 114התענית בתשרי וכשג' ,
כפולה. דחי' ימים, בב' התענית דוחים בשבת

מדגישה  כפולה, דחי' ובפרט הצום, ודחיית
ונדחה  ("הואיל לגמרי הצום דחיית את ביותר

ליבטל 115ידחה" עתידים האלה הצומות "כל – (
להיות  עתידים שהם אלא עוד ולא המשיח, לימות

שנאמר  ושמחה, ששון וימי טובים אמר 116ימים כה
לששון  יהודה לבית יהי' גו' השביעי צום גו' ה'
והשלום  והאמת טובים ולמועדים ולשמחה

.117אהבו"

באהבת ההוספה ע"י ואחדות ובפרט ישראל
מבטלים  שעי"ז אהבו"), והשלום ("האמת ישראל

הגלות  ממילא 118סיבת בדרך בטל הסיבה ובהבטל ,
נצבים  ד"אתם הענין גם ונעשה (הגלות), המסובב

השלימות,mklekהיום בתכלית אלקיכם" ה' לפני
עם  "ברוב – בר"ה המלך הכתרת גם נעשית ועי"ז

מלך" דכיון 119הדרת השלימות, בתכלית –
שיבוא" יום בכל לו חזקה 120ש"אחכה התקוה ,

צדקנו, משיח ביאת לאחרי כבר יהי' שר"ה
טוב. ליום ויהפך לגמרי, גדלי' צום ידחה ובמילא,

.ËÈ דר"ה להקביעות בנוגע לחקירה באים ומזה
צדקנו: משיח ביאת לאחרי

ש"אף  – ימים בשני דר"ה בהקביעות החידוש
מקדשין  שהיו בזמן . . ר"ה ימים ב' עושין א"י בני
השלוחים  אין י"ט שהוא בר"ה (כי) . . הראי' ע"פ

לתחום" חוץ לצאת ש"אף 121יכולים מזה, ויתירה ,
עושין  היו הראי' ע"פ מקדשין שהיו עצמם הב"ד
העדים  נשתהו אחת פעם . . ימים ב' לפעמים

כו'" התקינו . . המנחה אחר עד .122מלבוא

אחת  ש"פעם בגלל היא לכך שהסיבה וכיון
לבוא, שלעתיד לומר, יש מלבוא", העדים נשתהו
מציאות  תהי' לא בשלימות, יהיו הענינים שכל
ועאכו"כ  שישראל, [כיון לבוא" העדים ד"נשתהו
צורך  אין ובמילא, הזמן], על בעליֿבתים יהיו ב"ד,

אחד. יום אלא ר"ה, ימים ב' שיהיו

והן  בחו"ל (הן ישראל כל שאצל כיון ולאידך,
ש"ב' ועד ימים, לב' ר"ה נקבע ימים 123בא"י)

וקדושה  ארוך א' כיום נחשבים . . ר"ה של טובים
ממקומה 124א'" זזה לא וקדושה סברא 125, יש –

ימים. ב' ר"ה יהי' לבוא לעתיד שגם לומר

עוד  ויחכם לחכם .126ותן

.Î אל אודות להזכיר המקום שהכינו כאן ה
בקשר  והתוועדויות מסיבות עבור המשמח משקה
למעלה  מלמטה יעלו וכרגיל, טובות, פעולות עם
יעשו, וכן יראו ומהם הדברים, פרטי ויכריזו
כאלה, בפעולות עוז וביתר שאת ביתר להוסיף
במשקה  (כמודגש לבב וטוב שמחה ומתוך

שלפנ"ז  השבוע בפרשת כמ"ש 127המשמח),

לבב". ובטוב בשמחה אלקיך ה' את "עבדת
ימהרו  אלה שפעולות – העיקר והוא ועוד
דכל  למעלה מלמטה העלי' את יותר עוד ויזרזו
האמיתית  הגאולה אל מהגלות שיוצאים בנ"י,
בתכלית  תומ"צ עניני בכל יתוסף שאז והשלימה,

רצונך" "כמצות השמחה,128השלימות, ובשלימות ,
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ועוד.113) .1091 ע' ח"ד לקו"ש ראה
תקמט.114) סו"ס או"ח ב"י ראה
ע"ב.115) ריש ה, מגילה
יט.116) ח, זכרי'
בסופן.117) תעניות הל' רמב"ם
ב.118) ט, יומא ראה
כח.119) יד, משלי
העיקרים.120) מי"ג הי"ב עיקר

תר.121) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ד.122) שם
ס"ג.123) שם
בקידוש 124) שהחיינו לברכת בנוגע ספק נעשה זה ומטעם

הן  א' וכיום א' קדושה הן הימים שב' "כיון השני, דיום ושופר
היום  קדושת תחילת שהוא אתמול של בזמן נפטר א"כ חשובין
ברכת  בשביל חדש) ובגד חדש (פרי עצות לחפש צורך ויש כו'",

ואילך). ס"ה (שם שהחיינו
פ"א.125) של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ש"ד ע"ח ראה
ט.126) ט, משלי
מז.127) כח, תבוא
ובכ"מ.128) ויחי. ר"פ תו"ח ראה
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דלא  "עד והגבלה, ממדידה שלמעלה שמחה
.129ידע"

כל  – כולכם" היום ש"נצבים וכאמור,
בגופים  נשמות ישראל, כל בתוככי כאן, הנמצאים
הגוף  בריאות מתוך בינתיים, הפסק ללא

הדורות 130בשלימות  שבכל בנ"י עם ביחד ,
עפר" שוכני ורננו "הקיצו דורנו 131שלפנ"ז, ונשיא ,

יבחר  אשר "במקום אלקיכם", ה' "לפני – בראשנו
הקדשים. ובקדש המקדש בבית ה'",

אדמו"ר  כ"ק התחיל – המשקה חלוקת [לאחרי
ז"ל. הרלוי"צ לאביו הקפות ניגון לנגן שליט"א
שיבנה  כו' רצון "יהי לנגן שי' להש"ץ הורה ואח"כ

המקדש"]. בית

***

.‡Î שבתות בכל אבות פרקי לומר המנהג ע"פ
אבות 132הקיץ  פרקי מסיימים – חב"ד כמנהג ,

פרקים, שני באמירת ר"ה, שלפני שבת זו, בשבת
ששי. ופרק חמישי פרק

עם  זו בשבת שאומרים הפרקים תוכן לקשר ויש
אלול: בכ"ה השבת דיום הקביעות

נברא  מאמרות "בעשרה חמישי: פרק התחלת
באלול  בכ"ה שהיתה העולם בריאת – העולם"

ס"י). (כנ"ל

הקב"ה  שברא מה "כל ששי: פרק וסיום
כו', שנאמר לכבודו אלא בראו לא בעולמו

כוונת ה'133ואומר  תכלית – ועד" לעולם ימלוך
כמודגש  בעולם, אלקות גילוי שיהי' הבריאה
(שבו  לברה"ע ראשון יום באלול, בכ"ה בהבריאה

וארץ" שמים תולדות "כל "58נבראו ,lk שברא מה
אחד" "יום שנקרא בעולמו"), "שהי'134הקב"ה ,

בעולמו" יחיד .135הקב"ה

.·Î שלפנ"ז השבת עם גם ולקשר להוסיף ויש
הגדולים  המאורות שני הולדת יום אלול, ח"י –

הזקן: ואדמו"ר הבעש"ט החסידות, דתורת
נמשכים  ידו (שעל הזקן אדמו"ר של ענינו
ס"ב) כנ"ל דחב"ד, באופן הבעש"ט של עניניו
שני  – "שניאור" – הראשון שמו בשמו: מרומז

רומז  דנסתר 136אור, והאור דתורה דנגלה האור על
"לזמן",137דתורה  אותיות – "זלמן" – השני ושמו ,

בגדרי 136רומז  אור" ד"שני והגילוי ההמשכה על
מקום  (וגם זמן ד"יפוצו 138העולם, שזהו"ע ,(

ה"חוצה" שגם חוצה", (דהבעש"ט) מעינותיך
מר, אתי שעי"ז אור", ד"שני במעיינות חדור נעשה

משיחא  מלכא .139דא

כי, – ששי ופרק חמישי לפרק הקשר גם וזהו
כבודו  בעולם מתגלה חוצה המעיינות הפצת ע"י
ימלוך  ד"ה' הגילוי לשלימות ועד הקב"ה, של

שלו" המלוכה שכל לבוא "לעתיד ועד", .140לעולם

שבשבת  – ממש ומיד תיכף לנו תהי' וכן
לעולם  ימלוך ד"ה' הגילוי כבר יהי' ר"ה שלפני
עניני  דכל להגילוי ועד עצמו, בר"ה ועאכו"כ ועד",

שמחתנו" ב"זמן רבים,141ר"ה לשון "שמחתנו ,
שמלמעלה  השמחה יחד, השמחות ב' שמתחברים

במעשיו  ה' ישמח שממטה 142למטה, השמחה עם ,
ישמח  בעושיו"143למעלה, להוסיף 144ישראל ויש ,

ד"שמחת  שגם epבהדיוק מודגש שבזה דייקא, "
(ולא  האדם עבודת ע"י נעשית שלמעלה השמחה

דכיסופא" ד"נהמא אלה 145באופן ענינים שכל – (
בארצנו  והשלימה, האמיתית הגאולה לאחרי יהיו
המקדש  בבית הקודש, עיר בירושלים הקדושה,

ממש. ומיד תיכף וכאמור, הקדשים, ובקדש

אמירת  אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אחרונה]. ברכה
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ב.129) ז, מגילה
ה"וילך",130) שגם – ד"נצבים-וילך " בהחיבור גם כמרומז

עד  ממנו, שלמעלה הכחות שאר (ועאכו"כ שברגל ההליכה כח
התוקף  בכל ד"נצבים", באופן הוא שבראש), השכל לכח

והשלימות.
יט.131) כו, ישעי'
אבות.132) פרקי לפני אדה"ז סידור
יח.133) טו, בשלח
ה.134) א, בראשית
עה"פ.135) פרש"י

וש"נ.136) ואילך. 37 ע' ח"ו לקו"ש ראה
ותושבע"פ.137) לתושב"כ אור בשני הרמז על נוסף
ובכ"מ.138) ב. צד, ברכה לקו"ת ראה
בתחלתו.139) כש"ט – דהבעש"ט אגה"ק
שם.140) בשלח פרש"י
ובכ"מ.141) ע"ד. ריש נד, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
לא.142) קד, תהלים
ב.143) קמט, שם
ואילך.144) ד פח, שמע"צ דרושי לקו"ת
ע"ד.145) ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה

ובכ"מ.
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הקודש  ללשון  מתורגם

.‡

˘¯ ˘Â¯ÈÙ"ÏÚ È"ÌÈÈÁ· ˙¯Á·Â"ÂÈÏÚ ‰Ï‡˘‰Â ,

הפרשה לפניך...1בסוף  נתתי  והמות  "החיים  נאמר

את מצטט רש "י וזרעך". אתה  תחיה למען בחיים  ובחרת 
ענינים : שלושה  כך על ואומר  בחיים ", "ובחרת  המילים 

לכם מורה "אני  – בחיים " "ובחרת  המילים  פירוש  את  (א )
האומר "כאדם – לכך משל (ב ) החיים ". בחלק  שתבחרו
היפה חלק  על ומעמידו בנחלתי, יפה  חלק  לך בחר לבנו

הכתוב מן לכך  הוכחה (ג) לך". ברור  זה  את  לו 2ואומר

גורלי. תומיך אתה  וכוסי חלקי מנת  ה' נאמר: זה  "ועל –

לך" קח זה  את  לומר  הטוב  גורל  על ידי .3הנחת 

אשר בחיים ", "ובחרת  במילים  קשה מה  להבין: וצריך

כך ? כל ובפירוט בהרחבה  להסבירם רש "י צריך כך משום
פשוטה היא בחיים" "ובחרת  המילים  משמעות  לכאורה 

אחרים פשטני ֿמקרא  שמסבירים  כפי הקדוש 4ֿלחלוטין, :

טובה כעצה  אומר, על5ברוך ֿהוא  החיים, בחלק  לבחור ,
"לאהבה בקולו...".6ידי לשמוע  אלקיך ה' את 

.·

È"˘¯ È¯·„Ï ËÂ˘Ù‰ ¯·Ò‰‰

נראה פשוט ש "ובחרת7בלימוד לציין, רוצה  שרש "י ,

איננה  לבחורd`xedבחיים " טובה) עצה או (כציווי,
miiga,

מקום כלל אין כיzexedlשהרי בחיים ", "ובחרת

רק צריך חיים , הם  שאלה  כלל יודעים אין אם ממה  ֿנפשך:
`linne z`f ze`xdlואם מיותרת . וההוראה  זאת, יבחרו

או ההוראה  תועיל במה  – חיים  הם  שאלה  לו הראו לא 
בחיים"? "ובחרת  העצה 

"אני היא  בחיים " "ובחרת המילים  משמעות  אלא ,

dxenמציין הקדוש  ֿברוך ֿהוא  – לכם  מראה כלומר, לכם "

הוא אלקיך..." ה' את "לאהבה  אחר  ֿכך מיד שבאומרו
הם שאלה  משום  החיים ", בחלק  "שתבחרו לישראל מראה

כרוכים8חיים שה "חיים " תמיד רואים  אין בשר  בעיני :
ב "רע "9ב "טוב " צריך9(ו"מות " ולכן ,(ze`xdlהם מה 

אתה תחיה  "למען בהמשך: כנאמר האמיתיים, החיים 
כי אלקיך... ה ' את  לאהבה  ואורךed`וזרעך, חייך

ימיך...".

האומר "כאדם  – משל (א ) רש "י: מביא  כך ועל
יפה חלק  לך "בחר  באמירה  מסתפק  אינו שהאב  לבנו...",

" אלא  מןecinrnבנחלתי", הוכחה  (ב) היפה ". חלק  על
חלק "על ישראל את  "מעמיד" שהקדוש  ֿברוך ֿהוא הכתוב 
לומר הטוב גורל על ידי הנחת  נאמר... זה  "ועל – היפה "

לך". קח זה את 

.‚

ÍÎ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

רש "י: בדברי ההרחבה  מובנת  לא  עדיין אך

להביא עליו מה  לשם לבנו..."lynא) האומר "כאדם 
בנמשל, מיד אלו דברים  לומר  היה יכול רש "י –
היפה"? חלק  "על ישראל את "מעמיד " שהקדוש  ֿברוך ֿהוא 

daxc`eמאשר יותר טוב  לכאורה , הענין , מובן בנמשל  –
במשל:

הצבעת הכרחית  שבנמשל, והמצוות  התורה לגבי
כיdl`yהקדוש  ֿברוך  ֿהוא  היפה ", ו"חלק  "חיים " הם 

רשעים ש "דרך רבות פעמים  נראה  dglv"10בעולם

הזה " בעולם מצטערים  להבהיר11ו"הצדיקים צריך ולכן ,
באחרונה " לדחות  "סופן  "סופן11שהרשעים והצדיקים ,

באחרונה " .11לשמוח

נחלה של יפה חלק  בבחירת  מדובר כאשר ואילו
zinybואין יפה , אינו ומה  יפה מה  לראות  יותר הרבה  קל ,

ב " צורך היפה ".ecinrnכל ֿכך חלק  על
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יט.)1 ל,
ויובל.)2 שמיטה הל' סוף רמב"ם שם. פרש"י (וראה ה טז, תהלים
ואכ"מ).
(קלים )3 שינויים כמה יש – רש"י וכת"י ראשונים )בדפוסים

ב  (ב, ובשל"ה כאן. בבחיי רש"י לשון גם וראה רש"י. לשון )בלשון הובא
.28 ,27 ,25 ,16 הערות לקמן וראה שלנו. בדפוסים כמו"ש רש"י

ועוד.)4 ראב"ע רמב"ן, ראה
יצחק )5 ובאר הזכרון ס' גם וראה כו'". יעצתיך "כי רמב"ן ראה

כאן. לפרש"י
כ.)6 פסוק
המהר"ל )7 (לאחי חיים מים באר גם כאן.)ראה לפרש"י
בחקותי )8 אם ד"ה ישראל. שמע רד"ה ואתחנן מלקו"ת להעיר

ועוד. פ"א ֿב. ה'ש"ת
וברש"י.)9 טו ֿיח פסוק לעיל

א.)10 יב, ירמי'
וראה)11 ראה*. ר"פ הספרי כט.yx"iלשון כז, תולדות

*(t"kr) xewnd `ed df ixtq ile`e(lzellkyxta zvw rnyn oke .df i"yxt"c) my mildz i".(jinez d
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לאח  רש "יב ) ממשיך היפה" חלק  על "ומעמידו  ר 
שהאב שלאחר מובן, ומזה לך ", ברור זה  את  לו "ואומר

חלק על ומעמידו בנחלתי, יפה חלק  לך בחר לבנו "אומר

בפעולה  צורך יש  עדיין זהztqepיפה ", "את  אמירת –
(ב ) בכך? צורך יש  מדוע  (א) להבין: וצריך לך". ברור 

אמירה  מוצאים  בנמשל ?efהיכן – בפסוק 

ידי הנחת  .. נאמר זה  "ועל רש "י  אומר דבריו בסוף  ג )

נאמר ", זה "ועל מתבטא  הוא  (א) – הטוב ..." גורל על

הפסוק את  לפרש  שבא  "וכמוmilidzaביטוי ולא ,
לפירוש הוכחה המביאים  ביטויים  – וכדומה שנאמר "

חלק על "מעמידו  שפעולת מציין הוא (ב ) הנדון. הפסוק 
הטוב ...", גורל על ידי "הנחת  של באופן נעשית  היפה "

של פשוטו את מפרש  רש "י  א ) הן: כך על והשאלות 

הפסוק  של נאמרoecpdמקרא  זה "ועל אומר הוא  ומדוע  ,
ידי"? ב "הנחת  הכוונה  מהי ב ) (בתהילים )..."?

.„

"ÍÏ ¯Â¯· ‰Ê ˙‡" ˙¯ÈÓ‡Î Y "ÌÈÈÁ· ˙¯Á·Â"

הוא : לכך ההסבר

הוא : בפירושו עליו לענות  מתכוון שרש "י הקושי 

נתתי והמות  "החיים – אלו בפסוקים  הכתוב  הענין
[וכן וזרעך" אתה  תחיה למען בחיים ובחרת  לפניך ...

– חייך..."] הוא  כי  בקולו... לשמוע  "לאהבה ... ההמשך
נתתי "ראה הקודמים : בפסוקים ובפירוט, כתוב , כבר

הרע " ואת  המות ואת  הטוב ואת  החיים את  היום  ,12לפניך

ואם חיים , לך הרי  טוב  תעשה אם בזה . תלוי "זה  כלומר,
מות " לך הרי רע  אחר ֿכך13תעשה  התורה  שמפרשת  כפי ,14

יפנה ואם  ורבית... וחיית  לאהבה ... היום  מצוך  אנכי "אשר

– לכם..." הגדתי  לבבך...

שוב כאן התורה  כך על חוזרת אפוא , ?15מדוע,

"ובחרת במילים מודגש  כאן שהחידוש  רש "י מסביר
לפני ֿכן.opi`yבחיים ", כתובות 

"כאדם – משל רש "י מביא כך על החידוש ? ומהו
לבנ זההאומר את לו ואומר היפה חלק  על  ומעמידו ו...

לאחר שגם  אפשרות שיש  המסביר דבר לך", ברור 
ברור זה  "את אמירה נדרשת  היפה " חלק  על ש "מעמידו

(כדלהלן). לך"

בחלק שתבחרו לכם  מורה  "אני של הענין בעניננו: וכך 
לו" "אומר  של  הענין הוא שבפסוקנו, xg`lyהחיים "

"ecinrnמסבירה שהתורה לאחר – היפה " חלק  על
חיים ",mincewdבפסוקים  לך הרי טוב , תעשה  ש "אם 

בחיים ". "ובחרת  ההוראה לבוא  צריכה

.‰

"ÌÈÈÁ"· ‰¯ÈÁ·Ï „ÁÂÈÓ ÊÂ¯ÈÊ ˘Â¯„

יפה " "חלק  נתינת  לאחר צורך  שיש  במשל הנאמר מן
אודות כאן שמדובר מובן, היפה ", חלק  "על ל"העמיד"
היפה " ה "חלק  מהו שטחי  במבט  לדעת  שקשה  נחלה סוג 

היפה ". חלק  "על להצביע  צריך הנותן ולכן שבה ,

האומר "כאדם  במשל הדיוק את  להסביר אפשר  [בכך
epal"לחבירו" – (ולא "...16:(

חלק על "מעמידו שהנותן בכך המקבל של ודאותו
יודע שהנותן  (א) – דברים  שני בידיעתו תלויה היפה "

היפה חלק שזהו בטובת17בבירור מעוניין שהנותן (ב ) .
החלק  את  לו לתת ומוכן ליבו, בכל שבנחלתוdtidהמקבל

–ze`ceede(א) במשל: מודגשת  אלו פרטים  שני של
ב "נחל הוא  (ב )izהחלק  היטב . מכירו והוא הנותן, נחלת  ,"

" נותנו אחדepalהוא  מכל יותר לבנו, לתת  מוכן והאב  ,"
היפה . החלק  את אחר ,

כדי וישראל: הקדוש ֿברוך ֿהוא לגבי בנמשל, גם  כך
– בזה " תלוי "זה  הם  ו"טובה" ש "חיים" יקבלו  שישראל
להם אומרים – תמיד  נראה  הדבר  אין בשר שבעיני למרות 
של "נחלתי" הזה  העולם  (א ) דברים: לשני לב  לשים 
בוודאות היודע  ומנהיגו, העולם  בורא הקדוש  ֿברוך ֿהוא ,
.. "בנים  הם  ישראל (ב ) "חיים". של הנכונה  הדרך מהי 

אלקיכם " ה '18לה' בכוונת  בטוחים  להיות וביכלתם 
לטובתם ].

היפה ", "חלק  את בשר בעיני רואים  שאין כיוון  אבל
בכך מסתפק  אינו שהוא  מובן הנותן, דברי על וסומכים 
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טו.)12 ל,
שם.)13 רש"י
שם.)14 וברש"י טז ֿיח שם,
ראה)15 אבל כו'. העדים כמחתים הוא והנה כאן: yx"iברמב"ן

ואילך. 354 ע' לקמן בארוכה וראה כח. לא, וילך
וכן )16 רש"י. כת"י (ובכו"כ ושני ראשון שבדפוס להעיר אבל

כאן  כל )בבחיי והזמין כו' למלך משל שם: [ובספרי "לחברו" – איתא
ב  אבל כו']. אוהבו והי' כאדםyxt"iהאורחים שם: `cgתהלים ade`d

eipan.'כו
ראה.)17 ר"פ מאוה"ח גם להעיר
א.)18 יד, ראה
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את מזרז שוב  הוא  אלא  היפה", חלק  על ש "מעמידו
התוספת וזוהי היפה . החלק  את לקחת  לו  ואומר המקבל

ל "ואומר לך".– ברור  זה  את ו

ש "חיים " לישראל ההסבר  לאחר  שגם  בעניננו, וכך 
היפה ", החלק  על ו"העמדתו בזה", תלוי "זה  – ו"טוב "

מיוחד זירוז  נדרש  למען19עדיין בחיים "ובחרת מלמעלה:
ויבחרו ה ' על לגמרי יסמכו שישראל וזרעך", אתה תחיה

החיים ". ב "חלק 

.Â

‰¯ÈÓ‡ ˜¯ ‰È‡ Y "ÌÈÈÁ· ˙¯Á·Â"

דומה המשל אין לכאורה , – לשאול  אפשר  עדיין אך
לנמשל:

על משפיע  לך " ברור  זה  "את שהזירוז מובן במשל
נחלת טיב  לגבי  מוחלטת  עצמית ידיעה אין לבן כי הבן,
לכך ובנוסף  ובזירוזו, הנותן האב  בוודאות לו ודי אביו,

אב  על ֿידי זירוז על נחלהinybמדובר  ולכן,zinybלגבי ,
היפה " "חלק  שזהו בעיניו ממש רואה  אינו שהבן למרות 
דברי באמיתיות  הבטחון את  בו נוטע  הזירוז הרי שבנחלה,

,20אביו

את רואים  תמיד שלא  בלבד זו לא בנמשל , ואילו
הרי טוב  תעשה  ("אם  היפה" חלק על "מעמידו של הענין

חיים ") להיותzeinybaלך יכולה  בכך הכוונה  אשר (עד
ל"חיים" ad`אפילו mlera21בעיני מכך : יותר  אלא  ,(

לפעמים  נראה צלחה "jtiddבשר רשעים ש "דרך ,10,
זרה " שפתי תטופנה  הזה22ו"נופת העולם תענוגי את  –

כלענה " מרה  "ואחריתה של  בענין ואילו בגופו, חש  23הוא 

רק  יכול –oin`dlהוא  בשכלו להבין היותר , לכל  או, ,

בתורתו ה ' אמירת  – הזירוז יכול כיצד כך, ואם 
בוודאות  האדם  את  לשכנע  – בחיים " אתaefrl"ובחרת 

תורהmiinybdהחיים של ובחיים  בטוב  במקומם ולבחור
ומצוות ?

מנת ה ' נאמר  זה "ועל – בהמשך רש "י אומר כך על

הנחת גורלי . תומיך אתה  וכוסי  הטובחלקי גורל על  ידי
לך": קח  זה  את לומר

באמצעותה אלא  בלבד , אמירה איננה בחיים " "ובחרת 
לכם ") מורה  ("אני לישראל מראה הקדוש  ֿברוך ֿהוא 

zeinybaבשר בעיני רואים  אשר עד  הטוב ", ה "גורל את
זוכים טוב  עשיית  שבאמצעות  לפחות ) לפעם, (מפעם

שאפשריתmheytk24ל"חיים " כך ,ci zgpdגורל" על
לישראל מאמת וזה – בידיים  למששו  אפשר – הטוב "

החיים ". ו"חלק  הטוב " "גורל היא טוב  שעשיית

.Ê

Ï˘ÓÏ Ï˘Ó‰ ÔÂ˘Ï ÔÈ· ÈÂÈ˘Ï ¯·Ò‰‰

את  גם  להסביר אפשר  –iepiydבכך רש "י  שבלשון
זה  את לו "ואומר  אומר  הוא ובנמשל,xexaבמשל לך",

אומר הוא  וכוסי...", חלקי מנת  "ה' הפסוק  את  25בפרשו 

זה  את  לך":gw"לומר 

היפה ", חלק  על ש"מעמידו לאחר  האב , של הזירוז
ויוצא  בלבד, בדיבור dnvrהוא  dxigadyלגמרי שייכת 

זה  "את  האב  אומר  לכן על xexaלבן. בעצמוoadלך",
xegal.עליו מורה  שהאב  היפה", "חלק  את 

בחיים " "ובחרת  הקדוש  ֿברוך ֿהוא  אמירת  זאת , לעומת 
" של באופן iciהיא  zgpd" הטוב גורל ה "גורל26על –

אלא להם  נותר  ולא  בישראל, ונכרך נבחר כבר  הטוב "
zgwl זה את  – לך.gwאותו

בביטוי רש "י משתמש  ידי...27ולכן אתxnel"הנחת 
" במשל כמו (לא  לך" קח  הואxne`eזה העיקר  כי לו..."),

את רק  מבטאת  לך" קח זה "את  והאמירה  ידי ...", "הנחת
ידי ". "הנחת של התוצאה  את ידי", "הנחת  מטרת

.Á

‰Ê ÈÂÈ˘· ÊÓ¯‰ È˙ÎÏ‰‰ ÔÈÚ‰

ענין גם  נרמז רש "י, בלשון הנ"ל  .izkldבשינוי
רש "י: בלשון  נוסף  דיוק  על  להצביע  יש  להבינו כדי 

" בשם בנמשל נקרא היפה "גורלilxebהחלק  ,"
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ב yxtn"iלהעיר)19 (י, כג )צו (יב, ראה כו'. לזרז הכתוב )צריך
ועוד. חזק". לומר הוצרך כו' שטופים "שהיו

תרס"ו.)20 רב ומקנה מרד"ה להעיר
כאן.)21 אוה"ח טו). פסוק (ולעיל כאן בחיי כאן. תיב"ע ראה

שם. ספרי .cereוראה
על  לשבת ימיך ואורך חייך הוא "כי הכתוב שמלשון להעיר, אבל

ע"פ – (עכ"פ שהמדובר משמע, גו'" מקרא eheytהאדמה בחיים )של
miinyb.בפנים לקמן וראה .

ג.)22 ה, משלי
ד.)23 שם,

בשריים )24 חיים (לא הוא אמיתיים שחיים איך שמרגיש – או
כ"א  של )וגשמיים, תומ"צ.חיים

קח )25 זה ואת לך בחר זה את בהמשל: הגירסא ראשון ובדפוס
לך.

כו')26 "כאדם אומר במשל גם שם, תהלים שבפרש"י ולהעיר,
"קח  (לא מסיים אבל שם), בספרי הוא (ועד"ז הטוב" חלק על ידו ומניח

כ"א  ואכ"מ."xga)לך", לך".
ואמרת).)27 רש"י: מכת"י (ובא' לי ואומרת א': בדפוס אבל

ליתא. "לומר" תיבת אחדים ובכת"י
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בחירת28הטוב " שאופן לרמוז, היא בכך והכוונה  ,
גורל. על ֿפי כחלוקה  הוא  החיים " ב "חלק  ישראל

לנמשל המשל בין דלעיל הלשון שינוי  מובן ובכך
בין הבדל שיש  הרומז  לך"), "קח לעומת  לך" ("ברור
של באופן  גורל לבין לבנו ...", האומר "אדם  של הפעולה 

) כדלהלן:edÎjexaÎyecwd`"הנחת  גורל...", על ידי (

חלק סוברים  גורל באמצעות  שותפים  בין חלוקה  לגבי
ה "ראשונים " כל29מן צריך חלק  איזה מברר רק  שהגורל ,

הוא שלו, יהיה  אכן זה  שחלק  כדי אך לקבל, מהם  אחד
קנין.`jkÎxgצריך  לבצע 

שהיתה גורל, לפי ישראל ארץ  בחלוקת  זאת , לעומת 
ותומים " ואורים  "קלפי ("30באמצעות  ,ycewd gexa"31,(

כולם זה32סוברים גורל  שעל ֿידי ,dpwpחלקו יהודי לכל
לו. שייך כבר  והוא ישראל, בארץ 

" של במקרה  בעניננו : לכך האומר`mcובדומה
רק  אמירתו –zxxanלבנו...", היפה " "חלק  מהו לבן

זה את לו אמירתxexa"אומר בנמשל, ואילו לך".
רק  אינה  בחיים", "ובחרת  מהוzxxanהקדוש ֿברוך ֿהוא 

לכך גורמת  אלא  החיים ", כבר33"חלק  הטוב " שה "גורל
ממש במעשה לקחתו רק  צריך  והוא  ליהודי, ושייך "נקנה"

" –ici zgpd זה את  לומר  הטוב  גורל לך".gwעל

.Ë

"ÌÈÈÁ· ˙¯Á·Â" Ï˘ ÌÈÙÂ‡‰ È˘

זה : רש "י בפירוש  אשר תורה " של מ"יינה 

אלו ענינים  "שני –wlg.. ו"xexaהיפה  lxebלך",
.. להגיעgwהטוב  יהודי  יכול שבהם אופנים  שני הם  לך",

בחיים": ל"ובחרת 

שלפי שכלי , חישוב  על  ֿידי בחירה היא : אחת  דרך
" בשם  והחיים  הטוב נקראים  ואז ודעת , היפה "wlgטעם 

ודעת ").34(כידוע טעם  שעל ֿפי "עבודה  הוא  ש "חלק" ,

"efבחירה  של  באופן חלקים ,xexaהיא  שני ישנם  – לך"
האחר פני  על יתרון יש  מהם אחד שבכל דרכים , שתי או

של מצב  כאן  ייתכן לא  זאת  ),xexa–dxiga(שלולא 
האחר. את  ולא  אחד, חלק  ובוחרים 

בבחירה ובחיים  בטוב  בחירה  היא : השניה  הדרך
ודעת מטעם  כזו35שלמעלה בבחירה שכלי . חישוב  ללא  ,

" בשם ה "חיים " (כידועlxebנקראים  ואף36הטוב " –
"למעלה אלא שכלי, ענין איננו  שגורל – הוא  כך בפשטות

בחירה  דעת"). החלקefמבחינת  – לך" ב "קח רק  מתבטאת
והעבודה מלכתחילה, מקום  להם  אין השני, הדרך או השני

רק  הטוב ".zgwlהיא ה "גורל  את

.È

‰˘Â„˜· È„Â‰È‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈ¯·Ò‰‰ È˘

החסידות בתורת  המוסבר לפי יובנו אלו 37דברים 

החיות השפעת  – כללי  ובאופן צלחה", רשעים  ש "דרך
היא  ולכן "מקיף ", מדרגת  היא ל"קליפה " ,daexnהאלקית

ה"פנימי ", האור מן  היא הקדושה  לכוחות  ההשפעה  ואילו
ומידה . חשבון על ֿפי היא  ולכן בכלי, אור

בקדוש  ֿברוך  ֿהוא , בבחירתם  ישראל מעלת  וזוהי
בצד שישנו השפע  ריבוי על מוותרים הם – בקדושה 

בהשפעה  ובוחרים מצדznvnevndה "קליפה ",
.38הקדושה

באופן יש , כך על בזאת? ישראל בוחרים  אכן ומדוע 
הסברים : שני כללי,

זמנית היא  לרשעים  המרובה שההשפעה  כיוון א )
פוסקת היא  ואחר  ֿכך לצדיקים39בלבד , ההשפעה ואילו ,

עצום בריבוי בסופו ֿשל ֿדבר כנאמר40נעשית  אם41, :
על ֿאחת  ֿכמה  ֿוכמה . רצונו לעושי – כך רצונו לעוברי 

של חישוב  עקב  השכל, שלפי  הבחירה  zei`ckזוהי
רש "י: בדברי הראשון בענין הנרמזת  בקדושה, הבחירה 

"wlg.. לך".xexaהיפה 

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

הגירסא:)28 דרש"י אחדים מכת"י wlgובכת"י ובא' הטוב.
הטוב. וגורל חלק רש"י:

תיח ֿט).)29 ע' ה' (כרך גורל ע' תלמודית באנציקלופדיא נסמנו
ב.)30 קו, ב"ב – הגמרא לשון
כו,)31 פינחס בפרש"י הובא א. קכב, מב"ב שם. ב"ב רשב"ם

שם. פינחס ספרי וראה נד.
תיט).)32 (ע' שם תלמודית באנציקלופדיא הנסמן ראה
(ראה)33 מעשה חשיב הקב"ה של יח).yxt"iדדיבורו טו, לך
טוב)34 מה "אשרנו תרצ"ו epwlgבפירוש אשרנו סד"ה – "

ועוד. ה'ש"ת. אשרנו סד"ה וראה ח"ב). קונטרסים (בסה"מ
ושכל )35 ודעת טעם שום בלי .. לעמוד א): (כה, פי"ט תניא ראה

כו'. ולגורלו לחלקו ה' לו ולבחור .. לו מושג

פינחס.)36 ר"פ אוה"ת – בגורל אך ד"ה וראה ז. סו"ס אגה"ק
ועוד. ואילך. פ"ד תרצ"ו אשרנו ד"ה תרכ"ו.

בהערה )37 שצויינו במקומות וראה ובכ"מ. בשלח. ר"פ תו"א
הבאה.

וראה )38 ואילך. ח' מאמר ומעין קונטרס בארוכה בכ"ז ראה
ועוד.א  תר"ס. מלכותך כבוד ד"ה ואילך. תתערב ע' תבא וה"ת

ועוד.)39 פ"ב). מי"א פ"ד. מ"ז בסופו. ו' (מאמר ומעין קונטרס
.. יתגלה ובסוף שם: מלכותך כבוד ובד"ה .11 הערה דלעיל ספרי וראה

ממש. מות בחי' שהם איך
שם.)40 מלכותך כבוד ד"ה פ"ג. מ"י ומעין קונטרס ראה
ג).)41 (סא, שם תו"א בסופה. מכות סע"ב. נ, נדרים
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הקדושה , מצד היא המצומצמת  שההשפעה כיוון ב )
ל"קליפה " כהשפעה  שלא  הקדוש  ֿברוך ֿהוא, רצון מפנימיות 

כתפוי" בתר  דשדי "כמאן  מאחורי42שהיא שמשליך  (=כמי
בקדושה בוחר  הוא  לכן – השפעת43כתפו) כלומר , .

ולמרות חיים ", מלך פני "באור  של באופן היא  הקדושה 
עליו חביבה  היא  מצומצמת  אשר44שהיא  מהריבוי יותר

ב"קליפה ".

למעלה אלא שכלי , חישוב  שלפי בחירה אינה  זו
מרצונו הנובעת  ודעת. היהודיizenvrdמטעם  של

שבנשמתו ה "גורל" דרגת מצד אין45באלקות , לכך .
חשיבות אין זו בדרגה כי לך", "ברור של האופן מתאים 
.. הטוב  "גורל של האופן אלא אלקות, מלבד דבר לשום 

gwעד פנימיותו , בתוך ה "גורל" דרגת  את ליישם לך"
ומעשה . דיבור למחשבה ,

.‡È

ÏÎ˘· Y ÈÂÏÈ‚‰ ,‰Ó˘‰ ÌˆÚÓ Y ‰¯ÈÁ·‰ ˘¯Â˘
Ì„‡‰

לפניך... נתתי והמות  "החיים  בפסוק  נאמר זאת למרות 
" של האופן על כאן  שמדובר בחיים ...", לך",xexaובחרת 

בלשון הדיוק  מן גם כמובן ל"מות ", "חיים " בין בחירה 
" xn`pרש "י  df lreגורל על ידי "הנחת של שהענין ,"...

איננו לך" קח .. לומר בחיים ",yexitdהטוב  "ובחרת  של
כולל בחיים " ש "ובחרת הכתוב mbאלא  זה, yxetnaענין

אחר. במקום 

נתתי והמות  "החיים של בענין הוא : לכך ההסבר 
על ֿידי החיים חלק  שבחירת  – בחיים" ובחרת  לפניך ...

דברים : שני  נכללים – חפשית  בחירה  היא  יהודי

מכךyxeydא ) נובע באלקות היהודי  בחירת של
עצמותו עם  כביכול, מאוחדת , יהודי של הנשמה  .46שעצם

אפשריzeiytgוכוונת שבלתי למרות  – זו בדרגה  הבחירה 
ח"ו אלקות זולת  אחר במשהו תבחר הנשמה  –47שעצם

נובעת איננה  לאלקות והתקשרותו היהודי  שבחירת  היא ,
זו בבחירה ויתרון מסיבה

הגורמת הסיבה  לפי מוגבלת  ההתקשרות  (א ) שאז –
בחירה  זו אין (ב ) הסיבה48אמיתיתziytgלה , בגלל  כי ,

– כך לבחור כביכול "מוכרח " האדם

הנשמה  עצם של הרצון שזהו מפני dnvrאלא  cvn,
השולל באופן היא  זו שבחירה  הרי סיבה, לה  שאין  ומפני

ixnbl49. אלקות זולת  דבר  כל

האדםielibב ) בשכל הוא  באלקות  כי50הבחירה  ,
החפשית בחירתו היא  באלקות  היהודי של שרצונו העובדה 
"חיים " של דרכים שתי בפועל לפניו יש כאשר רק  ניכרת 
האדם , בשכל רק  ייתכן וזה  בחיים. בוחר והוא  ו"מות ",
– זאת  ובכל הדרכים , בשתי יתרונות למצוא  שיכול 

".miiga"ובחרת 

לפניך... נתתי והמוות  "החיים  בפסוק  נאמר לפיכך
באופן היא  הבחירה למעשה , בעבודה  כי בחיים ", ובחרת 

" לך".xexaשל

המשמעות את תורה", של ב"יינה  מגלה, רש "י  אך
ziniptdידי הנחת נאמר ... זה "ועל – בחיים " "ובחרת  של

של הפנימיות  לך": קח  זה  את לומר הטוב  גורל על
באלקות  השכלית  "גורל"id`הבחירה  דרגת  של הבחירה

) ו"רע ",mvrשבנשמה  "מות " לחלוטין השוללת  הנשמה ),
לעיל. שהוסבר  כפי לך", ב "קח רק  צורך שיש  כך
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סדור )42 וראה ואילך. פ"ב מ"ב ומעין בקונט' נת' פכ"ב. תניא
היינו. עבדים ד"ה

(ועוד )43 ז' מאמר ומעין קונטרס בארוכה רצון )ראה דפנימיות –
דוקא. לישראל מאיר העליון

סצ"ז )44 טוב שם (כתר הבעש"ט פי' גו')ע"ד לעני ב"תפלה
המלך  עם לדבר רק שרוצה הוא שמבוקשו – שיחו" ישפוך ה' ולפני

ה'" "לפני עיי"ש.)(להיות כו', והעושר הכבוד לו נוגע ואין
כאן )45 בבחיי שמפרש מה יותר יומתק בפנים המבואר ע"פ

"גורל –aehdהלשון היפה"] "חלק לפנ"ז כמ"ש היפה", [ולא "awdy""d
(לא  הוא בחיים שבוחר זה שבנשמה, גורל בחי' מצד כי – וכו'" טוב נק'

כ"א  – היפה" "חלק – בגשמיות ריבוי לו שיהי' שרוצה )כדי זה מצד
awda wacil"d.כבפנים ,

(קה"ת )46 עת"ר תקעו המשך סיום הנ"ל. מלכותך כבוד ד"ה
רמט). ע' תשמ"ה) (הוצאת עת"ר סה"מ יא. ע' – תשל"ה

ממנו"gkועד"ז כאחד הי' האדם ש"הן מה – שבנשמה הבחירה
רפ"ה  תשובה הל' רמב"ם הקב"ה )(ראה כמו ידו, על שמעכב מי אין ולכן

(לקו" ידו על מעכב ב דאין לח, אמור (וראה )ת הנשמה בעצם שרשו –
זו הרמה ומעלה שבחינה לפי אך שם: dyalzpeלקו"ת dcxi בגוף למטה

עיי"ש). כו', הגשמי

כלל.)47 אחר רצון שייך ואינו שם: מלכותך כבוד ד"ה ראה
ע"כ  .. ונתלבשה ירדה זו .. שבחינה לפי אך הקודמת: שבהערה ובלקו"ת
220 ע' תו"ש וראה כו'. ח"ו הרע לבחור גם זו ממשלה להיות יכולה

שם. 4 ובהערה
שמשו"ז  קעו), ע' עת"ר בסה"מ (ועד"ז שם מלכותך כבוד בד"ה
"מה  הנשמה ושורש בעצם כי הנפש, בכחות הוא הבחירה ענין עיקר
– ורצון" בחירה בלי ממילא בדרך הוא לאלקות ונמשכת רוצה שהיא
בעצם  שגם מובן, הקודמת בהערה שצויינו במקומות מהמבואר אבל

הוא שם – (ואדרבה הבחירה ענין ישנו הבחירה),`zizinהנשמה ענין
י" שם בהמאמר בדרגא והכוונה כמו"ש הבחירה אופן לשלילת שהיא ל

ומדות. דשכל
דוגמת )48 הוא הנשמה של הבחירה דכח ,46 הערה לעיל ראה

לגמרי. חפשית בחירה שהיא למעלה הבחירה
49(7 ע' חי"א שם. ובהערות 1341 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה ראה
.58 הערה
הנ"ל )50 ההמשך וסיום עת"ר בסה"מ (ועד"ז מלכותך כבוד )ד"ה

ג"כ  ולהעיר רע"ג. מו, פרשתנו לקו"ת ג"כ וראה באורך. עיי"ש שם,
118 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה .46 הערה לעיל שנעתק מלקו"ת

.47 הערה
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לבין זה  ענין בין הקשר  יובן לעיל, האמור כל לפי
השנה " ראש  קודם לעולם ש "קורין נצבים , וכיוון51פרשת  ,

החיתום " אחר הולך פרשת52ש "הכל של שהקשר  מובן, ,
("אתם הפרשה  בתחילת  רק  איננו לראש  ֿהשנה  נצבים 

היום ...") בסופה :53נצבים  גם אלא  ,

לבחור הקדוש  ֿברוך ֿהוא  את  "מעוררים" השנה  בראש 
השופר,54בישראל תקיעות  לפני  ומבקשים , שאומרים  כפי ,

"xgai55." סלה אהב  אשר יעקב  גאון את נחלתינו את  לנו
בסעיף לעיל לאמור (בדומה  ענינים שני יש  זו ובבחירה 

י "א ):

yxeyבוחר יתברך שעצמותו בכך  הוא הבחירה 
ולכן סיבה , עקב  ולא  חפשית , בבחירה ישראל בנשמות

יכול" איני אחרת באומה  "ישראל56"להחליפם שהרי ,

בלחודוהי" מקום(=57ומלכא  ואין לבדם ), והמלך ישראל
לאחרים .58ח "ו

ielibeלי "והייתם  של באופן הוא  למטה  זו בחירה 
minrdסגולה  lkn"...59ובכל עמכם", "אחרים  ישנם –

ולפני  בעיני "הם  "melklזאת וממילא ,"zxkip mkzaig."

לקדמותו" "חוזר הכל יש60בראש  ֿהשנה  ולפיכך ,
ומקורה , משרשה  – לנו" "יבחר – הבחירה  את  "להמשיך"
ישראל, עבודת באמצעות וזאת  יתברך. מעצמותו

" את  שלפי61בחיים "zxgaeשמקיימים  בבחירה  רק  לא –
שבנשמה, ה"גורל" בחינת  מצד אלא הנשמה .mvrהשכל ,

בקדוש  ֿברוך ֿ "בחרו שהם בעצמם יגלו שישראל ועל ֿידי
לאלקים " להם  להיות  את57הוא הדבר ומגלה מעורר ,

סגולה " לעם  לו להיות בהם  בחר ,62ש "הקדוש  ֿברוך ֿהוא 
והנגלה . הנראה  ובטוב  טפחים  מעשרה  למטה 
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ב.)51 לא, מגילה קללות תוד"ה ע"פ פרשתנו. ריש לקו"ת
ס"ד. סתכ"ח או"ח טושו"ע

א.)52 יב, ברכות
שם.)53 בלקו"ת כמשנ"ת
ע')54 לעיל ואילך. 127 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
.232 .164
ה.)55 מז, תהלים
ועוד.)56 ואילך. סע"א פז, פסחים וראה ג. רבה דרות פתיחתא
(הא')57 השמע"צ ביום סד"ה וראה א. לב, זח"ג בהמשך )ראה

תרס"ו.
העמוד).)58 (בריש שם תו"ש ראה
מט.)59 פרק תניא ועיין וברש"י. ה יט, יתרו
פרשתנו )60 לקו"ת המקבילים). (ובמקומות פ"א ר"ה ש' פע"ח

ואילך. ד רמד, סדור בארוכה וראה ב. נח, ר"ה ב. .kae"nנא,
ואילך.)61 א'שמג ס"ע ר"ה אוה"ת ראה
עשר )62 עשתי ביום בד"ה נת' י. פי"ד, במדב"ר – המדרש לשון

ואילך). צט ע' ח"ג מלוקט (סה"מ תשל"א יום
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לט

בראשית מא, מד – ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה 
ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ 

מצרים

נט

ביאור הגמ' )סוטה לו, ב( "הוסיף לו אות אחת משמו של 
הקב"ה ולימדו שבעים לשון שנא' )תהלים פא, ו( עדות 
ביהוסף שמו וגו'" ומבאר למה ניתוסף אות "ה" דוקא, 

וביאור הגמ' )קידושין טז, ב( "אמר רב יוסף יו"ד קרת קא 
חזינא הכא"

שאמר  בשעה  יוחנן  רבי  אמר  אבא  בר  חייא  א"ר 

וגו',  ידו  את  איש  ירים  לא  ובלעדיך  ליוסף  פרעה  לו 

אמרו איצטגניני פרעה עבד שלקחו רבו בעשרים כסף 

בו,  רואה  אני  מלכות  גנוני  להן  אמר  עלינו,  תמשלהו 

גבריאל  בא  לשון,  בשבעים  יודע  יהא  א"כ  לו  אמרו 

אות  לו  הוסיף  קגמר,  הוה  לא  לשון,  שבעים  ולימדו 

ו(  פא,  )תהלים  ולמד שנאמר  אחת משמו של הקב"ה 

עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים וגו'.
סוטה לו, ב

גנוני מלכות, גווני מלכות בחכמה וגבורה ויופי.

ידעתי  לא  שפת  דקרא1  סיפה  שמו,  ביהוסף  עדות 

אשמע.
רש"י

ושם  כמ"ש3  עברי  עבד  מתחלה  שהי'  יוסף  והנה2 

1( ראה פירוש מצודות דוד עה"פ )שבא בהמשך הפסוק ]תהלים פא, 

ד[ “תקעו בחדש שופר" – בראש השנה(, וז"ל: עדות, ביום הזה שמו 

עדי הזהב על יוסף כמ"ש וישם רביד הזהב על צוארו )בראשית מ"א( 

כי ארז"ל )ר"ה יא, א( בר"ה יצא יוסף מבית האסורים. בצאתו, בעת 

שיצא למשול על ארץ מצרים. שפת, אז הי' יוסף משתבח לומר שפת 

לשון אשר לא ידעתי מעולם, הנה עתה אשמע ואבין כי ארז"ל )סוטה 

לו, ב( שבא גבריאל ולמדו שבעים לשון לפי שכתוב בנימוסי מצרים 

שאין למשול בהם כי אם המכיר בכולן.

2( בסימן זה, מבאר כמה וכמה שאלות על הגמרא, והם:

א( כתוב מתחלה “לא הוה קגמר" ואח"כ “הוסיף לו אות אחת משמו 

של הקב"ה ולמד", מה נשתנה ע"י ההוספה דאות אחת דלמד, ולמה 

מתחלה לא למד, ורק ע"י האות אחת למד?

ב( מתחלה נק' “יוסף" ואח"כ ניתוסף אות ה' “יהוסף", למה דוקא 

אות ה' משמו של הקב"ה, ולא אות אחרת?

נק'  דמתחלה  “י-ו",  האותיות  בין  דוקא  ה'  האות  נתוסף  למה  ג( 

“יוסף" ואח"כ “יהוסף"?

ד( מהו הדיוק בפ' “עדות ביהוסף שמו", מה ענין ה"עדות"?

ה( איפה מרומז בפסוק "עדות ביהוסף שמו", דע"י הוספת אות "ה" 

ולמדו "שבעים לשון", איפה מרומז המספר "שבעים  דבא גבריאל 

לשון"?

ולחירות  לחפשי  כשיצא  הנה  עבד,  עברי4   3 נער  אתנו 

צריך לתת לו5 הענקה.

הנה עיקר ההענקה הוא מה שנתן לו הקב"ה, והוא 

גמר  הוה  ולא  לשון  ע'  ולמדו  גבריאל  את  מה ששלח 

עדות  אות אחת משמו של הקב"ה שנאמר6  לו  הוסיף 

ע"ש.  ע"ב  ל"ו  דף  בסוטה  כדאיתא  כו'  שמו  ביהוסף 

והוא10  9ענק,  דהיינו  עדי,  מלשון8  הוא  עדות7  והיינו 

ו( מתחלה נק' "יוסף", ואח"כ "ביהוסף", ולבסוף חזר ל"יוסף"?

ז( עוד שאלה, מהו הדיוק דאמרו איצטגניני פרעה "עבד שלקחו רבו 

כסף",  "בעשרים  הסכום  נוגע  מה  עלינו",  תמשלהו  כסף  בעשרים 

בשלשים  המכירה  הי'  ואם  "עבד",  שהוא  לומר  שרצו  הוא  העיקר 

או בארבעים כסף הי' ג"כ שאלה להם, וא"כ מהו הדיוק "בעשרים 

כסף"?

דלמדו  בתורה  מרומז  איפה  באורייתא,  רמיזי  דלא  מידי  ליכא  ח( 

"שבעים" לשון?

וע"ז מבאר )כבפנים(.

3( בראשית מא, יב.

4( עברי עבד: מדייק, דכל דבר בתורה מדוייק הוא, ומזה שבתורה 

כתוב על יוסף "עברי עבד", שהי' לו דין עבד עברי ומגיע לו הענקה 

כשיצא לחירות.

5( ראה לעיל סימן נו, דיוסף קיבל הענקה, א( מפרעה, ב( מפוטיפר, 

ג( ועיקר הענקה מהקב"ה, כדלקמן.

עדות,  וז"ל:  עה"פ  ציון  מצודת  פירוש  גם  וראה  ו.  פא,  תהלים   )6

מלשון עדי וקשוט, וכן את הנזר ואת העדות )מלכים ב, יא(. וכעין זה 

פירש באבן עזרא בתהלים שם.

בשלשה  ביהוסף",  “עדות  מהפסוק  הלימוד  כאן  ומבאר  מרמז   )7

פרטים:

א( עדות לשון עדי – הענקה.

ב( עדות אותיות דעות – דעת.

ג( “ע' לשון" שייך ל"דעת".

בגובה  עדי,  לשון  תעניק,  העניק  יד:  טו,  דברים  רש"י  ראה   )8

ובמראית עין, ע"ש.

9( ענק לשון הענקה. ראה קידושין טז, ב.

)והוא משועבד  "דעת"  לו  אין  דעבד  מבאר  פירוש:  דעת.  ענק   )10

לרצון קונו, ולכן הוא פטור ממצות, וכמו קטן שאין לו דעת(, ובלשון 

הקבלה וחסידות דעיקר חירות דהעבד שנעשה "בן חורים" שנעשה 

בן דעת, דהנה בהשכל יש חכמה ובינה ודעת, וזהו חורים – לשון רבים 

– שנתוסף לו חכמה ובינה* )ראה לקוטי שיחות חלק יט עמוד 156(, 

וזהו  מדות,  ממנו  נולד  עי"ז  השכל,  עצם  שהוא  ובינה  חכמה  וע"י 

"בן" שהוא בחי' הדעת מה שנמשך ונולד מן השכל – חכמה ובינה 

והתחברות,  התקשרות  מלשון  הוא  דדעת  ג(,  פרק  בתניא  )כמבואר 

שמקשר דעתו בקשר אמיץ וכח, ועי"ז נולד המדות חסד וגבורה )והן 

שורש  "אהבה"  הוא  חסד  ובעבודה,   .)11 הערה  ראה  עטרין  התרין 

מצות עשה, וגבורה הוא יראה שורש מצות ל"ת )כמבואר שם פרק 

ד(. וזהו שמבאר ומרמז כאן דעיקר הענקה של יוסף בא ע"י הקב"ה 

שנתוסף לו "דעת" הע' לשון.

ובזה מבאר למה דוקא ניתוסף אות "ה" בשמו שנק' ביהוסף, כדלקמן. 

)ובענין בחי' "דעת" ראה דרך מצותיך עמוד פ ואילך. ועוד(.

*( ראה בפנים בתורת לוי יצחק, דזהו "ענק" ר"ת עדן זה חכמה, נהר 

בינה, קדם – המקום שבו נטע הגן – מרמז ל"דעת" )ראה ילקוט לוי 

יצחק עה"ת חלק א' סימן לה(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מ

התרין עטרין דדעת11, עדות אותיות12 דעו"ת, והוא הע' 

לשון שלמדו, כי לשון שייך13 לדעת כידוע. ודעת14 גניז 

בפומא דמלכא.

גניזין  הם  עטרין  התרי  הרי  כי  גמר,  קא  הוה  ולא 

באו"א ואיך יומשכו לדעת. הנה ע"י מה קא גמר, הוא 

ה'  והוא  הקב"ה  של  משמו  ה'  אות  לו  שהוסיף  ע"י 

ראשונה שבשם, בחי' בינה15. הנה בינה ודעת שייכים 

זה לזה כמאמר16 אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה 

אין דעת. והוא כי התרין עטרין נמשכו17 מאבא לאימא, 

וזהו ג"כ כפל לשון "הענק תעניק" כנגד חכמה ובינה, וכנגד ה"תרי" 

עטרין )כתרים( דדעת – חסד וגבורה, ע"ש.

מתחלק  שמדעת  וכידוע  דדעת",  )כתרים(  עטרין  התרין  “הוא   )11

לחסד )האהבה( שבימין וגבורה )היראה( משמאל כדלקמן.

ראה לקוטי לוי יצחק הערות לזהר שמות-דברים עמוד קסה שמבאר 

הם  שבדעת  וגבורה  "חסד  וז"ל:  "עטרין"-כתרים,  דנקראין  הטעם 

בבחי' מקיף על המדות דחסד וגבורה עצמן, וזהו מה שחסד וגבורה 

נקראים עטרין, עטרא דחסד, עטרא דגבורה, שעטרה הוא בחי' מקיף, 

כי הם בבחי' מקיף על המדות דחסד וגבורה עצמן" עכ"ל.

12( ראה זהר חלק ג' – אדרא זוטא – דף רצא, א. אור התורה פרשת 

שופטים עמוד תתמז. נ"ך עמוד כז. תהלים – יהל אור – עמוד תקע.

13( ראה לעיל סימן כט. קהלת יעקב ערך לשון וז"ל: סוד הדעת הוא 

ע"ש.  וגרון,  חיך  סוד  ובינה שהם  והוא המזווג חכמה  לשון  בחינת 

ראה הערה 14.

זהר משפטים דף קכג, א. אור התורה פרשת מטות עמוד  14( ראה 

א'שלח-ט וז"ל: ע"י עסק התורה ואשים דברי בפיך כי בחי' הלשון 

מכריע  תק"ל  ל'  גבי  לס"י  בפי'  הראב"ד  ג"כ  וכמ"ש  מתקלא  נק' 

וכתב  כו'.  לישנא  הוא  דא  ע"א  ג'  דף  בזוהר שמות  וכמ"ש  ביניהם 

הרמ"ז זיווג חיך וגרון ע"י הלשון שהוא הדעת, וגם בזוהר משפטים 

דף קכ"ג ע"א דעת גנוז בפומא דמלכא וכדפי' בע"ח שער א"א פ"ו, 

ע"ש.

בחי'   – משה  ע"י  הי'  מצרים  דגאולת  הקשר  כט,  סימן  לעיל  וראה 

דעת, עם מאחז"ל שלא שינו את לשונם. ע"ש.

15( ראה תניא – אגרת התשובה פ"ד. דאות י' מרמז לחכמה, אות ה' 

)דיבור(  מלכות   – אחרונה  ה'  )מדות(,  ו-ז"א  לבינה,  מרמז  ראשונה 

ע"ש. ועייג"כ יהל אור תהלים ע' רפה-ו.

16( אבות פרק ג משנה יז. ראה הביאור באור התורה פרשת משפטים 

עמוד א'קז ואילך. לעיל סימן טו הערה 9.

 – לבינה  נמשך  ואח"כ  הגילוי,  ראשית  בחכמה,  הוא  דמתחלה   )17

אימא, ואח"כ מבינה נמשך לדעת )כנ"ל תניא פ"ג. ועוד(. וראה לעיל 

סימן מח. לקמן סימן צז.

נקודת  היא  חכמה  הוא:  ל"בינה"  "חכמה"  בין  ההבדל  פירוש: 

הרעיון והסברא קודם שנתפרטת לפרטים, ונקראת במאמרי חסידות 

שמרגיש  הברקה,  כמו  היא  השכל  נקודת  כי  המבריק",  "ברק  בשם 

הארה במוחו שעל ידה מיושב הכל, אף שבשעת ההברקה עדיין אין 

האדם מסוגל להסביר את הסברא, כי גם לעצמו אין כאן דבר מבוסס 

ומבואר, ואינה אלא נקודה, גרעין של המצאה, ו"בינה" היא כשאדם 

מרחיב ומפתח את הרעיון וההברקה שעלה במוחו ומברר היטב את 

כל פרטי הענין לארכם ולרחבם.

השכל  תפיסת  שהיא  ב"בינה",  השכל:  ב"אותיות"  ההבדל  ומכאן 

שהן  מסודרות  בתיבות  ממש,  באותיות  מלובש  השכל  פרטיו,  לכל 

והיינו  שבשם,  ה'  הוא  ואימא  שבשם,  י'  הוא  אבא 

מתלבש  אימא  ויסוד  אימא,  ליסוד  העטרין  שנמשכו 

בדעת, אז יש הב' עטרין בדעת, שמלובשים בו.

וזהו שניתוסף לו אות ה' ראשונה בין הי'18 לו' שבו, 

ויש  אבא,  על  הרומז  שבו  הי'  מצד  משא"כ  גמר,  ואז 

בו אות ו' הרומז על19 הבן, אין זה מספיק שיגמור, כי 

כשניתוסף  ורק  עטרין,  הב'  בדעתו  נמשכו  לא  עדיין 

גמר,  אז  עטרין,  הב'  נמשכו  שביסודה  דבינה,  ה'  לו 

שמתלבשין בדעת.

על  הרומז  קס"א  מספר  שהוא  יהוסף20  נקרא  ואז 

מלוי  ק"מ  הוא  ס"ף  דבינה,  אהי'22  הוא  יה"ו  בינה21. 

נקודה  אלא  בחכמה שאינה  והסברא; משא"כ  הרעיון  את  מבטאות 

והברקה למעלה מתפיסא והתיישבות, אין כאן "אותיות" אלא הברקה 

והארה "פשוטה" )ַא "דערהער"( שאין לה אותיות מסויימות עדיין.

וזהו שדוקא מבינה יש בחי' דעת – לקשר השכל עם המדות, שיוולדו 

ה"עטרין" החסד והגבורה – האהבה ויראה.

יה"ו ביחד, ומתחלה  ם "ביהוסף" יש הג' אותיות  פירוש: בהׁשֵ  )18

ם רק אותיות י"ו, ועכשיו ניתוסף  ם "יוסף", שהי' בהתחלת הׁשֵ הי' הׁשֵ

אות ה' באמצע, דהיינו שנתוסף בחי' "בינה", וכנ"ל י' הוא חכמה, ה' 

– בינה, ו' – ז"א – ו' קצוות )המדות(, והעיקר מה ששייך להו' קצוות 

חכמה  רק  הוא  י"ו  אותיות  משא"כ  הדעת.  מוח  הוא  ביחוד  )ז"א( 

ומדות, וחסר בחי' בינה האות "ה".

ודוקא ע"י בחי' בינה, דהיינו כשיש התרחבות ההבנה והשגה בכל 

הפרטים, אז דוקא יש הדעת – האות ו', דמדעת נמשך להמדות – ז"א, 

דבדרגת חכמה הוא הנקודת השכלה כנ"ל.

הוא  ד"דעת"  קיח  עמוד  יצחק  לוי  בתורת  בפנים  הביאור  ראה   )19

ברא בוכרא )בן בכור( לחכמה ובינה. ראה לקמן סימן קלח הערה 13.

ואז נקרא "יהוסף", מרמז דַמה שנתוסף "בינה ודעת" ליוסף –   )20

הע' לשון, אינו רק מצד האות ה' כנ"ל, אלא גם מרומז ב"כללות" 

)ראה  בבינה  שהוא   – "אהי'"  שם  וכן   ,161 בגי'  ד"יהוסף"  ם,  הׁשֵ

הערה 22( – במילוי יודי"ן הוא ג"כ בגי' 161.

ם אהו"ה  ם אהו"ה )ראה הערה 24(, וׁשֵ וכן מרומז בחי' דעת, שהוא ׁשֵ

במילוי יודי"ן בגי' 163, וזהו "ביהוסף" 163.

במילוי  אהי'   –  )22 הערה  )וראה  בבינה  הוא  אהי'  ם  ׁשֵ כידוע   )21

יו"ד )20(, +  יודי"ן הוא קס"א כזה: אל"ף )161(, + ה"י )15(, + 

ם  ם “יהוסף" מרמז לבינה – ׁשֵ ה"י )15( = 161, קס"א. ומרמז דהׁשֵ

אהי' במילוי יודין, הן מצד המספר הכללי )יהוסף בגי' קס"א 161, 

"יהו-סף",  ם  הׁשֵ אותיות  בפרטיות  מרומז  והן  י'(,  במילוי  אהי'  וכן 

ם "אהי'" )21(, והאותיות "סף" )140(  דאותיות "יהו" בגי' )21( הׁשֵ

ם אהי', דהאותיות "המילוי" הם: לף  הוא בדיוק בגי' ה"מילוי" דׁשֵ

)110(, + י' )10(, + ו"ד )10(, + י' )10( = 140 "סף".

הצלם(  דרוש  )שער  כה  שער  חיים  בעץ  ראה  אהי'-בינה:  שם   )22

דרוש א. סידור עם דא"ח עמוד קנח, א. תורת מנחם – ספר המאמרים 

ה'תשט"ז עמוד ר.

שאל  דמשה  יג-יד(  ג,  )שמות  בתורה  נזכר  "אהיה"  ם  הׁשֵ הביאור: 

מהקב"ה "ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם", "ויאמר אלקים אל 

משה אהי' אשר אהי'".

ומבואר בזהר )פ' אחרי דף סה, ב. ויקרא יא, א( ד"אהי'" לשון עתיד 

מזומנת  "אהי'"  ם  )דהׁשֵ כלא"  ולאולדא  לאמשכא  "זמין  ופירושו 

להמשיך את השפע ולהוליד את זו"ן – המדות(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מי

קס"ג23  מספר  שהוא  ביהוס"ף  וכתיב  דיודי"ן,  דאהי' 

רומז על דעת, שבו הוא שם24 אהו"ה ובמלואו ביודי"ן 

ספר  ואילך.  קצז  ע'  ענינים  התורה  אור  )ראה  בחסידות  ומבואר 

ם אהי' הראשון הוא בחי'  הערכים חלק א' עמוד תרמז. ועוד( דהׁשֵ

"כתר" )תענוג(, ואהי' השני' הוא בחי' "בינה", דדוקא ע"י בחי' בינה 

וכמו שרואים בשכל האדם, דדוקא ע"י הבנה  יש התגלות התענוג, 

והשגה )"בינה"( אז דוקא יש התגלות ה"תענוג" )כתר(.

וכשיש "בינה" )השכל( אז נולד המדות )זו"ן( כמבואר בתניא פ"ג. 

ם “אהי'" – בינה, יש שני ענינים: א( ע"י בינה יש התגלות  נמצא דׁשֵ

וזהו אהי' לשון  יש הולדת המדות.  בינה  ע"י  ב(  – תענוג,  ה"כתר" 

המדות  והולדת  התענוג,   – )הכתר(  התגלות  יהי'  בינה  דע"י  עתיד, 

)זו"ן(.

מביא  קיד  עמוד  ומאחז"ל  תנ"ך  על  ליקוטים  יצחק,  לוי  ובלקוטי 

ראי' מגמ' )קידושין ע, ב(: משרה שכינתו על משפחות המיוחסות 

בישראל שנאמר )ירמי' ל, כה( בעת ההיא נאם ה' אהי' לאלקים לכל 

הוא  כך  וֵאם,  מאב  הם  הילדים  בגשמיות  דכמו  ישראל,  משפחות 

הוי'  וֵאם “בינה", והיינו  ברוחניות ה"מדות" נולדים מאב “חכמה" 

אהי' הוא חו"ב, ספר הערכים-חב"ד חלק א' עמוד תרמז.

ם אהי' במילוי יודי"ן  וראה לקוטי תורה פרשת פקודי ז, ד וז"ל: "ׁשֵ

הוא פנימיות בינה, והענין כי הנה הדם הוא הנפש והוא המחי' לכל 

ם אהי' בריבוע גימטריא דם כמ"ש  האברים והוא מבחי' בינה, וגם ׁשֵ

בע"ח" )שער הארת המוחין פ"ז(.

והדם   .44  = אהי"ה  אה"י,  א"ה,  א',  כזה:  ד"ם,  בגי'  ברבוע  אהי' 

הוא בלב, ובינה ליבא )תיקוני זהר בהקדמה – פתח אליהו(, וכן כמו 

שה"דם" הוא חיות הגוף, כן "בינה" הוא חיות המדות. וכמו המדות 

ם אהי', שה"רבוע" בגי' דם,  נמשך מהשכל )בינה(, כן רמז "רבוע" ׁשֵ

מתפשט בכל הגוף, כן המדות מהלב )הנמשך מבינה – אהי'( מתפשט 

בכל הגוף, וד"ל.

ם "אהוה" )ראה ביאור הערה 24(,  ׁשֵ פירוש: בחי' "דעת" הוא   )23

ם אהו"ה במילוי יודי"ן בגי' קס"ג כזה: אל"ף )בגי' 111(, + ה"י  וׁשֵ

בגי'  "ביהוסף"  וכן  קס"ג.   ,163  = )15( ה"י   + ,)22( וי"ו   +  ,)15(

163, קסג.

נמצא "יהוסף" רמז על "בינה", ו"ביהוסף" רמז על "דעת".

24( ראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קט וז"ל: דעת 

מחבר חכמה ובינה, והוא מה שבדעת הוא שם אהו"ה, שהוא חיבור* 

הוי' דחכמה ואהי' דבינה, אותיות א"ה מאהי', ו"ה מהוי', ע"ש.

פירוש: מבואר בקבלה ובספרי חסידות דבחי' "דעת" מאחד ומקשר 

לשון  והוא  חוה  את  ידע  והאדם  "והדעת מלשון  פ"ג  בתניא  כמ"ש 

מ"ַאחד"  שהוא  זהו  מבואר  לפעמים  ע"ש,  והתחברות"  התקשרות 

החכמה ובינה ביחד, וכן מ"ַאחד" ומקשר השכל והמדות ביחד. ראה 

ספר המאמרים ה'תשל"ב ד"ה ולקחתם לכם )עמוד 23(. ועוד.

ם הזה הוא  ׁשֵ וראה קהלת יעקב אות אלף שם אהו"ה וז"ל: אהו"ה 

תיבות**  בראשי  ונרמז  וארעא,  שמיא  בי'  דחתים  גושפנקא  סוד 

הארץ )זוהר חלק א' השמטות סימן א'(, ושם הזה  ואת  השמים  את 

)פרי עץ חיים שער קריאת  והוא בגימטריא טוב  הוא לעולם בדעת 

לא  נפש  דעת  בלא  גם  ב(  יט,  )משלי  שאמר  וזה  כ"ה(,  פרק  שמע 

אותיות  שני  דאהיה שבבינה,  מפנים  זה השם שמקבל  ושורש  טוב, 

מאחוריים דאבא שהוא  ראשונות דאהי"ה שהן סוד הפנים, ומקבל 

סוד הוי"ה שני אותיות אחרונות דהוי"ה שהוא ו"ה, וזהו אהוה )כתם 

הבינה,  ופני  החכמה  אחורי***  תיבות  ראשי  אהוה  בראשית(,  פז 

ע"ש.

מות חכמה ובינה,  ם "אהוה" - דעת, הוא צירוף אותיות מׁשֵ נמצא דהׁשֵ

הוא קס"ג.

והיינו מה שבתיבת בינ"ה דוקא נרמז ב"ן י"ה שהוא 

מה שנמשך לז"א הבן, הב' עטרין, כמ"ש25 באדר"ז דף 

רצ"א ע"א. משא"כ בחכמה לא נרמז זה26.

כשהם  עכ"ז  בחכמה27,  מתחלה  היו  שהעטרין  ואם 

בחכמה לא נמשכו עדיין בז"א, ורק כשנמשכו מחכמה28 

לבינה מי' דחכמה לה' דבינה, אז מתלבשין בדעת דז"א 

ם  וׁשֵ הוי' בחכמה,  יט(  ג,  )וכמ"ש משלי  "יהו-ה"  הוא  ם חכמה  דׁשֵ

דדעת  מחכמה,  "וה"  ואותיות  מבינה,  "אה"  אותיות  "אהי'",  בינה 

מ"אחד" אותם ביחד, וד"ל. ראה גם ילקוט לוי יצחק חלק ב' סימן כג.

*( וכמ"ש )משלי ג, יט( "הוי' בחכמה", ראה זהר ח"ג דף קצג, ב. 

ספר המאמרים ה'תרנ"ט )קה"ת תשע"א( עמוד עז.

**( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן י'.

)ראה תורה  "דעת" לבנ"י  ולהעיר ש"משה" שהוא הממשיך   )***

אור פרשת משפטים עד, ג, דרך מצותיך פ, א. תורת מנחם – ספר 

בגימטריא  ג"כ  הוא  ועוד(  ואילך.  לד  ע'  ח"ג  מלוקט  המאמרים 

בדיוק באופן כזה.

ראה ביאורי הזהר להצ"צ )ועוד( עמוד תתרו וז"ל: משה מורה על 

חיבור ויחוד אב וֵאם, כי משה גימטריא קפ"ד קס"א, והיינו יחוד 

ֵׁשם ע"ב דאבא, עם ֵׁשם אהי' דאמא, שמשה הוא בחי' דעת עליון 

המזווג אב וֵאם ע"ש.

ופירושו: מספר קפ"ד הוא בגי' ֵׁשם ע"ב באחוריים )ושם ע"ב הוא 

בחכמה כידוע(, כזה: יו"ד )02(, + יו"ד, ה"י )53(, + יו"ד ה"י, וי"ו 

)75(, + יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י )27( = 481, קפ"ד, ומספר קס"א הוא 

ֵׁשם אהי' במילוי יו"ד, כנ"ל, אל"ף )111(, + ה"י )51(, + יו"ד )02(, 

+ ה"י )51( = 161. נמצא משה – דעת, הוא ג"כ הגי' ד"אחוריים" 

דחכמה, ו"פנים" דבינה.

והטעם שהוא "אחוריים" דחכמה, דבדרגת הבינה המחי' בחי' דעת, 

נתעלם ה"אור" דחכמה, ונרגש יותר האותיות והכלים המתעלמים 

האור, וכמבואר בחסידות.

25( וז"ל: בינה, אב ואם ובן )בשם בינה כלולות אותיות י"ה – שהם 

אב ואם – וב"ן(, ובן בגווייהו וכו' )ובן שהוא ז"א – המדות – יוצא 

)ואלו  וכו'  דעת  בינה  חכמה  אקרון  ובן  ואם  אב  והאי  מביניהם(, 

האב וֵאם ובן הם נקראים חכמה בינה ודעת, שדעת היא שורש ז"א – 

מדות(, ותרין עטרין )וב' עטרות של החסד וגבורה דדעת דז"א(, דהוו 

גניזין בגווייהו )שהיו גנוזות באב ואם(, ואחסינו לבן דא )והורישו 

אותם לזה הבן ר"ל שנמשכו לז"א – מדות, ע"י – חכמה ובינה, או"א(, 

מסטרא דאבוי הוה גניז, בגוויה חד איטרא דאיקרי חסד )מצד חכמה 

– אב היתה גנוזה בתוך הדעת עטרא אחת הנקראת "חסד", כי החסד 

נמשך ע"י החכמה(, ומסטרא דאמא חד עטרא דאקרי גבורה )ומצד 

בינה – ֵאם, היתה גנוזה בתוך הדעת סטרא אחת הנקראת גבורה, כי 

הגבורה נמשך מבינה וכו'(. ע"ש.

26( וכנ"ל דחכמה הוא נקודת השכל, וכדי להוליד מדות )ז"א( הוא 

דוקא ע"י בחי' בינה. וע"ד כמו ַאב וֵאם דהאב נותן הטיפה הנקודה, 

ושס"ה  אברים  רמ"ח  פרטי  כל  עם  הילד  מתהווה  הֵאם  ע"י  ודוקא 

גידים וכו'.

שבהאב  בהטיפה  כלול  הי'  הולד  דכל  בגשמיות  כמו  וע"ד   )27

הי'  )ז"א(  וכן ברוחניות הענינים כל המדות  )כמבואר בתניא פ"ב(, 

כלול בבחי' חכמה, וכנ"ל.

הקודש,  לשון  הוא  חכמה  דמבחי'   .53  .29 הערה  לקמן  וראה   )28

ומבחי' בינה השבעים לשון, ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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וגמר הע'29 לשון. ולכן כשנקרא יהוסף בתוס' ה' אז יש 

בו עדו"ת התרין עטרין דדעת, וגמר הע' לשון30.

והיינו31 ענ"ק.

ע', רומז על ע' לשון, וזה נמשך מבחי'32 נ"ק.

נ', בינה, נ' שערי בינה, גם בינה היא אות ה"י33, ה' 

פעמים י' הוא נ'.

ק', חכמה שהוא אות34 יו"ד, י' פעמים ו"ד גי' ק'.

ומהם נמשך הע' לשון, כי הב' פעמים יו"ד ה"י35 גי' 

ע'.

)ומה שהוא ב' פעמים י"ה הוא ע"ד36 חמש עשרה 

קלעים לכתף מזה, שהכתפיים37 הם דעת, התרין עטרין 

דדעת(.

ל"ה  נמשך38  שמימין  דחכמה  ה"י  יו"ד  מבחי' 

29( ראה גם אור התורה פרשת וארא דף רלט וז"ל: והנה ביוסף נאמר 

עדות ביהוסף שמו כו' הסירותי מסבל שכמו, שנוסף בו אות ה' ועי"ז 

הסירותי כו' כי ה' עילאה בינה דחירו, וכמו ביובל שנת החמשים הוא 

גבריאל  ג' שבא  רנח  דף  פי"ד בנשיא אפרים  נשא  ובמד"ר  דרור..., 

והוסיף לו אות אחת משמו של הקב"ה ולימדו שבעים לשון שנאמר 

עדות ביהוסף שמו שפת לא ידעתי אשמע. ואפ"ל כי לשון הקודש 

בהשתלשלות  למטה  אך  פה.  ערך  פרדס  עיין  פה.  ממלכות  נמשך 

ע"י  יונת אלם, אך  דומי'  נאלמתי  דיבור העליון מאיר, בבחינת  אין 

שניתוסף לו אות אחת מבחינת ה' עילאה נמשך הגילוי גם בשבעים 

לשון, גילוי דיבור העליון. ע"ש.

30( “ובמאו"א מע' יהוסף, כשנתוסף לו ה' עילאה אז ידע ע' לשון 

מע' רברבא דבינה וסי' )ישעי' לג, יט( נלעג לשון אין בינה ע"ש. והוא 

כי בינה ודעת שייכים כנ"ל שאם אין בינה אין דעת, ולכן יתכן לומר 

לשון על בינה ג"כ. ועיין במע' לשון שם" )תורת לוי יצחק כאן(.

דעות  והיינו התורת לוי יצחק מדגיש בחי' “דעת" – לשון )עדות – 

וכו'(, משא"כ המאו"א בחי' בינה, וד"ל.

31( מרמז דכל הנ"ל מרומז ב"אותיות" ענק.

32( היינו דאות “ע" )ע' לשון(, נמשך מאותיות נ"ק – ענ"ק.

33( היינו אות ה' במילוי הוא אותיות ה"י, ואות “ה" פעמים “י" )5 

× 10( = “נ" 50.

34( היינו אות י' )חכמה( במילוי הוא אותיות “יוד", ואות י' פעמים 

“וד" )10 × 10( = ק' 100.

35( יו"ד )20( ה"י )15( בגי' 35, וב' פעמים )2 × 35( = 70, “ע".

טו  ובפסוק  וגו'".  לכתף  קלעים  עשרה  “וחמש  יד.  כז,  שמות   )36

עשרה"  “חמש  פעמים  ב'  וגו'".  קלעים  עשרה  השני חמש  “ולכתף 

רמז לב' פעמים י"ה. וראה הערה 37.

37( דכמו בגשמיות, אחר ולמטה מהראש בא השני כתפיים, כמו כן 

בהראש הוא מקום השכל – חכמה ובינה, ומשם נמשך בחי' הדעת 

הוא בחי' כתפיים, הכתף מימין – חסד, כתף משמאל – גבורה.

ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן פז.

ולהעיר  אומות,  השבעים  כנגד  הוא  לשון  השבעים  לשון.  ל"ה   )38

)ושרשו  ל"ה מכאן מצד החסד  – מספר  נחלקים  אומות  שהשבעים 

גבורה  )ושרשו  הגבורה  מצד  ל"ה  ומספר  ישמעאל(,  דקליפה  חסד 

דקליפה עשו(.

וראה קהלת יעקב אות ל' ערך לאומים ועמים וז"ל: לאומים ועמים, 

מינין  ל"ה  דכורסייא  סחרנא  העולם,  אומות  שרי  שבעים  דיש  נודע 

דבינה  ה"י  יו"ד  ומבחי'  שמימין,  דחסד  דעטרא  לשון 

שמשמאל נמשך ל"ה לשון דעטרא דגבורה שמשמאל.

נמצא כשניתוסף לו ה' דבינה אז עדות ביהוסף שמו, 

שנמשך לו ההענקה דהיינו התרין עטרין בדעתו, שהם 

בעצם שייכים לז"א, הבן חורין39.

וזהו שאמר רב יוסף40 שהוא על שם יוסף41 הראשון 

והן דין, אפילו על אומה שלהם  והם מסטרא דחסד, ול"ה משמאל 

ושמצד  עמים,  נקרא  שמאל  דמצד  ואלו  ובדין,  בצמצום  משפיעים 

ימין נקרא לאומים, וזה סוד )בראשית כז, כט( יעבדוך עמים וישתחוו 

פרשת  ראובני  בילקוט  הובא  הפליאה  בספר  כתב  כן  לאומים,  לך 

תולדות, וכן כתב במגיד משרים פרשת תולדות, ע"ש.

וזהו ג"כ כאן, ל"ה לשון מימין – חסד, ול"ה לשון משמאל – גבורה. 

)ובענין ל"ה מימין וכו', ראה גם בני יששכר מאמר א' אות יו"ד(.

כי  דגדלות,  הדעת  מוח  בו  שמאיר  רומז  בן  תיבת  חורים,  “בן   )39

דעת הוא ברא בוכרא לחכמה ובינה, והוא התרין עטרין דחסד וגבורה 

דגדלות, ועיין באדרא זוטא דף רצא, ע"א" )תורת לוי יצחק כאן(.

לחפשי,  יוצא  הוא  לחירות  יוצא  דהעבד  קיח,  בעמוד  שם  ]וראה 

"לחפשי" בגימטריא חכמ"ה בינ"ה חס"ד גבור"ה במכוון[.

40( מבאר מ"ש בגמרא קידושין טז, ב ענק* עבד עברי לעצמו וענק 

אמה העברי' לאבי', בשלמא ענק אמה העברי' לעצמה למעוטי אחין, 

אלא ענק עבד עברי לעצמו פשיטא, אלא למאן, אמר רב יוסף יו"ד 

קרת קא חזינא הכא. )ופרש"י “יו"ד קרת, יו"ד שהיא קטנה עשאה 

עיר גדולה, כלומר האריך משנתו חינם"(, ע"ש.

ומבאר כאן ד' דיוקים:

א( כל דבר בתורה מדוייק הוא, מהו המשל של "יוד קרת קא חזינא 

הכא", למה נקט אות יו"ד דוקא?

ב( מהו הדיוק עיר "גדולה"?

ג( למה אמר זה ר' יוסף דוקא?

של  להדין  הכא"  חזינא  קאי  קרת  "יוד  המשל  של  הקשר  מהו  ד( 

"הענקה" דוקא, ובלשון המחבר )כאן עמוד קיז( וז"ל: "והוא פלא, 

מהו הדמיון והשייכות דהענקת עבד ליו"ד קרית".

וע"ז מבאר:

דכ"ז הוא רמז על "יוסף" הצדיק, וזהו "אמר ר' יוסף" דוקא, ואצל 

דנתוסף  הכא",  חזינא  קאי  קרת  "יוד  הי'  והענקה  הענקה  הי'  יוסף 

מאות י' )חכמה( אות ה' – בינה "ביהוסף", וזהו עומק כוונת הגמרא 

עמו  נתעצם   – "לעצמו"  יוסף,   – עברי"  "עבד  דעת,  בחי'  "ענק" 

כדלקמן.

*( ביאור הגמרא: הדין הוא ענק עבד עברי לעצמו, הענקה שמקבל 

העברי'  אמה  ענק  וכן(  לו,  )ניתנת  לעצמו  ביציאתו  מהאדון  ע"ע 

לעצמה, בשלמא )דין זה מובן שהברייתא צריכה להשמיענו ש(ענק 

אמה העבריה לעצמה )כדי( למעוטי אחין )למעט את אחי' של אמה 

העברי', שאע"פ שהם יורשים את נכסי האב, הם אינם מקבלים את 

ההענקה שהיתה אמורה להינתן לו( דתניא )שכן כך שנינו בברייתא 

והתנחלתם  מו[(  כה,  ]ויקרא  כנעניים  בעבדים  האמור  הפסוק  על 

אתם לבניכם אחריכם, )מתיבת "אותם" אנו מדייקים שדווקא( אתם 

)- עבדים כנעניים אתם מנחילים( לבניכם )בירושה(, ולא )אך אינכם 

)אמרו(  מכאן  לבניכם,  בנותיכם  ב(  להם  שיש  הזכות  את  מורישים 

שאין אדם מוריש )את ה( זכות )שזכתה לו תורה בשבח( בתו לבנו. 

העברי'  אמה  שענק  כשאמרה  הברייתא  התכוונה  הזה  הדין  )ואת 

)על מה שאמרה הברייתא ש(ענק עבד עברי לעצמו  אלא  לעצמה( 

)יש להקשות הלא( פשיטא )דין פשוט הוא, וכי( אלא למאן )תינתן 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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בנו41 דיעקב, יו"ד קרית קא חזינא הכא, ופרש"י י' שהיא 

קטנה עשאה עיר גדולה.

גדולה  עיר  אבא,  אור  חכמה  הוא  קטנה  י'  והיינו 

היא42 בינה, כמו נינוה שהיא עיר גדולה קאי43 על בינה 

וכמ"ש במאורי אור מע' נינוה44 ע"ש. ובינה היא 45קרית 

מלך רב שהיא46 עיר גדולה47.

ההענקה אם לא לעבד(.

)בדברי  הכא  חזינא  קא  קרת  יוד  יוסף  רב  אמר  הגמרא(  )ומתרצת 

באותיות  הקטנה  שהיא  יו"ד  שהאות  רואה  אני  כאן  הברייתא 

שענק  לשנות  הברייתא  ורצתה  מאחר  כלומר  גדולה,  עיר  נעשתה 

האריכה  לאחי',  ניתנת  שאינו  לומר  כדי  לעצמה  העברי'  אמה 

וכתבה גם שענק עבד עברי לעצמו, ואעפ"י שאין בכך שום חידוש(.

41( הבעל המחבר מקשר כדרכו, התנא “רב יוסף" ל"יוסף" שבתורה 

עפ"י מארז"ל "שמא מילתא היא". ראה ברכות ז, ב. יומא פג, ב. זהר 

חלק א' דף ו' סע"א. חלק ב' דף קעט סע"ב. ועוד. )ראה גם לעיל סימן 

יא. נח. לקמן סימן פה. פז. קיב(.

42( ראה אור התורה נ"ך כרך ב עמוד תשפד. ועוד.

43( עיר נקרא כשיש צירוף של כמה וכמה בתים וכל בית ע"י צירוף 

אבנים, וידוע דאותיות נק' אבנים )דשתי אבנים בונות שני בתים, ראה 

הערה 46(.

יש  והשגה  בהבנה  התרחבות  בבחי'  דבא השכל  “בינה"  בבחי'  וכן 

משא"כ  גדולה.  ל"עיר"  דומה  וה"ז  ותיבות  אותיות  צירופי  ריבוי 

האור  שם  נרגש  כנ"ל  השכל  “נקודת"  רק  שם  דיש  חכמה,  בבחי' 

השכל לא האותיות, ולכן דוקא בבחי' "בינה" נק' עיר גדולה.

44( וז"ל: נינוה הוא סוד בינה ולכן היא עיר גדולה.

45( תהלים מח, ג.

הנה  וז"ל:   ,2140 עמוד  נח  פרשת  התורה  באור  עד"ז  ראה   )46

בקדושה בחי' עיר הוא מאבנים דוקא וכמבואר בת"א פרשת וארא 

בד"ה וידבר אלקים כו' וארא כו' בפי' עיר אלקינו וז"ל עיר נקרא מה 

שתי  בס"י  וכמ"ש  אותיות  צרופי  הם  ובתים  בתים  מכמה  שמקובץ 

אבנים בונות שני בתים דהיינו בחי' אותיות והמשכת החיות בכמה 

כך  עד"מ  המחשבה  באותיות  שמתחלק  השכל  כמו  ומדרגות  בתים 

בכל  התענוגים  ורבוי  בחי' התחלקות  בכמה  ית'  גדולתו  התפשטות 

עולמות לכל חד לפום שיעורא דילי' ואז נק' אלקים לשון רבים. וזהו 

ענין העיר שהיא הנק' ע"ש אלקים עיר אלקינו.

והנה כתיב גדול הוי' ומהולל מאד בעיר אלקינו, כי הנה אלקים ל' 

רבים אלקים קדושים ע"ש רבוי התחלקות בהתפשטות החיות בבחי' 

בבחי'  הוא  שהוי'  אחד  נק'  הוי'  משא"כ  ונבראים,  לעולמות  גילוי 

בבחי'  ההמשכא  לידי  שבא  קודם  דכולא  ושרשא  ההויות  כל  מקור 

הזהר  מאמר  ביאור  ע"פ  במ"א  מבואר  והנה  אלקינו.  בעיר  גילוי 

כו' שיש ב' המשכות, הא'  נח אלה פסל  נח ע"פ אלה תולדות  ר"פ 

הפנימי'...,  ההמשכה  והב'  העולמות  להחיות  החיצוניות  ההמשכה 

אלקינו  עיר  שנק'  העיר  ענין  זהו  העולמות  להחיות  והנה ההמשכה 

וכמ"ש במעשה בראשית ל"ב פעמים שם אלקים, והמשכה הפנימי' 

בהעיר זהו ענין המגדל שנק' ע"ש גדול הוי' כו' בעיר אלקינו... הוא 

הבינה ששם אתוון רברבין והם אבנים גדולות שבחי' גדול ה' מאיר 

על ידם, משא"כ במלכות אתוון זעירין ונק' עיר אלקינו, ע"ש.

47( “משא"כ מלכות היא עיר קטנה". )תורת לוי יצחק כאן(. וכמו 

שידוע דאותיות קטנות – במלכות, אותיות בינוניות – בז"א, אותיות 

גדולות – בבינה. היינו דיש אותיות קטנות דבהם מאירים בחי' מלכות 

– כח המעשה, ובבינונית מאירים בחי' מדות – ז"א, ובאותיות גדולות 

בינה48,  בחי'  התשובה,  יום  הכפורים  שביום  וזהו 

וע"י  בינה,  נינוה הרומז על  עיר  ביונה בענין  מפטירין 

אנשי נינוה תשובה.

הנה מי' קטנה דחכמה נמשך ציור הה' דבינה כמ"ש 

בפע"ח שער התפילין פט"ו49 בסדר כתיבת הה' ראשונה 

וממנה  י'  שהוא  זוית  דקרן  העוקץ  מתחלה  שכותבין 

ממשיכים ציור הה' ועיין בע"ח שער הזיווגים50 פ"ד.

והוא הוא הה' שניתוסף ליוסף. איך ניתוסף לו51 הה', 

הרי אח"כ נקרא ג"כ יוסף ולא יהוסף, ורק לענין שיכול 

לגמור הע' לשון ניתוסף לו ה'.

עשאו  יוסף,  תיבת  דראש  י'  האות  שמן  מה  הוא, 

אות ה' דבינה, שאות ה' הוא התפשטות לארך ורוחב, 

היינו עיר גדולה, ואז דוקא יכול לגמור ולידע הע' לשון 

עצמי  מוח  בחי'  הוא  דעת  כי  בו,  ונתלבשו  שנתעצמו 

בלבד  הארות  בחי'  שהם  חו"ב  כמו  לא  בז"א,  ועיקרי 

בו כנ"ל. משא"כ טרם שניתוסף לו האות ה' מהי' אם 

שלמדו אותו הע' לשון שהוא ההענקה לא גמר עדיין 

שלא יכול לקבלם.

הנה כמו"כ ועד"ז איתמר כאן בהעבד עברי שנעשה 

ענק  לחירות,  שיצא  יוסף  כמו  ע"ד  שהוא  חורין,  בן 

שלכאורה  לעצמו,  תיבת  שהוסיף  לעצמו,  עברי  עבד 

הם  דדעת  שהעטרין  הוא  למאן.  אלא  הוא  פשיטא 

לעצמו שמתעצמין בו, שהם בחי' עצמי בו ולא הארות 

בלבד, והוא ע"י בחי' קרת דוקא, עיר גדולה דבינה, הה' 

מאיר השכל )בינה( וד"ל.

בינה  סוד  ונינוה  וז"ל:  יונה  על  מהאריז"ל  תורה  לקוטי  ראה   )48

עילאה, ולכן נקרא עיר הגדולה, לכן נהי' חטאם תלוי' בתשובה, נ' 

נינוה כי תשובה בבינה. לקוטי תורה פרשת מסעי  שערי בינה והוא 

צ, א. ג. 

יו"ד  49( וז"ל: אח"כ יכתוב אות ה', וכדי להורות ענין חיבור אות 

בה', בסוד )בראשית ב, י( ונהר יוצא מעדן, דלא אתפרש לעלמין, אין 

לכתוב ה' זו כשאר ההי"ן. אבל קודם שיכתוב ה, יכתוב צורת אות 

א' לרוחב,  וקו  א' לאורך,  קו  יתפשט  כי  ה,  ישלים צורת  ואח"כ  י', 

וקו ג' תלוי ועומד, כזה         ובזה נמצא, שאות י' קשורה באות 

ה'. ע"ש.

50( שער טו.

51( מבאר כאן שני דברים:

א( דיוק לשון הגמ' “יוד קרת", רמז להאות יו"ד ראשונה של יוסף – י' 

בחי' חכמה – מזה נמשך ובא האות ה', בינה, העיר "קרת" הגדולה. 

והעיקר אצל יוסף הוא האות י', ורק כדי לגמור הע' לשון נתוסף לו 

אות ה', ולכן מיד אחר שגמר חזר ויקרא יוסף, וד"ל.

הי'  במצרים  יוסף  "מלכות  וז"ל   2 הערה  סוף  טז  סימן  לעיל  וראה 

בדוגמא דלעתיד שיהופך אל עמים שפה ברורה", ע"ש.

ב( ע"י שיש ההשפעה מהאותיות "י-ה", חכמה ובינה, הנה עי"ז דוקא 

בא בחי' ה"דעת" מלשון התקשרות, ועי"ז "קא גמר".

לשון  הוא  "י'"  האות  חכמה  בחי'  דמצד  הביאור   53 הערה  וראה 

קודש, ומצד בחי' בינה האות "ה" הוא שאר השבעים לשון.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מד

שניתוסף ליוסף מהי', שאז גמר הע' לשון.

לשון  רק  ידע  עדיין,  ה'  לו  ניתוסף  כשלא  משא"כ 

שבו,  הי'53  מצד  אבא,  דאור  קדש  שמבחי'52  הקדש 

הרומז על י' שבשם בחי' חכמה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קכ ואילך

* * * 
בקדושין55  כדאיתא  הענקה  בשיעור  דעות54  ג'  ויש 

י"ז, ר"מ ס"ל שנותן לו ה' סלעים )שהן ט"ו(, ור'  דף 

יהודה ס"ל ל', ור' שמעון ס"ל נ', ע"ש, הוא:

לו,  שנתוסף  ה'  אות  מצד  הוא  דיוסף  ההענקה  כי 

כנ"ל, לכן ס"ל ה' סלעים לנגד אות ה'. ולמד מבכור, 

וז"ל: הנה קדש  52( ראה ביאורי הזהר להצמח צדק עמוד תתקסג, 

מגדר  למעלה  הוא  חכמה  וכן  מובדל  לשון  קדש  כי  חכמה...  נקרא 

מאיר  רק  כלל  מושג  ואין  נתפס  אין  אשר  בעלמא  הארה  ההשגה 

למעלה משכלו ובינתו ומאין תמצא כו', ע"ש. וראה גם דרך מצותיך 

עמוד 66.

53( ראה אור התורה נ"ך עמוד תתקד-ה וז"ל: בפסוק ואהרן אחיך 

מתורגמנך,  יהא  אחוך  ואהרן  ת"א  א'  ז'  וארא  בפרשת  נביאך  יהי' 

א"כ אהרן לגבי משה כערך תרגום לגבי לשון הקדש שהתרגום ג"כ 

ואהרן  חכמה,  הוא  דמשה  וידוע  לה"ק,  של  הדבור  ומבאר  מגלה 

הוא בינה, א"כ עד"ז י"ל התרגום שרשו מבינה ולכן מפרש ומגלה 

לה"ק שהוא חכמה, ויש ראי' לזה מענין כל רב מבבל וכל רבי מארץ 

ז"א כשמקבל  נקרא  רב  זיין  סעיף  ריש  אות  ופירש במא"א  ישראל, 

מהבינה ורבי נקרא כשמקבל מהחכמה סוד יו"ד, ולכן בארץ ישראל 

שרש  הוא  מהבינה  והנה  ארמי...  בלשון  ובבל  בלה"ק  מדברים  הי' 

המסך שבין אצילות לבריאה, משא"כ בחי' חכמה זהו אצילות כו', 

ויש מסכים למטה יותר שמעלימים הרבה כנז' בד"ה אני הנה בריתי 

אתך בת"א פרשת לך ובסידור ושם לשונות של עובדי כוכבים ובמ"א 

פי' כערך גסות לבוש מהעור לגבי לבוש דק כמו צמר ופשתן ומשי 

כו', כך הם ערך לשונות הנ"ל לגבי לה"ק.

והנה לע"ל שמאיר בחי' חכמה עז"נ ומעיין יצא מבית ד' והשקה את 

כנזכר בלק"ת בשה"ש סד"ה ששים המה מלכות דרוש  נחל השטים 

הראשון ]לט, א ואילך[, משא"כ מבחי' נהר שהוא בינה נאמר ומשם 

יפרד, ועד"ז י"ל ענין כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה שיאיר בהם 

ג"כ לשון הקדש ששרשו מחכמה, ולא שאר לשונות שנמשכו מהחכמה 

דעץ הדעת טוב ורע, כי כל לשון יסודו מחכמה שהדבור נמשך מבחי' 

וע"י  לה"ק,  שורש  היא  עילאה  חכמה  אך  חכמה,  שהוא  המדבר  כח 

גילוי בחי' זו לע"ל בכל העמים יומשך לקרוא כולם בשם ה'. ע"ש.

וכל  עבד,  של  הענקה  ב"שיעור"  שיטות  ג'  דיש  כאן,  מרמז   )54

השיטות מרומז בהענקה של העבד – “יוסף". וראה הערה 59.

55( קידושין דף יז, א: תנו רבנן כמה מעניקים לו חמש סלעים מכל 

אומר  יהודה  ר'  מאיר,  ר'  דברי  סלעים  עשרה  חמש  שהן  ומין  מין 

אומר חמשים כחמשים שבערכין,  ר"ש  עבד,  שלשים כשלשים של 

אמר מר חמש סלעים מכל מין ומין שהם חמש עשרה סלעים דברי ר' 

מאיר, ור"מ מנינא אתא לאשמועינן, הא קמ"ל מיבצר הוא דלא מבצר 

לי' מהאי מנינא, ואי בצר לי' מחד מינא וטפי לי' מחד מינא לית לן 

בה, מאי טעמא דרבי מאיר יליף ריקם )שמות לד( ריקם מבכור מה 

להלן חמש סלעים אף כאן חמש סלעים.

כי בכורה56 ניתנה ליוסף, ומכרוהו57 לעבד בה'58 סלעים 

כדאיתא במד"ר59 פרשת וישב ע"ש.

והן ט"ו סלעים ג' פעמים ה' מכל מין ומין60 כדאיתא 

שם, הוא, כי61 ה' מחובר לי' עכ"פ כנ"ל בי"ה, גם ה' 

הוא במילוי י' ה"י, כנ"ל.

לו'  י'  בין  הוא  שנתוסף  הה'  כי  ל',  ס"ל  יהודה  ור' 

ביוסף, הנה ה' פעמים ו' הוא ל'.

ור"ש ס"ל נ', הוא ה' פעמים י' הקודם לו הוא נ'.
תורת לוי יצחק שם, עמוד קכא

56( ראה בראשית מח, כב )וראה פרש"י לבראשית שם, סוף פסוק ו(. 

בראשית רבה פ' צח, ד: ראובן בכורי אתה יתר שאת ויתר עז הבכורה 

היתה שלך וכו' ועכשיו שחטאת ניתנה הבכורה ליוסף, ע"ש. רש"י 

שם סוף פסוק ו.

57( בראשית רבה פרשה פד, יח: אמר הקב"ה אתם מכרתם בנה של 

רחל בעשרים כסף מעות שהן חמש סלעים לפיכך יהי' כל אחד ואחד 

מפריש ערך בנו חמש סלעים במנה צורי.

בב"ר: מכרתם בנה של רחל כו' לפיכך יהי' כאו"א מפריש ערך בנו 

ה' סלעים. וראה רש"י, יפה תואר ופי' מהרז"ו לב"ר שם. חזקוני וישב 

לז, כח. ובב"ר )הוצאת אלבק(: "מפריש ה' סלעים של בן" בלי תיבת 

"ערך". ראה לקוטי שיחות חלק כ עמוד 185 ואילך.

כסף"  בעשרים  רבו  שלקחו  “עבד  במאחז"ל  הלשון  דיוק  וזהו   )58

דההדגשה כאן היא החמש סלעים השוויית של יוסף, וד"ל.

59( ומכרוהו לעבד: י"ל בד"א, דעפ"י ביאור התורת לוי יצחק, יומתק 

יותר שיטת ר"מ, דבגמ' שם בשיטת רב יהודה דסובר דהענקה דעבד 

והגמ' מסביר דהוא  הוא שלשים סלעים דלומד משלשים של עבד, 

לומד "עבד מעבד", ולפי המבואר כאן בשיטת ר"מ, הנה הגזירה שוה 

והיינו  מעבד",  "עבד  לימוד  ג"כ  בעצם  הוא  מבכור,  ריקם"  "ריקם 

יוסף ה"עבד" דמכרוהו בחמש סלעים, דממנו למדו ה' סלעים בבכור, 

וגם ב"ההענקה" של יוסף מרומז הסך חמשה – אות "ה" כנ"ל וד"ל. 

ראה לעיל סימן כו.

60( י"ל דלפי הביאור כאן בתורת לוי יצחק, יומתק יותר לשון הגמ', 

עשרה  חמש  שהם  ומין  מין  מכל  סלעים  חמש  לו  מעניקים  "כמה 

סלעים", דאין זה שני דינים נפרדים אלא המשך א', ד"כמה מעניקים 

לו הוא חמש סלעים" ע"ד יוסף )הבכור( הענקה שלו היתה שנתוסף 

לו אות ה',  ומהאות ה' בא הצירוף עוד מספר )ואות( י', ביחד מספר 

)ועיין   .61 הערה  ראה  וד"ל.  סלעים"  עשרה  חמש  "שהם  זהו  ה"י, 

הסוגיא עם המפרשים רשב"א ריטב"א וכו'(.

61( מרמז שני טעמים למה רבי מאיר סובר דנותנים חמש סלעים מכל 

מין ומין, היינו סך הכל טו סלעים:

מהאות  הוא   – לשון  ע'   – יוסף  של  ההענקה  של  דהלימוד  כיון  א( 

ה' שנתוסף בתיבת "יהוסף", היינו שנתוסף בחי' מוחין ליוסף, והם 

י"ה, א"כ, אף שעצם הלימוד הוא חמש סלעים,  מרומזים באותיות 

ג"כ  יש  עכ"פ  אבל  כנ"ל,  בינה  בחי'   – העיקר  וזהו  ה',  האות  מצד 

הבחי' חכמה המלובש בו, וע"כ מצרפים גם האות י' עכ"פ, להשיעור 

בהסך הכל – "יה" ביחד סך חמש עשרה.

ם(,  בהׁשֵ לו  הקודם  י'  האות  של  הצירוף  )בלי  גופא  ה'  בהאות  ב( 

מרומז ג"כ אות י', והוא אות ה' במילוי יו"ד, כזה "הי".

ולפי  י"ה,  אותיות  צירוף  הוא  הרמז  ראשון  התירוץ  לפי  נמצא: 

ה"י, בין כך ובין כך הגי' טו  התירוץ שני הרמז הוא צירוף אותיות 

סלעים וד"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מה

אלקיך  ה'  עד  ושבת   – ב-ג  ל, 
מצוך  אנכי  אשר  ככל  בקולו  ושמעת 
נפשך ובכל  לבבך  בכל  ובניך  אתה   היום 

ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך 
מכל העמים אשר הפיצך ה' אלקיך שמה

א. בפ' יה"כ )יומא פו.( אר"י גדולה תשובה שדוחה ל"ת 
אשתו  את  איש  ישלח  הן  א(  ג,  )ירמי'  שנאמר  שבתורה 

והלכה מאתו והיתה לאיש אחר וגו' ושובו אלי נאום ה'.

חיים  כמוה"ר  המובהק  הרב  קדוש  מפי  שמעתי  ואני 
אלגאז"י זצוק"ל הוא הי' אומר בטעם אומרם גדולה תשובה 
שדוחה ל"ת שבתורה ומאי ריבותא ]דתשובה, והלא מדה 
ודחי לא תעשה[, כלפי הא דאמרו  היא בתורה אתי עשה 
בפרק אלו נערות )כתובות מ.( וניתי עשה דלו תהי' לאשה 
ולדחי ל"ת דלא יבא ממזר, ומשני התם היכא אמרינן ניתי 
עשה ולדחי ל"ת כגון מילה בצרעת דלא אפשר דלא לקיומי 
לעשה, אבל הכא אי אמרה לא בעינא מי איתי' לעשה כלל, 
וכתבו רבותינו בעלי התוס' ז"ל דכיון דאי אמרה לא בעינא 
ליתי' לעשה אפילו כי אמרה בעינא לי' לא חשיב עשה דלא 

דמי למילה ע"ש.

הוא  דושבת  דעשה  דאע"ג  דתשובה,  רבותא  והיינו 
ברצונו יתברך כי ברצונו לקבלנו וברצונו שלא לקבלנו הי' 
יהא הך עשה דוחה לל"ת דלאמר הן ישלח  מן הדין שלא 
איש וכו' דלא דמי למילה בצרעת אם לא כי גדולה תשובה.

והרב המופלא כמהר"ח אבולעפיא זצוק"ל הי' מפרשה 
מי איתי' לעשה  בעי'  אי אמרה לא  הנז' עמ"ש רש"י  ע"ד 
לבטל  רוצה  איני  לומר  אותה  מלמדין  נמי  והשתא  כלל, 
ל"ת  שדוחה  תשובה  גדולה  אומרם  והיינו  ע"כ,  הל"ת 
רוצה  איני  שתאמר  אותה  מלמדים  דבעלמא  שבתורה 
שלא לבטל הל"ת והכא הוא עצמו אומר לישראל שובו אלי 

לבטל הל"ת יען כי גדולה כחה של תשובה.

ועוד לאלוה מילין בזה בהעיר דהנה מתלמוד דידן מפורש 
שדוחה  תשובה  וגדולה  איש  ישלח  בהן  ל"ת  דאיכא  יוצא 
ל"ת שבתורה, ואילו בספרי אמרו ז"ל עתידה כנסת ישראל 
הן  לאמר  בתורה  הכתבת  כבר  רבש"ע  הקב"ה  לפני  לומר 
כלום הכתבתי אלא איש  וכו', א"ל  ישלח איש את אשתו 
הלא אל אנכי ולא איש וכי גרושים אתם לי כה אמר ה' איזה 
ספר כריתות אמכם ע"כ נראה דס"ל דליכא ל"ת כלל, וכאן 

הבן שואל במאי קמפלגי תלמוד דידן והספרי.

ל"ת  ליכא  דהכא  לומר  כרחך  דעל  ס"ל  דהספרי  ויתכן 
דאם איתי' היכי אתי עשה דושב' ודחי ל"ת והא אם אמר 
קב"ה לא בעינא מי איתי' לעשה כלל, ואפי' כי אמר בעינא 

לא חשיב עשה כמ"ש התוס'. א"נ דאי איתי' ל"ת הכא היכי 
והלא  עשה,  בקום  הל"ת  לבטל  שובו  שובו  רחמנא  קאמר 
לא  שתאמר  אותה  מלמדין  גוונא  האי  כי  דכל  הוא  נהפוך 
חפצתי שלא לבטל הל"ת, אלא ע"כ ליכא הכא ל"ת כלל כי 
אל אלקים ה' וכדרך שכתבנו בשם הב' המאורות הגדולים 

ז"ל.

דפליגי  זו  פלוגתא  טעם  עוד  לפרש  אפשר  הי'  ועד"ז 
מלתא  בכל  דתמורה  פ"ק  בריש  ורבא  דאביי  בפלוגתא 
דאמר רחמנא לא תעביד, דלאביי אי עביד מהני ולרבא לא 
מהני ובעי התם תלמודא והשתא דשנינן כל הני שנויי במאי 
באדם  דפליגי  נימא  וא"ת  ז"ל  התוס'  ומקשו  וכו',  פליגי 
שנשבע שלא לגרש את אשתו ואח"כ עבר וגירשה דלאביי 
מהני ולרבא ל"מ גיטא כיון דעבר אמימרא דרחמנא, ותירץ 
אלא  ימיו  כל  לשלחה  יוכל  לא  כמו  האיסור  שאין  דכיון 
מעצמו ומרצונו בדה ענין איסור שבועה זו בכה"ג לא אמר 
רבא לא מהניא, ויש חולקין בסברא זו כמבואר בתשובות 
ועיין בתשובות  הר"ג פמ"א סי' ס"ח שהמרדכי חלוק ע"ז 

הראנ"ח ח"א סס"י מ"ב.

וכי  דקאמר  הספרי  דדעת  לומר  יש  מקום  ומעתה 
מפני  הוא  וכל  מכל  גרושין  ענין  ושלל  לי  אתם  גרושין 
לא  רחמנא  דאמר  מלתא  כל  דאמר  כמאן  תפס  שהוא 
תעביד אי עביד לא מהני, א"כ הקב"ה שנשבע להקים את 
ישראל לו לעם ושלא להמירן ]כמ"ש בפרק הנזקין )גיטין 
שנשבע  האמירך,  וה'  וכו'  היום  האמרת  ה'  את  בפ'  נז:( 
וכו'[ לא מהני  הקב"ה שאין מעביר אותם באומה אחרת 
אלא  הוה  כריתות  דגט  דסבר  דידן  תלמוד  אמנם  גיטא. 
דעשה דתשובה אלים ס"ל כי כל כה"ג דהוא יתברך בדה 
גיטא  והוי  מהני  עביד  אי  לגרש  שלא  להשבע  זה  איסור 
לאישם  שבים  הם  דתשובה  עשה  של  כחה  דע"י  אלא 

הראשון ודוחים ל"ת.

לך  בצר  ואתחנן  בסדר  המקרא  טעם  לזה  לצרף  ויש 
וכו' עד ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה' 
אלקיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך 
דתשובה  עשה  ענין  על  לומר  שהכוונה  להם,  נשבע  אשר 
אלקיך  ה'  רחום  אל  כי  טעם  ונותן  ישוב  דלא  ל"ת  דאיכא 
ע"ד שאמרו בספרי כלום הכתבתי אלא איש אל אנכי ולא 
נמי  אנכי  דאל  טעמא  האי  דבלאו  ע"ז  שיקשה  ולפי  איש, 
תעביד  לא  רחמנא  דאמר  מלתא  דכל  גרושין  דין  כאן  אין 
לא מהני, לז"א כי אין זה באיסור לא יוכל לשלחה, אבל מה 
ישכח את ברית  ולא  ישחיתך הוא מטעם  ולא  ירפך  שלא 
ענין  בדה  ומרצונו  מעצמו  כי  להם,  נשב"ע  אשר  אבותיך 

איסור שבועה זו ובכה"ג לא אמרינן לא מהני.
שארית יעקב פ' האזינו

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נצבים
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:ìàøNé Léà¦¬¦§¨¥«
i"yx£ÌÈ·v Ìz‡∑הּקדֹוׁש־ לפני מׁשה ׁשּכּנסם מלּמד «∆ƒ»ƒְ ַ ֵ ֶ ִ ְ ָ ֶֹ ִ ְ ֵ ַ ָ 

מֹותֹו ּביֹום ּבברית ּברּו־הּוא ¯‡ÌÎÈL.להכניסם ָ ְ ְ ַ ְ ִ ָ ִ ְ ִ »≈∆
ÌÎÈË·L∑ לׁשבטיכם ÌÎÈ˜Ê.ראׁשיכם ƒ¿≈∆ָ ֵ ֶ ְ ִ ְ ֵ ֶ ƒ¿≈∆

ÌÎÈ¯ËLÂ∑איׁש "ּכל ואחר־ּכ קֹודם, חׁשּוב החׁשּוב ¿…¿≈∆ֶ ָ ָ ֵ ְ ַ ַ ָ ִֹ 
."יׂשראל  ִ ְ ָ ֵ 
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מימי ׁשֹואב . . ט־י)ראׁשיכם ּבברית (כט, מׁשה ּכּונת ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבערבּות להכניסם הּוא החיים)זה ׁשל (אור ּבאחדּותם ְְְְְִֶֶַַַַָָ

ׁשלׁשה  יׁשנם ּבזה, זה ּומערבים ערבים ׁשּכּלם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֻיׂשראל,
ּבֹוא אֹופּנים. יׁש ּכאׁשר היא יׂשראל ּכלל ׁשל הּׁשלמּות . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

.(מימי (ׁשֹואב רגל וגם (ראׁשיכם) ראׁש אבר ב ּגם ּכל . ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

זקּוקים  והרגל ׁשהראׁש ּכ האברים, לׁשאר מּמעלתֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמׁשּפיע
זה. את זה ּומׁשלימים לזה ׁשהיא ג זה הּיהדּות, נקּודת מּצד . ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ראׁש ׁשל ּכלל התחּלקּות אין יהּודי, ּכל אצל מּמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבׁשוה
מּמׁש. אחת נקּודה ּכמֹו הם ּכּלם ְְְֵֶֶַַַָָָֻורגל;

(é)éðçî áø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtèáèçî E ©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´
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i"yx£EÈˆÚ ·ËÁÓ∑(תנחומא) ּכנענים ׁשּבאּו מלּמד ≈…≈≈∆ְ ַ ֵ ֶ ָ ְ ַ ֲ ִ 
מׁשה, ּבימי ּגב להתּגּיר ׁשּבאּו ּבימי ּכדר עֹונים ְ ִ ְ ַ ֵ ִ ֵ ֶֹ ְ ֶ ֶ ֶ ָ ִ ְ ִ ִ ֵ 

ּבּגבעֹונים: האמּור וזהּו ט)יהֹוׁשע, ּגם (יהושע "וּיעׂשּו ְ ֻ ַ ְ ֶ ָ ָ ַ ִ ְ ִ ַ ַ ֲ ַ 
מים  וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם ּבערמה", .הּמה ֵ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ָ ָ ֶֹ ְ ֵ ֵ ִ ְ ֲ ֵ ַ ִ 
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:מימי ׁשאב עד עצי ֵֵֵֵֵֶֶַֹֹֽֽמחטב
מׁשה  ּונתנם כּו' מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמלּמד

מים וׁשֹואבי עצים רש"י)חֹוטבי ובפירוש י. (כט, ְְֲִִֵֵֵַ
הּזקן רּבנּו ּפתּגם פט)ידּוע עמוד יום" "היום בקובץ ּד"עצי"(הובא , ְְִֵֵֵֶַַַַָָ

ּולהסיח  "לחטב" ׁשּצרי הּכתּוב ּומלּמדנּו עצה, מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּוא
רֹומז  "ּו"מימי איׁש"; ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות – ה"עצֹות" ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָאת

ּתענּוג" מיני ּכל הּמצמיחים ה"מים א)על פרק ועל (תניא , ְְֲִִִִֵַַַַַַַָ
את  ּולבּטל מּתֹוכֹו "לׁשאב" – "מימי "ׁשֹואב להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהאדם

ּגׁשמּיּות. לעניני ְְְְֲִִֵַַַהּתאוֹות
ּבהֹוראה  נֹוסף ּפרט מרּמז ּכאן ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָויׁש
ּבתֹורה  האדם ׁשעֹוסק ּבׁשעה ּתינח ּתאמר: ּדׁשּמא ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹזֹו.
הּקדּׁשה  ּבעניני ורּבֹו ראׁשֹו להכניס ׁשּצרי וּדאי אז ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻֻּובתפּלה,

חס־וׁשלֹום  ׁשּיתערבּו ׁשאסּור ּופׁשיטא ּבהם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשעֹוסק
הּגּוף; ותאוֹות אחרֹות ְֲֲֲֵַַַָמחׁשבֹות

אכילה  זה ׁשּבכלל "מסחר", ּבעניני ׁשעֹוסק ּבׁשעה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאבל
את  לעקר צרי אז ׁשּגם יאמר מי הּגּוף, עניני וכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּוׁשתּיה
איׁש", ּבלב מחׁשבֹות ה"רּבֹות את ּולהסיח מּלּבֹו ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּתאוֹות
האדם? ׁשל ותענּוגֹו לדעּתֹו נתּונים הרׁשּות עניני ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּדלכאֹורה

מל  ּכ מּלׁשֹון ועל "ּכנען" – ּכנענים" ׁש"ּבאּו רׁש"י, ּמדנּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ
ועוד)סֹוחר ח יב, עצים (הושע חֹוטבי מׁשה "נתנם זאת ּובכל , ְְְִֵֵֵֶָָָֹֹ

ּב"מסחר" ועֹוסק "ּכנעני" ׁשהּוא ּבׁשעה ׁשּגם מים", ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשֹואבי
ה"רּבֹות  את מּדעּתֹו "לחטב" צרי ׁשּלֹו, הרׁשּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּובעניני

מּלּבֹו. הּתאוֹות את ּולהֹוציא ו"לׁשאב" ְְְֲֲִִִִֶַַַָֹמחׁשבֹות",
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מז miavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"kÎb"k iyilyÎipy meil inei xeriy

(àé)éäìà ýåýé úéøáa Eøáòìýåýé øLà Búìàáe E §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:íBiä Enò úøk E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«

i"yx£E¯·ÚÏ∑ יּתכן ולא ּבברית. עֹובר להיֹותך ¿»¿¿ִ ְ ְ ָ ֵ ִ ְ ִ ְ ִֹ ָ ֵ 
ּכמֹו אּלא ,'להעביר' ּכמֹו ד)לפרׁשֹו 'לעׂשֹותכם (לעיל ְ ָ ְ ְ ְ ַ ֲ ִ ְ ֶ ָ ְ ַ ֲ ְ ֶ 

È¯·a˙.אֹותם' E¯·ÚÏ∑ ּכֹורתי היּו ּכ העברה. ּדר ָ ¿»¿¿ƒ¿ƒֶ ֶ ַ ֲ ָ ָ ָ ָ ְ ֵ 

ועֹוברים  מּכאן, ּומחּצה מּכאן מחּצה עֹוׂשין  ִ ְ ְ ָ ִ ָ ִ ְ ָ ִ ָ ִ ְ ִ ִ ְּבריתֹות
ׁשּנאמר: ּכמֹו לד)ּבנּתים, ּכרתּו(ירמיה אׁשר "העגל ֵ ְ ַ ִ ְ ֶ ֶ ֱ ַ ָ ֵ ֶ ֲ ֶ ָ ְ 

ּבתריו  ּבין וּיעברּו ."לׁשנים,
ÏÂÏ‡„"ÎŒ‚"ÎÈ˘ÈÏ˘ŒÈ˘ÌÂÈ

ִ ְ ַ ִ ַ ַ ַ ְ ֵ ְ ָ ָ 

ß lel` b"k ipy mei ß

(áé)íBiä Eúà-íé÷ä ïòîì|El-äéäé àeäå íòì Bì §©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ
éúáàì òaLð øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàìE ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®§©«£¤³¦§©Æ©«£Ÿ¤½

:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ
i"yx£ÌÚÏ BÏ ÌBi‰ E˙‡ŒÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ∑ הּוא ּכל־ּכ ¿««»ƒ…¿«¿»ָ ָ 

לעם  לפניו אֹות קּים למען לטרח e‰Â‡.נכנס ִ ְ ַ ִ ְ ַֹ ְ ַ ַ ַ ֵ ְ ְ ָ ָ ְ ָ ¿
ÌÈ‰Ï‡Ï El ‰È‰È∑לאבֹותי ונׁשּבע ל ׁשּדּבר לפי ƒ¿∆¿≈…ƒְ ִ ֶ ִ ֶ ְ ְ ִ ְ ַ ַ ֲ ֶ 

הּוא  לכ אחרת, ּבאּמה זרעם את להחליף  ָ ְ ֶ ֶ ַ ָ ֻ ְ ָ ְ ַ ֶ ִ ֲ ַ ְֹ ֶׁשּלא
אחר  ּתקניטּוהּו, ׁשּלא הּללּו ּבּׁשבּועֹות אתכם  ַ ַ ִ ְ ַֹ ֶ ָ ַ ְ ַ ֶ ְ ֶ ֵאֹוסר
לפי  ּפרׁשּתי ּכאן עד מּכם. להּבדל יכל אינֹו  ִ ְ ִ ְ ַ ֵ ָ ַ ֶ ִ ֵ ָ ִ ְֹ ָ ֵ ֶׁשהּוא

ּפרׁשה  ׁשל אּגדה:.ּפׁשּוטֹו לּמה (תנחומא)ּומדרׁש ְ ֶ ָ ָ ָ ִ ְ ַ ַ ָ ָ ָ ָ 
ׁשּׁשמעּו לפי לּקללֹות? נּצבים" "אּתם ּפרׁשת  ְ ָ ֶ ִ ְ ָ ְ ַ ִ ָ ִ ֶ ַ ַ ָ ָ ָ ְ ְ ִנסמכה
וארּבעים  מּתׁשע חּוץ ׁשּתים, חסר קללֹות מאה  ִ ָ ְ ַ ְ ַ ֵ ִ ִ ַ ְ ֵ ָ ָ ְ ָ ֵ ֵ ָ ְ ִיׂשראל
יּוכל  מי ואמרּו: ּפניהם, הֹוריקּו ּכהנים,  ַ ִ ְ ָ ְ ֶ ֵ ְ ִ ִ ֲֹ ַ ְ ֶׁשּבתֹורת
נּצבים  "אּתם לפּיסם: מׁשה התחיל ּבאּלּו?  ִ ָ ִ ֶ ַ ָ ְ ַ ְ ֶֹ ִ ְ ִ ֵ ְֹ ֲ ַלעמד

אּתכם  עׂשה ולא לּמקֹום הכעסּתם הרּבה  ֶ ְ ִ ָ ָֹ ְ ָ ַ ֶ ְ ַ ְ ִ ֵ ְ ַ ַהּיֹום",
לפניו  קּימים אּתם והרי ב)∑‰ÌBi.ּכליה, קי"ב (סנהדרין ְ ָ ָ ַ ֲ ֵ ַ ֶ ַ ָ ִ ְ ָ ָ «

האיר  ּכ ּומאיר, מאפיל והּוא קּים ׁשהּוא הּזה  ִ ֵ ָ ִ ֵ ִ ֲ ַ ְ ָ ַ ֶ ֶ ַ ַּכּיֹום
וכ  והּיּסּורין לכם והּקללֹות לכם, להאיר עתיד  ָ ֶ ְ ָ ָ ִ ְ ָ ִ ָ ֶ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ִ ִ 

הּפרׁשה  ואף לפניו. אתכם ּומּציבין אתכם  ָ ָ ָ ַ ַ ְ ָ ָ ְ ֶ ְ ֶ ִ ִ ַ ֶ ְ ֶ ִ ְ ַ ְמקּימין
ּכל  את ראיתם "אּתם הם: ּפּיּוסין מּזֹו,  ָ ֵ ֶ ִ ְ ֶ ַ ֵ ִ ִ ִ ָ ְ ַ ְ ֶׁשּלמעלה
ׁשהיּו לפי נּצבים", "אּתם אחר: ּדבר וגֹו'".  ָ ֶ ִ ְ ִ ָ ִ ֶ ַ ֵ ַ ָ ָ ְ ֶ ֲאׁשר
לפיכ ליהֹוׁשע, מּמׁשה לפרנס, מּפרנס יֹוצאין  ָ ִ ְ ַ ֻ ִ ֶֹ ִ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ִ ִ ְ ֵ ָ ְ ִיׂשראל
וכן  יהֹוׁשע, עׂשה וכן לזרזם, ּכדי מּצבה אֹותם  ֵ ְ ַ ֻ ְ ָ ָ ֵ ְ ָ ְ ָ ְ ֵ ְ ָ ָ ַ ָ ָ ָעׂשה

יב)ׁשמּואל: א אּתכם",(שמואל ואּׁשפטה "התיּצבּו ְ ֵ ִ ְ ַ ְ ְ ִ ָ ְ ָ ִ ְ ֶ 
ׁשאּול  ׁשל לידֹו ונכנסּו מּידֹו .ּכׁשּיצאּו ְ ֶ ָ ְ ִ ָ ְ ִ ְ ְ ְ ָ ֶ ָ 

(âé)úàfä úéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà àìå§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´©½Ÿ
:úàfä äìàä-úàå§¤¨«¨−̈©«Ÿ

(ãé)éðôì íBiä ãîò eðnò ät BðLé øLà-úà ék¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−
:íBiä eðnò ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«

i"yx£‰t epÈ‡ ¯L‡ ˙‡Â∑ּדֹורֹות עם להיֹות ואף .העתידים ¿≈¬∆≈∆…ְ ַ ִ ָ ֲ ִ ִ ִ ְ 

ß lel` c"k iyily mei ß

(åè)íéøöî õøàa eðáLé-øLà úà ízòãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦
:ízøáò øLà íéBbä áø÷a eðøáò-øLà úàå§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬£©§¤«

i"yx£'B‚Â ÌzÚ„È Ìz‡ŒÈk∑ אחריהם ללכת אֹותֹו מּכם אחד לב הּׁשיא וׁשּמא האּומֹות, ׁשראיתם .לפי ƒ«∆¿«¿∆¿ְ ִ ֶ ְ ִ ֶ ָ ְ ֶ ָ ִ ִ ֵ ֶ ָ ִ ֶ ָ ֶ ֶ ַ ֲ ֵ ֶ 

(æè)ïáàå õò íäéìlb úàå íäéöewL-úà eàøzå©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤
:íänò øLà áäæå óñk¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«

Ècיא  d˙ÓBÓ·e C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜a C˙eÏÚ‡Ï¿»»»ƒ¿»»«»¡»»¿»≈ƒ
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ CnÚ ¯Êb C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«ƒ»»≈

˜„È‰BÓיב  ÔÈ„ ‡ÓBÈ C˙È ‡Ó˜‡Ï ÏÈ„a¿ƒ«¬»»»»»≈√»ƒ
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dÏ‡Ï CÏ È‰È ‡e‰Â ‡nÚÏ¿«»¿¿≈»∆¡»¿»ƒ«ƒ
Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓÎe CÏ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»¿«¿»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…

˜ÓÈ‡יג  ˙È ¯Ê‚ ‡‡ ÔBÎÈ„BÁÏa ÔBÎnÚ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«»¿»»
:‡„‰ ‡˙ÓBÓ ˙ÈÂ ‡„‰»»¿»»»»»

˜‡Ìיד  ‡nÚ ‡Î‰ È‰B˙È‡c ÔÓ ˙È È¯‡¬≈»»¿ƒƒ»»ƒ»»»≈
È‰B˙ÈÏ Èc ˙ÈÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»¡»»»¿»ƒ≈ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡nÚ ‡Î‰»»ƒ»»»≈

Ú¯‡a‡טו  ‡·˙Èc ˙È ÔezÚ„È Ôez‡ È¯‡¬≈«¿«¿»ƒ≈¿»¿«¿»
Èc ‡iÓÓÚ B‚a ‡¯·Ú Èc ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«¿»¿«¿«»ƒ

:Ôez¯·Ú¬«¿

‡Ú‡טז  ÔB‰˙ÂÚË ˙ÈÂ ÔB‰ÈˆewL ˙È Ôe˙ÊÁÂ«¬≈»ƒ≈¿»«¬»¿»»
:ÔB‰nÚ Èc ‡·‰„Â ‡tÒk ‡·‡Â¿«¿»«¿»¿«¬»ƒƒ¿

miavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k oey`x meil inei xeriy

ß lel` a"k oey`x mei ß

èë(è)íéávð ízàýåýé éðôì íëlk íBiä ©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´
ìk íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¨«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½−Ÿ

:ìàøNé Léà¦¬¦§¨¥«
i"yx£ÌÈ·v Ìz‡∑הּקדֹוׁש־ לפני מׁשה ׁשּכּנסם מלּמד «∆ƒ»ƒְ ַ ֵ ֶ ִ ְ ָ ֶֹ ִ ְ ֵ ַ ָ 

מֹותֹו ּביֹום ּבברית ּברּו־הּוא ¯‡ÌÎÈL.להכניסם ָ ְ ְ ַ ְ ִ ָ ִ ְ ִ »≈∆
ÌÎÈË·L∑ לׁשבטיכם ÌÎÈ˜Ê.ראׁשיכם ƒ¿≈∆ָ ֵ ֶ ְ ִ ְ ֵ ֶ ƒ¿≈∆

ÌÎÈ¯ËLÂ∑איׁש "ּכל ואחר־ּכ קֹודם, חׁשּוב החׁשּוב ¿…¿≈∆ֶ ָ ָ ֵ ְ ַ ַ ָ ִֹ 
."יׂשראל  ִ ְ ָ ֵ 

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr l jxk zegiy ihewl)

מימי ׁשֹואב . . ט־י)ראׁשיכם ּבברית (כט, מׁשה ּכּונת ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבערבּות להכניסם הּוא החיים)זה ׁשל (אור ּבאחדּותם ְְְְְִֶֶַַַַָָ

ׁשלׁשה  יׁשנם ּבזה, זה ּומערבים ערבים ׁשּכּלם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹֻיׂשראל,
ּבֹוא אֹופּנים. יׁש ּכאׁשר היא יׂשראל ּכלל ׁשל הּׁשלמּות . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

.(מימי (ׁשֹואב רגל וגם (ראׁשיכם) ראׁש אבר ב ּגם ּכל . ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

זקּוקים  והרגל ׁשהראׁש ּכ האברים, לׁשאר מּמעלתֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמׁשּפיע
זה. את זה ּומׁשלימים לזה ׁשהיא ג זה הּיהדּות, נקּודת מּצד . ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ראׁש ׁשל ּכלל התחּלקּות אין יהּודי, ּכל אצל מּמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבׁשוה
מּמׁש. אחת נקּודה ּכמֹו הם ּכּלם ְְְֵֶֶַַַָָָֻורגל;

(é)éðçî áø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtèáèçî E ©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´
éöòéîéî áàL ãò E:E ¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£EÈˆÚ ·ËÁÓ∑(תנחומא) ּכנענים ׁשּבאּו מלּמד ≈…≈≈∆ְ ַ ֵ ֶ ָ ְ ַ ֲ ִ 
מׁשה, ּבימי ּגב להתּגּיר ׁשּבאּו ּבימי ּכדר עֹונים ְ ִ ְ ַ ֵ ִ ֵ ֶֹ ְ ֶ ֶ ֶ ָ ִ ְ ִ ִ ֵ 

ּבּגבעֹונים: האמּור וזהּו ט)יהֹוׁשע, ּגם (יהושע "וּיעׂשּו ְ ֻ ַ ְ ֶ ָ ָ ַ ִ ְ ִ ַ ַ ֲ ַ 
מים  וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם ּבערמה", .הּמה ֵ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ָ ָ ֶֹ ְ ֵ ֵ ִ ְ ֲ ֵ ַ ִ 

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 117 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

"zFvr"d z` "ahgl"©§Ÿ¤¨¥

:מימי ׁשאב עד עצי ֵֵֵֵֵֶֶַֹֹֽֽמחטב
מׁשה  ּונתנם כּו' מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמלּמד

מים וׁשֹואבי עצים רש"י)חֹוטבי ובפירוש י. (כט, ְְֲִִֵֵֵַ
הּזקן רּבנּו ּפתּגם פט)ידּוע עמוד יום" "היום בקובץ ּד"עצי"(הובא , ְְִֵֵֵֶַַַַָָ

ּולהסיח  "לחטב" ׁשּצרי הּכתּוב ּומלּמדנּו עצה, מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּוא
רֹומז  "ּו"מימי איׁש"; ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות – ה"עצֹות" ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָאת

ּתענּוג" מיני ּכל הּמצמיחים ה"מים א)על פרק ועל (תניא , ְְֲִִִִֵַַַַַַַָ
את  ּולבּטל מּתֹוכֹו "לׁשאב" – "מימי "ׁשֹואב להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהאדם

ּגׁשמּיּות. לעניני ְְְְֲִִֵַַַהּתאוֹות
ּבהֹוראה  נֹוסף ּפרט מרּמז ּכאן ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָויׁש
ּבתֹורה  האדם ׁשעֹוסק ּבׁשעה ּתינח ּתאמר: ּדׁשּמא ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹזֹו.
הּקדּׁשה  ּבעניני ורּבֹו ראׁשֹו להכניס ׁשּצרי וּדאי אז ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻֻּובתפּלה,

חס־וׁשלֹום  ׁשּיתערבּו ׁשאסּור ּופׁשיטא ּבהם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשעֹוסק
הּגּוף; ותאוֹות אחרֹות ְֲֲֲֵַַַָמחׁשבֹות

אכילה  זה ׁשּבכלל "מסחר", ּבעניני ׁשעֹוסק ּבׁשעה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאבל
את  לעקר צרי אז ׁשּגם יאמר מי הּגּוף, עניני וכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּוׁשתּיה
איׁש", ּבלב מחׁשבֹות ה"רּבֹות את ּולהסיח מּלּבֹו ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּתאוֹות
האדם? ׁשל ותענּוגֹו לדעּתֹו נתּונים הרׁשּות עניני ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּדלכאֹורה

מל  ּכ מּלׁשֹון ועל "ּכנען" – ּכנענים" ׁש"ּבאּו רׁש"י, ּמדנּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ
ועוד)סֹוחר ח יב, עצים (הושע חֹוטבי מׁשה "נתנם זאת ּובכל , ְְְִֵֵֵֶָָָֹֹ

ּב"מסחר" ועֹוסק "ּכנעני" ׁשהּוא ּבׁשעה ׁשּגם מים", ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשֹואבי
ה"רּבֹות  את מּדעּתֹו "לחטב" צרי ׁשּלֹו, הרׁשּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּובעניני

מּלּבֹו. הּתאוֹות את ּולהֹוציא ו"לׁשאב" ְְְֲֲִִִִֶַַַָֹמחׁשבֹות",

ÈÈט  Ì„˜ ÔBÎlk ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈÓÈ˜ Ôez‡«»¿ƒ»≈»¿√»¿»
ÔBÎÈ·Ò ÔBÎÈË·L ÔBÎÈLÈ¯ ÔBÎ‰Ï‡√»¬≈≈ƒ¿≈»≈

:Ï‡¯NÈ L‡ Ïk ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈…¡«ƒ¿»≈

CÈ˙È¯LÓי  B‚a Èc C¯Bi‚Â ÔBÎÈL ÔBÎÏÙË«¿¿¿≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
:CÈiÓ ÈÏÓ „Ú CÈÚ‡ Ë˜lÓƒ»≈»»«¿≈«»

mixehd lra
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miavpמח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyily meil inei xeriy
i"yx£Ì‰ÈˆewLŒ˙‡ e‡¯zÂ∑ מאּוסים ׁשהם ׁשם על «ƒ¿∆ƒ≈∆ַ ֵ ֶ ֵ ְ ִ 

ּכגלל ∑Ì‰ÈÏlb.ּכׁשקצים  ּומאּוסין ıÚ.ׁשמסרחים ִ ְ ָ ִ ƒÀ≈∆ֶ ֻ ְ ָ ִ ְ ִ ְ ָ ָ ≈
Ô·‡Â∑ ּבגלּוי ראיתם אבנים וׁשל עצים ׁשל אֹותן »∆∆ָ ֶ ֵ ִ ְ ֶ ֲ ָ ִ ְ ִ ֶ ְ ָ 

אבל  יּגנבּו, ׁשּמא יראים ּכֹוכבים' ה'עֹובדי ׁשאין  ָ ֲ ְ ָ ִ ָ ֶ ִ ֵ ְ ִ ָ ֵ ְ ָ ֵ ֶ ִ ְלפי
לפי  הם, מׂשּכיתם ּבחדרי עּמהם, – וזהב ּכסף  ִ ְ ֵ ָ ִ ְ ַ ֵ ְ ַ ְ ֶ ָ ִ ָ ָ ְ ֶ ֶ ֶׁשל

יּגנבּו ׁשּמא יראים .ׁשהם ֶ ֵ ְ ֵ ִ ֶ ָ ִ ָ ְ 

(æé)èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤
úëìì eðéäìà ýåýé íòî íBiä äðô Bááì øLà£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤´¤
LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà-úà ãáòì©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤

:äðòìå Làø äøtŸ¤¬−Ÿ§©«£¨«
i"yx£'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt∑צרי אני לפיכ ∆≈»∆¿ְ ִ ָ ֲ ִ ָ ִ 

ÌÎa.להׁשּביעכם  LÈŒÔt∑ ּבכם יׁש ‡L¯.ׁשּמא ְ ַ ְ ִ ֲ ֶ ∆≈»∆ֶ ָ ֵ ָ ֶ ¬∆
ÌBi‰ ‰Ù B··Ï∑ הּברית עליו t¯‰.מּלקּבל L¯L ¿»…∆«ִ ְ ַ ֵ ָ ָ ַ ְ ִ …∆…∆

‰ÚÏÂ L‡¯∑ מר עׂשב מגּדל ׁשהם ׁשרׁש ּכּגידין …¿«¬»ֶֹ ְ ַ ֵ ֵ ֶ ַ ַ ִ ִ ֶ ֵ 
ּבקרּבכם  רׁשע ּומרּבה מפרה ּכלֹומר: .מרים, ָ ִ ְ ַ ַ ְ ֶ ַ ְ ֶ ֶ ַ ְ ִ ְ ְ ֶ 

(çé)Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥̧¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥̧
Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL øîàì Bááìa¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®

:äàîvä-úà äåøä úBôñ ïòîì§©²©§¬¨«¨−̈¤©§¥¨«
i"yx£B··Ïa C¯a˙‰Â∑ּבלּבֹו יחׁשב ּברכה. לׁשֹון ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְ ְ ָ ָ ַ ֲ ְֹ ִ 

קללֹות  יבֹואּוני 'לא לאמר: לעצמֹו, ׁשלֹום  ָ ְ ִ ְֹֹ ֵ ְ ַ ְ ָ ַ ְ ִּברּכת
לי' יהיה ׁשלֹום א בנדיר"א ∑C¯a˙‰Â.הּללּו, ַ ָ ַ ָ ִ ְ ֶ ִ ¿ƒ¿»≈

"והתּפּלל" "והתּגּלח", ּכמֹו: ּבלע"ז, .שוי"א ְ ַ ַ ְ ְ ִ ְ ַ ָ ְ ִ ְ ַ ֵ 
CÏ‡ ÈaÏ ˙e¯¯La∑:ּכמֹו לּבי, כד)ּבמראית (במדבר ƒ¿ƒƒƒ≈≈ְ ַ ְ ִ ִ ִ ְ 

רֹואה  ׁשּלּבי מה ּכלֹומר: קרֹוב", ולא  ֶ ִ ִ ֶ ַ ַ ְ ָֹ ְ ֶ ֲ"אׁשּורּנּו
‰¯Â‰.לעׂשֹות  ˙BÙÒ ÔÚÓÏ∑לֹו ׁשאֹוסיף לפי ַ ֲ ¿««¿»»»ְ ִ ֶ ִ 

מעביר  והייתי ּבׁשֹוגג, הּנה עד ּׁשעׂשה מה על  ִ ֲ ַ ִ ִ ָ ְ ֵ ְ ָ ֵ ַ ָ ָ ֶ ַ ַ ָ ְ ֻּפרענּות
הּמזיד, עם ׁשאצרפם עּתה וגֹורם ואּפרע עליהם, ֲ ֵ ֶ ְ ֵ ַ ָ ֶ ֲ ָ ְ ֵ ִ ַ ֵ ִ ְ ֶ ָ ַ 

לּה לאֹוספא 'ּבדיל אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן הּכל.  ֵ ָ ָ ְ ִ ְ ְ ְ ֵ ְ ִ ֵ ְֹ ַ ֶ ִמּמּנּו
הּׁשגגֹות  אני לֹו ׁשאֹוסיף זדנּותא', על ׁשלּותא  ָ ְ ַ ִ ֲ ִ ֶ ָ ָ ְ ַ ָ ָ ֵ ְ ֶחטאי

הּזדֹונֹות  ּכאדם ∑‰¯Â‰.על עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשֹוגג, ַ ַ ְ »»»ֵ ֶ ֶ ְ ָ ָ 
מּדעת  ׁשּלא עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשהּוא ∑‰ˆÓ‡‰.ׁשּכֹור ִ ֶ ֶ ֶ ִֹ ַ ַ «¿≈»ֶ 

ּובתאוה  מּדעת .עֹוׂשה ֶ ִ ַ ַ ְ ַ ֲ ָ 

(èé)ýåýé-óà ïLòé æà ék Bì çìñ ýåýé äáàé-àì«ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³
äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää Léàa Búàð÷å§¦§¨Æ¨¦´©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈
:íéîMä úçzî BîL-úà ýåýé äçîe äfä øôqa©¥´¤©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦

i"yx£'‰ŒÛ‡ ÔLÚÈ∑ מתחּמם הּגּוף ּכעס, על־ידי ∆¿««ַ ְ ֵ ַ ַ ַ ִ ְ ַ ֵ 
וכן:והע  האף, מן יֹוצא כב)ׁשן ּבאּפֹו",(ש"ב עׁשן "עלה ְ ֶ ָ ָ ֵ ִ ָ ַ ְ ֵ ָ ָ ָ ָ ְ ַ 

מׁשמיע  הּכתּוב הּמקֹום, לפני זֹו ׁשאין  ַ ִ ְ ַ ָ ַ ָ ַ ֵ ְ ִ ֵ ֶ ִ ַ ַ ְואף־על־ּפי

ּכפי  לׁשמע, ויכֹולה רגילה ׁשהיא ּכדר האזן  ִ ְ ַֹ ְ ִ ָ ִ ָ ִ ְ ִ ֶ ֶ ֶ ְ ֶֹ ָ ֶאת
הארץ  ּדר.B˙‡˜Â∑,אנפרטמנ"ט חמה, לׁשֹון ֶ ֶ ָ ָ ֶ ¿ƒ¿»ְ ֵ ָ 

נקמה, לביׁשת הּמּדה אחיזת על מעביר .ואינֹו ֲ ִ ַ ְ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ֵ ַ ֲ ִ ַ ַ ִ ָ 

(ë)ìëk ìàøNé éèáL ìkî äòøì ýåýé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ
:äfä äøBzä øôña äáeúkä úéøaä úBìà̈´©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«

i"yx£‰f‰ ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰∑ הּוא ּולמעלה «¿»¿≈∆«»«∆ְ ַ ְ ָ 
כח)אֹומר: וכל (לעיל חלי ּכל ּגם הּזאת, הּתֹורה "ּבספר ֵ ְ ֵ ֶ ַ ָ ַ ַֹ ָ ֳ ִ ְ ָ 

'הּתֹורה'. על מּוסב נקבה, לׁשֹון 'הּזאת', וגֹו'"?  ָ ַ ַ ָ ָ ֵ ְ ְֹ ַ ְ ָ ַמּכה

ּפּסּוק  ועל־ידי 'הּספר'. על מּוסב זכר, לׁשֹון  ִ ֵ ְ ַ ְ ֶ ֵ ַ ַ ָ ָ ָ ְ ֶ ַ'הּזה',
הּקללֹות  ּבפרׁשת לׁשֹונֹות: לׁשּתי נחלקים הן  ָ ְ ַ ַ ָ ָ ְ ְ ֵ ְ ִ ִ ָ ֱ ֶ ֵ ִ ָ ְ ַהּטעמים
הּזאת' ו'הּתֹורה 'ּבּספר', ּתחת נתּונה ֹ ַ ָ ַ ְ ֶ ֵ ְ ַ ַ ָ ְ ָ ְ ִ ַה'טּפחא'

ÈÚ¯Ê˙יז  B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿»«¿ƒ
‡zÏÁcÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Èt daÏ Èc ‡Ë·L B‡ƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈ƒ««¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ C‰ÓÏ ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»¿≈«¿ƒ¿«»«¬««¿«»
ÔÈ‡ËÁ ¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈc Ôep‡‰»ƒƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«ƒ¿ƒ

:ÔB„Ê B‡»

‰„‡יח  ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»
È¯‡ ÈÏ È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈ƒ¬≈
dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a ÏÈÊ‡ ‡‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a¿«¿ƒƒ¬»»≈¿ƒ¿»»≈

:‡˙e„Ê ÏÚ ‡˙eÏL È‡ËÁ (dÏ)«∆¿≈»»«¿»»

Û˜˙Èיט  ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ È·ÈÈ ‡Ï»≈≈¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈
da Ôe˜a„ÈÂ ‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«¿ƒ¿¿≈
ÈÈ ÈÁÓÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈¿»

:‡iÓL ˙BÁzÓ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿¿«»

„Ï‡¯NÈכ  ‡iË·L ÏkÓ ‡LÈ·Ï ÈÈ dpL¯ÙÈÂ¿«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ»ƒ…ƒ¿«»¿ƒ¿»≈
‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡ÓÈ˜ ÈËÂÏ ÏÎk¿…¿»≈¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»

:ÔÈ„‰»≈

mixehd lra
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מט miavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyily meil inei xeriy
ה'ּטּפחא' וכאן "הּזאת", אמר: לכ לזה, זה  ָ ְ ִ ַ ָ ְֹ ַ ַ ָ ָ ְ ֶ ָ ֶ ִ ְּדבּוקים
ּדבּוקים  הּתֹורה' 'ספר נמצא 'הּתֹורה', ּתחת  ִ ְ ָ ַ ֶ ֵ ָ ְ ִ ָ ַ ַ ַ ָ ְנתּונה

נֹופל  ׁשהּלׁשֹון אחריו, נֹופל זכר לׁשֹון לפיכ לזה,  ֵ ָ ַ ֶ ָ ֲ ַ ֵ ָ ָ ְ ָ ִ ְ ֶ ָ ֶזה
ה'ּספר' .על ַ ַ ֵ ֶ 

(àë)eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä øBcä øîàå§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ
eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà éøëpäå íëéøçàî¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â
älç-øLà äéàìçz-úàå àåää õøàä úBkî-úà¤©º¨¨³¤©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬

:da ýåýé§Ÿ̈−¨«

(áë)ìå òøfú àì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôbà ¨§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ
íãñ úëtäîk áNò-ìk dá äìòé-àìå çîöú©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤§©§¥©º§³Ÿ
Btàa ýåýé Côä øLà íéBáöe äîãà äøîòå©«£Ÿ̈Æ©§¨´§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−

:Búîçáe©«£¨«

(âë)õøàì äëk ýåýé äNò äî-ìò íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²−̈¨¨¨´¤
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

(ãë)éäìà ýåýé úéøa-úà eáæò øLà ìò eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
õøàî íúà BàéöBäa ínò úøk øLà íúáà£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

(äë)íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãáòiå eëìiå©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®
:íäì ÷ìç àìå íeòãé-àì øLà íéäìà¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«

i"yx£ÌeÚ„ÈŒ‡Ï∑ אלהּות ּגבּורת ּבהם ידעּו ÏÂ‡.לא …¿»ָֹ ְ ָ ֶ ְ ַ ֱ ֹ¿…
Ì‰Ï ˜ÏÁ∑ ולא' ּתרּגם: ואּונקלֹוס לחלקם. נתנם לא »«»∆ְֹ ָ ָ ְ ֶ ְ ָ ְ ְ ְ ִ ְ ֵ ְ ָ 

ּולׁשֹון  טֹובה. ׁשּום להם הטיבּו לא להֹון',  ְ ָ ֶ ָ ִ ֵֹ ְ ָ ִאֹוטיבא

להם  חלק לא להם ׁשּבחרּו אלּה אֹותֹו חלק",  ֶ ָ ַ ָֹ ֶ ָ ֲ ָ ֶ ַֹ ֱ ַ ָֹ"לא
חלק  וׁשּום נחלה .ׁשּום ַ ֲ ָ ְ ֵ ֶ 

(åë)äéìò àéáäì àåää õøàa ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ
:äfä øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤©¤«

ÔeÓe˜Èכא  Èc ÔBÎÈa ‰‡¯˙· ‡¯c ¯ÓÈÈÂ¿≈«»»«¿»»¿≈ƒ¿
‡˜ÈÁ¯ ‡Ú¯‡Ó È˙ÈÈc ÔÈÓÓÚ ¯·e ÔBÎÈ¯˙aÓƒ«¿≈««¿ƒ¿≈≈≈«¿»¿ƒ»
‡‰Ú¯Ó ˙ÈÂ ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡˙ÁÓ ˙È ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»¿»»¿«¿»«ƒ¿»«¿»»

:da ÈÈ Ú¯Ó‡ Ècƒ«¿«¿»«

Ï‡כב  dÚ¯‡ Ïk ˙„È˜È ‡ÁÏÓe ‡˙¯Ùb»¿≈»ƒ¿»¿ƒ«»«¿«»
‡aÒÚ Ïk da ˜qÈ ‡ÏÂ ÁÓˆ˙ ‡ÏÂ Ú¯Êƒ̇¿«¿»«¿«¿»ƒ««»∆¿»
Èc ÌÈB·ˆe ‰Ó„‡ ‰¯ÓÚÂ Ì„Òc ‡zÎt‰Ók¿«¿∆¿»ƒ¿…«¬…»«¿»¿ƒƒ

:d˙ÓÁ·e dÊ‚¯a ÈÈ CÙ‰¬«¿»¿»¿≈¿∆¿≈

ÔÈ„kכג  ÈÈ „·Ú ‰Ó ÏÚ ‡iÓÓÚ Ïk Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿»«¿«»«∆¬«¿»¿≈
:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ ‡Ó ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»»¿»¿»«»»≈

‡Ï‰‡כד  ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ˙È e˜·Lc ÏÚ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿«ƒ¿»»¿»»«¿»¡»»
ÔB‰˙È d˙e˜t‡a ÔB‰nÚ ¯Êb Èc ÔB‰˙‰·‡„«¬»»¿ƒ¿«ƒ¿¿«»≈»¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„È‚Òeכה  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ eÁÏÙe eÏÊ‡Â«¬»¿»¿«¬««¿«»¿ƒ
‡·ÈËB‡ ‡ÏÂ ÔepÚ„È ‡Ï Èc ÔÏÁc ÔB‰Ï¿«¬»ƒ»¿»À¿»ƒ»

:ÔB‰Ï¿

È‡Ï˙‡‰כו  ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿«¿»«ƒ¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒ· ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk ˙È dÏÚ¬«»»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈

mixehd lra

)`k(.íëéøçàî eîe÷é øLàiW`x £¤¨¥©£¥¤¨¥
:zFaiY`a`gimraxn,dXpmdW ¥©§¨¨¨§¨§©¤¤¥

.lMn xzFi milENB zcFarA EriWxd¦§¦©£©¦¦¥¦Ÿ
.älçxW`" .`pipr ixYn dxFqOA 'a ¦¨©§¨¦§¥¦§¨¨£¤

ipR z` dNg Fl xvdkE" ,"DA 'd dNg¦¨¨§¨¥¦¨¤§¥

"Fl xzrIe 'ebe 'd(bi-ai ,bl 'a minId ixaC), ©¥¨¤¦§¥©¨¦

opiWxce(` ,bw oixcdpq),"Fl xYgIe" : §¨§¦©©§¤§¦©©§Ÿ
zgY `Ed KExA WFcTd xzgW cOln§©¥¤¨©©¨¨©©
,Epiide .daEWzA FlAwe cFaMd `QM¦¥©¨§¦§¦§¨§©§
s` ,dxiaW oFWl `kdC 'dNg' dn©¦¨§¨¨§§¦¨©

,dxizg oFWl dXpn iAbC 'dNg'¦¨§©¥§©¤§£¦¨
.riwxA dxizg Fl dUrPWak dxez ¤©£¨£¦¨¨¨¦©

)(dk.eåçzLiåoiCd `Ed .e"ie `ln ©¦§©£¨¥¨©¦
.mipR oirM `idW dcFar x`Wek dxez §¨£¨¤¦§¥§¦

miavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyily meil inei xeriy
i"yx£Ì‰ÈˆewLŒ˙‡ e‡¯zÂ∑ מאּוסים ׁשהם ׁשם על «ƒ¿∆ƒ≈∆ַ ֵ ֶ ֵ ְ ִ 

ּכגלל ∑Ì‰ÈÏlb.ּכׁשקצים  ּומאּוסין ıÚ.ׁשמסרחים ִ ְ ָ ִ ƒÀ≈∆ֶ ֻ ְ ָ ִ ְ ִ ְ ָ ָ ≈
Ô·‡Â∑ ּבגלּוי ראיתם אבנים וׁשל עצים ׁשל אֹותן »∆∆ָ ֶ ֵ ִ ְ ֶ ֲ ָ ִ ְ ִ ֶ ְ ָ 

אבל  יּגנבּו, ׁשּמא יראים ּכֹוכבים' ה'עֹובדי ׁשאין  ָ ֲ ְ ָ ִ ָ ֶ ִ ֵ ְ ִ ָ ֵ ְ ָ ֵ ֶ ִ ְלפי
לפי  הם, מׂשּכיתם ּבחדרי עּמהם, – וזהב ּכסף  ִ ְ ֵ ָ ִ ְ ַ ֵ ְ ַ ְ ֶ ָ ִ ָ ָ ְ ֶ ֶ ֶׁשל

יּגנבּו ׁשּמא יראים .ׁשהם ֶ ֵ ְ ֵ ִ ֶ ָ ִ ָ ְ 

(æé)èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤
úëìì eðéäìà ýåýé íòî íBiä äðô Bááì øLà£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤´¤
LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà-úà ãáòì©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤

:äðòìå Làø äøtŸ¤¬−Ÿ§©«£¨«
i"yx£'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt∑צרי אני לפיכ ∆≈»∆¿ְ ִ ָ ֲ ִ ָ ִ 

ÌÎa.להׁשּביעכם  LÈŒÔt∑ ּבכם יׁש ‡L¯.ׁשּמא ְ ַ ְ ִ ֲ ֶ ∆≈»∆ֶ ָ ֵ ָ ֶ ¬∆
ÌBi‰ ‰Ù B··Ï∑ הּברית עליו t¯‰.מּלקּבל L¯L ¿»…∆«ִ ְ ַ ֵ ָ ָ ַ ְ ִ …∆…∆

‰ÚÏÂ L‡¯∑ מר עׂשב מגּדל ׁשהם ׁשרׁש ּכּגידין …¿«¬»ֶֹ ְ ַ ֵ ֵ ֶ ַ ַ ִ ִ ֶ ֵ 
ּבקרּבכם  רׁשע ּומרּבה מפרה ּכלֹומר: .מרים, ָ ִ ְ ַ ַ ְ ֶ ַ ְ ֶ ֶ ַ ְ ִ ְ ְ ֶ 

(çé)Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥̧¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥̧
Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL øîàì Bááìa¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®

:äàîvä-úà äåøä úBôñ ïòîì§©²©§¬¨«¨−̈¤©§¥¨«
i"yx£B··Ïa C¯a˙‰Â∑ּבלּבֹו יחׁשב ּברכה. לׁשֹון ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְ ְ ָ ָ ַ ֲ ְֹ ִ 

קללֹות  יבֹואּוני 'לא לאמר: לעצמֹו, ׁשלֹום  ָ ְ ִ ְֹֹ ֵ ְ ַ ְ ָ ַ ְ ִּברּכת
לי' יהיה ׁשלֹום א בנדיר"א ∑C¯a˙‰Â.הּללּו, ַ ָ ַ ָ ִ ְ ֶ ִ ¿ƒ¿»≈

"והתּפּלל" "והתּגּלח", ּכמֹו: ּבלע"ז, .שוי"א ְ ַ ַ ְ ְ ִ ְ ַ ָ ְ ִ ְ ַ ֵ 
CÏ‡ ÈaÏ ˙e¯¯La∑:ּכמֹו לּבי, כד)ּבמראית (במדבר ƒ¿ƒƒƒ≈≈ְ ַ ְ ִ ִ ִ ְ 

רֹואה  ׁשּלּבי מה ּכלֹומר: קרֹוב", ולא  ֶ ִ ִ ֶ ַ ַ ְ ָֹ ְ ֶ ֲ"אׁשּורּנּו
‰¯Â‰.לעׂשֹות  ˙BÙÒ ÔÚÓÏ∑לֹו ׁשאֹוסיף לפי ַ ֲ ¿««¿»»»ְ ִ ֶ ִ 

מעביר  והייתי ּבׁשֹוגג, הּנה עד ּׁשעׂשה מה על  ִ ֲ ַ ִ ִ ָ ְ ֵ ְ ָ ֵ ַ ָ ָ ֶ ַ ַ ָ ְ ֻּפרענּות
הּמזיד, עם ׁשאצרפם עּתה וגֹורם ואּפרע עליהם, ֲ ֵ ֶ ְ ֵ ַ ָ ֶ ֲ ָ ְ ֵ ִ ַ ֵ ִ ְ ֶ ָ ַ 

לּה לאֹוספא 'ּבדיל אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן הּכל.  ֵ ָ ָ ְ ִ ְ ְ ְ ֵ ְ ִ ֵ ְֹ ַ ֶ ִמּמּנּו
הּׁשגגֹות  אני לֹו ׁשאֹוסיף זדנּותא', על ׁשלּותא  ָ ְ ַ ִ ֲ ִ ֶ ָ ָ ְ ַ ָ ָ ֵ ְ ֶחטאי

הּזדֹונֹות  ּכאדם ∑‰¯Â‰.על עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשֹוגג, ַ ַ ְ »»»ֵ ֶ ֶ ְ ָ ָ 
מּדעת  ׁשּלא עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשהּוא ∑‰ˆÓ‡‰.ׁשּכֹור ִ ֶ ֶ ֶ ִֹ ַ ַ «¿≈»ֶ 

ּובתאוה  מּדעת .עֹוׂשה ֶ ִ ַ ַ ְ ַ ֲ ָ 

(èé)ýåýé-óà ïLòé æà ék Bì çìñ ýåýé äáàé-àì«ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³
äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää Léàa Búàð÷å§¦§¨Æ¨¦´©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈
:íéîMä úçzî BîL-úà ýåýé äçîe äfä øôqa©¥´¤©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦

i"yx£'‰ŒÛ‡ ÔLÚÈ∑ מתחּמם הּגּוף ּכעס, על־ידי ∆¿««ַ ְ ֵ ַ ַ ַ ִ ְ ַ ֵ 
וכן:והע  האף, מן יֹוצא כב)ׁשן ּבאּפֹו",(ש"ב עׁשן "עלה ְ ֶ ָ ָ ֵ ִ ָ ַ ְ ֵ ָ ָ ָ ָ ְ ַ 

מׁשמיע  הּכתּוב הּמקֹום, לפני זֹו ׁשאין  ַ ִ ְ ַ ָ ַ ָ ַ ֵ ְ ִ ֵ ֶ ִ ַ ַ ְואף־על־ּפי

ּכפי  לׁשמע, ויכֹולה רגילה ׁשהיא ּכדר האזן  ִ ְ ַֹ ְ ִ ָ ִ ָ ִ ְ ִ ֶ ֶ ֶ ְ ֶֹ ָ ֶאת
הארץ  ּדר.B˙‡˜Â∑,אנפרטמנ"ט חמה, לׁשֹון ֶ ֶ ָ ָ ֶ ¿ƒ¿»ְ ֵ ָ 

נקמה, לביׁשת הּמּדה אחיזת על מעביר .ואינֹו ֲ ִ ַ ְ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ֵ ַ ֲ ִ ַ ַ ִ ָ 

(ë)ìëk ìàøNé éèáL ìkî äòøì ýåýé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ
:äfä äøBzä øôña äáeúkä úéøaä úBìà̈´©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«

i"yx£‰f‰ ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰∑ הּוא ּולמעלה «¿»¿≈∆«»«∆ְ ַ ְ ָ 
כח)אֹומר: וכל (לעיל חלי ּכל ּגם הּזאת, הּתֹורה "ּבספר ֵ ְ ֵ ֶ ַ ָ ַ ַֹ ָ ֳ ִ ְ ָ 

'הּתֹורה'. על מּוסב נקבה, לׁשֹון 'הּזאת', וגֹו'"?  ָ ַ ַ ָ ָ ֵ ְ ְֹ ַ ְ ָ ַמּכה

ּפּסּוק  ועל־ידי 'הּספר'. על מּוסב זכר, לׁשֹון  ִ ֵ ְ ַ ְ ֶ ֵ ַ ַ ָ ָ ָ ְ ֶ ַ'הּזה',
הּקללֹות  ּבפרׁשת לׁשֹונֹות: לׁשּתי נחלקים הן  ָ ְ ַ ַ ָ ָ ְ ְ ֵ ְ ִ ִ ָ ֱ ֶ ֵ ִ ָ ְ ַהּטעמים
הּזאת' ו'הּתֹורה 'ּבּספר', ּתחת נתּונה ֹ ַ ָ ַ ְ ֶ ֵ ְ ַ ַ ָ ְ ָ ְ ִ ַה'טּפחא'

ÈÚ¯Ê˙יז  B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿»«¿ƒ
‡zÏÁcÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Èt daÏ Èc ‡Ë·L B‡ƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈ƒ««¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ C‰ÓÏ ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»¿≈«¿ƒ¿«»«¬««¿«»
ÔÈ‡ËÁ ¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈc Ôep‡‰»ƒƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«ƒ¿ƒ

:ÔB„Ê B‡»

‰„‡יח  ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»
È¯‡ ÈÏ È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈ƒ¬≈
dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a ÏÈÊ‡ ‡‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a¿«¿ƒƒ¬»»≈¿ƒ¿»»≈

:‡˙e„Ê ÏÚ ‡˙eÏL È‡ËÁ (dÏ)«∆¿≈»»«¿»»

Û˜˙Èיט  ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ È·ÈÈ ‡Ï»≈≈¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈
da Ôe˜a„ÈÂ ‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«¿ƒ¿¿≈
ÈÈ ÈÁÓÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈¿»

:‡iÓL ˙BÁzÓ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿¿«»

„Ï‡¯NÈכ  ‡iË·L ÏkÓ ‡LÈ·Ï ÈÈ dpL¯ÙÈÂ¿«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ»ƒ…ƒ¿«»¿ƒ¿»≈
‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡ÓÈ˜ ÈËÂÏ ÏÎk¿…¿»≈¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»

:ÔÈ„‰»≈

mixehd lra

)(fi.äøt"l`xUi xxq dxxq dxtM" ,fnx .'dxR' DiA ixw ,e"ie xqg(fh ,c rWFd).gi dxez Ÿ¤¨¥¨§¥¥¨¨¤¤§¨¨Ÿ¥¨¨©¦§¨¥¥©

)(k.äòøì 'ä Bìécáäå:`IxhnibAmraxi df dPd.`k dxez §¦§¦§¨¨§¦©§¦¨¦¥¤¨¨§¨



miavpנ zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k iriax meil inei xeriy

(æë)óö÷áe äîçáe óàa íúîãà ìòî ýåýé íLziå©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬§¥−̈§¤´¤
Liå ìBãbì:äfä íBik úøçà õøà-ìà íë ¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«

i"yx£'‰ ÌLziÂ∑:וכן 'וטלטלנּון', יב)ּכתרּגּומֹו: אדמתם (ירמיה מעל נֹותׁשם .""הנני «ƒ¿≈ְ ַ ְ ְ ַ ְ ְ ִ ְ ֵ ִ ְ ִ ְ ָ ֵ ַ ַ ְ ָ ָ 

(çë)eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸
ñ :úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì íìBò-ãò©Ÿ½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰∑ּבידינּו מה ּתאמרּו: ואם «ƒ¿»…«¡…≈ְ ִ ְֹ ַ ְ ָ ֵ 
הּיחיד, הרהּורי על הרּבים את מעניׁש אּתה  ִ ָ ַ ֵ ְ ִ ַ ִ ַ ָ ֶ ִ ֲ ַ ָ ַ ֲ ַלעׂשֹות,
"וראּו ואחר־ּכ וגֹו'", איׁש ּבכם יׁש "ּפן  ָ ְ ָ ַ ַ ְ ְ ִ ֶ ָ ֵ ֶ ַ ֱ ֶ ֶׁשּנאמר:
יֹודע  אדם אין והלא ההיא", הארץ מּכֹות  ַ ֵ ָ ָ ֵֹ ֲ ַ ִ ַ ֶ ָ ָ ַ ֶאת

אני אין חברֹו? ׁשל על מטמֹונֹותיו אתכם מעניׁש ַ ְ ָ ֶ ֲ ֵ ֵ ֲ ִ ַ ֲ ִ ֶ ְ ֶ ַ 
יחיד, מאֹותֹו יּפרע והּוא אלהינּו, לה' ׁשהן  ִ ָ ֵ ַ ָ ִ ְ ֵֹ ֱ ַ ֵ ֶ ָ ְ ִ ַהּנסּתרֹות,

ואם  מּקרּבנּו, הרע לבער ּולבנינּו, לנּו הּנגלֹות  ִ ְ ֵ ְ ִ ִ ַ ָ ֵ ַ ְ ֵ ָ ְ ָ ְ ִ ַ ָ ֲאבל
הרּבים. (את) יענׁשּו ּבהם, ּדין נעׂשה מג)לא (סנהדרין ַֹ ֲ ֶ ִ ָ ֶ ֵ ָ ְ ֶ ָ ַ ִ 

לא  הּנגלֹות על ׁשאף לדרׁש ּולבנינּו", "לנּו על ֹ ְ ִ ַ ַ ַ ֶֹ ְ ִ ֵ ָ ְ ָ ַ ָנקּוד
מּׁשּקּבלּו הּירּדן את ׁשעברּו עד הרּבים את  ְ ִ ֶ ִ ֵ ְ ַ ַ ֶ ְ ָ ֶ ַ ִ ַ ָ ֶ ַ ָענׁש
ונעׂשּו עיבל, ּובהר ּגרּזים ּבהר הּׁשבּועה את  ֲ ַ ְ ָ ֵ ַ ְ ִ ִ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ֶ ֶ ֵ ֲעליהם

לזה  זה .ערבים ֲ ֵ ִ ֶ ָ ֶ 

ß lel` d"k iriax mei ß

ì(à)éìò eàáé-éë äéäåälàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ

éäìà ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìàE ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:änL̈«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 118 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zilrp daEWzl dnCwd ± dkxAd©§¨¨©§¨¨¦§¨©£¥

וׁשבּת גו' והּקללה הּברכה גו' עלי כי־יבאּו ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָֹֽוהיה
:ּובכל־נפׁש ּבכל־לבב גו' אלהי א־ב)עד־יהֹוה (ל, ְְְְְְֱֶֶַַָָָָֹֽֽ

ּבׁשלמא  . . לׁשאל "יׁש הקׁשה: הּתֹורה על ּכהן' ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹּב'ׂשפתי
ּבאה  קללה ּכׁשּיראה לּבֹו אל יׁשיב קללה, עליו יבֹוא ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָָָאם

לּבֹו" אל יׁשיב אי ּברכה יראה אם אבל הקשה עליו, (וכן ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָ
הקדוש) החיים' .ב'אור

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
מעֹורר  מ"הּקללה", הּצער ּדהרּגׁש מׁשמע הּכתּובים ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמהמׁש
לּבֹו לפנימּיּות החֹודרת נעלית ּבתׁשּובה לׁשּוב החֹוטא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאת
ׁשּלעֹורר  ּבפׁשטּות ּומּובן ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל – ְְְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָונפׁשֹו

ּבאפן  להיֹות הּצער רגׁש ּגם צרי – ּכזֹו נעלית ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתׁשּובה
הרגיל. מּכפי יֹותר ְְִִִִֵַַָָהּמכאיב

הּברכה, אחרי ּדוקא מּגיעה הּקללה מּדּוע מּובן ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּדבר  ׁשּקדמֹו אחרי מּגיע מצער ׁשּכׁשּדבר האדם מּטבע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכי
קדמֹו לא מאּלּו יֹותר הרּבה ּומכאיב מצער זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹטֹוב,
הרי  עני, ונעׂשה הּגלּגל עליו ׁשּנתהּפ עׁשיר ּוכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּטֹוב.

חּייו.צע  ּכל עני ׁשהיה מּמי ּכּמה ּפי ּגדֹול רֹו ֲִִִִֶַַַָָָָָָָ
"הּברכה", אחרי מּגיעה "הּקללה" ּכאׁשר ּדוקא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָועל־ּפי־זה
לבב "ּבכל – נעלית לתׁשּובה האדם את לעֹורר ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹּבכחּה

."נפׁש ְְֶַָּובכל

ÓÁ·e‰כז  Ê‚¯a ÔB‰Ú¯‡ ÏÚÓ ÈÈ ÔeplËÏËÂ¿«¿¿ƒ¿»≈««¿¬ƒ¿«∆¡»
‡ÓBÈk È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÔepÏ‚‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙·eƒ¿¿«¿«¿ƒ¿«¿»»√ƒ¿»

:ÔÈ„‰»≈

Ï‡כח  ÔÈÏbÓ„e ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô¯nhÓc¿ƒ«¿»√»¿»¡»»»¿ƒ»¿»»»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ÌÏÚ „Ú ‡·ÏÂ¿ƒ¿»»«√»¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

‰‡ÔÈlא  ‡iÓb˙t Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬»»ƒ¿»«»»ƒ≈
CaÏÏ ·e˙˙e CÓ„˜ ˙È·‰È Èc ÔÈËÂÏe ÔÎ¯aƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ√»»¿¿ƒ»
:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ CÏ‚‡ Èc ‡iÓÓÚ ÏÎa¿»«¿«»ƒ«¿»¿»¡»»¿«»

mixehd lra
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ני miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k iriax meil inei xeriy

(á)éäìà ýåýé-ãò záLåìëk Bì÷á zòîLå E §©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ
éðáe äzà íBiä Eeöî éëðà-øLàEááì-ìëa E £¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®©¨´¨¤½§¨§¨§−

:ELôð-ìëáe§¨©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 45 'nr e jxk zegiy ihewl t"r)

?diptl didW oFr xFwrl daEWY dlFki Ki ¥̀§¨§¨©£¨¤¨¨§¨¤¨

ּבּגמרא איתא הּתׁשּובה, ּפעּולת ובפרש"י אֹודֹות ב פו, (יֹומא ְְְִַַַָָָָָ

לֹושם) נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות ּפֹועלת מאהבה ּתׁשּובה ְְֲֲֲֵֶֶֶֶַַָָאׁשר
יכֹולה  זֹו ּתׁשּובה ּכלֹומר, מּתחילתֹו". עֹונֹו ו"נעקר ְְְְְְֱֲִִִֶַָָָָֻּכזכּיֹות",

ּגם לא למפרע לפעֹול ּכאילּו ונחׁשב לגמרי, העֹון ׁשּנעקר - ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מעֹולם. ֵָָָהיה

מּוכרחת  'סיּבה' אׁשר ּבעֹולם, הּוא ּכלל ּתמּוּה: ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָולכאֹורה
(הּתֹוצאה) ל'מסֹובב' קדּומה ּכיצד להיֹות ואם־ּכן מּמּנה. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

העבירה  רֹוע את לעקֹור סיּבה ּתהּוה ׁשהּתׁשּובה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּי
זמן  מׁש ּבאה ׁשהיא מאחר (ה'מסֹובב'), ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"מּתחלתֹו"

ְֲֶַָלאחריה?
לבאר: ְְְִֵֶָונראה

- לּה ׁשּקדם ּדבר על לפעֹול יכֹולה אינּה ׁשּפעּולה זה, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכלל
ּבּזמן  היה ׁשּלא חדׁש, ּדבר לפעֹול רֹוצים ּכאׁשר רק ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּוא

מ  ּכאׁשר אבל ּׁשהיה הּקֹודם. מה ׁשל וגילּוי ּבברּור רק דּוּבר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
זמן  על לברר יכֹולה מאּוחרת ּפעּולה ׁשּגם מּובן מאז, ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכבר

ֵַהּקֹודם.
ּופנימּיּות  מהּותֹו מּצד יׂשראל איׁש ּכל ּבּנידֹון־ּדידן: הּוא ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָוכן
מציאּותֹו החטא, ׁשּבזמן אּלא ּוקדּוׁשה, טֹוב הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנׁשמתֹו,
ּׁשּיכֹולה  מה מּובן ׁשּכן, וכיון ּבהעלם; היא (הּטֹובה) ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהאמיּתית
צריכה  ׁשאינּה ּכיון - למפרע לפעֹול (מאהבה) ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּתׁשּובה
את  ּולגּלֹות לברר רק אּלא הּקֹודם, ּבּזמן חדׁש ּדבר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלפעֹול
החטא). (ּבׁשעת לכן קֹודם ּגם ּבּיהּודי ׁשהיּו והּקדּוׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּטֹוב

(â)éäìà ýåýé áLåáLå Eîçøå EúeáL-úà E §¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈
éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénòä-ìkî Eöa÷åE §¦¤§Æ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:änL̈«¨
i"yx£E˙e·LŒ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·LÂ∑:לכּתב לֹו היה ¿»¡…∆∆¿¿ָ ָ ִ ְ ֹ

ּכביכל  מּכאן, למדּו רּבֹותינּו ."ׁשבּות את ֹ ָ ְ ִ ָ ִ ְ ָ ֵ ַ ְ ְ ֶ ִ ֵ ְ"והׁשיב
ּגלּותם, ּבצרת יׂשראל עם ׁשרּויה  ָ ָ ַ ָ ְ ֵ ָ ְ ִ ִ ָ ְ ָ ִ ְ ַ ֶׁשהּׁשכינה
עּמהם. יׁשּוב ׁשהּוא לעצמֹו, ּגאּלה הכּתיב  ֶ ָ ִ ָ ֶ ְ ַ ְ ָ ֻ ְ ִ ְ ִ ִ ָ ְ ִ ֶ ְּוכׁשּנגאלין
ּובקׁשי, ּגלּיֹות קּבּוץ יֹום ׁשּגדֹול לפרׁש, יׁש  ִֹ ְ ֻ ָ ִ ָ ֶ ֵ ָ ְ ֵ ְועֹוד

איׁש מּמׁש ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו הּוא  ִ ָ ַ ָ ָ ְ ֵ ְ ִ ִ ָ ְ ַ ִ ְּכאּלּו
ׁשּנאמר: ּכענין מּמקֹומֹו, כז)איׁש ּתלּקטּו(ישעיה "ואּתם ִ ִ ְ ָ ִ ְ ָ ֶ ֶ ֱ ַ ְ ַ ֶ ְ ֻ ְ 

האּמֹות  ׁשאר ּבגלּיֹות ואף יׂשראל", ּבני אחד  ֻ ָ ָ ְ ֻ ָ ְ ַ ְ ֵ ָ ְ ִ ֵ ְ ָ ֶ ַ ַ ְלאחד
ּכן: כט)מצינּו מצרים (יחזקאל ׁשבּות את .""וׁשבּתי ָ ִ ֵ ְ ַ ְ ִ ֶ ְ ִ ְ ַ ִ 

(ã)Eöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦¦À̈§©¤§Æ
éäìà ýåýé:Eçwé íMîe E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«

(ä)éäìà ýåýé EàéáäåEeLøé-øLà õøàä-ìà ¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬
éúáàéúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå E:E £Ÿ¤−¦«¦§¨®§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«

(å)éäìà ýåýé ìîeEòøæ ááì-úàå Eááì-úà E ¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§¨«§−§¤§©´©§¤®
éäìà ýåýé-úà äáäàìELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−

éiç ïòîì:E §©¬©©¤«

Ïa˜˙eב  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e¿¿««¿»«¿»¡»»¿««
z‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc ÏÎk d¯ÓÈÓÏ¿≈¿≈¿…ƒ¬»¿«¿»»≈«¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa CÈ·e¿»¿»ƒ»¿»«¿»

CÏÚג  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ‚ È·L ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ·e˙ÈÂƒ¿»¡»»»»≈«¿»»ƒ««¬»
ÈÈ Cp¯c·È Èc ‡iÓÓÚ ÏkÓ CpLÎÈÂ ·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ»«¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿»

:Ôn˙Ï C‰Ï‡¡»»¿«»

ÔnzÓד  ‡iÓL ÈÙÈÒa C˙ÂÏ‚ È‰È Ì‡ƒ¿≈«¿»»ƒ¿»≈¿«»ƒ«»
:Cp·¯˜È ÔÓzÓe C‰Ï‡ ÈÈ CpLÎÈƒ¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ«»¿»¿ƒ»

‡·‰˙Cה  e˙È¯Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈÂ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒƒ¬»»»
:C˙‰·‡Ó CpbÒÈÂ CÏ ·ËBÈÂ d˙¯˙Â¿≈¿«¿∆»¿«¿ƒ»≈¬»»»

ÈÂ˙ו  CaÏ ˙eLÙË ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»¡»»»«¿ƒ»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ CÈ·„ ‡aÏ ˙eLÙË«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»¡»»

:CÈiÁ ÏÈ„a CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»¿ƒ«»

mixehd lra

ì)(e.ááì úàå Eááì úàiW`x ¤§¨§§¤§©¨¥
:zFaiYlEl`.miMWdl Ebdp Kkl ¥¡§¨¨£§©§¦

lEl` Wcg W`xn zFgilq lNRzdlE§¦§©¥§¦¥ŸŸ¤¡

zF`xl iYpn`d `lEl" oke .Kli`e§¥¨§¥¥¤¡©§¦¦§
"'d aEhA(bi ,fk miNdY),`lElzFIzF` §§¦¦¥¦

lEl`.'d cbp izCxg Kli`e lEl`nW , ¡¤¥¡§¥¨¤§¨¦¤¤

.úàå Eááì úà:`IxhnibAzFnil df ¤§¨§§¤§¦©§¦¨¤¦
.giWOdf dxez ©¨¦©

miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k iriax meil inei xeriy

(æë)óö÷áe äîçáe óàa íúîãà ìòî ýåýé íLziå©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬§¥−̈§¤´¤
Liå ìBãbì:äfä íBik úøçà õøà-ìà íë ¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«

i"yx£'‰ ÌLziÂ∑:וכן 'וטלטלנּון', יב)ּכתרּגּומֹו: אדמתם (ירמיה מעל נֹותׁשם .""הנני «ƒ¿≈ְ ַ ְ ְ ַ ְ ְ ִ ְ ֵ ִ ְ ִ ְ ָ ֵ ַ ַ ְ ָ ָ 

(çë)eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸
ñ :úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì íìBò-ãò©Ÿ½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰∑ּבידינּו מה ּתאמרּו: ואם «ƒ¿»…«¡…≈ְ ִ ְֹ ַ ְ ָ ֵ 
הּיחיד, הרהּורי על הרּבים את מעניׁש אּתה  ִ ָ ַ ֵ ְ ִ ַ ִ ַ ָ ֶ ִ ֲ ַ ָ ַ ֲ ַלעׂשֹות,
"וראּו ואחר־ּכ וגֹו'", איׁש ּבכם יׁש "ּפן  ָ ְ ָ ַ ַ ְ ְ ִ ֶ ָ ֵ ֶ ַ ֱ ֶ ֶׁשּנאמר:
יֹודע  אדם אין והלא ההיא", הארץ מּכֹות  ַ ֵ ָ ָ ֵֹ ֲ ַ ִ ַ ֶ ָ ָ ַ ֶאת

אני אין חברֹו? ׁשל על מטמֹונֹותיו אתכם מעניׁש ַ ְ ָ ֶ ֲ ֵ ֵ ֲ ִ ַ ֲ ִ ֶ ְ ֶ ַ 
יחיד, מאֹותֹו יּפרע והּוא אלהינּו, לה' ׁשהן  ִ ָ ֵ ַ ָ ִ ְ ֵֹ ֱ ַ ֵ ֶ ָ ְ ִ ַהּנסּתרֹות,

ואם  מּקרּבנּו, הרע לבער ּולבנינּו, לנּו הּנגלֹות  ִ ְ ֵ ְ ִ ִ ַ ָ ֵ ַ ְ ֵ ָ ְ ָ ְ ִ ַ ָ ֲאבל
הרּבים. (את) יענׁשּו ּבהם, ּדין נעׂשה מג)לא (סנהדרין ַֹ ֲ ֶ ִ ָ ֶ ֵ ָ ְ ֶ ָ ַ ִ 

לא  הּנגלֹות על ׁשאף לדרׁש ּולבנינּו", "לנּו על ֹ ְ ִ ַ ַ ַ ֶֹ ְ ִ ֵ ָ ְ ָ ַ ָנקּוד
מּׁשּקּבלּו הּירּדן את ׁשעברּו עד הרּבים את  ְ ִ ֶ ִ ֵ ְ ַ ַ ֶ ְ ָ ֶ ַ ִ ַ ָ ֶ ַ ָענׁש
ונעׂשּו עיבל, ּובהר ּגרּזים ּבהר הּׁשבּועה את  ֲ ַ ְ ָ ֵ ַ ְ ִ ִ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ֶ ֶ ֵ ֲעליהם

לזה  זה .ערבים ֲ ֵ ִ ֶ ָ ֶ 

ß lel` d"k iriax mei ß

ì(à)éìò eàáé-éë äéäåälàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ

éäìà ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìàE ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:änL̈«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 118 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zilrp daEWzl dnCwd ± dkxAd©§¨¨©§¨¨¦§¨©£¥

וׁשבּת גו' והּקללה הּברכה גו' עלי כי־יבאּו ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָֹֽוהיה
:ּובכל־נפׁש ּבכל־לבב גו' אלהי א־ב)עד־יהֹוה (ל, ְְְְְְֱֶֶַַָָָָֹֽֽ

ּבׁשלמא  . . לׁשאל "יׁש הקׁשה: הּתֹורה על ּכהן' ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹּב'ׂשפתי
ּבאה  קללה ּכׁשּיראה לּבֹו אל יׁשיב קללה, עליו יבֹוא ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָָָאם

לּבֹו" אל יׁשיב אי ּברכה יראה אם אבל הקשה עליו, (וכן ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָ
הקדוש) החיים' .ב'אור

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
מעֹורר  מ"הּקללה", הּצער ּדהרּגׁש מׁשמע הּכתּובים ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמהמׁש
לּבֹו לפנימּיּות החֹודרת נעלית ּבתׁשּובה לׁשּוב החֹוטא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאת
ׁשּלעֹורר  ּבפׁשטּות ּומּובן ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל – ְְְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָונפׁשֹו

ּבאפן  להיֹות הּצער רגׁש ּגם צרי – ּכזֹו נעלית ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתׁשּובה
הרגיל. מּכפי יֹותר ְְִִִִֵַַָָהּמכאיב

הּברכה, אחרי ּדוקא מּגיעה הּקללה מּדּוע מּובן ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּדבר  ׁשּקדמֹו אחרי מּגיע מצער ׁשּכׁשּדבר האדם מּטבע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכי
קדמֹו לא מאּלּו יֹותר הרּבה ּומכאיב מצער זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹטֹוב,
הרי  עני, ונעׂשה הּגלּגל עליו ׁשּנתהּפ עׁשיר ּוכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּטֹוב.

חּייו.צע  ּכל עני ׁשהיה מּמי ּכּמה ּפי ּגדֹול רֹו ֲִִִִֶַַַָָָָָָָ
"הּברכה", אחרי מּגיעה "הּקללה" ּכאׁשר ּדוקא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָועל־ּפי־זה
לבב "ּבכל – נעלית לתׁשּובה האדם את לעֹורר ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹּבכחּה

."נפׁש ְְֶַָּובכל

ÓÁ·e‰כז  Ê‚¯a ÔB‰Ú¯‡ ÏÚÓ ÈÈ ÔeplËÏËÂ¿«¿¿ƒ¿»≈««¿¬ƒ¿«∆¡»
‡ÓBÈk È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÔepÏ‚‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙·eƒ¿¿«¿«¿ƒ¿«¿»»√ƒ¿»

:ÔÈ„‰»≈

Ï‡כח  ÔÈÏbÓ„e ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô¯nhÓc¿ƒ«¿»√»¿»¡»»»¿ƒ»¿»»»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ÌÏÚ „Ú ‡·ÏÂ¿ƒ¿»»«√»¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

‰‡ÔÈlא  ‡iÓb˙t Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬»»ƒ¿»«»»ƒ≈
CaÏÏ ·e˙˙e CÓ„˜ ˙È·‰È Èc ÔÈËÂÏe ÔÎ¯aƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ√»»¿¿ƒ»
:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ CÏ‚‡ Èc ‡iÓÓÚ ÏÎa¿»«¿«»ƒ«¿»¿»¡»»¿«»

mixehd lra

)(fk.óö÷áe äîçáe óàa`IxhnibA §©§¥¨§¤¤§¦©§¦¨
miraWzElB lW dpW miraW cbpM , ¦§¦§¤¤¦§¦¨¨¤¨
.laÄ¤

.íëìLiå,c"Ei xqge dlFcB c"nl ©©§¦¥¨¤§¨§¨¥
c"Eil z`fM dklWd oi`W xnFl©¤¥©§¨¨¨Ÿ§

.mihaXdgk dxez ©§¨¦
)(gk.íìBò ãò,"cr"AW o"ir lr cEwp ©¨¨©©¦¤§©

oiCd xnbp wxtA `zi`cM(a ,bn oixcdpq) ¦§¦¨§¤¤¦§©©¦©§¤§¦

ligzdW haWA '`n Eid mFi 'rW¤¨¥¦§¨¤¦§¦

ExarW oqipA c"Ei cr dxFYd x`al§¨¥©¨©§¦¨¤¨§
.Wpril EpipalE Epl oi`W oCxId©©§¥¤¥¨§¨¥¥¨¥

:øçà øác̈¨©¥
.laA zElB lW dpW 'rl fnx` dxez ¤¤§¨¨¤¨¨¤



miavpנב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr ck jxk zegiy ihewl)

לבב ואת לבב ו)את אלּול(ל, הטורים)ראׁשי־ּתבֹות (בעל ְְְְֱֵֵֶֶַָָ
הקּדמה  הּוא הּתׁשּובה, עבֹודת על ׁשּמֹורה זה, ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָראׁשי־ּתבֹות
אלּול. ּבתבת הּנרמזים חסדים ּוגמילּות עבֹודה לתֹורה, ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַָָָָויסֹוד

ל וׂשמּתי לידֹו האדם אּנה ּובעבֹודת מקלט, ערי ענין - ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָ
קֹולטין ּתֹורה ּדברי ּכי הּתֹורה, קו א)זהּו י, לדֹודי .(מכות אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ

לי ׁשאין ודֹודי אּלּו, ּבימינּו ּובפרט ּתפּלה. היא העבֹודה, קו - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
יׂשראל  את ּומחּבר ׁשּתֹופל ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב עבֹודה אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלנּו

ׁשּבּׁשמים. לאביֹוניםלאביהם ּומּתנֹות לרעהּו הּקו איׁש - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
חסדים ׁשל .ּגמילּות ְֲִִֶָ

ß lel` e"k iying mei ß

(æ)éäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìòéàðN-ìòå E:Eeôãø øLà E ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«

(ç)úéNòå ýåýé ìB÷a zòîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

(è)éäìà ýåýé EøéúBäåìëa E|éøôa Eãé äNòî §¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸
ðèáék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe E| ¦§§¹¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´

éìò NeNì ýåýé áeLé-ìò NN-øLàk áBèì E ¨´§Ÿ̈À¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈©
éúáà:E £Ÿ¤«

(é)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì Eåéúåöî øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ
áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ

éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

ß lel` f"k iyiy mei ß

(àé)íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦ µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àì«Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«

i"yx£EnÓ ‡Â‰ ˙‡ÏÙŒ‡Ï∑,מּמ היא מכּסה לא …ƒ¿≈ƒƒ¿ְֹ ֻ ָ ִ ִ ְ 
ׁשּנאמר: יז)ּכמֹו יתּכּסי',(לעיל 'ארי ותרגּומֹו יּפלא", "ּכי ְ ֶ ֶ ֱ ַ ִ ִ ָ ֵ ְ ַ ְ ֲ ֵ ִ ְ ַ ִ 

א) מכּסה (איכה ּבמטמֹונּיֹות, וּתרד ּפלאים",  ָ ֻ ְ ִ ְ ַ ְ ֵ ֵ ַ ִ ָ ְ ֵ ֵ ַ"וּתרד
ּבּטמּון  .חבּוׁשה ֲ ָ ַ ָ 

(áé)äîéîMä eðl-äìòé éî øîàì àåä íéîMá àì¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

i"yx£‡Â‰ ÌÈÓM· ‡Ï∑(נה ּוללמדּה(עירובין אחריה לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה .ׁשאּלּו …«»«ƒƒֶ ִ ָ ְ ָ ַ ָ ַ ִ ָ ִ ָ ָ ִ ַ ֲ ַ ֲ ֶ ָ ְ ָ ְ ָ 

ÏÚז  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»¡»»»»¿»«»»ƒ≈«
:CeÙ„¯ Èc C‡Ò ÏÚÂ C··„ ÈÏÚa«¬≈¿»»¿«»¿»ƒ¿»

È˙ח  „aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z z‡Â¿«¿¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈»
:ÔÈc ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

cÏÂa‡ט  C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¡»»¿…»≈¿»¿«¿»
CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»
‡Ók ·ËÏ CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»¿»¿»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ƒ¬ƒ«¬»»»

hÓÏ¯י  C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«
‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„¿«¿»»≈¬≈¿√»¿»¡»»

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

ÓBÈ‡יא  C„wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz È¯‡¬≈«¿∆¿»»»ƒ¬»¿«¿»»
:‡È‰ ‡˜ÈÁ¯ ‡ÏÂ CpÓ ‡È‰ ‡L¯ÙÓ ‡Ï ÔÈ„≈»«¿¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»ƒ

·iÓL‡יב  ‡Ï‡Ï ˜qÈ ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ »ƒ¿«»ƒ¿≈«»ƒ«»»
d˙È ‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡iÓLÏƒ¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»»«

:dp„aÚÂ¿«¿¿ƒ«

mixehd lra

)(g.áeLú äzàåDil KinqELxizFde, §©¨¨§¦¥§¦§
cIn dnilW daEWzA aEWY m`W¤¦¨¦§¨§¥¨¦©

.l`bp `dYh dxez §¥¦§¨

)(i.ìB÷a òîLú ék:`IxhnibAdf ¦¦§©§§¦©§¦¨¤
.minkg icinlY ixaC lFwA§¦§¥©§¦¥£¨¦

éäìà 'ä ìà áeLú ék.EDil KinqE ¦¨¤¡Ÿ¤§¦¥

.z`Gd devOd iM`id dlEwW ,xnFl ¦©¦§¨©Ÿ©§¨¦
zFvOd lM cbpM daEWYd©§¨§¤¤¨©¦§

.oNEM`i dxez ¨



נג miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr el jxk zegiy ihewl)

היא ּבּׁשמים יב)לא (ל, ִִַַָֹ
. . היא ּבּׁשמים לא ואמר רגליו על יהֹוׁשע רּבי ְְְִִִַַַַַַַַָָָָֹֻעמד

סיני מהר ּתֹורה נּתנה ב)ׁשּכבר נט, מציעא (בבא ְְִִֵֶַַָָָ
- הּגבּורה ממדת נׁשמֹותיהם ׁשּׁשרש ׁשּמאי, ׁשּבית ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹידּוע
מקּלים. - החסד ממדת ׁשּׁשרׁשם הּלל, ּובית ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחמירים,

הלכה  לפסק נּתן ואי היא, ּבּׁשמים לא ּתֹורה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹוקׁשה:
לא  הּלל ּובית ׁשּמאי ׁשּבית לֹומר, ויׁש הּנׁשמה? ׁשרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹלפי

מּצד אצלם ׁשהּונח ּבמה אּלא ׁשרׁשהסּתּפקּו הּנׁשמה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ל  ׁשהם ּכפי ּבׂשכלם, הענין ּבהבנת נׁשמההתיּגעּו ּבגּוף מּטה, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

הּדין. את ּפסקּו ואז -ְְִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 736 cenr c jxk `"nyz ycew zegiy)

`id minXA `l dxFY¨Ÿ©¨©¦¦

ויּקחה  הּׁשמימה יעלה־ּלנּו מי לאמר הוא בּׁשמים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֽלא
ונעׂשּנה: אתּה ויׁשמענּו ְְְֲִֵֶַַָָָֹּֽֽלנּו

לעלֹות  צרי היית ּבּׁשמים, היתה ׁשאּלּו – היא ּבּׁשמים ְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹלא
ּוללמדּה רש"י)אחריה ובפירוש יב. (ל, ְְֲֶַָָָ

אפׁשר  ּכיצד זה, רׁש"י ּפרּוׁש על להקׁשֹות אפׁשר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלכאֹורה
"על  ׁשהּמתנה ּבגיטין וכדאיתא ּוללמדּה"? אחריה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ"לעלֹות
ׁשאי־אפׁשר  "ּתנאי ּדזהּו ּבטל, ּתנאֹו לרקיע" ׁשּתעלי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמנת

ְְַלקּימֹו".
אחרת: ּבקּוׁשיא מתרצת זֹו אלימּתא ׁשּקּוׁשיא ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוהאמת
ל"ט  לארץ, ׁשּנכנסּו לּדֹור מׁשה אמרם אּלּו ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדלכאֹורה
ׁשהּתֹורה  יֹודעים ׁשּכּלם ּבוּדאי ואם־ּכן מּתן־ּתֹורה, אחר ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻׁשנה
ּבּׁשמים  ׁש"לא ּבזה קמׁשמע־לן ּומאי היא", ּבּׁשמים ְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ"לא

ִהיא"?
ׁשּבכתב  ּתֹורה ליׂשראל נּתנּו ּבמּתן־ּתֹורה ּפׁשּוט: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּתרּוץ
ּבארץ, נּתנה ּבוּדאי ׁשּבכתב ּתֹורה והּנה, ׁשּבעל־ּפה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותֹורה
ּתֹורה  ׁשל ׁשּפרּוׁשּה אּלא הּספר. על ּבדיֹו נכּתבה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדהא
מׁשה  ׁשל מּפיו ּיׂשראל ׁשמעּו ׁשּבעל־ּפה, ּתֹורה – ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּבכתב
סיני. הר על יֹום ארּבעים ּבהיֹותֹו הּגבּורה מּפי ׁשּקּבלּה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָרּבנּו
מיׁשהּו צרי לזמן ׁשּמּזמן לטעֹות מקֹום היה ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָּומּׁשּום־הכי
ליׂשראל, ּולהֹורידם ּתֹורה טעמי לׁשמע ּכדי הּׁשמימה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹלעלֹות
ויׁשמענּו לנּו ויּקחה הּׁשמימה לנּו יעלה "מי נאמר זה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָועל
ׁשּנּתנה  ּומאז היא", ּבּׁשמים ׁש"לא היא האמת א – ְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹותּה".
מאד" הּדבר אלי "קרֹוב מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת ליׂשראל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה

הּזה. ֶַָָּבעֹולם

(âé)eðì-øáòé éî øîàì àåä íiì øáòî-àìå§«Ÿ¥¥¬¤©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå íiä øáò-ìà¤¥³¤©¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

(ãé)éìà áBø÷-ékéôa ãàî øácä EEááìáe E ¦«¨¬¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−
ñ :BúNòì©«£«

i"yx£EÈÏ‡ ·B¯˜ŒÈk∑ לכם נּתנה ּובעל־ּפה הּתֹורה .ּבכתב ƒ»≈∆ַ ָ ִ ְ ָ ָ ֶ ִ ְ ָ ְ ַ ֶ 

ß lel` g"k ycew zay ß

(åè)éðôì ézúð äàøáBhä-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤©®
:òøä-úàå úånä-úàå§¤©−̈¤§¤¨¨«

i"yx£·Bh‰Œ˙‡Â ÌÈiÁ‰Œ˙‡∑ל הרי - רע ּתעׂשה ואם חּיים, ל הרי - טֹוב ּתעׂשה אם ּבזה: ּתלּוי זה ∆««ƒ¿∆«ֶ ָ ָ ֶ ִ ַ ֲ ֶ ֲ ֵ ְ ַ ִ ְ ִ ַ ֲ ֶ ַ ֲ ֵ ְ 
היא והֹול מפרׁש והּכתּוב .הּמות, ַ ָ ֶ ְ ַ ָ ְ ָ ֵ ְ ֵ ֵ ַ 

ÚÈ·¯יג  ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ‡nÈÏ ‡¯·ÚÓ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒ¿≈«»≈ƒ«
‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡nÈ„ ‡¯·ÚÏ ‡Ï»»¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»

:dp„aÚÂ d˙È»«¿«¿¿ƒ«

CÓeÙaיד  ‡„ÁÏ ‡Ób˙t CÏ ·È¯˜ È¯‡¬≈»ƒ»ƒ¿»»«¬»¿»
:d„aÚÓÏ CaÏ·e¿ƒ»¿∆¿¿≈

ÈÂ˙טו  ÈiÁ ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÓ„˜ ˙È·‰È„ ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»»»≈»«≈¿»
:‡LÈa ˙ÈÂ ‡˙BÓ ˙ÈÂ ‡˙·Ë«¿»¿»»¿»ƒ»

mixehd lra

)(ai.äîéîMä eðl äìòé éîiW`x ¦©£¤¨©¨©§¨¨¥
zFaiYdlinzFaiY itFqe ,d"edi. ¥¦¨§¥¥

lv` minXd zFlrl lFki Fpi`W ,xnFl©¤¥¨©£©¨©¦¥¤
KNdzd" oke .lFOp `dIW `l m` 'd¦Ÿ¤§¥¦§¥¦§©¥

"minz dide iptl(` ,fi ziW`xA)xn`PW §¨©¤§¥¨¦§¥¦¤¤¡©

.dliOd lrbi dxez ©©¦¨
)(ciéôa.BúNòì Eááìáe E- "LitA" §¦¦§¨§©£Ÿ§¦

i`vnl md miIg iM""md(ak ,c ilWn). ¦©¦¥§Ÿ§¥¤¦§¥

`zYrnWC `xb` - "LaalaE"¦§¨§©§¨¦§©§§¨

.`xaqeh dxez §¨¨
)(eh.áBhä úàå íéiçä úà¤©©¦§¤©

:`IxhnibA,zF`vFYzF`vFY EPOn iM" §¦©§¦¨¨¦¦¤§
"miIg(bk ,c ilWn).fh dxez ©¦¦§¥

miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr ck jxk zegiy ihewl)

לבב ואת לבב ו)את אלּול(ל, הטורים)ראׁשי־ּתבֹות (בעל ְְְְֱֵֵֶֶַָָ
הקּדמה  הּוא הּתׁשּובה, עבֹודת על ׁשּמֹורה זה, ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָראׁשי־ּתבֹות
אלּול. ּבתבת הּנרמזים חסדים ּוגמילּות עבֹודה לתֹורה, ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַָָָָויסֹוד

ל וׂשמּתי לידֹו האדם אּנה ּובעבֹודת מקלט, ערי ענין - ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָ
קֹולטין ּתֹורה ּדברי ּכי הּתֹורה, קו א)זהּו י, לדֹודי .(מכות אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ

לי ׁשאין ודֹודי אּלּו, ּבימינּו ּובפרט ּתפּלה. היא העבֹודה, קו - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
יׂשראל  את ּומחּבר ׁשּתֹופל ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב עבֹודה אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלנּו

ׁשּבּׁשמים. לאביֹוניםלאביהם ּומּתנֹות לרעהּו הּקו איׁש - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
חסדים ׁשל .ּגמילּות ְֲִִֶָ

ß lel` e"k iying mei ß

(æ)éäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìòéàðN-ìòå E:Eeôãø øLà E ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«

(ç)úéNòå ýåýé ìB÷a zòîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

(è)éäìà ýåýé EøéúBäåìëa E|éøôa Eãé äNòî §¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸
ðèáék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe E| ¦§§¹¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´

éìò NeNì ýåýé áeLé-ìò NN-øLàk áBèì E ¨´§Ÿ̈À¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈©
éúáà:E £Ÿ¤«

(é)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì Eåéúåöî øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ
áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ

éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

ß lel` f"k iyiy mei ß

(àé)íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦ µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àì«Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«

i"yx£EnÓ ‡Â‰ ˙‡ÏÙŒ‡Ï∑,מּמ היא מכּסה לא …ƒ¿≈ƒƒ¿ְֹ ֻ ָ ִ ִ ְ 
ׁשּנאמר: יז)ּכמֹו יתּכּסי',(לעיל 'ארי ותרגּומֹו יּפלא", "ּכי ְ ֶ ֶ ֱ ַ ִ ִ ָ ֵ ְ ַ ְ ֲ ֵ ִ ְ ַ ִ 

א) מכּסה (איכה ּבמטמֹונּיֹות, וּתרד ּפלאים",  ָ ֻ ְ ִ ְ ַ ְ ֵ ֵ ַ ִ ָ ְ ֵ ֵ ַ"וּתרד
ּבּטמּון  .חבּוׁשה ֲ ָ ַ ָ 

(áé)äîéîMä eðl-äìòé éî øîàì àåä íéîMá àì¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

i"yx£‡Â‰ ÌÈÓM· ‡Ï∑(נה ּוללמדּה(עירובין אחריה לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה .ׁשאּלּו …«»«ƒƒֶ ִ ָ ְ ָ ַ ָ ַ ִ ָ ִ ָ ָ ִ ַ ֲ ַ ֲ ֶ ָ ְ ָ ְ ָ 

ÏÚז  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»¡»»»»¿»«»»ƒ≈«
:CeÙ„¯ Èc C‡Ò ÏÚÂ C··„ ÈÏÚa«¬≈¿»»¿«»¿»ƒ¿»

È˙ח  „aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z z‡Â¿«¿¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈»
:ÔÈc ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

cÏÂa‡ט  C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¡»»¿…»≈¿»¿«¿»
CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»
‡Ók ·ËÏ CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»¿»¿»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ƒ¬ƒ«¬»»»

hÓÏ¯י  C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«
‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„¿«¿»»≈¬≈¿√»¿»¡»»

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

ÓBÈ‡יא  C„wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz È¯‡¬≈«¿∆¿»»»ƒ¬»¿«¿»»
:‡È‰ ‡˜ÈÁ¯ ‡ÏÂ CpÓ ‡È‰ ‡L¯ÙÓ ‡Ï ÔÈ„≈»«¿¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»ƒ

·iÓL‡יב  ‡Ï‡Ï ˜qÈ ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ »ƒ¿«»ƒ¿≈«»ƒ«»»
d˙È ‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡iÓLÏƒ¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»»«

:dp„aÚÂ¿«¿¿ƒ«

mixehd lra

)(g.áeLú äzàåDil KinqELxizFde, §©¨¨§¦¥§¦§
cIn dnilW daEWzA aEWY m`W¤¦¨¦§¨§¥¨¦©

.l`bp `dYh dxez §¥¦§¨

)(i.ìB÷a òîLú ék:`IxhnibAdf ¦¦§©§§¦©§¦¨¤
.minkg icinlY ixaC lFwA§¦§¥©§¦¥£¨¦

éäìà 'ä ìà áeLú ék.EDil KinqE ¦¨¤¡Ÿ¤§¦¥

.z`Gd devOd iM`id dlEwW ,xnFl ¦©¦§¨©Ÿ©§¨¦
zFvOd lM cbpM daEWYd©§¨§¤¤¨©¦§

.oNEM`i dxez ¨



miavpנד zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(eh jxk glyie zyxt zegiy ihewl)

נתּתי  "ראה נאמר ּומצֹות, ּתֹורה קּיּום על הּכלליֹות ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבאזהרֹות
לכאֹורה, ּבחּיים". ּובחרּת הּטֹוב... ואת החּיים את הּיֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָלפני
"חּיים  היא והמצֹות הּתֹורה ׁשּדר ׂשכלֹו ּבעיני האדם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ"רֹואה"

צר יׁש מה ּולׁשם ּבחּיים?להזהירֹווטֹוב", ׁשּיבחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַֹ
ּובמצֹות  ּבּתֹורה האדם ּבחירת אם הּוא: לכ ההסּבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאּלא,
הּוא  והּטֹוב, החּיים ׁשהם הׂשכלית הבנתֹו על רק ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּתתּבסס

עדין יהא העבד עֹובד לא ּכעבֹודת היא ה' עבֹודת ּכי ה'. ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
מה ּכל עליו ׁשהעבד לאדֹונֹו: ׁשהּטיל העל מּפני הּוא עֹוׂשה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּובמצֹות  ּבּתֹורה האדם ּבחירת להתּבּסס צריכה ולכן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָאדֹונֹו.
ּבחּיים".צּוּוי על "ּובחרּת הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְִִַַַַַָָָָ

וגם  - נתּתי..." "ראה ואֹומר הּפסּוק מקּדים כן לפני ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָא
"ּובחרּת ּבפסּוק מדּגׁש "ּובחרּת" ּכי ּבחּיים ּבצּוּוי - " ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֻ

ּכל  אל יחּדרּו והמצֹות ׁשהּתֹורה רֹוצה, ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָהקדֹוׁש־ּברּו־הּוא
להבין  הׂשכל ּגם צרי ּולפיכ וכחֹותיו, האדם ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמציאּותֹו

והּטֹוב. החּיים הם והמצֹות ׁשהּתֹורה ְְְְִִֵֶַַַַַָָולחּוׁש

(æè)ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³
éäìàìå åéëøãa úëìì Eåéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤̧Æ¨¤´¤¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈

éäìà ýåýé Eëøáe úéáøå úééçå åéètLîeE ¦§¨¨®§¨¦´¨§¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:dzLøì änL-àá äzà-øLà õøàä¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

i"yx£‰·‰‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡∑ ּתלּוי ּובֹו הּטֹוב, È·¯Â˙.הרי ˙ÈÈÁÂ∑ החּיים .הרי ¬∆»…ƒ¿«¿«¿«¬»ֲ ֵ ַ ָ ¿»ƒ»¿»ƒ»ֲ ֵ ַ ַ ִ 

(æé)úéåçzLäå zçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨
:ízãáòå íéøçà íéäìàì¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«

i"yx£E··Ï ‰ÙÈŒÌ‡Â∑ הרע .הרי ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲ ֵ ָ ַ 

(çé)ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³
ãàä-ìò íéîéàBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äî ¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änL̈−¨§¦§¨«
i"yx£Ôe„·‡z „·‡ Èk∑ הּמות .הרי ƒ»……≈ֲ ֵ ַ ָ ֶ 

(èé)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãòä©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼
éðôì ézúð úånäå íéiçäzøçáe äììwäå äëøaä E ©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ

:Eòøæå äzà äéçz ïòîì íéiça©«©¦½§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«
i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ ÌBi‰ ÌÎ· È˙„Ú‰∑ «ƒ…ƒ»∆«∆«»«ƒ¿∆»»∆

הרעה, אתכם ּתקרה וכאׁשר לעֹולם, קּימים  ָ ָ ָ ֶ ְ ֶ ֶ ְ ִ ֶ ֲ ַ ְ ָ ְ ִ ָ ַ ֵ ֶׁשהם
זאת. ּבכל ּבכם התריתי ׁשאני עדים האזינו)יהיּו (ספרי ִ ְ ֵ ִ ֶ ֲ ִ ִ ְ ֵ ִ ָ ֶ ְ ָ ֹ

אמר  וגֹו'", את־הּׁשמים הּיֹום בכם "העדתי אחר:  ַ ָ ְ ִ ַ ָ ַ ֶ ַ ֶ ָ ִֹ ִ ַ ֵ ַ ָ ָּדבר
ּבּׁשמים  הסּתּכלּו ליׂשראל: הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  ִ ַ ָ ַ ְ ַ ְ ִ ֵ ָ ְ ִ ְ ָ ָ ַ ֶ ָלהם

ׁשּמא  מּדתם?! את ׁשּנּו ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש  ָ ֶ ָ ָ ִ ֶ ִ ָ ֶ ֶ ְ ֶ ֵ ַ ְ ִ ָ ָ ֶׁשּבראתי
העֹולם?! לכל והאיר הּמזרח מן חּמה ּגלּגל עלה  ָ ָ ָ ְ ִ ֵ ְ ָ ְ ִ ַ ִ ָ ַ ַ ְ ַ ָ ָֹלא

ׁשּנאמר: א)ּכענין הּׁשמׁש".(קהלת ּובא הּׁשמׁש "וזרח ְ ִ ְ ָ ֶ ֶ ֱ ַ ְ ָ ַ ַ ֶ ֶ ָ ַ ֶ ֶ 
ׁשּנתה  ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבארץ  ָ ְ ִ ָ ֶ ֶ ְ ֶ ֵ ַ ְ ִ ָ ָ ֶ ֶ ָ ָ ְ ַ ְ ִהסּתּכלּו
צּמחה, ולא אֹותּה זרעּתם ׁשּמא  ָ ְ ִֹ ְ ָ ֶ ְ ַ ְ ָ ֶ ָ ָ ִמּדתּה?!

ÈÈטז  ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
ÈbÒ˙Â ÈÁÈ˙Â È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿ƒ¿≈
Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡a C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

ebÒ˙Â„יז  ÈÚË˙Â Ïa˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ÈÙÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿«≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿
:ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

Ôe„·Èzיח  „·ÈÓ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ È˙ÈeÁ«≈ƒ¿»≈¬≈≈«≈¿
˙È ¯·Ú z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙ ‡Ï»¿ƒ««¿»ƒ«¿»≈»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÚÓÏ ‡c¯È«¿¿»¿≈«¿«»¿≈¿«

ÈÂ˙יט  ‡iÓL ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
ÔÎ¯a CÓ„˜ ˙È·‰È ‡˙BÓe ÈiÁ ‡Ú¯‡«¿»«≈»¿»ƒ√»»ƒ¿»
z‡ ÈÁÈ˙c ÏÈ„a ÈiÁa ÈÚ¯z˙Â ÔÈËÂÏe¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ¿≈≈«¿

:CÈ·e¿»

mixehd lra

)(fhéäìà 'ä Eëøáe.E.dxFqOA 'a ¥©§¡Ÿ¤©§¨
iAbe ,"Lidl` 'd LkxaE ziaxe ziige"§¨¦¨§¨¦¨¥©§¡Ÿ¤§©¥

ixar car(gi ,eh mixaC)Lpira dWwi `l" ¤¤¦§¦§¨¦Ÿ¦§¤§¥¤
Exn`W Edfe ."Lidl` 'd LkxaE 'ebe¥©§¡Ÿ¤§¤¤¨§

uEgA bdFp ixar car oi`W l"fg£©¤¥¤¤¦§¦¥§
'ebe LkxaE" aizkC `kdM ,ux`l̈¨¤§¨¨¦§¦¥©§
iOp mzd ,"dOW `a dY` xW` ux`Ä¨¤£¤©¨¨¨¨¨¨©¦
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נה miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k ycew zayl inei xeriy
אּלּו ּומה ׂשעֹורים?! והעלתה חּטים זרעּתם ׁשּמא  ֵ ָ ִ ְ ָ ְ ֶ ֶ ְ ִ ִ ֶ ְ ַ ְ ָ ֶאֹו
מקּבלין  אין זֹוכין אם להפסד, ולא לׂשכר לא  ִ ְ ַ ְ ֵ ִ ִ ֵ ְ ֶ ְֹ ְ ָ ָ ְֹ ֲ ַ ֶׁשּנעׂשּו
את  ׁשּנּו לא ּפרענּות, מקּבלין אין חֹוטאין ואם  ֶ ִֹ ָ ְ ֻ ִ ְ ַ ְ ֵ ִ ְ ִ ְ ָ ָׂשכר,
ואם  ׂשכר, ּתקּבלּו זכיתם, ׁשאם אּתם –  ִ ְ ָ ָ ְ ַ ְ ֶ ִ ְ ִ ֶ ֶ ַ ָ ָ ִמּדתם
על־אחת־ּכּמה־וכּמה! ּפרענּות, ּתקּבלּו .חטאתם, ֲ ָ ֶ ְ ַ ְ ֻ ְ ָ ַ ַ ַ ַ ָ ְ ַ ָ 

ÌÈiÁa z¯Á·e∑ ּבחלק ׁשּתבחרּו לכם מֹורה אני »«¿»««ƒֲ ִ ֶ ָ ֶ ֶ ִ ְ ֲ ְ ֵ ֶ 

יפה  חלק ל 'ּבחר לבנֹו: האֹומר ּכאדם  ֶ ָ ֶ ֵ ְ ַ ְ ְ ִ ֵ ָ ָ ָ ְ ִ ַ ַהחּיים,
'את  לֹו: ואֹומר הּיפה, חלק על ּומעמידֹו  ֶ ֵ ְ ֶ ָ ַ ֶ ֵ ַ ִ ֲ ַ ִ ָ ֲ ַ ְּבנחלתי',

נאמר: זה ועל .'ל ּברר טז)זה חלקי (תהלים מנת "ה' ֶ ְ ְֹ ְ ַ ֶ ֶ ֱ ַ ְ ָ ֶ ְ ִ 
הּטֹוב  ּגֹורל על ידי הּנחּת ּגֹורלי", ּתֹומי אּתה  ַ ָ ַ ִ ָ ָ ְ ַ ִ ִ ָ ִ ָ ַ ִ ְוכֹוסי,

'ל קח זה 'את .לֹומר: ַ ֶ ֶ ַ ְ 

(ë)éäìà ýåýé-úà äáäàìì E-ä÷áãìe Bì÷a òîL §©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨
éiç àeä ék Báéîé Cøàå Eì Eäîãàä-ìò úáL ®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈

éúáàì ýåýé òaLð øLàá÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E £¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ
:íäì úúì̈¥¬¨¤«

סימן. לבב"ו פסוקים, נצבים מ' פרשת חסלת

d¯ÓÈÓÏכ  ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»¿«»»¿≈¿≈
CÈiÁ ‡e‰ È¯‡ dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe¿ƒ¿»»»¿««¿≈¬≈«»
ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ·zÓÏ CÈÓBÈ ˙eÎ¯B‡Â¿»»¿ƒ«««¿»ƒ«ƒ¿»
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿
Ù Ù Ù

å øåáéöì äøèôääú"åîùìäìø ¯ áìø íéãåîò ïî÷ì

miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(eh jxk glyie zyxt zegiy ihewl)

נתּתי  "ראה נאמר ּומצֹות, ּתֹורה קּיּום על הּכלליֹות ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבאזהרֹות
לכאֹורה, ּבחּיים". ּובחרּת הּטֹוב... ואת החּיים את הּיֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָלפני
"חּיים  היא והמצֹות הּתֹורה ׁשּדר ׂשכלֹו ּבעיני האדם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ"רֹואה"

צר יׁש מה ּולׁשם ּבחּיים?להזהירֹווטֹוב", ׁשּיבחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַֹ
ּובמצֹות  ּבּתֹורה האדם ּבחירת אם הּוא: לכ ההסּבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאּלא,
הּוא  והּטֹוב, החּיים ׁשהם הׂשכלית הבנתֹו על רק ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּתתּבסס

עדין יהא העבד עֹובד לא ּכעבֹודת היא ה' עבֹודת ּכי ה'. ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
מה ּכל עליו ׁשהעבד לאדֹונֹו: ׁשהּטיל העל מּפני הּוא עֹוׂשה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּובמצֹות  ּבּתֹורה האדם ּבחירת להתּבּסס צריכה ולכן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָאדֹונֹו.
ּבחּיים".צּוּוי על "ּובחרּת הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְִִַַַַַָָָָ

וגם  - נתּתי..." "ראה ואֹומר הּפסּוק מקּדים כן לפני ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָא
"ּובחרּת ּבפסּוק מדּגׁש "ּובחרּת" ּכי ּבחּיים ּבצּוּוי - " ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֻ

ּכל  אל יחּדרּו והמצֹות ׁשהּתֹורה רֹוצה, ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָהקדֹוׁש־ּברּו־הּוא
להבין  הׂשכל ּגם צרי ּולפיכ וכחֹותיו, האדם ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמציאּותֹו

והּטֹוב. החּיים הם והמצֹות ׁשהּתֹורה ְְְְִִֵֶַַַַַָָולחּוׁש
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:ízãáòå íéøçà íéäìàì¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«

i"yx£E··Ï ‰ÙÈŒÌ‡Â∑ הרע .הרי ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲ ֵ ָ ַ 

(çé)ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³
ãàä-ìò íéîéàBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äî ¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änL̈−¨§¦§¨«
i"yx£Ôe„·‡z „·‡ Èk∑ הּמות .הרי ƒ»……≈ֲ ֵ ַ ָ ֶ 

(èé)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãòä©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼
éðôì ézúð úånäå íéiçäzøçáe äììwäå äëøaä E ©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ
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הרעה, אתכם ּתקרה וכאׁשר לעֹולם, קּימים  ָ ָ ָ ֶ ְ ֶ ֶ ְ ִ ֶ ֲ ַ ְ ָ ְ ִ ָ ַ ֵ ֶׁשהם
זאת. ּבכל ּבכם התריתי ׁשאני עדים האזינו)יהיּו (ספרי ִ ְ ֵ ִ ֶ ֲ ִ ִ ְ ֵ ִ ָ ֶ ְ ָ ֹ

אמר  וגֹו'", את־הּׁשמים הּיֹום בכם "העדתי אחר:  ַ ָ ְ ִ ַ ָ ַ ֶ ַ ֶ ָ ִֹ ִ ַ ֵ ַ ָ ָּדבר
ּבּׁשמים  הסּתּכלּו ליׂשראל: הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  ִ ַ ָ ַ ְ ַ ְ ִ ֵ ָ ְ ִ ְ ָ ָ ַ ֶ ָלהם

ׁשּמא  מּדתם?! את ׁשּנּו ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש  ָ ֶ ָ ָ ִ ֶ ִ ָ ֶ ֶ ְ ֶ ֵ ַ ְ ִ ָ ָ ֶׁשּבראתי
העֹולם?! לכל והאיר הּמזרח מן חּמה ּגלּגל עלה  ָ ָ ָ ְ ִ ֵ ְ ָ ְ ִ ַ ִ ָ ַ ַ ְ ַ ָ ָֹלא

ׁשּנאמר: א)ּכענין הּׁשמׁש".(קהלת ּובא הּׁשמׁש "וזרח ְ ִ ְ ָ ֶ ֶ ֱ ַ ְ ָ ַ ַ ֶ ֶ ָ ַ ֶ ֶ 
ׁשּנתה  ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבארץ  ָ ְ ִ ָ ֶ ֶ ְ ֶ ֵ ַ ְ ִ ָ ָ ֶ ֶ ָ ָ ְ ַ ְ ִהסּתּכלּו
צּמחה, ולא אֹותּה זרעּתם ׁשּמא  ָ ְ ִֹ ְ ָ ֶ ְ ַ ְ ָ ֶ ָ ָ ִמּדתּה?!
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אגרות קודש

 ב"ה,  ערב ראש השנה, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר יצחק שי' כ"ץ

ראש עירית רחובות

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש על ידי הרב יונה שי' איידלקופ, וקודם לכן על ידי הרב רב"א שי' גורודצקי.

כיון שמתחדשת השנה, תקותי שיחדש פעולותיו להרבות הטוב והקדוש בתוספת הצלחה בתור 

ראש עיר בארצנו הקדושה ת"ו, שכשמה כן היא, ארץ הקדש יקרא לה.

והרי בעניני קדושה וטוב שמקורם באין-סוף ב"ה תמיד יש מקום להוספה ולהעלות בקדש, 

ובכלל זה, כמובן, גם פעולות חב"ד במחנו הט'. ויהי רצון שיהי' בהרחבה, וכסגנון הכתוב ויקרא שמה 

רחובות ויאמר כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברכתי שלוחה לכ' ולכל 

אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ערב ראש השנה, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

מר ארי' שי' אליאב

שלום וברכה!

ימים אלו קבלתי ידיעה שסיימו פיתוח, על כל פנים בשלב ראשון, של חבל "ערד".

ונזכרתי משיחתנו,  ואמנם לא הי' לי לפלא, בידעי המרץ שלו והצלחתו במפעליו הקודמים. 

שתקותי שגם בזכרונו שמורות איזו נקודות ממנה, בענין זה של פיתוח חבלים והצורך החיוני ליצור 

התנאים לפיתוח הערכים הנצחיים של עמנו הקשורים בתורה הנצחית, תורת חיים, ומצוותי' עליהן 

לב  תשומת  לתת  בו  התלוי  כל  עושה  שכ'  תקותי  שלכן  נחלתו.  חבל  יעקב  ונאמר  בהם,  וחי  נאמר 

הראוי' למוסדות צרכי הדת והחינוך במסגרת תכנית הפיתוח, ובפרט אשר קביעת הענינים בראשית 

התפתחותם קובעת כל מהלך הענינים לאחר מכן. וינעם לי לקבל בשורות טובות ממנו בכל הנ"ל.

ברכתי,  לו  שולח  הנני  ולברכה,  לטובה  ישראל  כל  ועל  עלינו  הבאה  החדשה  השנה  ולקראת 

ברכת כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

מפני סיבה נתעכב משלוח המכתב, וזה עתה נודעתי שעזב עבודתו בשטח הפיתוח, אף שאיני 

יודע הסיבות לכך. אבל בודאי שיכול גם עתה לנצל השפעתו הטובה בכיוון הנ"ל.



נט

יום ראשון - כ"ב אלול
מפרק קו

עד סוף פרק קז
ופרקים סד-סו

יום רביעי - כ"ה אלול
מפרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו
ופרקים עג-עה

יום שני - כ"ג אלול
מפרק קח

עד סוף פרק קיב
ופרקים סז-סט

יום חמישי - כ"ו אלול
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק
ופרקים עו-עח

יום שלישי - כ"ד אלול
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח
ופרקים ע-עב

יום שישי -כ"ז אלול
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד
ופרקים עט-פא

שבת קודש - כ"ח אלול
פרק כ

מפרק קלה עד סוף פרק קלט, ופרקים פב-פד

לשבוע פרשת נצבים תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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`lelס a"k oey`x mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ב ראשון יום
אגרת יז  ,250 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"æøàù åäæå,ekw 'nr cr:'åë äçåðî
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,úòãå äâOä øãâa BðéàL ,ìcáî úðéça àeä "LBã÷" ék¦¨§¦©ª§¨¤¥§¤¤©¨¨¨©©
,ïãò-ïâaL úòãå äîëçä úðéçaî äìòî äìòîì àeä ék¦§©§¨©§¨¦§¦©©¨§¨¨©©¤§©¥¤

áéúk "àönz ïéàî äîëçä" ék28øúk" úðéça àeä , ¦©¨§¨¥©¦¦¨¥§¦§¦©¤¤
LBãwä øäfa "ïéà" àø÷pä "ïBéìò29Búøàäå BúòtLäå , ¤§©¦§¨©¦©Ÿ©©¨§©§¨¨§¤¨¨

,éelb úðéçáa,zednd zbyda ebiydl elkeiy -à÷åc àeä ¦§¦©¦©§¨
æ óeâa Laìúz äîLpäLk,äiçzä øçà çöå Cixg` - §¤©§¨¨¦§©¥§©§©©©©§¦¨

`id dnypdyk ,ocr obay ,jk xacd recne ,miznd ziigzila
cizrl eli`e ,xzkd xe` z` ieliba biydl dleki `id oi` ,seb
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ùã÷ä úøâà
ì"æøàù åäæå
úðéçá àéä äøèò 'åë ïéðäðå íäéùàøá íäéúåøèòå

é÷î'éçá àåäå úøúåë ïåùìî øúë àø÷ðå ááåñå ó
íéìöàðäì ä"á ñ"à ìéöàîä úøàä øáçîä òöåîî
åîå÷éù íé÷éãöä ìëì æ"äåòá äìâúéå øéàé ãéúòìå
íéãéúò ì"æøàù äæå .('åë íé÷éãö íìåë êîòå) äééçúá
'éçá àåä ùåã÷ éë ùåã÷ íäéðôì åøîàéù íé÷éãö
äìòîì àåä éë úòãå äâùä øãâá åðéàù ìãáåî
äîëçä éë ò"âáù úòãå äîëçä úðéçáî äìòî
ïéà àø÷ðä ïåéìò øúë úðéçá àåä áéúë àöîú ïéàî
à÷åã àåä éåìéâ úðéçáá åúøàäå åúòôùäå ÷"äåæá
õåòð éë 'éçúä øçà çöå êæ óåâá ùáìúú äîùðäùë
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א.18. יז, ˘ËÈÏ"‡:19.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- (מקיף בראשיהם (פנימי)".ÂÚÂ„"ועטרותיהם כו' ונהנין ˘ËÈÏ"‡20.ענין) È·¯‰
" שכן למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלמרות שלוÚ"ÎÂÒהעיר, גילוי -ÌÏÂÚ· העליון

שונה ענין עוד ויש שווה, המדינהÈ¯Ó‚Ïוהתחתון בני כל על המלך התנשאות מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -‰ÂÂ˘· אינו אבל ,
דעצמו)". ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו (לא בעצמו שהיא לכמו כלל ˘ËÈÏ"‡:21.דומה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,כאן נוגע "שזה

בתחלתו)". תער"ב א. סט, במדבר (לקו"ת וביטול שתיקה - לי כתר מל' שהוא הענין ד.22.ולא כא, בן 23.תהלים נחוניה ר' תפלת
ואילך). סע"ב (קמט, כט סימן להלן ונתבארה הובאה כא.24.הקנה, ס, ˘ËÈÏ"‡:25.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ זה כי כאן "הובא

"ועמך בתה"מ וג "ע: תחה"מ ולמרות ÌÏÂÎמחילוקי וכו'". לקו"ת ב. עג, יתרו תו"א ראה - זוכה העם כל שלא ג"ע משא"כ צדיקים",
"ועמך אומר כשהוא שלעיל שליט"א, הרבי הוסיף - תחלה" בג"ע שיהא עד זו למדריגה להגיע א"א "אך להלן אומר ÌÏÂÎשהוא

- ש"כולם רק היא הכוונה ו Â„ÓÚÈצדיקים" כו' והאבות משה אז: ויהיו -בתחה"מ, ופשיטא מימיך. שואב שבין ‚Ï„Âעד החילוק
וכו'". (בג"ע) שעו"ד לפום וכאו"א דאז, בהגילויים ה.26.זל"ז מ, ב.27.ישעי' עה, יב.28.ב"ב כח, ‡„ÂÓ"¯איוב ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."'אין' בהעלם הוא הכתר (ג"ע) נמצאת שהחכ' ˘ËÈÏ"‡:29."במקום ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:סע"א קכא, משפטים "ראה
ובכ"מ". כו'. והחכמה



סי lel` a"k oey`x mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

recik) seba zyaeln didz dnypdyk ,miznd ziigza `eal30

o"anxd zrck drxkdd31dnypl `wec didz xkyd zilkzy ,
xe` z` ieliba biydl lkez f` `wec ,(miznd ziigz onfa seba

:owfd epiax jk lr xne` ?xzkdékïúlçz õeòð"dbixcnd - ¦¨§¦¨¨
xzeia dpeilrd

,"dlgz"ay"ïôBña§¨
,à÷åcxtqa aezkk - ©§¨
dxivi32,xacd zernyne

zeciqgd yexit itk33,
mb dlrnly "dlgz"dy
enk) "hytznd y`x"dn
zepeilrd zebixcnd

"a z`vnp - (zelylzyd ly xzeiaseqzbixcna ,`wec "
dbixcndn elit` dlrnl) zelylzydn dlrnly "xzk"d
z`xwpd "dnkg" `idy ,zelylzyd ly xzeia ddeabd
cxei df okid .(zelylzydd ziy`x `id `idy ,"ziy`x"
dnypdyk `wec okly ,inyb seba - `wec "oteqa" - ?ieliba
zelbzdd f` da dlbzz - diigzd onfa seba zyaeln didz
ocr oba dnypd geka oi`y ielib ,xzkd xe` ly xzeia dlrpd
`edy oeeik ,df xe` iably cala ef `l :`id dpeekde .elawl
- .sebl dnyp oia lcad mey eiabl oi` ,zelylzydn dlrnl
cxeid ielib `ed lirl xen`ky ocr ob ly ielibd iabl
ocr oba dnypl ,sebl dnyp oia lcad miiw - zelylzyda

`edlekiseba dnypl eli`e ,zelbzdloi`leki `ed
ixnbl dlrnl `edy "xzk"d xe` iabl ,j` .zelbzdl

lcad mey oi` ,zelylzydn,daxc` `l` - sebl dnyp oia
"ozlgz" (`vnp) "uerp" my `wec - "oteq" `edy ,`wec seba

,"xzk"d xe`.òãBpk ,"'eë älçz äáLçîa äNòî óBñ"å- §©£¤§©£¨¨§¦¨©©
adaygnae ,"daygnd seq"e "daygnd zlgz" mpyidyrn

" ixde - "dyrnd seq"e "dyrnd zlgz" mpyiseq"dyrn
zeiyrn zeevn ici lr ,okly ,daygnd zlgza `ed `wec
df ici lr - inyb seba zyaelnd dnyp ici lr zeyrpd `wec
ici lr o`k xne` `edy itk ,"xzk"d xe` z` mikiynn `wec

dwcv mya ze`xwp ixd zeevnd zellke ,dwcvd oipr34lry ,
ody zeiyrn zeevn ,oky ."xzk"d xe` mikiynn zeevn ici
zilkz - daygn ly "dlgz"a opid `wec od - "dyrn seq"

xaqen mipt lk lr .zenlerd z`ixal "oevx"e "xzk"a dpeekd
jnre") miwicvl ,oky ."yecw" miwicvl cizrl exn`i recn
`edy xe` dlbzie jynei (l`xyi ipa lk - "miwicv mlek
xe`d mr envrzi mdy oeeike ,dbydn dlrnle lcaene yecw
- zelbzda mda didiy
."yecw" mnvr md okl

øLôà éà Cà35òébäì ©¦¤§¨§©¦©
,Bæ äâøãîìhelwl - §©§¥¨

xe`d z` zelbzda
,zenlerd lk aaeqdãò©

,älçz ïãò-ïâa àäiL¤§¥§©¥¤§¦¨
äîëç úðéça âéOäì§©¦§¦©¨§¨

äàlò,dpeilr dnkg -] ('eël"v xWt`36:íeôk [ãç ìk ¦¨¨¤§¨¨©§
,déìéc àøeòLw"k ztqed) ,ezbixcne exeriy itk cg` lk - ¦¨¦¥

:`"hily x"enc`- dxez lh i"r - n"dgza mewi f"g`le
l"fgnk37(,"eäiçî äøBz ìè"åmixne` l"f epinkgy itk - §©¨§©¥

,miznd ziigza - "ediign dxez lh dxeza wqerd lk"
:`"hily x"enc` w"k ztqed)(y f"kg`leúBöé÷äå"àéä ©£¦¨¦

"'eë EçéNú38.ïéánì éãå ,zea` zkqna xaqend itky -39 §¦¤§©©¥¦
weqtd zlgzd oky ,`ad mler lr aqen df40jizn eigi" `id

zexe` lh ik" miiqn okn xg`le ,"xtr ipkey eppxe eviwd 'ebe
dxez xe` ,dxeza wqerd lk" `xnbd zyxec jk lry "jilh
ribdl ick ixd ."dxez lh" lr `id dpeekdyk ,"ediign
z` ieliba lawl elkeiy ,miznd ziigza didzy dbixcnl
dfÎiptl didz dnypdy gxkdd on ,"oinlr lk aaeq"d xe`d
,dzbixcnle dxeriyl m`zda "dpeilr dnkg" biyze ocrÎoba
"oinlr lk `lnn" zpigaa `id ocr oba dnypd zbydy zexnl
zpiga mb da xi`n ixd ,la` ,(lirl xaqenk) inipt xe` ,cala
,zednd zbydae zelbzda `ly ,"siwn" ly ote`a "xzk"d
,dnypa gek ozep df xac - "ze`ivnd zrici" ly ote`a `l`
zelbzda "aaeq"d xe`d z` lawl lkez diigzd onfay
"riwxc `zaizna ibltin `w" xn`na `aenk) zednd zbydae
oba dnypl xi`n "aaeqd xe`"y ,rixfz zyxt "dxez ihewl"a
`id dnypd zbydy ocrÎobay ,ixd ,("siwn" ly ote`a ocr
oipr ly zelbzdd my ,(inipt xe`) "oinlr lk `lnn" zpigaa
jeza jzxeze" ,inipt xe`e "oefn" ly oipr `idy "dxez"d
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ùã÷ä úøâà
'åë äìçú äáùçîá äùòî óåñå à÷åã ïôåñá ïúìçú
ò"âá àäéù ãò åæ äâøãîì òéâäì à"à êà .òãåðë

] ('åë) äàìéò äîëç úðéçá âéùäì äìçúì"ö øùôàìë
úåöé÷äå åäééçî äøåú ìèå äéìéã àøåòéù íåôë [ãç

.ì"ãå 'åë êçéùú àéäàéä ãàî êúåöî äáçø åäæå

1
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ג.30. טו, צו לקו"ת גם וראה ציצית. מצות (דרמ"צ) להצ"צ המצוות הגמול.31.ספר ז'.32.בשער משנה א' תרס"ו 33.פרק המשך
שמו. לב.34.ע' סימן לקמן פל"ז. ח"א ˘ËÈÏ"‡:35.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דבא וי"ל - כאן?! זו פיסקא ענין מה "לכאורה

מחז"ל מובן אינו הנ"ל ע"פ עפמשנ"ת ·Ó"Îלתרץ: והתירוץ - הצדקה). מצות - (וכולל בג"ע המצות דשכר סכ"ט) לקמן ג"כ (וראה
כאן  (שהזכיר שנים אלפי כמה בג"ע" עתה שהם כו' הצדיקים "נשמות מובן אינו כן - וכו' דהארה" "הארה רק ה"ז אבל ס"ג, לעיל

ומוסיף כו'. א"א אך הבי': להמשיך מוכרח ולזה - (דתחה"מ). להשכר להו ואהני נפק"מ מאי -ÂÚ„לעיל) ˙Ó"‰Áבי':˙ÒÂ'ענין
שייך שזהו - מחייהו תורה שטל ע"י Ê‰)בא Ï"ÊÁÓÎ) ÈÂÏ˙Â ב ח"ע שיהי' "בחי' בהשגת גם תלוי ובמילא בתורה", העוסק "כל סוג

„ÈÏÈ'כפום ‡¯ÂÚ˘ומוסיף דוקא. בג"ע שזהו "„ÂÚ:'בי תוס' - "È¯Á‡Ïענין וה"ז - ד"תשיחך" השכר - תשיחך"‰È‡תחה"מ (דוקא)
דילי' שיעורא דכפום ח"ע בבי'·‚"Ú(התורה, שמסיים ג"כ יומתק עפ"ז .(ÌÂÈÒ רמזו (ולא הביאו שלא אף גו', תכלה לכל הכתוב:

ורק  כנ"ל) - כו' אא"פ (כי תכלה" "כל צ"ל שתחלה דבכתוב, הסדר גם עי"ז וממתיק - שקדמו להענין שמסתייע אלא ע"ע! אפילו)
Ê"Á‡האגרת בתחלת אבל מאד. מצותך לרחבה בי'‡ÔÈיבוא ענינה שהרי - גו'" תכלה "כל להזכיר הצדקה ‰¯Â·Á˙מקום שע"י

˘ËÈÏ"‡:36.דלמטה". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."חד כל א. ז. כ"ח. - בחצע"ג הקיפוהו ולכן - מובן אינו שלכאורה - כו' "במקום
.37:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספל"ו לעיל ב. קיא, כתובות כב.38."ראה ו, יט.40.ספ"ו.39.משלי כו, ישעי'

lel` a"k oey`x mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ב ראשון יום
אגרת יז  ,250 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"æøàù åäæå,ekw 'nr cr:'åë äçåðî

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå18:oi` `ad mlerd" - §¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
oiayei miwicv `l` 'eke dizy `le dlik` `l eaíäéúBøèòå"§©§¥¤

"'eë ïéðäðå íäéLàøa19,,dpikyd eifn -úðéça àéä äøèò §¨¥¤§¤¡¦£¨¨¦§¦©
éwî,ááBñå óyalzn epi`ye mvnvzn epi`y xe` ,xnelk - ©¦§¥

ezbxcl m`zda zeinipta
,`xap e` mler lk ly
cxeid xe` `ed `l`

dhnl20ote`a xi`ne
lkd lr siwn `edy

,deeya"øúk" àø÷ðå§¦§¨¤¤
lî"úøúBk" ïBL21,- ¦§¤¤

'` miklna `aeny itk
ozpy zexzekd lr 'f wxt
,micenrl zeyrl dnly
dtqedd efy xyt`
,"dxhr" iabl "xzk"a
lr ixd `id - dxhr
ey`xl ziyz" ,y`xd

"ft zxhr22mdizexhre" ,
xzk eli`e ,"mdiy`xa

xzkd xe` ieliby oeeike ,micenr lr `ed - zxzek oeyln
b"ixzy ,zeevnd meiw ici lr ixd `a miznd ziigza cizrl

j"xz md ,opaxc zeevn 'fe dxezd ony zeevndicenrxe`
("xzk" zeize` j"xz)23oeyld `ian `ed okly xyt` ,

icenr lr xzk df ,oky .micenrl xywa z`aend "zexzek"
,zeevndàeäå`id "xzk"d zpiga -øaçîä òvîî úðéça §§¦©§ª¨©§©¥
úøàäzelbzde -,íéìöàpäì àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìéöànä ¤¨©©©£¦¥¨§©¤¡¨¦

milv`pde "seqÎoi`" ixd `ed liv`nd ,"zeliv`"d mler ly -
ixd - leab ly oipr ixd `ed llka "mler"y ,"mler"a ixd md
zxitqe zpiga `ed ,milv`pd oial liv`nd oia rvennd
xzkd zeipevige ,liv`nl zkiiy xzkd zeinipt ;"xzk"d
oia zrvenn `id "xzk"d zpiga dfÎiciÎlre ,milv`pl zkiiy
xe`"n jynp "xzk"d ici lr ,xnelk - milv`pl liv`nd

,"zeliv`"d mler ly milv`pd l` "seqÎoi`øéàé ãéúòìå§¤¨¦¨¦

ä ìëì äfä íìBòa älbúéåäiçza eîe÷iL íé÷écv- §¦§©¤¨¨©¤§¨©©¦¦¤¨©§¦¨
,miznd ziigzaíé÷écö ílk Cnòå")24"'eë25.(xnelk - §©¥ª¨©¦¦

zrk jiiyd xe`dy ,ixd .l`xyi ipa lkl dlbzi df cizrly
cizrl dlbzie xi`i ,cala "zeliv`"d mler ly milv`pl
,dfd mlera dhnl `eal
lirl xn`y itk `le
xe`dy ,ocr obl xywa
zpigan ocr oba xi`nd
zpigaa `ed ,"dnkg"d
cg` lkl dbyde ielib

bixcnl m`zdaez,oky .
inipt xe`a xaecn
mvnvzne lylzynd
`ae dbixcnl dbixcnn
cg` lkl zelbzda

dbixcnl m`zdaely-
ly ielibde xe`d ,`l`
xe` `edy ,miznd ziigz
epi` "xzk" ly siwn
xi`n `l` mvnvzn

d zbyda ,dxenb zelbzda df didie ,deeya mleklzedn,
z` mi`exy di`xd oipra xacdy itk ,zednd z` mibiyny

dzedncizrl lr xn`py itk ,xacd ly26'd ceak dlbpe"
e`xe.zednd zii`x ,"eicgi xya lkeðéúBaø eøîàL äæå§¤¤¨§©¥

äëøáì-íðBøëæ27íäéðôì eøîàiL íé÷écö íéãéúò" : ¦§¨¦§¨¨£¦¦©¦¦¤Ÿ§¦§¥¤
,"LBã÷,`ed jexa yecwd iptl "yecw" zrk mixne`y itk - ¨

,úòãå äâOä øãâa BðéàL ,ìcáî úðéça àeä "LBã÷" ék¦¨§¦©ª§¨¤¥§¤¤©¨¨¨©©
,ïãò-ïâaL úòãå äîëçä úðéçaî äìòî äìòîì àeä ék¦§©§¨©§¨¦§¦©©¨§¨¨©©¤§©¥¤

áéúk "àönz ïéàî äîëçä" ék28øúk" úðéça àeä , ¦©¨§¨¥©¦¦¨¥§¦§¦©¤¤
LBãwä øäfa "ïéà" àø÷pä "ïBéìò29Búøàäå BúòtLäå , ¤§©¦§¨©¦©Ÿ©©¨§©§¨¨§¤¨¨

,éelb úðéçáa,zednd zbyda ebiydl elkeiy -à÷åc àeä ¦§¦©¦©§¨
æ óeâa Laìúz äîLpäLk,äiçzä øçà çöå Cixg` - §¤©§¨¨¦§©¥§©§©©©©§¦¨

`id dnypdyk ,ocr obay ,jk xacd recne ,miznd ziigzila
cizrl eli`e ,xzkd xe` z` ieliba biydl dleki `id oi` ,seb
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ùã÷ä úøâà
ì"æøàù åäæå
úðéçá àéä äøèò 'åë ïéðäðå íäéùàøá íäéúåøèòå

é÷î'éçá àåäå úøúåë ïåùìî øúë àø÷ðå ááåñå ó
íéìöàðäì ä"á ñ"à ìéöàîä úøàä øáçîä òöåîî
åîå÷éù íé÷éãöä ìëì æ"äåòá äìâúéå øéàé ãéúòìå
íéãéúò ì"æøàù äæå .('åë íé÷éãö íìåë êîòå) äééçúá
'éçá àåä ùåã÷ éë ùåã÷ íäéðôì åøîàéù íé÷éãö
äìòîì àåä éë úòãå äâùä øãâá åðéàù ìãáåî
äîëçä éë ò"âáù úòãå äîëçä úðéçáî äìòî
ïéà àø÷ðä ïåéìò øúë úðéçá àåä áéúë àöîú ïéàî
à÷åã àåä éåìéâ úðéçáá åúøàäå åúòôùäå ÷"äåæá
õåòð éë 'éçúä øçà çöå êæ óåâá ùáìúú äîùðäùë
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א.18. יז, ˘ËÈÏ"‡:19.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- (מקיף בראשיהם (פנימי)".ÂÚÂ„"ועטרותיהם כו' ונהנין ˘ËÈÏ"‡20.ענין) È·¯‰
" שכן למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלמרות שלוÚ"ÎÂÒהעיר, גילוי -ÌÏÂÚ· העליון

שונה ענין עוד ויש שווה, המדינהÈ¯Ó‚Ïוהתחתון בני כל על המלך התנשאות מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -‰ÂÂ˘· אינו אבל ,
דעצמו)". ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו (לא בעצמו שהיא לכמו כלל ˘ËÈÏ"‡:21.דומה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,כאן נוגע "שזה

בתחלתו)". תער"ב א. סט, במדבר (לקו"ת וביטול שתיקה - לי כתר מל' שהוא הענין ד.22.ולא כא, בן 23.תהלים נחוניה ר' תפלת
ואילך). סע"ב (קמט, כט סימן להלן ונתבארה הובאה כא.24.הקנה, ס, ˘ËÈÏ"‡:25.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ זה כי כאן "הובא

"ועמך בתה"מ וג "ע: תחה"מ ולמרות ÌÏÂÎמחילוקי וכו'". לקו"ת ב. עג, יתרו תו"א ראה - זוכה העם כל שלא ג"ע משא"כ צדיקים",
"ועמך אומר כשהוא שלעיל שליט"א, הרבי הוסיף - תחלה" בג"ע שיהא עד זו למדריגה להגיע א"א "אך להלן אומר ÌÏÂÎשהוא

- ש"כולם רק היא הכוונה ו Â„ÓÚÈצדיקים" כו' והאבות משה אז: ויהיו -בתחה"מ, ופשיטא מימיך. שואב שבין ‚Ï„Âעד החילוק
וכו'". (בג"ע) שעו"ד לפום וכאו"א דאז, בהגילויים ה.26.זל"ז מ, ב.27.ישעי' עה, יב.28.ב"ב כח, ‡„ÂÓ"¯איוב ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."'אין' בהעלם הוא הכתר (ג"ע) נמצאת שהחכ' ˘ËÈÏ"‡:29."במקום ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:סע"א קכא, משפטים "ראה
ובכ"מ". כו'. והחכמה



`lelסב b"k ipy mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ג שני יום
אגרת יח  ,ekw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úéôé äî áéúë .çé,252 'nr cr.à"÷ìá ù"îë

"irn41`l` ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'd wxta `aenk ,
dxi`nymbmitiwne miyeal ody) zeevnd oiprn dx`d

miznd ziigza ,cizrle ,(my "`ipz"a `aend itk ,dnypl
oipr ici lr "oinlr lk aaeq"d xe`n zelbzdd xwir didi

,zeevndmre iciÎlreoipr
- "dxez lh" dxezd

"e "ediign"y`id
."jgiyz

owfd epax xfeg ,oldl
dagx" weqtd yxtl
lirly ,"c`n jzevn

" dlnd yxitjzevn"
zevnl `id dpeekdy
zevn" z`xwpd dwcvdj"

ly devnd ,(jly devnd)
zrk .`ed jexa yecwd

" dlnd yxtidagx,"
ilk `id dwcvd zevny
lkezy ,agx ghye
zelbzdd da yalzdl

:owfd epiax oeylae .diigzd onfa didzy "seqÎoi` xe`" ly
éìk àéäL ,ä÷ãvä úåöî àéä ,"ãàî Eúåöî äáçø" eäæå§¤§¨¨¦§¨§§Ÿ¦¦§©©§¨¨¤¦§¦

úøàä da Laìúäì ,ãàî áçø çèLå,zelbzde -øBà §¤©¨¨§Ÿ§¦§©¥¨¤¨©
:áeúkL Bîëe) àeä-Ceøa óBñ-ïéà:dpyd y`x heita - ¥¨§¤¨

,("ä÷ãö BLeáì""seqÎoi` xe`" zlawl yeal `id dwcvy - §§¨¨
,`edÎjexaúéìëúå ìeáb éìa úðéçáa ãéúòì øéàé øLà£¤¨¦¤¨¦¦§¦©§¦§§©§¦
ípç ãñça,`ed jexa yecwd ly -"àzúìc àúeøòúà"a- §¤¤¦¨§¦§¨¨¦§©¨

,dwcve cqg oipra dhnl mc`d zcear ici lrúàø÷pä ,Bæ©¦§¥
."'ä Cøc"dpyiy zexnly (zxb`d zligza) lirl xkfpke - ¤¤

cqg" df z`f lka - dwcvd zcear ici lr dhnln zexxerzd
dpi` dhnln mc`d zexxerzd xac ly ezin`l ,oky ."mpg
zelbzd ly dlrnl efk zexxerzd xxerz `idy llk jxra

`id dwcvde ,mpg cqg df `l` ,efk zlaben izla ziwl`ilk
calazlawl.ef zelbzde df cqgì eäæå,"ãàî" ïBLdagx" - §¤§§Ÿ

,"c`n jzevn.úéìëúå ìeáb éìa àeäLdwcvd zevny - ¤§¦§§©§¦
ziwl`d zelbzdd zlawl zilkze leab ila agx ilk `id

.zilkze leab ila `idyìáàjzevn dagx" weqtd zlgzd - £¨
:`id "c`nàéä ¯ "äìëz" ,"õ÷ éúéàø ¯ äìëz ìëì"§¨¦§¨¨¦¦¥¦§¨¦

lî,ïãò-ïâaL "Lôpä úBìk" ïBLyiy ,uw izi`x jkl ixd - ¦§§©¤¤¤§©¥¤
,leabe uw dløkæpk íeöîöå úéìëúå "õ÷" úðéçáa àéäL¤¦¦§¦©¥§©§¦§¦§©¦§¨

,ìéòìxi`nd xe`dy - §¥
zpigan `ed ocrÎoba
`edy ,"oinlr lk `lnn"
.mvnevne laben xe`
"wgvi iel ihewl"a
wgvi iel 'x b"dxdl
ly eia` ,od`qxe`ipy
z` yxtn ,epiax w"k
,"uw" ly mipiprd zyly
mdy ,"mevnv"e "zilkz"

zepiga zylyaxe`d
oke ,ocrÎoba xi`nd
"uw" dlnd recn xiaqn
,weqta yexita daezk
,"uw izi`x dlkz lkl"
"zilkz" ly oiprd `le

."mevnv"e"äìëz ìëì"e,ytpd zelke mirebrbd ibeq lkl - §¨¦§¨
ocrÎobay mirebrbde ytpd zelk zece` o`k xaecny oeeik

" xne` `ed ,`eti` ,recn - `weclkl- ?"dlkzéôì àeä§¦
äfî äìòîì äæ ïãò-ïb úBâøãîe úBìòî änëå änk LiL¤¥©¨§©¨©£©§§©¥¤¤§©§¨¦¤
ì"æ é"øàäî ñ"Mä éèewìa áeúkL Bîk ,úBìònä íeø ãò©©©£§¤¨§¦¥©©¥¨£¦©

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàî Leøôa42íéîëç éãéîìz" : §¥©£©©¥¦§¨¦§¨¨©§¦¥£¨¦
,"'eë äçeðî íäì ïéà,"`ad mlera `le dfd mlera `l - ¥¨¤§¨

,`id dpeekdy ,l"fix`d yxtnäâøãnî ãéîz íéìBòL¤¦¨¦¦©§¥¨
,'eë óBñ dì ïéàL äøBzä úâOäa äâøãîìmdl oi`e - §©§¥¨§©¨©©¨¤¥¨

dbixcnn cinz miler md `l` ,zg` dbixcna cenrl dgepn
,dbixcnlíäì äéäiL äiçzä øçà ãò,f` -:'eë äçeðî- ©©©©§¦¨¤¦§¤¨¤§¨

zay eleky mei" `xwpd diigzd onf ixg` enkdgepne"43,oky ,
mey ea oi`y ,"`edÎjexa "seqÎoi`" zenvr"n xe` f` dlbzi
dbixcnn dilr mey f` jiiy `ly ixd ,zebixcn ly zewlgzd
seqÎoi` zenvr"n bpere dgepn ly oipr df `l` ,dbixcnl

."`edÎjexa

.çéy) ycew zexb`dy ,minrt dnke dnk lirl xkfed xakoe`bd ipa"

oaex eazkp ("`ipz"d xtqn wlgk "ycewd zxb`"a eraw "xagnd

lreta dcearl zexxerzd ipiprk mlekk1dwcvd oipra cgeinae

.l`xyi ux`a dceare dxeza miwqera wifgdl ,"c"ag llek"l xywda

oipr zece` da xaecny d`xp `l oir zi`xnly zxb` ixd jkl m`zda

oiay xywd z` `evnl lczydl ie`x ,dwcv ly e` lreta dcear ly

dwcvle llka lreta dcearl ef 'ycew zxb`'a xaecn ezece` oiprd

dnl ycew zxb` dze` ly jyndd z` mb - ixyt` xacd m`e ,hxta

ef zxb` xagnd oe`bd ipa eraw okl xy`e ,zncewd zxb`a xaecy

diptly zxb`d ixg`2.
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ùã÷ä úøâà
ùáìúäì ãàî áçø çèùå éìë àéäù ä÷ãöä úåöî
øùà (ä÷ãö åùåáì ù"îëå) ä"á ñ"à øåà úøàä äá
íðç ãñçá úéìëúå ìåáâ éìá úðéçáá ãéúòì øéàé
ãàî ïåùì åäæå 'ä êøã '÷ðä åæ àúúìã àúåøòúàá
õ÷ éúéàø äìëú ìëì ìáà .úéìëúå ìåáâ éìá àåäù
'éçáá àéäù ò"âáù ùôðä úåìë ïåùìî àéä äìëú
ùéù éôì àåä äìëú ìëìå ì"ðë íåöîöå úéìëúå õ÷
ãò äæî äìòîì äæ ò"â úåâøãîå úåìòî äîëå äîë
'éôá ì"æéøàäî ñ"ùä éèå÷ìá ù"îë úåìòîä íåø
ãéîú íéìåòù 'åë äçåðî íäì ïéà ç"ú ì"æøàî
'åë óåñ äì ïéàù äøåúä úâùäá äâøãîì äâøãîî

:'åë äçåðî íäì äéäéù 'éçúä øçà ãò
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ט.41. מ, ברכות.42.תהלים תמיד.43.סוף מסכת ˘ËÈÏ"‡:1.סוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הגאון בני שי' הרבנים הסכמת "וכל'
יעשון". אשר והמעשה בה ילכו הדרך ה' לעם להורות נ"ע: ז"ל ˘ËÈÏ"‡:2.המחבר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סדר ע"פ לא נסדרו "כי

."(110 ע' תש"ה (סה"ש הענינים סדר ע"פ כ"א שנכתבו הזמן



סג lel` b"k ipy mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

'd zad`a miillk mibeq ipy owfd epax xiaqn i"g oniq ycewd zxb`a

ribdl mc`d zcear geka oi`e dlrnln d`ad dad` ly cg` beq -

zbixcne zpiga `id efe ,dlrnln dpzn ly oipr wx `id oky ,dil`

,("dpikyd eifn oipdp" my) `ad mler oirn `idy "mibeprza dad`"

meyn da yi ef dad` ,xnelk

beq .zewl`n beprze d`pd

ly dad` - dad` ly ipy

,zewl`l dweyze oe`nv

ribdl mc`d geka yi dil`

.ezeppeazde ezcear ici lr

efd ycewd zxb` zekiiy

,(fi oniq) zncewd zxb`l

dtiqen `id dn `linae

iable llka lreta dceara

leki - cgeina dwcvd oipr

zxb`a ixd :`idy zeidl

,dwcvd zcear ly zilrpd dlrnd iehia cil `a zncewd ycewd

mb ,dyrn zrya ,dyerd mc`l zn`a yi ,dwcv zevn ziiyray

"zexit"d elbzi ocr oba ,oky) diigzd onfn ,`ad mlern mbe ocrÎobn

dlbzz (diigzd onfa) `ad mlerae ,devnd ly dx`dc dx`d - cala

"gwi" mc`dy ,zelbzdd oipray .(dnvr devnd ly xkyd ,"oxw"d

zednd z` oian `edy zednd zbyd ly ote`ae dpad ly oipra eze`

mvr ,j` .`ad mlerae ocr oba wx didi df ixd - devnay zewl`d ly

ÎiciÎlr xagzn `edy) devnd z` miiwn `edy drya mc`l yi oiprd

,"`edÎjexa seqÎoi` zenvr" mr ("xeaige `zeev" oeyln "devn") df

mlera miaeh miyrne daeyza zg` dry dti" okly .(devnd deevn

dfdlkn"`ad mler iig3miaeh miyrne daeyz ziiyr mvry ,

nd ly miyrnd ,daeyzd zncwd iciÎlry)miaeh - md zeev

mixi`ne4xy`n xzei aeh dfd mlera (lkly zebixcnde zepigad

.`ad mler

ieliba df oi`e ,jka yg mc`d oi`y ,"mlrd" ly ote`a `ed df lk ,j`

dl` mibeq ipy owfd epax xiaqi - i"g oniq - ef ycewd zxb`a .eytpa

ote`a ytpd ybxd) ytpa zelbzd ly oipr ixd `id dad`y ,dad`a

zelbzd `ed ("mibeprza dad`") dad` ly cg` beq ,(zelbzd ly

oky ,miznd ziigza `eal cizrl didzy zelbzdl zekiiy dl yiy

eifn oipdpe mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv" f` didiy oeeik

"dpikyd5ef dad` okl ,f` dlbziy "devn xky"n beprzde d`pdd ,

dad`" `idmibeprzaok` `edy itke ,beprz ly oipra deeln dad` ,"

dad`d .(dpikyd eifn) "'ek oipdpy ynn `ad mler oirn" dfy ,xikfn

weac zeidl dvex `edy) dweyze sqek ly ote`a `idy ,dipyd

sqek ,"dlkz" miiw my ,ocrÎobay ielibd oirne zelbzd `id ,(zewl`a

weqtd z` zncewd ycewd zxb`a xiaqdy itk) leabe uwa ,dweyze6

,jk ,(leabe uw yi ocrÎobay oeilkle sqekly ,"uw izi`x dlkz lkl"

oipr mvr ,devnd z` miiwn `edy drya icedil yiy cala ef `ly

ly ote`a ixd dfy (devnd deevn) `edÎjexaÎyecwd mr zexywzdd

el didzy mb leki `l` ;mlrdzelbzdzelbzddn mb - eytpa jkn

ielibd oirn `idy zelbzd (elit`) mbe ,"ocr ob"ay ielibd oirn `idy

.miznd ziigza `ealÎcizrl ly

cg` lk `ly zexnl ,oky

dad`"l ribdl leki

ly oipr `idy "mibeprza

xaecn ixd - dlrnln dpzn

zeciqga7"sqkd riab" oipra

"oinipa zgzn`a" sqei onhy

,miwicv zbixcn df "sqei"y

mipepia zbixcn - "oinipa"e

ixd `id "ipepiad zcn"e)

zcn"lk("mc`8riab"e ,

dad`" zbixcn `ed "sqkd

oeyln "sqk") "mibeprza

"ztqkp seqkp"9oinipal mb minrtl cxei df ixd ,sqeil jiiyd (

itke ;jkn rcei epi` envr `edy ,"oinhd" ly ote`a `l` ,(mipepial)

lr mby ,"`ipz"d xtq ly oey`xd ewlga c"i wxta xne` owfd epaxy

"'da miwicv egny" ly dceard10leki ,oky .zelczyd zeidl dkixv ,

mby ,jk .wicv znyp ly "xeair" ly ote`a elv` didi dfy zeidl

`ad mler ly zelbzdd oirn `idy "mibeprza dad`" ly dad`d

ici lr ef oirn zelbzd icedia didzy zeidl leki - diigzd onf lye

zad` ly zeiga zeevn miiwn `edy ,zeevnd meiwa zenily ly ote`

.'d

:áéúkaezk -11:äáäà ,zîòp äîe úéôi äî" §¦©¨¦©¨©§§©£¨
"íéâeðòza12.iciÎlr jz` xagzdl znrp dne ziti dn - ©©£¦

beprze d`pd meyn da yiy dad` ici lr ,"mibeprza dad`"
ade`dy ote`a `ly ,dad`d ly zewiacaytgnad`pd z`

el yie ad`pa weac xak `edy `l` ,ea weac zeidl dvexe
.dad`dne zewiacdn beprzéðéî 'á äpäibeqe -,ïä úBáäà ¦¥¦¥©£¥

ipy mpyi illk ote`a j` ,zeaexn zebixcn opyi dad`a -
:miillk mibeqâpòúnL eðéäc ,"íéâeðòza äáäà" ¯ 'àä̈©£¨©©£¦§©§¤¦§©¥

Lôpä úçîN ,äîeöòå äaø äçîNa ,àìôð âðò 'ä ìò©Ÿ¤¦§¨§¦§¨©¨©£¨¦§©©¤¤
ãò úeáøò úeîéòð ,íéòðå 'ä áBè ék dîòèa ,dúBìëe§¨§¨£¨¦§¨¦§¦£¥©

,àéìôäì`l` ,mibiyny dbyd ly zeaixre zenirp `l - §©§¦
,dbydn dlrnly ,"`lt" ly ote`a,Lnî àaä íìBò ïéòî¥¥¨©¨©¨

Lmdiy`xa mdizexhre miayei miwicv ixd `ad mlera - ¤
Îe,'eë ïéðäp,zewl`n mibprzne -äæ ìòådad`d ote` lr - ¤¡¦§©¤

,zewl`n dgnye beprza:áéúkaezk -53:íé÷écö eçîN" §¦¦§©¦¦
;"'äa,zewl`a dgnye beprzd ote` epyi miwicvay -àìå ©§Ÿ

àðäk" úðéça àéä Bæå ,äæì äëBæ íãà ìkmipdk - ¨¨¨¤¨¤§¦§¦©©£¨
zpigaa `id mzcearyLBãwä øäfaL "àaìc àúeòøa13,- ¦§¨§¦¨¤©Ÿ©©¨

`evxe xiya `ly ,"i`yg" ly ote`a dzid mipdka dceard
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ùã÷ä úøâà
áéúë çé.íéâåðòúá äáäà úîòð äîå úéôé äî

äáäà 'àä ïä úåáäà éðéî 'á äðä
äçîùá àìôð âðåò 'ä ìò âðòúîù åðééäã íéâåðòúá
áåè éë äîòèá äúåìëå ùôðä úçîù äîåöòå äáø
á"äåò ïéòî àéìôäì ãò úåáéøò úåîéòð íéòðå 'ä
àìå 'äá íé÷éãö åçîù áéúë æ"òå 'åë ïéðäðù ùîî
àúåòøá àðäë úðéçá àéä åæå äæì äëåæ íãà ìë
øæäå 'åâå äðúî úãåáò øîàð æ"òå ÷"äåæáù àáìã
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מי"ז.3. פ"ד ובכ"מ.4.אבות א. פב, מטות א.5.לקו"ת יז, צו.6.ברכות קיט, אות 7.תהלים המסעות ענין לבאר ד"ה מסעי לקו"ת
י"ד.8.ב'. ר"פ ח"א ל.9.לעיל לא, יב.10.ויצא צז, ז.11.תהלים ז, השירים ˘ËÈÏ"‡:12.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- רבים "ל'

לאדה"ז)". תקס"ח בסה"מ (בקיצור באריכות א ח, תולדות ב.13.תו"א קעז, זח"ג ראה

lel` b"k ipy mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ג שני יום
אגרת יח  ,ekw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úéôé äî áéúë .çé,252 'nr cr.à"÷ìá ù"îë

"irn41`l` ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'd wxta `aenk ,
dxi`nymbmitiwne miyeal ody) zeevnd oiprn dx`d

miznd ziigza ,cizrle ,(my "`ipz"a `aend itk ,dnypl
oipr ici lr "oinlr lk aaeq"d xe`n zelbzdd xwir didi

,zeevndmre iciÎlreoipr
- "dxez lh" dxezd

"e "ediign"y`id
."jgiyz

owfd epax xfeg ,oldl
dagx" weqtd yxtl
lirly ,"c`n jzevn

" dlnd yxitjzevn"
zevnl `id dpeekdy
zevn" z`xwpd dwcvdj"

ly devnd ,(jly devnd)
zrk .`ed jexa yecwd

" dlnd yxtidagx,"
ilk `id dwcvd zevny
lkezy ,agx ghye
zelbzdd da yalzdl

:owfd epiax oeylae .diigzd onfa didzy "seqÎoi` xe`" ly
éìk àéäL ,ä÷ãvä úåöî àéä ,"ãàî Eúåöî äáçø" eäæå§¤§¨¨¦§¨§§Ÿ¦¦§©©§¨¨¤¦§¦

úøàä da Laìúäì ,ãàî áçø çèLå,zelbzde -øBà §¤©¨¨§Ÿ§¦§©¥¨¤¨©
:áeúkL Bîëe) àeä-Ceøa óBñ-ïéà:dpyd y`x heita - ¥¨§¤¨

,("ä÷ãö BLeáì""seqÎoi` xe`" zlawl yeal `id dwcvy - §§¨¨
,`edÎjexaúéìëúå ìeáb éìa úðéçáa ãéúòì øéàé øLà£¤¨¦¤¨¦¦§¦©§¦§§©§¦
ípç ãñça,`ed jexa yecwd ly -"àzúìc àúeøòúà"a- §¤¤¦¨§¦§¨¨¦§©¨

,dwcve cqg oipra dhnl mc`d zcear ici lrúàø÷pä ,Bæ©¦§¥
."'ä Cøc"dpyiy zexnly (zxb`d zligza) lirl xkfpke - ¤¤

cqg" df z`f lka - dwcvd zcear ici lr dhnln zexxerzd
dpi` dhnln mc`d zexxerzd xac ly ezin`l ,oky ."mpg
zelbzd ly dlrnl efk zexxerzd xxerz `idy llk jxra

`id dwcvde ,mpg cqg df `l` ,efk zlaben izla ziwl`ilk
calazlawl.ef zelbzde df cqgì eäæå,"ãàî" ïBLdagx" - §¤§§Ÿ

,"c`n jzevn.úéìëúå ìeáb éìa àeäLdwcvd zevny - ¤§¦§§©§¦
ziwl`d zelbzdd zlawl zilkze leab ila agx ilk `id

.zilkze leab ila `idyìáàjzevn dagx" weqtd zlgzd - £¨
:`id "c`nàéä ¯ "äìëz" ,"õ÷ éúéàø ¯ äìëz ìëì"§¨¦§¨¨¦¦¥¦§¨¦

lî,ïãò-ïâaL "Lôpä úBìk" ïBLyiy ,uw izi`x jkl ixd - ¦§§©¤¤¤§©¥¤
,leabe uw dløkæpk íeöîöå úéìëúå "õ÷" úðéçáa àéäL¤¦¦§¦©¥§©§¦§¦§©¦§¨

,ìéòìxi`nd xe`dy - §¥
zpigan `ed ocrÎoba
`edy ,"oinlr lk `lnn"
.mvnevne laben xe`
"wgvi iel ihewl"a
wgvi iel 'x b"dxdl
ly eia` ,od`qxe`ipy
z` yxtn ,epiax w"k
,"uw" ly mipiprd zyly
mdy ,"mevnv"e "zilkz"

zepiga zylyaxe`d
oke ,ocrÎoba xi`nd
"uw" dlnd recn xiaqn
,weqta yexita daezk
,"uw izi`x dlkz lkl"
"zilkz" ly oiprd `le

."mevnv"e"äìëz ìëì"e,ytpd zelke mirebrbd ibeq lkl - §¨¦§¨
ocrÎobay mirebrbde ytpd zelk zece` o`k xaecny oeeik

" xne` `ed ,`eti` ,recn - `weclkl- ?"dlkzéôì àeä§¦
äfî äìòîì äæ ïãò-ïb úBâøãîe úBìòî änëå änk LiL¤¥©¨§©¨©£©§§©¥¤¤§©§¨¦¤
ì"æ é"øàäî ñ"Mä éèewìa áeúkL Bîk ,úBìònä íeø ãò©©©£§¤¨§¦¥©©¥¨£¦©

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàî Leøôa42íéîëç éãéîìz" : §¥©£©©¥¦§¨¦§¨¨©§¦¥£¨¦
,"'eë äçeðî íäì ïéà,"`ad mlera `le dfd mlera `l - ¥¨¤§¨

,`id dpeekdy ,l"fix`d yxtnäâøãnî ãéîz íéìBòL¤¦¨¦¦©§¥¨
,'eë óBñ dì ïéàL äøBzä úâOäa äâøãîìmdl oi`e - §©§¥¨§©¨©©¨¤¥¨

dbixcnn cinz miler md `l` ,zg` dbixcna cenrl dgepn
,dbixcnlíäì äéäiL äiçzä øçà ãò,f` -:'eë äçeðî- ©©©©§¦¨¤¦§¤¨¤§¨

zay eleky mei" `xwpd diigzd onf ixg` enkdgepne"43,oky ,
mey ea oi`y ,"`edÎjexa "seqÎoi`" zenvr"n xe` f` dlbzi
dbixcnn dilr mey f` jiiy `ly ixd ,zebixcn ly zewlgzd
seqÎoi` zenvr"n bpere dgepn ly oipr df `l` ,dbixcnl

."`edÎjexa

.çéy) ycew zexb`dy ,minrt dnke dnk lirl xkfed xakoe`bd ipa"

oaex eazkp ("`ipz"d xtqn wlgk "ycewd zxb`"a eraw "xagnd

lreta dcearl zexxerzd ipiprk mlekk1dwcvd oipra cgeinae

.l`xyi ux`a dceare dxeza miwqera wifgdl ,"c"ag llek"l xywda

oipr zece` da xaecny d`xp `l oir zi`xnly zxb` ixd jkl m`zda

oiay xywd z` `evnl lczydl ie`x ,dwcv ly e` lreta dcear ly

dwcvle llka lreta dcearl ef 'ycew zxb`'a xaecn ezece` oiprd

dnl ycew zxb` dze` ly jyndd z` mb - ixyt` xacd m`e ,hxta

ef zxb` xagnd oe`bd ipa eraw okl xy`e ,zncewd zxb`a xaecy

diptly zxb`d ixg`2.
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ùã÷ä úøâà
ùáìúäì ãàî áçø çèùå éìë àéäù ä÷ãöä úåöî
øùà (ä÷ãö åùåáì ù"îëå) ä"á ñ"à øåà úøàä äá
íðç ãñçá úéìëúå ìåáâ éìá úðéçáá ãéúòì øéàé
ãàî ïåùì åäæå 'ä êøã '÷ðä åæ àúúìã àúåøòúàá
õ÷ éúéàø äìëú ìëì ìáà .úéìëúå ìåáâ éìá àåäù
'éçáá àéäù ò"âáù ùôðä úåìë ïåùìî àéä äìëú
ùéù éôì àåä äìëú ìëìå ì"ðë íåöîöå úéìëúå õ÷
ãò äæî äìòîì äæ ò"â úåâøãîå úåìòî äîëå äîë
'éôá ì"æéøàäî ñ"ùä éèå÷ìá ù"îë úåìòîä íåø
ãéîú íéìåòù 'åë äçåðî íäì ïéà ç"ú ì"æøàî
'åë óåñ äì ïéàù äøåúä úâùäá äâøãîì äâøãîî

:'åë äçåðî íäì äéäéù 'éçúä øçà ãò
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ט.41. מ, ברכות.42.תהלים תמיד.43.סוף מסכת ˘ËÈÏ"‡:1.סוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הגאון בני שי' הרבנים הסכמת "וכל'
יעשון". אשר והמעשה בה ילכו הדרך ה' לעם להורות נ"ע: ז"ל ˘ËÈÏ"‡:2.המחבר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סדר ע"פ לא נסדרו "כי

."(110 ע' תש"ה (סה"ש הענינים סדר ע"פ כ"א שנכתבו הזמן



`lelסד c"k iyily mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ד שלישי יום
,252 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáäà àéä úéðùäå,fkw 'nr cr:åäòã êéëøã

ly ote`d ,miield lv` did dfy itk oeilke dweyze sqek ly
ly invr oevx `ed "`alc `zerx"e i`ygzeinipt,aldìòå§©

øîàð äæ14'Bâå äðzî úãBáò" :zpigay - mkzpdk z` oz` - ¤¤¡©£©©¨¨§
,dlrnln dpzn ly ote`a `id ("mibeprza dad`") dpedkd

"'Bâå áøwä øfäå15.- §©¨©¨¥§
df ,dcear ly df ote`l
,oky .miigd jtid eiabl

,dfl jiiy `ed oi`ïéà ék¦¥
éãé-ìò dâéOäì Cøc¤¤§©¦¨©§¥
Bîk ,øNa úòéâé§¦©¨¨§
:äéìò ïéìàBML ,äàøiä©¦§¨¤£¦¨¤¨
éBà"å ,"äàøéa zòâé"¨©§¨§¦§¨§
òbéúð àlL øNáì§¨¨¤Ÿ¦§©©

,"äàøéaribdl - §¦§¨
,"d`xi"láeúkL Bîk§¤¨

'äîëç úéLàø'a16, §¥¦¨§¨
:äàøéa áéúëeiabl - §¦§¦§¨
aezk "d`xi"17:íà"¦

,"'Bâå óñkë äpL÷ázz`xi oiaz f` dpytgz mipenhnke - §©§¤¨©¨¤§
,'"däëéøvL ãnìî,"d`xi"d -Ntçîk äîeöòå äaø äòéâé §©¥¤§¦¨§¦¨©¨©£¨¦§©¥

.úBøöBà øçàxtq ly oey`xd wlga a"n wxta xkfpk - ©©¨
f`y ,rwxwa oenh i`ceay xve` ytgny in enky ,"`ipz"d
xve`dy ze`ceea ercia ,dxitgd zceara siirzn `ed oi`
ribiy cr ,xetgl ,ytgl icedi lr jk - dnc`d iwnrna `vnp
lk ly "ald zpia"a i`cea `vnpy miny z`xi ly xve`l
elit`y ,"d`xi" ly oiprl qgia `ed xen`d lk ,mxa .icedi

"d`lir d`xi" ,d`xia xzeia dpeilrd dbixcnd iabl
lr ,oky .dil` ribdl lczydle rbiizdl jiiy ok mb ,(dpeilr)

.dil` ribi i`ceea `ed dribi iciäáäà] Bæ äaø äáäà ìáà£¨©£¨©¨©£¨
ïeëéå ïéëiL éìa äìòîlî äéìàî íãàì úìôBð ,[íéâeðòza©©£¦¤¤¨¨¨¥¥¤¨¦§©§¨§¦¤¨¦¦©¥

,dìd`a `id ,j` -Cà ¨©
òbéúpL øçà ÷øå§©©©¤¦§©©
,"úeîîBøä úàøé"a- §¦§©¨§

dpeilrd dbixcna
`xi `edy ,"d`xi"ay
yecwd ly ezennex iptn

,`ed jexaå- y ixg` - §
äî úéìëúì òébä¦¦©§©§¦©
äpnî âéOäì ìëeiM- ¤©§©¦¦¤¨

,zennexd z`xinéôì§¦
BúîLð úðéçacg`y - §¦©¦§¨

eznyp yxeyl m`zda
ef dbixcnl ribdl leki
dbixcnl - ipye ,d`xia
xzeia dpeilrd dbixcnl ribd xak `ed m` ,ixd ,xzei dpeilr

ayegek- ribdl"íéâeðòza äáäà"ä äàa àìénî éæà£©¦¥¨¨¨¨©£¨©©£¦
ì ,äìòîlîLéà ìL Bkøc" ék ,äàøiä íò ãçéúäìe ïkL ¦§©§¨¦§Ÿ§¦§©¥¦©¦§¨¦©§¤¦
,"'eë øfçìdy` lr -18.íéøîà éèewìa øàaúpL Bîk- §©¥§¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

"n wxt ,oey`x wlg "`ipz"a,"xkf"e "yi`" z`xwp dad`y ,b
"'d z`xi dy`" z`xwp d`xie19:df l"f epizeax xn`n zpeek -

zpiga jxcy ,`id dceara "dy` lr xfgl yi` ly ekxc"
."d`xi" dpyiy okid ribdle xfgl `id ef dad`

úéðMäåipyd beqd -äeàúî LôpäL ,äåàúå äáäà àéä §©¥¦¦©£¨§©£¨¤©¤¤¦§©¨
øøöì ,'äa ä÷áãì äöôçå úáäBàå,xeyw zeidl -øBøöa §¤¤©£¥¨§¨§¨©¦§Ÿ¦§

Báe ,ãàî dì áBè íéäìà úáø÷å ,íéiçäl` daxwa - ©©¦§¦§©¡Ÿ¦¨§Ÿ
,miwl`d,õtçzaexw zeidl wx `ed iniptd dpevxe dvtg - ©§Ÿ

,`ed jexa yecwd l`òøå§©
epnî ÷çøúäì ãàî dì̈§Ÿ§¦§©¥¦¤
,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨
ìæøa ìL ävçî úBéäì¦§§¦¨¤©§¤

íéðBöéçäîzetilwdn - ¥©¦¦
,dyecwd jtid ody

ú÷ñôîoial epia - ©§¤¤
zewl`.íBìLå-ñç- ©§¨

deedzn efk dvign
didiy c`na xacd rx ixd ,oeilrd oevx jtid mdy mipiprn
aexw zeidl dvex `edy dad`a ,xnelk .melyeÎqg jk
Îqg wegx zeidl `ly ,d`xi mb dlelk ,`ed jexa yecwdl

wgvi iel 'x 'eke b"dxdl "wgvi iel ihewl"a .zewl`n melye
zepeyld z` xiaqn ,epiax w"k ly eia` ,od`qxe`ipy
ly zepey zebixcna "dwacl"e "dvitg" ,"zade`" ,"de`zn"
,diyra - "de`zn" :zenlerd zrax`a ody itk dnypd
.'eke ,dxivia - "zade`"
úøzñeî àéä Bæ äáäàå§©£¨¦§¤¤

,ìàøNé ììk áìaly - §¥§©¦§¨¥
,l`xyin cg` lkelôà£¦

,íéòLøaxaqeny itk - ¨§¨¦
h"ie g"i wxta hexhexta
xtq ly oey`xd wlga
dad`y ,"`ipz"d
mb dpyi ef zxzeqn

,miryxaäpnîe,zxzeqnd dad`dn -íäì äàa,miryxl - ¦¤¨¨¨¨¤
.äèøçädxiar ziiyr ixg` miryxa dpyiy dhxgd - ©£¨¨

dad`n d`a - ("dhxg mi`ln miryx" :l"f epinkg xn`nk)
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åîë øùá úòéâé é"ò äâéùäì êøã ïéà éë 'åâå áø÷ä
àìù øùáì éåàå äàøéá úòâé äéìò ïéìàåùù äàøéä
äðù÷áú íà äàøéá áéúëå ç"øá ù"îë äàøéá òâééúð
ùôçîë äîåöòå äáø äòéâé äëéøöù ãîìî 'åâå óñëë
[íéâåðòúá äáäà] åæ äáø äáäà ìáà .úåøöåà øçà
äì ïååëéå ïéëéù éìá äìòîìî äéìàî íãàì úìôåð
úéìëúì òéâäå úåîîåøä úàøéá òâééúðù øçà ÷øå êà
àìéîî éæà åúîùð úðéçá éôì äðîî âéùäì ìëåéù äî
ãçééúäìå ïåëùì äìòîìî íéâåðòúá äáäàä äàá
.à"÷ìá ù"îë 'åë øæçì ùéà ìù åëøã éë äàøéä íò

úáäåàå äåàúî ùôðäù äåàúå äáäà àéä úéðùäå
íéäìà úáø÷å íééçä øåøöá øåøöì 'äá ä÷áãì äöéôçå
åðîî ÷çøúäì ãàî äì òøå õåôçú åáå ãàî äì áåè
ú÷ñôî íéðåöéçäî ìæøá ìù äöéçî úåéäì å"ç 'úé
åìéôà ìàøùé ììë áìá úøúñåî àéä åæ äáäàå å"ç
àéäù éðôî êà äèøçä íäì äàá äðîîå íéòùøá
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ז.14. יח, מקומו.16.שם.15.קרח ואילך.17.צ"ע ד ב, ב.18.משלי ב, א.19.קידושין לא, משלי



סה lel` c"k iyily mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

yecwdl ef dad` mdl yiy ,xacd jk m` ,`l` .ef zxzeqn
owfd epax jk lr xne` ?miryx md ,`eti` ,recn - `ed jexa

:oldlóeba úeìb úðéçáa äîìòðå úøzñeî àéäL éðtî Cà©¦§¥¤¦§¤¤§¤§¨¨¦§¦©¨©
ì äìBëé ätìwä éøä ¯úeèL çeø eäæå ,äéìò èìL £¥©§¦¨§¨¦§Ÿ¨¤¨§¤©§

íãàì àéèçnä20.- ©©£¦¨¨¨
dqkn "zehy gex"d
,ef dad` lr dxizqne
ici lry yegi `ly
wzipe wgxzn `ed `hgd

,`ed jexa yecwdnìòå§©
,ïk,okle -íãàä úãBáò ¥£©¨¨¨

÷fçúäì ,àéä BðB÷ì§¦§¦§©¥
ätìwä ìò øabúäìe§¦§©¥©©§¦¨

.ìk ìkî ìkalka - ©Ÿ¦ŸŸ
,mipiprdälçzî ,eðéäc§©§¦§¦¨
dLøâìxac ziy`x - §¨§¨

,dtilwd z` yxbl
,éøîâì óebäî`ly - ¥©§©§¥

lr dhily mey dl didz
,sebd ixa`äáLçnî- ¦©£¨¨

mipipr mey aeygi `ly
dfy ,'d oevx jtid mdy

,dtilw ly oiprøeac- ¦
mixeaic mey xaci `ly
,'d oevx jtid mdy

äNòîedyri `ly - ©£¤
jtid mdy miyrn mey

,'d oevxLdyly - ¤
md dl` mipiprçîa§Ÿ©

ìå,íéøáà ç"îøe ïBL- §¨§¨¥¨¦
mey eyri `l mixa`de xacz `l oeyld ,aeygi `l gendy

.dtilw ly mipiprøbñnî àéöBäì ïk-íb ìëeé Ck-øçàå§©©¨©©¥§¦¦©§¥
,ãé ÷æça øéqà,eteba yalzdl dtilwl dyxi `ly ixg` - ¨¦§Ÿ¤¨

`le xacl `le aeygl `ly ,"rxn xeq" ly mipipra xnyidl
x jtid mdy mipipr) dtilw ly mipipr zeyrlmb lkei ,('d oev

ly mipipra ielba `hazzy ,"zxzeqnd dad`"d z` zelbl
"aeh dyr"yegl eze` `iaiy xac ,'d zelcba aeygi gendy ,

zeevn miiwle dxez cenll ef dad`ae ,'dl dad` ielba
,dyrnae xeaica,íéøBaba Baì õénàå ÷æç úBéäì ,eðéäc§©§¦§¨¨§©¦¦©¦¦

úBçk ìëa áø éelâa úéìâð úøzñîä äáäàä úBéäì¦§¨©£¨©§ª¤¤¦§¥§¦©§¨Ÿ
,eðéäc .óebaL Lôpä é÷ìç,xnelk -ìëNa øwòä ¤§¥©¤¤¤©§©§¨¦¨§¥¤

,çnaL äáLçîáe,dad`d ielibl ixd xfer lkyd ,oky - §©£¨¨¤©Ÿ©
dad`d zezn`zdl xacd `ian - zelbzda `id dad`dyke

,mixa`d x`yaBìëN éôk ãéîz ïðBaúéå áBLçé ìëOäL¤©¥¤©£§¦§¥¨¦§¦¦§
éà ,Cøaúé àøBaa BúìkNäåììëa íéiçä éiç àeäL C- §©§¨¨©¥¦§¨¥¥¤©¥©©¦¦§¨

,mlera,èøôa BúîLð éiçå,mc`d iig ixd `id dnypd - §©¥¦§¨¦§¨
,dnypd ly miigd `edÎjexaÎyecwdeïk ìòå,okle -óñëé §©¥¦§Ÿ

ïák ,éòáè óñk ,åéìà áBø÷å Ba ÷eác úBéäì äeàúéå§¦§©¤¦§¨§¨¥¨Ÿ¤¦§¦§¥
óñBkäwwezynd -Là Bîëe ,åéáà ìöà ãéîz úBéäì ©¥¦§¨¦¥¤¨¦§¥

ãéîz äìòîì äìBòä̈¨§©§¨¨¦
.døB÷îì dòáèaitk - §¦§¨¦§¨

wlga h"i wxta xiaqdy
xtq ly oey`xd
y`d rahy ,"`ipz"d
cinz zkynp `idy `ed

,dyxyl dlrnläî ìëå§¨©
BìëNa áLçì ãéîúiM¤©§¦©£Ÿ§¦§

äæ óñkzewwezyd -ef, Ÿ¤¤
èMtúéå øabúé äëk̈¨¦§©¥§¦§©¥
ìëáe åéôa íb äæ óñkŸ¤¤©§¦§¨
äøBúa ÷ñòì åéøáà¥¨¨©£Ÿ§¨
íäa ä÷áãì ,úBöîe- ¦§§¨§¨¨¤

,oci lr,Lnî 'äa©©¨
àLã÷å àúéøBàcéøa--C §©§¨§ª§¨§¦
ãç àlk àeä21.,ik - ª¨©

`ed jexa yecwde dxez
okle ,cg` xac md
egena ef dad` rityz
,mixa` x`yae eitae
miiwle dxez cenll

.ef dad`a zeevnìòå§©
äæ óñk,ef dad` lr - Ÿ¤¤

:áéúk áø éelâaL- ¤§¦©§¦
aezk22:éLôð äàîö"¨§¨©§¦
,"'Bâå,miwl`l -íãàk §§¨¨
.ììk ïéãò âeðòz Bì ïéàå íéîì àîväz` deexn `edyk - ©¨¥§©¦§¥©££©¦§¨

,beprz mey el oi` ,`nv ezeida ,j` ;beprz el yi ,epe`nv
,zewl`l oe`nv ly oipr `id ef dad` jk - wfg oe`nv `l`
itk ,zewl`a zewiac zbyd ick jez beprz da yiy dad` `l
o`k `l` ,"mibeprza dad`" ly dpey`xd dbixcna xacdy

.zewl`l oe`nva xaecníâå23Bæ äáäàå äæ óñk ìò §©©Ÿ¤¤§©£¨
íéøézòî eðà ,eða úøzñeîämilltzn ep` -úBéäì 'äì ©§¤¤¨¨©§¦¦©¦§
,øbñnî dàéöBäì ,eðøæòaef dad`y zexnl ,xnelk - §¤§¥§¦¨¦©§¥

oky ,dlrnln dze` el ewipriy zekfl mc`d lry oipr dppi`
ielz ef dad` ielibe ,l`xyin cg` lka dpyi ef dad` mvr
ef dad` lr mb z`f lka - ezeppeazdae ezceara ixd
`ivedle dzelbzdl xefriy `ed jexa yecwd l` milltzn

,ielibd l` mlrddn dze`,dcáì äpnî àìî álä äéäiLå§¤¦§¤©¥¨¥¦¤¨§©¨
dúéáa dúøö ñðkz àìådad` mey ala xexyz `ly - §Ÿ¦¨¥¨¨¨§¥¨

,`ed jexa yecwdl dad`d cbp ody de`ze zxg`àéäL- ¤¦
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ùã÷ä úøâà
äôéì÷ä éøä óåâá úåìâ úðéçáá äîìòðå úøúñåî
íãàì àéèçîä úåèù çåø åäæå äéìò èåìùì äìåëé
ìò øáâúäìå ÷æçúäì àéä åðå÷ì íãàä úãåáò ë"òå
óåâäî äùøâì äìçúî åðééäã ìë ìëî ìëá äôéì÷ä
íéøáà ç"îøå ïåùìå çåîáù î"åã äáùçîî éøîâì
åðééäã ãé ÷æåçá øéñà øâñîî àéöåäì ë"â ìëåé ë"çàå
äáäàä úåéäì íéøåáâá åáì õéîàå ÷æç úåéäì
ùôðä é÷ìç úåçë ìëá áø éåìéâá úéìâð úøúåñîä
ìëùäù çåîáù äáùçîáå ìëùá ø÷éòä åðééäã óåâáù

ë ãéîú ïðåáúéå áùçéàøåáá åúìëùäå åìëù éô
èøôá åúîùð ééçå ììëá íééçä ééç àåäù êéà êøáúé
óñåë åéìà áåø÷å åá ÷åáã úåéäì äåàúéå óåñëé ë"òå
ùà åîëå åéáà ìöà ãéîú úåéäì óñåëä ïáë éòáè
ãéîúéù äî ìëå äøå÷îì äòáèá ãéîú äìòîì äìåòä
óñåë èùôúéå øáâúé äëë äæ óñåë åìëùá áåùçì
ä÷áãì úåöîå äøåúá ÷åñòì åéøáà ìëáå åéôá íâ äæ
óñåë ìòå ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã ùîî 'äá íäá
àîöä íãàë 'åâå éùôð äàîö áéúë áø éåìéâáù äæ
äæ óñåë ìò íâå ììë ïééãò âåðòú åì ïéàå íéîì
úåéäì 'äì íéøéúòî åðà åðá úøúñåîä åæ äáäàå
äðîî àìî áìä äéäéùå øâñîî äàéöåäì åðøæòá
æ"äåò úåàú àéäù äúéáá äúøö ñðëú àìå äãáì
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א.20. ג, א.21.סוטה ס, ח"ב א. כד, זח"א מ 22.ראה ג.תהלים ˘ËÈÏ"‡:23.ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- כאן זה להוסיף "מוכרח
לצדקה". שייכות גם זו בעבודה יש ועפ"ז - וצדקה. תפלה ע"י כ"א התבוננות ע"י לא נעשה הגילוי שזה ס"ד מש"כ לתרץ

lel` c"k iyily mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ד שלישי יום
,252 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáäà àéä úéðùäå,fkw 'nr cr:åäòã êéëøã

ly ote`d ,miield lv` did dfy itk oeilke dweyze sqek ly
ly invr oevx `ed "`alc `zerx"e i`ygzeinipt,aldìòå§©

øîàð äæ14'Bâå äðzî úãBáò" :zpigay - mkzpdk z` oz` - ¤¤¡©£©©¨¨§
,dlrnln dpzn ly ote`a `id ("mibeprza dad`") dpedkd

"'Bâå áøwä øfäå15.- §©¨©¨¥§
df ,dcear ly df ote`l
,oky .miigd jtid eiabl

,dfl jiiy `ed oi`ïéà ék¦¥
éãé-ìò dâéOäì Cøc¤¤§©¦¨©§¥
Bîk ,øNa úòéâé§¦©¨¨§
:äéìò ïéìàBML ,äàøiä©¦§¨¤£¦¨¤¨
éBà"å ,"äàøéa zòâé"¨©§¨§¦§¨§
òbéúð àlL øNáì§¨¨¤Ÿ¦§©©

,"äàøéaribdl - §¦§¨
,"d`xi"láeúkL Bîk§¤¨

'äîëç úéLàø'a16, §¥¦¨§¨
:äàøéa áéúëeiabl - §¦§¦§¨
aezk "d`xi"17:íà"¦

,"'Bâå óñkë äpL÷ázz`xi oiaz f` dpytgz mipenhnke - §©§¤¨©¨¤§
,'"däëéøvL ãnìî,"d`xi"d -Ntçîk äîeöòå äaø äòéâé §©¥¤§¦¨§¦¨©¨©£¨¦§©¥

.úBøöBà øçàxtq ly oey`xd wlga a"n wxta xkfpk - ©©¨
f`y ,rwxwa oenh i`ceay xve` ytgny in enky ,"`ipz"d
xve`dy ze`ceea ercia ,dxitgd zceara siirzn `ed oi`
ribiy cr ,xetgl ,ytgl icedi lr jk - dnc`d iwnrna `vnp
lk ly "ald zpia"a i`cea `vnpy miny z`xi ly xve`l
elit`y ,"d`xi" ly oiprl qgia `ed xen`d lk ,mxa .icedi

"d`lir d`xi" ,d`xia xzeia dpeilrd dbixcnd iabl
lr ,oky .dil` ribdl lczydle rbiizdl jiiy ok mb ,(dpeilr)

.dil` ribi i`ceea `ed dribi iciäáäà] Bæ äaø äáäà ìáà£¨©£¨©¨©£¨
ïeëéå ïéëiL éìa äìòîlî äéìàî íãàì úìôBð ,[íéâeðòza©©£¦¤¤¨¨¨¥¥¤¨¦§©§¨§¦¤¨¦¦©¥

,dìd`a `id ,j` -Cà ¨©
òbéúpL øçà ÷øå§©©©¤¦§©©
,"úeîîBøä úàøé"a- §¦§©¨§

dpeilrd dbixcna
`xi `edy ,"d`xi"ay
yecwd ly ezennex iptn

,`ed jexaå- y ixg` - §
äî úéìëúì òébä¦¦©§©§¦©
äpnî âéOäì ìëeiM- ¤©§©¦¦¤¨

,zennexd z`xinéôì§¦
BúîLð úðéçacg`y - §¦©¦§¨

eznyp yxeyl m`zda
ef dbixcnl ribdl leki
dbixcnl - ipye ,d`xia
xzeia dpeilrd dbixcnl ribd xak `ed m` ,ixd ,xzei dpeilr

ayegek- ribdl"íéâeðòza äáäà"ä äàa àìénî éæà£©¦¥¨¨¨¨©£¨©©£¦
ì ,äìòîlîLéà ìL Bkøc" ék ,äàøiä íò ãçéúäìe ïkL ¦§©§¨¦§Ÿ§¦§©¥¦©¦§¨¦©§¤¦
,"'eë øfçìdy` lr -18.íéøîà éèewìa øàaúpL Bîk- §©¥§¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

"n wxt ,oey`x wlg "`ipz"a,"xkf"e "yi`" z`xwp dad`y ,b
"'d z`xi dy`" z`xwp d`xie19:df l"f epizeax xn`n zpeek -

zpiga jxcy ,`id dceara "dy` lr xfgl yi` ly ekxc"
."d`xi" dpyiy okid ribdle xfgl `id ef dad`

úéðMäåipyd beqd -äeàúî LôpäL ,äåàúå äáäà àéä §©¥¦¦©£¨§©£¨¤©¤¤¦§©¨
øøöì ,'äa ä÷áãì äöôçå úáäBàå,xeyw zeidl -øBøöa §¤¤©£¥¨§¨§¨©¦§Ÿ¦§

Báe ,ãàî dì áBè íéäìà úáø÷å ,íéiçäl` daxwa - ©©¦§¦§©¡Ÿ¦¨§Ÿ
,miwl`d,õtçzaexw zeidl wx `ed iniptd dpevxe dvtg - ©§Ÿ

,`ed jexa yecwd l`òøå§©
epnî ÷çøúäì ãàî dì̈§Ÿ§¦§©¥¦¤
,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨
ìæøa ìL ävçî úBéäì¦§§¦¨¤©§¤

íéðBöéçäîzetilwdn - ¥©¦¦
,dyecwd jtid ody

ú÷ñôîoial epia - ©§¤¤
zewl`.íBìLå-ñç- ©§¨

deedzn efk dvign
didiy c`na xacd rx ixd ,oeilrd oevx jtid mdy mipiprn
aexw zeidl dvex `edy dad`a ,xnelk .melyeÎqg jk
Îqg wegx zeidl `ly ,d`xi mb dlelk ,`ed jexa yecwdl

wgvi iel 'x 'eke b"dxdl "wgvi iel ihewl"a .zewl`n melye
zepeyld z` xiaqn ,epiax w"k ly eia` ,od`qxe`ipy
ly zepey zebixcna "dwacl"e "dvitg" ,"zade`" ,"de`zn"
,diyra - "de`zn" :zenlerd zrax`a ody itk dnypd
.'eke ,dxivia - "zade`"
úøzñeî àéä Bæ äáäàå§©£¨¦§¤¤

,ìàøNé ììk áìaly - §¥§©¦§¨¥
,l`xyin cg` lkelôà£¦

,íéòLøaxaqeny itk - ¨§¨¦
h"ie g"i wxta hexhexta
xtq ly oey`xd wlga
dad`y ,"`ipz"d
mb dpyi ef zxzeqn

,miryxaäpnîe,zxzeqnd dad`dn -íäì äàa,miryxl - ¦¤¨¨¨¨¤
.äèøçädxiar ziiyr ixg` miryxa dpyiy dhxgd - ©£¨¨

dad`n d`a - ("dhxg mi`ln miryx" :l"f epinkg xn`nk)
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åîë øùá úòéâé é"ò äâéùäì êøã ïéà éë 'åâå áø÷ä
àìù øùáì éåàå äàøéá úòâé äéìò ïéìàåùù äàøéä
äðù÷áú íà äàøéá áéúëå ç"øá ù"îë äàøéá òâééúð
ùôçîë äîåöòå äáø äòéâé äëéøöù ãîìî 'åâå óñëë
[íéâåðòúá äáäà] åæ äáø äáäà ìáà .úåøöåà øçà
äì ïååëéå ïéëéù éìá äìòîìî äéìàî íãàì úìôåð
úéìëúì òéâäå úåîîåøä úàøéá òâééúðù øçà ÷øå êà
àìéîî éæà åúîùð úðéçá éôì äðîî âéùäì ìëåéù äî
ãçééúäìå ïåëùì äìòîìî íéâåðòúá äáäàä äàá
.à"÷ìá ù"îë 'åë øæçì ùéà ìù åëøã éë äàøéä íò

úáäåàå äåàúî ùôðäù äåàúå äáäà àéä úéðùäå
íéäìà úáø÷å íééçä øåøöá øåøöì 'äá ä÷áãì äöéôçå
åðîî ÷çøúäì ãàî äì òøå õåôçú åáå ãàî äì áåè
ú÷ñôî íéðåöéçäî ìæøá ìù äöéçî úåéäì å"ç 'úé
åìéôà ìàøùé ììë áìá úøúñåî àéä åæ äáäàå å"ç
àéäù éðôî êà äèøçä íäì äàá äðîîå íéòùøá
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ז.14. יח, מקומו.16.שם.15.קרח ואילך.17.צ"ע ד ב, ב.18.משלי ב, א.19.קידושין לא, משלי



`lelסו d"k iriax mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ה רביעי יום
אגרת יט  ,fkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äèåò .èé,254 'nr cr.úåìéöàã øúëå

`id "dxv"d,äfä íìBò úåàzcebip `id de`zdy - ©£©¨©¤
,'d zad`làéä äéäzL ÷ø,cala -úéaä úø÷òzlra - ©¤¦§¤¦£¤¤©©¦

,ald ly dcigid dhilyd ,ziaddLøâìe dúøöa ìLîì¦§Ÿ§¨¨¨§¨§¨
àlL íâä ,íéðt-ìk-ìò äNòîe øeac äáLçnî äöeçä©¨¦©£¨¨¦©£¤©¨¨¦£©¤Ÿ

ì ìëeééøîâì dçlL ©§©§¨§©§¥
,Balîel didz `ly - ¦¦

,oky ,ala de`z mey
ixd `id ef dad`
zniiw mda ,"mipepia"a
ytpd ly de`zd ala
`l `edy `l` ,zindad
daygna dlrzy ozep
itk) dyrne xeaic

,("`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"i wxta dlrnl xaqedy
úeãáòå úeìb úðéçáa úøzñî àéä äéäz íéðt-ìk-ìò©¨¨¦¦§¤¦ª§¤¤¦§¦©¨§©§

,dzøáb úéaä úø÷òìmewnay ,zewl`l dad`d `id - ©£¤¤©©¦§¦§¨
" didz zewl`l dad`dyzxzeqn dad`- zelb zpigaae "

,zelb zpigaae zxzeqn zindad ytpd ly de`zd didz
da LnzLäì,de`za -,ãáì dì íéçøëä íéøáãì §¦§©¥¨¦§¨¦¤§¥¦¨§©

,äiúLe äìéëàkseba miiwzz ziwl`d ytpdy icky - ©£¦¨§¦¨
dzyie lk`i mc`dy gxkdd on ,zeevne dxez miiwl lkeze
oevxa ynzyiy ixd -
mipiprl zindad ytpd
oevx rval ,miinyb
mipipra ziwl`d ytpd
,'d zceare dxez ly

:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky24:éëøc ìëa"E §¨§¨¤
:"eäòcmikxcd lka - ¨¥
jlydidze) z` rcz

,"jikxc" zece` ,xaecn ,xnelk ,`ed jexa yecwd (l` xeyw
dfa didiy ,j` .mc`d ly miinybd mipiprde mikxcd
ytpd ixd zynzyn ,zewl`a zexywzdde zrcd ,"edrc"

"edrc" didiy ick zindad ytpd ly oevxa ziwl`d25.

.èéweqtl zqgizn - hi oniq - ef ycewd zxb`1."dnlyk xe` dher" :

reci2oial "seq oi` xe`" oia rvenn `idy ,dxez zece` xacn df weqty ,

" ly oipr ixd `ed "seq oi` xe`" ,oky .zenlerseq oi`zenlere ,(leab ila) "

zenlerd zeedzd didz eci lr rvennl miwewf `lina ,leab ilra md

rvennd .zenlera drtydde

.dxez - `ed mdipiareci ok3,

gxkdd on rvenn lky

zebixcnd izyn ea dpiidzy

dxeza yi okl ,oxagn `edy

:"dnly"e "xe`" zepigad izy

zeinipt `ed dxez ly "xe`"

seq oi` ly oipr `idy ,dxezd

ux`n dkex`" ,(leab ila)

"dcn4`idy "dnly"e ;yeal

yi ,xeriye leab da yiy ,(zilbpd dxezd) dxezc `ilb ly oiprd `id -

yi dxezc dlbpay owfd epax xiaqn ef zxb`a .zenlerl zekiiy dl

z` xiaqn oke ,dxezd zeinipt ,"xe`" ly xzei dlrpd oiprd z` mlrda

.d`eap ly dbyd oial dxez ly dbyd oia lcadd

."'Bâå äîìOk øBà äèò"xzzqne yalzn xe`dy ,dpeekd - Ÿ¤©©§¨§
zelbzdn dlrnly dxezd xe`y xiaqi owfd epaxe .yeala

.mlrde yeala yalzne shrznìL 'äøBz éèewì'a ,äpä¦¥§¦¥¨¤
áúk àø÷iå úLøôe àOú ék úLøt ì"æ é"øàä5úâOä ék , ¨£¦©¨¨©¦¦¨¨¨©©¦§¨¨©¦©¨©
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íéàéápä,ebiydy -äàeáða12íLa áeúka äpëîä , ©§¦¦¦§¨©§ª¨©¨§¥
:Lnî "äiàø"ici lry - §¦¨©¨

"zedn" z` mi`ex "di`x"
ly dbyda eli`e ,xacd
wx mipian zrce dnkg
`le) xacd "ze`ivn" z`
d`eapy ,jk lr .(ezedn
`ian ,"di`x" z`xwp
dnn zei`x owfd epax
:epax dyna aezky
,"éøçà úà úéàøå"- §¨¦¨¤£Ÿ̈

epax dyna wx `le
ely d`eapd zbixcny)
(xzeia ddeabd dzid
`l` ,"di`x" oeyld aezk
aezk `iapd diryia mb13:
,"'ä úà äàøàå"- ¨¤§¤¤

,dxez ozn iptl elit`e
xak ,epia` mdxa`a
"di`x" oeyld ok mb aezk

:ez`eapaåéìà àøiå"©¥¨¥¨
"'ä14.oeyl ixd aezk -

zii`x `idy ,"di`x"
.ynn zedndL óàå- §©¤

d`eapd oipra "di`x" oeyld,ìLî Cøc eäfdf "di`x" -lyn ¤¤¤¨¨
,d`eap lr,íB÷î-ìkî .Lnî éîLb øNa ïéò úiàø dðéàå§¥¨§¦©¥¨¨©§¦©¨¦¨¨

éøö ìLîpä,ìLnì äîBc úBéäì Cdpeekd lynay oeeike - ©¦§¨¨¦¦§¤©¨¨
mb jk ,zinybd oira mi`exy itk ,xacd zedn zii`x `id
ly dfk beq ,dpeekd zeidl dkixv (d`eapd zii`x) lynpa
ziwl`d dbixcnd ly zednd z` "zgwel"d zipgex di`x

,d`eapa mi`exydéì àéìbúàå" ¯ "'ä åéìà àøiå" :íebøúëe§©§©¥¨¥¨§¦§©§¨¥
åéìà äìâpL ,úelbúä úðéça àeäL ,"'eëå15íìòpä §¤§¦©¦§©¤¦§¨¥¨©¤§¨

àeä-Ceøa,zelbzdn dlrnl ,xzqpe mlrp -úðéçáa ¨¦§¦©
.úelbúädbxca mb hlwp dfy ,dzernyn "zelbzd" - ¦§©

drinya enk `ly ,zinyb di`xa enk jxcÎlr ,xzei dkenpd
dbixcna hlwidl leki epi` ipgexdy ,ipgex xac wx zhlewd
,cala zipgex dricia x`yp `ed ,di`x ly xzei dpezgzd

dpezgzd dbxcd iabl zelbzda df oi`y xacd zernyne
dbxca mb hlwp dfy - dyexit "zelbzd" eli`e .xzei

,zelbzda `ed xacd ik ,xzei dpezgzdúâOäa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§©¨©
,úîàä éîëç,milaewnd -íäéìà äìâð àlL16ä"éåä ©§¥¨¡¤¤Ÿ¦§¨£¥¤£¨¨

àeä-Ceøa íìòpä17 ©¤§¨¨
÷ø ,úelbúä úðéçáa¦§¦©¦§©©
úBîeìòz íéâéOî íäL¤¥©¦¦©£

] íìòpä äîëç:xg` gQp ¨§¨©¤§¨ª¨©¥
[íìòpajxcÎlr - ©¤§¨

xac zhlewd "driny"
x`yp "ipgex"dy ,ipgex
drinyde ezeipgexa f`
eze` "zgwel" dbydde
mihlew md jk ,ezeipgexa
`edy oiprd z` mzbyda
`l j` ,`ltpe mlrp
dlbzn mlrpd oiprdy
ly zelbzda mdil`

.mzbixcnl dcixiàìôîeª§¨
:eøîà ïëìå .íäî- ¥¤§¨¥¨§

l"f epinkg18:éãò íëç"ó ¨¨¨¦
ìBëiL ,"àéápî,mkgd - ¦¨¦¤¨

äìòîì Búîëça âéOäì§©¦§¨§¨§©§¨
eìëeiL úBâøãnî äìòî©§¨¦©§¥¤§
úðéçáa ähîì ãøéì¥¥§©¨¦§¦©
íéàéáðì úelbúä¦§©¦§¦¦

íúàeáð äàøîa19,- §©§¥§¨¨
ote`a dhnl zcxl xacd jixv ,mi`iapd l`y oeeik ,okyly

,lirl xkfpy jxcÎlr - xzeia zedeabd zebixcnd ixd ,di`x
zcxl odl xyt` i` - (dpeilr) "d`lir dnkg" ly zeiniptd

,zelbzda dhnl,íäéìà úBlbúäìe ãøéì eìëeé àì ék- ¦Ÿ§¥¥§¦§©£¥¤
,"d`eapd d`xn"a mi`iapl:ïäL ,úBðBzçzä úBâøãî ÷ø- ©©§¥©©§¤¥

zexitqãéîz úBãøBiä ïä ïäL ,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöð¤©§©§¤¥¥©§¨¦
òeãik ,úeiçå ïéçî úðéçáa ìa÷îäì òétLnäî úBlbúîe¦§©¥©©§¦©§©§©¥¦§¦©Ÿ¦§©©¨©

,ïç éòãBéì,dlawd zxez icnell recik --ãBñé-ãBä-çöpäL §§¥¥¤©¤©§
ïBéìòä ìL úeëìîefy ,xzei dpeilrd dbixcnd ly - ©§¤¨¤§

,dpeilrd dbixcnd ly xzeia dpezgzd dbixcndíéLaìúî¦§©§¦
ïBzçza,xzei dpezgzd dbixcna -éìk ïä ïäL ,BúBéçäì ©©§§©£¤¥¥§¥

ïBzçzì ïBéìòäî úeiçä úãøBäå äòtLäädbixcndn - ©©§¨¨§¨©©©¥¨¤§©©§
,xzei dpezgzd dbixcnl xzei dpeilrdúBîìBòä ìëa§¨¨¨
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ùã÷ä úøâà
ùøôä ùéù ìëì ïáåîå èåùô àåä ïéðòä êà
àéäù ì"æéøàäå é"áùøë úîàä éîëç úâùä ïéá ìåãâ
íéàéáðä øàùå ä"òøî úâùä ïéáå úòãå äîëç úâùä
úà úéàøå ùîî äéàø íùá áåúëá äðåëîä äàåáðá
êøã åäæù óàå 'ä åéìà àøéå 'ä úà äàøàå éøåçà
ìùîðä î"î .ùîî éîùâ øùá ïéò úééàø äðéàå ìùî
äéì àéìâúàå 'ä åéìà àøéå íåâøúëå ìùîì äîåã ì"ö
ä"á íìòðä åéìà äìâðù úåìâúä 'éçá àåäù 'åëå
àìù úîàä éîëç úâùäá ë"àùî úåìâúä 'éçáá
÷ø úåìâúä 'éçáá ä"á íìòðä 'éåä íäéìà äìâð

] íìòðä äîëç úåîåìòú íéâéùî íäùà"ð[íìòðá
éãò íëç åøîà ïëìå íäî àìôåîåìåëéù àéáðî ó

åìëåéù úåâøãîî äìòî äìòîì åúîëçá âéùäì
íúàåáð äàøîá íéàéáðì úåìâúä 'éçáá äèîì ãøéì
úåâøãî ÷ø íäéìà úåìâúäìå ãøéì åìëåé àì éë
úåìâúîå ãéîú úåãøåéä ïä ïäù î"éäð ïäù úåðåúçúä
ç"éì òåãéë úåéçå ïéçåî 'éçáá ìá÷îäì òéôùîäî
ïäù åúåéçäì ïåúçúá íéùáìúî ïåéìòä ìù î"éäðäù
ìëá ïåúçúì ïåéìòäî úåéçä úãøåäå äòôùää éìë ïä
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.12:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'וכו בכתר השיגו ודעת" חכ' ב"השגת השגתם יא.13."משא"כ ו, א.14.ישעי' יח, וירא

הנעלם".15. הוי' "אליו שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" הגי'16.ב"הערות הצ"צ אדמו"ר כ"ק אשר מביא ותיקונים" ב"הערות
טעה  ואולי אינו). הצ"צ כתי"ק (גוף המעתיק בכת"י הוא כן וז"ל: שם בהערות שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"ז ומעיר עליהם, שצ"ל: כאן

לפנ"ז:‡Ì‰ÈÏ.וצ"ל: באגה"ק בבחי'ÂÈÏ‡.17.וכמו"ש הוי' שצ"ל: כאן הגי' הצ"צ אדמו "ר כ"ק אשר מביא ותיקונים" ב"הערות
ב"ה"). "הנעלם תיבות א.18.(בלי יב, ˘ËÈÏ"‡:19.ב"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כנ"ל בהשגתם, "משא"כ



`lelע f"k iyiy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ז שישי יום
,gkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîëç 'éçá äðäå,256 'nr cr.ìëùå

,"áéúk"äå "éøw"ä ïéðòîji` oia lcad yiy j"pza milin - ¥¦§©©§¦§©§¦
,oze` mi`xewy ji` oial oze` miazeky"éøw"ä ékji` - ¦©§¦

,dlnd z` mi`xewy,eðì úéìâpä äðáää éôì àeä§¦©£¨¨©¦§¥¨
"áéúk"äå,dlnd z` miazeky ji` -ìëOäî äìòîì àeä §©§¦§©§¨¥©¥¤

Bæ äázL ,äðáääå§©£¨¨¤¥¨
dúáéúëkitk - ¦§¦¨¨
,dazkpyLeáì dì ïéà¥¨§

,äðáää úðéçáa¦§¦©©£¨¨
Lé ¯ äta dúàéø÷áe¦§¦¨¨©¤¥

.Leáì dì,dpad ly - ¨§
itl dlnd z` mipiany
.oiprd ly heytd epkez
epyr `ed" ,lynl enk

"ezirxn o`ve enr epgp` (ele) `le27"`le" `ed aizkdy ,

dpeekdy (e"`ea) "ele" `ed ixwde ,"oi`e" `id dpeekdy (s"l`a)
zehyt itl yeal el yi (eil`e) "ele" ixwd ixd - "eil`e" `id
ep` eil`e ,"epgp` ele" - "epyr `ed ik" :o`k xaecny ,oiprd
"`le" `ed aizkd eli`e ;"ezirxn o`ve enr" xeza micgein
ixd ,"oi`e" (s"l`a)
yi dwenrd ezernyna

xaqd jkl28yeala la` ,
jkl oi` - heytd yexitd

dpad mey29.ïéðòä ïëå§¥¨¦§¨
úBìBãb úBiúBàa§¦§
àîìòî ïäL ,C"ðzaL¤©§©¤¥¥¨§¨

,äàlòoeilr mlern - ¦¨¨
,"dpia"d zxitqa ,xzei

.úBiúBàä øàLk Leáì éìa éelâa íMî úBøéàîe§¦¦¨§¦§¦§¦§¨¨¦

â"éøúa úLaìîä àeä-Ceøa úeäìà úîëç úðéça ,äpäå§¦¥§¦©¨§©¡Ÿ¨©§ª¤¤§©§©
,613 -íéøBçà úðéça" íLa úàø÷ð ¯ äøBzä úBöî¦§©¨¦§¥§¥§¦©£©¦

,"äîëçcdny ,owfd epax xn` lirl ."dnkg"d zeipevig - §¨§¨
wx `ed ,"dnkg"d zpigae zxitqa ,d`eapa epax dyn biydy

,"dnkgc miixeg`"
dn mby ,xn` okn xg`le
"zwtp dnkgn" dxezy
df ("dnkg" zpigan d`a)
"miixeg`" zpiga ok mb
miixeg`" mby ,dnkg ly
oipr `ed "dnkgc
dpadne lkyn dlrnly
dxezy okl mixne` -
`ed oke ,dnkgn d`a
zewl` znkgy xne`
zeevn b"ixza zyaelnd
zpiga ok mb `id -

,dnkg ly miixeg`ék¦
úBøéôqaL íéøBçà ìk̈£©¦¤©§¦

,Bæ äøéôñaL äìòîa úBðBzçzäå úBðBöéçä úBâøãî ïä¥©§¥©¦§©©§©©£¨¤¦§¦¨
íéàeøaa Laìúäì ähîì èMtúäìe ãøéì eìëeiM äî©¤§¥¥§¦§©¥§©¨§¦§©¥©§¦

,íéðtä úðéçáe ;íúBéçäì,dxitqd ly ziniptd dpigad - §©£¨§¦©©¨¦
-Ceøa óBñ-ïéà dìéöàîa úãçéîä dîöò äøéôqä àéä¦©§¦¨©§¨©§ª¤¤§©£¦¨¥¨
äîëç úøéôñ ,ìLî-Cøc ïBâk .ãeçiä úéìëúa àeä- §©§¦©¦§¤¤¨¨§¦©¨§¨

,o`k xaecn dzece`óBñ-ïéà dìéöàîa úãçéî àéäL¤¦§ª¤¤§©£¦¨¥
Búîëçå àeä-Ceøa-LBãwä ék ,ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦©¦¦©¨¨§¨§¨

,(ìéòì øàaúpL Bîk) ãçàwlga a"p wxtae 'a wxta - ¤¨§¤¦§¨¥§¥

,"`ipz"d xtq ly oey`xdBúîëçî èMtúîe øéànM äîe©¤¥¦¦§©¥¥¨§¨
,úéìëúå ìeáb éìòa íäL ,íéðBzçza ähîì Cøaúéyi - ¦§¨¥§©¨©©§¦¤¥©£¥§§©§¦

,seqe leab mdlLaìúîeíäa"xi`n" oky ,zeinipta - ¦§©¥¨¤
epi` xe`dy ,"siwn" ly ote`a zeidl ixd leki "hytzn"e
xacd jxr itl mvnvzn
,hytzne xi`n `ed eay
eli`e ,ea cg`zn epi`e
,ixd `id "zeyalzd"
itl mvnvzn xe`dy
`ed eay xacd jxr
.ez` cg`zne yalzn
mday mi`xapd m` ,ixd
ilra md ,xe`d yalzn
xyt` i` ,zilkze leab
xe`dy zeidl ixd
xe` didi mda yalznd
itk - leab ila zpigaay
dnvr dxitqa xacdy
liv`na zcge`n `idy
,"leab ila"e "seq oi`" `ed liv`ndy myke ,cegid zilkza
xi`ny dn ixd ,"leab ila" zpigaa `id dxitqd mb jk

hytzneyalznemi`xapa,"íéøBçà" àø÷ðly zeipevigd - ¦§¨£©¦
,dnvr dxitqd `le dxitqdäiNò" úðéça ïk-íb àø÷ðå§¦§¨©¥§¦©£¦¨

"úeìéöàaL30."dnkg"d zxitq ly zeipevigde "miixeg`"d - ¤©£¦
zpiga `xwp ("zeliv`" ly dpigad ixd `id "dnkg"y)

ddiyrzcxl dlekiy "zeliv`" ly dpiga - "zeliv`"ay
.dhnlLiL ïBzçzä íãàaL Bîk ,ìLî-Cøc ìò ,Leøt¥©¤¤¨¨§¤¨¨¨©©§¤¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

áéúëäå éø÷ä ïéðòî ùåçá äàøðë äðáääå ìëùäî
àåä áéúëäå åðì úéìâðä äðáää éôì àåä éø÷ä éë
äì ïéà äúáéúëë åæ äáéúù äðáääå ìëùäî äìòîì
ùåáì äì ùé äôá äúàéø÷áå äðáää úðéçáá ùåáì
àîìòî ïäù ê"ðúáù úåìåãâ úåéúåàá ïéðòä ïëå
.úåéúåàä øàùë ùåáì éìá éåìéâá íùî úåøéàîå äàìéò

â"éøúá úùáåìîä ä"á úåäìà úîëç 'éçá äðäå
ìë éë äîëçã 'ééøåçà úðéçá íùá '÷ð äøåúä úåöî
úåðåúçúäå úåðåöéçä úåâøãî ïä úåøéôñáù íééøåçà
èùôúäìå ãøéì åìëåéù äî åæ äøéôñáù äìòîá
àéä íéðôä 'éçáå íúåéçäì íéàåøáá ùáìúäì äèîì
úéìëúá ä"á ñ"à äìéöàîá úãçåéîä äîöò äøéôñä
äìéöàîá úãçåéî àéäù äîëç úøéôñ î"ã ïåâë ãåçéä
ãçà åúîëçå ä"á÷ä éë ãåçéä úéìëúá ä"á ñ"à
'úé åúîëçî èùôúîå øéàîù äîå (ìéòì ù"îë)
ùáìúîå úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéðåúçúá äèîì
'éô 'éöàáù äéùò 'éçá ë"â '÷ðå íééøåçà '÷ð íäá
úåâøãî 'ä åúîùðá ùéù ïåúçúä íãàáù åîë î"ãò
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רפ"ק.27. ב"ר וראה ג. ק, ˘ËÈÏ"‡:28.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.עה"פ לתהלים להצ"צ אור) (יהל אוה"ת ב. קכ, "˘Â."זח"א

.29:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שם פירש"י עיין ˘ËÈÏ"‡:30."אבל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ולכאורה שראיתי. בהדפוסים "כ"ה
עשי' תורה ˘·ÓÎÁ‰הול"ל - שלמדתנו דאציל', תורה - תורתך - ואצילות בי"ע - ובל"ג דגבול בהחילוק מדבר שכאן אפ"ל ואולי .



עי lel` g"k ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ח קודש שבת יום
,256 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùîî æ"ãò ïë,256 'nr cr:ì"æéøàäî

ìëOä úðéça ïäL ,Bfî ähîì Bæ ,úBâøãî 'ä BúîLða§¦§¨©§¥§©¨¦¤¥§¦©©¥¤
àéä äNònäå ,äNòîe øeaãå äáLçîe úBcnäådbixcnd - §©¦©£¨¨§¦©£¤§©©£¤¦

,ílëaL äðBzçzä- ©©§¨¤§ª¨
epyiy ytpd ielib
dbixcna `ed "dyrn"a
xy`n daxda dzegt
ociÎlry zepigad x`ya

,dlbzn ytpdúeiçäL¤©©
äîLpäî èMtúnä©¦§©¥¥©§¨¨
,äNònä çëa Laìîe§ª¨§Ÿ©©©£¤
úeiçä éaâì ïéàk àeä§©¦§©¥©©
Laìîe äpnî èMtúnä©¦§©¥¦¤¨§ª¨

àeäL ,øeacä çëa`ed ,xeaicd gek -úeiçä éaâì ïéàk §Ÿ©©¦¤§©¦§©¥©©

äpnî èMtúnä,dnypdn -úBcîe äáLçîa Laìîe ©¦§©¥¦¤¨§ª¨§©£¨¨¦
ìëNådaygn elit` ,oky .ytpd mr micge`n dl` lk - §¥¤

la` ,ytpl "yeal" `idy
mr cge`nd yeal `id
cinz zniiw `ide ,ytpd
dnvr ytpdy myk
xeaic eli`e ,cinz zniiw
miyeal" md dyrne
okly) ,ytpdn ,"micxtp
zr" ixd xeaica elit`
zeygl zre xacl

"xacln31,`teb mdae ,(
,xeaic xy`n ytpdn xzei daxd cxtp "dyrn"

Lnî äæ-Cøc-ìò ïk,ytpd ly lyna xacdy enk -àéä ¥©¤¤¤©¨¦
äpnî èMtúäì ìëeiM äî ,Cøaúé Búîëç úðéça§¦©¨§¨¦§¨¥©¤©§¦§©¥¦¤¨

,ílk íéðBzçza [Laìúäì] (òétLäì)mlek" ixd ,oky - §©§¦©§¦§©¥©©§¦ª¨
"ziyr dnkga32"dnkg"y ixd ,"dnkg" ici lr deedzp lkd ,

,mi`xapd lka zyalzn
"dnkg" ly dpiga efi`e
lka yalzdl dleki

mi`xapdíä33ïéàk ¥§©¦
íéðt úðéça éaâì- §©¥§¦©¨¦

,"dnkg"d zeinipt
-Ceøa ìéöàna ãçéîä©§ª¨©©£¦¨
àìk dén÷ àlëc ,àeä§ª¨©¥§¨

,áéLçiabl lkd ,oky - ¨¦
aygp `ed jexa yecwd
dpigady ixd - melkl

" `idy'inwzcge`n) "
`lk eiabl `id - (ez`

.melkìëì äòtLääå§©©§¨¨§¨
íäL ílk íéàøápä©¦§¨¦ª¨¤¥
¯ úéìëúå ìeáb éìòa©£¥§§©§¦
íeöîöå äãéøé úáLçð¤§¤¤§¦¨§¦§
ìéöànä éaâì ìBëéák¦§¨§©¥©©£¦
ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©
Bîk ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§

íöîöîä ìékNnä íãàä ìëNì íeöîöå äãéøé úáLçpL¤¤§¤¤§¦¨§¦§§¥¤¨¨¨©©§¦©§ª§¨
eðaø äLî ïëìå .Lnî úéøîçå úeiîLb äiNò äæéàa§¥¤£¦¨©§¦§¨§¦©¨§¨¥Ÿ¤©¥

,äîëçc íéøBçà ãò âéOäL ,íBìMä-åéìò,lirl xkfpk - ¨¨©¨¤¦¦©£©¦§¨§¨
àéäL ,äøBzä Bãé-ìò ïúpzL äëæ`id ,dxezd -úBìáBð" ¨¨¤¦¨¥©¨©¨¤¦§

ähîì ãøBéå äpnî ìáBpM äî Leøt ,"äìòîlL äîëç̈§¨¤§©§¨¥©¤¥¦¤¨§¥§©¨
dúéìëúå døwòL ,eðlL úeiîLb äøBúa Laìúîely - ¦§©¥§¨©§¦¤¨¤¦¨¨§©§¦¨

,dxezúBönä íei÷ àeä¦©¦§
ìòôa äNòå äNòú-àìŸ©£¤©£¥§Ÿ©
,Lnî äNòîe©£¤©¨

øîàîk34íBiä" : §©£©©
,"íúBNòìitke - ©£¨

zxne` `xnbdy
oiaexira35meid" :jk lr

xgnl `le mzeyrl
meiw onfy ,"mzeyrl
,meid `weec `ed zeevnd

.dfd mleraìBãâ"å§¨
éãéì àéánL ãeîìz©§¤¥¦¦¥

"äNòî36,ixd - ©£¤
cenlz ly zelcbdy
dfy iptn `id (cenil)

`ian,zeevnd ziiyrl
- `id zilkzdy ixd

,zeevnd meiwãîBlä"å§©¥
Bì çð ¯ úBNòì àlL¤Ÿ©£Ÿ©
"'eëå BúéìL äëtäpL37, ¤¤§§¨¦§¨§

,`xap did `le -ìk íi÷iL ãò ìbìbúäì çøëî íãà ìëå§¨¨¨ª§¨§¦§©§¥©¤§©¥¨
â"éøzä,613 -ì"æ é"øàäî òãBpk ,Lnî ìòôa úBöî38:- ©©§©¦§§Ÿ©©¨©©¥¨£¦©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äáùçîå úåãîäå ìëùä 'éçá ïäù åæî äèîì åæ
íìåëáù äðåúçúä àéä äùòîäå äùòîå øåáãå
äùòîä çëá ùáåìîå äîùðäî èùôúîä úåéçäù
çëá ùáåìîå äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåä
äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåäù øåáãä

ìëùå úåãîå äáùçîá ùáåìîå

àéä ùîî æ"ãò ïë
(òéôùäì) äðîî èùôúäì ìëåéù äî 'úé åúîëç 'éçá
úðéçá éáâì ïéàë íä íìåë íéðåúçúá [ùáìúäì]
áéùç àìë äéî÷ àìåëã ä"á ìéöàîá ãçåéîä íéðô
ìåáâ éìòá íäù íìåë íéàøáðä ìëì äòôùääå
ìéöàîä éáâì ìåëéáë íåöîöå äãéøé úáùçð úéìëúå
ìëùì íåöîöå äãéøé úáùçðù åîë î"ãò ä"á ñ"à
úåéîùâ äéùò äæéàá íöîåöîä ìéëùîä íãàä
ãò âéùäù ä"ò åðéáø äùî ïëìå ùîî úéøîåçå
úåìáåð àéäù äøåúä é"ò ïúðúù äëæ äîëçã íééøåçà
äèîì ãøåéå äðîî ìáåðù äî 'éô äìòîìù äîëç
àåä äúéìëúå äø÷éòù åðìù úåéîùâ äøåúá ùáìúîå
øîàîë ùîî äùòîå ìòåôá äùòå ú"ì úåöîä íåé÷
ãîåìäå äùòî éãéì àéáîù ãåîìú ìåãâå íúåùòì íåéä
íãà ìëå 'åëå åúééìù äëôäðù åì çåð úåùòì àìù
ìòåôá úåöî â"éøúä ìë íéé÷éù ãò ìâìâúäì çøëåî

:ì"æéøàäî òãåðë ùîî
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הספירות". שאר ובי"ע שבשם) (יו"ד חכ' הוא דאצי' הא ה"ה דאצי' דבל"ג - זל"ז שבין והשייכות שבאצי'. מדגיש ולכן דבריאה,
ז.31. ג, קהלת כד.32.ראה קד, הוא.33.תהלים שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" יא.34.ב"הערות ז, כב,35.ואתחנן
ב.36.א. מ, ה"א.37.קידושין פ"א שבת ומ"מ.38.ירושלמי בציונים שם ובהנסמן ה"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ראה

lel` f"k iyiy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ז שישי יום
,gkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîëç 'éçá äðäå,256 'nr cr.ìëùå

,"áéúk"äå "éøw"ä ïéðòîji` oia lcad yiy j"pza milin - ¥¦§©©§¦§©§¦
,oze` mi`xewy ji` oial oze` miazeky"éøw"ä ékji` - ¦©§¦

,dlnd z` mi`xewy,eðì úéìâpä äðáää éôì àeä§¦©£¨¨©¦§¥¨
"áéúk"äå,dlnd z` miazeky ji` -ìëOäî äìòîì àeä §©§¦§©§¨¥©¥¤

Bæ äázL ,äðáääå§©£¨¨¤¥¨
dúáéúëkitk - ¦§¦¨¨
,dazkpyLeáì dì ïéà¥¨§

,äðáää úðéçáa¦§¦©©£¨¨
Lé ¯ äta dúàéø÷áe¦§¦¨¨©¤¥

.Leáì dì,dpad ly - ¨§
itl dlnd z` mipiany
.oiprd ly heytd epkez
epyr `ed" ,lynl enk

"ezirxn o`ve enr epgp` (ele) `le27"`le" `ed aizkdy ,

dpeekdy (e"`ea) "ele" `ed ixwde ,"oi`e" `id dpeekdy (s"l`a)
zehyt itl yeal el yi (eil`e) "ele" ixwd ixd - "eil`e" `id
ep` eil`e ,"epgp` ele" - "epyr `ed ik" :o`k xaecny ,oiprd
"`le" `ed aizkd eli`e ;"ezirxn o`ve enr" xeza micgein
ixd ,"oi`e" (s"l`a)
yi dwenrd ezernyna

xaqd jkl28yeala la` ,
jkl oi` - heytd yexitd

dpad mey29.ïéðòä ïëå§¥¨¦§¨
úBìBãb úBiúBàa§¦§
àîìòî ïäL ,C"ðzaL¤©§©¤¥¥¨§¨

,äàlòoeilr mlern - ¦¨¨
,"dpia"d zxitqa ,xzei

.úBiúBàä øàLk Leáì éìa éelâa íMî úBøéàîe§¦¦¨§¦§¦§¦§¨¨¦

â"éøúa úLaìîä àeä-Ceøa úeäìà úîëç úðéça ,äpäå§¦¥§¦©¨§©¡Ÿ¨©§ª¤¤§©§©
,613 -íéøBçà úðéça" íLa úàø÷ð ¯ äøBzä úBöî¦§©¨¦§¥§¥§¦©£©¦

,"äîëçcdny ,owfd epax xn` lirl ."dnkg"d zeipevig - §¨§¨
wx `ed ,"dnkg"d zpigae zxitqa ,d`eapa epax dyn biydy

,"dnkgc miixeg`"
dn mby ,xn` okn xg`le
"zwtp dnkgn" dxezy
df ("dnkg" zpigan d`a)
"miixeg`" zpiga ok mb
miixeg`" mby ,dnkg ly
oipr `ed "dnkgc
dpadne lkyn dlrnly
dxezy okl mixne` -
`ed oke ,dnkgn d`a
zewl` znkgy xne`
zeevn b"ixza zyaelnd
zpiga ok mb `id -

,dnkg ly miixeg`ék¦
úBøéôqaL íéøBçà ìk̈£©¦¤©§¦

,Bæ äøéôñaL äìòîa úBðBzçzäå úBðBöéçä úBâøãî ïä¥©§¥©¦§©©§©©£¨¤¦§¦¨
íéàeøaa Laìúäì ähîì èMtúäìe ãøéì eìëeiM äî©¤§¥¥§¦§©¥§©¨§¦§©¥©§¦

,íéðtä úðéçáe ;íúBéçäì,dxitqd ly ziniptd dpigad - §©£¨§¦©©¨¦
-Ceøa óBñ-ïéà dìéöàîa úãçéîä dîöò äøéôqä àéä¦©§¦¨©§¨©§ª¤¤§©£¦¨¥¨
äîëç úøéôñ ,ìLî-Cøc ïBâk .ãeçiä úéìëúa àeä- §©§¦©¦§¤¤¨¨§¦©¨§¨

,o`k xaecn dzece`óBñ-ïéà dìéöàîa úãçéî àéäL¤¦§ª¤¤§©£¦¨¥
Búîëçå àeä-Ceøa-LBãwä ék ,ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦©¦¦©¨¨§¨§¨

,(ìéòì øàaúpL Bîk) ãçàwlga a"p wxtae 'a wxta - ¤¨§¤¦§¨¥§¥

,"`ipz"d xtq ly oey`xdBúîëçî èMtúîe øéànM äîe©¤¥¦¦§©¥¥¨§¨
,úéìëúå ìeáb éìòa íäL ,íéðBzçza ähîì Cøaúéyi - ¦§¨¥§©¨©©§¦¤¥©£¥§§©§¦

,seqe leab mdlLaìúîeíäa"xi`n" oky ,zeinipta - ¦§©¥¨¤
epi` xe`dy ,"siwn" ly ote`a zeidl ixd leki "hytzn"e
xacd jxr itl mvnvzn
,hytzne xi`n `ed eay
eli`e ,ea cg`zn epi`e
,ixd `id "zeyalzd"
itl mvnvzn xe`dy
`ed eay xacd jxr
.ez` cg`zne yalzn
mday mi`xapd m` ,ixd
ilra md ,xe`d yalzn
xyt` i` ,zilkze leab
xe`dy zeidl ixd
xe` didi mda yalznd
itk - leab ila zpigaay
dnvr dxitqa xacdy
liv`na zcge`n `idy
,"leab ila"e "seq oi`" `ed liv`ndy myke ,cegid zilkza
xi`ny dn ixd ,"leab ila" zpigaa `id dxitqd mb jk

hytzneyalznemi`xapa,"íéøBçà" àø÷ðly zeipevigd - ¦§¨£©¦
,dnvr dxitqd `le dxitqdäiNò" úðéça ïk-íb àø÷ðå§¦§¨©¥§¦©£¦¨

"úeìéöàaL30."dnkg"d zxitq ly zeipevigde "miixeg`"d - ¤©£¦
zpiga `xwp ("zeliv`" ly dpigad ixd `id "dnkg"y)

ddiyrzcxl dlekiy "zeliv`" ly dpiga - "zeliv`"ay
.dhnlLiL ïBzçzä íãàaL Bîk ,ìLî-Cøc ìò ,Leøt¥©¤¤¨¨§¤¨¨¨©©§¤¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

áéúëäå éø÷ä ïéðòî ùåçá äàøðë äðáääå ìëùäî
àåä áéúëäå åðì úéìâðä äðáää éôì àåä éø÷ä éë
äì ïéà äúáéúëë åæ äáéúù äðáääå ìëùäî äìòîì
ùåáì äì ùé äôá äúàéø÷áå äðáää úðéçáá ùåáì
àîìòî ïäù ê"ðúáù úåìåãâ úåéúåàá ïéðòä ïëå
.úåéúåàä øàùë ùåáì éìá éåìéâá íùî úåøéàîå äàìéò

â"éøúá úùáåìîä ä"á úåäìà úîëç 'éçá äðäå
ìë éë äîëçã 'ééøåçà úðéçá íùá '÷ð äøåúä úåöî
úåðåúçúäå úåðåöéçä úåâøãî ïä úåøéôñáù íééøåçà
èùôúäìå ãøéì åìëåéù äî åæ äøéôñáù äìòîá
àéä íéðôä 'éçáå íúåéçäì íéàåøáá ùáìúäì äèîì
úéìëúá ä"á ñ"à äìéöàîá úãçåéîä äîöò äøéôñä
äìéöàîá úãçåéî àéäù äîëç úøéôñ î"ã ïåâë ãåçéä
ãçà åúîëçå ä"á÷ä éë ãåçéä úéìëúá ä"á ñ"à
'úé åúîëçî èùôúîå øéàîù äîå (ìéòì ù"îë)
ùáìúîå úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéðåúçúá äèîì
'éô 'éöàáù äéùò 'éçá ë"â '÷ðå íééøåçà '÷ð íäá
úåâøãî 'ä åúîùðá ùéù ïåúçúä íãàáù åîë î"ãò
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רפ"ק.27. ב"ר וראה ג. ק, ˘ËÈÏ"‡:28.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.עה"פ לתהלים להצ"צ אור) (יהל אוה"ת ב. קכ, "˘Â."זח"א

.29:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שם פירש"י עיין ˘ËÈÏ"‡:30."אבל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ולכאורה שראיתי. בהדפוסים "כ"ה
עשי' תורה ˘·ÓÎÁ‰הול"ל - שלמדתנו דאציל', תורה - תורתך - ואצילות בי"ע - ובל"ג דגבול בהחילוק מדבר שכאן אפ"ל ואולי .



`lelעב g"k ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`ian ,369 cenr ,mildz lr ,"wcv gnv"d iaxdl "xe` ldi"a
dher" weqta zxb`d z` ligzn owfd epax :ef ycew zxb` lr
`l` ,df weqt lr xe`iad xqg zxb`ae ,"dnlyk xe`
dnkg zelaep" `xwpd "dnkgc miixeg`"y xazqn dncwddn
zpigae ,dxezc dlbpe (yeald) "dnly"d df ,"dxez dlrnly
df exwiray) ,dxez inrh `id (dnkgd zeinipt) `a` zeinipt

weqtd lr xne` i"yxy itk ,giynd z`iaa dlbzi39ipwyi" ,

zelbzd `id df oirne ,dxez inrh dlbi giyny ,"edit zewiypn
ilk`nn minrehy jxcÎlr ,giynl dpkd `idy zeciqgd

(zay axra - zayd40("xe` ldi"a "wcv gnv"d jiynn) `ede .
oey`x meia `xapy xe`d df ,oky ."dnly"a yaelnd "xe`"d

dxeza - efpb okide ,"miwicvl efpb"y41ceqi zeinipt" edfe ,
jzelrda zyxta xne` f"nxdy itk ,"`a`42"wcv gnv"de .

"ziviv mdl eyre" xn`na 'xeciq'dn my oiivn43.
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ב.39. א, שם.40.שה"ש בהערות ובהנסמן 282 ע' חט"ו לקו"ש שם.41.ראה ובהנסמן 10 ע' ח"י א.42.לקו"ש קסב, סידור 43.ח"ג
תשכ"ה). (קה"ת, דא"ח עם

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

לתלמידי מוסדות התורה בכלל ובני

הישיבות בפרט, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לקראת התחלת זמן הלימודים, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ברכתי חמה ולבבית 

שלוחה לכם, אשר החונן לאדם חכמה בינה ודעת יאר פניו אליכם ותהי' ההתחלה וכל שנת הלימודים 

בהצלחה בכל הפרטים.

ובנות ישראל, צריך להיות בו כונה ותכלית רצוי'. גם ימי החופש  כל מעשה ומעשה של בני 

 - להמשיך  שתוכלו  בכדי  אומץ  ולהוסיף  כח  להחליף   - והן  ותכלית,  כונה  להם  יש  עתה  זה  שחלפו 

והמתחילים, להתחיל - לימוד התורה וחינוך הכשר ביראת שמים ביתר התמדה ויתר חיות.

והחיות  ההתמדה  השקידה,  את  הפועל  אל  הכח  מן  תוציאו  כי  תפילה,  ואני  מקוה,  הנני 

נאמר  ישראל שעליהם  לעם  מורשה  חיים,  מפי אלקים  חיים,  תורת  לקנין התורה, שהיא  הדרושים 

"ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום".

ובימי חודש אלול אלה בפרט, החודש שמרגלא בפומי' דכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע לקראו בשם "חודש החשבון", חשבון השנה ההולכת וחולפת, וההחלטות טובות על להבא, הנה 

בטחוני חזק, כי תעשו חשבון צדק ממה שראוי לשנותו לטוב ולתקנו בעניני הנהגה וסדר בעבר, בכדי 

אשר מכאן ולהבא יהי' לימודכם והנהגתכם על הצד היותר טוב, לטוב לכם בגשמיות וברוחניות.

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכל אחד ואחד מכם, להוריכם 

שיחיו, למחנכיכם שיחיו, ולמנהלי מוסדכם שיחיו,

מ. שניאורסאהן



עג היום יום . . . 

ה'תש"גכב אלוליום רביעי

חומש: נצבים וילך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז. סד־סו.

תניא: וזהו שארז"ל . . . מנוחה כו'.

תורת החסידות דורשת, כי תחלה להוכחה צריכים להסיר את הצפרנים, ניט שטעכען 
נטילת  ואחר  אחרא,  וסטרא  קליפה  איז   שטָאך  יעדער  אחידן,  בטופרהא  כי  זיך, 

הצפרנים צריך להיות נטילת ידים, כמבואר ענינה בדא"ח, המשכת המוחין למדות.

י  ּכִ ִלְדֹקר,  לֹא  ְרַנִים,  ּפָ ַהּצִ ֶאת  ְלָהִסיר  ְצִריִכים  ַלהֹוָכָחה  ה  ִחּלָ ּתְ י  ּכִ ת,  ּדֹוֶרׁשֶ ַהֲחִסידּות  ּתֹוַרת 
ְנִטיַלת  ְוַאַחר  ַאֲחָרא';  ְו'ִסְטָרא  ה'  'ְקִלּפָ ִהיא  ִקיָרה  ּדְ ל  ּכָ ֶנֱאָחזֹות[,  ְרַנִים  ִצּפָ ]=ּבַ ֲאִחיָדן"  טּוְפָרָהא  "ּבְ
ַכת  ַהְמׁשָ ֲחִסידּות[,  ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ]ּדִ בדא"ח  ִעְנָיָנּה  ְמֹבָאר  ּכַ ָיַדִים,  ְנִטיַלת  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְרַנִים  ּפָ ַהּצִ

ַהּמִֹחין ְלִמּדֹות.

ה'תש"גכג אלוליום חמישי

חומש: נצבים וילך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב. סז־סט.

תניא: יח. כתיב . . . 252 בלק"א.

ל ֲחָכִמים  ְבָחן ׁשֶ ׁשִ ָנה – ַהּסּוְגָיא ּבְ ֶבן ח־יא ׁשָ ָלְמדֹו – ְוהּוא ָאז ּכְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ נֹו ׁשֶ ה, ּבְ ר' ֹמשֶׁ
ֵני  ׁשְ ֶזה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמּדֹוַתי",  נּו  "ׁשְ ם  ׁשָ יֹוָחאי[  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ]=ַרּבִ "י  ּבִ ַרׁשְ ַמֲאַמר  ּבְ ק  ּפֵ ִנְסּתַ א(  )סז  ין  ִגּטִ ּבְ
ַדְרּכֹו  ִנּגּון, ּכְ ֵקן ְוָאַמר – ּבְ נּו ַהּזָ ְך ִנְכַנס ַרּבֵ תֹוְך ּכָ ְפׁשּוטֹו. ּבְ "י( אֹו ִמּדֹוַתי ּכִ דּו ּתֹוָרִתי )ַרׁשִ ים: ִלּמְ רּוׁשִ ּפֵ
ֵני  ּוׁשְ ְוטֹוב,  ֶחֶסד  ֱאֶמת  ּבֶ ֵהם  ּה  ּבָ ׁשֶ ין  ָהֳעָנׁשִ ֲאִפּלּו  טֹובֹות,  ִמּדֹות  ּה  ּלָ ּכֻ ָלנּו  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּקֶֹדׁש:  ּבַ
ּתֹוָרה,  ִלי  ּבְ ִמּדֹות טֹובֹות  ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  לּוי[:  ּתָ ֶזה  ּבָ ]=ֶזה  ְלָיא  ּתַ ָהא  ּבְ ְוָהא  ֵהם,  ֶאָחד  ים  רּוׁשִ ַהּפֵ
ָנה. ִגיל ח־יא ׁשָ ְהיֹותֹו ּבְ ַמח ֶצֶדק" ּבִ ם ְלַה"ּצֶ "ל ָקָרה ּגַ ָכל ַהּנַ ִלי ִמּדֹות טֹובֹות. ּכְ ר ְלתֹוָרה ּבְ ְוִאי ֶאְפׁשָ

ה'תש"גכד אלוליום שישי

חומש: נצבים וילך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח. ע־עב.

תניא: והשנית היא . . . .דעהו.א

ַאמָאל איז יעדער ווָארט ווָאס מ'הָאט געהערט געווען א תורה, און יעדער זאך ווָאס 
מ'הָאט געזעהן - א הוראה אין עבודה און הדרכה.

ֲעבֹוָדה ְוַהְדָרָכה. ָראּו – הֹוָרָאה ּבָ ָבר ׁשֶ ְמעּו ָהְיָתה ּתֹוָרה, ְוָכל ּדָ ָ ּשׁ ל ִאְמָרה ׁשֶ ָעָבר, ּכָ ּבֶ

ה'תש"גכה אלולשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ֲאִמיַרת ּכָ

ֹמֶרת ַהּבֶֹקר.  ַאׁשְ ִמים - ּבְ ָאר ַהּיָ ׁשְ ְסִליחֹות - ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ּוְבָסמּוְך ָלּה. ֲאָבל ּבִ
י ְלָפֶניָך גו'. ִבים - ְרֵאה ָנַתּתִ ת ִנּצָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ִביִעי – ׁשַ ֵלְך ִנְפָרדֹות, ַמְתִחיִלין ְלַמְפִטיר ְוֵכן ִלׁשְ ִבים ַוּיֵ ר ִנּצָ ֲאׁשֶ ּכַ

חומש: נצבים וילך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד. עג־עה.

תניא: יט. עוטה . . . ־254־ דאצילות.

ְוַרּבֹו  מֹורֹו  ם  ׁשֵ ּבְ יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  י  ְוַרּבִ ִמּמֹוִרי  י  ַמְעּתִ ׁשָ מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ְהיֹוִתי  ּבִ ר:  ִסּפֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
דֹוׁש־ ַהּקָ ָנה,  ָ ַהּשׁ י  ְלָחְדׁשֵ ָהִראׁשֹון  ַהֹחֶדׁש  הּוא  ׁשֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ַהֹחֶדׁש  ָמתֹו־ֵעֶדן:  ִנׁשְ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
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ב.39. א, שם.40.שה"ש בהערות ובהנסמן 282 ע' חט"ו לקו"ש שם.41.ראה ובהנסמן 10 ע' ח"י א.42.לקו"ש קסב, סידור 43.ח"ג
תשכ"ה). (קה"ת, דא"ח עם



היום יום . . . עד
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזה  ּוְבֹכַח  ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  ּדְ ָהַאֲחרֹון  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ הּוא  ׁשֶ ְמָבְרִכים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָבְרכֹו  ַעְצמֹו  ּבְ רּוְך־הּוא  ּבָ
ָנה  ָ "ַהּיֹום" ָקִאי ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ִבים ַהּיֹום", ּדְ ם ִנּצָ ִתיב "ַאּתֶ ָנה. ּכְ ׁשָ ָעִמים ּבַ ים י"א ּפְ ְמָבְרִכים ֶאת ֶהֳחָדׁשִ
 – ִבים  ִנּצָ ם  ְו"ַאּתֶ א",  ַרּבָ יָנא  ּדִ יֹום  "ַוֲהָוה  ם  ְוִתְרּגֵ ּגֹו'"  ַהּיֹום  "ַוְיִהי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ין,  ַהּדִ יֹום  הּוא  ׁשֶ
ֹחֶדׁש  ּדְ ָהַאֲחרֹון  ת  ּבָ ׁשַ הּוא  ׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ין.  ּדִ ּבַ ּזֹוִכים  ׁשֶ ְוַהְינּו  ְועֹוְמִדים",  ִמים  ַקּיָ
ת ְמָבְרִכים ֹחֶדׁש  ּבָ ׁשַ רּוְך־הּוא ּבְ דֹוׁש־ּבָ ל ַהּקָ ְרָכתֹו ׁשֶ ֶזהּו ּבִ ִבים", ּדְ ם ִנּצָ ת "ַאּתֶ ָרׁשַ ֱאלּול, קֹוְרִאין ָאז ּפָ

ָנה. ָ ל ַהּשׁ ָרֵאל ַעל ּכָ רֹב טֹוב ְלָכל ִיׂשְ יַע ּבְ ּבִ ׂשְ ע ְוַהּמַ ּבָ ׂשֻ הּוא ַהּמְ ִביִעי, ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ה'תש"גכו אלוליום ראשון

חומש: האזינו, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי. עו־עח.

תניא: אך הענין . . . ־קכח־ האותיות.

סדר הכשר בשר לאכילה להוציא ממנו דם האסור הוא: שרי', מליחה, הדחה. ענינם 
בעבודה: שרי' - ווייקען זיך אין  דברי הרב, מליחה - יחידות, הדחה - ניגון.

ִעְנָיָנם  ֲהָדָחה.  ְמִליָחה,  ה,  ִרּיָ ׁשְ הּוא:  ָהָאסּור  ם  ּדַ ּנּו  ִמּמֶ ְלהֹוִציא  ַלֲאִכיָלה  ר  ׂשָ ּבָ ר  ֶהְכׁשֵ ֵסֶדר 
ְבֵרי ָהַרב, ְמִליָחה – ְיִחידּות, ֲהָדָחה – ִנּגּון. ּדִ רֹות ַעְצמֹו ּבְ ה – ְלַהׁשְ ִרּיָ ֲעבֹוָדה: ׁשְ ּבַ

ה'תש"גכז אלוליום שני

חומש: האזינו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד. עט־פא.

תניא: והנה בחי' . . . ־256־ ושכל.

מדברי קודש רבינו הזקן: ישראל גוי אחד בארץ, דער עם ישראל אויך אין דער 
ערדישער וועלט איז פארבונדען מיט ה' אחד, השי"ת מַאכט פון רוחניות גשמיות, און 

דער עם ישראל מַאכט פון גשמיות רוחניות.

ָקׁשּור  ָהעֹוָלם,  ַאְרִצּיּות  ּבְ ם  ּגַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ָאֶרץ".  ּבָ ֶאָחד  ּגֹוי  ָרֵאל  "ִיׂשְ ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֹקֶדׁש  ְבֵרי  ִמּדִ
ִמּיּות רּוָחִנּיּות. ׁשְ ה ֵמַהּגַ ָרֵאל עֹוׂשֶ ִמּיּות, ְוַעם ִיׂשְ ׁשְ ה ֵמָהרּוָחִנּיּות ּגַ ֵרְך עֹוׂשֶ הּוא ִעם ה' ֶאָחד. ה' ִיְתּבָ

ה'תש"גכח אלוליום שלישי

חומש: האזינו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט. פב־פד.

תניא: כן עד"ז . . . .־256־ מהאריז"ל.

ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בעניני 
צדקה וחזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה בלייבט ניט קיין בעל חוב, 
פאר יעדער גוטער זאך ווָאס א איד טוט, צָאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי.

ִעְנְיֵני ְצָדָקה  ָצְרֵכי ִצּבּור ּבְ ַמּנֹו ַלֲעֹסק ּבְ ְכָלל ּוִבְפָרט ְלַהּנֹוֵתן ֵמִעּתֹו ּוִמּזְ יר", ּבִ ֲעׁשִ ת ה' ִהיא ּתַ ְרּכַ "ּבִ
הּוִדי  ּיְ ׁשֶ טֹוב  ָדָבר  ל  ּכָ ֲעבּור  חֹוב.  ַעל  ּבַ ַאר  ִנׁשְ לֹא  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ּוְכַמֲאָמר:  ֲהדּות,  ַהּיַ ְוִחּזּוק 

ֶרַוח[. ים, ּוַפְרָנָסה ּבְ ָבִנים, ַחּיִ י ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ]=ּבְ ָבֵני ַחּיֵ 'ֵמיַטב', ּבְ ם הּוא ּבְ ּלֵ ה, ְמׁשַ עֹוׂשֶ
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עה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ט  אלול כ"ב ראשון יום אחד? עירוב לערב חצרות שתי אנשי יכולים מתי

„ˆa ÔÏÈ‡ ‰È‰ :Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰»»ƒ»¿«
,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ - Ï˙kÏ ÌlÒ e‰NÚÂ ,Ï˙k‰«…∆¿»»À»«…∆ƒ»¿»¿ƒ∆»
.ÔÏÈ‡a ‰ÏÚÈ ‡lL BÏ Ì¯bL ‡e‰ ˙e·L ¯eq‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿∆»«∆…«¬∆»ƒ»
ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - Ï˙kÏ ÌlÒ ‰¯L‡ ‰NÚ»»¬≈»À»«…∆≈¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L∆»«¬»∆»ƒ«»∆¬≈ƒ¬»

.‰È‰a«¬»»
רבה  כדעת  פסק ב)הרמב"ם  עח, בצד (עירובין העומד שאילן

לראש עליו  לעלות  כסולם  ומשמש  חצרות שתי שבין  הכותל 

סולם  יש  הכותל  של  השני בצידו  (וגם  ה"ד הכותל  לעיל ראה -,(

ואפשר היות  כי אחד , עירוב  לערב החצרות שתי  אנשי יכולים

שאסרו ואף  אחת . כחצר נחשבות  הן  הרי לחצר , מחצר  לעבור

בשבת באילן  לעלות  ה"ו)חכמים  פכ"א שבת השמשות(הל' בבין  -

העירוב , דין  חלות זמן  שהוא השמשות, שבין  וכיון אסרו , לא 

אחת כחצר  נחשבות  הן הרי  דרכו, ולעבור  עליו  לעלות  יכולים

רוקח) .(מעשה

הרי מצוה, במקום  רק השמשות  בבין שבות  שהתירו ואף 

מצד (שם)בגמרא  שהאילן כיון  להתיר , נוספת סברא  הובאה 

הוא ש 'אריא רק השניה  לחצר מעבר כפתח נחשב  עצמו 

עליה ' עליו')דרביע שרובץ הוא רש "י('אריה כפירוש  דרביע), ד"ה (שם

שמיה " פתח ומכל־מקום  סורו , לנו  אומר שבות  (מרכבת "איסור 

.המשנה)

אשרה מעץ  לכותל סולם  עשה  אם  זרה)אך עבודה האסור(של

אחד  עירוב  לערב  יכולים החצרות  שתי אנשי אין - בהנאה 

הוא עליו ולעלות  ממנו ליהנות  האיסור  כי זה , סולם סמך על 

לחצר . מחצר  לעבור  אפשר  אי  השמשות  בבין וגם התורה , מן

אלמוגים ' 'עצי סל"ו)ובספר  שעו הקשה :(סי'

שבת  הי"ב)בהלכות  לעשות(פי"ז שיכולים הרמב "ם כתב

אשרה(קנה)'לחי' ומדועמעץ במבוי, הטלטול את  להתיר  כדי 

בהנאה האסור אשרה  של שסולם  זו  להלכה דומה  הדבר  אין 

עליה "? לעלות  שאסור  אחד , מערבין  "אין  ולכן

ותירץ :

אלא ה'לחי ' מגוף ההנאה  אין  אשרה  מעץ ב'לחי '

זו ואין הטלטול, בו הותר  המבוי בפתח מהעמדתו שכתוצאה 

בסולם כן  שאין מה הנאה ', 'גרם  אלא  מהאיסור ישירה הנאה 

אסור שבפועל  כיון החצרות, בין  למעבר  המשמש  אשרה של

ולכן אחת, כחצר  החצרות  את להחשיב אפשר  אי דרכו לעבור

אחד ". מערבין  "אין 

ה'תשע"ט  אלול כ"ג שני יום ארוך? אחד יום או יומיים – השנה ראש

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰ìL íéáBè íéîé éðL§¥¨¦¦¤
ì ïéáeøò éðL áøòì Bì Lé ¯ úBiìbéà ìò CîBñå ,úBçeø ézL ¨ª¥§¨¥§¥¥¦¦§¥§¥©¥

íBiì úéðMä çeøaL áeøòä ìòå ,ïBLàøä íBiì äöøiL ïäî äæ¤¥¤¤¦§¤©¨¦§©¨¥¤¨©©¥¦©
ìáà ;úBiìb ìL íéáBè íéîé éðLa ?íéøeîà íéøác äna ...éðMä©¥¦©¤§¨¦£¦¦§¥¨¦¦¤¨ª£¨
Bðéàå ,ãçà íBék ïä éøä ,äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðLa¦§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨£¥¥§¤¨§¥

ì áøòî.úçà çeøì àlà ,íéîiä éðL §¨¥¦§¥©¨¦¤¨§©©©
לצורך  השנה  ראש  של הראשון ביום לבשל  מותר האם 

השני ? היום 

ערוך' ב'שלחן  נפסק  גלויות  של ימים ־טובים  שאר לגבי

לשני  הראשון מהיום  לבשל ס"א)שאין תקג סי' בהלכה(או"ח אך ,

נחשבים השנה ראש  של  הימים  ששני  מאחר כי מבואר זו

לשני מערב  השנה  בראש  הרי ארוכה , אחת  וקדושה  אחד כיום

שבשאר שאף מכך ללמוד יש  ולכאורה  אחת. לרוח רק  הימים 

השנה בראש השני, ליום ראשון מיום  לבשל אסור  החגים

לבשל  שמותר  כשם  אחד, כהמשך נחשבים  הימים  ששני 

למחרת . גם  לבשל  מותר  יהא  כך היום  אותו לצורך

והראב"ד הרמב "ם  נחלקו  ה"ח)אמנם , דין(להלן האם 

להחמיר : רק  או  להקל גם  נאמר  השנה בראש  אחת ' 'קדושה 

להיות העירוב  צריך ימים ־טובים  שבשאר  כותב הרמב "ם

כי השני, היום  בכניסת  והן  הראשון היום בכניסת הן במקומו

מדבריו ומשמע  עצמו , בפני כחג  נחשב  הימים  משני אחד כל 

בכך  די  אחד כיום  שנחשבים  השנה  ראש  של הימים  שבשני 

שדין כותב  הראב "ד  אך הראשון, בלילה קיים  העירוב  שיהא 

לגבי זה  מטעם  להקל  ואין  לחומרא , רק נאמר אחת ' 'קדושה 

השני. היום  בכניסת  העירוב של  קיומו

מהיום לבשל  מותר הרמב "ם לדעת  כי שכתבו יש זה  ולפי 

הימים ושני  מאחר  השני, ליום  השנה ראש  של  הראשון

לאותו שמבשל  כמו זה  הרי לקולא, גם  אחת  קדושה  נחשבים 

ואפילו)יום  ד"ה תקג או"ח הגר"א .(ביאור

מהיום לבשל אסור  השנה בראש  גם  כי  נפסק  ולהלכה 

לשני שם)הראשון הרמב "ם(שו"ע אף  כי  אברהם ' ה 'מגן  וביאר  ,

והיום הראשון , ביום  הוא  החג  שמדאורייתא  משום  כך, סובר 

הרי לשני, הראשון מהיום  מבשל ואם מדרבנן , הוא  השני 

תיקנו לא וחכמים  לחול , מיום ־טוב  בישול זהו תורה  מדין

מדאורייתא . באיסור  להקל כדי  אחת  כקדושה  להחשיבם

ה'תשע"ט  אלול כ"ד שלישי יום כולל' 'איסור

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ¯Â˘Ú ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰ìëBàä ãçà¤¨¨¥
øúBðå ìebt ïBâk ,ïéøeñàä íéøác ìëàL Bà ,ïéøznä íéìëà¢¨¦©ª¨¦¤¨©§¨¦¨£¦§¦§¨
ïééeàøä íéìëà ìëà ìéàBä ,íc Bà áìçå úBôøèe úBìáðe ìáèå§¤¤§¥§¥§¥¤¨¦¨©¢¨¦¨§¦

.íéøetkä íBéa ìëBà íeMî úøk áiç äæ éøä ,íãàì§¨¨£¥¤©¨¨¥¦¥§©¦¦

שמעון  רבי ב)לדעת  לה, חובתו(פסחים ידי יוצא  אדם  אין  ,

משום הוא  שאיסורו  מה  רק  כי נתקן , שלא טבל של במצה 

מחימוץ , שמרוהו  אם  חובה  ידי בו יוצאים חמץ ' תאכל  'בל

טבל', תאכל 'בל  משום  אלא  איסורה  אין זו מצה  ואילו 
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ולכן איסור ", על חל איסור  "אין  כי עליה  חל לא  חמץ  ואיסור 

לו. שקדם  טבל  איסור  על  חל חמץ  איסור אין 

הרמב"ם  פסק  ה"ז)וכך פ"ו, ומצה חמץ יוצא(הל' אדם "אין :

טבל  שאכלה  כגון לו, אסורה  שהיא  מצה  באכילת  חובתו ידי 

משנה' ה 'לחם והקשה  מעשר ...". סותר(שם)או  שלכאורה 

חייב וטבל ... ונותר  "פיגול  שהאוכל כאן דבריו את  הרמב "ם

ביום אכילה  שאיסור היינו הכיפורים ", ביום  אוכל משום כרת 

אחרים ? איסורים  על חל הכיפורים 

אחר  במקום עצמו  הרמב "ם  דברי  פי על  מאכלות ומבאר  (הל'

הי"ח־י"ט) פי"ד :אסורות

עמו כולל האחרון  האיסור  כאשר  היינו  כולל', ב'איסור 

האחרים הדברים  על האיסור שחל מתוך אזי אחרים , דברים

ולכן, הראשון . האיסור  עליו שהיה  הדבר על גם  חל הוא  הרי 

הכיפורים שיום כיון הכיפורים , ביום  אסורים  מאכלות  האוכל 

המאכלים על גם  איסורו חל  - המאכלים  כל את  כולל

הנוסף חמץ שאיסור  טבל של במצה  מה ־שאין ־כן האסורים ,

טבל. משום  אסור  שכבר  מה  על  חל אינו ולכן  חמץ  רק  אוסר 

ה'תשע"ט  אלול כ"ה רביעי יום בפסח? חמץ לחם לאפות מצרים ליוצאי מותר

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïéìMáîe ïéôBà ïéà¥¦§©§¦
Cøöì àéäL äëàìî äøzä àìå ;ìça ìëàiM äî ,áBè íBéa§©¤¥¨¥§Ÿ§Ÿª§¨§¨¨¤¦§Ÿ¤

,äìéëà.áBè íBéa da úBðäì éãk àlà £¦¨¤¨§¥¥¨¨§
בתורה  לט)נאמר  יב, הוציאו(שמות אשר הבצק את  "ויאפו 

יכלו ולא ממצרים  גורשו  כי  חמץ  לא  כי  מצות  עוגות  ממצרים 

הר "ן וכתב הרי"ף)להתמהמה ". בדפי ב. כה, שמשמעות(פסחים

אותו מחמיצין היו  להתמהמה  יכלו  "שאילו היא הפסוק 

ולמחר ויום ... לילה  אלא נהג לא  מצרים  דפסח מחר , לצורך 

להם היה  שלא  מתוך אלא  בחמץ... מותרים  היו  ניסן] [בט"ז

מצה". אפאוהו  פנאי 

חסד' ה 'תורת  זה  על כה)והקשה  סי' :(או"ח

(כמבואר מלאכה  עשיית  עליהם  נאסרה הראשןן  ביום  הרי

להחמיץ פנאי  להם  היה  אם אף  כן , ואם  הנ"ל), הר"ן בדברי

אופין "אין  כי מחר  לצורך לאפות או  ללוש  יכולים  היו לא 

שהאופה לרבה  ואף  בחול ". שיאכל  מה טוב  ביום ומבשלין 

אורחים לו יזדמנו ואם  הואיל  לוקה , אינו  לחול  טוב  מיום  פת 

– טוב  יום  לצורך זה  והרי להם  ראויה  תהיה  לפת שיצטרכו 

ישראל לכל  האסור  עצמו ביום ־טוב  חמץ  להלן האופה  (ראה

הדעות !הי"ג) לכל לוקה  לאורחים, ראוי  ואינו 

ותירץ :

שיעור ' 'חצי  בדין אמוראים  ב)נחלקו עד, לענין(יומא :

oiyper איסור לענין  אבל שיעור , צריכה איסור `dlikאכילת
מהפסוק ונלמד התורה  מן  אסור  שיעור' 'חצי  יוחנן  ר' לדעת 

ולדעת כלשהוא", אפילו חלב , "כל - תאכלו" לא חלב ... "כל

מ'כל  והלימוד מדרבנן), (ואסור  התורה  מן מותר לקיש  ריש 

אסמכתא . הוא חלב '

היה לא  הדעות  לכל מצרים שבפסח  לומר  יש  זה  ולפי 

נאמר לא  עדיין  שהרי  מהשיעור, פחות חמץ לאכול איסור 

טוב ביום  חמץ  לאפות  מותר היה  כן ואם חלב ', 'כל הפסוק 

היה לא עדיין  גם  מדרבנן ואיסור  שיעור ', 'חצי ממנו  ולאכול

כמובן.

לומר : יש  ועוד 

א)הגמרא  קיד, באה(יבמות שהתורה  פסוקים  מכמה  לומדת 

את להאכיל שאין היינו  הקטנים", על  הגדולים  את  "להזהיר

נאסר לא  עדיין  מצרים  בפסח כן , ואם  האסור. דבר  הקטנים 

נאמרו לא עדיין שהרי הקטנים  את  חמץ להאכיל  להם

הקטנים " על  הגדולים "את  התורה  מזהירה  בהם  הפסוקים 

זה שגם קטן להאכיל ביום־טוב  חמץ לאפות  מותר  והיה

נפש '. 'אוכל 

ה'תשע"ט  אלול כ"ו חמישי יום במועד  בשר אכילת

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïéìëBà ,íéLðàäå§¨£¨¦§¦
àlà äçîN ïéàå ,øNáa àlà äçîN ïéàL ,ïéé ïéúBLå øNä¨§¦©¦¤¥¦§¨¤¨§¨¨§¥¦§¨¤¨

.ïééa§©¦
יוסף ' ה 'בית  זה  על  תקכט)והקשה  סי' :(או"ח

בגמרא  א)אמרו  קה, אין(פסחים קיים  המקדש  שבית  "בזמן

שם ואכלת  שלמים  'וזבחת  שנאמר  בבשר , אלא  שמחה

אלא שמחה  אין  קיים המקדש  בית  שאין ועכשיו  ושמחת ',

בשר ? לאכול שצריכים  הרמב "ם  כתב  ומדוע ביין",

המהרש "ל  ה)וכתב  סי' פ"ב ביצה שלמה של שהרמב "ם(ים

היא יום ־טוב שמחת עיקר  כך: הגמרא  דברי את  מפרש 

לא המקדש  בית  שבזמן אלא  בשר , ללא  סעודה  ואין הסעודה 

ובזמן השמחה, את  לעורר כדי יין  שתיית  של  לתוספת  נצרכו

יוצאים אין  לבד שבבשר היינו ביין ', אלא שמחה  'אין הזה 

בבשר גם  חייבים  בימינו גם אבל יין, בצירוף  אלא  חובה  ידי 

ביין. וגם 

יין, או בשר  מהם , באחד די הרמב "ם  שלדעת  סוברים  ויש 

אלא שמחה  ואין בבשר, אלא שמחה 'שאין מלשונו  דייקו וכן 

כדי ויין', בבשר אלא  שמחה 'שאין בקיצור כתב  ולא  ביין',

השמחה  מצות מתקיימת  מהם  באחד שגם  קד)להורות אדם, .(נשמת

רק נאמר  בהמה  בשר  אכילת  שחיוב  אומרים  יש  והנה ,

באכילת הבית , ידיבזמן  יוצאים  הזה  בזמן  אבל  שלמים , קרבן 

עוף בבשר גם  במועד  שמחה  א)חובת א, יו"ד אפרים ויש(יד ,

בכך  דוקא  מצוותו עוף  בבשר  יותר  ששמח שמי  שהוסיפו 

קיא) ז, וזמנים אין(מועדים בזמנינו  גם  מהפוסקים  רבים לדעת  אך ,

בקר  בבשר אלא חובה  ידי הע'יוצאים  תקכט סי' תשובות פסקי (ראה

שהטעם35) אבל) ד"ה ב  ז , (חגיגה  רש "י מדברי  נראה  וכן ,

משום הוא בעופות חגיגה קרבן חובת  ידי יוצאים שאין  לכך

בהמה '. בבשר אלא  שובע 'שאין
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הוא שהשיעור אומרים  יש  לאכול? צריך  בשר  וכמה

שבתורה  אכילה  דיני בשאר  כמו תקכט)'כזית ', סי' או"ח (נימוקי

נאמר כזית  שיעור  כי 'כביצה', לאכול שצריך אומרים  ויש 

כביצה לאכול ויש  'כביצה', הוא  שביעה  שיעור  'אכילה ', לגבי

בו  וישמח שישבע  פ"א,כדי  כהלכתו חוה"מ וראה שם. וזמנים (מועדים

.ז)

ה'תשע"ט  אלול כ"ז שישי יום ישראל  לארץ העולה חו"ל לבן שני יום־טוב

:Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïéàL íB÷nî CìBääå§©¥¦¨¤¥
íB÷î éøîç åéìò ïéðúBð ;äNòé àì ¯ ïéNBòL íB÷îì ïéNBò¦§¨¤¦Ÿ©£¤§¦¨¨ª§¥¨

ì CìäL íB÷î éøîçå ,íMî àöiLøæçì BzòcL éî ïëå ...íL ¤¨¨¦¨§ª§¥¨¤¨©§¨§¥¦¤©§©£Ÿ
.øéîçäì ïéa ì÷äì ïéa BîB÷î éLðàk âäBð ,BîB÷îì¦§¥§©§¥§¥§¨¥¥§©§¦

הראשונים  רוב  א)לדעת נא, לנהוג(פסחים חייב  אדם  ,

שנמצא או  שם  מתגורר  הוא  עוד כל רק  מקומו במנהגי 

עקר אם אך לשם , לחזור  ודעתו  שעה  לפי אחר  במקום 

אותו במנהגי לנהוג  חייב אינו שוב לחזור , דעתו ואין ממקומו

מקום .

ההלכה בתחילת  שהרי כן, נראה  לא הרמב"ם  מדברי אך

פסח  בערב  מלאכה לעשות  לא  שנהגו  ממקום  שההולך כתב

שהגיע המקום  כחומרת  לנהוג צריך לעשות , שנהגו למקום 

שדעתו מי "וכן כתב: מכן ולאחר  ממלאכה , ולהימנע  משם 

מדובר שבתחילה  הרי מקומו", כאנשי נוהג למקומו לחזור 

עליו ואף ־על־פי־כן למקומו , לחזור  מתכוון שאינו באופן

במנהגיו ! לנהוג להמשיך

לארץ מחו"ל שהעולה לכאורה  נמצא  הרמב "ם  ולדעת 

להמשיך  ימיו  כל חייב  יהא  להשתקע , מנת  על  אפילו ישראל

נזר ' וה 'אבני גלויות , של שני יום ־טוב  בדיני סי'לנהוג (או"ח

לכך?תכד) שיחששו מצאנו  לא  מדוע  תמה :

מלאכה עשיית  איסור  מנהג  בין לחלק שיש  נראה  אך

שני: יום־טוב  לדין  פסח בערב

בני "שמע מהכתוב  נובע  המקום  במנהג  לנהוג החיוב 

שיש חז "ל למדו  ממנו אמך ", תורת  תיטוש  ואל  אביך  מוסר 

על  גם שיחולו למקומם  מנהגים לתקן  המקום לאנשי כוח

למקום שייך זה  שדין  הרמב "ם  סובר  ולכן לדורותיהם , בניהם 

ממשיך  אינו  אם  גם  אמך', 'תורת בגדר לגביו  שהוא  בו  שנולד 

שם . לדור 

אך  העיר , יושבי  ידי  על שנוצרו מנהגים  לגבי זה וכל 

על חלה  שני יום ־טוב  envrתקנת  mewndשבמקום דהיינו ,

בו שמתגורר  מי  כל וממילא  השני, ביום  גם יום־טוב  חל  זה

ימשיך  מהמקום  עקר  שכבר  שמי  טעם  אין ולכן, בכך. חייב

את וחגג בירושלים  שהתגורר שאדם  כשם  בכך , להתחייב 

לעיר שעקר  לאחר בכך לנהוג  ימשיך  לא  ט"ו ביום  פורים 

בי"ד שזמנה  שני אחרת  טוב יום רנז, ע' ג, והמקדש הקודש עיר (ראה

ט) סי' מילואים .כהלכתו

ה'תשע"ט  אלול כ"ח קודש שבת בפה? או בלב חמץ ביטול

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰äúaLä àéä äîe©¦©§¨¨
BúBà áLçéå ...Balî õîçä ìháiL àéä ?äøBza äøeîàä Bæ¨£¨©¨¦¤§©¥¤¨¥¦¦§©§Ÿ

.ììk õîç BúeLøa ïéàL Baìa íéNéå ,øôòk§¨¨§¨¦§¦¤¥¦§¨¥§¨
צריך  ולא בלב  החמץ  בביטול שדי  משמע  הרמב "ם  מלשון 

הטור  כתב  וכן  בפיו, הדבר  תלו)להוציא  סי' עיקר(או"ח :

צריך  אין  [ולכן סגי לבטל  בלבו מחשב  ואם  בלבו , הביטול

שנוהגים ואף  שבלב]. מחשבה על  ברכה  מצינו שלא  לברך,

אלא זה, חכמים שתיקנו מצינו לא - וכו ' חמירא  כל לומר 

כך. שנהגו

יוסף ' ה 'בית תלד)ותמה  סי' בירושלמי(שם  ה"ב): פ"ב ,(פסחים

צריך רב  יבטל ",xn`iy"אמר  ביתי... בתוך  לי שיש  חמץ כל 

בפה ? לבטל  היא  חכמים  שתקנת  ומשמע 

שיאמר היינו שיאמר' ש 'צריך יפרש  הטור הב "ח: ומיישב

הוא החיוב  אם כי ממשמעו , 'אמירה ' לשון והוציא  בלבו ,

הגמרא היתה בפה  וגם(בבלי)לבטל בפירוש . זאת  לומר צריכה 

רש "י הבודק)מלשון ד"ה ב ו, בלבו "(פסחים שיבטל  "צריך שכתב 

"לרווחא הב"ח, והוסיף  בלב . הוא  הביטול  שחיוב  משמע

ישכחו שמא  הארץ  עמי  משום  אולי כן, שנהגו הוא  דמילתא 

חמירא". כל לומר  נהגו שבלב, הביטול

רש "י לשון  בלבו...(שם)והנה , שיבטל  צריך  "הבודק הוא 

xne`eהצל"ח והקשה חמירא ...". זו(שם)כל שלכאורה

בביטול  שדי משמע  הדברים  מתחילת כי  וביה , מיניה  סתירה

בפה ! אמירה  להיות שצריכה  משמע  ומההמשך בלב

ותירץ :

כולה התורה  בכל  הרי בלב , בביטול די  באמת מדוע

של  ברשותו  אינו שחמץ  אלא  דברים ? אינם  שבלב  דברים

ברשותו הוא  כאילו עשאו  והכתוב  בגילוי(שם)אדם  די  ולכן

אסור בפסח שחמץ  התנאים  לדעת  זהו  אמנם , שבלב . דעת 

החמץ הרי  בהנאה , שמותר  הגלילי יוסי  ר ' לדעת אבל בהנאה ,

דברים אינם  שבלב  דברים  כי בלב ביטול יועיל  ולא ברשותו

בפה . להוציאו  וצריך

התחיל  הדעות  לכל ההלכה  את  לפרש  הרוצה  רש "י  ולכן ,

שיבטל  ודי בהנאה  אסור שחמץ  התנאים  רוב  לשיטת לבאר 

יוסי רבי לדעת גם  לצאת  בפה , גם  לומר שיש  וסיים  בלבו ,

הגלילי.

הזקן אדמו "ר  הכריע  אחרון להלכה  ובקונטרס ס"ז תלד סי' (או"ח

אברהם 'סק"ג) וה 'מגן הרמ"א  דברי פי  על ס"א), "עיקר(שם :

צריך  לכתחילה  ש "מדרבנן אלא  בלב " הוא  התורה  מן  הביטול

ולכל  מהירושלמי... יוסף ' ה 'בית  שכתב כמו  בשפתיו להוציא 

היא". הגאונים  תקנת  הפחות 
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיש 1) רצונוֿלומר המעורבות, החצרות רבינו בו ביאר

דין  מהו זו, אצל זו שרויות והן חלון, או פתח ביניהן
להם  הכרח או ביחד, שתיהן לערב צריכין אם בהם, העירוב
הצדדין  אלו כל כי בידם, הרשות או בעצמה, אחת כל לערב
עם  אלו החצרות ענייני ביאור לזה ונמשך בהם נמצאים הם

הן. מה עירוב בלא אלו

.‡ÔBlÁ2‰Úa¯‡ Ba LÈ Ì‡ ,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL «∆≈¿≈¬≈ƒ≈«¿»»
‰È‰Â ,‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«∆¿»»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ CB˙a ı¯‡‰ ÔÓ ·B¯˜3elÙ‡ -4Blk »ƒ»»∆¿¬»»¿»ƒ¬ƒÀ
CB˙a Blk B‡ ,‰¯NÚ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬»»ƒ¿»¿¬»»À¿
ÈzL È·LBÈ eˆ¯ Ì‡ ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰¯NÚ¬»»ƒ¿»¿«¿»≈¬»»ƒ»¿≈¿≈
,Ô„Èa ˙eL¯‰ - „Á‡ ·e¯Ú Ôlk ·¯ÚÏ ˙B¯ˆÁ‰«¬≈¿»≈À»≈∆»»¿¿»»

BÊÏ BfÓ eÏËÏËÈÂ ˙Á‡ ¯ˆÁk eNÚÈÂ5- eˆ¯ Ì‡Â ; ¿≈»¿»≈««ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ»
‰È‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈¿«¿»»»

‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ÔBlÁ‰6‰ÏÚÓÏ Blk ‰È‰L B‡ , ««»≈«¿»»∆»»À¿«¿»
‰¯NÚÓ7el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ≈¬»»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈

.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

ב'.2) עמוד ע"ו דף עירובין במסכת שאין 3)משנה
בהלכות  (כמבואר טפחים עשרה מגובה פחותה מחיצה
אחת, כחצר שתיהן וחשובות א'), הלכה י"ד פרק שבת

מפסקת. מחיצה ביניהן אפילו"4)שאין "או בנ"א:
החצרות.5)(מער"ק). שתי בין כפתח נחשב החלון כי

בלבד.6) כחור אלא כפתח נחשב תחתיו 7)אינו שיש
החצרות. את המחלקת גמורה מחיצה

.·;˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«∆≈¿≈¬≈
ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï·‡8,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ elÙ‡ , ¬»∆≈¿≈»ƒ¬ƒ»»¿«¿»≈¬»»

·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ÔÎÂ¿≈«∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈
ÌlÒ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L elÙ‡ ,„Á‡9Ba ‰È‰iL ,‡e‰Â .10 ∆»¬ƒ∆≈≈≈∆À»»∆ƒ¿∆

È„k Ba LÈ Ì‡ ,Ï‚Ú ÔBlÁ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡«¿»»««¿»»»»«»…ƒ≈¿≈
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba Úa¯Ï11.Úa¯Ók ‡e‰ È¯‰ - ¿«≈««¿»»««¿»»¬≈ƒ¿À»

עמוד 8) ע"ו דף עירובין (מסכת דמי" דמליא כמאן "ביתא
למעלה  החלון אם וגם כמלא, הוא הרי גג לו שיש כיון ב')

עשרה. בתוך הוא כאילו נחשב טפחים, לעלות 9)מעשרה
אחד. כבית מצטרפים בעליה, להשתמש אפשר ואי למעלה

ארבעה 11)בחלון.10) של רבוע בחללו להכניס שאפשר
עשר  שבעה העיגול היקף שאם מובא ובגמרא ארבעה, על
על  ד' של מרובע מתוכו לרבע אפשר חומש, פחות טפחים

הרשב"א). בשם משנה" "מגיד (ראה ד'

.‚Ï˙k12L ÔÈaL Ôa˙Ó B‡ ˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaLÈz …∆∆≈¿≈¬≈«¿≈∆≈¿≈

˙B¯ˆÁ13ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ˙BÁt14·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - ¬≈»≈¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈
‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰ ;ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡15¯˙È B‡ ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ»»»«¬»»»≈

el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - Ôk ÏÚ«≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈
- Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ ÌlÒ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿ƒ»»≈≈∆À»ƒ»¿À»ƒ»

Á˙Ùk Ô‰ È¯‰16elÙ‡Â .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡Â ; ¬≈≈¿∆«¿ƒ»¿»¿ƒ∆»«¬ƒ
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,Ï˙kÏ CeÓÒÂ Ûe˜Ê Ìlq‰ ‰È‰»»«À»»¿»«…∆∆¬≈≈¿ƒ
- Ï˙k‰ ÔÓ ÂÈzÁzÓ ˜Á¯˙ÈÂ CLniL „Ú Ba ˙BÏÚÏ«¬«∆ƒ»≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿»ƒ«…∆
Ìlq‰ L‡¯ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡Â .¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ«¬ƒ…»»«ƒ«…«À»

‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa ¯‡L Ì‡ ,Ï˙k‰ L‡¯Ï17- ¿…«…∆ƒƒ¿«≈≈∆»ƒ¿»
.eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ,¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ»

שם.12) עירובין במסכת במסכת 13)משנה משנה
על  ביניהן מפסיק תבן של גדיש א' עמוד ע"ט דף עירובין

החצר. רוחב כל אינה 14)פני מעשרה פחותה שמחיצה
לאחת. נחשבות החצרות ושתי מחיצה, אפילו 15)נקראת

משנה). מגיד (ראה ארבעה רחב שאפשר 16)אינו מכיון
הסולם. דרך ביניהן משלשה 17)להשתמש פחות "שכל

ז' דף סוכה מסכת דומה. (=כמחובר דמי" כלבוד טפחים
א'). עמוד

.„‰È‰18‰Úa¯‡ ·Á¯ Ï˙k‰19ÌlÒ eNÚÂ ,20Ô‡kÓ »»«…∆»»«¿»»¿»À»ƒ»
‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜Á¯Ó ˙BÓlq‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‡kÓ ÌlÒÂ¿À»ƒ»««ƒ∆«À»¿À»ƒ∆ƒ∆
:‰Úa¯‡ Ï˙k‰ ·Á¯a ÔÈ‡ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ -ƒ»¿»¿ƒ∆»≈¿…««…∆«¿»»
‰È‰ ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL ˙BÓlq‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«À»¿»¿»¿ƒ∆»»»

ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL Ì‰ÈÈa21. ≈≈∆¿»¿»¿ƒ¿«ƒ

ב'.18) עמוד ע"ז דף עירובין ארבעה 19)מסכת היינו
הכותל. על ללכת אפשר ובקלות שם 20)טפחים בגמרא

(מגיד  רבינו הזכירו ולא טפחים ארבעה רחב שהסולם אמרו
החצרות.21)משנה). בין מפסיק שהכותל

.‰‰·vÓ ‰a22Ï˙k‰ „ˆa ‰·vÓ Èab ÏÚ23LÈ Ì‡ : »»«≈»««≈«≈»¿««…∆ƒ≈
ËÚÓÓ - ‰Úa¯‡ ‰BzÁza24‰Úa¯‡ ‰BzÁza ÔÈ‡ ; ««¿»«¿»»¿«≈≈««¿»«¿»»
‰BÈÏÚ‰ ÔÈ·Ï dÈa ÔÈ‡Â25‰LÏL26Ì‡Â ,ËÚÓÓ - ¿≈≈»¿≈»∆¿»¿»¿«≈¿ƒ

ıÚ ÏL ˙B‚¯„Óa ÔÎÂ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯27ÔÎÓqL »¿»¿ƒ∆»¿≈¿«¿≈∆≈∆¿»»
.Ï˙kÏ«…∆

שבת 22) מערב בנה כלומר ב' עמוד כ"ז דף עירובין מסכת
ובלשון  בשבת. משם ליטלה אפשר ואי בקרקע, וקבעה

אבן. של ספסל כעין והוא "איצטבא", ומן 23)הגמרא

טפחים. עשרה אין הכותל לראש עד את 24)המצבה
מחיצה  כאן אין כאילו וחשוב הטפחים, עשרת שיעור

רחבה 25)עשרה. שאם ארבעה, רחבה אינה היא ואף
ביאור  – חננאל רבינו בפירוש נראה (וכן ממעטת ארבעה
מ"מ). ועיין י"א, סעיף שע"ב סימן ברורה למשנה הלכה

הוא.26) (כמחובר) כלבוד שלושה תוך מסכת 27)וכל
"סולם  אבוה בר רבה אמר נחמן רב בשם שם עירובין

וכו'". פורחות ששליבותיו

.ÂÏ˙k28dB·b29ÊÈÊÂ ˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL30‡ˆBÈ …∆»«∆≈¿≈¬≈¿ƒ≈
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˙BÁt Ï˙k‰ L‡¯ „Ú ÊÈf‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡ ,B˙ÈÚˆÓ‡a¿∆¿»ƒƒƒ¿«ƒ«ƒ«…«…∆»
ÊÈf‰ ÈÙÏ ÌlÒ ÁÈpÓ - ‰¯NÚÓ31Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe , ≈¬»»«ƒ«À»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ

eˆ¯32.ËÚÓÓ BÈ‡ - ÊÈf‰ „ˆa Ìlq‰ ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒƒƒ««À»¿««ƒ≈¿«≈
ÊÈÊ ‡ÈˆBÓ - ÌÈÁÙË ¯NÚ ‰ÚLz dB·b Ï˙k‰ ‰È‰»»«…∆»«ƒ¿»»»¿»ƒƒƒ
ÊÈf‰ ÔÓ È¯‰L ;eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ,ÚˆÓ‡a „Á‡∆»»∆¿«¿»¿ƒ∆»ƒ»∆¬≈ƒ«ƒ
L‡¯ „Ú ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÓe ,‰¯NÚÓ ˙BÁt ı¯‡‰ „Ú«»»∆»≈¬»»ƒ«ƒ»∆¿«…
ÌÈ¯NÚ dB·b Ï˙k‰ ‰È‰ .‰¯NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰«…∆»≈¬»»»»«…∆»«∆¿ƒ

ÔÈÊÈÊ ÈL CÈ¯ˆ - ÌÈÁÙË33„Ú ,‰Ê „‚k ‡lL ‰Ê ¿»ƒ»ƒ¿≈ƒƒ∆∆…¿∆∆∆«
,‰¯NÚÓ ˙BÁt ı¯‡‰ ÔÈ·e ÔBzÁz‰ ÊÈf‰ ÔÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈«ƒ««¿≈»»∆»≈¬»»
,‰¯NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰ L‡¯ ÔÈ·e ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÈ·e≈«ƒ»∆¿≈…«…∆»≈¬»»

.eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe¿»¿ƒ∆»ƒ»

א'.28) עמוד ע"ח דף עירובין מעשרה 29)מסכת יותר
הכותל.30)טפחים. מן יוצאת שיסמוך 31)בליטה

הסולם  נחשב זה ידי ועל בזיז, הסולם של העליון ראשו
לזיז. בגמרא 32)כמדרגה אחרת שיטה לו יש הראב"ד

על  ארבעה בו שיש בזיז הוא שהמדובר נוסחתו, לפי
הכותל  יחשב שלא עשרה משיעור הממעט ארבעה,
יכול  אינו הזיז, לאותו הסולם את הסמיך אם אולם למחיצה,
את  למעט ראוי אינו שהסולם כוחו, ומיעט בזיז להשתמש
לפי  ראוי אינו והזיז צרכו, כל רחב שאינו לפי הכותל
החצרות, שתי בין מחיצה כאן ויש עליו, סמוך שהסולם
משנה"). ("מגיד אחד מערבין ואין שתים מערבים ולכן

בתוך 33) למעלה הימנו ואחד תחתונים, עשרה קודם אחד
לקבוע  שיוכל כדי זה, כנגד שלא זה ויעמידם עליונים עשרה

(רש"י). לשני מאחד סולם

.Ê- ı¯‡‰ ÏÚÂ Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ BÎÓÒe BÎ˙ÁL Ï˜c∆∆∆¬»¿»«…«…∆¿«»»∆
„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ34.ÔÈaa BÚ·˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,eˆ¯ Ì‡ ¿»¿ƒ∆»ƒ»¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»

ÔÎÂ35B¯aÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,BÚ·B˜ B„·k - Ìlq‰ ¿≈«À»»¿¿¿≈»ƒ¿«¿
ÌlÒÂ ,˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈa ÔÈÏÈc·Ó ÔÈM˜ eÈ‰ .ÔÈaa«ƒ¿»»«ƒ«¿ƒƒ≈¿≈«¬≈¿À»

Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ36ÔÈ‡ È¯‰L ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ƒ»¿À»ƒ»≈¿»¿ƒ∆»∆¬≈≈
‰Ó ÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ìlqa ‰ÏBÚ Ï‚¯‰ Ûk«»∆∆∆«À»¿ƒ∆≈««

CÓÒiM37ÔÈM˜Â Ô‡kÓ ÔÈM˜Â ,ÚˆÓ‡a ÌlÒ ‰È‰ . ∆ƒ¿…»»À»»∆¿«¿«ƒƒ»¿«ƒ
Ô‡kÓ38ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ -39. ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«ƒ

אינן 34) שבבבל "דקלים א'. עמוד ע"ח דף עירובין במסכת
שיש  פי על ואף קובעתן" כבידן טעמא? מאי קבע, צריכין
ונקבעו. נוטלם, אדם אין כבדם מפני – כלי תורת עליהם

שם.35) עירובין "שהמחיצה 36)מסכת לאמר רוצה
והסולמות  קשין של היא החצרות] שתי [בין החוצצת
להרב  הבחירה (בית מכאן וזה מכאן זה עליהם סמוכים

שם). תתמוטט.37)המאירי "שהמחיצה 38)שהמחיצה
חזק  בנין באמצעה שיש אלא קש, של – ארכה כל פני על
הבחירה  (בית הסולמות" ראשי קביעות למקום עמוד כעין

אחד,39)שם). מערבין רצו שאם הוא כאן החידוש עיקר
החצרות  שתי מצרף הסולם בסולם, להשתמש שיכול כיון
מערבין  רצו "[אם אריה: בן בהגהות הגיה ולכן אחת, להיות

שנים". מערבין רצו אם אחד],

.Á‰È‰40Ì‡ - Ï˙kÏ ÌlÒ e‰NÚÂ ,Ï˙k‰ „ˆa ÔÏÈ‡ »»ƒ»¿««…∆¿»»À»«…∆ƒ
˙e·L ¯eq‡Â ÏÈ‡B‰ ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯41‡e‰ »¿»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿

ÔÏÈ‡a ‰ÏÚÈ ‡lL BÏ Ì¯bL42‰¯L‡ ‰NÚ .43ÌlÒ ∆»«∆…«¬∆»ƒ»»»¬≈»À»
˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - Ï˙kÏ«…∆≈¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬

.‰È‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«»∆¬≈ƒ¬»«¬»»

ב'.40) עמוד ע"ח דף עירובין אסרו 41)מסכת חכמים
שבת  בהלכות (כמבואר שבות משום בשבת באילן לעלות

א'). הלכה כ"א עליו 42)פרק גזרו "לא כאן: נוסף בנ"א:
משום  שהוא דבר "שכל רוקח), (מעשה השמשות" בין
מהלכות  כ"ד (פרק השמשות" בין עליו גזרו לא – שבות
ידי  על לאחת מצורפות החצרות שתי הרי י'). הלכה שבת
(למעלה  השמשות בין דהיינו העירוב, דין שחל בזמן האילן,

כ"א). הלכה א' זרה 43)פרק לעבודה שעבדוהו אילן
ג') פסוק י"ב פרק (דברים אמרה שהתורה בהנאה, אסור

באש". תשרפון "ואשריהם

.ËÏ˙k44BËÚÓÏ ‡·e ,‰¯NÚ dB·bL45·¯ÚÏ È„k …∆∆»«¬»»»¿«¬¿≈¿»≈
‰Úa¯‡ ËeÚn‰ C¯‡a LÈ Ì‡ ,„Á‡ ·e¯Ú46ÌÈÁÙË ≈∆»ƒ≈¿…∆«ƒ«¿»»¿»ƒ

Ï˙k‰ ˙ˆ˜Ó ¯˙Ò .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ -47ËÚÓ˙pL „Ú ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»«…∆«∆ƒ¿«≈
BÊ ¯ˆÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙B ¯ˆw‰ Bcˆ - ‰¯NÚÓ48¯‡Le , ≈¬»»ƒ«»»¿ƒ¿»≈¿»
.˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈ·Ï dB·b‰ Ï˙k‰«…∆«»«¿≈¿≈«¬≈

א'.44) עמוד ע"ז דף עירובין עפר 45)מסכת תל שעשה
מעשרה, פחות שיהיה כדי לכותל, סמוך בקרקע למטה

לאחת. החצרות שתי לפני 46)לצרף שהיה בנוסח
המגיד  הרב מצא (וכן טפחים" "עשרה כתוב היה הראב"ד
בשיעור  שמספיק ודעתו רבנו, על השיג לכן בספריו),
"ארבעה  כלפנינו ספרים במקצת אבל טפחים. ארבעה
האמיתית  הנוסחא היא וכן שם בגמרא וכמפורש טפחים"

משנה). שבצד 47)(מגיד עד הכותל, עובי מקצת כלומר
משנה). (לחם מעשרה הכותל נתמעט החצירות אחת

עשרה.48) הכותל גובה אין החצר אותה בצד כי

.Èı¯Ù49‰˙È‰ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL dB·b‰ Ï˙k‰ ƒ¿««…∆«»«∆≈≈∆ƒ»¿»
‰ˆ¯t‰50˙Bn‡ ¯NÚ „Ú51;ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - «ƒ¿»«∆∆«¿»¿ƒ¿≈≈ƒ

‰˙È‰ ;Á˙Ùk ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»¿»
‰¯NÚÓ ¯˙È52‡Â „Á‡ ·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ -ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ »≈≈¬»»¿»¿ƒ≈∆»¿≈¿»¿ƒ

.ÔÈ·e¯Ú ÈL¿≈≈ƒ

ב'.49) עמוד ע"ו דף עירובין במסכת ברוחב.50)משנה
לפתח.51) נחשב הצדדים משני הכותל מן משהו ונשאר
מחיצה,52) זו אין הכותל, ברוחב מאד הרבה נשאר אפילו

בהלכות  (כמבואר אמות עשר על יתרה פרצה שיש כיון
ט"ז). הלכה ט"ז פרק שבת

.‡È‰˙È‰53dÓÈÏL‰Ï ‡·e ,¯NÚÓ ‰˙eÁt ‰ˆ¯t‰ »¿»«ƒ¿»¿»≈∆∆»¿«¿ƒ»
¯NÚÓ ¯˙ÈÏ54ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d·b Ï˙ka ˜˜BÁ -55, ¿»≈≈∆∆≈«…∆…«¬»»¿»ƒ

‰lÁzÎÏ ı¯ÙÏ ‡a Ì‡Â .„Á‡ ·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe56 ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ»ƒ¿…¿«¿ƒ»
d·b ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - Ï˙k‰ ÏÎa ¯NÚÓ ¯˙È ‰ˆ¯tƒ¿»»≈≈∆∆¿»«…∆»ƒƒ¿…«

B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ‰ˆ¯t‰57. «ƒ¿»¿…»

בכותל 53) להשלים "חקק ב' עמוד ע"ח דף עירובין מסכת
כאן. וראב"ד שם רש"י ועיין משתי 54)וכו'" לעשות כדי

אחת. חצר להשלים 55)החצרות צריך שהוא הרוחב אותו
מהקרקע, טפחים עשרה של בגובה יחקוק אמות, לעשר
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיש 1) רצונוֿלומר המעורבות, החצרות רבינו בו ביאר

דין  מהו זו, אצל זו שרויות והן חלון, או פתח ביניהן
להם  הכרח או ביחד, שתיהן לערב צריכין אם בהם, העירוב
הצדדין  אלו כל כי בידם, הרשות או בעצמה, אחת כל לערב
עם  אלו החצרות ענייני ביאור לזה ונמשך בהם נמצאים הם

הן. מה עירוב בלא אלו

.‡ÔBlÁ2‰Úa¯‡ Ba LÈ Ì‡ ,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL «∆≈¿≈¬≈ƒ≈«¿»»
‰È‰Â ,‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«∆¿»»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ CB˙a ı¯‡‰ ÔÓ ·B¯˜3elÙ‡ -4Blk »ƒ»»∆¿¬»»¿»ƒ¬ƒÀ
CB˙a Blk B‡ ,‰¯NÚ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬»»ƒ¿»¿¬»»À¿
ÈzL È·LBÈ eˆ¯ Ì‡ ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰¯NÚ¬»»ƒ¿»¿«¿»≈¬»»ƒ»¿≈¿≈
,Ô„Èa ˙eL¯‰ - „Á‡ ·e¯Ú Ôlk ·¯ÚÏ ˙B¯ˆÁ‰«¬≈¿»≈À»≈∆»»¿¿»»

BÊÏ BfÓ eÏËÏËÈÂ ˙Á‡ ¯ˆÁk eNÚÈÂ5- eˆ¯ Ì‡Â ; ¿≈»¿»≈««ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ»
‰È‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈¿«¿»»»

‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ÔBlÁ‰6‰ÏÚÓÏ Blk ‰È‰L B‡ , ««»≈«¿»»∆»»À¿«¿»
‰¯NÚÓ7el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ≈¬»»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈

.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

ב'.2) עמוד ע"ו דף עירובין במסכת שאין 3)משנה
בהלכות  (כמבואר טפחים עשרה מגובה פחותה מחיצה
אחת, כחצר שתיהן וחשובות א'), הלכה י"ד פרק שבת

מפסקת. מחיצה ביניהן אפילו"4)שאין "או בנ"א:
החצרות.5)(מער"ק). שתי בין כפתח נחשב החלון כי

בלבד.6) כחור אלא כפתח נחשב תחתיו 7)אינו שיש
החצרות. את המחלקת גמורה מחיצה

.·;˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«∆≈¿≈¬≈
ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï·‡8,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ elÙ‡ , ¬»∆≈¿≈»ƒ¬ƒ»»¿«¿»≈¬»»

·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ÔÎÂ¿≈«∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈
ÌlÒ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L elÙ‡ ,„Á‡9Ba ‰È‰iL ,‡e‰Â .10 ∆»¬ƒ∆≈≈≈∆À»»∆ƒ¿∆

È„k Ba LÈ Ì‡ ,Ï‚Ú ÔBlÁ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡«¿»»««¿»»»»«»…ƒ≈¿≈
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba Úa¯Ï11.Úa¯Ók ‡e‰ È¯‰ - ¿«≈««¿»»««¿»»¬≈ƒ¿À»

עמוד 8) ע"ו דף עירובין (מסכת דמי" דמליא כמאן "ביתא
למעלה  החלון אם וגם כמלא, הוא הרי גג לו שיש כיון ב')

עשרה. בתוך הוא כאילו נחשב טפחים, לעלות 9)מעשרה
אחד. כבית מצטרפים בעליה, להשתמש אפשר ואי למעלה

ארבעה 11)בחלון.10) של רבוע בחללו להכניס שאפשר
עשר  שבעה העיגול היקף שאם מובא ובגמרא ארבעה, על
על  ד' של מרובע מתוכו לרבע אפשר חומש, פחות טפחים

הרשב"א). בשם משנה" "מגיד (ראה ד'

.‚Ï˙k12L ÔÈaL Ôa˙Ó B‡ ˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaLÈz …∆∆≈¿≈¬≈«¿≈∆≈¿≈

˙B¯ˆÁ13ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ˙BÁt14·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - ¬≈»≈¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈
‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰ ;ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡15¯˙È B‡ ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ»»»«¬»»»≈

el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - Ôk ÏÚ«≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈
- Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ ÌlÒ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿ƒ»»≈≈∆À»ƒ»¿À»ƒ»

Á˙Ùk Ô‰ È¯‰16elÙ‡Â .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡Â ; ¬≈≈¿∆«¿ƒ»¿»¿ƒ∆»«¬ƒ
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,Ï˙kÏ CeÓÒÂ Ûe˜Ê Ìlq‰ ‰È‰»»«À»»¿»«…∆∆¬≈≈¿ƒ
- Ï˙k‰ ÔÓ ÂÈzÁzÓ ˜Á¯˙ÈÂ CLniL „Ú Ba ˙BÏÚÏ«¬«∆ƒ»≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿»ƒ«…∆
Ìlq‰ L‡¯ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡Â .¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ«¬ƒ…»»«ƒ«…«À»

‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa ¯‡L Ì‡ ,Ï˙k‰ L‡¯Ï17- ¿…«…∆ƒƒ¿«≈≈∆»ƒ¿»
.eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ,¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ»

שם.12) עירובין במסכת במסכת 13)משנה משנה
על  ביניהן מפסיק תבן של גדיש א' עמוד ע"ט דף עירובין

החצר. רוחב כל אינה 14)פני מעשרה פחותה שמחיצה
לאחת. נחשבות החצרות ושתי מחיצה, אפילו 15)נקראת

משנה). מגיד (ראה ארבעה רחב שאפשר 16)אינו מכיון
הסולם. דרך ביניהן משלשה 17)להשתמש פחות "שכל

ז' דף סוכה מסכת דומה. (=כמחובר דמי" כלבוד טפחים
א'). עמוד

.„‰È‰18‰Úa¯‡ ·Á¯ Ï˙k‰19ÌlÒ eNÚÂ ,20Ô‡kÓ »»«…∆»»«¿»»¿»À»ƒ»
‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜Á¯Ó ˙BÓlq‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‡kÓ ÌlÒÂ¿À»ƒ»««ƒ∆«À»¿À»ƒ∆ƒ∆
:‰Úa¯‡ Ï˙k‰ ·Á¯a ÔÈ‡ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ -ƒ»¿»¿ƒ∆»≈¿…««…∆«¿»»
‰È‰ ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL ˙BÓlq‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«À»¿»¿»¿ƒ∆»»»

ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL Ì‰ÈÈa21. ≈≈∆¿»¿»¿ƒ¿«ƒ

ב'.18) עמוד ע"ז דף עירובין ארבעה 19)מסכת היינו
הכותל. על ללכת אפשר ובקלות שם 20)טפחים בגמרא

(מגיד  רבינו הזכירו ולא טפחים ארבעה רחב שהסולם אמרו
החצרות.21)משנה). בין מפסיק שהכותל

.‰‰·vÓ ‰a22Ï˙k‰ „ˆa ‰·vÓ Èab ÏÚ23LÈ Ì‡ : »»«≈»««≈«≈»¿««…∆ƒ≈
ËÚÓÓ - ‰Úa¯‡ ‰BzÁza24‰Úa¯‡ ‰BzÁza ÔÈ‡ ; ««¿»«¿»»¿«≈≈««¿»«¿»»
‰BÈÏÚ‰ ÔÈ·Ï dÈa ÔÈ‡Â25‰LÏL26Ì‡Â ,ËÚÓÓ - ¿≈≈»¿≈»∆¿»¿»¿«≈¿ƒ

ıÚ ÏL ˙B‚¯„Óa ÔÎÂ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯27ÔÎÓqL »¿»¿ƒ∆»¿≈¿«¿≈∆≈∆¿»»
.Ï˙kÏ«…∆

שבת 22) מערב בנה כלומר ב' עמוד כ"ז דף עירובין מסכת
ובלשון  בשבת. משם ליטלה אפשר ואי בקרקע, וקבעה

אבן. של ספסל כעין והוא "איצטבא", ומן 23)הגמרא

טפחים. עשרה אין הכותל לראש עד את 24)המצבה
מחיצה  כאן אין כאילו וחשוב הטפחים, עשרת שיעור

רחבה 25)עשרה. שאם ארבעה, רחבה אינה היא ואף
ביאור  – חננאל רבינו בפירוש נראה (וכן ממעטת ארבעה
מ"מ). ועיין י"א, סעיף שע"ב סימן ברורה למשנה הלכה

הוא.26) (כמחובר) כלבוד שלושה תוך מסכת 27)וכל
"סולם  אבוה בר רבה אמר נחמן רב בשם שם עירובין

וכו'". פורחות ששליבותיו

.ÂÏ˙k28dB·b29ÊÈÊÂ ˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL30‡ˆBÈ …∆»«∆≈¿≈¬≈¿ƒ≈
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שאינו  ואף ומצרפתן, לפתח הפרצה נחשבה זה ידי שעל
ידי  על הדבר ניכר בקלות, הפתח אותו דרך לעבור יכול
כדי  יחד, החצרות שתי לחבר שברצונו שלו החקיקה מעשה

אחד. פתח.56)לערב בו לעשות ובא סתום, כותל שהיה
בלא 57) לזו מזו עובר אדם בהיות כאחת, החצרות "שיראו

סילוק  כוונת על מורים מעשיו אין כן לא שאם דוחק,
השניה  החצר בני עם להשתמש שברצונו אלא המחיצה,

משנה"). ("מגיד בלבד"

.·ÈıÈ¯Á58·Á¯Â ‰¯NÚ ˜ÓÚ :˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL »ƒ∆≈¿≈¬≈»…¬»»¿»»
‰Úa¯‡59Ô‡kÓ ˙BÁt ;ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ¯˙È B‡ «¿»»»≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ»ƒ»

B˜ÓÚ ËÚÓ Ì‡Â .ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ -¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈»¿
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ˙B¯B¯ˆa B‡ ¯ÙÚa¿»»ƒ¿¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ

Ô‰ ÔÈÏh·Ó ıÈ¯Áa ˙B¯B¯ˆe ¯ÙÚ Ì˙qL ;ÌÈL60. ¿«ƒ∆¿»»»¿¿»ƒ¿À»ƒ≈
L˜ B‡ Ô·z e‰‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡61ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ -62„Ú ¬»ƒƒ¿»∆∆«≈¿«¬ƒ«
Ïh·iL63. ∆¿«≈

ב'.58) עמוד ע"ח דף עירובין במסכת כי 59)משנה
שבת  בהלכות (כמבואר בגובה כמו בעומק המחיצות שיעור

כ"ג). הלכה י"ד החצרות.60)פרק שתי בין מחיצה ואין
בהמה.61) למאכל משם 62)הראויים לקחתם שיכול לפי

שם.63)בשבת. להשאירם בלבו יסכים

.‚ÈÔÎÂ64BaÁ¯ ËÚÓ Ì‡65‰˜a B‡ ÁeÏa66, ¿≈ƒƒ≈»¿¿«¿»∆
ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ıÈ¯Á‰ Ïk C¯‡a BËÈLB‰L∆ƒ¿…∆»∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿≈

ÈL ÔÈ·¯ÚÓÏq‰ ÔB‚k ,˙aLa Ïhp‰ ¯·c ÏÎÂ .Ì ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»»«ƒ»¿«»¿««
Ba ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,ÏÙq‰Â67ı¯‡a B¯aÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«≈∆≈¿«¬ƒ∆»ƒ≈ƒ¿»»∆

¯˜ca ¯tÁiL „Ú BËÓLÏ ¯LÙ‡ È‡L ¯eaÁ68. ƒ∆ƒ∆¿»¿»¿«∆«¿…¿∆∆

א'.64) עמוד ע"ט דף עירובין במסכת משנה
טפחים.65) מארבעה דברים 66)והפחיתו שם שהניח

ומיעטו  שם נקבעו כאילו ונחשב בשבת, לטלטל האסורים
המחיצה. ותשאר 67)משיעור בשבת, משם ינטלו שאולי

שהיתה. כמו כיון 68)המחיצה לקבוע, נחשב וזה מעדר,

בשבת. לחפור שאסור

.„ÈÔ˙69·Á¯ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ »««∆»»«¿»»¿»ƒ«…«
ıÈ¯Á‰70ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

˙B‡¯ËÊÊ‚ ÈzL ÔÎÂ .ÔÈ·e¯Ú71ËÈLB‰ Ì‡ ,BÊ „‚k BÊ ≈ƒ¿≈¿≈¿À¿¿»¿∆∆ƒƒ
·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - BÊÏ BfÓ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ«∆»»«¿»»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒ≈
ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»
˙Á‡ ‡l‡ ,‰ÂLa ÔÈ‡Â BÊ „ˆa BÊ eÈ‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â¿≈¿«¿»»¿«¿≈»¿»∆∆»««
‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ :dz¯·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬∆¿»ƒ≈≈≈∆»ƒ¿»

‡¯ËˆˆÎk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË72˙Á‡73;˙Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿¿»««¿»¿ƒ««
ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ¯˙È B‡ ‰LÏL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡Â74, ¿ƒ≈≈≈∆¿»»≈¿»¿ƒ¿«ƒ

.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡≈¿«¿»¿≈¿«¿»

ב'.69) עמוד ע"ח דף בעירובין גשר 70)משנה כעין
עליו. דיירים.71)לעבור שני של עליות שתי של

ע"ט 73)כגזוזטרא.72) דף עירובין (מסכת עקומה והיא
א'). ולחשבו 74)עמוד לגשר, נסר לשים מועיל לא וכאן

שמתייראים  ועוד עושים", אין זוית בקרן "פתח כי כפתח,
במדרון. שהוא הגשר על לעבור

.ÂËÏ˙k75‰Úa¯‡ ·Á¯ ‡e‰L ,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL76, …∆∆≈¿≈¬≈∆»»«¿»»
Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰Â¿»»»«¬»»¿»ƒ≈»≈¿»∆¿«¿«

‰iL ¯ˆÁ77‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁ‰ È·Ï BaÁ¯ ÔÈ˙B - »≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»≈∆»∆
Ô¯ˆÁÓ ·LÁÈÂ Ô‰Ï78el‡Ï ˙Áa BLÈÓL˙Â ÏÈ‡B‰ ; »∆¿≈»≈≈¬≈»ƒ¿«¿ƒ¿««¿≈

el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,el‡Ï ‰L˜a BLÈÓL˙Â¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒ¿≈
,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ıÈ¯Á ÔÎÂ .˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««¿≈»ƒ∆≈¿≈¬≈
¯ˆÁ Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁ „vÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˜ÓÚ»…¬»»¿»ƒƒ«»≈¿»∆¿«¿«»≈
ÈtÓ ;dÏ ‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁÏ BaÁ¯ ÔÈ˙B - ‰iL¿ƒ»¿ƒ»¿∆»≈∆»»»ƒ¿≈
el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,‰ÊÏ ‰L˜Â ‰ÊÏ ˙Á BLÈÓLzL∆«¿ƒ««»∆¿»∆»∆¿ƒ¿≈

.˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««

א'.75) עמוד ע"ז דף עירובין רחב 76)מסכת אינו שאם
וממנו  בו, לטלטל ומותר פטור מקום הוא – טפחים ארבעה
משנה. מגיד – י"אֿי"ב) הלכה שבת מהלכות י"ד (פרק

שהיתה 77) ולא שניה, משל גבוהה אחת בחצר שהקרקע
שאינו  אלא כותל, נקרא אינו שאםֿכן לארץ, ממש שוה

רוקח"). ("מעשה טפחים עשרה מותרים 78)גבוה והם
בשבת. בהם לטלטל

.ÊË‰È‰79¯ˆÁÓ CeÓ ˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈaL Ï˙k‰ »»«…∆∆≈¿≈«¬≈»≈»≈
‰BzÁz‰ ¯ˆÁÓ dB·‚Â ‰BÈÏÚ‰80Èa e‡ˆÓpL , »∆¿»¿»«≈»≈««¿»∆ƒ¿¿¿≈

BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BÈÏÚ‰81ÏeLÏL È„È ÏÚ82È·e , »∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿¿≈
‰˜È¯Ê È„È ÏÚ BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BzÁz‰83Ô‰ÈL - ««¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈¿ƒ»¿≈∆

Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL e·¯ÚiL „Ú ,Ba ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«∆¿»¿¿≈∆≈∆»¬»ƒ
ÌÈzaÏ ‰Ê Ï˙k È·ÚÓ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡ - e·¯Ú ‡Ï84, …≈¿≈«¿ƒƒ≈√ƒ…∆∆«»ƒ

.BÈ·ÚÏ ÌÈza‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ≈«»ƒ¿»¿

ב'.79) עמוד פ"ג דף עירובין הן 80)מסכת שהחצירות
ההר. הכותל.81)בשיפוע ידי 82)בגג על בהורדה

משלשול.83)חבל. לשימוש אבל 84)הקשה
וכן  הכותל מעובי להכניס לשתיהן מותר לחצרותיהן

י"חֿי"ט. הלכה להלן וראה משנה"). ("מגיד להוציא

.ÊÈÈL85‰a¯Á Ô‰ÈÈaL ÌÈza86˙eL¯ ‡È‰L ¿≈»ƒ∆≈≈∆À¿»∆ƒ¿
È„È ÏÚ ‰a¯Áa LnzL‰Ï Ì‰ÈL ÔÈÏBÎÈ Ì‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈«À¿»«¿≈

‰˜È¯Ê87dLÈÓLz ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ - ¿ƒ»¿ƒ∆«∆¿ƒ»»«¿ƒ»
‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ˜¯ÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ¯Á‡‰Â ,˙Áa ‰ÊÏ»∆¿««¿»«≈≈»ƒ¿…»ƒ¿≈∆ƒ
da LnzLÓ ˙Áa BÏ ‡È‰L ‰Ê È¯‰ - ‰pnÓ ‰wÓÚ¬À»ƒ∆»¬≈∆∆ƒ¿««ƒ¿«≈»

‰˜È¯Ê È„È ÏÚ88. «¿≈¿ƒ»

א'.85) עמוד פ"ה דף עירובין הרוס.86)מסכת בית
החלון 87) שדרך אלא החורבה, לצד פתח להם שאין

לתוכו. בה.88)זורקים להשתמש אסור והשני

.ÁÈ¯ÈÚ‰ ˙Bbb Ïk89‰ÊÂ dB·b ‰fL Èt ÏÚ Û‡ , »«»ƒ««ƒ∆∆»«¿∆
˙BÙÈt¯w‰ Ïk ÌÚÂ ˙B¯ˆÁ‰ Ïk ÌÚ ,CeÓ90eÙw‰L »ƒ»«¬≈¿ƒ»««¿≈∆À¿

˙Èa ÏÚ ¯˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL∆…¿≈ƒ»∆≈¿»∆»≈∆»≈«≈
ÌÈ˙‡Ò91ÌÚ ,˙B¯ˆÁ‰ ÔÈaL ÌÈÏ˙k‰ È·Ú ÌÚ , »«ƒƒ√ƒ«¿»ƒ∆≈«¬≈ƒ

˙Á‡ ˙eL¯ Ôlk - ‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ Ô‰Ï LiL ˙B‡B·n‰«¿∆≈»∆¿ƒ»À»¿««
e˙·ML ÌÈÏk ·e¯Ú ‡Ïa ÔlÎa ÔÈÏËÏËÓe ,Ô‰≈¿«¿¿ƒ¿À»¿…≈≈ƒ∆»¿

ÔÎB˙a92‡l‡ ,˙Èa‰ CB˙a e˙·ML ÌÈÏk ‡Ï Ï·‡ ; ¿»¬»…≈ƒ∆»¿¿««ƒ∆»
e·¯Ú Ôk Ì‡93. ƒ≈≈¿
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א'.89) עמוד פ"ט דף עירובין במסכת מקום 90)משנה
בתוכו  לשים אלא דירה, לשם שלא גדר המוקף נרחב

כ"ג 91)סחורה. דף עירובין (מסכת המשכן חצר כשיעור
פרק  (שמות חמישים רוחב על אמה מאה אורך ב') עמוד
אמה  אלפים חמשת של שטח שהוא ט'ֿי"ב), פסוקים כ"ז

ג'). הלכה שבת מהלכות ט"ז (פרק שהיו 92)מרובעות
בפרוטרוט). השניה בהלכה (כמבואר בשבת בתוכם

ולטלטל 93) הבית מתוך כלים להוציא אסור עירבו לא ואם
בהם.

.ËÈ?„ˆÈk94e·¯Ú ÔÈa ,¯ˆÁ‰ CB˙a ˙·ML ÈÏk ≈«¿ƒ∆»«¿∆»≈≈≈¿
¯ˆÁ‰ ÈL‡95¯zÓ - e·¯Ú ‡Ï ÔÈa96ÔÓ B˙BÏÚ‰Ï «¿≈∆»≈≈…≈¿À»¿«¬ƒ

¯Á‡ ‚‚Ï ‚b‰ ÔÓe ,Ï˙k‰ L‡¯Ï B‡ ‚bÏ ¯ˆÁ‰∆»≈«»¿…«…∆ƒ«»¿««≈
B‡ ‡e‰L Ïk epnÓ dB·‚ ‰È‰ elÙ‡ ,BÏ CeÓq‰«»¬ƒ»»»«ƒ∆»∆
‰iL ¯ˆÁÓe ,‰iL ¯ˆÁÏ ¯Á‡‰ ‚b‰ ÔÓe ,CeÓ»ƒ«»»«≈¿»≈¿ƒ»≈»≈¿ƒ»
,ÈB·ÓÏ ÈLÈÏL ‚bÓe ,˙ÈLÈÏL ¯ˆÁ ÏL ÈLÈÏL ‚‚Ï¿«¿ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿»
‰È„n‰ Ïk ep¯È·ÚiL „Ú ,ÈÚÈ·¯ ‚‚Ï ÈB·n‰ ÔÓeƒ«»¿«¿ƒƒ«∆«¬ƒ∆»«¿ƒ»
B‡ ,˙BÙÈt¯˜Â ˙Bbb C¯c B‡ ,˙B¯ˆÁÂ ˙Bbb C¯c dlÎÀ»∆∆««¬≈∆∆«¿«¿ƒ
‰ÊÏ ‰fÓ ÔzLÏL C¯c B‡ ,˙BÙÈt¯˜Â ˙B¯ˆÁ C¯c∆∆¬≈¿«¿ƒ∆∆¿»¿»ƒ∆»∆
ÔÓ ˙È·Ï ‰Ê ÈÏÎa ÒkÈ ‡lL „·Ï·e ;‰ÊÏ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿«ƒƒ
el‡‰ ˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈza‰«»ƒ∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿»≈

.„Á‡ ·e¯Ú≈∆»

והחצרות 94) הגגות בכל כלי לטלטל מותר כיצד כלומר:
(כ"י 95)והקרפיפות? המקומות" "אנשי בנ"א:

אצל 96)התימנים). תורה לומדים כשהיינו רבי: "אמר
מגג  (מגבת) ואלונטית שמן מעלים היינו בתקוע, שמעון רבי
ומקרפף  לקרפף ומחצר לחצר ומחצר לחצר, ומגג לגג
שהיינו  המעיין אצל מגיעים שהיינו עד אחר, לקרפף
והיינו  הסכנה בשעת מעשה יהודה: רבי אמר בו; רוחצים
לקרפף  ומחצר לחצר ומגג לגג מחצר תורה ספר מעלים

א'). עמוד צ"א דף עירובין (מסכת בו" לקרות

.Î‡Ï - ¯ˆÁÏ B‡ÈˆB‰Â ˙Èaa ÈÏk‰ ˙·L Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈…
˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ep¯È·ÚÈ97Ï˙k‰ L‡¯Ï B‡ ¯Á‡ ‚‚Ï B‡ «¬ƒ∆¿»≈«∆∆¿««≈¿…«…∆

˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ût¯˜Ï B‡¿«¿≈∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿
.„Á‡ ·e¯Ú ‰Ê ÈÏk Ô‰a ÔÈ¯È·ÚnL∆«¬ƒƒ»∆¿ƒ∆≈∆»

בבית.97) ששבת כיון

.‡Î¯Ba98˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL99epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ∆≈¿≈¬≈≈¿«¿ƒƒ∆
˙aLa100‰¯NÚ ‰‰B·b ‰vÁÓ BÏ eNÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«»∆»ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»
ÌÈÁÙË101.B˙eL¯Ó ‰ÏBc „Á‡ Ïk ‰È‰iL È„k , ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»∆≈¿

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ Ì‡ ?‰vÁn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÈ‰Â¿≈»«¬ƒƒ∆«¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿»ƒ
CB˙a „¯BÈ ‰vÁn‰ ÔÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈn‰««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ«¿ƒ»≈¿
CÈ¯ˆ - ÌÈn‰ CB˙a dlk ‰vÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ»À»¿««ƒ»ƒ
È„k ,ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ˆBÈ ‰pnÓ ÁÙË ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆«ƒ∆»≈¿«¿»ƒ««ƒ¿≈

‰Ê ˙eL¯Ó ‰Ê ˙eL¯ ˙¯k ‰È‰zL102. ∆ƒ¿∆ƒ∆∆¿∆≈¿∆

א'.98) עמוד פ"ו דף עירובין במסכת ולא 99)משנה
ביניהם. מרשות 100)עירבו ממלא אחד כל שנמצא

הרשויות.101)חבירו. בין ישאב 102)שתפסיק שלא
חבירו. מרשות בדלי

.·ÎÔÎÂ103‰·Á¯ ‰¯B˜ ¯Ba‰ Èt ÏÚ eNÚ Ì‡104 ¿≈ƒ»«ƒ«»¿»»
‡lÓÓ ‰ÊÂ ,‰¯Bw‰ „vÓ ‡lÓÓ ‰Ê - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆¿«≈ƒ««»¿∆¿«≈
.‰Ê ˜ÏÁÓ ‰Ê ˜ÏÁ ‰ÏÈc·‰ el‡Îe ,¯Á‡‰ dcvÓƒƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»≈∆∆≈≈∆∆
el˜‰L ‡e‰ Ï˜ ,‰hÓlÓ ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««ƒ¿…»ƒƒ¿«»«∆≈≈

ÌÈÓa ÌÈÓÎÁ105. ¬»ƒ¿«ƒ

ב'.103) עמוד פ"ו דף עירובין בדפוס 104)מסכת כן
הקרקע 105)רומי. עד להגיע צריכה מחיצה שכל ואף

להתיר  במים חכמים הקילו – מועילה אינה תלויה ומחיצה
המים  (כי מדבריהם במים טלטול "שאיסור תלויה, מחיצה
לעשות  כדי אלא שאינה במחיצה והקילו כרמלית), הם
ורואים  י"ג). הלכה ט"ו פרק שבת בהלכות (כמבואר היכר"
רשות  כל וחולק המים עד ויורד נמשך זה קרש כאילו אנו
שאין  לפי חבירו, מרשות שידלה לחשוש אין וכאן לעצמו,

טפ  מארבעה יותר מהלך חים.דלי

.‚Î¯‡a106ÏÈ·M‰ ÚˆÓ‡aL107ÈÏ˙k ÈL ÔÈa ¿≈∆¿∆¿««¿ƒ≈¿≈»¿≈
˙‚ÏÙÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯ˆÁ108‰Ê Ï˙kÓ ¬≈««ƒ∆ƒÀ¿∆∆ƒ…∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰Ê Ï˙kÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡109- «¿»»¿»ƒƒ…∆∆«¿»»¿»ƒ
ÔÈÊÈÊ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‰ÈL110 ¿≈∆¿«¿ƒƒ∆»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒƒ

ÔÈ‡L ;dab ÏÚ¯ÈÂ‡ C¯c B¯·Á ÏÚ ¯ÒB‡ Ì„‡111. ««»∆≈»»≈«¬≈∆∆¬ƒ

א'.106) עמוד פ "ה דף עירובין מבוי 107)מסכת שיש
ומן  באמצע, ובאר לשתיהן, השייך החצרות שתי בין קטן
מים. לשאוב בחבל הדלי את מורידים החלון

מותר 109)מרוחקת.108) בודאי מארבעה ובפחות
מים. משם היכר.110)לשאוב לשם קטנה בליטתֿקרש

אוסר 111) חבירו אויר אין החלון, דרך הוא שתשמישם כיון
עליו.

.„Î¯ˆÁ112d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜113‰ÏB„b ¯ˆÁÏ »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¿»
ÌBÈ „BÚaÓ114‰ÏB„‚ ÈL‡ -115ÔÓˆÚÏ ÔÈ·¯ÚÓ ƒ¿«¿≈¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔÈÓÈvt Ô‰Ï ¯‡L È¯‰L ,ÌÈ¯zÓe116;Ô‡kÓe Ô‡kÓ À»ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆«ƒƒƒ»ƒ»
,Ô‰lL ¯ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ ‰pË˜ ÈL‡Â¿«¿≈¿«»¬ƒ¿ƒƒ»≈∆∆»≈∆»∆
ÔÈ¯BÈcL ;„Á‡ ·e¯Ú ‰ÏB„b‰ Èa ÌÚ e·¯ÚiL „Ú«∆¿»¿ƒ¿≈«¿»≈∆»∆»ƒ

‰pË˜k ÔÈ·eLÁ ‰ÏB„b ÏL117‰pË˜ È¯BÈc ÔÈ‡Â , ∆¿»¬ƒƒ¿«»¿≈»≈¿«»
.‰ÏB„‚k ÔÈ·eLÁ¬ƒƒ¿»

ב'.112) עמוד צ"ג דף עירובין רוחב 113)מסכת כל
כלום. ממנו נשאר ולא בשבת 114)הכותל, נפרצה שאם

לכולה  הותרה שבת למקצת והותרה "הואיל אומרים:
שם). עירובין החצר 115)(מסכת שבתוך הדיירים

המתירות 116)הגדולה. מחיצות בה נשארו שהרי קרשים.
(מער"ק). "פסים" ובנ"א: הטלטול. שחצרם 117)את

הגדולה. עם כאחת – גדולה" של "כפתחה נחשבת

.‰ÎÈzL118Á˙t‰ C¯c „Á‡ ·e¯Ú e·¯ÚL ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈∆≈¿≈∆»∆∆«∆«
Á˙t‰ ÌzÒÂ ,ÔBlÁ‰ C¯c B‡ Ô‰ÈÈaL119ÔBlÁ‰ B‡ ∆≈≈∆∆∆««¿ƒ¿««∆«««

dÓˆÚÏ ˙¯zÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk - ˙aLa120ÏÈ‡B‰ ; ¿«»»««¿««À∆∆¿«¿»ƒ
˙aL ˙ˆ˜Ó ‰¯z‰Â121˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÎÂ .dlk ‰¯z‰ - ¿À¿»ƒ¿»«»À¿»À»¿≈¿≈¬≈

Ï˙k‰ ÏÙÂ ,dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰·¯ÚL∆≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿»««…∆
Ô‰ÈÈaL122ÔÈ‡ÈˆBÓe ,ÔÓˆÚÏ ÌÈ¯zÓ el‡ - ˙aLa ∆≈≈∆¿«»≈À»ƒ¿«¿»ƒƒ

ÔÈÏËÏËÓ el‡Â ,‰vÁn‰ ¯wÚ „Ú ÔÈÏËÏËÓe Ô‰ÈzaÓƒ»≈∆¿«¿¿ƒ«ƒ««¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ
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שאינו  ואף ומצרפתן, לפתח הפרצה נחשבה זה ידי שעל
ידי  על הדבר ניכר בקלות, הפתח אותו דרך לעבור יכול
כדי  יחד, החצרות שתי לחבר שברצונו שלו החקיקה מעשה

אחד. פתח.56)לערב בו לעשות ובא סתום, כותל שהיה
בלא 57) לזו מזו עובר אדם בהיות כאחת, החצרות "שיראו

סילוק  כוונת על מורים מעשיו אין כן לא שאם דוחק,
השניה  החצר בני עם להשתמש שברצונו אלא המחיצה,

משנה"). ("מגיד בלבד"

.·ÈıÈ¯Á58·Á¯Â ‰¯NÚ ˜ÓÚ :˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL »ƒ∆≈¿≈¬≈»…¬»»¿»»
‰Úa¯‡59Ô‡kÓ ˙BÁt ;ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ¯˙È B‡ «¿»»»≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ»ƒ»

B˜ÓÚ ËÚÓ Ì‡Â .ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ -¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈»¿
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ˙B¯B¯ˆa B‡ ¯ÙÚa¿»»ƒ¿¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ

Ô‰ ÔÈÏh·Ó ıÈ¯Áa ˙B¯B¯ˆe ¯ÙÚ Ì˙qL ;ÌÈL60. ¿«ƒ∆¿»»»¿¿»ƒ¿À»ƒ≈
L˜ B‡ Ô·z e‰‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡61ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ -62„Ú ¬»ƒƒ¿»∆∆«≈¿«¬ƒ«
Ïh·iL63. ∆¿«≈

ב'.58) עמוד ע"ח דף עירובין במסכת כי 59)משנה
שבת  בהלכות (כמבואר בגובה כמו בעומק המחיצות שיעור

כ"ג). הלכה י"ד החצרות.60)פרק שתי בין מחיצה ואין
בהמה.61) למאכל משם 62)הראויים לקחתם שיכול לפי

שם.63)בשבת. להשאירם בלבו יסכים

.‚ÈÔÎÂ64BaÁ¯ ËÚÓ Ì‡65‰˜a B‡ ÁeÏa66, ¿≈ƒƒ≈»¿¿«¿»∆
ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ıÈ¯Á‰ Ïk C¯‡a BËÈLB‰L∆ƒ¿…∆»∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿≈

ÈL ÔÈ·¯ÚÓÏq‰ ÔB‚k ,˙aLa Ïhp‰ ¯·c ÏÎÂ .Ì ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»»«ƒ»¿«»¿««
Ba ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,ÏÙq‰Â67ı¯‡a B¯aÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«≈∆≈¿«¬ƒ∆»ƒ≈ƒ¿»»∆

¯˜ca ¯tÁiL „Ú BËÓLÏ ¯LÙ‡ È‡L ¯eaÁ68. ƒ∆ƒ∆¿»¿»¿«∆«¿…¿∆∆

א'.64) עמוד ע"ט דף עירובין במסכת משנה
טפחים.65) מארבעה דברים 66)והפחיתו שם שהניח

ומיעטו  שם נקבעו כאילו ונחשב בשבת, לטלטל האסורים
המחיצה. ותשאר 67)משיעור בשבת, משם ינטלו שאולי

שהיתה. כמו כיון 68)המחיצה לקבוע, נחשב וזה מעדר,

בשבת. לחפור שאסור

.„ÈÔ˙69·Á¯ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ »««∆»»«¿»»¿»ƒ«…«
ıÈ¯Á‰70ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

˙B‡¯ËÊÊ‚ ÈzL ÔÎÂ .ÔÈ·e¯Ú71ËÈLB‰ Ì‡ ,BÊ „‚k BÊ ≈ƒ¿≈¿≈¿À¿¿»¿∆∆ƒƒ
·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - BÊÏ BfÓ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ«∆»»«¿»»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒ≈
ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»
˙Á‡ ‡l‡ ,‰ÂLa ÔÈ‡Â BÊ „ˆa BÊ eÈ‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â¿≈¿«¿»»¿«¿≈»¿»∆∆»««
‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ :dz¯·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬∆¿»ƒ≈≈≈∆»ƒ¿»

‡¯ËˆˆÎk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË72˙Á‡73;˙Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿¿»««¿»¿ƒ««
ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ¯˙È B‡ ‰LÏL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡Â74, ¿ƒ≈≈≈∆¿»»≈¿»¿ƒ¿«ƒ

.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡≈¿«¿»¿≈¿«¿»

ב'.69) עמוד ע"ח דף בעירובין גשר 70)משנה כעין
עליו. דיירים.71)לעבור שני של עליות שתי של

ע"ט 73)כגזוזטרא.72) דף עירובין (מסכת עקומה והיא
א'). ולחשבו 74)עמוד לגשר, נסר לשים מועיל לא וכאן

שמתייראים  ועוד עושים", אין זוית בקרן "פתח כי כפתח,
במדרון. שהוא הגשר על לעבור

.ÂËÏ˙k75‰Úa¯‡ ·Á¯ ‡e‰L ,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL76, …∆∆≈¿≈¬≈∆»»«¿»»
Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰Â¿»»»«¬»»¿»ƒ≈»≈¿»∆¿«¿«

‰iL ¯ˆÁ77‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁ‰ È·Ï BaÁ¯ ÔÈ˙B - »≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»≈∆»∆
Ô¯ˆÁÓ ·LÁÈÂ Ô‰Ï78el‡Ï ˙Áa BLÈÓL˙Â ÏÈ‡B‰ ; »∆¿≈»≈≈¬≈»ƒ¿«¿ƒ¿««¿≈

el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,el‡Ï ‰L˜a BLÈÓL˙Â¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒ¿≈
,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ıÈ¯Á ÔÎÂ .˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««¿≈»ƒ∆≈¿≈¬≈
¯ˆÁ Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁ „vÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˜ÓÚ»…¬»»¿»ƒƒ«»≈¿»∆¿«¿«»≈
ÈtÓ ;dÏ ‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁÏ BaÁ¯ ÔÈ˙B - ‰iL¿ƒ»¿ƒ»¿∆»≈∆»»»ƒ¿≈
el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,‰ÊÏ ‰L˜Â ‰ÊÏ ˙Á BLÈÓLzL∆«¿ƒ««»∆¿»∆»∆¿ƒ¿≈

.˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««

א'.75) עמוד ע"ז דף עירובין רחב 76)מסכת אינו שאם
וממנו  בו, לטלטל ומותר פטור מקום הוא – טפחים ארבעה
משנה. מגיד – י"אֿי"ב) הלכה שבת מהלכות י"ד (פרק

שהיתה 77) ולא שניה, משל גבוהה אחת בחצר שהקרקע
שאינו  אלא כותל, נקרא אינו שאםֿכן לארץ, ממש שוה

רוקח"). ("מעשה טפחים עשרה מותרים 78)גבוה והם
בשבת. בהם לטלטל

.ÊË‰È‰79¯ˆÁÓ CeÓ ˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈaL Ï˙k‰ »»«…∆∆≈¿≈«¬≈»≈»≈
‰BzÁz‰ ¯ˆÁÓ dB·‚Â ‰BÈÏÚ‰80Èa e‡ˆÓpL , »∆¿»¿»«≈»≈««¿»∆ƒ¿¿¿≈

BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BÈÏÚ‰81ÏeLÏL È„È ÏÚ82È·e , »∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿¿≈
‰˜È¯Ê È„È ÏÚ BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BzÁz‰83Ô‰ÈL - ««¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈¿ƒ»¿≈∆

Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL e·¯ÚiL „Ú ,Ba ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«∆¿»¿¿≈∆≈∆»¬»ƒ
ÌÈzaÏ ‰Ê Ï˙k È·ÚÓ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡ - e·¯Ú ‡Ï84, …≈¿≈«¿ƒƒ≈√ƒ…∆∆«»ƒ

.BÈ·ÚÏ ÌÈza‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ≈«»ƒ¿»¿

ב'.79) עמוד פ"ג דף עירובין הן 80)מסכת שהחצירות
ההר. הכותל.81)בשיפוע ידי 82)בגג על בהורדה

משלשול.83)חבל. לשימוש אבל 84)הקשה
וכן  הכותל מעובי להכניס לשתיהן מותר לחצרותיהן

י"חֿי"ט. הלכה להלן וראה משנה"). ("מגיד להוציא

.ÊÈÈL85‰a¯Á Ô‰ÈÈaL ÌÈza86˙eL¯ ‡È‰L ¿≈»ƒ∆≈≈∆À¿»∆ƒ¿
È„È ÏÚ ‰a¯Áa LnzL‰Ï Ì‰ÈL ÔÈÏBÎÈ Ì‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈«À¿»«¿≈

‰˜È¯Ê87dLÈÓLz ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ - ¿ƒ»¿ƒ∆«∆¿ƒ»»«¿ƒ»
‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ˜¯ÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ¯Á‡‰Â ,˙Áa ‰ÊÏ»∆¿««¿»«≈≈»ƒ¿…»ƒ¿≈∆ƒ
da LnzLÓ ˙Áa BÏ ‡È‰L ‰Ê È¯‰ - ‰pnÓ ‰wÓÚ¬À»ƒ∆»¬≈∆∆ƒ¿««ƒ¿«≈»

‰˜È¯Ê È„È ÏÚ88. «¿≈¿ƒ»

א'.85) עמוד פ"ה דף עירובין הרוס.86)מסכת בית
החלון 87) שדרך אלא החורבה, לצד פתח להם שאין

לתוכו. בה.88)זורקים להשתמש אסור והשני

.ÁÈ¯ÈÚ‰ ˙Bbb Ïk89‰ÊÂ dB·b ‰fL Èt ÏÚ Û‡ , »«»ƒ««ƒ∆∆»«¿∆
˙BÙÈt¯w‰ Ïk ÌÚÂ ˙B¯ˆÁ‰ Ïk ÌÚ ,CeÓ90eÙw‰L »ƒ»«¬≈¿ƒ»««¿≈∆À¿

˙Èa ÏÚ ¯˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL∆…¿≈ƒ»∆≈¿»∆»≈∆»≈«≈
ÌÈ˙‡Ò91ÌÚ ,˙B¯ˆÁ‰ ÔÈaL ÌÈÏ˙k‰ È·Ú ÌÚ , »«ƒƒ√ƒ«¿»ƒ∆≈«¬≈ƒ

˙Á‡ ˙eL¯ Ôlk - ‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ Ô‰Ï LiL ˙B‡B·n‰«¿∆≈»∆¿ƒ»À»¿««
e˙·ML ÌÈÏk ·e¯Ú ‡Ïa ÔlÎa ÔÈÏËÏËÓe ,Ô‰≈¿«¿¿ƒ¿À»¿…≈≈ƒ∆»¿

ÔÎB˙a92‡l‡ ,˙Èa‰ CB˙a e˙·ML ÌÈÏk ‡Ï Ï·‡ ; ¿»¬»…≈ƒ∆»¿¿««ƒ∆»
e·¯Ú Ôk Ì‡93. ƒ≈≈¿
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- ˙aL ˙ˆ˜Ó ‰¯z‰Â ÏÈ‡B‰ ;‰vÁn‰ ¯wÚ „Ú Ôk≈«ƒ««¿ƒ»ƒ¿À¿»ƒ¿»«»
ÔÈ¯BÈc‰L ,ÔÈ¯BÈc‰ eÙÒBzpL Èt ÏÚ Û‡Â .dlÎ ‰¯z‰À¿»À»¿««ƒ∆ƒ¿«»ƒ∆«»ƒ
‰NÚÂ ÔBlÁ‰ ÁzÙ .ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ ˙aLa ÔÈ‡a‰«»ƒ¿«»≈»¿ƒƒ¿«««¿«¬»

ÔzÚ„Ï ÌÈ¯Î eNÚL B‡ ,‰‚‚La Á˙t‰123e¯ÊÁ - «∆«ƒ¿»»∆»»¿ƒ¿«¿»»¿
Ô¯z‰Ï124ÔÎÂ .125,BÊa BÊ ˙B¯eL˜ eÈ‰L ˙BÈÙÒ ÈzL ¿∆≈»¿≈¿≈¿ƒ∆»¿»
e·¯ÚÂ126elÙ‡Â ,BÊÏ BfÓ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - e˜ÒÙÂ , ¿≈¿¿ƒ¿¿»¿«¿≈ƒ»«¬ƒ

‰vÁÓ ˙BÙwÓ eÈ‰127e¯ÊÁ - ‚‚BLa e¯L˜Â e¯ÊÁ . »À»¿ƒ»»¿¿ƒ¿¿¿≈»¿
Ô¯z‰Ï128. ¿∆≈»

ב'.118) עמוד צ"ג דף עירובין שנפלה 119)מסכת
(רש"י). נגדו מונח 120)מפולת שהעירוב פי על ואף

לטלטל  אבל (מ"מ). משם להוציאו אפשר ואי האחרת בחצר
ועיין  להלן, ספינות בשתי כמו התירו, לא לחצר מחצר

השמשות.121)ראב"ד. יתרה 122)בין כשהפרצה
לפתח. נחשבת אינה אמות, עצמם.123)מעשר מדעת

לחצר.124) מחצר עמוד 125)לטלטל ק' דף שבת מסכת
מאחת 126)ב'. לטלטל ומותר אחת כחצר נחשבות

(פירוש 127)לשניה. ביניהן מיריעות מחיצה שהקיף
נקראת 128)המשניות). בשבת שנעשתה מחיצה "שכל

שלא  חכמים קנסוהו במזיד עשאה שאם אלא מחיצה",
מעשיו. יועילו

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חלוקי 1) הנקראים הם מי החצרות, בדירת רבינו בו ביאר

זמן. זה ובאי ויאסור, שם, ידור מקום זה ובאי הדירה,
ונמשך  החצירות. שתי ובדין בעצמה אחת החצר זה וביאור
מה  ולעליות. תחתיים לבתים החלוקה החצר ביאור זה  אחר
אחרת  חצר הימנה לפנים שיש החצר וכן אלו, עם אלו הם
ביאור  לזה ונמשך משפטן. מה עלייה דרך העוברת
דינן  מה החצרות, מן יוצאות כשהן והדיוטות הגזוזטראות

אלו. עם אלו

.‡ÈL‡2„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ Ìlk eÈ‰L ¯ˆÁ3, «¿≈»≈∆»À»¿ƒ«À¿»∆»
BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ LÈ „Á‡Â „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»∆»¿∆»≈«ƒƒ¿≈«¿
„Á‡ ˙Èa ÈL‡k Ô‰L ÈtÓ ,·e¯Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -4. ≈¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«ƒ∆»

B˙È· È·e Ì„‡ ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ÌLÎe5ÂÈ„·ÚÂ ¿≈∆≈ƒ¿∆»»¿≈≈«¬»»
el‡ Ck ;Ô‰nÚ ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ»»¿≈»ƒ¿»≈ƒ»∆»≈
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ôlk Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»≈ƒ¿≈∆≈À»¿ƒ«

.„Á‡ ÔÁÏLÀ¿»∆»

היא 2) שם - אוכל שהוא הפת שמקום א. עג, עירובין
שולחנות,3)דירתו. שני על אוכלים אם אפילו הואֿהדין

ואףֿעלֿפי  (כסףֿמשנה). אחד בבית אוכלים שהם מכיון
(שם). במאכלם מעורבים ואינם עצמו, משל אוכל אחד שכל
ב'מגיד  וכ"ה תמיד", אחד שולחן "על תימן: ובכת"י

אדם 4)משנה'. של דירתו עיקר - גורם" פיתא "מקום
למעלה. כנזכר אוכל, שהוא "ובניו 5)במקום אחר: בנוסח

(שונצינו). ביתו" ובני

.·¯ˆÁ ÈL‡ ÌÚ ·e¯Ú ˙BNÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒÀ¿¿«¬≈ƒ«¿≈»≈
ÔÈÎÈÏBÓ „·Ïa ˙Á‡ ˙Ùe ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡«∆∆≈∆»¿À»«««ƒ¿«ƒƒ
‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜Ó B˙B‡Ï¿»∆¿»¿ƒƒ¿ƒ»»»≈»

ÔÏˆ‡6Ba ÔÈÁÈpnL ˙Èa‰ BÓk ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ∆¿»≈»¿ƒƒ¿»≈¿««ƒ∆«ƒƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ·e¯Ú‰7kL ;ÌÈza‰ el‡ Ï »≈∆≈»ƒƒ≈∆««∆»≈«»ƒ

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ˙È·k¿«ƒ∆»≈¬ƒ

זו.6) בחצר העירוב את מניחים האחרת החצר שאנשי
הט"ז.7) בפ"א כמבואר

.‚ÔÎÂ8.„Á‡ ˙È·k Ôlk eNÚ - e·¯ÚL ¯ˆÁ ÈL‡ ¿≈«¿≈»≈∆≈¿«¬À»¿«ƒ∆»
„Á‡ ¯kk - ‰iL ¯ˆÁ ÌÚ ·¯ÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â9„·Ïa ¿ƒÀ¿¿¿»≈ƒ»≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿«

.Ba ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜nÏ Ôlk È„È ÏÚ ÔÈÎÈÏBnL ‡e‰∆ƒƒ«¿≈À»«»∆¿»¿ƒ
.˙t ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡ ‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈»∆¿»≈»¿ƒƒƒ≈«

שם.8) מערבין 9)עירובין, "כיצד הט"ז: בפ"א כמבואר
ובית". בית מכל שלימה אחת חלה גובין - בחצירות?

אחד. כבית נחשבים ביניהם, שעשו העירוב ועלֿידי

.„‰MÓÁ10·e¯Ú‰ ˙‡ e·bL11ÌB˜nÏ BÎÈÏB‰Ï ¬ƒ»∆»∆»≈¿ƒ«»
·e¯Ú‰ Ba ÔÈÁÈpnL12ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÔÈÎÈÏBÓ Ì‰Lk - ∆«ƒƒ»≈¿∆≈ƒƒ≈»¿ƒƒ

ÔÂÈkL ;˙Á‡ ¯kk ‡l‡ ÔzLÓÁ È„È ÏÚ CÈÏB‰Ï¿ƒ«¿≈¬ƒ¿»∆»ƒ»««∆≈»
.„Á‡ ˙Èa ÈL‡k eNÚ ,Ôlk e·bL∆»À»«¬¿«¿≈«ƒ∆»

שם.10) החצר.11)עירובין, אותה בני שרוצים 12)של
אחרת. חצר בני עם גם לערב

.‰·‡‰13B·e14¯ˆÁa ÔÈÈe¯L Ô‰L B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰Â15 »»¿¿»«¿«¿ƒ∆≈¿ƒ¿»≈
ÏÚ Û‡Â .„Á‡ ˙È·k Ô‰L ÈtÓ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈¿«ƒ∆»¿««
ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙe „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÓÚtL Ètƒ∆¿»ƒ¿ƒ«À¿»∆»¿»ƒ≈»

.„Á‡ ˙È·k Ô‰ È¯‰ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¬≈≈¿«ƒ∆»

שם.13) אביו.14)עירובין, שולחן על "רבי 15)האוכל
לערב, צריכין אנו אין אמר: (בישיבה), רבי בי (שהיה) חייא
והמדובר  רבי". של שולחנו על (אוכלים) סומכין אנו שהרי

שם). (גמרא, בחצר אחרים דיירים כשאין

.ÂÌÈÁ‡‰16,BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL »«ƒ∆»∆»≈∆«ƒƒ¿≈«¿
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â17B‡ ÌÈLp‰ ÔÎÂ ;Ô‰È·‡ ÔÁÏL ÏÚ ¿≈»¿ƒ«À¿«¬ƒ∆¿≈«»ƒ

ÌÈ„·Ú‰18Ôa¯ B‡ Ô‰ÈÏÚa ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L »¬»ƒ∆≈»¿ƒ«À¿««¿≈∆«»
„ÈÓz19‰Î‡ÏÓ ¯ÎNa BÁÏL ÏÚ Ì‰ ÔÈÏÎB‡ Ï·‡ , »ƒ¬»¿ƒ≈«À¿»ƒ¿«¿»»

„ÚBqL ÈÓk ,ÔÈÚe„È ÌÈÓÈ ‰·BËa B‡ BÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈
ÔÈ¯BÈc Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ :L„Á B‡ Úe·L B¯·Á Ïˆ‡≈∆¬≈»«…∆ƒ≈ƒ»∆»ƒ

·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ˆÁa ÌÈ¯Á‡20ÌÚ e·¯Ú Ì‡Â , ¬≈ƒ∆»≈≈»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
·e¯Ú‰ ‡a Ì‡Â ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡ ¯ˆÁ»≈«∆∆≈∆»¿À»¿ƒ»»≈
¯ˆÁa Ô‰nÚ ÔÈ¯BÈc eÈ‰ Ì‡Â ;˙t ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡∆¿»≈¿ƒ«¿ƒ»»ƒƒ»∆∆»≈

¯ˆÁ‰ ÈL‡ ¯‡Lk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙t ÔÈÎÈ¯ˆ -21, ¿ƒƒ«¿»∆»¿∆»ƒ¿»«¿≈∆»≈
.„ÈÓz „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»¿ƒ«À¿»∆»»ƒ

שם.16) ('מעשה 17)עירובין, "אוכלין" אחר: בנוסח
בתירא,18)רוקח'). בן יהודה רבי בין מחלוקת בזה יש

בבא, בן יהודה רבי לבין בעבדים, ואוסר בנשים המתיר
להקל, שניהם כדברי והלכה בנשים, ואוסר בעבדים המתיר

מו.). (עירובין בעירוב" המיקל כדברי "הלכה זהו 19)כי
שאין  פרס", "מקבלי בתלמוד: שאמרו למה רבינו פירוש
זמן  אצלו סועדים לפעמים אלא אביהם, אצל תמיד אוכלים
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מפרשים  ורש"י הראב"ד אבל חודש, או שבוע ממושך
(בלחם  פרנסתם להם נותן שהאב - פרס" "מקבלי אחרת:
ממקור  שניזונים וכיון בבתיהם, אוכלים והם בכסף), או

במקצ  חלוקים הם בבתיהם, ואוכלים ומאוחדים אחד ת
עירוב. לענין אחד.20)במקצת כבית שנחשבים

כחלוקים 21) ונחשבים עליהם, אוסרים האחרים שהדיורים
בדירותיהם.

.ÊLÓÁ22e˙·ML ˙B¯e·Á23ÔÈÏ˜¯Ëa24Ì‡ :„Á‡ »≈¬∆»¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ
˙Úbn‰ ‰ˆÈÁÓ ‰¯e·ÁÂ ‰¯e·Á Ïk ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰»»«¿ƒ≈»¬»«¬»¿ƒ»««««

‰¯˜zÏ25¯„Áa ‡È‰ el‡k Ô‰Ó ‰¯e·Á Ïk È¯‰ - «ƒ¿»¬≈»¬»≈∆¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,dÓˆÚ ÈÙa ‰iÏÚa B‡ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿«¬ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»¿ƒƒ
‰¯˜zÏ ˙BÚÈbÓ ˙BˆÈÁn‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯e·Á ÏkÓ ˙t«ƒ»¬»¿ƒ≈«¿ƒ«ƒ«ƒ¿»

ÔlÎÏ „Á‡ ¯kk -26.ÔÈ·eLÁ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k ÔlkL , ƒ»∆»¿À»∆À»¿«¿≈«ƒ∆»¬ƒ

א.22) עב, עירובין בשבת.23)משנה, אולם 24)גרו
הרבה. חדרים וסביבו שלשה 25)גדול, לתקרה סמוך או

למעלה. עד וסתום כ'לבוד' נחשב שאז לפי טפחים,
כלל 26) עירוב צריכים אינם - בחצר אחרים דיירים אין ואם

ס"ג). שע, סי' או"ח (שו"ע

.ÁÈÓ27¯ÚL ˙Èa B¯·Á ¯ˆÁa BÏ LiL28ÌÈa¯L ƒ∆≈«¬«¬≈≈««∆«ƒ
‰¯„ÒÎ‡ B‡ Ba ÔÈÒ¯Bc29˙Òt¯Ó B‡30˙Èa B‡ ¿ƒ«¿«¿»ƒ¿∆∆≈

¯˜a‰31ÌÈˆÚ‰ ˙Èa B‡ Ô·z‰ ˙Èa B‡32¯ˆB‡ B‡33- «»»≈«∆∆≈»≈ƒ»
ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰34¯ˆÁa BnÚ BÏ ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆≈≈»»«∆ƒ¿∆ƒ∆»≈

Bzt Ba ÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰¯Èc ÌB˜Ó35¯Á‡Â , ¿ƒ»∆≈»»∆¡…ƒ¿««
ÌB˜Ó Ï·‡ .BnÚ ·¯ÚiL „Ú ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰È‰È Ck»ƒ¿∆≈»»«∆¿»≈ƒ¬»¿

CÎÈÙÏ .¯ÒB‡ BÈ‡ ‰ÈÏ36ÏÎ‡Ï ÌB˜Ó BÏ Ú·˜ Ì‡ , ƒ»≈≈¿ƒ»ƒ»«»∆¡…
¯ÒB‡ BÈ‡ - ˙Òt¯Óe ‰¯„ÒÎ‡a B‡ ¯ÚL ˙È·a Ba¿≈««¿«¿«¿»ƒ¿∆∆≈≈

.‰¯Èc ÌB˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆≈¿ƒ»

ב.27) עב, יושב 28)עירובין ובו השער, יד שעל חדר
הבית. עמודים 29)שומר על נשענת שתקרתו מקורה חדר
קירות. מדרגות 30)בלי ובו הבית, בחצר גבוה מקום

פג:). לעירובין המשניות (פירוש לעליות בהם עולין
הבית.32)רפת.31) לחימום העצים צבור 33)מחסן

סחורות. מיני כל דירה.34)של חשובים אף 35)שאינם
שם. ישן פה:36)שאינו עירובין משנה,

.Ë‰¯NÚ37‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza38ÈÓÈt‰ ˙Èa‰ - ¬»»»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆««ƒ«¿ƒƒ
ÌÈza ‰BÓM‰Â ,·e¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ˙BpL Ì‰ BÏ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈∆¿ƒ∆»≈¿«¿»»ƒ
ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ ;·e¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ≈»¿ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒ¯Bc39¯ÚL ˙È·a ¯c‰Â ,¯ÚL ˙È·k Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ¿ƒ»∆¬≈≈¿≈««¿«»¿≈««
‡l‡ ÌÈa¯ Ba ÔÈÒ¯Bc ÔÈ‡ - ÈÚÈLz‰ Ï·‡ .¯ÒB‡ BÈ‡≈≈¬»«¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ∆»

„ÈÁÈ40B·e¯Ú ÔziL „Ú ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ ,41. »ƒ¿ƒ»≈«∆ƒ≈≈

ב.37) עח, יוצאים 38)עירובין הפנימיים החדרים ודיירי
החיצוניים. החדרים דרך לחצר.39)לחצר דרכם עוברים

('מעשה 40) יחיד" "אלא המלים: חסרות אחר, בנוסח
יוצא 41)רוקח'). אחד כשדייר חדרים, בשני הדין וכן

ז). שע, סי' ברורה' ('משנה לחצר השני החדר דרך

.ÈÈzL42‰Ê ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰LÏL Ô‰ÈÈ·e ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈≈≈∆¿»»ƒ¿ƒ∆

Ô·e¯Ú BÊ ¯ˆÁ Èa e‡È·‰Â ,˙B¯ˆÁÏ ÌÈÁe˙Ùe ‰ÊÏ»∆¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿≈»≈≈»
ˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙Èa‰ C¯cÔÎÂ ,ÈÚ ∆∆««ƒ«»«»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ¿≈

Áe˙t‰ [˙Èa‰] C¯c Ô·e¯Ú ˙¯Á‡‰ ¯ˆÁ‰ Èa e‡È·‰≈ƒ¿≈∆»≈»«∆∆≈»∆∆««ƒ«»«
ÌÈza ‰LÏM‰ Ô˙B‡ - ÈÚˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ»«¿»»ƒ

˙t‰ ˙‡ ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡43ÈtÓ - ÈÚˆÓ‡‰ . ≈»¿ƒƒƒ≈∆««»∆¿»ƒƒ¿≈
ÏkL ÈtÓ - ÂÈ„„ˆnL ÌÈM‰Â ,·e¯Ú‰ Ba eÁÈp‰L∆ƒƒ»≈¿«¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿≈∆»

¯ÚL ˙Èa Ô‰Ó „Á‡44.¯ˆÁ ÈL‡Ï ∆»≈∆≈««¿«¿≈»≈

שם.42) (פ"א 43)עירובין, למעלה רבינו שכתב כמו
את  ליתן צריך אינו העירוב, בו שמניחין "בית הט"ז):

לחצר.44)הפת". משום שעוברים כיון

.‡ÈÈzL45‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÁe˙t ÌÈza ÈLe ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈¿≈»ƒ¿ƒ∆»∆
Ô‰ÈÈa46Èa‰ C¯c Ô·e¯Ú el‡ e‡È·‰Â ,,Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙ ≈≈∆¿≈ƒ≈≈»∆∆««ƒ«»«»∆

e‡È·‰Â ,˙¯Á‡‰ ¯ˆÁÏ CeÓq‰ ÈM‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ«≈ƒ«»∆»≈»«∆∆¿≈ƒ
˙Èaa e‰eÁÈp‰Â ,Ô‰Ï CeÓq‰ Á˙t‰ C¯c Ô·e¯Ú el‡≈≈»∆∆«∆««»»∆¿ƒƒ««ƒ
ÁÈp‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;·e¯Ú e˜ ‡Ï Ô‰ÈzL - ¯Á‡‰»«≈¿≈∆…»≈∆»∆»≈∆ƒƒ«

¯ÚL ˙È·a B·e¯Ú47.˙¯Á‡ ¯ˆÁ ÏL ≈¿≈««∆»≈«∆∆

א.45) עו, אחת 46)עירובין כל אלא יחד, עירבו ולא
דירה,47)לעצמה. במקום העירוב להניח צריך והרי

הט"ז. בפ"א כמבואר

.·È„Á‡48ÒÒB‚ ‰È‰L ¯ˆÁ‰ ÈaÓ49Èt ÏÚ Û‡ , ∆»ƒ¿≈∆»≈∆»»≈««ƒ
Èa ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBia Ba ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«¬≈∆≈«¿≈
,ÔË˜ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ e·¯ÚÈÂ ˙Ùa BÏ ekÊiL „Ú ,¯ˆÁ‰∆»≈«∆ƒ¿¿«ƒ»¿»»¿≈»»
¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙Èfk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»∆¡…««ƒ¬≈∆≈

ÌÏBÚÏ ¯ÒB‡ BÈ‡ Á¯B‡‰ Ï·‡ .ÂÈÏÚ e·¯ÚiL „Ú50, «∆¿»¿»»¬»»≈«≈≈¿»
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

ה.48) פרק עירובין כחי 49)'תוספתא' ודינו למות, נוטה
דבריו. שבא 50)לכל (מושל) "קסדור שם: ב'תוספתא'

אוסר  זה הרי יום), ל' שם לשהות (שדעתו יום ל' עד לעיר,
בית  לו ייחדו לא דירה. בית לו שייחדו בזמן - אימתי מיד,
אוסר". אינו לעולם - (אורח) אכסנאי אוסר; אין - דירה

ה"א.51) פ"ב למעלה

.‚È„Á‡52B˙Èa ÁÈp‰L ¯ˆÁ ÈaÓ53˙·LÂ CÏ‰Â ∆»ƒ¿≈»≈∆ƒƒ«≈¿»«¿»«
Ì‡ ,B¯ˆÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa¿»≈«∆∆¬ƒ»¿»¿»«¬≈ƒ

ÚÈq‰54È¯‰ - ˙aLa B˙È·Ï ¯ÊÁÏ BzÚc ÔÈ‡Â BalÓ ƒƒ«ƒƒ¿≈«¿«¬…¿≈¿«»¬≈
Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê55?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈≈¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï‡¯NÈa56˙aLÏ CÏ‰ elÙ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»≈¬»≈»ƒ¬ƒ»«ƒ¿…
epnÓ e¯kNiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa¿ƒ«∆∆≈¬≈∆«∆ƒ¿¿ƒ∆

˙aLa ‡B·iL ¯LÙ‡ È¯‰L ,BÓB˜Ó57. ¿∆¬≈∆¿»∆»¿«»

א.52) פו, עירובין השבת.53)משנה, הרחיק.54)לפני
דירה.55) שמה לא בעלים, בלי דירה דרך 56)כי שאין

שהותרה  כיון במקרה, יבוא אם ואף בשבת, לבוא ישראל
(מגידֿמשנה). לכולה הותרה - שבת ודוקא 57)למקצת

לבוא  שיכול אחד, יום מהלך דהיינו קרוב, במקום הוא אם
אוסר  אינו - רחוקה לדרך הלך אם אבל יום. באותו

(מגידֿמשנה).
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- ˙aL ˙ˆ˜Ó ‰¯z‰Â ÏÈ‡B‰ ;‰vÁn‰ ¯wÚ „Ú Ôk≈«ƒ««¿ƒ»ƒ¿À¿»ƒ¿»«»
ÔÈ¯BÈc‰L ,ÔÈ¯BÈc‰ eÙÒBzpL Èt ÏÚ Û‡Â .dlÎ ‰¯z‰À¿»À»¿««ƒ∆ƒ¿«»ƒ∆«»ƒ
‰NÚÂ ÔBlÁ‰ ÁzÙ .ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ ˙aLa ÔÈ‡a‰«»ƒ¿«»≈»¿ƒƒ¿«««¿«¬»

ÔzÚ„Ï ÌÈ¯Î eNÚL B‡ ,‰‚‚La Á˙t‰123e¯ÊÁ - «∆«ƒ¿»»∆»»¿ƒ¿«¿»»¿
Ô¯z‰Ï124ÔÎÂ .125,BÊa BÊ ˙B¯eL˜ eÈ‰L ˙BÈÙÒ ÈzL ¿∆≈»¿≈¿≈¿ƒ∆»¿»
e·¯ÚÂ126elÙ‡Â ,BÊÏ BfÓ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - e˜ÒÙÂ , ¿≈¿¿ƒ¿¿»¿«¿≈ƒ»«¬ƒ

‰vÁÓ ˙BÙwÓ eÈ‰127e¯ÊÁ - ‚‚BLa e¯L˜Â e¯ÊÁ . »À»¿ƒ»»¿¿ƒ¿¿¿≈»¿
Ô¯z‰Ï128. ¿∆≈»

ב'.118) עמוד צ"ג דף עירובין שנפלה 119)מסכת
(רש"י). נגדו מונח 120)מפולת שהעירוב פי על ואף

לטלטל  אבל (מ"מ). משם להוציאו אפשר ואי האחרת בחצר
ועיין  להלן, ספינות בשתי כמו התירו, לא לחצר מחצר

השמשות.121)ראב"ד. יתרה 122)בין כשהפרצה
לפתח. נחשבת אינה אמות, עצמם.123)מעשר מדעת

לחצר.124) מחצר עמוד 125)לטלטל ק' דף שבת מסכת
מאחת 126)ב'. לטלטל ומותר אחת כחצר נחשבות

(פירוש 127)לשניה. ביניהן מיריעות מחיצה שהקיף
נקראת 128)המשניות). בשבת שנעשתה מחיצה "שכל

שלא  חכמים קנסוהו במזיד עשאה שאם אלא מחיצה",
מעשיו. יועילו

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חלוקי 1) הנקראים הם מי החצרות, בדירת רבינו בו ביאר

זמן. זה ובאי ויאסור, שם, ידור מקום זה ובאי הדירה,
ונמשך  החצירות. שתי ובדין בעצמה אחת החצר זה וביאור
מה  ולעליות. תחתיים לבתים החלוקה החצר ביאור זה  אחר
אחרת  חצר הימנה לפנים שיש החצר וכן אלו, עם אלו הם
ביאור  לזה ונמשך משפטן. מה עלייה דרך העוברת
דינן  מה החצרות, מן יוצאות כשהן והדיוטות הגזוזטראות

אלו. עם אלו

.‡ÈL‡2„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ Ìlk eÈ‰L ¯ˆÁ3, «¿≈»≈∆»À»¿ƒ«À¿»∆»
BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ LÈ „Á‡Â „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»∆»¿∆»≈«ƒƒ¿≈«¿
„Á‡ ˙Èa ÈL‡k Ô‰L ÈtÓ ,·e¯Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -4. ≈¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«ƒ∆»

B˙È· È·e Ì„‡ ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ÌLÎe5ÂÈ„·ÚÂ ¿≈∆≈ƒ¿∆»»¿≈≈«¬»»
el‡ Ck ;Ô‰nÚ ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ»»¿≈»ƒ¿»≈ƒ»∆»≈
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ôlk Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»≈ƒ¿≈∆≈À»¿ƒ«

.„Á‡ ÔÁÏLÀ¿»∆»

היא 2) שם - אוכל שהוא הפת שמקום א. עג, עירובין
שולחנות,3)דירתו. שני על אוכלים אם אפילו הואֿהדין

ואףֿעלֿפי  (כסףֿמשנה). אחד בבית אוכלים שהם מכיון
(שם). במאכלם מעורבים ואינם עצמו, משל אוכל אחד שכל
ב'מגיד  וכ"ה תמיד", אחד שולחן "על תימן: ובכת"י

אדם 4)משנה'. של דירתו עיקר - גורם" פיתא "מקום
למעלה. כנזכר אוכל, שהוא "ובניו 5)במקום אחר: בנוסח

(שונצינו). ביתו" ובני

.·¯ˆÁ ÈL‡ ÌÚ ·e¯Ú ˙BNÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒÀ¿¿«¬≈ƒ«¿≈»≈
ÔÈÎÈÏBÓ „·Ïa ˙Á‡ ˙Ùe ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡«∆∆≈∆»¿À»«««ƒ¿«ƒƒ
‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜Ó B˙B‡Ï¿»∆¿»¿ƒƒ¿ƒ»»»≈»

ÔÏˆ‡6Ba ÔÈÁÈpnL ˙Èa‰ BÓk ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ∆¿»≈»¿ƒƒ¿»≈¿««ƒ∆«ƒƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ·e¯Ú‰7kL ;ÌÈza‰ el‡ Ï »≈∆≈»ƒƒ≈∆««∆»≈«»ƒ

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ˙È·k¿«ƒ∆»≈¬ƒ

זו.6) בחצר העירוב את מניחים האחרת החצר שאנשי
הט"ז.7) בפ"א כמבואר

.‚ÔÎÂ8.„Á‡ ˙È·k Ôlk eNÚ - e·¯ÚL ¯ˆÁ ÈL‡ ¿≈«¿≈»≈∆≈¿«¬À»¿«ƒ∆»
„Á‡ ¯kk - ‰iL ¯ˆÁ ÌÚ ·¯ÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â9„·Ïa ¿ƒÀ¿¿¿»≈ƒ»≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿«

.Ba ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜nÏ Ôlk È„È ÏÚ ÔÈÎÈÏBnL ‡e‰∆ƒƒ«¿≈À»«»∆¿»¿ƒ
.˙t ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡ ‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈»∆¿»≈»¿ƒƒƒ≈«

שם.8) מערבין 9)עירובין, "כיצד הט"ז: בפ"א כמבואר
ובית". בית מכל שלימה אחת חלה גובין - בחצירות?

אחד. כבית נחשבים ביניהם, שעשו העירוב ועלֿידי

.„‰MÓÁ10·e¯Ú‰ ˙‡ e·bL11ÌB˜nÏ BÎÈÏB‰Ï ¬ƒ»∆»∆»≈¿ƒ«»
·e¯Ú‰ Ba ÔÈÁÈpnL12ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÔÈÎÈÏBÓ Ì‰Lk - ∆«ƒƒ»≈¿∆≈ƒƒ≈»¿ƒƒ

ÔÂÈkL ;˙Á‡ ¯kk ‡l‡ ÔzLÓÁ È„È ÏÚ CÈÏB‰Ï¿ƒ«¿≈¬ƒ¿»∆»ƒ»««∆≈»
.„Á‡ ˙Èa ÈL‡k eNÚ ,Ôlk e·bL∆»À»«¬¿«¿≈«ƒ∆»

שם.10) החצר.11)עירובין, אותה בני שרוצים 12)של
אחרת. חצר בני עם גם לערב

.‰·‡‰13B·e14¯ˆÁa ÔÈÈe¯L Ô‰L B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰Â15 »»¿¿»«¿«¿ƒ∆≈¿ƒ¿»≈
ÏÚ Û‡Â .„Á‡ ˙È·k Ô‰L ÈtÓ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈¿«ƒ∆»¿««
ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙe „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÓÚtL Ètƒ∆¿»ƒ¿ƒ«À¿»∆»¿»ƒ≈»

.„Á‡ ˙È·k Ô‰ È¯‰ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¬≈≈¿«ƒ∆»

שם.13) אביו.14)עירובין, שולחן על "רבי 15)האוכל
לערב, צריכין אנו אין אמר: (בישיבה), רבי בי (שהיה) חייא
והמדובר  רבי". של שולחנו על (אוכלים) סומכין אנו שהרי

שם). (גמרא, בחצר אחרים דיירים כשאין

.ÂÌÈÁ‡‰16,BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL »«ƒ∆»∆»≈∆«ƒƒ¿≈«¿
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â17B‡ ÌÈLp‰ ÔÎÂ ;Ô‰È·‡ ÔÁÏL ÏÚ ¿≈»¿ƒ«À¿«¬ƒ∆¿≈«»ƒ

ÌÈ„·Ú‰18Ôa¯ B‡ Ô‰ÈÏÚa ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L »¬»ƒ∆≈»¿ƒ«À¿««¿≈∆«»
„ÈÓz19‰Î‡ÏÓ ¯ÎNa BÁÏL ÏÚ Ì‰ ÔÈÏÎB‡ Ï·‡ , »ƒ¬»¿ƒ≈«À¿»ƒ¿«¿»»

„ÚBqL ÈÓk ,ÔÈÚe„È ÌÈÓÈ ‰·BËa B‡ BÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈
ÔÈ¯BÈc Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ :L„Á B‡ Úe·L B¯·Á Ïˆ‡≈∆¬≈»«…∆ƒ≈ƒ»∆»ƒ

·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ˆÁa ÌÈ¯Á‡20ÌÚ e·¯Ú Ì‡Â , ¬≈ƒ∆»≈≈»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
·e¯Ú‰ ‡a Ì‡Â ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡ ¯ˆÁ»≈«∆∆≈∆»¿À»¿ƒ»»≈
¯ˆÁa Ô‰nÚ ÔÈ¯BÈc eÈ‰ Ì‡Â ;˙t ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡∆¿»≈¿ƒ«¿ƒ»»ƒƒ»∆∆»≈

¯ˆÁ‰ ÈL‡ ¯‡Lk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙t ÔÈÎÈ¯ˆ -21, ¿ƒƒ«¿»∆»¿∆»ƒ¿»«¿≈∆»≈
.„ÈÓz „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»¿ƒ«À¿»∆»»ƒ

שם.16) ('מעשה 17)עירובין, "אוכלין" אחר: בנוסח
בתירא,18)רוקח'). בן יהודה רבי בין מחלוקת בזה יש

בבא, בן יהודה רבי לבין בעבדים, ואוסר בנשים המתיר
להקל, שניהם כדברי והלכה בנשים, ואוסר בעבדים המתיר

מו.). (עירובין בעירוב" המיקל כדברי "הלכה זהו 19)כי
שאין  פרס", "מקבלי בתלמוד: שאמרו למה רבינו פירוש
זמן  אצלו סועדים לפעמים אלא אביהם, אצל תמיד אוכלים
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.„È,ÌÈ¯Á‡Ï B¯ˆÁ ÈzaÓ ¯ÈkN‰L ¯ˆÁ‰ ÏÚa««∆»≈∆ƒ¿ƒƒ»≈¬≈«¬≈ƒ
Ô‰Ó ˙È·e ˙Èa ÏÎa ‰¯BÁÒ ÈÈÓ B‡ ÌÈÏk BÏ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«≈ƒƒ≈¿»¿»«ƒ«ƒ≈∆
ÏÎa „È ˙ÒÈÙz BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ -≈»¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ«»¿»

BÏˆ‡ ÔÈÁ¯B‡k Ïk‰ eNÚ ,Ô‰Ó ˙Èa58ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ≈∆«¬«…¿¿ƒ∆¿«∆¿»ƒ
,˙aLa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ¯·c ÌL ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒƒ«»»»∆»¿«¿¿¿«»

˙BiLLÚÂ Ï·Ë ÔB‚k59˙Èa ÏÎa BÏ ¯‡L Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆∆«¬»ƒ¬»ƒƒ¿«¿»«ƒ
¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÔÏËÏËÏ ¯znL ÌÈÏk Ô‰Ó≈∆≈ƒ∆À»¿«¿¿»ƒ¿∆¿»
È¯‰ ,„È ˙ÒÈÙz ÌL BÏ ¯‡MÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ Ì‡ÈˆBiL∆ƒ≈«¿…ƒ»≈»¿ƒ«»¬≈

.e·¯ÚiL „Ú ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ el‡≈¿ƒ»»«∆¿»¿

ב.58) פה, בעירובין יהודה של 59)כרבי עבות חתיכות
פו.). (עירובין בשבת בטלטול ואסורות כלים שאינן מתכת,

.ÂË¯ˆÁ‰ ÈL‡60ÔÈ‡ - e·¯Ú ‡ÏÂ eÁÎML «¿≈∆»≈∆»¿¿…≈¿≈
Ï·‡ .ÌÈz·Ï ¯ˆÁÓ ‡ÏÂ ¯ˆÁÏ ÌÈzaÓ ÌÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»ƒ¿»≈¿…≈»≈¿»ƒ¬»

¯ˆÁa e˙·ML ÌÈÏk Ô‰ ÔÈÏËÏËÓ61ÏÎ·e ¯ˆÁ‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ∆»¿∆»≈¿»∆»≈¿»
Ì‡Â .¯ˆÁ‰ ÌÚ ·LÁp‰62B‡ ˙Òt¯Ó ÌM ‰˙È‰ «∆¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿»»ƒ¿∆∆

˙Òt¯n‰ ÈL‡Â ÔÓˆÚÏ ¯ˆÁ‰ ÈL‡ e·¯ÚÂ ,‰iÏÚ¬ƒ»¿≈¿«¿≈∆»≈¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿∆∆
ÔÈÏËÏËÓ ‰iÏÚ‰ ÈL‡ B‡ ˙Òt¯n‰ ÈL‡ - ÔÓˆÚÏ¿«¿»«¿≈«ƒ¿∆∆«¿≈»¬ƒ»¿«¿¿ƒ
·LÁp‰ ÏÎ·e ˙Òt¯n‰ ÏÎa Ô‰Èz·a e˙·ML ÌÈÏk≈ƒ∆»¿¿»≈∆¿»«ƒ¿∆∆¿»«∆¿»
ÈL‡Â ,dnÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ‰iÏÚ‰ ·Á¯ ÏÎa B‡ dnÚƒ»¿»…«»¬ƒ»¿»«∆¿»ƒ»¿«¿≈
ÔÎÂ .dnÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ¯ˆÁ‰ ÏÎa ÔÈÏËÏËÓ ¯ˆÁ‰∆»≈¿«¿¿ƒ¿»∆»≈¿»«∆¿»ƒ»¿≈
eÁÎLÂ ,‰iÏÚa ¯c „ÈÁÈÂ ¯ˆÁa ¯c „ÈÁÈ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ»¿»≈¿»ƒ»«¬ƒ»¿»¿
,dnÚ ·LÁp‰Â ‰iÏÚ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ ‰Ê - e·¯Ú ‡ÏÂ¿…≈¿∆¿«¿≈¿»»¬ƒ»¿«∆¿»ƒ»

.dnÚ ·LÁp‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ ‰ÊÂ¿∆¿«¿≈¿»∆»≈¿«∆¿»ƒ»

א.60) וצא, א. פט, השבת.61)עירובין כניסת בתחילת
ב.62) פג, עירובין משנה,

.ÊË„ˆÈk63CB˙aL Ba ‡ˆBiÎÂ Ïz B‡ ÚÏq‰ ? ≈««∆«≈¿«≈∆¿
¯ˆÁ‰64el‡ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ÔÈ‰B·b ÔÈ‡ Ì‡ : ∆»≈ƒ≈»¿ƒ¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙Òt¯n‰ ÔÈ·e ¯ˆÁ‰ ÔÈa ÔÈ·LÁ65ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈLe , ∆¿»ƒ≈∆»≈≈«ƒ¿∆∆¿≈∆¬ƒ
,‰¯NÚ ÔÈ‰B·b Ì‡Â ;ÌÈzaaL ÌÈÏk ÌL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙Òt¯n‰ ÔÈ·e Ô‰ÈÈa ‰È‰Â¿»»≈≈∆≈«ƒ¿∆∆»≈«¿»»¿»ƒ
,dÏ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰L ,˙Òt¯n‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈∆¿»ƒƒ«ƒ¿∆∆∆¬≈≈»ƒ»

Ì‰a ÔÈ¯zÓ ˙Òt¯Ó È·e66ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ eÈ‰ Ì‡Â ; ¿≈ƒ¿∆∆À»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆«¿»»¿»ƒ»≈«≈««ƒ
,˙Òt¯n‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ - ‰¯NÚ ÔÈ‰B·bL∆¿ƒ¬»»¬≈≈ƒ¿«∆»≈¿«ƒ¿∆∆
,‰˜È¯Ê È„È ÏÚ Ô‰a LnzL‰Ï ¯LÙ‡ Ô‰ÈML ÈÙÏ¿ƒ∆¿≈∆∆¿»¿ƒ¿«≈»∆«¿≈¿ƒ»

ÌÈza‰ ÈÏk ÌLÏ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL CÎÈÙÏ67„Ú ¿ƒ»¿≈∆¬ƒ¿ƒ¿»¿≈«»ƒ«
‰˙È‰ .e·¯ÚiL68‰·vÓ69ÈÙÏ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰·Á¯ ∆¿»¿»¿»«≈»¿»»«¿»»¿»ƒƒ¿≈

,¯ˆÁ‰ Èa ÏÚ ˙¯ÒB‡ ˙Òt¯n‰ ÔÈ‡ - ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆≈«ƒ¿∆∆∆∆«¿≈∆»≈
Ô‰Ó ‰˜ÏÁ È¯‰L70. ∆¬≈∆¿¿»≈∆

שם.63) ולמרפסת.64)משנה, לחצר ומשותף
המרפסת".65) ועם החצר עם "נחשבין אחר: בנוסח
החצר.66) לבני מאשר בסלע להשתמש יותר נוח שלהם
השבת.67) כניסת בשעת בבתים א.68)שהיו ס, עירובין
מחיצה.69) כעין והפסק 70)עמוד מחיצה שעשו ידי על

החצר. מן להסתלק שרוצים דעתם גילו לפניהם,

.ÊÈÔÈÊÈÊ71‰hÓÏ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ…∆¿«»
LÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ¯ˆÁ‰ ÔÓ ·72È·e , ≈¬»»¿»ƒ¬≈∆∆¿»ƒ∆»≈¿≈

‰¯NÚ CB˙a ‡e‰L ÏÎÂ ;Ba ÔÈLnzLÓ ¯ˆÁ‰∆»≈ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿¬»»
‰iÏÚ ÈL‡ - ‰iÏÚÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬ƒ»«¿≈¬ƒ»
„Ú ÌÈBzÁz‰ ‰¯NÚ ÔÈa ¯‡Lp‰Â ;Ba ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈¬»»««¿ƒ«
- ÌL ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÊÈf‰ ÔÓ ÌÈBÈÏÚ‰ ‰¯NÚ ˙lÁz¿ƒ«¬»»»∆¿ƒƒ«ƒƒ«¿ƒ»
ÌÈÏÎa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,Ba ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ

.e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈzaaL∆«»ƒ∆»ƒ≈≈¿

הקירות.71) מן היוצאות בליטות והן א. פד, עירובין
ולא 72) לעצמם, העליה ובני לעצמם החצר בני כשעירבו

שעה). סי' (או"ח יחד שניהם עירבו

.ÁÈ¯Ba73ÌÈÏ·Ë ˙B¯t ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL74 ∆¿»≈ƒ»»»≈≈¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙aLa ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡L∆»¿«¿¿»¿«»¿«≈»∆¬≈

B˙ÈÏÁÂ75dB·b ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL Ïz B‡ ÚÏÒk ¿À¿»¿∆«≈∆¿»≈ƒ»»»«
ÌÚ ·LÁ ‡e‰ È¯‰ - ˙Òt¯nÏ CeÓÒ ‰¯NÚ¬»»»«ƒ¿∆∆¬≈∆¿»ƒ
¯ˆÁ Èa ÔÈ‡ - ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆¬»ƒ»»»≈«ƒ≈¿≈»≈

e·¯ÚiL „Ú ÌÈzaÏ epnÓ ÔÈÒÈÎÓ ˙Òt¯Ó Èa ‡ÏÂ76. ¿…¿≈ƒ¿∆∆«¿ƒƒƒ∆«»ƒ«∆¿»¿

א.73) פ, תרומות 74)עירובין מהם הפרישו שלא פירות
באכילה. ואסורים מסביב 75)ומעשרות אשר העפר צבור

הבור. מים,76)לשפת מלא בור על חכמים שגזרו
לבתים  משם להכניס ויבואו ממנו, חסרים המים שלפעמים

שם). (עירובין

.ËÈÈzL77˙B¯ˆÁ78˙ÈÓÈt‰ ÈL‡Â ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿«¿≈«¿ƒƒ
‰·¯Ú :‰BˆÈÁ‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ÔÈÒÎÂ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ««ƒ»≈¿»

˙¯zÓ ˙ÈÓÈt‰ - ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰79, «¿ƒƒ¿…≈¿»«ƒ»«¿ƒƒÀ∆∆
‰¯eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰Â80‰·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ; ¿«ƒ»¬»≈¿»«ƒ»¿…≈¿»

˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - ˙ÈÓÈt‰81‡lL ÈtÓ - ˙ÈÓÈt‰ : «¿ƒƒ¿≈∆¬«¿ƒƒƒ¿≈∆…
ÔÈ¯·BÚL e·¯Ú ‡lL el‡ ÈtÓ - ‰BˆÈÁ‰Â ,‰·¯Ú≈¿»¿«ƒ»ƒ¿≈≈∆…≈¿∆¿ƒ
ÈÙa ˙¯zÓ BÊ - dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ e·¯Ú ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿¿«¿»¿¿«¿»À∆∆ƒ¿≈
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,dÓˆÚ ÈÙa ˙¯zÓ BÊÂ dÓˆÚ«¿»¿À∆∆ƒ¿≈«¿»¬»≈¿«¿¿ƒ

.BÊÏ BfÓƒ»

א.77) עה, עירובין דיירים 78)משנה, יש אחת שבכל
בחצרה.79)קבועים. לפנימית 80)לטלטל שיש לפי

עליה. ואוסרת החיצונה דרך הרגל שהפנימית 81)דריסת
הכלל, "זה החיצונה. על רגלה בדריסת אוסרת עירבה, שלא
המותרת  ורגל במקומה. שלא אוסרת במקומה, האסורה רגל
שעוברת  מפני במקומה שלא אוסרת אינה - במקומה

כג). בהלכה להלן (רבינו עליהן"

.ÎÁÎL82˙ÈÓÈt‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡ »«∆»ƒ«ƒ»¿…≈««¿ƒƒ
˙„ÓBÚ d¯z‰a83‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ Èa ÔÓ „Á‡ ÁÎL . ¿∆≈»∆∆»«∆»ƒ¿≈«¿ƒƒ¿…

Èa el‡ ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰ Û‡ - Ô‰nÚ ·¯Ú≈«ƒ»∆««ƒ»¬»ƒ¿≈≈¿≈
.Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ Ô‰L ,·e¯Ú Ô‰Ï ‰ÏÚ ‡lL ,˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ∆…»»»∆≈∆≈¿ƒ¬≈∆

לא 82) משנה' ה'מגיד שלפני ובספר א. עה, עירובין משנה,
עיי"ש. עומדת", וכו' החיצונה מן אחד "שכח זו בבא היתה

שתאסור 83) הפנימית של הרגל דריסת לחיצונה אין כי
עליה.
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.‡ÎeNÚ84e‰eÁÈp‰ Ì‡ :„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL »¿≈∆≈∆»ƒƒƒ
‰È‰L ÔÈa ,·¯Ú ‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ ÁÎLÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿»«∆»≈∆¿…≈«≈∆»»
Ô‰ÈzL - ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓ ÔÈa ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓƒ¿≈«ƒ»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆

˙B¯eÒ‡85Ô‰Ï Ïh·iL „Ú86e¯‡a È¯‰L ,87 ¬«∆¿«≈»∆∆¬≈≈«¿
,˙ÈÓÈta Ô·e¯Ú eÁÈp‰ Ì‡Â ;¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ÔÈÏh·nL∆¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿ƒƒƒ≈»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎLÂ¿»«∆»ƒ¿≈«ƒ»¿…≈««ƒ»

‰¯eÒ‡88˙¯zÓ ˙ÈÓÈÙe ,89dÓB˜Óa90„Á‡ ÁÎL ; ¬»¿ƒƒÀ∆∆ƒ¿»»«∆»
„Ú ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - ·¯Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓƒ¿≈«¿ƒƒ¿…≈«¿≈∆¬«

.Ô‰Ï Ïh·iL∆¿«≈»∆

א.84) עה, עירובין דרים 85)משנה, כאילו הם שהרי
עליהם. אוסר עירב שלא ואחד אחת, בחצר כולם

ה"ה.87)רשותו.86) לא 88)פ"ב מהם אחד שהרי
שהשתתפו 89)עירב. ואף לעצמה, רשותה חולקת שהיא

לא  החיצוניים מן כשאחד עכשיו הרי - ביחד לערב מקודם
ולא  שדרתיך "לתקוני להגיד: הפנימית יכולה עירב,
- שקלקלת ועכשיו לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן לעוותי"

(גמרא). בשיתוף רוצה המלה 90)איני חסרה אחר, בנוסח
(ויניציאה). "במקומה"

.·Î‰È‰91- BÊ ¯ˆÁa ¯c „Á‡Â BÊ ¯ˆÁa ¯c „Á‡ »»∆»»¿»≈¿∆»»¿»≈
ÏÎa LnzLÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»¿ƒƒ¿»≈∆»»∆»≈∆ƒ¿«≈¿»

B¯ˆÁ92˙ÈÓÈta ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡Â .93, ¬≈¿ƒ»»≈»ƒ«»«¿ƒƒ
ÏÚ ¯ÒB‡Â ,ÌÈa¯k ‡e‰ È¯‰ - „Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆»¬≈¿«ƒ¿≈«

BÓB˜Ó e¯kNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰94. «ƒ»«∆ƒ¿¿¿

שם.91) עירובין אוסר 92)משנה, שבפנימית היחיד שאין
(מגידֿמשנה). רבים בה שיש ואףֿעלֿפי החיצונה, על
למעלה  כמבואר הפנימית, על אוסרת אינה והחיצונה

יט. כפי 93)בהלכה ישראלים, שני דרים ובחיצונה
('מעשה  רבים לשון שישכרו" "עד מהמילה: שמוכח

הי"ב.94)רוקח'). בפ"ה כמבואר

.‚ÎLÏL95BÊÏ BÊ ˙BÁe˙t‰ ˙B¯ˆÁ96ÏÎa ÌÈa¯Â , »¬≈«¿»¿«ƒ¿»
- ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÌÚ ˙BBˆÈÁ‰ ÌÈzL e·¯Ú ,Ô‰Ó ¯ˆÁ»≈≈∆≈¿¿«ƒ«ƒƒ»∆¿»ƒ

‡È‰97ÌÈzLe ,dnÚ ˙B¯zÓ Ô‰Â ,Ô‰nÚ ˙¯zÓ ƒÀ∆∆ƒ»∆¿≈À»ƒ»¿«ƒ
BÊ ÌÚ BÊ ˙B¯eÒ‡ ˙BBˆÈÁ‰98ÔzLÏL eNÚiL „Ú «ƒ¬ƒ«∆«¬¿»¿»

‰È‰ .„Á‡ ·e¯Ú99Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ Ô‰Ó ¯ˆÁ ÏÎa ≈∆»»»¿»»≈≈∆∆»««ƒ
‰BˆÈÁa ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯L100;·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ∆«ƒ¿ƒ«ƒ»≈»¿ƒƒ¿»≈

- ˙ÈÓÈta ÌÈL eÈ‰ .BÓB˜Óa ¯zÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆À»ƒ¿»¿«ƒ«¿ƒƒ
Ô‰ È¯‰ ,e·¯ÚiL „Ú ÔÓB˜Óa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¬ƒƒ¿»«∆¿»¿¬≈≈
„Ú ‰BˆÈÁaLÂ ˙ÈÚˆÓ‡aL ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ««¿ƒƒ∆»∆¿»ƒ¿∆«ƒ»«
‰¯eÒ‡‰ Ï‚¯ :ÏÏk‰ ‰Ê .˙ÈÓÈtaL ÌÈL e·¯ÚiL∆¿»¿¿«ƒ∆«¿ƒƒ∆«¿»∆∆»¬»

dÓB˜Óa101˙¯zn‰ Ï‚¯Â ;dÓB˜Óa ‡lL ˙¯ÒB‡ - ƒ¿»∆∆∆…ƒ¿»¿∆∆«À∆∆
ÈtÓ ,dÓB˜Óa ‡lL ˙¯ÒB‡ dÈ‡ - dÓB˜Óaƒ¿»≈»∆∆∆…ƒ¿»ƒ¿≈

.Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚL∆∆∆¬≈∆

ב.95) מה, עירובין לרשום 96)משנה, אחת כל ופתוחות
זו  רגל דריסת להם ואין לעצמה רשות אחת שכל הרבים,

(רש"י). זו עמה.97)בתוך עירבו ששתיהן האמצעית
ביניהן.98) עירבו לא החיצונות שתי עירובין 99)שהרי

ב. לפנים 100)עה, זו חצרות בשלש מדובר זו בהלכה
הרבים, לרשות פתוחה בלבד והחיצונה הפנימית מזו, ורגלי

(מגידֿמשנה). החיצונה בפנימית 101)דרך השנים כמו
עירבו. שלא מכיון במקומם, האסורים

.„Î˙Bi¯Ëˆˆk ÈzL102‰ÏÚÓÏ Ô‰L ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿À¿¿ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿«¿»
ÌÈn‰ ÔÓ103Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰˙NÚL Èt ÏÚ Û‡ - ƒ««ƒ««ƒ∆»¿»»««≈∆

˙„¯BÈ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ‰vÁÓ104˙Á‡ ÏkÓ ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ∆∆ƒ»««
‰¯NÚ CB˙a ˙Bi¯Ëˆˆk‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ ,˙Á‡Â¿««ƒ»¿≈«¿À¿¿ƒ¿¬»»
e·¯ÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÌÈÁÙË¿»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«…«∆¿»¿

„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL105.˙Á‡ ‡¯ËˆˆÎk Ô‰L ÈtÓ , ¿≈∆≈∆»ƒ¿≈∆≈ƒ¿À¿¿»««
‰¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ ‰BzÁz‰Â ‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈»∆¿»¿««¿»≈«¬»»

ÌÈÁÙË106Ô‰ÈzL - dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰·¯ÚÂ , ¿»ƒ¿≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿≈∆
˙‡lÓÏ ˙B¯zÓ107. À»¿«…

"גזוזטראות"102) אחר: ובנוסח ב. פז, עירובין משנה,
רוקח'). היוצא 103)('מעשה מקורה במקום המדובר

כמו  ונהר, מעין על או הרבים רשות על היחיד רשות מכותל
המעין  מן הנקב אותו דרך וממלאים נקב בו ונוקבים - זיז

המשניות). (פירוש הנהר שהמחיצה 104)או אומרים ואנו
המים. עד למטה הגיעה זה.105)כאילו על זה ואוסרים

לעצמן.106) רשויות רבינו 107)שחולקות שכתב באופן
עשרה  גבוהה מחיצה "לעשות הט"ו): פט"ו שבת (בהל'
תהיה  או שבגזוזטרא, החלון כנגד המים גבי על טפחים
אותה  ורואין המים, כנגד הגזוזטרא מן יורדת המחיצה

המים". עד ונגעה ירדה כאילו

.‰Î‡Ï108Ó ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ‰˙NÚÂ ,‰vÁ …»¿»»∆¿»¿ƒ»¿»¿»
ÈÏc ÈtÓ ,˙‡lÓÏ ‰¯eÒ‡ ‰BzÁz‰ Û‡ - ‰BzÁz‰««¿»«««¿»¬»¿«…ƒ¿≈¿ƒ
.‰ÈÏÚ ¯·BÚL ,ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,‰BÈÏÚ‰ Èa ÏL∆¿≈»∆¿»∆≈¬ƒ∆≈»∆»
- ‰BzÁz‰ ‰˙NÚ ‡ÏÂ ,‰vÁÓ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ»¿»»∆¿»¿ƒ»¿…»¿»««¿»
Ì‡Â .‰¯eÒ‡ ‰BzÁz‰Â ,˙‡lÓÏ ˙¯zÓ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»À∆∆¿«…¿««¿»¬»¿ƒ
‰vÁna ‰BÈÏÚ‰ Èa ÌÚ ‰BzÁz‰ Èa eÙzzLƒ¿«¿¿≈««¿»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ»
·e¯Ú e·¯ÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - eNÚL∆»¿≈∆¬¿«…«∆¿»¿≈

.„Á‡∆»

ב.108) פז, עירובין משנה,

.ÂÎLÏL109˙BË‡Èc110‰BÈÏÚ ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »¿»¿«¿»ƒ∆¿»
‡Ï - „Á‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡Â ,„Á‡ ÏL ‰BzÁ˙Â¿«¿»∆∆»¿∆¿»ƒ∆∆»…

ÏLÏLÈ111;˙ÈÚˆÓ‡ C¯c ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆∆∆¿»ƒ
¯Á‡ ˙eL¯ C¯c ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÔÈÏLÏLÓ ÔÈ‡L112. ∆≈¿«¿¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆¿«≈

C¯c ‡lL ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ‡e‰ ÏLÏLÓ Ï·‡¬»¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆…∆∆
.˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ

ה.109) פרק עירובין עליות.110)'תוספתא'
וכן 112)יוריד.111) "אחר", המילה חסרה אחר, בנוסח

בתוספתא.

.ÊÎÈzL113˙Á‡ ¯ˆÁÂ ,BÊ „‚k BÊ ˙BË‡È„114 ¿≈¿»¿∆∆¿»≈««
Ô‰ÈzÁz115eÎtLÈ ‡Ï - ÌÈn‰ dÎB˙Ï ÔÈÎÙBML «¿≈∆∆¿ƒ¿»««ƒ…ƒ¿¿

Ô˙ˆ˜Ó eNÚ .„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL e·¯ÚiL „Ú dÎB˙Ï¿»«∆¿»¿¿≈∆≈∆»»ƒ¿»»
‰˜eÚ116- eNÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óe ,ÌÈn‰ da CtLÏ ¯ˆÁa »∆»≈ƒ¿…»««ƒƒ¿»»…»
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.„È,ÌÈ¯Á‡Ï B¯ˆÁ ÈzaÓ ¯ÈkN‰L ¯ˆÁ‰ ÏÚa««∆»≈∆ƒ¿ƒƒ»≈¬≈«¬≈ƒ
Ô‰Ó ˙È·e ˙Èa ÏÎa ‰¯BÁÒ ÈÈÓ B‡ ÌÈÏk BÏ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«≈ƒƒ≈¿»¿»«ƒ«ƒ≈∆
ÏÎa „È ˙ÒÈÙz BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ -≈»¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ«»¿»

BÏˆ‡ ÔÈÁ¯B‡k Ïk‰ eNÚ ,Ô‰Ó ˙Èa58ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ≈∆«¬«…¿¿ƒ∆¿«∆¿»ƒ
,˙aLa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ¯·c ÌL ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒƒ«»»»∆»¿«¿¿¿«»

˙BiLLÚÂ Ï·Ë ÔB‚k59˙Èa ÏÎa BÏ ¯‡L Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆∆«¬»ƒ¬»ƒƒ¿«¿»«ƒ
¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÔÏËÏËÏ ¯znL ÌÈÏk Ô‰Ó≈∆≈ƒ∆À»¿«¿¿»ƒ¿∆¿»
È¯‰ ,„È ˙ÒÈÙz ÌL BÏ ¯‡MÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ Ì‡ÈˆBiL∆ƒ≈«¿…ƒ»≈»¿ƒ«»¬≈

.e·¯ÚiL „Ú ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ el‡≈¿ƒ»»«∆¿»¿

ב.58) פה, בעירובין יהודה של 59)כרבי עבות חתיכות
פו.). (עירובין בשבת בטלטול ואסורות כלים שאינן מתכת,

.ÂË¯ˆÁ‰ ÈL‡60ÔÈ‡ - e·¯Ú ‡ÏÂ eÁÎML «¿≈∆»≈∆»¿¿…≈¿≈
Ï·‡ .ÌÈz·Ï ¯ˆÁÓ ‡ÏÂ ¯ˆÁÏ ÌÈzaÓ ÌÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»ƒ¿»≈¿…≈»≈¿»ƒ¬»

¯ˆÁa e˙·ML ÌÈÏk Ô‰ ÔÈÏËÏËÓ61ÏÎ·e ¯ˆÁ‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ∆»¿∆»≈¿»∆»≈¿»
Ì‡Â .¯ˆÁ‰ ÌÚ ·LÁp‰62B‡ ˙Òt¯Ó ÌM ‰˙È‰ «∆¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿»»ƒ¿∆∆

˙Òt¯n‰ ÈL‡Â ÔÓˆÚÏ ¯ˆÁ‰ ÈL‡ e·¯ÚÂ ,‰iÏÚ¬ƒ»¿≈¿«¿≈∆»≈¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿∆∆
ÔÈÏËÏËÓ ‰iÏÚ‰ ÈL‡ B‡ ˙Òt¯n‰ ÈL‡ - ÔÓˆÚÏ¿«¿»«¿≈«ƒ¿∆∆«¿≈»¬ƒ»¿«¿¿ƒ
·LÁp‰ ÏÎ·e ˙Òt¯n‰ ÏÎa Ô‰Èz·a e˙·ML ÌÈÏk≈ƒ∆»¿¿»≈∆¿»«ƒ¿∆∆¿»«∆¿»
ÈL‡Â ,dnÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ‰iÏÚ‰ ·Á¯ ÏÎa B‡ dnÚƒ»¿»…«»¬ƒ»¿»«∆¿»ƒ»¿«¿≈
ÔÎÂ .dnÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ¯ˆÁ‰ ÏÎa ÔÈÏËÏËÓ ¯ˆÁ‰∆»≈¿«¿¿ƒ¿»∆»≈¿»«∆¿»ƒ»¿≈
eÁÎLÂ ,‰iÏÚa ¯c „ÈÁÈÂ ¯ˆÁa ¯c „ÈÁÈ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ»¿»≈¿»ƒ»«¬ƒ»¿»¿
,dnÚ ·LÁp‰Â ‰iÏÚ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ ‰Ê - e·¯Ú ‡ÏÂ¿…≈¿∆¿«¿≈¿»»¬ƒ»¿«∆¿»ƒ»

.dnÚ ·LÁp‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ ‰ÊÂ¿∆¿«¿≈¿»∆»≈¿«∆¿»ƒ»

א.60) וצא, א. פט, השבת.61)עירובין כניסת בתחילת
ב.62) פג, עירובין משנה,

.ÊË„ˆÈk63CB˙aL Ba ‡ˆBiÎÂ Ïz B‡ ÚÏq‰ ? ≈««∆«≈¿«≈∆¿
¯ˆÁ‰64el‡ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ÔÈ‰B·b ÔÈ‡ Ì‡ : ∆»≈ƒ≈»¿ƒ¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙Òt¯n‰ ÔÈ·e ¯ˆÁ‰ ÔÈa ÔÈ·LÁ65ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈLe , ∆¿»ƒ≈∆»≈≈«ƒ¿∆∆¿≈∆¬ƒ
,‰¯NÚ ÔÈ‰B·b Ì‡Â ;ÌÈzaaL ÌÈÏk ÌL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙Òt¯n‰ ÔÈ·e Ô‰ÈÈa ‰È‰Â¿»»≈≈∆≈«ƒ¿∆∆»≈«¿»»¿»ƒ
,dÏ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰L ,˙Òt¯n‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈∆¿»ƒƒ«ƒ¿∆∆∆¬≈≈»ƒ»

Ì‰a ÔÈ¯zÓ ˙Òt¯Ó È·e66ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ eÈ‰ Ì‡Â ; ¿≈ƒ¿∆∆À»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆«¿»»¿»ƒ»≈«≈««ƒ
,˙Òt¯n‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ - ‰¯NÚ ÔÈ‰B·bL∆¿ƒ¬»»¬≈≈ƒ¿«∆»≈¿«ƒ¿∆∆
,‰˜È¯Ê È„È ÏÚ Ô‰a LnzL‰Ï ¯LÙ‡ Ô‰ÈML ÈÙÏ¿ƒ∆¿≈∆∆¿»¿ƒ¿«≈»∆«¿≈¿ƒ»

ÌÈza‰ ÈÏk ÌLÏ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL CÎÈÙÏ67„Ú ¿ƒ»¿≈∆¬ƒ¿ƒ¿»¿≈«»ƒ«
‰˙È‰ .e·¯ÚiL68‰·vÓ69ÈÙÏ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰·Á¯ ∆¿»¿»¿»«≈»¿»»«¿»»¿»ƒƒ¿≈

,¯ˆÁ‰ Èa ÏÚ ˙¯ÒB‡ ˙Òt¯n‰ ÔÈ‡ - ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆≈«ƒ¿∆∆∆∆«¿≈∆»≈
Ô‰Ó ‰˜ÏÁ È¯‰L70. ∆¬≈∆¿¿»≈∆

שם.63) ולמרפסת.64)משנה, לחצר ומשותף
המרפסת".65) ועם החצר עם "נחשבין אחר: בנוסח
החצר.66) לבני מאשר בסלע להשתמש יותר נוח שלהם
השבת.67) כניסת בשעת בבתים א.68)שהיו ס, עירובין
מחיצה.69) כעין והפסק 70)עמוד מחיצה שעשו ידי על

החצר. מן להסתלק שרוצים דעתם גילו לפניהם,

.ÊÈÔÈÊÈÊ71‰hÓÏ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ…∆¿«»
LÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ¯ˆÁ‰ ÔÓ ·72È·e , ≈¬»»¿»ƒ¬≈∆∆¿»ƒ∆»≈¿≈

‰¯NÚ CB˙a ‡e‰L ÏÎÂ ;Ba ÔÈLnzLÓ ¯ˆÁ‰∆»≈ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿¬»»
‰iÏÚ ÈL‡ - ‰iÏÚÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬ƒ»«¿≈¬ƒ»
„Ú ÌÈBzÁz‰ ‰¯NÚ ÔÈa ¯‡Lp‰Â ;Ba ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈¬»»««¿ƒ«
- ÌL ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÊÈf‰ ÔÓ ÌÈBÈÏÚ‰ ‰¯NÚ ˙lÁz¿ƒ«¬»»»∆¿ƒƒ«ƒƒ«¿ƒ»
ÌÈÏÎa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,Ba ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ

.e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈzaaL∆«»ƒ∆»ƒ≈≈¿

הקירות.71) מן היוצאות בליטות והן א. פד, עירובין
ולא 72) לעצמם, העליה ובני לעצמם החצר בני כשעירבו

שעה). סי' (או"ח יחד שניהם עירבו

.ÁÈ¯Ba73ÌÈÏ·Ë ˙B¯t ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL74 ∆¿»≈ƒ»»»≈≈¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙aLa ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡L∆»¿«¿¿»¿«»¿«≈»∆¬≈

B˙ÈÏÁÂ75dB·b ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL Ïz B‡ ÚÏÒk ¿À¿»¿∆«≈∆¿»≈ƒ»»»«
ÌÚ ·LÁ ‡e‰ È¯‰ - ˙Òt¯nÏ CeÓÒ ‰¯NÚ¬»»»«ƒ¿∆∆¬≈∆¿»ƒ
¯ˆÁ Èa ÔÈ‡ - ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆¬»ƒ»»»≈«ƒ≈¿≈»≈

e·¯ÚiL „Ú ÌÈzaÏ epnÓ ÔÈÒÈÎÓ ˙Òt¯Ó Èa ‡ÏÂ76. ¿…¿≈ƒ¿∆∆«¿ƒƒƒ∆«»ƒ«∆¿»¿

א.73) פ, תרומות 74)עירובין מהם הפרישו שלא פירות
באכילה. ואסורים מסביב 75)ומעשרות אשר העפר צבור

הבור. מים,76)לשפת מלא בור על חכמים שגזרו
לבתים  משם להכניס ויבואו ממנו, חסרים המים שלפעמים

שם). (עירובין

.ËÈÈzL77˙B¯ˆÁ78˙ÈÓÈt‰ ÈL‡Â ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿«¿≈«¿ƒƒ
‰·¯Ú :‰BˆÈÁ‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ÔÈÒÎÂ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ««ƒ»≈¿»

˙¯zÓ ˙ÈÓÈt‰ - ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰79, «¿ƒƒ¿…≈¿»«ƒ»«¿ƒƒÀ∆∆
‰¯eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰Â80‰·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ; ¿«ƒ»¬»≈¿»«ƒ»¿…≈¿»

˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - ˙ÈÓÈt‰81‡lL ÈtÓ - ˙ÈÓÈt‰ : «¿ƒƒ¿≈∆¬«¿ƒƒƒ¿≈∆…
ÔÈ¯·BÚL e·¯Ú ‡lL el‡ ÈtÓ - ‰BˆÈÁ‰Â ,‰·¯Ú≈¿»¿«ƒ»ƒ¿≈≈∆…≈¿∆¿ƒ
ÈÙa ˙¯zÓ BÊ - dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ e·¯Ú ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿¿«¿»¿¿«¿»À∆∆ƒ¿≈
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,dÓˆÚ ÈÙa ˙¯zÓ BÊÂ dÓˆÚ«¿»¿À∆∆ƒ¿≈«¿»¬»≈¿«¿¿ƒ

.BÊÏ BfÓƒ»

א.77) עה, עירובין דיירים 78)משנה, יש אחת שבכל
בחצרה.79)קבועים. לפנימית 80)לטלטל שיש לפי

עליה. ואוסרת החיצונה דרך הרגל שהפנימית 81)דריסת
הכלל, "זה החיצונה. על רגלה בדריסת אוסרת עירבה, שלא
המותרת  ורגל במקומה. שלא אוסרת במקומה, האסורה רגל
שעוברת  מפני במקומה שלא אוסרת אינה - במקומה

כג). בהלכה להלן (רבינו עליהן"

.ÎÁÎL82˙ÈÓÈt‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡ »«∆»ƒ«ƒ»¿…≈««¿ƒƒ
˙„ÓBÚ d¯z‰a83‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ Èa ÔÓ „Á‡ ÁÎL . ¿∆≈»∆∆»«∆»ƒ¿≈«¿ƒƒ¿…

Èa el‡ ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰ Û‡ - Ô‰nÚ ·¯Ú≈«ƒ»∆««ƒ»¬»ƒ¿≈≈¿≈
.Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ Ô‰L ,·e¯Ú Ô‰Ï ‰ÏÚ ‡lL ,˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ∆…»»»∆≈∆≈¿ƒ¬≈∆

לא 82) משנה' ה'מגיד שלפני ובספר א. עה, עירובין משנה,
עיי"ש. עומדת", וכו' החיצונה מן אחד "שכח זו בבא היתה

שתאסור 83) הפנימית של הרגל דריסת לחיצונה אין כי
עליה.
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eNÚ ‡lL el‡Â ,Ô‰lL ‰˜eÚÏ ÌÈÎÙBL eNÚL el‡≈∆»¿ƒ»»∆»∆¿≈∆…»
‰˜eÚ el‡ eNÚ Ì‡Â .e·¯ÚiL „Ú ¯ˆÁÏ eÎtLÈ ‡Ï…ƒ¿¿∆»≈«∆¿»¿¿ƒ»≈»
‰˜eÚÏ ˙ÎÙBL Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk - ‰˜eÚ el‡Â¿≈»»««ƒ¿≈∆∆∆»»

.e·¯Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆…≈¿

ב.113) פח, עירובין אמות 114)משנה, ארבע בה שיש
מועיל  עירוב אין מכן בפחות אבל יותר, או אמות ארבע על
שופכים  אין אמות מד' פחותה "חצר כי (גומא), עוקה בלי
(הל' הרבים" לרשות יוצאים שהם מפני בשבת, מים בתוכה

הט"ז). פט"ו (כת"י 115)שבת "ביניהן" אחר: בנוסח
בהל'116)התימנים). זו הלכה פרטי וראה בורֿשופכין.

וי"ז. הט"ז טו פרק שבת

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כל 1) בו ונתבארו המבוי, שיתוף עניין רבינו בו כלל

רצונוֿלומר  הקודמים, פרקים בג' בחצרות, שנזכרו הפרטים
ד'. ופרק ג' פרק ב', פרק

.‡ÈL‡2ÈB·Ó3„Á‡ ÏÎ‡Óa ÛezL Ô‰ÈÈa ‰È‰L «¿≈»∆»»≈≈∆ƒ¿«¬»∆»
ÏB‡ ÔÓL B‡ ˙eÙzLa ÔÈÈ ewL ÔB‚k ,‰¯BÁÒ ÔÈÚ¿ƒ¿«¿»¿∆»«ƒ¿À»∆∆

ÔÈÚÏ ¯Á‡ ÛezL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L·c¿«¿«≈»∆≈»¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿«
,‡e‰Â .‰¯BÁÒ ÏL ÛezL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ‡l‡ ,˙aL«»∆»¿ƒ«ƒ∆¿»»
„Á‡ ÈÏÎ·e „Á‡ ÔÈÓ Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÔÈn‰ ‰È‰iL4; ∆ƒ¿∆«ƒ∆≈À»ƒƒ∆»ƒ¿ƒ∆»

¯Á‡Ïe ÔÈÈa ‰ÊÏ ÛzL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»∆»≈∆À»»∆¿«ƒ¿«≈
È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa ‰È‰Â ÔÈÈ Ïk‰ ‰È‰L B‡ ,ÔÓLa¿∆∆∆»»«…«ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈

.˙aL ÔÈÚÏ ¯Á‡ ÛezL ÔÈÎÈ¯ˆ el‡≈¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿««»

א.2) עא, עירובין הרבה 3)משנה, לתוכו שפתוחות
החצרות  דיירי שיעשו עד במבוי לטלטל ואסור חצירות,
ובין  בפת בין אותם ועושים "שיתופיֿמבואות". ביניהם
עושים  שאין חצרות בעירובי מהֿשאיןֿכן אוכלים, בשאר
מגידֿמשנה). ועיין ה"ז, פ"א (למעלה בפת אלא אותם

ביין 4) לזה שותפין היו שאם שפו) סי' (או"ח ה'טור' דעת
(וכ"ה  שיתוף כן גם נקרא אחד, בכלי והם בשמן ולזה

בהג"ה). ס"ג שסו סי' או"ח בשו"ע

.·„Á‡5ÔÓL B‡ ÔÈÈ B¯·ÁÓ LwaL ÈB·n‰ ÈaÓ6 ∆»ƒ¿≈«»∆ƒ≈≈¬≈«ƒ∆∆
ÛezM‰ ÏËa - BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜7‰lb È¯‰L ; …∆««»¿…»«»≈«ƒ∆¬≈ƒ»

.‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L ÔÈÙzLk Ôlk ÔÈ‡L ,BzÚ„«¿∆≈»À»¿À»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆«∆
„Á‡8,ÈB·n‰ Èa ÌÚ ÛzzL‰Ï ÏÈ‚¯L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«»

ÛzzL ‡ÏÂ9epnÓ ÔÈÏËBÂ B˙È·Ï ÔÈÒÎ ÈB·Ó Èa - ¿…ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿¿ƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa ÛezL10„Á‡Â .11BÈ‡L ÈB·n‰ ÈaÓ ƒ¿«»¿¿∆»ƒ¿≈«»∆≈

ÏÏk ÛzzL‰Ï ‰ˆB¯12B˙B‡ ÔÈÙBk - ÈB·n‰ Èa ÌÚ13 ∆¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈«»ƒ
.Ô‰nÚ ÛzzL‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆

א.5) סח, לשיתוף.6)עירובין כיון 7)המיוחדים
"שכולנו  לומר: הוא והשיתוף העירוב של טעמו שעיקר
חולק  מאתנו אחד כל ואין לכולנו, אחד ואוכל מעורבין
בטלים  זה, על זה מקפידים אם - ה"ו) (פ"א מחבירו" רשות
אלא  זה דין נאמר לא הראב"ד ולדעת והשיתוף. העירוב
נותן  הוא אם אבל אחר, ידי על העירוב את לו כשמזכים
מבטלת  הקפדתו אין שם, מונח וחלקו השיתוף, בתוך חלקו

השיתוף. א.8)את פ, הטלטול 9)עירובין את ואוסר
המבוי. בני שהוא 10)לכל אלא לטובתו, גם שהדבר כיון

עם  נפשי "תמות בבחינת לאחרים, צער לגרום רוצה
יהונתן'). ('רבינו בבאֿבתרא 11)פלשתים" 'ירושלמי'

ה"ה. המבוי.12)פ"א בני עם השתתף לא פעם שאף
בעל 13) ממנו ליטול רשות אין ליחידים (אבל דין, בית

'מדת  הוא חסר" לא וזה נהנה ש"זה בדבר שעיכוב כרחו).
פי"ב  שכנים (הל' סדום' 'מדת על כופין וביתֿדין סדום',

ה"א).

.‚„Á‡14B‡ ÔÈÈ ÏL ¯ˆB‡ BÏ ‰È‰L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»»»∆«ƒ
ÏÎÏ ËÚÓ epnÓ ‰kÊÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÓL∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿«∆ƒ∆¿«¿»

ÈB·n‰ Èa15Û‡Â .Ì‰ÈÏÚ Ba ·¯ÚÓe ,Ba ÛzzL‰Ï ¿≈«»¿ƒ¿«≈¿»≈¬≈∆¿«
B„ÁÈ ‡ÏÂ BLÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ16‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , «ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¬∆»¬≈

.ÛezL ‰Ê È¯‰ - ¯ˆB‡a ·¯ÚÓ¿…»»»¬≈∆ƒ

א.14) סח, בו.15)עירובין חלק אחד לכל שיהיה
לשיתוף.16) שישמש החלק את ייחד שלא

.„¯ˆÁ17Ì‡ ,˙B‡B·Ó ÈLÏ ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL »≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ
,ÈM‰ ÈB·na ‰¯Ò‡ - „·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰ÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆»≈∆ƒ¿«∆∆¿»«»«≈ƒ

Ba ‰ÒÈÎÓe ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡Â18„Á‡ ‰kÊ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ»∆»
ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,Ô‰ÈÏÚ ÛzLÂ ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ÛezMa«ƒ¿»¿≈«»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ¿ƒ«
;ÔzÚcÓ ‡l‡ ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ,BÊ ¯ˆÁ‰ ÈL‡Ï¿«¿≈∆»≈∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ«¿»
ÌÈˆB¯ ÈM‰ ÈB·na ‡nL ,Ô‰Ï ˙eÎÊ dÈ‡L∆≈»¿»∆∆»«»«≈ƒƒ

‰Êa ‡ÏÂ ÛzzL‰Ï19. ¿ƒ¿«≈¿…»∆

ב.17) פ, אתו.18)עירובין שיתוף לה שאין כיון
המבואות 19) שני עם להשתתף יכולה שהיא ואףֿעלֿפי

זו  אין כן ואם הכ"ג), פ"ד למעלה (ראה בשניהם ולטלטל
(פ"א  למעלה רבינו שכתב שיתוף בכל כמו זכות, אלא חובה
רוצה  שאינו יתכן - (ראב"ד) להודיע צריך שאינו ה"כ)
כליהם, שם וישימו חצר באותה ישתמשו רבים שאנשים
דרך  יציאה לה יש שהרי מבוי, לאותו זקוקה שאינה בשעה

(מגידֿמשנה). האחר המבוי

.‰BzÚcÓ ‡lL BÏ ˙·¯ÚÓ Ì„‡ ÏL BzL‡20,‡e‰Â . ƒ¿∆»»¿»∆∆∆…ƒ«¿»
ÎL ÏÚ B¯Ò‡È ‡lLdÈ‡ - ¯ÒB‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈ ∆…««¿«¿≈»¬»ƒ≈≈»

„ˆÈk .BzÚcÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˙ÙzzLÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ˙·¯ÚÓ¿»∆∆»»¿…ƒ¿«∆∆»»∆»ƒ«¿≈«
ÈÈ‡ :B‡ ,ÌÎnÚ ·¯ÚÓ ÈÈ‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ?¯ÒB‡≈¿∆»«≈ƒ¿»≈ƒ»∆≈ƒ

ÌÎnÚ ÛzzLÓ21. ƒ¿«≈ƒ»∆

הנשק 20) (שומר טרזינא "ההוא אמרו: א פ, בעירובין
דרבי  (בשכנותו) בשבבותיה דהוה היה) נכרי העיר, לשמירת
אוגר  לא רשותך! לנו) (השכיר לן אוגיר ליה: אמרו זירא,
אמרו  זירא, דרבי לקמיה (באו) אתו להם), השכיר (לא להו
רשותו  את לשכור מספיק (האם מדביתהו למיגר מהו ליה:
משמיה  לקיש ריש אמר (כך) הכי להו: אמר מאשתו)?
חנינא: רבי (ומיהו) ומנו גדול) אדם (בשם רבה דגברא

מדעתו". שלא מערבת אדם, של בעירובין,21)אשתו
אין  - בעליהן מדעת שלא ונשתתפו שעירבו "נשים שם:
בגמרא: שם ומחלקים שיתוף", שיתופן ואין עירוב עירובן
בפירוש  והראב"ד רש"י ודעת אסר". דלא והא דאסר, "הא
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העירוב  מן הימנעותו אם - דאסר" "הא להיפך: הסוגיא
לערב  אשתו יכולה אצלם, מלהשתמש המבוי בני על תאסור
עליהם  אוסר אינו הוא אם אסר", דלא "הא מדעתו, שלא
להשתתף  לאשתו רשות אין מלהשתתף, הימנעותו ידי על

בעלה. הסכמת בלי

.ÂeÙzzL22ÈMÓ „Á‡ ÌÚ BÊ ¯ˆÁ ÈL‡ ƒ¿«¿«¿≈»≈ƒ∆»ƒ¿≈
B˙B‡ ‰Ïk elÙ‡ ,eÙzzL „Á‡ ÔÈÓa Ì‡ :˙B‡B·n‰«¿ƒ¿ƒ∆»ƒ¿«¿¬ƒ»»
BÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰kÊÓe ¯Á‡ ÛezL ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰«ƒ¬≈∆∆ƒ«≈¿«∆»∆¿≈

ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ23ÔÈÈÓ ÈLa Ì‡Â ;‰iL ÌÚt »ƒ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒƒ
eÙzzL24ÏÎ‡‰ ËÚÓ˙Â ,25BÈ‡Â ,‰kÊÓe ÛÈÒBÓ - ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈»…∆ƒ¿«∆¿≈

ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ26CÈ¯ˆÂ ,Ì‰Ï ‰kÊÓ - eÏk Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«∆»∆¿»ƒ
ÌÚÈ„B‰Ï27ÌÈÎL eÙÒBz .28,Ì‰Ï ‰kÊÓ - ‰Ê ¯ˆÁa ¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈∆¿«∆»∆

.ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ»

ב.22) פ, עירובין מסכימים 23)משנה, אם לשאלם
חזקתם  על אותם מעמידים כי שניה, פעם להשתתף
('לבוש'). הקודמת בפעם כמו יסכימו שבוודאי

מצטרפין 24) האוכלין שכל הי"א פ"א למעלה כדעתו
וכאן. שם עליו חולק והראב"ד שיתוף. מן 25)לשיעור

ה"ט. בפ"א המבואר יסכימו 26)השיעור שבוודאי
העירוב. את מבוי 27)להשלים איזה עם יודעים אנו שאין

צריך  אין אחד למבוי הפתוח חצר אבל להשתתף, רוצה הוא
ז  שהרי יוכל לשאלו, השיתוף ידי שעל - לו היא כות

א  בפרק כמבואר בפניו, שלא לאדם וזכים שם, להשתמש
כ. (משנה,28)הלכה השיתוף הנחת בשעת היו שלא

שם).

.Ê‰ÙzzL29BÊ ¯ˆÁ30,‰Ê Á˙tÓ ‰Ê ÈB·n‰ Èa ÌÚ ƒ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»∆ƒ∆«∆
ÌÚ ˙¯zÓ - ¯Á‡‰ Á˙t‰ ÔÓ ÈM‰ ÈB·n‰ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈«»«≈ƒƒ«∆«»«≈À∆∆ƒ

Ô‰ÈL31˙B‡B·n‰ ÈLe ,dnÚ ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ,32ÔÈ¯eÒ‡ ¿≈∆¿≈À»ƒƒ»¿≈«¿¬ƒ
Ì‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰·¯Ú ‡Ï .‰Ê ÌÚ ‰Ê33ÏÚ ˙¯ÒB‡ - ∆ƒ∆…≈¿»ƒ∆»≈∆∆∆«

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.29) מט, לשני 30)עירובין פתחים שני לה שיש
(מגיד31ֿ)מבואות. כשמואל ולא - שם רב, כדעת
ביניהם.32)משנה). השתתפו אחד 33)שלא אף עם

זה. עם ולא זה עם לא כלומר מהם,

.Á‰˙È‰34„Á‡ Á˙Ùa ‰ÏÈ‚¯ BÊ ¯ˆÁ35Á˙t‰Â , »¿»»≈¿ƒ»¿∆«∆»¿«∆«
Ba ˙‡ˆÏÂ Òk‰Ï ‰ÏÈ‚¯L ‰Ê - ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡ ÈM‰«≈ƒ≈»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈¿»≈

¯ÒB‡36ÌÚ ‰·¯Ú .¯ÒB‡ BÈ‡ Ba ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡LÂ , ≈¿∆≈»¿ƒ»≈≈≈¿»ƒ
¯Á‡‰ ÈB·n‰ ¯z‰ - Ba ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·Ó»∆≈»¿ƒ»À««»»«≈

BÓˆÚÏ37.dnÚ ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ¿«¿¿≈»ƒ¿»≈ƒ»

שם.34) שם.35)עירובין, דרך ולבוא לצאת בחול
עמו.36) עירבה לא מן 37)אם בזה הסתלקה שהרי

בו. רגילה אינה וכאילו בו, רגילה שהיא המבוי

.Ëe·¯Ú38‡È‰Â ,ÔÓˆÚÏ Ba ‰ÏÈ‚¯ ‡È‰L ÈB·n‰ Èa ≈¿¿≈«»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
dÈ‡L ¯Á‡‰ ÈB·n‰ Èa ÌÚ ‡ÏÂ BnÚ ‰·¯Ú ‡Ï…≈¿»ƒ¿…ƒ¿≈«»»«≈∆≈»
‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·n‰ Èa e·¯Ú ‡Ï Ì‚Â ,Ba ‰ÏÈ‚¿̄ƒ»¿«…≈¿¿≈«»∆≈»¿ƒ»

‡ ÔÈÁBc - Ba‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·n‰ ‰Ê Ïˆ‡ d˙B39, ƒ»≈∆∆«»∆≈»¿ƒ»

‡Ï ‡e‰Â ‰·¯Ú ‡Ï ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .·¯Ú ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…≈«ƒ¿ƒ…≈¿»¿…
ÈB·Ó ÏÚ ¯Ò‡z ‡lL È„k ,BÏˆ‡ d˙B‡ ÔÈÁBc ,·¯Ú≈«ƒ»∆¿¿≈∆…∆¡…«»

.BÓˆÚÏ ·¯ÚL ‰Ê∆∆≈«¿«¿

שם.38) שיהא 39)עירובין, כדי שרגילה, מאותו ותסתלק
לא  שהרי בדבר, מפסדת אינה שהיא כיון מותר, המבוי
בהסתלקותה, לאחרים רווח ויש המבוי, בני עם שיתפה
כופין  - חסר לא וזה נהנה "זה מותרים, יהיו שעלֿידיֿזה

שפו). סי' (או"ח סדום" מדת על

.È¯ˆÁ40‰Ú˜·Ï ¯Á‡ Á˙Ùe ÈB·ÓÏ Á˙t dÏ LiL41 »≈∆≈»∆«¿»∆««≈¿ƒ¿»
Ût¯˜Ï B‡42ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È43¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ - ¿«¿≈»≈ƒ≈»«ƒƒ¿»

ÏÚ ‡l‡ CÓBÒ BÈ‡ ,Ût¯w‰ B˙B‡Ï ¯ˆÁÓ ÏËÏËÏ¿«¿≈≈»≈¿««¿≈≈≈∆»«
„Ú ÈB·n‰ Èa ÏÚ ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ ,ÈB·Ó ÏL Á˙t∆«∆»¿ƒ»≈«¿≈«»«
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa Ût¯w‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰nÚ ÛzzLiL∆ƒ¿«≈ƒ»∆¬»ƒ»»««¿≈≈»«ƒ

˙BÁt B‡44Á˙t‰ ÏÚL ;ÈB·n‰ Èa ÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - »≈≈«¿≈«»∆««∆«
BÏ „ÁÈÓ‰45ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈ‡B‰ ,CÓBÒ «¿À»≈ƒÀ»¿«¿≈¿»

.Ût¯w‰««¿≈

ב.40) סז, מחיצות.41)עירובין לה מקום 42)שאין
המחיצות  אין דירה, בית בתוכו ואין מחיצות לו שיש נרחב
ה"א). פט"ז שבת בהל' (רבינו בתוכו לטלטל מועילות

מאה 43) שארכו המשכן, חצר כשיעור הוא סאתים שיעור
אמה  אלפים חמשת של שטח שהוא חמישים, ורחבו אמה

ה"ג). פט"ז שבת (הל' היה 44)מרובעות אם והואֿהדין
(רש"י). דירה לשם ומוקף סאתים, מבית ואין 45)יותר

בו. הרגל דריסת לאחרים

.‡È„Á‡46˙aLÏ CÏ‰L ÈB·Ó ÈaÓ47- ¯Á‡ ÈB·Óa ∆»ƒ¿≈»∆»«ƒ¿…¿»«≈
Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡48ÔÎÂ .49‰aL ÈB·Ó ÈaÓ „Á‡ ≈≈¬≈∆¿≈∆»ƒ¿≈»∆»»

‰·vÓ50BÈ‡ - BÁ˙t ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰·Á¯ «≈»¿»»«¿»»¿»ƒ«ƒ¿≈
˜ÏÁÂ ,Ô‰Ó BÓˆÚ LÈ¯Ù‰ È¯‰L ;Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡≈¬≈∆∆¬≈ƒ¿ƒ«¿≈∆¿»«

.B˙eL¿̄

א.46) פו, עירובין באותה 47)משנה, לחזור דעתו ואין
החצר. מבני אחד לענין הי"ג, ד' בפרק כמבואר שבת,

בעלים 48) בלא שדירה מפני מהם, שהלך מבוי אותו בני על
לאסור. יכולה ואינה דירה ב.49)אינה נט, עירובין

עמוד.50)

.·ÈÈB·Ó ÈL‡51Ô˙ˆ˜Ó eÁÎLÂ ,Ô˙ˆ˜Ó eÙzzLpL «¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»
.eÙzzLpL el‡Ï Ô˙eL¯ ÔÈÏh·Ó - eÙzzL ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿
ÁÎML ¯ˆÁ ÈL‡ ÔÈ„k - ˙eL¯ Ïeha ÔÈÚÏ ÌÈ„Â¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈»≈∆»«

e·¯Ú ‡ÏÂ ÌÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡52e¯Ó‡ ¯·Îe .53ÏkL , ∆»≈∆¿«ƒ¿…≈¿¿»»«¿∆»
LÈ‡k - BÁÏL ÏÚ ÌÈÎeÓq‰ B˙Èa ÈL‡ ÌÚ Ì„‡»»ƒ«¿≈≈«¿ƒ«À¿»¿ƒ
ÈÙezLÏ ÔÈa ˙B¯ˆÁ È·e¯ÚÏ ÔÈa ,ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ≈¿≈≈¬≈≈¿ƒ≈

.˙B‡B·Ó¿

ב.51) עג, ה"א.52)עירובין בפ"ב בפ"ד 53)המבואר
ה"א.

.‚ÈÈB·Ó54¯ˆÁÂ ¯ˆÁ Ïk ,BaL ˙B¯ˆÁ Ïk e·¯ÚL »∆≈¿»¬≈∆»»≈¿»≈
lk eÙzzL Ck ¯Á‡Â ,dÓˆÚ ÈÙaÁÎL ,ÈB·na Ô ƒ¿≈«¿»¿««»ƒ¿«¿À»«»»«
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eNÚ ‡lL el‡Â ,Ô‰lL ‰˜eÚÏ ÌÈÎÙBL eNÚL el‡≈∆»¿ƒ»»∆»∆¿≈∆…»
‰˜eÚ el‡ eNÚ Ì‡Â .e·¯ÚiL „Ú ¯ˆÁÏ eÎtLÈ ‡Ï…ƒ¿¿∆»≈«∆¿»¿¿ƒ»≈»
‰˜eÚÏ ˙ÎÙBL Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk - ‰˜eÚ el‡Â¿≈»»««ƒ¿≈∆∆∆»»

.e·¯Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆…≈¿

ב.113) פח, עירובין אמות 114)משנה, ארבע בה שיש
מועיל  עירוב אין מכן בפחות אבל יותר, או אמות ארבע על
שופכים  אין אמות מד' פחותה "חצר כי (גומא), עוקה בלי
(הל' הרבים" לרשות יוצאים שהם מפני בשבת, מים בתוכה

הט"ז). פט"ו (כת"י 115)שבת "ביניהן" אחר: בנוסח
בהל'116)התימנים). זו הלכה פרטי וראה בורֿשופכין.

וי"ז. הט"ז טו פרק שבת

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כל 1) בו ונתבארו המבוי, שיתוף עניין רבינו בו כלל

רצונוֿלומר  הקודמים, פרקים בג' בחצרות, שנזכרו הפרטים
ד'. ופרק ג' פרק ב', פרק

.‡ÈL‡2ÈB·Ó3„Á‡ ÏÎ‡Óa ÛezL Ô‰ÈÈa ‰È‰L «¿≈»∆»»≈≈∆ƒ¿«¬»∆»
ÏB‡ ÔÓL B‡ ˙eÙzLa ÔÈÈ ewL ÔB‚k ,‰¯BÁÒ ÔÈÚ¿ƒ¿«¿»¿∆»«ƒ¿À»∆∆

ÔÈÚÏ ¯Á‡ ÛezL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L·c¿«¿«≈»∆≈»¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿«
,‡e‰Â .‰¯BÁÒ ÏL ÛezL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ‡l‡ ,˙aL«»∆»¿ƒ«ƒ∆¿»»
„Á‡ ÈÏÎ·e „Á‡ ÔÈÓ Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÔÈn‰ ‰È‰iL4; ∆ƒ¿∆«ƒ∆≈À»ƒƒ∆»ƒ¿ƒ∆»

¯Á‡Ïe ÔÈÈa ‰ÊÏ ÛzL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»∆»≈∆À»»∆¿«ƒ¿«≈
È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa ‰È‰Â ÔÈÈ Ïk‰ ‰È‰L B‡ ,ÔÓLa¿∆∆∆»»«…«ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈

.˙aL ÔÈÚÏ ¯Á‡ ÛezL ÔÈÎÈ¯ˆ el‡≈¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿««»

א.2) עא, עירובין הרבה 3)משנה, לתוכו שפתוחות
החצרות  דיירי שיעשו עד במבוי לטלטל ואסור חצירות,
ובין  בפת בין אותם ועושים "שיתופיֿמבואות". ביניהם
עושים  שאין חצרות בעירובי מהֿשאיןֿכן אוכלים, בשאר
מגידֿמשנה). ועיין ה"ז, פ"א (למעלה בפת אלא אותם

ביין 4) לזה שותפין היו שאם שפו) סי' (או"ח ה'טור' דעת
(וכ"ה  שיתוף כן גם נקרא אחד, בכלי והם בשמן ולזה

בהג"ה). ס"ג שסו סי' או"ח בשו"ע

.·„Á‡5ÔÓL B‡ ÔÈÈ B¯·ÁÓ LwaL ÈB·n‰ ÈaÓ6 ∆»ƒ¿≈«»∆ƒ≈≈¬≈«ƒ∆∆
ÛezM‰ ÏËa - BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜7‰lb È¯‰L ; …∆««»¿…»«»≈«ƒ∆¬≈ƒ»

.‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L ÔÈÙzLk Ôlk ÔÈ‡L ,BzÚ„«¿∆≈»À»¿À»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆«∆
„Á‡8,ÈB·n‰ Èa ÌÚ ÛzzL‰Ï ÏÈ‚¯L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«»

ÛzzL ‡ÏÂ9epnÓ ÔÈÏËBÂ B˙È·Ï ÔÈÒÎ ÈB·Ó Èa - ¿…ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿¿ƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa ÛezL10„Á‡Â .11BÈ‡L ÈB·n‰ ÈaÓ ƒ¿«»¿¿∆»ƒ¿≈«»∆≈

ÏÏk ÛzzL‰Ï ‰ˆB¯12B˙B‡ ÔÈÙBk - ÈB·n‰ Èa ÌÚ13 ∆¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈«»ƒ
.Ô‰nÚ ÛzzL‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆

א.5) סח, לשיתוף.6)עירובין כיון 7)המיוחדים
"שכולנו  לומר: הוא והשיתוף העירוב של טעמו שעיקר
חולק  מאתנו אחד כל ואין לכולנו, אחד ואוכל מעורבין
בטלים  זה, על זה מקפידים אם - ה"ו) (פ"א מחבירו" רשות
אלא  זה דין נאמר לא הראב"ד ולדעת והשיתוף. העירוב
נותן  הוא אם אבל אחר, ידי על העירוב את לו כשמזכים
מבטלת  הקפדתו אין שם, מונח וחלקו השיתוף, בתוך חלקו

השיתוף. א.8)את פ, הטלטול 9)עירובין את ואוסר
המבוי. בני שהוא 10)לכל אלא לטובתו, גם שהדבר כיון

עם  נפשי "תמות בבחינת לאחרים, צער לגרום רוצה
יהונתן'). ('רבינו בבאֿבתרא 11)פלשתים" 'ירושלמי'

ה"ה. המבוי.12)פ"א בני עם השתתף לא פעם שאף
בעל 13) ממנו ליטול רשות אין ליחידים (אבל דין, בית

'מדת  הוא חסר" לא וזה נהנה ש"זה בדבר שעיכוב כרחו).
פי"ב  שכנים (הל' סדום' 'מדת על כופין וביתֿדין סדום',

ה"א).

.‚„Á‡14B‡ ÔÈÈ ÏL ¯ˆB‡ BÏ ‰È‰L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»»»∆«ƒ
ÏÎÏ ËÚÓ epnÓ ‰kÊÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÓL∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿«∆ƒ∆¿«¿»

ÈB·n‰ Èa15Û‡Â .Ì‰ÈÏÚ Ba ·¯ÚÓe ,Ba ÛzzL‰Ï ¿≈«»¿ƒ¿«≈¿»≈¬≈∆¿«
B„ÁÈ ‡ÏÂ BLÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ16‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , «ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¬∆»¬≈

.ÛezL ‰Ê È¯‰ - ¯ˆB‡a ·¯ÚÓ¿…»»»¬≈∆ƒ

א.14) סח, בו.15)עירובין חלק אחד לכל שיהיה
לשיתוף.16) שישמש החלק את ייחד שלא

.„¯ˆÁ17Ì‡ ,˙B‡B·Ó ÈLÏ ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL »≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ
,ÈM‰ ÈB·na ‰¯Ò‡ - „·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰ÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆»≈∆ƒ¿«∆∆¿»«»«≈ƒ

Ba ‰ÒÈÎÓe ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡Â18„Á‡ ‰kÊ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ»∆»
ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,Ô‰ÈÏÚ ÛzLÂ ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ÛezMa«ƒ¿»¿≈«»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ¿ƒ«
;ÔzÚcÓ ‡l‡ ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ,BÊ ¯ˆÁ‰ ÈL‡Ï¿«¿≈∆»≈∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ«¿»
ÌÈˆB¯ ÈM‰ ÈB·na ‡nL ,Ô‰Ï ˙eÎÊ dÈ‡L∆≈»¿»∆∆»«»«≈ƒƒ

‰Êa ‡ÏÂ ÛzzL‰Ï19. ¿ƒ¿«≈¿…»∆

ב.17) פ, אתו.18)עירובין שיתוף לה שאין כיון
המבואות 19) שני עם להשתתף יכולה שהיא ואףֿעלֿפי

זו  אין כן ואם הכ"ג), פ"ד למעלה (ראה בשניהם ולטלטל
(פ"א  למעלה רבינו שכתב שיתוף בכל כמו זכות, אלא חובה
רוצה  שאינו יתכן - (ראב"ד) להודיע צריך שאינו ה"כ)
כליהם, שם וישימו חצר באותה ישתמשו רבים שאנשים
דרך  יציאה לה יש שהרי מבוי, לאותו זקוקה שאינה בשעה

(מגידֿמשנה). האחר המבוי

.‰BzÚcÓ ‡lL BÏ ˙·¯ÚÓ Ì„‡ ÏL BzL‡20,‡e‰Â . ƒ¿∆»»¿»∆∆∆…ƒ«¿»
ÎL ÏÚ B¯Ò‡È ‡lLdÈ‡ - ¯ÒB‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈ ∆…««¿«¿≈»¬»ƒ≈≈»

„ˆÈk .BzÚcÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˙ÙzzLÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ˙·¯ÚÓ¿»∆∆»»¿…ƒ¿«∆∆»»∆»ƒ«¿≈«
ÈÈ‡ :B‡ ,ÌÎnÚ ·¯ÚÓ ÈÈ‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ?¯ÒB‡≈¿∆»«≈ƒ¿»≈ƒ»∆≈ƒ

ÌÎnÚ ÛzzLÓ21. ƒ¿«≈ƒ»∆

הנשק 20) (שומר טרזינא "ההוא אמרו: א פ, בעירובין
דרבי  (בשכנותו) בשבבותיה דהוה היה) נכרי העיר, לשמירת
אוגר  לא רשותך! לנו) (השכיר לן אוגיר ליה: אמרו זירא,
אמרו  זירא, דרבי לקמיה (באו) אתו להם), השכיר (לא להו
רשותו  את לשכור מספיק (האם מדביתהו למיגר מהו ליה:
משמיה  לקיש ריש אמר (כך) הכי להו: אמר מאשתו)?
חנינא: רבי (ומיהו) ומנו גדול) אדם (בשם רבה דגברא

מדעתו". שלא מערבת אדם, של בעירובין,21)אשתו
אין  - בעליהן מדעת שלא ונשתתפו שעירבו "נשים שם:
בגמרא: שם ומחלקים שיתוף", שיתופן ואין עירוב עירובן
בפירוש  והראב"ד רש"י ודעת אסר". דלא והא דאסר, "הא
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‡Ï - B¯ˆÁ Èa ÌÚ ·¯Ú ‡ÏÂ ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆»≈¿…≈«ƒ¿≈¬≈…
ÛezM‰ ÏÚÂ ,eÙzzL Ìlk È¯‰L ;ÌeÏk „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ¿∆¬≈À»ƒ¿«¿¿««ƒ
ÛezM‰ ÌÚ ˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ«ƒ

·e¯Ú ˙¯Bz ˙B˜BÈzÏ ÁkLÏ ‡lL ‡l‡55e·¯Ú È¯‰Â , ∆»∆…¿«≈««ƒ«≈«¬≈≈¿
˙B¯ˆÁa56‡ÏÂ ÈB·n‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎL Ì‡ Ï·‡ . «¬≈¬»ƒ»«∆»ƒ¿≈«»¿…

¯ˆÁ Èa Ïk ÔÈ¯zÓe ,ÈB·na ÌÈ¯eÒ‡ - ÛzzLƒ¿«≈¬ƒ«»À»ƒ»¿≈»≈
ÌÈzaÏ ¯ˆÁk ˙B¯ˆÁÏ ÈB·n‰L ;Ô¯ˆÁa ÏËÏËÏ57. ¿«¿≈«¬≈»∆«»«¬≈¿»≈«»ƒ

ב.54) עג, עירובין יודעים 55)משנה, התינוקות אין שהרי
עירבו. לא אבותינו ויאמרו: במבוי, שנעשה ודעת 56)מה

השיתוף  מלבד לערב שההלכה שפז) סי' (או"ח הרמ"א
אלא  לשיתוף, נתנו לא החצר שבני התלמוד, בזמן רק היתה
נכון  יותר אבל לשיתוף, נתן החצר מבני ואחד יחד עירבו
ושיתוף  לעירוב יהיה וזה בו, ישתתף החצר מבני אחד שכל

שם). ברורה' ('משנה מן 57)יחד להוציא שאסור כשם
למבוי  החצר מן להוציא אסור כך עירוב, בלי לחצר הבתים

(רש"י). שיתוף בלא

.„ÈeÙzzL58,˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ Ôlk eÁÎLÂ ,ÈB·na ƒ¿«¿«»¿»¿À»¿»≈«¬≈
Ô˙Òe¯t ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ Ì‡59ÛezM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ƒ≈«¿ƒƒ«¿»»¿ƒ««ƒ

‰Ê ¯·c Ô‰Ï ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Â .„·Ïa ‰BL‡¯‰ ˙aMa««»»ƒ»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»∆»»∆
˜ÁcÓ ‡l‡60. ∆»ƒ…«

ה"ח.58) פ"ו עירובין שאוכלים.59)'ירושלמי' הלחם על
בשם  בון רבי בי יוסה "רבי הנוסח: שלפנינו, וב'ירושלמי'
על  מקפידין שאינן דליה בר אנשי (כגון) כדון יהודה, רב
זה. על זה מקפידים ואין שותפים שהם פרוטתן",

עירובי 60) גם לעשות צריכים לכתחילה אבל הדחק, בשעת
התינוקות, מן עירוב תורת תשתכח שלא כדי חצירות,

הקודמת. בהלכה כמבואר

.ÂËÈB·Ó61ÌÚ ˙B¯ˆÁ e·¯Ú Ì‡ ,Ba eÙzzL ‡lL »∆…ƒ¿«¿ƒ≈¿¬≈ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ÌÈza‰«»ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
‰NÚ ,ÌÈza‰ ÌÚ ˙B¯ˆÁ e·¯ÚL ¯Á‡Ó .˙ÈÏÓ¯Îk¿«¿¿ƒ≈««∆≈¿¬≈ƒ«»ƒ«¬»
‡Ïa „·Ïa ÌÈza ‡l‡ BÏ Áe˙t BÈ‡ el‡k ÈB·n‰«»¿ƒ≈»«∆»»ƒƒ¿«¿…

˙B¯ˆÁ62BlÎa ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,63‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ¿À¿ƒ…
BlÎa ÔÈÏËÏËÓ - ˙B¯ˆÁ‰ ÈL‡ e·¯Ú63ÌÈÏk ≈¿«¿≈«¬≈¿«¿¿ƒ¿À≈ƒ

e˙·ML64da e·¯Ú ‡lL ¯ˆÁk ,BÎB˙a65. ∆»¿¿¿»≈∆…≈¿»

ב.61) קל, ה"ח,62)שבת פי"ז שבת הל' למעלה ראה
וחצרות  בתים שיהיו עד וקורה בלחי ניתר המבוי שאין
דברי  על חולקים הפוסקים וכל והראב"ד לתוכו. פתוחים
לכלים  הם אחת רשות ומבוי שחצר ודעתם אלו, רבינו

בתוכם. "בכולו".63)ששבתו בתוכו 64)צ"ל שהיו
השבת. ואחד 65)בכניסת גגות אחד אומר, שמעון "רבי

ששבתו  לכלים הן אחד רשות כולן קרפיפות, ואחד חצירות
פ"ד  למעלה וראה הבית". בתוך ששבתו לכלים ולא בתוכן

הט"ו.

.ÊËÌÈ·ÎBk „·BÚ66ÈB·ÓaL ¯ˆÁa Èe¯M‰ È˜B„ˆ B‡ ≈»ƒ»ƒ«»¿»≈∆¿»
¯ˆÁ‰ Èa ÌÚ BÈ„k ÈB·n‰ Èa ÌÚ BÈc -67, ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ¿≈∆»≈

B˙È· ÈaÓ „Á‡Ó B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÎBNL∆¿ƒƒ»≈»ƒ≈∆»ƒ¿≈≈

‰È‰ Ì‡Â .È˜B„v‰ Ô‰Ï Ïh·Ó B‡ ,ÈB·naL B˙eL¿̄∆«»¿«≈»∆«»ƒ¿ƒ»»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - „Á‡ Ï‡¯NÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈB·na«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»≈»ƒ

ÛezL68ÔÈÎÓBÒ Ô‰L ÌÈa¯ ÔÈ„Â „Á‡ Ï‡¯NÈ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒƒ¿»≈∆»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈc - „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ69. «À¿»∆»ƒ∆»

ב.66) סא, עירובין הט"ז.67)משנה, בפ"ב כמבואר
אתו,68) להתייחד אסור שהרי מצוי, דבר שאינו "מפני

ה"ט). בפ"ב (כמבואר יהרגנו" בפ"ד 69)שמא כמבואר
ט. הלכה ב בפרק המגיד' 'הרב שכתב מה וראה ה"א.

.ÊÈÌÈ·ÎBk „·BÚ70BÏ LÈ Ì‡ - ÈB·na ¯„ ‰È‰L ≈»ƒ∆»»»¿»ƒ≈
Á˙t B¯ˆÁa71‰Ú˜·Ï „Á‡72Èa ÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ , «¬≈∆«∆»¿ƒ¿»≈≈«¿≈

,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ÔË˜ Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â ;ÈB·n‰«»«¬ƒ»»∆«»»«¿»»««¿»»
Á˙t‰ C¯c ˙BB¯˜e ÌÈlÓb ‡ÈˆBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«∆«
ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡L ;Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ÈB·naL∆«»≈≈¬≈∆∆≈«¿∆»«
Áe˙t ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ú˜aÏ ‡e‰L ,BÏ „ÁÈÓ‰ Á˙t∆««¿À»∆«ƒ¿»¿≈ƒ»»»«

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È ‡e‰L Ût¯˜Ï73Áe˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ¿«¿≈∆»≈«≈»«ƒ¬≈∆¿»«
B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡Â ,‰Ú˜·Ï¿ƒ¿»¿≈≈¬≈∆»»≈»«ƒ

˙BÁt74„Ú Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡ - »≈≈¬≈∆¿≈¬≈∆«
.epnÓ e¯kNiL∆ƒ¿¿ƒ∆

א.70) סז, שפט).71)עירובין סי' (או"ח חלון או
הצר 72) בפתח להשתמש לו ונוח טוב. אויר שם שיש

הבקעה. לעבר י.73)המוביל בהלכה למעלה מבואר
הפתוח 74) בפתח גם ומשתמש לו, נוח ואינו קטן המקום

למבוי.

.ÁÈÈB·Ó75„Á‡ BcˆÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡ BcvL »∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
ÌÈÏ‡¯NÈ76˙BBlÁ eÈ‰Â ,77ÏL ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ˙BÁe˙t ƒ¿¿≈ƒ¿»«¿≈»≈¿»≈∆

eNÚpL Èt ÏÚ Û‡ - ˙BBlÁ C¯c Ôlk e·¯ÚÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿À»∆∆«««ƒ∆«¬
C¯c ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓe „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆∆
C¯c ÈB·na LnzL‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,˙BBlÁ«¬≈≈¬ƒ¿ƒ¿«≈«»∆∆

ÌÈÁ˙t78ÔÈ‡L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ e¯kNiL „Ú ¿»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ»≈»ƒ∆≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ÌÈNÚ79. «¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ

ב.75) עד, למבוי.76)עירובין פתוחות וחצרותיהם
לחצר.77) מחצר פתוחים פתחים הפתוחים 78)או

הט"ו.79)למבוי. בפ"ב למעלה חצר, לגבי כמבואר

.ËÈ„ˆÈk80?‰È„Óa ÔÈÙzzLÓ81¯ˆÁÂ ¯ˆÁ Ïk ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈¿»≈
dÓˆÚÏ ˙·¯ÚÓ82˙B˜BÈz‰ ÁkLÏ ‡lL ,83¯Á‡Â , ¿»∆∆¿«¿»∆…¿«≈««ƒ¿««

ÔÈÙzzLnL C¯„k ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÔÈÙzzLÓ Ck»ƒ¿«¿ƒ»«¿≈«¿ƒ»¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ
ÈB·Óa84elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔÈ˜ ‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¬ƒ

„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - ÌÈa¯ ÏL ˙ÈNÚ85, «¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»
LÈÂ ,ÌÈa¯ ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„n‰ ÏÎa eÏËÏËÈÂƒ«¿¿¿»«¿ƒ»¿≈ƒ»¿»∆«ƒ¿≈

„Á‡ Á˙t dÏ86.„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - »∆«∆»ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»

א.80) נט, עירובין גבוהה 81)משנה, חומה המוקפת עיר
בפ"א  (כמבואר היחיד כרשות דלתות לה ויש טפחים, עשרה
היחיד  רשות העיר שכל לחצאין, אותה מערבים "ואין ה"א)
מבוי" חצי מערבים ואין אחד כמבוי הוא והרי גמורה,

חצרות.82)(מגידֿמשנה). שהיתר 83)עירובי שידעו
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העירוב. מסיבת הוא החצרות 84)הטלטול ואותן
ואלו  זו, עם זו לטלטל מותרות - המבואות עם שהשתתפו

אסורות. - השתתפו קנין 85)שלא תחילה שהיה כיון
יחד. לערב החצר בני כל וצריכים דומה, אחת כחצר יחיד,

פתח 86) אותו דרך ורק הצדדים, מכל סתומה שהיא
כולה. את ומערבים כחצר, דינה יוצאים,

.ÎÏ·‡87,ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LÈÂ ,ÌÈa¯ ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ¬»ƒ»¿»∆«ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ
ÏL ˙ÈNÚ elÙ‡ - ‰Êa ÔÈ‡ˆBÈÂ ‰Êa ÔÈÒÎ ÌÚ‰L∆»»ƒ¿»ƒ»∆¿¿ƒ»∆¬ƒ«¬≈∆

„ÈÁÈ88dlk ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ ,89‰pnÓ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ; »ƒ≈¿»¿ƒ∆À»∆»«ƒƒƒ∆»
ÔÈÙzzLÓe ,˙Á‡ ¯ˆÁa „Á‡ ˙Èa elÙ‡ ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒ«ƒ∆»¿»≈««ƒ¿«¿ƒ

¯‡M‰90ÏÎa ÔÈ¯zÓ Ôlk ÔÈÙzzLn‰ el‡ eÈ‰ÈÂ . «¿»¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒÀ»À»ƒ¿»
Ô˙B‡ eÈ‰ÈÂ .e¯iML ÌB˜Ó B˙B‡Ó ıeÁ ,‰È„n‰«¿ƒ»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿»
,ÔÓˆÚÏ ÔÈNBÚL ÛezMa ÔÓB˜Óa ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯‡Lp‰«ƒ¿»ƒÀ»ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«¿»
Ïk ¯‡La ÏËÏËÏ ÔÈ¯eÒ‡Â ,ÌÈa¯ ÌÈ¯‡Lp‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«ƒ¿»ƒ«ƒ«¬ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

.‰È„n‰«¿ƒ»

א.87) נט, לו.88)עירובין שמא 89)שמכרוה גזירה
בשבת; לטלטל כן גם ויקלו הרבים, רשות ותעשה תחזור
ואפשר  רבים, של בעיר אפילו בזה, להזהר נוהגים ואין
שבת  בהל' (כמבואר ו'תוספות' רש"י דעת על שסומכים
ששים  שם יש אם אלא הרבים רשות שאין ה"א), פי"ד
ברורה' ו'משנה אברהם' ('מגן שכיח אינו זה ודבר רבוא,

שצב). סי' רבים 90)או"ח של עיר כי אצלנו: "העיקר
אחרת, ברשותֿהרבים אדם בני יכנסו שערים, שני לה כשיש
התשמיש  להם שהתיר הוא העירוב כי יודעים אינם והם
כדי  עירוב בלי שיור ממנה להניח חובה ולפיכך בתוכה,
הוא  העירוב כי להודיע המדינה עם שיור אותו ישתמש שלא
לכן  מקודם העיר כשהיתה וגם בתוכה, התשמיש לנו שהתיר
לשיור  צריכה שהיא יחיד, של היום היא אפילו רבים של

המשניות). (פירוש עלֿכלֿפנים"

.‡Î·e¯Ú‰L eÚ„iL È„k ,‡e‰ ¯k‰ ÌeMÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒ∆≈¿≈∆≈¿∆»≈
BÊ ‰È„Óa ÏËÏËÏ Ô‰Ï ¯Èz‰91;da ÔÈÚ˜Ba ÌÈa¯L ƒƒ»∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡ - Ô‰nÚ ÛzzL ‡ÏÂ ¯‡LpL ÌB˜n‰ È¯‰L∆¬≈«»∆ƒ¿«¿…ƒ¿«≈ƒ»∆≈
.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ‡l‡ ,Ba ÔÈÏËÏËÓ¿«¿¿ƒ∆»≈¿«¿»¿≈¿«¿»

תורת 91) ותשתכח העירוב ישתכח שיור, יעשו לא ואם
הרבים  לרשות הדומה בעיר טלטול ידי על הרבים, רשות

שצב). סי' או"ח ברורה' ('משנה

.·Î‰È„Ó92ÌlÒÂ „Á‡ Á˙t dÏ LiL ÌÈa¯ ÏL ¿ƒ»∆«ƒ∆≈»∆«∆»¿À»
¯Á‡ ÌB˜Óa93dlk ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓ -94‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , ¿»«≈¿»¿ƒ∆À»¿≈»¿ƒ»

Á˙Ùk ·eLÁ ‰ÓBÁaL Ìlq‰ ÔÈ‡L ;¯eiL95. ƒ∆≈«À»∆«»»¿∆«
ÌÈza‰96ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯eiL B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «»ƒ∆«ƒƒƒ««ƒ∆≈»

- ıeÁÏ Ì‰ÈÙe ¯ÈÚÏ Ô‰È¯BÁ‡ ‡l‡ ,¯ÈÚÏ ÔÈÁe˙t¿ƒ»ƒ∆»¬≈∆»ƒ¿≈∆«
¯eiL B˙B‡ ÔÈNBÚ97.¯‡M‰ ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓe , ƒƒ¿»¿ƒ∆«¿»

ב.92) נט, יורדים 93)עירובין הסולם ודרך השני, בצד
לחומה. אחד.94)מעבר פתח לה שיש עיר כדין

נוח.95) אינו הסולם, דרך א:96)שההילוך ס, בעירובין
לן  הב ליה: אמרו יוסף, דרב לקמיה (שבאו) דאתי "הנהו
לעירנו), עירוב שיתקן אדם לנו (תן מאתין לן דליערב גברא

בבי  עלה מצווחא דלא וחזי להו, ערב זיל לאביי: ליה אמר
חזא  אזל, המדרש), בבית זה על יתנגדו שלא (ראה מדרשא
אחורי  שפתחיהם בתים (ראה לנהרא דפתיחי בתי להנהו
יהיו  (אלה למתא שיור ליהוי הני אמר: הנהר), לצד העיר
יחיד  של ונעשית רבים של בעיר מדובר ושם לעיר)" שיור

שיור. בית 97)הצריכה אפילו אחד, בית רק הוא ואפילו
גרים  אין אם לעירוב צריכים שאינם התבן, בית או הבקר

שצב). סי' (או"ח שיור אותם עושים בהם, ואוכלים

.‚ÎÔlk e·¯Ú Ì‡ ,‰È„n‰ È·Ï ÛezLa ‰kÊÓ‰98 «¿«∆¿ƒƒ¿≈«¿ƒ»ƒ≈¿À»
„Á‡ ·e¯Ú99‡e‰ ˙eÎfL ;ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ≈∆»≈»ƒ¿ƒ»∆¿

Ô‰Ï100Èa ÌÚ ÛzzL ‡ÏÂ ÁÎML ÈÓ ÔÈ„Â . »∆¿ƒƒ∆»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿≈
„·BÚ B‡ ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa ˙aLÏ CÏ‰L ÈÓ B‡ ,‰È„n‰«¿ƒ»ƒ∆»«ƒ¿…¿ƒ«∆∆≈
ÌÈ„k Ïk‰ ÔÈc - ‰È„na Ô‰nÚ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»»ƒ»∆«¿ƒ»ƒ«…¿ƒ»

ÈB·Óe ¯ˆÁa101. ¿»≈»

לכולן".98) עירב "אם צ"ל: משנה', ה'מגיד לדעת
זכות.99) אינו אחד עירוב לכולן, עירב לא אם אבל

בפניו.100) שלא לאדם בחצר,101)וזכין שכח דין
בפ"ד  - אחרת בעיר לשבות הלך ודין ה"א. בפ"ב מבואר

הי"ג. ובפ"ד ה"ט בפ"ב - גוי ודין הי"ג.

.„Î‰È„Ó102ÈB·nÓ ıeÁ ‰È·LBÈ Ïk eÙzzLpL ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»
‰·vÓ ea Ì‡Â .Ôlk ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - „Á‡103ÏÚ ∆»¬≈∆≈«À»¿ƒ»«≈»«

¯ÒB‡ BÈ‡ - ÈB·n‰ Á˙t104ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆««»≈≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ
ÈB·Ó ÈB·Ó B‡ dlk B‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡ˆÁÏ ‰È„Ó105. ¿ƒ»«¬»ƒ∆»À»»»

‰ˆ¯ Ì‡ ,BÁ˙t ÏÚ ‰·vÓ ÈB·Óe ÈB·Ó Ïk ‰B·e∆»»»«≈»«ƒ¿ƒ»»
¯‡L ÏÚ ¯Ò‡È ‡lL È„k ,Ô‰Ó B˙eL¯ ˜ÏÁÏ«¬…¿≈∆¿≈∆…∆¡…«¿»

.˙B‡B·n‰«¿

כולה 102) את שמערבים יחיד, של שהיתה עיר נט: עירובין
שיור. צריכה ארבעה 103)ואינה רחב שהוא עמוד

הט"ז. פ"ד למעלה וראה מפרידה 104)טפחים, שהמצבה
המדינה. משאר המבוי על 105)את זה יאסרו שלא כדי

זה.

ה'תשע"ט  אלול כ"ג שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיצד 1) מהו, בפת, תחומין עירוב עניין בכלל בו נתבאר

ומי  עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר זה ומאי הוא,
עירוב  בעניין ראשון בפרק שנתבאר כמו העושהו, הוא

החצרות.

.‡ÈÓ2‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆiL3ÔBÊÓ ÁÈp‰Â ,˙aL ·¯Úa ƒ∆»»ƒ«¿ƒ»¿∆∆«»¿ƒƒ«¿
˙BcÚÒ ÈzL4ÌeÁz‰ CB˙a ‰È„n‰ ÔÓ ˜BÁ¯5Ú·˜Â , ¿≈¿À»ƒ«¿ƒ»¿«¿¿»«
ÌL B˙˙È·L6‰È„nÏ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,7B˙È·a ÔÏÂ ¿ƒ»»««ƒ∆»««¿ƒ»¿»¿≈

ÈzL Ba ÁÈp‰L ÌB˜na ˙·L el‡k B˙B‡ ·LÁ -∆¿»¿ƒ»««»∆ƒƒ«¿≈
ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙BcÚq‰8. «¿À¿∆«ƒ¿»≈≈¿ƒ

א'.2) עמוד ס' דף עירובין במסכת שגר 3)משנה עיר
כשש 4)בתוכה. שהן גרוגרות, עשרה "כשמונה שהן

ט'). הלכה א' בפרק למעלה (כמבואר בינוניות" ביצים
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‡Ï - B¯ˆÁ Èa ÌÚ ·¯Ú ‡ÏÂ ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆»≈¿…≈«ƒ¿≈¬≈…
ÛezM‰ ÏÚÂ ,eÙzzL Ìlk È¯‰L ;ÌeÏk „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ¿∆¬≈À»ƒ¿«¿¿««ƒ
ÛezM‰ ÌÚ ˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ«ƒ

·e¯Ú ˙¯Bz ˙B˜BÈzÏ ÁkLÏ ‡lL ‡l‡55e·¯Ú È¯‰Â , ∆»∆…¿«≈««ƒ«≈«¬≈≈¿
˙B¯ˆÁa56‡ÏÂ ÈB·n‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎL Ì‡ Ï·‡ . «¬≈¬»ƒ»«∆»ƒ¿≈«»¿…

¯ˆÁ Èa Ïk ÔÈ¯zÓe ,ÈB·na ÌÈ¯eÒ‡ - ÛzzLƒ¿«≈¬ƒ«»À»ƒ»¿≈»≈
ÌÈzaÏ ¯ˆÁk ˙B¯ˆÁÏ ÈB·n‰L ;Ô¯ˆÁa ÏËÏËÏ57. ¿«¿≈«¬≈»∆«»«¬≈¿»≈«»ƒ

ב.54) עג, עירובין יודעים 55)משנה, התינוקות אין שהרי
עירבו. לא אבותינו ויאמרו: במבוי, שנעשה ודעת 56)מה

השיתוף  מלבד לערב שההלכה שפז) סי' (או"ח הרמ"א
אלא  לשיתוף, נתנו לא החצר שבני התלמוד, בזמן רק היתה
נכון  יותר אבל לשיתוף, נתן החצר מבני ואחד יחד עירבו
ושיתוף  לעירוב יהיה וזה בו, ישתתף החצר מבני אחד שכל

שם). ברורה' ('משנה מן 57)יחד להוציא שאסור כשם
למבוי  החצר מן להוציא אסור כך עירוב, בלי לחצר הבתים

(רש"י). שיתוף בלא

.„ÈeÙzzL58,˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ Ôlk eÁÎLÂ ,ÈB·na ƒ¿«¿«»¿»¿À»¿»≈«¬≈
Ô˙Òe¯t ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ Ì‡59ÛezM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ƒ≈«¿ƒƒ«¿»»¿ƒ««ƒ

‰Ê ¯·c Ô‰Ï ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Â .„·Ïa ‰BL‡¯‰ ˙aMa««»»ƒ»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»∆»»∆
˜ÁcÓ ‡l‡60. ∆»ƒ…«

ה"ח.58) פ"ו עירובין שאוכלים.59)'ירושלמי' הלחם על
בשם  בון רבי בי יוסה "רבי הנוסח: שלפנינו, וב'ירושלמי'
על  מקפידין שאינן דליה בר אנשי (כגון) כדון יהודה, רב
זה. על זה מקפידים ואין שותפים שהם פרוטתן",

עירובי 60) גם לעשות צריכים לכתחילה אבל הדחק, בשעת
התינוקות, מן עירוב תורת תשתכח שלא כדי חצירות,

הקודמת. בהלכה כמבואר

.ÂËÈB·Ó61ÌÚ ˙B¯ˆÁ e·¯Ú Ì‡ ,Ba eÙzzL ‡lL »∆…ƒ¿«¿ƒ≈¿¬≈ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ÌÈza‰«»ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
‰NÚ ,ÌÈza‰ ÌÚ ˙B¯ˆÁ e·¯ÚL ¯Á‡Ó .˙ÈÏÓ¯Îk¿«¿¿ƒ≈««∆≈¿¬≈ƒ«»ƒ«¬»
‡Ïa „·Ïa ÌÈza ‡l‡ BÏ Áe˙t BÈ‡ el‡k ÈB·n‰«»¿ƒ≈»«∆»»ƒƒ¿«¿…

˙B¯ˆÁ62BlÎa ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,63‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ¿À¿ƒ…
BlÎa ÔÈÏËÏËÓ - ˙B¯ˆÁ‰ ÈL‡ e·¯Ú63ÌÈÏk ≈¿«¿≈«¬≈¿«¿¿ƒ¿À≈ƒ

e˙·ML64da e·¯Ú ‡lL ¯ˆÁk ,BÎB˙a65. ∆»¿¿¿»≈∆…≈¿»

ב.61) קל, ה"ח,62)שבת פי"ז שבת הל' למעלה ראה
וחצרות  בתים שיהיו עד וקורה בלחי ניתר המבוי שאין
דברי  על חולקים הפוסקים וכל והראב"ד לתוכו. פתוחים
לכלים  הם אחת רשות ומבוי שחצר ודעתם אלו, רבינו

בתוכם. "בכולו".63)ששבתו בתוכו 64)צ"ל שהיו
השבת. ואחד 65)בכניסת גגות אחד אומר, שמעון "רבי

ששבתו  לכלים הן אחד רשות כולן קרפיפות, ואחד חצירות
פ"ד  למעלה וראה הבית". בתוך ששבתו לכלים ולא בתוכן

הט"ו.

.ÊËÌÈ·ÎBk „·BÚ66ÈB·ÓaL ¯ˆÁa Èe¯M‰ È˜B„ˆ B‡ ≈»ƒ»ƒ«»¿»≈∆¿»
¯ˆÁ‰ Èa ÌÚ BÈ„k ÈB·n‰ Èa ÌÚ BÈc -67, ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ¿≈∆»≈

B˙È· ÈaÓ „Á‡Ó B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÎBNL∆¿ƒƒ»≈»ƒ≈∆»ƒ¿≈≈

‰È‰ Ì‡Â .È˜B„v‰ Ô‰Ï Ïh·Ó B‡ ,ÈB·naL B˙eL¿̄∆«»¿«≈»∆«»ƒ¿ƒ»»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - „Á‡ Ï‡¯NÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈB·na«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»≈»ƒ

ÛezL68ÔÈÎÓBÒ Ô‰L ÌÈa¯ ÔÈ„Â „Á‡ Ï‡¯NÈ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒƒ¿»≈∆»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈc - „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ69. «À¿»∆»ƒ∆»

ב.66) סא, עירובין הט"ז.67)משנה, בפ"ב כמבואר
אתו,68) להתייחד אסור שהרי מצוי, דבר שאינו "מפני

ה"ט). בפ"ב (כמבואר יהרגנו" בפ"ד 69)שמא כמבואר
ט. הלכה ב בפרק המגיד' 'הרב שכתב מה וראה ה"א.

.ÊÈÌÈ·ÎBk „·BÚ70BÏ LÈ Ì‡ - ÈB·na ¯„ ‰È‰L ≈»ƒ∆»»»¿»ƒ≈
Á˙t B¯ˆÁa71‰Ú˜·Ï „Á‡72Èa ÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ , «¬≈∆«∆»¿ƒ¿»≈≈«¿≈

,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ÔË˜ Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â ;ÈB·n‰«»«¬ƒ»»∆«»»«¿»»««¿»»
Á˙t‰ C¯c ˙BB¯˜e ÌÈlÓb ‡ÈˆBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«∆«
ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡L ;Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ÈB·naL∆«»≈≈¬≈∆∆≈«¿∆»«
Áe˙t ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ú˜aÏ ‡e‰L ,BÏ „ÁÈÓ‰ Á˙t∆««¿À»∆«ƒ¿»¿≈ƒ»»»«

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È ‡e‰L Ût¯˜Ï73Áe˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ¿«¿≈∆»≈«≈»«ƒ¬≈∆¿»«
B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡Â ,‰Ú˜·Ï¿ƒ¿»¿≈≈¬≈∆»»≈»«ƒ

˙BÁt74„Ú Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡ - »≈≈¬≈∆¿≈¬≈∆«
.epnÓ e¯kNiL∆ƒ¿¿ƒ∆

א.70) סז, שפט).71)עירובין סי' (או"ח חלון או
הצר 72) בפתח להשתמש לו ונוח טוב. אויר שם שיש

הבקעה. לעבר י.73)המוביל בהלכה למעלה מבואר
הפתוח 74) בפתח גם ומשתמש לו, נוח ואינו קטן המקום

למבוי.

.ÁÈÈB·Ó75„Á‡ BcˆÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡ BcvL »∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
ÌÈÏ‡¯NÈ76˙BBlÁ eÈ‰Â ,77ÏL ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ˙BÁe˙t ƒ¿¿≈ƒ¿»«¿≈»≈¿»≈∆

eNÚpL Èt ÏÚ Û‡ - ˙BBlÁ C¯c Ôlk e·¯ÚÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿À»∆∆«««ƒ∆«¬
C¯c ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓe „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆∆
C¯c ÈB·na LnzL‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,˙BBlÁ«¬≈≈¬ƒ¿ƒ¿«≈«»∆∆

ÌÈÁ˙t78ÔÈ‡L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ e¯kNiL „Ú ¿»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ»≈»ƒ∆≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ÌÈNÚ79. «¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ

ב.75) עד, למבוי.76)עירובין פתוחות וחצרותיהם
לחצר.77) מחצר פתוחים פתחים הפתוחים 78)או

הט"ו.79)למבוי. בפ"ב למעלה חצר, לגבי כמבואר

.ËÈ„ˆÈk80?‰È„Óa ÔÈÙzzLÓ81¯ˆÁÂ ¯ˆÁ Ïk ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈¿»≈
dÓˆÚÏ ˙·¯ÚÓ82˙B˜BÈz‰ ÁkLÏ ‡lL ,83¯Á‡Â , ¿»∆∆¿«¿»∆…¿«≈««ƒ¿««

ÔÈÙzzLnL C¯„k ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÔÈÙzzLÓ Ck»ƒ¿«¿ƒ»«¿≈«¿ƒ»¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ
ÈB·Óa84elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔÈ˜ ‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¬ƒ

„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - ÌÈa¯ ÏL ˙ÈNÚ85, «¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»
LÈÂ ,ÌÈa¯ ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„n‰ ÏÎa eÏËÏËÈÂƒ«¿¿¿»«¿ƒ»¿≈ƒ»¿»∆«ƒ¿≈

„Á‡ Á˙t dÏ86.„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - »∆«∆»ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»

א.80) נט, עירובין גבוהה 81)משנה, חומה המוקפת עיר
בפ"א  (כמבואר היחיד כרשות דלתות לה ויש טפחים, עשרה
היחיד  רשות העיר שכל לחצאין, אותה מערבים "ואין ה"א)
מבוי" חצי מערבים ואין אחד כמבוי הוא והרי גמורה,

חצרות.82)(מגידֿמשנה). שהיתר 83)עירובי שידעו
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ברורה 5) (משנה מביתו מתחום יותר שהוא אף העיר, של
ת"ח). סימן חיים המזון 6)אורח את שם שהניח בזה

שביתה. שם לקנות שאם 7)בכוונה השבת, כניסת לפני
קנה  שהרי עירוב, להניח צריך אינו השבת, עד שם נשאר

א'). הלכה ז' פרק להלן (ראה בעצמו נקרא 8)שביתה
בו  ללכת יכול היה שלא תחום מערב שהוא לפי – "עירוב"

בו. ללכת יכול שהוא התחום עם תחילה

.·‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÁÓÏ B·e¯Ú ÌB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈÂ9 ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»»«¿«ƒ«»
B·e¯Ú ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡e‰Lk ,CÎÈÙÏ .Áe¯ ÏÎÏ¿»«¿ƒ»¿∆¿«≈ƒ¿≈

‰È„n‰ „‚k ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÁÓÏ10Cl‰Ó BÈ‡ , ¿»»«¿«ƒ«»¿∆∆«¿ƒ»≈¿«≈
B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„na11‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»∆»«ƒ»¿ƒ»¿»«¿ƒ»

B˙cÓ CB˙a ˙ÚÏ·Ó12Úa¯‡k dlk ‰È„n‰ ·LÁz - À¿««¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»¿«¿«
.dl ‰ˆeÁ B˙cÓ ÌÈÏLÈÂ ,˙Bn‡«¿«¿ƒƒ»»»

בשבת 9) תחומין מהלכות כדין כ"ז בפרק רבינו שכתב וכמו
לעיר  חוץ אדם יצא שלא סופרים "מדברי א': הלכה שבת
אסור, אמה לאלפים חוץ אבל אמה, אלפים עד אלא
– אמה אלפים ושיעור העיר" מגרש הוא אמה שאלפים

בערך. מטרים בה.10)1516 גר שהוא העיר לצד
יותר.11) להלך לו אסור העיר, באמצע כלתה מדתו ואם
ב'.12) בהלכה יבואר

.‚?„ˆÈk13‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ˙‡ ÁÈp‰L È¯‰ ≈«¬≈∆ƒƒ«∆≈¿ƒ∆∆«»
¯ÁÓÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ - Á¯ÊÓ Áe¯Ï ‰È„naL B˙ÈaÓƒ≈∆«¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿«≈¿»»
ÌB˜nÓ Cl‰Óe ,Á¯ÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú ÌB˜nÓƒ¿≈«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿«≈ƒ¿
„Ú ·e¯Ú‰ ÔnL ÛÏ‡ :·¯ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú≈«¿«ƒ«»¿«¬»∆∆∆ƒ»≈«
Cl‰Ó BÈ‡Â ,‰È„n‰ CB˙a B˙ÈaÓ ‰n‡ ÛÏ‡Â ,B˙Èa≈¿∆∆«»ƒ≈¿«¿ƒ»¿≈¿«≈
ÛBÒ „Ú B˙ÈaÓ ‰È‰ .ÛÏ‡‰ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„na«¿ƒ»∆»«»∆∆»»ƒ≈«
˙‡ˆÓpL ,˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÛÏ‡Ó ˙BÁt ‰È„n‰«¿ƒ»»≈∆∆¬ƒ«»««∆ƒ¿≈

‰È„nÏ ıeÁ ‰˙Ïk B˙cÓ14dlk ‰È„n‰ ·LÁz - ƒ»»¿»«¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»
LL ˙B‡Ó ÚLz dl ‰ˆeÁ Cl‰ÈÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡k¿«¿««ƒ«≈»»¿«≈≈

.ÌÈtÏ‡‰ ÌeÏLz ,‰n‡ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿»«¿«ƒ

שם.13) עירובין במסכת של 14)משנה מדתו שכלתה או
העיר  כל נחשבת כן גם העיר, מדת עם בשווה אמה אלפים
לעיר  מחוץ אמה אלפים למנות ומתחיל אמות, כארבע

המשניות). (פירוש

.„CÎÈÙÏ15‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
dlk ‰È„n‰ Ïk ˙‡ „ÈÒÙ‰ - ‰È„naL B˙ÈaÓ16; ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ»À»

,‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú „Ú B˙ÈaÓ Cl‰Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«≈ƒ≈«≈«¿«ƒ«»
Áe¯Ï ‰È„na B˙ÈaÓ Cl‰Ó BÈ‡Â ,ÌÈtÏ‡ B·e¯ÚÓe≈≈«¿«ƒ¿≈¿«≈ƒ≈«¿ƒ»¿«

ÁÈpn‰ .˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ·¯ÚÓ17˙eL¯a B·e¯Ú «¬»¬ƒ«»∆»««ƒ«≈ƒ¿
„ÈÁi‰18‰ÂÈk ‰ÏB„‚ ‰È„Ó ‰˙È‰ elÙ‡ -19, «»ƒ¬ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

‰·¯Á ¯ÈÚ elÙ‡Â20ÔÈ¯BÈ„Ï ‰Èe‡¯‰ ‰¯ÚÓ B‡21- «¬ƒƒ¬≈»¿»»»¿»¿»ƒ
.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ dlk ˙‡ Cl‰Ó¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«

שם.15) עירובין במסכת ההליכה 16)משנה לו אסורה
ללכת  לו מותר לעירוב בכיוון ורק כולה משנה 17).בעיר

א'. עמוד ס"א דף עירובין המוקף 18)במסכת מקום
אחר. במקום עכשיו ושביתתו נקראת 19)מחיצות. שכן

לאלהים". גדולה "עיר ג'): פסוק ג' פרק (יונה הנביא בדברי
נשארו.20) המחיצות אבל דיירים בה במסכת 21)שאין

כמערת  (גדולה) היא "אפילו ב' עמוד ס"א דף עירובין
(רש"י). יהודה" מלך צדקיהו

.‰ÁÈpn‰22‡Ï - da ˙·ML ‰È„n‰ CB˙a B·e¯Ú ««ƒ«≈¿«¿ƒ»∆»«»…
ÌeÏk ‰NÚ23‡l‡ ,B·e¯Ú ÌB˜nÓ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â , »»¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ï LiL ,Ôlk ‰È„n‰ È·k ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿≈«¿ƒ»À»∆≈»∆«¿«ƒ«»
˙BÓB˜na B·e¯Ú Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„nÏ ıeÁ Áe¯ ÏÎÏ¿»««¿ƒ»¿≈ƒ»«≈«¿

¯ÈÚÏ ÔÈÙ¯Ëˆn‰24- Ì‰Ó ıeÁ ÌeÁz‰ ÔÈ„„BnL , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«¿≈∆
ÌeÁzÏ ıeÁ B·e¯Ú Ô˙ .¯ÈÚ‰ CB˙a B˙Bk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿¿»ƒ»«≈«¿

·e¯Ú BÈ‡ -25. ≈≈

א'.22) עמוד ס' דף עירובין במסכת בלא 23)משנה שהרי
וכל  רוח, לכל אמה אלפים העיר מן לו יש כן גם עירוב

(רש"י). בשבילו אמות כארבע "עיבורה 24)העיר היינו
(כמבואר  אמה שלישי ושני אמה שבעים שהוא עיר", של

וב'). א' הלכה כ"ח פרק שבת שאי 25)בהלכות מכיון
העירוב, קניית זמן השבת, בכניסת לשם להגיע לו אפשר

(רש"י). לתחום חוץ שהוא מפני

.Â‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡26, ≈¿»¿ƒ≈≈¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»
ÏL ‰zLÓÏ B‡ Ï·‡‰ ˙È·Ï CÏÈÏ ‰ˆB¯ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»∆≈≈¿≈»≈∆¿ƒ¿∆∆

Ba¯ Èt ÏÈa˜‰Ï B‡ ,ÔÈ‡eN27B¯·Á B‡28ÔÓ ‡aL ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«¬≈∆»ƒ
‰È‰L ÔB‚k ,‰‡¯i‰ ÈtÓ B‡ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ,C¯c‰«∆∆¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿∆»»
ÌÈËÒl‰ ÔÓ B‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ Á¯·Ï ‰ˆB¯∆ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿ƒ
‡l‡ ,el‡ ÏkÓ „Á‡Ï ‡lL ·¯Ú Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ≈«∆…¿∆»ƒ»≈∆»

·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯‰ È¯·„Ï29. ¿ƒ¿≈»¿¬≈∆≈

חכמים 26) התירו ש"לא א' עמוד פ "ב דף עירובין מסכת
(רש"י). עירוב" ידי על לתחום חוץ משנה 27)לצאת

ב'. עמוד ל"ו דף עירובין לומד 28)במסכת שהוא חכם
שם: עירובין במסכת הדבר ומקור תט"ו). סימן (ב"י ממנו
(הגר"א). טפי" בחבריה ליה דניחא זימנין "ורבנן

"ולשבות 29) א' עמוד מ"ט דף פסחים במסכת משנה
לקנות  התחום על להחשיך הולך "שהיה – הרשות" שביתת
לילך  אמה אלפים ולהלן משם לו שיהא כדי שם, שביתה
הרמב"ם  [ובספרי (הגר"א). רש"י – הרשות" לדבר
במסכת  מאירי עירוב". אינו זה "הרי כתוב המדוייקים
מ"ט  דף פסחים ובמסכת 120 עמ' א' עמוד פ"ב דף עירובין

.[70 עמ' א' עמוד

.ÊÔÈÓeÁz È·e¯Ú Ba ÔÈ·¯ÚÓ - Ba ÔÈÙzzLnL Ïk30, …∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈≈¿ƒ
.ÔÈÓeÁz Ba ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - Ba ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈ƒ¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ
ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ?ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ≈≈¿ƒ¿¿≈¿À¿»

„Á‡Â „Á‡31ÔzÙÏ ‰È‰ Ì‡Â ;32ÈzL Ba ÏÎ‡Ï È„k - ∆»¿∆»¿ƒ»»ƒ¿»¿≈∆¡…¿≈
ÛezM‰ BÓk .˙BcÚÒ33. ¿À¿«ƒ

מערבין 30) "בכל ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
שם. בתוספות ועיין במסכת 31)ומשתתפין" משנה

א'. בהלכה כמבואר ב' עמוד פ"ב דף מסכת 32)עירובין
הפת. עם לאכול שרגילים דבר ב' עמוד כ"ט דף עירובין

י'.33) הלכה א' פרק למעלה
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.ÁCÈ¯ˆÂ34È„k ,„Á‡ ÌB˜Óa B·e¯ÚÂ ‡e‰ ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿»∆»¿≈
˙BLÓM‰ ÔÈa BÏÎ‡Ï BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL35Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿∆∆¿»¿»¿≈«¿»¿ƒ»ƒ

˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿
˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a B‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿
˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡L ;·e¯Ú BÈ‡ - ÌÈa¯‰»«ƒ≈≈∆ƒ∆¿»¿ƒ≈¿
.‰¯·Úa ‡l‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰«»ƒƒ¿»«ƒ≈«¿»∆»«¬≈»

ב'.34) עמוד ל"ב דף עירובין במסכת זמן 35)משנה הוא
ואז  ד'). הלכה ה' פרק שבת בהלכות (כמבואר השבת כניסת

העירוב. ידי על שביתה קניית זמן –

.ËÏ·‡36˙eL¯a B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿«»ƒƒ¿
˙ÈÏÓ¯Îa B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÌÈa¯‰37˙aLÏ Ôek˙pL B‡ , »«ƒ¿ƒƒ«≈¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…

˙eL¯a B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,˙ÈÏÓ¯Îa¿«¿¿ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿«»ƒƒ¿
‡e‰L ,·e¯Ú‰ ˙i˜ ˙ÚLaL ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰»«ƒ¬≈∆≈∆ƒ¿«¿ƒ«»≈∆
˙Á‡ ÏkÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»À»¿ƒ¿«¿ƒƒ»««
¯·c ÏkL ;‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙ÈÏÓ¯ÎÏ ˙BiL¯‰ È˙MÓƒ¿≈»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆»»»
˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L∆ƒƒ¿≈¿ƒ…»¿»»≈«¿»

˜Ác‰ ˙ÚLa B‡ ‰ÂˆÓ ÌB˜Óa38. ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿»

ב'.36) עמוד ל"ב דף עירובין במסכת משנה
אלא 37) אינו ממנה, ולהוציא אליה להכניס שהאיסור

י"ד). פרק שבת בהלכות (כמבואר מפורש 38)מדרבנן וכן
י'. הלכה שבת מהלכות כ"ד בפרק

.ÈB˙39ÏBÎÈ Ì‡ ,ÁzÙn‰ „·‡Â ,ÏÚÂ Ïc‚Óa ¿»¿ƒ¿»¿»«¿»«««¿≈«ƒ»
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ‡Ïa B‡ÈˆB‰Ï40ÔÈ‡L ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿…¬ƒ«¿»»¬≈∆≈∆≈

‡l‡ ‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙BNÚÏ ¯eÒ‡»«¬≈«¿»ƒ¿ƒ¿»∆»
Òcw‰ B‡ ‰w‰ L‡¯a B˙ .‰Î‡ÏÓ41ÔÓ ÔÈÁÓBv‰ ¿»»¿»¿…«»∆«À¿»«¿ƒƒ

LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ;·e¯Ú BÈ‡ - ı¯‡‰42eÈ‰ Ì‡Â . »»∆≈≈¿≈»∆»ƒ¿¿ƒ»
.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÔÈˆeÚe ÔÈLeÏz¿ƒ¿ƒ¬≈∆≈

ב'.39) עמוד ל"ד דף עירובין במסכת האסורה 40)משנה
התורה. הרמחים.41)מן ממנו שעושין דק שבט

מחובר 42) לו יתחלף בתלוש, בו להשתמש שרגילים כיון
בין  גם זה על גזרו לכן שיתלוש, לודאי וקרוב בתלוש,

משנה"). ("מגיד השמשות

.‡ÈÚa¯‡ B·e¯Ú ÌB˜Óa BÏ LÈ ,B·e¯Ú ÁÈpn‰ Ïk»««ƒ«≈≈ƒ¿≈«¿«
˙Bn‡43CÎÈÙÏ .44ÛBÒa BlL ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÁÈpn‰ , «¿ƒ»««ƒ«≈≈¿ƒ∆¿

ÏbÏb˙Â ,ÌeÁz‰45CB˙a ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ ·e¯Ú‰ «¿¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»«¿¿
˙Bn‡ ÈzL46‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe ,·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ¿≈«¬≈∆≈¿ƒ…»»

;·e¯Ú BÈ‡ - ˙Bn‡ ÈzLÏ ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡Â .BÓB˜nÓƒ¿¿ƒ»»ƒ¿≈«≈≈
ıeÁ B·e¯Ú ÁÈpn‰Â ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‰NÚ È¯‰L∆¬≈«¬»«¿¿««ƒ«≈

ÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,·e¯Ú BÈ‡ - ÌeÁzÏÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏB «¿≈≈ƒ¿≈∆≈»¿«ƒ«∆
.B·e¯Ú≈

עירובו 43) מקום כלומר: א'. עמוד ל"ה דף עירובין מסכת
שנותנים  אמה מאלפים (חוץ סביבותיו אמות ארבע לו קונה
אמות  ושתי זה מצד אמות שתי לומר, רוצה רוח), לכל לו
חולקים  שיש להלן וראה אמות. ארבע הם שביחד זה מצד

רבינו. שם.44)על עירובין במסכת בין 45)משנה לפני

צד 46)השמשות. מכל אמות ארבע לו שיש סוברים ויש
אורח  ערוך בשולחן פסק וכן אמות שמונה הם שביחד וצד,

ה'. סעיף ת"ט סימן חיים

.·ÈÏbÏb˙47,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙Bn‡ ÈzL ‡ˆÈÂ ·e¯Ú‰ ƒ¿«¿≈»≈¿»»¿≈««¿
˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z ‰È‰L B‡ ,Û¯N B‡ „·‡ B‡48: »«ƒ¿«∆»»¿»¿ƒ¿≈

;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ ;·e¯Ú BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓƒ¿≈≈ƒ∆»≈»¬≈∆≈
˜ÙÒ Ì‡Â .˙BLÓM‰ ÔÈa ·e¯Ú‰ ˙iwL49‰Ê È¯‰ - ∆¿ƒ«»≈≈«¿»¿ƒ»≈¬≈∆

¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;·e¯Ú50ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .51 ≈∆¿≈»≈»≈¿ƒ»ƒ∆¡«
˙BLÓM‰ ÔÈa ·e¯Ú‰52.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - »≈≈«¿»¬≈∆≈

שם.47) עירובין במסכת לא 48)משנה ראויה שאינה
לישראל. ולא נטמא 49)לכהן או נשרף או אבד אם

משחשיכה. – או יום, את 50)מבעוד מעמידים שאנו
שחשכה. לאחרי נתקלקל כי ותולים חזקתו על העירוב

נטמא.51) או נשרף לילה.52)או ספק יום ספק

.‚ÈBÏ e¯Ó‡53eÈÏÚ ·¯ÚÂ ‡ˆ :ÌÈL54„Á‡ ,55·¯Ú »¿¿«ƒ≈¿»≈»≈∆»≈«
„Á‡Â ,ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ56,˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ ·¯Ú »»ƒ¿¿∆»≈«»»≈«¿»

ÔÈa B·e¯Ú ÏÎ‡ ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ ·¯ÚL ‰ÊÂ¿∆∆≈«»»ƒ¿∆¡«≈≈
ÏÎ‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ ·¯ÚL ‰ÊÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿∆∆≈«»»≈«¿»∆¡«
ÔÈaL ;·e¯Ú e˜ Ì‰ÈL - ‰ÎLÁMÓ B·e¯Ú≈ƒ∆»≈»¿≈∆»≈∆≈

¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙÒe ,‡e‰ ˜ÙÒ ˙BLÓM‰57ÏÚ Û‡ . «¿»»≈¿≈»≈»≈««
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ‰ÎLÁ ‡Ï ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ ,ÔÎ Ètƒ≈»≈»≈»»≈…»≈»≈¿»¿ƒ

‰lÁzÎÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú58.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ·¯Ú Ì‡Â ; ≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈«¬≈∆≈

א'.53) עמוד ל"ד דף שבת שליח 54)מסכת שעשאוהו
בשבילם. אחד.55)לערב אחד.56)בשביל ובשביל

סותרים 57) והעירובין לשניהם, נעשה הזה שהשליח ואף
מועיל  אינו ליום, השמשות בין נחשוב שאם זה, את זה
נחשוב  ואם השמשות, בין עירובו שנאכל זה של העירוב
עירובו  את שהניח זה של העירוב מועיל אינו ללילה, אותו
להקל, ספקו מדרבנן, הוא שעירוב כיון – השמשות בין
ללילה, אותו נחשוב השמשות, בין עירובו שנאכל ולאותו
ליום. נחשבהו השמשות, בין עירובו שהניח ולאותו

שעירובי 58) פי על ואף שם. שבת במסכת וגמרא משנה
הלכה  א' פרק (למעלה השמשות בין לעשות מותר חצרות
המשניות  (פירוש חמור יותר תחומין עירובי דין – כ"א)

שם). שבת במסכת

.„ÈÏÙ59Ïb ·e¯Ú‰ ÏÚ60ÏBÎÈ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ »««»≈«ƒ¿ƒ»
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ‡Ïa B‡ÈˆB‰Ï61;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿…¬ƒ«¿»»¬≈∆»≈
˙BLÓM‰ ÔÈa B‡ÈˆB‰Ï ¯znL62˙i˜ ˙ÚL ‡È‰L , ∆À»¿ƒ≈«¿»∆ƒ¿«¿ƒ«

,·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡Â .·e¯Ú‰»≈¿ƒ»«»»«ƒ∆»≈»¬≈∆≈
˙iNÚa ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ∆¿»¿ƒ∆»«¬ƒ«

‰Î‡ÏÓ63È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ B‡ ÏÙ ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÙÒ . ¿»»»≈ƒ¿»«ƒ∆»≈»¬≈
.¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;¯Lk ‰Ê∆»≈∆¿≈»≈»≈

א'.59) עמוד ל"ה דף עירובין במסכת של 60)משנה
מוקצה. איסור משום מדרבנן בשבת לטלטל שאסור אבנים,

התורה.61) מן משום 62)האסורה האסור דבר שכל
ט'). הלכה (למעלה השמשות בין עליו גזרו לא שבות

בו.63) להשתמש אפשר היה העירוב, קניית בשעת שהרי
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ברורה 5) (משנה מביתו מתחום יותר שהוא אף העיר, של
ת"ח). סימן חיים המזון 6)אורח את שם שהניח בזה

שביתה. שם לקנות שאם 7)בכוונה השבת, כניסת לפני
קנה  שהרי עירוב, להניח צריך אינו השבת, עד שם נשאר

א'). הלכה ז' פרק להלן (ראה בעצמו נקרא 8)שביתה
בו  ללכת יכול היה שלא תחום מערב שהוא לפי – "עירוב"

בו. ללכת יכול שהוא התחום עם תחילה

.·‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÁÓÏ B·e¯Ú ÌB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈÂ9 ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»»«¿«ƒ«»
B·e¯Ú ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡e‰Lk ,CÎÈÙÏ .Áe¯ ÏÎÏ¿»«¿ƒ»¿∆¿«≈ƒ¿≈

‰È„n‰ „‚k ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÁÓÏ10Cl‰Ó BÈ‡ , ¿»»«¿«ƒ«»¿∆∆«¿ƒ»≈¿«≈
B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„na11‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»∆»«ƒ»¿ƒ»¿»«¿ƒ»

B˙cÓ CB˙a ˙ÚÏ·Ó12Úa¯‡k dlk ‰È„n‰ ·LÁz - À¿««¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»¿«¿«
.dl ‰ˆeÁ B˙cÓ ÌÈÏLÈÂ ,˙Bn‡«¿«¿ƒƒ»»»

בשבת 9) תחומין מהלכות כדין כ"ז בפרק רבינו שכתב וכמו
לעיר  חוץ אדם יצא שלא סופרים "מדברי א': הלכה שבת
אסור, אמה לאלפים חוץ אבל אמה, אלפים עד אלא
– אמה אלפים ושיעור העיר" מגרש הוא אמה שאלפים

בערך. מטרים בה.10)1516 גר שהוא העיר לצד
יותר.11) להלך לו אסור העיר, באמצע כלתה מדתו ואם
ב'.12) בהלכה יבואר

.‚?„ˆÈk13‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ˙‡ ÁÈp‰L È¯‰ ≈«¬≈∆ƒƒ«∆≈¿ƒ∆∆«»
¯ÁÓÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ - Á¯ÊÓ Áe¯Ï ‰È„naL B˙ÈaÓƒ≈∆«¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿«≈¿»»
ÌB˜nÓ Cl‰Óe ,Á¯ÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú ÌB˜nÓƒ¿≈«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿«≈ƒ¿
„Ú ·e¯Ú‰ ÔnL ÛÏ‡ :·¯ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú≈«¿«ƒ«»¿«¬»∆∆∆ƒ»≈«
Cl‰Ó BÈ‡Â ,‰È„n‰ CB˙a B˙ÈaÓ ‰n‡ ÛÏ‡Â ,B˙Èa≈¿∆∆«»ƒ≈¿«¿ƒ»¿≈¿«≈
ÛBÒ „Ú B˙ÈaÓ ‰È‰ .ÛÏ‡‰ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„na«¿ƒ»∆»«»∆∆»»ƒ≈«
˙‡ˆÓpL ,˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÛÏ‡Ó ˙BÁt ‰È„n‰«¿ƒ»»≈∆∆¬ƒ«»««∆ƒ¿≈

‰È„nÏ ıeÁ ‰˙Ïk B˙cÓ14dlk ‰È„n‰ ·LÁz - ƒ»»¿»«¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»
LL ˙B‡Ó ÚLz dl ‰ˆeÁ Cl‰ÈÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡k¿«¿««ƒ«≈»»¿«≈≈

.ÌÈtÏ‡‰ ÌeÏLz ,‰n‡ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿»«¿«ƒ

שם.13) עירובין במסכת של 14)משנה מדתו שכלתה או
העיר  כל נחשבת כן גם העיר, מדת עם בשווה אמה אלפים
לעיר  מחוץ אמה אלפים למנות ומתחיל אמות, כארבע

המשניות). (פירוש

.„CÎÈÙÏ15‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
dlk ‰È„n‰ Ïk ˙‡ „ÈÒÙ‰ - ‰È„naL B˙ÈaÓ16; ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ»À»

,‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú „Ú B˙ÈaÓ Cl‰Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«≈ƒ≈«≈«¿«ƒ«»
Áe¯Ï ‰È„na B˙ÈaÓ Cl‰Ó BÈ‡Â ,ÌÈtÏ‡ B·e¯ÚÓe≈≈«¿«ƒ¿≈¿«≈ƒ≈«¿ƒ»¿«

ÁÈpn‰ .˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ·¯ÚÓ17˙eL¯a B·e¯Ú «¬»¬ƒ«»∆»««ƒ«≈ƒ¿
„ÈÁi‰18‰ÂÈk ‰ÏB„‚ ‰È„Ó ‰˙È‰ elÙ‡ -19, «»ƒ¬ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

‰·¯Á ¯ÈÚ elÙ‡Â20ÔÈ¯BÈ„Ï ‰Èe‡¯‰ ‰¯ÚÓ B‡21- «¬ƒƒ¬≈»¿»»»¿»¿»ƒ
.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ dlk ˙‡ Cl‰Ó¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«

שם.15) עירובין במסכת ההליכה 16)משנה לו אסורה
ללכת  לו מותר לעירוב בכיוון ורק כולה משנה 17).בעיר

א'. עמוד ס"א דף עירובין המוקף 18)במסכת מקום
אחר. במקום עכשיו ושביתתו נקראת 19)מחיצות. שכן

לאלהים". גדולה "עיר ג'): פסוק ג' פרק (יונה הנביא בדברי
נשארו.20) המחיצות אבל דיירים בה במסכת 21)שאין

כמערת  (גדולה) היא "אפילו ב' עמוד ס"א דף עירובין
(רש"י). יהודה" מלך צדקיהו

.‰ÁÈpn‰22‡Ï - da ˙·ML ‰È„n‰ CB˙a B·e¯Ú ««ƒ«≈¿«¿ƒ»∆»«»…
ÌeÏk ‰NÚ23‡l‡ ,B·e¯Ú ÌB˜nÓ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â , »»¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ï LiL ,Ôlk ‰È„n‰ È·k ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿≈«¿ƒ»À»∆≈»∆«¿«ƒ«»
˙BÓB˜na B·e¯Ú Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„nÏ ıeÁ Áe¯ ÏÎÏ¿»««¿ƒ»¿≈ƒ»«≈«¿

¯ÈÚÏ ÔÈÙ¯Ëˆn‰24- Ì‰Ó ıeÁ ÌeÁz‰ ÔÈ„„BnL , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«¿≈∆
ÌeÁzÏ ıeÁ B·e¯Ú Ô˙ .¯ÈÚ‰ CB˙a B˙Bk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿¿»ƒ»«≈«¿

·e¯Ú BÈ‡ -25. ≈≈

א'.22) עמוד ס' דף עירובין במסכת בלא 23)משנה שהרי
וכל  רוח, לכל אמה אלפים העיר מן לו יש כן גם עירוב

(רש"י). בשבילו אמות כארבע "עיבורה 24)העיר היינו
(כמבואר  אמה שלישי ושני אמה שבעים שהוא עיר", של

וב'). א' הלכה כ"ח פרק שבת שאי 25)בהלכות מכיון
העירוב, קניית זמן השבת, בכניסת לשם להגיע לו אפשר

(רש"י). לתחום חוץ שהוא מפני

.Â‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡26, ≈¿»¿ƒ≈≈¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»
ÏL ‰zLÓÏ B‡ Ï·‡‰ ˙È·Ï CÏÈÏ ‰ˆB¯ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»∆≈≈¿≈»≈∆¿ƒ¿∆∆

Ba¯ Èt ÏÈa˜‰Ï B‡ ,ÔÈ‡eN27B¯·Á B‡28ÔÓ ‡aL ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«¬≈∆»ƒ
‰È‰L ÔB‚k ,‰‡¯i‰ ÈtÓ B‡ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ,C¯c‰«∆∆¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿∆»»
ÌÈËÒl‰ ÔÓ B‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ Á¯·Ï ‰ˆB¯∆ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿ƒ
‡l‡ ,el‡ ÏkÓ „Á‡Ï ‡lL ·¯Ú Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ≈«∆…¿∆»ƒ»≈∆»

·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯‰ È¯·„Ï29. ¿ƒ¿≈»¿¬≈∆≈

חכמים 26) התירו ש"לא א' עמוד פ "ב דף עירובין מסכת
(רש"י). עירוב" ידי על לתחום חוץ משנה 27)לצאת

ב'. עמוד ל"ו דף עירובין לומד 28)במסכת שהוא חכם
שם: עירובין במסכת הדבר ומקור תט"ו). סימן (ב"י ממנו
(הגר"א). טפי" בחבריה ליה דניחא זימנין "ורבנן

"ולשבות 29) א' עמוד מ"ט דף פסחים במסכת משנה
לקנות  התחום על להחשיך הולך "שהיה – הרשות" שביתת
לילך  אמה אלפים ולהלן משם לו שיהא כדי שם, שביתה
הרמב"ם  [ובספרי (הגר"א). רש"י – הרשות" לדבר
במסכת  מאירי עירוב". אינו זה "הרי כתוב המדוייקים
מ"ט  דף פסחים ובמסכת 120 עמ' א' עמוד פ"ב דף עירובין

.[70 עמ' א' עמוד

.ÊÔÈÓeÁz È·e¯Ú Ba ÔÈ·¯ÚÓ - Ba ÔÈÙzzLnL Ïk30, …∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈≈¿ƒ
.ÔÈÓeÁz Ba ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - Ba ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈ƒ¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ
ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ?ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ≈≈¿ƒ¿¿≈¿À¿»

„Á‡Â „Á‡31ÔzÙÏ ‰È‰ Ì‡Â ;32ÈzL Ba ÏÎ‡Ï È„k - ∆»¿∆»¿ƒ»»ƒ¿»¿≈∆¡…¿≈
ÛezM‰ BÓk .˙BcÚÒ33. ¿À¿«ƒ

מערבין 30) "בכל ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
שם. בתוספות ועיין במסכת 31)ומשתתפין" משנה

א'. בהלכה כמבואר ב' עמוד פ"ב דף מסכת 32)עירובין
הפת. עם לאכול שרגילים דבר ב' עמוד כ"ט דף עירובין

י'.33) הלכה א' פרק למעלה
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.ÂËÏ·‡64- ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Óe¯˙a ·¯Ú Ì‡ ¬»ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ»≈¿≈»
‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ dÈ‡L ;·e¯Ú BÈ‡65eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈∆≈»¿À»»¿»¿≈ƒ»

˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,‰Óe¯z ÏL ˙B¯kk ÈzL ÂÈÙÏ¿»»¿≈ƒ»∆¿»««¿»¿««
Â ,‰‡ÓË:¯Ó‡Â ,Ô‰ÈzLÓ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ¿≈»¿≈≈«≈ƒƒ¿≈∆¿»«

;·e¯Ú BÈ‡ - ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯B‰ha È·e¯Ú≈ƒ«¿»¿»»∆≈≈
.‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ Ô‡k ÔÈ‡L∆≈»¿À»»¿»«¬ƒ»

א'.64) עמוד ל"ו דף עירובין אסורה 65)מסכת שהרי
ספק  כאן, לומר אפשר ואי טומאה. ספק מחמת באכילה
לעירוב  היתה שם כי י"ב, בהלכה למעלה כמו כשר, עירוב
דבר  קרה כך שאחר אלא שם, שהניחו בשעה היתר חזקת
את  מעמידים ואנו העירוב, נתקלקל אם בו מסופקים שאנו
כשרות  חזקת היתה לא כאן, אבל כשר, בחזקת העירוב

(רש"י). מעולם זה לעירוב

.ÊË¯Ó‡66·¯ÚÂ ,L„˜ ¯ÁÓÏe ÏÁ ÌBi‰ BÊ ¯kk : »«ƒ»«…¿»»…∆¿≈«
‡Ï ÔÈ„Ú ˙BLÓM‰ ÔÈaL ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - da»¬≈∆≈∆≈«¿»¬«ƒ…
Ì‡ Ï·‡ .ÌBÈ „BÚaÓ ‰˙È‰ ‰Èe‡¯e ,È‡cÂ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»««¿»»¿»ƒ¿¬»ƒ
;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÏÁ ¯ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰ :¯Ó‡»««…∆¿»»…≈¿»¿ƒ»

CLÁzL „Ú ‰Èe‡¯ dÈ‡L67LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈»¿»«∆∆¿«¿≈ƒƒ¿ƒ
„Ú ‰Óe¯z ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ,‰Óe¯z¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
ÔÈa Ïk Ï·Ë ‡È‰ È¯‰L ;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬≈ƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯ ‰cÚq‰ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆«¿À»¿»ƒ¿

א'.66) עמוד ל"ו דף עירובין עירובין 67)מסכת במסכת
ההבדל  (מה שנא מאי נחמן: לרב רבא לו "אמר שם:
(ירדה) נחתא לא קדש, ולמחר חול היום לו: אמר ביניהם)?
בין  העירוב חל ולכן (מספק, מספיקא קדושה ליה
פקעא  לא מספיקא חול, ולמחר קדש היום השמשות),
ולכן  אותו, עוזבת הקדושה אין – (מספק מיניה קדושתיה

השמשות)". בין העירוב חל לא

.ÊÈÔ˙Bp‰68ÈÙÏ ;·e¯Ú BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a B·e¯Ú «≈≈¿≈«¿»≈≈¿ƒ
aL‰È‰a ¯eÒ‡ ˙B¯·w‰ ˙È69Ìei˜a ‰ˆB¯L ÔÂÈÎÂ , ∆≈«¿»»«¬»»¿≈»∆∆¿ƒ

‰i˜ ¯Á‡ ÌL ·e¯Ú‰70Ba ‰‰ È¯‰ -71˙È·a B˙ . »≈»««¿ƒ»¬≈∆¡∆¿»¿≈
Ò¯t‰72·e¯Ú ‰Ê È¯‰ -73ÈtÓ ;Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â , «¿»¬≈∆≈«¬ƒ»»…≈ƒ¿≈

Á¯Bt‰ Ïc‚Óa ÌL ÒkÏ ÏBÎiL74ÁtiL B‡ ∆»ƒ»≈»¿ƒ¿»«≈«∆¿«≈«
CÏB‰Â75. ¿≈

ל"א 68) דף ושם ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
בגמרא. ב' כיצד?69)עמוד בהנאה, אסורים קברות "בתי

בהם  עושין ואין בהם שותין ואין בהם אוכלין אין –
י"ג). הלכה י"ד פרק אבל (הלכות ועצם 70)מלאכה"

לדבר  אלא מערבין שאין לפי הנאה אינה העירוב הנחת
(גמרא  ניתנו ליהנות לאו ומצוות ו') הלכה (למעלה מצוה
מן  יהנה שלא כדי העירוב, את שם לתת ואסור שם).

איגר). (ר"ע אינו 71)האיסור באיסור עירובו שהניח וכיון
מילתא  ש"כל מפני עביד עירוב אי תעביד, לא רחמנא דאמר

מסכת  ובועז' ב'יכין ראה ב') עמוד ד' דף (תמורה מהני" לא
לשו"ע  הגרע"א ובהגהות ג' אות א' משנה ג' פרק עירובין

א'. סעיף ת"ט סימן קבר,72)או"ח בו שנחרש "מקום
בכל  ונתפזרו העפר, בתוך המת עצמות נתדקדקו שהרי

בהלכות  (רבינו השדה" כל על טומאה חכמים וגזרו השדה,
א'). הלכה י' פרק מת חכמים 73)טומאת בו גזרו שלא

גזרו. לא הנאה איסור אבל טומאה איסור באויר,74)אלא
בטומאה. נוגע נמצאת 75)ואינו אם ובודק העפר את

כן, לעשות חכמים לו והתירו המטמאו. כשעורה עצם בתוכו
קרבן  ולענין מצוה. לדבר שהוא כיון נטמא, שהוא פי על אף
פסח, קרבן לעשות לו ומותר כלל טומאה עליו גזרו לא פסח
כרת  חיוב בו שיש במקום גזרותיהם חכמים העמידו שלא
בפרק  רבינו שכתב כמו כרת) יתחייב פסח יעשה לא (שאם
כ"ט  דף בכורות תוס' (ועיין ח' הלכה פסח קרבן מהלכות ו'

היכי). ד"ה א' עמוד

.ÁÈÌÈa¯76- ÔÈÓeÁz È·e¯Úa ÛzzL‰Ï eˆ¯L «ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ,Ô·e¯Ú Ôlk ÔÈˆa˜Ó77, ¿«¿ƒÀ»≈»¿≈¿À¿»∆»¿∆»

‰NÚ Ì‡Â .eˆ¯iL ÌB˜Óa „Á‡ ÈÏÎa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒƒ¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿¿ƒ»»
È„È ÏÚ Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ - Ôlk È„È ÏÚ ·e¯Ú „Á‡∆»≈«¿≈À»»ƒƒ«»∆«¿≈

¯Á‡78Ì„‡Ï BÏ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ;ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . «≈¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»¿ƒ»»»
BzÚ„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú79·¯ÚÏ ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡nL , ≈≈¿ƒ∆»¿«¿∆»≈∆¿»≈

Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ BÚÈ„B‰ Ì‡Â .‰Ê ‰ˆ¯L Áe¯‰ d˙B‡a¿»»«∆»»∆¿ƒƒƒ¿«
Ì‡Â .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - CLÁzMÓ ‡l‡ ‰ˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»∆»ƒ∆∆¿«¬≈∆≈¿ƒ
ÔÈ‡L ;Ba ‡ˆBÈ BÈ‡ - ‰ÎLÁL „Ú BÚÈ„B‰ ‡Ï…ƒ«∆»¿»≈≈∆≈

.CLÁzMÓ ÔÈ·¯ÚÓ¿»¿ƒƒ∆∆¿«

א'.76) עמוד פ"ב דף עירובין במסכת "הצריכו 77)משנה
הוא, תחומין עירובי שענין לפי אחד, לכל סעודות שתי מזון
אליו  הצריך מזונו שם ויניח מקום באותו שביתתו שיתן

המשניות). (פירוש פת 78)לשבת" קבל לאחר: שיאמר
אינו  עצמו ידי ועל בו. לזכות הרוצים אלה לכל בה וזכה זה
מרשותו, יצא לא בידו שהעירוב זמן שכל להם, לזכות יכול

בו. לזכות יכולים האחרים לצד 79)ואין עירוב המניח כי
אם  לשאול צריך ולכן השני, לצד אמה אלפים מפסיד אחד,

זה. בצד לזכות כדי זה בצד להפסיד הוא מסכים

.ËÈ‰ÎBf‰ Ïk80˙B¯ˆÁ È·e¯Úa81B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ - »«∆¿≈≈¬≈¿«ƒ«»
‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÓeÁz È·e¯ÚaÈ·e¯Ú B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ∆≈¿«ƒ«»≈≈

.ÔÈÓeÁz È·e¯Ú B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙B¯ˆÁ¬≈≈¿«ƒ«»≈≈¿ƒ

ב'.80) עמוד פ' דף עירובין א'81)מסכת בפרק כמבואר
כ'. הלכה

.ÎÔ˙B82˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰ÚÓ Ì„‡83BÏ ÁwiL È„k , ≈»»»»¿««««ƒ¿≈∆ƒ«
ÈÂÁÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÓeÁz È·e¯Ú da BÏ ·¯ÚÈÂ ˙t«ƒ»≈»≈≈¿ƒ¬»ƒ»«¿∆¿»ƒ

ÌBzÁÏ B‡84BÈ‡ - BÊ ‰ÚÓa ÈÏ ‰ÎÊ :BÏ ¯Ó‡Â , ¿«¿¿»«¿≈ƒ¿»»≈
‰Ê È¯‰ - BÊ ‰ÚÓa ÈÏÚ ·¯Ú :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .·e¯Ú≈¿ƒ»«»≈»«¿»»¬≈∆

ÂÈÏÚ ·¯ÚÓe ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ÏÎ‡ B‡ ˙t da Á˜BÏ85. ≈«»«…∆ƒ»√»ƒ¿»≈»»
ÈÏ ‰ÎÊe ÏÎ‡ ‰Êa ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÈÏk BÏ Ô˙ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«≈ƒ»∆…∆¿≈ƒ

ÏÚ ·¯ÚÓe ÏÎ‡ Á˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BaBa ÂÈ86. ¬≈∆≈«…∆¿»≈»»

ב'.82) עמוד פ"א דף עירובין במסכת אף 83)משנה
שנתן  כיון במשיכה, אלא במעות נקנים אינם שמטלטלין
נתכוון  שלא תולים אנו למכור, דרכו שאין הבית לבעל

עליו. לערב שליח לעשותו אלא פת, ממנו כיון 84)לקנות
אינן  ומעות מהם, לקנות שהתכוון תולים אנו למכור, שדרכן
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ימשוך. עד – עירוב 85)קונות לעשות שליח שעשאו
חזקה  אומרים: שאנו עליו, ומערב מאחר פת וקונה עבורו

לדעתו. ומערב שליחותו עושה הוא 86)שליח הדין כי
כלי  קנה לו: ואומר שהוא כל כלי למקנה הקונה נותן "אם
וקנהו, הכלי את המוכר שהגביה כיון . . . מטלטלין חלף זה
הדמים  נתן לא שעדיין אע"פ המטלטלין את הלוקח קנה
חליפין  קנין הנקרא והוא לחזור" יכול אינו מהם ואחד

ה'). הלכה ה' פרק מכירה בהל' (רבינו

.‡Î·¯ÚÓ87Bz·e Ba È„È ÏÚ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú Ì„‡ ¿»≈»»≈≈¿ƒ«¿≈¿ƒ
ÌÈpËw‰88ÔÈa ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚÂ , «¿«ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ≈

ÔzÚcÓ ‡lL ÔÈa ÔzÚcÓ89Ô‰ÈÏÚ ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ«¿»≈∆…ƒ«¿»¿ƒ»ƒ≈«¬≈∆
·¯ÚÓ BÈ‡ Ï·‡ .Ôa¯ ÏLa ÔÈ‡ˆBÈ - ÔÓˆÚÏ e·¯ÚÂ¿≈¿¿«¿»¿ƒ¿∆«»¬»≈¿»≈
Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏB„b‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ‡Ï…«¿≈¿ƒ«¿ƒ¿…«¿≈«¿
,ÔzÚcÓ ‡l‡ ,BzL‡ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿…«¿≈ƒ¿∆»ƒ«¿»
·¯Ú Ì‡Â .BÁÏL ÏÚ BÏˆ‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ∆¿«À¿»¿ƒ≈«
.B·e¯Úa ÔÈ‡ˆBÈ - eÁÓ ‡ÏÂ e˜˙LÂ eÚÓLÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿≈
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - ÔÓˆÚÏ Ô‰ e·¯ÚÂ Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ·¯Ú≈««∆»≈∆¿≈¿≈¿«¿»≈¿∆»»

ÔÓˆÚ ·e¯Úa ÔÈ‡ˆBÈÂ ,BfÓ ‰ÏB„b90LL Ôa ÔË˜ . ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈«¿»»»∆≈
Bn‡ ·e¯Úa ‡ˆBÈ - ˙BÁt B‡ ÌÈL91CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »ƒ»≈¿≈ƒ¿≈»ƒ

.BÓˆÚÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï¿«ƒ«»»¿¿≈¿À¿«¿

ב'.87) עמוד פ"ב דף עירובין עד 88)מסכת שש מגיל
תי"ד). סימן חיים אורח ברורה (משנה עשרה שלש

מצוה,89) לדבר אלא תחומין עירובי מערבין שאין כיון
(הרא"ש). במצוות לחנכם כדי ידיעתם בלי עליהם מערב

שעירבו.90) צד לאותו הוא 91)והולכים שש גיל שעד
אמו. אחרי כרוך

.·ÎBÏ BÁÈp‰Ï ¯Á‡ „Èa B·e¯Ú ÁlLÏ ‰ˆB¯‰»∆¿«≈«≈¿««≈¿«ƒ
˙eL¯‰ - ÌL B˙˙È·L Úa˜Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L ÌB˜na«»∆∆ƒ¿…«¿ƒ»»»¿

B„Èa92L¯Á „Èa BÁlLÓ BÈ‡ - BÁlLÓ ‡e‰LÎe . ¿»¿∆¿«¿≈¿«¿¿«≈≈
ÔË˜Â ‰ËBL93˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ „Èa ‡ÏÂ , ∆¿»»¿…¿«ƒ∆≈∆¿ƒ¿«

·e¯Ú94„Èa BÁlL Ì‡Â .·e¯Ú BÈ‡ - ÁlL Ì‡Â . ≈¿ƒƒ«≈≈¿ƒƒ¿¿«
È„k ,¯Lk Ì„‡Ï BÎÈÏB‰Ï ÔÈÏeÒt‰ el‡Ó „Á‡∆»≈≈«¿ƒ¿ƒ¿»»»≈¿≈
‰Ê È¯‰ - ·e¯Ú‰ ÌB˜Óa BÁÈpÈÂ ¯Lk‰ BÎÈÏBiL∆ƒ«»≈¿«ƒƒ¿»≈¬≈∆

¯Lk95ÏÈt‰ ÏÚ B‡ ÛBw‰ ÏÚ BÁlL elÙ‡Â .96,‡e‰Â . »≈«¬ƒƒ¿««««ƒ»
B‡ ÏeÒt‰ ‰Ê ‰‡¯iL „Ú ,˜BÁ¯Ó „ÓBÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈»«∆ƒ¿∆∆«»
˙‡ CÈÏB‰Ï BÏ ¯Ó‡L ¯Lk‰ Ïˆ‡ eÚÈb‰L ‰Ó‰a‰«¿≈»∆ƒƒ≈∆«»≈∆»«¿ƒ∆

ÔÎÂ .„ˆ·e¯Ú‰97ÔÈÓeÁz È·e¯Úa eÙzzLpL ÌÈa¯ »≈¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿¿≈≈¿ƒ
.ÔÈÁlLÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡ „Èa Ô·e¯Ú ÁÏLÏ eˆ¯Â¿»ƒ¿…«≈»¿««≈¬≈≈¿«¿ƒ

לסמוך 92) ויכול ב' עמוד ל"א דף עירובין במסכת משנה
שליחותו". עושה שליח "חזקה כי בשבת, וללכת עליו

עבורו.93) שביתה לקנות יכולים ואינם דעת בני שאינם
עירוב.94) לשם הניחו לא שמא גוי, או כותי אם 95)כגון

לס  הבטיח הכשר שליח האדם "חזקה כי העירוב, את לו דר
שליחותו". שם.96)עושה עירובין מסכת 97)מסכת

ב'. עמוד פ"ב דף עירובין

.‚Î„Á‡98·¯ÚÂ ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ÌÈa¯ B‡ ∆»«ƒ∆»¿¿∆»≈¿»≈
eÈÏÚ99‰ˆ¯L Áe¯ ‰Ê È‡a Ô‰ÈÏÚ ·¯ÚÂ ,100È¯‰ - »≈¿≈«¬≈∆¿≈∆«∆»»¬≈

Ba ÔÈ‡ˆBÈÂ ·e¯Ú ‰Ê101.Áe¯ BÏ e„ÁÈ ‡Ï È¯‰L , ∆≈¿¿ƒ∆¬≈…ƒ¬«
¯ÓB‡‰102ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,ÌÈ¯Ó˙a ÈÏÚ ·¯Ú :B¯·ÁÏ »≈«¬≈»≈»«ƒ¿»ƒ¿≈«»»

˙B¯‚B¯‚a103¯Ó‡ ;ÌÈ¯Ó˙a ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,˙B¯‚B¯‚a ; ƒ¿»ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»ƒ»«
,C·BLa ;C·BLa BÁÈp‰Â ,Ïc‚Óa È·e¯Ú Áp‰ :BÏ««≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»

a ;Ïc‚Óa BÁÈp‰Â,‰iÏÚa ;‰iÏÚa BÁÈp‰Â ,˙È· ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»«¬ƒ»
·e¯Ú BÈ‡ - ˙È·a BÁÈp‰Â104·¯Ú" BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ¿«ƒ≈≈¬»ƒ»«»≈

,ÌÈ¯Ó˙a ÔÈa ˙B¯‚B¯‚a ÔÈa - ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,Ì˙Ò "ÈÏÚ»«¿»¿≈≈»»≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚa ÔÈa ˙È·a ÔÈa105. ≈¿«ƒ≈«¬ƒ»¬≈∆≈

ב'.98) עמוד נ' דף עירובין לו 99)מסכת פירשו ולא
יערב. צד אינם 100)לאיזה והמשלחים שרצה, צד לאיזה

עליהם. שעירב צד באותו אלא ללכת עכשיו יכולים
למפרע 101) הדבר הוברר – ברירה" "יש אומרים ואנו

ועיין  עליהם, לערב שליח לעשותו נתכוונו זה שלצד
ב'.102)ראב"ד. עמוד ס"ה דף גיטין מסכת

יבשות.103) המשלח,104)תאנים מדעת ששינה כיון
לשליח. עוד נחשב ואינו שליחותו, את שאנו 105)עקר

שהשליח  במה לו שיערב המשלח מסכים הסתם מן אומרים
יערב. במה מתחילה לו פירש שלא כיון רוצה,

.„Î˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLk106ÈÙezLÂ ¿≈∆¿»¿ƒ«≈≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,˙B‡B·Ó107:¯ÓB‡Â . ¿»¿»¿ƒ«≈≈¿ƒ¿≈

Cl‰Ï ÈÏ ¯zÓ ‰È‰È ·e¯Ú‰ ‰Êa108ÌB˜ÓÏ109‰Ê ¿∆»≈ƒ¿∆À»ƒ¿«≈¿»∆
È„È ÏÚ ·¯ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ»»∆»¿»≈«¿≈
B‡ ,ÈBÏÙÏ ¯zÓ ‰È‰È ·e¯Ú‰ ‰Êa :¯ÓB‡ ,ÌÈa«̄ƒ≈¿∆»≈ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ
ÌB˜nÓ Cl‰Ï ,BÊ ¯ÈÚ È·Ï B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó È·Ïƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»

.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰Ê∆«¿«ƒ«»¿»«

ט"ז.106) הלכה א' בפרק למעלה על 107)כמבואר ואף
ד'). הלכה שם (למעלה מדרבנן אלא אינה עירוב שמצות פי
אמרו  שהרי – וצונו" במצותיו קדשנו "אשר מברך: –
אמר  אויא רב צונו? והיכן א'): עמוד כ"ג דף שבת (מסכת
(דברים  ושמאל" ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא
זקניך  ויגדך אביך "שאל אמר נחמיה רב י"א) פסוק ז' פרק
שצוה  היינו ו"צונו" ז'). פסוק ל"ב פרק (שם לך ויאמרו
(מגיד  עירוב בלי לתחום חוץ בשבת לצאת שלא עלינו

אברהם). ומגן לכל 108)משנה מערב ואם "למחר",
השנה". שבתות "לכל יאמר השנה צריך 109)שבתות

סימן  חיים אורח ערוך בשולחן הוא וכן "ממקום" לומר:
ד'. סעיף תט"ו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כן,1) גם ובאמירה דינו, מה ברגל העירוב עניין בו נתבאר

וזמן  בו, עומד שאינו במקום שביתתו שיקבע לומר רצונו
וקביעות  חבירו, בעד כן לעשות יכול אחד ואם זה, עשיית

לסיימו. צריך כיצד המקום,

.‡ÈÓ2‰È„nÏ ıeÁ ˙aL ·¯ÚÓ ‡ˆiL3„ÓÚÂ , ƒ∆»»≈∆∆«»«¿ƒ»¿»«
Úe„È ÌB˜Óa4BÙBÒa B‡ ÌeÁz‰ CB˙a5:¯Ó‡Â , ¿»»«¿«¿¿¿»«

B¯ÈÚÏ ¯ÊÁÂ ,‰Ê ÌB˜Óa È˙˙È·L6BÏ LÈ - ÌL ÔÏÂ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿»«¿ƒ¿»»≈
Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜Ó B˙B‡Ó ¯ÁÓÏ Cl‰Ï7. ¿«≈¿»»≈»«¿«ƒ«»¿»«

‡ÏÂ .ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ ,ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ¯wÚ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ«≈≈¿ƒ¿»≈¿«¿»¿…
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.ÂËÏ·‡64- ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Óe¯˙a ·¯Ú Ì‡ ¬»ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ»≈¿≈»
‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ dÈ‡L ;·e¯Ú BÈ‡65eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈∆≈»¿À»»¿»¿≈ƒ»

˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,‰Óe¯z ÏL ˙B¯kk ÈzL ÂÈÙÏ¿»»¿≈ƒ»∆¿»««¿»¿««
Â ,‰‡ÓË:¯Ó‡Â ,Ô‰ÈzLÓ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ¿≈»¿≈≈«≈ƒƒ¿≈∆¿»«

;·e¯Ú BÈ‡ - ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯B‰ha È·e¯Ú≈ƒ«¿»¿»»∆≈≈
.‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ Ô‡k ÔÈ‡L∆≈»¿À»»¿»«¬ƒ»

א'.64) עמוד ל"ו דף עירובין אסורה 65)מסכת שהרי
ספק  כאן, לומר אפשר ואי טומאה. ספק מחמת באכילה
לעירוב  היתה שם כי י"ב, בהלכה למעלה כמו כשר, עירוב
דבר  קרה כך שאחר אלא שם, שהניחו בשעה היתר חזקת
את  מעמידים ואנו העירוב, נתקלקל אם בו מסופקים שאנו
כשרות  חזקת היתה לא כאן, אבל כשר, בחזקת העירוב

(רש"י). מעולם זה לעירוב

.ÊË¯Ó‡66·¯ÚÂ ,L„˜ ¯ÁÓÏe ÏÁ ÌBi‰ BÊ ¯kk : »«ƒ»«…¿»»…∆¿≈«
‡Ï ÔÈ„Ú ˙BLÓM‰ ÔÈaL ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - da»¬≈∆≈∆≈«¿»¬«ƒ…
Ì‡ Ï·‡ .ÌBÈ „BÚaÓ ‰˙È‰ ‰Èe‡¯e ,È‡cÂ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»««¿»»¿»ƒ¿¬»ƒ
;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÏÁ ¯ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰ :¯Ó‡»««…∆¿»»…≈¿»¿ƒ»

CLÁzL „Ú ‰Èe‡¯ dÈ‡L67LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈»¿»«∆∆¿«¿≈ƒƒ¿ƒ
„Ú ‰Óe¯z ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ,‰Óe¯z¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
ÔÈa Ïk Ï·Ë ‡È‰ È¯‰L ;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬≈ƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯ ‰cÚq‰ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆«¿À»¿»ƒ¿

א'.66) עמוד ל"ו דף עירובין עירובין 67)מסכת במסכת
ההבדל  (מה שנא מאי נחמן: לרב רבא לו "אמר שם:
(ירדה) נחתא לא קדש, ולמחר חול היום לו: אמר ביניהם)?
בין  העירוב חל ולכן (מספק, מספיקא קדושה ליה
פקעא  לא מספיקא חול, ולמחר קדש היום השמשות),
ולכן  אותו, עוזבת הקדושה אין – (מספק מיניה קדושתיה

השמשות)". בין העירוב חל לא

.ÊÈÔ˙Bp‰68ÈÙÏ ;·e¯Ú BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a B·e¯Ú «≈≈¿≈«¿»≈≈¿ƒ
aL‰È‰a ¯eÒ‡ ˙B¯·w‰ ˙È69Ìei˜a ‰ˆB¯L ÔÂÈÎÂ , ∆≈«¿»»«¬»»¿≈»∆∆¿ƒ

‰i˜ ¯Á‡ ÌL ·e¯Ú‰70Ba ‰‰ È¯‰ -71˙È·a B˙ . »≈»««¿ƒ»¬≈∆¡∆¿»¿≈
Ò¯t‰72·e¯Ú ‰Ê È¯‰ -73ÈtÓ ;Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â , «¿»¬≈∆≈«¬ƒ»»…≈ƒ¿≈

Á¯Bt‰ Ïc‚Óa ÌL ÒkÏ ÏBÎiL74ÁtiL B‡ ∆»ƒ»≈»¿ƒ¿»«≈«∆¿«≈«
CÏB‰Â75. ¿≈

ל"א 68) דף ושם ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
בגמרא. ב' כיצד?69)עמוד בהנאה, אסורים קברות "בתי

בהם  עושין ואין בהם שותין ואין בהם אוכלין אין –
י"ג). הלכה י"ד פרק אבל (הלכות ועצם 70)מלאכה"

לדבר  אלא מערבין שאין לפי הנאה אינה העירוב הנחת
(גמרא  ניתנו ליהנות לאו ומצוות ו') הלכה (למעלה מצוה
מן  יהנה שלא כדי העירוב, את שם לתת ואסור שם).

איגר). (ר"ע אינו 71)האיסור באיסור עירובו שהניח וכיון
מילתא  ש"כל מפני עביד עירוב אי תעביד, לא רחמנא דאמר

מסכת  ובועז' ב'יכין ראה ב') עמוד ד' דף (תמורה מהני" לא
לשו"ע  הגרע"א ובהגהות ג' אות א' משנה ג' פרק עירובין

א'. סעיף ת"ט סימן קבר,72)או"ח בו שנחרש "מקום
בכל  ונתפזרו העפר, בתוך המת עצמות נתדקדקו שהרי

בהלכות  (רבינו השדה" כל על טומאה חכמים וגזרו השדה,
א'). הלכה י' פרק מת חכמים 73)טומאת בו גזרו שלא

גזרו. לא הנאה איסור אבל טומאה איסור באויר,74)אלא
בטומאה. נוגע נמצאת 75)ואינו אם ובודק העפר את

כן, לעשות חכמים לו והתירו המטמאו. כשעורה עצם בתוכו
קרבן  ולענין מצוה. לדבר שהוא כיון נטמא, שהוא פי על אף
פסח, קרבן לעשות לו ומותר כלל טומאה עליו גזרו לא פסח
כרת  חיוב בו שיש במקום גזרותיהם חכמים העמידו שלא
בפרק  רבינו שכתב כמו כרת) יתחייב פסח יעשה לא (שאם
כ"ט  דף בכורות תוס' (ועיין ח' הלכה פסח קרבן מהלכות ו'

היכי). ד"ה א' עמוד

.ÁÈÌÈa¯76- ÔÈÓeÁz È·e¯Úa ÛzzL‰Ï eˆ¯L «ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ,Ô·e¯Ú Ôlk ÔÈˆa˜Ó77, ¿«¿ƒÀ»≈»¿≈¿À¿»∆»¿∆»

‰NÚ Ì‡Â .eˆ¯iL ÌB˜Óa „Á‡ ÈÏÎa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒƒ¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿¿ƒ»»
È„È ÏÚ Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ - Ôlk È„È ÏÚ ·e¯Ú „Á‡∆»≈«¿≈À»»ƒƒ«»∆«¿≈

¯Á‡78Ì„‡Ï BÏ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ;ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . «≈¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»¿ƒ»»»
BzÚ„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú79·¯ÚÏ ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡nL , ≈≈¿ƒ∆»¿«¿∆»≈∆¿»≈

Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ BÚÈ„B‰ Ì‡Â .‰Ê ‰ˆ¯L Áe¯‰ d˙B‡a¿»»«∆»»∆¿ƒƒƒ¿«
Ì‡Â .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - CLÁzMÓ ‡l‡ ‰ˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»∆»ƒ∆∆¿«¬≈∆≈¿ƒ
ÔÈ‡L ;Ba ‡ˆBÈ BÈ‡ - ‰ÎLÁL „Ú BÚÈ„B‰ ‡Ï…ƒ«∆»¿»≈≈∆≈

.CLÁzMÓ ÔÈ·¯ÚÓ¿»¿ƒƒ∆∆¿«

א'.76) עמוד פ"ב דף עירובין במסכת "הצריכו 77)משנה
הוא, תחומין עירובי שענין לפי אחד, לכל סעודות שתי מזון
אליו  הצריך מזונו שם ויניח מקום באותו שביתתו שיתן

המשניות). (פירוש פת 78)לשבת" קבל לאחר: שיאמר
אינו  עצמו ידי ועל בו. לזכות הרוצים אלה לכל בה וזכה זה
מרשותו, יצא לא בידו שהעירוב זמן שכל להם, לזכות יכול

בו. לזכות יכולים האחרים לצד 79)ואין עירוב המניח כי
אם  לשאול צריך ולכן השני, לצד אמה אלפים מפסיד אחד,

זה. בצד לזכות כדי זה בצד להפסיד הוא מסכים

.ËÈ‰ÎBf‰ Ïk80˙B¯ˆÁ È·e¯Úa81B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ - »«∆¿≈≈¬≈¿«ƒ«»
‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÓeÁz È·e¯ÚaÈ·e¯Ú B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ∆≈¿«ƒ«»≈≈

.ÔÈÓeÁz È·e¯Ú B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙B¯ˆÁ¬≈≈¿«ƒ«»≈≈¿ƒ

ב'.80) עמוד פ' דף עירובין א'81)מסכת בפרק כמבואר
כ'. הלכה

.ÎÔ˙B82˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰ÚÓ Ì„‡83BÏ ÁwiL È„k , ≈»»»»¿««««ƒ¿≈∆ƒ«
ÈÂÁÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÓeÁz È·e¯Ú da BÏ ·¯ÚÈÂ ˙t«ƒ»≈»≈≈¿ƒ¬»ƒ»«¿∆¿»ƒ

ÌBzÁÏ B‡84BÈ‡ - BÊ ‰ÚÓa ÈÏ ‰ÎÊ :BÏ ¯Ó‡Â , ¿«¿¿»«¿≈ƒ¿»»≈
‰Ê È¯‰ - BÊ ‰ÚÓa ÈÏÚ ·¯Ú :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .·e¯Ú≈¿ƒ»«»≈»«¿»»¬≈∆

ÂÈÏÚ ·¯ÚÓe ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ÏÎ‡ B‡ ˙t da Á˜BÏ85. ≈«»«…∆ƒ»√»ƒ¿»≈»»
ÈÏ ‰ÎÊe ÏÎ‡ ‰Êa ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÈÏk BÏ Ô˙ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«≈ƒ»∆…∆¿≈ƒ

ÏÚ ·¯ÚÓe ÏÎ‡ Á˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BaBa ÂÈ86. ¬≈∆≈«…∆¿»≈»»

ב'.82) עמוד פ"א דף עירובין במסכת אף 83)משנה
שנתן  כיון במשיכה, אלא במעות נקנים אינם שמטלטלין
נתכוון  שלא תולים אנו למכור, דרכו שאין הבית לבעל

עליו. לערב שליח לעשותו אלא פת, ממנו כיון 84)לקנות
אינן  ומעות מהם, לקנות שהתכוון תולים אנו למכור, שדרכן
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,ÌB˜na „·Ïa ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ˙Áp‰a ·¯ÚÏ e¯Ó‡»¿¿»≈¿«»«¿¿≈¿Àƒ¿««»
ÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿…»«»∆»¿»≈«
¯Á‡ „Èa B·e¯Ú ÁlLÈ ‡l‡ ,‡ˆÈ ‡lL ,¯ÈLÚ‰8 ∆»ƒ∆…≈≈∆»ƒ¿«≈¿««≈

.BÏ BÁÈpÈÂ¿«ƒ

ב.2) מט, עירובין מסויים.4)לעיר.3)משנה, מקום
וה"ח. ה"ה להלן מחוץ 5)ראה ולא אמה, אלפים בסוף

ה"א.6)להן. פ"ו למעלה וראה השבת, כניסת אחרי וחזר
מקום.7) באותו שביתה קנה השבת בכניסת שהרי
בכניסת 8) התחום בסוף נמצא בעצמו הוא כאילו ונחשב

שביתה. וקנה השבת

.·ÔÎÂ9Úe„È ÌB˜Óa B˙˙È·L Úa˜Ï Ôek˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿ƒ»¿»»«
¯ÈkÓ ‡e‰L ¯„b B‡ ˙Èa B‡ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,BÏˆ‡∆¿¿ƒ»«ƒ»≈∆«ƒ
B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰ÎLÁLk BÈ·e BÈa LÈÂ ,BÓB˜Ó¿¿≈≈≈¿∆»¿»«¿«ƒ«»

L È„k CÏ‰Â C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â ,˙BÁtB˙B‡Ï ÚÈbi »¿∆¡ƒ«∆∆¿»«¿≈∆«ƒ«¿
ÌB˜Ó10‡ÏÂ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙È·L Ba ‰˜ÈÂ »¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ∆…ƒƒ«¿…

¯ÊÁL B‡ ,BÏˆ‡ ÔeÏÏ B¯·Á B¯ÈÊÁ‰ ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ»«»∆»∆¡ƒ¬≈»∆¿∆»«
„Ú Cl‰Ï BÏ LÈ ¯ÁÓÏ - ·kÚ˙ B‡ ,ÔeÏÏ BÓˆÚÓ≈«¿»ƒ¿«≈¿»»≈¿«≈«
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜n‰ B˙B‡Óe ,BÏ Ôek˙pL ÌB˜Ó»∆ƒ¿«≈≈«»«¿«ƒ«»¿»
˜ÈÊÁ‰Â B˙˙È·L ÌL Úa˜Ï BaÏa ¯ÓbL ÔÂÈkL ;Áe¯«∆≈»∆»«¿ƒƒ¿…«»¿ƒ»¿∆¡ƒ

ÌL „ÓÚL ÈÓk ‰NÚ ,C¯ca11B·e¯Ú ÁÈp‰L B‡ «∆∆«¬»¿ƒ∆»«»∆ƒƒ«≈
.ÌL»

א.9) נב, עירובין השבת.10)משנה, כניסת לפני
ברגליו.11) ועירב

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12ÔÈÁÈ¯ËÓ ÔÈ‡L ,ÈÚa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ
·e¯Ú ÁÈp‰Ï B˙B‡13‡a ‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ,˜BÁ¯a B‡ , ¿«ƒ«≈¿»¿ƒ∆»»»

ÔÓ ¯‡MiL ,‡e‰Â ;CLÁz ‡nL ‡¯È ‰È‰Â C¯ca«∆∆¿»»»≈∆»∆¿«»∆ƒ»≈ƒ
Ì„˜ ‰˙È·L Ba ‰wL ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÚÈb‰Ï È„k ÌBi‰«¿≈¿«ƒ«¿»∆»»¿ƒ»…∆
B˙B‡ ÔÈ·e BÈa ‰È‰Â ,BÁk ÏÎa ı¯ Ì‡ CLÁzL∆∆¿«ƒ»¿»…¿»»≈≈
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙BÁt B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CLÁzLk ÌB˜Ó»¿∆∆¿««¿«ƒ«»»¬»ƒ…
È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡lL B‡ ,ÈÚ ‡ÏÂ ˜BÁ¯ ‰È‰»»»¿…»ƒ∆…ƒ¿«ƒ«¿≈

ÚÈbiL14ÌB˜n‰ ÔÈa ‰È‰L B‡ ,BÁk ÏÎa ı¯ elÙ‡ ∆«ƒ«¬ƒ»¿»…∆»»≈«»
Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜n‰ ÔÈ·e Ba ˙aLÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…≈«»∆≈
ÌB˜n‰ Ôek ‡lL B‡ ,‰n‡ ÌÈtÏ‡Ó ¯˙È ‰ÎLÁLk¿∆»¿»»≈≈«¿«ƒ«»∆…ƒ≈«»
˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰˙È·L Ba ‰wL∆»»¿ƒ»¬≈∆…»»¿ƒ»¿ƒ

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÌB˜Ó15ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ »¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»
.‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L∆≈¿∆»¿»

ב.12) נא, סעודות 13)עירובין שתי מזון לו שאין
לכן  חכמים, רצו לא ברגליו ולערב ללכת ולהטריחו לעירוב,
('משנה  פלוני במקום שביתתי בביתו: אומר אם מספיק

תי). סי' או"ח לאותו 14)ברורה' "שיגיע אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה בין 15)מקום" יש "אם הראב"ד: לדעת

בו  לשבות שנתכוון למקום משחשיכה עומד שהוא המקום
ואין  לתחום חוץ שיצא כמו הוא הרי אמה, מאלפיים יותר

במקומו". אמות ארבע אלא לו

.„ÈÓ16„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌBÈ „BÚaÓ „ÓÚL17ÌL ‰˜Â ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»»»
˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙Â C¯ca ‡a ‰È‰L B‡ ,‰˙È·L¿ƒ»∆»»»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿

‰Ê È¯‰ - B˙˙È·L ÌL ‰˜Â BÏˆ‡ Úe„i‰ „ÈÁi‰«»ƒ«»«∆¿¿»»»¿ƒ»¬≈∆
dlk ˙‡ Cl‰Ó18.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ , ¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«

‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL ÌB˜Ó BÊ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿«»ƒ»∆…À«¿ƒ»
‰Ú˜a B‡ Ïz B‡19B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa da ‰È‰ Ì‡ : ≈ƒ¿»ƒ»»»≈»«ƒ

n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰Ó - ˙BÁt‰ »¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙BÈ ‰˙È‰ Ì‡Â ;Áe¯ ÏÎÏ20ÔÈ‡ - ¿»«¿ƒ»¿»≈«≈»«ƒ≈

‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ó ‰ˆeÁÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ da BÏ»∆»«¿««¿»≈∆«¿«ƒ«»
Ûw‰ ‡lL ÌB˜Óa B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .Áe¯ ÏÎÏ¿»«¿≈ƒƒƒ«≈¿»∆…À«

.‰¯È„Ï¿ƒ»

ב.16) נ, דירה.17)עירובין לשם שהוקף מקום או עיר
מאד.18) גדול השטח אם "או 19)אפילו אחר: בנוסח

גומה  כעין השדה בתוך חפירה והוא התימנים). (כת"י נקע"
ה"א.20)('הערוך'). שבת מהל' בפט"ז למעלה ראה

.‰‰Bw‰21ÌiÒ ‡ÏÂ ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰˙È·L22ÌB˜Ó «∆¿ƒ»¿ƒ»¿…ƒ≈¿
‡a ‰È‰ ?„ˆÈk .ÌL ‰˙È·L ‰˜ ‡Ï - B˙˙È·L¿ƒ»…»»¿ƒ»»≈«»»»
‰„Na :B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙È·L :¯Ó‡Â ,C¯ca«∆∆¿»«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆
‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a :B‡ ,˙ÈBÏt ‰Ú˜·a :B‡ ,˙ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆∆«»
‰˙È·L ‰˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÓB˜nÓ ÌÈtÏ‡ B‡«¿«ƒƒ¿ƒ∆¬≈∆…»»¿ƒ»
ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,˜eÁ¯a¿ƒ¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»

‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L23. ∆≈¿∆»¿»

ב.21) מט, בדיוק.22)עירובין שם,23)ציין כשמואל
ממקומו. לזוז לו שאסור שאמר כרב ולא

.Â¯Ó‡24ÚÏÒ ˙Áz :B‡ ,ÈBÏt ÔÏÈ‡ ˙Áz È˙˙È·L : »«¿ƒ»ƒ««ƒ»¿ƒ««∆«
‰BÓL ÚÏÒ B˙B‡ B‡ ÔÏÈ‡ B˙B‡ ˙Áz LÈ Ì‡ ,ÈBÏt¿ƒƒ≈««ƒ»∆«¿∆

˙Bn‡25Ôek ‡Ï È¯‰L ,‰˙È·L ‰˜ ‡Ï - ¯˙È B‡ «»≈…»»¿ƒ»∆¬≈…ƒ≈
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ˙aLÏ ‡a Ì‡L ;B˙˙È·L ÌB˜Ó¿¿ƒ»∆ƒ»ƒ¿…¿«¿««
‰wL ‡e‰ ˙B¯Á‡‰ ˙Bn‡ Úa¯‡a ‡nL ,el‡≈∆»¿«¿««»¬≈∆»»

.‰˙È·L¿ƒ»

ב.24) נ, אדם,25)עירובין של מקומו הן אמות ארבע כי
איש  יצא אל תחתיו איש "שבו כט): טז, (שמות כתוב שכן
"כמה  מח.): (עירובין ואמרו השביעי". ביום ממקומו
ידיו  לפשוט כדי ואמה לגופו שלש אמות, ארבע תחתיו?
לשני  נחשב - אמות שמונה האילן תחת יש אם לכן ורגליו",
מקום  את ציין לא - תחתיו שביתתי אמר ואם מקומות,

כלל. שביתה קנה לא לכן בדיוק, השביתה

.ÊCÎÈÙÏ26Úa¯‡a B‡ ,B¯wÚa ˙aLÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ»¿«¿«
˙BÁt ÂÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .BBÙˆaL B‡ BÓB¯„aL ˙Bn‡«∆ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»»«¿»»
È¯‰L ;‰˜ - ÂÈzÁz ˙aLÏ Ôek˙Â ,˙Bn‡ ‰BÓMÓƒ¿∆«¿ƒ¿«≈ƒ¿…«¿»»»∆¬≈
BÓB˜Ó ˙ˆ˜Ó È¯‰Â ,˙BÓB˜Ó ÈL ¯eÚL ÌL ÔÈ‡≈»ƒ¿≈¿«¬≈ƒ¿»¿

ÌiÒÓ27¯ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ ,C¯ca ÌÈ‡a ÌÈL eÈ‰ . ¿À»»¿«ƒ»ƒ«∆∆∆»≈∆«ƒ
,‰˙È·L Ba Ú·B˜ ‡e‰L ÌB˜Ó B‡ ¯„b B‡ ÔÏÈ‡ƒ»»≈»∆≈«¿ƒ»
B˙˙È·L ¯ÒBÓ ¯ÈkÓ BÈ‡L ‰Ê - ¯ÈkÓ BÈ‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ≈¿ƒ»
ÌB˜na B¯·ÁÂ ‡e‰ ˙aLÏ Ôek˙Ó ¯Èkn‰Â ,¯ÈknÏ««ƒ¿««ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¬≈«»

¯ÈkÓ ‡e‰L28. ∆«ƒ

ב.26) נ, אמה 27)עירובין הרי אמות, שבע היו שאם
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הזאת  שבאמה אומרים ואנו מקומות, לשני משותפת אחת
שביתה. קא 28)קנה הוו יוסף ורב "רבה א: נא, בעירובין

לרב  רבה ליה אמר בדרך), מהלכים (היו באורחא אזלי
ליה: אמר - הדקל) (תחת דקלא תותי שביתתנו תהא יוסף:
ליה: אמר האילן). מקום את מכיר (אינני ליה ידענא לא
אומר: והמכיר עמך, שביתתי לו שאומר - עלי" סמוך

(רש"י). פלוני" במקום שביתתנו

.Á¯ÈÚ‰ ÈL‡29Ô‰Ï CÈÏB‰Ï Ô‰Ó „Á‡ eÁÏML «¿≈»ƒ∆»¿∆»≈∆¿ƒ»∆
Úe„È ÌB˜ÓÏ Ô·e¯Ú30C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â ,31B¯ÈÊÁ‰Â , ≈»¿»»«¿∆¡ƒ«∆∆¿∆¡ƒ

B˙B‡a ‰˙È·L e˜ ‡Ï Ô‰ - Ô·e¯Ú CÈÏB‰ ‡ÏÂ B¯·Á¬≈¿…ƒ≈»≈…»¿ƒ»¿
Cl‰Ï Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô·e¯Ú ÌL Áp‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌB˜Ó»∆¬≈…À«»≈»¿≈»∆¿«≈

ÌÈtÏ‡ ‡l‡ Ô˙È„nÓÌL ‰˜ ‡e‰Â ;Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ƒ¿ƒ»»∆»«¿«ƒ«»¿»«¿»»»
ÌL ˙aLÏ Ôek˙Â C¯ca ‡a ‡e‰ È¯‰L ,·e¯Ú≈∆¬≈»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…»
ÌB˜Ó B˙B‡Ï Cl‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ ,C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«∆∆¿ƒ»≈¿«≈¿»

.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ epnÓ Cl‰Ïe ,¯ÁÓÏ¿»»¿«≈ƒ∆«¿«ƒ«»¿»«

א.29) נב, עירובין וה"ה.30)משנה, ה"א למעלה ראה
בעלמא 31) בדיבור לערב חכמים התירו בדרך, שבא ובמי

(בעירובין  הראשונים מגדולי כמה ודעת ה"ג). למעלה (ראה
אבל  ממש, לדרך ביוצא אלא בדרך בא נקרא לא כי נב.)
שביתה  קנה לא העירוב את להניח במיוחד יצא אם
אבל  ברגליו, שעירב או העירוב, את שם הניח אלאֿאםֿכן

לא. - לחוד בדיבור

.Ë‰Ê32˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰Bw‰ CÈ¯vL e¯Ó‡L ∆∆»«¿∆»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,‰„Na CÏÈÂ ‡ˆiL ‡Ï - C¯ca ˜ÈÊÁiL ÌB˜Ó»∆«¬ƒ«∆∆…∆≈≈¿≈≈«»∆∆»

‰iÏÚ‰ ÔÓ „¯È elÙ‡33Ì„˜Â ,ÌB˜Ó B˙B‡Ï CÏÈÏ ¬ƒ»«ƒ»¬ƒ»≈≈¿»¿…∆
,˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á B¯ÈÊÁ‰ ¯ˆÁ‰ Á˙tÓ ‡ˆiL∆»»ƒ∆«∆»≈∆¡ƒ¬≈¬≈∆∆¡ƒ
,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰Bw‰ ÏÎÂ .‰˙È·L ‰˜Â¿»»¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»¿ƒ»
ÔÂÈk ‡l‡ ;ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙È·L :¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ∆»≈»
ÌL ‰˜ - ‡e‰L Ïk C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â BaÏa ¯ÓbL∆»«¿ƒ¿∆¡ƒ«∆∆»∆»»»
„ÓÚÂ ÂÈÏ‚¯a ‡ˆiL ÈÓ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰˙È·L¿ƒ»¿≈»ƒ«ƒ∆»»¿«¿»¿»«
;ÌeÏk ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ,‰˙È·L Ba ‰BwL ÌB˜na«»∆∆¿ƒ»∆≈»ƒ«¿

.‰˜ - BaÏa ¯ÓbL ÔÂÈk ‡l‡∆»≈»∆»«¿ƒ»»

א.32) נב, אייתו 33)עירובין אישתתא, בר יהודה "רב
בר  נתן לרב פירות) עם (סל דפירי כלכלה לו) (הביאו ליה
אזיל  הוה כי מאלפים), יותר רחוק (ממקום אושעיא
אמה, אלפים לסוף שביתה לקנות שבת לפני לחזור (כשרצה
דרגא  דנחית עד שבקיה בשבת), לביתו לחזור שיוכל כדי
(החזירו  ליה אמר אחת), ממדרגה שירד עד ללכת לו (הניח
(למחר  ואזיל קדים למחר כאן), (לין הכא בית לו): ואמר
בדרך, החזיק נקרא ללכת, שהתחיל כיון ותלך)". תשכים

שם). (עירובין, שביתה לקנות מחשבתו לו ומספיקה

.ÈÌÈ„ÈÓÏz‰34˙aL ÈÏÈÏa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ««¿ƒƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈«»
‰ÈeˆÓ ÔztL ,ÌÈza‰ ÈÏÚa Ïˆ‡ ÌÈÓ¯Îe ˙B„Na¿»¿»ƒ≈∆«¬≈«»ƒ∆ƒ»¿»
˙È·a ÌÈÏÂ ÌÈ‡·e ,ÌL ÌÈ‡a‰ ÌÈÎ¯„ È¯·BÚÏ¿¿≈¿»ƒ«»ƒ»»ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈaÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÔÈÎl‰Ó - L¯„n‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ≈
Ô˙cÚÒ e‡ˆÓ el‡L ;‰ÏÈÎ‡‰ ÌB˜nÓ ‡Ï ,L¯„n‰«ƒ¿»…ƒ¿»¬ƒ»∆ƒ»¿¿À»»

ÔzÚc ÔÈ‡Â ,‰„NÏ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰ ‡Ï ,L¯„n‰ ˙È·a¿≈«ƒ¿»…»¿ƒ«»∆¿≈«¿»
ÌL¯„Ó ˙Èa ÏÚ ‡l‡ ‰¯È„Ï ˙ÎÓBÒ35. ∆∆¿ƒ»∆»«≈ƒ¿»»

ב.34) עג, מרב 35)עירובין אבין בר חייא רב מניה "בעא
דאכלי  רבם) אצל הלומדים (תלמידים רב בי בני ששת:
אכסניא  (בית בבאגא סעודתם) לחם (האוכלים נהמא
בתוך  שהיה המדרש (בבית רב בבי (ולנים) ובייתי בבקעה)
רב  מבי - תחומא (כשמודדים) משחינן כי אמה), אלפים
משחינן  ליה: אמר להו? משחינן מבאגא או להו משחינן
דאי  שבת), תחום להם מודדים (מביתֿהמדרש רב מבי להו
רצוי  היה (יותר טפי להו ניחא רב, לבי ריפתא להו מייתו
מקומם  שהוא המדרש לבית מאכלים להם שיביאו להם

שם. עירובין, – הקבוע)"

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שני 1) המערב רצונוֿלומר עירובין, שני משפט בו נתבארו

או  אחד, ביום חלוקות, לשעות חלוקים, במקומות עירובין
מחולקין. או לזה, זה סמוכין שהימים אם חלוקים, לימים
עירב  ולא לשבת הסמוכין טובים ימים ביאור לזה ונמשך
ונשלמו  בהן [ו]תחומין [חצרות] עירובי דין מה בערביהן.

ההלכות.

.‡ÔÈ‡2„Á‡Â Á¯ÊÓa „Á‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒ¿≈≈ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆»
ÈMÓ „Á‡ ÏÚ ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa Cl‰iL È„k ,·¯ÚÓa¿«¬»¿≈∆¿«≈¿ƒ¿»««∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡L ;ÈM‰ ·e¯Ú‰ ÏÚ ÌBi‰ ¯‡L·e ,ÔÈ·e¯Ú‰»≈ƒƒ¿»««»≈«≈ƒ∆≈

‰ÚË .„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ3ÈzLÏ ·¯ÚÂ ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿∆»»»¿≈«ƒ¿≈
B‡ ,˙BÁe¯ ÈzLÏ ÔÈ·¯ÚnL ‡e‰ ‰n„Ók ,˙BÁe¯ƒ¿À∆∆¿»¿ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ ·¯Ú „Á‡ ,ÈÏÚ e·¯ÚÂ e‡ˆ :ÌÈLÏ ¯Ó‡L∆»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»«∆»≈«»»
ÈÏ‚¯k Cl‰Ó - ÌB¯„Ï ÂÈÏÚ ·¯Ú „Á‡Â ÔBÙˆÏ¿»¿∆»≈«»»¿»¿«≈¿«¿≈

Ì‰ÈL4. ¿≈∆

א.2) לח, עירובין היה 3)משנה, שסבור ב. נ, עירובין
וערבית  אחת, לרוח שחרית ללכת מנת על לערב שאפשר

ללכת 4)לאחרת. יכול ואינו שניהם, חומרות עליו נותנים
אחד  שרק למקום אבל ללכת, יכולים ששניהם למקום אלא

אסור. - ללכת יכול

.·„ˆÈk5Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ?Ì‰ÈL ÈÏ‚¯k Cl‰Ó ≈«¿«≈¿«¿≈¿≈∆∆≈»¿«≈
„Á‡‰ Ô˙ .Ba Cl‰Ï Ì‰ÈLÏ LiL ÌB˜Óa ‡l‡∆»¿»∆≈ƒ¿≈∆¿«≈»«»∆»

Á¯ÊÓ Áe¯Ï ‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a ·e¯Ú6ÈM‰ ÁÈp‰Â , ≈¿ƒ∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒƒ««≈ƒ
·¯ÚÓ Áe¯Ï ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ ˜eÁ¯a B·e¯Ú Ô‰Ó7- ≈∆≈¿ƒ¬≈≈«»¿««¬»

Ï‡ ‡l‡ ·¯ÚÓa Cl‰Ó ÂÈÏÚ e·¯ÚL ‰Ê ÔÈ‡,‰n‡ Û ≈∆∆≈¿»»¿«≈¿«¬»∆»∆∆«»
Á¯ÊÓa Cl‰È ‡ÏÂ ;Á¯ÊÓa ÂÈÏÚ ·¯ÚL ÈÓ ÈÏ‚¯k¿«¿≈ƒ∆≈«»»¿ƒ¿»¿…¿«≈¿ƒ¿»
ÂÈÏÚ ·¯ÚL ÈÓ ÈÏ‚¯k ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ‡l‡∆»∆∆«¬≈≈«»¿«¿≈ƒ∆≈«»»
ÔÈ·e¯Ú ÈL ÂÈÏÚ e·¯Ú B‡ ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯ÚÓa¿«¬»¿ƒ»ƒ≈«≈¿»»¿≈≈ƒ
˜eÁ¯a „Á‡Â Á¯ÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a „Á‡ el‡≈∆»¿ƒ«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿∆»¿ƒ

BÓB˜nÓ ÊeÊÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ·¯ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡8. «¿«ƒ«»¿«¬»¬≈∆…»ƒ¿

שם.5) מערב 6)עירובין, לצד אלף בזה הפסיד כן אם
לשם. ללכת יכול אמה 7)שאינו מאות חמש בזה והפסיד

מזרח. אלא 8)לצד במקומו, לשבות נתכוון לא שהרי
עירוב, קנה מהם איזה יודעים אנו ואין עירובו, במקום
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,ÌB˜na „·Ïa ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ˙Áp‰a ·¯ÚÏ e¯Ó‡»¿¿»≈¿«»«¿¿≈¿Àƒ¿««»
ÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿…»«»∆»¿»≈«
¯Á‡ „Èa B·e¯Ú ÁlLÈ ‡l‡ ,‡ˆÈ ‡lL ,¯ÈLÚ‰8 ∆»ƒ∆…≈≈∆»ƒ¿«≈¿««≈

.BÏ BÁÈpÈÂ¿«ƒ

ב.2) מט, עירובין מסויים.4)לעיר.3)משנה, מקום
וה"ח. ה"ה להלן מחוץ 5)ראה ולא אמה, אלפים בסוף

ה"א.6)להן. פ"ו למעלה וראה השבת, כניסת אחרי וחזר
מקום.7) באותו שביתה קנה השבת בכניסת שהרי
בכניסת 8) התחום בסוף נמצא בעצמו הוא כאילו ונחשב

שביתה. וקנה השבת

.·ÔÎÂ9Úe„È ÌB˜Óa B˙˙È·L Úa˜Ï Ôek˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿ƒ»¿»»«
¯ÈkÓ ‡e‰L ¯„b B‡ ˙Èa B‡ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,BÏˆ‡∆¿¿ƒ»«ƒ»≈∆«ƒ
B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰ÎLÁLk BÈ·e BÈa LÈÂ ,BÓB˜Ó¿¿≈≈≈¿∆»¿»«¿«ƒ«»

L È„k CÏ‰Â C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â ,˙BÁtB˙B‡Ï ÚÈbi »¿∆¡ƒ«∆∆¿»«¿≈∆«ƒ«¿
ÌB˜Ó10‡ÏÂ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙È·L Ba ‰˜ÈÂ »¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ∆…ƒƒ«¿…

¯ÊÁL B‡ ,BÏˆ‡ ÔeÏÏ B¯·Á B¯ÈÊÁ‰ ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ»«»∆»∆¡ƒ¬≈»∆¿∆»«
„Ú Cl‰Ï BÏ LÈ ¯ÁÓÏ - ·kÚ˙ B‡ ,ÔeÏÏ BÓˆÚÓ≈«¿»ƒ¿«≈¿»»≈¿«≈«
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜n‰ B˙B‡Óe ,BÏ Ôek˙pL ÌB˜Ó»∆ƒ¿«≈≈«»«¿«ƒ«»¿»
˜ÈÊÁ‰Â B˙˙È·L ÌL Úa˜Ï BaÏa ¯ÓbL ÔÂÈkL ;Áe¯«∆≈»∆»«¿ƒƒ¿…«»¿ƒ»¿∆¡ƒ

ÌL „ÓÚL ÈÓk ‰NÚ ,C¯ca11B·e¯Ú ÁÈp‰L B‡ «∆∆«¬»¿ƒ∆»«»∆ƒƒ«≈
.ÌL»

א.9) נב, עירובין השבת.10)משנה, כניסת לפני
ברגליו.11) ועירב

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12ÔÈÁÈ¯ËÓ ÔÈ‡L ,ÈÚa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ
·e¯Ú ÁÈp‰Ï B˙B‡13‡a ‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ,˜BÁ¯a B‡ , ¿«ƒ«≈¿»¿ƒ∆»»»

ÔÓ ¯‡MiL ,‡e‰Â ;CLÁz ‡nL ‡¯È ‰È‰Â C¯ca«∆∆¿»»»≈∆»∆¿«»∆ƒ»≈ƒ
Ì„˜ ‰˙È·L Ba ‰wL ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÚÈb‰Ï È„k ÌBi‰«¿≈¿«ƒ«¿»∆»»¿ƒ»…∆
B˙B‡ ÔÈ·e BÈa ‰È‰Â ,BÁk ÏÎa ı¯ Ì‡ CLÁzL∆∆¿«ƒ»¿»…¿»»≈≈
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙BÁt B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CLÁzLk ÌB˜Ó»¿∆∆¿««¿«ƒ«»»¬»ƒ…
È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡lL B‡ ,ÈÚ ‡ÏÂ ˜BÁ¯ ‰È‰»»»¿…»ƒ∆…ƒ¿«ƒ«¿≈

ÚÈbiL14ÌB˜n‰ ÔÈa ‰È‰L B‡ ,BÁk ÏÎa ı¯ elÙ‡ ∆«ƒ«¬ƒ»¿»…∆»»≈«»
Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜n‰ ÔÈ·e Ba ˙aLÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…≈«»∆≈
ÌB˜n‰ Ôek ‡lL B‡ ,‰n‡ ÌÈtÏ‡Ó ¯˙È ‰ÎLÁLk¿∆»¿»»≈≈«¿«ƒ«»∆…ƒ≈«»
˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰˙È·L Ba ‰wL∆»»¿ƒ»¬≈∆…»»¿ƒ»¿ƒ

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÌB˜Ó15ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ »¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»
.‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L∆≈¿∆»¿»

ב.12) נא, סעודות 13)עירובין שתי מזון לו שאין
לכן  חכמים, רצו לא ברגליו ולערב ללכת ולהטריחו לעירוב,
('משנה  פלוני במקום שביתתי בביתו: אומר אם מספיק

תי). סי' או"ח לאותו 14)ברורה' "שיגיע אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה בין 15)מקום" יש "אם הראב"ד: לדעת

בו  לשבות שנתכוון למקום משחשיכה עומד שהוא המקום
ואין  לתחום חוץ שיצא כמו הוא הרי אמה, מאלפיים יותר

במקומו". אמות ארבע אלא לו

.„ÈÓ16„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌBÈ „BÚaÓ „ÓÚL17ÌL ‰˜Â ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»»»
˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙Â C¯ca ‡a ‰È‰L B‡ ,‰˙È·L¿ƒ»∆»»»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿

‰Ê È¯‰ - B˙˙È·L ÌL ‰˜Â BÏˆ‡ Úe„i‰ „ÈÁi‰«»ƒ«»«∆¿¿»»»¿ƒ»¬≈∆
dlk ˙‡ Cl‰Ó18.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ , ¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«

‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL ÌB˜Ó BÊ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿«»ƒ»∆…À«¿ƒ»
‰Ú˜a B‡ Ïz B‡19B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa da ‰È‰ Ì‡ : ≈ƒ¿»ƒ»»»≈»«ƒ

n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰Ó - ˙BÁt‰ »¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙BÈ ‰˙È‰ Ì‡Â ;Áe¯ ÏÎÏ20ÔÈ‡ - ¿»«¿ƒ»¿»≈«≈»«ƒ≈

‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ó ‰ˆeÁÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ da BÏ»∆»«¿««¿»≈∆«¿«ƒ«»
Ûw‰ ‡lL ÌB˜Óa B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .Áe¯ ÏÎÏ¿»«¿≈ƒƒƒ«≈¿»∆…À«

.‰¯È„Ï¿ƒ»

ב.16) נ, דירה.17)עירובין לשם שהוקף מקום או עיר
מאד.18) גדול השטח אם "או 19)אפילו אחר: בנוסח

גומה  כעין השדה בתוך חפירה והוא התימנים). (כת"י נקע"
ה"א.20)('הערוך'). שבת מהל' בפט"ז למעלה ראה

.‰‰Bw‰21ÌiÒ ‡ÏÂ ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰˙È·L22ÌB˜Ó «∆¿ƒ»¿ƒ»¿…ƒ≈¿
‡a ‰È‰ ?„ˆÈk .ÌL ‰˙È·L ‰˜ ‡Ï - B˙˙È·L¿ƒ»…»»¿ƒ»»≈«»»»
‰„Na :B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙È·L :¯Ó‡Â ,C¯ca«∆∆¿»«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆
‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a :B‡ ,˙ÈBÏt ‰Ú˜·a :B‡ ,˙ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆∆«»
‰˙È·L ‰˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÓB˜nÓ ÌÈtÏ‡ B‡«¿«ƒƒ¿ƒ∆¬≈∆…»»¿ƒ»
ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,˜eÁ¯a¿ƒ¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»

‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L23. ∆≈¿∆»¿»

ב.21) מט, בדיוק.22)עירובין שם,23)ציין כשמואל
ממקומו. לזוז לו שאסור שאמר כרב ולא

.Â¯Ó‡24ÚÏÒ ˙Áz :B‡ ,ÈBÏt ÔÏÈ‡ ˙Áz È˙˙È·L : »«¿ƒ»ƒ««ƒ»¿ƒ««∆«
‰BÓL ÚÏÒ B˙B‡ B‡ ÔÏÈ‡ B˙B‡ ˙Áz LÈ Ì‡ ,ÈBÏt¿ƒƒ≈««ƒ»∆«¿∆

˙Bn‡25Ôek ‡Ï È¯‰L ,‰˙È·L ‰˜ ‡Ï - ¯˙È B‡ «»≈…»»¿ƒ»∆¬≈…ƒ≈
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ˙aLÏ ‡a Ì‡L ;B˙˙È·L ÌB˜Ó¿¿ƒ»∆ƒ»ƒ¿…¿«¿««
‰wL ‡e‰ ˙B¯Á‡‰ ˙Bn‡ Úa¯‡a ‡nL ,el‡≈∆»¿«¿««»¬≈∆»»

.‰˙È·L¿ƒ»

ב.24) נ, אדם,25)עירובין של מקומו הן אמות ארבע כי
איש  יצא אל תחתיו איש "שבו כט): טז, (שמות כתוב שכן
"כמה  מח.): (עירובין ואמרו השביעי". ביום ממקומו
ידיו  לפשוט כדי ואמה לגופו שלש אמות, ארבע תחתיו?
לשני  נחשב - אמות שמונה האילן תחת יש אם לכן ורגליו",
מקום  את ציין לא - תחתיו שביתתי אמר ואם מקומות,

כלל. שביתה קנה לא לכן בדיוק, השביתה

.ÊCÎÈÙÏ26Úa¯‡a B‡ ,B¯wÚa ˙aLÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ»¿«¿«
˙BÁt ÂÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .BBÙˆaL B‡ BÓB¯„aL ˙Bn‡«∆ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»»«¿»»
È¯‰L ;‰˜ - ÂÈzÁz ˙aLÏ Ôek˙Â ,˙Bn‡ ‰BÓMÓƒ¿∆«¿ƒ¿«≈ƒ¿…«¿»»»∆¬≈
BÓB˜Ó ˙ˆ˜Ó È¯‰Â ,˙BÓB˜Ó ÈL ¯eÚL ÌL ÔÈ‡≈»ƒ¿≈¿«¬≈ƒ¿»¿

ÌiÒÓ27¯ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ ,C¯ca ÌÈ‡a ÌÈL eÈ‰ . ¿À»»¿«ƒ»ƒ«∆∆∆»≈∆«ƒ
,‰˙È·L Ba Ú·B˜ ‡e‰L ÌB˜Ó B‡ ¯„b B‡ ÔÏÈ‡ƒ»»≈»∆≈«¿ƒ»
B˙˙È·L ¯ÒBÓ ¯ÈkÓ BÈ‡L ‰Ê - ¯ÈkÓ BÈ‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ≈¿ƒ»
ÌB˜na B¯·ÁÂ ‡e‰ ˙aLÏ Ôek˙Ó ¯Èkn‰Â ,¯ÈknÏ««ƒ¿««ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¬≈«»

¯ÈkÓ ‡e‰L28. ∆«ƒ

ב.26) נ, אמה 27)עירובין הרי אמות, שבע היו שאם
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של  ועירובו מערב, לצד אלפים מפסידו מזרח של ועירובו
ממקומו. יזוז לא לכן מזרח, לצד אלפים מפסידו מערב

.‚·¯ÚÓ9‰˙Óe ,˙BÁe¯ ÈzLa ÔÈ·e¯Ú ÈL Ì„‡10 ¿»≈»»¿≈≈ƒƒ¿≈«¿∆
‰ÂˆÓ ¯·c ÈÏ Ú¯‡ Ì‡ :¯ÓB‡Â11ÈzˆÁÏ B‡ ,12 ¿≈ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

È‡L ‡e‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê - BÊ Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆÂ ¯ÁÓÏ¿»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ˙ÈM‰ Áe¯aL ·e¯Ú‰Â ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿»≈∆»««≈ƒ≈¿¿ƒ
È‡L ‡e‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê - ˙ÈM‰ BÊ Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆƒ¿«¿ƒ¿««≈ƒ∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ‰BL‡¯‰ Áe¯aLÂ ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿∆»«»ƒ»≈¿¿ƒ

¯ˆ·e¯Ú ‰ÊÈ‡ ÏÚ CÓÒÏ ÈÏ LÈ - ˙BÁe¯‰ ÈzLÏ ÈzÎ ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿…«≈∆≈
¯·c ÈÏ Ú¯‡ ‡Ï Ì‡Â ;CÏ‡ ‰ˆ¯‡L ‰ÊÈ‡Ïe ,‰ˆ¯‡L∆∆¿∆¿≈∆∆∆¿∆≈≈¿ƒ…≈«ƒ»»

Ô‰Ó Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆ ‡ÏÂ13el‡‰ ÔÈ·e¯Ú‰ ÈL ÔÈ‡ - ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆≈¿≈»≈ƒ»≈
È·k ÈÈ¯‰ ‡l‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ CÓBÒ ÈÈ‡Â ,·e¯Ú≈¿≈ƒ≈«∆»≈∆∆»¬≈ƒƒ¿≈
.‰ÓBÁÏ ıeÁÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÈÏ LiL È¯ÈÚƒƒ∆≈ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ«»

(9- ואומר עירובו על אדם "מתנה ב: לו, עירובין משנה,
לברוח  צריך (ואני המזרח מן המכס) (גובי גויים באו אם
ואם  למערב. עירובי אמה) אלפים ארבעת לסוף מפניהם
- ומכאן מכאן באו אם למזרח. עירובי - המערב מן יבואו
עירי. כבני הריני מכאן, ולא מכאן לא אלך. שארצה למקום
- המזרח מן דרשתו) לשמוע רוצה (שאני חכם בא אם
מכאן  בא למערב, עירובי - המערב מן למזרח, עירובי
הריני  - מכאן ולא מכאן לא אלך, שארצה למקום - ומכאן

עירי". הדבר 10)כבני הוברר אומרים: אנו השבת וביום
שביתה  וקנה עירובו, שיחול התכוון זה לצד כי למפרע
אנו  מדרבנן) אלא אינם (=עירובין בדרבנן כי צד, באותו
ז). הלכה ולהלן לז: (עירובין ברירה" "יש אומרים

בזה.11) וכיוצא חכם פני גויים 12)קבלת מפני לברוח
בזה. וכיוצא להתנפל, "לרוח 13)הבאים אחר: בנוסח

התימנים). (כת"י משתיהן"

.„˙aLa ÌeÁzÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L ÌLk14Ck , ¿≈∆»»≈«¿¿«»»
·BË ÌBÈa ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡15ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e16ÌLÎe . »»≈¿¿«ƒƒ¿≈
¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰L·iÁ - ˙aLa ˙eL17Ck , ∆«ƒ≈¿ƒ¿¿«»«»»

·iÁ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰18. «ƒ≈¿ƒ¿¿«ƒƒ«»
˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ ·BË ÌBÈa Ï·‡19. ¬»¿À»¿ƒ≈¿ƒ¿

˙B‡B·Óa ÔÈÙzzLÓe ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿»¿ƒ≈≈¬≈ƒ¿«¿ƒƒ¿
ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe ,˙aLk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ¿«ƒƒ¿«»¿»¿ƒ≈≈¿ƒ¿
.˙aLÏ ÔÈ·¯ÚnL C¯„k ÌÈ·BË ÌÈÓÈÏe ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»ƒƒ¿∆∆∆¿»¿ƒ¿«»

ביום 14) ממקומו איש יצא "אל כט): טז, (שמות שנאמר
אלפים  אלו - "ממקומו נא.): (עירובין ואמרו השביעי",

ז,15)אמה". במגילה אמרו וכן במשנה. א לח, עירובין
בלבד". נפש אוכל אלא לשבת יוםֿטוב בין "אין במשנה: ב

זדונו 16) (שבת) שזה אלא הכיפורים ליום שבת בין "אין
(יום  וזה ביתֿדין), (מיתת אדם בידי במזיד) שבת חילל (אם
אין  ואףֿעלֿפיֿכן שם). (מגילה בכרת" זדונו הכיפורים)
יש  שבשבת לשבת, זה בדין שוים הכיפורים ויום יוםֿטוב
(פכ"ז  מיל עשר לשנים חוץ כגון התורה מן תחומין איסור
אין  בזה גם ויוםֿכיפור ביוםֿטוב ואילו הי"א) שבת מהל'
י, הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה מדרבנן אלא איסור

יד]. הלכה שם ה"ח.17)ובפ"ה פי"ב שבת בהל' כמבואר

הוצאה 18) איסור אין כי שאמר רפרם דברי נדחו שהרי
יד.). (כריתות הכיפורים הוצאה 19)ביום שהותרה מתוך

אשר  "אך טז): יב, (שמות כתוב שהרי נפש, אוכל לצורך
שלא  גם הותרה - לכם" יעשה לבדו הוא נפש, לכל יאכל

יב.). (ביצה לצורך

.‰·BË ÌBÈ20ÔÈa ,˙aLÏ CeÓÒ ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿»¿«»≈
‰ÈÙlÓ21‰È¯Á‡lÓ ÔÈa22ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL B‡ , ƒ¿»∆»≈ƒ¿«¬∆»¿≈»ƒƒ∆
˙BiÏb23BÏ LÈ -24,˙BÁe¯ ÈzLÏ ÔÈ·e¯Ú ÈL ·¯ÚÏ »À≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈

ÏÚÂ ,ÔBL‡¯‰ ÌBiÏ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ CÓBÒÂ¿≈«≈∆≈∆∆ƒ¿∆«»ƒ¿«
ÈM‰ ÌBiÏ ‰iM‰ Áe¯aL ·e¯Ú‰25·e¯Ú ·¯ÚÓ B‡ . »≈∆»««¿ƒ»««≈ƒ¿»≈≈

,ÌÈÓÈ ÈMÓ „Á‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ,˙Á‡ Áe¯Ï „Á‡∆»¿«««¿≈»»¿∆»ƒ¿≈»ƒ
,·e¯Ú ‰NÚ ‡Ï el‡Îe ,¯ÈÚ‰ È·k ‰È‰È ÈM‰ ÌBi·e««≈ƒƒ¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ…»»≈
ÌÈ¯·c ‰na .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ¿≈«¿«ƒ«»¿»««∆¿»ƒ
ÈLa Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈

‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ26,„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È¯‰ - »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»
.˙Á‡ Áe¯Ï ‡l‡ ÌÈÓÈ ÈLÏ ·¯ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈ƒ¿≈»ƒ∆»¿«∆»

א.20) לח, עירובין ששי.21)משנה, ביום 22)ביום
יום  (מלבד המועדים כל את עושים לארץ, בחוץ ראשון.
בגולה  יודעים היו שלא הספק, "מפני ימים, שני הכיפורים)
ואפילו  החודש", את ישראל ארץ בני בו שקבעו היום את
אלא  עדים פי על ישראל בארץ מקדשים שאין הזה בזמן
במנהג  שיזהרו היא חכמים "תקנת המקובל, החשבון לפי
ה"ד  פ"ה החודש קידוש הל' (רבינו שבידיהם" אבותיהם

הוא.23)וה"ה). שני 24)יכול הם ושבת שיוםֿטוב לפי
לח:) (עירובין להם נפרדות קדושות שתי נפרדים, ימים
- נקבעו ספק מפני גלויות, של ימיםֿטובים שני כן וכמו

חול. מהם פי 25)ואחד על מקדשים שהיו בזמן "אפילו
שני  ראשֿהשנה עושים היו ישראל בארץ ואפילו הראיה,

ה"ז). פ"ה החודש קידוש (הל' ימי 26)ימים" שני
ו"קדושה  ארוך) (יום אריכתא" "יומא נקראים ראשֿהשנה
ומקצתו  זה לצד מקצתו אחד ביום לערב אפשר ואי אחת",

ד. הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"א וראה אחר. לצד

.ÂÔÎÂ27˙aLÏ È·e¯Ú :¯ÓB‡Â B·e¯Ú ÏÚ Ì„‡ ‰˙Ó ¿≈«¿∆»»«≈¿≈≈ƒ¿«»
Ï·‡ ,˙¯Á‡ ˙aLÏ :B‡ ;˙¯Á‡ ˙aLÏ ‡Ï Ï·‡ ,BÊ¬»…¿«»«∆∆¿«»«∆∆¬»
ÌÈÓÈÏ ;ÌÈ·BË ÌÈÓÈÏ ‡ÏÂ ,˙B˙aLÏ ;BÊ ˙aLÏ ‡Ï…¿«»¿«»¿…¿»ƒƒ¿»ƒ

.˙B˙aLÏ ‡ÏÂ ,ÌÈ·BËƒ¿…¿«»

פ"ג.27) עירובין 'תוספתא'

.Ê¯Ó‡28·¯ÚÓ ÈÈ¯‰ :‰MÓÁÏ29ÌkÓ ‰ÊÈ‡ ÏÚ »««¬ƒ»¬≈ƒ¿»≈«≈∆ƒ∆
CÏÈ ‡Ï - È˙Èˆ¯ ‡Ï ,CÏÈ - È˙Èˆ¯ ,‰ˆ¯‡L30Û‡ , ∆∆¿∆»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈«

‰ÎLÁMÓ ‰ˆ¯L Èt ÏÚ31È¯·cÓ ‡e‰L ¯·c .CÏÈ - «ƒ∆»»ƒ∆»¿»≈≈»»∆ƒƒ¿≈
‰¯¯a Ba LÈ ÌÈ¯ÙBÒ32Ïk ÏL ˙B˙aLÏ ·¯ÚÓ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿≈»¿≈«¿»≈¿«»∆»
È˙Èˆ¯ :¯Ó‡Â ,‰M‰33,CÏ‡ ‡Ï - È˙Èˆ¯ ‡Ï ,CÏ‡ - «»»¿»«»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈

Û‡ ,CÏÈ ‰ˆ¯iL ˙aL Ïk - È¯ÈÚ È·k ‰È‰‡ ‡l‡∆»∆¿∆ƒ¿≈ƒƒ»«»∆ƒ¿∆≈≈«
.CLÁzMÓ ‰ˆ¯L Èt ÏÚ«ƒ∆»»ƒ∆∆¿«

ב.28) לז, עירוב.29)עירובין רומי:30)מניח בדפוס
בדפוסי  הוא וכן ילך" לא - רציתי לא ילך, - "רציתי

רוקח'. ו'מעשה שונצינו שאחרי 31)ויניציאה, זמן שהוא
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העירוב. שרוצה 32)קניית שכשם למפרע, הדבר הוברר
העירוב. קניית בעת גם רצה - שאני 33)עכשיו בשבת

בעירובי. רוצה

.Á·¯ÚÓ‰34˙aLÏ B‡ ˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLÏ «¿»≈ƒ¿≈»ƒƒ∆»À¿«»
·BË ÌBÈÂ35˙Á‡ Áe¯Ï „Á‡ ·e¯Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆≈∆»¿«««

ÌÈÓi‰ ÈLÏ36ÈeˆÓ BÓB˜Óa ·e¯Ú‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ , ƒ¿≈«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»≈ƒ¿»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk ÈL ÏÈÏ·e ÔBL‡¯‰ ÏÈÏa37„ˆÈk . ¿≈»ƒ¿≈≈ƒ»≈«¿»≈«

˙aL ·¯Úa B‡ ·BË ÌBÈ ·¯Úa BÎÈÏBÓ ?‰NBÚ ‡e‰∆ƒ¿∆∆¿∆∆«»
B„Èa BÏËBÂ ,ÂÈÏÚ CÈLÁÓe38ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - BÏ ‡·e «¿ƒ»»¿¿¿»»ƒ»»≈

·BË ÌBÈ39ÌL BÁÈpÓe ÌB˜Ó B˙B‡Ï BÎÈÏBÓ ¯ÁÓÏe ,¿»»ƒ¿»«ƒ»
˙aL ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - BÏÎB‡Â ,CLÁzL „Ú40B‡ , «∆∆¿«¿¿ƒ»»≈«»

ÈzL Ô‰L ÈtÓ .·BË ÌBÈ ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - B‡È·Ó¿ƒƒ»»≈ƒ¿≈∆≈¿≈
ÔBL‡¯ ÏÈlÓ :¯Ó‡pL È„k ,„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,˙BM„¿̃À¿≈»¿∆»¿≈∆…«ƒ≈ƒ

ÌÈÓÈ ÈLÏ ·e¯Ú‰ ‰˜41. »»»≈ƒ¿≈»ƒ

א.34) לח, עירובין שהעירוב 35)משנה, בפירוש שאמר
ושבת. יוםֿטוב על או הימים, שני על שהוא 36)יחול

כיוון. באותו הימים בשני ללכת קניית 37)רוצה שעת
יהיה 38)העירוב. ולא יאבד, או יגנב שמא מתיירא אם

השני. בלילה הוצאה.39)שם איסור בו שאין
משם.40) להוליכו ימיםֿטובים 41)שאסור בשני אבל 

אחת  וקדושה אריכתא" כ"יומא שהם ראשֿהשנה, של
לסמוך  יכול ראשון, בליל עירוב הניח אם - ה"ה) (למעלה
- הראשון היום של השמשות בין כי שני, ליום גם עליו
"כיומא  אמרו שלא הראב"ד ודעת הימים. לשני קונה
שהעירוב  מצריך ולכן לקולא, ולא לחומרא אלא אריכתא"

ראשֿהשנה. של שני בליל גם קיים יהיה

.ËÏÎ‡42ÔBL‡¯a ·e¯Ú‰43,ÔBL‡¯Ï ·e¯Ú‰ ‰˜ - ∆¡«»≈»ƒ»»»≈»ƒ
CÈ¯ˆ - ÔBL‡¯a ÂÈÏ‚¯a ·¯Ú .ÈMÏ ·e¯Ú BÏ ÔÈ‡Â¿≈≈«≈ƒ≈«¿«¿»»ƒ»ƒ
B˙B‡a „ÓÚÈÂ CÏiL ,‡e‰Â ;ÈMa ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ¿»≈¿«¿»«≈ƒ¿∆≈≈¿«¬…¿

BaÏa ·LÁÈÂ ,ÌB˜Ó44˙Ùa ·¯Ú .‰˙È·L ÌL ‰˜iL »¿«¿…¿ƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ»≈«¿«
‰Ê È¯‰ - ÈMa ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ :ÔBL‡¯a»ƒƒ»»¿»≈¿«¿»«≈ƒ¬≈∆
d˙B‡a ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ - ˙Ùa ·¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â ;·e¯Ú≈¿ƒ»»¿»≈¿«»ƒ¿»≈¿»

dÓˆÚ ˙t‰45.ÔBL‡¯a da ·¯ÚL «««¿»∆≈«»»ƒ

א.42) לח, ימי 43)עירובין בשני נאמרה זו םֿהלכה
או  לפניה לשבת הסמוך ביוםֿטוב או גלויות, של טובים

מיוםֿטוב 44)לאחריה. הכנה משום אסורה אמירה אבל
(מגידֿמשנה). צריך 45)לחבירו אחרת, פת יקח שאם

מכין  הוא והרי יום, מבעוד עירוב שם עליה לקרוא
לחבירו. מיוםֿטוב

.È¯Á‡Ï B‡ ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ∆»ƒ¿∆∆«»¿««
‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜nL ÔÓÊa ,˙aL46ÈÏ ‰‡¯È - «»ƒ¿«∆¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»≈»∆ƒ

Ì‰ ˙Á‡ ‰M„˜e ,„Á‡ ÌBÈk Ô‰L47. ∆≈¿∆»¿À»««≈

לשבת,46) סמוך הכיפורים יום לחול יכול זמן ובאותו
מעת  אבל שם. ו'תוספות' ברש"י ועיין מז. בפסחים כמבואר
בהלכות  כמבואר החשבון, לפי החדשים את קובעין שאנו
לשבת, סמוך הכיפורים יום יחול לא פ"ה, החודש קידוש
ולהכין  המתים, את לקבור שביניהם חול ביום שיספיקו כדי

(ראש  הכיפורים יום לערב או שבת לכבוד טריים ירקות
כ.). ביום 47)השנה אסור בשבת, שאסור שכל לפי

משנה'). ('מגיד הכיפורים

.‡È‰Ê48ÈzLa ÔÈ·e¯Ú ÈL ·¯ÚÏ BÏ LiL ,e¯Ó‡L ∆∆»«¿∆≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈
ÚÈb‰Ï BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â ,ÌÈÓi‰ ÈLÏ ˙BÁe¯ƒ¿≈«»ƒ»∆ƒ¿∆∆¿»¿«ƒ«

ÔBL‡¯‰ ÌBia ÔÈ·e¯Ú‰ ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ49Ì‡ Ï·‡ ; ¿»∆»ƒ¿≈»≈ƒ«»ƒ¬»ƒ
ÌBia ÈM‰ ÌBÈ ÏL ·e¯ÚÏ ÚÈb‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿«ƒ«»≈∆«≈ƒ«
B˙ÂˆÓ ·e¯Ú‰L .·e¯Ú ÈM‰ ·e¯Ú ÔÈ‡ - ÔBL‡¯‰»ƒ≈≈«≈ƒ≈∆»≈ƒ¿»

‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒa ‰È‰iLÌBÈ „BÚaÓ50ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÂ , ∆ƒ¿∆ƒ¿À»»¿»ƒ¿¿∆ƒ
BÊ È¯‰ ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ·e¯Ú‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«ƒ«¿∆»≈«»ƒ¬≈

.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯ dÈ‡≈»¿»ƒ¿

ב.48) לח, זה 49)עירובין רחוקים אינם המקומות ששני
יום. באותו ללכת ויכול אמה, מאלפים יותר אף 50)מזה

צריך  מכלֿמקום משתחשך, הוא העירוב שביתת שקנין
ראשון. יום בסוף לעירוב להגיע באפשרותו שתהיה

.·È‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
ÁÈp‰Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,Á¯ÊÓ Áe¯Ï B˙ÈaÓƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿ƒ¿ƒƒ«
Áe¯a ÛÏ‡ B‡ ‰‡Ó B‡ ˙Á‡ ‰n‡ ˜eÁ¯a ÈL ·e¯Ú≈≈ƒ¿ƒ«»««≈»∆∆¿«
;·e¯Ú ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡ - ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,·¯ÚÓ«¬»¿»«»»¿≈ƒ≈∆«≈ƒ≈
BÏ Èe‡¯ ÈM‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê ÔÈ‡ ÔBL‡¯‰ ÌBia È¯‰L∆¬≈«»ƒ≈∆»≈«≈ƒ»
‡Ï È¯‰L ,ÂÈÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ∆≈»¿«ƒ«≈»∆¬≈…

ÌeÏk ·¯ÚÓ Áe¯a BÏ ¯‡L51. ƒ¿«¿««¬»¿

והפסיד 51) מזרח, לצד אמה אלפים ארבעת לו יש שהרי
מערב. בצד עלֿידיֿזה

.‚È˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ«≈¿ƒ∆∆«¬≈≈
B˙ÈaÓ ‰n‡52Á¯ÊÓ Áe¯a53ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ , «»ƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿

·¯ÚÓ Áe¯Ï B˙ÈaÓ ˜BÁ¯ ÈL ·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿ƒƒ«≈≈ƒ»ƒ≈¿««¬»
È¯‰ - ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ CB˙a¿¬≈≈«»¿»«»»¿≈ƒ¬≈
.ÔBL‡¯‰ ÌBia BÏ ÚÈbiL BÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;·e¯Ú ‰Ê∆≈∆¬≈∆¿»∆«ƒ««»ƒ

חשובה 52) העיר כל בעיר, ביתו אם אבל בשדה. כשביתו
העיר  לחומת מחוץ אמה אלפים ומודדים אמות, כארבע לו

תטז). סי' או"ח ברורה' עוד 53)('משנה לו יש זה, ולפי
ביום  שמה להגיע שביכלתו למערב, אמה מאות חמש

ראשון.

.„È·BË ÌBÈ54‰NBÚ BÈ‡ - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿¿∆∆«»≈∆
È·e¯Ú ‡ÏÂ ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡Ï ,·BË ÌBÈa ·e¯Ú≈¿…≈≈¬≈¿…≈≈

ÔÈÓeÁz55·¯Ú ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÌBÈa ‡e‰ ·¯ÚÓ ‡l‡ ; ¿ƒ∆»¿»≈¿¬ƒƒ∆∆∆
˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL eÏÁ Ì‡Â .·BË ÌBÈ¿ƒ»¿≈»ƒƒ∆»À
È·e¯Ú ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ·¯ÚÓ - ˙aL ·¯ÚÂ ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿∆∆«»¿»≈ƒ¿ƒƒ≈≈
È¯‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡Â .˙B¯ˆÁ È·e¯ÚÂ ÔÈÓeÁz¿ƒ¿≈≈¬≈¿ƒ»«¿…≈«¬≈
˙aL ·¯Ú·e ÈLÈÓÁa ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ·¯ÚÓ ‰Ê∆¿»≈≈≈¬≈«¬ƒƒ¿∆∆«»

ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ‡Ï Ï·‡ ,‰˙Óe56. «¿∆¬»…≈≈¿ƒ

ב.54) טז, מחר,55)ביצה לצורך דבר כמתקן שנראה
לשבת. מיוםֿטוב להכין הוא 56)ואסור שביתה שקנין

בתנאי. אפילו ביוםֿטוב לקנות ואסור בית, כקנין
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של  ועירובו מערב, לצד אלפים מפסידו מזרח של ועירובו
ממקומו. יזוז לא לכן מזרח, לצד אלפים מפסידו מערב

.‚·¯ÚÓ9‰˙Óe ,˙BÁe¯ ÈzLa ÔÈ·e¯Ú ÈL Ì„‡10 ¿»≈»»¿≈≈ƒƒ¿≈«¿∆
‰ÂˆÓ ¯·c ÈÏ Ú¯‡ Ì‡ :¯ÓB‡Â11ÈzˆÁÏ B‡ ,12 ¿≈ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

È‡L ‡e‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê - BÊ Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆÂ ¯ÁÓÏ¿»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ˙ÈM‰ Áe¯aL ·e¯Ú‰Â ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿»≈∆»««≈ƒ≈¿¿ƒ
È‡L ‡e‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê - ˙ÈM‰ BÊ Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆƒ¿«¿ƒ¿««≈ƒ∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ‰BL‡¯‰ Áe¯aLÂ ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿∆»«»ƒ»≈¿¿ƒ

¯ˆ·e¯Ú ‰ÊÈ‡ ÏÚ CÓÒÏ ÈÏ LÈ - ˙BÁe¯‰ ÈzLÏ ÈzÎ ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿…«≈∆≈
¯·c ÈÏ Ú¯‡ ‡Ï Ì‡Â ;CÏ‡ ‰ˆ¯‡L ‰ÊÈ‡Ïe ,‰ˆ¯‡L∆∆¿∆¿≈∆∆∆¿∆≈≈¿ƒ…≈«ƒ»»

Ô‰Ó Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆ ‡ÏÂ13el‡‰ ÔÈ·e¯Ú‰ ÈL ÔÈ‡ - ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆≈¿≈»≈ƒ»≈
È·k ÈÈ¯‰ ‡l‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ CÓBÒ ÈÈ‡Â ,·e¯Ú≈¿≈ƒ≈«∆»≈∆∆»¬≈ƒƒ¿≈
.‰ÓBÁÏ ıeÁÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÈÏ LiL È¯ÈÚƒƒ∆≈ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ«»

(9- ואומר עירובו על אדם "מתנה ב: לו, עירובין משנה,
לברוח  צריך (ואני המזרח מן המכס) (גובי גויים באו אם
ואם  למערב. עירובי אמה) אלפים ארבעת לסוף מפניהם
- ומכאן מכאן באו אם למזרח. עירובי - המערב מן יבואו
עירי. כבני הריני מכאן, ולא מכאן לא אלך. שארצה למקום
- המזרח מן דרשתו) לשמוע רוצה (שאני חכם בא אם
מכאן  בא למערב, עירובי - המערב מן למזרח, עירובי
הריני  - מכאן ולא מכאן לא אלך, שארצה למקום - ומכאן

עירי". הדבר 10)כבני הוברר אומרים: אנו השבת וביום
שביתה  וקנה עירובו, שיחול התכוון זה לצד כי למפרע
אנו  מדרבנן) אלא אינם (=עירובין בדרבנן כי צד, באותו
ז). הלכה ולהלן לז: (עירובין ברירה" "יש אומרים

בזה.11) וכיוצא חכם פני גויים 12)קבלת מפני לברוח
בזה. וכיוצא להתנפל, "לרוח 13)הבאים אחר: בנוסח

התימנים). (כת"י משתיהן"

.„˙aLa ÌeÁzÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L ÌLk14Ck , ¿≈∆»»≈«¿¿«»»
·BË ÌBÈa ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡15ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e16ÌLÎe . »»≈¿¿«ƒƒ¿≈
¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰L·iÁ - ˙aLa ˙eL17Ck , ∆«ƒ≈¿ƒ¿¿«»«»»

·iÁ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰18. «ƒ≈¿ƒ¿¿«ƒƒ«»
˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ ·BË ÌBÈa Ï·‡19. ¬»¿À»¿ƒ≈¿ƒ¿

˙B‡B·Óa ÔÈÙzzLÓe ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿»¿ƒ≈≈¬≈ƒ¿«¿ƒƒ¿
ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe ,˙aLk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ¿«ƒƒ¿«»¿»¿ƒ≈≈¿ƒ¿
.˙aLÏ ÔÈ·¯ÚnL C¯„k ÌÈ·BË ÌÈÓÈÏe ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»ƒƒ¿∆∆∆¿»¿ƒ¿«»

ביום 14) ממקומו איש יצא "אל כט): טז, (שמות שנאמר
אלפים  אלו - "ממקומו נא.): (עירובין ואמרו השביעי",

ז,15)אמה". במגילה אמרו וכן במשנה. א לח, עירובין
בלבד". נפש אוכל אלא לשבת יוםֿטוב בין "אין במשנה: ב

זדונו 16) (שבת) שזה אלא הכיפורים ליום שבת בין "אין
(יום  וזה ביתֿדין), (מיתת אדם בידי במזיד) שבת חילל (אם
אין  ואףֿעלֿפיֿכן שם). (מגילה בכרת" זדונו הכיפורים)
יש  שבשבת לשבת, זה בדין שוים הכיפורים ויום יוםֿטוב
(פכ"ז  מיל עשר לשנים חוץ כגון התורה מן תחומין איסור
אין  בזה גם ויוםֿכיפור ביוםֿטוב ואילו הי"א) שבת מהל'
י, הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה מדרבנן אלא איסור

יד]. הלכה שם ה"ח.17)ובפ"ה פי"ב שבת בהל' כמבואר

הוצאה 18) איסור אין כי שאמר רפרם דברי נדחו שהרי
יד.). (כריתות הכיפורים הוצאה 19)ביום שהותרה מתוך

אשר  "אך טז): יב, (שמות כתוב שהרי נפש, אוכל לצורך
שלא  גם הותרה - לכם" יעשה לבדו הוא נפש, לכל יאכל

יב.). (ביצה לצורך

.‰·BË ÌBÈ20ÔÈa ,˙aLÏ CeÓÒ ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿»¿«»≈
‰ÈÙlÓ21‰È¯Á‡lÓ ÔÈa22ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL B‡ , ƒ¿»∆»≈ƒ¿«¬∆»¿≈»ƒƒ∆
˙BiÏb23BÏ LÈ -24,˙BÁe¯ ÈzLÏ ÔÈ·e¯Ú ÈL ·¯ÚÏ »À≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈

ÏÚÂ ,ÔBL‡¯‰ ÌBiÏ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ CÓBÒÂ¿≈«≈∆≈∆∆ƒ¿∆«»ƒ¿«
ÈM‰ ÌBiÏ ‰iM‰ Áe¯aL ·e¯Ú‰25·e¯Ú ·¯ÚÓ B‡ . »≈∆»««¿ƒ»««≈ƒ¿»≈≈

,ÌÈÓÈ ÈMÓ „Á‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ,˙Á‡ Áe¯Ï „Á‡∆»¿«««¿≈»»¿∆»ƒ¿≈»ƒ
,·e¯Ú ‰NÚ ‡Ï el‡Îe ,¯ÈÚ‰ È·k ‰È‰È ÈM‰ ÌBi·e««≈ƒƒ¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ…»»≈
ÌÈ¯·c ‰na .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ¿≈«¿«ƒ«»¿»««∆¿»ƒ
ÈLa Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈

‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ26,„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È¯‰ - »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»
.˙Á‡ Áe¯Ï ‡l‡ ÌÈÓÈ ÈLÏ ·¯ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈ƒ¿≈»ƒ∆»¿«∆»

א.20) לח, עירובין ששי.21)משנה, ביום 22)ביום
יום  (מלבד המועדים כל את עושים לארץ, בחוץ ראשון.
בגולה  יודעים היו שלא הספק, "מפני ימים, שני הכיפורים)
ואפילו  החודש", את ישראל ארץ בני בו שקבעו היום את
אלא  עדים פי על ישראל בארץ מקדשים שאין הזה בזמן
במנהג  שיזהרו היא חכמים "תקנת המקובל, החשבון לפי
ה"ד  פ"ה החודש קידוש הל' (רבינו שבידיהם" אבותיהם

הוא.23)וה"ה). שני 24)יכול הם ושבת שיוםֿטוב לפי
לח:) (עירובין להם נפרדות קדושות שתי נפרדים, ימים
- נקבעו ספק מפני גלויות, של ימיםֿטובים שני כן וכמו

חול. מהם פי 25)ואחד על מקדשים שהיו בזמן "אפילו
שני  ראשֿהשנה עושים היו ישראל בארץ ואפילו הראיה,

ה"ז). פ"ה החודש קידוש (הל' ימי 26)ימים" שני
ו"קדושה  ארוך) (יום אריכתא" "יומא נקראים ראשֿהשנה
ומקצתו  זה לצד מקצתו אחד ביום לערב אפשר ואי אחת",

ד. הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"א וראה אחר. לצד

.ÂÔÎÂ27˙aLÏ È·e¯Ú :¯ÓB‡Â B·e¯Ú ÏÚ Ì„‡ ‰˙Ó ¿≈«¿∆»»«≈¿≈≈ƒ¿«»
Ï·‡ ,˙¯Á‡ ˙aLÏ :B‡ ;˙¯Á‡ ˙aLÏ ‡Ï Ï·‡ ,BÊ¬»…¿«»«∆∆¿«»«∆∆¬»
ÌÈÓÈÏ ;ÌÈ·BË ÌÈÓÈÏ ‡ÏÂ ,˙B˙aLÏ ;BÊ ˙aLÏ ‡Ï…¿«»¿«»¿…¿»ƒƒ¿»ƒ

.˙B˙aLÏ ‡ÏÂ ,ÌÈ·BËƒ¿…¿«»

פ"ג.27) עירובין 'תוספתא'

.Ê¯Ó‡28·¯ÚÓ ÈÈ¯‰ :‰MÓÁÏ29ÌkÓ ‰ÊÈ‡ ÏÚ »««¬ƒ»¬≈ƒ¿»≈«≈∆ƒ∆
CÏÈ ‡Ï - È˙Èˆ¯ ‡Ï ,CÏÈ - È˙Èˆ¯ ,‰ˆ¯‡L30Û‡ , ∆∆¿∆»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈«

‰ÎLÁMÓ ‰ˆ¯L Èt ÏÚ31È¯·cÓ ‡e‰L ¯·c .CÏÈ - «ƒ∆»»ƒ∆»¿»≈≈»»∆ƒƒ¿≈
‰¯¯a Ba LÈ ÌÈ¯ÙBÒ32Ïk ÏL ˙B˙aLÏ ·¯ÚÓ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿≈»¿≈«¿»≈¿«»∆»
È˙Èˆ¯ :¯Ó‡Â ,‰M‰33,CÏ‡ ‡Ï - È˙Èˆ¯ ‡Ï ,CÏ‡ - «»»¿»«»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈

Û‡ ,CÏÈ ‰ˆ¯iL ˙aL Ïk - È¯ÈÚ È·k ‰È‰‡ ‡l‡∆»∆¿∆ƒ¿≈ƒƒ»«»∆ƒ¿∆≈≈«
.CLÁzMÓ ‰ˆ¯L Èt ÏÚ«ƒ∆»»ƒ∆∆¿«

ב.28) לז, עירוב.29)עירובין רומי:30)מניח בדפוס
בדפוסי  הוא וכן ילך" לא - רציתי לא ילך, - "רציתי

רוקח'. ו'מעשה שונצינו שאחרי 31)ויניציאה, זמן שהוא
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.ÂËÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÈLÈÓÁa ¯ÓB‡ ?‰˙Ó „ˆÈk≈««¿∆≈«¬ƒƒƒ«
·BË57ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ -58Â‡Ï Ì‡Â ,59‰Ê È¯‰ - ≈ƒ¿»«¿¿ƒ»¬≈∆
·e¯Ú60ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â ,·¯ÚÓe ¯ÊBÁ ¯ÁÓÏe ; ≈¿»»≈¿»≈¿≈ƒ«

,ÌeÏk ÌBi‰ È¯·„a ÔÈ‡Â LÓ‡Ó Èz·¯Ú ¯·k - ·BË¿»≈«¿ƒ≈∆∆¿≈ƒ¿»««¿
LÓ‡ Ì‡ÂÌÈ¯·c ‰na .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ‰È‰ ¿ƒ∆∆»»¬≈∆≈«∆¿»ƒ

ÈLa Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈
„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ61, »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»

.·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‡l‡ Ô‰Ï ·¯ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈»∆∆»≈∆∆

יום 57) ובכל מספק, הם גלויות של ימיםֿטובים שני שהרי
יוםֿטוב. או חול הוא אם מסופקים לערב 58)אנו שאסור

חול.59)ביוםֿטוב. יום בין 60)והיום העירוב יחול
(מגיד61ֿ)השמשות. תבשילין עירובי לענין א. ו, ביצה

משנה).

ה'תשע"ט  אלול כ"ד שלישי יום

-mipnfxtq
xFUr zziaW zFkld¦§§¦©¨

ÈzLe ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
Ba ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (· .‰Î‡ÏnÓƒ¿»»∆…«¬¿»»

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡lL („ .Ba ˙BpÚ˙‰Ï
-mipnfxtqxFUrzziaW'ld

¿ƒ¿«∆…∆¡…¿ƒ¿
¦§¦©̈ :el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שבת 1) עם בשווה והוא בכלל, המלאכה איסור בו נתבאר

דברים, משני חוץ ומדבריהם, התורה מן האיסור בכל
ואיסור  והשתייה, האכילה איסור בו ונזכר שם. כמבואר
וזמן  ותשמיש, וסיכה הסנדל ונעילת כרחיצה הדברים, שאר

ויציאתו. היום התחלת

ãycew zegiyn zecewpã

הלכות  אחרי הרמב"ם סידר העשור, שביתת הלכות את
הלא  ולכאורה ולולב. סוכה שופר, הלכות עם ולא שבת
הלכות  לפני סידרן לא ומדוע השנה, זמני לפי הוא הסדר
מתאים  היה "זמנים" הספר שם שעל־פי ובפרט סוכה,

שבשנה. הזמנים סדר לפי ההלכות כל לסדר
שאסור  דבר "כל כתב ההלכות בתחילת בזה: והביאור
כללו  וכו' הכיפורים ביום לעשותו אסור בשבת.. לעשותו
אלא  אלו בעניינים הכיפורים ליום שבת בין אין דבר של
בכרת" הכיפורים וביום בסקילה בשבת מלאכה שזדון
סמכם  ולכן השבת, לדיני שווים יוה"כ שדיני כלומר

לזה. זה הרמב"ם
לנקודת  הרמב"ם שנתן העדיפות כאן מודגשת ובכלל
כי  הזמנים, סדר פני על החזקה' ה'יד של ההלכתית המבט
יוה"כ  הלכות את להביא יש הלכות" "הלכות ספר להיותו

ההלכתי. לתוכן בהתאם שבת לדיני בסמיכות
(` oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

.‡‰NÚ ˙ÂˆÓ2L„ÁÏ ¯BNÚa ‰Î‡ÏnÓ ˙aLÏ ƒ¿«¬≈ƒ¿…ƒ¿»»∆»«…∆
ÈÚÈ·M‰3ÏÎÂ .ÌÎÏ ‡e‰ ÔB˙aL ˙aL :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ∆∆¡««««»»∆¿»

‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰»∆¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…
‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk ¯ÓB‚Â ¯BNÚ·e :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«∆»¿≈»¿»»…
?‰Ê ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe .eNÚ˙4 «¬««»«¬ƒ«¿»»¿∆

BBˆ¯a ‰NÚ Ì‡5ÔB„Êa6˙¯k ·iÁ -7‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»»ƒ¿¿»«»»≈¿ƒ»»
‰‚‚La8‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -9. ƒ¿»»«»»¿««»¿»

שבתון 2) אמר אשי "רב ב': עמוד כ"ד דף שבת במסכת
הוא". הוא 3)עשה ניסן חודש כי תשרי, חודש הוא

פסוק  י"ב פרק (שמות שנאמר כמו החדשים, למנין הראשון
לכם  הוא ראשון חדשים, ראש לכם הזה "החודש ב'):

השנה". עמוד 4)לחדשי ב' דף כריתות במסכת (משנה
לכך.5)א'). אנסוהו לעשות 6)שלא אסור שהיום יודע

מהלכות  ב' בפרק (ראה כרת עליה ושחייבין זו מלאכה
ב'). הלכה ל'):7)שגגות פסוק כ"ג פרק (ויקרא שנאמר

הזה, היום בעצם מלאכה כל תעשה אשר הנפש "וכל
כרת  הוא ואבדון עמה", מקרב ההיא הנפש את והאבדתי

כהנים). שלא 8)(תורת או אסורה, זו שמלאכה ידע שלא
הכפורים. יום שהיום הבהמה 9)ידע מן הבאה "היא

קבוע, שאינו קרבן שהוא ויורד עולה לקרבן בניגוד בלבד,
מביא  עני היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה אם אלא
פרק  שגגות בהלכות (ראה האיפה" עשירית מביא ודל עוף,

א').

.·‰Î‡ÏÓ Ïk10‰ÏÈ˜Ò ˙aLa dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL11, »¿»»∆«»ƒ«¿»¿«»¿ƒ»
ÔÈ·iÁ12ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ÏÎÂ .˙¯k ¯BNÚa dB„Ê ÏÚ «»ƒ«¿»∆»»≈¿…∆«»ƒ»»

˙aLa ˙‡hÁ Ôa¯˜13ÌBÈa ˙‡hÁ Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ , »¿««»¿«»«»ƒ»»»¿««»¿
ÏÚ Û‡ ˙aLa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ¯·c ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»»»∆»«¬¿«»««

‰Î‡ÏÓ dÈ‡L Èt14;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ , ƒ∆≈»¿»»»«¬¿«ƒƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰NÚ Ì‡Â15ÔÈknL C¯„k , ¿ƒ»»«ƒ«««¿¿∆∆∆«ƒ

˙aLa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ .˙aM‰ ÏÚ B˙B‡16, «««»¿…∆»¿«¿¿¿«»
B¯Ó‡Ï ¯eÒ‡L ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡17 »¿«¿¿¿«ƒƒ¿…∆»¿»¿

‰lÁzÎÏ B˙BNÚÏ B‡18ÌBÈa ¯eÒ‡ Ck ,˙aLa «¬¿«¿ƒ»¿«»»»¿
ÌBÈÏ ˙aL ÔÈa ÔÈ‡ :¯·c ÏL BÏÏk .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»∆»»≈≈«»¿

el‡ ÌÈÈÚa ÌÈ¯etk‰19˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÔB„fL ‡l‡ , «ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»∆¿¿»»¿«»
.˙¯Îa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ,‰ÏÈ˜Òa -ƒ¿ƒ»¿«ƒƒ¿»≈

הוצאה 10) מלאכת גם ובכללן מלאכות, ותשע שלשים
הוצאה  איסור שאין רפרם, לדעת בניגוד לרשות, מרשות
בפרק  וראה א'). עמוד י"ד דף כריתות (מסכת הכפורים ביום

ג'. הלכה עירובין מהלכות מגילה 11)ח' במסכת משנה
זדונו  שזה אלא הכפורים ליום שבת בין "אין ב' עמוד ז' דף
בכרת". זדונו וזה דין) בית ידי על (=סקילה אדם בידי

לצורך 12) שהן המלאכות הותרו הטובים הימים בשאר
הוא  נפש לכל יאכל אשר "אך אמרה: שהתורה לפי אכילה,
יום  אבל ט"ז), פסוק י"ב פרק (שמות לכם" יעשה לבדו
אוכל  מלאכת בו להתיר אין באכילה אסור שהוא הכפורים
כ"חֿ פסוקים כ"ג פרק (ויקרא בכתוב מבואר וזה  נפש,
כל  כי . . . הזה היום בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כ"ט):
מה  זה, "כי" ". . . הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש
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על  טעם הוא אלא הם, שונים איסורים שני והרי טיבו?
(העמק  לאכול שאסור משום - נפש, אוכל מלאכת איסור

חייב 13)דבר). במזיד בשבת, עשאה שאם מלאכה כל
בפרק  (ראה חטאת חייב בשוגג עשאה אם - סקילה, עליה

שבת). מהלכות כל 14)א' עשהו אם התורה, מן ואסור
כ"א  בפרק רבינו דעת וכן הרמב"ן. שכתב כמו היום,

שם. במ"מ ועיין א' הלכה שבת אין 15)מהלכות ומלקות
"תשבות". של בעשה אלא בלאו שאינן מפורש 16)בהן
ואילך. י"ב מהלכה שבת מהלכות כ"ד מפורש 17)בפרק

ואילך. א' מהלכה בשטחים 19)מדרבנן.18)שם אבל
שיתבאר  כפי הכפורים, ליום שבת בין הבדלים ישנם אחרים

להלן.

.‚ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ˜¯i‰ ˙‡ ·p˜Ï ¯zÓe20ÔÓ À»¿«≈∆«»»¿«ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰21˙‡ ¯ÈÒiL ?·epw‰ e‰Óe . «ƒ¿»¿«¿»««ƒ∆»ƒ∆
˙BLtÚÓ‰ ÌÈÏÚ‰22B˙B‡ Ôw˙ÈÂ ,¯‡M‰ ıv˜ÈÂ , ∆»ƒ«¿À»ƒ«≈«¿»ƒ«≈

ÔÈÚvÙÓ ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡Ï23ÔÈÎ¯ÙÓe ÔÈÊB‚‡a24 «¬ƒ»¿≈¿«¿ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ
LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,‰ÏÚÓÏe ‰Án‰ ÔÓ ÌÈBn¯a25. ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ¿≈»¿«∆∆

˙·È˜a ¯eÒ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ∆»ƒ¿¿«»»ƒ¿ƒ«
ÌBi‰ Ïk ÌÈBn¯ ˙ÎÈ¯Ù·e ÌÈÊB‚‡ ˙ÚÈˆÙ·e ˜¯È26. »»ƒ¿ƒ«¡ƒƒ¿ƒ«ƒƒ»«

¯ÚLa ÌÚ‰ e‚‰ ¯·Îe27·¯Ún·e28eNÚÈ ‡lL , ¿»»¬»»¿ƒ¿»««¬»∆…«¬
ÌBv‰ ÌBÈa el‡ ÏkÓ ˙Á‡29‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ««ƒ»≈¿«∆»¬≈

.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ˙aLk¿«»¿»¿»»

ב').20) עמוד קי"ד דף שבת לזה 21)(מסכת מקודם אבל
המאור). (בעל מהם ויאכל ישכח שמא אסור,

הירק".22) "הדחת מפרשים: והרשב"א והרמב"ן
הקליפה.23) שבירת ידי על הפרי מוציאים מפצחין, כלומר:
מתוכה.24) הפרי ומוציאים הקליפה שלא 25)פותחים

(מגיד  מבערב מוכן מאכל לו כשיהיה נפש, עגמת לו תהיה
ועינוי  נפש עגמת לו שתהיה להיפך: פירש ורש"י משנה).
לאכול  תאבה שנפשו אכילה איסור בשעת ביום שיתקן יותר

שאסור 26)ביום. בשבת להיות שחל הכפורים ליום "מנין
כ"ג): פסוק ט"ז פרק (שמות לומר תלמוד ירק בקניבת
קי"ד  דף שבת (מסכת שבות" שבתון – קדש" שבת "שבתון

ולמעלה. המנחה מן אפילו ואסור ב') בכל.27)עמוד היא
מרכז 28) שהיתה בבל של במערבה שהיא ישראל ארץ היא

התלמוד. בזמן עמוד 29)היהדות קט"ו דף שבת במסכת
(שהיו  מחרפי קא דהוו [רבה] שראה) (מאחר דחזא "כיון א'
(באה  איגרתא אתא להו אמר יום), מבעוד לעשות מקדימין
שרבה  הרי דאסור", יוחנן דרבי משמיה ממערבא אגרת)

אסרו. ישראל בארץ שהיה יוחנן ורבי בבבל שהיה

.„˙¯Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ30:‡È‰Â ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa LÈ ƒ¿«¬≈«∆∆≈¿«ƒƒ»ƒ
˙‡ epÚz :¯Ó‡pL ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó Ba ˙aLÏƒ¿…≈¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
ÈepÚ ‡e‰ ‰Ê È‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÎÈ˙LÙ«¿…≈∆ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ

ÌBv‰ ‰Ê ?LÙpÏ ‡e‰L31˙ÂˆÓ Ìi˜ - Ba Ìv‰ ÏÎÂ . ∆«∆∆∆«¿»«»ƒ≈ƒ¿«
,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - Ba ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ ,‰NÚ¬≈¿»»≈¿∆ƒ≈ƒ¿«¬≈

‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ32¯L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL , ¿»««…«¬∆∆∆¡«ƒ»«∆∆¬∆
LÚL ¯Á‡Ó ;‰˙¯ÎÂ ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰pÚ˙ ‡Ï…¿À∆¿∆∆««∆¿ƒ¿¿»≈««∆»«
e‡ ÔÈ¯‰ÊnL e„ÓÏ ,‰pÚ˙ ‡lL ÈÓÏ ˙¯k ·e˙k‰«»»≈¿ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆À¿»ƒ»

Ba33‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ34‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ . «¬ƒ»¿ƒ»¿»»≈«∆
Ba35‚‚BLa36‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -37. ¿≈«»»¿««»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ea zeayl `ide mixetikd meia yi zg` dyrÎzevn"
."dizye dlik`n

מושם  ובו שבנפש, היחידה בחינת עניין הוא הכיפורים יום
אכילה  והזדככותה, טהרתה הנשמה על הגדול הדגש
הנבראים  כל גופי של והמשותף הבסיסי הצורך הם ושתיה
כי  ביוה"כ ושתיה אכילה נאסרה ולכן בעולם, הגשמיים
- היום של תוכנו מודגש ידו ועל ומהותי, יסודי עניין הוא

שבנפש. יחידה
(525 cenr h"k wlg y"ewl it lr)

שתיה 30) כי אחת", עשה "מצות הגירסא ספרים בקצת
היא  שלפנינו הנוסחא אבל אחת. מצוה והן אכילה בכלל

רוקח). מעשה (עיין בו,31)הנכונה תלויה שהנפש דבר
המשניות). בפירוש (רבינו ושתיה אכילה (משנה 32)היא

א') עמוד פ"א דף ויומא א' עמוד ב' דף כריתות במסכת
קצ"ו. לאוין המצוות בספר הכתוב 33)וראה ענש לא כי

מתחילה. הזהיר כן אם מכלל 34)אלא ושתיה. מאכילה
אינם  ובעילה הסנדל נעילת סיכה רחיצה, העינויים: יתר כי
וראה  משנה). (לחם סופרים מדברי אלא התורה מן אסורים

ה'. הלכה א'.35)להלן עמוד פ"א דף ביומא משנה
שהיום 36) ידע שלא או ולשתות, לאכול שאסור ידע שלא

הכפורים. למעלה 37)יום ראה ויורד, עולה לקרבן בניגוד
א'. הלכה

.‰ÔÎÂ38‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ39ıÁ¯Ï ¯eÒ‡L ,40,Ba ¿≈»«¿ƒƒ«¿»∆»ƒ¿…
CeÒÏ B‡41Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ B‡ ,Ba42ÏÚ·Ï B‡ ,43. »ƒ¿…∆««¿»ƒ¿…

aLÏ ‰ÂˆÓe‰ÏÈÎ‡Ó ˙·BML C¯„k el‡ ÏkÓ ˙ ƒ¿»ƒ¿…ƒ»≈¿∆∆∆≈≈¬ƒ»
ÔÈÚÏ - ˙aL ;ÔB˙aL ˙aL :¯Ó‡pL ,‰i˙Le¿ƒ»∆∆¡««««»««¿ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡44˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .el‡ ÌÈÈÚÏ - ÔB˙aLÂ , ¬ƒ»¿«»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈«»ƒ»≈
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ Ôa¯˜ B‡45ıÁ¯ Ì‡ Ï·‡ ; »¿»∆»«¬ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»«

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÏÚa B‡ ÏÚ B‡ CÒ B‡46. »»«»««ƒ«««¿

ב').38) עמוד ע"ג דף יומא במסכת קבלו 39)(משנה כך
הכפורים. ביום "עינוי" של פירושו שנאמר 40)חכמים

וכשמן  בקרבו כמים "ותבא י"ח): פסוק ק"ט פרק (תהלים
"מנין 41)בעצמותיו". א'. עמוד פ"ו דף שבת במסכת

ראיה  שאין פי על אף הכפורים? ביום כשתייה שהיא לסיכה
המשניות: בפירוש שם רבינו וכותב ". . . לדבר זכר לדבר
שהוא  כמו כרת עליה חייב שיהיה כשתיה באמרו רוצה "אין
השתיה  כמו אסור שהוא הכוונה אבל השתיה, על חייב
ראשונים  ושאר תם רבינו דעת אבל מלקות". עליה ויתחייב
ד' הלכה למעלה וראה מדרבנן, אלא אינם אלו עינויים כי

משנה. כ"ה):42)בלחם פסוק ב' פרק (ירמיה שנאמר
מצמאה". וגרונך מיחף רגלך (בראשית 43)"מנעי שנאמר

("להשבית  בנותי" את תענה "אם נ'): פסוק ל"א פרק
אלו  שכל הרי ב'). עמוד ע"ז דף יומא רש"י, – עונתן"
הפעולות: מאלה ישבות ואם לעינוי, נחשבים הדברים
את  משלים הוא והבעילה הסנדל נעילת הסיכה, הרחיצה,
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.ÂËÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÈLÈÓÁa ¯ÓB‡ ?‰˙Ó „ˆÈk≈««¿∆≈«¬ƒƒƒ«
·BË57ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ -58Â‡Ï Ì‡Â ,59‰Ê È¯‰ - ≈ƒ¿»«¿¿ƒ»¬≈∆
·e¯Ú60ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â ,·¯ÚÓe ¯ÊBÁ ¯ÁÓÏe ; ≈¿»»≈¿»≈¿≈ƒ«

,ÌeÏk ÌBi‰ È¯·„a ÔÈ‡Â LÓ‡Ó Èz·¯Ú ¯·k - ·BË¿»≈«¿ƒ≈∆∆¿≈ƒ¿»««¿
LÓ‡ Ì‡ÂÌÈ¯·c ‰na .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ‰È‰ ¿ƒ∆∆»»¬≈∆≈«∆¿»ƒ

ÈLa Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈
„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ61, »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»

.·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‡l‡ Ô‰Ï ·¯ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈»∆∆»≈∆∆

יום 57) ובכל מספק, הם גלויות של ימיםֿטובים שני שהרי
יוםֿטוב. או חול הוא אם מסופקים לערב 58)אנו שאסור

חול.59)ביוםֿטוב. יום בין 60)והיום העירוב יחול
(מגיד61ֿ)השמשות. תבשילין עירובי לענין א. ו, ביצה

משנה).

ה'תשע"ט  אלול כ"ד שלישי יום

-mipnfxtq
xFUr zziaW zFkld¦§§¦©¨

ÈzLe ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
Ba ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (· .‰Î‡ÏnÓƒ¿»»∆…«¬¿»»

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡lL („ .Ba ˙BpÚ˙‰Ï
-mipnfxtqxFUrzziaW'ld

¿ƒ¿«∆…∆¡…¿ƒ¿
¦§¦©̈ :el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שבת 1) עם בשווה והוא בכלל, המלאכה איסור בו נתבאר

דברים, משני חוץ ומדבריהם, התורה מן האיסור בכל
ואיסור  והשתייה, האכילה איסור בו ונזכר שם. כמבואר
וזמן  ותשמיש, וסיכה הסנדל ונעילת כרחיצה הדברים, שאר

ויציאתו. היום התחלת

ãycew zegiyn zecewpã

הלכות  אחרי הרמב"ם סידר העשור, שביתת הלכות את
הלא  ולכאורה ולולב. סוכה שופר, הלכות עם ולא שבת
הלכות  לפני סידרן לא ומדוע השנה, זמני לפי הוא הסדר
מתאים  היה "זמנים" הספר שם שעל־פי ובפרט סוכה,

שבשנה. הזמנים סדר לפי ההלכות כל לסדר
שאסור  דבר "כל כתב ההלכות בתחילת בזה: והביאור
כללו  וכו' הכיפורים ביום לעשותו אסור בשבת.. לעשותו
אלא  אלו בעניינים הכיפורים ליום שבת בין אין דבר של
בכרת" הכיפורים וביום בסקילה בשבת מלאכה שזדון
סמכם  ולכן השבת, לדיני שווים יוה"כ שדיני כלומר

לזה. זה הרמב"ם
לנקודת  הרמב"ם שנתן העדיפות כאן מודגשת ובכלל
כי  הזמנים, סדר פני על החזקה' ה'יד של ההלכתית המבט
יוה"כ  הלכות את להביא יש הלכות" "הלכות ספר להיותו

ההלכתי. לתוכן בהתאם שבת לדיני בסמיכות
(` oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

.‡‰NÚ ˙ÂˆÓ2L„ÁÏ ¯BNÚa ‰Î‡ÏnÓ ˙aLÏ ƒ¿«¬≈ƒ¿…ƒ¿»»∆»«…∆
ÈÚÈ·M‰3ÏÎÂ .ÌÎÏ ‡e‰ ÔB˙aL ˙aL :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ∆∆¡««««»»∆¿»

‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰»∆¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…
‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk ¯ÓB‚Â ¯BNÚ·e :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«∆»¿≈»¿»»…
?‰Ê ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe .eNÚ˙4 «¬««»«¬ƒ«¿»»¿∆

BBˆ¯a ‰NÚ Ì‡5ÔB„Êa6˙¯k ·iÁ -7‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»»ƒ¿¿»«»»≈¿ƒ»»
‰‚‚La8‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -9. ƒ¿»»«»»¿««»¿»

שבתון 2) אמר אשי "רב ב': עמוד כ"ד דף שבת במסכת
הוא". הוא 3)עשה ניסן חודש כי תשרי, חודש הוא

פסוק  י"ב פרק (שמות שנאמר כמו החדשים, למנין הראשון
לכם  הוא ראשון חדשים, ראש לכם הזה "החודש ב'):

השנה". עמוד 4)לחדשי ב' דף כריתות במסכת (משנה
לכך.5)א'). אנסוהו לעשות 6)שלא אסור שהיום יודע

מהלכות  ב' בפרק (ראה כרת עליה ושחייבין זו מלאכה
ב'). הלכה ל'):7)שגגות פסוק כ"ג פרק (ויקרא שנאמר

הזה, היום בעצם מלאכה כל תעשה אשר הנפש "וכל
כרת  הוא ואבדון עמה", מקרב ההיא הנפש את והאבדתי

כהנים). שלא 8)(תורת או אסורה, זו שמלאכה ידע שלא
הכפורים. יום שהיום הבהמה 9)ידע מן הבאה "היא

קבוע, שאינו קרבן שהוא ויורד עולה לקרבן בניגוד בלבד,
מביא  עני היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה אם אלא
פרק  שגגות בהלכות (ראה האיפה" עשירית מביא ודל עוף,

א').

.·‰Î‡ÏÓ Ïk10‰ÏÈ˜Ò ˙aLa dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL11, »¿»»∆«»ƒ«¿»¿«»¿ƒ»
ÔÈ·iÁ12ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ÏÎÂ .˙¯k ¯BNÚa dB„Ê ÏÚ «»ƒ«¿»∆»»≈¿…∆«»ƒ»»

˙aLa ˙‡hÁ Ôa¯˜13ÌBÈa ˙‡hÁ Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ , »¿««»¿«»«»ƒ»»»¿««»¿
ÏÚ Û‡ ˙aLa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ¯·c ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»»»∆»«¬¿«»««

‰Î‡ÏÓ dÈ‡L Èt14;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ , ƒ∆≈»¿»»»«¬¿«ƒƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰NÚ Ì‡Â15ÔÈknL C¯„k , ¿ƒ»»«ƒ«««¿¿∆∆∆«ƒ

˙aLa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ .˙aM‰ ÏÚ B˙B‡16, «««»¿…∆»¿«¿¿¿«»
B¯Ó‡Ï ¯eÒ‡L ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡17 »¿«¿¿¿«ƒƒ¿…∆»¿»¿

‰lÁzÎÏ B˙BNÚÏ B‡18ÌBÈa ¯eÒ‡ Ck ,˙aLa «¬¿«¿ƒ»¿«»»»¿
ÌBÈÏ ˙aL ÔÈa ÔÈ‡ :¯·c ÏL BÏÏk .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»∆»»≈≈«»¿

el‡ ÌÈÈÚa ÌÈ¯etk‰19˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÔB„fL ‡l‡ , «ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»∆¿¿»»¿«»
.˙¯Îa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ,‰ÏÈ˜Òa -ƒ¿ƒ»¿«ƒƒ¿»≈

הוצאה 10) מלאכת גם ובכללן מלאכות, ותשע שלשים
הוצאה  איסור שאין רפרם, לדעת בניגוד לרשות, מרשות
בפרק  וראה א'). עמוד י"ד דף כריתות (מסכת הכפורים ביום

ג'. הלכה עירובין מהלכות מגילה 11)ח' במסכת משנה
זדונו  שזה אלא הכפורים ליום שבת בין "אין ב' עמוד ז' דף
בכרת". זדונו וזה דין) בית ידי על (=סקילה אדם בידי

לצורך 12) שהן המלאכות הותרו הטובים הימים בשאר
הוא  נפש לכל יאכל אשר "אך אמרה: שהתורה לפי אכילה,
יום  אבל ט"ז), פסוק י"ב פרק (שמות לכם" יעשה לבדו
אוכל  מלאכת בו להתיר אין באכילה אסור שהוא הכפורים
כ"חֿ פסוקים כ"ג פרק (ויקרא בכתוב מבואר וזה  נפש,
כל  כי . . . הזה היום בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כ"ט):
מה  זה, "כי" ". . . הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש
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משנה). (סדר "לענין 44)העינוי הגירסא: ספרים ובקצת
זה  בפרק רבינו ביאר כך כי הנכונה, הגירסא והיא מלאכה",
בשביתה  עשה מצות שיש ללמדנו בא זה פסוק כי א', הלכה

רוקח). (מעשה עמוד 45)ממלאכה ע"ד דף יומא מסכת
וראה 46)א'. חכמים, דברי נגד שמרד על דרבנן עונש

ד'. הלכה למעלה

.Â‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia ÔÈa Ba ‰Î‡ÏÓ ˙e·ML ÌLk47, ¿≈∆¿¿»»≈«≈««¿»
ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ÈepÚÏ ˙e·L Ck»¿¿ƒ≈«≈««¿»¿»ƒ¿ƒ

L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ48:¯Ó‡pL ,B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ≈…««…∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆∆¡«
:¯ÓBÏk ;·¯Úa L„ÁÏ ‰ÚL˙a ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ Ì˙ÈpÚÂ¿ƒƒ∆∆«¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆»∆∆¿«

ÌeˆÏ ÏÁ˙‰49‰ÚLz ·¯ÚÓ ˙BpÚ˙‰Ïe50CeÓq‰ «¿≈»¿ƒ¿«≈∆∆ƒ¿»«»
„Á‡ ÏÈlÓ ËÚÓ BÈepÚa ‰‰BL ‰‡ÈˆÈa ÔÎÂ .È¯ÈNÚÏ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»∆¿ƒ¿«ƒ≈««

¯NÚ51·¯Ú „ÚÂ ·¯ÚÓ :¯Ó‡pL ,È¯ÈNÚÏ CeÓÒ »»»«¬ƒƒ∆∆¡«≈∆∆¿«∆∆
ÌÎzaL e˙aLz52. ƒ¿¿««¿∆

וחד 47) דיממא, לאזהרה חד במלאכה, כתיבי קראי "חמשה
דליליא, לעונש וחד דיממא, לעונש חד דליליא, לאזהרה

למגמ  לאפנויי דליליא"וחד בין דיממא בין ממלאכה עינוי ר
הלילה  מקום שבכל ואף א'). עמוד פ"א דף יומא (מסכת
ללילה, מיוחד פסוק לכתוב כאן צריך - היום, אחר הולך
היום  "בעצם כ"ח): פסוק כ"ג פרק (ויקרא שכתוב מפני

א').48)הזה". עמוד ט' פרק השנה ראש (מסכת
אלא 49) הקודש על מחול להוסיף חיוב אין רבינו לדעת

מלאכה, בשביתת גם להוסיף שיש אומרים ויש הצום. לענין
טובים, ימים ושאר בשבתות גם אלא הכפורים ביום רק ולא
על  מחול מוסיפין שבות משום בו שיש מקום ש"כל

משנה. מגיד ועיין שיעור 50)הקודש" זו לתוספת אין
בין  (כי להוסיף צריך השמשות בין קודם אבל קצוב,
ספק  מכח ממילא אסור לילה ספק יום ספק שהוא השמשות
"פלג  של הגבול בתוך הרבה או מעט אם – הכפורים) יום

תר"ח). (או"ח ומעלה הכוכבים 51)המנחה" צאת אחרי
לילה. ודאי עמוד 52)שהוא ט' דף ר"ה בגמרא הוא כן

מענין  התוספת דין לומד עקיבא ר' ואילו ישמעאל. לרבי א'
לומד  הוא זה ומפסוק יום שביעית בערב לאכול שמצוה

וכי  – לחודש בתשעה נפשותיכם את "ועניתם הכפורים,
כל  לך: לומר אלא מתענין? בעשירי והלא מתענין בתשעה
התענה  כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי ושותה האוכל
עצמכם  הכינו "כלומר הרא"ש: וביאר ועשירי", תשיעי
כדי  ושתיה באכילה להתחזק המחרת לעינוי לחודש בתשעה
ברוך  המקום של חיבתו להראות מחר, להתענות שתוכלו
יום  להתענות עליו וגזר שעשועים ילד לו שיש כאדם הוא,
שיוכל  כדי התענית יום ערב ולהשקותו להאכילו וצוה אחד,
הלכה  ג' פרק נדרים בהלכות זה לדין רמז [ורבינו לסבול".
ועיין  תוספת. לענין נדרש זה פסוק שהרי עיון וצריך ט'.

כאילו]. ד"ה ב' עמוד ט' דף ר"ה תוספות

.ÊÌÈL53‰ÎLÁL „Ú ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡L54Ô‰Â , »ƒ∆¿¿«∆»¿»¿≈
ÔÈ‡ - L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ ÛÈÒB‰Ï ‰ÂˆnL ˙BÚ„BÈ ÔÈ‡≈»¿∆ƒ¿»¿ƒ≈…««…∆≈
È‡ È¯‰L .ÔB„Êa ˙BNÚÏ e‡B·È ‡lL ;Ô„Èa ÔÈÁÓÓ¿«ƒ¿»»∆…»«¬¿»∆¬≈ƒ
¯È‰Ê‰Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙È·a ¯ËBL ‰È‰iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆≈¿≈»∆»¿∆»¿«¿ƒ

L ,Ô‰Ï Áp‰Â ,ÂÈLÔÈ„ÈÊÓ e‰È Ï‡Â ,ÔÈ‚‚BL e‰i55. »»¿««»∆∆¿¿ƒ¿«¿¿ƒƒ
‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ56. ¿≈»«∆»∆

א'.53) עמוד ל' דף ביצה שקדש 54)מסכת לפני כלומר:
להוכיחו 55)היום. מחוייב מזיד, הוא החוטא אם אבל

פרק  (ויקרא בתורה כתוב שכן לו, ישמע שלא יודע אם אף
אברהם  (מגן עמיתך" את תוכיח "הוכח י"ז): פסוק י"ט
עליו, חולקים רוקח ומעשה ורדים בגנת אבל סמ"ג), בשם
חיוב  אין לעולם – לו ישמע לא שהחוטא שברור במקום כי

בו 56)תוכחה. ונהגו בתורה, מפורש שאינו דבר בכל
שיהו  מוטב כי כן, הדין אדם, בני לכל מסור והדבר היתר,

משנה). (מגיד מזידין יהו ואל שוגגין

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הראויים 1) והדברים והשתייה, האכילה שיעורי בו נתבארו

וכן  זה. איסור נדחה מי אצל ביאור בו ונזכר ראויים. ושאינן
מתענה. שאינו ומי מדבריהם המתענה הוא מי בו נאמר

.‡ÏÎB‡‰2ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÏÎ‡Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa3ÏÎ‡Ï »≈¿«ƒƒ«¬»ƒ»¿ƒ∆¡…
˙·˙BÎk Ì„‡Ï4‰qb‰5‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ‡È‰L ,6 ¿»»¿∆∆««»∆ƒ»ƒ¿≈»

ËÚÓk7ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«¬≈∆«»¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ
‰Ê ¯eÚLÏ8˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈«∆«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓk Ì„‡9ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,‰˙BL ÏL »»ƒ¿…À¿»∆∆»∆»¿∆»¿ƒ
ÂÈÓ‚Ï10·iÁ -11Ì˜lÒiL È„k ?ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰nÎÂ . À¿»«»¿«»¿…À¿»¿≈∆¿«¿≈

„Á‡ „ˆÏ12Ì„‡a ‰Ê ¯eÚLÂ .ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰‡¯ÈÂ ¿«∆»¿≈»∆¿…À¿»¿ƒ∆¿»»
ÈBÈa13˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt -14ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ

¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰Â .‰Ê ¯eÚLÏ¿ƒ∆¿»¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
„Á‡15. ∆»

ב.2) עג, יומא כזֿכט)3)משנה, כג, (ויקרא  שנאמר:
תעונה" לא אשר הנפש כל כי - נפשותיכם את "ועניתם
יומא  (ראה העינוי את ומבטלים הנפש את המשיבים דברים
שאינם  ה) הלכה (להלן ראויים שאינם לאוכלין פרט פא:)

הנפש. את להתייבש.4)משיבים בהחלו התמר פרי
ב:6)הגדולה.5) עט, ביומא הגמרא מסקנת היא כן

(כלים  בינונית" אלא קטנה ולא גדולה לא שאמרו, "וכביצה
ו). "במעט".7)יז, הגירסא ספרים, משנה,8)בקצת

שם. הפה.9)יומא שוה 10)כמלוא השיעור אין שכאן
כל  של לוגמיו מלוא לפי אלא באכילה, כמו אדם, לכל
שפיו  ולמי גדול, שיעורו - גדול שפיו למי ושותה, שותה

קטן. שיעורו - זה 11)קטן בשיעור כי חכמים שקיבלו
העינוי. ממנו וסר אדם, של דעתו שאין 12)מתיישבת

מלאים  פיו צידי שני שיהיו ממש, לוגמיו מלוא הכוונה
למלוא  נחשב זה ובולט, מלא אחד צד אם אלא משקה,

פ.). (יומא השיעור 13)לוגמיו (=במדה) גדול באדם אבל
מרביעית" יותר מחזיק אבטיח בן של "לוגמו שהרי יותר,

ה"ב). פ"ח יומא יום 14)('ירושלמי' שדין נמצא
דברים  משאר שונה עינוי, מצות בו שיש הכיפורים

בכזי  הם אכילה שיעורי רוב כי באכילה, ורוב שאסורים ת,
שיעור  כיפור, ביום ואילו ברביעית. הם שתיה שיעורי
- השתיה ושיעור הגסה, בככותבת - העינוי לבטל אכילה

לגומיו. ושתה 15)במלוא מככותבת, פחות אכל שאם
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שאין  חכמים קיבלו כי מצטרפים, אינם לוגמיו ממלוא פחות
עינוי. מצוות בטל ולא בזה, מתיישבת אדם של דעתו

.·ÌÈ¯·c ÏÎ‡L B‡ ÌÈ¯zn‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ „Á‡∆»»≈√»ƒ«À»ƒ∆»«¿»ƒ
ÔÈ¯eÒ‡‰16Ïebt ÔB‚k ,17¯˙BÂ18Ï·ËÂ19˙BÏ·e »¬ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿≈

ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ - Ì„ B‡ ·ÏÁÂ ˙BÙ¯Ëe¿≈¿≈∆»ƒ¿»«√»ƒ»¿ƒ
ÌBÈa ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,Ì„‡Ï¿»»¬≈∆«»»≈ƒ≈¿

ÌÈ¯etk‰20. «ƒƒ

ב.16) עד, ידי 17)יומא על ונפסלו שנתפלגו קדשים 
שקבעה  הזמן לאחר לאכלם ההקרבה בשעת הכהן מחשבת

יח). ז, (ויקרא אחר 18)התורה שלהם בשר שנותר קדשים
ולילה  ימים שני או ולילה יום התורה, להם שקבעה זמנם

ל). כב, (ויקרא ממנה 19)אחד הופרשה שלא תבואה
ומעשרות. משום 20)תרומות כרת חייב שממילא ואף

שאכל  יתכן - ודם) חלב נותר, (פיגול, ההוא האיסור אוכל
האכילה  את והשלים כזית, משיעור פחות אלו מאיסורים
אלא  ההם האיסורים משום חייב שאינו באופן היתר, בדבר

(מהרש"ל). הכיפורים יום איסור מחמת

.‚·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰˙L B‡ ÏÎ‡»«»»»ƒƒ∆≈«»
˙¯k21‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;22ÈˆÁa »≈««ƒ∆»ƒ«»«¬ƒ

B‡ ÏÎB‡‰Â .¯eÚLk ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ,¯eÚLƒ≈«»ƒ»≈∆»«¿ƒ¿»≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯eÚL ÈˆÁ ‰˙BM‰23. «∆¬ƒƒ«ƒ«««¿

א.21) עד, "כל 22)יומא כג): ז, (ויקרא שנאמר משום
כל  משמעו זה "כל" תאכלו", לא ועז וכשב שור חלב
עח, (תהילים שנאמר כעין מכשיעור, פחות ואפילו שהוא,
והסבירו  שהוא, כל שפירושו חמתו" כל יעיר "ולא לח):
ראוי  שהוא משום "חציֿהשיעור" איסור את עד.) (ביומא
פרס  אכילת כדי בתוך יאכל שאם איסור, לשיעור להצטרף
שניהם  יצטרפו - שיעור חצי עוד ד) הלכה להלן (ראה
סב), סי' יו"ד מגדים' 'פרי (ראה כרת ויתחייב שלם לשיעור
התורה  מן לאסור שבתורה איסורים לכל נלמד חלב ומדין

ה"ז. ומצה חמץ מהל' בפ"א וראה שיעור'. עונש 23)'חצי
מרדו. על חכמים עליו שהטילו

.„ÏÎ‡24ËÚÓ25ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ26˙lÁzÓ LÈ Ì‡ : »«¿«¿»«¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
˙ÏÈÎ‡ È„k ‰B¯Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈¬ƒ«

ÌÈˆÈa LÏL27¯eÚMÎÏ ˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -28Ì‡Â ; »≈ƒ¬≈≈ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ
¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰˙L .¯eÚMÎÏ ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï»≈ƒ¿»¿¿«ƒ»»¿«¿»«
ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰i˙L ˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :‰˙LÂ¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«

˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ‰B¯Á‡ ‰i˙L29ÔÈÙ¯ËˆÓ - ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ
¯eÚLÏ.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ

א.24) פ, מכשיעור.25)יומא יש 26)פחות הכל ובין
"אכילת 27)כשיעור. והפוסקים התלמוד בלשון ונקרא

חצי  הוא זה ושיעור דבר, איזה של חציו פירושו פרס פרס",
כי  אומרים ויש מ"ב). פ"ח (עירובין ביצים שש של ככר
הוא  הזמן ושיעור (מגידֿמשנה). ביצים ארבע שיעורו
ויש  טז). סי' ו חלק סופר' 'חתם (שו"ת רגעים תשעה
ארבעה  או שלשה רגעים, ששה רגעים, שמונה אומרים
פרס). אכילת ערך תלמודית (אנציקולופדיא רגעים

שיעור.28) חצי כאוכל תרומות 29)ודינו בהלכות גם
שאמרו: ממה שם הראב"ד והשיגו כן, רבינו כתב ה"ג) (פ"י
הגוף) את (לטמא הגויה את לפסול מצטרפין המשקין  "כל
נאמר  שזה סובר, ורבינו יג.). (כריתות פרס" אכילת בכדי
צריך  הצירוף שיעור אז ברביעית, ששיעורה בשתיה רק
פרס. אכילת בכדי שהוא מרביעית, גדול בשיעור להיות
מרביעית, בפחות הוא שתיה ששיעור הכיפורים, ביום אבל
דעת  נראה וכן מנוח'). ('רבינו רביעית שתיית בכדי מצטרף

רבינו. על כאן השיג שלא הראב"ד

.‰Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡30ÔB‚k , »«√»ƒ∆≈¿ƒ¿«¬«»»¿
ÌÈÙ¯N B‡ ÌÈ¯n‰ ÌÈ·NÚ31‰˙ML B‡ ,ÔÈLe‡a‰ ¬»ƒ«»ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆»»

¯Èˆ ÔB‚k ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓ32ÒÈ¯eÓ B‡33 «¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÈÁ ıÓÁÂ34‰Ê È¯‰ - ‰a¯‰ Ô‰Ó ‰˙LÂ ÏÎ‡ elÙ‡ , ¿…∆«¬ƒ»«¿»»≈∆«¿≈¬≈∆

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt35. »ƒ«»≈¬»«ƒ«««¿

א.30) פא, יומא האילנות.31)משנה, מן הנוטפים מיצים
מלוחים.32) מדגים היוצאים מדגים 33)מים היוצא שומן

את 34)מלוחים. משיב שחומץ ב פא, ביומא רבי דעת
כרבי, הלכה אין מבירי: מנשה בר גידל רב "דרש הנפש.
בחומץ) מים (עירבו מזגו (כולם) עלמא כולי (יצאו) נפקו
דאמרי  אימר אמר: (והקפיד), ואיקפד גידל רב שמע ושתו,
פורתא  אנא דאמרי אימר אמרי? מי לכתחילה - דיעבד אנא
- חי אנא דאמרי אימר אמרי? מי (הרבה) טובא - (מעט)

אמרי?". מי הביא 35)מזוג תרי"ב סי' באו"ח ה'טור'
ראויים  שאינם אוכלין אכל שאם העזרי': 'אבי בשם
וכדומה  בעפר שם והמדובר ליכא, איסורא אפילו לאכילה,

כלל. אוכל שם עליהם שאין

.Â·iÁ - ÌÈÓa ‚eÊÓ ıÓÁ ‰˙L36ÒÒBk‰ .37ÔÈÏtÏt »»…∆»¿«ƒ«»«≈ƒ¿¿ƒ
ÏÈ·bÊ Ï·‡ ;¯eËt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L·È ÏÈ·bÊÂ38 ¿«¿¿ƒ»≈¿«≈»∆»¬»«¿¿ƒ

·iÁ - ·Ë¯39È·ÏeÏ ;¯eËt - ÌÈÙ‚ ÈÏÚ ÏÎ‡ . »…«»»«¬≈¿»ƒ»¿≈
ÌÈÙ‚40Ïk ?ÌÈÙ‚ È·ÏeÏ Ô‰ eÏÈ‡Â .·iÁ - ¿»ƒ«»¿≈≈¿≈¿»ƒ…

e·Ï·lL41Ï‡¯NÈ ı¯‡a42ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈≈…«»»¿«
ÌÈ¯etk‰43ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;44.¯eËÙe «ƒƒ»≈«∆¬≈≈¿≈ƒ»

.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

שם.36) כדרכו,37)יומא, שלא אוכל שאדם דבר "כל
לו:). ברכות (רש"י כסיסה" מגיד39ֿ)קנמון.38)נקרא

וכן  פלפלין. על גם ומוסב חייב", רטובין "אבל גורס: משנה
ה"ז  ברכות מהל' בפ"ח רבינו כתב וכן שם. בגמרא הוא
פרי  "בורא עליהם ומברך אוכל, הם רטובין שפלפלין

משנה'. 'מגיד ועיין גפנים.40)האדמה". של רכים ענפים
בשאר 42)שהניצו.41) גם הדין כן כי דוקא, לאו

כך. להיות רגילים ישראל שבארץ אלא הארצות,
לאכילה.43) וראויים הם, ורכים לחים שכבר 44)עדיין

קשים. נעשו

.ÊÏÎ‡45¯Èˆ ;¯NaÏ ÁÏn‰ Û¯ËˆÓ - ÁÏÓa ÈÏˆ46 »«»ƒ¿∆«ƒ¿»≈«∆««»»ƒ
Û¯ËˆÓ - ˜¯È Èab ÏÚL47ÏÎ‡‰ È¯ÈLÎnL ÈtÓ ; ∆««≈»»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈»…∆

Ú·N ‰È‰ .ÌÈ·eLÁ Ô‰ ÏÎ‡k - ÏÎ‡‰ ÌÚ ÌÈ·¯ÚÓ‰«¿…»ƒƒ»…∆¿…∆≈¬ƒ»»»≈«
ÏÎ‡L ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Ó48¯˙È ÏÎ‡Â ,BBÊÓa ıwL „Ú ≈¬ƒ»«»∆»««∆»ƒ¿¿»«»≈
¯eËt - BÚ·N ÏÚ49ÌÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L ÈÓk , «»¿»¿ƒ∆»«√»ƒ∆≈»
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משנה). (סדר "לענין 44)העינוי הגירסא: ספרים ובקצת
זה  בפרק רבינו ביאר כך כי הנכונה, הגירסא והיא מלאכה",
בשביתה  עשה מצות שיש ללמדנו בא זה פסוק כי א', הלכה

רוקח). (מעשה עמוד 45)ממלאכה ע"ד דף יומא מסכת
וראה 46)א'. חכמים, דברי נגד שמרד על דרבנן עונש

ד'. הלכה למעלה

.Â‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia ÔÈa Ba ‰Î‡ÏÓ ˙e·ML ÌLk47, ¿≈∆¿¿»»≈«≈««¿»
ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ÈepÚÏ ˙e·L Ck»¿¿ƒ≈«≈««¿»¿»ƒ¿ƒ

L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ48:¯Ó‡pL ,B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ≈…««…∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆∆¡«
:¯ÓBÏk ;·¯Úa L„ÁÏ ‰ÚL˙a ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ Ì˙ÈpÚÂ¿ƒƒ∆∆«¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆»∆∆¿«

ÌeˆÏ ÏÁ˙‰49‰ÚLz ·¯ÚÓ ˙BpÚ˙‰Ïe50CeÓq‰ «¿≈»¿ƒ¿«≈∆∆ƒ¿»«»
„Á‡ ÏÈlÓ ËÚÓ BÈepÚa ‰‰BL ‰‡ÈˆÈa ÔÎÂ .È¯ÈNÚÏ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»∆¿ƒ¿«ƒ≈««

¯NÚ51·¯Ú „ÚÂ ·¯ÚÓ :¯Ó‡pL ,È¯ÈNÚÏ CeÓÒ »»»«¬ƒƒ∆∆¡«≈∆∆¿«∆∆
ÌÎzaL e˙aLz52. ƒ¿¿««¿∆

וחד 47) דיממא, לאזהרה חד במלאכה, כתיבי קראי "חמשה
דליליא, לעונש וחד דיממא, לעונש חד דליליא, לאזהרה

למגמ  לאפנויי דליליא"וחד בין דיממא בין ממלאכה עינוי ר
הלילה  מקום שבכל ואף א'). עמוד פ"א דף יומא (מסכת
ללילה, מיוחד פסוק לכתוב כאן צריך - היום, אחר הולך
היום  "בעצם כ"ח): פסוק כ"ג פרק (ויקרא שכתוב מפני

א').48)הזה". עמוד ט' פרק השנה ראש (מסכת
אלא 49) הקודש על מחול להוסיף חיוב אין רבינו לדעת

מלאכה, בשביתת גם להוסיף שיש אומרים ויש הצום. לענין
טובים, ימים ושאר בשבתות גם אלא הכפורים ביום רק ולא
על  מחול מוסיפין שבות משום בו שיש מקום ש"כל

משנה. מגיד ועיין שיעור 50)הקודש" זו לתוספת אין
בין  (כי להוסיף צריך השמשות בין קודם אבל קצוב,
ספק  מכח ממילא אסור לילה ספק יום ספק שהוא השמשות
"פלג  של הגבול בתוך הרבה או מעט אם – הכפורים) יום

תר"ח). (או"ח ומעלה הכוכבים 51)המנחה" צאת אחרי
לילה. ודאי עמוד 52)שהוא ט' דף ר"ה בגמרא הוא כן

מענין  התוספת דין לומד עקיבא ר' ואילו ישמעאל. לרבי א'
לומד  הוא זה ומפסוק יום שביעית בערב לאכול שמצוה

וכי  – לחודש בתשעה נפשותיכם את "ועניתם הכפורים,
כל  לך: לומר אלא מתענין? בעשירי והלא מתענין בתשעה
התענה  כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי ושותה האוכל
עצמכם  הכינו "כלומר הרא"ש: וביאר ועשירי", תשיעי
כדי  ושתיה באכילה להתחזק המחרת לעינוי לחודש בתשעה
ברוך  המקום של חיבתו להראות מחר, להתענות שתוכלו
יום  להתענות עליו וגזר שעשועים ילד לו שיש כאדם הוא,
שיוכל  כדי התענית יום ערב ולהשקותו להאכילו וצוה אחד,
הלכה  ג' פרק נדרים בהלכות זה לדין רמז [ורבינו לסבול".
ועיין  תוספת. לענין נדרש זה פסוק שהרי עיון וצריך ט'.

כאילו]. ד"ה ב' עמוד ט' דף ר"ה תוספות

.ÊÌÈL53‰ÎLÁL „Ú ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡L54Ô‰Â , »ƒ∆¿¿«∆»¿»¿≈
ÔÈ‡ - L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ ÛÈÒB‰Ï ‰ÂˆnL ˙BÚ„BÈ ÔÈ‡≈»¿∆ƒ¿»¿ƒ≈…««…∆≈
È‡ È¯‰L .ÔB„Êa ˙BNÚÏ e‡B·È ‡lL ;Ô„Èa ÔÈÁÓÓ¿«ƒ¿»»∆…»«¬¿»∆¬≈ƒ
¯È‰Ê‰Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙È·a ¯ËBL ‰È‰iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆≈¿≈»∆»¿∆»¿«¿ƒ

L ,Ô‰Ï Áp‰Â ,ÂÈLÔÈ„ÈÊÓ e‰È Ï‡Â ,ÔÈ‚‚BL e‰i55. »»¿««»∆∆¿¿ƒ¿«¿¿ƒƒ
‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ56. ¿≈»«∆»∆

א'.53) עמוד ל' דף ביצה שקדש 54)מסכת לפני כלומר:
להוכיחו 55)היום. מחוייב מזיד, הוא החוטא אם אבל

פרק  (ויקרא בתורה כתוב שכן לו, ישמע שלא יודע אם אף
אברהם  (מגן עמיתך" את תוכיח "הוכח י"ז): פסוק י"ט
עליו, חולקים רוקח ומעשה ורדים בגנת אבל סמ"ג), בשם
חיוב  אין לעולם – לו ישמע לא שהחוטא שברור במקום כי

בו 56)תוכחה. ונהגו בתורה, מפורש שאינו דבר בכל
שיהו  מוטב כי כן, הדין אדם, בני לכל מסור והדבר היתר,

משנה). (מגיד מזידין יהו ואל שוגגין

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הראויים 1) והדברים והשתייה, האכילה שיעורי בו נתבארו

וכן  זה. איסור נדחה מי אצל ביאור בו ונזכר ראויים. ושאינן
מתענה. שאינו ומי מדבריהם המתענה הוא מי בו נאמר

.‡ÏÎB‡‰2ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÏÎ‡Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa3ÏÎ‡Ï »≈¿«ƒƒ«¬»ƒ»¿ƒ∆¡…
˙·˙BÎk Ì„‡Ï4‰qb‰5‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ‡È‰L ,6 ¿»»¿∆∆««»∆ƒ»ƒ¿≈»

ËÚÓk7ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«¬≈∆«»¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ
‰Ê ¯eÚLÏ8˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈«∆«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓk Ì„‡9ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,‰˙BL ÏL »»ƒ¿…À¿»∆∆»∆»¿∆»¿ƒ
ÂÈÓ‚Ï10·iÁ -11Ì˜lÒiL È„k ?ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰nÎÂ . À¿»«»¿«»¿…À¿»¿≈∆¿«¿≈

„Á‡ „ˆÏ12Ì„‡a ‰Ê ¯eÚLÂ .ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰‡¯ÈÂ ¿«∆»¿≈»∆¿…À¿»¿ƒ∆¿»»
ÈBÈa13˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt -14ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ

¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰Â .‰Ê ¯eÚLÏ¿ƒ∆¿»¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
„Á‡15. ∆»

ב.2) עג, יומא כזֿכט)3)משנה, כג, (ויקרא  שנאמר:
תעונה" לא אשר הנפש כל כי - נפשותיכם את "ועניתם
יומא  (ראה העינוי את ומבטלים הנפש את המשיבים דברים
שאינם  ה) הלכה (להלן ראויים שאינם לאוכלין פרט פא:)

הנפש. את להתייבש.4)משיבים בהחלו התמר פרי
ב:6)הגדולה.5) עט, ביומא הגמרא מסקנת היא כן

(כלים  בינונית" אלא קטנה ולא גדולה לא שאמרו, "וכביצה
ו). "במעט".7)יז, הגירסא ספרים, משנה,8)בקצת

שם. הפה.9)יומא שוה 10)כמלוא השיעור אין שכאן
כל  של לוגמיו מלוא לפי אלא באכילה, כמו אדם, לכל
שפיו  ולמי גדול, שיעורו - גדול שפיו למי ושותה, שותה

קטן. שיעורו - זה 11)קטן בשיעור כי חכמים שקיבלו
העינוי. ממנו וסר אדם, של דעתו שאין 12)מתיישבת

מלאים  פיו צידי שני שיהיו ממש, לוגמיו מלוא הכוונה
למלוא  נחשב זה ובולט, מלא אחד צד אם אלא משקה,

פ.). (יומא השיעור 13)לוגמיו (=במדה) גדול באדם אבל
מרביעית" יותר מחזיק אבטיח בן של "לוגמו שהרי יותר,

ה"ב). פ"ח יומא יום 14)('ירושלמי' שדין נמצא
דברים  משאר שונה עינוי, מצות בו שיש הכיפורים

בכזי  הם אכילה שיעורי רוב כי באכילה, ורוב שאסורים ת,
שיעור  כיפור, ביום ואילו ברביעית. הם שתיה שיעורי
- השתיה ושיעור הגסה, בככותבת - העינוי לבטל אכילה

לגומיו. ושתה 15)במלוא מככותבת, פחות אכל שאם
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¯˙i‰ ÏÎ‡n‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L ;‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»∆««ƒ∆∆««¬»«»≈
‰Êk Ú·NL ÈÓ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡ ,·Ú¯Ï Èe‡¯50. »¿»≈≈»¿»ƒ∆»≈«»∆

ב.45) פ, שהיא 47)מיץ.46)יומא הגסה" ל"ככותבת
שם). (יומא אכילה כיפור,48)שיעור יום ליל בתחילת

שעוד  - וראה מדובר (מגידֿמשנה). ביום מאכילתו ֵַָׂשבע
אכילה 49)להלן. האוכל לקיש, ריש "אמר ב: פ, ביומא

תעונה' לא 'אשר טעמא? מאי פטור, - הכיפורים ביום גסה
ׂשבע  "היה אחרת: גירסא כאן ויש למזיק". פרט כתיב, -ֵַָ
אכל  ואחרֿכך ראויין שאינן אוכלין שאכל גסה מאכילה
למסכת  ב'שיטה' הוא וכן (המאירי). פטור" - ראויין אוכלין
כי  זו, לגירסא הכרח ויש בהקדמה), רוקח' ('מעשה יומא
גסה, אכילה על פטור שהוא יתכן איך שלפנינו, גירסא לפי
משנה' 'מגיד ולדעת אכילתו? בתחילת נתחייב שכבר כיון
על  מיד הכיפורים יום ליל בתחילת שאכל כגון פירושו, –

הכיפורים. יום בערב שאכל מאכלים 50)אכילה אכל ואם
"רווחא  כי חייב, - אכילתו על מתובלים או מבושמים
בבטן  גם מצוי (רווחֿמקום ז:) (מגילה שכיח" לבסומא

('כלבו'). וטוב) מבוסם לדבר מלאה

.Á‰ÏBÁ51‰kÒ Ba LiL52ÌBÈa ÏÎ‡Ï Ï‡ML , ∆∆≈«»»∆»«∆¡…¿
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡È˜a‰ ÌÈ‡ÙB¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ««ƒ∆»¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ BÈ‡53BÓˆÚ Èt ÏÚ54„Ú , ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ«¿«
Èic :¯Ó‡iL55ÈÈ‡ :‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡ .‡ÙB¯‰Â ,CÈ¯ˆ ∆…««ƒ»««∆≈ƒ»ƒ¿»≈

ÂÈt ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ :¯ÓB‡56,‡e‰Â . ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ»
È˜a ‡ÙB¯ ‰È‰iL57„Á‡Â ,CÈ¯ˆ :¯ÓB‡ „Á‡ ‡ÙB¯ . ∆ƒ¿∆≈»ƒ≈∆»≈»ƒ¿∆»

ÔÈ‡ÙB¯‰ ˙ˆ˜Ó .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ BÈ‡ :¯ÓB‡≈≈»ƒ«¬ƒƒƒ¿»»¿ƒ
- CÈ¯ˆ BÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô˙ˆ˜Óe ,CÈ¯ˆ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»ƒƒ¿»»¿ƒ≈»ƒ
‡lL „·Ï·e .ÔÈ‡È˜a‰ ¯Á‡ B‡ ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰¿ƒ««»…«««¿ƒƒƒ¿«∆…
È‡ CÈ¯ˆ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;È‡ CÈ¯ˆ :‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡È…««∆»ƒ¬ƒ¬»ƒ»«»ƒ¬ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó -58,CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡ ‡Ï . «¬ƒƒ…»««∆∆»ƒ
e¯Ó‡L el‡Â ,ÔÈ‡È˜a ÌlÎ eÈ‰Â ,ÌÈ‡ÙB¯‰ e˜ÏÁÂ¿∆¿¿»¿ƒ¿»À»¿ƒƒ¿≈∆»¿
.B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ e¯Ó‡L ÔÈnk CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«ƒ¿»∆»¿»ƒ«¬ƒƒ

א.51) פב, יומא לאכול,52)משנה, לו יתנו לא שאם
תריח). סי' או"ח (שו"ע ויסתכן החולי עליו שיכבד אפשר

ואת 53) חוקותי את "ושמרתם ה): יח, (ויקרא שכתוב מפני
בהם, "וחי - בהם" וחי האדם אותם יעשה אשר משפטי

פה:). (יומא בהם" שימות "אמר 54)ולא א: פג, ביומא
- צריך אינו אומר ורופא צריך, אומר חולה ינאי, רבי
יד, (משלי נפשו מרת יודע לב טעמא? מאי לחולה, שומעין

ומשקין 55)י)". מאכילין סי"ג) פ"ח (יומא הרא"ש לדעת
לאכילה  אכילה בין וישהה מכשיעור, פחות מעט מעט אותו
פרס  אכילת כדי בתוך יצטרפו שלא כדי לשתיה, שתיה ובין
אבל  ס"ז. תריח סי' או"ח בשו"ע הוא וכן ד), בהלכה (ראה
לא  זה שדין העלה קסז) שאילתא שאלה' ('העמק הנצי"ב
חולה  גבי אבל יג.), כריתות (ראה מעוברת לענין אלא נאמר

הגבלות. שום בלי כדרכו אותו החולה 56)מאכילין שמא
מרגיש  ואינו שם).נבעת (יומא חולשא רוב מחמת בחליו

('פרי  לו שומעין אין מומחה, רופא בעצמו החולה ואפילו
אומן".57)מגדים'). "רופא תימני: בכתבֿיד

צריך 58) דאמר היכא כל אשי, רב בר מר אמר שם: ביומא,

(אין  להו צייתנו לא צריך, לא אמרי מאה אפילו אני,
להם). שומעין

.Ë‰¯aÚ59‰ÁÈ¯‰L60ÌBiL dÊ‡a dÏ ÔÈLÁBÏ - À»»∆≈ƒ»¬ƒ»¿»¿»∆
‡e‰ ÌÈ¯etk‰61- ‰Ê ÔB¯kÊa dzÚ„ ‰¯¯˜˙ Ì‡ ; «ƒƒƒƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»∆

·MÈ˙zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ»¿ƒ»«¬ƒƒ»«∆ƒ¿«≈
ÔÎÂ .dLÙ62ÒBÓÏa BÊÁ‡L ÈÓ63B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - «¿»¿≈ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ

ÔÈÏÈÎ‡Ó ÌÈˆ˜Le ˙BÏ· elÙ‡Â .ÂÈÈÚ e¯B‡iL „Ú«∆≈≈»«¬ƒ¿≈¿»ƒ«¬ƒƒ
„iÓ B˙B‡64ÌÈ¯·c e‡ˆÓiL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈«¿ƒ«∆ƒ¿¿¿»ƒ

.ÔÈ¯zn‰«À»ƒ

א.59) פב, יומא לא 60)משנה, שאם וידוע מאכל. ריח
מסוכנים. וולדה היא מתאווה, שהיא מה לה נותנים

עוברה 61) "ההיא פב:): (יומא בזה ספרו ז"ל חכמינו
לקמיה  (באו) אתו הכיפורים), ביום מאכל (שהריחה דארחה

זילו  להו, אמר דכיפורא דרבי, דיומא (באזנה) לה ולחושו
העובר  שפסק הלחישה, (קבלה ואילחשה לה לחושו הוא,
א, (ירמיה ידעתיך בבטן אצרך בטרם עליה: קרי מתאוותו),
עוברה  ההיא יוחנן. רבי זה) מעובר (נולד מינה נפק ד).
ולא  לה, לחושו להו, אמר חנינא, דרבי לקמיה אתו דארחה,
ד), נח, (תהילים מרחם רשעים זורו עליה: קרי אילחישא,
להפקיע  כדי פירות (שאוצר אוצרֿפירי שבתאי מינה נפק

אין ותניא דבר שערים, וכל ישראל בארץ פירות אוצרין
השערים)". את שמפקיעין לפי נפש, חיי שהוא

א.62) פג, יומא שעיניו 63)משנה, וסימנו הרעבון, חולי
לראות. יכול ואינו (איסור 64)כהות הקל אותו "ומאכילין

מאכילין  לאו ואם דיו, - עיניו האירו אם תחילה, הקל הקל)
הט"ז). פי"ד אסורות מאכלות בהל' (רבינו החמור" אותו

.ÈÔË˜65ÚLz Ôa66ÌÈL67ÌÈL ¯NÚ Ô·e68, »»∆≈«»ƒ∆∆∆»ƒ
ÔÈÎpÁÓ69ÏÎ‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰ ?„ˆÈk .˙BÚLÏ B˙B‡ ¿«¿ƒ¿»≈«»»»ƒ∆¡…

LÏLa B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ÌBia ˙BÚL ÈzLa70‰È‰ ; ƒ¿≈»««¬ƒƒ¿»»»
Ôa‰ Ák ÈÙÏ .Úa¯‡a B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - LÏLa ÏÈ‚»̄ƒ¿»«¬ƒƒ¿«¿«¿ƒ…««≈
,‰L ‰¯NÚ ˙Á‡ Ôa .˙BÚLa B˙B‡ ˙BpÚÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿«¿»∆««∆¿≈»»

‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa71È¯·cÓ ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó , ≈»»≈¿≈»ƒ¿«∆«¿ƒƒƒ¿≈
.˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿«ƒ¿

א.65) פב, יומא בריא.66)משנה, הוא שלמות,67)אם
(פוסקים). הכיפורים יום לפני נשלמו אם 68)שהשנים

חלש. קצת "חנוך 69)הוא ו): כב, (משלי שנאמר משום
דרכו". פי על לענין 70)לנער אותן מחנכים כן וכמו

('טור'). וסיכה ההשלמה 71)רחיצה שגם הראב"ד, ודעת
זמנה. לפי והנקבה זמנו לפי הזכר הבריאות, לפי הכל -

.‡È˙a72LÏL Ô·e „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL «¿≈∆¿≈»»¿∆»∆¿
˙B¯ÚN ÈzL e‡È·‰L ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ73È¯‰ - ∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¬≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓÈÏLÓe ,˙Bˆn‰ ÏÎÏ ÌÈÏB„‚k Ô‰74; ≈ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒƒƒ«»
,Ô‰ ÌÈpË˜ ÔÈ„Ú - ˙B¯ÚN ÈzL e‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…≈ƒ¿≈¿»¬«ƒ¿«ƒ≈

ÔË˜ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈÓÈÏLÓ ÌÈ‡Â75‡e‰L ¿≈»«¿ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ»»∆
B˙B‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡ ,ÚLz ÔaÓ ˙BÁt76,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa »ƒ∆≈«≈¿«ƒ¿«ƒƒ

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k77. ¿≈∆…»ƒ≈«»»

ב.72) מה, נדה בדברי 73)משנה, אלו הלכות פרטי ראה
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ואילך. י הלכה פ"ב אישות בהל' למשה 74)רבינו הלכה
ה:). (סוכה מסיני" למשה הלכה . . . "שיעורין כי מסיני.
שיהא  התורה בכל מצאנו לא כי הכתוב, מן לזה רמז ויש
מצינו  שנה י"ג בבן אבל שנה, י"ג מבן בפחות איש קרוי
. "ויקחו כה): לד, (בראשית כדכתיב איש, הכתוב שקראו
י"ג  בני היו שעה ובאותה חרבו", איש . . ולוי שמעון . .
כתוב  התורה מצוות וברוב שם), ברש"י כט: (נזיר שנה

ה). פרק ב'אבות' מוילנה (הגאון יומא 75)"איש" משנה,
א. שעות.76)סב, לחינוך  רוצה 77)אפילו אפילו

('כלבו'). בידו מוחים - עצמו על להחמיר

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובאי 1) לו, הדומין ושאר הרחיצה ענייני פרטי בו נתבארו

הסדר  על לאחת אחת עניינן בו ונזכר והותרו. נאסרו צד זה
ראשון. בפרק שנזכרו

.‡¯eÒ‡2ıÁ¯Ï3ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa »ƒ¿…¿«ƒƒ≈¿«ƒ≈
ÔBˆa4Úaˆ‡ elÙ‡ .„Á‡ ¯·‡ ÔÈa BÙeb Ïk ÔÈa , ¿≈≈»≈≈»∆»¬ƒ∆¿«

ÌÈna dËÈLB‰Ï ¯eÒ‡ ‰pË˜5CÏn‰Â .6‰lk‰Â ¿«»»¿ƒ»¿«ƒ¿«∆∆¿««»
ÔÈˆÁB¯7Ô‰Èt ˙‡8ÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k - ‰lk ; ¬ƒ∆¿≈∆«»¿≈∆…ƒ¿«∆«
dÏÚa9CÏÓ :¯Ó‡pL ,BÈÙÈa ‰‡¯iL È„k - CÏn‰Â , «¿»¿«∆∆¿≈∆≈»∆¿»¿∆∆¡«∆∆

„Ú ?‰lk ˙‡¯˜ ‰nk „ÚÂ .EÈÈÚ ‰ÈÊÁz BÈÙÈa¿»¿∆¡∆»≈∆¿««»ƒ¿≈«»«
ÌBÈ ÌÈLÏL10. ¿ƒ

ב.2) עז, ודף ב. עג, יש 3)יומא הכיפורים ביום שהרי
ב, (מלכיםֿא שכתוב ממה עז.) (ביומא ולמדו עינוי, מצוות
כי  שדיך על לך ענתות המלך, אמר הכהן "ולאביתר כו):
וכי  . . . נשאת כי אמיתך לא הזה וביום אתה, מות איש
(שמואלֿב  כתוב דוד וגבי אבי". התענה אשר בכל התענית
העם  אמרו כי . . . לדוד הגישו . . . וחמאה "ודבש כט): יז,
שכן  מרחיצה, עיף הכוונה ועיף במדבר", ומצא ועיף רעב
הרי  עיפה", נפש על קרים "מים כה): כה, (משלי כתוב

עינוי. נקרא רחיצה המובא 4)שהעדר בפסוק [שהרי
"מים כתוב: עיפה"].˜¯ÌÈלמעלה, נפש פסחים 5)על

ב. ב.6)נד, עג, יומא הסנדל 7)משנה, נעילת אבל
אפשר  הסנדל בנעילת כי וכלה, למלך אף התירו לא וסיכה
משום  אלא אינה וסיכה חשוב, ומשי בגד של ללבוש להם

חביב). בן (מהר"ם יופי משום ולא העדר 8)תענוג כי
הפנים. על יותר ניכר כאן 9)הרחיצה יש התימנים, בכת"י

איסור  התירו איך - מובן ובזה מגרשה", "ונמצא הוספה:
של  חשש שיש כיון - לכלה? הכיפורים ביום רחיצה
שנכתב  "שמי סו:): (נדרים שמבואר וכמו גירושין,
בין  שלום לעשות כדי המאררים מים על ימחה בקדושה,

לאשתו". חופתה.10)איש אחרי

.·ÈÓ11ÌB˜Ó ıÁB¯ - ËÈË B‡ ‰‡Bˆa CÏÎÏÓ ‰È‰L ƒ∆»»¿À¿»¿»ƒ≈¿
d„È ‰M‡ ‰ÁÈ„Óe .LLBÁ BÈ‡Â ,Bk¯„k ˙Ùph‰«ƒ…∆¿«¿¿≈≈¿ƒ»ƒ»»»
ıÁB¯ ‰ÏBÁ‰Â .˜BÈzÏ ˙t ˙˙BÂ ,ÌÈÓa ˙Á‡««¿«ƒ¿∆∆««ƒ¿«∆≈

È·iÁ ÏÎÂ .ÔkÒÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Bk¯„k12˙BÏÈ·Ë ¿«¿««ƒ∆≈¿À»¿»«»≈¿ƒ
Ôk¯„k ÔÈÏ·BË13ÌBÈa ÔÈa ·‡a ‰ÚL˙a ÔÈa , ¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿»¿»≈¿

.ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

ב.11) עז, ב.12)יומא יח, שדעת 13)ביצה אףֿעלֿפי

בזמנה  שטבילה ה"ו) התורה יסודי מהל' פ"ו (למעלה רבינו
ה'תוספות' כתבו וכן לטבול. מותר זאת בכל - מצוה אינה
עוד: שם וכתבו שם). (לחםֿמשנה כל ד"ה שם בביצה
לטבול  צריכין היו בטהרות, עושים שהיו בזמניהם ש"דוקא
להם  אסור בזמנינו אבל הטהרות, את יטמאו שלא כדי מיד

הכיפורים". יום מוצאי עד לטבול

.‚ÈÓ14‰f‰ ÔÓfa È¯˜ ‰‡¯L15,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ƒ∆»»∆ƒ«¿««∆¿«ƒƒ
‡e‰ L·È Ì‡Â ;Bi„Â ‰tÓa Áp˜Ó - ‡e‰ ÁÏ Ì‡ƒ«¿«≈«¿«»¿«¿ƒ»≈
„·Ïa ÔÈÎÏÎÏÓ‰ ˙BÓB˜Ó ıÁB¯ - CÏÎÏ˙pL B‡∆ƒ¿«¿≈≈¿«¿À¿»ƒƒ¿«
;ÏaËÏ B‡ BÙeb Ïk ıÁ¯Ï BÏ ¯eÒ‡Â .Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ¿…»ƒ¿…
,˙Ó ˙‡ÓË ÈtÓ ,¯B‰Ë ‰f‰ ÔÓfa Ï·Bh‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«¿««∆»ƒ¿≈À¿«≈
‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ‰lÙ˙Ï È¯wÓ ‰ˆÈÁ¯‰ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¿««∆∆»

‚‰Ó16Ïh·Ï ‚‰Ó ÔÈ‡Â ,17‡l‡ ,¯eÒ‡‰ ¯·c ƒ¿»¿≈ƒ¿»¿«≈»»»»∆»
ÌBÈa È¯˜ ‰‡B¯‰L e¯Ó‡ ‡ÏÂ .¯zn‰ ˙‡ ¯Ò‡Ï∆¡…∆«À»¿…»¿∆»∆∆ƒ¿
ÈÏÚ·Ï ‰ÏÈ·Ë ewzLk ‡l‡ ,Ï·BË ÌÈ¯etk‰«ƒƒ≈∆»¿∆ƒ¿¿ƒ»¿«¬≈

e¯‡a ¯·Îe ,ÔÈÈ¯˜18‰ÏËaL19.BÊ ‰wz ¿»ƒ¿»≈«¿∆»¿»«»»

א.14) פח, ובית 15)יומא עזרא תקנת שנתבטלה אחרי
יקרא  לא בתורה, יקרא לא קרי שבעל תיקנו שהם דינו,
באה  זו טומאה כי שיטבול, עד יתפלל, ולא שמע קריאת
יורד  קרי בעל כי הדין היה ובזמניהם ראש, קלות מפני
הקדוש. ביום ותפילה מתורה יתבטל שלא כדי וטובל,

ה"ו.16) פ"ד תפילה הל' המנהג 17)ראה בידי כח אין
טו:): השנה (ראש כמבואר הדין, מצד שאסור דבר להתיר

ליה?". שבקינן נהגו כי איסורא, ק"ש 18)"במקום בהל'
פ"ד. תפילה ובהל' "אין 19)פ"ד, כי שבטלוה, לא

גדול  אלאֿאםֿכן חבירו, דין בית דברי לבטל יכול ביתֿדין
לא  שמתחילה אלא א), פרק (עדיות ובמנין" בחכמה ממנו
כח  היה שלא נתקבלה, ולא ישראל, בכל זו תקנה פשטה
נהגו  "וכבר מקרה, כל אחרי לטבול בה, לעמוד ישראל ברוב
שאין  לפי שמע, קריאת ולקרות בתורה לקרות ישראל כל
לעולם, בטהרתם עומדים אלא טומאה, מקבלים תורה דברי
ה'", נאום כאש, דברי כה "הלא כט): כג, (ירמיה שנאמר
מקבלים  אינם תורה דברי אף טומאה, מקבלת אינה אש מה

ה"ח). פ"ד ק"ש בהל' (רבינו טומאה"

.„ËÈË20B„È Ì„‡ ÁÈpiL È„k ,¯˙BÈa ÁÏ ‡e‰L ƒ∆«¿≈¿≈∆«ƒ«»»»
B„ÈÏ d˙B‡ ˜Èa„‰ Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏ da ‰ÏÚ˙Â ÂÈÏÚ»»¿«¬∆»«¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ˙ÈÁeÏÁÏ da ˜a„z ˙¯Á‡‰21. »«∆∆ƒ¿«»«¿ƒ»≈≈»»
‡Ï22k Ì„‡ ‡lÓÈÌÈn‰L ;Ba ÔpËˆÈÂ ÌÈÓ N¯Á ÈÏ …¿«≈»»¿ƒ∆∆«ƒ¿ƒ¿«≈∆««ƒ

ÌÈÏÁÊ23‡nL ,¯eÒ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk elÙ‡ .ÂÈÙcÓ ƒ¿»ƒƒ¿»»¬ƒ¿ƒ«»»∆»
˙B¯Ùa ÔpËˆ‰Ï ¯zÓe .B¯Na ÏÚ ÌÈÓ eÊ˙pÈ24. ƒ»¿«ƒ«¿»À»¿ƒ¿«≈¿≈

א.20) עח, וקרוב 21)יומא עונג, הוי הטיט "שלחלוח
(רש"י). שם.22)לרחיצה" התימנים:23)יומא, בכת"י

לחלוחית.24)"נוזלים". בהם שאין כיון

.‰Á˜BÏ25,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙ÁtËÓ Ì„‡ ≈«»»ƒ¿««≈∆∆«ƒƒ
ËÚÓ d·bÓe ,ÌÈÓa d˙B‡ ‰¯BLÂ26˙Áz dÁÈpÓe , ¿∆»¿«ƒ¿«¿»¿««ƒ»««

LLBÁ BÈ‡Â ,ÂÈt ÏÚ d¯È·ÚÓ ¯ÁÓÏe ,ÌÈ„‚a‰27, «¿»ƒ¿»»«¬ƒ»«»»¿≈≈
.‰a¯‰ ¯˜ da LiL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»…«¿≈
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¯˙i‰ ÏÎ‡n‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L ;‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»∆««ƒ∆∆««¬»«»≈
‰Êk Ú·NL ÈÓ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡ ,·Ú¯Ï Èe‡¯50. »¿»≈≈»¿»ƒ∆»≈«»∆

ב.45) פ, שהיא 47)מיץ.46)יומא הגסה" ל"ככותבת
שם). (יומא אכילה כיפור,48)שיעור יום ליל בתחילת

שעוד  - וראה מדובר (מגידֿמשנה). ביום מאכילתו ֵַָׂשבע
אכילה 49)להלן. האוכל לקיש, ריש "אמר ב: פ, ביומא

תעונה' לא 'אשר טעמא? מאי פטור, - הכיפורים ביום גסה
ׂשבע  "היה אחרת: גירסא כאן ויש למזיק". פרט כתיב, -ֵַָ
אכל  ואחרֿכך ראויין שאינן אוכלין שאכל גסה מאכילה
למסכת  ב'שיטה' הוא וכן (המאירי). פטור" - ראויין אוכלין
כי  זו, לגירסא הכרח ויש בהקדמה), רוקח' ('מעשה יומא
גסה, אכילה על פטור שהוא יתכן איך שלפנינו, גירסא לפי
משנה' 'מגיד ולדעת אכילתו? בתחילת נתחייב שכבר כיון
על  מיד הכיפורים יום ליל בתחילת שאכל כגון פירושו, –

הכיפורים. יום בערב שאכל מאכלים 50)אכילה אכל ואם
"רווחא  כי חייב, - אכילתו על מתובלים או מבושמים
בבטן  גם מצוי (רווחֿמקום ז:) (מגילה שכיח" לבסומא

('כלבו'). וטוב) מבוסם לדבר מלאה

.Á‰ÏBÁ51‰kÒ Ba LiL52ÌBÈa ÏÎ‡Ï Ï‡ML , ∆∆≈«»»∆»«∆¡…¿
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡È˜a‰ ÌÈ‡ÙB¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ««ƒ∆»¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ BÈ‡53BÓˆÚ Èt ÏÚ54„Ú , ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ«¿«
Èic :¯Ó‡iL55ÈÈ‡ :‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡ .‡ÙB¯‰Â ,CÈ¯ˆ ∆…««ƒ»««∆≈ƒ»ƒ¿»≈

ÂÈt ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ :¯ÓB‡56,‡e‰Â . ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ»
È˜a ‡ÙB¯ ‰È‰iL57„Á‡Â ,CÈ¯ˆ :¯ÓB‡ „Á‡ ‡ÙB¯ . ∆ƒ¿∆≈»ƒ≈∆»≈»ƒ¿∆»

ÔÈ‡ÙB¯‰ ˙ˆ˜Ó .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ BÈ‡ :¯ÓB‡≈≈»ƒ«¬ƒƒƒ¿»»¿ƒ
- CÈ¯ˆ BÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô˙ˆ˜Óe ,CÈ¯ˆ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»ƒƒ¿»»¿ƒ≈»ƒ
‡lL „·Ï·e .ÔÈ‡È˜a‰ ¯Á‡ B‡ ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰¿ƒ««»…«««¿ƒƒƒ¿«∆…
È‡ CÈ¯ˆ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;È‡ CÈ¯ˆ :‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡È…««∆»ƒ¬ƒ¬»ƒ»«»ƒ¬ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó -58,CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡ ‡Ï . «¬ƒƒ…»««∆∆»ƒ
e¯Ó‡L el‡Â ,ÔÈ‡È˜a ÌlÎ eÈ‰Â ,ÌÈ‡ÙB¯‰ e˜ÏÁÂ¿∆¿¿»¿ƒ¿»À»¿ƒƒ¿≈∆»¿
.B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ e¯Ó‡L ÔÈnk CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«ƒ¿»∆»¿»ƒ«¬ƒƒ

א.51) פב, יומא לאכול,52)משנה, לו יתנו לא שאם
תריח). סי' או"ח (שו"ע ויסתכן החולי עליו שיכבד אפשר

ואת 53) חוקותי את "ושמרתם ה): יח, (ויקרא שכתוב מפני
בהם, "וחי - בהם" וחי האדם אותם יעשה אשר משפטי

פה:). (יומא בהם" שימות "אמר 54)ולא א: פג, ביומא
- צריך אינו אומר ורופא צריך, אומר חולה ינאי, רבי
יד, (משלי נפשו מרת יודע לב טעמא? מאי לחולה, שומעין

ומשקין 55)י)". מאכילין סי"ג) פ"ח (יומא הרא"ש לדעת
לאכילה  אכילה בין וישהה מכשיעור, פחות מעט מעט אותו
פרס  אכילת כדי בתוך יצטרפו שלא כדי לשתיה, שתיה ובין
אבל  ס"ז. תריח סי' או"ח בשו"ע הוא וכן ד), בהלכה (ראה
לא  זה שדין העלה קסז) שאילתא שאלה' ('העמק הנצי"ב
חולה  גבי אבל יג.), כריתות (ראה מעוברת לענין אלא נאמר

הגבלות. שום בלי כדרכו אותו החולה 56)מאכילין שמא
מרגיש  ואינו שם).נבעת (יומא חולשא רוב מחמת בחליו

('פרי  לו שומעין אין מומחה, רופא בעצמו החולה ואפילו
אומן".57)מגדים'). "רופא תימני: בכתבֿיד

צריך 58) דאמר היכא כל אשי, רב בר מר אמר שם: ביומא,

(אין  להו צייתנו לא צריך, לא אמרי מאה אפילו אני,
להם). שומעין

.Ë‰¯aÚ59‰ÁÈ¯‰L60ÌBiL dÊ‡a dÏ ÔÈLÁBÏ - À»»∆≈ƒ»¬ƒ»¿»¿»∆
‡e‰ ÌÈ¯etk‰61- ‰Ê ÔB¯kÊa dzÚ„ ‰¯¯˜˙ Ì‡ ; «ƒƒƒƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»∆

·MÈ˙zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ»¿ƒ»«¬ƒƒ»«∆ƒ¿«≈
ÔÎÂ .dLÙ62ÒBÓÏa BÊÁ‡L ÈÓ63B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - «¿»¿≈ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ

ÔÈÏÈÎ‡Ó ÌÈˆ˜Le ˙BÏ· elÙ‡Â .ÂÈÈÚ e¯B‡iL „Ú«∆≈≈»«¬ƒ¿≈¿»ƒ«¬ƒƒ
„iÓ B˙B‡64ÌÈ¯·c e‡ˆÓiL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈«¿ƒ«∆ƒ¿¿¿»ƒ

.ÔÈ¯zn‰«À»ƒ

א.59) פב, יומא לא 60)משנה, שאם וידוע מאכל. ריח
מסוכנים. וולדה היא מתאווה, שהיא מה לה נותנים

עוברה 61) "ההיא פב:): (יומא בזה ספרו ז"ל חכמינו
לקמיה  (באו) אתו הכיפורים), ביום מאכל (שהריחה דארחה

זילו  להו, אמר דכיפורא דרבי, דיומא (באזנה) לה ולחושו
העובר  שפסק הלחישה, (קבלה ואילחשה לה לחושו הוא,
א, (ירמיה ידעתיך בבטן אצרך בטרם עליה: קרי מתאוותו),
עוברה  ההיא יוחנן. רבי זה) מעובר (נולד מינה נפק ד).
ולא  לה, לחושו להו, אמר חנינא, דרבי לקמיה אתו דארחה,
ד), נח, (תהילים מרחם רשעים זורו עליה: קרי אילחישא,
להפקיע  כדי פירות (שאוצר אוצרֿפירי שבתאי מינה נפק

אין ותניא דבר שערים, וכל ישראל בארץ פירות אוצרין
השערים)". את שמפקיעין לפי נפש, חיי שהוא

א.62) פג, יומא שעיניו 63)משנה, וסימנו הרעבון, חולי
לראות. יכול ואינו (איסור 64)כהות הקל אותו "ומאכילין

מאכילין  לאו ואם דיו, - עיניו האירו אם תחילה, הקל הקל)
הט"ז). פי"ד אסורות מאכלות בהל' (רבינו החמור" אותו

.ÈÔË˜65ÚLz Ôa66ÌÈL67ÌÈL ¯NÚ Ô·e68, »»∆≈«»ƒ∆∆∆»ƒ
ÔÈÎpÁÓ69ÏÎ‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰ ?„ˆÈk .˙BÚLÏ B˙B‡ ¿«¿ƒ¿»≈«»»»ƒ∆¡…

LÏLa B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ÌBia ˙BÚL ÈzLa70‰È‰ ; ƒ¿≈»««¬ƒƒ¿»»»
Ôa‰ Ák ÈÙÏ .Úa¯‡a B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - LÏLa ÏÈ‚»̄ƒ¿»«¬ƒƒ¿«¿«¿ƒ…««≈
,‰L ‰¯NÚ ˙Á‡ Ôa .˙BÚLa B˙B‡ ˙BpÚÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿«¿»∆««∆¿≈»»

‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa71È¯·cÓ ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó , ≈»»≈¿≈»ƒ¿«∆«¿ƒƒƒ¿≈
.˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿«ƒ¿

א.65) פב, יומא בריא.66)משנה, הוא שלמות,67)אם
(פוסקים). הכיפורים יום לפני נשלמו אם 68)שהשנים

חלש. קצת "חנוך 69)הוא ו): כב, (משלי שנאמר משום
דרכו". פי על לענין 70)לנער אותן מחנכים כן וכמו

('טור'). וסיכה ההשלמה 71)רחיצה שגם הראב"ד, ודעת
זמנה. לפי והנקבה זמנו לפי הזכר הבריאות, לפי הכל -

.‡È˙a72LÏL Ô·e „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL «¿≈∆¿≈»»¿∆»∆¿
˙B¯ÚN ÈzL e‡È·‰L ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ73È¯‰ - ∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¬≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓÈÏLÓe ,˙Bˆn‰ ÏÎÏ ÌÈÏB„‚k Ô‰74; ≈ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒƒƒ«»
,Ô‰ ÌÈpË˜ ÔÈ„Ú - ˙B¯ÚN ÈzL e‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…≈ƒ¿≈¿»¬«ƒ¿«ƒ≈

ÔË˜ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈÓÈÏLÓ ÌÈ‡Â75‡e‰L ¿≈»«¿ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ»»∆
B˙B‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡ ,ÚLz ÔaÓ ˙BÁt76,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa »ƒ∆≈«≈¿«ƒ¿«ƒƒ

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k77. ¿≈∆…»ƒ≈«»»

ב.72) מה, נדה בדברי 73)משנה, אלו הלכות פרטי ראה
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שם.25) להטפיח",26)יומא, מנת על  "טופח תהא שלא
להרטיב  יוכל בה שהנוגע כזו רטיבות בה תהא שלא כלומר:

ד). בהלכה למעלה (כנזכר ביום 27)אחרים רחיצה מדין
שלא  ליזהר צריך אבל קצת. נגובה שהיא כיון הכיפורים,
דברי  (ראה המטפחת מן המים סחיטת של חשש בה יהיה

פכ"ב). שבת בהל' רבינו

.ÂCÏB‰‰28Ba¯ Èt ÏÈa˜‰Ï29ÈÓ B‡ ÂÈ·‡ Èt B‡ «≈¿«¿ƒ¿≈«¿≈»ƒƒ
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L30˙È·a ˙B¯˜Ï B‡ , ∆»ƒ∆¿»¿»ƒ¿¿≈

ÌÈna ¯·BÚ - L¯„n‰31LLBÁ BÈ‡Â ,B¯‡eˆ „Ú32. «ƒ¿»≈««ƒ««»¿≈≈
ÌÈna ¯ÊBÁÂ ,d˙BNÚÏ CÏ‰L ‰ÂˆÓ ‰NBÚÂ¿∆ƒ¿»∆»««¬»¿≈««ƒ

CÏB‰ BÈ‡ - ¯ÊÁÏ BÏ ¯Èzz ‡Ï Ì‡L ;BÓB˜ÓÏ33, ƒ¿∆ƒ…«ƒ«¬…≈≈
ÏLÎ ‡ˆÓÂ34¯ÓLÏ CÏB‰‰ ÔÎÂ .‰Âˆn‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿…

LLBÁ BÈ‡Â ,B¯‡eˆ „Ú ÌÈna ¯·BÚ - ÂÈ˙B¯t35. ≈»≈««ƒ««»¿≈≈
„·Ï·e36ÈÏeL ˙ÁzÓ Ì‰È„È e‡ÈˆBÈ ‡lL ƒ¿«∆…ƒ¿≈∆ƒ««≈

Ì‰ÈÏÈÚÓ37ÏÁa ÔÈNBÚL C¯„k ,38. ¿ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿…

ב.28) עז, יצחק,29)יומא רבי "אמר ב: טו, השנה ראש
כג): ד, (מלכיםֿב שנאמר ברגל, רבו פני להקביל אדם חייב
מכלל  שבת", ולא חודש לא היום אליו הולכת את "מדוע
(הל' רבינו בדברי מובא וכן למיזל", איבעי ושבת דבחודש

ה"ז). פ"ה תורה פניו,30)תלמוד להקביל שמצוה
ואזלו  שקלו הוו חייא, ורבי "רבי ה:): (חגיגה כמבואר
(כאשר  מתא לההיא מטו כי בדרך), מהלכין (היו באורחא
הכא  מרבנן צורבא איכא אי אמרו: מקום), לאותו הגיעו
ונקבל  (נלך אפיה ונקביל ניזיל תלמידֿחכם) כאן יש (אם

אסור 31)פניו)". - בספינה לעבור או במים לשחות אבל
גדולות'). 'הלכות בעל בשם איסור 32)('טור' משום

להנאת  מתכוין ואינו מצוה, לדבר שהולך כיון רחיצה,
אחרת  דרך לו כשאין שהמדובר הפוסקים וכתבו רחיצה.

הנהר. דרך תחילתו".33)אלא משום סופו "התירו
"נ 34) הגירסא ספרים, הפסד 35)מנע".בקצת משום

התירו. - ישראל של ב.36)ממונם עז, בכת"י 37)יומא
"בגדיהם". הגירסא פני 38)התימנים, על כשט [ונראה

והואֿהדין  ה), הלכה שבת מהל' (פכ"ג בשבת שאסור המים
ליוםֿכיפור].

.Ê¯eÒ‡39ÏÚÓ ÏÚÏ40.˙Á‡ BÏ‚¯a elÙ‡ ÏcÒÂ »ƒ¿…ƒ¿»¿«¿»¬ƒ¿«¿««
¯zÓe41ÌÚL ÏL ÏcÒa ˙‡ˆÏ42ÈÓb ÏLÂ43‡ˆBiÎÂ À»»≈¿«¿»∆««¿∆∆ƒ¿«≈

C¯BÎÂ .Ô‰a44È¯‰L ,Ba ‡ˆBÈÂ ÂÈÏ‚¯ ÏÚ „‚a Ì„‡ »∆¿≈»»∆∆««¿»¿≈∆¬≈
ÛÁÈ ‡e‰L LÈb¯Óe ÂÈÏ‚¯Ï ÚÈbÓ ı¯‡‰ ÈL˜45. ¿ƒ»»∆«ƒ«¿«¿»«¿ƒ∆»≈

‰i˙L·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈz‰«ƒ««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏcÒÂ ÏÚnÓ Ô˙B‡ ÔÈÚBÓ ,‰ÎÈÒÂ ‰ˆÈÁ¯e46. ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿»¿«¿»

ב.39) עג, שנחשב 40)יומא עז.) (יומא בגמרא למדו
מיחף  רגלך "מנעי כה): ב, (ירמיה שכתוב ממה לעינוי,

מצמאה". ב.41)וגרונך עח, עץ.42)יומא קליפת
עשב.43) סודרא 44)מין כריך הונא, רב בר "רבה

שם). (יומא, ונפיק" עינוי 45)אכרעיה מצוות בזה ומקיים
הכיפורים. לגידולו 46)ביום שנחוצים וסיכה "רחיצה

נעילת  אבל רבנן, בהם גזרו לא הילד, של והתפתחותו
רבנן" בה גזרו - בה תלוי הילד של גידולו שאין הסנדל

(מגידֿמשנה).

.Á¯zÓ47·¯˜Ú ˙ÓÁÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ Ì„‡ ÏÎÏ48 À»¿»»»ƒ¿…∆««¿»≈¬««¿»
da ‡ˆBiÎÂ49‰iÁ‰Â .epÎMz ‡lL È„k ,50˙¯zÓ ¿«≈»¿≈∆…ƒ»∆¿««»À∆∆

‰pˆ ÌeMÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ51ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk52. ƒ¿…∆««¿»ƒƒ»»¿ƒ
‰ÏBÁ‰Â53.‰kÒ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,da ‡ˆBik ¿«∆«≈»««ƒ∆≈»«»»

ב.47) עח, דברים 48)יומא או עקרבים שם מצויים אם
תריד). סי' או"ח (שו"ע המזיקים.49)הנושכים מן

ב.51)היולדת.50) עג, יומא זמן 52)משנה, אותו שעד
הי"ג  שבת מהל' בפ"ב כמבואר סכנה, בו שאין כחולה היא

"רבי 53)(מגידֿמשנה). ה"א): פ"ח (יומא 'ירושלמי'
בליל  לוי בן יהושע רבי לגבי (עלה) סליק נחמן, בר יצחק
לקראתו) (יצא לגביה נפיק הכיפורים), יום (בליל רבא צומא
איסטניס  לו אמר דין? מה לו אמר עור), (נעלי סוליסא לבוש

משנה'). ('סדר אני)" ומצונן (חלש אנא

.Ë¯eÒ‡54CeÒÏ55ÔÈa ,BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó56‰ÎÈÒ »»ƒ¿»¿»≈ƒ»
‚eÚz ÏL dÈ‡L ‰ÎÈÒ ÔÈa ‚eÚz ÏL57Ì‡Â .58‰È‰ ∆«¬≈ƒ»∆≈»∆«¬¿ƒ»»

BÏ LiL B‡ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏBÁ∆««ƒ∆≈«»»∆≈
ÔÈËËÁ59LLBÁ BÈ‡Â Bk¯„k CÒ - BL‡¯a60. ¬»ƒ¿…»¿«¿¿≈≈

ב.54) עז, המשניות),55)יומא בפירוש (רבינו "בשמן"
רחיצה  שנקרא מים לאפוקי דברים בשאר הדין והוא

רוקח'). "ביום 56)('מעשה ה"א: פ"ח יומא ב'ירושלמי'
של  שאינה סיכה בין תענוג של שהיא סיכה  בין כיפור
שהיא  סיכה ציבור, ובתענית באב בתשעה אסור. - תענוג
פסק  ולכן מותר". - תענוג של שאינה אסור, - תענוג של
(פ"ה  הזוהמא להעביר שהיא בסיכה מותר שבאבל רבינו

באב. תשעה כדין אבל שדין ה"ד), אבל כגון 57)מהל'
עצם  כי בסיכה, אסור הלכלוך את או הזוהמא את להעביר
כוונתו  אין אם מותר ברחיצה אבל תענוג, היא הסיכה

רוקח'). ('מעשה הלכלוך את להעביר רק דין 58)לתענוג
לגבי  זו, שלפני בהלכה המבואר ה'ירושלמי' מן נלמד זה
ושתייה  אכילה מלבד - העינויים שאר כל כי הסנדל, נעילת
חכמים. גזרו לא צער במקום להם: אחד דין -

רפואה 60)אבעבועות.59) עשיית משום איסור כאן ואין
וכמו בשבת  בחול, כן לסוך הבריאים שדרך מפני ויוםֿטוב,

סי' ברורה' ('משנה הכ"ג שבת מהל' בפכ"א רבינו שכתב
תריד).

.ÈLÈ61ÌBÈ ÈÏÈÏa ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó ≈¿∆»¬¿«¿ƒ∆«≈¿≈≈
‡ÏÂ ,BzL‡Ó ÌÈt ˙La BÏ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆»ƒ≈ƒ¿¿…
‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰hn‰ LÈÓLz È„ÈÏ ‡B·È»ƒ≈«¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆»¬∆…

˜ÈÏ„‰Ï62,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡N˙Â BzL‡ ‰‡¯È ‡nL , ¿«¿ƒ∆»ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»≈¿≈»
LÈÓLz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ63˙BÈ‰Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿»ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»«ƒƒƒ¿

ÌB˜Ó ÏÎa ˜ÈÏ„‰Ï Ïk‰ ÔÈ·iÁ - ˙aLa64˙˜Ï„‰L ; ¿«»«»ƒ«…¿«¿ƒ¿»»∆«¿»«
‰·BÁ - ˙aLa ¯65. ≈¿«»»

הנר 61) את להדליק שנהגו "מקום ב: נג, פסחים משנה,
להדליק, שלא שנהגו מקום מדליקין. הכיפורים, יום בלילי

מדליקין". כא):62)אין ס, (ישעיה אומר הוא שניהם ועל
שאמרו  בין וגו', ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם "ועמך
אלא  נתכוונו לא שניהם להדליק, שלא שאמרו ובין להדליק
המנהג  ובמקומותינו בגמרא). שם, (פסחים אחד" לדבר
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(שו"ע). ההדלקה על ולברך הכיפורים יום בליל נר להדליק
ובמבואות 63) מדרשות ובבתי כנסיות בבתי "ומדליקין

שם). (משנה, החולים" גבי ועל תנא 64)האפלים "תני
יום  אומר: אלעזר בן שמעון רבי יוחנן, דרבי קמיה
שלא  שאמרו במקום אף בשבת, להיות שחל הכיפורים
השבת" כבוד מפני מדליקים הכיפורים], [ביום להדליק
בשם  סימון "רבי ה"ד): פ"ד (שם וב'ירושלמי' נג:). (פסחים
הלכה  - רבי בשם שאול בן יוסי רבי לוי, בן יהושע רבי

(מגידֿמשנה). אלעזר" בן שמעון שכתב 65)כרבי כמו
ה"א. שבת מהל' פ"ה למעלה רבינו

ה'תשע"ט  אלול כ"ה רביעי יום

-mipnfxtq
aFh mFi zziaW zFkld¦§§¦©

,‰NÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰¯NÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (· .ÁÒt ÏM ÔBL‡¯a¿ƒ∆∆«∆…«¬¿»»
Ba ˙BNÚÏ ‡lL („ .ÁÒt ÏL ÈÚÈ·La ˙aLÏƒ¿…ƒ¿ƒƒ∆∆«∆…«¬
‡lL (Â .˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ˙aLÏ (‰ .‰Î‡ÏÓ¿»»ƒ¿…¿««»∆…
‡lL (Á .‰M‰ L‡¯a ˙aLÏ (Ê .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…¿…«»»∆…
‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (Ë .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…¿ƒ∆«
˙aLÏ (‡È .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (È .˙Bkq‰«À∆…«¬¿»»ƒ¿…

.‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·È .‚Á ÏL ÈÈÓLa«¿ƒƒ∆«∆…«¬¿»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ÌÈÓÈ ˙˙È·L ¯e‡·e≈¿ƒ«»ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק
-mipnfxtqaFhmFizziaW'ld

¤¤¦
¦§§¦©

טוב.1) ביום לעשותן המותרות המלאכות כל רבינו בו כלל
מדברי  והאסורות תורה מדברי האסורות המלאכות וכלל
המלאכות  וביאר בזה. סופרים איסור וסיבת סופרים,
לימות  אף או בלבד, היום לצורך מותרות אם המותרות,
חיים  בעל לאיזה וכן דינן, מה החול לימות נעשו ואם החול.
י"ט  השוואת בו וביאר ולגוים. לבהמות הותרו אם הותרו,
ונתבאר  שבהן. העונש הבדל מלבד מלאכות, בקצת לשבת
מדבריהם. שהוא ומה התורה מן שהוא במה הזה השווי
ענין  והוא הזה, הכלל מן היוצא אחד פרט בו ונתבאר
ונמשך  בשבת. ומותר טוב ביום מדבריהם שנאסר המוקצה
בזה, זה הרצופין טובים ימים שני וחילוק הנולד. עניין לזה

בזה. משפטן מהו הסמוכין, טוב ויום שבת או

.‡·e˙k‰ Ô¯Ò‡L el‡‰ ÌÈÓÈ ˙LL2˙iNÚa ≈∆»ƒ»≈∆¬»»«»«¬ƒ«
ÔBL‡¯Â ,ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Le ÔBL‡¯ :Ô‰L ,‰Î‡ÏÓ¿»»∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
„Á‡·e ,˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈ·e ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿««»¿∆»

ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ÈÚÈ·M‰ L„ÁÏ3˙˙È·Le . «…∆«¿ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ«
‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L .‰ÂL Ôlk4ıeÁ , À»»»∆≈¬ƒ¿»¿∆∆¬»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏnÓ5¯L‡ C‡ :¯Ó‡pL ; ƒ¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆∆¡««¬∆
.¯ÓB‚Â LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È≈»≈¿»∆∆¿≈

ט"ז.2) פרק דברים כ"ג, פרק אלו 3)ויקרא שימים לפי
י"ד) פסוק ט"ז פרק (דברים שכתוב כמו בשמחה, חייבים
ו' בפרק להלן רבינו שביאר וכמו בחגיך", "ושמחת
וחגיגה  שמחה שלמי שיקריב א', פרק חגיגה ובהלכות

שמחה  "שאין יין, ושותין בשר ואוכלין בשמחה, ויאכלם
אלו  ימים נקראים ולפיכך ביין, אלא שמחה ואין בבשר אלא
ט"ו): פסוק ח' (פרק קהלת שאומר כמו טובים", "ימים
השמש  תחת לאדם טוב אין אשר השמחה, את אני "ושבחתי

שמואלֿא וראה ולשמוח". ולשתות לאכול אם כ"ה כי פרק
י"ז. פסוק ח' פרק ואסתר ח' (ויקרא 4)פסוק כתוב שכן

וביאר  תעשו". לא עבודה מלאכת "כל ח'): פסוק כ"ג פרק
המלאכות  לכל עבודה" ב"מלאכת הכוונה כי הרמב"ן
אוכל  שאילו נפש, אוכל לצורך משמשים שאינם ושמושים

עבודה. מלאכת ולא הנאה" "מלאכת נקרא שיש 5)נפש
זה. בפרק להלן רבינו שמבאר כמו דינים, חילוקי כמה בזה

.·È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰„B·Ú ˙Î‡ÏnÓ ˙·BM‰ Ïk»«≈ƒ¿∆∆¬»¿∆»≈∆¬≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜6"ÔB˙aL" Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L ;7, ƒ≈ƒ¿«¬≈∆¬≈∆¡«»∆«»

‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó „Á‡a ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙e·L ,¯ÓBÏk8 ¿«¿¿»»∆¿∆»≈∆¿»»
‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ dÈ‡L9‚¯‡ B‡ Ò¯‰ B‡ ‰aL ÔB‚k , ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿∆»»»«»«

‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha È¯‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈¬≈ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…
Ïk ,eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk :¯Ó‡pL ;‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«»¿∆∆¬…»…«¬»
‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰NÚ Ì‡Â .Ô‰· ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ10 ¿»»…≈»∆»∆¿ƒ»»¿≈ƒ¿«¿»»

‰˜BÏ -11‰¯Bz‰ ÔÓ12. ∆ƒ«»

ב'.6) עמוד כ"ד דף שבת באחד 7)מסכת נכתב זה ביטוי
(ויקרא  הסוכות חג של ושמיני ובראשון השביעי לחודש
רבינו  ביאר כבר אמנם המועדים, בשאר ולא כ"ג), פרק
"מקראי  בהם שנכתב שכיון קנט) עשה המצוות (בספר
כאילו  מלאכה, בו תעשה שלא קדשהו שפירושו קודש",

ממלאכה. תשבות שבתון, אבות 8)נכתב מל"ט אחת
ז' מפרק שבת בהלכות המבוארות מתולדותיהן, או מלאכות

שעיקרה 9)ואילך. כיון אכילה, לצורך עשאה אם אפילו
(הרב  נפש אוכל צורך נחשבת לא לאכילה, עומדת אינה

–10)המגיד). העבירה עובר את מתרים עדים ששני
לו  הצפוי והעונש החטא חומר על – אותה עשותו קודם

ראה 11)בעקבו. שבתורה, תעשה לא כל על העובר כדין
ט'. הלכה י' פרק סנהדרין כ"ה 12)בהלכות פרק דברים

בֿג. פסוקים

.‚‰NBÚ‰13˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡14·BË ÌBÈa ‰a¯‰ »∆¬¿»«¿≈¿
‚¯‡Â ¯˙ÒÂ ‰·e Ú¯fL ÔB‚k ,˙Á‡ ‰‡¯˙‰a¿«¿»»««¿∆»«»»¿»«¿»«
˜elÁ .˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰a¿«¿»»««≈∆∆»««ƒ

˙aLÏ ˙BÎ‡ÏÓ15·BË ÌBÈÏ ˙BÎ‡ÏÓ ˜elÁ ÔÈ‡Â ,16. ¿»¿«»¿≈ƒ¿»¿

ב'.13) עמוד כ"א דף מכות בהלכות 14)מסכת מבוארות
ז'. פרק בהעלם 15)שבת הרבה מלאכות בשוגג שהעושה

בהלכות  (ראה ומלאכה מלאכה כל על חטאת חייב אחד,
ז'). פרק למדנו 16)שבת לשבת מלאכות חילוק שדין לפי

"מחלליה  י"ד) פסוק ל"א פרק (שמות מדכתיב ע) דף (שבת
אחד, חלול על הרבה קרבנות התורה ריבתה – יומת" מות
אש  תבערו "לא ג') פסוק ל"ה פרק (שם שכתוב ממה או
המלאכות  כל בכלל הבערה השבת", בים מושבותיכם בכל
הבערה  מה לך, ולומר אליה להקיש יצאה? ולמה היתה,
שהיא  כל אף עצמה, בפני עליה וחייבין מלאכה אב שהיא
שכתוב  ממה או עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה אב
מצות  מכל בשגגה תחטא כי "נפש ב') פסוק ד' פרק (ויקרא
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שם.25) להטפיח",26)יומא, מנת על  "טופח תהא שלא
להרטיב  יוכל בה שהנוגע כזו רטיבות בה תהא שלא כלומר:

ד). בהלכה למעלה (כנזכר ביום 27)אחרים רחיצה מדין
שלא  ליזהר צריך אבל קצת. נגובה שהיא כיון הכיפורים,
דברי  (ראה המטפחת מן המים סחיטת של חשש בה יהיה

פכ"ב). שבת בהל' רבינו

.ÂCÏB‰‰28Ba¯ Èt ÏÈa˜‰Ï29ÈÓ B‡ ÂÈ·‡ Èt B‡ «≈¿«¿ƒ¿≈«¿≈»ƒƒ
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L30˙È·a ˙B¯˜Ï B‡ , ∆»ƒ∆¿»¿»ƒ¿¿≈

ÌÈna ¯·BÚ - L¯„n‰31LLBÁ BÈ‡Â ,B¯‡eˆ „Ú32. «ƒ¿»≈««ƒ««»¿≈≈
ÌÈna ¯ÊBÁÂ ,d˙BNÚÏ CÏ‰L ‰ÂˆÓ ‰NBÚÂ¿∆ƒ¿»∆»««¬»¿≈««ƒ

CÏB‰ BÈ‡ - ¯ÊÁÏ BÏ ¯Èzz ‡Ï Ì‡L ;BÓB˜ÓÏ33, ƒ¿∆ƒ…«ƒ«¬…≈≈
ÏLÎ ‡ˆÓÂ34¯ÓLÏ CÏB‰‰ ÔÎÂ .‰Âˆn‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿…

LLBÁ BÈ‡Â ,B¯‡eˆ „Ú ÌÈna ¯·BÚ - ÂÈ˙B¯t35. ≈»≈««ƒ««»¿≈≈
„·Ï·e36ÈÏeL ˙ÁzÓ Ì‰È„È e‡ÈˆBÈ ‡lL ƒ¿«∆…ƒ¿≈∆ƒ««≈

Ì‰ÈÏÈÚÓ37ÏÁa ÔÈNBÚL C¯„k ,38. ¿ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿…

ב.28) עז, יצחק,29)יומא רבי "אמר ב: טו, השנה ראש
כג): ד, (מלכיםֿב שנאמר ברגל, רבו פני להקביל אדם חייב
מכלל  שבת", ולא חודש לא היום אליו הולכת את "מדוע
(הל' רבינו בדברי מובא וכן למיזל", איבעי ושבת דבחודש

ה"ז). פ"ה תורה פניו,30)תלמוד להקביל שמצוה
ואזלו  שקלו הוו חייא, ורבי "רבי ה:): (חגיגה כמבואר
(כאשר  מתא לההיא מטו כי בדרך), מהלכין (היו באורחא
הכא  מרבנן צורבא איכא אי אמרו: מקום), לאותו הגיעו
ונקבל  (נלך אפיה ונקביל ניזיל תלמידֿחכם) כאן יש (אם

אסור 31)פניו)". - בספינה לעבור או במים לשחות אבל
גדולות'). 'הלכות בעל בשם איסור 32)('טור' משום

להנאת  מתכוין ואינו מצוה, לדבר שהולך כיון רחיצה,
אחרת  דרך לו כשאין שהמדובר הפוסקים וכתבו רחיצה.

הנהר. דרך תחילתו".33)אלא משום סופו "התירו
"נ 34) הגירסא ספרים, הפסד 35)מנע".בקצת משום

התירו. - ישראל של ב.36)ממונם עז, בכת"י 37)יומא
"בגדיהם". הגירסא פני 38)התימנים, על כשט [ונראה

והואֿהדין  ה), הלכה שבת מהל' (פכ"ג בשבת שאסור המים
ליוםֿכיפור].

.Ê¯eÒ‡39ÏÚÓ ÏÚÏ40.˙Á‡ BÏ‚¯a elÙ‡ ÏcÒÂ »ƒ¿…ƒ¿»¿«¿»¬ƒ¿«¿««
¯zÓe41ÌÚL ÏL ÏcÒa ˙‡ˆÏ42ÈÓb ÏLÂ43‡ˆBiÎÂ À»»≈¿«¿»∆««¿∆∆ƒ¿«≈

C¯BÎÂ .Ô‰a44È¯‰L ,Ba ‡ˆBÈÂ ÂÈÏ‚¯ ÏÚ „‚a Ì„‡ »∆¿≈»»∆∆««¿»¿≈∆¬≈
ÛÁÈ ‡e‰L LÈb¯Óe ÂÈÏ‚¯Ï ÚÈbÓ ı¯‡‰ ÈL˜45. ¿ƒ»»∆«ƒ«¿«¿»«¿ƒ∆»≈

‰i˙L·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈz‰«ƒ««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏcÒÂ ÏÚnÓ Ô˙B‡ ÔÈÚBÓ ,‰ÎÈÒÂ ‰ˆÈÁ¯e46. ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿»¿«¿»

ב.39) עג, שנחשב 40)יומא עז.) (יומא בגמרא למדו
מיחף  רגלך "מנעי כה): ב, (ירמיה שכתוב ממה לעינוי,

מצמאה". ב.41)וגרונך עח, עץ.42)יומא קליפת
עשב.43) סודרא 44)מין כריך הונא, רב בר "רבה

שם). (יומא, ונפיק" עינוי 45)אכרעיה מצוות בזה ומקיים
הכיפורים. לגידולו 46)ביום שנחוצים וסיכה "רחיצה

נעילת  אבל רבנן, בהם גזרו לא הילד, של והתפתחותו
רבנן" בה גזרו - בה תלוי הילד של גידולו שאין הסנדל

(מגידֿמשנה).

.Á¯zÓ47·¯˜Ú ˙ÓÁÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ Ì„‡ ÏÎÏ48 À»¿»»»ƒ¿…∆««¿»≈¬««¿»
da ‡ˆBiÎÂ49‰iÁ‰Â .epÎMz ‡lL È„k ,50˙¯zÓ ¿«≈»¿≈∆…ƒ»∆¿««»À∆∆

‰pˆ ÌeMÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ51ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk52. ƒ¿…∆««¿»ƒƒ»»¿ƒ
‰ÏBÁ‰Â53.‰kÒ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,da ‡ˆBik ¿«∆«≈»««ƒ∆≈»«»»

ב.47) עח, דברים 48)יומא או עקרבים שם מצויים אם
תריד). סי' או"ח (שו"ע המזיקים.49)הנושכים מן

ב.51)היולדת.50) עג, יומא זמן 52)משנה, אותו שעד
הי"ג  שבת מהל' בפ"ב כמבואר סכנה, בו שאין כחולה היא

"רבי 53)(מגידֿמשנה). ה"א): פ"ח (יומא 'ירושלמי'
בליל  לוי בן יהושע רבי לגבי (עלה) סליק נחמן, בר יצחק
לקראתו) (יצא לגביה נפיק הכיפורים), יום (בליל רבא צומא
איסטניס  לו אמר דין? מה לו אמר עור), (נעלי סוליסא לבוש

משנה'). ('סדר אני)" ומצונן (חלש אנא

.Ë¯eÒ‡54CeÒÏ55ÔÈa ,BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó56‰ÎÈÒ »»ƒ¿»¿»≈ƒ»
‚eÚz ÏL dÈ‡L ‰ÎÈÒ ÔÈa ‚eÚz ÏL57Ì‡Â .58‰È‰ ∆«¬≈ƒ»∆≈»∆«¬¿ƒ»»

BÏ LiL B‡ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏBÁ∆««ƒ∆≈«»»∆≈
ÔÈËËÁ59LLBÁ BÈ‡Â Bk¯„k CÒ - BL‡¯a60. ¬»ƒ¿…»¿«¿¿≈≈

ב.54) עז, המשניות),55)יומא בפירוש (רבינו "בשמן"
רחיצה  שנקרא מים לאפוקי דברים בשאר הדין והוא

רוקח'). "ביום 56)('מעשה ה"א: פ"ח יומא ב'ירושלמי'
של  שאינה סיכה בין תענוג של שהיא סיכה  בין כיפור
שהיא  סיכה ציבור, ובתענית באב בתשעה אסור. - תענוג
פסק  ולכן מותר". - תענוג של שאינה אסור, - תענוג של
(פ"ה  הזוהמא להעביר שהיא בסיכה מותר שבאבל רבינו

באב. תשעה כדין אבל שדין ה"ד), אבל כגון 57)מהל'
עצם  כי בסיכה, אסור הלכלוך את או הזוהמא את להעביר
כוונתו  אין אם מותר ברחיצה אבל תענוג, היא הסיכה

רוקח'). ('מעשה הלכלוך את להעביר רק דין 58)לתענוג
לגבי  זו, שלפני בהלכה המבואר ה'ירושלמי' מן נלמד זה
ושתייה  אכילה מלבד - העינויים שאר כל כי הסנדל, נעילת
חכמים. גזרו לא צער במקום להם: אחד דין -

רפואה 60)אבעבועות.59) עשיית משום איסור כאן ואין
וכמו בשבת  בחול, כן לסוך הבריאים שדרך מפני ויוםֿטוב,

סי' ברורה' ('משנה הכ"ג שבת מהל' בפכ"א רבינו שכתב
תריד).

.ÈLÈ61ÌBÈ ÈÏÈÏa ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó ≈¿∆»¬¿«¿ƒ∆«≈¿≈≈
‡ÏÂ ,BzL‡Ó ÌÈt ˙La BÏ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆»ƒ≈ƒ¿¿…
‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰hn‰ LÈÓLz È„ÈÏ ‡B·È»ƒ≈«¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆»¬∆…

˜ÈÏ„‰Ï62,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡N˙Â BzL‡ ‰‡¯È ‡nL , ¿«¿ƒ∆»ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»≈¿≈»
LÈÓLz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ63˙BÈ‰Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿»ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»«ƒƒƒ¿

ÌB˜Ó ÏÎa ˜ÈÏ„‰Ï Ïk‰ ÔÈ·iÁ - ˙aLa64˙˜Ï„‰L ; ¿«»«»ƒ«…¿«¿ƒ¿»»∆«¿»«
‰·BÁ - ˙aLa ¯65. ≈¿«»»

הנר 61) את להדליק שנהגו "מקום ב: נג, פסחים משנה,
להדליק, שלא שנהגו מקום מדליקין. הכיפורים, יום בלילי

מדליקין". כא):62)אין ס, (ישעיה אומר הוא שניהם ועל
שאמרו  בין וגו', ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם "ועמך
אלא  נתכוונו לא שניהם להדליק, שלא שאמרו ובין להדליק
המנהג  ובמקומותינו בגמרא). שם, (פסחים אחד" לדבר
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שחייבים  פעמים מהנה" מאחת ועשה תעשינה, לא אשר ה'
חיוב  לענין נאמרו אלו וכל ואחת, אחת כל על חטאת
חטאת  חיוב אין טוב שביום וכיון מלקות, לחיוב ולא חטאת,
במסכת  (רש"י מלאכות חילוק דין בו אין מלקות, חיוב רק

שם). מכות

.„Ïk17‰NÚ Ì‡ ,˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰Î‡ÏÓ »¿»»∆«»ƒ»∆»¿«»ƒ»»
‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL ·BË ÌBÈa d˙B‡18ıeÁ ,‰˜BÏ - »¿∆…¿…∆¬ƒ»∆

‰‡ˆB‰‰ ÔÓ19‰¯Ú·‰‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó20CBznL ;21 ƒ«»»≈¿ƒ¿¿««¿»»∆ƒ
‰¯z‰L22‰¯z‰ ,‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ∆À¿»»»¿¿…∆¬ƒ»À¿»

‡ÈˆB‰Ï ·BË ÌBÈa ¯zÓ CÎÈÙÏ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL∆…¿…∆¬ƒ»¿ƒ»À»¿¿ƒ
˙eL¯Ó el‡a ‡ˆBiÎÂ ÁzÙÓ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ B‡ ÔË»̃»≈∆»«¿≈«¿«≈»≈≈¿
C¯ˆÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÈÚ·‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ .˙eL¯Ïƒ¿¿≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈¿…∆
- ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ba LiL Ïk :˙BÎ‡ÏÓ ¯‡Le .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»¿»»∆≈…∆¬ƒ»

‰LÈÏÂ ‰iÙ‡Â ‰ËÈÁL ÔB‚k ,¯zÓ23;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ À»¿¿ƒ»«¬ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
‰·È˙k ÔB‚k ,¯eÒ‡ - ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»∆…∆¬ƒ»»¿¿ƒ»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ·e ‰‚È¯‡Â«¬ƒ»ƒ¿»¿«≈»∆

ב'.17) עמוד ט"ז דף מגילה במסכת והן 18)משנה
כתיבה, כגון: אכילה, לעניני עומדות אינן שמעיקרן מלאכות

ספר). בקרית (המבי"ט בהן וכיוצא ובנין מפני 19)אריגה
משא  תוציאו "ולא כ"ב): פסוק י"ז פרק (ירמיה שכתוב
ביצה  (מסכת טוב ביום ולא – בשבת השבת", ביום מבתיכם

א'). עמוד י"ב ג'):20)דף פסוק ל"ה פרק (שמות שכתוב
אין  בשבת השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא
מסכת  (ירושלמי טוב ביום אתה מבעיר אבל מבעיר אתה

ב'). הלכה ה' פרק י"ב 21)ביצה דף ביצה מסכת משנה
שמאי  לבית הלל, ובית שמאי בית בין מחלוקת א' עמוד
שנפסקה  – הלל לבית אבל נפש, אוכל לצורך רק מותר אינו
הותרה  נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך – כמותם  הלכה

נפש". אוכל לצורך שלא פרק 22)גם (שמות כתוב שכן
לא  מלאכה כל לכם, יהיה קדש "מקרא ט"ז): פסוק י"ב
לכם". יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך בהם, יעשה

פרק 23) ביצה מסכת שרק בירושלמי אמרו י' הלכה א'
טחינה, אבל מותרות, – ואילך מלישה שהם המלאכות
מפני  נפש, אוכל לצורך מותרות אינן וכדומה, רקידה
לכם  יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך שכתוב:
משמור  ט"זֿי"ז), פסוקים שם (שמות המצות" את ושמרתם

ז'. בהלכה להלן וראה מותר. ואילך

.‰·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙BNÚ‰Ï ¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ Ïk24, »¿»»∆∆¿»¿≈»≈∆∆
·¯ÚaÓ ˙ÈNÚ Ì‡ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ da ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»∆¿≈¿…ƒ»ƒ«¬≈ƒ»∆∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ -25ŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa d˙B‡ ˙BNÚÏ »¿¬»ƒ«¬»¿««
‰¯Êb ?‰Ê ¯·c e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L Èt26 ƒ∆ƒ¿…∆¬ƒ»¿»»»¿»»∆¿≈»

·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡nL∆»«ƒ«»»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆
·BË ÌBÈÏ ,·BË ÌBÈ27CÏB‰ Blk ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ , ¿¿ƒ¿»À≈

‡ÏÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,˙BÎ‡ÏÓ Ô˙B‡ ˙iNÚa«¬ƒ«»¿»¿ƒ»«ƒƒ¿«¿…
ÏÎ‡Ï È‡t BÏ ‰È‰È28. ƒ¿∆¿«∆¡…

א'.24) עמוד קל"ד דף שבת במסכת זו סברא מקור
אלו 25) דברים הנ"ל י' הלכה א' פרק דביצה הירושלמי לפי

גורס  שהוא אלא הראב"ד, דעת (וכן התורה מן אסורים

אינן  רבינו לדעת אבל ואילך"). "מתלישה בירושלמי
מדרבנן. אלא במשנה 26)אסורות ראה זו לגזירה מקור

א'. עמוד י"א דף קטן מועד הגירסא:27)מסכת בכ"י
טוב". ביום אותם ויעשה טוב יום בנ"א:28)"מערב

(מער"ק). ולשתות" "לאכול

.Â.·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰‰ e¯Ò‡ ‡Ï BÓˆÚ ÌÚh‰ ‰fÓeƒ∆««««¿…»¿«»»¿
¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ ‡È‰ ‰‡ˆB‰‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»»ƒ¿»»∆∆¿»
È„k ?‰e¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ d˙BNÚÏ«¬»≈∆∆¿»»…¬»»¿≈
‰Ó Ïk ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNa ˙Ba¯‰Ï¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»«
ÂÈ„iL ÈÓk ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈˆÙÁ ÌÈÏLÈÂ ,‰ˆ¯iM∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¬»»¿…ƒ¿∆¿ƒ∆»»
·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ˙BÎ‡ÏÓ ¯‡L Ï·‡ .˙B¯eÒ‡¬¬»¿»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆

˜ÒÚ Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ - ·BË ÌBÈ29Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ƒ¿≈»∆≈∆≈ƒ»
.·BË ÌBÈa¿

מוליך 29) הוא מועט ובזמן עסק, בה אין ההוצאה ואילו
רוקח). (מעשה שצריך מה ומביא

.Ê?„ˆÈk30ÔÈ¯ˆB˜ ÔÈ‡31ÔÈL„ ‡ÏÂ32‡ÏÂ ÔÈ¯BÊ ‡ÏÂ ≈«≈¿ƒ¿…»ƒ¿…ƒ¿…
ÔÈ¯¯Ba33ÔÈÁBË ‡ÏÂ34ÔÈ„w¯Ó ‡ÏÂ ÌÈhÁ‰ ˙‡35 ¿ƒ¿…¬ƒ∆«ƒƒ¿…¿«¿ƒ

Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL ;·BË ÌBÈa¿∆»≈¿«≈»∆∆¿»«¬»
.ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¿≈¿»∆¿≈¿…ƒ»

לצורך 30) שהם אף מלאכות, קצת לעשות חכמים אסרו
ה'. בהלכה למעלה ראה נפש, דף 31)אוכל חגיגה מסכת

היא  (=האם שרי" מי טוב ביום "קצירה א' עמוד י"ח
בסוגיא 32)מותרת?). ב' עמוד י"ב דף ביצה מסכת
במשנה.33)דמלילות. ב' עמוד י"ד דף דף 34)שם שם

א'. עמוד ב'.35)י"ד עמוד כ"ט דף שם בנפה, לנפות

.ÁÔÈLÏ Ï·‡36ÌBÈa ÔÈÏM·Óe ÔÈËÁBLÂ ÔÈÙB‡Â ¬»»ƒ¿ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ¿
„ÒÙ‰ CÎa LÈ ,·¯ÚaÓ el‡ ‰NÚ Ì‡L ;·BË37B‡ ∆ƒ»»≈ƒ»∆∆≈¿»∆¿≈

ÌBi‰ ÏMaL ÏÈL·z B‡ ÌÁ ÌÁÏ ÔÈ‡L .ÌÚË ÔB¯ÒÁ∆¿««∆≈∆∆««¿ƒ∆ƒ≈«
,LÓ‡Ó ÏMa˙pL ÏÈL·˙Îe LÓ‡Ó ‰Ù‡pL ÌÁÏk¿∆∆∆∆¡»≈∆∆¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈≈∆∆
ÔÎÂ ,LÓ‡Ó ËÁLpL ¯N·k ÌBi‰ ËÁLpL ¯Na ‡ÏÂ¿…»»∆ƒ¿««¿»»∆ƒ¿«≈∆∆¿≈

È¯ÈLÎÓ ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik Ïk38Ô‰a LiL ,LÙ ÏÎ‡ …«≈»≈¿≈«¿ƒ≈…∆∆∆∆≈»∆
,·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚ - ·¯ÚaÓ eNÚ Ì‡ ÔB¯qÁƒ»ƒ«¬ƒ»∆∆ƒ»¿

ÔÈÏ·z ˙˜ÈÁL ÔB‚k39.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿ƒ«¿»ƒ¿«≈»∆

א'.36) עמוד קל"ד דף שבת על 37)מסכת חולק הראב"ד
יותר, וטעימים יפין והירקות הפירות גם הרי כי זה, טעם
פירות  לתלוש התירו לא כן פי על ואף יומן, בני כשהן

טוב. ביום כר'38)וירקות ב' עמוד כ"ח דף ביצה מסכת
את 39)יהודה. להכשיר אלא אוכל עצמם התבלין שאין

בהשגת  ועיין נפש, אוכל מכשירי הם ולפיכך באו האוכל
י'. הלכה ד' פרק להלן הראב"ד

.ËÔÈ‡40ÏÎ‡iM ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡ ≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»≈
‡l‡ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,ÏÁa¿…¿…À¿»¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆»

‰NÚ .·BË ÌBÈa da ˙B‰Ï È„k41ÌBÈa ÏÎ‡Ï È„k ¿≈≈»»¿»»¿≈∆¡…¿
.ÏÁa ¯˙Bn‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¯È˙B‰Â ,·BË¿ƒÀ»∆¡…«»¿…

ט"ו.40) הלכה להלן וראה ב' עמוד מ"ו דף פסחים מסכת
ב'.41) עמוד ט"ו דף ביצה מסכת במשנה זה כעין
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.È‰‡ÏÓÓ42¯Na ‰¯„˜ ‰M‡43dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿»ƒ»¿≈»»»««ƒ∆≈»
‡lÓÓ .˙Á‡ ‰ÎÈ˙ÁÏ ‡l‡ ‰ÎÈ¯ˆ44˙È·Á ÌBzÁ ¿ƒ»∆»«¬ƒ»««¿«≈«¿»ƒ

.„Á‡ ÔB˙È˜Ï ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÏL∆«ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆»¿ƒ∆»
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙t ¯epz ‰M‡ ‰‡ÏÓÓe¿«¿»ƒ»««««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÔÓÊaL ;„Á‡ ¯kÎÏ ‡l‡45‡È‰ ¯epza ‰a¯Ó ˙t‰L ∆»¿ƒ»∆»∆ƒ¿«∆««¿À»««ƒ
‰ÙÈ ˙Ù‡46ÁÏBÓe .47˙·a ¯Na ˙BÎÈ˙Á ‰nk Ì„‡ ∆¡≈»∆≈«»»«»¬ƒ»»¿«

˙Á‡ ‰ÎÈ˙ÁÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡48. ««««ƒ∆≈»ƒ∆»«¬ƒ»««
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א'.42) עמוד י"ז דף ביצה האש 43)מסכת על ונותנת
להלן). (ראה מלאה אחת 44)כשהקדרה שבטירחא לפי

(רש"י). חול לצורך במיוחד טורח ואינו הכל, את עושה הוא
כנ"ל. וקדרה באשה הדין קטנים 45)והוא היו תנוריהם

אין  מלא, שהוא ומתוך בדפנותיהם. הפת מדבקים והיו
אורח  ערוך (שלחן יפה נאפה והפת להתפשט, לחומו מקום

תק"ז). סימן שם.46)חיים אלעזר בן שמעון ר' כדעת
וכתב  מותר. לחוד בתנור פת כל נותן אפילו זה ולפי
בשר, להוסיף שמותר בקדירה, הדין הוא זה שלפי הרשב"א

בשר. הרבה בו כשיש יותר שמן מסכת 47)שהתבשיל
ב'. עמוד י"א דף (רש"י).48)ביצה לכולן אחת שטירחא

.‡ÈÏM·Ó‰49Ba ÏÎ‡Ï È„k ·BË ÌBÈa ‰ÙB‡‰ B‡ «¿«≈»∆¿¿≈∆¡…
ÏÈL·z‰ ¯‡LÂ ,e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁ¯B‡ ÔnfL B‡ ,ÌBi·«∆ƒ≈¿ƒ¿…»¿ƒ¿«««¿ƒ
ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,¯ÁÓÏ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙t‰Â¿««¬≈∆À»∆¡…¿»»≈¿…≈

˙aLa50ÌÈ¯ÚÈ ‡lL „·Ï·e ;51,¯eÒ‡ - ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ∆¡ƒ»
e¯ÈÓÁ‰L ÈtÓ ;·BË ÌBÈ ¯Á‡L ˙aLa elÙ‡Â«¬ƒ¿«»∆««ƒ¿≈∆∆¿ƒ

„ÈÊn‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÚÓa52. ¿«¬ƒ≈ƒ«≈ƒ

ב'.49) עמוד י"ז דף ביצה מיום 50)מסכת לבשל שאסור
ו', בפרק להלן כמבואר תבשילין, עירוב בלי לשבת טוב
לאכלו. מותר לשבת ונשאר ביום לבו שבשלו וכאן

אני 51) עוד לומר יערים לא טוב, יום לצורך שבישל "לאחר
ויותירם  אחרים תבשילין ויבשל אורחים, להזמין צריך

(רש"י). על 52)לשבת" לעבור הוא רשע מזיד "שאלו
משים  עצמו והוא הימנו, למדים אחרים ואין חכמים, דברי
לא  הלכך בהיתר, לעשות סבור מערים אבל – ושב לבו אל
לפיכך  – הימנו למדים ואחרים בו, לחזור לבו אל ישיב

(רש"י). רבנן" קנסוהו

.·ÈÈÓ53˙kÒÓ ‰Ó‰a Bl ‰˙È‰L54ËÁLÈ ‡Ï - ƒ∆»¿»¿≈»¿À∆∆…ƒ¿«
ÏBÎiL Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa d˙B‡55ÏÎ‡Ï »¿∆»ƒ≈≈«∆»∆¡…

˙ÈÊk ‰pnÓ56ÈÏˆ57ËÁLÈ ‡lL È„k ;ÌBÈ „BÚaÓ ƒ∆»¿«ƒ»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÁa ÏÎ‡iM ‰Ó ·BË ÌBÈa¿«∆…««…¿≈…«≈»∆

א'.53) עמוד כ "ה דף ביצה במסכת "שהוא 54)משנה
סעודתו, סעד שכבר לבשר, צריך ואינו תמות, שמא ירא

(רש"י). שוחט" הוא הפסדו מחמת שהות 55)אלא שיש
הפסד  משום התירו אוכל, שאינו אף טוב, ביום ממנו לאכול

המגיד). (הרב לשחוט 56)ממונו יכול כזית אותו ומשום
ודוקא  שחיטה. בלא בשר לכזית אפשר אי כי הבהמה את
אלא  לשחוט אסור בריאה בהמה אבל זאת, התירו במסוכנת

(מ"מ). טוב ביום לאכלה רוצה כן מהר,57)אם שמתבשל
ישראל). (תפארת הדחה ולא מליחה לא צריך ואין

.‚ÈÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡ ÔÈ‡58ÏÈÎ‡‰Ï È„k ·BË ÌBÈa ≈ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«¬ƒ
- ÌÎÏ ‰NÚÈ Bc·Ï ‡e‰ :¯Ó‡pL ;ÌÈ·Ïk B‡ ÌÈ˙ekƒ¿»ƒ∆∆¡«¿«≈»∆»∆

ÌÈ·ÏÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ ,ÌÈ˙eÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ59CÎÈÙÏ . »∆¿…¿ƒ»∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»
˙aLa È˙ek‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ60ÌBÈa B˙B‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ∆«ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒ¿

È˙ek‰ ‡a Ì‡ Ï·‡ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ‰¯Êb ,·BË¿≈»∆»«¿∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»«ƒ
¯·kL ,ÔÈÏÎB‡ Ô‰M ‰Ó Ô‰nÚ ÏÎB‡ - ÂÈÏ‡Ó≈≈»≈ƒ»∆«∆≈¿ƒ∆¿»

.‰eÈÎ‰¡ƒ»

מלאכת 58) לכל הדין והוא ב' עמוד כ"א דף ביצה מסכת
גוים. לצורך לעשותה שאסור – נפש בכ"י 59)אוכל

"לבהמה". בשבילו.60)הגירסא: שיבשל לחוש שאין

.„È‰Ó‰a61- Ï‡¯NÈ ÏL dÈˆÁÂ È˙ek ÏL dÈˆÁL ¿≈»∆∆¿»∆ƒ¿∆¿»∆ƒ¿»≈
‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ;·BË ÌBÈa dËÁLÏ ¯zÓÀ»¿»¬»¿∆ƒ∆¿»∆¡…ƒ∆»
ÌÈ˙eÎÏ dÈˆÁL ‰qÚ Ï·‡ .‰ËÈÁL ‡Ïa ¯Na ˙ÈÊk¿«ƒ»»¿…¿ƒ»¬»ƒ»∆∆¿»¿ƒ
ÏBÎiL ÈtÓ ,d˙B‡ ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈÏ dÈˆÁÂ¿∆¿»¿ƒ¿»≈»∆¡»ƒ¿≈∆»

Èa .˜ˆa‰ ˜lÁÏ62Ï‡¯NÈÏ ÁÓ˜ e˙pL ÏÈÁ‰ ¿«≈«»≈¿≈««ƒ∆»¿∆«¿ƒ¿»≈
‰pnÓ ˙t ÔÈ˙BpLk Ì‡ ,·BË ÌBÈa ˙t Ì‰Ï ˙BNÚÏ«¬»∆«¿ƒ¿∆¿ƒ«ƒ∆»
;·BË ÌBÈa Ô‰Ï B˙BÙ‡Ï ¯zÓ - ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˜BÈ˙Ï¿ƒ≈«¿ƒƒÀ»∆¡»∆¿

˙qÚ .˜BÈ˙Ï Èe‡¯ ˙ÙÂ ˙t ÏkL63ÔÓÊa ,ÌÈ·Ïk‰ ∆»«»«»¿ƒƒ««¿»ƒƒ¿«
ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L64˙ÈÙ‡ - ‰pnÓ65.·BË ÌBÈa ∆»ƒ¿ƒƒ∆»∆¡≈¿

א'.61) עמוד כ"א דף ביצה שאסור 62)מסכת הרי"ף דעת
זו, שלפני בהלכה כמבואר טוב, ביום הפת את להם לאפות
שמאחר  סובר ורבינו טוב, ביום הנכרי את מזמנין שאין
חיל  לבני פת לאפות זו, למלאכה יורדים אנו אונס שמתוך
ולוקחין  בתינו לתוך ירדו הם להם נעשה לא ואם הנכרים,
אפייתנו  עיקר להיות מתפשטת דעתנו אין לנו, המזומן את
הסכים  הראב"ד וגם (מאירי) התינוק לצורך אלא הם לצרכם

רבינו. והובאה 63)לדעת א' פרק חלה במסכת משנה
א'. עמוד כ"א דף ביצה מועט 64)במסכת שבה שהמורסן

אדם. לאכילת ראויה ואף 65)והיא הרועים. חלק משום
י"ד) הלכה למעלה (ראה הבצק את לחלק לו שאפשר פי על
זה  הרי נבילה בבשר הכלבים את לפייס שאפשר כיון –
שם). ביצה מסכת (גמרא לחוד הרועים בשביל אופה כאילו

.ÂËÏM·Ó‰66B‡ ‰Ó‰aÏ B‡ ÌÈ˙eÎÏ ·BË ÌBÈa «¿«≈¿¿ƒƒ¿≈»
ÌÈÁ¯B‡ BÏ e‡a el‡L ;‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÁÏ ÁÈp‰Ï67, ¿«ƒ«¿…≈∆∆ƒ»¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡¯ ÏÈL·z B˙B‡ ‰È‰68¯È˙B‰Â BLÙÏ ‰NÚ . »»«¿ƒ»»∆»»¿«¿¿ƒ
ÌÈ˙ekÏ epnÓ ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -69.‰Ó‰aÏÂ À»¿«¬ƒƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»

ב'.66) עמוד מ"ו דף פסחים פת 67)מסכת צריכים שיהיו
(רש"י). היום חזי 68)זה אורחים ליה ומיקלעי "הואיל

(גמרא). למעלה 69)ליה" ראה מאליהם, לביתו שבאו
י"ג. הלכה

.ÊË‰ˆÈÁ¯70‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - ‰ÎÈÒÂ ¿ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ¿«¬ƒ»
‰i˙Le71¯L‡ C‡ :¯Ó‡pL ;·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚÂ , ¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆¡««¬∆

Ûeb‰ CÈ¯vL ÏÎÏ - LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È72,CÎÈÙÏ . ≈»≈¿»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ»
ÂÈ„È ÂÈt Ô‰a ıÁB¯Â ,·BË ÌBÈa ÔÈnÁ ÔÈnÁÓ¿«ƒ«ƒ¿¿≈»∆»»»»

ıÁ¯Ó ˙¯Êb ÌeMÓ ,¯eÒ‡ - BÙeb Ïk Ï·‡ ;ÂÈÏ‚¯Â73. ¿«¿»¬»»»ƒ¿≈«∆¿»
ÔÈnÁÂ74Ïk Ô‰a ıÁB¯ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ enÁe‰L ¿«ƒ∆«≈∆∆≈»∆»
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שחייבים  פעמים מהנה" מאחת ועשה תעשינה, לא אשר ה'
חיוב  לענין נאמרו אלו וכל ואחת, אחת כל על חטאת
חטאת  חיוב אין טוב שביום וכיון מלקות, לחיוב ולא חטאת,
במסכת  (רש"י מלאכות חילוק דין בו אין מלקות, חיוב רק

שם). מכות

.„Ïk17‰NÚ Ì‡ ,˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰Î‡ÏÓ »¿»»∆«»ƒ»∆»¿«»ƒ»»
‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL ·BË ÌBÈa d˙B‡18ıeÁ ,‰˜BÏ - »¿∆…¿…∆¬ƒ»∆

‰‡ˆB‰‰ ÔÓ19‰¯Ú·‰‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó20CBznL ;21 ƒ«»»≈¿ƒ¿¿««¿»»∆ƒ
‰¯z‰L22‰¯z‰ ,‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ∆À¿»»»¿¿…∆¬ƒ»À¿»

‡ÈˆB‰Ï ·BË ÌBÈa ¯zÓ CÎÈÙÏ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL∆…¿…∆¬ƒ»¿ƒ»À»¿¿ƒ
˙eL¯Ó el‡a ‡ˆBiÎÂ ÁzÙÓ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ B‡ ÔË»̃»≈∆»«¿≈«¿«≈»≈≈¿
C¯ˆÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÈÚ·‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ .˙eL¯Ïƒ¿¿≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈¿…∆
- ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ba LiL Ïk :˙BÎ‡ÏÓ ¯‡Le .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»¿»»∆≈…∆¬ƒ»

‰LÈÏÂ ‰iÙ‡Â ‰ËÈÁL ÔB‚k ,¯zÓ23;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ À»¿¿ƒ»«¬ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
‰·È˙k ÔB‚k ,¯eÒ‡ - ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»∆…∆¬ƒ»»¿¿ƒ»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ·e ‰‚È¯‡Â«¬ƒ»ƒ¿»¿«≈»∆

ב'.17) עמוד ט"ז דף מגילה במסכת והן 18)משנה
כתיבה, כגון: אכילה, לעניני עומדות אינן שמעיקרן מלאכות

ספר). בקרית (המבי"ט בהן וכיוצא ובנין מפני 19)אריגה
משא  תוציאו "ולא כ"ב): פסוק י"ז פרק (ירמיה שכתוב
ביצה  (מסכת טוב ביום ולא – בשבת השבת", ביום מבתיכם

א'). עמוד י"ב ג'):20)דף פסוק ל"ה פרק (שמות שכתוב
אין  בשבת השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא
מסכת  (ירושלמי טוב ביום אתה מבעיר אבל מבעיר אתה

ב'). הלכה ה' פרק י"ב 21)ביצה דף ביצה מסכת משנה
שמאי  לבית הלל, ובית שמאי בית בין מחלוקת א' עמוד
שנפסקה  – הלל לבית אבל נפש, אוכל לצורך רק מותר אינו
הותרה  נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך – כמותם  הלכה

נפש". אוכל לצורך שלא פרק 22)גם (שמות כתוב שכן
לא  מלאכה כל לכם, יהיה קדש "מקרא ט"ז): פסוק י"ב
לכם". יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך בהם, יעשה

פרק 23) ביצה מסכת שרק בירושלמי אמרו י' הלכה א'
טחינה, אבל מותרות, – ואילך מלישה שהם המלאכות
מפני  נפש, אוכל לצורך מותרות אינן וכדומה, רקידה
לכם  יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך שכתוב:
משמור  ט"זֿי"ז), פסוקים שם (שמות המצות" את ושמרתם

ז'. בהלכה להלן וראה מותר. ואילך

.‰·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙BNÚ‰Ï ¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ Ïk24, »¿»»∆∆¿»¿≈»≈∆∆
·¯ÚaÓ ˙ÈNÚ Ì‡ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ da ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»∆¿≈¿…ƒ»ƒ«¬≈ƒ»∆∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ -25ŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa d˙B‡ ˙BNÚÏ »¿¬»ƒ«¬»¿««
‰¯Êb ?‰Ê ¯·c e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L Èt26 ƒ∆ƒ¿…∆¬ƒ»¿»»»¿»»∆¿≈»

·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡nL∆»«ƒ«»»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆
·BË ÌBÈÏ ,·BË ÌBÈ27CÏB‰ Blk ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ , ¿¿ƒ¿»À≈

‡ÏÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,˙BÎ‡ÏÓ Ô˙B‡ ˙iNÚa«¬ƒ«»¿»¿ƒ»«ƒƒ¿«¿…
ÏÎ‡Ï È‡t BÏ ‰È‰È28. ƒ¿∆¿«∆¡…

א'.24) עמוד קל"ד דף שבת במסכת זו סברא מקור
אלו 25) דברים הנ"ל י' הלכה א' פרק דביצה הירושלמי לפי

גורס  שהוא אלא הראב"ד, דעת (וכן התורה מן אסורים

אינן  רבינו לדעת אבל ואילך"). "מתלישה בירושלמי
מדרבנן. אלא במשנה 26)אסורות ראה זו לגזירה מקור

א'. עמוד י"א דף קטן מועד הגירסא:27)מסכת בכ"י
טוב". ביום אותם ויעשה טוב יום בנ"א:28)"מערב

(מער"ק). ולשתות" "לאכול

.Â.·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰‰ e¯Ò‡ ‡Ï BÓˆÚ ÌÚh‰ ‰fÓeƒ∆««««¿…»¿«»»¿
¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ ‡È‰ ‰‡ˆB‰‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»»ƒ¿»»∆∆¿»
È„k ?‰e¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ d˙BNÚÏ«¬»≈∆∆¿»»…¬»»¿≈
‰Ó Ïk ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNa ˙Ba¯‰Ï¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»«
ÂÈ„iL ÈÓk ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈˆÙÁ ÌÈÏLÈÂ ,‰ˆ¯iM∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¬»»¿…ƒ¿∆¿ƒ∆»»
·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ˙BÎ‡ÏÓ ¯‡L Ï·‡ .˙B¯eÒ‡¬¬»¿»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆

˜ÒÚ Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ - ·BË ÌBÈ29Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ƒ¿≈»∆≈∆≈ƒ»
.·BË ÌBÈa¿

מוליך 29) הוא מועט ובזמן עסק, בה אין ההוצאה ואילו
רוקח). (מעשה שצריך מה ומביא

.Ê?„ˆÈk30ÔÈ¯ˆB˜ ÔÈ‡31ÔÈL„ ‡ÏÂ32‡ÏÂ ÔÈ¯BÊ ‡ÏÂ ≈«≈¿ƒ¿…»ƒ¿…ƒ¿…
ÔÈ¯¯Ba33ÔÈÁBË ‡ÏÂ34ÔÈ„w¯Ó ‡ÏÂ ÌÈhÁ‰ ˙‡35 ¿ƒ¿…¬ƒ∆«ƒƒ¿…¿«¿ƒ

Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL ;·BË ÌBÈa¿∆»≈¿«≈»∆∆¿»«¬»
.ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¿≈¿»∆¿≈¿…ƒ»

לצורך 30) שהם אף מלאכות, קצת לעשות חכמים אסרו
ה'. בהלכה למעלה ראה נפש, דף 31)אוכל חגיגה מסכת

היא  (=האם שרי" מי טוב ביום "קצירה א' עמוד י"ח
בסוגיא 32)מותרת?). ב' עמוד י"ב דף ביצה מסכת
במשנה.33)דמלילות. ב' עמוד י"ד דף דף 34)שם שם

א'. עמוד ב'.35)י"ד עמוד כ"ט דף שם בנפה, לנפות

.ÁÔÈLÏ Ï·‡36ÌBÈa ÔÈÏM·Óe ÔÈËÁBLÂ ÔÈÙB‡Â ¬»»ƒ¿ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ¿
„ÒÙ‰ CÎa LÈ ,·¯ÚaÓ el‡ ‰NÚ Ì‡L ;·BË37B‡ ∆ƒ»»≈ƒ»∆∆≈¿»∆¿≈

ÌBi‰ ÏMaL ÏÈL·z B‡ ÌÁ ÌÁÏ ÔÈ‡L .ÌÚË ÔB¯ÒÁ∆¿««∆≈∆∆««¿ƒ∆ƒ≈«
,LÓ‡Ó ÏMa˙pL ÏÈL·˙Îe LÓ‡Ó ‰Ù‡pL ÌÁÏk¿∆∆∆∆¡»≈∆∆¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈≈∆∆
ÔÎÂ ,LÓ‡Ó ËÁLpL ¯N·k ÌBi‰ ËÁLpL ¯Na ‡ÏÂ¿…»»∆ƒ¿««¿»»∆ƒ¿«≈∆∆¿≈

È¯ÈLÎÓ ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik Ïk38Ô‰a LiL ,LÙ ÏÎ‡ …«≈»≈¿≈«¿ƒ≈…∆∆∆∆≈»∆
,·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚ - ·¯ÚaÓ eNÚ Ì‡ ÔB¯qÁƒ»ƒ«¬ƒ»∆∆ƒ»¿

ÔÈÏ·z ˙˜ÈÁL ÔB‚k39.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿ƒ«¿»ƒ¿«≈»∆

א'.36) עמוד קל"ד דף שבת על 37)מסכת חולק הראב"ד
יותר, וטעימים יפין והירקות הפירות גם הרי כי זה, טעם
פירות  לתלוש התירו לא כן פי על ואף יומן, בני כשהן

טוב. ביום כר'38)וירקות ב' עמוד כ"ח דף ביצה מסכת
את 39)יהודה. להכשיר אלא אוכל עצמם התבלין שאין

בהשגת  ועיין נפש, אוכל מכשירי הם ולפיכך באו האוכל
י'. הלכה ד' פרק להלן הראב"ד

.ËÔÈ‡40ÏÎ‡iM ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡ ≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»≈
‡l‡ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,ÏÁa¿…¿…À¿»¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆»

‰NÚ .·BË ÌBÈa da ˙B‰Ï È„k41ÌBÈa ÏÎ‡Ï È„k ¿≈≈»»¿»»¿≈∆¡…¿
.ÏÁa ¯˙Bn‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¯È˙B‰Â ,·BË¿ƒÀ»∆¡…«»¿…

ט"ו.40) הלכה להלן וראה ב' עמוד מ"ו דף פסחים מסכת
ב'.41) עמוד ט"ו דף ביצה מסכת במשנה זה כעין
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˙aLa ‡l‡ ‰Ê ¯·c ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;·BË ÌBÈa BÙeb¿∆…»¿«»»∆∆»¿«»
„·Ïa75. ƒ¿«

ב'.70) עמוד כ"א דף ביצה במסכת כעין 71)משנה ביטוי
"מנין  א'). עמוד פ"ו דף שבת (מסכת במשנה  מצינו זה
ראיה  שאין פי על אף הכפורים, ביום כשתייה שהיא לסיכה
י"ח) פסוק ק"ט פרק (תהלים שנאמר לדבר, זכר לדבר

בעצמותיו". וכשמן בקרבו כמים לא 72)"ותבא זה דרש
בידינו  המצויים במדרשים ולא התלמודים בשני לא מצאנו
עמוד  כ"ב דף בפסחים שאמרו מה על מבוסס ודאי זה [אבל
להנאה. ובין לאכילה בין הדיעות לכל נדרש ש"יאכל" ב'

קי"ג]. סימן יראים בספר מפורש (מסכת 73)וכן ירושלמי
קפרא, לבר שאל פילוסופיוס "חד ג') הלכה ג' פרק שבת
אמר  לרחוץ? ואסור לשתות מותר סריסא, ללוי שאל אבלט
לך? רע אינו שמא אשתך, עם מחבק סריס תראה אם לו,
שלא  לו אמר כלום? לה הוא ומכי לו אמר אין, – לו אמר
שירגילו  חכמים (חששו יתפרצו שלא והכא א"ל תתפרץ,
חששו  לא לשתייה אבל כלל, לצורך שלא אף לחמם עצמם
לא), לרחיצה אבל מזונו, לצורך הוא וגם הוא מועט דדבר
לנו  – בקנה דחית לזה רבי תלמידיו, לו  אמרו שיצא כיון
יאכל  אשר אך – נאמר כבר והלא להם אמר משיב, אתה מה
שוה  אינו גופו כל (ורחיצת לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל
רבינו  לדעת אבל התורה. מן איסורו זה ולפי נפש)". לכל
מדרבנן. אלא אסור ואינו מרחץ גזירת משום הוא

הגאונים.74) בשם מן 75)הרי"ף לחמם אסור שבשבת
גזרו  לא מדרבנן אלא איסורו שאין טוב ביום אבל התורה,

טוב. יום ערב על

.ÊÈÏk76˙aLa ¯eÒ‡L77ÓB„ ‡e‰L ÌeMÓ ÔÈa -‰ …∆»¿«»≈ƒ∆∆
ÌeMÓ ‡e‰L ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡È·Ó B‡ ‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»≈ƒƒ≈¿»»≈∆ƒ
‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ˙e·L¿¬≈»¿∆»ƒ≈»»
ÌÈ¯zÓ Ì‰L ÌÈ¯·„ B‡ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ba…∆¬ƒ»¿«≈»¿»ƒ∆≈À»ƒ
¯eÒ‡L ÏÎÂ .el‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,·BË ÌBÈa¿¿∆ƒ¿»≈«¬»≈¿…∆»
‡l‡ ,·BË ÌBÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ˙aLa BÏËÏËÏ¿«¿¿¿«»»¿«¿¿¿∆»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ78¯zÓ - ˙aLa ¯znL ÏÎÂ .da ‡ˆBiÎÂ ¿…∆¬ƒ»¿«≈»¿…∆À»¿«»À»
¯eq‡ :˙aLa ÔÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa LÈÂ .·BË ÌBÈa¿¿≈¿«∆≈¿«»ƒ
;˙aLa ¯zÓe ·BË ÌBÈa ¯eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ,‰ˆ˜ÓÀ¿∆∆«À¿∆»¿À»¿«»

ÈtÓ79,‰ˆ˜n‰ Ba e¯Ò‡ ,˙aMÓ Ï˜ ·BË ÌBiL ƒ¿≈∆«ƒ«»»¿«À¿∆
.Ba ÏÊÏÊÏ ‡B·È ‡nL∆»»¿«¿≈

טוב 76) יום בין "אין ב': עמוד ל"ו דף ביצה מסכת משנה
בלבד". נפש אוכל אלא רבינו 77)לשבת בדברי מבואר

שאסרום  דברים שיש א' הלכה שבת מהלכות כ"א בפרק
מביאים  שהם ויש למלאכה דומים שהם מפני חכמים
גם  ויש א'). הלכה כ"ד בפרק עוד שם (ועיין למלאכה
כגון  "תשבות", של עשה מצות משום התורה מן שאסורים
משביתת  א' בפרק עוד ועיין היום. כל שבותים עושה אם

ב'. הלכה י'78)עשור הלכה ג' פרק להלן רבינו כתב כן
בתנור  לאפות כדי מוקצה, שהוא האפר, לגרוף שמותר
עמוד  ח' דף ביצה במסכת התוס' כתבו וכן טוב יום לצורך
לטלטל  שמותר יצחק הר"ר בשם יהודה רב אמר ד"ה א'

נפש. אוכל לצורך טוב ביום דף 79)מוקצה ביצה מסכת

לן  סתם בה, לזלזולי אתי ולא דחמירא "שבת ב': עמוד ב'
לזלזולי  ואתי דקיל טוב יום מוקצה, להתיר שמעון כרבי

מוקצה". לאסור יהודה כרבי לן סתם ביה,

.ÁÈ?„ˆÈk80˙Ï‚¯z81¯BLÂ ,ÌÈˆÈa Ïc‚Ï ˙„ÓBÚ‰ ≈««¿¿…∆»∆∆¿«≈≈ƒ¿
ÔÈ„ÓBÚ‰ ˙B¯Ùe ,C·BL ÈBÈÂ ,‰LÈ¯ÁÏ „ÓBÚ‰»≈«¬ƒ»¿≈»≈»¿ƒ
¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰ˆ˜Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ‰¯BÁÒÏƒ¿»»≈¿«≈»∆À¿∆≈¿»
·¯ÚaÓ Ì˙B‡ ÔÈÎiL „Ú ,·BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿«∆»ƒ»ƒ»∆∆

‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ·LÁÈÂ82ÔÎeÓ Ïk‰ - ˙aLa Ï·‡ . ¿«¿…¬≈∆«¬ƒ»¬»¿«»«…»
¯eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ÌLÎe .‰Î‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙aL Ïˆ‡≈∆«»¿≈»ƒ¬»»¿≈∆«À¿∆»

„ÏBp‰ Ck ,·BË ÌBÈa83.¯eÒ‡ ¿»«»»

ביום 80) אסור שמוקצה זו שלפני בהלכה האמור על מוסב
ב'.81)טוב. עמוד י"ט דף שבת משנה 82)מסכת

א'. עמוד י' דף ביצה (להלן 83)במסכת כלים שברי [כמו
ביום  ונולד בעולם היה שלא דבר אבל י"ב), הלכה ב' פרק
עמוד  ב' דף ביצה (מסכת ממוקצה חמור יותר איסורו טוב

כאן]. בלח"מ ועיין א'),

.ËÈÏÁ84ÔÈ‡ Ï·‡ ;·BË ÌBÈÏ ÔÈÎÓ ÏÁÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ …≈ƒ¿«»¿…≈ƒ¿¬»≈
.·BË ÌBÈÏ ‰ÈÎÓ ˙aL ‡ÏÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ ·BË ÌBÈ≈ƒ¿«»¿…«»¿ƒ»¿

CÎÈÙÏ85- ˙aM‰ ¯Á‡ ·BË ÌBÈa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa , ¿ƒ»≈»∆¿»¿««««»
‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚ ˙Ï‚¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰¯eÒ‡86; ¬»¿««ƒ∆««¿¿…∆∆∆«¬ƒ»

LÓ‡Óe ÏÈ‡B‰87ÔÈÎÓ ˙aL ‡ˆÓ ,‰ˆÈa‰ ‰¯Ó‚ ƒ≈∆∆ƒ¿¿»«≈»ƒ¿»«»≈ƒ
·BË ÌBÈÏ d˙B‡88·BË ÌBÈ ÏÎa ‰e¯Ò‡Â .89‰¯Êb , »¿«¬»»¿»¿≈»

ÏÎa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa ÔÎÂ .˙aL ¯Á‡L ·BË ÌBÈ ÌeMÓƒ∆«««»¿≈≈»∆¿»¿»
.·BË ÌBÈ ¯Á‡L ˙aL ÌeMÓ ‰¯Êb ,‰¯eÒ‡ - ˙aL«»¬»¿≈»ƒ«»∆««

דכתיב 84) מאי רבה אמר ב': עמוד ב' דף ביצה מסכת
יום  (וסתם הששי ביום "והיה ה') הלכה ט"ז פרק (שמות
חול  – יביאו" אשר את והכינו רש"י) חול, יום הוא ששי
שבת  קרוי טוב יום (שגם טוב ליום מכין וחול לשבת, מכין
ליום  מכינה שבת ואין לשבת, מכין טוב יום ואין רש"י) –

א').85)טוב". עמוד ב' דף ביצה (מסכת משנה
י"ח).86) הלכה למעלה (ראה מוקצה שכל 87)ואינה

לפני  שעות וארבע עשרים התרנגולת במעי נגמרת ביצה
שם). ביצה (מסכת העולם לאויר שבת 88)יציאתה והכנת

הכנה  וצריכה היא חשובה טוב יום וסעודת הכנה אינה
שם). (רש"י לשבת הדין והוא אסורה, אבל 89)ולפיכך

לא  חול "סעודת כי אסרוה, לא טוב יום שלאחר חול ביום
כהאי  שמים בידי הכנה ואין הזמנה, בה שייכא ולא חשיבא,

ביצה). מסכת בריש רש"י (ראה אוסרת" גוונא

.ÎÌLÎe90.dÏËÏËÏ ¯eÒ‡ Ck ,‰ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ¿≈∆»¿»¿»»»¿«¿¿»
¯ÁÓÏ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡ Ôlk - ÛÏ‡a ‰·¯Ú˙ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿»¿»¿∆∆À»¬∆¬≈¿»»
ÛÏ‡a elÙ‡ - ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·c ÏÎÂ ,Ïk‰ e¯zÈÀ¿«…¿»»»≈≈«ƒƒ¬ƒ¿∆∆

ÏËa BÈ‡ ÌÈÙÏ‡91ËÁBM‰ .92·BË ÌBÈa ˙Ï‚¯z93 ¬»ƒ≈»≈«≈«¿¿…∆¿
ÔÈ‡L ;˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ˙B¯eÓb ÌÈˆÈa da ‡ˆÓe»»»≈ƒ¿¬≈≈À»∆≈
È‡¯˜‡ ‡l‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„Â ,„ÈÓz ÈeˆÓ ¯·c ‰Ê∆»»»»ƒ¿»»∆≈»∆»«¿«

Ba e¯Ê‚ ‡Ï - ‡ÓÏÚa94. ¿»¿»…»¿

בשבת,90) שנולדה ביצה "אחד ב' עמוד ג' דף ביצה מסכת
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קט aeh mei zziay 'ld - mipnf xtq - lel` d"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לא  אותה, מטלטלין אין טוב, ביום שנולדה ביצה ואחד
ואם  – המטה כרעי בה לסמוך ולא הכלי, את בה לכסות

אסורות". כולן באלף שמן 91)נתערבה פי על "ואף
כ"ג  פרק (שמות שכתוב מפני בשנים, אחד בטל התורה
כאן, חכמים החמירו – להטות" רבים "אחרי ב'): פסוק
יאכלנו  לא ביטול, בלי זמן לאחר מתירין לו ויש הואיל

(רש"י). ביטול" ידי על ב'92)באיסור דף ביצה מסכת
ב'. הכנה 93)עמוד כאן שאין השבת אחר הוא אם אפילו

ותוספות  (רש"י כדרכה נולדה שלא כיון טוב ליום משבת
(מסכת 94)שם). רבנן" בה גזרו לא שכיחא דלא "מילתא

ב'). עמוד ב' דף ביצה

.‡Î‰Ê95·BË ÌBÈ Ïk ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈNBÚ e‡L ∆∆»ƒ¿»»»∆»
‡e‰ ‚‰Ó - ÌÈÓÈ ÈL el‡Ó96È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ . ≈≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒƒƒ¿≈

ÔÈ‡Â .˙eÏba eLcÁ˙pL ÌÈ¯·cÓe ,‡e‰ ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿«»¿≈
‡l‡ ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL Ï‡¯NÈ ı¯‡ Èa ÔÈNBÚƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈»ƒƒ∆»
¯ÙqÓ L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰·e .„·Ïa ‰M‰ L‡¯a¿…«»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«…∆ƒ≈∆
L‡¯ ÔÈNBÚ ÌÚË ‰Ê È‡Óe ,‰Ê ‚‰Ó ¯wÚ ¯‡· ‰Ê∆¿»≈ƒ«ƒ¿»∆≈≈∆««ƒ…

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÈ ÈL ‰M‰97. «»»¿≈»ƒ¿»»

א'.95) עמוד ד' דף ביצה גם 96)מסכת רבינו כתב כן
עשרים  ברשימת י"ד הלכה תורה תלמוד מהלכות ו' בפרק
אחד  בדבר המזלזל "ה' עליהם: המנדים דברים וארבעה
אף  גלויות של שני טוב יום המחלל י"א – סופרים מדברי
ואילו  סופרים. מדברי שאינו הרי מנהג". שהוא פי על
וכן  הוא" סופרים מדברי שני טוב "ויום רבינו כתב בסמוך
וביאור  ו'. הלכה החודש קידוש מהלכות ה' בפרק כתב
י"ד) הלכה מת"ת ו' (בפרק משנה הלחם שכתב כמו הדבר
(מסכת  שאמרו כמו במנהג התחיל שני טוב יום עיקר שכל
ולאחר  אבותיכם" במנהג "הזהרו ב') עמוד ד' דף ביצה
יבטלו  שלא חכמים תקנו הראייה פי על הקידוש שבטל
אבל  סופרים. מדברי תקנה לפנינו והרי כנ"ל, אבותינו מנהג
טוב  ליום חכמים נתנו לא מנהג היה הדבר עיקר שכל מכיון
העדיפו  ולא יתר חומרת התקנה, מצד שבא היום, של שני

שם). משנה לחם (ראה הקדום המנהג על "יום 97)אותה
היו  הראייה, פי על קובעין שהיו בזמן השנה, ראש של טוב
שלא  לפי מספק, ימים שני אותו עושים ישראל ארץ בני רוב
השלוחין  שאין החדש את דין בית בו שקבעו יום יודעין היו
עצמה, בירושלים אפילו אלא עוד ולא טוב. ביום יוצאין
של  טוב יום עושין היו רבות פעמים דין, בית מקום שהוא
יום  כל העדים באין היו לא שאם ימים, שני השנה ראש
ולמחר  קדש לעדים שמצפין יום באותו היו נוהגין שלושים,
בזמן  ואפילו ימים שני אותו עושים והיו והואיל קדש.
אותו  ישראל ארץ בני אפילו עושים שיהו התקינו הראייה,
(רבינו  החשבון" על שקובעים הזה בזמן ימים שני תמיד
אלפס  רב כתב וכן ז'). הלכה ה' פרק החודש קדוש בהלכות

דביצה. א' בפרק

.·Î·BË ÌBÈ98È¯·cÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÈL≈ƒ««ƒ∆ƒƒ¿≈
c Ïk ,ÌÈ¯ÙBÒÏÎÂ .ÈMa ¯eÒ‡ - ÔBL‡¯a ¯eÒ‡L ¯· ¿ƒ»»»∆»»ƒ»«≈ƒ¿»

ÏlÁÓ‰99‰M‰ L‡¯ ÏL elÙ‡Â ,ÈL ·BË ÌBÈ100- «¿«≈≈ƒ«¬ƒ∆…«»»
˙e·L ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„a ÔÈa101‰Î‡ÏÓa ÔÈa ,102, ≈¿»»∆ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ÔÈa103˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ≈∆»»«¿«ƒ««
˙ec¯Ó104ÔÈcÓ B‡ ,105Ì‡ ,B˙B‡106ÔÓ ‰È‰È ‡Ï «¿¿«ƒƒ…ƒ¿∆ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰107ÌLÎe .108„tÒ‰a ¯eÒ‡ ÔBL‡¯‰L ««¿ƒƒ¿≈∆»ƒ»¿∆¿≈
‰ÁÓNa ·iÁÂ ,˙ÈÚ˙Â109Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â .ÈM‰ Ck - ¿«¬ƒ¿«»¿ƒ¿»»«≈ƒ¿≈≈≈∆

.„·Ïa ˙Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ ,L¯Ù‰∆¿≈∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«

ב'.98) עמוד ד' דף ביצה שכותב 99)מסכת מה ראה
י"ד. הלכה ו' פרק תורה תלמוד בהלכות רבינו

שני 100) כשעשו הראייה פי על מקדשים שהיו [שבזמן
והיום  ימים שני אותו שעשו מקרים גם היו בספק ימים
ולא  לערב סמוך באו שהעדים כגון העיקר היה השני
ביום  גם נהגו כן פי על ואף למחר עד לקבלם הספיקו
עמוד  ה' דף ביצה (מסכת אמרו זה שמטעם קודש ראשון
אחד  כיום הם השנה ראש של טובים ימים ששני ב')
שיום  ונמצא כ"ד), הלכה בסמוך (עיין להם אחת וקדושה
ביום  העובר והרי התורה מן עיקרו השנה ראש של שני טוב
מנדים  אין מדרבנן אלא איסורו שאין דבר על ראשון טוב
רבינו  ומשמיענו תצ"ו) סימן או"ח הב"י שכתב (כמו אותו
ר"ה  של שני טוב יום חילל אם אותו מנדים כן פי על שאף
לחם  ועיין שבות, משום שהוא בדבר חיללו אם אפילו

כ"א.101)משנה]. פרק שבת בהלכות כל 102)מבואר
שבת. מהלכות ז' בפרק מנויות פרק 103)המלאכות שם

איסור 104)כ"ז. על העובר את מענישין דין שבית עונש
י"ח  (בפרק רבינו ולשון שיעורו, נתפרש ולא דרבנן,

שיראו". מה "כפי ד') הלכה עדות לשון 105)מהלכות
יושבין  אין הקהל, מן אותו שמבדילין והבדלה, ריחוק
שבקדושה, דבר לכל אותו מצרפין ואין אמותיו, בארבע
תלמוד  מהלכות ז' פרק רבינו בדברי ראה ופירושו וכדומה,

ד'. הלכה א'.106)תורה עמוד נ"ב דף פסחים מסכת
קל.107) עונש עליו נותנים התורה כבוד מועד 108)מפני

א'. עמוד ח' דף ו'.109)קטן פרק להלן ראה

.‚Î?„ˆÈk110e˜qÚ˙È ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa - ˙n‰ ≈««≈¿ƒƒ¿«¿
ÌÈ˙ek‰ B˙¯e·˜a111ÈL ·BË ÌBÈ·e ,112Ba e˜qÚ˙È ƒ¿»«ƒ¿≈ƒƒ¿«¿

‰hn‰ ˙iNÚ ÔB‚k ,ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿»»¿¬ƒ««ƒ»
‡ˆBik ÏÎÂ ÌÈÓNa‰ ˙ˆÈˆ˜e ÔÈÎÈ¯Îz‰ ˙¯ÈÙ˙e¿ƒ«««¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿…«≈
,·eLÁ ‡e‰ ÏÁk ˙n‰ Èa‚Ï ÈL ·BË ÌBiL ;‰Êa»∆∆≈ƒ¿«≈«≈¿…»

.‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

א'.110) עמוד ו' דף ביצה ואף 111)מסכת ישראל. ולא
סנהדרין  (הלכות רבינו שביאר כמו היא, מצוה מת, שקבורת
עשה  הוא טוב שיום לפי טוב, יום דוחה אינו - ט"ו), פרק
לא  דוחה עשה ואין א'), בהלכה למעלה (ראה תעשה ולא
ודוקא  תקכ"ו). סימן חיים אורח אברהם (מגן ועשה תעשה
מים  לו ולחמם להלבישו אבל ישראל ידי על אסור לקוברו
(שלחן  ישראל ידי על מותר בקבר ולשומו להוציאו לטהרו,

תקכ"ו). סימן חיים אורח ד'112)ערוך דף ביצה מסכת
ב'. עמוד

.„Î˙BM„˜ ÈzL - ˙BiÏb ÏL el‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ≈∆»À¿≈¿À
„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,Ô‰113‰ˆ˜Ó ‰È‰L ¯·c ,CÎÈÙÏ . ≈¿≈»¿∆»¿ƒ»»»∆»»À¿∆

B˙B‡ ÔÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡¯a „ÏBpL B‡ ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa¿ƒ∆«»ƒƒ≈ƒ
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˙aLa ‡l‡ ‰Ê ¯·c ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;·BË ÌBÈa BÙeb¿∆…»¿«»»∆∆»¿«»
„·Ïa75. ƒ¿«

ב'.70) עמוד כ"א דף ביצה במסכת כעין 71)משנה ביטוי
"מנין  א'). עמוד פ"ו דף שבת (מסכת במשנה  מצינו זה
ראיה  שאין פי על אף הכפורים, ביום כשתייה שהיא לסיכה
י"ח) פסוק ק"ט פרק (תהלים שנאמר לדבר, זכר לדבר

בעצמותיו". וכשמן בקרבו כמים לא 72)"ותבא זה דרש
בידינו  המצויים במדרשים ולא התלמודים בשני לא מצאנו
עמוד  כ"ב דף בפסחים שאמרו מה על מבוסס ודאי זה [אבל
להנאה. ובין לאכילה בין הדיעות לכל נדרש ש"יאכל" ב'

קי"ג]. סימן יראים בספר מפורש (מסכת 73)וכן ירושלמי
קפרא, לבר שאל פילוסופיוס "חד ג') הלכה ג' פרק שבת
אמר  לרחוץ? ואסור לשתות מותר סריסא, ללוי שאל אבלט
לך? רע אינו שמא אשתך, עם מחבק סריס תראה אם לו,
שלא  לו אמר כלום? לה הוא ומכי לו אמר אין, – לו אמר
שירגילו  חכמים (חששו יתפרצו שלא והכא א"ל תתפרץ,
חששו  לא לשתייה אבל כלל, לצורך שלא אף לחמם עצמם
לא), לרחיצה אבל מזונו, לצורך הוא וגם הוא מועט דדבר
לנו  – בקנה דחית לזה רבי תלמידיו, לו  אמרו שיצא כיון
יאכל  אשר אך – נאמר כבר והלא להם אמר משיב, אתה מה
שוה  אינו גופו כל (ורחיצת לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל
רבינו  לדעת אבל התורה. מן איסורו זה ולפי נפש)". לכל
מדרבנן. אלא אסור ואינו מרחץ גזירת משום הוא

הגאונים.74) בשם מן 75)הרי"ף לחמם אסור שבשבת
גזרו  לא מדרבנן אלא איסורו שאין טוב ביום אבל התורה,

טוב. יום ערב על

.ÊÈÏk76˙aLa ¯eÒ‡L77ÓB„ ‡e‰L ÌeMÓ ÔÈa -‰ …∆»¿«»≈ƒ∆∆
ÌeMÓ ‡e‰L ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡È·Ó B‡ ‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»≈ƒƒ≈¿»»≈∆ƒ
‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ˙e·L¿¬≈»¿∆»ƒ≈»»
ÌÈ¯zÓ Ì‰L ÌÈ¯·„ B‡ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ba…∆¬ƒ»¿«≈»¿»ƒ∆≈À»ƒ
¯eÒ‡L ÏÎÂ .el‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,·BË ÌBÈa¿¿∆ƒ¿»≈«¬»≈¿…∆»
‡l‡ ,·BË ÌBÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ˙aLa BÏËÏËÏ¿«¿¿¿«»»¿«¿¿¿∆»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ78¯zÓ - ˙aLa ¯znL ÏÎÂ .da ‡ˆBiÎÂ ¿…∆¬ƒ»¿«≈»¿…∆À»¿«»À»
¯eq‡ :˙aLa ÔÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa LÈÂ .·BË ÌBÈa¿¿≈¿«∆≈¿«»ƒ
;˙aLa ¯zÓe ·BË ÌBÈa ¯eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ,‰ˆ˜ÓÀ¿∆∆«À¿∆»¿À»¿«»

ÈtÓ79,‰ˆ˜n‰ Ba e¯Ò‡ ,˙aMÓ Ï˜ ·BË ÌBiL ƒ¿≈∆«ƒ«»»¿«À¿∆
.Ba ÏÊÏÊÏ ‡B·È ‡nL∆»»¿«¿≈

טוב 76) יום בין "אין ב': עמוד ל"ו דף ביצה מסכת משנה
בלבד". נפש אוכל אלא רבינו 77)לשבת בדברי מבואר

שאסרום  דברים שיש א' הלכה שבת מהלכות כ"א בפרק
מביאים  שהם ויש למלאכה דומים שהם מפני חכמים
גם  ויש א'). הלכה כ"ד בפרק עוד שם (ועיין למלאכה
כגון  "תשבות", של עשה מצות משום התורה מן שאסורים
משביתת  א' בפרק עוד ועיין היום. כל שבותים עושה אם

ב'. הלכה י'78)עשור הלכה ג' פרק להלן רבינו כתב כן
בתנור  לאפות כדי מוקצה, שהוא האפר, לגרוף שמותר
עמוד  ח' דף ביצה במסכת התוס' כתבו וכן טוב יום לצורך
לטלטל  שמותר יצחק הר"ר בשם יהודה רב אמר ד"ה א'

נפש. אוכל לצורך טוב ביום דף 79)מוקצה ביצה מסכת

לן  סתם בה, לזלזולי אתי ולא דחמירא "שבת ב': עמוד ב'
לזלזולי  ואתי דקיל טוב יום מוקצה, להתיר שמעון כרבי

מוקצה". לאסור יהודה כרבי לן סתם ביה,

.ÁÈ?„ˆÈk80˙Ï‚¯z81¯BLÂ ,ÌÈˆÈa Ïc‚Ï ˙„ÓBÚ‰ ≈««¿¿…∆»∆∆¿«≈≈ƒ¿
ÔÈ„ÓBÚ‰ ˙B¯Ùe ,C·BL ÈBÈÂ ,‰LÈ¯ÁÏ „ÓBÚ‰»≈«¬ƒ»¿≈»≈»¿ƒ
¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰ˆ˜Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ‰¯BÁÒÏƒ¿»»≈¿«≈»∆À¿∆≈¿»
·¯ÚaÓ Ì˙B‡ ÔÈÎiL „Ú ,·BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿«∆»ƒ»ƒ»∆∆

‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ·LÁÈÂ82ÔÎeÓ Ïk‰ - ˙aLa Ï·‡ . ¿«¿…¬≈∆«¬ƒ»¬»¿«»«…»
¯eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ÌLÎe .‰Î‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙aL Ïˆ‡≈∆«»¿≈»ƒ¬»»¿≈∆«À¿∆»

„ÏBp‰ Ck ,·BË ÌBÈa83.¯eÒ‡ ¿»«»»

ביום 80) אסור שמוקצה זו שלפני בהלכה האמור על מוסב
ב'.81)טוב. עמוד י"ט דף שבת משנה 82)מסכת

א'. עמוד י' דף ביצה (להלן 83)במסכת כלים שברי [כמו
ביום  ונולד בעולם היה שלא דבר אבל י"ב), הלכה ב' פרק
עמוד  ב' דף ביצה (מסכת ממוקצה חמור יותר איסורו טוב

כאן]. בלח"מ ועיין א'),

.ËÈÏÁ84ÔÈ‡ Ï·‡ ;·BË ÌBÈÏ ÔÈÎÓ ÏÁÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ …≈ƒ¿«»¿…≈ƒ¿¬»≈
.·BË ÌBÈÏ ‰ÈÎÓ ˙aL ‡ÏÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ ·BË ÌBÈ≈ƒ¿«»¿…«»¿ƒ»¿

CÎÈÙÏ85- ˙aM‰ ¯Á‡ ·BË ÌBÈa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa , ¿ƒ»≈»∆¿»¿««««»
‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚ ˙Ï‚¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰¯eÒ‡86; ¬»¿««ƒ∆««¿¿…∆∆∆«¬ƒ»

LÓ‡Óe ÏÈ‡B‰87ÔÈÎÓ ˙aL ‡ˆÓ ,‰ˆÈa‰ ‰¯Ó‚ ƒ≈∆∆ƒ¿¿»«≈»ƒ¿»«»≈ƒ
·BË ÌBÈÏ d˙B‡88·BË ÌBÈ ÏÎa ‰e¯Ò‡Â .89‰¯Êb , »¿«¬»»¿»¿≈»

ÏÎa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa ÔÎÂ .˙aL ¯Á‡L ·BË ÌBÈ ÌeMÓƒ∆«««»¿≈≈»∆¿»¿»
.·BË ÌBÈ ¯Á‡L ˙aL ÌeMÓ ‰¯Êb ,‰¯eÒ‡ - ˙aL«»¬»¿≈»ƒ«»∆««

דכתיב 84) מאי רבה אמר ב': עמוד ב' דף ביצה מסכת
יום  (וסתם הששי ביום "והיה ה') הלכה ט"ז פרק (שמות
חול  – יביאו" אשר את והכינו רש"י) חול, יום הוא ששי
שבת  קרוי טוב יום (שגם טוב ליום מכין וחול לשבת, מכין
ליום  מכינה שבת ואין לשבת, מכין טוב יום ואין רש"י) –

א').85)טוב". עמוד ב' דף ביצה (מסכת משנה
י"ח).86) הלכה למעלה (ראה מוקצה שכל 87)ואינה

לפני  שעות וארבע עשרים התרנגולת במעי נגמרת ביצה
שם). ביצה (מסכת העולם לאויר שבת 88)יציאתה והכנת

הכנה  וצריכה היא חשובה טוב יום וסעודת הכנה אינה
שם). (רש"י לשבת הדין והוא אסורה, אבל 89)ולפיכך

לא  חול "סעודת כי אסרוה, לא טוב יום שלאחר חול ביום
כהאי  שמים בידי הכנה ואין הזמנה, בה שייכא ולא חשיבא,

ביצה). מסכת בריש רש"י (ראה אוסרת" גוונא

.ÎÌLÎe90.dÏËÏËÏ ¯eÒ‡ Ck ,‰ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ¿≈∆»¿»¿»»»¿«¿¿»
¯ÁÓÏ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡ Ôlk - ÛÏ‡a ‰·¯Ú˙ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿»¿»¿∆∆À»¬∆¬≈¿»»
ÛÏ‡a elÙ‡ - ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·c ÏÎÂ ,Ïk‰ e¯zÈÀ¿«…¿»»»≈≈«ƒƒ¬ƒ¿∆∆

ÏËa BÈ‡ ÌÈÙÏ‡91ËÁBM‰ .92·BË ÌBÈa ˙Ï‚¯z93 ¬»ƒ≈»≈«≈«¿¿…∆¿
ÔÈ‡L ;˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ˙B¯eÓb ÌÈˆÈa da ‡ˆÓe»»»≈ƒ¿¬≈≈À»∆≈
È‡¯˜‡ ‡l‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„Â ,„ÈÓz ÈeˆÓ ¯·c ‰Ê∆»»»»ƒ¿»»∆≈»∆»«¿«

Ba e¯Ê‚ ‡Ï - ‡ÓÏÚa94. ¿»¿»…»¿

בשבת,90) שנולדה ביצה "אחד ב' עמוד ג' דף ביצה מסכת
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¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈMÏ114?„ˆÈk .115‰„ÏBpL ‰ˆÈa «≈ƒ¬≈∆À»≈«≈»∆¿»
ae„BvpL ÛBÚÂ ‰iÁ .ÈMa ÏÎ‡z - ÔBL‡¯116 »ƒ≈»≈«≈ƒ«»»∆ƒ

¯˜ÚpL Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ¯·c .ÈMa eÏÎ‡È - ÔBL‡¯a»ƒ≈»¿«≈ƒ»»«¿À»««¿«∆∆¡«
ÔÎÂ .ÈMa ÏÎ‡È - ÔBL‡¯a117ÔÈÚ‰ ˙‡ ÏÁÎÏ ¯zÓ »ƒ≈»≈«≈ƒ¿≈À»ƒ¿…∆»«ƒ

ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈL ·BË ÌBÈa118‰na . ¿≈ƒ¿««ƒ∆≈»…ƒ«∆
Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»

Ô‰ ˙Á‡ ‰M„˜ - ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈL119, ¿≈»ƒ∆…«»»¿À»««≈
‡l‡ ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ ÌÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ÌBÈÎe¿∆»≈¬ƒ¿»≈«¿»ƒ∆»
ÏL ÔBL‡¯a ‰„ÏBpL ‰ˆÈa Ï·‡ ,„·Ïa ˙n‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¬»≈»∆¿»»ƒ∆

ÈM· ‰¯eÒ‡ - ‰M‰ L‡¯120‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .121. …«»»¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆
Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆÈa ‰„ÏBÂ ,·BË ÌBÈÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aL«»«¿»¿¿¿»≈»¿««≈∆
‰„ÏB elÙ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÈMa ‰¯eÒ‡ -¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆«¬ƒ¿»

.BÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aMa ÏÎ‡z ‡Ï - ÈL ÌBÈa¿≈ƒ…≈»≈««»«¿»

אחד 113) נפשך ממה כן ואם ימים, שני עושים מספק שהרי
הוא. חול הרי 114)מהם קודש היה הראשון היום שאם

היה  אתמול כן אם טוב, יום היום ואם ומותר, חול היום
טוב. ליום מכין וחול עמוד 115)חול, ד' דף ביצה מסכת

א'.116)ב'. עמוד כ"ד דף עמוד 117)שם כ"ב דף שם

לא 118)א'. לכן בריא, גופו כל אבל קצת, בעינו שחש
שני. טוב ביום רק חומר 119)התירו עליו הטילו חכמים

(הר"ן). ארוך אחד א'.120)יום עמוד ד' דף ביצה מסכת
(להלן 121) ביום בו שאסור טוב ביום שנולד אפרוח כגון

ליום  הסמוכה בשבת שאסור הדין הוא – א') הלכה ב' פרק
לו. הסמוכה בשבת אסור טוב ביום נולד אם וכן טוב.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ואיזו 1) מוקצה, הוא ומה בפרט, המוקצה דיני בו נתבארו

באכילה  המוקצה וענין המוקצים, לדברים מועילה הכנה
בשלימות. והנולד המוקצה דיני וכל ובטלטול,

.‡ÁB¯Ù‡2¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa „ÏBpL3‡e‰L ÈtÓ , ∆¿«∆«¿»ƒ¿≈∆
Ï‚ÚÂ .‰ˆ˜Ó4Bn‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,·BË ÌBÈa „ÏBpL À¿∆¿≈∆∆«¿ƒ»¿»ƒ

¯zÓ - ‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚ5Èab ÏÚ ÔÎeÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆∆«¬ƒ»À»ƒ¿≈∆»««≈
ÌBÈa ¯zÓ ‰ÈÚÓaL ‰Ê ‰È‰ ,Bn‡ ËÁL el‡Â ,Bn‡ƒ¿ƒ»«ƒ»»∆∆¿≈∆»À»¿

.„ÏB ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ·BË««ƒ∆…»

שמתיר),2) יוחנן כרבי (ודלא אסור דאמר כרב א. ו, ביצה
ה'תוספות  של פירושו לפי מ"ב פ"ד עדיות במשנה הוא וכן

שם. טוב' ביוםֿטוב.3)יום ולטלטלו ביצה 4)לאכלו
ב. מידי 5)ו, ויצא חדשיו, לו שכלו בבירור יודעין אנו אם

שמונה  בן שיהיה עד לשחטו אסור כן, לא שאם נפל. ספק
פ"ד. אסורות מאכלות בהל' רבינו בדברי ראה ימים,

.·˙BÓ‰a6˙B‡·e ,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙BÚB¯Â ˙B‡ˆBiL ¿≈∆¿¿«¿»
ÌeÁz‰ CB˙a ˙BÏÂ7ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈÎeÓ el‡ È¯‰ - ¿»¿«¿¬≈≈»ƒ¿¿ƒ

˙BÏÂ ˙BÚB¯‰ Ï·‡ .·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÁBLÂ Ô‰Ó≈∆¿¬ƒ»¿¬»»¿»
ÌeÁzÏ ıeÁ8ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa e‡a Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÁBL «¿ƒ»¿≈¬ƒ»

¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙Úc ÔÈ‡Â ,ÔÈˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ;·BË ÌBÈa¿ƒ¿≈∆≈À¿ƒ¿≈«««¿≈»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

א.6) מ, ביצה הבייתיות"7)משנה, "הבהמות והן
שם. שם.8)שבמשנה שבמשנה "מדבריות" והן

.‚ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ9- ·BË ÌBÈa ÌeÓ da „ÏBpL ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»¿
¯eÒ‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»«¿»∆»≈∆∆»

·BË ÌBÈa dËÁLÏ10˙B‡¯Ï ¯eÒ‡ ,CÎÈÙÏ .11ÈÓeÓ ¿»¬»¿¿ƒ»»ƒ¿≈
ÌÈL„˜12ÌÎÁ‰ Ì¯ÈzÈ ‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa »»ƒ¿¿≈»∆»«ƒ≈∆»»

Ï·‡ .ÌBia Ba ËÁLÏ ‰Ê ‡B·ÈÂ ,ÔÓeÓa13‡e‰ ‰‡B¯ ¿»¿»∆ƒ¿…«¬»∆
.¯ÒB‡ B‡ ¯ÈzÓ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ìen‰«≈∆∆¿»»«ƒ≈

אי9ֿ) ולהקריבן קדשים, שהם בהמה ומעשר בכור כגון
קבוע, מום בו שיפול עד וממתינים מקדש, שאין אפשר
אם  לחכם הבהמה את ומראים לחולין. יוצא שעלֿידיֿזה
פ"ו). בכורות בהל' רבינו בדברי (ראה קבוע מום הוא

מו:).10) (שבת מוקצה שמעון,11)שהיא רבי כדעת
א. כו, ביצה מערב 12)במס' בבהמה נפלו אם אפילו

(מגידֿמשנה). אז החכם אותה ראה שלא כיון יוםֿטוב,
ב.13) כו, ביצה

.„¯BÎa14ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - BnÚ BÓeÓe „ÏBpL15ÔÈ‡Â . ¿∆«ƒ¬≈∆»¿≈
B˙B‡ ÌÈ¯w·Ó16BÓeÓ ‰‡¯Â ¯·Ú Ì‡Â .·BË ÌBÈa ¿«¿ƒ¿¿ƒ»«¿»»

ÏÙpL ¯BÎa .ÏÎB‡Â ËÁBL ‰Ê È¯‰ - B¯Èz‰Â B¯w·e17 ƒ¿¿ƒƒ¬≈∆≈¿≈¿∆»«
ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ;BÓB˜Óa ‰Ò¯t BÏ ‰NBÚ - ¯B·Ï¿∆«¿»»ƒ¿∆¬≈≈»
.·BË ÌBÈa ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,B˙BÏÚ‰Ï¿«¬ƒ¿≈∆≈»ƒ¿ƒ»¿

B˙B‡18Ba ˙‡Â19ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ - ¯B·Ï eÏÙpL ¿∆¿∆»¿¿«¬∆∆»ƒ
˙‡ ‰ÏÚÓe ÌÈ¯ÚÓe ,BËÁBL BÈ‡Â ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ«¿»¿»¬¿≈¬«¬ƒ«¬∆∆
Ô‰Ó ‰Ê È‡ ˙‡ ËÁBLÂ ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ ÈM‰«≈ƒ«¿»¿»¬¿≈∆≈∆≈∆

e¯Èz‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ;‰ˆ¯iL20ÌÈ¯Ú‰Ï21. ∆ƒ¿∆ƒ«««¬≈«ƒƒƒ¿«¬ƒ
˙Ó‰a22‰ÏÙpL ÔÈlÁ23,˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰„ÓÚÂ ,‚b‰ ÔÓ ∆¡«Àƒ∆»¿»ƒ««¿»¿»≈≈¿≈

‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ È¯‰Â24·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL - «¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿
ÏÎ‡˙Â ‰¯Lk ‡ˆnzL ¯LÙ‡ ,˜„a˙Â25. ¿ƒ»≈∆¿»∆ƒ»≈¿≈»¿≈»≈

ואסור 14) הקדש, הוא טהורה, בהמה שבכור א. כו, ביצה
שאין  בזמן לכן בעזרה, נשחט אלאֿאםֿכן לאכלו לכהן
(רבינו  הכהן ויאכלנו קבוע, מום בו שיפול עד מניחו מקדש,

פ"א). בכורות כיון 15)בהל' מעולם, אסור היה לא שהרי
לאכילה  מוכן היה היוםֿטוב ובכניסת (רש"י), במומו שנולד
בבכורה  קדוש אינו הלידה שלפני אמו, שחיטת ידי על

כו:). להתירו 16)(ביצה קבוע מום בו יש אם לראות
מה  מטלטל ונמצא קבוע, מום בו יהיה לא "שמא בשחיטה
ידקדק  לא שמא או טלטול, בלא שאיֿאפשר לו, ראוי שאינו

(ראב"ד). יוםֿטוב" שמחת מפני כו,17)בראייתו ביצה
שמעון. כרבי א.18)א. לז, לשחוט 19)ביצה שאסור

שה, או "ושור כח) כב, (ויקרא שנאמר אחד, ביום שניהם
אחד". ביום תשחטו לא בנו ואת ק 20)אותו ב.שבת יז,

על  חסה שהתורה ומצינו וה"י. ה"ט שבת מהל' פכ"א ועיין
חמור  תראה "כי ה) כג, (שמות שנאמר חיים, בעלי צער
ב'כסף  וראה עמו". תעזוב עזוב - משאו תחת רובץ שונאך
'צער  שדין רבינו שדעת ה"ט, רוצח מהל' בפי"ג משנה'

התורה. מן הוא חיים' תיקרא 21)בעלי ההיתר "תחבולות
בפירוש  (רבינו מרמה" תיקרא להיתר ושאינו ערמה,

מ"א). פ"ה תמורה א.22)המשניות, לד, ביצה
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היא 23) שאז מאבריה, אחד נתרסק לא אם בדיקה וצריכה
ה"כ). פ"ט שחיטה בהל' (רבינו באכילה ואסורה טריפה

מעת 24) שהתה שאם רבינו כתב שחיטה, מהלכות בפ"ט
מיד  נבדקת עמדה ואם בכך, ומותרת בדיקה צריכה לעת
כאן  רבינו שכתב מה זה, ולפי לעת. מעת  צריכה ואינה
שהרי  לעת", מעת "ושהתה פירושו לעת" מעת "ועמדה
המילים  חסרות אחר, ובנוסח לעת. מעת צריכה אינה עמדה
ובנוסח  ממש. עמדה היינו "עמדה" זה ולפי לעת", "מעת
לעת" מעת "ועמדה המילים שלושת כל חסרות אחר,

רוקח'). הן.25)('מעשה כשרות ועופות בהמות שרוב

.‰ÔÈÊe‡26˙ÈaaL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â27el‡ È¯‰ - «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¬≈≈
ÔÈÎeÓ28C·BL ÈBÈ Ï·‡ .ÔenÊ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,29ÈBÈÂ »ƒ¿≈¿ƒƒƒ¬»≈»¿≈

ÌÈ¯tˆÂ ‰iÏÚ30ÔÈÁÈÙËa epwL31‰¯ÈÎa B‡32 ¬ƒ»¿ƒ√ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»
CÈ¯ˆÂ .‰ˆ˜Ó el‡ È¯‰ - Òc¯Ù·e33·¯ÚaÓ ÔnÊÏ ¿«¿≈¬≈≈À¿∆¿»ƒ¿«≈ƒ»∆∆

.ÚÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ;ÏËB È‡ el‡Â el‡ :¯ÓBÏÂ¿«≈»≈¬ƒ≈¿≈»ƒ¿«¿≈«

א.26) כה, או"ח 27)ביצה אברהם' ('מגן בבית הגדילים
תצז). אם 28)סי' בשבת שאף ביוםֿטוב, לצודם ומותר

כניצודים. שהם לפי הכ"ד) שבת מהל' (פי"א פטור צדם
יונים.29) בעלייתו.30)קן שיקננו מדבריות יונים
עופות.31) בהם לקנן בכתלים הבנויים חרס כלי
אלו.32) תיבות חסרות א.33)בכת"י י, ביצה משנה,

ביונים  וכו' עליה ויוני שובך יוני מפרשים ויש הלל. כבית
הזמנה  מועילה לא כן, לא שאם לפרוח. יכולים שאינם
ביוםֿטוב  אסורה צידתה כן ואם צידה, מחוסרים הם שהרי

(מגידֿמשנה).

.ÂÔnÊ34ÌÈ·Ïe ÌÈ¯ÁL35ÌB˜Óa ÌÈ¯ÁL ‡ˆÓe , ƒ≈¿…ƒ¿»ƒ»»¿…ƒƒ¿
È‡L ;ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈ¯ÁL ÌB˜Óa ÌÈ·Ïe ÌÈ·Ï¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿…ƒ¬ƒ∆¬ƒ
ÌÈ¯Á‡ el‡Â ,Ô‰Ï eÁ¯t ÔnfL Ô˙B‡ ‡nL :¯ÓB‡≈∆»»∆ƒ≈»¿»∆¿≈¬≈ƒ

Ô‰36¯eÒ‡ - ÔÎeÓ ˜ÙÒ ÏÎÂ ,37‡ˆÓe ÌÈL ÔnÊ . ≈¿»¿≈»»ƒ≈¿«ƒ»»
‰ - ‰LÏL¯eÒ‡ Ïk38.ÔÈ¯zÓ - ÌÈL ‡ˆÓe ‰LÏL . ¿»«…»¿»»»¿«ƒÀ»ƒ

Ôwa ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,Ôw‰ ÈÙÏ ‡ˆÓe Ôw‰ CB˙a ÔnÊƒ≈¿«≈»»ƒ¿≈«≈ƒ≈»«≈
Ô˜ ÌL LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Á¯ÙÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â Ô‰ ‡l‡∆»≈¿≈»¿ƒƒ¿…«««ƒ∆≈»≈
el‡ È¯‰ - ‰n‡ ÌÈMÓÁ CB˙a ˙ÈÂÊ Ô¯˜a ¯Á‡«≈¿∆∆»ƒ¿¬ƒƒ«»¬≈≈
.‰ÂLa Bp˜ „‚k ‡l‡ ‰c„Ó ‰c„Ó‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆≈«¿«∆¿«∆∆»¿∆∆ƒ¿»∆

ב.34) י, ביצה לבנים.35)משנה, ויונים שחורים יונים
חוששים 36) אלא היונים, אותם שהם אומרים אנו ואין

(גמרא). מקומותיהם הפכו והטעם,37)שמא א. כד, ביצה
ג: (ביצה יוםֿטוב אחרי מתירין לו שיש דבר שהוא מפני
(מגידֿמשנה). זה בספק להחמיר חכמים שרצו או ד.)

ּבׁשנים 38) בטל ואינו החוץ, מן בא בוודאי מהם שאחד ְִַַלפי
באלף, אפילו בטל לא מתירין לו שיש שדבר המוזמנים,

ה"כ. בפ"א כמבואר

.ÊÌÈ‚c39ÔÈ¯·È·aL40ÛBÚÂ ‰iÁ ÔÎÂ ,ÌÈÏB„b »ƒ∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»»
ÔÈ¯·È·aL41„Ú ,‰„Èˆ ¯qÁÓ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏB„b ∆¿≈»ƒ¿ƒ…∆¿À«ƒ»«

‰ˆ˜Ó ‰Ê È¯‰ - ep„eˆe ‰„eˆÓ ‡·‰ :ÌÈ¯ÓB‡L42, ∆¿ƒ»≈¿»¿∆¬≈∆À¿∆
.eÏÎ‡È ‡Ï - „ˆ Ì‡Â ;·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»¿¿ƒ»…≈»≈
B˙B‡ ÔÈ„ˆÂ ,ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - ‰„eˆÓ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»ƒ¿»¬≈∆»¿»ƒ

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ·BË ÌBÈa43Òc¯Ùa ‰pwL ‰iÁ44 ¿¿¿ƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿«¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ Ô‰Lk ‰È„ÏÈ - ¯ÈÚÏ CeÓq‰«»»ƒ¿»∆»¿∆≈¿«ƒ∆≈»¿ƒƒ
.Ô‰ÈÏÚ BzÚcL ÈtÓ ,ÔenÊ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ ,‰„Èƒ̂»≈»¿ƒƒƒƒ¿≈∆«¿¬≈∆

ב.39) כג, ביצה מוקפות 40)משנה, מים של בריכות
רוחות. סביב.41)מארבע גדר מוקפים חיות גני

המותרות 42) המלאכות מן היא שצידה רבינו שדעת נראה
לאכילה  יותר טובים ביוםֿטוב שהניצודים לפי ביוםֿטוב,
משום  אלא אינו איסורו וכל יוםֿטוב, בערב מהניצודים
ב'חידושי  (ועיין יז הלכה להלן גם נראה וכן מוקצה.

כג:). ביצה א.43)המאירי' כה, מקום 44)ביצה שהוא
בנקל. משם לצאת יכול הוולד ואין המשתמר,

.Á˙B„eˆÓ45ÌBÈ ·¯ÚÓ ÔÒ¯tL ,ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ¿«»¿¿»ƒ∆¿»»≈∆∆
Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏhÈ ‡Ï - ·BË…ƒ…≈∆¿∆»ƒ≈≈«

·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ e„BvpL46¯ÎBq‰ .47·¯ÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ∆ƒ≈∆∆«≈««««ƒ≈∆∆
el‡ È¯‰ - ÌÈ‚c da ‡ˆÓe ÌÈkL‰ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ¿»»ƒ¿ƒ»»»»ƒ¬≈≈
Ô‰ È¯‰Â ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ e„Bv ¯·kL ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¿»ƒ≈∆∆«¬≈≈

.ÔÈÎeÓ»ƒ

א.45) כד, ביצה ו,46)משנה, הלכה למעלה שכתב כמו
אסור. - מוכן ספק א.47)שכל כה, ביצה

.Ë˙Èa48ÔÈÎeÓ ˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L49˙ÁÙÂ ,50- «ƒ∆»≈≈»ƒ¿ƒ¿«
˙Át‰ ÌB˜nÓ ÏËB51„ÓBÚ‰ .52‰ˆ˜n‰ ÏÚ53·¯ÚÓ ≈ƒ¿«¿»»≈««À¿∆≈∆∆

·BË ÌBÈ54˙ÈÚÈ·M‰ ‰Ma55- ¯˜Ù‰ ˙B¯t‰ ÏkL , «»»«¿ƒƒ∆»«≈∆¿≈
ÌL¯iL CÈ¯ˆ56.ÏËB È‡ Ô‡k „ÚÂ Ô‡kÓ :¯Ó‡ÈÂ »ƒ∆ƒ¿…¿…«ƒ»¿«»¬ƒ≈

.ÏhÈ ‡Ï - ÌL¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«…ƒ…

ב.48) לא, ביצה ולא 50)לאכילה.49)משנה, מאליו.
ביוםֿטוב. הכותל את שבתוכו 51)ששברו הפירות ואין

(רמב"ן). עצמם מחמת אסורים היו לא שהרי מוקצים,
א.52) לד, ביצה לייבש,53)משנה, שמונחין פירות

מלאכלן. ונאסרו שבת".54)והוקצו, "ערב שם: במשנה,
הי"ז) פ"א (למעלה בשבת מותר שמוקצה שפסק רבינו אבל
(מגידֿמשנה). טוב" "יום וכתב המשנה, מלשון שינה

אבל 55) ומעשרות. מתרומות ופטורים הפקר, שהפירות
אינו  מוקצה שסתם טבל, משום אסורים - השנים בשאר
ואףֿ (מגידֿמשנה). מלאכה גמר לפני הוא שהרי מעושר,
– מלאכה גמר קודם עראי אכילת לאכול שמותר עלֿפי
משום  למעשר קובעת ששבת שכשם אסור, ביוםֿטוב
יוםֿטוב  כן כמו לד:), (ביצה עונג" לשבת "וקראת שנאמר
וכל  הט"ז), פ"ו (להלן עונג מצות יש בו שגם למעשר קובע

קבע. אכילות הן שבו שהקצה 56)אכילות במוקצה כאן
למעלה  אבל מעשה. והצריכו יותר החמירו בידיו, האדם
('תוספות' בלבד אמירה אלא צריך אין (ה"ה) שובך ביוני

ואומר). ד"ה לד: ביצה

.ÈÈ˙ek57LÈ Ì‡ :·BË ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ ‰¯eLz ‡È·‰L ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
‡È·‰L B‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó58B‡ ‰iÁ ≈«ƒƒ¿À»««¿«≈≈ƒ«»

el‡ È¯‰ - ÌBia Ba Ô„eˆÏ ¯LÙ‡L ÌÈ‚„ B‡ ˙BÙBÚ»ƒ∆∆¿»¿»«¬≈≈
·¯ÚÏ „Ú ÔÈ¯eÒ‡59eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,60elÙ‡Â . ¬ƒ«»∆∆¿«¿ƒƒ¿≈∆«¬«¬ƒ

Ò„‰61ÔÈzÓiL „Ú ·¯ÚÏ Ba ÁÈ¯Ó BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ ¬«¿«≈≈≈ƒ«»∆∆«∆«¿ƒ
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¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈMÏ114?„ˆÈk .115‰„ÏBpL ‰ˆÈa «≈ƒ¬≈∆À»≈«≈»∆¿»
ae„BvpL ÛBÚÂ ‰iÁ .ÈMa ÏÎ‡z - ÔBL‡¯116 »ƒ≈»≈«≈ƒ«»»∆ƒ

¯˜ÚpL Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ¯·c .ÈMa eÏÎ‡È - ÔBL‡¯a»ƒ≈»¿«≈ƒ»»«¿À»««¿«∆∆¡«
ÔÎÂ .ÈMa ÏÎ‡È - ÔBL‡¯a117ÔÈÚ‰ ˙‡ ÏÁÎÏ ¯zÓ »ƒ≈»≈«≈ƒ¿≈À»ƒ¿…∆»«ƒ

ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈL ·BË ÌBÈa118‰na . ¿≈ƒ¿««ƒ∆≈»…ƒ«∆
Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»

Ô‰ ˙Á‡ ‰M„˜ - ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈL119, ¿≈»ƒ∆…«»»¿À»««≈
‡l‡ ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ ÌÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ÌBÈÎe¿∆»≈¬ƒ¿»≈«¿»ƒ∆»
ÏL ÔBL‡¯a ‰„ÏBpL ‰ˆÈa Ï·‡ ,„·Ïa ˙n‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¬»≈»∆¿»»ƒ∆

ÈM· ‰¯eÒ‡ - ‰M‰ L‡¯120‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .121. …«»»¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆
Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆÈa ‰„ÏBÂ ,·BË ÌBÈÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aL«»«¿»¿¿¿»≈»¿««≈∆
‰„ÏB elÙ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÈMa ‰¯eÒ‡ -¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆«¬ƒ¿»

.BÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aMa ÏÎ‡z ‡Ï - ÈL ÌBÈa¿≈ƒ…≈»≈««»«¿»

אחד 113) נפשך ממה כן ואם ימים, שני עושים מספק שהרי
הוא. חול הרי 114)מהם קודש היה הראשון היום שאם

היה  אתמול כן אם טוב, יום היום ואם ומותר, חול היום
טוב. ליום מכין וחול עמוד 115)חול, ד' דף ביצה מסכת

א'.116)ב'. עמוד כ"ד דף עמוד 117)שם כ"ב דף שם

לא 118)א'. לכן בריא, גופו כל אבל קצת, בעינו שחש
שני. טוב ביום רק חומר 119)התירו עליו הטילו חכמים

(הר"ן). ארוך אחד א'.120)יום עמוד ד' דף ביצה מסכת
(להלן 121) ביום בו שאסור טוב ביום שנולד אפרוח כגון

ליום  הסמוכה בשבת שאסור הדין הוא – א') הלכה ב' פרק
לו. הסמוכה בשבת אסור טוב ביום נולד אם וכן טוב.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ואיזו 1) מוקצה, הוא ומה בפרט, המוקצה דיני בו נתבארו

באכילה  המוקצה וענין המוקצים, לדברים מועילה הכנה
בשלימות. והנולד המוקצה דיני וכל ובטלטול,

.‡ÁB¯Ù‡2¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa „ÏBpL3‡e‰L ÈtÓ , ∆¿«∆«¿»ƒ¿≈∆
Ï‚ÚÂ .‰ˆ˜Ó4Bn‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,·BË ÌBÈa „ÏBpL À¿∆¿≈∆∆«¿ƒ»¿»ƒ

¯zÓ - ‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚ5Èab ÏÚ ÔÎeÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆∆«¬ƒ»À»ƒ¿≈∆»««≈
ÌBÈa ¯zÓ ‰ÈÚÓaL ‰Ê ‰È‰ ,Bn‡ ËÁL el‡Â ,Bn‡ƒ¿ƒ»«ƒ»»∆∆¿≈∆»À»¿

.„ÏB ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ·BË««ƒ∆…»

שמתיר),2) יוחנן כרבי (ודלא אסור דאמר כרב א. ו, ביצה
ה'תוספות  של פירושו לפי מ"ב פ"ד עדיות במשנה הוא וכן

שם. טוב' ביוםֿטוב.3)יום ולטלטלו ביצה 4)לאכלו
ב. מידי 5)ו, ויצא חדשיו, לו שכלו בבירור יודעין אנו אם

שמונה  בן שיהיה עד לשחטו אסור כן, לא שאם נפל. ספק
פ"ד. אסורות מאכלות בהל' רבינו בדברי ראה ימים,

.·˙BÓ‰a6˙B‡·e ,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙BÚB¯Â ˙B‡ˆBiL ¿≈∆¿¿«¿»
ÌeÁz‰ CB˙a ˙BÏÂ7ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈÎeÓ el‡ È¯‰ - ¿»¿«¿¬≈≈»ƒ¿¿ƒ

˙BÏÂ ˙BÚB¯‰ Ï·‡ .·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÁBLÂ Ô‰Ó≈∆¿¬ƒ»¿¬»»¿»
ÌeÁzÏ ıeÁ8ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa e‡a Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÁBL «¿ƒ»¿≈¬ƒ»

¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙Úc ÔÈ‡Â ,ÔÈˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ;·BË ÌBÈa¿ƒ¿≈∆≈À¿ƒ¿≈«««¿≈»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

א.6) מ, ביצה הבייתיות"7)משנה, "הבהמות והן
שם. שם.8)שבמשנה שבמשנה "מדבריות" והן

.‚ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ9- ·BË ÌBÈa ÌeÓ da „ÏBpL ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»¿
¯eÒ‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»«¿»∆»≈∆∆»

·BË ÌBÈa dËÁLÏ10˙B‡¯Ï ¯eÒ‡ ,CÎÈÙÏ .11ÈÓeÓ ¿»¬»¿¿ƒ»»ƒ¿≈
ÌÈL„˜12ÌÎÁ‰ Ì¯ÈzÈ ‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa »»ƒ¿¿≈»∆»«ƒ≈∆»»

Ï·‡ .ÌBia Ba ËÁLÏ ‰Ê ‡B·ÈÂ ,ÔÓeÓa13‡e‰ ‰‡B¯ ¿»¿»∆ƒ¿…«¬»∆
.¯ÒB‡ B‡ ¯ÈzÓ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ìen‰«≈∆∆¿»»«ƒ≈

אי9ֿ) ולהקריבן קדשים, שהם בהמה ומעשר בכור כגון
קבוע, מום בו שיפול עד וממתינים מקדש, שאין אפשר
אם  לחכם הבהמה את ומראים לחולין. יוצא שעלֿידיֿזה
פ"ו). בכורות בהל' רבינו בדברי (ראה קבוע מום הוא

מו:).10) (שבת מוקצה שמעון,11)שהיא רבי כדעת
א. כו, ביצה מערב 12)במס' בבהמה נפלו אם אפילו

(מגידֿמשנה). אז החכם אותה ראה שלא כיון יוםֿטוב,
ב.13) כו, ביצה

.„¯BÎa14ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - BnÚ BÓeÓe „ÏBpL15ÔÈ‡Â . ¿∆«ƒ¬≈∆»¿≈
B˙B‡ ÌÈ¯w·Ó16BÓeÓ ‰‡¯Â ¯·Ú Ì‡Â .·BË ÌBÈa ¿«¿ƒ¿¿ƒ»«¿»»

ÏÙpL ¯BÎa .ÏÎB‡Â ËÁBL ‰Ê È¯‰ - B¯Èz‰Â B¯w·e17 ƒ¿¿ƒƒ¬≈∆≈¿≈¿∆»«
ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ;BÓB˜Óa ‰Ò¯t BÏ ‰NBÚ - ¯B·Ï¿∆«¿»»ƒ¿∆¬≈≈»
.·BË ÌBÈa ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,B˙BÏÚ‰Ï¿«¬ƒ¿≈∆≈»ƒ¿ƒ»¿

B˙B‡18Ba ˙‡Â19ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ - ¯B·Ï eÏÙpL ¿∆¿∆»¿¿«¬∆∆»ƒ
˙‡ ‰ÏÚÓe ÌÈ¯ÚÓe ,BËÁBL BÈ‡Â ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ«¿»¿»¬¿≈¬«¬ƒ«¬∆∆
Ô‰Ó ‰Ê È‡ ˙‡ ËÁBLÂ ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ ÈM‰«≈ƒ«¿»¿»¬¿≈∆≈∆≈∆

e¯Èz‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ;‰ˆ¯iL20ÌÈ¯Ú‰Ï21. ∆ƒ¿∆ƒ«««¬≈«ƒƒƒ¿«¬ƒ
˙Ó‰a22‰ÏÙpL ÔÈlÁ23,˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰„ÓÚÂ ,‚b‰ ÔÓ ∆¡«Àƒ∆»¿»ƒ««¿»¿»≈≈¿≈

‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ È¯‰Â24·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL - «¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿
ÏÎ‡˙Â ‰¯Lk ‡ˆnzL ¯LÙ‡ ,˜„a˙Â25. ¿ƒ»≈∆¿»∆ƒ»≈¿≈»¿≈»≈

ואסור 14) הקדש, הוא טהורה, בהמה שבכור א. כו, ביצה
שאין  בזמן לכן בעזרה, נשחט אלאֿאםֿכן לאכלו לכהן
(רבינו  הכהן ויאכלנו קבוע, מום בו שיפול עד מניחו מקדש,

פ"א). בכורות כיון 15)בהל' מעולם, אסור היה לא שהרי
לאכילה  מוכן היה היוםֿטוב ובכניסת (רש"י), במומו שנולד
בבכורה  קדוש אינו הלידה שלפני אמו, שחיטת ידי על

כו:). להתירו 16)(ביצה קבוע מום בו יש אם לראות
מה  מטלטל ונמצא קבוע, מום בו יהיה לא "שמא בשחיטה
ידקדק  לא שמא או טלטול, בלא שאיֿאפשר לו, ראוי שאינו

(ראב"ד). יוםֿטוב" שמחת מפני כו,17)בראייתו ביצה
שמעון. כרבי א.18)א. לז, לשחוט 19)ביצה שאסור

שה, או "ושור כח) כב, (ויקרא שנאמר אחד, ביום שניהם
אחד". ביום תשחטו לא בנו ואת ק 20)אותו ב.שבת יז,

על  חסה שהתורה ומצינו וה"י. ה"ט שבת מהל' פכ"א ועיין
חמור  תראה "כי ה) כג, (שמות שנאמר חיים, בעלי צער
ב'כסף  וראה עמו". תעזוב עזוב - משאו תחת רובץ שונאך
'צער  שדין רבינו שדעת ה"ט, רוצח מהל' בפי"ג משנה'

התורה. מן הוא חיים' תיקרא 21)בעלי ההיתר "תחבולות
בפירוש  (רבינו מרמה" תיקרא להיתר ושאינו ערמה,

מ"א). פ"ה תמורה א.22)המשניות, לד, ביצה
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,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .eNÚiL È„Îaƒ¿≈∆«¬¿ƒ≈≈«ƒƒ¿À»««¿«
B‡ ¯˜Ú ÏBÓ˙‡nL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆ ‰˙È‰L B‡∆»¿»»««»»∆≈∆¿∆¡«
B‡È·‰ Ì‡Â ,¯zÓ - ÌeÁz‰ CBzÓ B‡È·‰ Ì‡ :„Bvƒƒ¡ƒƒ«¿À»¿ƒ¡ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡a‰Â .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌeÁzÏ ıeÁÓƒ«¿¬≈∆»¿«»ƒ¿ƒƒ¿»≈

¯Á‡ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁÓ ‰Ê62. ∆ƒ«¿À»¿ƒ¿»≈«≈

פפא.57) רב של מימרא ב. כד, שם.58)ביצה ברייתא,
שהוא 59) אף ראשון, ערב היינו "לערב, שם: רש"י בפירוש

חול  הוא הלילה אם ממהֿנפשך, ומותרין שני, יוםֿטוב ליל
בוודאי  אז הוא, קודש ואם שיעשו. בכדי המתין הרי -
ולא  בזה, ראיות הרבה לי ויש בחול. נלקטו שהרי מותרין,
בו  נוהגים היו כי בזה, יעקב רבינו פי את לשאול זכיתי
של  פטירתו ולאחר פשוט, דבר לי והיה במקומינו, היתר
ליל  עד אוסר, שהוא הלוי יצחק רבינו את שמעתי רבינו
ב'הלכות  וגם כמותו, עירו אנשי וכל שני, יום ֿטוב מוצאי
הדבר, לי הועיל ולא לפניו ודנתי כן, אוסר גדולות'
גם  כמותי, מצאתי הגאולה מאור גרשום רבינו ובתשובת
זקן  גדול אדם לשם שבא מגרמיי"ש מכתב אלי בא עתה
בכל  ובקי קלונימוס, ר' ושמו רומא, מן בישיבה ויושב
ב'מגיד  ועיין הכרע. אין רבינו ובדעת כן". והורה הש"ס

שם. משנה' וב'לחם הכ"ד, פ"א למעלה שלא 60)משנה'
לתלוש  לגוי יאמר שלא ועוד, יוםֿטוב. ממלאכת יהנה

שם). ו'תוספות' (רש"י בעירובין 61)בשבילו מפורש כן
א. החמיר 62)מ, שאינו שלא תחומין, באיסור חכמים ו

[ואף  כה.). ביצה (רש"י העולם כל על לאסרו מדרבנן, אלא
אין  ביוםֿטוב שהרי זה, בכלל מיל לי"ב מחוץ הביאו אם
הי"ד, פ"ה להלן ראה רבינו. לדעת התורה מן תחומין איסור

הבתים']. 'ספר בשם רוקח' 'מעשה ובהקדמת

.‡ÈÌÈˆÚ63¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa Ï˜c‰ ÔÓ e¯LpL ≈ƒ∆»¿ƒ«∆∆¿»
„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô˜Èq‰Ï64¯epz‰ CB˙Ï e¯L Ì‡Â . ¿«ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»¿¿««

‰a¯Ó -65˙ÓÈ¯Ú .Ô˜ÈqÓe ÔÈÎeÓ ÌÈˆÚ Ô‰ÈÏÚ66 «¿∆¬≈∆≈ƒ»ƒ«ƒ»¬≈«
Ô·z‰67ÌBÈa Ô‰a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈˆÚ ÏL ¯ˆB‡Â «∆∆¿»∆≈ƒ≈«¿ƒƒ»∆¿

.‰ˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,·¯ÚaÓ ÔÈÎ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË∆»ƒ≈≈ƒƒ»∆∆ƒ¿≈∆≈À¿∆
·¯ÚÓ Ô·z‰ ‰È‰ Ì‡Â68ÌÈˆB˜a69Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ»»«∆∆¿…»¿ƒ∆¬≈≈»

.ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - L‡Ï ‡l‡∆»»≈¬≈∆»

ב.63) ד, שמא 64)ביצה גזירה נוסף: טעם כתב הרי"ף
ויתלוש. שדבר 65)יעלה ה"כ בפ"א רבינו שביאר ואף

מן  נהנה שאינו כיון - באלף אפילו בטל לא מתירין לו שיש
כאן  ואין מותר. לכן שנשרפו, לאחר רק בעין כשהם העצים
זה  איסור שכל כיון לכתחילה, איסור מבטלים אין משום

שם). (גמרא, מדרבנן אלא א.66)אינו ל, ביצה משנה,
מותר 67) - בהמה למאכל עומד אם אבל לסחורה, שהוכן

אליהו 68)(לחםֿמשנה). רבי (הגאון יוםֿטוב מערב
תקיח). סי' או"ח תקיח 69)מוילנה, סי' או"ח ובשו"ע

וב'תוספות'). בגמרא שם (ועיין סרוח גם שיהא הצריך ס"ז,

.·ÈÔÈ‡70¯‡ÂqÓ ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó71ÈtÓ ,˙B¯B˜ ÏL ≈¿«¿ƒ≈ƒƒ¿»∆ƒ¿≈
,·BË ÌBÈa ‰¯aLpL ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;‰ˆ˜Ó Ô‰L∆≈À¿∆¿…ƒ«»∆ƒ¿¿»¿

ÔÎÂ .„ÏB ‡È‰L ÈtÓ72- ·BË ÌBÈa e¯aLpL ÌÈÏk ƒ¿≈∆ƒ»¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿¿
ÔÈ˜ÈqÓ Ï·‡ .„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡≈«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈»¬»«ƒƒ

ÌÈÓÏL ÌÈÏÎa73ÌBÈ ·¯ÚÓ e¯aLpL ÌÈÏÎa B‡ , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆
‡ˆBik .·¯ÚaÓ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ eÎe‰ È¯‰L ,·BË∆¬≈¿ƒ¿»»«∆∆ƒ»∆∆«≈

ÌÈÊB‚‡ :Ba74- ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÔÏÎ‡L ÌÈ„˜Le ¡ƒ¿≈ƒ∆¬»»≈∆∆
- ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;·BË ÌBÈa Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ¬»»¿

LÈÂ .Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡75:Ô‰a LiL ˙B‡ÁÒ ≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿≈À¿»∆≈»∆
È¯‰L ,Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡ - ·¯ÚaÓ ÔÏÎ‡ Ì‡L∆ƒ¬»»ƒ»∆∆≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆∆¬≈
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ˜ÈqÓ - ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;eˆ˜‰À¿¿ƒ¬»»¿«ƒƒƒ¿≈∆≈

.ÏÎ‡‰ ·b ÏÚ ÔÈÎeÓ»ƒ««»…∆

א.70) לא, ביצה המושכבות 71)משנה, קורות של סדר
(רש"י). לבנין ראויות ותהיינה תתעקמנה שלא לארץ

א.72) כט, בהן 73)שבת שאחז לאחר בהן יגע לא אבל 
בטלטול  שאסור נולד, והם כלים שברי נעשו שאז האור,

אין 74)(הרשב"א). ביוםֿטוב אכלן "ואם עד מכאן
כת"י  לפי דיוםֿטוב פ"ג בתוספתא הוא בקליפיהן" מסיקין

.(206 עמ' צוקמ. (הוצאת זה 75)ווין על כותב הראב"ד
רוקח' ב'מעשה העיד וכבר זו", נוסחא שמענו לא "מעולם
עוז' וה'מגדל רבינו. מדברי זה כל נמחק קדמון שבכתבֿיד
לא  אשר נוסחאות לידו שהגיעו היא נפלאת "לא כותב
שנכתבה  הנוסחא מן בידו לבוא זכה שהרי לידינו, הגיעו
וגם  שלנו, תורה כספרי בגוילים, התלמוד מחברי בימי
לבן  המכונה בעזרה ממנה מגיהין שהיו ספרֿתורה במקרא
לגמרא  אינה אלו בנוסחאות רבינו שכוונת ונראה אשר".
המשנה' 'מרכבת כתב (וכן למעלה הנזכרת לתוספתא אלא

הי"ד). יוםֿטוב מהלכות בפ"א

.‚ÈıB˜76Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,‰ˆ˜Ó ‡e‰ È¯‰ - ·Ë»̄…¬≈À¿∆ƒ¿≈∆≈»
Ò‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï˙BÏˆÏ „etL BÓk ˙BNÚÏ BÏ ¯e ¿«»»¿ƒ»»«¬¿«ƒ¿
¯Na Ba77.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»¿≈…«≈»∆

"חיזרא".76) נקרא התלמוד ובלשון א. לג, ביצה
כמין 77) הבשר, בתוך להכניסו עץ מהן "ליטול ברי"ף:

שכתב  במה רבינו כוונת וכן הצלי". בו לצלות שפוד
שפוד. כמין הבשר בתוך להכניסו - שפוד" כמו "לעשות

.„ÈÔÈÏËB78ÈÙ„Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈˆÚ79ÔÈ˜ÈqÓe ‰kq‰ ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿»¿≈«À»«ƒƒ
‰„N‰ ÔÓ ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ ,Ô‰a80eÈ‰ elÙ‡ , »∆¬»≈¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ»

·¯ÚaÓ ÌL ÔÈÒpÎÓ81Ï·‡ .82·a‚Ó83‰„Na ‡e‰84 ¿À»ƒ»ƒ»∆∆¬»¿«≈«»∆
ÂÈÙlÓ85ÔÈ‡È·Óe .ÌL ˜ÈÏ„Óe ,86ÔÈÒpÎÓ‰ ÔÓ ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒƒ«¿À»ƒ

ÌLÏ ‡lL ˙ÙwÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯aL∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿»À∆∆∆…¿≈
˙Á˙Bt dÏ ‰È‰iL „·Ï·e ;‰¯Èc87CB˙a ‰È‰˙Â , ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿∆»««¿ƒ¿∆¿

˙aL ÌeÁz88Ô‰ È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»≈∆»ƒ»≈¬≈≈
.‰ˆ˜ÓÀ¿∆

ב.78) ל, ביצה אסור,79)משנה, עצמם הדפנות מן אבל
אוהל. סותר הוא התלושים.80)שהרי העצים

ר"ן.81) ועיין מחר, לצורך עצים כמעמר שנראה
א.82) לג, ביצה שם 84)מלקט.83)משנה, במשנה

הוא  וכן בשדה, רבינו ומפרשה משלפניו", "מגבב כתוב
המשנה. לבשל 85)בפירוש כדי רק שעושה מוכיח שזה

מעמר. משום בו ואין א.86)קדירתו, לא, ביצה משנה,
הדבר 88)מסגר.87) נחשב התנאים, אלו כל יש שאם

כמוכן.
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.ÂËÈÏÚ89ÔÈÒpÎÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÙ‚ ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ¬≈»ƒ«¬≈¿»ƒ««ƒ∆≈¿À»ƒ
Ût¯˜a90Ô‰ È¯‰ ,Ô˙B‡ ˙¯fÙÓ Áe¯‰L ÔÂÈk - ¿«¿≈≈»∆»«¿«∆∆»¬≈≈

ÔÈ¯fÙÓk91„·k ÈÏk Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈ¯eÒ‡Â ƒ¿À»ƒ«¬ƒ¿ƒƒƒ«¬≈∆¿ƒ»≈
.ÔÈÎeÓ el‡ È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¬≈≈»ƒ

א.89) לא, לעיר.90)ביצה מחוץ גדר, מוקף נרחב, מקום
שהרוח 91) חושב שהוא יוםֿטוב, מערב עליהן סומך שאינו

(רש"י). כבר פזרתן

.ÊË‰Ó‰a92˙kÒÓ ‰˙È‰ Ì‡ :·BË ÌBÈa ‰˙nL93 ¿≈»∆≈»¿ƒ»¿»¿À∆∆
Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈ·ÏÎÏ ‰ÎzÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¬≈∆¿«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‡ÏÂ ,‰ˆ˜Ó ‰Ê È¯‰ ,‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ -ƒ¿…»¿»«¿»∆»¬≈∆À¿∆¿…

ÌÈL„˜ ˙Ó‰a .dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ94‰Óe¯˙e ,‰˙nL ¿ƒ∆»ƒ¿»∆¡«»»ƒ∆≈»¿»
dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ ‡Ï - ˙‡ÓËpL95. ∆ƒ¿≈…¿ƒ∆»ƒ¿»

ב.92) כז, ודף א. ב, שתמות 93)ביצה עליה שחשב
לכלב. ויתננה מערב 94)ביוםֿטוב מסוכנת היתה אפילו

את  מאכילין אין אצלנו העיקר כי בטלטול, אסורה יו"ט
מצות  שהרי להר"מ) המשניות (פירוש לכלבים הקדשים
כז: ביצה ברש"י וראה בשריפה. היא טמאים קדשים

שם. עליה 95)ו'תוספות' טרפון רבי את ושאלו "ומעשה,
לו  ואמרו ושאל, המדרש לבית ונכנס שנטמאת, החלה ועל

שם). (ביצה, ממקומם" יזיזם לא

.ÊÈÌÈ‚c96‰ˆ˜Ó Ô‰L ‰iÁÂ ˙BÙBÚÂ97ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ - »ƒ¿¿«»∆≈À¿∆≈«¿ƒ
˙BBÊÓ Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈa Ô˙B‡98‡nL ; »¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿∆»

LnzL‰Ï B‡ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÏÎÂ .Ô‰Ó ÁwÏ ‡B·È»ƒ«≈∆¿…∆»¿»¿¿ƒ¿«≈
.BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ·BË ÌBÈa Ba¿ƒ¿≈∆À¿∆»¿«¿¿

ב.96) כג, ז.97)ביצה הלכה למעלה אףֿעל98ֿ)ראה
שם. רש"י ועיין מאליהם, ניזונים שאינם עליו, שמזונותם פי

.ÁÈÒÈÎn‰99BÏ „ÁÈ Ì‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ¯ÙÚ ««¿ƒ»»≈∆∆ƒƒ≈
¯˜ B¯ˆÁaBÏËÏËÏ ¯zÓe ,ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÂÊ Ô «¬≈∆∆»ƒ¬≈∆»À»¿«¿¿

ÔÎÂ .ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ba ˙BNÚÏÂ100ÌBÈ ·¯ÚÓ ˜q‰L ¯Ù‡ ¿«¬»¿»»¿≈≈∆∆À«≈∆∆
·BË101˜q‰LÂ ;ÔÎeÓ -102‡e‰L ÔÓÊ Ïk :·BË ÌBÈa »¿∆À«¿»¿«∆

‰ˆÈa Ba ˙BÏˆÏ È„k ÌÁ103ÔÈ„ÚL ,BÏËÏËÏ ¯zÓ - «¿≈ƒ¿≈»À»¿«¿¿∆¬«ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;‡e‰ L‡≈¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿≈∆

ÈÓ .„ÏB104¯˜c BÏ ‰È‰L105,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ıeÚ »ƒ∆»»∆∆»≈∆∆
B˜zÂ106¯ÙÚ B˙B‡ ‰È‰ Ì‡ :¯ÙÚ ‰ÏÚ‰Â ,·BË ÌBÈa ¿ƒ¿¿¿∆¡»»»ƒ»»»»
ÁeÁÈz107‰qÎÓ ‰Ê È¯‰ -108Ì‡ Ï·‡ ;BÏËÏËÓe Ba ƒ«¬≈∆¿«∆¿«¿¿¬»ƒ

LzÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯ÙÚ Le‚ ‰ÏÚ‰109ÌBÈa B˙B‡ ∆¡»»»¬≈∆…ƒ¿¿
.·BË

יהודה.99) רב של מימרא א. ח, (ביצה 100)ביצה משנה
הוא". מוכן כירה, "אפר א.101)ב.) ח, שם.102)ביצה

דברים.103) שאר מכל יותר מהר מתבשלת שהיא
ב.).104) (ביצה את 105)משנה בו שחופרין ברזל יתד

אבל 106)הקרקע. ונתקו. שעבר כלומר בדיעבד.
כתב  (שהרי שחט כבר אם אפילו לנתקו אסור לכתחילה
'בירור  – בו" ומכסה "שוחט כתב ולא בו", "מכסה בסמוך
התירו  שלא עבר) ואם ד"ה ג ציון ב. ביצה למסכת הלכה'
ה"א  פ"ג (להלן כיסוי מצות לצורך מוקצה טלטול אפילו

הערב), עד יכסה לא - ושחט ועבר מוכן, עפר לו אין שאם
שהוא  אףֿעלֿפי מלאכה, איסור התירו שלא וכלֿשכן
שיחפור  שחט שאם "ומודים במשנה שאמרו ומה מדרבנן.
שאינה  "מלאכה שסובר למי אלא אינו זה - ויכסה" בדקר
מלאכה  א' קולות: שתי כאן ויש עליה" פטור לגופה צריכה
רבינו  לדעת אבל מקלקל. וב' לגופה, צריכה שאינה
שבת  מהל' (פ"א עליה חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה
התירו  לא - מקלקל של אחת קולא אלא כאן ואין ה"ז)
ג. ובהערה ה"א, פ"ג להלן וראה כאן). המלך' ('שער

רך.107) שמצוותֿעשה 108)עפר עוף או חיה שחט אם
שחיטה  בהל' רבינו שכותב כמו בעפר, דמם את לכסות

פרק 109)פי"ד. שבת בהל' כמבואר אסורה, שכתישה
שמיני.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומה 1) בפרטיהן, המותרות המלאכות קצת בו נתבארו

הוא  זה בפרק הנזכרות לאלו הכולל והענין בהן, שאסור
ומשקין. לאוכלין היותן

.‡ÈÓ2ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰L3¯znL ,ÔÎeÓ ¯Ù‡ B‡ ƒ∆»»»»»≈∆»∆À»
;ÌÓ„ ‰qÎÓe ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - BÏËÏËÏ¿«¿¿¬≈∆≈«»»¿«∆»»
- BÏËÏËÏ Èe‡¯‰ ¯Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»»≈∆»»¿«¿¿
ÌÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï - ËÁLÂ ¯·Ú Ì‡Â ;ËÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ¿«¿ƒ»«¿»«…¿«∆»»

·¯ÚÏ „Ú4‰i¯a ÔÎÂ .5˜ÙÒ ‡e‰L6Ì‡ ‡È‰ ‰iÁ Ì‡ «»∆∆¿≈¿ƒ»∆»≈ƒ«»ƒƒ
‰Ó‰a7ËÁL Ì‡Â ;·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ¿≈»≈¬ƒ»¿¿ƒ»«

ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰ elÙ‡ ,·¯ÚÏ „Ú dÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï -…¿«∆»»«»∆∆¬ƒ»»»»»
‡È‰ ˙È‡cÂ ‰iÁ :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ;¯Ù‡ B‡≈∆∆»…«»∆«»«»ƒƒ
¯Èz‰Ï ‰‡B¯‰ ‡B·ÈÂ ,·BË ÌBÈa BÓ„ ‰qk CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ»»¿¿»»∆¿«ƒ

BaÏÁ8. ∆¿

א.2) ב, ביצה יוםֿטוב.3)משנה, ראה 4)מערב
גדולי  לדעת אבל .(106 (בהערה שני פרק בסוף למעלה
בו  שחופרין ברזל (יתד נעוץ דקר לו יש אם הראשונים,
כדברי  בו, לכסות יכול תיחוח, בעפר יום מבעוד קרקע)
ויכסה". בדקר שיחפור שחט שאם "ומודים המשנה

פ"ב.5) ביכורים "כוי".6)משנה, התלמוד בלשון ונקרא
שחיטה).7) מהל' בפי"ד (רבינו מספק לכסות וצריך
מותר 8) חיה וחלב כרת, חייב בהמה מחלב כזית והאוכל

אסור  חלבו וכוי פ"ז), אסורות מאכלות בהל' (רבינו באכילה
מאכלות  מהל' בפ"א (רבינו אכילתו על לוקין ואין מספק,

אסורות).

.·ÔÎÂ9‡Ï - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰ ¿≈«≈«»»≈∆∆…
·BË ÌBÈa ÌÓ„ ‰qÎÈ10‰Ó‰a ËÁL .11ÛBÚÂ ‰iÁ ¿«∆»»¿»«¿≈»«»»

„Ú B˙B‡ ‰qÎÈ ‡Ï - ÌÓc ·¯Ú˙Â ,·BË ÌBÈa¿¿ƒ¿»≈»»…¿«∆«
·¯ÚÏ12ÏBÎÈÂ ,¯Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰ Ì‡Â ; »∆∆¿ƒ»»»»»≈∆¿»

e‰qÎÈ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯È˜„a Ïk‰ ˙BqÎÏ13. ¿««…ƒ¿ƒ»««¬≈∆¿«≈

ב.9) ח, ואין 10)ביצה יוםֿטוב, מערב לכסות לו שהיה
יכול  שהרי יוםֿטוב, משמחת אותו מונע הכיסוי מצוות
(רש"י). יוםֿטוב במוצאי דמו את ולכסות הבשר, את לאכול

מכיסוי.11) פטור טרחא 12)שדמה טורח הוא שהרי
(רש"י). בהמה דם ביניהם שיש מצוה, של שאינה
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,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .eNÚiL È„Îaƒ¿≈∆«¬¿ƒ≈≈«ƒƒ¿À»««¿«
B‡ ¯˜Ú ÏBÓ˙‡nL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆ ‰˙È‰L B‡∆»¿»»««»»∆≈∆¿∆¡«
B‡È·‰ Ì‡Â ,¯zÓ - ÌeÁz‰ CBzÓ B‡È·‰ Ì‡ :„Bvƒƒ¡ƒƒ«¿À»¿ƒ¡ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡a‰Â .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌeÁzÏ ıeÁÓƒ«¿¬≈∆»¿«»ƒ¿ƒƒ¿»≈

¯Á‡ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁÓ ‰Ê62. ∆ƒ«¿À»¿ƒ¿»≈«≈

פפא.57) רב של מימרא ב. כד, שם.58)ביצה ברייתא,
שהוא 59) אף ראשון, ערב היינו "לערב, שם: רש"י בפירוש

חול  הוא הלילה אם ממהֿנפשך, ומותרין שני, יוםֿטוב ליל
בוודאי  אז הוא, קודש ואם שיעשו. בכדי המתין הרי -
ולא  בזה, ראיות הרבה לי ויש בחול. נלקטו שהרי מותרין,
בו  נוהגים היו כי בזה, יעקב רבינו פי את לשאול זכיתי
של  פטירתו ולאחר פשוט, דבר לי והיה במקומינו, היתר
ליל  עד אוסר, שהוא הלוי יצחק רבינו את שמעתי רבינו
ב'הלכות  וגם כמותו, עירו אנשי וכל שני, יום ֿטוב מוצאי
הדבר, לי הועיל ולא לפניו ודנתי כן, אוסר גדולות'
גם  כמותי, מצאתי הגאולה מאור גרשום רבינו ובתשובת
זקן  גדול אדם לשם שבא מגרמיי"ש מכתב אלי בא עתה
בכל  ובקי קלונימוס, ר' ושמו רומא, מן בישיבה ויושב
ב'מגיד  ועיין הכרע. אין רבינו ובדעת כן". והורה הש"ס

שם. משנה' וב'לחם הכ"ד, פ"א למעלה שלא 60)משנה'
לתלוש  לגוי יאמר שלא ועוד, יוםֿטוב. ממלאכת יהנה

שם). ו'תוספות' (רש"י בעירובין 61)בשבילו מפורש כן
א. החמיר 62)מ, שאינו שלא תחומין, באיסור חכמים ו

[ואף  כה.). ביצה (רש"י העולם כל על לאסרו מדרבנן, אלא
אין  ביוםֿטוב שהרי זה, בכלל מיל לי"ב מחוץ הביאו אם
הי"ד, פ"ה להלן ראה רבינו. לדעת התורה מן תחומין איסור

הבתים']. 'ספר בשם רוקח' 'מעשה ובהקדמת

.‡ÈÌÈˆÚ63¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa Ï˜c‰ ÔÓ e¯LpL ≈ƒ∆»¿ƒ«∆∆¿»
„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô˜Èq‰Ï64¯epz‰ CB˙Ï e¯L Ì‡Â . ¿«ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»¿¿««

‰a¯Ó -65˙ÓÈ¯Ú .Ô˜ÈqÓe ÔÈÎeÓ ÌÈˆÚ Ô‰ÈÏÚ66 «¿∆¬≈∆≈ƒ»ƒ«ƒ»¬≈«
Ô·z‰67ÌBÈa Ô‰a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈˆÚ ÏL ¯ˆB‡Â «∆∆¿»∆≈ƒ≈«¿ƒƒ»∆¿

.‰ˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,·¯ÚaÓ ÔÈÎ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË∆»ƒ≈≈ƒƒ»∆∆ƒ¿≈∆≈À¿∆
·¯ÚÓ Ô·z‰ ‰È‰ Ì‡Â68ÌÈˆB˜a69Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ»»«∆∆¿…»¿ƒ∆¬≈≈»

.ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - L‡Ï ‡l‡∆»»≈¬≈∆»

ב.63) ד, שמא 64)ביצה גזירה נוסף: טעם כתב הרי"ף
ויתלוש. שדבר 65)יעלה ה"כ בפ"א רבינו שביאר ואף

מן  נהנה שאינו כיון - באלף אפילו בטל לא מתירין לו שיש
כאן  ואין מותר. לכן שנשרפו, לאחר רק בעין כשהם העצים
זה  איסור שכל כיון לכתחילה, איסור מבטלים אין משום

שם). (גמרא, מדרבנן אלא א.66)אינו ל, ביצה משנה,
מותר 67) - בהמה למאכל עומד אם אבל לסחורה, שהוכן

אליהו 68)(לחםֿמשנה). רבי (הגאון יוםֿטוב מערב
תקיח). סי' או"ח תקיח 69)מוילנה, סי' או"ח ובשו"ע

וב'תוספות'). בגמרא שם (ועיין סרוח גם שיהא הצריך ס"ז,

.·ÈÔÈ‡70¯‡ÂqÓ ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó71ÈtÓ ,˙B¯B˜ ÏL ≈¿«¿ƒ≈ƒƒ¿»∆ƒ¿≈
,·BË ÌBÈa ‰¯aLpL ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;‰ˆ˜Ó Ô‰L∆≈À¿∆¿…ƒ«»∆ƒ¿¿»¿

ÔÎÂ .„ÏB ‡È‰L ÈtÓ72- ·BË ÌBÈa e¯aLpL ÌÈÏk ƒ¿≈∆ƒ»¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿¿
ÔÈ˜ÈqÓ Ï·‡ .„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡≈«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈»¬»«ƒƒ

ÌÈÓÏL ÌÈÏÎa73ÌBÈ ·¯ÚÓ e¯aLpL ÌÈÏÎa B‡ , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆
‡ˆBik .·¯ÚaÓ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ eÎe‰ È¯‰L ,·BË∆¬≈¿ƒ¿»»«∆∆ƒ»∆∆«≈

ÌÈÊB‚‡ :Ba74- ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÔÏÎ‡L ÌÈ„˜Le ¡ƒ¿≈ƒ∆¬»»≈∆∆
- ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;·BË ÌBÈa Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ¬»»¿

LÈÂ .Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡75:Ô‰a LiL ˙B‡ÁÒ ≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿≈À¿»∆≈»∆
È¯‰L ,Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡ - ·¯ÚaÓ ÔÏÎ‡ Ì‡L∆ƒ¬»»ƒ»∆∆≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆∆¬≈
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ˜ÈqÓ - ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;eˆ˜‰À¿¿ƒ¬»»¿«ƒƒƒ¿≈∆≈

.ÏÎ‡‰ ·b ÏÚ ÔÈÎeÓ»ƒ««»…∆

א.70) לא, ביצה המושכבות 71)משנה, קורות של סדר
(רש"י). לבנין ראויות ותהיינה תתעקמנה שלא לארץ

א.72) כט, בהן 73)שבת שאחז לאחר בהן יגע לא אבל 
בטלטול  שאסור נולד, והם כלים שברי נעשו שאז האור,

אין 74)(הרשב"א). ביוםֿטוב אכלן "ואם עד מכאן
כת"י  לפי דיוםֿטוב פ"ג בתוספתא הוא בקליפיהן" מסיקין

.(206 עמ' צוקמ. (הוצאת זה 75)ווין על כותב הראב"ד
רוקח' ב'מעשה העיד וכבר זו", נוסחא שמענו לא "מעולם
עוז' וה'מגדל רבינו. מדברי זה כל נמחק קדמון שבכתבֿיד
לא  אשר נוסחאות לידו שהגיעו היא נפלאת "לא כותב
שנכתבה  הנוסחא מן בידו לבוא זכה שהרי לידינו, הגיעו
וגם  שלנו, תורה כספרי בגוילים, התלמוד מחברי בימי
לבן  המכונה בעזרה ממנה מגיהין שהיו ספרֿתורה במקרא
לגמרא  אינה אלו בנוסחאות רבינו שכוונת ונראה אשר".
המשנה' 'מרכבת כתב (וכן למעלה הנזכרת לתוספתא אלא

הי"ד). יוםֿטוב מהלכות בפ"א

.‚ÈıB˜76Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,‰ˆ˜Ó ‡e‰ È¯‰ - ·Ë»̄…¬≈À¿∆ƒ¿≈∆≈»
Ò‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï˙BÏˆÏ „etL BÓk ˙BNÚÏ BÏ ¯e ¿«»»¿ƒ»»«¬¿«ƒ¿
¯Na Ba77.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»¿≈…«≈»∆

"חיזרא".76) נקרא התלמוד ובלשון א. לג, ביצה
כמין 77) הבשר, בתוך להכניסו עץ מהן "ליטול ברי"ף:

שכתב  במה רבינו כוונת וכן הצלי". בו לצלות שפוד
שפוד. כמין הבשר בתוך להכניסו - שפוד" כמו "לעשות

.„ÈÔÈÏËB78ÈÙ„Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈˆÚ79ÔÈ˜ÈqÓe ‰kq‰ ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿»¿≈«À»«ƒƒ
‰„N‰ ÔÓ ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ ,Ô‰a80eÈ‰ elÙ‡ , »∆¬»≈¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ»

·¯ÚaÓ ÌL ÔÈÒpÎÓ81Ï·‡ .82·a‚Ó83‰„Na ‡e‰84 ¿À»ƒ»ƒ»∆∆¬»¿«≈«»∆
ÂÈÙlÓ85ÔÈ‡È·Óe .ÌL ˜ÈÏ„Óe ,86ÔÈÒpÎÓ‰ ÔÓ ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒƒ«¿À»ƒ

ÌLÏ ‡lL ˙ÙwÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯aL∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿»À∆∆∆…¿≈
˙Á˙Bt dÏ ‰È‰iL „·Ï·e ;‰¯Èc87CB˙a ‰È‰˙Â , ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿∆»««¿ƒ¿∆¿

˙aL ÌeÁz88Ô‰ È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»≈∆»ƒ»≈¬≈≈
.‰ˆ˜ÓÀ¿∆

ב.78) ל, ביצה אסור,79)משנה, עצמם הדפנות מן אבל
אוהל. סותר הוא התלושים.80)שהרי העצים

ר"ן.81) ועיין מחר, לצורך עצים כמעמר שנראה
א.82) לג, ביצה שם 84)מלקט.83)משנה, במשנה

הוא  וכן בשדה, רבינו ומפרשה משלפניו", "מגבב כתוב
המשנה. לבשל 85)בפירוש כדי רק שעושה מוכיח שזה

מעמר. משום בו ואין א.86)קדירתו, לא, ביצה משנה,
הדבר 88)מסגר.87) נחשב התנאים, אלו כל יש שאם
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אפילו 13) הדם את לכסות יכול החצר, באמצע שחט ואם
אברהם' ('מגן כליו יתלכלכו שלא כדי דקירות, בכמה

תצח). סי' או"ח בשו"ע

.‚ËÁBM‰14¯Óˆ LÏ˙Ï BÏ ¯zÓ - ·BË ÌBÈa ‰Ó‰a «≈¿≈»¿À»ƒ¿∆∆
ÔÈkq‰ ÌB˜ÓÏ15B„Èa16epÊÈÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«∆…¿ƒ∆

BÓB˜nÓ17¯‡Lk CaÒÓ ÌL ¯‡MÈ ‡l‡ ,18¯Óˆ ƒ¿∆»ƒ»≈»¿À»ƒ¿»∆∆
,Bk¯„ ‡e‰L ÈtÓ ;Ë¯ÓÈ ‡Ï - ÛBÚa Ï·‡ .¯‡ev‰««»¬»¿…ƒ¿…ƒ¿≈∆«¿

LÏBz ‡ˆÓÂ19·BË ÌBÈa20. ¿ƒ¿»≈¿

א.14) כה, והסכין 15)בכורות תלישה, בלי ישחוט שאם
חלדה, משום פסולה השחיטה תהיה - בצמר מכוסה יהיה

ה"י. פ"ג, שחיטה הל' אלא 16)ראה גזיזה דרך שאין
כלאחד  שהוא בידו, והתירו ה"ח) שבת מהל' (פ"ט בכלי

יוםֿטוב. שמחת משום רק 17)יד, שתולש שייראה כדי
פ"ג  בבכורות ישראל' ('תפארת לצרכו ולא שחיטה לצורך

יו"ט). לענין וה"ה בכור, לענין ובנוסחאות 18)מ"א
(בבי"ת). "בשאר" הגירסא: התירו 19)ישנות, שלא

מערב  לעשות שאיֿאפשר מה אלא נפש אוכל מכשירי
חסרון  או הפסד שיגרום מבלי ה"ח) בפ"א (ראה  יוםֿטוב
מערב  לעשותו אפשר הנוצה מריטת אבל לאוכל, טעם

(הרא"ש). למרוט 20)יוםֿטוב השוחטים עכשיו "נהגו
על  שחולק הרמב"ן דעת על וסומכין שחיטה, קודם הנוצה
שאיֿ שחיטה, לפני הצואר מן נוצה תלישת ומתיר רבינו,
בפירוש  ורבינו סט). כלל אדם' ('חיי זה בלא לשחוט אפשר
הגמרא  דברי כל את העתיק שם, בכורות במס' המשניות
והתנצל  המשנה, בפירוש כן דרכו שאין אףֿעלֿפי זה, בענין
לפי  המסכת מכוונת שאינו ואע"פ זה, "וזכרתי זה: בלשון

עליו". עוברים אדם בני שרוב

.„·BË ÌBÈa ‰Ó‰a ¯BÚ ËÈLÙn‰21;epÁÏÓÈ ‡Ï - ««¿ƒ¿≈»¿…ƒ¿»∆
‡e‰ „eaÚ ‰fL22C¯ˆÏ ‡lL ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡ˆÓÂ , ∆∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»»∆…¿…∆

B˙B Ï·‡ .‰ÏÈÎ‡23eÒ¯„iL È„k ,‰ÒÈ¯c‰ ˙Èa ÈÙÏ ¬ƒ»¬»¿ƒ¿≈≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿¿
ÂÈÏÚ24ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .„ÒtÈ ‡ÏÂ »»¿…ƒ»≈¿…ƒƒ»»∆∆»ƒ¿≈

ËÁLlÓ ÚnÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓN25¯zÓe . ƒ¿«¿≈∆…ƒ»«ƒƒ¿…À»
ÈÏˆÏ ¯Na ÁÏÓÏ26¯BÚ‰ Èab ÏÚ27¯·„a ÌÈÓÈ¯ÚÓe , ƒ¿…«»»¿»ƒ««≈»«¬ƒƒ¿»»

‰Ê28,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ¯Na ËÚÓ ÁÏBÓ ?„ˆÈk . ∆≈«≈«¿«»»ƒ»¿«ƒ»
.Blk ¯BÚ‰ ÁÏÓiL „Ú«∆ƒ¿«»À

(מגידֿמשנה).21) ביוםֿטוב נשחטה "שהמליחה 22)וגם
פי"א). שבת בהל' (רבינו הוא" עיבוד המדובר 23)מין

מערב  נשחטה אם (אבל כנ"ל ביוםֿטוב שנשחטה בבהמה
יוםֿטוב. מערב למלחו יכול והיה הואיל - אסור יוםֿטוב,

העור 24)מגידֿמשנה). לתיקון שכוונתו כלֿכך ניכר ולא
יא:). יא.).25)(ביצה (ביצה תחילתן" משום סופן "התירו

ה'.26) הלכה כדלהלן מועטת, מליחה אף 27)שהיא
קצת. העור גם ימלח פ"א 28)שעלֿידיֿזה 'ירושלמי'

שלא  כדי הערמה, קצת שנראה זה דבר התירו וחכמים ה"ו.
ביוםֿטוב, לשחוט ירצה ולא העור, והפסד קלקול לידי יבוא

יוםֿטוב. משמחת וימנע

.‰‰na29BÈ‡L ,ÈÏˆÏ ÁÏBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈
‰a¯‰ ÁÏÓ CÈ¯ˆ30‰¯„˜Ï Ï·‡ ;31ÁÏÓÏ ¯eÒ‡ - »ƒ∆««¿≈¬»ƒ¿≈»»ƒ¿…«

ÔÎÂ .¯BÚ‰ ÏÚ32ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡33ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ «»¿≈≈¿ƒ∆«¬»ƒ¿≈
ÔÈÎt‰Ó34Èab ÏÚ Áe¯a Ô˙B‡ ÔÈÁËBL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ¿«¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»»«««≈

˙B„˙È35.‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

א.29) יא, נראה 30)ביצה הי"ב, אסורות מהלכות [בפ"ו
(עיי"ש  לקדירה כמו מליחה צריך שלצלי רבינו מדברי
מזבח  איסורי מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן במגידֿמשנה).
כמולח  יפה יפה (בקרבנות) הבשר למלוח "ומצוה הי"א:

וצ"ע]. לצלי", לצלי 31)בשר מולח אם והואֿהדין
שם). (ביצה, אסור - לקדירה כמו מרובה מליחה

שם.32) מולח 33)ביצה, אם גמור, אוכל שאינו שדבר
מעבד. משום בו יש - יסריח שלא תיקון 34)כדי שזה

יסרחו. שלא יהושע.35)לחלבים כרבי ולא כתנאֿקמא
יא:). (שם למלחם יבוא שמא גזירה

.ÂËÈLÙn‰36.·BË ÌBÈa ÏÈb¯È ‡Ï - ‰Ó‰a‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿≈»…«¿ƒ¿
Ï‚¯Ó ¯Na Ïk ‡ÈˆBn‰ ‰Ê ?ÏÈb¯n‰ ‡e‰ „ˆÈk≈«««¿ƒ∆«ƒ»»»≈∆∆
ÈtÓ .Ú¯wÈ ‡ÏÂ ÌÏL ¯BÚ‰ Ïk ‡ÈˆBiL È„k ,˙Á‡««¿≈∆ƒ»»»≈¿…ƒ»≈«ƒ¿≈

ÏB„b Á¯Ë ‰Ê ËLÙ‰a Á¯BhL37C¯ˆ Ba ÔÈ‡Â , ∆≈«¿∆¿≈∆…«»¿≈…∆
ÔÎÂ .„ÚBnÏ38„È ˙Èa ˙BNÚÏ ¯eÒ‡39,‡e‰Â .¯Naa «≈¿≈»«¬≈»«»»»

‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL .ÔÈkÒa ‰NÚiL∆«¬∆««ƒ∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÔÓÈÒ ˙BNÚÏ ¯zÓe .ÏÁa40.¯Naa ¿…À»«¬ƒ»«»»

א.36) לג, שתי 37)בכורות דרך העור את מפשיט אבל
ועלֿידיֿזה  השניה, עד האחת מרגל שחותך הרגלים,
יוסף' ('בית בזה מרובה הטרחא שאין שלם, העור מפשיט

כאן). כסףֿמשנה ועיין תצט, סי' א.38)או"ח כח, ביצה
להוליכו 39) ללוקח ונותנו יד בית בו עושה בשר, "כשמוכר

מקח  שאין היכר, לעשות לשנות צריך וביוםֿטוב לביתו,
כח.). ביצה (רש"י ביוםֿטוב" יחליפהו 40)וממכר "שלא

(רש"י). הנושאו"

.ÊÔÈ‚ÏBÓ41L‡¯‰ ˙‡42ÔÈ·‰·‰Óe ,ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡Â ¿ƒ∆»…¿∆»«¿«ƒ¿«¿¬ƒ
„ÈÒa Ô˙B‡ ÔÈÏÙBË ÔÈ‡ Ï·‡ ;¯e‡a Ô˙B‡43 »»¬»≈¿ƒ»¿ƒ

˙ÈÒ¯Á·e44Ô˙B‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡Â ,‰Ó„‡a ‡ÏÂ ¿«¿ƒ¿…«¬»»¿≈¿ƒ»
ÌÈ¯tÒÓa45;BlL ˙¯tÒ˙a ˜¯i‰ ˙‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»«ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»¿ƒ¿…∆∆

˜ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ Ba LiL ÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈw˙Ó Ï·‡Òc46 ¬»¿«¿ƒ∆»…∆∆≈ƒ¿À¿»
˙Bi·kÚÂ47˙¯tÒ˙a ,48. ¿«»ƒ¿ƒ¿…∆

א.41) לד, השיער.42)ביצה את להסיר כדי ברותחין,
כעיבוד.43) נראה חרס.44)שזה כלי ממנו שעושין חומר
(רש"י).45) השיער לצורך זה עושה כאילו שנראה
"קורנס".46) הגירסא התימנים, שיש 47)בכת"י צמח מין

למאכל. ראוי והוא קוצים, אוכל 48)בו צורך שהוא כיון
נפש.

.Á¯zÓ49Ll‰Â .·BË ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰qÚ LeÏÏ50 À»»ƒ»¿»¿¿«»
ÌBÈa ‰lÁ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓ BÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰qÚƒ»≈∆∆≈«¿ƒƒ∆»«»¿

·BË51‰lÁ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓ - ·BË ÌBÈa dLÏ Ì‡Â .52 ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ∆»«»
Ì‡Â .Ô‰kÏ d˙BÂ53˙‡ÓËpL B‡ ,‰‡ÓË ‰qÚ ‰˙È‰ ¿¿»«…≈¿ƒ»¿»ƒ»¿≈»∆ƒ¿≈

ÌBÈa ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ˙‡ ÏM·È ‡Ï - ‰lÁ‰««»…¿«≈∆««»∆≈¿«¿ƒ¿
ÏÎ‡Ï ‡l‡ ·BË54‰Ù¯NÏ BÊÂ ,55ÔÎÂ .˙„ÓBÚ56ÔÈ‡ ∆»∆¡…¿ƒ¿≈»∆∆¿≈≈
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ÌÈL„˜ ÔÈÙ¯BN ÔÈ‡L ,·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÙ¯BN57 ¿ƒ»¿∆≈¿ƒ»»ƒ
- e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ˙Ù¯NL ;·BË ÌBÈa e‡ÓËpL∆ƒ¿¿¿∆¿≈«»»ƒ∆ƒ¿¿
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,Û¯NÈ L‡a :¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆∆¡«»≈ƒ»≈«¬ƒ«¿»»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ dÈ‡L58‡ÏÂ ‰NÚ - ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿«≈»∆¬≈¿…
‰NÚ˙59‰NÚÂ ‰NÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‰NÚ ÔÈ‡Â ,60. «¬∆¿≈¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

מרובה 49) פת אופים אין אומרים, שמאי "בית ב: כב, ביצה
וראה  הלל. כבית והלכה מתירים". הלל ובית ביוםֿטוב,

וכו'. פת תנור אשה שממלאה ה"י פ"א ביצה 50)למעלה
א. יוםֿטוב.51)ט, מערב לעשותה שאפשר

שנאמר 52) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש "מצותֿעשה
תרומה" תרימו חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, (במדבר

ביכורים). מהל' ה"א א.53)(פ"ה מו, פסחים משנה,
הוא 54) נפש לכל יאכל אשר "אך טז) יב, (שמות ֵֵָשנאמר

לכם". יעׂשה נאכלת 55)לבדו שאינה טמאה תרומה כדין ֵֶָ
פ"ב). תרומות בהל' (רבינו בשריפתה יהנו רק לכהן,

ב.56) כד, שמצות57ֿ)שבת קדשים, בכלל שתרומה
כה. שבת ועיין פי"ג. אליהו דבי (תנא לשורפן היא עשה

שם). ו'תוספות' 'מעשה 58)ורש"י בעל שלפני בכתבֿיד
בהן". "וכיוצא תיבות נמצאו לא למעלה 59)רוקח', ראה

ה"ב. ב.60)פ"א כה, שבת

.Ë·¯Ú‰ „Ú ‰pÁÈpÈ ?da ‰NÚÈ „ˆÈk61Û¯NÈÂ ≈««¬∆»«ƒ∆»«»∆∆¿ƒ¿…
‰È‰ .d˙B‡62‰pÁÈpÈ Ì‡L ,ÁÒt ÏL ·BË ÌBÈ »»»∆∆«∆ƒ«ƒ∆»

ıÈÓÁz63‡l‡ ,˜ˆa ‰lÁ‰ ˙‡ LÈ¯ÙÈ ‡Ï -64‰Ù‡È «¿ƒ…«¿ƒ∆««»»≈∆»…∆
‰lÁ‰ LÈ¯ÙÈ Ck ¯Á‡Â ,‰‡Óh‰ ‰qÚ‰ Ïk ˙‡∆»»ƒ»«¿≈»¿««»«¿ƒ««»

.ÌÁÏ∆∆

בנותר 61) אלא אינו זה - בלילה קדשים שורפין שאין [אף
מהדורא  ביהודה' 'נודע – בלילה נשרף טמא אבל ופיגול,
מפסולי  פי"ט הרמב"ם לשון מדקדוק צו, סי' או"ח תנינא

ה"ה]. א.62)המוקדשין מו, פסחים ואף 63)משנה,
חמץ  מהל' (בפ"ד רבינו וביאר הקדש, של היא שהחלה
יג, (שמות שנאמר הקדש, של חמץ על עובר שאינו ומצה)
רואה  אתה אבל רואה, אתה אי שלך לך", יראה "ולא ז)
שלא  כיון כשלו, החמץ נחשב כאן - גבוה? ושל אחרים של
"הואיל  ההפרשה, על לישאל ויכול כהן, לידי עדיין נתנו
מו:). (שם הוא" ממוניה עלה, מתשיל בעי ואי

בצונן",64) תטיל אומר, בתירא "בן עוד: אמרו במשנה,
זו, תקנה על לסמוך אין לכתחילה אבל מלהחמיץ, המונעו
(הרא"ש). תחמיץ שלא יפה יזהר לא שמא חכמים שחששו

.ÈÔÈ‡65È¯eÙa ÔÈÙB‡66˙Átz ‡nL ‰¯Êb ,‰L„Á67 ≈ƒ¿¿ƒ¬»»¿≈»∆»ƒ»≈
ÔÈ‡ .·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,ÌÁl‰ „ÈÒÙ˙Â68 ¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ»«ƒƒ¿«≈

ÔÈÙ¯Bb69ÔÈLaÎÓ Ï·‡ ,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz70¯Ù‡‰ ˙‡ ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¬»¿«¿ƒ∆»≈∆
Ô‰aL71‡l‡ ˙BÏˆÏ B‡ Ba ˙BÙ‡Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ∆»∆¿ƒƒ∆¿»∆¡ƒ¿∆»

ÔÈÓ˙BÒÂ .¯zÓ - Û¯b Ôk Ì‡72LÙ¯Â ËÈËa ¯epz‰ Èt ƒ≈»«À»¿¿ƒƒ««¿ƒ»∆∆
BÎk¯L ,‡e‰Â .¯‰p‰ ˙B·È·ÒaL73Ï·‡ .LÓ‡Ó ∆ƒ¿ƒ«»»»∆ƒ¿≈∆∆¬»

˙‡ Ïa‚Ï ¯zÓe .¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa ËÈË Ïa‚Ï¿«≈ƒ¿»À»¿«≈∆
¯Ù‡‰74.¯epz‰ Èt Ba ÌzÒÏ »≈∆ƒ¿…ƒ««

א.65) לד, חרס.66)ביצה של גג 67)תנור יתקלקל

מלבנים, שנעשו שלנו, בתנורים אבל הפת. על ויפול התנור
חזקים, והם יחד, להדביקן לחברתה לבינה בין טיט ונותן

תקז). סי' או"ח ברורה' ('משנה זה חשש משנה,68)אין
ב. לב, הטיט.69)ביצה מטיח לתוכו נפל אם

יגע 70) ולא חלק שיהיה כדי שבו, והאפר האש להשכיב
לאחר 71)בפת. והגחלים האפר מן התנור את "ולגרוף

אי  מכבה, שהוא ואףֿעלֿפי מותר, שהוא לי יראה הסקה,
כך  נפש, אוכל לצורך להבעיר שמותר וכשם כן, בלא אפשר
על  בשר כמניח זה והרי נפש, אוכל לצורך לכבות מותר

הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה שם.72)הגחלים" ביצה,
מאתמול".73) סימן) בו (=עשה דצייריה "והוא שם בגמרא

"דמריח" וצ"ל "דטריח", דק"ס) (כת"י הרי"ף בנוסחת אבל
ל'). ציון שם, הלכה' ('בירור גיבול בו ואין ממורח שהוא

באפר,74) גיבול שאין (הט"ז) שבת מהל' בפ"ח לשיטתו
וכאן. שם עליו חולק והראב"ד

.‡È¯epz75ÔÈÎÒ ÔÈ‡ - ÌÈL„Á ÌÈ¯ÈÎÂ76ÔÓLa Ô˙B‡ «¿ƒ«ƒ¬»ƒ≈»ƒ»¿∆∆
ÔÈ‚ÈÙÓ ÔÈ‡Â ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡ ÔÈLË ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈa77 ¿¿≈»ƒ»¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

ÔÓqÁÏ È„k ÔBˆa Ô˙B‡78˙BÙ‡Ï ÏÈ·La Ì‡Â ;79Ô‰a »¿≈¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ∆¡»∆
ÔÈ‡ .¯zÓ -80ÌÈ·‡‰ ˙‡ ÔÈaÏÓ81B‡ ˙BÏˆÏ À»≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿

ÔÓqÁnL ÈtÓ ,Ô‰ÈÏÚ ˙BÙ‡Ï82ÔÈÙB‡Â ÔÈ˜ÈqÓe . ∆¡¬≈∆ƒ¿≈∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ
¯eÙaÈ83ÈÎÈË‡a ÔÈnÁ ÔÈnÁÓe ,84. ¿¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈

א.75) לד, החדשים 76)ביצה התנורים לסוך היה דרכן
משום  ואסור ולצחצחן, להחליקן כדי אותן, ולשפשף בשמן

כלי. הכלי.77)תיקון את מחזק היסק, אחר הבא שהצונן
שיוכלו 79)לחזקן.78) כדי התנור את להפיג שהוצרכו

הפת. ישרף ולא בהם, א.80)לאפות לג, ביצה משנה,
רבינו 81) גירסת וכן "הרעפים", הגירסא ספרים, בכמה

הגגות. את בהם שמכסים חרסים והם המשניות, בפירוש
אבל 82) ישנים, ברעפים אפילו אסור משנה' ה'מגיד לדעת

אלא  נאסר שלא מפורש להרמב"ם המשנה בפירוש
א. לד, ביצה הגמרא דברי וכפשטות תנור 83)בחדשים,

חרס. של אלה,84)גדול בשני והשמיענו גדולה. יורה
(מגידֿ עושה הוא חול לצורך יאמרו: שמא חוששים שאין

משנה).

.·ÈÔÈ‡85·¯ÚÓ Ôab Ì‡L ;·BË ÌBÈa ‰È·b ÔÈNBÚ ≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ≈≈∆∆
Ï·‡ .ÌÚË ÔB¯ÒÁ ‰Êa ÔÈ‡ ,·BË ÌBÈ86˙‡ ÔÈÎc ≈»∆∆¿««¬»»ƒ∆

‚eÙÈ ,·¯ÚaÓ Ô˙B‡ Ce„È Ì‡L ;Ôk¯„k ÔÈÏ·z‰«¿»ƒ¿«¿»∆ƒ»»ƒ»∆∆»
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa CBc BÈ‡ ÁÏÓ Ï·‡ .ÔÓÚË«¿»¬»∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ú˜a Ce„iL B‡ ,LzÎn‰ ‰h‰ƒ»««¿≈∆»ƒ¿»»¿«≈»¿≈
‚eÙÈ ‡Ï ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÁÏn‰ ˜ÁL Ì‡L ;‰pLiL∆¿«∆∆ƒ»««∆«≈∆∆…»

ÔÈ‡Â .BÓÚË87Ô‰lL ÌÈÁ¯a ÔÈÏtÏt‰ ˙‡ ÔÈ˜ÁBL88, «¿¿≈¬ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ∆»∆
ÔÈÏ·z‰ ÏÎk ‰Îe„Óa Ô˙B‡ Cc ‡l‡89. ∆»»»ƒ¿»¿»«¿»ƒ

א.85) קלד, א.86)שבת יד, ביצה משנה,87)משנה,
עזריה. בן אלעזר רבי על החולקים כרבנן א. כג, ביצה

איכא).88) ד"ה א. יד, ביצה ('תוספות' חול כמעשה שנראה
יוםֿטוב 89) מערב אותם דכים אם טעמם מפיגים הם שאף

שם). ('תוספות'

.‚ÈÔÈ‡90˙BÙÈ¯‰ ˙‡ ÔÈL˙Bk91‰ÏB„b ˙LzÎÓa92, ≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆∆¿»
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אפילו 13) הדם את לכסות יכול החצר, באמצע שחט ואם
אברהם' ('מגן כליו יתלכלכו שלא כדי דקירות, בכמה

תצח). סי' או"ח בשו"ע

.‚ËÁBM‰14¯Óˆ LÏ˙Ï BÏ ¯zÓ - ·BË ÌBÈa ‰Ó‰a «≈¿≈»¿À»ƒ¿∆∆
ÔÈkq‰ ÌB˜ÓÏ15B„Èa16epÊÈÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«∆…¿ƒ∆

BÓB˜nÓ17¯‡Lk CaÒÓ ÌL ¯‡MÈ ‡l‡ ,18¯Óˆ ƒ¿∆»ƒ»≈»¿À»ƒ¿»∆∆
,Bk¯„ ‡e‰L ÈtÓ ;Ë¯ÓÈ ‡Ï - ÛBÚa Ï·‡ .¯‡ev‰««»¬»¿…ƒ¿…ƒ¿≈∆«¿

LÏBz ‡ˆÓÂ19·BË ÌBÈa20. ¿ƒ¿»≈¿

א.14) כה, והסכין 15)בכורות תלישה, בלי ישחוט שאם
חלדה, משום פסולה השחיטה תהיה - בצמר מכוסה יהיה

ה"י. פ"ג, שחיטה הל' אלא 16)ראה גזיזה דרך שאין
כלאחד  שהוא בידו, והתירו ה"ח) שבת מהל' (פ"ט בכלי

יוםֿטוב. שמחת משום רק 17)יד, שתולש שייראה כדי
פ"ג  בבכורות ישראל' ('תפארת לצרכו ולא שחיטה לצורך

יו"ט). לענין וה"ה בכור, לענין ובנוסחאות 18)מ"א
(בבי"ת). "בשאר" הגירסא: התירו 19)ישנות, שלא

מערב  לעשות שאיֿאפשר מה אלא נפש אוכל מכשירי
חסרון  או הפסד שיגרום מבלי ה"ח) בפ"א (ראה  יוםֿטוב
מערב  לעשותו אפשר הנוצה מריטת אבל לאוכל, טעם

(הרא"ש). למרוט 20)יוםֿטוב השוחטים עכשיו "נהגו
על  שחולק הרמב"ן דעת על וסומכין שחיטה, קודם הנוצה
שאיֿ שחיטה, לפני הצואר מן נוצה תלישת ומתיר רבינו,
בפירוש  ורבינו סט). כלל אדם' ('חיי זה בלא לשחוט אפשר
הגמרא  דברי כל את העתיק שם, בכורות במס' המשניות
והתנצל  המשנה, בפירוש כן דרכו שאין אףֿעלֿפי זה, בענין
לפי  המסכת מכוונת שאינו ואע"פ זה, "וזכרתי זה: בלשון

עליו". עוברים אדם בני שרוב

.„·BË ÌBÈa ‰Ó‰a ¯BÚ ËÈLÙn‰21;epÁÏÓÈ ‡Ï - ««¿ƒ¿≈»¿…ƒ¿»∆
‡e‰ „eaÚ ‰fL22C¯ˆÏ ‡lL ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡ˆÓÂ , ∆∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»»∆…¿…∆

B˙B Ï·‡ .‰ÏÈÎ‡23eÒ¯„iL È„k ,‰ÒÈ¯c‰ ˙Èa ÈÙÏ ¬ƒ»¬»¿ƒ¿≈≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿¿
ÂÈÏÚ24ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .„ÒtÈ ‡ÏÂ »»¿…ƒ»≈¿…ƒƒ»»∆∆»ƒ¿≈

ËÁLlÓ ÚnÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓN25¯zÓe . ƒ¿«¿≈∆…ƒ»«ƒƒ¿…À»
ÈÏˆÏ ¯Na ÁÏÓÏ26¯BÚ‰ Èab ÏÚ27¯·„a ÌÈÓÈ¯ÚÓe , ƒ¿…«»»¿»ƒ««≈»«¬ƒƒ¿»»

‰Ê28,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ¯Na ËÚÓ ÁÏBÓ ?„ˆÈk . ∆≈«≈«¿«»»ƒ»¿«ƒ»
.Blk ¯BÚ‰ ÁÏÓiL „Ú«∆ƒ¿«»À

(מגידֿמשנה).21) ביוםֿטוב נשחטה "שהמליחה 22)וגם
פי"א). שבת בהל' (רבינו הוא" עיבוד המדובר 23)מין

מערב  נשחטה אם (אבל כנ"ל ביוםֿטוב שנשחטה בבהמה
יוםֿטוב. מערב למלחו יכול והיה הואיל - אסור יוםֿטוב,

העור 24)מגידֿמשנה). לתיקון שכוונתו כלֿכך ניכר ולא
יא:). יא.).25)(ביצה (ביצה תחילתן" משום סופן "התירו

ה'.26) הלכה כדלהלן מועטת, מליחה אף 27)שהיא
קצת. העור גם ימלח פ"א 28)שעלֿידיֿזה 'ירושלמי'

שלא  כדי הערמה, קצת שנראה זה דבר התירו וחכמים ה"ו.
ביוםֿטוב, לשחוט ירצה ולא העור, והפסד קלקול לידי יבוא

יוםֿטוב. משמחת וימנע

.‰‰na29BÈ‡L ,ÈÏˆÏ ÁÏBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈
‰a¯‰ ÁÏÓ CÈ¯ˆ30‰¯„˜Ï Ï·‡ ;31ÁÏÓÏ ¯eÒ‡ - »ƒ∆««¿≈¬»ƒ¿≈»»ƒ¿…«

ÔÎÂ .¯BÚ‰ ÏÚ32ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡33ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ «»¿≈≈¿ƒ∆«¬»ƒ¿≈
ÔÈÎt‰Ó34Èab ÏÚ Áe¯a Ô˙B‡ ÔÈÁËBL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ¿«¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»»«««≈

˙B„˙È35.‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

א.29) יא, נראה 30)ביצה הי"ב, אסורות מהלכות [בפ"ו
(עיי"ש  לקדירה כמו מליחה צריך שלצלי רבינו מדברי
מזבח  איסורי מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן במגידֿמשנה).
כמולח  יפה יפה (בקרבנות) הבשר למלוח "ומצוה הי"א:

וצ"ע]. לצלי", לצלי 31)בשר מולח אם והואֿהדין
שם). (ביצה, אסור - לקדירה כמו מרובה מליחה

שם.32) מולח 33)ביצה, אם גמור, אוכל שאינו שדבר
מעבד. משום בו יש - יסריח שלא תיקון 34)כדי שזה

יסרחו. שלא יהושע.35)לחלבים כרבי ולא כתנאֿקמא
יא:). (שם למלחם יבוא שמא גזירה

.ÂËÈLÙn‰36.·BË ÌBÈa ÏÈb¯È ‡Ï - ‰Ó‰a‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿≈»…«¿ƒ¿
Ï‚¯Ó ¯Na Ïk ‡ÈˆBn‰ ‰Ê ?ÏÈb¯n‰ ‡e‰ „ˆÈk≈«««¿ƒ∆«ƒ»»»≈∆∆
ÈtÓ .Ú¯wÈ ‡ÏÂ ÌÏL ¯BÚ‰ Ïk ‡ÈˆBiL È„k ,˙Á‡««¿≈∆ƒ»»»≈¿…ƒ»≈«ƒ¿≈

ÏB„b Á¯Ë ‰Ê ËLÙ‰a Á¯BhL37C¯ˆ Ba ÔÈ‡Â , ∆≈«¿∆¿≈∆…«»¿≈…∆
ÔÎÂ .„ÚBnÏ38„È ˙Èa ˙BNÚÏ ¯eÒ‡39,‡e‰Â .¯Naa «≈¿≈»«¬≈»«»»»

‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL .ÔÈkÒa ‰NÚiL∆«¬∆««ƒ∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÔÓÈÒ ˙BNÚÏ ¯zÓe .ÏÁa40.¯Naa ¿…À»«¬ƒ»«»»

א.36) לג, שתי 37)בכורות דרך העור את מפשיט אבל
ועלֿידיֿזה  השניה, עד האחת מרגל שחותך הרגלים,
יוסף' ('בית בזה מרובה הטרחא שאין שלם, העור מפשיט

כאן). כסףֿמשנה ועיין תצט, סי' א.38)או"ח כח, ביצה
להוליכו 39) ללוקח ונותנו יד בית בו עושה בשר, "כשמוכר

מקח  שאין היכר, לעשות לשנות צריך וביוםֿטוב לביתו,
כח.). ביצה (רש"י ביוםֿטוב" יחליפהו 40)וממכר "שלא

(רש"י). הנושאו"

.ÊÔÈ‚ÏBÓ41L‡¯‰ ˙‡42ÔÈ·‰·‰Óe ,ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡Â ¿ƒ∆»…¿∆»«¿«ƒ¿«¿¬ƒ
„ÈÒa Ô˙B‡ ÔÈÏÙBË ÔÈ‡ Ï·‡ ;¯e‡a Ô˙B‡43 »»¬»≈¿ƒ»¿ƒ

˙ÈÒ¯Á·e44Ô˙B‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡Â ,‰Ó„‡a ‡ÏÂ ¿«¿ƒ¿…«¬»»¿≈¿ƒ»
ÌÈ¯tÒÓa45;BlL ˙¯tÒ˙a ˜¯i‰ ˙‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»«ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»¿ƒ¿…∆∆

˜ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ Ba LiL ÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈw˙Ó Ï·‡Òc46 ¬»¿«¿ƒ∆»…∆∆≈ƒ¿À¿»
˙Bi·kÚÂ47˙¯tÒ˙a ,48. ¿«»ƒ¿ƒ¿…∆

א.41) לד, השיער.42)ביצה את להסיר כדי ברותחין,
כעיבוד.43) נראה חרס.44)שזה כלי ממנו שעושין חומר
(רש"י).45) השיער לצורך זה עושה כאילו שנראה
"קורנס".46) הגירסא התימנים, שיש 47)בכת"י צמח מין

למאכל. ראוי והוא קוצים, אוכל 48)בו צורך שהוא כיון
נפש.

.Á¯zÓ49Ll‰Â .·BË ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰qÚ LeÏÏ50 À»»ƒ»¿»¿¿«»
ÌBÈa ‰lÁ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓ BÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰qÚƒ»≈∆∆≈«¿ƒƒ∆»«»¿

·BË51‰lÁ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓ - ·BË ÌBÈa dLÏ Ì‡Â .52 ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ∆»«»
Ì‡Â .Ô‰kÏ d˙BÂ53˙‡ÓËpL B‡ ,‰‡ÓË ‰qÚ ‰˙È‰ ¿¿»«…≈¿ƒ»¿»ƒ»¿≈»∆ƒ¿≈

ÌBÈa ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ˙‡ ÏM·È ‡Ï - ‰lÁ‰««»…¿«≈∆««»∆≈¿«¿ƒ¿
ÏÎ‡Ï ‡l‡ ·BË54‰Ù¯NÏ BÊÂ ,55ÔÎÂ .˙„ÓBÚ56ÔÈ‡ ∆»∆¡…¿ƒ¿≈»∆∆¿≈≈

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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ÈepM‰ ‡e‰ ‰fL ,‰pË˜ ˙LzÎÓa ÔÈL˙Bk Ï·‡¬»¿ƒ¿«¿∆∆¿«»∆∆«ƒ
;¯eÒ‡ ‰pË˜a elÙ‡ - Ï‡¯NÈ ı¯‡·e .dlL∆»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿«»»
Ì˙B‡ ÔÈL˙Bk Ì‡Â ,‡È‰ ‰·BË Ô‰lL ‰‡e·z‰L∆«¿»∆»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ93. ≈∆∆≈¿»∆¿≈

א.90) יד, במכתש.91)ביצה כתושים אף92ֿ)שעורים
כותשין  ואם טובה, התבואה אין לארץ שבחוצה עלֿפי
לכתוש  אסור זאת בכל נפסדת, היא יוםֿטוב מערב אותה
בריחיים  פלפלים לטחון שאסרו כמו גדולה, במכתשת

לחםֿמשנה. – הי"ב) (למעלה רבינו 93)שלהם מפרש כן
לארץ. לחוץ ישראל ארץ בין יד:) (שם בתלמוד שחילקו מה
שאינו  אףֿעלֿפי בשינוי, לדוך שהתירו למלח דומה זה ואין
מפני  הי"ב), (למעלה יוםֿטוב מערב דכים אם מתקלקל
מלח  צריכים המאכלים כל שהרי הוא, הכרחי צורך שמלח

(לחםֿמשנה).

.„ÈÁÓw‰94B„w¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,95·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ «∆«««ƒ∆ƒ¿≈∆∆
‰iL ÌÚt B˙B‡ ÔÈ„w¯Ó ÔÈ‡ - ÔÈaq‰ epnÓ ¯ÈÒ‰Â¿≈ƒƒ∆«Àƒ≈¿«¿ƒ««¿ƒ»

ÏÙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa96ÌÒÈ˜ B‡ ¯B¯ˆ BÎB˙a ¿∆»ƒ≈»«¿¿≈»
È¯BÁ‡Ó „w¯iL ÔB‚k ,¯zÓ - ‰pL Ì‡Â .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒƒ»À»¿∆¿«≈≈¬≈

ÔÁÏM‰ Èab ÏÚ „w¯L B‡ ,‰Ùp‰97ÈepLa ‡ˆBiÎÂ , «»»∆ƒ≈««≈«À¿»¿«≈¿ƒ
.‰Ê∆

ב.94) כט, נפש,95)ביצה אוכל לצורך אף אסורה רקידה
מערב  לעשותה שאפשר לפי הי"ז, בפ"א רבינו שכותב כמו
מזה  לעשות הדרך כי וגם טעמו, את שיפסיד מבלי יוםֿטוב
חול. לצורך ביוםֿטוב וטורח רבים, לימים הרבה

להסיר 96) אלא הקמח, לייפות כדי לרקד כוונתו שאין
הצרורות. תיבה 97)מתוכו גבי על לעשותן הדרך שבחול,

עריבה. או

.ÂËÔÈÏÏBÓ98˙BÏÈÏÓ99ÔÈÎ¯ÙÓe100ÌBÈa ˙ÈË˜ ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿
elÙ‡Â ,ÏÎB‡Â BÁk ÏÎa „È ÏÚ „È ÏÚ ÁtÓe .·BË¿«≈««»«»¿»…¿≈«¬ƒ

ÔB˜a101ÈeÁÓ˙a B‡102Ï·‡ ,103‰Ùa ‡Ï104‡ÏÂ ¿»¿«¿¬»…¿»»¿…
ÔÎÂ .‰¯·Îa105¯¯Ba - ·BË ÌBÈa ˙BiË˜ ¯¯Ba‰ ƒ¿»»¿≈«≈ƒ¿ƒ¿≈

‡Ï·Ëa ‡ÏÂ ‰Ùa ‡Ï Ï·‡ ,ÈeÁÓ˙·e B˜ÈÁa Bk¯„k¿«¿¿≈¿«¿¬»…¿»»¿…¿«¿»
.‰¯·Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»

ואילו 98) שינוי, בלי כדרכו שמולל ונראה ב. יב, ביצה
רבינו  כי הי"ד) שבת מהל' (פכ"א בשינוי מולל בשבת
- בשינוי" - מולל "כיצד יג:) (ביצה שאמרו מה מפרש
שם). ו'תוספות' רש"י (ועיין ביוםֿטוב ולא בשבת

על 99) ממנה נפרשים והגרעינים לבישולה, שהגיעה שבולת
ביד. אותה כשמוללים השרביטין 100)נקלה מפרק

מהן. זרע והשני 101)ומוציא רחב, אחד שראשו כלי
ומנענע  הרחב בראשו הקטניות ונותנין מרזב, כמין עשוי
(רש"י). בכלי נשאר והפסולת המרזב, דרך ומתגלגל האוכל

גדולה.102) אלו 103)קערה בכלים לעשות שדרך לפי
מחר. לצורך עובד כאילו ונראה רבה, בכת"י,104)בכמות

"בטבלא". ב.105)הגירסא יד, ביצה משנה,

.ÊË‰na106ÏÚ ‰a¯Ó ÏÎ‡‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»…∆¿À∆«
˙ÏÒt‰107ÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó ˙ÏÒt‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¿…∆¬»ƒ»¿»«¿…∆¿À»«»…∆

Á¯Ë ‰È‰ Ì‡Â .˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰ ˙‡ ¯¯Ba -≈∆»…∆«ƒ«∆«¿…∆¿ƒ»»…«
ÏÎ‡‰ ˙¯È¯·a Á¯hÓ ¯˙È ÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÏÒt‰ ˙¯È¯·aƒ¿ƒ««¿…∆ƒ»…∆»≈ƒ…«ƒ¿ƒ«»…∆
˙‡ ¯¯Ba ,‰a¯Ó ÏÎ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙ÏÒt‰ ÔÓƒ«¿…∆««ƒ∆»…∆¿À∆≈∆

.˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰»…∆«ƒ«∆«¿…∆

שם.106) הפסולת,107)ביצה, לברור יותר טוב שאז
מועטה. שטרחתו

.ÊÈÔÈ‡108ÈtÓ ,dlL ˙pÒÓa Ïc¯Á‰ ˙‡ ÔÈpÒÓ ≈¿«¿ƒ∆««¿»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿≈
¯¯B·k ‰‡¯pL109ÏL ˙ÒÓa ‰ˆÈa ÔÈ˙B Ï·‡ ; ∆ƒ¿∆¿≈¬»¿ƒ≈»¿¿«∆∆∆

Ïc¯Á110ÂÈÏ‡Ó ÔpzÒÓ ‡e‰Â ,111Ì‡Â .112‰˙È‰ «¿»¿ƒ¿«≈≈≈»¿ƒ»¿»
·BË ÌBÈa ÔÈÈ dÏ ÔzÏ ¯zÓ - ‰ÈeÏz ˙¯nLÓ‰113; «¿«∆∆¿»À»ƒ≈»«ƒ¿

Ï·‡114‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,‰lÁza ‰Ï˙È ‡Ï ¬»…ƒ¿∆«¿ƒ»∆…«¬∆¿∆∆∆
ÏÁa ‰NBÚ115ÌÈ¯ÚÓe .116˙¯ÓLÓ‰ ˙‡ ‰ÏB˙Â ∆¿…«¬ƒ¿∆∆«¿«∆∆

Ck ¯Á‡Â ,ÌÈBn¯ da ‰ÏB˙Â ,ÌÈBn¯ da ˙BÏ˙Ïƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒƒ¿««»
.ÌÈ¯ÓL dÎB˙Ï Ô˙B≈¿»¿»ƒ

ממתקין 108) ואין החרדל, את מסננין "אין א: קלד, בשבת
(מגידֿמשנה). מיירי וביוםֿטוב בגחלת". אותו

לאכילה 109) ראוי שלו הפסולת שגם אינו, ממש ובורר
ס"ג). תקי סי' ברורה' החרדל 110)('משנה בה שנתנו

סט"ו). שיט סי' ברורה' ('משנה יוםֿטוב כי 111)מערב
העכורים  בדברים אותם ונותנים שטורפים הביצים טבע כך
כ'). פרק שבת להר"מ המשנה (פירוש אותם מזככים והם

הי"ד. שבת מהל' בפ"ח ב.112)וראה קלז, שבת משנה,
חטאת 113) חייב ובשבת היא, גמורה שהמלאכה אףֿעלֿפי

נפש  אוכל משום מותר ביוםֿטוב – הי"ז) שבת מהל' (פכ"א
הלכה'). ב'ביאור ס"ד תקי סי' ברורה' שבת,114)('משנה

הכלי 115)שם. על אוהל, כעושה שנראה א. קלח, שם,
רבינו  כתב הי"ז), (פכ"א שבת ובהל' שם). ברורה' ('משנה

לשמר". יבוא ב.116)"שמא קלט, שבת

ה'תשע"ט  אלול כ"ו חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאסור 1) ומה בפרטיהן, המותרות המלאכות יתר בו נתבאר

הוא  המלאכות, לאלו הכולל והענין ההוצאה. מן חוץ בהן,
עוד  משקין. ולא אוכלין שאינן בדברים או בכלים, היותן
וממכר, מקח גזרת משום האסורין דברים זה בפרק נתבארו
יכתוב. שמא גזירה משום שאסורה שבת בהלכות ונתבאר

.‡ÔÈ‡2ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ‡Ï L‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ3ÔÓ ‡ÏÂ ≈ƒƒ∆»≈…ƒ»≈ƒ¿…ƒ
ÔÈÎÎBÁL ÔB‚k ,˙BÎzn‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ·‡‰4BÊ Ô˙B‡ »¬»ƒ¿…ƒ««»¿∆¿ƒ»

ËÙp‰ ÔÎÂ .L‡‰ ‡ˆzL „Ú BÊ· BÊ ÔÈkÓ B‡ BÊa5 »«ƒ¿«∆≈≈»≈¿≈«≈¿
ÌÈÓa ‡e‰L ¯˙BÈa „Á‰6„Ú Ì˙B‡ ÔÈ„ÈnL , ««¿≈∆¿«ƒ∆¿ƒƒ»«

˙ÈÎeÎÊ B‡ ‰L˜ CÊ ÈÏk B‡ ,˜ÏciL7,ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ∆ƒ»≈¿ƒ«»∆¿ƒ¿≈»«ƒ
d‰‚ ¯ÊÁiL „Ú LÓM‰ ÔÈÚ „‚k d˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»¿∆∆≈«∆∆«∆«¬…»¿»

ÔzLÙÏ8¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk - ˜ÏcÈÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»≈»∆¿«≈»
Ú·‰Ï ‡l‡ ·BË ÌBÈa ¯z‰ ‡lL ;·BË ÌBÈaL‡Ó ¯È ¿∆…À«¿∆»¿«¿ƒ≈≈

‰ÈeˆÓ9¯eÒ‡ - L‡ ‡ÈˆÓ‰Ï Ï·‡ ,10¯LÙ‡ È¯‰L , ¿»¬»¿«¿ƒ≈»∆¬≈∆¿»
·¯ÚaÓ d˙B‡ ‡ÈˆÓ‰Ï11. ¿«¿ƒ»ƒ»∆∆
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א'.2) עמוד ל"ג דף ביצה במסכת הדין 3)משנה והוא
ומשיב  שואל (שו"ת אש ולהוציא גפרור לחכך שאסור
ס"ז). סימן (או"ח סופר כתב ושו"ת ס"ב סימן ו' מהדורא

"שחופפין".4) הגירסא מה 5)בכ"י רבינו מפרש כן
המים". מן האור את מוציאין "אין שם במשנה שאמרו

"כמים".6) הגירסא זכוכית".7)בכ"י "כלי הגירסא בכ"י
הגאונים,8) (אוצר הגאון פירשו וכן הפשתן. שיידלק לומר

במשנה  שאמרו למה שם ורש"י צ"ו) סימן התשובות  חלק
המים". מן האור את מוציאין ואפיה 9)"אין בישול לשם

טוב  יום מערב לעשותם שאיֿאפשר טוב ביום מותר זה וכל
ח'). הלכה א' פרק האש,10)(למעלה את הוציא כבר ואם

ראב"ד). ועיין המגיד (הרב טוב ביום בה להשתמש מותר
מן 11) אסורים טוב יום מערב לעשותם שאפשר ומכשירים

והמאירי  ב') עמוד כ"ח דף (ביצה יהודה לר' גם התורה
ל"ג  דף (שם בגמרא לפרש שהוצרכו ממה רבינו על תמה
שדעת  נראה [אבל טוב ביום מוליד שהוא משום ב' עמוד
ר' דברי סוף היא מוציאין" "ואין של זו שבבא שם הגמרא
עמוד  ל"ד דף (שם השניה במשנה אמרו ולכן שם אליעזר
ר' והרי שם) רש"י (ועיין אליעזר" רבי אמר "ועוד א')
שאפשר  שמכשירין ב') עמוד קל"ז דף (שבת סובר אליעזר
ולפיכך  טוב ביום מותרים כן גם טוב יום מערב לעשותם
מביא  להלכה אבל מוליד משום אחר טעם לפרש הוצרכו
ובפני  סק"א תק"ב סימן בט"ז ועיין הנכון. הטעם את רבינו

שם]. יהושע

.·‡lL ·BË ÌBÈa ‰¯Ú·‰ ‰¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆À¿»«¿»»¿∆…
C¯ˆÏ12¯eÒ‡ ,13‰¯Ú·‰ elÙ‡ L‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ ¿…∆»¿«∆»≈¬ƒÀ¿¬»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ14C¯ˆ Ba ÔÈ‡L ‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ; ¿…∆¬ƒ»∆«ƒ¿»»∆≈…∆
ÏÏk ‰ÏÈÎ‡15ÔÈ‡ Ck ,L‡‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ ÔÈ‡L ÌLÎe . ¬ƒ»¿»¿≈∆≈¿«ƒ∆»≈»≈

B‡ ‚¯‡L ÈÓk ,‰˜BÏ - ‰ak Ì‡Â .¯p‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ¿«ƒ∆«≈¿ƒƒ»∆¿ƒ∆»«
.‰a»»

שלא 12) נמי הותרה נפש) (אוכל לצורך שהותרה "שמתוך
י"ב). הלכה א' פרק (למעלה דף 13)לצורך" ביצה מסכת

א'. עמוד לכבות 14)כ"ב לו שנתיר לטעות מקום והיה
טוב  יום משמחת וימנע אחרת פעם ידליק לא כן לא שאם

יב). הלכה להלן וראה משנה גדולה 15)(לחם האש ואם
אם  אלא הקדירה לבשל אפשר שאי או התבשיל, ומקלקלת
זהב  וטורי תקיב, סימן או"ח (רמ"א לכבות מותר יכבה,

תק"ב). סימן או"ח

.‚ÔÈ‡16¯p‰ Èt ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ17‰ÏÚÓÏ18È„k ≈¿«¿ƒ∆ƒ«≈¿«¿»¿≈
epnÓ ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓ ÔÈ‡Â ,‰aÎzL19BÈ‡Â ,20 ∆ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ∆«∆∆ƒ∆¿≈

dL‡¯ ˙‡ ıÙB Ï·‡ ,ÈÏka ‰ÏÈ˙t‰ L‡¯ ˙‡ C˙BÁ≈∆…«¿ƒ»«∆ƒ¬»≈∆…»
‰c‚‡ .B„Èa21ıÚ Ïk - ‰¯e„Óa ‰˜Ï„‰L ÌÈˆÚ ÏL ¿»¬À»∆≈ƒ∆À¿¿»ƒ¿»»≈

BËÓLÏ ¯zÓ L‡‰ B· ‰ÊÁ‡ ‡lL22‰ÓB„ BÈ‡Â , ∆…»¬»»≈À»¿»¿¿≈∆
.¯p‰ ÔÓ ÔÓL ¯ÈÒÓÏ¿≈ƒ∆∆ƒ«≈

א'.16) עמוד כ"ב דף ביצה הפתילה.17)מסכת
השמן.18) מן שבת 19)להוציאו מהלכות י"ב פרק ראה

ב'. ביצה 20)הלכה במסכת שאמרו מה רבינו מפרש כן
דהיינו  טוב" ביום הפתילה את "מוחטין ב' עמוד ל"ב דף

ראב"ד. ועיין בכלי ולא הרי"ף 21)ביד כגירסת גרס רבינו

והיינו  שרי" קינסא רב "אמר א' עמוד כ"ב דף ביצה במסכת
חננאל. רבינו שפירש כמו דקים) (עצים שאינו 22)קיסמין

שידלק. מונעו אלא מכבה

.„ÔÈ‡23ÔBÓÓ ÏÈv‰Ï È„k ‰˜Ïc‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ24ÌBÈa ≈¿«ƒ∆«¿≈»¿≈¿«ƒ»¿
dÁÈpÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈaÎÓ ÔÈ‡L C¯„k ,·BË¿∆∆∆≈¿«ƒ¿«»∆»«ƒ»

‡ˆBÈÂ25ÔÈaÎÓ ÔÈ‡Â .26,‰hn‰ LÈÓLz ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ¿≈¿≈¿«ƒ∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ«ƒ»
ÔÈ·Ï BÈa ‰vÁÓ ‰NBÚ B‡ ,ÈÏk ÂÈÏÚ ‰ÙBk ‡l‡∆»∆»»¿ƒ∆¿ƒ»≈¿≈
˙BNÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .¯Á‡ ˙È·Ï B‡ÈˆBÓ B‡ ,¯p‰«≈ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ≈»«¬
LnLÏ ¯eÒ‡Â ,˙BaÎÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈¬≈∆»¿«¿»¿«≈

.‰ÈÏ‡Ó ‰aÎzL „Ú«∆ƒ¿∆≈≈∆»

א'.23) עמוד כ"ב דף ביצה יש 24)מסכת אם אבל
א'). עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת מותר נפשות לספק לחשוש

אליהו 25) בשם של"ד) סימן (או"ח ברורה המשנה כתב
הדליקה  לכבות ההיתר "יצא הגדולה כנסת ושיירי רבה,
יחסר  לא יכבנה לא שאם שאפשר כיון בשבת אף מקום בכל
ותבא  לברוח, יכול שאין חולה או זקן בעיר שם מהיות

עליו". המתיר 26)הדליקה יהודה ר' על החולקים כרבנן
א'). עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת טוב ביום צרכיו כל

.‰¯zÓ27ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,˜ÏB„ ‡e‰Â ¯p‰ ˙‡ ÏËÏËÏ28 À»¿«¿≈∆«≈¿≈¿≈¿ƒ
‰aÎÈ ‡nL29Ï˜„ Èab ÏÚ ¯p‰ ˙‡ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â . ∆»¿«∆¿»¿«ƒ«∆«≈««≈∆∆

·BË ÌBÈa Ba ‡ˆBiÎÂ30LnzL‰Ï ‡B·È ‡nL , ¿«≈¿∆»»¿ƒ¿«≈
.·BË ÌBÈa ¯aÁÓa«¿À»¿

דף 27) שבת דמסכת (מהגמרא בסמוך שאמר ממה נלמד
– טוב ביום דקל גבי על הנר להניח שאין א') עמוד מ"ה
ועיין  משנה) (מגיד מותרים אחרים שטלטולים משמע

כ"י. בנוסחת "חוששין".28)בסמוך הגירסא בכתבֿיד
א'29) פרק שבת הלכות (עיין מותר מתכוון שאינו דבר כי

ה'). ולפי 30)הלכה טוב". יום "מערב הגירסא בכתבֿיד
ביום  במחובר להשתמש יבוא "שמא שמסיים מה מובן זה
"ביום  וכופל חוזר הוא למה קשה נוסחתנו לפי ואילו טוב",

בסמוך. למעלה ועיין רוקח) (מעשה טוב"

.ÂÔÈ‡31ÔÈMÚÓ32‡e‰L ÈtÓ ,·BË ÌBÈa ˙¯Ë˜a ≈¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆
da ÁÈ¯‰Ï elÙ‡Â ,‰aÎÓ33¯n‚Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«∆«¬ƒ¿»ƒ«»¿≈»ƒ«¿«≈

˙Áz ÔMÚÏ ¯zÓe .¯eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÏk‰ ˙‡Â ˙Èa‰ ˙‡∆««ƒ¿∆«≈ƒ∆»À»¿«≈««
˙BÏˆÏ ¯znL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï e¯LÎiL È„k ˙B¯t‰«≈¿≈∆À¿¿«¬ƒ»¿∆À»ƒ¿

L‡‰ ÏÚ ¯Na34ÔÈ˜zÓÓe .35ÏL ˙ÏÁ‚a Ïc¯Á‰ ˙‡ »»«»≈¿«¿ƒ∆««¿»¿«∆∆∆
.‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ıÚ ÏL ˙ÏÁ‚a ‡Ï Ï·‡ ,˙ÎzÓ«∆∆¬»…¿«∆∆∆≈ƒ¿≈∆¿«∆

ÔÈ‡Â36‰¯„w‰ ÔMÚ˙z ‡lL È„k L‡‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ37 ¿≈¿«ƒ∆»≈¿≈∆…ƒ¿«≈«¿≈»
.˙Èa‰ B‡««ƒ

ב'.31) עמוד כ"ב דף ביצה נקרא 32)מסכת זה בגמרא
גחלים. על בשמים מיני לפזר לא 33)"מוגמר", שזה

יאכל  אשר "אך שכתוב מכיון נפש", "אוכל בכלל הותר
נפש  לכל השווה דבר לכם", יעשה לבדו הוא נפש לכל
נפש  לכל שווה אינו ומוגמר ז) דף (כתובות התורה התירה
דעת  טוב ביום סיגריות עישון ובענין למפונקים. אלא שאינו
י') אות א' פרק ביצה (מסכת הרא"ש על נתנאל הקרבן
אבל  נפש, לכל שווה אינה זו שהנאה זה מטעם לאסור
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ÈepM‰ ‡e‰ ‰fL ,‰pË˜ ˙LzÎÓa ÔÈL˙Bk Ï·‡¬»¿ƒ¿«¿∆∆¿«»∆∆«ƒ
;¯eÒ‡ ‰pË˜a elÙ‡ - Ï‡¯NÈ ı¯‡·e .dlL∆»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿«»»
Ì˙B‡ ÔÈL˙Bk Ì‡Â ,‡È‰ ‰·BË Ô‰lL ‰‡e·z‰L∆«¿»∆»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ93. ≈∆∆≈¿»∆¿≈

א.90) יד, במכתש.91)ביצה כתושים אף92ֿ)שעורים
כותשין  ואם טובה, התבואה אין לארץ שבחוצה עלֿפי
לכתוש  אסור זאת בכל נפסדת, היא יוםֿטוב מערב אותה
בריחיים  פלפלים לטחון שאסרו כמו גדולה, במכתשת

לחםֿמשנה. – הי"ב) (למעלה רבינו 93)שלהם מפרש כן
לארץ. לחוץ ישראל ארץ בין יד:) (שם בתלמוד שחילקו מה
שאינו  אףֿעלֿפי בשינוי, לדוך שהתירו למלח דומה זה ואין
מפני  הי"ב), (למעלה יוםֿטוב מערב דכים אם מתקלקל
מלח  צריכים המאכלים כל שהרי הוא, הכרחי צורך שמלח

(לחםֿמשנה).

.„ÈÁÓw‰94B„w¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,95·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ «∆«««ƒ∆ƒ¿≈∆∆
‰iL ÌÚt B˙B‡ ÔÈ„w¯Ó ÔÈ‡ - ÔÈaq‰ epnÓ ¯ÈÒ‰Â¿≈ƒƒ∆«Àƒ≈¿«¿ƒ««¿ƒ»

ÏÙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa96ÌÒÈ˜ B‡ ¯B¯ˆ BÎB˙a ¿∆»ƒ≈»«¿¿≈»
È¯BÁ‡Ó „w¯iL ÔB‚k ,¯zÓ - ‰pL Ì‡Â .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒƒ»À»¿∆¿«≈≈¬≈

ÔÁÏM‰ Èab ÏÚ „w¯L B‡ ,‰Ùp‰97ÈepLa ‡ˆBiÎÂ , «»»∆ƒ≈««≈«À¿»¿«≈¿ƒ
.‰Ê∆

ב.94) כט, נפש,95)ביצה אוכל לצורך אף אסורה רקידה
מערב  לעשותה שאפשר לפי הי"ז, בפ"א רבינו שכותב כמו
מזה  לעשות הדרך כי וגם טעמו, את שיפסיד מבלי יוםֿטוב
חול. לצורך ביוםֿטוב וטורח רבים, לימים הרבה

להסיר 96) אלא הקמח, לייפות כדי לרקד כוונתו שאין
הצרורות. תיבה 97)מתוכו גבי על לעשותן הדרך שבחול,

עריבה. או

.ÂËÔÈÏÏBÓ98˙BÏÈÏÓ99ÔÈÎ¯ÙÓe100ÌBÈa ˙ÈË˜ ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿
elÙ‡Â ,ÏÎB‡Â BÁk ÏÎa „È ÏÚ „È ÏÚ ÁtÓe .·BË¿«≈««»«»¿»…¿≈«¬ƒ

ÔB˜a101ÈeÁÓ˙a B‡102Ï·‡ ,103‰Ùa ‡Ï104‡ÏÂ ¿»¿«¿¬»…¿»»¿…
ÔÎÂ .‰¯·Îa105¯¯Ba - ·BË ÌBÈa ˙BiË˜ ¯¯Ba‰ ƒ¿»»¿≈«≈ƒ¿ƒ¿≈

‡Ï·Ëa ‡ÏÂ ‰Ùa ‡Ï Ï·‡ ,ÈeÁÓ˙·e B˜ÈÁa Bk¯„k¿«¿¿≈¿«¿¬»…¿»»¿…¿«¿»
.‰¯·Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»

ואילו 98) שינוי, בלי כדרכו שמולל ונראה ב. יב, ביצה
רבינו  כי הי"ד) שבת מהל' (פכ"א בשינוי מולל בשבת
- בשינוי" - מולל "כיצד יג:) (ביצה שאמרו מה מפרש
שם). ו'תוספות' רש"י (ועיין ביוםֿטוב ולא בשבת

על 99) ממנה נפרשים והגרעינים לבישולה, שהגיעה שבולת
ביד. אותה כשמוללים השרביטין 100)נקלה מפרק

מהן. זרע והשני 101)ומוציא רחב, אחד שראשו כלי
ומנענע  הרחב בראשו הקטניות ונותנין מרזב, כמין עשוי
(רש"י). בכלי נשאר והפסולת המרזב, דרך ומתגלגל האוכל

גדולה.102) אלו 103)קערה בכלים לעשות שדרך לפי
מחר. לצורך עובד כאילו ונראה רבה, בכת"י,104)בכמות

"בטבלא". ב.105)הגירסא יד, ביצה משנה,

.ÊË‰na106ÏÚ ‰a¯Ó ÏÎ‡‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»…∆¿À∆«
˙ÏÒt‰107ÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó ˙ÏÒt‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¿…∆¬»ƒ»¿»«¿…∆¿À»«»…∆

Á¯Ë ‰È‰ Ì‡Â .˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰ ˙‡ ¯¯Ba -≈∆»…∆«ƒ«∆«¿…∆¿ƒ»»…«
ÏÎ‡‰ ˙¯È¯·a Á¯hÓ ¯˙È ÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÏÒt‰ ˙¯È¯·aƒ¿ƒ««¿…∆ƒ»…∆»≈ƒ…«ƒ¿ƒ«»…∆
˙‡ ¯¯Ba ,‰a¯Ó ÏÎ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙ÏÒt‰ ÔÓƒ«¿…∆««ƒ∆»…∆¿À∆≈∆

.˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰»…∆«ƒ«∆«¿…∆

שם.106) הפסולת,107)ביצה, לברור יותר טוב שאז
מועטה. שטרחתו

.ÊÈÔÈ‡108ÈtÓ ,dlL ˙pÒÓa Ïc¯Á‰ ˙‡ ÔÈpÒÓ ≈¿«¿ƒ∆««¿»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿≈
¯¯B·k ‰‡¯pL109ÏL ˙ÒÓa ‰ˆÈa ÔÈ˙B Ï·‡ ; ∆ƒ¿∆¿≈¬»¿ƒ≈»¿¿«∆∆∆

Ïc¯Á110ÂÈÏ‡Ó ÔpzÒÓ ‡e‰Â ,111Ì‡Â .112‰˙È‰ «¿»¿ƒ¿«≈≈≈»¿ƒ»¿»
·BË ÌBÈa ÔÈÈ dÏ ÔzÏ ¯zÓ - ‰ÈeÏz ˙¯nLÓ‰113; «¿«∆∆¿»À»ƒ≈»«ƒ¿

Ï·‡114‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,‰lÁza ‰Ï˙È ‡Ï ¬»…ƒ¿∆«¿ƒ»∆…«¬∆¿∆∆∆
ÏÁa ‰NBÚ115ÌÈ¯ÚÓe .116˙¯ÓLÓ‰ ˙‡ ‰ÏB˙Â ∆¿…«¬ƒ¿∆∆«¿«∆∆

Ck ¯Á‡Â ,ÌÈBn¯ da ‰ÏB˙Â ,ÌÈBn¯ da ˙BÏ˙Ïƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒƒ¿««»
.ÌÈ¯ÓL dÎB˙Ï Ô˙B≈¿»¿»ƒ

ממתקין 108) ואין החרדל, את מסננין "אין א: קלד, בשבת
(מגידֿמשנה). מיירי וביוםֿטוב בגחלת". אותו

לאכילה 109) ראוי שלו הפסולת שגם אינו, ממש ובורר
ס"ג). תקי סי' ברורה' החרדל 110)('משנה בה שנתנו

סט"ו). שיט סי' ברורה' ('משנה יוםֿטוב כי 111)מערב
העכורים  בדברים אותם ונותנים שטורפים הביצים טבע כך
כ'). פרק שבת להר"מ המשנה (פירוש אותם מזככים והם

הי"ד. שבת מהל' בפ"ח ב.112)וראה קלז, שבת משנה,
חטאת 113) חייב ובשבת היא, גמורה שהמלאכה אףֿעלֿפי

נפש  אוכל משום מותר ביוםֿטוב – הי"ז) שבת מהל' (פכ"א
הלכה'). ב'ביאור ס"ד תקי סי' ברורה' שבת,114)('משנה

הכלי 115)שם. על אוהל, כעושה שנראה א. קלח, שם,
רבינו  כתב הי"ז), (פכ"א שבת ובהל' שם). ברורה' ('משנה

לשמר". יבוא ב.116)"שמא קלט, שבת

ה'תשע"ט  אלול כ"ו חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאסור 1) ומה בפרטיהן, המותרות המלאכות יתר בו נתבאר

הוא  המלאכות, לאלו הכולל והענין ההוצאה. מן חוץ בהן,
עוד  משקין. ולא אוכלין שאינן בדברים או בכלים, היותן
וממכר, מקח גזרת משום האסורין דברים זה בפרק נתבארו
יכתוב. שמא גזירה משום שאסורה שבת בהלכות ונתבאר

.‡ÔÈ‡2ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ‡Ï L‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ3ÔÓ ‡ÏÂ ≈ƒƒ∆»≈…ƒ»≈ƒ¿…ƒ
ÔÈÎÎBÁL ÔB‚k ,˙BÎzn‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ·‡‰4BÊ Ô˙B‡ »¬»ƒ¿…ƒ««»¿∆¿ƒ»

ËÙp‰ ÔÎÂ .L‡‰ ‡ˆzL „Ú BÊ· BÊ ÔÈkÓ B‡ BÊa5 »«ƒ¿«∆≈≈»≈¿≈«≈¿
ÌÈÓa ‡e‰L ¯˙BÈa „Á‰6„Ú Ì˙B‡ ÔÈ„ÈnL , ««¿≈∆¿«ƒ∆¿ƒƒ»«

˙ÈÎeÎÊ B‡ ‰L˜ CÊ ÈÏk B‡ ,˜ÏciL7,ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ∆ƒ»≈¿ƒ«»∆¿ƒ¿≈»«ƒ
d‰‚ ¯ÊÁiL „Ú LÓM‰ ÔÈÚ „‚k d˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»¿∆∆≈«∆∆«∆«¬…»¿»

ÔzLÙÏ8¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk - ˜ÏcÈÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»≈»∆¿«≈»
Ú·‰Ï ‡l‡ ·BË ÌBÈa ¯z‰ ‡lL ;·BË ÌBÈaL‡Ó ¯È ¿∆…À«¿∆»¿«¿ƒ≈≈

‰ÈeˆÓ9¯eÒ‡ - L‡ ‡ÈˆÓ‰Ï Ï·‡ ,10¯LÙ‡ È¯‰L , ¿»¬»¿«¿ƒ≈»∆¬≈∆¿»
·¯ÚaÓ d˙B‡ ‡ÈˆÓ‰Ï11. ¿«¿ƒ»ƒ»∆∆
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מביא  הלכה בביאור תקי"א) סימן (או"ח ברורה במשנה
הרבה  שהיום שכיון אחרונים ועוד מה"שעריֿתשובה"

נפש. לכל השווה כדבר דינו – בזה בכ"י 34)רגילים
העץ". "על א'.35)הגירסא עמוד קל"ד דף שבת מסכת

ר'36) על החולקים כרבנן א' עמוד כ"ב דף ביצה מסכת
טוב. ביום הצרכים כל המתיר אם 37)יהודה אבל

צורך  שזה לכבות מותר הקדרה שבתוך התבשיל מתקלקל
לציון). (ראשון נפש אוכל

.ÊÔÈ‡38ÁetÓa ÔÈÁÙB39‰NÚÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈa ≈¿ƒ¿««¿¿≈∆…«¬∆
.˙¯ÙBÙLa ÔÈÁÙB Ï·‡ ;ÔÈNBÚ ÔÈn‡‰L C¯„k¿∆∆∆»À»ƒƒ¬»¿ƒƒ¿∆∆

ÔÈ‡40ÔÈÓÁt ÔÈNBÚ41ÔÈÏ„Bb ÔÈ‡Â ,42,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ»
ÌÈLÏ d˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ ‡ÏÂ ,d˙B‡ ÔÈ·‰·‰Ó ‡ÏÂ¿…¿«¿¬ƒ»¿…¿ƒ»ƒ¿«ƒ

„ia dÎÚÓÓ Ï·‡ ;ÈÏÎa43,ÔÓLa d˙B‡ ‰¯BLÂ , ƒ¿ƒ¬»¿«¬»«»¿∆»«∆∆
˙‡ˆÓÂ ,ÚˆÓ‡a ˜ÈÏ„Óe ˙B¯ ÈzL ÔÈa d˙B‡ ÁÈpÓe«ƒ«»≈¿≈≈«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿≈

.˙B¯ ÈzL ÈÙa ˙˜ÏÁ ‰ÏÈ˙t‰«¿ƒ»∆¡∆∆¿ƒ¿≈≈

א'.38) עמוד ל"ד דף ביצה אבל 39)מסכת אומנין, של
הרב  ערוך (שולחן להתיר המנהג בתים בעלי של במפוח

תק"ב). א'.40)סימן עמוד ל"ב דף ביצה במסכת משנה
כלי.41) מתקן הוא וגם מכבה, לשזור 42)שהוא

(רש"י).43)הפתילה. ומותר יד כלאחר תיקון רק דזה

.ÁÔÈ‡44¯Èp‰ ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡Â N¯Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BL ≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆«¿»
˙BÏˆÏ45ÔÈÚˆBt ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ46B˙BNÚÏ ‰w‰ ˙‡ ƒ¿¬≈∆¿≈¿ƒ∆«»∆«¬

„etL .ÁÈÏÓ Ba ˙BÏˆÏ „etL BÓk47Ûˆ¯pL48, ¿«ƒ¿»ƒ««∆ƒ¿«
ÔÈw˙Ó ÔÈ‡ - B„Èa BËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿»¿¿»≈¿«¿ƒ

ÈL .B˙B‡49,Ô˙iNÚ ˙lÁ˙a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»»
Ô˙B‡ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ˙BÒBk ÈL B‡ ˙B¯ ÈzL ÔB‚k¿¿≈≈¿≈≈¬ƒ»

.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈLÏƒ¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆ƒ

ב'.44) עמוד ל"ב דף ביצה במסכת כשרוצים 45)משנה
קנה  קולפים או נייר או חרס לוקחים התנור, על דג לצלות
ישרף. שלא הדג תחת ושמים במים אותם ומרטיבים

א'.46) עמוד ל"ד דף ביצה דף 47)מסכת ביצה מסכת
ב'. עמוד שלא 48)כ"ח טוב ביום נעקם ואפילו שנעקם.

כרבנן  שהלכה אסור, – טוב יום מערב לתקנו לו אפשר היה
ו'. הלכה כנ"ל יהודה ר' ביצה 49)לגבי במסכת משנה

רבינו  וכפירוש הנר" את פוחתין "אין א' עמוד ל"ב דף
המשנה. בפירוש

.ËÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡50dlL ˙ÊÁLÓa ÔÈkq‰ ˙‡51Ï·‡ , ≈«¿ƒƒ∆««ƒ¿«¿∆∆∆»¬»
ÔÈ‡Â .Ô·‡ B‡ N¯Á Èab ÏÚ B‡ ıÚ‰ Èab ÏÚ d„cÁÓ¿«¿»««≈»≈««≈∆∆∆∆¿≈

ÌÈ¯BÓ52d„cÁÏ e‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c ƒ»»∆»«ƒ¿≈∆…»¿«¿»
CzÁÏ ‰ÏBÎiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»«¿…
ÏÏk CzÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÓbÙpL B‡ ˜Á„a¿…«∆ƒ¿¿»¬»ƒ≈»¿»«¿…¿»
‡B·È ‡nL ,ıÚ‰ ÏÚ elÙ‡ d˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ»¬ƒ«»≈∆»»

˙B‡¯‰Ï e¯Ò‡ ‰Ê ÈtÓe .˙ÊÁLÓa dÊÈÁL‰Ï53ÔÈkÒ ¿«¿ƒ»¿«¿∆∆ƒ¿≈∆»¿¿«¿«ƒ
ÌÎÁÏ54:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,‰Óe‚t ‰È‰z ‡nL ,·BË ÌBÈa ¿»»¿∆»ƒ¿∆¿»¿…«

‰p„cÁÈÂ CÏÈÂ ,d˙ÓÈ‚t ÌeMÓ da ËÁLÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…»ƒ¿ƒ»»¿≈≈ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÏ ÔÈkq‰ ‰‡¯L ÌÎÁÂ .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆¿»»∆»»««ƒ¿«¿¬≈∆

.ı¯‡‰ ÌÚÏ dÏÈ‡LÓ«¿ƒ»¿«»»∆

א'.50) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת אפילו 51)משנה
מאתמול. לעשות אפשר היה שלא טוב, ביום נתקלקלה
ביום  אסורים נפש אוכל שמכשירי שאמרו יהודה דר' וכרבנן
טוב. יום בערב לעשותם אפשר היה לא אם אפילו טוב

ב'.52) עמוד כ"ח דף ביצה שהשוחט,53)מסכת הכוונה
לעם  סכין "לראות הגירסא ובכ"י לחכם. סכינו יראה
סכין. הרואה בחכם הוא המדובר זה ולפי הארץ",

לפני 54) לחכם סכינו להראות השוחט צריך הדין לפי
(יורה  השחיטה הפוסלת פגימה בו אין אם שיבדקנו שחיטה

י"ח). סימן דעה

.ÈÔÈ‡55‡ÏÂ Ìc¯˜a ‡Ï ,·BË ÌBÈa ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó ≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…¿À¿…¿…
ıÈÙB˜a ‡l‡ ,‰¯‚Óa ‡ÏÂ ÏbÓa56;BlL „Á‰ „v·e ¿«»¿…ƒ¿≈»∆»¿ƒ««««∆

‰ÓÏÂ .Ìc¯˜k ‡e‰L ÈtÓ ,·Á¯‰ „va ‡Ï Ï·‡¬»…««»»»ƒ¿≈∆¿À¿…¿»»
‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ?Ba ‡ˆBiÎÂ Ìc¯˜a e¯Ò‡»¿¿À¿…¿«≈∆…«¬∆¿∆∆∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ Úw·Ï BÏ ‰È‰ ¯LÙ‡ È¯‰L ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆¬≈∆¿»»»¿«≈«≈∆∆

·BË57Úewa‰ ¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ .58¯LÙ‡L ÈtÓ ?ÏÏk ¿»»…∆¡««ƒ«¿»ƒ¿≈∆∆¿»
ÚnÈÂ ,B¯ÈÚ·‰Ï ÏÎeÈ ‡ÏÂ ,‰·Ú ıÚa ÚbÙiL∆ƒ¿«¿≈»∆¿…«¿«¿ƒ¿ƒ»«
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .ÈepLa Úw·Ï e¯Èz‰ CÎÈÙÏ ,ÏM·lÓƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿«≈«¿ƒ¿»«¿»ƒ
,e¯Èz‰M ‰Ó Ô‰a e¯Èz‰ ÌÚh‰ ‰fÓ - ‰ÊÏ ÔÈÓBc‰«ƒ»∆ƒ∆«««ƒƒ»∆«∆ƒƒ

.e¯Ò‡M ‰Ó e¯Ò‡Â¿»¿«∆»¿

ב'.55) עמוד ל"א דף ביצה במסכת של 56)משנה סכין
מערב 57)קצבים. לעשות שאפשר נפש אוכל ומכשירי

טוב. יום דוחים אינם טוב, שאפשר 58)יום מאחר
טוב. יום מערב לעשותו

.‡È‡Ï59„e‡ Ô‰Ó ÏhÏ ÌÈˆÚ‰ ÔÈa ‰M‡ Òkz60 …ƒ»≈ƒ»≈»≈ƒƒ…≈∆
Ba ˙BÏˆÏ61ÔÈ‡Â ,62˙‡ ‡ÏÂ ‰¯„w‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ƒ¿¿≈¿ƒ∆«¿≈»¿…∆

ÌÈˆÚ ÏËÏËÏ e¯Èz‰ ‡lL ;‰¯B˜ ÏL ˙Ú˜·a ˙Ïc‰«∆∆ƒ¿««∆»∆…ƒƒ¿«¿≈≈ƒ
„·Ïa ‰˜q‰Ï ‡l‡ ·BË ÌBÈa63. ¿∆»¿«»»ƒ¿«

א'.59) עמוד ל"ג דף ביצה עץ 60)מסכת חתיכץ
והגחלים. העצים בו ומהפכים התנור בו שגורפים

מאתמול.61) לכך הוכן שלא במסכת 62)מאחר משנה
ב'. עמוד ל"ב דף להסקה"63)ביצה אלא עצים נתנו "לא

א'). עמוד ל"ג דף ביצה (מסכת

.·ÈÔÈ˜lÒÓ64ÈÒÈ¯z65˙BiÁ66ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ¿«¿ƒ¿ƒ≈¬À«¬ƒƒ»¿
ÔÓ Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÈÏ·z ‡ÈˆBiL È„k ,·BË¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ

·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈ ‡ÏÂ ,˙eÁ‰67ÌÈ¯·c ‰na . «¬¿…ƒ»«ƒƒ¿««∆¿»ƒ
¯Èˆ Ô‰Ï LiLa ?ÌÈ¯eÓ‡68Ô‰Ï LÈ Ï·‡ ;ÚˆÓ‡a ¬ƒ¿∆≈»∆ƒ»∆¿«¬»≈»∆

Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb ,¯eÒ‡ - „v‰ ÔÓ ¯Èˆ69Ô‰Ï ÔÈ‡LÂ . ƒƒ««»¿≈»∆»ƒ¿«¿∆≈»∆
˙Èaa elÙ‡ - ¯wÚ Ïk ¯Èˆ70.¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓ ƒ»ƒ»¬ƒ««ƒÀ»¿«¬ƒ

ב'.64) עמוד י"א דף ביצה במסכת דפים 65)משנה
הארגזים. את בהם מחוברים 66)שסוגרים שאינם ארגזים

תבלין. מיני בתוכם ומונחים פי 67)לאדמה, על ואף
שאם  חכמים התירוה טוב יום שמחת לצורך אינה שהחזרה
משום  סופן "התירו – לפתוח. ירצה לא להחזיר יוכל לא

ב'). עמוד י"א דף ביצה (מסכת ברזל 68)תחילתן" יתד
הדלת. סובבת ויתחייב 69)שעליו בחוזק אותו יתחוב

י"ג). הלכה שבת מהלכות י' (פרק בונה תריסי 70)משום

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



קיט aeh mei zziay 'ld - mipnf xtq - lel` e"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יום  שמחת משום כאן שאין שבחנויות, ולא שבבית, כלים
טוב.

.‚ÈÌÈÏk71ÔÈÏvÙÓ Ô‰L72,˙BÈÏÁ ÏL ‰¯BÓ ÔB‚k , ≈ƒ∆≈¿À»ƒ¿¿»∆À¿
ÔÈ„ÈÓÚÓ - ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á Ô‰L ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ¿ƒ≈¿À¿»∆≈¬ƒ¬ƒ«¬ƒƒ

Ì˙B‡73Ú˜˙È ‡lL ,‡e‰Â .·BË ÌBÈa74ÔÈ‡L ÈÙÏ . »¿»∆…ƒ¿«¿ƒ∆≈
Ô„cˆÏ ¯zÓ - ‡qk‰ ˙Èa ÏL ÌÈ·‡ .ÌÈÏÎa ÔÈa75 ƒ¿»¿≈ƒ¬»ƒ∆≈«ƒ≈À»¿«¿»
e¯Ê‚ ‡Ï B„B·k ÌeMÓe ,‡e‰ È‡¯Ú ÔÈa ;·BË ÌBÈa76. ¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿…»¿

ב'.71) עמוד כ"א דף ביצה במסכת מורכבים 72)משנה
לפרקם. שאפשר "אותן".73)מחלקים הגירסא בכ"י

י"ב.74) הלכה למעלה וראה בחוזק אותו יתחוב
לא 76)לסדרן.75) ארעי בנין תורה אסרה קבע "בנין

קבע, בנין משום ארעי בנין על רבנן וגזרו תורה, אסרה
(מסכת  רבנן" בו גזרו לא הבריות) (כבוד כבודו משום והכא

ב'). עמוד ל"ב דף ביצה

.„È‰NBÚ‰77˙‡ C¯BÚ ‡e‰Lk ,·BË ÌBÈa ‰¯e„Ó »∆¿»¿¿∆≈∆
,‰Î¯Ún‰ ¯ÈcÒiL „Ú ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÁÈpÓ BÈ‡ - ÌÈˆÚ‰»≈ƒ≈«ƒ«∆«∆«∆«¿ƒ««¬»»
È‡¯Ú ÔÈa ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿««ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ

¯eÒ‡ -78C¯BÚ B‡ ,·ea¯Úa ÌÈˆÚ‰ CÙBL B‡ ‡l‡ . »∆»≈»≈ƒ¿ƒ¿≈
,ÂÈzÁz ¯Á‡ ÁÈpÓe ,‰ÏÚÓÏ ıÚ ÁÈpÓ ?„ˆÈk .ÈepLa¿ƒ≈««ƒ«≈¿«¿»«ƒ««≈«¿»

ı¯‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ,ÂÈzÁz ¯Á‡Â79. ¿«≈«¿»«∆«ƒ«»»∆

ב'.77) עמוד ל"ב דף ביצה בנין 78)מסכת חכמים אסרו
קבע. בנין לעשות יבא שלא להשים 79)ארעי מותר אבל

צריך  שאינו כיון בנין, משום כאן ואין רגליו, גבי על שולחן
המגיד). (הרב שתחתיו לאויר

.ÂËÔÎÂ80ÒÈÎÓe d˙B‡ ÊÁB‡ - ‰¯„w‰81ÌÈ·‡‰ ¿≈«¿≈»≈»«¿ƒ»¬»ƒ
‰hn‰ ÔÎÂ .ÌÈ·‡‰ Èab ÏÚ ‰pÁÈpÈ ‡Ï Ï·‡ ,‰ÈzÁz«¿∆»¬»…«ƒ∆»««≈»¬»ƒ¿≈«ƒ»
.Ô‰ÈzÁz ÌÈÏ‚¯‰ ÒÈÎÓe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL¯w‰ ÊÁB‡ -≈«¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ»«¿«ƒ«¿≈∆
‰¯eL Èab ÏÚ ‰¯eL Ô˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï ÌÈˆÈa elÙ‡¬ƒ≈ƒ…«¬ƒ»»««≈»

Ïc‚Ó BÓk e„ÓÚiL „Ú82ÏÈÁ˙ÈÂ ‰pLÈ ‡l‡ , «∆««¿¿ƒ¿»∆»¿«∆¿«¿ƒ
.ÈepL CÈ¯ˆ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿≈…«≈»∆»ƒƒ

א'.80) עמוד ל"ג דף ביצה הגירסא 81)מסכת בכ"י
הביצים,82)"ומניח". לצלות ביניהם האש שיכניס כדי

ברורה  (משנה מותר שתחתיו לאויר צריך אינו אם אבל

תק"ב). סימן או"ח

.ÊËÔÈ¯ÈÒÓ83ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ó‰aa ÌÈÏ˙p‰ ÔÈ·e·Ê ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿≈»««ƒ
‰¯eaÁ ÔÈNBÚ Ô‰L84ÔÈ‡Â .85ÔÈ„lÈÓ86‰Ó‰a‰ ˙‡ ∆≈ƒ«»¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈»

‡lL „Ïea ÊÁB‡ ?„ˆÈk .ÔÈ„ÚÒÓ Ï·‡ ,·BË ÌBÈa¿¬»¿«¬ƒ≈«≈«»»∆…
BÓËÁa BÏ ÁÙBÂ ,ı¯‡Ï ÏtÈ87.ÂÈt CB˙Ï „c Ô˙BÂ , ƒ…»»∆¿≈«¿»¿¿≈«¿ƒ

¯zÓ - „Ïe‰ ˙‡ ‰˜Á¯Â ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»¿»¿ƒ¬»∆«»»À»
ÛlÊÏ88Ïea ÔzÏÂ ÂÈÏÚ d˙ÈÏMÓ89È„k ,dÓÁ¯a ÁÏÓ ¿«≈ƒƒ¿»»»»¿ƒ≈∆«¿«¿»¿≈

,Ôk Ô‰Ï ˙BNÚÏ ¯eÒ‡ - ‰‡Óh‰ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÌÁ¯zL∆¿«≈»»¬»«¿≈»»«¬»∆≈
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ÈÙÏ90. ¿ƒ∆≈»¿ƒ»

א'.83) עמוד כ"ג דף ביצה במסכת שאינו 84)משנה לפי
מותר. – מתכוון שאינו ודבר חבורה לעשות מתכוון

ב'.85) עמוד קכ"ח דף שבת במסכת להוציא 86)משנה

הרחם. מן הוולד ברירין.87)את לשפוך.88)הסתום
אגרוף.89) אחרי 90)מלא לעולם מקרבתו שאינה

שריחקתו.

.ÊÈÈÏk91ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»≈∆∆≈«¿ƒƒ
B˙‡ÓËa B˙B‡ ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa B˙B‡92. ¿¿≈»∆»«¿∆¿À¿»

Ì‡Â93ÌÈÓ ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰94˙‡ ÏÈaËÓ - BaL ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ«ƒ∆«¿ƒ∆
LLBÁ BÈ‡Â ÂÈÓÈÓa ÈÏk‰95ÈÏk .96¯B‰Ë ‰È‰L «¿ƒ¿≈»¿≈≈¿ƒ∆»»»

L„˜Ï BÏÈaË‰Ï ‰ˆ¯Â ,‰Óe¯˙Ï97¯zÓ - ƒ¿»¿»»¿«¿ƒ¿…∆À»
BÏÈaË‰Ï98˙BÏÚÓ ˙BÏÈ·hÓ ‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈…«≈»∆ƒ¿ƒ«¬

.[˙BÏÚÓ‰] (˙B‡Óh‰) ¯‡L¿»«À¿««¬

ב'.91) עמוד י"ז דף ביצה במסכת הוא 92)משנה בחול
שהוא  טוב ליום הכלי טבילת את וישהה במלאכתו, טרוד

שאפשר. מה כל טהרתו למהר רוצים ואנו מסכת 93)פנוי,
ב'. עמוד י"ח דף ידי 94)ביצה על שטהרתם טמאים

מקוה). מי עם וחיבור (=זריעה עם 95)השקה והמים
נטהרו. חננאל.96)הכלי רבנו וכפירוש שעשו 97)שם.

טבילה  צריך לתרומה שהטהור לקודש מעלות חכמים
י"ג. פרק הטומאות אבות בהלכות כמבואר לקודש,

ישהה".98) "שמא גזרו לא דרבנן במעלות כי

.ÁÈÈÏk99ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ·BË ÌBÈa ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿
·BË100„ÏÂ Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ÈÏk‰ ‡ÓË .101 ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈¿«

,·BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ,‰‡Óh‰«À¿»≈∆∆«¿ƒƒ¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‡e‰L ÈÙÏ102¯‡a˙iL BÓk , ¿ƒ∆»ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

.ÂÈÏ‡Ó ¯B‰Ë ‡e‰Â ‡ÓË ÈÏ„a ÔÈÏ„Óe .BÓB˜Óaƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈≈»
‰c103ÌÈ„‚a dÏ ÔÈ‡L104˙Ó¯ÚÓ - ÛÈÏÁ‰Ï ƒ»∆≈»¿»ƒ¿«¬ƒ«¬∆∆

‰È„‚·a ˙Ï·BËÂ105. ¿∆∆ƒ¿»∆»

א'.99) עמוד י"ח דף ביצה היה 100)מסכת שלא כיון
טוב. יום מערב להטבילו לטומאה,101)אפשר ראשון

הטומאה. מאב אלא – טומאה מקבל כלי אין התורה ומן
ישהה".102) "שמא בו גזרו לטבול 103)ולא לה מותר

טוב. טבילתה,104)ביום אחרי וללבוש להחליף טהורים
בגדיה. להטביל לה אפשר אי טוב הם 105)וביום אם

ואין  ביניהם עוברים שהמים מהודקים, ולא עליה רפויים
חציצה. משום כאן

.ËÈÁwÓ ˙¯Êb ÌeMÓ ·BË ÌBÈa e¯Ò‡ ÌÈa¯ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ»
¯kÓÓe106ÔÈ‡ ?„ˆÈk .107ÌÈÓc ÌÈ˜ÒBt108‰lÁzÎÏ ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

˙BÂL ˙BÓ‰a ÈzL ‡È·Ó ‡l‡ ,·BË ÌBÈa ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»¿∆»≈ƒ¿≈¿≈»
¯ÁÓÏe ,Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈËÁBLÂ ,BÊÏ BÊ»¿¬ƒ««≈∆¿«¿ƒ≈≈∆¿»»

‰iM‰ ÈÓ„ ‰nk ÔÈÚ„BÈ109Ô˙B „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒ«»¿≈«¿ƒ»¿»∆»¿∆»≈
:‰Ê ¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Lk .B˜ÏÁ ÈÓc¿≈∆¿¿∆≈¿«¿ƒ≈≈∆……«∆
,ÌÈÓc ÌeL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,ÌÈLa ‰z‡Â ÚÏÒa È‡¬ƒ¿∆«¿«»ƒ¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ»ƒ

.ÚÈ·¯ ‰ÊÂ LÈÏL ÏËB ‰Ê ‡l‡∆»∆≈¿ƒ¿∆¿ƒ«

פסוק 106) י"ג פרק נחמיה בספר כמפורש בשבת שאסור
ומוכרים  מכר וכל דג מביאים בה ישבו "והצורים ט"ז:
יהודה  חורי את ואריבה ובירושלים. יהודה לבני בשבת
עושים  אתם אשר הזה הרע הדבר מה להם: ואומרה
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aeh mei zziay 'ld - mipnf xtq - lel` e"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מביא  הלכה בביאור תקי"א) סימן (או"ח ברורה במשנה
הרבה  שהיום שכיון אחרונים ועוד מה"שעריֿתשובה"

נפש. לכל השווה כדבר דינו – בזה בכ"י 34)רגילים
העץ". "על א'.35)הגירסא עמוד קל"ד דף שבת מסכת

ר'36) על החולקים כרבנן א' עמוד כ"ב דף ביצה מסכת
טוב. ביום הצרכים כל המתיר אם 37)יהודה אבל

צורך  שזה לכבות מותר הקדרה שבתוך התבשיל מתקלקל
לציון). (ראשון נפש אוכל

.ÊÔÈ‡38ÁetÓa ÔÈÁÙB39‰NÚÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈa ≈¿ƒ¿««¿¿≈∆…«¬∆
.˙¯ÙBÙLa ÔÈÁÙB Ï·‡ ;ÔÈNBÚ ÔÈn‡‰L C¯„k¿∆∆∆»À»ƒƒ¬»¿ƒƒ¿∆∆

ÔÈ‡40ÔÈÓÁt ÔÈNBÚ41ÔÈÏ„Bb ÔÈ‡Â ,42,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ»
ÌÈLÏ d˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ ‡ÏÂ ,d˙B‡ ÔÈ·‰·‰Ó ‡ÏÂ¿…¿«¿¬ƒ»¿…¿ƒ»ƒ¿«ƒ

„ia dÎÚÓÓ Ï·‡ ;ÈÏÎa43,ÔÓLa d˙B‡ ‰¯BLÂ , ƒ¿ƒ¬»¿«¬»«»¿∆»«∆∆
˙‡ˆÓÂ ,ÚˆÓ‡a ˜ÈÏ„Óe ˙B¯ ÈzL ÔÈa d˙B‡ ÁÈpÓe«ƒ«»≈¿≈≈«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿≈

.˙B¯ ÈzL ÈÙa ˙˜ÏÁ ‰ÏÈ˙t‰«¿ƒ»∆¡∆∆¿ƒ¿≈≈

א'.38) עמוד ל"ד דף ביצה אבל 39)מסכת אומנין, של
הרב  ערוך (שולחן להתיר המנהג בתים בעלי של במפוח

תק"ב). א'.40)סימן עמוד ל"ב דף ביצה במסכת משנה
כלי.41) מתקן הוא וגם מכבה, לשזור 42)שהוא

(רש"י).43)הפתילה. ומותר יד כלאחר תיקון רק דזה

.ÁÔÈ‡44¯Èp‰ ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡Â N¯Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BL ≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆«¿»
˙BÏˆÏ45ÔÈÚˆBt ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ46B˙BNÚÏ ‰w‰ ˙‡ ƒ¿¬≈∆¿≈¿ƒ∆«»∆«¬

„etL .ÁÈÏÓ Ba ˙BÏˆÏ „etL BÓk47Ûˆ¯pL48, ¿«ƒ¿»ƒ««∆ƒ¿«
ÔÈw˙Ó ÔÈ‡ - B„Èa BËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿»¿¿»≈¿«¿ƒ

ÈL .B˙B‡49,Ô˙iNÚ ˙lÁ˙a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»»
Ô˙B‡ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ˙BÒBk ÈL B‡ ˙B¯ ÈzL ÔB‚k¿¿≈≈¿≈≈¬ƒ»

.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈLÏƒ¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆ƒ

ב'.44) עמוד ל"ב דף ביצה במסכת כשרוצים 45)משנה
קנה  קולפים או נייר או חרס לוקחים התנור, על דג לצלות
ישרף. שלא הדג תחת ושמים במים אותם ומרטיבים

א'.46) עמוד ל"ד דף ביצה דף 47)מסכת ביצה מסכת
ב'. עמוד שלא 48)כ"ח טוב ביום נעקם ואפילו שנעקם.

כרבנן  שהלכה אסור, – טוב יום מערב לתקנו לו אפשר היה
ו'. הלכה כנ"ל יהודה ר' ביצה 49)לגבי במסכת משנה

רבינו  וכפירוש הנר" את פוחתין "אין א' עמוד ל"ב דף
המשנה. בפירוש

.ËÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡50dlL ˙ÊÁLÓa ÔÈkq‰ ˙‡51Ï·‡ , ≈«¿ƒƒ∆««ƒ¿«¿∆∆∆»¬»
ÔÈ‡Â .Ô·‡ B‡ N¯Á Èab ÏÚ B‡ ıÚ‰ Èab ÏÚ d„cÁÓ¿«¿»««≈»≈««≈∆∆∆∆¿≈

ÌÈ¯BÓ52d„cÁÏ e‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c ƒ»»∆»«ƒ¿≈∆…»¿«¿»
CzÁÏ ‰ÏBÎiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»«¿…
ÏÏk CzÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÓbÙpL B‡ ˜Á„a¿…«∆ƒ¿¿»¬»ƒ≈»¿»«¿…¿»
‡B·È ‡nL ,ıÚ‰ ÏÚ elÙ‡ d˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ»¬ƒ«»≈∆»»

˙B‡¯‰Ï e¯Ò‡ ‰Ê ÈtÓe .˙ÊÁLÓa dÊÈÁL‰Ï53ÔÈkÒ ¿«¿ƒ»¿«¿∆∆ƒ¿≈∆»¿¿«¿«ƒ
ÌÎÁÏ54:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,‰Óe‚t ‰È‰z ‡nL ,·BË ÌBÈa ¿»»¿∆»ƒ¿∆¿»¿…«

‰p„cÁÈÂ CÏÈÂ ,d˙ÓÈ‚t ÌeMÓ da ËÁLÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…»ƒ¿ƒ»»¿≈≈ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÏ ÔÈkq‰ ‰‡¯L ÌÎÁÂ .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆¿»»∆»»««ƒ¿«¿¬≈∆

.ı¯‡‰ ÌÚÏ dÏÈ‡LÓ«¿ƒ»¿«»»∆

א'.50) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת אפילו 51)משנה
מאתמול. לעשות אפשר היה שלא טוב, ביום נתקלקלה
ביום  אסורים נפש אוכל שמכשירי שאמרו יהודה דר' וכרבנן
טוב. יום בערב לעשותם אפשר היה לא אם אפילו טוב

ב'.52) עמוד כ"ח דף ביצה שהשוחט,53)מסכת הכוונה
לעם  סכין "לראות הגירסא ובכ"י לחכם. סכינו יראה
סכין. הרואה בחכם הוא המדובר זה ולפי הארץ",

לפני 54) לחכם סכינו להראות השוחט צריך הדין לפי
(יורה  השחיטה הפוסלת פגימה בו אין אם שיבדקנו שחיטה

י"ח). סימן דעה

.ÈÔÈ‡55‡ÏÂ Ìc¯˜a ‡Ï ,·BË ÌBÈa ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó ≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…¿À¿…¿…
ıÈÙB˜a ‡l‡ ,‰¯‚Óa ‡ÏÂ ÏbÓa56;BlL „Á‰ „v·e ¿«»¿…ƒ¿≈»∆»¿ƒ««««∆

‰ÓÏÂ .Ìc¯˜k ‡e‰L ÈtÓ ,·Á¯‰ „va ‡Ï Ï·‡¬»…««»»»ƒ¿≈∆¿À¿…¿»»
‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ?Ba ‡ˆBiÎÂ Ìc¯˜a e¯Ò‡»¿¿À¿…¿«≈∆…«¬∆¿∆∆∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ Úw·Ï BÏ ‰È‰ ¯LÙ‡ È¯‰L ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆¬≈∆¿»»»¿«≈«≈∆∆

·BË57Úewa‰ ¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ .58¯LÙ‡L ÈtÓ ?ÏÏk ¿»»…∆¡««ƒ«¿»ƒ¿≈∆∆¿»
ÚnÈÂ ,B¯ÈÚ·‰Ï ÏÎeÈ ‡ÏÂ ,‰·Ú ıÚa ÚbÙiL∆ƒ¿«¿≈»∆¿…«¿«¿ƒ¿ƒ»«
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .ÈepLa Úw·Ï e¯Èz‰ CÎÈÙÏ ,ÏM·lÓƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿«≈«¿ƒ¿»«¿»ƒ
,e¯Èz‰M ‰Ó Ô‰a e¯Èz‰ ÌÚh‰ ‰fÓ - ‰ÊÏ ÔÈÓBc‰«ƒ»∆ƒ∆«««ƒƒ»∆«∆ƒƒ

.e¯Ò‡M ‰Ó e¯Ò‡Â¿»¿«∆»¿

ב'.55) עמוד ל"א דף ביצה במסכת של 56)משנה סכין
מערב 57)קצבים. לעשות שאפשר נפש אוכל ומכשירי

טוב. יום דוחים אינם טוב, שאפשר 58)יום מאחר
טוב. יום מערב לעשותו

.‡È‡Ï59„e‡ Ô‰Ó ÏhÏ ÌÈˆÚ‰ ÔÈa ‰M‡ Òkz60 …ƒ»≈ƒ»≈»≈ƒƒ…≈∆
Ba ˙BÏˆÏ61ÔÈ‡Â ,62˙‡ ‡ÏÂ ‰¯„w‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ƒ¿¿≈¿ƒ∆«¿≈»¿…∆

ÌÈˆÚ ÏËÏËÏ e¯Èz‰ ‡lL ;‰¯B˜ ÏL ˙Ú˜·a ˙Ïc‰«∆∆ƒ¿««∆»∆…ƒƒ¿«¿≈≈ƒ
„·Ïa ‰˜q‰Ï ‡l‡ ·BË ÌBÈa63. ¿∆»¿«»»ƒ¿«

א'.59) עמוד ל"ג דף ביצה עץ 60)מסכת חתיכץ
והגחלים. העצים בו ומהפכים התנור בו שגורפים

מאתמול.61) לכך הוכן שלא במסכת 62)מאחר משנה
ב'. עמוד ל"ב דף להסקה"63)ביצה אלא עצים נתנו "לא

א'). עמוד ל"ג דף ביצה (מסכת

.·ÈÔÈ˜lÒÓ64ÈÒÈ¯z65˙BiÁ66ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ¿«¿ƒ¿ƒ≈¬À«¬ƒƒ»¿
ÔÓ Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÈÏ·z ‡ÈˆBiL È„k ,·BË¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ

·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈ ‡ÏÂ ,˙eÁ‰67ÌÈ¯·c ‰na . «¬¿…ƒ»«ƒƒ¿««∆¿»ƒ
¯Èˆ Ô‰Ï LiLa ?ÌÈ¯eÓ‡68Ô‰Ï LÈ Ï·‡ ;ÚˆÓ‡a ¬ƒ¿∆≈»∆ƒ»∆¿«¬»≈»∆

Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb ,¯eÒ‡ - „v‰ ÔÓ ¯Èˆ69Ô‰Ï ÔÈ‡LÂ . ƒƒ««»¿≈»∆»ƒ¿«¿∆≈»∆
˙Èaa elÙ‡ - ¯wÚ Ïk ¯Èˆ70.¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓ ƒ»ƒ»¬ƒ««ƒÀ»¿«¬ƒ

ב'.64) עמוד י"א דף ביצה במסכת דפים 65)משנה
הארגזים. את בהם מחוברים 66)שסוגרים שאינם ארגזים

תבלין. מיני בתוכם ומונחים פי 67)לאדמה, על ואף
שאם  חכמים התירוה טוב יום שמחת לצורך אינה שהחזרה
משום  סופן "התירו – לפתוח. ירצה לא להחזיר יוכל לא

ב'). עמוד י"א דף ביצה (מסכת ברזל 68)תחילתן" יתד
הדלת. סובבת ויתחייב 69)שעליו בחוזק אותו יתחוב

י"ג). הלכה שבת מהלכות י' (פרק בונה תריסי 70)משום
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כ"ז  דף ביצה מסכת רש"י (ראה השבת" יום את ומחללים
שמא  היא חכמים וגזירת טוב. ליום הדין והוא ב') עמוד
י"ב). הלכה שבת מהלכות כ"ג (פרק לכתוב יבוא

ב'.107) עמוד כ"ז דף ביצה במסכת מחיר.108)משנה
בהקפה. לוקח אלא משלם לא אם הדין 109)ואפילו והוא

צריך  אין לו, ומאמינים מקח בדמי הקצב על סומכין שאם
בלא  חצי, או רגל ממנו לוקח אלא אחרת, בהמה להביא
לו  משלם הוא ולמחר דמים, פיסוק או וממכר מקח זכירת

(תניא).

.ÎÔ‰Lk110ÔÈ‡L ;ÌÈÊ‡Óa eÏ˜LÈ ‡Ï - ÔÈ˜lÁÓ ¿∆≈¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿…¿«ƒ∆≈
ÔÈÁÈbLÓ111Ba ÔzÏ elÙ‡ .¯wÚ Ïk ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «¿ƒƒ¿«…¿«ƒ»ƒ»¬ƒƒ≈

ÌÈÊ‡n‰ eÈ‰ Ì‡ ,¯eÒ‡ - ÌÈ¯aÎÚ‰ ÔÓ B¯ÓLÏ ¯Na»»¿»¿ƒ»«¿»ƒ»ƒ»«…¿«ƒ
ÔÈÈeÏz112ÁaË .ÌÈÊ‡Ó ÛÎa Ï˜BLk ‰‡¯pL ÈtÓ , ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿«…¿«ƒ«»
Ôn‡113¯eÒ‡Â .B„Èa Ï˜LÏ ¯eÒ‡114ÈÏÎa Ï˜LÏ À»»ƒ¿…¿»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ

ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ‡ÏÓ115ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ116,˙Bn‰ ÏÚ »≈»ƒ¿≈«ƒƒ¬»ƒ««»
Ï·‡117,·BË ÌBÈa ÌÈL„w‰ ¯Na ÏÚ ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ ¬»«ƒƒ¬»ƒ«¿««√»ƒ¿

.‰Âˆn‰ ˙‡ ·aÁÏ È„k¿≈¿«≈∆«ƒ¿»

א'.110) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת מעיינים 111)משנה
במקום 112)ומשתמשים. דוקא ולאו שהוא מקום בכל

ב'). סעיף ת"ק סימן הלכה (ביאור בו לשקול שרגילים
בידו.113) המשקל לכוון שאינו 114)שיודע מי אפילו

והרי"ף). הר"ח לפי הוא (כן במסכת 115)אומן משנה
ב'. עמוד קמ"ח דף בגמרא 117)גורלות.116)שבת

המנ  על לא "אבל אמרו: ב') עמוד קמ"ט דף שבת ות (מסכת
יום  של היינו חול" "של והראב"ד רש"י ולפי חול", של
אבל  אמורים. הדברים ובקדשים טוב, יום מערב כלומר חול,
של  מנות על ואילו חולין. של – חול" "של מפרש הרמב"ם

המצוה. את לחבב כדי מותר קדשים

.‡Î‡Ï118¯È„a ÈÏ Ôz' ÁaËÏ Ì„‡ ¯Ó‡È119,'¯Na ……«»»¿«»≈ƒ¿ƒ»»»
ÔÈNBÚ ¯ÁÓÏe ,'˜ÏÁ ÈˆÁ' B‡ '˜ÏÁ ÈÏ Ôz' ‡l‡∆»≈ƒ≈∆¬ƒ≈∆¿»»ƒ

ÔÎÂ .BÈÂL ÏÚ ÔBaLÁ120‰cÓa ˙eÁ‰ ÏÚaÓ ÁwÈ ‡Ï ∆¿«»¿¿≈…ƒ«ƒ«««¬¿ƒ»
ÈÂÁÏ ¯ÓB‡ ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk ‡l‡ .Ï˜LÓa B‡¿ƒ¿»∆»≈«∆≈«∆¿»ƒ

elÙ‡Â .BÈÂL BÏ Ô˙B ¯ÁÓÏe ,'‰Ê ÈÏk ÈÏ ‡lÓ'121 «≈ƒ¿ƒ∆¿»»≈»¿«¬ƒ
¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;ep‡ÏÓÈ - ‰cÓÏ „ÁÈÓ‰ ÈÏk ‰È‰»»¿ƒ«¿À»¿ƒ»¿«¿∆¿∆…«¿ƒ

.‰cÓ ÌL BÏ≈ƒ»

ב'.118) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת שאסור 119)משנה
(רש"י). דמים שם דף 120)להזכיר ביצה במסכת משנה

א'. עמוד א'.121)כ"ט עמוד כ"ט דף שם כרבא

.·ÎÌBzÁp‰122ÏÈ·La ,‰¯„˜Ï Ô˙BÂ ÔÈÏ·z „„BÓ ««¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
ÁÓ˜ „Óz ‡Ï ‰M‡‰ Ï·‡ .BÏÈL·z „ÈÒÙÈ ‡lL∆…«¿ƒ«¿ƒ¬»»ƒ»…»…∆«

‰qÚÏ123ÈÙÏ ÔzÏ ÌÈ¯BÚN Ì„‡ „ÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…»…»»¿ƒƒ≈ƒ¿≈
dÏ Ô˙BÂ ¯ÚLÓ ‡l‡ ,BzÓ‰a124. ¿∆¿∆»¿«≈¿≈»

נחתום 122) כי אומרים ויש א'. עמוד כ"ט דף ביצה מסכת
בהווה  חכמים שדברו אלא אדם, לכל הדין והוא דוקא, לאו

משנה). (מגיד חשש 123)(=ברגיל) אין שכאן מכיון
שלא  אלא לאכילה, ראויה תהיה ולא העיסה שתתקלקל

למדוד. אסור ולכן הצריך, מן יותר שאין 124)יהיה מכיון
המדידה. בלי וקלקול הפסד

.‚Î¯zÓe125ÈÂÁ‰ ÔÓ ÁwÏ126ÌÈÊB‚‡Â ÌÈˆÈa À»ƒ«ƒ«∆¿»ƒ≈ƒ∆¡ƒ
BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈÓa¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿«∆…«¿ƒ
È¯‰ ?ÔÈn‰ ÌeÎÒ „ˆÈk .ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL»ƒ¿…¿ƒ¿»≈«¿«ƒ¿»¬≈
- ÌÈÊB‚‡ ‰¯NÚ B‡ ÌÈBn¯ ‰¯NÚ Ba ‰LB ‰È‰L∆»»∆¬»»ƒƒ¬»»¡ƒ
EÏ ‰È‰iL È„k ‰¯NÚ ÈÏ Ôz' ·BË ÌBÈa BÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿≈ƒ¬»»¿≈∆ƒ¿∆¿
‰NBÚ ¯ÁÓÏe Ì˙Ò Á˜BÏ ‡l‡ ,'ÈÏˆ‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«¿»¿»»∆

.ÔBaLÁ∆¿

ב'.125) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת הרגיל 126)משנה
וכל  (רש"י) המחיר על לדבר מבלי לו לתת  ומאמינו אצלו
שהחנוני  אף בזה, משמיענו חידוש אלא אחר, לאדם שכן
מזכיר  שאינו מכיון מותר זה כל עם וממכר, למקח מתכוון

שכ"ג). סימן ברורה (משנה מנין או משקל ולא דמים לא

.„ÎCÏB‰127ÈÂÁ Ïˆ‡ Ì„‡128ÏÈ‚¯‰ ‰ÚB¯ B‡129 ≈»»≈∆∆¿»ƒ∆»»ƒ
Ìht‰ Ïˆ‡ B‡ BÏˆ‡130epnÓ Á˜BÏÂ ,BÏˆ‡ ÏÈ‚¯‰ ∆¿≈∆««»»»ƒ∆¿¿≈«ƒ∆

¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎÂ ˙BÙBÚÂ ˙BÓ‰a¿≈¿¿»«∆ƒ¿∆»∆…«¿ƒ
ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL BÏ131. »ƒ¿…¿ƒ¿»

ב'.127) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת בכ"י 128)משנה
ו"חנוני" אצלו" הרגיל רועה אצל אדם "הולך הגירסא

בלי 129)ליתא. לו ונותנו מאמינו אצלו שרגיל מתוך
(רש"י). דמים בהמות.130)פיסוק בפיטום העוסק

מנין".131) שום "ולא בכ"י:

.‰Î˙‡ÂÏ‰132·BË ÌBÈ133ÔÈca d˙B‡ ÔÈÚ·Bz -134; «¿»«¿ƒ»«ƒ
,ÌeÏk BÏ Ô˙B BÈ‡ - Ú·z‰Ï ‰z ‡Ï ¯Ó‡z Ì‡L∆ƒ…«…ƒ¿»¿ƒ»≈«≈≈¿

.·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚÓ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«

עמו 132) קמ"ח דף שבת במסכת יוסף רב לגבי ב'.כרבא ד
טוב 133) יום לשמחת השייכים ומשתה מאכל מיני שהלווה

תקכ"ה). סימן או"ח אברהם מסרב 134)(מגן אם
לו. נזקקין דין בית טוב, יום אחרי להשלים

.ÂÎÈtŒÏÚŒÛ‡135ÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡L136˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z ««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿»««¿
Ì‡ ,·BË ÌBÈa137Ô‰Èa‚‰L ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z BÏ eÈ‰ ¿ƒ»¿««¿∆ƒ¿ƒ»

LÓ‡Ó138·BË ÌBÈa Ô‰kÏ ÔÎÈÏBÓ ‰Ê È¯‰ -139ÔÈ‡Â ; ≈∆∆¬≈∆ƒ»«…≈¿¿≈
‰·˜Â ÌÈÈÁÏe ÚB¯Êe ‰lÁ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ140ÔÎÈÏBnL , »ƒ««»¿«¿»«ƒ¿≈»∆ƒ»

È‡a‚Â .·BË ÌBÈa Ô‰kÏ141ÔÓ ÔÈ·Bb ‰˜„ˆ «…≈¿¿«»≈¿»»ƒƒ
˙B¯ˆÁ‰142C¯„k ÔÈÊÈ¯ÎÓ eÈ‰È ‡ÏÂ .·BË ÌBÈa «¬≈¿¿…ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆

CB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,‰Úˆa ÔÈ·B‚ ‡l‡ ,ÏÁa ÔÈÊÈ¯ÎnL∆«¿ƒƒ«…∆»ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿
.dÓˆÚ ÈÙa ‰eÎLe ‰eÎL ÏÎÏ ÔÈ˜lÁÓe .Ô˜ÈÁ≈»¿«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿»

ב'.135) עמוד ל"ו דף ביצה במסכת משנה
עמוד 137)מפרישין.136) י"ב דף ביצה במסכת משנה

טוב.138)ב'. יום טוב 139)מערב יום שמחת משום
הכהן. לפני 140)של גם שהרי כלום, מתקן אינו שבזה

לכתחילה  להפרישם ומותר הבשר. לאכול מותר הפרשתן
שם). ביצה (מסכת טוב ג'141)ביום פרק תוספתא

הלכה 142)דדמאי. עניים מתנות מהלכות ט' פרק ראה
וחצר". חצר מכל – "שלוקחין ב':
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חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כדי 1) חכמים, בה שאסרו ומה ההוצאה, עניני בו נתבארו

בו  נתבארו כן ואחרי בחול. עושה שהוא כדרך יעשה שלא
התחומין. עניני

.‡‰¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡2elÙ‡ ·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ««ƒ∆À¿»»»¿¬ƒ
C¯ˆÏ ‡lL3‡e‰L C¯„k ˙BÏB„b ˙B‡NÓ ‡NÈ ‡Ï , ∆…¿…∆…ƒ»«»¿¿∆∆∆

¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .˙BpLÏ CÈ¯ˆ ‡l‡ ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»
¯zÓ - ˙BpLÏ4‡È·n‰ ?„ˆÈk .5ÌB˜nÓ ÔÈÈ Èck ¿«À»≈««≈ƒ«≈«ƒƒ»

ÌB˜ÓÏ6‰t˜·e ÏÒa Ì‡È·È ‡Ï -7‡e‰ ‡È·Ó Ï·‡ , ¿»…¿ƒ≈¿«¿À»¬»≈ƒ
‡ CÈÏBn‰ .ÂÈÙÏ B‡ BÙ˙k ÏÚÔ·z‰ ˙8ÏÈLÙÈ ‡Ï -9 «¿≈¿»»«ƒ∆«∆∆…«¿ƒ

ÂÈ¯Á‡Ï ‰tw‰ ˙‡10B„Èa dÎÈÏBÓ Ï·‡ ,11. ∆«À»¿«¬»¬»ƒ»¿»

ה"ד.2) בפ"א לעיל א.4)אכילה.3)כמבואר ל, ביצה
ב.5) כט, ביצה עירובי 6)משנה, עלֿידי או התחום בתוך

(רש"י). היום 7)תחומין לסעודת צריך שהוא מה אפילו
('טור'). החג (רש"י).8)של לבהמתו להאכיל או להיסק

מלאכה 10)ישליך.9) לעשות מתכוון כאילו שנראה
(רש"י). ממקום 11)גדולה הדברים מוליך אם ודוקא

(=מעשי  דחול' כ'עובדין שנראה הרבים, רשות דרך למקום
טוב  יותר למקום, ממקום בחצר כשמוליכן אבל חול),
להרבות  ויצטרך מעט מעט משיוליך ביחד, הרבה להוליך
ברורה' 'משנה ('תוספות', יוםֿטוב משמחת ויתבטל בהילוך

תקי). סי'

.·ÔÎÂ12Ôk¯cL ˙B‡BNÓ13‡NÈ - ËBÓa Ô˙B‡ ‡NÏ ¿≈«∆«¿»ƒ»»¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ó Ô˙B‡ ‡NÏ Ôk¯cLÂ ;ÂÈ¯Á‡Ó Bab ÏÚ Ô˙B‡»««≈«¬»¿∆«¿»ƒ»»≈¬»
Û˙k‰ ÏÚ ‡Np‰Ï Ôk¯cLÂ ;BÙ˙k ÏÚ Ô˙B‡ ‡NÈ -ƒ»»«¿≈¿∆«¿»¿ƒ»≈««»≈

„‚a Ô‰ÈÏÚ N¯ÙÈ B‡ ;ÂÈÙÏ B„Èa Ô˙B‡ ‡NÈ -14, ƒ»»¿»¿»»ƒ¿…¬≈∆∆∆
¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .‡Nn‰ ÈepMÓ ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆ƒƒ««»¿ƒƒ∆¿»

˙BpLÏ15ÌÈ¯·c ‰na .Bk¯„k ‡È·Óe ‡NB - ¿«≈≈ƒ¿«¿«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡16- ‰Ó‰a Èab ÏÚ Ï·‡ ;Ì„‡‰ ÏÚ ‡NBa ¬ƒ¿≈«»»»¬»««≈¿≈»

‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,ÏÏk ‡È·È ‡Ï…»ƒ¿»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÏÁa17. ¿…

א.12) ל, רבא),13)ביצה של (עירו במחוזא רבא "אתקין
גבו  (על ברגלא לדרו (במוט) בדוחקא (שמוליכין) דדרו
הכתף)...". (על באגרא לדרו ברגלא דדרו מאחוריו),

"בגדו".14) הגירסא אורחים 15)בכת"י , שזימן כגון
(רש"י). לפניהם להביא למהר וצריך שמותר 16)הרבה,

ביוםֿטוב. משאות שאין 17)להביא מפני שכתב מי ויש
כמו  זמורה, יחתוך שמא ביוםֿטוב בבעליֿחיים משתמשין
(מגידֿ ה"ט שבת מהל' בפכ"א כמפורש בשבת כן שאסרו

משנה).

.‚ÔÈ‡18ÏwÓa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ‚È‰Ó19‡Óeq‰ ÔÈ‡Â , ≈«¿ƒƒ∆«¿≈»¿«≈¿≈«»
BÏ˜Óa ‡ˆBÈ20ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,BÏÈÓ¯˙a ‰ÚB¯‰ ‡ÏÂ ,21 ≈¿«¿¿…»∆¿«¿ƒ¿≈¿ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ ,‡qÎa22‰NÚÈ ‡lL ; ¿ƒ≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆…«¬∆
ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯ eÈ‰L LÈ‡Â .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k¿∆∆∆∆¿…¿ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ

BÏ23ÂÈ¯Á‡ ‡qÎa ÔÈ‡ˆBÈ -24ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿ƒ«ƒ≈«¬»ƒƒ«
ÔBÈ¯t‡a elÙ‡ ,Û˙k‰25. «»≈¬ƒ¿«ƒ¿

ב.18) לב, ביצה לחנגא"19)משנה, דאזיל כמאן "דמחזי

א. לג, ביצה - למכור) לשוק מוליכה כאילו (=שנראה
ואינו 20) מקל, בלא לילך לו שאפשר כיון ב. כה, ביצה

ללכת  יכול שלא מי אבל פסיעותיו, וליישר לתקן אלא נוטלו
תקכב). סי' (או"ח מותר - מקל שם.21)בלא ביצה,

להלן 22) וראה האשה", ואחר האיש "אחר הגירסא בכת"י,
דרשתו.23)בסמוך. לשמוע המדרש בדפוס 24)לבית

הכסא  לישא אסור ולפי"ז בכסא". "יוצא ש"י: וויניציאה
תקכב). סי' (ב"ח כאוהל,25)אחריו יריעות מכוסה כסא

שם. שבגמרא "אלונקי" והוא בחוץ. אדם בני בו לשאת

.„ÔÈ‡26C·BL ÏL Ìlq‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ27C·BMÓ ≈ƒƒ∆«À»∆»ƒ»
‡e‰ Bbb Ôw˙Ï e¯Ó‡È ‡nL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a C·BLÏ¿»ƒ¿»«ƒ∆»…¿¿«≈«

BÎÈÏBÓ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;BÎÈÏBÓ28ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¬»ƒ¿«»ƒƒ««ƒ
- ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L ÌB˜Ó ÏkL∆»»∆»¿¬»ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ
˙ÁÓN ÈtÓ e¯Èz‰ Ô‡k ,¯eÒ‡ ÌÈ¯„Á È¯„Áa elÙ‡¬ƒ¿«¿≈¬»ƒ»»ƒƒƒ¿≈ƒ¿«

.·BË ÌBÈ

א.26) ט, ביצה הלל,28)קןֿיונה.27)משנה, כבית
של  סולם ודוקא (שם). אמי בר חנן רב של שני וכלשון
עליו  שאין לטלטלו אסור - עליה של סולם אבל שובך,

ה"ז). שבת מהל' בפכ"ו (למעלה כלי תורת

.‰ÈÓ29Ì˙BpÙÏ CÈ¯ˆÂ ,Bbb ÏÚ ˙B¯t BÏ eÈ‰L ƒ∆»≈««¿»ƒ¿«»
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ30ÔÈbba elÙ‡Â ,‚‚Ï ‚bÓ ÌËÈLBÈ ‡Ï - ¿»«≈…ƒ≈ƒ«¿««¬ƒ««ƒ

,˙BBlÁ‰ ÔÓ Ï·Áa ÌÏLÏLÈ ‡ÏÂ ,ÔÈÂM‰‡ÏÂ «»ƒ¿…¿«¿¿≈¿∆∆ƒ««¿…
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;˙BÓlÒa Ì„È¯BÈƒ≈¿À»∆…«¬∆¿∆∆∆∆

ÔÏÈMÓ Ï·‡ .ÏÁa31‰a¯‡ C¯c elÙ‡ ,32ÌB˜nÓ , ¿…¬»«ƒ»¬ƒ∆∆¬À»ƒ»
ËÁL .‚b‰ B˙B‡a ÌB˜ÓÏ33‰„Na ‰Ó‰a34‡Ï - ¿»¿«»»«¿≈»«»∆…

ËBÓa ‰p‡È·È35‰ËBÓa B‡ ,¯ÈÚÏ36d‡È·Ó ‡l‡ , ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»∆»¿ƒ»
ÌÈ¯·‡ ÌÈ¯·‡37. ¬»ƒ¬»ƒ

ב.29) לה, ביצה ממשמשים 30)משנה, גשמים שרואה
צריך  והוא אורחים שקיבל או הפירות, את ויפסידו ובאים

ולהושיבם. האורחים לקבלת הפירות מפילן,31)למקום
זיתך". ישל "כי מ) כח, (דברים בגג 32)מלשון חור

א.33)הבית. כח, ביצה להוליכו 34)משנה, צריך והוא
ליוםֿטוב. לבשל יג,35)לבית (במדבר מלשון עץ, בד

בשנים". במוט "וישאוהו קטן.36)כג) ואם 37)מוט
איברים, איברים להביאו פנאי ואין לאורחים, לתת ממהר

תצח). סי' ברורה' ('משנה במוט להביאו מותר

.ÂÏk38ÔÈ˙B‡pL39ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÁa elÙ‡ Ba …∆¿ƒ¬ƒ¿…««ƒ∆≈
ÔÈlÙz ÔB‚k ,·BË ÌBÈa Ba ÔÈ˙B‡40ÔÁlLÏ ¯zÓ - ¿ƒ¿¿¿ƒƒÀ»¿«¿»

Ba ÔÈ˙B‡pL ¯·c ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;·BË ÌBÈa B¯·ÁÏ«¬≈¿¿≈»ƒ«»»∆¿ƒ
¯znL ,˙B˙ÏÒe ÌÈÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,·BË ÌBÈa¿¿≈¿»ƒ¿»∆À»
‰NÚiL „Ú ÏÁa Ba ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L ¯·c ÏÎÂ .ÔÁlLÏ¿«¿»¿»»»∆≈¿ƒ¿…«∆«¬∆
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ‰NÚÓ B·«¬∆∆»«¬¿≈¿«¿ƒ

.·BË ÌBÈa B˙B‡¿

ב.38) יד, ביצה אינו 40)נהנין.39)משנה, שיוםֿטוב
תפילין. זמן

.Ê?„ˆÈk41ÈÙÏ ,‰‡e·z ·BË ÌBÈa ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿ƒ¿¿»¿ƒ
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aeh mei zziay 'ld - mipnf xtq - lel` e"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כ"ז  דף ביצה מסכת רש"י (ראה השבת" יום את ומחללים
שמא  היא חכמים וגזירת טוב. ליום הדין והוא ב') עמוד
י"ב). הלכה שבת מהלכות כ"ג (פרק לכתוב יבוא

ב'.107) עמוד כ"ז דף ביצה במסכת מחיר.108)משנה
בהקפה. לוקח אלא משלם לא אם הדין 109)ואפילו והוא

צריך  אין לו, ומאמינים מקח בדמי הקצב על סומכין שאם
בלא  חצי, או רגל ממנו לוקח אלא אחרת, בהמה להביא
לו  משלם הוא ולמחר דמים, פיסוק או וממכר מקח זכירת

(תניא).

.ÎÔ‰Lk110ÔÈ‡L ;ÌÈÊ‡Óa eÏ˜LÈ ‡Ï - ÔÈ˜lÁÓ ¿∆≈¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿…¿«ƒ∆≈
ÔÈÁÈbLÓ111Ba ÔzÏ elÙ‡ .¯wÚ Ïk ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «¿ƒƒ¿«…¿«ƒ»ƒ»¬ƒƒ≈

ÌÈÊ‡n‰ eÈ‰ Ì‡ ,¯eÒ‡ - ÌÈ¯aÎÚ‰ ÔÓ B¯ÓLÏ ¯Na»»¿»¿ƒ»«¿»ƒ»ƒ»«…¿«ƒ
ÔÈÈeÏz112ÁaË .ÌÈÊ‡Ó ÛÎa Ï˜BLk ‰‡¯pL ÈtÓ , ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿«…¿«ƒ«»
Ôn‡113¯eÒ‡Â .B„Èa Ï˜LÏ ¯eÒ‡114ÈÏÎa Ï˜LÏ À»»ƒ¿…¿»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ

ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ‡ÏÓ115ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ116,˙Bn‰ ÏÚ »≈»ƒ¿≈«ƒƒ¬»ƒ««»
Ï·‡117,·BË ÌBÈa ÌÈL„w‰ ¯Na ÏÚ ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ ¬»«ƒƒ¬»ƒ«¿««√»ƒ¿

.‰Âˆn‰ ˙‡ ·aÁÏ È„k¿≈¿«≈∆«ƒ¿»

א'.110) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת מעיינים 111)משנה
במקום 112)ומשתמשים. דוקא ולאו שהוא מקום בכל

ב'). סעיף ת"ק סימן הלכה (ביאור בו לשקול שרגילים
בידו.113) המשקל לכוון שאינו 114)שיודע מי אפילו

והרי"ף). הר"ח לפי הוא (כן במסכת 115)אומן משנה
ב'. עמוד קמ"ח דף בגמרא 117)גורלות.116)שבת

המנ  על לא "אבל אמרו: ב') עמוד קמ"ט דף שבת ות (מסכת
יום  של היינו חול" "של והראב"ד רש"י ולפי חול", של
אבל  אמורים. הדברים ובקדשים טוב, יום מערב כלומר חול,
של  מנות על ואילו חולין. של – חול" "של מפרש הרמב"ם

המצוה. את לחבב כדי מותר קדשים

.‡Î‡Ï118¯È„a ÈÏ Ôz' ÁaËÏ Ì„‡ ¯Ó‡È119,'¯Na ……«»»¿«»≈ƒ¿ƒ»»»
ÔÈNBÚ ¯ÁÓÏe ,'˜ÏÁ ÈˆÁ' B‡ '˜ÏÁ ÈÏ Ôz' ‡l‡∆»≈ƒ≈∆¬ƒ≈∆¿»»ƒ

ÔÎÂ .BÈÂL ÏÚ ÔBaLÁ120‰cÓa ˙eÁ‰ ÏÚaÓ ÁwÈ ‡Ï ∆¿«»¿¿≈…ƒ«ƒ«««¬¿ƒ»
ÈÂÁÏ ¯ÓB‡ ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk ‡l‡ .Ï˜LÓa B‡¿ƒ¿»∆»≈«∆≈«∆¿»ƒ

elÙ‡Â .BÈÂL BÏ Ô˙B ¯ÁÓÏe ,'‰Ê ÈÏk ÈÏ ‡lÓ'121 «≈ƒ¿ƒ∆¿»»≈»¿«¬ƒ
¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;ep‡ÏÓÈ - ‰cÓÏ „ÁÈÓ‰ ÈÏk ‰È‰»»¿ƒ«¿À»¿ƒ»¿«¿∆¿∆…«¿ƒ

.‰cÓ ÌL BÏ≈ƒ»

ב'.118) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת שאסור 119)משנה
(רש"י). דמים שם דף 120)להזכיר ביצה במסכת משנה

א'. עמוד א'.121)כ"ט עמוד כ"ט דף שם כרבא

.·ÎÌBzÁp‰122ÏÈ·La ,‰¯„˜Ï Ô˙BÂ ÔÈÏ·z „„BÓ ««¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
ÁÓ˜ „Óz ‡Ï ‰M‡‰ Ï·‡ .BÏÈL·z „ÈÒÙÈ ‡lL∆…«¿ƒ«¿ƒ¬»»ƒ»…»…∆«

‰qÚÏ123ÈÙÏ ÔzÏ ÌÈ¯BÚN Ì„‡ „ÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…»…»»¿ƒƒ≈ƒ¿≈
dÏ Ô˙BÂ ¯ÚLÓ ‡l‡ ,BzÓ‰a124. ¿∆¿∆»¿«≈¿≈»

נחתום 122) כי אומרים ויש א'. עמוד כ"ט דף ביצה מסכת
בהווה  חכמים שדברו אלא אדם, לכל הדין והוא דוקא, לאו

משנה). (מגיד חשש 123)(=ברגיל) אין שכאן מכיון
שלא  אלא לאכילה, ראויה תהיה ולא העיסה שתתקלקל

למדוד. אסור ולכן הצריך, מן יותר שאין 124)יהיה מכיון
המדידה. בלי וקלקול הפסד

.‚Î¯zÓe125ÈÂÁ‰ ÔÓ ÁwÏ126ÌÈÊB‚‡Â ÌÈˆÈa À»ƒ«ƒ«∆¿»ƒ≈ƒ∆¡ƒ
BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈÓa¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿«∆…«¿ƒ
È¯‰ ?ÔÈn‰ ÌeÎÒ „ˆÈk .ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL»ƒ¿…¿ƒ¿»≈«¿«ƒ¿»¬≈
- ÌÈÊB‚‡ ‰¯NÚ B‡ ÌÈBn¯ ‰¯NÚ Ba ‰LB ‰È‰L∆»»∆¬»»ƒƒ¬»»¡ƒ
EÏ ‰È‰iL È„k ‰¯NÚ ÈÏ Ôz' ·BË ÌBÈa BÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿≈ƒ¬»»¿≈∆ƒ¿∆¿
‰NBÚ ¯ÁÓÏe Ì˙Ò Á˜BÏ ‡l‡ ,'ÈÏˆ‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«¿»¿»»∆

.ÔBaLÁ∆¿

ב'.125) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת הרגיל 126)משנה
וכל  (רש"י) המחיר על לדבר מבלי לו לתת  ומאמינו אצלו
שהחנוני  אף בזה, משמיענו חידוש אלא אחר, לאדם שכן
מזכיר  שאינו מכיון מותר זה כל עם וממכר, למקח מתכוון

שכ"ג). סימן ברורה (משנה מנין או משקל ולא דמים לא

.„ÎCÏB‰127ÈÂÁ Ïˆ‡ Ì„‡128ÏÈ‚¯‰ ‰ÚB¯ B‡129 ≈»»≈∆∆¿»ƒ∆»»ƒ
Ìht‰ Ïˆ‡ B‡ BÏˆ‡130epnÓ Á˜BÏÂ ,BÏˆ‡ ÏÈ‚¯‰ ∆¿≈∆««»»»ƒ∆¿¿≈«ƒ∆

¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎÂ ˙BÙBÚÂ ˙BÓ‰a¿≈¿¿»«∆ƒ¿∆»∆…«¿ƒ
ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL BÏ131. »ƒ¿…¿ƒ¿»

ב'.127) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת בכ"י 128)משנה
ו"חנוני" אצלו" הרגיל רועה אצל אדם "הולך הגירסא

בלי 129)ליתא. לו ונותנו מאמינו אצלו שרגיל מתוך
(רש"י). דמים בהמות.130)פיסוק בפיטום העוסק

מנין".131) שום "ולא בכ"י:

.‰Î˙‡ÂÏ‰132·BË ÌBÈ133ÔÈca d˙B‡ ÔÈÚ·Bz -134; «¿»«¿ƒ»«ƒ
,ÌeÏk BÏ Ô˙B BÈ‡ - Ú·z‰Ï ‰z ‡Ï ¯Ó‡z Ì‡L∆ƒ…«…ƒ¿»¿ƒ»≈«≈≈¿

.·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚÓ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«

עמו 132) קמ"ח דף שבת במסכת יוסף רב לגבי ב'.כרבא ד
טוב 133) יום לשמחת השייכים ומשתה מאכל מיני שהלווה

תקכ"ה). סימן או"ח אברהם מסרב 134)(מגן אם
לו. נזקקין דין בית טוב, יום אחרי להשלים

.ÂÎÈtŒÏÚŒÛ‡135ÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡L136˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z ««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿»««¿
Ì‡ ,·BË ÌBÈa137Ô‰Èa‚‰L ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z BÏ eÈ‰ ¿ƒ»¿««¿∆ƒ¿ƒ»

LÓ‡Ó138·BË ÌBÈa Ô‰kÏ ÔÎÈÏBÓ ‰Ê È¯‰ -139ÔÈ‡Â ; ≈∆∆¬≈∆ƒ»«…≈¿¿≈
‰·˜Â ÌÈÈÁÏe ÚB¯Êe ‰lÁ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ140ÔÎÈÏBnL , »ƒ««»¿«¿»«ƒ¿≈»∆ƒ»

È‡a‚Â .·BË ÌBÈa Ô‰kÏ141ÔÓ ÔÈ·Bb ‰˜„ˆ «…≈¿¿«»≈¿»»ƒƒ
˙B¯ˆÁ‰142C¯„k ÔÈÊÈ¯ÎÓ eÈ‰È ‡ÏÂ .·BË ÌBÈa «¬≈¿¿…ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆

CB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,‰Úˆa ÔÈ·B‚ ‡l‡ ,ÏÁa ÔÈÊÈ¯ÎnL∆«¿ƒƒ«…∆»ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿
.dÓˆÚ ÈÙa ‰eÎLe ‰eÎL ÏÎÏ ÔÈ˜lÁÓe .Ô˜ÈÁ≈»¿«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿»

ב'.135) עמוד ל"ו דף ביצה במסכת משנה
עמוד 137)מפרישין.136) י"ב דף ביצה במסכת משנה

טוב.138)ב'. יום טוב 139)מערב יום שמחת משום
הכהן. לפני 140)של גם שהרי כלום, מתקן אינו שבזה

לכתחילה  להפרישם ומותר הבשר. לאכול מותר הפרשתן
שם). ביצה (מסכת טוב ג'141)ביום פרק תוספתא

הלכה 142)דדמאי. עניים מתנות מהלכות ט' פרק ראה
וחצר". חצר מכל – "שלוקחין ב':
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ÔÁË Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÁa da ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L42¯eÒ‡Â , ∆≈¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«¿»
ÔÁËÏ43ÈtÓ ,˙BiË˜ ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ;·BË ÌBÈa ƒ¿…¿¬»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈

‰ÏB˜ B‡ ·BË ÌBÈa ÔÏM·nL44.ÔÏÎB‡Â Ô˙B‡ ∆¿«¿»¿∆»¿¿»
ÌÈiÁ elÙ‡ ,˙BÙBÚÂ ‰Ó‰a ‰iÁ ÔÈÁlLÓe45ÈtÓ , ¿«¿ƒ«»¿≈»¿¬ƒ«ƒƒ¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·BË ÌBÈa ËÁLÏ ¯znL∆À»ƒ¿…¿¿≈…«≈»∆

ב.41) יד, ביצה מהם 42)משנה, לאכול שאפשר ואף
לטחינה. התבואות עומדות כלל בדרך מכלֿמקום קליות,

לו 43) לשלוח מותר לבהמתו, תבואה לתת צריך חבירו ואם
('משנה  טחינה בלא ממנה ליהנות שאפשר כיון ביוםֿטוב,

תקטז). סי' "קולף".44)ברורה' הגירסא בכת"י,
וולדות 45) לגדל או להליכה ולא לשחיטה, עומדים אם

ברורה'). ('משנה

.Á¯·c Ïk46epÁÏLiLk ,·BË ÌBÈa BÁlLÏ ¯znL »»»∆À»¿«¿¿¿∆ƒ¿»∆
‰¯eLz B¯·ÁÏ47‰¯eLa epÁÏLÈ ‡Ï -48‰¯eL ÔÈ‡Â . «¬≈¿»…ƒ¿»∆¿»¿≈»

ÁlML È¯‰ ?„ˆÈk .Ì„‡ Èa ‰LÏMÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿»¿≈»»≈«¬≈∆»«
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ˙BÈÈ B‡ ˙BÓ‰a B¯·ÁÏ«¬≈¿≈≈¿«¿»¿≈»»¿∆»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰Úa¯‡ B‡49˙Á‡ ‰¯eLa ÔÈÎÏB‰ ÔlÎÂ , «¿»»∆««∆¿À»¿ƒ¿»««
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÁlL .ÏÁa¿…»«¿»ƒƒ¿«¿»¿≈»»¿∆»

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»

ב.46) יד, שולחם 48)מתנה.47)ביצה כאילו שנראה
משום  שאסור מפרש אפרים ורבינו (רש"י). בשוק למכור
סרסור  והשלישי לוקח, השני מוכר, האחד כאילו שנראה

אדם 49)(מתווך). בני ארבעה או "שלשה הגירסא בכת"י,
זה". אחר זה כאחד,

.Ë·¯ÚÓ‰50BzÓ‰a È¯‰ - ·BË ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú «¿»≈≈≈¿ƒ¿¬≈¿∆¿
e‰BÓk ÂÈ˙B¯Ùe ÂÈÏÎÂ51‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»≈»»¿≈ƒƒ»∆»

.B·e¯Ú ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a¿«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿≈

הבעלים".50) כרגלי והכלים "הבהמה א: לז, ביצה משנה,
נגררים 51) ובהמותיו כליו גם שביתתו, קונה שאדם במקום

אחריו.

.ÈÈˆÙÁ52Ô‰a ‰ÎfL ÈÓ ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - ¯˜Ù‰53. ∆¿≈∆¿≈¬≈≈¿«¿≈ƒ∆»»»∆
ÈˆÙÁÂ54ÌÈ˙ek‰55Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÓB˜Óa ‰˙È·L ÔÈB˜ ¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»∆

ÌÈ˙ek ÌÈÏÚa ‰¯Êb ;ÔÓB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿»¿≈»¿»ƒƒ
˙B¯t .Ï‡¯NÈ ÌÈÏÚa ÌeMÓ56ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ e‡ˆiL57 ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈∆»¿ƒ¿»

ÈtÓ ,ÔÓB˜Ó ˙‡ e„ÈÒÙ‰ ‡Ï - „ÈÊÓa elÙ‡ ,e¯ÊÁÂ¿»¿¬ƒ¿≈ƒ…ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡k Ô‰L58.Ò‡a ¯ÊÁÂ Ò‡a ‡ˆiL ∆≈¿»»∆»»¿…∆¿»«¿…∆

שביתה 52) החפצים קנו שלא א) לט, (ביצה משנה
שבת  מס' לתלמוד רבינו של בפירושו נראה [וכן במקומם.

שב]. עמ' יח כרך "סיני" ב. במס'53)יח, שפסקו ומה
קונין  הפקר ש"חפצי נורי בן יוחנן כרבי הלכה (מו.) עירובין
כי  לחומרא, ולא לקולא אלא זה אין - במקומן" שביתה
ומגידֿמשנה. ראב"ד ועיין בעירובין, המיקל כדברי הלכה

ב.54) מז, קונים 55)עירובין אינם הדין שלפי אףֿעלֿפי
שביתה  לדין שייכות להם אין שלהם הבעלים שהרי שביתה,

שם). (רש"י ב.56)כלל מא, בכת"י,57)עירובין

לתחומן". "חוץ כז 58)הגירסא (פרק שבת בהלכות לעיל
לא  אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא "מי הי"אֿהי"ב):
(באונס)... לדעתו שלא לתחום חוץ שיצא מי יכנס...

יצא". לא כאילו (באונס) החזירוהו

.‡È¯ÒBn‰59B·Ï BzÓ‰a60ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰ - «≈¿∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿«¿≈
·‡‰61d¯ÒÓ .62- ·BË ÌBÈa BÏ d˙ elÙ‡Â ,‰ÚB¯Ï »»¿»»¿∆«¬ƒ¿»»¿

‰ÚB¯‰ ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰63ÌÈÚB¯ ÈLÏ d¯ÒÓ .64È¯‰ - ¬≈ƒ¿«¿≈»∆¿»»ƒ¿≈ƒ¬≈
Ô‰Ó „Á‡ ‰˜ ‡lL ÈtÓ ,‰ÈÏÚa ÈÏ‚¯k ‡È‰65. ƒ¿«¿≈¿»∆»ƒ¿≈∆…»»∆»≈∆

א.59) לז, ביצה יום60ֿ)משנה, בערב לו מסר אפילו
ואין 61)טוב. בניהם, ביד כליהם להפקיד אדם בני שדרך

מגןֿאברהם). (מגידֿמשנה. ברשותם למסור כוונתם
ב.62) לז, יוםֿטוב 63)ביצה מערב כי ברשותו, שמסרה

הרועה. אצל אלא אצלו שביתה לקנות שלא בדעתו היה
יוםֿטוב.64) מערב כל 65)אפילו נותן פעמים שכמה

שלא  התחום יתמעט כזה ובאופן אחר, למקום עירובו אחד
דעתו  אין ולכן האמצעיים, אמה אלפים כיֿאם לה יהיה

שצז). סי' הציון' ('שער הרועים אחרי נמשכין שיהיו

.·ÈÈÓ66·BË ÌBÈa ÌÈÁ¯B‡ BÏˆ‡ ÔnfL67‡Ï - ƒ∆ƒ≈∆¿¿ƒ¿…
ÏBÎÈ ‰cÚq‰ ÏÚa ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ˙BÓ Ì„Èa eÎÈÏBÈƒ¿»»»¿»∆≈«««¿À»»
‡Ï ,‰cÚq‰ ÏÚa ÈÏ‚¯k ‰cÚq‰ ÏkL ;Ba CÏÈÏ≈≈∆»«¿À»¿«¿≈«««¿À»…

¯Á‡ Ô‰Ï ‰ÎÊ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÏ‚¯k68˙BÓa ¿«¿≈»¿ƒ∆»ƒ≈»»»∆«≈¿»
.·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ el‡≈≈∆∆

א.66) מ, ביצה מערב 67)משנה, זימנם אם והואֿהדין
('משנה  יוםֿטוב מערב מנותיהם להם זיכה ולא יוםֿטוב

זה 68)ברורה'). הבית בעל "שמסרם שם: רש"י פירש כן
לפלוני ‡Á¯לאדם הללו במנות זכה לו, ואמר במשיכה,

יום  מבעוד שלהם והיו בפניו, שלא לאדם לו שזכין ופלוני,
שצריך  דביצה פ"ד בתוספתא מפורש וכן כרגליהם". לילך
ואין  ביצה). מסכת סוף בר"ח (הובאה אחר עלֿידי לזכות
שואל  בדין י"ז בהלכה להלן שכתב למה דומה זה
הרי  ביוםֿטוב, אלא המשאיל לו נתנו שלא (שאףֿעלֿפי
מערב  ברשותו העמידו שהמשאיל השואל כרגלי הוא
שהאורחים  לפי - אחר) ידי על זיכהו שלא אע"פ יוםֿטוב,
הבית, בעל שולחן על סמוכים להיות אלא דעתם אין
מהֿשאיןֿכן  במנות, לזכות דעתם ואין משלו ואוכלים
המילה  חסרה ובכת"י אלא). ד"ה שם ('תוספות' שואל

רוקח'). ('מעשה רבינו בדברי "אחר"

.‚ÈÔÎÂ69˙¯Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ„˜ÙÓ ÂÈ˙B¯t eÈ‰L ÈÓ70, ¿≈ƒ∆»≈»À¿»ƒ¿ƒ«∆∆
BÏ e‡È·È ‡Ï - BÏˆ‡ ‡B·Ï ¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa e·¯ÚÂ¿≈¿¿≈»»ƒ»∆¿…»ƒ

e‰BÓk ÂÈ˙B¯tL ;ÂÈ˙B¯tÓ71„Èa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»∆≈»»««ƒ∆≈¿«
Ô¯˜ Ô‰Ï „ÁiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e·¯ÚL el‡≈∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ≈»∆∆∆

˙ÈÂÊ72‰Ê ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï „ÁÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; »ƒ¬»ƒ…ƒ≈»∆¬≈≈¿«¿≈∆
BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ Ô‰L73. ∆≈À¿»ƒ∆¿

ב.69) לט, ביצה לתחום.70)משנה, והרי 71)מחוץ
עירוב. הניח לא ואמר 72)הוא בביתו, מקום לו שהשאיל

חו"מ  (שו"ע שמירה קבלת כאן שאין לפניך, הבית הרי לו
ב'מאירי'). וראה רצא, לשמור,73)סי' קיבלם שהרי
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.„È¯Ba74ÂÈÏÚa ÈÏ‚¯k - „ÈÁÈ ÏL75d˙B‡ ÏLÂ ; ∆»ƒ¿«¿≈¿»»¿∆»
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚¯k - ¯ÈÚ‰76Ï·a ÈÏBÚ ÏLÂ ;77, »ƒ¿«¿≈«¿≈»»ƒ¿∆≈»∆

- ÏkÏ ÔÈ¯eÒÓ Ô‰LÈÓ ÏkL ;Ô‰Ó ‡lÓÓ‰ ÈÏ‚¯k ∆≈¿ƒ«…¿«¿≈«¿«≈≈∆∆»ƒ
˙B¯‰ .Cl‰Ó ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏBÓ - Ô‰Ó ‡lnL∆ƒ≈≈∆ƒ»¿»∆¿«≈¿»

ÔÈÎLBn‰78ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚÓe79Ì„‡ Ïk ÈÏ‚¯k -80. «¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«¿≈»»»
ÔÈ‡ÏÓÓ - ÌeÁz‰ CB˙Ï ÌeÁzÏ ıeÁÓ ÔÈ‡a eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒƒ«¿¿«¿¿«¿ƒ

˙aLa Ô‰Ó81·BË ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,82. ≈∆¿«»¿≈»ƒ«¿

מכונסים.74) מים בו ויש א. לט, ביצה ומי 75)משנה,
יכול  הבור שבעל למקום רק להוליכן יכול לא מים, שמילא

לשם. להוליך 76)ללכת יכולים העיר מאנשי אחד וכל
- העיר מאותה שאינו זר אדם אבל שעירבו. למקום המים

ממימיו,77)לא. לשתות דרכים עוברי בשביל שעשאוהו
הפקר. נובעין.78)והוא שאינן אףֿעל79ֿ)אףֿעלֿפי

נביעתם. ממקום לימשך יוצאים שאינם שלא 80)פי לפי
(רש"י). במקומם קבועים שאינם משום שביתה קנו

כנ"ל.81) שביתה דין בהם שאין שיסוד 82)לפי לפי
מיל) עשר בשנים (כמו התורה מן הוא בשבת תחומין איסור
(פכ"ז  השביעי" ביום ממקומו איש יצא "אל שנאמר לפי
תחומין  איסור כל אין ביוםֿטוב ואילו ה"א), שבת מהל'
של  בנו אברהם רבינו כתב [וכן בנימין') ('בני מדרבנן אלא
יב. סימן הבבלי דניאל לר' נסים' 'מעשה בספר הרמב"ם

ה"י]. פ"ב ולמעלה מו, עמ' "זמנים" בספר מש"כ וראה

.ÂË¯BL83‰ÚB¯ ÏL84;¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚¯k - ∆∆¿«¿≈«¿≈»»ƒ
Ìht ÏL ¯BLÂ85ÌBÈa BËÁLÏ BÁ˜lL ÈÓ ÈÏ‚¯k - ¿∆«»¿«¿≈ƒ∆¿»¿»¬¿

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡Ï B¯ÎÓÏ ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,·BËƒ¿≈∆««¿»»¿»¿«¬»ƒ¬≈ƒ
Ïk‰Â ,ÌhÙÓ ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ıeÁ≈«¿≈»»ƒƒ¿≈∆¿À»¿«…
ÂÈÏÚa BËÁL Ì‡ ÔÎÂ .B˙B˜Ï ÔÈ‡·e BÚÓL ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿»ƒƒ¿¿≈ƒ¿»¿»»
ÌÈÁ˜Bl‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk - B¯Na ¯ÎÓe ·BË ÌBÈa¿»«¿»»∆»¿∆»ƒ«¿ƒ
ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜nÏ B˙Ó CÈÏBÓƒ¿»«»∆≈ƒ¿≈∆««¿»»
˙B¯ÈÚ ÈL‡ epnÓ eÁ˜iL ,‡e‰ Ck ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆»∆ƒ¿ƒ∆«¿≈¬»
‡e‰L ,Ï·a ÈÏBÚ ÏL ¯B·k ‰Ê ¯BL ‡ˆÓÂ ,˙B¯Á‡¬≈¿ƒ¿»∆«∆≈»∆∆

.ÏkÏ ¯eÒÓ»«…

א.83) לח, מוכרו 84)ביצה הוא ולפעמים בהמות, מגדל
דרך  אין - מפוטם אינו שהשור וכיון ומכיריו, לשכניו
במקומו, אחד כל ימצא כזה ששור אחרות, מעיירות לקנותו

העיר. אותה אנשי על רק בעליו דעת אין שמפטם 85)לכן
לקנות. אחרים ממקומות גם באים כזה ושור למכור, שוורים

.ÊË˙ÏÁb‰86‰ÈÏÚa ÈÏ‚¯k -87;dÏ‡BL ÈÏ‚¯k ‡ÏÂ ««∆∆¿«¿≈¿»∆»¿…¿«¿≈¬»
˙·‰ÏM‰Â88,CÎÈÙÏ .B„Èa ‡È‰L ÈÓ ÈÏ‚¯k - ¿««¿∆∆¿«¿≈ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

ÌB˜Ó ÏÎÏ BÎÈÏBÓ - B¯·ÁÓ ıÚ B‡ ¯ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ≈≈≈¬≈ƒ¿»»
.CÏB‰ ‡e‰L∆≈

לט,86) ביצה הרי 87)א.משנה, ממש, בה ויש הואיל
הבעלים. כרגלי שהם כלים כשאר בה 88)היא שאין

בעליה. שביתת עליה חל ולא ממש,

.ÊÈÏ‡BM‰89ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ B¯·ÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈≈∆∆««ƒ
ÈÏ‚¯k ‡e‰ È¯‰ - ·BË ÌBÈa ‡l‡ BÏ B˙ ‡lL∆…¿»∆»¿¬≈¿«¿≈

Ï‡BM‰90Bk¯cL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa epnÓ BÏ‡L . «≈¿≈ƒ∆¿««ƒ∆«¿
‰Ê ÈÏk epnÓ Ï‡LÏ „ÈÓz91‡e‰ È¯‰ - ·BË ÌBÈ ÏÎa »ƒƒ¿…ƒ∆¿ƒ∆¿»¬≈

ÏÈ‡Ln‰ ÈÏ‚¯k92. ¿«¿≈««¿ƒ

א.89) לז, ביצה לו 90)משנה, לתת שהבטיחו שכיון
שביתה  אצלו לקנות ברשותו העמידו יוםֿטוב, מערב

הי"ב. למעלה וראה יוםֿטוב, תיבת 91)בכניסת בכתבֿיד,
איננה. יוםֿטוב,92)"זה" מערב לשאול בא שלא שכיון

שהשואל  חשב כי שואל, של ברשותו הכלי בעל העמידו לא
(גמרא). לשאול אחר מקום לו מצא

.ÁÈÌÈL93epnÓ BÏ‡L „Á‡‰ ,„Á‡ ˜eÏÁ eÏ‡ML ¿«ƒ∆»¬»∆»»∆»¿≈ƒ∆
BÏ BziL epnÓ BÏ‡L ÈM‰Â ,˙È¯ÁL BÏ BziL∆ƒ¿«¬ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ¿
ÌÈ‡Â ,ÌÈÏ‡BM‰ ÈL ÈÏ‚¯k ‰Ê ÈÏk È¯‰ - ˙È·¯Ú«¿ƒ¬≈¿ƒ∆¿«¿≈¿≈«¬ƒ¿≈»
Cl‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈML ÌB˜n· ‡l‡ B˙B‡ ÌÈÎÈÏBÓƒƒ∆»«»∆¿≈∆¿ƒ¿«≈

.Ba

ב.93) לז, ביצה

.ËÈ?„ˆÈk94È¯‰‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a ÔBL‡¯‰ ·¯ÚL ≈«¬≈∆≈≈»ƒ¿ƒ∆∆«»
LÓÁ ˜eÁ¯a ÈM‰ ·¯ÚÂ ,Á¯ÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓƒ¿∆»¿ƒ¿»¿≈≈«≈ƒ¿ƒ¬≈
Á˜BlLk - ·¯ÚÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó≈«»ƒ¿∆»¿«¬»¿∆≈«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ Á¯ÊÓÏ BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,˜eÏÁ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿»∆»«∆∆
ÛBÒ ‡e‰L ,˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰n‡«»«¬≈≈«»ƒ¿∆»∆
ÁwiLÎe ;Ba Cl‰Ï ·¯ÚÓa ·¯ÚL ‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰«¿∆»∆∆≈≈¿«¬»¿«≈¿∆ƒ«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ ·¯ÚÓa BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,‰Ê ÈÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿«¬»∆»«∆∆
‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÏk‰ ÌB˜nÓ ‰n‡«»ƒ¿«¿ƒ∆«¿∆»∆
˜eÁ¯a ‰Ê ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ba Cl‰Ï Á¯ÊÓa ·¯ÚL∆≈≈¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»ƒ≈≈∆¿ƒ
ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a ‰ÊÂ ,Á¯ÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÔÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿«ƒ

.BÓB˜nÓ e‰eÊÈÊÈ ‡Ï el‡ È¯‰ - ·¯ÚÓÏ ‰n‡«»¿«¬»¬≈≈…¿ƒƒ¿

שם.94) ביצה,

.ÎÔÎÂ95,ÁÏÓ B‡ ÌÈÓ dz¯·ÁÓ ‰Ï‡ML ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¬»≈¬∆¿»«ƒ∆«
‰qÚ‰ È¯‰ - ÏÈL·z Ô‰a ‰ÏMa B‡ d˙qÚ Ô‰a ‰LÏÂ¿»»»∆ƒ»»ƒ¿»»∆«¿ƒ¬≈»ƒ»

Ô‰ÈzL ÈÏ‚¯k ÏÈL·z‰ B‡96eÁ˜lL ÌÈL ÔÎÂ . ««¿ƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈¿«ƒ∆»¿
Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa eËÁLÂ ˙eÙzLa ‰Ó‰a¿≈»¿À»¿»¬¿««ƒ∆»«
Ï·‡ .Ô‰ÈL ÈÏ‚¯k ¯Na‰ Ïk È¯‰ - B˙Ó „Á‡ Ïk»∆»¿»¬≈»«»»¿«¿≈¿≈∆¬»

˙È·Á eÁ˜Ï Ì‡97·BË ÌBÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ,˙eÙzLa ƒ»¿»ƒ¿À»¿»¿»¿
ÔÈÓeÁ˙e ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏ‚¯k „Á‡ Ïk ÏL B˜ÏÁ È¯‰ -¬≈∆¿∆»∆»¿«¿»ƒ¿ƒ
˜ÏÁ el‡k ·LÁÂ ,Ô‰a ‰¯¯a LÈ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ≈¿≈»»∆¿«¿…¿ƒ≈∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙È·Áa Ïc·Óe BÏ ¯e¯a ‰È‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰L∆ƒƒ«»∆»»»À¿»∆»ƒ≈∆∆
Ôk ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .·¯ÚÓ ‰È‰ ‡Ï el‡Îe ,·BË¿ƒ…»»¿…»¿≈«»»«≈
B˙B‡ ·LÁ elÙ‡ ,BÚÈb‰L ‰Ê ˜ÏÁL .‰Ó‰aa«¿≈»∆≈∆∆∆ƒƒ¬ƒ«¿…
‰È‰ el‡Îe ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰Ó‰aa Ïc·Ó ‰È‰L∆»»À¿»«¿≈»≈∆∆¿ƒ»»

˜È È¯‰ ,¯e¯a98‰Ó‰a‰ ‰˙È‰Lk B¯·Á ÏL B˜ÏÁÓ »¬≈»«≈∆¿∆¬≈¿∆»¿»«¿≈»
¯·È‡ Ïk ‡ˆÓÂ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜BÈ ‰È¯·È‡ ÏkL ,˙Ói«̃∆∆∆»≈»∆»¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»»≈»
ÈÏ‚¯k Ô‰ CÎÈÙÏ ,B¯·Á ˜ÏÁÂ B˜ÏÁÓ ·¯ÚÓ ¯·È‡Â¿≈»¿…»≈∆¿¿≈∆¬≈¿ƒ»≈¿«¿≈

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.95) לז, ביצה העיסה 96)משנה, להוליך רשאית ואינה
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ÔÁË Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÁa da ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L42¯eÒ‡Â , ∆≈¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«¿»
ÔÁËÏ43ÈtÓ ,˙BiË˜ ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ;·BË ÌBÈa ƒ¿…¿¬»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈

‰ÏB˜ B‡ ·BË ÌBÈa ÔÏM·nL44.ÔÏÎB‡Â Ô˙B‡ ∆¿«¿»¿∆»¿¿»
ÌÈiÁ elÙ‡ ,˙BÙBÚÂ ‰Ó‰a ‰iÁ ÔÈÁlLÓe45ÈtÓ , ¿«¿ƒ«»¿≈»¿¬ƒ«ƒƒ¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·BË ÌBÈa ËÁLÏ ¯znL∆À»ƒ¿…¿¿≈…«≈»∆

ב.41) יד, ביצה מהם 42)משנה, לאכול שאפשר ואף
לטחינה. התבואות עומדות כלל בדרך מכלֿמקום קליות,

לו 43) לשלוח מותר לבהמתו, תבואה לתת צריך חבירו ואם
('משנה  טחינה בלא ממנה ליהנות שאפשר כיון ביוםֿטוב,

תקטז). סי' "קולף".44)ברורה' הגירסא בכת"י,
וולדות 45) לגדל או להליכה ולא לשחיטה, עומדים אם

ברורה'). ('משנה

.Á¯·c Ïk46epÁÏLiLk ,·BË ÌBÈa BÁlLÏ ¯znL »»»∆À»¿«¿¿¿∆ƒ¿»∆
‰¯eLz B¯·ÁÏ47‰¯eLa epÁÏLÈ ‡Ï -48‰¯eL ÔÈ‡Â . «¬≈¿»…ƒ¿»∆¿»¿≈»

ÁlML È¯‰ ?„ˆÈk .Ì„‡ Èa ‰LÏMÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿»¿≈»»≈«¬≈∆»«
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ˙BÈÈ B‡ ˙BÓ‰a B¯·ÁÏ«¬≈¿≈≈¿«¿»¿≈»»¿∆»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰Úa¯‡ B‡49˙Á‡ ‰¯eLa ÔÈÎÏB‰ ÔlÎÂ , «¿»»∆««∆¿À»¿ƒ¿»««
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÁlL .ÏÁa¿…»«¿»ƒƒ¿«¿»¿≈»»¿∆»

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»

ב.46) יד, שולחם 48)מתנה.47)ביצה כאילו שנראה
משום  שאסור מפרש אפרים ורבינו (רש"י). בשוק למכור
סרסור  והשלישי לוקח, השני מוכר, האחד כאילו שנראה

אדם 49)(מתווך). בני ארבעה או "שלשה הגירסא בכת"י,
זה". אחר זה כאחד,

.Ë·¯ÚÓ‰50BzÓ‰a È¯‰ - ·BË ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú «¿»≈≈≈¿ƒ¿¬≈¿∆¿
e‰BÓk ÂÈ˙B¯Ùe ÂÈÏÎÂ51‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»≈»»¿≈ƒƒ»∆»

.B·e¯Ú ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a¿«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿≈

הבעלים".50) כרגלי והכלים "הבהמה א: לז, ביצה משנה,
נגררים 51) ובהמותיו כליו גם שביתתו, קונה שאדם במקום

אחריו.

.ÈÈˆÙÁ52Ô‰a ‰ÎfL ÈÓ ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - ¯˜Ù‰53. ∆¿≈∆¿≈¬≈≈¿«¿≈ƒ∆»»»∆
ÈˆÙÁÂ54ÌÈ˙ek‰55Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÓB˜Óa ‰˙È·L ÔÈB˜ ¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»∆

ÌÈ˙ek ÌÈÏÚa ‰¯Êb ;ÔÓB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿»¿≈»¿»ƒƒ
˙B¯t .Ï‡¯NÈ ÌÈÏÚa ÌeMÓ56ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ e‡ˆiL57 ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈∆»¿ƒ¿»

ÈtÓ ,ÔÓB˜Ó ˙‡ e„ÈÒÙ‰ ‡Ï - „ÈÊÓa elÙ‡ ,e¯ÊÁÂ¿»¿¬ƒ¿≈ƒ…ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡k Ô‰L58.Ò‡a ¯ÊÁÂ Ò‡a ‡ˆiL ∆≈¿»»∆»»¿…∆¿»«¿…∆

שביתה 52) החפצים קנו שלא א) לט, (ביצה משנה
שבת  מס' לתלמוד רבינו של בפירושו נראה [וכן במקומם.

שב]. עמ' יח כרך "סיני" ב. במס'53)יח, שפסקו ומה
קונין  הפקר ש"חפצי נורי בן יוחנן כרבי הלכה (מו.) עירובין
כי  לחומרא, ולא לקולא אלא זה אין - במקומן" שביתה
ומגידֿמשנה. ראב"ד ועיין בעירובין, המיקל כדברי הלכה

ב.54) מז, קונים 55)עירובין אינם הדין שלפי אףֿעלֿפי
שביתה  לדין שייכות להם אין שלהם הבעלים שהרי שביתה,

שם). (רש"י ב.56)כלל מא, בכת"י,57)עירובין

לתחומן". "חוץ כז 58)הגירסא (פרק שבת בהלכות לעיל
לא  אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא "מי הי"אֿהי"ב):
(באונס)... לדעתו שלא לתחום חוץ שיצא מי יכנס...

יצא". לא כאילו (באונס) החזירוהו

.‡È¯ÒBn‰59B·Ï BzÓ‰a60ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰ - «≈¿∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿«¿≈
·‡‰61d¯ÒÓ .62- ·BË ÌBÈa BÏ d˙ elÙ‡Â ,‰ÚB¯Ï »»¿»»¿∆«¬ƒ¿»»¿

‰ÚB¯‰ ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰63ÌÈÚB¯ ÈLÏ d¯ÒÓ .64È¯‰ - ¬≈ƒ¿«¿≈»∆¿»»ƒ¿≈ƒ¬≈
Ô‰Ó „Á‡ ‰˜ ‡lL ÈtÓ ,‰ÈÏÚa ÈÏ‚¯k ‡È‰65. ƒ¿«¿≈¿»∆»ƒ¿≈∆…»»∆»≈∆

א.59) לז, ביצה יום60ֿ)משנה, בערב לו מסר אפילו
ואין 61)טוב. בניהם, ביד כליהם להפקיד אדם בני שדרך

מגןֿאברהם). (מגידֿמשנה. ברשותם למסור כוונתם
ב.62) לז, יוםֿטוב 63)ביצה מערב כי ברשותו, שמסרה

הרועה. אצל אלא אצלו שביתה לקנות שלא בדעתו היה
יוםֿטוב.64) מערב כל 65)אפילו נותן פעמים שכמה

שלא  התחום יתמעט כזה ובאופן אחר, למקום עירובו אחד
דעתו  אין ולכן האמצעיים, אמה אלפים כיֿאם לה יהיה

שצז). סי' הציון' ('שער הרועים אחרי נמשכין שיהיו

.·ÈÈÓ66·BË ÌBÈa ÌÈÁ¯B‡ BÏˆ‡ ÔnfL67‡Ï - ƒ∆ƒ≈∆¿¿ƒ¿…
ÏBÎÈ ‰cÚq‰ ÏÚa ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ˙BÓ Ì„Èa eÎÈÏBÈƒ¿»»»¿»∆≈«««¿À»»
‡Ï ,‰cÚq‰ ÏÚa ÈÏ‚¯k ‰cÚq‰ ÏkL ;Ba CÏÈÏ≈≈∆»«¿À»¿«¿≈«««¿À»…

¯Á‡ Ô‰Ï ‰ÎÊ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÏ‚¯k68˙BÓa ¿«¿≈»¿ƒ∆»ƒ≈»»»∆«≈¿»
.·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ el‡≈≈∆∆

א.66) מ, ביצה מערב 67)משנה, זימנם אם והואֿהדין
('משנה  יוםֿטוב מערב מנותיהם להם זיכה ולא יוםֿטוב

זה 68)ברורה'). הבית בעל "שמסרם שם: רש"י פירש כן
לפלוני ‡Á¯לאדם הללו במנות זכה לו, ואמר במשיכה,

יום  מבעוד שלהם והיו בפניו, שלא לאדם לו שזכין ופלוני,
שצריך  דביצה פ"ד בתוספתא מפורש וכן כרגליהם". לילך
ואין  ביצה). מסכת סוף בר"ח (הובאה אחר עלֿידי לזכות
שואל  בדין י"ז בהלכה להלן שכתב למה דומה זה
הרי  ביוםֿטוב, אלא המשאיל לו נתנו שלא (שאףֿעלֿפי
מערב  ברשותו העמידו שהמשאיל השואל כרגלי הוא
שהאורחים  לפי - אחר) ידי על זיכהו שלא אע"פ יוםֿטוב,
הבית, בעל שולחן על סמוכים להיות אלא דעתם אין
מהֿשאיןֿכן  במנות, לזכות דעתם ואין משלו ואוכלים
המילה  חסרה ובכת"י אלא). ד"ה שם ('תוספות' שואל

רוקח'). ('מעשה רבינו בדברי "אחר"

.‚ÈÔÎÂ69˙¯Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ„˜ÙÓ ÂÈ˙B¯t eÈ‰L ÈÓ70, ¿≈ƒ∆»≈»À¿»ƒ¿ƒ«∆∆
BÏ e‡È·È ‡Ï - BÏˆ‡ ‡B·Ï ¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa e·¯ÚÂ¿≈¿¿≈»»ƒ»∆¿…»ƒ

e‰BÓk ÂÈ˙B¯tL ;ÂÈ˙B¯tÓ71„Èa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»∆≈»»««ƒ∆≈¿«
Ô¯˜ Ô‰Ï „ÁiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e·¯ÚL el‡≈∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ≈»∆∆∆

˙ÈÂÊ72‰Ê ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï „ÁÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; »ƒ¬»ƒ…ƒ≈»∆¬≈≈¿«¿≈∆
BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ Ô‰L73. ∆≈À¿»ƒ∆¿

ב.69) לט, ביצה לתחום.70)משנה, והרי 71)מחוץ
עירוב. הניח לא ואמר 72)הוא בביתו, מקום לו שהשאיל

חו"מ  (שו"ע שמירה קבלת כאן שאין לפניך, הבית הרי לו
ב'מאירי'). וראה רצא, לשמור,73)סי' קיבלם שהרי

עומדים. הם ובאחריותו
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כיון  ללכת, הרשות להן יש ששתיהן במקום אלא והתבשיל
רק  שזהו ואף אחר, אצל שביתה שקנה דבר בהם שנתערב
מתירין  לו שיש דבר שהוא מפני - בטל אינו מועט, דבר
לא  באלף אפילו - מתירין לו שיש דבר וכל יום ֿטוב, אחרי

לט.). (ביצה יין.97)בטל על 98)של שם, בגמרא
תחומין  ינקי "דקא הבהמה את האוסר רב, של זאת שיטה
לא  מוקצה "לאיסור לרב: אסי ורב כהנא רב שאלו מהדדי",
כך  ומתוך רב. ושתק חששו?" תחומין לאיסור חששו,
שצז) סי' ברורה' ב'משנה (המובאים ראשונים כמה סוברים

בו. שחזר מוכח רב, ששתק שממה מותרת, הבהמה שגם

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בדיני 1) הפרק ונסתיים תבשילין. עירובי דיני בו נתבארו

שאסור  ומה בהן, אשר השמחה ומצות טובים, ימים כבוד
מצות  מחמת מועד של בחולו בין טובים, בימים בין לעשות

ותענית. הספד והוא יו"ט,

.‡·BË ÌBÈ2ÔÈ‡ - ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL3ÔÈÙB‡ ∆»ƒ¿∆∆«»≈ƒ
.˙aLa ¯ÁÓÏ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe¿«¿ƒ¿«∆≈¿»»¿«»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ‰Ê ¯eq‡Â4ÏM·Ï ‡B·È ‡lL È„k , ¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…»¿«≈
BÈ‡ ˙aLÏ :‡e‰ ¯ÓÁÂ ÏwL ;ÏÁÏ ·BË ÌBiÓƒ¿…∆«»…∆¿«»≈

ÏÁÏ ÔkL Ïk ,ÏM·Ó5ÏÈL·z ‰NÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«≈»∆≈¿…¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ
‰ÙB‡Â ÏM·Óe ÂÈÏÚ CÓBÒ ‰È‰iL ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆∆ƒ¿∆≈»»¿«≈¿∆
CÓBqL ÏÈL·˙Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLÏ ·BË ÌBÈa¿¿«»¬≈∆À»¿«¿ƒ∆≈

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»≈≈«¿ƒƒ

ב.2) טו, ביצה הכתוב 3)משנה, על זה את סמכו חכמים
שבתון  ה' דבר אשר הוא אליהם "ויאמר כג): טז, (שמות
תבשלו  אשר ואת אפו, תאפו אשר את מחר, לה' קודש שבת
ביוםֿטוב  (פת אופין אין אליעזר, רבי אמר "מכאן בשלו",
ואין  חמישי), (מיום האפוי על אלא שבת) בערב שחל
מכאן  חמישי), (מיום המבושל על אלא (תבשיל) מבשלין
נחשב  שזה התורה", מן תבשילין לעירובי חכמים סמכו
לצורך  יוםֿטוב מערב והאפיה הבישול התחיל כאילו
בחול. בה שהתחיל המלאכה אותה גומר וביוםֿטוב השבת,

"צרכי 4) בידינו: הוא שכלל איסור, כאן אין התורה מן אבל
'הגהות  ועיין מו:). (פסחים ביוםֿטוב" נעשים שבת

תקכז. סי' או"ח וב"י מן 5)מיימוניות', שהוא אשי כרב
(שם) ולרבא ולשמואל טו:). (ביצה האחרונים האמוראים
"זכור  ח): כ, (שמות קרא "דאמר השבת, כבוד משום הוא
להשכיחו" שבא מאחר זכרהו לקדשו", השבת יום את
הוא  אחר יום מחמת שבת צרכי להכין לשכוח (שאפשר
מנה  שיברור "כדי עירוב ותיקנו בו), טרוד שהוא היוםֿטוב
עירוב  שעושה (מתוך ליוםֿטוב יפה ומנה לשבת יפה
הסעודה  כל את יכלה ולא השבת, את יזכור תבשילין

לשבת)". יפה מנה ישאיר אלא ביוםֿטוב,

.·‰nÏÂ6·e¯Ú‰L ÌLkL ?·e¯Ú BÓL ‡¯˜ ¿»»ƒ¿»¿≈∆¿≈∆»≈
ÌeMÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙B‡B·Óe ˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈¿≈∆∆«»ƒ
‡ÈˆB‰Ï ¯znL ÌzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL È„k ,¯k‰∆≈¿≈∆…«¬∆««¿»∆À»¿ƒ
ÌeMÓ - ÏÈL·z‰ ‰Ê Ck ;˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿«»»∆««¿ƒƒ
˙BÙ‡Ï ¯znL e·LÁÈÂ en„È ‡lL È„k ,ÔB¯kÊÂ ¯k‰∆≈¿ƒ»¿≈∆…¿«¿«¿¿∆À»∆¡

‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÌBia Ba ÏÎ‡ BÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa¿«∆≈∆¡»«¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰Ê ÏÈL·z«¿ƒ∆≈≈«¿ƒƒ

צרכי 6) מערב הוא העירוב, עלֿידי כי מסביר, והראב"ד
מכין  כאילו נחשב ולא יחד, לעשותם ויוםֿטוב שבת
שהתחיל  מה עם יחד אותם עושה אלא לשבת מיוםֿטוב

ביוםֿטוב. אותם גומר והוא יוםֿטוב, מערב לבשל

.‚È·e¯Ú7ÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÔÈ‡ B¯eÚL - ÔÈÏÈL·z ≈≈«¿ƒƒƒ≈»ƒ¿«ƒ≈
„Á‡Ï8ÌÈÙÏ‡Ï ÔÈa9˙Ùa ‡Ï ‰Ê ·e¯Ú ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿∆»≈«¬»ƒ¿≈ƒ≈∆…¿«

˙BÙÈ¯a ‡ÏÂ10ÏÈL·˙a ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ11‡e‰L ¿…¿ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
˙¯t¯t12.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈ·e ÌÈ‚„Â ¯Na ÔB‚k , «¿∆∆¿»»¿»ƒ≈ƒ¿«≈»∆

ÏÚL ˙ÈeÓL elÙ‡Â .‰¯„˜ ÈÏeLaL ÌÈL„Ú elÙ‡Â«¬ƒ¬»ƒ∆¿≈¿≈»«¬ƒ«¿ƒ∆«
da LÈ Ì‡ ,B„¯Bb - ÈÏv‰ da ÔÈÎ˙BÁL ÔÈkq‰ Èab«≈««ƒ∆¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈»

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌeMÓ ÂÈÏÚ CÓBÒ - ˙ÈÊk¿«ƒ≈»»ƒ≈≈«¿ƒƒ

ב.7) טז, אחד.8)ביצה איש 9)לאיש אלפי לכמה
ה"ט). עירובין מהל' בפ"א כתושות 10)(וראה חטים

כב). כז, מבושל.11)(משלי את 12)דבר בה שמלפתים
אתה). הלחם (שאוכלים הפת

.„ÏÈL·z13,ÈÏˆ elÙ‡ - ‰Ê ·e¯Ú ÔÈÚÏ e¯Ó‡L «¿ƒ∆»¿¿ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ
˜eÏL elÙ‡14Le·k elÙ‡ ,15ÔMÚÓ B‡16ÌÈ‚c elÙ‡ . ¬ƒ»¬ƒ»¿À»¬ƒ»ƒ

ÔÏeMa ‡È‰ Ô˙Á„‰Â ,ÔÈnÁ ÌÈÓa ÔÁÈ„‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆¡ƒ»¿«ƒ«ƒ«¬»»»ƒƒ»
.Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¬≈∆≈¬≈∆

ב.13) טז, מדי.14)ביצה יותר במים 15)מבושל שרוי
ויתחיל  האש על שיתננו כדי עד וציר בחומץ או שלם, יום

ה"א).16)להרתיח. ו פרק (נדרים 'ירושלמי'

.‰CÈ¯ˆÂ17Ïk ‰Ù‡iL „Ú ÈeˆÓ ‰Ê ·e¯Ú ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈∆»«∆…∆»
ˆ ‡e‰L Ïk ÏM·Ïe ,˙BÙ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰ÓCÈ¯ «∆»ƒ∆¡¿«≈»∆»ƒ

ÏÎ‡ Ì‡Â .CÈ¯ˆ ‡e‰L Ïk ÔÈnÁ ÌÁÈÂ ,ÏM·Ï¿«≈¿»≈«ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆¡«
- ‰Ù‡È B‡ ÏM·iL Ì„˜ Û¯N B‡ „·‡ B‡ ·e¯Ú‰»≈»«ƒ¿«…∆∆¿«≈…∆
‰Ó ‡l‡ ÌÁ‰Ï B‡ ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»∆¡¿«≈¿»≈∆»«

ÏÈÁ˙‰ .„·Ïa ·BË ÌBÈa ÏÎB‡ ‡e‰M18B˙qÚa19B‡ ∆≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»
BÏÈL·˙a20¯ÓBb ‰Ê È¯‰ - „·‡ B‡ ·e¯Ú‰ ÏÎ‡Â ,21. ¿«¿ƒ¿∆¡«»≈»«¬≈∆≈

ב.17) טו, ביצה ב.18)משנה, יז, שהתחיל 19)ביצה
אותם 20)ללוש. ׂשם לא אפילו וכדומה, הירק ָלחתוך

באיסור  חכמים הקילו אוכלין הפסד שמשום האש, על עדיין
('מאירי'). מדרבנן אלא מה 21)שאינו ולבשל לאפות

שהתחיל.

.ÂÁÈpn‰22‡e‰ Ì‰ÈÏÚ CÓÒiL È„k ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆
È·e¯Úa ‰kÊnL C¯„k Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ¯Á‡Â«¬≈ƒ»ƒ¿«»∆¿∆∆∆¿«∆¿≈≈

˙aL23È·e¯Úa ‰ÎBÊ - ˙aL È·e¯Úa ‰ÎBfL ÏÎÂ . «»¿»∆∆¿≈≈«»∆¿≈≈
‰ÎBÊ BÈ‡ - ·e¯Ú B˙B‡a ‰ÎBÊ BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿»∆≈∆¿≈≈∆

.‰Êa»∆

א.22) פ, ע 23)עירובין בהל' למעלה פ"א עיין ירובין
בפרטות. ה"ב

.ÊBÈ‡Â24ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ25·¯ÚÓ Ô‰Ï ‰kfL el‡Ï ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»»∆≈∆∆
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קכה aeh mei zziay 'ld - mipnf xtq - lel` e"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‰Ï ‰kÊ ¯·kL Ú„ÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ Ï·‡ ,·BË ÌBÈ¬»≈¿ƒƒ≈«∆¿»ƒ»»∆
eÏM·ÈÂ ÂÈÏÚ eÎÓÒÈ Ck ¯Á‡Â ,Ô‰Ï ·¯ÚÂ ¯Á‡«≈¿≈≈»∆¿««»ƒ¿¿»»ƒ«¿
È¯‰ - ·BË ÌBÈa ‡l‡ eÚ„È ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .eÙ‡ÈÂ¿…««ƒ∆…»¿∆»¿¬≈

LÈÂ .ÔÈ¯zÓ el‡26¯ÈÚ‰ Ïk ÏÚ ·¯ÚÏ Ì„‡Ï BÏ ≈À»ƒ¿≈¿»»¿»≈«»»ƒ
ÊÈ¯ÎÓ ¯ÁÓÏe ,ÌeÁz‰ CB˙a ‰ÈÏ‡ ·B¯w‰ Ïk ÏÚÂ¿«»«»≈∆»¿«¿¿»»«¿ƒ
CÓÒÈ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ÈÓ Ïk :¯ÓB‡Â¿≈»ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ¿…

.È·e¯Ú ÏÚ«≈ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

..xne`e fixkn xgnle ... xird lk lr axrl mc`l el yie"
."'ek

מצוה  בשום שאינו דבר מצינו תבשילין, עירוב במצות
זאת  ובכל חובה, ידי אחרים בה להוציא שאפשר אף אחרת
כל  את חובה ידי שמוציאים ולומר להכריז שיש מצאנו לא

הזו. בעיר הדרים
"ואהבת  מצות מתבטאת אורחים בהכנסת בזה: והביאור
הדגשה  בה יש השנה כל שמצוותה והגם כמוך" לרעך
אבל  (הלכות הרמב"ם שכתב וכפי טובים, בימים מיוחדת
ליתום  לגר להאכיל חייב ושותה אוכל "וכשהוא פי"ד) ריש
שנועל  מי אבל האומללים, העניים שאר עם ולאלמנה
לעניים  מאכיל ואינו ובניו, הוא ושותה ואוכל חצרו דלתות
כרסו... שמחת אלא מצוה שמחת זו אין הנפש ולמרי

כו'". שנאמר... להם היא קלון כזו ושמחה
תבשילי  בהכנת גם לטרוח שעליו לאדם כשמזכירים
בהכנת  גם זה ידי על שמתוסף הרי יו"ט בערב כבר השבת
מספיק  יהיה וממילא מועד, מבעוד יו"ט של התבשילים
ונמצא  ביו"ט, לביתו שיבואו האורחים כל עבור גם
של  העניין מודגש תבשילין עירוב מצות של שביסודה
בעיר  הדרים ישראל "לכל שמזכה ידי על ישראל אהבת
האורחים  כשמכניס בקודש ומעלה מוסיף ואח"כ הזאת

עצמו. ביו"ט
(`k oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ב.24) טז, בפניו".25)ביצה שלא לאדם "זכין
הניח 26) שלא מי אידי, בר יעקב רבי "מכריז ב: טז, ביצה

רב  אמר כמה? ועד שלי. על ויסמוך יבוא - תבשילין עירוב
אבוה  שבת. תחום עד דאביי, משמיה זכריה בר נהומי
אמי  ר' נהרדעא), כל (על נהרדעא אכולה מערב דשמואל

טבריה)". כל (על טבריה אכולהו מערבי אסי ור'

.ÁC¯·Ï ·iÁ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈpn‰27‰z‡ Ce¯a : ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ«»¿»≈»«»
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
˙BÙ‡Ï ÈÏ ¯zÈ ‰Ê ·e¯Úa :¯ÓB‡Â .·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆À«ƒ∆¡

ÏM·Ïe28¯ÁÓlL ·BË ÌBiÓ29Ba ‰kÊ Ì‡Â .˙aLÏ ¿«≈ƒ∆¿»»¿«»¿ƒƒ»
ÈL‡Ï B‡ ,ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏÂ ÈÏ :¯Ó‡È - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ…«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿≈

.˙aLÏ ·BË ÌBiÓ ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ,Ìlk ¯ÈÚ‰»ƒÀ»∆¡¿«≈ƒ¿«»

(לפני)27) עובר עליהן מברך המצוות "כל ב: ז, פסחים
כל  "וכן ה"ג): פי"א ברכות (הל' הרמב"ם ולשון לעשייתן".

חובה  שהיא מצוה בין (חכמים) סופרים מדברי שהן המצוות
ונטילת  עירוב כגון חובה, שאינן מצוות בין מדבריהם...
במצותיו  קדשנו אשר לעשייתן קודם הכל על מברך ידים,
יז, (דברים בה שכתוב בתורה צונו? והיכן לעשות, וצונו
והציען  הדברים ענין נמצא תעשה", לך יאמרו "אשר יא):
מאלו  לשמוע בהן שצוה במצותיו קדשנו אשר הוא , כך
וכן  המגילה, את לקרות או חנוכה של נר להדליק שצוונו

סופרים". שמדברי המצוות כל הגאונים:28)שאר נוסח
ולאדלוקי  ולאטמוני ולבשולי לאפויי לנא, שרא יהא "בדין
תקכז). סי' (או"ח צרכנא" כל ולמעבד הנר) (ולהדליק שרגא
שלא  שרגא" "לאדלוקי להזכיר צריך שאין אומרים יש אבל
הנר  להדלקת ולא אכילה לצרכי אלא עירוב הצריכו
'תוספות', בשם ב'מאירי' ועיין הקודש', ב'עבודת (הרשב"א

י). ציון כא: ביצה למסכת הלכה' שחל 29)וב'בירור כגון
ישראל, בארץ או השבת. וביום הששי ביום יוםֿטוב
אבל  ששי. ביום בלבד, אחד יום אלא אינו שיוםֿטוב
וששי, חמישי ביום יוםֿטוב וחל גלויות, של בימיםֿטובים
לא  - רביעי יום שהוא יוםֿטוב בערב העירוב את ומניח
אלא  לשבת לבשל אסור שהרי "שלמחר", לומר שייך
להלן  (מגידֿמשנה ראשון ביוםֿטוב ולא שני, ביוםֿטוב

לחםֿמשנה). – הי"ב

.ËÈÓ30BÏ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒ¿…ƒƒ
BÁÓ˜ Ck ,˙BÙ‡ÏÂ ÏM·Ï BÏ ¯eÒ‡L ÌLk - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈∆»¿«≈¿∆¡»ƒ¿
ÏM·Ï BÓˆÚÏ ÁÈp‰L ¯Á‡Ï ¯eÒ‡Â .¯eÒ‡ BÏÎ‡Óe«¬»»¿»¿«≈∆ƒƒ«¿«¿¿«≈
‰Ê ‡ˆÓpL ;BÏ ‰˜iL „Ú ,ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ ˙BÙ‡ÏÂ¿∆¡»∆∆…ƒƒ««∆«¿∆∆ƒ¿»∆
¯Á‡ ÔzÈ ,‰ˆ¯ Ì‡Â .e‰˜ È¯‰L ,BlL ‰ÙB‡Â ÏM·Ó¿«≈¿∆∆∆¬≈»»¿ƒ»»ƒ≈««

‰zÓa ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ Ck31. »»∆∆…ƒƒ«¿«»»

א.30) יז, אמר 31)ביצה מאחרים, לאכול קיבל לא ואם
אופין  תבשילין, עירוב הניח שלא "מי כא:): (ביצה הונא רב
הנר. את לו ומדליקין אחת, קדירה לו ומבשלין אחת פת לו
שרו  חייו כדי קטן, דג לו צולין אף אמרו, יצחק רבי משום
ולא  זו, מימרא השמיטו האלפסי והרב רבינו אבל רבנן". לו

שם. הלכה' 'בירור וראה הביאוה.

.ÈÈÓ32‰Ù‡Â ÏM·e ,ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ≈¿»»
- e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁ¯B‡ ÔnfL B‡ ,¯È˙B‰Â ,ÌBia ÏÎ‡Ï∆¡…«¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ¿…»

Ì‡Â .¯ÁÓÏ ¯˙Bn‰ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰33‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Ú‰ ¬≈∆≈«»¿»»¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ - ˙aLÏ ÏM·e ‰Ù‡Â ¯·Ú .BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡»¿»¿»«¿»»ƒ≈««»≈¿ƒ
e¯Ò‡ ‡ÏÂ ÌÈ¯Ún‰ ÏÚ e¯Ò‡Â e¯ÈÓÁ‰ ‰ÓÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿»»∆¡ƒ¿»¿«««¬ƒ¿…»¿
Ïk‰ e‡ˆÓ - ÌÈ¯ÚnÏ ¯Èzz Ì‡L ?„ÈÊn‰ ÏÚ««≈ƒ∆ƒ«ƒ««¬ƒƒ¿¿«…
„ÈÊn‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌL ÚwzLÈÂ ,ÔÈÓÈ¯ÚÓ«¬ƒƒ¿ƒ¿««≈≈≈«¿ƒƒ¬»«≈ƒ
.˙¯Á‡ ÌÚt ¯·ÚÈ ‡Ï - ÌBi‰ ¯·Ú Ì‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿ƒ»««…«¬…«««∆∆

הותיר 32) ואם ליוםֿטוב, הוא "מבשל ב: טו, ביצה משנה,
לשבת". הותיר ב.33)- יז, ביצה

.‡ÈÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL34·¯ÚÂ ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï eÏÁL ¿≈»ƒƒ∆»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆∆
‡e‰L ,ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰NBÚ - ˙aL«»∆≈≈«¿ƒƒƒ¿ƒƒ∆

ÁÎL .·BË ÌBÈ ·¯Ú35ÔBL‡¯a BÁÈpÓ - ÁÈp‰ ‡ÏÂ ∆∆»«¿…ƒƒ««ƒ»ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈa ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈpÓ ?„ˆÈk .‰˙Óe«¿∆≈««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿¬ƒƒ

ÏÁ ¯ÁÓÏe ·BË ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â36¯ÁÓÏ - ¿≈ƒ«¿»»…¿»»
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כיון  ללכת, הרשות להן יש ששתיהן במקום אלא והתבשיל
רק  שזהו ואף אחר, אצל שביתה שקנה דבר בהם שנתערב
מתירין  לו שיש דבר שהוא מפני - בטל אינו מועט, דבר
לא  באלף אפילו - מתירין לו שיש דבר וכל יום ֿטוב, אחרי

לט.). (ביצה יין.97)בטל על 98)של שם, בגמרא
תחומין  ינקי "דקא הבהמה את האוסר רב, של זאת שיטה
לא  מוקצה "לאיסור לרב: אסי ורב כהנא רב שאלו מהדדי",
כך  ומתוך רב. ושתק חששו?" תחומין לאיסור חששו,
שצז) סי' ברורה' ב'משנה (המובאים ראשונים כמה סוברים

בו. שחזר מוכח רב, ששתק שממה מותרת, הבהמה שגם

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בדיני 1) הפרק ונסתיים תבשילין. עירובי דיני בו נתבארו

שאסור  ומה בהן, אשר השמחה ומצות טובים, ימים כבוד
מצות  מחמת מועד של בחולו בין טובים, בימים בין לעשות

ותענית. הספד והוא יו"ט,

.‡·BË ÌBÈ2ÔÈ‡ - ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL3ÔÈÙB‡ ∆»ƒ¿∆∆«»≈ƒ
.˙aLa ¯ÁÓÏ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe¿«¿ƒ¿«∆≈¿»»¿«»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ‰Ê ¯eq‡Â4ÏM·Ï ‡B·È ‡lL È„k , ¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…»¿«≈
BÈ‡ ˙aLÏ :‡e‰ ¯ÓÁÂ ÏwL ;ÏÁÏ ·BË ÌBiÓƒ¿…∆«»…∆¿«»≈

ÏÁÏ ÔkL Ïk ,ÏM·Ó5ÏÈL·z ‰NÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«≈»∆≈¿…¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ
‰ÙB‡Â ÏM·Óe ÂÈÏÚ CÓBÒ ‰È‰iL ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆∆ƒ¿∆≈»»¿«≈¿∆
CÓBqL ÏÈL·˙Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLÏ ·BË ÌBÈa¿¿«»¬≈∆À»¿«¿ƒ∆≈

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»≈≈«¿ƒƒ

ב.2) טו, ביצה הכתוב 3)משנה, על זה את סמכו חכמים
שבתון  ה' דבר אשר הוא אליהם "ויאמר כג): טז, (שמות
תבשלו  אשר ואת אפו, תאפו אשר את מחר, לה' קודש שבת
ביוםֿטוב  (פת אופין אין אליעזר, רבי אמר "מכאן בשלו",
ואין  חמישי), (מיום האפוי על אלא שבת) בערב שחל
מכאן  חמישי), (מיום המבושל על אלא (תבשיל) מבשלין
נחשב  שזה התורה", מן תבשילין לעירובי חכמים סמכו
לצורך  יוםֿטוב מערב והאפיה הבישול התחיל כאילו
בחול. בה שהתחיל המלאכה אותה גומר וביוםֿטוב השבת,

"צרכי 4) בידינו: הוא שכלל איסור, כאן אין התורה מן אבל
'הגהות  ועיין מו:). (פסחים ביוםֿטוב" נעשים שבת

תקכז. סי' או"ח וב"י מן 5)מיימוניות', שהוא אשי כרב
(שם) ולרבא ולשמואל טו:). (ביצה האחרונים האמוראים
"זכור  ח): כ, (שמות קרא "דאמר השבת, כבוד משום הוא
להשכיחו" שבא מאחר זכרהו לקדשו", השבת יום את
הוא  אחר יום מחמת שבת צרכי להכין לשכוח (שאפשר
מנה  שיברור "כדי עירוב ותיקנו בו), טרוד שהוא היוםֿטוב
עירוב  שעושה (מתוך ליוםֿטוב יפה ומנה לשבת יפה
הסעודה  כל את יכלה ולא השבת, את יזכור תבשילין

לשבת)". יפה מנה ישאיר אלא ביוםֿטוב,

.·‰nÏÂ6·e¯Ú‰L ÌLkL ?·e¯Ú BÓL ‡¯˜ ¿»»ƒ¿»¿≈∆¿≈∆»≈
ÌeMÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙B‡B·Óe ˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈¿≈∆∆«»ƒ
‡ÈˆB‰Ï ¯znL ÌzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL È„k ,¯k‰∆≈¿≈∆…«¬∆««¿»∆À»¿ƒ
ÌeMÓ - ÏÈL·z‰ ‰Ê Ck ;˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿«»»∆««¿ƒƒ
˙BÙ‡Ï ¯znL e·LÁÈÂ en„È ‡lL È„k ,ÔB¯kÊÂ ¯k‰∆≈¿ƒ»¿≈∆…¿«¿«¿¿∆À»∆¡

‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÌBia Ba ÏÎ‡ BÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa¿«∆≈∆¡»«¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰Ê ÏÈL·z«¿ƒ∆≈≈«¿ƒƒ

צרכי 6) מערב הוא העירוב, עלֿידי כי מסביר, והראב"ד
מכין  כאילו נחשב ולא יחד, לעשותם ויוםֿטוב שבת
שהתחיל  מה עם יחד אותם עושה אלא לשבת מיוםֿטוב

ביוםֿטוב. אותם גומר והוא יוםֿטוב, מערב לבשל

.‚È·e¯Ú7ÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÔÈ‡ B¯eÚL - ÔÈÏÈL·z ≈≈«¿ƒƒƒ≈»ƒ¿«ƒ≈
„Á‡Ï8ÌÈÙÏ‡Ï ÔÈa9˙Ùa ‡Ï ‰Ê ·e¯Ú ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿∆»≈«¬»ƒ¿≈ƒ≈∆…¿«

˙BÙÈ¯a ‡ÏÂ10ÏÈL·˙a ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ11‡e‰L ¿…¿ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
˙¯t¯t12.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈ·e ÌÈ‚„Â ¯Na ÔB‚k , «¿∆∆¿»»¿»ƒ≈ƒ¿«≈»∆

ÏÚL ˙ÈeÓL elÙ‡Â .‰¯„˜ ÈÏeLaL ÌÈL„Ú elÙ‡Â«¬ƒ¬»ƒ∆¿≈¿≈»«¬ƒ«¿ƒ∆«
da LÈ Ì‡ ,B„¯Bb - ÈÏv‰ da ÔÈÎ˙BÁL ÔÈkq‰ Èab«≈««ƒ∆¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈»

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌeMÓ ÂÈÏÚ CÓBÒ - ˙ÈÊk¿«ƒ≈»»ƒ≈≈«¿ƒƒ

ב.7) טז, אחד.8)ביצה איש 9)לאיש אלפי לכמה
ה"ט). עירובין מהל' בפ"א כתושות 10)(וראה חטים

כב). כז, מבושל.11)(משלי את 12)דבר בה שמלפתים
אתה). הלחם (שאוכלים הפת

.„ÏÈL·z13,ÈÏˆ elÙ‡ - ‰Ê ·e¯Ú ÔÈÚÏ e¯Ó‡L «¿ƒ∆»¿¿ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ
˜eÏL elÙ‡14Le·k elÙ‡ ,15ÔMÚÓ B‡16ÌÈ‚c elÙ‡ . ¬ƒ»¬ƒ»¿À»¬ƒ»ƒ

ÔÏeMa ‡È‰ Ô˙Á„‰Â ,ÔÈnÁ ÌÈÓa ÔÁÈ„‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆¡ƒ»¿«ƒ«ƒ«¬»»»ƒƒ»
.Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¬≈∆≈¬≈∆

ב.13) טז, מדי.14)ביצה יותר במים 15)מבושל שרוי
ויתחיל  האש על שיתננו כדי עד וציר בחומץ או שלם, יום

ה"א).16)להרתיח. ו פרק (נדרים 'ירושלמי'

.‰CÈ¯ˆÂ17Ïk ‰Ù‡iL „Ú ÈeˆÓ ‰Ê ·e¯Ú ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈∆»«∆…∆»
ˆ ‡e‰L Ïk ÏM·Ïe ,˙BÙ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰ÓCÈ¯ «∆»ƒ∆¡¿«≈»∆»ƒ

ÏÎ‡ Ì‡Â .CÈ¯ˆ ‡e‰L Ïk ÔÈnÁ ÌÁÈÂ ,ÏM·Ï¿«≈¿»≈«ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆¡«
- ‰Ù‡È B‡ ÏM·iL Ì„˜ Û¯N B‡ „·‡ B‡ ·e¯Ú‰»≈»«ƒ¿«…∆∆¿«≈…∆
‰Ó ‡l‡ ÌÁ‰Ï B‡ ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»∆¡¿«≈¿»≈∆»«

ÏÈÁ˙‰ .„·Ïa ·BË ÌBÈa ÏÎB‡ ‡e‰M18B˙qÚa19B‡ ∆≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»
BÏÈL·˙a20¯ÓBb ‰Ê È¯‰ - „·‡ B‡ ·e¯Ú‰ ÏÎ‡Â ,21. ¿«¿ƒ¿∆¡«»≈»«¬≈∆≈

ב.17) טו, ביצה ב.18)משנה, יז, שהתחיל 19)ביצה
אותם 20)ללוש. ׂשם לא אפילו וכדומה, הירק ָלחתוך

באיסור  חכמים הקילו אוכלין הפסד שמשום האש, על עדיין
('מאירי'). מדרבנן אלא מה 21)שאינו ולבשל לאפות

שהתחיל.

.ÂÁÈpn‰22‡e‰ Ì‰ÈÏÚ CÓÒiL È„k ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆
È·e¯Úa ‰kÊnL C¯„k Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ¯Á‡Â«¬≈ƒ»ƒ¿«»∆¿∆∆∆¿«∆¿≈≈

˙aL23È·e¯Úa ‰ÎBÊ - ˙aL È·e¯Úa ‰ÎBfL ÏÎÂ . «»¿»∆∆¿≈≈«»∆¿≈≈
‰ÎBÊ BÈ‡ - ·e¯Ú B˙B‡a ‰ÎBÊ BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿»∆≈∆¿≈≈∆

.‰Êa»∆

א.22) פ, ע 23)עירובין בהל' למעלה פ"א עיין ירובין
בפרטות. ה"ב

.ÊBÈ‡Â24ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ25·¯ÚÓ Ô‰Ï ‰kfL el‡Ï ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»»∆≈∆∆
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ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â ;ÌeÏk CÈ¯ˆ ÈÈ‡Â ˙aLÏ ‰Ù‡Â ÏM·‡¬«≈¿…∆¿«»¿≈ƒ»ƒ¿¿ƒ«…
ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ÈÏ ¯zÈ ‰Ê ·e¯Úa - ·BË ÌBÈ ¯ÁÓÏe¿»»¿≈∆À«ƒ∆¡¿«≈

˙aLÏ ·BË ÌBiÓ ¯ÁÓÏ37. ¿»»ƒ««»

להניח 34) השני הדין שהרי גלויות". "של נוסף: בכת"י
של  ימיםֿטובים בשני רק אפשר תנאי, על ראשון ביוםֿטוב
כמבואר  השנה, ראש של ימיםֿטובים בשני ולא גלויות,

יג. הלכה א.35)להלן יז, הגירסא:36)ביצה בכת"י
יוםֿטוב, ולמחר חול היום ואם כלום, בדברי אין "חול

מעתה". עירובי מניח לומר 37)הריני צריך אין ולמחר
תקכז). סי' או"ח (שו"ע כלום

.·È‡ˆBik38˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ :Ba39ÏL «≈»¿»»¿≈«¿»∆
Ï·Ë40·BË ÌBÈa41- ÏÁ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ ∆∆¿ƒ≈ƒ«…

È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡Â ,BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰zƒ¿∆¿»«¿ƒ«…∆≈ƒ¿»«
ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .ÌeÏk42dÁÈpÓe43ÈMa ¯ÁÓÏe . ¿¿≈»∆»≈«ƒ»¿»»«≈ƒ

¯ÊBÁ44,ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â ≈¿≈ƒ«…∆≈ƒ¿»«¿
‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰z - ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â¿ƒ«…ƒ¿∆¿»«¿≈»∆»
˙‡ ÁÈpÓe .ÔBL‡¯a ‰ÈÏÚ ‡¯wL C¯„k ,dÁÈpÓe ÌL≈«ƒ»¿∆∆∆»»»∆»»ƒ«ƒ«∆

e¯z ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯wL BÊ.‰iM‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,‰Ó ∆»»»∆»≈¿»¿≈∆«¿ƒ»

ב.38) לט, הפרישו 40)סלים.39)עירובין שלא תבואה
טבל, נקראת ממנה, לאכול ואסור ומעשרות, תרומות ממנה

לאכילה. טובה שאינה להפריש 41)טבֿלא, ואסור
הכ"א). פ"ד יוםֿטוב הל' (ראה ביוםֿטוב ומעשרות תרומות

ממנה.43)תרומה.42) אוכל הכלכלה 44)ואינו לאותה
(רש"י). אתמול עליה שאמר

.‚È‰na45ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
;˙BiÏb,‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa Ï·‡ »À¬»ƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

,ÁÈpÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ÁÈp‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ƒ»«¿…ƒƒ«¿¿ƒƒ≈«ƒ«
‰˜Ó B‡ ,ÂÈÏÚ e·¯Ú Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡∆»≈«¬≈ƒƒ≈¿»»«¿∆

BÁÓ˜46ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰È‰È B‡ ,·¯ÚL ÈÓÏ ƒ¿¿ƒ∆≈≈ƒ¿∆»∆¡¿«≈
ÌBiÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .˙aLÏ««»¿≈ƒ»«¿…ƒ¿ƒ¿»ƒ

˙aL È‡ˆBÓ „Ú LÈ¯ÙÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯47. ¿ƒƒ≈«¿ƒ«»≈«»

בשני 45) אשי דרב קמיה יתיב הוה "רבינא א: ו, ביצה
ליה: אמר עציב. דהוה חזייה השנה. ראש של ימיםֿטובים
עירוב  אותיבי "דלא ליה: אמר מר?" עציב "אמאי
לא  מי (עכשיו), האדינא מר "ולותיב ליה: אמר תבשילין",
לחבירו  מיוםֿטוב תבשילין עירוב אדם מניח רבא: אמר
ימיםֿטובים  בשני רבא, דאמר "אימר ליה: אמר ומתנה?"
אמר?". מי - השנה ראש של ימיםֿטובים בשני גלויות, של

איננה.46) "קמחו" תיבת הרמב"ם 47)בכת"י, כתב כבר
השנה, ראש של ימיםֿטובים "שני הכ"ד): פ"א (למעלה
הדברים", אלו לכל חשובים הן אחד וכיום הן, אחת קדושה
חול", ולמחר יוםֿטוב היום "אם להתנות איֿאפשר כן אם

אחד. ליום נחשבים שהם כיון

.„ÈeÈ‰L ÔÓÊa eÈ‰ e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈∆»«¿»ƒ¿«∆»
,‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜Ó Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»
˜lzÒ‰Ï È„k ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ ˙BiÏb‰ Èa eÈ‰Â¿»¿≈«»Àƒ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈
Èa eLcwL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜Ùq‰ ÔÓƒ«»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆ƒ¿¿≈

Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÈaL ,ÌBi‰ Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¬»«∆¿≈∆∆ƒ¿»≈
ÌBÈ ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿¿«¿ƒ»»≈
.„·Ïa ‚‰Ó ‡l‡ ,˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï ÈL ·BË≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«»≈∆»ƒ¿»ƒ¿«

.ÂËÔÓfa ‰˙Óe Ì„‡ ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»¬ƒ≈∆≈¿»≈»»«¿∆«¿«
‡ÏÂ ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡ÏÂ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡Ï ,‰f‰«∆…≈≈«¿ƒƒ¿…≈≈¬≈¿…
‡l‡ ;È‡z ÏÚ Ï·h‰ ¯NÚÓ BÈ‡Â ,˙B‡B·Ó ÈÙezLƒ≈¿¿≈¿«≈«∆∆«¿«∆»

„·Ïa ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ïk‰48. «…≈∆∆ƒ¿«

ימים48ֿ) שני על תנאי להתנות הזה, הדין שמקור ואף
מהאמוראים  שהיה רבא, מדברי הוא גלויות, של טובים
הי"ג: פ"ה החודש קידוש בהל' רבינו כתב הרי - האחרונים
מסוף  זה, בחשבון לחשב ישראל כל התחילו "ומאימתי
שם  נשאר ולא ישראל ארץ שחרבה בעת הגמרא, חכמי
גמרא  חכמי בימי וכן משנה חכמי בימי אבל קבוע, ביתֿדין

Â¯·‡עד ÈÈ·‡ ÈÓÈ."סומכין היו ישראל ארץ קביעת על -
דרב  קמיה יתיב הוה דרבינא ב"עובדא מבואר שבגמרא ואף
כתב  הרי - אשי? רב בימי גם נהג הזה שהדין אשי",
קבלת  בסדר תורה' 'משנה לספר בהקדמתו הרמב"ם
אשי  רב מרבא, שקיבלו החכמים "שמכלל החכמים:
אז  עד שנהג רבא של בדורו הם גם היו כן אם ורבינא",
כאן  והראב"ד הרמב"ם). (מפרשי ישראל ארץ קביעת סדר
שיש  "אףֿעלֿפי זה: בדין הרמב"ם של חידושו על כותב
שחלקו  הראשונים הגאונים ראינו לא טעם, כעין בדבריו
הוא, גמור חול השני היום אם הוא, כלֿשכן שהרי זה, בדבר
גלויות". של ימיםֿטובים בשני עירוב לעשות שיכול בוודאי
שהיום  יודעים שאנחנו שמכיון היא הרמב"ם דעת אבל
מנהג, בתור בידינו נשאר והשני ודאי, יוםֿטוב הוא הראשון

יוםֿטוב כאן יש כן ואיֿאפשר È‡„Âאם המנהג, מצד
הוא. חול אם - מספק עליו להתנות

.ÊËÌLk49Ïk Ck ,d‚pÚÏe ˙aL „aÎÏ ‰ÂˆnL ¿≈∆ƒ¿»¿«≈«»¿«¿»»»
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ50„aÎÓ '‰ LB„˜Ï :¯Ó‡pL ;51ÏÎÂ , »ƒƒ∆∆¡«ƒ¿¿À»¿»

¯·Îe .L„˜ ‡¯˜Ó :Ô‰a ¯Ó‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆¡«»∆ƒ¿»…∆¿»
e¯‡a52„eak‰53‚epÚ‰Â54ÔÎÂ .˙aL ˙BÎÏ‰a55 ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»¿≈

ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa „ÚÒÈ ‡lL Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»∆…ƒ¿…¿«¿≈»ƒƒƒ
‰Án‰56ÏÏÎa ‰Ê ¯·cL ,˙aL ·¯Úk ,‰ÏÚÓÏe «ƒ¿»¿«¿»¿∆∆«»∆»»∆ƒ¿«

˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .„eak‰57ÏtË el‡k ,58 «ƒ¿»«¿«∆∆«¬¿ƒƒ¿«
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ59. «¬«»ƒ

ב.49) טו, ולענגם.50)ביצה לכבדם ולפני 51)מצוה
והגאון  וכבוד. עונג כאן הרי עונג", לשבת "וקראת כתוב זה,
האחרונים  על הרמב"ם) על (בהגהותיו העיר האדר"ת
ולא  בשבת, כמו ביוםֿטוב עונג מצות יש אם שהסתפקו

ה"ט. פ"ב למעלה ועיין אלה. רבינו דברי בהל'52)הביאו
ה"ב). (פ"ל, בחמין,53)שבת ורגליו ידיו פניו לרחוץ

(שם). נקיה ובכסות נאים בבגדים לתקן 54)להתלבש
ממונו, לפי הכל - מבוסם ומשקה ביותר, שמן תבשיל
שתי  על לבצוע היין, על אותן לקבוע סעודות, לאכול

(שם). יין ושתיית בשר אכילת ב.55)ככרות, צט, פסחים
מהל'56) פ"ל למעלה (ראה לפניה שעה וחצי קטנה, מנחה

סעודת  שיאכל כדי וכסףֿמשנה), במגידֿמשנה ה"ד שבת
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לתיאבון. בערב מכבד 57)יוםֿטוב שאינו א. קיח, פסחים
חולוֿ "המועדות" לפרש אפשר ואי הימיםֿטובים. ומענג
- שם) רשב"ם שפירש (כמו מלאכה ובעושה שלֿמועד
אסור  חולֿהמועד אין ה"א) פ"ז (להלן רבינו לדעת שהרי
עבודהֿ כעובד שהוא לומר סברא ואין התורה, מן במלאכה
חולו. ד"ה יח. בחגיגה ה'תוספות' כתבו וכן זרה.

מסכה 59)נתחבר.58) "אלהי יזֿיח): לד (שמות שנאמר
תשמור". המצות חג את לך, תעשה לא

.ÊÈ¯‡L ÌÚ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓLe ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈«∆«¿«¿≈∆»ƒ¿»
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ60„tÒ‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ìlk -61˙ÈÚ˙Â62. »ƒƒÀ»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ

ÁÓN Ô‰a ˙BÈ‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ63ÂÈ·e ‡e‰ ,·Ï ·BËÂ ¿«»»»ƒ¿»∆»≈«¿≈»»
ÂÈ· È·e BzL‡Â64:¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰ ÏÎÂ ¿ƒ¿¿≈»»¿»«ƒ¿ƒ»»∆∆¡«

‰¯eÓ‡‰ ‰ÁÓN‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯ÓB‚Â EbÁa zÁÓNÂ¿»«¿»¿«∆¿≈««ƒ∆«ƒ¿»»¬»
˙BÎÏ‰a ÔÈ¯‡·Ó e‡L BÓk ,ÌÈÓÏL Ôa¯˜ ‡È‰ Ô‡k»ƒ»¿«¿»ƒ¿∆»¿»¬ƒ¿ƒ¿
ÂÈ·e ‡e‰ ÁÓNÏ ‰ÁÓN d˙B‡ ÏÏÎa LÈ ,‰‚È‚Á¬ƒ»≈ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿…«»»

.BÏ Èe‡¯k „Á‡ Ïk ,B˙È· È·e¿≈≈»∆»»»

השנה.60) וראש השבועות כז,61)חג קטן מועד משנה,
ב.62)א. סח, א.63)פסחים קט, בכת"י,64)פסחים

ביתו". "ובני הגירסא:

.ÁÈ?„ˆÈk65˙BÈÏ˜ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈpËw‰ ≈««¿«ƒ≈»∆¿»
ÌÈ„‚a Ô‰Ï ‰B˜ - ÌÈLp‰Â ,˙Bc‚Óe ÌÈÊB‚‡Â∆¡ƒƒ¿»¿«»ƒ∆»∆¿»ƒ
ÔÈÏÎB‡ - ÌÈL‡‰Â ,BBÓÓ ÈÙk ÌÈ‡ ÌÈËÈLÎ˙Â¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿»¬»ƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ,¯N·a ‡l‡ ‰ÁÓN ÔÈ‡L ;ÔÈÈ ÔÈ˙BLÂ ¯Na»»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»»¿≈
·iÁ - ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰LÎe .ÔÈÈa ‡l‡ ‰ÁÓNƒ¿»∆»¿«ƒ¿∆≈¿∆«»

‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ ÏÈÎ‡‰Ï66ÌÈiÚ‰ ¯‡L ÌÚ ¿«¬ƒ«≈«»¿»«¿»»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÏÎB‡Â ,B¯ˆÁ ˙B˙Ïc ÏÚBpL ÈÓ Ï·‡ .ÌÈÏÏÓ‡‰»À¿»ƒ¬»ƒ∆≈«¿¬≈¿≈
‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó BÈ‡Â ,BzL‡Â ÂÈ·e ‡e‰ ‰˙BLÂ¿∆»»¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿∆
,‰ÂˆÓ ˙ÁÓN BÊ ÔÈ‡ - LÙ È¯ÓÏe ÌÈiÚÏ«¬ƒƒ¿»≈∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»
Ì‰ÈÁ·Ê :¯Ó‡ el‡ ÏÚÂ ;BÒ¯k ˙ÁÓN ‡l‡∆»ƒ¿«¿≈¿«≈∆¡«ƒ¿≈∆
ÌÓÁÏ Èk ,e‡nhÈ ÂÈÏÎ‡ Ïk ,Ì‰Ï ÌÈB‡ ÌÁÏk¿∆∆ƒ»∆»…¿»ƒ«»ƒ«¿»
:¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ‡È‰ ÔBÏ˜ BÊk ‰ÁÓNÂ .ÌLÙÏ¿«¿»¿ƒ¿»»»ƒ»∆∆∆¡«

.ÌÎÈbÁ L¯t ,ÌÎÈt ÏÚ L¯Ù È˙È¯ÊÂ¿≈ƒƒ∆∆«¿≈∆∆∆«≈∆

ובני 65) בניו לשמח אדם חייב רבנן, "תנו א: קט, פסחים
ביין. משמחם? במה בחגך", "ושמחת שנאמר: ברגל, ביתו
להן", בראוי ונשים להם, בראוי "אנשים אומר: יהודה רבי

בא  צבעונין, בבגדי בבבל - ונשים ביין, – ישראל אנשים רץ
מגוהצים". פשתן יד):66)בבגדי טז, (דברים שנאמר

והגר  והלוי ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה בחגך, "ושמחת
בשעריך". אשר והאלמנה והיתום

.ËÈÈtŒÏÚŒÛ‡67ÏÏÎa ˙B„ÚBna ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡L ««ƒ∆¬ƒ»¿ƒ»«¬ƒ¿«
ÌBi‰ Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰È ‡Ï ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈…ƒ¿∆≈¿∆»«

Blk68˙c‰ ‡È‰ Ck ‡l‡ ,69¯˜aa :70Ïk ÔÈÓÈkLÓ À∆»»ƒ«»«…∆«¿ƒƒ»
ÔÈÏÏt˙Óe ,˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÚ‰»»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
Ì‰Èz·Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÌBi‰ ÔÈÚa ‰¯Bza ÔÈ¯B˜Â¿ƒ«»¿ƒ¿««¿¿ƒ¿»≈∆
ÔÈBLÂ ÔÈ¯B˜ ,˙BL¯„Ó Èz·Ï ÔÈÎÏB‰Â ,ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙lÙz ÔÈÏÏt˙Ó ÌBi‰ ˙BˆÁ ¯Á‡Â ,ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«¿««¬«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«

n‰¯‡L ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰Èz·Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰Á «ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈∆∆¡…¿ƒ¿¿»
.‰ÏÈl‰ „Ú ÌBi‰««««¿»

ב.67) טו, ח):68)ביצה טז, (דברים אומר אחד "כתוב
לה): כט, (במדבר אומר אחד וכתוב אלקיך", לה' "עצרת
"חלקהו, אומר: יהושע רבי כיצד? הא לכם", תהיה "עצרת
יושב  וחציו ושותה, אוכל חציו לכם", וחציו לה' חציו

"ביוםֿטוב 70)הדין.69)ושונה. אמרו: א כג, במגילה
ÔÈ¯Á‡Ó או"ח ל'טור' ב'פרישה' ועיין הכנסת). (לבית לבוא"

ה. ציון טו: ביצה למסכת הלכה' וב'בירור סק"ה, תקכט סי'

.Î‡Ï - Ï‚¯a ÁÓNÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈¿∆¿»≈«»∆∆…
ÏkL ,¯Ó‡ÈÂ ,L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁN·e ÔÈÈa CLÓÈƒ¿…¿«ƒƒ¿¿«…¿…«∆»
;‰ÁÓN ˙ÂˆÓa ‰a¯È - ‰Êa ÛÈÒBiL ÈÓƒ∆ƒ»∆«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»
dÈ‡ L‡¯‰ ˙el˜Â ‰a¯‰ ˜BÁN‰Â ˙e¯ÎM‰L∆«ƒ¿¿«¿«¿≈¿«»…≈»
ÏÚ eÈeËˆ ‡ÏÂ ,˙eÏÎÒÂ ˙eÏÏB‰ ‡l‡ ,‰ÁÓNƒ¿»∆»≈¿ƒ¿¿…ƒ¿«ƒ«
da LiL ‰ÁÓN‰ ÏÚ ‡l‡ ,˙eÏÎq‰Â ˙eÏÏB‰‰«≈¿«ƒ¿∆»««ƒ¿»∆≈»
z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz :¯Ó‡pL ;Ïk‰ ¯ˆBÈ ˙„B·Ú¬«≈«…∆∆¡«««¬∆…»«¿»
.Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆¿ƒ¿»¿≈»≈……
„·ÚÏ ¯LÙ‡ È‡Â .‰ÁÓNa ‰„B·Ú‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿»«¬…
˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ÌM‰ ˙‡∆«≈…ƒ¿¿…ƒ«

˙e¯ÎL CBzÓ ‡ÏÂ L‡¯71. …¿…ƒƒ¿

א.71) לא, ברכות

.‡ÎÔÈ·iÁ72,ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÒc¯t·e ˙Bpba ÔÈNtÁÓe ÔÈ·aÒÓ eÈ‰iL∆ƒ¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ««««¿≈ƒ¿«
ÌL ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï eˆa˜˙È ‡lL È„k ,˙B¯‰p‰«¿»¿≈∆…ƒ¿«¿∆¡…¿ƒ¿»
¯·„a e¯È‰ÊÈ ÔÎÂ .‰¯·Ú È„ÈÏ e‡B·ÈÂ ÌÈLÂ ÌÈL‡¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¬≈»¿≈«¿ƒ¿»»
ÌÈLÂ ÌÈL‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰Ê∆¿»»»¿≈∆…ƒ¿»¿¬»ƒ¿»ƒ
e‡B·È ‡nL ,ÔÈÈa eÎLÓÈ ‡ÏÂ ,‰ÁÓNÏ Ì‰Èz·a¿»≈∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿¿¿«ƒ∆»»

‰¯·Ú È„ÈÏ73. ƒ≈¬≈»

ה"א):72) פ"ד (סוכה בתוספתא הדברים "בראשונה מקור
ונשים  מבפנים רואים אנשים השואבה, בית שמחת כשהיה
ראש, קלות לידי באים שהם ביתֿדין וכשראו כבחוץ, רואות
נשים  ששם רוחות, שלש כנגד בעזרה, גזוזטראות שלש עשו
מעורבין". היו ולא השואבה, בית בשמחת ורואות יושבות

ריגלא"73) - דשתא סקבא אבין: "אמר א: פא, קידושין
שיש  הרגל, ימות - ולעבירה ליחוד השנה ימות של (ריעוע
זה  ונותנים ונושאים דרשה, לשמוע ונשים אנשים קבוצות

רש"י). זה, עם

.·ÎÔBL‡¯Â ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Le ÔBL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
CB˙a ‰Úa¯‡ ‰ÏBba Ô‰Â ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿≈«»«¿»»¿
ÏL BlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ‚Á‰ CB˙a ‰MÓÁÂ ÁÒt‰«∆««¬ƒ»¿∆»≈«ƒ¿»ƒÀ∆
ÔÈ·iÁ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .„ÚBÓ ÔÈ‡¯˜Â ,„ÚBÓ≈¿ƒ¿»ƒ≈¿««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰a „tÒÏ ¯zÓ ,˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒÀ»ƒ¿…»∆

ÂÈÙa ÌÎÁ „ÈÓÏz74¯eÒ‡ - ¯·wiL ¯Á‡Ï Ï·‡ ; «¿ƒ»»¿»»¬»¿««∆ƒ»≈»
,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a B„ÙÒÏ¿»¿»∆¿≈»ƒ«¿»≈√»ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ„ÙBqL ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»«ƒ∆¿ƒ»∆«¿ƒ≈¬»ƒ
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ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â ;ÌeÏk CÈ¯ˆ ÈÈ‡Â ˙aLÏ ‰Ù‡Â ÏM·‡¬«≈¿…∆¿«»¿≈ƒ»ƒ¿¿ƒ«…
ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ÈÏ ¯zÈ ‰Ê ·e¯Úa - ·BË ÌBÈ ¯ÁÓÏe¿»»¿≈∆À«ƒ∆¡¿«≈

˙aLÏ ·BË ÌBiÓ ¯ÁÓÏ37. ¿»»ƒ««»

להניח 34) השני הדין שהרי גלויות". "של נוסף: בכת"י
של  ימיםֿטובים בשני רק אפשר תנאי, על ראשון ביוםֿטוב
כמבואר  השנה, ראש של ימיםֿטובים בשני ולא גלויות,

יג. הלכה א.35)להלן יז, הגירסא:36)ביצה בכת"י
יוםֿטוב, ולמחר חול היום ואם כלום, בדברי אין "חול

מעתה". עירובי מניח לומר 37)הריני צריך אין ולמחר
תקכז). סי' או"ח (שו"ע כלום

.·È‡ˆBik38˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ :Ba39ÏL «≈»¿»»¿≈«¿»∆
Ï·Ë40·BË ÌBÈa41- ÏÁ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ ∆∆¿ƒ≈ƒ«…

È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡Â ,BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰zƒ¿∆¿»«¿ƒ«…∆≈ƒ¿»«
ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .ÌeÏk42dÁÈpÓe43ÈMa ¯ÁÓÏe . ¿¿≈»∆»≈«ƒ»¿»»«≈ƒ

¯ÊBÁ44,ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â ≈¿≈ƒ«…∆≈ƒ¿»«¿
‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰z - ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â¿ƒ«…ƒ¿∆¿»«¿≈»∆»
˙‡ ÁÈpÓe .ÔBL‡¯a ‰ÈÏÚ ‡¯wL C¯„k ,dÁÈpÓe ÌL≈«ƒ»¿∆∆∆»»»∆»»ƒ«ƒ«∆

e¯z ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯wL BÊ.‰iM‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,‰Ó ∆»»»∆»≈¿»¿≈∆«¿ƒ»

ב.38) לט, הפרישו 40)סלים.39)עירובין שלא תבואה
טבל, נקראת ממנה, לאכול ואסור ומעשרות, תרומות ממנה

לאכילה. טובה שאינה להפריש 41)טבֿלא, ואסור
הכ"א). פ"ד יוםֿטוב הל' (ראה ביוםֿטוב ומעשרות תרומות

ממנה.43)תרומה.42) אוכל הכלכלה 44)ואינו לאותה
(רש"י). אתמול עליה שאמר

.‚È‰na45ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
;˙BiÏb,‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa Ï·‡ »À¬»ƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

,ÁÈpÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ÁÈp‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ƒ»«¿…ƒƒ«¿¿ƒƒ≈«ƒ«
‰˜Ó B‡ ,ÂÈÏÚ e·¯Ú Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡∆»≈«¬≈ƒƒ≈¿»»«¿∆

BÁÓ˜46ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰È‰È B‡ ,·¯ÚL ÈÓÏ ƒ¿¿ƒ∆≈≈ƒ¿∆»∆¡¿«≈
ÌBiÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .˙aLÏ««»¿≈ƒ»«¿…ƒ¿ƒ¿»ƒ

˙aL È‡ˆBÓ „Ú LÈ¯ÙÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯47. ¿ƒƒ≈«¿ƒ«»≈«»

בשני 45) אשי דרב קמיה יתיב הוה "רבינא א: ו, ביצה
ליה: אמר עציב. דהוה חזייה השנה. ראש של ימיםֿטובים
עירוב  אותיבי "דלא ליה: אמר מר?" עציב "אמאי
לא  מי (עכשיו), האדינא מר "ולותיב ליה: אמר תבשילין",
לחבירו  מיוםֿטוב תבשילין עירוב אדם מניח רבא: אמר
ימיםֿטובים  בשני רבא, דאמר "אימר ליה: אמר ומתנה?"
אמר?". מי - השנה ראש של ימיםֿטובים בשני גלויות, של

איננה.46) "קמחו" תיבת הרמב"ם 47)בכת"י, כתב כבר
השנה, ראש של ימיםֿטובים "שני הכ"ד): פ"א (למעלה
הדברים", אלו לכל חשובים הן אחד וכיום הן, אחת קדושה
חול", ולמחר יוםֿטוב היום "אם להתנות איֿאפשר כן אם

אחד. ליום נחשבים שהם כיון

.„ÈeÈ‰L ÔÓÊa eÈ‰ e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈∆»«¿»ƒ¿«∆»
,‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜Ó Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»
˜lzÒ‰Ï È„k ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ ˙BiÏb‰ Èa eÈ‰Â¿»¿≈«»Àƒ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈
Èa eLcwL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜Ùq‰ ÔÓƒ«»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆ƒ¿¿≈

Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÈaL ,ÌBi‰ Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¬»«∆¿≈∆∆ƒ¿»≈
ÌBÈ ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿¿«¿ƒ»»≈
.„·Ïa ‚‰Ó ‡l‡ ,˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï ÈL ·BË≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«»≈∆»ƒ¿»ƒ¿«

.ÂËÔÓfa ‰˙Óe Ì„‡ ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»¬ƒ≈∆≈¿»≈»»«¿∆«¿«
‡ÏÂ ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡ÏÂ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡Ï ,‰f‰«∆…≈≈«¿ƒƒ¿…≈≈¬≈¿…
‡l‡ ;È‡z ÏÚ Ï·h‰ ¯NÚÓ BÈ‡Â ,˙B‡B·Ó ÈÙezLƒ≈¿¿≈¿«≈«∆∆«¿«∆»

„·Ïa ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ïk‰48. «…≈∆∆ƒ¿«

ימים48ֿ) שני על תנאי להתנות הזה, הדין שמקור ואף
מהאמוראים  שהיה רבא, מדברי הוא גלויות, של טובים
הי"ג: פ"ה החודש קידוש בהל' רבינו כתב הרי - האחרונים
מסוף  זה, בחשבון לחשב ישראל כל התחילו "ומאימתי
שם  נשאר ולא ישראל ארץ שחרבה בעת הגמרא, חכמי
גמרא  חכמי בימי וכן משנה חכמי בימי אבל קבוע, ביתֿדין

Â¯·‡עד ÈÈ·‡ ÈÓÈ."סומכין היו ישראל ארץ קביעת על -
דרב  קמיה יתיב הוה דרבינא ב"עובדא מבואר שבגמרא ואף
כתב  הרי - אשי? רב בימי גם נהג הזה שהדין אשי",
קבלת  בסדר תורה' 'משנה לספר בהקדמתו הרמב"ם
אשי  רב מרבא, שקיבלו החכמים "שמכלל החכמים:
אז  עד שנהג רבא של בדורו הם גם היו כן אם ורבינא",
כאן  והראב"ד הרמב"ם). (מפרשי ישראל ארץ קביעת סדר
שיש  "אףֿעלֿפי זה: בדין הרמב"ם של חידושו על כותב
שחלקו  הראשונים הגאונים ראינו לא טעם, כעין בדבריו
הוא, גמור חול השני היום אם הוא, כלֿשכן שהרי זה, בדבר
גלויות". של ימיםֿטובים בשני עירוב לעשות שיכול בוודאי
שהיום  יודעים שאנחנו שמכיון היא הרמב"ם דעת אבל
מנהג, בתור בידינו נשאר והשני ודאי, יוםֿטוב הוא הראשון

יוםֿטוב כאן יש כן ואיֿאפשר È‡„Âאם המנהג, מצד
הוא. חול אם - מספק עליו להתנות

.ÊËÌLk49Ïk Ck ,d‚pÚÏe ˙aL „aÎÏ ‰ÂˆnL ¿≈∆ƒ¿»¿«≈«»¿«¿»»»
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ50„aÎÓ '‰ LB„˜Ï :¯Ó‡pL ;51ÏÎÂ , »ƒƒ∆∆¡«ƒ¿¿À»¿»

¯·Îe .L„˜ ‡¯˜Ó :Ô‰a ¯Ó‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆¡«»∆ƒ¿»…∆¿»
e¯‡a52„eak‰53‚epÚ‰Â54ÔÎÂ .˙aL ˙BÎÏ‰a55 ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»¿≈

ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa „ÚÒÈ ‡lL Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»∆…ƒ¿…¿«¿≈»ƒƒƒ
‰Án‰56ÏÏÎa ‰Ê ¯·cL ,˙aL ·¯Úk ,‰ÏÚÓÏe «ƒ¿»¿«¿»¿∆∆«»∆»»∆ƒ¿«

˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .„eak‰57ÏtË el‡k ,58 «ƒ¿»«¿«∆∆«¬¿ƒƒ¿«
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ59. «¬«»ƒ

ב.49) טו, ולענגם.50)ביצה לכבדם ולפני 51)מצוה
והגאון  וכבוד. עונג כאן הרי עונג", לשבת "וקראת כתוב זה,
האחרונים  על הרמב"ם) על (בהגהותיו העיר האדר"ת
ולא  בשבת, כמו ביוםֿטוב עונג מצות יש אם שהסתפקו

ה"ט. פ"ב למעלה ועיין אלה. רבינו דברי בהל'52)הביאו
ה"ב). (פ"ל, בחמין,53)שבת ורגליו ידיו פניו לרחוץ

(שם). נקיה ובכסות נאים בבגדים לתקן 54)להתלבש
ממונו, לפי הכל - מבוסם ומשקה ביותר, שמן תבשיל
שתי  על לבצוע היין, על אותן לקבוע סעודות, לאכול

(שם). יין ושתיית בשר אכילת ב.55)ככרות, צט, פסחים
מהל'56) פ"ל למעלה (ראה לפניה שעה וחצי קטנה, מנחה

סעודת  שיאכל כדי וכסףֿמשנה), במגידֿמשנה ה"ד שבת
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el‡ ÌÈÓiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ¿»»««ƒ∆»ƒ≈¬ƒ¿∆¿≈
.Ô‰a „tÒÏ ¯eÒ‡ - ‰¯e·w‰ ¯Á‡Ï Ï·‡ ;˙ÈÚ˙Â¿«¬ƒ¬»¿«««¿»»ƒ¿…»∆

בפני 74) מועד "אין פפא: רב "אמר ב: כז, קטן מועד
חכם". תלמיד

.‚ÎÔÈ‡75‡lL ,„ÚBna ·BÁ¯a ˙n‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒƒ««≈»¿«≈∆…
B¯·˜Ï B˙ÈaÓ ‡l‡ ,„tÒ‰‰ ˙‡ ÏÈb¯‰Ï76ÔÈ‡Â .77 ¿«¿ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ≈¿ƒ¿¿≈

ÔÈÏa‡˙Ó78ÔÈ¯·Ó ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÚBna79 ƒ¿«¿ƒ«≈¿≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ
Û˙k‰ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ80ÂÈ·B¯˜ ‡l‡ ,˙n‰ ÏÚ „ÚBna ¿…¿ƒ«»≈«≈««≈∆»¿»

ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈ·iÁ Ô‰L81ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .82B‡ ∆≈«»ƒ¿ƒ¿«≈»»¿ƒ»»»»
¯Lk Ì„‡83˙ÏÈË ˙ÚLa ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ , »»»≈∆»»≈»»ƒ¿«¿ƒ«

ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÚBna ÂÈÏÚ Ú¯B˜ ‰Ê È¯‰ - ‰ÓL¿»»¬≈∆≈«»»«≈««ƒ
,ÏÏk ÈL ·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â .B·B¯˜ BÈ‡L∆≈¿¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

.˙Ó ÏL ÂÈ·B¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ¿»∆≈

א.75) כז, קטן מועד מוכן 76)(משנה, כשהקבר כלומר
תקמז). סי' או"ח ב.77)(שו"ע כד, קטן מועד משנה,

הרגל 78) שמחת של דמצוותֿעשה אבילות, עליו חלה לא
(מועד  יחיד של שהיא אבילות דוחה רבים, של מצוה שהיא

יד:). אחרי 79)קטן לאבל שעושין ראשונה סעודה
לאבילות 80)הקבורה. הכתף לחלוץ נהגו לא ועכשיו

שמ). סי' יו"ד (שו"ע בחול קרובים.81)אפילו שבעה הם
ואשתו. אחותו, אחיו, בתו, בנו, אמו, קטן 82)אביו, מועד

א. (שם).83)כה, הגון

.„ÎÌÈL84‡Ï Ï·‡ ,˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :„ÚBna »ƒ«≈ƒ¿≈«≈¿«¬»…
.˙BpÚÓ ÔÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ;˙BB˜Ó ‡ÏÂ ˙BÁtËÓ¿«¿¿…¿¿ƒ¿««≈≈»¿«
˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :ÌÈ¯eÙe ‰kÁÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ«¬À»ƒƒ¿≈«≈¿«
ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡ .˙BB˜Ó ‡Ï Ï·‡ ,˙BÁtËÓe¿«¿¬»…¿¿≈∆ƒ∆À»
.˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡ ?‰pÈ˜ .˙Á‡k ˙BBÚ¿««ƒ»««∆∆¿À»

¯eÒ‡Â85¯¯BÚiL Ì„‡Ï86ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ B˙Ó ÏÚ ¿»¿»»∆¿≈«≈…∆¿∆∆¿ƒ
‚‡Bc BaÏÂ ,·ˆÚ ‡e‰Â Ï‚¯‰ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌBÈ¿≈∆…»»∆∆¿∆¡»¿ƒ≈
ÔeÎÈÂ ,BalÓ ‰‚‡c‰ ¯ÈÒÈ ‡l‡ ;¯Úv‰ ÔB¯ÎfÓ ·‡BÎÂ¿≈ƒƒ¿«««∆»»ƒ«¿»»ƒƒƒ«≈

‰ÁÓNÏ BzÚc87. «¿¿ƒ¿»

ב.84) כח, שם א.85)משנה, ח, שם הספד.86)משנה,
בחגך".87) "ושמחת התורה: מצות לקיים

ה'תשע"ט  אלול כ"ז שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני בו נתבארו

.‡BlÁ2Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÚBÓ ÏL À∆≈««ƒ∆…∆¡«
'ÔB˙aL'3ÏÈ‡B‰ -4'L„˜ ‡¯˜Ó' ‡¯˜Â5‡e‰ È¯‰Â «»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆«¬≈

Lc˜na ‰‚È‚Á ÔÓÊ6‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ¯eÒ‡ ,7È„k , ¿«¬ƒ»«ƒ¿»»«¬ƒ«¿»»¿≈
.ÏÏk ‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«…∆≈»∆¿À»¿»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»»¬»«ƒ««

˙ec¯Ó8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÈtÓ ,9Ïk ‡ÏÂ . «¿ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…»
·BË ÌBÈk Ba ‰¯eÒ‡ ‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ10ÔÈÚ‰ ÛBqL , ¿∆∆¬»¬»¿∆»ƒ¿»

ÏÁ ÌBÈk ‰È‰È ‡lL È„k - Ba e¯Ò‡pL ÌÈ¯·ca11 «¿»ƒ∆∆∆¿¿≈∆…ƒ¿∆¿…

LÈÂ Ba ˙B¯eÒ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ CÎÈÙÏ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»¿ƒ»≈¿»¬¿≈
.Ba ˙B¯zÓ ˙BÎ‡ÏÓ¿»À»

והיום 2) בגלויות) (והשני הראשון היום שבין החג ימי הם
והיום  בגלויות) (והשני הראשון היום ושבין בפסח, השביעי

בסוכות. ממלאכה.3)השמיני לשבות בכ"י 4)המורה
ונקרא". הואיל הוא טוב "יום חגיגה 5)הגירסא: (מסכת

בו  לנהוג (רש"י), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח).
מלאכה. לעשות שלא טוב.6)קדושה יום של חגיגה קרבן

יום 7) כי מבואר א') הלכה ד' פרק פסחים (מסכת בירושלמי
בעשיית  אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב שאדם
שיהא  בדין "אינו הכתוב: מתוך זה את ומוכיח מלאכה,
עמוד  י"ח דף ובחגיגה במלאכה". עסוק ואתה קרב קרבנך
אסור  מועד של שחולו הכתוב מן מקורות. כמה הובאו א'
חג  "את י"ד): פסוק כ"ג פרק (שמות מלאכה בעשיית
מועד  של חולו על "לימד ימים", שבעת תשמור המצות
ד'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור
במועדם", אותם תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי "אלה
הרי  הראשון ביום אם מדבר, הכתוב "במה עקיבא: רבי אמר
נאמר: כבר הרי בשביעי ואם "שבתון", נאמר: כבר
מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב אין הא "שבתון",
ראה  (פרשת בספרי ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך
שאינם  (הסוכות) וחג פסח אומר, שמעון "רבי ט"ז): פרק
ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת
יום  אלא אינה (קצירה), מלאכה עונת שהיא (שבועות) עצרת
הרי  ישראל". של ממונם על חסה שהתורה מלמד אחד,

מלאכה. בעשיית אסור המועד על 8)שחול אותו מלקין
חכמים. דברי נגד "כתוב 9)שמרד שם: חגיגה במסכת

וביום  מצות תאכל ימים "ששת ח'): פסוק ט"ז פרק (דברים
שביעי  מה מלאכה", תעשה לא אלקיך לה' עצרת השביעי
עצור  שביעי מה אי עצורין, ימים ששת אף (ממלאכה) עצור
תלמוד  מלאכה? בכל עצורים ימים ששת אף מלאכה, בכל
מלאכה  בכל עצור השביעי עצרת", השביעי "וביום לומר:
הכתוב  מסרן לא הא מלאכה, בכל עצורין ימים ששת ואין
מותר, יום ואיזה אסור יום איזה לך לומר לחכמים, אלא
מן  ויש מותרת". מלאכה ואיזו אסורה מלאכה איזו
מן  הוא המועד בחול מלאכה שאיסור שסוברים הראשונים

תק"ל. סימן הלכה בביאור ראה סוגי 10)התורה. וחמשה
יעשנו  לא (אם האבד דבר א. המועד. בחול מותרים מלאכה
פועל  ג. נפש. לאוכל מועד צרכי ב. הדבר). יפסד במועד
(שאינו  הדיוט מעשה ה. רבים. צרכי ד. יאכל. מה לו שאין

תק"ל). סימן ברורה משנה – אומן ירושלמי 11)מעשה
בר  אבא רבי "אמר ג'): הלכה ב' פרק קטן מועד (מסכת

התר  אתי שימנה מי היה "אילו עושין ממל: שיהיו תי
אלא  מלאכה לעשות אסור כלום המועד, בחול מלאכה
ועכשיו  בתורה? ויגיעין ושמחין ושותין אוכלין שיהיו

ופוחזין". ושותין אוכלין

.·d˙B‡ ‰NÚÈ ‡Ï Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ïk :Ô‰ el‡Â¿≈≈»¿»»∆ƒ…«¬∆»
,d˙B‡ ÔÈNBÚ - ‰a¯‰ „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È „ÚBna«≈ƒ¿∆»∆¿≈«¿≈ƒ»
ÔÈ˜LÓ ?„ˆÈk .‰a¯‰ Á¯Ë da ‰È‰È ‡lL „·Ï·e12 ƒ¿«∆…ƒ¿∆»…««¿≈≈««¿ƒ

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa13‰˜Ln‰ ˙È· ‡Ï Ï·‡ ,„ÚBna14; ≈«¿»ƒ«≈¬»…≈««¿∆
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‰‡Óv‰ ı¯‡‰ ‡È‰Â ,ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L∆ƒ…«¿∆≈«¿»ƒ¿ƒ»»∆«¿≈»
- d˙B‡ ‰˜LÓ ‡e‰LÎe .daL ˙BÏÈ‡‰ Ba e„ÒÙÈ -ƒ¿¿»ƒ»∆»¿∆«¿∆»

‰Î¯a‰ ÔÓ ‰˜LÈÂ ‰Ï„È ‡Ï15,ÌÈÓLb‰ ÈnÓ B‡ …ƒ¿∆¿«¿∆ƒ«¿≈»ƒ≈«¿»ƒ
ÔÓ ‡e‰ ‰˜LÓ Ï·‡ ;ÏB„b Á¯Ë ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆…«»¬»«¿∆ƒ

ÔÈÚn‰16‰lÁzÎÏ ‡ˆiL ÔÈa ‰È‰L ÔÈa ,17BÎÈLÓÓ - ««¿»≈∆»»≈∆»»¿«¿ƒ»«¿ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰˜LÓe«¿∆¿≈…«≈»∆

א').12) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת אדמה 13)(משנה
להשקאה. תעלות בה ויש למים, שדה 14)שצמאה

גשמים. ממי המסתפקת בבור 15)צמחים מכונסין מים
המים. משם ולשאוב לדלות גדולה טירחא ויש עמוק,

לשם.16) המים את מחדש.17)ממשיך עכשיו

.‚CÙB‰18ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ Ì„‡19C¯B„Â Ô˙B‡ ÔÁBËÂ ,„ÚBna ≈»»∆≈»«≈¿≈»¿≈
Û‚Â ˙Bi·Á‰ ‡lÓÓe ,Ô˙B‡20‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ,Ô˙B‡ »¿«≈∆»ƒ¿»»¿∆∆∆∆

e‰NBÚ - ‰NÚ ‡Ï Ì‡ „ÒÙ‰ Ba LÈL Ïk .ÏÁa¿……∆≈∆¿≈ƒ…«¬∆≈
ÔÎÂ .ÈepL CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bk¯„k21ÂÈ˙B¯t Ì„‡ ÒÈÎÓ ¿«¿¿≈»ƒƒ¿≈«¿ƒ»»≈»

„·Ï·e ,ÌÈ·pb‰ ÈtÓ22‰Úˆa ÌÒÈÎiL23‰ÏBLÂ ;24 ƒ¿≈««»ƒƒ¿«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿»¿∆
Ì¯k ÔÎÂ .„·‡z ‡lL ÏÈ·La ‰¯Ln‰ ÔÓ BzLtƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆……≈¿≈∆∆

B˙B‡ ÔÈ¯ˆBa - „ÚBna ¯ˆa‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰L25. ∆ƒƒ«¿«¿ƒ»≈«≈¿ƒ

שכשנותנים 18) ב'). עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
כדי  מניחם שם, וצוברן לקיטה לאחר במעטן הזיתים
והופכן  הבד, בבית ונותנן מאליהן, ויתבשלו שיתחממו

נפסדים. עכשיו כן עשה לא ואם במשנה 19)וטוחנן.
לא  אותם להפוך אבל הפוכים", זיתיו היו "אם כתוב: (שם)
אבלות  לענין שם בברייתא אבל הראב"ד). (השגות הותר
ה' פרק ברמב"ם הנוסחא (כן להפוך" "זיתיו מפורש
משנה  מגיד ראה מקורות, כמה ובעוד י' הלכה אבל מהלכות
מפריש  יחיאל רבינו תלמיד ידידיה רבינו ושיטת עוז ומגדל
המועד  לחול הדין והוא שם) הר"ן וחידושי קטן מועד על

משנה). קטן 20)(מגיד מועד במסכת במשנה והוא וסותם.
ב'. עמוד י"ב י"ב 21)דף דף קטן מועד במסכת משנה

ב'. אלא 22)עמוד לעשותו אפשר שאי דבר הוא ואם
תקל"ח). סימן (רמ"א האבד בדבר מותר הכל בפרהסיא,

ברור,23) ההפסד שאין מפני בצנעא לעשות כאן החמירו
רמב"ן). בשם משנה (מגיד גנבים שיבואו ודאי זה שאין

ומוציא.24) אפילו 25)מעלה לעשות מותר האבד שבדבר
משנה). (מגיד לקרקע במחובר

.„¯eÒ‡Â26el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ¯Á‡ÈÂ Ôek˙iL Ì„‡Ï ¿»¿»»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»≈
ÌÁÈpÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ27ÈtÓ „ÚBna Ô˙BNÚÏ È„k ¿«≈»∆¿«ƒ≈¿≈«¬»«≈ƒ¿≈

,„ÚBnÏ dÁÈp‰Â BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÓ‰ ÏÎÂ .Èet ‡e‰L∆»¿»«¿«≈¿«¿¿ƒƒ»«≈
ÔÈ„a‡Ó ÔÈc ˙Èa - „ÚBna d‡NÚÂ28ÔÈ¯È˜ÙÓe d˙B‡ «¬»»«≈≈ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒƒ

Ï d˙B‡Ì‡Â .Ïk29ÔÈÒB˜ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ BzÎ‡ÏÓ Ôek »«…¿ƒƒ≈¿«¿»≈≈¿ƒ
epnÓ d˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ Ba30ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¬»¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿≈¿ƒ

‡lL È„k „ÚBna ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ˙BNÚlÓ Ôa‰«≈ƒ«¬»¿»»«≈¿≈∆…
.„·‡z…≈

ב').26) עמוד י"ב דף קטן מועד במסכת (משנה
השנה,27) ימות בשאר המלאכה את לעשות לו שאפשר

למועד. אותה מצמצם והוא לאחריו, או המועד לפני

וסובר 28) (שם). יאבדו" במועד מלאכתן כוונו אם "וכולן
המלאכה  מלעשות אותו שמונעין הוא שהפירוש הרמ"ך
יאבדּו, היא: זו מלה וקריאת להיפסד. הדבר את ְֹומניחין
מאבדין  דין שהבית פירושו "יאבדו" כי סובר רבינו אבל
וראיה  יאּבדּו. זו מילה וקריאת הדבר, את ומפקירין ְְַאותו
ההוא  ליה הוה ינאי "רבי (שם): מהגמרא רבינו לדברי
דמועדא, בחולא הפירות) (לקטוף זימניה דמטי פרדיסא
לפרדיסייהו  עלמא כולי שהיוה (אחרת) לשנה קטפיה.
שתא", ההוא לפרדיסא ינאי רבי אפקריה דמועדא, לחולא
במועד  מלאכתו שמכוון למי מפקירין דין שבית הרי

טוב). יום עמוד 29)(תוספות י"ג דף קטן מועד (מסכת
ממונו".30)א'). את מאבדין "ואין הגירסא: בכ"י

.‰ÈÓ31ÌB˜Ó BÏ ˙B·Ï B‡ „‚a BÏ ¯t˙Ï CÈ¯vL ƒ∆»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»
„ÚBna32d˙B‡a ¯È‰Ó BÈ‡Â ËBÈ„‰ ‰È‰ Ì‡ : «≈ƒ»»∆¿¿≈»ƒ¿»
‰Î‡ÏÓ33‰È‰ Ì‡Â ;Bk¯„k d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆∆»¿«¿¿ƒ»»

.ËBÈ„‰ ‰NÚÓ d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¯È‰Ó Ôn‡À»»ƒ¬≈∆∆»«¬≈∆¿
·ÈÏÎÓ - ‰¯ÈÙ˙a ?„ˆÈk34ÔÈ··e ,35ÌÈ·‡ ÁÈpÓ - ≈«ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ«¬»ƒ

ÛLÂ ,Ô‰ÈÏÚ ËÈËa ÁË BÈ‡Â36Ú˜¯w‰ È˜„Ò37 ¿≈»¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈««¿«
Ï‚¯·e „ia dÏÈbÚÓe38ÌÈˆÏÁÓa ÌÈÏÈbÚnL ÔÈÚk ,39. «¿ƒ»«»»∆∆¿≈∆«¿ƒƒ¿«¬»«ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ב').31) עמוד ח' דף קטן מועד במסכת לצורך 32)(משנה
אומן 33)המועד. שאינו סימן במלאכה מהיר שאינו מי

הכלב.34)(הגר"א). שיני כמו מזו, זו התפירות מרחיק
א').35) עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
וסותם.36) הגג.37)מחליק ברגל 38)של שיעשה

יעשנו  לא אבל בכלי, לעשות שרגילים כדרך הטיח, החלקת
(מהריט"ץ). בגגות.39)בכלי הטיט בו שמחליקים כלי

.ÂÈÓ40BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ ˙¯aÁÓ ‰‡e·z BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿»¿À∆∆««¿«¿≈
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰pnÓ ‡l‡ „ÚBna ÏÎ‡iM ‰Ó«∆…««≈∆»ƒ∆»««ƒ∆≈

„ÒÙ‰ Ô‡k41ÏÎ‡iM ‰Ó ˙B˜Ï B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ , »∆¿≈≈«¿ƒƒƒ¿«∆…«
¯ˆB˜ ‡l‡ ,„ÚBn‰ ¯Á‡ ¯ˆ˜iL „Ú ˜eM‰ ÔÓƒ««∆ƒ¿…«««≈∆»≈
,CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÔÁBËÂ ¯¯B·e ‰¯BÊÂ L„Â ¯nÚÓe¿«≈¿»¿∆≈¿≈«∆»ƒ
Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏkL ;˙B¯Ùa Le„È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…»¿»∆»»»∆≈

„ÒÙ‰42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BpLÏ CÈ¯ˆ - ∆¿≈»ƒ¿«¿≈…«≈»∆

ב').40) עמוד י"ב דף קטן מועד מועד 41)(מסכת (מסכת
בחולא  קציר) לו קצרו =) חצדא ליה חצדו "רב שם): קטן
שאינה  חיטה (שדה פסיד הוה דלא – דחיטי – דמועדא
(לא  הוה יאכל מה לו ואין עכשיו) יקצרוה לא אם נפסדת

לאכול)". מה לו מביא 42)היה אינו השינוי ידי שעל
דבר  כל שהרי שינוי צריך אינו הפסד מביא אם אבל הפסד
וכל  ג') הלכה למעלה שכתב (כמו שינוי צריך אינוי האבד

משנה. כסף ועיין במעשיו, הפסד גורם אם שכן

.ÊÌÈL·k43,ÔL·Bk - „ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ¿»ƒ∆»∆¡…≈∆«≈¿»
.ÔL·ÎÏ ¯eÒ‡ - „ÚBn‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»¿ƒ∆»¿«««≈»¿»¿»

„eˆÏ ÏBÎiL Ïk ÌÈ‚c Ì„‡ „ˆÂ44ÁÏBÓe ,45Ïk‰ ¿»»»»ƒ…∆»»≈««…
ËÁÒÈ Ì‡ ,„ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡iL ¯LÙ‡ È¯‰L ;„ÚBna«≈∆¬≈∆¿»∆…«≈∆«≈ƒƒ¿…

.eÎk¯˙iL „Ú ˙Ba¯ ÌÈÓÚt B„Èa Ô˙B‡»¿»¿»ƒ««∆ƒ¿«¿
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el‡ ÌÈÓiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ¿»»««ƒ∆»ƒ≈¬ƒ¿∆¿≈
.Ô‰a „tÒÏ ¯eÒ‡ - ‰¯e·w‰ ¯Á‡Ï Ï·‡ ;˙ÈÚ˙Â¿«¬ƒ¬»¿«««¿»»ƒ¿…»∆

בפני 74) מועד "אין פפא: רב "אמר ב: כז, קטן מועד
חכם". תלמיד

.‚ÎÔÈ‡75‡lL ,„ÚBna ·BÁ¯a ˙n‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒƒ««≈»¿«≈∆…
B¯·˜Ï B˙ÈaÓ ‡l‡ ,„tÒ‰‰ ˙‡ ÏÈb¯‰Ï76ÔÈ‡Â .77 ¿«¿ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ≈¿ƒ¿¿≈

ÔÈÏa‡˙Ó78ÔÈ¯·Ó ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÚBna79 ƒ¿«¿ƒ«≈¿≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ
Û˙k‰ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ80ÂÈ·B¯˜ ‡l‡ ,˙n‰ ÏÚ „ÚBna ¿…¿ƒ«»≈«≈««≈∆»¿»

ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈ·iÁ Ô‰L81ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .82B‡ ∆≈«»ƒ¿ƒ¿«≈»»¿ƒ»»»»
¯Lk Ì„‡83˙ÏÈË ˙ÚLa ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ , »»»≈∆»»≈»»ƒ¿«¿ƒ«

ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÚBna ÂÈÏÚ Ú¯B˜ ‰Ê È¯‰ - ‰ÓL¿»»¬≈∆≈«»»«≈««ƒ
,ÏÏk ÈL ·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â .B·B¯˜ BÈ‡L∆≈¿¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

.˙Ó ÏL ÂÈ·B¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ¿»∆≈

א.75) כז, קטן מועד מוכן 76)(משנה, כשהקבר כלומר
תקמז). סי' או"ח ב.77)(שו"ע כד, קטן מועד משנה,

הרגל 78) שמחת של דמצוותֿעשה אבילות, עליו חלה לא
(מועד  יחיד של שהיא אבילות דוחה רבים, של מצוה שהיא

יד:). אחרי 79)קטן לאבל שעושין ראשונה סעודה
לאבילות 80)הקבורה. הכתף לחלוץ נהגו לא ועכשיו

שמ). סי' יו"ד (שו"ע בחול קרובים.81)אפילו שבעה הם
ואשתו. אחותו, אחיו, בתו, בנו, אמו, קטן 82)אביו, מועד

א. (שם).83)כה, הגון

.„ÎÌÈL84‡Ï Ï·‡ ,˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :„ÚBna »ƒ«≈ƒ¿≈«≈¿«¬»…
.˙BpÚÓ ÔÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ;˙BB˜Ó ‡ÏÂ ˙BÁtËÓ¿«¿¿…¿¿ƒ¿««≈≈»¿«
˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :ÌÈ¯eÙe ‰kÁÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ«¬À»ƒƒ¿≈«≈¿«
ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡ .˙BB˜Ó ‡Ï Ï·‡ ,˙BÁtËÓe¿«¿¬»…¿¿≈∆ƒ∆À»
.˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡ ?‰pÈ˜ .˙Á‡k ˙BBÚ¿««ƒ»««∆∆¿À»

¯eÒ‡Â85¯¯BÚiL Ì„‡Ï86ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ B˙Ó ÏÚ ¿»¿»»∆¿≈«≈…∆¿∆∆¿ƒ
‚‡Bc BaÏÂ ,·ˆÚ ‡e‰Â Ï‚¯‰ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌBÈ¿≈∆…»»∆∆¿∆¡»¿ƒ≈
ÔeÎÈÂ ,BalÓ ‰‚‡c‰ ¯ÈÒÈ ‡l‡ ;¯Úv‰ ÔB¯ÎfÓ ·‡BÎÂ¿≈ƒƒ¿«««∆»»ƒ«¿»»ƒƒƒ«≈

‰ÁÓNÏ BzÚc87. «¿¿ƒ¿»

ב.84) כח, שם א.85)משנה, ח, שם הספד.86)משנה,
בחגך".87) "ושמחת התורה: מצות לקיים

ה'תשע"ט  אלול כ"ז שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני בו נתבארו

.‡BlÁ2Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÚBÓ ÏL À∆≈««ƒ∆…∆¡«
'ÔB˙aL'3ÏÈ‡B‰ -4'L„˜ ‡¯˜Ó' ‡¯˜Â5‡e‰ È¯‰Â «»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆«¬≈

Lc˜na ‰‚È‚Á ÔÓÊ6‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ¯eÒ‡ ,7È„k , ¿«¬ƒ»«ƒ¿»»«¬ƒ«¿»»¿≈
.ÏÏk ‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«…∆≈»∆¿À»¿»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»»¬»«ƒ««

˙ec¯Ó8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÈtÓ ,9Ïk ‡ÏÂ . «¿ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…»
·BË ÌBÈk Ba ‰¯eÒ‡ ‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ10ÔÈÚ‰ ÛBqL , ¿∆∆¬»¬»¿∆»ƒ¿»

ÏÁ ÌBÈk ‰È‰È ‡lL È„k - Ba e¯Ò‡pL ÌÈ¯·ca11 «¿»ƒ∆∆∆¿¿≈∆…ƒ¿∆¿…

LÈÂ Ba ˙B¯eÒ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ CÎÈÙÏ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»¿ƒ»≈¿»¬¿≈
.Ba ˙B¯zÓ ˙BÎ‡ÏÓ¿»À»

והיום 2) בגלויות) (והשני הראשון היום שבין החג ימי הם
והיום  בגלויות) (והשני הראשון היום ושבין בפסח, השביעי

בסוכות. ממלאכה.3)השמיני לשבות בכ"י 4)המורה
ונקרא". הואיל הוא טוב "יום חגיגה 5)הגירסא: (מסכת

בו  לנהוג (רש"י), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח).
מלאכה. לעשות שלא טוב.6)קדושה יום של חגיגה קרבן

יום 7) כי מבואר א') הלכה ד' פרק פסחים (מסכת בירושלמי
בעשיית  אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב שאדם
שיהא  בדין "אינו הכתוב: מתוך זה את ומוכיח מלאכה,
עמוד  י"ח דף ובחגיגה במלאכה". עסוק ואתה קרב קרבנך
אסור  מועד של שחולו הכתוב מן מקורות. כמה הובאו א'
חג  "את י"ד): פסוק כ"ג פרק (שמות מלאכה בעשיית
מועד  של חולו על "לימד ימים", שבעת תשמור המצות
ד'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור
במועדם", אותם תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי "אלה
הרי  הראשון ביום אם מדבר, הכתוב "במה עקיבא: רבי אמר
נאמר: כבר הרי בשביעי ואם "שבתון", נאמר: כבר
מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב אין הא "שבתון",
ראה  (פרשת בספרי ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך
שאינם  (הסוכות) וחג פסח אומר, שמעון "רבי ט"ז): פרק
ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת
יום  אלא אינה (קצירה), מלאכה עונת שהיא (שבועות) עצרת
הרי  ישראל". של ממונם על חסה שהתורה מלמד אחד,

מלאכה. בעשיית אסור המועד על 8)שחול אותו מלקין
חכמים. דברי נגד "כתוב 9)שמרד שם: חגיגה במסכת

וביום  מצות תאכל ימים "ששת ח'): פסוק ט"ז פרק (דברים
שביעי  מה מלאכה", תעשה לא אלקיך לה' עצרת השביעי
עצור  שביעי מה אי עצורין, ימים ששת אף (ממלאכה) עצור
תלמוד  מלאכה? בכל עצורים ימים ששת אף מלאכה, בכל
מלאכה  בכל עצור השביעי עצרת", השביעי "וביום לומר:
הכתוב  מסרן לא הא מלאכה, בכל עצורין ימים ששת ואין
מותר, יום ואיזה אסור יום איזה לך לומר לחכמים, אלא
מן  ויש מותרת". מלאכה ואיזו אסורה מלאכה איזו
מן  הוא המועד בחול מלאכה שאיסור שסוברים הראשונים

תק"ל. סימן הלכה בביאור ראה סוגי 10)התורה. וחמשה
יעשנו  לא (אם האבד דבר א. המועד. בחול מותרים מלאכה
פועל  ג. נפש. לאוכל מועד צרכי ב. הדבר). יפסד במועד
(שאינו  הדיוט מעשה ה. רבים. צרכי ד. יאכל. מה לו שאין

תק"ל). סימן ברורה משנה – אומן ירושלמי 11)מעשה
בר  אבא רבי "אמר ג'): הלכה ב' פרק קטן מועד (מסכת

התר  אתי שימנה מי היה "אילו עושין ממל: שיהיו תי
אלא  מלאכה לעשות אסור כלום המועד, בחול מלאכה
ועכשיו  בתורה? ויגיעין ושמחין ושותין אוכלין שיהיו

ופוחזין". ושותין אוכלין

.·d˙B‡ ‰NÚÈ ‡Ï Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ïk :Ô‰ el‡Â¿≈≈»¿»»∆ƒ…«¬∆»
,d˙B‡ ÔÈNBÚ - ‰a¯‰ „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È „ÚBna«≈ƒ¿∆»∆¿≈«¿≈ƒ»
ÔÈ˜LÓ ?„ˆÈk .‰a¯‰ Á¯Ë da ‰È‰È ‡lL „·Ï·e12 ƒ¿«∆…ƒ¿∆»…««¿≈≈««¿ƒ

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa13‰˜Ln‰ ˙È· ‡Ï Ï·‡ ,„ÚBna14; ≈«¿»ƒ«≈¬»…≈««¿∆
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פירות,43) והם א') עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
ובחומץ. במים לכבשם שדרך ודגים, ואפילו 44)ירקות

שאין  מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי יותר צד הוא אם
אולי  לומר יש צידה כל ועל להשני, אחד בטעמו שוה דג כל
או"ח  אברהם (מגן המועד לכבוד יותר משובחים ימצא

לפי 45)תקל"ג). א') עמוד י"א דף קטן מועד (מסכת
שם. השנית הלשון

.ÁÔÈÏÈËÓ46‡lLÂ ;„ÚBn‰ C¯ˆÏ „ÚBna ¯ÎL ¿ƒƒ≈»«≈¿…∆«≈¿∆…
¯ÎL „Á‡Â ÌÈ¯Óz ¯ÎL „Á‡ .¯eÒ‡ - „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈»∆»≈«¿»ƒ¿∆»≈«

ÌÈ¯BÚN47ÌÈ¯ÚÓ ,ÔLÈ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .48‰˙BLÂ ¿ƒ««ƒ∆≈»»«¬ƒ¿∆
Ïk ÔÎÂ .‰‡B¯Ï ˙¯k BÊ ‰Ó¯Ú‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ÔÓƒ∆»»∆≈«¬»»ƒ∆∆»∆¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ב').46) עמוד י"ב דף קטן מועד שם 47)(מסכת שיש
מרובה. ואף 48)טירחא יותר. לו טוב שהחדש לומר

ואמרו: יהודה בר יוסי רבי על חכמים חלקו שם שבגמרא
פסק  הרמב"ם – ? בהשגות) (הראב"ד בכך" מערימין "אין
שאין  שכיון ב' עמוד קל"ט דף שבת במסכת דגמרא כסתמא
תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה

.ËÏk49ÔÈNBÚLk ,„ÚBn‰ C¯ˆÏ Ô‰L ˙BÎ‡ÏÓ »¿»∆≈¿…∆«≈¿∆ƒ
Ô‰Èn‡ Ô˙B‡50ÌÈ„iv‰ ?„ˆÈk .‰Úˆa ÔÈNBÚ - »À»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«««»ƒ

ÔÈNBÚ el‡ È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏ ÔÈ¯ˆBa‰Â ÔÈÁBh‰Â¿«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ
„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰NÚ Ì‡Â .„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰Úˆa¿ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ»»¿…∆«≈

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯È˙B‰Â¿ƒ¬≈∆À»

ב').49) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
עליהם 50) ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

לצורך  שעושה יכיר לא הרואה כי בצנעא, מלאכתם לעשות
אינו  המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט אבל המועד,
בפרהסיא  אף לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה

(פוסקים).

.È„ÚBna ÌÈa¯‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙B¯Ba ÌÈa¯Ï ÌÈ¯ÙBÁÂ .˙B·BÁ¯‰ ˙‡Â ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈ¯BÎÂ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B¯‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯ÚÓe ˙B¯B·Ï ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎ¯c‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈb¯Ó - ¯ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.B¯eÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים שצרכי
דבי  "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי
שאם  אומרים יש זה ולפי הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ"ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם

הם  כאלו הכתוב עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י'): פסוק י"ט פרק (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב'). עמוד ה' דף קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש

.‡ÈÔÈ‡ˆBÈÂ56˙‡ ¯È˜Ù‰Ï ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈ‡Ïk‰57ÔÈ„BÙe .58‰ ˙‡˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡Â ÌÈÈe·M «ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆

,˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe ,˙BLc˜‰‰ ˙‡Â ÌÈÓ¯Á‰«¬»ƒ¿∆«∆¿≈«¿ƒ∆«
ÔÈÚˆB¯Â ,‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ¿¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆»∆¿»¿¿ƒ
ÏÚ ÔÈiˆÓe ,Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓe ,È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿…»¿«¿ƒ«
Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,Ôeiˆ ˙‡ ÌÈÓL‚ eÁnL ˙B¯·w‰«¿»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿≈∆ƒ¿¿≈∆

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆ el‡ ÏkL ;ÌÈ‰k‰59. «…¬ƒ∆»≈»¿≈«ƒ≈

א').56) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת לעקור 57)(משנה
שאז  משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את
וממעות  בזול, נשכרים והם ממלאכה, הפועלים בטלים
מה  וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת

(רש"י). עושים להקדש כסף לחסוך מקור 58)שאפשר
ב'. הלכה א' פרק קטן מועד מסכת בירושלמי זו הלכה

הוא"59) רבים צורך לעשותו, נזקק דין שבית ["שכל
כל  ועושין ד"ה א' עמוד ב' דף קטן מועד מסכת (מאירי
בי"ד  שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי
(פרק  סוטה השקאת וכן ב') הלכה ערכין מהלכות ח' (פרק
מהלכות  ט' (פרק עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג'
הלכה  עבדים מהלכות ג' (פרק עבד ורציעת א') הלכה רוצח
וטהרת  ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט').
מישראל, טומאה למעט רבים לצורך היא אף המצורע
מסכת  בתחלת ריטב"א ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת

קטן]. מועד

.·ÈÌÈ„Â60˙BBÓÓ ÈÈc61˙BLÙ ÈÈ„Â ˙BkÓ ÈÈ„Â ¿»ƒƒ≈»¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»
B˙B‡ ÔÈ˙ÓLÓ - ÔÈc‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓe .„ÚBna«≈ƒ∆…ƒ≈»»«ƒ¿«¿ƒ
˙Èa ‰NÚÓ ÔÈ·˙Bk Ck ,„ÚBna ÔÈcL ÌLÎe .„ÚBna«≈¿≈∆»ƒ«≈»¿ƒ«¬≈≈

BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ÔÈc62˙B¯b‡ ÔÈic‰ ÔÈ·˙Bk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆≈«¿ƒ««»ƒƒ¿
ÔBÊÓÏ Ô‰a e¯ÎnL ˙B¯b‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ÌeL∆»¿««¿ƒ¿∆»¿»∆ƒ¿
‰ÓBc‰ ÏÎÂ ,ÔÈe‡Óe ‰ˆÈÏÁ È¯ËLe ,˙Ba‰Â ‰M‡‰»ƒ»¿«»¿»≈¬ƒ»≈ƒ¿»«∆
,Ìe¯kÊiL È„k Ì·˙ÎÏ ÔÈic‰ ÌÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï»∆ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ««»ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿
,Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÌÈ¯·„ B‡ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÔB‚k¿«¬«¬≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¬≈∆

kÈÓ .ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ ,ÈÏÚ ÔÓ‡ ÈBÏt LÈ‡ :ÔB‚¿ƒ¿ƒ∆¡»»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
‰tŒÏÚa ‰ÂÏn‰ BÈÓ‡‰ ‡ÏÂ ,„ÚBna ˙BÂÏÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«≈¿…∆¡ƒ««¿∆¿«∆
ÈLec˜Â ÔÈhb ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ .·BÁ ¯ËL ·˙Bk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿«¿≈¿ƒƒƒ¿ƒ≈

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆk el‡ ÏkL ;˙BzÓe ÔÈ¯·BLÂ ÌÈL63. »ƒ¿»ƒ«»∆»≈¿»¿≈«ƒ≈

הטעם 60) כאן ואף ב'). עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
(עיין  הם רבים וכצורך דין בית מעשי אלה שכל מפני הוא

משנה). במועד,61)מגיד להתדיין רוצים הצדדים שני אם
ולא  ניסן בימי לא זמן קובע דין הבית אין כן לולא אבל
הלכות  (רמב"ם במועדות" טרודים שהעם "מפני תשרי בימי

ט'). הלכה כ"ה פרק מועד 62)סנהדרין במסכת (משנה
ב'). עמוד י"ח דף בכל 63)קטן שההיתר אומרים ויש

ועוד). (ראב"ד האבוד כדבר שהם מפני הוא אלה

.‚È¯eÒ‡Â64ÔÈlÙz ÌÈ¯ÙÒ elÙ‡ „ÚBna ·zÎÏ ¿»ƒ¿…«≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
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ÔÈ‰ÈbÓ ÔÈ‡Â .˙BÊeÊÓe65¯ÙÒa ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¿¿≈«ƒƒ¬ƒ««¿≈∆
‰¯ÊÚ‰66„ÚBn‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ BfL ÈtÓ ,67. »¬»»ƒ¿≈∆¿»»∆≈»¿…∆«≈

BÓˆÚÏ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz Ì„‡ ·˙Bk Ï·‡68‰ÂBËÂ , ¬»≈»»¿ƒƒ¿»¿«¿¿∆
¯ÎBÓe ·˙Bk - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .B„‚·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ≈«…«≈≈

.B˙Ò¯t È„k ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿≈«¿»»

שם).64) שבספר.65)(משנה טעות שממנו 66)לתקן
ספר  מהלכות ז' פרק (למעלה המלך של תורה ספר מגיהים
א'). הלכה מלכים מהלכות ג' פרק ולהלן ב' הלכה תורה

טוב.67) יום בו לקרוא אחר תורה ספר לציבור שיש מכיון
כדי  ולהגיה, לכתוב מותר אחר, ספר להם אין אם אבל

משנה). (כסף לקרוא במה לציבור להם 68)שיהיה שצריך
מיד. המועד לאחר לתפילין

.„È¯zÓe69ÌBÏL ˙Ï‡L ÏL ˙B¯b‡ ·zÎÏ70,„ÚBna À»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈«»«≈
el‡ ˙B·È˙kL ;ÂÈ˙B‡ÈˆÈ ·MÁÓe ÂÈ˙BBaLÁ ·˙BÎÂ¿≈∆¿»¿«≈¿ƒ»∆¿ƒ≈

„‡Ó Ôew˙a ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡71‰NÚÓk e‡ˆÓÂ , ≈»»ƒ¿»¿ƒ»¿…¿ƒ¿¿¿«¬≈
˙BÎ‡Ïna ËBÈ„‰72. ∆¿«¿»

שם).69) שבמשנה 70)(משנה רשות" של "אגרות הן
איננה.71)שם. הזאת התיבה הראב"ד 72)בכ"י ולדעת

ימצא  לא שאולי האבד דבר שהוא מטעם הוא באלה ההיתר
המכתב. את שיוליך מי כך אחר

.ÂËÔÈNBÚ73˙n‰ ÈÎ¯ˆ Ïk74,B¯ÚN ÔÈÊÊBb .„ÚBna ƒ»»¿≈«≈«≈¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÔB¯‡ BÏ ÔÈNBÚÂ ,B˙eÒk ÔÈÒaÎÓe¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ…»»∆
‰Úˆa ÌÈ¯Ò Ô‰Ó ÔÈ¯ÒBÂ ˙B¯B˜ ÔÈ‡È·Ó - ÌÈ¯Ò¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»

˙Èa‰ CB˙a75‰È‰ Ì‡Â .76ÔÈNBÚ - ÌÒ¯ÙÓ Ì„‡ ¿««ƒ¿ƒ»»»»¿À¿»ƒ
˜eMa elÙ‡77¯ÒÏ ¯Úi‰ ÔÓ ıÚ ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡ Ï·‡ . ¬ƒ«¬»≈¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿…

Ô‰a ˙B·Ï ÌÈ·‡ ÔÈ·ˆBÁ ÔÈ‡Â ,ÔB¯‡Ï ˙BÁeÏ epnÓƒ∆¿»¿≈¿ƒ¬»ƒƒ¿»∆
.¯·∆̃∆

ב').73) עמוד ח' דף קטן מועד לתפור 74)(מסכת כמו
מגדים). (פרי אומן מעשה הוא אם ואפילו תכריכין

המת.75) לצורך שנעשה שיודעים שם, נמצא שהמת
ו').76) הלכה א' פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי
הזה 77) שבזמן "ומה נעשה. המת שבשביל יודעים שהכל

שהמת  פי על אף הכנסת בית בחצר הארון לתקן רגילין
וכשיש  ביחד, מישראל עתה רב עם שאין מפני אחרת, בחצר
מפורסם  כמת חשובים כולם והמתים יודעים, כולם בעיר מת

מיימוניות). (הגהות חשדא" וליכא

.ÊËÔÈ‡78‡ˆnÈ ‡nL ,„ÚBna ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ≈ƒ∆«¿»ƒ«≈∆»ƒ»≈
Ï·‡Ï Ct‰ BbÁ ‡ˆÓÂ ‡ÓË79ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â .80ÌÈL »≈¿ƒ¿»«∆¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»ƒ

‚Á‰ ˙ÁÓN ÁkzLz ‡lL È„k ,„ÚBna ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«≈¿≈∆…ƒ¿««ƒ¿«««
È‡eNp‰ ˙ÁÓNaB˙Le¯b ˙‡ ¯ÈÊÁÓ Ï·‡ .Ô81, ¿ƒ¿««ƒƒ¬»«¬ƒ∆¿»

ÔÈÒ¯‡Óe82˙cÚÒ ‰NÚÈ ‡lL „·Ï·e ,„ÚBna ÌÈL ¿»¿ƒ»ƒ«≈ƒ¿«∆…«¬∆¿À«
ÔÈ‡eN ˙cÚÒ ‡ÏÂ ÔÈÒe¯‡83·¯ÚÈ ‡lL ;84‰ÁÓN ≈ƒ¿…¿À«ƒƒ∆…¿»≈ƒ¿»

.‚Á‰ ˙ÁÓNa ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«∆»

א').78) עמוד ז' דף קטן מועד במסכת שהרי 79)(משנה
צרעת  טומאת מהלכות י' (פרק אבלות דיני כמה בו נוהגים

ו'). ב').80)הלכה עמוד ח' דף קטן מועד במסכת (משנה

(רש"י).81) כך כל עמה שמח להתקשר 82)שאינה ומותר
ממש  אירוסין שאינו סעודה לעשות וגם לשידוך בתנאים

וקציעה). החג 83)(מור שמחת תשתכח אלו ידי שעל
הזאת. ההלכה בראש כמבואר מלא 84)ממנו "שנאמר

אישות  מהלכות י' (פרק זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע
בירושלמי). הוא וכן י"ד הלכה

.ÊÈÔÈ‡85‡nL ‰¯Êb ,„ÚBna ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â ÔÈÁl‚Ó ≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈¿≈»∆»
·BË ÌBÈ ‡B·ÈÂ ,„ÚBn‰ CB˙Ï BÓˆÚ Ì„‡ ‰‰LÈ«¿∆»»«¿¿«≈¿»

ÔBL‡¯‰86BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÏeÓ ‡e‰Â »ƒ¿¿À»¿ƒ»»ƒ∆ƒ∆¿»
ÒaÎÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe Ál‚Ï¿«≈«¿«≈¿∆∆¬≈∆À»¿«≈

.„ÚBna Ál‚Ïe¿«≈««≈

ב').85) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת עיקר 86)(משנה
המשנה  בפירוש כתב וכן הראשון טוב ביום הוא הקפידא
כמבואר  אותו ולענג לכבד התורה מן שהוא משום והיינו

רוקח). (מעשה הקודם בפרק

.ÁÈ?„ˆÈk87ÌBÈa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL Ï·‡ ≈«»≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿
·BË88‡e‰ È¯‰Â ·BË ÌBÈ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL B‡ ,∆»ƒ¿¿∆∆«¬≈
˙aL89Ìi‰ ˙È„nÓ ‡a‰Â ;Ál‚Ï ¯LÙ‡ È‡L90- «»∆ƒ∆¿»¿«≈«¿«»ƒ¿ƒ««»

;da ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒÏ ‡l‡ ,Ïih‰Ï ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»¿ƒ«≈∆»ƒ¿»¿«≈»
‰È‰L ÈÓe ;ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓe ‰È·M‰ ˙ÈaÓ ‡ˆBi‰Â¿«≈ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈»¬ƒƒ∆»»

‰cÓ91ÚaLpL ÈÓe ;„ÚBna ‡l‡ e‰e¯Èz‰ ‡ÏÂ ,92 ¿À∆¿…ƒƒ∆»«≈ƒ∆ƒ¿«
¯Èz‰Ï ÌÎÁÏ Ï‡L ‡ÏÂ ,ÒaÎÏ ‡lLÂ Ál‚Ï ‡lL∆…¿«≈«¿∆…¿«≈¿…ƒ¿«¿»»¿«ƒ
ÔÈÒaÎÓe ÔÈÁl‚Ó el‡ È¯‰ - „ÚBna ‡l‡ B¯„ƒ¿∆»«≈¬≈≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

.„ÚBna«≈

(87.( ב' עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת לא 88)(משנה
מבטל  הרגל אין זה באופן שהרי כאן, מדובר גילוח לענין
אלא  אסור שאינו כיבוס לענין אלא שלשים, גזירת ממנו
מותר  טוב יום בערב לכבס אסור שהיה שכיון שבעה, בתוך
מעשה  בהקדמת [ועיין משנה). (כסף המועד בחול לכבס לו
תלמיד  דוד בר' חיים להר' משקין חידושי בשם רוקח
עוד  ועיין בזה הרמב"ם רבינו בשם שכתב מה הרשב"א
יד" על ("קובץ הרמב"ם של נכדו הנגיד יהושע ר' בשו"ת

כ]. שאלה ת"ש) ג' כלו 89)ספר טוב יום שבערב וכיון
שלשים, אבילות ממנו נתבטלה טוב יום ובכניסת שבעה, לו
יכול  ולא אנוס שהיה מאחר המועד, בחול להסתפר לו מותר

משנה). (כסף שבת שהיה החג לפני במועד,90)להסתפר
שהות  לו היה שלא לחשיכה סמוך טוב יום בערב או

החג. לפני שהוא 91)להתגלח זמן כל להתגלח שאסור
נדר.92)בנידוי. או

.ËÈÔlÎÂ93‡ÏÂ Ï‚¯‰ Ì„˜ Ál‚Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ¿À»∆»»»∆¿«¿«≈«…∆»∆∆¿…
ÔÓÊ ÚÈb‰L Ú¯ˆn‰Â ¯ÈÊp‰ Ï·‡ .ÔÈ¯eÒ‡ - eÁl‚ƒ¿¬ƒ¬»«»ƒ¿«¿…»∆ƒƒ«¿«
- Ï‚¯‰ Ì„˜ ÔÈa ,„ÚBn‰ CB˙a ÔÈa - ÔzÁÏ‚zƒ¿«¿»≈¿«≈≈…∆»∆∆
,„ÚBna Ál‚Ï ÔÈ¯zÓ ,È‡t Ì‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»∆¿«À»ƒ¿«≈««≈

Ô‰È˙Ba¯˜ e‰LÈ ‡lL94‡ˆBi‰ ÏÎÂ .95B˙‡ÓhÓ ∆…«¿»¿¿≈∆¿»«≈ƒÀ¿»
B˙¯‰ËÏ96ÔË˜Â .„ÚBna Ál‚Ï ¯zÓ -97ÔÈa - „ÏBpL ¿»√»À»¿«≈««≈¿»»∆«≈

„ÚBn‰ ÈÙÏ ÔÈa ,„ÚBna98„ÚBna BÁl‚Ï ¯zÓ -99. «≈≈ƒ¿≈«≈À»¿«¿«≈
ÈL‡Â100- „ÚBn‰ CB˙a Ôz¯ÓLÓ ‰ÓÏML ¯ÓLÓ ¿«¿≈ƒ¿»∆»¿»ƒ¿«¿»¿«≈
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פירות,43) והם א') עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
ובחומץ. במים לכבשם שדרך ודגים, ואפילו 44)ירקות

שאין  מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי יותר צד הוא אם
אולי  לומר יש צידה כל ועל להשני, אחד בטעמו שוה דג כל
או"ח  אברהם (מגן המועד לכבוד יותר משובחים ימצא

לפי 45)תקל"ג). א') עמוד י"א דף קטן מועד (מסכת
שם. השנית הלשון

.ÁÔÈÏÈËÓ46‡lLÂ ;„ÚBn‰ C¯ˆÏ „ÚBna ¯ÎL ¿ƒƒ≈»«≈¿…∆«≈¿∆…
¯ÎL „Á‡Â ÌÈ¯Óz ¯ÎL „Á‡ .¯eÒ‡ - „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈»∆»≈«¿»ƒ¿∆»≈«

ÌÈ¯BÚN47ÌÈ¯ÚÓ ,ÔLÈ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .48‰˙BLÂ ¿ƒ««ƒ∆≈»»«¬ƒ¿∆
Ïk ÔÎÂ .‰‡B¯Ï ˙¯k BÊ ‰Ó¯Ú‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ÔÓƒ∆»»∆≈«¬»»ƒ∆∆»∆¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ב').46) עמוד י"ב דף קטן מועד שם 47)(מסכת שיש
מרובה. ואף 48)טירחא יותר. לו טוב שהחדש לומר

ואמרו: יהודה בר יוסי רבי על חכמים חלקו שם שבגמרא
פסק  הרמב"ם – ? בהשגות) (הראב"ד בכך" מערימין "אין
שאין  שכיון ב' עמוד קל"ט דף שבת במסכת דגמרא כסתמא
תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה

.ËÏk49ÔÈNBÚLk ,„ÚBn‰ C¯ˆÏ Ô‰L ˙BÎ‡ÏÓ »¿»∆≈¿…∆«≈¿∆ƒ
Ô‰Èn‡ Ô˙B‡50ÌÈ„iv‰ ?„ˆÈk .‰Úˆa ÔÈNBÚ - »À»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«««»ƒ

ÔÈNBÚ el‡ È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏ ÔÈ¯ˆBa‰Â ÔÈÁBh‰Â¿«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ
„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰NÚ Ì‡Â .„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰Úˆa¿ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ»»¿…∆«≈

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯È˙B‰Â¿ƒ¬≈∆À»

ב').49) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
עליהם 50) ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

לצורך  שעושה יכיר לא הרואה כי בצנעא, מלאכתם לעשות
אינו  המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט אבל המועד,
בפרהסיא  אף לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה

(פוסקים).

.È„ÚBna ÌÈa¯‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙B¯Ba ÌÈa¯Ï ÌÈ¯ÙBÁÂ .˙B·BÁ¯‰ ˙‡Â ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈ¯BÎÂ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B¯‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯ÚÓe ˙B¯B·Ï ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎ¯c‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈb¯Ó - ¯ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.B¯eÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים שצרכי
דבי  "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי
שאם  אומרים יש זה ולפי הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ"ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם

הם  כאלו הכתוב עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י'): פסוק י"ט פרק (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב'). עמוד ה' דף קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש

.‡ÈÔÈ‡ˆBÈÂ56˙‡ ¯È˜Ù‰Ï ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈ‡Ïk‰57ÔÈ„BÙe .58‰ ˙‡˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡Â ÌÈÈe·M «ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆

,˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe ,˙BLc˜‰‰ ˙‡Â ÌÈÓ¯Á‰«¬»ƒ¿∆«∆¿≈«¿ƒ∆«
ÔÈÚˆB¯Â ,‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ¿¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆»∆¿»¿¿ƒ
ÏÚ ÔÈiˆÓe ,Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓe ,È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿…»¿«¿ƒ«
Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,Ôeiˆ ˙‡ ÌÈÓL‚ eÁnL ˙B¯·w‰«¿»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿≈∆ƒ¿¿≈∆

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆ el‡ ÏkL ;ÌÈ‰k‰59. «…¬ƒ∆»≈»¿≈«ƒ≈

א').56) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת לעקור 57)(משנה
שאז  משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את
וממעות  בזול, נשכרים והם ממלאכה, הפועלים בטלים
מה  וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת

(רש"י). עושים להקדש כסף לחסוך מקור 58)שאפשר
ב'. הלכה א' פרק קטן מועד מסכת בירושלמי זו הלכה

הוא"59) רבים צורך לעשותו, נזקק דין שבית ["שכל
כל  ועושין ד"ה א' עמוד ב' דף קטן מועד מסכת (מאירי
בי"ד  שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי
(פרק  סוטה השקאת וכן ב') הלכה ערכין מהלכות ח' (פרק
מהלכות  ט' (פרק עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג'
הלכה  עבדים מהלכות ג' (פרק עבד ורציעת א') הלכה רוצח
וטהרת  ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט').
מישראל, טומאה למעט רבים לצורך היא אף המצורע
מסכת  בתחלת ריטב"א ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת

קטן]. מועד

.·ÈÌÈ„Â60˙BBÓÓ ÈÈc61˙BLÙ ÈÈ„Â ˙BkÓ ÈÈ„Â ¿»ƒƒ≈»¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»
B˙B‡ ÔÈ˙ÓLÓ - ÔÈc‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓe .„ÚBna«≈ƒ∆…ƒ≈»»«ƒ¿«¿ƒ
˙Èa ‰NÚÓ ÔÈ·˙Bk Ck ,„ÚBna ÔÈcL ÌLÎe .„ÚBna«≈¿≈∆»ƒ«≈»¿ƒ«¬≈≈

BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ÔÈc62˙B¯b‡ ÔÈic‰ ÔÈ·˙Bk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆≈«¿ƒ««»ƒƒ¿
ÔBÊÓÏ Ô‰a e¯ÎnL ˙B¯b‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ÌeL∆»¿««¿ƒ¿∆»¿»∆ƒ¿
‰ÓBc‰ ÏÎÂ ,ÔÈe‡Óe ‰ˆÈÏÁ È¯ËLe ,˙Ba‰Â ‰M‡‰»ƒ»¿«»¿»≈¬ƒ»≈ƒ¿»«∆
,Ìe¯kÊiL È„k Ì·˙ÎÏ ÔÈic‰ ÌÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï»∆ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ««»ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿
,Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÌÈ¯·„ B‡ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÔB‚k¿«¬«¬≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¬≈∆

kÈÓ .ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ ,ÈÏÚ ÔÓ‡ ÈBÏt LÈ‡ :ÔB‚¿ƒ¿ƒ∆¡»»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
‰tŒÏÚa ‰ÂÏn‰ BÈÓ‡‰ ‡ÏÂ ,„ÚBna ˙BÂÏÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«≈¿…∆¡ƒ««¿∆¿«∆
ÈLec˜Â ÔÈhb ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ .·BÁ ¯ËL ·˙Bk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿«¿≈¿ƒƒƒ¿ƒ≈

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆk el‡ ÏkL ;˙BzÓe ÔÈ¯·BLÂ ÌÈL63. »ƒ¿»ƒ«»∆»≈¿»¿≈«ƒ≈

הטעם 60) כאן ואף ב'). עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
(עיין  הם רבים וכצורך דין בית מעשי אלה שכל מפני הוא

משנה). במועד,61)מגיד להתדיין רוצים הצדדים שני אם
ולא  ניסן בימי לא זמן קובע דין הבית אין כן לולא אבל
הלכות  (רמב"ם במועדות" טרודים שהעם "מפני תשרי בימי

ט'). הלכה כ"ה פרק מועד 62)סנהדרין במסכת (משנה
ב'). עמוד י"ח דף בכל 63)קטן שההיתר אומרים ויש

ועוד). (ראב"ד האבוד כדבר שהם מפני הוא אלה

.‚È¯eÒ‡Â64ÔÈlÙz ÌÈ¯ÙÒ elÙ‡ „ÚBna ·zÎÏ ¿»ƒ¿…«≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
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Ál‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÓLÓ ÈL‡L ÈtÓ ,Ál‚Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿«≈«ƒ¿≈∆«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈«
Ô‰lL ˙aMa101. ««»∆»∆

ב').93) עמוד י"ז דף קטן מועד מביאים 94)(מסכת שאין
(רש"י). התגלחת אחרי אלא במשנה 95)קרבנותיהם

והמצורע  "והנזיר ב': עמוד י"ג דף קטן מועד (מסכת
הביא: המשנה בפירוש הרמב"ם אבל לטהרתו". מטומאתו
נוסחאות  בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה

ואינו 96)(בדק"ס). טומאתו ימי כל מתקשט אינו והטמא
קיב): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח
עצמו  על שיכריז צריך טמא שכל – יקרא טמא "וטמא
טמא". שהוא בה יוודע הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה,
לבני  שיוכר עניין בגופו "שיעשה קסט): (מצוה ובחינוך
הגאון  ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם
:(38 עמ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות
במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט ואל כו' "הזב
להגר"ש  12 עמ' פישל הרי מכון כתבי בהקדמת וראה

א').97)ליברמן]. עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
לגלחו 98) מותר שנה י"ג בן שאינו זמן שכל אומרים יש

מגדים). (פרי לא 99)במועד במצוות חייב שאינו שכיון
מנוול. כשהוא לרגל יכנס שלא עליו לגזור שייך

ב').100) עמוד י"ז דף קטן מועד מבואר 101)(מסכת
"ואנשי  י"ב: הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק ברמב"ם
כדי  שלהם) בשבוע =) בשבתן ולכבס לספר אסורין משמר

מנוולין". כשהן למשמרתן יעלו שלא

.Î¯zÓ102ÌÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰ÙN ÏhÏ À»ƒ…»»¿À∆≈¿ƒ…ƒ»¿«ƒ
ÈÁM‰ ˙ÈaÓ ¯ÚN ‰M‡‰ ˙¯·ÚÓe .ÈÏÎa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ«¬∆∆»ƒ»≈»ƒ≈«∆ƒ

‰NBÚÂ ;ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰Â¯Ú‰ ˙ÈaÓe103Ïk ƒ≈»∆¿»≈«»≈ƒ¿ƒ¿»»
˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙¯·ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆

„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜¯Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈
BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י"ח דף קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב'). עמוד ח' דף קטן מועד כחול 104)במסכת צבע לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי על ואף שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח בכ"י
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי

.‡ÎÌÈ·f‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙B·f‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈ¯tq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ ¯zÓ - ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈ¯vL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆

א').109) עמוד י"ד דף קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני ידים.112)תו בו שמנגבים

"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי בהם שכורכין
(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו

מהמרחץ.114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים
א').115) עמוד י"ח דף קטן מועד (מסכת

.·ÎÔÈ‡116‰¯BÁÒ ÔÈNBÚ117ÔÈa ¯kÓÏ ÔÈa ,„ÚBna ≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿…≈
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ,„·‡‰ ¯·c ‰È‰ Ì‡Â .˙B˜Ïƒ¿¿ƒ»»»»»»≈∆≈»»ƒ

˙B¯iL B‡ ˙BÈÙÒ ÔB‚k ,„ÚBn‰ ¯Á‡Ï118B‡ ,e‡aL ¿«««≈¿¿ƒ«»∆»
ÏBÊa e¯ÎÓe ˙‡ˆÏ ÌÈL˜·Ó Ì‰L119¯˜Èa eÁ˜Ï B‡ ∆≈¿«¿ƒ»≈»¿¿»¿¿…∆

ÔÈ‡Â .¯kÓÏ B‡ ˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -120ÔÈÁ˜BÏ ¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿…¿≈¿ƒ
ÌÈza121„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‡l‡ ‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ122. »ƒ«¬»ƒ¿≈»∆»¿…∆«≈

א').116) עמוד י' דף קטן מועד הטורח 117)(מסכת מפני
אברהם). ב'118)(מגן פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי

ג'). זה 119)הלכה ואף מריוח יימנע מהם יקנה לא ואם
כיון  האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד (משנה 120)שאינו
א'). עמוד י"ג דף קטן מועד הגירסא:121)במסכת בכ"י

ועבדים". אבנים ואע"פ 122)"בתים אסור להרויח אבל
להם  יש אלו – להרויח לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב
משנה). (מגיד המועד זלזול בזה ויש בקנייתם גדול פרסום

.‚ÎÈ¯ÎBÓ123‰Úˆa ÔÈ¯ÎBÓ - ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙B¯t124 ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰Áe˙t ˙eÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .„ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈≈«ƒ»¿»«¬¿»

ÊÏÈB·ÓÏ B‡ ˙ÈÂ125‰˙È‰ Ì‡Â ,Bk¯„k Á˙Bt - ¿»ƒ¿»≈«¿«¿¿ƒ»¿»
˙Á‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ Á˙Bt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t126. ¿»ƒ¿»«ƒ≈«««¿≈««

˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ127‡ÈˆBÓ ¿∆∆»«¬∆««Àƒ
.·BË ÌBÈ „B·k ÏÈ·La ,˙B¯Ùa ˜eM‰ ˙‡ ¯hÚÓe¿«≈∆«¿≈ƒ¿ƒ¿

ÔÈÏ·z È¯ÎBÓ128‡ÈÒ‰¯Ùa Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -129. ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿∆¿»

ב').123) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
לצורך 124) שהוא היכר ואין המתקיימים דברים שהם לפי

הרבים.125)המועד. לרשות מפולש פותח 126)שאינו
(רש"י). המועד כבוד משום אחת, דלת ונועל אחת דלת

להרבות 127) רגילים והיו עצמו בפני רגל הוא עצרת שמיני
שם). קטן מועד על שיטה ועיין משנה, (מגיד בסעודות בו

תקל"ט).128) סימן ברורה (משנה שאינם 129)ובשמים
יום. אותו לצורך אותם שקונים יודעים והכל מתקיימים

.„ÎÏk130¯ÓB‡ BÈ‡ - „ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L …∆»«¬«≈≈≈
Ì‡ ,„ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ ;B˙BNÚÏ È¯ÎÏ¿»¿ƒ«¬¿…∆»«¬«≈ƒ
ÔÎÂ .B˙Ò¯t È„k ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«¬≈∆∆¿≈«¿»»¿≈
¯kNÏ ¯ÈLÚÏ ¯zÓe .B˙Ò¯t È„k ‰¯BÁÒ ‰NBÚ∆¿»¿≈«¿»»À»¿»ƒƒ¿…
‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ ÏÚBt≈»ƒ∆≈«…««¬¿»»∆ƒ

B¯ÎN ÏhiL È„k ,„ÚBna ‰¯eÒ‡ÔÎÂ .Ba Ò¯t˙‰Ï ¬»«≈¿≈∆ƒ…¿»¿ƒ¿«¿≈¿≈
C¯ˆ ÈtÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ∆≈»¿…∆«≈ƒ¿≈…∆

ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ¯ÎBn‰131. «≈∆≈«∆…«

א').130) עמוד י"ב דף קטן מועד אם 131)(מסכת "אף
לו  יש אם אבל לעבוד, לו מותר למכור, בית כלי לו יש
יוסף  (בית לאכול" מה לו אין נקרא לא למכור, סחורות

תקמ"ג). סימן או"ח

.‰ÎÔÈ¯ÎBN132„ÚBna ‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ¯ÈÎN‰ ¿ƒ«»ƒ««¿»»«≈
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„ÚBn‰ ¯Á‡Ï d˙BNÚÏ133‡lLÂ Ï˜LÈ ‡lL „·Ï·e , «¬»¿«««≈ƒ¿«∆…ƒ¿…¿∆…
È¯Î .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰ÓÈ ‡ÏÂ „cÓÈƒ¿…¿…ƒ¿∆¿∆∆∆∆¿…»¿ƒ

˙Ïa˜ ÏawL134ÌeÁzÏ ıeÁ ‰È‰ elÙ‡ ,Ï‡¯NiÓ135 ∆ƒ≈ƒ…∆ƒƒ¿»≈¬ƒ»»«¿
ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ;„ÚBna B˙BNÚÏ BÁÈpÓ BÈ‡ -≈«ƒ«¬«≈∆«…¿ƒ
¯ÎN ‡e‰L B˙B‡ e„LÁÈÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL BÊ ‰Î‡ÏnL∆¿»»∆ƒ¿»≈¿«¿¿∆»«
ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ ÔÈ‡L ,„ÚBna BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ˙‡∆«»¿ƒ«¬«≈∆≈«…¿ƒ

¯ÈÎN‰ ÔÈa LiL L¯Ù‰‰136ÔÏaw‰ ÔÈ·e137CÎÈÙÏe , «∆¿≈∆≈≈«»ƒ≈««¿»¿ƒ»
.¯eÒ‡»

א').132) עמוד י"ב דף קטן מועד שמתנה 133)(מסכת
המועד. אחרי המלאכה שיעשה בפירוש עמו

ישראל.134) של ביתו לבנות שהרי 135)בקבלנות,
עובד  שהנכרי ויראו לתחום מחוץ ללכת מותר במועד
לתחום  חוץ לצאת שאסור לשבת בניגוד ישראל, בשביל
חוץ  מלאכה לעשות הגוי לקבלן להניח מותר ולפיכך

י"ד). הלכה שבת מהלכות ו' (פרק יום 136)לתחום שכיר
ישראל. של שלוחו שהוא מפני הדין פי על שאסור

ישראל.137) של כשלוחו ולא עצמו דעת על שעושה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בביאור 1) הפרק ונסתיים מועד. של חולו דיני בו נתבארו

הפסח  ערב דיני ובפרט במלאכה. הן מה טובים, ימים ערבי
השאר. מן חלוק שדינו

.‡˙B¯‰2ÌÈn‚‡‰ ÔÓ ÔÈÎLBn‰3˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ¿»«¿ƒƒ»¬«ƒÀ»¿«¿
e˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;„ÚBna ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ô‰Ó4ÔÎÂ . ≈∆≈«¿»ƒ«≈¿∆…»¿¿≈

˙¯·BÚ ÌÈn‰ ˙n‡L ,˙BÎ¯a‰5¯zÓ - Ô‰ÈÈa «¿≈∆««««ƒ∆∆≈≈∆À»
,ÔÈÁÏM‰ ˙ÈaÓ ‰ÙËpL ‰Î¯a ÔÎÂ .Ô‰Ó ˙B˜L‰Ï¿«¿≈∆¿≈¿≈»∆»¿»ƒ≈«¿»ƒ
˙Èa ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ˙ÙËB ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ∆∆À»¿«¿ƒ∆»≈
‰˜Ln‰ ÔÈÚn‰ ˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;˙¯Á‡ ÔÈÁÏM‰«¿»ƒ«∆∆¿∆…»«««¿»««¿∆

‰BÈÏÚ‰ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa6. ≈«¿»ƒ»∆¿»

א.2) ד, קטן מכונסים.3)מועד מים שאינם 4)נחלי
ואין  האגם, מן תמיד מושכים אלא פעם בשום פוסקים
טירחה  שזוהי ולהשקות, בכד למלא יצטרכו שמא לחשוש

-5)יתירה. ידן על עוברת המים אמת שאין בריכות אבל
המים, כל שיוצאו אחר כי השדות, מהן להשקות אסור
יתירה  טירחה והיא אחר, ממקום בדלי מים להביא יצטרך

שאסורה. - המועד יש 6)בחול המעיין, פסק אם אבל
ואסור  אחר, ממעיין בדלי מים להביא שיצטרך לחשוש

יתירה. טירחה שהוא המועד בחול

.·‰‚e¯Ú7dB·b dÈˆÁÂ CeÓ dÈˆÁL8‰Ï„È ‡Ï - ¬»∆∆¿»»¿∆¿»»«…ƒ¿∆
‡e‰L ÈtÓ ,dB·b ÌB˜Ó ˙B˜L‰Ï CeÓ ÌB˜nÓƒ»»¿«¿»»«ƒ¿≈∆
È„k ˙B˜¯È‰ ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ˙BÏ„Ï ¯zÓe .ÏB„b Á¯Ë…«»À»ƒ¿«ƒ¿«¿«¿»¿≈

ÔÏÎ‡Ï9¯eÒ‡ - Ô˙BtÈÏ ÏÈ·La Ì‡Â ;„ÚBna10. ¿»¿»«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»»

א.7) ד, קטן ואחת 8)מועד ערוגות שתי כשהן וכלֿשכן
העליונה  להשקות מהתחתונה דולין אין מחבירתה, גבוהה

תקלז). סי' ברורה' לאכילה 9)('משנה ראויין שיהיו
(ריטב"א). במועד אכילה לצורך לימכר ועומדין

טורח 10) גם חכמים התירו מכשיריו, או נפש אוכל שלגבי

טירחה  לעשות אסור להשביחן כדי אבל המועד, בחול גדול
(רמב"ן). המועד צורך זה שאין יתירה

.‚ÔÈ‡11˙Bi‚eÚ ÔÈNBÚ12È„k ÌÈÙb‰ È¯wÚa ≈ƒƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿≈
eÏ˜Ï˜˙Â ˙BÈeNÚ eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈÓ e‡lÓ˙iL13È¯‰ - ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ»¬¿ƒ¿«¿¿¬≈

Ìw˙Ó ‰Ê14ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÎÂ .„ÚBna15‰Ï˜Ï˜˙pL ∆¿«¿»«≈¿≈««««ƒ∆ƒ¿«¿¿»
ÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .„ÚBna d˙B‡ ÔÈw˙Ó -16 ¿«¿ƒ»«≈≈«»¿»¬À»∆«

‰ML „Ú da ¯ÙBÁ -17ÌÈÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ;18- ≈»«ƒ»»¿»¬À»ƒ¿«ƒ
‰Ú·L „Ú d˜ÈÓÚÓ19ÔÈÎLBÓe .20ÌÈn‰ ˙‡21ÔÏÈ‡Ó «¬ƒ»«ƒ¿»¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»

ÔÏÈ‡Ï22‰„N‰ Ïk ˙‡ ‰˜LÈ ‡lL „·Ï·e ,23Ì‡Â . ¿ƒ»ƒ¿«∆…«¿∆∆»«»∆¿ƒ
dlk ˙‡ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ‰ÁÏ ‰„N ‰˙È‰24. »¿»»∆«»À»¿«¿∆À»

ÔÈˆÈa¯Óe25„ÚBna ‰„N‰ ˙‡26el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL . «¿ƒƒ∆«»∆«≈∆»«¿»ƒ»≈
.¯˙BÈ Á¯Ë Ô‰a ÔÈ‡≈»∆…«≈

א.11) ב, קטן מועד לא 13)חפירות.12)משנה, אבל
לגמרי. משהיו 14)נסתמו יותר להעמיקן אסור אבל

ס"ו, תקלז סי' הגר"א ביאורי ועיין (מגידֿמשנה, בתחילה
סק"ה). מגדים' 'פרי לבעל אברהם' תעלה 15)וב'אשל

מפני  המים אמת ונקראת למקום, ממקום בשדה מים להוליך
טפחים. ששה = אמה היו ועומקה 1610)שרוחבה

הקלקול. לאחר אמה 17)סנטימטר שיעור שהוא טפחים,
יוצא  (ריטב"א). יותר להעמיקה ואסור מקודם, שהיתה כמו

טפחים. חמישה בחפירה הקלקול,18)שמעמיק לאחר
טפחים. שבעה עמוקה היתה לכן קודם שהוא 19)ואילו

טפחים. חמישה כדברי 20)מעמיק ב. ו, קטן מועד משנה,
יעקב. בן אליעזר האילן 21)רבי סביב חפירה עושין

מים. כבית 22)למלאות השקייה צריכים שהאילנות
ה"ב). פ"ז (למעלה ("בית 23)השלחין הבעל בשדה

אמורים, הדברים ה"ב) פ"ז למעלה רבינו כלשון המשקה"
השדה  כל על ההשקייה מניעת עלֿידי ייפסדו לא והאילנות

יוסף'). טורח 24)('נמוקי אין מקודם, לחה שהיתה שכיון
(מגידֿמשנה). להשקותה השדה 25)רב את לזלף

הירקות. בשביל מועטת רבי 26)בהשקייה שלדברי ואף
שלא  "ובלבד כמותו: הרמב"ם שפסק יעקב, בן אליעזר
השדה? את להרביץ גם איסור יש השדה", כל את ישקה
- מים יזלף לא שאם השלחין, בבית מדובר שכאן לומר יש

(מגידֿמשנה). ומותר האבד דבר והוא הזריעה יפסיד

.„ÌÈÚ¯Ê27‡Ï - „ÚBn‰ ÈÙlÓ e˙L ‡lLÌ˜LÈ ¿»ƒ∆…»ƒƒ¿≈«≈…«¿≈
È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÓ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ«ƒ¿»…ƒ≈

¯˙BÈ Á¯Ë28¯zÓe .29ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯‰p‰ ˙‡ ·Ò‰Ï …«≈À»¿»≈∆«»»ƒ»¿»
ÏL ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba .ÌzÒpL ¯‰ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿»∆

Ì‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ,„ÈÁÈ30ÔÈËËBÁ -31,Ô˙B‡ »ƒƒ»»»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈÙLÂ32Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBÁ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰È˜„Ò ˙‡ ¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¬»≈¿ƒ»

BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÌÎB˙Ï ÌÈÒBÎÂ .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿»«ƒ««ƒ∆≈
ÔÈNBÚÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ33˙Î¯·34.„ÚBna »ƒ»∆¿ƒƒ¿∆∆«≈

ב.27) ה, קטן מועד אף 28)משנה, אסורה יתירה וטירחה
(כסףֿמשנה). הפסד ב.29)במקום ד, קטן מועד

(משנה 33)וסותמין.32)מנקין.31)לשתייה.30)
ח:). קטן פירש 34)במועד וכן לכביסה. מים בריכת
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Ál‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÓLÓ ÈL‡L ÈtÓ ,Ál‚Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿«≈«ƒ¿≈∆«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈«
Ô‰lL ˙aMa101. ««»∆»∆

ב').93) עמוד י"ז דף קטן מועד מביאים 94)(מסכת שאין
(רש"י). התגלחת אחרי אלא במשנה 95)קרבנותיהם

והמצורע  "והנזיר ב': עמוד י"ג דף קטן מועד (מסכת
הביא: המשנה בפירוש הרמב"ם אבל לטהרתו". מטומאתו
נוסחאות  בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה

ואינו 96)(בדק"ס). טומאתו ימי כל מתקשט אינו והטמא
קיב): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח
עצמו  על שיכריז צריך טמא שכל – יקרא טמא "וטמא
טמא". שהוא בה יוודע הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה,
לבני  שיוכר עניין בגופו "שיעשה קסט): (מצוה ובחינוך
הגאון  ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם
:(38 עמ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות
במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט ואל כו' "הזב
להגר"ש  12 עמ' פישל הרי מכון כתבי בהקדמת וראה

א').97)ליברמן]. עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
לגלחו 98) מותר שנה י"ג בן שאינו זמן שכל אומרים יש

מגדים). (פרי לא 99)במועד במצוות חייב שאינו שכיון
מנוול. כשהוא לרגל יכנס שלא עליו לגזור שייך

ב').100) עמוד י"ז דף קטן מועד מבואר 101)(מסכת
"ואנשי  י"ב: הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק ברמב"ם
כדי  שלהם) בשבוע =) בשבתן ולכבס לספר אסורין משמר

מנוולין". כשהן למשמרתן יעלו שלא

.Î¯zÓ102ÌÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰ÙN ÏhÏ À»ƒ…»»¿À∆≈¿ƒ…ƒ»¿«ƒ
ÈÁM‰ ˙ÈaÓ ¯ÚN ‰M‡‰ ˙¯·ÚÓe .ÈÏÎa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ«¬∆∆»ƒ»≈»ƒ≈«∆ƒ

‰NBÚÂ ;ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰Â¯Ú‰ ˙ÈaÓe103Ïk ƒ≈»∆¿»≈«»≈ƒ¿ƒ¿»»
˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙¯·ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆

„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜¯Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈
BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י"ח דף קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב'). עמוד ח' דף קטן מועד כחול 104)במסכת צבע לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי על ואף שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח בכ"י
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי

.‡ÎÌÈ·f‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙B·f‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈ¯tq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ ¯zÓ - ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈ¯vL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆

א').109) עמוד י"ד דף קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני ידים.112)תו בו שמנגבים

"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי בהם שכורכין
(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו

מהמרחץ.114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים
א').115) עמוד י"ח דף קטן מועד (מסכת

.·ÎÔÈ‡116‰¯BÁÒ ÔÈNBÚ117ÔÈa ¯kÓÏ ÔÈa ,„ÚBna ≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿…≈
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ,„·‡‰ ¯·c ‰È‰ Ì‡Â .˙B˜Ïƒ¿¿ƒ»»»»»»≈∆≈»»ƒ

˙B¯iL B‡ ˙BÈÙÒ ÔB‚k ,„ÚBn‰ ¯Á‡Ï118B‡ ,e‡aL ¿«««≈¿¿ƒ«»∆»
ÏBÊa e¯ÎÓe ˙‡ˆÏ ÌÈL˜·Ó Ì‰L119¯˜Èa eÁ˜Ï B‡ ∆≈¿«¿ƒ»≈»¿¿»¿¿…∆

ÔÈ‡Â .¯kÓÏ B‡ ˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -120ÔÈÁ˜BÏ ¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿…¿≈¿ƒ
ÌÈza121„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‡l‡ ‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ122. »ƒ«¬»ƒ¿≈»∆»¿…∆«≈

א').116) עמוד י' דף קטן מועד הטורח 117)(מסכת מפני
אברהם). ב'118)(מגן פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי

ג'). זה 119)הלכה ואף מריוח יימנע מהם יקנה לא ואם
כיון  האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד (משנה 120)שאינו
א'). עמוד י"ג דף קטן מועד הגירסא:121)במסכת בכ"י

ועבדים". אבנים ואע"פ 122)"בתים אסור להרויח אבל
להם  יש אלו – להרויח לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב
משנה). (מגיד המועד זלזול בזה ויש בקנייתם גדול פרסום

.‚ÎÈ¯ÎBÓ123‰Úˆa ÔÈ¯ÎBÓ - ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙B¯t124 ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰Áe˙t ˙eÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .„ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈≈«ƒ»¿»«¬¿»

ÊÏÈB·ÓÏ B‡ ˙ÈÂ125‰˙È‰ Ì‡Â ,Bk¯„k Á˙Bt - ¿»ƒ¿»≈«¿«¿¿ƒ»¿»
˙Á‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ Á˙Bt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t126. ¿»ƒ¿»«ƒ≈«««¿≈««

˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ127‡ÈˆBÓ ¿∆∆»«¬∆««Àƒ
.·BË ÌBÈ „B·k ÏÈ·La ,˙B¯Ùa ˜eM‰ ˙‡ ¯hÚÓe¿«≈∆«¿≈ƒ¿ƒ¿

ÔÈÏ·z È¯ÎBÓ128‡ÈÒ‰¯Ùa Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -129. ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿∆¿»

ב').123) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
לצורך 124) שהוא היכר ואין המתקיימים דברים שהם לפי

הרבים.125)המועד. לרשות מפולש פותח 126)שאינו
(רש"י). המועד כבוד משום אחת, דלת ונועל אחת דלת

להרבות 127) רגילים והיו עצמו בפני רגל הוא עצרת שמיני
שם). קטן מועד על שיטה ועיין משנה, (מגיד בסעודות בו

תקל"ט).128) סימן ברורה (משנה שאינם 129)ובשמים
יום. אותו לצורך אותם שקונים יודעים והכל מתקיימים

.„ÎÏk130¯ÓB‡ BÈ‡ - „ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L …∆»«¬«≈≈≈
Ì‡ ,„ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ ;B˙BNÚÏ È¯ÎÏ¿»¿ƒ«¬¿…∆»«¬«≈ƒ
ÔÎÂ .B˙Ò¯t È„k ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«¬≈∆∆¿≈«¿»»¿≈
¯kNÏ ¯ÈLÚÏ ¯zÓe .B˙Ò¯t È„k ‰¯BÁÒ ‰NBÚ∆¿»¿≈«¿»»À»¿»ƒƒ¿…
‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ ÏÚBt≈»ƒ∆≈«…««¬¿»»∆ƒ

B¯ÎN ÏhiL È„k ,„ÚBna ‰¯eÒ‡ÔÎÂ .Ba Ò¯t˙‰Ï ¬»«≈¿≈∆ƒ…¿»¿ƒ¿«¿≈¿≈
C¯ˆ ÈtÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ∆≈»¿…∆«≈ƒ¿≈…∆

ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ¯ÎBn‰131. «≈∆≈«∆…«

א').130) עמוד י"ב דף קטן מועד אם 131)(מסכת "אף
לו  יש אם אבל לעבוד, לו מותר למכור, בית כלי לו יש
יוסף  (בית לאכול" מה לו אין נקרא לא למכור, סחורות

תקמ"ג). סימן או"ח

.‰ÎÔÈ¯ÎBN132„ÚBna ‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ¯ÈÎN‰ ¿ƒ«»ƒ««¿»»«≈
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הלכה  פ"ז (למעלה לכבס חכמים שהיתרום ולאלה רש"י.
משנה). (מגיד המועד לצורך והוא כא)

.‰ÌÈ¯aÎÚ35ÔÈ„ˆ - ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L «¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ»»ƒ
?„ˆÈk .Bk¯„k „ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„Na .„ÚBna Ô˙B‡»«≈ƒ¿≈»ƒ»»¿«¿≈«

Ì‡Â .‰„eˆn‰ ‰ÏB˙Â ¯ÙBÁ36Ô·Ï ‰„N ‰È‰37CeÓÒ ≈¿∆«¿»¿ƒ»»¿≈»»»
È„k ,ÈepLa Ô·l‰ ‰„Na Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏƒ¿≈»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈
„ˆ „ˆÈÎÂ .‰e·È¯ÁÈÂ ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«»
Ck ¯Á‡Â ,Ìc¯˜a ‰kÓe ,ı¯‡a „etL ıÚB ?ÈepLa¿ƒ≈«»»∆«∆¿À¿…¿««»

.‡nb BÓB˜Ó ‡ˆÓÂ ,B˜zÓ¿«¿¿ƒ¿»¿À»

האישות 35) את "צדין כתוב: ושם ב. ו, קטן מועד משנה,
שמקלקלת  קטנה חיה חפרפרת, היא אישות העכברים", ואת

בשדות. חפירותיה ידי על האילנות חכמים 36)את כדעת
ודוקא  כדרכו, שלא אלא הותר לא לבן שבשדה שם, במשנה
נוסחת  לפי ז.) (שם בברייתא הוא שכן אילן, לשדה הסמוכה
בברייתא  נוסחתנו לפי אבל מגידֿמשנה). (עיין שם רבינו
פסקו  ולפי"ז לעיר. הסמוכה לבן בשדה המשנה מדברת שם,
מותר  אילן, לשדה הסמוכה לבן שבשדה והרא"ש הרי"ף
צדין  - אילן לשדה סמוכה אינה ואם כדרכן, אותן לצוד

שינוי. ידי על צל 37)אותן שם שאין תבואה שדה
לבן. שדה נקראת אילנות,

.ÂÏÙpL ‰pb Ï˙k38ËBÈ„‰ ‰NÚÓ e‰Ba -39B‡ , …∆ƒ»∆»«≈«¬≈∆¿
‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡Ó‚Â ÌÈ˜a B˙B‡ ¯„B‚≈¿»ƒ¿…∆¿«≈»∆¿≈ƒ»»

ËBÈ„‰ ‰NÚÓ B˙B‡ ‰Ba - ‚‚Ï ‰˜ÚÓ40Ï˙k Ï·‡ . «¬∆¿«∆«¬≈∆¿¬»…∆
¯ˆÁ41‰‰Bb ‰È‰ Ì‡Â .Bk¯„k e‰Ba - ÏÙpL42- »≈∆»«≈¿«¿¿ƒ»»∆

.Bk¯„k e‰B·e ,‰kq‰ ÈtÓ B¯˙BÒ¿ƒ¿≈««»»≈¿«¿

אם 38) גדול הפסד של חשש כאן שאין ב. ו, קטן מועד
(רש"י). אדם בני בה גבי 39)יכנסו על זו אבנים שמניח

בגמרא). הוא וכן המשניות, (פירוש בטיט טח ואינו זו,
מצוות 40) כאן ויש בו, להשתמש שרגילים גג הוא ואם

('ביאור  כדרכו המעקה לעשות מותר לגגך", מעקה "ועשית
הריטב"א). בשם תקמ סי' של 41)הלכה' חשש שיש

ה"ג, פ"ז (למעלה שינוי צריך אינו האבד ודבר גנבים,
ה"ז). ליפול.42)ולהלן נוטה

.Ê‰Ba43‡aËˆ‡ Ì„‡44¯Èv‰ .‰ÈÏÚ ÔLÈÏ B‡ ·LÈÏ ∆»»ƒ¿«»≈≈ƒ«»∆»«ƒ
¯Bpv‰Â45‰¯Bw‰Â46- e¯aLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚn‰Â ¿«ƒ¿«»¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿

;ıÚ ÏLa ÔÈa ÏÊ¯a ÏLa ÔÈa ,Bk¯„k „ÚBna Ôw˙Ó¿«¿»«≈¿«¿≈¿∆«¿∆≈¿∆≈
Áe˙t Á˙t‰ ÁÈpÈ Ì‡L ,‡e‰ ÏB„b „ÒÙ‰ ‰fL∆∆∆¿≈»∆ƒ«ƒ««∆«»«
.˙ÈaaM ‰Ó Ïk „a‡Ó ‡ˆÓ - ˙B¯e·L ˙B˙Ï„e¿»¿ƒ¿»¿«≈»«∆««ƒ

e¯‡a ¯·Îe47CÈ¯ˆ BÈ‡ - „ÒÙ‰ Ba LiL Ïk : ¿»≈«¿…∆≈∆¿≈≈»ƒ
ÈepL48. ƒ

ב.43) י, קטן התירו 44)מועד שלא אומרים ויש ספסל.
וכ"ה  רמב"ן, (מגידֿמשנה, במעקה כמו הדיוט במעשה אלא

סובבת 45)במאירי). שהדלת התחתונה שבאסקופה חור
ה"ג.47)המשקוף.46)בו. פ"ז ואפילו 48)למעלה

האפשרות  לו היתה לא אם יוםֿטוב, מלפני נשברו אם
אסור  - במועד מלאכתו כיוון אם אבל יוםֿטוב. לפני לתקנם

תקמ). סי' (או"ח

.ÁÔÈ‡49˙eÓiL ˙ÓÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁ50, ≈¿ƒ∆∆ƒ¿»¿≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¬»ƒ»»»¬≈∆
¯v˜Ó B‡ B˙cÓa ÛÈÒBÓ ?„ˆÈk .„ÚBna Bw˙Ó¿«¿«≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

.Ba ¯·wiL ˙ÚÏ ÔBÎ ‰È‰iL È„k ,B˙cnÓƒƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈∆ƒ»≈

וקברות 49) כוכין חופרין "אין ב: ח, קטן מועד משנה,
ולכן  בבנין". וקברות בחפירה "כוכין שם: ובגמרא במועד".

"אין רבינו: ואיןÔÈ¯ÙÂÁכתב -ÔÈÂ· משנה רבינו ומפרש ."
בפירוש  הוא (וכן שימותו למתים קבר במכין שהמדובר זו
אם  "אבל מסיפא: זה, על שואל הראב"ד אבל המשניות).
התירו? למה שמת, לפני ואם במועד", מתקנו - עשוי הי'

צרכו.50) כל לו עושים מת, כבר אם אבל

.ËÔÈ‡51¯·wÓ ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙n‰ ˙‡ ÔÈpÙÓ ≈¿«ƒ∆«≈¿…∆»¬»ƒ∆∆
¯eÒ‡Â .„aÎÓÏ ÈeÊaÓ ‡ÏÂ ÈeÊ·Ï „aÎnÓ ‡ÏÂ ,¯·˜Ï¿∆∆¿…ƒ¿À»¿»¿…ƒ»ƒ¿À»¿»

ÌÈÓi‰ ¯‡La ÌÏBÚÏ Ôk ˙BNÚÏ52‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ≈»»
BlL CB˙a e‰pÙÓ53elÙ‡ ÌÈÓi‰ ¯‡La e‰pÙÓ - ¿«≈¿∆¿«≈ƒ¿»«»ƒ¬ƒ

.ÈeÊ·Ï „aÎnÓƒ¿À»¿»

יוסי.51) כרבי א . ח, קטן מועד 'ירושלמי'52)משנה,
שהבלבול  לפי הטעם שכתב מי "יש פ"ב). סוף קטן, מועד
(איוב  לדבר וזכר הדין, מיום שמתייראין מפני למתים, קשה
הרגזתני  "למה אמר: ושמואל לי", ינוח אז "ישנתי יג): ג,
לפנות  אפילו הטעם, הוא זה שאם אומר ואני לעלות?"
המת" בזיון משום הטעם עיקר אלא אסור, היה שלו לתוך

הט"ו). אבל מהלכות בפי"ד לו 53)(הרדב"ז "שערב
הרמב"ן  וכתב ('ירושלמי'), אבותיו" אצל נח שיהיה לאדם
אם  וכן מותר, - ישראל לארץ שלהעלותו שהואֿהדין

מותר. - לפנותו דעתם היה מתחילה

.ÈÔÈÚÈÏ˙Ó ÔÈ‡54ÔÈÓÈ‰ÊÓ ‡ÏÂ ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡55˙‡ ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»¿…«¿ƒƒ∆
ÔÈÓf‚Ó ‡ÏÂ ,˙BÚÈËp‰56˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÒ Ï·‡ ; «¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»»ƒ∆»ƒ»

˙B¯t‰ ˙‡Â57ÔÈ¯˜BÚÂ ,ÔÓLa Ô‰aL58,‰zLt‰ ˙‡ ¿∆«≈∆»∆¿∆∆¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛtÁÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ59˙‡ ÔÈ¯ˆB˜Â ,„ÚBna da ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿…»«≈¿¿ƒ∆

˙eLk‰60¯ÎMÏ dÏÈË‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ»«≈»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„ÚBna«≈¿≈…«≈»∆

משום 54) - האילנות מן התולעים ליטול ב. נ, זרה עבודה
אברהם'). ('מגן יתירה טירחה זבל 55)שהוא להדביק

טירחה  ישנה כאן ואף הקליפה, שנקלף במקום באילנות,
יתירה.56)יתירה. טירחה זו וגם האילנות, מענפי לקצץ

שאינו 57) אסור, - זה בלא אבל במועד. לאכלם שנוכל כדי
לחםֿ ועיין רוקח', ('מעשה הפירות להשביח אלא נעשה

ב.58)משנה). יב, קטן פירות 59)מועד בו לכסות
לייבש. משתמשים 60)השטוחים שבפרחיו צמח מין

(=הבירה). השכר לבישול

.‡ÈÔÈ‡61¯ÈcÏ Ô‡v‰ ˙‡ ÔÈÒpÎÓ62˙‡ eÏaÊiL È„k ≈¿«¿ƒ∆«…«ƒ¿≈∆¿«¿∆
e‡a Ì‡Â ;„ÚBna e‰„N ¯i„Ó ‡e‰ È¯‰L ,Ú˜¯w‰««¿«∆¬≈¿«≈»≈«≈¿ƒ»
ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈÚiÒÓ ÔÈ‡Â .¯zÓ - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆À»¿≈¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯ÓBL Ô‰Ï63¯ÚÏ64˙aL ¯ÈÎN ‰È‰ .Ô‡v‰ ˙‡65, »∆≈¿«≈∆«…»»¿ƒ«»
Úe·L ¯ÈÎN ,‰L ¯ÈÎN ,L„Á ¯ÈÎN66ÔÈÚiÒÓ - ¿ƒ…∆¿ƒ»»¿ƒ»«¿«¿ƒ

Ô˙B‡67ÌB˜nÓ Ì‡ˆ ˙‡ ¯ÚÏ ¯ÓBL ÔÈ¯ÎBNÂ , »¿¿ƒ≈¿«≈∆…»ƒ»
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Ï·f‰ .‰„N‰ Ïk eÏaÊiL È„k ÌB˜ÓÏ68- ¯ˆÁaL ¿»¿≈∆¿«¿»«»∆«∆∆∆¿»≈
ÔÈ„„ˆÏ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ69˙Ù¯k ¯ˆÁ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»≈¿∆∆

¯˜a70.‰tL‡Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - »»ƒƒ»«¿»

א.61) יב, קטן לשדה 62)מועד בהמות שמכניסין
עד  למקום ממקום מטיילות הלילה וכל שם, ושוכבות

השדה. כל ממקום 64)גוי.63)שמזדבל מוליכין
מזדבל. והשדה מהן מתנערים הגללים כך מתוך למקום,

בלבד.65) היום לאותו ולא השבוע, לכל שבע 66)נשכר
בהבלעה.67)שנים. שהוא ב.68)מכיון נה, פסחים

אותו.69) מוציאין בחצר.70)ואין הזבל שנתרבה

.·È‰ÂLn‰71,ÌB˜Ó Ôw˙Ï Ôek˙Ó Ì‡ :Ú˜¯w‰ Èt ««¿∆¿≈««¿«ƒƒ¿«≈¿«≈»
‰‡e·z ÏL È¯k Ba „ÈÓÚiL72Ba Le„iL B‡73- ∆«¬ƒ¿ƒ∆¿»∆»

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒƒ¿«≈«¬«»»∆»¿≈
ÌÈˆÚ C¯ˆÏ Ì‡ :e‰„N CBzÓ ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰74- «¿«≈≈ƒƒ»≈ƒ¿…∆≈ƒ

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - Ú˜¯w‰ Ôw˙Ï Ì‡Â ;¯zÓ˜˙Bt‰75ÌÈÓ À»¿ƒ¿«≈««¿«»¿≈«≈«ƒ
ÌÈ‚c‰ eÒkiL Ôek˙ Ì‡ ,‰p‚Ï76Ì‡Â ;¯zÓ - ¿ƒ»ƒƒ¿«≈∆ƒ»¿«»ƒÀ»¿ƒ

ÔÓ ˙Bi¯Á ıˆBw‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B˜L‰Ï¿«¿»»∆»¿≈«≈¬ƒƒ
‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï Ôek˙ Ì‡ :Ï˜c‰77Ì‡Â ;¯zÓ - «∆∆ƒƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿≈»À»¿ƒ

‰Ê È‡Ï ¯kÈ ÂÈNÚnÓe .¯eÒ‡ - ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»ƒ«¬»À«¿≈∆
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·„»»ƒ¿«≈

ב.71) י, קטן השדה 72)מועד כל את שמשווה כגון
תקלז). סי' שמותר 73)(או"ח ה"ו, פ"ז למעלה ראה

פני  להשוות מותר כן וכמו המועד. לצורך במועד לדוש
המועד. לצורך תבואה בו שידוש שנוטל 74)הקרקע כגון

שם). (או"ח הקטנים ומניח פותח.75)הגדולים
מקום 76) ולמטה המים, שיכנסו מקום למעלה שפותח כגון

שם). (או"ח המים אחד 77)שיצאו מצד כולן שקוצץ כגון
"לבהמתו". הגירסא: ובכת"י שם). (או"ח

.‚È¯epz78Ô‰a ‰Ù‡ÈÂ eL·ÈiL ¯LÙ‡L ,ÌÈ¯ÈÎÂ «¿ƒ«ƒ∆∆¿»∆ƒ¿¿…∆»∆
Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈNBÚ - „ÚBna79ÔÈ·e . «≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»≈

Ck ÔÈ·e Ck80ÔÈBa -81ÏÚÂ ¯epz ÏL N¯Á ÏÚ »≈»ƒ«∆∆∆«¿«
ÔÈ‚¯ÒÓe .Ô‰lL ‰ÏÙh‰ ‰¯Èk‰82,˙Bhn‰ ˙‡ «ƒ»«¿≈»∆»∆¿»¿ƒ∆«ƒ

ÔÈ¯˜BÂ83ÔÈÚ Ô‰Ï ÔÈÁ˙BÙe ,ÌÈÁ¯‰ ˙‡84, ¿¿ƒ∆»≈«ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ„ÈÓÚÓe85ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÈB·e ,Ô˙B‡86ÌÈÁ¯ ÏL87. «¬ƒƒ»ƒ««««ƒ∆≈«ƒ

א.78) יא, קטן מפני 79)מועד לחמם לתנור צריך ואם
החלון  נשבר אם וכן צינה. אצל חולים שהכל מותר, - הקור
סי' ברורה' ('משנה אותו לתקן מותר - הקור מחמת וסובל

לפי 80)תקמ). יתייבשו, לא אם ובין יתייבשו אם בין
הטפילה  נתייבשה לא אם אף עליהם לאפות שאפשר

ברורה'). הטיח 81)('משנה את מתקנים כלומר הטפילה,
התנור. כתנא82ֿ)שעל ח:) קטן מועד (משנה, אורגים

המועד  לצורך שהוא מפני אומרים יש ההיתר, ובטעם קמא.
מעשה  הוא ומסרגין קטן) מועד על ב'שיטה' ידידיה (רבינו
האבד  דבר שהוא מפני אומרים ויש ירוחם). (רבינו הדיוט

שינוי. צריך ואין י:).83)(רא"ש) קטן (מועד מנקין
עמדם.85)חור.84) על אותם שמגלגלים 86)מתקנים

הריחיים. לצורך 87)את הם הללו הדברים ארבעת כל
(מגידֿמשנה). שינוי בלי כדרכם נעשים ולכן נפש, אוכל

.„ÈÔÈ˙ÙBÊ88ÔÈi‰ „ÒtÈ ‡lL È„k ,˙È·Á‰ ˙‡89. ¿ƒ∆∆»ƒ¿≈∆…ƒ»≈««ƒ
Á¯Ë Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ea˜a‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÊÂ90ÔÈÓ˙BÒÂ . ¿¿ƒ∆««¿ƒ¿≈∆≈…«¿¿ƒ

ÔÈtÁÓe .„Òtz ‡lL È„k ,¯ÎL ÏL ˙È·Á‰ Èt91˙‡ ƒ∆»ƒ∆≈»¿≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆
˙BÚÈˆw‰92ÔÈÎk¯Óe .e„·‡È ‡lL È„k ,L˜a93˙‡ «¿ƒ¿«¿≈∆……¿¿«¿ƒ∆

ÔÈ‡ Ï·‡ .ËBÈ„‰ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„ia ÌÈ„‚a‰«¿»ƒ«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈∆¿¬»≈
È¯L˜ ÔÈNBÚ94.Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„i‰ ˙Èa ƒƒ¿≈≈«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈À»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.88) יב, קטן טורח.89)מועד בו שיש אףֿעלֿפי
רב.90) הפסד בו שאין קטן 91)אףֿעלֿפי (מועד מכסין

לייבש.92)יג:). השטוחים א.93)פירות י, קטן מועד
הקמטים.94) את לתקן

.ÂËÔÈˆˆB˜95È¯tˆ96ÌÈÁ¯ ÏL ¯BÓÁ97ÔÈB·e , ¿ƒƒ»¿≈¬∆≈«ƒƒ
ÏhÏ ¯zÓ - ÂÈÏÚ ·k¯iL ÒeÒÂ .‰Ó‰·Ï Òe·‡≈ƒ¿≈»¿∆ƒ¿«»»À»ƒ…

B˙BtÈÏ È„k B˜¯ÒÏe ÂÈ¯tˆ98ÔÈÚÈa¯Ó ÔÈ‡Â .99‰Ó‰a ƒ»¿»¿»¿¿≈¿«¿≈«¿ƒƒ¿≈»
Ï·‡ ,„ÚBna100‰pnÓ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,Ìc dÏ ÔÈÊÈwÓ «≈¬»«ƒƒ»»¿≈¿ƒƒ∆»

ÌÈ‡È¯a ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÏÎÂ .‰‡eÙ¿̄»¿»«¬»«¿ƒ∆≈»«¬«¿ƒƒ
Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï Ì„‡Ï ¯zÓ - ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡∆»ƒ¿»À»¿»»¿»¿»¿ƒ¿»

„ÚBna101. «≈

שם.95) קטן, הפרסות 96)מועד על ברזלים לשים וכן
מעכבות 97)('תוספות'). הצפרנים כי המועד, לצורך והוא

הדיוט  מעשה לעשות שצריך אומרים ויש החמור. הליכת
הרמב"ן). בשם רכיבה.98)(מגידֿמשנה צרכי שהוא

המועד.99) אחר לעשותו שאפשר מפני א. יב, קטן מועד
שם.100) קטן, התוספתא 101)מועד בשם אלפסי רבינו

שמא  אסור ויוםֿטוב שבשבת ואףֿעלֿפי קטן. דמועד פ"ב
ויש  ה"כ). שבת מהל' (פכ"א סממנים שחיקת לידי יבוא
שהרי  הסממנים לשחוק אפילו מותר המועד שבחול אומרים
י:). מו"ק 'תוספות' ועיין מגדים', ('פרי המועד לצורך הוא

.ÊËÔÈ‡102ÔÈpÙÓ103¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ104‡ÏÂ ,„ÚBna ≈¿«ƒ≈»≈¿»≈«≈¿…
‰¯eÚÎÏ ‰‡pÓ ‡ÏÂ ‰‡Ï ‰¯eÚkÓ105‰pÙÓ Ï·‡ ; ƒ¿»¿»»¿…ƒ»»ƒ¿»¬»¿«∆

Ô‰L ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe .¯ˆÁ d˙B‡a ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿«ƒ¿»»≈¿ƒƒ≈ƒ∆≈
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈ƒ≈»À»¿»ƒ¿»

ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÌÈÏk Ï·‡ ;˙BiÁBÏˆeÔB‚k ,„ ¿ƒ¬»≈ƒ∆≈»¿…∆«≈¿
ÔÈ‡ - Úav‰ ˙ÈaÓ ¯Óˆ B‡ LËBl‰ ÔÓ ‰L¯ÁÓ«¬≈»ƒ«≈∆∆ƒ≈««»≈

ÔÈ‡È·Ó106B¯ÎN BÏ Ô˙B - ÏÎ‡i ‰Ó Ôn‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ≈»À»«…«≈¿»
˙Èaa ÔÁÈpÓ - BÈÓ‡Ó BÈ‡ Ì‡Â .BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe«ƒ»∆¿¿ƒ≈«¬ƒ«ƒ»««ƒ
ÔpÙÓ - e·bÈ ‡nL Ì‰Ï LLBÁ Ì‡Â .BÏ CeÓq‰«»¿ƒ≈»∆∆»ƒ»¿¿«»

‰Úˆa ‡l‡ ,B˙È·Ï ‡È·È ‡Ï Ï·‡ .˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ107. ¿»≈«∆∆¬»…»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»

א.102) יג, קטן מועד דרך 104)כלים.103)משנה,
הרבים. לפנות 105)רשות מתיר פ"ב) (סוף ב'ירושלמי'

היא  ששמחה לכעורה, מנאה אפילו שלו לחצר אחרים משל
מגידֿמשנה). ועיין (הראב"ד, שלו בתוך שדר לאדם

לצור 106) שלא טירחא אברהם'משום וה'מגן (רש"י). ך
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הלכה  פ"ז (למעלה לכבס חכמים שהיתרום ולאלה רש"י.
משנה). (מגיד המועד לצורך והוא כא)

.‰ÌÈ¯aÎÚ35ÔÈ„ˆ - ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L «¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ»»ƒ
?„ˆÈk .Bk¯„k „ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„Na .„ÚBna Ô˙B‡»«≈ƒ¿≈»ƒ»»¿«¿≈«

Ì‡Â .‰„eˆn‰ ‰ÏB˙Â ¯ÙBÁ36Ô·Ï ‰„N ‰È‰37CeÓÒ ≈¿∆«¿»¿ƒ»»¿≈»»»
È„k ,ÈepLa Ô·l‰ ‰„Na Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏƒ¿≈»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈
„ˆ „ˆÈÎÂ .‰e·È¯ÁÈÂ ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«»
Ck ¯Á‡Â ,Ìc¯˜a ‰kÓe ,ı¯‡a „etL ıÚB ?ÈepLa¿ƒ≈«»»∆«∆¿À¿…¿««»

.‡nb BÓB˜Ó ‡ˆÓÂ ,B˜zÓ¿«¿¿ƒ¿»¿À»

האישות 35) את "צדין כתוב: ושם ב. ו, קטן מועד משנה,
שמקלקלת  קטנה חיה חפרפרת, היא אישות העכברים", ואת

בשדות. חפירותיה ידי על האילנות חכמים 36)את כדעת
ודוקא  כדרכו, שלא אלא הותר לא לבן שבשדה שם, במשנה
נוסחת  לפי ז.) (שם בברייתא הוא שכן אילן, לשדה הסמוכה
בברייתא  נוסחתנו לפי אבל מגידֿמשנה). (עיין שם רבינו
פסקו  ולפי"ז לעיר. הסמוכה לבן בשדה המשנה מדברת שם,
מותר  אילן, לשדה הסמוכה לבן שבשדה והרא"ש הרי"ף
צדין  - אילן לשדה סמוכה אינה ואם כדרכן, אותן לצוד

שינוי. ידי על צל 37)אותן שם שאין תבואה שדה
לבן. שדה נקראת אילנות,

.ÂÏÙpL ‰pb Ï˙k38ËBÈ„‰ ‰NÚÓ e‰Ba -39B‡ , …∆ƒ»∆»«≈«¬≈∆¿
‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡Ó‚Â ÌÈ˜a B˙B‡ ¯„B‚≈¿»ƒ¿…∆¿«≈»∆¿≈ƒ»»

ËBÈ„‰ ‰NÚÓ B˙B‡ ‰Ba - ‚‚Ï ‰˜ÚÓ40Ï˙k Ï·‡ . «¬∆¿«∆«¬≈∆¿¬»…∆
¯ˆÁ41‰‰Bb ‰È‰ Ì‡Â .Bk¯„k e‰Ba - ÏÙpL42- »≈∆»«≈¿«¿¿ƒ»»∆

.Bk¯„k e‰B·e ,‰kq‰ ÈtÓ B¯˙BÒ¿ƒ¿≈««»»≈¿«¿

אם 38) גדול הפסד של חשש כאן שאין ב. ו, קטן מועד
(רש"י). אדם בני בה גבי 39)יכנסו על זו אבנים שמניח

בגמרא). הוא וכן המשניות, (פירוש בטיט טח ואינו זו,
מצוות 40) כאן ויש בו, להשתמש שרגילים גג הוא ואם

('ביאור  כדרכו המעקה לעשות מותר לגגך", מעקה "ועשית
הריטב"א). בשם תקמ סי' של 41)הלכה' חשש שיש

ה"ג, פ"ז (למעלה שינוי צריך אינו האבד ודבר גנבים,
ה"ז). ליפול.42)ולהלן נוטה

.Ê‰Ba43‡aËˆ‡ Ì„‡44¯Èv‰ .‰ÈÏÚ ÔLÈÏ B‡ ·LÈÏ ∆»»ƒ¿«»≈≈ƒ«»∆»«ƒ
¯Bpv‰Â45‰¯Bw‰Â46- e¯aLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚn‰Â ¿«ƒ¿«»¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿

;ıÚ ÏLa ÔÈa ÏÊ¯a ÏLa ÔÈa ,Bk¯„k „ÚBna Ôw˙Ó¿«¿»«≈¿«¿≈¿∆«¿∆≈¿∆≈
Áe˙t Á˙t‰ ÁÈpÈ Ì‡L ,‡e‰ ÏB„b „ÒÙ‰ ‰fL∆∆∆¿≈»∆ƒ«ƒ««∆«»«
.˙ÈaaM ‰Ó Ïk „a‡Ó ‡ˆÓ - ˙B¯e·L ˙B˙Ï„e¿»¿ƒ¿»¿«≈»«∆««ƒ

e¯‡a ¯·Îe47CÈ¯ˆ BÈ‡ - „ÒÙ‰ Ba LiL Ïk : ¿»≈«¿…∆≈∆¿≈≈»ƒ
ÈepL48. ƒ

ב.43) י, קטן התירו 44)מועד שלא אומרים ויש ספסל.
וכ"ה  רמב"ן, (מגידֿמשנה, במעקה כמו הדיוט במעשה אלא

סובבת 45)במאירי). שהדלת התחתונה שבאסקופה חור
ה"ג.47)המשקוף.46)בו. פ"ז ואפילו 48)למעלה

האפשרות  לו היתה לא אם יוםֿטוב, מלפני נשברו אם
אסור  - במועד מלאכתו כיוון אם אבל יוםֿטוב. לפני לתקנם

תקמ). סי' (או"ח

.ÁÔÈ‡49˙eÓiL ˙ÓÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁ50, ≈¿ƒ∆∆ƒ¿»¿≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¬»ƒ»»»¬≈∆
¯v˜Ó B‡ B˙cÓa ÛÈÒBÓ ?„ˆÈk .„ÚBna Bw˙Ó¿«¿«≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

.Ba ¯·wiL ˙ÚÏ ÔBÎ ‰È‰iL È„k ,B˙cnÓƒƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈∆ƒ»≈

וקברות 49) כוכין חופרין "אין ב: ח, קטן מועד משנה,
ולכן  בבנין". וקברות בחפירה "כוכין שם: ובגמרא במועד".

"אין רבינו: ואיןÔÈ¯ÙÂÁכתב -ÔÈÂ· משנה רבינו ומפרש ."
בפירוש  הוא (וכן שימותו למתים קבר במכין שהמדובר זו
אם  "אבל מסיפא: זה, על שואל הראב"ד אבל המשניות).
התירו? למה שמת, לפני ואם במועד", מתקנו - עשוי הי'

צרכו.50) כל לו עושים מת, כבר אם אבל

.ËÔÈ‡51¯·wÓ ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙n‰ ˙‡ ÔÈpÙÓ ≈¿«ƒ∆«≈¿…∆»¬»ƒ∆∆
¯eÒ‡Â .„aÎÓÏ ÈeÊaÓ ‡ÏÂ ÈeÊ·Ï „aÎnÓ ‡ÏÂ ,¯·˜Ï¿∆∆¿…ƒ¿À»¿»¿…ƒ»ƒ¿À»¿»

ÌÈÓi‰ ¯‡La ÌÏBÚÏ Ôk ˙BNÚÏ52‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ≈»»
BlL CB˙a e‰pÙÓ53elÙ‡ ÌÈÓi‰ ¯‡La e‰pÙÓ - ¿«≈¿∆¿«≈ƒ¿»«»ƒ¬ƒ

.ÈeÊ·Ï „aÎnÓƒ¿À»¿»

יוסי.51) כרבי א . ח, קטן מועד 'ירושלמי'52)משנה,
שהבלבול  לפי הטעם שכתב מי "יש פ"ב). סוף קטן, מועד
(איוב  לדבר וזכר הדין, מיום שמתייראין מפני למתים, קשה
הרגזתני  "למה אמר: ושמואל לי", ינוח אז "ישנתי יג): ג,
לפנות  אפילו הטעם, הוא זה שאם אומר ואני לעלות?"
המת" בזיון משום הטעם עיקר אלא אסור, היה שלו לתוך

הט"ו). אבל מהלכות בפי"ד לו 53)(הרדב"ז "שערב
הרמב"ן  וכתב ('ירושלמי'), אבותיו" אצל נח שיהיה לאדם
אם  וכן מותר, - ישראל לארץ שלהעלותו שהואֿהדין

מותר. - לפנותו דעתם היה מתחילה

.ÈÔÈÚÈÏ˙Ó ÔÈ‡54ÔÈÓÈ‰ÊÓ ‡ÏÂ ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡55˙‡ ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»¿…«¿ƒƒ∆
ÔÈÓf‚Ó ‡ÏÂ ,˙BÚÈËp‰56˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÒ Ï·‡ ; «¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»»ƒ∆»ƒ»

˙B¯t‰ ˙‡Â57ÔÈ¯˜BÚÂ ,ÔÓLa Ô‰aL58,‰zLt‰ ˙‡ ¿∆«≈∆»∆¿∆∆¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛtÁÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ59˙‡ ÔÈ¯ˆB˜Â ,„ÚBna da ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿…»«≈¿¿ƒ∆

˙eLk‰60¯ÎMÏ dÏÈË‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ»«≈»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„ÚBna«≈¿≈…«≈»∆

משום 54) - האילנות מן התולעים ליטול ב. נ, זרה עבודה
אברהם'). ('מגן יתירה טירחה זבל 55)שהוא להדביק

טירחה  ישנה כאן ואף הקליפה, שנקלף במקום באילנות,
יתירה.56)יתירה. טירחה זו וגם האילנות, מענפי לקצץ

שאינו 57) אסור, - זה בלא אבל במועד. לאכלם שנוכל כדי
לחםֿ ועיין רוקח', ('מעשה הפירות להשביח אלא נעשה

ב.58)משנה). יב, קטן פירות 59)מועד בו לכסות
לייבש. משתמשים 60)השטוחים שבפרחיו צמח מין

(=הבירה). השכר לבישול

.‡ÈÔÈ‡61¯ÈcÏ Ô‡v‰ ˙‡ ÔÈÒpÎÓ62˙‡ eÏaÊiL È„k ≈¿«¿ƒ∆«…«ƒ¿≈∆¿«¿∆
e‡a Ì‡Â ;„ÚBna e‰„N ¯i„Ó ‡e‰ È¯‰L ,Ú˜¯w‰««¿«∆¬≈¿«≈»≈«≈¿ƒ»
ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈÚiÒÓ ÔÈ‡Â .¯zÓ - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆À»¿≈¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯ÓBL Ô‰Ï63¯ÚÏ64˙aL ¯ÈÎN ‰È‰ .Ô‡v‰ ˙‡65, »∆≈¿«≈∆«…»»¿ƒ«»
Úe·L ¯ÈÎN ,‰L ¯ÈÎN ,L„Á ¯ÈÎN66ÔÈÚiÒÓ - ¿ƒ…∆¿ƒ»»¿ƒ»«¿«¿ƒ

Ô˙B‡67ÌB˜nÓ Ì‡ˆ ˙‡ ¯ÚÏ ¯ÓBL ÔÈ¯ÎBNÂ , »¿¿ƒ≈¿«≈∆…»ƒ»
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במועד. שתיקנו אותו שיחשדו משום ושואל 107)מפרש
יביאם  לא למה יאכל, מה לאומן אין אם אברהם': ה'מגן
ובכת"י  לעשות? מלאכה לו לתת מותר שהרי בפרהסיא,

בצנעא". "אלא הללו תיבות שתי חסרות

.ÊÈ¯eÒ‡108ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ »«¬¿»»¿«¿≈»ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰109‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙B˙aL È·¯Ú BÓk , «ƒ¿»¿«¿»¿«¿≈«»¿»»∆

.ÌÏBÚÏ ‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ - Ô‰a ‰Î‡ÏÓ¿»»»∆≈∆ƒ«¿»»¿»
ÔÈkÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,BÁ¯k ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏh·Óe Ba ÔÈ¯ÚB‚Â¿¬ƒ¿«¿ƒ¿«»¿¬»≈«ƒ
ÔÈcÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿¿≈»ƒ«∆≈¿«ƒ

B˙B‡110Ba ‰NBÚ‰L ,˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯ÚÓ ıeÁ .≈∆∆«∆«««¬∆»∆
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈcÓ - ˙BˆÁ ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»««¬¿«ƒ¿≈»ƒ«
ÌBiL ÈÙÏ .e‰ec ‡Ï Ì‡ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈknL∆«ƒ«««¿ƒ…ƒ¿ƒ∆
,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Ú ¯‡Lk BÈ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒ»≈ƒ¿»«¿≈»ƒƒ

Ôa¯˜ ˙ËÈÁLe ‰‚È‚Á Ba LiL ÈtÓ111. ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¿ƒ«»¿»

ב.108) ג, וחצי 109)פסחים שעתיים שהיא קטנה, מנחה
היום. סוף מרדות 110)לפני ממכת חמור נידוי שהרי

הכ"ב). פ"א ולמעלה נב. בדין 111)(פסחים ש"אינו
פ"ד  פסחים ('ירושלמי' קרב" וקרבנך במלאכה עסוק שתהא
לעולם  אסור - המקדש בזמן אז, שנאסר וכיון ה"א).

מקום). ד"ה נ. פסחים ('תוספות'

.ÁÈCÎÈÙÏ112˙iNÚa ¯eÒ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ¿ƒ»«¿»»»»¿ƒ»»«¬ƒ«
„ÚBÓ ÏL BlÁ BÓk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Î‡ÏÓ113‡e‰Â . ¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À∆≈¿

„ÚBÓ ÏL BlÁÓ Ï˜114ÌBi‰ ÈˆÁÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , «≈À∆≈¿≈»∆»≈¬ƒ«
‰nÁ‰ ı‰Ó Ï·‡ ;‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe115 ¿«¿»∆¿««¿ƒ»¬»≈»≈««»

˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Ó :‚‰na ÈeÏz - ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«»«ƒ¿»»∆»¬«¬
ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ˙BNÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ,ÔÈNBÚ -116. ƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ

א.112) נ, א.113)פסחים יג, קטן ראה 114)מועד
הכ"א. במלאכה 115)להלן מותר החמה הנץ לפני אבל

הלל  וכבית ב:) (פסחים יהודה כרבי מנהג, שום בזה ואין
נה.). לפני 116)(פסחים ממלאכה מניעה של זה [במנהג

קרב  אינו שהרי פסח, קרבן משום הטעם אין היום, חצות
מקום). ד"ה נ. פסחים 'תוספות' (ועיין חצות לאחר אלא
"משום  הוא: "המנהג שטעם יג.) קטן (מועד בבבלי ומצאנו
בצרכי  שיתעסק או יוםֿטוב צרכי להכין כדי יוםֿטוב" צורך
ומרור  מצה בצרכי הזה בזמן או המקדש בית בזמן פסחו
פירש"י  וכן שם). (ריטב"א חמץ" וביעור כליו והכשר
רש"י  בין מחלוקת שום אין זה, ולפי במשנה). נ. (פסחים
לאחר  ה'ירושלמי' של טעמו כתב שהרמב"ם והרמב"ם,
חצות  לקודם ה'בבלי' של טעמו כתב ורש"י היום, חצות

צ"ע]. ודבריו כחלוקים, עשאם משנה' וה'מגיד היום,

.ËÈÏÈÁ˙È ‡Ï - ˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â117 «¬ƒ¿»∆»¬«¬…«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰lÁza«¿ƒ»«¬¿»»¿«¿»»»»««ƒ

LÏL ‡l‡ ;˙BˆÁ Ì„˜ d¯Ó‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L118 ∆»¿»¿»…∆¬∆»»
„·Ïa ˙Bin‡e‚‰pL ÌB˜Óa Ì‰a ÔÈÏÈÁ˙nL ,Ô‰ À»Àƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»∆ƒ¿∆»¬

˙BNÚÏ119ÔÈËiÁ‰ :Ô‰ el‡Â ,˙BˆÁ „Ú ÔÈNBÚÂ , «¬¿ƒ«¬¿≈≈««»ƒ
ÏÈÁ˙‰ Ì‡ - ˙Bin‡ ¯‡L Ï·‡ .ÔÈÒ·Bk‰Â ÔÈ¯tq‰Â¿««»ƒ¿«¿ƒ¬»¿»À»Àƒƒ¿ƒ

ÔÈ‡L ;˙BˆÁ „Ú ¯Ó‚iL ‡e‰ ,¯NÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ Ô‰a»∆…∆«¿»»»»∆ƒ¿…«¬∆≈
.‰a¯‰ C¯ˆ ˙Bin‡ ¯‡LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÚ‰»»¿ƒƒƒ¿»À»À…∆«¿≈

א.117) נה, פסחים להם 118)משנה, צריכים שהעם מפני
"שלש 119)הרבה. של הנ"ל המשנה מפרש והראב"ד

'מגיד  ועיין מלאכה. לעשות שלא שנהגו במקום אומניות",
משנה'.

.ÎCÏB‰‰120- ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚL ÌB˜nÓ «≈ƒ»∆ƒ¿»∆≈ƒ
·eMia ‰NÚÈ ‡Ï121‡e‰ ‰NBÚ Ï·‡ ;˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ , …«¬∆«ƒƒ¿≈««¬…∆¬»∆

ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏB‰‰Â .¯a„na«ƒ¿»¿«≈ƒ»∆≈ƒ¿»
‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B .‰NÚÈ ‡Ï - ÔÈNBÚL∆ƒ…«¬∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ ,ÌMÓƒ»¿À¿≈»∆»«¿»¿««ƒ≈…

¯eq‡‰ ÈtÓ ÏËa ‡e‰L Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È122ÌÏBÚÏ . ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡123ÔÎÂ .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,124BzÚcL ÈÓ «¿«∆»»ƒ¿≈««¬…∆¿≈ƒ∆«¿

ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,BÓB˜Ó ÈL‡k ‚‰B - BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿»≈≈
ÌB˜n‰ ÈL‡ ÈÙa ‰‡¯˙È ‡lL ,‡e‰Â .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿≈«»

.˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L∆ƒ¿≈««¬…∆

א.120) נ, פסחים אותו 121)משנה, של התחום בתוך או
אברהם'). ('מגן שיאמרו 122)הישוב - מחלוקת אין ואז

(גמרא). לעשות מלאכה לו המקום.123)שאין ממנהג
זה 124) בענין דוקא שלאו כלומר מי", כל "וכן לומר צריך

('משנה  כן הדין ומנהג מנהג בכל אלא פסח, ערב של
כב). ס"ק תסח סי' ברורה'

.‡ÎÔÈÎÈÏBÓ125‰Úa¯‡a Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ≈»À»¿«¿»»
.„ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚ»»««¬««ƒ∆≈»¿…∆«≈

ÔÈÙ¯B‚Â126B˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓe ,‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ Ï·Ê ¿¿ƒ∆∆ƒ«««¿≈¿≈»ƒƒ
ÔÈ·ÈLBÓe .‰tL‡Ï127˙Ï‚¯z .ÌÈÏB‚¯˙Ï ÔÈÎ·BL »«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ«¿¿…∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ‰·LiL128‰˙ÓÂ ,¯˙È B‡ ∆»¿»««≈ƒ¿»»ƒ»≈»≈»
‡lL È„k ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ ÔÈ·ÈLBÓ -ƒƒ«∆∆«¿∆»¿«¿»»»»¿≈∆…

„ÚBn·e .ÌÈˆÈa‰ e„ÒtÈ129ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡130Ì‡ Ï·‡ . ƒ»¿«≈ƒ«≈≈ƒƒ¬»ƒ
d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚÓ „ÚBna ‰Á¯a»¿»«≈≈««≈ƒ«¬ƒƒ»

.dÓB˜ÓÏƒ¿»

ב.125) נה, פסחים במגריפה.126)משנה, אותו מוציאים
אבל 127) והתרנגולות, התרנגולים שיעמדו מקום לתקן

(מגידֿמשנה). כרש"י ולא אסור - תחתן ביצים לתת
אלא 128) ראויות ואינן מאכילה הביצים נפסדו וכבר

אחרת 130)בחולֿהמועד.129)לדגירה. תרנגולת
הוחמו  שכבר ביצים על תשב אם הוא שספק מפני תחתיה,
כחולֿהמועד  חמור שאינו פסח ובערב אחרת, תרנגולת תחת

(מגידֿמשנה). זה בספק הקילו -

·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«

-mipnfxtq
dSnE ung zFkld¦§¨¥©¨

LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1 ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…

ıÓÁ2(· .‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa »≈¿«¿»»»»≈¬«¿»¿»
ÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ¿¿«¿»»»»∆…∆¡…
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Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰Ú·L Ïk ıÓÁ»≈»ƒ¿»∆…∆¡…«¬…∆»≈»
‡lL (Â .‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰ .‰Ú·Lƒ¿»∆…≈»∆»≈»ƒ¿»∆…

ˆnÈ‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡3ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Ê . ƒ»≈»≈»ƒ¿»∆¡…«»¿≈≈
.‰ÏÈl‰ B˙B‡a ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á .ÁÒt‰«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿««¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ãycew zegiyn zecewpã

סדר  גם הדיוק, בתכלית שנכתב הרמב"ם של בספרו
השל"ה  מאמר ידוע שהרי מכוון, בכוונת נכתב ההלכות
גם  שישנו ומכאן, בדיוק. הוא בתורה וקדימה סדר שגם

ומצה. חמץ להלכות יו"ט שביתת הלכות סיום בין קשר
לכל  הנוגעות יו"ט הלכות הרמב"ם הקדים כללי, באופן
הפרטיות  ההלכות כתב ואח"כ בשווה טובים' ה'ימים
ראש  ומצה, חמץ הלכות עצמו, בפני יו"ט לכל הנוגעות

ולולב. סוכה שופר, השנה,
כי  פרטי, קשר גם ביניהם יש הכללי הקשר מלבד אבל
בערבי  מלאכה לעשות "אסור כתב יו"ט הלכות בסיום
החומר  לבאר וממשיך ולמעלה" המנחה מן טובים ימים
עשר  ארבעה שיום לפי חצות.. אחר פסח ב"בערב המיוחד
חגיגה  בו שיש מפני טובים ימים ערבי כשאר אינו בניסן
דינים  לבאר ממשיך שאח"ז ובהלכות קרבן" ושחיטת
בהתחלת  לזה ובהמשך בניסן, עשר ארבעה ליום הנוגעים
עשר  ארבעה ביום חמץ לאכול "שלא ומצה חמץ הלכות

ולמעלה". היום מחצות
(ak oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

"מקום  נכתב יו"ט, הלכות בסוף המבוארים הדינים בין
אין  לעשות שלא שנהגו מקום עושין, לעשות שנהגו
ההולך  שיהודי ההלכה הובאה לכך ובהמשך עושין".
המקום, כמנהג לנהוג צריך אחר, למקום אחד ממקום
ו"לא  בצנעא מנהגו יעשה אלא מחלוקת לעורר שלא ויזהר

בו...". שהוא המקום אנשי בפני יתראה
ובגאון  בתוקף לעמוד ליהודי מצוה התורה האדם: ובעבודת
מכל  בחרתנו ש"אתה ידיעה תוך היהדות ענייני כל על
כלל  מתפעל אינו ולכן הלשונות" מכל "ורוממתנו העמים"
בא  זה וענין  מסביבו, אשר העולם אומות של ההנהגה מצורת
היהודי  נשאר בהם המסחר ובענייני החול בימי ביטוי לידי

בתכלי  הנ"ל בתוקף ומכל וכו'. גבול השגת מגניבה הזהירות ת
למציאותו. ביחס ורוממות עליונות של רגש לעצמו קונה

זמן  הוא יום־טוב כי ומצה, וחמץ יו"ט שבין הקשר גם זהו
ומיד  הלשונות" מכל "ורוממתנו בחרתנו" "אתה רוממות
בזהירות  הצורך את להדגיש ומצה" "חמץ הלכות אח"כ
ח"ו  גאווה של תנועה לידי בזה לבוא שלא מיוחדת

אחרון. הכי הקצה עד ממנה ולהתרחק
(ak oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

כמבואר 1) אכילה, בכלל היא שאף הנאה, איסור גם כולל
ב). (הלכה ושעורה,2)להלן חיטה שהם: דגן מיני חמשת

באים  במים כשמתערבים ושיפון, שועל שיבולת כוסמין,
ה"א). פ"ה (להלן חימוץ אחר 3)לידי פסח בערב אבל

הערה  להלן (ראה ימצא ובל יראה בל על עובר אינו חצות,
ובמגידֿמשנה). ה"ח, ופ"ג יח,

ראׁשֹון 4ּפרק ¤¤¦
וקיומו,4) אכילתו, וענין מהותו החמץ, איסור רבינו בו כלל

בלאו, שהוא ומה בכרת, ממנו שהוא ומה ותערובתו, וזמניו,
מדבריהם. שהוא ומה

.‡ÏÎB‡‰ Ïk5˙Èfk6ÏÈÏ ˙lÁzÓ ÁÒta ıÓÁ »»≈««ƒ»≈«∆«ƒ¿ƒ«≈
¯NÚŒ‰MÓÁ7ÔÒÈa ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»»»«∆»¿∆¿ƒ¿ƒ»

„ÈÊÓa8˙¯k ·iÁ -9ıÓÁ ÏÎ‡ŒÏk Èk" :¯Ó‡pL , ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»…≈»≈
‰˙¯ÎÂ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ - ‚‚BLa ;"11. ¿ƒ¿¿»¿≈«»»¿««»¿»

„Á‡12‰ÁÓÓ‰ „Á‡Â ÏÎB‡‰13‰˙BLÂ14. ∆»»≈¿∆»«¿«∆¿∆

שהיא 5) - גרמא שהזמן ממצותֿעשה הפטורות הנשים גם
מצוות  בכל כי בזו, חייבות - תדירה ואינה לזמן מזמן
חייבים  נשים ואחד אנשים אחד שבתורה, לאֿתעשה

כט.). קידושין גראם.6)(משנה, איסור 7)30 על ואילו
אין  ולמעלה, היום מחצות עשר ארבעה ביום חמץ אכילת

ח). הלכה להלן (ראה מלקות אלא כרת שידע 8)עונש
בפ"ב  (ראה כרת עליו ושחייבים בפסח חמץ לאכול שאסור

ה"ב). שגגות א.9)מהל' ב, כריתות ומסיים 10)משנה,
מיום  כלומר השביעי", יום עד הראשון "מיום הפסוק: שם

בו. כ"א יום עד בניסן שחייבה 11)ט"ו למקרים בניגוד
אם  אלא קבוע, שאינו קרבן הוא ויורד, עולה קרבן התורה
ואם  עוף, מביא עני היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה
היא  קבועה חטאת ואילו האיפה. עשירית מביא דל היה
ה"ד). פ"א שגגות הל' (רמב"ם בלבד הבהמה מן הבאה

ה"י.12) פ"א פסחים ידי 13)תוספתא על אותו ממיס
נוזל. ועושהו כתיבא 14)היתוך "אכילה א: קכ, חולין

קרא  אמר לקיש: ריש אמר הוא? אכילה לאו והאי ביה,
כל  משמע נפש השותה", לרבות - "נפש" טו): יב (שמות

בכלל. שותה גם וממילא אדם, של דעתו המיישב דבר

.·ıÓÁ‰15ÁÒta16‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰È‰a ¯eÒ‡ ∆»≈«∆«»«¬»»∆∆¡«…
ÏÎ‡È17ÁÈpn‰Â .‰ÏÈÎ‡ ¯z‰ Ba ‡‰È ‡Ï - "ıÓÁ18 ≈»≈»≈…¿≈∆≈¬ƒ»¿««ƒ«

ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ19BÏÎ‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,20¯·BÚ , »≈ƒ¿«∆«««ƒ∆…¬»≈
ÔÈÂ‡Ï ÈLa21ÏÎa ¯‡N EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL , ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…≈»∆¿¿…¿»

¯eq‡Â ."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡˘" :¯Ó‡Â ,"EÏ·b22 ¿À∆¿∆¡«¿……ƒ»≈¿»≈∆¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈˆÈÓÁÓ BaL ¯B‡N‰ ¯eq‡Â ıÓÁ‰23. ∆»≈¿ƒ«¿∆«¬ƒƒ∆»

א.15) כא, פסחים מחצות 16)משנה, פסח בערב וכן
(להלן  חמץ" עליו תאכל "לא בו שכתוב ולמעלה, היום
בכלל  הנאה איסור גם - "אכילה" שנאמר מקום וכל ה"ח),
כסףֿמשנה). ועיין הט"ו, אסורות מאכלות מהל' (פ"ח

היתר 17) בו יהא לא משמע (בצירי), יאכל ֵ"מדקרינא
הן  אכילה לידי הנאות וסתם אכילה, שום לידי המביא
בפ"ח  וראה (רש"י). מאכל" דבר בדמים שלוקח באות,
"לא  נאמר אם שאפילו הט"ו, אסורות מאכלות מהל'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

dvne ung zekld - mipnf xtq - lel` f"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

במועד. שתיקנו אותו שיחשדו משום ושואל 107)מפרש
יביאם  לא למה יאכל, מה לאומן אין אם אברהם': ה'מגן
ובכת"י  לעשות? מלאכה לו לתת מותר שהרי בפרהסיא,

בצנעא". "אלא הללו תיבות שתי חסרות

.ÊÈ¯eÒ‡108ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ »«¬¿»»¿«¿≈»ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰109‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙B˙aL È·¯Ú BÓk , «ƒ¿»¿«¿»¿«¿≈«»¿»»∆

.ÌÏBÚÏ ‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ - Ô‰a ‰Î‡ÏÓ¿»»»∆≈∆ƒ«¿»»¿»
ÔÈkÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,BÁ¯k ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏh·Óe Ba ÔÈ¯ÚB‚Â¿¬ƒ¿«¿ƒ¿«»¿¬»≈«ƒ
ÔÈcÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿¿≈»ƒ«∆≈¿«ƒ

B˙B‡110Ba ‰NBÚ‰L ,˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯ÚÓ ıeÁ .≈∆∆«∆«««¬∆»∆
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈcÓ - ˙BˆÁ ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»««¬¿«ƒ¿≈»ƒ«
ÌBiL ÈÙÏ .e‰ec ‡Ï Ì‡ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈknL∆«ƒ«««¿ƒ…ƒ¿ƒ∆
,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Ú ¯‡Lk BÈ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒ»≈ƒ¿»«¿≈»ƒƒ

Ôa¯˜ ˙ËÈÁLe ‰‚È‚Á Ba LiL ÈtÓ111. ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¿ƒ«»¿»

ב.108) ג, וחצי 109)פסחים שעתיים שהיא קטנה, מנחה
היום. סוף מרדות 110)לפני ממכת חמור נידוי שהרי

הכ"ב). פ"א ולמעלה נב. בדין 111)(פסחים ש"אינו
פ"ד  פסחים ('ירושלמי' קרב" וקרבנך במלאכה עסוק שתהא
לעולם  אסור - המקדש בזמן אז, שנאסר וכיון ה"א).

מקום). ד"ה נ. פסחים ('תוספות'

.ÁÈCÎÈÙÏ112˙iNÚa ¯eÒ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ¿ƒ»«¿»»»»¿ƒ»»«¬ƒ«
„ÚBÓ ÏL BlÁ BÓk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Î‡ÏÓ113‡e‰Â . ¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À∆≈¿

„ÚBÓ ÏL BlÁÓ Ï˜114ÌBi‰ ÈˆÁÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , «≈À∆≈¿≈»∆»≈¬ƒ«
‰nÁ‰ ı‰Ó Ï·‡ ;‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe115 ¿«¿»∆¿««¿ƒ»¬»≈»≈««»

˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Ó :‚‰na ÈeÏz - ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«»«ƒ¿»»∆»¬«¬
ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ˙BNÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ,ÔÈNBÚ -116. ƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ

א.112) נ, א.113)פסחים יג, קטן ראה 114)מועד
הכ"א. במלאכה 115)להלן מותר החמה הנץ לפני אבל

הלל  וכבית ב:) (פסחים יהודה כרבי מנהג, שום בזה ואין
נה.). לפני 116)(פסחים ממלאכה מניעה של זה [במנהג

קרב  אינו שהרי פסח, קרבן משום הטעם אין היום, חצות
מקום). ד"ה נ. פסחים 'תוספות' (ועיין חצות לאחר אלא
"משום  הוא: "המנהג שטעם יג.) קטן (מועד בבבלי ומצאנו
בצרכי  שיתעסק או יוםֿטוב צרכי להכין כדי יוםֿטוב" צורך
ומרור  מצה בצרכי הזה בזמן או המקדש בית בזמן פסחו
פירש"י  וכן שם). (ריטב"א חמץ" וביעור כליו והכשר
רש"י  בין מחלוקת שום אין זה, ולפי במשנה). נ. (פסחים
לאחר  ה'ירושלמי' של טעמו כתב שהרמב"ם והרמב"ם,
חצות  לקודם ה'בבלי' של טעמו כתב ורש"י היום, חצות

צ"ע]. ודבריו כחלוקים, עשאם משנה' וה'מגיד היום,

.ËÈÏÈÁ˙È ‡Ï - ˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â117 «¬ƒ¿»∆»¬«¬…«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰lÁza«¿ƒ»«¬¿»»¿«¿»»»»««ƒ

LÏL ‡l‡ ;˙BˆÁ Ì„˜ d¯Ó‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L118 ∆»¿»¿»…∆¬∆»»
„·Ïa ˙Bin‡e‚‰pL ÌB˜Óa Ì‰a ÔÈÏÈÁ˙nL ,Ô‰ À»Àƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»∆ƒ¿∆»¬

˙BNÚÏ119ÔÈËiÁ‰ :Ô‰ el‡Â ,˙BˆÁ „Ú ÔÈNBÚÂ , «¬¿ƒ«¬¿≈≈««»ƒ
ÏÈÁ˙‰ Ì‡ - ˙Bin‡ ¯‡L Ï·‡ .ÔÈÒ·Bk‰Â ÔÈ¯tq‰Â¿««»ƒ¿«¿ƒ¬»¿»À»Àƒƒ¿ƒ

ÔÈ‡L ;˙BˆÁ „Ú ¯Ó‚iL ‡e‰ ,¯NÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ Ô‰a»∆…∆«¿»»»»∆ƒ¿…«¬∆≈
.‰a¯‰ C¯ˆ ˙Bin‡ ¯‡LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÚ‰»»¿ƒƒƒ¿»À»À…∆«¿≈

א.117) נה, פסחים להם 118)משנה, צריכים שהעם מפני
"שלש 119)הרבה. של הנ"ל המשנה מפרש והראב"ד

'מגיד  ועיין מלאכה. לעשות שלא שנהגו במקום אומניות",
משנה'.

.ÎCÏB‰‰120- ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚL ÌB˜nÓ «≈ƒ»∆ƒ¿»∆≈ƒ
·eMia ‰NÚÈ ‡Ï121‡e‰ ‰NBÚ Ï·‡ ;˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ , …«¬∆«ƒƒ¿≈««¬…∆¬»∆

ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏB‰‰Â .¯a„na«ƒ¿»¿«≈ƒ»∆≈ƒ¿»
‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B .‰NÚÈ ‡Ï - ÔÈNBÚL∆ƒ…«¬∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ ,ÌMÓƒ»¿À¿≈»∆»«¿»¿««ƒ≈…

¯eq‡‰ ÈtÓ ÏËa ‡e‰L Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È122ÌÏBÚÏ . ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡123ÔÎÂ .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,124BzÚcL ÈÓ «¿«∆»»ƒ¿≈««¬…∆¿≈ƒ∆«¿

ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,BÓB˜Ó ÈL‡k ‚‰B - BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿»≈≈
ÌB˜n‰ ÈL‡ ÈÙa ‰‡¯˙È ‡lL ,‡e‰Â .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿≈«»

.˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L∆ƒ¿≈««¬…∆

א.120) נ, פסחים אותו 121)משנה, של התחום בתוך או
אברהם'). ('מגן שיאמרו 122)הישוב - מחלוקת אין ואז

(גמרא). לעשות מלאכה לו המקום.123)שאין ממנהג
זה 124) בענין דוקא שלאו כלומר מי", כל "וכן לומר צריך

('משנה  כן הדין ומנהג מנהג בכל אלא פסח, ערב של
כב). ס"ק תסח סי' ברורה'

.‡ÎÔÈÎÈÏBÓ125‰Úa¯‡a Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ≈»À»¿«¿»»
.„ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚ»»««¬««ƒ∆≈»¿…∆«≈

ÔÈÙ¯B‚Â126B˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓe ,‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ Ï·Ê ¿¿ƒ∆∆ƒ«««¿≈¿≈»ƒƒ
ÔÈ·ÈLBÓe .‰tL‡Ï127˙Ï‚¯z .ÌÈÏB‚¯˙Ï ÔÈÎ·BL »«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ«¿¿…∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ‰·LiL128‰˙ÓÂ ,¯˙È B‡ ∆»¿»««≈ƒ¿»»ƒ»≈»≈»
‡lL È„k ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ ÔÈ·ÈLBÓ -ƒƒ«∆∆«¿∆»¿«¿»»»»¿≈∆…

„ÚBn·e .ÌÈˆÈa‰ e„ÒtÈ129ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡130Ì‡ Ï·‡ . ƒ»¿«≈ƒ«≈≈ƒƒ¬»ƒ
d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚÓ „ÚBna ‰Á¯a»¿»«≈≈««≈ƒ«¬ƒƒ»

.dÓB˜ÓÏƒ¿»

ב.125) נה, פסחים במגריפה.126)משנה, אותו מוציאים
אבל 127) והתרנגולות, התרנגולים שיעמדו מקום לתקן

(מגידֿמשנה). כרש"י ולא אסור - תחתן ביצים לתת
אלא 128) ראויות ואינן מאכילה הביצים נפסדו וכבר

אחרת 130)בחולֿהמועד.129)לדגירה. תרנגולת
הוחמו  שכבר ביצים על תשב אם הוא שספק מפני תחתיה,
כחולֿהמועד  חמור שאינו פסח ובערב אחרת, תרנגולת תחת

(מגידֿמשנה). זה בספק הקילו -

·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«

-mipnfxtq
dSnE ung zFkld¦§¨¥©¨

LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1 ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…

ıÓÁ2(· .‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa »≈¿«¿»»»»≈¬«¿»¿»
ÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ¿¿«¿»»»»∆…∆¡…
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הנאה  איסורי - אבל 19)משאיר.18)בכלל.תאכלו"
עובר  אינו הפסח, כניסת עד ומעלה היום מחצות פסח בערב
עליו  מוטלת אלא ימצא", ובל יראה "בל של הלאו על
ולהלן  ג, הערה למעלה (וראה החמץ השבתת של המצוה

ובמגידֿמשנה). ה"ח, ב.20)פ"ג ה, ולמה 21)פסחים
ז): יג, (שמות גם כתוב שהרי לאוין, שלשה על יעבור לא
הרמב"ם  כתב כבר - (כסףֿמשנה) חמץ"? לך יראה "ולא
בא  שלא "לאו" כל כי התשיעי) (שורש המצוות' ב'ספר
נחשב  אינו זה, בדבר נוסף דבר איזה ולחדש ענין לתוספת
ולא  בעצמו הלאו אותו לחזק אלא בא שלא יתירא, ל"לאו"

(הגרי"ב). נוסף "לאו" עליו ב,22)להוסיף ביצה משנה,
הם 23)א. שוים שיעוריהם שלענין שאע"פ הראב"ד כתב

אינו  - כלב מאכילת שנפסל חמץ שהרי ביניהם, הבדל יש -
לבער, חייב - כלב מאכילת שנפסל ושאור לבערו, זקוק
המחמץ  שאור? "איזהו פ"א): (ביצה בתוספתא שנינו שכך
קרוי  מאימתי אחרים, מידי שנתחמץ חמץ? אחרים. את
וכסףֿ במגידֿמשנה (ועיין לכלב" מלאכול משיפסל שאור?

משנה).

.‚BÈ‡24‰˜BÏ25'‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ≈∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈
ÁÒta ıÓÁ ‰˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡26È„k ,BˆnÁ B‡ ∆»ƒ≈»»»≈«∆«ƒ¿¿≈

Ì„˜ ıÓÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰NÚÓ Ba ‰NÚiL∆«¬∆«¬∆¬»ƒ»»»≈…∆
BÁÈp‰ ‡l‡ ,B¯Ú· ‡ÏÂ ÁÒt‰ ‡·e ,ÁÒt‰27B˙eL¯a «∆«»«∆«¿…ƒ¬∆»ƒƒƒ¿

ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»««¿≈»ƒ≈∆ƒ
‰NÚÓ B· ‰NÚ ‡lL ÈtÓ ,‰¯Bz‰28B˙B‡ ÔÈkÓe , «»ƒ¿≈∆…»»«¬∆«ƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ29. «««¿

ה"ה.24) פ"ד מכות ארבעים.25)תוספתא, מלקות
וכל 26) בהנאה, אסור בפסח שהחמץ ואףֿעלֿפי הגוי. מן

גוי  ביד שהוא זמן כל - קנין בר  אינו בהנאה שאסור דבר
של  חמץ כדין הפסח אחר בהנאה מותר להיות ראוי הוא
דע"ז). בפ"ג (ר"ן המכירה עליו חלה ולכן גוי,

חייבים 28)השאירו.27) שאין מקומות, בכמה הוא וכלל
של  "עשה" כאן שיש ואף מעשה. בו שאין לאו על מלקות
ואין  לעשה, הניתק לאו הוא והרי מבתיכם, שאור תשביתו
לומר, יש (משנהֿלמלך)? מעשה בשעה גם עליו לוקין
והלאו  פסח, בערב היא תשביתו של שמצוותֿעשה שכיון
"לאו  הוא הרי הפסח, בתוך הוא ימצא ובל יראה בל של
עליו  ולוקים לעשה, הניתק לאו בגדר שאינו עשה", שקדמו

המשנה'). על 29)('סדר שעבר מרדו על מדרבנן עונש
תורה. איסור

.„ıÓÁ30ÌÏBÚÏ ‰È‰a ¯eÒ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL31. »≈∆»«»»«∆«»«¬»»¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·„Â32ÏÚ ¯·ÚL ÈtÓ , ¿»»∆¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆»««

‰‚‚La BÁÈp‰ elÙ‡ e‰e¯Ò‡ ,'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È Ïa'«≈»∆«ƒ»≈¬»¬ƒƒƒƒ¿»»
Ò‡· B‡33ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡lL È„k , ¿…∆¿≈∆…«ƒ«»»»≈ƒ¿«∆«

.ÁÒt‰ ¯Á‡ B· ‰‰iL È„k¿≈∆≈»∆«««∆«

א.30) כח, פסחים אם 31)משנה, שגם בפסח, חמץ [כמו
שעבר  בחמץ קנסו כן הי"א), פ"ג (להלן אסור אפרו - שרפו
שריפתו]. לאחר גם בהנאה אסור שיהיה הפסח עליו

התורה.32) מן איסורו - יהודה לרבי אבל שם. שמעון כרבי
אינו 33) שהרי לבטלו לא וגם לבערו, יכול ולא אנוס שהיה

(בבאֿקמא  שאמרו ממה הוא רבינו לדברי והמקור ברשותו.
שלך  הרי לו: אומר הפסח, עליו ועבר חמץ "גזל צו:):
הפסח  עליו שעבר ואףֿעלֿפי בהנאה שאסור הרי לפניך",

מגידֿמשנה). ועיין לא: לפסחים הרמב"ן (חידושי באונס

.‰ÁÒt‰ CBz ¯Á‡ ¯·„a ·¯Ú˙pL ıÓÁ34ÔÈa - »≈∆ƒ¿»≈¿»»«≈«∆«≈
‡e‰LŒÏÎa ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL ÔÈa ,BÈÓa35. ¿ƒ≈∆…¿ƒ¬≈∆≈¿»∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁÂ¿»≈∆ƒ¿»≈∆»«»»«∆«««ƒ
·¯Ú˙ Ì‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L36ÔÈa ,BÈÓa ÔÈa - ∆»«¬»»ƒƒ¿»≈≈¿ƒ≈

ÁÒt‰ ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL37. ∆…¿ƒ¬≈∆À»¿»¿«««∆«
BÓˆÚ ıÓÁa ‡l‡ e¯Ò‡Â eÒ˜ ‡lL38˙·¯Úz‰ Ï·‡ , ∆…»¿¿»¿∆»∆»≈«¿¬»««¬…∆

.ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿«««∆«

(34- היום חצות אחר פסח בערב אבל הפסח, תוך דוקא
הבאה. הערה כדלהלן בלבד, במינו אלא אוסר אינו

לו 35) שיש "דבר שהוא מפני בזה והטעם במשהו.
הפסח  לאחר שהרי לעולם, אסורה התערובת שאין מתירין",
בין  שהוא בכל אוסר לפיכך מותרת, התערובת כל תהיה
מתירין  לו שיש דבר שכל ואףֿעלֿפי במינו. שלא בין במינו
בו  שאמרה חמץ - בששים בטל מינו, בשאינו שנתערב
פט"ו  (רמב"ם בו החמירו תאכלו" לא מחמצת "כל התורה
שאז  הפסח, תוך ודוקא ה"טֿיב). אסורות מאכלות מהל'
במינו  בין אוסר - תאכלו" לא מחמצת "כל זה פסוק נאמר
אינו  - היום חצות אחרי הפסח בערב אבל במינו, שלא  ובין

(כסףֿמשנה). בלבד במינו אלא בתוך 36)אוסר אפילו
רוקח'). ('מעשה לבער 37)הפסח חייב הפסח בתוך אבל

רוקח'). ('מעשה בתוכו שנתערב החמץ מפני הכל, את
הפסח.38) לאחר שנשאר

.ÂÔÈ‡39,ıÓÁ ÏL BÓˆÚ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ««¿∆»≈
ÏÎÂ È„n‰ ¯ÎLÂ ÈÏ·a‰ Á˙ek ÔB‚k ,ıÓÁ ·e¯Ú Ï·‡¬»≈»≈¿»««¿ƒ¿≈»«»ƒ¿»
ÔÏÎ‡ Ì‡ - Ô‰a ·¯ÚÓ ıÓÁ‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï ‰ÓBc‰«∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆»≈¿…»»∆ƒ¬»»

˙¯k Ba ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ,ÁÒta40˙ˆÓÁÓ Ïk" :¯Ó‡pL , «∆«∆¿≈»≈∆∆¡«»«¿∆∆
˙Èfk ÏÎ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."eÏÎ‡˙ ‡Ï……≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««ƒ

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙·¯Úz‰ CB˙a ıÓÁ41, »≈¿««¬…∆ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ
˙Èfk ˙·¯Úza ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BlL ‡e‰∆∆ƒ«»¬»ƒ≈««¬…∆««ƒ

¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa42BÏ ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ««ƒ∆»
‰˜BÏ BÈ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,ÏÎ‡Ï43˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ∆¡…ƒ»«≈∆∆»«ƒ««
˙e„¯Ó44. «¿

א.39) מב, פסחים ענוש 40)משנה, - גמור דגן חמץ "על
אומרים  וחכמים אליעזר. רבי דברי בלאו, - עירובו על כרת,
יצחק  רבינו וכתב מג.). (פסחים כלום" בלא עירובו, על -
כלום, בלא עירובו רבנן דאמרו "אףֿעלֿגב שם: אלפסי
כאן, אין (מלקות איכא איסורא אבל לקי, דלא הוא מילקא
כזית  דליכא היכא מילי והני כאן) יש דרבנן איסור אבל
- ביצים) שלש (=אכילת פרס אכילת בכדי כזית) (שאין
- פרס אכילת בכדי כזית) (שיש כזית דאיכא היכא אבל
בכזית  שיש שבתערובת הדברים ומקור לוקה". לרבנן אפילו
הוא  בלבד, מלקות אלא כרת חייב אינו פרס אכילת בכדי
רבינו  בדברי והובאה כ) יב, (שמות דרשב"י במכילתא
תאכלו, לא מחמצת "כל קצח): (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
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וזיתום  האדומי וחומץ המדי ושכר הבבלי כותח לרבות
חמץ, תלמודֿלומר (כרת), עליהן חייבין יהא יכול המצרי.
יצאו  - תערובת) (=בלי גמור מין שהוא מיוחד חמץ מה
לאֿתעשה  עליהן ליתן באו? למה גמור. מין שאינן אלו
ובספרו  וכסףֿמשנה במגידֿמשנה (וראה עליו)". (=ללקות
נד). עמ' דרשב"י" ומכילתא "הרמב"ם כשר הגר"מ של

ובפוסקים 41) בגמרא הנקרא וזהו ב. יב, כריתות משנה,
אכילת  בכדי שיעורו רש"י ולדעת פרס". אכילת "בכדי

ביצים. בטל.42)ארבע אינו בפסח חמץ כי 43)שהרי
מצטרף. אינו פרס, אכילת מכדי ככל 44)יותר מדרבנן.
ז). הלכה (להלן מכשיעור פחות אוכל

.ÊBÓˆÚ ıÓÁ‰ ÔÓ ÏÎB‡‰45È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÁÒta »≈ƒ∆»≈«¿«∆«»∆¬≈
ÏÎ‡È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰Ê46ŒÛ‡Â ." ∆»ƒ«»∆∆¡«…≈»≈¿«

¯eÚLk ÏÚ ‡l‡ ,Ôa¯˜ B‡ ˙¯k ·iÁ BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈≈«»»≈»¿»∆»«¿ƒ
ÔÈkÓ ,„ÈÊÓa ˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎB‡‰Â .˙Èfk ‡e‰L∆««ƒ¿»≈»ƒ««ƒ¿≈ƒ«ƒ

.˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿

ו'.45) בהלכה למעלה מבואר - בהיתר נתערב שאם
כן 46) אם בהנאה, אסור שחמץ ה"ב) (למעלה למדנו ומזה

איסור  על ועבר האיסור, מן נהנה הרי שהוא כל כשאכל
פענח'). ('צפנת תורה

.Á¯eÒ‡47˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï »∆¡…»≈¿«¿»»»»≈¬
.ÌBia ˙ÈÚÈ·L ‰ÚL ˙lÁzÓ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe ÌBi‰«¿«¿»∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ«

ÏÎB‡‰ ÏÎÂ48‰f‰ ÔÓfa49‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ,50, ¿»»≈«¿««∆∆ƒ«»
Ôa¯˜ ÏÚ ,¯ÓBÏk - "ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈¿««»¿«

e„ÓÏ Ck .ÁÒt‰51‰ÚeÓM‰ ÈtÓ52:‰Ê ¯·c Le¯Ùa «∆«»»¿ƒƒ«¿»¿≈»»∆
Ï,ÁÒt‰ ˙ËÈÁLÏ ‰Èe‡¯L ‰ÚMÓ ıÓÁ ÏÎ‡˙ ‡……«»≈ƒ»»∆¿»ƒ¿ƒ««∆«

ÌBi‰ ÈˆÁ ‡e‰Â ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‡e‰L53. ∆≈»«¿«ƒ¿¬ƒ«

שעות 47) משש חמץ מיהא, עלמא "דכולי ב: ד, פסחים
זקני  לפני שנקראו מדוייקות ובנוסחאות אסור". - ולמעלה
שעות  משש חמץ מיהא עלמא "דכולי כתוב: התלמוד,
קצט). לאֿתעשה מצות המצוות' ('ספר דאורייתא" ולעלמא

(משנהֿלמלך 48) לוקה אינו לגוי, שמכר כגון הנהנה, אבל
ה"ח). התורה יסודי מהל' "אחר 49)פ"ה הגירסא: בכת"י
משנה'. ב'לחם וכ"ה זה", "ומנין 50)זמן ב: כח, פסחים

בלאֿתעשה? עובר שהוא ולמעלה שעות משש חמץ לאוכל
ולא  יהודה". רבי דברי חמץ", עליו תאכל "לא שנאמר:
עליו  עובר אינו הפסח שבערב שאמר שם שמעון כרבי
רבינו  פסק הפסח אחר שבענין ד' הלכה למעלה וראה בלאו.
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ועיין יהודה כרבי ולא שמעון כרבי

א.51) ה, הפסח 53)הקבלה.52)פסחים שקודם ואף
לפני  ששחטו ותמיד התמיד, קרבן את להקריב צריכים
לא  הוא הפסח שחיטת זמן כרחו בעל כן אם פסול, חצות
התמיד? שחיטת אחרי חצות אחרי שעה אלא בחצות
לתמיד  קודם הפסח שחט אם שבדיעבד כיון מכלֿמקום
הפסח  שחיטת זמן נחשב ואילך היום מחצות כן אם כשר,

תשחט). לא ד"ה שם ('תוספות'

.Ëe¯Ò‡Â54‰ÚL ˙lÁzÓ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ ¿»¿¬»ƒ∆¡…»≈ƒ¿ƒ«»»
‰¯Bz ¯eq‡a ÚbÈ ‡lL È„k ,˙ÈML55‰ÚL ˙lÁzÓe . ƒƒ¿≈∆…ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»»

‰ÚL Ïk ‰È‰·e ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ıÓÁ‰ ‰È‰È ˙ÈMLƒƒƒ¿∆∆»≈»«¬ƒ»«¬»»»»»
˙ÈÚÈ·MÓ ,ÌBi‰ ¯‡Le ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙ÈMLƒƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL .‰¯Bz‰ ÔÓ - ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«»»»¬ƒƒ≈¿ƒ»

‰¯Êb ,ıÓÁ56ÔpÚÓ‰ ÌBÈ ÌeMÓ57ÔÈa ‰ÚËÈ ‡nL , »≈¿≈»ƒ«¿À»∆»ƒ¿∆≈
˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁ58‰ÚLa ‰È‰a ¯eÒ‡ BÈ‡Â . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈»«¬»»¿»»

ÔÈÏBz CÎÈÙÏ .˙ÈLÈÓÁ59‰„BzŒÌÁÏÂ ‰Óe¯z da60 ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿∆∆»
ÔÈÏÎB‡ ‡Ï - L„˜ ‡e‰L ıÓÁÓ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ61‡ÏÂ ¿«≈»∆≈»≈∆…∆…¿ƒ¿…

ÔÈÙ¯BN62Ïk‰ ÔÈÙ¯BNÂ ,˙ÈML ‰ÚL ÚÈbzL „Ú63. ¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒƒ¿¿ƒ«…

ב.54) יא, פסחים ויבוא 55)משנה, בשעות, יטעה שלא
התורה. מן שאסור בזמן ב.56)לאכול יב, פסחים

בחמה 57) לבדוק אפשר ואי זורחת, חמה אין ערפל, שיש
יותר. לטעות ויש שביום 58)(רש"י), כתוב שם בגמרא

את  ושאלו לשביעית, חמישית בין לטעות יכול המעונן
לששית"? חמישית "בין כאן: כותב הוא למה הרמב"ם
הוא  לשביעית חמישית בין בהלכות שנזכר "מה והשיב:
וזכרתי  שם, שהקשה מה כפי התלמוד מאמר והוא האמת,
בשעה  שעה חילוף והוא לרוב הנופל יותר, המצוי דבר אני
הדינין  להקריב הזה החיבור בכל שכוונתי בהיות אחריה,
ועיין  עו, סי' פריימן (הוצ' הרוב" דרך אל או השכל אל

המצב 59)בכסףֿמשנה). על וקדשים תרומה לגבי ביטוי
שאינו  התלוי, כדבר אותם, שורפים ולא אוכלים לא שבו

ישראל'). ('תפארת בארץ ולא בשמים שישארו,60)לא
לאוכלן. אפשר מדרבנן.61)ואי חמץ לאכול שאסור

לשרוף 62) ואסור לאכילה, ראויים עוד התורה מן שהרי
באכילה. שמותרים זמן כל ותרומה חולין 63)קדשים גם

חמץ. שהם וקדשים תרומה וגם

.È¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆À»∆¡…»≈¿«¿»»»»
˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚL ÛBÒ „Ú64‰ÚLa ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ; «»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿»»
Ba ÔÈ‰ Ï·‡ ,˙ÈLÈÓÁ65ÏÎB‡‰Â ;66˙ÈML ‰ÚLa67, ¬ƒƒ¬»∆¡ƒ¿»≈¿»»ƒƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ68‰ÚL ˙lÁzÓ ÏÎB‡‰Â ; «ƒ«««¿¿»≈ƒ¿ƒ«»»
.‰˜BÏ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆

היום.64) שליש ועופות 65)שהוא בהמות לפני לתת
לנכרי. עוד 66)ולמכור ועיין (לחםֿמשנה). נהנה או

וראיתי  (ד"ה ה"ח התורה יסודי מהל' פ"ה במשנהֿלמלך
אותו 67)לה"ה). מכים אין חמישית, בשעה האוכל אבל

בהנאה  ולא באכילה אלא אז נאסר שלא שכיון מרדות, מכת
(לחםֿמשנה). מרדות מכת לענין גם בו החמירו לא -

דרבנן.68) איסור על ועובר חכמים נגד המורד כדין

ה'תשע"ט  אלול כ"ח ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומה 1) התורה, מן שהוא מה השבתתו, מצות בו נתבאר

בדיקה, הצריכין המקומות ואיכות סופרים. מדברי שהוא
לכל, חיובה מזמן הבדיקה בענין הבאין והספיקות

בשיירא. והיוצא [בים] המפרש כמו וליחידים,

.‡˙ÂˆÓ2˙ÈaL‰Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ3Ì„˜ ıÓÁ‰4 ƒ¿«¬≈ƒ«»¿«¿ƒ∆»≈…∆
e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL ,B˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡ ÔÓÊ¿«ƒ¬ƒ»∆∆¡««»ƒ«¿ƒ
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הנאה  איסורי - אבל 19)משאיר.18)בכלל.תאכלו"
עובר  אינו הפסח, כניסת עד ומעלה היום מחצות פסח בערב
עליו  מוטלת אלא ימצא", ובל יראה "בל של הלאו על
ולהלן  ג, הערה למעלה (וראה החמץ השבתת של המצוה

ובמגידֿמשנה). ה"ח, ב.20)פ"ג ה, ולמה 21)פסחים
ז): יג, (שמות גם כתוב שהרי לאוין, שלשה על יעבור לא
הרמב"ם  כתב כבר - (כסףֿמשנה) חמץ"? לך יראה "ולא
בא  שלא "לאו" כל כי התשיעי) (שורש המצוות' ב'ספר
נחשב  אינו זה, בדבר נוסף דבר איזה ולחדש ענין לתוספת
ולא  בעצמו הלאו אותו לחזק אלא בא שלא יתירא, ל"לאו"

(הגרי"ב). נוסף "לאו" עליו ב,22)להוסיף ביצה משנה,
הם 23)א. שוים שיעוריהם שלענין שאע"פ הראב"ד כתב

אינו  - כלב מאכילת שנפסל חמץ שהרי ביניהם, הבדל יש -
לבער, חייב - כלב מאכילת שנפסל ושאור לבערו, זקוק
המחמץ  שאור? "איזהו פ"א): (ביצה בתוספתא שנינו שכך
קרוי  מאימתי אחרים, מידי שנתחמץ חמץ? אחרים. את
וכסףֿ במגידֿמשנה (ועיין לכלב" מלאכול משיפסל שאור?

משנה).

.‚BÈ‡24‰˜BÏ25'‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ≈∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈
ÁÒta ıÓÁ ‰˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡26È„k ,BˆnÁ B‡ ∆»ƒ≈»»»≈«∆«ƒ¿¿≈

Ì„˜ ıÓÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰NÚÓ Ba ‰NÚiL∆«¬∆«¬∆¬»ƒ»»»≈…∆
BÁÈp‰ ‡l‡ ,B¯Ú· ‡ÏÂ ÁÒt‰ ‡·e ,ÁÒt‰27B˙eL¯a «∆«»«∆«¿…ƒ¬∆»ƒƒƒ¿

ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»««¿≈»ƒ≈∆ƒ
‰NÚÓ B· ‰NÚ ‡lL ÈtÓ ,‰¯Bz‰28B˙B‡ ÔÈkÓe , «»ƒ¿≈∆…»»«¬∆«ƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ29. «««¿

ה"ה.24) פ"ד מכות ארבעים.25)תוספתא, מלקות
וכל 26) בהנאה, אסור בפסח שהחמץ ואףֿעלֿפי הגוי. מן

גוי  ביד שהוא זמן כל - קנין בר  אינו בהנאה שאסור דבר
של  חמץ כדין הפסח אחר בהנאה מותר להיות ראוי הוא
דע"ז). בפ"ג (ר"ן המכירה עליו חלה ולכן גוי,

חייבים 28)השאירו.27) שאין מקומות, בכמה הוא וכלל
של  "עשה" כאן שיש ואף מעשה. בו שאין לאו על מלקות
ואין  לעשה, הניתק לאו הוא והרי מבתיכם, שאור תשביתו
לומר, יש (משנהֿלמלך)? מעשה בשעה גם עליו לוקין
והלאו  פסח, בערב היא תשביתו של שמצוותֿעשה שכיון
"לאו  הוא הרי הפסח, בתוך הוא ימצא ובל יראה בל של
עליו  ולוקים לעשה, הניתק לאו בגדר שאינו עשה", שקדמו

המשנה'). על 29)('סדר שעבר מרדו על מדרבנן עונש
תורה. איסור

.„ıÓÁ30ÌÏBÚÏ ‰È‰a ¯eÒ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL31. »≈∆»«»»«∆«»«¬»»¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·„Â32ÏÚ ¯·ÚL ÈtÓ , ¿»»∆¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆»««

‰‚‚La BÁÈp‰ elÙ‡ e‰e¯Ò‡ ,'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È Ïa'«≈»∆«ƒ»≈¬»¬ƒƒƒƒ¿»»
Ò‡· B‡33ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡lL È„k , ¿…∆¿≈∆…«ƒ«»»»≈ƒ¿«∆«

.ÁÒt‰ ¯Á‡ B· ‰‰iL È„k¿≈∆≈»∆«««∆«

א.30) כח, פסחים אם 31)משנה, שגם בפסח, חמץ [כמו
שעבר  בחמץ קנסו כן הי"א), פ"ג (להלן אסור אפרו - שרפו
שריפתו]. לאחר גם בהנאה אסור שיהיה הפסח עליו

התורה.32) מן איסורו - יהודה לרבי אבל שם. שמעון כרבי
אינו 33) שהרי לבטלו לא וגם לבערו, יכול ולא אנוס שהיה

(בבאֿקמא  שאמרו ממה הוא רבינו לדברי והמקור ברשותו.
שלך  הרי לו: אומר הפסח, עליו ועבר חמץ "גזל צו:):
הפסח  עליו שעבר ואףֿעלֿפי בהנאה שאסור הרי לפניך",

מגידֿמשנה). ועיין לא: לפסחים הרמב"ן (חידושי באונס

.‰ÁÒt‰ CBz ¯Á‡ ¯·„a ·¯Ú˙pL ıÓÁ34ÔÈa - »≈∆ƒ¿»≈¿»»«≈«∆«≈
‡e‰LŒÏÎa ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL ÔÈa ,BÈÓa35. ¿ƒ≈∆…¿ƒ¬≈∆≈¿»∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁÂ¿»≈∆ƒ¿»≈∆»«»»«∆«««ƒ
·¯Ú˙ Ì‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L36ÔÈa ,BÈÓa ÔÈa - ∆»«¬»»ƒƒ¿»≈≈¿ƒ≈

ÁÒt‰ ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL37. ∆…¿ƒ¬≈∆À»¿»¿«««∆«
BÓˆÚ ıÓÁa ‡l‡ e¯Ò‡Â eÒ˜ ‡lL38˙·¯Úz‰ Ï·‡ , ∆…»¿¿»¿∆»∆»≈«¿¬»««¬…∆

.ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿«««∆«

(34- היום חצות אחר פסח בערב אבל הפסח, תוך דוקא
הבאה. הערה כדלהלן בלבד, במינו אלא אוסר אינו

לו 35) שיש "דבר שהוא מפני בזה והטעם במשהו.
הפסח  לאחר שהרי לעולם, אסורה התערובת שאין מתירין",
בין  שהוא בכל אוסר לפיכך מותרת, התערובת כל תהיה
מתירין  לו שיש דבר שכל ואףֿעלֿפי במינו. שלא בין במינו
בו  שאמרה חמץ - בששים בטל מינו, בשאינו שנתערב
פט"ו  (רמב"ם בו החמירו תאכלו" לא מחמצת "כל התורה
שאז  הפסח, תוך ודוקא ה"טֿיב). אסורות מאכלות מהל'
במינו  בין אוסר - תאכלו" לא מחמצת "כל זה פסוק נאמר
אינו  - היום חצות אחרי הפסח בערב אבל במינו, שלא  ובין

(כסףֿמשנה). בלבד במינו אלא בתוך 36)אוסר אפילו
רוקח'). ('מעשה לבער 37)הפסח חייב הפסח בתוך אבל

רוקח'). ('מעשה בתוכו שנתערב החמץ מפני הכל, את
הפסח.38) לאחר שנשאר

.ÂÔÈ‡39,ıÓÁ ÏL BÓˆÚ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ««¿∆»≈
ÏÎÂ È„n‰ ¯ÎLÂ ÈÏ·a‰ Á˙ek ÔB‚k ,ıÓÁ ·e¯Ú Ï·‡¬»≈»≈¿»««¿ƒ¿≈»«»ƒ¿»
ÔÏÎ‡ Ì‡ - Ô‰a ·¯ÚÓ ıÓÁ‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï ‰ÓBc‰«∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆»≈¿…»»∆ƒ¬»»

˙¯k Ba ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ,ÁÒta40˙ˆÓÁÓ Ïk" :¯Ó‡pL , «∆«∆¿≈»≈∆∆¡«»«¿∆∆
˙Èfk ÏÎ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."eÏÎ‡˙ ‡Ï……≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««ƒ

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙·¯Úz‰ CB˙a ıÓÁ41, »≈¿««¬…∆ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ
˙Èfk ˙·¯Úza ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BlL ‡e‰∆∆ƒ«»¬»ƒ≈««¬…∆««ƒ

¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa42BÏ ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ««ƒ∆»
‰˜BÏ BÈ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,ÏÎ‡Ï43˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ∆¡…ƒ»«≈∆∆»«ƒ««
˙e„¯Ó44. «¿

א.39) מב, פסחים ענוש 40)משנה, - גמור דגן חמץ "על
אומרים  וחכמים אליעזר. רבי דברי בלאו, - עירובו על כרת,
יצחק  רבינו וכתב מג.). (פסחים כלום" בלא עירובו, על -
כלום, בלא עירובו רבנן דאמרו "אףֿעלֿגב שם: אלפסי
כאן, אין (מלקות איכא איסורא אבל לקי, דלא הוא מילקא
כזית  דליכא היכא מילי והני כאן) יש דרבנן איסור אבל
- ביצים) שלש (=אכילת פרס אכילת בכדי כזית) (שאין
- פרס אכילת בכדי כזית) (שיש כזית דאיכא היכא אבל
בכזית  שיש שבתערובת הדברים ומקור לוקה". לרבנן אפילו
הוא  בלבד, מלקות אלא כרת חייב אינו פרס אכילת בכדי
רבינו  בדברי והובאה כ) יב, (שמות דרשב"י במכילתא
תאכלו, לא מחמצת "כל קצח): (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
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‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÌÎÈzaÓ ¯‡N5ÔBL‡¯‰L ,e„ÓÏ ¿…ƒ»≈∆ƒƒ«¿»»¿∆»ƒ
¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê6‰Ó - ‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ . ∆«¿»»»»¿»»¿»»∆«

- "ÈÁ·Ê Ìc ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙kM∆»«»…ƒ¿««»≈«ƒ¿ƒ
.Ìi˜ ıÓÁ‰ ÔÈ„ÚÂ ÁÒt‰ ËÁL˙ ‡Ï ,¯ÓBÏk¿«…ƒ¿««∆««¬«ƒ∆»≈«»
˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ÁÒt‰ ˙ËÈÁLe7. ¿ƒ««∆««¿»»»»««¬

א').2) עמוד ה' דף פסחים שיתבאר 3)(מסכת כדרך
ב'. חמץ,4)בהלכה אכילת איסור זמן חלות שברגע כדי

רוקח). (מעשה ברשותו מושבת החמץ יהיה היום, בחצות
מסיני.5) למשה הלכה חכמים, הזה 6)קבלת שהראשון

שמצינו  וכמו משמע", דמעיקרא "ראשון קודם. משמעותו:
ופירוש  תולד", אדם "הראשון ז'): פסוק ט"ו פרק (איוב
הראשון  ביום אך תאכלו, מצות ימים "שבעת הוא: הכתוב

מבתיכם. שאור תשביתו הימים) לשבעת ראה 7)(הקודם
ח'. הלכה א' בפרק

.·‰Óe8,‡È‰ ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰˙aL‰ ‡È‰ «ƒ«¿»»»¬»«»ƒ
BÏh·iL9BaÏa10BaÏa ÌÈNÈÂ ,¯ÙÚk B˙B‡ ·LÁÈÂ ∆¿«¿¿ƒ¿«¿…∆»»¿»ƒ¿ƒ

È¯‰ B˙eL¯aL ıÓÁ ÏkLÂ ,ÏÏk ıÓÁ B˙eL¯a ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈¿»¿∆»»≈∆ƒ¿¬≈
.ÏÏk C¯ˆ Ba ÔÈ‡L ¯·„Îe ¯ÙÚk ‡e‰∆»»¿»»∆≈…∆¿»

בביטול 8) "מדאורייתא ב'): עמוד ד' דף פסחים (מסכת
"תבערו", כתיב ולא "תשביתו" דכתיב סגי", בעלמא

(רש"י). השבתה היא בלב (ר"מ)9)והשבתה רומי בדפוס
ידוע  ושאינו מרשותו, לו הידוע החמץ "שיסיר הגירסא:
הביטול  אין זה ולפי משנה. הכסף הביא וכן בלבו" יבטלו
אינו  לו הידוע לחמץ אבל לו, ידוע שאינו לחמץ רק מועיל
זה  לדין ומקור העולם. מן לבערו צריך אלא ביטול, מועיל
לו  "אמרו ב'): עמוד כ"ז דף פסחים (מסכת הגמרא מדברי
שריפה): אלא חמץ ביעור אין הסובר יהודה לרבי (חכמים
דין, אינו להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל
אמרה: והתורה ובטל? יושב יהא לשרפו עצים מצא לא
יכול  שאתה דבר בכל מבתיכם", שאור "תשביתו

וב  יושב יהא הגמרא: של הקושיא ומה טל,להשביתו",
ודאי  אלא לשרפו, עצים לו אין אם לבטלו יכול הלא
ובזה  (כלבו). ביטול לו מועיל לא לפנינו ומונח ידוע שחמץ
החיוב  בפסחים ראשונה במשנה נזכר שלא הדבר מובן
ביטול  מועיל לא ידוע שלחמץ כיון – החמץ את לבטל
התקינו  התלמוד וחכמי אותו. ולשרוף לבער צריכים אלא
הבדיקה  אחר שיבטל ב'), עמוד ו' דף (פסחים כך אחר
ודעתו  חמץ, של יפה גלוסקא הפסח) (בתוך ימצא שמא
את  ביטל לא אם יראה בל על למפרע עובר ונמצא עליה,
לדחות  האריכו הרמב"ם מפרשי אבל משנה). (כסף החמץ
ז' דף (פסחים ובגמרא במשנה מקומות מכמה זו, גירסא
על  בפירוש שם שמבואר ועוד) א' עמוד מ"ט א', עמוד
שביטול  הרי בלבו", "מבטלו לפנינו ומונח הידוע חמץ
זו  גירסא לפי גם כי הרש"ל, ותירץ ידוע? לחמץ מועיל
יראה  בבל עובר אינו ידוע, חמץ ביטל אם הרמב"ם, של
אמרה: והתורה ברשותו, אינו שביטלו, שמכיון ימצא, ובל
של  רואה אתה אבל רואה אתה אי "שלך לך", יראה "לא
כדי  מביתו, אותו לבער שחייב אלא גבוה", ושל אחרים

"תשביתו". מצוות דף 10)לקיים פסחים במסכת (משנה

בטל  שאור, לך יראה "לא דרשו: ובספרי א'). עמוד מ"ט
"כל  לאמר: שנהגו אלא בפה. לבטל צריך זה ולפי בלבך".
הלכה  ג' פרק להלן רבינו בדברי וראה (טור). וכו'" חמירא

שם. רוקח ובמעשה ט' והלכה ז'

.‚È¯·cÓe11ÌÈ¯ÙBÒ12NtÁÏ -13ıÓÁ‰ ¯Á‡ ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈««∆»≈
B‡ÈˆB‰Ïe ˜c·ÏÂ ÌÈ¯BÁ·e ˙B‡B·ÁÓa14ÏkÓ ¿«¬¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒƒ»

BÏe·b15ÔÈ˙ÈaLÓe ÔÈ˜„BaL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ .16 ¿¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒ«¿ƒƒ
˙lÁzÓ ,‰ÏÈla ıÓÁ‰17¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏ18¯B‡Ï , ∆»≈««¿»ƒ¿ƒ«≈«¿»»»»¿

¯p‰19ÈtÓ ,20¯B‡Â ,ÌÈzaa ÔÈÈeˆÓ ÌÚ‰ Ïk ‰ÏÈlaL «≈ƒ¿≈∆««¿»»»»¿ƒ«»ƒ¿
‰˜È„·Ï ‰ÙÈ ¯p‰21ÔÈ‡Â .22L¯„Ó ÔÈÚ·B˜23ÛBÒa «≈»∆ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»¿
¯NÚŒ‰LÏL ÌBÈ24˙B¯˜Ï ÏÈÁ˙È ‡Ï ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .25 ¿»»»¿≈∆»»…«¿ƒƒ¿

˙lÁ˙a ıÓÁ ˙˜È„aÓ ÚnÈÂ CLnÈ ‡nL ,BÊ ˙Úa¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ«
.dpÓÊ¿«»

א').11) עמוד ב' דף פסחים במסכת אחרי 12)(משנה
(ר"ן). מדרבנן אלא בדיקה חיוב אין החמץ, את שביטל

"בדיקתֿחמץ".13) חכמים: בלשון ונקרא 14)ונקרא
"ביעורֿחמץ". חכמים: והחמירו 15)בלשון רשותו.

לאכלו  יבוא שמא השנה, כל בו רגיל שאדם בחמץ, חכמים
אור). ד"ה א' עמוד ב' דף פסחים מסכת (תוספות בפסח

דף 16) פסחים (מסכת אמרו וכן החמץ את שיבטל היינו
שיבטל". צריך "הבודק ב'): עמוד פסחים 17)ו' (מסכת

לשון  ותפס עשר", לארבעה "אור במשנה): ב' עמוד ב' דף
שיש  הלילה מתחילת הוא הבדיקה חיוב כי להורות "אור"

הרי"ף). בהשגת (הראב"ד אור קצת בניסן.18)עוד
א').19) עמוד ד' דף פסחים (מסכת חכמים למדו
א')20) עמוד ד' דף פסחים מחשיך 21).(מסכת ביום כי

(רש"י). הנר לבדוק 22)אור וישכח בלימודו יטרד שלא
א'). עמוד ד' דף פסחים ללמוד 23)(מסכת שיעור

אורח 24)בציבור. אברהם (מגן הלילה לפני שעה חצי
תל"א). סימן לעצמו.25)חיים ללמוד

.„ÔÈ‡26¯B‡Ï ‡ÏÂ ‰·l‰ ¯B‡Ï ‡Ï ,ÔÈ˜„Ba ≈¿ƒ…¿«¿»»¿…¿
‰nÁ‰27‰˜e·‡‰ ¯B‡Ï ‡ÏÂ28‰na .¯p‰ ¯B‡Ï ‡l‡ , ««»¿…¿»¬»∆»¿«≈«∆

Ï·‡ .˙B‡B·ÁÓ·e ÌÈ¯BÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¬¬»
‰¯„ÒÎ‡29,‰nÁ‰ ¯B‡Ï d˜„a Ì‡ ,·¯ d¯B‡L «¿«¿»∆»«ƒ¿»»¿««»

Bic30ÈtÓ ,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ˆÁ‰ ÚˆÓ‡Â . «¿∆¿«∆»≈≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
ÏtiL ıÓÁ Ïk ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÙBÚ‰L∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»»≈∆ƒ…

ÌL31. »

ב').26) עמוד ז' דף פסחים אפילו 27)(מסכת השמש.
עשר  ארבעה בליל לבדוק ששכח כגון היום, בודק אם
הלכה  ג' בפרק להלן כמבואר עשר, ארבעה ביום ובודק

בזה 28)ה'. והטעם יחד, דולקים נרות או עצים חבילת
להכניסה  יכול שאינו א') עמוד ח' דף פסחים (מסכת

שם. לבדוק ובסדקין קירות 29)בחורין שלשה לה שיש
פרוץ. הרביעי בודקין 30)והקיר לכתחילה אבל בדיעבד,

משנה). (כסף הנר לאור בלילה גם מה 31)בה אבל
לשם  מגיעים העופות אין החצר, שבצדדי בחורין שנמצא

תל"ג). סימן חיים אורח (הב"ח, בדיקה וצריכים

.‰¯BÁ32˙Èa‰ ÚˆÓ‡aL33ÔÈaL ,34- B¯·ÁÏ Ì„‡ ∆¿∆¿«««ƒ∆≈»»«¬≈
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ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰Ê∆≈«»∆»«««¿∆≈«»
BaÏa BÏh·Ó ¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL35Ï·‡ .36¯BÁ ∆»«««¿«¿»¿«¿¿ƒ¬»

ÏÏk ˜„B· BÈ‡ ,Ì"ekÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈaL37‡nL , ∆≈ƒ¿»≈¿«≈≈¿»∆»
ÈÏ ‰NBÚ ‡e‰ ÌÈÙLk :Ì"ekÚ‰ ¯Ó‡È38BÏh·Ó ‡l‡ …«»«¿»ƒ∆ƒ∆»¿«¿

ÌB˜Ó ÏÎÂ .Bi„Â BaÏa39BÈ‡ ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ¿ƒ¿«¿»»∆≈«¿ƒƒ»≈≈
.‰˜È„a CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»

א').32) עמוד ח' דף פסחים שבאמצע 33)(מסכת דוקא
האדם  יד שאין ביותר, גבוהים שהם החורים אלה אבל הבית
בדיקה, צריכים אין טפחים, משלשה והנמוכים שם, מגעת

חמץ. שם להשתמש דרך אין ביתו 34)כי שבין בקיר
חבירו. חמץ.35)לבית לשם נתגלגל כל 36)שמא

לא  ודיו" בלבו לגוי... ישראל שבין חור "אבל הזה הקטע
וגם  רוקח). (מעשה קס"א ה' משנת יד כתב ברמב"ם נמצא

משנה. כסף ועיין היה, לא משנה מגיד נראה 37)בספר
בנר  לבדוק צריך ביום גם שהרי בודק אינו ביום שגם
כתב  מנוח רבינו אבל רוקח. מעשה – ד') הלכה (למעלה
יבוא  ולא תמיד בו משתמש שהוא כדרך היום לאור שבודק
משנה. כסף ועיין כשפים, לו עושה שהוא לחשדו

יעליל 38) זה ידי ועל בנר, ובסדקים בחורים בלילה שמחפש
סכנה. לידי ויבוא ב'39)עליו דף פסחים במסכת (משנה

א'). עמוד

.Â¯BÁ˙Èa‰ È40ÌÈBzÁz‰41ÌÈBÈÏÚ‰Â42‚‚Â , ≈««ƒ««¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«
ÚÈˆi‰43˙B¯ˆB‡Â ,Ôa˙Óe ,ÔÈÏeÏÂ ,¯˜a ˙Ù¯Â ,44ÔÈÈ45 «»ƒ«¿∆∆»»¿ƒ«¿≈¿¿«ƒ

ÌÈ‚c ˙È·e ,Ô‰Ó ˜tzÒÓ BÈ‡L ÔÓL ˙B¯ˆB‡Â¿¿∆∆∆≈ƒ¿«≈≈∆≈»ƒ
ÌÈÏB„b46ÒÈÎ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

˜tzÒnL ÔÈÈ ˙B¯ˆB‡Â ,¯ÎL ˙B¯ˆB‡ Ï·‡ .ıÓÁ Ô‰Ï»∆»≈¬»¿≈»¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈
epnÓ47ÌÈpË˜ ÌÈ‚c ˙È·e ,48˙È·e ,ÌÈˆÚ‰ ˙È·e , ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ≈»≈ƒ≈

ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙Èa‰ È¯BÁÂ ,ÒÈ¯en‰49- el‡· ‡ˆBiÎÂ «¿»¿≈««ƒ»∆¿»ƒ¿«≈»≈
ıÓÁ Ô‰Ï ÔÈÒÈÎnL ÔÓ˙qL ,‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ50Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»∆«¿ƒƒ»∆»≈¿ƒ

.‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ıÓÁ ÌL ÒÈÎ‰ ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿ƒ»»≈≈»ƒ¿ƒ»
˜„BaLÎe51˙B¯eL ÈzL epnÓ ˜„Ba ,Ûz¯n‰ ¿∆≈««¿≈≈ƒ∆¿≈

.‰pnÓ ‰hÓlLÂ ‰BÈÏÚ‰ Ô‰L ,˙BBˆÈÁ‰«ƒ∆≈»∆¿»¿∆¿«»ƒ∆»

א').40) עמוד ח' דף פסחים משלשה 41)(מסכת למטה
תינוקות  שאין ובמקום שם, להשתמש דרך שאין טפחים,

משנה). (כסף לשם 42)מצויים מגעת אדם יד שאין
להשתמש 43)(קובץ). אפשר ואי משופע שגגו קטן חדר

בדיקה. צריך אינו ולכן היה 44)עליו מגידֿמשנה בגירסת
מהן", מסתפק שאינו יין ואוצרות שמן "ואוצרות כתוב:
מוסב  מהן", מסתפק "שאינו שכתוב: ומה ליין. שמן הקדים
אין  מהן מסתפק אם גם שמן באוצרות אבל יין על רק
מה  אחת בפעם שנוטל קבע, להם שיש בדיקה, צריכין
הסעודה  באמצע לשם ליכנס רגילים ואין לסעודתו, שצריך
א'). עמוד ח' דף (פסחים בגמרא הוא וכן בידו. פתו עם
השיג  לפנינו שהיא כמו הנוסחא לפניו שהייתה והראב"ד
לפי  צריך אינו שמסתפק שאע"פ בשמן "טעה וכתב עליו

לסיפוקו". קבע ששמן 45)שיש מפני הזכיר לא ושמן
למעלה. שנזכר כמו בדיקה צריך אינו שמסתפק אע"פ

קבוע 46) שהדבר הסעודה באמצע שם להכנס דרך אין

צריכים. כמה "ובית 47)מקודם כאן: גורס רוקח במעשה
השעוה". ובית בהם 48)המלח משתמשים כמה קבוע לא

בידו. ופתו הסעודה באמצע שם נכנס יש 49)ולפעמים
זה  דין נזכר שכבר מכיון זה, קטע בהם כתוב שלא ספרים

ה'. נכנס 50)בהלכה בידו כשפתו סעודתו, באמצע שמא
מהן. להביא עמוד 51)לשם ב' דף פסחים במסכת (משנה

ב'). עמוד ח' דף (שם דרב אליבא הלל, כבית א')

.ÊÔÈLLBÁ ÔÈ‡52ÌB˜ÓÏ ıÓÁ ‰cÏÁ ‰¯¯b ‡nL53 ≈¿ƒ∆»≈¿»À¿»»≈¿»
,˙È·Ï ˙ÈaÓ LeÁ Ì‡L .ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ»≈∆ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

ÛBÒ ¯·cÏ ÔÈ‡Â ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ LeÁ54ÏÈÏ ˜„a . »≈ƒ¿ƒ¿≈«»»»«≈
È¯‰ - ÚLz ‡ˆÓe ˙BlÁ ¯NÚ ÁÈp‰Â ,¯NÚŒ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒƒ«∆∆«»»≈«¬≈
‰¯¯b È¯‰L ,‰iL ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ ,LLBÁ ‰Ê∆≈¿»ƒƒ¿…««¿ƒ»∆¬≈≈¿»

È‡cÂa ¯aÎÚ B‡ ‰cÏÁ55. À¿»«¿»¿««

א').52) עמוד ט' דף פסחים במסכת בספרים 53)(משנה
שאין  למקום חמץ בו שמכניסין "ממקום הגירסא: אחרים

חמץ". בו יבדקו 54)מכניסין ישראל שכל אפשר שאי
לא  עוד השני שמא לחוש יש פעם וכל בבתֿאחת, חמצם
בדוק  שאינו ממקום חמצו חולדה והעבירה חמץ בדק

סוף. לדבר ואין הבדוק, ט'55)למקום דף פסחים (מסכת
ב'). עמוד

.ÁÔÎÂ56ÂÈÙa ıÓÁÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯aÎÚ ‰‡¯ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»∆ƒ¿«¿«ƒ¿»≈¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰iL ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ - ‰˜È„a ¯Á‡««¿ƒ»»ƒƒ¿…««¿ƒ»««ƒ
ÏÎ‡ ¯·k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÔÈ¯e¯t ‡ˆnL∆»»≈ƒ¿∆¿«««ƒ≈¿ƒ¿»»«
ÔÈLLBÁ ‡l‡ ;ÔÈ¯e¯t‰ È¯‰Â ,‰Ê ÌB˜Óa ˙t‰ d˙B‡»««¿»∆«¬≈«≈ƒ∆»¿ƒ

ÔBlÁ· B‡ ¯BÁa dÁÈp‰ ‡nL57ÌL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â , ∆»ƒƒ»¿¿«¿≈«≈ƒ»
eÈ‰58È¯‰ - ÌeÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˜„B·e ¯ÊBÁ CÎÈÙÏe , »¿ƒ»≈≈ƒ…»»¿¬≈

˙t‰ d˙B‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .˙Èa‰ Ïk ˜„Ba ‰Ê59dÏËpL ∆≈»«»ƒ¿ƒ»»»««∆¿»»
.‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÒÎÂ ¯aÎÚ‰»«¿»¿ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»

ב').56) עמוד י' דף פסחים צריך 57)(מסכת אין אבל
ובסדקים. בחורים הפעם עוד שאין 58)לבדוק מקודם.

רבינו). בדברי ט' הלכה ולהלן (גמרא לפרר עכבר של דרכו
רוקח).59) (מעשה שהיה כמו שלם שאינו אף

.Ë‰‡¯60,¯kk B„È·e ˜e„a ˙È·Ï ÒÎpL ˜BÈz »»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ»¿»ƒ»
ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓe ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ61,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ¿««¬»»»≈ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚLa epnÓ ‰ÏÙpL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â ,BÏÎ‡L B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆¬»¿≈«≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿«
¯ÙÏ ˜BÈz‰ C¯cL ,‰ÏÈÎ‡C¯c ÔÈ‡Â ,B˙ÏÈÎ‡ ˙Úa ¯ ¬ƒ»∆∆∆«ƒ¿»≈¿≈¬ƒ»¿≈∆∆

CÈ¯ˆ - ÏÏk ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .¯¯ÙÏ ¯aÎÚ«¿»¿»≈¿ƒ…»»≈ƒ¿»»ƒ
.˜c·Ïƒ¿…

ב').60) עמוד י' דף פסחים פירורין 61)(מסכת שאין אף
משנה). (מגיד הככר אותו כדי

.ÈÁÈp‰62,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ∆«»¿∆»∆»≈
ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e63‰vÓ Ì‡ ıÓÁ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ , »«¿»¿»«¿…»«¿ƒ»≈ƒ«»

ÏkL ;˜c·Ï CÈ¯ˆ - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ ,ÏË»«¿ƒ¿«¿«ƒ»»ƒƒ¿…∆»
Úe·w‰64‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ,65. «»«¿∆¡»«∆¡»

ב').62) עמוד ט' דף פסחים הגירסא:63)(מסכת בכ"י
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‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÌÎÈzaÓ ¯‡N5ÔBL‡¯‰L ,e„ÓÏ ¿…ƒ»≈∆ƒƒ«¿»»¿∆»ƒ
¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê6‰Ó - ‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ . ∆«¿»»»»¿»»¿»»∆«

- "ÈÁ·Ê Ìc ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙kM∆»«»…ƒ¿««»≈«ƒ¿ƒ
.Ìi˜ ıÓÁ‰ ÔÈ„ÚÂ ÁÒt‰ ËÁL˙ ‡Ï ,¯ÓBÏk¿«…ƒ¿««∆««¬«ƒ∆»≈«»
˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ÁÒt‰ ˙ËÈÁLe7. ¿ƒ««∆««¿»»»»««¬

א').2) עמוד ה' דף פסחים שיתבאר 3)(מסכת כדרך
ב'. חמץ,4)בהלכה אכילת איסור זמן חלות שברגע כדי

רוקח). (מעשה ברשותו מושבת החמץ יהיה היום, בחצות
מסיני.5) למשה הלכה חכמים, הזה 6)קבלת שהראשון

שמצינו  וכמו משמע", דמעיקרא "ראשון קודם. משמעותו:
ופירוש  תולד", אדם "הראשון ז'): פסוק ט"ו פרק (איוב
הראשון  ביום אך תאכלו, מצות ימים "שבעת הוא: הכתוב

מבתיכם. שאור תשביתו הימים) לשבעת ראה 7)(הקודם
ח'. הלכה א' בפרק

.·‰Óe8,‡È‰ ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰˙aL‰ ‡È‰ «ƒ«¿»»»¬»«»ƒ
BÏh·iL9BaÏa10BaÏa ÌÈNÈÂ ,¯ÙÚk B˙B‡ ·LÁÈÂ ∆¿«¿¿ƒ¿«¿…∆»»¿»ƒ¿ƒ

È¯‰ B˙eL¯aL ıÓÁ ÏkLÂ ,ÏÏk ıÓÁ B˙eL¯a ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈¿»¿∆»»≈∆ƒ¿¬≈
.ÏÏk C¯ˆ Ba ÔÈ‡L ¯·„Îe ¯ÙÚk ‡e‰∆»»¿»»∆≈…∆¿»

בביטול 8) "מדאורייתא ב'): עמוד ד' דף פסחים (מסכת
"תבערו", כתיב ולא "תשביתו" דכתיב סגי", בעלמא

(רש"י). השבתה היא בלב (ר"מ)9)והשבתה רומי בדפוס
ידוע  ושאינו מרשותו, לו הידוע החמץ "שיסיר הגירסא:
הביטול  אין זה ולפי משנה. הכסף הביא וכן בלבו" יבטלו
אינו  לו הידוע לחמץ אבל לו, ידוע שאינו לחמץ רק מועיל
זה  לדין ומקור העולם. מן לבערו צריך אלא ביטול, מועיל
לו  "אמרו ב'): עמוד כ"ז דף פסחים (מסכת הגמרא מדברי
שריפה): אלא חמץ ביעור אין הסובר יהודה לרבי (חכמים
דין, אינו להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל
אמרה: והתורה ובטל? יושב יהא לשרפו עצים מצא לא
יכול  שאתה דבר בכל מבתיכם", שאור "תשביתו

וב  יושב יהא הגמרא: של הקושיא ומה טל,להשביתו",
ודאי  אלא לשרפו, עצים לו אין אם לבטלו יכול הלא
ובזה  (כלבו). ביטול לו מועיל לא לפנינו ומונח ידוע שחמץ
החיוב  בפסחים ראשונה במשנה נזכר שלא הדבר מובן
ביטול  מועיל לא ידוע שלחמץ כיון – החמץ את לבטל
התקינו  התלמוד וחכמי אותו. ולשרוף לבער צריכים אלא
הבדיקה  אחר שיבטל ב'), עמוד ו' דף (פסחים כך אחר
ודעתו  חמץ, של יפה גלוסקא הפסח) (בתוך ימצא שמא
את  ביטל לא אם יראה בל על למפרע עובר ונמצא עליה,
לדחות  האריכו הרמב"ם מפרשי אבל משנה). (כסף החמץ
ז' דף (פסחים ובגמרא במשנה מקומות מכמה זו, גירסא
על  בפירוש שם שמבואר ועוד) א' עמוד מ"ט א', עמוד
שביטול  הרי בלבו", "מבטלו לפנינו ומונח הידוע חמץ
זו  גירסא לפי גם כי הרש"ל, ותירץ ידוע? לחמץ מועיל
יראה  בבל עובר אינו ידוע, חמץ ביטל אם הרמב"ם, של
אמרה: והתורה ברשותו, אינו שביטלו, שמכיון ימצא, ובל
של  רואה אתה אבל רואה אתה אי "שלך לך", יראה "לא
כדי  מביתו, אותו לבער שחייב אלא גבוה", ושל אחרים

"תשביתו". מצוות דף 10)לקיים פסחים במסכת (משנה

בטל  שאור, לך יראה "לא דרשו: ובספרי א'). עמוד מ"ט
"כל  לאמר: שנהגו אלא בפה. לבטל צריך זה ולפי בלבך".
הלכה  ג' פרק להלן רבינו בדברי וראה (טור). וכו'" חמירא

שם. רוקח ובמעשה ט' והלכה ז'

.‚È¯·cÓe11ÌÈ¯ÙBÒ12NtÁÏ -13ıÓÁ‰ ¯Á‡ ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈««∆»≈
B‡ÈˆB‰Ïe ˜c·ÏÂ ÌÈ¯BÁ·e ˙B‡B·ÁÓa14ÏkÓ ¿«¬¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒƒ»

BÏe·b15ÔÈ˙ÈaLÓe ÔÈ˜„BaL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ .16 ¿¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒ«¿ƒƒ
˙lÁzÓ ,‰ÏÈla ıÓÁ‰17¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏ18¯B‡Ï , ∆»≈««¿»ƒ¿ƒ«≈«¿»»»»¿

¯p‰19ÈtÓ ,20¯B‡Â ,ÌÈzaa ÔÈÈeˆÓ ÌÚ‰ Ïk ‰ÏÈlaL «≈ƒ¿≈∆««¿»»»»¿ƒ«»ƒ¿
‰˜È„·Ï ‰ÙÈ ¯p‰21ÔÈ‡Â .22L¯„Ó ÔÈÚ·B˜23ÛBÒa «≈»∆ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»¿
¯NÚŒ‰LÏL ÌBÈ24˙B¯˜Ï ÏÈÁ˙È ‡Ï ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .25 ¿»»»¿≈∆»»…«¿ƒƒ¿

˙lÁ˙a ıÓÁ ˙˜È„aÓ ÚnÈÂ CLnÈ ‡nL ,BÊ ˙Úa¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ«
.dpÓÊ¿«»

א').11) עמוד ב' דף פסחים במסכת אחרי 12)(משנה
(ר"ן). מדרבנן אלא בדיקה חיוב אין החמץ, את שביטל

"בדיקתֿחמץ".13) חכמים: בלשון ונקרא 14)ונקרא
"ביעורֿחמץ". חכמים: והחמירו 15)בלשון רשותו.

לאכלו  יבוא שמא השנה, כל בו רגיל שאדם בחמץ, חכמים
אור). ד"ה א' עמוד ב' דף פסחים מסכת (תוספות בפסח

דף 16) פסחים (מסכת אמרו וכן החמץ את שיבטל היינו
שיבטל". צריך "הבודק ב'): עמוד פסחים 17)ו' (מסכת

לשון  ותפס עשר", לארבעה "אור במשנה): ב' עמוד ב' דף
שיש  הלילה מתחילת הוא הבדיקה חיוב כי להורות "אור"

הרי"ף). בהשגת (הראב"ד אור קצת בניסן.18)עוד
א').19) עמוד ד' דף פסחים (מסכת חכמים למדו
א')20) עמוד ד' דף פסחים מחשיך 21).(מסכת ביום כי

(רש"י). הנר לבדוק 22)אור וישכח בלימודו יטרד שלא
א'). עמוד ד' דף פסחים ללמוד 23)(מסכת שיעור

אורח 24)בציבור. אברהם (מגן הלילה לפני שעה חצי
תל"א). סימן לעצמו.25)חיים ללמוד

.„ÔÈ‡26¯B‡Ï ‡ÏÂ ‰·l‰ ¯B‡Ï ‡Ï ,ÔÈ˜„Ba ≈¿ƒ…¿«¿»»¿…¿
‰nÁ‰27‰˜e·‡‰ ¯B‡Ï ‡ÏÂ28‰na .¯p‰ ¯B‡Ï ‡l‡ , ««»¿…¿»¬»∆»¿«≈«∆

Ï·‡ .˙B‡B·ÁÓ·e ÌÈ¯BÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¬¬»
‰¯„ÒÎ‡29,‰nÁ‰ ¯B‡Ï d˜„a Ì‡ ,·¯ d¯B‡L «¿«¿»∆»«ƒ¿»»¿««»

Bic30ÈtÓ ,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ˆÁ‰ ÚˆÓ‡Â . «¿∆¿«∆»≈≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
ÏtiL ıÓÁ Ïk ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÙBÚ‰L∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»»≈∆ƒ…

ÌL31. »

ב').26) עמוד ז' דף פסחים אפילו 27)(מסכת השמש.
עשר  ארבעה בליל לבדוק ששכח כגון היום, בודק אם
הלכה  ג' בפרק להלן כמבואר עשר, ארבעה ביום ובודק

בזה 28)ה'. והטעם יחד, דולקים נרות או עצים חבילת
להכניסה  יכול שאינו א') עמוד ח' דף פסחים (מסכת

שם. לבדוק ובסדקין קירות 29)בחורין שלשה לה שיש
פרוץ. הרביעי בודקין 30)והקיר לכתחילה אבל בדיעבד,

משנה). (כסף הנר לאור בלילה גם מה 31)בה אבל
לשם  מגיעים העופות אין החצר, שבצדדי בחורין שנמצא

תל"ג). סימן חיים אורח (הב"ח, בדיקה וצריכים

.‰¯BÁ32˙Èa‰ ÚˆÓ‡aL33ÔÈaL ,34- B¯·ÁÏ Ì„‡ ∆¿∆¿«««ƒ∆≈»»«¬≈
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מהם". אחד קבוע 64)"ונטל אחד כל והמיעוט הרוב אם
על  כמחצה הוא הרי אלא הרוב, אחר הולכים אין במקומו,
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ח' בפרק (וראה מחצה

חמץ 65)י"א). בבדיקת מדובר שכאן והגם לספק. ונחשב
שכיון  הרא"ה ביאר לקולא? דרבנן וספק מדרבנן, שהיא
ספק  בשביל ונתקנה הספק, על באה חמץ בדיקת שעיקר
(מגיד  ספק של בנידון לבדוק חכמים חייבוהו לכן חמץ,
כזו  סברא יג הלכה מעשר מהלכות י"א בפרק [ועיין משנה).

שם]. ברדב"ז

.‡ÈÔÈ¯eaˆ ÈL66,‰vÓ ÏL „Á‡Â ıÓÁ ÏL „Á‡ , ¿≈ƒƒ∆»∆»≈¿∆»∆«»
ÈL e‡·e ,˜e„· BÈ‡L „Á‡Â ˜e„a „Á‡ ,ÌÈz· ÈLe¿≈»ƒ∆»»¿∆»∆≈»»¿≈
Úe„È ÔÈ‡Â ,‰vÓ ÏË ‰ÊÂ ıÓÁ ÏË ‰Ê ,ÌÈ¯aÎÚ«¿»ƒ∆»«»≈¿∆»««»¿≈»«

ıÓÁ‰ ÏËpL ‰Ê ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï67ÔÎÂ ;68ÈL ¿≈∆«ƒƒ¿«∆∆»«∆»≈¿≈¿≈
ÌÈz·69¯aÎÚ ‡·e ,ıÓÁ ÏL „Á‡ ¯eaˆÂ ÔÈ˜e„a »ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆»≈»«¿»

ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏËÂ70ÒÎpL Ú„iL B‡ , ¿»«¿≈»«¿≈∆«ƒƒ¿«∆»«∆ƒ¿«
B‡ ,ÌeÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„·e ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿ƒ¿««¬»»«¿…»»¿

eÈ‰L B‡ ;¯kÎ ‡ˆÓe ˜„aL71ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ∆»«»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒƒ∆
Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¯kk L¯Ùe ,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ«»¿∆»∆»≈≈«ƒ»≈∆¿≈»«
L¯tL ¯kk‰ ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e ,‰vÓ B‡ ıÓÁ Ì‡ƒ»≈«»»«¿»¿»««ƒ»∆≈«
ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ el‡ ÏÎa - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«ƒ»¿»≈≈»ƒƒ¿…««

.Úe·˜ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰iL¿ƒ»∆≈»»«

ב').66) עמוד ט' דף פסחים תולים 67)(מסכת אנו
הבדוק, לבית והמצה בדוק שאינו לבית הובא שהחמץ

לקולא. – מדרבנן עמוד 68)שספק י' דף פסחים (מסכת
אנשים 69)א'). שני של בתים "שני הגירסא: בכ"י

לשם,70)בדוקין". העכבר נכנס שלא תולין בית כל על
בדיקה. צריך ה'71)ואין ומשנת קי"א ה' משנת בכ"י

בדוק". לבית ציבורין... תשעה שהיו "או הקטע חסר קס"א

.·ÈÁÈp‰72¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe BÊ ˙ÈÂÊa ıÓÁ‰73B‡ , ƒƒ«∆»≈¿»ƒ¿»¿»ƒ«≈
¯NÚ ‡ˆÓe ˙BlÁ ÚLz ÁÈp‰L74¯aÎÚ ‡aL B‡ ; ∆ƒƒ«≈««»»∆∆∆»«¿»

- ÒÎ ‡Ï B‡ ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ˜ÙÒÂ ,ıÓÁ‰ ÏËÂ¿»«∆»≈¿»≈ƒ¿«¿«ƒ∆…ƒ¿«
˜c·Ï CÈ¯ˆ el‡ ÏÎa75. ¿»≈»ƒƒ¿…

ב').72) עמוד י' דף פסחים חוששים 73)(מסכת אנו
אחרת  בזוית והנמצא בבית נאבד זו בזוית שהניח שהחמץ

אחר. חמץ ומעשהֿרוקח 74)הוא משנה המגיד בנוסחת
ופירש  מצה ואחד חמץ צבורין תשעה שהיו "או כאן: כתוב
ונטל  עכבר ובא מצה אם חמץ אם יודע ואינו מהם ככר
ויניציאה  בדפוס אבל הבדוק". לבית ונכנס שפירש הככר

הזה. הקטע אין שלנו ובדפוסים מספק.75)ואמסטרדם

.‚ÈÒÎ76ÌMÓ ¯aÎÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ˙È·Ï ¯aÎÚ ƒ¿««¿»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»ƒ»
‡e‰ - ÒÎpL ÔBL‡¯‰ ‡e‰ :ÌÈ¯ÓB‡ - ÂÈÙa ¯kÎÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«
ÔBL‡¯‰ ‰È‰ .˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‡ˆiL ÔB¯Á‡‰»«¬∆»»¿≈»ƒƒ¿…»»»ƒ

˜c·Ï CÈ¯ˆ - Ô·Ï ‡ˆiL ‰ÊÂ ,¯ÁL ÒÎpL77ÒÎ . ∆ƒ¿«»…¿∆∆»»»»»ƒƒ¿…ƒ¿«
‰ÈÙa ¯kÎÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ¯aÎÚ«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ»À¿»¿ƒ»¿ƒ»

˜c·Ï CÈ¯ˆ -78¯kÎÂ ¯aÎÚÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ˙‡ˆÈ . »ƒƒ¿…»»ƒ»À¿»¿«¿»¿ƒ»
ÈÙa ‰È‰L ‡e‰ ¯kk‰ ‰fL ,˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÙa¿ƒ»≈»ƒƒ¿…∆∆«ƒ»∆»»¿ƒ

¯aÎÚ‰79·iÁ ÔÈ‡ - ÂÈÙa ˙Ùe ¯BÁÏ ÒÎpL LÁ . »«¿»»»∆ƒ¿«¿«¿ƒ≈«»
‡È·‰Ï80¯·Á81B‡ÈˆB‰Ï82. ¿»ƒ»≈¿ƒ

ב').76) עמוד י' דף פסחים שקלי 77)(מסכת לא "עכברי
שנכנס. הככר אותו זה אין ובודאי שם), (גמרא מהדדי"

ככר 78) לקחה החולדה אומרים אין "בפיה, הגירסא: בכ"י
העכבר  מן שאם לבדוק", צריך אלא והוציאה העכבר מן
שם). (גמרא בפיה עצמו העכבר את גם לה היה לקחה

בפיה.79) העכבר גם ולהוציא 80)שהרי בממון לשכור
ארסיים.81)הוצאות. נחשים על השולט קוסם

בלבו.82) מבטלו אלא

.„È˙Èfk83‡È·‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰¯B˜ ÈÓLa ıÓÁ ««ƒ»≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
B„È¯B‰Ï ÌlÒ84‰¯B˜ ÈÓMÓ ÏtÈ ÌÈÓÚtL ,85‰È‰ . À»¿ƒ∆¿»ƒƒ…ƒ¿≈»»»

¯B·a ıÓÁ86B˙BÏÚ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -87‡l‡ , »≈¿≈¿«¿ƒ¿«¬∆»
Bi„Â BaÏa BÏh·Ó. ¿«¿¿ƒ¿«

ב').83) עמוד י' דף פסחים שכבר 84)(מסכת פי על אף
שברשותו. החמץ את בפסח.85)ביטל לאכלו יבוא ושמא

לומר" תמצא "אם ידי על ונפשטה בגמרא שם היא ובעיא
פשיטות  היא לומר" תמצא ש"אם מקום בכל רבינו כשיטת

ג').86)לאיבעיא. הלכה ג' פרק פסחים מסכת (תוספתא
בכוונה,87) שם הטמינו אם אבל מתכוון, בלא שם נפל אם

משנה). (מגיד עובר

.ÂË˙tk88‰Èt ÁË Ì‡ - ‰·ÈLÈÏ d„ÁiL ¯B‡N ƒ«¿∆ƒ¬»ƒƒ»ƒ»»∆»
‰ÏË· BÊ È¯‰ ,ËÈËa89˜ˆa .dÓi˜Ï ¯zÓe90È˜„ÒaL ¿ƒ¬≈¿≈»À»¿«¿»»≈∆¿ƒ¿≈

Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,„Á‡ ÌB˜Óa ˙Èfk LÈ Ì‡ - ‰·¯Ú‰»¬≈»ƒ≈««ƒ¿»∆»«»¿«≈¿ƒ
B‡ ‰·¯Ú‰ È¯·L Ba ˜fÁÏ ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ - Â‡Ï»ƒ»»»¿«≈ƒ¿≈»¬≈»

BËeÚÓa ÏËa ,·˜ Ba ÌzÒÏ91·iÁ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿…∆∆»≈¿ƒ¿ƒ»«»
ËeÁÂ ,˙BÓB˜Ó ÈLa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL B· eÈ‰ .¯Ú·Ï¿«≈»¿≈¬»≈≈ƒƒ¿≈¿¿
ËeÁ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk ÔÈ‡B¯ - Ì‰ÈÈa ˜ˆa ÏL∆»≈≈≈∆ƒ…∆ƒƒ»≈«
.¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,BnÚ ÔÈÏhƒ»ƒƒ«»¿«≈¿ƒ»≈»ƒ¿«≈

שאור 88) חתיכת והיא ב') עמוד מ"ה דף פסחים (מסכת
ויבשה. חמץ.89)קשה  במסכת 90)מדין (משנה

א'). עמוד מ"ה דף כתב 91)פסחים מפאריש יחיאל "רבי
מה  על לסמוך אין השנה כל בהם שלשין עריבות כי
אפשר  אי כי מהן. החמץ ומנקרין בחמין אותן שרוחצין

מימוניות). (הגהות כזית" הכל בין ישאר שלא לנקרן

.ÊË‰na92?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c93- ˙È·a Ï·‡ ;‰·¯Úa «∆¿»ƒ¬ƒ«¬≈»¬»¿«ƒ
·iÁ ,BnÚ ÔÈÏh ÔÈ‡ ËeÁ‰ ÏËpÈ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒƒ»≈«≈ƒ»ƒƒ«»

Ô˙B‡ ıa˜Ó ÌÈÓÚtL ÈtÓ ,¯Ú·Ï94˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ . ¿«≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¿«≈»»»¬ƒ«ƒ
‰iÏÚa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa95˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁ ; ««ƒ«¬ƒ«ƒ»¬ƒ»¬ƒ«ƒ««ƒ«¬ƒ«ƒ

˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ê ˙È·a ˙ÈÊ ÈˆÁ ;‰¯„ÒÎ‡a»«¿«¿»¬ƒ«ƒ¿«ƒ∆«¬ƒ«ƒ««ƒ
ÔÈ˜e·c ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ - epnÓ ÌÈÙlL96 ∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈«¬»≈≈ƒ¿ƒ

,¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ ,˙BÚ˜¯˜· B‡ ˙B¯B˜· B‡ ÌÈÏ˙Îaƒ¿»ƒ¿¿«¿»≈«»¿«≈
.Bi„Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡∆»¿«≈¿ƒ¿«

ב').92) עמוד מ"ה דף פסחים חצאי 93)(מסכת ששני
לבער. חייב אינו מקומות בשני חמץ ידי 94)זיתים על

(רש"י). החצאים שני יחד מזדמנים הבית את שמטאטאים
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(רש"י).95) אחד במקום יחד יזדמנו שהזיתים שכיח אינו
למעלה 96) שכתב למה דומה שהוא דבוקים היו אם דוקא

לחזק  היה שאם העריבה, שבסדקי בצק בענין ט"ו בהלכה
חייב  הרצפה על מונח אם אבל לבער, צריך אינו לסתום או
בבצק  למעלה שכתב כמו מכזית בפחות אפילו לבער
לבער  חייב לסתום או לחזק אינו שאם העריבה, שבסדקי

משנה). (כסף זית חצי אפילו

.ÊÈ¯ÈkNn‰97Ì˙Ò ˙Èa98¯NÚŒ‰Úa¯‡a99‰Ê È¯‰ - ««¿ƒ«ƒ¿»¿«¿»»»»¬≈∆
˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ˜e„a ˙˜ÊÁa100‰Ê ˜ÊÁ‰ Ì‡Â . ¿∆¿«»¿≈»ƒƒ¿…¿ƒÀ¿«∆

e‡ ÔË˜ B‡ ‰M‡ e¯Ó‡Â ,˜„· ‡lL ¯ÈkNn‰««¿ƒ∆…»«¿»¿ƒ»»»»
ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - e‰e˜„·101ÏÚ ÌÈÓ‡ Ïk‰L , ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ∆«…∆¡»ƒ«

ÌÈL elÙ‡Â ,‰˜È„·Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰Â ,ıÓÁ ¯eÚaƒ»≈¿«…¿≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ
B· ‰È‰iL ÔË˜ ‰È‰iL ,‡e‰Â ;ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆

˙Ú„102.˜c·Ï ««ƒ¿…

ב).97) עמוד ד' דף פסחים יודעים 98)(מסכת אנו שאין
מחמץ. הבית את בדקו כדי 99)אם לפנינו, המשכיר ואין

לא  או בדוק הבית אם אצלו ולברר לשאלו יוכל שהשוכר
תל"ז). סימן יוסף ולא 100)(בית שם בגמרא היא בעיא

שהרי  מדרבנן, אלא אינה חמץ שבדיקת ומכיון נפשטה.
רא"ש  (ועיין להקל דרבנן שספק לבדוק, חייב אינו – ביטלו

פסחים). מסכת שהגיע 102)להעיד.101)תחלת
ברורה). (משנה לחינוך

.ÁÈ¯ÈkNn‰103B¯·ÁÏ ˙Èa104¯ÒÓ ‡lL „Ú Ì‡ : ««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ«∆…»«
¯ÈkNn‰ ÏÚ - ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰ BÏ««¿≈«»«¿»»»»«««¿ƒ

˜c·Ï105- ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰ ¯ÒnMÓ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒƒ∆»«««¿≈«»«¿»»»»
˜c·Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ106‡e‰L ˙˜ÊÁa ˙Èa ¯ÈkNn‰ . ««≈ƒ¿…««¿ƒ«ƒ¿∆¿«∆

BÈ‡Â ,˜c·Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ - ˜e„· BÈ‡L ‡ˆÓÂ ˜e„·»¿ƒ¿»∆≈»««≈ƒ¿…¿≈
˙eÚË ÁwÓ107,¯ÎNa ÌÈ˜„BaL ÌB˜Óa elÙ‡Â , ƒ«»«¬ƒ¿»∆¿ƒ¿»»

‰NBÚ ‡e‰ ‰ÂˆÓ È¯‰L108. ∆¬≈ƒ¿»∆

ב').103) עמוד ד' דף פסחים באחת 104)(מסכת וקנאו
משנה). (מגיד בה נקנית קרקע ששכירות מהדרכים

בו 105) ליכנס יכול הוא אין מפתח, להשוכר שאין מכיון
(הר"ן). חמץ בדיקת לעצמו 106)לעשות קנאו כבר אם

ורק  לעצמו, קנאו לא אם אבל הקנינים. מדרכי באחת
בעל  אלא לבדוק, אותו מחייב זה אין אצלו, נמצא המפתח

משנה). (כסף לבדוק חייב לאדם 107)הבית לו נוח כי
בגופו. מצוה מצוה 108)לקיים לקיים לאדם לו נוח

אלא  זו אין – עכשיו תובעו שהוא ומה (גמרא). בממונו
שאין  פי על שאף אומרים ויש מהשכירות. בו לחזור אמתלא
השוכר  יכול זאת בכל טעות מקח ואינה קיימת השכירות
את  שכר שהרי הבדיקה, על שהוציא ההוצאות את לתבוע

רמב"ן). בשם משנה (מגיד בדוק בחזקת הבית

.ËÈN¯ÙÓ‰109‡¯iL· ‡ˆBi‰Â Ìia110ÌÈLÏL CBz - «¿»≈«»¿«≈¿«»»¿ƒ
˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ111CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ; »ƒ¿……∆¿ƒ≈»ƒ

˜c·Ï112ÁÒt‰ Ì„˜ ¯ÊÁÏ BzÚc Ì‡Â .113CÈ¯ˆ , ƒ¿…¿ƒ«¿«¬……∆«∆«»ƒ
ÁÒt‰ ·¯Ú ¯ÊÁÈ ‡nL ;‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ïƒ¿…¿««»≈≈∆»«¬…∆∆«∆«

·Ï È‡Ù BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ˙BLÓM‰ŒÔÈaÔÈ‡ Ì‡Â .¯Ú ≈«¿»¿…ƒ¿∆¿«¿«≈¿ƒ≈
˜c·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ÊÁÏ BzÚc114B˙È· ‰NBÚ‰ ÔÎÂ . «¿«¬…≈»ƒƒ¿…¿≈»∆≈

¯ˆB‡115CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ ÌÈLÏL CBz - »¿ƒ»ƒ¿…¿««»
BzÚc Ì‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ;BÎB˙Ï B¯ˆB‡ ÒBk≈»¿…∆¿ƒƒ«¿
e‰NBÚ CkŒ¯Á‡Â ˜c·Ï CÈ¯ˆ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ¿«…∆«∆«»ƒƒ¿…¿««»≈
BÈ‡ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯ˆB‡»¿ƒ≈«¿¿«…∆«∆«≈

˜c·Ï CÈ¯ˆ116. »ƒƒ¿…

למדינת 109) ונוסע פורש א'). עמוד ו' דף פסחים (מסכת
ארוך.110)הים. לזמן נסיעה שאמרו 111)שהיא כיון

לפסח  קודם הפסח בהלכות ודורשים שואלים חכמים
חמץ  בדיקת חובת עליו חלה הזמן יום,ֿמאותו שלשים

בפסח.112)(גמרא). בביתו להיות דעתו שאין כיון
שחייב 113) הפסח ימי בתוך לחזור דעתו אם שכן ומכל

נקי  ביתו את ימצא שבחזירתו כדי לדרך, צאתו לפני לבדוק
(רש"י). שנמצא 114)מחמץ במקום בלבו מבטלו אלא

מימוניות). והגהות (טור, הביטול לתוכו 115)בזמן אוסף
ופירות. התבואות,116)תבואה תחת שנמצא החמץ כי

(רש"י). כמבוער הוא הרי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כגון 1) הבדיקה אחר שהוא במה הבדיקה, דיני בו נתבארו

י"ד  שחל כגון בזמנה, נעשית הבדיקה כשאין וכן הביטול,
השריפה, וענין בזמנו, בדק שלא מי וכן בשבת. להיות
בביטול, לו ודי הבדיקה מן פטור שהוא ומי והביעור,

בו. וכיוצא

.‡˜„BaLk2NtÁÓe Ì„‡3ÈÏÈÏa4¯NÚŒ‰Úa¯‡5- ¿∆≈»»¿«≈¿≈≈«¿»»»»
ÌÈ¯BÁ‰ ÔÓ ıÓÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ6ÔÓe ˙B‡B·Án‰ ÔÓe ƒ∆∆»≈ƒ«ƒƒ««¬ƒ

BÁÈpÓe ,Ïk‰ ıa˜Óe ,˙BiÂf‰7„Ú „Á‡ ÌB˜Óa «»ƒ¿«≈«…«ƒ¿»∆»«
B¯Ú·Óe ,ÌBia ˙ÈML ‰ÚL ˙lÁz8B¯Ú·Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ«»»ƒƒ«¿«¬¿ƒ»»¿«¬

B¯Ú·Ó ,¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa9. ¿≈≈«¿»»»»¿«¬

א.2) ב, פסחים ב.3)משנה, ז, לילות 4)פסחים
ושנה. שנה כל ליל כלומר, פסחים 6)בניסן.5)דעלמא.

א. ב.7)ח, י, פסחים ב:8)משנה, יא, פסחים משנה,
שש". בתחילת בכל 9)"ושורפין הוא חמץ ביעור שהרי

כרבי  ולא יא), הלכה (להלן העולם מן לבערו שיכול דבר
זאת  ולמד שריפה", אלא חמץ ביעור "אין שאמר: יהודה
ולדבריו  כח.) (פסחים בשריפה שהוא בקדשים נותר מדין
אין  כך בלילה, נותר שורפין שאין שכשם לומר מקום יש

ס"א. תמה בסי' רמ"א ועיין בלילה. חמץ שורפין

.·ıÓÁ‰10ÁÈpnL11È„k ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ∆»≈∆«ƒ«¿≈≈«¿»»»»¿≈
BÁÈpÓ BÈ‡ ,˙BÚL Úa¯‡ „Ú ¯ÁÓÏ epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿»»««¿«»≈«ƒ

ÈÏÎa BÚÈˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa „¯ÙÓe ¯fÙÓ12B‡13 ¿À»¿…»¿»»∆»«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÒÁ B‡ˆÓe Ba ¯‰Ê ‡Ï Ì‡L ;Ba ¯‰fÈÂ Úe„È ˙ÈÂÊa¿»ƒ»«¿ƒ»≈∆ƒ…ƒ¿«¿»»≈
‡nL ,˙¯Á‡ ÌÚt ˜c·ÏÂ ÂÈ¯Á‡ NtÁÏ CÈ¯ˆ -»ƒ¿«≈«¬»¿ƒ¿…«««∆∆∆»

ÌÈ¯aÎÚ‰ e‰e¯¯b14. ¿»»«¿»ƒ

ב.10) י, פסחים בבדיקתו.11)משנה, שמוצא מה וכן
כלי".12) עליו כופה עושה? הוא "כיצד ב'ירושלמי': כ"ה
"או".13) המלה נשמטה ב.14)בכת"י ט, פסחים

.‚ÏÁ15˙‡ ÔÈ˜„Ba - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿ƒ∆
¯NÚŒ‰LÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,˙aLŒ·¯Ú ÈÏÈÏa ıÓÁ‰16, ∆»≈¿≈≈∆∆«»∆≈¿»»»
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מהם". אחד קבוע 64)"ונטל אחד כל והמיעוט הרוב אם
על  כמחצה הוא הרי אלא הרוב, אחר הולכים אין במקומו,
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ח' בפרק (וראה מחצה

חמץ 65)י"א). בבדיקת מדובר שכאן והגם לספק. ונחשב
שכיון  הרא"ה ביאר לקולא? דרבנן וספק מדרבנן, שהיא
ספק  בשביל ונתקנה הספק, על באה חמץ בדיקת שעיקר
(מגיד  ספק של בנידון לבדוק חכמים חייבוהו לכן חמץ,
כזו  סברא יג הלכה מעשר מהלכות י"א בפרק [ועיין משנה).

שם]. ברדב"ז

.‡ÈÔÈ¯eaˆ ÈL66,‰vÓ ÏL „Á‡Â ıÓÁ ÏL „Á‡ , ¿≈ƒƒ∆»∆»≈¿∆»∆«»
ÈL e‡·e ,˜e„· BÈ‡L „Á‡Â ˜e„a „Á‡ ,ÌÈz· ÈLe¿≈»ƒ∆»»¿∆»∆≈»»¿≈
Úe„È ÔÈ‡Â ,‰vÓ ÏË ‰ÊÂ ıÓÁ ÏË ‰Ê ,ÌÈ¯aÎÚ«¿»ƒ∆»«»≈¿∆»««»¿≈»«

ıÓÁ‰ ÏËpL ‰Ê ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï67ÔÎÂ ;68ÈL ¿≈∆«ƒƒ¿«∆∆»«∆»≈¿≈¿≈
ÌÈz·69¯aÎÚ ‡·e ,ıÓÁ ÏL „Á‡ ¯eaˆÂ ÔÈ˜e„a »ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆»≈»«¿»

ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏËÂ70ÒÎpL Ú„iL B‡ , ¿»«¿≈»«¿≈∆«ƒƒ¿«∆»«∆ƒ¿«
B‡ ,ÌeÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„·e ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿ƒ¿««¬»»«¿…»»¿

eÈ‰L B‡ ;¯kÎ ‡ˆÓe ˜„aL71ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ∆»«»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒƒ∆
Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¯kk L¯Ùe ,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ«»¿∆»∆»≈≈«ƒ»≈∆¿≈»«
L¯tL ¯kk‰ ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e ,‰vÓ B‡ ıÓÁ Ì‡ƒ»≈«»»«¿»¿»««ƒ»∆≈«
ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ el‡ ÏÎa - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«ƒ»¿»≈≈»ƒƒ¿…««

.Úe·˜ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰iL¿ƒ»∆≈»»«

ב').66) עמוד ט' דף פסחים תולים 67)(מסכת אנו
הבדוק, לבית והמצה בדוק שאינו לבית הובא שהחמץ

לקולא. – מדרבנן עמוד 68)שספק י' דף פסחים (מסכת
אנשים 69)א'). שני של בתים "שני הגירסא: בכ"י

לשם,70)בדוקין". העכבר נכנס שלא תולין בית כל על
בדיקה. צריך ה'71)ואין ומשנת קי"א ה' משנת בכ"י

בדוק". לבית ציבורין... תשעה שהיו "או הקטע חסר קס"א

.·ÈÁÈp‰72¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe BÊ ˙ÈÂÊa ıÓÁ‰73B‡ , ƒƒ«∆»≈¿»ƒ¿»¿»ƒ«≈
¯NÚ ‡ˆÓe ˙BlÁ ÚLz ÁÈp‰L74¯aÎÚ ‡aL B‡ ; ∆ƒƒ«≈««»»∆∆∆»«¿»

- ÒÎ ‡Ï B‡ ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ˜ÙÒÂ ,ıÓÁ‰ ÏËÂ¿»«∆»≈¿»≈ƒ¿«¿«ƒ∆…ƒ¿«
˜c·Ï CÈ¯ˆ el‡ ÏÎa75. ¿»≈»ƒƒ¿…

ב').72) עמוד י' דף פסחים חוששים 73)(מסכת אנו
אחרת  בזוית והנמצא בבית נאבד זו בזוית שהניח שהחמץ

אחר. חמץ ומעשהֿרוקח 74)הוא משנה המגיד בנוסחת
ופירש  מצה ואחד חמץ צבורין תשעה שהיו "או כאן: כתוב
ונטל  עכבר ובא מצה אם חמץ אם יודע ואינו מהם ככר
ויניציאה  בדפוס אבל הבדוק". לבית ונכנס שפירש הככר

הזה. הקטע אין שלנו ובדפוסים מספק.75)ואמסטרדם

.‚ÈÒÎ76ÌMÓ ¯aÎÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ˙È·Ï ¯aÎÚ ƒ¿««¿»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»ƒ»
‡e‰ - ÒÎpL ÔBL‡¯‰ ‡e‰ :ÌÈ¯ÓB‡ - ÂÈÙa ¯kÎÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«
ÔBL‡¯‰ ‰È‰ .˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‡ˆiL ÔB¯Á‡‰»«¬∆»»¿≈»ƒƒ¿…»»»ƒ

˜c·Ï CÈ¯ˆ - Ô·Ï ‡ˆiL ‰ÊÂ ,¯ÁL ÒÎpL77ÒÎ . ∆ƒ¿«»…¿∆∆»»»»»ƒƒ¿…ƒ¿«
‰ÈÙa ¯kÎÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ¯aÎÚ«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ»À¿»¿ƒ»¿ƒ»

˜c·Ï CÈ¯ˆ -78¯kÎÂ ¯aÎÚÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ˙‡ˆÈ . »ƒƒ¿…»»ƒ»À¿»¿«¿»¿ƒ»
ÈÙa ‰È‰L ‡e‰ ¯kk‰ ‰fL ,˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÙa¿ƒ»≈»ƒƒ¿…∆∆«ƒ»∆»»¿ƒ

¯aÎÚ‰79·iÁ ÔÈ‡ - ÂÈÙa ˙Ùe ¯BÁÏ ÒÎpL LÁ . »«¿»»»∆ƒ¿«¿«¿ƒ≈«»
‡È·‰Ï80¯·Á81B‡ÈˆB‰Ï82. ¿»ƒ»≈¿ƒ

ב').76) עמוד י' דף פסחים שקלי 77)(מסכת לא "עכברי
שנכנס. הככר אותו זה אין ובודאי שם), (גמרא מהדדי"

ככר 78) לקחה החולדה אומרים אין "בפיה, הגירסא: בכ"י
העכבר  מן שאם לבדוק", צריך אלא והוציאה העכבר מן
שם). (גמרא בפיה עצמו העכבר את גם לה היה לקחה

בפיה.79) העכבר גם ולהוציא 80)שהרי בממון לשכור
ארסיים.81)הוצאות. נחשים על השולט קוסם

בלבו.82) מבטלו אלא

.„È˙Èfk83‡È·‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰¯B˜ ÈÓLa ıÓÁ ««ƒ»≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
B„È¯B‰Ï ÌlÒ84‰¯B˜ ÈÓMÓ ÏtÈ ÌÈÓÚtL ,85‰È‰ . À»¿ƒ∆¿»ƒƒ…ƒ¿≈»»»

¯B·a ıÓÁ86B˙BÏÚ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -87‡l‡ , »≈¿≈¿«¿ƒ¿«¬∆»
Bi„Â BaÏa BÏh·Ó. ¿«¿¿ƒ¿«

ב').83) עמוד י' דף פסחים שכבר 84)(מסכת פי על אף
שברשותו. החמץ את בפסח.85)ביטל לאכלו יבוא ושמא

לומר" תמצא "אם ידי על ונפשטה בגמרא שם היא ובעיא
פשיטות  היא לומר" תמצא ש"אם מקום בכל רבינו כשיטת

ג').86)לאיבעיא. הלכה ג' פרק פסחים מסכת (תוספתא
בכוונה,87) שם הטמינו אם אבל מתכוון, בלא שם נפל אם

משנה). (מגיד עובר

.ÂË˙tk88‰Èt ÁË Ì‡ - ‰·ÈLÈÏ d„ÁiL ¯B‡N ƒ«¿∆ƒ¬»ƒƒ»ƒ»»∆»
‰ÏË· BÊ È¯‰ ,ËÈËa89˜ˆa .dÓi˜Ï ¯zÓe90È˜„ÒaL ¿ƒ¬≈¿≈»À»¿«¿»»≈∆¿ƒ¿≈

Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,„Á‡ ÌB˜Óa ˙Èfk LÈ Ì‡ - ‰·¯Ú‰»¬≈»ƒ≈««ƒ¿»∆»«»¿«≈¿ƒ
B‡ ‰·¯Ú‰ È¯·L Ba ˜fÁÏ ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ - Â‡Ï»ƒ»»»¿«≈ƒ¿≈»¬≈»

BËeÚÓa ÏËa ,·˜ Ba ÌzÒÏ91·iÁ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿…∆∆»≈¿ƒ¿ƒ»«»
ËeÁÂ ,˙BÓB˜Ó ÈLa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL B· eÈ‰ .¯Ú·Ï¿«≈»¿≈¬»≈≈ƒƒ¿≈¿¿
ËeÁ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk ÔÈ‡B¯ - Ì‰ÈÈa ˜ˆa ÏL∆»≈≈≈∆ƒ…∆ƒƒ»≈«
.¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,BnÚ ÔÈÏhƒ»ƒƒ«»¿«≈¿ƒ»≈»ƒ¿«≈

שאור 88) חתיכת והיא ב') עמוד מ"ה דף פסחים (מסכת
ויבשה. חמץ.89)קשה  במסכת 90)מדין (משנה

א'). עמוד מ"ה דף כתב 91)פסחים מפאריש יחיאל "רבי
מה  על לסמוך אין השנה כל בהם שלשין עריבות כי
אפשר  אי כי מהן. החמץ ומנקרין בחמין אותן שרוחצין

מימוניות). (הגהות כזית" הכל בין ישאר שלא לנקרן

.ÊË‰na92?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c93- ˙È·a Ï·‡ ;‰·¯Úa «∆¿»ƒ¬ƒ«¬≈»¬»¿«ƒ
·iÁ ,BnÚ ÔÈÏh ÔÈ‡ ËeÁ‰ ÏËpÈ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒƒ»≈«≈ƒ»ƒƒ«»

Ô˙B‡ ıa˜Ó ÌÈÓÚtL ÈtÓ ,¯Ú·Ï94˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ . ¿«≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¿«≈»»»¬ƒ«ƒ
‰iÏÚa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa95˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁ ; ««ƒ«¬ƒ«ƒ»¬ƒ»¬ƒ«ƒ««ƒ«¬ƒ«ƒ

˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ê ˙È·a ˙ÈÊ ÈˆÁ ;‰¯„ÒÎ‡a»«¿«¿»¬ƒ«ƒ¿«ƒ∆«¬ƒ«ƒ««ƒ
ÔÈ˜e·c ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ - epnÓ ÌÈÙlL96 ∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈«¬»≈≈ƒ¿ƒ

,¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ ,˙BÚ˜¯˜· B‡ ˙B¯B˜· B‡ ÌÈÏ˙Îaƒ¿»ƒ¿¿«¿»≈«»¿«≈
.Bi„Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡∆»¿«≈¿ƒ¿«

ב').92) עמוד מ"ה דף פסחים חצאי 93)(מסכת ששני
לבער. חייב אינו מקומות בשני חמץ ידי 94)זיתים על

(רש"י). החצאים שני יחד מזדמנים הבית את שמטאטאים
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˙BÚL Úa¯‡ „Ú epnÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ıÓÁ‰ ÔÓ ÁÈpÓe«ƒ«ƒ∆»≈¿≈∆¡…ƒ∆««¿«»
B¯Ú·Ó ¯‡M‰Â ,ÚˆÓ ÌB˜Óa BÁÈpÓe ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»«ƒ¿»À¿»¿«¿»¿«¬
˙aM‰ ÌBÈa ıÓÁ‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â .˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»¿ƒƒ¿«ƒ∆»≈¿««»

‡Úa¯‡ ¯Á17BÏh·Ó - ˙BÚL18‰ÙBÎÂ19„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ «««¿«»¿«¿¿∆»»∆ƒ«
.B¯Ú·Óe ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ È‡ˆBÓ»≈»ƒ¿«¬

את 15) "מבערין שאמר: וכתנאֿקמא א. מט, פסחים משנה,
ראב"ד. ועיין השבת", מלפני איֿאפשר 16)הכל שהרי

(לעיל  החמה לאור בודקין אין כי עשר, שלשה ביום לבדוק
בטיהרא  "שרגא כי הנר, אור מועיל לא וביום ה"ד), פ"ב
מועיל?). הוא מה השמש, בפני (=נר מהניא" מאי

(לעיל 17) פסח בערב חמץ לאכול אסור רביעית שמשעה
- בהנאה? מותר חמץ חמישית, שעה שכל ואף ה"ט), פ"א
כלי  עליו כופה ולכן - מוקצה הוא באכילה, שאסור כיון
חמש". "אחר מגיה והב"ח הריב"ש). בשם יוסף' ('בית

א.18) ז, א.19)פסחים ו, פסחים

.„dÙ¯NÏ CÈ¯ˆÂ ,‰Óe¯z ÏL ˙Ba¯ ˙B¯kk BÏ eÈ‰»ƒ»«∆¿»¿»ƒ¿»¿»
˙aLŒ·¯Ú20·¯ÚÈ ‡Ï -21‰‡Óh‰ ÌÚ ‰¯B‰h‰ ∆∆«»…¿»≈«¿»ƒ«¿≈»

Û¯NÈÂ22‰¯B‰Ëe ,dÓˆÚÏ ‰‡ÓË Û¯BN ‡l‡ , ¿ƒ¿…∆»≈¿≈»¿«¿»¿»
‰ÈeÏ˙e ,dÓˆÚÏ23È„k ‰¯B‰h‰ ÔÓ ÁÈpÓe ,dÓˆÚÏ ¿«¿»¿»¿«¿»«ƒ«ƒ«¿»¿≈

„·Ïa ˙aM‰ ÌBÈa ˙BÚL Úa¯‡ „Ú ÏÎ‡Ï24. ∆¡…««¿«»¿««»ƒ¿»

שבמשנה 20) ואףֿעלֿפי יוסי, וכרבי במשנה) א. יד, פסחים
בדף  הברייתא באה - בשבת להיות שחל בי"ד מפורש לא
שחל  בי"ד שהמדובר שבמשנה, הסתום את ומפרשת כ:
(ועיין  המשנה בפירוש רבינו כתב וכן בשבת. להיות

מנוח'). ו'רבינו א.21)כסףֿמשנה יד, פסחים משנה,
על 22) לשמור הזהירה שהתורה הטהורה, את יטמא שלא

הנה  "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר תטמא, שלא התרומה
כה.). (שבת תרומותי" משמרת את לך ספק 23)נתתי

טמאה. ספק ב.24)טהורה, יא, פסחים משנה,

.‰ÈÓ25Œ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„· ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎML ƒ∆»«≈ƒ¿…»«¿≈«¿»»
˜„Ba - ¯NÚ26˜„· ‡Ï .˙È¯ÁLa ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »»≈«¿»»»»¿«¬ƒ…»«

¯eÚa‰ ˙ÚLa ˜„Ba - ˙È¯ÁLa27˙ÚLa ˜„· ‡Ï . ¿«¬ƒ≈ƒ¿««ƒ…»«ƒ¿«
‚Á‰ CB˙a ˜„Ba - ¯eÚa‰28- ˜„· ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ¯·Ú . «ƒ≈¿∆»»«»∆∆¿…»«

Ï‚¯‰ ¯Á‡ ˜„BaıÓÁÓ ‡ˆniM ‰Ó ¯Ú·iL È„k , ≈««»∆∆¿≈∆¿«≈«∆ƒ»≈≈»≈
‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL29. ∆»«»»«∆«ƒ¿≈∆»«¬»»

ב.25) י, פסחים ובסדקין 26)משנה, בחורין הנר לאור
ה"ד. פ"ב למעלה וראה תלה). סי' (או"ח כדינו

החמץ.27) שריפת זמן ששית, בחול28ֿ)בשעה היינו
פוסקים  ושאר אברהם' ה'מגן אבל מנוח'), ('רבינו המועד
כופה  - שמוצא החמץ ועל ביוםֿטוב, גם שבודק סוברים

כלי. ה"ד.29)עליו בפ"א לעיל כמבואר

.ÂÌBÈa B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ıÓÁ‰ ˜„BaLk¿∆≈∆»≈¿≈≈«¿»»»»¿
C¯·Ó - Ï‚¯‰ CB˙a B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡30Ì„˜31 «¿»»»»¿»∆∆¿»≈…∆

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :˜c·Ï ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ¿…»«»¡…≈∆∆
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰32¯eÚa ÏÚ33 »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ

ÔÈÒÈÎnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa NtÁÓe ˜„B·e ;"ıÓÁ»≈≈¿«≈¿»«¿∆«¿ƒƒ

ıÓÁ Ì‰Ï34- Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ˜„a Ì‡Â .e¯‡aL BÓk , »∆»≈¿∆≈«¿¿ƒ»«¿««»∆∆
C¯·Ó BÈ‡35. ≈¿»≈

א.30) ז, לפני 31)פסחים עליהן מברך המצוות כל כי
ז:). (פסחים בביטול 32)עשייתן די התורה מן כי והגם

שייך  ואיך מדרבנן, היא חמץ ובדיקת ה"ב) פ"ב (לעיל
פי"א  ברכות (בהל' הרמב"ם הסביר כבר "וצונו"? לברך
הכל  על מברך סופרים... מדברי שהן המצוות כל "וכן ה"ג):
לעשות". וצונו במצותיו קדשנו "אשר לעשייתן: קודם
"אשר  יא): יז, (דברים בה שכתוב בתורה, צונו? והיכן
הוא: כך והציען הדברים ענין נמצא תעשה". לך יאמרו
שצוונו...". מאלו לשמוע בהן שצוה במצותיו, קדשנו אשר

המטרה 33) אבל הביעור, התחלת אלא אינה הבדיקה
על  ולא הביעור על מברכים ולכן הביעור, היא הסופית

א.34)הבדיקה. ב, פסחים לבער 35)משנה, חייב אינו
הפסח  עליו שעבר שחמץ אלא מדרבנן, אפילו החמץ את
החמץ  את ולמצוא לבדוק צריכים ולכן בהנאה, אסור
מצוה  כאן שאין וכיון במאכל. יתערב שלא במקום ולהשימו
(כסףֿ הרגל שאחר הבדיקה על מברכין אין לכן לבערו,

משנה).

.Ê¯ÓBbLÎe36¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„a Ì‡ :˜c·Ï ¿∆≈ƒ¿…ƒ»«¿≈«¿»»»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ - ˙BÚL LL Ì„˜ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa B‡¿«¿»»»»…∆≈»»ƒ¿«≈

e‰‡B¯ BÈ‡Â B˙eL¯a ¯‡LpL ıÓÁ Ïk37¯Ó‡ÈÂ ,38: »»≈∆ƒ¿«ƒ¿¿≈≈¿…«
ÏË· ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ˙È‡¯ ‡lL È˙eL¯a LiL ıÓÁ Ïk"»»≈∆≈ƒ¿ƒ∆…¿ƒƒ¬≈»≈

¯ÙÚk ‡e‰ È¯‰Â39Ï·‡ ."40‰ÚL ˙lÁzÓ ˜„a Ì‡ «¬≈∆»»¬»ƒ»«ƒ¿ƒ«»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML41BÈ‡ È¯‰L ,Ïh·Ï ƒƒ¿«¿»≈»¿«≈∆¬≈≈

B˙eL¯·42.‰È‰a ¯Ò‡ ¯·kL , ƒ¿∆¿»∆¡««¬»»

לבדיקה 36) סמוך (בלבו שיבטל צריך "הבודק ב: ו, פסחים
רש"י)". עיין 37)מיד, ולשרוף, לבער חייב שרואה מה כי

שני. פרק בתחילת ה"ב:38)לעיל פ"ב פסחים 'ירושלמי'
ואיני  ביתי בתוך לי שיש חמץ כל לומר: צריך אמר, "רב

ה"ב. פ"ב למעלה וראה יבטל", - בו "ראבי"ה 39)יודע
כעפרא, הפקר וליהוי ליבטיל לומר: שיש הלוי, מר"י קיבל
מיימוניות'). ('הגהות הפקר" מטעם הוא ביטול כי

ב.40) ו, "אינו 41)פסחים הגירסא נוסחאות, בכמה
דברים 42)צריך". שני אלעזר: רבי "אמר ב: ו, פסחים

ברשותו  הן כאילו הכתוב ועשאן אדם, של ברשותו אינן
וחמץ  הרבים, ברשות בור הן: ואלו רש"י) עליהן, (להתחייב

ולמעלה". שעות משש

.Á˙BÚL LMÓe ,LL Ì„˜ Ïh· ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…ƒ≈…∆≈ƒ≈»
‡ˆÓ ‰ÏÚÓÏeÂÈÏÚ BzÚ„ ‰È‰L ıÓÁ43,BaÏ· ‰È‰Â ¿«¿»»»»≈∆»»«¿»»¿»»¿ƒ

ÏÚ ¯·Ú ‰Ê È¯‰ - B¯Ú· ‡ÏÂ ¯eÚa‰ ˙ÚLa BÁÎLe¿»ƒ¿««ƒ¿…ƒ¬¬≈∆»««
‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï'44.Ïh· ‡ÏÂ ¯Ú· ‡Ï È¯‰L ,' …≈»∆¿…ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈¿…ƒ≈

BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏÎ BÏ ÏÈÚBÓ ‰zÚ Ïeha‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ«»ƒ¿¿ƒ∆≈
B·iÁÏ ,B˙eL¯· ‡e‰ el‡k e‰NÚ ·e˙k‰Â ,B˙eL¯·ƒ¿¿«»»»¿ƒƒ¿¿«¿

‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ45ÏÎa B¯Ú·Ï ·iÁÂ ,' ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈¿«»¿«¬¿»
ÂÈÏÚ ‰ÙBk - ·BËŒÌBÈa B‡ˆÓ Ì‡Â .ep‡ˆÓiL ˙Ú≈∆ƒ¿»∆¿ƒ¿»¿∆»»

ÈÏk46B¯Ú·Óe ·¯ÚÏ „Ú47- ‡e‰ Lc˜‰ ÏL Ì‡Â . ¿ƒ«»∆∆¿«¬¿ƒ∆∆¿≈
epnÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ,ÈÏk ÂÈÏÚ ˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡48. ≈»ƒƒ¿»»∆ƒ∆«…¿ƒƒ∆

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



קמה dvne ung zekld - mipnf xtq - lel` g"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כמבואר 43) עליו, עובר אינו ממנו, יודע אינו אם אבל
ואי. ד"ה שם וב'תוספות' כא. 'ירושלמי'44)בפסחים

יראה  בבל עובר ולמעלה שעות משש כי ה"ד. פ"ה פסחים
באכילה  אסור זמנו לפני חמץ כי דסובר למאן ימצא, ובל
מפרש  משנה' ה'מגיד אבל פענח'). ('צפנת התורה מן
ולא  הרגל, בתוך יראה בל על שעובר הרמב"ם שכוונת

שעו  משש פסח רבינו בערב מדברי נראה וכן הערב. עד ת
עיי"ש. חמץ, הלכות שבפתיחת המצוות' ב'מנין

ב.45) ו, וישכח 46)פסחים יראהו שלא כדי א. ו, פסחים
ממנו. לאכול ויבוא פסח אסור 47)שהיום ביוםֿטוב אבל

נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך שאמרו: ואף לבערו.
- פ"א) ריש יוםֿטוב בהל' (עיין לצורך"? שלא גם הותרה
מוקצה  הוא הרי ובהנאה, באכילה אסור שהוא כיון חמץ
(כסףֿ ביוםֿטוב לשרפו אפשר אי לכן לטלטלו, ואסור
שכתב  למה סמוך זו הלכה רבינו שהביא ומתוך משנה).
מדובר  כאן שגם נראה ביטל", לא אם "לפיכך בתחילה
(מגידֿ לשרפו לו התירו לא ואףֿעלֿפיֿכן ביטל, כשלא

שם).48)משנה). (גמרא, קדושתו מחמת

.ËÈÓ49B˙ÈaÓ ‡ˆiL50˙BNÚÏ ¯eÚa‰ ˙ÚL Ì„˜ ƒ∆»»ƒ≈…∆¿««ƒ«¬
‰ÂˆÓ51˙ceÚÒ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï B‡ , ƒ¿»∆¡…¿»∆ƒ¿»¿¿«

ÔÈÒe¯‡52.B˙Èa CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ ,ÔÈ‡eNÂ ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«∆≈»≈¿≈
¯ÊÁÈ - B˙ÂˆÓÏ ¯ÊÁÏÂ ¯Ú·Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‡53Ì‡Â ; ƒ»«¬…¿«≈¿«¬…¿ƒ¿»«¬…¿ƒ

Â‡Ï54BaÏa Ïh·È -55ÒÈb‰ „iÓ ÏÈv‰Ï ‡ˆÈ .56ÔÓ , »¿«≈¿ƒ»»¿«ƒƒ«««ƒƒ
¯‰p‰57˙Ïtn‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰ ÔÓ ,58BaÏa Ïh·È - «»»ƒ«¿≈»ƒ««…∆¿«≈¿ƒ
Bi„Â59CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ BÓˆÚ C¯ˆÏ ‡ˆÈ . ¿«»»¿…∆«¿¿ƒ¿«∆∆»≈¿

‰ˆÈak „Ú ?¯ÊBÁ ‡e‰ ‰nk „ÚÂ .„iÓ ¯ÊÁÈ - B˙Èa60. ≈«¬…ƒ»¿««»≈««≈»
‰ˆÈakÓ ˙BÁt ‰È‰61.Bi„Â BaÏa BÏh·Ó - »»»ƒ«≈»¿«¿¿ƒ¿«

א.49) מט, פסחים פסח.50)משנה, במשנה 51)ערב
רבינו  וסובר בנו". את למול או פסחו את "לשחוט כתוב:

אחרת. למצוה "בבית 52)שהואֿהדין כתוב: במשנה
הרמב"ם  מדברי אבל עצמו, בחתן שהמדובר משמע חמיו",
כסעודה  דינה כזאת, בשמחה המשתתף זר לאדם שגם מוכח

מצוה. ביעור 53)של מצות שתיהן, לקיים שאפשר שכיון
היום. מצוותה שזו כיון מצוות, לשאר קודמת חמץ

לעשות 54) ביום זמן לו ישאר לא חמץ, בביעור יעסוק שאם
האחרת. ה"ב.55)המצוה פ"ב למעלה חיל 56)ראה

ורוצחים. אדם.57)שודדים בני ישוב מקום השוטף
בסכנה.58) אדם בני שוכבים ותחתיו מתמוטט, קיר
מהצלת 59) יתבטל שלא כדי חמץ, בביעור יטפל ולא

(כסףֿמשנה). גראם.60)נפשות חשוב 61)60 לא
בביטול. ודיו אוכל,

.ÈÈÓ62ÁÈp‰L63˙ÏbÏ‚Ó ‰qÚ64,‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒƒ«ƒ»¿À¿∆∆¿≈¿»»
Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‡e‰Â ,‡ˆiL ¯Á‡ ¯kÊÂ65‡¯È ‰È‰Â , ¿ƒ¿«««∆»»¿≈ƒ¿≈«¿»»»≈

BaÏa BÏh·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡B·iL Ì„˜ ıÈÓÁz ‡nL66 ∆»«¿ƒ…∆∆»¬≈∆¿«¿¿ƒ
Ïeha‰ ÔÈ‡ - ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ Ï·‡ .ıÈÓÁzL Ì„…̃∆∆«¬ƒ¬»ƒ∆¡ƒ»≈«ƒ

ÌeÏk ÏÈÚBÓ67‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÏÚ ¯·Ú ¯·k ‡l‡ , ƒ¿∆»¿»»««…≈»∆¿…
‡ˆnÈ68B˙È·Ï ¯ÊÁiLk „iÓ ¯Ú·Ï ·iÁÂ ,'69. ƒ»≈¿«»¿»≈ƒ»¿∆«¬…¿≈

א.62) ז, במים.64)בחולֿהמועד.63)פסחים נילושה

ולאפותה 65) ולילך לקום יכול אינו רבו, כבוד אימת ומפני
בתוך 66)(רש"י). ילמד אדם כל 'הרוקח', כתב "מכאן

בו  שלשין הכלי מן שיפול כל הבצק, כשלשין לומר ביתו
מיימוניות'). ('הגהות והפקר" בטל יהא - הארץ על

ברשותו 67) אינו שהחמץ מדובר, הענין בחולֿהמועד שהרי
פסח 68)לבטלו. בערב אבל עובר, בפסח חמץ שהמשהה

(למעלה  ימצא" ובל יראה "בל על עובר אינו - חצות אחר
ביוםֿטוב 69)ה"ח). אבל לשרפו, מותר שבחולֿהמועד

ה"ח). (למעלה ביטלו לא אם אפילו אסור

.‡È„ˆÈk70BÙ¯BN ?ıÓÁ ¯eÚa71¯¯BÙ B‡ ,72‰¯BÊÂ ≈«ƒ»≈¿≈¿∆
ÌiÏ B˜¯BÊ B‡ ,Áe¯Ï73Ì‡Â .74‰L˜ ıÓÁ‰ ‰È‰75 »«¿«»¿ƒ»»∆»≈»∆

‰Ê È¯‰ - ‰¯‰Óa BÎzÁÓ Ìi‰ ÔÈ‡ÂCkŒ¯Á‡Â B¯¯ÙÓ ¿≈«»¿«¿ƒ¿≈»¬≈∆¿»¿¿««»
ıÓÁ .ÌiÏ B˜¯BÊ76˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL77‡ˆÓÂ , ¿«»»≈∆»¿»»»«…∆¿ƒ¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÙÚ ÂÈÏÚ78‡e‰ È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ »»»»¿»¿»ƒ≈¬≈
BaÏa Ïh·Ï CÈ¯ˆÂ ;¯Ú·Ók79‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ƒ¿…»¿»ƒ¿«≈¿ƒƒ¬«ƒ…ƒ¿¿»

B˙ .˙ÈML ‰ÚL80- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ Ì"ekÚÏ »»ƒƒ¿»¿«…∆»»ƒƒ
Ì‡Â .¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡81- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ BÙ¯N ≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿»…∆»»ƒƒ

.ÁÒt‰ CB˙a BlL ÔÈÓÁta ˙B‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»≈»«∆»ƒ∆¿«»«
Ï·‡82ÏÈ‡B‰ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML ‰ÚMÓ BÙ¯N Ì‡ ¬»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿«¿»ƒ

,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ba ˜ÈqÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â¿»«¬»»¬≈∆…«ƒ«¿ƒ«ƒ
Ì‡Â .ÏM·È ‡ÏÂ B· ‰Ù‡È ‡ÏÂ83- ‰Ù‡ B‡ ÏMa ¿……∆¿…¿«≈¿ƒƒ≈»»

ÔÎÂ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ B˙B‡Â ˙t‰ d˙B‡»««¿««¿ƒ»«¬»»¿≈
‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡ BlL ÔÈÓÁt‰84¯Á‡ BÙ¯BNÂ ÏÈ‡B‰ , «∆»ƒ∆¬ƒ«¬»»ƒ¿¿««

.‰È‰a ¯Ò‡pL∆∆¡««¬»»

א.70) כא, פסחים (שו"ע 71)משנה, פחמים שנעשה עד
תמה). סי' מי 72)הרב ימצאנו שלא דקים לפירורים

(פסחים  יהודה רבי על החולקים וכחכמים ממנו, שיהנה
לנהר.73)כא.). א.74)או כח, יבש 75)פסחים לחם

יבשות. חיטים ב.76)או לא, פסחים של 77)משנה, גל
ס"מ.78)אבנים. 10 הוא טפח הגל 79)כל יפקח שמא

(רש"י). לפניו החמץ ונמצא במועד, משם) האבנים (יסירו
א.80) כא, פסחים ב.81)משנה, כא, פסחים
א.82) כא, פסחים ב.83)משנה, כו, כדין 84)פסחים

לג:). (תמורה אסור שאפרם הנקברים, כל

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שלו אם בקיומו, עובר אדם חמץ זה אי על בו נתבאר

בו  נתבאר וכן אחרים. ברשות או ברשותו, ואם אחרים. של
ממ  שמותר ומה חמץ, תערובת בקיום נו.האיסור

.‡·e˙k2Ì‡ ÏBÎÈ ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :‰¯Bza »«»…≈»∆¿»≈»ƒ
B˙B‡ ÔÓË3Ì"ekÚ „Èa B˙B‡ „È˜Ù‰ B‡4‰È‰È ‡Ï , »«ƒ¿ƒ¿««…ƒ¿∆

- "ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡N" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯·BÚ≈«¿«¿……ƒ»≈¿»≈∆
B„È˜Ù‰ elÙ‡5BÈÓË‰ B‡6¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ÏBÎÈ . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆≈

B˙È·a ıÓÁ‰ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡7˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ , ∆»ƒ≈»»∆»≈¿≈¬»ƒ»»»
?¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰„Na ,B˙ÈaÓ8 ƒ≈«»∆¿ƒ«∆∆…ƒ¿∆≈
ÏBÎÈ .E˙eL¯ ÏÎa - "EÏ·b ÏÎa" :¯ÓBÏ „eÓÏz9 «¿«¿»¿À∆¿»¿∆»

Ì"ekÚ ÏL ıÓÁ B˙eL¯Ó ¯Ú·Ï ·iÁ ‡‰È10ÏL B‡ ¿≈«»¿«≈≈¿»≈∆«∆
È‡ ElL - "EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Lc˜‰∆¿≈«¿«…≈»∆¿∆¿ƒ
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˙BÚL Úa¯‡ „Ú epnÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ıÓÁ‰ ÔÓ ÁÈpÓe«ƒ«ƒ∆»≈¿≈∆¡…ƒ∆««¿«»
B¯Ú·Ó ¯‡M‰Â ,ÚˆÓ ÌB˜Óa BÁÈpÓe ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»«ƒ¿»À¿»¿«¿»¿«¬
˙aM‰ ÌBÈa ıÓÁ‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â .˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»¿ƒƒ¿«ƒ∆»≈¿««»

‡Úa¯‡ ¯Á17BÏh·Ó - ˙BÚL18‰ÙBÎÂ19„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ «««¿«»¿«¿¿∆»»∆ƒ«
.B¯Ú·Óe ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ È‡ˆBÓ»≈»ƒ¿«¬

את 15) "מבערין שאמר: וכתנאֿקמא א. מט, פסחים משנה,
ראב"ד. ועיין השבת", מלפני איֿאפשר 16)הכל שהרי

(לעיל  החמה לאור בודקין אין כי עשר, שלשה ביום לבדוק
בטיהרא  "שרגא כי הנר, אור מועיל לא וביום ה"ד), פ"ב
מועיל?). הוא מה השמש, בפני (=נר מהניא" מאי

(לעיל 17) פסח בערב חמץ לאכול אסור רביעית שמשעה
- בהנאה? מותר חמץ חמישית, שעה שכל ואף ה"ט), פ"א
כלי  עליו כופה ולכן - מוקצה הוא באכילה, שאסור כיון
חמש". "אחר מגיה והב"ח הריב"ש). בשם יוסף' ('בית

א.18) ז, א.19)פסחים ו, פסחים

.„dÙ¯NÏ CÈ¯ˆÂ ,‰Óe¯z ÏL ˙Ba¯ ˙B¯kk BÏ eÈ‰»ƒ»«∆¿»¿»ƒ¿»¿»
˙aLŒ·¯Ú20·¯ÚÈ ‡Ï -21‰‡Óh‰ ÌÚ ‰¯B‰h‰ ∆∆«»…¿»≈«¿»ƒ«¿≈»

Û¯NÈÂ22‰¯B‰Ëe ,dÓˆÚÏ ‰‡ÓË Û¯BN ‡l‡ , ¿ƒ¿…∆»≈¿≈»¿«¿»¿»
‰ÈeÏ˙e ,dÓˆÚÏ23È„k ‰¯B‰h‰ ÔÓ ÁÈpÓe ,dÓˆÚÏ ¿«¿»¿»¿«¿»«ƒ«ƒ«¿»¿≈

„·Ïa ˙aM‰ ÌBÈa ˙BÚL Úa¯‡ „Ú ÏÎ‡Ï24. ∆¡…««¿«»¿««»ƒ¿»

שבמשנה 20) ואףֿעלֿפי יוסי, וכרבי במשנה) א. יד, פסחים
בדף  הברייתא באה - בשבת להיות שחל בי"ד מפורש לא
שחל  בי"ד שהמדובר שבמשנה, הסתום את ומפרשת כ:
(ועיין  המשנה בפירוש רבינו כתב וכן בשבת. להיות

מנוח'). ו'רבינו א.21)כסףֿמשנה יד, פסחים משנה,
על 22) לשמור הזהירה שהתורה הטהורה, את יטמא שלא

הנה  "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר תטמא, שלא התרומה
כה.). (שבת תרומותי" משמרת את לך ספק 23)נתתי

טמאה. ספק ב.24)טהורה, יא, פסחים משנה,

.‰ÈÓ25Œ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„· ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎML ƒ∆»«≈ƒ¿…»«¿≈«¿»»
˜„Ba - ¯NÚ26˜„· ‡Ï .˙È¯ÁLa ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »»≈«¿»»»»¿«¬ƒ…»«

¯eÚa‰ ˙ÚLa ˜„Ba - ˙È¯ÁLa27˙ÚLa ˜„· ‡Ï . ¿«¬ƒ≈ƒ¿««ƒ…»«ƒ¿«
‚Á‰ CB˙a ˜„Ba - ¯eÚa‰28- ˜„· ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ¯·Ú . «ƒ≈¿∆»»«»∆∆¿…»«

Ï‚¯‰ ¯Á‡ ˜„BaıÓÁÓ ‡ˆniM ‰Ó ¯Ú·iL È„k , ≈««»∆∆¿≈∆¿«≈«∆ƒ»≈≈»≈
‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL29. ∆»«»»«∆«ƒ¿≈∆»«¬»»

ב.25) י, פסחים ובסדקין 26)משנה, בחורין הנר לאור
ה"ד. פ"ב למעלה וראה תלה). סי' (או"ח כדינו

החמץ.27) שריפת זמן ששית, בחול28ֿ)בשעה היינו
פוסקים  ושאר אברהם' ה'מגן אבל מנוח'), ('רבינו המועד
כופה  - שמוצא החמץ ועל ביוםֿטוב, גם שבודק סוברים

כלי. ה"ד.29)עליו בפ"א לעיל כמבואר

.ÂÌBÈa B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ıÓÁ‰ ˜„BaLk¿∆≈∆»≈¿≈≈«¿»»»»¿
C¯·Ó - Ï‚¯‰ CB˙a B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡30Ì„˜31 «¿»»»»¿»∆∆¿»≈…∆

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :˜c·Ï ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ¿…»«»¡…≈∆∆
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰32¯eÚa ÏÚ33 »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ

ÔÈÒÈÎnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa NtÁÓe ˜„B·e ;"ıÓÁ»≈≈¿«≈¿»«¿∆«¿ƒƒ

ıÓÁ Ì‰Ï34- Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ˜„a Ì‡Â .e¯‡aL BÓk , »∆»≈¿∆≈«¿¿ƒ»«¿««»∆∆
C¯·Ó BÈ‡35. ≈¿»≈

א.30) ז, לפני 31)פסחים עליהן מברך המצוות כל כי
ז:). (פסחים בביטול 32)עשייתן די התורה מן כי והגם

שייך  ואיך מדרבנן, היא חמץ ובדיקת ה"ב) פ"ב (לעיל
פי"א  ברכות (בהל' הרמב"ם הסביר כבר "וצונו"? לברך
הכל  על מברך סופרים... מדברי שהן המצוות כל "וכן ה"ג):
לעשות". וצונו במצותיו קדשנו "אשר לעשייתן: קודם
"אשר  יא): יז, (דברים בה שכתוב בתורה, צונו? והיכן
הוא: כך והציען הדברים ענין נמצא תעשה". לך יאמרו
שצוונו...". מאלו לשמוע בהן שצוה במצותיו, קדשנו אשר

המטרה 33) אבל הביעור, התחלת אלא אינה הבדיקה
על  ולא הביעור על מברכים ולכן הביעור, היא הסופית

א.34)הבדיקה. ב, פסחים לבער 35)משנה, חייב אינו
הפסח  עליו שעבר שחמץ אלא מדרבנן, אפילו החמץ את
החמץ  את ולמצוא לבדוק צריכים ולכן בהנאה, אסור
מצוה  כאן שאין וכיון במאכל. יתערב שלא במקום ולהשימו
(כסףֿ הרגל שאחר הבדיקה על מברכין אין לכן לבערו,

משנה).

.Ê¯ÓBbLÎe36¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„a Ì‡ :˜c·Ï ¿∆≈ƒ¿…ƒ»«¿≈«¿»»»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ - ˙BÚL LL Ì„˜ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa B‡¿«¿»»»»…∆≈»»ƒ¿«≈

e‰‡B¯ BÈ‡Â B˙eL¯a ¯‡LpL ıÓÁ Ïk37¯Ó‡ÈÂ ,38: »»≈∆ƒ¿«ƒ¿¿≈≈¿…«
ÏË· ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ˙È‡¯ ‡lL È˙eL¯a LiL ıÓÁ Ïk"»»≈∆≈ƒ¿ƒ∆…¿ƒƒ¬≈»≈

¯ÙÚk ‡e‰ È¯‰Â39Ï·‡ ."40‰ÚL ˙lÁzÓ ˜„a Ì‡ «¬≈∆»»¬»ƒ»«ƒ¿ƒ«»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML41BÈ‡ È¯‰L ,Ïh·Ï ƒƒ¿«¿»≈»¿«≈∆¬≈≈

B˙eL¯·42.‰È‰a ¯Ò‡ ¯·kL , ƒ¿∆¿»∆¡««¬»»

לבדיקה 36) סמוך (בלבו שיבטל צריך "הבודק ב: ו, פסחים
רש"י)". עיין 37)מיד, ולשרוף, לבער חייב שרואה מה כי

שני. פרק בתחילת ה"ב:38)לעיל פ"ב פסחים 'ירושלמי'
ואיני  ביתי בתוך לי שיש חמץ כל לומר: צריך אמר, "רב

ה"ב. פ"ב למעלה וראה יבטל", - בו "ראבי"ה 39)יודע
כעפרא, הפקר וליהוי ליבטיל לומר: שיש הלוי, מר"י קיבל
מיימוניות'). ('הגהות הפקר" מטעם הוא ביטול כי

ב.40) ו, "אינו 41)פסחים הגירסא נוסחאות, בכמה
דברים 42)צריך". שני אלעזר: רבי "אמר ב: ו, פסחים

ברשותו  הן כאילו הכתוב ועשאן אדם, של ברשותו אינן
וחמץ  הרבים, ברשות בור הן: ואלו רש"י) עליהן, (להתחייב

ולמעלה". שעות משש

.Á˙BÚL LMÓe ,LL Ì„˜ Ïh· ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…ƒ≈…∆≈ƒ≈»
‡ˆÓ ‰ÏÚÓÏeÂÈÏÚ BzÚ„ ‰È‰L ıÓÁ43,BaÏ· ‰È‰Â ¿«¿»»»»≈∆»»«¿»»¿»»¿ƒ

ÏÚ ¯·Ú ‰Ê È¯‰ - B¯Ú· ‡ÏÂ ¯eÚa‰ ˙ÚLa BÁÎLe¿»ƒ¿««ƒ¿…ƒ¬¬≈∆»««
‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï'44.Ïh· ‡ÏÂ ¯Ú· ‡Ï È¯‰L ,' …≈»∆¿…ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈¿…ƒ≈

BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏÎ BÏ ÏÈÚBÓ ‰zÚ Ïeha‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ«»ƒ¿¿ƒ∆≈
B·iÁÏ ,B˙eL¯· ‡e‰ el‡k e‰NÚ ·e˙k‰Â ,B˙eL¯·ƒ¿¿«»»»¿ƒƒ¿¿«¿

‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ45ÏÎa B¯Ú·Ï ·iÁÂ ,' ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈¿«»¿«¬¿»
ÂÈÏÚ ‰ÙBk - ·BËŒÌBÈa B‡ˆÓ Ì‡Â .ep‡ˆÓiL ˙Ú≈∆ƒ¿»∆¿ƒ¿»¿∆»»

ÈÏk46B¯Ú·Óe ·¯ÚÏ „Ú47- ‡e‰ Lc˜‰ ÏL Ì‡Â . ¿ƒ«»∆∆¿«¬¿ƒ∆∆¿≈
epnÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ,ÈÏk ÂÈÏÚ ˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡48. ≈»ƒƒ¿»»∆ƒ∆«…¿ƒƒ∆
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ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰‡B¯ ‰z‡ Ï·‡ ,‰‡B¯ ‰z‡11ÏL B‡ «»∆¬»«»∆∆¬≈ƒ∆
d·b12. »…«

יט):2) יב, (שמות דרשב"י במכילתא רבינו דברי מקור
או  טמון היה אם יכול לך", יראה "ולא שנאמר: "מכלל
שאור  תלמודֿלומר: חייב? יהא לא - אחרת בעיר מופקד

גוי  ביד היינו כאן, שאמרו שמופקד וברור ימצא". אבל לא .
רבינו. לדברי מתאים אינו אחרת" "בעיר שם שכתוב מה
המכילתא. בדברי אחרת נוסחא לרבינו לו היתה ואולי

"לא3) בכלל (כסףֿמשנה).È¯‡‰שאינו רואהו אינו שהרי ,"
יראה4) "לא בכלל שאינו לומר מקום אינו ÍÏשיש שהרי ,"

(כסףֿמשנה). בבתיכם",5)בידך "ימצא בכלל שהוא
והוא  לו שאול הגוי, ביד חמצו בו שמניח המקום שהרי
פרשת  המכילתא כדברי שלא וזהו (כסףֿמשנה). בביתו
ברשותך, גבולך אף ברשותכם, בתיכם "מה י) (פרשה שמות
שיכול  אףֿעלֿפי נכרי ברשות שהוא ישראל של חמצו יצא
דרשב"י  המכילתא כדברי אלא ברשותו", אינו אבל לבערו,

מגידֿמשנה). (ועיין לו 6)הנ"ל יש שהרי ב. ה, פסחים
" בכלל והוא אותו, למצוא ÓÈˆ‡האפשרות ‡Ï."(7 שהרי

בבתיכם". ימצא "לא גוי"8)כתוב ביד אותו ו"הפקיד
(לחםֿ לביתו וקרוב שכנו כשהגוי הוא בסמוך, שלמעלה

ב.9)משנה). ה, אחריות.10)פסחים עליו קיבל שלא
הקדש.12)גוים.11)

.·BÁÈp‰ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆∆»≈∆ƒ¿»≈ƒƒƒ
elÙ‡Â ÔeÓË elÙ‡ ,B˙eL¯·13elÙ‡Â ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ƒ¿¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ«∆∆«¬ƒ

'‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì"ekÚ „Èa „˜ÙÓÀ¿»¿««¬≈∆≈ƒ…≈»∆
‰È‰L Ì"ekÚ ÏL B‡ Lc˜‰ ÏL ıÓÁ .'‡ˆnÈ ‡Ï'Â¿…ƒ»≈»≈∆∆¿≈∆«∆»»
,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙Èaa BnÚ ‰È‰ elÙ‡ - Ï‡¯NÈ Ïˆ‡≈∆ƒ¿»≈¬ƒ»»ƒ««ƒ¬≈∆À»
„iL ·LBz ¯b ÏL ‰È‰ elÙ‡Â .BlL BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»∆≈»∆«
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ˙ËÏBL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆»»≈ƒ¿ƒ

Òta B˙eL¯Ó ıÓÁ‰Á14‰vÁÓ ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ∆»≈≈¿«»«¬»»ƒ«¬¿ƒ»
Ì"ekÚ ÏL BˆÓÁ ÈÙa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚15, ¿»¬»»¿»ƒƒ¿≈¬≈∆«

epnÓ ˜tzÒ‰Ï ‡B·È ‡nL16BÈ‡ ,Lc˜‰ ÏL Ï·‡ ; ∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬»∆∆¿≈≈
‡lL È„k Lc˜‰‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ÈtÓ ,CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«…¿ƒƒ«∆¿≈¿≈∆…

‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È17. »ƒ≈¿ƒ»

ב.13) ה, של 14)פסחים החמץ אין סוף שסוף לפי
א.15)הישראל. ו, מספיק 16)פסחים לא וכאן ליהנות.

(למעלה  ביוםֿטוב בביתו חמץ מוצא כדין כלי, עליו לכפות
שאז  יוםֿטוב מוצאי עד קצר, זמן הוא ששם לפי ה"ח) פ"ג
חוששים  - הפסח ימי כל בביתו שהחמץ כאן אבל ישרפנו,
ויבואו  החמץ ויתגלה צורך לאיזה הכלי ינטל שמא אנו

(כסףֿמשנה). הנהגה 17)לאכלו כל כדין מעילה קרבן
ההקדש. מן בשוגג

.‚Ì"ekÚ18Ïa˜ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L «∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒƒ≈
BÏ ÌlLÈ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L ,˙eÈ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈«¬»∆ƒ»«ƒ¿«¿«≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„19ÂÈÏÚ Ïa˜Â ÏÈ‡B‰ , »»¬≈∆«»¿«¬ƒ¿ƒ≈»»
BlLk ‰NÚ - ˙eÈ¯Á‡20˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¬»«¬»¿∆¿ƒ…ƒ≈»»«¬»
BÏˆ‡ BÓi˜Ï ¯zÓ -21¯Á‡ epnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓe , À»¿«¿∆¿À»∆¡…ƒ∆««

.‡e‰ Ì"ekÚ‰ ˙eL¯aL ,ÁÒt‰«∆«∆ƒ¿»«

ה:).18) (עירו 19)(פסחים מחוזא לבני רבא להו "אמר
המלך, (צבא חילא דבני (חמץ) חמירא בעירו רבא): של
דאילו  כיון מבתייכו, העיירות) על מזונותיהן טורח ומטילין
ובעיתו  קאי ברשותייכו (נאבד), מיתביד ואילו (נגנב) מגניב
הוא) (כשלכם דמי" כדילכון לשלם), (תצטרכו לשלומי

ה:). ממנו 20)(פסחים לאכול אסור ביערו, לא ואם
פ"ב). פסחים לו 21)('ירושלמי' ועושה א: ו, פסחים

זו. שלפני בהלכה כמבואר טפחים, עשרה גבוהה מחיצה

.„Òp‡ Ì"ekÚ22Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L ««»∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒ
,BÓlLÏ B·iÁÓ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L Ï‡¯Ni‰ Ú„BÈ≈««ƒ¿»≈∆ƒ»«ƒ¿«¿«¿¿«¿
Ïa˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌlLÏ BÒB‡Â e‰ÙBÎÂ¿≈¿¿¿«≈««ƒ∆…ƒ≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙eÈ¯Á‡23el‡k ·LÁ È¯‰L ; «¬»¬≈∆«»¿«¬∆¬≈∆¿»¿ƒ
.B˙eÈ¯Á‡a Òp‡‰ B·iÁnL ÈtÓ ,BlL ‡e‰∆ƒ¿≈∆¿«¿»«»¿«¬»

ותקיף.22) קשה חמירא 23)אדם "בעירו ב: ה, פסחים
ר"ח: ופירש זו), שלפני בהלכה לעיל (מובא חילא" דבני
ישראל  בבתי שלהם החמץ את מפקידים היו החיילות "בני
אלא  משגיחים אין באונס, הלחם אותו אבד אם ואפילו כו'
המלכות, חוק בזה היה שלא רבינו וסובר אותם". עונשים
ב'אוצר  וראה עליו. ועובר הישראל כשל זה הרי ואעפ"כ

ובראב"ד. יא סי' תשובות הגאונים'

.‰Ï‡¯NÈ24ÔÈ‰¯‰L25Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ BˆÓÁ26Ì‡ : ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆»«ƒ
ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ ˙BÚÓ EÏ È˙‡·‰ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡»«ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ»¿«
˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - ÂLÎÚÓ ‰Ê ıÓÁ ‰˜ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈»≈∆≈«¿»¬≈∆ƒ¿

Ì"ekÚ‰27ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ¯zÓ ıÓÁ‰ B˙B‡Â ,28; »«¿∆»≈À»¿«««»«
Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ BÏ Ú·wL ÔÓÊ B˙B‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿«∆»«…∆«»«¿ƒ
el‡k ıÓÁ‰ B˙B‡ ‡ˆÓ - ÂLÎÚÓ ‰˜ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿≈≈«¿»ƒ¿»∆»≈¿ƒ

Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ ÔB„wt ‡e‰29¯eÒ‡Â ,30¯Á‡Ï ‰È‰a ƒ»≈∆»«¿»«¬»»¿««
.ÁÒt‰«»«

לא:).24) (שם בגמרא שאמרו מה לפי ב. ל, פסחים משנה,
('ערוך').25) משכון = בערבית רהן לפני 26)שמשכן.

שלו.27)פסח. הוא הרי בתוספתא 28)כלומר, הוא כן
חמצו, על ישראל את שהלוה "נכרי ה"ה): פ"ב (פסחים

באתי לא אם לו אחר ‰Ì„Â˜ÁÒÙואמר לך, מכור הוא הרי
לא  שאם בהנאה". לומר צריך ואין באכילה, מותר הפסח
הישראל  יכול הפסח שבתוך כיון הפסח, לפני הזמן קבע
ברשותו. הוא הרי - המשכון ולפדות החוב לשלם

ברשותו 29) הוא משכון, המקבל שישראל שאףֿעלֿפי
ה"א) שכירות מהל' (פ"י ואבידה גניבה של באחריות וחייב
(פסחים  כלל ברשותו אינו מישראל, משכון המקבל גוי -

ישראל 30)לא:). של שחמץ א, בהלכה לעיל כמבואר
הישראל. עליו עובר נכרי, ביד המופקד

.ÂÏ‡¯NÈ31ıÓÁ ‰È‰Â ,‰ÈÙÒa ÔÈ‡· eÈ‰L Ì"ekÚÂ ƒ¿»≈¿«∆»»ƒƒ¿ƒ»¿»»»≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL ‰ÚÈb‰Â Ï‡¯NÈ „Èa32B¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«ƒ¿»≈¿ƒƒ»»»¬ƒƒ¬≈∆¿

epnÓ BÁ˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‰zÓa BÏ B˙B B‡ Ì"ekÚÏ»«¿¿«»»¿≈¿¿ƒ∆
‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÏ epziL „·Ï·e ;ÁÒt‰ ¯Á‡33. «««»«ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿»

ה"ו.31) פ"ב פסחים י"ד 32)תוספתא "של נוסף: בכת"י
על 33)בניסן". במתנה לו נותנו אם כי תנאי, שום ללא
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בטלה  והמתנה התנאי, את יקיים שלא לחשוש יש תנאי, ידי
ימצא". ובל יראה "בל על ועובר למפרע,

.Ê¯ÓB‡34Ì"ekÚÏ Ï‡¯NÈ35Á˜BÏ ‰z‡L „Ú :36 ≈ƒ¿»≈¿««»«»≈«
ÌÈ˙‡Óa Á˜Â ‡Ba ,‰Óa37Á˜BÏ ‰z‡L „Ú ; ¿»∆¿«¿»»ƒ«»«»≈«

Áw‡Â C¯Ëˆ‡ ‡nL ,Ï‡¯NiÓ Á˜Â ‡Ba ,Ì"ekÚÓ≈«¿«ƒƒ¿»≈∆»∆¿»≈¿∆«
ÁÒt‰ ¯Á‡ EnÓ38¯kÓÈ ‡Ï Ï·‡ .39ÏÚ BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ƒ¿«««»«¬»…ƒ¿…¿…ƒ∆«

È‡z40'‰‡¯È Ïa' ÏÚ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â . ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆≈««≈»∆
.'‡ˆnÈ Ï·'e«ƒ»≈

ה"ו.34) פ"ב פסחים שעה 35)תוספתא לפני פסח בערב
לעצמך.36)חמישית. חמץ חמץ 37)קונה שיקנה

במנה, רק לעצמו לקנות רוצה שאינו אףֿעלֿפי הרבה,
על  לו ויתן הפסח לאחר העודף את ממנו שיקנה לו ומרמז

רווח. שיקנה 38)זה בוודאות לו מבטיח הוא שאין באופן
- הערמה קצת כאן שיש ואף זה. על לו מרמז רק ממנו,
אלא  אסור אינו הפסח עליו שעבר שחמץ כיון מותר,
(שבת  מותרת בדרבנן והערמה ה"ד), בפ"א (ראה מדרבנן

פסח.39)קיט:). תעשה 40)לפני "אם לנכרי: שאומר
לך  נתון החמץ - הפסח לאחר או הפסח בתוך פלוני דבר
אין  עדיין - התנאי נתקיים שלא זמן שכל לך", מכור או

נתון. או מכור החמץ

.Á˙·¯Úz41ıÓÁ42Ïa' ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - «¬…∆»≈¿ƒ»∆»ƒ«
ÒÈ¯en‰ ÔB‚k ;'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È43Á˙eÎÂ ,44,ÈÏ·a‰ ≈»∆«ƒ»≈¿«¿»¿»««¿ƒ

‡ˆBik ÏÎÂ ,ÁÓw‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈNBÚL ,È„n‰ ¯ÎLÂ¿≈»«»ƒ∆ƒƒ«∆«¿»«≈
Ï·‡ .ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈ¯·cÓ el‡·45˙·¯Úz Ba LiL ¯·c »≈ƒ¿»ƒ«∆¡»ƒ¬»»»∆∆«¬…∆

‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ıÓÁ46BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »≈¿≈»«¬ƒ»¬≈∆À»¿«¿
.ÁÒta«»«

הבבלי 41) כותח בפסח, עוברין "אלו א: מב, פסחים משנה,
יראה  בל על "עוברין המשניות בפירוש רבינו ופירש כו'"

פירש"י. וכן ימצא" שאין 42)ובל אף חמץ, בו שנתערב
אכילתו, על לוקה ואין פרס, אכילת בכדי חמץ כזית בו
ובל  יראה ב"בל עליו עובר זאת בכל ה"ו, בפ"א כמבואר
(מגידֿמשנה  בתערובת חמץ כזית יש סוף סוף שהרי ימצא"

הכהן). משה ר' בשם כבושים 43)וכסףֿמשנה דגים ציר
קמח. לתוכו ושמים ולחם.44)במלח, חמוץ מחלב עשוי

ב.45) מה, נוקשה".46)פסחים "חמץ חז"ל בפי נקרא

.Ë˙·¯Ú ?„ˆÈk47ÔÈ„·Ú‰48ÁÓ˜ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ≈«¬≈«»«¿»ƒ∆»«¿»∆«
È¯‰ ,¯eÚa‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL B˙ elÙ‡ - ˙B¯BÚÂ¿¬ƒ¿»»»««…∆«ƒ¬≈

BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê49Ô˙Â ,˙B¯BÚ‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â . ∆À»¿«¿¿ƒ…»«»¿»«
ÁÓw‰50¯zÓ - ¯eÚa‰ ˙ÚLÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì„˜ «∆«…∆¿»»ƒƒ¿««ƒÀ»

- ÌÈÓÈ ‰LÏL CBz ;LÈ‡·‰Â „ÒÙ È¯‰L ,BÓi˜Ï¿«¿∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯Ú·Ï ·iÁ51. «»¿«≈

ב.47) מה, קמח 48)פסחים שם ונותנים עורות. מעבדי
מיד 49)(רש"י). הקמח מסריח העורות, שעלֿידי

הוא 51)לבד.50)ומתקלקל. לאכילה ראוי שעדיין
אף  אחת, שעה בביעור שנתחייב וכיון הפסח, זמן כשמגיע

לבער. חייב - הפסח בימי אחרֿכך שנתקלקל

.È¯BÏÈw‰ ÔÎÂ52‰iË¯‰Â53˙ÈÏtÒ‡‰Â54 ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿¿»ƒ
˜"‡È¯z‰Â55,ÁÒta ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ıÓÁ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ¿«ƒ¿»∆»«¿»»≈À»¿«¿»«∆«

ıÓÁ‰ ˙¯eˆ ‰„ÒÙ È¯‰L56. ∆¬≈ƒ¿¿»«∆»≈

לעין.52) משחה והוא ה"ב, פ"ג פסחים תוספתא
לרככה.53) מכה על ששמים סממנים משוחה תחבושת
תחבושת.55)תחבושת.54) ראויה 56)מין ואינה

לאכילה.

.‡È˙t‰57dÓˆÚ58ÏÎ‡lÓ ‰ÏÒÙÂ ‰LtÚL «««¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ∆¡…
·Ïk‰59‡Ó‚ÏÓe ,60‰Á¯ÒpL61¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -62. «∆∆¿À¿»∆ƒ¿¿»≈»ƒ¿«≈
ÌÈ„‚a63‰hÁ ·ÏÁa Ô˙B‡ eÒakL64˙B¯È ÔÎÂ , ¿»ƒ∆ƒ¿»«¬≈ƒ»¿≈¿»

ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ‰Ê· ‡ˆBik ÏÎÂ ,ıÓÁa Ô˙B‡ e˜acL∆ƒ¿»¿»≈¿…«≈»∆À»¿«¿»
nÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÁÒta,'‡ˆ «∆«¿≈»∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈

˙„ÓBÚ ıÓÁ‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡L65. ∆≈«∆»≈∆∆

ב.57) מה, שום 58)פסחים בלי בעין, היא שהפת
יתבאר 59)תערובת. לאדם, מלאכול רק נפסלה ואם

שאחריה. והיא 60)בהלכה ה"ב. פ"ג פסחים תוספתא
לועס  שאדם בהם וכיוצא ותאנים מקמח עשויה תחבושת

המכה. על כלב.61)ונותן לאכילת ראויה שאינה עד
נתחמצה 62) בין הבדל אין הפסח, לפני שנסרחה מאחר

אבל  נתחמצה. ולבסוף נסרחה או נסרחה ולבסוף
נסרחה  אלאֿאםֿכן לקיימה מותר אינו בפסח כשנתחמצה
פירוש  לפי ה'ירושלמי' בשם (הראב"ד נתחמצה ולבסוף

ב.63)המגידֿמשנה). מה, והיינו 64)פסחים עמילן. =
לפסח. סמוך (הראב"ד).65)אפילו כלב מאכילת ונפסל

.·È¯·c66ıÓÁ Ba ·¯Ú˙pL67Ì„‡Ï ÏÎ‡Ó BÈ‡Â , »»∆ƒ¿»≈»≈¿≈«¬»¿»»
ÏÏk68Ì„‡ Ïk ÏÎ‡Ó BÈ‡L B‡ ;69˜"‡È¯z‰ ÔB‚k , ¿»∆≈«¬«»»»¿«ƒ¿»

¯eÒ‡ ,BÓi˜Ï ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B· ‡ˆBiÎÂ¿«≈««ƒ∆À»¿«¿»
BÏÎ‡Ï70ÔÓ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú ¿»¿««««»«¿««ƒ∆≈ƒ

BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ‡l‡ ıÓÁ‰71. ∆»≈∆»»∆¬≈∆»¿»¿

א.66) ל, ה"ה.67)פסחים בפ"א כמבואר בטל, אינו
אלא 68) לאכילה), טוב =) מעליא חמץ בו שנתערב היינו

בתוכו  נתערב אם אבל לאכילה, ראוי אינו הביטול שעלֿידי
תמב). סי' (או"ח מותר - לאכילה ראוי שאינו נוקשה, חמץ

לחולים.69) מותר.70)רק בהנאה כמבואר 71)אבל
ה"ה. בפ"א לעיל
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ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰‡B¯ ‰z‡ Ï·‡ ,‰‡B¯ ‰z‡11ÏL B‡ «»∆¬»«»∆∆¬≈ƒ∆
d·b12. »…«

יט):2) יב, (שמות דרשב"י במכילתא רבינו דברי מקור
או  טמון היה אם יכול לך", יראה "ולא שנאמר: "מכלל
שאור  תלמודֿלומר: חייב? יהא לא - אחרת בעיר מופקד

גוי  ביד היינו כאן, שאמרו שמופקד וברור ימצא". אבל לא .
רבינו. לדברי מתאים אינו אחרת" "בעיר שם שכתוב מה
המכילתא. בדברי אחרת נוסחא לרבינו לו היתה ואולי

"לא3) בכלל (כסףֿמשנה).È¯‡‰שאינו רואהו אינו שהרי ,"
יראה4) "לא בכלל שאינו לומר מקום אינו ÍÏשיש שהרי ,"

(כסףֿמשנה). בבתיכם",5)בידך "ימצא בכלל שהוא
והוא  לו שאול הגוי, ביד חמצו בו שמניח המקום שהרי
פרשת  המכילתא כדברי שלא וזהו (כסףֿמשנה). בביתו
ברשותך, גבולך אף ברשותכם, בתיכם "מה י) (פרשה שמות
שיכול  אףֿעלֿפי נכרי ברשות שהוא ישראל של חמצו יצא
דרשב"י  המכילתא כדברי אלא ברשותו", אינו אבל לבערו,

מגידֿמשנה). (ועיין לו 6)הנ"ל יש שהרי ב. ה, פסחים
" בכלל והוא אותו, למצוא ÓÈˆ‡האפשרות ‡Ï."(7 שהרי

בבתיכם". ימצא "לא גוי"8)כתוב ביד אותו ו"הפקיד
(לחםֿ לביתו וקרוב שכנו כשהגוי הוא בסמוך, שלמעלה

ב.9)משנה). ה, אחריות.10)פסחים עליו קיבל שלא
הקדש.12)גוים.11)

.·BÁÈp‰ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆∆»≈∆ƒ¿»≈ƒƒƒ
elÙ‡Â ÔeÓË elÙ‡ ,B˙eL¯·13elÙ‡Â ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ƒ¿¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ«∆∆«¬ƒ

'‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì"ekÚ „Èa „˜ÙÓÀ¿»¿««¬≈∆≈ƒ…≈»∆
‰È‰L Ì"ekÚ ÏL B‡ Lc˜‰ ÏL ıÓÁ .'‡ˆnÈ ‡Ï'Â¿…ƒ»≈»≈∆∆¿≈∆«∆»»
,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙Èaa BnÚ ‰È‰ elÙ‡ - Ï‡¯NÈ Ïˆ‡≈∆ƒ¿»≈¬ƒ»»ƒ««ƒ¬≈∆À»
„iL ·LBz ¯b ÏL ‰È‰ elÙ‡Â .BlL BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»∆≈»∆«
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ˙ËÏBL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆»»≈ƒ¿ƒ

Òta B˙eL¯Ó ıÓÁ‰Á14‰vÁÓ ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ∆»≈≈¿«»«¬»»ƒ«¬¿ƒ»
Ì"ekÚ ÏL BˆÓÁ ÈÙa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚15, ¿»¬»»¿»ƒƒ¿≈¬≈∆«

epnÓ ˜tzÒ‰Ï ‡B·È ‡nL16BÈ‡ ,Lc˜‰ ÏL Ï·‡ ; ∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬»∆∆¿≈≈
‡lL È„k Lc˜‰‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ÈtÓ ,CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«…¿ƒƒ«∆¿≈¿≈∆…

‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È17. »ƒ≈¿ƒ»

ב.13) ה, של 14)פסחים החמץ אין סוף שסוף לפי
א.15)הישראל. ו, מספיק 16)פסחים לא וכאן ליהנות.

(למעלה  ביוםֿטוב בביתו חמץ מוצא כדין כלי, עליו לכפות
שאז  יוםֿטוב מוצאי עד קצר, זמן הוא ששם לפי ה"ח) פ"ג
חוששים  - הפסח ימי כל בביתו שהחמץ כאן אבל ישרפנו,
ויבואו  החמץ ויתגלה צורך לאיזה הכלי ינטל שמא אנו

(כסףֿמשנה). הנהגה 17)לאכלו כל כדין מעילה קרבן
ההקדש. מן בשוגג

.‚Ì"ekÚ18Ïa˜ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L «∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒƒ≈
BÏ ÌlLÈ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L ,˙eÈ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈«¬»∆ƒ»«ƒ¿«¿«≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„19ÂÈÏÚ Ïa˜Â ÏÈ‡B‰ , »»¬≈∆«»¿«¬ƒ¿ƒ≈»»
BlLk ‰NÚ - ˙eÈ¯Á‡20˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¬»«¬»¿∆¿ƒ…ƒ≈»»«¬»
BÏˆ‡ BÓi˜Ï ¯zÓ -21¯Á‡ epnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓe , À»¿«¿∆¿À»∆¡…ƒ∆««

.‡e‰ Ì"ekÚ‰ ˙eL¯aL ,ÁÒt‰«∆«∆ƒ¿»«

ה:).18) (עירו 19)(פסחים מחוזא לבני רבא להו "אמר
המלך, (צבא חילא דבני (חמץ) חמירא בעירו רבא): של
דאילו  כיון מבתייכו, העיירות) על מזונותיהן טורח ומטילין
ובעיתו  קאי ברשותייכו (נאבד), מיתביד ואילו (נגנב) מגניב
הוא) (כשלכם דמי" כדילכון לשלם), (תצטרכו לשלומי

ה:). ממנו 20)(פסחים לאכול אסור ביערו, לא ואם
פ"ב). פסחים לו 21)('ירושלמי' ועושה א: ו, פסחים

זו. שלפני בהלכה כמבואר טפחים, עשרה גבוהה מחיצה

.„Òp‡ Ì"ekÚ22Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L ««»∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒ
,BÓlLÏ B·iÁÓ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L Ï‡¯Ni‰ Ú„BÈ≈««ƒ¿»≈∆ƒ»«ƒ¿«¿«¿¿«¿
Ïa˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌlLÏ BÒB‡Â e‰ÙBÎÂ¿≈¿¿¿«≈««ƒ∆…ƒ≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙eÈ¯Á‡23el‡k ·LÁ È¯‰L ; «¬»¬≈∆«»¿«¬∆¬≈∆¿»¿ƒ
.B˙eÈ¯Á‡a Òp‡‰ B·iÁnL ÈtÓ ,BlL ‡e‰∆ƒ¿≈∆¿«¿»«»¿«¬»

ותקיף.22) קשה חמירא 23)אדם "בעירו ב: ה, פסחים
ר"ח: ופירש זו), שלפני בהלכה לעיל (מובא חילא" דבני
ישראל  בבתי שלהם החמץ את מפקידים היו החיילות "בני
אלא  משגיחים אין באונס, הלחם אותו אבד אם ואפילו כו'
המלכות, חוק בזה היה שלא רבינו וסובר אותם". עונשים
ב'אוצר  וראה עליו. ועובר הישראל כשל זה הרי ואעפ"כ

ובראב"ד. יא סי' תשובות הגאונים'

.‰Ï‡¯NÈ24ÔÈ‰¯‰L25Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ BˆÓÁ26Ì‡ : ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆»«ƒ
ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ ˙BÚÓ EÏ È˙‡·‰ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡»«ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ»¿«
˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - ÂLÎÚÓ ‰Ê ıÓÁ ‰˜ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈»≈∆≈«¿»¬≈∆ƒ¿

Ì"ekÚ‰27ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ¯zÓ ıÓÁ‰ B˙B‡Â ,28; »«¿∆»≈À»¿«««»«
Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ BÏ Ú·wL ÔÓÊ B˙B‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿«∆»«…∆«»«¿ƒ
el‡k ıÓÁ‰ B˙B‡ ‡ˆÓ - ÂLÎÚÓ ‰˜ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿≈≈«¿»ƒ¿»∆»≈¿ƒ

Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ ÔB„wt ‡e‰29¯eÒ‡Â ,30¯Á‡Ï ‰È‰a ƒ»≈∆»«¿»«¬»»¿««
.ÁÒt‰«»«

לא:).24) (שם בגמרא שאמרו מה לפי ב. ל, פסחים משנה,
('ערוך').25) משכון = בערבית רהן לפני 26)שמשכן.

שלו.27)פסח. הוא הרי בתוספתא 28)כלומר, הוא כן
חמצו, על ישראל את שהלוה "נכרי ה"ה): פ"ב (פסחים

באתי לא אם לו אחר ‰Ì„Â˜ÁÒÙואמר לך, מכור הוא הרי
לא  שאם בהנאה". לומר צריך ואין באכילה, מותר הפסח
הישראל  יכול הפסח שבתוך כיון הפסח, לפני הזמן קבע
ברשותו. הוא הרי - המשכון ולפדות החוב לשלם

ברשותו 29) הוא משכון, המקבל שישראל שאףֿעלֿפי
ה"א) שכירות מהל' (פ"י ואבידה גניבה של באחריות וחייב
(פסחים  כלל ברשותו אינו מישראל, משכון המקבל גוי -

ישראל 30)לא:). של שחמץ א, בהלכה לעיל כמבואר
הישראל. עליו עובר נכרי, ביד המופקד

.ÂÏ‡¯NÈ31ıÓÁ ‰È‰Â ,‰ÈÙÒa ÔÈ‡· eÈ‰L Ì"ekÚÂ ƒ¿»≈¿«∆»»ƒƒ¿ƒ»¿»»»≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL ‰ÚÈb‰Â Ï‡¯NÈ „Èa32B¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«ƒ¿»≈¿ƒƒ»»»¬ƒƒ¬≈∆¿

epnÓ BÁ˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‰zÓa BÏ B˙B B‡ Ì"ekÚÏ»«¿¿«»»¿≈¿¿ƒ∆
‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÏ epziL „·Ï·e ;ÁÒt‰ ¯Á‡33. «««»«ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿»

ה"ו.31) פ"ב פסחים י"ד 32)תוספתא "של נוסף: בכת"י
על 33)בניסן". במתנה לו נותנו אם כי תנאי, שום ללא
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meil cg` wxt m"anx ixeriylel` g"kÎa"k -h"ryz

ה'תשע"ט  אלול כ"ב ראשון יום

oFnn iwfp zFkld
oFnniwfpzFkld-oiwifpxtq

¦§¦§¥¨
¦§¦§¥̈

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
(1– ממנו חלוקה שהיא תולדה, לרגל שיש לבאר, ענינו

וכל  הם מה זו תולדה משפטי בו ונתבארו הצרורות. והוא
בשלימות. עניניה

.‡„Á‡Â ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ „Á‡2·‡‰ ‰È‰ Ì‡ .˙B„ÏBz‰ ∆»¬¿ƒƒ¿∆»«»ƒ»»»»
„ÚeÓ3˙B„ÚeÓ ÂÈ˙B„ÏBz -4Ìz ‰È‰ Ì‡Â ,5- »¿»»¿ƒ»»»

e‰BÓk ÂÈ˙B„ÏBz6Ô‰È˙B„ÏBz ÏÎÂ ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ ÏÎÂ . ¿»»¿»¬¿ƒƒ¿»¿≈∆
Ô‰L ÂÈ˙B„ÏB˙Â Ô¯wÓ ıeÁ ,Ô˙lÁzÓ Ô‰ ÔÈ„ÚeÓ»ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆¿¿»∆≈

L „Ú ‰lÁza ÌÈnze„Úei7e¯‡aL BÓk ,8. «ƒ«¿ƒ»«∆¬¿∆≈«¿

בין.2) . . . ורגל.3)בין שן כגון ומשלם 4)מתחילתו,
שבנכסיו. העידית מן שלם קרן.5)נזק ומשלם 6)כגון

ג. ב: קמא בבא מגופו. נזק טעון 7)חצי נזק, של סוג כל
שהוא  בקרן לנגיחה הבהמה הועדה אם מיוחדת. העדאה
אחת, לתולדה הועדה אם וכן קרן. לתולדות הועדה לא אב,
מגידֿמשנה). (ראה תולדות לשאר מועדת אינה

וד'.8) ב' הלכה א פרק למעלה

.·ÔÈÊzÓ‰ ˙B¯B¯vÓ ıeÁ ,dlL ·‡k - ‰„ÏBz Ïk9 »»»»»∆»ƒ¿«¿«¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡L ;dÎel‰ ˙ÚLa ‰Ó‰a‰ ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓƒ«««¿≈«¿≈»ƒ¿«ƒ»∆««ƒ

Ì‰ Ï‚¯‰ ˙„ÏBzL10ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰ÈÏÚ ¯eËÙe , ∆∆∆»∆∆≈»¬≈∆ƒ¿»«ƒ
Ï‚¯k11‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - ˜fp‰ ˙eL¯a e˜Èf‰ Ì‡Â , ¿∆∆¿ƒƒƒƒ¿«ƒ»¿«≈ƒ«»∆

Ï‚¯k ,ÂÈÒÎaL12BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,·‡ ‡e‰L ∆ƒ¿»»¿∆∆∆»««ƒ≈≈
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ÌlLÓ13. ¿«≈∆»¬ƒ∆∆

כוונה 10)שהזיקו.9) וללא הילוכה בשעת שהזיקה מכיון
ג: קמא בבא שם 11)להזיק, רבא  רב 12)דעת דעת

שם. ועל 13)פפא קרן, כמו קנס זה ואין יז. שם, משנה
קנס. שם גובים שאין לארץ, בחוץ אפילו אותו גובים כן
בהלכה  בקנס כמודה אותו פוטרין אין השור בעל הודה ואם

ח.

.‚eÈ‰Â ,‰ÎÏ‰Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a ?„ˆÈk≈«¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»¿»
- ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ÔÈÊzÓ ˙B¯B¯¿̂¿«¿ƒƒ«««¿∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ
‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»¿»»∆¬»»

‡È‰ ‰Ïaw‰ ÈtÓ14. ƒƒ««»»ƒ

רמז 14) לה ואין רבינו, משה עד איש מפי איש קבלה
לסדר  [ובהקדמתו יז: קמא בבא רש"י ע' משה, בתורת
תיתכן  לא מסיני למשה שבהלכות רבינו כותב זרעים,
שלנו  בסוגיא שהרי לדבריו, סתירה ומכאן כלל. מחלוקת
וראה  שלם, נזק משלם שצרורות ואומר סומכוס חולק שם

קצב]. סימן יאיר חוות שו"ת

.„eÊzÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿
˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ˙B¯B¯ˆ15˙‡ e¯aLÂ ¿ƒ«««¿∆»ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿∆

ÈÏk‰ ÏÚ ‰Ò¯c .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÌÈÏk‰16˙eL¯a «≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆»¿»««¿ƒƒ¿
¯Á‡ ÈÏk ÏÚ ÏÙÂ ,ez¯aLÂ ˜fp‰17ÏÚ - B¯aLÂ «ƒ»¿ƒ¿«¿»««¿ƒ«≈¿ƒ¿«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÔBL‡¯‰18ÌlLÓ ÔB¯Á‡‰ ÏÚÂ , »ƒ¿«≈∆∆»≈¿«»«¬¿«≈
˜Ê ÈˆÁ19. ¬ƒ∆∆

ברשות 15) היתה שהעקירה אףֿעלֿפי יט. קמא בבא
בהלכה  למעלה כמבואר צרורות, על פטורים ושם הרבים,
ברשות  היתה ההנחה כי חייבים, זה במקרה זאת בכל ב,

יז.16)הניזק. על 17)שם השבור מכלי שבר שהותז
ושברו. אחר רגל.18)כלי צרורות.19)כנזקי כדין

.‰‰ËÚ·e ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰20‰ÊÈz‰Â »¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¬»¿ƒƒ»
OÙz Ì‡Â ;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a e˜Èf‰Â ,˙B¯B¯¿̂¿ƒƒƒ¿»«ƒ»¿ƒ»«
˜ÙÒ ¯·c‰L ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜Ê ÚÈ·¯ ˜fp‰«ƒ»¿ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»∆«»»»≈
È¯‰L ,Ï‚¯ ˙„ÏBz BÈ‡Â ‡e‰ ÈepL ‡nL ‡e‰∆»ƒ¿≈∆∆∆∆∆¬≈

.‰ËÚa»¬»

התיזה 20) אם יט. קמא בבא בתיקו, שעלתה אשי ר' בעיית
מה  כדרכה, הליכה אגב ולא בכוונה בעיטה ידי על צרורות
הרבים  ברשות שקרן וכשם קרן, כדין דינו האם הדין?
ממה  חצי כאן ישלם כך בכדרכה, שמשלם ממה חצי משלם
הנזק, רביע כלומר החצי, מן חצי דהיינו בכדרכה, שמשלם
כדין  זה מקרה דין כן ועל בצרורות, שינוי דין דנים אין או
פטור. הרבים שברשות ברגל, תולדה היינו כדרכה צרורות
מספק, ממון מוציאים אין כך ומשום נפתרה, לא זו בעיא
אין  נזק, רביע הניזק תפס אם הטעם, ומאותו פטור. והמזיק

יא. הלכה א, פרק השווה מידו. מוציאים

.Â˙ÓÁÓ ˙B¯B¯ˆ ‰ÊÈz‰Â ,˜fp‰ ˙eL¯a ı¯‡a ‰ËÚa»¬»»»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ»¿≈¬«
˜Ê ÚÈ·¯ ÌlLÏ ·iÁ - ÌL e˜Èf‰Â ,‰ËÈÚa‰21‰fL , «¿ƒ»¿ƒƒ»«»¿«≈¿ƒ«∆∆∆∆

˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˙B¯B¯v‰ ˙Êz‰a ‡e‰ ÈepLƒ¿«»««¿¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆
ÌB˜Óa ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»«¬ƒ»¿»¿«∆∆¿»

ÊÈzz ‡lL dÏ ¯LÙ‡ È‡L22- ‰ÊÈz‰Â ‰ËÚ·e , ∆ƒ∆¿»»∆…«ƒ»¬»¿ƒƒ»
ÔÈ‡ - ˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˜Ê ÚÈ·¯ ÌlLÓ¿«≈¿ƒ«∆∆¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆≈

.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»

להלכה 21) יסוד שהיא הבעיה, מאותה נובע זה דין
נזק הקודמ  רבע משלם הריהו לצרורות, שינוי יש אם ת.

וגם  לצרורות, שינוי אין ואם הניזק. ברשות אפילו בלבד,
ברשות  הרי כדרכם, כמו נחשבים בעיטה ידי על צרורות
רבע  רק הניזק ישלם מספק כן, על נזק. חצי ישלם הניזק

מקרה 22)הנזק. לדון יסוד ויש בעיטה. ללא גם צרורות,
אבא  ר' בעיית שזוהי נזק, חצי ולחייב כדרכם, כצרורות זה

יט. שם נפתרה, שלא ממל בר

.ÊÔBÓÓ ÔÈÓeÏLz‰ È¯‰ - ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ‰ Ïk»«¿«≈∆∆»≈¬≈««¿ƒ»
B¯·ÁÓ ‰ÂlL ÈÓk ,BÓlLÏ ·iÁ ‡e‰L23·iÁ ‡e‰L ∆«»¿«¿¿ƒ∆»»≈¬≈∆«»

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ ;ÌlLÏ24ÔÈÓeÏLz‰ È¯‰ - ¿«≈¿»«¿«≈¬ƒ∆∆¬≈««¿ƒ
Ò˜25‰ÎÏ‰ ‡e‰L ˙B¯B¯ˆ ÏL ˜Ê ÈˆÁÓ ıeÁ ,26, ¿»≈¬ƒ∆∆∆¿∆¬»»

e¯‡aL BÓk27. ¿∆≈«¿
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שהפסידו.23) מה לניזק בקרן 24)משלם תם
צריך 25)ובתולדותיה. ובדין אשם, אינו הבהמה בעל כי

כדי  נזק, חצי תשלום עליו הטילה והתורה פטור, להיות
טו: שם בעתיד, בהמתו את תשלום 26)שישמור שהוא

"קנס". ולא וג'.27)"ממון" ב' הלכה לעיל

.ÁÏÏk‰ ‰Ê28‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ‰ Ïk : ∆«¿»»«¿«≈«∆ƒƒ¬≈∆
ÓÈÓeÏLz ÔB‚k ,˙BÁt B‡ ¯˙È ÌlLÓ‰ ÏÎÂ ;ÔBÓ»¿»«¿«≈»≈»¿«¿≈

ÏÙk29˙BÁt‰ B‡ Ô¯w‰ ÏÚ ¯˙i‰ È¯‰ - ˜Ê ÈˆÁ B‡ ∆∆¬ƒ∆∆¬≈«»≈««∆∆«»
‰„Bn‰ Ï·‡ ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ ‡l‡ Ò˜ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ò¿̃»¿≈«»ƒ¿»∆»«ƒ≈ƒ¬»«∆

¯eËt - ˙BÒw‰ ÔÓ Ò˜ ÏÎa30. ¿»¿»ƒ«¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

xeht qpwa dcen

הדין  עליהם שחל קנס הם תם שור של נזק חצי תשלומי
המזיק, מצד בשלמא להבין: וצריך פטור". בקנס "מודה
הקנס  שתשלום וכיון וחרטה, תשובה עשיית היא הודאתו
קשה, לניזק בנוגע אבל פטור. לכן לניזק ממוני חוב אינו
שהמזיק  בגלל לו המגיע תשלום להפסיד הוא צריך מדוע
כאשר  שגם באגה"ק המבואר לפי ובפרט תשובה. עשה
שמים  ובדיני אדם בדיני ומתחייב חברו ממון מזיק אדם
נפשך, ממה וא"כ ממונו שיאבד נגזר כבר הניזק שעל הרי
זה  שתשלום יתכן איך נזק חצי שיקבל עליו נגזר אם
שיפסיד  עליו נגזר ואם המזיק, הודאת ידי על יתבטל
על  שלא הנזק חצי בתשלום שיזכה יתכן לא הרי לגמרי

ה'. רצון פי
ולפגוע  "לפייסו שצריך מחילה בקשת לחיוב דומה ואינו
בושת  משמים עליו נגזר שכבר הגם כו'" לו שימחול עד בו
רואה  כשהלה לו שגרם הבושה את מקטין שם כי זו,
מפייסו  אינו אם וממילא, לפייסו. וטורח כבודו על שמוותר
זה  כל שייך אין למזיק שבנוגע אלא נוסף. נזק לו גורם
ובגללה  יותר, עוד חבירו את מזיק הוא שבהודאתו מכיון

הנזק. חצי את גם מפסיד
על  והוכחה בירור היא המזיק של שהודאתו הוא, והביאור
מחצה  או הכל להפסיד השמים, מן הניזק על שנגזר מה
ש"הרגו  זוממין עדים בדין הרמב"ן ביאור על־דרך בלבד.
והוכחה  בירור הוא בי"ד מעשה שעצם שביאר נהרגין" אין

משמים. עליו נגזר שכך
האדם  בעבודת ומועד תם העניינים: בפנימיות לבאר ויש
כי  מועד, בגדר שאינה יהודי של הבהמית נפש על מדבר
ומה  תם" איש "יעקב של באופן היא והנהגתה יהודי נפש

יצרו. שתקפו מפני הוא שאירע
(כגון  קטן מפרט אפילו בה וחזרה שהועדה ובהמה
לתמותה  חזרה בו שהועדה מדבר בשבת) לנגוח שהפסיקה
לאחר  שגם פירושו התשובה ובעבודת עניין, לאותו
לחזור  בקלות יכול רצוי, בלתי לעניין מועד שנעשה

גמור, צדיק ולהעשות אחד תשובה הרהור ידי על לתמותו
בעל  נעשה שהרי גמור מצדיק למעלה שהוא אלא עוד ולא
ואני  יקראו טרם ש"והיה באופן היא עמו שההנהגה תשובה
וקורא! שמתפלל לפני עוד לתפילתו נענה שהקב"ה אענה"
(` oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr)

טו:28) גנב.29)שם זה 30)של למדו סד: שם
(שמות  לרעהו" שנים ישלם אלקים ירשיעון "אשר מהכתוב

עצמו. את המרשיע ולא ח) כב,

.ËÚ˜˙Â ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ ËÈLB‰L ÏB‚¯z«¿¿∆ƒ…«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«
B¯aLÂ Ba31‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏ·z BÎB˙a eÈ‰ Ì‡ :Ô32, ¿ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ¿«≈»∆

˜Ê ÌlLÓ ÔÈÏ·z‰ ÏÚ - ÔÏÎ‡Ï È„k BL‡¯ ËÈLB‰L∆ƒ…¿≈¿»¿»««¿»ƒ¿«≈∆∆
ÌÏL33˜Ê ÈˆÁk ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ÈÏk‰ ÏÚÂ , »≈¿««¿ƒ¿«≈¬ƒ∆∆«¬ƒ∆∆

˙B¯B¯ˆ34Bk¯„ ‡e‰ CkL ,35- Ô˜È¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿∆»«¿¿ƒ»»«¿ƒ≈»
‰pLÓ ‰Ê È¯‰36˙BÒw‰ ÏÎk ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓe ,37. ¬≈∆¿À∆¿«≈¬ƒ∆∆¿»«¿»

הקול.31) מחמת הכלי תרנגול.32)שנבקע ממאכלי
בכך.33) ודרכו הואיל שן, לא 34)כדין בא הנזק כי

מכוחו. אלא גופו, התרנגול ראשו 35)עלֿידי להכניס
האכילה, בשעת קול ולהשמיע גרעינים, בו שיש כלי, לתוך

ויט. יח: ריק.36)שם כלי לתוך ראשו שהכניס
בהלכותיו.37) הרי"ף פסק וכן צרורות, כדין ולא קרן כדין

אלא  משלם אינו צרורות והתיזה בעטה שאם ואףֿעלֿפי
היינו  המזיק, המעשה גוף שם ה), הלכה (למעלה נזק רביע
מעשה  גוף כאן, אבל שינוי. עלֿידי נעשה צרורות התזת
שהכנסת  אלא כדרכה, הוא התרנגול קריאת היינו ההיזק,
עלֿידי  צרורות זה אין ולפיכך שינוי, הוא ריק לכלי הראש

בראב"ד). וראה (מגידֿמשנה, קרן של תולדה אלא שינוי

.ÈÛvL ÒeÒ ÔÎÂ38ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ ¯ÚpL ¯BÓÁÂ ¿≈∆»««¬∆»«¿ƒ≈∆«≈ƒ
ÔÈ„ÚeÓ ÔÈÏB‚¯z‰ .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ -39Ôk¯„k Cl‰Ï ¿«≈¬ƒ∆∆««¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿«¿»

,Ô‰ÈÏ‚¯a ¯eL˜ ‰Úeˆ¯ B‡ ËeÁ ‰È‰ .¯aLÏe¿«≈»»¿»»¿«¿≈∆
ÌlLÓ - ¯aLÂ ÏbÏb˙Â ËeÁ‰ B˙B‡a ÈÏk CazÒÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿«≈

˜Ê ÈˆÁ40Ì„‡ B¯LwLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41; ¬ƒ∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»
ÔÈÏB‚¯z‰ ÏÚa - ÂÈÏ‡Ó Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ¯L˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«««¿≈∆≈≈»««««¿¿ƒ

¯eËt42ËeÁ‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ËeÁÏ eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»«¿»ƒ¿…»»«
˜Ù‰¯B·k ‡e‰ È¯‰L ,˜Ê ÈˆÁ ·iÁ ËeÁ‰ ÏÚa - ¯ ∆¿≈««««»¬ƒ∆∆∆¬≈¿

ÏbÏb˙n‰43. «ƒ¿«¿≈

של 38) שדרכו צרורות, כדין נזק חצי משלם קול. השמיע
לנעור. חמור ושל לצנוף [הפירוש 39)סוס יז. קמא בבא

בחלקם  דבריהן כי מוקדם, בירור טעון אלו להלכות
בהשגות  מרבה הראב"ד מוקשים. ובחלקם סתומים,
חושןֿ ערוך' ב'שולחן והרמ"א מצדיקן, והמגידֿמשנה
במילים: אלה רבינו דברי מגדיר א, סעיף שצ סימן משפט
רבינו  כוונת עומק את מבהיר שלפנינו הפירוש סתום". "זה
הראב"ד. של השגותיו תסתלקנה כך ומתוך אלה, בדינים
מן  נתחיל א. הענין: לביאור קצרות הקדמות שש ונקדים
איש  יכרה כי או בור איש יפתח וכי בתורה, כתוב המקרא.
ישלם  הבור בעל חמור, או שור שמה ונפל יכסנו ולא בור
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
(1– ממנו חלוקה שהיא תולדה, לרגל שיש לבאר, ענינו

וכל  הם מה זו תולדה משפטי בו ונתבארו הצרורות. והוא
בשלימות. עניניה

.‡„Á‡Â ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ „Á‡2·‡‰ ‰È‰ Ì‡ .˙B„ÏBz‰ ∆»¬¿ƒƒ¿∆»«»ƒ»»»»
„ÚeÓ3˙B„ÚeÓ ÂÈ˙B„ÏBz -4Ìz ‰È‰ Ì‡Â ,5- »¿»»¿ƒ»»»

e‰BÓk ÂÈ˙B„ÏBz6Ô‰È˙B„ÏBz ÏÎÂ ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ ÏÎÂ . ¿»»¿»¬¿ƒƒ¿»¿≈∆
Ô‰L ÂÈ˙B„ÏB˙Â Ô¯wÓ ıeÁ ,Ô˙lÁzÓ Ô‰ ÔÈ„ÚeÓ»ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆¿¿»∆≈

L „Ú ‰lÁza ÌÈnze„Úei7e¯‡aL BÓk ,8. «ƒ«¿ƒ»«∆¬¿∆≈«¿

בין.2) . . . ורגל.3)בין שן כגון ומשלם 4)מתחילתו,
שבנכסיו. העידית מן שלם קרן.5)נזק ומשלם 6)כגון

ג. ב: קמא בבא מגופו. נזק טעון 7)חצי נזק, של סוג כל
שהוא  בקרן לנגיחה הבהמה הועדה אם מיוחדת. העדאה
אחת, לתולדה הועדה אם וכן קרן. לתולדות הועדה לא אב,
מגידֿמשנה). (ראה תולדות לשאר מועדת אינה

וד'.8) ב' הלכה א פרק למעלה

.·ÔÈÊzÓ‰ ˙B¯B¯vÓ ıeÁ ,dlL ·‡k - ‰„ÏBz Ïk9 »»»»»∆»ƒ¿«¿«¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡L ;dÎel‰ ˙ÚLa ‰Ó‰a‰ ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓƒ«««¿≈«¿≈»ƒ¿«ƒ»∆««ƒ

Ì‰ Ï‚¯‰ ˙„ÏBzL10ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰ÈÏÚ ¯eËÙe , ∆∆∆»∆∆≈»¬≈∆ƒ¿»«ƒ
Ï‚¯k11‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - ˜fp‰ ˙eL¯a e˜Èf‰ Ì‡Â , ¿∆∆¿ƒƒƒƒ¿«ƒ»¿«≈ƒ«»∆

Ï‚¯k ,ÂÈÒÎaL12BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,·‡ ‡e‰L ∆ƒ¿»»¿∆∆∆»««ƒ≈≈
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ÌlLÓ13. ¿«≈∆»¬ƒ∆∆

כוונה 10)שהזיקו.9) וללא הילוכה בשעת שהזיקה מכיון
ג: קמא בבא שם 11)להזיק, רבא  רב 12)דעת דעת

שם. ועל 13)פפא קרן, כמו קנס זה ואין יז. שם, משנה
קנס. שם גובים שאין לארץ, בחוץ אפילו אותו גובים כן
בהלכה  בקנס כמודה אותו פוטרין אין השור בעל הודה ואם

ח.

.‚eÈ‰Â ,‰ÎÏ‰Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a ?„ˆÈk≈«¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»¿»
- ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ÔÈÊzÓ ˙B¯B¯¿̂¿«¿ƒƒ«««¿∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ
‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»¿»»∆¬»»

‡È‰ ‰Ïaw‰ ÈtÓ14. ƒƒ««»»ƒ

רמז 14) לה ואין רבינו, משה עד איש מפי איש קבלה
לסדר  [ובהקדמתו יז: קמא בבא רש"י ע' משה, בתורת
תיתכן  לא מסיני למשה שבהלכות רבינו כותב זרעים,
שלנו  בסוגיא שהרי לדבריו, סתירה ומכאן כלל. מחלוקת
וראה  שלם, נזק משלם שצרורות ואומר סומכוס חולק שם

קצב]. סימן יאיר חוות שו"ת

.„eÊzÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿
˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ˙B¯B¯ˆ15˙‡ e¯aLÂ ¿ƒ«««¿∆»ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿∆

ÈÏk‰ ÏÚ ‰Ò¯c .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÌÈÏk‰16˙eL¯a «≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆»¿»««¿ƒƒ¿
¯Á‡ ÈÏk ÏÚ ÏÙÂ ,ez¯aLÂ ˜fp‰17ÏÚ - B¯aLÂ «ƒ»¿ƒ¿«¿»««¿ƒ«≈¿ƒ¿«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÔBL‡¯‰18ÌlLÓ ÔB¯Á‡‰ ÏÚÂ , »ƒ¿«≈∆∆»≈¿«»«¬¿«≈
˜Ê ÈˆÁ19. ¬ƒ∆∆

ברשות 15) היתה שהעקירה אףֿעלֿפי יט. קמא בבא
בהלכה  למעלה כמבואר צרורות, על פטורים ושם הרבים,
ברשות  היתה ההנחה כי חייבים, זה במקרה זאת בכל ב,

יז.16)הניזק. על 17)שם השבור מכלי שבר שהותז
ושברו. אחר רגל.18)כלי צרורות.19)כנזקי כדין

.‰‰ËÚ·e ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰20‰ÊÈz‰Â »¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¬»¿ƒƒ»
OÙz Ì‡Â ;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a e˜Èf‰Â ,˙B¯B¯¿̂¿ƒƒƒ¿»«ƒ»¿ƒ»«
˜ÙÒ ¯·c‰L ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜Ê ÚÈ·¯ ˜fp‰«ƒ»¿ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»∆«»»»≈
È¯‰L ,Ï‚¯ ˙„ÏBz BÈ‡Â ‡e‰ ÈepL ‡nL ‡e‰∆»ƒ¿≈∆∆∆∆∆¬≈

.‰ËÚa»¬»

התיזה 20) אם יט. קמא בבא בתיקו, שעלתה אשי ר' בעיית
מה  כדרכה, הליכה אגב ולא בכוונה בעיטה ידי על צרורות
הרבים  ברשות שקרן וכשם קרן, כדין דינו האם הדין?
ממה  חצי כאן ישלם כך בכדרכה, שמשלם ממה חצי משלם
הנזק, רביע כלומר החצי, מן חצי דהיינו בכדרכה, שמשלם
כדין  זה מקרה דין כן ועל בצרורות, שינוי דין דנים אין או
פטור. הרבים שברשות ברגל, תולדה היינו כדרכה צרורות
מספק, ממון מוציאים אין כך ומשום נפתרה, לא זו בעיא
אין  נזק, רביע הניזק תפס אם הטעם, ומאותו פטור. והמזיק

יא. הלכה א, פרק השווה מידו. מוציאים

.Â˙ÓÁÓ ˙B¯B¯ˆ ‰ÊÈz‰Â ,˜fp‰ ˙eL¯a ı¯‡a ‰ËÚa»¬»»»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ»¿≈¬«
˜Ê ÚÈ·¯ ÌlLÏ ·iÁ - ÌL e˜Èf‰Â ,‰ËÈÚa‰21‰fL , «¿ƒ»¿ƒƒ»«»¿«≈¿ƒ«∆∆∆∆

˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˙B¯B¯v‰ ˙Êz‰a ‡e‰ ÈepLƒ¿«»««¿¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆
ÌB˜Óa ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»«¬ƒ»¿»¿«∆∆¿»

ÊÈzz ‡lL dÏ ¯LÙ‡ È‡L22- ‰ÊÈz‰Â ‰ËÚ·e , ∆ƒ∆¿»»∆…«ƒ»¬»¿ƒƒ»
ÔÈ‡ - ˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˜Ê ÚÈ·¯ ÌlLÓ¿«≈¿ƒ«∆∆¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆≈

.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»

להלכה 21) יסוד שהיא הבעיה, מאותה נובע זה דין
נזק הקודמ  רבע משלם הריהו לצרורות, שינוי יש אם ת.

וגם  לצרורות, שינוי אין ואם הניזק. ברשות אפילו בלבד,
ברשות  הרי כדרכם, כמו נחשבים בעיטה ידי על צרורות
רבע  רק הניזק ישלם מספק כן, על נזק. חצי ישלם הניזק

מקרה 22)הנזק. לדון יסוד ויש בעיטה. ללא גם צרורות,
אבא  ר' בעיית שזוהי נזק, חצי ולחייב כדרכם, כצרורות זה

יט. שם נפתרה, שלא ממל בר

.ÊÔBÓÓ ÔÈÓeÏLz‰ È¯‰ - ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ‰ Ïk»«¿«≈∆∆»≈¬≈««¿ƒ»
B¯·ÁÓ ‰ÂlL ÈÓk ,BÓlLÏ ·iÁ ‡e‰L23·iÁ ‡e‰L ∆«»¿«¿¿ƒ∆»»≈¬≈∆«»

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ ;ÌlLÏ24ÔÈÓeÏLz‰ È¯‰ - ¿«≈¿»«¿«≈¬ƒ∆∆¬≈««¿ƒ
Ò˜25‰ÎÏ‰ ‡e‰L ˙B¯B¯ˆ ÏL ˜Ê ÈˆÁÓ ıeÁ ,26, ¿»≈¬ƒ∆∆∆¿∆¬»»

e¯‡aL BÓk27. ¿∆≈«¿
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בור  איש יט:) קמא (בבא חכמים ודרשו לגֿלד). כא, (שמות
הניחה  או בור חופרת בהמה אם פירוש: בור. שור ולא
על  שדרס חי בעל ב. פטור. הבהמה בעל וכדומה, מכשול
ונשבר, אחר למקום ונתגלגל המקום על נשבר ולא כלי
חצי  או רגל כדין שלם נזק חייב אם יז:) (שם רבא מסופק
נפתרה  שלא שבבעיא פעמים כמה כבר נתבאר צרורות. נזק
דבר  כל ג. הראיה. עליו מחבירו המוציא רבינו פוסק
נקרא  שנח, אחרי והזיק בהמה וברגלי אדם ברגלי המתגלגל
על  חייבים אין ד. ו.). (שם בור כדין ודינו המתגלגל", "בור
חייבים  בור על ה. א). הלכה יג פרק (להלן בבור כלים נזקי
חייבים  צרורות על אבל הניזק, ברשות או הרבים ברשות
שפשעו  אדם בני שני ו. ב). הלכה (למעלה הניזק ברשות רק
יב  פרק (לקמן נזק חצי משלם אחד כל בור, לנזקי וגרמו

לפ  נתחיל אלו הקדמות אחרי מקומות). ובכמה יז רש.הלכה
ב.40) הקדמה ראה כרגל. ולא צרורות בעל 41)כדין

מאליו, מנקשר גרע לא אחר קשרו ואם (ראב"ד). התרנגול
פטור. התרנגול בעל רבינו אינו 42)שלדעת הוא, אנוס

ברגלי  מאליו חוט שייקשר דעתו על להעלות צריך
או  הבהמה ברגלי צרורות להתזת דומה זה ואין תרנגוליו.
של  מרצונם ושלא מדעתם שלא נקשר כי שעליה, למשא

בכמה 43)הבעלים. שונה אחד במקרה עוסק זה דין
שנשברו  בכלים דנים שם שלפניו. הדינים מנושאי בחינות
כמה  נתבאר כבר בהם. נגעו צרורות ומדין הניזק, ברשות
דנים  זה בדין אבל הניזק, ברשות רק חייב שצרורות פעמים
ד). (הקדמה בבור כלים נזקי על חייבים ואין בור, נזקי על
אדם. שהוזק במקרה זו פיסקה להעמיד עלינו כרחנו, ובעל
הוזק, או שנהרג אחר חי בעל או שם. רש"י פירש וכן
ולא  "שור" שדרשו ואףֿעלֿפי הרבים. ברשות ואפילו
רק  זה פטור, הבור בעל ונהרג, לבור אדם נפל ואם "אדם"
יג  פרק (להלן בנזקיו הבור בעל חייב הוזק אם אבל כשמת,
נח  שהחוט אחרי קרה כשהנזק אמור, זה וכל ג), הלכה
וגם  בור. דין לו אין בתנועה שהמכשול זמן כל כי (ראב"ד),
ולכן  שלפניו, כבדינים התרנגול, בעל כשקשרו מדבר זה דין
נזק  חצי כן גם התרנגול ובעל נזק, חצי רק חייב החוט בעל
ושנים  החוט, קשירת ידי על פשע הוא שגם בור, משום
מגדל  ראה ואו). (הקדמה נזק חצי משלם אחד כל שפשעו
כי  בעליו, את מחייבים התרנגול פעולת על ולא כאן. עוז
וראה  החוט. קשירת על אלא בור", שור ולא בור, "איש
לגמרי  שונה ושיטתו א. פרק בתחילת ב"ק הרא"ש פסקי

כאן]. רבינו משיטת

.‡ÈeÒ¯c ÌÈÏB‚¯z‰Â ,ËeÁ‰ ˙‡ ËeÁ‰ ÏÚa ÚÈˆ‰ƒ¿ƒ««««∆«¿««¿¿ƒ»¿
˙‡ Ba e¯aLÂ Ô‰ÈÏ‚¯a ¯L˜Â ,e‰e‡ÈˆB‰Â ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈∆¿ƒ¿∆

‡e‰ Òe‡ È¯‰L ,¯eËt ËeÁ‰ ÏÚa Û‡ - ÌÈÏk‰44. «≈ƒ««««»∆¬≈»

שור 44) ולא בור, "איש משום פטור התרנגול בעל יט: שם
נח, שהחוט אחרי בעלֿחי או האדם הוזק אם [היינו בור".
משום  נזק חצי התרנגול בעל חייב הילוכו דרך כשהזיק אבל

"צרורות"].

.·ÈÔÈÁÈ¯ÙÓ eÈ‰L ÔÈÏB‚¯z45ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «¿¿ƒ∆»«¿ƒƒƒ»¿»
˜Ê ÌlLÓ - e¯aL Ì‰ÈÙÎa Ì‡ :ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿¿«≈∆∆

ÌÏL46˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ì‰ÈÙÎaL Áe¯a Ì‡Â ,47. »≈¿ƒ»«∆¿«¿≈∆¿«≈¬ƒ∆∆

יז:45) רגל.46)שם הנזק 47)כדין כי צרורות, בדין
שהם  הרוח, באמצעות אלא גופו, התרנגול ידי על לא נעשה

לנשיבתו. גרמו

.‚ÈÔÈÒc‰Ó eÈ‰48˙B¯t Èab ÏÚ B‡ ‰qÚ Èab ÏÚ »¿«¿ƒ««≈ƒ»««≈≈
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - e¯w B‡ eÙpËÂ49¯ÙÚa e˜Èf‰ . ¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ∆∆»≈ƒƒ¿»»

ÈÏ‚¯a B‡ Ô‰ÈÙÎa eÏÚ‰L ˙B¯B¯ˆ B‡ÔÈÓlLÓ - Ô‰ ¿∆∆¡¿«¿≈∆¿«¿≈∆¿«¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ50. ¬ƒ∆∆

קמא 48) בבא לרבינו המשניות פירוש ראה ברגלים, חופרים
א. משנה ב, בכך.49)פרק דרכם צרורות,50)כי כדין

יז: שם

.„ÈÏ·Áa ÔÈËhÁÓ eÈ‰51Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ,52¯aLÂ »¿«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿««∆∆¿ƒ¿«
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÈÏc‰53ÈÏc‰ ÏbÏb˙pL ,‡e‰Â . «¿ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈¿∆ƒ¿«¿≈«¿ƒ

Ô˙ÓÁÓ54Ï·Á‰ ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â .¯aLÂ ÏÙpL „Ú ≈¬»»«∆»«¿ƒ¿«¿ƒ»»««∆∆
ÏÎ‡55e‰e˜Òt Ô˙ÏÈÎ‡ ˙Ú·e56ÏÚ Ìb ÌlLÓ - …∆¿≈¬ƒ»»¿»¿«≈««

ÌÏL ˜Ê Ï·Á‰57. «∆∆∆∆»≈

בדליו).51) מחטטין היו - רס"ט קושטא (בדפוס שם
הדלי.52) מכובד ונפסק החבל, כי 53)נחלש רגל, כדין

בלוי, בחבל עוסק זה דין להזיק. כוונתו ואין לחטט דרכו
החבל  ועל משונה, זה אין ולכן נפסק, הוא קל שבחיטוט

ערך. חסר הוא כי כלום, חייב עד 54)אינו דחפוהו שהם
יח. שם בגופם, הזיקו כי שלם, נזק משלם כן על שנשבר.
נזק  חצי אלא משלם אינו ונשבר, מאליו הדלי נתגלגל אם
זה  אם נפתרה, שלא (שם) רבא של בעיא קיימת כי מספק,
שם. רי"ף וראה צרורות, של כנזק או בגופו כהזיק נחשב

שם.55) בכך 57)קרעוהו.56)גמרא דרכו כי שן, כדין
אוכל. עליו שיש החבל את בחזקה לנקר

.ÂËÈ„b‰Â ·Ïk‰58‰ÏÚÓÏÓ ‚b‰ L‡¯Ó eˆÙwL «∆∆¿«¿ƒ∆»¿≈…«»ƒ¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰hÓÏ59, ¿«»¿ƒ¿∆«≈ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

,e˜Èf‰Â eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ¯·„Ï Ô‰ ÌÈ„ÚenL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ≈¿»»∆¿≈ƒ»¿¿ƒƒ
‰ÚÈLt ‚b‰ L‡¯Ï Ô˙iÏÚL60Ô˙ÏÈÙpL Èt ÏÚ Û‡Â ; ∆¬ƒ»»¿…«»¿ƒ»¿««ƒ∆¿ƒ»»

Ò‡61·iÁ - Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL Ïk ,62. …∆…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»

כא:58) קמא רגל.59)בבא ידעו 60)כדין הבעלים כי
הגג. לראש לטפס והגדי הכלב של והבעלים 61)דרכם

יפלו. הגדי או שהכלב הדעת, על להעלות צריכים היו לא
מב.62) מציעא בבא נופלים, היו לא הפשיעה לולא כי

.ÊË,‡e‰Â .˜Ê ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ eˆÙ»̃¿ƒ«»¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ∆∆»
C¯ÒÂ È„b‰ LÏ˙pL63·Ïk‰ C¯Ò Ï·‡ ;·Ïk‰ ıÙ˜Â ∆ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿»««∆∆¬»ƒ¿««∆∆

- ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ÔÈa ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,È„b‰ ‚l„Â¿ƒ≈«¿ƒ≈ƒ¿«¿»¿«»≈ƒ«»¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ64ÏB‚¯z ÔÎÂ .65‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,‚lcL «»ƒ∆∆»≈¿≈«¿¿∆ƒ≈≈ƒ¿«¿»

.ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ÔÈa ‰hÓÏ¿«»≈ƒ¿«»¿«¿»¿«≈∆∆»≈

כך 63) ומשום הגדי, של דרכו זה אין בכותל. צפרניו שנעץ
כב. קמא בבא קרן, כדין נזק חצי גירסת 64)משלם זוהי

שלנו, (בגמרא שם חננאל ורבינו הרי"ף גירסת וגם רבינו,
פטורין). למעלה,65)הגירסא: מלמטה אפילו לדלג דרכו

כא: שם

.ÊÈ‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏËpL ·Ïk66Ì‡ :LÈ„‚Ï BÏ CÏ‰Â ∆∆∆»«∆«¬»»¿»«¿»ƒƒ
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LÈ„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â ‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏÎ‡Â LÈ„ba dÁÈp‰ƒƒ»«»ƒ¿»«∆«¬»»¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ
ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ‰¯¯Á‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ‰¯¯Á‰ ÏÚ -67, ««¬»»¿«¿«¬»»¿«≈∆∆»≈

˜Ê ÈˆÁ LÈ„b‰ ¯‡L ÏÚÂ68˙‡ ¯¯‚Ó ‰È‰ Ì‡Â ; ¿«¿»«»ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ»»¿»≈∆
ÏÚ ÌlLÓ - Û¯BOÂ CÏB‰Â LÈ„b‰ ÏÚ ‰¯¯Á‰«¬»»««»ƒ¿≈¿≈¿«≈«

˜Ê ÈˆÁ ÌÈÏÁb‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ‰¯¯Á‰69, «¬»»∆∆»≈¿«¿«∆»ƒ¬ƒ∆∆
¯eËt LÈ„b‰ ¯‡L ÏÚÂ70. ¿«¿»«»ƒ»

בה.66) נדבקת גחלת ולפעמים גחלים על אפויה עוגה
עלֿמנת 67) להניחה שדרכו מכיון החררה, מקום על גם

מעשה. עשה וגם פירוש 68)לאכלה וראה צרורות, כדין
כב. קמא בבא חננאל ורבינו לרבינו, מכיון 69)המשניות

משונה. בעיא 70)שזה יט. קמא ובבבא כוחו, כוח זהו [כי
נפשטה, ולא לא, או דמי ככוחו כוחו כוח אם אשי, רב של
ראה  מספק. ממון מוציאים שאין כשיטתו רבינו פסק ולכן
חננאל  רבינו גם וראה שצב. סימן חושןֿמשפט יוסף' 'בית
ומה  בוריים). על דבריו להבין מאוד (וקשה שלפנינו בסוגיא
לא  שהגדיש אפשר גרר לא שאילו משום למניח? זה בין

נשרף]. היה

.ÁÈ˙‡ ˙ÏÁb‰ ÏÚa ¯ÓMLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««««∆∆∆
‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏËÂ ¯˙ÁÂ ·Ïk‰ ‡·e ,˙Ïc‰ Ì˙ÒÂ BM‡ƒ¿»««∆∆»«∆∆¿»«¿»«∆«¬»»
- L‡‰ ÏÚa ,BM‡ ¯ÓL ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;L‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¬»ƒ…»«ƒ««»≈

LÈ„b‰ ˙Ù¯O ÏÚ ·iÁ71˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ·iÁ ·Ïk‰ ÏÚ·e , «»«¿≈««»ƒ«««∆∆«»«¬ƒ«
.dÓB˜Ó ÏÚÂ ‰¯¯Á‰«¬»»¿«¿»

חייב?71) "מאן כג. קמא בבא הגמרא מלשון משמע כך
שואל  שהוא רבינו, ומפרש גחלת?" נמי וליחייב הכלב. בעל
ובעל  הגדיש, בעד לשלם הגחלת בעל את מחייבים אין למה
בעל  כששימר ומתרץ ומקומה. החררה בעד ישלם הכלב
גחלתו  שימר לא שאם רבינו למד ומכאן גחלתו. על הגחלת

חייב. הוא

.ËÈÈÈcÓ ¯eËt - B¯·Áa B¯·Á ÏL BaÏk ‰qLÓ‰«¿«∆«¿∆¬≈«¬≈»ƒƒ≈
ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ Ì„‡72ÈˆÁ ·iÁ ·Ïk‰ ÏÚ·e , »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ«««∆∆«»¬ƒ

˜Ê73BaÏk ˙‡ ‰qL Ì‡L Ú„BÈ ‡e‰L ÔÂÈkL ; ∆∆∆≈»∆≈«∆ƒƒ»∆«¿
e‰qL Ì‡Â .BÁÈp‰Ï BÏ ‰È‰ ‡Ï ,CLB ˜Èf‰Ï¿«ƒ≈…»»¿«ƒ¿ƒƒ»

BÓˆÚa74‰pLÓ‰ ÏkL ;¯eËt ·Ïk‰ ÏÚa -75‡·e ¿«¿«««∆∆»∆»«¿«∆»
Ba ‰pLÂ ¯Á‡76.¯eËt - «≈¿ƒ»»

מבחינה 72) אבל מעשה. עשה לא כי אדם, מדיני פטור
שאין  אלא לשלם, וחייב עליו האחריות מוטלת מוסרית
כד: קמא בבא לשלם, אותו להכריח יכול ביתֿדין

הכלב 73) שבעל (שם), רבא של לומר" תמצי כה"אם פסק
דרכו  אין כי נזק, חצי רק ומשלם שם. הרי"ף וכדעת חייב,
ה, הלכה דנזירות ב פרק כסףֿמשנה [וראה לנשוך. כלב של
שיטתו  שזוהי נודע וכבר לומר", תמצי כ"אם "ופסק שכתב:
א  פרק קידושין מסכת ברא"ש גם וכן הגאונים", ושיטת

ד]. המשסה.והכ 74)סימן את נשך המשסה 75)לב
לשסות. רשאי אינו כי שנשך.76)שינה, הכלב

.Î˙Á‡Â ‰ˆe·¯ ˙Á‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙B¯t ÈzL¿≈»ƒ¿»«ƒ««¿»¿««
˜Ê ÈˆÁ ·iÁ - ‰ˆe·¯a ˙Îl‰Ó ‰ËÚ·e ,˙Îl‰Ó77; ¿«∆∆»¬»¿«∆∆ƒ¿»«»¬ƒ∆∆

ËÚ·Ï dk¯c ÔÈ‡ ,‰ÈÏÚ Cl‰Ï dk¯cL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆«¿»¿«≈»∆»≈«¿»¿«≈
da78. »

כד:77) קמא בבא דקרן, תולדה של 78)כדין נימוקו
חצי  תשלומי על בעיקר דובר זה בפרק סיכום: שם. רבא,

צרורות. בתור ב. דקרן. כתולדה שינוי, בתור א. נזק:

ה'תשע"ט  אלול כ"ג שני יום

ׁשליׁשי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
שהבהמה 1) דבר וכל האכילה שהוא השן עניני בו נתבארו

ברשות  בהמתו המכניס משפטי בו נתבארו וכן ממנה. נהנית
בין  וחילוקיהם הוזקה, או ורגל בשן הזיקה אם שלו שאינה

ברשות. לשלא ברשות נכנסה

.‡‡ˆBiÎÂ ˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ÏÎ‡Ï ˙„ÚeÓ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆∆¡…≈¿»¿«≈
Ô‰a2ÌÈ¯·„ ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»ƒ

¯Ú·e :¯Ó‡pL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ÌÏÎ‡Ï dk¯cL∆«¿»¿»¿»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈
˙eL¯a ÌzÏÎ‡ Ì‡Â .'B‚Â e‰„O ·ËÈÓ ¯Á‡ ‰„Oaƒ¿≈«≈≈«»≈¿¿ƒ¬»«»ƒ¿

¯eËt - ÌÈa¯‰3˙È‰pL ‰Ó ÌlLÓ - ˙È‰ Ì‡Â ;4, »«ƒ»¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈
.‰˜Èf‰M ‰Ó ‡Ï…«∆ƒƒ»

יט:2) קמא בבא אחר",3)משנה, "בשדה כתוב כי
מכיוון  פטור, שהוא הטעם הניזק. ברשות חכמים: ופירשו
ללכת  ודרכה הרבים, ברשות ללכת רשות לבהמה שיש

ידי 4)ולאכול. על לו חסך הבהמה שבעל הדמים
האכילה.

.·B‡ ÔÈÓLÓL ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ ?„ˆÈk≈«ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»À¿¿ƒ
¯Èc ÌlLÓ - ¯È„ ‰ÂLa Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÏ5Ì‡Â . …¿«≈»∆¿»∆ƒ»¿«≈ƒ»¿ƒ

Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ˙‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔzÏÎ‡¬»«»ƒ¿»«ƒ¿∆¡»ƒ»¿ƒ≈
ÌÈ¯BÚO6¯ÈÓÚ B‡7ÈÓ„ B‡ ¯ÈÓÚ ÈÓc ÌlLÓe , ¿ƒ»ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈

ÏBÊa ÌÈ¯BÚO8. ¿ƒ¿

להאכיל 5) רגילים שאין פי על אף זוז. = כסף של דינר
משלם  הניזק ברשות שן כי דינר, משלם לבהמה שומשמין

דינר. הוא והנזק שלם פטורים 6)נזק הרבים ברשות
משום  רק הוא החיוב האכילה. של הנזק דמי את מלשלם
לה  לתת צריך היה אכלה לולא כי נהנה, הבהמה שבעל
דמי  אלא שומשמין, דמי לא ישלם כך משום אוכל.
הבהמה. את להאכיל שרגילים עמיר, או שעורים

בזמן 7) הבהמה את להאכיל שרגילים בשיבולים שעורים
משנה). וכסף משנה מגיד (ראה שני 8)הקציר דהיינו

שדרכו  במקרה גם קמו: בתרא בבא המחיר. שלישי
בעל  היה שזה מכיוון בזול, משלם הוא שעורים להאכילה

כ.). שם, יוסף בנימוקי המובאים הרמ"ה (דברי כורחו

.‚- ÔÈhÁ ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,dÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡»¿»√»ƒ»»ƒ»¿∆»¿»ƒƒ
dk¯c ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡ .¯eËt ,˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…∆¡≈»»¿»√»ƒ∆≈«¿»
˙eL¯a ÔÈa ,ÌÈÏk B‡ ˙eÒk ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,ÔÏÎ‡Ï¿»¿»¿∆»¿»¿≈ƒ≈ƒ¿
‰fL ;˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa ˜fp‰«ƒ»≈ƒ¿»«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆∆∆

‡e‰ ÈepL9Ì‰ÈÏk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯„Â ,10Ô˙eÒÎe ƒ¿∆∆¿≈»»¿«ƒ«¿≈∆¿»
.ËÚÓ eÁeiL „Ú ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ«∆»¿«
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בור  איש יט:) קמא (בבא חכמים ודרשו לגֿלד). כא, (שמות
הניחה  או בור חופרת בהמה אם פירוש: בור. שור ולא
על  שדרס חי בעל ב. פטור. הבהמה בעל וכדומה, מכשול
ונשבר, אחר למקום ונתגלגל המקום על נשבר ולא כלי
חצי  או רגל כדין שלם נזק חייב אם יז:) (שם רבא מסופק
נפתרה  שלא שבבעיא פעמים כמה כבר נתבאר צרורות. נזק
דבר  כל ג. הראיה. עליו מחבירו המוציא רבינו פוסק
נקרא  שנח, אחרי והזיק בהמה וברגלי אדם ברגלי המתגלגל
על  חייבים אין ד. ו.). (שם בור כדין ודינו המתגלגל", "בור
חייבים  בור על ה. א). הלכה יג פרק (להלן בבור כלים נזקי
חייבים  צרורות על אבל הניזק, ברשות או הרבים ברשות
שפשעו  אדם בני שני ו. ב). הלכה (למעלה הניזק ברשות רק
יב  פרק (לקמן נזק חצי משלם אחד כל בור, לנזקי וגרמו

לפ  נתחיל אלו הקדמות אחרי מקומות). ובכמה יז רש.הלכה
ב.40) הקדמה ראה כרגל. ולא צרורות בעל 41)כדין

מאליו, מנקשר גרע לא אחר קשרו ואם (ראב"ד). התרנגול
פטור. התרנגול בעל רבינו אינו 42)שלדעת הוא, אנוס

ברגלי  מאליו חוט שייקשר דעתו על להעלות צריך
או  הבהמה ברגלי צרורות להתזת דומה זה ואין תרנגוליו.
של  מרצונם ושלא מדעתם שלא נקשר כי שעליה, למשא

בכמה 43)הבעלים. שונה אחד במקרה עוסק זה דין
שנשברו  בכלים דנים שם שלפניו. הדינים מנושאי בחינות
כמה  נתבאר כבר בהם. נגעו צרורות ומדין הניזק, ברשות
דנים  זה בדין אבל הניזק, ברשות רק חייב שצרורות פעמים
ד). (הקדמה בבור כלים נזקי על חייבים ואין בור, נזקי על
אדם. שהוזק במקרה זו פיסקה להעמיד עלינו כרחנו, ובעל
הוזק, או שנהרג אחר חי בעל או שם. רש"י פירש וכן
ולא  "שור" שדרשו ואףֿעלֿפי הרבים. ברשות ואפילו
רק  זה פטור, הבור בעל ונהרג, לבור אדם נפל ואם "אדם"
יג  פרק (להלן בנזקיו הבור בעל חייב הוזק אם אבל כשמת,
נח  שהחוט אחרי קרה כשהנזק אמור, זה וכל ג), הלכה
וגם  בור. דין לו אין בתנועה שהמכשול זמן כל כי (ראב"ד),
ולכן  שלפניו, כבדינים התרנגול, בעל כשקשרו מדבר זה דין
נזק  חצי כן גם התרנגול ובעל נזק, חצי רק חייב החוט בעל
ושנים  החוט, קשירת ידי על פשע הוא שגם בור, משום
מגדל  ראה ואו). (הקדמה נזק חצי משלם אחד כל שפשעו
כי  בעליו, את מחייבים התרנגול פעולת על ולא כאן. עוז
וראה  החוט. קשירת על אלא בור", שור ולא בור, "איש
לגמרי  שונה ושיטתו א. פרק בתחילת ב"ק הרא"ש פסקי

כאן]. רבינו משיטת

.‡ÈeÒ¯c ÌÈÏB‚¯z‰Â ,ËeÁ‰ ˙‡ ËeÁ‰ ÏÚa ÚÈˆ‰ƒ¿ƒ««««∆«¿««¿¿ƒ»¿
˙‡ Ba e¯aLÂ Ô‰ÈÏ‚¯a ¯L˜Â ,e‰e‡ÈˆB‰Â ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈∆¿ƒ¿∆

‡e‰ Òe‡ È¯‰L ,¯eËt ËeÁ‰ ÏÚa Û‡ - ÌÈÏk‰44. «≈ƒ««««»∆¬≈»

שור 44) ולא בור, "איש משום פטור התרנגול בעל יט: שם
נח, שהחוט אחרי בעלֿחי או האדם הוזק אם [היינו בור".
משום  נזק חצי התרנגול בעל חייב הילוכו דרך כשהזיק אבל

"צרורות"].

.·ÈÔÈÁÈ¯ÙÓ eÈ‰L ÔÈÏB‚¯z45ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «¿¿ƒ∆»«¿ƒƒƒ»¿»
˜Ê ÌlLÓ - e¯aL Ì‰ÈÙÎa Ì‡ :ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿¿«≈∆∆

ÌÏL46˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ì‰ÈÙÎaL Áe¯a Ì‡Â ,47. »≈¿ƒ»«∆¿«¿≈∆¿«≈¬ƒ∆∆

יז:45) רגל.46)שם הנזק 47)כדין כי צרורות, בדין
שהם  הרוח, באמצעות אלא גופו, התרנגול ידי על לא נעשה

לנשיבתו. גרמו

.‚ÈÔÈÒc‰Ó eÈ‰48˙B¯t Èab ÏÚ B‡ ‰qÚ Èab ÏÚ »¿«¿ƒ««≈ƒ»««≈≈
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - e¯w B‡ eÙpËÂ49¯ÙÚa e˜Èf‰ . ¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ∆∆»≈ƒƒ¿»»

ÈÏ‚¯a B‡ Ô‰ÈÙÎa eÏÚ‰L ˙B¯B¯ˆ B‡ÔÈÓlLÓ - Ô‰ ¿∆∆¡¿«¿≈∆¿«¿≈∆¿«¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ50. ¬ƒ∆∆

קמא 48) בבא לרבינו המשניות פירוש ראה ברגלים, חופרים
א. משנה ב, בכך.49)פרק דרכם צרורות,50)כי כדין

יז: שם

.„ÈÏ·Áa ÔÈËhÁÓ eÈ‰51Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ,52¯aLÂ »¿«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿««∆∆¿ƒ¿«
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÈÏc‰53ÈÏc‰ ÏbÏb˙pL ,‡e‰Â . «¿ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈¿∆ƒ¿«¿≈«¿ƒ

Ô˙ÓÁÓ54Ï·Á‰ ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â .¯aLÂ ÏÙpL „Ú ≈¬»»«∆»«¿ƒ¿«¿ƒ»»««∆∆
ÏÎ‡55e‰e˜Òt Ô˙ÏÈÎ‡ ˙Ú·e56ÏÚ Ìb ÌlLÓ - …∆¿≈¬ƒ»»¿»¿«≈««

ÌÏL ˜Ê Ï·Á‰57. «∆∆∆∆»≈

בדליו).51) מחטטין היו - רס"ט קושטא (בדפוס שם
הדלי.52) מכובד ונפסק החבל, כי 53)נחלש רגל, כדין

בלוי, בחבל עוסק זה דין להזיק. כוונתו ואין לחטט דרכו
החבל  ועל משונה, זה אין ולכן נפסק, הוא קל שבחיטוט

ערך. חסר הוא כי כלום, חייב עד 54)אינו דחפוהו שהם
יח. שם בגופם, הזיקו כי שלם, נזק משלם כן על שנשבר.
נזק  חצי אלא משלם אינו ונשבר, מאליו הדלי נתגלגל אם
זה  אם נפתרה, שלא (שם) רבא של בעיא קיימת כי מספק,
שם. רי"ף וראה צרורות, של כנזק או בגופו כהזיק נחשב

שם.55) בכך 57)קרעוהו.56)גמרא דרכו כי שן, כדין
אוכל. עליו שיש החבל את בחזקה לנקר

.ÂËÈ„b‰Â ·Ïk‰58‰ÏÚÓÏÓ ‚b‰ L‡¯Ó eˆÙwL «∆∆¿«¿ƒ∆»¿≈…«»ƒ¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰hÓÏ59, ¿«»¿ƒ¿∆«≈ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

,e˜Èf‰Â eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ¯·„Ï Ô‰ ÌÈ„ÚenL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ≈¿»»∆¿≈ƒ»¿¿ƒƒ
‰ÚÈLt ‚b‰ L‡¯Ï Ô˙iÏÚL60Ô˙ÏÈÙpL Èt ÏÚ Û‡Â ; ∆¬ƒ»»¿…«»¿ƒ»¿««ƒ∆¿ƒ»»

Ò‡61·iÁ - Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL Ïk ,62. …∆…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»

כא:58) קמא רגל.59)בבא ידעו 60)כדין הבעלים כי
הגג. לראש לטפס והגדי הכלב של והבעלים 61)דרכם

יפלו. הגדי או שהכלב הדעת, על להעלות צריכים היו לא
מב.62) מציעא בבא נופלים, היו לא הפשיעה לולא כי

.ÊË,‡e‰Â .˜Ê ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ eˆÙ»̃¿ƒ«»¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ∆∆»
C¯ÒÂ È„b‰ LÏ˙pL63·Ïk‰ C¯Ò Ï·‡ ;·Ïk‰ ıÙ˜Â ∆ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿»««∆∆¬»ƒ¿««∆∆

- ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ÔÈa ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,È„b‰ ‚l„Â¿ƒ≈«¿ƒ≈ƒ¿«¿»¿«»≈ƒ«»¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ64ÏB‚¯z ÔÎÂ .65‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,‚lcL «»ƒ∆∆»≈¿≈«¿¿∆ƒ≈≈ƒ¿«¿»

.ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ÔÈa ‰hÓÏ¿«»≈ƒ¿«»¿«¿»¿«≈∆∆»≈

כך 63) ומשום הגדי, של דרכו זה אין בכותל. צפרניו שנעץ
כב. קמא בבא קרן, כדין נזק חצי גירסת 64)משלם זוהי

שלנו, (בגמרא שם חננאל ורבינו הרי"ף גירסת וגם רבינו,
פטורין). למעלה,65)הגירסא: מלמטה אפילו לדלג דרכו

כא: שם

.ÊÈ‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏËpL ·Ïk66Ì‡ :LÈ„‚Ï BÏ CÏ‰Â ∆∆∆»«∆«¬»»¿»«¿»ƒƒ
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דקרן.9) כתולדה "כל 10)ודינו מטעם לפטור אין כן על
ב, פרק למעלה ראה פטור", בו ושנה אחר ובא המשנה

יט. הלכה

.„˙B¯t ‰LÏ˙Â ˜fp‰ ˙eL¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»∆∆ƒ¿«ƒ»¿»¿»≈
¯·c‰ È¯‰ - ˜fp‰ ˙eL¯a ÔzÏÎ‡Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒ«¬»«»ƒ¿«ƒ»¬≈«»»

˜ÙÒ11˙È‰pM ‰Ó ‡l‡ ˙ÓlLÓ dÈ‡ CÎÈÙÏ ,12; »≈¿ƒ»≈»¿«∆∆∆»«∆∆¡≈
,B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰˜Èf‰L ‰nk ˜fp‰ OÙz Ì‡Â¿ƒ»««ƒ»«»∆ƒƒ»≈ƒƒƒ»

.‰ÏÎ‡ B˙eL¯a È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿»

מה 11) אלא משלם ואינו העקירה, במקום להתחשב אם
בעיית  זוהי שהזיקה. מה ומשלם הנזק במקום או שנהנית,

כ. קמא בבא נפתרה, שלא זירא מוציאים 12)רבי אין כי
חננאל: רבינו כגירסת שם בגמרא רבינו גירסת מספק.
הרבים  מרשות ואתי מתגלגל וקא היחיד ברשות "דקאי

שם. כגירסתנו ולא היחיד", לרשות

.‰Ô‡ÈˆB‰Â ¯Oa B‡ ˙t ÏËÂ ¯ˆÁÏ ÒÎpL ·Ïk∆∆∆ƒ¿«¿»≈¿»««»»¿ƒ»
˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï13‰Ó - ÌL ÌÏÎ‡Â ƒ¿»«ƒ¿»≈«∆∆«¬»»»«

ÌlLÓ ‰‰pM14- ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‰„Oa ÌÏÎ‡ ; ∆∆¡»¿«≈¬»»¿»∆∆««∆»≈
¯ˆÁ‰ CB˙a ÔÏÎ‡ el‡k ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ15È¯‰L , ¿«≈∆∆»≈¿ƒ¬»»¿∆»≈∆¬≈

fp‰ ˙eL¯a.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡ ˜ ƒ¿«ƒ»»«¿≈…«≈»∆

אחרים.13) בעלים מקום 14)של אחרי הולכים כי
ד. הלכה וראה הרבים ברשות הייתה והיא האכילה,

(15- לגדיש והלך חררה שנטל "הכלב כא: שם במשנה
נזק  משלם החררה על ... החררה אכל - החררה בעל  של
אפילו  הניזק, ברשות אכל שאם למד אתה מכאן שלם".
שלם. נזק משלם האוכל, את נטל ששם מקום באותו לא

.ÂÏ·‡ ÔÏÎ‡Ï dk¯c ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»√»ƒ∆≈«¿»¿»¿»¬»
ÌÈ¯BÚO ‰ÏÎ‡L ‰¯t ÔB‚k ,˜Ác‰ È„È ÏÚ ÔzÏÎB‡16, ««»«¿≈«¿»¿»»∆»¿»¿ƒ

ÌÈÈL¯k ÏÎ‡L ¯BÓÁÂ17ÏÎ‡L ¯ÈÊÁÂ ,ÌÈ‚„ B‡ «¬∆»««¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ∆»«
ÏÎ‡L Ïe˙ÁÂ ,ÔÓM‰ ˙‡ ˜wlL ·ÏÎÂ ,¯Oa ˙ÎÈ˙Á¬ƒ«»»¿∆∆∆ƒ≈∆«∆∆¿»∆»«
˙eL¯a ‰ÏÎ‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz¿»ƒ¿≈…«≈»≈ƒ»¿»ƒ¿

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˜fp‰18;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯·e , «ƒ»¿«≈∆∆»≈ƒ¿»«ƒ»
.˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ˙È‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈

חמור.16) מאכל יט:17)שהם שם פרה. מאכל שהם
פפא, רב ומדברי הברייתא מדברי לקוחות הדוגמאות כל

הדחק.18)שם. ידי על שאכלתם פי על אף שן, כדין

.Ê‰Ó‰a ‰ÏÎ‡Â ‰Ù¯ËÂ ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎpL ‰iÁ«»∆ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈»
dk¯„ e‰fL ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ¯Oa B‡19Ï·‡ ; »»¿«≈∆∆»≈∆∆«¿»¬»

ÌÈpË˜ ÌÈO·k ÏÎ‡L ·Ïk20Î‡L Ïe˙Á B‡ ,Ï ∆∆∆»«¿»ƒ¿«ƒ»∆»«
ÈepL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏB„b ÌÈÏB‚¯z21ÈˆÁ ÌlLÓe , «¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¬ƒ

˜Ê22. ∆∆

טז:19) שם הברייתא קטנים.20)לשון כי 21)אפילו
כבשים  שאכל כלב סתם: כתוב בגמרא דרכו. זה אין
שם  בא כך אחר משונה. זה הרי תרנגולים, שאכל וחתול
הוא. דרכו - בקטנים אבל בגדולים, רק נאמר שזה פירוש,
תרנגולים  על רק מוסב ש"גדולים" כנראה, מפרש רבינו
ואף  הבדל, אין כבשים שאכל בכלב אבל חתול, שאכלם

חצי  ומשלם שינוי זה כך משום לאכלם. דרכו אין קטנים
דשן,22)נזק. תולדה זה אין נהנה, שהוא פי על אף

טו: שם דקרן, תולדה אלא

.Á¯BÓÁ ÒÎÂ ,ÌÁÏ Ba LiL ÏÒ23Ïq‰ ¯aLÂ «∆≈∆∆¿ƒ¿«¬¿ƒ≈««
,ÌÏL ˜Ê ÌÁl‰ ÏÚÂ Ïq‰ ÏÚ ÌlLÓ - ÌÁl‰ ÏÎ‡Â¿»««∆∆¿«≈«««¿««∆∆∆∆»≈

Bk¯„ ‡e‰ ‰ÊL24ÌÈfÚ ¯ÈÚO ÔÎÂ .25˙ÙÏ ‰‡¯L ∆∆«¿¿≈¿ƒƒƒ∆»»∆∆
˙‡ ÏÎ‡Â ˙È·Áa CazÒÂ ,˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»«∆
˜Ê Ì‰ÈL ÏÚ ÌlLÓ - ˙È·Á‰ ˙‡ ¯aLÂ ˙Ùl‰«∆∆¿ƒ≈∆∆»ƒ¿«≈«¿≈∆∆∆

ÌÏL26˙BÏz‰Ï Bk¯c Ck ,ÏÎ‡Ï Bk¯cL ÌLk ; »≈¿≈∆«¿∆¡…»«¿¿ƒ»
Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡Ï È„k ˙BÏÚÏÂ ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿«¬¿≈∆¡…¿≈…«≈»∆¬»
˙‡ ¯aL Ck ¯Á‡Â ÌÁl‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯BÓÁ‰ ÒÎ Ì‡ƒƒ¿««¬¿»«∆«∆∆¿««»ƒ≈∆
ÈˆÁ Ïq‰ ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÌÁl‰ ÏÚ - Ïq‰««««∆∆¿«≈∆∆»≈¿«««¬ƒ

˜Ê27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הניזק.23) אכילת 24)לרשות בשעת הסל את לשבר
כ.25)הלחם. שם שנה, בן מדין 26)עד הלפת על

רגל. מדין החבית ועל משונה.27)שן, זה כי

.Ë‰·Á¯‰ CBzÓ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a28d˙ÎÈÏ‰ C¯c ÔÈa , ¿≈»∆»¿»ƒ»¿»»≈∆∆¬ƒ»»
‰„ÓÚL ÔÈa29elÙ‡Â .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â ≈∆»¿»¿»¿»¿«≈«∆∆¡≈«¬ƒ

‰·Á¯‰ Ècˆ ÏÚ ‰¯ÊÁ30Ì‡ Ï·‡ .Ô‰Ó ‰ÏÎ‡Â »¿»«ƒ≈»¿»»¿»¿»≈∆¬»ƒ
‰·Á¯‰ Ècˆa ‰„ÓÚÂ ‰ÎÏ‰Â ‰·Á¯‰ ˙‡ ‰ÁÈp‰31 ƒƒ»∆»¿»»¿»¿»¿»¿»¿ƒ≈»¿»»

‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â32Á˙tÓ ‰ÏÎ‡ . ¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»»¿»ƒ∆«
˙eÁ‰33Ó ÌlLÓ -˙È‰pM ‰34- ˙eÁ‰ CBzÓ ; «¬¿«≈«∆∆¡≈ƒ«¬

.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆ƒƒ»

יט:28) שם משנה לאכול,29)שוק, בהמה של דרכה
בלבד, שנהנית מה ומשלם פטור, הרבים ברשות כן ועל

כ. זוית.30)שם היחיד 31)קרן רשות כדין שדינם
שהזיקה, מה משלם הבהמה בעל אין הפירות, בעל של
הרחבה, לצידי ראשה להחזיר ברחבה, בלכתה דרכה כי

כא. שם שמואל ברשות 32)דעת שאכלה בהמה כדין
שם. הרבים.33)הניזק, לרשות שן 34)הפתוחה כדין

יט: שם הרבים, ברשות

.Èd¯‡eˆ ‰ËLÙe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¿»«»»
‰„ÓÚ elÙ‡Â ,dz¯·Á Èab ÏÚÓ ‰ÏÎ‡Â35ÌlLÓ - ¿»¿»≈««≈¬∆¿»«¬ƒ»¿»¿«≈

˙BÓ‰a‰ C¯c ÔkL ;˙È‰pM ‰Ó36Èab ÏÚÓ BÊ ÏÎ‡Ï «∆∆¡≈∆≈∆∆«¿≈∆¡…≈««≈
‰ÏÎ‡Â ‰ˆÙ˜ Ì‡Â .BÊ37‰Ó ÌlLÓ - dz¯·Á Èab ÏÚ ¿ƒ»¿»¿»¿»««≈¬∆¿»¿«≈«

·eLÁ ‡e‰ ˜fp‰ ¯ˆÁk dz¯·Á ÈabL ;‰˜Èf‰M38. ∆ƒƒ»∆«≈¬∆¿»«¬««ƒ»»

היא.35) הניזק רשות הבהמה שגם פי על ואף כ. שם
ברשות  עומדת המזיקה שהבהמה משום דבר, של וטעמו
ט, שבהלכה הרחבה צידי על לחזרה דומה זה הרי הרבים
ממש  הניזק חצר שהוא החנות מפתח לאכלה דומה ואינו

משנה). בכסף הרבים.36)(ראה ברשות שן כדין ודינה
שם).37) יוסף (נימוקי הבהמה על עומדת כשהיא
שהזיקה.38) מה ומשלם

.‡È‰ÏÙÂ ‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓa B‡ Ô·‡a ‰˜ÏÁ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆À¿¿»¿∆∆¿≈≈«¿∆»¿»¿»
‰p‚Ï39- ‰ÏÎ‡L B‡ ˙B˜¯ÈÂ ˙B¯t Èab ÏÚ ‰ËaÁÂ ¿ƒ»¿∆¿¿»««≈≈ƒ»∆»¿»

,‰‚e¯ÚÏ ‰‚e¯ÚÓ ‰ÎÏ‰ elÙ‡ .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆∆¡≈¬ƒ»¿»≈¬»«¬»
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קנג oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - lel` c"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Blk ÌBi‰ Ïk ÌL ‰¯‡L elÙ‡Â40ÌlLÓ BÈ‡ - «¬ƒƒ¿¬»»»«À≈¿«≈
˙È‰pM ‰Ó ‡l‡41?‰ËÈ·Áa dÏ LÈ ‰‡‰ ‰Óe . ∆»«∆∆¡≈«¬»»≈»«¬ƒ»

Ï·‡ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡ÏÂ C¯ ÌB˜Ó ‰‡ˆÓ È¯‰L∆¬≈»¿»»«¿…ƒ¿«¿≈»∆»¬»
.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â dk¯„k ‰„¯È Ì‡ƒ»¿»¿«¿»¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»

‰„Ï ÈÓa ˙B¯t ‰ÙpË elÙ‡Â42‰Ó ÌlLÓ - «¬ƒƒ¿»≈¿≈≈»¿«≈«
‰zÙÁc Ì‡ ÔÎÂ .‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÈtÓ ,‰˜Èf‰M∆ƒƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»«»
‰È‰L ÈtÓ ,‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÙÂ dz¯·Á¬∆¿»¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»ƒ¿≈∆»»
.BÊ ˙‡ BÊ eÙÁ„È ‡lL È„k ,˙Á‡ ˙Á‡ Ô¯È·Ú‰Ï BÏ¿«¬ƒ»««««¿≈∆…ƒ¿¬∆

שם 39) ורבא, כהנא רב של ופירושם נה: קמא בבא משנה
להוציאה.40)נח. היה נזק 41)ואפשר משלם ואינו

יוחנן  רבי דעת באונס. הייתה לגינה שהכניסה מכיוון שלם,
שזה 42)שם. פי על אף נח. שם ירמיה רבי של דוגמא

תחילתו  כי שלם, נזק משלם שתלד, ידע שלא אונס,
וכל  לגינה, להיכנס לה ונתן עליה שמר שלא בפשיעה,

חייב. - באונס וסופו בפשיעה שתחילתו

.·È˙‡ˆÈÂ ,‰ÏÙÂ ‰˜ÏÁ‰43ÏÚ Û‡ ,‰pbÏ ‰¯ÊÁÂ À¿¿»¿»¿»¿»»¿»¿»«ƒ»««
ÌÈÏÚa‰ ˙Ú„Ï ‡lL ‰¯ÊÁL Èt44‰Ó ÌlLÓ - ƒ∆»¿»∆…¿«««¿»ƒ¿«≈«

d¯ÓLÏ BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,‰˜Èf‰M45;¯ÊÁz ‡lL ∆ƒƒ»ƒ¿≈∆»»¿»¿»∆…«¬…
‡È‰ È¯‰ ,‰pb‰ C¯„ ‰Ú„iL ÔÂÈkL ,Úe„È ¯·c‰L∆«»»»«∆≈»∆»¿»∆∆«ƒ»¬≈ƒ

.‰ÈÏ‡Ó ˙¯ÊBÁ∆∆≈≈∆»

הגינה.43) כראוי.44)מן שלא בפניה שנעל כגון
מעולה.45) שמירה

.‚È‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÂÈ˙B¯„˜ ÒÈÎ‰L ¯cw‰««»∆ƒ¿ƒ¿≈»«¬«««««ƒ∆…
.¯eËt - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a Ôz¯aLÂ ,˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿«»¿∆¿∆««««ƒ»
ÒÈÎ‰ Ì‡Â .·iÁ ˙B¯„w‰ ÏÚa - Ô‰a ‰˜f‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿»»∆«««¿≈«»¿ƒƒ¿ƒ

¯eËt - ˙eL¯a46¯ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…
.·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa - ˙B¯„w‰ ˙‡∆«¿≈««««ƒ«»

הבית 46) בעל הוזקה, הבהמה אם פטור, הקדרות בעל
שברה  הבהמה ואם תינזק, שלא בהמתו על לשמור חייב
עצמו  על קיבל לא כי פטור, הבית בעל הקדרות, את
כרבי, פוסק ושמואל שם, רבי דעת זוהי הכלים. על שמירה

בדיני. כשמואל והלכה מח: שם

.„È‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿ƒ≈»«¬«««««ƒ∆…
¯eËt - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÌzÏÎ‡Â ,˙eL¯a47. ƒ¿«¬»«»¿∆¿∆««««ƒ»

Ì‡Â .·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - ‰˜f‰Â Ô‰a ‰˜ÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿»»∆¿À¿»«««≈«»¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â .¯eËt - ˙eL¯a ÒÈÎ‰ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ≈»»««««ƒ

·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa - ˙B¯t‰ ˙‡ ¯ÓLÏ48‡lL ÔÒÈÎ‰ . ƒ¿…∆«≈««««ƒ«»ƒ¿ƒ»∆…
‰˜f‰Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â ˙eL¯aƒ¿«¬»«»¿∆¿∆««««ƒ¿À¿»
‡lL dÏ ‰È‰L ÈtÓ ,¯eËt ˙B¯t‰ ÏÚa - Ô˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ»»«««≈»ƒ¿≈∆»»»∆…
˙‡ ¯ˆÁ‰ ÈÏÚa eÁÈp‰Â ,˙eL¯a ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â .ÏÎ‡z…«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ«¬≈∆»≈∆
ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â ,B¯ÓLÏ ¯ˆÁa e‰L¯‰L ‰Ê∆∆ƒ¿»∆»≈¿»¿«¬»«»¿∆¿∆

·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - Ô˙ÏÈÎ‡a ‰˜f‰Â ˙Èa‰ ÏÚa49; ««««ƒ¿À¿»«¬ƒ»»«««≈«»
dÏ ÔÈ˜Èfn‰ ÌÈ¯·c ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ‰‡¯L ÔÂÈkL∆≈»∆»»«¿≈»∆∆¿»ƒ««ƒƒ»
ÌL ÔÈÈeˆÓ ¯ˆÁ‰ ÈÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ,·iÁ - dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»∆¬≈≈«¬≈∆»≈¿ƒ»
‰ÒÎpL ‰M‡a ‰OÚÓe .Ô‰Ó ‰Ó‰a‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«¿≈»≈∆«¬∆¿ƒ»∆ƒ¿¿»

eÓlÚ˙Â ‰eÁÈp‰Â ,‰È˙BÎL ˙È·a ¯ep˙a ˙BÙ‡Ï∆¡¿«¿≈¿≈∆»¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿
da eËÈaÈ ‡lL È„k50‡Â d˙LÈÏ ˙ÚaÊÚ ‡·e ,d˙iÙ ¿≈∆…«ƒ»¿≈ƒ»»«¬ƒ»»»≈

ÌÈÓÎÁ ‰e·iÁÂ ,˙ÓÂ ˜ˆa‰ ÏÎ‡Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL∆««««ƒ¿»««»≈»≈¿ƒ¿»¬»ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÓc ÌlLÏ¿«≈»»¿≈…«≈»∆

שנהנית.47) מה משלם אבל שהזיקה, מה מלשלם
בהמתו.48) שאכלה הפירות מוטלת 49)על השמירה כי

צניעות.50)עליו. מטעמי זרועותיה מגלה כשהיא

.ÂËLÈc‚n‰51,˙eL¯a ‡lL B¯·Á ‰„O CB˙a ««¿ƒ¿¿≈¬≈∆…ƒ¿
¯eËt - ‰„O‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â52Ì‡Â . «¬»«»¿∆¿∆«««»∆»¿ƒ

‰˜f‰Â ÔzÏÎ‡ .·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - ‰˜f‰Â ‰˜ÏÁ‰À¿¿»¿À¿»«««≈«»¬»«»¿À¿»
¯eËt - Ô˙ÏÈÎ‡a53ÏÚa - ˙eL¯a LÈc‚‰ Ì‡Â . «¬ƒ»»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿««

·iÁ ‰„O‰54;¯ÓLÏ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»∆«»««ƒ∆…ƒ≈»»ƒ¿…
- 'Ô‡Îa Lc‚‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ,˙B¯ba ¯ÓBM‰L∆«≈«¿»≈»∆»««¿≈¿»
.·eLÁ ‡e‰ 'CÏ ¯ÓL‡ È‡Â Lc‚‰' BÏ ¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ∆¿…»»

נט:51) שם שנקצרה). התבואה (של גדיש העושה
שנהנית.52) לפי משלם אבל הנזק, בעד כי 53)מלשלם

יד. הלכה כלמעלה תאכל, שלא לה מדובר 54)היה
הבקעה. בני כל של הגדישים שומר הוא השדה כשבעל

ה'תשע"ט  אלול כ"ד שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שן 1) בנזקי פטורים שהבעלים השמירה, איכות בו נתבאר

והזיקה, לאחרים בהמתם מסרו אם וכן עשאוה, אם ורגל
ונסתיים  בשלימות. הנפקד דין ומהו המפקיד, דין ומהו
ורגל  בשן הבהמה שהזיקה הנזק שמין כיצד בביאור הפרק

שם. כמבואר בשומא חילוק שיש לפי

.‡¯È„Ï Ô‡ˆ ÒBk‰2‰ÏBÎiL ˙Ï„a Ô‰ÈÙa ÏÚÂ «≈…¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿∆∆∆¿»
‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ3¯eËt - ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ,4Ì‡Â .5 «¬…¿«¿»¿»¿»¿ƒƒ»»¿ƒ

ÈÏ˙k eÈ‰L B‡ ,‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡≈»¿»«¬…¿«¿»∆»»¿≈
ÔÈÚeÚ¯ ¯Èc‰6Ì‡Â ,Èe‡¯k Ì‰ÈÙa ÏÚ ‡Ï È¯‰ - «ƒ¿ƒ¬≈…»«ƒ¿≈∆»»¿ƒ

‰¯˙Á elÙ‡Â .·iÁ - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈ7elÙ‡Â .˙‡ˆÈÂ »»¿ƒƒ»«»«¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒ
‰ÏÈla ‰ˆÈÁÓ ‰ˆ¯Ù8ÌÈËÒÏ ‰eˆ¯t B‡9ÏÚa - ƒ¿¿»¿ƒ»««¿»¿»»ƒ¿ƒ««

·iÁ Ô‡v‰10‰ÏÈla ‰ˆ¯ÙÂ ,‰‡È¯a ‰vÈÁÓ ‰˙È‰ . «…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»««¿»
.¯eËt - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,ÌÈËÒÏ ‰eˆ¯tL B‡∆¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»»

ÌÈ·iÁ ÌÈËÒÏ - ‰˜Èf‰Â ÌÈËÒÏ ‰e‡ÈˆB‰11. ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ

גדר.2) מוקף דברי 3)מקום את הברייתא מפרשת כך
נה: קמא בבא כראוי", בפניה "ונעל מכיון 4)המשנה

כראוי. אותם,6)שם.5)ששמר להרים יכולים והצאן
נו. שם היא, ופשיעה כראוי, בפניהם נעל לא הרי

אונס.7) מקרה שזהו המחיצה, אבל 8)ונפלה הוא, אונס
לתקן. לו והיה כך על ידע בוודאי כי אונס, זה אין ביום

אונס.9) בעל 10)ג"כ חייב אלה אונס מקרי שלושת בכל
באונס  וסופו כראוי) נעל (לא בפשיעה תחילתו כי הצאן,

נו. שם חייבים 11)חייב. הליסטים נה: שם המשנה לשון
בין  הבעלים, מרשות שהוציאוה משעה הבהמה נזקי בעד
נו: שם ויצאה, במקל הכישוה אם ובין בידים, הוציאה אם
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דקרן.9) כתולדה "כל 10)ודינו מטעם לפטור אין כן על
ב, פרק למעלה ראה פטור", בו ושנה אחר ובא המשנה

יט. הלכה

.„˙B¯t ‰LÏ˙Â ˜fp‰ ˙eL¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»∆∆ƒ¿«ƒ»¿»¿»≈
¯·c‰ È¯‰ - ˜fp‰ ˙eL¯a ÔzÏÎ‡Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒ«¬»«»ƒ¿«ƒ»¬≈«»»

˜ÙÒ11˙È‰pM ‰Ó ‡l‡ ˙ÓlLÓ dÈ‡ CÎÈÙÏ ,12; »≈¿ƒ»≈»¿«∆∆∆»«∆∆¡≈
,B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰˜Èf‰L ‰nk ˜fp‰ OÙz Ì‡Â¿ƒ»««ƒ»«»∆ƒƒ»≈ƒƒƒ»

.‰ÏÎ‡ B˙eL¯a È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿»

מה 11) אלא משלם ואינו העקירה, במקום להתחשב אם
בעיית  זוהי שהזיקה. מה ומשלם הנזק במקום או שנהנית,

כ. קמא בבא נפתרה, שלא זירא מוציאים 12)רבי אין כי
חננאל: רבינו כגירסת שם בגמרא רבינו גירסת מספק.
הרבים  מרשות ואתי מתגלגל וקא היחיד ברשות "דקאי

שם. כגירסתנו ולא היחיד", לרשות

.‰Ô‡ÈˆB‰Â ¯Oa B‡ ˙t ÏËÂ ¯ˆÁÏ ÒÎpL ·Ïk∆∆∆ƒ¿«¿»≈¿»««»»¿ƒ»
˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï13‰Ó - ÌL ÌÏÎ‡Â ƒ¿»«ƒ¿»≈«∆∆«¬»»»«

ÌlLÓ ‰‰pM14- ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‰„Oa ÌÏÎ‡ ; ∆∆¡»¿«≈¬»»¿»∆∆««∆»≈
¯ˆÁ‰ CB˙a ÔÏÎ‡ el‡k ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ15È¯‰L , ¿«≈∆∆»≈¿ƒ¬»»¿∆»≈∆¬≈

fp‰ ˙eL¯a.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡ ˜ ƒ¿«ƒ»»«¿≈…«≈»∆

אחרים.13) בעלים מקום 14)של אחרי הולכים כי
ד. הלכה וראה הרבים ברשות הייתה והיא האכילה,

(15- לגדיש והלך חררה שנטל "הכלב כא: שם במשנה
נזק  משלם החררה על ... החררה אכל - החררה בעל  של
אפילו  הניזק, ברשות אכל שאם למד אתה מכאן שלם".
שלם. נזק משלם האוכל, את נטל ששם מקום באותו לא

.ÂÏ·‡ ÔÏÎ‡Ï dk¯c ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»√»ƒ∆≈«¿»¿»¿»¬»
ÌÈ¯BÚO ‰ÏÎ‡L ‰¯t ÔB‚k ,˜Ác‰ È„È ÏÚ ÔzÏÎB‡16, ««»«¿≈«¿»¿»»∆»¿»¿ƒ

ÌÈÈL¯k ÏÎ‡L ¯BÓÁÂ17ÏÎ‡L ¯ÈÊÁÂ ,ÌÈ‚„ B‡ «¬∆»««¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ∆»«
ÏÎ‡L Ïe˙ÁÂ ,ÔÓM‰ ˙‡ ˜wlL ·ÏÎÂ ,¯Oa ˙ÎÈ˙Á¬ƒ«»»¿∆∆∆ƒ≈∆«∆∆¿»∆»«
˙eL¯a ‰ÏÎ‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz¿»ƒ¿≈…«≈»≈ƒ»¿»ƒ¿

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˜fp‰18;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯·e , «ƒ»¿«≈∆∆»≈ƒ¿»«ƒ»
.˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ˙È‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈

חמור.16) מאכל יט:17)שהם שם פרה. מאכל שהם
פפא, רב ומדברי הברייתא מדברי לקוחות הדוגמאות כל

הדחק.18)שם. ידי על שאכלתם פי על אף שן, כדין

.Ê‰Ó‰a ‰ÏÎ‡Â ‰Ù¯ËÂ ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎpL ‰iÁ«»∆ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈»
dk¯„ e‰fL ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ¯Oa B‡19Ï·‡ ; »»¿«≈∆∆»≈∆∆«¿»¬»

ÌÈpË˜ ÌÈO·k ÏÎ‡L ·Ïk20Î‡L Ïe˙Á B‡ ,Ï ∆∆∆»«¿»ƒ¿«ƒ»∆»«
ÈepL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏB„b ÌÈÏB‚¯z21ÈˆÁ ÌlLÓe , «¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¬ƒ

˜Ê22. ∆∆

טז:19) שם הברייתא קטנים.20)לשון כי 21)אפילו
כבשים  שאכל כלב סתם: כתוב בגמרא דרכו. זה אין
שם  בא כך אחר משונה. זה הרי תרנגולים, שאכל וחתול
הוא. דרכו - בקטנים אבל בגדולים, רק נאמר שזה פירוש,
תרנגולים  על רק מוסב ש"גדולים" כנראה, מפרש רבינו
ואף  הבדל, אין כבשים שאכל בכלב אבל חתול, שאכלם

חצי  ומשלם שינוי זה כך משום לאכלם. דרכו אין קטנים
דשן,22)נזק. תולדה זה אין נהנה, שהוא פי על אף

טו: שם דקרן, תולדה אלא

.Á¯BÓÁ ÒÎÂ ,ÌÁÏ Ba LiL ÏÒ23Ïq‰ ¯aLÂ «∆≈∆∆¿ƒ¿«¬¿ƒ≈««
,ÌÏL ˜Ê ÌÁl‰ ÏÚÂ Ïq‰ ÏÚ ÌlLÓ - ÌÁl‰ ÏÎ‡Â¿»««∆∆¿«≈«««¿««∆∆∆∆»≈

Bk¯„ ‡e‰ ‰ÊL24ÌÈfÚ ¯ÈÚO ÔÎÂ .25˙ÙÏ ‰‡¯L ∆∆«¿¿≈¿ƒƒƒ∆»»∆∆
˙‡ ÏÎ‡Â ˙È·Áa CazÒÂ ,˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»«∆
˜Ê Ì‰ÈL ÏÚ ÌlLÓ - ˙È·Á‰ ˙‡ ¯aLÂ ˙Ùl‰«∆∆¿ƒ≈∆∆»ƒ¿«≈«¿≈∆∆∆

ÌÏL26˙BÏz‰Ï Bk¯c Ck ,ÏÎ‡Ï Bk¯cL ÌLk ; »≈¿≈∆«¿∆¡…»«¿¿ƒ»
Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡Ï È„k ˙BÏÚÏÂ ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿«¬¿≈∆¡…¿≈…«≈»∆¬»
˙‡ ¯aL Ck ¯Á‡Â ÌÁl‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯BÓÁ‰ ÒÎ Ì‡ƒƒ¿««¬¿»«∆«∆∆¿««»ƒ≈∆
ÈˆÁ Ïq‰ ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÌÁl‰ ÏÚ - Ïq‰««««∆∆¿«≈∆∆»≈¿«««¬ƒ

˜Ê27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הניזק.23) אכילת 24)לרשות בשעת הסל את לשבר
כ.25)הלחם. שם שנה, בן מדין 26)עד הלפת על

רגל. מדין החבית ועל משונה.27)שן, זה כי

.Ë‰·Á¯‰ CBzÓ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a28d˙ÎÈÏ‰ C¯c ÔÈa , ¿≈»∆»¿»ƒ»¿»»≈∆∆¬ƒ»»
‰„ÓÚL ÔÈa29elÙ‡Â .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â ≈∆»¿»¿»¿»¿«≈«∆∆¡≈«¬ƒ

‰·Á¯‰ Ècˆ ÏÚ ‰¯ÊÁ30Ì‡ Ï·‡ .Ô‰Ó ‰ÏÎ‡Â »¿»«ƒ≈»¿»»¿»¿»≈∆¬»ƒ
‰·Á¯‰ Ècˆa ‰„ÓÚÂ ‰ÎÏ‰Â ‰·Á¯‰ ˙‡ ‰ÁÈp‰31 ƒƒ»∆»¿»»¿»¿»¿»¿»¿ƒ≈»¿»»

‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â32Á˙tÓ ‰ÏÎ‡ . ¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»»¿»ƒ∆«
˙eÁ‰33Ó ÌlLÓ -˙È‰pM ‰34- ˙eÁ‰ CBzÓ ; «¬¿«≈«∆∆¡≈ƒ«¬

.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆ƒƒ»

יט:28) שם משנה לאכול,29)שוק, בהמה של דרכה
בלבד, שנהנית מה ומשלם פטור, הרבים ברשות כן ועל

כ. זוית.30)שם היחיד 31)קרן רשות כדין שדינם
שהזיקה, מה משלם הבהמה בעל אין הפירות, בעל של
הרחבה, לצידי ראשה להחזיר ברחבה, בלכתה דרכה כי

כא. שם שמואל ברשות 32)דעת שאכלה בהמה כדין
שם. הרבים.33)הניזק, לרשות שן 34)הפתוחה כדין

יט: שם הרבים, ברשות

.Èd¯‡eˆ ‰ËLÙe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¿»«»»
‰„ÓÚ elÙ‡Â ,dz¯·Á Èab ÏÚÓ ‰ÏÎ‡Â35ÌlLÓ - ¿»¿»≈««≈¬∆¿»«¬ƒ»¿»¿«≈

˙BÓ‰a‰ C¯c ÔkL ;˙È‰pM ‰Ó36Èab ÏÚÓ BÊ ÏÎ‡Ï «∆∆¡≈∆≈∆∆«¿≈∆¡…≈««≈
‰ÏÎ‡Â ‰ˆÙ˜ Ì‡Â .BÊ37‰Ó ÌlLÓ - dz¯·Á Èab ÏÚ ¿ƒ»¿»¿»¿»««≈¬∆¿»¿«≈«

·eLÁ ‡e‰ ˜fp‰ ¯ˆÁk dz¯·Á ÈabL ;‰˜Èf‰M38. ∆ƒƒ»∆«≈¬∆¿»«¬««ƒ»»

היא.35) הניזק רשות הבהמה שגם פי על ואף כ. שם
ברשות  עומדת המזיקה שהבהמה משום דבר, של וטעמו
ט, שבהלכה הרחבה צידי על לחזרה דומה זה הרי הרבים
ממש  הניזק חצר שהוא החנות מפתח לאכלה דומה ואינו

משנה). בכסף הרבים.36)(ראה ברשות שן כדין ודינה
שם).37) יוסף (נימוקי הבהמה על עומדת כשהיא
שהזיקה.38) מה ומשלם

.‡È‰ÏÙÂ ‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓa B‡ Ô·‡a ‰˜ÏÁ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆À¿¿»¿∆∆¿≈≈«¿∆»¿»¿»
‰p‚Ï39- ‰ÏÎ‡L B‡ ˙B˜¯ÈÂ ˙B¯t Èab ÏÚ ‰ËaÁÂ ¿ƒ»¿∆¿¿»««≈≈ƒ»∆»¿»

,‰‚e¯ÚÏ ‰‚e¯ÚÓ ‰ÎÏ‰ elÙ‡ .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆∆¡≈¬ƒ»¿»≈¬»«¬»
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.·B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¯„b ı¯Bt‰12:‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ «≈»≈ƒ¿≈∆¡«¬≈¿»»¿ƒƒ»
·iÁ - ‡È¯·e ˜ÊÁ ¯„‚ ‰È‰ Ì‡13Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â , ƒ»»»≈»»»ƒ«»¿ƒ»»…∆

ÚeÚ¯14Ì„‡ ÈÈ„a ¯eËt -15ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ16. »«»¿ƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
˙Ân‰ ÌÒ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ17¯eËt - B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¿≈«≈««»∆ƒ¿≈∆¡«¬≈»
Ì„‡ ÈÈcÓ18L ÈÈ„a ·iÁÂÌÈÓ19. ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ותזיק.12) הבהמה שתצא כוונה הנזקים 13)מתוך על
מהֿשאיןֿכן  נה: שם מזיק, כל כדין הבהמה, שהזיקה
אינם  ולכן לגנוב, שכוונתם הקודמת בהלכה לסטים בפרצוה

הכישוה. או בידים הוציאוה לא אם והבהמה 14)חייבים
משתמרת. כל 15)אינה כדין הבהמה, שהזיקה הנזק על

בנזקים. מכיון 16)גורם שישלמו, לבעלים שגרם על
פרץ  שלולא ויתכן א), הלכה (ראה כראוי שמרו ולא שפשעו
ההבדל  (בדבר נו שם מזיקה, היתה ולא יוצאת היתה לא
- חבירו בהמת לפני גדר הפורץ ובין ליסטים פרצוה בין
שלט). סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם, תשובות ראה

מז:17) נזק 18)שם גרם זה ולכן לאכול, לה היה שלא
כוונה.19)בלבד. מתוך נזק שגרם

.‚B¯·Á ˙Ó‰a „ÈÓÚn‰20B¯·Á ˙Ó˜ Èab ÏÚ21- ««¬ƒ∆¡«¬≈««≈»«¬≈
·iÁ „ÈÓÚn‰22‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÏ23Ì‡ ÔÎÂ . ««¬ƒ«»¿«≈«∆ƒƒ»¿≈ƒ

dLÈk‰24‰Ê - ‰˜Èf‰Â B¯·Á ˙Ó˜Ï ‰ÎÏ‰L „Ú ƒƒ»«∆»¿»¿»«¬≈¿ƒƒ»∆
.·iÁ dLÈk‰L∆ƒƒ»«»

בהמתו.20) נקצרה.21)וכלֿשכן שטרם חבירו תבואת
והרי 22) נזקיה, לכל אחראי נעשה המשיכה מעשה עלֿידי

נו: שם תבואה, לאכול שדרכה דינו 23)ידע המעמיד, כי
בידים. לקמה,24)כמזיק בידים הכניסה שלא אףֿעלֿפי

שם. כמעמיד, דינו

.„¯ÎO ‡OBÏ B‡ ÌpÁ ¯ÓBLÏ BzÓ‰a ¯ÒBn‰25B‡ «≈¿∆¿¿≈ƒ»¿≈»»
¯ÎBOÏ26Ï‡BLÏ B‡27ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ -28Ì‡Â , ¿≈¿≈ƒ¿¿«««¿»ƒ¿ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯ÓBM‰ ·iÁ - ‰˜Èf‰29ÔÓÊa ƒƒ»«»«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÏÏk ‰e¯ÓL ‡lL30 ∆…¿»»¿»¬»ƒ¿»»¿ƒ»¿À»
ÔÈ¯eËt ÌÈ¯ÓBM‰ - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,Èe‡¯k31 »»¿»»¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰ elÙ‡ .ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â32‰e¯ÓL . ¿«¿»ƒ«»ƒ¬ƒ≈ƒ»∆»»»¿»»
‰˙eÁt ‰¯ÈÓL33¯eËt - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ :34, ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»

ÔÈ·iÁ - ‡e‰ Ï‡BL B‡ ¯ÎBO B‡ ¯ÎO ¯ÓBL Ì‡Â35. ¿ƒ≈»»≈≈«»ƒ

שמירה.25) שכר תמורת 26)מקבל לשימוש בהמה מקבל
תשלום.27)תשלום. ללא לשימוש בהמה מקבל

השומר 28) חייב כך בהמתם, בנזקי חייבים שהבעלים וכשם
מה. שם שמירתו, שומר 29)בתקופת ואף חייבים, שכולם

מצויה.30)חנם. שאינה ברוח לעמוד שיכולה דלת
מה.31) המשפט 32)שם אחרי זה, משפט של מקומו

פטור", הוא חנם שומר אם פחותה שמירה "שמרוה הבא
שמ. סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם תשובות דלת 33)ראה

מצויה. ברוח לעמוד ד 34)שיכולה זו,כי בשמירה לו י
והשור  אדם המיתה אפילו חייבים והבעלים פשיעה. זו ואין
לבעליו, שור דמי מלהחזיר פטור חנם והשומר נסקל,

בכופר. חייבים חובתם 35)והבעלים כי הנזקים, בכל
ונסקל, אדם המית השור ואם מעולה. שמירה לשמור

משלמים  הוא מועד ואם לבעליו, שור דמי להחזיר חייבים
מה. שם כופר,

.‰‰¯˙Á elÙ‡ ,‰nÁa dÁÈp‰36- ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ƒƒ»««»¬ƒ»¿»¿»»¿ƒƒ»
·iÁ37È¯‰ ‰nÁa dÁÈp‰L ÔÂÈkL ;ÌL dÁÈp‰L ‰Ê «»∆∆ƒƒ»»∆≈»∆ƒƒ»««»¬≈

dÏ ¯LÙ‡L Ïk ‰OBÚÂ ˙Á¯B·e ,˙¯ÚËˆÓ ‡È‰ƒƒ¿«∆∆««¿»»∆∆¿»»
˙BOÚÏ38. «¬

הוא.36) אונס שכרגיל בריא, כותל שפשיעה 37)ופרצה
גם  תעשה שהבהמה לדעת עליו שהיה בחמה, שהניחה היא

החמה. מן לצאת כדי בהם, רגילה שאינה שם 38)דברים
נו.

.ÂBzÓ‰a ¯ÒÓ39L¯ÁÏ40Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL »«¿∆¿¿≈≈∆¿»»««ƒ
¯eL˜ ¯BM‰ ‰È‰L41¯BM‰ C¯cL ;ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ - ∆»»«»«¿»ƒ«»ƒ∆∆∆«

¯Lw‰ ¯Èz‰Ï Ba ‡ˆBiÎÂ42elÙ‡ .˜Èf‰Ïe ˙‡ˆÏÂ ¿«≈¿«ƒ«∆∆¿»≈¿«ƒ¬ƒ
‰¯˙ÁÂ ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL43- ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ¿»»¿ƒ»¿À»¿»¿»¿»¿»¿ƒƒ»
ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰44. «¿»ƒ«»ƒ

נה:39) שם מדבר,40)משנה ואינו שומע שאינו מלידה,
שמירה. בני ואינם דעת, בני שאינם וקטן, כשוטה ודינו

ט:41) שם.42)שם הגמרא אונס.43)נימוק שזה
וקטן.44) שוטה לחרש שמסרוה בפשיעה, תחילתו כי

וקטן  שוטה חרש של דרכם כי כראוי, קשור שהשור ואע"פ
השור  ויוכל הקשר מתרופף כך ומתוך בחבל, לשחק

נו. שם להתירו,

.Ê‰MÓÁÏ B¯BL ¯ÒÓ45‡ˆÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡ Ba ÚLÙe , »««¬ƒ»»«∆»≈∆¿»»
LÓ BÈ‡ Ì‡ :˜Èf‰ÂÚLtL ‰Ê - ÔzLÓÁa ‡l‡ ¯nz ¿ƒƒƒ≈ƒ¿«≈∆»«¬ƒ¿»∆∆»«

·iÁ B˙¯ÈÓLa46el‡ Û‡ - Ô¯‡La ¯nzLÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»»«≈
ÔÈ·iÁ ÔÈ¯‡Lp‰47. «ƒ¿»ƒ«»ƒ

י.45) לנזק.46)שם גרמה פשיעתו כי גם 47)בכל, כי
בלבד, שפשע זה על האשמה כל את להטיל ואין פשעו, הם

חייבים. כולם כן ועל

.ÁÌz ˙˜ÊÁa BÏ‡L48Ú„È Ì‡ :„ÚeÓ ‡ˆÓÂ ¿»¿∆¿«»¿ƒ¿»»ƒ»«
ÔÁb ‡e‰L Ï‡BM‰49ÈˆÁ ÌÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - «≈∆«¿»«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ

ÂÈÏÚa ÌL È¯‰ CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏkL ,˜Ê∆∆∆»»∆≈¬≈≈¿»»
ÂÈÏÚ50ÌlLÓ Ï‡BM‰Â ,51‰È‰ elÙ‡L ,˜Ê ÈˆÁ »»¿«≈¿«≈¬ƒ∆∆∆¬ƒ»»

È¯‰L ,ÌlLÓ ‰È‰ ˜Ê ÈˆÁ (BzÚ„a ‰ÏÚLk) Ìz»¿∆»»¿«¿¬ƒ∆∆»»¿«≈∆¬≈
ÔÈ‡ - ÔÁb ‡e‰L Ú„È ‡Ï Ì‡Â ;ÔÁb ‡e‰L Ú„È»«∆«¿»¿ƒ…»«∆«¿»≈

ÌeÏk ·iÁ Ï‡BM‰52.ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â , «≈«»¿¿«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

מ.48) מועד.49)שם שהוא ידע לא על 50)אולם
לא  ולכן לשואל, ממשאיל רשות שינוי כאן ואין השור,

מ: שם ט), הלכה (ראה ההעדה שידע 51)בטלה מכיון
שמירתו. עליו וקיבל נגחן על 52)שהוא קיבל לא כי

נגחן. שמירת עצמו

.ËÏ‡BM‰ ˙È·a „Úe‰Â ,Ìz ‡e‰Lk BÏ‡L53, ¿»¿∆»¿«¿≈«≈
ÂÈÏÚ·Ï B¯ÈÊÁ‰Â54˙ÈpzLÂ ÏÈ‡B‰ ;B˙en˙Ï ¯ÊBÁ - ¿∆¡ƒƒ¿»»≈¿«ƒ¿ƒ¿«≈

B˙eL¯55‰„Ú‰‰ ‰ÏËa -56ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â . ¿»¿»«∆»»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
B¯ÈÊÁ‰ È¯‰L ¯eËt Ï‡BM‰Â ,˜Ê57. ∆∆¿«≈»∆¬≈∆¡ƒ
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קנה oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - lel` c"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

"l`eyd ziaa crede"

חוזר  לבעליו והוחזר השואל אצל שהועד שאול שור
ונשתנית  "הואיל הרמב"ם כתב הדין ובסיבת לתמותו.
במתנה  ניתן או שנמכר בשור אבל ההעדה". בטלה רשותו
שנשתנית  והרשות הואיל לתמותו "...חוזר ה"ו) (פ"ו כתב

דינו". משנה
השאול  שור בין לשונו הרמב"ם שינה מדוע להבין וצריך
כתב  ובמכור ההעדה, בטלה כתב שבשאול הנמכר. לשור
בשור  הוסיף מדוע וגם, דינו. משנה שנשתנית שהרשות
הפטור  סיבת והלא החזירו" שהרי פטור "והשואל השאול

ההעדה. ובטלה הואיל לתמותו שחזר היא
מועד  שור שהרי להבנה, לכאורה קשה משנה" "רשות דין
נעשה  ותם תמיד, לעשותו שדרכו מעשה "העושה זה הוא
תלוי  ואינו רבות" פעמים בשינויו הרגיל כאשר מועד

השור. של בהרגלו אלא נמצא בה ברשות
לרשות  מרשות השור "שיציאת המאירי זאת והסביר
א. לט, קמא (בבא הסביר רש"י אבל וטבעו". מזלו משנה
ומדיוק  העדתו". דין את משנה ש"הרשות במשנה)
אפשר  משנה" "רשות דין שאת מצינו בלשונותיהם
שלוש  נגח שאם השור לגבי א: אופנים. בשני להסביר
נזק  לחייבם שאין הבעלים לגבי ב: מועד. נעשה פעמים
סבר  המאירי פעמים. שלוש בהם התרו כן אם אלא שלם
לרשות  עובר וכאשר השור, של שבטבעו עניין שזהו
הסדרים  פי על התנהגותו משתנה חדשים בעלים

החדשים.
הכתוב  שגזירת שכיון הבעלים העדת מצד דיבר רש"י אבל
בפניהם  חדשה העדה בלי הבעלים את לחייב אפשר שאי

השואל. של ההעדה בטלה לכן בית־דין, ובפני
את  כולל משנה" "רשות שדין סבר שהרמב"ם לומר ויש
ומתנה  מכירה גבי המאירי כמו שסובר אלא האופנים שני
שנשתנית  והרשות הואיל לתמותו "...חוזר כתב שבזה
שינוי  גורם החדשים הבעלים הנהגת שינוי כי דינו" משנה
רשות  שינוי כשאין שואל גבי משא"כ השור התנהגות
התנהגותו  את ישנה שהשור לומר מסתבר לא ממש,
ישנה  לא השואל וגם הראשונים הבעלים של עדיין כשהוא
בעניין  זאת, לעומת השור. כלפי הבעלים ממנהג כך כל
והכוונה  ההעדה" ש"בטלה כתב ולכן כרש"י סובר שואל
לשואל  שהיתה שההתראה מכיון הבעלים ההעדת לביטול
ומעתה  לרשותו השור כשחוזר המשאיל את מחייבת אינה
הרמב"ם  הוסיף ולכן עצמו. בפני להתראה צריך הוא
לומר  מקום היה כי החזירו" "שהרי דשואל הפטור בסיבת
את  נחייב נגחן, לשור שעשהו הוא שהשואל שמכיון
את  לחייב אפשר שאי השני הנזק חצי את לשלם השואל

כל  בטלה שהחזירו שכיון הרמב"ם לן משמע קא הבעלים.
ממון. שום לחייבו ואין לשואל שהיתה ההדעה

(פ"ו  שם ההלכה בהמשך הרמב"ם לשון גם ידוייק עפ"ז
בחזקתו" הוא הרי לשומר מסרו או השאילו אם "אבל ה"ו)
הניגוד  והוא בעלים, העדת שאין אלא נגחן בחזקת הכוונה
השתנית  השור שחזקת מתנה או במכר ההלכה לתחילת

הבעלים. ונשתנו הואיל
(102 cenr e"lg y"ewl it lr)

מ.53) שם פעמים. שלוש שאילתו ימי בתוך שהזיק
הזיק.54) המשאיל.55)ואחרֿכך לרשות השואל מרשות
משנה.56) שרשות מ: שם פפא אח 57)כרב ריותו.ופסקה

.È‰Ó‰a‰ Ûeb ˙¯ÈÓL ÂÈÏÚ ÏawL ¯ÓBL58„·Ïa ≈∆ƒ≈»»¿ƒ««¿≈»ƒ¿«
‰È˜Ê ˙¯ÈÓL ‡Ï Ï·‡59,ÌlLlÓ ¯eËt - ‰˜Èf‰Â , ¬»…¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»»ƒ¿«≈

‰È˜Ê ˙¯ÈÓL Ïa˜ .ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â60- ‰˜Èf‰Â , ¿«¿»ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»
¯eËt - ‰˜f‰ Ì‡Â ;¯ÓBM‰ ·iÁ61ÌÈOBÚ ÌÈÏÚa‰Â , «»«≈¿ƒÀ¿»»¿«¿»ƒƒ

.˜Èfn‰ ÌÚ ÔÈcƒƒ««ƒ

תוזק.58) תזיק.59)שלא שמירת 60)שלא לא אבל
לא 61)גופה. יד. יג: שם בלבד. נזקיה שמירת קיבל כי

פירש  ולא סתם, שמירה עליו כשקיבל הדין מה רבינו פירש
מח: שם עיין שתיהן, או נזקיה או גופה שמירת אם

.‡È¯Á‡ ¯ÓBLÏ ¯ÓBM‰ ¯ÒÓ62ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ - »««≈¿≈«≈«≈»ƒ
¯ÓBLÏ ¯ÒnL ¯ÓBM‰L .˜fpÏ ÌlLÏ ·iÁ63·iÁ -64. «»¿«≈«ƒ»∆«≈∆»«¿≈«»

EÓˆÚa ‰z‡ z¯ÓL ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ ˜fp‰ È¯‰Â«¬≈«ƒ»≈»»…»«¿»«»¿«¿¿
ÌÚ ÔÈ„ ‰OÚÂ CÏÂ ,‰z‡ ÈÏ ÌlL ?¯Á‡Ï z¯ÒÓe»«¿»¿«≈«≈ƒ«»¿≈«¬≈ƒƒ
Ô·Ï B‡ B·Ï ¯ÓBM‰ ¯ÒÓ .‰z‡ BÏ z¯ÒnL ¯ÓBM‰«≈∆»«¿»«»»««≈ƒ¿¿∆

B„ÚÒÓÏ B‡ B˙Èa65ÌÈ·iÁÂ ¯ÓBM‰ ˙Áz eÒÎ -66. ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿«««≈¿«»ƒ

השני.62) השומר של שמירתו בזמן הבהמה והזיקה
בעלים.63) דעת נו:64)בלי שם באונסין. אפילו בכל,
לגבות 66)לעוזרו.65) איֿאפשר אפילו פטור, והשומר

ועל  וכו', לבנו למסור שומר של שדרכו הוא, הטעם מהם.
לו. מציעא בבא שם: הבעלים. אצלו הפקידו כן דעת

.·È˜Èfn‰ ‰È‰Â ,BÏ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk»≈∆ƒ¿«≈¿«≈¿≈¿»»««ƒ
BÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ‡e‰L Ìz67˜fp‰ È¯‰ - »∆¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¬≈«ƒ»

‰·bM ‰Ó ÈÓc ¯‡MÈÂ ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÌlzLÓƒ¿«≈ƒ«¿≈»∆ƒƒ»¿ƒ»≈¿≈«∆»»
˜fp‰68BM‰ ÏÚ ·BÁ‰Ó‰a‰ ÏÚ·Ï ¯Ó69. «ƒ»««≈¿«««¿≈»

ז.67) הלכה א פרק מזה,68)למעלה פחות או נזק חצי
הנזק. חצי דמי שיעור שוה אינה המזיקה הבהמה אם

מ.69) דף סוף בבאֿקמא

.‚ÈÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a Ïk70ÔÈ¯ÚLÓ - »¿≈»∆ƒƒ»≈¿À»ƒ¿«¬ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ‰Ê ÌlLÓe ,ÌÈMLa ‰˜Èf‰M ‰Ó«∆ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈∆∆ƒ¿«≈¿«≈

?„ˆÈk .ÌÈ¯ÓBM‰ ÔÈa ÌÈÏÚa‰ ÔÈa71‰ÏÎ‡L È¯‰ ≈«¿»ƒ≈«¿ƒ≈«¬≈∆»¿»
‰‡Ò ˙Èa72d˙B‡a ‰‡Ò ˙Èa ÌÈML ÔÈÓL - ≈¿»»ƒƒƒ≈¿»¿»

‰„O‰73¯Á‡ ‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk , «»∆«»»»»∆¿«»»∆«»««
Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ÌlLÓe ,‰‡Ò ˙Èa‰ Ba „ÒÙpL∆ƒ¿««≈¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ
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.·B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¯„b ı¯Bt‰12:‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ «≈»≈ƒ¿≈∆¡«¬≈¿»»¿ƒƒ»
·iÁ - ‡È¯·e ˜ÊÁ ¯„‚ ‰È‰ Ì‡13Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â , ƒ»»»≈»»»ƒ«»¿ƒ»»…∆

ÚeÚ¯14Ì„‡ ÈÈ„a ¯eËt -15ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ16. »«»¿ƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
˙Ân‰ ÌÒ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ17¯eËt - B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¿≈«≈««»∆ƒ¿≈∆¡«¬≈»
Ì„‡ ÈÈcÓ18L ÈÈ„a ·iÁÂÌÈÓ19. ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ותזיק.12) הבהמה שתצא כוונה הנזקים 13)מתוך על
מהֿשאיןֿכן  נה: שם מזיק, כל כדין הבהמה, שהזיקה
אינם  ולכן לגנוב, שכוונתם הקודמת בהלכה לסטים בפרצוה

הכישוה. או בידים הוציאוה לא אם והבהמה 14)חייבים
משתמרת. כל 15)אינה כדין הבהמה, שהזיקה הנזק על

בנזקים. מכיון 16)גורם שישלמו, לבעלים שגרם על
פרץ  שלולא ויתכן א), הלכה (ראה כראוי שמרו ולא שפשעו
ההבדל  (בדבר נו שם מזיקה, היתה ולא יוצאת היתה לא
- חבירו בהמת לפני גדר הפורץ ובין ליסטים פרצוה בין
שלט). סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם, תשובות ראה

מז:17) נזק 18)שם גרם זה ולכן לאכול, לה היה שלא
כוונה.19)בלבד. מתוך נזק שגרם

.‚B¯·Á ˙Ó‰a „ÈÓÚn‰20B¯·Á ˙Ó˜ Èab ÏÚ21- ««¬ƒ∆¡«¬≈««≈»«¬≈
·iÁ „ÈÓÚn‰22‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÏ23Ì‡ ÔÎÂ . ««¬ƒ«»¿«≈«∆ƒƒ»¿≈ƒ

dLÈk‰24‰Ê - ‰˜Èf‰Â B¯·Á ˙Ó˜Ï ‰ÎÏ‰L „Ú ƒƒ»«∆»¿»¿»«¬≈¿ƒƒ»∆
.·iÁ dLÈk‰L∆ƒƒ»«»

בהמתו.20) נקצרה.21)וכלֿשכן שטרם חבירו תבואת
והרי 22) נזקיה, לכל אחראי נעשה המשיכה מעשה עלֿידי

נו: שם תבואה, לאכול שדרכה דינו 23)ידע המעמיד, כי
בידים. לקמה,24)כמזיק בידים הכניסה שלא אףֿעלֿפי

שם. כמעמיד, דינו

.„¯ÎO ‡OBÏ B‡ ÌpÁ ¯ÓBLÏ BzÓ‰a ¯ÒBn‰25B‡ «≈¿∆¿¿≈ƒ»¿≈»»
¯ÎBOÏ26Ï‡BLÏ B‡27ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ -28Ì‡Â , ¿≈¿≈ƒ¿¿«««¿»ƒ¿ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯ÓBM‰ ·iÁ - ‰˜Èf‰29ÔÓÊa ƒƒ»«»«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÏÏk ‰e¯ÓL ‡lL30 ∆…¿»»¿»¬»ƒ¿»»¿ƒ»¿À»
ÔÈ¯eËt ÌÈ¯ÓBM‰ - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,Èe‡¯k31 »»¿»»¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰ elÙ‡ .ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â32‰e¯ÓL . ¿«¿»ƒ«»ƒ¬ƒ≈ƒ»∆»»»¿»»
‰˙eÁt ‰¯ÈÓL33¯eËt - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ :34, ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»

ÔÈ·iÁ - ‡e‰ Ï‡BL B‡ ¯ÎBO B‡ ¯ÎO ¯ÓBL Ì‡Â35. ¿ƒ≈»»≈≈«»ƒ

שמירה.25) שכר תמורת 26)מקבל לשימוש בהמה מקבל
תשלום.27)תשלום. ללא לשימוש בהמה מקבל

השומר 28) חייב כך בהמתם, בנזקי חייבים שהבעלים וכשם
מה. שם שמירתו, שומר 29)בתקופת ואף חייבים, שכולם

מצויה.30)חנם. שאינה ברוח לעמוד שיכולה דלת
מה.31) המשפט 32)שם אחרי זה, משפט של מקומו

פטור", הוא חנם שומר אם פחותה שמירה "שמרוה הבא
שמ. סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם תשובות דלת 33)ראה

מצויה. ברוח לעמוד ד 34)שיכולה זו,כי בשמירה לו י
והשור  אדם המיתה אפילו חייבים והבעלים פשיעה. זו ואין
לבעליו, שור דמי מלהחזיר פטור חנם והשומר נסקל,

בכופר. חייבים חובתם 35)והבעלים כי הנזקים, בכל
ונסקל, אדם המית השור ואם מעולה. שמירה לשמור

משלמים  הוא מועד ואם לבעליו, שור דמי להחזיר חייבים
מה. שם כופר,

.‰‰¯˙Á elÙ‡ ,‰nÁa dÁÈp‰36- ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ƒƒ»««»¬ƒ»¿»¿»»¿ƒƒ»
·iÁ37È¯‰ ‰nÁa dÁÈp‰L ÔÂÈkL ;ÌL dÁÈp‰L ‰Ê «»∆∆ƒƒ»»∆≈»∆ƒƒ»««»¬≈

dÏ ¯LÙ‡L Ïk ‰OBÚÂ ˙Á¯B·e ,˙¯ÚËˆÓ ‡È‰ƒƒ¿«∆∆««¿»»∆∆¿»»
˙BOÚÏ38. «¬

הוא.36) אונס שכרגיל בריא, כותל שפשיעה 37)ופרצה
גם  תעשה שהבהמה לדעת עליו שהיה בחמה, שהניחה היא

החמה. מן לצאת כדי בהם, רגילה שאינה שם 38)דברים
נו.

.ÂBzÓ‰a ¯ÒÓ39L¯ÁÏ40Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL »«¿∆¿¿≈≈∆¿»»««ƒ
¯eL˜ ¯BM‰ ‰È‰L41¯BM‰ C¯cL ;ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ - ∆»»«»«¿»ƒ«»ƒ∆∆∆«

¯Lw‰ ¯Èz‰Ï Ba ‡ˆBiÎÂ42elÙ‡ .˜Èf‰Ïe ˙‡ˆÏÂ ¿«≈¿«ƒ«∆∆¿»≈¿«ƒ¬ƒ
‰¯˙ÁÂ ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL43- ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ¿»»¿ƒ»¿À»¿»¿»¿»¿»¿ƒƒ»
ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰44. «¿»ƒ«»ƒ

נה:39) שם מדבר,40)משנה ואינו שומע שאינו מלידה,
שמירה. בני ואינם דעת, בני שאינם וקטן, כשוטה ודינו

ט:41) שם.42)שם הגמרא אונס.43)נימוק שזה
וקטן.44) שוטה לחרש שמסרוה בפשיעה, תחילתו כי

וקטן  שוטה חרש של דרכם כי כראוי, קשור שהשור ואע"פ
השור  ויוכל הקשר מתרופף כך ומתוך בחבל, לשחק

נו. שם להתירו,

.Ê‰MÓÁÏ B¯BL ¯ÒÓ45‡ˆÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡ Ba ÚLÙe , »««¬ƒ»»«∆»≈∆¿»»
LÓ BÈ‡ Ì‡ :˜Èf‰ÂÚLtL ‰Ê - ÔzLÓÁa ‡l‡ ¯nz ¿ƒƒƒ≈ƒ¿«≈∆»«¬ƒ¿»∆∆»«

·iÁ B˙¯ÈÓLa46el‡ Û‡ - Ô¯‡La ¯nzLÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»»«≈
ÔÈ·iÁ ÔÈ¯‡Lp‰47. «ƒ¿»ƒ«»ƒ

י.45) לנזק.46)שם גרמה פשיעתו כי גם 47)בכל, כי
בלבד, שפשע זה על האשמה כל את להטיל ואין פשעו, הם

חייבים. כולם כן ועל

.ÁÌz ˙˜ÊÁa BÏ‡L48Ú„È Ì‡ :„ÚeÓ ‡ˆÓÂ ¿»¿∆¿«»¿ƒ¿»»ƒ»«
ÔÁb ‡e‰L Ï‡BM‰49ÈˆÁ ÌÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - «≈∆«¿»«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ

ÂÈÏÚa ÌL È¯‰ CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏkL ,˜Ê∆∆∆»»∆≈¬≈≈¿»»
ÂÈÏÚ50ÌlLÓ Ï‡BM‰Â ,51‰È‰ elÙ‡L ,˜Ê ÈˆÁ »»¿«≈¿«≈¬ƒ∆∆∆¬ƒ»»

È¯‰L ,ÌlLÓ ‰È‰ ˜Ê ÈˆÁ (BzÚ„a ‰ÏÚLk) Ìz»¿∆»»¿«¿¬ƒ∆∆»»¿«≈∆¬≈
ÔÈ‡ - ÔÁb ‡e‰L Ú„È ‡Ï Ì‡Â ;ÔÁb ‡e‰L Ú„È»«∆«¿»¿ƒ…»«∆«¿»≈

ÌeÏk ·iÁ Ï‡BM‰52.ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â , «≈«»¿¿«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

מ.48) מועד.49)שם שהוא ידע לא על 50)אולם
לא  ולכן לשואל, ממשאיל רשות שינוי כאן ואין השור,

מ: שם ט), הלכה (ראה ההעדה שידע 51)בטלה מכיון
שמירתו. עליו וקיבל נגחן על 52)שהוא קיבל לא כי

נגחן. שמירת עצמו

.ËÏ‡BM‰ ˙È·a „Úe‰Â ,Ìz ‡e‰Lk BÏ‡L53, ¿»¿∆»¿«¿≈«≈
ÂÈÏÚ·Ï B¯ÈÊÁ‰Â54˙ÈpzLÂ ÏÈ‡B‰ ;B˙en˙Ï ¯ÊBÁ - ¿∆¡ƒƒ¿»»≈¿«ƒ¿ƒ¿«≈

B˙eL¯55‰„Ú‰‰ ‰ÏËa -56ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â . ¿»¿»«∆»»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
B¯ÈÊÁ‰ È¯‰L ¯eËt Ï‡BM‰Â ,˜Ê57. ∆∆¿«≈»∆¬≈∆¡ƒ
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ÁÏ˜ elÙ‡ ,Ú·¯ B‡ ·˜ ‰ÏÎ‡74B˙B‡ ÔÈÓL - „Á‡ »¿»«…«¬ƒ∆«∆»»ƒ
.ÌÈMLa¿ƒƒ

נה:71)לקרקע.70) משנה של 72)שם זריעה שטח
ליטר). שני בערך (קב קבים ששה = סאה תבואה. סאה

הניזק.73) את ולא המזיק את לא לקפח שלא בא זה חישוב
המזיק, קיפוח בזה והיה מדי, גדול מחירו בודד סאה בית
מאות  מכיל כשהוא גם - כולו השדה לפי המחיר וחישוב
אחד, סאה בית פחות שוה הוא וכמה כולו שוה כמה - סאין
ביניים, כדרך הניזק. קיפוח בזה ויש מדי, נמוך יהיה ההפרש
סאין  ששים בת קרקע חלקת לפי אחד סאה בית חישוב בא
בית  ששים של זו חלקה שוה כמה שמים השדה, באותו
סאה. בית שאכלו לאחר זו חלקה שוה וכמה זה, בשדה סאה
או  הבהמה בעל משלם המחירים, שני בין ההפרש את

חנינא. בר יוסי כרבי נח: שם של 74)השומר. עבה גבעול
צמח.

.„ÈÔÈ¯eÓb ˙B¯t ‰ÏÎ‡75Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L76- »¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒƒ««¿«
Ô‰ÈÂLa ÔÈ¯eÓb ˙B¯t ÈÓc ÌlLÓ77‰‡Ò Ì‡ :78- ¿«≈¿≈≈¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»

‰ÏÎ‡L È¯‰ .ÌÈ˙‡Ò ÈÓc - ÌÈ˙‡Ò Ì‡Â ,‰‡Ò ÈÓc¿≈¿»¿ƒ»«ƒ¿≈»«ƒ¬≈∆»¿»
Ë˜Bl‰ ÔÎÂ ,„Á‡ Ï˜c ˙B¯t79B¯·Á Ï˜c ˙B¯t ≈∆∆∆»¿≈«≈≈∆∆¬≈

ÌÈ¯Óz‰ ÔÈ‡L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓB¯ Ï˜„ ‰È‰ Ì‡ :ÏÎ‡Â¿»«ƒ»»∆∆ƒ¿«≈∆≈«¿»ƒ
Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ˙BÙÈ BlL80; ∆»¿«¬ƒ¿ƒƒ««««¿«

BlL ÌÈ¯Óz‰L ,‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÒ¯t Ï˜c Ì‡Â¿ƒ∆∆«¿ƒ¿«≈∆«¿»ƒ∆
‰È‰ ‰nk ,BÓˆÚ ÈÙa Ï˜c‰ ÔÈ¯ÚLÓ - ¯˙BÈa ˙BÙÈ»¿≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ¿≈«¿«»»»

‰ÂL81‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ82. »∆¿«»»∆«»

צרכם.75) כל בישלו נתלשו.76)שכבר לא עדיין אבל
השדה.77) אגב חישוב נה:78)ולא שם משנה
או 79) הזיקה בהמתו אם הבדל אין האמור, החישוב לענין

הזיק. עצמו הדקל.80)הוא צומח  הנזק.81)שבה לפני
או 82) שהזיקה הבהמה בעל ישלם זה הפרש הנזק. לאחר

נט. נח: שם ראה המזיק. האדם

ה'תשע"ט  אלול כ"ה רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחר 1) ורגל בשן המזקת הבהמה את ששוחטין מבאר,

לגדל  שאסור לזה ונמשך תזיק. שלא כדי לבעלים התראה
ונמשך  ורגל. בשן תזיק שלא כדי ישראל בארץ דקה בהמה
ביערות, הבהמות ברעיית יהושע שהתנה התנאי ביאור לזה
ורוב  עשר, והם בארץ שהתנה התנאים כל לזה ונמשכו
והם  דבר זה אי משם ולקחת חבירו ברשות הכניסה ענינם
מה  לבאר לזה ונמשך דמיון. יחס זה באי ורגל לשן דומים
דיני  בביאור הפרק ונסתיים בזה. וכיוצא שלמה שתיקן
מקום. בכל המזיקים הדברים וגידול ישראל בארץ הרעיה

.‡¯ ‰˙È‰L ‰Ó‰a‰L¯Ùe ,‰ÚB2˙B„Oa ‰ÒÎÂ ¿≈»∆»¿»»»¿»¿ƒ¿¿»¿»
ÌÈÓ¯Î·e3ÔÈ¯˙Ó - ‰˜Èf‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ»«¿ƒ
‰ÈÏÚ·a4‡ÏÂ BzÓ‰a ¯ÓL ‡Ï Ì‡ ;ÌÈÓÚt LÏL ƒ¿»∆»»¿»ƒƒ…»«¿∆¿¿…

dËÁLÏ ‰„O‰ ÏÚ·Ï ˙eL¯ LÈ - ˙BÚ¯lÓ dÚÓ5 ¿»»ƒƒ¿≈¿¿«««»∆¿«¬»
‰¯Lk ‰ËÈÁL6¯Oa e¯ÎÓe e‡Ba :‰ÈÏÚ·Ï ¯ÓB‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿»»

‰Ó ÌlLÏe ˜Èf‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÈtÓ .ÌÎlL∆»∆ƒ¿≈∆»¿»»¿«ƒ¿«≈«
˜Êp‰ Ì¯‚Ï elÙ‡ .˜Èf‰M7.¯eÒ‡ ∆ƒƒ¬ƒƒ¿…«∆∆»

המרעה.2) של 3)מקום בשדותיהם להזיק ועלולה
אחרי 4)אחרים. באה שההתראה הנגח בשור כמו ולא
משדהו.5)שהזיק. היזק למנוע לגרום 6)כדי לא כדי

הבהמה. לבעל רב על 7)הפסד שמירה חוסר עלֿידי
עזי  "הני כג: בבבאֿקמא הזאת ההלכה מקור בהמתו.
"דמפסדי", הגירסא שלנו בגמרא במרייהו". מתרינן דשוקא
ה, בכתבֿיד אולם שהזיקו. לאחר רק היא ההתראה כלומר
גאון  האי לרב והממכר המקח בספר גדולות, בהלכות
שמתרים  לפרש, רבינו יכול זה, לפי זו. גירסא אין - וברי"ף
תשובה  זוהי הזיקה". לא שעדיין "אףֿעלֿפי בבעליה
הזיקה, שלא אע"פ "ומ"ש שכתב: הכסףֿמשנה לתמיהת
ועוד  הראב"ד התוספות, בעלי רש"י, לו". מנין יודע איני
מותר  אלה רק לשחיטה. העומדות - דשוקא" "עיזי מפרשים
עזים  כפשוטו, מפרש רבינו אולם לשחוט. השדה לבעל
בעומדות  דוקא ולאו מגידֿמשנה), (ראה בשוק שרועות
והממכר  המקח בספר גאון האי רב דעת גם וכן לשחיטה.

ז'. שער

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ CÎÈÙÏ8‰w„ ‰Ó‰a Ïc‚Ï9‰iÁÂ ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿«≈¿≈»«»¿«»
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„10‡l‡ ,ÌÈÓ¯k‰Â ˙B„O‰ ÌB˜Óa «»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«»¿«¿»ƒ∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ˙B¯a„n·e ÌÈ¯Úia11ÔÈÏc‚Óe . «¿»ƒ«ƒ¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‡È¯eÒa12.ÌB˜Ó ÏÎa ¿¿»¿»»

במשנה.8) עט: שבהמה 9)בבאֿקמא מפני עזים, כגון
לאדם  ואסור ולהזיק, וכרמים לשדות להכנס דרכה דקה

לשלם. דעתו אם אפילו נזק, לגרום או משום 10)להזיק
ישראל. ארץ נזק.11)ישוב אין כאן מחוץ 12)כי שהיא

וכיבוש  כבשה, ודוד בתורה, שנקבעו ישראל ארץ לגבולות
חוצה  כדין ודינה הארץ, בקדושת לקדש כיבוש אינו יחיד

ישלמו. יזיקו ואם לגדל, שם שמותר לארץ

.‚ÌÈ‡z ‰¯OÚ13ÚLB‰È ‰˙‰14‰ÚLa BÈc ˙È·e ¬»»¿»ƒƒ¿»¿À«≈ƒ¿»»
:Ô‰ el‡Â ,ı¯‡‰ ˙‡ ˜lÁL∆ƒ≈∆»»∆¿≈≈

ÌÈ¯Úia ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÚ¯nL ,‰˙‰ (‡15Ô‰ÈÏÈ‡L ƒ¿»∆«¿ƒ¿≈»«»«¿»ƒ∆ƒ»≈∆
ÔÈqb16¯ÚÈ·e .‰q‚ ‰Ó‰a ÌL ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , «ƒ¬»≈«¿ƒ»¿≈»«»¿««

ÌÈwc ÂÈÏÈ‡L17‰w„ ‡ÏÂ ‰q‚ ‡Ï Ba ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ - ∆ƒ»»«ƒ≈«¿ƒ…«»¿…«»
.ÂÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡∆»ƒ««¿»»

ÌÈˆÚ ËwÏÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (·¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈≈ƒ
ÌÈ˙eÁt ÌÈˆÚ eÈ‰iL ,‡e‰Â .B¯·Á ‰„OÓ18ÌÈ·B¯˜e ƒ¿≈¬≈¿∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

È‚È‰Â ÈÓÊ‰ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ ˙BÈ‰Ï19eÈ‰iL ,‡e‰Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿∆ƒ¿
ÌÈÁÏ20ÔÈ¯aÁÓe21L¯LÈ ‡lL „·Ï·e .22¯‡L Ï·‡ . «ƒ¿À»ƒƒ¿«∆…¿»≈¬»¿»

.¯eÒ‡ - ÌÈˆÚ≈ƒ»
ËwÏÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (‚23ÌÈ·OÚ ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈¬»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰ÈÏ‡Ó ÔÈÏBÚ‰24ÔzÏz ‰„OÓ ıeÁ ,25 »ƒ≈¬≈∆¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
‰Ó‰·Ï dÚ¯fL26. ∆¿»»ƒ¿≈»

‰ÚÈË ÌËB˜ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ („27ÏÎa ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»≈¿ƒ»¿»
ÌB˜Ó28˙ÈÊ ÏL ˙BiÙB¯bÓ ıeÁ ,29ÔÓ ÌËB˜ BÈ‡Â . »ƒ¿ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ

‰ˆÈ·k - ˙ÈÊa ‡l‡ ˙BÏÈ‡‰30- ÌÈÙ‚·e ÌÈ˜·e , »ƒ»∆»¿«ƒ¿≈»¿»ƒƒ¿»ƒ
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‰ÏÚÓÏe ˜˜t‰ ÔÓ31ÏL BÎBzÓ - ÔÏÈ‡‰ ¯‡L·e , ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ∆
ÔÏÈ‡32BcÁÓ ‡Ï ,33‡l‡ ¯Èz‰ ‡Ï ,ÌË˜Ï ¯Èz‰LÎe . ƒ»…≈À¿∆ƒƒƒ¿……ƒƒ∆»

L„ÁÓ34‰OBÚL ÔLiÓ ‡Ï Ï·‡ ,˙B¯t ‰OBÚ BÈ‡L ≈»»∆≈∆≈¬»…ƒ»»∆∆
Èt ‰‡B¯ BÈ‡L ÌB˜nÓ ‡l‡ ÌËB˜ BÈ‡Â .˙B¯t≈¿≈≈∆»ƒ»∆≈∆¿≈

‰nÁ35. «»
,‰˙‰ ÔÎÂ (‰‰lÁza ‡ˆBi‰ ÔÈÚn‰L36d˙B‡ Èa - ¿≈ƒ¿»∆««¿»«≈«¿ƒ»¿≈»

epnÓ ÔÈ˜tzÒÓ ÌÏe·‚a ‡ˆiL ¯ÈÚ‰37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆««ƒ∆≈
Ì˜ÏÁa B¯wÚ38.epnÓ Ì‰nÚ ˜tzÒ‰Ï ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿»¿≈«¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ∆

ÌiÓ ÌÈ‚c „eˆÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Â¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»»»ƒƒ»
‰È¯·Ë39„·Ïa ‰kÁa „eˆiL ,‡e‰Â .40‡Ï Ï·‡ . ¿∆¿»¿∆»¿«»ƒ¿«¬»…

ÚÏ˜ O¯ÙÈ41‰ÈÙÒ „ÈÓÚÈÂ42Ë·M‰ Èa ‡l‡ ÌL43 ƒ¿…∆«¿«¬ƒ¿ƒ»»∆»¿≈«≈∆
.Ì˜ÏÁa Ìi‰ B˙B‡ ÚÈb‰L∆ƒƒ««»¿∆¿»

˜lzÒÓ - ÂÈ·˜Ï CÈ¯vL Ì„‡ ÏkL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Ê¿≈ƒ¿»∆»»»∆»ƒƒ¿»»ƒ¿«≈
Ba Ú‚tL ¯„b‰ È¯BÁ‡ ÒÎÂ C¯c‰ ÔÓ44.ÌL ‰ÙÂ ƒ«∆∆¿ƒ¿»¬≈«»≈∆»«¿ƒ¿∆»

Ìk¯k ‰‡ÏÓ ‰„Oa elÙ‡Â45¯B¯ˆ ÌMÓ ÏËBÂ .46 «¬ƒ¿»∆¿≈»«¿…¿≈ƒ»¿
.Áp˜Óe¿«≈«

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ÚBz‰ ÏkL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Á¿≈ƒ¿»∆»«∆≈«¿»ƒ¿«≈»∆
‚qÙÓ -47.Bk¯„Ï ‡ˆiL „Ú ,„¯BÈÂ ‚qÙÓ ‰ÏBÚÂ ¿«≈¿∆¿«≈¿≈«∆≈≈¿«¿

ÌÈa¯‰ ÈÎ¯„a ËÈh‰ ‰a¯iL ÔÓÊaL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Ë¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿≈»«ƒ
LÈ - ÌÈÓ ÈÚÈ˜ B‡48È„„ˆÏ ˜lzÒ‰Ï ÌÈÎ¯„ È¯·BÚÏ ¿ƒ≈«ƒ≈¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈

C¯„a ÔÈÎl‰Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌL ÔÈÎl‰Óe ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿∆∆
ÌÈÏÚa dÏ LiL49. ∆≈»¿»ƒ

‰ÂˆÓ ˙nL ,‰˙‰ ÔÎÂ (È50BÓB˜Ó ‰B˜51¯a˜Â ¿≈ƒ¿»∆≈ƒ¿»∆¿¿ƒ¿»
Ba ‡ˆniL ÌB˜na52¯ˆn‰ ÏÚ ÏhÓ ‡‰È ‡lL .53 «»∆ƒ»≈∆…¿≈À»««∆∆

‰È„n‰ ÌeÁz CB˙a ‡ÏÂ54ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ; ¿…¿¿«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»«
¯ˆn‰55˙È·Ï B‡È·Ó - ÌeÁz‰ CB˙a ‰È‰L B‡ «∆∆∆»»¿«¿¿ƒ¿≈

.˙B¯·w‰«¿»
פא:13) פ. הארץ.14)שם נוחלי לבעל 15)עם ואין

לעכב. זכות בהמה 16)היער שם מרעין אין ניכר. נזק ואין
האילנות. את שמפסידים מפני לכליון 17)גסה חשש ויש

חשובים.18)האילנות. וברקנים.19)בלתי קוצים
השדה,20) לבעל להסקה שראויים מפני אסור, יבשים אבל

מפקירם. השדה 21)ואינו בעל כי אסור, תלושים אבל

לעצמו. השרשים.22)תלשם יעקור מכיון 23)שלא
לזרעים. מזיקים כדי 24)שהעשבים בשדות, אפילו

לבהמתו. כעין 25)להאכיל לקדירה שנותנים קטנית, מין
אסור. כך ומשום לו, מועילים עמו הגדלים העשבים תבלין.

אם 26) אבל טוב. מספוא הם בתלתן המעורבים העשבים כי
בתלתן  מעוניין האדם כי תלתן, בשדה אף מותר לאדם זרעה
לו. מזיקים והעשבים ביותר, מרובה הקרקע מן שיניקתו
ערוגות  שמסודר הוא, לאדם זרוע שהתלתן היכר סימן

הרכבה.27)ערוגות. או נטיעה לשם האילן מן ענף קוצץ
ידו.28) על לעכב רשאי האילן בעל ואין חברו, מאילן אף

ישראל. ארץ של ישובה משום מזקין 29)הטעם, כשהזית
גרופיות  שתי ומשאירים אותו קוצצים מועטים, ופירותיו
אסור  כך משום בדים. ומוציאות מחליפות והן (ענפים),
זית  בעץ אבל אותן, מקלקל הוא כי נטיעה, מהם לקטום

מותר. ענפים, ובעל סמוך 30)גדול מלמטה הזית מן יניח
כגובה  להתפצל מתחילים שהשרשים המקום מן היינו לגזע,

לקטום.31)ביצה. מותר ולמעלה, לגזע הסמוך הקשר מן
רבים 32) ענפים פירוש: "מאיבו". היא: הנכונה הגירסא

מאמצע  ממחבואו, פירוש - "מחיבו" גורסים: ויש ודקים.
שם. רש"י ראה ענפים. הרבה שם שיש מן 33)האילן 

שלמעלה. שעדיין 34)הענף זו, בשנה וניתוסף שגדל בד
פרי. עושה אילן,35)אינו של בתוכו הנסתרים מענפים

עיקר  שהם מפני השמש, לצד המגולים הענפים מן לא אבל
שבו. הפירות ומקור ללא 37)מחדש.36)האילן

אחד.38)תשלום. של בשדהו אףֿעלֿפי 39)אלא
שבטי  כל בני רשאים נפתלי שבט של בחלקו כולו שהוא

ממנו. לצוד האניות.40)ישראל לתנועת מפריעה שאינה
שם 41) שיילכדו במים קנים גדרי ולעשות יתדות לתקוע

הספינה.42)דגים. את  ומעמיד שמעכב להם 43)מפני
מותר. זה לו.44)גם שלפרחיו 45)שנזדמן צמח זעפרן,

וטוב. חריף הגדר.46)ריח לפריצת חושש ואינו הגדר, מן
חייב 47) ואינו בדרך, המעכבות הזמורות, את וכורת מנתק

לכרם. סחור סחור בקצה 49)רשות.48)ללכת כגון
בו.50)השדות. שיטפלו קרובים כאן ואין שנמצא, מת

נמצא.51) לעכב.52)שעליו רשאי המקום בעל ואין
נמצא.53) שעליו מקומו קונה מצוה שמת הדרך, על
רב 55)עיר.54) דעת ונטמאים, עליו מאהילים והעוברים

שירצה". מקום לכל "מפנהו פא:) קמא (בבא ביבי

.„Ôwz ‰ÓÏL56˙BÓÈa ÔÈ¯zÓ ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ eÈ‰iL , ¿……ƒ≈∆ƒ¿¿≈¿»ƒÀ»ƒƒ
Á‰‰n57˙B„OaL ÔÈÏÈ·La Cl‰Ï58ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL ««»¿«≈ƒ¿ƒƒ∆¿»∆≈»∆¿»ƒ

‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zL „Ú59. «∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»

פא:56) השדה.57)שם מן פירותיו שכלו לאחר
הדרך.58) את לקצר בעשרים 59)כדי כרגיל שזמנו הגשם

מזיקה  הרגל דריסת אין זה גשם לפני במרחשון. ושלושה
ונפסדים  וצומחים, יוצאים הזרעים ואילך מכאן לשדות.

עליהם. כשדורסים

.‰Ôlk el‡ ˙Bw˙Â60elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B ¿«»≈À»¬¿»»¬ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa61. ¿»»»∆

שלמה.60) ותקנת יהושע, של התקנות כדעת 61)עשר
(שם). שמואל

.ÂÏ··a Ïh‰ „¯ÈLÓe62¯eÒ‡63ÔÈÏÈ·La Cl‰Ï ¿∆≈≈««¿»∆»¿«≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL∆≈»∆¿»ƒ

שם.62) פפא, רב לקרקע 63)דברי מזיקה הרגל דריסת כי
הטל. ירידת אחרי שבבבל

.Êı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿≈»«»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ d˙B‰L‰Ï ¯zÓ ,Ï‡¯OÈ64 ƒ¿»≈À»¿«¿»…∆»∆∆¿ƒ

Áah‰Â .ÌBÈ ÌÈLÏL B· ‰zLÓÏ Ì„˜Â65Á˜BÏ66 ¿…∆¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿««»≈«
.ËÚÓ ËÚÓ ËÁLiL „Ú ‰‰LÓe Á˜BÏ ,ËÁBLÂ¿≈≈««¿∆«∆ƒ¿«¿«¿«

¯„Úa ‰Ú¯˙Â ‡ˆz ‡lL „·Ï·e67‰‰Ln‰ Ïk ‡l‡ ; ƒ¿«∆…≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆»»««¿∆
.˜Èfz ‡lL È„k ,B˙Èa CB˙a ‰‰LÓ -«¿∆¿≈¿≈∆…«ƒ
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ÁÏ˜ elÙ‡ ,Ú·¯ B‡ ·˜ ‰ÏÎ‡74B˙B‡ ÔÈÓL - „Á‡ »¿»«…«¬ƒ∆«∆»»ƒ
.ÌÈMLa¿ƒƒ

נה:71)לקרקע.70) משנה של 72)שם זריעה שטח
ליטר). שני בערך (קב קבים ששה = סאה תבואה. סאה

הניזק.73) את ולא המזיק את לא לקפח שלא בא זה חישוב
המזיק, קיפוח בזה והיה מדי, גדול מחירו בודד סאה בית
מאות  מכיל כשהוא גם - כולו השדה לפי המחיר וחישוב
אחד, סאה בית פחות שוה הוא וכמה כולו שוה כמה - סאין
ביניים, כדרך הניזק. קיפוח בזה ויש מדי, נמוך יהיה ההפרש
סאין  ששים בת קרקע חלקת לפי אחד סאה בית חישוב בא
בית  ששים של זו חלקה שוה כמה שמים השדה, באותו
סאה. בית שאכלו לאחר זו חלקה שוה וכמה זה, בשדה סאה
או  הבהמה בעל משלם המחירים, שני בין ההפרש את

חנינא. בר יוסי כרבי נח: שם של 74)השומר. עבה גבעול
צמח.

.„ÈÔÈ¯eÓb ˙B¯t ‰ÏÎ‡75Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L76- »¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒƒ««¿«
Ô‰ÈÂLa ÔÈ¯eÓb ˙B¯t ÈÓc ÌlLÓ77‰‡Ò Ì‡ :78- ¿«≈¿≈≈¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»

‰ÏÎ‡L È¯‰ .ÌÈ˙‡Ò ÈÓc - ÌÈ˙‡Ò Ì‡Â ,‰‡Ò ÈÓc¿≈¿»¿ƒ»«ƒ¿≈»«ƒ¬≈∆»¿»
Ë˜Bl‰ ÔÎÂ ,„Á‡ Ï˜c ˙B¯t79B¯·Á Ï˜c ˙B¯t ≈∆∆∆»¿≈«≈≈∆∆¬≈

ÌÈ¯Óz‰ ÔÈ‡L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓB¯ Ï˜„ ‰È‰ Ì‡ :ÏÎ‡Â¿»«ƒ»»∆∆ƒ¿«≈∆≈«¿»ƒ
Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ˙BÙÈ BlL80; ∆»¿«¬ƒ¿ƒƒ««««¿«

BlL ÌÈ¯Óz‰L ,‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÒ¯t Ï˜c Ì‡Â¿ƒ∆∆«¿ƒ¿«≈∆«¿»ƒ∆
‰È‰ ‰nk ,BÓˆÚ ÈÙa Ï˜c‰ ÔÈ¯ÚLÓ - ¯˙BÈa ˙BÙÈ»¿≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ¿≈«¿«»»»

‰ÂL81‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ82. »∆¿«»»∆«»

צרכם.75) כל בישלו נתלשו.76)שכבר לא עדיין אבל
השדה.77) אגב חישוב נה:78)ולא שם משנה
או 79) הזיקה בהמתו אם הבדל אין האמור, החישוב לענין

הזיק. עצמו הדקל.80)הוא צומח  הנזק.81)שבה לפני
או 82) שהזיקה הבהמה בעל ישלם זה הפרש הנזק. לאחר

נט. נח: שם ראה המזיק. האדם

ה'תשע"ט  אלול כ"ה רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחר 1) ורגל בשן המזקת הבהמה את ששוחטין מבאר,

לגדל  שאסור לזה ונמשך תזיק. שלא כדי לבעלים התראה
ונמשך  ורגל. בשן תזיק שלא כדי ישראל בארץ דקה בהמה
ביערות, הבהמות ברעיית יהושע שהתנה התנאי ביאור לזה
ורוב  עשר, והם בארץ שהתנה התנאים כל לזה ונמשכו
והם  דבר זה אי משם ולקחת חבירו ברשות הכניסה ענינם
מה  לבאר לזה ונמשך דמיון. יחס זה באי ורגל לשן דומים
דיני  בביאור הפרק ונסתיים בזה. וכיוצא שלמה שתיקן
מקום. בכל המזיקים הדברים וגידול ישראל בארץ הרעיה

.‡¯ ‰˙È‰L ‰Ó‰a‰L¯Ùe ,‰ÚB2˙B„Oa ‰ÒÎÂ ¿≈»∆»¿»»»¿»¿ƒ¿¿»¿»
ÌÈÓ¯Î·e3ÔÈ¯˙Ó - ‰˜Èf‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ»«¿ƒ
‰ÈÏÚ·a4‡ÏÂ BzÓ‰a ¯ÓL ‡Ï Ì‡ ;ÌÈÓÚt LÏL ƒ¿»∆»»¿»ƒƒ…»«¿∆¿¿…

dËÁLÏ ‰„O‰ ÏÚ·Ï ˙eL¯ LÈ - ˙BÚ¯lÓ dÚÓ5 ¿»»ƒƒ¿≈¿¿«««»∆¿«¬»
‰¯Lk ‰ËÈÁL6¯Oa e¯ÎÓe e‡Ba :‰ÈÏÚ·Ï ¯ÓB‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿»»

‰Ó ÌlLÏe ˜Èf‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÈtÓ .ÌÎlL∆»∆ƒ¿≈∆»¿»»¿«ƒ¿«≈«
˜Êp‰ Ì¯‚Ï elÙ‡ .˜Èf‰M7.¯eÒ‡ ∆ƒƒ¬ƒƒ¿…«∆∆»

המרעה.2) של 3)מקום בשדותיהם להזיק ועלולה
אחרי 4)אחרים. באה שההתראה הנגח בשור כמו ולא
משדהו.5)שהזיק. היזק למנוע לגרום 6)כדי לא כדי

הבהמה. לבעל רב על 7)הפסד שמירה חוסר עלֿידי
עזי  "הני כג: בבבאֿקמא הזאת ההלכה מקור בהמתו.
"דמפסדי", הגירסא שלנו בגמרא במרייהו". מתרינן דשוקא
ה, בכתבֿיד אולם שהזיקו. לאחר רק היא ההתראה כלומר
גאון  האי לרב והממכר המקח בספר גדולות, בהלכות
שמתרים  לפרש, רבינו יכול זה, לפי זו. גירסא אין - וברי"ף
תשובה  זוהי הזיקה". לא שעדיין "אףֿעלֿפי בבעליה
הזיקה, שלא אע"פ "ומ"ש שכתב: הכסףֿמשנה לתמיהת
ועוד  הראב"ד התוספות, בעלי רש"י, לו". מנין יודע איני
מותר  אלה רק לשחיטה. העומדות - דשוקא" "עיזי מפרשים
עזים  כפשוטו, מפרש רבינו אולם לשחוט. השדה לבעל
בעומדות  דוקא ולאו מגידֿמשנה), (ראה בשוק שרועות
והממכר  המקח בספר גאון האי רב דעת גם וכן לשחיטה.

ז'. שער

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ CÎÈÙÏ8‰w„ ‰Ó‰a Ïc‚Ï9‰iÁÂ ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿«≈¿≈»«»¿«»
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„10‡l‡ ,ÌÈÓ¯k‰Â ˙B„O‰ ÌB˜Óa «»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«»¿«¿»ƒ∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ˙B¯a„n·e ÌÈ¯Úia11ÔÈÏc‚Óe . «¿»ƒ«ƒ¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‡È¯eÒa12.ÌB˜Ó ÏÎa ¿¿»¿»»

במשנה.8) עט: שבהמה 9)בבאֿקמא מפני עזים, כגון
לאדם  ואסור ולהזיק, וכרמים לשדות להכנס דרכה דקה

לשלם. דעתו אם אפילו נזק, לגרום או משום 10)להזיק
ישראל. ארץ נזק.11)ישוב אין כאן מחוץ 12)כי שהיא

וכיבוש  כבשה, ודוד בתורה, שנקבעו ישראל ארץ לגבולות
חוצה  כדין ודינה הארץ, בקדושת לקדש כיבוש אינו יחיד

ישלמו. יזיקו ואם לגדל, שם שמותר לארץ

.‚ÌÈ‡z ‰¯OÚ13ÚLB‰È ‰˙‰14‰ÚLa BÈc ˙È·e ¬»»¿»ƒƒ¿»¿À«≈ƒ¿»»
:Ô‰ el‡Â ,ı¯‡‰ ˙‡ ˜lÁL∆ƒ≈∆»»∆¿≈≈

ÌÈ¯Úia ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÚ¯nL ,‰˙‰ (‡15Ô‰ÈÏÈ‡L ƒ¿»∆«¿ƒ¿≈»«»«¿»ƒ∆ƒ»≈∆
ÔÈqb16¯ÚÈ·e .‰q‚ ‰Ó‰a ÌL ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , «ƒ¬»≈«¿ƒ»¿≈»«»¿««

ÌÈwc ÂÈÏÈ‡L17‰w„ ‡ÏÂ ‰q‚ ‡Ï Ba ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ - ∆ƒ»»«ƒ≈«¿ƒ…«»¿…«»
.ÂÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡∆»ƒ««¿»»

ÌÈˆÚ ËwÏÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (·¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈≈ƒ
ÌÈ˙eÁt ÌÈˆÚ eÈ‰iL ,‡e‰Â .B¯·Á ‰„OÓ18ÌÈ·B¯˜e ƒ¿≈¬≈¿∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

È‚È‰Â ÈÓÊ‰ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ ˙BÈ‰Ï19eÈ‰iL ,‡e‰Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿∆ƒ¿
ÌÈÁÏ20ÔÈ¯aÁÓe21L¯LÈ ‡lL „·Ï·e .22¯‡L Ï·‡ . «ƒ¿À»ƒƒ¿«∆…¿»≈¬»¿»

.¯eÒ‡ - ÌÈˆÚ≈ƒ»
ËwÏÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (‚23ÌÈ·OÚ ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈¬»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰ÈÏ‡Ó ÔÈÏBÚ‰24ÔzÏz ‰„OÓ ıeÁ ,25 »ƒ≈¬≈∆¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
‰Ó‰·Ï dÚ¯fL26. ∆¿»»ƒ¿≈»

‰ÚÈË ÌËB˜ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ („27ÏÎa ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»≈¿ƒ»¿»
ÌB˜Ó28˙ÈÊ ÏL ˙BiÙB¯bÓ ıeÁ ,29ÔÓ ÌËB˜ BÈ‡Â . »ƒ¿ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ

‰ˆÈ·k - ˙ÈÊa ‡l‡ ˙BÏÈ‡‰30- ÌÈÙ‚·e ÌÈ˜·e , »ƒ»∆»¿«ƒ¿≈»¿»ƒƒ¿»ƒ
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עט:64) שם החג, סעודת ומוכר 65)לצרכי הקונה
פ.67)קונה.66)לאחרים. שם גמליאל כרבן

.ÁÏ‡¯OÈ ı¯‡k Ï·a eOÚ ¯·Îe68Ïecb da ¯Ò‡Ï ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡…»ƒ
˙B„O‰ ·¯ eÈ‰L ÈtÓ ,‰w„ ‰iÁÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«»«»ƒ¿≈∆»…«»

.Ï‡¯OÈ ÏL ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a ÌL ÌÈÓ¯k‰Â¿«¿»ƒ»¿»«»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.68)

.ËÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯ÈÊÁ Ïc‚Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ69. ¿≈»¿¬»ƒ¿«≈¬ƒƒ¿»»
.˙ÏLÏLa ¯eL˜ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·Ïk‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«∆∆∆»ƒ≈»»»¿«¿∆∆

¯ÙÒÏ ‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚa ÌÈ·Ïk ‡e‰ Ïc‚Ó Ï·‡70ÌBia , ¬»¿«≈¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»«
Ïc‚Ó ¯e¯‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .B¯ÈzÓ ‰ÏÈl·e B¯LB˜¿««¿»«ƒ¿»¿¬»ƒ»¿«≈

.ÈeˆÓe ‰a¯Ó Ô˜f‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿≈∆∆≈»¿À∆»

פב.69) פג.70)שם שם שמירה, לשם לגבול

.È‰·eLz ‰OÚL ‰ÚB¯71¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ∆∆»»¿»≈¿«¿ƒƒ¿…
„iÓ72„È ÏÚ „È ÏÚ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,73BÏ eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ»∆»≈«»«»¿≈ƒ∆»¿

‰M¯Èa ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk74¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒ«¬ƒƒƒÀ»≈¿«¿ƒƒ¿…
.ËÚÓ ËÚÓ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,„iÓƒ»∆»≈¿«¿«

פ.71) שם דקה, בהמה עוד לגדל מכיון 72)שלא
מתשובה. וימנע הרבה קמעא.73)שמפסיד קמעא,

גוי.74) אביו את שירש גר כגון

ה'תשע"ט  אלול כ"ו חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
תהיה 1) כיצד מתחלתה, תמה שהיא הקרן דין מבאר

ידועים  לימים אם המינים, לכל או אחד למין אם מועדת,
בסיבה. שלא או ידועה לסיבה אם הימים, לכל או

.‡„ÚeÓ e‰Ê È‡2ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba e„ÈÚ‰L Ïk ?3. ≈∆»…∆≈ƒ¿»»ƒ
ËÚa B‡ ı·¯ B‡ CL B‡ „Á‡ ÌBÈa Á‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿∆»»«»«»«
e„ÈÚ‰ .„ÚeÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ Û‚ B‡»«¬ƒ≈»¿»ƒ≈∆»≈ƒ

„Á‡ ÌBÈa ÌÈ„Ú Èzk LÏL Ba4˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -5Ì‡ »ƒ≈≈ƒ¿∆»¬≈∆»≈ƒ
.„Úe‰ ‡Ï B‡ „Úe‰«…«

כג:2) קמא על 3)בבא ימים שלושה השור בבעל התרו
בו  והתרו ראשון ביום השור שנגח כגון נגיחות, שלוש
ונגח  וחזר בו, והתרו שני ביום ונגח וחזר שישמרהו,
הודיעוהו  אפילו אחד, ביום נגח אם אבל בו. והתרו בשלישי
שהיה  ייתכן כי מועד, זה אין והתרוהו, בשעתה אחת כל על

אחד. ביום קרה זה שכל מכיוון מקרה, שלוש 4)זה על
ימים. שלושה של כד.5)נגיחות שם נפתרה, שלא בעייא

מועד  יהיה שהשור כדי הם שאמרו, ימים שלושה אם
ימים  בשלושה פעמים שלוש כשנגח כאן, כן ואם להזיק,
אחד, ביום היו ההתראות שלוש שכל פי על אף מועד נעשה
על  שישמור השור בבעל להתרות ימים שלושה צריכים או

הועד. לא כן ואם בלבד אחד ביום התרו וכאן שורו,

.·;ÔÈc ˙Èa ÈÙ·e ÌÈÏÚa‰ ÈÙa ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡≈∆»»∆»ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
˙È·a ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ·a „Úe‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«ƒ¿»»¿≈∆»»∆»¿≈

ÔÈc6. ƒ

ביתֿדין.6) בפני אלא אינה עדות מסירת

.‚ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÏL ¯BL7˙È„Óa ‡e‰L ÈÓe ∆≈≈∆¿»»ƒ∆ƒ¿ƒ«
Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ;ÔÈ¯eËt - eÁ‚pL Ìi‰«»∆»¿¿ƒ¬»≈ƒ«¬ƒƒ»∆

ÔÈÒBtB¯ËBt‡8ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÈÙa Ô‰a ÔÈ„ÈÚÓe9. «¿ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»«¿ƒ

לט.7) שם בניֿדעת, הבעלים.8)שאינם במקום
השור.9) על שישמור בו ומתרים

.„Ì‡ :ÔÈÒBtB¯ËBt‡ ÈÙa e„Úe‰L ¯Á‡ e˜Èf‰ƒƒ««∆¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ìz ‡e‰ ÔÈ„Ú10„Úe‰ Ì‡Â ;BÙebÓ ¬«ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˜Èf‰ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba¿»»ƒ¿««»ƒƒ¿«≈∆∆»≈
‰Ùi‰ ÔÓ11ÔÈÒBtB¯ËBt‡ ÈÒÎaL12eÏc‚iLÎÏÂ , ƒ«»∆∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿¿
ÌÈÓB˙È‰13eÓlLÈÂ ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÌÚ ÔÈ„ eOÚÈ «¿ƒ«¬ƒƒ»«¿ƒƒ«¿

Ô‰Ï14. »∆

לגבות 10) לתם אפוטרופוס "מעמידין החכמים כדעת
שם. המעולה.11)מגופו", שמרו 12)מן שלא מפני

שם. חנינא, בר יוסי רבי דעת זוהי כראוי. כוונתו 13)אותו
קטן. של להיות 14)לשור יסכים לא איש אחרת, כי

אפוטרופוס.

.‰Ô‰a ÔÈ˜ÁOnL ÌÈ¯ÂL15ÁbÏ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe16‰Ê ¿»ƒ∆¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ»ƒ«∆
˙‡ e˙ÈÓ‰ elÙ‡Â .‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÚeÓ ÌÈ‡ - ‰Ê ˙‡∆∆≈»»ƒ∆»∆«¬ƒ≈ƒ∆

ÁbÈ Èk :¯Ó‡pL ;‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡‰17‡Ï - »»»≈»«»ƒƒ»∆∆¡«ƒƒ«…
e‰eÁÈbiL18. ∆«ƒ

קהל.15) ברצון 16)לפני אלא השור מטבע אינו "וזה
מועדים  אינם כך משום לרבינו), המשנה (פירוש בעליהם"

כתם. נזק חצי טבעו 18)מעצמו.17)ומשלמים נגד
מא. לט, שם העצמי,

.Â„Úe‰L ¯BL19¯ÊÁ - ‰zÓa Ôz B‡ ¯kÓÂ ∆«¿ƒ¿«ƒ«¿«»»»«
B˙en˙Ï20˙ÈpzLpL ˙eL¯‰L ;21BÈ„ ‰pLÓ22Ï·‡ . ¿«∆»¿∆ƒ¿«≈¿«»ƒ¬»

B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ¯ÓBLÏ B¯ÒÓ B‡ BÏÈ‡L‰ Ì‡23. ƒƒ¿ƒ¿»¿≈¬≈¿∆¿»
L¯Á‰ Áwt˙Â ,ÔÈÒtB¯ËBt‡ ÈÙa „Úe‰L ¯BL ÔÎÂ¿≈∆«ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ¿«««≈≈

‰tzLÂ24eÏËaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»««ƒ∆»¿
ÔÈÒtB¯ËBt‡‰25Ô˙˜ÊÁa ÔÈ„ÚeÓ Ô‰ È¯‰ -26È¯‰L , »«¿¿ƒ¬≈≈»ƒ¿∆¿»»∆¬≈

Ô‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯a27. ƒ¿¿»ƒ≈

מועד.19) הקונה 20)שנעשה ברשות יגח ואם כתם, דינו
מגופו. נזק חצי ישלם המתנה מקבל ברשות שיצא 21)או

הקונה. לרשות ונכנס המוכר מתחיל 22)מרשות והכל
מ: שם פפא רב דעת רשות 23)מחדש. שינוי כאן אין

שם. עליו", בעליו שם שהולך מקום שכל "משום
בדעתו.24) שפוי עברה 25)נעשה השמירה וחובת

נשאר 26)לבעלים. האפוטרופוס, אצל מועדים נעשו אם
האפוטרופסות. שבוטלה לאחר גם מועד דין גם 27)להם

רבי  דעת רשות. שינוי כאן ואין האפוטרופוס, אצל בהיותם
לט. שם במשנה יוסי

.Ê- BÏ ‰„Úe‰L ¯·cÓ da ‰¯ÊÁÂ ‰„Úe‰L ‰Ó‰a¿≈»∆¬»¿»¿»»ƒ»»∆¬»
‡lL ¯ÊÁÂ ,ÁbÏ „Úe‰L ¯BL ?„ˆÈk .d˙en˙Ï ‰¯ÊÁ»¿»¿«»≈«∆«ƒ«¿»«∆…

Û‚B ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁbÈ28.‰ÁÈ‚Ï Ìz ‰Ê È¯‰ - ƒ«««ƒ∆≈¬≈∆»ƒ¿ƒ»
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z‰ eÈ‰iL „Ú ?B˙¯ÊÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe˙B˜BÈ ≈≈»«¬»»«∆ƒ¿«ƒ
Ba ÔÈLÓLÓÓ29ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ÔÎÂ .Á‚B BÈ‡Â30 ¿«¿¿ƒ¿≈≈«¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

‰OBÚ ‰È‰È ‡ÏÂ Ba eLÓLÓiL „Ú - Ô‰Ï „Úe‰L∆«»∆«∆¿«¿¿¿…ƒ¿∆∆
.Ô˙B‡»

בקרניו).28) (לא בו 29)בגופו ומשחקים אותו "שמושכין
מאיר  רבי דעת לרבינו). המשניות (פירוש מנגחם" ואינו

כד. כג: שם ובעיטה,30)במשנה נשיכה נגיפה, כגון
ה. הלכה א, פרק למעלה השווה

.ÁBÈÓÏ „ÚeÓ ‡e‰L ¯BL31„ÚeÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆»¿ƒ¬≈∆≈»
BÈÓ BÈ‡LÏ32‰Ó‰·Ï „ÚeÓ BÈ‡ - Ì„‡Ï „Úe‰ .33. ¿∆≈ƒ«¿»»≈»ƒ¿≈»
ÌÈpË˜Ï „Úe‰34ÌÈÏB„‚Ï „ÚeÓ BÈ‡ -35Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ

Ì‡Â ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - BÏ „ÚeÓ ‡e‰L ÔÈÓ ˙‡ ˜Èf‰ƒƒ∆ƒ∆»¿«≈∆∆»≈¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰ .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÔÈÈn‰ ¯‡LÏ ˜Èf‰ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿«≈¬ƒ∆∆»»»

ÏÁ‰ ˙BÓÈÏ „ÚeÓ BÈ‡ - ˙B˙aLÏ36˜Èf‰ Ì‡Â ; ¿«»≈»ƒ«…¿ƒƒƒ
ÌlLÓ - ÏÁ‰ ˙BÓÈ·e ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˙B˙aLa¿«»¿«≈∆∆»≈ƒ«…¿«≈
eLÓLÓiMÓ ?B˙¯ÊÁ ‡È‰ È˙ÓÈ‡Óe .˜Ê ÈˆÁ¬ƒ∆∆≈≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿«¿¿

ÌBia Ba ˙B˜BÈz‰37˜ÈfÓ ‰È‰È ‡ÏÂ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L «ƒ«∆»¿…ƒ¿∆«ƒ
.BÏ „Úe‰L ˜Ê∆∆∆«

אדם,32)לשוורים.31) שכן וכל וגמלים סוסים כגון
שסתמו  לז. קמא בבא המשנה דברי בפירוש פפא רב כדעת

מועד. מועד 33)אינו שאינו לבהמה הועד שכן וכל
עגלים.34)לאדם. מין.35)כגון באותו אפילו

עליו 36) זחה דעתו ממלאכתו, בטל שהוא מפני בשבת
(רש"י). בשבת.37)ונוגח - שלפנינו בדוגמא

.ËÈLÈÏL ÌBÈa ÏÓ‚Â ,¯ÁÓÏ ¯BÓÁÂ ,ÌBi‰ ¯BL Á‚»«««¬¿»»¿»»¿¿ƒƒ
ÏkÏ „ÚeÓ ‰OÚ -38¯ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ ¯BL ‰‡¯ . «¬»»«…»»«¿»¿»»

,BÁ‚e ¯BL ‰‡¯ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡»̄»¿…¿»««¿ƒƒ»»¿»
¯BL ‰‡¯ ÈLÈÓÁ·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡¯ ÈÚÈ·¯·e»¿ƒƒ»»¿…¿»«¬ƒƒ»»
„ÚeÓ ‰OÚ - BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡¯ ÈMM·e ,BÁ‚e¿»«ƒƒ»»¿…¿»«¬»»

ÔÈ‚e¯ÒÏ39‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯ÂLÏ40. ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

האלה38) המינים שלושת לכל משנה).כלומר, (מגיד
צורך  ואין המינים, שלושת ידי על העדתו שנתקיימה מכיוון
לומר  תמצא "ואם לז. שם ומין. מין לכל נגיחות בשלוש
פרק  למעלה ראה לומר. תמצא כאם לפסוק דרכו ורבינו "...

סט. הערה יט הלכה ישלם 39)שני השביעי ביום יגח אם
נזק. חצי אלא ישלם לא השמיני ביום נגיחה ועל שלם נזק

ויותר.40) ימים שני של דילוג כגון

.È‡ÏÂ ¯BÓÁ ‰‡¯ ¯ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ ¯BL ‰‡»̄»«¿»¿»»»»¬¿…
‰‡¯ ÈÚÈ·¯·e ,BÁ‚e ÒeÒ ‰‡¯ ÈLÈÏM·e ,BÁ‚¿»«¿ƒƒ»»¿»»¿ƒƒ»»
ÈMM·e ,BÁ‚e „¯t ‰‡¯ ÈLÈÓÁ·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ÏÓ‚»»¿…¿»«¬ƒƒ»»∆∆¿»«ƒƒ

„B¯Ú ‰‡¯41ÔÈ‚e¯ÒÏ „ÚeÓ ‰OÚ - BÁ‚ ‡ÏÂ »»»¿…¿»«¬»»¿≈ƒ
ÏkÏ42BÏ „ÚeÓ ‡e‰L ÌBia Á‚ Ì‡Â ;43„Á‡ «…¿ƒ»««∆»∆»

.„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‚e¯Òa Á‚pL ÔÈÈn‰ ˙LÏMÓƒ¿∆«ƒƒ∆»«¿≈ƒ¬≈∆»

הבר.41) הדוגמאות 42)חמור שתי של צירוף זה
אלא  מועד אינו כי דוקא, לאו "לכל" הקודמת. שבהלכה

זו. הלכה בסוף רבינו כדברי שנגח שביעי,43)למינים
וכו'. תשיעי

.‡È¯OÚ ‰ML·e ,‰Ê L„ÁÏ ¯OÚ ‰MÓÁa Á‚»««¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»»»
BÈ‡ - ÈLÈÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰Ú·L·e ,ÈL L„ÁÏ¿…∆≈ƒ¿ƒ¿»»»¿…∆¿ƒƒ≈

‚el„a LlLiL „Ú ,„ÚeÓ44,Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜ ÚÓL . »«∆¿«≈¿ƒ»«»¿»«
„ÚeÓ ‰OÚ - Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜ ,Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜»¿»«»¿»««¬»»

˙B¯ÙBLÏ45.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

שלא 44) הראשונה הנגיחה כי דילוגים, שלושה שיהיו
בנגיחה  רק הועד ולכן החשבון מן אינה בדילוג הייתה
אליבא  רש"י פירש (כך החמישית על שלם נזק וחייב רביעית
תוספות  ראה ט, שבהלכה לסירוגין דומה זה ואין דשמואל)
מינים  של סירוגין להשוות שאין יום, המתחיל דיבור ב שם,

שם. ימים, של שהנגיחה 45)לסירוגין אומרים ואין
פעם  יגח אם השופר. מקול בהלה מרוב רק באה הראשונה

שם. העלייה, מן שלם נזק ישלם השופר, לקול רביעית

.·È,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ¯ÂL ‰LÏL Á‚»«¿»¿»ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
Á‚pL B‡ ;ÏÓb Á‚ ÈLÈÓÁ·e ,¯BÓÁ Á‚ ÈÚÈ·¯·e»¿ƒƒ»«¬«¬ƒƒ»«»»∆»«
¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈLa ‰lÁza ÏÓ‚Â ¯BÓÁ¬¿»»«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ∆««∆¿««
‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈ¯ÂL ‰LÏL Á‚ Ck»»«¿»¿»ƒ∆««∆¬≈∆

˜ÙÒ46˙LÏLÏ B‡ „·Ïa ÌÈ¯ÂLÏ „ÚeÓ ‡e‰ Ì‡ »≈ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿∆
BÊ ˙B˙aL LÏLa Á‚ Ì‡ ÔÎÂ .„ÚeÓ ‡e‰ ÔÈÈn‰«ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»«»
Á‚pL B‡ ;˙aMa ÈL·e ˙aMa „Á‡·e BÊ ¯Á‡««¿∆»««»¿≈ƒ««»∆»«
ÈzL·e ˙aM‰ ÌBÈ·e ˙aL ·¯Ú·e ˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ««»¿∆∆«»¿««»ƒ¿≈
‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ˙B˙aL«»«»«¬∆»¬≈∆»≈ƒ
ÌÈML ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ B‡ „·Ïa ˙B˙aLÏ „ÚeÓ»¿«»ƒ¿«ƒ¿∆«»ƒ∆¿«ƒ

.ÏBÁ Ô‰Ó≈∆

מצרפים 46) אנו - ראשון שור ב', ובבעיא - שלישי שור אם
אותו  דנים או בלבד, לשוורים מועד הוא ואז השוורים, עם
שלא  בעייא המינים. לשלושת הוא ומועד וגמל, חמור אחר
שבת  אם שבתות, בשלושה נגח אם וכן שם. נפתרה,
לשבתות, מצרפים - ראשונה שבת ב', ובבעיא - שלישית
- שלאחריה החול ימי לשני או בלבד, לשבתות ומועד
ששניים  הימים, לשלושת הוא ומועד - שלפניה ב', ובבעיא

חול. מהם

.‚È‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂÔ‰a ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ,Ô ¿»≈«¿≈¿«≈»∆≈¿«¿ƒ»∆
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ˜Èfn‰ ˙‡47˜Ê ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ∆««ƒ∆»¬ƒ∆∆¿ƒ»««ƒ»∆∆

Â„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÌÏL48. »≈≈ƒƒƒ»…

תם.47) ספק.48)כדין מחמת

ה'תשע"ט  אלול כ"ז שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שם 1) נתבאר וכן השמירה. אחר התמה קרן חיוב בו נתבאר

נתבאר  וכן המיתוהו. ולא האדם גוף שהזיקו והמועד התם
הזיקה  ושם שלו שאינה לרשות בהמתו המכניס משפטי
תשלומי  משפטי שם נתבארו וכן דינו, מה הוזקה או בקרן
הקרן. נזקי תשלומי פרטי וכל הוא, וממה הוא כיצד הנזק
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oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - lel` e"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עט:64) שם החג, סעודת ומוכר 65)לצרכי הקונה
פ.67)קונה.66)לאחרים. שם גמליאל כרבן

.ÁÏ‡¯OÈ ı¯‡k Ï·a eOÚ ¯·Îe68Ïecb da ¯Ò‡Ï ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡…»ƒ
˙B„O‰ ·¯ eÈ‰L ÈtÓ ,‰w„ ‰iÁÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«»«»ƒ¿≈∆»…«»

.Ï‡¯OÈ ÏL ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a ÌL ÌÈÓ¯k‰Â¿«¿»ƒ»¿»«»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.68)

.ËÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯ÈÊÁ Ïc‚Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ69. ¿≈»¿¬»ƒ¿«≈¬ƒƒ¿»»
.˙ÏLÏLa ¯eL˜ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·Ïk‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«∆∆∆»ƒ≈»»»¿«¿∆∆

¯ÙÒÏ ‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚa ÌÈ·Ïk ‡e‰ Ïc‚Ó Ï·‡70ÌBia , ¬»¿«≈¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»«
Ïc‚Ó ¯e¯‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .B¯ÈzÓ ‰ÏÈl·e B¯LB˜¿««¿»«ƒ¿»¿¬»ƒ»¿«≈

.ÈeˆÓe ‰a¯Ó Ô˜f‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿≈∆∆≈»¿À∆»

פב.69) פג.70)שם שם שמירה, לשם לגבול

.È‰·eLz ‰OÚL ‰ÚB¯71¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ∆∆»»¿»≈¿«¿ƒƒ¿…
„iÓ72„È ÏÚ „È ÏÚ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,73BÏ eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ»∆»≈«»«»¿≈ƒ∆»¿

‰M¯Èa ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk74¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒ«¬ƒƒƒÀ»≈¿«¿ƒƒ¿…
.ËÚÓ ËÚÓ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,„iÓƒ»∆»≈¿«¿«

פ.71) שם דקה, בהמה עוד לגדל מכיון 72)שלא
מתשובה. וימנע הרבה קמעא.73)שמפסיד קמעא,

גוי.74) אביו את שירש גר כגון

ה'תשע"ט  אלול כ"ו חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
תהיה 1) כיצד מתחלתה, תמה שהיא הקרן דין מבאר

ידועים  לימים אם המינים, לכל או אחד למין אם מועדת,
בסיבה. שלא או ידועה לסיבה אם הימים, לכל או

.‡„ÚeÓ e‰Ê È‡2ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba e„ÈÚ‰L Ïk ?3. ≈∆»…∆≈ƒ¿»»ƒ
ËÚa B‡ ı·¯ B‡ CL B‡ „Á‡ ÌBÈa Á‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿∆»»«»«»«
e„ÈÚ‰ .„ÚeÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ Û‚ B‡»«¬ƒ≈»¿»ƒ≈∆»≈ƒ

„Á‡ ÌBÈa ÌÈ„Ú Èzk LÏL Ba4˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -5Ì‡ »ƒ≈≈ƒ¿∆»¬≈∆»≈ƒ
.„Úe‰ ‡Ï B‡ „Úe‰«…«

כג:2) קמא על 3)בבא ימים שלושה השור בבעל התרו
בו  והתרו ראשון ביום השור שנגח כגון נגיחות, שלוש
ונגח  וחזר בו, והתרו שני ביום ונגח וחזר שישמרהו,
הודיעוהו  אפילו אחד, ביום נגח אם אבל בו. והתרו בשלישי
שהיה  ייתכן כי מועד, זה אין והתרוהו, בשעתה אחת כל על

אחד. ביום קרה זה שכל מכיוון מקרה, שלוש 4)זה על
ימים. שלושה של כד.5)נגיחות שם נפתרה, שלא בעייא

מועד  יהיה שהשור כדי הם שאמרו, ימים שלושה אם
ימים  בשלושה פעמים שלוש כשנגח כאן, כן ואם להזיק,
אחד, ביום היו ההתראות שלוש שכל פי על אף מועד נעשה
על  שישמור השור בבעל להתרות ימים שלושה צריכים או

הועד. לא כן ואם בלבד אחד ביום התרו וכאן שורו,

.·;ÔÈc ˙Èa ÈÙ·e ÌÈÏÚa‰ ÈÙa ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡≈∆»»∆»ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
˙È·a ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ·a „Úe‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«ƒ¿»»¿≈∆»»∆»¿≈

ÔÈc6. ƒ

ביתֿדין.6) בפני אלא אינה עדות מסירת

.‚ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÏL ¯BL7˙È„Óa ‡e‰L ÈÓe ∆≈≈∆¿»»ƒ∆ƒ¿ƒ«
Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ;ÔÈ¯eËt - eÁ‚pL Ìi‰«»∆»¿¿ƒ¬»≈ƒ«¬ƒƒ»∆

ÔÈÒBtB¯ËBt‡8ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÈÙa Ô‰a ÔÈ„ÈÚÓe9. «¿ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»«¿ƒ

לט.7) שם בניֿדעת, הבעלים.8)שאינם במקום
השור.9) על שישמור בו ומתרים

.„Ì‡ :ÔÈÒBtB¯ËBt‡ ÈÙa e„Úe‰L ¯Á‡ e˜Èf‰ƒƒ««∆¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ìz ‡e‰ ÔÈ„Ú10„Úe‰ Ì‡Â ;BÙebÓ ¬«ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˜Èf‰ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba¿»»ƒ¿««»ƒƒ¿«≈∆∆»≈
‰Ùi‰ ÔÓ11ÔÈÒBtB¯ËBt‡ ÈÒÎaL12eÏc‚iLÎÏÂ , ƒ«»∆∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿¿
ÌÈÓB˙È‰13eÓlLÈÂ ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÌÚ ÔÈ„ eOÚÈ «¿ƒ«¬ƒƒ»«¿ƒƒ«¿

Ô‰Ï14. »∆

לגבות 10) לתם אפוטרופוס "מעמידין החכמים כדעת
שם. המעולה.11)מגופו", שמרו 12)מן שלא מפני

שם. חנינא, בר יוסי רבי דעת זוהי כראוי. כוונתו 13)אותו
קטן. של להיות 14)לשור יסכים לא איש אחרת, כי

אפוטרופוס.

.‰Ô‰a ÔÈ˜ÁOnL ÌÈ¯ÂL15ÁbÏ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe16‰Ê ¿»ƒ∆¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ»ƒ«∆
˙‡ e˙ÈÓ‰ elÙ‡Â .‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÚeÓ ÌÈ‡ - ‰Ê ˙‡∆∆≈»»ƒ∆»∆«¬ƒ≈ƒ∆

ÁbÈ Èk :¯Ó‡pL ;‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡‰17‡Ï - »»»≈»«»ƒƒ»∆∆¡«ƒƒ«…
e‰eÁÈbiL18. ∆«ƒ

קהל.15) ברצון 16)לפני אלא השור מטבע אינו "וזה
מועדים  אינם כך משום לרבינו), המשנה (פירוש בעליהם"

כתם. נזק חצי טבעו 18)מעצמו.17)ומשלמים נגד
מא. לט, שם העצמי,

.Â„Úe‰L ¯BL19¯ÊÁ - ‰zÓa Ôz B‡ ¯kÓÂ ∆«¿ƒ¿«ƒ«¿«»»»«
B˙en˙Ï20˙ÈpzLpL ˙eL¯‰L ;21BÈ„ ‰pLÓ22Ï·‡ . ¿«∆»¿∆ƒ¿«≈¿«»ƒ¬»

B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ¯ÓBLÏ B¯ÒÓ B‡ BÏÈ‡L‰ Ì‡23. ƒƒ¿ƒ¿»¿≈¬≈¿∆¿»
L¯Á‰ Áwt˙Â ,ÔÈÒtB¯ËBt‡ ÈÙa „Úe‰L ¯BL ÔÎÂ¿≈∆«ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ¿«««≈≈

‰tzLÂ24eÏËaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»««ƒ∆»¿
ÔÈÒtB¯ËBt‡‰25Ô˙˜ÊÁa ÔÈ„ÚeÓ Ô‰ È¯‰ -26È¯‰L , »«¿¿ƒ¬≈≈»ƒ¿∆¿»»∆¬≈

Ô‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯a27. ƒ¿¿»ƒ≈

מועד.19) הקונה 20)שנעשה ברשות יגח ואם כתם, דינו
מגופו. נזק חצי ישלם המתנה מקבל ברשות שיצא 21)או

הקונה. לרשות ונכנס המוכר מתחיל 22)מרשות והכל
מ: שם פפא רב דעת רשות 23)מחדש. שינוי כאן אין

שם. עליו", בעליו שם שהולך מקום שכל "משום
בדעתו.24) שפוי עברה 25)נעשה השמירה וחובת

נשאר 26)לבעלים. האפוטרופוס, אצל מועדים נעשו אם
האפוטרופסות. שבוטלה לאחר גם מועד דין גם 27)להם

רבי  דעת רשות. שינוי כאן ואין האפוטרופוס, אצל בהיותם
לט. שם במשנה יוסי

.Ê- BÏ ‰„Úe‰L ¯·cÓ da ‰¯ÊÁÂ ‰„Úe‰L ‰Ó‰a¿≈»∆¬»¿»¿»»ƒ»»∆¬»
‡lL ¯ÊÁÂ ,ÁbÏ „Úe‰L ¯BL ?„ˆÈk .d˙en˙Ï ‰¯ÊÁ»¿»¿«»≈«∆«ƒ«¿»«∆…

Û‚B ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁbÈ28.‰ÁÈ‚Ï Ìz ‰Ê È¯‰ - ƒ«««ƒ∆≈¬≈∆»ƒ¿ƒ»

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



oennקס iwfp zekld - oiwifp xtq - lel` f"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡‰¯ÒBÓa ÂÈÏÚa B¯LwL ¯BL2Èe‡¯k ÂÈÙa ÏÚÂ3, ∆¿»¿»»¿≈»¿»«¿»»»»
˜Èf‰Â ‡ˆÈÂ4˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡ :5Ì‡Â , ¿»»¿ƒƒƒ»¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ

ep¯ÓLÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - „ÚeÓ ‰È‰6Ì‡ ‡‰ , »»»»∆∆¡«¿…ƒ¿¿∆»ƒ
B¯ÓL7¯eËt -8¯·„a ˜Èf‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ‡e‰ ¯eÓLÂ , ¿»»¿»∆¿≈ƒƒƒ¿»»

ÌÈ¯·c ÏÎ‡L ÔB‚k ,B˙lÁzÓ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ»¿∆»«¿»ƒ
¯eËt - BÎel‰ C¯„a ÂÈÏ‚¯a ¯aL B‡ BÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ≈¿«¿»¿∆∆ƒ»

ÌlLlÓ9. ƒ¿«≈

מצויה.3)בחבל.2) ברוח לעמוד שיכולה כגון 4)דלת
בה,5)שנגח. נזהר אדם שכל פחותה, שמירה זוהי כי

שמירה  שישמור כדי נזק, בחצי התורה אותו מחייבת ולכן
שמירה.6)מעולה. בחוסר תלוי כל 7)חיובו שמירה
מה:8)שהיא. בבאֿקמא יהודה, ר' וברגל 9)דעת בשן

נה: שם הכל, לדעת פחותה שמירה מספקת

.·ÔÈÓÈ Ô¯˜Ï „ÚeÓ ‰È‰10,Ï‡ÓO Ô¯˜Ï „ÚeÓ BÈ‡Â »»»¿∆∆»ƒ¿≈»¿∆∆¿…
ÔÈa ÔÈÓÈ Ô¯˜a ÔÈa ,Á‚Â Èe‡¯k B¯ÓML ¯Á‡ ‡ˆÈÂ¿»»««∆¿»»»¿»«≈¿∆∆»ƒ≈

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ï‡ÓOa11. ƒ¿…¿«≈¬ƒ∆∆

אם 11)שם.10) ומועד ימין, לקרן מועד שהוא אףֿעלֿפי
מועד  של הנוסף החצי על פטור הוא פטור, כראוי שמרו
שמרו  אם אפילו תם בעודו בו חייב שהיה החצי אבל בלבד,
בלשון  שהועד. לאחר גם בו חייב להיות הוא ממשיך כראוי,
בר  אדא רב כדעת עומדת". במקומה תמות "צד - הגמרא
הקודמת  בהלכה במשנה. יהודה ר' דברי כך המפרש אהבה,
ב  ובהלכה כלשונם, במשנה יהודה ר' דברי את רבינו הביא
תמיהת  מיושבת בזה יהודה. ר' לדעת הגמרא פירוש את -

זו. בסוגיא גבורים" ה"שלטי

.‚‡lL ÔÈa ‰eÎa ÔÈa ,Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»¿»»≈¿«»»≈∆…
dÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰eÎa12, ¿«»»ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ»

ÔÓ ¯eËÙe .ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ‡È‰ ˙„ÚeÓ Ì‡Â¿ƒ∆∆ƒ¿«≈∆∆»≈»ƒ
˙·M‰13¯Úv‰ ÔÓe ˙La‰ ÔÓe14;Èet¯‰ ÔÓe «∆∆ƒ«∆ƒ«««ƒ»ƒ

‡l‡ ‰¯Bz Ô‰a ‰·iÁ ‡Ï el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡L∆«¿»»¿»ƒ≈…ƒ¿»»∆»∆»
Ì„‡a15- Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a Ï·‡ ,B¯·Áa Ï·ÁL ¿»»∆»««¬≈¬»¿≈»∆»¿»¿»»

ÈˆÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L BBÓÓ ‰˜Èf‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ»»∆≈«»∆»¬ƒ
¯eËt - LiaL B¯BL ,CÎÈÙÏ .„·Ïa ˜Ê16Lia Ì‡Â , ∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ≈»¿ƒƒ≈

¯‡a˙iL BÓk ,·iÁ - BÓˆÚa ‡e‰17Ï·ÁL B¯BLÂ . ¿«¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆»«
Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a18- ˙aLa B¯·Á LÈ„b ˜ÈÏ„‰L B‡ , ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿«»

- ‰Ê ‰OBÚ‰ BÓˆÚa ‡e‰ ‰È‰ el‡Â ;ÔÈ˜Êpa ·iÁ«»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«¿»∆∆
ÌlLlÓ ¯eËt19BÓk ,¯‡a˙iL20. »ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

לו"12) יעשה הזה "כמשפט האומרים החכמים, כדעת
באדם. שור משפט כך בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות
אף  שלם, נזק ומועד נזק חצי משלם תם - בשור שור מה
בבא  שלם", נזק ומועד נזק חצי משלם תם - באדם שור

לג. ידו,13)קמא נשברה אם המחלה. בזמן שהפסיד מה
זה  כי ידו, שנשברה לפני שעשה העבודה לפי מעריכים אין
עבודה  קישואים, כשומר אותו רואים אלא בנזק, כבר נכלל
את  ומשלם שיבריא. לאחר שבורה ביד גם לעשות שיוכל

מחלתו. בימי זו עבודה שכר של שילם 14)ההפסד אפילו
היד  את לו שיורידו נותן אדם היה כמה מעריכים היד, בעד

הוא  זה הפרש היד. את לו שישברו במקום כאב, ללא בסם
הצער. מום 15)חשבון יתן כי "ואיש - והטעם פז. שם

בעמיתו, שור ולא בעמיתו איש יט), כד, (ויקרא בעמיתו"
דברים, בארבעה תורה שחייבה מומים נתינת דין כו. שם
בעליו. של בעמיתו בשור ולא שחבל באדם רק הוא

לד:16) שם משנה האדם, את לכלך בהלכות 17)כגון
א. פרק ומזיק, השור.18)חובל בעל מפני 19)של

על  ומשלם מת אדם ואין זה, מעשה על מיתה חייב שהוא
אחד. ד.20)מעשה פרק ומזיק, חובל הלכות

.„,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ B¯BL ÒÈÎn‰««¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
¯eËt - BaÏk BÎL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e21. ¿»∆««««ƒ¿»«¿»

- Ìz ‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa ÏL ¯BL ‡e‰ Á‚ Ì‡Â¿ƒ»«∆««««ƒƒ»»»
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ22˜Ê ÌlLÓ - „ÚeÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ»»»¿«≈∆∆

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Á‚Bp‰ ÔÈ„k ,ÌÏL»≈¿ƒ«≈«ƒ¿»«ƒ

לך 21) הרשה מי השור: לבעל לומר יכול הבית בעל
מז: בבאֿקמא לחצרי, שורך החכמים 22)להכניס כדעת

כד: שם במשנה,

.‰ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰Â BÊ ¯ˆÁaL ¯B·Ï ÏÙ23Ì‡ : »«¿∆¿»≈¿ƒ¿ƒ∆≈»ƒ
„iÓ ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰24·iÁ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa25È˜Êa ƒ¿ƒ∆≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«»¿ƒ¿≈

¯BM‰ ‰OÚ È¯‰L ;¯eËt - ÔÓÊ ¯Á‡ Ì‡Â ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒ««¿«»∆¬≈«¬»«
‰Ïwz26¯Ba eÈˆÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ ÌÈn‰Â ,¯B·k «»»¿¿««ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ·iÁL27ÏÚa - ˙eL¯a ÒÈÎ‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿««
¯eËt ¯BM‰28- ¯ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . «»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…

‡e‰ È¯‰29¯BM‰ ˜Êa ·iÁ30.¯BaÏ ÏÙpL ¬≈«»¿∆∆«∆»««

מז:23) שם בו, מלוכלך 24)המכונסים שהיה כגון
ממש.25)בצואה. מזיק מח:26)כדין שם כבור, ודינו

חמור"27) או שור שמה "ונפל הפסוק מן לומדים זה דין
כח: שם כלים. ולא חמור אדם, ולא שור לג) כא, (שמות

החצר 28) בעל גם אבל בורו, על לשמור חייב החצר בעל כי
השור. שהוזק  הנזק על החצר.29)פטור דעת 30)בעל 

, מח: שם כמותו פסק ושמואל , מז: שם במשנה רבי
בדינים. כשמואל והלכה

.ÂB¯BL ÒÈÎ‰31,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ˜Èf‰Â32B‡ , ¿ƒƒ∆««««ƒ∆À«««««ƒ

ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ¯ˆÁa ¯ÙÁL33¯BM‰ ÏÚa - ˙B¯ÚÓe ∆»«∆»≈ƒƒ¿»«««
¯Ba‰ È˜Êa ·iÁ ¯ˆÁ ÏÚ·e ,¯ˆÁ È˜Êa ·iÁ34, «»¿ƒ¿≈»≈««»≈«»¿ƒ¿≈«

BÓ˙ÒÏ ÂÈÏÚ È¯‰L35. ∆¬≈»»¿»¿

מח.31) שם, רבא בו.32)מימרת שנתקל כגון
ארוכות.33) אףֿעלֿפי 34)חפירות רשותו, הפקיר אם

ששור  הקודמת, בהלכה ונתבאר שור, עלֿידי שנעשה
בנזקיו. חייבים בעליו אין בור שהפקירו,35)שעשה לפני

ברשות  תקלה נותן הריהו מפקירו וכאשר הוא, בורו שהרי
בעצמו. עשאו כאילו הוא הרי כן ועל הרבים,

.Ê¯BM‰ ˙‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˜Èf‰36‡lL B˜Èf‰ Ì‡ : ƒƒ««««ƒ∆«ƒƒƒ∆…
BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ,¯eËt - ˙Ú„Ï37‡lL zÒÎ ‰nÏ : ¿««»∆¬≈¿ƒ»»ƒ¿«¿»∆…

B˜Èf‰ Ì‡Â ;Ea Èz‚‚ML „Ú ÈzÚ„È ‡lL ,˙eL¯aƒ¿∆…»«¿ƒ«∆»«¿ƒ¿¿ƒƒƒ
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·iÁ - ˙Ú„Ï38˙eL¯ BÏ LiL ÈtÓ ,ÌÏL ˜Ê ¿«««»∆∆»≈ƒ¿≈∆≈¿
.˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ B˜Èf‰Ï Ï·‡ ,B˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ≈¿¬»¿«ƒ≈¿

שם.36) רבא מדברי זה השור.37)גם לבעל החצר בעל
שם.38) פפא רב דעת

.ÁÔÈÓL39B¯·Á ÏL ÈÏk ¯aML È¯‰ ?„ˆÈk .ÔÈ˜ÊÏ »ƒƒ¿»ƒ≈«¬≈∆ƒ≈¿ƒ∆¬≈
Á˜ :˜ÈfnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzÓ‰a ÔÈa ‡e‰ ÔÈa -≈≈¿∆¿≈¿ƒ««ƒ«
‡l‡ ,ÈÏk‰ ÈÓc ‰ÊÏ ÌlLÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ‰z‡«»«¿ƒ«»¿«≈»∆¿≈«¿ƒ∆»
Ïk BÏ Ô˙BÂ ,ÂÈÓcÓ ÈÏk‰ ˙Át ‰nk ÔÈ„ÓB‡¿ƒ«»»««¿ƒƒ»»¿≈»

˙Át‰40-Ì‡ - ˙Át‰ ÈˆÁ B‡ ,„ÚeÓ ˜Èfn‰ Ì‡ «¿»ƒ««ƒ»¬ƒ«¿»ƒ
˙Át ,˜fpÏ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL .Ìz ‰È‰»»»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆«ƒ»¿«

‰Ï·p‰41˜f ÏL42‰Ï·p‰ Á·LÂ .43B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -44 «¿≈»∆ƒ»¿∆««¿≈»¿ƒ
.˜Èfn‰Â ˜fp‰«ƒ»¿««ƒ

ולאחר 40)מעריכים.39) ש"ח, 10 שוה היה הכלי אם
השבור  והכלי ש"ח, 8 הפחת הרי ש"ח, 2 שווה שנשבר

לניזק. שעת 41)שייך עד המיתה משעת דמיה פחתו אם
לפי 42)המשפט. שלם, נזק או נזק חצי ישלם והמזיק

המיתה. בשעת הנבילה משעת 43)מחיר עלה מחירה אם
המשפט. שעת עד ולפי 44)המיתה יהודה, ר' כדעת

לד: שם יוחנן, ר' תשובת

.ËÈ¯‰Â ,˙ÓÂ e‰eÁ‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk≈«»∆»«ƒ∆¿»»≈«¬≈
‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,‰‡Ó ‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰ÂL ‰Ï·p‰«¿≈»»»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿««¬»»
ÌlLÓ ˜Èfn‰ ÔÈ‡ - ÌÈBÓL ‰ÂL È¯‰Â ‰˙Át ÔÈca«ƒ»¬»«¬≈»»¿ƒ≈««ƒ¿«≈
ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰‡Ó ‡l‡∆»≈»ƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈

BÙebÓ ÌÈMÓÁ BÏ45. ¬ƒƒƒ

לניזק.45) והנבילה

.È‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ‰Ï·p‰ ‰ÁÈaL‰ƒ¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒ»»ƒ¿««¬»»
BÏ ÌlLÓ ˜Èfn‰ È¯‰ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ÔÈca«ƒ≈»¿∆¿ƒ¬≈««ƒ¿«≈

ÌÈÚLz46ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ , ƒ¿ƒƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈
˙n‰ ˙‡ Ì‚Â :¯Ó‡pL e‰ÊÂ .BÙebÓ ‰MÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿∆∆∆¡«¿«∆«≈

.[ÔeˆÁÈ ˙n‰ Á·L] - ÔeˆÁÈ∆¡∆««≈∆¡

הנבילה 46) וכאילו והניזק, המזיק בין השבח את מחלקין
תשעים. הוא הנזק א"כ ועשר. מאה שוה

.‡ÈÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL47ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL »∆»«ƒ∆»«»∆»«ƒ
ÁÈaL‰ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈMÓÁ B˙ÈÁÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬ƒƒƒ¿««¬»»«ƒƒ¿ƒ«
‡Ïel‡Â ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ‰ÂL ‡e‰ È¯‰Â ˜fp‰«ƒ»«¬≈»∆«¿«≈¿ƒ≈

˙B‡Ó ‰BÓL ‰ÂL ‰È‰ B˙ÈÁÙ‰L ‰ÁÈ‚p‰48ÔÈa - «¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»»»∆¿∆≈≈
˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó Á·ML ÔÈa BÓhtL∆ƒ¿≈∆»«≈≈»≈≈∆»ƒ¿«

˜Êp‰49‰kn‰ ˙ÓÁÓ LÁk .50,ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa «∆∆»«≈¬«««»ƒ¿««¬»»«ƒ
‰‡Ó ‰ÂL ˙Át‰ È¯‰Â51‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk BÏ Ô˙B - «¬≈«¿»»∆≈»≈ƒ¿««¬»»

.ÔÈca«ƒ

לד.47) שם זוז,48)ברייתא מאות ארבע הוא והנזק
במועד. מאות ארבע או בתם מאתים תובע והניזק

וחמש.49) עשרים ותם חמשים, הפחת 50)מועד אם אבל
אשם  המזיק אין כי הנזק, כבשעת נותן מלאכה, מחמת בא

זה 51)בזה. ואין שם. שם, הנזק, בשעת חמשים במקום
בדין, העמדה שעת עד מיתה משעת נבילה לפחת דומה
קלקול  בגלל מאליו בא הפחת שם כי ניזק, של שהפחת
שלנו  במקרה אבל מיד, למכרה לניזק לו והיה הנבילה,
ומכיון  נכחשת, והיא תתרפא שהבהמה לפעמים הניזק סבור

המזיק. חייב המכה, מחמת בא שזה

.·È˜Èfn‰ ÁÈaL‰52Ì‡ :ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿««¬»»«ƒƒ
BÓhtL ˙ÓÁÓ53‡l‡ epnÓ ÌlzLÓ BÈ‡ - Á·L ≈¬«∆ƒ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆∆»

BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;˜Èf‰L ‰ÚMa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó«∆»»»∆«»»∆ƒƒ¿ƒ≈¬««¿
ÁÈaL‰54˙ÚLk Blk epnÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlzLÓ - ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ∆Àƒ¿«

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰«¬»»«ƒ

בשיעור 52) הוא והנזק שור, נגח ש"ח 50 שוה תם שור כגון
מגופו, גובים בתם אולם ש"ח, 100 - נזק חצי ש"ח. 200
עלה  בדין, העמדה בשעת בלבד. ש"ח 50 שוה והריהו
חצי  כל את כעת תובע הניזק ש"ח. למאה המזיק של מחירו

המזיק. מן ש"ח מאה בסך לשורו.53)הנזק המזיק בעל
אני 54) לטעון: יכול המזיק בעל בלבד. ש"ח 50 כלומר

(שם). תקח?! ואתה שורי, את ופטמתי כסף הוצאתי

.‚ÈÁ¯ËÏ ˜Èfn‰ ÏÚ55d˙B‡ ‡ÈˆÓnL „Ú ‰Ï·pa «««ƒƒ¿…««¿≈»«∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓ - ˙ÓÂ ¯B·Ï ¯BM‰ ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk .˜fpÏ«ƒ»≈«¿∆»««¿»≈«¬∆
BÏ ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â ,˜fpÏ d˙BÂ ¯Ba‰ ÔÓ ‰Ï·p‰«¿≈»ƒ«¿¿»«ƒ»¿««»»ƒ
˙n‰Â ÂÈÏÚ·Ï ·ÈLÈ ÛÒk :¯Ó‡pL .‰Ï· ˙Át56 ¿«¿≈»∆∆¡«∆∆»ƒƒ¿»»¿«≈

˙‡Â ‰Ï·p‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï ·iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ - Bl ‰È‰Èƒ¿∆¿«≈∆«»¿»ƒ∆«¿≈»¿∆
˜fpÏ ÈÁ‰ ÔÓ ‰˙ÁtL ˙Át‰57ÈˆÁ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ; «¿»∆»¬»ƒ«««ƒ»¿ƒ»»»¬ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙Át‰«¿»¿∆≈«¿

כדעת 55) לניזק, שייך השור כי הנזק, חצי כל הניזק גובה
לניזק. השור" "הוחלט לג. שם עקיבא דעת 56)ר'

יא. שם ואחרים, המת 57)אבאֿשאול את שאף משמע,
לבעליו. לבעליו".58)ישיב ישיב ל"כסף פירוש זהו

ח.59) הלכה למעלה

ה'תשע"ט  אלול כ"ח ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) המזיקים החיים שבעלי הבעלים מהות בו נתבארו

או  בעלים, להם היו לא הנזק ובשעת שהזיקו או שלהם,
בעלים  להם היו אם וכן הדיוט. של שאינו דבר שהזיקו
האיך  שם נתבאר וכן אחר, אדון לרשות יצאו הנזק ואחר
כדי  הניזק צריך ראיה זו ואי אלו, נזקין גובים דין בית

נזקו. לו שיגבו

.‡¯BL B‡ ,Lc˜‰ ÏL ¯BL Á‚pL Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL∆ƒ¿»≈∆»«∆∆¿≈
:¯Ó‡pL ;¯eËt - Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL Á‚pL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈∆»«∆ƒ¿»≈»∆∆¡«

e‰Ú¯ ¯BL2ÌÈL„w‰ ÏÎÂ .3‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL4- ≈≈¿»«√»ƒ∆«»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈ˜Ê ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡5ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe .6Ô‰a LÈ - ≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈«À¿»ƒ≈»∆

ÔÈ˜Ê ÔÈc7e‡ˆÈ È¯‰L ,e˜f‰L ÔÈa e˜Èf‰L ÔÈa , ƒ¿»ƒ≈∆ƒƒ≈∆À¿∆¬≈»¿
.ÔÈlÁ Ì˙BÈ‰ÏÂ ÔBÈ„ÙÏ¿ƒ¿¿ƒ¿»Àƒ

הקדש,2) של שור ולא רעהו", שור את איש שור יגוף "וכי
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oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - lel` f"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡‰¯ÒBÓa ÂÈÏÚa B¯LwL ¯BL2Èe‡¯k ÂÈÙa ÏÚÂ3, ∆¿»¿»»¿≈»¿»«¿»»»»
˜Èf‰Â ‡ˆÈÂ4˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡ :5Ì‡Â , ¿»»¿ƒƒƒ»¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ

ep¯ÓLÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - „ÚeÓ ‰È‰6Ì‡ ‡‰ , »»»»∆∆¡«¿…ƒ¿¿∆»ƒ
B¯ÓL7¯eËt -8¯·„a ˜Èf‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ‡e‰ ¯eÓLÂ , ¿»»¿»∆¿≈ƒƒƒ¿»»

ÌÈ¯·c ÏÎ‡L ÔB‚k ,B˙lÁzÓ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ»¿∆»«¿»ƒ
¯eËt - BÎel‰ C¯„a ÂÈÏ‚¯a ¯aL B‡ BÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ≈¿«¿»¿∆∆ƒ»

ÌlLlÓ9. ƒ¿«≈

מצויה.3)בחבל.2) ברוח לעמוד שיכולה כגון 4)דלת
בה,5)שנגח. נזהר אדם שכל פחותה, שמירה זוהי כי

שמירה  שישמור כדי נזק, בחצי התורה אותו מחייבת ולכן
שמירה.6)מעולה. בחוסר תלוי כל 7)חיובו שמירה
מה:8)שהיא. בבאֿקמא יהודה, ר' וברגל 9)דעת בשן

נה: שם הכל, לדעת פחותה שמירה מספקת

.·ÔÈÓÈ Ô¯˜Ï „ÚeÓ ‰È‰10,Ï‡ÓO Ô¯˜Ï „ÚeÓ BÈ‡Â »»»¿∆∆»ƒ¿≈»¿∆∆¿…
ÔÈa ÔÈÓÈ Ô¯˜a ÔÈa ,Á‚Â Èe‡¯k B¯ÓML ¯Á‡ ‡ˆÈÂ¿»»««∆¿»»»¿»«≈¿∆∆»ƒ≈

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ï‡ÓOa11. ƒ¿…¿«≈¬ƒ∆∆

אם 11)שם.10) ומועד ימין, לקרן מועד שהוא אףֿעלֿפי
מועד  של הנוסף החצי על פטור הוא פטור, כראוי שמרו
שמרו  אם אפילו תם בעודו בו חייב שהיה החצי אבל בלבד,
בלשון  שהועד. לאחר גם בו חייב להיות הוא ממשיך כראוי,
בר  אדא רב כדעת עומדת". במקומה תמות "צד - הגמרא
הקודמת  בהלכה במשנה. יהודה ר' דברי כך המפרש אהבה,
ב  ובהלכה כלשונם, במשנה יהודה ר' דברי את רבינו הביא
תמיהת  מיושבת בזה יהודה. ר' לדעת הגמרא פירוש את -

זו. בסוגיא גבורים" ה"שלטי

.‚‡lL ÔÈa ‰eÎa ÔÈa ,Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»¿»»≈¿«»»≈∆…
dÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰eÎa12, ¿«»»ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ»

ÔÓ ¯eËÙe .ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ‡È‰ ˙„ÚeÓ Ì‡Â¿ƒ∆∆ƒ¿«≈∆∆»≈»ƒ
˙·M‰13¯Úv‰ ÔÓe ˙La‰ ÔÓe14;Èet¯‰ ÔÓe «∆∆ƒ«∆ƒ«««ƒ»ƒ

‡l‡ ‰¯Bz Ô‰a ‰·iÁ ‡Ï el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡L∆«¿»»¿»ƒ≈…ƒ¿»»∆»∆»
Ì„‡a15- Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a Ï·‡ ,B¯·Áa Ï·ÁL ¿»»∆»««¬≈¬»¿≈»∆»¿»¿»»

ÈˆÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L BBÓÓ ‰˜Èf‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ»»∆≈«»∆»¬ƒ
¯eËt - LiaL B¯BL ,CÎÈÙÏ .„·Ïa ˜Ê16Lia Ì‡Â , ∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ≈»¿ƒƒ≈

¯‡a˙iL BÓk ,·iÁ - BÓˆÚa ‡e‰17Ï·ÁL B¯BLÂ . ¿«¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆»«
Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a18- ˙aLa B¯·Á LÈ„b ˜ÈÏ„‰L B‡ , ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿«»

- ‰Ê ‰OBÚ‰ BÓˆÚa ‡e‰ ‰È‰ el‡Â ;ÔÈ˜Êpa ·iÁ«»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«¿»∆∆
ÌlLlÓ ¯eËt19BÓk ,¯‡a˙iL20. »ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

לו"12) יעשה הזה "כמשפט האומרים החכמים, כדעת
באדם. שור משפט כך בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות
אף  שלם, נזק ומועד נזק חצי משלם תם - בשור שור מה
בבא  שלם", נזק ומועד נזק חצי משלם תם - באדם שור

לג. ידו,13)קמא נשברה אם המחלה. בזמן שהפסיד מה
זה  כי ידו, שנשברה לפני שעשה העבודה לפי מעריכים אין
עבודה  קישואים, כשומר אותו רואים אלא בנזק, כבר נכלל
את  ומשלם שיבריא. לאחר שבורה ביד גם לעשות שיוכל

מחלתו. בימי זו עבודה שכר של שילם 14)ההפסד אפילו
היד  את לו שיורידו נותן אדם היה כמה מעריכים היד, בעד

הוא  זה הפרש היד. את לו שישברו במקום כאב, ללא בסם
הצער. מום 15)חשבון יתן כי "ואיש - והטעם פז. שם

בעמיתו, שור ולא בעמיתו איש יט), כד, (ויקרא בעמיתו"
דברים, בארבעה תורה שחייבה מומים נתינת דין כו. שם
בעליו. של בעמיתו בשור ולא שחבל באדם רק הוא

לד:16) שם משנה האדם, את לכלך בהלכות 17)כגון
א. פרק ומזיק, השור.18)חובל בעל מפני 19)של

על  ומשלם מת אדם ואין זה, מעשה על מיתה חייב שהוא
אחד. ד.20)מעשה פרק ומזיק, חובל הלכות

.„,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ B¯BL ÒÈÎn‰««¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
¯eËt - BaÏk BÎL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e21. ¿»∆««««ƒ¿»«¿»

- Ìz ‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa ÏL ¯BL ‡e‰ Á‚ Ì‡Â¿ƒ»«∆««««ƒƒ»»»
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ22˜Ê ÌlLÓ - „ÚeÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ»»»¿«≈∆∆

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Á‚Bp‰ ÔÈ„k ,ÌÏL»≈¿ƒ«≈«ƒ¿»«ƒ

לך 21) הרשה מי השור: לבעל לומר יכול הבית בעל
מז: בבאֿקמא לחצרי, שורך החכמים 22)להכניס כדעת

כד: שם במשנה,

.‰ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰Â BÊ ¯ˆÁaL ¯B·Ï ÏÙ23Ì‡ : »«¿∆¿»≈¿ƒ¿ƒ∆≈»ƒ
„iÓ ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰24·iÁ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa25È˜Êa ƒ¿ƒ∆≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«»¿ƒ¿≈

¯BM‰ ‰OÚ È¯‰L ;¯eËt - ÔÓÊ ¯Á‡ Ì‡Â ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒ««¿«»∆¬≈«¬»«
‰Ïwz26¯Ba eÈˆÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ ÌÈn‰Â ,¯B·k «»»¿¿««ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ·iÁL27ÏÚa - ˙eL¯a ÒÈÎ‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿««
¯eËt ¯BM‰28- ¯ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . «»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…

‡e‰ È¯‰29¯BM‰ ˜Êa ·iÁ30.¯BaÏ ÏÙpL ¬≈«»¿∆∆«∆»««

מז:23) שם בו, מלוכלך 24)המכונסים שהיה כגון
ממש.25)בצואה. מזיק מח:26)כדין שם כבור, ודינו

חמור"27) או שור שמה "ונפל הפסוק מן לומדים זה דין
כח: שם כלים. ולא חמור אדם, ולא שור לג) כא, (שמות

החצר 28) בעל גם אבל בורו, על לשמור חייב החצר בעל כי
השור. שהוזק  הנזק על החצר.29)פטור דעת 30)בעל 

, מח: שם כמותו פסק ושמואל , מז: שם במשנה רבי
בדינים. כשמואל והלכה

.ÂB¯BL ÒÈÎ‰31,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ˜Èf‰Â32B‡ , ¿ƒƒ∆««««ƒ∆À«««««ƒ

ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ¯ˆÁa ¯ÙÁL33¯BM‰ ÏÚa - ˙B¯ÚÓe ∆»«∆»≈ƒƒ¿»«««
¯Ba‰ È˜Êa ·iÁ ¯ˆÁ ÏÚ·e ,¯ˆÁ È˜Êa ·iÁ34, «»¿ƒ¿≈»≈««»≈«»¿ƒ¿≈«

BÓ˙ÒÏ ÂÈÏÚ È¯‰L35. ∆¬≈»»¿»¿

מח.31) שם, רבא בו.32)מימרת שנתקל כגון
ארוכות.33) אףֿעלֿפי 34)חפירות רשותו, הפקיר אם

ששור  הקודמת, בהלכה ונתבאר שור, עלֿידי שנעשה
בנזקיו. חייבים בעליו אין בור שהפקירו,35)שעשה לפני

ברשות  תקלה נותן הריהו מפקירו וכאשר הוא, בורו שהרי
בעצמו. עשאו כאילו הוא הרי כן ועל הרבים,

.Ê¯BM‰ ˙‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˜Èf‰36‡lL B˜Èf‰ Ì‡ : ƒƒ««««ƒ∆«ƒƒƒ∆…
BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ,¯eËt - ˙Ú„Ï37‡lL zÒÎ ‰nÏ : ¿««»∆¬≈¿ƒ»»ƒ¿«¿»∆…

B˜Èf‰ Ì‡Â ;Ea Èz‚‚ML „Ú ÈzÚ„È ‡lL ,˙eL¯aƒ¿∆…»«¿ƒ«∆»«¿ƒ¿¿ƒƒƒ
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לז: בבאֿקמא בהמת 3)משנה כגון מזבח, קדשי בין
הדם, זריקת אחר עד משהוקדשה חטאת בהמת או עולה

הבית. בדק קדשי משלם 4)ובין בשוגג, מהם נהנה אם
מעילות. אשם קרבן ומביא הקרן, על נוסף כי 5)חומש

ה'". "קדשי ונפדו.6)נקראים מום בהם שנפל כגון
קצת 7) בהם שיש ואףֿעלֿפי נג: שם נקרא, רעהו" "שור כי

ועבודה. בגיזה שאסורים קדושה,

.·ÌÈÓÏL8‰·Bb - e˜Èf‰L9Ì¯OaÓ10‰·B‚ BÈ‡Â , ¿»ƒ∆ƒƒ∆ƒ¿»»¿≈∆
Ô‰È¯eÓ‡ „‚k ¯Oa‰ ÔÓ11ÌÈL„˜ ÏL ÌÈ¯eÓ‡‰L ; ƒ«»»¿∆∆≈≈∆∆»≈ƒ∆»»ƒ

ÌÈl˜12‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ13. «ƒ¬ƒ»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»
‰˜Èf‰L ‰„Bz ÔÎÂ14ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,d¯OaÓ ‰·Bb - ¿≈»∆ƒƒ»∆ƒ¿»»¿≈∆ƒ

ÌÁl‰15¯Oa ÏÏkÓ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;dnÚ ‡a‰16. «∆∆«»ƒ»∆≈«∆∆ƒ¿«»»

יג.8) שם הם, בעלים וממון קלים, קדשים עם הנמנים
נזק.9) בעלים 10)חצי ממון והבשר מגופו, גובה תם כי

החלב 11)הוא. כגון המזבח, גבי על שמקריבים החלקים
ביאור  גֿד). ג, (ויקרא ועוד הכליות שתי הקרב, את המכסה

הבאה. בהלכה זה בכור,12)לדין תודה, שלמים, כגון
מקריבים  האימורים ואת נאכל שהבשר ועוד, בהמה מעשר

המזבח. ב.13)על יג:14)פרק יב.15)שם ז, ויקרא
בלבד.16) המזיק של מגופו גובה ותם

.‚¯Oa‰ ÔÓ B˙¯e·ÁÂ ˜fp‰ ÏÎ‡iL ?‰·Bb „ˆÈÎÂ¿≈«∆∆…««ƒ»«¬»ƒ«»»
‰M„˜a17„‚k ‰·B‚ BÈ‡ „ˆÈÎÂ .BlL ˜Ê ÈˆÁ „‚k ƒ¿À»¿∆∆¬ƒ∆∆∆¿≈«≈∆¿∆∆

Ì‡L ?ÔÈ¯eÓ‡‰,¯È„ ‰ÂL B˜Ê ÈˆÁa ˙Ba‚Ï BÏ ‰È‰ »≈ƒ∆ƒ»»ƒ¿«¬ƒƒ¿»∆ƒ»
,ÌÈ¯È„ ÈL ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÚ ¯Oa‰ Ïk ‰È‰Â¿»»»«»»ƒ»≈ƒ»∆¿≈ƒ»ƒ
ÈL ‰·B‚ BÈ‡ - ÈˆÁÂ ¯È„ ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡ ‡Ïa ¯Oa‰Â¿«»»¿…≈ƒ»∆ƒ»»≈ƒ≈∆¿≈

¯Oa‰ ÈLÈÏL18„·Ïa ¯Oa‰ ÈˆÁ ‡l‡ ,19. ¿ƒ≈«»»∆»¬ƒ«»»ƒ¿«

קלים.17) קדשים מן 18)כדין כולו נזק חצי כלומר,
כנגד 19)הבשר. הדינר, ורבע דינר. רבעי שלושת כלומר,

יכול  המזיק הניזק. מפסיד האימורים, מן לו המגיע החלק
מן  משלם אני הקדש. של והאימורים שלי הבשר לטעון:
אחראי  אני ואין עלי, המוטל לחלקי בהתאם שלי הבשר

ה'. קדשי שהם האימורים, לחלק

.„¯˜Ù‰ ¯BL ÔÎÂ20f‰L¯BL :¯Ó‡pL ;¯eËt - ˜È ¿≈∆¿≈∆ƒƒ»∆∆¡«
ÌÈÏÚ·Ï ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰iL „Ú - e‰Ú¯21. ≈≈«∆ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ

˜fp‰ B˙B‡ Ot˙iL Ì„˜Â ,Á‚pL ¯˜Ù‰ ¯BL ?„ˆÈk≈«∆¿≈∆»«¿…∆∆ƒ¿…«ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba ‰ÎÊÂ ¯Á‡ ‡a22‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »«≈¿»»¬≈∆»¿…∆»

BLÈc˜‰ ˜Èf‰L ¯Á‡Â ,˜Èf‰L ÌÈÏÚ·Ï „ÁÈÓ‰ ¯BL«¿À»ƒ¿»ƒ∆ƒƒ¿««∆ƒƒƒ¿ƒ
ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰iL „Ú ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - B¯È˜Ù‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»«∆ƒ¿¿»ƒ

ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e B˜f‰ ˙ÚLa23. ƒ¿«∆≈ƒ¿««¬»»«ƒ

יג:20) שם בעלים, ט:21)בלי שם כי 22)משנה
בעלים. לו היו לא הנגיחה "והועד 23)בשעת שנאמר:

מיתה  שתהא עד כט) כא, (שמות איש" והמית בבעליו...
שם. אחד, בבעל כלומר כאחד, שווין בדין והעמדה

.‰Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL24,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ¯BL Á‚pL ∆ƒ¿»≈∆»«∆≈»ƒ
È„·BÚ‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;¯eËt - „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa≈»≈»»¿ƒ∆≈»¿≈

ÔÈ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk25,‰˜Èf‰L BzÓ‰a ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ »ƒ¿«¿ƒ∆»»»«¿∆¿∆ƒƒ»

Ì‰ÈÈ„k Ì‰Ï ÔÈ„ e‡ È¯‰Â26„·BÚ ÏL ¯BLÂ . «¬≈»»ƒ»∆¿ƒ≈∆¿∆≈
- „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÏL Á‚pL ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»«∆ƒ¿»≈≈»≈»
ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ‡e‰ ‰Ê Ò˜ ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈¿»∆¿¿≈»ƒ¿ƒ

˜Êp‰ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡Â ˙Bˆna ÔÈ¯È‰Ê ÔÈ‡L27‡Ï Ì‡Â , ∆≈»¿ƒƒ«ƒ¿¿≈»¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ…
,d˙B‡ ÔÈ¯nLÓ ÔÈ‡ - ÔzÓ‰a È˜Ê ÏÚ Ô˙B‡ ·iÁz¿«≈»«ƒ¿≈¿∆¿»≈¿«¿ƒ»

.˙Bi¯a‰ ÔBÓÓ ÔÈ„ÈÒÙÓe«¿ƒƒ»«¿ƒ

לז:24) שם על 25)משנה מטיל אינו שלהם ביתֿהדין
רואה  ואינו בהמתו, נזקי בעד תשלום חובת הבהמה בעל

המשפט. בית לטיפול נושא בבאֿקמא 26)בזה ירושלמי
כדיניהם". אמר: יוחנן ר' בשם אבהו "ר' ג, הלכה ד פרק

(שם 27) הגמרא לפי זולתם. ממון על חסים שאין מתוך
שבע  עליהם קיבלו שלא בעמים רק נאמר זה ודין לח.).

נח. בני מצוות

.Â˜Èf‰L Ìz ¯BL28„ÓÚ ‡lL „Ú ˜Èfn‰ B¯ÎÓ Ì‡ , »∆ƒƒƒ¿»««ƒ«∆…»«
ÔÈca29¯eÎÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,30‰·Bb ˜fp‰ È¯‰ - «ƒ««ƒ∆»¬≈«ƒ»∆

epÓÈ‰31;BÏ ¯ÎnL ˜Èfn‰ ÔÓ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ , ≈∆¿≈«≈«¿∆ƒ««ƒ∆»«
BÏ LÈ ÏB˜ Á‚pL ÔÂÈkL32ÁwÏ Á˜BlÏ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ , ∆≈»∆»«≈¿…»»«≈«ƒ«

.˜fp‰ ‰a‚iL „Ú«∆ƒ¿∆«ƒ»

לג:28) שם הניזק.29)ברייתא, רשאי 30)עם והקונה
בשור. עשו 31)לעבוד וכאילו מגופו, גובים תם שור כי

לניזק. אפותיקי של 32)אותו אפותיקי לשאר דומה ואינו
דעת  לפי זו, ברייתא הקונה. מן גובים שאין מטלטלין,
השור", "הוחלט שאמר עקיבא, ר' לדעת נאמרה רבינו,
בדין  שעמד לפני ולא בדין, שעמד לאחר דוקא זה אולם

מגידֿמשנה). ועי' ,102 עמוד לבבאֿקמא מאירי (עי'

.ÊLc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˜Èfn‰ BLÈc˜‰33‡lL È„k , ƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆À¿»¿≈∆…
e¯Ó‡È34‰·Bb - BËÁL .ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ : …¿∆¿≈≈¿…ƒ¿¿»∆

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰zÓa B˙ .B¯OaÓ35‰a‚ÈÂ , ƒ¿»¿»¿«»»«∆»»»¿ƒ¿∆
.epnÓ ˜fp‰«ƒ»ƒ∆

עקיבא.33) רבי לדעת של 34)אפילו שורו שזה היודע
לחולין, ויצא שהקדישו וראה שנגח, יודע ואינו פלוני

שם. פדיון, בלא יוצא הקדש המקבל 35)יאמר: ורשאי
שמכר. מזיק בדין כמו בו, לעבוד

.ÁÔÈca „ÓÚÂ ˜Èf‰36¯eÎÓ BÈ‡ - B¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â37. ƒƒ¿»««ƒ¿««»¿»≈»
‡ÏÂ ‰OÚ ‡Ï - ‰zÓa B˙ .Lc˜Ó BÈ‡ - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ≈À¿»¿»¿«»»…»»¿…

eÓ„˜ .ÌeÏk38˜ÈfÓ ÏL ˙B·BÁ ÈÏÚa39ÔÈa ,e‰eÒÙ˙e ¿»¿«¬≈∆«ƒ¿»≈
˜Èf‰ ‡lL „Ú ·ÁL40‡Ï - ·Á ‡lL „Ú ˜Èf‰ ÔÈa ∆»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«∆…»…

epnÓ ‰·Bb ˜fp‰ ‡l‡ ,eÎÊ41ÈÏÚa ÏL ‰È‰ elÙ‡L ; »∆»«ƒ»∆ƒ∆∆¬ƒ»»∆«¬≈
‰lÁzÓ ˙B·BÁ42.BÙebÓ ‰·Bb ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¬≈∆∆ƒ

הקודמת.36) הברייתא וגופו 37)המשך הוחלט, השור כי
לניזק. כבר הניזק.38)שייך שבא חייב 39)לפני שלהם

כסף. והם 40)המזיק לנזק, קדם שלהם החוב אם אפילו
הניזק. לפני בתור המזיק.41)הראשונים משור

לד.42) שם שהזיק, לפני

.Ë„ÚeÓ43„ÓÚ ‡lL ÔÈa ÔÈca „ÓÚ ÔÈa ,˜Èf‰L »∆ƒƒ≈»««ƒ≈∆…»«
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BËÁL B‡ ‰zÓa B˙ B‡ B¯ÎÓ B‡ BLÈc˜‰Â ,ÔÈca«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«»»¿»
ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó -44˙B·BÁ ÈÏÚa eÓ„˜ . «∆»»»»¿«¬≈

e‰e‚È‰‰Â45„Ú ˜Èf‰ ÔÈa ˜Èf‰ ‡lL „Ú ·Á ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«
˜fp‰ ÌlzLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ba eÎÊ - ·Á ‡lL46‡l‡ ∆…»»¿ƒ∆≈ƒ¿«≈«ƒ»∆»

˜Èfn‰ ÈÒÎaL ‰lÚn‰ ÔÓ47ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â , ƒ«¿À»∆¿ƒ¿≈««ƒ«¬≈»¿»»
ÔÈ„aÚLÓ48.‰Ê ˜ÊÏ ¿À¿»ƒ¿∆∆∆

הקודמת.43) הברייתא של 44)המשך קניינו כולו והשור
המתנה. מקבל של או הקונה, של לרשותם.45)ההקדש,

דין 47)מגופו.46) אין ובמטלטלין כבעלֿחוב, ודינו
זכה. מהם, וגבה שקדם מאוחר ובעלֿחוב קדימה,

בתם.48) כמו במיוחד, השור גוף על שעבודו ואין

.È- ˜Èfn‰ ÈÒÎpÓ ˜fpÏ ˙Ba‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙ÈaLk¿∆≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿≈««ƒ
‰lÁz ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈ·Bb49BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…»

Ïk „‚k ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ÏÏk ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿»∆…»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆»
ÈÒÎaL ‰lÚÓ‰ Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯‡M‰ ÔÈ·Bb - ˜Êp‰«∆∆ƒ«¿»ƒ««¿««¿À»∆¿ƒ¿≈

˜Èfn‰50ÔÈaÒ elÙ‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ e‡ˆÓiL ÔÓÊ ÏÎÂ .51 ««ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ«¬ƒÀƒ
.Ú˜¯wÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -≈ƒ¿»ƒ««¿«

כסף,49) שוה לרבות לד) כא, (שמות לבעליו" ישיב "כסף
שכל  ב), עמוד (שם פפא רב וכדעת ז. שם סובין, ואפילו
למכור  איֿאפשר אם כי "מיטב", בחינת הם מטלטלין

אחר. במקום יימכרו זה, ומיטב 50)במקום שדהו "מיטב
שהכוונה  עקיבא, ר' וכדעת ד), כב, (שם ישלם" כרמו
כדי  "מיטב", דרוש בקרקע ז.). (שם מזיק של שדהו למיטב

קונה. בנקל הנשארות 51)שישיג התבואה גרגרי קליפות
הקמח. את שהוציאה אחרי בנפה

.‡ÈÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌlLiL Ì„˜ ˜Èfn‰ ˙Ó≈««ƒ…∆∆¿«≈≈≈ƒƒ¿»ƒ
ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhnÏ52˜fpÏ ÔÈ·B‚Â .Ú˜¯wÏ ‡l‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ∆»««¿«¿ƒ«ƒ»

˙È¯eaf‰ ÔÓ53·BÁ ÏÚ·k ‰OÚ ˜fp‰L ÈtÓ .54, ƒ«ƒƒƒ¿≈∆«ƒ»«¬»¿««
ÒÙz Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰Â¿«ƒ«¿¿ƒ≈»¿À¿»ƒ¿««¿ƒ»«
¯Á‡Ï Ì‰Ó BÏ ÔÈ·Bb - ˜Èfn‰ ÈiÁa ÔÈÏËÏhn‰ ˜fp‰«ƒ»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««ƒƒ≈∆¿««

B˙BÓ55.

לבעלֿחוב 52) לא משועבדים אינם יתומים של מטלטלין כי
יתומים  של מטלטלין שאפילו משמע, יד:). (שם לניזק ולא

גובים. אין משנה 53)גדולים ביותר, הגרועה הקרקע
מח: היתומים.54)גיטין מן חוב זכה 55)התובע כי

יד: בבאֿקמא רבא דברי בתפיסתו, בהם

.·ÈÌÈB‡b‰ ewz ¯·k56ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰57.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙe , «ƒ«¿¿ƒ»¿»«»»¿»»≈ƒƒ

ÔÈ˜Êp‰ ÔÈa‚Ó CÎÈÙÏ58.ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ¿ƒ»«¿ƒ«¿»ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ

ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â59˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -60; ¿ƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒƒƒ«ƒƒ
kLÔÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ

e¯‡aL BÓk ,˙È¯eaf‰61. «ƒƒ¿∆≈«¿

ו.)56) וילנא (הוצאת בבאֿקמא שהרבה 57)רי"ף מכיון
המטלטלין  על סומך והמלוה קרקע, להם אין אדם בני

שם.58)(מאירי). הרי"ף דעת כבעלֿחוב, ודינם
מטלטלין 59) אין ואם מטלטלין, קודם במזיק: כמו הסדר

קרקע. עצמו.60)גובה ממזיק כמו עידית ולא
יא.61) בהלכה

.‚ÈÔÈ˜Êp‰ ÔÈ‡62¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓlzLÓ63, ≈«¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»ƒ¿…∆
˙‚¯‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â64‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ,65 ¿≈«¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ¿»»¿»

ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú·e66ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z ‡lL .„ÈÚ‰Ï ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ∆……«ƒ
˙B¯„‚Â ¯˜a‰ ˙Ù¯·e ÌÈÒeq‰ ˙BÂ¯‡a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿À¿«ƒ¿∆∆«»»¿ƒ¿

ÌÈÚB¯‰Â ÌÈ„·Ú‰ ‡l‡ Ô‡ˆ67Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ …∆»»¬»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - BÊ ˙‡ ‰˜Èf‰ BÊ ‰Ó‰aL e„ÈÚ‰≈ƒ∆¿≈»ƒƒ»∆¿ƒ»∆
‰Ê ˙‡ Ï·Á ‰Ê Ì„‡L ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ e„ÈÚ‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ∆»»∆»«∆∆

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜Ê ¯‡La e„ÈÚ‰ B‡68ÔÈ‡ . ≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¬≈∆≈
Èt ÏÚ ÔBÓÓ ÌÏBÚÏ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰«»»≈∆»≈¿«¿ƒ¿»»«ƒ
¯‡L „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú eÈ‰iL „Ú ÌÈ„Ú≈ƒ«∆ƒ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

˙Bi„Ú69e„ÈÚÈÂ ,70.ÌlLÏ ˜Èfn‰ ÔÈc ˙Èa e·iÁÈÂ , ≈À¿»ƒƒ«¿≈ƒ««ƒ¿«≈

יד:62) בבאֿקמא האדם 63)משנה את שהמית מועד
ליורשים. כופר  אדם.64)משלם על 65)כשהמיתה ולא

אומדנא. ובגויים.66)יסוד בנשים בעבדים, ולא
שמרעים 67) מפני כגזלנים, דינם כי לעדות, פסולים הרועים

כה: סנהדרין אחרים, בשדות שאין 68)בהמתם מכיון
להזמין  שאפשר למקרים לדמות ואין שראו, אחרים עדים

ועוד. בהלואה כגון כשרים, עדים הלואה.69)מראש כגון
וכו'.70) הנזק על

.„È‰ÚB¯ ‰È‰L ¯BL71¯‰p‰ Èab ÏÚ72¯BL ‡ˆÓÂ ∆»»∆««≈«»»¿ƒ¿»
,ÁbÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ ÁbÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Bcˆa ‚e¯‰»¿ƒ««ƒ∆∆¿À»¿∆»ƒ«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - CMÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ CMÓ ‰Ê73Úe„Èa : ∆¿À»¿∆»ƒ…≈¿ƒ¿»«
¯ÁB‡‰ ÏÓ‚ elÙ‡Â .BÁ‚ ‰ÊÂ BÎL ‰fL74ÔÈa ∆∆¿»¿∆¿»«¬ƒ»»»≈≈

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Bcˆa ‚e¯‰ [ÏÓ‚] ‡ˆÓÂ ÌÈlÓb‰75: «¿«ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ≈¿ƒ
.ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú e‰e‡¯L „Ú ,B‚¯‰ ‰fL Úe„Èa¿»«∆∆¬»«∆»≈ƒ¿≈ƒ

צג.71) לא 72)בבאֿבתרא אומר: שם בגמרא רשב"ם
"ע"ג  הגירסא היתה כן רבינו לעיני הנהר". גב "על גרסינן

שם 73)נהר". שיש מכיון הוא, והטעם שם. הגמרא לשון
ברורה. ראיה בלי אומדנא לפי דנים אין שוורים, עוד

ובועט.74) ופסק 75)נושך שם, תנאים של פלוגתא
כתנאֿקמא.
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לז: בבאֿקמא בהמת 3)משנה כגון מזבח, קדשי בין
הדם, זריקת אחר עד משהוקדשה חטאת בהמת או עולה

הבית. בדק קדשי משלם 4)ובין בשוגג, מהם נהנה אם
מעילות. אשם קרבן ומביא הקרן, על נוסף כי 5)חומש

ה'". "קדשי ונפדו.6)נקראים מום בהם שנפל כגון
קצת 7) בהם שיש ואףֿעלֿפי נג: שם נקרא, רעהו" "שור כי

ועבודה. בגיזה שאסורים קדושה,

.·ÌÈÓÏL8‰·Bb - e˜Èf‰L9Ì¯OaÓ10‰·B‚ BÈ‡Â , ¿»ƒ∆ƒƒ∆ƒ¿»»¿≈∆
Ô‰È¯eÓ‡ „‚k ¯Oa‰ ÔÓ11ÌÈL„˜ ÏL ÌÈ¯eÓ‡‰L ; ƒ«»»¿∆∆≈≈∆∆»≈ƒ∆»»ƒ

ÌÈl˜12‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ13. «ƒ¬ƒ»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»
‰˜Èf‰L ‰„Bz ÔÎÂ14ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,d¯OaÓ ‰·Bb - ¿≈»∆ƒƒ»∆ƒ¿»»¿≈∆ƒ

ÌÁl‰15¯Oa ÏÏkÓ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;dnÚ ‡a‰16. «∆∆«»ƒ»∆≈«∆∆ƒ¿«»»

יג.8) שם הם, בעלים וממון קלים, קדשים עם הנמנים
נזק.9) בעלים 10)חצי ממון והבשר מגופו, גובה תם כי

החלב 11)הוא. כגון המזבח, גבי על שמקריבים החלקים
ביאור  גֿד). ג, (ויקרא ועוד הכליות שתי הקרב, את המכסה

הבאה. בהלכה זה בכור,12)לדין תודה, שלמים, כגון
מקריבים  האימורים ואת נאכל שהבשר ועוד, בהמה מעשר

המזבח. ב.13)על יג:14)פרק יב.15)שם ז, ויקרא
בלבד.16) המזיק של מגופו גובה ותם

.‚¯Oa‰ ÔÓ B˙¯e·ÁÂ ˜fp‰ ÏÎ‡iL ?‰·Bb „ˆÈÎÂ¿≈«∆∆…««ƒ»«¬»ƒ«»»
‰M„˜a17„‚k ‰·B‚ BÈ‡ „ˆÈÎÂ .BlL ˜Ê ÈˆÁ „‚k ƒ¿À»¿∆∆¬ƒ∆∆∆¿≈«≈∆¿∆∆

Ì‡L ?ÔÈ¯eÓ‡‰,¯È„ ‰ÂL B˜Ê ÈˆÁa ˙Ba‚Ï BÏ ‰È‰ »≈ƒ∆ƒ»»ƒ¿«¬ƒƒ¿»∆ƒ»
,ÌÈ¯È„ ÈL ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÚ ¯Oa‰ Ïk ‰È‰Â¿»»»«»»ƒ»≈ƒ»∆¿≈ƒ»ƒ
ÈL ‰·B‚ BÈ‡ - ÈˆÁÂ ¯È„ ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡ ‡Ïa ¯Oa‰Â¿«»»¿…≈ƒ»∆ƒ»»≈ƒ≈∆¿≈

¯Oa‰ ÈLÈÏL18„·Ïa ¯Oa‰ ÈˆÁ ‡l‡ ,19. ¿ƒ≈«»»∆»¬ƒ«»»ƒ¿«

קלים.17) קדשים מן 18)כדין כולו נזק חצי כלומר,
כנגד 19)הבשר. הדינר, ורבע דינר. רבעי שלושת כלומר,

יכול  המזיק הניזק. מפסיד האימורים, מן לו המגיע החלק
מן  משלם אני הקדש. של והאימורים שלי הבשר לטעון:
אחראי  אני ואין עלי, המוטל לחלקי בהתאם שלי הבשר

ה'. קדשי שהם האימורים, לחלק

.„¯˜Ù‰ ¯BL ÔÎÂ20f‰L¯BL :¯Ó‡pL ;¯eËt - ˜È ¿≈∆¿≈∆ƒƒ»∆∆¡«
ÌÈÏÚ·Ï ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰iL „Ú - e‰Ú¯21. ≈≈«∆ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ

˜fp‰ B˙B‡ Ot˙iL Ì„˜Â ,Á‚pL ¯˜Ù‰ ¯BL ?„ˆÈk≈«∆¿≈∆»«¿…∆∆ƒ¿…«ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba ‰ÎÊÂ ¯Á‡ ‡a22‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »«≈¿»»¬≈∆»¿…∆»

BLÈc˜‰ ˜Èf‰L ¯Á‡Â ,˜Èf‰L ÌÈÏÚ·Ï „ÁÈÓ‰ ¯BL«¿À»ƒ¿»ƒ∆ƒƒ¿««∆ƒƒƒ¿ƒ
ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰iL „Ú ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - B¯È˜Ù‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»«∆ƒ¿¿»ƒ

ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e B˜f‰ ˙ÚLa23. ƒ¿«∆≈ƒ¿««¬»»«ƒ

יג:20) שם בעלים, ט:21)בלי שם כי 22)משנה
בעלים. לו היו לא הנגיחה "והועד 23)בשעת שנאמר:

מיתה  שתהא עד כט) כא, (שמות איש" והמית בבעליו...
שם. אחד, בבעל כלומר כאחד, שווין בדין והעמדה

.‰Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL24,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ¯BL Á‚pL ∆ƒ¿»≈∆»«∆≈»ƒ
È„·BÚ‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;¯eËt - „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa≈»≈»»¿ƒ∆≈»¿≈

ÔÈ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk25,‰˜Èf‰L BzÓ‰a ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ »ƒ¿«¿ƒ∆»»»«¿∆¿∆ƒƒ»

Ì‰ÈÈ„k Ì‰Ï ÔÈ„ e‡ È¯‰Â26„·BÚ ÏL ¯BLÂ . «¬≈»»ƒ»∆¿ƒ≈∆¿∆≈
- „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÏL Á‚pL ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»«∆ƒ¿»≈≈»≈»
ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ‡e‰ ‰Ê Ò˜ ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈¿»∆¿¿≈»ƒ¿ƒ

˜Êp‰ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡Â ˙Bˆna ÔÈ¯È‰Ê ÔÈ‡L27‡Ï Ì‡Â , ∆≈»¿ƒƒ«ƒ¿¿≈»¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ…
,d˙B‡ ÔÈ¯nLÓ ÔÈ‡ - ÔzÓ‰a È˜Ê ÏÚ Ô˙B‡ ·iÁz¿«≈»«ƒ¿≈¿∆¿»≈¿«¿ƒ»

.˙Bi¯a‰ ÔBÓÓ ÔÈ„ÈÒÙÓe«¿ƒƒ»«¿ƒ

לז:24) שם על 25)משנה מטיל אינו שלהם ביתֿהדין
רואה  ואינו בהמתו, נזקי בעד תשלום חובת הבהמה בעל

המשפט. בית לטיפול נושא בבאֿקמא 26)בזה ירושלמי
כדיניהם". אמר: יוחנן ר' בשם אבהו "ר' ג, הלכה ד פרק

(שם 27) הגמרא לפי זולתם. ממון על חסים שאין מתוך
שבע  עליהם קיבלו שלא בעמים רק נאמר זה ודין לח.).

נח. בני מצוות

.Â˜Èf‰L Ìz ¯BL28„ÓÚ ‡lL „Ú ˜Èfn‰ B¯ÎÓ Ì‡ , »∆ƒƒƒ¿»««ƒ«∆…»«
ÔÈca29¯eÎÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,30‰·Bb ˜fp‰ È¯‰ - «ƒ««ƒ∆»¬≈«ƒ»∆

epÓÈ‰31;BÏ ¯ÎnL ˜Èfn‰ ÔÓ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ , ≈∆¿≈«≈«¿∆ƒ««ƒ∆»«
BÏ LÈ ÏB˜ Á‚pL ÔÂÈkL32ÁwÏ Á˜BlÏ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ , ∆≈»∆»«≈¿…»»«≈«ƒ«

.˜fp‰ ‰a‚iL „Ú«∆ƒ¿∆«ƒ»

לג:28) שם הניזק.29)ברייתא, רשאי 30)עם והקונה
בשור. עשו 31)לעבוד וכאילו מגופו, גובים תם שור כי

לניזק. אפותיקי של 32)אותו אפותיקי לשאר דומה ואינו
דעת  לפי זו, ברייתא הקונה. מן גובים שאין מטלטלין,
השור", "הוחלט שאמר עקיבא, ר' לדעת נאמרה רבינו,
בדין  שעמד לפני ולא בדין, שעמד לאחר דוקא זה אולם

מגידֿמשנה). ועי' ,102 עמוד לבבאֿקמא מאירי (עי'

.ÊLc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˜Èfn‰ BLÈc˜‰33‡lL È„k , ƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆À¿»¿≈∆…
e¯Ó‡È34‰·Bb - BËÁL .ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ : …¿∆¿≈≈¿…ƒ¿¿»∆

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰zÓa B˙ .B¯OaÓ35‰a‚ÈÂ , ƒ¿»¿»¿«»»«∆»»»¿ƒ¿∆
.epnÓ ˜fp‰«ƒ»ƒ∆

עקיבא.33) רבי לדעת של 34)אפילו שורו שזה היודע
לחולין, ויצא שהקדישו וראה שנגח, יודע ואינו פלוני

שם. פדיון, בלא יוצא הקדש המקבל 35)יאמר: ורשאי
שמכר. מזיק בדין כמו בו, לעבוד

.ÁÔÈca „ÓÚÂ ˜Èf‰36¯eÎÓ BÈ‡ - B¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â37. ƒƒ¿»««ƒ¿««»¿»≈»
‡ÏÂ ‰OÚ ‡Ï - ‰zÓa B˙ .Lc˜Ó BÈ‡ - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ≈À¿»¿»¿«»»…»»¿…

eÓ„˜ .ÌeÏk38˜ÈfÓ ÏL ˙B·BÁ ÈÏÚa39ÔÈa ,e‰eÒÙ˙e ¿»¿«¬≈∆«ƒ¿»≈
˜Èf‰ ‡lL „Ú ·ÁL40‡Ï - ·Á ‡lL „Ú ˜Èf‰ ÔÈa ∆»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«∆…»…

epnÓ ‰·Bb ˜fp‰ ‡l‡ ,eÎÊ41ÈÏÚa ÏL ‰È‰ elÙ‡L ; »∆»«ƒ»∆ƒ∆∆¬ƒ»»∆«¬≈
‰lÁzÓ ˙B·BÁ42.BÙebÓ ‰·Bb ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¬≈∆∆ƒ

הקודמת.36) הברייתא וגופו 37)המשך הוחלט, השור כי
לניזק. כבר הניזק.38)שייך שבא חייב 39)לפני שלהם

כסף. והם 40)המזיק לנזק, קדם שלהם החוב אם אפילו
הניזק. לפני בתור המזיק.41)הראשונים משור

לד.42) שם שהזיק, לפני

.Ë„ÚeÓ43„ÓÚ ‡lL ÔÈa ÔÈca „ÓÚ ÔÈa ,˜Èf‰L »∆ƒƒ≈»««ƒ≈∆…»«
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ה'תשע"ט  אלול כ"ב ראשון יום

שכ. תעשה לא מצות
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" i)"לאֿתעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"ט  אלול כ"ג שני יום

שכא. תעשה לא מצות
― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― my)לכלֿרּוח glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אלֿיצא

ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

ה'תשע"ט  אלול כ"ד שלישי יום

שכט. תעשה לא מצות קסה. עשה מצות
קצו. תעשה לא מצות קסד. עשה מצות

― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
(mixetkd meia):אמרֹו והּוא והעבֹודֹות, ְְְְֲִַָָָמןֿהּמלאכֹות

לכם" היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,fh `xwie)ּבארנּו ּוכבר , ְְִֵֶַַַַָָָ
ּפעמים bqw)ּכּמה ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרםzay) ְְִַָָָָ

(:ck."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ֲֵַַָ

― השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא "וכלֿמלאכה ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְְִִַָָָָָָֹמלאכה

gk)תעׂשּו" ,bk my)חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו l)ּכרת, ,my)― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָמקריב
(:gi)ּומגּלה(:l).וזּולתן ְְִָָָ

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
אתֿנפׁשתיכם" "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא (myּבתׁשרי, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hk ,fhּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt): ְְְִֵַָ
הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― אתֿנפׁשתיכם" ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ"ּתעּנּו

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. אכילה זה br.)ואיזהּו? `nei), ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ּברחיצה אסּור ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
נאמר: ׁשּכן האּלה, מּכלֿהּפעּלֹות לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמּטה,

אתֿנפׁשתיכם" ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,my), ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכאּלּו
― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת המיחדת והּׁשביתה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֻולעבֹודה,

אמר לפיכ(oeyl ltk)ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת : ְְְִִַַַַָָָָ
(my zen ixg`)ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום "מּנין :ְִִִִִִֶַַָָ

ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד הּמּטה? ּובתׁשמיׁש ְְְְִִִַַַַַַַָָָּובסיכה
העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ּכלֿאּלּו הׁשּבת ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכלֹומר:

― הקצ"ו ּביֹוםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹצֹום
למי ּכרת וחּיב אתֿהענׁש ׁשהזּכיר ּכיון אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ׁשּמזהר ידענּו "ּכיׁשּיאכל, אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
ונכרתה" וגֹו' לאֿתעּנה אׁשר hk)כלֿהּנפׁש ,bk my). ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֻ

ּכרתֹות ּבכללם(a.)ּובריׁש מנּו ּכרת, מחּיבי ּכׁשּמנּו , ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ּובארּו הּכּפּורים, ּביֹום ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהאֹוכל
והּמילה. מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות הּוא ― ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכרת
לאֿתעׂשה, מצות הּכּפּורים ּביֹום ׁשהאכילה נתּבאר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנה
קבּועה, חּטאת ׁשגגתּה ועל ּכרת זדֹונּה על חּיבים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָּולפיכ
הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו

(g dpyn c wxt)זה ּדין יתחּיב ׁשּלא ,(zaxwp z`hgd)אּלא ְִִֵֶֶֶַָֹ
ּבמחּיבי יתעּלה אמר ׁשהרי ּבלבד, לאֿתעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבמצות
לאֿתעׂשינה" אׁשר ה' מּכלֿמצות "אחת קבּועה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

(bi ,c my)ספרא ּולׁשֹון .(c dkld c wxt xen`)ּכי" : ְְִִָ
עּנּוי; ענׁש זה הרי ― ונכרתה לאֿתעּנה אׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻכלֿהּנפׁש
אֹומר ּכׁשהּוא ׁשמענּו. לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאבל
הּוא: וחמר קל ׁשּכבר לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹענׁש
הרי ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָמה
טֹובים ּבימים נֹוהגת ׁשהיא מלאכה עליו, ענּוׁש ְְִִִֶֶֶָָָָָָהּוא
לּמה ּכן ואם עליה, ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּובׁשּבתֹות
ענׁש מה לעּנּוי: אזהרה מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאמר
― אזהרה" לאחר עּנּוי ענׁש אף אזהרה לאחר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָֹמלאכה
נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ודיני מהּֿׁשאמרנּו. נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנה

יֹומא. מּסכת ּבסֹוף
יום ראשוןֿ רביעי כ "בֿ כ "ה אלול 

ְֶֶַָ

ה'תשע"ט  אלול כ"ה רביעי יום

שכג. תעשה לא מצות קנט. עשה מצות
שכד. תעשה לא מצות קס. עשה מצות

― הקנ"ט ׁשּנצטהּמצוה מּמלאכההּצּוּוי לׁשּבֹות ּוינּו ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"[ּו]בּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַָּביֹום
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קסה lel` f"kÎe"k iyiyÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

קדׁש" מקרא fh)הראׁשֹון ,ai zeny),זֹו הקּדמה ודע . ְְְִִֶַַָָָָֹ
ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" "מקרא ה' ּבֹו ׁשּכלֿמהּֿׁשאמר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהיא:
מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא ― "קּדׁשהּו" וענין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ"קּדׁשהּו".
ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ּׁשּמיחד מה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא

מּקדם crw)הזּכרנּו xeriy oldl)אתּֿדבריהםdyr zeevn) ְְְִִִֵֶֶֶַֹ
(dlw ,vּכלֿיֹום ּכלֹומר: הּוא", עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ְֲֵַַַָָ

"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו dnec)ׁשאֹומר oeyl e`)אמר ּכאּלּו הּוא ְִֵֶַַָָ
ּבׁשביתה. צּוּוים ּכלֿאּלּו ― "ּתׁשּבֹות" אֹו ְְְִִִִִֵָָ"ׁשבֹות"

ה'" gl)ו"ׁשּבתת ,bk `xwie),ּכּלם הּמֹועדים לימי קרא ְְֲִִֵַַָָָֹֻ
ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות טֹובים. לימים (zayּכלֹומר: ְְְְְִִִֵַַַַָ

(:g dvia .dk:ּכלֹומר ולאֿתעׂשה", עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:
ועׂשּית היא; עׂשה מצות ― ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשביתה
לפיכ לאֿתעׂשה. מצות היא ― ּבֹו האסּורה ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹהּמלאכה
ולאֿ עׂשה על עבר אסּורה, מלאכה ְְֲֲֵֶַַָָָָָָֹּכלֿהעֹוׂשהֿבֹו
הּׁשביתה, ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָתעׂשה.

טֹוב יֹום .(dvia)ּבמּסכת ְֶֶַ

― השכ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿ אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִֶֶַַַָָָָמלאכה

בהם" לאֿיעׂשה fh)מלאכה ,ai zeny). ְֵֶֶָָָָֹ

― הק"ס ּבּיֹוםהּמצוה ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּׁשביעי

קדׁש" .(my)מקראֿ ְִֶָֹ

― השכ"ד מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָמלאכה

בהם" ּובּׁשביעי.(my)לאֿיעׂשה ּבראׁשֹון ּכלֹומר: , ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ה'תשע"ט  אלול כ"ו חמישי יום

שכה. תעשה לא מצות קסב. עשה מצות
שכו. תעשה לא מצות קסג. עשה מצות

― הקס"ב לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָמּמלאכה

קדׁש" מקראֿ k`)הּזה ,bk `xwie). ְִֶֶַָֹ

― השכ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲֲֶֶֶֶָָָָָֹמלאכה

.(my)תעׂשּו" ֲַ

― הקס"ג מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּביֹום

[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה ck)לחדׁש ,my)ל קדם ּוכבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ
oeylלׁשֹונם lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna epakrzd xak) ְָ

(l"fg."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

― השכ"ו מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכת ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ּביֹום ְְְְְֶֶַָָָָָָֹמלאכה

תעׂשּו" לא dk)עבדה ,my). ֲֲַָֹֹ

ה'תשע"ט  אלול כ"ז שישי יום

שכז. תעשה לא מצות קסו. עשה מצות
שכח. תעשה לא מצות קסז. עשה מצות

קצט.
יום חמישיֿ שישי כ "וֿ כ "ז אלול 

― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִֶַַַַָָֻּבּיֹום

מקראֿקדׁש" dl)הראׁשֹון ,bk `xwie). ְִִֶָָֹ

― השכ"ז מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְִֶַַָָָֻמלאכה

תעׂשּו" לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת .(my)זה: ְֲֲֶֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום

לכם" יהיה מקראֿקדׁש el)הּׁשמיני my)ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ּבכלֿיֹום ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye oey`x)

(zekeq lyׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם ely)יֹום dziayd ipica dpey)ׁשאינּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ

ּבכלֿיֹוםֿטֹוב נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו מּתר וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּׁשני,
הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה הלכת לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמהם.
ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר טֹוב. ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּכלֿיֹום
הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ְְְֲִִִַַַַַָָָָֻיֹוםֿטֹוב.
ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹהיא
הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּתיר
נפׁש, אכל ׁשאינם אףֿעלּֿפי ּבּׁשּבת, ואסּורים ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּביֹוםֿטֹוב

יֹוםֿטֹוב ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ai.:)ּכמֹו dvia). ְְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכת ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא אּלּו(my)עבדה טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּכלֿהעֹוׂשה
לֹו מּמהּֿׁשּצרי הּמלאכה היתה אּלאֿאם לֹוקה, ―ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מהם ּבאחד הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, "א(gqta)ּבאכל : ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא לכלֿנפׁש יאכל ai,אׁשר zeny) ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

(fhּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין והּוא .ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ
ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

― הקצ"ט חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אמרֹו:(oqipl)אחר והּוא , ְְְֲַַַָָָָָ

חמץ" עליו b)"לאֿתאכל ,fh mixac)זה ּכּנּוי .zaiz) ִֵֶַָָָֹֹ
("eilr"ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָמּוסב

אמר י"ד, ּביֹום aezkd)הערּבים zpeke)זמן מּׁשּיחּול ּכי : ְְְִִִֶַַַַָָָ
ּפסחים ּובגמרא חמץ. לאֿתאכל "מּנין(gk:)ׁשחיטתֹו : ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹ

ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאֹוכל
וׁשם חמץ". עליו לאֿתאכל "ּדכּלי(c:)ׁשּנאמר: אמרּו: ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מיהא zehiyd)עלמא lkl ,mxa)ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְִִֵֵָָָָָ
jli`e)ּולמעלה ziriay dry)לׁשֹון מצאנּו ּכ ּדאֹוריתא". ְְְְְַַָָָָָ
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ה'תשע"ט  אלול כ"ב ראשון יום

שכ. תעשה לא מצות
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" i)"לאֿתעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"ט  אלול כ"ג שני יום

שכא. תעשה לא מצות
― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― my)לכלֿרּוח glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אלֿיצא

ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

ה'תשע"ט  אלול כ"ד שלישי יום

שכט. תעשה לא מצות קסה. עשה מצות
קצו. תעשה לא מצות קסד. עשה מצות

― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
(mixetkd meia):אמרֹו והּוא והעבֹודֹות, ְְְְֲִַָָָמןֿהּמלאכֹות

לכם" היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,fh `xwie)ּבארנּו ּוכבר , ְְִֵֶַַַַָָָ
ּפעמים bqw)ּכּמה ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרםzay) ְְִַָָָָ

(:ck."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ֲֵַַָ

― השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא "וכלֿמלאכה ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְְִִַָָָָָָֹמלאכה

gk)תעׂשּו" ,bk my)חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו l)ּכרת, ,my)― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָמקריב
(:gi)ּומגּלה(:l).וזּולתן ְְִָָָ

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
אתֿנפׁשתיכם" "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא (myּבתׁשרי, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hk ,fhּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt): ְְְִֵַָ
הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― אתֿנפׁשתיכם" ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ"ּתעּנּו

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. אכילה זה br.)ואיזהּו? `nei), ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ּברחיצה אסּור ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
נאמר: ׁשּכן האּלה, מּכלֿהּפעּלֹות לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמּטה,

אתֿנפׁשתיכם" ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,my), ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכאּלּו
― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת המיחדת והּׁשביתה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֻולעבֹודה,

אמר לפיכ(oeyl ltk)ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת : ְְְִִַַַַָָָָ
(my zen ixg`)ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום "מּנין :ְִִִִִִֶַַָָ

ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד הּמּטה? ּובתׁשמיׁש ְְְְִִִַַַַַַַָָָּובסיכה
העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ּכלֿאּלּו הׁשּבת ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכלֹומר:

― הקצ"ו ּביֹוםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹצֹום
למי ּכרת וחּיב אתֿהענׁש ׁשהזּכיר ּכיון אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ׁשּמזהר ידענּו "ּכיׁשּיאכל, אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
ונכרתה" וגֹו' לאֿתעּנה אׁשר hk)כלֿהּנפׁש ,bk my). ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֻ

ּכרתֹות ּבכללם(a.)ּובריׁש מנּו ּכרת, מחּיבי ּכׁשּמנּו , ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ּובארּו הּכּפּורים, ּביֹום ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהאֹוכל
והּמילה. מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות הּוא ― ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכרת
לאֿתעׂשה, מצות הּכּפּורים ּביֹום ׁשהאכילה נתּבאר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנה
קבּועה, חּטאת ׁשגגתּה ועל ּכרת זדֹונּה על חּיבים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָּולפיכ
הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו

(g dpyn c wxt)זה ּדין יתחּיב ׁשּלא ,(zaxwp z`hgd)אּלא ְִִֵֶֶֶַָֹ
ּבמחּיבי יתעּלה אמר ׁשהרי ּבלבד, לאֿתעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבמצות
לאֿתעׂשינה" אׁשר ה' מּכלֿמצות "אחת קבּועה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

(bi ,c my)ספרא ּולׁשֹון .(c dkld c wxt xen`)ּכי" : ְְִִָ
עּנּוי; ענׁש זה הרי ― ונכרתה לאֿתעּנה אׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻכלֿהּנפׁש
אֹומר ּכׁשהּוא ׁשמענּו. לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאבל
הּוא: וחמר קל ׁשּכבר לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹענׁש
הרי ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָמה
טֹובים ּבימים נֹוהגת ׁשהיא מלאכה עליו, ענּוׁש ְְִִִֶֶֶָָָָָָהּוא
לּמה ּכן ואם עליה, ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּובׁשּבתֹות
ענׁש מה לעּנּוי: אזהרה מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאמר
― אזהרה" לאחר עּנּוי ענׁש אף אזהרה לאחר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָֹמלאכה
נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ודיני מהּֿׁשאמרנּו. נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנה

יֹומא. מּסכת ּבסֹוף
יום ראשוןֿ רביעי כ "בֿ כ "ה אלול 

ְֶֶַָ

ה'תשע"ט  אלול כ"ה רביעי יום

שכג. תעשה לא מצות קנט. עשה מצות
שכד. תעשה לא מצות קס. עשה מצות

― הקנ"ט ׁשּנצטהּמצוה מּמלאכההּצּוּוי לׁשּבֹות ּוינּו ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"[ּו]בּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַָּביֹום
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áë-÷øô äéîøéfiÎi
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:ãBò íL áeLé-àìáé:ãBò äàøé-àì úàfä õøàä-úàå úeîé íL Búà eìâä-øLà íB÷îa ékâééBä «Ÿ¨¬−̈«¦À¦§²£¤¦§¬Ÿ−¨´¨®§¤¨¨¬¤©−Ÿ«Ÿ¦§¤¬«´
:Bì-ïzé àì Bìòôe ípç ãáòé eäòøa ètLî àìa åéúBiìòå ÷ãö-àìa Búéá äðaãéél-äðáà øîàä Ÿ¤³¥Æ§«Ÿ¤½¤©£¦−̈§´Ÿ¦§¨®§¥¥ÆÆ©£´Ÿ¦½̈Ÿ£−¬Ÿ¦¤«¨Ÿ¥À¤§¤¦Æ

:øLMa çBLîe æøàa ïeôñå éðBlç Bì òø÷å íéçeøî úBiìòå úBcî úéaåèäøçúî äzà ék Cìîúä ¥´¦½©£¦−§ª¨¦®§¨³©«Æ©½̈§¨´¨½̈¤¨−©©¨©«£¦«§½Ÿ¦¬©−̈§©£¤´
éáà æøàá:Bì áBè æà ä÷ãöe ètLî äNòå äúLå ìëà àBìä Eæèàéä-àBìä áBè æà ïBéáàå éðò-ïéc ïc ¨¨®¤¨¦¹£¯¨©´§¨À̈§¨¨³¦§¨Æ§¨½̈−̈¬«¨²¦¨¦¬§¤§−¨´®£¦²

:ýåýé-íàð éúà úòcäæééðéò ïéà ékì é÷pä-íc ìòå Eòöa-ìò-íà ék Eaìå E÷Lòä-ìòå CBtL ©©¬©Ÿ¦−§ª§¨«¦´¥³¥¤ÆÆ§¦§½¦−¦©¦§¤®§©³©«©¨¦Æ¦§½§©¨¬Ÿ¤
:úBNòì äöeønä-ìòå§©©§−̈©£«

i"yx
(È).úîì åëáú ìà השער לפני שימות ליהויקים

להגלותו: êìåäì.כשיסחבוהו åëá ולצדקיהו ליהויכין
בו  שנאמר יהויקים של מיתתו חביבה מעתה אמור
בלילה  ולקרח ביום לחורב מושלכת תהיה ונבלתו

לו) ארוחת (לקמן וארוחתו בו שנאמר יהויכין של מחייו
וגו' נב)תמיד íåìù.(È‡):(לקמן ìà וכך צדקיהו הוא

ג)נקרא למלכות (בדה"א רביעי וקראו שלום והרביעי
יהויקים  ואח"כ יהואחז מלך שבתחלה יאשיהו בבני

צדקיהו: ואחריו יהויכין àöé.ואחריו øùà שלא ואע"פ
יצא: כאילו עליו מתנבא עדיין åúéá.(È‚)יצא äðåá éåä

הענין  וסוף רשע היה שהוא אומר הוא יהויקים על
וגו': יהויקים אל ה' אמר כה לכן úéá(È„)מוכיח,

.úåãîמדות אנשי כמו גדול יג)בית בהן (במדבר שיש

למדוד: åì.מה òø÷å וקרע הגיהו אחרים לו, והרחיב
בפוך ותקרעי וכן לו ופתח יד )לו שמים (לעיל  קרעת

סג)ירדת פתיחה:(ישעיה לשון æøàá.כולן ïåôñå מסכך
בארזים: øùùá.הגג çåùîå ת"י בסממנים, ומצייר

בששר  ומשוח ל"א הציורים, ממין הוא צבע בששר
בלעז: אנשינופל"א אליינאנ"ט המשחה חוט כמו

(ÂË).êåìîúä מתחרה שאתה על ימים התאריך
מלך: שאתה להודיע ממשלתך על êéáà.להכביד

כל  טוב וראה ושתה אכל הלא בענוה שהתנהג יאשיהו
חייו: êòöá.(ÊÈ)ימי ìò:ממון ריצוץ äöåøîä.לגזול

סמוכין  תמיד ורצוץ עשוק כי עליו יוכיח ועושק דלים
רצותי מי ואת עשקתי מי את וכן מקרא (שמואל בלשון

יב) :א 

cec zcevn
(È).˙ÓÏ ÂÎ·˙ Ï‡ונקבר בארצו שמת מי על לבכות ראוי אין

אבותיו: ÂÏ.בקברי Â„Â˙ Ï‡Âבראשו להניע המקונן  דרך  כן
וצער: אבל  ÍÏÂ‰Ï.דרך ÂÎ· ÂÎ·מארצו ההולך  על בכו אבל 

הוא : מי יפרש שלאחריו ובמקרא Â˘È·.בשבי ‡Ï ÈÎכי על 
בגולה שם כי  מולדתו ארץ  יראה  ולא  לארצו עוד ישוב  לא 

ויקבר : Î‰.(È‡)ימות  ÈÎוהוא וכו' שלום על  ה ' אמר  כן כי 
כדרז"ל : בד "ה  נקרא  וכן  ÂÎÂ'.צדקיה ÍÏÂÓ‰בא שלא לפי

יאשיהו מפאת כ"א לפניו שמלך  יכניה  מפאת  המלוכה לו 
אביו: יאשיהו תחת המולך אמר לכן Èˆ‡.אביו בשבי‡˘¯

·Â‰.(È‚)לבבל : ÈÂ‰בלא ביתו  שבנה זה על להתאונן יש
לא כי חנם  ברעהו עבד  כי  משפט בלא  בנה הבית ועליות צדק

הענין: בסוף כמפורש  אומר הוא יהויקים ועל  פעולתו שכר לו נתן לא העבודה אחר ואף שכרו לו Â„Ó˙.(È„)הקדים ˙È·
מדות אנשי וכן  גדולות  מדות  יג)ר "ל  הקיץ:ÌÈÁÈÂ¯Ó.:(במדבר בימי הרוח  שם שיכנס העליה חדרי  בין גדול  ריוח  Ú¯˜Âלהיות 

.ÈÂÏÁ ÂÏ:בביתו רבות  חלונות  לעצמו פתח  החום בזמן היום  ברוח  להתענג ·‡¯È.כדי ÔÂÙÒÂ:ארז בלוחות הבתים מכסה  והיה
.¯˘˘· ÁÂ˘ÓÂ:צבע מין והוא  ששר בטיח  מושח  היה  הלוחות  אשר‰˙ÍÂÏÓ.(ÂË)ועל  מרובה לזמן שתמלוך אתה  סבור  וכי

לאורך  בו תשב וכי כ "כ חזק  בית לך למה ור "ל  מרובה לזמן מתקיימים שהם על  בהם  לשבת  ארזים  בעצי ונאחז מתערב אתה 
יאשיהו :‡·ÍÈ.ימים : Â˘˙‰.הוא ÏÎ‡ ‡Ï‰שהסיגוף בחושבו  הרע ועשה ומשתה במאכל עצמו מסגף יהויקים שהיה  יתכן

ולא הרע עשה לא כי לו  טוב  היה זה ובעבור וצדקה משפט  ועשה ומשתה במאכל  התענג אביך  הלא  אמר ולזה  רעתו על יכפר 
הסיגוף: אל  צורך לו מדבק„Ô.(ÊË)היה  בזה כי אותי הדעת זהו הלא כי לו טוב  היה  זה  ובעבור ואביון עני דין  דן היה

כמוני: העניים על לרחם  ÍÈÈÚ.(ÊÈ)במעשי  ÔÈ‡ ÈÎהממון חמדת על  כ"א מחשבתך אין כי  נחת  אין שלך  בסיגוף אבל  ר "ל 
שוב: ולעשותה העבר  יכופר למען  עצמך  Â˘ÚÏ˙.ולסגף  ‰ˆÂ¯Ó‰ ÏÚÂ:ואביונים דלים לרוצץ  ר"ל 

oeiv zcevn
(È).Â„˙: הנעה החדריםÂÈ˙ÂÈÏÚÂ.(È‚)ענין והם עליה  מל'

ממעל : הפעולה:ÂÏÚÂÙÂ.שהמה שכר  לומר רצה 
(„È).ÌÈÁÂÂ¯Ó:ריוח ותקרעיÚ¯˜Â.מל ' וכן פתיחה ענין

עיניך  ד)בפוך המ "ם:ÈÂÏÁ.:(לעיל ונפלה חלונים  ÔÂÙÒÂ.כמו 
גבים הבית את  ויספון כמו וכסוין הבתים קירוי  ו)ענין :(מ"א

.ÁÂ˘ÓÂ:וצביעה טיחה  וכן·˘˘¯.ענין  חשוב צבע  מין הוא
בששר  כג)חקוקים הדיבוקÁ˙Ó¯‰.(ÂË):(יחזקאל ענין 

הסוסים את  תתחרה  ואיך  וכן יב)והתערב , ·ˆÍÚ.(ÊÈ):(לעיל
בצע  מה כמו  הממון חמדת לז)ענין  הגזל :‰ÂÚ˘˜.:(בראשית

.‰ˆÂ¯Ó‰רצותי מי ואת וכן ושבירה רציצה יב)מל' :(ש"א

lel` g"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכלֿהּנסחאֹות
ׁשּׁשית(a:)וׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

(dzligzn)היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע dxziּדלא dwgxd minkg epwz) ְְְְִִַַָָָ

(dxezd on xeqi` icil ribdl `ly ickואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת

ה'תשע"ט  אלול כ"ח ש"ק יום

קצז. תעשה לא מצות קנו. עשה מצות
קצח.

― הקנ"ו אתֿהחמץהּמצוה לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הׁשּבת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ׂשאר,מרׁשּותנּו ת ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ

ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא
eh)מּבּתיכם" ,ai zeny):ּכן ּגם לּה קֹוראים וחכמים , ְֲִִִֵֵֶַַָָָ

סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות
מערבא ּדבני dמּגמרא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְְְִִֵַַָָָ

(b dkld:ולאֿתעׂשה עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה

ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב hi)לאֿתעׂשה, my). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ּכלֿאכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
(eh ,ai my)חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַָ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָחּטאת
ְִָּפסחים.

― הקצ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לחם, ׁשאינם אףֿעלּֿפי חמץ, ּתערבת ּבהם ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים

והּׁשכר והּמּוריס הּכּותח gnw)ּכגֹון zaexrz mr milk`n) ְְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא "ּכלֿמחמצת אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא "ּכלֿמחמצת הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

miyperעליהן mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`pyמה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ
מין ׁשהּוא מיחד מין(ung)חמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ

ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.
ּבפסחים אסּורים(bn.)נתּבאר ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― אכילתם על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּומזהרים
יׁש ּפרס(xahvn)אם אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

(mgl xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)אבל ;ֲָ
מּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש חּיביםאם אין ― זה ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מלקּות. אכילתם ְֲִַַָָעל
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אגרות קודש

]תשכ"ב[

וכו'  קישוים  פראבלעמען,  כמה  קמות  שכשמתחתנים  שמדברים  אנשים  מכמה  ששומע  מה 

- הוא לא מפני שמקרים כאלו הם % גדול, כי אדרבא הם מיעוטא דמיעוטא )שאפילו לר' מאיר אין 

חוששין לזה( - אלא שכל אלה שאין אצלם פראבלעמען וכו', אין מדברים כלל עד"ז, כי זהו נחשב למצב 

נורמאלי. שלהתחתן טוב הוא )וגם מוכרח( - מפורש בכתוב )בראשית ב, יח(. ורואים גם במוחש, מזה 

- שלועגים לאלו שלא נישאו )בחור זקן, בחורה זקנה(. כשיתבונן בעבר שלו - יראה איך שניצול מכמה 

צרות, וכמעט באופן למעלה מדרך הטבע. ואדרבא התבוננות זו, באם תהי' אמתית - תחזק בטחונו.

בהיפך מכתבו - ע"ע לא השתדל hard בנוגע לשידוכים, כ"א רק להראות )גם לעצמו( שיכול 

לעשות רושם טוב כו'. אבל כשהי' מתקרב להבפועל ולהחלטה - הי' משתמט )בכדי להשאר חפשי, בלי 

אחריות(.
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i"yx
(È).úîì åëáú ìà השער לפני שימות ליהויקים

להגלותו: êìåäì.כשיסחבוהו åëá ולצדקיהו ליהויכין
בו  שנאמר יהויקים של מיתתו חביבה מעתה אמור
בלילה  ולקרח ביום לחורב מושלכת תהיה ונבלתו

לו) ארוחת (לקמן וארוחתו בו שנאמר יהויכין של מחייו
וגו' נב)תמיד íåìù.(È‡):(לקמן ìà וכך צדקיהו הוא

ג)נקרא למלכות (בדה"א רביעי וקראו שלום והרביעי
יהויקים  ואח"כ יהואחז מלך שבתחלה יאשיהו בבני

צדקיהו: ואחריו יהויכין àöé.ואחריו øùà שלא ואע"פ
יצא: כאילו עליו מתנבא עדיין åúéá.(È‚)יצא äðåá éåä

הענין  וסוף רשע היה שהוא אומר הוא יהויקים על
וגו': יהויקים אל ה' אמר כה לכן úéá(È„)מוכיח,

.úåãîמדות אנשי כמו גדול יג)בית בהן (במדבר שיש

למדוד: åì.מה òø÷å וקרע הגיהו אחרים לו, והרחיב
בפוך ותקרעי וכן לו ופתח יד )לו שמים (לעיל  קרעת

סג)ירדת פתיחה:(ישעיה לשון æøàá.כולן ïåôñå מסכך
בארזים: øùùá.הגג çåùîå ת"י בסממנים, ומצייר

בששר  ומשוח ל"א הציורים, ממין הוא צבע בששר
בלעז: אנשינופל"א אליינאנ"ט המשחה חוט כמו

(ÂË).êåìîúä מתחרה שאתה על ימים התאריך
מלך: שאתה להודיע ממשלתך על êéáà.להכביד

כל  טוב וראה ושתה אכל הלא בענוה שהתנהג יאשיהו
חייו: êòöá.(ÊÈ)ימי ìò:ממון ריצוץ äöåøîä.לגזול

סמוכין  תמיד ורצוץ עשוק כי עליו יוכיח ועושק דלים
רצותי מי ואת עשקתי מי את וכן מקרא (שמואל בלשון

יב) :א 

cec zcevn
(È).˙ÓÏ ÂÎ·˙ Ï‡ונקבר בארצו שמת מי על לבכות ראוי אין

אבותיו: ÂÏ.בקברי Â„Â˙ Ï‡Âבראשו להניע המקונן  דרך  כן
וצער: אבל  ÍÏÂ‰Ï.דרך ÂÎ· ÂÎ·מארצו ההולך  על בכו אבל 

הוא : מי יפרש שלאחריו ובמקרא Â˘È·.בשבי ‡Ï ÈÎכי על 
בגולה שם כי  מולדתו ארץ  יראה  ולא  לארצו עוד ישוב  לא 

ויקבר : Î‰.(È‡)ימות  ÈÎוהוא וכו' שלום על  ה ' אמר  כן כי 
כדרז"ל : בד "ה  נקרא  וכן  ÂÎÂ'.צדקיה ÍÏÂÓ‰בא שלא לפי

יאשיהו מפאת כ"א לפניו שמלך  יכניה  מפאת  המלוכה לו 
אביו: יאשיהו תחת המולך אמר לכן Èˆ‡.אביו בשבי‡˘¯

·Â‰.(È‚)לבבל : ÈÂ‰בלא ביתו  שבנה זה על להתאונן יש
לא כי חנם  ברעהו עבד  כי  משפט בלא  בנה הבית ועליות צדק

הענין: בסוף כמפורש  אומר הוא יהויקים ועל  פעולתו שכר לו נתן לא העבודה אחר ואף שכרו לו Â„Ó˙.(È„)הקדים ˙È·
מדות אנשי וכן  גדולות  מדות  יג)ר "ל  הקיץ:ÌÈÁÈÂ¯Ó.:(במדבר בימי הרוח  שם שיכנס העליה חדרי  בין גדול  ריוח  Ú¯˜Âלהיות 

.ÈÂÏÁ ÂÏ:בביתו רבות  חלונות  לעצמו פתח  החום בזמן היום  ברוח  להתענג ·‡¯È.כדי ÔÂÙÒÂ:ארז בלוחות הבתים מכסה  והיה
.¯˘˘· ÁÂ˘ÓÂ:צבע מין והוא  ששר בטיח  מושח  היה  הלוחות  אשר‰˙ÍÂÏÓ.(ÂË)ועל  מרובה לזמן שתמלוך אתה  סבור  וכי

לאורך  בו תשב וכי כ "כ חזק  בית לך למה ור "ל  מרובה לזמן מתקיימים שהם על  בהם  לשבת  ארזים  בעצי ונאחז מתערב אתה 
יאשיהו :‡·ÍÈ.ימים : Â˘˙‰.הוא ÏÎ‡ ‡Ï‰שהסיגוף בחושבו  הרע ועשה ומשתה במאכל עצמו מסגף יהויקים שהיה  יתכן

ולא הרע עשה לא כי לו  טוב  היה זה ובעבור וצדקה משפט  ועשה ומשתה במאכל  התענג אביך  הלא  אמר ולזה  רעתו על יכפר 
הסיגוף: אל  צורך לו מדבק„Ô.(ÊË)היה  בזה כי אותי הדעת זהו הלא כי לו טוב  היה  זה  ובעבור ואביון עני דין  דן היה

כמוני: העניים על לרחם  ÍÈÈÚ.(ÊÈ)במעשי  ÔÈ‡ ÈÎהממון חמדת על  כ"א מחשבתך אין כי  נחת  אין שלך  בסיגוף אבל  ר "ל 
שוב: ולעשותה העבר  יכופר למען  עצמך  Â˘ÚÏ˙.ולסגף  ‰ˆÂ¯Ó‰ ÏÚÂ:ואביונים דלים לרוצץ  ר"ל 

oeiv zcevn
(È).Â„˙: הנעה החדריםÂÈ˙ÂÈÏÚÂ.(È‚)ענין והם עליה  מל'

ממעל : הפעולה:ÂÏÚÂÙÂ.שהמה שכר  לומר רצה 
(„È).ÌÈÁÂÂ¯Ó:ריוח ותקרעיÚ¯˜Â.מל ' וכן פתיחה ענין

עיניך  ד)בפוך המ "ם:ÈÂÏÁ.:(לעיל ונפלה חלונים  ÔÂÙÒÂ.כמו 
גבים הבית את  ויספון כמו וכסוין הבתים קירוי  ו)ענין :(מ"א

.ÁÂ˘ÓÂ:וצביעה טיחה  וכן·˘˘¯.ענין  חשוב צבע  מין הוא
בששר  כג)חקוקים הדיבוקÁ˙Ó¯‰.(ÂË):(יחזקאל ענין 

הסוסים את  תתחרה  ואיך  וכן יב)והתערב , ·ˆÍÚ.(ÊÈ):(לעיל
בצע  מה כמו  הממון חמדת לז)ענין  הגזל :‰ÂÚ˘˜.:(בראשית

.‰ˆÂ¯Ó‰רצותי מי ואת וכן ושבירה רציצה יב)מל' :(ש"א

lel` g"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכלֿהּנסחאֹות
ׁשּׁשית(a:)וׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

(dzligzn)היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע dxziּדלא dwgxd minkg epwz) ְְְְִִַַָָָ

(dxezd on xeqi` icil ribdl `ly ickואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת

ה'תשע"ט  אלול כ"ח ש"ק יום

קצז. תעשה לא מצות קנו. עשה מצות
קצח.

― הקנ"ו אתֿהחמץהּמצוה לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הׁשּבת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ׂשאר,מרׁשּותנּו ת ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ

ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא
eh)מּבּתיכם" ,ai zeny):ּכן ּגם לּה קֹוראים וחכמים , ְֲִִִֵֵֶַַָָָ

סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות
מערבא ּדבני dמּגמרא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְְְִִֵַַָָָ

(b dkld:ולאֿתעׂשה עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה

ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב hi)לאֿתעׂשה, my). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ּכלֿאכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
(eh ,ai my)חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַָ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָחּטאת
ְִָּפסחים.

― הקצ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לחם, ׁשאינם אףֿעלּֿפי חמץ, ּתערבת ּבהם ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים

והּׁשכר והּמּוריס הּכּותח gnw)ּכגֹון zaexrz mr milk`n) ְְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא "ּכלֿמחמצת אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא "ּכלֿמחמצת הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

miyperעליהן mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`pyמה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ
מין ׁשהּוא מיחד מין(ung)חמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ

ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.
ּבפסחים אסּורים(bn.)נתּבאר ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― אכילתם על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּומזהרים
יׁש ּפרס(xahvn)אם אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

(mgl xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)אבל ;ֲָ
מּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש חּיביםאם אין ― זה ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מלקּות. אכילתם ְֲִַַָָעל
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היה  הוא מאיר . רבי של רבו היה אבויה בן שאלישע י ), (משנה לעיל  הזכרנו כבר 

במעשה  הנסתר: בחכמת שעסקו כלומר לפרדס, שנכנסו  החכמים מארבעת אחד 

כלומר  ב), יד, (חגיגה בנטיעות" "קיצץ שהוא היה וסופו  מרכבה, ובמעשה בראשית

כן פי על  אף "אחר ". בשם חכמים כינוהו  מאז למין. ונהפך  רעה לתרבות שיצא

"רבי ב): טו, (שם חכמים ואמרו  מפיו , תורה לקחת חדל  ולא מאיר, רבי עזבו לא

לרבו, מאד  קשור היה מאיר  רבי  ואמנם זרק". וקליפתו אכל  תוכו מצא, רימון  מאיר 

מסופר: א) הל ' ב, פרק (חגיגה בירושלמי  למוטב. להחזירו  בידו שיעלה וקיוה

שיחזור  ממנו  וביקש לבקרו מאיר  רבי  בא למות, אבויה) בן  (אלישע כשנטה

כתוב  מאיר: רבי לו  אמר  יקבלוני? האם אשוב, ואם (אלישע): לו  אמר  בתשובה;

של דכדוכה עד  – אדם" בני  שובו  ותאמר  דכא עד  אנוש "תשב ג): צ, (תהילים

שמח  מאיר  רבי  והיה ומת. ונפטר אלישע בכה שעה באותה בתשובה. מקבלים נפש

רבי. נפטר  תשובה שמתוך דומה ואומר: בלבו 

ãìé ãîBlä :øîBà äéeáà ïa òLéìà כשהוא תורה הלומד  – ÁÄÈÆÂÈÅÇÅÆÆ
ילד Lãç–עדיין  øéð ìò äáeúk Béãì ?äîBc àeä äîì– ÀÇÆÄÀÀÈÇÀÈÈÈ

במוחו  נחקקת הילדות גירסת כך בנקל, נמחק ואינו ברור  הוא שהכתב

ממנו . משתכחת ואינה אדם ï÷æשל ãîBläå– זקן  כבר  כשהוא – ÀÇÅÈÅ
÷eçî øéð ìò äáeúk Béãì ?äîBc àeä äîì שנמחק נייר – ÀÇÆÄÀÀÈÇÀÈÈ

וקשה  מטושטש הכתב והרי  מחדש, עליו  וכתבו  מעליו הראשון הכתב
נקלטת  אינה הזקנה בימי הגירסה כך להימחק, הוא ונקל לקריאה,

נתן דרבי ובאבות מהר. משתכחת והיא כד כד כד כד ))))יפה "הלומד((((פרקפרקפרקפרק מובא:

כשהם  מפיו  ויוצאים בדמיו נבלעים תורה דברי  – בילדותו תורה
בדמיו  נבלעים תורה דברי  אין – בזקנותו  תורה והלומד מפורשים,

החכמה  לימוד  המוסר: חכמי אמרו וכן מפורשים". מפיו יוצאים ואין
כפיתוח  – הזקנה בימי החכמה ולימוד באבן, כפיתוח – הנעורים בימי

øîBà:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בחול  éìáaä øôk Léà äãeäé øa éñBé éaøÇÄÅÇÀÈÄÀÇÇÇÀÄÅ
íépèwä ïî ãîBlä– הצעירים מן  תורה הלומד  –àeä äîì ÇÅÄÇÀÇÄÀÇ

úBä÷ íéáðò ìëBàì ?äîBc מקהות והן  צרכן כל  נתבשלו  שלא – ÆÀÅÂÈÄÅ
השיניים, Bzbîאת ïéé äúBLå מעורבים והשמרים תוסס כשעודנו  – ÀÆÇÄÄÄ

בשל אינו שכלם שעדיין מגובשת, אינה הצעירים של  חכמתם כך בו;
ופקפוקים. ספקות הם ומלאים צרכו, íéð÷fä,כל ïî ãîBläåÀÇÅÄÇÀÅÄ

ïLé ïéé äúBLå úBìeLa íéáðò ìëBàì ?äîBc àeä äîì– ÀÇÆÀÅÂÈÄÀÀÆÇÄÈÈ
וברורה, מגובשת זקנים של  חכמתם כך  לחיך; וערב טוב שטעמם

חלק  כנגד  הם שהענבים פירשו המפרשים רוב – מיושבת. ודעתם
אמרו וכן "הנסתר", חלק כנגד – והיין  שבתורה, ((((סנהדרין סנהדרין סנהדרין סנהדרין "הפשט"

א א א א ):):):): "סוד "לח לח לח לח ,,,, בגימטריה טובטובטובטוב")")")")"יין " יוםיוםיוםיום "תפארת ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ובעל .
ק  ענבים האוכל  מפרש : החמוץ,ישראל " טעמם את מיד מרגיש  הות

גורם  אבל  לחכו, היין  ימתק שתייתו  בשעת הגת, מן יין  השותה ואילו 
כן  מעיים, לכאב miphwd,הוא on cneld מתקבלים שאינם מדבריהם יש

ויש כראוי, דבריהם להטעים יפה שכלם נתבשל טרם כי מלכתחילה,

ביקורת  לאחר  אבל הדעת, על כמתקבלים נראים שמתחילה מדבריהם
כן  לא ובוהו... תוהו אבני  על בנוי  שפלפולם mipwfd,רואים on cneld

לימודו , בשעת לשומעיהם שימתק מה יתרונות: שני  בדבריהם יש  שכן
השומעים  שאין  מה ואף בשלות; ענבים כאוכל בסופו , גם להם ייטב

שאינו  ישן כיין  בענין  שיתעמקו לאחר דעתם על  יתקבלו  מיד , משיגים
לבב ישמח ולבסוף מתחילה, הנשיא éaøאנוש.מתוק יהודה רבי – ÇÄ

–ï÷ðwa ìkzñz ìà :øîBà,הכד של החיצונית בצורתו –àlà ÅÇÄÀÇÅÇÇÀÇÆÈ
Ba LiL änaחולק רבי לקבוע – שאין  שכשם וסובר, יוסי  רבי על  ÇÆÆÆ

כך בתוכו , נתון שהיין  הקנקן של  החיצוני  המראה לפי  היין טיב את
חכמתו. מעלת לפי אלא גילו, לפי אדם של חכמתו  ÷ï÷ðאין  LéÅÇÀÇ

ïLé àìî Lãç,וזכה מרובה שחכמתו  צעיר יש כך  ישן , יין  מלא – ÈÈÈÅÈÈ
זקנים, כטעם ישן ,ïLéåוטעמו  קנקן  ויש  –Lãç elôàL יין – ÀÈÈÆÂÄÈÈ

Baחדש , ïéà שחכמתו או החכמה, מן  ריק שהוא זקן  יש  כך – Å
כתוב וכן  ז ז ז ז ----ט ט ט ט ):):):):מבולבלת; לבלבלבלב,,,, שנים ((((איובאיובאיובאיוב ורוב ידברו, ימים "אמרתי 

רבים  לא תבינם. שדי ונשמת באנוש, היא רוח אכן  חכמה. יודיעו
וזקנים mipwf)יחכמו , `le)רבי" כאן  גורסים יש  – משפט". יבינו 

"רבי ". במקום מאיר "

א כ ה נ ש מ ר ו א ב

האחרונים, התנאים מן היה הקפר  אליעזר  שכןרבי הנשיא, יהודה רבי של  בזמנו

הקפר  ואליעזר  יוסי ברבי ישמעאל ורבי שרבי ח), יח, אהלות (תוספתא מצינו 

הוא  לפניהם. יושב היה יאיר בן  פנחס ורבי  בלוד, פזי של  בחנות אחת שבת שבתו

דרבי באבות ב). פד, (חולין וחשוב גדול  אדם שפירושו: "בריבי", פעמים נקרא

שאין העליון, כמשקוף תהא "אל אומר: הקפר אליעזר "רבי  מובא: כו ) (פרק נתן

בה. דשין שהכל  התחתונה כאסקופה הווי  אלא בו ... ליגע יכולה אדם בני  יד

עומדת". במקומה והיא נסתר, הבנין  כל ולבסוף

øæòéìà éaø– אלעזר  רבי  גורסים: ויש –äàðwä :øîBà øtwä ÇÄÁÄÆÆÇÇÈÅÇÄÀÈ
וכדומה, כבודו או  עושרו בשל בחברו, האדם קנאת –äåàzäå– ÀÇÇÂÈ

גופניות, אלה ãBákäåלהנאות כל  ושררה; כבוד  אחר הרדיפה – ÀÇÈ
íìBòä ïî íãàä úà ïéàéöBîכי הבא, ומעולם הזה מעולם – ÄÄÆÈÈÈÄÈÈ

האדם  את הן  מפריעות וכן  עת, בלא למיתה גורמות הללו המידות

נטרד שיהא הן, גורמות זה ידי ועל  ומוסרית, שכלית שלימות מלקנות
הבא העולם מחיי להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).גם המאור המאור המאור המאור  יום ((((ספר ספר ספר ספר  "תוספות לפי –

"עין  יא): ב, (לעיל  יהושע רבי של למאמרו  זה מאמר מקביל טוב"
כי העולם", מן האדם את מוציאין הבריות ושנאת הרע ויצר הרע

הוא  והכבוד הרע, מיצר נמשכת והתאוה הרע, מעין  נמשכת הקנאה
הכבוד. אחר הרודף כמו  לבריות שנאוי שאין  הבריות, שנאת סיבת
הוא  הבריות שנאת של הסיבה שעיקר  מבואר, שמואל" וב"מדרש 

הראוי כפי  אותו  מכבדים הבריות שאין  חושב, שהוא מפני הכבוד ,

izdw - zex`ean zeipyn
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áééøàîe úàî òø äNò àèç øLàéýìàä éàøéì áBh-äéäé øLà éðà òãBé-íb ék Bì Ceàøéé øLà í £¤´Ÿ¤ÀŸ¤¬¨²§©−©£¦´®¦ µ©¥´©½̈¦£¤³¦§¤Æ§¦§¥´¨¡Ÿ¦½£¤¬¦«§−
:åéðôlîâééøàé-àìå òLøì äéäé-àì áBèå:íéýìà éðôlî àøé epðéà øLà ìvk íéîé Cãéìáä-Lé ¦§¨¨«§Æ«Ÿ¦§¤´¨«¨½̈§«Ÿ©£¦¬¨¦−©¥®£¤²¥¤¬¨¥−¦¦§¥¬¡Ÿ¦«¤¤¤»

òébnL íéòLø Léå íéòLøä äNòîk íäìà òébî øLà íé÷écö Lé | øLà õøàä-ìò äNòð øLà£¤´©£¨´©¨¨¤¼£¤´¥´©¦¦À£¤̧©¦³©£¥¤Æ§©£¥´¨§¨¦½§¥´§¨¦½¤©¦¬©
:ìáä äæ-íbL ézøîà íé÷écvä äNòîk íäìàåèíãàì áBè-ïéà øLà äçîOä-úà éðà ézçaLå £¥¤−§©£¥´©©¦¦®¨©¾§¦¤©¤−¨«¤§¦©³§¦«£¦Æ¤©¦§½̈£¤̧¥«³¨«¨¨Æ

ìå ìBëàì-íà ék LîMä úçzúçz íéýìàä Bì-ïúð-øLà åéiç éîé Bìîòá epåìé àeäå çBîNìå úBzL ©´©©¤½¤¦²¦¤¡¬§¦§−§¦§®©§º¦§¤´©£¨À§¥¬©¨²£¤¨«©¬¨¡Ÿ¦−©¬©
:LîMä©¨«¤

i"yx
(·È).'åâå àèåç øùà רע עושה שהחוטא שרואים לפי

נפרע  ואינו הקב"ה לו ומאריך וריבואות אלפי מאת
ימים úàî.ממנו: מאת לומר לפניו ודבוק קצר מקרא

וכן אלף מאת שנים כא)מאת קצר (ישעי ' מקרא ושכורת
שכרות: כשאר מיין ולא כעס שכורת òãåéוחסר íâ éë

.éðà הרשעים מן להפרע ממהר שאינו זאת בכל אף כי
כל  שסוף אני יודע לרשעים צדיקים בין הפרש ולהיות
לא  וטוב טוב, יהיה וליראיו שכרו ליטול ואחד אחד
האלהים: לפני ירא איננו אשר לפי לרשע יהיה

(„È).ìáä ùé:הבריות את המבהיל ùéדבר øùà
.íé÷éãö ויש הרשעים כמעשה רעה אליהם שמגיע

אמרתי  הצדיקים כמעשה טובה אליהם שמגיע רשעים
ורבותינו  בעולם. הנוהגים ההבלים מן אחד זה שגם
על  לי מיושב ואינו הוריות במסכת אחר לצד דרשו
הבל: זה שגם לומר החכם שסיים דיבור שיטות

(ÂË).äçîùä úà בפקודים ועוסק בחלקו שמח שיהא
הון  הרבות אחר שטוף יהא ולא לב משמחי ישרים
ושטוף  בחלקו שמח שאינו מי כל וגזל ומרבית בנשך
ושאינו  ורבית ואונא' גזל עבירות לידי בא הממון אחר
הנשים  אחרי שטוף אשתו אהבת לענין בחלקו שמח

איש: אשת אחרי úåúùìå.להרהר ìåëàì שחנן ממה
אכילה  כל אגדה ומדרש בחלקו, ולשמח הקב"ה לו
שנאמר  כענין תורה תלמוד אלא אינה שבקהלת ושתיה

כח ) וגו':(ישעיה ואכלו שברו åðåìé.לכו àåäå יתחבר
שנאמר כעניין נח )עמו צדקך:(שם לפניך åééçוהלך éîé

.íéäìàä åì ïúð øùà על מוסב המקרא וסוף כך יעשה
אשר  חייו ימי לאדם טוב אין הוא, מסורס ומקרא ראשו
והוא  ולשמוח ולשתות לאכול כי־אם האלהים לו נתן

בעמלו: ילוונו

cec zcevn
(·È).‡ËÂÁ שולט ‡˘¯ אחד חוטא  אשר יראו כי בעבור גם

משלם ואינו אף  לו מאריך  והאלהים אנשים למאה רע ועושה 
כך  כל  יתכן  לא  רבות נפשות המאבד כזה והרשע גמול, לו 

וגו': ינאקו מתים מעיר  באמרו איוב התלונן וכאשר אף לו יאריך שהמקום  הבריות ‡È.בעיני Ú„ÂÈ Ì‚ ÈÎיחשוב לא  כאומר 
שבעבו מהם  כאחד  שאני ה'מי, דרכי המבינים  שהמשכילים כמו כי הוא, כן לא  כי רע, לעשות מלאה בקרבי לבי גם זה ר 

מלפניו: ייראו אשר ובגמול האלהים ליראי רק טוב יהיה  הנצחי בעולם אשר יודע  אני גם כן הדבר, אמיתת ÂËÂ·(È‚)יודעים
.Ú˘¯Ï ‰È‰È ‡Ï מאריך שאינו הזה כצל  ויהיה ימים, שם יאריך  ולא  נפשו  יוכרת ומהר  לרשע טוב  יהיה  לא הנצחי  בעולם

השמש : נטיית  ידי על ממקומו  ינטה מהר  כי אחד  במקום  ‡ÂÈ.להיות  אלהים:‡˘¯ מלפני ירא איננו אשר בגמול לו יהיה  זה
(„È).ı¯‡‰ ÏÚ:העולם ‰¯˘ÌÈÚ.בזה ‰˘ÚÓÎ:מעשיהם על הרשעים  אל  להגיע ראוי  שהיה ‰ˆ„ÌÈ˜È.מה  ‰˘ÚÓÎשהיה מה 

מעשיהם : על  הצדיקים  אל  להגיע  ‰·Ï.ראוי  ‰Ê Ì‚˘ È˙¯Ó‡הרשעים אל טובה  מגיע  הזמן מן מעט  רק כי־אם אף לומר , רוצה 
הבחירה, בטל  כמעט  היה זמן, בכל  לרשעים ורעה לצדיקים  טובה מגיע היה  אם  כי  התועלת , מן  מה בזה ויש הצדיקים. אל ורעה 
זה כל  עם קט , כמעט  הצדיק  שכר כן אם והיה הצדק וגמול הרשע עונש  בעבור הצדק  במעשה מוכרח  האדם כאילו  היה כי
ורעת הרשעים  טובת  אז בראותם  האנשים ביד  רפויים  המה הצדק  מעשה  כל  ההוא בזמן פנים כל  על  כי יחשב  להבל  זה גם

‰˘ÁÓ‰.(ÂË)הצדיקים : ˙‡ È‡ È˙Á·˘Âולשתות לאכול  כי ־אם  בעולם  לאדם טוב אין  אשר השמחה, ענין  את אני  משבח 
נפשו: השמחה:ÁÂÓ˘Ï.כאות  את מביאים והשתיה האכילה כי ידי יצטערÂ‰Â‡.על לבל יעמול בעת עמו יתחבר השמחה

העמל : בטורח ÂÈÈÁ.הרבה ÈÓÈ:העולם בזה לחיות האלהים לו נתן אשר חייו ימי בכל  בעמלו עמו יתחבר השמחה 

oeiv zcevn
(ÂË).ÂÂÏÈתהלים) עמם נלוה אשור גם כמו התחברות. ענין

ט ): פג 
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Îäéeáà ïa òLéìàøîBà:ãìé ãîBlä,?äîBc àeä äîìLãç øéð ìò äáeúk Béãì.ï÷æ ãîBläå,àeä äîì ¡¦¨¤£¨¥©¥¤¤§©¤¦§§¨©§¨¨¨§©¥¨¥§©
?äîBc÷eçî øéð ìò äáeúk Béãì.éìáaä øôk Léà äãeäé øa éñBé éaøøîBà:äíépèwä ïî ãîBl,àeä äîì ¤¦§§¨©§¨¨©¦¥©§¨¦§©©©§¦¥©¥¦©§©¦§©
?äîBcBzbî ïéé äúBLå úBä÷ íéáðò ìëBàì.íéð÷fä ïî ãîBläå,?äîBc àeä äîìúBìeLa íéáðò ìëBàì ¤§¥£¨¦¥§¤©¦¦¦§©¥¦©§¥¦§©¤§¥£¨¦§

ïLé ïéé äúBLå.éaøøîBà:ï÷ðwa ìkzñz ìà,Ba LiL äna àlà;ïLé àìî Lãç ï÷ð÷ Lé,Lãç elôàL ïLéå §¤©¦¨¨©¦¥©¦§©¥©©§©¤¨©¤¤¤¥©§©¨¨¨¥¨¨§¨¨¤£¦¨¨
Ba ïéà. ¥
‡Îøtwä øæòéìà éaøøîBà:äàðwä,äåàzäå,ãBákäå–íìBòä ïî íãàä úà ïéàéöBî. ©¦¡¦¤¤©©¨¥©¦§¨§©©£¨§©¨¦¦¤¨¨¨¦¨¨

kkkk.ycg xiip lr:úçëúùî äðéà úåãìéä úñøéâ êë .íéé÷úî àåäù.zedw miapràì ãìéä úîëç êë .íéðéùä úà úåä÷îå ïëøö ìë åìùáúð àìù
éáùéúîå íéìá÷úî åéøáã ïéàå äëøö ìë äáùééúð:áìä ìò í.ezbn oii:äá ùé úå÷éôñ úáåøòú ãìéä úîëç êë .åëåúá íéáøåòî åéøîùùl` xne` iax

.owpwa lkzqzúìòîá íéúåçô íéð÷æ ùéå ,íéð÷æ íòèë åîòèù ãìé ùé êë ïùé ïéé àìî ùãç ï÷ð÷ ùéù åîë éë øîàå ,äãåäé 'øá éñåé éáøãà âéìô éáø
:íéãìéä ïî äîëçä
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היה  הוא מאיר . רבי של רבו היה אבויה בן שאלישע י ), (משנה לעיל  הזכרנו כבר 

במעשה  הנסתר: בחכמת שעסקו כלומר לפרדס, שנכנסו  החכמים מארבעת אחד 

כלומר  ב), יד, (חגיגה בנטיעות" "קיצץ שהוא היה וסופו  מרכבה, ובמעשה בראשית

כן פי על  אף "אחר ". בשם חכמים כינוהו  מאז למין. ונהפך  רעה לתרבות שיצא

"רבי ב): טו, (שם חכמים ואמרו  מפיו , תורה לקחת חדל  ולא מאיר, רבי עזבו לא

לרבו, מאד  קשור היה מאיר  רבי  ואמנם זרק". וקליפתו אכל  תוכו מצא, רימון  מאיר 

מסופר: א) הל ' ב, פרק (חגיגה בירושלמי  למוטב. להחזירו  בידו שיעלה וקיוה

שיחזור  ממנו  וביקש לבקרו מאיר  רבי  בא למות, אבויה) בן  (אלישע כשנטה

כתוב  מאיר: רבי לו  אמר  יקבלוני? האם אשוב, ואם (אלישע): לו  אמר  בתשובה;

של דכדוכה עד  – אדם" בני  שובו  ותאמר  דכא עד  אנוש "תשב ג): צ, (תהילים

שמח  מאיר  רבי  והיה ומת. ונפטר אלישע בכה שעה באותה בתשובה. מקבלים נפש

רבי. נפטר  תשובה שמתוך דומה ואומר: בלבו 

ãìé ãîBlä :øîBà äéeáà ïa òLéìà כשהוא תורה הלומד  – ÁÄÈÆÂÈÅÇÅÆÆ
ילד Lãç–עדיין  øéð ìò äáeúk Béãì ?äîBc àeä äîì– ÀÇÆÄÀÀÈÇÀÈÈÈ

במוחו  נחקקת הילדות גירסת כך בנקל, נמחק ואינו ברור  הוא שהכתב

ממנו . משתכחת ואינה אדם ï÷æשל ãîBläå– זקן  כבר  כשהוא – ÀÇÅÈÅ
÷eçî øéð ìò äáeúk Béãì ?äîBc àeä äîì שנמחק נייר – ÀÇÆÄÀÀÈÇÀÈÈ

וקשה  מטושטש הכתב והרי  מחדש, עליו  וכתבו  מעליו הראשון הכתב
נקלטת  אינה הזקנה בימי הגירסה כך להימחק, הוא ונקל לקריאה,

נתן דרבי ובאבות מהר. משתכחת והיא כד כד כד כד ))))יפה "הלומד((((פרקפרקפרקפרק מובא:

כשהם  מפיו  ויוצאים בדמיו נבלעים תורה דברי  – בילדותו תורה
בדמיו  נבלעים תורה דברי  אין – בזקנותו  תורה והלומד מפורשים,

החכמה  לימוד  המוסר: חכמי אמרו וכן מפורשים". מפיו יוצאים ואין
כפיתוח  – הזקנה בימי החכמה ולימוד באבן, כפיתוח – הנעורים בימי

øîBà:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בחול  éìáaä øôk Léà äãeäé øa éñBé éaøÇÄÅÇÀÈÄÀÇÇÇÀÄÅ
íépèwä ïî ãîBlä– הצעירים מן  תורה הלומד  –àeä äîì ÇÅÄÇÀÇÄÀÇ

úBä÷ íéáðò ìëBàì ?äîBc מקהות והן  צרכן כל  נתבשלו  שלא – ÆÀÅÂÈÄÅ
השיניים, Bzbîאת ïéé äúBLå מעורבים והשמרים תוסס כשעודנו  – ÀÆÇÄÄÄ

בשל אינו שכלם שעדיין מגובשת, אינה הצעירים של  חכמתם כך בו;
ופקפוקים. ספקות הם ומלאים צרכו, íéð÷fä,כל ïî ãîBläåÀÇÅÄÇÀÅÄ

ïLé ïéé äúBLå úBìeLa íéáðò ìëBàì ?äîBc àeä äîì– ÀÇÆÀÅÂÈÄÀÀÆÇÄÈÈ
וברורה, מגובשת זקנים של  חכמתם כך  לחיך; וערב טוב שטעמם

חלק  כנגד  הם שהענבים פירשו המפרשים רוב – מיושבת. ודעתם
אמרו וכן "הנסתר", חלק כנגד – והיין  שבתורה, ((((סנהדרין סנהדרין סנהדרין סנהדרין "הפשט"

א א א א ):):):): "סוד "לח לח לח לח ,,,, בגימטריה טובטובטובטוב")")")")"יין " יוםיוםיוםיום "תפארת ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ובעל .
ק  ענבים האוכל  מפרש : החמוץ,ישראל " טעמם את מיד מרגיש  הות

גורם  אבל  לחכו, היין  ימתק שתייתו  בשעת הגת, מן יין  השותה ואילו 
כן  מעיים, לכאב miphwd,הוא on cneld מתקבלים שאינם מדבריהם יש

ויש כראוי, דבריהם להטעים יפה שכלם נתבשל טרם כי מלכתחילה,

ביקורת  לאחר  אבל הדעת, על כמתקבלים נראים שמתחילה מדבריהם
כן  לא ובוהו... תוהו אבני  על בנוי  שפלפולם mipwfd,רואים on cneld

לימודו , בשעת לשומעיהם שימתק מה יתרונות: שני  בדבריהם יש  שכן
השומעים  שאין  מה ואף בשלות; ענבים כאוכל בסופו , גם להם ייטב

שאינו  ישן כיין  בענין  שיתעמקו לאחר דעתם על  יתקבלו  מיד , משיגים
לבב ישמח ולבסוף מתחילה, הנשיא éaøאנוש.מתוק יהודה רבי – ÇÄ

–ï÷ðwa ìkzñz ìà :øîBà,הכד של החיצונית בצורתו –àlà ÅÇÄÀÇÅÇÇÀÇÆÈ
Ba LiL änaחולק רבי לקבוע – שאין  שכשם וסובר, יוסי  רבי על  ÇÆÆÆ

כך בתוכו , נתון שהיין  הקנקן של  החיצוני  המראה לפי  היין טיב את
חכמתו. מעלת לפי אלא גילו, לפי אדם של חכמתו  ÷ï÷ðאין  LéÅÇÀÇ

ïLé àìî Lãç,וזכה מרובה שחכמתו  צעיר יש כך  ישן , יין  מלא – ÈÈÈÅÈÈ
זקנים, כטעם ישן ,ïLéåוטעמו  קנקן  ויש  –Lãç elôàL יין – ÀÈÈÆÂÄÈÈ

Baחדש , ïéà שחכמתו או החכמה, מן  ריק שהוא זקן  יש  כך – Å
כתוב וכן  ז ז ז ז ----ט ט ט ט ):):):):מבולבלת; לבלבלבלב,,,, שנים ((((איובאיובאיובאיוב ורוב ידברו, ימים "אמרתי 

רבים  לא תבינם. שדי ונשמת באנוש, היא רוח אכן  חכמה. יודיעו
וזקנים mipwf)יחכמו , `le)רבי" כאן  גורסים יש  – משפט". יבינו 

"רבי ". במקום מאיר "

א כ ה נ ש מ ר ו א ב

האחרונים, התנאים מן היה הקפר  אליעזר  שכןרבי הנשיא, יהודה רבי של  בזמנו

הקפר  ואליעזר  יוסי ברבי ישמעאל ורבי שרבי ח), יח, אהלות (תוספתא מצינו 

הוא  לפניהם. יושב היה יאיר בן  פנחס ורבי  בלוד, פזי של  בחנות אחת שבת שבתו

דרבי באבות ב). פד, (חולין וחשוב גדול  אדם שפירושו: "בריבי", פעמים נקרא

שאין העליון, כמשקוף תהא "אל אומר: הקפר אליעזר "רבי  מובא: כו ) (פרק נתן

בה. דשין שהכל  התחתונה כאסקופה הווי  אלא בו ... ליגע יכולה אדם בני  יד

עומדת". במקומה והיא נסתר, הבנין  כל ולבסוף

øæòéìà éaø– אלעזר  רבי  גורסים: ויש –äàðwä :øîBà øtwä ÇÄÁÄÆÆÇÇÈÅÇÄÀÈ
וכדומה, כבודו או  עושרו בשל בחברו, האדם קנאת –äåàzäå– ÀÇÇÂÈ

גופניות, אלה ãBákäåלהנאות כל  ושררה; כבוד  אחר הרדיפה – ÀÇÈ
íìBòä ïî íãàä úà ïéàéöBîכי הבא, ומעולם הזה מעולם – ÄÄÆÈÈÈÄÈÈ

האדם  את הן  מפריעות וכן  עת, בלא למיתה גורמות הללו המידות

נטרד שיהא הן, גורמות זה ידי ועל  ומוסרית, שכלית שלימות מלקנות
הבא העולם מחיי להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).גם המאור המאור המאור המאור  יום ((((ספר ספר ספר ספר  "תוספות לפי –

"עין  יא): ב, (לעיל  יהושע רבי של למאמרו  זה מאמר מקביל טוב"
כי העולם", מן האדם את מוציאין הבריות ושנאת הרע ויצר הרע

הוא  והכבוד הרע, מיצר נמשכת והתאוה הרע, מעין  נמשכת הקנאה
הכבוד. אחר הרודף כמו  לבריות שנאוי שאין  הבריות, שנאת סיבת
הוא  הבריות שנאת של הסיבה שעיקר  מבואר, שמואל" וב"מדרש 

הראוי כפי  אותו  מכבדים הבריות שאין  חושב, שהוא מפני הכבוד ,

izdw - zex`ean zeipyn
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ç-÷øô úìä÷ehÎai

áééøàîe úàî òø äNò àèç øLàéýìàä éàøéì áBh-äéäé øLà éðà òãBé-íb ék Bì Ceàøéé øLà í £¤´Ÿ¤ÀŸ¤¬¨²§©−©£¦´®¦ µ©¥´©½̈¦£¤³¦§¤Æ§¦§¥´¨¡Ÿ¦½£¤¬¦«§−
:åéðôlîâééøàé-àìå òLøì äéäé-àì áBèå:íéýìà éðôlî àøé epðéà øLà ìvk íéîé Cãéìáä-Lé ¦§¨¨«§Æ«Ÿ¦§¤´¨«¨½̈§«Ÿ©£¦¬¨¦−©¥®£¤²¥¤¬¨¥−¦¦§¥¬¡Ÿ¦«¤¤¤»

òébnL íéòLø Léå íéòLøä äNòîk íäìà òébî øLà íé÷écö Lé | øLà õøàä-ìò äNòð øLà£¤´©£¨´©¨¨¤¼£¤´¥´©¦¦À£¤̧©¦³©£¥¤Æ§©£¥´¨§¨¦½§¥´§¨¦½¤©¦¬©
:ìáä äæ-íbL ézøîà íé÷écvä äNòîk íäìàåèíãàì áBè-ïéà øLà äçîOä-úà éðà ézçaLå £¥¤−§©£¥´©©¦¦®¨©¾§¦¤©¤−¨«¤§¦©³§¦«£¦Æ¤©¦§½̈£¤̧¥«³¨«¨¨Æ

ìå ìBëàì-íà ék LîMä úçzúçz íéýìàä Bì-ïúð-øLà åéiç éîé Bìîòá epåìé àeäå çBîNìå úBzL ©´©©¤½¤¦²¦¤¡¬§¦§−§¦§®©§º¦§¤´©£¨À§¥¬©¨²£¤¨«©¬¨¡Ÿ¦−©¬©
:LîMä©¨«¤

i"yx
(·È).'åâå àèåç øùà רע עושה שהחוטא שרואים לפי

נפרע  ואינו הקב"ה לו ומאריך וריבואות אלפי מאת
ימים úàî.ממנו: מאת לומר לפניו ודבוק קצר מקרא

וכן אלף מאת שנים כא)מאת קצר (ישעי ' מקרא ושכורת
שכרות: כשאר מיין ולא כעס שכורת òãåéוחסר íâ éë

.éðà הרשעים מן להפרע ממהר שאינו זאת בכל אף כי
כל  שסוף אני יודע לרשעים צדיקים בין הפרש ולהיות
לא  וטוב טוב, יהיה וליראיו שכרו ליטול ואחד אחד
האלהים: לפני ירא איננו אשר לפי לרשע יהיה

(„È).ìáä ùé:הבריות את המבהיל ùéדבר øùà
.íé÷éãö ויש הרשעים כמעשה רעה אליהם שמגיע

אמרתי  הצדיקים כמעשה טובה אליהם שמגיע רשעים
ורבותינו  בעולם. הנוהגים ההבלים מן אחד זה שגם
על  לי מיושב ואינו הוריות במסכת אחר לצד דרשו
הבל: זה שגם לומר החכם שסיים דיבור שיטות

(ÂË).äçîùä úà בפקודים ועוסק בחלקו שמח שיהא
הון  הרבות אחר שטוף יהא ולא לב משמחי ישרים
ושטוף  בחלקו שמח שאינו מי כל וגזל ומרבית בנשך
ושאינו  ורבית ואונא' גזל עבירות לידי בא הממון אחר
הנשים  אחרי שטוף אשתו אהבת לענין בחלקו שמח

איש: אשת אחרי úåúùìå.להרהר ìåëàì שחנן ממה
אכילה  כל אגדה ומדרש בחלקו, ולשמח הקב"ה לו
שנאמר  כענין תורה תלמוד אלא אינה שבקהלת ושתיה

כח ) וגו':(ישעיה ואכלו שברו åðåìé.לכו àåäå יתחבר
שנאמר כעניין נח )עמו צדקך:(שם לפניך åééçוהלך éîé

.íéäìàä åì ïúð øùà על מוסב המקרא וסוף כך יעשה
אשר  חייו ימי לאדם טוב אין הוא, מסורס ומקרא ראשו
והוא  ולשמוח ולשתות לאכול כי־אם האלהים לו נתן

בעמלו: ילוונו

cec zcevn
(·È).‡ËÂÁ שולט ‡˘¯ אחד חוטא  אשר יראו כי בעבור גם

משלם ואינו אף  לו מאריך  והאלהים אנשים למאה רע ועושה 
כך  כל  יתכן  לא  רבות נפשות המאבד כזה והרשע גמול, לו 

וגו': ינאקו מתים מעיר  באמרו איוב התלונן וכאשר אף לו יאריך שהמקום  הבריות ‡È.בעיני Ú„ÂÈ Ì‚ ÈÎיחשוב לא  כאומר 
שבעבו מהם  כאחד  שאני ה'מי, דרכי המבינים  שהמשכילים כמו כי הוא, כן לא  כי רע, לעשות מלאה בקרבי לבי גם זה ר 

מלפניו: ייראו אשר ובגמול האלהים ליראי רק טוב יהיה  הנצחי בעולם אשר יודע  אני גם כן הדבר, אמיתת ÂËÂ·(È‚)יודעים
.Ú˘¯Ï ‰È‰È ‡Ï מאריך שאינו הזה כצל  ויהיה ימים, שם יאריך  ולא  נפשו  יוכרת ומהר  לרשע טוב  יהיה  לא הנצחי  בעולם

השמש : נטיית  ידי על ממקומו  ינטה מהר  כי אחד  במקום  ‡ÂÈ.להיות  אלהים:‡˘¯ מלפני ירא איננו אשר בגמול לו יהיה  זה
(„È).ı¯‡‰ ÏÚ:העולם ‰¯˘ÌÈÚ.בזה ‰˘ÚÓÎ:מעשיהם על הרשעים  אל  להגיע ראוי  שהיה ‰ˆ„ÌÈ˜È.מה  ‰˘ÚÓÎשהיה מה 

מעשיהם : על  הצדיקים  אל  להגיע  ‰·Ï.ראוי  ‰Ê Ì‚˘ È˙¯Ó‡הרשעים אל טובה  מגיע  הזמן מן מעט  רק כי־אם אף לומר , רוצה 
הבחירה, בטל  כמעט  היה זמן, בכל  לרשעים ורעה לצדיקים  טובה מגיע היה  אם  כי  התועלת , מן  מה בזה ויש הצדיקים. אל ורעה 
זה כל  עם קט , כמעט  הצדיק  שכר כן אם והיה הצדק וגמול הרשע עונש  בעבור הצדק  במעשה מוכרח  האדם כאילו  היה כי
ורעת הרשעים  טובת  אז בראותם  האנשים ביד  רפויים  המה הצדק  מעשה  כל  ההוא בזמן פנים כל  על  כי יחשב  להבל  זה גם

‰˘ÁÓ‰.(ÂË)הצדיקים : ˙‡ È‡ È˙Á·˘Âולשתות לאכול  כי ־אם  בעולם  לאדם טוב אין  אשר השמחה, ענין  את אני  משבח 
נפשו: השמחה:ÁÂÓ˘Ï.כאות  את מביאים והשתיה האכילה כי ידי יצטערÂ‰Â‡.על לבל יעמול בעת עמו יתחבר השמחה

העמל : בטורח ÂÈÈÁ.הרבה ÈÓÈ:העולם בזה לחיות האלהים לו נתן אשר חייו ימי בכל  בעמלו עמו יתחבר השמחה 

oeiv zcevn
(ÂË).ÂÂÏÈתהלים) עמם נלוה אשור גם כמו התחברות. ענין

ט ): פג 
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íéòLøä,úBøîàî äøNòa àøápL íìBòä úà ïéãaànL;íé÷écvì áBè øëN ïzìå,íìBòä úà ïéîi÷nLàøápL ¨§¨¦¤§©§¦¤¨¨¤¦§¨©£¨¨©£¨§¦¥¨¨©©¦¦¤§©§¦¤¨¨¤¦§¨
úBøîàî äøNòa. ©£¨¨©£¨

·çð ãò íãàî úBøBc äøNò,åéðôì íétà Cøà änk òéãBäì,ïéàáe ïéñéòëî eéä úBøBcä ìkL,àéáäL ãò £¨¨¥¨¨©Ÿ©§¦©©¨¤¤©©¦§¨¨¤¨©¨©§¦¦¨¦©¤¥¦
ìeanä éî úà íäéìò.íäøáà ãò çpî úBøBc äøNò,åéðôì íétà Cøà änk òéãBäì,eéä úBøBcä ìkL £¥¤¤¥©©£¨¨¦Ÿ©©©§¨¨§¦©©¨¤¤©©¦§¨¨¤¨©¨

ïéàáe ïéñéòëî,ílk øëN åéìò ìa÷å íäøáà àaL ãò. ©§¦¦¨¦©¤¨©§¨¨§¦¥¨¨§©ª¨
‚ílëa ãîòå íBìMä åéìò eðéáà íäøáà äqðúð úBðBéñð äøNò,åéìò eðéáà íäøáà ìL Búaç änk òéãBäì £¨¨¦§¦§©¨©§¨¨¨¦¨¨©¨§¨©§ª¨§¦©©¨¦¨¤©§¨¨¨¦¨¨

íBìMä. ©¨
„íéøöîa eðéúBáàì eNòð íéqð äøNòíiä ìò äøNòå.íéiøönä ìò àeä Ceøa LBãwä àéáä úBkî øNò £¨¨¦¦©£©£¥§¦§©¦©£¨¨©©¨¤¤©¥¦©¨¨©©¦§¦¦

,ùîî íìåòä úà ïéãáàîù ,äàøð éìå .éúàöî êë .íìåòä úà íéãáàî åìéàë íùôð úà íéãáàî íðåòáù íéòùøäå ,àìî íìåò ãáéà åìéàë ìàøùéî úçà
:íìéáùá ãáà íìåòä àöîðå ,äáåç óëì åìåë íìåòä ìë úà íéòéøëîù.zexn`n dxyra `xapyãçà íåéá úéùòð àéäù äëàìî ãáàîä äîåã åðéàå

:íéîé äáøäá úéùòð àéäù äëàìîì
aaaa.eiptl mit` jx` dnk ricedlíãàîù úåøåãì êéøàä øúåéù ,åéðáá ïéãáòúùî ïäù åììä íéðùä ìë íìåòä úåîåàì êéøàäù äîúú ìà äúà óà

:åôèùð ë"çàå ,çð ãòå.mlek xky eilr laweìåò åéìò ìèðù åîëå .åúåëæá íìåë åìåöéð êëéôì ,íìåë åùòéù éåàø äéäù äî ãâðë íéáåè íéùòî äùò
,ïãò ïâá åøéáç ÷ìçå å÷ìç ìèåð äëæ ,íðäéâá ãçàå ïãò ïâá ãçà íé÷ìç éðù åì ùé íãà ìëù ,íìåë ãâðë øëù á"äåòá ìá÷ êë íìåë ãâðë æ"äåòá úåöî

íðäéâá åøéáç ÷ìçå å÷ìç ìèåð ,áééçúð[á"ò å"è äâéâç]:
bbbb.zepeiqp dxyr,éùéîç .äòøô úéá äùàä ç÷åúå ,éòéáø .áòø éäéå ,éùéìù .êöøàî êì êì ,éðù .ùàä ïùáëì ãåøîð åëéìùäù ,íéãùë øåà ,ãçà

úàå úàæä äîàä ùøâ ,éòéùú .äøù úà ç÷éå êìîéáà çìùéå ,éðéîù .äìéîä ,éòéáù .úåéëìî ãåáòù åäàøäù ,íéøúáä ïéá ãîòî ,éùéù .íéëìîä úîçìî
:äãé÷òä ,éøéùò .äðá

cccc.mixvna epizea`l eyrp miqp dxyr:ìàøùéá àìå íééøöîá åéä íìåëå .úåëî øùòî åìåöéðù.mid lr dxyreäùòðù ,éðù .íéîä åò÷áéå ,ãçà

`xephxa yexit

בגללם. אבד  העולם ונמצא חובה, לכף העולם כל את שמכריעים –

àøápL íìBòä úà ïéîi÷nL ,íé÷écvì áBè øëN ïzìåÀÄÅÈÈÇÇÄÄÆÀÇÀÄÆÈÈÆÄÀÈ
úBøîàî äøNòaויש קיים. העולם הטובים מעשיהם שבזכות – ÇÂÈÈÇÂÈ

אחת  נפש  המאבד וכל  נפשם, את מאבדים שהרשעים מפרשים:

נפשם, את מקיימים הצדיקים ואילו מלא; עולם איבד כאילו מישראל
מלא עולם מקיימים כאילו  הם נתןנתןנתןנתן).).).).והרי דרבידרבידרבידרבי ((((אבותאבותאבותאבות

i y i l y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת  המשנה ואגב להודיענו; התורה סיפורי  באים מה ללמד, מוסיפה משנתנו
"עשרה". שמספרם בדברים משנתנו  ממשיכה

çð ãò íãàî úBøBc äøNò,מהללאל קינן , אנוש, שת, אדם, – ÂÈÈÅÈÈÇÙÇ
כדי התורה, אותם ומנתה נח; למך, מתושלח, חנוך, òéãBäìÀÄÇירד,

åéðôì íétà Cøà änk כמה עד כלומר הוא, ברוך  הקדוש  לפני  – ÇÈÆÆÇÇÄÀÈÈ
אפו, מאריך  ïéàáeהוא ïéñéòëî eéä úBøBcä ìkL:גורסים ויש  – ÆÈÇÈÇÀÄÄÈÄ

,eiptl oiqirkn eidשכתוב ה ה ה ה ):):):):כמו  וווו,,,, רעת ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  רבה כי  ה' "וירא

בארץ", ìeanäהאדם éî úà íäéìò àéáäL ãò שהמתין – ÇÆÅÄÂÅÆÆÅÇÇ
בת  חזרו וכשלא בתשובה; יחזרו אולי  הדורות, אותם כל  שובה,להם

נח. של בימיו  המבול  את עליהם ãòהביא çpî úBøBc äøNòÂÈÈÄÙÇÇ
íäøáà,תרח נחור, שרוג, רעו , פלג, עבר , שלח, ארפכשד, שם, – ÇÀÈÈ
להודיענו ,òéãBäìאברהם; כדי אותם מנתה שהתורה כלומר –änk ÀÄÇÇÈ

ïéàáe ïéñéòëî eéä úBøBcä ìkL ,åéðôì íétà Cøà בנוסח – ÆÆÇÇÄÀÈÈÆÈÇÈÇÀÄÄÈÄ
eiptl,אחר : oiqirkn eidשכתוב בבבב):):):):כמו  כדכדכדכד,,,, הנהר((((יהושעיהושעיהושעיהושע "בעבר 

אחרים", אלהים ויעבדו מעולם... אבותיכם íäøáàישבו  àaL ãòÇÆÈÇÀÈÈ
ílk øëN åéìò ìa÷å חוזרים היו אילו  לכולם, ראוי  שהיה שכר – ÀÄÅÈÈÀÇËÈ

לעצמו ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).בתשובה וסיגל  אבינו אברהם שבא עד  מפרשים: ויש
כולם  את והציל ישרה, בדרך העולם כל את והדריך  טובים, מעשים

הקב"ה לו  ונתן  mlek,מכליון, xkyלפי כולם, את שהחיה על כלומר
ואברהם  מדרכם, בשובם אלא רשעים, של  במיתתן  חפץ הקב"ה שאין

שנאמר  תשובה, דרך  אותם ה ה ה ה ):):):):הורה יב יב יב יב ,,,, אשר((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית הנפש  "ואת
ושרה  האנשים את מגייר  היה שאברהם מלמד ודרשו : בחרן", עשו 

הנשים את מגיירת ixhie).היתה xefgn): מפרש ישראל " "תפארת ובעל 
± "mlek xky eilr laiwe" לקרבם דהיינו לו , ראויין  כולם שהיו  שכר 

לזרעם  וליתן  ברית, להם ולכרות להם להתגלות השכינה, כנפי תחת

היתה  שכך  נבואה, להם ולהשפיע ונפלאות, נסים להם ולעשות תורה,
הדברים  לכל האדם בני כל שיזכו יתברך, מאתו בתחילה הכוונה
שבזרעו , והמובחר אברהם, ורק כולם, נדחו  – ומשחטאו הלו . היקרים

הללו . במתנות זכו  עבדו", ישראל  "זרע דהיינו 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íBìMä åéìò eðéáà íäøáà äqðúð úBðBéñð äøNòלפי – ÂÈÈÄÀÄÀÇÈÇÀÈÈÈÄÈÈÇÈ
כלדקמן : הם הנסיונות מארצך "`.הרמב"ם לך יייי"לך  א א א א ););););((((בראשית בראשית בראשית בראשית  ב ב ב ב ,,,,

.a"בארץ רעב יייי););););"ויהי יביביביב,,,, פרעהb.((((שם שם שם שם  לבית שרה יביביביב,,,,בהילקח ((((שם שם שם שם 

המלכיםc.טוטוטוטו);););); ארבעת עם טוטוטוטו););););מלחמתו ידידידיד,,,, הגרd.((((שם שם שם שם  את בקחתו 
משרה מהוליד שנואש  לאחר  ב ב ב ב ););););לאשה טז טז טז טז ,,,, שנצטווה e.((((שם שם שם שם  המילה

הזקנה בימי יייי););););בה יז יז יז יז ,,,, אבימלךf.((((שם שם שם שם  לבית שרה ב ב ב ב ););););לקיחת ככככ,,,, ((((שם שם שם שם 

.g הגר יייי););););גירוש כאכאכאכא,,,, ישמעאל h.((((שם שם שם שם  בנו  יא יא יא יא ););););הרחקת שם שם שם שם ,,,, i.((((שם שם שם שם 
יצחק כבכבכבכב).).).).עקידת גם ((((שם שם שם שם  אחר. באופן הנסיונות את מונים ויש 

השליכו  שנמרוד הוא, הראשון בשינויים. הנסיונות מובאים בברטנורא

נזכר שלא מאחר כשדים, אור  ענין  מנה לא והרמב"ם הכבשן; לתוך 
בכתוב. מפורשים שכולם נסיונות עשרה מנה והוא בתורה, מפורש 

ílëa ãîòåהקב"ה של מידותיו אחר  מהרהר היה שלא ((((רש רש רש רש """"יייי););););– ÀÈÇÀËÈ
אברהם כאן קראו  שהתנא מבואר, טוב" יום לפי`epiaוב"תוספות ,

נסיונותיו , בכל שעמד  בזכותו, טובה ומקבלים זוכים òéãBäìÀÄÇשאנו 
íBìMä åéìò eðéáà íäøáà ìL Búaç änk שקיים לקב"ה, – ÇÈÄÈÆÇÀÈÈÈÄÈÈÇÈ

אבינו  אברהם של  חבתו  מפרשים: ויש עליו. שציוה מה כל את ברצון
ולהראות  בנסיונות לנסותו המקום לפני חביב שהיה הקב"ה, על 

מופת  להיות לו וראוי  במדותיו ושלם הוא אֿלהים ירא כי לבריות,
שכתוב כמו  יוצרו, לכבוד ובטרחו בסבלו  עולם יח יח יח יח ,,,,לדורות ((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית

ושמרו יט יט יט יט ):):):): אחריו  ביתו  ואת בניו  את יצוה אשר  למען  ידעתיו  "כי 

ומשפט" צדקה לעשות ה' ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).דרך

i r i a x m e i
מ ר ו א דב ה נ ש

íéøöîa eðéúBáàì eNòð íéqð äøNò המכות מעשר שניצלו  – ÂÈÈÄÄÇÂÇÂÅÀÄÀÇÄ
בפירושו  מוסיף והרמב"ם במצרים; המצריים על  הקב"ה שהביא
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·ÎøîBà äéä àeä:úeîì íéãBliä,úBéçäì íéúnäå,ïBcì íéiçäå;òãeäìe òéãBäì òãéì,ìà àeäL,àeä ¨¨¥©¦¦¨§©¥¦§©£§©©¦¦¥©§¦©§¦¨©¤¥
øöBiä,àøBaä àeä,ïéánä àeä,ïicä àeä,ãò àeä,ïéc ìòa àeä,ïeãì ãéúò àeäå.àeä Ceøa,åéðôì ïéàL ©¥©¥©¥¦©©¨¥©©¦§¨¦¨¨¤¥§¨¨

äìåò àG,äçëL àGå,íéðô àBOî àGå,ãçL çwî àGå;BlL ìkäL.òãå,ïBaLçä éôì ìkäL.Eçéèáé ìàå ©§¨§¦§¨§©¨¦§¦©Ÿ©¤©Ÿ¤§©¤©Ÿ§¦©¤§§©©§¦£
Cì ñBðî úéa ìBàMäL Cøöé;øöBð äzà Cçøk ìòL,ãìBð äzà Cçøk ìòå,éç äzà Cçøk ìòå,Cçøk ìòå ¦§¨¤©§¥¨¨¤©¨§¨©¨¨§©¨§¨©¨¨§©¨§¨©¨©§©¨§¨

úî äzà,ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà Cçøk ìòå,àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìî éðôì. ©¨¥§©¨§¨©¨¨¦¦¥¦§¤§¦§¥¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡íìBòä àøáð úBøîàî äøNòa.?øîBì ãeîìz äîe?úåàøaäì ìBëé ãçà øîàîa àGäåïî òøtäì àlà ©£¨¨©£¨¦§¨¨¨©©§©©£§©£¨¤¨¨§¦¨Ÿ¤¨§¦¨©¦

akakakak.zenl micelid:úåîì àåä ãéúò øáë ãìåðù éî.miznde:íìåò ïåàøãìå úåôøçì äìàå íìåò ééçì äìà ,ïéãä íåéì ãåîòìå úåéçì íéãéúòmiige
.oecl:ïéãä íåéì íéðåãð úåéäì ïéãîåò.rcil:íéøçàî.ricedle:íéøçàì.rcedle:åîöòî ïéáäì.xveid `ed.øöåéä ãéá øîåçë åãéá àåä íìåòä ìëù

:åðåöøë åá úåùòì ìåëé êëéôì ,ïéàî åìåë íìåòä ìë úà àøáù àøåáä àåäù éôì ,íòè äîå.oiicd `ed oiand `edïàéáî íäéùòî ìë ïéáäù øçà
:åéðôì ïéãá.oic lra `ed:íéàèåçä úà òáåú àåäù.oecl cizr `ede:àáä íìåòì`le.cgey gwn `le mipt `eyn÷éãöì åìéôà íéðô àùåð åðéàù

:í"áîøä ùøéô êë .äøéáòä ìò ùðåòå äåöîä ìò øëù ïúåð àìà .äøéáòä ìéáùá äåöîä ãçåù ç÷åì åðéàå .åãéì úàáù äì÷ äøéáò ìò åðùéðòé àìù øåîâ
.oeayg itl `a lkdy rce:ìåãâ ïåáùçì úåìåò úåáåøî ïäùë úåì÷ úåøéáò êë .ìåãâ ïåáùçì úôøèöî äèåøôå äèåøô.xvep dz` jgxk lryäîùðäù

:äùàä éòîá äñéðëîå äçøë ìòá äàéöåîå àá êàìîå ,àîè íå÷îá äùà éòîá ñðëéìå ,íù úåçðåî úåîùðäù øåäè íå÷î ,ãåâøôä ïî úàöì äöåø äðéà
.clep dz` jgxk lre:åçøë ìòá åàéöåî êàìîå ,úàöì äöåø åðéà äãéìä úòùá.ig dz` jgxk lre:ìåëé åðéàå úåîì äöåøå íéøåñéá àëåãî íãà ùé

d`̀̀̀.zexn`n dxyraáéúëã ,àåä øîàî éîð úéùàøáå ,øîàéå äòùú(â"ì íéìäú):åùòð íéîù 'ä øáãá.mlerd z` mica`nyùôð ãáàîä ìëù

`xephxa yexit

הכתובים: מן  אסמכתא מביאים ויש בו . ומזלזלים מוציאה d`pwdלו 

שכתוב העולם, מן האדם לללל):):):):את ידידידיד,,,, קנאה"((((משלימשלימשלימשלי עצמות "ורקב
האדם); של לעצמותיו ריקבון  מביאה שנאמר de`zd(הקנאה ((((שם שם שם שם –

כה כה כה כה ):):):): תמיתנ כא כא כא כא ,,,, עצל שמת ceakdeו "."תאוות ביוסף שמצינו כמו –
בשררה  כלומר  ברבנות, עצמו שהנהיג מפני  לאחיו, קודם שנים עשר

יונה יונה יונה יונה ).).).). ((((רבנורבנורבנורבנו

i p y m e i
ב כ ה נ ש מ ר ו א ב

האדם, את מזהיר  הוא בו  הקפר, אליעזר רבי  של נוסף מאמר מביאה משנתנו
מעשיו את יתקן  לנפשו , ידאג ולכן  מעשיו , על וחשבון דין  ליתן  הוא שעתיד 

בתשובה. ויהרהר 

àeä– הקפר  אליעזר  רבי –úeîì íéãBliä :øîBà äéä אלה – ÈÈÅÇÄÄÈ
למות; עתידים úBéçäìשנולדו , íéúnäå להחיות הקב"ה שעתיד – ÀÇÅÄÀÇÂ

שכתוב כמו המתים, בבבב):):):):את יביביביב,,,, עפר((((דניאלדניאלדניאלדניאל אדמת מישני "ורבים

עולם"; לדראון  לחרפות ואלה עולם לחיי אלה ïBcìיקיצו, íéiçäåÀÇÇÄÄ
לתחייה, שיקומו  אלה – אחר פירוש  לפי  – או חיים, שעודם אלה –

הדין  ביום נידונים להיות האדם((((רש רש רש רש """"יייי))))עתידים וצריך ;òãéì לדעת – ÅÇ
לאחרים,òéãBäìבעצמו, –òãeäìe העולם לכל וידוע גלוי  שיהא – ÀÄÇÀÄÈÇ

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), ויטריויטריויטריויטרי;;;; ìà((((מחזור מחזור מחזור מחזור  àeäLונוקם קנוא גבור, ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),– ÆÅ
øöBiä àeä היוצר ביד כחומר  בידו  הוא העולם שכל ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– ÇÅ
àøBaä àeä הוא יכול  ולפיכך מאין, יש העולם כל  את –שברא ÇÅ

כרצונו  בו  ïéánä((((שם שם שם שם ),),),),לעשות àeä כמו אדם, בני  מעשה כל – ÇÅÄ
טוטוטוטו):):):):שכתוב לג לג לג לג ,,,, מעשיהם";((((תהילים תהילים תהילים תהילים  כל אל המבין לבם, יחד  "היוצר

מפרשי xveidם:ויש  `ed,במחשבה –`xead `ed,במעשה –`ed
oiand עשייתן קודם המעשים כל את ïicä((((הרמ הרמ הרמ הרמ """"ה ה ה ה ).).).).– àeä הדן – ÇÇÈ

אדם, כל  ãòאת àeäגלוי הכל  שהרי אדם, בני  מעשי על  המעיד – Å
שכתוב כמו  לפניו, ה ה ה ה ):):):):וידוע גגגג,,,, והייתי((((מלאכימלאכימלאכימלאכי למשפט אליכם "וקרבתי

ïécעד"... ìòa àeä,לדין החוטא את התובע –ïeãì ãéúò àeäå ÇÇÄÀÈÄÈ
הבא. לעולם –,äçëL àGå ,äìåò àG åéðôì ïéàL ,àeä CeøaÈÆÅÀÈÈÇÀÈÀÄÀÈ

ãçL çwî àGå ,íéðô àBOî àGåשכתוב כמו  הימים הימים הימים הימים – ((((דברידברידברידברי ÀÇÈÄÀÄÇÙÇ
ז ז ז ז ):):):): יט יט יט יט ,,,, שוחד";ב ב ב ב  ומקח פנים ומשוא עולה אלהינו ה' עם אין  "כי 

הרמב"ם: cgeyומפרש  gwn `le,שוחד בתור  מצוה לוקח שאינו  –
על ועונש  המצוה על שכר נותן אלא העבירה, מן עין  להעלים כדי 

BlLהעבירה, ìkäL.לשחדו במה ואין –éôì ìkäL ,òãå ÆÇÙÆÀÇÆÇÙÀÄ
ïBaLçä עבירות כך גדול, לחשבון מצטרפת ופרוטה שפרוטה כשם – ÇÆÀ

גדול לחשבון  עולות מרובות כשהן בבבב).).).).קלות ח ח ח ח ,,,, סוטה סוטה סוטה סוטה  גמראגמראגמראגמרא ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;

הוא  מעשה כל  של והשכר שהעונש מפרש, ישראל " "תפארת ובעל
העבירה  או המצוה לעשיית שהכריעוהו החיצוניות הסיבות חשבון  לפי

("dyrnd aex itl lkde" ± eh ,b lirl oiir)Cøöé Eçéèáé ìàåÀÇÇÀÄÂÄÀÈ
Cì ñBðî úéa ìBàMäL אין המוות שלאחר בלבך תאמר  אל – ÆÇÀÅÈÈ

להיות  אתה עתיד אלא עונש , ואין עלדין  ולהיענש  מעשיך, על  נידון
שעשית, øöBðהעבירות äzà Cçøk ìòL רוצה אינה שהנשמה – ÆÇÈÀÈÇÈÈ

ומוציאה  בא ומלאך שם, גנוזות שהנשמות טהור  מקום מהפרגוד , לצאת
כורחה ãìBð((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),בעל  äzà Cçøk ìòå שמגיע בשעה – ÀÇÈÀÈÇÈÈ

צופה  שהוא לפי  משם, לצאת רוצה אינו  אמו , ממעי  לצאת העּוּבר זמן 
שכתוב כמו  סופו, ועד העולם גגגג):):):):מסוף כטכטכטכט,,,, עלי((((איוב איוב איוב איוב  נרו  "בהלו 

משם כורחו  בעל  אותו  ומוציאין  בבבב).).).).ראשי", לללל,,,, נידהנידהנידהנידה Cçøk((((רש רש רש רש """"יייי,,,, ìòåÀÇÈÀÈ
éç äzà,יכול ואינו למות, רוצה והוא ביסורים מדוכא אדם שיש  – ÇÈÇ

,ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà Cçøk ìòå ,úî äzà Cçøk ìòåÀÇÈÀÈÇÈÅÀÇÈÀÈÇÈÈÄÄÅÄÀÆÀ
àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìî éðôì:מפרשים יש – ÄÀÅÆÆÇÀÅÇÀÈÄÇÈÈ

clep"אף dz` jgxk lry" הדין מן  עצמך  לפטור תוכל לא מקום מכל
שהרי  זו, zn,בטענה dz` jgxk lr ולכן לחיות, דווקא רוצה ואתה

oeayge oic ozil cizr dz` jgxk lr(((( הגר הגר הגר הגר """"א א א א)))), מציין הרמב"ם – .

ושעליהם  בהם, לאדם בחירה שאין טבעיים, "עניינים מזכיר  שהתנא
חכמינו  בבבב):):):):אמרו  לגלגלגלג,,,, שמים";((((ברכות ברכות ברכות ברכות  מיראת חוץ שמים בידי "הכל 

עומד, או  מהלך, או  עובר, או  חוטא, אתה כרחך  על (התנא): אמר  ולא
הכרח  ואין האדם ברשות שהם עניינים כולם שאלו  – לזה שדומה ומה

בהם".

א ה נ ש מ ר ו א ב

משניות סתם כולל זה odilr),פרק odilra zeny e`xwp `ly) סדר לפי ערוכות
הפותחים  סתמיים פתגמים כך  ואחר ארבע; שבעה, עשרה, בהן; האמורים המספרים

העולם. בריאת בענין פותחת משנתנו "כל". בתיבת

íìBòä àøáð úBøîàî äøNòa בפרשת כתוב פעמים תשע – ÇÂÈÈÇÂÈÄÀÈÈÈ
הוא  אף אֿלהים" ברא ו "בראשית אֿלהים", "ויאמר העולם בריאת

שנאמר  וווו):):):):מאמר , לגלגלגלג,,,, נעשו "((((תהליםתהליםתהליםתהלים שמים ה' ב ב ב ב ););););"בדבר כא כא כא כא ,,,, ((((מגילהמגילהמגילהמגילה

מאמרות. בעשרה העולם שנברא øîBì?ומכאן  ãeîìz äîe מה – ÇÇÀÇ
ללמדנו? בא úåàøaäì?זה ìBëé ãçà øîàîa àGäå העולם – ÇÂÀÇÂÈÆÈÈÀÄÈÙ

אחד , במאמר להיברא היה שנברא àlàיכול  לספר  התורה באה – ÆÈ
שראוי  העולם, של חשיבותו  ללמדנו  כדי  מאמרות, òøtäìÀÄÈÇבעשרה

úBøîàî äøNòa àøápL íìBòä úà ïéãaànL ,íéòLøä ïîÄÈÀÈÄÆÀÇÀÄÆÈÈÆÄÀÈÇÂÈÈÇÂÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéòLøä,úBøîàî äøNòa àøápL íìBòä úà ïéãaànL;íé÷écvì áBè øëN ïzìå,íìBòä úà ïéîi÷nLàøápL ¨§¨¦¤§©§¦¤¨¨¤¦§¨©£¨¨©£¨§¦¥¨¨©©¦¦¤§©§¦¤¨¨¤¦§¨
úBøîàî äøNòa. ©£¨¨©£¨

·çð ãò íãàî úBøBc äøNò,åéðôì íétà Cøà änk òéãBäì,ïéàáe ïéñéòëî eéä úBøBcä ìkL,àéáäL ãò £¨¨¥¨¨©Ÿ©§¦©©¨¤¤©©¦§¨¨¤¨©¨©§¦¦¨¦©¤¥¦
ìeanä éî úà íäéìò.íäøáà ãò çpî úBøBc äøNò,åéðôì íétà Cøà änk òéãBäì,eéä úBøBcä ìkL £¥¤¤¥©©£¨¨¦Ÿ©©©§¨¨§¦©©¨¤¤©©¦§¨¨¤¨©¨

ïéàáe ïéñéòëî,ílk øëN åéìò ìa÷å íäøáà àaL ãò. ©§¦¦¨¦©¤¨©§¨¨§¦¥¨¨§©ª¨
‚ílëa ãîòå íBìMä åéìò eðéáà íäøáà äqðúð úBðBéñð äøNò,åéìò eðéáà íäøáà ìL Búaç änk òéãBäì £¨¨¦§¦§©¨©§¨¨¨¦¨¨©¨§¨©§ª¨§¦©©¨¦¨¤©§¨¨¨¦¨¨

íBìMä. ©¨
„íéøöîa eðéúBáàì eNòð íéqð äøNòíiä ìò äøNòå.íéiøönä ìò àeä Ceøa LBãwä àéáä úBkî øNò £¨¨¦¦©£©£¥§¦§©¦©£¨¨©©¨¤¤©¥¦©¨¨©©¦§¦¦

,ùîî íìåòä úà ïéãáàîù ,äàøð éìå .éúàöî êë .íìåòä úà íéãáàî åìéàë íùôð úà íéãáàî íðåòáù íéòùøäå ,àìî íìåò ãáéà åìéàë ìàøùéî úçà
:íìéáùá ãáà íìåòä àöîðå ,äáåç óëì åìåë íìåòä ìë úà íéòéøëîù.zexn`n dxyra `xapyãçà íåéá úéùòð àéäù äëàìî ãáàîä äîåã åðéàå

:íéîé äáøäá úéùòð àéäù äëàìîì
aaaa.eiptl mit` jx` dnk ricedlíãàîù úåøåãì êéøàä øúåéù ,åéðáá ïéãáòúùî ïäù åììä íéðùä ìë íìåòä úåîåàì êéøàäù äîúú ìà äúà óà

:åôèùð ë"çàå ,çð ãòå.mlek xky eilr laweìåò åéìò ìèðù åîëå .åúåëæá íìåë åìåöéð êëéôì ,íìåë åùòéù éåàø äéäù äî ãâðë íéáåè íéùòî äùò
,ïãò ïâá åøéáç ÷ìçå å÷ìç ìèåð äëæ ,íðäéâá ãçàå ïãò ïâá ãçà íé÷ìç éðù åì ùé íãà ìëù ,íìåë ãâðë øëù á"äåòá ìá÷ êë íìåë ãâðë æ"äåòá úåöî

íðäéâá åøéáç ÷ìçå å÷ìç ìèåð ,áééçúð[á"ò å"è äâéâç]:
bbbb.zepeiqp dxyr,éùéîç .äòøô úéá äùàä ç÷åúå ,éòéáø .áòø éäéå ,éùéìù .êöøàî êì êì ,éðù .ùàä ïùáëì ãåøîð åëéìùäù ,íéãùë øåà ,ãçà

úàå úàæä äîàä ùøâ ,éòéùú .äøù úà ç÷éå êìîéáà çìùéå ,éðéîù .äìéîä ,éòéáù .úåéëìî ãåáòù åäàøäù ,íéøúáä ïéá ãîòî ,éùéù .íéëìîä úîçìî
:äãé÷òä ,éøéùò .äðá

cccc.mixvna epizea`l eyrp miqp dxyr:ìàøùéá àìå íééøöîá åéä íìåëå .úåëî øùòî åìåöéðù.mid lr dxyreäùòðù ,éðù .íéîä åò÷áéå ,ãçà

`xephxa yexit

בגללם. אבד  העולם ונמצא חובה, לכף העולם כל את שמכריעים –

àøápL íìBòä úà ïéîi÷nL ,íé÷écvì áBè øëN ïzìåÀÄÅÈÈÇÇÄÄÆÀÇÀÄÆÈÈÆÄÀÈ
úBøîàî äøNòaויש קיים. העולם הטובים מעשיהם שבזכות – ÇÂÈÈÇÂÈ

אחת  נפש  המאבד וכל  נפשם, את מאבדים שהרשעים מפרשים:

נפשם, את מקיימים הצדיקים ואילו מלא; עולם איבד כאילו מישראל
מלא עולם מקיימים כאילו  הם נתןנתןנתןנתן).).).).והרי דרבידרבידרבידרבי ((((אבותאבותאבותאבות

i y i l y m e i
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הקודמת  המשנה ואגב להודיענו; התורה סיפורי  באים מה ללמד, מוסיפה משנתנו
"עשרה". שמספרם בדברים משנתנו  ממשיכה

çð ãò íãàî úBøBc äøNò,מהללאל קינן , אנוש, שת, אדם, – ÂÈÈÅÈÈÇÙÇ
כדי התורה, אותם ומנתה נח; למך, מתושלח, חנוך, òéãBäìÀÄÇירד,

åéðôì íétà Cøà änk כמה עד כלומר הוא, ברוך  הקדוש  לפני  – ÇÈÆÆÇÇÄÀÈÈ
אפו, מאריך  ïéàáeהוא ïéñéòëî eéä úBøBcä ìkL:גורסים ויש  – ÆÈÇÈÇÀÄÄÈÄ

,eiptl oiqirkn eidשכתוב ה ה ה ה ):):):):כמו  וווו,,,, רעת ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  רבה כי  ה' "וירא

בארץ", ìeanäהאדם éî úà íäéìò àéáäL ãò שהמתין – ÇÆÅÄÂÅÆÆÅÇÇ
בת  חזרו וכשלא בתשובה; יחזרו אולי  הדורות, אותם כל  שובה,להם

נח. של בימיו  המבול  את עליהם ãòהביא çpî úBøBc äøNòÂÈÈÄÙÇÇ
íäøáà,תרח נחור, שרוג, רעו , פלג, עבר , שלח, ארפכשד, שם, – ÇÀÈÈ
להודיענו ,òéãBäìאברהם; כדי אותם מנתה שהתורה כלומר –änk ÀÄÇÇÈ

ïéàáe ïéñéòëî eéä úBøBcä ìkL ,åéðôì íétà Cøà בנוסח – ÆÆÇÇÄÀÈÈÆÈÇÈÇÀÄÄÈÄ
eiptl,אחר : oiqirkn eidשכתוב בבבב):):):):כמו  כדכדכדכד,,,, הנהר((((יהושעיהושעיהושעיהושע "בעבר 

אחרים", אלהים ויעבדו מעולם... אבותיכם íäøáàישבו  àaL ãòÇÆÈÇÀÈÈ
ílk øëN åéìò ìa÷å חוזרים היו אילו  לכולם, ראוי  שהיה שכר – ÀÄÅÈÈÀÇËÈ

לעצמו ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).בתשובה וסיגל  אבינו אברהם שבא עד  מפרשים: ויש
כולם  את והציל ישרה, בדרך העולם כל את והדריך  טובים, מעשים

הקב"ה לו  ונתן  mlek,מכליון, xkyלפי כולם, את שהחיה על כלומר
ואברהם  מדרכם, בשובם אלא רשעים, של  במיתתן  חפץ הקב"ה שאין

שנאמר  תשובה, דרך  אותם ה ה ה ה ):):):):הורה יב יב יב יב ,,,, אשר((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית הנפש  "ואת
ושרה  האנשים את מגייר  היה שאברהם מלמד ודרשו : בחרן", עשו 

הנשים את מגיירת ixhie).היתה xefgn): מפרש ישראל " "תפארת ובעל 
± "mlek xky eilr laiwe" לקרבם דהיינו לו , ראויין  כולם שהיו  שכר 

לזרעם  וליתן  ברית, להם ולכרות להם להתגלות השכינה, כנפי תחת

היתה  שכך  נבואה, להם ולהשפיע ונפלאות, נסים להם ולעשות תורה,
הדברים  לכל האדם בני כל שיזכו יתברך, מאתו בתחילה הכוונה
שבזרעו , והמובחר אברהם, ורק כולם, נדחו  – ומשחטאו הלו . היקרים

הללו . במתנות זכו  עבדו", ישראל  "זרע דהיינו 
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íBìMä åéìò eðéáà íäøáà äqðúð úBðBéñð äøNòלפי – ÂÈÈÄÀÄÀÇÈÇÀÈÈÈÄÈÈÇÈ
כלדקמן : הם הנסיונות מארצך "`.הרמב"ם לך יייי"לך  א א א א ););););((((בראשית בראשית בראשית בראשית  ב ב ב ב ,,,,

.a"בארץ רעב יייי););););"ויהי יביביביב,,,, פרעהb.((((שם שם שם שם  לבית שרה יביביביב,,,,בהילקח ((((שם שם שם שם 

המלכיםc.טוטוטוטו);););); ארבעת עם טוטוטוטו););););מלחמתו ידידידיד,,,, הגרd.((((שם שם שם שם  את בקחתו 
משרה מהוליד שנואש  לאחר  ב ב ב ב ););););לאשה טז טז טז טז ,,,, שנצטווה e.((((שם שם שם שם  המילה

הזקנה בימי יייי););););בה יז יז יז יז ,,,, אבימלךf.((((שם שם שם שם  לבית שרה ב ב ב ב ););););לקיחת ככככ,,,, ((((שם שם שם שם 

.g הגר יייי););););גירוש כאכאכאכא,,,, ישמעאל h.((((שם שם שם שם  בנו  יא יא יא יא ););););הרחקת שם שם שם שם ,,,, i.((((שם שם שם שם 
יצחק כבכבכבכב).).).).עקידת גם ((((שם שם שם שם  אחר. באופן הנסיונות את מונים ויש 

השליכו  שנמרוד הוא, הראשון בשינויים. הנסיונות מובאים בברטנורא

נזכר שלא מאחר כשדים, אור  ענין  מנה לא והרמב"ם הכבשן; לתוך 
בכתוב. מפורשים שכולם נסיונות עשרה מנה והוא בתורה, מפורש 

ílëa ãîòåהקב"ה של מידותיו אחר  מהרהר היה שלא ((((רש רש רש רש """"יייי););););– ÀÈÇÀËÈ
אברהם כאן קראו  שהתנא מבואר, טוב" יום לפי`epiaוב"תוספות ,

נסיונותיו , בכל שעמד  בזכותו, טובה ומקבלים זוכים òéãBäìÀÄÇשאנו 
íBìMä åéìò eðéáà íäøáà ìL Búaç änk שקיים לקב"ה, – ÇÈÄÈÆÇÀÈÈÈÄÈÈÇÈ

אבינו  אברהם של  חבתו  מפרשים: ויש עליו. שציוה מה כל את ברצון
ולהראות  בנסיונות לנסותו המקום לפני חביב שהיה הקב"ה, על 

מופת  להיות לו וראוי  במדותיו ושלם הוא אֿלהים ירא כי לבריות,
שכתוב כמו  יוצרו, לכבוד ובטרחו בסבלו  עולם יח יח יח יח ,,,,לדורות ((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית

ושמרו יט יט יט יט ):):):): אחריו  ביתו  ואת בניו  את יצוה אשר  למען  ידעתיו  "כי 

ומשפט" צדקה לעשות ה' ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).דרך

i r i a x m e i
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íéøöîa eðéúBáàì eNòð íéqð äøNò המכות מעשר שניצלו  – ÂÈÈÄÄÇÂÇÂÅÀÄÀÇÄ
בפירושו  מוסיף והרמב"ם במצרים; המצריים על  הקב"ה שהביא
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·ÎøîBà äéä àeä:úeîì íéãBliä,úBéçäì íéúnäå,ïBcì íéiçäå;òãeäìe òéãBäì òãéì,ìà àeäL,àeä ¨¨¥©¦¦¨§©¥¦§©£§©©¦¦¥©§¦©§¦¨©¤¥
øöBiä,àøBaä àeä,ïéánä àeä,ïicä àeä,ãò àeä,ïéc ìòa àeä,ïeãì ãéúò àeäå.àeä Ceøa,åéðôì ïéàL ©¥©¥©¥¦©©¨¥©©¦§¨¦¨¨¤¥§¨¨

äìåò àG,äçëL àGå,íéðô àBOî àGå,ãçL çwî àGå;BlL ìkäL.òãå,ïBaLçä éôì ìkäL.Eçéèáé ìàå ©§¨§¦§¨§©¨¦§¦©Ÿ©¤©Ÿ¤§©¤©Ÿ§¦©¤§§©©§¦£
Cì ñBðî úéa ìBàMäL Cøöé;øöBð äzà Cçøk ìòL,ãìBð äzà Cçøk ìòå,éç äzà Cçøk ìòå,Cçøk ìòå ¦§¨¤©§¥¨¨¤©¨§¨©¨¨§©¨§¨©¨¨§©¨§¨©¨©§©¨§¨

úî äzà,ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà Cçøk ìòå,àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìî éðôì. ©¨¥§©¨§¨©¨¨¦¦¥¦§¤§¦§¥¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡íìBòä àøáð úBøîàî äøNòa.?øîBì ãeîìz äîe?úåàøaäì ìBëé ãçà øîàîa àGäåïî òøtäì àlà ©£¨¨©£¨¦§¨¨¨©©§©©£§©£¨¤¨¨§¦¨Ÿ¤¨§¦¨©¦

akakakak.zenl micelid:úåîì àåä ãéúò øáë ãìåðù éî.miznde:íìåò ïåàøãìå úåôøçì äìàå íìåò ééçì äìà ,ïéãä íåéì ãåîòìå úåéçì íéãéúòmiige
.oecl:ïéãä íåéì íéðåãð úåéäì ïéãîåò.rcil:íéøçàî.ricedle:íéøçàì.rcedle:åîöòî ïéáäì.xveid `ed.øöåéä ãéá øîåçë åãéá àåä íìåòä ìëù

:åðåöøë åá úåùòì ìåëé êëéôì ,ïéàî åìåë íìåòä ìë úà àøáù àøåáä àåäù éôì ,íòè äîå.oiicd `ed oiand `edïàéáî íäéùòî ìë ïéáäù øçà
:åéðôì ïéãá.oic lra `ed:íéàèåçä úà òáåú àåäù.oecl cizr `ede:àáä íìåòì`le.cgey gwn `le mipt `eyn÷éãöì åìéôà íéðô àùåð åðéàù

:í"áîøä ùøéô êë .äøéáòä ìò ùðåòå äåöîä ìò øëù ïúåð àìà .äøéáòä ìéáùá äåöîä ãçåù ç÷åì åðéàå .åãéì úàáù äì÷ äøéáò ìò åðùéðòé àìù øåîâ
.oeayg itl `a lkdy rce:ìåãâ ïåáùçì úåìåò úåáåøî ïäùë úåì÷ úåøéáò êë .ìåãâ ïåáùçì úôøèöî äèåøôå äèåøô.xvep dz` jgxk lryäîùðäù

:äùàä éòîá äñéðëîå äçøë ìòá äàéöåîå àá êàìîå ,àîè íå÷îá äùà éòîá ñðëéìå ,íù úåçðåî úåîùðäù øåäè íå÷î ,ãåâøôä ïî úàöì äöåø äðéà
.clep dz` jgxk lre:åçøë ìòá åàéöåî êàìîå ,úàöì äöåø åðéà äãéìä úòùá.ig dz` jgxk lre:ìåëé åðéàå úåîì äöåøå íéøåñéá àëåãî íãà ùé

d`̀̀̀.zexn`n dxyraáéúëã ,àåä øîàî éîð úéùàøáå ,øîàéå äòùú(â"ì íéìäú):åùòð íéîù 'ä øáãá.mlerd z` mica`nyùôð ãáàîä ìëù

`xephxa yexit

הכתובים: מן  אסמכתא מביאים ויש בו . ומזלזלים מוציאה d`pwdלו 

שכתוב העולם, מן האדם לללל):):):):את ידידידיד,,,, קנאה"((((משלימשלימשלימשלי עצמות "ורקב
האדם); של לעצמותיו ריקבון  מביאה שנאמר de`zd(הקנאה ((((שם שם שם שם –

כה כה כה כה ):):):): תמיתנ כא כא כא כא ,,,, עצל שמת ceakdeו "."תאוות ביוסף שמצינו כמו –
בשררה  כלומר  ברבנות, עצמו שהנהיג מפני  לאחיו, קודם שנים עשר

יונה יונה יונה יונה ).).).). ((((רבנורבנורבנורבנו

i p y m e i
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האדם, את מזהיר  הוא בו  הקפר, אליעזר רבי  של נוסף מאמר מביאה משנתנו
מעשיו את יתקן  לנפשו , ידאג ולכן  מעשיו , על וחשבון דין  ליתן  הוא שעתיד 

בתשובה. ויהרהר 

àeä– הקפר  אליעזר  רבי –úeîì íéãBliä :øîBà äéä אלה – ÈÈÅÇÄÄÈ
למות; עתידים úBéçäìשנולדו , íéúnäå להחיות הקב"ה שעתיד – ÀÇÅÄÀÇÂ

שכתוב כמו המתים, בבבב):):):):את יביביביב,,,, עפר((((דניאלדניאלדניאלדניאל אדמת מישני "ורבים

עולם"; לדראון  לחרפות ואלה עולם לחיי אלה ïBcìיקיצו, íéiçäåÀÇÇÄÄ
לתחייה, שיקומו  אלה – אחר פירוש  לפי  – או חיים, שעודם אלה –

הדין  ביום נידונים להיות האדם((((רש רש רש רש """"יייי))))עתידים וצריך ;òãéì לדעת – ÅÇ
לאחרים,òéãBäìבעצמו, –òãeäìe העולם לכל וידוע גלוי  שיהא – ÀÄÇÀÄÈÇ

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), ויטריויטריויטריויטרי;;;; ìà((((מחזור מחזור מחזור מחזור  àeäLונוקם קנוא גבור, ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),– ÆÅ
øöBiä àeä היוצר ביד כחומר  בידו  הוא העולם שכל ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– ÇÅ
àøBaä àeä הוא יכול  ולפיכך מאין, יש העולם כל  את –שברא ÇÅ

כרצונו  בו  ïéánä((((שם שם שם שם ),),),),לעשות àeä כמו אדם, בני  מעשה כל – ÇÅÄ
טוטוטוטו):):):):שכתוב לג לג לג לג ,,,, מעשיהם";((((תהילים תהילים תהילים תהילים  כל אל המבין לבם, יחד  "היוצר

מפרשי xveidם:ויש  `ed,במחשבה –`xead `ed,במעשה –`ed
oiand עשייתן קודם המעשים כל את ïicä((((הרמ הרמ הרמ הרמ """"ה ה ה ה ).).).).– àeä הדן – ÇÇÈ

אדם, כל  ãòאת àeäגלוי הכל  שהרי אדם, בני  מעשי על  המעיד – Å
שכתוב כמו  לפניו, ה ה ה ה ):):):):וידוע גגגג,,,, והייתי((((מלאכימלאכימלאכימלאכי למשפט אליכם "וקרבתי

ïécעד"... ìòa àeä,לדין החוטא את התובע –ïeãì ãéúò àeäå ÇÇÄÀÈÄÈ
הבא. לעולם –,äçëL àGå ,äìåò àG åéðôì ïéàL ,àeä CeøaÈÆÅÀÈÈÇÀÈÀÄÀÈ

ãçL çwî àGå ,íéðô àBOî àGåשכתוב כמו  הימים הימים הימים הימים – ((((דברידברידברידברי ÀÇÈÄÀÄÇÙÇ
ז ז ז ז ):):):): יט יט יט יט ,,,, שוחד";ב ב ב ב  ומקח פנים ומשוא עולה אלהינו ה' עם אין  "כי 

הרמב"ם: cgeyומפרש  gwn `le,שוחד בתור  מצוה לוקח שאינו  –
על ועונש  המצוה על שכר נותן אלא העבירה, מן עין  להעלים כדי 

BlLהעבירה, ìkäL.לשחדו במה ואין –éôì ìkäL ,òãå ÆÇÙÆÀÇÆÇÙÀÄ
ïBaLçä עבירות כך גדול, לחשבון מצטרפת ופרוטה שפרוטה כשם – ÇÆÀ

גדול לחשבון  עולות מרובות כשהן בבבב).).).).קלות ח ח ח ח ,,,, סוטה סוטה סוטה סוטה  גמראגמראגמראגמרא ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;

הוא  מעשה כל  של והשכר שהעונש מפרש, ישראל " "תפארת ובעל
העבירה  או המצוה לעשיית שהכריעוהו החיצוניות הסיבות חשבון  לפי

("dyrnd aex itl lkde" ± eh ,b lirl oiir)Cøöé Eçéèáé ìàåÀÇÇÀÄÂÄÀÈ
Cì ñBðî úéa ìBàMäL אין המוות שלאחר בלבך תאמר  אל – ÆÇÀÅÈÈ

להיות  אתה עתיד אלא עונש , ואין עלדין  ולהיענש  מעשיך, על  נידון
שעשית, øöBðהעבירות äzà Cçøk ìòL רוצה אינה שהנשמה – ÆÇÈÀÈÇÈÈ

ומוציאה  בא ומלאך שם, גנוזות שהנשמות טהור  מקום מהפרגוד , לצאת
כורחה ãìBð((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),בעל  äzà Cçøk ìòå שמגיע בשעה – ÀÇÈÀÈÇÈÈ

צופה  שהוא לפי  משם, לצאת רוצה אינו  אמו , ממעי  לצאת העּוּבר זמן 
שכתוב כמו  סופו, ועד העולם גגגג):):):):מסוף כטכטכטכט,,,, עלי((((איוב איוב איוב איוב  נרו  "בהלו 

משם כורחו  בעל  אותו  ומוציאין  בבבב).).).).ראשי", לללל,,,, נידהנידהנידהנידה Cçøk((((רש רש רש רש """"יייי,,,, ìòåÀÇÈÀÈ
éç äzà,יכול ואינו למות, רוצה והוא ביסורים מדוכא אדם שיש  – ÇÈÇ

,ïBaLçå ïéc ïzì ãéúò äzà Cçøk ìòå ,úî äzà Cçøk ìòåÀÇÈÀÈÇÈÅÀÇÈÀÈÇÈÈÄÄÅÄÀÆÀ
àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìî éðôì:מפרשים יש – ÄÀÅÆÆÇÀÅÇÀÈÄÇÈÈ

clep"אף dz` jgxk lry" הדין מן  עצמך  לפטור תוכל לא מקום מכל
שהרי  זו, zn,בטענה dz` jgxk lr ולכן לחיות, דווקא רוצה ואתה

oeayge oic ozil cizr dz` jgxk lr(((( הגר הגר הגר הגר """"א א א א)))), מציין הרמב"ם – .

ושעליהם  בהם, לאדם בחירה שאין טבעיים, "עניינים מזכיר  שהתנא
חכמינו  בבבב):):):):אמרו  לגלגלגלג,,,, שמים";((((ברכות ברכות ברכות ברכות  מיראת חוץ שמים בידי "הכל 

עומד, או  מהלך, או  עובר, או  חוטא, אתה כרחך  על (התנא): אמר  ולא
הכרח  ואין האדם ברשות שהם עניינים כולם שאלו  – לזה שדומה ומה

בהם".

א ה נ ש מ ר ו א ב

משניות סתם כולל זה odilr),פרק odilra zeny e`xwp `ly) סדר לפי ערוכות
הפותחים  סתמיים פתגמים כך  ואחר ארבע; שבעה, עשרה, בהן; האמורים המספרים

העולם. בריאת בענין פותחת משנתנו "כל". בתיבת

íìBòä àøáð úBøîàî äøNòa בפרשת כתוב פעמים תשע – ÇÂÈÈÇÂÈÄÀÈÈÈ
הוא  אף אֿלהים" ברא ו "בראשית אֿלהים", "ויאמר העולם בריאת

שנאמר  וווו):):):):מאמר , לגלגלגלג,,,, נעשו "((((תהליםתהליםתהליםתהלים שמים ה' ב ב ב ב ););););"בדבר כא כא כא כא ,,,, ((((מגילהמגילהמגילהמגילה

מאמרות. בעשרה העולם שנברא øîBì?ומכאן  ãeîìz äîe מה – ÇÇÀÇ
ללמדנו? בא úåàøaäì?זה ìBëé ãçà øîàîa àGäå העולם – ÇÂÀÇÂÈÆÈÈÀÄÈÙ

אחד , במאמר להיברא היה שנברא àlàיכול  לספר  התורה באה – ÆÈ
שראוי  העולם, של חשיבותו  ללמדנו  כדי  מאמרות, òøtäìÀÄÈÇבעשרה

úBøîàî äøNòa àøápL íìBòä úà ïéãaànL ,íéòLøä ïîÄÈÀÈÄÆÀÇÀÄÆÈÈÆÄÀÈÇÂÈÈÇÂÈ

izdw - zex`ean zeipyn



eקעב dpyn iying wxt zea` zkqn

íìBòî;íéçaènä úéáa áeáæ äàøð àGå;íéøetkä íBéa ìBãb ïäëì éø÷ òøà àGå;ìL Là íéîLb eak àGå ¥¨§¦§¨§§¥©¦§§©¦§¥©¤¦§Ÿ¥¨§©¦¦§¦§¨¦¥¤
äëøònä éöò;ïLòä ãenò úà çeøä äçöð àGå;íéðtä íçìáe íçlä ézLáe øîòa ìeñt àöîð àGå;íéãîBò £¥©©£¨¨§¨§¨¨©¤©¤¨¨§¦§¨§¨Ÿ¤¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¦

íéçåø íéåçzLîe íéôeôö;íìBòî íéìLeøéa áø÷òå Lçð ÷éfä àGå;Bøáçì íãà øîà àGå:íB÷nä éì øö §¦¦§©£¦§¨¦§¦¦¨¨§©§¨¦¨©¦¥¨§¨©¨¨©£¥©¦©¨
íéìLeøéa ïéìàL. ¤¨¦¦¨©¦

ÂúBLîMä ïéa úaL áøòa eàøáð íéøác äøNò,ïä elàå:õøàä ét,øàaä éôe,ïBúàä éôe,úLwäå,ïnäå, £¨¨§¨¦¦§§§¤¤©¨¥©§¨§¥¥¦¨¨¤¦©§¥¦¨¨§©¤¤§©¨

:äéä äìåâî íå÷îá çáæîäù ô"òàå.oyrd cenr z` gexd dgvp `le:äìåòå øîúî àäé àìù.miptd mglae mgld izyae xnera leqt `vnp `le
áøòî íéôàð íçìä éúùå .øåö÷ì íéáøî åéä àìå äìéìá øö÷ð øîåòäù .íúçú íéøçà áéø÷äì øùôà äéä àì ïúåöî íãå÷ ìåñô íäá àöîð äéä íàù

:úáù áøòî äôàð íéðôä íçì ïëå .è"åé äçåã ïúééôà ïéàå áåè íåé.mitetvíäéìâø åéäù ãò åéçàá ùéà íé÷çãð åéä ìä÷ä áåøî .íéîä éðô ìò óö ïåùì
:øéåàá íéãîåòå õøàä ïî úåìåèð.migex miegzyneàìù éãë ,úåîà òáøà åøáçî ÷åçø ãçà ìë çåéøá íéåçúùîå ñð íäì äùòð äéåçúùä úòùá

:åéúåðåò øéëæîå äãåúî àåäùë åøáç úà òîùé,milyexia oil`y mewnd il xvíäî ãçà êøöåä àìå ïúñðøô íäì ïéîæî íå÷îä äéäù éôì .ïðéñøâ
] éúñðøô øîåìå íùî úàöìäéäùë øöéî íäî ãçà äéä àìù ,øîàð ìâøì íéìåòä ìòå .ïéìàùë ïäá áåúëù íéøôñ ùéå .íéìùåøéá øåãì ìåëé éðéàå [ä÷åçã

äáùàå éì äùâ íå÷îä éì øö åîë .íå÷îä ÷çåã úîçî íéìùåøéá ïì(è"î äéòùé):
eeee.zeynyd oia:äàéøáä äîìùðù íãå÷ úéùàøá úáù áøòá.ux`d it:åúãòå çøå÷ òåìáì.x`ad iteìàøùé íò úëìåä äúéäù íéøî ìù äøàá

øîàðù ,äøéù äøîàå äéô äçúôù ,íéøîåà ùéå .úåòñîä ìëá øáãîá(à"ë øáãîá):äì åðò øàá éìò.oez`d itíò øáãúù äéìò øæâð úåùîùä ïéá

`xephxa yexit

Lc÷nä úéáa eðéúBáàì eNòð íéqð äøNò:הם ואלו  –.` ÂÈÈÄÄÇÂÇÂÅÀÅÇÄÀÈ
äMà äìétä àG,ולדה את מעוברת –Lãwä øNa çéøî– ÄÄÈÄÈÅÅÇÀÇÇÙÆ

תבשיל, ריח שהריחה מעוברת שאשה היא, הלכה שכן  הקרבנות; של

עד – איסור משל  כשהוא אפילו – תבשיל מאותו אותה מאכילים
לך ואין  בסכנה, והעובר  האם חיי  יאכילוה, לא שאם נפשה, שתשוב

נפש פיקוח בפני  העומד  א א א א ););););דבר  פבפבפבפב,,,, המקדש,((((יומא יומא יומא יומא  בבית הנס והיה
תמיד, שם נודף היה הקרבנות מבשר ומבושל  צלי שריח פי על שאף

הריח אותו ידי  על  אשה לשום ותקלה מכשול מעולם קרה ((((ספר ספר ספר ספר לא

ב ב ב ב .... להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).). íìBòîהמאור המאור המאור המאור  Lãwä øNa çéøñä àGåעל אף – ÀÄÀÄÇÀÇÇÙÆÅÈ
הקיץ  בימי  והימים אחד, ולילה ימים לשני  נאכלים קלים שקדשים פי 

מפרשים: ויש רע. ריח הבשר  העלה לא זאת בכל מאד , le`חמים
gixqd המטפלים הכהנים ידי את הסריח לא שהבשר  כלומר בהפעיל , –

הימנו  מסריחות הטבחים שידי חולין בשר כשאר  bàGåÀ..((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))בו 
íéçaènä úéáa áeáæ äàøðשל שולחנות היו  ושם שבעזרה; – ÄÀÈÀÀÅÇÄÀÀÇÄ

היה  שהבשר פי על  ואף הקרביים; את עליהם מדיחים שהיו  שיש ,

מעולם. זבוב שם נראה לא תמיד, שם cïäëì.מצוי  éø÷ òøà àGåÀÅÇÆÄÀÙÅ
íéøetkä íBéa ìBãb לעבודת הפוסלו לילה, מקרה לו אירע לא – ÈÀÇÄÄ

ומכוער מגונה הדבר  היה מגופו, היוצאה טומאה והיא שהואיל היום,
טומאה  ברם הגדול . לכהן בושה גורם זה והיה טומאות, משאר יותר 
מתקינין  היו ולכן לו , אירעה בה, וכיוצא שרץ טומאת כגון אחרת,

שמצינו  כמו  סגן , א א א א ):):):):לו יב יב יב יב ,,,, פסול((((יומאיומאיומאיומא בו  שאירע גדול  בכהן  "מעשה
תחתיו ". אילם בן  יוסף את dìL.ומינו  Là íéîLb eak àGåÀÄÀÈÄÅÆ

äëøònä éöò.מגולה במקום עמד  החיצון  שהמזבח פי על אף – ÂÅÇÇÂÈÈ
.eïLòä ãenò úà çeøä äçöð àGå המערכה מאש שהעשן  – ÀÈÀÈÈÇÆÇÆÈÈ

אותו; מטה הרוח היתה ולא ישר , כעמוד  כדקל, ועולה מיתמר היה
נח". האויר  היה ההקרבה "בעת כותב: fìeñt.והרמב"ם àöîð àGåÀÄÀÈÀ

øîòa והוא בניסן, ט"ז ביום הוא הקרבתו  וזמן  השעורים, מן  הבא – ÈÙÆ
לאכילה; החדשה התבואה את להתיר פסול,בא בו נמצא היה ואילו

בליל אותו קוצרים שהיו  לפי  תחתיו, אחר עומר להביא היה אפשר  אי 
אילו  הלכך להקרבה, הצורך כדי  אלא לקצור  מרבים היו  ולא ט"ז 

תשלומים; לו אין שוב נפסל , íçläהיה ézLáe מן שהובאו  – ÄÀÅÇÆÆ
למזבח, החדשה החיטה את להתיר כדי השבועות, בחג החדשה החיטה

היו  טוב ויום שבת דוחה אפייתן שאין  וכיון  מנחות; ממנה להקריב
לא  שוב  פסול , בהן  אירע אילו ולכן טוב, יום בערב לאפותן  צריכים

תשלומים; להן ואין קבוע, וזמנם הואיל  אותן, מקריבים íçìáeÀÆÆהיו
íéðtä השולחן על אותו ועורכים שבת, בערב אותו אופים שהיו  – ÇÈÄ

לכהנים; ומתחלק הבאה השבת עד עליו  מונח והיה בשבת, למחרתו

היה  ואמנם לחם; בלא נשאר  השולחן  היה פסול , בו נמצא היה ואילו 

אלו. בכל  פסול  נמצא שלא gíéôeôö.נס, íéãîBòישראל כשהיו  – ÀÄÀÄ
מבואר : וב"ברטנורא" בעזרה; רבה צפיפות היתה לרגל עולים

מלשון איש"sv"צפופים" נדחקים היו הקהל  מרוב המים"; פני על 
באויר ", ועומדים הארץ מן נטולות רגליהם שהיו  עד  באחיו ,

íéçåø íéåçzLîe בשעת נס להם נעשה כן פי  על ואף – ÄÀÇÂÄÀÈÄ
ארבע  של רווח שהיה עד ברווחה, משתחווים שהיו  ההשתחווייה,

חברו  של  וידויו שומע אחד יהא שלא ואחד, אחד  כל בין  אמות
יייי))))ויתבייש רבה רבה רבה רבה  híéìLeøéa..((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  áø÷òå Lçð ÷éfä àGåÀÄÄÈÈÀÇÀÈÄÈÇÄ
íìBòîהרבה שם מצויים שהיו פי  על  אף iøîà..((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))– àGå ÅÈÀÈÇ

íéìLeøéa ïéìàL íB÷nä éì øö :Bøáçì íãà,כלומר" – ÈÈÇÂÅÇÄÇÈÆÈÄÄÈÇÄ
לירושלים  חוץ ואדור  אלך להתפרנס, יכול ואיני  בכאן  השעה לי  דחוקה

לפ  אחד– נצרך שלא עד מפרנסם הקב"ה היה בתוכה, הדרים שכל  י

מטולטל" להיות משם ולצאת לחברו  מפרשים,((((רשרשרשרש""""יייי).).).).מהם ויש 
ולא  אכסניה, מקום בה מצאו  שכולם הרגל , לעולי  הדברים שכוונת

המקום  דוחק מפני בירושלים, לן כשהיה מיצר , מהם אחד היה
יונה יונה יונה יונה ).).).). רבנורבנורבנורבנו נאמר,((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; לא המקום" צר היה "לא מדייקים: ויש 

mewnd"אלא il xv :exagl mc` xn` `l",צר המקום שהיה שאף –
לירושלים  חיבתו  היתה גדולה כי לו , שצר אדם שום הרגיש  לא

לחברו  איש  בין ואחווה אהבה שם היתה ואף ה', ("("("("לקוטילקוטילקוטילקוטיולמקדש

–––– סופר סופר סופר סופר ).).).). חתם חתם חתם חתם  בשםבשםבשםבשם לקוטילקוטילקוטילקוטי"""" רוב בתרבתרבתרבתר שלכאורה מבואר, שמואל  במדרש
"עשרה  בה נאמר ולמה גבוה, צרכי  הם במשנתנו האמורים הדברים

נעשו  נעשו ?"epizea`lנסים הללו  הנסים כל  `epizea,אלא ornlכדי
ועל הקדושה, של כוחה על לרמז  בא נס שכל מוסר , ויקחו  שיראו 

רצונו . עושי  כלפי הוא ברוך הקדוש  של התנהגותו 

i y i n g m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úBLîMä ïéa úaL áøòa eàøáð íéøác äøNò שבת בערב – ÂÈÈÀÈÄÄÀÀÀÆÆÇÈÅÇÀÈ
העולם, בריאת גמר עם õøàäבראשית ét :ïä elàå את שבלע – ÀÅÅÄÈÈÆ

ועדתו לב לב לב לב ););););קורח טז טז טז טז ,,,, aøàaä.((((במדברבמדברבמדברבמדבר éôeלישראל מים שהוציאה – ÄÇÀÅ
וווו),),),),במדבר יז יז יז יז ,,,, ישראל((((שמות שמות שמות שמות  את מלווה שהיתה מרים של  בארה וזו

המסעות בכל טז טז טז טז ----יח יח יח יח ););););במדבר כא כא כא כא ,,,, במדברבמדברבמדברבמדבר bïBúàä.((((עייןעייןעייןעיין éôeשל – ÄÈÈ
בלעם עם שתדבר השמשות בין  שבת בערב עליה שנגזר ((((במדבר במדבר במדבר במדבר בלעם,

כח כח כח כח );););); מבול cúLwäå.כבכבכבכב,,,, עוד יהיה שלא ברית לאות בענן  ((((בראשית בראשית בראשית בראשית – ÀÇÆÆ
יג יג יג יג );););); במדברdïnäå.טטטט,,,, שנה ארבעים לישראל שירד  טוטוטוטו););););– טז טז טז טז ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות  ÀÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøöîa,íiä ìò äøNòå.øaãna àeä Ceøa íB÷nä úà eðéúBáà eqð úBðBéñð äøNò,øîàpL,ãé øáãîá)(áë: §¦§©¦©£¨¨©©¨£¨¨¦§¦£¥¤©¨¨©¦§¨¤¤¡©
"éìB÷a eòîL àGå íéîòt øNò äæ éúà eqðéå". ©§©Ÿ¦¤¤¤§¨¦§¨§§¦

‰Lc÷nä úéáa eðéúBáàì eNòð íéqð äøNò:Lãwä øNa çéøî äMà äìétä àG;Lãwä øNa çéøñä àGå £¨¨¦¦©£©£¥§¥©¦§¨¦¦¨¦¨¥¥©§©©Ÿ¤§¦§¦©§©©Ÿ¤

áéúëã ,åëåúì ìàøùé åñðëðå ìäåà ïéîë íéä['â ÷å÷áç]áéúëã ,èéèå øîåç àìá ùáé íéä úéò÷ø÷ äùòðù ,éùéìù .åéæøô ùàø åéèîá úá÷ð(ã"é úåîù)éðáå
áéúëã ,èéèå øîåç äùòðå çìçìçúð ìàøùé éøçà íéôãåø åéäù íééøöîä åá åëøãù íéä úéò÷ø÷ù ,éòéáø .äùáéá åëìä ìàøùé('â ÷å÷áç)íéî øîåç

áéúëãë ,äæ ìöà äæ íéøãåñî ïéðáä éðáàå íéðéáì ïéòë ,úåðè÷ úåëéúç àìà úçà äëéúç åéä àì íéä ò÷ø÷á íéàô÷ðä íéîäù ,éùéîç .íéáø(ã"ò íéìäú)
áéúëãë ,íéòìñë íéù÷ åùòðå íéàô÷ðä íéîä åù÷úðù ,éùéù .íéøåøéô ïéòë äùòðù ,íé êæòá úøøåô äúà(íù)íééøöîäå ,íéîä ìò íéðéðú éùàø úøáù

áéúëã åðééäå ,åãáì ãçà êøãá èáùå èáù ìë åøáòéù éãë íéøæâ øùò íéðùì íéä øæâðù ,éòéáù .íéðéðú åàø÷ð(å"ì÷ íù),éðéîù .íéøæâì óåñ íé øæåâì
øîàðù åäæå ,íäì øéàî äéä ùàä ãåîòù ,åìà úà åìà íéèáùä åàøéù éãë ,úéëåëæå íäåùå øéôñë íéîä åàô÷ù(ç"é íù)øîåìë ,íé÷çù éáò íéî úëùç

åúùù øçàìù ,éøéùò .íéìæåð øîàðù åäæå ,íúåà íéúåù åéäù íé÷åúî íéî åðîî íéàöåé åéäù ,éòéùú .øäåèì íéîùä íöòë íé÷çù éáòë äéä íéîä õåá÷
áéúëã ,úåîéøò íéùòðå íéàô÷ð åéä íäî íéøúåðä ,åöøù äî íäî(å"è úåîù):íéìæåð ãð åîë åáöð íéî åîøòðmiixvnd lr d"awd `iad zekn xyr

.mixvna:á"çàá ù"ãò ê"öã.mid lr xyre,úåìåöîá åãøé ,åîåéñëé úåîåäú ,óåñ íéá åòáè ,íéá äøé ,íéá äîø .òùåéå úøéùáù úåìéôð øùò ãâðë ïä
:äøåá÷ì åëæù ïúáåè àéä åæù ,úåìéôðä ïåáùçá åðéà õøà åîòìáúå .úåìéôð øùò éøä ,úøôåòë åììö ,íé åîñë ,ù÷ë åîìëàé ,êéî÷ ñåøäú ,áéåà õòøú

.xacna d"awdl epizea` eqp zepeiqp xyrøîàð íù ,äãéøéá ãçà ,íéá íéðù(ã"é íù).åðåìéå äúøî åàåáéå ,äéìòá ãçàå ,íéøöîá íéøá÷ ïéà éìáîä
éðùä åéìùá ,øùáä øéñ ìò åðúáùá ïåùàøá ,åéìùá íéðù .åøéúåéå åðîî øúåé ìà ùéà ,åàöéå åàöú àì ,ïîá íéðù .äùî íò íòä áøéå ,íéãéôøá ãçà

:éìå÷á åòîù àìå íéîòô øùò äæ éúåà åñðéå øîàð íù ,éøéùò àåäå .íéìâøîáå .íéððåàúîá ãçàå .ìâòá ãçà .åáø÷á øùà óåñôñàäå
dddd.lecb odkl ixw rxi` `le:úåàîåè øàùî øúåé øòåëîå äðåâî øáãä äéä ,åôåâî äàöåéä äàîåè àéäù éôì.dkxrnd ivr y` minyb eak `le

`xephxa yexit

ומכה, מכה בכל  התורה ולשון ספק. בלא נסים הם "ואלו  למשנתנו:

בלבד המצריים על  הקב"ה maxwa);שהביא eayiy l`xyi ipa lr `le)
זה באר  שלא הכנים מכת xn`py:מלבד  ,cala miixvna dzid `idy)
– ובבהמה" באדם הכנם ci"ותהי  ,g zeny,במצרים בה פירש ולא –

ישראל  ענש שלא ידוע שהוא אלא המכות), בשאר שפירש  (s`yכמו 
,(l`xyi ewl `l ef dkna מצערים היו ולא אצלם נמצאים היו  אבל

הענין  בהם התבאר  המכות בשאר אבל  החכמים. בארו וכן  אותם,
mca :(dxeza yxetn)"היאור מן מים לשתות מצרים יכלו  "ולא –

כא כא כא כא ),),),), ז ז ז ז ,,,, לבדם;((((שמותשמותשמותשמות אותם משיג היה שהנזק –mircxtvaומכאן 
יעלו  עבדיך, ובכל  ובעמך  ובכה משכבך... ובחדר בביתך  "ובאו

כח כח כח כח ----כט כט כט כט ););););הצפרדעים" ארץ aexra((((שם שם שם שם ,,,, את ההוא ביום "והפליתי –
ערוב" שם היות לבלתי יח יח יח יח ););););גושן... ח ח ח ח ,,,, בניxaca((((שםשםשםשם "וממקנה –

אחד " מת לא וווו););););ישראל  טטטט,,,, בחרטומים oigya((((שם שם שם שם  השחין היה "כי –
מצרים" יא יא יא יא ););););ובכל שם שם שם שם ,,,, בניcxaa((((שם שם שם שם  שם אשר גושן  בארץ "רק –

ברד " היה לא כוכוכוכו););););ישראל, שםשםשםשם,,,, כלdax`a((((שם שם שם שם  על הארבה "ויעל  –
מצרים" יד יד יד יד ););););ארץ יייי,,,, אורjyega((((שם שם שם שם  היה ישראל  בני  "ולכל –

כג כג כג כג ););););במושבותם" שםשםשםשם,,,, בכורות".((((שם שם שם שם  "מכת íiäוכן  ìò äøNòå– ÇÂÈÈÇÇÈ
ואינם  הקבלה, מפי נמסרו ואלה הים, על לאבותינו  נעשו נסים ועשרה

במדרש הם ומפורשים בתורה; בפירוש glya)נזכרים `negpz) ובאבות
נתן  לג לג לג לג ))))דרבי  הם((((פרקפרקפרקפרק ואלה מסויימים, א א א א ....בשינויים הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ):):):): ((((לפילפילפילפי

המים" כא כא כא כא ););););"ויבקעו יד יד יד יד ,,,, "והיתה a.((((שמותשמותשמותשמות אוהל , כמין הים שנעשה
וממעל" ומשמאל  מימין והמים במים, נקב היה כאילו  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););הדרך 

שכתובגגגג.... כמו  יבשה, נעשתה הים כט כט כט כט ):):):):שקרקעית ידידידיד,,,, "ובני((((שמותשמותשמותשמות
חומר שום בקרקעיתו נשאר "ולא הים", בתוך  ביבשה הלכו ישראל

נהרות" כבשאר  דדדד....וטיט בה ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם);););); דרכו אשר  הים, שקרקעית
וטיט; חומר  היתה ישראל , אחרי שרדפו הים d.המצריים, שנחלק

כמו  לבדו, אחד  בדרך  ושבט שבט כל שיעבור  כדי גזרים, עשר  לשנים
יגיגיגיג):):):):שכתוב קלוקלוקלוקלו,,,, לגזרים";((((תהליםתהליםתהליםתהלים יםֿסוף המים e."לגוזר שנקפאו

שכתוב וזהו כסלעים, יגיגיגיג):):):):ונתקשו  עדעדעדעד,,,, תנינים ((((תהליםתהליםתהליםתהלים ראשי  "שברת

בהם; נשברו אחריהם שרדפו המצריים שראשי  כלומר המים", f.על 
אבני כעין חתיכות חתיכות אלא אחת חתיכה היו  לא הנקפאים שהמים

שכתוב כמו  זו , אצל  זו מסודרות יגיגיגיג):):):):בנין  עדעדעדעד,,,, בעזך((((שם שם שם שם  פוררת "אתה
ולתפארת לנוי לישראל זה והיה טובטובטובטוב")")")")ים", יוםיוםיוםיום שקפאו g.;("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

אלו ; את אלו השבטים שיראו כדי כשוהם, או כזכוכית שהיו h.המים
לשתיה; מתוקים מים דיi.נוזלים המתוקים מהמים ששתו שלאחר

ערימות, ונעשו  לארץ שהגיעו  קודם מיד  נקפאים המים היו  צרכם,
ח ח ח ח ):):):):שנאמר  טו טו טו טו ,,,, נוזלים".((((שמות שמות שמות שמות  נד כמו נצבו מים, úBkî"נערמו  øNòÆÆÇ

íéøöîa íéiøönä ìò àeä Ceøa LBãwä àéáä,צפרדע דם, – ÅÄÇÈÈÇÇÄÀÄÄÀÄÀÇÄ
בכורות; מכת חושך, ארבה, ברד , שחין, דבר , ערוב, äøNòåÇÂÈÈכנים,

íiä ìòשהמצר בקבלה, "מצאנו  כותב: הרמב"ם עליהם – באו  – יים ÇÇÈ
המינים  מעשרת היו  כולם אבל  מצרים, ממכות יותר הים על מכות
רש "י ברם, הים". על  רבים למינים ונחלקו במצרים ירדו  אשר ההם

בשלח: מכילתא פי  על  midמפרש  lr dxyre מפלתם לשונות כמנין –
הים: בים";`.שבשירת  בים";a."רמה סוף";b."ירה בים "טובעו

.c;" יכסיומו במצולות";d."תהומות אויב";e."ירדו "תהרוס f."תרעץ

כקש";g.קמיך"; ים";h."יאכלמו אבלi."כסמו  כעופרת". "צללו 
שזו  הללו , הלשונות בחשבון  אינו  ארץ" תבלעמו ימינך "נטית הפסוק

יעקב. את לקבור יוסף עם שעלו בשכר לקבורה שניתנו טובתם, היא
מבואר טוב" יום ב"תוספות שמואלשמואלשמואלשמואל):):):):– מדרש מדרש מדרש מדרש  באו ((((בשם בשם בשם בשם  שהמכות "לפי

דיין  שהוא להקב"ה התנא ייחדם לכך  המצריים, על  ובדין  במשפט
מכות ("עשר  d"awdאמת `iad שנעשו בנסים אבל  המצריים"); על

שיהיו  נותן, הדין שורת היה שלא לפי להקב"ה, ייחדם לא לאבותינו
זרה". עבודה עובדי  כן  גם היו כי לנס, eqðראויים úBðBéñð äøNòÂÈÈÄÀÄ

øîàpL ,øaãna àeä Ceøa íB÷nä úà eðéúBáà:éúà eqðéå" ÂÅÆÇÈÈÇÄÀÈÆÆÁÇÇÀÇÙÄ
"éìB÷a eòîL àGå íéîòt øNò äæ.א הם: ואלו  –,seq mi lr ÆÆÆÀÈÄÀÈÀÀÄ

במדבר " למות לקחתנו במצרים קברים אין  "המבלי ((((שמות שמות שמות שמות שאמרו :

יא יא יא יא );););); נשתה"dxna:ב.ידידידיד,,,, מה לאמר משה על  העם כד כד כד כד ););););"וילונו  טוטוטוטו,,,, ((((שםשםשםשם

oiq:ג. xacna ב מותנו  יתן  סיר"מי  על בשבתנו  מצרים בארץ ה' יד
ג ג ג ג ););););הבשר" טז טז טז טז ,,,, ממנו ona:ד.((((שםשםשםשם אנשים ויותירו  משה אל שמעו  "ולא

בוקר" כ כ כ כ ););););עד טז טז טז טז ,,,, ללקוט"ona:ה.((((שם שם שם שם  העם מן יצאו השביעי  ביום "ויהי 
כז כז כז כז );););); טז טז טז טז ,,,, מים micitxa:ו.((((שם שם שם שם  לנו תנו  ויאמרו  משה עם העם "וירב

ב ב ב ב ););););ונשתה" יז יז יז יז ,,,, lbrd:ז.((((שם שם שם שם  dyrna ,axega אהרן על העם "ויקהל 
אלהים" לנו  עשה קום אליו א א א א ););););ויאמרו  לבלבלבלב,,,, "ויהיdxraza:ח.((((שם שם שם שם 

כמתאוננים" א א א א ););););העם יאיאיאיא,,,, de`zd:ט.((((במדברבמדברבמדברבמדבר zexawaאשר "והאספסוף
בשר " יאכילנו  מי  ויאמרו תאוה... התאוו  ד ד ד ד ););););בקרבו שם שם שם שם ,,,, xacnaי .((((שם שם שם שם 

,ox`t ולא פעמים עשר  זה אותי  "וינסו  נאמר: ושם המרגלים, בענין 

חכמינו ואמרו בקולי ", א א א א ):):):):שמעו  טוטוטוטו,,,, גזר((((ערכיןערכיןערכיןערכין נחתם שלא "מלמד 
הרע, לשון  חטא על  אלא לארץ ייכנסו  שלא במדבר  אבותינו  על דין

אותי וינסו  חטא dfשנאמר: על משמעה: "זה" ותיבת פעמים", עשר 
בגמרא – דינם. גזר  נחתם המרגלים של שם שם שם שם ),),),),זה באבות ((((ערכיןערכיןערכיןערכין וכן 

נתן לדלדלדלד),),),),דרבי קצת((((פרק פרק פרק פרק  בשינויים הנסיונות עשרת my).נימנים oiir)

ה ה נ ש מ ר ו א ב
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íìBòî;íéçaènä úéáa áeáæ äàøð àGå;íéøetkä íBéa ìBãb ïäëì éø÷ òøà àGå;ìL Là íéîLb eak àGå ¥¨§¦§¨§§¥©¦§§©¦§¥©¤¦§Ÿ¥¨§©¦¦§¦§¨¦¥¤
äëøònä éöò;ïLòä ãenò úà çeøä äçöð àGå;íéðtä íçìáe íçlä ézLáe øîòa ìeñt àöîð àGå;íéãîBò £¥©©£¨¨§¨§¨¨©¤©¤¨¨§¦§¨§¨Ÿ¤¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¦

íéçåø íéåçzLîe íéôeôö;íìBòî íéìLeøéa áø÷òå Lçð ÷éfä àGå;Bøáçì íãà øîà àGå:íB÷nä éì øö §¦¦§©£¦§¨¦§¦¦¨¨§©§¨¦¨©¦¥¨§¨©¨¨©£¥©¦©¨
íéìLeøéa ïéìàL. ¤¨¦¦¨©¦

ÂúBLîMä ïéa úaL áøòa eàøáð íéøác äøNò,ïä elàå:õøàä ét,øàaä éôe,ïBúàä éôe,úLwäå,ïnäå, £¨¨§¨¦¦§§§¤¤©¨¥©§¨§¥¥¦¨¨¤¦©§¥¦¨¨§©¤¤§©¨

:äéä äìåâî íå÷îá çáæîäù ô"òàå.oyrd cenr z` gexd dgvp `le:äìåòå øîúî àäé àìù.miptd mglae mgld izyae xnera leqt `vnp `le
áøòî íéôàð íçìä éúùå .øåö÷ì íéáøî åéä àìå äìéìá øö÷ð øîåòäù .íúçú íéøçà áéø÷äì øùôà äéä àì ïúåöî íãå÷ ìåñô íäá àöîð äéä íàù

:úáù áøòî äôàð íéðôä íçì ïëå .è"åé äçåã ïúééôà ïéàå áåè íåé.mitetvíäéìâø åéäù ãò åéçàá ùéà íé÷çãð åéä ìä÷ä áåøî .íéîä éðô ìò óö ïåùì
:øéåàá íéãîåòå õøàä ïî úåìåèð.migex miegzyneàìù éãë ,úåîà òáøà åøáçî ÷åçø ãçà ìë çåéøá íéåçúùîå ñð íäì äùòð äéåçúùä úòùá

:åéúåðåò øéëæîå äãåúî àåäùë åøáç úà òîùé,milyexia oil`y mewnd il xvíäî ãçà êøöåä àìå ïúñðøô íäì ïéîæî íå÷îä äéäù éôì .ïðéñøâ
] éúñðøô øîåìå íùî úàöìäéäùë øöéî íäî ãçà äéä àìù ,øîàð ìâøì íéìåòä ìòå .ïéìàùë ïäá áåúëù íéøôñ ùéå .íéìùåøéá øåãì ìåëé éðéàå [ä÷åçã

äáùàå éì äùâ íå÷îä éì øö åîë .íå÷îä ÷çåã úîçî íéìùåøéá ïì(è"î äéòùé):
eeee.zeynyd oia:äàéøáä äîìùðù íãå÷ úéùàøá úáù áøòá.ux`d it:åúãòå çøå÷ òåìáì.x`ad iteìàøùé íò úëìåä äúéäù íéøî ìù äøàá

øîàðù ,äøéù äøîàå äéô äçúôù ,íéøîåà ùéå .úåòñîä ìëá øáãîá(à"ë øáãîá):äì åðò øàá éìò.oez`d itíò øáãúù äéìò øæâð úåùîùä ïéá

`xephxa yexit

Lc÷nä úéáa eðéúBáàì eNòð íéqð äøNò:הם ואלו  –.` ÂÈÈÄÄÇÂÇÂÅÀÅÇÄÀÈ
äMà äìétä àG,ולדה את מעוברת –Lãwä øNa çéøî– ÄÄÈÄÈÅÅÇÀÇÇÙÆ

תבשיל, ריח שהריחה מעוברת שאשה היא, הלכה שכן  הקרבנות; של

עד – איסור משל  כשהוא אפילו – תבשיל מאותו אותה מאכילים
לך ואין  בסכנה, והעובר  האם חיי  יאכילוה, לא שאם נפשה, שתשוב

נפש פיקוח בפני  העומד  א א א א ););););דבר  פבפבפבפב,,,, המקדש,((((יומא יומא יומא יומא  בבית הנס והיה
תמיד, שם נודף היה הקרבנות מבשר ומבושל  צלי שריח פי על שאף

הריח אותו ידי  על  אשה לשום ותקלה מכשול מעולם קרה ((((ספר ספר ספר ספר לא

ב ב ב ב .... להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).). íìBòîהמאור המאור המאור המאור  Lãwä øNa çéøñä àGåעל אף – ÀÄÀÄÇÀÇÇÙÆÅÈ
הקיץ  בימי  והימים אחד, ולילה ימים לשני  נאכלים קלים שקדשים פי 

מפרשים: ויש רע. ריח הבשר  העלה לא זאת בכל מאד , le`חמים
gixqd המטפלים הכהנים ידי את הסריח לא שהבשר  כלומר בהפעיל , –

הימנו  מסריחות הטבחים שידי חולין בשר כשאר  bàGåÀ..((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))בו 
íéçaènä úéáa áeáæ äàøðשל שולחנות היו  ושם שבעזרה; – ÄÀÈÀÀÅÇÄÀÀÇÄ

היה  שהבשר פי על  ואף הקרביים; את עליהם מדיחים שהיו  שיש ,

מעולם. זבוב שם נראה לא תמיד, שם cïäëì.מצוי  éø÷ òøà àGåÀÅÇÆÄÀÙÅ
íéøetkä íBéa ìBãb לעבודת הפוסלו לילה, מקרה לו אירע לא – ÈÀÇÄÄ

ומכוער מגונה הדבר  היה מגופו, היוצאה טומאה והיא שהואיל היום,
טומאה  ברם הגדול . לכהן בושה גורם זה והיה טומאות, משאר יותר 
מתקינין  היו ולכן לו , אירעה בה, וכיוצא שרץ טומאת כגון אחרת,

שמצינו  כמו  סגן , א א א א ):):):):לו יב יב יב יב ,,,, פסול((((יומאיומאיומאיומא בו  שאירע גדול  בכהן  "מעשה
תחתיו ". אילם בן  יוסף את dìL.ומינו  Là íéîLb eak àGåÀÄÀÈÄÅÆ

äëøònä éöò.מגולה במקום עמד  החיצון  שהמזבח פי על אף – ÂÅÇÇÂÈÈ
.eïLòä ãenò úà çeøä äçöð àGå המערכה מאש שהעשן  – ÀÈÀÈÈÇÆÇÆÈÈ

אותו; מטה הרוח היתה ולא ישר , כעמוד  כדקל, ועולה מיתמר היה
נח". האויר  היה ההקרבה "בעת כותב: fìeñt.והרמב"ם àöîð àGåÀÄÀÈÀ

øîòa והוא בניסן, ט"ז ביום הוא הקרבתו  וזמן  השעורים, מן  הבא – ÈÙÆ
לאכילה; החדשה התבואה את להתיר פסול,בא בו נמצא היה ואילו

בליל אותו קוצרים שהיו  לפי  תחתיו, אחר עומר להביא היה אפשר  אי 
אילו  הלכך להקרבה, הצורך כדי  אלא לקצור  מרבים היו  ולא ט"ז 

תשלומים; לו אין שוב נפסל , íçläהיה ézLáe מן שהובאו  – ÄÀÅÇÆÆ
למזבח, החדשה החיטה את להתיר כדי השבועות, בחג החדשה החיטה

היו  טוב ויום שבת דוחה אפייתן שאין  וכיון  מנחות; ממנה להקריב
לא  שוב  פסול , בהן  אירע אילו ולכן טוב, יום בערב לאפותן  צריכים

תשלומים; להן ואין קבוע, וזמנם הואיל  אותן, מקריבים íçìáeÀÆÆהיו
íéðtä השולחן על אותו ועורכים שבת, בערב אותו אופים שהיו  – ÇÈÄ

לכהנים; ומתחלק הבאה השבת עד עליו  מונח והיה בשבת, למחרתו

היה  ואמנם לחם; בלא נשאר  השולחן  היה פסול , בו נמצא היה ואילו 

אלו. בכל  פסול  נמצא שלא gíéôeôö.נס, íéãîBòישראל כשהיו  – ÀÄÀÄ
מבואר : וב"ברטנורא" בעזרה; רבה צפיפות היתה לרגל עולים

מלשון איש"sv"צפופים" נדחקים היו הקהל  מרוב המים"; פני על 
באויר ", ועומדים הארץ מן נטולות רגליהם שהיו  עד  באחיו ,

íéçåø íéåçzLîe בשעת נס להם נעשה כן פי  על ואף – ÄÀÇÂÄÀÈÄ
ארבע  של רווח שהיה עד ברווחה, משתחווים שהיו  ההשתחווייה,

חברו  של  וידויו שומע אחד יהא שלא ואחד, אחד  כל בין  אמות
יייי))))ויתבייש רבה רבה רבה רבה  híéìLeøéa..((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  áø÷òå Lçð ÷éfä àGåÀÄÄÈÈÀÇÀÈÄÈÇÄ
íìBòîהרבה שם מצויים שהיו פי  על  אף iøîà..((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))– àGå ÅÈÀÈÇ

íéìLeøéa ïéìàL íB÷nä éì øö :Bøáçì íãà,כלומר" – ÈÈÇÂÅÇÄÇÈÆÈÄÄÈÇÄ
לירושלים  חוץ ואדור  אלך להתפרנס, יכול ואיני  בכאן  השעה לי  דחוקה

לפ  אחד– נצרך שלא עד מפרנסם הקב"ה היה בתוכה, הדרים שכל  י

מטולטל" להיות משם ולצאת לחברו  מפרשים,((((רשרשרשרש""""יייי).).).).מהם ויש 
ולא  אכסניה, מקום בה מצאו  שכולם הרגל , לעולי  הדברים שכוונת

המקום  דוחק מפני בירושלים, לן כשהיה מיצר , מהם אחד היה
יונה יונה יונה יונה ).).).). רבנורבנורבנורבנו נאמר,((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; לא המקום" צר היה "לא מדייקים: ויש 

mewnd"אלא il xv :exagl mc` xn` `l",צר המקום שהיה שאף –
לירושלים  חיבתו  היתה גדולה כי לו , שצר אדם שום הרגיש  לא

לחברו  איש  בין ואחווה אהבה שם היתה ואף ה', ("("("("לקוטילקוטילקוטילקוטיולמקדש

–––– סופר סופר סופר סופר ).).).). חתם חתם חתם חתם  בשםבשםבשםבשם לקוטילקוטילקוטילקוטי"""" רוב בתרבתרבתרבתר שלכאורה מבואר, שמואל  במדרש
"עשרה  בה נאמר ולמה גבוה, צרכי  הם במשנתנו האמורים הדברים

נעשו  נעשו ?"epizea`lנסים הללו  הנסים כל  `epizea,אלא ornlכדי
ועל הקדושה, של כוחה על לרמז  בא נס שכל מוסר , ויקחו  שיראו 

רצונו . עושי  כלפי הוא ברוך הקדוש  של התנהגותו 

i y i n g m e i
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úBLîMä ïéa úaL áøòa eàøáð íéøác äøNò שבת בערב – ÂÈÈÀÈÄÄÀÀÀÆÆÇÈÅÇÀÈ
העולם, בריאת גמר עם õøàäבראשית ét :ïä elàå את שבלע – ÀÅÅÄÈÈÆ

ועדתו לב לב לב לב ););););קורח טז טז טז טז ,,,, aøàaä.((((במדברבמדברבמדברבמדבר éôeלישראל מים שהוציאה – ÄÇÀÅ
וווו),),),),במדבר יז יז יז יז ,,,, ישראל((((שמות שמות שמות שמות  את מלווה שהיתה מרים של  בארה וזו

המסעות בכל טז טז טז טז ----יח יח יח יח ););););במדבר כא כא כא כא ,,,, במדברבמדברבמדברבמדבר bïBúàä.((((עייןעייןעייןעיין éôeשל – ÄÈÈ
בלעם עם שתדבר השמשות בין  שבת בערב עליה שנגזר ((((במדבר במדבר במדבר במדבר בלעם,

כח כח כח כח );););); מבול cúLwäå.כבכבכבכב,,,, עוד יהיה שלא ברית לאות בענן  ((((בראשית בראשית בראשית בראשית – ÀÇÆÆ
יג יג יג יג );););); במדברdïnäå.טטטט,,,, שנה ארבעים לישראל שירד  טוטוטוטו););););– טז טז טז טז ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות  ÀÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iying wxt zea` zkqn

íéøöîa,íiä ìò äøNòå.øaãna àeä Ceøa íB÷nä úà eðéúBáà eqð úBðBéñð äøNò,øîàpL,ãé øáãîá)(áë: §¦§©¦©£¨¨©©¨£¨¨¦§¦£¥¤©¨¨©¦§¨¤¤¡©
"éìB÷a eòîL àGå íéîòt øNò äæ éúà eqðéå". ©§©Ÿ¦¤¤¤§¨¦§¨§§¦

‰Lc÷nä úéáa eðéúBáàì eNòð íéqð äøNò:Lãwä øNa çéøî äMà äìétä àG;Lãwä øNa çéøñä àGå £¨¨¦¦©£©£¥§¥©¦§¨¦¦¨¦¨¥¥©§©©Ÿ¤§¦§¦©§©©Ÿ¤

áéúëã ,åëåúì ìàøùé åñðëðå ìäåà ïéîë íéä['â ÷å÷áç]áéúëã ,èéèå øîåç àìá ùáé íéä úéò÷ø÷ äùòðù ,éùéìù .åéæøô ùàø åéèîá úá÷ð(ã"é úåîù)éðáå
áéúëã ,èéèå øîåç äùòðå çìçìçúð ìàøùé éøçà íéôãåø åéäù íééøöîä åá åëøãù íéä úéò÷ø÷ù ,éòéáø .äùáéá åëìä ìàøùé('â ÷å÷áç)íéî øîåç

áéúëãë ,äæ ìöà äæ íéøãåñî ïéðáä éðáàå íéðéáì ïéòë ,úåðè÷ úåëéúç àìà úçà äëéúç åéä àì íéä ò÷ø÷á íéàô÷ðä íéîäù ,éùéîç .íéáø(ã"ò íéìäú)
áéúëãë ,íéòìñë íéù÷ åùòðå íéàô÷ðä íéîä åù÷úðù ,éùéù .íéøåøéô ïéòë äùòðù ,íé êæòá úøøåô äúà(íù)íééøöîäå ,íéîä ìò íéðéðú éùàø úøáù

áéúëã åðééäå ,åãáì ãçà êøãá èáùå èáù ìë åøáòéù éãë íéøæâ øùò íéðùì íéä øæâðù ,éòéáù .íéðéðú åàø÷ð(å"ì÷ íù),éðéîù .íéøæâì óåñ íé øæåâì
øîàðù åäæå ,íäì øéàî äéä ùàä ãåîòù ,åìà úà åìà íéèáùä åàøéù éãë ,úéëåëæå íäåùå øéôñë íéîä åàô÷ù(ç"é íù)øîåìë ,íé÷çù éáò íéî úëùç

åúùù øçàìù ,éøéùò .íéìæåð øîàðù åäæå ,íúåà íéúåù åéäù íé÷åúî íéî åðîî íéàöåé åéäù ,éòéùú .øäåèì íéîùä íöòë íé÷çù éáòë äéä íéîä õåá÷
áéúëã ,úåîéøò íéùòðå íéàô÷ð åéä íäî íéøúåðä ,åöøù äî íäî(å"è úåîù):íéìæåð ãð åîë åáöð íéî åîøòðmiixvnd lr d"awd `iad zekn xyr

.mixvna:á"çàá ù"ãò ê"öã.mid lr xyre,úåìåöîá åãøé ,åîåéñëé úåîåäú ,óåñ íéá åòáè ,íéá äøé ,íéá äîø .òùåéå úøéùáù úåìéôð øùò ãâðë ïä
:äøåá÷ì åëæù ïúáåè àéä åæù ,úåìéôðä ïåáùçá åðéà õøà åîòìáúå .úåìéôð øùò éøä ,úøôåòë åììö ,íé åîñë ,ù÷ë åîìëàé ,êéî÷ ñåøäú ,áéåà õòøú

.xacna d"awdl epizea` eqp zepeiqp xyrøîàð íù ,äãéøéá ãçà ,íéá íéðù(ã"é íù).åðåìéå äúøî åàåáéå ,äéìòá ãçàå ,íéøöîá íéøá÷ ïéà éìáîä
éðùä åéìùá ,øùáä øéñ ìò åðúáùá ïåùàøá ,åéìùá íéðù .åøéúåéå åðîî øúåé ìà ùéà ,åàöéå åàöú àì ,ïîá íéðù .äùî íò íòä áøéå ,íéãéôøá ãçà

:éìå÷á åòîù àìå íéîòô øùò äæ éúåà åñðéå øîàð íù ,éøéùò àåäå .íéìâøîáå .íéððåàúîá ãçàå .ìâòá ãçà .åáø÷á øùà óåñôñàäå
dddd.lecb odkl ixw rxi` `le:úåàîåè øàùî øúåé øòåëîå äðåâî øáãä äéä ,åôåâî äàöåéä äàîåè àéäù éôì.dkxrnd ivr y` minyb eak `le

`xephxa yexit

ומכה, מכה בכל  התורה ולשון ספק. בלא נסים הם "ואלו  למשנתנו:

בלבד המצריים על  הקב"ה maxwa);שהביא eayiy l`xyi ipa lr `le)
זה באר  שלא הכנים מכת xn`py:מלבד  ,cala miixvna dzid `idy)
– ובבהמה" באדם הכנם ci"ותהי  ,g zeny,במצרים בה פירש ולא –

ישראל  ענש שלא ידוע שהוא אלא המכות), בשאר שפירש  (s`yכמו 
,(l`xyi ewl `l ef dkna מצערים היו ולא אצלם נמצאים היו  אבל

הענין  בהם התבאר  המכות בשאר אבל  החכמים. בארו וכן  אותם,
mca :(dxeza yxetn)"היאור מן מים לשתות מצרים יכלו  "ולא –

כא כא כא כא ),),),), ז ז ז ז ,,,, לבדם;((((שמותשמותשמותשמות אותם משיג היה שהנזק –mircxtvaומכאן 
יעלו  עבדיך, ובכל  ובעמך  ובכה משכבך... ובחדר בביתך  "ובאו

כח כח כח כח ----כט כט כט כט ););););הצפרדעים" ארץ aexra((((שם שם שם שם ,,,, את ההוא ביום "והפליתי –
ערוב" שם היות לבלתי יח יח יח יח ););););גושן... ח ח ח ח ,,,, בניxaca((((שםשםשםשם "וממקנה –

אחד " מת לא וווו););););ישראל  טטטט,,,, בחרטומים oigya((((שם שם שם שם  השחין היה "כי –
מצרים" יא יא יא יא ););););ובכל שם שם שם שם ,,,, בניcxaa((((שם שם שם שם  שם אשר גושן  בארץ "רק –

ברד " היה לא כוכוכוכו););););ישראל, שםשםשםשם,,,, כלdax`a((((שם שם שם שם  על הארבה "ויעל  –
מצרים" יד יד יד יד ););););ארץ יייי,,,, אורjyega((((שם שם שם שם  היה ישראל  בני  "ולכל –

כג כג כג כג ););););במושבותם" שםשםשםשם,,,, בכורות".((((שם שם שם שם  "מכת íiäוכן  ìò äøNòå– ÇÂÈÈÇÇÈ
ואינם  הקבלה, מפי נמסרו ואלה הים, על לאבותינו  נעשו נסים ועשרה

במדרש הם ומפורשים בתורה; בפירוש glya)נזכרים `negpz) ובאבות
נתן  לג לג לג לג ))))דרבי  הם((((פרקפרקפרקפרק ואלה מסויימים, א א א א ....בשינויים הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ):):):): ((((לפילפילפילפי

המים" כא כא כא כא ););););"ויבקעו יד יד יד יד ,,,, "והיתה a.((((שמותשמותשמותשמות אוהל , כמין הים שנעשה
וממעל" ומשמאל  מימין והמים במים, נקב היה כאילו  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););הדרך 

שכתובגגגג.... כמו  יבשה, נעשתה הים כט כט כט כט ):):):):שקרקעית ידידידיד,,,, "ובני((((שמותשמותשמותשמות
חומר שום בקרקעיתו נשאר "ולא הים", בתוך  ביבשה הלכו ישראל

נהרות" כבשאר  דדדד....וטיט בה ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם);););); דרכו אשר  הים, שקרקעית
וטיט; חומר  היתה ישראל , אחרי שרדפו הים d.המצריים, שנחלק

כמו  לבדו, אחד  בדרך  ושבט שבט כל שיעבור  כדי גזרים, עשר  לשנים
יגיגיגיג):):):):שכתוב קלוקלוקלוקלו,,,, לגזרים";((((תהליםתהליםתהליםתהלים יםֿסוף המים e."לגוזר שנקפאו

שכתוב וזהו כסלעים, יגיגיגיג):):):):ונתקשו  עדעדעדעד,,,, תנינים ((((תהליםתהליםתהליםתהלים ראשי  "שברת

בהם; נשברו אחריהם שרדפו המצריים שראשי  כלומר המים", f.על 
אבני כעין חתיכות חתיכות אלא אחת חתיכה היו  לא הנקפאים שהמים

שכתוב כמו  זו , אצל  זו מסודרות יגיגיגיג):):):):בנין  עדעדעדעד,,,, בעזך((((שם שם שם שם  פוררת "אתה
ולתפארת לנוי לישראל זה והיה טובטובטובטוב")")")")ים", יוםיוםיוםיום שקפאו g.;("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

אלו ; את אלו השבטים שיראו כדי כשוהם, או כזכוכית שהיו h.המים
לשתיה; מתוקים מים דיi.נוזלים המתוקים מהמים ששתו שלאחר

ערימות, ונעשו  לארץ שהגיעו  קודם מיד  נקפאים המים היו  צרכם,
ח ח ח ח ):):):):שנאמר  טו טו טו טו ,,,, נוזלים".((((שמות שמות שמות שמות  נד כמו נצבו מים, úBkî"נערמו  øNòÆÆÇ

íéøöîa íéiøönä ìò àeä Ceøa LBãwä àéáä,צפרדע דם, – ÅÄÇÈÈÇÇÄÀÄÄÀÄÀÇÄ
בכורות; מכת חושך, ארבה, ברד , שחין, דבר , ערוב, äøNòåÇÂÈÈכנים,

íiä ìòשהמצר בקבלה, "מצאנו  כותב: הרמב"ם עליהם – באו  – יים ÇÇÈ
המינים  מעשרת היו  כולם אבל  מצרים, ממכות יותר הים על מכות
רש "י ברם, הים". על  רבים למינים ונחלקו במצרים ירדו  אשר ההם

בשלח: מכילתא פי  על  midמפרש  lr dxyre מפלתם לשונות כמנין –
הים: בים";`.שבשירת  בים";a."רמה סוף";b."ירה בים "טובעו

.c;" יכסיומו במצולות";d."תהומות אויב";e."ירדו "תהרוס f."תרעץ

כקש";g.קמיך"; ים";h."יאכלמו אבלi."כסמו  כעופרת". "צללו 
שזו  הללו , הלשונות בחשבון  אינו  ארץ" תבלעמו ימינך "נטית הפסוק

יעקב. את לקבור יוסף עם שעלו בשכר לקבורה שניתנו טובתם, היא
מבואר טוב" יום ב"תוספות שמואלשמואלשמואלשמואל):):):):– מדרש מדרש מדרש מדרש  באו ((((בשם בשם בשם בשם  שהמכות "לפי

דיין  שהוא להקב"ה התנא ייחדם לכך  המצריים, על  ובדין  במשפט
מכות ("עשר  d"awdאמת `iad שנעשו בנסים אבל  המצריים"); על

שיהיו  נותן, הדין שורת היה שלא לפי להקב"ה, ייחדם לא לאבותינו
זרה". עבודה עובדי  כן  גם היו כי לנס, eqðראויים úBðBéñð äøNòÂÈÈÄÀÄ

øîàpL ,øaãna àeä Ceøa íB÷nä úà eðéúBáà:éúà eqðéå" ÂÅÆÇÈÈÇÄÀÈÆÆÁÇÇÀÇÙÄ
"éìB÷a eòîL àGå íéîòt øNò äæ.א הם: ואלו  –,seq mi lr ÆÆÆÀÈÄÀÈÀÀÄ

במדבר " למות לקחתנו במצרים קברים אין  "המבלי ((((שמות שמות שמות שמות שאמרו :

יא יא יא יא );););); נשתה"dxna:ב.ידידידיד,,,, מה לאמר משה על  העם כד כד כד כד ););););"וילונו  טוטוטוטו,,,, ((((שםשםשםשם

oiq:ג. xacna ב מותנו  יתן  סיר"מי  על בשבתנו  מצרים בארץ ה' יד
ג ג ג ג ););););הבשר" טז טז טז טז ,,,, ממנו ona:ד.((((שםשםשםשם אנשים ויותירו  משה אל שמעו  "ולא

בוקר" כ כ כ כ ););););עד טז טז טז טז ,,,, ללקוט"ona:ה.((((שם שם שם שם  העם מן יצאו השביעי  ביום "ויהי 
כז כז כז כז );););); טז טז טז טז ,,,, מים micitxa:ו.((((שם שם שם שם  לנו תנו  ויאמרו  משה עם העם "וירב

ב ב ב ב ););););ונשתה" יז יז יז יז ,,,, lbrd:ז.((((שם שם שם שם  dyrna ,axega אהרן על העם "ויקהל 
אלהים" לנו  עשה קום אליו א א א א ););););ויאמרו  לבלבלבלב,,,, "ויהיdxraza:ח.((((שם שם שם שם 

כמתאוננים" א א א א ););););העם יאיאיאיא,,,, de`zd:ט.((((במדברבמדברבמדברבמדבר zexawaאשר "והאספסוף
בשר " יאכילנו  מי  ויאמרו תאוה... התאוו  ד ד ד ד ););););בקרבו שם שם שם שם ,,,, xacnaי .((((שם שם שם שם 

,ox`t ולא פעמים עשר  זה אותי  "וינסו  נאמר: ושם המרגלים, בענין 

חכמינו ואמרו בקולי ", א א א א ):):):):שמעו  טוטוטוטו,,,, גזר((((ערכיןערכיןערכיןערכין נחתם שלא "מלמד 
הרע, לשון  חטא על  אלא לארץ ייכנסו  שלא במדבר  אבותינו  על דין

אותי וינסו  חטא dfשנאמר: על משמעה: "זה" ותיבת פעמים", עשר 
בגמרא – דינם. גזר  נחתם המרגלים של שם שם שם שם ),),),),זה באבות ((((ערכיןערכיןערכיןערכין וכן 

נתן לדלדלדלד),),),),דרבי קצת((((פרק פרק פרק פרק  בשינויים הנסיונות עשרת my).נימנים oiir)
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Bøáç éøác;áéLäì ìäáð Bðéàå;äëìäk áéLîe ïéðòk ìàBL;ïBøçà ïBøçà ìòå ïBLàø ïBLàø ìò øîBàå;ìòå ¦§¥£¥§¥¦§¨§¨¦¥¨¦§¨¥¦©£¨¨§¥©¦¦§©©£©£§©
øîBà òîL àHM äî:ézòîL àG;úîàä ìò äãBîe.íìba ïäéôelçå. ©¤¨©¥¨©§¦¤©¨¡¤§¦¥¤©Ÿ¤

ÁíìBòì ïéàa úBiðòøô éðéî äòáL,äøáò éôeb äòáL ìò:ïéøOòî ïðéà ïúö÷îe ïéøOòî ïúö÷î–ìL áòø ¦§¨¦¥ª§¨¦¨¦¨¨©¦§¨¥£¥¨¦§¨¨§©§¦¦§¨¨¥¨§©§¦¨¨¤
àa úøva;íéòáN ïúö÷îe íéáòø ïúö÷î.øOòì àHL eøîb–àa úøva ìLå äîeäî ìL áòø.ìBhì àHLå ©Ÿ¤¨¦§¨¨§¥¦¦§¨¨§¥¦¨§¤§©¥¨¨¤§¨§¤©Ÿ¤¨§¤¦

.dnkga:ïøäà áéùäå ,äùî íäéìò óö÷ùë ïäéáà éðôá øáãì åöø àìù øîúéàå øæòìàá åðéöî ïëù.exiag ixac jezl qpkp epi`e.[åðááøòé] àìù
áéúëã(á"é øáãîá):èåéãäì øîåçå ì÷ .øáãàù ãò éì åðéúîä ,éøáã àð åòîù.aiydl ldap epi`eøîåà àåä àåäéìàá ïëå .äëìäë åúáåùú àäúù éãë

(å"ì áåéà):êåçàå øéòæ éì øúë.dkldk aiyne oiprk l`eyíé÷åñò íäù ïéðò åúåàá øîåìë ïéðòë ìàåù ãéîìúä ,åùåøéô éëäå .ïàë äðîð àåä ãçà øáãì
áøì àééç éáø øîàù êøã ìò .äëìäë àìù áéùéù áøì àéáî àåä ,ïéðòë àìù ãéîìúä ìàùé íà ìáà .äëìäë áéùî áøä æàå ,åá('â óã úáù)éà÷ éë

åì åìàùå çñôä úåëìäá ÷ñåò äùî úà åàøù íãà ùôðì íéàîè åéä øùà íéùðàá àöåî äúà ïëå .éúéøçà àúëñîá äéìééùú àì àúëñî éàäá éáø
:ïéðò åúåàá.oey`x oey`x lr xne`eäùî åì øîàù ä"á÷äá åðéöî ïëå('â úåîù),ìàøùé éðá úà àéöåà éëå .äðåùàøä àéä ,äòøô ìà êìà éë éëðà éî

:íéäìàä úà ïåãáòú íéøöîî íòä úà êàéöåäá ,äéðùä ìòå ,êîò äéäà éë äðåùàøä ìò ä"á÷ä åáéùäå .äéðù éøä`l xne` rny `ly dn lre
.izrnyïøç éùðàá åðéöîå .éúåáøî éúòîù êë øîàé àì åúòãî àøáñä ïî ïéã ÷ñåô íà(è"ë úéùàøá),íåìù åì åøîà ,åì íåìùä á÷òé íäî ìàùùë

:äæî øúåé åðòãé àì åðçðà éë ,êì ãéâú àéäå ïàöä íò äàá åúá ìçø äðä ,øúåé ìàùú íàå ,íéòãåé åðà äæ ,øîåìë ,ïàöä íò äàá åúá ìçø äðäådcene
.zn`d lräùîá åðéöî ïëå .åãéáù úåðòè éãé ìò åéøáã úà ãéîòäì ìåëéù ô"òàå('é àø÷éå)êì ïéà äòù éùã÷á úòîù íà ,åì øîàå ïøäà å÷ìñùë ,

:éúçëùå éúòîù àìà ,éúòîù àì øîåì ùåá àìå äãåä ,åéðéòá áèééå äùî òîùéå ,úåøåã éùã÷á ì÷äì.mleba oditelgeíëçáù åììä íéøáãä óåìç
:íìåâá íä

gggg.zxeva ly arx:ø÷éúî øòùä êë êåúîå íéèòåî íéîùâä.dnedn ly arx:äàåáúä óåñàì ïéìåëé ïéà úåñééâä éðôî.dilk ly arxíéîùä

`xephxa yexit

נימוסים  לו רכש כך ומתוך וכדומה מסחר  בעסקי העולם, בצרכי כלומר  הארץ,

מעלות  לו רכש  ולא תורה למד  לא אבל בהתנהגותו , מתאימות ומדות חברתיים

אלא mlebשכליות. המדות, מעלות וכן  שכליות מעלות לו  ורכש שלמד  מי  נקרא

בצורה  בהן משתמש  ואינו  בערבוביא, אצלו  שמשמשות מאחר אצלו , שלמות שאינן

אבל צורתו  שנגמרה לכלי הוא דומה שכן  "גולם", נקרא הוא ולפיכך מתוקנת.

המלא תיקונו להשלמת הראוי  והשכלול  השיפור בו חסר  m"anx).עדיין ;ixi`nd)
לגולם. חכם בין מה ללמד , באה משנתנו 

íëça äòáLå íìba íéøác äòáL בזמן קודם שהגולם "לפי  – ÄÀÈÀÈÄÇÙÆÀÄÀÈÆÈÈ
המדות, את לבאר בבואו  אבל בגולם", דברים "שבעה התנא הקדים
להעלות  ונאה התכלית, שהוא לפי שבחכם, דברים בשבעה התחיל

טובטובטובטוב")")")")מדותיו " יום יום יום יום  àeäL`..("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות éî éðôa øaãî Bðéà íëçäÆÈÈÅÀÇÅÄÀÅÄÆ
äîëça epnî ìBãb ואיתמר באלעזר מצינו  וכן טז טז טז טז ----יט יט יט יט ))))– יייי,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא ÈÄÆÀÈÀÈ

משה עליהם כשקצף אביהם בפני  דיברו  ב ב ב ב שלא הגר הגר הגר הגר """"א א א א ););););((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; אוריאוריאוריאורי

.aBøáç éøác CBúì ñðëð Bðéàå דבריו את בסבלנות שומע אלא – ÀÅÄÀÈÀÄÀÅÂÅ
שכתוב באמצע, מפסיקו  וווו):):):):ואינו  יביביביב,,,, ודרשו ((((במדברבמדברבמדברבמדבר דברי ", נא "שמעו

:(jzelrda ixtq) שביקשו אלא דברי "? נא "שמעו  לומר  תלמוד מה
שאדבר ! עד  לי  המתינו  המקום: להם אמר המקום, דברי  לתוך ליכנס

חבירו; דברי  לתוך  נכנס אדם יהא שלא מכאן 
.báéLäì ìäáð Bðéàå תחילה מתבונן  אלא להשיב, נחפז  אינו  – ÀÅÄÀÈÀÈÄ

בן  אליהוא שאמר  כמו לו , להשיב מה שידע כדי  השואל , בדברי 
הבוזי  יא יא יא יא ):):):):ברכאל  לב לב לב לב ,,,, תבונותיכם".((((איובאיובאיובאיוב עד אזין  לדבריכם הוחלתי  "הן

.cäëìäk áéLîe ïéðòk ìàBL בו שעסוקים ענין  באותו שואל – ÅÈÄÀÈÅÄÇÂÈÈ
כהלכה משיב הרב שרבי((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),ואז  בזמן לרב: חייא רבי  אמר  וכן 

אחרת במסכת תשאלהו אל זו, במסכת בבבב):):):):עומד  גגגג,,,, מפרשים,((((שבתשבתשבתשבת ויש
לשם  נכונות בלתי  בסברות מתעקש ואינו כהלכה משיב שהחכם

dïBøçà.;((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))התנצחות ìòå ïBLàø ïBLàø ìò øîBàåÀÅÇÄÄÀÇÇÂ
ïBøçà משיב הוא הרי  יותר , או שאלות שתי אותו שאלו  שאם – ÇÂ

השאלה  על  כך ואחר הראשונה, השאלה על תחילה הסדר, לפי עליהן
היש את... מי "בת אליעזר : לה כשאמר  ברבקה, מצינו וכן הבאה;

ללין" לנו מקום אביך  כגכגכגכג),),),),בית כדכדכדכד,,,, בתואל((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית "בת לו: השיבה
ללון" מקום גם עמנו , רב מספוא גם תבן גם כדכדכדכד----כה כה כה כה ))))אנכי... שם שם שם שם ,,,, ((((שםשםשםשם

אחרון ; אחרון  ועל  ראשון, ראשון  על –.eòîL àHM äî ìòåÀÇÇÆÈÇ
ézòîL àG :øîBàיאמר לא דבר , באיזה סברה לו יש  שאם – ÅÈÇÀÄ

לא  ואומר : מודה הוא אלא שתתקבל , כדי מרבותיו, אותה ששמע
ודעתי סברתי וזוהי מרבותי, אותה fìò.;מאירימאירימאירימאירי))))((((ה ה ה ה קיבלתי  äãBîeÆÇ

úîàä דבריו את להעמיד  מתעקש  אינו עליו , לחלוק חברו  בא אם – ÈÁÆ
ואינו  האמת על מודה אלא לנצחו, כדי  מטעות וראיות פלפול  מתוך

בו שכתוב במשה מצינו  וכן טעיתי ; לומר : ככככ):):):):בוש  יייי,,,, "וישמע ((((ויקראויקראויקראויקרא
שמעתי ", "לא לומר בוש ולא הודה חכמים: ואמרו  בעיניו ", וייטב משה

ושכחתי " "שמעתי (אמר ): בבבב).).).).אלא  קאקאקאקא,,,, ישראל"((((זבחים זבחים זבחים זבחים  "תפארת בעל –
החכם: במעלות משנתנו  שנקטה הסדר את –`.מציין  הדיבור קודם

.a ;lecb ipta xacn epi` הדיבור exag;באמצע ixac jezl qpkp epi` ±
.b חברו c.כשסיים ;aiydl ldap epi` ±– לדבר  הוא l`eyכשמתחיל 

.d ;dkldk aiyne oiprkבתשובתו oey`x,כשמאריך  oey`x lr xne` ±
.e ;oexg` oexg` lre בדבריו ספק אצלו izrny;כשהתעורר  `l xne` ±

.f עליו חולקים וחבריו דבריו zn`d.כשסיים lr dcen `ed ±ïäéôelçåÀÄÅÆ
íìbaבפני שמדבר  בגולם, מצויות הללו  המידות כל של והיפוכן  – ÇÙÆ

וכו'. להשיב ונבהל חברו , דברי לתוך  ונכנס בחכמה, ממנו שגדול  מי 

i y y m e i
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"מידה  דרך  על  חמורות עבירות בגלל לעולם הבאות קשות פורעניות מונה משנתנו

מידה". כנגד 

äøáò éôeb äòáL ìò ,íìBòì ïéàa úBiðòøô éðéî äòáLÄÀÈÄÅËÀÈÄÈÄÈÈÇÄÀÈÅÂÅÈ
מבואר: שמואל  ובמדרש עבירות; סוגי שבעה על  –dxiar iteb–

במשנתנו  המנויות העבירות כי  מבארים, ויש  וחמורות. עיקריות עבירות

יחיד שכן יחיד, משל קשה ציבור של ועבירה ציבור , של  עבירות הן
אבל מוחשית, צורה העבירה קיבלה לא בעבירה, ציבורשנכשל

כבר קיימות והן מוחשית, צורה מקבלות העבירות בעבירות, שהתרגל 

dxiar"בתור iteb".(".(".(".("אאאאבבבבוווותתתת ïðéà("("("("בבבבאאאארררר ïúö÷îe ïéøOòî ïúö÷îÄÀÈÈÀÇÀÄÄÀÈÈÅÈ
ïéøOòî ומעשרות תרומות מפרישים האנשים של מקצתם אם – ÀÇÀÄ

בהם, נזהרים אינם ומקצתם בהם àaונזהרים úøva ìL áòø– ÈÈÆÇÙÆÈ
ואז רב, ביוקר אלא מצויה התבואה ואין מועטים ïúö÷îÄÀÈÈשהגשמים

íéòáN ïúö÷îe íéáòø בגמרא אמרו  וכן  מידה; כנגד מידה – ÀÅÄÄÀÈÈÀÅÄ
בבבב):):):): לבלבלבלב,,,, מלהוריד((((שבת שבת שבת שבת  נעצרים שמים ומעשרות תרומות ביטול  "בעוון 

פרנסתם  אחר  רצים אדם ובני  אבד, והשכר הווה, והיוקר ומטר, טל 
מגיעים". øOòìואין  àHL eøîbלהפריש שלא החליטו  כולם אם – ÈÀÆÀÇÅ

עיקר , כל  àaמעשרות úøva ìLå äîeäî ìL áòøמלבד – ÈÈÆÀÈÀÆÇÙÆÈ
האדם, בני  את ומטרידה שמחרידה מלחמה, מהומת גם באה הבצורת

ויש רעבים. כולם ונמצאים בשדה, בעבודה לעסוק יכולים שאין עד 
±מפרשים: dnedn ly arxשבעים ואינם שאוכלים ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).כלומר 

מ מ מ מ ))))ובמדרש רבהרבהרבהרבה היה;((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית בצורת של רעב אליהו  בימי מצינו :
היה. מהומה של רעב אלישע älçäובימי  úà ìBhì àHLå– ÀÆÄÆÇÇÈ
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ähnäå,øéîMäå,áúkäå,ázënäå,úBçeläå.íéøîBà Léå:ïé÷éfnä óà,äLî ìL Búøeá÷e,íäøáà ìL Bìéàå §©©¤§©¨¦§©§¨§©¦§¨§©§¥§¦©©©¦¦§¨¤Ÿ¤§¥¤©§¨¨
eðéáà.íéøîBà Léå:äéeNò úáöa úáö óà. ¨¦§¥§¦©§©¦§©£¨
Êíëça äòáLå íìba íéøác äòáL.äîëça epnî ìBãb àeäL éî éðôa øaãî Bðéà íëçä;CBúì ñðëð Bðéàå ¦§¨§¨¦©Ÿ¤§¦§¨¤¨¨¤¨¨¥§©¥¦§¥¦¤¨¦¤§¨§¨§¥¦§¨§

:íòìá.zywde:ìåáî ãåò äéäé àìù úéøá úåàì.onde:øáãîá äðù íéòáøà ìàøùéì ãøéù.dhnde:äéä ïåðéøôðñ ìùå .úåúåàä åá åùòðù.xinyde
:íúåàåìîá åäá áéúëã ,ïùåçäå ãåôàä éðáà åçúéô åáå .ïäéìàî úåò÷áð ïä ,åéãá úåîåùøä íéðáàä ìò åúåà íéàøî åéäùë .äøåòùë åúééøá ,úòìåú ïéîë

.azkd:úåçåìá íé÷å÷ç åéäù úåéúåàä úøåö.azknde:íéããö äòáøàä ìëî íéàø÷ð åéäù.zegeldeïééáåòå ,äùù ïáçøå ,äùù ïëøà ,åéä ïåðéøôðñ ìù
:äîç ìâìâî íéáåöçå åéä íéììâðå íéðùì ä÷ìçðå .ïéåù äéáåòå äáçøå äëøàù úçà ïáàë .äùìù.oiwifnd s`íãà ä"á÷ä àøáù øçàìù .íéãùä åìà

áùëå ,ïúàéøáá ÷ñòúî äéä äåçå:óåâ àìá úåçåø åøàùðå ,íåéä ùã÷ù ãò ïúåôåâ àåøáì ÷éôñä àì ïäéúåçåø àø.epia` mdxa` ly eli`eåéìò øæâð
:äãé÷òä úòùá åéðø÷á êáñá æçàð äéäéù úåùîùä ïéá.dieyr zava zav s`äðåùàøå ,úøçà úáöá àìà úéùòð äðéà úáöä .àäúáö äéç÷ìî íåâøú

åâäðù íå÷î ÷øôá àøîâá äçãð äæå .úåùîùä ïéá úàøáðå ,íéîù éãéá úéùòð äéìàî êçøë ìò ,äàùò éî(ã"ð óã íéçñô)äðåùàøä úáöäù øùôà ,åøîàå ,
:ãéî úáöä úéùòðå ñåôãä êåúá åäå÷éöäå ùàá úùåçðä åëéúäù ñåôãá úéùòð

ffff.mleb:íìåâ éåø÷ äîëçá àìå úåãîá àì åúòãá øîâð åðéàù íãà êë .ïúëàìî äøîâð àìù ,íéìë éîìåâ ïåùìepnn lecby in iptl xacn epi`

`xephxa yexit

.eähnäåהאותות את בו שעשה משה, של  יז יז יז יז ););););– דדדד,,,, f.((((שמות שמות שמות שמות  ÀÇÇÆ
øéîMäå ובו האבנים, להבקעת המקדש בית בבנין  בו  שהשתמשו – ÀÇÈÄ

בברייתא שאמרו כמו  והאפוד, החושן  אבני  את ב ב ב ב ););););פיתחו מחמחמחמח,,,, ((((סוטהסוטהסוטהסוטה

הללו cet`e)"אבנים oyegay)שנאמר משום בדיו , אותן  כותבין אין

יא יא יא יא ):):):): כח כח כח כח ,,,, משום ((((שמותשמותשמותשמות באיזמל , עליהם מסרטין  ואין  חותם", "פיתוחי 
ככככ):):):):שנאמר כחכחכחכח,,,, ומראה ((((שם שם שם שם  בדיו  עליהם כותב אלא "במילואותם",

בימות  שנבקעת זו כתאינה מאליהן, נבקעות והן מבחוץ שמיר להן 
ואינה  הגשמים בימות שנבקעת זו  וכבקעה כלום, חסירה ואינה החמה

כלום"; בלוחות gáúkäå..חסרה חקוקות שהיו  האותיות צורת – ÀÇÀÈ
שכתובházënäå.;((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) כמו  טז טז טז טז ):):):):– לב לב לב לב ,,,, מכתב ((((שמות שמות שמות שמות  "והמכתב ÀÇÄÀÈ

נקראים אֿלהים שהיו בברטנורא, ומבואר הלוחות"; על חרות הוא
הרמב"ם: ולפי הצדדים. ארבעת ±מכל azkd הכתובה התורה היא

יתברך; הלוחותazkndeלפניו שעל  הכתיבה היא –;(zeize`d zxev)
.iúBçeläåבהם שנאמר  הראשונים, טז טז טז טז ):):):):– לבלבלבלב,,,, מעשה ((((שם שם שם שם  "והלוחות ÀÇ

ואמרו  המה", בבבב):):):):אֿלהים פרקפרקפרקפרק נתןנתןנתןנתן דרבידרבידרבידרבי היו ((((אבותאבותאבותאבות שהלוחות מלמד 
משה  השניים הלוחות ברם, בראשית. ימי  מששת ומונחים כתובים

שכתוב כמו  א א א א ):):):):פסלם, לד לד לד לד ,,,, שני((((שמות שמות שמות שמות  לך פסל משה אל  ה' "ויאמר
כראשונים". אבנים ïé÷éfnäלוחות óà :íéøîBà Léå שדים אף – ÀÅÀÄÇÇÇÄÄ

השמשות; בין שבת בערב נבראו îורוחות ìL Búøeá÷eäL– ÀÈÆÙÆ
שכתוב כמו משה, של  וווו):):):):קברו לדלדלדלד,,,, קבורתו",((((דברים דברים דברים דברים  את איש  ידע "ולא
eðéáà íäøáà ìL Bìéàå,השמשות בין שבת בערב עליו  שנגזר  – ÀÅÆÇÀÈÈÈÄ

יצחק עקידת בשעת בקרניו  בסבך  נאחז  יגיגיגיג).).).).שיהיה כבכבכבכב,,,, LéåÀÅ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 
äéeNò úáöa úáö óà :íéøîBà נעשית אינה הצבת כלומר – ÀÄÇÀÇÄÀÇÂÈ

באש המלובן הברזל את בה שאוחזים אחרת, צבת באמצעות אלא
הצבת  את עשה ומי לכלי, נעשה שהוא עד בפטיש  עליו  ומכים

נעשתה שמים בידי  אלא א א א א ),),),),הראשונה? נד נד נד נד ,,,, פסחיםפסחיםפסחיםפסחים בערב ((((עייןעייןעייןעיין ונבראה
"שכל כותב, למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם – השמשות. בין  שבת

בראשית, ימי  מששת ההם הדברים בטבעי הושמו  כולם הנפלאות
העשרה אלו  ייחד  jeznולמה dl` dxyr `weec dpynd dpen dnl)

?(miqpd lk x`y שהושם מופת שום שאין  לומר , ייחדם שלא דע,
בלבד שאלו אמר אלא אלו, רק בראשית ימי מששת הדברים בטבע

הדברים, בטבעי הושמו והמופתים הנפלאות ושאר  השמשות, בין נעשו
תחילה העשותם בעת בם, נעשו iniאשר  zyya mz`ixa zrya)

.(ziy`xa,בטבע הושם המים, בהחלק שני  שיום משל , דרך  על  ואמרו
לאליהו  וכן  ליהושע, והירדן  למשה, סוף ים ח ח ח ח ),),),),שיחלק ב ב ב ב ,,,, ב ב ב ב ,,,, ((((מלכים מלכים מלכים מלכים 

לאלישע יד יד יד יד ););););וכן שם שם שם שם ,,,, בטבעו ((((שם שם שם שם  הושם השמש כשנברא רביעי  ויום
אליו  יהושע בדבר פלוני בזמן  wnraשיעמוד gxie mec oeraba yny")

"oeli` העשרה אלו  מלבד  הנפלאות, שאר וכן יב-יג), י, יהושע –
במדרש אמרו  וכן השמשות". בין ההם הדברים בטבעי שהושמו 

דדדד):):):): הההה,,,, רבה רבה רבה רבה  במעשה ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  הקב"ה התנה תנאי יונתן : רבי אמר

שכתוב וזה ישראל , לפני נבקע שיהא הים עם כז כז כז כז ):):):):בראשית ידידידיד,,,, ((((שמותשמותשמותשמות

בן  ירמיה רבי  אמר עמו . שהתנה לתנאי  – לאיתנו" הים... "וישב

שנברא  מה כל עם אלא הקב"ה, התנה בלבד  הים עם לא אלעזר :
שכתוב כמו  בראשית, ימי יביביביב):):):):בששת מהמהמהמה,,,, שמים ((((ישעיהישעיהישעיהישעיה נטו ידי  "אני

את  צויתי ישראל ; לפני שייקרע הים את צויתי – צויתי " צבאם וכל 
ועזריה מישראל לחנניה יזיק שלא גגגג),),),),האּור  שלא ((((דניאלדניאלדניאלדניאל האריות ואת

וווו),),),),לדניאליזיקו  ליונה((((שם שם שם שם  שיקיא הדג יא יא יא יא ).).).).ואת בבבב,,,, ולפי((((יונה יונה יונה יונה  –
האומה, קיום בהם – במשנתנו  שנימנו אלו דברים "עשרה המאירי :

האמונה  לזאת קיום היה לא הם ואילולא אמונתה; ושלמות הצלחתה
הוא, השמשות" "בין וענין  הבריאה. וכוונת המציאות תכלית שבה

והזכיר כן . להאמין  הקבלה מצד  התחייבו  לבריאה שתיכף כלומר:
±פתיחת ux`d it;הרשעים בעונש  x`adלהאמין  ite להאמין –

בתורתנו ; גדולים אמונה עיקרי  והם הטובים, oez`dבגמול  it רמז –
שכתוב  כמו  אובדים, היו יתברך  השגחתו שאילולא בלעם, ענין לכל 

ה ה ה ה ):):):): וווו,,,, ה'",((((מיכהמיכהמיכהמיכה צדקות דעת למען בלק... יעץ מה נא זכר  "עמי
ישראל ; עם שעשה ה' צדקות תכיר  אז  לאות zywdeכלומר  שהיתה –

יתברך ; השגחתו  לולא המבול בדור נמחה הכל שאין ondeשהיה –
הפסק; בלי שנה ארבעים מזון יתברך  ה' בזולת להם היה שלא ספק

dhnde לא הם ואילולא במצרים, ה' שעשה ולמופתים לאותות רמז –

באמונתם; ומשוקעים נטמעים והיו  לעולם ממצרים יוצאים xinydeהיו 
הדת; לענין וראש  עיקר שהיה המקדש , בית בנין  כלל  כל על רמז –

azknde azkd,האומה קיום ששניהם והלשון, הכתב לומר רוצה –
ומצפצף. פה פוצה כנף, נודד  אין ±ובזולתם zegelde מתן על עניינם

כולה. הכוונה כלל  שהוא miwifndתורה, s` :mixne` yieעל רומז –
ז "ל כאמרם העולם, קיום הצדדים מן  בצד  שהוא הרע ((((בראשית בראשית בראשית בראשית היצר

בבבב):):):): ט ט ט ט ,,,, זה רבהרבהרבהרבה – מאד " טוב והנה עשה אשר כל  את אֿלהים "וירא
מתקיים; העולם היה לא הרע יצר שאלמלא הרע, lyיצר  ezxeawe

dyn;במדרשות שהתבאר החשש  מגודל  קברו מקום שנעלם –eli`e
wgvi ly.הארץ בקרב ברכה השאירנו לבעבור  יצחק הצלת על  רומז –

ואמר העולם, צורך שהוא האומנות ענייני גם צירף הדברים ולהמשך
הברזל ממלאכת יעשה לא וזולתו  המלאכות, כל תחילת היא שהצבת

גדול ". בקושי  רק
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וגולם. עםֿהארץ ריק, בור, "פגומות": שמידותיהם הם, אנשים סוגי  xeaארבע
ואף  המדות, ממעלות מעלה ולא שכלית מעלה לא מעלה, שום לו  שאין מי  נקרא
כלום, בו  נזרע שלא "בור" שדה כאותו  מעלה, לידי  לבוא בטבעו  הכנה לו  אין
ירא  בור "אין  אמרו : זה ועל  לכך. הוכן שלא מאחר יצמיח, לא ייזרע אם ואף

ה). ב, (לעיל למדwixחטא" שלא אלא למעלות, טבעית הכנה לו  שיש  מי  נקרא
לזריעה, מוכן  והוא ונחרש שנעבד  ניר שדה כאותו וחינוך , הדרכה כל  קיבל  ולא

יצמיח. בו , יזרעו ואם נזרע; שלא ux`dאלא mr ביישוב בעיקר שמתעסק מי נקרא

izdw - zex`ean zeipyn
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Bøáç éøác;áéLäì ìäáð Bðéàå;äëìäk áéLîe ïéðòk ìàBL;ïBøçà ïBøçà ìòå ïBLàø ïBLàø ìò øîBàå;ìòå ¦§¥£¥§¥¦§¨§¨¦¥¨¦§¨¥¦©£¨¨§¥©¦¦§©©£©£§©
øîBà òîL àHM äî:ézòîL àG;úîàä ìò äãBîe.íìba ïäéôelçå. ©¤¨©¥¨©§¦¤©¨¡¤§¦¥¤©Ÿ¤

ÁíìBòì ïéàa úBiðòøô éðéî äòáL,äøáò éôeb äòáL ìò:ïéøOòî ïðéà ïúö÷îe ïéøOòî ïúö÷î–ìL áòø ¦§¨¦¥ª§¨¦¨¦¨¨©¦§¨¥£¥¨¦§¨¨§©§¦¦§¨¨¥¨§©§¦¨¨¤
àa úøva;íéòáN ïúö÷îe íéáòø ïúö÷î.øOòì àHL eøîb–àa úøva ìLå äîeäî ìL áòø.ìBhì àHLå ©Ÿ¤¨¦§¨¨§¥¦¦§¨¨§¥¦¨§¤§©¥¨¨¤§¨§¤©Ÿ¤¨§¤¦

.dnkga:ïøäà áéùäå ,äùî íäéìò óö÷ùë ïäéáà éðôá øáãì åöø àìù øîúéàå øæòìàá åðéöî ïëù.exiag ixac jezl qpkp epi`e.[åðááøòé] àìù
áéúëã(á"é øáãîá):èåéãäì øîåçå ì÷ .øáãàù ãò éì åðéúîä ,éøáã àð åòîù.aiydl ldap epi`eøîåà àåä àåäéìàá ïëå .äëìäë åúáåùú àäúù éãë

(å"ì áåéà):êåçàå øéòæ éì øúë.dkldk aiyne oiprk l`eyíé÷åñò íäù ïéðò åúåàá øîåìë ïéðòë ìàåù ãéîìúä ,åùåøéô éëäå .ïàë äðîð àåä ãçà øáãì
áøì àééç éáø øîàù êøã ìò .äëìäë àìù áéùéù áøì àéáî àåä ,ïéðòë àìù ãéîìúä ìàùé íà ìáà .äëìäë áéùî áøä æàå ,åá('â óã úáù)éà÷ éë

åì åìàùå çñôä úåëìäá ÷ñåò äùî úà åàøù íãà ùôðì íéàîè åéä øùà íéùðàá àöåî äúà ïëå .éúéøçà àúëñîá äéìééùú àì àúëñî éàäá éáø
:ïéðò åúåàá.oey`x oey`x lr xne`eäùî åì øîàù ä"á÷äá åðéöî ïëå('â úåîù),ìàøùé éðá úà àéöåà éëå .äðåùàøä àéä ,äòøô ìà êìà éë éëðà éî

:íéäìàä úà ïåãáòú íéøöîî íòä úà êàéöåäá ,äéðùä ìòå ,êîò äéäà éë äðåùàøä ìò ä"á÷ä åáéùäå .äéðù éøä`l xne` rny `ly dn lre
.izrnyïøç éùðàá åðéöîå .éúåáøî éúòîù êë øîàé àì åúòãî àøáñä ïî ïéã ÷ñåô íà(è"ë úéùàøá),íåìù åì åøîà ,åì íåìùä á÷òé íäî ìàùùë

:äæî øúåé åðòãé àì åðçðà éë ,êì ãéâú àéäå ïàöä íò äàá åúá ìçø äðä ,øúåé ìàùú íàå ,íéòãåé åðà äæ ,øîåìë ,ïàöä íò äàá åúá ìçø äðäådcene
.zn`d lräùîá åðéöî ïëå .åãéáù úåðòè éãé ìò åéøáã úà ãéîòäì ìåëéù ô"òàå('é àø÷éå)êì ïéà äòù éùã÷á úòîù íà ,åì øîàå ïøäà å÷ìñùë ,

:éúçëùå éúòîù àìà ,éúòîù àì øîåì ùåá àìå äãåä ,åéðéòá áèééå äùî òîùéå ,úåøåã éùã÷á ì÷äì.mleba oditelgeíëçáù åììä íéøáãä óåìç
:íìåâá íä

gggg.zxeva ly arx:ø÷éúî øòùä êë êåúîå íéèòåî íéîùâä.dnedn ly arx:äàåáúä óåñàì ïéìåëé ïéà úåñééâä éðôî.dilk ly arxíéîùä

`xephxa yexit

נימוסים  לו רכש כך ומתוך וכדומה מסחר  בעסקי העולם, בצרכי כלומר  הארץ,

מעלות  לו רכש  ולא תורה למד  לא אבל בהתנהגותו , מתאימות ומדות חברתיים

אלא mlebשכליות. המדות, מעלות וכן  שכליות מעלות לו  ורכש שלמד  מי  נקרא

בצורה  בהן משתמש  ואינו  בערבוביא, אצלו  שמשמשות מאחר אצלו , שלמות שאינן

אבל צורתו  שנגמרה לכלי הוא דומה שכן  "גולם", נקרא הוא ולפיכך מתוקנת.

המלא תיקונו להשלמת הראוי  והשכלול  השיפור בו חסר  m"anx).עדיין ;ixi`nd)
לגולם. חכם בין מה ללמד , באה משנתנו 

íëça äòáLå íìba íéøác äòáL בזמן קודם שהגולם "לפי  – ÄÀÈÀÈÄÇÙÆÀÄÀÈÆÈÈ
המדות, את לבאר בבואו  אבל בגולם", דברים "שבעה התנא הקדים
להעלות  ונאה התכלית, שהוא לפי שבחכם, דברים בשבעה התחיל

טובטובטובטוב")")")")מדותיו " יום יום יום יום  àeäL`..("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות éî éðôa øaãî Bðéà íëçäÆÈÈÅÀÇÅÄÀÅÄÆ
äîëça epnî ìBãb ואיתמר באלעזר מצינו  וכן טז טז טז טז ----יט יט יט יט ))))– יייי,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא ÈÄÆÀÈÀÈ

משה עליהם כשקצף אביהם בפני  דיברו  ב ב ב ב שלא הגר הגר הגר הגר """"א א א א ););););((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; אוריאוריאוריאורי

.aBøáç éøác CBúì ñðëð Bðéàå דבריו את בסבלנות שומע אלא – ÀÅÄÀÈÀÄÀÅÂÅ
שכתוב באמצע, מפסיקו  וווו):):):):ואינו  יביביביב,,,, ודרשו ((((במדברבמדברבמדברבמדבר דברי ", נא "שמעו

:(jzelrda ixtq) שביקשו אלא דברי "? נא "שמעו  לומר  תלמוד מה
שאדבר ! עד  לי  המתינו  המקום: להם אמר המקום, דברי  לתוך ליכנס

חבירו; דברי  לתוך  נכנס אדם יהא שלא מכאן 
.báéLäì ìäáð Bðéàå תחילה מתבונן  אלא להשיב, נחפז  אינו  – ÀÅÄÀÈÀÈÄ

בן  אליהוא שאמר  כמו לו , להשיב מה שידע כדי  השואל , בדברי 
הבוזי  יא יא יא יא ):):):):ברכאל  לב לב לב לב ,,,, תבונותיכם".((((איובאיובאיובאיוב עד אזין  לדבריכם הוחלתי  "הן

.cäëìäk áéLîe ïéðòk ìàBL בו שעסוקים ענין  באותו שואל – ÅÈÄÀÈÅÄÇÂÈÈ
כהלכה משיב הרב שרבי((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),ואז  בזמן לרב: חייא רבי  אמר  וכן 

אחרת במסכת תשאלהו אל זו, במסכת בבבב):):):):עומד  גגגג,,,, מפרשים,((((שבתשבתשבתשבת ויש
לשם  נכונות בלתי  בסברות מתעקש ואינו כהלכה משיב שהחכם

dïBøçà.;((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))התנצחות ìòå ïBLàø ïBLàø ìò øîBàåÀÅÇÄÄÀÇÇÂ
ïBøçà משיב הוא הרי  יותר , או שאלות שתי אותו שאלו  שאם – ÇÂ

השאלה  על  כך ואחר הראשונה, השאלה על תחילה הסדר, לפי עליהן
היש את... מי "בת אליעזר : לה כשאמר  ברבקה, מצינו וכן הבאה;

ללין" לנו מקום אביך  כגכגכגכג),),),),בית כדכדכדכד,,,, בתואל((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית "בת לו: השיבה
ללון" מקום גם עמנו , רב מספוא גם תבן גם כדכדכדכד----כה כה כה כה ))))אנכי... שם שם שם שם ,,,, ((((שםשםשםשם

אחרון ; אחרון  ועל  ראשון, ראשון  על –.eòîL àHM äî ìòåÀÇÇÆÈÇ
ézòîL àG :øîBàיאמר לא דבר , באיזה סברה לו יש  שאם – ÅÈÇÀÄ

לא  ואומר : מודה הוא אלא שתתקבל , כדי מרבותיו, אותה ששמע
ודעתי סברתי וזוהי מרבותי, אותה fìò.;מאירימאירימאירימאירי))))((((ה ה ה ה קיבלתי  äãBîeÆÇ

úîàä דבריו את להעמיד  מתעקש  אינו עליו , לחלוק חברו  בא אם – ÈÁÆ
ואינו  האמת על מודה אלא לנצחו, כדי  מטעות וראיות פלפול  מתוך

בו שכתוב במשה מצינו  וכן טעיתי ; לומר : ככככ):):):):בוש  יייי,,,, "וישמע ((((ויקראויקראויקראויקרא
שמעתי ", "לא לומר בוש ולא הודה חכמים: ואמרו  בעיניו ", וייטב משה

ושכחתי " "שמעתי (אמר ): בבבב).).).).אלא  קאקאקאקא,,,, ישראל"((((זבחים זבחים זבחים זבחים  "תפארת בעל –
החכם: במעלות משנתנו  שנקטה הסדר את –`.מציין  הדיבור קודם

.a ;lecb ipta xacn epi` הדיבור exag;באמצע ixac jezl qpkp epi` ±
.b חברו c.כשסיים ;aiydl ldap epi` ±– לדבר  הוא l`eyכשמתחיל 

.d ;dkldk aiyne oiprkבתשובתו oey`x,כשמאריך  oey`x lr xne` ±
.e ;oexg` oexg` lre בדבריו ספק אצלו izrny;כשהתעורר  `l xne` ±

.f עליו חולקים וחבריו דבריו zn`d.כשסיים lr dcen `ed ±ïäéôelçåÀÄÅÆ
íìbaבפני שמדבר  בגולם, מצויות הללו  המידות כל של והיפוכן  – ÇÙÆ

וכו'. להשיב ונבהל חברו , דברי לתוך  ונכנס בחכמה, ממנו שגדול  מי 

i y y m e i
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"מידה  דרך  על  חמורות עבירות בגלל לעולם הבאות קשות פורעניות מונה משנתנו

מידה". כנגד 

äøáò éôeb äòáL ìò ,íìBòì ïéàa úBiðòøô éðéî äòáLÄÀÈÄÅËÀÈÄÈÄÈÈÇÄÀÈÅÂÅÈ
מבואר: שמואל  ובמדרש עבירות; סוגי שבעה על  –dxiar iteb–

במשנתנו  המנויות העבירות כי  מבארים, ויש  וחמורות. עיקריות עבירות

יחיד שכן יחיד, משל קשה ציבור של ועבירה ציבור , של  עבירות הן
אבל מוחשית, צורה העבירה קיבלה לא בעבירה, ציבורשנכשל

כבר קיימות והן מוחשית, צורה מקבלות העבירות בעבירות, שהתרגל 

dxiar"בתור iteb".(".(".(".("אאאאבבבבוווותתתת ïðéà("("("("בבבבאאאארררר ïúö÷îe ïéøOòî ïúö÷îÄÀÈÈÀÇÀÄÄÀÈÈÅÈ
ïéøOòî ומעשרות תרומות מפרישים האנשים של מקצתם אם – ÀÇÀÄ

בהם, נזהרים אינם ומקצתם בהם àaונזהרים úøva ìL áòø– ÈÈÆÇÙÆÈ
ואז רב, ביוקר אלא מצויה התבואה ואין מועטים ïúö÷îÄÀÈÈשהגשמים

íéòáN ïúö÷îe íéáòø בגמרא אמרו  וכן  מידה; כנגד מידה – ÀÅÄÄÀÈÈÀÅÄ
בבבב):):):): לבלבלבלב,,,, מלהוריד((((שבת שבת שבת שבת  נעצרים שמים ומעשרות תרומות ביטול  "בעוון 

פרנסתם  אחר  רצים אדם ובני  אבד, והשכר הווה, והיוקר ומטר, טל 
מגיעים". øOòìואין  àHL eøîbלהפריש שלא החליטו  כולם אם – ÈÀÆÀÇÅ

עיקר , כל  àaמעשרות úøva ìLå äîeäî ìL áòøמלבד – ÈÈÆÀÈÀÆÇÙÆÈ
האדם, בני  את ומטרידה שמחרידה מלחמה, מהומת גם באה הבצורת

ויש רעבים. כולם ונמצאים בשדה, בעבודה לעסוק יכולים שאין עד 
±מפרשים: dnedn ly arxשבעים ואינם שאוכלים ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).כלומר 

מ מ מ מ ))))ובמדרש רבהרבהרבהרבה היה;((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית בצורת של רעב אליהו  בימי מצינו :
היה. מהומה של רעב אלישע älçäובימי  úà ìBhì àHLå– ÀÆÄÆÇÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ähnäå,øéîMäå,áúkäå,ázënäå,úBçeläå.íéøîBà Léå:ïé÷éfnä óà,äLî ìL Búøeá÷e,íäøáà ìL Bìéàå §©©¤§©¨¦§©§¨§©¦§¨§©§¥§¦©©©¦¦§¨¤Ÿ¤§¥¤©§¨¨
eðéáà.íéøîBà Léå:äéeNò úáöa úáö óà. ¨¦§¥§¦©§©¦§©£¨
Êíëça äòáLå íìba íéøác äòáL.äîëça epnî ìBãb àeäL éî éðôa øaãî Bðéà íëçä;CBúì ñðëð Bðéàå ¦§¨§¨¦©Ÿ¤§¦§¨¤¨¨¤¨¨¥§©¥¦§¥¦¤¨¦¤§¨§¨§¥¦§¨§

:íòìá.zywde:ìåáî ãåò äéäé àìù úéøá úåàì.onde:øáãîá äðù íéòáøà ìàøùéì ãøéù.dhnde:äéä ïåðéøôðñ ìùå .úåúåàä åá åùòðù.xinyde
:íúåàåìîá åäá áéúëã ,ïùåçäå ãåôàä éðáà åçúéô åáå .ïäéìàî úåò÷áð ïä ,åéãá úåîåùøä íéðáàä ìò åúåà íéàøî åéäùë .äøåòùë åúééøá ,úòìåú ïéîë

.azkd:úåçåìá íé÷å÷ç åéäù úåéúåàä úøåö.azknde:íéããö äòáøàä ìëî íéàø÷ð åéäù.zegeldeïééáåòå ,äùù ïáçøå ,äùù ïëøà ,åéä ïåðéøôðñ ìù
:äîç ìâìâî íéáåöçå åéä íéììâðå íéðùì ä÷ìçðå .ïéåù äéáåòå äáçøå äëøàù úçà ïáàë .äùìù.oiwifnd s`íãà ä"á÷ä àøáù øçàìù .íéãùä åìà

áùëå ,ïúàéøáá ÷ñòúî äéä äåçå:óåâ àìá úåçåø åøàùðå ,íåéä ùã÷ù ãò ïúåôåâ àåøáì ÷éôñä àì ïäéúåçåø àø.epia` mdxa` ly eli`eåéìò øæâð
:äãé÷òä úòùá åéðø÷á êáñá æçàð äéäéù úåùîùä ïéá.dieyr zava zav s`äðåùàøå ,úøçà úáöá àìà úéùòð äðéà úáöä .àäúáö äéç÷ìî íåâøú

åâäðù íå÷î ÷øôá àøîâá äçãð äæå .úåùîùä ïéá úàøáðå ,íéîù éãéá úéùòð äéìàî êçøë ìò ,äàùò éî(ã"ð óã íéçñô)äðåùàøä úáöäù øùôà ,åøîàå ,
:ãéî úáöä úéùòðå ñåôãä êåúá åäå÷éöäå ùàá úùåçðä åëéúäù ñåôãá úéùòð

ffff.mleb:íìåâ éåø÷ äîëçá àìå úåãîá àì åúòãá øîâð åðéàù íãà êë .ïúëàìî äøîâð àìù ,íéìë éîìåâ ïåùìepnn lecby in iptl xacn epi`

`xephxa yexit

.eähnäåהאותות את בו שעשה משה, של  יז יז יז יז ););););– דדדד,,,, f.((((שמות שמות שמות שמות  ÀÇÇÆ
øéîMäå ובו האבנים, להבקעת המקדש בית בבנין  בו  שהשתמשו – ÀÇÈÄ

בברייתא שאמרו כמו  והאפוד, החושן  אבני  את ב ב ב ב ););););פיתחו מחמחמחמח,,,, ((((סוטהסוטהסוטהסוטה

הללו cet`e)"אבנים oyegay)שנאמר משום בדיו , אותן  כותבין אין

יא יא יא יא ):):):): כח כח כח כח ,,,, משום ((((שמותשמותשמותשמות באיזמל , עליהם מסרטין  ואין  חותם", "פיתוחי 
ככככ):):):):שנאמר כחכחכחכח,,,, ומראה ((((שם שם שם שם  בדיו  עליהם כותב אלא "במילואותם",

בימות  שנבקעת זו כתאינה מאליהן, נבקעות והן מבחוץ שמיר להן 
ואינה  הגשמים בימות שנבקעת זו  וכבקעה כלום, חסירה ואינה החמה

כלום"; בלוחות gáúkäå..חסרה חקוקות שהיו  האותיות צורת – ÀÇÀÈ
שכתובházënäå.;((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) כמו  טז טז טז טז ):):):):– לב לב לב לב ,,,, מכתב ((((שמות שמות שמות שמות  "והמכתב ÀÇÄÀÈ

נקראים אֿלהים שהיו בברטנורא, ומבואר הלוחות"; על חרות הוא
הרמב"ם: ולפי הצדדים. ארבעת ±מכל azkd הכתובה התורה היא

יתברך; הלוחותazkndeלפניו שעל  הכתיבה היא –;(zeize`d zxev)
.iúBçeläåבהם שנאמר  הראשונים, טז טז טז טז ):):):):– לבלבלבלב,,,, מעשה ((((שם שם שם שם  "והלוחות ÀÇ

ואמרו  המה", בבבב):):):):אֿלהים פרקפרקפרקפרק נתןנתןנתןנתן דרבידרבידרבידרבי היו ((((אבותאבותאבותאבות שהלוחות מלמד 
משה  השניים הלוחות ברם, בראשית. ימי  מששת ומונחים כתובים

שכתוב כמו  א א א א ):):):):פסלם, לד לד לד לד ,,,, שני((((שמות שמות שמות שמות  לך פסל משה אל  ה' "ויאמר
כראשונים". אבנים ïé÷éfnäלוחות óà :íéøîBà Léå שדים אף – ÀÅÀÄÇÇÇÄÄ

השמשות; בין שבת בערב נבראו îורוחות ìL Búøeá÷eäL– ÀÈÆÙÆ
שכתוב כמו משה, של  וווו):):):):קברו לדלדלדלד,,,, קבורתו",((((דברים דברים דברים דברים  את איש  ידע "ולא
eðéáà íäøáà ìL Bìéàå,השמשות בין שבת בערב עליו  שנגזר  – ÀÅÆÇÀÈÈÈÄ

יצחק עקידת בשעת בקרניו  בסבך  נאחז  יגיגיגיג).).).).שיהיה כבכבכבכב,,,, LéåÀÅ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 
äéeNò úáöa úáö óà :íéøîBà נעשית אינה הצבת כלומר – ÀÄÇÀÇÄÀÇÂÈ

באש המלובן הברזל את בה שאוחזים אחרת, צבת באמצעות אלא
הצבת  את עשה ומי לכלי, נעשה שהוא עד בפטיש  עליו  ומכים

נעשתה שמים בידי  אלא א א א א ),),),),הראשונה? נד נד נד נד ,,,, פסחיםפסחיםפסחיםפסחים בערב ((((עייןעייןעייןעיין ונבראה
"שכל כותב, למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם – השמשות. בין  שבת

בראשית, ימי  מששת ההם הדברים בטבעי הושמו  כולם הנפלאות
העשרה אלו  ייחד  jeznולמה dl` dxyr `weec dpynd dpen dnl)

?(miqpd lk x`y שהושם מופת שום שאין  לומר , ייחדם שלא דע,
בלבד שאלו אמר אלא אלו, רק בראשית ימי מששת הדברים בטבע

הדברים, בטבעי הושמו והמופתים הנפלאות ושאר  השמשות, בין נעשו
תחילה העשותם בעת בם, נעשו iniאשר  zyya mz`ixa zrya)

.(ziy`xa,בטבע הושם המים, בהחלק שני  שיום משל , דרך  על  ואמרו
לאליהו  וכן  ליהושע, והירדן  למשה, סוף ים ח ח ח ח ),),),),שיחלק ב ב ב ב ,,,, ב ב ב ב ,,,, ((((מלכים מלכים מלכים מלכים 

לאלישע יד יד יד יד ););););וכן שם שם שם שם ,,,, בטבעו ((((שם שם שם שם  הושם השמש כשנברא רביעי  ויום
אליו  יהושע בדבר פלוני בזמן  wnraשיעמוד gxie mec oeraba yny")

"oeli` העשרה אלו  מלבד  הנפלאות, שאר וכן יב-יג), י, יהושע –
במדרש אמרו  וכן השמשות". בין ההם הדברים בטבעי שהושמו 

דדדד):):):): הההה,,,, רבה רבה רבה רבה  במעשה ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  הקב"ה התנה תנאי יונתן : רבי אמר

שכתוב וזה ישראל , לפני נבקע שיהא הים עם כז כז כז כז ):):):):בראשית ידידידיד,,,, ((((שמותשמותשמותשמות

בן  ירמיה רבי  אמר עמו . שהתנה לתנאי  – לאיתנו" הים... "וישב

שנברא  מה כל עם אלא הקב"ה, התנה בלבד  הים עם לא אלעזר :
שכתוב כמו  בראשית, ימי יביביביב):):):):בששת מהמהמהמה,,,, שמים ((((ישעיהישעיהישעיהישעיה נטו ידי  "אני

את  צויתי ישראל ; לפני שייקרע הים את צויתי – צויתי " צבאם וכל 
ועזריה מישראל לחנניה יזיק שלא גגגג),),),),האּור  שלא ((((דניאלדניאלדניאלדניאל האריות ואת

וווו),),),),לדניאליזיקו  ליונה((((שם שם שם שם  שיקיא הדג יא יא יא יא ).).).).ואת בבבב,,,, ולפי((((יונה יונה יונה יונה  –
האומה, קיום בהם – במשנתנו  שנימנו אלו דברים "עשרה המאירי :

האמונה  לזאת קיום היה לא הם ואילולא אמונתה; ושלמות הצלחתה
הוא, השמשות" "בין וענין  הבריאה. וכוונת המציאות תכלית שבה

והזכיר כן . להאמין  הקבלה מצד  התחייבו  לבריאה שתיכף כלומר:
±פתיחת ux`d it;הרשעים בעונש  x`adלהאמין  ite להאמין –

בתורתנו ; גדולים אמונה עיקרי  והם הטובים, oez`dבגמול  it רמז –
שכתוב  כמו  אובדים, היו יתברך  השגחתו שאילולא בלעם, ענין לכל 

ה ה ה ה ):):):): וווו,,,, ה'",((((מיכהמיכהמיכהמיכה צדקות דעת למען בלק... יעץ מה נא זכר  "עמי
ישראל ; עם שעשה ה' צדקות תכיר  אז  לאות zywdeכלומר  שהיתה –

יתברך ; השגחתו  לולא המבול בדור נמחה הכל שאין ondeשהיה –
הפסק; בלי שנה ארבעים מזון יתברך  ה' בזולת להם היה שלא ספק

dhnde לא הם ואילולא במצרים, ה' שעשה ולמופתים לאותות רמז –

באמונתם; ומשוקעים נטמעים והיו  לעולם ממצרים יוצאים xinydeהיו 
הדת; לענין וראש  עיקר שהיה המקדש , בית בנין  כלל  כל על רמז –

azknde azkd,האומה קיום ששניהם והלשון, הכתב לומר רוצה –
ומצפצף. פה פוצה כנף, נודד  אין ±ובזולתם zegelde מתן על עניינם

כולה. הכוונה כלל  שהוא miwifndתורה, s` :mixne` yieעל רומז –
ז "ל כאמרם העולם, קיום הצדדים מן  בצד  שהוא הרע ((((בראשית בראשית בראשית בראשית היצר

בבבב):):):): ט ט ט ט ,,,, זה רבהרבהרבהרבה – מאד " טוב והנה עשה אשר כל  את אֿלהים "וירא
מתקיים; העולם היה לא הרע יצר שאלמלא הרע, lyיצר  ezxeawe

dyn;במדרשות שהתבאר החשש  מגודל  קברו מקום שנעלם –eli`e
wgvi ly.הארץ בקרב ברכה השאירנו לבעבור  יצחק הצלת על  רומז –

ואמר העולם, צורך שהוא האומנות ענייני גם צירף הדברים ולהמשך
הברזל ממלאכת יעשה לא וזולתו  המלאכות, כל תחילת היא שהצבת

גדול ". בקושי  רק

ז ה נ ש מ ר ו א ב

וגולם. עםֿהארץ ריק, בור, "פגומות": שמידותיהם הם, אנשים סוגי  xeaארבע
ואף  המדות, ממעלות מעלה ולא שכלית מעלה לא מעלה, שום לו  שאין מי  נקרא
כלום, בו  נזרע שלא "בור" שדה כאותו  מעלה, לידי  לבוא בטבעו  הכנה לו  אין
ירא  בור "אין  אמרו : זה ועל  לכך. הוכן שלא מאחר יצמיח, לא ייזרע אם ואף

ה). ב, (לעיל למדwixחטא" שלא אלא למעלות, טבעית הכנה לו  שיש  מי  נקרא
לזריעה, מוכן  והוא ונחרש שנעבד  ניר שדה כאותו וחינוך , הדרכה כל  קיבל  ולא

יצמיח. בו , יזרעו ואם נזרע; שלא ux`dאלא mr ביישוב בעיקר שמתעסק מי נקרא

izdw - zex`ean zeipyn
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úéòéáL éàöBîáe,äðLå äðL ìëaL âçä éàöBîáe.áøaúéòé–úéLéìMaL éðò øNòî éðtî;úéòéáMa–éðtî §¨¥§¦¦§¨¥¤¨¤§¨¨¨§¨¨¨§¦¦¦§¥©£©¨¦¤©§¦¦©§¦¦¦§¥
úéMMaL éðò øNòî;úéòéáL éàöBîáe–úéòéáL úBøt éðtî;äðLå äðL ìëaL âçä éàöBîáe–ìæb éðtî ©£©¨¦¤©¦¦§¨¥§¦¦¦§¥¥§¦¦§¨¥¤¨¤§¨¨¨§¨¨¦§¥¤¤

íéiðò úBðzî. ©§£¦¦
Èíãàa úBcî òaøà:øîBàä:ClL ClLå élL élL–úéðBðéa äcî Bæ,íéøîBà Léå:íBãñ úcî Bæ;élL ©§©¦¨¨¨¨¥¤¦¤¦§¤¨¤¨¦¨¥¦§¥§¦¦©§¤¦

ClLå ClLélL–õøàä íò;ClL ClLå ClL élL–ãéñç;élL ClLå élL élL–òLø. ¤¨§¤¨¤¦©¨¨¤¤¦¤¨§¤¨¤¨¨¦¤¦¤¦§¤¨¤¦¨¨
‡ÈúBòca úBcî òaøà:úBöøì çBðå ñBòëì çBð–Bãñôäa BøëN àöé;úBöøì äL÷å ñBòëì äL÷–àöé ©§©¦©¥©¦§§©¦§¨¨§¨§¤§¥¨¤¦§§¨¤¦§¨¨

BøëNa Bãñôä;úBöøì çBðå ñBòëì äL÷–ãéñç;úBöøì äL÷å ñBòëì çBð–òLø. ¤§¥¦§¨¨¤¦§§©¦§¨¦©¦§§¨¤¦§¨¨

iiii.jly jlye ily ily:éúåà äðäú àìù éàåìäå ,êúåðäì äöåø éðéà.mecq zcn ef mixne` yieìéâø àåäù êåúîù .íåãñ úãî éãéì àåáì øáãä áåø÷
äúéäù ô"òàå ,íäéðéáî ìâøä úåìëì íéðååëúî åéäù íåãñ úãî äúéä åæå ,åøéáç úà úåðäì äöøé àì øñç åðéà àåäå äðäð åøéáçù øáãá åìéôà ,êëá

:íåìë íéøñç åéä àìå íäéðôì íéãé úáçø õøàä.ux`d mr ily jlye jly ilyáéúëã àø÷ òãåé åðéà ìáà ,õøàä ìù äáåùé åäæå ,äåùá äðäîå äðäðù
(å"è éìùî):ïééåàøä ïéðå÷úá ìéãáäì äîëç åá ïéà ìáà õøàä ìù äðå÷úá äöåøù ,íå÷î ìëá øåîàä õøàä íò ïåùì åäæå .äéçé úåðúî àðåùåjly ily

.jly jlye:íéøçàî äðäð åðéà àåäå ,åéñëðî úåéøáä úà äðäî.ciqg:ïéãä úøåùî íéðôì äùåòù
`i`i`i`iïðéñøâ éëä.exkya ecqtd `vi zevxl dywe qerkl dyw ,ecqtda exky `vi zevxl gepe qerkl gepô"òà ,øáã ìë ìò øäî ñòåëù íãà

åì ùéù ô"òà ,ñåòëì äù÷ä ìáà .øáãå øáã ìë ìò ñåòëì çåð àåäù øçàî íéì÷ìå÷î åéùòî áåøù ,åøëùî äáåøî åãñôä äøäî äöøúîå øæåç àåäù
àñøâå .àëôéà éñøâã úéàå .íéð÷åúî åéùòî áåøå ,ñåòëì äù÷ àåäù äáåøîä åøëùá úåöøì äù÷ àåäù èòåîä åãñôä àöé ,úåöøì äù÷ àåäù äòø äãî

:ø÷éò éì úéàøð åæ

`xephxa yexit

שלהם, המעשר את לעניים נתנו שלא וכיון  עני , מעשר הששית ובשנה

חייהם; את ומקפח הדבר  בא ברעב, למות להם úéòéáMaÇÀÄÄוגרמו
úéMMaL éðò øNòî éðtî לתת להם שהיה עני  מעשר  מפני  – ÄÀÅÇÂÇÈÄÆÇÄÄ

למעלה; כמבואר  נתנו , ולא הששית éðtîבשנה úéòéáL éàöBîáeÀÈÅÀÄÄÄÀÅ
úéòéáL úBøt לזכות העניים שיוכלו כדי הפקר, הניחום שלא – ÅÀÄÄ

נפשם; את ולהחיות éðtîבהם äðLå äðL ìëaL âçä éàöBîáeÀÈÅÆÈÆÀÈÈÈÀÈÈÄÀÅ
íéiðò úBðzî ìæbוהבציר הקציר  בשעת לעניים הניחו שלא משום – ÆÆÇÀÂÄÄ

פרט  ופאה, שכחה לקט והן: להם, לתת ציותה שהתורה המתנות את
בהם שכתוב יייי):):):):ועוללות, יט יט יט יט ,,,, וכן ((((ויקראויקראויקראויקרא אותם"; תעזוב ולגר  "לעני

הכתוב כבכבכבכב----כגכגכגכג):):):):אומר  כבכבכבכב,,,, תדכא ((((משלימשלימשלימשלי ואל הוא, דל כי  דל תגזל  "אל
במוצאי ולמה נפש ". קובעיהם את וקבע ריבם, יריב ה' כי בשער. עני

עניים מתנות נתינת של  הימים נשלמו  האסיף שבחג לפי  "ikהחג?
miwegd dl` ozpy ine ,dnc`d wqr mlyp xak שהיו העניים (מתנות

– ה') מאת לחוק mlfb"להם ± mpzp `ly ine ,mpzp.(.(.(.(ררררממממבבבב""""םםםם))))
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íãàa úBcî òaøà והנאה עזרה בענין חברו , כלפי  בהתנהגותו – ÇÀÇÄÈÈÈ
בממון . או  בגוף ClL"`.הדדית ClLå élL élL" :øîBàä– ÈÅÆÄÆÄÀÆÈÆÈ

ל רוצה משלך,אינני  אותי תהנה ואל  משלי , úéðBðéaהנותך äcî BæÄÈÅÄ
נזהר שהרי  איננו, רשע גם אבל חסיד , שאינו הבינוני, האדם של  –

אחרים. משל  ולא בלבד משלו  ליהנות úcîהוא Bæ :íéøîBà LéåÀÅÀÄÄÇ
íBãñ,רעה מידה היא אחרים את להנות שלא זו מידה כלומר  – À

ואף  מביניהם, אורחים רגל מנעו  כך ידי ועל  סדום, אנשי בה שנהגו
שכתוב כמו ואביונים, עניים על מט מט מט מט ):):):):התאכזרו  טז טז טז טז ,,,, זה ((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל "הנה

לה  היה השקט ושלות לחם שבעת גאון  אחותך, סדום עון  היה
מפרש: מברטנורא והרב החזיקה". לא ואביון  עני  ויד efולבנותיה,

mecq zcinרגיל שהוא שמתוך סדום, מידת לידי  לבוא הדבר קרוב
את  להנות ירצה לא חסר אינו  והוא נהנה שחברו  בדבר אפילו בכך,
מביניהם, הרגל  לכלות מתכוונים שהיו סדום, מידת היתה וזו חברו ,

כלום. חסרים היו ולא לפניהם ידים רחבת הארץ שהיתה פי על ואף
מחלוקת, כאן  ואין  נכונות, הסברות ששתי  מבואר , שמואל  ובמדרש

שלא  בעיקר  מתכוון  הוא שאם האומר , כוונת אחר  הולך הכל שכן
בשביל אלא יחיה", מתנות "ושונא לקיים כדי  אחרים, משל  ליהנות

מידה  זו הרי שלי", "שלי ואומר : מוסיף הוא בזה, לעמוד  שיוכל 
הוא  חס כי  אחרים, את להנות שלא בעיקר  שמתכוון מי אבל  בינונית,

כדי  ורק ממונו, מוסיף על  הוא שלי" "שלי  דבריו ראשית את לקיים

סדום. מידת היא זו שלך , שלך גם ClLהאומר :a.ואומר : élL"ÆÄÆÈ
"élL ClLåמשל ייהנה הוא שגם כדי  מממונו, חברו את שמהנה – ÀÆÈÆÄ

זה הרי  הצורך, בשעת õøàäחברו íò היא טובה זו  שמידה – ÇÈÈÆ
במידה  ולהנות ליהנות אדם, בני רוב נוהגים וכך הארץ, של ליישובה

בו  שאין לפי  לגנאי , הארץ" "עם קראו שהתנא מפרשים, ויש  שווה.
חברו .((((רש רש רש רש """"יייי),),),),תרבות לשל שלו בין  מבחין  שאינו  האומר :b.כלומר

"ClL ClLå ClL élL"משל ליהנות רוצה שאינו  אבל– אחרים, ÆÄÆÈÀÆÈÆÈ
זה הרי אדם, לכל חסד וגומל  משלו אחרים את ברצון הוא ãéñçÈÄמהנה

הדין . משורת לפנים שמתנהג –.c: האומר"élL ClLå élL élL"ÆÄÆÄÀÆÈÆÄ
זה הרי משלו, אחרים את להנות רוצה ואינו מאחרים שנהנה –òLøÈÈ

אדם. שום עם חסד  גומל ואינו אחרים ממון  שחומד  –

א י ה נ ש מ ר ו א ב

úBòca úBcî òaøà:האדם של  רוחו בתכונות –.`ñBòëì çBð ÇÀÇÄÇÅÇÄÀ
מהר, מתרגז הוא וכרצונו  כרוחו שאינו  גדול  או  קטן  דבר כל  שעל –

úBöøì çBðå, בנקל ומתרצה אמנם חוזר  והוא –Bãñôäa BøëN àöé ÀÇÄÀÈÈÀÈÀÆÀÅ
"נוח  שהוא בזה רבה תועלת אין כי  משכרו , מרובה שהפסדו כלומר –

שרוי ימיו  כל ונמצא לכעוס, רגע כל הוא שעלול  מאחר לרצות",
אמרו  וכן  ממנו. מתרחקים אדם ובני  וברוגז, א א א א ):):):):בכעס כבכבכבכב,,,, ((((נדרים נדרים נדרים נדרים 

בו ". שולטים גיהנם מיני כל  הכועס, aäL÷å."כל  ñBòëì äL÷ÈÆÄÀÀÈÆ
úBöøì קשה כועס, כשהוא אבל  רחוקות, לעתים אלא כועס שאינו – ÄÀ
BøëNaלפייסו , Bãñôä àöé בשכרו יוצא לרצות שקשה הפסדו – ÈÈÆÀÅÄÀÈ

כועס  ואינו הואיל  מהפסדו, מרובה ששכרו  כלומר  לכעוס, שקשה
הם. מתוקנים מעשיו רוב מיושבת, שדעתו וכיון נדיר; באופן  b.אלא

úBöøì çBðå ñBòëì äL÷ שאין לפעמים, הוא כועס שאמנם – ÈÆÄÀÀÇÄÀ
היא  שחובה ויש כלל, יכעס שלא אדם בן לך פנחס כמו לכעוס,

ולמורת  טבעו נגד  הוא הכעס אבל צבאות, ה' קנאת שקינא אלעזר 
נוח כועס, כשהוא ואף זה רוחו; הרי מהר , ולהתרצות להתפייס הוא

ãéñç.הדין משורת לפנים תמיד ומתנהג ברוחו  הוא שמושל –.c ÈÄ
úBöøì äL÷å ñBòëì çBðכל על קרובות לעתים הוא שכועס – ÇÄÀÀÈÆÄÀ

זה הרי מתפייס, ואינו דעתו על  הוא עומד  ואף קטן, וכן òLøדבר – ÈÈ
א א א א ):):):):אמרו  כבכבכבכב,,,, מזכויותיו ,((((נדריםנדריםנדריםנדרים מרובים שעוונותיו  בידוע הכועס, כל 

כבכבכבכב):):):):שנאמר  כט כט כט כט ,,,, פשע";((((משלי משלי משלי משלי  רב חימה ובעל  מדון, יגרה אף "איש
אמרו בבבב):):):):ועוד כט כט כט כט ,,,, gzxz"((((ברכותברכותברכותברכות `l(תכעס hgz`".(לא `le
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älçä úà–àa äéìk ìL áòø.íìBòì àa øác–äøBza úBøeîàä úBúéî ìò,ïéc úéáì eøñîð àHL;ìòå ¤©©¨¨¨¤§¨¨¨¤¤¨¨¨©¦¨£©¨¤¦§§§¥¦§©
úéòéáL úBøt.íìBòì àa áøç–ïécä éepò ìò,ïécä úeeò ìòå,äëìäk àHL äøBza íéøBnä ìòå. ¥§¦¦¤¤¨¨¨©¦©¦§©¦©¦§©©¦©¨¤©£¨¨

ËíìBòì äàa äòø äiç–úòeáL ìòàåL,íMä ìelç ìòå.íìBòì àa úeìb–äøæ äãBáò éãáBò ìò,ìòå ©¨¨¨¨¨¨¨©§©¨§§©¦©¥¨¨¨¨©§¥£¨¨¨§©
úBéøò éelb,íéîc úëéôL ìòå,õøàä úèîLä ìòå.äaøúî øácä íé÷øt äòaøàa:úéòéáMáe úéòéáøa, ¦£¨§©§¦©¨¦§©©§¨©¨¨¤§©§¨¨§¨¦©¤¤¦§©¤¨§¦¦©§¦¦

:äùåçðë õøàäå ìæøáë.c"al exqnp `ly:äøåú ïéã ïäá åùò àìù.ziriay zexit lre:úéòéáù úùåã÷ ïäá ïéâäåð ïéàå äøåçñ ïäá íéùåòùiepr
.oicd:åúåà ïé÷ñåô ïéàå ïéáëòîå äèåð ïéãä ïëéäì íéòãåéù.oicd zeer:éàëæä úà áééçìå áééçä úà úåëæì.dkldk `ly dxeza mixend lreøåñàì

:øåñàä úà øéúäìå øúåîä úà
hhhh.`ey zreay:êøåöì àìù ,äìèáì.myd lelg:åéùòîî íéãîåìå íéàåø íãà éðáù ,éîð éà .äîø ãéá àéñäøôá äøéáò øáåòä.ux`d zhnyd lre

:úéòéáùá íéòøåæå íéùøåçùipr xyrn iptn.ziyilyayøùòî ïéùéøôî úéùùáå úéùéìùá ,äèîù ìù íéðù øàùá íéùéøôîù éðù øùòî íå÷îáù
:éðò.miipr zepzn lfb:úåììåòå èøô äàôå äçëù è÷ì

`xephxa yexit

העיסה, מן  חלה להפריש  שלא גמרו  àaואם äéìk ìL áòø– ÈÈÆÀÈÈÈ
מחמת  מתים שרבים כלומר הארץ, ביושבי  כליה העושה כבד  רעב

גמרו  המעשרות ביטול על נוסף כי כאן , שמדובר מפרשים, יש הרעב.
החלה הפרשת את לבטל טובטובטובטוב");");");");גם יום יום יום יום  מפרשים,("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות ואחרים

מבמעשרות, בחלה העוון וחמור בלבד , חלה בביטול  אף שמדובר
שהוא  ידי  על  חלה מהפרשת עצמו  את לפטור אדם יכול בחלה שכן

פ  מכשיעור לש  בבבב),),),),חות אאאא,,,, עדיותעדיותעדיותעדיות נראה ((((עייןעייןעייןעיין כך, עשו שלא וכיון

יותר חמור עונשם אף ולפיכך  להכעיס, המצוה את לבטל  שרצונם
שמואלשמואלשמואלשמואל).).).). íìBòì((((מדרשמדרשמדרשמדרש àa øác רבה לתמותה הגורמת מגפה – ÆÆÈÈÈ

úéáìפתאומית, eøñîð àHL ,äøBza úBøeîàä úBúéî ìòÇÄÈÂÇÈÆÄÀÀÀÅ
ïéc בית מיתות חייבי או שמים, בידי ומיתה כרת חייבי  דהיינו  – Ä

עליהם  לפסוק הדין  בית יכולים היו  לא התראה חוסר  שמפאת דין,
מידה; כנגד מידה הדבר, בא אלה ובגלל  מוות, úBøtדין  ìòåÀÇÅ

úéòéáL ולא סחורה, בהם שעשו השמיטה, בשנת שגדלו  פירות – ÀÄÄ
בתורה שכתוב כמו שביעית, קדושת בהם וווו):):):):נהגו כהכהכהכה,,,, "והיתה ((((ויקראויקראויקראויקרא

ודרשו: לאכלה", לכם הארץ ולא "dlk`l"שבת והואיל  לסחורה; ולא
לאכול מה לעניים היה שלא גרם הרי  השביעית, פירות את הפקיר

מידה כנגד מידה לעולם, בא דבר  לפיכך  ברעב, ובעל((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ומתו
מפרש: ישראל" ziriay"תפארת zexit lre,להפקירם שדינם –

למלאך חייהם להפקיר  מידה כנגד  מידה ייענשו  הפקירום שלא ומפני 
íìBòìהמשחית. àa áøç,מלחמה של חרב –ïécä éepò ìò– ÆÆÈÈÈÇÄÇÄ

צריך ואינו  לדיינים כבר מבורר שהדין  אף הדין, פסק את שמשהים
עיון , ïécäעוד úeeò ìòå החייב את לזכות הדין, את שמטים – ÀÇÄÇÄ

הזכאי. את äëìäkולחייב àHL äøBza íéøBnä ìòåלאסור – ÀÇÇÄÇÈÆÇÂÈÈ
מידה, כנגד מידה הוא חרב עונש ואף האסור. את ולהתיר  המותר  את
כדין , שלא עושקו על כועס שהעשוק גורמים הדין  עוות ידי  שעל

כהלכה  שלא והוראה הדין ועיוות הדין ועינוי להורגו , מתנכל והוא
הם אחת עבירה מין ב ב ב ב ))))ובגמרא((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).– לב לב לב לב ,,,, "אם ((((שבתשבתשבתשבת אמרו:

שצר דור שכלראית ישראל, בדייני  ובדוק צא עליו, באו רבות ות
ואין  ישראל... דייני בשביל  אלא באה לא לעולם שבאה פורענות

רעים  ושוטרים שופטים שיכלו  עד  ישראל  על  שכינתו משרה הקב"ה
שנאמר כוכוכוכו):):):):מישראל, אאאא,,,, ויועציך((((ישעיהישעיהישעיהישעיה כבראשונה שופטיך "ואשיבה

נאמנה". קריה הצדק עיר  לך  יקרא כן אחרי  כבתחילה,

ט ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה המשך היא זו  משנה

àåL úòeáL ìò íìBòì äàa äòø äiç לבטלה שבועה בעוון  – ÇÈÈÈÈÈÈÈÇÀÇÈÀ
שקר , שבועת בעוון וכן  לצורך, íMäושלא ìelç ìòåשעובר – ÀÇÄÇÅ

בפרהסיא הימנו ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),עבירות למידים אדם שבני גדול  אדם או 
ידו , על בתורה מזלזלים הקטנים נמצאו במעשיו; נזהר אינו והוא

מתחלל השם ונמצא ובמצוות, בתורה ממש  שאין מבין זה שאומרים:

ידו  א א א א ))))על  לגלגלגלג,,,, שבת שבת שבת שבת  ובחילול((((רש רש רש רש """"יייי שוא בשבועת – אלו עבירות בשתי  .
כתוב שקר  בשבועת שכן השם, את פוגם האדם – יט יט יט יט ,,,,השם ((((ויקראויקראויקראויקרא

ואחדיביביביב):):):): אֿלהיך", ה' שם את וחללת לשקר , בשמי תשבעו  "ולא
כתוב  השם ובחילול השם; בחילול שקר  שבועת ואחד  שוא שבועת

לבלבלבלב):):):): כבכבכבכב,,,, ישראל ".((((ויקראויקראויקראויקרא בני  בתוך  ונקדשתי קדשי  שם את תחללו  "ולא
אמרו  א א א א ):):):):וכן  לגלגלגלג,,,, וחילול((((שבת שבת שבת שבת  שקר  ושבועת שוא שבועת "בעוון 

מתמעטים, אדם ובני כלה, ובהמה רבה, רעה חיה – שבת וחילול  השם

משתוממים xaer),והדרכים oi`n)כגכגכגכג):):):):שנאמר כוכוכוכו,,,, באלה ((((ויקראויקראויקראויקרא "ואם
אלא  סגולה), ולמ"ד  צרויה (אל"ף "באלה" תקרא אל לי ", תוסרו  לא

שקר, ושבועת שוא שבועת כלומר  קמוצות), ולמ"ד  (אל"ף "באלה"
כבכבכבכב):):):):וכתוב שם שם שם שם ,,,, אתכם,((((שםשםשםשם ושכלה השדה חית את בכם "והשלחתי

השם  וחילול דרכיכם"; ונשמו אתכם, והמעיטה בהמתכם את והכריתה
מידה, כנגד  מידה יש זו בפורענות ואף משבועה. נלמדים שבת וחילול 

והרי השם, וחילול  שוא שבועת ע"י הקדוש  השם את פוגם שאדם
בו ופוגעת רעה חיה ובאה וחיה, בהמה למדרגת יורד  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).הוא

äøæ äãBáò éãáBò ìò íìBòì àa úeìbשנאמר כוכוכוכו,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÈÈÈÈÇÀÅÂÈÈÈ
פגרילללל----לגלגלגלג):):):): על פגריכם את ונתתי  במותיכם... את "והשמדתי

אמר בגויים"; אזרה ואתכם מקדשיכם... את והשימותי גילוליכם...
למקום  אתכם מגלה אני  אף זרה, בעבודה רוצים ואתם הואיל הקב"ה:

זרה עבודה שם g"l);שיש  ozp iaxc zea`)úBéøò éelb ìòå– ÀÇÄÂÈ
עריות בפרשת כז כז כז כז ––––כח כח כח כח ):):):):שנאמר  יחיחיחיח,,,, האל((((ויקראויקראויקראויקרא התועבות כל את "כי 

בטמאכם  אתכם הארץ תקיא ולא לפניכם... אשר הארץ אנשי  עשו 
לפניכם"; אשר  הגוי  את קאה כאשר  íéîcאותה, úëéôL ìòå– ÀÇÀÄÇÈÄ

לגלגלגלג----לדלדלדלד):):):):שנאמר להלהלהלה,,,, בה,((((במדברבמדברבמדברבמדבר אתם אשר  הארץ את תחניפו  "ולא
אתם  אשר הארץ את תטמא ולא הארץ... את יחניף הוא הדם כי
מטמאים  אתם שאם מכאן , – בתוכה" שוכן אני  אשר  בה יושבים

בתוכה שוכן ואיני  בה יושבים אינכם ב ב ב ב ););););אותה, לבלבלבלב,,,, ìòåÀÇ((((שבת שבת שבת שבת 
õøàä úèîLä שנאמר השמיטה, בשנת וזורעים שחורשים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÇÀÈÇÈÈÆ

לדלדלדלד):):):): בארץ כוכוכוכו,,,, ואתם השמה ימי  כל שבתותיה את הארץ תרצה "אז 
היא  אותה, משמיטין אתם ואין  הואיל הקב"ה: להם אמר – אויביכם"

תישמט  היא אותה, משמיטין  אתם שאין ירחים ומספר אתכם; תשמט
שנאמר  לה לה לה לה ):):):):מאליה, שם שם שם שם ,,,, לא ((((שם שם שם שם  אשר את תשבות, השמה ימי "כל

עליה" בשבתכם בשבתותיכם g"l).שבתה ozp iaxc zea`)äòaøàaÀÇÀÈÈ
íé÷øt,זמנים –äaøúî øácä לעולם דבר בא שאם כלומר  – ÀÈÄÇÆÆÄÀÇÆ

בגלל אלה בפרקים הוא מתרבה הקודמת, במשנה הנזכרים בעוונות
עניים מתנות שמואלשמואלשמואלשמואל):):):):גזל  מדרשמדרשמדרשמדרש בשםבשםבשםבשם טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום –úéòéáøa("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ÈÀÄÄ

השמיטה, של הרביעית השמיטה,úéòéáMáeבשנה בשנת – ÇÀÄÄ
úéòéáL éàöBîáeשלאחר השנה בתחילת השמיטה,– שנת ÀÈÅÀÄÄ

äðLå äðL ìëaL âçä éàöBîáe.הסוכות חג במוצאי  –úéòéáøa ÀÈÅÆÈÆÀÈÈÈÀÈÈÈÀÄÄ
מתרבה, הדבר –úéLéìMaL éðò øNòî éðtîמעשר שבמקום – ÄÀÅÇÂÇÈÄÆÇÀÄÄ

השלישית  בשנה להפריש  צריך השמיטה, שנות בשאר שמפרישים שני 
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úéòéáL éàöBîáe,äðLå äðL ìëaL âçä éàöBîáe.áøaúéòé–úéLéìMaL éðò øNòî éðtî;úéòéáMa–éðtî §¨¥§¦¦§¨¥¤¨¤§¨¨¨§¨¨¨§¦¦¦§¥©£©¨¦¤©§¦¦©§¦¦¦§¥
úéMMaL éðò øNòî;úéòéáL éàöBîáe–úéòéáL úBøt éðtî;äðLå äðL ìëaL âçä éàöBîáe–ìæb éðtî ©£©¨¦¤©¦¦§¨¥§¦¦¦§¥¥§¦¦§¨¥¤¨¤§¨¨¨§¨¨¦§¥¤¤

íéiðò úBðzî. ©§£¦¦
Èíãàa úBcî òaøà:øîBàä:ClL ClLå élL élL–úéðBðéa äcî Bæ,íéøîBà Léå:íBãñ úcî Bæ;élL ©§©¦¨¨¨¨¥¤¦¤¦§¤¨¤¨¦¨¥¦§¥§¦¦©§¤¦

ClLå ClLélL–õøàä íò;ClL ClLå ClL élL–ãéñç;élL ClLå élL élL–òLø. ¤¨§¤¨¤¦©¨¨¤¤¦¤¨§¤¨¤¨¨¦¤¦¤¦§¤¨¤¦¨¨
‡ÈúBòca úBcî òaøà:úBöøì çBðå ñBòëì çBð–Bãñôäa BøëN àöé;úBöøì äL÷å ñBòëì äL÷–àöé ©§©¦©¥©¦§§©¦§¨¨§¨§¤§¥¨¤¦§§¨¤¦§¨¨

BøëNa Bãñôä;úBöøì çBðå ñBòëì äL÷–ãéñç;úBöøì äL÷å ñBòëì çBð–òLø. ¤§¥¦§¨¨¤¦§§©¦§¨¦©¦§§¨¤¦§¨¨

iiii.jly jlye ily ily:éúåà äðäú àìù éàåìäå ,êúåðäì äöåø éðéà.mecq zcn ef mixne` yieìéâø àåäù êåúîù .íåãñ úãî éãéì àåáì øáãä áåø÷
äúéäù ô"òàå ,íäéðéáî ìâøä úåìëì íéðååëúî åéäù íåãñ úãî äúéä åæå ,åøéáç úà úåðäì äöøé àì øñç åðéà àåäå äðäð åøéáçù øáãá åìéôà ,êëá

:íåìë íéøñç åéä àìå íäéðôì íéãé úáçø õøàä.ux`d mr ily jlye jly ilyáéúëã àø÷ òãåé åðéà ìáà ,õøàä ìù äáåùé åäæå ,äåùá äðäîå äðäðù
(å"è éìùî):ïééåàøä ïéðå÷úá ìéãáäì äîëç åá ïéà ìáà õøàä ìù äðå÷úá äöåøù ,íå÷î ìëá øåîàä õøàä íò ïåùì åäæå .äéçé úåðúî àðåùåjly ily

.jly jlye:íéøçàî äðäð åðéà àåäå ,åéñëðî úåéøáä úà äðäî.ciqg:ïéãä úøåùî íéðôì äùåòù
`i`i`i`iïðéñøâ éëä.exkya ecqtd `vi zevxl dywe qerkl dyw ,ecqtda exky `vi zevxl gepe qerkl gepô"òà ,øáã ìë ìò øäî ñòåëù íãà

åì ùéù ô"òà ,ñåòëì äù÷ä ìáà .øáãå øáã ìë ìò ñåòëì çåð àåäù øçàî íéì÷ìå÷î åéùòî áåøù ,åøëùî äáåøî åãñôä äøäî äöøúîå øæåç àåäù
àñøâå .àëôéà éñøâã úéàå .íéð÷åúî åéùòî áåøå ,ñåòëì äù÷ àåäù äáåøîä åøëùá úåöøì äù÷ àåäù èòåîä åãñôä àöé ,úåöøì äù÷ àåäù äòø äãî

:ø÷éò éì úéàøð åæ

`xephxa yexit

שלהם, המעשר את לעניים נתנו שלא וכיון  עני , מעשר הששית ובשנה

חייהם; את ומקפח הדבר  בא ברעב, למות להם úéòéáMaÇÀÄÄוגרמו
úéMMaL éðò øNòî éðtî לתת להם שהיה עני  מעשר  מפני  – ÄÀÅÇÂÇÈÄÆÇÄÄ

למעלה; כמבואר  נתנו , ולא הששית éðtîבשנה úéòéáL éàöBîáeÀÈÅÀÄÄÄÀÅ
úéòéáL úBøt לזכות העניים שיוכלו כדי הפקר, הניחום שלא – ÅÀÄÄ

נפשם; את ולהחיות éðtîבהם äðLå äðL ìëaL âçä éàöBîáeÀÈÅÆÈÆÀÈÈÈÀÈÈÄÀÅ
íéiðò úBðzî ìæbוהבציר הקציר  בשעת לעניים הניחו שלא משום – ÆÆÇÀÂÄÄ

פרט  ופאה, שכחה לקט והן: להם, לתת ציותה שהתורה המתנות את
בהם שכתוב יייי):):):):ועוללות, יט יט יט יט ,,,, וכן ((((ויקראויקראויקראויקרא אותם"; תעזוב ולגר  "לעני

הכתוב כבכבכבכב----כגכגכגכג):):):):אומר  כבכבכבכב,,,, תדכא ((((משלימשלימשלימשלי ואל הוא, דל כי  דל תגזל  "אל
במוצאי ולמה נפש ". קובעיהם את וקבע ריבם, יריב ה' כי בשער. עני

עניים מתנות נתינת של  הימים נשלמו  האסיף שבחג לפי  "ikהחג?
miwegd dl` ozpy ine ,dnc`d wqr mlyp xak שהיו העניים (מתנות

– ה') מאת לחוק mlfb"להם ± mpzp `ly ine ,mpzp.(.(.(.(ררררממממבבבב""""םםםם))))

y c e w z a y
י ה נ ש מ ר ו א ב

íãàa úBcî òaøà והנאה עזרה בענין חברו , כלפי  בהתנהגותו – ÇÀÇÄÈÈÈ
בממון . או  בגוף ClL"`.הדדית ClLå élL élL" :øîBàä– ÈÅÆÄÆÄÀÆÈÆÈ

ל רוצה משלך,אינני  אותי תהנה ואל  משלי , úéðBðéaהנותך äcî BæÄÈÅÄ
נזהר שהרי  איננו, רשע גם אבל חסיד , שאינו הבינוני, האדם של  –

אחרים. משל  ולא בלבד משלו  ליהנות úcîהוא Bæ :íéøîBà LéåÀÅÀÄÄÇ
íBãñ,רעה מידה היא אחרים את להנות שלא זו מידה כלומר  – À

ואף  מביניהם, אורחים רגל מנעו  כך ידי ועל  סדום, אנשי בה שנהגו
שכתוב כמו ואביונים, עניים על מט מט מט מט ):):):):התאכזרו  טז טז טז טז ,,,, זה ((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל "הנה

לה  היה השקט ושלות לחם שבעת גאון  אחותך, סדום עון  היה
מפרש: מברטנורא והרב החזיקה". לא ואביון  עני  ויד efולבנותיה,

mecq zcinרגיל שהוא שמתוך סדום, מידת לידי  לבוא הדבר קרוב
את  להנות ירצה לא חסר אינו  והוא נהנה שחברו  בדבר אפילו בכך,
מביניהם, הרגל  לכלות מתכוונים שהיו סדום, מידת היתה וזו חברו ,

כלום. חסרים היו ולא לפניהם ידים רחבת הארץ שהיתה פי על ואף
מחלוקת, כאן  ואין  נכונות, הסברות ששתי  מבואר , שמואל  ובמדרש

שלא  בעיקר  מתכוון  הוא שאם האומר , כוונת אחר  הולך הכל שכן
בשביל אלא יחיה", מתנות "ושונא לקיים כדי  אחרים, משל  ליהנות

מידה  זו הרי שלי", "שלי ואומר : מוסיף הוא בזה, לעמוד  שיוכל 
הוא  חס כי  אחרים, את להנות שלא בעיקר  שמתכוון מי אבל  בינונית,

כדי  ורק ממונו, מוסיף על  הוא שלי" "שלי  דבריו ראשית את לקיים

סדום. מידת היא זו שלך , שלך גם ClLהאומר :a.ואומר : élL"ÆÄÆÈ
"élL ClLåמשל ייהנה הוא שגם כדי  מממונו, חברו את שמהנה – ÀÆÈÆÄ

זה הרי  הצורך, בשעת õøàäחברו íò היא טובה זו  שמידה – ÇÈÈÆ
במידה  ולהנות ליהנות אדם, בני רוב נוהגים וכך הארץ, של ליישובה

בו  שאין לפי  לגנאי , הארץ" "עם קראו שהתנא מפרשים, ויש  שווה.
חברו .((((רש רש רש רש """"יייי),),),),תרבות לשל שלו בין  מבחין  שאינו  האומר :b.כלומר

"ClL ClLå ClL élL"משל ליהנות רוצה שאינו  אבל– אחרים, ÆÄÆÈÀÆÈÆÈ
זה הרי אדם, לכל חסד וגומל  משלו אחרים את ברצון הוא ãéñçÈÄמהנה

הדין . משורת לפנים שמתנהג –.c: האומר"élL ClLå élL élL"ÆÄÆÄÀÆÈÆÄ
זה הרי משלו, אחרים את להנות רוצה ואינו מאחרים שנהנה –òLøÈÈ

אדם. שום עם חסד  גומל ואינו אחרים ממון  שחומד  –

א י ה נ ש מ ר ו א ב

úBòca úBcî òaøà:האדם של  רוחו בתכונות –.`ñBòëì çBð ÇÀÇÄÇÅÇÄÀ
מהר, מתרגז הוא וכרצונו  כרוחו שאינו  גדול  או  קטן  דבר כל  שעל –

úBöøì çBðå, בנקל ומתרצה אמנם חוזר  והוא –Bãñôäa BøëN àöé ÀÇÄÀÈÈÀÈÀÆÀÅ
"נוח  שהוא בזה רבה תועלת אין כי  משכרו , מרובה שהפסדו כלומר –

שרוי ימיו  כל ונמצא לכעוס, רגע כל הוא שעלול  מאחר לרצות",
אמרו  וכן  ממנו. מתרחקים אדם ובני  וברוגז, א א א א ):):):):בכעס כבכבכבכב,,,, ((((נדרים נדרים נדרים נדרים 

בו ". שולטים גיהנם מיני כל  הכועס, aäL÷å."כל  ñBòëì äL÷ÈÆÄÀÀÈÆ
úBöøì קשה כועס, כשהוא אבל  רחוקות, לעתים אלא כועס שאינו – ÄÀ
BøëNaלפייסו , Bãñôä àöé בשכרו יוצא לרצות שקשה הפסדו – ÈÈÆÀÅÄÀÈ

כועס  ואינו הואיל  מהפסדו, מרובה ששכרו  כלומר  לכעוס, שקשה
הם. מתוקנים מעשיו רוב מיושבת, שדעתו וכיון נדיר; באופן  b.אלא

úBöøì çBðå ñBòëì äL÷ שאין לפעמים, הוא כועס שאמנם – ÈÆÄÀÀÇÄÀ
היא  שחובה ויש כלל, יכעס שלא אדם בן לך פנחס כמו לכעוס,

ולמורת  טבעו נגד  הוא הכעס אבל צבאות, ה' קנאת שקינא אלעזר 
נוח כועס, כשהוא ואף זה רוחו; הרי מהר , ולהתרצות להתפייס הוא

ãéñç.הדין משורת לפנים תמיד ומתנהג ברוחו  הוא שמושל –.c ÈÄ
úBöøì äL÷å ñBòëì çBðכל על קרובות לעתים הוא שכועס – ÇÄÀÀÈÆÄÀ

זה הרי מתפייס, ואינו דעתו על  הוא עומד  ואף קטן, וכן òLøדבר – ÈÈ
א א א א ):):):):אמרו  כבכבכבכב,,,, מזכויותיו ,((((נדריםנדריםנדריםנדרים מרובים שעוונותיו  בידוע הכועס, כל 

כבכבכבכב):):):):שנאמר  כט כט כט כט ,,,, פשע";((((משלי משלי משלי משלי  רב חימה ובעל  מדון, יגרה אף "איש
אמרו בבבב):):):):ועוד כט כט כט כט ,,,, gzxz"((((ברכותברכותברכותברכות `l(תכעס hgz`".(לא `le

izdw - zex`ean zeipyn
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älçä úà–àa äéìk ìL áòø.íìBòì àa øác–äøBza úBøeîàä úBúéî ìò,ïéc úéáì eøñîð àHL;ìòå ¤©©¨¨¨¤§¨¨¨¤¤¨¨¨©¦¨£©¨¤¦§§§¥¦§©
úéòéáL úBøt.íìBòì àa áøç–ïécä éepò ìò,ïécä úeeò ìòå,äëìäk àHL äøBza íéøBnä ìòå. ¥§¦¦¤¤¨¨¨©¦©¦§©¦©¦§©©¦©¨¤©£¨¨

ËíìBòì äàa äòø äiç–úòeáL ìòàåL,íMä ìelç ìòå.íìBòì àa úeìb–äøæ äãBáò éãáBò ìò,ìòå ©¨¨¨¨¨¨¨©§©¨§§©¦©¥¨¨¨¨©§¥£¨¨¨§©
úBéøò éelb,íéîc úëéôL ìòå,õøàä úèîLä ìòå.äaøúî øácä íé÷øt äòaøàa:úéòéáMáe úéòéáøa, ¦£¨§©§¦©¨¦§©©§¨©¨¨¤§©§¨¨§¨¦©¤¤¦§©¤¨§¦¦©§¦¦

:äùåçðë õøàäå ìæøáë.c"al exqnp `ly:äøåú ïéã ïäá åùò àìù.ziriay zexit lre:úéòéáù úùåã÷ ïäá ïéâäåð ïéàå äøåçñ ïäá íéùåòùiepr
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:øåñàä úà øéúäìå øúåîä úà
hhhh.`ey zreay:êøåöì àìù ,äìèáì.myd lelg:åéùòîî íéãîåìå íéàåø íãà éðáù ,éîð éà .äîø ãéá àéñäøôá äøéáò øáåòä.ux`d zhnyd lre

:úéòéáùá íéòøåæå íéùøåçùipr xyrn iptn.ziyilyayøùòî ïéùéøôî úéùùáå úéùéìùá ,äèîù ìù íéðù øàùá íéùéøôîù éðù øùòî íå÷îáù
:éðò.miipr zepzn lfb:úåììåòå èøô äàôå äçëù è÷ì
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העיסה, מן  חלה להפריש  שלא גמרו  àaואם äéìk ìL áòø– ÈÈÆÀÈÈÈ
מחמת  מתים שרבים כלומר הארץ, ביושבי  כליה העושה כבד  רעב

גמרו  המעשרות ביטול על נוסף כי כאן , שמדובר מפרשים, יש הרעב.
החלה הפרשת את לבטל טובטובטובטוב");");");");גם יום יום יום יום  מפרשים,("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות ואחרים

מבמעשרות, בחלה העוון וחמור בלבד , חלה בביטול  אף שמדובר
שהוא  ידי  על  חלה מהפרשת עצמו  את לפטור אדם יכול בחלה שכן

פ  מכשיעור לש  בבבב),),),),חות אאאא,,,, עדיותעדיותעדיותעדיות נראה ((((עייןעייןעייןעיין כך, עשו שלא וכיון

יותר חמור עונשם אף ולפיכך  להכעיס, המצוה את לבטל  שרצונם
שמואלשמואלשמואלשמואל).).).). íìBòì((((מדרשמדרשמדרשמדרש àa øác רבה לתמותה הגורמת מגפה – ÆÆÈÈÈ

úéáìפתאומית, eøñîð àHL ,äøBza úBøeîàä úBúéî ìòÇÄÈÂÇÈÆÄÀÀÀÅ
ïéc בית מיתות חייבי או שמים, בידי ומיתה כרת חייבי  דהיינו  – Ä

עליהם  לפסוק הדין  בית יכולים היו  לא התראה חוסר  שמפאת דין,
מידה; כנגד מידה הדבר, בא אלה ובגלל  מוות, úBøtדין  ìòåÀÇÅ

úéòéáL ולא סחורה, בהם שעשו השמיטה, בשנת שגדלו  פירות – ÀÄÄ
בתורה שכתוב כמו שביעית, קדושת בהם וווו):):):):נהגו כהכהכהכה,,,, "והיתה ((((ויקראויקראויקראויקרא

ודרשו: לאכלה", לכם הארץ ולא "dlk`l"שבת והואיל  לסחורה; ולא
לאכול מה לעניים היה שלא גרם הרי  השביעית, פירות את הפקיר

מידה כנגד מידה לעולם, בא דבר  לפיכך  ברעב, ובעל((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ומתו
מפרש: ישראל" ziriay"תפארת zexit lre,להפקירם שדינם –

למלאך חייהם להפקיר  מידה כנגד  מידה ייענשו  הפקירום שלא ומפני 
íìBòìהמשחית. àa áøç,מלחמה של חרב –ïécä éepò ìò– ÆÆÈÈÈÇÄÇÄ

צריך ואינו  לדיינים כבר מבורר שהדין  אף הדין, פסק את שמשהים
עיון , ïécäעוד úeeò ìòå החייב את לזכות הדין, את שמטים – ÀÇÄÇÄ

הזכאי. את äëìäkולחייב àHL äøBza íéøBnä ìòåלאסור – ÀÇÇÄÇÈÆÇÂÈÈ
מידה, כנגד מידה הוא חרב עונש ואף האסור. את ולהתיר  המותר  את
כדין , שלא עושקו על כועס שהעשוק גורמים הדין  עוות ידי  שעל

כהלכה  שלא והוראה הדין ועיוות הדין ועינוי להורגו , מתנכל והוא
הם אחת עבירה מין ב ב ב ב ))))ובגמרא((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).– לב לב לב לב ,,,, "אם ((((שבתשבתשבתשבת אמרו:

שצר דור שכלראית ישראל, בדייני  ובדוק צא עליו, באו רבות ות
ואין  ישראל... דייני בשביל  אלא באה לא לעולם שבאה פורענות

רעים  ושוטרים שופטים שיכלו  עד  ישראל  על  שכינתו משרה הקב"ה
שנאמר כוכוכוכו):):):):מישראל, אאאא,,,, ויועציך((((ישעיהישעיהישעיהישעיה כבראשונה שופטיך "ואשיבה

נאמנה". קריה הצדק עיר  לך  יקרא כן אחרי  כבתחילה,

ט ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה המשך היא זו  משנה

àåL úòeáL ìò íìBòì äàa äòø äiç לבטלה שבועה בעוון  – ÇÈÈÈÈÈÈÈÇÀÇÈÀ
שקר , שבועת בעוון וכן  לצורך, íMäושלא ìelç ìòåשעובר – ÀÇÄÇÅ

בפרהסיא הימנו ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),עבירות למידים אדם שבני גדול  אדם או 
ידו , על בתורה מזלזלים הקטנים נמצאו במעשיו; נזהר אינו והוא

מתחלל השם ונמצא ובמצוות, בתורה ממש  שאין מבין זה שאומרים:

ידו  א א א א ))))על  לגלגלגלג,,,, שבת שבת שבת שבת  ובחילול((((רש רש רש רש """"יייי שוא בשבועת – אלו עבירות בשתי  .
כתוב שקר  בשבועת שכן השם, את פוגם האדם – יט יט יט יט ,,,,השם ((((ויקראויקראויקראויקרא

ואחדיביביביב):):):): אֿלהיך", ה' שם את וחללת לשקר , בשמי תשבעו  "ולא
כתוב  השם ובחילול השם; בחילול שקר  שבועת ואחד  שוא שבועת

לבלבלבלב):):):): כבכבכבכב,,,, ישראל ".((((ויקראויקראויקראויקרא בני  בתוך  ונקדשתי קדשי  שם את תחללו  "ולא
אמרו  א א א א ):):):):וכן  לגלגלגלג,,,, וחילול((((שבת שבת שבת שבת  שקר  ושבועת שוא שבועת "בעוון 

מתמעטים, אדם ובני כלה, ובהמה רבה, רעה חיה – שבת וחילול  השם

משתוממים xaer),והדרכים oi`n)כגכגכגכג):):):):שנאמר כוכוכוכו,,,, באלה ((((ויקראויקראויקראויקרא "ואם
אלא  סגולה), ולמ"ד  צרויה (אל"ף "באלה" תקרא אל לי ", תוסרו  לא

שקר, ושבועת שוא שבועת כלומר  קמוצות), ולמ"ד  (אל"ף "באלה"
כבכבכבכב):):):):וכתוב שם שם שם שם ,,,, אתכם,((((שםשםשםשם ושכלה השדה חית את בכם "והשלחתי

השם  וחילול דרכיכם"; ונשמו אתכם, והמעיטה בהמתכם את והכריתה
מידה, כנגד  מידה יש זו בפורענות ואף משבועה. נלמדים שבת וחילול 

והרי השם, וחילול  שוא שבועת ע"י הקדוש  השם את פוגם שאדם
בו ופוגעת רעה חיה ובאה וחיה, בהמה למדרגת יורד  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).הוא

äøæ äãBáò éãáBò ìò íìBòì àa úeìbשנאמר כוכוכוכו,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÈÈÈÈÇÀÅÂÈÈÈ
פגרילללל----לגלגלגלג):):):): על פגריכם את ונתתי  במותיכם... את "והשמדתי

אמר בגויים"; אזרה ואתכם מקדשיכם... את והשימותי גילוליכם...
למקום  אתכם מגלה אני  אף זרה, בעבודה רוצים ואתם הואיל הקב"ה:

זרה עבודה שם g"l);שיש  ozp iaxc zea`)úBéøò éelb ìòå– ÀÇÄÂÈ
עריות בפרשת כז כז כז כז ––––כח כח כח כח ):):):):שנאמר  יחיחיחיח,,,, האל((((ויקראויקראויקראויקרא התועבות כל את "כי 

בטמאכם  אתכם הארץ תקיא ולא לפניכם... אשר הארץ אנשי  עשו 
לפניכם"; אשר  הגוי  את קאה כאשר  íéîcאותה, úëéôL ìòå– ÀÇÀÄÇÈÄ

לגלגלגלג----לדלדלדלד):):):):שנאמר להלהלהלה,,,, בה,((((במדברבמדברבמדברבמדבר אתם אשר  הארץ את תחניפו  "ולא
אתם  אשר הארץ את תטמא ולא הארץ... את יחניף הוא הדם כי
מטמאים  אתם שאם מכאן , – בתוכה" שוכן אני  אשר  בה יושבים

בתוכה שוכן ואיני  בה יושבים אינכם ב ב ב ב ););););אותה, לבלבלבלב,,,, ìòåÀÇ((((שבת שבת שבת שבת 
õøàä úèîLä שנאמר השמיטה, בשנת וזורעים שחורשים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÇÀÈÇÈÈÆ

לדלדלדלד):):):): בארץ כוכוכוכו,,,, ואתם השמה ימי  כל שבתותיה את הארץ תרצה "אז 
היא  אותה, משמיטין אתם ואין  הואיל הקב"ה: להם אמר – אויביכם"

תישמט  היא אותה, משמיטין  אתם שאין ירחים ומספר אתכם; תשמט
שנאמר  לה לה לה לה ):):):):מאליה, שם שם שם שם ,,,, לא ((((שם שם שם שם  אשר את תשבות, השמה ימי "כל

עליה" בשבתכם בשבתותיכם g"l).שבתה ozp iaxc zea`)äòaøàaÀÇÀÈÈ
íé÷øt,זמנים –äaøúî øácä לעולם דבר בא שאם כלומר  – ÀÈÄÇÆÆÄÀÇÆ

בגלל אלה בפרקים הוא מתרבה הקודמת, במשנה הנזכרים בעוונות
עניים מתנות שמואלשמואלשמואלשמואל):):):):גזל  מדרשמדרשמדרשמדרש בשםבשםבשםבשם טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום –úéòéáøa("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ÈÀÄÄ

השמיטה, של הרביעית השמיטה,úéòéáMáeבשנה בשנת – ÇÀÄÄ
úéòéáL éàöBîáeשלאחר השנה בתחילת השמיטה,– שנת ÀÈÅÀÄÄ

äðLå äðL ìëaL âçä éàöBîáe.הסוכות חג במוצאי  –úéòéáøa ÀÈÅÆÈÆÀÈÈÈÀÈÈÈÀÄÄ
מתרבה, הדבר –úéLéìMaL éðò øNòî éðtîמעשר שבמקום – ÄÀÅÇÂÇÈÄÆÇÀÄÄ

השלישית  בשנה להפריש  צריך השמיטה, שנות בשאר שמפרישים שני 

izdw - zex`ean zeipyn
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ע"א: יח במשנה:דף íñaשנינו äáeúk äúéä הנייר על ובקנקנתום ובקומוס ובסיקרא ¨§¨§¨§©

יצא  לא הדפתרא åë'.ועל
אלו: דברים פירוש מבארת הנקראíñהגמרא מין ànñøaהוא äaø øîà ,àø÷ñ . ©©¨¦§¨¨©©¨©

àúø÷ñ ,äðç øa[לתריסים אדום ÷ñeîB[-צבע .dîLהואàîB÷,אילן שרף - ©¨¨¦§§¨§¨¨
בו  וצובעים במים אותו .וממחים

íBzð÷ð÷הואéôkLeàc àzøç.שחורים מנעלים לצביעת סם מין מבארת - הגמרא ©§©§©§¨§§§¥
שבמשנה: הקלף פסולי עורàøzôécאת çéî÷åהוא çéìîc ומים õéôò,בקמח àìå ¦§§¨§¨¦©§¨¦©§Ÿ¨¦

בעפצים  עובד לא עדיין -.øééðהואà÷çî.בדבק הדבוקים שחוקים עשבים - §¨©£¨
במשנה: úéøeMà.שנינו äáeúk àäzL ãò©¤§¥§¨©¦

הדין: מקור את הגמרא כז)בהáéúëcמבארת ט הּימים '(אסתר ׁשני את עׂשים להיֹות ¦§¦ְְִִִֵֵַָֹ

ípîæëå',האּלה íáúëk.אשורית כתב שהוא בכתבם כתובה המגילה שתהא ֵֶָ¦§¨¨§¦§©¨
במשנה: וכו'שנינו כתובה שתהא åëå'.עד Béãáe øôqä ìò©©¥¤¦§

הדין: מקור את הגמרא בהם.ïìðîמבררת רק הגמרא:שכשירה בגזירה àéúàמשיבה §¨¨¨§¨
àëäשוה áéúk ,'äáéúk' 'äáéúk'(כט ט áéúëe(שם ,'äkìnä øzñà ázëzå' §¦¨§¦¨§¦¨¨©¦§Ÿ¤§¥©©§¨§¦
íúäאיכה מגילת יח)בכתיבת לו úà(ירמיה éìà àø÷é åétî Ceøa íäì øîàiå' ¨¨©Ÿ¤¨¤¨¦¦¦§¨¥©¤

,'Béca øôqä ìò áúk éðàå älàä íéøácä ìk הספר על כתב ששם וכשם ¨©§¨¦¨¥¤©£¦Ÿ¥©©¥¤©§
המגילה. כתיבת גם כך דווקא, ובדיו גמור] קלף [דהיינו

äðùî שהלך בט"ו הקורא כרך ובן לכרך, שהלך בי"ד הקורא עיר בן בדין דנה המשנה

øéòלעיר: ïaחומה מוקפת Cøëìשאינה CìäL יהושע,המ מימות חומה ïáeוקף ¤¦¤¨©¦§©¤
k àøB÷ ,BîB÷îì øBæçì ãéúò íà ,øéòì CìäL Cøk קריאתíàå ,BîB÷î §©¤¨©§¦¦¨¦©£¦§¥¦§§¦

ïänò àøB÷ ,åàì.בזמנם בו שנמצא המקום בני עם - ¨¥¦¨¤
הקריאה: תחילת מקום היכן דנה àöBéåהמשנה äléânä úà íãà àøB÷ ïëéäîe¥¥¨¥¨¨¤©§¦¨§¥

BúáBç éãé da,אֹומר מאיר רּבי את. יצא.dlek,קורא לא זה øîBà,ובלא äãeäé éaø ¨§¥¨ִִֵֵַ¨©¦§¨¥
'éãeäé Léà'î(ה ב älàä'.(אסתר íéøácä øçà'î ,øîBà éñBé éaø(א ג .(שם ¥¦§¦©¦¥¥¥©©©§¨¦¨¥¤

àøîâ:במשנה הראשון הדין eðLביאור àì ,àáø øîà אם בעיר הנמצא הכרך שבן ¨©¨¨Ÿ¨
כמקומו, קורא למקומו לחזור øBæçìכ àlàעתיד ãéúòLלמקומוäòaøà éìéìa ¤¨¤¨¦©£§¥¥©§¨¨

øNò שביום שכיון שם, שעודנו אף י"ד בליל לקרות צריך אינו שאז השחר, עלות לפני ¨¨
יומו, בן פרוז אף נקרא זה אין שם יהיה éìéìaאםìáàלא øBæçì ãéúò ïéà £¨¥¨¦©£§¥¥

,øNò äòaøà לאותו פרוז נקרא עשר, ארבעה יום של השחר עלות לאחר רק אלא ©§¨¨¨¨
ו  ïänòיום, àøB÷ ביום ובין בלילה בין העיר בני עם -. ¥¦¨¤

דבריו: מקור את רבא áéúëcומוכיח ,dì àðéîà àðî ,àáø øîà פורים במצוות ¨©¨¨§¨£¦¨¨¦§¦
יט) ט úBæøtä'(שם éøòa íéáLBiä íéæøtä íéãeäiä ïk ìò','וגוéãkî הרי - ©¥©§¦©§¨¦©§¦§¨¥©§¨¦§¦

ázëéîìכבר éì änì ,'íéæøtä íéãeäiä' áéúkשוב,'úBæøtä éøòa íéáLBiä' §¦©§¦©§¨¦¨¨¦§¦§©©§¦§¨¥©§¨
cודאי ,ïì òîLî à÷ àä אףBîBé ïa æeøt,אחד יום רק בעיר שנמצא -àø÷ð ¨¨©§©¨§¨¤¦§¨

æeøt.באדר בי"ד וקורא ¨
הגמרא: פרוז,øtæeש ïçkLàמבררת נקרא יומו ïìבן àðî óweî נקרא יומו שבן ©§§¨¨¨§¨¨

הגמרא:מוקף. îמשיבה ,àeä àøáñ הכתוב שחידש æeøt,כך éeø÷ BîBé ïa æeøôc §¨¨¦§¨¤¨¨
גם óweî.ממילא éeø÷ BîBé ïa óweî¨¤¨¨

המגילה: קריאת בזמן רבא של נוסף øôkמאמר ïa ,àáø øîàå כדינו שהקדים §¨©¨¨¤§¨
באדר, י"ד שקודם חמישי או שני יום שהוא הכניסה ביום øéòìלקרוא CìäL בליל ¤¨©§¦

Ckי"ד, ïéáe Ck ïéa ו חוזר לא, אם ובין י"ד בליל למקומו לחזור עתיד אם בין -àøB÷ ¥¨¥¨¥
ïänò.העיר בני עם רבא:- àîòè,ומבאר éàî ד הדין éàäמשום מעיקר הכפר, בן - ¦¨¤©©£¨©

i"yx

àîñ=,ycew oeyla jipxf
.frla e"hipntxe`àúø÷ñÐrav

.oiqixz ea oiraevy mec`àîå÷=
.oli` sxyéôëùåàã àúøçÐmq

.oixegy milrpn ea oiraevyçéî÷
Ð.minaõéôò àìåÐcaern

.y"lb oixewy ,mivtraà÷çîÐ
.wac ici lr ieyr miayr oin

äðùîøéò ïáÐdrax`a epnfy
.xyrêøëì êìäùÐepnfy

.xyr dyngaøåæçì ãéúò íàÐ
.`xnba yxtnåîå÷îë àøå÷Ð

drax`a xir oa ,enewn zaegk
.xyr dynga jxk oa ,xyr

àøîâåðù àìÐjldy jxk oac
`xew enewnl xefgl cizre xirl
.xyr drax`a `le xyr dynga
äòáøà ìéìá øåæçì ãéúòù àìà

øùòÐ`vi xgyd cenr mcew m`
jixv epi`y ipzwc `ed ,xird on
,xyr drax` ilila odnr zexwl
meiae li`ed ,my epcery it lr s`

my didi `lÐfext elit` df oi`
.enei oaãéúò ïéà ìáàÐz`vl

fext ied `zydc ,dlila myn
cizry it lr s` mei eze`l

[xg`] meil xgnl ,xefglÐ`xwp
ilila oia odnr `xewe ,fext
.xyr drax`a oia xyr drax`
,jxkl jldy xir oal oicd `ede
dyng ilila xefgl cizr m`
dyng meia my `di `ly ,xyr

xyrÐ`xewe ,eneil swen ied `l
s`e enewn zaegk xyr drax`a
cizr oi` la` .jxka `edy it lr

xyr dyng ilila xefglÐoi`
,xyr drax`a dzexwl jixv
it lr s` ,odnr `xewe oiznne

.onf xg`l xefgl eteqyäéì àðî
Ðaiyg `nei `edd meync

.ediizeekøôë ïáÐmicwdy
jld jk xg`e ,dqipkd meil `xwe
.xyr drax` ilil my dide xirl

êë ïéáå êë ïéáÐcizr elit`
meid mcew myn z`vle xefglÐ
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íéøôkä ìò eìéwàc àeä ïðaøå ,éø÷îì éòa øéòä éðák ביום לקרוא שיקדימו ¦§¥¨¦¨¥§¦§¥§©¨¨§©¦©©§¨¦

Lהכניסה, éãk ו פנויים יהיו הפורים ïékøkaL,ביום íäéçàì ïBæîe íéî e÷tñi §¥¤§©§©¦¨©£¥¤¤©§©¦
éléîו  éðä,זה דין בו déúéàששייך ékהכפר י"ד,dézëeãaלבן ékביום ìáà ¨¥¦¥¦¦¥§§¥£¨¦

øéòa déúéà ו זה טעם בו שייך אין אזי י"ד, éø÷îì.בליל éòa øéò éðák ¦¥§¦¦§¥¦¨¥§¦§¥
האחרונים: רבא לדברי éiaàקושיא déáéúéà,בברייתא שנינו CìäLלרבא, Cøk ïa ¥¦¥©©¥¤§©¤¨©

.BîB÷îk àøB÷ Ck ïéáe Ck ïéa ,øéòì ב וכי Czòcוקשה, à÷ìñ Cøk ïá שנאמר §¦¥¨¥¨¥¦§¤§©¨§¨©§¨
הלא זה, øBæçìדין ãéúò íàaלמקומוàúléî àéìz,במשנתנו åàìכמבואר àlà §¦¨¦©£©§¨¦§¨¤¨¨

להגיה שיש øôk'מוכח ïa',הכניסה ביום כמקומו שקורא ומבואר כרך', 'בן במקום ¤§¨
לרבא. וקשה בעיר, בי"ד שנמצא אף

הגמרא: úöøúîמתרצת éöeøz åàìå תגיה כן אם לתרצה, בברייתא מגיה אינך וכי - §¨¨¥§©§¨
ו  ïänò'עוד àøB÷' éðz.וכרבא כמקומו', 'קורא במקום ¨¥¥¦¨¤

במשנה: åëå'.שנינו äléânä úà íãà àøB÷ ïëéäî¥¥¨¥¨¨¤©§¦¨
זה: בדין נוספת øîBà,בברייתא,àéðzשיטה éàçBé ïa ïBòîL éaø את קוראים ©§¨©¦¦§¤©¥

àeää'המגילה äìéla'î(א ו .(אסתר ¦©©§¨©
השיטות: כל טעם מבארת eLøc,הגמרא ãçà àø÷î ïleëå ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨¦§¨¤¨¨§

כט)שנאמר ט äkìnä(שם øzñà ázëzå'אביחיל ìkבת úà éãeäiä éëcøîe ©¦§Ÿ¤§¥©©§¨ֲִִַַ¨§¢©©§¦¤¨
ó÷z חוזק כל את להזכיר ויקפידו שיקיימו שכתבו כלומר הּפּורים', אּגרת את לקּים Ÿ¤ְִִֵֵֶֶַַ

הדבר.הדבר  תוקף מהו התנאים נחלקו ובזה ,øîàc ïàîאת סבר dlek,שקורא ©§¨©¨
LBøåLçàדהיינו ìL Bt÷Bz,.סופה ועד המגילה מתחילת כתוב éãeäé'והוא Léà'î øîàc ïàîeהוא ש'תוקף' Bt÷Bzסבר §¤£©§¥©§¨©¥¦§¦§

éëcøî ìL,.זה ממקום עליו älàä'שמסופר íéøácä øçà'î øîàc ïàîeשהוא ïîä,סבר ìL Bt÷Bz משם .שהחל ¤¨§§©©§¨©¥©©©§¨¦¨¥¤§¤¨¨
'àeää äìéla'î øîàc ïàîeשהוא ñð,סבר ìL Bt÷Bz.זה ממעשה שהחל ©§¨©¦©©§¨©§¤¥

בזה: השיטות במקור אחרת àëäî,שיטה ,øîà àðeä áøכו)שנאמר ט íäéìà',(שם òébä äîe äëk ìò eàø äîe' ©¨¨©¥¨¨¨¨©¨¨¨¦¦©£¥¤
מסוים, דבר משום ככה' 'על מפרש זה ועל שעשו, מה לעשות זמן באותו ראו' 'מה לדורות להודיע כדי המגילה לקרוא יש כלומר

המגילה. כוונת מעשה לאיזה האמוראים ונחלקו זה, מעשה משום לבסוף אליהם' הגיע dlek,'ומה øîàc ïàî,דרשäàø äî ©§¨©¨¨¨¨
Lc÷nä úéa ìL íéìka LnzLpM LBøåLçàלעיל כמבואר נתיירא ולא äëk',(יא:)בסעודתו ìò'היינוáéLçc íeMî £©§¥¤¦§©¥©¥¦¤¥©¦§¨©¨¨¦§¨¦

ïéðL íéòáLבבל Bøôéà÷לגלות àìå בכלי בסעודתו והשתמש נתיירא לא ולכן ירמיהו, כנבואת ממנה ישראל בני נגאלו ולא - ¦§¦§¦§Ÿ¦§
íäéìà'המקדש, òébä äîe',זה מעשה יש ézLåאתìè÷cמשום ולכן המגילה, בתחילת מסופר זה ודבר סעודה, באותה ¨¦¦©£¥¤§¨©©§¦

מתחילתה. éãeäé',לקראה Léà'î øîàc ïàîe,דרשïîäa ép÷éàc éëcøî äàø äî עליו המן קנאת שעורר -,'äëk ìò' ©§¨©¥¦§¦¨¨¨¨§§©§¦©¥§¨¨©¨¨
משום äøæ,המןéåLcהיינו äãBáò déùôð,לפניו לכרוע מרדכי רצה íäéìà'ולא òébä äîe',זה àñéð,במעשה Léçøúàc §¨¥©§¥£¨¨¨¨¦¦©£¥¤§¦§©¦¦¨

משם. לקרוא יש יהודי', מ'איש הוא מרדכי של ענינו שתחילת älàä',וכיון íéøácä øçà'î øîàc ïàîe,דרשäàø äî ©§¨©¥©©©§¨¦¨¥¤¨¨¨
íéãeäiä ìëa àp÷úpL ïîäלהורגם ו)ורצה ג äëk',,(שם ìò'היינו'äåçzLé àìå òøëé àì éëcøî'c íeMî(ב ו ,(שם ¨¨¤¦§©¥§¨©§¦©¨¨¦§¨§¢©Ÿ¦§©§Ÿ¦§©£¤

'íäéìà òébä äîe',מכך'õòä ìò åéða úàå Búà eìúå'(כה ט מתחילים (שם האלה', הדברים מ'אחר ענינו שתחילת וכיון , ¨¦¦©£¥¤§¨Ÿ§¤¨¨©¨¥
משם. àeää'לקרוא äìéla'î øîàc ïàîe,דרשúBðBøëfä øôñ úà àéáäì LBøåLçà äàø äî שנתו שנדדה בלילה ©§¨©¦©©§¨©¨¨¨£©§¥§¨¦¤¥¤©¦§

א) ו déãäa,(שם ïîäì øzñà dézðéîæc ,'äëk ìò' שהיא משום הזמינתו שמא אחשורוש וחשב לסעודה, אחשורוש עם - ©¨¨¦§¦§¥¤§¥§¨¨©£¥
עמו שהיטיב לאדם שכר נתן שלא משום זאת לו ומודיעים עמו מטיבים ואין להרגו, חושבים טו:)והמן íäéìà',(לעיל òébä äîe'¨¦¦©£¥¤

זה, àñéðבמעשה Léçøúàc.הצילו שמרדכי הזכרונות בספר כתוב שנמצא §¦§©¦¦¨
בזה: ההלכה øîBàäפסק éøáãk äëìä ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà Baìç éaø øîà את לקרוא dlek.שצריך ¨©©¦¤§¨©©¨¨©§¨¨©©£¨¨§¦§¥¨¥¨

øîàc ïàîì eléôàåלקרוא éãeäé',שדי Léà'îהמגילהdlek äáeúk àäzL äëéøö.מתחילתה ©£¦§©§¨©¥¦§¦§¦¨¤§¥§¨¨
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åðéðù ä÷éøæ øúéä åà`la inp dlaw iedzc opira ,ie`xk hgyy it lr s`c Ð

ied Ð enc wxfp `l oiicrc ab lr s`c .dwixfl xzed Ð ie`xk laiwc oeike ,leqt

ie`xk qeka lawzpc oeikc .inc wexfk Ð wxfil cnerd lkc ,xzida wxfp eli`k

.dlirn ea oi` aey Ð dwixfl d`xpeøúéä åàåðéðù äìéëàhgypc ab lr s`c Ð

icin `vi `l mlerl Ð ie`xk lawzpe

xzid zry ea yic ,mcd wxfpy cr ,dlirn

,leqt mey ea rxi` m`e .mipdkl dlik`

`xtw xa eaiyde .oilren oi` ikd elit`

.`zlin `da ibilt opgei iaxe diwfgcéàî
íãä ïìã åàìxg`e ie`xk qeka lawzpy Ð

"oda oilren oi`" ipzwe ,dwixf mcew ol jk

rnye ,inc wexfk wxfil cnerd lkc meyn

.epipy dwixf xzid :dpinøùá ïìã àìÐ

.epnfl ueg÷éøãæéà íã ìáàoi` ikdle Ð

,mipdkl dlik` xzid da yic ,ea oilren

.opgei iaxkéúøú àëéàã ãò éì äîìÐ

cegl oileqt elawa ,dwixfe dlaw oileqta

.ea lqtp `dc ,ibqåäåìá÷ã åàì àìà
ïéìòåî íéøùë åäå÷øæã áâ ìò óàå ïéìåñô

åáea did `lc leqta lawzpe li`ed Ð

.ie`xk ezlaw `ied `lc ,dwixf xzid

,mixyk edewxfe oileqt edelawc ,`nrhe

edewxfc ab lr s` mixyk edelaw la`

edelawy drync .ea oilren oi` Ð oileqt

ikd meyne ,dwixfl xzed mixykoilren oi`

.epipy dwixf xzid :dpin rnye .eaé÷úîó
óñåé áø äìelit`c jl `ni` mlerl Ð

oilren inp oileqt edewxfe mixyk edelaiw

jzrc `wlq i`c .epipy dlik` xzidc ,ea

oileqt edelawc ,xn`ck ikd ibeltl `ki`c

s` Ð mixyk edelaw la` ,mixyk edewxfe

`wecc ,ea oilren oi` oileqt edewxfc ab lr

dleqt z`hg" migafa opzc `d `l` ,ipzw

,qeaik oerh epi` Ð cbad lr dnc fzipy

lr dncn dfi xy`e" dxyk z`hga aizkck

.(e `xwie) 'ebe "qakz cbadïìùe` mcd Ð

zi`ck xnl i` ,dhigy xzid dil zi`ck xnl i` ,xyekd zry dil dedc ,xyad

.dlik` xzid dilïéìåñô å÷øæå ïéìåñô åìá÷`d ,qeaik oerh dnc oi`c `ed Ð

elaw" ipzc `de ,qeaik oerh dnc Ð `kti` e` ,mileqt ewxfe mixyk edelaw

.mixyk `le oileqt ipzw `wec "oileqtäæåä øáëù àìå äîãî äæé øùà ïàë éø÷
`ed `edd ,ezevn ziyrp `l oiicrc ,zefdl cnerd mcn dfi xy` ,xnelk Ð

.dfed xaky `le ,qeaik oerh Ð dwixf zrya e` dwixf mcew cbad lr epnn fzipyk

leqt ewxf oia xyk ewxf oia ,wxfpy xg`nc ,qeaik oerh xzend oi` d`fd xg`lc

Ð "oileqt ewxfe oileqt elawy" z`hga ipzwc `d i`ce `l` .qeaik oerh epi` Ð

s` ,dwixf xg` qeaik oerh dnc oi` oixyk ewxfe oixyk elaw elit`c ,`wec e`l

oick qeaik oerh Ð dwixf mcew la` .dfed xake li`ed ,dxyk z`hg `iedc ab lr

.dwixfe dlaw oia (elit`) qeaik oerhc ,dxyk z`hg
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oiac ,`nlr ilekl :xnel yie !oerny iaxl elit` dil `irain `nl` .diteb oerny

oiprl la` oilke` z`neh oiprl `l` ibilt `lc ,iraw opaxl oiae oerny iaxl

oerny iax xn`w `l o`k crc ,ediiexzc `ail` irainl `ki`e .`l Ð dlik`

.dwixf xg`l cr miycw iycw irwt `l la` ,oilke` z`neh oiprl `l` inc wexfk

opax ixn`w `l o`k crc ,`qib jci`l e`

,oilke` z`neh oiprl `l` inc wexfk e`l

(`i `xwie) "lk`i xy`" da opixw `lc meyn

cnerc oeik `kd la` .dwixf xg`l `l`

.inc wexfkc ,'d iycw irwt cin Ð wxfil

dwixf xzid xn`wc ikid ik :xn`z m`e

ok enk ,xykda dlawd ziyrp ik [epipy]

p ik xnel el did,xzida dhigyd ziyr

icil `ay ,xnelk ,[epipy] dlaw xzid

iabc ,inc `lc :xnel yie !dlaw [xzid]

itl ,"dwixf xzid" oeyl xity jiiy dwixf

m`e ,wexfl xzen f` Ð xykda lawzpyky

inp ik la` .wexfl xeq` Ð leqta lawzp

`l jkld ,lawl xeq` oi` Ð leqta hgyp

xzid" `l` "dlaw xzid" xnel jiiy

.xzida dhigyd dyrpy ,xnelk ,"dhigy

xzid `edy itl Ð "mipdkl xzid" dil ixwe

xn`c o`nl :xn`z m`e .mipdk zcearl

mexca lawe oetva hgy ,epipy dhigy xzid

dhigyd ziyrpy oeik ,oilren i`n`

mcew laiwy oebk ixiinc :xnel yi ?xzida

dhigyd dxnbp `l `zydc ,dhigy xnb

,dlila wxfe meia hgyyk ok m`e .xykda

ixiin inp mzd :xnel yi ?xninl `ki` i`n

cr ,dngd zriwyl jenq jk lk hgyyk

dzid `l ok m`e ,dlila wexfl jxvedy

.mipdk zcearl xzid ezhigyäé÷æçxn`

xzid xn` opgei iax epipy dhigy xzid

diwfgk `l oizipzn `wiic `l epipy dlik`

Ð opgei iaxk ,xnelk Ð opgei iaxk `le

.`wiic `l Ð diwfgke ,oizipznn `iywc

åàìdpin rnye oilren oi` ipzwe mc olc

xg`l cr xyaa elit` lernl el did Ð dlik` xzid i`c Ð epipy dwixf xzid

,"dnc ol" hwpcn ,`wiic `l diwfgk .opgei iaxl `iywe ,dlik`l ie`x f`y ,dwixf

,xykda dhigy `l` `kilc ab lr s`e ,leqta laiw oebk :ith `zeax hwp `le

,cenlzd ipira aeyg epi` df weice .epipy dhigy xzidc ,oilren oi` mewn lkn

.dpin jixtc opgei iaxl `iywc `iyew lr `l` ,eilr citwd `leàìÐ xya olc

jzrc `wlq i`ne :xn`z m`e .dlik` xzid `ki`c ,oilren oi` mewn lkne

mc ola ixiinc `ed `xaqc :xnel yi !ok uxzl ivnc `ed `hiyt `de ,dywnc

,onc ewxfe mileqt elaiw aiygc mipdkl xzid zry el dzid `lc ,`tiqc `inec

uxt epiax axd ixenl d`xp jk .`tiqc `inec `yixe ,mc leqta ixiin `nl`

.digiy

åìáé÷ùelawc i` inc ikid" :ok miqxeb mixtq yi Ð dnc z` ewxfe oileqt

oileqt elawc e`l `l` izxz `ki`c cr il dnl oileqt ewxf e` oileqt

elawc e` :xnel dvex ,"[oileqt ewxf e`] oileqt [elawc] i`" :`ed jk yexitde ,epipy dwixf xzidc xnel `iz` `ibeqc :eyexit ikde ."epipy dwixf xzid dpin rnye `wec

oilrenc oileqt ewxfe mixykrnyn iedc ,cegl oileqta dwixf ipzil ,oileqta [dlaw] llk ipz i`n` ,xnelk Ð "izxz `ki`c cr il dnl" ,dlik` xzid `kilc meyn

.`id `zlin cg oileqta ewxfe oileqta elawc ,`peeb i`dka ipzw "ef s` ef `l"c xninl `gip `le .epipy dlik` xzidc meyn ,oilren xykda dlawd ziyrp elit`c

ewxfe" ipzinl il dnl ok m` :xn`z m`e ."epipy dwixf xzid dpin rnye" .oilren oi` Ð dwixf xzid `ki`c ,mixyk edelaw `d Ð "`wec oileqt edelaw e`l `l`"

`ed inp oileqt edelaw i` ,oileqt edewxfc ab lr s` :xn`w ikde .`wec edelawc opireny`l "oileqt ewxfe" `pzc :xnel yi ?`wec oileqt edelawc oeik ,llk "oileqt

mewn lkn .dwixf xzid `ki`c oeik ,dlik` xzid el oi`c ab lr s` ,oilren oi` Ð oileqt edewxfc ab lr s` ,mixyk edelaw `d .dwixf xzid dil ded `lc ,oilrenc

i`c :dywipzinl il dnl jixt dedc ikid ik ,oilren oi` Ð cin oixyk edelaiw `d :rnync ,epipy dwixf xzidc rci xity cegl "[oileqt] (leqtl) edelaw" `pz inp

jzrc `wlq "oileqt edelaw" `l` `pz `l i`c ,"oileqt ewxf" ipzinl xity jixhvi`c :digiy uxt epiax axd ixen xne`e !epipy dlik` xzidc opixn` ik "oileqt edelaw"

,hwp `ziinw dcear Ð "oileqt ewxf" hwp `le "oileqt edelaw" hwpc `de ,epipy dlik` xzidc meyn ,oilrenc oileqt ewxfe oixyk edelaw inp ik oicd `edc `pin`

i`ce `l` ."oileqt edelaw" ipzinl il dnl Ð epipy dlik` xzid i`c ,epipy dwixf xzid jgxk lrc ,"oileqt edewxf" ipzc `d ol rnyn `w .dpedk zevn jli`e dlawnc

xzid xn`c o`nn iwet`l ,oilren oi` Ð mixyk edelaw m` `d ,oilrenc `ed Ð oileqt edelaw `wec ,oileqt edewxf inp ik :xnel "edewxf" `pze ,epipy dwixf xzid

.oilren ikd elit`e ,dhigy xzid `ki` oileqt elaw inp ik `dc ,epipy dhigy xzid xn`c o`nk `lc mbe .epipy dlik`é÷úîó`ki` jzrc `wlq i` sqei ax dl

.izxz ipzinl il dnlc `iyew gkn `wec edelawc xnel jk oiwlgny ,xnelk Ð ikd ibeltlúàèçcbad lr dncn dfi xy` z`hg lke" aizkc Ð 'ek dnc oi` dleqt

iablc .qeaik oerh dnc Ð mixyk ewxfe mixyk elaw `d ,qeaik oerh dnc oi`c `ed Ð oileqt ewxfe oileqt elaw .dleqt z`hg iwet`l ,zefdl ie`xa :opiyxce ,"qakz

.dfed xaky `le "dncn dfi xy`" o`k ixw i`n`e ,o`k wcwcl yi ok enk ,`wec ediiexz xnel z`ay oeike .oilren oi` oileqt ewxfe mixyk elawac jk wcwcl yi dlirn

mlerle ,`wec e`l ediiexz dlirn iab inp ikd .dil hwp "edelaw" ab`e ,`wec e`l "oileqt ewxf" ipzwc `dc ,df lr wcwcl oi`c dpin rny `l` ,xnelk ,"`wec e`l `l`"

.dil hwp "edewxf" ab` Ð "edelaw" hwpc `de ,epipy dlik` xzid
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc - dlirn(oey`x meil)

eðéðL ä÷éøæ øzéä Bàitl ,jka ic oi` ,ie`xk hgyy it lr s`y - ¤¥§¦¨¨¦
xzip xyad ixde ,'mipdkl xzid zry dl dzidy' epipy dpynay
ick xykda dlaw mb didzy jixv jkitl ,dwixfa wx mipdkl
lky ,mipdkl ie`xy aygp f`e ,dwixfl ie`x oaxwd didiy

.wxfpy enk `ed ixd ,wxfidl cnerdeðéðL äìéëà øzéä Bà- ¤¥£¦¨¨¦
ick `l` ,jka ic oi` ,zexyka mcd lawzpe hgypy it lr s`y
xyad f`y ,ie`xk wxfiy mb jixv dlirnd xeqi` z` xizdl
enk `ed ixd wxfidl cnerd lk' mixne` oi`e ,dlik`a xzip
iaxe diwfg df xaca ewlgpy zct xal `xtw xa aiyde .'wxfpy

,opgeiäìéëà øzéä ,øîà ïðçBé éaø ,eðéðL äèéçL øzéä ,øîà äi÷æç¦§¦¨¨©¤¥§¦¨¨¦©¦¨¨¨©¤¥£¦¨
.eðéðL̈¦

:opgei iaxe diwfg lr zeiyew dnk dywn `xnbd,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
ïðçBé éaøk àìãe äi÷æçk àìc ïéúéðúî à÷ééc àìoeyl weic - Ÿ¨§¨©§¦¦§Ÿ§¦§¦¨§Ÿ§©¦¨¨

`le ,'epipy dhigy xzid' xn`y diwfg zrck `l dxen epzpyn
c ,epipy dlik` xzid' xn`y opgei iax zrckïðú,epzpynaefi`' §©

,mipdkl xzid zry dl didy `idåàì ,'úàöiLå úàîèpLå äðlL¤¨¨§¤¦§¥§¤¨¨¨
,'dply' epipyy dn zpeek oi` ike -ïìcdícqeka lawzpy xg`l §¨¨

,wxfpy mcew ,ie`xkéðz÷ådpyna jk lr epipye -,'Ba ïéìòBî ïéà' §¨¨¥¥£¦
dpéî òîLe,dfn gkene -y,eðéðL ä÷éøæ øzéäwxfp `ly s` okle §©¦¨¤¥§¦¨¨¦

meyn ,ea milren `l dlik`a xyad xzed `le mcdcnerd lky
.wexfk `ed ixd wxfidl:di`xd z` `xnbd dgecàìo`k oi` - Ÿ

,'dply' epipyy dn z` yxtl xyt`y ,opgei iax ixacl dxizq
÷éøcæéà íc ìáà ,øNa ïìc,xyad oly iptl wxfp mcd -íeMî §¨¨¨£¨¨¦§§¦¦

éðz÷ éëä[epipy jk meyn-],'Ba ïéìòBî ïéà'xzed xak ik ¨¦¨¨¥¥£¦
.opgei iax zrcke ,dlik`l

:ztqep `iyewíéðäkì øLBkä úòL dì äúéä àlL àéä Bæéàå' ,ïðz§©§¥¦¤Ÿ¨§¨¨§©©¤©Ÿ£¦
,[dlirn icin `vei dxya oi`y]õeçå dpîæì õeç äèçLpL¤¦§£¨¦§©¨§

,éîc éëéä .'dîc úà e÷øæå ïéìeñt eìawLå dîB÷îìàîéìéàm` - ¦§¨§¤¦§§¦§¨§¤¨¨¥¦¨¥¦¥¨
,dpynd zpeeky xn`på ïéìeñt eäe÷øæcmbänì ,ïéìeñt eäeìa÷ ¦§¨§¦§¦§§¦¨¨

ézøz àkéàc ãò éìedewxf mby siqedl `pzd jxved recn - ¦©§¦¨©§¥
.mileqtd edelawyk mcd lqtp jk `la xaky xg` ,mileqtàlà¤¨

åàì,dpeekd oi` ike -éðz÷å ,íéøLk eäe÷øæe ïéìeñt eäeìa÷c- ¨§¦§§¦§¨§¥¦§¨¨¥
,epipye.Ba ïéìòBîedewxfe oileqt edelawy `pzd hwpy dnne £¦

oilreny oileqt edewxfe mixyk edelaiwy jtidl `le ,mixyk
,eadpéî òîLo`kn gken ixd -y,eðéðL ä÷éøæ øzéä`weec jkle §©¦¨¤¥§¦¨¨¦

xzed `ly meyn ea milren mixyk edewxfe mileqt edelaw m`
it lr s` ,mixyk edelawy ,jtida did m` la` ,dwixfl
,'epipy dwixf xzid'y meyn ,ea milren oi` mileqt edewxfy
opgei iax lr mbe ,'epipy dhigy xzid' xn`y diwfg lr mb dywe
m`y epipyy dnn dyw diwfg lr ,'epipy dlik` xzid' xn`y
lre .dhigy xzid o`k didy it lr s`e ,ea milren mileqt elaw

edelawy meyn wxy rnyny ,oeyld weicn dyw opgei iax
oi` mileqt edewxfe mixyk edelaw m` la` ,ea milren mileqt

.dlik` xzid did `ly it lr s`e ,milren
z`hg oaxwa xn`p(k e `xwie)dGi xy` cbAd lr DnCn dGi xW`e'©£¤¦¤¦¨¨©©¤¤£¤¦¤

mcn eilr fzipy cbay o`kn epcnl ,'WFcw mFwnA qAkY dilr̈¤¨§©¥§¨¨
xyky mc eilr dfed m` `weece ,dxfra eqakl jixv z`hgd

eyxce 'dncn dfi xy`e' xn`py ,leqt mc `le ,dwixfl(.bv migaf)

eyxc cer ,dleqt mcn `le dxiyk mcn(my)xy`' ,df weqtn
e` oxwd on fzipe dfedy mcy ,xnelk ,dfed xaky dfl hxt ,'dfi

.qeaik jixvn epi` cbad lr ceqid on
dwixf xzid'y dpyna epwiicy weicd z` dgece dywn `xnbd

:'epipyé÷úîóñBé áø dì óxzidy dpyndn wiicl epivxy dn lr ©§¦¨©¥
,epipy dwixfeéëä éâelôì àkéà Czòc à÷ìñ éàdler did m`e - ¦¨§¨©§¨¦¨§©¥¨¦

ewxfe mileqt elaw dpyna epipyy dny xnele wlgl jzrca
mileqt edewxfe mixyk edelaw m`e ,iepy `ed `weeca ,mixyk

yxtz ji` ,epipy dwixf xzid ik ea milren oi`íúä ïðúc àä̈¦§©¨¨
dpyna(.av my),äìeñt úàhç,cbad lr dncn fzipydîc ïéà ©¨§¨¥¨¨

øLBkä úòL dì äúéäL ïéa ,ñeaék ïeòè,mcd zwixfläìñôðå ¨¦¥¤¨§¨¨§©©¤§¦§§¨
,epewizk mcd lawzpy xg`øLBkä úòL dì äúéä àlL ïéáe¥¤Ÿ¨§¨¨§©©¤

,dwixfläìñôðå:dpynd zx`an .mcd zlaw mcewàéä Bæ éà §¦§§¨¥¦
äðlL ,äìñôðå øLBkä úòL dì äúéäLz`hgd ly dnc oly - ¤¨§¨¨§©©¤§¦§§¨¤¨¨

,dpila lqtpeúàîèpLå,z`hgd mc `nhpy -äàöiL Bà- §¤¦§¥¤¨§¨
lawzpy xg` erxi` oileqtd el` lke ,dxfrl ueg dnc `viy

,zexyka ilka mcdéäBæéàådleqt z`hgúòL dì äúéä àlL §¥¦¤Ÿ¨§¨¨§©
äèçLpL ,øLBkäz` xihwdl e` ,dnc z` wexfl zpn lr ©¤¤¦§£¨

dxya z` lek`l e` ,dixeni`,dîB÷îì õeçz` zeyrl e` ¦§¨
elld mixacdeìawLå ,dpîæì õeç[elawy e`-]úà e÷øæå ïéìeñt ¦§©¨§¤¦§§¦§¨§¤

,dîciptle xykda mcd lawzpy mcew z`hgd dlqtp el` lka ¨¨
:`xnbd zl`ey .dwixfl xyekd zry dl dzidyéîc éëéä- ¥¦¨¥

,'dnc z` ewxfe oileqt elaw' epipyy dn xaecn dnaàîéìéà- ¦¥¨
mbe oileqt elaw mby `pzd zpeeky ,eheytk yxtpe xn`p m`

a `weecy ,epzpyna epwiicy enk wiicpe ,oileqt ewxfeäeìa÷c§¦§
àä ,ñeaék ïeòè dîc ïéàc àeä ,ïéìeñt e÷øæå ïéìeñtm`eäeìa÷ §¦§¨§§¦§¥¨¨¨¦¨¦§

,ñeaék ïeòè dîc íéøLk e÷øæådf ote`a oky ,jk oicd oi` ixdéø÷ §¨§§¥¦¨¨¨¦¨¥
ïàkweqta xn`pd z` yexcle `exwl yi -(k e `xwie)äfé øLà' ¨£¤¦¤

,'dîcî,epnn ecnly,'äfeä øákL àìå'mcd dfed xak m`y ¦¨¨§Ÿ¤§¨¨
dfede lawzpyk elit` ,qeaik oerh epi` ,cba lr fzip jk xg`e

,mixykaàlàewxfe elaw' `pzd xikfdy s`y ,jk jezn gken ¤¨
`ed 'mileqt,à÷åc åàìxg`ne ,mixyk ewxfe elaw m` oicd `ede ¨©§¨

dkld cenlle wiicl oi` ,`weeca eixac hwep `pzd oi`y epivny
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אגרות קודש

 ב"ה,  שלהי אלול, תיש"א,

ברוקלין נ. י.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' וכו' מהור"ש שי' הלוי

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, 

ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד, הצלחה רבה בתלמידיו 

בהשפעת תורה ביראת שמים, ורוב נחת חסידותי מכל יו"ח שיחיו - מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

בברכה,

מ. שניאורסאהן



קפי
oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay

åðéðù ä÷éøæ øúéä åà`la inp dlaw iedzc opira ,ie`xk hgyy it lr s`c Ð

ied Ð enc wxfp `l oiicrc ab lr s`c .dwixfl xzed Ð ie`xk laiwc oeike ,leqt

ie`xk qeka lawzpc oeikc .inc wexfk Ð wxfil cnerd lkc ,xzida wxfp eli`k

.dlirn ea oi` aey Ð dwixfl d`xpeøúéä åàåðéðù äìéëàhgypc ab lr s`c Ð

icin `vi `l mlerl Ð ie`xk lawzpe

xzid zry ea yic ,mcd wxfpy cr ,dlirn

,leqt mey ea rxi` m`e .mipdkl dlik`

`xtw xa eaiyde .oilren oi` ikd elit`

.`zlin `da ibilt opgei iaxe diwfgcéàî
íãä ïìã åàìxg`e ie`xk qeka lawzpy Ð

"oda oilren oi`" ipzwe ,dwixf mcew ol jk

rnye ,inc wexfk wxfil cnerd lkc meyn

.epipy dwixf xzid :dpinøùá ïìã àìÐ

.epnfl ueg÷éøãæéà íã ìáàoi` ikdle Ð

,mipdkl dlik` xzid da yic ,ea oilren

.opgei iaxkéúøú àëéàã ãò éì äîìÐ

cegl oileqt elawa ,dwixfe dlaw oileqta

.ea lqtp `dc ,ibqåäåìá÷ã åàì àìà
ïéìòåî íéøùë åäå÷øæã áâ ìò óàå ïéìåñô

åáea did `lc leqta lawzpe li`ed Ð

.ie`xk ezlaw `ied `lc ,dwixf xzid

,mixyk edewxfe oileqt edelawc ,`nrhe

edewxfc ab lr s` mixyk edelaw la`

edelawy drync .ea oilren oi` Ð oileqt

ikd meyne ,dwixfl xzed mixykoilren oi`

.epipy dwixf xzid :dpin rnye .eaé÷úîó
óñåé áø äìelit`c jl `ni` mlerl Ð

oilren inp oileqt edewxfe mixyk edelaiw

jzrc `wlq i`c .epipy dlik` xzidc ,ea

oileqt edelawc ,xn`ck ikd ibeltl `ki`c

s` Ð mixyk edelaw la` ,mixyk edewxfe

`wecc ,ea oilren oi` oileqt edewxfc ab lr

dleqt z`hg" migafa opzc `d `l` ,ipzw

,qeaik oerh epi` Ð cbad lr dnc fzipy

lr dncn dfi xy`e" dxyk z`hga aizkck

.(e `xwie) 'ebe "qakz cbadïìùe` mcd Ð

zi`ck xnl i` ,dhigy xzid dil zi`ck xnl i` ,xyekd zry dil dedc ,xyad

.dlik` xzid dilïéìåñô å÷øæå ïéìåñô åìá÷`d ,qeaik oerh dnc oi`c `ed Ð

elaw" ipzc `de ,qeaik oerh dnc Ð `kti` e` ,mileqt ewxfe mixyk edelaw

.mixyk `le oileqt ipzw `wec "oileqtäæåä øáëù àìå äîãî äæé øùà ïàë éø÷
`ed `edd ,ezevn ziyrp `l oiicrc ,zefdl cnerd mcn dfi xy` ,xnelk Ð

.dfed xaky `le ,qeaik oerh Ð dwixf zrya e` dwixf mcew cbad lr epnn fzipyk

leqt ewxf oia xyk ewxf oia ,wxfpy xg`nc ,qeaik oerh xzend oi` d`fd xg`lc

Ð "oileqt ewxfe oileqt elawy" z`hga ipzwc `d i`ce `l` .qeaik oerh epi` Ð

s` ,dwixf xg` qeaik oerh dnc oi` oixyk ewxfe oixyk elaw elit`c ,`wec e`l

oick qeaik oerh Ð dwixf mcew la` .dfed xake li`ed ,dxyk z`hg `iedc ab lr

.dwixfe dlaw oia (elit`) qeaik oerhc ,dxyk z`hg
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oiac ,`nlr ilekl :xnel yie !oerny iaxl elit` dil `irain `nl` .diteb oerny

oiprl la` oilke` z`neh oiprl `l` ibilt `lc ,iraw opaxl oiae oerny iaxl

oerny iax xn`w `l o`k crc ,ediiexzc `ail` irainl `ki`e .`l Ð dlik`

.dwixf xg`l cr miycw iycw irwt `l la` ,oilke` z`neh oiprl `l` inc wexfk

opax ixn`w `l o`k crc ,`qib jci`l e`

,oilke` z`neh oiprl `l` inc wexfk e`l

(`i `xwie) "lk`i xy`" da opixw `lc meyn

cnerc oeik `kd la` .dwixf xg`l `l`

.inc wexfkc ,'d iycw irwt cin Ð wxfil

dwixf xzid xn`wc ikid ik :xn`z m`e

ok enk ,xykda dlawd ziyrp ik [epipy]

p ik xnel el did,xzida dhigyd ziyr

icil `ay ,xnelk ,[epipy] dlaw xzid

iabc ,inc `lc :xnel yie !dlaw [xzid]

itl ,"dwixf xzid" oeyl xity jiiy dwixf

m`e ,wexfl xzen f` Ð xykda lawzpyky

inp ik la` .wexfl xeq` Ð leqta lawzp

`l jkld ,lawl xeq` oi` Ð leqta hgyp

xzid" `l` "dlaw xzid" xnel jiiy

.xzida dhigyd dyrpy ,xnelk ,"dhigy

xzid `edy itl Ð "mipdkl xzid" dil ixwe

xn`c o`nl :xn`z m`e .mipdk zcearl

mexca lawe oetva hgy ,epipy dhigy xzid

dhigyd ziyrpy oeik ,oilren i`n`

mcew laiwy oebk ixiinc :xnel yi ?xzida

dhigyd dxnbp `l `zydc ,dhigy xnb

,dlila wxfe meia hgyyk ok m`e .xykda

ixiin inp mzd :xnel yi ?xninl `ki` i`n

cr ,dngd zriwyl jenq jk lk hgyyk

dzid `l ok m`e ,dlila wexfl jxvedy

.mipdk zcearl xzid ezhigyäé÷æçxn`

xzid xn` opgei iax epipy dhigy xzid

diwfgk `l oizipzn `wiic `l epipy dlik`

Ð opgei iaxk ,xnelk Ð opgei iaxk `le

.`wiic `l Ð diwfgke ,oizipznn `iywc

åàìdpin rnye oilren oi` ipzwe mc olc

xg`l cr xyaa elit` lernl el did Ð dlik` xzid i`c Ð epipy dwixf xzid

,"dnc ol" hwpcn ,`wiic `l diwfgk .opgei iaxl `iywe ,dlik`l ie`x f`y ,dwixf

,xykda dhigy `l` `kilc ab lr s`e ,leqta laiw oebk :ith `zeax hwp `le

,cenlzd ipira aeyg epi` df weice .epipy dhigy xzidc ,oilren oi` mewn lkn

.dpin jixtc opgei iaxl `iywc `iyew lr `l` ,eilr citwd `leàìÐ xya olc

jzrc `wlq i`ne :xn`z m`e .dlik` xzid `ki`c ,oilren oi` mewn lkne

mc ola ixiinc `ed `xaqc :xnel yi !ok uxzl ivnc `ed `hiyt `de ,dywnc

,onc ewxfe mileqt elaiw aiygc mipdkl xzid zry el dzid `lc ,`tiqc `inec

uxt epiax axd ixenl d`xp jk .`tiqc `inec `yixe ,mc leqta ixiin `nl`

.digiy

åìáé÷ùelawc i` inc ikid" :ok miqxeb mixtq yi Ð dnc z` ewxfe oileqt

oileqt elawc e`l `l` izxz `ki`c cr il dnl oileqt ewxf e` oileqt

elawc e` :xnel dvex ,"[oileqt ewxf e`] oileqt [elawc] i`" :`ed jk yexitde ,epipy dwixf xzidc xnel `iz` `ibeqc :eyexit ikde ."epipy dwixf xzid dpin rnye `wec

oilrenc oileqt ewxfe mixykrnyn iedc ,cegl oileqta dwixf ipzil ,oileqta [dlaw] llk ipz i`n` ,xnelk Ð "izxz `ki`c cr il dnl" ,dlik` xzid `kilc meyn

.`id `zlin cg oileqta ewxfe oileqta elawc ,`peeb i`dka ipzw "ef s` ef `l"c xninl `gip `le .epipy dlik` xzidc meyn ,oilren xykda dlawd ziyrp elit`c

ewxfe" ipzinl il dnl ok m` :xn`z m`e ."epipy dwixf xzid dpin rnye" .oilren oi` Ð dwixf xzid `ki`c ,mixyk edelaw `d Ð "`wec oileqt edelaw e`l `l`"

`ed inp oileqt edelaw i` ,oileqt edewxfc ab lr s` :xn`w ikde .`wec edelawc opireny`l "oileqt ewxfe" `pzc :xnel yi ?`wec oileqt edelawc oeik ,llk "oileqt

mewn lkn .dwixf xzid `ki`c oeik ,dlik` xzid el oi`c ab lr s` ,oilren oi` Ð oileqt edewxfc ab lr s` ,mixyk edelaw `d .dwixf xzid dil ded `lc ,oilrenc

i`c :dywipzinl il dnl jixt dedc ikid ik ,oilren oi` Ð cin oixyk edelaiw `d :rnync ,epipy dwixf xzidc rci xity cegl "[oileqt] (leqtl) edelaw" `pz inp

jzrc `wlq "oileqt edelaw" `l` `pz `l i`c ,"oileqt ewxf" ipzinl xity jixhvi`c :digiy uxt epiax axd ixen xne`e !epipy dlik` xzidc opixn` ik "oileqt edelaw"

,hwp `ziinw dcear Ð "oileqt ewxf" hwp `le "oileqt edelaw" hwpc `de ,epipy dlik` xzidc meyn ,oilrenc oileqt ewxfe oixyk edelaw inp ik oicd `edc `pin`

i`ce `l` ."oileqt edelaw" ipzinl il dnl Ð epipy dlik` xzid i`c ,epipy dwixf xzid jgxk lrc ,"oileqt edewxf" ipzc `d ol rnyn `w .dpedk zevn jli`e dlawnc

xzid xn`c o`nn iwet`l ,oilren oi` Ð mixyk edelaw m` `d ,oilrenc `ed Ð oileqt edelaw `wec ,oileqt edewxf inp ik :xnel "edewxf" `pze ,epipy dwixf xzid

.oilren ikd elit`e ,dhigy xzid `ki` oileqt elaw inp ik `dc ,epipy dhigy xzid xn`c o`nk `lc mbe .epipy dlik`é÷úîó`ki` jzrc `wlq i` sqei ax dl

.izxz ipzinl il dnlc `iyew gkn `wec edelawc xnel jk oiwlgny ,xnelk Ð ikd ibeltlúàèçcbad lr dncn dfi xy` z`hg lke" aizkc Ð 'ek dnc oi` dleqt

iablc .qeaik oerh dnc Ð mixyk ewxfe mixyk elaw `d ,qeaik oerh dnc oi`c `ed Ð oileqt ewxfe oileqt elaw .dleqt z`hg iwet`l ,zefdl ie`xa :opiyxce ,"qakz

.dfed xaky `le "dncn dfi xy`" o`k ixw i`n`e ,o`k wcwcl yi ok enk ,`wec ediiexz xnel z`ay oeike .oilren oi` oileqt ewxfe mixyk elawac jk wcwcl yi dlirn

mlerle ,`wec e`l ediiexz dlirn iab inp ikd .dil hwp "edelaw" ab`e ,`wec e`l "oileqt ewxf" ipzwc `dc ,df lr wcwcl oi`c dpin rny `l` ,xnelk ,"`wec e`l `l`"

.dil hwp "edewxf" ab` Ð "edelaw" hwpc `de ,epipy dlik` xzid
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קפב
oifge` mipya cenr d sc ± oey`x wxtzereay

éîð éëä`d :`nipc ,ikd `wec e`l "oileqt elawy" ipzwc `d dlirn iabl Ð

oileqt ewxfe mixyk elaiw elit`c .da oilren oi` Ð oileqt ewxfe mixyk elaw

xg`n :jl `iyw i`e .`kile dwixf iab opirac ,epipy dlik` xzidc ,oilren Ð

dl ipz i`n` ,`wec e`lc?uege epnfl ueg hgypc ileqt ipzc ab` :uixz

."ewxfe oileqt elawy" inp `pz ,enewnl

dpin wcinl `kile ,`wec e`l mlerle

lr s` ,oixyk edelaw `d :`yixa zwiicck

.ea oilren oi` Ð oileqt edewxfc abøîà
ïë íà éñà áø,`wec e`lc xn`wc Ð

e`lc oizipzn izkec ixza `pzinl il dnl

`wecà÷åã äìéòîã íìåòì àìà ?Ð

oxn`ck ,epipy dwixf xzidc dpin opiwiice

Ð dleqt z`hg iab ipzc "mileqt" .`kd

ik inp oicd `edc oxn`ck `l` ,`wec e`l

ipzw ikdl `l` .mixyk ewxfe elaw

`w `dc Ð "oileqt ewxfe oileqt elawy"

m`y ,miixiy dyer leqtc ol rnyn

lawc ab lr s` ,zeqek ipya mcd lawzp

Ð wxfe xyk lawe xfge wxfe dlgza leqt

xg` xiizypy mcd lkl leqtd dyer

Ð wxfe xyk lawc `dc .miixiy ezwixf

m`y ,mcd ixiyk epic `l` ,`ed melk e`l

xykc dwixf oia cbad lr dncn dfed

,inp i` .qeaik oerh epi` Ð leqtc dwixfl

oick dn`l jtyil epic mcd eze`y

Ð miixiy dyer epi` opixn` i`c .miixiy

.ceqi oiperhïì òîùî à÷ àä :ïðéñøâ éëä
`w `d dleqt z`hga `d ,xnelk Ð

epnfl ueg enc z` elawy oleke :(`,al) migaf zkqna opzc `de .'eke ol rnyn

rnync ,lawie xykd xefgi ,x`eva ytpd mc oiicr yi m` Ð enewnl ueg e`

,enewnl ueg e` epnfl ueg dlawa leqt ayigyk epiid !miixiy dyer epi`

,epnfl ueg dlawa xyk ayig m` la` .leqtl miixiy dyer epi` leqt zaygnc

xykc daygnc ,lawie xykd xefgi `l Ð ytpd mc x`eva cer yiy it lr s`

.miixiy zlqetúøîà éëéäå`ra `de ,miixiy dyer leqtc ol rnyn `w `dc Ð

'ek jl oi` :xn`e ,'ek leqt :(a,cl migaf) "oileqtd lk" wxta opgei iaxn yiwl yix

uege epnfl ueg lek`l zpn lr mcd zvwn wxf m`y ,enewnl uege epnfl ueg `l`

xiizypy mcd lk `l` ,`ed melk e`l Ð lebit zaygna `ly wxf x`yde ,enewnl

.leqte miixiy dyrpìñôéì íééøéù äùåòã åîå÷îì õåçå åðîæì õåç àðù éàîå
ïìåâéôì äöøîå ìéàåä,lebita dvxnc jk lk `id daeyg mcd zwixfe li`ed Ð

.dwixf zry cr zxka lebit rawed `l mlerlc ,lebita zraewcåàì éàîipd Ð

.miixiy dyer epi`c ,lbtl ayig `le laiwy leqt iwet`l ,miixiy dyerc `edàì
éðú÷ êì ïéà àäå ìåñô åìéôà.leqt `le cala ipd rnync Ðêì ïéà øîà÷ éëä

øåáöá äöøî åðéàùueg `l` ,leqtl miixiy dyery `veie xzepe lebit oebk Ð

,miixiy dyer Ð xeava dvxn epi` enewnl uegc ab lr s`c .enewnl ueg e` epnfl

.elebitl dvxne li`edàîè ìáàd`nehc ,xeava inp dvxnc ,leqt epiidc Ð

.miixiyd ieyn Ð xeava `id diegcïéìåñôÐ minen ilra oebk ,oileqt x`y Ð

.`nh epiid Ð "miixiy dyer leqtc ol rnyn `w `d" xn`c `de .miixiy eeyn `l

.oileqt x`y epiid Ð miixiy ieyn `lc leqt iwet`l :opiwiicc i`deìåâéôäÐ

s`c ,oilren ikd meyne ,ixiin miycw iycwae .ea oilren mlerl ,dhigya ayigy

zegpn) "inc wexfk wxfil cnerd lk" opixn` `l Ð ie`xk mcd lawzpc ab lr

icin iwet`l dwixfk `ied `le ,dlaw `aiyg `l lebitc dlawc meyn ,(a,aw

rnn rwtn `l ikdl ,lebitc leqt mc zlaw iedc `nrhe .dlirnzlaw `d .dli

xzid dpin rnye ,"inc wexfk" xn`c dlirnn d`iven Ð lebitc e`lc ,xykc mc

.epipy dwixf÷øæá àìmelk `ied `l dicic dwixfc ,`ed lebitc `nrhe ,ixiin Ð

dlik` xzid ,`nl` .dlirn icin `wtn Ð dxiyk dwixf `d .dlirnn iwet`l

.opgei iaxk ,epipyíìåòì éàîåinp irainl ivn inp ikde .dl ira `w `zegipa Ð

d`iven dpi` lebitc dwixf xn`c ,lcib axk `zkldc `l` opireny`l `z` `l :ipyne .dipin ira xcde ,dizlinl miiqc cr dil xhpc `l` .wxf `lca dl miwen ik

.dlirn icin
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øîàmzde dlirna `kd ,zenewn ipya ,xnelk Ð izxz ipzinl il dnl iq` ax

didi zenewn ipyac xnel dil `gip `lc .(`,av migaf) "z`hg mc" wxta

dwixf xzidc heytz `l mewn lkne ,`wec dlirnc mlerl `l` .zeletk dpey

edewxfe edelawca oizipzn xwire ,dlik` xzidc jl `ni` mlerl `nlicc .epipy

,izxz `ki`c cr il dnl :`niz ike .oileqt

:ol rnyn `w `d ?oileqt ewxfiy jixv dnl

meyn `wec ,xnelk .miixiy dyer liqtc

`kil rnync ,oileqt ewxfe oileqt elaiwc

inp ikc ,dwixf xzid `le dlik` xzid `l

Ð wexfie lawie x`evay mcn xykd xefgi

i` la` .leqt Ð wxfy oeik ,`ed melk e`l

zxn`d ,mcd jtyp `l` ,oileqt ewxfc e`l

xefgi Ð ytpd mc yi m` :(`,al) migafa

hwp "z`hg mc"c `idde .lawie xykd

.`kdc `idd ab` "ewxfe elaw" ediiexz

zeletk oda yiy zeipyn izxz `kilc oeikc

mzd xninl ivn :inp i` .citwdl oi` ,mpga

dyer leqtc ol rnyn `wc ,`kd ik

lkn Ð opirny `kdnc ab lr s`e .miixiy

dpey m` zxg` dpyna citwdl oi` mewn

dyw ded `xwirn la` .jixv epi`y xac da

zeletk zeipyn izyk dedc meyn ,dil

hiyti` `l `pwqnac ,`gip `zyde .mpga

rny `z iziin ikdle ,`irad on icin ol

dyriy edn leqt" .jenqac ipd lkn

lk dyriy edn ,wxfy :yexit Ð "miixiy

i`n" opiqxb ikd .miixiy x`eva x`ypy dn

leqt elit` :yexit Ð "leqt elit` e`l

`niiwc leqt eze`n ueg ,leqtn xal ,`l :ipyne .miixiy dyery xac jl oi` llka

"leqtn xa e`l" `kti` miqxeb mixtq yie .jenqa yxtny enk ,`nh epiidc dia ol

Ð ('ek) leqt [elit`] ,`l :ipyne ."enewnl uege epnfl ueg"` i`w "xa"e ,`id `ide

,xnelk Ð "ipzw jl oi` `de" .enewnl uege epnfl ueg enk `ed leqt ,[xnelk]

.`wec enewnl uege epnfl ueg `l` miixiy dyer epi` leqt meyc `icda rnync

leqt lk ,xnelk Ð 'ek "miixiy dyere xeava [dvxn] epi`y jl oi` :xn`w ikd"

`nh i`d" .enewnl uege epnfl ueg `l` miixiy dyer epi` Ð xeava dvxn epi`y

xzid el yiy ixg` ,zvw daeyg dwixf ixdy Ð "miixiy ieyn xeava dizi`c

,daeyg dwixf oi`y itl Ð "miixiy eeyn `l xeava edpzilc oileqt x`y" .xeaiva

.`nha ixiin miixiy dyer xn`c leqt jklid ,llk ewxf `l eli`k `id ixdeàú
oia :xnel dvx ipzwc "mlerle" Ð wxf `lc e`l ea oilren mlerl lebitd rny

ipzw ,dhigy xzid dil dedc ,dlawa lbit elit`e .dlawa lbit oia ,dhigya lbit

rnye" .oilren oi` Ð wxf `lc ab lr s` ,lbit `l `d ,lbitc `nrhe .oilrenc

,oilren oi` Ð lbitc e`l i`c ,lbit hwp ikdle ,"wxfc `l" ."epipy dwixf xzid dpin

.epipy dlik` xzidc

éàîå?"mlerl i`n" jixt i`n :dniz Ð lcib axck ol rnyn `w `d mlerl

ixiinc jzrc `wlqc i`nl ,daxc`e .wxfa ixiinc oeik ,ith `gipc ,daxc`

k ,"mlerl" i`n ith dyw ded wxf `laiziin lirl `dc .lcib axcl `zilc oei

i`n Ð wxf `la i`c .wxfa jgxk lr ixiinc ,"mlerl" hwpcn lcib axl `zriiq

epipy dwixf xzidc inp jzrc `wlq ik :ikd xn`c ,ivewn xyd yxtne ?`xninl

rnyn "mlerl" hwpcn Ð "wxf `lc e`l i`n" :eyexit ikde .lcib axcl `zi`

`nl` .oilren wxf ikc ,izxz opirny`e ,dwixf xg`l oia dwixf mcew oia ixiinc

opirny` wxf `l ike .dlirn icin rwtne dwixf `iz` `lc ,lcib axck dpin rny

.ea oilren oi` Ð lbit `l `d ,ea oilren lbit `wec rnync ,epipy dwixf xzidc

,`weica `zeax `kil ok m` ,dwixfa ixiinc oeik `dc Ð "mlerl i`ne .wixfc ,`l"

"lcib axck ol rnynw `d" :ipyne .dlirn icin rwtn dlik` xzidc `hiyt `dc

.dlirn icin rwtne lebit zwixf `iz` `lc ,xnelk Ð
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קפג
oifge` mipya cenr d sc ± oey`x wxtzereay

éîð éëä`d :`nipc ,ikd `wec e`l "oileqt elawy" ipzwc `d dlirn iabl Ð

oileqt ewxfe mixyk elaiw elit`c .da oilren oi` Ð oileqt ewxfe mixyk elaw

xg`n :jl `iyw i`e .`kile dwixf iab opirac ,epipy dlik` xzidc ,oilren Ð

dl ipz i`n` ,`wec e`lc?uege epnfl ueg hgypc ileqt ipzc ab` :uixz

."ewxfe oileqt elawy" inp `pz ,enewnl

dpin wcinl `kile ,`wec e`l mlerle

lr s` ,oixyk edelaw `d :`yixa zwiicck

.ea oilren oi` Ð oileqt edewxfc abøîà
ïë íà éñà áø,`wec e`lc xn`wc Ð

e`lc oizipzn izkec ixza `pzinl il dnl

`wecà÷åã äìéòîã íìåòì àìà ?Ð

oxn`ck ,epipy dwixf xzidc dpin opiwiice

Ð dleqt z`hg iab ipzc "mileqt" .`kd

ik inp oicd `edc oxn`ck `l` ,`wec e`l

ipzw ikdl `l` .mixyk ewxfe elaw

`w `dc Ð "oileqt ewxfe oileqt elawy"

m`y ,miixiy dyer leqtc ol rnyn

lawc ab lr s` ,zeqek ipya mcd lawzp

Ð wxfe xyk lawe xfge wxfe dlgza leqt

xg` xiizypy mcd lkl leqtd dyer

Ð wxfe xyk lawc `dc .miixiy ezwixf

m`y ,mcd ixiyk epic `l` ,`ed melk e`l

xykc dwixf oia cbad lr dncn dfed

,inp i` .qeaik oerh epi` Ð leqtc dwixfl

oick dn`l jtyil epic mcd eze`y

Ð miixiy dyer epi` opixn` i`c .miixiy

.ceqi oiperhïì òîùî à÷ àä :ïðéñøâ éëä
`w `d dleqt z`hga `d ,xnelk Ð

epnfl ueg enc z` elawy oleke :(`,al) migaf zkqna opzc `de .'eke ol rnyn

rnync ,lawie xykd xefgi ,x`eva ytpd mc oiicr yi m` Ð enewnl ueg e`

,enewnl ueg e` epnfl ueg dlawa leqt ayigyk epiid !miixiy dyer epi`

,epnfl ueg dlawa xyk ayig m` la` .leqtl miixiy dyer epi` leqt zaygnc

xykc daygnc ,lawie xykd xefgi `l Ð ytpd mc x`eva cer yiy it lr s`

.miixiy zlqetúøîà éëéäå`ra `de ,miixiy dyer leqtc ol rnyn `w `dc Ð

'ek jl oi` :xn`e ,'ek leqt :(a,cl migaf) "oileqtd lk" wxta opgei iaxn yiwl yix

uege epnfl ueg lek`l zpn lr mcd zvwn wxf m`y ,enewnl uege epnfl ueg `l`

xiizypy mcd lk `l` ,`ed melk e`l Ð lebit zaygna `ly wxf x`yde ,enewnl

.leqte miixiy dyrpìñôéì íééøéù äùåòã åîå÷îì õåçå åðîæì õåç àðù éàîå
ïìåâéôì äöøîå ìéàåä,lebita dvxnc jk lk `id daeyg mcd zwixfe li`ed Ð

.dwixf zry cr zxka lebit rawed `l mlerlc ,lebita zraewcåàì éàîipd Ð

.miixiy dyer epi`c ,lbtl ayig `le laiwy leqt iwet`l ,miixiy dyerc `edàì
éðú÷ êì ïéà àäå ìåñô åìéôà.leqt `le cala ipd rnync Ðêì ïéà øîà÷ éëä

øåáöá äöøî åðéàùueg `l` ,leqtl miixiy dyery `veie xzepe lebit oebk Ð

,miixiy dyer Ð xeava dvxn epi` enewnl uegc ab lr s`c .enewnl ueg e` epnfl

.elebitl dvxne li`edàîè ìáàd`nehc ,xeava inp dvxnc ,leqt epiidc Ð

.miixiyd ieyn Ð xeava `id diegcïéìåñôÐ minen ilra oebk ,oileqt x`y Ð

.`nh epiid Ð "miixiy dyer leqtc ol rnyn `w `d" xn`c `de .miixiy eeyn `l

.oileqt x`y epiid Ð miixiy ieyn `lc leqt iwet`l :opiwiicc i`deìåâéôäÐ

s`c ,oilren ikd meyne ,ixiin miycw iycwae .ea oilren mlerl ,dhigya ayigy

zegpn) "inc wexfk wxfil cnerd lk" opixn` `l Ð ie`xk mcd lawzpc ab lr

icin iwet`l dwixfk `ied `le ,dlaw `aiyg `l lebitc dlawc meyn ,(a,aw

rnn rwtn `l ikdl ,lebitc leqt mc zlaw iedc `nrhe .dlirnzlaw `d .dli

xzid dpin rnye ,"inc wexfk" xn`c dlirnn d`iven Ð lebitc e`lc ,xykc mc

.epipy dwixf÷øæá àìmelk `ied `l dicic dwixfc ,`ed lebitc `nrhe ,ixiin Ð

dlik` xzid ,`nl` .dlirn icin `wtn Ð dxiyk dwixf `d .dlirnn iwet`l

.opgei iaxk ,epipyíìåòì éàîåinp irainl ivn inp ikde .dl ira `w `zegipa Ð

d`iven dpi` lebitc dwixf xn`c ,lcib axk `zkldc `l` opireny`l `z` `l :ipyne .dipin ira xcde ,dizlinl miiqc cr dil xhpc `l` .wxf `lca dl miwen ik

.dlirn icin
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øîàmzde dlirna `kd ,zenewn ipya ,xnelk Ð izxz ipzinl il dnl iq` ax

didi zenewn ipyac xnel dil `gip `lc .(`,av migaf) "z`hg mc" wxta

dwixf xzidc heytz `l mewn lkne ,`wec dlirnc mlerl `l` .zeletk dpey

edewxfe edelawca oizipzn xwire ,dlik` xzidc jl `ni` mlerl `nlicc .epipy

,izxz `ki`c cr il dnl :`niz ike .oileqt

:ol rnyn `w `d ?oileqt ewxfiy jixv dnl

meyn `wec ,xnelk .miixiy dyer liqtc

`kil rnync ,oileqt ewxfe oileqt elaiwc

inp ikc ,dwixf xzid `le dlik` xzid `l

Ð wexfie lawie x`evay mcn xykd xefgi

i` la` .leqt Ð wxfy oeik ,`ed melk e`l

zxn`d ,mcd jtyp `l` ,oileqt ewxfc e`l

xefgi Ð ytpd mc yi m` :(`,al) migafa

hwp "z`hg mc"c `idde .lawie xykd

.`kdc `idd ab` "ewxfe elaw" ediiexz

zeletk oda yiy zeipyn izxz `kilc oeikc

mzd xninl ivn :inp i` .citwdl oi` ,mpga

dyer leqtc ol rnyn `wc ,`kd ik

lkn Ð opirny `kdnc ab lr s`e .miixiy

dpey m` zxg` dpyna citwdl oi` mewn

dyw ded `xwirn la` .jixv epi`y xac da

zeletk zeipyn izyk dedc meyn ,dil

hiyti` `l `pwqnac ,`gip `zyde .mpga

rny `z iziin ikdle ,`irad on icin ol

dyriy edn leqt" .jenqac ipd lkn

lk dyriy edn ,wxfy :yexit Ð "miixiy

i`n" opiqxb ikd .miixiy x`eva x`ypy dn

leqt elit` :yexit Ð "leqt elit` e`l

`niiwc leqt eze`n ueg ,leqtn xal ,`l :ipyne .miixiy dyery xac jl oi` llka

"leqtn xa e`l" `kti` miqxeb mixtq yie .jenqa yxtny enk ,`nh epiidc dia ol

Ð ('ek) leqt [elit`] ,`l :ipyne ."enewnl uege epnfl ueg"` i`w "xa"e ,`id `ide

,xnelk Ð "ipzw jl oi` `de" .enewnl uege epnfl ueg enk `ed leqt ,[xnelk]

.`wec enewnl uege epnfl ueg `l` miixiy dyer epi` leqt meyc `icda rnync

leqt lk ,xnelk Ð 'ek "miixiy dyere xeava [dvxn] epi`y jl oi` :xn`w ikd"

`nh i`d" .enewnl uege epnfl ueg `l` miixiy dyer epi` Ð xeava dvxn epi`y

xzid el yiy ixg` ,zvw daeyg dwixf ixdy Ð "miixiy ieyn xeava dizi`c

,daeyg dwixf oi`y itl Ð "miixiy eeyn `l xeava edpzilc oileqt x`y" .xeaiva

.`nha ixiin miixiy dyer xn`c leqt jklid ,llk ewxf `l eli`k `id ixdeàú
oia :xnel dvx ipzwc "mlerle" Ð wxf `lc e`l ea oilren mlerl lebitd rny

ipzw ,dhigy xzid dil dedc ,dlawa lbit elit`e .dlawa lbit oia ,dhigya lbit

rnye" .oilren oi` Ð wxf `lc ab lr s` ,lbit `l `d ,lbitc `nrhe .oilrenc

,oilren oi` Ð lbitc e`l i`c ,lbit hwp ikdle ,"wxfc `l" ."epipy dwixf xzid dpin

.epipy dlik` xzidc

éàîå?"mlerl i`n" jixt i`n :dniz Ð lcib axck ol rnyn `w `d mlerl

ixiinc jzrc `wlqc i`nl ,daxc`e .wxfa ixiinc oeik ,ith `gipc ,daxc`

k ,"mlerl" i`n ith dyw ded wxf `laiziin lirl `dc .lcib axcl `zilc oei

i`n Ð wxf `la i`c .wxfa jgxk lr ixiinc ,"mlerl" hwpcn lcib axl `zriiq

epipy dwixf xzidc inp jzrc `wlq ik :ikd xn`c ,ivewn xyd yxtne ?`xninl

rnyn "mlerl" hwpcn Ð "wxf `lc e`l i`n" :eyexit ikde .lcib axcl `zi`

`nl` .oilren wxf ikc ,izxz opirny`e ,dwixf xg`l oia dwixf mcew oia ixiinc

opirny` wxf `l ike .dlirn icin rwtne dwixf `iz` `lc ,lcib axck dpin rny

.ea oilren oi` Ð lbit `l `d ,ea oilren lbit `wec rnync ,epipy dwixf xzidc

,`weica `zeax `kil ok m` ,dwixfa ixiinc oeik `dc Ð "mlerl i`ne .wixfc ,`l"

"lcib axck ol rnynw `d" :ipyne .dlirn icin rwtn dlik` xzidc `hiyt `dc

.dlirn icin rwtne lebit zwixf `iz` `lc ,xnelk Ð
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énð àëä`ed 'oileqt elaw' `pzd hwpy s` ,epzpyna,à÷åc åàì ¨¨©¦¨©§¨
dlik` xzid ik ,ea milren ,mileqt ewxfe mixyk elaw m` mbe

.epipy
dpyp `l zeipynd izy oeyly sqei ax zgked z` dgec `xnbd

:`weecaïk íà ,éqà áø øîàdxkfpy dny ,sqei ax ixack xacd ¨©©©¦¦¥
eqt zlaw,dyw ,`weeca epi` ,zeipynd izya mileqt zwixfe mil

ézøz éðúéîì éì änìzlaw zenewnd ipya `pzd dpy recn - ¨¨¦§¦§¥©§¥
mileqt zwixfe mileqteli` xacd did oaen ,`weeca `ly

oeyl hwpy xnel xyt` ,`weeca mdipy mipyp eid cg` mewna
la` ,`weeca epi` eay s` ,oey`xd mewnd iptn ipyd mewna ef
.jk zepyl `pzd d`x dn dyw ,`weeca epi` zenewnd ipya m`

àlày xnel jixvíìBòìdpynd,à÷åc äìéòîcepwiicy enk ¤¨§¨¦§¦¨©§¨
e`l `id migafa dpynde ,dwixf xzid eprinydl d`ay ,dlrnl

,qeaik oerh epi` mixyk ewxfe mixyk elaw m` mb ik ,`weecàäå§¨
ïì òîLî à÷ewxfe oileqt elaw' dhwpy migafa dpynde - ¨©§©¨

eprinydl d`a 'oileqt,íééøéL äNBò ìeñôcc xnelkáb ìò óà §¨¤¦©¦©©©
ìeñt ìaé÷cmcd z`åmb÷øæxfg leqtd wxfy xg`e ,leqtìaé÷å §¦¥¨§¨©§¦¥

odkàéä íeìk åàì ,÷øæå øLkfzip m` jkitle ,xykd ly ezwixf ¨¥§¨©¨§¦
zwixfl mcew encnmck aygpy itl ,qeaik oerh epi` ,xykd

:`xnbd zxxan .qeaik oerh epi`y miixiyàîòè éàî`ly ©©£¨
:`xnbd zx`an .xykd zwixf dlireneäðéð íééøéLcmcd - §¦©¦¦§

xiizypy mc enk oecip ,leqtd zwixf xg`l dndaa x`ypy
ie`x xiizypy mcd oi`y ,zexyka mcd z` ewxfe elawy xg`l
lr dzyrpy mcd zwixf gka oi`y mixne` oi`e ,ztqep dwixfl
xefgl xykd lkeie ,miixiyk mcd x`y z` zeyrl ,leqt ici

.lawle
dywn .miixiy dyer leqty xn`y iq` ax lr dywn `xnbd

:`xnbdäNòiL eäî ìeñt ,ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø dépéî àòa àäå§¨§¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨¨©¤©£¤
déì øîàå .íééøéL,yiwl yixl opgei iaxäNòiL øác Eì ïéà ¦©¦§¨©¥¥§¨¨¤©£¤

àlà ,íééøéLelke`l zpn lr mcd z` wxefdå Bpîæì õeçwxf ok ¦©¦¤¨¦§©§
elke`l zpn lrïìebéôì ïévøîe ìéàBä ,BîB÷îì õeçli`ed - ¦§¦§©¦§¦¨

elke`d didiy lebita rawp oaxwd oi`y ,daeyg lebitd zwixfe
,dvxnd xack df oiprl zaygp `ide ,dwixfd cr zxk yepr

:`xnbd dywn .miixiy dyer `id jkitlåàì éàîzpeek oi` ike - ©¨
,xnel opgei iaxøa[ueg-]ìeñtîmcd z` leqt laiw m`y - ©¦¨

iq` ax lr dywe ,miixiy dyer epi` ,lebit zaygna `ly
:`xnbd zvxzn .miixiy dyer leqty xn`yàìopgei iax oiekzp Ÿ

,ezrcl mb `l` ,jklìeñt eléôà.miixiy dyer £¦¨
:dywne `xnbd zxfegéðz÷ 'Eì ïéà' àäåiax ixaca epipy ixde - §¨¥§¨¨¥

opgei,'enewnl uege epnfl ueg `l` ,miixiy dyery jl oi`'
:`xnbd zvxzn .mileqt `le ,miixiy miyer cala el`y rnyn

øîà÷ éëä,opgei iaxäùBòå øeaéöa ävøî BðéàL øác Eì ïéà ¨¦¨¨©¥§¨¨¤¥§©¤§¦§¤

BîB÷îì õeçå Bpîæì õeç àlà ,íééøéLoicn opgei iax hriny dn - ¦©¦¤¨¦§©§¦§
mileqtl wx ezpeek ,lebit leqt caln mileqtd x`y z` miixiy
dyw mleqte li`edy ,`veie xzep enk ,xeaiv oaxwa milqety
s`y ,lebit caln ,miixiy miyer mpi` ,xeaiva elit` lqety

,zxk oiprl dvxn `ede li`ed ,miixiy dyer xeaiva lqetyìáà£¨
déúéàc àîè[epyiy-],øeaéöazepaxwa cearl xyky xnelk ¨¥§¦¥§¦

,xeaiv,xeaiva diegc d`neh okyéeLî[dyer-]íééøéLmb §©¥¦©¦
ezcear zaygp ,xeaiv oaxwl ie`x `ede li`edy ,cigi oaxwa

,miixiy dyery oiprl ,cigia mb dcearïéìeñt øàLilra enk §¨§¦
,oinenïeðúéà àìc[exzed `ly xnelk ,mpi`y-]àì ,øeaéöa §Ÿ¦¦§¦Ÿ
ïéeLî[miyer mpi`-],íééøéLleqty iq` ax xn`y dn `vnp §©¦¦©¦

dpeekd ,miixiy dyermileqt x`y opgei iax hriny dne ,`nhl
.`nh caln mileqt x`yl dpeekd ,miixiy miyer mpi`y

xzid m` ,`ibeqd zligza dl`ypy dl`ya oecl zxfeg `xnbd
:dlik` xzid e` ,dwixf xzid e` ,epipy dhigyòîL àz`a - ¨§©

,da epipyy oldlc `ziixadn wtqd heytl di`x rnyeìebétä©¦
,lebit zaygn ezhigya aygy miycw iycw ly oaxw -íìBòì§¨

.Ba ïéìòBî:`xnbd zxxanåàìote`a xaecn `l ike -,÷øæ àìc £¦¨§Ÿ¨©
oi` ,ie`xk mcd z` laiwy it lr s`e ,mcd z` laiw `l`
dpi` dleqt dlawy meyn ,wexfk wxfidl cnerd lk mixne`
wxfidl cnerd lk da xnel jiiy `l `linne ,dlawl zaygp
meyn wxy rnyn .dlirn icin `ivedl lkezy ick ,wexfk
,dxiyk dlaw dzid eli` la` ,ea oilren leqta dzid dlawdy

,dlirn icin d`iven dzideðéðL ä÷éøæ øzéä dðéî òîLe- §©¦¨¤¥§¦¨¨¦
z` `xnbd dgec .dlirn icin `ivedl ick dlawa icy xnelk

:di`xdàìxaecn `l` ,dwixf mcew o`k xaecny zxaqy enk Ÿ
y,d÷øædlik` xzidy o`kn gikedl jl yi ,daxc` ok m`e §¨¨

dzid dwixfdy meyn `weecy `ziixadn rnyn ik ,epipy
dzid ,dxiyk dzid eli` la` ,dlirn icin d`iven dpi` dleqt

.epipy dlik` xzidy ,dlirn icin d`iven
.`ziixaa xen`d 'mlerl' oeyld z` x`al zxaer `xnbd

:`xnbd zxxan'íìBòì' éàîeepipyy 'mlerl' oeyld dn - ©§¨
:`xnbd daiyn .`ziixaaïì òîLî à÷ àäd`a 'mlerl' zaiz - ¨¨©§©¨

,eprinydloiprl dvxne ,dwixf zaygpy lebit zwixf elit`y
xeaq iziide ,lbtzpy xyad zlik` lr zxk dci lr aiigziy
,dlirn icin d`iveny xyk zwixfk daeyg didz ok enky xnel
oiprl dwixfk daeygy s`e ,jk epi`y eprinydl jxved jkl

lirn icin `ivezy oiprl dvxn dpi` j` ,zxk aeige ,dáøãk¦§©
ìebét ú÷éøæ ,áø øîà ìãéb áø øîàc ,ìãéboiprl dvxny s` ¦©§¨©©¦©¨©©§¦©¦

j` ,zxk dci lr miaiigznyàéöBî Bðéàmiycw iycw xyaéãéî ¥¦¦¥
äìéòî,xyk zwixfkåokàéáî Bðéàmilw miycw ixeni`éãéì §¦¨§¥¥¦¦¥
äìéòî.eixack dkldy eprinyn `pzde ,xyk oaxw ly dwixfk §¦¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אלול, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

... נשען על מרז"ל שחתנו כבנו, הנה אתפלא תמי' אחר תמי', במה שאינו מעורר את חתנו... 

שי' ע"ד ההכרח הגמור בדורותינו אלה ללמוד תורת החסידות, היא תורת דברי אלקים חיים, אילנא 

דחיי אשר בי' יפקון ישראל מגלותא בחסד וברחמים, ואם לא עכשיו אימתי, כי קרב קץ גלותנו וביאת 

משיח צדקנו.



קפד
oifge` mipy` cenr e sc ± oey`x wxtzereay

ïì ãöéëdwixf iptl xyad lk` m` .xgnl cr wxfp `le meid lawzpy oebk ,mcd Ð

zwixf oerny iaxl dil `xiaqc .ea oilren oi` Ð dwixf xg`l elk` ,ea oilren Ð

e`l i`n ,ea oilren dwixf iptl :zdin ipzw .xyk zwixfk dlirn icin d`iven ol

witp `l Ð qeka lawzpc ab lr s`e .wixf ira i`c ,diwxfinl meia zedy dedc

iptl ,ikdle .dwixf xg`l cr dlirn icin

mcd wxfp `l oiicre li`ed ,ea oilren dwixf

xzid :dpin rnye .xzid zry ea did `l

.epipy dlik`úòé÷ùì êåîñ äéìá÷ã àì
äîçäzedy ded `lc ol ikd meyne Ð

iptl dlila xyad lk` `ede .diwxfinl

`l oiicr mcd ixdy ,oilren ikdl ,dwixf

lk" xninl opivn `le ,wxfil ie`x did

."inc wexfk wxfil cnerdäåä éà ìáà
úåäùwexfk" opixn` ,dwixfl d`xpc Ð

.epipy dwixf xzidc ,dlirn ea oi`e "incéà
éëä:ikd ipzil ,dwixf iptl ol ipzc` Ð

zedy dedc ,dngd zriwy mcew elawy

dide li`edc ,ea oilren oi` Ð ole diwxfnl

dwixf xzidc ,inc wexfk Ð wxfil cner

hgypc dngd zriwy xg`l elaw .epipy

`dc ,ea oilren Ð xyad lk`e ole dlila

wexfk e`le dxyk dwixf wxfil ie`x epi`

.ea oilren jklid ,incíãå÷ éðú÷ éîð éëä
ä÷éøæì äàøéùdwixf iptl ipzc `dc Ð

xg` laiwy ,dwixfl d`xpy mcew epiid

m` ,dwixfl d`xp `l oiicry dngd zriwy

xg` ,dwixf xg` la` .ea oilren xyad lk`

,dngd zriwy mcew elaiwy dwixfl d`xpy

,ea oilren oi` Ð diwxfinl meia zedy dedc

mlerle .inc wexfk wxfil cner dide li`ed

.epipy dwixf xzidïåòîù éáø òîù àú
'åë øîåàlirlc `ibeqk `vxzin dleke Ð

.xzep yicåá ïéìòåî ïéà ä÷éøæ øçàìÐ

icin d`iven lebit zwixfc dil `xiaqc

`bilte ,xyk zwixfk miycw iycwa dlirn

dinrhl wcinl `kil `kde .lcib axc`

mlerl lebitda lirl wiicck oerny iaxc

lebit ied `l `d ,lebitc `nrh :ea oilren

iaxl dil `xiaq `dc Ð ea oilren oi`

.xyk zwixfk dlirn icin d`iven lebit zwixfc oerny÷øæã åàì éàî`nrhe Ð

oeik ,xyka `d .wxfy it lr s` dlirn icin `iven epi` lebitc `ed ikd meyn

.wxfy opirac ,epipy dlik` xzid :dpin rny ,ea oilren oi` Ð wxfy÷øæ àìã àì
opixn` xyka `d ,inc wexfk opixn` `lc `ed lebitae .ilka lawzpy `l` Ð

.epipy dwixf xzidc ,inc wexfkéîð éëä éàî ÷øæ ìáàoi`c xninl `irac Ð

milw miycwa `tiq ipzc `ixi` i`n ,lebita oilren?iptl o`k :miycw iycwa ipzil

.oilren oi` dwixf xg`l ,ea oilren dwixféîð éëä éàãåjixhvi` `le ,ipz ivn Ð

.`tiqäìéòî éãéì ééåúéàì ìëã ïì òîùî à÷ àä àìàmiycw ixeni` oebk Ð

zwixf `le ,oixeni`d dlirn icil `iz` Ð lebit da oi`y dpwizk dwixf .milw

.lebitäìéòî éãéî é÷åôàì ìëzwixf oebk dpwizk `ly miycw iycw xya oebk Ð

`d :zegpn zkqna opixn`c epiide .lcib axk `lce ,dlirn icin rwtn Ð lebit

d`iven lebit zwixfc edl `xiaq ediiexz oerny iaxe `nzq `dc .lcib ax azezi`

.miycw iycwa dlirn icin
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ãöéëdwixf iptl `din ipzw ea oilren oi` dwixf xg`l ea oilren dwixf iptl ol

dwixf iptl `de Ð wixf ira i`c wxfinl zedy dia dedc e`l ea oilren

oilren mewn lkn Ð dwixf xzid `ki`c ab lr s`e .ea oilren Ð wxf `ly ,ynn

zriwyl jenq dilawc ,zedy dil i`ed `lc ,`l .epipy dlik` xzidc meyn ,ea

i`n ,xykda dlawd ziyrp `lc .dngd

,xnelk :yexit Ð dwixf iptl ipzc `ixi`

beltil ?dwixf xg`l mcew oia biltn i`n`

dwixf zeie`x mcew oia diteb dwixf mcewa

mcew :ikd ipzile ,dwixf zeie`x xg`l oia

`ki`c ,ea oilren oi` Ð dngd zriwy

Ð dngd zriwy xg`l ,dwixf zeie`x

ikd :ipyne .dwixf zeie`x `kilc ,ea oilren

,xnelk .'ek dwixfl d`xiy mcew ,ipzw inp

mcew xnel dvx `l` ,`wec e`l dwixf iptl

.dwixfl d`xiy

àúÐ 'ek lebit yi xne` oerny iax rny

.xzep iab enk ied lebit zibeq ,xnelk

zedy `iedc ixiinc xn`w ikid :dyw mpn`

`l dlawac lebit `ni` la` diwxfinl

dlaw dyrpa dl znwen `dc ,zxn` zivn

`dc ,zxn` zivn `l jelida mbe .xykda

`nw wxta jelida xiyknc `ed oerny iax

dcear dl `iedc meyn ,(`,bi) migafc

gafnd cva hgey oebk ,dlhal xyt`y

,dlaw seqa lbity oebk il d`xp okl .wxefe

:ipzwe .dlaw zlgza wxfnl zedy `iedc

.epipy dlik` xzid :dpin rnye ,liren

ixiin Ð liren oi`c `tiq la` :rnyn

axl iywiz ok m` :dnize .ynn dwixf xg`l

icin rwtn `l lebit zwixfc xn`c lcib

dl ipyn lcib axc :xnel yie !dlirn

mcew epiid Ð dwixf iptl `kdc ,wiqnck

xg`l Ð dwixf xg`le ,dwixfl d`xiy

Ð dwixf mcew mlerle .dwixfl d`xiy

:dyw mewn lkne .epipy dwixf xzidc meyn

xzid xn`c o`nl `zriiq `ied i` ok m`c

,epi` dfe .lcib axcl `zil Ð epipy dlik`

ivn `l epipy dlik` xzid xn`c o`nlc

`dc ,lcib axck `l m` `zipzn ayiil

,xak wxfa jgxk lr ixiin enewnl uege epnfl ueg hgypy ipzwc oizipzn iab lirl

,inp lbit `l elit` ?lbitc meyn `ixi` i`n Ð wxf `la i`c .oilren xn`wcn

dlik` xzidc oeikicin rwtn `l Ð wxfc ab lr s` lbit ik mewn lkn ,epipy

inp opixn` ik ,`nl` .dlirnrnyn `kde .lcib axcl `zi` epipy dlik` xzid

`dc :ivewn xyd xne`e .epipy dwixf xzidc opixn` ok m` `l` lcib axcl `zilc

edl zi` `nlr ilekc :jl xn` ,epipy dlik` xzid xn`c o`nl llk `iyw `l

,epyxitck lcib axcl ryedi iaxl dil zi` oizipznae ,epipy dlik` xzidc izeek

xn` lcib axe .lcib axcl dil zil `ziixac oerny iaxl .wxfa ixiin jgxk lrc

`dae .dlirn icin rwtne lebit zwixf `iz` `lc ,izeek edl zi` `nlr ilekc :jl

iaxe .lirl epyxitck wxfa ixiine ,epipy dlik` xzid dil zi` ryedi iaxc ,ibilt

.epipy dwixf xzid dil zi`e ,dwixf `la ixiin `zipznc oernyàúlebitd rny

rnync ,epipy dlik` xzid dpin rnye ,wxfc e`l Ð 'ek oilren miycw iycwa

xzid `ki`e wxfc meyn `weece .ea oilren oi` Ð lebit `lac ,oilren lebit `weec

m`e .dlik` xzid `kilc oeik ,oilren Ð lbit `lc ab lr s` ,wxf `l `d !dlik`

meyne wxf `l la` ,wxfinl zedy dedc ,wxfc e`l :eyexit ikdc xnel yi !wxf `la oicd `ed `nlic ?oilren oi` lbit `lac wcinl ,ixiin wxfa `weecc `d dilpn :xn`z

enk dlaw seqa lbityk ixiin Ð "lebitd" xn`wc `de .dlirn icin wtp cin Ð xykda dpwzipy oeikn ,epipy dwixf xzid i`c .epipy dlik` xzidc Ð oilren ikd

epiax yxite .ynn wxfc rnyn "wxf"c `dc .c`n `ed wegc yexitd dfe .dwixfl xzid `zyd `kilc ,dwixfl d`xp `lc ,xnelk .wxf `lc ,`l :ipyne .dlrnl epyxity

lbit `wece ,wxfa ixiin jgxk lre .dlirn icin `wtn `l lebit zwixfc lcib axck opireny`l `z` `nzqn dil zi`c 'ek wxfc e`l i`n :xn`w ikdc mdxa` oa wgvi

opireny`l ,lirlck mlerl ipzinl dil ded ok m` Ð epipy dwixf xzid i`c .epipy dlik` xzidc dpin rnye .oilren oi` Ð lbit `l `d ,dlirn icin rwtn `lc `ed

xzid opira `dc ,inp lbit `l elit` ?lbit `ixi` i`n Ð wxf `la i`c .wxfa ixiin jigxk lr ok m`e ,epipy dlik` xzid i`ce `l` .lcib axcke dwixf xg`l ixiinc

,ixiin `l wxfac ,lcib axcl `zil daxc` ,xnelk .wxf `lc ,`l .epipy dlik` xzidc meyn ,wxfa ixiin i`cec lcib axcl `zriiq iede ,wxfa ixiin i`ce `l` .dlik`

.epipy dwixf xzidc meyne ,wxf `la ixiin `l` .dlirn icin `wtn zed ok m`cìë,dlirn icin iwet`l lk .lcib axk epiide ,`ziin `l dpwizk `ly Ð 'ek iiezi`l

.oekp mrh izyxit lcib axc dizrnya lirle .dlirn icin rwtn inp dpwizk `ly
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øúBð Lé :øîBà ïBòîL éaø ,òîL àzïéìòBnLLéå ,Ba ¨§©©¦¦§¥¥¨¤£¦§¥
ïì ,ãöék .Ba ïéìòBî ïéàL øúBð¯ä÷éøæ éðôì¯,ïéìòBî ¨¤¥£¦¥©¨¦§¥§¦¨£¦

ä÷éøæ øçàì¯åàì ,Ba ïéìòBî úäéî éðú÷ ,ïéìòBî ïéà §©©§¦¨¥£¦¨¨¥¦©£¦¨
:dpéî òîLe ?÷éøæ éòa éàc ,dé÷øæéîì úeäL äåäc©£¨§§¦§§¥§¦¨¥¨¥§©¦¨

!eðéðL äìéëà øzéä¯,àìdéìa÷cì Ceîñúòé÷L ¤¥£¦¨¨¦¨§©§¥¨¦§¦©
úeäL äéä àìc ,änçä.÷øæîì¯,úeäL äéä ìáà ©©¨§¨¨¨§§¦§©£¨¨¨§

éðôì éðúc àéøéà éàî ,ïéìòBî ïéàc éîð éëä ?éàî©¨¦©¦§¥£¦©¦§¨§¨¥¦§¥
!äòé÷L øçàìe äòé÷L íãB÷ éðúéì ?ä÷éøæ¯éîð éëä §¦¨¦§¥¤§¦¨§©©§¦¨¨¦©¦

äàøiL íãB÷ :éðú÷ä÷éøæìàz .ä÷éøæì äàøiL øçàìe , ¨¨¥¤¤¥¨¤¦§¦¨§©©¤¥¨¤¦§¦¨¨
ìebét Lé :øîBà ïBòîL éaø ,òîLïéìòBnLLéå ,Ba §©©¦¦§¥¥¦¤£¦§¥

?ãöék .Ba ïéìòBî ïéàL ìebét,ïéìòBî ¯ ä÷éøæ éðôì ¦¤¥£¦¥©¦§¥§¦¨£¦
ä÷éøæ øçàì¯ä÷éøæ éðôì úäéî éðú÷ .ïéìòBî ïéà §©©§¦¨¥£¦¨¨¥¦©¦§¥§¦¨

?÷éøæ éòa éàc ,dé÷øæéîì úeäL äåäc åàì ,Ba ïéìòBî£¦¨©£¨§§¦§§¥§¦¨¥¨¥
!eðéðL äìéëà øzéä dpéî òîLe ,Ba ïéìòBî éðú÷å§¨¨¥£¦§©¦¨¤¥£¦¨¨¦

¯úeäL äåä ìáà ;dé÷øæéîì úeäL äåä àìc ,àì̈§¨£¨§§¦§§¥£¨£¨§
àéøéà éàî ,äìéòî éãéî ÷ôðc éîð éëä ?éàî ,dé÷øæéîì§¦§§¥©¨¦©¦¦§©¦¥§¦¨©¦§¨
úòé÷L øçàìe äòé÷L íãB÷ éðúéì ?ä÷éøæ øçàì éðúc§¨¥§©©§¦¨¦§¥¤§¦¨§©©§¦©

!änçä¯øçàì ,ä÷éøæì äàøiL íãB÷ :øîà÷ éîð éëä ©©¨¨¦©¦¨¨©¤¤¥¨¤¦§¦¨§©©
ìebétä :òîL àz .ä÷éøæì äàøiLíéLã÷ éLã÷a¯ ¤¥¨¤¦§¦¨¨§©©¦§¨§¥¨¨¦

äìéëà øzéä dpéî òîLe ?÷øæc åàì éàî .ïéìòBî£¦©¨§¨©§©¦¨¤¥£¦¨
!eðéðL¯.÷øæ àìc ,àì¯ïéàc éîð éëä ?éàî ,÷øæ ìáà ¨¦¨§¨¨©£¨¨©©¨¦©¦§¥

ïéìòBî ïéà íél÷ íéLã÷a éðúc àéøéà éàî ,Ba ïéìòBî£¦©¦§¨§¨¥§¨¨¦©¦¥£¦
ïàk :éðúéì ,Ba¯ïàk ,ä÷éøæ éðôì¯!ä÷éøæ øçàì ¦§¥¨¦§¥§¦¨¨§©©§¦¨

¯äìéòî éãéì ééeúéàì ìk :ïðéòeîLàì àéúà àä¯ ¨¨§¨§©§¦©¨§¦¥¦¥§¦¨
éãéî é÷etàì ìk ,äìéòî éãéì éúééî dð÷éúk ä÷éøæ§¦¨§¦§¨©§¥¦¥§¦¨¨§©¥¦¥

äìéòî¯.äìéòî éãéî ò÷ôî éîð dð÷éúk àlL eléôà §¦¨£¦¤Ÿ§¦§¨©¦©§©¦¥§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc - dlirn(ipy meil)

dwixf xzid m` ,dl`yd z` heytl zei`x dnk d`ian `xnbd
:dlik` xzid e` epipy,òîL àz,`ziixaa epipy,øîBà ïBòîL éaø ¨§©©¦¦§¥

,ãöék ,Ba ïéìòBî ïéàL øúBð Léå ,Ba ïéìòBnL øúBð Lélawzpy mc ¥¨¤£¦§¥¨¤¥£¦¥©
e oick,ïìzxgnl xyad z` lk` m` ,xgnl cr wxfp `leéðôì ¨¦§¥

,[Ba] ïéìòBî ,ä÷éøæelk` m`e ,enc wxfpy mcew elk`y oeikøçàì §¦¨£¦§©©
,[Ba] ïéìòBî ïéà ,ä÷éøæxyad `vi ,dpila lqtpy mc wxfy s`e §¦¨¥£¦

z` d`iven oly mc zwixfy oerny iax xaeq ik ,dlirn icin
:`xnbd zwiicn .dlirn icin xyadúäéî éðz÷mewn lkn - ¨¨¥¦©

mcd zwixf iptly ,`ziixaa epipyBa ïéìòBî,[xyaa-]åàìike - £¦¨
,mei ceran ilka mcd lawzpy xaecn `ldé÷øæéîì úeäL äåäc©£¨¨§¦§§¥

,ewxefl zedy dzidy -÷éøæ éòa éàcwexfl dvex did m`y - §¦¨¥¨¦
icin xyad `vi `l ok it lr s`e ,ewxef did gafnd lr mcd z`

,dlirnzry el did `ly aygpe ,wxfp `l oiicr mcdy meyn
,xziddpéî òîLey o`kn gken ixd -.eðéðL äìéëà øzéä §©¦¨¤¥£¦¨¨¦

:`xnbd dgecàì,epipy dlik` xzidy o`kn gikedl oi` - Ÿ
,`ziixad z` cinrdl xyt`ydéìa÷cmcd z` laiwy -Ceîñ §©§¥¨

ì÷øæîì úeäL äéä àìc ,änçä úòé÷Lewxefl zedy did `ly - ¦§¦©©©¨§Ÿ¨¨¨§¦§©
dlila xyad z` lk` `ede ,dwixf xzid el did `le mei ceran
`l mcd lawzpy drya ik ,xyaa milren jkitle ,dwixf mcew

.'wexfk wxfidl cnerd lk' ea xnel oi`e ,dwixfl cner did
:`xnbd zl`eyìáàm`úeäL äéämcd z` wexfl,mei ceran £¨¨¨¨

éàî,xyad ly epic dn -énð éëäoicd ok ike -,ïéìòBî ïéàc ©¨¦©¦§¥£¦
oi`e ,wexfk `edy xnel xyt` ewxefl zedy dide li`edy

,dyw ok m` ,epipy dwixf xzid ik ,ea milrenéðúc àéøéà éàî- ©¦§¨§¨¥
,`weec `pzd hwp recnä÷éøæ éðôì'oi` dwixf xg`l ,ea oilren ¦§¥§¦¨

,'ea oilrenéðúéì,zepyl el did -,äòé÷L øçàìe äòé÷L íãB÷ ¦§¥¤§¦¨§©©§¦¨
oia wlgl el did ,dwixf mcew xyad z` lk`yk elit` xnelk
dide ,ewxefl zedy didyk ,driwyd iptl mcd z` laiw m`
xzid ik xyaa milren oi` f`y ,wexfk `ed ixde ,wxfidl cner
dhgypy ,driwy xg`l mcd z` laiw m` oiae ,epipy dwixf
ote`ay ,dxiyk dwixf ewxefl ie`x mcd did `le ,dlila dndad
wlig `ly jkne ,ea milren jkitle ,wexfk `edy xnel oi` df
ote` lka dwixf iptl xyad lk`py lky rnyn ,df welig `pzd

.epipy dlik` xzid ik ,ea milren
:`xnbd daiynéðz÷ énð éëä,`ziixad zpeek zn`a `id jk - ¨¦©¦¨¨¥

mcd oly epiid 'dwixf iptl ol' epipyy dny,ä÷éøæì äàøiL íãB÷¤¤¥¨¤¦§¦¨
f`e ,dwixfl f` ie`x epi`y ,dngd zriwy xg`l mcd z` laiwy

,xyaa milrenemcd oly epiid ,'dwixf xg`l' epipyy dnøçàì§©©
,ä÷éøæì äàøiLmeia zedy didy ,dngd zriwy mcew elaiwy ¤¥¨¤¦§¦¨

z` wxf `ly s` xyaa milren oi` jkitl ,wexfk aygpe ,ewxefl
.epipy dwixf xzid ik ,mcd

:ztqep di`x d`ian `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyyéaø ¨§©©¦
ìebét Lé ,øîBà ïBòîL[lbtzpy oaxw yi-]ìebét Léå ,Ba ïéìòBnL ¦§¥¥¦¤£¦§¥¦
,ãöék ,Ba ïéìòBî ïéàLlebitd xya z` lk` m`ïéìòBî ä÷éøæ éðôì ¤¥£¦¥©¦§¥§¦¨£¦

òBî ïéà ä÷éøæ øçàì ,[Ba],[Ba] ïéìzwixfy oerny iax xaeqy §©©§¦¨¥£¦
oaxw ly dwixf enk ,miycw iycwa dlirn icin d`iven lebit

:`xnbd zwiicn .xykúäéî éðz÷,`ziixaa epipy mewn lkn - ¨¨¥¦©
dé÷øæéîì úeäL äåäc åàì ,Ba ïéìòBî ä÷éøæ éðôìxaecn `l ike - ¦§¥§¦¨£¦¨©£¨¨§¦§§¥

,mei ceran ilka mcd lawzpy÷éøæ éòa éàcdvex did m`y - §¦¨¥¨¦
,ewxef did gafnd lr mcd z` wexfléðz÷å,epipye -,'Ba ïéìòBî' §¨¨¥£¦

,xzid zry el dzid `ly aygpe ,wxfp `l oiicr mcdy meyn
dpéî òîLey o`kn gken ixd -eðéðL äìéëà øzéä. §©¦¨¤¥£¦¨¨¦

:`xnbd dgecàì,epipy dlik` xzidy o`kn gikedl oi` - Ÿ
ote`a `ziixad z` cinrdl xyt`yjenq mcd z` laiwy

,dngd zriwyldé÷øæéîì úeäL äåä àìczedy did `ly - §Ÿ£¨¨§¦§§¥
,lawzpy drya ik ,dwixf xzid el did `le mei ceran ewxefl

.dwixfl cner did `l
:`xnbd zl`eydé÷øæéîì úeäL äåä ìáàzedy did m` la` - £¨£¨¨§¦§§¥

,mei ceran mcd z` wexfléàî]epic dn -énð éëä ,[oicd ok ike - ©¨¦©¦
÷ôðc[`viy-],äìéòî éãéî,dyw ok m`éðúc àéøéà éàîrecn - §¨©¦¥§¦¨©¦§¨§¨¥

`weec ,milren oi`y ote`d z` oerny iax hwp,ä÷éøæ øçàì§©©§¦¨
änçä úòé÷L øçàìe äòé÷L íãB÷ éðúéìwlgl leki did `lde - ¦§¥¤§¦¨§©©§¦©©©¨

elit`iptl mcd lawzp m` oia dwixfd iptl lk`y ote`a
iptl lawzp m`y ,driwyd xg`l lawzp m` oiae ,driwyd
xg`l lawzp m`e ,xzid zry el did ik ,ea milren oi` driwyd

.xzid zry el did `l ik ,ea milren driwyd
:`xnbd daiynøîà÷ énð éëädn ,`ziixad zpeek zn`a jk - ¨¦©¦¨¨©

mcd zwixf iptl dpeekd oi` ,'dwixf xg`l'e 'dwixf iptl' epipyy
xyad z` lk`y dpeekd 'dwixf iptl' `l` ,mcd zwixf xg`le

äàøiL íãB÷mcd,ä÷éøæì,dngd zriwy xg`l elaiwy oebk ¤¤¥¨¤¦§¦¨
did `ly,ewxefl ie`xepipyy dne,milren oi` dwixf xg`ly

xyad z` lk`y dpeekdäàøiL øçàìmcdä÷éøæìelaiwy - §©©¤¥¨¤¦§¦¨
.dwixf xzid mcl did ik ,milren oi` jkitle ,dngd zriwy iptl

:ztqep di`x d`ian `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyìebétä ¨§©©¦
[Ba] ïéìòBî íéLã÷ éLã÷azaygn mda aygy miycw iycw - §¨§¥¨¨¦£¦

,mda oilren ,lebitéàîdfi`a xnelk ,`ziixad zpeek `id dn - ©
n ote`,oilreåàìxaecn `l ike -äìéëà øzéä dpéî òîLe ,÷øæc ¨§¨©§©¦¨¤¥£¦¨
,eðéðL,enc z` wxfy xg`l lebita milreny eprinydy jkn ik ¨¦

eprinydy dnne ,dwixf xg`l milren `l xyk oaxway rnyn
lebit didy `la mb dwixf iptly rnyn ,dwixf xg`l wx z`f

.epipy dlik` xzidy ixd ,ea milren eid
:`xnbd dgecàìik ,epipy dlik` xzidy `ziixadn di`x oi` - Ÿ

xaecny xnel xyt`,÷øæ àìcyi ,ok m`e ,ilka mcd lawzp wxe §Ÿ¨©
i`e lebit `edy meyn wxy rnyny ,epipy dwixf xzidy wiicl
jiiye lebit epi` m` la` ,ea milren 'inc wexfk' ea xnel xyt`

.epipy dwixf xzid ik ,ea milren oi` 'inc wexfk' ea xnel
zxn`y jixacl :`xnbd dywn .digcd z` xezql dvex `xnbd
`ly ote`a zxacn `ziixade ,epipy dwixf xzid `pzd xaeqy
milren wxf `ly meyn wxy ,wiicl yi ok m` ,mcd z` wxf

,lebitaéàî ÷øæ ìáà,epic didi dn -énð éëäok`y xn`z ike - £¨¨©©¨¦©¦
`ed oicd,Ba ïéìòBî ïéàc,dyw ok m`éðúc àéøéà éàîrecn - §¥£¦©¦§¨§¨¥

`weec `tiqa `pzd hwp'Ba ïéìòBî ïéà íél÷ íéLã÷a'miycw - §¨¨¦©¦¥£¦
,mdixeni`a oilren oi` elbtzpy milwéðúéìwlgl el did - ¦§¥

,jk zepyle ,[mda gzty] mnvr miycw iycwaïàkote`d - ¨
`ed ,milreny,ä÷éøæ éðôìeïàk`ed ,milren oi`y ote`de - ¦§¥§¦¨¨
,ä÷éøæ øçàì,mnvr miycw iycwa weligd dpy `ly jkne §©©§¦¨

ok oi`y dne ,oilren dwixf xg`l mb miycw iycway rnyn
xzid ik ea oilren oi` dwixf xg`l wxy lbtzp `ly oaxwa

.epipy dlik`
`pzd ok`e ,epipy dwixf xzid mlerl :`xnbd zvxznleki did

`ed ,wlig `ly dne ,dwixf xg`l dwixf mcew oia ,jk wlgl
c meynïðéòeîLàì àéúà àä,oldlc oicd eprinydl dvx ik - ¨¨§¨§©§¦©

äìéòî éãéì ééeúéàì ìkixeni` epiidc ,dlirn icil `iadl ick - ¨§¦¥¦¥§¦¨
icil mz`ian mcd zwixfe ,mxwirn miyecw mpi`y ,milw miycw

wx ,dlirnéúééî dð÷éúk ä÷éøæ[mz`ian-],äìéòî éãéì`le §¦¨§¦§¨©§¥¦¥§¦¨
hwpy dna z`f eprinyde ,lcib ax zhiyke ,lebit zwixf
wxf m` mby xnelk ,mda milren oi` mda lbity milw miycwy
,miycw iycwa `yixa dpyy dnae .mda milren oi` mnc z`

y eprinydl `a ,dwixf mcew mda milrenyé÷etàì ìk̈§©¥
[`ivedl-],äìéòî éãéî,miycw iycw xya z`eléôàdwixfàlL ¦¥§¦¨£¦¤Ÿ
,dð÷éúk,lebit enkà÷tî énð[d`iven-].äìéòî éãéî §¦§¨©¦©§¨¦¥§¦¨
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קפה
oifge` mipy` cenr e sc ± oey`x wxtzereay

ïì ãöéëdwixf iptl xyad lk` m` .xgnl cr wxfp `le meid lawzpy oebk ,mcd Ð

zwixf oerny iaxl dil `xiaqc .ea oilren oi` Ð dwixf xg`l elk` ,ea oilren Ð

e`l i`n ,ea oilren dwixf iptl :zdin ipzw .xyk zwixfk dlirn icin d`iven ol

witp `l Ð qeka lawzpc ab lr s`e .wixf ira i`c ,diwxfinl meia zedy dedc

iptl ,ikdle .dwixf xg`l cr dlirn icin

mcd wxfp `l oiicre li`ed ,ea oilren dwixf

xzid :dpin rnye .xzid zry ea did `l

.epipy dlik`úòé÷ùì êåîñ äéìá÷ã àì
äîçäzedy ded `lc ol ikd meyne Ð

iptl dlila xyad lk` `ede .diwxfinl

`l oiicr mcd ixdy ,oilren ikdl ,dwixf

lk" xninl opivn `le ,wxfil ie`x did

."inc wexfk wxfil cnerdäåä éà ìáà
úåäùwexfk" opixn` ,dwixfl d`xpc Ð

.epipy dwixf xzidc ,dlirn ea oi`e "incéà
éëä:ikd ipzil ,dwixf iptl ol ipzc` Ð

zedy dedc ,dngd zriwy mcew elawy

dide li`edc ,ea oilren oi` Ð ole diwxfnl

dwixf xzidc ,inc wexfk Ð wxfil cner

hgypc dngd zriwy xg`l elaw .epipy

`dc ,ea oilren Ð xyad lk`e ole dlila

wexfk e`le dxyk dwixf wxfil ie`x epi`

.ea oilren jklid ,incíãå÷ éðú÷ éîð éëä
ä÷éøæì äàøéùdwixf iptl ipzc `dc Ð

xg` laiwy ,dwixfl d`xpy mcew epiid

m` ,dwixfl d`xp `l oiicry dngd zriwy

xg` ,dwixf xg` la` .ea oilren xyad lk`

,dngd zriwy mcew elaiwy dwixfl d`xpy

,ea oilren oi` Ð diwxfinl meia zedy dedc

mlerle .inc wexfk wxfil cner dide li`ed

.epipy dwixf xzidïåòîù éáø òîù àú
'åë øîåàlirlc `ibeqk `vxzin dleke Ð

.xzep yicåá ïéìòåî ïéà ä÷éøæ øçàìÐ

icin d`iven lebit zwixfc dil `xiaqc

`bilte ,xyk zwixfk miycw iycwa dlirn

dinrhl wcinl `kil `kde .lcib axc`

mlerl lebitda lirl wiicck oerny iaxc

lebit ied `l `d ,lebitc `nrh :ea oilren

iaxl dil `xiaq `dc Ð ea oilren oi`

.xyk zwixfk dlirn icin d`iven lebit zwixfc oerny÷øæã åàì éàî`nrhe Ð

oeik ,xyka `d .wxfy it lr s` dlirn icin `iven epi` lebitc `ed ikd meyn

.wxfy opirac ,epipy dlik` xzid :dpin rny ,ea oilren oi` Ð wxfy÷øæ àìã àì
opixn` xyka `d ,inc wexfk opixn` `lc `ed lebitae .ilka lawzpy `l` Ð

.epipy dwixf xzidc ,inc wexfkéîð éëä éàî ÷øæ ìáàoi`c xninl `irac Ð

milw miycwa `tiq ipzc `ixi` i`n ,lebita oilren?iptl o`k :miycw iycwa ipzil

.oilren oi` dwixf xg`l ,ea oilren dwixféîð éëä éàãåjixhvi` `le ,ipz ivn Ð

.`tiqäìéòî éãéì ééåúéàì ìëã ïì òîùî à÷ àä àìàmiycw ixeni` oebk Ð

zwixf `le ,oixeni`d dlirn icil `iz` Ð lebit da oi`y dpwizk dwixf .milw

.lebitäìéòî éãéî é÷åôàì ìëzwixf oebk dpwizk `ly miycw iycw xya oebk Ð

`d :zegpn zkqna opixn`c epiide .lcib axk `lce ,dlirn icin rwtn Ð lebit

d`iven lebit zwixfc edl `xiaq ediiexz oerny iaxe `nzq `dc .lcib ax azezi`

.miycw iycwa dlirn icin
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ãöéëdwixf iptl `din ipzw ea oilren oi` dwixf xg`l ea oilren dwixf iptl ol

dwixf iptl `de Ð wixf ira i`c wxfinl zedy dia dedc e`l ea oilren

oilren mewn lkn Ð dwixf xzid `ki`c ab lr s`e .ea oilren Ð wxf `ly ,ynn

zriwyl jenq dilawc ,zedy dil i`ed `lc ,`l .epipy dlik` xzidc meyn ,ea

i`n ,xykda dlawd ziyrp `lc .dngd

,xnelk :yexit Ð dwixf iptl ipzc `ixi`

beltil ?dwixf xg`l mcew oia biltn i`n`

dwixf zeie`x mcew oia diteb dwixf mcewa

mcew :ikd ipzile ,dwixf zeie`x xg`l oia

`ki`c ,ea oilren oi` Ð dngd zriwy

Ð dngd zriwy xg`l ,dwixf zeie`x

ikd :ipyne .dwixf zeie`x `kilc ,ea oilren

,xnelk .'ek dwixfl d`xiy mcew ,ipzw inp

mcew xnel dvx `l` ,`wec e`l dwixf iptl

.dwixfl d`xiy

àúÐ 'ek lebit yi xne` oerny iax rny

.xzep iab enk ied lebit zibeq ,xnelk

zedy `iedc ixiinc xn`w ikid :dyw mpn`

`l dlawac lebit `ni` la` diwxfinl

dlaw dyrpa dl znwen `dc ,zxn` zivn

`dc ,zxn` zivn `l jelida mbe .xykda

`nw wxta jelida xiyknc `ed oerny iax

dcear dl `iedc meyn ,(`,bi) migafc

gafnd cva hgey oebk ,dlhal xyt`y

,dlaw seqa lbity oebk il d`xp okl .wxefe

:ipzwe .dlaw zlgza wxfnl zedy `iedc

.epipy dlik` xzid :dpin rnye ,liren

ixiin Ð liren oi`c `tiq la` :rnyn

axl iywiz ok m` :dnize .ynn dwixf xg`l

icin rwtn `l lebit zwixfc xn`c lcib

dl ipyn lcib axc :xnel yie !dlirn

mcew epiid Ð dwixf iptl `kdc ,wiqnck

xg`l Ð dwixf xg`le ,dwixfl d`xiy

Ð dwixf mcew mlerle .dwixfl d`xiy

:dyw mewn lkne .epipy dwixf xzidc meyn

xzid xn`c o`nl `zriiq `ied i` ok m`c

,epi` dfe .lcib axcl `zil Ð epipy dlik`

ivn `l epipy dlik` xzid xn`c o`nlc

`dc ,lcib axck `l m` `zipzn ayiil

,xak wxfa jgxk lr ixiin enewnl uege epnfl ueg hgypy ipzwc oizipzn iab lirl

,inp lbit `l elit` ?lbitc meyn `ixi` i`n Ð wxf `la i`c .oilren xn`wcn

dlik` xzidc oeikicin rwtn `l Ð wxfc ab lr s` lbit ik mewn lkn ,epipy

inp opixn` ik ,`nl` .dlirnrnyn `kde .lcib axcl `zi` epipy dlik` xzid

`dc :ivewn xyd xne`e .epipy dwixf xzidc opixn` ok m` `l` lcib axcl `zilc

edl zi` `nlr ilekc :jl xn` ,epipy dlik` xzid xn`c o`nl llk `iyw `l

,epyxitck lcib axcl ryedi iaxl dil zi` oizipznae ,epipy dlik` xzidc izeek

xn` lcib axe .lcib axcl dil zil `ziixac oerny iaxl .wxfa ixiin jgxk lrc

`dae .dlirn icin rwtne lebit zwixf `iz` `lc ,izeek edl zi` `nlr ilekc :jl

iaxe .lirl epyxitck wxfa ixiine ,epipy dlik` xzid dil zi` ryedi iaxc ,ibilt

.epipy dwixf xzid dil zi`e ,dwixf `la ixiin `zipznc oernyàúlebitd rny

rnync ,epipy dlik` xzid dpin rnye ,wxfc e`l Ð 'ek oilren miycw iycwa

xzid `ki`e wxfc meyn `weece .ea oilren oi` Ð lebit `lac ,oilren lebit `weec

m`e .dlik` xzid `kilc oeik ,oilren Ð lbit `lc ab lr s` ,wxf `l `d !dlik`

meyne wxf `l la` ,wxfinl zedy dedc ,wxfc e`l :eyexit ikdc xnel yi !wxf `la oicd `ed `nlic ?oilren oi` lbit `lac wcinl ,ixiin wxfa `weecc `d dilpn :xn`z

enk dlaw seqa lbityk ixiin Ð "lebitd" xn`wc `de .dlirn icin wtp cin Ð xykda dpwzipy oeikn ,epipy dwixf xzid i`c .epipy dlik` xzidc Ð oilren ikd

epiax yxite .ynn wxfc rnyn "wxf"c `dc .c`n `ed wegc yexitd dfe .dwixfl xzid `zyd `kilc ,dwixfl d`xp `lc ,xnelk .wxf `lc ,`l :ipyne .dlrnl epyxity

lbit `wece ,wxfa ixiin jgxk lre .dlirn icin `wtn `l lebit zwixfc lcib axck opireny`l `z` `nzqn dil zi`c 'ek wxfc e`l i`n :xn`w ikdc mdxa` oa wgvi

opireny`l ,lirlck mlerl ipzinl dil ded ok m` Ð epipy dwixf xzid i`c .epipy dlik` xzidc dpin rnye .oilren oi` Ð lbit `l `d ,dlirn icin rwtn `lc `ed

xzid opira `dc ,inp lbit `l elit` ?lbit `ixi` i`n Ð wxf `la i`c .wxfa ixiin jigxk lr ok m`e ,epipy dlik` xzid i`ce `l` .lcib axcke dwixf xg`l ixiinc

,ixiin `l wxfac ,lcib axcl `zil daxc` ,xnelk .wxf `lc ,`l .epipy dlik` xzidc meyn ,wxfa ixiin i`cec lcib axcl `zriiq iede ,wxfa ixiin i`ce `l` .dlik`

.epipy dwixf xzidc meyne ,wxf `la ixiin `l` .dlirn icin `wtn zed ok m`cìë,dlirn icin iwet`l lk .lcib axk epiide ,`ziin `l dpwizk `ly Ð 'ek iiezi`l

.oekp mrh izyxit lcib axc dizrnya lirle .dlirn icin rwtn inp dpwizk `ly
xya
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ïàk :éðúéì ,Ba¯ïàk ,ä÷éøæ éðôì¯!ä÷éøæ øçàì ¦§¥¨¦§¥§¦¨¨§©©§¦¨

¯äìéòî éãéì ééeúéàì ìk :ïðéòeîLàì àéúà àä¯ ¨¨§¨§©§¦©¨§¦¥¦¥§¦¨
éãéî é÷etàì ìk ,äìéòî éãéì éúééî dð÷éúk ä÷éøæ§¦¨§¦§¨©§¥¦¥§¦¨¨§©¥¦¥

äìéòî¯.äìéòî éãéî ò÷ôî éîð dð÷éúk àlL eléôà §¦¨£¦¤Ÿ§¦§¨©¦©§©¦¥§¦¨
äðùî

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

מעילה. פרק ראשון - קדשי קדשים דף ו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



קפו
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äðùîíéîã ú÷éøæ éðôì àöéù íéùã÷ éùã÷ øùáaeye ,qpkp jk xg`e Ð

.mcd wxfpåá ïéìòåî íãä ÷øæðù éô ìò óà øîåà øæòéìà éáø`xiaqc Ð

.dlirn icin d`ivedl `veil zlren dpi` dwixfc xfrl` iaxl dilïéáééç ïéàå
àîèå øúåðå ìåâéô íåùî åéìò,`nhe xzepe lebita zraew dpi` `vic li`ed Ð

.dxiyk dwixf `l`øîåà àáé÷ò éáøÐ

oi` Ð wxfy oeik ,oqipkde xfg `l elit`

.`veil zlren dwixfc ,ea oilrenïéáééçå
'åë åéìòzraew `veic dwixf `dc Ð

mixtq yie .dxyk dwixfk xzepe lebita

`ed "la`" i`de ."oiaiig la`" :oda aezky

miny` la`" enk ,"exn` zn`a" enk

.(an ziy`xa) "epgp`àáé÷ò éáø øîàÐ

dwixf xn`c o`nl di`x iiezi`l irac

.`veil zlrenúåãîåò ïäéúù éøäåÐ

`iede .odn zg` ly wxfe ,odizy z` hgye

dryn z`hg xzen dzxag jci` dl

.zg` ly dnc dwxfpyäîãù íùë àì
úøèåômyky dcen dz` i` ,xnelk Ð

on dxya zxhet dnc wxfpy dze`y

wxfp `ly ef ,dzxag zxhet jk ,dlirnd

gafkc .dlirnd on ,dncixdy ,od cg`

.dvxiy odn efi` ly dnc wexfl lekiíà
äìéòîä ïî äúøáç øùá úà øèôs` Ð

z`hg xzen `ied `dc ,`id dleqtc ab lr

ly xya dnc zwixf xehtiy `ed oic Ð

leqt oda yiy it lr s` dlirnd on dnvr

xya z` xhetc ogky`e li`ed .`veic

.xzen leqt da yiy it lr s` ,dzxag

íéì÷ íéùã÷ éøåîéàwxfe exfge e`viy Ð

.oncïäá ïéìòåî ïéà øîåà øæòìà éáøÐ

dpi` d`ivi zwixfc .dwixf iptl enk eedc

enk dlirn icil milw miycw ixeni` d`ian

.dxyk dwixfäá ïéìòåî øîåà àáé÷ò éáø
miycw ixeni` d`ian d`ivi zwixfc Ð

.dlirn icil milwàøîâéúøú éðäÐ

`aiwr iaxe xfril` iax ibiltc `zbelt

iycw xyaaixeni`ae miycw

.milw miycwéì äîì`cg `pzc oeik Ð

dil zi`c oeikc .jci` opirny Ð `zlin

Ð dlirn icin miycw iycw xya iwet`l `veil zlren dpi` dwixfc xfril` iaxl

iaxl dil zi`c ikid ike .dlirn icil e`viy milw miycw `iadl inp zlren dpi`

inp ikd Ð dlirnd on miycw iycw xya `ivedl `veil zlren dwixfc `aiwr

izxza ibiltc il dnle .dlirn icil milw miycw ixeni` `iadl zlrenä÷éøæå ?
äð÷éúë.dlirnn `wtn leqt `la Ðäð÷éúë àìù.`veil oebk Ðééåúéàì ìáà

äìéòîì íéì÷ íéùã÷ éøåîéà`w .`aiwr iaxl dil dcen `ni` ,`xnegl epiidc Ð

.ibilt inp `dac ol rnynúìòåî ä÷éøæ àáé÷ò éáø øîà éë ïðçåé áø øîà øîúéà
àöåéìzvwnl dwixf `ipdnc ebnc ,elek `vi `le xyad zvwn `viy epiid Ð

.`viy zvwn `eddl inp `ipdn Ð miptayàáé÷ò éáø øîà àì åìåë àöé ìáàÐ

.inc xyal dizilc enkc ,'eke `ipdnc
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øùáxn`c o`nl Ð oilren xne` xfril` iax mc zwixf iptl `viy miycw iycw

mcew ixiinc yxtl jixv dwixf xzid xn`c o`nle .epipy dlik` xzid

jkle .mc lawl d`xpy mcew ixiinc Ð dhigy xzid xn`c o`nle .dwixfl d`xpy

icin iwet`l `veil zlren dwixf oi`c xfril` iaxl dil zi`c meyn ,oilren

xzep lebit meyn eilr oiaiig oi`e ,dlirn

oeik ,`kde ,mixedhl xzei opirac ,`nhe

xzep iabe .`ed mixedhl xzep `l Ð `vic

zia" wxt opixn`ck ,d`nehn lelig opitli

opixn` inp lebit iabe .(`,cn migaf) "i`ny

z`vxd jk xyk z`vxdk :(a,gk) migafa

`vic oeike .eixizn lk eaxwiy opirac ,leqt

`aiwr iax ."eixizn lk" ixwin `l ez Ð

.`veil zlren dwixf xaqwc .oilren :xne`

ixde 'eke ez`hg yixtnd :`aiwr iax xn`

odizy z` hgyy ,xnelk .zecner odizy

wxef dfn dvxc `xnba xn`ck ,zg` zaa

z` xhet dncy myk `l ,wxef dfn dvx

dcen dz` i` ,xnelk .'ek dlirnn dxya

`l jk ,dlirnn dxya xhet dncy myky

`idy it lr s`e ,dzxiag xyaa elrni

oic df xacl s` ,`ed jky ok m`e ?dleqt

oky lk :yexit .dnvr ly z` xhtiy `ed

.`viy it lr s` dnvr ly z` xhtiy

dil `ipdnc cnl dz` `vei leqt `wece

ixingc mileqt x`y la` .epyxitck ,dwixf

.yixtnk minec oi`y `aiwr iax dcen Ð

oda dcenc migafa yi oileqt dnk ixdy

`l` ,dwixf eda `ipdn `lc `aiwr iax

.lirenc dil `xazqn `wec `vei leqt

éøåîéàzwixf iptl e`viy milw miycw

itl Ð oilren oi` xne` xfril` iax minc

lqtpy xg`n ,deab wlg xxaed `l oiicry

oiaiig oi`e ,`veil zlren dwixf oi`c ,`veia

lirl yxitck ,xzepe lebit meyn eilr

oilren xne` `aiwr iax edleka .`nrh

.`veil zlren dwixf xaqwc ,mdaéðäå
iaxc `zbelt opireny`l Ð il dnl izxz

eni`e miycw iycwa xfrl` iaxe `aiwrix

.milw miycwàìùicin `wtn `l dpewizk

dil dcen `ni` ,milw miycw ixeni`a oebk Ð dlirn icil iiezi`l la` dlirn

,dlirn icin xzei `iadl el yiy rnyn `kdc :dniz .'ek oilrenc `aiwr iaxl

lkne dlirn icil iziin `l dpewzk `ly dwixfc xn`wc `kti` rnyn lirle

`ki` lirlc :digiy uxt epiax axd epiax ixen xn`e !dlirn icin rwtn mewn

dhigya lbity ,leqta dnvr dwixfd ziyrpyk lirlc .`nrh `ki` `kde `nrh

dia `pixw `lc ,milw miycwa dlirn icil d`ian dpi` jklid Ð dlawa e`

'd iycw"`pngx diayg`c ogky`c ,miycw iycwa dlirn icin d`iven la` ."

xn` ikd elit`e ,lebita d`vxd `irac dlik`a zxk iaeigi`l oiprl ,dwixf

zlik`l ie`x eda `pixw dlirn oiprl ok m`e ,zxk aiig lebit lk i`dc `pngx

'd iycw" edl rwte ,mc`axc `idd iab dlrnl ixen yxit welig dfe mrh df ik ."

ie`x epi`y xac lr wxfp `l` ,xykda ziyrp dwixfdy ixiin `kd la` .lcib

xykda dwixfdy `peeb i`d ika dwixf `pngx diaygc ogky` `lc .dlik`a ixzyi` `l izk`c ,dwixfd `ipdn `l Ð dlirn icin `ivedl oiprl jklid ,xyad `viy

m`e ,ie`x oi`y xac lr ziyrp `idy `l` dxykda dnvr dwixfd ziyrp `dc ,oilrenc `aiwr iaxl dil dcen `ni` Ð dlirn icil `iadl la` .ie`x oi`y xac lr

'd iycw" eda opixw ok.cxi `l dlr :xn`w `dc ,dlirn oiprl "éëinp ipd` Ð i`ebc i`dl dwixf ipdnc ebnc Ð dzvwn `viy `veil zlren dwixf `aiwr iax xn`

.dil incc ,`vi ezvwn epiid ,yixtnn dil silic ab lr s`e .i`xac i`dløîàivg dca` m` Ð sexyd lre cea`d lr oiaygn ixag ipecnil xak opgei iaxl iq` ax

`de" .oira `idy (ixdy) xyad x`ya lebit reawl zlren ezaygn Ð [epnfl ueg] sxyp e` ca`y wlg eze`n zifk lek`l zpn lr mcd z` wxef `ede ,dtxyp e` gafd

iaxc i`ce `l` ?dwixf `ipdn `l i`n` ,elek `vi iab inp ikd ,ok m`e .lbtl daygn ezaygnc xn`w mlera llk epi`y `dc ,`id `iyewc `neiq "edpzilc sxye ca`

iax ixac lr iq` ax aiydy daeyzd `id dn :`iywe .opiwqnck ,iq` ax` iq` axn cenlzd iywnc `iyew Ð "ikd iq` ax xn` ine" .elek `viyk s` ixiin `aiwr

okl !zencl oi`y oizipzna izyxit `dc ?`veil oileqt x`y dncnc opgei,diytp it`a dizline .'ek "ixiag ipecnl xak iq` ax xn`" miqxeby mixtqd zqxibk il d`xp

lr s`c ,xnelk ,'ek "iq` ax xn` ine" :zeywdl `ay ,`ed oywnd ixac zligz Ð "mlera eda `zilc sexye cea` `de" xn`wc `de .opgei iax ixac lr aiydl `le

.oiaygn ikd elit` mlera edpzilc ab
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קפז
oifge` mipya cenr e sc ± oey`x wxtzereay

äðùîíéîã ú÷éøæ éðôì àöéù íéùã÷ éùã÷ øùáaeye ,qpkp jk xg`e Ð

.mcd wxfpåá ïéìòåî íãä ÷øæðù éô ìò óà øîåà øæòéìà éáø`xiaqc Ð

.dlirn icin d`ivedl `veil zlren dpi` dwixfc xfrl` iaxl dilïéáééç ïéàå
àîèå øúåðå ìåâéô íåùî åéìò,`nhe xzepe lebita zraew dpi` `vic li`ed Ð

.dxiyk dwixf `l`øîåà àáé÷ò éáøÐ

oi` Ð wxfy oeik ,oqipkde xfg `l elit`

.`veil zlren dwixfc ,ea oilrenïéáééçå
'åë åéìòzraew `veic dwixf `dc Ð

mixtq yie .dxyk dwixfk xzepe lebita

`ed "la`" i`de ."oiaiig la`" :oda aezky

miny` la`" enk ,"exn` zn`a" enk

.(an ziy`xa) "epgp`àáé÷ò éáø øîàÐ

dwixf xn`c o`nl di`x iiezi`l irac

.`veil zlrenúåãîåò ïäéúù éøäåÐ

`iede .odn zg` ly wxfe ,odizy z` hgye

dryn z`hg xzen dzxag jci` dl

.zg` ly dnc dwxfpyäîãù íùë àì
úøèåômyky dcen dz` i` ,xnelk Ð

on dxya zxhet dnc wxfpy dze`y

wxfp `ly ef ,dzxag zxhet jk ,dlirnd

gafkc .dlirnd on ,dncixdy ,od cg`

.dvxiy odn efi` ly dnc wexfl lekiíà
äìéòîä ïî äúøáç øùá úà øèôs` Ð

z`hg xzen `ied `dc ,`id dleqtc ab lr

ly xya dnc zwixf xehtiy `ed oic Ð

leqt oda yiy it lr s` dlirnd on dnvr

xya z` xhetc ogky`e li`ed .`veic

.xzen leqt da yiy it lr s` ,dzxag

íéì÷ íéùã÷ éøåîéàwxfe exfge e`viy Ð

.oncïäá ïéìòåî ïéà øîåà øæòìà éáøÐ

dpi` d`ivi zwixfc .dwixf iptl enk eedc

enk dlirn icil milw miycw ixeni` d`ian

.dxyk dwixfäá ïéìòåî øîåà àáé÷ò éáø
miycw ixeni` d`ian d`ivi zwixfc Ð

.dlirn icil milwàøîâéúøú éðäÐ

`aiwr iaxe xfril` iax ibiltc `zbelt

iycw xyaaixeni`ae miycw

.milw miycwéì äîì`cg `pzc oeik Ð

dil zi`c oeikc .jci` opirny Ð `zlin

Ð dlirn icin miycw iycw xya iwet`l `veil zlren dpi` dwixfc xfril` iaxl

iaxl dil zi`c ikid ike .dlirn icil e`viy milw miycw `iadl inp zlren dpi`

inp ikd Ð dlirnd on miycw iycw xya `ivedl `veil zlren dwixfc `aiwr

izxza ibiltc il dnle .dlirn icil milw miycw ixeni` `iadl zlrenä÷éøæå ?
äð÷éúë.dlirnn `wtn leqt `la Ðäð÷éúë àìù.`veil oebk Ðééåúéàì ìáà

äìéòîì íéì÷ íéùã÷ éøåîéà`w .`aiwr iaxl dil dcen `ni` ,`xnegl epiidc Ð

.ibilt inp `dac ol rnynúìòåî ä÷éøæ àáé÷ò éáø øîà éë ïðçåé áø øîà øîúéà
àöåéìzvwnl dwixf `ipdnc ebnc ,elek `vi `le xyad zvwn `viy epiid Ð

.`viy zvwn `eddl inp `ipdn Ð miptayàáé÷ò éáø øîà àì åìåë àöé ìáàÐ
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øùáxn`c o`nl Ð oilren xne` xfril` iax mc zwixf iptl `viy miycw iycw

mcew ixiinc yxtl jixv dwixf xzid xn`c o`nle .epipy dlik` xzid

jkle .mc lawl d`xpy mcew ixiinc Ð dhigy xzid xn`c o`nle .dwixfl d`xpy

icin iwet`l `veil zlren dwixf oi`c xfril` iaxl dil zi`c meyn ,oilren

xzep lebit meyn eilr oiaiig oi`e ,dlirn

oeik ,`kde ,mixedhl xzei opirac ,`nhe

xzep iabe .`ed mixedhl xzep `l Ð `vic

zia" wxt opixn`ck ,d`nehn lelig opitli

opixn` inp lebit iabe .(`,cn migaf) "i`ny

z`vxd jk xyk z`vxdk :(a,gk) migafa

`vic oeike .eixizn lk eaxwiy opirac ,leqt

`aiwr iax ."eixizn lk" ixwin `l ez Ð

.`veil zlren dwixf xaqwc .oilren :xne`

ixde 'eke ez`hg yixtnd :`aiwr iax xn`

odizy z` hgyy ,xnelk .zecner odizy

wxef dfn dvxc `xnba xn`ck ,zg` zaa

z` xhet dncy myk `l ,wxef dfn dvx

dcen dz` i` ,xnelk .'ek dlirnn dxya

`l jk ,dlirnn dxya xhet dncy myky

`idy it lr s`e ,dzxiag xyaa elrni

oic df xacl s` ,`ed jky ok m`e ?dleqt

oky lk :yexit .dnvr ly z` xhtiy `ed

.`viy it lr s` dnvr ly z` xhtiy

dil `ipdnc cnl dz` `vei leqt `wece

ixingc mileqt x`y la` .epyxitck ,dwixf

.yixtnk minec oi`y `aiwr iax dcen Ð

oda dcenc migafa yi oileqt dnk ixdy

`l` ,dwixf eda `ipdn `lc `aiwr iax

.lirenc dil `xazqn `wec `vei leqt

éøåîéàzwixf iptl e`viy milw miycw

itl Ð oilren oi` xne` xfril` iax minc

lqtpy xg`n ,deab wlg xxaed `l oiicry

oiaiig oi`e ,`veil zlren dwixf oi`c ,`veia

lirl yxitck ,xzepe lebit meyn eilr

oilren xne` `aiwr iax edleka .`nrh

.`veil zlren dwixf xaqwc ,mdaéðäå
iaxc `zbelt opireny`l Ð il dnl izxz

eni`e miycw iycwa xfrl` iaxe `aiwrix

.milw miycwàìùicin `wtn `l dpewizk

dil dcen `ni` ,milw miycw ixeni`a oebk Ð dlirn icil iiezi`l la` dlirn

,dlirn icin xzei `iadl el yiy rnyn `kdc :dniz .'ek oilrenc `aiwr iaxl

lkne dlirn icil iziin `l dpewzk `ly dwixfc xn`wc `kti` rnyn lirle

`ki` lirlc :digiy uxt epiax axd epiax ixen xn`e !dlirn icin rwtn mewn

dhigya lbity ,leqta dnvr dwixfd ziyrpyk lirlc .`nrh `ki` `kde `nrh

dia `pixw `lc ,milw miycwa dlirn icil d`ian dpi` jklid Ð dlawa e`

'd iycw"`pngx diayg`c ogky`c ,miycw iycwa dlirn icin d`iven la` ."

xn` ikd elit`e ,lebita d`vxd `irac dlik`a zxk iaeigi`l oiprl ,dwixf

zlik`l ie`x eda `pixw dlirn oiprl ok m`e ,zxk aiig lebit lk i`dc `pngx

'd iycw" edl rwte ,mc`axc `idd iab dlrnl ixen yxit welig dfe mrh df ik ."

ie`x epi`y xac lr wxfp `l` ,xykda ziyrp dwixfdy ixiin `kd la` .lcib

xykda dwixfdy `peeb i`d ika dwixf `pngx diaygc ogky` `lc .dlik`a ixzyi` `l izk`c ,dwixfd `ipdn `l Ð dlirn icin `ivedl oiprl jklid ,xyad `viy

m`e ,ie`x oi`y xac lr ziyrp `idy `l` dxykda dnvr dwixfd ziyrp `dc ,oilrenc `aiwr iaxl dil dcen `ni` Ð dlirn icil `iadl la` .ie`x oi`y xac lr

'd iycw" eda opixw ok.cxi `l dlr :xn`w `dc ,dlirn oiprl "éëinp ipd` Ð i`ebc i`dl dwixf ipdnc ebnc Ð dzvwn `viy `veil zlren dwixf `aiwr iax xn`
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"א

ברוקלין.

ש"ב הרה"צ הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר יוחנן שי'

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מספור  לו  ידוע  ובטח  הרחמים,  חדש  אלול,  מח"י  מכתבו  קבלתי  בנועם 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר זהו יום הולדת כ"ק מורנו הבעש"ט וכ"ק אדמו"ר הזקן, והאי יומא הוא 

דקגרים ח"י, שמכניס חיות בחדש אלול בכל סוגי העבודה דאלול, דתשובה תורה עבודה וגמ"ח וכנרמז 

בר"ת אלו"ל המובא בספה"ק, את לבבך ואת לבב, אנה לידו ושמתי לך, איש לרעהו ומתנות לאביונים, אני 

לדודי ודודי לי, וכמבואר בארוכה בשיחת התועדות דח"י אלול.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולב"ב שיחיו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.



קפח
oifge` mipy` cenr f sc ± oey`x wxtzereay

óåøùä ìòå ãåáàä ìò ïéáùçîzpn lr dwixfa ayige ,mixeni`d etxyp m`y Ð

aiig olke`d Ð e`vnp m`y e` ,xyad on lke`dy .lebt ied Ð opnfl ueg oxihwdl

.zxkïéáùçî éðú÷ éëä åìéôàå íìåòá åäðúéà àìã óåøùå ãåáà àäå`ipdnc Ð

o`nkc ,elek `vic ab lr s` ,inp `kd .lebt xyad diieyl dwixfa daygn eda

diwet`l dwixf dil ipdiz Ð inc dizilc

.dlirn icinéëä éñà áø øîà éîåikc Ð

.dwixf dil `ipdn elek `viäéðéî àòá àäå
øçîì ïéëôùðì áùéç ïðçåé éáøî éñà áø

åäîjtey didy mcd ixiy = oiktyp Ð§¨¥

zrya ayig :dil `irain `we .gafnd ceqil

ueg zifk lek`l zpn lr miixiyd zkity

edn ,xgnl epiidc ,epnfl?`d `aiyg in

dwixfc daygn enk lbtl oiktypc daygn

`l e` ,dnvr?ayig :dxend xn` xg` oipr

ayig dwixf zryay Ð xgnl oiktypl

`d `aiyg ,ceqil xgnl miixiyd jetyl

dwixfa ayig eli`k oiktypc daygn

ueg xgnl ezvwn wexfl ayigy ,dnvr

`l e` ,dil lbtnc epnfléáø äéì øîàå ?
ììà åðì úéðù øáë àøéæxerd"a opzc Ð

z`nehl oitxhvn ll`de dtiwd :"ahexde

zilc oeikc .zelap z`nehl `l la` ,oilke`

.zelap z`neh `nhn `l Ð `yyn diaéðä
éìæà ãåáéàìã éîð ïéëôùðlr `le ,ceqil Ð

daygn eda `ipdn `l Ð gafnd iab

,i`w ceai`l elek `viy inp `d .ilebtl

`ed oicae .inc llk dizilc o`nke ,dtxyl

.dlirnn iwet`l dwixf dil `ipdn `lc

ìòå ãåáàä ìò ïéáùçî éðú÷ã àä àìà
óåøùä`ziixa `dn rnyn `de ,xnelk Ð

sexye cea`l dwixfc daygn `ipdnc

inp ikd Ð mlera edpzilc ab lr s` ,ilebtl

lr s` ,elek `viykl dwixf ipdzc `ed oic

.mlera dizilc o`nk incc abàáø øîà
òä ìò äáùçî àîéàãîåòä ìòå ãáàéì ãîå

óøùéìayigyk dwixf zryac oeikc Ð

e` eca`p aeyc ab lr s` ,onw eed izk`

`kd la` .daygn eda `ipdn Ð etxyp

zlren dwixf oi` ,dwixf zrya inc `zilc o`nk Ð dwixf iptl elek `vi xyad

opicy xn` `l Ð "sxyile ca`il cner" xn`wc `de .dlirn icin e`ivedl xyal

zrya onw eedc ab lr s` .etxyp e` `zyd eca`py `l` ,sxyile ca`il `ed

.sxyile ca`il oicner eidy ozlgz lr oteq giked Ð dwixfíã àöé ìáàs` Ð

`viy mc eze` ly dwixf oi` ,`veil zlren dwixf oi` Ð ewxfe eqipkde xfgy it lr

.dlirn icin xyad `ivedl zlrenä÷éúùá èçùmey da ayig `ly ,zexyka Ð

dwixf i`dc .ea oilren Ð 'eke xfgy it lr s` dxfrl ueg mcd `vi aeye ,leqt

dwixf meyn oixeni`a oilren oi` Ð oilw miycw od m`e ,mipdkl xyad zxzn dpi`

.`id melk e`l dwixf i`dc ,efàáé÷ò éáø øîà àì øæòìà éáø øîàdncy myk Ð

.dzxag xya z` xhet jk dxya z` xhetúçà úáá ïäéðù èçùù àìàoebk Ð

lyl zg` ly dhigy dncw `lc ,inc `teb cgkc ,zg`k mipdk ipy mehgyy

.dzxagàáé÷ò éáø øîà àì äæ øçà äæá ìáàdpey`xd hgyy dryac meyn Ð

ly xya zxhet zg` ly mc zwixf oi` mzde ,z`hg xzen dipyd ziyrp cin

.dzxagøîà.dl`y oeyla Ð'åëå àáé÷ò éáø äéä øîåàrnyn ikdc Ð

.oizipznaàåä ìåñô àìäå.`viy Ðïë øîåà äúà éàzlren dwixf `dzy Ð

.leqt `edy it lr s` `veilúåñåëá çðåî ïîã éøäå 'åëå ùéøôîä éøäåonf lk Ð

.ea oilren dwixf iptl miycw iycw xyac ,odizya oilren wxfp `ly
÷øæð
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áùéçlr ceqil miixiy jteyy drya ayigy yxtl oi` Ð edn xgnl oiktypl

`nw wxt `ipzck .lbit `lc `hiyt `dc Ð xgnl gafd on lek`l zpn

`l mbe .oiakrn oi`y mixeni` zxhwde miixiy zkity e`vi :ipzwc ,(`,bi) migafc

,lbitc dil `hiyt inp `dc Ð xgnl miixiy jetyl zpn lr dwixfa aygna iraw

opirac meyn ,mnrhe .mzd inp xn`wck

zlik` `edy xaca zecear rax`a aygiy

miixiy zkitye ,gafn zlik` e` mc`

zecear rax` `l j` ,`id gafn zlik`

irawc wgvi epiaxl d`xp `l` .`id

mcd wexfl zpn lr dwixf zrya aygna

`,dk) migaf opzc .xgnl ilkd on jtypy

,leqt Ð etq`e dtvxd (on) jtyp :(`,ale

,ifg `d opixn` in .xyk Ð etq`e ilkd on

li`ed ,`nlc e` .epwxfie eptq`i dvxi m`c

jled dil ded Ð etqe`l devn oi`e

.ceai`løîàiax iq` axl `xif iax dil

lk" wxt migafa Ð ll` epl zipy xak

zpn lr gafd z` hgeyd :(`,dl) "oileqtd

meyn eilr oiaiig oi` Ð ll`d on lek`l

yxtnck ,x`evd cib `ed ll`e .lebt

i`d ,`nl` .(`,`kw oileg) "ahexde xerd"a

dia ipdn `l `yyn dia zilc oeik ll`

jledd xace ,aeyg epi`y :yexit .daygn

m`c ab lr s`e .lbtin `l Ð `ed ceai`l

inp [oiktyp ipd] (jpd) .elke` elke`l dvx

oeik ll` i`d" :opiqxb mixtq aexae 'eke

ok m`e ."d`neh lawn `l `yyn dia zilc

,yeaiye ."ahexde xerd"c `iddn iziin

diteb lebitc `iddn iiezi`l dil zi` ithc

.d`nehd iptn iiezi`lnàìàlr ipzwc

ok m`e :yexit Ð `iyw sexyd lre cea`d

xn`w lirlc .iq` axl iq` axn `iyw

oiaygn oi`c `hiyt `kde ,oiaygn

`ni` :`ax xn`" .inc cea`kc ,miktypa

`d ,xnelk Ð 'ek "ceai`l cnerd lr

cea`a e`l Ð "ceai`d lr oiaygn" xn`wc

oebk .ceai`l cnera `l` ,xn`w xak

cnerd xac lr dlaw zrya aygny

xya zkizg] wxfy oebk .ca` `l oiicr daygn zryae ,dwixf mcew ca`ile sxyil

[oyak ita e` alk ita] ribd `l oiicre ,oyak itae alk ita [mixeni` zkizge

n`" :iqxbc `qxibl .elek `vil lirl dil incn mewn lkne .daygn zryadil x

."dwixf mcew sxype ca`c oeik :opgei iaxl iq` ax

àìz`hg `idda `aiwr iax xn` `l ,xnelk Ð 'ek hgyy `l` `aiwr iax xn`

hgyy `l` ,dlirnd on dzxag xya zxhet odn zg` ly dwixfc 'ek ca`y

dfa elit` e` ,rnyna dkex` oikqa xnel dvx i` :wtzqdl yi .zg` zaa odizy

df xg` df hgy oebk ,zg` zaa wxfil xykc Ð "zg` zaa" dl ixwe ,df xg`

xg` dfa la` .wxef dfn dvx wxef dfn dvxc ,llk wexfiy mcew df xg` df laiwe

,`aiwr iax xn` `l Ð zxg`d z` laiw `ly cr ewxfe ef ly dnc lawy oebk df

.dlirnd on zxg`d xya wxfpd mcd xhet epi`c `peb i`d ika dceneìáàmc

dwixf oi`c `aiwr iax dcen ,`viy envr mc eze` wxfe ,mc `viy :yexit Ð

.`veil zlren

øôëì"`veil zlren dwixf `aiwr iax did xne` il xn`e" .mewn my Ð ip`t

izivxde iz`ayke .od :el xn`" .`aiwr iax ixac lr owfd did dinz Ð

?"ok xne` dz` i` dz`e :il xn`" .owfd zdinz el izcbdy ,xnelk Ð "mixac

.ixac lr mbnbn dz`y dnecnk ,owfd ixac iptl dvxn dz`yk ,xnelk Ð dinza

jk el aiydy e` ."`ed leqt `lde el xn`" :od el xn`y xg` miqxeb mixtq yie

jpi` ike ,el dzwzy recn ,xnelk Ð "?ok xne` dz` i` dz`e :`aiwr iax dil xn`" .jk owfd el dywdy ,"`aiwr iax iptl mixac izivxdykc" xn`wc `d epiide .owfd

?izenk xne`

äáåùú,dti ayein epi` oeyld `l` .eaiyd dti i`cec ,oerny iaxl `aiwr iax aiydy daeyzd xezql `a `le .dilr aiydl yi ik .dqekne dnelr :yxit Ð daepb

gafk dil opiaygc `aiwr iaxl dil `xiaq ok m` Ð dlirn icin ezxhet xykd zwixfc `aiwr iax xn`w ikd elit`e ,ipyd `ed lqtc oeikc zg` zaa hwpc

`l cgkc opira zg` zaac i`ce `de ,xnelk Ð dinza ?"ok xne` dz` i` dz`e :yiwl yixl opgei iax dil xn`" ?df xg` dfa il dn Ð cg` gafk opiaygc oeike ,cg`

mcw :eyexit ikd .opiqxb ikd ?ecxiy dcen dz` i` ,dwixf mcew mdn cg` ly mixeni` dlrde mcwe ,odizy hgye zeixg`l zeny` ipy yixtd eli` `dc ,edl aiyg

i`e ?enc zwixf `la dlrdy eze` ly mixeni`d ecxiy dcen dz` i` Ð mixeni` dlrd `ly exiag wxf jk xg`e ,exiag zwixf mcew mdn cg` ly mixeni` dlrde

hwpc `de .'ek milw miycw ixeni` `ler xn`dc .ecxi xninl dil ded `le ,onc wxfy oze`n eid eli`k oixeni` ipd iaeyg`l ded ok m` Ð `ed `teb cg jzrc `wlq

.ze`hg lk Ð zeny` hwpc lirl oke .gafn edl hilwe ,ith iycwc miycw iycw lke ,hwp `zeaxl Ð milw miycw
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב"ג שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ מכתב מהרה"ג וכו' רפאל ברוך טולידנו ממקנאס, שבו מתחנן אשר לרגלי ההירוס 

הוא  המעבר  מקום  אשר  ת"ו,  לאה"ק  העלי'  במצודת  וכו'  הנשמות  וציד  במחנם  החפשים  שעושים 

בצרפת, ולכן מבקש שנפתח מקום מקלט שם למאות ילדים שיתחנכו שם על טהרת הקדש, ומבטיח 

אשר מצדם מוכנים לעזור בכל האפשר וכו'.

ומטובו להודיעני מה דיבר כת"ר שי' אתו ומה דעתו בהנ"ל...

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.



קפט
oifge` mipy` cenr f sc ± oey`x wxtzereay

óåøùä ìòå ãåáàä ìò ïéáùçîzpn lr dwixfa ayige ,mixeni`d etxyp m`y Ð

aiig olke`d Ð e`vnp m`y e` ,xyad on lke`dy .lebt ied Ð opnfl ueg oxihwdl

.zxkïéáùçî éðú÷ éëä åìéôàå íìåòá åäðúéà àìã óåøùå ãåáà àäå`ipdnc Ð

o`nkc ,elek `vic ab lr s` ,inp `kd .lebt xyad diieyl dwixfa daygn eda

diwet`l dwixf dil ipdiz Ð inc dizilc

.dlirn icinéëä éñà áø øîà éîåikc Ð

.dwixf dil `ipdn elek `viäéðéî àòá àäå
øçîì ïéëôùðì áùéç ïðçåé éáøî éñà áø

åäîjtey didy mcd ixiy = oiktyp Ð§¨¥

zrya ayig :dil `irain `we .gafnd ceqil

ueg zifk lek`l zpn lr miixiyd zkity

edn ,xgnl epiidc ,epnfl?`d `aiyg in

dwixfc daygn enk lbtl oiktypc daygn

`l e` ,dnvr?ayig :dxend xn` xg` oipr

ayig dwixf zryay Ð xgnl oiktypl

`d `aiyg ,ceqil xgnl miixiyd jetyl

dwixfa ayig eli`k oiktypc daygn

ueg xgnl ezvwn wexfl ayigy ,dnvr

`l e` ,dil lbtnc epnfléáø äéì øîàå ?
ììà åðì úéðù øáë àøéæxerd"a opzc Ð

z`nehl oitxhvn ll`de dtiwd :"ahexde

zilc oeikc .zelap z`nehl `l la` ,oilke`

.zelap z`neh `nhn `l Ð `yyn diaéðä
éìæà ãåáéàìã éîð ïéëôùðlr `le ,ceqil Ð

daygn eda `ipdn `l Ð gafnd iab

,i`w ceai`l elek `viy inp `d .ilebtl

`ed oicae .inc llk dizilc o`nke ,dtxyl

.dlirnn iwet`l dwixf dil `ipdn `lc

ìòå ãåáàä ìò ïéáùçî éðú÷ã àä àìà
óåøùä`ziixa `dn rnyn `de ,xnelk Ð

sexye cea`l dwixfc daygn `ipdnc

inp ikd Ð mlera edpzilc ab lr s` ,ilebtl

lr s` ,elek `viykl dwixf ipdzc `ed oic

.mlera dizilc o`nk incc abàáø øîà
òä ìò äáùçî àîéàãîåòä ìòå ãáàéì ãîå

óøùéìayigyk dwixf zryac oeikc Ð

e` eca`p aeyc ab lr s` ,onw eed izk`

`kd la` .daygn eda `ipdn Ð etxyp

zlren dwixf oi` ,dwixf zrya inc `zilc o`nk Ð dwixf iptl elek `vi xyad

opicy xn` `l Ð "sxyile ca`il cner" xn`wc `de .dlirn icin e`ivedl xyal

zrya onw eedc ab lr s` .etxyp e` `zyd eca`py `l` ,sxyile ca`il `ed

.sxyile ca`il oicner eidy ozlgz lr oteq giked Ð dwixfíã àöé ìáàs` Ð

`viy mc eze` ly dwixf oi` ,`veil zlren dwixf oi` Ð ewxfe eqipkde xfgy it lr

.dlirn icin xyad `ivedl zlrenä÷éúùá èçùmey da ayig `ly ,zexyka Ð

dwixf i`dc .ea oilren Ð 'eke xfgy it lr s` dxfrl ueg mcd `vi aeye ,leqt

dwixf meyn oixeni`a oilren oi` Ð oilw miycw od m`e ,mipdkl xyad zxzn dpi`

.`id melk e`l dwixf i`dc ,efàáé÷ò éáø øîà àì øæòìà éáø øîàdncy myk Ð

.dzxag xya z` xhet jk dxya z` xhetúçà úáá ïäéðù èçùù àìàoebk Ð

lyl zg` ly dhigy dncw `lc ,inc `teb cgkc ,zg`k mipdk ipy mehgyy

.dzxagàáé÷ò éáø øîà àì äæ øçà äæá ìáàdpey`xd hgyy dryac meyn Ð

ly xya zxhet zg` ly mc zwixf oi` mzde ,z`hg xzen dipyd ziyrp cin

.dzxagøîà.dl`y oeyla Ð'åëå àáé÷ò éáø äéä øîåàrnyn ikdc Ð

.oizipznaàåä ìåñô àìäå.`viy Ðïë øîåà äúà éàzlren dwixf `dzy Ð

.leqt `edy it lr s` `veilúåñåëá çðåî ïîã éøäå 'åëå ùéøôîä éøäåonf lk Ð

.ea oilren dwixf iptl miycw iycw xyac ,odizya oilren wxfp `ly
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áùéçlr ceqil miixiy jteyy drya ayigy yxtl oi` Ð edn xgnl oiktypl

`nw wxt `ipzck .lbit `lc `hiyt `dc Ð xgnl gafd on lek`l zpn

`l mbe .oiakrn oi`y mixeni` zxhwde miixiy zkity e`vi :ipzwc ,(`,bi) migafc

,lbitc dil `hiyt inp `dc Ð xgnl miixiy jetyl zpn lr dwixfa aygna iraw

opirac meyn ,mnrhe .mzd inp xn`wck

zlik` `edy xaca zecear rax`a aygiy

miixiy zkitye ,gafn zlik` e` mc`

zecear rax` `l j` ,`id gafn zlik`

irawc wgvi epiaxl d`xp `l` .`id

mcd wexfl zpn lr dwixf zrya aygna

`,dk) migaf opzc .xgnl ilkd on jtypy

,leqt Ð etq`e dtvxd (on) jtyp :(`,ale

,ifg `d opixn` in .xyk Ð etq`e ilkd on

li`ed ,`nlc e` .epwxfie eptq`i dvxi m`c

jled dil ded Ð etqe`l devn oi`e

.ceai`løîàiax iq` axl `xif iax dil

lk" wxt migafa Ð ll` epl zipy xak

zpn lr gafd z` hgeyd :(`,dl) "oileqtd

meyn eilr oiaiig oi` Ð ll`d on lek`l

yxtnck ,x`evd cib `ed ll`e .lebt

i`d ,`nl` .(`,`kw oileg) "ahexde xerd"a

dia ipdn `l `yyn dia zilc oeik ll`

jledd xace ,aeyg epi`y :yexit .daygn

m`c ab lr s`e .lbtin `l Ð `ed ceai`l

inp [oiktyp ipd] (jpd) .elke` elke`l dvx

oeik ll` i`d" :opiqxb mixtq aexae 'eke

ok m`e ."d`neh lawn `l `yyn dia zilc

,yeaiye ."ahexde xerd"c `iddn iziin

diteb lebitc `iddn iiezi`l dil zi` ithc

.d`nehd iptn iiezi`lnàìàlr ipzwc

ok m`e :yexit Ð `iyw sexyd lre cea`d

xn`w lirlc .iq` axl iq` axn `iyw

oiaygn oi`c `hiyt `kde ,oiaygn

`ni` :`ax xn`" .inc cea`kc ,miktypa

`d ,xnelk Ð 'ek "ceai`l cnerd lr

cea`a e`l Ð "ceai`d lr oiaygn" xn`wc

oebk .ceai`l cnera `l` ,xn`w xak

cnerd xac lr dlaw zrya aygny

xya zkizg] wxfy oebk .ca` `l oiicr daygn zryae ,dwixf mcew ca`ile sxyil

[oyak ita e` alk ita] ribd `l oiicre ,oyak itae alk ita [mixeni` zkizge

n`" :iqxbc `qxibl .elek `vil lirl dil incn mewn lkne .daygn zryadil x

."dwixf mcew sxype ca`c oeik :opgei iaxl iq` ax

àìz`hg `idda `aiwr iax xn` `l ,xnelk Ð 'ek hgyy `l` `aiwr iax xn`

hgyy `l` ,dlirnd on dzxag xya zxhet odn zg` ly dwixfc 'ek ca`y

dfa elit` e` ,rnyna dkex` oikqa xnel dvx i` :wtzqdl yi .zg` zaa odizy

df xg` df hgy oebk ,zg` zaa wxfil xykc Ð "zg` zaa" dl ixwe ,df xg`

xg` dfa la` .wxef dfn dvx wxef dfn dvxc ,llk wexfiy mcew df xg` df laiwe

,`aiwr iax xn` `l Ð zxg`d z` laiw `ly cr ewxfe ef ly dnc lawy oebk df

.dlirnd on zxg`d xya wxfpd mcd xhet epi`c `peb i`d ika dceneìáàmc

dwixf oi`c `aiwr iax dcen ,`viy envr mc eze` wxfe ,mc `viy :yexit Ð

.`veil zlren

øôëì"`veil zlren dwixf `aiwr iax did xne` il xn`e" .mewn my Ð ip`t

izivxde iz`ayke .od :el xn`" .`aiwr iax ixac lr owfd did dinz Ð

?"ok xne` dz` i` dz`e :il xn`" .owfd zdinz el izcbdy ,xnelk Ð "mixac

.ixac lr mbnbn dz`y dnecnk ,owfd ixac iptl dvxn dz`yk ,xnelk Ð dinza

jk el aiydy e` ."`ed leqt `lde el xn`" :od el xn`y xg` miqxeb mixtq yie

jpi` ike ,el dzwzy recn ,xnelk Ð "?ok xne` dz` i` dz`e :`aiwr iax dil xn`" .jk owfd el dywdy ,"`aiwr iax iptl mixac izivxdykc" xn`wc `d epiide .owfd

?izenk xne`

äáåùú,dti ayein epi` oeyld `l` .eaiyd dti i`cec ,oerny iaxl `aiwr iax aiydy daeyzd xezql `a `le .dilr aiydl yi ik .dqekne dnelr :yxit Ð daepb

gafk dil opiaygc `aiwr iaxl dil `xiaq ok m` Ð dlirn icin ezxhet xykd zwixfc `aiwr iax xn`w ikd elit`e ,ipyd `ed lqtc oeikc zg` zaa hwpc

`l cgkc opira zg` zaac i`ce `de ,xnelk Ð dinza ?"ok xne` dz` i` dz`e :yiwl yixl opgei iax dil xn`" ?df xg` dfa il dn Ð cg` gafk opiaygc oeike ,cg`

mcw :eyexit ikd .opiqxb ikd ?ecxiy dcen dz` i` ,dwixf mcew mdn cg` ly mixeni` dlrde mcwe ,odizy hgye zeixg`l zeny` ipy yixtd eli` `dc ,edl aiyg

i`e ?enc zwixf `la dlrdy eze` ly mixeni`d ecxiy dcen dz` i` Ð mixeni` dlrd `ly exiag wxf jk xg`e ,exiag zwixf mcew mdn cg` ly mixeni` dlrde

hwpc `de .'ek milw miycw ixeni` `ler xn`dc .ecxi xninl dil ded `le ,onc wxfy oze`n eid eli`k oixeni` ipd iaeyg`l ded ok m` Ð `ed `teb cg jzrc `wlq

.ze`hg lk Ð zeny` hwpc lirl oke .gafn edl hilwe ,ith iycwc miycw iycw lke ,hwp `zeaxl Ð milw miycw
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'åëå äîã ÷øæð.z`hg xzena dipyd dlqtp Ðäøùá úà øåèôéù ïéãlr s`e Ð

.`vei leqt yiy itåáéùä äáåðâ äáåùúeaiydc `d `ziilrn dzid `l ,xnelk Ð

ab lr s` ,dzxiag xya xhet dnc f` Ð zg` zaac rnync ,"odizy z` hgye"

`aiwr iax xn` `lc lirl xfrl` iax yxtnc ikid ikc rnyn ikdc .`ed leqtc

xn`c i`d ,zg` zaa odizy hgyy `l`

Ð "odizy z` hgye" `kd inp `aiwr iax

Ð df xg` dfa ohgy `d .zg` zaa epiid

,`ed leqtc oeik ,daepb daeyz epiide .`l

lqtp odn zg` ly dnc wxfy drync

.z`hg xzena dipydäî úçà úáá éì äî
äæ øçà äæá éìiaxl dil `xiaqe li`ed Ð

ab lr s` dzxiag xya xhet dncc `aiwr

zaygc ikid ik ,z`hg xzen meyn leqtc

df xg` dfa inp ohgya Ð cg` sebk edl

i`ce `l` .dzxiag ly z` xhet dnc `dz

.`py `lc .`id daepb daeyzéáø øîà
ïë øîåà äúà éà äúàå ì"øì ïðçåéÐ

xg` dfa ohgy ik s` cg` sebk edl zaygc

dzxiag xya xhet dncc ,dfùéøôä åìéà ?
úåéøçàì úåîùà éðùcg` ca`i m`y Ð

zeny` ipy hiwpc i`de .xg`a xtkziy odn

`xing z`hgc ,ze`hg izy oky lke Ð

.my`n dizyecwíã÷å íäéðù úà èçùå
ä÷éøæ íãå÷ ïäî ãçà ìù ïéøåîéà äìòäå
eaxw `ly my`n mcd wxf jk xg`e Ð

.oixeni`åìò íàù äãåî äúà éàoze` Ð

`ipdn `l jci`c mc zwixfc .ecxiy oixeni`

`tebnc meyn ,dicic e`lc oixeni` ipdl

.edpip `pixg`à÷ìñ éàåêúòãÐ

xya xhet inp df xg` dfa zxn`wck

`teb cgkc zxn`c `nrh meyn ,dzxiag

ecxi i`n` elr m` `kd ,`edàìåò øîàä ?
olrdy milw miycw ixeni` ,cg` seb iab Ð

engl eyrpy ,ecxi `l Ð minc zwixf iptl

,`ed `teb cgc oeikc .gafn ohlwc ,gafn ly

Ð oixeni` z`lrd xg`l mcd wixfe xcd ik

dinrhc jixack m`e .ecxi `le ,dwixf `ied

ik ,enc `teb cgkc meyn ied `aiwr iaxc

,jci`c mcd wxfp aeye oixeni` dlrde mcw

`l elr m`c dil ipdil ,oixeni` elrd `lc

dpin rny Ð ecxic opixn`cn `l` .ecxi

epiid `l` .`ed `teb cgc meyn e`lc

zaa odizy hgy ikc `aiwr iaxc dinrh

dfn dvxc ,dzxiag xya xhet dnc zg`

`nrh opinwe` `le .wxef dfn dvxe wxef

daepb daeyz `le ,`ed `teb cgc meyn

.eaiyd÷éúùéà.yiwl yix Ðéáø øîà
à÷åðéã äéìâøì ïåðéúöö÷ ïðçåéyiwl yix Ð

diaze`c ,epnn xega didy itl ,"`wepi" ixw

:`pixg` `pyil .eaiydl rci `le ikd

i`n :jl `iyw i`e .ikd i`wc wiicc ,`wiicc

ly dnc wxf ikc ,zg` zaa ze`hg iab `py

ecxi elr m` opixn`c ,jci`c oixeni`d cgc dwixf dvxn `l `kde ,dzxiag xya z` xhetc odn zg`?odn zg` ly dncc opixn` dlirn iab i`cec ,`iyw `l `d

.zg` zaa odizy hgyc ab lr s` ,opira ely mc zwixf `l` ,dvxn `l i`ce Ð gafna oixeni`d zevxl la` .dlirnd on dzxiag z` zxhetäðùîíéîã äùòîÐ

.dwixf epiidøùáá ïéìòåî ïéà íéîã ú÷éøæ øçàì.dlirn ea oi` aeyc ,lwdl epiide .mipdkl xzid zry ea yi xakc Ðäæå äæ ìòxg`l xyad lre oixeni`d lr Ð

.ipd lka erawp dwixf xg`l [la` ,ipd] lka oiaiig oi` dwixf mcewc ,xingdl epiide ,`nhe xzepe lebit meyn aiig dwixfïéøåîéàá ïéìòåî íéîã ú÷éøæ øçàìÐ

.oixeni`a dlirn `zi` `zyde ,llk dlirn eda ded `l dwixf mcewc ,xingdl epiide'eke df lre df lre.lirl ziyixtck xingdl inp epiide Ð.'åëå íéîã äùòî àöîð
àøîâéðú÷.xyaa oilren oi` dwixf xg`l miycw iycw xya `yix Ðàëéìã àåä äìéòîi`n`e .olke`d odkl `ki` `xeqi` `d rnyn Ð?odkc `penn `d

.`edàôéñá áéñð,`ed `wec oilren `dc ,"xyaa oilren" dwixf mcew `yix `pzc meyn `l` .'eke `ed dlirn rnync ,`wec e`l oilren oi` ipzwc i`de Ð

."oilren oi`" inp `tiq `pz Ð mipdkl xzid ea oi` izk`càëéìã àåä äìéòî 'åë àôéñ àîéà.elke`d l`xyil [`ki` `xeqi` `d] xyaa Ð[íéìòáã] àðåîî àäå
'åëå àåäikid ike .ipzw "oilren oi`" `tiqc [`tiqae] `yixc [`tiqa] ediiexzac ,"oilren oi`" inp `tiq `pz "oilren" `yix aiqpc meyn xninl `kil `kde Ð

dlik` xeqi` dia zi` i`n`e ,[`yixc] `tiqa opiwiic inp ikd Ð "`ki` `xeqi` `d" `kd opiwiicc?àöåéì àðéðç áø øîàaeye ezvignl ueg xyad `viy oebk Ð

x`y enk xzl`le dtixyl e`iadle dlirnn e`ivedl Ð `veil zlren dwixf `aiwr iax xn` ikc (mc) `veil zlren dwixf xn`c `id `aiwr iaxe ,mcd wxfp

.ezxev xaerzy cr `l` xzl`l sxyp epi`y ,dwixf dil `ipdn ikdle ,oileqt miycw
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øîài`cec .yiwl yix ixac izxzq ,xnelk Ð `wepic idelbx oepizvvw opgei iax

zeny` ipy yixtn iab ok m`c ,`ed `teb cgc meyn `aiwr iaxc `nrh e`l

eyrpc ziyixtck ,ecxi `l xninl ol ded dlrnl iz`ady 'eke.gafn ly engl

ipdnc oeik ,mewn lkn :xn`z m`e .zg` za meyn `aiwr iaxc dinrh i`ce `l`

on xyad xehtl oiprl zg` zaac `nrh

ozeyrl oixeni`a lirei `l dnl Ð dlirnd

`nrha edl dncnc enk ,gafn ly engl

cgcopixn`c ,inc `lc :xnel yi ?`ed `teb

meyn dlirnd on xya xehtl iab `nrhc

Ð dfn dvxc oeik i`cec ,`gip Ð zg` za

on xehtiy `ed oic ,wxef Ð dfn dvx ,wxef

.dnc wxfp `ly dzxag xya s` dlirnd

`lc xnele ,gafn ly engl zeyril la`

`l` .`nrh i`d jk lk `aiyg `l Ð ecxi

ok m` Ð `teb cg meyn `nrhc zxn` i`

.ecxi `ly oiprl s` aeyg mrh ied

ìòåxzep lebit meyn eilr oiaiig dfe df

lr Ð df lre df lr :yexit Ð `nhe

`vnp .[miycw iycwa] mixeni`d lre xyad

lwdl :yexit ,[xingdle lwdl] minc dyrn

`lc ,oilren oi` mincd zwixf ici lry Ð

'd iycw" ez exwineilr aiigl Ð xingdle ,"

.`nhe xzep lebit meyn

àä`de .lek`l xeq`y Ð `ki` `xeqi`

aizk `icdac ,`id `iyew !`ed odkc `penn

.edl ilk` mipdkc (f `xwie) `xwaàä
lirlck ipyn `le Ð `ed milrac `penn

oilren oi` ipzw mixeni`a oilren ab`c

`pzc icii`c ,xity ipyn lirl i`cec .xyaa

iptl iab xyaae mixeni`a oilren `yix

oi`e dwixf xg` iab inp `pz ,minc zwixf

.`kil inp `xeqi`c ab lr s` ,xyaa oilren

mey `kiiy `lc milw miycw iab ,`kd `l`

dil zil ,dwixf mcew s` xyaa dlirn

oilren ab` xyaa oilren oi` ipzinl

o`nl `l` jixt `lc d`xpe .mixeni`a

xn`c o`nl i`c .epipy dlik` xzid xn`c

dvx dwixf xg`l ok m` Ð dwixf xzid

`ly it lr s`e ,dwixfl xzipy xg`l :xnel

milrac `penn `kd jixt i`n ok m`e ,wxfp

.mcd wxfp `ly oeik ,`xeqi`c i`ce ?`ed

éëdtxyl `veil zlren `aiwr iax xn`

,`ki` `xeqi`c inp ikd oi` :yexit Ð

iax xn`w `l o`k cr .`veiy xyaa ixiinc

oiprl `l` `veil zlren dwixfc `aiwr

xeair jixve ,`nhe xzepe lebita ireaw`l

,eteba eleqt iexw df oi`y otxyl dxev

dwixfc cin sxyi (`,at) migqta xn`c

`iede ,`vi `l eli`k dil ieyne dil `ipdn

opixn`c ,xg` xac zngn eleqt dil

dxev xeair jixvy (my) migqta
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קצי
oifge` mipya cenr f sc ± oey`x wxtzereay

'åëå äîã ÷øæð.z`hg xzena dipyd dlqtp Ðäøùá úà øåèôéù ïéãlr s`e Ð

.`vei leqt yiy itåáéùä äáåðâ äáåùúeaiydc `d `ziilrn dzid `l ,xnelk Ð

ab lr s` ,dzxiag xya xhet dnc f` Ð zg` zaac rnync ,"odizy z` hgye"

`aiwr iax xn` `lc lirl xfrl` iax yxtnc ikid ikc rnyn ikdc .`ed leqtc

xn`c i`d ,zg` zaa odizy hgyy `l`

Ð "odizy z` hgye" `kd inp `aiwr iax

Ð df xg` dfa ohgy `d .zg` zaa epiid

,`ed leqtc oeik ,daepb daeyz epiide .`l

lqtp odn zg` ly dnc wxfy drync

.z`hg xzena dipydäî úçà úáá éì äî
äæ øçà äæá éìiaxl dil `xiaqe li`ed Ð

ab lr s` dzxiag xya xhet dncc `aiwr

zaygc ikid ik ,z`hg xzen meyn leqtc

df xg` dfa inp ohgya Ð cg` sebk edl

i`ce `l` .dzxiag ly z` xhet dnc `dz

.`py `lc .`id daepb daeyzéáø øîà
ïë øîåà äúà éà äúàå ì"øì ïðçåéÐ

xg` dfa ohgy ik s` cg` sebk edl zaygc

dzxiag xya xhet dncc ,dfùéøôä åìéà ?
úåéøçàì úåîùà éðùcg` ca`i m`y Ð

zeny` ipy hiwpc i`de .xg`a xtkziy odn

`xing z`hgc ,ze`hg izy oky lke Ð

.my`n dizyecwíã÷å íäéðù úà èçùå
ä÷éøæ íãå÷ ïäî ãçà ìù ïéøåîéà äìòäå
eaxw `ly my`n mcd wxf jk xg`e Ð

.oixeni`åìò íàù äãåî äúà éàoze` Ð

`ipdn `l jci`c mc zwixfc .ecxiy oixeni`

`tebnc meyn ,dicic e`lc oixeni` ipdl

.edpip `pixg`à÷ìñ éàåêúòãÐ

xya xhet inp df xg` dfa zxn`wck

`teb cgkc zxn`c `nrh meyn ,dzxiag

ecxi i`n` elr m` `kd ,`edàìåò øîàä ?
olrdy milw miycw ixeni` ,cg` seb iab Ð

engl eyrpy ,ecxi `l Ð minc zwixf iptl

,`ed `teb cgc oeikc .gafn ohlwc ,gafn ly

Ð oixeni` z`lrd xg`l mcd wixfe xcd ik

dinrhc jixack m`e .ecxi `le ,dwixf `ied

ik ,enc `teb cgkc meyn ied `aiwr iaxc

,jci`c mcd wxfp aeye oixeni` dlrde mcw

`l elr m`c dil ipdil ,oixeni` elrd `lc

dpin rny Ð ecxic opixn`cn `l` .ecxi

epiid `l` .`ed `teb cgc meyn e`lc

zaa odizy hgy ikc `aiwr iaxc dinrh

dfn dvxc ,dzxiag xya xhet dnc zg`

`nrh opinwe` `le .wxef dfn dvxe wxef

daepb daeyz `le ,`ed `teb cgc meyn

.eaiyd÷éúùéà.yiwl yix Ðéáø øîà
à÷åðéã äéìâøì ïåðéúöö÷ ïðçåéyiwl yix Ð

diaze`c ,epnn xega didy itl ,"`wepi" ixw

:`pixg` `pyil .eaiydl rci `le ikd

i`n :jl `iyw i`e .ikd i`wc wiicc ,`wiicc

ly dnc wxf ikc ,zg` zaa ze`hg iab `py

ecxi elr m` opixn`c ,jci`c oixeni`d cgc dwixf dvxn `l `kde ,dzxiag xya z` xhetc odn zg`?odn zg` ly dncc opixn` dlirn iab i`cec ,`iyw `l `d

.zg` zaa odizy hgyc ab lr s` ,opira ely mc zwixf `l` ,dvxn `l i`ce Ð gafna oixeni`d zevxl la` .dlirnd on dzxiag z` zxhetäðùîíéîã äùòîÐ

.dwixf epiidøùáá ïéìòåî ïéà íéîã ú÷éøæ øçàì.dlirn ea oi` aeyc ,lwdl epiide .mipdkl xzid zry ea yi xakc Ðäæå äæ ìòxg`l xyad lre oixeni`d lr Ð

.ipd lka erawp dwixf xg`l [la` ,ipd] lka oiaiig oi` dwixf mcewc ,xingdl epiide ,`nhe xzepe lebit meyn aiig dwixfïéøåîéàá ïéìòåî íéîã ú÷éøæ øçàìÐ

.oixeni`a dlirn `zi` `zyde ,llk dlirn eda ded `l dwixf mcewc ,xingdl epiide'eke df lre df lre.lirl ziyixtck xingdl inp epiide Ð.'åëå íéîã äùòî àöîð
àøîâéðú÷.xyaa oilren oi` dwixf xg`l miycw iycw xya `yix Ðàëéìã àåä äìéòîi`n`e .olke`d odkl `ki` `xeqi` `d rnyn Ð?odkc `penn `d

.`edàôéñá áéñð,`ed `wec oilren `dc ,"xyaa oilren" dwixf mcew `yix `pzc meyn `l` .'eke `ed dlirn rnync ,`wec e`l oilren oi` ipzwc i`de Ð

."oilren oi`" inp `tiq `pz Ð mipdkl xzid ea oi` izk`càëéìã àåä äìéòî 'åë àôéñ àîéà.elke`d l`xyil [`ki` `xeqi` `d] xyaa Ð[íéìòáã] àðåîî àäå
'åëå àåäikid ike .ipzw "oilren oi`" `tiqc [`tiqae] `yixc [`tiqa] ediiexzac ,"oilren oi`" inp `tiq `pz "oilren" `yix aiqpc meyn xninl `kil `kde Ð

dlik` xeqi` dia zi` i`n`e ,[`yixc] `tiqa opiwiic inp ikd Ð "`ki` `xeqi` `d" `kd opiwiicc?àöåéì àðéðç áø øîàaeye ezvignl ueg xyad `viy oebk Ð

x`y enk xzl`le dtixyl e`iadle dlirnn e`ivedl Ð `veil zlren dwixf `aiwr iax xn` ikc (mc) `veil zlren dwixf xn`c `id `aiwr iaxe ,mcd wxfp

.ezxev xaerzy cr `l` xzl`l sxyp epi`y ,dwixf dil `ipdn ikdle ,oileqt miycw
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øîài`cec .yiwl yix ixac izxzq ,xnelk Ð `wepic idelbx oepizvvw opgei iax

zeny` ipy yixtn iab ok m`c ,`ed `teb cgc meyn `aiwr iaxc `nrh e`l

eyrpc ziyixtck ,ecxi `l xninl ol ded dlrnl iz`ady 'eke.gafn ly engl

ipdnc oeik ,mewn lkn :xn`z m`e .zg` za meyn `aiwr iaxc dinrh i`ce `l`

on xyad xehtl oiprl zg` zaac `nrh

ozeyrl oixeni`a lirei `l dnl Ð dlirnd

`nrha edl dncnc enk ,gafn ly engl

cgcopixn`c ,inc `lc :xnel yi ?`ed `teb

meyn dlirnd on xya xehtl iab `nrhc

Ð dfn dvxc oeik i`cec ,`gip Ð zg` za

on xehtiy `ed oic ,wxef Ð dfn dvx ,wxef

.dnc wxfp `ly dzxag xya s` dlirnd

`lc xnele ,gafn ly engl zeyril la`

`l` .`nrh i`d jk lk `aiyg `l Ð ecxi

ok m` Ð `teb cg meyn `nrhc zxn` i`

.ecxi `ly oiprl s` aeyg mrh ied

ìòåxzep lebit meyn eilr oiaiig dfe df

lr Ð df lre df lr :yexit Ð `nhe

`vnp .[miycw iycwa] mixeni`d lre xyad

lwdl :yexit ,[xingdle lwdl] minc dyrn

`lc ,oilren oi` mincd zwixf ici lry Ð

'd iycw" ez exwineilr aiigl Ð xingdle ,"

.`nhe xzep lebit meyn

àä`de .lek`l xeq`y Ð `ki` `xeqi`

aizk `icdac ,`id `iyew !`ed odkc `penn

.edl ilk` mipdkc (f `xwie) `xwaàä
lirlck ipyn `le Ð `ed milrac `penn

oilren oi` ipzw mixeni`a oilren ab`c

`pzc icii`c ,xity ipyn lirl i`cec .xyaa

iptl iab xyaae mixeni`a oilren `yix

oi`e dwixf xg` iab inp `pz ,minc zwixf

.`kil inp `xeqi`c ab lr s` ,xyaa oilren

mey `kiiy `lc milw miycw iab ,`kd `l`

dil zil ,dwixf mcew s` xyaa dlirn

oilren ab` xyaa oilren oi` ipzinl

o`nl `l` jixt `lc d`xpe .mixeni`a

xn`c o`nl i`c .epipy dlik` xzid xn`c

dvx dwixf xg`l ok m` Ð dwixf xzid

`ly it lr s`e ,dwixfl xzipy xg`l :xnel

milrac `penn `kd jixt i`n ok m`e ,wxfp

.mcd wxfp `ly oeik ,`xeqi`c i`ce ?`ed

éëdtxyl `veil zlren `aiwr iax xn`

,`ki` `xeqi`c inp ikd oi` :yexit Ð

iax xn`w `l o`k cr .`veiy xyaa ixiinc

oiprl `l` `veil zlren dwixfc `aiwr

xeair jixve ,`nhe xzepe lebita ireaw`l

,eteba eleqt iexw df oi`y otxyl dxev

dwixfc cin sxyi (`,at) migqta xn`c

`iede ,`vi `l eli`k dil ieyne dil `ipdn

opixn`c ,xg` xac zngn eleqt dil

dxev xeair jixvy (my) migqta
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,øéîçäì ïlek íél÷ íéLã÷áe .øéîçäìe ì÷äì íéLã÷̈¨¦§¨¥§©§¦§¨¨¦©¦¨§©§¦
àì ïéìòBî ïéà íéîc ú÷éøæ éðôì ,íél÷ íéLã÷ :ãöék¥©¨¨¦©¦¦§¥§¦©¨¦¥£¦Ÿ

ïéøeîéàaíéîc ú÷éøæ øçàì ,øNaa àìå¯ïéìòBî ¨¥¦§Ÿ©¨¨§©©§¦©¨¦£¦
åéìò ïéáéiç äæ ìòå äæ ìò ,øNaa ïéìòBî ïéàå ïéøeîéàä¥¦§¥£¦©¨¨©¤§©¤©¨¦¨¨
íéLã÷a íéîc äNòî àöîð .àîèå ,øúBð ,ìebét íeMî¦¦¨§¨¥¦§¨©£¥¨¦§¨¨¦

.øéîçäì ïlek íél÷àøîâ,"øNaa ïéìòBî ïéà" éðú÷ ©¦¨§©§¦¨¨¥¥£¦©¨¨
àä ?éànàå !àkéà àøeqéà àä ,àkéìc àeä äìéòî§¦¨§¥¨¨¦¨¦¨§©©¨

!àeä ïäëc àðBîî¯àLéø áéñðc íeMî ,àéL÷ àì ¨¨§Ÿ¥¨©§¨¦¦§¦¥¨
"ïéìòBî"¯:àôéñ àîéà ."ïéìòBî ïéà" àôéñ áéñð £¦¨¥¥¨¥£¦¥¨¥¨

íéLã÷ øNa ?ãöék ,øéîçäì eälek íél÷ íéLã÷a§¨¨¦©¦§§©§¦¥©§©¨¨¦
íéîc ú÷éøæ éðôì íél÷¯ïäa ïéìòBî ïéàïäéøeîéàáe, ©¦¦§¥§¦©¨¦¥£¦¨¤§¥¥¤

ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç ïéàåú÷éøæ øçàì ,àîèå øúBð §¥©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥§©©§¦©
íéîc¯äìéòî .øNaa ïéìòBî ïéàå ïäéøeîéàa ïéìòBî ¨¦£¦§¥¥¤§¥£¦©¨¨§¦¨

àðBîî àä ?éànàå !àkéà àøeqéà àä ,àkéìc àeä§¥¨¨¦¨¦¨§©©¨¨¨
àáé÷ò éaøå ,ïéàöBiì :àðéðç éaø øîà !àeä íéìòác¦§¨¦¨©©¦£¦¨©§¦§©¦£¦¨

øîà ék ,àéä,äôéøNì àöBiì úìòBî ä÷éøæ àáé÷ò éaø ¦¦¨©©¦£¦¨§¦¨¤¤©¥¦§¥¨
ìáà

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc - dlirn(iyily meil)

xy`k mewn lkne,íäî ãçà ìL íc ÷øæðm`däãBî äzà éà ¦§©¨¤¤¨¥¤¦©¨¤
øBèôé óà ,äìéònä ïî døNa úà øèBt dîcL íLkLz`øNa ¤§¥¤¨¨¥¤§¨¨¦©§¦¨©¦§§©

.äìéònä ïî dzøéáçeíày ep`vnäìéònä ïî dzøéáç øNa ìévä £¤§¨¦©§¦¨¦¦¦§©£¤§¨¦©§¦¨
ìeñt àeäL ét ìò óà,'z`hg xzen' oicndøNa úà ìéviL àeä ïéc ©©¦¤¨¦¤©¦¤§¨¨

.`vei meyn leqt `edy it lr s`e ,dnvr ly
:`aiwr iax ly eixac lr dywn `irye` axLé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦

äáeðb äáeLz ,àéòLBà áø íeMî[dlern `l daeyz ,xnelk] ¦©©§¨§¨§¨
ãéîìz BúBàì àáé÷ò éaø BáéLäeixacn ixdy .oerny iaxl - ¡¦©¦£¦¨§©§¦

ze`hgd izy z` hgy m`y ,rnyn,ïéà ,úçà úáadwixf zxhet §©©©¦
ehgyp m` la` ,dzxag xya z` zg` lyàì ,äæ øçà äæadxht §¤©©¤Ÿ

,oaen epi` df welige .dzxag xya z`àeä ìeñôc ïåéëcz`hgd §¥¨§¨
on dzxag z` `iven zg` ly dnc ok it lr s`e ,dipyd

ok m` ,cg` seb enk zeaygp ze`hgd izyy meyn ,dlirndäî©
,äæ øçà äæa él äî úçà úáa élote` lka cg` seb mdy oeikn ¦§©©©©¦§¤©©¤

.dlirndn dzxag z` `ivedl dkixv dwixfd
:`aiwr iax zhiyl di`x `ian opgei iaxLéøì ïðçBé éaø déì øîà̈©¥©¦¨¨§¥

,äzàå ,Lé÷ìm`d,ïk øîBà äzà éàixde ,`aiwr iax ixackeléà ¨¦§©¨¦©¨¥¥¦
,úeéøçàì úBîLà ézL Léøôäyixtde cg` my` aiig didy ¦§¦§¥£¨§©£¨

,ipya xtkzi odn cg` ca`i m`y ick ,mipy,ïäéðL úà èçLå§¨©¤§¥¤
äìòäå íã÷åd z`ïäî ãçà ìL ïéøeîéàgafnd lr,ä÷éøæ íãB÷ §¨©§¤¡¨¥¦¤¤¨¥¤¤§¦¨

m`d ,ipyd my`dn mcd z` wxf okn xg`leíàL äãBî äzà éà¦©¨¤¤¦
eìòy gafnd lr el` oixeni`eãøédxizn dpi` mcd zwixfy , ¨¥§

.envr oaxwd ly oixeni`d z` `l`àôeb ãç Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨©¨
àeä,cg` sebk miaygp zeny`d ipyy -,eãøé eìò íà éànà©©¦¨¥§

ïìòäL ,íél÷ íéLã÷ éøeîéà ,àleò øîàägafnd lrú÷éøæ éðôì ¨¨©¨¥¥¨¨¦©¦¤¤¡¨¦§¥§¦©
d,íc,dxhwdl oixeni`d z` dxizn dwixfd wx oicd ony s` ¨

mewn lkn,eãøé àìy itl,çaæî ìL Bîçì äNòðgafnd ,xnelk Ÿ¥§©£¨©§¤¦§¥©
oaxway `ler ixacn epcnl .eilr mxihwdl oixeni`d z` yciw
dz` m`e ,oixeni`d ecxi `l dwixfd iptl eixeni` elry cg`
mby xnel jixv did cg` sebk md zeny`d ipyy xne`
ipyy o`kn gken `l` .ecxi `l ipyd my`d ly oixeni`d
zg` z`hg zwixfy epivny dne ,cg` sebk ynn mpi` zeny`d
oeikny meyn `ed ,dlirnd on dzxag xya z` d`iven
,dvxiy dfi`n wexfl lekie ,zg`k dwixfl zeie`x eid mdizyy
`l ef `xaqe ,dlirndn mdizy xya z` d`iven dwixfd jkitl
ehgyp m` la` ,zg` zaa ze`hgd izy ehgypyk `l` zkiiy
`id oi` ,dipyd z`hgdn wexfl leki did `ly ,df xg` dfa

.ezaeyza `aiwr iax wcvy `vnp .dlirnn z`vei
:`xnbd zniiqn÷ézLéà.yiwl yixïeðézöö÷ ,ïðçBé éaø øîà ¦§¦¨©©¦¨¨§©§¦
à÷eðéc éäBìâøì,ipnn xirvd yiwl yix ilbx z` izvvw - §©§¦¦¨

.eaiydl rci `le opgei iax eilr dywdy

äðùî
dxeza xn`p(eh d `xwie)dbbWA d`hge lrn lrnz iM Wtp' ,¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨

iycw'a lrendy ,x`eane .'ebe ''dl FnW` z` `iade 'd iWcTn¦¨§¥§¥¦¤£¨©
xyad ,miwlg ipy yi zepaxwd aexa .dlirn oaxwa aiig ''d
oaxwd ixai` mdy ,oixeni`de ,milral e` mipdkl lk`py
wlg dfi` x`az epiptly dpynd .gafnd lr mze` oixihwny
zwixf iptl mpic dn mbe ,ea milreny ''d iycw' aygp oaxwa

.dixg`e mcd
Nòî (Lé)íéîc ämcd zwixf -íéLã÷ éLã÷amipic mdilr `ian ¥©£¥¨¦§¨§¥¨¨¦

øéîçäì eälek íél÷ íéLã÷áe .øéîçäìe ì÷äìwx znxeb dwixfd - §¨¥§©§¦§¨¨¦©¦§§©§¦
.xingdl

:dpynd zx`anïéìòBî íéîc ú÷éøæ éðôì íéLã÷ éLã÷ ,ãöék¥©¨§¥¨¨¦¦§¥§¦©¨¦£¦
ïäéøeîéàa[gafnd lr mixhweny oaxwd ixai`-]øçàì ,øNaáe §¥¥¤©¨¨§©©

ïäéøeîéàa ïéìòBî íéîc ú÷éøællka mde dxhwdl micreiny §¦©¨¦£¦§¥¥¤
,''d iycw'øNaa ïéìòBî ïéàåepi`e ,mipdkl dlik`a xzen `edy §¥£¦©¨¨

.mixfl s` dlirn ea oi`e ,''d iycw' llkaäæ ìòå äæ ìòålre - §©¤§©¤
,mcd zwixf xg`l oixeni`d lre xyadøúBð ìebét íeMî áéiç©¨¦¦¨

àîèåaiig epnn lke`d ,epnf xg`l xzep e` oaxwd lbtzp m` - §¨¥
mpi` el` mipice ,zxk aiig oaxwdn lk`e `nhpy mc` oke ,zxk

.mcd wxfpy xg`l `l` mibdep,àöîðyéLã÷a íéîc äNòî ¦§¨©£¥¨¦§¨§¥
íéLã÷ea yi,øéîçäìe ì÷äìoxyaa oilren oi`y oiprl lwdl ¨¨¦§¨¥§©§¦

lebit meyn mdilr oiaiig dwixf zryny xingdle ,dwixf xg`l
.`nhe xzep

:x`al dpynd dkiynneepipyy dnyïlek íél÷ íéLã÷á§¨¨¦©¦¨
àì ïéìòBî ïéà íéîc ú÷éøæ éðôì íél÷ íéLã÷ ,ãöék ,øéîçäì§©§¦¥©¨¨¦©¦¦§¥§¦©¨¦¥£¦Ÿ

ïéøeîéàa ïéìòBî íéîc ú÷éøæ øçàì ,øNaa àìå ïéøeîéàaici lry ¨¥¦§Ÿ©¨¨§©©§¦©¨¦£¦¨¥¦
,deabl mixxean md dwixfd,øNaa ïéìòBî ïéàålk`p `edy §¥£¦©¨¨

.milraläæ ìòå äæ ìòzwixf xg`l oixeni`d lre xyad lr - ©¤§©¤
,mcd,àöîð .àîèå øúBð ìebét íeMî åéìò ïéáéiçyíéîc äNòî ©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥¦§¨©£¥¨¦

øéîçäì ïlek íél÷ íéLã÷aoiprl mbe oixeni`a dlirn oiprl mb §¨¨¦©¦¨§©§¦
.`nhe xzep lebit

àøîâ
yi dwixf xg`l s`y rnyn dpynd oeylny zwiicn `xnbd

:xyaa xeqi`,éðz÷minc zwixf xg`l miycw iycwïéìòBî ïéà ¨¨¥¥£¦
,øNaay rnyne,àkéìc àeä äìéòîeilr mi`ian oi`y ,xnelk ©¨¨§¦¨§¥¨

,dlirn oaxwàkéà àøeqéà àä,elke`y odklå,dywàä ,éànà ¨¦¨¦¨§©©¨
àeä ïäëc àðBîîly oenn `ed xyad dwixf xg`l `ld - ¨¨§Ÿ¥

dxeza yxetnk] mipdkd(e f `xwie).[xyad z` milke` mdy
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìïéìòBî àLéø áéñðc íeMîhwpy ab` - Ÿ©§¨¦§¨¦¥¨£¦

,xyaa 'oilren' dwixf mcewy `yixa `pzdïéìòBî ïéà àôéñ áéñð̈¦¥¨¥£¦
wiicl oi`e ,'xyaa oilren oi`' oeyl dwixf xg`l `tiqa mb hwp -

.xeqi` yiy o`kn
:dywne `xnbd zxfegøéîçäì Bìek íél÷ íéLã÷a ,àôéñ àîéà¥¨¥¨§¨¨¦©¦§©§¦

ú÷éøæ éðôì íél÷ íéLã÷ øNa ,ãöékïäa ïéìòBî ïéà íéîc ¥©§©¨¨¦©¦¦§¥§¦©¨¦¥£¦¨¤
ú÷éøæ øçàì ,àîèå øúBð ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç ïéàå ,ïäéøeîéàáe§¥¥¤§¥©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥§©©§¦©

,øNaa ïéìòBî ïéàå ïäéøeîéàa ïéìòBî íéîcrnyn o`kn mbe ¨¦£¦§¥¥¤§¥£¦©¨¨
yàkéà àøeqéà àä àkéìc àeä äìéòî.elke`y l`xyilå,dyw §¦¨§¥¨¨¦¨¦¨§

àeä íéìòác àðBîî àä ,éànàmiycw xya dwixf xg`l `ld - ©©¨¨¨¦§¨¦
dvxizy itk uxzl xyt` i` o`ke .milrad ly oenn `ed milw
dwixf iptl hwpy ab`y ,miycw iycw xya lr lirl `xnbd
,milw miycwa ixdy ,'oilren oi`' dwixf xg`l mb hwp 'oilren'

'oilren oi`'y aezk dwixf xg`l mbe dwixf mcew mb.
:`xnbd zvxzn,àðéðç éaø øîàïéàöBiì`viy dpyna xaecn - ¨©©¦£¦¨©§¦

xyad ,mcd wxfpy xg`l s` jkitle ,lqtpe dwixfd iptl xyad
.dlik`a xeq`åepzpyn,àéä àáé÷ò éaøxn`y(:e lirl)dwixfy §©¦£¦¨¦

e .dlirn icin e`ivedl ,`veil dlirenàáé÷ò éaø øîà ékyä÷éøæ ¦¨©©¦£¦¨§¦¨
äôéøNì ,àöBiì úìòBîmiycw enk cin eze` etxyi `ly oiprl - ¤¤©¥¦§¥¨

.xzep oicn lqtie oeliy xg`l wx `l` ,mteba leqt yiy
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כתבתי דעתי ברורה כמה פעמים, אשר אם בכל הזמנים והתקופות החינוך על טהרת הקודש הוא מהעניינים החיוניים של עמנו בני 
ישראל, על אחת כמה וכמה בתקופתנו זו ובארץ הקודש ת"ו.

ממכתב כ"ב אלול, ה'תשח"י



קצב
oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay

äìéëàì åøéúäì ïéðòì ìáà:xn`wc epiide .zlren dwixf `dzy xn` `l Ð

.`vei meyn dlik`a dxeq`c ,`ki` `xeqi`

íéùã÷ éùã÷ êìò ïøãä

äðùîäá ïéìòåî óåòä úàèç
äùã÷åäùîm` elit` ,dta Ð

d`ivedc dxkny oebk ,miign dpnn dpdp

.oileglìñôäì äøùëåä,xnelk Ð

zlqtp `idy ,dyecw da sqezip dwlnpyn

mixetk xqegn e` mei leah da rbp m`

.dpilaeìåâéô íåùî äéìò ïéáééç äîã äæåä
d`fdc Ðdwixf mewna `niiw serc

ea ayigy lebita zraew d`fdc .dndac

yi inp aeye .dndac dwixf enk ,okl mcew

d`fdc ,`nhp m` `nhe xzep xeqi` ea

.ipd lka zraewäìéòî äá ïéàåoeikc Ð

.mipdkl xzid da yi dnc dfedcàøîâ
àì ééåîèéàì ìáàd`nhne d`nh `dzy Ð

.`l mixg`ïéúéðúîdxyked ipzwc Ð

dwyne dnexz ilke` mei leah lqety myk :ixn`c ,`id opax Ð `nhil `le lqtil

.mixg` `nhl `nhn epi`c ,ycw ilke` lqet jk ,dnexzøîåà ìåàù àáà àéðúã
ùã÷ì äìçú íåé ìåáèiyily dyer ipy eze`c .ipy ycwl ieyne oey`x iedc Ð

.dnexzd z` lqete ,ycewa iriaxe
éáø

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

,d`xp `le .dwixf `ipdn `l Ð lk`iy oiprl la` ,xnelk .dvxn `l dlik`l la`

o`k cr :xninl dil ded ?`aiwr iax dia ixii` `lc dxev xeair xikfdl el dnc

!`nhe xzepe lebit meyn diaeigle dlirna ireaw`l `l` `aiwr iax xn`w `l

xn`c .dxev xeair jixvdl dwixf `ipdn `lc rnyn (`,at) migqtac :`iyw cere

!cin sxyi Ð `viy e` gqtd `nhp :mzd

iax xn`w ik" :xn`w inp ikdc yxtl d`xpe

,xnelk Ð "`veil zlren dwixf `aiwr

ireaw`l dpyna mixen`d mixac oiprl

,cin lif` dtixyl mewn lkn la` ,lebita

.oizipzn` bilt `lc

íéùã÷ éùã÷ êìò ïøãä

úàèçoica ixii` `zyd cr Ð serd

,mda elrni izn miycw ileqt

.mixyka ixii` jli`e o`kne

ïéìòåîzyecw :yexit Ð eycwedyn oda

.oyicwdyk epiidc ,dt

äøùëåäxqegnae mei leaha lqtil

erbp m`y ,xnelk Ð mixetk

.lek`ln leqt Ð [mixetk xqegn e` mei leah da]äðéìáåzriwya mc zpila Ð

,dnc dfed ipzw ikd xzac ab lr s` .dlile meil xya zpila :inp i` .dngd

d`fd xg`l `l` dlile mei zpila xyt` i`e ,dfeda ixii` `l `zydc rnync

mewn lkn Ð dngd zriwya mcd lqti` ok `l m`c ,dwilnd meia d`fdd ixdy

,dlile mei ly dpil zlgzn dwlnpy ciny itl ,xya zpilc leqt dwiln iab hwp

.oipen dwiln zryneäæåä,dwixf xzid xn`c o`nle .dlik`l d`xpy ,ynn dfed :xnel dvx ,epipy dlik` xzid (`,d) lirl xn`c o`nl Ð 'ek meyn dilr oiaiig dnc

z`hg iab dlaw jiiy `lc inp `kd ,zefdl ick lawl ie`x `diy dlaw oda jiiyc miycw iab lirl opirac ikid ik ,dhigy xzid xn`c o`nle .zefdl d`xpy :xnel dvx

dl ie`x `diy opira Ð serd.zefïéàåz`hg micwdl jixvy `l` .edlek deabl ewlq `l ediiexzc ,mitxypd mixt mr serd z`hg ipzinl el did oica Ð da oilren

ik dxera oilren oi` dnda zlerac :dnda zlern s`e xzei dlirnc zekiiy da yiy itl zepaxwd lkl mcew dpey serd [zlere] .zncew `idy itl serd zlerl serd

.digiy uxt epiax axd ixenl d`xp jk .da oilren oycd zial `vzyn s`e ,dxera s` milren serd [zlerae] (z`hgae) ,mipdkl dxerúìåòÐ 'ek da oilren serd

.dlera `ed jk serd z`hg iab izyxity enkäöéî:yexit .ievin `l` `kil dlera la` .ievine d`fd `ki` serd z`hgac meyn ,dfed hwp serd z`hg iabc Ð dnc

.wegxnl mcd fzep epiid d`fde .dvnzne wgeca `vei mcde ,xyad hgeqyïéìòåîå`ivedl jixv oiicry itl .dtxypy xg`l s` :yexit Ð oycd zial `vzy cr da

.da oilren oi`e dzevn ziyrp ixd jli`e o`kn la` .dpgnl uegn oycdíéøô:mitxypd mixirye ,mixetkd mei xte giyn odk xte xeav ly xac mlrd xt Ð mitxypd

.dxf dcear xirye ,mixetkd mei xiryåøùëåämda oi` mitxypd mixt `lde Ð dlik`l i`c ?'ek mei leaha lqtil exyked `zklid i`nl :dniz Ð mei leaha lqtil

oiprl :xnel yie !d`neha mi`ae md xeav lyn ixdy ,ikd xninl `kil mixetkd mei ly xirye xt iab mewn lkn Ð xn`w mdixeni` aixwdl lqtil i`e ,mipdkl dlik`

.my eid mipycd zia dyly (iab) (a,cw migaf) "mei leah" wxt opixn`ck ,onvrl oycd zia oileqtl mdl didy .xn`w oileqtd z` ea oitxeyy oycd ziaa etxeyl

äæåäixdy oilren oi` Ð xyad jzipyn la` ,xyad jzeiy cr mda oilrene .(`,fn migaf) "onewn edfi`" wxt opixn`ck ,adfd gafn lre zkextd lr :yexit Ð onc

.ezevn ziyrpïéà'd iycw" dil dede ,xyaa gafnd dkf dnc wxfy xg`ync Ð xyaa oilren la` zexera oilren."íéðäëäå'd iycw" llkn edl iwtpe Ð zexera"

.xera mipdkd ekf `l xyaa ,gafnd dkf `ly lk :(`,bw migaf) opixn`ckìáàzial d`ivedl jixvy ,ezevn ziyrp `l izk`c Ð oycd zial `vzy cr xyaa oilren

.xyad jzedyn oda oilren oi` jklid ,oitxyp md myy ,oycd zial d`ved oda oi` Ð mitxypd mixirye mixt iab la` .oycd

åîø÷"mgld izy" wxt opz `dc ,"dpilae" oiqxeb oi`y mixtq yie .mipt znixwa mgld ycwn xepzc meyn Ð mixetk xqegnae mei leaha lqtil exyked xepza dipt
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zxdh lr eyrpy oileg xaqwc ,dihwp mei leah meync :xnel yie !ycwn zxy ilk `dc ,diycwil xepza ezqipk ?dipt enxw il dnl ,ycwn xepz oizipznc `pzl dil

.mxwpyk epiide ,ea zeyril ie`xd lk dyrpyk `wec epiid Ð ycwn zxy ilkc `de ,(a,dl oileg) enc ycwk e`l ycewd
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.unewd oixihwny enk mikifad mixihwne ,unewl jelid enk gafnl jelidde ,dvinwd enk Ð mikifa ly weliqd .mgld mixizn md ixd mikifadïéàÐ mixiya oilren
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.dil hwp ilka eycw hwpc jpd ab` `l` .mei leaha lqtilìåâéôån odl oi`y xac lke ,oixizn odl oi` mlekc Ð oda oi`zgpne .lebit meyn eilr oiaiig oi` Ð oixiz

mr d`aa i`e .oixizn dl oi`c ,`nlr ilekk `iz` Ð mikqp mini dxyr cr o`kne meid egaf mc` `ian (`,cn migaf) mzd opixn`ck dnvr ipta d`aa ixiin i` ,mikqp

on `aa ixiin i` ,ipzwc dpilae .opaxk oizipzn `iz`e .lbit `l ixaq opaxe lbit xaq xi`n iax ,(`,bn migaf) "i`ny zia" wxt seqa opaxe xi`n iaxc `zbelt Ð gafd

,dlila elit` daixwc (a,ci) "zepaxwa yi" wxta dxenza gken Ð dnvr ipta d`aa i`e ,meia axwil ekxcy xac edl aiyg dxenzac ,dngd zriwy xnel dvx Ð gafd

.xgyd cenr Ð dpil :yxtl jxhvp ok m`e .ezlqt xgyd cenreìáàoizipzn Ð mixg` `nhl d`neh dze` dyer epi` mei leahdy [yexit] (itle) Ð `l iienhi`l
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אלול, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"א מנ"א ושמחתי לקרות בו אשר בכלל הנו שמח בחלקו, אף שכותב שוברו 

בצדו שהטעם הוא מפני שאני צויתי פריילעך זיין. ואקוה שבקר]וב[ ממש יהי' שמח מפני שהקב"ה 

ציוה עבדו את ה' בשמחה ועבודת השם היא לא רק בשעת קיום מצוה, אלא כמא' הכתוב בכל דרכיך 

דעהו, וכמו שנת' ברמב"ם הל' דיעות פ"ג וטושו"ע או"ח סרל"א.

אקוה ג"כ שיבשרני שקבל משרת ש"ץ לימים נוראי]ם[ הבע"ל ובטח נוהג הוא בזה כמו שנהגו 

מאז שהש"ץ ילמד פירוש המלות של כל הפיוטים )נוסף על פירוש המלות של התפלה(, ולאו מלתא 

זוטרתא היא, ובפרט בפיוטים המיוסדים על מרז"ל אשר במדרשים וכו'.

מוסג"פ קטע של שיחת שב"ק מברכים ר"ח אלול, אשר בטחוני שיענין אותו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.
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zlqtp `idy ,dyecw da sqezip dwlnpyn
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,d`xp `le .dwixf `ipdn `l Ð lk`iy oiprl la` ,xnelk .dvxn `l dlik`l la`

o`k cr :xninl dil ded ?`aiwr iax dia ixii` `lc dxev xeair xikfdl el dnc

!`nhe xzepe lebit meyn diaeigle dlirna ireaw`l `l` `aiwr iax xn`w `l

xn`c .dxev xeair jixvdl dwixf `ipdn `lc rnyn (`,at) migqtac :`iyw cere

!cin sxyi Ð `viy e` gqtd `nhp :mzd

iax xn`w ik" :xn`w inp ikdc yxtl d`xpe

,xnelk Ð "`veil zlren dwixf `aiwr

ireaw`l dpyna mixen`d mixac oiprl

,cin lif` dtixyl mewn lkn la` ,lebita

.oizipzn` bilt `lc

íéùã÷ éùã÷ êìò ïøãä

úàèçoica ixii` `zyd cr Ð serd

,mda elrni izn miycw ileqt

.mixyka ixii` jli`e o`kne

ïéìòåîzyecw :yexit Ð eycwedyn oda

.oyicwdyk epiidc ,dt

äøùëåäxqegnae mei leaha lqtil

erbp m`y ,xnelk Ð mixetk

.lek`ln leqt Ð [mixetk xqegn e` mei leah da]äðéìáåzriwya mc zpila Ð

,dnc dfed ipzw ikd xzac ab lr s` .dlile meil xya zpila :inp i` .dngd

d`fd xg`l `l` dlile mei zpila xyt` i`e ,dfeda ixii` `l `zydc rnync

mewn lkn Ð dngd zriwya mcd lqti` ok `l m`c ,dwilnd meia d`fdd ixdy

,dlile mei ly dpil zlgzn dwlnpy ciny itl ,xya zpilc leqt dwiln iab hwp

.oipen dwiln zryneäæåä,dwixf xzid xn`c o`nle .dlik`l d`xpy ,ynn dfed :xnel dvx ,epipy dlik` xzid (`,d) lirl xn`c o`nl Ð 'ek meyn dilr oiaiig dnc

z`hg iab dlaw jiiy `lc inp `kd ,zefdl ick lawl ie`x `diy dlaw oda jiiyc miycw iab lirl opirac ikid ik ,dhigy xzid xn`c o`nle .zefdl d`xpy :xnel dvx

dl ie`x `diy opira Ð serd.zefïéàåz`hg micwdl jixvy `l` .edlek deabl ewlq `l ediiexzc ,mitxypd mixt mr serd z`hg ipzinl el did oica Ð da oilren

ik dxera oilren oi` dnda zlerac :dnda zlern s`e xzei dlirnc zekiiy da yiy itl zepaxwd lkl mcew dpey serd [zlere] .zncew `idy itl serd zlerl serd

.digiy uxt epiax axd ixenl d`xp jk .da oilren oycd zial `vzyn s`e ,dxera s` milren serd [zlerae] (z`hgae) ,mipdkl dxerúìåòÐ 'ek da oilren serd

.dlera `ed jk serd z`hg iab izyxity enkäöéî:yexit .ievin `l` `kil dlera la` .ievine d`fd `ki` serd z`hgac meyn ,dfed hwp serd z`hg iabc Ð dnc

.wegxnl mcd fzep epiid d`fde .dvnzne wgeca `vei mcde ,xyad hgeqyïéìòåîå`ivedl jixv oiicry itl .dtxypy xg`l s` :yexit Ð oycd zial `vzy cr da

.da oilren oi`e dzevn ziyrp ixd jli`e o`kn la` .dpgnl uegn oycdíéøô:mitxypd mixirye ,mixetkd mei xte giyn odk xte xeav ly xac mlrd xt Ð mitxypd

.dxf dcear xirye ,mixetkd mei xiryåøùëåämda oi` mitxypd mixt `lde Ð dlik`l i`c ?'ek mei leaha lqtil exyked `zklid i`nl :dniz Ð mei leaha lqtil

oiprl :xnel yie !d`neha mi`ae md xeav lyn ixdy ,ikd xninl `kil mixetkd mei ly xirye xt iab mewn lkn Ð xn`w mdixeni` aixwdl lqtil i`e ,mipdkl dlik`

.my eid mipycd zia dyly (iab) (a,cw migaf) "mei leah" wxt opixn`ck ,onvrl oycd zia oileqtl mdl didy .xn`w oileqtd z` ea oitxeyy oycd ziaa etxeyl

äæåäixdy oilren oi` Ð xyad jzipyn la` ,xyad jzeiy cr mda oilrene .(`,fn migaf) "onewn edfi`" wxt opixn`ck ,adfd gafn lre zkextd lr :yexit Ð onc

.ezevn ziyrpïéà'd iycw" dil dede ,xyaa gafnd dkf dnc wxfy xg`ync Ð xyaa oilren la` zexera oilren."íéðäëäå'd iycw" llkn edl iwtpe Ð zexera"
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:wgvi epiax xne`e .dpila xgnl mileqt md ixd axran dt`pyk ok m` Ð eda dlqt dpil i`e .aeh mei `le zay `l zegec oi`e axran zet`p (a,w zegpn)

wiic ikdc ,zayd dgec mglc eziit` ok m`e .dlqt dpil jgxk lr ,ok m`e .mgl ycwn xepz dil zi` `nl` Ð 'ek "lqtil exyked xepza enxw "ipzwcnc ,xity qxbc

zi`c oeik :xn`z m`e .aeh mei dgec eziit` oi`c xn`w ikdle ,ycwn oi` xepzc dil zi` (a,dv my) "mgld izy" wxtc dpyne .eteqa (a,ar zegpn) "l`rnyi iax" wxta

zxdh lr eyrpy oileg xaqwc ,dihwp mei leah meync :xnel yie !ycwn zxy ilk `dc ,diycwil xepza ezqipk ?dipt enxw il dnl ,ycwn xepz oizipznc `pzl dil

.mxwpyk epiide ,ea zeyril ie`xd lk dyrpyk `wec epiid Ð ycwn zxy ilkc `de ,(a,dl oileg) enc ycwk e`l ycewd
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exyked Ð ilka eycw ,eycwedyn oda oilren zegpnd :(`,h) onwl opzck ,unwy mcew dlek dgpnd mr oey`x ilka mcewn mei leaha lqtil xykede ,eycw

.dil hwp ilka eycw hwpc jpd ab` `l` .mei leaha lqtilìåâéôån odl oi`y xac lke ,oixizn odl oi` mlekc Ð oda oi`zgpne .lebit meyn eilr oiaiig oi` Ð oixiz

mr d`aa i`e .oixizn dl oi`c ,`nlr ilekk `iz` Ð mikqp mini dxyr cr o`kne meid egaf mc` `ian (`,cn migaf) mzd opixn`ck dnvr ipta d`aa ixiin i` ,mikqp

on `aa ixiin i` ,ipzwc dpilae .opaxk oizipzn `iz`e .lbit `l ixaq opaxe lbit xaq xi`n iax ,(`,bn migaf) "i`ny zia" wxt seqa opaxe xi`n iaxc `zbelt Ð gafd

,dlila elit` daixwc (a,ci) "zepaxwa yi" wxta dxenza gken Ð dnvr ipta d`aa i`e ,meia axwil ekxcy xac edl aiyg dxenzac ,dngd zriwy xnel dvx Ð gafd

.xgyd cenr Ð dpil :yxtl jxhvp ok m`e .ezlqt xgyd cenreìáàoizipzn Ð mixg` `nhl d`neh dze` dyer epi` mei leahdy [yexit] (itle) Ð `l iienhi`l
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קצד
oifge` mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay

ùã÷ä úà àîèî øîåà øéàî éáø.iyily ycwl ieyne ,ipy `edc Ðíéîëçå
'åë ìñåôù íùë íéøîåà.oizipznk epiide ,`nhn `l Ð iienh la` Ðàáø øîà

ìåàù àáàì.oizipzn inp `vxzin ,ipy ycwl ciarwc ,"ycwl dlgz" xn`c inp Ð

dedc miycwa dlrn eyr opaxe ,`nhn epi`e lqet `ziixe`cn mei leah i`cec

oey`x lke` ik iedc ,ycwl dlgz mei leah

.ipy dyereepi`c ,ipzw `ziixe`ca oizipzne

.lqet `l`øéàî éáøì`vxzin inp Ð

Ð "ycwd z` `nhn" xn`wc i`dc ,oizipzn

dnexzd z` lqete ,iyily dil ciarc

lqet `l` epi` `ziixe`cn la` .opaxcn

.lahy xg`nïðáøå"lqety myk" ixn`c Ð

lahc oeik :ixaqw ,"`nhnc" ixn` `le 'eke

.`nh `le ieyn leqtc ,d`neh dil `ylw

àëéà àøåñéà àä.dlik` xeqi` ,xnelk Ð

àåä íéðäëã àðåîî àä éàîàåxg`n Ð

.dlik`a mdl dxzedy ,dnc dfedyøîà
àöåéì àðéðç áømzdc .`viy ,xnelk Ð

xn`c `ed `aiwr iaxe ,dlik` xeqi` `ki`

dlirn icin diwet`l ,`veil zlren dwixf

za e`l la` .lirl opixn`ck ,dtixyl e`

la` ,oiwxit seqa opixn`ck ,`id dlik`

`ipdnc idp .d`fd `d dvxn `l dlik`l

`veid xizdl la` Ð dlirn icin diwet`l

la` :wiic `wc epiide ,`ipdn `l dlik`a

.`id dlik` za e`lc ,`ki` `xeqi`øîà
óåòä úàèçã éåöéî áø øîà àðåä áøÐ

d`fd xg`l Ð "dvni mca x`ypde" aizkc

.dvniáëòî åðéàit lr s` ,dfedc oeikc Ð

icin `vie ,ezevn ziyrp Ð dvin `ly

`vie .`nhe xzep meyn eilr oiaiige ,dlirn

.dxtkd akrn epi`c ,ezaeg ici inpáø éðúã
äîã äæåäz`hg iab oizipzna ipzwcnc Ð

oizipznc `pzl dil `xiaq `nl` ,"dnc dvin" ipzw `le ,"dnc dfed" serd

.akrn `l ievine ,xwir d`fdcáëòî éåöéî áøã äéîùî øîà äáäà øá àãà áøå
lr s` `nhe xzepe lebita z`hgd rawed `le ,xtkzp `le ,ezaeg ici `vi `lc Ð

.ievin ciarc cr ,dfedy itäîã äöéî áø éðúådvin" serd z`hg iab oizipzna Ð

.akrne ,`ied devn xwir inp ievinc dil `xiaqc ."dnc dfed" ipzw `le ,"dnc

'åâå çáæîä ãåñé ìà äöîé íãá øàùðäå áéúëã åðééä àãà áøì àîìùá`eddc Ð

.akrn ievin epiidc miixiyc `nl` ,"z`hg" ixwi` ,ievin epiidc d`fd xg` x`ypc

øàùðäå éàî áëòî àì éåöéî øîàã àðåä áøì àìàil dnl ,akrn `lc oeik Ð

"x`ypde" aizkc?øàùð íàù ìàòîùé éáø éáã àðúãëì øàùðäå áéúë éëäì
Ð x`yp `l m` la` .ievin zeyrl devn Ð mcd on x`yp m` ,xnelk Ð

.akrn epi` ievinc ,akrn `làéä úàèç éàîåxninl zira `wck e`l Ð

,z`hg xwir ied ievin epiidc miixiyac rnyn iedilc ,i`w "dvni x`ypde"`c

.akrn ievincéà÷ àø÷ã äéùéøà àìàz`hg erav`a z`hgd mcn dfde"` Ð

.ievin `le zakrn d`fdc xnel ,"`idøúåúéð íàù éîð éëäunwyky Ð

m`y ,xzezip `l m`e .xity Ð devnl miixiy `ki`c xzezip m` ,dgpnd z`

.da ol zil Ð dxhwdl dvinw oia miixiy exqgéîð éëä àîéú éëåmiixiyc Ð

i`n ,"onyne zlqn" `xw azkinl ivnc "dpnyne dzlqn" :`ipzde .iakrn `l

:rnyn ikdc .miixiy elit`e miiw dpnye dzlq lk `diy Ð "dpnyne dzlqn"

miixiy oexqgc `nl` ,elek didy dvinw zrya didy zlqd on Ð "dzlqn"

`l m`y opixn` ikide ,(akrn miixiy oexqgc opixn` inp miixiy iab) .iakrn

akrn `l xzezip?
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äìçú.iriax iyilye ,iyily ipye ,ipy eze` dyer ycw lke`a rbp m`e Ð ycwl

àîèî.xzei dyrz `ly dnexzd lqete ,xg` cer zeyrl Ð ycwd z`

íéîëçålqet wx epi` mei leahc ixaq `wc Ð 'ek lqet `ed jk ['ek] mixne`

.oizipzn iwen ediizeeke ,ycw dwyna s`e xac meyaàáàìeyr dlrn le`y

rnyn `kd :xn`z m`e Ð 'ek miycwa

edpiey :xn`wck ,`ed opaxcn mei leahc

"myk" wxt dheqae ,'eke mei leahl opax

xnege lwn ycwa iriax sili (a,hk)

oi`y mixetk xqegn dne :mixetk xqegnn

leqty iyily ,ycewa lqet dnexza leqt

.ycwa iriax dyriy oic epi` dnexza

!gikei mei leah zngn `ad lke` :jixte

i`ne .le`y `a`k dl xaq `nlic :ipyne

jixve !`ed opaxc le`y `a`c `d ?xn`w

yxit oke .`ed opaxc ycwa iriaxc xnel

(aiyg) `lc (`,hi) migqtc `nw wxta i"yx

oi` xn`c o`nl ycwa iriax dil [zgkyn]

edin .`ed opaxcn `l` ,lke` `nhn lke`

,mivr ici lr dil zgkync :yxit mz epiax

ikd le`y `a`e) `ziixe`c ycwa iriaxe

dl xaq `nlic xn`w ikid (dil xn`w

!`ed opaxcn le`y `a`c `de ,le`y `a`k

`d dil zil (a,hk) dheqc `ibeqc :xnel yie

,dxezd on mei leahc dil zi` `l` ,`axc

opax oizipznc xnel `kd cenlzd `racke

.`idøîà`aiwr iaxe oi`veil `pipg iax

cvl `vic i` ?inc ikid :dniz Ð `id

iax dcen xninl dil ded ok m` Ð y`xd

eilbx cvl `vic i`e .lirl `zi`ck ,`aiwr

migafc ipy wxt opixn` `d mewn lkn Ð

jk xg`e uegan dilbxe mipta `id :(a,dk)

xa` ly zipepnyy itl ,dleqt Ð jzg

:xnel yi !gafnd iab lr `vei leqt aixwny `vnpe ,mcd mr axrzn ueg `viy

yginl `kil `zydc .lbxd `vi jk xg`e ,x`eva sq`p mcd lky ixiinc

oebk :inp i` .dlr xak mixai`d on x`eva zelrl cizry dn lky ,zipepnyl

`l` zetera leqt df oi`y ,mvrd mr `viy dn jzge elek `viyxqegn ok m`

:(xn`w) (`,ek) migafa yexit ikdc yxit diagx epiax axde .dwln jk xg`e ,xa`

.gafnd iab lr `veia lqtpy ,zipepnyd z` wxefy itl dleqt jzg jk xg`e law

it lr s` ,mcd on dwixf zevn miiw ixdy ,xyk Ð mcd lk wxf xak m` la`

opz inp `kde .gafnd lr ewxfe mcd mr axrzpy `veid zipepny dlr xaky

on d`fd zevn da miiwc ,dxyk serd z`hg ,jklid .xak dfed rnync ,"dfed"

.zipepnyd axrzp mcd mry it lr s` ,mcdéðúådfedy cinc Ð dnc dfed ax

.('ek) [dia] opixw ezevn ziyrp serd z`hg mcàîìùáepiid dad` xa `c` axl

ab lr s` ,xnelk .`id z`hg Ð x`ypc ab lr s` Ð dvni mca x`ypde aizkc

,ievina dziifd dielze ,z`hg `id oiicr Ð d`fdd on x`ypy dn `l` mc oi`c

.akrn `edyàéðúãë,dvni Ð x`yp m` :yexit Ð x`yp m`y l`rnyi iax iac

`l ,xnelk .`yix` Ð "`id z`hg" i`ne ,`aekir `kile ,dvni `l Ð e`l m`e

,dwiln ipiipr x`ye d`fd epiidc `xwc `yix` i`w `l` ,ievin` "`id z`hg" i`w

."x`ypde" mcew miaezkyàìàm`y inp ikd zxzepde aizkc dgpn iab dzrn

ikd ,"eipae oxd` elk`i dgpnd on zxzepde" aizkc dgpn iab ,xnelk Ð xzezip

oi` Ð dxhwdl dvinw oia miixiyd exzezip `l m`e ,elk`i Ð xzezip m`y inp

dil `hiytc `kd rnyn .'eke "dzlqn" `ipz `de ,inp ikd :`niz ike .melk jka

zegpnc `nw wxtc ,`iywe .leqt dxhwdl dvinw oia exqgy miixiy cenlzdl

:xnel yie !dilr unew xihwnc ediipin cg xaqwe ,yiwl yixe opgei iax ibilt (`,h)

exqgy [xnelk] ,(melk) xzezip `l ikc 'eke "elk`i dgpnd on zxzepde"c `pyil rnynck ,dlik`a oixeq` miixiyd oze`y dcen mewn lkn Ð dilr unew xihwnc idpc

ewn lkn :xn`z m`e .'ek dzlqn `ipz `de .mipdk elk` `l Ð miixiydz`hg"c `xw iaeyg`l ol zi`c :xnel yie !"dpnyne dzlqn" `xw ilbc `kd ip`yc :ipyil m

`diy jixvy xnel dvex "x`ypde"c xninl ol zi` ok enk ,xzezip `diy jixvc rnyn "zxzepde"c opifgc oeik :iax ixenl d`xp cere ."dpnyne dzlqn" enk "`id

.dxqgy dgpnl hxt :opiyxcc "dgpnd on"c `xw iiezi`l dil irai` ?"dpnyne dzlqn"c `xw i`d iziinc i`d i`n :xn`z m`e .dey oeyld ik ,odipia wlgl oi`c ,x`yp

miixiy ol `wtp "dgpnd on"nc mzd rnyne .dxhwdl dvinw oia exqgy miixiyl cge ,dvinw mcew dxqgy dgpnl cg ,ediiexzl jixvn (a,h) zegpnc `nw wxtae

cere enke .hwp ixzn `cge ,"dgpnd on" iiezi`l i`d ilek cenlzd wc `lc :xnel yie !`peeb i`d ika ixiin `kd `dc ,"dgpnd on" iiezi`l dil irai` ok m`e .exqgy

oia exqgy miixiyl "dgpnd on"n opiyxc ded `l Ð dvinw mcew dxqgy dgpn dipin ol `wtpc "dpnyne dzlqn" `xw i`d `l i`c :digiy ixenl d`xp cere .`ed

,xak dzidy dgpnd on rnync .miixiyl "dgpnd on" opiyxc f` Ð dnily dgpnd `dzy dvinw zrya opirac rnync "dzlqn" aizkc xza `l` ,dxhwdl dvinw

`ki`c i`ce `dc ,`ed `xizi `xw "xzepde" aizk mzd :ipyne .dxhwdl dvinw oia exqgy miixiyl s` "dzlqn"c `xw iziin jkle .dvinw zrya dnily dzidy ,xnelk

aizk `kd .xzezip m`y xninl ol zil Ð `ed `xizi `xwc ok m`e .xihwn `edy unewd wx Ð (`niiw dgpnd lk dpi`) "xihwde evnew `ln unwe" :aizk ixdy ,miixiy

.akrn ievin `diy ,xnelk ,ievina ielz z`hg ziifdc xnel `z` `le ,elekn dfid `le mca miixiy yiy xnel jixvc ,xziin `le "x`ypde"
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קצה
oifge` mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay

ùã÷ä úà àîèî øîåà øéàî éáø.iyily ycwl ieyne ,ipy `edc Ðíéîëçå
'åë ìñåôù íùë íéøîåà.oizipznk epiide ,`nhn `l Ð iienh la` Ðàáø øîà

ìåàù àáàì.oizipzn inp `vxzin ,ipy ycwl ciarwc ,"ycwl dlgz" xn`c inp Ð

dedc miycwa dlrn eyr opaxe ,`nhn epi`e lqet `ziixe`cn mei leah i`cec

oey`x lke` ik iedc ,ycwl dlgz mei leah

.ipy dyereepi`c ,ipzw `ziixe`ca oizipzne

.lqet `l`øéàî éáøì`vxzin inp Ð

Ð "ycwd z` `nhn" xn`wc i`dc ,oizipzn

dnexzd z` lqete ,iyily dil ciarc

lqet `l` epi` `ziixe`cn la` .opaxcn

.lahy xg`nïðáøå"lqety myk" ixn`c Ð

lahc oeik :ixaqw ,"`nhnc" ixn` `le 'eke

.`nh `le ieyn leqtc ,d`neh dil `ylw

àëéà àøåñéà àä.dlik` xeqi` ,xnelk Ð

àåä íéðäëã àðåîî àä éàîàåxg`n Ð

.dlik`a mdl dxzedy ,dnc dfedyøîà
àöåéì àðéðç áømzdc .`viy ,xnelk Ð

xn`c `ed `aiwr iaxe ,dlik` xeqi` `ki`

dlirn icin diwet`l ,`veil zlren dwixf

za e`l la` .lirl opixn`ck ,dtixyl e`

la` ,oiwxit seqa opixn`ck ,`id dlik`

`ipdnc idp .d`fd `d dvxn `l dlik`l

`veid xizdl la` Ð dlirn icin diwet`l

la` :wiic `wc epiide ,`ipdn `l dlik`a

.`id dlik` za e`lc ,`ki` `xeqi`øîà
óåòä úàèçã éåöéî áø øîà àðåä áøÐ

d`fd xg`l Ð "dvni mca x`ypde" aizkc

.dvniáëòî åðéàit lr s` ,dfedc oeikc Ð

icin `vie ,ezevn ziyrp Ð dvin `ly

`vie .`nhe xzep meyn eilr oiaiige ,dlirn

.dxtkd akrn epi`c ,ezaeg ici inpáø éðúã
äîã äæåäz`hg iab oizipzna ipzwcnc Ð

oizipznc `pzl dil `xiaq `nl` ,"dnc dvin" ipzw `le ,"dnc dfed" serd

.akrn `l ievine ,xwir d`fdcáëòî éåöéî áøã äéîùî øîà äáäà øá àãà áøå
lr s` `nhe xzepe lebita z`hgd rawed `le ,xtkzp `le ,ezaeg ici `vi `lc Ð

.ievin ciarc cr ,dfedy itäîã äöéî áø éðúådvin" serd z`hg iab oizipzna Ð

.akrne ,`ied devn xwir inp ievinc dil `xiaqc ."dnc dfed" ipzw `le ,"dnc

'åâå çáæîä ãåñé ìà äöîé íãá øàùðäå áéúëã åðééä àãà áøì àîìùá`eddc Ð

.akrn ievin epiidc miixiyc `nl` ,"z`hg" ixwi` ,ievin epiidc d`fd xg` x`ypc

øàùðäå éàî áëòî àì éåöéî øîàã àðåä áøì àìàil dnl ,akrn `lc oeik Ð

"x`ypde" aizkc?øàùð íàù ìàòîùé éáø éáã àðúãëì øàùðäå áéúë éëäì
Ð x`yp `l m` la` .ievin zeyrl devn Ð mcd on x`yp m` ,xnelk Ð

.akrn epi` ievinc ,akrn `làéä úàèç éàîåxninl zira `wck e`l Ð

,z`hg xwir ied ievin epiidc miixiyac rnyn iedilc ,i`w "dvni x`ypde"`c

.akrn ievincéà÷ àø÷ã äéùéøà àìàz`hg erav`a z`hgd mcn dfde"` Ð

.ievin `le zakrn d`fdc xnel ,"`idøúåúéð íàù éîð éëäunwyky Ð

m`y ,xzezip `l m`e .xity Ð devnl miixiy `ki`c xzezip m` ,dgpnd z`

.da ol zil Ð dxhwdl dvinw oia miixiy exqgéîð éëä àîéú éëåmiixiyc Ð

i`n ,"onyne zlqn" `xw azkinl ivnc "dpnyne dzlqn" :`ipzde .iakrn `l

:rnyn ikdc .miixiy elit`e miiw dpnye dzlq lk `diy Ð "dpnyne dzlqn"

miixiy oexqgc `nl` ,elek didy dvinw zrya didy zlqd on Ð "dzlqn"

`l m`y opixn` ikide ,(akrn miixiy oexqgc opixn` inp miixiy iab) .iakrn

akrn `l xzezip?
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äìçú.iriax iyilye ,iyily ipye ,ipy eze` dyer ycw lke`a rbp m`e Ð ycwl

àîèî.xzei dyrz `ly dnexzd lqete ,xg` cer zeyrl Ð ycwd z`

íéîëçålqet wx epi` mei leahc ixaq `wc Ð 'ek lqet `ed jk ['ek] mixne`

.oizipzn iwen ediizeeke ,ycw dwyna s`e xac meyaàáàìeyr dlrn le`y

rnyn `kd :xn`z m`e Ð 'ek miycwa

edpiey :xn`wck ,`ed opaxcn mei leahc

"myk" wxt dheqae ,'eke mei leahl opax

xnege lwn ycwa iriax sili (a,hk)

oi`y mixetk xqegn dne :mixetk xqegnn

leqty iyily ,ycewa lqet dnexza leqt

.ycwa iriax dyriy oic epi` dnexza

!gikei mei leah zngn `ad lke` :jixte

i`ne .le`y `a`k dl xaq `nlic :ipyne

jixve !`ed opaxc le`y `a`c `d ?xn`w

yxit oke .`ed opaxc ycwa iriaxc xnel

(aiyg) `lc (`,hi) migqtc `nw wxta i"yx

oi` xn`c o`nl ycwa iriax dil [zgkyn]

edin .`ed opaxcn `l` ,lke` `nhn lke`

,mivr ici lr dil zgkync :yxit mz epiax

ikd le`y `a`e) `ziixe`c ycwa iriaxe

dl xaq `nlic xn`w ikid (dil xn`w

!`ed opaxcn le`y `a`c `de ,le`y `a`k

`d dil zil (a,hk) dheqc `ibeqc :xnel yie

,dxezd on mei leahc dil zi` `l` ,`axc

opax oizipznc xnel `kd cenlzd `racke

.`idøîà`aiwr iaxe oi`veil `pipg iax

cvl `vic i` ?inc ikid :dniz Ð `id

iax dcen xninl dil ded ok m` Ð y`xd

eilbx cvl `vic i`e .lirl `zi`ck ,`aiwr

migafc ipy wxt opixn` `d mewn lkn Ð

jk xg`e uegan dilbxe mipta `id :(a,dk)

xa` ly zipepnyy itl ,dleqt Ð jzg

:xnel yi !gafnd iab lr `vei leqt aixwny `vnpe ,mcd mr axrzn ueg `viy

yginl `kil `zydc .lbxd `vi jk xg`e ,x`eva sq`p mcd lky ixiinc

oebk :inp i` .dlr xak mixai`d on x`eva zelrl cizry dn lky ,zipepnyl

`l` zetera leqt df oi`y ,mvrd mr `viy dn jzge elek `viyxqegn ok m`

:(xn`w) (`,ek) migafa yexit ikdc yxit diagx epiax axde .dwln jk xg`e ,xa`

.gafnd iab lr `veia lqtpy ,zipepnyd z` wxefy itl dleqt jzg jk xg`e law

it lr s` ,mcd on dwixf zevn miiw ixdy ,xyk Ð mcd lk wxf xak m` la`

opz inp `kde .gafnd lr ewxfe mcd mr axrzpy `veid zipepny dlr xaky

on d`fd zevn da miiwc ,dxyk serd z`hg ,jklid .xak dfed rnync ,"dfed"

.zipepnyd axrzp mcd mry it lr s` ,mcdéðúådfedy cinc Ð dnc dfed ax

.('ek) [dia] opixw ezevn ziyrp serd z`hg mcàîìùáepiid dad` xa `c` axl

ab lr s` ,xnelk .`id z`hg Ð x`ypc ab lr s` Ð dvni mca x`ypde aizkc

,ievina dziifd dielze ,z`hg `id oiicr Ð d`fdd on x`ypy dn `l` mc oi`c

.akrn `edyàéðúãë,dvni Ð x`yp m` :yexit Ð x`yp m`y l`rnyi iax iac

`l ,xnelk .`yix` Ð "`id z`hg" i`ne ,`aekir `kile ,dvni `l Ð e`l m`e

,dwiln ipiipr x`ye d`fd epiidc `xwc `yix` i`w `l` ,ievin` "`id z`hg" i`w

."x`ypde" mcew miaezkyàìàm`y inp ikd zxzepde aizkc dgpn iab dzrn

ikd ,"eipae oxd` elk`i dgpnd on zxzepde" aizkc dgpn iab ,xnelk Ð xzezip

oi` Ð dxhwdl dvinw oia miixiyd exzezip `l m`e ,elk`i Ð xzezip m`y inp

dil `hiytc `kd rnyn .'eke "dzlqn" `ipz `de ,inp ikd :`niz ike .melk jka

zegpnc `nw wxtc ,`iywe .leqt dxhwdl dvinw oia exqgy miixiy cenlzdl

:xnel yie !dilr unew xihwnc ediipin cg xaqwe ,yiwl yixe opgei iax ibilt (`,h)

exqgy [xnelk] ,(melk) xzezip `l ikc 'eke "elk`i dgpnd on zxzepde"c `pyil rnynck ,dlik`a oixeq` miixiyd oze`y dcen mewn lkn Ð dilr unew xihwnc idpc

ewn lkn :xn`z m`e .'ek dzlqn `ipz `de .mipdk elk` `l Ð miixiydz`hg"c `xw iaeyg`l ol zi`c :xnel yie !"dpnyne dzlqn" `xw ilbc `kd ip`yc :ipyil m

`diy jixvy xnel dvex "x`ypde"c xninl ol zi` ok enk ,xzezip `diy jixvc rnyn "zxzepde"c opifgc oeik :iax ixenl d`xp cere ."dpnyne dzlqn" enk "`id

.dxqgy dgpnl hxt :opiyxcc "dgpnd on"c `xw iiezi`l dil irai` ?"dpnyne dzlqn"c `xw i`d iziinc i`d i`n :xn`z m`e .dey oeyld ik ,odipia wlgl oi`c ,x`yp

miixiy ol `wtp "dgpnd on"nc mzd rnyne .dxhwdl dvinw oia exqgy miixiyl cge ,dvinw mcew dxqgy dgpnl cg ,ediiexzl jixvn (a,h) zegpnc `nw wxtae

cere enke .hwp ixzn `cge ,"dgpnd on" iiezi`l i`d ilek cenlzd wc `lc :xnel yie !`peeb i`d ika ixiin `kd `dc ,"dgpnd on" iiezi`l dil irai` ok m`e .exqgy

oia exqgy miixiyl "dgpnd on"n opiyxc ded `l Ð dvinw mcew dxqgy dgpn dipin ol `wtpc "dpnyne dzlqn" `xw i`d `l i`c :digiy ixenl d`xp cere .`ed

,xak dzidy dgpnd on rnync .miixiyl "dgpnd on" opiyxc f` Ð dnily dgpnd `dzy dvinw zrya opirac rnync "dzlqn" aizkc xza `l` ,dxhwdl dvinw

`ki`c i`ce `dc ,`ed `xizi `xw "xzepde" aizk mzd :ipyne .dxhwdl dvinw oia exqgy miixiyl s` "dzlqn"c `xw iziin jkle .dvinw zrya dnily dzidy ,xnelk

aizk `kd .xzezip m`y xninl ol zil Ð `ed `xizi `xwc ok m`e .xihwn `edy unewd wx Ð (`niiw dgpnd lk dpi`) "xihwde evnew `ln unwe" :aizk ixdy ,miixiy

.akrn ievin `diy ,xnelk ,ievina ielz z`hg ziifdc xnel `z` `le ,elekn dfid `le mca miixiy yiy xnel jixvc ,xziin `le "x`ypde"
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ìñBôe ,Lãwä úà ànèî :øîBà øéàî éaø ,Lãwì älçz§¦¨©Ÿ¤©¦¥¦¥§©¥¤©Ÿ¤¥
ä÷Lî ìñBt àeäL íLk :íéøîBà íéîëçå .äîeøzä úà¤©§¨©£¨¦§¦§¥¤¥©§¥

äîeøzéìëBàåLã÷ ä÷Lî ìñBt àeä Ck ,äîeøz §¨§§¥§¨¨¥©§¥Ÿ¤
éìëBàåìeàL àaàì :àáø øîà .Lã÷¯eNò äìòî §§¥Ÿ¤¨©¨¨§©¨¨©£¨¨

íBé ìeáèì ïðaø eäðéåL ,íéLã÷aïBLàøkøéàî éaøì .¯ §¨¨¦¨¦§©¨©¦§§¦§©¦¥¦
ìëBàkïðaøì ,éðL¯ì÷ ìáèc ïåékìeñt ,äàîeè L¯ §¥¥¦§©¨©¥¨§¨©¨©§¨¨

àîè ,éåLî¯äìéòî .'åë "ïéáéiç dîc äfeä" .éåLî àì ©§¥¨¥¨©§¥¨¨¨©¨¦§¦¨
àøeqéà ìáà ,àkéìc àeä¯àðBîî àä ?éànàå !àkéà §¥¨£¨¦¨¦¨§©©¨¨¨

,àéä àáé÷ò éaøå ,ïéàöBiì :àðéðç éaø øîà !àeä íéðäëc§Ÿ£¦¨©©¦£¦¨©§¦§©¦£¦¨¦
àöBiì úìòBî ä÷éøæ øîàc¯.àéä äìéëà úa åàìcøîà ©£©§¦¨¤¤©¥§¨©£¦¨¦¨©

óBòä úàhç éevéî :áø øîà ,àðeä áø¯,ákòî Bðéà ©¨¨©©¦©¨¨¥§©¥
:áø øîà äáäà øa àcà áø ."dîc äfeä" áø éðúc§¨¥©¨¨¨©©¨©©£¨¨©©

óBòä úàhç éevéî¯àz ."dîc ävéî" áø éðúå ,ákòî ¦©¨¨§©¥§¨¥©¦¨¨¨¨
" :òîLøàLpäåúàhç çaænä ãBñé ìà äöné íca §©§©¦§¨©¨¦¨¤¤§©¦§¥©©¨

äáäà øa àcà áøì àîìLa "àéä¯áéúëc eðééä ¦¦§¨¨§©©¨©©£¨©§¦§¦
éàî àðeä áøì àlà ,"àéä úàhç ...äöné íca øàLpäå"§©¦§¨©¨¦¨¤©¨¦¤¨§©¨©
.øàLð íàL :ìàòîLé éaø éác àéðúãk ?"øàLpäå"§©¦§¨¦§©§¨§¥©¦¦§¨¥¤¦¦§©
déøa àçà áø déì øîà .àLéøà ?"àéä úàhç" éàîe©©¨¦©¥¨¨©¥©©¨§¥
áéúëc äçðî éab ,äzòî àlà :éLà áøì àáøc§¨¨§©©¦¤¨¥©¨©¥¦§¨¦§¦

íàL éîð éëä ,"úøúBpäå"øúBzéð,éîð éëä àîéz éëå ? §©¤¤¨¦©¦¤¦¦©§¦¥¨¨¦©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc - dlirn(iriax meil)

Lãwì älçzjkle ,miycw oiprl 'd`nehl oey`x' `ed ixd - §¦¨©Ÿ¤
,'d`nehl ipy' ea mirbepd miycwd z` `ed dyeripy' eze`e

,'d`nehl iyily' ea mirbepd miycwd z` dyer 'd`nehl
.'d`nehl iriax' ea mirbepd miycwd z` dyer 'iyily'dela`

'`nhn' epi`e ,'d`nehl ipy'k `l` aygp epi` dnexz oiprl
.cala 'dlqet' `l` ,ezribpa dze`,øîBà øéàî éaøleahd oic ©¦¥¦¥

jkitle ,xac lkl 'd`nehl ipy'k meiànèî`ed,Lãwä úà §©¥¤©Ÿ¤
'd`nehl iyily' dyrpe ,`nhp ea rbpy ycewdy ,xnelk

,ea rbepd ycewd z` 'lqet'díéîëçå .äîeøzä úà ìñBôe¥¤©§¨©£¨¦
àeäL íLk ,íéøîBà[mei leahd-]ä÷Lî 'ìñBt'lyäîeøzéìëBàå §¦§¥¤¥©§¥§¨§¨¥

[ly milk`ne],äîeøz,'m`nhn' epi`eLã÷ ä÷Lî 'ìñBt' àeä Ck §¨¨¥©§¥Ÿ¤
,Lã÷ éìëBàå`id `ziixaa minkg zhiyy ixd .'m`nhn' epi`e §¨¥Ÿ¤

a epipyy dn enkepi`e serd z`hg 'lqet' mei leahy epzpyn
.'d`nhn'

:`xnbd dgecìeàL àaàì ,àáø øîàdpynd z` cinrdl yi - ¨©¨¨§©¨¨
`ed mby itl ,le`y `a`k mbwx mei leah dxezd ony dcen

`l` ,'m`nhn' epi`e miycwd z` 'lqet'y xaeqyäìòî©£¨
,[`xneg-],íéLãwa eNòeïBLàøk íBé ìeáèì ïðaø eäðéeLminkg - ¨©¨¨¦©¦§©¨¨¦§§¦

`ed ixde ,miycw oiprl d`nehl oey`x enk mei leahd z` eyr
ipy' dyrp ea rbepdy 'd`nehl oey`x' `edy lke` enk
leahd dxezd one ,dxezd ipica xaecn epzpyna mle` .'d`nehl

.'`nhn' `le 'lqet' meiéðL ìëBàk øéàî éaøìyi ,ok enke - §©¦¥¦§¤¥¦
dxezd ony dcen `ed mby itl ,xi`n iaxk dpynd z` cinrdl
opaxcny `l` ,'mlqet' `l` miycwd z` '`nhn' mei leahd oi`
la` .miycwd z` `ed '`nhn' jkle ,'d`nehl ipy' oic eilr epzp

ì÷ ìáèc ïåék ,ïðaøìéeLî àì àîè ,éeLî ìeñt ,äàîeè Lla` - §©¨¨¥¨§¨©¨©§¨¨§©¥¨¥Ÿ§©¥
iptn ,mei leahl dlrn minkg eyr `l ,`ziixaay minkg zrcl
z` `ed 'lqet' wx okle ,ez`neh dylged xak lahy xg`ny

.'e`nhn' epi`e ,ea rbepd
:epzpyna epipy,'åë ïéáéiç dîc äfeä.dlirn da oi`e ¨¨¨©¨¦

xyad z` dxizn d`fddy `pzd hwp `l recn dpc `xnbd
:`xnbd zwiicn .dlik`l,àkéà àøeqéà ìáà ,àkéìc àeä äìéòî§¦¨§¥¨£¨¦¨¦¨

,xnelkxeqi` wxy ,wiicl yi 'dlirn da oi`e' epipyy dnn
cala dlirnla` ,dnc dfedy xg`l serd z`hga bdep epi`

.mipdkl dlik` xeqi` da yi oiicrå,dywàðBîî àä ,éànà §©©¨¨¨
àeä íéðäëcdnc dfedy ixg` ixd ,dlik`a xeq` xyad recn - §Ÿ£¦

.dlik`l mdl xzed ,xnelk ,mipdkl jiiy dxya ,z`hgd ly
:`xnbd zvxzn,ïéàöBiì ,àðéðç éaø øîàzxacn dpynd ,xnelk ¨©©¦£¦¨©§¦

,mcd z`fd mcew dxfrd on `viy z`hg xyaa,àéä àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¦
àéä äìéëà úa åàìc ,àöBiì úìòBî ä÷éøæ øîàczrca epzpyne - §¨©§¦¨¤¤©¥§¨©£¦¨¦

xaeqd ,diepy `id `aiwr iax(:e lirl)zwixfy ,dnda oaxw oiprl
,dlirn icin e`ivedl dxfrl ueg `viy xyal mb dliren mcd

lirl `xnba x`azpy enke ,dlik`l exizdl `l la`(:f)jke .
z`hg ly mcd z`fd oky ,serd z`hg ly mcd z`fda mb oicd

,okle ,dnda oaxw ly mcd zwixf mewna zcner serd,ef d`fd
,dlirn icin dxfrl ueg `viy xya `ivedl dliren `id mpn`
`pzd hwp jkle ,dlik`a exizdl dliren dpi` mewn lkn la`
oi` dlirn wxy eprinydl ,'dlirn da oi` ,dnc dfed' dpyna

.da yi dlik` xeqi` la` ,dnc dfedy xg`l serd z`hga
eteba odkd fge` ,dwilnd ixg`y ,`ed serd z`hg zaxwd xcq

gafnd xiw lr encn dfne ser lyxg`l .'d`fd' `xwpd `ede ,
ixiiy mivnzn ok ici lre ,gafnl dwilnd mewn z` wgec ,okin

gafnd ceqi lr mcdm` dpc `xnbd .'ievin' `xwpd `ede ,

:oaxwd xykd z` akrn ievindéevéî ,áø øîà ,àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦
ly mcd ixiiyóBòä úàhç,gafnd lr,ákòî Bðéà,xnelk ©©¨¥§©¥

xak ,mcd ixiiy z` dvin `le mcd z` dfid wx m` elit`y
d`vie ,mzaeg ici da e`vi dilrae z`hgd zevn dniiwzp

,`nhe xzep lebit meyn dilr miaiig mbe ,dlirn zxeznéðúå- §¨¥
dpy okeáøepzqxibk dpyna,dîc äfeä'lebit meyn eilr oiaiig ©¨¨¨

dvin' `le 'dnc dfed' epipyy dnne ,'dlirn da oi`e `nhe xzep
`le xwird `id d`fddy xaeq epzpyn ly `pzdy x`ean ,'dnc

.ievind
äáäà øa àãà áøe ,wlegøîàmya,áøyóBòä úàhç éevéî ©£¨©©£¨¨©©¦©©¨

,ákòî`l ,mcd ixiiy z` evin `l m` ,dnc dfed m` s` ,xnelk §©¥
serd z`hg z` aixwnd `vimeyn dilr miaiig oi`e ,ezaeg ici

,`nhe xzep lebit,áø éðúå,dîc ävéî'lebit meyn eilr oiaiig §¨¥©¦¨¨¨
dpy `le ,'dnc dvin' dpyy dnne ,'dlirn da oi`e `nhe xzep
wlg `ed ievind mby xaeqy x`ean ,'eke 'eilr oiaiig dnc dfed'

.oaxwd z` akrn `ede ,serd z`hg zaxwd zevn xwirn
:dad` xa `c` ax ixacl di`x d`ian `xnbd,òîL àzxn`p ¨§©

(h d `xwie),gAfOd xiw lr z`Hgd mcn dfde' ,serd z`hg oiprl§¦¨¦©©©¨©¦©¦§¥©
àîìLa .['àéä úàhç] çaænä ãBñé ìà äöné íca øàLpäåxacd-] §©¦§¨©¨¦¨¥¤§©¦§¥©©¨¦¦§¨¨

[oaen,äáäà øa àãà áøì,akrn ievindy xn`y dn okyeðééä §©£¨©©£¨©§
äöné íca øàLpäå' áéúëc,gAfOd cFqi l`,'àéä úàhçoky ¦§¦§©¦§¨©¨¦¨¥¤§©¦§¥©©¨¦

x`ypde' df iptl aezky dnl zeqgiizn '`ed z`hg' zeaizd
,xnelk ,'z`hg' iexw ievindy dfn rnyna yie ,'dvni mca

,akrne ,z`hgd zcear xwirn wlg `edyàðeä áøì àlàxaeqy ¤¨§©¨
,akrn epi` ievindy'øàLpäå' éàîdxezd dazk recn - ©§©¦§¨

.'gafnd ceqi l` dvni mca x`ypde'
ceqi l` dvni mca x`ypde' dxezd dazky dn :`xnbd dgec

eyxtl yi ,'gafndøàLð íàL ,ìàòîLé éaø éác àðúãkmcd on ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥¤¦¦§©
epi` ik dvni `l x`yp `l m`e ,gafnd lr eze` zevnl devn

.akrn,àLéøà ,'àéä úàhç' éàîeseqa xn`py dne ,xnelk ©©¨¦©¥¨
qgiizn dfy epzrc lr dlry enk yxtl oi` ,'`ed z`hg' weqtd
ievindy rnyna `die ,'dvni mca x`ypde' xn`py dn lr mb
`ed qgiizn `l` ,akrn `ede z`hgd zcear xwirn wlg `ed
eli`k df ixde ,'z`hgd mcn dfde' okl mcewn xn`py dn lr

'`ed z`hg ,gafnd xiw lr z`hgd mcn dfde' aezk.
dgpnd ly zleqd lr epzpy ixg`y ,`ed dgpnd zaxwd xcq
zleqd on odkd [dgpnd on mixn-] unew ,dpealde onyd z`¥
'unew'd z` xihwn okin xg`le ,evnew `eln day onyde
ixiiy' milk`p ,unewd zxhwd ixg` .gafnd lr dpealde

.dpedk ixkfl [dvinwd xg`l dpnn x`ypd-] 'dgpnd
ocd weqtn ,'dvni mca x`ypde' weqtd yexit lr dywn `xnbd

:dgpnd ixiiyaàlà ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦¤¨
,äzòîmca x`ypde' xn`py dn `ped ax zrcly x`azpy ¥©¨
,'dvnid`fdd ixg` m`y wx `l` ,akrn ievindy eyexit oi`

ok m` ,eze` zevnl devn z`hgd mcn x`ypáéúëc äçðî éab©¥¦§¨¦§¦
(b a my)úøúBpäå','eipalE oxd`l dgpnd onøúBzéð íàL ,énð éëä §©¤¤¦©¦§¨§©£Ÿ§¨¨¨¦©¦¤¦¦©

zpeek oi`y ,xnele ,dnec ote`a eyxtl yi df weqt mb m`d -
,dvinwd ixg` m`y ,yexit] miakrn dgpnd ixiiyy aezkd
wx `l` ,[dgpnd dlqtp ,miixiyd on xqgp ,unewd zxhwd mcew

.mlke`l devn miniiw dgpnd ixiiy m`y
:'ebe 'zxzepde' weqtd z` jk x`al oi`y dgiken `xnbdéëå§¦

énð éëä ,àîéz,weqtd yexit `ed jk mpn`y - ¥¨¨¦©¦
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דבר ברור הוא, אשר בכל חלקי האדמה נמצאים מעיינות מים חיים, וההבדל הוא רק בקרוב וריחוק, ואם כן הלא הכול תלוי בהחופר 
וכוח סבלנותו ומתינותו.

היום יום ב אלול



קצו
oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay

àøéúé àø÷ úøúåðäå áéúë íúä éøîà:ipnif ixz "zxzepde" dia aizkc Ð

.dxqgyl hxt Ð akrl aezkd eilr dpyc ,"dgpnd on zxzepde" "dpnn zxzepde"

`le ,unewd xzen od miixiydc ,zxzepd on zxzepd `le Ð "zxzepde" rnync

,cegl "x`ypde" `l` aizk `l `kd la` .miixiy ixiy eedc miixiyd exqgy

m`e ,dvni Ð mcd on x`yp m`y :rnync

ixz iaizkc `de .akrn epi` Ð x`yp `l

cg Ð "dzlqne" "zxzepde" dgpna iherin

.akrl cge ,devnläîã äöéîå úäéî éðú÷
,serd z`hga akrn inp ievinc `nl` Ð

.d`fda enk ea lbtn ivne li`edïéããöì
éðú÷,ediiexz` rnyn "owlny"c Ð

"dnc dvin"e .serd zler`e serd z`hg`

d`fd dia zilc serd zler` `l` i`w `l

,d`fd `ki`c serd z`hg la` ,ievin `l`

lbtn ivn `l Ð d`fda lbit `ly xg`n

.akrn epi` ievinc ,ievinaíãá øàùð íàù
.oiakrn `l miixiyc rnync Ðàðú àäå

íúä ìàòîùé éáø éáãedfi`" wxta Ð

.(`,ap migaf) "onewnïéáëòî íééøéùÐ

.`id `aiwr iaxe l`rnyi iaxc `zbeltc

`aiwr iaxe ,oiakrn :xn` l`rnyi iaxc

ilekc :mzd `tt ax xn`e .oiakrn oi` :xn`

`kde ,oiakrn `l `nlrc miixiy `nlr

`ki` ,ievin epiidc ,serd z`hg ixiya

`aiwr iax ,akrn :xaq l`rnyi iax .ediipia

l`rnyi iaxc `iywe ,akrn epi` :xaq

.l`rnyi iaxc`éáøã àáéìà éàðú éøú
ìàòîùém`y" ipzc `kdc `pz i`de Ð

ievinc l`rnyi iaxc `ail` xaq Ð "x`yp

.akrn epi`äðùîäéìò ïéáééç äîã äöéî
ìåâéô íåùîmewna serd zler ievinc Ð

`lc ,serd z`hgc d`fde dndac dwixf

`edde .(a `xwie) "enc dvnpe" `l` aizk

eilr ayig m` ,lebita dl raw ievin

dvin ikc .dpnfl ueg dxihwdl dwilna

.zxk dilr oiaiige ,lebita eixizn eaxw dnc

.`nhe xzep ea yi ievin xzac oicd `ede

ïùãä úéáì àöúù ãò äá ïéìòåîåoeikc Ð

Ð mlerl mipdkl xzid da oi`e lilk dlekc

dxt`n lhpze dlek sxyizy cr da oilren

.'ebe "oycd z` mixde" aizkc ,oycd znexz

.ea oilren oi` ezevn ziyrpy oeik ,aeye

ïéôøùðä íéøéòùå ïéôøùðä íéøôod Ð

z`fde ,mipdkl xzid oda oi`e miycw iycw

.oztixy mewna oycd ziaa oda oilren Ð mipdkl xzid eda zilc oeike .dhigy zrya odilr ayig m` lebitl oraew onc (zwixf)øùáä êúåéù ãò,xyad lkrziy cr Ð

.ozevn epiidc ,xt` dyrpyäìåòä.ixiin miycw iycwa oizipznc ipd lke Ðäøåòá ïéìòåî ïéàå"didi el odkl aixwd xy` dlerd xer" :aizkc ,`ed mipdk lyc Ð

.(f `xwie)ïùãä úéáì àöúù ãò øùáá ïéìòåîå.`ed lilkc Ðøùáá ïéìòåî ïéàå 'åëå íùàå úàèç.edpip miycw iycwc ,mipdkl xyad xzed mcd wxfpc oeikc Ð

ïéøåîéàá ïéìòåî ìáà.ezevn ziyrpc ,oycd zial xt`d `vie gafna elkrziy cr Ðåùã÷åäùî ïäá ïéìòåî íçìä éúù.dta Ðøåðúá åîø÷.oziiyr zligz epiidc Ð

.dyly lr xzei `le mipyn zegt `l oilk`p oi` mgld izyc meyn ,dpila `kil `kde .miycw iycwc dhigy enk 'eke mei leaha lqtpe ,xiykdl aiyg `nexw `edde

çáæä ïäéìò èåçùìå."mgl" ixwin enxwc oeike ,jenqa Ð "lr" :(`,aq zegpn) opixn`e ,"mgld lr mzaxwde" :(bk `xwie) aizkc Ðíãä ÷øæð.miyak ly Ðïäéìò ïéáééç
.mgld z` oilbtn miyakc meyn ,epnfl ueg mgld lek`l dhigy zrya ayig m` ,lebt meyn mgld izy lr Ðäìéòî ïäá ïéàåxake ,mipdkl xzid zry oda yic Ð

.ozevn ziyrpåùã÷åäùî ïäá ïéìòåî íéðôä íçì.dta Ð'åëå øåðúá åîø÷miptd mgl :(a,w zegpn) ol `niiw ikdc ,dpila `kil inp `kde .mgld izya opixn`ck Ð

.dxyrl ,dryzl ,dpenyl lk`pïçìùä éáâ ìò åøãéñ øãñìå."mgl" iexw epi` mxw `ly onf lke Ðïéëéæáä åáø÷m`y .lebt meyn eilr oiaiig ,oixiznd epiidc Ð

lebta zraew ,dixizn epiidc ,dndac mc zwixfc ikid ikc .lebta mgld rawed Ð "epnfl ueg mgld lek`l zpn lr xihwn ipixd" oikifad zxhwd zrya eilr ayig

zepae.ipd lka miptd mgll oikifad zxhwd draw inp ikd Ð `nhae xäìéòî åá ïéàå.mipdkl xzid zry ea yi ixdy Ðåùã÷åäùî ïäá ïéìòåî úåçðîä.dta Ðìáà
õîå÷á ïéìòåî.`ed lilk unewdy itl ,miycw ixeni` oick oycd zial `vie elek sxyiy cr Ðàøîâçåôú øôàî äðäðäikdc .oycd znexz mixdy xg`l epiid Ð

.cxie zeiniptd zelke`nd z` dzge ,jli`e jli` milgbd z` dpite ,gafnd y`xl dler did oycd znexz mexzl dvex `edyk dlgzay (a,gk) cinz zkqna opipz

xaev did gafnd iab lr x`ypde ,oycd znexz my oipzepy mewn epiid ,migth dyly yakd on wegx dtvx iab lr milgbd z` xav ,dtvxl ribd .oycd znexz epiide

yaele eicba z` hyet did jk xg`e .xek ze`n yly eilr yiy minrt :mzd opixn`e .raek oink deabe ,getz oink lebr edyere cgia gafn ly cg` cvl xt`d z`

xn`w `edd`e .oycd zial dpgnl uegn `iven dide ,eaxl qek oda befni l` Ð eaxl dxcw oda lyiay micba :(a,bk `nei) l`rnyi iax iac `pzck ,odn oizegtd micba

."getz xt`n dpdpd"ïäá ïéìòåîã éâéìô àì àîìò éìåë.ezevn ziyrp `l oiicr ixdy Ðøáñ ïðçåé éáø`eddc dpedk icba jixv getzd xt` z`ved i`dc oeik Ð

.ea oilrene ,i`w dizyecwa mipey`xd on oizegty `l` ,dpedk icba epiid mixg` micba "yale"ïùãä úéáì àöúù ãò ïäá ïéìòåî ïðúdnxzpy it lr s`y rnyn Ð

.da oilren oycd znexzäàøúù ãò,dlirn ea oi` aeye ,oycd z`vedl cnere ie`x `ed x`ypd eze` oycd znexz mxzy xg` la` ,oycd znexz znxd cr epiid Ð

.axk epiide
ïìåëå
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ïéããöìzler` `l` i`w `l "dvin" la` ,ediiexz` i`w "wln" :yexit Ð ipzw

z`hg" wxta mzd opzc ,jdc `yixn iziin `l i`n` :xn`z m`e .serd

Ð dnyl `lye dnyl dnc dvinye wlny miycw iycw :(a,cq migaf) "serd

ipzwc oizipznn `nil` in eh`c ,llk `iyw `ied `l `iddnc :xnel yi ?leqt

`nip inp ok enk ,"dfed" ipz axe ,"dvin"

jda la` .dfed Ð "dvin" i`nc mzd

ipzw `dc ,ikd xninl ivn `l `kd iziinc

,d`fd da `kiiy `lc ,"serd zler cg`e"

.`wec dvin jgxk lre

øîàåwxta Ð serd z`hg ievin `tt ax

iab (`,ap migaf) "onewn edfi`"

xn`we ,`aiwr iaxe l`rnyi iaxc `zbelt

.i`w serd z`hg`c ,oiakrn miixiyc
oleke
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"dúðáì ìk ìò dðîMîe dzìqî" :àéðúäå¯èøt §¨©§¨¦¨§¨¦©§¨©¨§Ÿ¨¨§¨
äøñçLdzìñ,äøñçå:éøîà !dúðBáì äøñçå ,dðîL ¤¨§¨¨§¨§¨§¨©§¨§¨§¨§¨¨¨§¦

"úøúBpäå" áéúk íúä¯deáà áéúî .áéúk àøéúé àø÷ ¨¨§¦§©¤¤§¨§¥¨§¦§¦£
úìBò ãçàå óBòä úàhç ãçà :àðeä áøì ìàeîLc¦§¥§©¨¤¨©¨¨§¤¨©

óBòäï÷ìnLävéîeïîB÷îì õeç ïîc¯Ba ïéàå ìeñt ¨¤§¨¨¦¨¨¨¦§¨¨§¥
õeç ,úøkïpîæì¯úäéî éðú÷ .úøk åéìò ïéáéiçå ìebét ¨¥¦§©¨¦§©¨¦¨¨¨¥¨¨¥¦©

!"ïîc ävéî"¯ïéããöì :dì ÷øôî àeäå ,dì áéúBî àeä ¦¨¨¨¦¨§§¨¥¨¦§¨¦
:íúä ìàòîLé éaø éác àðz àäå .íca øàLð íàL :ìàòîLé éaø éác àðz ,àôeb .éðú÷̈¨¥¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¤¦¦§©©¨§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨

!eäééðéa àkéà óBòä úàhç éevéî :àtt áø øîàå ,ïéákòî íééøéL¯éaøc àaélàå éàpz éøz ¦©¦§©§¦§¨©©©¨¦©¨¨¦¨¥©§§¥©¨¥§©¦¨§©¦
.ìàòîLéäðùîä÷ìîð .äLc÷eäMî da ïéìòBî óBòä úìBò¯íBé ìeáèa ìñtéì äøLëeä ¦§¨¥©¨£¦¨¦¤§§¨¦§§¨§§¨¦¨¥¦§

dîc ävéî .äðéìáe íéøetk øqeçîáe¯ãò da ïéìòBîe ,àîèå ,øúBð ,ìebét íeMî åéìò ïéáéiç ¦§©¦¦§¦¨¦¨¨¨©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥£¦¨©
àözLíéøt .ïLcä úéáìíéôøNpäíéøéòNeíéôøNpä¯ïäa ïéìòBîeLc÷eäMîeèçLð .¯ ¤¥¥§¥©¤¤¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦£¦¨¤¦¤§§¦§£

ïîc äfeä .äðéìáe íéøetk øqeçîáe íBé ìeáèa ìñtéì eøLëeä¯ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç §§¦¨¥¦§¦§©¦¦§¦¨¨¨¨©¨¦£¥¤¦¦
ãò ïLcä úéáa ïäa ïéìòBîe ,àîèå øúBðéziLC,äLc÷eäMî da ïéìòBî äìBòä .øNaä ¨§¨¥£¦¨¤§¥©¤¤©¤©¦©¨¨¨¨£¦¨¦¤§§¨

äèçLð¯÷øæpMî .äðéìáe ,íéøetk øqeçîáe ,íBé ìeáèa ìñtéì äøLëeädîc¯äéìò ïéáéiç ¦§£¨§§¨¦¨¥¦§¦§©¦¦§¦¨¦¤¦§©¨¨©¨¦¨¤¨
ïéìòBî ïéàå ,àîèå øúBð ìebét íeMîúBøBòa.ïLcä úéáì àözL ãò øNaa ïéìòBî ìáà , ¦¦¨§¨¥§¥£¦¨£¨£¦©¨¨©¤¥¥§¥©¤¤

íLàå úàhçéçáæåeèçLð .eLc÷eäMî ïäa ïéìòBî øeaéö éîìL¯,íBé ìeáèa ìñtéì eøLëeä ©¨§¨¨§¦§¥©§¥¦£¦¨¤¦¤§§¦§£§§¦¨¥¦§
ïîc ÷øæð .äðéìáe ,íéøetk øqeçîáe¯,øNaa ïéìòBî ïéà .àîèå øúBð ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç ¦§©¦¦§¦¨¦§©¨¨©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥¥£¦©¨¨

eîø÷ .eLc÷eäMî ïäa ïéìòBî íçlä ézL .ïLcä úéáì eàöiL ãò ïäéøeîéàa ïéìòBî ìáà£¨£¦§¥¥¤©¤¥§§¥©¤¤§¥©¤¤£¦¨¤¦¤§§¨§
øepúa¯äðéìáe ,íéøetk øqeçîáe ,íBé ìeáèa ìñtéì eøLëeäèBçLéìå÷øæð ,çáfä úà ïäéìò §©§§¦¨¥¦§¦§©¦¦§¦¨§¦§£¥¤¤©¤©¦§©

íéNák ìL ïîc¯ïéìòBî íéðtä íçì .äìéòî ïäa ïéàå ,àîèå ,øúBð ,ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç ¨¨¤§¨¦©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥§¥¨¤§¦¨¤¤©¨¦£¦
øepúa íø÷ .äLc÷eäMî Ba¯,íéøetk øqeçîáe íBé ìeáèa ìñtéì øLëeäøcñäìeéab ìò ¦¤§§¨¨©§©§©¦¨¥¦§¦§©¦¦§¤§¥©©¥

ïéëéæaä eáø÷ .ïçìeMä¯ïéìòBî úBçðnä .äìéòî Ba ïéàå ,àîèå øúBð ìebét íeMî åéìò ïéáéiç ©§¨¨§©§¦¦©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥§¥§¦¨©§¨£¦
éìëa eLã÷ .eLc÷eäMî ïäa¯áø÷ .äðéìáe ,íéøetk øqeçîáe ,íBé ìeáèa ìñtéì eøLëeä ¨¤¦¤§§¨§¦§¦§§¦¨¥¦§¦§©¦¦§¦¨¨©

õîBwä¯ïéìòBî ïéàå ,àîèå øúBð ìebét íeMî åéìò ïéáéiçíéøéMaãò õîBwa ïéìòBî ìáà , ©¤©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥§¥£¦©¦©¦£¨£¦©¤©
.ïLcä úéáì àöiLàøîâäðäpä ,øîúéàøôàîïéìòBî ïéà :øîà áø ,çaænä éab ìòL çetz ¤¥¥§¥©¤¤¦§©©¤¡¤¥¥¤©©¤©©¥©¦§¥©©¨©¥£¦

ïLcä úîeøz éðôì .Ba ïéìòBî :øîà ïðçBé éaøå ,Ba¯ék ,Ba ïéìòBîc éâéìt àì àîìò élek §©¦¨¨¨©£¦¦§¥§©©¤¤¥¨§¨¨§¦¦§£¦¦
éâéìt¯Ba ïéìòBî ïéà øîà áø .ïLcä úîeøz øçàì¯:øîà ïðçBé éaøå ,Búåöî äNòð éøä §¦¦§©©§©©¤¤©¨©¥£¦£¥©£¨¦§¨§©¦¨¨¨©

"ãa Bcî ïäkä Láìå" áéúëc ïåékåâå'¯éøöc ïåék:ïðz .éà÷ déúMeã÷a ,äpeäë éãâáì C ¥¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¦©¥¨¦§¦§¦§¥§¨¦§¨¥¨¥§©
ãò :áø Eì øîà !áøì àéL÷ .ïLcä úéáì àözL ãò ïäa ïéìòBîäàøzLïLcä úéáì £¦¨¤©¤¥¥§¥©¤¤©§¨§©¨©§©©¤¥¨¤§¥©¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc - dlirn(iying meil)

àéðúäådacp zgpn oipra xn`py dnny ,`ziixaa(a a `xwie) §¨©§¨
Fvnw `ln mXn odMd unwe','dúðáì ìk ìò ,dðîMîe dzìqî §¨©©Ÿ¥¦¨§Ÿª§¦¨§¨¦©§¨©¨§Ÿ¨¨

odkdy ,yexit],dgpnd ly onyde zleqd on ,ely unewa mixi
,dpeald on cal ,gafnd iab lr mixdy dn z` xihwdl ick
zleqn evnw `ln' xn`p `le ,[gafnd lr dlek zxhwp `idy
zrya dnily `id m` wx dxiyk dgpndy yexcl yi ,'onyne

,dxhwdddúðBáì äøñçå ,dðîL äøñçå ,dzìñ äøñçL èøt- §¨¤¨§¨¨§¨§¨§¨©§¨§¨§¨§¨¨
zrya mixqg dly dpeald e` onyd ,zleqdy dgpnl hxt

,dleqt `idy dxhwddon ,`id 'dpnyne dzlqn' zernyn oky
,dvinwd zrya mzenilya miniiw eid xaky onyde zleqd
dleqt dxhwdd zrya miixiyd on xqgp m`y dfn epcnle
on zxzepde' weqtd yexity xnel ozip `l ,ok m`e .dgpnd
devn yi dxhwdd ixg` miniiw miixiyd m`y wx `ed ,'dgpnd
z` miakrn mpi` ,ex`yp `l m` la` ,mlke`l mipdkd lr

.dgpnd zexyk
:`ped ax zhiy z` zayiin `xnbd'úøúBpäå' áéúk íúä ,éøîà̈§¦¨¨§¦§©¤¤

,áéúk àøéúé àø÷,xzein 'zxzepde' azkp dgpnd oipra ,xnelk §¨§¥¨§¦
,miinrt `ed aezk okycg`d(b a `xwie)dgpnd on zxzFpde'§©¤¤¦©¦§¨

ipyde ,'eipalE oxd`l(h e my).'eipaE oxd` Elk`i dPOn zxzFpde' §©£Ÿ§¨¨§©¤¤¦¤¨Ÿ§©£Ÿ¨¨
on zxzepd `le' wiicl yi 'zxzepde' xn`py dnny xg`ne
[miixiyd ,yexit] 'zxzep'd lk didzy jixvy ,xnelk ,'zxzepd
exqgpy ,xnelk ,'zxzepd on zxzep'd wx miiw `diy `le ,zniiw
zvwn exqgp m`y epcnl weqtd ltkedy dfne ,miixiyd
`l` da xn`p `ly serd z`hga la` .dleqt dgpnd ,miixiyd
miyxtn jkitl ,df weqt ltked `le ,cala 'dvni mca x`ypde'
la` ,eze` dvni d`fdd ixg` mcd on x`yp m` wxy ezernyn

.z`hgd xykd z` akrn ievind oi` x`yp `l m`
ly leqte lebit ipica dpcd dpynn ,`ped ax lr dywn `xnbd

:serd zepaxw,àðeä áøì (ïéáà éaøå) ìàeîLc deáà áéúîepipy ¥¦£©¦§¥§©¦¨¦§©¨
migafa dpyna(:cq)ãçà[oia-]ãçàå ,óBòä úàhç[oiae-]úìBò ¤¨©©¨§¤¨©

ïîc ävéîe ,ï÷ìnL ,óBòäm` ,leqt zaygna onc dviny e` - ¨¤§¨¨¦¨¨¨
daygnd dzid,ïîB÷îì õeçayig m` serd z`hga ,xnelk ¦§¨

z` zevnl e` zefdl zpn lr dwlen `edy dwiln zrya odkd
e` ,[dxfrl ueg ,yexit] dnewnl ueg dxya z` lek`l e` ,dnc
ueg dxya z` lek`l zpn lr ayig ,dnc ievin zryay
zpn lr ayig dzwiln zrya m` serd zlera oke .dnewnl
ievin zryay e` ,dnewnl ueg dxihwiy e` ,dnc z` dvniy

,dnewnl ueg dxihwdl zpn lr ayig dncìeñt,oaxwd lqtp - ¨
,dlik`a xeq` exyaeúøk Ba ïéàå,zxk aiig elke`d oi` la` - §¥¨¥

zaygna `l` 'lebit' dyrp oaxwd oi`y itl ,cala zewln `l`
ayig ,dl`d zecearn zg`a m` la` .cala 'epnfl ueg'

zaygn,ïpîæì õeçdxya z` xihwdl ,dnc z` zevnl ,xnelk ¦§©¨
,epnf xg`l [serd z`hga] dxya z` lek`l e` ,[serd zlera]

oaxwd dyrp,úøk åéìò ïéáéiçå ,'ìebét'zifk cifna lke`d ,xnelk ¦§©¨¦¨¨¨¥
.zxk aiig ,dxyan

:`iyewd z` `xnbd zniiqnúäéî éðz÷epipy mewn lkn ixd - ¨¨¥¦©
,dpyna'ke serd z`hg cg`y 'eïîc ävéîlebit ,opnfl ueg 'eke ¦¨¨¨

mcd ievin zrya zlbtn lebit zaygny ixd ,'zxk eilr oiaiige
gkene ,d`fdd zrya zlbtn daygndy enk serd z`hg ly
oky ,serd z`hg ly xykdd z` akrn ievind mby o`kn
dpi` ,zakrn dpi`y dcear ziiyr zrya dzidy lebit zaygn
epi` ievindy `ped ax xn`y dn lr o`kn dywe ,eze` zlbtn

.akrn
:`xnbd zvxzndì ÷øôî àeäå ,dì áéúBî àeäl`enyc dea` - ¦¨§§¨¥¨

,dvxiz mb envr `ed ,ef `iyew dywdy,éðz÷ ïéããöìdn ,xnelk ¦§¨¦¨¨¥
dn oky ,mipey mipte`a dpyp ,'onc dviny e` ,owlny' epipyy
,serd z`hg lr oiae serd zler lr oia qgiizn 'owlny' epipyy
dn la` .oaxwd lbtzp lebit zaygna owln m` odipyay
,cala serd zler lr `l` qgiizn epi` 'onc dviny e`' epipyy

dnc z` dvin m` jkitle ,cala ievin `l` d`fd da oi`y
serd z`hg lr qgiizn epi` la` ,oaxwd lbtzp lebit zaygna
daygnd oi` jkitle ,da akrn ievind oi`e ,d`fd zevn da yiy

.da zlbtn ievind zryay
:l`rnyi iax ixaca dxizq dywn `xnbdàôebmvrl aeyp - ¨

,da oecpe `ziixad ixacìàòîLé éaø éác àðzeyxcn ziaa epy - ¨¨§¥©¦¦§¨¥
,ef `ziixa l`rnyi iax ly,'íca øàLð íàL',xnelkdn ¤¦¦§¨©¨
serd z`hga dxezd dazky(h d `xwie)l` dvOi mCA x`Wpde'§©¦§¨©¨¦¨¤¤

x`yp m`y `l` ,zakrn ef dceary eyexit oi` ,'gAfnd cFqion §©¦§¥©
,FzFvnl devn oi` x`yp `l m`e ,gafnd lr FzFvnl devn mcd©©

,dywe .akrn epi` ,xnelkíúä ìàòîLé éaø éác àðz àäå-ixde §¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨
migafa my(.ap),ef `ziixa l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epipy

,ïéákòî íééøéLmi`pz da ewlgpy `ziixa d`aed myy ,xnelk ¦©¦§©§¦
xaeq `aiwr iaxy ,oaxwd xykd z` miakrn mcd ixiiy m`

,miakrny xaeq l`rnyi iaxe ,miakrn mpi`y,àtt áø øîàå§¨©©¨¨
miakrn mpi` dnda oaxw ly mcd ixiiyy micen mdipyz`

la` ,oaxwd xykd,eäééðéa àkéà óBòä úàhç éevéîoia lcad yi ¦©©¨¦¨¥©§
ly mcd ievin oipra ,`aiwr iax zhiy oial l`rnyi iax zhiy
xykd z` akrn epi`y xaeq `aiwr iaxy ,cala serd z`hg
iax ixaca dxizq yiy ixd ,akrny xaeq l`rnyi iaxe ,oaxwd
,akrn epi` ievindy ezrcy `aed zg` `ziixaay ,l`rnyi

.akrn `edy ezrcy `aed zxg` `ziixaae
:`xnbd zvxznìàòîLé éaøc àaélàå ,éàpz éøzizy - §¥©¨¥§©¦¨§©¦¦§¨¥

,l`rnyi iax zhiya ewlgpy mi`pz ipy ixac md ,zeziixad
iax zhiyy xaeq 'x`yp m`y' dxn`y `ziixad ly `pzd
`ziixad ly `pzd eli`e ,akrn epi` ievindy `id l`rnyi
ievindy `id l`rnyi iax zhiyy xaeq migafa d`aedy

.akrn

äðùî
mikiiyd mitqep mipice ,dlirn ipic hxtz epiptly dpynd

:'miycw iycw' mdy zepaxw ly mipey mibeqlóBòä úìBò,ïéìòBî ©¨£¦
äLc÷eäMî daxg`l bbeya dhext deya dpnn dpdpd - ¨¦¤§§¨

dpnn dpdp m` elit` ,'zelirn my`' `iadl aiig ,dycwedy
y dryne .oilegl d`ivedy meyn ,dxkny oebk ,diigaä÷ìîð¦§§¨

,dpick dlerdäøLëeäzxykene zpken ziyrp -ìeáèa ìñtéì §§¨¦¨¥¦§
íBé,[eyny aixrd `l oiicre lahe `nhpy in-]íéøetk øqeçîáe¦§©¦¦

oaxw mdilr `iadl miaiigy ze`nehd on zg`a `nh didy in-]
,eyny aixrde lahe ,zcleie rxevn daf af mde ,exdhpy ixg`
mei leah da rbp m`y ,xnelk ,[epaxw z` `iad `l oiicr la`

,mixg` d`nhn dpi` la` ,dlqtp ,mixetik xqegn e`äðéìáe- §¦¨
ievind mcew dwilnd ixg` dnc ddyy ,xnelk ,dnc ol m` oke

y xg`le .dlqtp ,ynyd drwyy crävéîz` odkddîc,dpick ¦¨¨¨
,ìebét íeMî åéìò ïéáéiçzaygna serd z` odkd wln m` ,xnelk ©¨¦¨¨¦¦

dxyan zifk lke`d zxk aiig ,dnc dvin okin xg`le ,lebit
.lebit lke` meyn,mcd ievin ixg` serd zler lr miaiig ,oke

meyn,øúBðdpnn xzezipy xyad on zifk lke`dy ,xnelk ¨
xg`ly meid ly xgyd zelra `edy ,dzxhwd onf seq ixg`

.xzep zlik` xeqi` meyn zxk aiig ,epaxw zaxwd,àîèå§¨¥
,mcd ievin ixg` dlerd xyan zifk lk`e `nhpy in ,xnelk

,sebd z`neha miycw xyan lke` meyn zxk aiig,da ïéìòBîe£¦¨
,ïLcä úéáì àözL ãòievind xg`l s` dpnn dpdpd ,xnelk ©¤¥¥§¥©¤¤

dlek sxyizy cr ,dlirn meyn aiigenixie ,gafnd iab lr
z`hgd oicn dlerd oic dfa dpeyy dne .'oycd znexz' dxt`n

dpyna epipyy enk] dnc z`fd ixg` da oilren oi`y(.g lirl),[
okle ,mipdkl dlik`l dxzed dnc dfedy z`hgdy iptn `ed
lr lilk zelrl dpic dlerd la` ,''d iycw' llka dpi` aey
ievin ixg` mb okl ,mipdkl zxzip didz `l mlerle ,gafnd
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קצז
oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay

àøéúé àø÷ úøúåðäå áéúë íúä éøîà:ipnif ixz "zxzepde" dia aizkc Ð

.dxqgyl hxt Ð akrl aezkd eilr dpyc ,"dgpnd on zxzepde" "dpnn zxzepde"

`le ,unewd xzen od miixiydc ,zxzepd on zxzepd `le Ð "zxzepde" rnync

,cegl "x`ypde" `l` aizk `l `kd la` .miixiy ixiy eedc miixiyd exqgy

m`e ,dvni Ð mcd on x`yp m`y :rnync

ixz iaizkc `de .akrn epi` Ð x`yp `l

cg Ð "dzlqne" "zxzepde" dgpna iherin

.akrl cge ,devnläîã äöéîå úäéî éðú÷
,serd z`hga akrn inp ievinc `nl` Ð

.d`fda enk ea lbtn ivne li`edïéããöì
éðú÷,ediiexz` rnyn "owlny"c Ð

"dnc dvin"e .serd zler`e serd z`hg`

d`fd dia zilc serd zler` `l` i`w `l

,d`fd `ki`c serd z`hg la` ,ievin `l`

lbtn ivn `l Ð d`fda lbit `ly xg`n

.akrn epi` ievinc ,ievinaíãá øàùð íàù
.oiakrn `l miixiyc rnync Ðàðú àäå

íúä ìàòîùé éáø éáãedfi`" wxta Ð

.(`,ap migaf) "onewnïéáëòî íééøéùÐ

.`id `aiwr iaxe l`rnyi iaxc `zbeltc

`aiwr iaxe ,oiakrn :xn` l`rnyi iaxc

ilekc :mzd `tt ax xn`e .oiakrn oi` :xn`

`kde ,oiakrn `l `nlrc miixiy `nlr

`ki` ,ievin epiidc ,serd z`hg ixiya

`aiwr iax ,akrn :xaq l`rnyi iax .ediipia

l`rnyi iaxc `iywe ,akrn epi` :xaq

.l`rnyi iaxc`éáøã àáéìà éàðú éøú
ìàòîùém`y" ipzc `kdc `pz i`de Ð

ievinc l`rnyi iaxc `ail` xaq Ð "x`yp

.akrn epi`äðùîäéìò ïéáééç äîã äöéî
ìåâéô íåùîmewna serd zler ievinc Ð

`lc ,serd z`hgc d`fde dndac dwixf

`edde .(a `xwie) "enc dvnpe" `l` aizk

eilr ayig m` ,lebita dl raw ievin

dvin ikc .dpnfl ueg dxihwdl dwilna

.zxk dilr oiaiige ,lebita eixizn eaxw dnc

.`nhe xzep ea yi ievin xzac oicd `ede

ïùãä úéáì àöúù ãò äá ïéìòåîåoeikc Ð

Ð mlerl mipdkl xzid da oi`e lilk dlekc

dxt`n lhpze dlek sxyizy cr da oilren

.'ebe "oycd z` mixde" aizkc ,oycd znexz

.ea oilren oi` ezevn ziyrpy oeik ,aeye

ïéôøùðä íéøéòùå ïéôøùðä íéøôod Ð

z`fde ,mipdkl xzid oda oi`e miycw iycw

.oztixy mewna oycd ziaa oda oilren Ð mipdkl xzid eda zilc oeike .dhigy zrya odilr ayig m` lebitl oraew onc (zwixf)øùáä êúåéù ãò,xyad lkrziy cr Ð

.ozevn epiidc ,xt` dyrpyäìåòä.ixiin miycw iycwa oizipznc ipd lke Ðäøåòá ïéìòåî ïéàå"didi el odkl aixwd xy` dlerd xer" :aizkc ,`ed mipdk lyc Ð

.(f `xwie)ïùãä úéáì àöúù ãò øùáá ïéìòåîå.`ed lilkc Ðøùáá ïéìòåî ïéàå 'åëå íùàå úàèç.edpip miycw iycwc ,mipdkl xyad xzed mcd wxfpc oeikc Ð

ïéøåîéàá ïéìòåî ìáà.ezevn ziyrpc ,oycd zial xt`d `vie gafna elkrziy cr Ðåùã÷åäùî ïäá ïéìòåî íçìä éúù.dta Ðøåðúá åîø÷.oziiyr zligz epiidc Ð

.dyly lr xzei `le mipyn zegt `l oilk`p oi` mgld izyc meyn ,dpila `kil `kde .miycw iycwc dhigy enk 'eke mei leaha lqtpe ,xiykdl aiyg `nexw `edde

çáæä ïäéìò èåçùìå."mgl" ixwin enxwc oeike ,jenqa Ð "lr" :(`,aq zegpn) opixn`e ,"mgld lr mzaxwde" :(bk `xwie) aizkc Ðíãä ÷øæð.miyak ly Ðïäéìò ïéáééç
.mgld z` oilbtn miyakc meyn ,epnfl ueg mgld lek`l dhigy zrya ayig m` ,lebt meyn mgld izy lr Ðäìéòî ïäá ïéàåxake ,mipdkl xzid zry oda yic Ð

.ozevn ziyrpåùã÷åäùî ïäá ïéìòåî íéðôä íçì.dta Ð'åëå øåðúá åîø÷miptd mgl :(a,w zegpn) ol `niiw ikdc ,dpila `kil inp `kde .mgld izya opixn`ck Ð

.dxyrl ,dryzl ,dpenyl lk`pïçìùä éáâ ìò åøãéñ øãñìå."mgl" iexw epi` mxw `ly onf lke Ðïéëéæáä åáø÷m`y .lebt meyn eilr oiaiig ,oixiznd epiidc Ð

lebta zraew ,dixizn epiidc ,dndac mc zwixfc ikid ikc .lebta mgld rawed Ð "epnfl ueg mgld lek`l zpn lr xihwn ipixd" oikifad zxhwd zrya eilr ayig

zepae.ipd lka miptd mgll oikifad zxhwd draw inp ikd Ð `nhae xäìéòî åá ïéàå.mipdkl xzid zry ea yi ixdy Ðåùã÷åäùî ïäá ïéìòåî úåçðîä.dta Ðìáà
õîå÷á ïéìòåî.`ed lilk unewdy itl ,miycw ixeni` oick oycd zial `vie elek sxyiy cr Ðàøîâçåôú øôàî äðäðäikdc .oycd znexz mixdy xg`l epiid Ð

.cxie zeiniptd zelke`nd z` dzge ,jli`e jli` milgbd z` dpite ,gafnd y`xl dler did oycd znexz mexzl dvex `edyk dlgzay (a,gk) cinz zkqna opipz

xaev did gafnd iab lr x`ypde ,oycd znexz my oipzepy mewn epiid ,migth dyly yakd on wegx dtvx iab lr milgbd z` xav ,dtvxl ribd .oycd znexz epiide

yaele eicba z` hyet did jk xg`e .xek ze`n yly eilr yiy minrt :mzd opixn`e .raek oink deabe ,getz oink lebr edyere cgia gafn ly cg` cvl xt`d z`

xn`w `edd`e .oycd zial dpgnl uegn `iven dide ,eaxl qek oda befni l` Ð eaxl dxcw oda lyiay micba :(a,bk `nei) l`rnyi iax iac `pzck ,odn oizegtd micba

."getz xt`n dpdpd"ïäá ïéìòåîã éâéìô àì àîìò éìåë.ezevn ziyrp `l oiicr ixdy Ðøáñ ïðçåé éáø`eddc dpedk icba jixv getzd xt` z`ved i`dc oeik Ð

.ea oilrene ,i`w dizyecwa mipey`xd on oizegty `l` ,dpedk icba epiid mixg` micba "yale"ïùãä úéáì àöúù ãò ïäá ïéìòåî ïðúdnxzpy it lr s`y rnyn Ð

.da oilren oycd znexzäàøúù ãò,dlirn ea oi` aeye ,oycd z`vedl cnere ie`x `ed x`ypd eze` oycd znexz mxzy xg` la` ,oycd znexz znxd cr epiid Ð

.axk epiide
ïìåëå
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ïéããöìzler` `l` i`w `l "dvin" la` ,ediiexz` i`w "wln" :yexit Ð ipzw

z`hg" wxta mzd opzc ,jdc `yixn iziin `l i`n` :xn`z m`e .serd

Ð dnyl `lye dnyl dnc dvinye wlny miycw iycw :(a,cq migaf) "serd

ipzwc oizipznn `nil` in eh`c ,llk `iyw `ied `l `iddnc :xnel yi ?leqt

`nip inp ok enk ,"dfed" ipz axe ,"dvin"

jda la` .dfed Ð "dvin" i`nc mzd

ipzw `dc ,ikd xninl ivn `l `kd iziinc

,d`fd da `kiiy `lc ,"serd zler cg`e"

.`wec dvin jgxk lre

øîàåwxta Ð serd z`hg ievin `tt ax

iab (`,ap migaf) "onewn edfi`"

xn`we ,`aiwr iaxe l`rnyi iaxc `zbelt

.i`w serd z`hg`c ,oiakrn miixiyc
oleke
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"dúðáì ìk ìò dðîMîe dzìqî" :àéðúäå¯èøt §¨©§¨¦¨§¨¦©§¨©¨§Ÿ¨¨§¨
äøñçLdzìñ,äøñçå:éøîà !dúðBáì äøñçå ,dðîL ¤¨§¨¨§¨§¨§¨©§¨§¨§¨§¨¨¨§¦

"úøúBpäå" áéúk íúä¯deáà áéúî .áéúk àøéúé àø÷ ¨¨§¦§©¤¤§¨§¥¨§¦§¦£
úìBò ãçàå óBòä úàhç ãçà :àðeä áøì ìàeîLc¦§¥§©¨¤¨©¨¨§¤¨©

óBòäï÷ìnLävéîeïîB÷îì õeç ïîc¯Ba ïéàå ìeñt ¨¤§¨¨¦¨¨¨¦§¨¨§¥
õeç ,úøkïpîæì¯úäéî éðú÷ .úøk åéìò ïéáéiçå ìebét ¨¥¦§©¨¦§©¨¦¨¨¨¥¨¨¥¦©

!"ïîc ävéî"¯ïéããöì :dì ÷øôî àeäå ,dì áéúBî àeä ¦¨¨¨¦¨§§¨¥¨¦§¨¦
:íúä ìàòîLé éaø éác àðz àäå .íca øàLð íàL :ìàòîLé éaø éác àðz ,àôeb .éðú÷̈¨¥¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¤¦¦§©©¨§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨

!eäééðéa àkéà óBòä úàhç éevéî :àtt áø øîàå ,ïéákòî íééøéL¯éaøc àaélàå éàpz éøz ¦©¦§©§¦§¨©©©¨¦©¨¨¦¨¥©§§¥©¨¥§©¦¨§©¦
.ìàòîLéäðùîä÷ìîð .äLc÷eäMî da ïéìòBî óBòä úìBò¯íBé ìeáèa ìñtéì äøLëeä ¦§¨¥©¨£¦¨¦¤§§¨¦§§¨§§¨¦¨¥¦§

dîc ävéî .äðéìáe íéøetk øqeçîáe¯ãò da ïéìòBîe ,àîèå ,øúBð ,ìebét íeMî åéìò ïéáéiç ¦§©¦¦§¦¨¦¨¨¨©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥£¦¨©
àözLíéøt .ïLcä úéáìíéôøNpäíéøéòNeíéôøNpä¯ïäa ïéìòBîeLc÷eäMîeèçLð .¯ ¤¥¥§¥©¤¤¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦£¦¨¤¦¤§§¦§£

ïîc äfeä .äðéìáe íéøetk øqeçîáe íBé ìeáèa ìñtéì eøLëeä¯ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç §§¦¨¥¦§¦§©¦¦§¦¨¨¨¨©¨¦£¥¤¦¦
ãò ïLcä úéáa ïäa ïéìòBîe ,àîèå øúBðéziLC,äLc÷eäMî da ïéìòBî äìBòä .øNaä ¨§¨¥£¦¨¤§¥©¤¤©¤©¦©¨¨¨¨£¦¨¦¤§§¨
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קצח
oifge` mipya cenr h sc ± oey`x wxtzereay

øéæçé àì çáæîä éáâ ìòî åò÷ôù ïìåëå"gafnd" wxta migaf zkqna ipzwc Ð

xrye miyakd iy`xay xnvd ,'eke miycw iycw xya :ecxi elr m` el`e ,(a,dt)

oixaegn ody onfa mitlhde mipxwde micibde zenvrde ,(xaegny) miyiizd owfay

elry oleke .elri `l Ð eyxt ."dgafnd lkd z` odkd xihwde" :xn`py ,elri Ð

Ð gafnd iab lrn erwt aeye gafnd y`xl

.dlirn oda oi`e ,xifgi `lúìçâ ïëå
çáæîä éáâ ìòî äò÷ôùixiin `le Ð

mivrc zlgba `l` ,mixeni`c zlgba

aiig ied Ð mixeni`c zlgb ied i`c .xn`w

cr ozeevn ziyrp `l ixdy ,xifgdl

elit` inp rnyne .oycd znexz dnxzpy

eid `ly xyt` i`c ,ixiin getzay zlgba

m`e .getza xeavy xt`a oiaxern milgb

,dkxrn ly y`l getzd on zlgbd dltp

dkxrn ly y`d on zlgbd drwt jk xg`e

.dlirn da oi`e ,xifgi `l Ð ux`lïîå
ìò àä øéæçé àìã àåä çáæîä éáâ ìò õøàä

çáæîä éáâgafn ly df cvn rwty oebk Ð

opiwiic `wcne .xifgi Ð gafnay xg` cvl

xg`l elit` ea oilrenc rnyn xifgic

.axl `iywe ,opgei iaxk epiide ,oycd znexz

àùùî äéá úéàã úìçâ éðàù áø êì øîà
da oilrene ,dxifgdl `aiyg ikd meyn Ð

zilc oyc la` .oycd znxd xg`l elit`

.dlirn dia zil Ð `yyn diaàëéà
äéá úéàã úìçâã àîòè àñéâ êäì áéúåîã

àùùîÐ gafnd iab lrn drwt ikc Ð

elit` Ð `yyn dia zilc xt` `d ,xifgi

ea oi` Ð oycd znexz xg`l ,gafnd iab lr

:opgei iax jl xn` .opgei iaxl `iyw ,dlirn

iab lrn rwty xt` elit`c oicd `ed

oilrenc ,xifgi oycd znexz xg`l gafnd

Ð oyc `le zlgb ipzwc `nrh epiide .ea

drwt ik ,`aiygc zlgb elit`c opireny`l

.xifgi `l Ð ux`l gafnd iab lrnøîà áø
äðäðù äîaiigy ynege oxw ,xnelk Ð

,dacpl elti Ð dpdpy dn liaya mlyl

my` `iadl inp aiige .xeav zepaxwl

.lrny liaya ea xtkzdl zelirnøîà éåìå
áø÷ åìåëù øáã ùîåçå ïø÷ åúåàî àéáé

çáæîì.zxhw epiidc Ðåæ äìéòîoxw Ð

on dpdpy liaya `iadl aiigy ynege

zkled okidl ,miycwdíéîëç éðôì ïéãéîìä ?`d ipzw edi` ,iaxl iel epiidc Ð

ok it lr s`e ,zxhw epiidc ,gafnl axw eleky xac `iai :iaxc dinyn `ziixa

.zelirn my` `ianíùà éîãîå úàèç éîãî äðäðäzern yixtdy oebk Ð

ikd .ez`hg `iaie siqei Ð z`hg gwl `ly cr .ozvwn dpdpe eny`l e` ez`hgl

on z`hgd dpw `l oiicry ,ez`hg axw `ly cr odn dpdpy el rcep m` :xn`w

zern edpd lr lrny liaya aiigy ynege oxw i`d siqen Ð yixtdy mincd

.my`l inp oicd `ede .el`ne el`n ez`hg `iaie ,oda lrn `ly ,eyiitcøáë íà
åúàèç äáø÷ynege oxw i`d jilei Ð el rcep aeye ,lrny el rcep `ly cr Ð

inc lr ynege oxw i`d siqen did Ð oiicr ez`hg daxw `l eli`c .glnd mil

Ð ez`hg daxwy xg`l el rcepc `zyd la` ,dlirn z`hg oda `iane ez`hg

eed ,ez`hg daxwc oeik ,z`hg inc lr siqedl jixv didy ynege oxwc zern jpd

mewna epiidc ,glnd mil ekli zernde ,`lf` dzinlc ,dilra extky z`hgk edl

.dzinåîùà áø÷ øáëol `niiwc ,xeav zacpl ynege oxwc zernd elti inp Ð

einc eltie ,xknie ,a`zqiy cr drex my`a Ð dzn z`hgay lk :(gi dxenz)

.dacpläáãðì åìôé 'åë íéùã÷ éùã÷î äðäðä.axc dizeek epiide Ðúåðáø÷ ìë
çáæîä.gafnl dacpl ynegde oxwd elti Ð gafnd zepaxwn dpdp m` ,xnelk Ð

úéáä ÷ãá éùã÷î äðäð íàåiad wcal ynege oxw mlyi Ð.zøåáö úáãðìÐ
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ïìåëå(a,dt migaf) "ycwn gafnd" wxta Ð xifgi `l gafnd iab lrn erwty

`dc .jdc `yixa eda ixii` xn`wc "mitlhe micibe zenvr"` i`de .`zi`

,oixaegn eidy xyad on micibde zenvrd eyxit :yexit Ð "elri `l eyxt m`"

gafnd iab lrn erwty" eyxit oia oixaegn oia ,oleke :xn`we .`tiq jd i`w dlre

iab lrn drwty zlgb oke .xifgi `l Ð

Ð gafnd iab lr `d .xifgi `l gafnd

iab lirl xn`c "opgei iaxl `nlya .xifgi

`l izk` inp oycd znexz xg`lc dlirn

opixn` `kdc ,`gip `d Ð ezevn ziyrp

oeik ?xifgi i`n` :`iyw axl `l` .xifgi

enk zlgbc jzrc `wlqc ,ezevn ziyrpc

znexz xg`l i`cec ipyil :xn`z m`e .xt`

opixn` `le ,ezevn ziyrp xity ied oycd

meyn `l` oycd z`ved meyn xifgi `kd

zevg mcew `kd `dc ,oycd mexzl jixvc

,rcze .oycd znexz zry f`y ,opiwqr

zevg xg`l oia zevg mcew oia ibltncn

`l zlgb iab `kde ,mixai` iab `tiqa

iab mzdc `xnbc `ibeqa rnyn oke .biltn

xyd xne`e .zevg mcew s` ixiin zlgb

meyn e`l xifgic yxtl wwfed i`cec :ivewn

caln mexzl yi oyc daxdc ,oycd znexz

dna `citw `ki` dlirn iabc idpc .df

epiid Ð lirl rnynck ,oycd mxzp `ly

oycd cnery ,dzevn dyrp `lc meyn

rwtc `kid la` .mexzl getzd ab lry

znexz miiwl xifgi xninl ol zil Ð zlgb

dneiwl xyt`c oeik ,zlgb jda oycd

xn`c opgei iaxl la` .oycd x`ya

,xity `gip Ð `citw `ki` oycd z`veda

xn` `pngxc meyn zlgbd xifgdl jixvc

.oycd (lk) z` `ivede

éðàù,xnelk Ð `yyn da zi`c zlgb

da yi `dc ,xt`l `inc `lc

.dxhwd da `kiiyc ,xifgi jklid ,`yyn

äðäðäzwixf iptl miycw iycw xyan

`l izk`e ,'dl miycw md f`y Ð minc

milw miycw ixeni`ne .mipdkl exzed

,'dl iycw md f`y minc zwixf xg`l

wlg xxaedydpdpy dn :xn` ax .deab

zexerde ,gafnl uiw zlerl ,dacpl elti

.mipdkl md

ïéãéîìäyxtnc ,(a,fi) oixcdpqc "minkg iptl oicinl" epiid e`l Ð minkg iptl

ef oi` ik ,cere .`ziixaa mlern xkfedy iel epivn `ly .iel epiid mzd

.envr ieln iel ixacl di`x `iaiy dhiy

àì.z`hg daxwy mcew lrny el rcepy rnynck yxtl oi` Ð ez`hg daxw

enk yxtl jxhvp "glnd mil ekli ez`hg daxw xak" xn`wc jenqa ,ok m`c

m`c jenqa xn`w dax `dc ,ok xnel xyt` i`e .el rcepy mcew z`hg daxwc ok

Ð "z`hg daxw `l" :`kd eyexit ikd `l` !dacpl elti Ð dxtk xg`l el rcep

`edy mincd siqei ,xnelk Ð z`hg `iaie siqei .ez`hg daxwy mcew mlyl `ay

llk ixii` `l la` .dpny dp`iaie ,axwil el yiy ez`hg lr ynege oxwn aiig

.dlirn ly my`d on `ziixaaéñåéó,dpny my` :yexit Ð eny` `iaie

.z`hg iab ziyixtck

øáëj` ,lirl epyxitck ,ez`hg zaixw mcew el rcepy :yexit Ð ez`hg daxw

did m` ixdy .glnd mil ekli Ð ez`hg axwiy cr dlirnd mlyl `a `l

mil ekli Ð zern mdy dzr jklid .xg`a xtkzpy oeik ,dzn dzid Ð z`hg

.glnd

øáëdzn z`hgay lkc ,drex did Ð my` did m`y Ð dacpl elti eny` axw

.(`,gi dxenz) drex my`a Ðìëextkzp elit`e Ð gafnl gafnd oaxw

.`tiql `yixn jixt jenqae .mixg`a milra

úåðáø÷oebk Ð ziad wcamd Ð ynege oxw `iade ziad wca iycwa lrn m`

.eilr milra my oi`y e`iady milrad ezn elit`e ,ziad wcalúåðáø÷ik ,`niiw xeav ,[xeav] zler ly xecd eze` ezn m` s` :yexit Ð xeavl xeav

.(` zldw) "`a xece jled xec"
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קצט
oifge` mipya cenr h sc ± oey`x wxtzereay

øéæçé àì çáæîä éáâ ìòî åò÷ôù ïìåëå"gafnd" wxta migaf zkqna ipzwc Ð

xrye miyakd iy`xay xnvd ,'eke miycw iycw xya :ecxi elr m` el`e ,(a,dt)

oixaegn ody onfa mitlhde mipxwde micibde zenvrde ,(xaegny) miyiizd owfay

elry oleke .elri `l Ð eyxt ."dgafnd lkd z` odkd xihwde" :xn`py ,elri Ð

Ð gafnd iab lrn erwt aeye gafnd y`xl

.dlirn oda oi`e ,xifgi `lúìçâ ïëå
çáæîä éáâ ìòî äò÷ôùixiin `le Ð

mivrc zlgba `l` ,mixeni`c zlgba

aiig ied Ð mixeni`c zlgb ied i`c .xn`w

cr ozeevn ziyrp `l ixdy ,xifgdl

elit` inp rnyne .oycd znexz dnxzpy

eid `ly xyt` i`c ,ixiin getzay zlgba

m`e .getza xeavy xt`a oiaxern milgb

,dkxrn ly y`l getzd on zlgbd dltp

dkxrn ly y`d on zlgbd drwt jk xg`e

.dlirn da oi`e ,xifgi `l Ð ux`lïîå
ìò àä øéæçé àìã àåä çáæîä éáâ ìò õøàä

çáæîä éáâgafn ly df cvn rwty oebk Ð

opiwiic `wcne .xifgi Ð gafnay xg` cvl

xg`l elit` ea oilrenc rnyn xifgic

.axl `iywe ,opgei iaxk epiide ,oycd znexz

àùùî äéá úéàã úìçâ éðàù áø êì øîà
da oilrene ,dxifgdl `aiyg ikd meyn Ð

zilc oyc la` .oycd znxd xg`l elit`

.dlirn dia zil Ð `yyn diaàëéà
äéá úéàã úìçâã àîòè àñéâ êäì áéúåîã

àùùîÐ gafnd iab lrn drwt ikc Ð

elit` Ð `yyn dia zilc xt` `d ,xifgi

ea oi` Ð oycd znexz xg`l ,gafnd iab lr

:opgei iax jl xn` .opgei iaxl `iyw ,dlirn

iab lrn rwty xt` elit`c oicd `ed

oilrenc ,xifgi oycd znexz xg`l gafnd

Ð oyc `le zlgb ipzwc `nrh epiide .ea

drwt ik ,`aiygc zlgb elit`c opireny`l

.xifgi `l Ð ux`l gafnd iab lrnøîà áø
äðäðù äîaiigy ynege oxw ,xnelk Ð

,dacpl elti Ð dpdpy dn liaya mlyl

my` `iadl inp aiige .xeav zepaxwl

.lrny liaya ea xtkzdl zelirnøîà éåìå
áø÷ åìåëù øáã ùîåçå ïø÷ åúåàî àéáé

çáæîì.zxhw epiidc Ðåæ äìéòîoxw Ð

on dpdpy liaya `iadl aiigy ynege

zkled okidl ,miycwdíéîëç éðôì ïéãéîìä ?`d ipzw edi` ,iaxl iel epiidc Ð

ok it lr s`e ,zxhw epiidc ,gafnl axw eleky xac `iai :iaxc dinyn `ziixa

.zelirn my` `ianíùà éîãîå úàèç éîãî äðäðäzern yixtdy oebk Ð

ikd .ez`hg `iaie siqei Ð z`hg gwl `ly cr .ozvwn dpdpe eny`l e` ez`hgl

on z`hgd dpw `l oiicry ,ez`hg axw `ly cr odn dpdpy el rcep m` :xn`w

zern edpd lr lrny liaya aiigy ynege oxw i`d siqen Ð yixtdy mincd

.my`l inp oicd `ede .el`ne el`n ez`hg `iaie ,oda lrn `ly ,eyiitcøáë íà
åúàèç äáø÷ynege oxw i`d jilei Ð el rcep aeye ,lrny el rcep `ly cr Ð

inc lr ynege oxw i`d siqen did Ð oiicr ez`hg daxw `l eli`c .glnd mil

Ð ez`hg daxwy xg`l el rcepc `zyd la` ,dlirn z`hg oda `iane ez`hg

eed ,ez`hg daxwc oeik ,z`hg inc lr siqedl jixv didy ynege oxwc zern jpd

mewna epiidc ,glnd mil ekli zernde ,`lf` dzinlc ,dilra extky z`hgk edl

.dzinåîùà áø÷ øáëol `niiwc ,xeav zacpl ynege oxwc zernd elti inp Ð

einc eltie ,xknie ,a`zqiy cr drex my`a Ð dzn z`hgay lk :(gi dxenz)

.dacpläáãðì åìôé 'åë íéùã÷ éùã÷î äðäðä.axc dizeek epiide Ðúåðáø÷ ìë
çáæîä.gafnl dacpl ynegde oxwd elti Ð gafnd zepaxwn dpdp m` ,xnelk Ð

úéáä ÷ãá éùã÷î äðäð íàåiad wcal ynege oxw mlyi Ð.zøåáö úáãðìÐ
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ïìåëå(a,dt migaf) "ycwn gafnd" wxta Ð xifgi `l gafnd iab lrn erwty

`dc .jdc `yixa eda ixii` xn`wc "mitlhe micibe zenvr"` i`de .`zi`

,oixaegn eidy xyad on micibde zenvrd eyxit :yexit Ð "elri `l eyxt m`"

gafnd iab lrn erwty" eyxit oia oixaegn oia ,oleke :xn`we .`tiq jd i`w dlre

iab lrn drwty zlgb oke .xifgi `l Ð

Ð gafnd iab lr `d .xifgi `l gafnd

iab lirl xn`c "opgei iaxl `nlya .xifgi

`l izk` inp oycd znexz xg`lc dlirn

opixn` `kdc ,`gip `d Ð ezevn ziyrp

oeik ?xifgi i`n` :`iyw axl `l` .xifgi

enk zlgbc jzrc `wlqc ,ezevn ziyrpc

znexz xg`l i`cec ipyil :xn`z m`e .xt`

opixn` `le ,ezevn ziyrp xity ied oycd

meyn `l` oycd z`ved meyn xifgi `kd

zevg mcew `kd `dc ,oycd mexzl jixvc

,rcze .oycd znexz zry f`y ,opiwqr

zevg xg`l oia zevg mcew oia ibltncn

`l zlgb iab `kde ,mixai` iab `tiqa

iab mzdc `xnbc `ibeqa rnyn oke .biltn

xyd xne`e .zevg mcew s` ixiin zlgb

meyn e`l xifgic yxtl wwfed i`cec :ivewn

caln mexzl yi oyc daxdc ,oycd znexz

dna `citw `ki` dlirn iabc idpc .df

epiid Ð lirl rnynck ,oycd mxzp `ly

oycd cnery ,dzevn dyrp `lc meyn

rwtc `kid la` .mexzl getzd ab lry

znexz miiwl xifgi xninl ol zil Ð zlgb

dneiwl xyt`c oeik ,zlgb jda oycd

xn`c opgei iaxl la` .oycd x`ya

,xity `gip Ð `citw `ki` oycd z`veda

xn` `pngxc meyn zlgbd xifgdl jixvc

.oycd (lk) z` `ivede

éðàù,xnelk Ð `yyn da zi`c zlgb

da yi `dc ,xt`l `inc `lc

.dxhwd da `kiiyc ,xifgi jklid ,`yyn

äðäðäzwixf iptl miycw iycw xyan

`l izk`e ,'dl miycw md f`y Ð minc

milw miycw ixeni`ne .mipdkl exzed

,'dl iycw md f`y minc zwixf xg`l

wlg xxaedydpdpy dn :xn` ax .deab

zexerde ,gafnl uiw zlerl ,dacpl elti

.mipdkl md

ïéãéîìäyxtnc ,(a,fi) oixcdpqc "minkg iptl oicinl" epiid e`l Ð minkg iptl

ef oi` ik ,cere .`ziixaa mlern xkfedy iel epivn `ly .iel epiid mzd

.envr ieln iel ixacl di`x `iaiy dhiy

àì.z`hg daxwy mcew lrny el rcepy rnynck yxtl oi` Ð ez`hg daxw

enk yxtl jxhvp "glnd mil ekli ez`hg daxw xak" xn`wc jenqa ,ok m`c

m`c jenqa xn`w dax `dc ,ok xnel xyt` i`e .el rcepy mcew z`hg daxwc ok

Ð "z`hg daxw `l" :`kd eyexit ikd `l` !dacpl elti Ð dxtk xg`l el rcep

`edy mincd siqei ,xnelk Ð z`hg `iaie siqei .ez`hg daxwy mcew mlyl `ay

llk ixii` `l la` .dpny dp`iaie ,axwil el yiy ez`hg lr ynege oxwn aiig

.dlirn ly my`d on `ziixaaéñåéó,dpny my` :yexit Ð eny` `iaie

.z`hg iab ziyixtck

øáëj` ,lirl epyxitck ,ez`hg zaixw mcew el rcepy :yexit Ð ez`hg daxw

did m` ixdy .glnd mil ekli Ð ez`hg axwiy cr dlirnd mlyl `a `l

mil ekli Ð zern mdy dzr jklid .xg`a xtkzpy oeik ,dzn dzid Ð z`hg

.glnd

øáëdzn z`hgay lkc ,drex did Ð my` did m`y Ð dacpl elti eny` axw

.(`,gi dxenz) drex my`a Ðìëextkzp elit`e Ð gafnl gafnd oaxw

.`tiql `yixn jixt jenqae .mixg`a milra

úåðáø÷oebk Ð ziad wcamd Ð ynege oxw `iade ziad wca iycwa lrn m`

.eilr milra my oi`y e`iady milrad ezn elit`e ,ziad wcalúåðáø÷ik ,`niiw xeav ,[xeav] zler ly xecd eze` ezn m` s` :yexit Ð xeavl xeav

.(` zldw) "`a xece jled xec"
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc - dlirn(iying meil)

:ax lr dywn `xnbdéáéúéîdpyna epipy ,daiyid ipa eywd - ¥¦¥
migafa(.et),,ïleëåm`y mpicy mileqtd zepaxwd oia ,xnelk §¨

oi`y mixykd zepaxwd iwlg oiae ,ecxi `l gafnd iab lr elr
mdilr epipyy ,zenvre micib oebk dxhwd aeig mdilr(:dt my)

m`e ,dxhwdl gafnd lr elri oaxwd xyal mixaegn md m`y
,elri `l xyad on eyxiteò÷tL,[eyxity-]àì ,çaænä éab ìòî ¤¨§¥©©¥©¦§¥©Ÿ

øéæçé.gafnd iab lr mxifgdl aiig epi` -úìçb ïëåivrn d`ad ©£¦§¥©¤¤
,dkxrndLäò÷t[dyxity-]øéæçé àì ,çaænä éab ìòîepi` - ¤¨§¨¥©©¥©¦§¥©Ÿ©£¦

.xifgdl aiig
dyxit m` wxy ,'gafnd iab lrn' dpynd oeyln `xnbd zwiicn

,xifgi `l ,dtvxd lr dltpe gafnd lrn ixnbléab ìò àä̈©©¥
øéæçé ,çaænäaiig ,gafnd ly ipyd ecvl dltp m` la` - ©¦§¥©©£¦

,rnyn dpynd ixac znizqne .dkxrnd iab lr dxifgdl
znexz dpnn dnxed xake ,getza dzidy zlgbn mb xaecny

`xnba lirl x`azpy enk] oycd(`"r)lr myn dltpe ,[
aiig epi` dtvxd lr dltp m` wx df ote`a mbe ,dkxrnd
da yie ,dxifgdl aiig gafnd ly ecvl dltp m` la` ,dxifgdl

.dlirn
:`iyewd z` `xnbd zniiqnàçéð ,ïðçBé éaøì àîìLaxacd - ¦§¨¨§©¦¨¨¦¨

'oycd znexz' dnxedy xg`l s`y xn`y ,opgei iax itl oaen
,'oycd z`ved' zevn ea miiwl jixv oiicry iptn ,xt`a milren

,milgb mze`a mb milren df mrhnyàéL÷ ,áøì àlàla` - ¤¨§©©§¨
s` ,xt`a milren oi` aey ,'oycd znexz' ixg`y xn`y axl
recn ok m`y ,dyw ,'oycd z`ved' ea miiwl jixv oiicry

.milgba milren
:`xnbd zvxznáø Cì øîà,jl uxzi ax -déa úéàc ,úìçb éðàL ¨©¨©¨¦©¤¤§¦¥

àLMî`l oiicry ,xnelk ,zeynn da yiy zlgba xacd dpey - ©¨¨
,daeyg `id ixd okle ,dzevn wexinl die`x `ide ,xt` ziyrp
.dxifgdl miaiig gafnd ly ecvl dkxrnd on drwt m`e
`l oiicr ixdy ,oycd znexz ixg` da milren ,df mrhn ,mpn`e

k da ziyrpoi`y ,ynn ea oi`y xt`a ok oi`y dn .dzevn l
xak ixdy ,oycd znexz ixg` ea milren oi` ,ea zkiiy dxhwd

.ezevn lk ea ziyrp
:mvexizae daiyid ipa ziiyewa zxg` `qxib d`ian `xnbd

àñéb Cäì dì øîàc àkéà,jetd ote`a ef dreny xn`y in yi - ¦¨§¨©¨§©¦¨
,eywd jke .opgei iax lr eywd daiyid ipayúìçb íeMî ,àîòè©£¨¦©¤¤

,àLMî déa úéàczlgb' migafa dpynd dhwpy dnn ,xnelk §¦¥©¨¨
,zeynn da yiy zlgba wxy ,rnyn ,'rwty oyc' `le ,'drwty
dltp m`e ,dlirn da oi`e dxifgn epi` dtvxd lr dltp m`

.dlirn da yie dxifgn gafnd ly xg`d ecvlúéìc ,øôà àä̈¥¤§¥
Ba ïéìòBî ïéà çaæî éaâì eléôà ,àLMî déaea oi`y xt` la` - ¥©¨¨£¦§©¥¦§¥©¥£¦

ok mb ,gafnd cvl ltp m` elit` ,dxhwdl ie`x epi`e zeynn
enixdy ixg` dlirn ea oi`e dkxrnd lr exifgdl aiig epi`
z`ved' zevn ea miiwl ie`x oiicry it lr s` ,'oycd znexz'

.'oycd
:`iyewd z` `xnbd zniiqnàçéð áøì àîìLaitl oaen xacd - ¦§¨¨§©¦¨

it lr s` ,'getz'ay xt`a milren oi`y xaeqd ,ax zhiy
,oycd z`ved zevnl cneryàéL÷ ïðçBé éaøì àlàiaxl la` - ¤¨§©¦¨¨©§¨

l` e`ived `ly onf lk ,'getz'ay xt`a milreny xaeqd opgei
milren oi`y rnyn migafa dpynd on oky ,dyw ,dpgnl uegn

.ea
:`xnbd zvxznøôà eléôàc ïécä àeä ,ïðçBé éaø Cì øîàdn - ¨©¨©¦¨¨©¦©£¦¥¤

iab lr xifgdl miaiig ,gafnd cvl dltpy zlgby rnyny
xac ,'oycd znexz' enixdy ixg` elit` ,da milrene dkxrnd

.xt`a mb bdep df'úìçb' éðz÷c àîòè eðééäå`pzdy mrhde - §©§©£¨§¨¨¥©¤¤
c iptn `ed ,'oyc' `le 'zlgb' dpyïðéòeîLàì éúà÷`ay - ¨¨¥§©§¦©

,yecig dfa eprinydläò÷t ék ,àLMî da úéàc úìçb eléôàc©£¦©¤¤§¦¨©¨¨¦¨§¨
øéæçé àì çaænä éab ìòîie`xe ,zeynn da yiy zlgb elit`y - ¥©©¥©¦§¥©Ÿ©£¦

,gafnd iab lrn ixnbl dyxit m` mewn lkn ,dzevn da wxnl

z` xifgn epi`y oky lkne ,dxifgn epi` ,dtvxd lr dltpe
oiae zlgb oia ,gafnd cva ltp m` la` .dtvxd lr ltpy xt`d
`l oiicry itl ,mda milrene dkxrnd lr mxifgdl miaiig ,xt`

.mzevn lk ziyrp
oxw mlyl aiig ,dlirna aiigzpy ote`a ,ycwdd on dpdpd
dn dpc `xnbd .'zelirn my`' `iadl df calne ,ycwdl ynege

:gafn iycwa lrend mlyny ynege oxw inelyza eyri,øîzéà¦§©
äðäpäbbeyaíéîc ú÷éøæ éðôì íéLã÷ éLã÷ øNaî,ådpdpd ok ©¤¡¤¦§©¨§¥¨¨¦¦§¥§¦©¨¦§

íéîc ú÷éøæ øçàì íél÷ íéLã÷ éøeîàî,,øîà áøynegde oxwd ¥¥¥¨¨¦©¦§©©§¦©¨¦©¨©
xear mlyl aiigyäðäpM äî,mdn,äáãðì eìtémipew ,xnelk ©¤¤¡¨¦§¦§¨¨

.'zelirn my`' mb `iai ,df calne ,'gafnd uiw'l zeler mdn
,øîà éåìå,mlyny ynegde oxwd onBlekL øác àéáédler §¥¦¨©¨¦¨¨¤

,çaænìlr lilk zeler opi`y itl ,zeler `l la` ,zxehw ,xnelk ©¦§¥©
mb `iai ,df calne .mipdkl wlgzn dlerd xer ixdy ,gafnd

.zelirn my`
:iel ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbdéåìc déúååk àéðz- ©§¨§¨¥§¥¦

,iel ixack `ziixaa epipy,Bæ äìéòîynegde oxwd ,xnelk §¦¨
,miycwd on dpdpy liaya mlyl aiigy ,dl`d,úëìBä ïëéäì§¥¨¤¤

.mda miyer dn ,xnelkíéîëç éðôì ïéãéîlämicnel eidy el` - ©§¥¦¦§¥£¨¦
,iax iptl dxez cnel didy ,iel ,xnelk ,minkgd iptl dxez

íéøîBà,iax myaBlekL øác àéáélilk dler.çaænìzyxtn §¦¨¦¨¨¤©¦§¥©
:`xnbdeäéð éàî,gafnl lilk dler eleky xac edn -úøè÷, ©¦§Ÿ¤

.iel ixack `ziixaa epipy ixde
:`ziixan ax ixacl di`x d`ian `xnbd,áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©

äðäpäbbeya,íLà éîcîe ,úàhç éîcîzvwnn dpdpy ,xnelk ©¤¡¤¦§¥©¨¦§¥¨¨
didy my` oaxw e` z`hg oaxw odn zepwl ick yixtdy zernd

odn dpdpy el rcep m` ,`iadl aiig,Búàhç äáø÷ àlL ãò©¤Ÿ¨§¨©¨
,exiizypy zernd on z`hgl dnda dpwy iptl ,xnelkéñBéóz` ¦

zernd lr ,dlirnd xear mlyn `edy ynegde oxwd
,exiizypyBúàhç àéáéålkn ,z`hgl dpiny dnda dpwie - §¨¦©¨

.cgi zerndåxear yixtdy zernd on dpdpy el rcep m` ok §
,eny`,BîLà áø÷ àlL ãòon my`d z` dpwy iptl ,xnelk ©¤Ÿ¨©£¨

,exiizypy zerndéñBéóxear mlyn `edy ynegde oxwd z` ¦
,exiizypy zernd lr ,dlirndBîLà àéáéådnda dpwie - §¨¦£¨
.cgi zernd lkn ,my`l dpiny

xak m` la`äáø÷[dpw-],Búàhçiptl ,exiizypy zernd on ¨§¨©¨
,ycwdd on dpdpy el rcepy,eëìézernd z` jilei ,xnelk ¥§

ynegde oxwd inelyz xear yixtnyçìnä íéì,on eca`iy ick §¨©¤©
oxwd z` siqedl aiigzp ez`hg incn dpdpyk oky ,mlerd
dnda zernd lkn zepwle ez`hg incn x`ypd lr ynegde
xg`l cr odn dpdpy el rcep `ly xg`n la` ,z`hgl dpiny
z`hg' oic ynegde oxwd lr lg ,z`hg oaxw yixtd xaky
mieqn yi` xear yxtedy z`hg oaxw ,yexit] 'dilra extkzpy
milrad extkzp ,eze` eaixwdy iptle ,mieqn `hg zxtk myl
,zenl dze` migipny dpicy ,[zxg` z`hga ,ef z`hg ly
oaxw ly dlirnd inelyz xear eyxtedy ,dl` zern jkitle
zzin mewna cner zernd ceai` oky ,ceai`l zekled ,z`hg

.z`hgd znda
m`eø÷ øáká[dpw-],BîLà,exear yixtdy mincd on x`ypd on §¨¨©£¨

,ycwdd on dpdpy el rcepy iptleìté,ynegde oxwd ly zernd ¦§
,äáãðìzacp `idy ,'gafnd uiw'l zepaxw oda epwi ,xnelk ¦§¨¨

oick ,ynegde oxwd zern z` mipc ,df ote`a mby itl .xeaiv
letiy cr drex `idy ,xg` my`a dilra extkzpy my` znda

.'gafnd uiw' liaya zenda dinca epwie xknize men da
íéLã÷ éLãwî äðäpämnvrå ,íéîc ú÷éøæ éðôìdpdpd okéøeîéàî ©¤¡¤¦¨§¥¨¨¦¦§¥§¦©¨¦§¥¥¥

,íéîc ú÷éøæ øçàì íél÷ íéLã÷xear mlyl aiigy ynegde oxwd ¨¨¦©¦§©©§¦©¨¦
äðäpM äî,mdn,äáãðì eìtéuiw'l zeler mdn mipew ,xnelk ©¤¤¡¨¦§¦§¨¨

.ax ixack `ziixaa epipy ixde .'gafnd
n cg`n dpdpd :`ziixad zniiqnìkdúBðaø÷axwil eycwedy ¨¨§¨
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המשך בעמנד בב



ר
oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay

àùéøz`hg :(eh dxenz) xn`c ,`id oerny iax Ð "glnd mil ekli" xn`c Ð

.zenz Ð dilra extikyàôéñåab lr s`e ,"gafnl gafnd zepaxw lk" xn`c Ð

z`vnpe dca`y dze` `l` ,dzn z`hg oi` :ixn`c ,`id opax Ð milra xetki`c

.(zernd oke) ,dxtk xg`líéãåî ìëä.getz xt`a ibiltc opgei iaxe ax Ðíàù
åàîèðù íéùã÷ éùã÷î äðäðmcew elit` Ð

olrdy xg`l oilw miycw ixeni`ne ,dwixf

la` xt` eyrpy mcew elit` gafnd iab lr

.dlirnn xehtc ,xe`d oda dlynàèéùô
e`nhpc oeikc ciqtn `w i`nc ,xehtc Ð

`le mipdkl `l efg `l Ð miycw iycw xya

xak ixd ,inp milw miycw ixeni`ae .deabl

opixn` `d :xn`z m`e .ozevn ziyrpe olrd

oilren mlerl Ð lebtd (a,d) lirlc oiwxta

ciqtn `w i`n :opikxt `le ,ea?`nrh epiid

aiygc ,olebtl oivxne li`ed ,ea oilrenc

lebta eraewl minc zwixf jixvc i`d ilek

`lc ab lr s` ,ea oilrenc inp aiyg Ð

.ciqtnåàîèðù íéùã÷ éùã÷ àîéúã åäî
erac ,dyecw zvwn edl zi` izk` Ð

ixeni`e .ycwc ileqt x`yk ycwa dtixy

eda zi` izk` ,mlrdy inp milw miycw

oitxyp ediy ick `xepva iketdl devn

.dlirn meyn oda aiigle ,ixnblòîùî à÷
àìã ïì`ax xn` i`n` :jl `iyw i`e Ð

xeht elry xg`l milw miycw ixeni`

znexz iptl :lirl opixn` `d Ð dlirnn

,ea oilrenc ibilt `l `nlr ilekc Ð oycd

xeht i`n`e?ixiin lirl ,mzd `iyw `l `d

ixingc miycw iycw ixeni`ae dler xt`a

zial e`viy cr oda oilren ikd meyn Ð

odn dpdpd ikd meyn Ð i`d ilek ixing `lc ,milw miycw ixeni` la` .oycd

.xeht elry xg`l[äøôë] éî÷ ìòîã äéì òãéúàã éìéî éðädaxwy mcew Ð

yixtd ikc ,ez`hg inc lr ynege oxw zernd el` siqedl dil dedc oeikc .ez`hg

eed ediipice .oaixwdl leki did `l` ,ceai`l eyixtd `l Ð ynege oxwl `zyd

.glnd mil eklie dilra extiky z`hgkìáàxg`l dxtk xg`l lrny el rcep Ð

xaky ,ez`hg aey odn `ian epi` eiykr yixtdy ynege oxw ipd ,ez`hg daxwy

oi`c .dacpl elti `l` ,ceai`l oiied Ð glnd mil ekli m`e ,milrad extik

.dacpl elti jklid ,glnd mil ekliy zpn lr ,xnelk ,ceai`l dlgz oiyixtn

äðùîíéðäë úçðî."didz lilk odk zgpn lke" :aizkc Ðçéùî ïäë úçðîÐ

.lecb odk iziag epiidíéëñð úçðîå,mikqp ea yiy gafd mr d`ad dgpn epiid Ð

.edpip lilk oizipznc ipd lkc .miixiy oda oi`cåùã÷åäùî ïäá ïéìòåîzyecw Ð

.`nlra dtïäá ïéà ìåâéôå.oixizn mdl oi`c Ð[ïéøéúî åì ùéù]minly oebk Ð

el yiy xac e` .mipdkl xyade dxhwdl oixeni`d xizn oncc Ð my`e z`hge

izy oebke ,gafnl oxizn oncc Ð dnda zlere serd zler oebk ,cala gafnl oixizn

,eze` oixizn oikifac Ð miptd mgl oebke ,oze` oixizn od miyak ly oncc Ð mgld

.unewa zexzipy Ð zegpneåáø÷éù ãò ìåâéôå àîèå øúåð íåùî íäéìò ïéáééç ïéà
ïéøéúîz`vxdk :(a,gk migaf) opixn`e ,"dvxi `l" minlyc lebita aizk ikdc Ð

oi` inp `nhe xzep meyne] .(lebtn `nhe xzep silie) 'eke lebit z`vxd jk xyk

my) sili `nhe ,lebtn "ycw" "ycw" sili xzepc ,lebt enk oixizn eaxwiy cr oiaiig

.[xzepn ["lelig"] "lelig" (`,dnïéøéúî åì ïéàù øáã ìëådpealde unewd oebk Ð

.oixizn onvr odc 'ekeàîèå øúåð íåùî ïäéìò ïéáééçÐonwl `nipck ,`nh meyn

Ð xzep meyne .xacn aezkd miycwd lka Ð "dzxkpe eilr ez`nehe" :`xnba

lebt aeig epivn `lc meyn ,ea oi` lebt aeig la` ,`nhn "lelig" "lelig" opitlic

.lebit aizk minlya `dc ,oixizn el yiy xaca `l`
àøîâ
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àùéøca`e ez`hg yixtda opaxe oerny iaxc `zbelt Ð opax `tiqe oerny iax

dcea` dpi`y :ixaq opaxc .ca`A xRke dpey`xd z`vnpe zxg` yixtde§¦¥¨¨ª

`kdc jde .(`,eh) dxenzc ipy wxta ediizbelte .dzn :[xaq] oerny iaxe ,drxz

`yix xn`w `l i`n` :xn`z m`e .ibiltc `zlin `dl `inc dxtk mcew el rcepy

wxta dxenza dil zi` iax `dc ,`id iax

m`c `a` iaxc `ail` (`,bk) "z`hg cle"

?zenz dcea` dpi`yc Ð dcea`a xtkzp

iax iiezi`l dil `gip ithc :xnel yie

`ticre iaxc dil zi`c meyn ,oerny

`l` zenzc iax xn`w `l o`k crc .iaxcn

`ly :yexit Ð dyxtd zrya dcea`a

dcea`a la` .dyxtd xg`l cr z`vnp

`ly cr `vny ,dyxtd zrya `ly

`l` zenz opixn` `lc iax dcen Ð yixtd

s` opax` bilt oerny iax la` .drxz

yi" wxt gkenck ,dyxtd mcew `vnpa

iaxc `zbelta (`,eh dxenz) "zepaxwa

`ly dcea`a dl iwenc ,oerny iaxe dcedi

s`e .oerny iax iziin ikdle .dyxtd zrya

`ly cea`c o`nk ied `l `kdc ab lr

,oerny iax hwp mewn lkn ,dyxtd zrya

meyn j` ,iaxk `iz` ivn `lc meyn `le

.oerny iax hwp ,iaxcn oerny iaxc `ticrc

ded ,iaxc `dl jd `incc oeik ,d`xp `le

d`xp okl !iax `yix :`icda xninl dil

`le oerny iaxk `weec `yixc :m"xdl

epiid Ð zenz (onwl) iax xn`c `dc ,iaxk

`vnpy oebk ,gafnl odizy zeie`x opi`ya

zg` drya odizy e`xp `le ,daxwd mcew

did z`hg axw `l m`c ,`kd la` .gafnl

mil ekli `l Ð mincd zgcpe z`hg daxw inp ik ,dpny z`hg `iane siqen

yixtna s` opaxc` biltc oerny iaxn xity iziin la` .dacpl elti `l` ,glnd

zryac ab lr s`e ,zxg`d zenz Ð zg`a xtkzp m`c dil zi`e ,zeixg`l z`hg

m`c ab lr s` ,z`hg mc iab inp ikd .ef e` ef e` axwil odizy zeie`x eid dxtk

z`hg daxw ik mewn lkn ,axwile z`hgd lr sqezil mie`x eid z`hg axw `l

ipy yixtna oerny iax dcen `de :xn`z m`e glnd mil ekli opixn` (`l) Ð

ezrc oi`y mzd ip`yc :xnel yie !(a,bk) dxenza gkenck ,zeixg`l zern ixeaiv

ekli Ð z`hg inc lr `ed siqenc `kd la` ,cg`d xeavn `l` z`hg `iadl

.glnd mil

ìëäxg`l milw miycw ixeni`ne `nhpy miycw iycw xyan dpdp m`y micen

Ð ciqtn `w i`n `hiyt :jixte .ozevn dyrp ixdy :yexit Ð xehtc olrdy

xya ,`nizc edn :ipyne ?mixyk eid elit`e ,zeyrl cer o`k yi devn dn ,xnelk

,mipdkl dtixy zevn `ki` e`nhpy miycw iycwdevn milw miycw ixeni` oke

ick milgbd iab lr h"iwiexw oixewy xepiva mixeni`d jtdl Ð `xepiva iketdl

`l `dc ,iele ax` i`w `l "micen lkd" i`dc yxtl d`xp .ol rnyn `w ,mlk`l

`l` .xeht micenc xnel jiiy `le ,aiigin `nlr ilekl la` ,leti `kid `l` ibilt

dpdp iab xn`c opgei iaxlc xn`we ,getz xt`n dpdpa ibiltc ,opgei iaxe ax` i`w

aiyg jkle ,oycd z`veda dpedk icba irac meyn epiid Ð ea oilrenc getz xt`n

zevn cer `ki`c ab lr s` ,miycw iycw xyaa la` ."ezevn ziyrp `l" xity

`lc oeik ,dcear ied `l dtixyc ,"ezevn dyrp" xity aiyg ied Ð mipdkl dtixy

i`cec ,`py i`n milw miycw ixeni` iabe :xn`z m`e .dpedk icba dtixya jixv

?dzin aiig `xepiva jtidy xf :(a,fi zereay) xn`ck ,`id dcear `xepiva iketd

`xepva iketd iab la` ,ikd e`la ibq `l oyc z`ved iab mzdc ,inc `lc :xnel yie

`xepiva jetid `la odili`n oilk`zne gipn did dvex did m`y ,ikd e`la ibq

Ð minc zwixf mcew i` ,inc ikid `nhpy miycw iycw xya i`d :xn`z m`e .llk

,dwixf xg`l dpdpa `l` bilt `l `aiwr iax elit`e !dtixy oerhc ab lr s`e ,oilrenc (a,e) `nw wxt seqa lirl xfrl` iax xn` dwixf mcewc `vei `de ,oilren oi` i`n`

'd iycw" iede ,efg `lc ,lrenc dcen Ð dwixf mcew la` ,dlirn icin dwtne dwixf `iz`c meynlr s` ol rnyn `we ,dwixf xg`l z`nhpa ixiin `kdc :yxtl d`xpe !"

rnyn `w i`n ,`d meyn i` :xn`z m`e .lirl izyxitck dtixy zevna dpedk icba jixv `lc oeik ezevn ziyrp aiyg wixf ikn mewn lkn ,dilr dtixy zevn `ki`c ab

oi`e ,elek `vi `lc `vei ip`yc :xnel yi ?dlirn icin dwtne dwixf `iz`e ,dtixya ezevnc ab lr s` ,zlren oi`c `aiwr iax xn` (a,e lirl) "`vei" iab `id oizipzn ,ol

xg`l s` ea oilreny ,xyad lka dtixy oerhc oeik :`pin` jzrc `wlqe ,miycwd xya lk `nhp ,`kd la` .dwixfa "ezevn ziyrp" ied jkld Ð xyad lka dtixy zevn

`neh hwpc :xnel yi ?"`vi" hwp `l i`n`e :xn`z m`e .ol rnyn `w .dtixy oerh oiicry ,ezevn dyrp `l izk`c ,dwixfedin .aizk d`neh iab dtixy xwirc meyn ,d

,mc`l dlik` mey da oi`e lilk dleky dler ip`yc :xnel yi ?`py i`n miycw iycw xyaa inp `kde ,oycd zial `vzy cr da oilrenc dler iab opz oizipznac `iyw

,`iyw mewn lkn :xn`z m`e .wxf ikn "ezevn dyrp" xity exwin ,dxdha zeyrpyk mc`l milk`pd miycw iycw la` .oycd zial `vzy cr dzevn dzlk `l jklid

:xnel yi ?oycd zial e`viy cr mixeni`a oilren my`e z`hg iab opz oizipznae ,d`lrd xg`l eda dlirn oi`c milw [miycw] ixeni`a opixn` `kdc
mzdc
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,éLà áøì ìéúk éác àäéáb áø øîà !ïðaø àôéñå§¥¨©¨©£©©§¦¨§¥¨¦§©©¦
øîà .ïðaø àôéñå ïBòîL éaø àLéø :ééaà øîà éëä̈¦£©©©¥¥¨©¦¦§§¥¨©¨©¨©
íéLã÷ éLã÷ øNaî äðäð íàL íéãBî ìkä :àáø̈¨©Ÿ¦¤¦¤¡¨¦§©¨§¥¨¨¦
øçàì ïél÷ íéLã÷ éøeîéàîe ,ä÷éøæ íãB÷ ,àîèpL¤¦§¨¤§¦¨¥¥¥¨¨¦©¦§©©

ïìòäL¯.øeèôc¯?ãéñôî à÷ éàî !àèéLt¯ ¤¤¡¨§¨§¦¨©¨©§¦
àîèpL íéLã÷ éLã÷ øNa àîéúc eäî¯déì úéà ©§¥¨§©¨§¥¨¨¦¤¦§¨¦¥

ïél÷ íéLã÷ éøeîéà ,íéðäkì äôéøN úåöî¯àkéà ¦§©§¥¨©Ÿ£¦¥¥¨¨¦©¦¦¨
:àáø øîà .àìc ïì òîLî à÷ ,àøBpéöa éëetäì äåöî¦§¨§©¥§¦¨¨©§©¨§¨£©¨¨
éðä ,çìnä íéì eëìé úàhç äáø÷ øák zøîàc àä̈§¨§©§§¨¨§¨©¨¥§§©©¤©¨¥

éléî¯äøtk øçàì ìáà ,äøtk én÷ déì òãéúàc ¦¥§¦§§©¥©¥©¨¨£¨§©©©¨¨
¯?àîòè éàî ,äáãðì eìté¯älçzî ïéLéøôî ïéà ¦§¦§¨¨©©§¨¥©§¦¦¦§¦¨

.ãeaéàìäðùîúçðîe ,úøBèwäå ,äðBáläå ,õîBwä §¦©¤§©§¨§©§¤¦§©
íéëñð úçðîe ,çéLî ïäk úçðîe ,íéðäk¯ïéìòBî Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©§¨¦£¦

éìëa ïLc÷ .eLc÷eäMî íäa¯ìeáèa ìñtéì øLëeä ¨¤¦¤§§¦§¨¦§¦§©¦¨¥¦§
øúBð íeMî åéìò ïéáéiçå ,äðéìáe íéøetk øqeçîáe íBé¦§©¦¦§¦¨§©¨¦¨¨¦¨
Bì LiL ìk :ììkä äæ .da ïéà ìebéôe ,àîè íeMîe¦¨¥¦¥¨¤©§¨¨¤¥

ïéøézî¯ãò àîèå øúBðå ìebét íeMî åéìò ïéáéiç ïéà ©¦¦¥©¨¦¨¨¦¦§¨§¨¥©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc - dlirn(iyiy meil)

ïðaø àôéñå (ïBòîL éaø àLéø)lk' da epipyy ,`tiqd eli`e - ¥¨©¦¦§§¥¨©¨¨
mixaeqd opax zhiya diepy ,'gafnl gafnd zepaxw(:ak dxenz)

dxn`p ,dzn dilra extkzpy z`hgy ipiqn dynl dklddy
xg`l d`vnp ,dca`e ez`hgl dligzn yixtdy dndadyk wx
xear eyxtedy zerna ok enke .dnewna zxg` dnda aixwdy
.milrad extkzpy xg`l e`vnpe ,eca`e z`hgl dnda ziipw
m` la` ,z`hgd dca`pya `l` ef dkld dxn`p `l ,mzrcle
,zxg`a extkzpe deaixwd `l [dapbpy oebk] zxg` daiq zngn
,men da letiy cr mipiznn `l` ,dzn dpey`xd z`hgd oi`
oicd oke .xeaiv zacpl zepaxw dinca mipewe dze` micete
s` ,ynegde oxwd eca`p `ly o`k ,jkitle .z`hg zerna
mikled ynegde oxwd oi` ,zxg` z`hga milrad extkzpy

.xeaiv zacpl zepaxw odn mipew `l` ,ceai`l
:jk uxiz iia` mby d`ian `xnbdáøì ìéúk éác àäéáb áø øîà̈©©§¦¨§¥§¦§©

éëä ,éMàmb jk -ééaà øîàdy ,uxzlàLéø`ziixad lyéaø ©¦¨¦¨©©©¥¥¨©¦
ïBòîL,`idàôéñåk.ïðaø ¦§§¥¨©¨¨

:lrn `l miycwn dpdpdy mipte` d`ian `xnbdìkä ,àáø øîà̈©¨¨©Ÿ
íéãBîlirl ewlgpy opgei iaxe ax -(.h)xeavd xt`n dpdpa ¦

micen mdipy ,lrn m` 'getz'aäðäð íàLzwixf mcew elit` ¤¦¤¡¨
,mcdàîèpL íéLã÷ éLã÷ øNaî)å ,(ä÷éøæ íãB÷dpdp m` ok ¦§©¨§¥¨¨¦¤¦§¨¤§¦¨§

ïìòäL øçàì ïél÷ íéLã÷ éøeîéàîdlyn y`de gafnd iab lr ¥¥¥¨¨¦©¦§©©¤¤¡¨
,xt` eyrpy mcew mb ,mdaøeèôcezpdpdy iptn ,dlirn iaeign §¨

`nhpy miycw iycw xya oky ,miycwd z` llk dciqtd `l
,milw miycw ixeni`e .dxhwdl e` mipdk zlik`l ie`x epi`
ziyrp xak ,xe`d mda dlyne gafnd iab lr mlrdy ixg`

.mzevn
:`xnbd dywn,àèéLt,erinydl `ax jxved dnleà÷ éàî §¦¨©¨

ãéñôîzvxzn .epx`iay enke miycwl dyr cqtd dfi` ike - ©§¦
:`xnbdàîéúc eäî,[xn`z `ny-],àîèpL íéLã÷ éLã÷ øNa ©§¥¨§©¨§¥¨¨¦¤¦§¨

,íéðäkì äôéøN úåöî déì úéà,dyecw zvw oiicr ea yi ,xnelk ¦¥¦§©§¥¨©Ÿ£¦
,ok enke ,e`nhpy zepaxwd lk oick dxfra etxyl miaiig oky

àøBpéöa éëetäì äåöî àkéà ,ïél÷ íéLã÷ éøeîéàdevn oiicr yi - ¥¥¨¨¦©¦¦¨¦§¨§©¥§¦¨
,mda elrni jk zngne ,ixnbl etxyiy ick ,blfna mze` jetdl

,ezevn ziyrp `ly xac lk oickïì òîLî à÷`axàìclkay - ¨©§©¨§Ÿ
.mda milren oi` z`f

lirl(:h)dpw xake ,ez`hg zernn dpdpdy ,epipy `ziixaa

zyxtn `xnbd .glnd mil ynegde oxwd ekli ,z`hgl dnda
:df oic xn`p ote` dfi`a,úøîàc àä ,àáø øîàdn ,xnelk ¨©¨¨¨§¨§©
m`y ,`ziixaa epipyy,úàhç äáø÷ øákdpw xaky ,xnelk §¨¨§¨©¨

,exiizypy zerndn z`hgl dndaeëìéyixtny ynegde oxwd ¥§
ezlirn xear,çìnä íéì,ceai`l ekliy ickdéì òãéúàc éléî éðä §¨©¤©¨¥¦¥§¦§§©¥

äøtk én÷mcew lrny el rcep m` `l` mpi` dl` mixac - ©¥©¨¨
oxwd z` yixtdyk df ote`ay itl ,ez`hgl dnda dpwy
lr mtiqedl `l` ,ceai`l ekliy dpeeka myixtd `l ynegde
dnda zernd lkn zepwle ez`hg incn exiizypy mincd
zerndn z`hg yixtd seqale li`edy `l` ,z`hgl dpiny
extkzpy z`hg' oic ynegde oxwd lr lg ,cala exiizypy

.ceai`l eklie 'dilraìáàwx lrny el rcep m`,äøtk øçàì £¨§©©©¨¨
,z`hgl dnda yixtd xaky ixg` ,xnelkeìtéynegde oxwd ¦§

,äáãðì.xeaiv zacpl zepaxw odn epwi ,xnelk ¦§¨¨
:`ax yxtn,àîòè éàîy itlãeaéàì älçzî ïéLéøôî ïéàoi` - ©©£¨¥©§¦¦¦§¦¨§¦

jkle ,micia eca`l ick ycwdl xac mey dligzkln miyixtn
y xg`l eyxtedy zerndacpl elti ,ez`hg z` yixtd xak

.glnd mil ekli `le

äðùî
xac mdl oi`e gafnd lr ixnbl mixhwend mixaca dpc epzpyn
:mipey mipic oiprl dyecw mdilr dlg iznn ,dxhwda mxiznd

äðBáläå õîBwä,cigi zgpn lyúçðîe ,íéðäk úçðîe ,úøBèwäå ©¤§©§¨§©§¤¦§©Ÿ£¦¦§©
çéLî ïäkdgynd onya gynpy lecb odkdy oiziag zgpn - Ÿ¥¨¦©

,mei lka `ianíéëñð úçðîez`xwpe ,oaxwd mr d`ay dgpn - ¦§©§¨¦
el` lky ,jeqipl oii `ian dgpnd mry meyn 'mikqp zgpn'

,zevnwp opi`e gafnl zelereLc÷eäMî íäa ïéìòBîm`e .dta £¦¨¤¦¤§§
øLëeä ,éìka ïLc÷mdn cg` lkøqeçîáe íBé ìeáèa ìñtéì ¦§¨©§¦§©¦¨¥¦§¦§©

íéøetk,mda erbpyøúBð íeMî åéìò ïéáéiçå ,äðéìáemlk` m` ¦¦§¦¨§©¨¦¨¨¦¨
,mpnf xg`l mc`àîè íeMîe,`nh `edyk mlk` m`ïéà ìebéôe ¦¨¥¦¥

dá.mixizn dl oi`y oeikìk ,ììkä äæoaxwïéøézî Bì LiL- ¨¤©§¨Ÿ¤¤©¦¦
,dxhwda e` dlik`a exiznd xacìebét íeMî åéìò ïéáéiç ïéà¥©¨¦¨¨¦¦

àîèå øúBðåedelk` m`eáéø÷iL ãòdìëå .ïéøézîoaxwBì ïéàL §¨§¨¥©¤©§¦©¦¦§Ÿ¤¥
ïéøézî,dxhwda e` dlik`a exiznd xac -ïåékdrydn - ©¦¦¥¨

.[Ba] (äá) ïéà ìebéôe ,àîèå øúBð íeMî åéìò ïéáéiç ,éìka LãéwL¤¦©©§¦©¨¦¨¨¦¨§¨¥¦¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אלול, תשי"א 

רוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר ]מנחם זאב[ שי'

שלום וברכה!

... כבקשתו מוסג"פ חוברת אחת מקובץ הדינים ובטח למותר לעוררו שצריך הוא להשתדל 

שתהי' רעצענזיע על אודות זו החוברת בהעתונים דקנדה, שדבר נכון הוא מכמה וכמה טעמים.

אתענין לדעת אם פרסם את הקטע דשי]ח[ת שבת מברכים אלול באופן המתאים.

ע"י  שבשמים  לאבינו  ישראל  של  לבם  את  לקרב  הקדש  עבודת  בעבודתו  כבר  התחיל  בטח 

שמודיע אותם ע"ד תורת החסידות ודרכי החסידות, ויה"ר שיהי' בהצלחה.

בברכת כוח"ט לו לזוג' ולבתם שיחיו.



רי
oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay

àùéøz`hg :(eh dxenz) xn`c ,`id oerny iax Ð "glnd mil ekli" xn`c Ð

.zenz Ð dilra extikyàôéñåab lr s`e ,"gafnl gafnd zepaxw lk" xn`c Ð

z`vnpe dca`y dze` `l` ,dzn z`hg oi` :ixn`c ,`id opax Ð milra xetki`c

.(zernd oke) ,dxtk xg`líéãåî ìëä.getz xt`a ibiltc opgei iaxe ax Ðíàù
åàîèðù íéùã÷ éùã÷î äðäðmcew elit` Ð

olrdy xg`l oilw miycw ixeni`ne ,dwixf

la` xt` eyrpy mcew elit` gafnd iab lr

.dlirnn xehtc ,xe`d oda dlynàèéùô
e`nhpc oeikc ciqtn `w i`nc ,xehtc Ð

`le mipdkl `l efg `l Ð miycw iycw xya

xak ixd ,inp milw miycw ixeni`ae .deabl

opixn` `d :xn`z m`e .ozevn ziyrpe olrd

oilren mlerl Ð lebtd (a,d) lirlc oiwxta

ciqtn `w i`n :opikxt `le ,ea?`nrh epiid

aiygc ,olebtl oivxne li`ed ,ea oilrenc

lebta eraewl minc zwixf jixvc i`d ilek

`lc ab lr s` ,ea oilrenc inp aiyg Ð

.ciqtnåàîèðù íéùã÷ éùã÷ àîéúã åäî
erac ,dyecw zvwn edl zi` izk` Ð

ixeni`e .ycwc ileqt x`yk ycwa dtixy

eda zi` izk` ,mlrdy inp milw miycw

oitxyp ediy ick `xepva iketdl devn

.dlirn meyn oda aiigle ,ixnblòîùî à÷
àìã ïì`ax xn` i`n` :jl `iyw i`e Ð

xeht elry xg`l milw miycw ixeni`

znexz iptl :lirl opixn` `d Ð dlirnn

,ea oilrenc ibilt `l `nlr ilekc Ð oycd

xeht i`n`e?ixiin lirl ,mzd `iyw `l `d

ixingc miycw iycw ixeni`ae dler xt`a

zial e`viy cr oda oilren ikd meyn Ð

odn dpdpd ikd meyn Ð i`d ilek ixing `lc ,milw miycw ixeni` la` .oycd

.xeht elry xg`l[äøôë] éî÷ ìòîã äéì òãéúàã éìéî éðädaxwy mcew Ð

yixtd ikc ,ez`hg inc lr ynege oxw zernd el` siqedl dil dedc oeikc .ez`hg

eed ediipice .oaixwdl leki did `l` ,ceai`l eyixtd `l Ð ynege oxwl `zyd

.glnd mil eklie dilra extiky z`hgkìáàxg`l dxtk xg`l lrny el rcep Ð

xaky ,ez`hg aey odn `ian epi` eiykr yixtdy ynege oxw ipd ,ez`hg daxwy

oi`c .dacpl elti `l` ,ceai`l oiied Ð glnd mil ekli m`e ,milrad extik

.dacpl elti jklid ,glnd mil ekliy zpn lr ,xnelk ,ceai`l dlgz oiyixtn

äðùîíéðäë úçðî."didz lilk odk zgpn lke" :aizkc Ðçéùî ïäë úçðîÐ

.lecb odk iziag epiidíéëñð úçðîå,mikqp ea yiy gafd mr d`ad dgpn epiid Ð

.edpip lilk oizipznc ipd lkc .miixiy oda oi`cåùã÷åäùî ïäá ïéìòåîzyecw Ð

.`nlra dtïäá ïéà ìåâéôå.oixizn mdl oi`c Ð[ïéøéúî åì ùéù]minly oebk Ð

el yiy xac e` .mipdkl xyade dxhwdl oixeni`d xizn oncc Ð my`e z`hge

izy oebke ,gafnl oxizn oncc Ð dnda zlere serd zler oebk ,cala gafnl oixizn

,eze` oixizn oikifac Ð miptd mgl oebke ,oze` oixizn od miyak ly oncc Ð mgld

.unewa zexzipy Ð zegpneåáø÷éù ãò ìåâéôå àîèå øúåð íåùî íäéìò ïéáééç ïéà
ïéøéúîz`vxdk :(a,gk migaf) opixn`e ,"dvxi `l" minlyc lebita aizk ikdc Ð

oi` inp `nhe xzep meyne] .(lebtn `nhe xzep silie) 'eke lebit z`vxd jk xyk

my) sili `nhe ,lebtn "ycw" "ycw" sili xzepc ,lebt enk oixizn eaxwiy cr oiaiig

.[xzepn ["lelig"] "lelig" (`,dnïéøéúî åì ïéàù øáã ìëådpealde unewd oebk Ð

.oixizn onvr odc 'ekeàîèå øúåð íåùî ïäéìò ïéáééçÐonwl `nipck ,`nh meyn

Ð xzep meyne .xacn aezkd miycwd lka Ð "dzxkpe eilr ez`nehe" :`xnba

lebt aeig epivn `lc meyn ,ea oi` lebt aeig la` ,`nhn "lelig" "lelig" opitlic

.lebit aizk minlya `dc ,oixizn el yiy xaca `l`
àøîâ
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àùéøca`e ez`hg yixtda opaxe oerny iaxc `zbelt Ð opax `tiqe oerny iax

dcea` dpi`y :ixaq opaxc .ca`A xRke dpey`xd z`vnpe zxg` yixtde§¦¥¨¨ª

`kdc jde .(`,eh) dxenzc ipy wxta ediizbelte .dzn :[xaq] oerny iaxe ,drxz

`yix xn`w `l i`n` :xn`z m`e .ibiltc `zlin `dl `inc dxtk mcew el rcepy

wxta dxenza dil zi` iax `dc ,`id iax

m`c `a` iaxc `ail` (`,bk) "z`hg cle"

?zenz dcea` dpi`yc Ð dcea`a xtkzp

iax iiezi`l dil `gip ithc :xnel yie

`ticre iaxc dil zi`c meyn ,oerny

`l` zenzc iax xn`w `l o`k crc .iaxcn

`ly :yexit Ð dyxtd zrya dcea`a

dcea`a la` .dyxtd xg`l cr z`vnp

`ly cr `vny ,dyxtd zrya `ly

`l` zenz opixn` `lc iax dcen Ð yixtd

s` opax` bilt oerny iax la` .drxz

yi" wxt gkenck ,dyxtd mcew `vnpa

iaxc `zbelta (`,eh dxenz) "zepaxwa

`ly dcea`a dl iwenc ,oerny iaxe dcedi

s`e .oerny iax iziin ikdle .dyxtd zrya

`ly cea`c o`nk ied `l `kdc ab lr

,oerny iax hwp mewn lkn ,dyxtd zrya

meyn j` ,iaxk `iz` ivn `lc meyn `le

.oerny iax hwp ,iaxcn oerny iaxc `ticrc

ded ,iaxc `dl jd `incc oeik ,d`xp `le

d`xp okl !iax `yix :`icda xninl dil

`le oerny iaxk `weec `yixc :m"xdl

epiid Ð zenz (onwl) iax xn`c `dc ,iaxk

`vnpy oebk ,gafnl odizy zeie`x opi`ya

zg` drya odizy e`xp `le ,daxwd mcew

did z`hg axw `l m`c ,`kd la` .gafnl

mil ekli `l Ð mincd zgcpe z`hg daxw inp ik ,dpny z`hg `iane siqen

yixtna s` opaxc` biltc oerny iaxn xity iziin la` .dacpl elti `l` ,glnd

zryac ab lr s`e ,zxg`d zenz Ð zg`a xtkzp m`c dil zi`e ,zeixg`l z`hg

m`c ab lr s` ,z`hg mc iab inp ikd .ef e` ef e` axwil odizy zeie`x eid dxtk

z`hg daxw ik mewn lkn ,axwile z`hgd lr sqezil mie`x eid z`hg axw `l

ipy yixtna oerny iax dcen `de :xn`z m`e glnd mil ekli opixn` (`l) Ð

ezrc oi`y mzd ip`yc :xnel yie !(a,bk) dxenza gkenck ,zeixg`l zern ixeaiv

ekli Ð z`hg inc lr `ed siqenc `kd la` ,cg`d xeavn `l` z`hg `iadl

.glnd mil

ìëäxg`l milw miycw ixeni`ne `nhpy miycw iycw xyan dpdp m`y micen

Ð ciqtn `w i`n `hiyt :jixte .ozevn dyrp ixdy :yexit Ð xehtc olrdy

xya ,`nizc edn :ipyne ?mixyk eid elit`e ,zeyrl cer o`k yi devn dn ,xnelk

,mipdkl dtixy zevn `ki` e`nhpy miycw iycwdevn milw miycw ixeni` oke

ick milgbd iab lr h"iwiexw oixewy xepiva mixeni`d jtdl Ð `xepiva iketdl

`l `dc ,iele ax` i`w `l "micen lkd" i`dc yxtl d`xp .ol rnyn `w ,mlk`l

`l` .xeht micenc xnel jiiy `le ,aiigin `nlr ilekl la` ,leti `kid `l` ibilt

dpdp iab xn`c opgei iaxlc xn`we ,getz xt`n dpdpa ibiltc ,opgei iaxe ax` i`w

aiyg jkle ,oycd z`veda dpedk icba irac meyn epiid Ð ea oilrenc getz xt`n

zevn cer `ki`c ab lr s` ,miycw iycw xyaa la` ."ezevn ziyrp `l" xity

`lc oeik ,dcear ied `l dtixyc ,"ezevn dyrp" xity aiyg ied Ð mipdkl dtixy

i`cec ,`py i`n milw miycw ixeni` iabe :xn`z m`e .dpedk icba dtixya jixv

?dzin aiig `xepiva jtidy xf :(a,fi zereay) xn`ck ,`id dcear `xepiva iketd

`xepva iketd iab la` ,ikd e`la ibq `l oyc z`ved iab mzdc ,inc `lc :xnel yie

`xepiva jetid `la odili`n oilk`zne gipn did dvex did m`y ,ikd e`la ibq

Ð minc zwixf mcew i` ,inc ikid `nhpy miycw iycw xya i`d :xn`z m`e .llk

,dwixf xg`l dpdpa `l` bilt `l `aiwr iax elit`e !dtixy oerhc ab lr s`e ,oilrenc (a,e) `nw wxt seqa lirl xfrl` iax xn` dwixf mcewc `vei `de ,oilren oi` i`n`

'd iycw" iede ,efg `lc ,lrenc dcen Ð dwixf mcew la` ,dlirn icin dwtne dwixf `iz`c meynlr s` ol rnyn `we ,dwixf xg`l z`nhpa ixiin `kdc :yxtl d`xpe !"

rnyn `w i`n ,`d meyn i` :xn`z m`e .lirl izyxitck dtixy zevna dpedk icba jixv `lc oeik ezevn ziyrp aiyg wixf ikn mewn lkn ,dilr dtixy zevn `ki`c ab

oi`e ,elek `vi `lc `vei ip`yc :xnel yi ?dlirn icin dwtne dwixf `iz`e ,dtixya ezevnc ab lr s` ,zlren oi`c `aiwr iax xn` (a,e lirl) "`vei" iab `id oizipzn ,ol

xg`l s` ea oilreny ,xyad lka dtixy oerhc oeik :`pin` jzrc `wlqe ,miycwd xya lk `nhp ,`kd la` .dwixfa "ezevn ziyrp" ied jkld Ð xyad lka dtixy zevn

`neh hwpc :xnel yi ?"`vi" hwp `l i`n`e :xn`z m`e .ol rnyn `w .dtixy oerh oiicry ,ezevn dyrp `l izk`c ,dwixfedin .aizk d`neh iab dtixy xwirc meyn ,d

,mc`l dlik` mey da oi`e lilk dleky dler ip`yc :xnel yi ?`py i`n miycw iycw xyaa inp `kde ,oycd zial `vzy cr da oilrenc dler iab opz oizipznac `iyw

,`iyw mewn lkn :xn`z m`e .wxf ikn "ezevn dyrp" xity exwin ,dxdha zeyrpyk mc`l milk`pd miycw iycw la` .oycd zial `vzy cr dzevn dzlk `l jklid

:xnel yi ?oycd zial e`viy cr mixeni`a oilren my`e z`hg iab opz oizipznae ,d`lrd xg`l eda dlirn oi`c milw [miycw] ixeni`a opixn` `kdc
mzdc
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רב
oifge` mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay

àøîâéìéî éðäðîoia oixizn el yiy xaca oia odilr oiaiig `nhe xzepc Ð

.oixizn el oi`y xaca'åë ïðáø åðúã`edy jk lk xeng `edy lebt dne Ð

zerici izy jixv epi`y ,lebit lk`y el rcepyk zg` dricia oaxw aiig

drici ,zerici izy opira eiycwe ycwn z`nehac .eiycwe ycwn z`nehk

aizkc ,miizpa mlrde seqa dricie dlgza

xcde ,rciy llkn Ð "mlrpe" :(d `xwie)

.zerici izy o`k ixd Ð "rci `ede" :aizk

òåá÷ åðáø÷åbbeya lebit lke`dc Ð

.dnda z`hg `ianåììëî øúåä àìåÐ

.'ek oiaiig oi` xeavaäììëî äøúåäåÐ

.'ek oic epi` ,d`neha `ad gqt oebk

äàîåèì íéùã÷ä ìë úåáøìyiy oia Ð

.oixizn odl oi`y oia oixizn odlìåëéÐ

oiaiig edi oixizn el yiy xac `ed m`

eaxwiy mcew ,cin d`neh meyn eilr

oiaiig edi oixizn odl oi`y oze`e ,oixizn

epzpiy mcew xzl`l d`neh meyn odilr

ilkaáø÷é øùà øîåì ãåîìú ?i`de Ð

dcegl dribpac ,dribp rnyn "axwi"

:opinbxzn (`i `xwie) "rbi ik"c .aiign

rbep yi ike :xfrl` iax xn`e ,"axwi ix`"

zxk aiig `edy?xy`" xn`p dnl ok m` !

`nlra dribp rnync "axwi?rnyn `l

eilr aiig epi`c :rnyn ikd `l` ,dribp

cr epiidc ,axwil xykiy cr d`neh meyn

.oixizn eaxwiyùéù øáã ìë ãöéë àä
'åëå ïéøéúî åìz` xzepe Ð"lelig" i

migaf zkqna opixn`ck ,`nhn "lelig"

.(dn)

óåòä úàèç êìò ïøãä

äðùîåúåîé äéìòá åúîù úàèçå úàèç úøåîúå úàèç ãìåjpdn eed ipdc Ð

xg`l oia dxtk iptl oia ,mlerl zezn yly jpde ,zeznd ze`hg yng

dlgzn dyixtd `ly ,dxtkl die`x dpi` ixdy Ð dzn ikdl z`hg cle .dxtk

.aizk "xini `l"c ,dxiara d`a ixdy Ð dzn ikdl inp z`hg zxenze .jkl

.mdilr dxtik ozzinc ,miznl dxtk oi`c Ð dzn ikdl inp dilra ezny z`hge

äãáàùå äúðù äøáéòù.men zlra `id ixde z`vnp aeye ,dninz `idy cr Ð

dca`y e` dzpy dxary ef inca xtkzdl evx `ly ,zxg`a milrad extik m`

zxg`a dilra extkzpe dxtk mcew z`vnp elit`e .zenz Ð men zlra z`vnpe

lr s` ,dxtk mcew dninz z`vnp m` la` .men zlra z`vnpe li`ed ,zenz Ð

wxta dxenz zkqna opixn` ikde .drxz `l` dzn dpi` Ð zxg`a extkzpy it

.(`,ak) "z`hg cle"äøåîú äùåò äðéàådayg` `lc ,zxg`a extkzpc oeikc Ð

mixg` qtzinl `nil` `l jklid ,gafn zyecwl `le minc zyecwl `l i`dl

`kd ,"aeha rx e`" aizkc ,dxenz dyer men lra `nlrac ab lr s`e .dxenza

.qitz `lïéðäð àìåoilren oi` Ð oipdp m`e .eed oiyecwe li`ed ,dlgzkl mdn Ð

.cala oxw `l` mlyn epi`e ,opaxcn `l` `ziixe`cn oda
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"ozevn ziyrp" exwin `le ,miycw [iycw] ixeni` epiid zeny`e ze`hga mzdc

m`e .d`lrdd meyn "ezevn ziyrp" ixwin milw miycw ixeni`a la` .d`lrda

`ni` zirai` ,`pye `pyc :digiy uxt epiax axd ixen xne`e ?`py i`ne :xn`z

,dler iab "oycd `ivede" aizkc :`xw `ni` zirai` .`xaq `ni` zirai`e `xw

xnel epl did oicd on ,`xw i`d e`l i`e

od miycw iycwa od ,d`lrd zrync

ilb j` ."ezevn ziyrp" ied ,milw miycwa

"ezevn ziyrp" ied `lc dler iab `xw

zial d`ivedl jixv izk`c oeik ,d`lrda

,dpin slip miycw iycw jklid .oycd

cr da oilrene miycw iycw `idy myky

oilren miycw iycw lk ,oycd zial `vzy

miycw la` .oycd zial `viy cr oixeni`a

`ni` zirai`e .dpin slip `l Ð milw

dlirn mda yiy ,miycw iycw iabc :`xaq

mixeni`n e` mdn dlirn wtp `l ,dlgzn

e`viy lkd xenbiy cr zegtd lkl mdly

oda oi`y ,milw miycwa la` .oycd zial

elriy cin ,dwixf xg`l cr dlirn

`xaq ik .eda lernp `lc `ed oic mixeni`d

d`lrd xg`l cinc mewn lka xnel `ed

miycw iycw iabc `l` ,"dzevn ziyrp" ied

`l` iwtp `l dlgzn mda dlirn yiy itl

d`ved epiidc `evnl lkepy xge`n onfl

:`xaqd ef lr `iyw zvw j` .oycd zial

da yie ,miycw iycw `idy ,zxehw `dc

(`,ek) migqt opixn` ,dlgzn dlirn

opixn` `le ,dlirn oda oi` ezxnz zrync

`nrhl mpn` !oycd zial `viy cr

gaf oin e`lc oeikc ,`gip `xwn ziyixtc

.dlern slinl jiiy `l ,`ed

äîå:yexit Ð zg` dricia `edy lebit

zereay eiycwe ycwn z`neha enk ,seqa dricie dlgza drici `ira `lc

.(`,a)

åðáø÷åly oaxwa ok oi`y dn ,cg` xiyre ipre ,cxeie dlera epi`y Ð reaw

.eiycwe ycwn z`neh

àäzryn :rnyn "eyicwi xy`"c :iccd` i`xw eyw [ok] m` ,xnelk Ð cvik

.oixizn axwiyn oixizn el yiy xac lk ,ynn daxwd :rnyn "axwi xy`"e ,ycwd

.cer izyxit (a,dn) migafa

óåòä úàèç êìò ïøãä

ãìådca`ye dzpy dxairye ezeni dilra ezny z`hg oke z`hg zxenze z`hg

ikdc rnyn dxe`kl Ð zenz dilra extikyn m` men zlra z`vnpe

z`vnpe .dzn Ð dxtk zrya dcea` dzidy ,z`vnp dilra extikyn m` :xn`w

,dxtk xg`l cr `vnp `lc oeik :dywe .[dxtk mcew] `vnp elit` Ð men zlra

:(`,eh dxenz) ixn`c oerny iaxc opaxk oizipznc :xnel yie !zenz `nlr ilekl

,dcea` dpi` dxtk zrya ixiin `kde ,dxtk zrya dcea`a `l` dzn z`hg oi`

i`d` i`w `l` "z`vnp"` i`w `l "extikyn m`" i`deÐ eyri dn jlnil e`a dilra extikyn m` ,dxtk mcew men zlra z`vnpye :xn`w ikde ."zenz" xn`wc

zi`c oeik ,oky lk ,daxc`c :`iywe .men zlra z`vnpc oeik ,zenz `kd xninl ol zi` mewn lkn ,oerny iaxc opaxl zenz `l dninz z`vnp m`c ab lr s`e .zenz

ol ded inp ikde ,dlila daxwdl ifg `lc oeik cea` diny `l dlil zcea`a (`,ak) dxenza opixn`ck ,zenzc xninl ol zil Ð dcea`c iegicd mr mixg` miiegc da

zrya dcea`ae ,"z`vnp"` i`w "dilra extik m`" i`cec :yxtl d`xp jkl !opaxl zenz `l xn`c dninz z`vnp ikn men zlra z`vnp ik zenz `lc xzei xninl

,zenz `lc `pin` jzrc `wlqe ,dcea`c iegicd mr mend iegic `ki`c ab lr s`c ,`zeaxl "men zlra z`vnp" hwpe ,zenzc dninz z`vnp ik oicd `ede .ixiin dxtk

dzpy dxair :xn`c yiwl yixl dpnn dywi `ly ick ,dcea`a (`,ak) "z`hg cle" wxta dxenza dl iwenc ,"dzpy dxair" iab yxtp ok enke .zenzc ol rnyn `w

dcea`c `nlr ilek `de ,dzpy dxair il dnl ok m`c oeik :`iyw `zyde .dzpy dxair mr dca`y dzpy dxairye drexe zexawd ziaa zcner `id eli`k mi`ex Ð

,dzpy dxair `zeaxl hwp inp `kdc :xnel yie ?"men zlra z`vnp"`e "dca`"`e "dca`"e "dzpy dxair"` ,ediiexz` i`w "dilra extikyn" m`e .zenz dxtk zrya

z`vnpe dzpy dxaira xn` `l `dc ,zeznd ze`hg yng `pgkyn `l ziyixtc i`nl :xn`z m`e .zenz mewn lkn ,dcea`c iegic mr `pixg` iegic `ki`c ab lr s`c

dil zi` `dc ,xity `gip oerny iaxl la` .oerny iaxc opaxl dxtk zrya dcea`a `l` zenz opixn` `l xg`a dilra dxtik oke .dcea`a `l` zenzc men zlra

dzpy dxairyk zenz dcea`c mipiipr dynga zezn ze`hg yng gkyn mewn lknc ,jk lk `iyw `l inp opaxlc :xnel yi .zenz llk dca` `la elit` dilra extikc

.dxtk xg`l cr z`vnp `lya 'eke

äðéàå.`lf` dzinl `dc ,zycewn dpi` Ð dnda qitzd m`y Ð dxenz dyeràìeda `pixw `le ,dlirn eda `kiiy `l ceai`l ilf`c oeikc Ð oilren `le oipdp

'd iycw"."íàådxair"` i`w `l` !men zlra xak `id ixd ?"a`zqzy cr" i`nc ,"men zlra z`vnp"` i`w `l Ð a`zqzy cr drxz dilra extik `ly cr

men da letie a`zqzy cr z`vnpy dze` drxz :xn`we ,gafn zaxwdn zigcp cinc ,xaer men lra `vnpy oebk Ð ?"drxz" i`ne ,"men zlra"` i`w :inp i` ."dzpy

.gafnl axwiy zxg` dinca `iaie ,oilegl d`ivedle dxkenl xzen didi f`c ,reaw
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רג
oifge` mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay

àøîâéìéî éðäðîoia oixizn el yiy xaca oia odilr oiaiig `nhe xzepc Ð

.oixizn el oi`y xaca'åë ïðáø åðúã`edy jk lk xeng `edy lebt dne Ð

zerici izy jixv epi`y ,lebit lk`y el rcepyk zg` dricia oaxw aiig

drici ,zerici izy opira eiycwe ycwn z`nehac .eiycwe ycwn z`nehk

aizkc ,miizpa mlrde seqa dricie dlgza

xcde ,rciy llkn Ð "mlrpe" :(d `xwie)

.zerici izy o`k ixd Ð "rci `ede" :aizk

òåá÷ åðáø÷åbbeya lebit lke`dc Ð

.dnda z`hg `ianåììëî øúåä àìåÐ

.'ek oiaiig oi` xeavaäììëî äøúåäåÐ

.'ek oic epi` ,d`neha `ad gqt oebk

äàîåèì íéùã÷ä ìë úåáøìyiy oia Ð

.oixizn odl oi`y oia oixizn odlìåëéÐ

oiaiig edi oixizn el yiy xac `ed m`

eaxwiy mcew ,cin d`neh meyn eilr

oiaiig edi oixizn odl oi`y oze`e ,oixizn

epzpiy mcew xzl`l d`neh meyn odilr

ilkaáø÷é øùà øîåì ãåîìú ?i`de Ð

dcegl dribpac ,dribp rnyn "axwi"

:opinbxzn (`i `xwie) "rbi ik"c .aiign

rbep yi ike :xfrl` iax xn`e ,"axwi ix`"

zxk aiig `edy?xy`" xn`p dnl ok m` !

`nlra dribp rnync "axwi?rnyn `l

eilr aiig epi`c :rnyn ikd `l` ,dribp

cr epiidc ,axwil xykiy cr d`neh meyn

.oixizn eaxwiyùéù øáã ìë ãöéë àä
'åëå ïéøéúî åìz` xzepe Ð"lelig" i

migaf zkqna opixn`ck ,`nhn "lelig"

.(dn)

óåòä úàèç êìò ïøãä

äðùîåúåîé äéìòá åúîù úàèçå úàèç úøåîúå úàèç ãìåjpdn eed ipdc Ð

xg`l oia dxtk iptl oia ,mlerl zezn yly jpde ,zeznd ze`hg yng

dlgzn dyixtd `ly ,dxtkl die`x dpi` ixdy Ð dzn ikdl z`hg cle .dxtk

.aizk "xini `l"c ,dxiara d`a ixdy Ð dzn ikdl inp z`hg zxenze .jkl

.mdilr dxtik ozzinc ,miznl dxtk oi`c Ð dzn ikdl inp dilra ezny z`hge

äãáàùå äúðù äøáéòù.men zlra `id ixde z`vnp aeye ,dninz `idy cr Ð

dca`y e` dzpy dxary ef inca xtkzdl evx `ly ,zxg`a milrad extik m`

zxg`a dilra extkzpe dxtk mcew z`vnp elit`e .zenz Ð men zlra z`vnpe

lr s` ,dxtk mcew dninz z`vnp m` la` .men zlra z`vnpe li`ed ,zenz Ð

wxta dxenz zkqna opixn` ikde .drxz `l` dzn dpi` Ð zxg`a extkzpy it

.(`,ak) "z`hg cle"äøåîú äùåò äðéàådayg` `lc ,zxg`a extkzpc oeikc Ð

mixg` qtzinl `nil` `l jklid ,gafn zyecwl `le minc zyecwl `l i`dl

`kd ,"aeha rx e`" aizkc ,dxenz dyer men lra `nlrac ab lr s`e .dxenza

.qitz `lïéðäð àìåoilren oi` Ð oipdp m`e .eed oiyecwe li`ed ,dlgzkl mdn Ð

.cala oxw `l` mlyn epi`e ,opaxcn `l` `ziixe`cn oda
íàå
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"ozevn ziyrp" exwin `le ,miycw [iycw] ixeni` epiid zeny`e ze`hga mzdc

m`e .d`lrdd meyn "ezevn ziyrp" ixwin milw miycw ixeni`a la` .d`lrda

`ni` zirai` ,`pye `pyc :digiy uxt epiax axd ixen xne`e ?`py i`ne :xn`z

,dler iab "oycd `ivede" aizkc :`xw `ni` zirai` .`xaq `ni` zirai`e `xw

xnel epl did oicd on ,`xw i`d e`l i`e

od miycw iycwa od ,d`lrd zrync

ilb j` ."ezevn ziyrp" ied ,milw miycwa

"ezevn ziyrp" ied `lc dler iab `xw

zial d`ivedl jixv izk`c oeik ,d`lrda

,dpin slip miycw iycw jklid .oycd

cr da oilrene miycw iycw `idy myky

oilren miycw iycw lk ,oycd zial `vzy

miycw la` .oycd zial `viy cr oixeni`a

`ni` zirai`e .dpin slip `l Ð milw

dlirn mda yiy ,miycw iycw iabc :`xaq

mixeni`n e` mdn dlirn wtp `l ,dlgzn

e`viy lkd xenbiy cr zegtd lkl mdly

oda oi`y ,milw miycwa la` .oycd zial

elriy cin ,dwixf xg`l cr dlirn

`xaq ik .eda lernp `lc `ed oic mixeni`d

d`lrd xg`l cinc mewn lka xnel `ed

miycw iycw iabc `l` ,"dzevn ziyrp" ied

`l` iwtp `l dlgzn mda dlirn yiy itl

d`ved epiidc `evnl lkepy xge`n onfl

:`xaqd ef lr `iyw zvw j` .oycd zial

da yie ,miycw iycw `idy ,zxehw `dc

(`,ek) migqt opixn` ,dlgzn dlirn

opixn` `le ,dlirn oda oi` ezxnz zrync

`nrhl mpn` !oycd zial `viy cr

gaf oin e`lc oeikc ,`gip `xwn ziyixtc

.dlern slinl jiiy `l ,`ed

äîå:yexit Ð zg` dricia `edy lebit

zereay eiycwe ycwn z`neha enk ,seqa dricie dlgza drici `ira `lc

.(`,a)

åðáø÷åly oaxwa ok oi`y dn ,cg` xiyre ipre ,cxeie dlera epi`y Ð reaw

.eiycwe ycwn z`neh

àäzryn :rnyn "eyicwi xy`"c :iccd` i`xw eyw [ok] m` ,xnelk Ð cvik

.oixizn axwiyn oixizn el yiy xac lk ,ynn daxwd :rnyn "axwi xy`"e ,ycwd

.cer izyxit (a,dn) migafa

óåòä úàèç êìò ïøãä

ãìådca`ye dzpy dxairye ezeni dilra ezny z`hg oke z`hg zxenze z`hg

ikdc rnyn dxe`kl Ð zenz dilra extikyn m` men zlra z`vnpe

z`vnpe .dzn Ð dxtk zrya dcea` dzidy ,z`vnp dilra extikyn m` :xn`w

,dxtk xg`l cr `vnp `lc oeik :dywe .[dxtk mcew] `vnp elit` Ð men zlra

:(`,eh dxenz) ixn`c oerny iaxc opaxk oizipznc :xnel yie !zenz `nlr ilekl

,dcea` dpi` dxtk zrya ixiin `kde ,dxtk zrya dcea`a `l` dzn z`hg oi`

i`d` i`w `l` "z`vnp"` i`w `l "extikyn m`" i`deÐ eyri dn jlnil e`a dilra extikyn m` ,dxtk mcew men zlra z`vnpye :xn`w ikde ."zenz" xn`wc

zi`c oeik ,oky lk ,daxc`c :`iywe .men zlra z`vnpc oeik ,zenz `kd xninl ol zi` mewn lkn ,oerny iaxc opaxl zenz `l dninz z`vnp m`c ab lr s`e .zenz

ol ded inp ikde ,dlila daxwdl ifg `lc oeik cea` diny `l dlil zcea`a (`,ak) dxenza opixn`ck ,zenzc xninl ol zil Ð dcea`c iegicd mr mixg` miiegc da

zrya dcea`ae ,"z`vnp"` i`w "dilra extik m`" i`cec :yxtl d`xp jkl !opaxl zenz `l xn`c dninz z`vnp ikn men zlra z`vnp ik zenz `lc xzei xninl

,zenz `lc `pin` jzrc `wlqe ,dcea`c iegicd mr mend iegic `ki`c ab lr s`c ,`zeaxl "men zlra z`vnp" hwpe ,zenzc dninz z`vnp ik oicd `ede .ixiin dxtk

dzpy dxair :xn`c yiwl yixl dpnn dywi `ly ick ,dcea`a (`,ak) "z`hg cle" wxta dxenza dl iwenc ,"dzpy dxair" iab yxtp ok enke .zenzc ol rnyn `w

dcea`c `nlr ilek `de ,dzpy dxair il dnl ok m`c oeik :`iyw `zyde .dzpy dxair mr dca`y dzpy dxairye drexe zexawd ziaa zcner `id eli`k mi`ex Ð

,dzpy dxair `zeaxl hwp inp `kdc :xnel yie ?"men zlra z`vnp"`e "dca`"`e "dca`"e "dzpy dxair"` ,ediiexz` i`w "dilra extikyn" m`e .zenz dxtk zrya

z`vnpe dzpy dxaira xn` `l `dc ,zeznd ze`hg yng `pgkyn `l ziyixtc i`nl :xn`z m`e .zenz mewn lkn ,dcea`c iegic mr `pixg` iegic `ki`c ab lr s`c

dil zi` `dc ,xity `gip oerny iaxl la` .oerny iaxc opaxl dxtk zrya dcea`a `l` zenz opixn` `l xg`a dilra dxtik oke .dcea`a `l` zenzc men zlra

dzpy dxairyk zenz dcea`c mipiipr dynga zezn ze`hg yng gkyn mewn lknc ,jk lk `iyw `l inp opaxlc :xnel yi .zenz llk dca` `la elit` dilra extikc

.dxtk xg`l cr z`vnp `lya 'eke

äðéàå.`lf` dzinl `dc ,zycewn dpi` Ð dnda qitzd m`y Ð dxenz dyeràìeda `pixw `le ,dlirn eda `kiiy `l ceai`l ilf`c oeikc Ð oilren `le oipdp

'd iycw"."íàådxair"` i`w `l` !men zlra xak `id ixd ?"a`zqzy cr" i`nc ,"men zlra z`vnp"` i`w `l Ð a`zqzy cr drxz dilra extik `ly cr

men da letie a`zqzy cr z`vnpy dze` drxz :xn`we ,gafn zaxwdn zigcp cinc ,xaer men lra `vnpy oebk Ð ?"drxz" i`ne ,"men zlra"` i`w :inp i` ."dzpy

.gafnl axwiy zxg` dinca `iaie ,oilegl d`ivedle dxkenl xzen didi f`c ,reaw
dyere

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

àøîâïéáéiç ïéà ìBëé :ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥§¨©¨©¨¥©¨¦
:àeä ïéãå .ïéøézî Bì LiL øáãa àlà äàîeè íeMî¦§¨¤¨§¨¨¤¥©¦¦§¦
àìå ,òeá÷ Bðaø÷å ,úçà äòéãéa àeäL ,ìebét äîe©¦¤¦¦¨©©§¨§¨¨©§Ÿ

Bììkî øzeä¯Bì LiL øác ìò àlà ïéáéiç ïéà ©¦§¨¥©¨¦¤¨©¨¨¤¥
äìBò Bðaø÷å ,úBòéãé ézLa àéäL ,äàîeè .ïéøézî©¦¦§¨¤¦¦§¥§¦§¨§¨¤

dììkî äøzeäå ,ãøBéå¯àlà áéiç àäé àlL ïéc Bðéà §¥§§¨¦§¨¨¥¦¤Ÿ§¥©¨¤¨
íäìà øîà" :øîBì ãeîìz !?ïéøézî Bì LiL øác ìò©¨¨¤¥©¦¦©§©¡Ÿ£¥¤

'åâå "íëòøæ ìkî áø÷é øLà Léà ìk íëéúøãì¯ìëa §ŸŸ¥¤¨¦£¤¦§©¦¨©§£¤§¨
ãiî ïäéìò ïéáéiç eäé ìBëé .øaãî áeúkä íéLãwä¯ ©¨¨¦©¨§©¥¨§©¨¦£¥¤¦¨

Lé éëå :øæòìà éaø øîà ."áø÷é øLà" :øîBì ãeîìz©§©£¤¦§©¨©©¦¤§¨¨§¦¥
ïéøézî Bì LiL øác ìk ?ãöék àä !?áéiç àeäL òâBð¥©¤©¨¨¥©¨¨¨¤¥©¦¦

¯Bì ïéàL øác ìëå ,ïéøézî eáø÷iL ãò áéiç Bðéà¥©¨©¤¦§§©¦¦§¨¨¨¤¥
ïéøézî¯.éìëa Lc÷iL ãò áéiç Bðéà ©¦¦¥©¨©¤¦§©¦§¦

óåòä úàèç êìò ïøãä

åãìäéìòa eúnL úàhçå ,úàhç úøeîúe ,úàhç §©©¨§©©¨§©¨¤¥§¨¤¨
¯úàöîðå äãáàLå ,dúðL äøaéòLå .eúeîé̈§¤¦§¨§¨¨§¤¨§¨§¦§¥

íéìòaä eøtékMî íà ,íeî úìòa¯,úeîz ©£©¦¦¤¦§©§¨¦¨
ïéìòBî àìå ïéðäð àìå ,äøeîz äNBò dðéàå§¥¨¨§¨§Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦

íàå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc - dlirn(iyiy meil)

àøîâ
:`xnbd zl`ey .epzpynay oicd xewn z` zxxan `xnbdàðî§¨

éléî éðälr oia `nhe xzep zlik` meyn miaiigy epcnl okidn - ¨¥¦¥
.oixizn el oi`y xac zlik` lr oiae oixizn el yiy xac zlik`

:`xnbd daiyn,ïðaø eðúcìBëéy xnel iziidíeMî ïéáéiç ïéà §¨©¨¨¨¥©¨¦¦
a miycw zlik`àeä ïéãå ,ïéøézî Bì LiL øáãa àlà ,äàîeèjke - §¨¤¨§¨¨¤¤©¦¦§¦

,ok xnel cnel iziidäîexeqi`àeäL ìebétgy jk lk xengaii ©¦¤
z`hg,úçà äòéãéaxg`l el rcepe bbeya lebit lke`dy ,xnelk ¦¦¨©©

,z`hg aiig ,lk`yòeá÷ Bðaø÷åmi`ian ipr oiae xiyr oiay - §¨§¨¨©
,dnda z`hgBììkî øzeä àìå,xzen `edy ote` `vnp `l - §Ÿ©¦§¨
mewn lkneïéáéiç ïéàlebit zlik` meynàlàwxBì LiL øác ìò ¥©¨¦¤¨©¨¨¤¤

.ïéøézîa miycw zlik` xeqi`,úBòéãé ézLa àéäL ,äàîeè ©¦¦§¨¤¦¦§¥§¦
`dzy mb jixv ,d`neha dlik`d xg`l dricid calny ,xnelk
,gky dnvr dlik`d onfa wxe ,dlik`l mcew el dreci d`nehd

ãøBéå äìBò Bðaø÷åe` mixez izy iprd ,dnda `ian xiyrdy - §¨§¨¤§¥
,`heg zgpn xzeia iprde ,dpei ipa ipy,dììkî äøzeäåd`nehy §§¨¦§¨¨

,xeaiv zepaxwa dxzed,gqt oaxwa oebkïéc Bðéàcenll oi` ike - ¥¦
,dfnLd`neha ycew lke`dBì LiL øác ìò àlà áéiç àäé àl ¤Ÿ§¥©¨¤¨©¨¨¤¤

øîBì ãeîìz .ïéøézî(b ak `xwie)Léà ìk íëéúBøBãì íäìà øîà' ©¦¦©§©¡Ÿ£¥¤§¥¤¨¦
'åâå íëòøæ ìkî áø÷é øLàl`xUi ipa EWiCwi xW` miWcTd l` £¤¦§©¦¨©§£¤¤©¢¨¦£¤©§¦§¥¦§¨¥

y ,'ebe 'dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl,øaãî áeúkä íéLãwä ìëas` ©§ª§¨¨¨§¦§§¨§¨©¢¨¦©¨§©¥
.mixizn mdl oi`y el`

xg`l `l` lg xeqi`d oi` mewn lkny zxxan `ziixad
:daxwdl e` dlik`l exzedyìBëéy xnel iziidïäéìò ïéáéiç eäé ¨§©¨¦£¥¤

`nhe xzep zlik` xeqi` meynøîBì ãeîìz .ãiî(my)øLà' ¦¨©§©£¤
,'áø÷éiax x`an .mixiznd eaxwy xg`l `l` odilr oiaiig oi`y ¦§©

:df weqt miyxec cvik xfrl`,øæòìà éaø øîàz` yxtl oi` ¨©©¦¤§¨¨
dywi ok m`y ,aiig miycwa rbpy `nhy xnel `ay 'axwi' oeyl

,jk lrLé éëåd `nhòâBðmiycwaáéiç àeäL.zxkãöék àä- §¦¥¥©¤©¨¨¥©
y ,jk eyxtl yi `l` .weqtd z` yxtz cvik ok m`eLiL øác ìk̈¨¨¤¤

ïéøézî Bìmxizn wxfpd mcdy ,xyae mixeni` oebk ,mixg` ©¦¦
mxizn xhwend unewdy dgpn ixiiy oke ,dlik`le dxhwdl

,dlik`láéiç Bðéàd`neha mzlik` lreáø÷iL ãòdïéøézî ¥©¨©¤¦§§©¦¦
,mdlyïéøézî Bì ïéàL øác ìëå,mikqpe mipdk zgpn oebk ,mixg` §¨¨¨¤¥©¦¦

,lilk mixhwen mdyáéiç Bðéàd`neha mzlik` lrLc÷iL ãò ¥©¨©¤¦§©
éìka.dxhwdl mxiyknd `ed ilka yeciwdy ,zxy ©§¦

óåòä úàèç êìò ïøãä

úàèç ãìå ¯ éùéìù ÷øô
,oaxw aiig mdn dpdpdy miycwd ipic ex`azd lirl miwxta
aeig mda oi` j` d`pda mixeq`y miycwd oic x`eai df wxta

.oaxw

äðùî
:oaixwdl oi`y ze`hg oic zx`an dpyndãìåzndan clepd §©

,úàhç,eilra lr xtkl ie`x epi`y meyn ,axw epi` yecwy s`y ©¨
úàhç úøeîúes`y ,ef dndaa z`hg zyecw xindy - §©©¨

,dxiara dzyrpy oeik daixw dpi` jka zycwznyúàhçå§©¨
,äéìòa eúnLmzzin oky miznl dxtk oi`y ,daixwdl oi` aeye ¤¥§¨¤¨

y opic el` lk ,mdilr dxtikeúeîéodl ozep oi`e xcgl oqipkn - ¨
.ezeniy cr zepefn

:zeaixw opi`y zexg` ze`hg oic x`al dpynd dtiqenåz`hg §
dúðL äøaéòL,dpy zan xzei `ide dzpy dxary -åz`hg ¤¦§¨§¨¨§

äãáàL,dninz `idykåjk xg`eøtékMî íà ,íeî úìòa úàöîð ¤¨§¨§¦§¥©£©¦¦¤¦§
íéìòaäinca epwiy dndaa xtkzdl mdilra evx `l m` - ©§¨¦

,mzaegl zxg` eaixwde ,mpeictúeîzefe dzpy dxary ef ¨
,men zlra z`vnpe dca`yäøeîz äNBò dðéàådzyecw oi` - §¥¨¨§¨

,dxenz zndaa zqtzpå,zeznd ze`hgd lknïéðäð àì §Ÿ¤¡¦
,dyecw oda yiy meyn ,dligzklïéìòBî àìådpdpd oi` j` - §Ÿ£¦

.lren odn
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אגרות קודש

]תשכ"ב[

שלום וברכה!

במענה על מכתבו -

א( עד ר"ה הבע"ל יפריש כאו"א מהם לצדקת ת"ת או ישיבה )לנערים או לנערות(, ונוסף על 

הפרשותיהם הרגילות - 53.5 דולר לערך.

ב( במשך שלש שנים הבע"ל - 120 תענית של ארבע שעות )לא ח"ו של כל היום(. ז. א. שיאכל 

לאחרי 4 שעות לקימתם משנתם.

ג( - העיקר - חרטה על העבר וקבלה טובה על להבא להזהר מכאן ואילך.

ד( וג"כ עיקר - להיות בבטחון בה' אשר כיפר להם ובשמחה ובט"ל.

ה( לקרב עכ"פ ג' זוגות לשמירת טהמש"פ.

ו( להשפיע ולהביא עכ"פ ג' ת' לחינוך עטה"ק.

וה' ימלא הריון זוג' תי' ותלד זחו"ק בשטומו"צ, ושניהם יבש"ט בטוב הנראה והנגלה.

בברכה לבשו"ט.



רד
oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

íéìòáä åøôéë àìù ãò íàå`idy dze` inca xtkzdl oivexe ,e`vnp zxg`a Ð

dze`e .z`hg dinca `iaie xzl`l xknz Ð `niiwe `a`qne li`ed men zlra

,dxenz dyere ,zxg` dinca `iaie ,xknze ,a`zqzy cr drxz Ð dzpy dxary

.minc zyecw dyecwe li`ed ,da oilreneàøîâà÷ àìã àùéø éðä àðù éàîå
åäá âéìôîoia ,ezeni mlerlc xn`e Ð

.extik `ly cr oia extikynà÷éñô àùéø
äéì`ki` dbltd i`nc ,ezeni mlerlc Ð

`le extik xninl `kil mzd ,`yixa ibeltl

edpi` Ð z`hg zxenze z`hg clec .extik

dilra ezny z`hge ,z`hg eed `l ediiteb

`tiqa la` .milra edl ezn `d Ð inp

.ibeltl `ki`äøåîú éáâ äéì àðú àäÐ

.`peeb i`d ikúåøåîú íåùî íúä àðúÐ

.dlirna inp ixii` ,dxenza ixii`c icii`

äìéòî íåùî àðú àëäåixii`c icii`e Ð

.dxenza inp ixii` ,dlirnaäðùî
åúåøéæðì úåòî ùéøôîäel` yxit `le Ð

.minlyl el`e dlerl el`e z`hglàì
ïéìòåî àìå ïéðäð.zern oze` lka Ðéðôî

íéîìù ïìåëá àéáäì ïééåàø ïäù,xnelk Ð

yixtd df :xninl opivn dpne dpn lkac

oi`e ,edpip oilw miycw Ð minlye ,minlyl

:(a,f dlirn) `nw wxta opzck ,dlirn oda

oilren oi` minc zwixf iptl oilw miycw

`lewl lif` `nrh i`ne .oda?zxn` i`c

`ki`e dler `iadl oiie`x olek (`nip)

`ki` minly inc mewn lkn ,edleka dlirn

ediilr iziin i`e ,dlirn ipa opi`c ,ediipia

oileg iziin `wc gkzyi` Ð dlirn oaxw

.oilren `le oipdp `lc ,`lewl jkld .dxfrl

úåîåúñ úåòî.yixt `lc Ðãðì åìôéäá
.xifpa `id dkldc Ðíéì åëìé úàèç éîã

çìîä.`id dilra ezny z`hgc Ðéîã
äìåò åàéáé äìåò,`id `nlra oexecc Ð

wxt) oipiwa opixn`cke ,`iz` dxtkl e`lc

e`iai Ð dzny dy`d :(d dpyn ,ipy

.dzler diyxeiãçà íåéì ïéìëàðåoick Ð

.xifp inlyíçì ïéðåòè ïðéàåmeyn Ð

,"xifpd itk lr ozpe" (e xacna) dia aizkc

.xifp o`k oi`eàøîâé÷úîùé÷ì ùéø äì ó
`le oipdp `l" oizipzna ipzwe li`ed Ð

inp ipzil ,'ek "oiie`x ody iptn oilren

`le oipdp `lc 'ek "oipiwl zern yixtnd"

xaky ,opnf xary dpei ipa .ipzwck ,oilren

Ð opnf ribd `ly miphw oixeze ,oiaedv od

eda `pixw `l Ð edpip oileqtc oaxwl oiie`x opi`c oeikc ,oilren `le oipdp `l

'd iycwn".dlirn eda zile ,"àáø øîàyixtnl ezexifpl zern yixtn inc `l Ð

aiigi`c meyn ,minly `ad :minezq zerna dxez dxn` zexifp iabc .epiwl zern

zil minly oleka `iadl oiie`xy iptn :opixn` jkld .minly ezvwna `iadl inp

ribd `ly oixez `ad :dxez dxn` in ,epiwl zern yixtna ,`kd la` .dlirn eda

edl iziin i`nl llk ,gafnl oiie`x opi`y ,opnf?.`kd edl ipz `l jklid !äðùî
åá ïéìòåî ïåøã÷ ìçðì àöéopaxcn elit` ea oilren oi` ycwna la` ,opaxcn Ð

`nei) opzck ,`ed dwixf xg`l ,oexcw lgpl `dc .ycwna zexifb oixfeb oi`y itl Ð

oilrene ,lafl oippbl oixknpe ,oexcw lgpl oi`veie ,dn`l oiaxrzn el`e el` :(a,gp

xg`l oebk ,oilren opaxcn la` ,`ziixe`cn `le `id opaxcn dlirn i`de .oda

.oexcw lgpl `viyàøîâàîòè éàî äìò éòá÷åea oilren oi` xn`c o`nc Ð

oi`c ilin ipd `pn ,'eke ibilt `l o`k cr :opiqxb ikd ,`pixg` `pyil .`ziixe`cn

.`ziixe`cn minca oilrenäìéòî åá ïéà äøôë øçàì äî.ezevn ziyrpc Ð

äìéòî åá ùé äøôë éðôì äî àñéâ êãéàì éëä àîéàåezevn ziyrp `l ixdy Ð

,"`ed" yixcc xn`w opgei iaxc dinrhl dlirn ea yi ici`e ici`c `pniwe`e ,'eke

.ikd zyxcc zifg i`n :dil xn`we'åë êì ùé éëå ïðçåé éáø äéì øîài`ce `l` Ð

.`pin`ck xazqin ikd
éøäå
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äùåòå,ceai`l `lf` `lc meyn dilra extik `lc oeik Ð da oilrene dxenz

.'ek drxz xn`ckéàîdxair biltnc ,xnelk Ð ibltinc `tiq `py

:ipyne .`aa cga edlek ipz `le ,`yixc zlz ipdn men zlra z`vnpye dzpy

`wiqt `l `tiq la` .extik `l oia extik oia ,zenz oipr lkac dil `wiqt `yix

`l` zenz `tiqc ipda opixn` `lc ,dil

opixn` extik `la la` ,milra extik ok m`

jixv jklid .oizipzna yxtnck ,drxz

.iaa ixza edpibelt`l

àä"z`hg cle" wxta Ð dxenz iab ipz

ediiexze `kd ik `ki` (a,`k dxenz)

xnelk ,dxenz meyn mzd :ipyne ?il dnl

dxenz oiyer oi`c meyn edl ipzc ab`

oic inp `pz ,xwir dxenz iede ,mzd jiiyc

.dxenz oiyer oi`cùéøôîäzern

ody iptn Ð oilren `le oipdp `l ezexifpl

yxit `lc oeikc ,minly mlek `al oiie`x

,minlyl zernd lk `iai dvxi m` Ð

.dlirn eda zil milw miycwe

úîdacpl elti oinezq zern el eide xifpd

yxtn (`,dk) xifpa ,gafnl uiw zlerl Ð

.`nrh

éîãz`hg enk Ð glnd mil ekli z`hg

.dilra eznyïéàåÐ mgl oiperh

oi` xifpe ,(e xacna) aizk "xifpd itk lr"c

.o`kàöéopaxcn Ð oilren oexcw lgpl

.`xnba yxtnck ,xn`w

åãøéziyrp opixn`c Ð oilren oi` oiziyl

inc ikid yxtn `xnbae .dzevn

.mdn dpdpcéðôî`iadl oiie`x mdy

mdy ,xnelk Ð opnf ribd `ly mixez

elcbiykle ,dzr gafnl oiie`x oi`e miphw

`le oipdp `lc oizipzna `pze .exyki

,`kd daqp ick ,opnf xary dpei ipae .oilren

xg`n gafnl oiie`x eidi `l mlerl `dc

opnf ribd `ly mixez ab`e ,opnf xary

.dihwp

äøîàzerna [minly] (mixez) `ad dxez

,dinza Ð 'ek oixez `ad minezq

m`e ,edl iziin [i`nle] ,gafnl ie`x oi`y

iptnc `nrh oipdp `lc xninl ol zil ok

.'ek oiie`x mdy

éàî`l oilren oi` xn`c o`nc Ð `nrh

xn`c o`nc rnyn ok m`c ,opiqxb

ipd dil zile ,`ziixe`cn epiid oilren

yixa `dc ,epi` dfe .jenqac zeyxc

Ð `ziixe`c la` ,opaxcn `l` ibilt `l o`k cr :xn`w (a,hp `nei) "el e`ived"

oilren oi`c xn`w oizipznae ,oilrenc `kd xn`w oerny iaxc :cere .oilren oi`

[oerny iax ibilt `l o`k cr :opiqxb ikd] `l` .opaxcn xnel dvxc ,seqa `l`

.ilin ipdpn oilren oi` `ziixe`cn la` ,opaxcn `l`ïéàezevn ziyrpy xac jl

ea oi`e ezevn ziyrp `ly xac jl oi`c ,`kti` `ni` :xn`z m`e Ð oilrene

okl mcewe ,dzxqe` ozi` lgpl dzcixic ,gikez dtexr dlbrc :xnel yi !dlirn

.`l Ð

jiiy][a"rléøú:xninl `kilc !ibq ded `herin cgac :dniz Ð iaizk iherin

on wezyil ok m`c ,jci`n opitli ded ,cga `l` `herin aizk `l i`c

:uxt [epiax] axd ixenl d`xpe !oicnln oi` cg`k oi`ad miaezk ipy `dc ,herind

,dtixra xg` oi`e dtixra ef :xnel jixhvi`c ,dtexrdn wzyinl ivn `lc

"FnUe" aezkl jixv ok m`e ,(`,ck) oilegc `nw wxta xn`ck ,dnec` dxt iwet`l§¨

.izyxitck jixhvi` dtexrdc ,myn cenlp `ly ickìåìyakd oia did ohw

eze` df oi`e .daex` oink :yexit Ð gafnldkeqae (a,aq) migafa opixn`c lel

did dfe ,xyaa dwixf zevn miiwl ick ynn gafnl yak oia `ed eze`y ,(`,hn)

gafnde ,dn` dxyr yy `edy yakd agx dlk xake gxfn ly oxwd cvl jeyn

.gafnl rvenn yakde ,miylye mipy
dn
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íéìòaä eøték àlL ãò íàå¯,áàzñzL ãò äòøz §¦©¤Ÿ¦§©§¨¦¦§¤©¤¦§¨¥
ïéìòBîe ,äøeîz äNBòå ,úøçà äéîãa eç÷éå ,øënúå§¦¨¥§¦§§¨¤¨©¤¤§¨§¨£¦

.daàøîâàðL éàîe ,éâìtéî à÷ àìc àLéø àðL éàî ¨©§¨¥¨§¨¨¦©§¦©§¨
?éâìtéî à÷c àôéñ¯àLéø¯àôéñ ,déì à÷éñt¯àì ¥¨§¨¦©§¦¥¨§¦¨¥¥¨¨

!äøeîz éab déì àðz àä .déì à÷éñt¯íúä àðz¯ §¦¨¥¨§¨¥©¥§¨§¨¨¨
àëä àðz ,äøeîz íeMî¯.äìéòî íeMîäðùî ¦§¨§¨¨¨¦§¦¨
Búeøéæðì úBòî Léøônä¯éðtî ,ïéìòBî àìå ïéðäð àì ©©§¦¨¦§¦Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦¦§¥

ïéîeúñ úBòî Bì eéäå úî .íéîìL ïlek àáì ïéeàø ïäL¤¥§¦¨Ÿ¨§¨¦¥§¨¨§¦
¯úàhç éîc ,íéùøBôî úBòî .äáãðì eìté¯íéì eëìé ¦§¦§¨¨¨§¨¦§¥©¨¥§§¨

äìBò éîc .ïéìòBî àìå ïéðäð àì ,çìnä¯,äìBò eàéáé ©¤©Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦§¥¨¨¦¨
íéîìL éîc .ïäa ïéìòBîe¯íBéì ïéìëàðå ,íéîìL eàéáé £¦¨¤§¥§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§
.íçì ïéðeòè ïéàå ,ãçààøîâé÷úî:Lé÷ì Léø dì ó ¤¨§¥§¦¤¤©§¦¨¥¨¦

éîð éðúéìåíépé÷ì úBòî Léøônä¯àìå ïéðäð àì §¦§¥©¦©©§¦¨§¦¦Ÿ¤¡¦§Ÿ
ïpîæ òébä àlL ïéøBz àéáäì ïéeàø ïäL éðtî ,ïéìòBî£¦¦§¥¤¥§¦§¨¦¦¤Ÿ¦¦©§©¨
úBòîa :äøBz äøîà ,àáø øîà !ïpîæ øáòL äðBé éðáe§¥¨¤¨©§©¨¨©¨¨¨§¨¨§¨

ïéîeúñ¯àlL ïéøBz àáä äøBz äøîà ,íéîìL àáä §¦¨¥§¨¦¨§¨¨¨¥¦¤Ÿ
!çaænì ïééeàø ïðéà ?ïpîæ òébääðùîïBòîL éaø ¦¦©§©¨¥¨§¦©¦§¥©©¦¦§

ícä :øîBà¯ïéëñð .BôBñá øeîçå älçúa ì÷¯øîBç ¥©¨©¦§¦¨§¨§§¨¦¤
Búlçúa ,íc .ïôBña ì÷å ïúlçúa¯àöé ,ïéìòBî ïéà ¦§¦¨¨§©§¨¨¦§¦¨¥£¦¨¨

ïBøã÷ ìçðì¯ïúlçúa ,ïéëñð .Ba ïéìòBî¯,ïäa ïéìòBî §©©¦§£¦§¨¦¦§¦¨¨£¦¨¤
ïézéMì eãøé¯.ïäa ïéìòBî ïéààøîâïéìòBî :ïðaø eðz ¨§©¦¦¥£¦¨¤¨©¨©£¦

:íéøîBà íéîëçå .ïBòîL éaøå øéàî éaø éøác ,íéîãa§¨¦¦§¥©¦¥¦§©¦¦§©£¨¦§¦
øîà ?ïéìòBî ïéà øîàc ïàîc àîòè éàî .ïéìòBî ïéà¥£¦©©§¨§©§¨©¥£¦¨©

"íëì åézúð éðàå" àø÷ øîà :àleò¯.àeä íëlL ¨¨©§¨©£¦§©¦¨¤¤¨¤
"øtëì" :àðz ìàòîLé éaø éác¯àìå åézúð äøtëì §¥©¦¦§¨¥¨¨§©¥§©¨¨§©¦§Ÿ

àeä ícä ék" àø÷ øîà :øîà ïðçBé éaø .äìéòîì¦§¦¨©¦¨¨¨©¨©§¨¦©¨
"øtëé Lôpa¯äî ,àeä äøtk øçàìk äøtë éðôì ©¤¤§©¥¦§¥©¨¨¦§©©©¨¨©
äøtk øçàl¯äøtë éðôì óà ,äìéòî Ba ïéà¯ §©©©¨¨¥§¦¨©¦§¥©¨¨

äøtë éðôl äî :àîéàå .äìéòî Ba ïéà¯Ba Lé ¥§¦¨§¥¨©¦§¥©¨¨¥
óà ,äìéòîäøtk øçàì¯!äìéòî Ba Lé¯Eì Lé éëå §¦¨©§©©©¨¨¥§¦¨§¦¥§

!?äìéòî Ba Léå Búåöî úéNòpL øác¯,àì éànà ¨¨¤©£¥¦§¨§¥§¦¨©©¨
éøä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc - dlirn(ycew zay meil)

àlL ãò íàåíéìòaä eøték,el` ze`hg ze`vnp zxg` dndaa - §¦©¤Ÿ¦§©§¨¦
zlra z`vnpe dca`y ef ,opeict inca xtkzdl milrad mivexe

dzpy dxary efe ,cin xkniz menäòøzáàzñzL ãòletiy - ¦§¤©¤¦§¨¥
men daäéîãa eç÷éå ,øënúådndaúøçàextkzi dae z`hgl §¦¨¥§¦§§¨¤¨©¤¤
,milradåy mcew ,dca`y efe dzpy dxary efxknzäNBò §¨
äøeîz,dzxenza dyecw zqtzp -da ïéìòBîedpdpd xaer - §¨£¦¨

.minc zyecw da yiy oeik ,dlirn xeqi` lr dpnn

àøîâ
:`xnbd zl`ey .dpynd ixaca dpc `xnbdàðL éàîrecn - ©§¨

a oicd dpeyàLéø,dpynd lyéâìôéî à÷ àìc`pzd oi`y - ¥¨§Ÿ¨¦§§¦
,extkzd `l oiae zxg`a milrad extkzd oia wlgnàðL éàîe- ©§¨

a dpey dneàôéñdpynd lyéâìôéî à÷c.jka wlgn `pzdy - ¥¨§¨¦§§¦
:`xnbd daiyndéì à÷éñt àLéø,`yixa zeiepyd ze`hga - ¥¨§¦¨¥

,milrad extik `l m` s` zezn cinzy `pzl [reaw] weqt oicd
cle ixdy ,ok ixg` oiae extkzdy mcew oia oda wlgl oi` oky
aey ixd dilra ezny z`hge ,z`hg mpi` z`hg zxenze z`hg

j` ,dinca e` da xtkzdl mileki mpi`déì à÷éñt àì àôéñ- ¥¨Ÿ§¦¨¥
m` welig mda yi `l` ,weqt oicd oi` `tiqa zeiepyd ze`hga

.`pzd jka wlig ok lre ,`l e` zxg`a extkzd xak
zl`ey .dxenz zkqnae o`k zeipynd zelitka dpc `xnbd

:`xnbddéì àðz àäl ef dpyn zipyp xak ixd -éaâipicäøeîz ¨¨¨¥©¥§¨
dxenz zkqna(:`k).dlirn zkqna o`k aey zipyp dnle ,
:`xnbd daiyníúä àðzzkqna my ef dpyn `pzd dpy - ¨¨¨¨

,dxenzíeMîoicäøeîzdpy dxenzd oic ab`e ,dpyna x`eand ¦§¨
e ,dlirnd oic z`àëä àðúzkqna o`k ef dpyn `pzd dpye - ¨¨¨¨

dlirníeMîipicäìéòîz` dpy dlirnd ipic ab`e ,ef dpynay ¦§¦¨
.dxenzd oic

äðùî
z`hgl dyak dlerl yak xifpd `ian ,exfp ini znlyd meia

minlyl li`e(ci e xacna)zerna dlirn ipic zx`an dpynd .
xifp :xifp zepaxwl eyxtedyBúeøéæðì úBòî Léøônäoda zgwl - ©©§¦¨¦§¦

,oaxw lkl odn dfi` yxit `le ,eizepaxwïéðäð àì,zernd lkn Ÿ¤¡¦
ïéìòBî àìå,dlirn oaxw aiig odn dpdpd oi` -ïéeàø ïäL éðtî §Ÿ£¦¦§¥¤¥§¦

íéîìL ïlek àáìyixtd efy xnel xyt` drn lk lry meyn - ¨Ÿ¨§¨¦
.mnc zwixf mcew minlya dlirn oi`e ,minlyl

m`eúî,xifpdúBòî Bì eéäåúñïéîeezexifp zepaxwl eyxtedy - ¥§¨¨§¦
,oaxw lkl odn dfi` yxity `laeìtézernd lk,äáãðìeaixwie ¦§¦§¨¨

.gafnd uiwl zeler oda
xizede xifpd zn m`eíéLøBôî úBòîlkl odn dfi` yxity - ¨§¨¦

,oaxwúàhç éîc,z`hgl odilr yxity zernd -çìnä íéì eëìé §¥©¨¥§§¨©¤©
e ,dzny dilra ezny z`hgkïéðäð àì,odnéîc .ïéìòBî àìå Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦§¥

eàéáé ,äìBòodnïäa ïéìòBîe ,äìBò.dler oaxw oick,íéîìL éîc ¨¨¦¨£¦¨¤§¥§¨¦
eàéáéodnãçà íBéì ïéìëàðå ,íéîìL,xifp inlyk cg` dlileïéàå ¨¦§¨¦§¤¡¨¦§¤¨§¥

el` minlyïéðeòèmnr `aeiyíçìmeyn ,einly mr xifp `iany §¦¤¤
df mgla xn`py(hi e xacna)xifpd zny oeike ,'xifPd iRM lr ozpe'§¨©©©¥©¨¦

.eitk lr ezzl xyt` i`

àøîâ
:dpynd ly `yixd lr dywn `xnbdé÷úîLé÷ì Léø dì ó- ©§¦¨¥¨¦

oi`y cg` ote` dpyna dpypy oeik ,dpynd lr yiwl yix dywd
meyn ,dlirn mda oi` j` oaxwl eyxtedy zernn mipdp

,dlirn ea oi`y xacl `al oiie`xyénð éðúéìå`pzd dpyiy - §¦§¥©¦
y oicd z` s`íépé÷ì úBòî Léøônä,serd oaxwl -ïéðäð àì,odn ©©§¦¨§¦¦Ÿ¤¡¦

ïéìòBî àìå,mdaïäL éðtîzernd oze` -àéáäì ïéeàøodnïéøBz §Ÿ£¦¦§¥¤¥§¦§¨¦¦

ïpîæ òébä àlL,oaxwl mixyk zeidlïpîæ øáòL äðBé éðáezeidln ¤Ÿ¦¦©§©¨§¥¨¤¨©§©¨
weqta millkp mpi` oaxwl miie`x mpi`y oeike ,oaxwl mixyk

(eh d `xwie)lre ,dlirn mda oi`e ,dlirn oipra xen`d ''d iWcTn'¦¨§¥
aiigzi `l oda m`iadl ie`xy elld zernd on dpdpd s` ok

:`xnbd zvxzn .dlirn oaxw,àáø øîàdnec df oic oi` ¨©¨¨
ezexifp zepaxwl zern yixtnl oky ,epzpynl,äøBz äøîà̈§¨¨

ïéîeúñ úBòîael`àáäodn,íéîìL`iadl aiig ozvwnn ixdy §¨§¦¨¥§¨¦
zernd lk zeaygp jkl minlyl ie`x rahn lky oeike ,minly
,mipiwl zern yixtnd la` ,oleka dlirn oi`e minlyl zeie`x

ikeäøîàeläøBzel` zernay,ïpîæ òébä àlL ïéøBz àáäixde ¨§¨¨¨¥¦¤Ÿ¦¦©§©¨
çaænì ïééeàø ïðéàzerna zgwl el oi` jkitle ,m`iai dnle llk ¥¨§¦©¦§¥©

oda yi jkle ,gafnl mixyk zeter m` ik ,mpnf mcew mixez el`
.epzpyna opic dpyp `l okle ,dlirn

äðùî
:mikqpae zepaxw mca dlirn ipic zx`an dpyndïBòîL éaø©¦¦§

ícä ,øîBàepic ,zepaxwd ly,BôBña øeîçå ,älçza ì÷eli`e ¥©¨©©§¦¨§¨§
dïéëñðmda yi ,gafnd iab lr mikqpny minde oiid -øîBç §¨¦¤

ïúlçúa.ïôBña ì÷åd :eixac z` oerny iax x`anBúlçúa íc- ¦§¦¨¨§©§¨¨¦§¦¨
,oexcw lgpl `viy mcewïéìòBî ïéàe wxfpy xg` eli`e ,eaàöé ¥£¦¨¨
Ba ïéìòBî ,ïBøã÷ ìçðìd la` ,opaxcnïúlçúa ,ïéëñðdryn - §©©¦§£¦§¨¦¦§¦¨¨

,gafnd iab lr mze` ekqipy cr eycwedy,ïäa ïéìòBîeli`e £¦¨¤
e mze` ekqipy xg`eãøégafna didy awpd jxcïéúéMìllgl - ¨§©¦¦

,mikqpd mewn cbpk gafnd zgzyïäa ïéìòBî ïéà. ¥£¦¨¤

àøîâ
,ïðaø eðzíéîãa ïéìòBî,dxezd on zepaxwd lyøéàî éaø éøác ¨©¨¨£¦©¨¦¦§¥©¦¥¦

ïéìòBî ïéà ,íéøîBà íéîëçå .ïBòîL éaøåla` ,dxezd on llk mda §©¦¦§©£¨¦§¦¥£¦
.oexcw lgpl e`viy xg` oilren opaxcn

:`xnbd zxxan .`ziixaa mi`pzd ixac xewn z` zxxan `xnbd
øîàc ïàîc àîòè éàîy mixaeqd minkg ly mrhd edn -ïéà ©©£¨§©§¨©¥

ïéìòBî:`xnbd zx`an .dxezd on mcaàø÷ øîà ,àleò øîà- £¦¨©¨¨©§¨
oaxwd mc oiiprl weqta xn`p(`i fi `xwie),'íëì åézúð éðàå'rnyn ©£¦§©¦¨¤

y ,'mkl' weqtd oeylnàeä íëlLoi`y mkly oilegk `ed mcd - ¤¨¤
.dlirn xeqi` ea

:`xnbd d`ian sqep xewnàðz ìàòîLé éaø éáceyxcn ziaa - §¥©¦¦§¨¥¨¨
weqta xn`p ,epy l`rnyi iax ly(my)lr mkl eiYzp ip`e'©£¦§©¦¨¤©

gAfOd,'øtëìy weqtd on rnynåézúð äøtëìdxtk oiprl wx - ©¦§¥©§©¥§©¨¨§©¦
,miycw oic mca yiäìéòîì àìåoic ea oi` dlirn oiprl la` - §Ÿ¦§¦¨

.miycw
:`xnbd zx`an sqep xewnàø÷ øîà ,øîà ïðçBé éaøxn`p - ©¦¨¨¨©¨©§¨

weqta(my),'øtëé Lôpa àeä ícä ék'cnery epcnl '`ed' zaizn ¦©¨©¤¤§©¥
e ,eziieda mcdäøtk éðôì,dxtkl gafnd lr mcd wxfpy mcew - ¦§¥©¨¨

,àeä äøtk øçàìk,xnelkäøtk øçàl äîxg`l mcdy myk - ¦§©©©¨¨©§©©©¨¨
wxfpyBa ïéàoick éðôì óà ,äìéòîäøtBa ïéàoic.äìéòî ¥§¦¨©¦§¥©¨¨¥§¦¨

:xen`k yexcl zi`x dn ,opgei iax ixac lr `xnbd dywnàîéàå§¥¨
,jtdl xn`ze -äøtk éðôì äîBa Léoic,äìéòî`l oiicr ixdy ©¦§¥©¨¨¤§¦¨

,z`f hrnl weqt oi`e ,ezevn dzyrpäøtk øçàì óàBa Léoic ©§©©©¨¨¤
.äìéòî:`xnbd zvxznøác Eì Lé éëåBa Léå Búåöî úéNòpL §¦¨§¦¤§¨¨¤©£¥¦§¨§¤
,äìéòîxeqi` ea yi ezevn dzyrpy xg`y xac epivn `l ixd §¦¨

aygp epi` ,deab jxev ea oi`e ezevn dzyrpy oeik `l` ,dlirn
dlirn zyxta mixen`d ''d iWcTn'(eh d `xwie)ziyrpy oeike , ¦¨§¥

yi jkle ,dlirn ea oi` aey ,gafnd lr dwixf `idy mcd zevn
.jtdl `le dxtk xg`ll dxtk iptln cenll

:uexizd lr `xnbd dywnàì éànàxaca dlirn epivn `l ike - ©©Ÿ
,ezevn dzyrpy
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רה
oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

íéìòáä åøôéë àìù ãò íàå`idy dze` inca xtkzdl oivexe ,e`vnp zxg`a Ð

dze`e .z`hg dinca `iaie xzl`l xknz Ð `niiwe `a`qne li`ed men zlra

,dxenz dyere ,zxg` dinca `iaie ,xknze ,a`zqzy cr drxz Ð dzpy dxary

.minc zyecw dyecwe li`ed ,da oilreneàøîâà÷ àìã àùéø éðä àðù éàîå
åäá âéìôîoia ,ezeni mlerlc xn`e Ð

.extik `ly cr oia extikynà÷éñô àùéø
äéì`ki` dbltd i`nc ,ezeni mlerlc Ð

`le extik xninl `kil mzd ,`yixa ibeltl

edpi` Ð z`hg zxenze z`hg clec .extik

dilra ezny z`hge ,z`hg eed `l ediiteb

`tiqa la` .milra edl ezn `d Ð inp

.ibeltl `ki`äøåîú éáâ äéì àðú àäÐ

.`peeb i`d ikúåøåîú íåùî íúä àðúÐ

.dlirna inp ixii` ,dxenza ixii`c icii`

äìéòî íåùî àðú àëäåixii`c icii`e Ð

.dxenza inp ixii` ,dlirnaäðùî
åúåøéæðì úåòî ùéøôîäel` yxit `le Ð

.minlyl el`e dlerl el`e z`hglàì
ïéìòåî àìå ïéðäð.zern oze` lka Ðéðôî

íéîìù ïìåëá àéáäì ïééåàø ïäù,xnelk Ð

yixtd df :xninl opivn dpne dpn lkac

oi`e ,edpip oilw miycw Ð minlye ,minlyl

:(a,f dlirn) `nw wxta opzck ,dlirn oda

oilren oi` minc zwixf iptl oilw miycw

`lewl lif` `nrh i`ne .oda?zxn` i`c

`ki`e dler `iadl oiie`x olek (`nip)

`ki` minly inc mewn lkn ,edleka dlirn

ediilr iziin i`e ,dlirn ipa opi`c ,ediipia

oileg iziin `wc gkzyi` Ð dlirn oaxw

.oilren `le oipdp `lc ,`lewl jkld .dxfrl

úåîåúñ úåòî.yixt `lc Ðãðì åìôéäá
.xifpa `id dkldc Ðíéì åëìé úàèç éîã

çìîä.`id dilra ezny z`hgc Ðéîã
äìåò åàéáé äìåò,`id `nlra oexecc Ð

wxt) oipiwa opixn`cke ,`iz` dxtkl e`lc

e`iai Ð dzny dy`d :(d dpyn ,ipy

.dzler diyxeiãçà íåéì ïéìëàðåoick Ð

.xifp inlyíçì ïéðåòè ïðéàåmeyn Ð

,"xifpd itk lr ozpe" (e xacna) dia aizkc

.xifp o`k oi`eàøîâé÷úîùé÷ì ùéø äì ó
`le oipdp `l" oizipzna ipzwe li`ed Ð

inp ipzil ,'ek "oiie`x ody iptn oilren

`le oipdp `lc 'ek "oipiwl zern yixtnd"

xaky ,opnf xary dpei ipa .ipzwck ,oilren

Ð opnf ribd `ly miphw oixeze ,oiaedv od

eda `pixw `l Ð edpip oileqtc oaxwl oiie`x opi`c oeikc ,oilren `le oipdp `l

'd iycwn".dlirn eda zile ,"àáø øîàyixtnl ezexifpl zern yixtn inc `l Ð

aiigi`c meyn ,minly `ad :minezq zerna dxez dxn` zexifp iabc .epiwl zern

zil minly oleka `iadl oiie`xy iptn :opixn` jkld .minly ezvwna `iadl inp

ribd `ly oixez `ad :dxez dxn` in ,epiwl zern yixtna ,`kd la` .dlirn eda

edl iziin i`nl llk ,gafnl oiie`x opi`y ,opnf?.`kd edl ipz `l jklid !äðùî
åá ïéìòåî ïåøã÷ ìçðì àöéopaxcn elit` ea oilren oi` ycwna la` ,opaxcn Ð

`nei) opzck ,`ed dwixf xg`l ,oexcw lgpl `dc .ycwna zexifb oixfeb oi`y itl Ð

oilrene ,lafl oippbl oixknpe ,oexcw lgpl oi`veie ,dn`l oiaxrzn el`e el` :(a,gp

xg`l oebk ,oilren opaxcn la` ,`ziixe`cn `le `id opaxcn dlirn i`de .oda

.oexcw lgpl `viyàøîâàîòè éàî äìò éòá÷åea oilren oi` xn`c o`nc Ð

oi`c ilin ipd `pn ,'eke ibilt `l o`k cr :opiqxb ikd ,`pixg` `pyil .`ziixe`cn

.`ziixe`cn minca oilrenäìéòî åá ïéà äøôë øçàì äî.ezevn ziyrpc Ð

äìéòî åá ùé äøôë éðôì äî àñéâ êãéàì éëä àîéàåezevn ziyrp `l ixdy Ð

,"`ed" yixcc xn`w opgei iaxc dinrhl dlirn ea yi ici`e ici`c `pniwe`e ,'eke

.ikd zyxcc zifg i`n :dil xn`we'åë êì ùé éëå ïðçåé éáø äéì øîài`ce `l` Ð

.`pin`ck xazqin ikd
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äùåòå,ceai`l `lf` `lc meyn dilra extik `lc oeik Ð da oilrene dxenz

.'ek drxz xn`ckéàîdxair biltnc ,xnelk Ð ibltinc `tiq `py

:ipyne .`aa cga edlek ipz `le ,`yixc zlz ipdn men zlra z`vnpye dzpy

`wiqt `l `tiq la` .extik `l oia extik oia ,zenz oipr lkac dil `wiqt `yix

`l` zenz `tiqc ipda opixn` `lc ,dil

opixn` extik `la la` ,milra extik ok m`

jixv jklid .oizipzna yxtnck ,drxz

.iaa ixza edpibelt`l

àä"z`hg cle" wxta Ð dxenz iab ipz

ediiexze `kd ik `ki` (a,`k dxenz)

xnelk ,dxenz meyn mzd :ipyne ?il dnl

dxenz oiyer oi`c meyn edl ipzc ab`

oic inp `pz ,xwir dxenz iede ,mzd jiiyc

.dxenz oiyer oi`cùéøôîäzern

ody iptn Ð oilren `le oipdp `l ezexifpl

yxit `lc oeikc ,minly mlek `al oiie`x

,minlyl zernd lk `iai dvxi m` Ð

.dlirn eda zil milw miycwe

úîdacpl elti oinezq zern el eide xifpd

yxtn (`,dk) xifpa ,gafnl uiw zlerl Ð

.`nrh

éîãz`hg enk Ð glnd mil ekli z`hg

.dilra eznyïéàåÐ mgl oiperh

oi` xifpe ,(e xacna) aizk "xifpd itk lr"c

.o`kàöéopaxcn Ð oilren oexcw lgpl

.`xnba yxtnck ,xn`w

åãøéziyrp opixn`c Ð oilren oi` oiziyl

inc ikid yxtn `xnbae .dzevn

.mdn dpdpcéðôî`iadl oiie`x mdy

mdy ,xnelk Ð opnf ribd `ly mixez

elcbiykle ,dzr gafnl oiie`x oi`e miphw

`le oipdp `lc oizipzna `pze .exyki

,`kd daqp ick ,opnf xary dpei ipae .oilren

xg`n gafnl oiie`x eidi `l mlerl `dc

opnf ribd `ly mixez ab`e ,opnf xary

.dihwp

äøîàzerna [minly] (mixez) `ad dxez

,dinza Ð 'ek oixez `ad minezq

m`e ,edl iziin [i`nle] ,gafnl ie`x oi`y

iptnc `nrh oipdp `lc xninl ol zil ok

.'ek oiie`x mdy

éàî`l oilren oi` xn`c o`nc Ð `nrh

xn`c o`nc rnyn ok m`c ,opiqxb

ipd dil zile ,`ziixe`cn epiid oilren

yixa `dc ,epi` dfe .jenqac zeyxc

Ð `ziixe`c la` ,opaxcn `l` ibilt `l o`k cr :xn`w (a,hp `nei) "el e`ived"

oilren oi`c xn`w oizipznae ,oilrenc `kd xn`w oerny iaxc :cere .oilren oi`

[oerny iax ibilt `l o`k cr :opiqxb ikd] `l` .opaxcn xnel dvxc ,seqa `l`

.ilin ipdpn oilren oi` `ziixe`cn la` ,opaxcn `l`ïéàezevn ziyrpy xac jl

ea oi`e ezevn ziyrp `ly xac jl oi`c ,`kti` `ni` :xn`z m`e Ð oilrene

okl mcewe ,dzxqe` ozi` lgpl dzcixic ,gikez dtexr dlbrc :xnel yi !dlirn

.`l Ð

jiiy][a"rléøú:xninl `kilc !ibq ded `herin cgac :dniz Ð iaizk iherin

on wezyil ok m`c ,jci`n opitli ded ,cga `l` `herin aizk `l i`c

:uxt [epiax] axd ixenl d`xpe !oicnln oi` cg`k oi`ad miaezk ipy `dc ,herind

,dtixra xg` oi`e dtixra ef :xnel jixhvi`c ,dtexrdn wzyinl ivn `lc

"FnUe" aezkl jixv ok m`e ,(`,ck) oilegc `nw wxta xn`ck ,dnec` dxt iwet`l§¨

.izyxitck jixhvi` dtexrdc ,myn cenlp `ly ickìåìyakd oia did ohw

eze` df oi`e .daex` oink :yexit Ð gafnldkeqae (a,aq) migafa opixn`c lel

did dfe ,xyaa dwixf zevn miiwl ick ynn gafnl yak oia `ed eze`y ,(`,hn)

gafnde ,dn` dxyr yy `edy yakd agx dlk xake gxfn ly oxwd cvl jeyn

.gafnl rvenn yakde ,miylye mipy
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רו
oifge` mipya cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

ïùãä úîåøú éøäå"enye" aizkc ,ea oilrene ezevn ziyrpc ,gafnd lv` iedc Ð

`kd dipin xnbpe ,'ebe?éëä íåùî.'ek oycd znexz iedc ,dipin opixnb `l Ð

øîàã ïàîì àçéðä,oda oilren mixetkd mei ly xiry ixai` :(`,fq `nei) mzd Ð

xinb `l ikdl xity Ð "dxifb ux` l`" aizkc meyn ,ozevn ziyrpy it lr s`

xirye oycd znexz iedc ,oycd znexzn

.cg`k oi`ad oiaezk ipy glzyndàìà
ïéðäð øîàã ïàîì."xacn"n dil witnc Ð

øîéîì àëéà éàî,oycd znexzn xnbp Ð

.'eke oiaezk ipy eed `lcàñåã éáøì àìà
'åëå øîàãi`ne ,dlirn eda zilc Ð

meia oda ynzyi `ly Ð "my mgipde"

.xg` mixetkdøîéîì àëéà éàîelit` Ð

,oicnln oi` `kd ,odn oicnln xn`c o`nl

.eda iaizk iherin ixzc meynäôåøòäÐ

.`id `xizi `ziinw `"dcåîùå íúä áéúëå
`ed ipd :jl xnel ,`xziin d`xza e"iec Ð

la` ,mzevn ziyrpy xg`l oda oilrenc

.`l Ð ipixg`ïéúéðúî àîéìecxi" ipzwc Ð

xa xfrl` iaxk `lc "oda oilren oi` oiziyl

ecxic ab lr s`c dil zi` `edc ,wecv iax

jixvnc oeike .dyecwa mztixy Ð oiziyl

oilrenc inp dil zi` ,dyecwa dtixy edl

.odaäùåã÷á åúôéøù øúåð äîlkc Ð

dl xnbc ,ycewa eztixy Ð ycwa eleqty

z`hg lke" aizkc ,z`hgn (a,at migqt)

Ð "sxyz y`a 'ebe dncn `aei xy`

.dyecwa `dz eztixyéáø àîéú åìéôà
àéä ÷åãö éáø øá øæòìàipzwc `de Ð

."oda oilren oi` oiziyl ecxi"èì÷ éàã
éðú÷mcew `l` ,ziyd rwxwl ecxi `ly Ð

on dhlwe dhnl eci hyt ziyl eribiy

ziyl ecxi `d .oda oilren oi` mzdc ,xie`d

.edl ycwn ziyd rwxwc ,oda oilren Ð

øæòìà éáø ïéúéðúî àîéì éøîàã àëéà
÷åãö éáøá`pzl dil jixhvi`cn ,xnelk Ð

,"oda oilren oi` oiziyl ecxi" `pzinl

lel xn`c xfrl` iaxk dil `xiaq `nl`

i`c .lel jxc e`iadl lekiy Ð my did ohw

medzd cr oicxeie oilelg oiziy ixaq ,opax

oda lernle ohwll leki j`id Ð?ezigp `d

!medzl edlèì÷ éàå ïðáø àîéú åìéôàÐ

mcew ohlwe oiziyd xie`l eci qipkd m`y

oi`c ol rnyn `w ikd elit` ,medzl ecxiy

xfrl` iax i`c :`pixg` `pyil .oda oilren

oze` oitxeye :xn`c oeik ,wecv iax xa

`xiaqe ,iniiw ediizyecwa izk` Ð dyecwa

iax xa xfrl` iax `niz elit` !oilrenc dil

oitxeye" xn`wc `de ,'ek jl oi`c wecv

,ea oi` dlirn la` ,dyecwa etxey ,etxeyl `a m` :xn`w ikd Ð "dyecwa eze`

.oiziyl cxiy xg`näðùîäøåðîäå éîéðôä çáæî ïåùéãdid mdilry oycd Ð

.oevigd gafn ly oycd znexz gipn `edy mewn ,oevigd gafn lv` egipne e`iven

oeyica aezky enk "enye" aizk `l `kdc ,oilren `le oipdp `l ,my egipdy mcewe

.oevigd gafnåá ïéìòåî äìçúá ïåùéã ùéã÷îäoeyic gipdy xg`l ,xnelk Ð

xyt` i`c ,oevigd gafn ly oycd znexz gipny mewna dxepnde iniptd gafn

.eleka oilren ikdle ,`zxet dia egcil `lcàøîâïåöéçä çáæî úîåøú àîìùá
åá ïéìòåîã àéãäá áéúërlap didy dfipb oerh jkitl ,"FnUe" (e `xwie) aizkc Ð§¨

.ea elrni `ly ick ,enewna
àìà

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

äîiaxa xfrl` iaxk `lc epiide Ð ycwa eztixy ef s` ycewa eztixy xzep

opixn` i`n`e ,ezevn ziyrp `l ok m` ,dtixy oerh cxiy xg`lc oeikc ,wecv

wecv iaxa xfrl` iax `niz elit` :ipyne ?"oilren oi` oiziyl [ecxi"] oizipzna

`peeb i`d ikae ,dtvixd lr ynn ecxi `le xie`n hlwy ,xnelk Ð hlw i`c ,`id

oizipzna xn`w ikdle .dtixya dzevn oi`

oizipzn `nil :ixn`c `ki` .oilren oi`c

opax i`c ,opax `le wecv iax xa xfrl` iax

oi` oiziyl ecxi" oizipzna xn`w i`n` Ð

`lde ,eda `kiiy dlirn i`n ,"mda oilren

?mda lernl leki j`ide ,medzl oicxei md

aiyg `l ef `qxibl dzre .hlw i`c :ipyne

iaxa xfrl` iaxl (`nw `pyill) `weic i`d

`z` oizipznc `nil :xn`c `ki` .wecv

Ð hlwi`c oebke ,wecv xa xfrl` iaxk

cxi m`c ,dtvixl cxiy mcew oiid z` hlwy

,etxeyl jixve zycwn dtvixd Ð dtvixl

,`l :ipyne !dzevn ziyrp `l ok m`e

,hlwi` `l elit`e ,xfrl` iaxk mlerl

Ð dil aiqpw `xw `de :jixte .opaxcne

dl yixc wecv xa xfrl` iax `de :yexit

.`id `nlra `zknq` :ipyne ?`xwn

ïåùéãz` oixihwn eidy Ð iniptd gafn

,eilr oyc dide ,iniptd gafn lr zxhwd
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xn`wc ezty` laf yicwnn rxb eh`c

ol rnyn `w i`n ok m`e ,oilrenc jenqa

yicwdl leki mc` lkc i`ce `dc ,`kd

mc`a ixiinc :yxtl d`xp jkl !ziad wcal

dnxedy xg`l oycd znexzn lhpy

.dxezd on da oilren Ð dyicwdeíéøåú
ediy mixeza opirac Ð opnf ribd `ly

milecb mipeiac opnf xary dpei ipae ,milecb

ixn`ck ,mileqtoilegc `nw wxt seqa op

`l :yexit Ð oilren `le oipdp `l .(`,ak)

`lc opixn` opaxcn elit`e ,llk oilren

on oilren oi`c yxtl oi`c .llk oilren

.dlirn `ki` opaxcn la` ,xn`w dxezd
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on i`c .llk oilren oi` xnel dvex jgxk

lgpl `vi" xn`w i`n ,xn`w `weec dxezd

oi` oexcw lgpl `vi inp ike ,"oilren oexcw

oke .lirl izyxitck opaxcn `l` oilren
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oifge` mipya cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

ïùãä úîåøú éøäå"enye" aizkc ,ea oilrene ezevn ziyrpc ,gafnd lv` iedc Ð

`kd dipin xnbpe ,'ebe?éëä íåùî.'ek oycd znexz iedc ,dipin opixnb `l Ð

øîàã ïàîì àçéðä,oda oilren mixetkd mei ly xiry ixai` :(`,fq `nei) mzd Ð

xinb `l ikdl xity Ð "dxifb ux` l`" aizkc meyn ,ozevn ziyrpy it lr s`

xirye oycd znexz iedc ,oycd znexzn

.cg`k oi`ad oiaezk ipy glzyndàìà
ïéðäð øîàã ïàîì."xacn"n dil witnc Ð

øîéîì àëéà éàî,oycd znexzn xnbp Ð

.'eke oiaezk ipy eed `lcàñåã éáøì àìà
'åëå øîàãi`ne ,dlirn eda zilc Ð

meia oda ynzyi `ly Ð "my mgipde"

.xg` mixetkdøîéîì àëéà éàîelit` Ð

,oicnln oi` `kd ,odn oicnln xn`c o`nl

.eda iaizk iherin ixzc meynäôåøòäÐ

.`id `xizi `ziinw `"dcåîùå íúä áéúëå
`ed ipd :jl xnel ,`xziin d`xza e"iec Ð

la` ,mzevn ziyrpy xg`l oda oilrenc

.`l Ð ipixg`ïéúéðúî àîéìecxi" ipzwc Ð

xa xfrl` iaxk `lc "oda oilren oi` oiziyl

ecxic ab lr s`c dil zi` `edc ,wecv iax

jixvnc oeike .dyecwa mztixy Ð oiziyl

oilrenc inp dil zi` ,dyecwa dtixy edl

.odaäùåã÷á åúôéøù øúåð äîlkc Ð

dl xnbc ,ycewa eztixy Ð ycwa eleqty

z`hg lke" aizkc ,z`hgn (a,at migqt)

Ð "sxyz y`a 'ebe dncn `aei xy`

.dyecwa `dz eztixyéáø àîéú åìéôà
àéä ÷åãö éáø øá øæòìàipzwc `de Ð

."oda oilren oi` oiziyl ecxi"èì÷ éàã
éðú÷mcew `l` ,ziyd rwxwl ecxi `ly Ð

on dhlwe dhnl eci hyt ziyl eribiy

ziyl ecxi `d .oda oilren oi` mzdc ,xie`d

.edl ycwn ziyd rwxwc ,oda oilren Ð

øæòìà éáø ïéúéðúî àîéì éøîàã àëéà
÷åãö éáøá`pzl dil jixhvi`cn ,xnelk Ð

,"oda oilren oi` oiziyl ecxi" `pzinl

lel xn`c xfrl` iaxk dil `xiaq `nl`

i`c .lel jxc e`iadl lekiy Ð my did ohw

medzd cr oicxeie oilelg oiziy ixaq ,opax

oda lernle ohwll leki j`id Ð?ezigp `d

!medzl edlèì÷ éàå ïðáø àîéú åìéôàÐ

mcew ohlwe oiziyd xie`l eci qipkd m`y

oi`c ol rnyn `w ikd elit` ,medzl ecxiy

xfrl` iax i`c :`pixg` `pyil .oda oilren

oze` oitxeye :xn`c oeik ,wecv iax xa

`xiaqe ,iniiw ediizyecwa izk` Ð dyecwa

iax xa xfrl` iax `niz elit` !oilrenc dil

oitxeye" xn`wc `de ,'ek jl oi`c wecv

,ea oi` dlirn la` ,dyecwa etxey ,etxeyl `a m` :xn`w ikd Ð "dyecwa eze`

.oiziyl cxiy xg`näðùîäøåðîäå éîéðôä çáæî ïåùéãdid mdilry oycd Ð

.oevigd gafn ly oycd znexz gipn `edy mewn ,oevigd gafn lv` egipne e`iven

oeyica aezky enk "enye" aizk `l `kdc ,oilren `le oipdp `l ,my egipdy mcewe

.oevigd gafnåá ïéìòåî äìçúá ïåùéã ùéã÷îäoeyic gipdy xg`l ,xnelk Ð

xyt` i`c ,oevigd gafn ly oycd znexz gipny mewna dxepnde iniptd gafn

.eleka oilren ikdle ,`zxet dia egcil `lcàøîâïåöéçä çáæî úîåøú àîìùá
åá ïéìòåîã àéãäá áéúërlap didy dfipb oerh jkitl ,"FnUe" (e `xwie) aizkc Ð§¨

.ea elrni `ly ick ,enewna
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äîiaxa xfrl` iaxk `lc epiide Ð ycwa eztixy ef s` ycewa eztixy xzep

opixn` i`n`e ,ezevn ziyrp `l ok m` ,dtixy oerh cxiy xg`lc oeikc ,wecv

wecv iaxa xfrl` iax `niz elit` :ipyne ?"oilren oi` oiziyl [ecxi"] oizipzna

`peeb i`d ikae ,dtvixd lr ynn ecxi `le xie`n hlwy ,xnelk Ð hlw i`c ,`id

oizipzna xn`w ikdle .dtixya dzevn oi`

oizipzn `nil :ixn`c `ki` .oilren oi`c

opax i`c ,opax `le wecv iax xa xfrl` iax

oi` oiziyl ecxi" oizipzna xn`w i`n` Ð

`lde ,eda `kiiy dlirn i`n ,"mda oilren

?mda lernl leki j`ide ,medzl oicxei md

aiyg `l ef `qxibl dzre .hlw i`c :ipyne

iaxa xfrl` iaxl (`nw `pyill) `weic i`d

`z` oizipznc `nil :xn`c `ki` .wecv

Ð hlwi`c oebke ,wecv xa xfrl` iaxk

cxi m`c ,dtvixl cxiy mcew oiid z` hlwy

,etxeyl jixve zycwn dtvixd Ð dtvixl

,`l :ipyne !dzevn ziyrp `l ok m`e

,hlwi` `l elit`e ,xfrl` iaxk mlerl

Ð dil aiqpw `xw `de :jixte .opaxcne

dl yixc wecv xa xfrl` iax `de :yexit

.`id `nlra `zknq` :ipyne ?`xwn

ïåùéãz` oixihwn eidy Ð iniptd gafn

,eilr oyc dide ,iniptd gafn lr zxhwd

d`xend ea oiwxefy mewna eze` oi`yep eide

,yakd ilbxn zen` xyr wegx dvepde

aizkc meyn ,(a,gk) cinza yxtnck

[mixyrn] zegt dklyd oi`e ,"jilyde"

.dn`

ùéã÷îä:miyxtn yi Ð dlgza oeyic

,d`xp oi`e .ezxik xt` yicwna

xn`wc ezty` laf yicwnn rxb eh`c

ol rnyn `w i`n ok m`e ,oilrenc jenqa

yicwdl leki mc` lkc i`ce `dc ,`kd

mc`a ixiinc :yxtl d`xp jkl !ziad wcal

dnxedy xg`l oycd znexzn lhpy

.dxezd on da oilren Ð dyicwdeíéøåú
ediy mixeza opirac Ð opnf ribd `ly

milecb mipeiac opnf xary dpei ipae ,milecb

ixn`ck ,mileqtoilegc `nw wxt seqa op

`l :yexit Ð oilren `le oipdp `l .(`,ak)

`lc opixn` opaxcn elit`e ,llk oilren

on oilren oi`c yxtl oi`c .llk oilren

.dlirn `ki` opaxcn la` ,xn`w dxezd

lr "oilren oi`" xn`wc ,mc iab lirl `dc

on i`c .llk oilren oi` xnel dvex jgxk

lgpl `vi" xn`w i`n ,xn`w `weec dxezd

oi` oexcw lgpl `vi inp ike ,"oilren oexcw

oke .lirl izyxitck opaxcn `l` oilren

lirl rnynck ,opaxcn s` :xnel dvx ,"oilren oi`" xn`wc ,zeznd ze`hg iab

dvx Ð "oilren oi`" ipzwc `kid lk :dpin rny ok m`e ,(`,a) `nw wxt yixa

.opaxcn elit` :xnel

éáødpei ipae .`xnba yxtnck Ð oda oilren opnf ribd `ly mixez xne` oerny

lirl xn`c dzpy dxary z`hgl inc `le .oilren `le oipdp `l Ð opnf xary

oi` `kd la` ,oeict dl zi`e dirxl lif`c meyn mzdc ,dxtk mcew da oilrenc

'd iycw" exwi` `le oeict zeterl."

àîìùá:xn`w ikdc rnyn dxe`kl Ð gafnd lv` enye aizkc oevigd gafn

oi` edin ."enye" aizkc meyn ,oilren oi` oevigd gafn oeyic `nlya

ixde :jixtc ,lirl rnynck ,dlirn ea yi oevigd gafn oeyica `dc ,jk yxtl

oipdp `l iniptd gafn oeyic" ipzwc oizipznn wiicc yxtl d`xp jkl !"lv` enye" mzd aizke ,lirl xn`wck ,dlirn ea yiy rnyn "enye" ,daxc`e .'eke oycd znexz

oilren Ð oevigd gafna la` ,iniptd gafna `wece .epycl devnc ,ezevn ziyrp `l izk`c ,ea oilren Ð oycp `ly cr la` .oeyic epiidc ,ezevn dyrpc meyn "oilren `le

lirl ol `wtpck ,ea oilren ezevn ziyrp ik s`c :xnel Ð "enye" aizkc meyn ,oeyicd xg`l s` ea oilren oevigd gafn `nlya :`xnba xn`w dlre .oeyicd xg`l s` ea

oyca dlirn yi oeyic mcewc rnyn ok m`c ,d`xp `le .ezevn ziyrpc meyn jli`e oeyic zryn oilren oi`c `nipc ,epycl devnc olpn inipt gafn `l` ."enye" aizkcn
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ïéàaä ïéáeúë éðL ìëå ,ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL äpeäë§¨§¥§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦

.ïéãnìî ïéà ãçàk¯"íL íçépäå" éøîàc ïðaøì àçéðä §¤¨¥§©§¦¨¦¨§©¨©§¨§¦§¦¦¨¨
¯àñBc éaøì àlà ,øétL ,äæéðb ïéðeòè ïäL ãnìî§©¥¤¥§¦§¦¨©¦¤¨§©¦¨

àkéà éàî ,èBéãä ïäk ïäa LnzLäì øzeî øîàc©£©¨§¦§©¥¨¤Ÿ¥¤§©¦¨
?øîéîì¯äôeøò äìâòå ïLcä úîeøz äåäc íeMî §¥©¦©£¨§©©¤¤§¤§¨£¨

.ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL¯ïéà øîàc ïàîì àçéðä §¥§¦©¨¦§¤¨¨¦¨§©©£©¥
?øîéîì àkéà éàî ,ïéãnìî øîàc ïàîì àlà ,ïéãnìî¯ §©§¦¤¨§©©£©§©§¦©¦¨§¥©

íúä áéúëe ,"äôeøòä" íúä áéúk ,éáéúk éèeòéî éøz§¥¦¥§¦¦§¦¨¨¨£¨§¦¨¨
éðä ,"çaænä ìöà BîNå"¯àðéøçà éãéî ,ïéà¯.àì §¨¥¤©¦§¥©¨¥¦¦¥©£¦¨¨

ïéúéðúî àîéì .['åëå] "ïäa ïéìòBî äléçúa íéëñð"§¨¦¦§¦¨£¦¨¤¥¨©§¦¦
éðúc ,÷Bãö éaø øa øæòìà éaøk àìcøæòìà éaø ,à §¨§©¦¤§¨¨©©¦¨§©§¨©¦¤§¨¨

çaænì Lák ïéa äéä ïè÷ ìeì :øîBà ÷Bãö éaø øa©©¦¨¥¨¨¨¨¥¤¤©¦§¥©
ì úçà .Lák ìL Báøòîaäpeäë éçøt äðL íéòáL §©£¨¤¤¤©©§¦§¦¨¨¦§¥§¨

éìebòì äîBc àeäL Leø÷ ïéé ïéàéáîe ,Ba ïéãøBé§¦§¦¦©¦¨¤¤§¦¥
Lãwa" :øîàpL ,äMeã÷a dúBà ïéôøBNå ,äìéáã§¥¨§§¦¨¦§¨¤¤¡©©Ÿ¤

'äì øëL Cñð CqääMeã÷a dëeqépL íLk ,"¯ ©¥¤¤¥¨©§¥¤¦¨¦§¨
:àðéáø øîàå ?òîLî éàî .äMeã÷a dúôéøN Ck̈§¥¨¨¦§¨©©§©©£©¨¦¨
áéúëe ,"Lãwa" àëä áéúk ."Lã÷" "Lã÷" àéúà̈§¨Ÿ¤Ÿ¤§¦¨¨©Ÿ¤§¦

øúBpä úà zôøNå" íúäék ìëàé àìå Làa ¨¨§¨©§¨¤©¨¨¥§Ÿ¥¨¥¦
øúBp äî ,"íä Lã÷¯,äMeã÷a BúôéøNéàä óà Ÿ¤¥©¨§¥¨¦§¨©©

éîð¯!äMeã÷a¯éaø øa øæòìà éaø àîéz eléôà ©¦¦§¨£¦¥¨©¦¤§¨¨©©¦
÷Bãö¯éaøk ïéúéðúî àîéì :éøîàc àkéà .èì÷ éàc ¨§¦¨©¦¨§¨§¦¥¨©§¦¦§©¦

.ïðaøcîe ,àì :éøîà ?èì÷ éàc ÷Bãö éaø øa øæòìà¯ ¤§¨¨©©¦¨§¦¨©¨§¦¨¦§©¨©
?dì áéñð÷ àø÷ àäå¯.àzëîñàäðùîçaæî ïeMéc §¨§¨¨¨¥¨©§©§¨¦¦§¥©

äøBðnäå ,éîéðtä¯Léc÷nä .ïéìòBî àìå ïéðäð àì ©§¦¦§©§¨Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦©©§¦
älçúa ïeMéc¯éðáe ,ïpîæ òébä àlL ïéøBz .da ïéìòBî ¦¦§¦¨£¦¨¦¤Ÿ¦¦©§©¨§¥

ïpîæ øáòL äðBé¯.ïéìòBî àìå ïéðäð àìàøîâàîìLa ¨¤¨©§©¨Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦¦§¨¨
çáæî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc - dlirn(ycew zay meil)

eéøäa epivnBúåöî úNòpL ,ïLcä úîeøú,mxzpy -åit lr s` £¥§©©¤¤¤©£¥¦§¨§
okBa Léxeqi` ,mxzpy oyca -,äìéòîea xn`py(b e `xwie)FnUe' ¤§¦¨§¨

ok m`e ,d`pda xeq`e dfipb oerhy dfn epcnle ,'gAfOd lv ¥̀¤©¦§¥©
xg` dlirn xeqi` didi zepaxwd mca s`y oycd znexzn cnlp
,oycd znexzn ok cenll oi` :`xnbd zvxzn .ezevn dzyrpy

déì äåäc íeMîa dlirn xeqi` cnlnd weqtdïLcä úîeøús` ¦©£¨¥§©©¤¤
,ezevn dzyrpyåa dlirn xeqi` cnlnd weqtdøéòN éøáéà §¥§¥¨¦

çlzLnädzyrpe wevd y`xn glzypy xg` mixetikd mei ly ©¦§©¥©
,ezevnãçàk ïéàaä ïéáeúë éðLxac micnlnd miweqt ipy - §¥§¦©¨¦§¤¨

,ezevn dzyrpy xaca dlirn xeqi` yiy ,cg`ïéáeúë éðL ìëå§¨§¥§¦
ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaäcenll oi`e ,zenewn x`yl a` oipaa ©¨¦§¤¨¥§©§¦

.ezevn dzyrpy xg` mca dlirn xeqi` mdn
:uexizd lr `xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðäoaen df uexiz - ¨¦¨§©§¨©

y xaeqd zrclïàîì àlà ,ïäî ïéðäð ïéà çlzLnä øéòN éøáéà¥§¥¨¦©¦§©¥©¥¤¡¦¥¤¤¨§©
øîàcyïäî ïéðäð,d`pda mixzeny -øîéîì àkéà éàîji` - §¨©¤¡¦¥¤©¦¨§¥©

xg` zepaxwd mca dlirn xeqi` cenll xyt` ixde ,z`f x`ap
.miaezk ipy o`k oi` ixdy ,oycd znexzn ezevn dzyrpy

:`xnbd zvxzndéì äåäc íeMîa weqtdå ïLcä úîeøúweqtd ¦©£¨¥§©©¤¤§
a dlirn xeqi` cnlndäpeäë éãâámixetikd meia lecb odk ly ¦§¥§¨

,mzevn dzyrpe mda car xaky s` ,mhyty xg`ïéáeúë éðL§¥§¦
,ãçàk ïéàaädzyrpy xaca dlirn xeqi` micnln mdipyy ©¨¦§¤¨

,ezevn.ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL ìëå§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦
:df uexiz lr s` `xnbd dywnéøîàc ïðaøì àçéðäxacd oaen - ¨¦¨§©¨¨§¨§¦

weqtdy miyxecd minkg zrclel` micba iabl xn`pyfh my)

(bkäæéðb ïéðeòè ïäL ãnìî ,'íL íçépäå'mixeq`e mhyty xg` §¦¦¨¨§©¥¤¥§¦§¦¨
,d`pdaøétL,ahid xacd oaen-øîàc àñBc éaøì àlàyøzeî ©¦¤¨§©¦¨§¨©¨

èBéãä ïäk ïäa LnzLäìicbaae ,dpyd zeni lk ycwnd zcearl §¦§©¥¨¤Ÿ¥¤§
,dlirn oi` dpedk,øîéîì àkéà éàî.miaezk ipy o`k oi` ixd ©¦¨§¥©
:`xnbd zvxznäåäc íeMîa weqtdå ïLcä úîeøúweqtd ¦©£¨§©©¤¤§

a d`pd xeqi` cnlndäôeøò äìâòdzyrpe dtxrpy xg` ¤§¨£¨
,dzevnãçàk ïéàaä ïéáeúë éðL.micnln oi`e §¥§¦©¨¦§¤¨

oi` cg`k mi`ad miaezk ipyy uexizd lr `xnbd dywn
:micnlnøîàc ïàîì àçéðäcg`k mi`ad miaezk ipyyïéà ¨¦¨§©§¨©¥

ãnìîøîàc ïàîì àlà ,ïéyøîéîì àkéà éàî ,ïéãnìîx`ap ji` - §©§¦¤¨§©§¨©§©§¦©¦¨§¥©
dlirn yiy dtexr dlbre oycd znexzn cenll yi ixde ,z`f

:`xnbd zvxzn .ezevn dzyrpy xg` mcaéáéúk éèeòéî éøz- §¥¦¥§¦¦
,dfa exn`p miherin ipyíúä áéúkdlbr oipra my xn`p - §¦¨¨

dtexr(e `k mixac)íúä áéúëe ,'äôeøòä'oycd znexz oipra - ¨£¨§¦¨¨
(b e `xwie),'çaænä ìöà BîNå'zaiza dpey`xd `"d ze`d xeziin §¨¥¤©¦§¥©

'FnUe' zaiza dipyd e"`e ze`de 'dtExrd'epcnléãéî ïéà éðä ¨£¨§¨¨¥¦¦¦
àì àðéøçàdlirn yi oycd znexze dtexr dlbra `weecy - ©£¦¨Ÿ

mdn cenll oi` jkle ,`l xg` xaca la` ,mzevn dzyrpy xg`
cg`k mi`ad miaezk ipyy xaeqd itl s` zepaxwd mcl

.micnln
:dpyna epipy['åëå] ïäa ïéìòBî äléçza íéëñðoi` oiziyl ecxi §¨¦©§¦¨£¦¨¤
.mda oilren

zl`ey .dpynd zkled `pz dfi` zhiyk zxxan `xnbd
:`xnbdïéúéðúî àîéìdlirn oi`y dpynd ixacy xn`p m`d - ¥¨©§¦¦

oiziyl ecxiy xg` mikqpamdk àìczhiyéaø øa øæòìà éaø §Ÿ§©¦¤§¨¨©©¦
ìeì ,øîBà ÷Bãö éaø øa øæòìà éaø ,àéðúc ,÷Bãö[daex`-]ïè÷ ¨§©§¨©¦¤§¨¨©©¦¨¥¨¨

ïéa äéädLák,gafnl miler eayúçà ,Lák ìL Báøòîa ,çaænì ¨¨¥¤¤©¦§¥©§©£¨¤¤¤©©
ìäðL íéòáLeidäpeäë éçøtmipdk micli -Ba ïéãøBé,oiziyl §¦§¦¨¨¦§¥§¨§¦

,micxei mikqpd eid mylyïéàéáîemynLeø÷ ïéémikqpd oii - §¦¦©¦¨
,yxwpe ytrzdy,äìéáã éìebòì äîBc àeäLe`lnzi `ly ick ¤¤§¦¥§¥¨

,oiziyd,äMeã÷a dúBà ïéôøBNåmeyn ,dxfra yecw mewna §§¦¨¦§¨
øîàpL(f gk xacna)''äì øëL Cñð Cqä Lãwa'y epcnlíLk ¤¤¡©©Ÿ¤©¥¤¤¥¨©§¥

äMeã÷a dëeqépL,weqta yxetnk.äMeã÷a dúôéøN Ckoeike ¤¦¨¦§¨¨§¥¨¨¦§¨
s` dyecwa mikqpd ztixyy wecv iax xa xfrl` iax xaeqy
oi` ok m`e ,dlirn xeqi` mda yiy mb xaeq ,oiziyl xak ecxiy

.oiziyl ecxiy xg` mikqpa dlirn oi`y epzpynk df
epzpyn m`d daiyny mcew `ziixad z` zx`an `xnbd

ax zhiyk:`xnbd zl`ey .wecv iax xa xfrl` iòîLî éàî- ©©§©
ea zxkfen `l ixd ,dyecwa dztixyy cnln weqtd cvik

:`xnbd daiyn .dtixyàéúà ,àðéáø øîàåoii ztixy zcnlp - §¨©©¦¨¨§¨
dey dxifba mikqpd'LãB÷' 'LãB÷',xzepnàëä áéúko`k xn`p - ¤¤§¦¨¨

mikqpd oipra(my)íúä áéúëe ,'LãBwa'xzepd oipra my xn`pe - ©¤§¦¨¨
(cl hk zeny),'íä LãB÷ ék ìëàé àìå Làa øúBpä úà zôøNå'epcnl §¨©§¨¤©¨¨¥§Ÿ¥¨¥¦¤¥

y ,jknénð éàä óà ,äMeã÷a BúôéøN øúBp äîztixy s` - ©¨§¥¨¦§¨©©©¦
ok mb mikqpd.äMeã÷a¦§¨

xa xfrl` iax zhiyk dpi` epzpyn m`d dl`yl day `xnbd
:daiyne ,wecv iaxàîéz eléôàzhiyk epzpyny xn`z elit` - £¦¥¨

÷Bãö éaø øa øæòìà éaødpynay xnel yiy meyn ,`iyew ef oi` ©¦¤§¨¨©©¦¨
xaecnèì÷ éàcon mikqpd z` hlwe eci mc` hyty ote`a - §¦¨©

xa xfrl` iax dcen dfay ,oiziyd ztvixl eribdy mcew ,xie`d
oiziyd ztvixl ecxi m` wxe ,mikqpa dlirn oi`y wecv iax

xaeq.d`pda mixeq`e dyecwa mitxype mzycwn dtvixdy
:ef `ibeql zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàexn`y yi - ¦¨§¨§¦

:`xnbd zl`ey .zxg` oeyla ef drenyïéúéðúî àîéìm`d - ¥¨©§¦¦
ecxiy xg` mikqpa dlirn oi`y dpynd ixacy xnel xyt`

mb md oiziylkzhiy÷Bãö éaø øa øæòìà éaøxg`y xaeqd §©¦¤§¨¨©©¦¨
dpyna xaecn ezhiyle ,dyecwa mitxyp oiziyl mikqpd ecxiy

ote`a `weec.èì÷ éàc:`xnbd daiynéøîà,daiyid ipa exn` - §¦¨©¨§¦
àìmb wecv iax xa xfrl` iaxk dpynd z` cinrdl xyt` - Ÿ

`edy meyn ,oiziyl eribdy mcew mikqpd z` hlw `ly ote`a
,dlirn mda oi` df ote`a s`y dcene`ed mtxeyl jixvny dn

ïðaøãî.epzpynk dlirn xeqi` mda oi` dxezd on oky ,cala ¦§©¨¨
:`xnbd zl`eydì áéñð÷ àø÷ àäåztixy z` yxec `ed ixde - §¨§¨¨¨¦¨

.opaxcn `le dxezd on `ed ok m`e ,weqtn dyecwa mikqpd
`ed weqtde ,opaxcn `ed dtixyd aeig ok` :`xnbd daiyn

àzëîñà.cala ©§©§¨

äðùî
:dxepnde iniptd gafn oyca dlirnd ipic z` zx`an dpynd

ïeMécd lr xzepy oycd -éîéðtä çaæî,zxehwd zxhwdnåoyc ¦¦§¥©©§¦¦§
äøBðnä,zexpd zwlcdn xzepygafn cva mgipdy mcew ©§¨

y mpic ,oevigdïéðäð àì,mdnïéìòBî àìåoaxw aeig mda oi` - Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
.dlirn

,da ïéìòBî ,älçza ïeMéc Léc÷näoyc z` gipdy xg`l ,xnelk ©©§¦¦©§¦¨£¦¨
mewna ,oevigd gafn ly yakd cva dxepnde iniptd gafn
axrzp i`ceea oky ,dlirn xeqi` ea yi ,oycd znexz zgpeny
.dlirn xeqi` da yiy ,dligz my dzidy oycd znexzn ea

ie`xd mpnfa mpi`y zetera dlirn oic zx`an dpynd
:maixwdlL ïéøBzoiicr,ïpîæ òébä àì,mditpk eaidvd `lyéðáe ¦¤Ÿ¦¦©§©¨§¥

L äðBéxak,ïpîæ øáò,aidvdl mx`ev aiaqy zevepd eligzdy ¨¤¨©§©¨
y mpic ,serd oaxwl myicwdyïéðäð àì,d`pda mixeq` -àìå Ÿ¤¡¦§Ÿ

ïéìòBî.dlirn xeqi` mda oi`e - £¦

àøîâ
:`xnbd zl`ey .dpyna ipyd oicd xewn z` zxxan `xnbd

àîìLaxacd oaen - ¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc - dlirn(iying meil)

iycw' llka `id oiicr ,xt` ziyrpe dxhwedy xg`l mbe dnc
xak f`y itl ,'oycd znexz' dxt`n enixiy cr ,da oilrene ''d
oi` ezevn lk ziyrpy xac lke ,ef dler ly dzevn lk dniiwzp

.ea milren
íéôøNpä íéøtxac mlrd xte ,giyn odk xt ,mixetikd mei xt - ¨¦©¦§¨¦

,xeaiv lyíéôøNpä íéøéòNexirye ,mixetikd mei xiry - §¦¦©¦§¨¦
.dxf dceardlik` xzid mda oi`e ,md miycw iycw dl` lk

uegn mitxyp mxere mxyae mixhwp mdixeni` `l` ,mipdkl
,xirlî ,ïäa ïéìòBîdry.eLc÷eäMy dryneeèçLð,mpick £¦¨¤¦¤§§¦§£

äðéìáe ,íéøetk øqeçîáe ,íBé ìeáèa ìñtéì eøLëeä,mcd ol m` - §§¦¨¥¦§¦§©¦¦§¦¨
ynyd drwyy cr d`fdd mcew dhigyd xg` ddyy epiide.

xg`ley,ïîc äfeä,ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç,xnelkehgyp m` ¨¨¨©¨¦£¥¤¦¦
zxk aiig ,mpick mnc z` efid okin xg`le ,lebit zaygna

.lebit lke` meyn dxyan zifk lke`dixg` mdilr miaiig ,oke
meyn ,mcd z`fdøúBðéziL ãò ïLcä úéáa ïäa ïéìòBîe .àîèå ,C ¨§¨¥£¦¨¤§¥©¤¤©¤©¦

øNaä`ly itl ,dlirn oicn m`iven epi` mnc z`fd ,xnelk - ©¨¨
ixg` mbe ,''d iycw' llka md oiicre mipdkl dlik`l exzed
lkrziy cr ,mda milren mztixy mewnl mxya z` e`ivedy

.mzevn lk mda dniiwzp f`y ,dtixyd zngn xyad
äìBòä,dnda zler -.äLc÷eäLî ,da ïéìòBîy dryne,äèçLð ¨¨£¦¨¦¤§§¨¦§£¨

.äðéìáe ,íéøetk øqeçîáe ,íBé ìeáèa ìñtéì äøLëeä,dîc ÷øæp §§¨¦¨¥¦§¦§©¦¦§¦¨¦§©¨¨
,ìebét íeMî äéìò ïéáéiç,xnelk,lebit zaygna dhgyp m` ©¨¦¨¤¨¦¦

zifk dpnn lke`d zxk aiig ,dpick dnc wxfp okin xg`lemeyn
.lebit lke`meyn ,mcd zwixf ixg` dilr miaiig oke,øúBð¨

,úBøBòa ïéìòBî ïéàå .àîèåixg` dlerd xern dpdpd ,xnelk §¨¥§¥£¦¨
`vie ,mipdkl ozip `edy itl ,dlirn meyn aiig epi` ,mcd zwixf

,''d iycw' llka zeidln,øNaa ïéìòBî ìáàozip epi`y itl £¨£¦©¨¨
llka `ed oiicr jkitle ,gafnd lr lilk dler `l` ,mipdkl

,xt` dyrpe xhwedy xg`l mb ,''d iycw'ïLcä úéáì àözL ãò©¤¥¥§¥©¤¤
lk dniiwzp f`y itl ,'oycd znexz' dxt`n enixiy cr -
.ea milren oi` ezevn lk ziyrpy xac lke ,ef dler ly dzevn

úàhç,z`hg znda -øeaéö éîìL éçáæå ,íLàåiyak ipy - ©¨§¨¨§¦§¥©§¥¦
,miycw iycw mde ,mgld izy mr mi`ad zxvrïäa ïéìòBî£¦¨¤

.eLc÷eäMîíéøetk øqeçîáe íBé ìeáèa ìñtéì eøLëeä ,eèçLð ¦¤§§¦§£§§¦¨¥¦§¦§©¦¦
,øúBð ,ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç ,ïîc ÷øæð .äðéìáelke`dy ,xnelk §¦¨¦§©¨¨©¨¦£¥¤¦¦¨

`edy ,mzlik` onf seq ixg` dl` zepaxwn xzezipy dnn zifk
,xzep zlik` xeqi` meyn zxk aiig ,dlile meiïéìòBî ïéà .àîèå§¨¥¥£¦

,øNaazeidln `vie ,dwixfd ici lr mipdkl xzed xyady itl ©¨¨
,''d iycw' llka,ïäéøeîéàa ïéìòBî ìáàmixzip mpi`y itl £¨£¦§¥¥¤

,''d iycw' llka md ixd okle ,gafnd lr mixhwp `l` ,mipdkl
.ïLcä úéáì eàöiL ãò©¤¥§§¥©¤¤

íçlä ézL,zxvra mi`ianyeLc÷eäMî ïäa ïéìòBî.dtaeîø÷ §¥©¤¤£¦¨¤¦¤§§¨§
,øeðzaoink mdilr dlry cr xepza jk lk et`p xaky xnelk ©©

zligz `id ef 'dnixw'e ,'mgl' miiexw f`ne ,y`d zngn mexw
okle ,miycwd zenda ly dhigyd enk zaygpe ,mpewizeøLëeä§§

å .(äðéìáe) íéøetk øqeçîáe íBé ìeáèa ìñtéìenxwy zrne li`ed ¦¨¥¦§¦§©¦¦§¦¨§
,dfa ok mb exyked okl ,mgl miiexw diptúà ïäéìò èBçLéì¦§£¥¤¤

,çáfä.odnr mi`ad zxvrd iyak ipy z` ,xnelkìL ïîc ÷øæð ©¤©¦§©¨¨¤
,ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç ,íéNákzhigy zrya m` ,xnelk §¨¦©¨¦£¥¤¦¦

mcd wxfp jk xg`e ,epnfl ueg mgld z` lek`l ayig miyakd
aiig mdn zifk lke`de ,lebita mgld izy erawed ,ezkldk
zlbtn miyakd zhigy zrya dzidy lebit zaygny itl ,zxk
,miyakd mc zwixf ixg` mgld izy lr miaiig ,oke .mgld z`

meyn,øúBðixg` mgld on xzezipy dnn zifk lke`dy ,xnelk ¨
zlik` xeqi` meyn zxk aiig ,dlile mei `edy ,mzlik` onf seq

.xzep,àîèåixg` mgld izyn zifk lk`e `nhpy in ,xnelk §¨¥
z`neha miycw xyan lke` meyn zxk aiig ,miyakd mc zwixf

,sebdåmc wxfpy ixg`miyakdïäa ïéà[mgld izya-],äìéòî §¥¨¤§¦¨
.dwixfd ici lr mipdkl exzed xaky itl

íéðtä íçìogleyd lr zay lka mikxery zelg dxyr mizy - ¤¤©¨¦
,ycwnd ziaayLc÷eäMî Ba ïéìòBî.dta,øepza íø÷,xnelk £¦¦¤§¨¨©©©

oeilrd ,ely miccvd ipy eedzpy cr xepza jk lk dt`p xaky
oink ,xepzd zirwxw cbpk gpend oezgzde ,y`d cbp gpend

,mexw,íéøetk øqeçîáe íBé ìeáèa ìñtéì øLëeäznixwy itl §©¦¨¥¦§¦§©¦¦
,zendaa dhigy enk zaygp mglde,xepza eipt enxwy dryn

ok mb xykedïçìeMä éab ìò øãqäìxg`le .ezevnk ,zaya §¦¨¥©©¥©§¨
yïéëéæaä eáø÷gafnd lr [mgld mr mi`ad dpeald ikifa ipy-] ¨§©§¦¦

,mzkldkåéìò ïéáéiç[mgld lr-],ìebét íeMîm`y ,xnelk ©¨¦¨¨¦¦
xg`l mgld z` lek`l zpn lr ayig oikifad zxhwd zrya
,ok enke .zxk aiig elke`de lebit xeqi`a mgld rawed ,epnf

meyn mikifad zxhwd ixg` mgld lr miaiig,àîèå øúBð¨§¨¥
zraew ,oaxwd z` dxiznd `idy ,dndaa mcd zwixfy myky
ly oikifad zxhwd mb jk ,`nhe xzep lebit ixeqi`a oaxwd z`
mgld z` zraew ,mgld z` dxiznd `idy ,miptd mgl

.dl` mixeqi`ae,mikifad zxhwd xg`l ,ok enkBa ïéà[mgla-] ¥
aeig,äìéòî.''d iycw' llka epi` aeye ,mipdkl xzip xaky itl §¦¨

úBçðnäeLc÷eäMî ïäa ïéìòBî ,y xg`le .dtaeLã÷eycwzp-] ©§¨£¦¨¤¦¤§§¨§
[zegpndéìka,mpick ,zxyøqeçîáe íBé ìeáèa ìñtéì eøLëeä ¦§¦§§¦¨¥¦§¦§©

äðéìáe ,íéøetkixg` dzdyy ,xnelk ,dgpnd 'dpl' m` oke - ¦¦§¦¨
,ynyd drwyy cr ,dvnwpy mcew ,zxy ilka dycwzpy

.dlqtpy xg`leõîBwä áø÷,ezkldk gafnd iab lråéìò ïéáéiç ¨©©¤©¨¦¨¨
,ìebét íeMîz` lek`l zpn lr ayig dvinwd zrya m` ,xnelk ¦¦

xihwd okin xg`le ,epnf xg`l unewd z` xihwdl e` miixiyd
lke` meyn dgpnd on zifk lke`d zxk aiig ,epick unewd z`

.lebitmeyn ,unewd zxhwd ixg` dgpnd lr miaiig okeøúBð¨
,àîèå,oaxwd z` dxiznd `idy ,dndaa mcd zwixfy myky §¨¥

zxhwd mb jk ,`nhe xzep lebit ixeqi`a oaxwd z` zraew
z` zraew ,miixiyd z` dxiznd `idy ,zegpnd ly unewd

.dl` mixeqi`a miixiyde,unewd zxhwd xg`l ,ok enkïéà¥
,íéøéMa ïéìòBîiycw' llka epi` aeye ,mipdkl exzed xaky itl £¦©¦©¦

.''d,ïLcä úéáì àöiL ãò õîBwa ïéìòBî ìáàon dpdpd ,xnelk £¨£¦©¤©¤¥¥§¥©¨¤
elek sxyiy cr ,dlirn meyn aiig unewdenixie ,gafnd iab lr

,mrhde .miycw iycw zenda ixeni` oick ,'oycd znexz' ext`n
iab lr lilk xhwp `l` ,mipdkl xzip epi` unewd mby itl

.gafnd

àøîâ
gafnd lry [xt`-] oyca zeyrp zecear izy`id ,zg`d .

z` dptne ,gafnd y`xl dler odkdy `ede ,'oycd znexz'
y`d rvn`a mi`vnpd milgbl ribny cr ,o`kle o`kl milgbd
xaeve ,gafnd on cxeie dzgnd `ln mdn `lnne ,ahid etxype
,gafnd lv` dtvxd lr jkl creind mewna dYigy milgbd z`¦¨
,dipyd dceard .migth dyly epnn wegx ,'yak'd ly egxfna
l` ,x`ypd xt`d lk z` mi`iveny `ede ,'oycd z`ved' `id

dpgnl uegn.
znexz' epnn mxedy ixg` gafnd lr x`ypd xt`a dpc `xnbd
meyn eilr miaiig m` ,dpgnl uegn l` ede`ivedy mcew ,'oycd

:dlirn,çaænä éab ìòL çetz øôàî äðäpä ,øîzéàon ,xnelk ¦§©©¤¡¤¥¥¤©©¤©©¥©¦§¥©
xt` eze`e ,oycd znexz ixg` ,gafnd iab lr x`ypd xt`d

,dpgnl uegn l` d`vedl creinéaøå ,Ba ïéìòBî ïéà ,øîà áø©¨©¥£¦§©¦
.Ba ïéìòBî ,øîà ïðçBé¨¨¨©£¦

:ewlgp ote` dfi`a zxxan `xnbdéðôìxt`d on enixdy ¦§¥
éâéìt àì àîìò élek ,'ïLcä úîeøz'mpi` opgei iax oiae ax oia - §©©¤¤¥¨§¨Ÿ§¦¦
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãëìîæàk äôéøç àéäL ,úëzî ìL äàøîa úaLa ïéìkzñî ïéàcx[ïéîépä úà ìça da øéñäì Cøãå ¥¦§©§¦§©¨§©§¨¤©¤¤¤¦£¦¨§¦§¥§¤¤§¨¦¨§Ÿ¤©¦¦
ïéìcìãîädx[da øéñéå úaL àeäL çkLé ànL Leçì Léå ,ïéìcìãî ïäL da äàBøLk Bð÷æe BLàøî ©§ª§¨¦¥Ÿ§¨§¤¤¨¤¥§ª§¨¦§¥¨¤¨¦§©¤©¨§¨¦¨

ìça Bkøãk ïéîépä304ìúka úøaçîe òeá÷ àeä íà óàå .ex[äàøîa íúøæâa íéîëç e÷lç àlL ,øeñà ¯ ©¦¦§©§§Ÿ§©¦¨©§ª¤¤©Ÿ¤¨¤Ÿ¦§£¨¦¦§¥¨¨§©§¨
íéîòôì äæ LLç da LiL Bæ305Bæ äàøîa ìkzñäì úBøeñà íéLpä íâå .fx[da øéMäì ìça ïkøcL éðtî , ¤¥¨£¨¤¦§¨¦§©©¨¦£§¦§©¥§©§¨¦§¥¤©§¨§Ÿ§©¦¨

úBøBçMä CBzî úBðáì úBøòNgx[: §¨§¨¦©§
כד: סעיף בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

dkld ixe`ia
ìîæéàë äôéøç [ãø קטן סכין כעין חדה המראה שפת -

וחריף  .302חד
ïéìãìåãîä ïéîéðä [äø שאר עם שוות שאינן שערות -

.303השערות 
ìúåëá úøáåçîå [åø.בה להשיר ניתן לא שאז -

åæ äàøîá [æø נימין להן ואין בפנים שער להן שאין -
מדולדלין.

úåøåçùä êåúî [çø אבל זקנה, נראית תהיה שלא -
בחול  אפילו בזה דרכם שאין לכך, לחוש אין .306באיש

zetqede mipeiv
מתכת 302) של דמראה והך כד: סעיף השולחן ערוך ראה

זה. מה ידענו ולא במדינתינו מצוי אינו כאיזמל חריפה
רואין.303) אין ד"ה א קמט, שבת רש"י
כלהלן 304) "גוזז" משום חייב בכלי) שערות (שתי המסיר

ס"א. שמ סי'
הנר 305) לאור השתמשות (איסור ס"ב ערה סי' לעיל עד"ז

שבכותל  בחור קבוע הנר אם אפילו יטה): שמא מחשש
שאינו  קומות עשר גבוה הוא ואפילו להטותו יכול שאינו

בכל  אסור בעששית סגור הוא ואפילו כלל אליו ליגע יכול
להשתמש  שאסרו שהנר בדבר חכמים חילקו שלא ענין

ענין. בכל אסרוהו עיון, שצריך תשמיש לאורו
שחורות 306) מתוך לבנות המלקט ס"א: שמ סי' כדלהלן

אפילו  זה ודבר חייב, באחת אפילו זקן נראה יהא שלא
לא  שתרגומו אשה, שמלת גבר ילבש לא משום אסור בחול

אתתא. בתקוני גבר יתתקן

•
"inei ax" gel itl - dltz zekld owfd epax jexr ogley

כנגד „ הכנסת בבית חלונות או פתחים לפתוח צריך
ליה  פתיחן וכוין שנאמר כנגדו  להתפלל כדי ירושלים
שהוא  לבו לכוין לו שגורמין לפי ירושלם נגד בעליתיה
שיתן  צריך שהמתפלל ואע"פ נכנע ולבו שמים כלפי מסתכל
כשנתבטלה  מקום מכל צ"ה בסי' שיתבאר כמו למטה עיניו
כשמתפלל  וכן הכוונה לעורר לשמים עיניו ישא כוונתו
בו  שיש בבית להתפלל צריך הכנסת בבית שלא אחר בבית
צריך  ואין חלונות י"ב יהיו הכנסת שבבית וטוב חלונות
יהיו  הצדדים שכל טוב יותר אלא במזרח יהיו שכולם

פתוחים:

אלא ‰ בשדה כמו פרוץ במקום ולא בבית אלא יתפלל לא
עליו  חלה צניעות במקום שכשהוא מפני בדרך הוא א"כ

נשבר. ולבו מלך אימת

צניעות  במקום להתפלל כדי לחורבה יכנס לא מקום ומכל
ומפני  שם מיוחדת זונה לו שיש שיחשדוהו החשד מפני
אין  בשדה עומדת החורבה ואם המזיקין ומפני המפולת
חורבה  היא ואם בשדה מצויה זונה שאין לחשד בה לחוש

בה  נכנסין שנים ואם למפולת בה לחוש אין וחזקה בריאה
ואינו  נראה ולשנים ומזיק נראה שלאחד למזיקין לחוש אין
שידוע  במקום לא אם עיקר כל נראה אינו ולג' מזיק

לפיכך שר  כשלשה וירח כשנים ואבוקה מזיקים שם גילין
ועומדת  וחזקה בריאה היא אם בה ליכנס מותר שנים הם אם

בה. מליכנס בדרך להתפלל מוטב לאו ואם בשדה

תפלה  יתפלל דרכים עוברי יפסיקוהו שלא מתיירא ואם
ק"י: בסי' שיתבאר כמו הביננו שהיא קצרה

* * *
Â לבית פניו הופך ואינו הכנסת בית אחורי י"ח המתפלל

רשע. נקרא הכנסת

פתוח  שהפתח הצד הוא הכנסת בית שאחורי מפרשים יש
הכנסת  לבית חוץ צד באותו וכשמתפלל מערב דהיינו בו
ככופר  שנראה מפני רשע נקרא הכנסת לבית אחוריו והופך
מזרח  כלפי מתפללים שהם לפניו מתפללין שהצבור במי
היה  אם אבל רשויות כשתי ונראה מערב כלפי מתפלל והוא
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פי  על אף המזרח כלפי ופניו מזרחי לכותל מבחוץ עומד
שהצבור  כמו למזרח שמתפלל כיון הכנסת לבית שאחוריו

רשע. נקרא ואינו ככופר נראה אינו מתפללין

מזרחי  כותל אחורי הוא הכנסת בית שאחורי מפרשים ויש
הואיל  רשע נקרא המזרח כלפי ופניו שם ומתפלל עומד ואם
הכנסת  לבית פניו כשמחזיר אבל הכנסת לבית ואחוריו
בכך  אין מזרח כלפי והצבור מערב כלפי שמתפלל אע"פ
כלפי  ג"כ ופניו מזרחי כותל כלפי הקהל כל שפני כיון כלום

כותל. אותו

לכותל  מבחוץ להתפלל שלא שניהם לדברי לחוש וראוי
למזרח  פניו שהופך בין הכנסת לבית פניו שהופך בין מזרחי
מערבי  לכותל מבחוץ להתפלל ושלא הכנסת לבית ואחוריו
רשע  נקרא זה (כי הכנסת לבית ואחוריו מערב כלפי ופניו
כלפי  שמתפלל כיון הכנסת לבית פניו אם אבל הכל) לדברי
בכך  אין מבחוץ שעומד אע"פ מתפללין שהצבור כמו מזרח
המובחר  מן מצוה שלכתחלה אלא הכל לדברי כלום

שיתבאר: כמו הצבור עם הכנסת בבית להתפלל

Ê דרום או צפון לצד מבחוץ עומד אם הכל ולדברי
מתפלל  שאינו מפני רשע ג"כ נקרא הכנסת לבית ואחוריו
הופך  ואם הכנסת לבית אחוריו וגם מתפללין שהצבור לרוח
שאינו  אע"פ רשע נקרא אינו הכל לדברי הכנסת לבית פניו
כיון  לחוש אין מתפללין שהצבור כמו מזרח לרוח מתפלל
וגם  הצבור שמתפללין ממה היפך למערב מתפלל שאינו
כמו  למזרח שיתפלל טוב יותר (אבל הכנסת לבית הוא פניו
כיון  כלום בכך אין הכנסת לבית פניו שאין  ואע"פ הצבור

הכנסת): לבית אחוריו שאין

* * *
Á כל שפנוי במקום כמגדל עומד הכנסת כשבית זה וכל

בחצר  בחוץ מכתליו אחד אצל עומד והמתפלל סביביו
הפיכתו  הכנסת לבית אחוריו הופך שכשהוא הכנסת בית
אחוריהם  בהם שנאמר מאותם (הוא) והרי בה ומזלזל ניכרת
הסמוכים  בעזרה או בבית מתפלל הוא אם אבל ה' היכל אל
לכותל  ואחוריו כראוי ישראל ארץ כנגד ופניו הכנסת לבית
ניכר  שאינו מותר הכנסת בית של מזרחי כותל שהוא העזרה
בפני  ברשות שהוא כיון הכנסת לבית אחוריו שמחזיר

עצמו:

Ë פתוח שהפתח בצד הכנסת לבית חוץ לעבור אסור
עול  כפורק שנראה מפני מתפללין שהצבור בשעה
ואם  נכנס ואינו הפתח אצל שעובר כיון הכנסת בית ומבזה
מפורקי  שאינו לכל שנראה מפני מותר תפילין לבוש היה
שזה  עליו מוכחת שמשאו מותר משא נושא היה ואם עול
אם  וכן עול פריקת משום ולא המשאוי מפני הוא נכנס שלא
שמפני  לכל שנראה לפי מותר בהמה גבי על רוכב היה
לבית  ביזוי בזה ואין נכנס אינו בהמתו בשמירת טרוד שהוא
הכנסת  שלבית או בעיר אחר הכנסת בית יש אם וכן הכנסת
יאמר  שהרואה ביזוי כאן שאין מותר אחר פתח יש זה
אחר  בפתח זה הכנסת לבית או אחר הכנסת לבית שיכנס
האיסור  טעם שאין כלום בכך אין כך יאמרו לא קצת אם אף
ניכר  שאינו וכיון הכנסת בית ביזוי משום אלא חשד משום

לבית  כלל ליכנס רוצה שאינו כאן עובר רואהו לכל ונראה
יכנס  שמא כי בפניהם הכנסת לבית ביזוי כאן אין הכנסת

אחר: בפתח או אחר הכנסת לבית

* * *
È הצבור עם הכנסת בבית להתפלל  אדם ישתדל לעולם

מקום  מכל בעשרה בביתו להתפלל שיכול פי על ואף
אלא  נשמעת אדם של תפלתו אין וגם מלך הדרת עם ברוב
במקום  התפלה ואל הרנה אל לשמוע שנאמר הכנסת בבית
אומרים  ששם הכנסת בבית דהיינו תפלה) (תהא שם רנה
התפלה  תהא שם ערב קול בנעימות ותשבחות שירות הצבור

נשמעת.

כחו  שתש כגון הכנסת לבית לבא יכול שאין אנוס הוא ואם
יש  אליו עשרה לאסוף לו אפשר אי אם חולה שאינו אע"פ
הכנסת  בבית מתפללין שהצבור בשעה להתפלל לכוין לו
שאינה  פי על אף נדחית תפלתו ואין רצון עת שהיא
מתפלל  ואם הצבור עם הכנסת בבית כמו ברצון מתקבלת
נקרא  אינו להיפך או שחרית מתפללין שהצבור בשעה מוסף

אדם בני הדין והוא מתפללין שהצבור הדרים בשעה
ומנחה  שחרית להתפלל להם יש מנין להם ואין בישובים

מתפללין. ישראל שקהלות בשעה

הקילו  שלא הכוכבים צאת עד להמתין צריכים ערבית אבל
אפשר  שאי הצבור טורח משום אלא יום מבעוד להתפלל
מעל  איש יפרדו אם בלילה ערבית לתפלת ולאספם לחזור
המתפללין  אבל רל"ה בסי' כמ"ש המנחה תפלת אחר אחיו

בזמנה. להתפלל צריכים ביחיד

אותה  מאחרין שהצבור הקיץ בימות שחרית תפלת ואף
כיון  מקום מכל ותפלה שמע קריאת זמן עוברין שאין אע"פ
כמו  שיתפלל עד ללמוד אפילו אסור ביחיד שהמתפלל
שהצבור  שעה עד כלל להמתין לו אין פ"ט סי' שנתבאר

החמה. בנץ מיד יתפלל אלא הכנסת בבית מתפללין

מתפלל  והוא הצבור עם התפלל ולא ונאנס בעיר שהוא ומי
הכנסת  בבית תפלתם הצבור כל גמרו שכבר לאחר ביחיד
קבוע  מקום שהוא מפני הכנסת בבית להתפלל לו יש אעפ"כ
כמו  שם נשמעת אדם של ותפלתו צבור לתפלת ומיוחד
הכנסת  בבית מצוי שהקב"ה מפני וגם לעיל שנתבאר
שלו  מועד בבית כלומר אל בעדת נצב אלהים שנאמר

לפניו: שם שנועדים

* * *
‡È יש הכנסת לבית לבא יכול ואינו כחו שתש שמי אע"פ

מכל  מתפללים שהצבור בשעה ולהתפלל לכוין לו
רצון  עת שהוא לפי המובחר מן למצוה אלא אינו זה מקום
איסור  בזה אין הצבור לתפלת תפלתו להקדים בא אם אבל
מלאכול  להמתין עליו וקשה לבו חלש אם לפיכך הדין מן
כדי  בביתו תפלתו להקדים מותר הצבור תפלת גמר  אחר עד

מיד. לאכול

לתפלת  תפלתו להקדים לו אסור הכנסת לבית שבא מי אבל
הכנסת  לבית חוץ לצאת שרוצה בין הכנסת בבית בין הצבור
היא  הרבים שתפלת הצבור עם להתפלל כדי ימתין אלא
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ריי c"ag i`iyp epizeax zxezn

פי  על אף המזרח כלפי ופניו מזרחי לכותל מבחוץ עומד
שהצבור  כמו למזרח שמתפלל כיון הכנסת לבית שאחוריו

רשע. נקרא ואינו ככופר נראה אינו מתפללין

מזרחי  כותל אחורי הוא הכנסת בית שאחורי מפרשים ויש
הואיל  רשע נקרא המזרח כלפי ופניו שם ומתפלל עומד ואם
הכנסת  לבית פניו כשמחזיר אבל הכנסת לבית ואחוריו
בכך  אין מזרח כלפי והצבור מערב כלפי שמתפלל אע"פ
כלפי  ג"כ ופניו מזרחי כותל כלפי הקהל כל שפני כיון כלום

כותל. אותו

לכותל  מבחוץ להתפלל שלא שניהם לדברי לחוש וראוי
למזרח  פניו שהופך בין הכנסת לבית פניו שהופך בין מזרחי
מערבי  לכותל מבחוץ להתפלל ושלא הכנסת לבית ואחוריו
רשע  נקרא זה (כי הכנסת לבית ואחוריו מערב כלפי ופניו
כלפי  שמתפלל כיון הכנסת לבית פניו אם אבל הכל) לדברי
בכך  אין מבחוץ שעומד אע"פ מתפללין שהצבור כמו מזרח
המובחר  מן מצוה שלכתחלה אלא הכל לדברי כלום

שיתבאר: כמו הצבור עם הכנסת בבית להתפלל

Ê דרום או צפון לצד מבחוץ עומד אם הכל ולדברי
מתפלל  שאינו מפני רשע ג"כ נקרא הכנסת לבית ואחוריו
הופך  ואם הכנסת לבית אחוריו וגם מתפללין שהצבור לרוח
שאינו  אע"פ רשע נקרא אינו הכל לדברי הכנסת לבית פניו
כיון  לחוש אין מתפללין שהצבור כמו מזרח לרוח מתפלל
וגם  הצבור שמתפללין ממה היפך למערב מתפלל שאינו
כמו  למזרח שיתפלל טוב יותר (אבל הכנסת לבית הוא פניו
כיון  כלום בכך אין הכנסת לבית פניו שאין  ואע"פ הצבור

הכנסת): לבית אחוריו שאין

* * *
Á כל שפנוי במקום כמגדל עומד הכנסת כשבית זה וכל

בחצר  בחוץ מכתליו אחד אצל עומד והמתפלל סביביו
הפיכתו  הכנסת לבית אחוריו הופך שכשהוא הכנסת בית
אחוריהם  בהם שנאמר מאותם (הוא) והרי בה ומזלזל ניכרת
הסמוכים  בעזרה או בבית מתפלל הוא אם אבל ה' היכל אל
לכותל  ואחוריו כראוי ישראל ארץ כנגד ופניו הכנסת לבית
ניכר  שאינו מותר הכנסת בית של מזרחי כותל שהוא העזרה
בפני  ברשות שהוא כיון הכנסת לבית אחוריו שמחזיר

עצמו:

Ë פתוח שהפתח בצד הכנסת לבית חוץ לעבור אסור
עול  כפורק שנראה מפני מתפללין שהצבור בשעה
ואם  נכנס ואינו הפתח אצל שעובר כיון הכנסת בית ומבזה
מפורקי  שאינו לכל שנראה מפני מותר תפילין לבוש היה
שזה  עליו מוכחת שמשאו מותר משא נושא היה ואם עול
אם  וכן עול פריקת משום ולא המשאוי מפני הוא נכנס שלא
שמפני  לכל שנראה לפי מותר בהמה גבי על רוכב היה
לבית  ביזוי בזה ואין נכנס אינו בהמתו בשמירת טרוד שהוא
הכנסת  שלבית או בעיר אחר הכנסת בית יש אם וכן הכנסת
יאמר  שהרואה ביזוי כאן שאין מותר אחר פתח יש זה
אחר  בפתח זה הכנסת לבית או אחר הכנסת לבית שיכנס
האיסור  טעם שאין כלום בכך אין כך יאמרו לא קצת אם אף
ניכר  שאינו וכיון הכנסת בית ביזוי משום אלא חשד משום

לבית  כלל ליכנס רוצה שאינו כאן עובר רואהו לכל ונראה
יכנס  שמא כי בפניהם הכנסת לבית ביזוי כאן אין הכנסת

אחר: בפתח או אחר הכנסת לבית

* * *
È הצבור עם הכנסת בבית להתפלל  אדם ישתדל לעולם

מקום  מכל בעשרה בביתו להתפלל שיכול פי על ואף
אלא  נשמעת אדם של תפלתו אין וגם מלך הדרת עם ברוב
במקום  התפלה ואל הרנה אל לשמוע שנאמר הכנסת בבית
אומרים  ששם הכנסת בבית דהיינו תפלה) (תהא שם רנה
התפלה  תהא שם ערב קול בנעימות ותשבחות שירות הצבור

נשמעת.

כחו  שתש כגון הכנסת לבית לבא יכול שאין אנוס הוא ואם
יש  אליו עשרה לאסוף לו אפשר אי אם חולה שאינו אע"פ
הכנסת  בבית מתפללין שהצבור בשעה להתפלל לכוין לו
שאינה  פי על אף נדחית תפלתו ואין רצון עת שהיא
מתפלל  ואם הצבור עם הכנסת בבית כמו ברצון מתקבלת
נקרא  אינו להיפך או שחרית מתפללין שהצבור בשעה מוסף

אדם בני הדין והוא מתפללין שהצבור הדרים בשעה
ומנחה  שחרית להתפלל להם יש מנין להם ואין בישובים

מתפללין. ישראל שקהלות בשעה

הקילו  שלא הכוכבים צאת עד להמתין צריכים ערבית אבל
אפשר  שאי הצבור טורח משום אלא יום מבעוד להתפלל
מעל  איש יפרדו אם בלילה ערבית לתפלת ולאספם לחזור
המתפללין  אבל רל"ה בסי' כמ"ש המנחה תפלת אחר אחיו

בזמנה. להתפלל צריכים ביחיד

אותה  מאחרין שהצבור הקיץ בימות שחרית תפלת ואף
כיון  מקום מכל ותפלה שמע קריאת זמן עוברין שאין אע"פ
כמו  שיתפלל עד ללמוד אפילו אסור ביחיד שהמתפלל
שהצבור  שעה עד כלל להמתין לו אין פ"ט סי' שנתבאר

החמה. בנץ מיד יתפלל אלא הכנסת בבית מתפללין

מתפלל  והוא הצבור עם התפלל ולא ונאנס בעיר שהוא ומי
הכנסת  בבית תפלתם הצבור כל גמרו שכבר לאחר ביחיד
קבוע  מקום שהוא מפני הכנסת בבית להתפלל לו יש אעפ"כ
כמו  שם נשמעת אדם של ותפלתו צבור לתפלת ומיוחד
הכנסת  בבית מצוי שהקב"ה מפני וגם לעיל שנתבאר
שלו  מועד בבית כלומר אל בעדת נצב אלהים שנאמר

לפניו: שם שנועדים

* * *
‡È יש הכנסת לבית לבא יכול ואינו כחו שתש שמי אע"פ

מכל  מתפללים שהצבור בשעה ולהתפלל לכוין לו
רצון  עת שהוא לפי המובחר מן למצוה אלא אינו זה מקום
איסור  בזה אין הצבור לתפלת תפלתו להקדים בא אם אבל
מלאכול  להמתין עליו וקשה לבו חלש אם לפיכך הדין מן
כדי  בביתו תפלתו להקדים מותר הצבור תפלת גמר  אחר עד

מיד. לאכול

לתפלת  תפלתו להקדים לו אסור הכנסת לבית שבא מי אבל
הכנסת  לבית חוץ לצאת שרוצה בין הכנסת בבית בין הצבור
היא  הרבים שתפלת הצבור עם להתפלל כדי ימתין אלא
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

עובר  התפלה שזמן רואה א"כ אלא המקום לפני יותר רצויה
לסבה  או בפיוטים שמאריכים לפי מתפללים הצבור ואין
אבל  בעונתה להתפלל כדי עצמו בפני הוא מתפלל אחרת
לא  בפיוטים מאריכים שהם ואע"פ עובר תפלה זמן אין אם
כמ"ש  ינהוג אלא כך בשביל הצבור לתפלת תפלתו יקדים

ס"ח. סי'

או  אנוס או חולה הוא להמתין ואם לו אפשר שאי אחר נס
אבל  הכנסת בבית אפילו תפלתו להקדים יכול הצבור על
רשאי  אינו לאכול וצריך לבו שחלש אלא חולה  אינו אם
הכנסת  לבית כלל בא (שלא בביתו כשהוא אלא להקדים
הכנסת  לבית חוץ לצאת רוצה אפילו אסור בא אם אבל

הצבור): קודם ולהתפלל

·È להתפלל בו נכנס ואינו בעירו הכנסת בית לו שיש מי
אמר  כה שנאמר ולבניו לו גלות וגורם רע שכן נקרא
את  הנחלתי אשר בנחלה הנוגעים הרעים שכני כל על ה'

וגו'. אדמתם מעל נתשם הנני וגו' עמי

ימים  לאריכת זוכה הכנסת לבית ומעריב המשכים וכל
וכתיב  וגו' דלתותי על לשקוד לי שומע אדם אשרי שנאמר
טוב  בעירו בה"כ ב' יש ואם וגו' חיים מצא מוצאי כי אחריו

יש: פסיעות שכר כי להרחוקה לילך

* * *
‚È שנאמר מצוה דבר לכל וכן הכנסת לבית לרוץ מצוה

אלא  לרוץ לו אין מקום ומכל וגו' ה' את לדעת נרדפה
באימה  ילך עצמה הכנסת בבית אבל הכנסת בית פתח עד
בחול  וגם גסה פסיעה לפסוע שאסור בשבת ואפילו וביראה
מצוה. דבר לכל ירוץ אעפ"כ עיניו ממאור מת"ק א' נוטלת

פסיעה  לפסוע ולא לרוץ אסור הכנסת מבית כשיוצא אבל
עליו  דומה הכנסת בית שעיכוב עצמו שמראה לפי גסה
יוצא  אם אבל לעסקיו כשהולך אמורים דברים במה למשאוי
יוצא  אם וכן מהר לחזור כדי לרוץ מצוה לחזור מנת על

המדרש: לבית הכנסת מבית

„È במקדש אסור שהיה אף הכנסת בבית לרוק מותר
בבית  מגולה יהיה שלא ברגליו שישפשפנו ובלבד
רוקק  הכנסת בבית גמי או תבן יש ואם הכבוד מפני הכנסת
מותר  ואם בגמי מכוסה הרקיקה שהרי לשפשף וא"צ עליו

צ"ז. בסימן יתבאר י"ח בתפלת לרוק

כניסתו  קודם ילעוס הכנסת בבית תדיר לרוק שלא והרוצה
ובערב  כפור יום בערב אבל לאקרי"ץ) (שקורין מתוק שורש
בולע  הרוק וכשבולע בפיו המתיקות שישאר אסור באב ט'
כמ"ש  איסור אין לבדו הרוק בליעת משום (אבל המתיקות

[תקס"ז]): (תקמ"ו) בסי'

ÂË וימנה שיזכה כדי הכנסת לבית אדם ישכים לעולם
שאפילו  עמהם שם שיתפלל והוא ראשונים מעשרה

כולם. כנגד שכר לו נותנים אחריו באין מאה

הכנסת: לבית ביחד ויבואו עשרה שיאספו וטוב

ÊË ומיהר הכנסת בבית אחרונים לבדם שנשארו שנים
עם  חסד לגמול חייב חבירו קודם תפלתו וסיים אחד
שיש  שבשדות הכנסת בבית הוא אם עליו ולהמתין חבירו

שהיא  אלא שבעיר הכנסת בבית אפילו או מזיקין חשש בהם
שם  להשאר חבירו ומפחד בלילה שמתפללים ערבית תפלת
יחידי  נכנס חבירו ואם תפלתו מתבלבלת כך ידי ועל יחידי
עמד  ואעפ"כ תפלתו עמהם לסיים יוכל שלא בשעה
לפיכך  יחידי לישאר מפחד שאינו דעתו גילה הרי להתפלל
עליו  להמתין חסידות מדת אבל הדין מן עליו להמתין א"צ
בתפלת  ואפילו שבעיר הכנסת בבית ואפילו זה בענין אפילו
התפלות  בסדר מאריך כשחבירו זה וכל ומנחה שחרית
ותחנונים  בבקשות מאריך אם אבל לאמרם הצבור כל שדרך

עליו: להמתין א"צ

* * *
ÊÈ שם ללון ורוצה יום מבעוד למלון והגיע בדרך ההולך

שמתפללין  מקום בכלל ועד מילין ד' עד לפניו יש אם
היום  בעוד שם לבא יכול אם שם ללון לילך צריך בעשרה
מילין  מד' יותר אבל יחידי ללכת צריך יהא [ו]שלא גדול
ולא  מיל עד לחזור צריך ולאחריו (חכמים) הטריחוהו לא
תוך  בישוב הדר הדין (והוא בעשרה להתפלל כדי בכלל עד
בקר  יום בכל לילך חייב בעשרה שם שמתפללין למקום מיל

בעשרה). להתפלל וערב

מעיר  הרשות לדבר לילך אדם ישכים שלא שכן ומכל
בעוד  חפצו למחוז לבא יכול אם בעשרה שם שמתפללין
התפלה  אחר יחידי ללכת צריך יהא ושלא גדול היום
זמן  שהגיע קודם ולילך להשכים רוצה הוא אם (ואפילו
היא  מדבריהם מצוה שהוא אע"פ הצבור שתפלת התפלה)
ברבים  ה' בה ומקדשין הואיל תורה של עשה ממצות גדולה
עבדו  ולשחרר תורה של עשה מצות על לעבור מותר שהרי
[רס"ז]. (רמ"ז) סי' דעה ביורה כמ"ש לעשרה להשלימו כדי

תפלה  עיון מנו (שהרי מכולם גדול תורה תלמוד מקום ומכל
והקרן  הזה בעולם פירותיהם אוכל שאדם דברים הרבה עם

כולם)ק  כנגד תורה ותלמוד אמרו ואעפ"כ הבא לעולם יימת
אם  (כי כלל מתבטל ואינו אומנתו שתורתו מי לפיכך
לבטל  לו אין ולימודו) גופו לצרכי הכרחים לדברים
בעשרה  בביתו יתפלל אלא הכנסת לבית ולילך מלימודו
משיתבטל  יחידי שיתפלל לו טוב עשרה ימצא לא ואם

הכנסת. לבית הליכה בשעת מלימודו

הארץ  עמי ילמדו שלא בכך עצמו ירגיל לא כן פי אל ואף
זכות  לכף אותו ידונו לא כי הכנסת מבית ויתבטלו ממנו
לו  אין זה ומטעם הכנסת לבית בא אינו לימודו שבשביל
סליחות  אומרים שהצבור בשעה הכנסת בבית בתורה לעסוק

קמ"ו. סי' עי' התורה) קריאת בשעת (או ותחנונים

שיתפלל  יותר מצוה לביתו י' אליו לאסוף יכול אם אבל
לבית  וילך לימודו משיבטל בביתו לו הקבוע מדרשו במקום
ואצ"ל  מלך הדרת שהוא עם רוב שם שיש אע"פ הכנסת
הכנסת  מבית גדולה שקדושתו לרבים הקבוע המדרש בית
תורתו  שאין למי (אף ומצוה [קנ"ג]) (קצ"ג) בסי' (כמ"ש
רוב  בו אין אפילו הכנסת מבית יותר שם להתפלל אומנתו

בעשרה): בו שיתפלל והוא הכנסת בבית כמו עם

בדרך: והולך להתפלל הראוי מקום דין צ סימן א' חלק
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החס'Â‰ÊÂ(נו) ואת הברית את אלקיך ה' לך ושמר
אין  לכאורה דהנה כו'. לאבותיך נשבע אשר
זה  בעבור כו' תשמעון עקב והיה במ"ש מובן הפשוט
זה  עם לזה יש שייכות דמה וכו' הברית את לך ושמר
דשמיעה  מדריגות ג' דלנגד למעלה מבואר הנה אך כו'
אמר  כנ"ל ומעשה דיבור מחשבה שהן ועשי' ושמירה
מדריגות  ג' ג"כ למטה מלמעל' יומשך זה שבעבור
שמיעה  שנק' ומעשה דיבור מחשבה בבחי' כאלה

וחסד ושמי  ברית מדריגות ג' ג"כ מ"ש והוא ועשיה רה
נשבע  אשר החסד ואת הברית את וזהו כו' ושבועה
דמחשבה  מדריגות ג' מבחי' איך להבין יש אך כו'.
מלמעלה  ג"כ יומשך למעלה שמלמטה הנ"ל דו"מ
יש  וגם כו' ושבועה וחסד דברית מדריגו' ג' למטה
והנה  כו' היא מה זו שמירה לך ושמר מ"ש להבין
וחסד  דברית הללו מדריגות ג' בענין להבין יש תחלה
מבואר  בהיות לזה. זה בין ההפרש מהו כו' ושבועה
נאמנים  אוהבין שני שעושין ברית כריתת בענין למעלה
כריתת  מעשה שע"י כדי הנפש מיצוי עד באהבתם
מאד  יתרחק אם גם לעולם אהבתם יבוטל לא ברית
א' יעשה או ביניהם נרגן דברי יביאו או זא"ז וישכחו
וריחוק  לשנאה שראוי רע דבר א' יעשה או לרעהו רעה
האהב' את לעזוב יניח לא ברית הכריתת רק עכ"ז כו'
המעשה  מועיל דמה ביותר פלא דבר זהו דלכאורה כו'
ב' בין יחד לעבור כמו זו ברית בכריתת שעושין גשמי
הנפש  מיצוי עד עזה האהבה אם דממ"נ וכה"ג גזרים
דבר  שום מפני תעזב ולא תבטל לא ממילא כו' ממש
מעשה  או נרגן דברי מצד ולא הריחוק מצד לא בעולם
ואם  כלל ברית דכריתת למעשה צריך ולמה וכה"ג רע
שינוי  בה להיות שיוכל עד כ"כ בתוקפה האהבה אין
המפריד  מה דבר איזהו מצד לשנאה להתהפך ותמורה
ברית  דכריתת גשמי המעשה מועיל מה א"כ כו' ומרחק
ותקיפ' עזה האהבה אם דגם הוא האמת הנה אך כו'.
מ"מ  כו' מפריד דבר משום תבטל שלא הנפש מיצוי עד
לגמרי  יתבטל לא שאז דוקא תקפה בשעת רק זה אין
להיות  יוכל אבל וכה"ג לשנאה מאהבה כמו וכל מכל
למעט  האהב' אור להקטנת סיבה יעשה המפריד שדבר
שתתעלם  עד מאד כחה ולהחליש מעט מעט תקפה אור
תכלית  רק ממנה ישאר ולא כחה עיקר כל בהעלם
ואז  הקטנות תכלית שזהו בעלמא רשימו בבחי' מעוטה
לבא  יוכל הקטנות בתכלית זוטא אהבה בבחי' כשהיא
הגורע  דבר סיבת ע"י והתחלקות פירוד לידי גם עוד

מאהבה  שתהפך עד לגמרי אורה שמכבה עד אורה
אוהבים  בנ"א ב' דוגמא ע"ד כמו וכה"ג לשנאה
בשעת  שבודאי ויונתן דוד כאהבת בנפשם נאמנים
בעולם  דבר שום יועיל לא זע"ז בקרבתם אהבתם תוקף
מרעהו  איש מתרחק כאשר אך הדבקים בין להפריד
על  איש ששכח עד וכה"ג שנה ל' או כ' כמו רב זמן
תוקף  שום האהבה באור כלל נשאר ולא לגמרי רעהו
וכל  גדול בהעלם זה וגם בעלמא רשימו רק אלא וכח
בהעל' מקיף בבחי' ונשאר נסתלק האהבה תוקף עיקר
אודות  על אותו כשיזכרו גם אשר עד מאד מאוד
מכל  לגמרי נשכחה כי בלבו כלל תתעורר לא האהבה
לבד  מקיף בבחי' בהעלם רק גילוי בבחי' מלהיות וכל
נרגן  דברי ע"י הדבקים בין פירוד להיות יוכל ודאי ואז

ל  כו' לשנאה מאהבה להתהפך אחרת סיבה פי או
וכך  כו' מאד והקטנה מיעוט עשה הזה הזמן  שמשך
האהבה  ותוקף כח שמחלישים נרגן דברי בסיבת הוא
עד  ביותר הקטנות בבחי' שתשאר עד מעט מעט
מיאוס  מסיבת וכן לשונא יהפך ממש רעה לו שבעשות
בעיניו  שנמאס עד האהבה כח מחלישים הרעים מעשיו
מעשיו  כשהרע לבן אב כמו כו' אותו לשנוא לגמרי
מועיל  לזה אך וד"ל. כו' ולאכזר לשונא שנהפך מאד
נשכחה  אם גם הברית כריתת שע"י ברית הכריתת ענין
על  כשיזכור ממש מחדש תתעורר לגמרי האהבה
כריתת  שבחי' לפי הוא והטעם דוקא. ברית הכריתת
זה  שורש אבל בגשמיות לבד מעשה כשעושה גם ברית
דוקא  עצמיות ההתקשרות בחי' על מורה המעשה
הנפש  בעצמו' מתקשרת הנפש עצמות שכל דהיינו
מורה  הזה הקשר הרי בנפשו קשורה ונפשו כמו זולתו
הנפשות  ב' עצם התאחדות שהוא עצמי וקשר חיבור
פרט  בבחי' הזה קשר ואין ממש א' נפש הן כאילו
ב' כאן שיש כו' השכל או הרצון כמו הנפש מכחות
הן  הרי זולתו רצון לעשות ברצון שהמקושר א' דברים
והב' יחד שמתקשרין רק במהותן נבדלים רצונות ב'
דבר  בשאר ולא לבד ברצון רק זו התקשרות שאין
הנוגע  מה לדבר נוגע זו התקשרות שאין ומכ"ש זולתו
כלל  בו לעמוד לו שא"א להיות שיוכל הנפש בעצמו'
ב' הרי ממש הנפש עצמות של ההתקשרות אבל
להיות  ממש א' כנפש נעשין אלא נבדלים אינן הנפשות
א' לנפש והיו מתקשרים הנפשות של העצמות שבחי'
ע"כ  וכמו שבנפש יחידה בבחי' זו התקשרות ונק' ממש
ותדבק  וכן א' לבשר והיו באשתו ודבק כו' איש יעזב
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c"agריח i`iyp epizeax zxezn

נפלאה  שא' ויהונתן דוד אהבת וכה"ג כו' בדינה נפשו
ונתמעט  נשכח כאשר גם כן ולהיות וד"ל. כו' אהבתך
או  כנ"ל הרב הזמן במשך הריחוק ע"י לגמרי האהבה
ההתקשרות  בחי' מקום מכל הנ"ל הפירודים סיבת ע"י
בבחי' א' כנפש הנפשות ב' שנקשר הזאת העצמות
האהבה  תוקף אור להחזיר בכחה יש שבהם יחידה
יועיל  שלא האופנים בכל כמקדם גמור בגילוי להיות
בחי' שעושה דהיינו כלל הדביקים בין פירוד
כמו  להיות שתתחדש אהבה ההתעוררות התחדשות
ומזה  הנפש מיצוי עד עזה אהבתם שהיה שנפרדו קודם
העזה  האהבה תוקף נסתלק שלא גמורה הוראה יש
והגם  כו' עכ"פ בהעלם מקיף בבחי' נשאר אלא לגמרי
לא  העזה האהבה אודות על אותו יזכרו שכאשר
כנ"ל  וכל מכל לגמרי נשכחה כי בלבו כלל תתעורר
מעשה  כשעשו דוקא ברית כריתת מעשה ע"י מ"מ
אז  הנ"ל הנפשות עצמיות והתקשרות אהבה לזכרון
אז  דוקא הזאת ברית כריתת מעשה על יזכירהו כאשר
העזה  האהבה התעוררות מחדש לעשות בכחה יש
הלב  מן לעולם תתבטל שלא גמור בגילוי כמקדם
הפנימי  אור להחזיר המקיף שביכולת מפני והיינו
היא  יחידה שבחי' מפני דיחידה מקיף ודוקא כו' מחדש
גם  וא"כ בה כלולים הכחות שכל הכללי והמקור עיקר
תוכל  מאד הקטנות בבחי' האהבה הארת שנתמעט
חב"ד  ט"ס כל (כי הגדלות בבחי' להיות האור להחזיר
שביחידה  התחתון בחצי רק כלולי' וקטנות גדלות כו'
פנימיות  בכח ולזה שבכתר כתר היינו ברית וכריתת
דגדלות  דמוחין ביחוד בפנים פנים להחזיר דוקא הכתר
ולא  הרצון של העצמות התקשרות בחי' והוא כנ"ל כו'
ה' בברית לעברך וז"ש כו' לבד הרצון התקשרות
כמ"ש  לחצאין הכתר התחלקות בחי' שהוא אלקיך
ברית  כריתת ענין שעיקר שאע"פ ונמצא וד"ל) במ"א
כריתת  בלא כשיזכירוהו מ"מ האהבה זכרון רק הוא
בחי' ביניהם שהיה אע"פ כלל מועיל אינו ברית
אך  כו' לבד מקיף בבחי' נשאר אבל עצמיות התקשרות
של  הזכרון מועיל ברית דכריתת מעשה כשעשו
שע"י  מפני כו' כמבראשונה אותה לחדש האהבה
ההתקשרות  של המקיף בחי' לבא יוכל הזאת המעשה
תוקף  את לעורר הזכרון לכח להועיל למטה העצמיות
הרי  וא"כ הקדום וגבורתה תקפה בכל מחדש האהבה
ברית  דכריתת הגשמיות למעשה יתרון שיש מובן
שעושין  כמו שהוא אע"פ ההתקשרות עצם של מגופה
של  מגופה יותר מועיל מ"מ לבד לזכרון וסימן אות
הברית  וזכרון כנ"ל לגמרי להבטל שתוכל ההתקשרות
יש  ומעתה וד"ל. כו' לעולם והפסק ביטול לו אין
לחסד  ברית בין ההפרש ומהו החסד ענין להבין

כמו  הנה אך כו'. החסד ואת הברית את לומר שהוצרך
הנפשות  של עצמיות התקשרות בבחי' למעלה שמבואר
דבר  איזה מסיבת ולא לבד העצם מצד שמתאחדים
כח  להיות שיוכל רואים אנו הנה העצמות מן חוץ
הצד  מן הבאה כזאת ועצמיות פנימיות התקשרות
רחוקים  כי גם כלל הנפש עצם מצד ולא אחר מדבר
אחר  דבר אמצעות ע"י אך ובמהותם בטבעם לגמרי היו
ע"כ  וכמו ממש א' לנפש והיו יחד שמתקשרים הוא
ב' ומתקשרים שמתאחדים באשתו ודבק כו' יעזב
ההשפעה  אהבת דבר מצד ומקבל דמשפיע הנפשות
עצמי' בבחי' נעשית אהבתם מזה תמיד שביחודם
וכמו  הנ"ל העצמו' התקשרות כמו ממש ופנימית
שזהו  כו' אהבו נפשו אהבת שנא' ויהונתן דוד באהבת
המקבל  בנפש נפשו שתדבק המשפיע אהבת כמו

ותדבק  כמו או באשתו ודבק כו'וכמ"ש בדינה נפשו
למי  ברית שכורתת למשפיע המקבל אהבת וכן
ברוחא  רוחא אתדבקות בזהר ונק' כו' כלי שעשאה
מבחי' וכן כנ"ל עצמיות והתקשרות התדבקות בבחי'
פני  כמו כלי שעשאו עד ימיו כל לתלמיד הרב השפעת
כו' חמה פני משה מפי תמיד שקיבל לבנה כפני יהושע
אהבת  בכל וכך כו' האוהל מתוך ימוש לא כמ"ש
עצמיות  התקשרות בחי' יש כמ"כ והנה ומקבל משפיע
הפלגת  דהיינו ביותר והטוב החסד ריבוי מדבר שנולד
זה  בחסד תלויה נפשו שכל עד והטובה החסד ריבוי
וחסד  טוב ברב והאביון העני שפלים רוח להחיות כמו
בחסד  תלויה ביתו ונפשות נפשו כל שפיקוח הימים כל
החסד  רב או יום בכל חדש בחיות לנפשו שמחיה זה
לסטים  או בנהר שטובע בראותו המות מן האדם להציל
והאיש  מלכות עפ"י להריגה נידון או עליו קמים
המות  מן להצילו עליו נפשו נותן בטבעו החסדן
לו  שהשיב כזה גדול חסד לך אין ידו על וכשניצול
ממות  ויקימנו כשירפאוהו המסוכן החולה וכן נפשו
התקשרות  בחי' עושה אלה כל הרי וכה"ג לחיים
החסד  המשפיע נפש וגם החסד המקבל בנפש עצמיות
הרי  וא"כ מחדש נעשה חסדו שע"י זה בנפש נקשרה
בחי' ג"כ להיות יוכל והטוב החסד בחי' שעפ"י מובן
הוא  החסד כי חסד בשם נקרא ולכך עצמיות התקשרות
המציל  כמו בתחלה אהבה סיבת ע"י שלא בחנם
אלא  כלל אהבה מצד זה היה שלא המות מן לזולתו
חסד  ויש וכה"ג עני לנפש המחיה וכן פשוט חסד רק
רב  אם האהבה ערך ולפי אהבה מצד רק נעשה שאינו
אבל  כו' מעט או רב אם החסד ערך יהיה כן מעט או
מצד  שלא בחנם עושה אשר החסד הוא האמיתי החסד
ועצמי  פשוט חסד בחי' שהוא כלל אהבה התקשרות
ותענוג  שכל או באהבה לא גם מה בדבר מורכב בלתי
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ריט c"ag i`iyp epizeax zxezn

נפלאה  שא' ויהונתן דוד אהבת וכה"ג כו' בדינה נפשו
ונתמעט  נשכח כאשר גם כן ולהיות וד"ל. כו' אהבתך
או  כנ"ל הרב הזמן במשך הריחוק ע"י לגמרי האהבה
ההתקשרות  בחי' מקום מכל הנ"ל הפירודים סיבת ע"י
בבחי' א' כנפש הנפשות ב' שנקשר הזאת העצמות
האהבה  תוקף אור להחזיר בכחה יש שבהם יחידה
יועיל  שלא האופנים בכל כמקדם גמור בגילוי להיות
בחי' שעושה דהיינו כלל הדביקים בין פירוד
כמו  להיות שתתחדש אהבה ההתעוררות התחדשות
ומזה  הנפש מיצוי עד עזה אהבתם שהיה שנפרדו קודם
העזה  האהבה תוקף נסתלק שלא גמורה הוראה יש
והגם  כו' עכ"פ בהעלם מקיף בבחי' נשאר אלא לגמרי
לא  העזה האהבה אודות על אותו יזכרו שכאשר
כנ"ל  וכל מכל לגמרי נשכחה כי בלבו כלל תתעורר
מעשה  כשעשו דוקא ברית כריתת מעשה ע"י מ"מ
אז  הנ"ל הנפשות עצמיות והתקשרות אהבה לזכרון
אז  דוקא הזאת ברית כריתת מעשה על יזכירהו כאשר
העזה  האהבה התעוררות מחדש לעשות בכחה יש
הלב  מן לעולם תתבטל שלא גמור בגילוי כמקדם
הפנימי  אור להחזיר המקיף שביכולת מפני והיינו
היא  יחידה שבחי' מפני דיחידה מקיף ודוקא כו' מחדש
גם  וא"כ בה כלולים הכחות שכל הכללי והמקור עיקר
תוכל  מאד הקטנות בבחי' האהבה הארת שנתמעט
חב"ד  ט"ס כל (כי הגדלות בבחי' להיות האור להחזיר
שביחידה  התחתון בחצי רק כלולי' וקטנות גדלות כו'
פנימיות  בכח ולזה שבכתר כתר היינו ברית וכריתת
דגדלות  דמוחין ביחוד בפנים פנים להחזיר דוקא הכתר
ולא  הרצון של העצמות התקשרות בחי' והוא כנ"ל כו'
ה' בברית לעברך וז"ש כו' לבד הרצון התקשרות
כמ"ש  לחצאין הכתר התחלקות בחי' שהוא אלקיך
ברית  כריתת ענין שעיקר שאע"פ ונמצא וד"ל) במ"א
כריתת  בלא כשיזכירוהו מ"מ האהבה זכרון רק הוא
בחי' ביניהם שהיה אע"פ כלל מועיל אינו ברית
אך  כו' לבד מקיף בבחי' נשאר אבל עצמיות התקשרות
של  הזכרון מועיל ברית דכריתת מעשה כשעשו
שע"י  מפני כו' כמבראשונה אותה לחדש האהבה
ההתקשרות  של המקיף בחי' לבא יוכל הזאת המעשה
תוקף  את לעורר הזכרון לכח להועיל למטה העצמיות
הרי  וא"כ הקדום וגבורתה תקפה בכל מחדש האהבה
ברית  דכריתת הגשמיות למעשה יתרון שיש מובן
שעושין  כמו שהוא אע"פ ההתקשרות עצם של מגופה
של  מגופה יותר מועיל מ"מ לבד לזכרון וסימן אות
הברית  וזכרון כנ"ל לגמרי להבטל שתוכל ההתקשרות
יש  ומעתה וד"ל. כו' לעולם והפסק ביטול לו אין
לחסד  ברית בין ההפרש ומהו החסד ענין להבין

כמו  הנה אך כו'. החסד ואת הברית את לומר שהוצרך
הנפשות  של עצמיות התקשרות בבחי' למעלה שמבואר
דבר  איזה מסיבת ולא לבד העצם מצד שמתאחדים
כח  להיות שיוכל רואים אנו הנה העצמות מן חוץ
הצד  מן הבאה כזאת ועצמיות פנימיות התקשרות
רחוקים  כי גם כלל הנפש עצם מצד ולא אחר מדבר
אחר  דבר אמצעות ע"י אך ובמהותם בטבעם לגמרי היו
ע"כ  וכמו ממש א' לנפש והיו יחד שמתקשרים הוא
ב' ומתקשרים שמתאחדים באשתו ודבק כו' יעזב
ההשפעה  אהבת דבר מצד ומקבל דמשפיע הנפשות
עצמי' בבחי' נעשית אהבתם מזה תמיד שביחודם
וכמו  הנ"ל העצמו' התקשרות כמו ממש ופנימית
שזהו  כו' אהבו נפשו אהבת שנא' ויהונתן דוד באהבת
המקבל  בנפש נפשו שתדבק המשפיע אהבת כמו

ותדבק  כמו או באשתו ודבק כו'וכמ"ש בדינה נפשו
למי  ברית שכורתת למשפיע המקבל אהבת וכן
ברוחא  רוחא אתדבקות בזהר ונק' כו' כלי שעשאה
מבחי' וכן כנ"ל עצמיות והתקשרות התדבקות בבחי'
פני  כמו כלי שעשאו עד ימיו כל לתלמיד הרב השפעת
כו' חמה פני משה מפי תמיד שקיבל לבנה כפני יהושע
אהבת  בכל וכך כו' האוהל מתוך ימוש לא כמ"ש
עצמיות  התקשרות בחי' יש כמ"כ והנה ומקבל משפיע
הפלגת  דהיינו ביותר והטוב החסד ריבוי מדבר שנולד
זה  בחסד תלויה נפשו שכל עד והטובה החסד ריבוי
וחסד  טוב ברב והאביון העני שפלים רוח להחיות כמו
בחסד  תלויה ביתו ונפשות נפשו כל שפיקוח הימים כל
החסד  רב או יום בכל חדש בחיות לנפשו שמחיה זה
לסטים  או בנהר שטובע בראותו המות מן האדם להציל
והאיש  מלכות עפ"י להריגה נידון או עליו קמים
המות  מן להצילו עליו נפשו נותן בטבעו החסדן
לו  שהשיב כזה גדול חסד לך אין ידו על וכשניצול
ממות  ויקימנו כשירפאוהו המסוכן החולה וכן נפשו
התקשרות  בחי' עושה אלה כל הרי וכה"ג לחיים
החסד  המשפיע נפש וגם החסד המקבל בנפש עצמיות
הרי  וא"כ מחדש נעשה חסדו שע"י זה בנפש נקשרה
בחי' ג"כ להיות יוכל והטוב החסד בחי' שעפ"י מובן
הוא  החסד כי חסד בשם נקרא ולכך עצמיות התקשרות
המציל  כמו בתחלה אהבה סיבת ע"י שלא בחנם
אלא  כלל אהבה מצד זה היה שלא המות מן לזולתו
חסד  ויש וכה"ג עני לנפש המחיה וכן פשוט חסד רק
רב  אם האהבה ערך ולפי אהבה מצד רק נעשה שאינו
אבל  כו' מעט או רב אם החסד ערך יהיה כן מעט או
מצד  שלא בחנם עושה אשר החסד הוא האמיתי החסד
ועצמי  פשוט חסד בחי' שהוא כלל אהבה התקשרות
ותענוג  שכל או באהבה לא גם מה בדבר מורכב בלתי
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ברית  כריתת מצד שנעשה החסד כמו וזהו כו' ורצון
דמשפיע  התקשרו' מצד או הנ"ל העצמי אהבה בזכרון
יכלה  לא ע"כ והטעם השכל מן למעלה שהוא ומקבל
והפסק  ביטול כזאת להתקשרות אין כי החסד כח
והפסק  ביטול הזה פשוט לחסד אין וכך כו' לעולם
על  לשכוח לאדם שא"א בחוש רואים אנו שהרי לעולם
ה"ז  א"כ וכה"ג ממות שהצילו רעהו של חסד טוב רב
חסד  יש ועוד וד"ל. הנ"ל עצמותו התקשרות בחי' כמו
ראה  כאשר והוא ג"כ ביטול לו ואין אחר מצד שבא
סבל  או בשבילו ממש מות בסכנת נפשו שמסר בחבירו
שנגעה  קשה ועבודה טורח ריבוי או ועינוי צער רוב

של  כו' בשבילו רק הנפש לחסד עד שיעור אין זה
שיעור  לו שאין חסד יש עוד וכן כו' לו להשיב שצריך
ולילך  לו אשר כל להניח זולתו בהפקירות ראה כאשר
עצמות  התקשרות בחי' שזהו כו' בסכנות גם אחריו

כו' במדבר אחרי לכתך כו' נעוריך חסד לך זכרתי כמו
יפריד  המות כ"א שא' עד נעמי אחרי שהלכה רות וכמו
לעבדו  לעשות שצריך לחסד שיעור אין שבודאי כו'
לשרתו  אחריו והולך כו' מנגד נפשו שהשליך הנאמן
לו  שאין החסד בחי' אופנים ריבוי יש וכה"ג ולעבדו
אלא  הנפש עצמות מן שחוץ וסיבה מצד שנולד שיעור
בחי' וה"ז הנ"ל העצמית התקשרות כמו נחשב
הנפש  עצם התפשטות בחי' מצד הנקנה התקשרות
זולתה  בנפש ודבקותה בהתפשטותה שמתקשרת במה
דמות  ההצלה ע"י או ההשפעה סיבת ע"י כמו לבד
כו' בעבורו חבירו נפש הפקירות מסיבת או הנ"ל
בחי' ולא התפשטות בחי' זה שכל גוונא וכהאי
כמו  כן על מתפשט העצמות בחי' כל אבל העצמיות
ולא  ומדה שיעור לו שאין יחשב עצמות התקשרות

וד"ל: כנ"ל לעולם וביטול הפסק
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˙Â·‡‰ לאתקנא באצי' אורות להוסיף התורה קיימו
הוא  מ"ת אחר גם הלא ולכאו' דשמי'. רזא
עיקר  וי"ל האריז"ל. כמ"ש באצי' אורות להוסיף
כו', שנשתוקק כו' שוקיו בתחתוני', דירה הוא המכוון
המכוון  נתמלא לא למעלה רק המשיך שאברהם ומאחר
ולכן  המכוון. נשלם בגשמיות תומ"צ קיום וע"י עדיין,
דומה  אינו מ"מ באצי', אורות להוסיף שניהם כי הגם
עיקר  שהוא למה המכוון עיקר שאינו ממה ההוספה
התענוג  גילוי עיקר כי ערוך אין באמת אשר המכוון,
לא  ההשלמה קודם משא"כ הרצון, מהשלמת הוא

כלל. בערך אינו ימצא ואם תענוג, נמצא
˙ÙÂÓ‰Â אחד כל קיימו יעקב יצחק שאברהם לזה

בית  מ"ת אחר משא"כ אחרות, בעובדו'
לפי  קיים כ"א כי והיינו בשוה, הלל ובית שמאי
גם  שבגבורה, לחסד דומה אינו שבחסד וחסד מדריגתם
ומאחר  שבגבורה, לחסד דומה אינו שבחסד גבורה
ה"ז  זולתו, במדריגת [להיות] יכול הי' לא שאחד
הוא  עצם כי עצם, ואינו שלימות שאינו הוראה
לכן  עצם עכשיו אבל כו'. שלימותא הוא אנת שלימות

לריח  דומה ואינו ההארות, כל בו שיש בשוה כולם
אבל  פסיק, אברהם אברהם ולכן שמך, תורק שמן כ"א
משתנה, שאינו העצם על להורות כו' פסיק לא משה
וכענין  משתנה, ההשתלשלות ברבות ההארה משא"כ
והאויר  מתרחקת, להיותה קר האמצעי האויר אוירי', ג'
ערך  או הארץ, על ההכאה מחמת או"ח הוא התחתון
שלמטה  מה ענין וביאור בחורף. השמש סיבוב ריחוק
בעשי', מקרא מענין יובן יותר, גבוה ממקום הוא יותר
יניקה, רמ"ח, הגדלת וענין סיני, הר מסנה, ה' דבר

דגדלו'. מוחין
Ï"ÈÂÚÂ אחר אבל הכלים, הגדלות רק עשו האבות כי

הי' שלא מה מחדש עשי' עשאוני, כאילו מ"ת
ההגדלה  וכענין נגדל, גופא שזה הגדלה משא"כ קודם,
עיבור  נעשה עליון היחוד ע"י משא"כ היניקה, בזמן
ר"פ  מהאריז"ל בלק"ת מסתפק ולכן חדש. דבר והולדה
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אורות  תוס' ועכשיו בכלים, אורות המשיכו האבות
התהו. בירור ע"י שזהו וי"ל באורות, הוספה י"ל באצי'

ÔÈÚ· שהיחוד הספק אחר הנ"ל בלק"ת העלה היחוד
ע"פ  י"ד וארא במד"ר אבל מהאבות. התחיל
המתחיל  הוא ואני כו' למלך משל חפץ, אשר כל
משמע  (וכן ממ"ת, הוא היחוד שהתחלת משמע
אחרונות, לוחות על זהו אך כו', חתונתו ביום במשנה
קירוב, ל' הקרבנות ע"י והיינו בראשונות), י"ל וכמו"כ
מ"מ  כו', אדה"ר שהקריב שור הקריב, נח גם כי והגם
מקדש, לי ועשו ממ"ת משא"כ במשכן שלא זה הי'
ולכן  כו', בך יש קונך מדעת בני איזל והדר איכניס
ולכן  ה"ג, חמץ בדיקת טהרה הפסק מצרים יציאת
טבילה  דשבועות יו"ט נקיים, ז' שבועות ז' ספה"ע
להיות  המלך, דירת וכענין בזהר, כמ"ש הנו"ן שער

מ"ת. זו חתונתו ביום
ÍÈÈ˘Â קודם ז' שהי' למילואים, שמיני ענין לזה

יחוד  כענין קודם ז' עטרות, עשר ונטל השמיני,
שמיני  עדיין, שלמעלה אש ירד לא כי האבות שגרמו
ואהרן  משה כו', קירוב ל' קרבנות שע"י יחוד האש ירד
שפי' הושוו וזהו השמיני, ביום אהרן כן אז במשה כמו

כמו  זהו עטרות ועשר פקודי, בפ' ורחצו ע"פ רש"י
אורות  התוס' כל שיתגלה פנימיות, עשור, עלי לע"ל
השמיני  ביום ויהי בד"ה ע' שני, אלפי בשית שנמשך

ויקרא. בס'
ÌÂÈ·,דיוכ"פ אחרונות לוחות מ"ת זה חתונתו

ולוחות  דיוהכ"פ, החינוך יום ג"כ לבו ושמחת
תורה, לקבל כשקדמו וה"ז תשובה בעלי ע"ד אחרונות
ומ"ת  השני', לוחות לפי גם בשבועות ההתחלה א"כ
מהאבות  וההתחלה כנ"ל, הנשואין שלאחר היחוד הוא
התחילו  תורה אלפי' ב' כי וגם סימן. אבות מעשה ע"ד
חב"ד  בחג"ת המשיכו חג"ת שהאבות וי"ל מהאבות,
יסו"א  אברהם ושורש עצמן, כח"ב מ"ת וע"י שבחג"ת,
ח"ס  משה אבל הנעלם, שכל רם אב מחכ' ששרשו
יעלו  לא סוריא בני וזהו אנכי, היחוד, עיקר המשיך
ואני  הגזירה ביטל ובמ"ת דאנכי, רוממות בחי' לרומי
בחי' השפע קבלו כלה ונש"י אנכי, וירד, המתחיל
התחילה  שני' ובשנה נפקת, מחכ' אורייתא ח"ע טיפת
ונטל  שלמעלה, אש ירד למילואים שמיני יום ניסן מח'

אנכי. עד עטרות עשר

dxezd eniiw zea`d

c ineyix][mixa

•

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

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miigd ur qxhpew

,dPde (`kErcY lirl mixn`Pd mixaCd lM iR lr §¦¥©¦¨©§¨¦©¤¡¨¦§¥¥§
xW`e dxFYd zEInipR wqr zEIgxkde zEvigp Epiaze§¨¦§¦§¤§¥¦¥¤§¦¦©¨©£¤

.EpiIg xTir `id¦¦©©¥
dxFYA xzFi wFqrl mikixv mFIA onfA iM m`e§¦¦¦§©©§¦¦©£¥©¨
zxB`" mWA bi wxR l"PM ,oixExiA xxal ickA ,zilbPd©¦§¥¦§¥§¨¥¥¦©©¤¤§¥¦¤¤
oeEknE iEvx dxFYd wqr didIW `tEB df la` ,"WcTd©Ÿ¤£¨¤¨¤¦§¤¥¤©¨¨§ª¨
,zEInipRd dxFYd wqr ici lr `Ed ,dpeEMd ziYin` l ¤̀£¦¦©©¨¨©§¥¥¤©¨©§¦¦
oi` DcrlaE .zilbPd dxFYd cEOilA digi `weC DaE¨©§¨¦§¤§¦©¨©¦§¥¦§¨¨¥
lFRI mFlWe qg iM ,llM oeEknE iEvx dlbPd cEOil¦©¦§¤§§ª¨§¨¦©§¨¦
,mFlWeÎqg ltFpe cxFie ,xace Wi dUrPX ,dpOn ltFPd©¥¦¤¨¤©£¨¥§¨¨§¥§¥©§¨
xW`A m` iM ;olSlÎ`pngx `zFnC `pli`A wACznE¦§©¥§¦¨¨§¨©£¨¨¦§¨¦¦©£¤
ur"A "zrCd ur" xAgznE ,dxFYd zEIniptA wqFr¥¦§¦¦©¨¦§©¥¥©©©§¥

mihxRd e"he c"i bi wxR lirl x`AzPW FnM ,"miIgd©©¦§¤¦§¨¥§¥¤¤§©§¨¦
.'Ek "iIgC `nq" zpigA dlbPd cEOil Fl dUrp f` ,dfÄ¤¨©£¤¦©¦§¤§¦©¨¨§©¥
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,‰‰Â ÂË היום" אומרים אנו השנה שבראש וזהו
השנה  ראש ביום היום עולם", הרת
הברואים  כל על ומשפט הדין הוא אז כי רועד, העולם
להתחרט  היינו תשובה, של הזמן וזהו העולמות כל של
ראש  והיום בעבר, טובים הלא הדברים על באמת
החלטה  חזק, הסכם בעצמו לעשות הזמן הוא השנה
הן  טובים, דברים רק יעשה שלהבא נכונה, תקיפה
הוא  השנה ראש כי ביתו, בני של בהדרכה והן בעצמו,
אז  והרי שבלב, הנקודה את לעורר יכולים שבו הזמן
חיים  לקנות יכול אחד שכל ומשפט, הדין יום הוא
רק  וזהו השנה, לכל ביתו בני ובעד עצמו בעד ואושר
אזי  תשובה, לעשות הקשה לבו את שובר האדם כאשר
שכתוב  כמו שלו, לבקשות מאזין ברוך־הוא הבורא
נשבר  לב נשברה, רוח אלוקים "זבחי י"ט) נ"א (תהלים
לב  הקדוש־ברוך־הוא לגבי תבזה", לא אלוקים ונדכה,
ולב  שבור לב דוחה לא הקב"ה כי קרבן, הוא שבור

ברוך־הוא  הבורא קדוש". "איום הפירוש וזהו מרוסק.
הוא  שכאשר להבדיל, אדם כמו לא קדוש, אבל נורא
אבל  ממנו, קטן רומס הוא ונורא, עצמו בעיני גדול
ברוך־הוא  הבורא וקדוש. איום הוא ברוך־הוא, הבורא

וק  נשבר לב על ברחמנות להם,מביט לעזור אליהם רוב
לב  לנשברי ה' "קרוב י"ט) ל"ט (תהלים שכתוב  כמו
ללב  קרוב ברוך־הוא הבורא יושיע", רוח דכאי ואת
שכתוב  כמו עוזר, הוא עצמם בעיני ולשפלים שבור,
וקדוש  עד שוכן ונשא רם אמר כה "כי ט"ו) נ"ז (ישעי'
להחיות  רוח, ושפל דכא ואת אשכון וקדוש מרום שמו,
הבורא  אומר כך נדכאים". לב ולהחיות שפלים רוח
לנצח  שוכן ביותר, והנעלה הגבוה הרי שהוא ברוך־הוא
כדי  לנשבר, קרוב ברוך־הוא הוא ונבדל, קדוש ושמו
של  ליבם את ולהחיות השפלים של רוחם את לרומם
שהעושה  כתוב, פ"ז) (ויקרא במדרש המרוסקים.
היה  אילו כמו הקדוש־ברוך־הוא אצל נחשב תשובה
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מקים  והיה המקדש בית את בונה והיה לירושלים בא
בתורה. הכתובים הקרבנות כל את ומביא המזבח, את
ולומד  טובים דברים ועושה הרע לבו את ששובר מי כי
(ש"א  שכתוב כמו מקרבנות, גדול צדקה, ונותן תורה
ולציית  לשמוע טוב", מזבח שמוע "הנה כ"ב) ט"ו
טוב  יותר רוצה, שהקדוש־ברוך־הוא מה את ולעשות
כל  שבו הזמן הוא הכפורים ויום השנה וראש מקרבן,
ראש  ימי בשני לכן ואושר. חיים לקנות יכול אחד
ורק  הזמן את מאד לשמור ואחד אחד כל צריך השנה
ולומר  מסור בלב להתפלל תשובה. אודות לחשוב
לקבל  צריך ואחד אחד וכל מאד, יקר רגע כל תהילים.
בדין, זוכים זה ידי ועל טובים, דברים לעשות עצמו על

טובה. וחתימה בכתיבה

* * *

¯ÂˆÈ˜
הקדוש־ברוך־ של ועבדים בנים נקראים ישראל בני א)
בן  כמו מאד, טוב אותם ששומרים מצוות יש  הוא,
כמו  רק שעושים מצוות ויש האב, ציווי את שעושה
מבקשים  אנו ולכן האדון, ציווי את שעושה עבד
וכמו  הבן, על אב כמו עלינו שירחם ברוך־הוא מהבורא

עבד. על טוב אדון
קדוש  פירושו וקדוש נורא, הוא איום קדוש. איום ב)
הוא  לכן וקדוש, איום הוא ברוך־הוא הבורא ומובדל,
כל  כאשר השנה, בראש שלנו התשובה את מקבל

האדם. על להעיד באים והרעים הטובים המלאכים
בא  השטן אזי הגדול, המשפט יום הוא השנה ראש ג)
היצר  הרע. היצר והוא השטן הוא האדם, על לדבר
שיכול  רע חבר למשל כמו טוב כידיד לאדם נראה הרע
כך  ביותר, הגון אדם אפילו הטובה מהדרך להסיר

הטובה. מהדרך האדם את מסיר הרע היצר
עולה  הוא ברשתו, האדם את תופס הרע היצר כאשר ד)
רשות  לו שיתנו ומבקש האדם על ומקטרג לשמים
מלאך  והוא הרע היצר הוא הנשמה. את מהאדם ליטול
את  להעניש רוצה איננו ברוך־הוא הבורא אבל המות.
ושגם  טובה, בדרך ילך שהאדם רוצה הוא האדם,

תשובה. יעשו הרשעים
הרת  "היום מפרש, נשמתו־עדן הזקן אדמו"ר ה)
יום  הוא השנה ראש כי רועד, העולם היום עולם",
לכן  הנשמות, אפילו הנבראים, כל של ומשפט הדין
עבורם, צדקה ולתת נשמות להזכיר צריך כיפור ביום
עומדים  מלאכים ואפילו החיים, עבור גדולה זכות זו כי

כיפור. ויום השנה בראש למשפט
אנשים. סוגי שני יש כעבדים". אם כבנים, "אם ו)

שאינם  ואלה בנים, ונקראים טוב ללמוד שיודעים ישנם
יש  ישראל בני ולכל עבדים. ונקראים ללמוד יודעים
הבורא  אצל שווים ישראל בני וכל שוות, מצוות
העולם  השנה. של הראש הוא השנה ראש ברוך־הוא.
שבו  ביום הוא השנה ראש ויום אלול, בכ"ה נברא
תחלת  היום "זה אומרים, אנו ואז הראשון, אדם נברא

ראשון". ליום זכרון מעשיך
הבורא  ברא האדם את צרתנו". וקדם "אחור ז)
מוכן  שימצא כדי הנבראים מכל מאוחר יותר ברוך־הוא
מכל  הנעלה הוא האדם כי לאדם, שנחוץ מה כל
הנפש  את רואים בצומח הנה צומח, דומם, הנבראים.

בצומח. מאשר יותר רואים בחי בדומם, מאשר יותר
וגוף  שבארץ, מהנבראים יותר עדין המלאכים גוף ח)
והנשמה  הברואים, כל אצל מאשר יותר נחות האדם
ברוך־ הבורא ולאדם מלאך, אצל מאשר גדולה יותר
מלאכים  שירצה. דרך באיזו לבחור החופש את נתן הוא
רע, נשאר והרע טוב נשאר הטוב להשתנות, יכולים לא
ענין  וזהו לטוב, יהפוך שמרע להשתנות יכול אדם אבל

לטוב. להפוך ומצוות תורה
שיקרה  מה כל על הדין יום הוא השנה ראש יום ט)
של  המזון השנה. כל ופרנסה חיים בבנים, האדם עם
מהוצאות  חוץ כיפור, יום עד השנה מראש נקבע האדם
נותנים  מצמצם הוא שאם תורה, ותלמוד טוב יום שבת,
הקדוש־ברוך־הוא  לו נותן יותר, נותן הוא ואם פחות, לו
הגזירה  את מחליפים וצדקה תפלה תשובה, יותר.

הרעה.
של  מצבו לפי האדם את שופט הקדוש־ברוך־הוא י)
הוא  תשובה, עושה כשהאדם המשפט. בעת האדם
ומחליט  טובים, לא דברים שעשה כך על מתחרט
טוב. המשפט אזי טובים, דברים יעשה שלהבא בעצמו
למעשה. מצרפה הקדוש־ברוך־הוא טובה מחשבה יא)
הקודמים  מעשיו כל על באמת מתחרט האדם כאשר
לעשות  מחליט והוא כך על כואב ולבו טובים, הלא
כבר  אם כמו בדיוק זאת, מקבל ברוך־הוא הבורא טוב,

טוב. עשה
על־ידי־זה  זה הרי תשובה, יעשה שהאדם כדי יב)
שהבורא  בזה המטרה בענין היטב, עצמו את שיבחן
בדרישות  האדם שכל, לו ונתן האדם את ברא ברוך־הוא
אפשר  רעה מחיה רעה, מחיה גרוע יותר שלו הגופניות
צריך  השכל להתגונן. אפשר אי רע ומאדם להתגונן,

הלב. על להשפיע
תשובה  ימי עשרת השנה, ראש הוא התשובה זמן יג)
רוצה  והוא פתוח הלב יהודי כל אצל שאז כיפור, ויום
אל  המאור התגלות היא אז כי טובים, דברים לעשות
הקדוש־ברוך־הוא  של האהבה מתעוררת ואז הניצוץ,
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מקים  והיה המקדש בית את בונה והיה לירושלים בא
בתורה. הכתובים הקרבנות כל את ומביא המזבח, את
ולומד  טובים דברים ועושה הרע לבו את ששובר מי כי
(ש"א  שכתוב כמו מקרבנות, גדול צדקה, ונותן תורה
ולציית  לשמוע טוב", מזבח שמוע "הנה כ"ב) ט"ו
טוב  יותר רוצה, שהקדוש־ברוך־הוא מה את ולעשות
כל  שבו הזמן הוא הכפורים ויום השנה וראש מקרבן,
ראש  ימי בשני לכן ואושר. חיים לקנות יכול אחד
ורק  הזמן את מאד לשמור ואחד אחד כל צריך השנה
ולומר  מסור בלב להתפלל תשובה. אודות לחשוב
לקבל  צריך ואחד אחד וכל מאד, יקר רגע כל תהילים.
בדין, זוכים זה ידי ועל טובים, דברים לעשות עצמו על

טובה. וחתימה בכתיבה

* * *

¯ÂˆÈ˜
הקדוש־ברוך־ של ועבדים בנים נקראים ישראל בני א)
בן  כמו מאד, טוב אותם ששומרים מצוות יש  הוא,
כמו  רק שעושים מצוות ויש האב, ציווי את שעושה
מבקשים  אנו ולכן האדון, ציווי את שעושה עבד
וכמו  הבן, על אב כמו עלינו שירחם ברוך־הוא מהבורא

עבד. על טוב אדון
קדוש  פירושו וקדוש נורא, הוא איום קדוש. איום ב)
הוא  לכן וקדוש, איום הוא ברוך־הוא הבורא ומובדל,
כל  כאשר השנה, בראש שלנו התשובה את מקבל

האדם. על להעיד באים והרעים הטובים המלאכים
בא  השטן אזי הגדול, המשפט יום הוא השנה ראש ג)
היצר  הרע. היצר והוא השטן הוא האדם, על לדבר
שיכול  רע חבר למשל כמו טוב כידיד לאדם נראה הרע
כך  ביותר, הגון אדם אפילו הטובה מהדרך להסיר

הטובה. מהדרך האדם את מסיר הרע היצר
עולה  הוא ברשתו, האדם את תופס הרע היצר כאשר ד)
רשות  לו שיתנו ומבקש האדם על ומקטרג לשמים
מלאך  והוא הרע היצר הוא הנשמה. את מהאדם ליטול
את  להעניש רוצה איננו ברוך־הוא הבורא אבל המות.
ושגם  טובה, בדרך ילך שהאדם רוצה הוא האדם,

תשובה. יעשו הרשעים
הרת  "היום מפרש, נשמתו־עדן הזקן אדמו"ר ה)
יום  הוא השנה ראש כי רועד, העולם היום עולם",
לכן  הנשמות, אפילו הנבראים, כל של ומשפט הדין
עבורם, צדקה ולתת נשמות להזכיר צריך כיפור ביום
עומדים  מלאכים ואפילו החיים, עבור גדולה זכות זו כי

כיפור. ויום השנה בראש למשפט
אנשים. סוגי שני יש כעבדים". אם כבנים, "אם ו)

שאינם  ואלה בנים, ונקראים טוב ללמוד שיודעים ישנם
יש  ישראל בני ולכל עבדים. ונקראים ללמוד יודעים
הבורא  אצל שווים ישראל בני וכל שוות, מצוות
העולם  השנה. של הראש הוא השנה ראש ברוך־הוא.
שבו  ביום הוא השנה ראש ויום אלול, בכ"ה נברא
תחלת  היום "זה אומרים, אנו ואז הראשון, אדם נברא

ראשון". ליום זכרון מעשיך
הבורא  ברא האדם את צרתנו". וקדם "אחור ז)
מוכן  שימצא כדי הנבראים מכל מאוחר יותר ברוך־הוא
מכל  הנעלה הוא האדם כי לאדם, שנחוץ מה כל
הנפש  את רואים בצומח הנה צומח, דומם, הנבראים.

בצומח. מאשר יותר רואים בחי בדומם, מאשר יותר
וגוף  שבארץ, מהנבראים יותר עדין המלאכים גוף ח)
והנשמה  הברואים, כל אצל מאשר יותר נחות האדם
ברוך־ הבורא ולאדם מלאך, אצל מאשר גדולה יותר
מלאכים  שירצה. דרך באיזו לבחור החופש את נתן הוא
רע, נשאר והרע טוב נשאר הטוב להשתנות, יכולים לא
ענין  וזהו לטוב, יהפוך שמרע להשתנות יכול אדם אבל

לטוב. להפוך ומצוות תורה
שיקרה  מה כל על הדין יום הוא השנה ראש יום ט)
של  המזון השנה. כל ופרנסה חיים בבנים, האדם עם
מהוצאות  חוץ כיפור, יום עד השנה מראש נקבע האדם
נותנים  מצמצם הוא שאם תורה, ותלמוד טוב יום שבת,
הקדוש־ברוך־הוא  לו נותן יותר, נותן הוא ואם פחות, לו
הגזירה  את מחליפים וצדקה תפלה תשובה, יותר.

הרעה.
של  מצבו לפי האדם את שופט הקדוש־ברוך־הוא י)
הוא  תשובה, עושה כשהאדם המשפט. בעת האדם
ומחליט  טובים, לא דברים שעשה כך על מתחרט
טוב. המשפט אזי טובים, דברים יעשה שלהבא בעצמו
למעשה. מצרפה הקדוש־ברוך־הוא טובה מחשבה יא)
הקודמים  מעשיו כל על באמת מתחרט האדם כאשר
לעשות  מחליט והוא כך על כואב ולבו טובים, הלא
כבר  אם כמו בדיוק זאת, מקבל ברוך־הוא הבורא טוב,

טוב. עשה
על־ידי־זה  זה הרי תשובה, יעשה שהאדם כדי יב)
שהבורא  בזה המטרה בענין היטב, עצמו את שיבחן
בדרישות  האדם שכל, לו ונתן האדם את ברא ברוך־הוא
אפשר  רעה מחיה רעה, מחיה גרוע יותר שלו הגופניות
צריך  השכל להתגונן. אפשר אי רע ומאדם להתגונן,

הלב. על להשפיע
תשובה  ימי עשרת השנה, ראש הוא התשובה זמן יג)
רוצה  והוא פתוח הלב יהודי כל אצל שאז כיפור, ויום
אל  המאור התגלות היא אז כי טובים, דברים לעשות
הקדוש־ברוך־הוא  של האהבה מתעוררת ואז הניצוץ,
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בני  שאנו שופר תקיעת של הענין זה והרי ישראל, לבני
בן  כמו שט"ן, קר"ע מלכנו, אבינו זועקים ישראל

תרחם. אבא שצועק
הרמב"ם, כדברי באמת, כשהיא מועילה התשובה יד)
בזה  יש אבל התורה, מן מצווה היא שופר שתקיעת
ענייני  כל עם הטרודים וגם משנתכם, ישנים עורו רמז,
וזהו  תשובה, ותעשו אתכם קורה מה זכרו העולם,
שאפילו  כעבדים", אם כבנים "אם אומרים שאנו
בן, נקרא כן גם ללמוד יכול שלא הפשוט היהודי
להתנהג  הטובה ההחלטה את מקיים האדם וכאשר

בכל. הצלחה לו יש אזי טוב,
הרת  "היום אומרים אנו השנה שבראש וזהו טו)
הדין  יום הוא היום כי רועד, העולם כל היום עולם",
לקנות  אדם כל יכול הזה וביום כולם, על ומשפט
שיעשה  על־ידי־זה ואושר חיים ביתו ולבני לעצמו
הקדוש־ברוך־ אצל ביותר שמתקבל נשבר בלב תשובה
רוח  דכאי ואת לב לנשברי ה' "קרוב שכתוב כמו הוא,
בראש  הזמן את לשמור אחד כל צריך לכן יושיע".
תהילים, ולומר שבור בלב להתפלל כיפור, ויום השנה

טובה. וחתימה לכתיבה זוכים זה ועל־ידי

miigd oipw xn`n
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כ"ק ‡. הוד החזן. איסר ר' היה בליובאוויטש
לחזן. אותו עשה – נ"ע מוהר"ש – אאזמו"ר

התחוללו  ה"עבודה", את שאמר בשעה פעם,
והרעים  ברק הבריק לפתע חזקים. ורעמים ברקים
מחוץ  אל רצו המתפללים מן שהרבה גדול, רעם
איסר  ר' והוא אירע, אשר את לראות לבית־הכנסת

הנעשה. מכל כלל הרגיש ולא ידע לא החזן,
להתוועדויות  בא החזן איסר ר' היה הסוכות, בחג
והחסידים  ה"עבודה": של בניגון ושר עומד חסידיות,
ברכת  שומעים כשהיו בעזרה, העומדים והעובדים
שהכל  וכו' ברוך מברכים היו רבנו, מפי יוצא "לחיים"

יום־טוב. בשמחת ושמחים בדברו, נהי'

zekeqd bgc 'a mei zcerq

לסוכה,‡. להיכנס התחילו והתמימים (אנ"ש
הריח, חוש להם יש חסידים שי', הרש"ל ואמר
לסעודה  יצא שליט"א אדמו"ר שכ"ק שהרגישו

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ואמר בסוכה,
הוא  הריח חוש נוספות. מעלות ישנן לחסידים
השני, של הריח את מרגישים אלא טבעי, ענין הרי

העצמי. הריח את להרגיש צריך אך
מושלמים  היו החסידים הקודמים, בדורות
'חסיד'. לדרגת הגיעו הם מכן לאחר ובמדות, במוחין
אומרים  התפילות, שלושת את מתפללים אם היום, –
דעם  ניט קריכט איינער [און מנחה, לפני קטורת

חסיד... נקרא הוא אויגן], די אין אנדערן
כ"ק ·. הוד של הראשונות הנשיאות בשנות

מארץ  ניגונים לליובאוויטש הביאו הרה"ק אאמו"ר
המלים  על ניגון שר סלונים שניאור ר' והרב  ישראל,

הצאן" מעט נטשת מי כ"ק 1"על הוד זה על אמר ,
יורגש  שה"מעט" – נטשת מי על הרה"ק: אאמו"ר

העמים' מכל המעט אתם 'כי על הכוונה – .2בצאן,
תורה, ישנה שאצלם אומרים, היו המתנגדים
גם  ישנה שאצלם אמרו יותר מאוחרים בזמנים

ואילו  ותפילה. בתורה הוא זה כל אך הענין תפילה.
שעושים  שככל והן עצמו בשפלות הן "מעט", של

חסידים. אצל ישנו – מספיק לא עדיין ב'עבודה'
מהרד"מ*,‚. מכתב הזה בחול־המועד קיבלתי

שהיה  פרץ, ר' מהרה"ג ששמע אימרה לי כותב והוא
האמצעי, הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד אצל מה'יושבים'
האמצעי  הרה"ק אדמו"ר כ"ק מהוד ששמע מה

הגדול'. ב'אולם בית־השואבה בשמחת כשהתוועד
שאחת  יהודי, של נשמה מזכה "כשהשי"ת
– בית־השואבה בשמחת שמחה תהיה שנה בשבעים
בקצת  לבוא יכול זה "לפעמים, וסיים כדאי", זה הרי

הכנה". בלי פשוט, 'משקה'
אאמו"ר  כ"ק מהוד כך על הסבר פעם שמעתי
בהם" שנותינו ל"ימי הכוונה שנה" "שבעים הרה"ק,

אלפי 3וגו' כמה מחכה נשמה הבירורים. ענין שזהו ,
הזמן  ישנו מכן ולאחר בגוף, יורדת שהיא עד שנה
להוכיח  יכולה היא ואם מהגוף. יוצאת שהיא

מספיק. זה הרי – בית־השואבה בשמחת ששמחה
ב'פנימי'„. רק זה ונכנס" "דחק אם חקירה, ישנה

פסק  אומר הזקן רבנו כ"ק הוד ב'מקיף'. אפילו או
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כח.1) יז, א שמואל
ז.2) ז, דברים

רבינוביץ. רד"מ בבוסטון, אנ"ש רבני מזקני אחד (*
י.3) צ, תהלים
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על־ ב'מקיף', גם להיות יכול ונכנס" ש"דחק הלכה,
באופן  זה ואז המטה, שעל שמע בקריאת תשובה ידי

לגמרי. אחר
הטוב ‰. קליטת הקליטה, זמן הוא בשמיני־עצרת

בגשמיות  ישראל נשמות מקור ישראל, בכנסת
רום  עד הדרגות בכל היא הקליטה וברוחניות.
ראש  הסליחות, ימי אלול, חודש עבודות של המעלות
ב'עצמות  המוחלט רצון עד הכיפורים, ויום השנה

ישראל. בנשמות הבחירה היא ששם אין־סוף',
הקליטה  באופן תלויה בריבוי, הצמיחה ברכת
השי"ת  הטביע הצמיחה כוח את הנזרעת. בארץ
והירח  השמש שגם למרות בשמים. ולא בארץ
שכתוב  כמו הארץ, בתבואת עיקרית תועלת 4מביאים

ואותם  ירחים", גרש וממגד שמש תבואות "ממגד
על  להאיר כדי קיימים הם אך בשמים, השי"ת תלה
בלילה, תחומו והירח ביום תחומה השמש הארץ,
כוח  שהרי הארץ, בשביל רק הוא שניהם וענין
כדי  אך בארץ. הוא צמח, מיני כל להצמיח הצומח
בסדר  פריו יתן בארץ השי"ת שהטביע הצומח שכח
בארץ  נרקב הנזרע והדבר לזריעה. זקוקים מסודר,

וגידול שיצמיח, הצומח כוח את הוא ומעורר הצמיחה
מים. השקיית או השמים מטר על־ידי

הגמרא  אומרת והתבואות, הפירות גידול 5באופן

השערות  אודות רבנן, אצל שאלה שנתעוררה
לזמן, מזמן וגדלות הגוף על או הראש על הצומחות
הקרוב  בחלק האם גודלת: היא מהשערה חלק באיזה
הרחוקה  השערה בחלק היא שהצמיחה או לגוף,

מהגוף.
שבתורה, בגליא הסוגיות בכל כמו זו, בסוגיא
בכמה  הפרטים כל הגאונים, ואחריהם חז"ל, פירטו
ואין  התורה, בלימוד בקודש כדרכם שונים, אופנים
וסוגיית  בענין פלפול או ביאור להשמיע הזמן כעת
תיקון  של עבודה על לעורר הוא כעת עניינינו נזירות.
חסידות  תורת על־פי שזה כפי ישראל, ואהבת המדות

השכל. לפי באה המדות שהתעוררות חב"ד,
.Â שאנו רק לא הוא שמחת־תורה של הענין

אתנו. ּתׂשמח שהתורה כי־אם התורה, עם  ַ ְ ִנשמח
התעסקות  אלא בלבד, התורה לימוד יהיה שלא
לה  שאין על "עלובה בבחינת תהיה שלא בתורה.
הרצון, מסירת פירושה בתורה, התעסקות עוסקים".

תורה. על־פי יתנהג השנה שבכל
בציור 6כתוב  היא התורה אדם", התורה "זאת

גוף  ראש, חלקים, לשלשה מחולק האדם "אדם".

נמצאים  ביותר הנעלים והחושים הכוחות כל ורגל .
בראש.

להחזיק  צריך האדם שערות. צומחות הראש על
אם  כי בניקיון, – בפרט הראש ואת בכלל הגוף את
ניקיון  ועל בכלל הגוף ניקיון על ישמור לא הוא
והוא  עוקצות כנים יתהוו בפרט, הראש שערות

אדם. לבני מאוס ייעשה
הלומד  אדם של בציורו אדם". התורה "זאת
נקי  להיות עצמו על מאד להשגיח האדם צריך תורה,
יתהוו  לא  בפרט שלו שבמוח ושבחב"ד בכלל,

וכו'. גאוה של מאוסים דברים
.Ê הר"מים אל פנה שליט"א אדמו"ר (כ"ק

ואמר): השדה, שבערי הקטנות מהישיבות והמנהלים
על  נפשנו את מוסרים ואתם, אני כולנו, אנו
ו'אחיות  תמימים' 'אחי הכשר: בחינוך ההדרכה

בדמעה" "הזורעים כתוב תלמידי 7תמימים'. אתם .
"הזורעים  הנכם תמימים' –'תומכי ואצלי ,"

ה"דמעה".
הישיבות  על שפכתי דמעות כמה ידעו אילו
הישיבות  ועל הים של השני בעברו שנשארו
התלמידים  את לטבול יכולים היו כאן, המועטות

אלו. בדמעות
לעסוק  אותי הדריך הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ונתינה, במסירה החסידות ודרכי התורה בהרבצת

הדבר. ביצוע עד עצמותו, בהנחת
על  בידו הראה – אלה בשר שעיני השי"ת יעזור
של  עדרים עדרים לראות תזכינה – הקדושות עיניו

יראי־שמים. תלמידים
.Á בטבעו היה מהומיל אייזיק ר' החסיד הגאון

רגילים  בלתי חושים בעל אברך ובהיותו שמח, אדם
וכל  וחותנו, אביו אצל מאד יקר היה גדול, ו'מתמיד'
רגילים, הבלתי חושיו על מאד חיבבוהו הישוב תושבי
בעלי  בין ומספר. מדבר שהוא מה לשמוע ואהבו
משיעור  מאד שנהנו לומדים מספר היו הישוב,
והיהודים  לפניהם, אומר שהיה הלמדני הגמרא
מאמר  ממנו לשמוע רצון שבעי מאד היו הפשוטים

וכו'. יעקב' 'עין חז"ל,
רצון  שבעי מאד היו וחמותו, חותנו ואמו, אביו
ונשים, אנשים הישוב, בעלי וכל וחתנם, מבנם

בו. התברכו
שהיתה  נפח, מלאכה, בעל יהודי היה ישוב באותו
בבית  וחי בעיירה, ותיק תושב היה הוא נפחיה. לו
ידעו  אייזיק, הר' הגאון החסיד גם כולם, וישן. קטן
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על־ ב'מקיף', גם להיות יכול ונכנס" ש"דחק הלכה,
באופן  זה ואז המטה, שעל שמע בקריאת תשובה ידי

לגמרי. אחר
הטוב ‰. קליטת הקליטה, זמן הוא בשמיני־עצרת

בגשמיות  ישראל נשמות מקור ישראל, בכנסת
רום  עד הדרגות בכל היא הקליטה וברוחניות.
ראש  הסליחות, ימי אלול, חודש עבודות של המעלות
ב'עצמות  המוחלט רצון עד הכיפורים, ויום השנה

ישראל. בנשמות הבחירה היא ששם אין־סוף',
הקליטה  באופן תלויה בריבוי, הצמיחה ברכת
השי"ת  הטביע הצמיחה כוח את הנזרעת. בארץ
והירח  השמש שגם למרות בשמים. ולא בארץ
שכתוב  כמו הארץ, בתבואת עיקרית תועלת 4מביאים

ואותם  ירחים", גרש וממגד שמש תבואות "ממגד
על  להאיר כדי קיימים הם אך בשמים, השי"ת תלה
בלילה, תחומו והירח ביום תחומה השמש הארץ,
כוח  שהרי הארץ, בשביל רק הוא שניהם וענין
כדי  אך בארץ. הוא צמח, מיני כל להצמיח הצומח
בסדר  פריו יתן בארץ השי"ת שהטביע הצומח שכח
בארץ  נרקב הנזרע והדבר לזריעה. זקוקים מסודר,

וגידול שיצמיח, הצומח כוח את הוא ומעורר הצמיחה
מים. השקיית או השמים מטר על־ידי

הגמרא  אומרת והתבואות, הפירות גידול 5באופן

השערות  אודות רבנן, אצל שאלה שנתעוררה
לזמן, מזמן וגדלות הגוף על או הראש על הצומחות
הקרוב  בחלק האם גודלת: היא מהשערה חלק באיזה
הרחוקה  השערה בחלק היא שהצמיחה או לגוף,

מהגוף.
שבתורה, בגליא הסוגיות בכל כמו זו, בסוגיא
בכמה  הפרטים כל הגאונים, ואחריהם חז"ל, פירטו
ואין  התורה, בלימוד בקודש כדרכם שונים, אופנים
וסוגיית  בענין פלפול או ביאור להשמיע הזמן כעת
תיקון  של עבודה על לעורר הוא כעת עניינינו נזירות.
חסידות  תורת על־פי שזה כפי ישראל, ואהבת המדות

השכל. לפי באה המדות שהתעוררות חב"ד,
.Â שאנו רק לא הוא שמחת־תורה של הענין

אתנו. ּתׂשמח שהתורה כי־אם התורה, עם  ַ ְ ִנשמח
התעסקות  אלא בלבד, התורה לימוד יהיה שלא
לה  שאין על "עלובה בבחינת תהיה שלא בתורה.
הרצון, מסירת פירושה בתורה, התעסקות עוסקים".

תורה. על־פי יתנהג השנה שבכל
בציור 6כתוב  היא התורה אדם", התורה "זאת

גוף  ראש, חלקים, לשלשה מחולק האדם "אדם".

נמצאים  ביותר הנעלים והחושים הכוחות כל ורגל .
בראש.

להחזיק  צריך האדם שערות. צומחות הראש על
אם  כי בניקיון, – בפרט הראש ואת בכלל הגוף את
ניקיון  ועל בכלל הגוף ניקיון על ישמור לא הוא
והוא  עוקצות כנים יתהוו בפרט, הראש שערות

אדם. לבני מאוס ייעשה
הלומד  אדם של בציורו אדם". התורה "זאת
נקי  להיות עצמו על מאד להשגיח האדם צריך תורה,
יתהוו  לא  בפרט שלו שבמוח ושבחב"ד בכלל,

וכו'. גאוה של מאוסים דברים
.Ê הר"מים אל פנה שליט"א אדמו"ר (כ"ק

ואמר): השדה, שבערי הקטנות מהישיבות והמנהלים
על  נפשנו את מוסרים ואתם, אני כולנו, אנו
ו'אחיות  תמימים' 'אחי הכשר: בחינוך ההדרכה

בדמעה" "הזורעים כתוב תלמידי 7תמימים'. אתם .
"הזורעים  הנכם תמימים' –'תומכי ואצלי ,"

ה"דמעה".
הישיבות  על שפכתי דמעות כמה ידעו אילו
הישיבות  ועל הים של השני בעברו שנשארו
התלמידים  את לטבול יכולים היו כאן, המועטות

אלו. בדמעות
לעסוק  אותי הדריך הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ונתינה, במסירה החסידות ודרכי התורה בהרבצת

הדבר. ביצוע עד עצמותו, בהנחת
על  בידו הראה – אלה בשר שעיני השי"ת יעזור
של  עדרים עדרים לראות תזכינה – הקדושות עיניו

יראי־שמים. תלמידים
.Á בטבעו היה מהומיל אייזיק ר' החסיד הגאון

רגילים  בלתי חושים בעל אברך ובהיותו שמח, אדם
וכל  וחותנו, אביו אצל מאד יקר היה גדול, ו'מתמיד'
רגילים, הבלתי חושיו על מאד חיבבוהו הישוב תושבי
בעלי  בין ומספר. מדבר שהוא מה לשמוע ואהבו
משיעור  מאד שנהנו לומדים מספר היו הישוב,
והיהודים  לפניהם, אומר שהיה הלמדני הגמרא
מאמר  ממנו לשמוע רצון שבעי מאד היו הפשוטים

וכו'. יעקב' 'עין חז"ל,
רצון  שבעי מאד היו וחמותו, חותנו ואמו, אביו
ונשים, אנשים הישוב, בעלי וכל וחתנם, מבנם

בו. התברכו
שהיתה  נפח, מלאכה, בעל יהודי היה ישוב באותו
בבית  וחי בעיירה, ותיק תושב היה הוא נפחיה. לו
ידעו  אייזיק, הר' הגאון החסיד גם כולם, וישן. קטן
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חסיד. הוא  הנפח צדוק ששמעון
רק  ידע, לא – אייזיק הר' מספר – חסיד מהו
כדי  מספיק היה חסיד, – צדוק שמעון של היותו

החסידים. הם למדנים כמה להבין
אותו  דרך הזקן רבנו  כ"ק הוד עבר  אחת, פעם

שעות. כמה שם ונח ישוב,
הקהל: בפני אז אמר הזקן רבנו כ"ק הוד

ואבינו  ויעקב, יצחק אברהם בני הם יהודים
בארץ", אחד "גוי בתואר ישראל לבני קורא שבשמים
של  מעלתו צדיקים, גם־כן היו אבינו אברהם עד
"ח" עולם, של אלופו – "אלף" "אחד". – היא אברהם
ישנו  ובאמצע רוחות, ד' – "ד" וארץ, רקיעים ז' –

היהודי.
לפעול  אלא בו, רק לא נרגש להיות צריך ה"אחד"

אחרים. על גם
.Ë לא שלו, בנה"י רק אבי, את הכירו החסידים

שלו. בחב"ד לא ובוודאי בחג"ת,
בן  "כשהייתי לי: אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
– צבאי ביטוי – מאומן גופי היה שנה, שתים־עשרה
כ"ק  הוד – אבי עליו. שמוטל מה יעשה אבר שכל
זמני  על מאד הקפיד – מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר

לי ה  והיה הנגלה, בלימוד רז"א אחי ושל שלי לימוד
ומאז  אורח־חיים, ערוך' 'שולחן ללמוד קבוע זמן

ערוך'". ה'שולחן להוראות בהתאם גופי מאומן
היה  זה אבי אצל שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר
שזה  הלוואי אצלנו, כיום, שנה. שתים־עשרה בגיל

שבעים. בגיל יהיה
שכשיהודי  הוא, מאומן נעשה שהגוף מה הענין
– וכו' "קדוש" שאומרים ושומע לבית־הכנסת נכנס
זרות, במחשבות מלא שהוא למרות קופץ, הוא
אמירת  כששומע מתרומם העקב אף־על־פי־כן
הוא  "מודים", אומרים שומע כשהוא או "קדוש".
כמו  רק הוא הענין אך ב"מודים", כורע הוא כורע.
כך  ח"ו, מת איננו הרי ישן כשאדם על־דרך בעל־חי,
שבעל־חי  אלא בבעל־חי, כמו רק זה בענייננו גם
ואילו  טהור, לא להיות ויכול טהור להיות יכול
טהור, לא הוא כרגע אם טהור, אחד כל – בענייננו
הוא  זאת כל אך טהור, יהיה מחרתיים או מחר הרי
ענין, בכל חיוניות להכניס צריכים אבל בעל־חי. כמו

התפילה. עבודת על־ידי היא חיוניות והכנסת
.È האחים של זקנם אבי יצחק, זלמן ר' החסיד

גר  וואלשאנעק, אביגדור ור' יצחק זלמן ר' החסידים
אברהם  הר' להרה"צ מקושר והיה קאליסק, בעיר
בתורת  ועמקן רחבים מוחין בעל בהיותו מקאליסק.
ששמע  מהתורות שבע־רצון היה לא החסידות,

שקיבל  ה'תורות' את בהסבירו אברהם, הר' מהרה"צ
ממזריטש. המגיד מהרב 

והחל  ממזריטש, הזקן רבנו כ"ק הוד כשבא
עם  ממזריטש המגיד הרב  רבו תורת את לפרסם
התדבק  ייסד, שהוא חב"ד תורת על־פי ביאוריו
שלו. לחסיד ונעשה הזקן ברבינו יצחק זלמן ר' החסיד
בהתלהבות  מתפלל והיה נפלא, משכיל היה הוא
והסבירן  הזקן, רבנו כ"ק הוד של התורות על וחוזר
חסידי  הרבה נתרבו קצר, זמן במשך ברורה. בשפה
זלמן  ר' היה וחסידותו, גאונותו על נוסף שכן חב"ד,
ומקרבן, הבריות את ואוהב טובות מדות בעל יצחק
בהתאם  החסידות עניני את ומסביר חוזר והיה
ולכן  טובה, הנהגה של בענין אותם ומעורר להבנתם,

חיבבוהו. כולם
ר' הגאון הרב  אצל יצחק זלמן ר' למד בצעירותו
ששים  לפני בחור, שבתור מביעשנקוביץ', לייב  דוד
שמשון, יעקב ר' הגאון של בישיבתו ללמוד בא שנה,
ותורתו  ביעשנקוביץ', תושב מכן לאחר ונשאר

סיפר אומנ  יצחק, זלמן ר' החסיד עצומה. בשקידה ותו
בפניו  ותיאר לחסיד, נעשה שהוא לייב , דוד הר' לרבו
כן  הזקן, רבנו כ"ק הוד שיסד חב"ד חסידות ענין את
באהבת  ושיטתו הבעל־שם־טוב מורנו על לו סיפר
אופני  בכל פשוטים אנשים גם קירב איך ישראל,
מצוות  וקיומם שלהם עול' ה'קבלת בגלל הקירוב,
יותר  ה', בעיני מאד יקר שהוא דבר פשוטה, באמונה

הלמדנים. של הפלפול עניני מכל
של  התנהגותם על לו סיפר גם יצחק זלמן ר'
בעניני  שעסקו הבעל־שם־טוב, תלמידי הצדיקים
יצחק  לוי הר' הגאון של התנהגותו ואודות חסידות,
ישראל, בני על שמים רחמי בהתעוררות מברדיצ'וב

ישראל'. ב'אהבת שיטתו על ובכלל
שיטת  את לרבו, יצחק זלמן ר' הסביר במיוחד
ויראתו, ה' באהבת הזקן רבנו כ"ק הוד של החסידות
רבנו  כ"ק הוד שיסד חב"ד חסידות תורת על לו וסיפר
בהשגת  העבודה אופני את ולהסביר לבאר הזקן

חב"ד. – ודעת בינה חכמה ביאורי לפי אלקות
לו  והסביר שסיפר מה לייב  דוד ר' הגאון מששמע
ענה  חסיד. לעשותו אותו ביקש יצחק, זלמן ר' תלמידו
להיות  יכולים אינכם אתם יצחק: זלמן ר' תלמידו לו
חונכתם  אתם לוהטת, שמחה פקעת הוא חסיד חסיד,

קרה. שחורה' 'מרה על וגודלתם
רבנו  כ"ק הוד אל בא לייב  דוד ר' שהגאון אחרי
רבנו  כ"ק הוד אתו שוחח חסיד, לעשותו וביקש הזקן
והגאון  עמוקה, בגאונות עמוקים, תורה בעניני הזקן

מאד. נהנה לייב  דוד ר'
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יעשהו  שהרבי לייב , דוד ר' הגאון בקשת על
יכול  הוא שאין הזקן, רבנו כ"ק הוד ענה לחסיד,

המשיח. יחמם הקרח' 'ים את חסיד, לעשותו
.‡È שיצא "המקום בין הבדל קיים במנהגים,

השייכים  במנהגים לשם". שבא ל"מקום משם"
"חומרי  עליו נותנים – החסידות בדרך עבודה לעניני

לשם" שבא המקום וחומרי משם, שיצא .8המקום
היה  מקום, קנה שכשאחד מנהג, היה הישן' ב'בית
להיכנס  יוכלו לא שהשכנים כדי מסביב , גדר מקים
המכירה, בשטר נרשמים שהגבולות למרות בגבולו.
משלושת  למקום יחדרו שמא פוחדים מכל־מקום
שהמקום  ומגדירה המגבילה גדר מקימים ולכן צדדיו,

היחיד. רשות והוא החצר לבעל שייך
יש  בגלות. נמצאים שאנחנו לדעת, צריכים יהודים
עם  כשחיים שכן ייכנסו, לא שהשכנים גדר, להקים

מ  שנעשים או שמשפיעים או הרי ושפעים.שכנים,
שיש  הגדר השכנים, את לתקן לחפש צריכים לא

פשרות. ובלי ערוך' ה'שולחן הוא להקים
בשום  מרגישים לא וקרירים, קפואים אנחנו היום
אינו  ר"ל מקור שהגווע רואים אנו במוחש דבר.
ואת  עצמו את לחמם צריך האדם דבר. בשום מרגיש
בדרכי  העוסקים לחסידים יש זו וחמימות האחרים.

בפרט. התפילה ובעבודת בכלל החסידות

.·È של ה"כוס הוא הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
מורנו  הבעל־שם־טוב, מורנו הרביים: כל של ברכה"
אדמו"ר  האמצעי, אדמו"ר הזקן, רבנו המגיד, הרב 
של  השביעי הדור מוהר"ש, אאזמו"ר צדק", "צמח

החסידות. תורת
בו  מקום בכל אמר: הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
הוא  – היהדות ובחיזוק התורה בהרבצת חסיד יעסוק

יצליח.

.‚È התבטאות ישנה הזקן רבנו כ"ק הוד אצל
כי  כל, יבינו הוי' למבקשי זאת "ודעת מסויימת:
אור  עליהם יאיר כו' למעלה רצון בעת רבים לעתים
שכיחא  לא אבל דשכיחא, מילתא והיא וכו' האהבה
מאלי' מלמעלה נפשם על ופחד אימתה שתפול כלל
נגע  אשר החיל כל האלה, והאמת הדברים ואחר כו'

בלבם". ה' יראת
הענין  את מסביר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ה' עובדי ב) בנשמתם. ה' עובדי א) שישנם ותוכנו:
הוא  החיל איש אך עבודה. אופני הם אלה כל בגופם.
אינו  חייל נפש. במסירות לעבודתו ונתון מסור עבד
בלבד, הפקודה את יודע הוא טעמים, שום יודע
כך  עליו. לשמור מסויים במקום אותו שמעמידים
מכל  לגמרי רצונו את למסור בתורה, גם להיות צריך

הרצון. מסירת נפש, מסירות נקרא זה וכל,
meid zcerqa zxvrÎipiny
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א.8) נ, פסחים

•
ycew zexb`

תרצ"ג  אלול י"ד ב"ה,

ווארשא 

ה' יע"א, חב"ד דכולל הכולל בני כל אל

יחיו  עליהם

וברכה! שלום

אותו  הכולל מבני ואחד אחד כל את לברך הנני בזה

ויחידות, יחידים שהם ואלו ובנותיהם, בניהם ביתו, ואת

שנה  בברכת הברכה על יעמדו כאחד כולם יחיו, עליהם ה'

וברוחניות. בגשמיות ומתוקה טובה

כל  של הפרטי וממצבו משלומו לדעת במאד אתעניין

יברכם  הכולל, מבני ויחידה יחיד וכל ומשפחה משפחה

למודם  באופן שי' ילדיהם של ומצבם ומענין השי"ת,

כל  יענוני אשר המענות את גם לקרוא ואשמח והנהגתם,

הכלכלה  ומצב שי' ילדיהם חינוך באופן ואחד אחד

במאד. אותי המעניין

אנ"ש  כללות בתוך השי"ת להם ישפיע כי  תפלה ואני

מילי  בכל מרובה וברכה חיים שפעת שי' כאחב"י ובתוך

צדק  גואל לנו ישלח והשי"ת בשר, ועד מנפש דמיטב

ת"ו  לעיה"ק ויביאנו הארץ כנפות מארבע נדחינו ויקבץ

ברינה.

ומברכם  הדו"ש

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`
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רכט c"ag i`iyp epizeax zxezn

יעשהו  שהרבי לייב , דוד ר' הגאון בקשת על
יכול  הוא שאין הזקן, רבנו כ"ק הוד ענה לחסיד,

המשיח. יחמם הקרח' 'ים את חסיד, לעשותו
.‡È שיצא "המקום בין הבדל קיים במנהגים,

השייכים  במנהגים לשם". שבא ל"מקום משם"
"חומרי  עליו נותנים – החסידות בדרך עבודה לעניני

לשם" שבא המקום וחומרי משם, שיצא .8המקום
היה  מקום, קנה שכשאחד מנהג, היה הישן' ב'בית
להיכנס  יוכלו לא שהשכנים כדי מסביב , גדר מקים
המכירה, בשטר נרשמים שהגבולות למרות בגבולו.
משלושת  למקום יחדרו שמא פוחדים מכל־מקום
שהמקום  ומגדירה המגבילה גדר מקימים ולכן צדדיו,

היחיד. רשות והוא החצר לבעל שייך
יש  בגלות. נמצאים שאנחנו לדעת, צריכים יהודים
עם  כשחיים שכן ייכנסו, לא שהשכנים גדר, להקים

מ  שנעשים או שמשפיעים או הרי ושפעים.שכנים,
שיש  הגדר השכנים, את לתקן לחפש צריכים לא

פשרות. ובלי ערוך' ה'שולחן הוא להקים
בשום  מרגישים לא וקרירים, קפואים אנחנו היום
אינו  ר"ל מקור שהגווע רואים אנו במוחש דבר.
ואת  עצמו את לחמם צריך האדם דבר. בשום מרגיש
בדרכי  העוסקים לחסידים יש זו וחמימות האחרים.

בפרט. התפילה ובעבודת בכלל החסידות

.·È של ה"כוס הוא הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
מורנו  הבעל־שם־טוב, מורנו הרביים: כל של ברכה"
אדמו"ר  האמצעי, אדמו"ר הזקן, רבנו המגיד, הרב 
של  השביעי הדור מוהר"ש, אאזמו"ר צדק", "צמח

החסידות. תורת
בו  מקום בכל אמר: הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
הוא  – היהדות ובחיזוק התורה בהרבצת חסיד יעסוק

יצליח.

.‚È התבטאות ישנה הזקן רבנו כ"ק הוד אצל
כי  כל, יבינו הוי' למבקשי זאת "ודעת מסויימת:
אור  עליהם יאיר כו' למעלה רצון בעת רבים לעתים
שכיחא  לא אבל דשכיחא, מילתא והיא וכו' האהבה
מאלי' מלמעלה נפשם על ופחד אימתה שתפול כלל
נגע  אשר החיל כל האלה, והאמת הדברים ואחר כו'

בלבם". ה' יראת
הענין  את מסביר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ה' עובדי ב) בנשמתם. ה' עובדי א) שישנם ותוכנו:
הוא  החיל איש אך עבודה. אופני הם אלה כל בגופם.
אינו  חייל נפש. במסירות לעבודתו ונתון מסור עבד
בלבד, הפקודה את יודע הוא טעמים, שום יודע
כך  עליו. לשמור מסויים במקום אותו שמעמידים
מכל  לגמרי רצונו את למסור בתורה, גם להיות צריך

הרצון. מסירת נפש, מסירות נקרא זה וכל,
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íéáöð úùøô
èëèíéávð ízàïåùàøýåýé éðôì íëlk íBiä ©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´

íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¨«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½
:ìàøNé Léà ìkéøLà Eøâå íëéLð íëtè −Ÿ¦¬¦§¨¥«©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−

éðçî áø÷aéör áèçî Eéîéî áàL ãr E:E §¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«
àééäìà ýåýé úéøáa EøárìøLà Búìàáe E §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ

éäìà ýåýé:íBiä Enr úøk E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr k jxk zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡(dxhtddn) «»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

מעניקה  עצמּה זֹו ּובּקׁשה הּגאּלה, את לבּקׁש צריך  ָ ִ ֲ ַ ָ ְ ַ ָ ָ ַ ָ ֻ ְ ַ ֶ ֵ ַ ְ ְ ִ ָ ִ ְיהּודי

מׁשיח  רֹוצים 'אנּו ּכׁשאֹומר ה'. ּבעבֹודת ועּדּוד סּיּוע  ַ ִ ָ ִ ָ ֵ ֶ ְ ַ ֲ ַ ִ ְ ַ ִלֹו

יתרה  ּוזהירּות ּבעבֹודתֹו, והֹוספה זרּוז ּבֹו ּפֹועל זה -  ָ ֵ ְ ִ ְ ָ ֲ ַ ָ ָ ְ ֵ ֵ ֶ ָ ְ ַעכׁשיו'

הּמׁשיח. ּביאת את ח"ו ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּום ּבידֹו יהיה  ַ ִ ָ ַ ַ ִ ֶ ֵ ַ ְ ֶ ָ ָ ָ ְ ֶ ְ ִֹ ֶׁשּלא

éðù(éåì)áéàeäå írì Bì | íBiä Eúà-íé÷ä ïrîì§©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³
øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàì El-äéäé¦«§¤§Æ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤®̈§©«£¤³

òaLðéúáàì:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ
âéúéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà àìå§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´

:úàfä äìàä-úàå úàfäãéékBðLé øLà-úà ©½Ÿ§¤¨«¨−̈©«Ÿ¦Á¤£¤̧¤§¹
úàå eðéäìà ýåýé éðôì íBiä ãîò eðnr ätÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧

:íBiä eðnr ät epðéà øLà£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr l jxk zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לבּקׁש צריך חז"ל:Úa˙ÏÂיהּודי אמרּו וכך הּגאּלה. את ְ ִ ָ ִ ְ ְ ַ ֵ ¿ƒ¿…«ֶ ַ ְ ֻ ָ ְ ָ ְ ָ ְ ֲ ַ 

אּלא  נפלּו לא ּדוד, ּבימי ּבּמלחמה ׁשּנפלּו אלפים אֹותן  ָ ֶ ְ ָֹ ִ ָ ֵ ִ ָ ָ ְ ִ ַ ְ ָ ֶ ִ ָ ֲ ָ ָ"ּכל

היה  ׁשּלא אּלּו אם ּומה הּמקּדׁש. ּבית ּבנין ּתבעּו ׁשּלא  ָ ָֹ ֶ ֵ ִ ַ ָ ְ ִ ַ ֵ ַ ְ ִ ְ ָֹ ֶ ַעל

ּכך  להם נעׂשה ּבימיהם, נחרב ולא ּביניהם הּמקּדׁש  ְ ָ ֶ ָ ָ ֲ ַ ֶ ֵ ִ ַ ְ ֶֹ ְ ֶ ֵ ֵ ָ ְ ִ ַ ֵּבית

ׁשּלא על אנּוeÚ·zונענׁשּו ואין ּבימינּו ׁשחרב אנּו, אֹותֹו, ְ ֶ ֶ ְ ַ ֶ ֹ»¿ָ ֶ ָ ַ ְ ָ ֵ ְ ֵ ָ 

על־אחת־ּכּמה־ רחמים, עליו נבּקׁש ולא עליו  ָ ַ ַ ַ ַ ִ ֲ ַ ָ ָ ֵ ַ ְֹ ְ ָ ָ ִ ְ ַ ְ ִמתאּבלים

 ָ ַ ְוכּמה".

,éðù
éùéìù(ìàøùé)åèeðáLé-øLà úà ízrãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§

íéBbä áø÷a eðøár-øLà úàå íéøöî õøàa§¤´¤¦§¨®¦§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤©¦−
:ízøár øLàæèúàå íäéöewL-úà eàøzå £¤¬£©§¤«©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−

:íänr øLà áäæå óñk ïáàå õr íäéìlb¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«
æé-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´

eðéäìà ýåýé írî íBiä äðô Bááì øLà èáL¥À¤£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½

íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà-úà ãárì úëìì̈¤´¤©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À
:äðrìå Làø äøt LøLçéBòîLa äéäå ²Ÿ¤Ÿ¤¬−Ÿ§©«£¨«§¨¿̈§¨§Á

øîàì Bááìa Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà¤¦§¥¸¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥̧¦§¨³¥ŸÆ
ïrîì Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL̈´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©

:äàîvä-úà äåøä úBôñèéýåýé äáàé-àì §¬¨«¨−̈¤©§¥¨««ŸŸ¤´§Ÿ̈»
Léàa Búàð÷å ýåýé-óà ïLré æà ék Bì çìñ§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³§¦§¨Æ¨¦´
øôqa äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈©¥´¤
:íéîMä úçzî BîL-úà ýåýé äçîe äfä©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦

ëìëk ìàøNé éèáL ìkî ärøì ýåýé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ
:äfä äøBzä øôña äáeúkä úéøaä úBìà̈´©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«

àëeîe÷é øLà íëéða ïBøçàä øBcä øîàå§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ
ä÷Bçø õøàî àáé øLà éøëpäå íëéøçàî¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈
äéàìçz-úàå àåää õøàä úBkî-úà eàøåÂ§¨Â¤©º¨¨³¤©¦Æ§¤©´£ª¤½¨

:da ýåýé älç-øLàáëäôøN çìîå úéøôb £¤¦¨¬§Ÿ̈−¨«¨§¦´¨¤»©»§¥¨´
dá äìré-àìå çîöú àìå òøfú àì döøà-ìë̈©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈
äîãà äøîrå íãñ úëtäîk áNr-ìk̈¥®¤§©§¥©º§³Ÿ©«£Ÿ̈Æ©§¨´

áéúëíééáöåéø÷Btàa ýåýé Côä øLà íéBáöe§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−
:BúîçáeâëäNr äî-ìr íéBbä-ìk eøîàå ©«£¨«§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯

ìBãbä óàä éøç äî úàfä õøàì äëk ýåýé§Ÿ̈²−̈¨¨¨´¤©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−
:äfäãëýåýé úéøa-úà eáær øLà ìr eøîàå ©¤«§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−

íúà BàéöBäa ínr úøk øLà íúáà éäìà¡Ÿ¥´£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈
:íéøöî õøàîäëå eëìiåíéøçà íéäìà eãári ¥¤¬¤¦§¨«¦©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½

àìå íeòãé-àì øLà íéäìà íäì eåçzLiå©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ
:íäì ÷ìçåëàåää õøàa ýåýé óà-øçiå ¨©−¨¤«©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®

øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà äéìr àéáäì§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤
:äfäæëóàa íúîãà ìrî ýåýé íLziå ©¤«©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬

Liå ìBãb óö÷áe äîçáeìúøçà õøà-ìà íë §¥−̈§¤´¤¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤
:äfä íBikçëúìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä ©¬©¤«©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸ

éøác-ìk-úà úBNrì íìBò-ãr eðéðáìe eðìŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸©Ÿ½̈©«£¾¤¨¦§¥−
:úàfä äøBzäñ(ë"ò) ©¨¬©«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l jxk zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
להצטער  עליו הּגלּות, צער את ּתמיד להרּגיׁש צריך  ֵ ַ ְ ִ ְ ָ ָ ָ ַ ַ ַ ֶ ִ ָ ִ ְ ַ ְ ְ ִ ָ ִ ְיהּודי

אביהם  ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכבנים הם יׂשראל ׁשּבני ּכך  ֶ ִ ֲ ַ ְ ֻ ַ ֵ ָ ֶ ִ ָ ְ ֵ ֵ ָ ְ ִ ֵ ְ ֶ ְ ָ ַעל



iriayרל ,iyiy ,iying ,iriax - l - miavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הּגלּות  מצר על להצטער ׁשּיׁש ּובוּדאי ּבגלּותא.  ָ ַ ַ ֵ ַ ֵ ַ ְ ִ ְ ֵ ֶ ַ ַ ְ ָ ָ ְ ָ ְ ִ ְּוׁשכינּתא

זמן  ּבמׁשך יׂשראל ּכלל על ׁשעברּו הּצרֹות ּכל לאחרי  ַ ְ ְ ֶ ֶ ְ ֵ ָ ְ ִ ָ ְ ַ ְ ָ ֶ ָ ַ ָ ֵ ֲ ַ ְ ֵ ַ ְ ִּבזמּננּו,

ּבּטּוי  לידי לבֹוא צריך זה צער זה. לדֹורנּו ועד  ִ ֵ ִ ָ ְ ִ ָ ֶ ַ ַ ֶ ֵ ְ ַ ְ ָ ַהּגלּות,

הּפלאֹות"! קץ מתי "עד ּובצעקה: הּגאּלה ּותביעת  ָ ְ ַ ֵ ַ ָ ַ ָ ָ ְ ִ ָ ֻ ְ ַ ַ ִ ְ ַ ִ ְ ִּבדריׁשת

éòéáøìàéìr eàáé-éë äéäåíéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaä älàäE ¨¥À¤©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®
Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìà úáLäå©«£¥«Ÿ¨Æ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²

éäìà ýåýé:änL Eáéäìà ýåýé-ãr záLåE §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨§©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
íBiä Eeöî éëðà-øLà ìëk Bì÷á zrîLå§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ£¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®

éðáe äzà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa EâáLå ©¨´¨¤½§¨§¨§−§¨©§¤«§¨̧
éäìà ýåýéEöa÷å áLå Eîçøå EúeáL-úà E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈§¦¤§Æ

éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénrä-ìkî:änL E ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨
ãEöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨®̈¦¦À̈§©¤§Æ

éäìà ýåýé:Eçwé íMîe Eäýåýé Eàéáäå §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«¤«¡¦«£º§Ÿ̈´
éäìàEéúáà eLøé-øLà õøàä-ìàdzLøéå E ¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬£Ÿ¤−¦«¦§®̈

éúáàî Eaøäå Eáèéäå:Eåéäìà ýåýé ìîeE §¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
ýåýé-úà äáäàì Erøæ ááì-úàå Eááì-úà¤§¨«§−§¤§©´©§¤®§©«£º̈¤§Ÿ̈¯

éäìàéiç ïrîì ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E:E ¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−§©¬©©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(202 'nr cl jxk zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

. . קרא ּדאמר לּמקּדׁש, זכר ּדעבדינן "מּנלן אמרּו  ָ ְ ַ ָ ְ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ַ ִ ְ ָ ְ ָ ָ ִ ְ ָ ַ ַרז"ל

ּבזה  הּדּיּוק ּדריׁשה". ּדבעיא מּכלל לּה, אין ּדֹורׁש היא  ֶ ָ ִ ַ ָ ִ ְ ָ ֲ ַ ְ ָ ְ ִ ָ ֵ ֵ ִ ִצּיֹון

אּלא LÈ¯c‰הּוא הּגאּלה, על ּבעלמא ּבבּקׁשה ּדי לא ּדוקא: ¿ƒ»ַ ְ ָ ַֹ ְ ַ ָ ָ ְ ַ ְ ָ ַ ַ ְ ֻ ָ ֶ ָ 

ּתמידית. ּותביעה ּדריׁשה להיֹות  ִ ִ ְ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ְ ִ ָ ִ ְצריכה

éùéîçæéäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìréàðN-ìrå E:Eeôãø øLà Eçäzàå ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«§©¨´

-ìk-úà úéNrå ýåýé ìB÷a zrîLå áeLú̈½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ¤¨
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöîèýåýé EøéúBäå ¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«§¦«§Á§Ÿ̈¸

éäìàðèá éøôa Eãé äNrî | ìëa Eéøôáe E ¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹¦§¦¯
ýåýé áeLé | ék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À

éìr NeNìéúáà-ìr NN-øLàk áBèì E:Eéék ¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈©£Ÿ¤«¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLúì Eåéúåöî øîL ¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ

áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ
éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eñ ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz miavp t"y zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לצרך  היא הירידה הּגלּות: ּבמעלת ּבאּורים ּכּמה  ְ ֶֹ ְ ִ ָ ִ ְ ַ ָ ַ ַ ֲ ַ ְ ִ ֵ ָ ַ ָ ְ ֶיׁשנם

ּבאּורים  אמנם, ועֹוד. החׁשך; מּתֹוך הּוא האֹור יתרֹון  ִ ֵ ָ ְ ָ ְ ְ ֶֹ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ִ ֲעלּיה;

מרירּות  עקב ׁשּבּלב, ּברגׁש מתקּבלים אינם הּללּו  ִ ְ ֶ ֵ ֵ ַ ֶ ֶ ֶ ָ ִ ְ ַ ְ ִ ָ ֵ ָ ַ ִ ִ ְ ִׂשכלּיים

ּתתּבּטל  ׁשהּגלּות ּבּתפּלה וצֹועקים מבּקׁשים אנּו ולכן  ֵ ַ ְ ִ ָ ַ ֶ ָ ִ ְ ַ ִ ֲ ְ ִ ְ ַ ְ ָ ֵ ָ ְ ָ ַהּגלּות,

הּגאּלה. ותבא  ָ ֻ ְ ַֹ ָ ְ ָ ְּכבר

éùéùàéíBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦ µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àìáéàì «Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«¬Ÿ

äîéîMä eðl-äìré éî øîàì àåä íéîMá©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåâéøárî-àìå §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨§«Ÿ¥¥¬¤

íiä øár-ìà eðì-øáré éî øîàì àåä íiì©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤©¨Æ
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåãéáBø÷-ék §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨¦«¨¬

éìàéôa ãàî øácä E:BúNrì Eááìáe Eñ ¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−©«£«
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz dax `pryed zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

ׁשּנפעלה  הּגדֹולה העלּיה את נראה צדקנּו מׁשיח  ָ ֲ ְ ִ ֶ ָ ְ ַ ָ ִ ֲ ָ ֶ ֶ ְ ִ ֵ ְ ִ ַ ִ ְֹ ָ ֶ ְּכׁשּיבא

אנפּת ּכי ה' "אֹודך ּכּכתּוב ּכך, על לה' ונֹודה הּגלּות ידי  ָ ְ ַ ָ ִ ָ ְ ָ ַ ְ ָ ַ ַ ֶ ְ ָ ַ ֵ ְ ַעל

חלילה  ּתפּגע הּגלּות מעלת ׁשּידיעת אסּור אמנם,  ָ ִ ָ ַ ְ ִ ָ ַ ַ ֲ ַ ַ ִ ְ ֶ ָ ָ ְ ָ ִּבי".

והּפּוכֹו: ּדבר מיהּודי ּתֹובעים הּגלּות. מן לצאת  ִ ְ ָ ָ ִ ְ ִ ִ ְ ָ ַ ִ ֵ ָ ָ ְ ַּבּתׁשּוקה

ּבכל  לזעק עליו זה עם ּוביחד ּבּגלּות, מעלה ׁשּיׁש לדעת  ָ ְֹ ְ ִ ָ ָ ֶ ִ ַ ַ ְ ָ ַ ָ ֲ ַ ֵ ֶ ַ ַ ָ ָ ָעליו

מהּגלּות. לצאת ׁשרֹוצה  ָ ַ ֵ ֵ ָ ֶ ֶ ִלּבֹו

,éùéù,éùéîç
éòéáùåèéðôì ézúð äàøíéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−

:òøä-úàå úånä-úàå áBhä-úàåæèéëðà øLà §¤©®§¤©−̈¤§¤¨¨«£¤̧¨«Ÿ¦´
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöîúëìì E §©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤´¤

ìå åéëøãaúééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL ¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨¨®§¨¦´¨
éäìà ýåýé Eëøáe úéáøåäzà-øLà õøàa E §¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬

:dzLøì änL-àáæéàìå Eááì äðôé-íàå ¨−̈¨§¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ
íéøçà íéäìàì úéåçzLäå zçcðå òîLú¦§®̈§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−

:ízãáråçéïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä ©«£©§¨«¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®
øáò äzà øLà äîãàä-ìr íéîé ïëéøàú-àìŸ©«£¦ª³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ

:dzLøì änL àBáì ïcøiä-úàèéíëá éúãrä ¤©©§¥½¨¬−̈¨§¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´
úånäå íéiçä õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ

éðôì ézúðíéiça zøçáe äììwäå äëøaä E ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½
:Erøæå äzà äéçz ïrîìëýåýé-úà äáäàì §©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«§©«£¨Æ¤§Ÿ̈´



רלי iriay ,iyiy ,iying ,iriax - l - miavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הּגלּות  מצר על להצטער ׁשּיׁש ּובוּדאי ּבגלּותא.  ָ ַ ַ ֵ ַ ֵ ַ ְ ִ ְ ֵ ֶ ַ ַ ְ ָ ָ ְ ָ ְ ִ ְּוׁשכינּתא

זמן  ּבמׁשך יׂשראל ּכלל על ׁשעברּו הּצרֹות ּכל לאחרי  ַ ְ ְ ֶ ֶ ְ ֵ ָ ְ ִ ָ ְ ַ ְ ָ ֶ ָ ַ ָ ֵ ֲ ַ ְ ֵ ַ ְ ִּבזמּננּו,

ּבּטּוי  לידי לבֹוא צריך זה צער זה. לדֹורנּו ועד  ִ ֵ ִ ָ ְ ִ ָ ֶ ַ ַ ֶ ֵ ְ ַ ְ ָ ַהּגלּות,

הּפלאֹות"! קץ מתי "עד ּובצעקה: הּגאּלה ּותביעת  ָ ְ ַ ֵ ַ ָ ַ ָ ָ ְ ִ ָ ֻ ְ ַ ַ ִ ְ ַ ִ ְ ִּבדריׁשת

éòéáøìàéìr eàáé-éë äéäåíéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaä älàäE ¨¥À¤©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®
Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìà úáLäå©«£¥«Ÿ¨Æ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²

éäìà ýåýé:änL Eáéäìà ýåýé-ãr záLåE §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨§©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
íBiä Eeöî éëðà-øLà ìëk Bì÷á zrîLå§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ£¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®

éðáe äzà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa EâáLå ©¨´¨¤½§¨§¨§−§¨©§¤«§¨̧
éäìà ýåýéEöa÷å áLå Eîçøå EúeáL-úà E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈§¦¤§Æ

éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénrä-ìkî:änL E ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨
ãEöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨®̈¦¦À̈§©¤§Æ

éäìà ýåýé:Eçwé íMîe Eäýåýé Eàéáäå §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«¤«¡¦«£º§Ÿ̈´
éäìàEéúáà eLøé-øLà õøàä-ìàdzLøéå E ¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬£Ÿ¤−¦«¦§®̈

éúáàî Eaøäå Eáèéäå:Eåéäìà ýåýé ìîeE §¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
ýåýé-úà äáäàì Erøæ ááì-úàå Eááì-úà¤§¨«§−§¤§©´©§¤®§©«£º̈¤§Ÿ̈¯

éäìàéiç ïrîì ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E:E ¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−§©¬©©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(202 'nr cl jxk zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

. . קרא ּדאמר לּמקּדׁש, זכר ּדעבדינן "מּנלן אמרּו  ָ ְ ַ ָ ְ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ַ ִ ְ ָ ְ ָ ָ ִ ְ ָ ַ ַרז"ל

ּבזה  הּדּיּוק ּדריׁשה". ּדבעיא מּכלל לּה, אין ּדֹורׁש היא  ֶ ָ ִ ַ ָ ִ ְ ָ ֲ ַ ְ ָ ְ ִ ָ ֵ ֵ ִ ִצּיֹון

אּלא LÈ¯c‰הּוא הּגאּלה, על ּבעלמא ּבבּקׁשה ּדי לא ּדוקא: ¿ƒ»ַ ְ ָ ַֹ ְ ַ ָ ָ ְ ַ ְ ָ ַ ַ ְ ֻ ָ ֶ ָ 

ּתמידית. ּותביעה ּדריׁשה להיֹות  ִ ִ ְ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ְ ִ ָ ִ ְצריכה

éùéîçæéäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìréàðN-ìrå E:Eeôãø øLà Eçäzàå ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«§©¨´

-ìk-úà úéNrå ýåýé ìB÷a zrîLå áeLú̈½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ¤¨
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöîèýåýé EøéúBäå ¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«§¦«§Á§Ÿ̈¸

éäìàðèá éøôa Eãé äNrî | ìëa Eéøôáe E ¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹¦§¦¯
ýåýé áeLé | ék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À

éìr NeNìéúáà-ìr NN-øLàk áBèì E:Eéék ¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈©£Ÿ¤«¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLúì Eåéúåöî øîL ¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ

áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ
éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eñ ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz miavp t"y zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לצרך  היא הירידה הּגלּות: ּבמעלת ּבאּורים ּכּמה  ְ ֶֹ ְ ִ ָ ִ ְ ַ ָ ַ ַ ֲ ַ ְ ִ ֵ ָ ַ ָ ְ ֶיׁשנם

ּבאּורים  אמנם, ועֹוד. החׁשך; מּתֹוך הּוא האֹור יתרֹון  ִ ֵ ָ ְ ָ ְ ְ ֶֹ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ִ ֲעלּיה;

מרירּות  עקב ׁשּבּלב, ּברגׁש מתקּבלים אינם הּללּו  ִ ְ ֶ ֵ ֵ ַ ֶ ֶ ֶ ָ ִ ְ ַ ְ ִ ָ ֵ ָ ַ ִ ִ ְ ִׂשכלּיים

ּתתּבּטל  ׁשהּגלּות ּבּתפּלה וצֹועקים מבּקׁשים אנּו ולכן  ֵ ַ ְ ִ ָ ַ ֶ ָ ִ ְ ַ ִ ֲ ְ ִ ְ ַ ְ ָ ֵ ָ ְ ָ ַהּגלּות,

הּגאּלה. ותבא  ָ ֻ ְ ַֹ ָ ְ ָ ְּכבר

éùéùàéíBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦ µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àìáéàì «Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«¬Ÿ

äîéîMä eðl-äìré éî øîàì àåä íéîMá©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåâéøárî-àìå §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨§«Ÿ¥¥¬¤

íiä øár-ìà eðì-øáré éî øîàì àåä íiì©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤©¨Æ
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåãéáBø÷-ék §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨¦«¨¬

éìàéôa ãàî øácä E:BúNrì Eááìáe Eñ ¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−©«£«
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz dax `pryed zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

ׁשּנפעלה  הּגדֹולה העלּיה את נראה צדקנּו מׁשיח  ָ ֲ ְ ִ ֶ ָ ְ ַ ָ ִ ֲ ָ ֶ ֶ ְ ִ ֵ ְ ִ ַ ִ ְֹ ָ ֶ ְּכׁשּיבא

אנפּת ּכי ה' "אֹודך ּכּכתּוב ּכך, על לה' ונֹודה הּגלּות ידי  ָ ְ ַ ָ ִ ָ ְ ָ ַ ְ ָ ַ ַ ֶ ְ ָ ַ ֵ ְ ַעל

חלילה  ּתפּגע הּגלּות מעלת ׁשּידיעת אסּור אמנם,  ָ ִ ָ ַ ְ ִ ָ ַ ַ ֲ ַ ַ ִ ְ ֶ ָ ָ ְ ָ ִּבי".

והּפּוכֹו: ּדבר מיהּודי ּתֹובעים הּגלּות. מן לצאת  ִ ְ ָ ָ ִ ְ ִ ִ ְ ָ ַ ִ ֵ ָ ָ ְ ַּבּתׁשּוקה

ּבכל  לזעק עליו זה עם ּוביחד ּבּגלּות, מעלה ׁשּיׁש לדעת  ָ ְֹ ְ ִ ָ ָ ֶ ִ ַ ַ ְ ָ ַ ָ ֲ ַ ֵ ֶ ַ ַ ָ ָ ָעליו

מהּגלּות. לצאת ׁשרֹוצה  ָ ַ ֵ ֵ ָ ֶ ֶ ִלּבֹו

,éùéù,éùéîç
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ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr gk jxk zegiy ihewl)

ÌÈiÁa z¯Á·e(יט חּיים (ל, מביא ׁשּטֹוב מאחר לתמּה, יׁש »«¿»««ƒֵ ִ ְ ַֹ ֵ ַ ַ ֶ ֵ ִ ַ ִ 

ּבחּיים? לבחר לאדם לצּוֹות צרך יׁש ּכלּום - מות מביא  ִ ַ ַֹ ְ ִ ָ ָ ָ ַ ְ ְ ֶֹ ֵ ְ ֶ ָ ִ ֵ ַ ְורע

ׁשּזה  מּׁשּום רק לא טֹוב לעׂשֹות הּוא ׁשהּצּוּוי לֹומר,  ֶ ֶ ִ ַֹ ֲ ַ ִ ַ ֶ ַ ֵ ְויׁש

ׁשהּׂשכל הינּו חּיים, מּתֹוך ÁÈ¯ÎÓמביא ּגם אּלא ּכך, להתנהג ֵ ִ ַ ִ ַ ְ ֶ ַ ֵ ֶ «¿ƒ«ְ ִ ְ ַ ֵ ָ ְ ֶ ָ ַ ִ ְ 

ואכן,ÈLÙÁ˙ּבחירה יתרֹון. ׁשּום ּבכך היה לא אם אפילּו , ְ ִ ָ »¿ƒֲ ִ ִ ָֹ ָ ְ ָ ְ ִ ְ ְ ָ ֵ 

הּוא טֹוב; ּדבר ׁשּזה מּׁשּום רק לא ה' את עֹובד ÁBa¯יהּודי ְ ִ ֵ ֶ ַֹ ִ ֶ ֶ ָ ָ ≈
(חיצֹוני). טעם ּבלי ה' עֹובד  ִ ִ ַ ַ ִ ְ ֵ ְ ִלהיֹות
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ã ycew zegiyn zecewp ã(ci jxk zegiyÎihewl)

הוי' לפני ּכּולכם הּיֹום ו"נּצבים ּבּדין, זֹוכים  ָ ָ ֲ ֵ ְ ִ ֶ ְ ַ ִ ָ ִ ְ ִ ַ ִ ַ ִ ֶ ֵּתיכף־ּומּיד

ּכתיבה  ונעׂשית ועֹומדים, וקּימים מאירים -  ָ ִ ְ ֵ ֲ ַ ְ ִ ְ ְ ִ ָ ַ ְ ִ ִ ְ ֶ ֵֹ ֱאלקיכם"

ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות ּומתּוקה טֹובה לׁשנה טֹובה  ִ ָ ְ ִ ְ ַ ְ ָ ְ ָ ָ ָ ְ ָ ָ ִ ֲ ַוחתימה

.ïîéñ å"ááì ,íé÷åñô î

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רלב

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
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åéãñç áøëe åéîçøkeðéúB÷ãöa àìå:çøîàiåéðôì éeìbL ét-ìò-óà §©«£−̈§¬Ÿ£¨¨«§Ÿ§¦§¥©Ÿ̧¤¸©©¦¤¨§¨©



רלה

:äáærð àì øérâñààa | äæ-éî ¦−¬Ÿ¤«¡¨«¨¦¤´¨´
øeãä äæ äøöaî íéãâa õeîç íBãàî¥«¡À£³§¨¦Æ¦¨§½̈¤µ¨´
øaãî éðà Bçk áøa ärö BLeáìa¦§½Ÿ¤−§´ŸŸ®£¦²§©¥¬

:réLBäì áø ä÷ãöaáíãà recî ¦§¨−̈©¬§¦«©©¬©¨−Ÿ
éãâáe ELeáìì:úâa Cøãk Eâ| äøet ¦§¤®§¨¤−§Ÿ¥¬§©«¨´

ézà Léà-ïéà íénrîe écáì ézëøc̈©´§¦§©¦À¥«©¦Æ¥«¦´¦¦½
æéå éúîça íñîøàå étàa íëøãàå§¤§§¥Æ§©¦½§¤§§¥−©«£¨¦®§¥³
:ézìàâà éLeaìî-ìëå éãâa-ìr íçöð¦§¨Æ©§¨©½§¨©§©−¤§¨«§¦

ã:äàa éìeàb úðLe éaìa í÷ð íBé ék¦²¬¨−̈§¦¦®§©¬§©−¨«¨
äïéàå íîBzLàå øæò ïéàå èéaàå§©¦Æ§¥´Ÿ¥½§¤§¥−§¥´

àéä éúîçå érøæ éì òLBzå CîBñ¥®©³©«¦Æ§Ÿ¦½©«£¨¦−¦¬
:éðúëîñåétàa íénr ñeáàå §¨¨«§¦§¨³©¦Æ§©¦½

:íçöð õøàì ãéøBàå éúîça íøkLàå©«£©§¥−©«£¨¦®§¦¬¨−̈¤¦§¨«
æìrk ýåýé úläz øékæà | ýåýé éãñç©«§¥̧§Ÿ̈³©§¦¸§¦´Ÿ§Ÿ̈½§©¾

úéáì áeè-áøå ýåýé eðìîb-øLà ìk¬Ÿ£¤§¨−̈§Ÿ̈®§©¸§¥´
áøëe åéîçøk íìîb-øLà ìàøNé¦§¨¥½£¤§¨¨¬§©«£¨−§¬Ÿ

:åéãñççíéða änä énr-Cà øîàiå £¨¨«©¸Ÿ¤¸©©¦´¥½¨¨¦−

`xenl iy
.dîBìLa,'åâå íBãàî àa äæ éî (àäî÷ð úBNòì ä"á÷ä ãéúò ¦§¨¦¤¨¥¡¨¦©£§¨¨

ìa àéápä øîàå ,íBãàaäî÷ð íúBNòaL íéãâa éLeáì íãà éðáa âäBpä ïBL ¤¡§¨©©¨¦§¨©¥¦§¥¨¨§¥§¨¦¤©£¨§¨¨

íBãàî àaä äæ àeä éî ,ìàøNé eìàLé elàëe .íäéãâa ìò ícä æzð áéBàä¥¦¨©¨©¦§¥¤§¦¦§£¦§¨¥¦¤©¨¥¡

àeäL ïëzéå .òeáö ,"õeîç" .íBãà ìL äøöa øéòî íéâeøää íãa åéãâa òeáö§©§¨¨§©©£¦¥¦¨§¨¤¡£¨©§¦¨¥¤

lî"íãa Eìâø õçîz" ïBLmildz) ¦§¦§©©§§§¨

(ck,gqBîk ,úBiúBàä øãñ óelça ,§¦¥¤¨¦§

."áNk" "Nák"øeãä äæ ¤¤¤¤¤¨
,BLeáìa.í÷ð éãâa LálL äæ ¦§¤¤¨©¦§¥¨¨

,Bçk áøa äòöàeä Bçk áøaL Ÿ¤§ŸŸ¤§ŸŸ

ìà äöwî íéBbä úà ìèìèîe òéðî¥¦©§©§¥¤©¦¦¨¤¤

.äö÷,ä÷ãöa øaãî éðàelàk ¨¤£¦§©¥¦§¨¨§¦

äæ àeä éðà ,øîBàå íäì áéLî ä"á÷ä¥¦¨¤§¥£¦¤

ä÷ãö úBNòì çéèánäå øaãîä©§©¥§©©§¦©©£§¨¨

.ìàøNéì,òéLBäì áøäaøî §¦§¨¥©§¦©©§¤

.òéLBäìíãà òecî (á §¦©©©¨Ÿ
,'åâå ELeáììúà íb eìàLé elàk ¦§¤§¦¦§£©¤

ìò íénãà íéîúk òecî ,ä"á÷ä©©§¨¦£ª¦©

éLeáìéãâáe ,Eíéáðò CøBcä éãâák E §¤§¨¤§¦§¥©¥£¨¦

úk åéãâa ìò LiL ,úâaíénãà íéî §©¤¥©§¨¨§¨¦£ª¦

.ïéiäî,écáì ézëøc äøet (â ¥©©¦¨¨©§¦§©¦
écáì éðà ,øîBàå áéLî ä"á÷ä elàk§¦¥¦§¥£¦§©¦

àì ,øîBìk ,íéáðòä úb ézëøc̈©§¦©¨£¨¦§©Ÿ

ézâøä ãáì éú÷ãöa íà-ék ,íëúeëæa¦§§¤¦¦§¦§¨¦§©¨©§¦

íîc àéöBäì Bnòå íBãà ìL øOä úà¤©©¤¡§©§¦¨¨

.ïéiä àéöBäì úâa íéëøBcL Bîk§¤§¦§©§¦©©¦

.ïééì íéáðòä Ba íéëøBcL úb ,"äøet"¨©¤§¦¨£¨¦§©¦

íéøøônL íL ìò "äøet" àø÷ðå§¦§¨¨©¥¤§¨§¦

íéëøBcLk íéáðòä dëBúa íéövøîe§©§¦§¨¨£¨¦§¤§¦

.íúBà,ézà Léà ïéà íénòîe ¨¥©¦¥¦¦¦
éúøæòì àaL ãçà ïéà íénòä ìkîe¦¨¨©¦¥¤¨¤¨§¤§¨¦

ílk ék ,ìàøNé éáéBàa í÷päì§¦¨¥§§¥¦§¨¥¦ª¨

.íäéáéBà,'åâå étàa íëøãàå §¥¤§¤§§¥§©¦
,ìàøNéì íéáéBà íénòä ìkL ïåék¥¨¤¨¨©¦§¦§¦§¨¥

.'åâå íëøãà Cëéôì,'åâå éãâa ìò íçöð æéåìëå ,éãâa ìò íîc äféå §¦¨¤§§¥§¥¦§¨©§¨©§¦¤¨¨©§¨©§¨

àeäL éôì ,"çöð" ícä àø÷ðå ,íîc ,"íçöð" .íãa íéìàâî éúéNò éLeaìî©§©¨¦¦§Ÿ¨¦§¨¦§¨¨¨§¦§¨©¨¤©§¦¤

lî ìLî Cøc ìò øîàð äæ ìëå .B÷æçå íãàä éiç.íãà éðáa âäBpä ïBLék (ã ©¥¨¨¨§¨§§¨¤¤¡©©¤¤¨¨¦¨©¥¦§¥¨¨¦
,'åâå í÷ð íBéæàå éìeàb úðL äàaL ãò ,áø ïîæ éaìa äéä í÷pä íBé ék ¨¨¦©¨¨¨¨§¦¦§©©©¤¨¨§©§©§¨

.íénòa í÷pä íBé äéäé,øæBò ïéàå èéaàå (äàöîà íà ìkzñî éúééä ¦§¤©¨¨¨©¦§©¦§¥¥¨¦¦¦§©¥¦¤§¨

.éúàöî àìå ,älàbì øæò äéäiL ìàøNéa úeëæ Lé íà ézìkzñä ,øîBìk .äéä àìå ,øæBò,CîBñ ïéàå íîBzLàåàöîà íà ézððBaúäå ïBänúa ézãîò ¥§Ÿ¨¨§©¦§©©§¦¦¥§§¦§¨¥¤¦§¤¥¤©§ª¨§Ÿ¨¨¦§¤§¥§¥¥¨©§¦§¦¨§¦§©§¦¦¤§¨

.éúàöî àìå ,älàbì Cîñ úBéäì úeëæ íäa,éòBøæ éì òLBzå.éða úà ézòLBä úeëæ íäa ïéàL ét-ìò-óà ,øîBìk,éðúëîñ àéä éúîçåLiL äîçä ¨¤§¦§¤¤©§ª¨§Ÿ¨¨¦©©¦§¦§©©©¦¤¥¨¤§©§¦¤¨©©£¨¦¦§¨¨§¦©¥¨¤¥

.íéBba í÷ð úBNòìå ìàøNé úà ìàâì éúBà úëîBñ àéä íéBbä ìò éì,étàa íénò ñeáàå (å.étàa íénòä úà ñîøàå,éúîça íøkLàåíäì ïzàå ¦©©¦¦¤¤¦¦§Ÿ¤¦§¨¥§©£¨¨©¦§¨©¦§©¦§¤§Ÿ¤¨©¦§©¦©£©§¥©£¨¦§¤¥¨¤

ìì ãò éúîç ñBk úà úBzL.úeøëL,íçöð õøàì ãéøBàå.õøàì CtLà íîc úàå,'ä úBläz øékæà 'ä éãñç (æìàøNéì øékæà ,àéápä øîà ¦§¤£¨¦©§¦§§¦¨¨¤¦§¨§¤¨¨¤§Ÿ¨¨¤©§¥©§¦§¦¨©©¨¦©§¦§¦§¨¥

.'ä úBläz úBaøäì éeàøäî øLà ,íänò äNòL 'ä éãñç úà,'ä eðìîb øLà ìk ìòk.eðìîb øLà ìk ìò eéäL Bîk íéãñçä íúBà øékæàáeè áøå ¤©§¥¤¨¨¦¨¤£¤¥¨¨§©§§¦§©Ÿ£¤§¨¨©§¦¨©£¨¦§¤¨©¨£¤§¨¨§©
,ìàøNé úéáì.ìàøNé úéáì äNòL áeè áøå,åéãñç áøëe åéîçøk íìîb øLà.íäéNòî éôì àìå,'åâå änä énò Cà øîàiå (çíàéöBäLk §¥¦§¨¥§©¤¨¨§¥¦§¨¥£¤§¨¨§©£¨§Ÿ£¨¨§Ÿ§¦©£¥¤©Ÿ¤©©¦¥¨§¤¦¨

mixn zxhr
íìBòî:àíBãàî àa | äæ-éîéîBø úeëìîîõeîçíãàíéãâa ¥¨¦¤´¨´¥«¡À¦©§¦£³£Ÿ§¨¦Æ

äøöaîãéîz àìä ,íBãàì äìBãb øéòBLeáìa øeãä äæìò ícä äf äîe ¦¨§½̈¦§¨¤¡£Ÿ¨¦¤µ¨´¦§½©¤©¨©

àeä àìä ,BLeáìäröBcâð ãîBò éî ïéàå íB÷îì íB÷nî úBneàä ìèìèîe òéðî §£ŸŸ¤−¥¦©§©§¥¨¦¨§¨§¥¦¥¤§

Bçk áøaøîBàå áéLî íB÷nä elàkéðàä äæ àeää÷ãöa øaãîçéèáîe §´ŸŸ®§¦©¨¥¦§¥£¦²¤©§©¥¬¦§¨−̈©§¦©

àeä éðàå ìàøNéì ä÷ãö úBNòìáø ©£§¨¨§¦§¨¥©£¦©¬
réLBäìézçèáä øLàk ìàøNéì: §¦«©§¦§¨¥©£¤¦§©§¦

áBúBà íb eìàLé elàkíãà recî §¦¦§£©©¬©¨−Ÿ
éãâáe ELeáììEíéàøðCøãk ¦§¤®§¨¤−¦§¦§Ÿ¥¬

úâaéìkä àeä úb) ïéiä úæzäî §©«¥©¨©©©¦©©§¦

íéáðòä íL íéëøBcL(ïéiä àéöBäì: ¤§¦¨¨£¨¦§¦©©¦

â,'ä Bì áéLî elàkäøetúbä §¦¥¦¨´©©

écáì ézëøcíà-ék íúeëæa àì ¨©´§¦§©¦ÀŸ¦§¨¦¦

ãáì éú÷ãöaLéà-ïéà íénrîe §¦§¨¦§¨¥«©¦Æ¥«¦´
ézà,ìàøNé éáéBàa í÷päì éúøæòì ¦¦½§¤§¨¦§¦¨¥§§¥¦§¨¥

Cëéôìíñîøàå étàa íëøãàå §¦¨§¤§§¥Æ§©¦½§¤§§¥−
éúîçaeòøäL ìò íäéìò éì LiL ©«£¨¦®¤¥¦£¥¤©¤¥¥

íäéðéa íéúéìâäL ìàøNéìíçöð æéå §¦§¨¥¤¦§¥¦¥¥¤§¥³¦§¨Æ
óèôè íîãåéLeaìî-ìëå éãâa-ìr §¨¨¦§¥©§¨©½§¨©§©−
ézìàâàíîcî ézëìëì:ãékïîæ ¤§¨«§¦¦§©§¦¦¨¨¦²§©

áøí÷ð íBéäéäúðLe éaìa ©¬¨−̈¨¨§¦¦®§©¬
äàa éìeàbúBNòìå énò úà ìBàâì §©−¨«¨¦§¤©¦§©£

í÷pä:äèéaàåíà ìkzñî éúééäå ©¨¨§©¦Æ§¨¦¦¦§©¥¦

ìáà ,øæBò àöîàøæò ïéàåïéà ék ¤§¨¥£¨§¥´Ÿ¥½¦¥

íéàkæ øBcäíîBzLàåézãîò ©©¨¦§¤§¥−¨©§¦

íäa àöîà íà ézððBaúäå ïBänúa§¦¨§¦§©§¦¦¤§¨¨¤

,äleàbä úà åéìò CîBñ úBéäì úeëæ§¦§¥¨¨¤©§¨

ìáàCîBñ ïéàåìltúî ÷écö ïéà ék £¨§¥´¥®¦¥©¦¦§©¥

ïëì ,íäéìòòLBzåòéLBäérøæ éì £¥¤¨¥©³©«¦©¦Æ§Ÿ¦½
éúîçåúBneàä ìò éì LiLàéä ©«£¨¦−¤¥¦©¨¦¬
éðúëîñúà ìBàâì éúBà CBîñz §¨¨«§¦¦§¦¦§¤

ìàøNé:åñeáàåñîøàíénr ¦§¨¥§¨³¤§Ÿ©¦Æ
éúîça íøkLàå étàaeéäð §©¦½©«£©§¥−©«£¨¦®¦§

éúîç ñBëa íéøBkLõøàì ãéøBàå ¦¦§£¨¦§¦¬¨−̈¤
íçöðíîc eäæå ,íô÷úå í÷æç:æàéápä øîàøékæà | ýåýé éãñç ¦§¨«¨§¨§¨§¨§¤¨¨¨©©¨¦©«§¥̧§Ÿ̈³©§¦¸

úBaøäì éeàøäî ïëì ,íänò äNòLýåýé úläzBììäì LiL Bîkìrk ¤¨¨¦¨¤¨¥¥¨¨§©§§¦´Ÿ§Ÿ̈½§¤¥§©§§©¾
áeè-áøå ýåýé eðìîb-øLà ìkïeúpäíìîb-øLà ìàøNé úéáì ¬Ÿ£¤§¨−̈§Ÿ̈®§©¸©¨§¥´¦§¨¥½£¤§¨¨¬

åéãñç áøëe åéîçøkeðéúB÷ãöa àìå:çøîàiåéðôì éeìbL ét-ìò-óà §©«£−̈§¬Ÿ£¨¨«§Ÿ§¦§¥©Ÿ̧¤¸©©¦¤¨§¨©

:réLBîì íäì éäéå eøwLé àìè-ìëa ´Ÿ§©¥®©§¦¬¨¤−§¦«©§¨
íréLBä åéðt Càìîe øö Bì | íúøö̈«¨¨´´À̈©§©³¨¨¸«¦½̈
íìhðéå íìàâ àeä Búìîçáe Búáäàa§©«£¨¬§¤§¨−´§¨¨®©§©§¥¬

:íìBò éîé-ìk íàOðéå©§©§¥−¨§¥¬¨«

`xenl iy
,eáLçé íéðaìe ,úBnàä ìkî ézøça íäáe ,énò ãáì änä Cà ,øîà íéøönî¦¦§©¦¨©©¥¨§©©¦¨¤¨©§¦¦¨¨ª§¨¦¥¨§

.òéLBîì íäì äéä ïëìå ,éðáæòì éa eøwLé àìå,øö Bì íúøö ìëa (è §Ÿ§©§¦§¨§¥¦§¨¥¨¨¨¤§¦©§¨¨¨¨¨
øäîe ,øö Bì äéä äøöa eéäL ïîæ ìëa§¨§©¤¨§¨¨¨¨©¦¥

.íòéLBäì,íòéLBä åéðt Càìîe §¦¨©§©¨¨¦¨
íòéLBä åéðôì LnLîä Càìîe©§¨©§©¥§¨¨¦¨

.ä"á÷ä ìL BúeçéìLaíìhðéå ¦§¦¤©§©§¥
,íàOðéå,Búìîça äøvä ïî íäéaâäå ©§©§¥§¦§¦¨¦©¨¨§¤§¨

úeáéLçå ãBáëa íîéøäå íàNðe§¨¨¤¡¦¨§¨©£¦

.íúBà Búáäàa,íìBò éîé ìkãéîz §©£¨¨¨§¥¨¨¦

.òéLBîì íäì äéä úBøBcä ìëa§¨©¨¨¨¤§¦©

mixn zxhr
íB÷î-ìkî ,éa eãbáiLänä énr-Càk éðôì íä éøäåíéðaøLààì ¤¦§§¦¦¨¨©©¦´¥½¨©£¥¥§¨©§¨¦−£¤´Ÿ

eøwLéïëìå ,éðáæòì:réLBîì íäì éäéåèíúøö-ìëaíäì eéäLBì §©¥®§¨§¥¦§¨¥©§¦¬¨¤−§¦«©§¨¨«¨¨´¤¨¨¤´
äéä íB÷nìCàìîe øöLnLîä ©¨¨¨À̈©§©³©§©¥

ìíréLBä åéðtíB÷nä úeçéìLa §¨¨¸«¦½̈¦§¦©¨

Búáäàaíäì Búáäà øeáòa §©«£¨¬©£©£¨¨¤

Búìîçáeíäéìòíìàâ àeäïî §¤§¨−£¥¤´§¨¨®¦

äàaä äøväíìhðéåíàOî ìáñ ©¨¨©¨¨©§©§¥¬¨©©¨¨

íàOðéåíøBñçî éc úúìéîé-ìk ©§©§¥−¨¥¥©§¨¨§¥¬
úBøBc:íìBò¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 5-e zFwc 50 ,xwFAA 5 drW ,'` mFi :ixWY WcFgl clFnd©¨§¤¦§¥¨¨©¤©§£¨¦

zAWA Fkxan FnvrA `EdÎKExAÎWFcTd ,dpXd iWcgl oFW`xd Wcgd `EdW [ixWY=] iriaXd Wcgd©Ÿ¤©§¦¦¦§¥¤©Ÿ¤¨¦§¨§¥©¨¨©¨¨§©§§¨§§©¨
.dpWA minrR `"i miWcgd z` mikxan l`xUi df gkaE ,lEl` WcgC oFxg`d zAXd `EdW mikxan§¨§¦¤©©¨¨©£§Ÿ¤¡§Ÿ©¤¦§¨¥§¨§¦¤¤¢¨¦§¨¦§¨¨

(ìåìà ä"ë íåé íåéä)



רלו

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
àìàCìiåälàä íéøácä-úà øaãéå äLî ©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤

:ìàøNé-ìk-ìàáäàî-ïa íäìà øîàiå ¤¨¦§¨¥«©´Ÿ¤£¥¤À¤¥¨Á
úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL íéøNrå§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´
ïcøiä-úà øárú àì éìà øîà ýåýéå àBáìå§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬
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להיותם  כי כולם, שכר שקיבל נאמר לא בנח ביאור: צריך
באברהם  נאמר ומדוע שכר; להם הגיע לא ובאין מכעיסין

כולם. שכר שקיבל

והביאור:

הדורות  עשרת כל בתוכו וכלל (שסיים המבול דור בין ההבדל
נח  עד עשרת 1מאדם כל בתוכו וכלל (שסיים ההפלגה לדור (

והיתה  גזלנים היו המבול "שדור הוא, אברהם) עד מנח הדורות
ורעות  אהבה נוהגים היו ההפלגה) (דור ואלו כו', ביניהם מריבה

בגלל 2ביניהם" שכר מגיע הי' ההפלגה דור שלאנשי נמצא .
חטאם  מפני לקבלו יכולים היו שלא אלא ביניהם, ששררה האחוה
ההמשכות  שכל לכך גרם זה חטא בעיקר"). יד ("פשטו החמור

הקליפות  לתוך ירדו ורעות באהבה ההנהגה ידי על .3שנמשכו

(שהשתדל  העולם עם עבודתו ידי שעל אבינו, אברהם שבא עד
בעד  אפילו רחמים ועורר השכינה, כנפי תחת הבריות את להכניס

כולם  שכר וקיבל הקודמים, הדורות את גם בירר סדום), .4אנשי

Ì‰¯·‡ „ÚÂ ÁpÓ . . Á „ÚÂ Ì„‡Ó ˙B¯B„ ‰¯NÚ¬»»≈»»¿«…«ƒ…«¿««¿»»
העולם  לבריאת טעמים שני התנא פירט הקודמת במשנה

" א. מאמרות. הרשעיםלהפרע בעשרה את שמאבדין מן
"וליתן ב. לצדיקיםשכר העולם", העולם".שמקיימין טוב את

אלו  ענינים בשני ממשיכה נח 5ומשנתנו עד מאדם הדורות א. :
רשעים המבול.שאבדו היו במי מהם נפרע והקב"ה העולם, את

אברהם  אבל ובאין, מכעיסין היו אברהם עד מנח הדורות גם ב.
לו קיים " שקדמו בדורות גם קיום פעל הוא העולם, את ולכן 6" ,

זה. שכר קיבל ואברהם כולם" "שכר הי'

רק  "קיום" לפעול אפשר הי' מדוע מובן: אינו עדיין אבל
נח? ועד שמאדם באלה ולא אברהם, ועד שמנח בדורות

והביאור:

רע שהם דברים א. רע. סוגי שני טוב גמור ישנם בהם ואין
צריכים אלו דברים טהרתן"לאבד כלל. זוהי "שבירתן בחינת ,7.

עם  טוב. של ניצוץ בהם יש אך גלוי, טוב בהם שאין דברים ב.
עד להתעסק יש אלו זה שמקיימים דברים ידי על אותם,

לטוב  מרע אותם .8שמהפכים

גמור, רע הי' נח עד הדורות של הרע דידן: המאבד ובנדון

כליל; ונמחו המבול את עליהם הקב"ה הביא ולכן העולם, את
שאפשר  כזה הי' אברהם עד הדורות של הרע מהֿשאיןֿכן
והשלים  ותיקן העולם את ו"קיים" אברהם וכשבא לטוב, להפכו

כולם. שכר קיבל אז הדורות, עשרת כל

קטן" ב"עולם גם ישנם אלו תקופות בעבודת 9ושתי –
"עשרה  במשך רצויים בלתי בענינים שקוע כשאדם האדם.
שיתברך  אפשר הרי לו", "טוב כן פי על ואף שלמים ימים"

אלך" לבי בשרירות כי לי יהי' "שלום לאמר אמר 10בלבבו ולכן .
אפים  ארך שהקב"ה משום רק הוא הדבר שסיבת וזה 11התנא,

הקצוב  הזמן ככלות העבודה 12ייפסק להיות צריכה שכן, ומכיון .
כליל  ולבטל למחות כלומר: המבול", מי את עליהם ד"הביא

רצויים. הבלתי הענינים את

הענינים  חסרים שהרי עדיין, מספיקה אינה זו עבודה אבל
ולכן  אלו; ימים" "עשרה במשך לפעול עליו שהי' הטובים
לתקן  לנהורא, חשוכא דאתהפכא העבודה גם להיות צריכה

הקודמי  בימים שהחסיר מה ועד ולהשלים אותם, ו"לקיים" ם
כולם  שכר .13שיקבל

אברהם שבא "עד הדיוק גם אמרו אבינו זהו רז"ל "אין 14":
האבות  "בחינת כי הוא הדבר וטעם לשלשה". אלא אבות קורין

ישראל" נשמות ומקור שרש שהם אדם, בכל מדייק 15צ"ל ולכן .
"אברהם כולם"אבינו התנא שכר "וקבל של זו שעבודה לרמז ,"

ואחד  אחד בכל שייכת לנהורא) חשוכא אתהפכא של .16(העבודה

Ì‰¯·‡ „ÚÂ ÁpÓ . . Á „ÚÂ Ì„‡Ó ˙B¯B„ ‰¯NÚ¬»»≈»»¿«…«ƒ…«¿««¿»»
לעיל  על 17נתבאר מורה נח ועד מאדם דורות שעשרה ,

ועד  מנח דורות ועשרה תקנתן, זוהי שבירתן של באופן העבודה
והפיכתם  העולם עניני בירור של העבודה על מורה אברהם

שבהם. הקדושה ניצוצי את שמגלים ידי על לטוב,

עניני  על קאי הראשונים דורות שעשרה לומר, יש ועוד
שהם  והטעם שבירה, בדרך בירור אפילו שייך לא שבהם האדם
"נורא  מפני כיֿאם ח"ו, אשמתו מפני לא הוא יהודי של ברשותו

אדם" בני על ולכן 18עלילה בזה, וכיוצא העולם בלבול מצד או ,
שאינו  כיון הי', לא כאילו – להיות צריך אלו לדברים שלו היחס

לבירור  .19שייך

הקודמים.1. דורות תשע של החטאים גם המבול מחה שלכן

א.2. קט, סנהדרין

לתוך3. יורדות שההמשכות רשע, של והמצוות התורה עסק בדוגמת
ה"ג). פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת (הלכות הקליפות

.4.753 עמ' ח"ג לקו"ש

מד"ש.5. ראה

כו'.6. החסרונות כל מלא יונה: רבינו ראה

זוהי7. ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים
ואילך. ג נו, חקת לקו"ת וראה מיתתן).

באיסור8. לו שהציעה מצעות א) מד, (מנחות חז"ל לשון ע"ד ועד
בהיתר. לו הציעה

ג.9. פקודי תנחומא
יח.10. כט, נצבים
.11.66-67 עמ' חט"ו לקו"ש ראה
פ"ב.12. מי"א ומעין קונטרס ראה
.13.70 עמ' חט"ו לקו"ש
ב.14. טז, ברכות
וארא.15. ר"פ תו"א
בלבד.16. השומעים רשימת פי על – תשל"ז חקת ש"פ משיחת
הקודם.17. בביאור
א.18. יג, תולדות תו"ח וראה ד. וישב תנחומא ה. סו, תהלים
.19.79 עמ' ח"א תש"נ ספה"ש

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אלול, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מג' מנ"א, בו מודיע ע"ד מצב בריאות זוג' שתי' ומוסג"ב ג"כ פ"נ בעדה.

בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ בשבוע העבר קראתי הפ"נ, ובטחוני 

חזק שיבשרני בשורות טובות מהטבת מצב בריאות זוג' תי', והשי"ת ימלא את הריונה ותוליד בעתו 

ולמעשים  ולחופה  לתורה  שי'  ילידיהם  שאר  עם  ביחד  ויגדלוהו  ובנקל,  כשורה  וקיימא  חייא  זרעא 

טובים.

מובן מעצמו שמה שכתבתי לו בענין הנהגה בכלל ושלום בית בפרט, צריך להשתדל בזה, ובפרט 

בענין השלום בית, בתוקף ובהתעמקות יתרה. כן בלי נדר יאמר בכל לילה קודם קריאת שמע קאפיטל 

ויחשוב בשעת מעשה שיה"ר כאילו  יענך  יענך, ואחר שיגמרנו כולו, יחזור עוה"פ על הפסוק  למנצח 

כיוון כל הכוונות השייכות לזה.

בברכה שיבשר בשורות טובות וכוח"ט לו ולכב"ב שי'.
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ycew zegiyn zecewp
להיותם  כי כולם, שכר שקיבל נאמר לא בנח ביאור: צריך
באברהם  נאמר ומדוע שכר; להם הגיע לא ובאין מכעיסין

כולם. שכר שקיבל

והביאור:

הדורות  עשרת כל בתוכו וכלל (שסיים המבול דור בין ההבדל
נח  עד עשרת 1מאדם כל בתוכו וכלל (שסיים ההפלגה לדור (

והיתה  גזלנים היו המבול "שדור הוא, אברהם) עד מנח הדורות
ורעות  אהבה נוהגים היו ההפלגה) (דור ואלו כו', ביניהם מריבה

בגלל 2ביניהם" שכר מגיע הי' ההפלגה דור שלאנשי נמצא .
חטאם  מפני לקבלו יכולים היו שלא אלא ביניהם, ששררה האחוה
ההמשכות  שכל לכך גרם זה חטא בעיקר"). יד ("פשטו החמור

הקליפות  לתוך ירדו ורעות באהבה ההנהגה ידי על .3שנמשכו

(שהשתדל  העולם עם עבודתו ידי שעל אבינו, אברהם שבא עד
בעד  אפילו רחמים ועורר השכינה, כנפי תחת הבריות את להכניס

כולם  שכר וקיבל הקודמים, הדורות את גם בירר סדום), .4אנשי

Ì‰¯·‡ „ÚÂ ÁpÓ . . Á „ÚÂ Ì„‡Ó ˙B¯B„ ‰¯NÚ¬»»≈»»¿«…«ƒ…«¿««¿»»
העולם  לבריאת טעמים שני התנא פירט הקודמת במשנה

" א. מאמרות. הרשעיםלהפרע בעשרה את שמאבדין מן
"וליתן ב. לצדיקיםשכר העולם", העולם".שמקיימין טוב את

אלו  ענינים בשני ממשיכה נח 5ומשנתנו עד מאדם הדורות א. :
רשעים המבול.שאבדו היו במי מהם נפרע והקב"ה העולם, את

אברהם  אבל ובאין, מכעיסין היו אברהם עד מנח הדורות גם ב.
לו קיים " שקדמו בדורות גם קיום פעל הוא העולם, את ולכן 6" ,

זה. שכר קיבל ואברהם כולם" "שכר הי'

רק  "קיום" לפעול אפשר הי' מדוע מובן: אינו עדיין אבל
נח? ועד שמאדם באלה ולא אברהם, ועד שמנח בדורות

והביאור:

רע שהם דברים א. רע. סוגי שני טוב גמור ישנם בהם ואין
צריכים אלו דברים טהרתן"לאבד כלל. זוהי "שבירתן בחינת ,7.

עם  טוב. של ניצוץ בהם יש אך גלוי, טוב בהם שאין דברים ב.
עד להתעסק יש אלו זה שמקיימים דברים ידי על אותם,

לטוב  מרע אותם .8שמהפכים

גמור, רע הי' נח עד הדורות של הרע דידן: המאבד ובנדון

כליל; ונמחו המבול את עליהם הקב"ה הביא ולכן העולם, את
שאפשר  כזה הי' אברהם עד הדורות של הרע מהֿשאיןֿכן
והשלים  ותיקן העולם את ו"קיים" אברהם וכשבא לטוב, להפכו

כולם. שכר קיבל אז הדורות, עשרת כל

קטן" ב"עולם גם ישנם אלו תקופות בעבודת 9ושתי –
"עשרה  במשך רצויים בלתי בענינים שקוע כשאדם האדם.
שיתברך  אפשר הרי לו", "טוב כן פי על ואף שלמים ימים"

אלך" לבי בשרירות כי לי יהי' "שלום לאמר אמר 10בלבבו ולכן .
אפים  ארך שהקב"ה משום רק הוא הדבר שסיבת וזה 11התנא,

הקצוב  הזמן ככלות העבודה 12ייפסק להיות צריכה שכן, ומכיון .
כליל  ולבטל למחות כלומר: המבול", מי את עליהם ד"הביא

רצויים. הבלתי הענינים את

הענינים  חסרים שהרי עדיין, מספיקה אינה זו עבודה אבל
ולכן  אלו; ימים" "עשרה במשך לפעול עליו שהי' הטובים
לתקן  לנהורא, חשוכא דאתהפכא העבודה גם להיות צריכה

הקודמי  בימים שהחסיר מה ועד ולהשלים אותם, ו"לקיים" ם
כולם  שכר .13שיקבל

אברהם שבא "עד הדיוק גם אמרו אבינו זהו רז"ל "אין 14":
האבות  "בחינת כי הוא הדבר וטעם לשלשה". אלא אבות קורין

ישראל" נשמות ומקור שרש שהם אדם, בכל מדייק 15צ"ל ולכן .
"אברהם כולם"אבינו התנא שכר "וקבל של זו שעבודה לרמז ,"

ואחד  אחד בכל שייכת לנהורא) חשוכא אתהפכא של .16(העבודה

Ì‰¯·‡ „ÚÂ ÁpÓ . . Á „ÚÂ Ì„‡Ó ˙B¯B„ ‰¯NÚ¬»»≈»»¿«…«ƒ…«¿««¿»»
לעיל  על 17נתבאר מורה נח ועד מאדם דורות שעשרה ,

ועד  מנח דורות ועשרה תקנתן, זוהי שבירתן של באופן העבודה
והפיכתם  העולם עניני בירור של העבודה על מורה אברהם

שבהם. הקדושה ניצוצי את שמגלים ידי על לטוב,

עניני  על קאי הראשונים דורות שעשרה לומר, יש ועוד
שהם  והטעם שבירה, בדרך בירור אפילו שייך לא שבהם האדם
"נורא  מפני כיֿאם ח"ו, אשמתו מפני לא הוא יהודי של ברשותו

אדם" בני על ולכן 18עלילה בזה, וכיוצא העולם בלבול מצד או ,
שאינו  כיון הי', לא כאילו – להיות צריך אלו לדברים שלו היחס

לבירור  .19שייך

הקודמים.1. דורות תשע של החטאים גם המבול מחה שלכן

א.2. קט, סנהדרין

לתוך3. יורדות שההמשכות רשע, של והמצוות התורה עסק בדוגמת
ה"ג). פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת (הלכות הקליפות

.4.753 עמ' ח"ג לקו"ש

מד"ש.5. ראה

כו'.6. החסרונות כל מלא יונה: רבינו ראה

זוהי7. ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים
ואילך. ג נו, חקת לקו"ת וראה מיתתן).

באיסור8. לו שהציעה מצעות א) מד, (מנחות חז"ל לשון ע"ד ועד
בהיתר. לו הציעה

ג.9. פקודי תנחומא
יח.10. כט, נצבים
.11.66-67 עמ' חט"ו לקו"ש ראה
פ"ב.12. מי"א ומעין קונטרס ראה
.13.70 עמ' חט"ו לקו"ש
ב.14. טז, ברכות
וארא.15. ר"פ תו"א
בלבד.16. השומעים רשימת פי על – תשל"ז חקת ש"פ משיחת
הקודם.17. בביאור
א.18. יג, תולדות תו"ח וראה ד. וישב תנחומא ה. סו, תהלים
.19.79 עמ' ח"א תש"נ ספה"ש



לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים בערים שונות בעולם רלח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:296:328:558:569:299:3010:3210:3213:0413:0218:3818:3019:0418:5618:1219:06באר שבע )ק(

6:286:328:548:559:289:2910:3110:3113:0313:0118:4018:3219:0418:5618:0419:06חיפה )ק(

6:276:318:548:549:279:2810:3010:3013:0213:0018:4118:3319:0218:5417:5519:05ירושלים )ק(

6:296:338:558:569:299:3010:3210:3213:0413:0218:3818:3019:0418:5618:1219:06תל אביב )ק(

6:416:498:579:019:429:4510:4510:4613:1813:1518:5318:4119:2619:1418:2519:27אוסטריה, וינה )ק(

6:116:018:338:279:109:0410:1310:0812:4312:4218:1718:2218:4418:4918:0319:00אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:436:519:029:059:449:4710:4710:4913:2013:1818:5618:4419:2819:1618:2819:28אוקראינה, אודסה )ק(

6:156:238:328:359:169:1910:1910:2012:5212:5018:2818:1519:0118:4817:5919:01אוקראינה, דונייצק )ק(

6:266:348:428:469:279:3010:3010:3113:0313:0118:3918:2619:1218:5918:1019:12אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:517:009:069:109:529:5610:5510:5713:2913:2619:0518:5119:3919:2618:3519:39אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:436:538:589:029:459:4810:4810:5013:2113:1918:5718:4419:3219:1818:2819:32אוקראינה, קייב )ק(

7:107:179:299:3210:1110:1311:1411:1513:4713:4419:2419:1219:5319:4218:5619:54איטליה, מילאנו )ק(

6:046:018:358:339:039:0110:0610:0412:3712:3518:1018:0818:3218:3017:5018:39אקוואדור, קיטו )ח(

6:436:359:089:029:439:3810:4610:4113:1713:1518:5118:5519:1719:2118:3719:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:357:259:569:4910:3510:2811:3711:3214:0814:0719:4219:4820:1120:1719:2920:29ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:546:599:179:199:549:5610:5710:5813:3013:2719:0418:5419:3219:2318:3819:34ארה״ב, בולטימור )ק(

6:436:499:059:079:449:4610:4610:4713:1913:1618:5318:4319:2219:1218:2719:24ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:446:499:069:089:449:4610:4710:4813:1913:1718:5418:4419:2319:1318:2719:24ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:197:269:409:4310:2010:2211:2311:2413:5513:5319:3019:1920:0019:4919:0320:01ארה״ב, דטרויט )ק(

7:107:139:379:3710:1010:1011:1211:1213:4413:4219:1919:1219:4419:3618:5519:46ארה״ב, האוסטון )ק(

6:406:449:059:079:409:4110:4310:4313:1513:1318:4918:4119:1519:0718:2419:17ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:097:129:389:3810:0910:1011:1211:1113:4413:4219:1819:1119:4219:3518:5419:45ארה״ב, מיאמי )ק(

6:396:459:019:039:399:4110:4210:4313:1513:1218:4918:3919:1919:0818:2319:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:077:139:309:3210:0810:1011:1111:1113:4313:4119:1719:0719:4619:3618:5119:48ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:386:448:599:029:389:4010:4110:4213:1413:1118:4818:3819:1819:0718:2119:19ארה״ב, שיקגו )ק(

6:226:178:528:499:229:1810:2410:2112:5612:5418:2818:2918:5118:5218:1119:01בוליביה, לה-פס )ח(

7:287:379:429:4610:2910:3311:3211:3414:0614:0319:4119:2820:1720:0319:1220:17בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:287:379:429:4710:2910:3311:3311:3414:0614:0319:4219:2820:1720:0319:1220:17בלגיה, בריסל )ק(

5:565:508:258:218:568:529:599:5512:3012:2818:0718:0918:2718:2917:5118:38ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:455:398:138:098:448:409:479:4312:1812:1617:5117:5318:1518:1717:3418:26ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:466:568:599:049:479:5110:5010:5213:2413:2119:0118:4719:3519:2118:3519:35בריטניה, לונדון )ק(

6:547:059:059:109:5610:0010:5911:0113:3213:3019:0818:5419:4619:3118:4119:45בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:527:029:049:099:539:5710:5610:5813:3013:2719:0718:5319:4219:2818:3719:42גרמניה, ברלין )ק(

7:117:209:269:3010:1210:1611:1611:1713:4913:4619:2419:1119:5919:4518:5519:59גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:575:518:258:208:578:529:599:5612:3012:2918:1018:1218:2818:3017:5418:40דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:276:288:578:579:279:2710:3010:2913:0212:5918:3518:3018:5918:5318:1319:02הודו, מומבאי )ח(

6:236:248:538:539:239:2310:2610:2512:5812:5518:3118:2618:5518:4918:0918:58הודו, פונה )ח(

6:306:388:478:519:319:3410:3410:3513:0713:0418:4218:3019:1519:0318:1419:16הונגריה, בודפשט )ק(

5:475:538:098:128:488:509:519:5212:2412:2117:5817:4818:2818:1717:3218:29טורקיה, איסטנבול )ח(

7:127:189:369:3810:1310:1511:1611:1613:4813:4619:2319:1319:5119:4118:5719:52יוון, אתונה )ק(

6:516:599:099:129:529:5510:5510:5613:2813:2519:0318:5119:3619:2418:3519:36מולדובה, קישינב )ק(



רלט לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:296:328:558:569:299:3010:3210:3213:0413:0218:3818:3019:0418:5618:1219:06באר שבע )ק(

6:286:328:548:559:289:2910:3110:3113:0313:0118:4018:3219:0418:5618:0419:06חיפה )ק(

6:276:318:548:549:279:2810:3010:3013:0213:0018:4118:3319:0218:5417:5519:05ירושלים )ק(

6:296:338:558:569:299:3010:3210:3213:0413:0218:3818:3019:0418:5618:1219:06תל אביב )ק(

6:416:498:579:019:429:4510:4510:4613:1813:1518:5318:4119:2619:1418:2519:27אוסטריה, וינה )ק(

6:116:018:338:279:109:0410:1310:0812:4312:4218:1718:2218:4418:4918:0319:00אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:436:519:029:059:449:4710:4710:4913:2013:1818:5618:4419:2819:1618:2819:28אוקראינה, אודסה )ק(

6:156:238:328:359:169:1910:1910:2012:5212:5018:2818:1519:0118:4817:5919:01אוקראינה, דונייצק )ק(

6:266:348:428:469:279:3010:3010:3113:0313:0118:3918:2619:1218:5918:1019:12אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:517:009:069:109:529:5610:5510:5713:2913:2619:0518:5119:3919:2618:3519:39אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:436:538:589:029:459:4810:4810:5013:2113:1918:5718:4419:3219:1818:2819:32אוקראינה, קייב )ק(

7:107:179:299:3210:1110:1311:1411:1513:4713:4419:2419:1219:5319:4218:5619:54איטליה, מילאנו )ק(

6:046:018:358:339:039:0110:0610:0412:3712:3518:1018:0818:3218:3017:5018:39אקוואדור, קיטו )ח(

6:436:359:089:029:439:3810:4610:4113:1713:1518:5118:5519:1719:2118:3719:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:357:259:569:4910:3510:2811:3711:3214:0814:0719:4219:4820:1120:1719:2920:29ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:546:599:179:199:549:5610:5710:5813:3013:2719:0418:5419:3219:2318:3819:34ארה״ב, בולטימור )ק(

6:436:499:059:079:449:4610:4610:4713:1913:1618:5318:4319:2219:1218:2719:24ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:446:499:069:089:449:4610:4710:4813:1913:1718:5418:4419:2319:1318:2719:24ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:197:269:409:4310:2010:2211:2311:2413:5513:5319:3019:1920:0019:4919:0320:01ארה״ב, דטרויט )ק(

7:107:139:379:3710:1010:1011:1211:1213:4413:4219:1919:1219:4419:3618:5519:46ארה״ב, האוסטון )ק(

6:406:449:059:079:409:4110:4310:4313:1513:1318:4918:4119:1519:0718:2419:17ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:097:129:389:3810:0910:1011:1211:1113:4413:4219:1819:1119:4219:3518:5419:45ארה״ב, מיאמי )ק(

6:396:459:019:039:399:4110:4210:4313:1513:1218:4918:3919:1919:0818:2319:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:077:139:309:3210:0810:1011:1111:1113:4313:4119:1719:0719:4619:3618:5119:48ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:386:448:599:029:389:4010:4110:4213:1413:1118:4818:3819:1819:0718:2119:19ארה״ב, שיקגו )ק(

6:226:178:528:499:229:1810:2410:2112:5612:5418:2818:2918:5118:5218:1119:01בוליביה, לה-פס )ח(

7:287:379:429:4610:2910:3311:3211:3414:0614:0319:4119:2820:1720:0319:1220:17בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:287:379:429:4710:2910:3311:3311:3414:0614:0319:4219:2820:1720:0319:1220:17בלגיה, בריסל )ק(

5:565:508:258:218:568:529:599:5512:3012:2818:0718:0918:2718:2917:5118:38ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:455:398:138:098:448:409:479:4312:1812:1617:5117:5318:1518:1717:3418:26ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:466:568:599:049:479:5110:5010:5213:2413:2119:0118:4719:3519:2118:3519:35בריטניה, לונדון )ק(

6:547:059:059:109:5610:0010:5911:0113:3213:3019:0818:5419:4619:3118:4119:45בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:527:029:049:099:539:5710:5610:5813:3013:2719:0718:5319:4219:2818:3719:42גרמניה, ברלין )ק(

7:117:209:269:3010:1210:1611:1611:1713:4913:4619:2419:1119:5919:4518:5519:59גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:575:518:258:208:578:529:599:5612:3012:2918:1018:1218:2818:3017:5418:40דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:276:288:578:579:279:2710:3010:2913:0212:5918:3518:3018:5918:5318:1319:02הודו, מומבאי )ח(

6:236:248:538:539:239:2310:2610:2512:5812:5518:3118:2618:5518:4918:0918:58הודו, פונה )ח(

6:306:388:478:519:319:3410:3410:3513:0713:0418:4218:3019:1519:0318:1419:16הונגריה, בודפשט )ק(

5:475:538:098:128:488:509:519:5212:2412:2117:5817:4818:2818:1717:3218:29טורקיה, איסטנבול )ח(

7:127:189:369:3810:1310:1511:1611:1613:4813:4619:2319:1319:5119:4118:5719:52יוון, אתונה )ק(

6:516:599:099:129:529:5510:5510:5613:2813:2519:0318:5119:3619:2418:3519:36מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:256:268:548:549:249:2410:2710:2612:5912:5618:3218:2718:5518:5018:1018:59מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:206:098:378:309:209:1310:2210:1712:5312:5118:2518:3318:5719:0518:1419:17ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:525:558:208:208:528:529:559:5412:2712:2418:0117:5418:2618:1917:3718:29נפאל, קטמנדו )ח(

6:016:078:248:269:029:0410:0510:0512:3812:3518:1318:0318:4118:3117:4418:43סין, בייג'ין )ח(

6:546:529:259:239:549:5210:5610:5413:2813:2619:0118:5819:2319:2118:4119:29סינגפור, סינגפור )ח(

6:216:318:348:399:239:2710:2610:2812:5912:5718:3518:2119:1218:5718:0619:11פולין, ורשא )ק(

5:585:548:288:258:578:5410:009:5712:3112:2918:0418:0418:2718:2717:4618:35פרו, לימה )ח(

7:277:359:469:4910:2810:3111:3111:3214:0414:0119:3919:2720:1119:5919:1120:11צרפת, ליאון )ק(

7:377:459:539:5710:3810:4111:4111:4214:1414:1119:5119:3820:2320:1019:2220:23צרפת, פריז )ק(

5:465:448:178:158:458:449:489:4612:1912:1717:5217:5018:1518:1217:3218:20קולומביה, בוגוטה )ח(

7:047:119:259:2710:0510:0811:0811:0913:4113:3819:1819:0719:4619:3518:5119:47קנדה, טורונטו )ק(

6:416:489:009:039:429:4410:4510:4613:1713:1518:5318:4219:2419:1218:2619:24קנדה, מונטריאול )ק(

6:336:388:589:009:349:3510:3610:3613:0913:0618:4318:3419:1019:0118:1819:12קפריסין, לרנקה )ק(

6:416:528:508:569:439:4710:4610:4813:2013:1718:5618:4119:3519:1918:2519:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:146:268:228:289:169:2110:1910:2212:5312:5018:3318:1719:0918:5318:0219:09רוסיה, מוסקבה )ח(

6:076:158:258:289:089:1110:1110:1312:4512:4218:2018:0818:5218:4017:5218:53רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:127:209:309:3310:1310:1611:1611:1713:4913:4719:2919:1619:5719:4519:0119:58שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:388:379:079:0610:1010:0812:4112:3918:1518:1018:3718:3317:5318:42תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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