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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' מ"ח, תשי"ד

ברוקלין

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו בו מודיע אודות הספיקות והקישויים שישנם בנוגע למשרת הרבנות, ולאחכ"ז 

להוסיף  צריך  הסביבה,  מצד  עליו  להשפעה  שחושש  שכיון  אלא  נכונה  המשרה  הצעת  בעיני  נראה 

בשיעוריו בתורת הנגלה ובתורת החסידות המביאה לאהבת ה' וליראתו ולימוד העבודה בלב מתוך 

קבלת עול כדי שיוכל לעמוד בנסיון ובעיקר בנסיונות המדומות שהם רבים יותר מאשר אלו הנסיונות 

האמיתיים. והשי"ת יצליחו להפיץ בסביבתו אור התורה ויראת שמים שבד"מ ישפיע זה גם עליו.

החסידות,  ובתורת  הנגלה  בתורת  הקבועים  שיעוריו  ע"ד  דבר  מזכיר  אינו  שבמכתבו  לפלא 

ובודאי ימלא זה בהזדמנות הבאה.

בברכה.



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי





כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג לך מארצך- לך אל אברם' ויאמר הה "מאמר ד    

ה   .........................  ה"תשכ'ה ,מרחשון א"י, פרשת לך לךבת ש

)ד  י .............  ה"כתש'ה ,מרחשון א"י, לך- לךפ "ששיחת

)ה כא  .........  ט בעת ביקור הרב מרדכי אליהו"ד ושקו"ר

)ו  מרחשון' ח, לך לךפרשת ' מוצאי יום דשיחת ,

לו  ...................................  לאחרי תפילת ערביתב "נתש'ה

)ז  מרחשון  ד"יו, ק פרשת לך לך"יום ועששיחת

מ  ............................................................  ב''תשנ'ה

)ח אמ  .........  ב''תשנ'מרחשון ה א"י, לך לךפ "משיחות ש

)ט אנ  .......................  וטכרך  פרשת לך לךשיחות -לקוטי  

)י המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

זנ  .....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)יא  נח  ....................  לך לךת פרש –ילקוט גאולה ומשיח

)יב נט  ................  פרשת לך לך לשבועיומי חומש  ישיעור

)יג  פז  .....................  פרשת לך לךלשבוע שיעורי תהלים

)יד  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

פח  ...........................................  פרשת לך לךלשבוע  

)טו  וצ  ...................  פרשת לך לךלשבוע " היום יום"לוח

)טז צח  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יז – אק  ..................  פרשת לך לךלשבוע פרקים ליום ' ג

)יח –  פבק   ...............  פרשת לך לךשבוע לפרק אחד ליום

)יט – זר  .....................  פרשת לך לךלשבוע ות צוספר המ

)כ  נביאים וכתובים  

טר  ...........................................  ופרק  שיר השירים, דפרק  הרמיי

)כא  קידושין/ןגיטימסכת  –משניות  

יאר  ........................................................ביאור קהתי



)כב  יטר  .......................................................  מגילהמסכת  עקביעין

)כג  עם ביאורים מנחותמסכת  

כר  ......................................................  עאעד דף  סהמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כד  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

נר  ............................................................  ר הזקן"אדמו

)כה מידות/אונאהת שולחן ערוך הלכו  

נאר  .......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

)כו אנכי מגן לךה "ד אור תורה  

נדר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כז  התשובשערי   

נזר  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

)כח ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

נזר  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כט ב"תורת שמואל תרל   

נחר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)ל  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

נטר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לא צ"רחת'ה –ם מאמריספר ה  

סאר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

וסר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לג  אגרות קודש  

זסר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לד סטר  .......................................חומש לקריאה בציבור

עזר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לה

)לו עחר  ............................  פרשת לך לךלשבוע ם לוח זמני

)לז עטר  ....................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ



ה

    
 

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
Ó‡iÂּומ ּמֹולד ּת  מארצ  ל ֿ  ל אברם  אל  ה ' «…∆ְְְְְְִֵֶֶַַַָ

ארא ּך א ׁשר  הארץ  אל  אבי ,1ּומ ּבית  ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ויד ּועה  . וט ֹובת  להנאת , ל ֿ  ל ר ׁש"י: ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּופיר ׁש

לאברהם  ל ֹומר  ה ּקּב"ה   ה ּוצר ל ּמה  ְְְְַַַַַָָָָָָָה ּקּוׁשיא 

 ׁשּיל מס ּפיק  היה  ולא  , וט ֹובת  להנאת , ל ֿ  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹל

ּבּמאמר  ואיתא  ּבלבד . ה ּקּב"ה  ציּוּוי ּבגלל  ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָרק 

ׁשּיצא ּו  ה ּביכלא (ּבאחד  צדק ' ה 'ּצמח  ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשל 

וה ּׁשביה ) מה ּגל ּות  ּׁשּכתב 2לאחר ֹונה  מה  ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

'3ה 'אל ׁשי" ל" ה ּוא  " ל ֿ  ּד"ל ׁשה ּפיר ּוׁש ְְְְִֵֶֶַַָ

ּומק ֹור  ל ׁשר ׁש ׁשּיּגיע  הינּו, , ה ֹול א ּתה   ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּולעצמ

ּדה ּנה  למעלה . ׁשהיא  ּכמ ֹו ׁשּלא 5יד ּוע 4נׁשמת ֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

הארה  רק  א ּלא  ּבּגּוף , למ ּטה  נמ ׁשכה  ה ּנׁשמה  ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּכל 

ה ּנׁשמה  עיקר  אבל  למ ּטה , נמ ׁשכה  לבד  ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמ ּמּנה 

ֿ אפ ׁשר  אי ׁשּבקד ּוׁשה  לפי למעלה , ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָנׁשארה 

כ ּו', ר ֹוׁשם  ׁשּום  יּׁשאר  ולא  למ ּטה  ה ּכל  ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּיּומ ׁש

מ ּמק ֹומ ֹו נעקר  אינֹו ׁשּבקד ּוׁשה  ּדבר  כל  ְְְִִִֵֶֶָָָָָּכי

נׁשאר 6לגמרי  ׁשר ׁשּה עיקר  ל ּנׁשמה , ּובנֹוגע  , ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

חפץ  ארץ  העליֹונה , ּבארץ  הארה 7למעלה  ורק  , ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּוכדי  ּבּגּוף . להתל ּבׁש ויֹורדת  מת ּפּׁשטת  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמ ּמּנה 

ֿ ידי  על  ּדוקא  זה  הרי ה ּנׁשמה , ל ׁשר ׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלה ּגיע 

הארץ  ּכנגד  מכונת  ׁשהיא  יׂשראל  לארץ  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻההליכה 

( ה ֹול א ּתה   ּולעצמ  ל)  ל ֿ  ל" וזה ּו ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָהעליֹונה .

ה ּוא  הרי לארץ  ּבח ּוץ  ּבהיֹות ֹו ּכי הארץ ", אל  ְְֲִִֵֶֶֶָָָָג ֹו'

אל  ּומתח ּבר   ּכה ֹול ה ּוא  הרי הארץ  אל  ּבלכ ּתֹו  א וׁשר ׁשֹו, מעיקר ֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנפרד 

ּבזה  והענין וׁשר ׁשֹו. למעלה 8עצמ ֹו ׁשהיא  ּכפי ה ּוא  ה ּנׁשמה  וׁשר ׁש ׁשעיקר  , ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּמֹוסיף  ּוכפי האציל ּות . ע ֹולם  זה  הרי ה ּקּבלה  ּובל ׁשֹון האחד ּות , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבע ֹולם 
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פרשתנו.1) ואילך.2)ריש ב  תרפ , שם גם וראה ואילך. א תרעה, ד') (כרך בראשית באוה"ת לאח "ז נדפס  - לךֿלך ד"ה

פרשתנו.3) 89).4)ריש ע ' תש"ה (סה"מ  תש"ה יח ). ע ' תרנ"ה (סה"מ  תרנ"ה לךֿלך גו' ויאמר רד"ה גם ראה 5)ראה

ד. עא, האזינו ד. טז, שה"ש פ "א.6)לקו"ת של"ה פ "ג. של"ד פ "ג. ש"ד ע "ח  גם וראה  פ "א. המציאות שער פרדס  ראה

א). (קמז, ז"ך לסימן ביאור אגה"ק  ובכ"מ .7)תניא וישב . ר"פ  תו"א (סה"מ 8)ראה תרנ"ד לךֿלך גו' ויאמר ד"ה גם ראה

    
בפסוק: פותחת לך , לך  פרשת השבוע, פרשת

˙ÈaÓe Ez„ÏBnÓe Eˆ‡Ó EÏŒCÏ Ì‡ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ«…∆∆«¿»∆¿≈«¿¿ƒ«¿¿ƒ≈
j‡‡ L‡ ı‡‰ Ï‡ EÈ‡1,EÏŒCÏ :È"L LÈÙe הכתוב , »ƒ∆»»∆¬∆«¿∆»≈≈«ƒ∆¿

כלומר  בשבילך , "לך ", היא שההליכה ואומר  E˙BËÂ.מדייק E˙‡‰Ï«¬»»¿¿»¿
Cˆe‰ ‰nÏ ‡ÈLew‰ ‰Úe„ÈÂƒ»«¿»»»¿«
ŒCÏ Ì‰‡Ï ÓBÏ ‰"aw‰«»»«¿«¿»»∆
‡ÏÂ ,E˙BËÂ E˙‡‰Ï ,EÏ¿«¬»»¿¿»¿¿…
ÏÏ‚a ˜ CÏiL ˜ÈtÒÓ ‰È‰»»«¿ƒ∆≈≈«ƒ¿«

„Ïa ‰"aw‰ ÈeeÈˆ אם גם והרי  ƒ«»»ƒ¿«
אומר  היה לא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

היא  הזו  שההליכה אבינו  לאברהם

שאברהם  בוודאי  ולטובתו , להנאתו 

והולך ? הציווי  את מקיים היה

‡˙È‡Â מובאÏL Ó‡na ¿ƒ»««¬»∆
„Á‡a) '˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆¿««

C‡ÏÎÈa‰ יד ֿ כתבי  של  כרך  «ƒ¿»
˙eÏb‰Ó ‰BÁ‡Ï e‡ˆiL∆»¿»«¬»≈«»

‰ÈM‰Â לכתבי הכוונה כלל  בדרך  ¿«ƒ¿»
אל  והגיעו  ברוסיה שהיו  חסידות

‰'‡CÈLÏ'2)הרבי  ˙kM ‰Ó3 «∆»«»«¿ƒ
זה  פסוק על  ≈»∆LeÈt‰Lבפירושו 

"EÏŒCÏ"c" לך" הדיוק משמעות ¿∆¿
‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" ‡e‰¿¿«¿¿«»

,CÏB‰ לאברהם אומר  ה' כלומר , ≈
עצמו  אל  הולך  הוא זו  שבהליכה אבינו 

L ,eÈ‰ אבינו ÚÈbiאברהם «¿∆«ƒ«
BÓk B˙ÓL B˜Óe LLÏ¿…∆¿ƒ¿»¿

‰ÏÚÓÏ ‡È‰L.באלוקות‰p‰c4 ∆ƒ¿«¿»¿ƒ≈
Úe„È5 החסידות Ïkבתורת ‡lL »«∆…»

‰ÎLÓ ‰ÓLp‰ וירדה‰hÓÏ «¿»»ƒ¿¿»¿«»
˜הגשמי ,Ûebaלהתלבש  ‡l‡ «∆»«
‰‡‰ מועטת„Ï ‰pnÓ ∆»»ƒ∆»¿«

‰ÎLÓ וירדהÏ‡ ,‰hÓÏ ƒ¿¿»¿«»¬»
‰ÏÚÓÏ ‰‡L ‰ÓLp‰ ˜ÈÚƒ««¿»»ƒ¿¬»¿«¿»

עליונים, רוחניים ÈÙÏ¿ƒבעולמות
LÙ‡ŒÈ‡ ‰Le„˜aL∆ƒ¿»ƒ∆¿»
‡ÏÂ ‰hÓÏ Ïk‰ CLÓeiL∆¿««…¿«»¿…

'eÎ ÌLB ÌeL ‡MÈ בשורש ƒ»≈∆
הדבר , cומקור  ÏÎ Èkƒ»»»

˜Ú BÈ‡ ‰Le„˜aL∆ƒ¿»≈∆¿»
ÈÓ‚Ï BÓB˜nÓ6 כאשר גם אלא ƒ¿¿«¿≈

מלמעלה  ונמשך  יורד  הראשון ,הוא ומקורו  בשורשו  נשאר  ממנו  חלק למטה,

,‰ÓLpÏ Ú‚Be שעיקרה הכוונה נשאר אין  הרושם ורק למטה יורד  ¿≈««¿»»
אלא  ‰BÈÏÚ‰להיפך למעלה ı‡a ‰ÏÚÓÏ ‡L dLL ˜ÈÚƒ«»¿»ƒ¿»¿«¿»»»∆»∆¿»

הנקראת  ıÙÁהרוחנית, ı‡7‰‡‰ ˜Â pnÓ‰מועטת , ∆∆≈∆¿«∆»»ƒ∆»
˙„BÈÂ ˙ËMt˙Ó מלמעלה ƒ¿«∆∆¿∆∆

Ûebaלמטה  LaÏ˙‰Ï. הגשמי ¿ƒ¿«≈«
‰ÓLp‰ LLÏ ÚÈb‰Ï È„Îe¿≈¿«ƒ«¿…∆«¿»»

לא  כלל  בדרך  יורדת שכאמור 

בגוף, Âc˜‡להתלבש ‰Ê È‰¬≈∆«¿»
ı‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ»¿∆∆
„‚k ˙ÂÎÓ ‡È‰L Ï‡NÈƒ¿»≈∆ƒ¿À∆∆¿∆∆

‰BÈÏÚ‰ ı‡‰ שורש הוא שם »»∆»∆¿»
(EÏהנשמה. EÏŒCÏ" e‰ÊÂ¿∆∆¿¿

Ï‡ 'B‚ (CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe¿«¿¿«»≈∆
ıeÁa B˙BÈ‰a Èk ,"ı‡‰»»∆ƒƒ¿¿
B˜ÈÚÓ „Ù ‡e‰ È‰ ı‡Ï»»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ»

,BLLÂ נשאר ושורשו  עיקרו  כי  ¿»¿
הארה  רק יש למטה ואילו  למעלה,

של  ‡Ïהנשמה מועטת BzÎÏa C‡«¿∆¿∆
CÏB‰k ‡e‰ È‰ ı‡‰»»∆¬≈¿≈
BLLÂ BÓˆÚ Ï‡ aÁ˙Óeƒ¿«≈∆«¿¿»¿
וכפי  שלו , העצמיות גם נחשב זה והרי 

להלן . ויבאר  שיוסיף

‰Êa ÔÈÚ‰Â8LLÂ ˜ÈÚL , ¿»ƒ¿»»∆∆ƒ«¿…∆
‡È‰L ÈÙk ‡e‰ ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ∆ƒ

,˙e„Á‡‰ ÌÏBÚa ‰ÏÚÓÏ עולם ¿«¿»¿»»«¿
אין  מציאות שבו  לשום מקום תפיסת

נפרד  נברא שום ואין  האלוקות מלבד 

עצמה  בפני  מציאות ונחשב מאלוקות

הוא  ולכן  לאלוקות, בטל  הכול  אלא

ה', אחדות ביטוי  לידי  באה שבו  עולם

מלבדו , מציאות שום שאין  במובן 

ÌÏBÚ ‰Ê È‰ ‰Ïaw‰ ÔBLÏeƒ¿««»»¬≈∆»
˙eÏÈˆ‡‰ מבין ארבעת הראשון  »¬ƒ

 ֿ ֿ בריאה אצילות הרוחניים העולמות

עם  נבראים אין  ובו  ֿ עשיה יצירה
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כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג לך מארצך- לך אל אברם' ויאמר הה "מאמר ד    

ה   .........................  ה"תשכ'ה ,מרחשון א"י, פרשת לך לךבת ש

)ד  י .............  ה"כתש'ה ,מרחשון א"י, לך- לךפ "ששיחת

)ה כא  .........  ט בעת ביקור הרב מרדכי אליהו"ד ושקו"ר

)ו  מרחשון' ח, לך לךפרשת ' מוצאי יום דשיחת ,

לו  ...................................  לאחרי תפילת ערביתב "נתש'ה

)ז  מרחשון  ד"יו, ק פרשת לך לך"יום ועששיחת

מ  ............................................................  ב''תשנ'ה

)ח אמ  .........  ב''תשנ'מרחשון ה א"י, לך לךפ "משיחות ש

)ט אנ  .......................  וטכרך  פרשת לך לךשיחות -לקוטי  

)י המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

זנ  .....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)יא  נח  ....................  לך לךת פרש –ילקוט גאולה ומשיח

)יב נט  ................  פרשת לך לך לשבועיומי חומש  ישיעור

)יג  פז  .....................  פרשת לך לךלשבוע שיעורי תהלים

)יד  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

פח  ...........................................  פרשת לך לךלשבוע  

)טו  וצ  ...................  פרשת לך לךלשבוע " היום יום"לוח

)טז צח  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יז – אק  ..................  פרשת לך לךלשבוע פרקים ליום ' ג

)יח –  פבק   ...............  פרשת לך לךשבוע לפרק אחד ליום

)יט – זר  .....................  פרשת לך לךלשבוע ות צוספר המ

)כ  נביאים וכתובים  

טר  ...........................................  ופרק  שיר השירים, דפרק  הרמיי

)כא  קידושין/ןגיטימסכת  –משניות  

יאר  ........................................................ביאור קהתי



)כב  יטר  .......................................................  מגילהמסכת  עקביעין

)כג  עם ביאורים מנחותמסכת  

כר  ......................................................  עאעד דף  סהמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כד  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

נר  ............................................................  ר הזקן"אדמו

)כה מידות/אונאהת שולחן ערוך הלכו  

נאר  .......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

)כו אנכי מגן לךה "ד אור תורה  

נדר  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כז  התשובשערי   

נזר  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

)כח ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

נזר  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כט ב"תורת שמואל תרל   

נחר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)ל  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

נטר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לא צ"רחת'ה –ם מאמריספר ה  

סאר  ...................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  

וסר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לג  אגרות קודש  

זסר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לד סטר  .......................................חומש לקריאה בציבור

עזר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לה

)לו עחר  ............................  פרשת לך לךלשבוע ם לוח זמני

)לז עטר  ....................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ



ו     

ׁשר ֹוב  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  ּבה ּגה "ה , צדק ' ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָה 'ּצמח 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  ע ׂשּיה , יצירה  מ ּבריאה  הם  ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָה ּנׁשמ ֹות 

מאציל ּות  ה ּוא  ה ּנׁשמ ֹות  ּכל  ּגם 9ׁשר ׁש ּכמבאר  , ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ

ּתֹורה ' ׁשח ֹורה 10ּב'ל ּקּוטי ונאוה .11ּבענין אני ְְְְְֲִִִֵַָָָָ

ׁשהיא  ּכפי ה ּנׁשמה  ּומק ֹור  ל ׁשר ׁש לה ּגיע  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּוכדי

לארץ  ההליכה  ֿ ידי על  זה  הרי האציל ּות , ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבע ֹולם 

ְִֵָיׂשראל .

הענין CÈLÓÓeב ) ׁשּבא ּור  צדק ', ה 'ּצמח  «¿ƒְִֵֶֶֶֶַַָָ

לה ּגיע  ׁשּבכדי זה  על  ְְִִֵֶֶַַַַַַ(ה ּטעם 

לארץ  ההליכה  להיֹות  צרי ּבאציל ּות  ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָל ׁשר ׁשֹו

הענין  ּבא ּור  ּתחלה  ּבהק ּדים  יּובן ּדוקא ) ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָיׂשראל 

ׁשפע  נמ ׁש ׁשּבֹו ּגל ּויֹות ', ׁשל  ׁשני ט ֹוב  ְְִִֵֶֶֶַָָּד'יֹום 

ּדיצירה ֿ מלכ ּות  ּבחינת  לת ֹו ּדאציל ּות  ְְְְְֲִִִִֶַַַָָהעליֹון

ׁשּדר ּכם  ׂשרים ' ּב'ׁשבעים  ה ּמתל ּבׁשים  ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָוע ׂשּיה ,

לארץ . ׁשּבח ּוץ  יׂשראל  לבני ה ּׁשפע  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנמ ׁש

ÔÈÚ‰Â יד ּוע ּדה ּנה  מלכ ּות 12ּבזה , ׁשּבחינת  ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶֶַַַָָ

להתל ּבׁש למ ּטה  יֹורדת  אינּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּדאציל ּות 

אינּה ּדבריאה  מלכ ּות  וגם  ׂשרים ', ְְְְִִִִִֵַַַָָָּב'ׁשבעים 

ּבחינת  רק  א ּלא  ׂשרים ', ּב'ׁשבעים  ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָמתל ּבׁשת 

ה ּמתל ּבׁשת  היא  וע ׂשּיה  ּדיצירה  ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָמלכ ּות 

הרא ּוי  ה ּׁשפע  להם  להמ ׁשי ׂשרים ' ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּב'ׁשבעים 

ז"ל  חכמינּו אמר ּו זה  ועל  להם . ּגל ּו13לתת  ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

צרי ׁשּכא ׁשר  ּפיר ּוׁש: ע ּמהם , ׁשכינה  ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָלאד ֹום 

ּבזמן ליׂשראל  ׁשפע  ּכׁשּיֹוׁשבים לה ׁשּפיע  ה ּגל ּות  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

מ ּוכרחת  אזי ׂשרים ', ה 'ׁשבעים  ממ ׁשלת  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָּתחת 

וע ׂשּיה , ּדיצירה  מלכ ּות  ּבחינת  ׁשהיא  ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָה ּׁשכינה ,

ּתחת  ׁשּיׂשראל  ההם  ּב'ּׂשרים ' ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלהתל ּבׁש

ליׂשראל  הה ׁשּפעה  ּתעב ֹור  ׁשּדר ּכם  ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָממ ׁשל ּתם ,

הה ּוא . ה ּׂשר  ׁשל  הארץ  חלק  אדמת  על  ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיֹוׁשבים 

מ ּמׁש, ע ּמהם  ע ּמהם , ׁשכינה  לאד ֹום  ּגל ּו ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָוזה ּו

וע ׂשּיה  ּדיצירה  מלכ ּות  ׁשרק  וה ּטעם  מ ּמׁש. ׂשרים ' ּב'ׁשבעים  ׁשּמתל ּבׁשת  ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּדהינּו

ּדבריאה , מלכ ּות  לא  וגם  ּדאציל ּות , מלכ ּות  ולא  ׂשרים ' ּב'ׁשבעים  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָָֹֹמתל ּבׁשים 
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ז      

מק ּננא  עיּלאה  ׁשא ּבא  ה ּיד ּוע  ֿ ּפי על  ְְִִֶַַַַַָָָָָה ּוא 

ספירן 14ּבאציל ּות  וׁשית  ּבבריאה , מק ּננא  ּובינה  , ְְְְְֲִִִִִִַָָָָָ

ּביצירה  ויד ּוע 15מק ּננן החיצ ֹונים 16. ׁשּיניקת  ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ּבלבד , ּתח ּתֹונֹות ' מ 'ׁשבע  ְְִִִֵֵֶֶַַַַהיא 

ולכן  החיצ ֹונים , יניקת  אין ּובינה ' ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמ 'חכמה 

ּב'ׁשבעים  להתל ּבׁש יֹורדת  אינּה ּדבריאה  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמלכ ּות 

ספירת  מאירה  ה ּבריאה  ּבע ֹולם  ּכי ְְְְִִִִִַַָָָָׂשרים ',

טעם  וע ֹוד  לחיצ ֹונים . יניקה  אין ׁשּמּמּנה  ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָה ּבינה ,

ה ּיד ּוע  ֿ ּפי על  ר ּוּבֹו17לזה , - ה ּבריאה  ׁשע ֹולם  ְְִִֶֶַַַַָָָ

על  מחצה  - ה ּיצירה  וע ֹולם  רע , ּומע ּוט ֹו ְְֱִִֶַַַָָָט ֹוב 

התחלת  ולכן רע , ר ּוּבֹו - הע ׂשּיה  וע ֹולם  ְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָמחצה ,

, ואיל היצירה  מע ֹולם  ה ּוא  החיצ ֹונים  ְְְִִִֵֵַַָָָמד ֹור 

ּבע ֹולם  לא  אבל  מחצה , על  מחצה  ְֱֱֲֶֶֶַָָָָָֹׁשּׁשם 

זה  ּומ ּׁשּום  ט ֹוב . ׁשר ּוּבֹו מאחר  ְִִֵֶֶַַַָהבריאה ,

ּדיצירה  מלכ ּות  - ׂשרים ' ּב'ׁשבעים  ְְְְְִִִִִִִַַַָָמתל ּבׁשים 

ּדוקא . ְֲִַַָָוע ׂשּיה 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ט ֹוב ׁשּב'יֹום  החד ּוׁש ּגֹודל  יּובן ¿«ƒ∆ְִֶֶַָ

מת ּגּלה  ׁשּבֹו ּגל ּויֹות ', ׁשל  ְִִֵֶֶֶַָׁשני

וע ׂשּיה  ּדיצירה  ּבמלכ ּות  ּדאציל ּות  הא ֹור  ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָׁשפע 

ּכלל   ׁשּבדר אף  ׂשרים ', ּב'ׁשבעים  ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָה ּמתל ּבׁשים 

ּב נמ ׁש ּדיצירה לא  ה ּמלכ ּות  ּבחינת  רק  א ּלא  הם  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

חל ּוק  ּבזה  יׁש יֹותר , ּובפרט ּיּות  ּבלבד . ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָוע ׂשּיה 

האריז"ל  לק ּבלת  הרמ "ק  ק ּבלת  ׁשּלדעת 18ּבין , ְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ּב'ׁשבעים 19הרמ "ק  ּדאציל ּות  ה ּׁשפע  מת ּגּלה  , ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָ

האריז"ל  לדעת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  עצמם , ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָׂשרים '

ּדיצירה  ּבמלכ ּות  רק  ּדאציל ּות  ה ּׁשפע  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָמת ּגּלה 

ה ּׂשמחה  ּגֹודל  טעם  ּגם  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ׂשרים '. ּב'ׁשבעים  ה ּמתל ּבׁשת  ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָוע ׂשּיה 

יׂשראל  ׁשּבארץ  מה ּׂשמחה  יֹותר  ּגל ּויֹות ' ׁשל  ׁשני ט ֹוב  ּכמ ֹו20ּב'יֹום  ׁשּזה ּו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

לחר ּות  ּכׁשּיצא  אזי ּברזל , ּבכבלי אס ּור  ּבּׁשביה  ׁשהיה   ה ּמל ּבן ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעל 

ּגד ֹולה  היא  ה ּׂשמחה  כ ּו',  ה ּמל מ ּמעד ּני להתע ּנג   ה ּמל אביו אל  וׁשב  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָחפ ׁשי 

ׁשּולחן  על  ימיו ּכל  והיה  ּכלל  ּבּׁשביה  אס ּור  היה  לא  אם  מא ׁשר  יֹותר  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹמאד ,
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א.14) עה, משפטים תו"א ב . רכ, לזח "ב  א).15)רמ "ז (כג, ו תיקון ג.16)תקו"ז נו, דא"ח ) (עם סידור עץ 17)ראה ראה

ועוד. להדרוש. בהקדמה עולמות) ציור (שער מג שער 18.11)חיים שבהערה ואוה"ת הזקן אדמו"ר מאמרי  בספר 19)ראה

(בהוצאת  ואילך ב  כב , שפירא) (למהר"נ הארץ  טוב  ספר וראה ובכ"מ ). שם. ואוה"ת הזקן אדמו"ר במאמרי  (הובא נערב  אור

הרמ "ק . בשם - תרנ"א) ואילך.20)ירושלים, ג צא, שמע "צ  לקו"ת גם ראה

    
˙eÏÈˆ‡a ‡p˜Ó ‰‡lÈÚ ‡a‡L Úe„i‰ Èt14, החכמה בחינת ƒ«»«∆«»ƒ»»¿«¿»»¬ƒ

משפיע) בחינת שהוא האב כמו  השפע מקור  שהיא שם על  'אבא' (הנקראת

האצילות בעולם p˜Ó‡שורה ‰Èe הוא העיקרי  ומקומה שורה, ƒ»¿«¿»
ÔÈÙÒ ˙ÈLÂ ,‰‡Èa, חסד) העליונות המידות של  הספירות שש ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»

יסוד ) הוד , נצח, תפארת, גבורה,

Ôp˜Ó הוא העיקרי  ומקומן  שורות ¿«¿»
‰ÈˆÈa15Úe„ÈÂ .16˙˜ÈiL ƒ¿ƒ»¿»«∆¿ƒ«

ÌÈBˆÈÁ‰ לגבולות שמחוץ הכוחות «ƒƒ
BBzÁz˙'הקדושה  ÚL'Ó ‡È‰ƒƒ∆««¿

וספירת  האמורות הספירות (ששת

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהמלכות) ,„Ïaƒ¿««∆≈≈
'‰Èe ‰ÓÎÁ'Ó ספירות שהן  ≈»¿»ƒ»

יותר  ÈÈ˜˙נעלות ÔÈ‡≈¿ƒ«
˙eÎÏÓ ÔÎÏÂ ,ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ¿»≈«¿
˙„BÈ dÈ‡ ‰‡Ècƒ¿ƒ»≈»∆∆

'ÌÈN ÌÈÚL'a LaÏ˙‰Ï של ¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»ƒ
העולם, ÌÏBÚaאומות Èkƒ¿»

˙ÈÙÒ ‰È‡Ó ‰‡Èa‰«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ«
‰˜ÈÈ ÔÈ‡ ‰pnnL ,‰Èa‰«ƒ»∆ƒ∆»≈¿ƒ»
‰ÊÏ ÌÚË „BÚÂ .ÌÈBˆÈÁÏ«ƒƒ¿««¿∆
העולם  אומות של  ה'שרים' שאין 

הבריאה, מעולם וחיות שפע יונקים

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ17 הסוד בתורת «ƒ«»«
BË Bae  ‰‡Èa‰ ÌÏBÚL∆»«¿ƒ»
 ‰Èˆi‰ ÌÏBÚÂ ,Ú BËeÚÓeƒ«¿»«¿ƒ»

,‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ חציו כלומר  ∆¡»«∆¡»
רע  וחציו  טוב ‰iNÚ‰ ÌÏBÚÂ¿»»¬ƒ»

B„Ó ˙ÏÁ˙‰ ÔÎÏÂ ,Ú Bae«¿»≈«¿»«¿
ÌÈBˆÈÁ‰ יש שבו  הראשון  העולם «ƒƒ

וקיום  ל 'מגורים' ואפשרות מקום נתינת

הקדושה  לגבול  מחוץ גורמים של 

CÏÈ‡Â ‰ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÓ ‡e‰≈»«¿ƒ»¿≈»
ממנו , ÏÚולמטה ‰ˆÁÓ ÌML∆»∆¡»«

ÌÏBÚa ‡Ï Ï‡ ,‰ˆÁÓ∆¡»¬»…¿»
BË BaeL Á‡Ó ,‰‡Èa‰«¿ƒ»≈««∆
אין  הרוב, היותו  מפני  שולט וכשהטוב

לחיצונים. מקום Ê‰נתינת ÌeMÓeƒ∆
'ÌÈN ÌÈÚL'a ÌÈLaÏ˙Óƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
העולם  לאומות חיות ומשפיעים

- ÈˆÈc‰ול 'חיצונים' ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»
.‡˜Âc ‰iNÚÂ«¬ƒ»«¿»

Le„Á‰ Ï„Bb ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂוהמעלהÏL ÈL BË ÌBÈaL ¿«ƒ∆»∆«ƒ∆¿≈ƒ∆
‰ÈˆÈc ˙eÎÏÓa ˙eÏÈˆ‡c B‡‰ ÚÙL ‰lb˙Ó BaL ,˙BÈeÏb»∆ƒ¿«∆∆«»«¬ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

,'ÌÈN ÌÈÚL'a ÌÈLaÏ˙n‰ ‰iNÚÂ ישראל לבני  להשפיע כדי  «¬ƒ»«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
בגלות, Ì‰aהנמצאים CLÓ ‡Ï ÏÏk C„aL Û‡'שרים ב'שבעים «∆¿∆∆¿»…ƒ¿»»∆

n‰ ˙ÈÁa ˜ ‡l‡˙eÎÏ ∆»«¿ƒ«««¿
„Ïa ‰iNÚÂ ‰ÈˆÈc ואילו ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ¿«

נמשך  אינו  ובריאה דאצילות האור 

לעיל . כמבואר  בהם,

‰Êa LÈ ,˙BÈ ˙eiËÙeƒ¿»ƒ≈≈»∆
˜eÏÁ הבדל˜"Ó‰ ˙Ïa˜ ÔÈa ƒ≈«»«»««

קורדובירו  משה »«»¿Ïa˜Ï˙רבי 
Ï"ÊÈ‡‰18˙Ú„lL , »¬ƒ«∆¿««
˜"Ó‰19ÚÙM‰ ‰lb˙Ó , »««ƒ¿«∆«∆«

˙eÏÈˆ‡c ויורדÌÈÚL'a «¬ƒ«ƒ¿ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÌÓˆÚ 'ÌÈN»ƒ«¿»«∆≈≈
‰lb˙Ó Ï"ÊÈ‡‰ ˙Ú„Ï¿««»¬ƒ«ƒ¿«∆
˙eÎÏÓa ˜ ˙eÏÈˆ‡c ÚÙM‰«∆««¬ƒ«¿«¿
˙LaÏ˙n‰ ‰iNÚÂ ‰ÈˆÈcƒ¿ƒ»«¬ƒ»«ƒ¿«∆∆

'ÌÈN ÌÈÚL'a יורד אינו  אבל  «ƒ¿ƒ»ƒ
שהיא  עצמם שרים' ב'שבעים להתלבש

יותר . גדולה ירידה

ÌÚË Ìb ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«««
ÈL BË ÌBÈa ‰ÁÓO‰ Ï„Bb∆«ƒ¿»¿≈ƒ
‰ÁÓO‰Ó ˙BÈ ˙BÈeÏb ÏL∆»≈≈«ƒ¿»

טוב  ביום ∆∆¿∆ı‡aLשישנה
Ï‡NÈ20ŒÏÚ BÓk e‰fL , ƒ¿»≈∆∆¿«

‰È‰L CÏn‰ Ôa ÏLÓŒCc∆∆»»∆«∆∆∆»»
,ÏÊa ÈÏÎa eÒ‡ ‰ÈMa«ƒ¿»»¿«¿≈«¿∆
ÈLÙÁ ˙eÁÏ ‡ˆiLk ÈÊ‡¬«¿∆»»¿≈»¿ƒ
‚pÚ˙‰Ï CÏn‰ ÂÈ‡ Ï‡ LÂ¿»∆»ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈
‰ÁÓO‰ ,'eÎ CÏn‰ Èp„ÚnÓƒ«¬«≈«∆∆«ƒ¿»

שלו  והעונג  המלך  בן  È‰ƒ‡של 
Ì‡ L‡Ó ˙BÈ ,„‡Ó ‰ÏB„b¿»¿…≈≈¬∆ƒ
ÏÏk ‰ÈMa eÒ‡ ‰È‰ ‡Ï…»»»«ƒ¿»¿»
ÔÁÏeL ÏÚ ÂÈÓÈ Ïk ‰È‰Â¿»»»»»«¿«
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ח     

ּדיצירה  ּבּמלכ ּות  למעלה , ֿ זה   ּדר ֿ ועל  . ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָה ּמל

ּב'ׁשבעים  ּגל ּות  ּבבחינת  ׁשּמתל ּבׁשים  ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָוע ׂשּיה 

עליֹון  וׁשפע  א ֹור  ּגיל ּוי ׁשם  ּכׁשּמת ּגּלה  ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָׂשרים ',

מה ּׂשמחה  יֹותר  ה ּׂשמחה  ּתג ּדל  אזי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָּדאציל ּות ,

לא  ׁשּמע ֹולם  ּדאציל ּות  ּבמלכ ּות  ההת ּגּלּות  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּמּצד 

ׂשרים '. ּב'ׁשבעים  להתל ּבׁש ה ּמדרגה  ּבסתר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָירדה 

ּגל ּויֹות ' ׁשל  ׁשני ט ֹוב  ּד'יֹום  ה ּׂשמחה  מעלת  ְְְֲִִִֵֶַַַָָוזֹוהי

לפי  יׂשראל , ׁשּבארץ  רא ׁשֹון' ט ֹוב  'יֹום  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָלג ּבי

מת ּגּלה  יׂשראל  ׁשּבארץ  רא ׁשֹון' ט ֹוב  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָׁשּב'יֹום 

ּוב 'יֹום  ּבלבד , ּדאציל ּות  ּבמלכ ּות  האציל ּות  ְְְְֲֲִִִֶַַַַָׁשפע 

ה ּׁשפע  ּומת ּגּלה  נמ ׁש ּגל ּויֹות ' ׁשל  ׁשני ְְִִִֵֶֶֶַַַָָט ֹוב 

ה ּמתל ּבׁשים  וע ׂשּיה  ּדיצירה  ּבמלכ ּות  ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָּדאציל ּות 

ׂשרים '. ְִִִַָּב'ׁשבעים 

לה ּגיע Êe‰ג ) ׁשּכדי ג ֹו',  ל ֿ  ל ענין יּובן »∆ְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּבע ֹולם  ה ּנׁשמה  ּומק ֹור  ְְְְֶַָָָֹל ׁשר ׁש

ֿ לארץ  מח ּוץ  ההליכה  להיֹות  צריכה  ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָהאציל ּות ,

לארץ , ּבח ּוץ  ּבהיֹות ֹו ּכי ּדוקא , יׂשראל  ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלארץ 

ׂשר  ה 'ׁשבעים  ממ ׁשלת  מאירה ּתחת  ׁשּׁשם  ים ', ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

נת ּגּלה  לא  וע ׂשּיה , ּדיצירה  ה ּמלכ ּות  ּבחינת  ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָֹרק 

ּבמלכ ּות  ׁשהיא  ּכמ ֹו ֿ אם  ּכי נׁשמת ֹו ְְְְְִִִִִֶַָמ ּמק ֹור 

ה ּקד ֹוׁשה  הארץ  אל  על ּית ֹו ֿ ידי על  אבל  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּדיצירה ,

נׁשמת ֹו ׁשר ׁש ּבחינת  ּבֹו מאיר  אזי ודאציל ּות , ּדבריאה  מלכ ּות  ּכנגד  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּמכונת 

צדק '. ה 'ּצמח  ׁשל  ה ּמאמר  ּתֹוכן ּכאן עד  ּדאציל ּות . ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמלכ ּות 

ה ּוא ‡ÌÓד ) ּומק ֹור ֹו, ל ׁשר ׁשֹו ההליכה  ענין ה ּוא  " ל ֿ ׁש"ּל ה ּנ"ל  ּבא ּור  »¿»ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

מח ּוץ ֿ למעלה , מ ּלמ ּטה  ההליכה  על  ׁשּקאי ה ּפׁשּוט  ה ּפיר ּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלפי

צרי ועדין כ ּו'. נׁשמת ֹו מק ֹור  ּבֹו ית ּגּלה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  יׂשראל , לארץ  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלארץ 

ההליכה  ענין ה ּוא  " ל ֿ ׁש"ּל ה ּפיר ּוׁש עם  זה  ּפיר ּוׁש יתאים  אי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהבין

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ּכמבאר  למ ּטה , ה ּנעלם 21מ ּלמעלה  ׂשכל  רם ", "אב  ה ּוא  ׁשאברם  ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

לגיל ּוי  ּיצא  ה ּנעלם  ׁשא ֹור ֹו ג ֹו',  ל ֿ  ל לאברם  ה ' אמר  זה  ועל  רעיֹון, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמ ּכל 

ה ּמלכ ּות . לבחינת  הארץ ", "אל  למ ּטה , מ ּלמעלה  ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָויּומ ׁש

C‡ ּתחלה להיֹות  צרי למ ּטה , ה ּירידה  ענין להיֹות  ׁשּיּוכל  ׁשּכדי ה ּוא , הענין «ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ה ּנעלם  ׂשכל  אברם , נקרא  ׁשּתחלה  ׁשּזה ּו יֹותר , נעלה  א ֹור  ּגיל ּוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּתֹוספת 
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א).21) (יא, פרשתנו ריש

    
CÏn‰. בשבי היה לא eÎÏna˙ומלכתחילה ,‰ÏÚÓÏ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆∆¿«¿»««¿

ÌÈÚL'a ˙eÏb ˙ÈÁa ÌÈLaÏ˙nL ‰iNÚÂ ‰ÈˆÈcƒ¿ƒ»«¬ƒ»∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ
ÌL ‰lb˙nLk ,'ÌÈNועשיה ÔBÈÏÚביצירה ÚÙLÂ B‡ ÈeÏÈb »ƒ¿∆ƒ¿«∆»ƒ¿∆«∆¿

„vnL ‰ÁÓO‰Ó ˙BÈ ‰ÁÓO‰ Ïc‚z ÈÊ‡ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¬«ƒ¿««ƒ¿»≈≈«ƒ¿»∆ƒ«
˙elb˙‰‰ עליון ושפע אור  של  «ƒ¿«

˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa עצמה ¿«¿«¬ƒ
˙Òa ‰„È ‡Ï ÌÏBÚnL∆≈»…»¿»¿≈∆
ÌÈÚL'a LaÏ˙‰Ï ‰‚„n‰««¿≈»¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ
‰ÁÓO‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ .'ÌÈN»ƒ¿ƒ«¬««ƒ¿»
'˙BÈeÏb ÏL ÈL BË ÌBÈ'c¿≈ƒ∆»
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ט      

ׁשה ּוא  ה "א , א ֹות  ל ֹו נתוּסף  ואחר ּֿכ רעיֹון, ְְֲִִֵֶַַַַָָמ ּכל 

ׁשהת ּגּלּות ּה22ענין  'ע ּתיק ' ּבחינת  המ ׁשכת  ְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

ה ּבינה  להיֹות 23ּבספירת  אפ ׁשר  היה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אתי  ֿ ּפיֿזה  ועל  למ ּטה . ה ּירידה  ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאצל ֹו

על  קאי " ל ֿ ׁש"ּל לה ּפיר ּוׁש ׁשּגם  ְְִֵֵֶֶֶַַַַָׁשפיר ,

ּדוקא  ֿ ידיֿזה  על  ה ּנה  למ ּטה , מ ּלמעלה  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָההליכה 

ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  וזה ּו כ ּו'. ּומק ֹור ֹו ל ׁשר ׁשֹו ְְְְִֶֶַַַַָָמ ּגיע 

א ֹור ' [ּדלכא ֹורה 24ּב'ת ֹורה  ארא ּך" "א ׁשר  ּבפיר ּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

"א ׁשר  ולא  ארא ּך", "א ׁשר  א ֹומר ֹו מ ּובן ְְְֲֲֵֶֶֶַָָֹאינֹו

ּבציּוּוי  ּׁשּנאמר  מה   ּדר ֿ על  ,"אלי ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאמר 

העקדה  אל  ׁש"ארא ּך"25ההליכה  מבאר  זה  ועל  , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אברהם  על  ּגם ) א ּלא  הארץ , על  רק  (לא  ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹקאי

ּגם  ּכי , ּבעצמ  א ֹות ואג ּלה  אראה  ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַעצמ ֹו]

נע ׂשה  ּדוקא  ֿ זה  ֿ ידי על  ה ּנה  למ ּטה , מ ּלמעלה  ההליכה  על  ׁשּקאי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלה ּפיר ּוׁש

כ ּו' ּומק ֹור ֹו ל ׁשר ׁשֹו ׁשּמּגיע  , ה ֹול א ּתה   ּולעצמ " ל" ," ל ֿ  ּד"ל .26הענין ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
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ב .22) שם, תו"א גם ב .23)ראה קעח , זח "ג א.24)ראה תתרעג, ו') (כרך שם אוה"ת רע "א. פא, שם תו"ח  גם וראה שם.

ב .25) כב , (המו"ל).26)וירא הסיום חסר

    
‡˜ ‰ÏÁzL אבינו רם"‡Ì,אברהם "אב ‰ÌÏÚpבחינת ÏÎN ∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»≈∆«∆¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡"‰ ˙B‡ BÏ ÛqÂ˙ CkŒÁ‡Â ,ÔBÈÚ ÏkÓ22 ƒ»«¬¿««»ƒ¿«≈∆ƒ¿«
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ בחינת של  (הפנימיות יומין ' 'עתיק מדריגת «¿»«¿ƒ««ƒ

הספירות) מעשר  שלמעלה עליון ' ‰Èa‰'כתר  ˙ÈÙÒa d˙elb˙‰L23 ∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««ƒ»
ב'סדר  שאמנם בחסידות כמבואר 

מהחכמה  באה הבינה השתלשלות',

הרעיון  והסתעפות התרחבות אבל 

תהליך  היא הבינה בכוח השכלי 

יותר  ממקור  וכוח השפעה שדורש

בלבד ), 'נקודה (שהיא מהחכמה נעלה

'עתיק' ‰È‰בחינת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆»»
LÙ‡ יכולBÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï אצל ∆¿»ƒ¿∆¿

אבינו  ‰Èi„‰אברהם ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»
ÈÙL È˙‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«ƒ∆»ƒ«ƒ

ŒCl"Lמיושב, LeÈt‰Ï ÌbL∆«¿«≈∆∆
È‡˜ "EÏ מכוון‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ ¿»≈««¬ƒ»

ŒÏÚ ‰p‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ≈«
BLLÏ ÚÈbÓ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿»«ƒ«¿»¿

'eÎ BB˜Óe ידי על  דווקא כי  ¿
להתגלות  דבר  של  בסופו  באים הירידה

גבוהה. יותר  מדריגה

‰B˙'a e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»
'B‡24LeÈÙa זה בכתוב האמור  ¿≈

הארץ  אל  תהיה ÔeÓשהליכה BÈ‡ ‰B‡ÎÏc] "j‡‡ L‡"¬∆«¿∆»¿ƒ¿»≈»
CcŒÏÚ ,"EÈÏ‡ Ó‡ L‡" ‡ÏÂ ,"j‡‡ L‡" BÓB‡¿¬∆«¿∆»¿…¬∆…«≈∆«∆∆

‰„˜Ú‰ Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ÈeeÈˆa Ó‡pM ‰Ó25 נאמר לא שם שגם «∆∆¡«¿ƒ«¬ƒ»∆»¬≈»
בהתחלה  אבינו  ללכת,לאברהם ˜‡Èלאן  "j‡‡"L ‡Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆«¿∆»»≈

(Ìb ‡l‡ ,ı‡‰ ÏÚ ˜ ‡Ï)…««»»∆∆»«
‰‡‡ [BÓˆÚ Ì‰‡ ÏÚ««¿»»«¿«¿∆

EÓˆÚa E˙B‡ ‰l‚‡Â והמהות «¬«∆¿¿«¿¿
גילוי  לידי  תבוא שלו  Èkהפנימית ,ƒ

È‡wL LeÈt‰Ï Ìb שהכוונה «¿«≈∆»≈
היא  לך " ‰‰ÎÈÏ‰ב"לך  ÏÚ««¬ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אין ולכאורה ƒ¿«¿»¿«»
זו  הליכה ידי  על  מתעלה עצמו  הוא

ירידה, למעשה לאמיתו ‰p‰שהיא ƒ≈
דבר  Âc˜‡של  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»

,"EÏŒCÏ"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿∆¿
CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" אל ¿¿«¿¿«»≈

שלך , והפנימיות »ÚÈbnL∆«ƒהעצם
דבר  של  BB˜Óeבסופו  BLLÏ¿»¿¿

'eÎ26.
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ׁשה ּוא  ה "א , א ֹות  ל ֹו נתוּסף  ואחר ּֿכ רעיֹון, ְְֲִִֵֶַַַַָָמ ּכל 

ׁשהת ּגּלּות ּה22ענין  'ע ּתיק ' ּבחינת  המ ׁשכת  ְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

ה ּבינה  להיֹות 23ּבספירת  אפ ׁשר  היה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אתי  ֿ ּפיֿזה  ועל  למ ּטה . ה ּירידה  ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאצל ֹו

על  קאי " ל ֿ ׁש"ּל לה ּפיר ּוׁש ׁשּגם  ְְִֵֵֶֶֶַַַַָׁשפיר ,

ּדוקא  ֿ ידיֿזה  על  ה ּנה  למ ּטה , מ ּלמעלה  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָההליכה 

ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  וזה ּו כ ּו'. ּומק ֹור ֹו ל ׁשר ׁשֹו ְְְְִֶֶַַַַָָמ ּגיע 

א ֹור ' [ּדלכא ֹורה 24ּב'ת ֹורה  ארא ּך" "א ׁשר  ּבפיר ּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

"א ׁשר  ולא  ארא ּך", "א ׁשר  א ֹומר ֹו מ ּובן ְְְֲֲֵֶֶֶַָָֹאינֹו

ּבציּוּוי  ּׁשּנאמר  מה   ּדר ֿ על  ,"אלי ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאמר 

העקדה  אל  ׁש"ארא ּך"25ההליכה  מבאר  זה  ועל  , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אברהם  על  ּגם ) א ּלא  הארץ , על  רק  (לא  ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹקאי

ּגם  ּכי , ּבעצמ  א ֹות ואג ּלה  אראה  ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַעצמ ֹו]

נע ׂשה  ּדוקא  ֿ זה  ֿ ידי על  ה ּנה  למ ּטה , מ ּלמעלה  ההליכה  על  ׁשּקאי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלה ּפיר ּוׁש

כ ּו' ּומק ֹור ֹו ל ׁשר ׁשֹו ׁשּמּגיע  , ה ֹול א ּתה   ּולעצמ " ל" ," ל ֿ  ּד"ל .26הענין ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
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ב .22) שם, תו"א גם ב .23)ראה קעח , זח "ג א.24)ראה תתרעג, ו') (כרך שם אוה"ת רע "א. פא, שם תו"ח  גם וראה שם.

ב .25) כב , (המו"ל).26)וירא הסיום חסר

    
‡˜ ‰ÏÁzL אבינו רם"‡Ì,אברהם "אב ‰ÌÏÚpבחינת ÏÎN ∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»≈∆«∆¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡"‰ ˙B‡ BÏ ÛqÂ˙ CkŒÁ‡Â ,ÔBÈÚ ÏkÓ22 ƒ»«¬¿««»ƒ¿«≈∆ƒ¿«
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ בחינת של  (הפנימיות יומין ' 'עתיק מדריגת «¿»«¿ƒ««ƒ

הספירות) מעשר  שלמעלה עליון ' ‰Èa‰'כתר  ˙ÈÙÒa d˙elb˙‰L23 ∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««ƒ»
ב'סדר  שאמנם בחסידות כמבואר 

מהחכמה  באה הבינה השתלשלות',

הרעיון  והסתעפות התרחבות אבל 

תהליך  היא הבינה בכוח השכלי 

יותר  ממקור  וכוח השפעה שדורש

בלבד ), 'נקודה (שהיא מהחכמה נעלה
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י

zgiy .c"qa*d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y
d"kyz'd,oeygxǹ"i,jlÎjlt"yzgiy
.

"לךֿלך",‡. הפרשה, התחלת על

של השם מתחילה lk[שזהו ("לךֿלך") אלו שבתיבות מפני זה הרי שבפשטות ואףֿעלֿפי הסדרה.
ש  גופא הא מכלֿמקום, - התחלתן שם על שנקראות התורה סדרות כל כמו - הסדרה,idefהסדרה התחלת

שייך  לא בתורה שהרי ל"לךֿלך", שייכת הסדרה שכל ראיה מהוה התחלתה, שם על נקראת והסדרה
מקרה  של ענין שייך לא בעולם שאפילו מזה במכלֿשכן חסֿושלום, מקרה של מוכרח 1ענין גופא ומזה .

ל"לךֿלך" שייכת הסדרה ],2שכל

הכרח, יש מכלֿמקום אחד, פירוש רק נראה ראשונה שבהשקפה (ואףֿעלֿפי פירושים שני רש"י מביא
שהם להלן, שיתבאר מתעכבים ipyוכמו אין שהמפרשים ולפלא לזה. זה סותרים שלכאורה פירושים,

מתעכבים): לא פשוטים, הכי ענינים שעל פעמים, כמה וכאמור זה, על

(כמדובר  מקרא של פשוטו מפרש רש"י [שהרי ולטובתך "להנאתך רש"י: מפרש "לךֿלך", התיבות על
"לך3לעיל  לומר הכתוב צריך למה קשה: מקרא' של 'פשוטו ולפי ,(jl לך" לומר יכול היה הרי - "

לל  וגו'", אביך ומבית וממולדתך היא מארצך "לך" בתיבת שהכוונה רש"י, מתרץ זה ועל "לך". תיבת א
לגוי  אעשך ושם ולטובתך"], ד"להנאתך הענין מתבטא במה ומפרש מוסיף ורש"י ולטובתך". "להנאתך

לבנים". זוכה אתה אי - כאן ו(אילו) גדול,

רש"י הואdfמפירוש גדול" לגוי ש"ואעשך (א) מארצך d`vezנמצא: ש"לך (ב) גו'", מארצך מ"לך
הוא ולטובתך".liayaגו'" "להנאתך גדול", לגוי "ואעשך

לשלושה  גורמת שהדרך "לפי רש"י: מפרש - גדול" לגוי "ואעשך התיבות על השני, בפסוק מיד אבל
הללו, ברכות לשלש הוזקק לכך השם, את וממעטת הממון, את וממעטת ורביה, פריה ממעטת דברים,

השם". ועל הממון ועל הבנים על שהבטיחו

רש"י אדרבה:dfמפירוש אלא גו'", מארצך "לך של תוצאה אינו גדול" לגוי ש"ואעשך (א) משמע:
את גורם מארצך" כך jtidd"לך על הבט שמבלי לברכות, הוזקק (ולכן וכו' גדול", לגוי מ"ואעשך

גו'" מארצך "לך (ב) גדול"). לגוי "ואעשך מכלֿמקום ורביה, פריה ממעט מארצך" "לך טבע שעלֿפי
ענין  אלא ההיפך), את גורם הברכה) בלי עצמו, (מצד "לך" (אדרבה: גדול" לגוי "ואעשך בשביל אינו

עצמו. מצד

שונה  השני הפירוש - אחר" "דבר השני הפירוש על כותב אינו שרש"י שהגם לכאורה, ונמצא,
כנ"ל. לו, סותר ואף הראשון, מהפירוש

התורה.·. בפנימיות גם ישנם - התורה סיפורי והן התורה דיני הן - דתורה נגלה של הענינים כל
שמלא בראשית, ספר גם סימן וכך אבות ש"מעשה כיון בעבודתינו. הוראות בסיפורים שיש - בסיפורים

עבורנו.4לבנים" והוראה סימן הם אבות" "מעשה של הסיפורים הרי ,

לבנים" ו"סימן אבות" ש"מעשה באופן (לא הוא לבנים" סימן אבות ד"מעשה הפירוש שני והרי הם
פירוש עלֿדרך בלבד, דמיון ביניהם שיש שונים, חז"ל heytdדברים אירע 5במאמר לאבות שאירע "מה

"סימן הוא אבות" ש"מעשה אלא) gk'לבנים", zpizp'e"כח 6לבנים ונתן הדרך את סלל אבות מעשה :
בהאבות. שהיה מה דוגמת להיות יוכל אצלם שגם בפרשתנו jxcÎlreלבנים, זה בענין הרמב"ן .7שהאריך
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 297 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
סקע"ט 1) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך.
וש"נ.2) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
חמ"א 3) התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה נח ש"פ שיחת

ואילך). 192 ע'
ו.4) פ"מ, ב"ר ט. פרשתנו תנחומא ראה
שם.5) תנחומא ראה
הקב"ה 6) "אמר שם: ב"ר וכל' פרשתנו. ריש אוה"ת

בניך". לפני הדרך את וכבוש צא אבינו לאברהם
תולדות7) גם וראה א. יד, יו"ד. שם, ו. כ.יב, שם, א. כו,

ועוד. ד. לב, וישלח
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מצרימה" אברם "וירד מצרים iad`-8ולדוגמא: גלות ענין גו'9את ממצרים אברם ו"ויעל ,c`n cak
ובזהב" בכסף הניצוצות 10במקנה כל שם שבירר ,11-`iad ש"ואחרי ובאופן מצרים, מגלות היציאה את

ברכוש יצאו .lecb"12כן

שיר  היו [וכשם מצרים ויציאת גלות גם כך מתןֿתורה, קודם היו משם ועלייתו למצרים אברם ידת
הדרך]. את כבש שמתןֿתורה ולא מתןֿתורה, קודם

אצל ‚. נעשה שהדבר כפי ענינים: שני ישנם - כנ"ל לבנים והוראה סימן שהם - אבות" ב"מעשה
בנשמתם. אצלם שנעשה וכפי בגופם, האבות

כאן שבהיותו דהיינו, דאצילות, נשמה היה אבינו אבל dhnlאברהם אצילות. בחינת נשמתו היתה
לעיל  וכמדובר הנשמה, על הגוף העלים אבינו 13אףֿעלֿפיֿכן אברהם את ראה שפרעה שבשעה ,

אבינו  אברהם לגבי אפילו העלים שהגוף ועד גשמי. גוף ראה עמו, ודיבר רבינו) משה (ועלֿדרךֿזה
הסיפור  וכידוע עם 14עצמו, חומש לומד רבינו משה את ראה בהיכלות, עלה ממעזריטש המגיד שכאשר

הפסוק  את אז עמהם ובלמדו רבן, בית של משה 15תינוקות להם הסביר ויצחק", פניו על אברהם "ויפול
הפירושים  שכל פשוטו"16רבינו מידי יוצא מקרא ו"אין אמת, אפילו 17הם להיות יכול היה הגוף מצד כי ,

וגו'" יולד שנה מאה "הלבן פלא אצלו היה כפשוטו: "ויצחק" אבינו אברהם .15אצל

שמעשה  דהיינו, בנשמתם, והן בגופם הן אצלם נעשו אבות ומעשה הסיפורים שכל מובן, ועלֿפיֿזה
הנשמה  בחלק רק ולא בנשמתם, גם נעשו עצמם ענינים ואותם שלהם, בגוף בגשמיות, בפועל היו אבות

אצילות. בבחינת שהיא כפי נשמתם בעצם גם אלא בגוף, ומלובש השייך 

בגופו  כפשוטו, אבינו אברהם אצל שהיה גו'", מארצך "לךֿלך מהסיפור היא לכך מכרחת וראיה
אור' ב'תורה ואילו הנעלם 18הגשמי, שכל בחינת הוא ש"אברם" באופן זאת מבאר - החסידית" ב"סדרה -

באצילות. שהיא כפי נשמתו מצד הוא  גו'" מארצך ד"לךֿלך שהענין כפי שזהו וכו', רעיון מכל

הענין „. אודות מדבר הראשון הפירוש "לךֿלך": על ברש"י הפירושים שני גם יובנו עלֿפיֿזה
הנשמה. מצד הוא שהענין כפי מדובר השני ובפירוש הגוף, מצד שהוא כפי גו'" ד"לךֿלך

מתורצת  הגוף, מצד הוא גו'" ד"לךֿלך שהענין כפי רש"י מבאר הראשון שבפירוש האמור ועלֿפי
- והשביה מהגלות לאחרונה שיצאו מהביכלאך באחד - ה'צמחֿצדק' של במאמר (שהובאה ַהקושיא
היה  לא וכי ולטובתך", "להנאתך שזהו לאברהם לומר צריך היה למה יפות'): וה'פנים ה'אלשיך' בשם
אים  האט אנדערש ("עּפעס עליו השפיע לא אחד דבר שום האם בלבד? הקב"ה ציווי לאברהם ַָמספיק

שמו?! שיתגדל שמך", "ואגדלה לו שנאמר עד דערנומען") ניט

הקודש'- ב'אגרת הזקן רבינו ששואל (שזה 19עלֿדרך יחידו בנו את כשהקריב העקדה, לנסיון בנוגע ,
ד"לךֿלך  מהנסיון יותר הרבה גדול נסיון ה',היה קדושת  על נפשם שמסרו  קדושים וכמה  כמה  "והרי :("

דיבר  לא  כי ֿ גם  (ועלֿאחתֿכמה העקדה בענין דוקא אבינו אברהם של גדלותו מתבטאת ובמה בם", ה'
ולטובתך")? "להנאתך בהטעמת צורך שאין ב"לךֿלך", -וכמה

בכל  אבל אבינו, אברהם של גופו (אמנם הגוף מצד הוא שהענין כפי כאן מדבר שרש "י כיון אלא,
ולטובתך". "להנאתך "לך", שזהו לו לומר צורך היה - המילה קודם שהיה כפי ובפרט גשמי), גוף זאת

כפשוטו. גם "ויצחק" להיות יכול היה הגוף שמצד ממעזריטש, מהמגיד הסיפור ובדוגמת
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יו"ד.8) יב, פרשתנו
ב.9) פא, זח"א

אֿב.10) יג, שם
וש"נ.11) .39 ע' ח"כ לקו"ש ראה
יד.12) טו, שם
הכוונה13) (כנראה השתא  שמח"ת  ליל בשיחת לשיחת

לע"ע. לידינו הגיע לא - הקפות לפני ).l"endשמח"ת

(14.197 ע' לתהלים מכתבים קובץ עא. ע' ח"ב "התמים"
ואילך. תנד ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק ולאח"ז

יז.15) יז, שם
ד.16) פמ"ז, ב"ר ראה
וש"נ.17) א. סג, שבת
פרשתנו.18) ריש
סכ"א.19)
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הנה  מזוכך, גוף היה המילה קודם שאפילו אבינו, אברהם של גופו אודות זאת בכל שמדובר כיון אך
בתור הגוף של ו"טובתך" כשמדו seb"הנאתך" גדול"; לגוי "ואעשך - היא אפילו , הגוף הנאת אודות בר

שגוף בדבר צורך יש - יהודי אברהם dfשל של לגופו ובנוגע אישית. תועלת ממנו יפיק אישי באופן
זה. בענין שישנם הפירושים ככל גדול", "גוי יהיו שבניו הבטחה זו הרי - אבינו

ב"להנאתך צורך היה לא  - הנשמה  מצד אבל הגוף. מצד הוא זה קיים וכל אבינו אברהם ולטובתך";
וטעם. משכל למעלה הקב"ה, רצון למלאות עול, קבלת מצד הציווי

לעצמו  ענין הוא מארצך" ש"לךֿלך - כו'" גורמת שהדרך "לפי השני, בפירוש אומר שרש"י מה וזהו
הנשמה, ומצד הנשמה. מצד הוא שהענין כפי רש"י מדבר כאן כי ולטובתך"), "להנאתך בשביל (לא

שכר  בשביל לא עול, קבלת בדרך אבינו אברהם זאת .20עשה

הנה‰. עול, קבלת בדרך גו'" מארצך "לך הציווי את קיים שאברהם הענין lina`ועלֿידיֿזה גם בא
יתברך  ועצמותו יתברך, עצמותו את 'לוקחת' עול ' ש'קבלת כיון בגשמיות, כפשוטו גדול" לגוי ד"ואעשך

נשמתוֿעדן  מאדמו"ר הידועה כשיחה דוקא, (גשמיות) לגוף .21שייך

הגם  גדול". לגוי "ואעשך מיוחדת: לברכה הוצרך ורביה, פריה ממעטת דרך טבע, שעלֿפי כיון אלא,
שכר  הוא המצוות ששכר להדיעה ובפרט - יתברך ה' רצון קיום עבור שכר בתור לו מגיע היה זה שדבר

בשמחתֿתורה  (כמדובר חומריות 22טבעי מצד (ולא כו' ממעטת הדרך הטבע שעלֿפי כיון מכלֿמקום, - (
טבעי ענין זהו אלא dxezהעולם, itÎlr.במיוחד - גדול" לגוי "ואעשך - ברכה לו לתת הכרח היה ,(

עצמותו  את לוקחת 'קבלתֿעול' כי עול, קבלת בדרך הציווי את שקיים עלֿידיֿזה קיבל זו וברכה
הנמנעות" "נמנע הוא יתברך ועצמותו כנ"ל, כלל.23יתברך הגבלות אין ומצידו ,

.Â לך" של תוצאה הוא גדול" לגוי "ואעשך הראשון, הפירוש שלפי הסתירה, גם תתורץ עלֿפיֿזה
גו'": "ואעשך של להיפך גורם גו'" "לך אדרבה, הרי השני, הפירוש ולפי גו'",

ציווי  קיים אבינו שאברהם עלֿידיֿזה אבל כו'", דברים לשלשה "גורמת אכן עצמה מצד "דרך"
ו  ולטובתך", "להנאתך גו'" "לך נעשה - עצמותו את 'לקח' היה שבזה קבלתֿעול, בדרך iad`הקב"ה `ed

הטבע. היפך שזהו אףֿעלֿפי גדול", לגוי ל"ואעשך

.Ê שהפירוש (כיון לזה זה סותרים שאינם בלבד זו לא ברש"י, הפירושים ששני נמצא, זה לפי
שהענין  כפי הוא כו'" שהדרך "לפי והפירוש הגוף, מצד הוא שהענין כפי הוא ולטובתך" ד"להנאתך

לזה: זה מסייעים הם אלא כנ"ל), הנשמה, מצד הוא

ברש"י), השני (כפירוש בנשמתו גו'" ל"לך הביא ברש"י) הראשון (כפירוש בגופו גו'" מארצך "לך
עבודת  גיסא: לאידך וכן דוקא. בגופם העבודות עלֿידי נעשו בנשמתם האבות של העבודות שכל וכנ"ל,

להגוף. בנוגע ולטובתך" ל"להנאתך הביאה דוקא, עול קבלת בדרך הנשמה

.Á:היא בעבודתינו מזה ההוראה

אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך שיהיה ודורש עכשיו, גם ושולח שלוחים, שלח הנשיא הרבי
כהפירוש ברוחניות, או בגשמיות הטבעיים אם הרגליו ("ארצך"), רצונותיו מכל "לצאת" שצריך בזה,

אביך")("מולדתך"), ("בית החינוך בסיבת שבאו .24ומהענינים

סוףֿכלֿסוף - אצלם. זאת לפעול שקשה כאלה נדח"ישנם ממנו ידח "לא שהרי כולם, אבל 25יצייתו ,
יהיה מה לחשוב מתחילים לכלֿלראש הנה גו'", מארצך "לך מהם כשדורשים זה elבינתיים, אם - מזה
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שהם20) כמו וטובתך  הנאתך  בשביל  לא (ראה גם ברוחניות
(סה"מ  ותש"ה ואילך) שצז ע' תרס"ו (בהמשך תרס"ז לך סד"ה

הקב"ה. רצון לקיים בכדי ורק ,((95 ע' תש"ה
(21.120 ע' ,12 ע' שלום תורת סה"ש ראה
התוועדויות 22) - מנחם (תורת סל"ג שמח"ת יום שיחת

וש"נ. .(140 ע' חמ"א

החקירה 23) בס' ונת' הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
ובכ"מ. ואילך. ב לד, להצ"צ

חי"ב 24) התוועדויות - מנחם תורת .17 ע' ח"א לקו"ש ראה
וש"נ. .123 ע'

ת"ת 25) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
סה"ג. פ"ד לאדה"ז
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בקבלת  לעשות שיש הנ"ל, רש"י מפירוש ההוראה היא זה ועל חסֿושלום. להיפך או ולטובתך" "להנאתך
ולטובתך" "להנאתך שיהיה הדבר מביא ואז .26עול,

דורשים זה `cgואת lkn ההגבלות מכל "לצאת" אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך שיהיה ,27.
בקדושה, הם אביו" ו"בית "מולדת", וה"ארץ", העילוי, בתכלית נמצאים שהם הסבורים אלו ואפילו
(ב"סדרה  לךֿלך פרשת ריש ב'תורהֿאור' המבואר לפי הרי - מזה? "לצאת" הם צריכים מדוע ואםֿכן
ש"מארצך  מובן, למטה, מלמעלה אברהם נשמת ירידת על קאי גו'" מארצך ש"לךֿלך החסידית")

בקדושה  נעלים הכי ענינים הם אביך" ומבית בדא"ח 28וממולדתך אחר במקום המבואר כפירוש ,29(ולא
שלו. הענינים מכל ש"יצא" גו'", "לך זה על נאמר ואףֿעלֿפיֿכן רצויים), בלתי ענינים שהם

למטה  ונמשך ולטובתך", "להנאתך נעשה זה הרי עול, קבלת ובדרך הציווי, את מקיים שהוא ובשעה
והנגלה. הנראה בטוב

***

.Ë הפסוק כאמור 30על כי, פירושים. כמה רש"י מביא את", מראה יפת אשה כי ידעתי נא "הנה
עתה, שרק גו'", ידעתי נא "הנה שכתוב מה מובן אינו ובפשטות מקרא", של "פשוטו רש"י מפרש לעיל,

מצרימה" לבוא הקריב להביא 30"כאשר רש"י מוכרח ולכן מראה", "יפת היא ששרה לאברהם נודע
זו. שאלה להבהיר כדי אלו, פירושים

מביא אחד פירוש הפכיים: פירושים ישנם רש"י, שמביא אגדה"בפירושים ממדרש -31רש"י
שבשניהם, צניעות מתוך  בה  הכיר  לא עכשיו רש"י,"עד מביא נוסף ופירוש מעשה". עלֿידי בה הכיר ועכשיו

שהוא רש"י ימיםואומר זה -"ידעתי מקרא" של ש"עכשיו",miax"פשוטו אלא את", מראה יפת כי
יפיך". על לדאוג שיש השעה "הגיע מצרימה", לבוא הקריב "כאשר

הראשון, הפירוש לפי הפכיים: פירושים כאמור, הם, הפירושים ש"הקריב שני עד הזמן כל במשך הנה
רק  לא זאת אברהם ידע השני, הפירוש ולפי מראה". "יפת היא ששרה אברהם ידע לא מצרימה", לבוא

"ימים אלא מצרימה", לבוא הקריב  זה.miax"כאשר לפני "

בזה: והביאור

מתבטא  ובזה בגופם. שהוא וכפי בנשמתם שהוא כפי אבות" ד"מעשה הענין ישנו לעיל, כאמור
מצד הוא רש"י של הראשון הפירוש הפירושים: שני בין -znypהחילוק השני והפירוש ושרה, אברהם
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שליט"א:26) אדמו"ר כ "ק הוסיף זה, בענין
(ראה הזקן רבינו שסיפר מה ידוע -ולהעיר: מנחם  תורת

התגלגלו שבמעזריטש  וש "נ), .43 ע ' ח"א  מופתים,התוועדויות
אפילו  טרחו לא ולכן יותר, נעלים בענינים עסוקים היו אבל

אותם... ולהגבי' להתכופף
בזה  שיש ועכצ"ל - זאת? לדעת לנו נוגע מה ולכאורה:
נפלאת  "לא שכן, עכשיו, גם ישנו ה"מופתים" שענין  - הוראה
- מופתים שמחפש מי זאת; לחפש צריך שלא אלא היא"...
(ראה  מופתים של הסדר הי' ששם פולין, לחסידי אותו שולחים

וש"נ) .46 הערה 246 ע' ח"כ התוועדויות - מנחם תורת ;*גם
למלא - יותר נעלים בענינים מונחים להיות כו',צריכים הציווי את 

הנה ואז, המופת , את  להרים  לו ולא  ו)ירים (יתכופף בעצמו הרבי
המופת, בעצמו,את הוא אבל  לטובה, לבבו משאלות  הנה וימלא

מונח  להיות עליו קצרה", ודעתם עמך צרכי ש"מרובים למרות
מוגה). בלתי (מהנחה כו' נעלים בענינים

שליט "א :27) אדמו"ר  כ"ק הוסיף זה של בענין  ענין זה אין
שמתפרץ  ווייטאג") הארץ ("א לב כאב זהו "צחות"; או ַַָ"דרוש"
עשרה  חמש לאחרי - השבוע לפרשת ובשייכות בקשר - סוכ"ס
וישן, מפהק פלוני פגע"; ולא נגע ו"לא זה, על שמדברים שנה
שאין  - לא אמת - "אמתלא" מוצא ופלוני לצדדים, מביט ופלוני

מוגה). בלתי (מהנחה אליו מכוונים הדברים
לקו"ש28) ראה - שבזה המדריגות תורת פרטי .16 ע' שם

שם. ובהנסמן ואילך, 121 ע' שם מנחם
תרנ"ה29) (סה"מ תרנ"ה לך לך ד"ה תש"ב ראה כג). ע'

ואילך). 54 ס"ע תש"ב (סה"מ
יא.30) יב, פרשתנו
אף 31) אגדה, למדרש רש"י שמציין מה על להקשות אין

שם  בגמרא כי - א) טז, (ב"ב בגמרא זה מאמר ישנו שלכאורה
הגמרא mdipyay"צניעות ליתא משמעות ואדרבה , דהוא ", שם

דאברהם. ענינו

*(dfn dxizie:oilet iciqgl rbepa mb,d df 'idy oin`n ippi`"xcq"axd icinlz lk oiay (47 'r mely zxez y"dq) mbztd reci ixdy -
d z` owfd epiax gwl cibnd"rprhrnq,"k"`e,jetd xcq 'id (oilet zeciqgl mikiiyd cibnd icinlz lv`) mlv`y xnel xyt` i`.`l`,

oilet iciqg lv` `ed oky mixne` c"agay...
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"מדרש שהוא הראשון הפירוש על רש"י מציין ולכן גופם. "פשוטו `dcbמצד שהוא השני הפירוש ועל ,"
הזקן  רבינו שאומר (כפי התורה פנימיות נמצאת) (שבה "אגדה" כי - מקרא" ש"רוב 32של לאגדה, בנוגע

בה"), גנוזין התורה נשמה 33דאורייתא""znyp`סודות אודות מדברת ו"34- ,eheyt) מקרא" itebשל
גוף 33תורה  אודות מדבר (35.

.È,"את מראה יפת ש"אשה מלידע מושלל היה נשמתו מצד מראה"אברהם "יפת מענין אפילו
צורך  אין זה ועל הפשוט, דבר הוא הגוף מתאות מושללת שהנשמה זה (שהרי לנשמה בנוגע ברוחניות,
- הבורא רצון למלאות עול, קבלת בדרך הענינים כל את עשה נשמתו מצד כי אברהם), של במעלתו

ג). סעיף (כנ"ל ודעת מטעם מ"ידעתי", למעלה

הגוף, מצד את dkxvedאבל לקדש לאדם "אסור שהרי את", מראה יפת ש"אשה הידיעה אצלו להיות
שיראנה" עד דרבנן 36האשה מילי ואפילו ניתנה, שלא עד כולה" התורה כל אבינו אברהם "קיים והרי ,37.

ימים זה "ידעתי רש "י אומר עם miaxולכן אברהם של והשידוך שיראנה", עד לקדש ש"אסור דכיון - "
לחרן  שהגיעו לפני ואף כנען, לארץ שהגיע לפני עוד - מצרימה" לבוא ש"הקריב לפני רב זמן היה שרה

בפסוק  נאמר שרי38(שלכן "ואת - כשדים באור עדיין שהיו לזמן בנוגע -ezlk שידיעה בהכרח הרי - ("
בא  גם - שונים - (רבים רבים" "ימים כבר אצלו היתה כנען זו ארץ ימי חרן; ימי אורֿכשדים; ימי יכות:

מראה"). ה"יפת את שינו ולא -

אלא  חסֿושלום, גופניות לתאוות בנוגע הידיעה היתה לא אברהם של גופו מצד שגם מובן, עלֿפיֿזה
עלֿפי להיות צריך שכך "מרכבה"dxezמפני קדוש, גוף היה גופו גם שהרי מצד 39, ואףֿעלֿפיֿכן, .

מענין אפילו מושלל היה כנ"ל).df40נשמתו להנשמה, בנוגע שהוא כפי מראה" "יפת מענין (ואפילו

.‡È יתכן איך - הנשמה מצד הוא רש"י של הראשון שהפירוש כיון מובן: אינו עלֿפיֿזה אמנם
נשמתו? מצד את", מראה יפת אשה כי "ידעתי אזי מצרימה" לבוא הקריב ש"כאשר

עינים' היה41ב'מאור אבינו שאברהם שאף הבעלֿשםֿטוב , בשם "מקושר איתא והיה  להקב"ה, מרכבה
שמצד - המחשבה " בשרש תמיד לפי במחשבתו אותה, שראה אף מראה", "יפת היא ששרה ידע לא זה

של  מקום (שהיתה למצרים בבואו מכלֿמקום - הגשמית" הראיה במקום שלא תמיד היתה ש"מחשבתו
הארץ" "ערות נקראת שלכן הצניעות, זימה 42היפך שטופי שהיו המצריים בין (בדקות 43), פעל ה"ז ,

מבחינת  מחשבות לבוא והתחילו ממדריגתו ש"ירד אבינו, אברהם על אפילו עלֿכלֿפנים) דדקות
את". מראה יפת אשה כי ש"ידעתי עד השבירה",

רש"י שפירוש הנ"ל, ולפי הבעלֿשםֿטוב. מאמר כאן כפיdfעד נמצא,הוא נשמתו, מצד היה שאברהם
נשמתו. מצד אפילו באברהם ירידה פעלה שמצרים

שם  הנמצאים הניצוצות לברר כדי למצרים לבוא הוצרך שאברהם זה מצד בזה: צריך 44והביאור היה ,
המאמר  ועלֿדרך ירידה, פעל זה הרי ובמילא המתברר, בלבושי כו'".45להתלבש מנוול עם "המתאבק
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סכ"ג.32) אגה"ק תניא
א.33) קנב, זח"ג
אף 34) אגדה", ל"מדרש רש"י שמציין מה לבאר יש ועפ"ז

נח  ש"פ שיחת (ראה פירושיו מקורי לציין רש"י של דרכו שאין
מדייק  כי ,((198 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת סוס"ו

" הוא זה שמאמר `dcbרש"י yxcn ע"פ הוא זה שפירוש לרמז ,"
לנשמה. בנוגע המדבר דאורייתא, נשמתא

בגליא35) מתקשרא דישראל גליא וסתיםכי דאורייתא ,
דאורייתא בסתים - ע דישראל  א).(זח"ג ג,

א.36) מא, קידושין
ד"ה 37) - שם לב"ב בחדא"ג מהרש"א וראה ב. כח, יומא
עפרא.

לא.38) יא, נח

ו.39) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
הי'40) לא "היאך שם: המהרש"א קושיית תתורץ ועפ"ז

. .מסתכל והרי כי . - שיראנה" עד אשה לקדש לאדם אסור .
ענין  מצד שהוא כמו כפי ומדבר שבתורה, באגדה הוא זה מאמר

סי"א). לקמן (הובא עינים במאור ועפמש"כ הנשמה,
מחשבות).41) רבות וזהו (ד"ה שמות לקו"ש ס"פ גם וראה

.60 ע' ח"ה
יב.42) שם, ט. מב, מקץ
יט.43) יב, פרשתנו פרש"י
"המחשבות44) שם: עינים במאור שבאו וכדאי' שבמצרים

לשרשן, להעלותן כדי הוא כאמור,לו, השי"ת עבודת אדרבה והוא
שבאו לבלבלו".ולא

ספכ"ח.45) תניא
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בגדים" "חמוץ הלשון נאמר כו', לברר בגלות שבא כפי אלקות על אפילו מצינו: מזו כמו 46וגדולה ,
הבתולה 47שנתבאר  ולאחותו דיבורֿהמתחיל הזקן לאדמו"ר רק 48בהמאמר נוגע זה שענין ואףֿעלֿפי .

לבושים מכלֿמקום זה הרי (בגדים), "להelyבלבושים זה: על ואומרים ,`nhi"49.

.·È נשמתו מצד נאמר 50אברהם איוב שעל אף מאיוב, אפילו יותר נעלה ירא 51היה וישר תם "איש
ענין (שמצד - מרע" וסר מאברהם dfאלקים גדול הגמרא 52היה כדברי - אברהם 53) דאחרניתא, כו' "איוב

אסתכל". לא בדידי' אפילו

וגוף  נשמה הם ואשה איש חסידות: עלֿפי בזה המתלבש 54והרמז הנשמה חלק - עצמה ובנשמה .
- שרשו מעלת מצד הגוף, ועלֿידי שלמעלה. הנשמה עצם לגבי גוף בחינת הוא שבנשמה, רגל בגוף,
- אסתכל" לא בדידי' "אפילו שאברהם וזהו בנשמה. גם עילוי נעשה - מראה" יפת "אשה ענין שזהו
ידם  ושעל הגשמיים, שבענינים מראה", "יפת העילוי, מצד היתה לא הגשמיים, ובענינים בגוף שעבודתו

כנ"ל. הבורא, רצון למלאות בכדי ורק  אך היתה עבודתו אלא (נשמתו), הוא גם מתעלה

שנעשה במה וההרגש הידיעה אצלו היתה לא כלל. מורגש בבחינת היתה לא שעבודתו enrוהיינו,
הבורא. רצון במילוי רק מונח והיה חשב הוא מראה"; "יפת נעלית , במדריגה עומד הוא אם -

הביאור  גם אותי"55וזהו מוליכין (דרך) באיזו יודע "ואיני זכאי בן יוחנן רבי אףֿעלֿפי 56במאמר ,
וכו'" ומשנה מקרא הניח "לא 57ש"לא - הרגיש ולא תפקידו, במילוי עסוק היה זכאי בן יוחנן רבי כי -

נעשה מה - .enrידעתי"

נשמתו, מצד (ואפילו באברהם גם ירידה פעל זה הרי מצרימה", לבוא הקריב "כאשר ואףֿעלֿפיֿכן,
מזה  ובמכלֿשכן בקדושה, רק היתה זו ירידה שגם כמובן, אלא, "ידעתי". אצלו גם שנעשה כנ"ל),

כנ"ל. התורה, ציווי מצד רק היה הגוף, מצד שהיה גו'" ה"ידעתי שאפילו

.‚È הוראה (מלשון התורה שהוריש 58סיפורי אבינו, מאברהם סיפורים ובפרט בעבודתינו. הוראה הם (
המסותרת  האהבה את בניֿישראל "קרוב 59לכל שיהיה ומצוות, התורה כל לקיום מביאה זו שאהבה -

לעשותו" ובלבבך בפיך מאד הדבר קודמת 60אליך בהתוועדות (כמדובר הוא הירושה ענין והרי -61(
נוטל שהיורש בעבודתינו:lkdבאופן הוראה הם אבינו אברהם של שהסיפורים בודאי הרי -

והתאוה  שלו ל"מצרים" - מצרימה" לבוא הקריב "כאשר מיוחדת זהירות להיות צריכה אחד כל אצל
בה  הנמצא האדם על השפעה להם שיש והסביבה המדינה שלה, ענין 62המיוחדת שכללות לכך (נוסף

מצרים  גלות של ענין הוא בגוף הנשמה ).63ירידת

ארצותֿהברית. היא אנו, נמצאים שבה "מצרים"
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א.46) סג, ישעי'
(תורת 47) תשכ"ד אמור דש"פ הבתולה ולאחותו בד"ה

ואילך). 413 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
אדה"ז 48) ממאמר חלק - ואילך. רט ע' ח"א תקס"ח סה"מ

רעג  ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז ולאחותו בד"ה ונתבאר נכלל הנ"ל
וש"נ). ואילך.

ג.49) כא, אמור
בדידי'50) ש"אפילו בזה היא איוב על אברהם של מעלתו כי

סותר  זה אין ולכן, כנ"ל. הנשמה, מצד הוא זה וענין אסתכל", לא
כו'". באיוב הנאמר "גדול שאמרו למה

ג.51) ב, ח. א, איוב
ב.52) טו, ב"ב
א.53) טז, שם
בראשית54) בחיי ואילך . ב קכב, זח"א כא.ראה  ג,
מנחם 55) (תורת תשי"ב משכלה תהי' לא בד"ה בארוכה ראה

ד, נ, (בהוספות) ויקרא ובלקו"ת - .(332 ע' ח"ד התוועדויות -

לתניא  קיצורים בס' (נדפס התניא שבתחלת הקושיא להבין סד"ה
קונטרסים ע' (סה "מ  תרצ "ו  אשרנו ד "ה  ואילך), ב מו  שסד, ח"ב

ואילך) 49 ע' תרצ"ו סה"מ אחר.ואילך. באופן נתבאר
ב.56) כח, ברכות
א.57) כח, סוכה
בראשית 58) ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ב. נג, זח"ג ראה

הרד"ק). (בשם
ואילך.59) פי"ח תניא
שם.60) תניא יד. ל, נצבים
הגיע61) לא - הקפות (לפני שמח"ת לע"ע.ליל לידינו
l"end.(

נח 62) ש"פ בשיחת (נעתק רפ"ו דיעות הל' רמב"ם גם ראה
.((193 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ס"ב

(63mihxtd הנשמה ירידת בענין שהם כמו מצרים דגלות
ב  קה, ח"א קונטרסים (סה"מ תר"ץ קרוב בד"ה נתבארו - בגוף

ואילך).
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להצר ולא בהרחבה, לחיות ש"צריכים" - הוא זו במדינה ולשנות ה"סדר" לשבור לא וגם לעצמו,
לעצמו; מיצר הוא הרי עלֿידיֿזה כי ורגילותו, טבעו

של  בביתה שהרי מעט, עדיין זה הרי - לו שיש כמה אדרבה: ל"מותרות". שנחשב דבר אין כאן
יותר... יש השכנה

הגמרא  דברי כו'64את בשוקא נבילתא niz`"פשוט `le לא) מנצלים - אנא" רבא וגברא אנא כהנא
בשוק, נבילה פושט הוא שהרי שבמותרות; מותרות עניני בשביל אלא) המוכרחת, פרנסה exn`aבשביל

אנא", רבא וגברא אנא נביל gxkene"כהנא עוד לחפש מוכרחני ולכן הכל, לי וכו'.שיהיה לפושטה כדי ה

תפלה  (להבדיל) עבור זמן נשאר שלא עד בשוק, הנבילה עם בעבודה ("פאריאגט") טרודים ַָוכלֿכך
על לדבר שלא - וכו'.`zekixבציבור ובחסידות בנגלה שיעור ולימוד - התפלה

רק  ולא באריכות. התפללו - עלֿכלֿפנים בשבת - וגם למדו, עסקים בעלי גם הנה שעברו, בימים
שלא  אנגעשטאנען") ניט איז ("אים לו התאים" "לא הבהמית: נפש מצד (גם) אלא האלקית, נפש ַָמצד
הרי  בשבת אבל כך), לו שנדמה (או זמן לו ואין הוא עסוק השבוע, באמצע באריכות. בשבת להתפלל

הקודש' ב'אגרת שכתוב כמו בתפלה מאריך לו65הוא התאים" "לא בשעה ; ברבים. חסידות לחזור שלא
צריך - חסידות חזרת אודות או שמדובר תרס"ו בהמשך שאלה וכשישנה מכולם, יותר טוב לחזור הוא

("ער  יברר וכדומה, בעסק השבוע כל עסוק שהוא שאף יראה, והוא אצלו, לשאול צריך תער"ב, ַבהמשך
השאלה. על ויענה הענין את דורכטאן") ָוועט

רואים  לא כבר המנין, לאחרי דקות חמש בשבת, הנה - ובאמריקא כיום, אבל פעם. היה זה כל
השבוע!66אותו  כל עסוק הוא הרי אצלו: שישאלו שייך איך - וכדומה תרס"ו בהמשך שאלה וכשישנה ;

באמונה, לעבוד צריך הוא הרי - אחר מישהו אצל עובד הוא אם

בזה,- עסוק להיות שצריך בודאי הרי שוחט, או משגיח הקודש, מלאכת היא עבודתו אם ובפרט
וכו' הדין לידע החלף, על -להשגיח

חרדי  יהודי שגם שיראה עלֿידיֿזה ברבים", שמים שם ב"קידוש עסוק הוא הרי - סוחר הוא ואם
וכו'. וכו' במסחר להתחכם ויכול "בטלן" אינו איד") פרומער ַ("א

שעליו  חושב, הוא מצרימה". לבוא הקריב "כאשר בזהירות מהחסרון - הנ"ל כל מתחיל מניין
של בענינים יכשל שלא ובפרט "גסים", בענינים אבל דדקות, שבדקות בענינים רק בזה -lretלהישמר

בטוח. הוא

יומיים  יום ש"תעזבני לו (ונדמה שבסביבתו אנ"ש כל מנהיג "עובד", "משכיל", היה שבעבר כיון
-67אעזבך" ולכשירצה אליו, שייך שייך לא מה ואםֿכן, כו'), "משכיל" להיות יחזור לילה" "בין הנה

יצטרך כאלו?!שהוא מענינים להישמר

אבינו, באברהם אפילו ירידה פעלה שמצרים ההוראה, באה זה הנה על ולכן, נשמתו. מצד ואפילו
" רק אלא למצרים, שהגיע קודם להישמר aixwdעוד כיצד כבר חיפש - מצרימה" השעה 68לבוא "הגיע ,

לדאוג". שיש

"מצרים" יכולה אדם, כל אצל ואילו כנ"ל. קדושה, בעניני היתה הירידה גם הנה אברהם, שאצל אלא
יותר. למטה ועוד והיתר, רשות בעניני ירידה לפעול
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א.64) קיג, פסחים
ס"א.65)
שאז 66) - ויוהכ"פ בר"ה ורק הוסיף: שליט"א אדמו"ר כ"ק

תפלתו  מתארכת - גשמיים לענינים בנוגע ומשפט הדין לו נוגע
שעה... רבע עוד

הש"ץ, הנהגת אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר כמו"כ
בה  ה"עניבה"... את שמיישר לאחרי אלא ל"עמוד", נגש שאינו

(מהנחה  כלל לזה שייך הי' לא בליובאוויטש שבהיותו בשעה
מוגה). בלתי

וש"נ.67) קלח. ע' ח"א אג"ק ראה
הוא 68) את" אחותי נא "אמרי יבֿיג) יב, (בפרשתנו דמ"ש

אלאבכדי כפשוטו, גו'" אותי  מ"והרגו  רק (לא מהנפילה להנצל  גם)
עינים במאור כדאי' מצרים, שם.שע"י
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וסלקת" ש"נחתת בלבד זו ולא מזיקה, אינה ש"מצרים" בלבד זו לא הנה - הזהירות כשישנה 69אבל

" אלא זה), לפני שהיה כפי מדריגה באותה ממצרים "מצרים"mixvnn"10אברםlrie(שיוצא שעלֿידי ,
החושך" מן האור "כיתרון עליה, - "ויעל" .70נעשה

***

.„È.'גו לךֿלך גו' ויאמר דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË ו" - הבתרים בין בברית אבינו לאברהם הקב"ה שאמר הענינים בשלום בין אבותיך אל תבוא אתה
טובה" בשיבה .71תקבר

גם  ששייכת ה', בעבודת מדריגה גם זוהי אלא כפשוטו, רק אינו טובה" בשיבה ש"תקבר לפרש ויש
בדוגמת  ומסתירים, מעלימים אינם והעולם שהגוף במצב עומד הוא בגוף: מלובשת שהנשמה בזמן

מהגוף. הנשמה הסתלקות לאחרי

גם - כי בגשמיות, ד"תקבר" בענין צורך אין הרי זה, לעילוי להגיע יכולה בגוף נשמה שגם וכיון
תשוב" עפר ב"ואל שישנה ברוחניות 72המעלה עבודה עלֿידי להיעשות שאז 73יכולה התחיה, קודם (לבד

- כפשוטו - עפר "ואל שעלֿידי הגילוי לשלימות לזכות כדי אחת, שעה לעפרן חוזרין להיות יצטרכו
-)74תשוב"

רז"ל  במאמר הביאור גם הוא ועבר75ועלֿדרךֿזה מת כאילו מאה שבהיותו "בן - העולם" מן ובטל
ועד כחותיו עשר כל את שבירר מאה", שבחכמה "בן חכמה כחות: מעשר כח כל כלול (שאז פרטיהם בכל

עליו. פועל אינו העולם שהעלם העולם ", מן ובטל ועבר מת "כאילו זה הרי וכו'),

אפילו  הרי - מאה" "בן אינו שעדיין כך לפרטיהם, כוחותיו כל לברר עבודתו סיים לא שעדיין זמן כל
לזהירות זקוק היה אבינו משפיעים אברהם העולם עניני כי מצרימה", לבוא הקריב "כאשר מיוחדת

לפעול (כנ"ל); יכול אינו שהעולם העולם", מן ובטל ועבר מת "כאילו זה הרי עבודתו, גמר לאחרי אבל
שיש כיון - "כאילו" רק אבל שפ dlrnעליו. בגוף, הנשמה פועל בירידת שהעולם לא (אבל בעולם ועל

עליו).

טובה", בשיבה תקבר בשלום אבותיך אל תבוא "ואתה אבינו לאברהם הקב"ה שאמר מה וזהו
זו. למדריגה שיבוא לו שהבטיח

.ÊË ורש"י אליו"? שיבוא מבשרו והוא עובדֿכוכבים, "אביו רש"י: שואל אבותיך", "אל התיבות על
תשובה". תרח שעשה "ללמדך מתרץ:

עתיד  לשון "שיעשה" ולא עבר, לשון "שעשה", רש"י בשיבה 76מדברי "תקבר על להלן שאומר כפי -
"בשרו לפני dyriyטובה", קודם, תשובה עשה שתרח סובר שרש"י מובן, - בימיו" תשובה ישמעאל

תבוא" "ואתה .77אמירת

הניח  אבינו שאברהם לכך שהסיבה רש"י מבאר - נח פרשת - הקודמת הפרשה בסוף להבין: וצריך
היא  לו", והלך "זקן אביו תרח ומזה 78את מתים". קרויים בחייהם אף ו"הרשעים רשע, היה שתרח מפני
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ב.69) קכב, זח"א
יג.70) ב, קהלת
טו.71) טו, פרשתנו
יט.72) ג, בראשית
בגשמיות,73) תשוב" עפר ב"ואל מעלה יש שמ"מ אלא

תפלות  ובדוגמת: כדלהלן. לעפרן, חוזרין תחה"מ לפני שלכן,
אביא  ביהמ"ק "לכשיבנה ובכ"ז אֿב), כו, (ברכות קרבנות במקום

"במקום". רק לא בשלימותו, הענין - ב) יב, (שבת כו'"
ב.74) קח, זח"ב ג"כ וראה ב. קנב, שם

מנחם 75) (תורת 53 הערה נח ש"פ שיחת וראה ספ"ה. אבות
נח. פרשת מלכות" "דבר (199 ע' חמ"א התוועדויות -

שבעת76) יח), (שמות, בתנחומא גם "ואתה וכ"ה אמירת
חייך הקב"ה "בשרו גו '" תשובה".dyryתבוא אביך עבר) (לשון

שרש"י לימודאלא רק שהוא "בשרו", ולא "למדך" ,`epilכתב
התנחומא. על מחולק ובזה מזה. ידע אברהם כי

לפי 77) הוא עבר", לשון - "שעשה רש"י שמ"ש לומר ואין
הלימוד ורק לאברם הקב"ה של מאמרו את מבאר ep`yשאינו

ובנוגע - "בשרו" ולא "למדך" - מזה המעשה לומדים גם לזמנינו,
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הרמב"ן  נשארת 79מכריח זה, לפני תשובה עשה תרח אם (שהרי ימיו סוף עד תשובה עשה לא שתרח ,
ואיך  תשובה). עשה שתרח מאז השנים כל במשך אב כיבוד מצות אבינו אברהם קיים לא למה הקושיא :

לךֿלך) (בפרשת כאן רש"י שכתב  מה עם זה כן?"dyryמתאים לפני תשובה" תרח

.ÊÈ:הנ"ל רש"י בפירוש הביאור בהקדים יובן בזה הביאור

מיתתו  הכתוב הקדים "ולמה ושואל: מחרן", אברם שיצא "לאחר רש"י: מפרש - בחרן" תרח "וימת
שכשאברם  החשבון, מבאר שרש"י (כפי הרבה" משנותיו נשארו "עדיין הרי אברם", של ליציאתו תרח של

שנה)? 205 בן מת ותרח שנה, 145 בן תרח היה מחרן, יצא

אביו  כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל מפורסם הדבר יהא "שלא (א) תירוצים: שני רש"י ומביא
"ועוד  (ב) מת". הכתוב קראו לפיכך לו, והלך זקן (שזהו 80שהניחו מתים" קרויים בחייהם אף שהרשעים

"ועוד"). רש"י: כלשון - מת" הכתוב ש"קראו זה לפני רש"י שכתב למה טעם ולא - נוסף תירוץ

מבארים, אינם אבל כו'", הכתוב הקדים "ולמה הקושיא את מתרצים ברש"י התירוצים ב' בפשטות,
כו'"? אביו כבוד את אברם קיים ש"לא היתכן

מובן: אינו גם

מיתתו ב) הקדימה שהתורה שעלֿידיֿזה - הוא לכל" מפורסם הדבר יהא ד"שלא הפשט זה, לפירוש
שעושים  שבשעה כיון מובן: ואינו אברם. יציאת לאחרי היה תרח" ש"וימת מפורסם יהיה לא תרח, של
מחרן  יצא שאברם שבשעה בבירור, יודעים מחרן, בצאתו אברם של ושנותיו תרח של שנותיו לפי חשבון
מפורסם? שהדבר בשעה בה כו'", הכתוב ש"הקדים בזה התועלת ומהי לכל, מפורסם זה הרי חי תרח עדיין

אברם" את ויולד שנה שבעים תרח ש"ויחי שנה"81ובפרט ומאתיים שנים חמש תרח ימי "ויהיו ,82

מחרן" בצאתו שנה ושבעים שנים חמש בן ובפרט 83ו"ואברם שבכתב, בתורה מפורשים פסוקים הם
אברם  ויציאת תרח אודות התורה מספרת שבו במקום אלא צדדי, במקום כתובים אינם אלו שפסוקים

חוזר" משנה בדבר "טעה (שלכן מפורסם דבר היא משנה אפילו לכל. מפורסם  בודאי זה הרי - ,84מחרן
שבכתב. תורה ומכלֿשכן טעות), בגדר זה אין מפורסם, דבר שזהו דכיון

"ג) רק אלא "מת", היה שלא מובן, מת", הכתוב "קראו רש"י aezkdמלשון e`xw:מובן ואינו מת".
"מת"? אינו שבאמת בשעה בה "מת", אמת תורת אותו קוראת איך

תירוץ "ועוד", זהו שהרי מתים", קרויים בחייהם אף ש"הרשעים לפי שזהו לומר אפשר ipyואי
הראשון.le`(כנ"ל), התירוץ

מאמר ד) מביא ואינו טעם, בלי סתם, מת" הכתוב "קראו רש"י אומר הראשון בתירוץ באמת למה
מתים"?85רז"ל  קרויים בחייהם אף "רשעים

גם  הם אלא כו'", הכתוב הקדים "למה השאלה על תירוצים רק אינם הפירושים ששני לפרש, ויש
כדלהלן. הנזכרות, הקושיות כל יתורצו ועלֿפיֿזה כו'", אביו כבוד את אברם קיים ש"לא הטעם מבארים

.ÈÁ הרמב"ם רשע: הוא כשהאב אב בכיבוד מחוייבים האם הפוסקים, מחלוקת שמחוייב 86יש סובר
(חוץ רשע" אביו היה "אפילו אביו "לא בכבוד הציווי ישנו שאז ומדיח, תכסה 87ממסית ולא תחמול

וה'טור'88עליו" בכבודו.89). חייב אינו תשובה, עשה שלא זמן כל רשע, שבאביו סובר,
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הבתרים בין ברית מה שאחרי על (נוסף כי - עבר לשון הוא
zehytyעצמו מזה בפנים), כמ"ש משמע דרש"י ששינה הלשון

(כמ"ש  "בשרו " ולא "למדך " וכתב וכהלשון רש"י ישמעאל. גבי
בשורה, הי' לא שבזה דס"ל מוכח נח) ס"פ בב"ר תרח) גבי (גם

מזה ידע ואברהם מקודם תשובה עשה (המובא כי (ובתנחומא
שהרי  מקודם, תשובה שעשה לפרש מוכרח זה) שלפני בהערה

שם בשורתמדבר "שעשה"d"awdבנוגע ואומר לשון לאברהם 
עבר).

סי"ט.78) להלן ראה
שם.79)

שם.80) הרמב"ן כגירסת
כו.81) יא, נח
לב.82) שם,
ד.83) יב, פרשתנו
ס"א.84) סכ"ה חו"מ שו"ע א. לג, סנהדרין
ב.85) יח, ברכות - מחלוקת בו שאין
הי"א.86) פ"ו ממרים הל'
ט.87) יג, ראה פ'
שם.88) כס"מ ראה
ר"מ.89) סי' יו"ד
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על  גם תירוץ זה הרי מתים", קרויים בחייהם אף "שהרשעים רש"י שכתב שמה לבאר, יש ועלֿפיֿזה
בכבודו. מחוייב אברם היה לא רשע , היה שתרח שכיון ה'טור', שיטת  עלֿפי - כו'" זקן ש"הניחו כך

" נאמר לכן (א) מתים": קרויים בחייהם אף "שהרשעים שכתוב במה רש"י כוונת (ב)znieוזוהי תרח".
עמך" מעשה "עושה שאינו שכיון כו'", זקן "הניחו מתים".90ולכן ש"קרויים כיון בכבודם, מחוייבים אין ,

חיים  קרויים במיתתן אף "והצדיקים בפירושו מסיים נח) (ס"פ רש"י נוספת: קושיא מתורצת ובזה
לקושיא: מענה רש"י מבהיר בכך יובן: הנ"ל ועלֿפי - כאן? המדובר לענין נוגע זה מה ולכאורה כו'".

הוא  הדין  הרי - מתים" ש"קרויים כיון לכבדו, מחוייב אינו רשע" שב"אביו אומרים שחייבים 91איך
עמך") מעשה (ב"עושה הוא במותו, גם אב בכיבוד שהחיוב רש"י, מתרץ זה ועל במותו? גם אב בכיבוד

חיים" קרויים במיתתן אף ש"צדיקים לכבדו.92מפני מחוייבים אין "מת", באמת שהוא רשע אבל ,

.ËÈהרמב"ם לשיטת אבל ה'טור'. לשיטת הוא זה תירוץ לעיל, "אביו כאמור של בכבודו גם שחייבים
מתים" קרויים כו' ש "הרשעים זה הרי  תירוץ,רשע ", אינו

רבה'- ב'בראשית שכתוב ממה הרמב"ם, לדעת ראיה שם, חדש' ה'בית שכתב לא 93וכמו שיאמרו
בכבודו  חייב ענין דבכל ובעלֿכרחך היה, רשע תרח והרי כו', אביו כיבוד את אברם -קיים

להלן). (שיתבאר הראשון התירוץ את רש"י מביא זו לדיעה

(בפרשת  שם כי תשובה", תרח עבר) (לשון "שעשה רש"י אומר לךֿלך שבפרשת מה יתיישב ועלֿפיֿזה
קיימת  לא הראשון התירוץ ולפי נח), פרשת סוף רש"י (שבפירוש הראשון התירוץ לפי רש"י מפרש לךֿלך)
עשה  מתי הוכחה אין הראשון התירוץ שלפי וכיון ימיו. סוף עד תשובה עשה לא שתרח הרמב"ן הוכחת

מפני  התנחומא, כדעת עבר, לשון "שעשה" רש"י אומר תשובה, לומר 94תרח ("גלאטער") יותר ַשנוח
תבוא  "ואתה אמירת לפני תשובה בשלום".שעשה אבותיך אל

שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכל רז"ל שאמרו מה לפי קאמר"95[ובפרט לא ורשע "צדיק הרי 96, ,
) יאמר שהקב"ה לומר שייך תשובה.xeaica97לא יעשה שתרח זה, לפני (

" הקב"ה אומר ישמעאל שעל מוכרח dyriyואףֿעלֿפי שם (א) הרי - תשובה" כו' עתיד) (לשון
אין  תשובה", "יעשה שישמעאל זה על (ב) הבתרים. בין ברית לאחר רק נולד ישמעאל כי כך, לפרש

. ורשע "צדיק ישמעאל אצל כי קאמר", לא ורשע ש"צדיק מזה שהרי סתירה - מלכתחילה קאמר" .
בכל"98נאמר  ידו אדם פרא יהיה ].99"והוא

.Î בגמרא האיבעיא בהקדים יובן - נח) פרשת שבסוף רש"י (בפירוש הראשון התירוץ של :100הביאור
מחלוקת  בזה יש להלכה, בנוגע איפשיטא". דלא "בעייא וזוהי אביו", מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו

הרמב"ם  אביו"101הפוסקים: מפני עומד הבן אבל הבן, מפני עומד האב ש"אין והרא"ש 102סובר .103

הקביל  לא לגדולה, שעלה שמיום מרוטונבורג , ר"מ על עליו "אמרו ומביא: זה", מפני זה "ויעמדו סובר
אליו". יבוא שאביו רצה ולא אביו פני
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ב.90) כב, יבמות
ס"ט.91) שם יו"ד שו"ע ב. לא, קידושין
פ"י.ראה92) אגה"ת תניא מ"ז. ומעין קונטרס
ז.93) פל"ט,
שעשה94) רש"י שהוכחת לומר לפיואין כי  קודם , תשובה 

הטעם לך , שבפ ' זה שהי'פירוש לפי הוא כו'" זקן ש"הניחו
תלמידו  הי' תשובה שעשה לפני גם כי - ס"כ) (כדלהלן תלמידו

רבו). בקול שומע שאינו - קטן יותר תלמיד (ואדרבה,
ב.95) לג, ברכות
ב.96) טז, נדה

ואילך.97) ג יד, תולדות תו"ח ראה
יב.98) טז, פרשתנו
ב.99) לג, ברכה ספרי ב. כ, יתרו מכילתא ראה

ב.100) לג, קידושין
שם.101) בטור הובא - ה"ד שם
כשהוא 102) גם אביו בכבוד (שחייב דס"ל לשיטתי' ואזיל

[ויומתק  וכו'. והדרגות המעלות נפק"מ אין או"א בכיבוד כי רשע)
עם  עצם שייכות זוהי - ובן אב דשייכות בחסידות, המבואר עפ"י

וכו']. הגילויים שינוי ע"י תשתנה ולא עצם,
שם.103) בטור הובא - (סנ"ז) שם קידושין
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חדש'- אביו"104ה'בית מפני "לעמוד חייב אם רק היא בגמרא שהאיבעיא (והרמב"ם iqdxta`מבאר,
אביו  בכבוד וחייב כלל, איבעיא אין בצנעא אבל אביו), בכבוד חייב  בפרהסיא שגם -105סובר

תרח  שהרי - אברהם של תלמידו בדרגת היה תרח כי כו'", זקן ש"הניחו הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה
היה ו"אחד עבודהֿזרה, עובד תחילה (ותרח 106אברהם"היה דורו בני כל את שלימד היחיד  היה אברהם ,

אחדות כו'"בכללם) זקן "הניחו למה מובן ולכן - אביו 107ה' פני הקביל ש"לא מרוטונבורג מהר"ם כמו ,
אליו". יבוא שאביו רצה ולא

ממדריגת  ביותר תחתונה במדריגה שהיה דכיון - מת" הכתוב "קראו בתיבות רש"י כוונת וזוהי
" לכן הזוהר e`xwאברהם, וכלשון אברהם, לגבי מת" מדרגי'108הכתוב  דנחית מית".`ixw"מאן

מציאות  בגדר אינו פשוט איש גדול, חכם שאצל בחסידות, שנתבאר מה עלֿפי יותר ].109[ויומתק

לא  שיאמרו באופן מפורסם הדבר יהא שלא א) מפורסם": הדבר יהא "שלא רש"י שאומר מה וזהו
גנותו  שזוהי אברהם, של תלמידו בדרגת שהיה תרח של [מצבו המצב - הדבר יהא שלא ב) כו'. קיים

ברמז  רק וכתבה תרח, של גנותו (בפרסום) בפירוש לכתוב רצתה לא התורה תרח]; .110של
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שם.104)
הדבר105) יהא "שלא רש"י מ"ש יומתק mqxetnועפ"ז

לבצנעא. בפרהסיא בין נפק"מ יש ואם, אב בכיבוד כי לכל",
כד.106) לג, יחזקאל
לדעת 107) מקור שמכאן  בב"ח מש"כ  לדעת וע"ד  הרמב"ם,

שהיא  מהר"ם לדעת מקור מכאן אדרבה זה ולפי' התנחומא.
הטור. דדעת אליבא

ד.108) ס"ע ח"ב באג"ק בהנסמן וראה ב. קלה, ח"ג
וש"נ.109) עח. ע' תרצ"ב סה"מ ראה

ויאמרו 110) כו' מפורסם הדבר יהא "שלא בענין יאמר או
קיים": לא

תרח של מיתתו הכתוב מקדים הי' לא אברם באם של  ליציאתו
שהי ' או  פנים: משתי  בא' בפירוש הי' מקום) (באיזה כתוב צ"ל

לכל", מפורסם הדבר "הי' ואז תרח, של גנותו עי"ז) (ומפורסם
(והוא"ו  כו'". קיים לא "יאמרו ואז הנ"ל כתוב הי' שלא או

" כמו והוא לחלק, בא פירוש `e(ד"ויאמרו") וע"ד שיאמרו".
אחר פירוש הוספת שהוא שהרשעים", "ועוד כאן: ).iktdרש"י

d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

חדש'- אביו"104ה'בית מפני "לעמוד חייב אם רק היא בגמרא שהאיבעיא (והרמב"ם iqdxta`מבאר,
אביו  בכבוד וחייב כלל, איבעיא אין בצנעא אבל אביו), בכבוד חייב  בפרהסיא שגם -105סובר

תרח  שהרי - אברהם של תלמידו בדרגת היה תרח כי כו'", זקן ש"הניחו הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה
היה ו"אחד עבודהֿזרה, עובד תחילה (ותרח 106אברהם"היה דורו בני כל את שלימד היחיד  היה אברהם ,

אחדות כו'"בכללם) זקן "הניחו למה מובן ולכן - אביו 107ה' פני הקביל ש"לא מרוטונבורג מהר"ם כמו ,
אליו". יבוא שאביו רצה ולא

ממדריגת  ביותר תחתונה במדריגה שהיה דכיון - מת" הכתוב "קראו בתיבות רש"י כוונת וזוהי
" לכן הזוהר e`xwאברהם, וכלשון אברהם, לגבי מת" מדרגי'108הכתוב  דנחית מית".`ixw"מאן

מציאות  בגדר אינו פשוט איש גדול, חכם שאצל בחסידות, שנתבאר מה עלֿפי יותר ].109[ויומתק

לא  שיאמרו באופן מפורסם הדבר יהא שלא א) מפורסם": הדבר יהא "שלא רש"י שאומר מה וזהו
גנותו  שזוהי אברהם, של תלמידו בדרגת שהיה תרח של [מצבו המצב - הדבר יהא שלא ב) כו'. קיים

ברמז  רק וכתבה תרח, של גנותו (בפרסום) בפירוש לכתוב רצתה לא התורה תרח]; .110של
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שם.104)
הדבר105) יהא "שלא רש"י מ"ש יומתק mqxetnועפ"ז

לבצנעא. בפרהסיא בין נפק"מ יש ואם, אב בכיבוד כי לכל",
כד.106) לג, יחזקאל
לדעת 107) מקור שמכאן  בב"ח מש"כ  לדעת וע"ד  הרמב"ם,

שהיא  מהר"ם לדעת מקור מכאן אדרבה זה ולפי' התנחומא.
הטור. דדעת אליבא

ד.108) ס"ע ח"ב באג"ק בהנסמן וראה ב. קלה, ח"ג
וש"נ.109) עח. ע' תרצ"ב סה"מ ראה

ויאמרו 110) כו' מפורסם הדבר יהא "שלא בענין יאמר או
קיים": לא

תרח של מיתתו הכתוב מקדים הי' לא אברם באם של  ליציאתו
שהי ' או  פנים: משתי  בא' בפירוש הי' מקום) (באיזה כתוב צ"ל

לכל", מפורסם הדבר "הי' ואז תרח, של גנותו עי"ז) (ומפורסם
(והוא"ו  כו'". קיים לא "יאמרו ואז הנ"ל כתוב הי' שלא או

" כמו והוא לחלק, בא פירוש `e(ד"ויאמרו") וע"ד שיאמרו".
אחר פירוש הוספת שהוא שהרשעים", "ועוד כאן: ).iktdרש"י
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. הרב עם  קצרים  ברכה  דברי חילופי (לאחרי

אדמו"ר  כ "ק  אמר  – ומלוויו שליט "א  אליהו
שליט "א :)

עשרה  במעמד  השכינה  להשראת  בנוגע 
כמארז"ל  כאן), שנמצאים  (כפי ביחד  מישראל 

התניא  בעל  כותב  – שריא " שכינתא  עשרה  בי' "כל 
הקודש  עומד באגרת  אחד  מלאך  נמצא  ש "אילו

מדברים  שאינם  אף  ביחד  מישראל  עשרה  במעמד 
גבול  בלי ופחד  אימתה  עליו תפול  תורה , בדברי
מתבטל  שהי' עד  עלייהו דשריא  משכינתא  ותכלית 

לגמרי". ממציאותו

" היא  השכינה  שהשראת  – בזה  והחידוש 
   ,כמובן המותר , (באופן "

במצוה  שעוסקים  כיון התורה , מלימוד  שפטורים 
ש "עשרה  לכך  נוסף  כלומר , וכיו"ב ), אחרת ,

שיושבין " ביניהם שרוי' ,שכינה 
שיושבים " "עשרה  בין השכינה  השראת  ישנה 

מצד  . מישראל עשרה  של 

   בבחינת הוא  זה  ענין
ביתך " יושבי בלבד ,"אשרי שיושבים  שאף  –

בפסוק  יותר  גדול  וחידוש  אתם אשריהם . "השוכן
במצב  גם  היא  ביניהם  שהשכינה  – טומאתם " בתוך 

הטהרה . היפך  בגלל  כ "כ  ראויים  שאינם 

  , לומר אפשר 
במעמד  שרוי' שהשכינה  הזקן רבינו שבהדגשת 

ש  אף  מישראל  יש עשרה  תורה  דברי מדברים  אינם 
   בתוך אתם  "השוכן בפסוק  מאשר 
כי: טומאתם ",

לומר , יש  טומאתם ", בתוך  אתם  "השוכן בפסוק 
שהטומאה   שצריכה השכינה  השראת 

מצד  ביניהם  להיות   כמארז"ל ,

מובן  ומזה  טומאה ", מקבלין אינם  תורה  ש "דברי
השכינה  השראת  מעלת  שוללת  אינה  שהטומאה 
החידוש  ואילו התורה ; לימוד  ע "י שנעשית 
השכינה  להשראת  בנוגע  הוא  הזקן רבינו שבדברי
השראת  שממשיך  בענין ההתעסקות  מצד  (לא 

מצד  אלא ) השכינה ,  עשרה של 
מישראל .

"שכינתא  הלשון בדיוק  להוסיף  "ויש 
–("שכינה  הו"ע ביניהם ") השכינה 

מאשר  יותר  בלבד נעלה  זו שלא  השכינה ,
השכינה שהשכינה  שקדושת  אלא  ביניהם ,

 . בהסביבה הנמצאים  כל  על 

   לומר אפשר  עפ "ז
אתם ש "שכינתא  מ "השוכן יותר  נעלה  הו"ע  "

טמאים  שהם  "אע "פ  שפירושו טומאתם ", בתוך 
."שכינה 

   השראת וכאמור ,
שאינם  "אף  היא  מישראל  עשרה  במעמד  השכינה 
גודל  לשער  אפשר  ומזה  תורה ", בדברי מדברים 
מישראל  עשרה  שבמעמד  והתוקף  העילוי

דידן. כבנדון בתורה , ועוסקים  כשמדברים 

.   היא עשרה  של  המעלה 
אברהם  של  בתפלתו שמצינו כפי בישראל , רק  לא 

ביקש  לא  (מעשרה ) פחות  ש "על  סדום  דור על  אמר , ,
על  הצילו ולא  ונשיהם  ובניו נח  ח ', היו המבול 

גם דורם " היא  עשרה  של  שהמעלה  מובן שמזה  ,
העולם . באומות 

   אבינו מאברהם  הראי'
לזמן בנוגע  רק  משא "כ היא  ֿ תורה , מתן

בחר  שהקב "ה  ֿ תורה  (כהפס "ד מתן דוקא 
ולשון" עם  מכל  בחרת  "ובנו שבאמירת  בהלכה 

סיני  הר  מעמד  על  לכוין היתה צריך  שאז כיון ,
עד  הדורות  כל  במשך  ומאז, בישראל ), הבחירה 
ומאוחדים  קשורים  הדורות , כל  סוף  ועד  הזה , היום 
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ב).2) (קלו, סכ "ג 
מ "ו.3) פ"ג  אבות
ה.4) פד , תהלים
טז.5) טז, אחרי 
בסופן.6) ק"ש הל ' רמב"ם א. כב, ברכות

עה"פ.7) פרש"י 
לב.8) יח , וירא פרש"י 
ס"ד .9) ס"ס או"ח  אדה"ז שו"ע



כב       

כולא  וקוב "ה  אורייתא  "ישראל  הקב "ה , עם  ישראל 
שריא ".חד " שכינתא  עשרה  בי' "אכל  ולכן, ,

   חלה מצינו בירושלמי
וסלתות  קמחים  ומצאו לארץ  ישראל  שכשנכנסו

היא  הקדושה  שחלות  כיון בחלה , ,חייבים 
את  נתתי ("לזרעך  אבינו אברהם  של  מזמנו

,(הארץ " .

  – דחלה  לחיוב  בנוגע 
ה "ז  שקיום הוא  בירושלמי והחידוש  ,

חלות  פועל  לארץ ) הכניסה  (לאחרי בעתיד  התומ "צ 
אבינו), אברהם  של  (מזמנו מלמפרע  הקדושה 

קיום  ע "י שתומשך  הקדושה  גם  .שישנה 

   מהני הקדושה  חלות 
בתרא  בבבא  כדאיתא  התומ "צ , "התקינו לקיום 

מאי  בירושלים , תינוקות  מלמדי מושיבין שיהיו
כי  התוספות דרוש , ופירשו תורה ", תצא  מציון

לבו  מכוון הי' כו' גדולה  קדושה  רואה  שהי' "לפי
בספרי  כדדרשי' תורה , וללמוד  שמים  ליראת  יותר 

וגו' ליראה  תלמד  שמביא למען שני מעשר  גדול  ,
רואה  והי' בירושלים  עומד  שהי' לפי תלמוד , לידי
גם  הי' ובעבודה  שמים  במלאכת  עוסקים  שכולם 
מצינו  וכן בתורה ". ועוסק  שמים  ליראת  מכוון הוא 
הוא  הארץ , בקדושת  הקודש , בארץ  התורה  שלימוד 

יותר  נעלה  .באופן

   שגם לאידך , וכן
התומ "צ ) קיום  (לפני כשלעצמה  הארץ  קדושת 
הארץ  קדושת  מהפלאת  כמובן בישראל , פועלת 
ישראל  לארץ  והביאה  שהעלי' חז"ל  בדברי

 וקיום ישראל  ארץ  תורת  לימוד  לפני –
– הקרבנות  להקרבת  ועד  בארץ , התלויות  המצוות 

בנ"י. על  השכינה  המשכת  פועלת 

.   בדברי ההסברה 
גם  היא  בנ"י על  השכינה  שהשראת  הזקן רבינו
היא , ס "א ), (כנ"ל  תורה  בדברי מדברים  כשאינם 

הם  שישראל  מפני :

אליהו  דבי בתנא  קדמו איתא  דברים  "שני
קודם , מהם  איזה  יודע  ואיני וישראל , תורה  לעולם ,
בני  אל  דבר  ישראל  בני את  צו אומר  כשהוא 
מחשבתן  כלומר , קדמו", ישראל  אני אומר  ישראל ,
והראי' לתורה , אפילו דבר , לכל  קדמה  ישראל  של 

היא  זה  על   היא התורה  מציאות  שכל  ,
שהיא  התורה  גדלות  וזוהי לבנ"י, והדיבור  הציווי

דבר  שיש  ומודיעה  מגלה  בעצמה  –
 גם אלא  בזמן, רק  לא  קדימה  לתורה , קדמו

במעלה . (ובעיקר )

   נתפרש – לתורה  בנוגע 
לך בגמרא  ש "גנוזה    

," העולם שנברא  קודם   ואילו ,
בפירוש  (כמובא  לעולם  דישראל  להקדימה  בנוגע 
בשביל  היא  העולם  שבריאת  התורה  בהתחלת  רש "י
לה ' ישראל  "קודש  ראשית , שנקראו וישראל  תורה 

תבואתה "ראשי  ויש ת  זמן, הגבלת  מצינו לא  (
הם  שישראל  – אומר  שהרבי כמו – הטעם  לומר 

 .

   ישראל של  ומעלתם 
ודבר  בנ"י את  צו בתורה , (כמודגש  לתורה  שקדמו

עדן, בגן שנמצאים  כפי לא  – היא  בנ"י) אל 
הזה , בעולם  שנמצאים  כפי אלא  גופים , בלא 

להם נשמות  ניתנו זה  ומצב  במעמד  שדוקא  ,
התורה . ציוויי

בי' "אכל  הלשון בדיוק  גם  מודגש  זה  וענין
באלקות עשרה  דייקא : שכינה  שריא ",

למעלה  שהם  דרגות  גם  כולל  דרגות , כמה  ישנם 
הכתוב  ובלשון למטה , השכינה  מהשראת 

יכלכלוך " לא  השמים  ושמי והדיוק "השמים  ,
ומתלבשת  ששוכנת  "ע "ש  הוא  "שכינה " בתואר 

עלמין" כל  ניתנה תוך  שבו התחתון, בעוה "ז ,
כמ "ש  היא ".התורה , בשמים  "לא 
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א.10) עג , זח "ג  ראה
ה"א.11) פ"ב
יח .12) טו, לך  לך 
א.13) כא,
ג .14) ב, ישעי '
כג .15) יד , ראה פ'
ד .16) פט "ז, ב"ר ראה

וראה 17) ועוד ). .61 ע' ה'ש"ת (סה"מ  בדא"ח  בכ "מ  כ "ה
ד . פ"א, ב"ר ופל "א. פי "ד  תדבא"ר

ב.18) פח , שבת
ג .19) ב, ירמי '
כז.20) ח , מ "א
שנמצא "לא21) אף השראה), של  (באופן דייקא "

שם.
ב).22) (נז, פמ "א תניא
ב.23) נט , ב"מ  וראה יב. ל , נצבים



כג        

להם  ניתנה  שבו התחתון, בעוה "ז בנ"י ובהיות 
שלכן, התורה , ממעלת  מעלתם  גדלה  – התורה 
שאינם  "אף  שריא ", שכינתא  עשרה  בי' "אכל 

תורה ". בדברי מדברים 

כל  ולאחרי ֿ תורה , מתן לאחרי גם  כלומר :
תורה  לומדים  שבנ"י זה  לדורנו עד  הדורות 

בתורה  דור ומחדשים  בכל  ועיקרי נחוץ  דבר  –
שנבראת  כולה  הבריאה  של  לקיומה  יום  ובכל 

ישנה  – ראשית " שנקראת  התורה  "בשביל 
  לפני עוד  ולכן, לתורה ), (שקודמים 

אמירת  ולפני התורה , בלימוד  מתחיל  שיהודי
ישן), (כשעדיין היום  בהתחלת  לפניך " אני "מודה 
ברכת  אמר  שלא  כיון בתורה  לעסוק  יכול  אינו שאז
איש  של  המציאות  עצם  העיקר , ישנו – התורה 

ישראל , .

.   מודגשת זה  בענין
חשיבות  גודל  גוף גם  להיות  שצריך  דוקא ,

שהוא  מציאותו עצם  מצד  – ושלם  בריא  
 מדרכי ושלם  בריא  הגוף  ש "היות  לכך  נוסף  ,

הוא " ה ' התורה עבודת  לימוד  נעשה  שעי"ז ,
עצמותי  ש "כל  באופן בשלימות , המצוות  וקיום 

אברים "תאמרנה " רמ "ח  בכל  "ערוכה  , ברמ "ח ,
ושלמים . בריאים  גידים  ושס "ה  אברים 

   במדרש שכשהלל מצינו
עם  חסד  לגמול  שהולך  אומר  הי' לרחוץ  הולך  הי'
טהרה  של  הו"ע  שרחיצה  אף  כלומר , הגוף ,

הגוף . הנאת  גם  ה "ז הנשמה , עם  הקשורה 

   אני" שם : במדרש 
שהלל  כלומר , עאכ "ו", ובדמות  בצלם  שנבראתי

זה  אמר    לה שיש  , לגמול
עם  חז"ל חסד  (כלשון הקב "ה  ע "י שנברא 

ונראה  נגלה  שבו שעשאני"), לאומן ואמור  "לך 
 להיותה הנשמה  כי, , בה רואים  לא 

בבריאת  ודוקא  הבורא , כח  של  גדול  חידוש 

 גדול חידוש  רואים  ועצמות , וגידים  בשר  ,
הבורא . דכח 

   כל ובריאות  שלימות 
אבר  שלכל  כיון המצוות , כל  בקיום  תלוי' הגוף 

זה  לאבר  השייכת  עשה  מצות  יש  [מסופר ואבר 
האריז"ל  לו ואמר  הכתף , על  פעם  סבל  שהרח "ו
לאבר  השייך  העשה  בקיום  ולהשלים  לתקן שצריך 
בלי  שלם , האבר  נעשה  בשלימות  קיומו וע "י זה ],
שהובאו  האברים  דשלימות  הדינים  פרטי ככל  מום ,

הרמב "ם  של  בספרו .להלכה 

  – בזה  החידוש 
בנוגע  רק  (לא  הוא  האברים  דשלימות  שהפירוט 

אלא  לבהמה לאדם , בנוגע  הבהמה גם ) גם  כי, ,
ישראל  "בשביל  הישראלי, איש  בשביל  היא 
כח  ומוסיפה  מזינה  שהיא  ראשית ", שנקראו

דם ובריאות  שנעשית  עי"ז ישראל  איש  של 
כבשרו. ובשר 

   החיד "א את מפרש 
וגו'",הפסוק  בעליו אבוס  וחמור  קונהו שור  "ידע 

שלא  ישראל  של  שורו הוא  קונהו" שור  ש "ידע 
שלחש  עד  לגוי, שנמכר  לאחרי בשבת  לעבוד  רצה 
לעבוד  צריך  לגוי שנמכר  שכיון לשור  היהודי
לו  וקראו ונתגייר , הלך  הגוי, זאת  (וכשראה  בשבת 

תורתא ) של בן חמורו זה  בעליו" אבוס  ו"חמור  ,
מאבוס  אצלם  לאכול  רצה  שלא  יאיר  בן פינחס  רבי

מעושר  הי' שישראל שלא  הנביא  אומר  זה  ועל  .
כמ "ש  מוסר , מהם  ללמוד  "מלפנו צריכים 

ארץ ". מבהמות 

   גדול הכי העילוי וזהו
למדים  שמהם  – והחמור  השור  אצל  לפעול  שיכולים 
שמציאות  כאמור , שלהם , להנהגה  בנוגע  ישראל 

ישראל ". "בשביל  היא  והחמור  השור 
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ובפרש"י .24) ב לט , (יבמות בתמי ' דרי " ש"אכשור דאף
יט , מגילה (ראה לחדש" עתיד  ותיק ד "תלמיד  הענין הרי , וש"נ),

זה. דורנו על  גם נאמר ועוד ) ב.
רפ"ד .25) דיעות הל ' רמב"ם
יו"ד .26) לה, תהלים
ה"ט .27) פ"ד  לאדה"ז ת"ת הל ' רע"א. נד , עירובין
ג .28) פל "ד , ויק"ר
רע"ב.29) כ , תענית

הרמב"ם 30) הקדמת ב. תצא תנחומא סע"ב. כג , מכות ראה
בסופה. לסהמ "צ

ֿ ח .31) פ"ז המקדש ביאת הל '
פ"ז.32) שם
ג .33) א, בישעי ' עה"פ אנך  חומת
שם.34) ישעי '
פי "ד .35) פס"ר
ואילך .36) סע"א ז, חולין
סע"ב.37) ק, עירובין וראה יא. לה, איוב



כד       

.   העולם לבריאת  בנוגע 
ֿ החיים  האור  כותב  ישראל , ובשביל  התורה  בשביל 

ומי הקדוש  עולם , בכל  זכה  בתורה  שזכה  "מי
עד  העולם  מן ליהנות  לו אין בתורה  זכה  שלא 

עמלי'". הכשר  ישמש  אם  זולת  רגל  כף  מדרך 

   פס "ד הוא  זה  ענין
–ברמב "ם  שבתורה  הגשמיים  ליעודים  בנוגע 

יגיע  תשמעו אם  כולה  התורה  בכל  שכתוב  זה  "מהו
. כך  שובע לכם  כגון הזה , בעולם  הדברים  אותן כל  .

לדבר . התורה  של  ענינה  זהו וכי וכו'", ושלום  .
כל  הכרע  הוא  כך  "אלא  גשמיים ?! יעודים  אודות 

. .הדברים  בתורה  הבטיחנו כל . ממנו שיסיר  .
. מלעשותה  אותנו המונעים  לנו הדברים  וישפיע  .

כגון  התורה , לעשות  ידינו את  המחזיקות  הטובות  כל 
כלומר , כו'", וזהב  כסף  וריבוי ושלום  שובע 
בתורה . שיעסקו כדי היא  בנ"י של  הגשמית  שטובתם 

הגשמית  טובתם  להיות  צריכה  זה  מלבד  אבל ,
ישראל של  של  מעלתם  בגלל  (ובעיקר ) גם  בנ"י

לתורה . שקודמים  עצמם , מצד 

של  בטובתם  להתעסק  בחב "ד  משתדלים  ולכן
גשמיים  צרכים  גם  צרכיהם , כל  לספק  בנ"י,

דוקא  לאו אלא כפשוטם , תורה , שילמדו
אנשים  ישראל , ובנות  בני אודות  שמדובר  מפני

וטף  כולו,נשים  העולם  לכל  קדמה  שמציאותם  ,
לתורה . גם 

   רק לא  הם  כבודו דברי
שידוע  כפי למעשה , גם  אלא  והוראה , הלכה  פסק 

חב "ד " "כולל  של  מהפעילות  בירושלים , ,לי
התורה , לימוד  לפני גם  לאנשים  ומסייעים  שעוזרים 

תורה . לפני ישראל 

   לאנשים הן היא  העזרה 
יוסף  "ויכלכל  ביוסף  כמ "ש  לטף , וגם  לנשים  והן
לפי  לחם  אביו בית  כל  ואת  אחיו ואת  אביו את 

ביתם "הטף " בני לכל  הצריך  "לפי , ובאופן ,

שנקראים  – ישראל  של  הנהגתם  להיות  צריכה  כזה 
כמ "ש  יוסף , שם  "לפי על  יוסף ", כצאן "נוהג 

כו'" וכלכלם  פירנסם  לחם שהוא  גו' "ויכלכל  –
הטף ". לפי

במדרש  המבואר  ע "פ  בזה  להוסיף  בפי'ויש 
אוכל  שהתינוק  ממה  ש "יותר  הטף ", לפי "לחם 
טף  גם  הטף , בדרך  במוחש  שרואים  (כפי מפרר "
המוכרח  רק  לא  היא  שהנתינה  היינו, דאוה "ע ),
גם  אלא  ללבוש , ובגד  לאכול  לחם  לצרכיהם ,
ממה  יותר  (שהוא  בהפירור  שמאבדים  מה  בשביל 
הצרכים  שנתינת  מרומז שבזה  – שאוכלים )

עבור  רק  לא  היא  לבנ"י הגשמיים   ע "ד ,
תועלת  בו שיש  לגדולים  שניתן הלחם  ובדוגמת 

הם  ֿ עתה  שלעת  בנ"י עבור  גם  אלא  האכילה ,
תורה ), שילמדו כדי תנאי בתור  (ולא  התורה  לימוד 
לפרר  כדי לקטנים  שניתן הלחם  ובדוגמת  ע "ד 

האכילה . תועלת  בו שאין

.   האמור על  נוסף 
שגם  לתורה  דישראל  הקדימה  ע "ד  לעיל  

 של מעלתם  מודגשת  עליהם , השכינה  שורה 
גם  לתורה  שקודמים  ישראל  .

לזה : ומהדוגמאות 

– דוקא  ישראל  ע "י נעשית  תורה  ספר  קדושת 
ועד  תורה , ספר  קדושת  לשם  העורות  מעיבוד  החל 

תורה  ספר  קדושת  לשם  תורה  הספר  .לכתיבת 

דוקא  ישראל  ע "י נעשה  התורה  דיני פסקי בירור 
מבררים  כו' בשקו"ט  ועיונם  לימודם  שע "י –

התורה  דיני מבנ"י ופוסקים  אלו ובמיוחד  ,
שנתמנו   נעשה שלהם  שהפס "ד 

דתורה . פס "ד 

   אומרים פסח  של  בהגדה 
התורה  את  לנו נתן ולא  סיני הר  לפני קרבנו "אילו

סיני הר  לפני שקרבנו הפירושים , וא ' דיינו",
לא  אבל  התורה , את   במתנה התורה  את 

שתהי' מוחלטת   שלנו שהפס "ד  באופן
שמחים  כן ועל  למעלה , הפס "ד  יהי' שכך  מחייב 
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70 בראשית.38) ר"פ
רפ"ט .39) תשובה הל '
בהלכות 40) רק הוא התורה בלימוד  שחיובן נשים גם

התורה. בלימוד  חייבים שאינם טף ועאכו"כ  להן, הצריכות
של 41) מלכה במלוה הכבוד  אורח  הי ' שליט "א אליהו הרב

(המו"ל ). חב"ד " "כולל 
יב.42) מז, ויגש
עה"פ.43) פרש"י 

ב.44) פ, תהלים
עה"פ.45) פרש"י 
שם.46) ויגש עה"פ טוב לקח 
ואילך .47) הי "א פ"א תפלין הל ' רמב"ם ראה
א).48) (קמה, סכ "ו אגה"ק תניא גם ראה



כה        

העמים  מכל  בנו ש "בחר  מיוחדת  שמחה  אנו
 גם יתנהגו שלנו הפס "ד  שע "פ  תורתו", את 

במדרש  כדאיתא  מלאכי למעלה , "כשמתכנסין
. ר "ה  אימתי לומר  הקב "ה  לפני הקב "ה השרת  .

. להם  מטה ".אומר  של  ב "ד  אצל  נלך  ואתם  אני .

   זו שאלה  (בחיוך ):
אצל  בית שואלים  רבנים , שלשה  ודוקא  ,

דין.

   יכול אחד  רב  שגם  מצינו
בגמרא  כמסופר  – הפלוגתא לפסוק  אודות 

לבן  לשער  קודמת  בהרת  אם  דרקיעא  במתיבתא 
נחמני. בר  רבה  אצל  לשאול  שיש  שאמרו, כו',

  – היא  לכך  הסיבה 
אני נחמני בר  רבה  "דאמר  – בגמרא  כההמשך 

אני באהלות ".בנגעים 

צ "ל  בתורה  שהפס "ד  יותר  מודגש  זה  ובענין
ע "י  פלוגתת כי, ס "ג ), (כנ"ל  דוקא 

יש  אם  תלוי' נחמני בר  כרבה  הלכה  אם  הפוסקים 
דבשעת  "דכיון לאו, אם  בגוף  נשמה  של  דין לו
בשמים  לא  בכלל  הוי הכי דאמר  הוא  נשמה  יציאת 

בגוף .היא " נשמה  עדיין שחשיב  או ,

]   נחמני בר  רבה  אודות 
סוגיא  באותה  מישראל מסופר  רבים  אוסף  שהי'

תורה , ללמדם  כלה ) (ירחי בשנה  חדשים  שתי
מובן  ומזה  המלכות . אותו רדפה  זה  ובגלל 
כדי  לעולם  ירדה  נחמני בר  רבה  של  שנשמתו

בנ"י. של  בגופות  התורה  קדושת  להכניס 

   באופן גם  כולל 
שהם  ועד  התורה , מקדושת  למעלה  היא  שקדושתם 

כנ"ל ]. תורה , הספר  קדושת  פועלים 

ועוד : זאת 

בענין  (גם  התורה  דיני פוסקים  שב "ד  בלבד  זו לא 
יתירה  אלא  דרקיעא ), במתיבתא  פלוגתא  בו שיש 

לעשות  דין בית  של  שבכחו מזה ,  בתור
שעה  שהקריב הוראת  הכרמל  בהר  אליהו בדוגמת  ,

את  ולהחזיר  הבעל  נביאי את  להכחיש  כדי בחוץ 

הוי' האלקים  הוא  "הוי' שאמרו עד  למוטב  ישראל 
האלקים " מודגשת הוא  שבזה  , ישראל של 

אמנם  – התורה  היפך  לעשות  שבכחם  התורה , על 
היא  שהתורה  כיון בלבד , שעה  הוראת  בתור 

יהודינצחית  נעשה  זו בשעה  אבל , , על
הגבלות . כל  ללא  התורה 

. בתורה ציווי שמצינו – גדול  הכי וחידוש 

    לעשות בשביל  סוטה ) (מגילת 
לאשתו. איש  בין שלום 

התורה  מן פרשה  למחוק  שהציווי אלא  עוד  ולא 
באשה  (לא  הוא  לאשתו איש  בין שלום  לעשות  כדי

התורה ,כש  דיני על  בתכלית  שמקפידה  וצנועה  רה 
באשה  אלא ) הכל , את  לעשות  צריכים  שבשבילה 

   שבעלה לאחרי שגם  ועד  ,
התראתו  על  עברה  אשתו), את  (קנא  בה  התרה 
לבעל , בנוגע  (ועד "ז שנסתרה  עדים  ויש  ונסתרה ,
הקפדתו  על  הוא  מוותר  שביניהם  השלום  שבשביל 
שתמחק  תורה  אמרה  ואעפ "כ , – צניעות ) בעניני
איש  בין שלום  לעשות  בשביל  התורה  מן פרשה 

לאשתו.

אחד  כל  של  מעלתו גדולה  כמה  עד  רואים  ומזה 
בלתיֿ ומצב  במעמד  כשנמצא  גם  מישראל , ואחת 
למחוק  בתורה  ציווי יש  טובתו שבשביל  רצוי,

התורה ! מן פרשה 

]   דבר מצינו סוטה  בענין
הרמב "ם  שתמות מעניין: שעה  ש "באותה  פוסק 

ידו  על  שהשקה  הנואף  ימות  כו'), נטמאה  (אם  היא 
העולם ), בקצה  הוא  אם  (גם  שהוא  מקום  בכל 
ולנפיל  בטן לצבות  לה  שאירעו מאורעות  לו ויארעו

ובמוחש  בגלוי רואים  שבזה  ירך ", .

   לא) הוא  החידוש  עיקר 
אלא ) כשלעצמו, העונש  כפי רק  – העונש 

ש " כבודו שמדגיש     – "
הוא  העיקר  אבל , דהחטא . הענינים  לפרטי בהתאם 
התורה , ע "פ  המותר , באופן הם  אלו ענינים  שכל 
בעשיית  להשתדל  הקב "ה  מצוה  בדבר , ספק  וכשיש 
ו)עפר  (מים  לקיחת  ע "י לאשתו, איש  בין שלום 
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ב.49) פט "ו, שמו"ר וראה יד . פ"ב, דב"ר
א.50) פו, ב"מ 
ספ"ב.51) צרעת טומאת הל ' כס"מ 
ה"ד .52) פ"ב ממרים הל ' רמב"ם

לט .53) יח , מ "א
ובכ "מ .54) רפי "ז. תניא רפ"ט . יסוה"ת הל ' רמב"ם ראה
בסופן.55) חנוכה הל ' רמב"ם וש"נ. א. קטז, שבת ראה
הי "ז.56) פ"ג  סוטה הל '



כו       

המשכן  ועד ,מקרקע  וביהמ "ק , המשכן של 
מצד  הוא  זה  שכל  התורה , מן פרשה  למחיקת 

מהתורה ]. שלמעלה  ישראל  של  מעלתן

הרמז: ע "ד  בזה  להוסיף  ויש 

על  קאי ואשתו איש   הגלות ובזמן ,
שאסורה  דסוטה  ומצב  המעמד  ובדוגמת  ע "ד  ה "ז

לבעלה ,

טומאותם " בתוך  אתם  "השוכן שנאמר  [ואף 
מעמד  סו"ס  ה "ז ס "א )), (לעיל  כבודו שהזכיר  (כפי
(הבעל ) הקב "ה  של  ורצונו הטהרה , דהיפך  ומצב 
ונקתה  היא  "טהורה  טהרה , של  ומצב  מעמד  שיהי'

זרע " תלד ונזרעה  בצער  יולדת  היתה  "אם  ,
לבנים " יולדת  שחורים  יולדת  היתה  אם  ],בריוח ,

מן  פרשה  שמוחקים  בתורה  ציווי ישנו זה  ועל 
היינו, לאשתו, איש  בין שלום  לעשות  כדי התורה 
קיום  בשלימות  החסרון על  כביכול  מוותר  שהקב "ה 
שיהי' כדי מארצנו") גלינו חטאינו ("מפני התומ "צ 
האמיתית  בגאולה  ישראל , כנסת  ובין בינו שלום 

והשלימה .

.   יש – לזה  ובהמשך 
כמ "פ ) שאמרתי (כפי עוה "פ  לעורר 

ש " ֿ דין הפסק  לפרסם  צריכים   ",
הדבר  "ואין הגמרא  דברי (כהמשך  לתשובה  ובנוגע 
(כפי  תשובה  עשו כבר  – בתשובה ") אלא  תלוי
עשו  שכבר  כמ "פ  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שאמר 
ועתה  העבודה ), עניני כל  השלימו וכבר  תשובה ,

הענין רק  נשאר    
.

אתם  ד "השוכן בהענין צורך  יהי' לא  – ואז
דהיפך  המצב  שיבטל  כיון טומאותם ", בתוך 
טמאי  שכולנו בזמן גם  – לראש  לכל  הטהרה :

מצד מתים  הרי, הפרה ), אפר  לנו שאין (כיון
אומרים  ויש  הטומאה , נדחית  הציבור  מעלת 

הותרה ) או (דחוי' מעיקרא  ועיקר ,שבטלה  ועוד  ,

ולא  דטומאה , המציאות  תהי' לא  לבוא  שלעתיד 
נצחיים  חיים  אלא  החיים , דהיפך  המציאות  תהי'

הטהרה . בשלימות 

  'תהי לבוא  לעתיד 
המשיח , המלך  שיעשה  הפרה  אפר  ע "י הטהרה 
גם  תהי' בעבר , שהיו הפרות  תשע  על  נוסף  שהרי,

המשיח  מלך  שיעשה  העשירית  יהי'פרה  שבה  ,
רבינו  משה  שעשה  הראשונה  הפרה  מאפר  .גם 

   הפרה אפר  על  נוסף 
כל  מאפר  גם  בה  יהי' רבינו, משה  שעשה  הראשונה 

הדורות  כל  במשך  שנעשו מודגש הפרות  שבזה  ,
הדורות שבגאולה  כל  של  הגאולה  גם  תלוי' שלנו
שלפנ"ז.

.   אפר להזאת  בנוגע 
נאמר  – לבוא  לעתיד  מים הפרה  עליכם  "וזרקתי

הקב "ה . ע "י תהי' שהזריקה  וטהרתם ", טהורים 

   גודל מודגשת  זה  בענין
   יוהכ "פ (פרק  בסוף  המשנה  כלשון ,

" יומא : ב )מסכת   אתם מי לפני
אתכם , מטהר  מי מטהרין  שנאמר ,

מקוה  ואומר  וטהרתם , טהורים  מים  עליכם  וזרקתי
ה ' אף ישראל  הטמאים  את  מטהר  המקוה  מה  ,

ישראל ". את  מטהר  הקב "ה 

" הלשון בדיוק  להוסיף  אתם ויש  מי
מ "ש  ע "ד  – תטהרו","מטהרין" הוי'

הזקן  רבינו שמבאר  (כפי משם (שפירושו
שלמעלה  מדרגא  היא  ישראל  שטהרת  היינו, הוי',
עם  ומאוחדים  קשורים  שישראל  כיון הוי', משם 

שהוא  כפי דהקב "ה  העצם   ועד ,
כלל " וקוצא  אות  בשום  אתרמיז .ש "לא 

החסידות  בתורת  מבואר  שמחרת ועפ "ז הטעם 
הוא  שיוהכ "פ  דכיון – השם " "בשם  נקרא  יוהכ "פ 
היום  לכן, הוי', משם  למעלה  הוי'", "לפני
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יז.57) ה, נשא
כח .58) ה, שם
עה"פ.59) פרש"י 
ב.60) צז, סנהדרין
ב"ח 61) ה"ט . פ"ה בכורים הל ' רדב"ז סשכ "ה. היראים ל '

137 ע' חכ "ח  בלקו"ש הנסמן סק"ב. סתקס"א מג "א סשכ "ב. יו"ד 
.43 הערה

וש"נ.62) סע"א. פ, פסחים

ספ"ג .63) אדומה פרה הל ' רמב"ם
שם.64) שלמה ובמלאכת מ "ה פ"ג  פרה ראה
שם.65) בהערות ובהנסמן 347 ע' ח "א תשמ "ט  סה"ש ראה
כה.66) לו, יחזקאל 
יג .67) יז, ירמי '
ל .68) טז, אחרי 
ואילך .69) סע"ג  כו, אחרי  לקו"ת
ב.70) רנז, א. יא, זח "ג  וראה ב. פ, פינחס לקו"ת
וש"נ.71) סק"י . הוספות כש"ט 



כז        

"בשם  רק  ונקרא  פרטי, שם  לו אין שלמחרתו
השם ".

עבודת  ע "י גם  הוא  זה  שמעין לומר , ויש 
יוהכ "פ ) של  (ענינו התשובה   כפס "ד]

הרהור הגמרא  צדיק שע "י נעשה  ,תשובה 
בזהר  .וכדאיתא  ויומא  יומא  בכל  חסידי ."זכאי

היא  שהתשובה  דכיון – שלימתא "] תיובתא  עבדין
כאו"א  מגיע  יום  שבכל  נמצא , הוי'", "לפני

לדרגא  מישראל  ." השם "בשם  ,

זה  הוא  מישראל  כאו"א  מזה : ויתירה 
  יהודי קורא  שבה  בתפלה  כמודגש  –

הבקשה  לתוכן ומתאים  המכוון בשם  להקב "ה 
למטה  וההשפעות  ההמשכות  שכל  כידוע  בתפלה ,

הקב "ה  של  בשמותיו שיהודיתלויות  ועי"ז ,
   אלו בשמות  ומתלבש  נמשך 

בכל  למטה  וההשפעה  ההמשכה  תהי' ידם  שעל 
"בעל  – אלקים  בשם  הקריאה  ולדוגמא : המצטרך ,

כולם " הכחות  ובעל  השפעת היכולת  ע "ש  ,
מלשון  – הוי' בשם  הקריאה  או כו', הכחות 

בשאר מהוה  וכן כולה , הבריאה  שמהוה  ע "ש  ,
כמו  בהם , שנקרא  לתוארים  בנוגע  ועד "ז השמות ,
"מגן  בברכת  שאומרים  והנורא " הגבור  "הגדול 
חולים " "רופא  הברכות , בשאר  וכן אברהם ",
הדרגא  – מזה  ולמעלה  וכיו"ב . השנים ", ו"מברך 
כל  מושרשים  זו שבדרגא  השמות , מכל  שלמעלה 

בנ"י.

.   מגן" לברכת  בנוגע 
בתוספות  איתא  – כבודו שהזכיר  אברהם "

אבינו  דאברהם  מלכות , כמו הוי אברהם  ש "אלקי
מלכותו". שהודיע  העולם  כל  על  הקב "ה  המליך 

   את להמליך  – זה  כח 
השנה , בהתחלת  מישראל  לכאו"א  ניתן – הקב "ה 

.כמארז"ל  הקב "ה  בר "ה "אמר  לפני אמרו .

. ושופרות  זכרונות  כדימלכיות  . 
בשופר ".. ובמה  .

ישראל  של  מעלתן גודל  מודגשת  זה  בענין וגם 
שהקב "ה  –   ש "תמליכוני

נעשית  הקב "ה  של  שמלכותו היינו, עליכם ",
 למעלה הם  שבנ"י לעיל  האמור  (ע "ד  דוקא 

כו'). השמות  שנותנים  אלו והם  השמות , מכל 

" המאמר  בהמשך  גם  ומודגש  – "
(לא  היא  הקב "ה  את  להמליך  יהודי של  שפעולתו

ע "י אלא ) בתורה , עמוק  חידוש  אמירת  ע "י
 אלא פשוט , מעשה  סתם  ולא  שופר , דתקיעת 

עם  שקשור  פשוט  מעשה    ממש בהמה  ,
כפשוטה  בהמה  אלא  שבאדם , הבהמית  נפש  (לא 
בלבד , הקרן לוקח  עצמה  הבהמה  ומן ממש ),
הבשר  מחשיבות  רק  (לא  פחותה  שחשיבותו
העור  מחשיבות  גם ) אלא  אדם , מאכל  שנעשה 

טומאה  מקבל  אינו שלכן לבוש , ממנו שעושים 

שגם  יהודי, של  מעלתו מודגשת  שבזה  – 
 ידו שעל  "שופר " עושה  ביותר ) פחות  (דבר 

  !

.   לאמירת בנוגע 
הראשונים  רוב  דעת  – ושופרות  זכרונות  מלכיות 

(אלא  מדרבנן אלא  דאורייתא , חיוב  זה  שאין
המאור  בעל  מדברי אבל  אקראי), שאסמכינהו

מדאורייתא . הוא  שהחיוב  משמע 

   הדעות לרוב  גם 
"דברי  של  המעלה  בזה  יש  – מדרבנן הוא  שהחיוב 
אלא  תורה , מדברי "חמורים " רק  לא  שהם  סופרים "

תורה  מדברי (מתוקים ) "ערבים " .גם 

   לכוונת בנוגע  הוא  החילוק 
כונה " צריכות  "מצות  הפוסקים המצוה , כדברי ,

חובתו, ידי יצא  לא  כיוון לא  אם  מדאורייתא  שבמצוה 
אבל , חובתו. ידי יצא  כיוון לא  אם  גם  דרבנן ובמצוה 
דאורייתא  בין חילוק  שאין משמע  השו"ע  מדברי
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ב.72) מט , קידושין
גמור".73) "צדיק – (סקי "ב) זרוע האור גירסת וע"פ
סע"א.74) רכ , ח "א
וראה 75) ו. פ"ג , (שמו"ר נקרא" אני  מעשי  "לפי  כמארז"ל 

ואילך ). פ"ה התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ "צ בארוכה
שם.76) אדה"ז ושו"ע טור וראה ס"ה. או"ח  שו"ע
פ"ט .77) ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח "ג 
סע"א.78) מט , שם וראה סע"ב. מ , ברכות
וש"נ.79) סע"א. טז, ר"ה

ה"ח .80) פ"ה כלים הל ' רמב"ם
ועוד .81) א. טז, ר"ה הריטב"א חי ' א. לב, ר"ה הר"ן חידושי 
ר"ה.82) סוף
ה"ד .83) פי "א שם ירושלמי  במשנה. – ב פח , סנהדרין ראה

ועוד .
וש"נ.84) א. יג , ברכות
הבאה.85) בהערה ובהנסמן ס"ה. ס"ס או"ח  אדה"ז שו"ע



כח       

תזהרו לדרבנן  רבותי, תמיד : אומר  אני ולכן .
של  החיוב  מקיימים  שעי"ז יחוד ", "לשם  באמירת 

כונה . צריכות  מצוות 

   שאומרים חב "ד  מנהג 
יחוד " "לשם   אמירת לפני היום , בהתחלת 

כל  לפני יחוד " "לשם  אומרים  ואין שאמר ", "ברוך 
יחוד " ה "לשם  שאמירת  כיון בפ "ע , מצוה 

היא  היום  שבהתחלת    ופועל שנמשך 
שמקיימים  המצוות  לכל  בנוגע  כולו, היום  כל  על 

היום  כרימון"במשך  מצוות  "מלאים  –תרי"ג ,
גרעינים  תרי"ג  בו שיש  הרימון בדוגמת  מצוות ,

נכללים  מצוות  דתרי"ג  הענינים  פרטי שכל  –
"ברוך  לפני היום , בהתחלת  יחוד " "לשם  באמירת 
כולו  העולם  עניני כל  שכולל  העולם ", והי' שאמר 

מצוות . תרי"ג  מקיימים  שבהם 

  מנהג ידעתי לא  אני
לכוונת  בנוגע  לדעתכם  כיוונתי אבל  חב "ד ,
אדון  שהוא  באדנות  קריאתו פירוש  "יכוין השמות ,
ויהי', והוה  שהי' ה "א  ביו"ד  בכתיבתו ויכוין הכל ,
היכולת  בעל  תקיף  שהוא  יכוין אלקים  ובהזכירו

כולם " הכחות  לכוין ובעל  לאדם  שקשה  שכיון –
היום  בהתחלת  אחת  פעם  יכוין וברכה , ברכה  בכל 
במשך  שיאמר  הברכות  בכל  כוונתו שזוהי ויאמר 

יחוד ". "לשם  באמירת  חב "ד  שיטת  מעין היום ,

   ללימוד בנוגע  גם  הוא  כן
אחת התורה  פעם  התורה  ברכת  שמברכים  –

להלימוד  ומהני השחר ), (בברכות  היום  בהתחלת 
דעתו  והסיח  שהפסיק  לאחרי גם  היום , כל  במשך 

שע "י הדעת  והיסח  להפסק  ועד  התורה , מלימוד 
ידיו  ולקדש  לחזור  צריך  במקדש  לעבודה  (שבנוגע 

היא ורגליו  היום  שבהתחלת  שהברכה  כיון ,(
ביותר . גדול  בתוקף 

.   הדעת להיסח  בנוגע 
להרהר  שאסור  למקום  כשנכנסים  התורה  מלימוד 

ֿ יוסף  הבית  מביא  – הכסא  בית  כמו תורה , בדברי

דעתו  מסיח  אינו הכסא  לבית  לצאת  כשמפסיק  שגם 
צריך  נפנה  כשהוא  ש "אף  נוסף , וטעם  מללמוד .

יקנח ". וכיצד  טפח  בגילוי כמו בדינים  ליזהר 

   המ שבמקום גם  חשבה 
להרהר  מותר  שזה  – תורה  בדברי להרהר  אסור  זה 
מלימוד  הדעת  ההיסח  מבטלת  – טומאה  במקום  גם 

התורה .

בפועל  למעשה  שנוגע  שכיון להוסיף , ויש 
מאיסורא , לאפרושי כמו ה "ז בד "ת ), יהרהר  (שלא 

רק  זה  אין יש שאז, אלא  בדבר בלבד ,
לעצמו, בנוגע  רק  ולא  מאיסורא , לאפרושי כדי

כמוך " לרעך  ("ואהבת  להזולת  בנוגע  גם  ),אלא 
שבמקום  שידעו בסביבתו הנמצאים  להזהיר  שצריך 

תורה  בדברי להרהר  אסור  .זה 

   כוונות המכוונים  ישנם 
לפחות  עמוק  שהמקוה  כיון במקוה . הטבילה  בעת 
להרהר  ומותר  בפ "ע , רשות  ה "ז טפחים , עשרה 

גלוי'. ערוה  אין אם  תורה , בדברי

   גם מהני דין ע "פ 
בזרועותיו  גופו מחבק  האדם  "אם  – בידו ההפסק 
אינה  שהיד  שאף  כו', לבו בין הפסקה  חשובה  ה "ז
הגוף  ואין הן א ' גוף  והיד  (שהלב  כיסוי חשובה 
אין  שמ "מ  כיון הפסקה , חשובה  א "ע ), לכסות  יכול 

כו'" רואה  .לבו

   הראש לכיסוי בנוגע  גם 
והראש  שהיד  לפי בידו, ראשו שמכסה  מהני לא 

עצמו  את  לכסות  יכול  הגוף  ואין א ' .גוף 

   חמור אינו הראש  כיסוי
הש "ס  בזמן שהרי, התחתון, החלק  כיסוי כמו כ "כ 
היו  העם  "שרוב  הראש , בכיסוי כ "כ  נזהרים  היו לא 

הראש " בגילוי הרבה  לפעמים  לילך  ,רגילים 
והרמ "א ) הב "י (בזמן האחרונים  בדורות  ודוקא 
מדת  מצד  הראש , דכיסוי הענין חומר  נתחדש 
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סק"ח ,86) סתפ"ט  או"ח  מג "א סק"י . שם משנ"ב ראה
שם. ובמחצה"ש

וש"נ.87) פב. ע' ח "ב מלוקט  סה"מ  ראה
וש"נ.88) א. נז, ברכות
ועוד .89) ג . ד , שה"ש עה"פ מלבי "ם ראה
ס"ז.90) שם אדה"ז שו"ע סי "א. סמ "ז או"ח  שו"ע ראה
ה"ג .91) פ"ה המקדש ביאת הל ' רמב"ם

בהגהות).92) וכתוב (ד "ה שם לטואו"ח 
יח .93) יט , קדושים
פה.94) סו"ס או"ח  ואדה"ז טושו"ע ראה
ס"ד .95) סע"ד  או"ח  אדה"ז שו"ע
ס"ד .96) סצ"א או"ח  (ואדה"ז) שו"ע
ס"ו.97) ס"ב (מהדו"ת) או"ח  אדה"ז שו"ע
בתחלתו.98) להצ"צ פס"ד  בארוכה ראה



כט        

הראש  כיסוי הי' ההם  שבימים  לומר , ויש 
בה , לעמוד  יכול  הציבור  רוב  שאין גזירה  בבחינת 

האחרונים . בדורות  משא "כ 

של  מעלתם  את  רואים  זה  בענין שגם  ולהעיר ,
ב "ד  שכאשר  – ס "ו) (כנ"ל  התורה  לגבי ישראל 
שלא  רואים  ואח "כ  בתורה , דין ונעשה  גזירה  גוזר 
היינו, הגזירה , בטלה  ישראל , בכל  הגזירה  נתקבלה 

הב "ד ! את  מנצח  הציבור  שרוב 

   הגבלה זאת  בכל  יש 
בגמרא  כדאיתא  שני בדבר , שהתירו שלאחרי

יקראו  שלא  כדי שלישי, דבר  להתיר  רצו לא  דברים 
שאומר  כפי – הוא  הפשט  אבל  שריא ". דינא  "בית 
הגזירה , את  קיבל  לא  הציבור  שאם  – הרב  כבוד 

מעיקרא . ותקנה  גזירה  כאן אין

   ממש שבקרוב  ויה "ר 
הקב "ה  יתחשב   יכולים שאינם 

גם  הוא  שכן ובפרט  הגלות , גזירת  את  לסבול 
 שפוסקים כפי , שכבר ס "ח ) (כנ"ל 

הגאולה  של  הזמן הגיע  וכבר  הקיצין", כל  "כלו
"ואשיבה  היעוד  שיקויים  וכיון והשלימה , האמיתית 

כבראשונה " הגדול שופטיך  ב "ד  ויעמוד  שיחזור  ,
הענינים  כל  אצלם  ויבררו ישאלו הגזית , בלשכת 

ומיד . תיכף  הפס "ד  ויקבלו בספק , שנשארו

.   לספקות בנוגע 
שישאלו  בגמרא  מצינו המשיח , בזמן שיתעוררו
לבוא  לעתיד  "מתים  ולדוגמא : – ואהרן משה  אצל 
צריכין  אין או ושביעי שלישי הזאה  צריכים 
רבי  את  אלכסנדריא  אנשי ששאלו (מהשאלות 

. להן אמר  חנניא ), בן רבינו יהושע  משה  לכשיבוא  .
לשאול עמהם " לטרוח  יצטרכו שלא  משמע  ומזה  ,

מיד אצל  שילכו כיון , ?

]   משתדל אני (בחיוך ):
לשאול  שיצטרכו הרבנים ... כבוד  את  להגדיל 

.   ללכת כדאי יותר  אבל 
לסנהדרין]. ללכת  מאשר  ואהרן למשה  ישר 

   ישאלו רבינו משה  אצל 
"דברי  השמועה ", מפי שלמדו ל "דברים  בנוגע 
עד  איש  מפי איש  המסורה  ע "פ  שקיבלו – קבלה "

מסיני  קיבל  אם  – מסיני" למשה  "הלכה  רבינו, משה 
הדין", מן שלמדים  ב "דברים  אבל  כך ; או כך 
כיון  – בהן" נדרשת  שהתורה  המדות  מן "באחת 
רבים  "אחרי הגדול , ב "ד  של  הרוב  בדעת  שתלוי

או הטות "ל  רבינו, משה  אצל  הבירור  יועיל  לא  ,
בהכרעת  צורך  יש  אלא  שנים , רק  שהם  ואהרן, משה 

ואחד . שבעים  של  הגדול  דב "ד  הרוב 

מעלת  מהני לא  ֿ דא  רבינו,[ובכגון דמשה 
"לא  שהתורה  כיון דבר , לחדש  רשאי נביא  אין שהרי

היא " .בשמים 

התורה , קבלת  בשלשלת  "נביאים " שמצינו וזה 
ליהושע כמ "ש  ומסרה  מסיני תורה  קיבל  "משה 

וזקנים  לזקנים  בתור ויהושע  זה  אין – "
להם  שנמסרה  אלא  והם נבואה , רבינו, ממשה 

מסרו מסרו כנסת ("ונביאים  לאנשי ("
הגדולה ].

התורה  בדיני לשינויים  מקום  יש  זה  ומטעם 
הגדול  בב "ד  הרוב  דעת  ע "פ  ההלכה  בהם  שנקבעה 

הגדול  ב "ד  של  הרוב  דעת  ע "פ  – ,
ההם ",כמ "ש  בימים  יהי' אשר  השופט  "אל 

שבדורך " דין בית  אחד  אלא  ללכת  חייב  ,"אינך 
תהי' המשיח  שבימות  הגדול  בב "ד  הרוב  דעת  ואם 
שלפנ"ז, שבדורות  הגדול  בב "ד  הרוב  מדעת  שונה 
שבימות  הגדול  דב "ד  הרוב  כדעת  ההלכה  תקבע 

המשיח .

האריז"ל  בכתבי מ "ש  לבאר  יש  שלעתיד ועפ "ז
שבימות  הגדול  שב "ד  כיון – כב "ש  הלכה  תהי' לבוא 

כב "ש  תהי' הרוב  ודעת  למנין, יעמוד  .המשיח 

  "טפי "מחדדי ,ב "ש 
הרוב , שהם  כב "ה  שהלכה  קול  לבת  הוצרכו ולכן
אחר  הולכים  טפי מחדדי שהמיעוט  אף  כלומר ,

היו"הרוב  ועלובין שנוחין "מפני וגם  ,.
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ה"ח .99) פ"ב ממרים הל ' רמב"ם א. לז, ע"ז
כו.100) א, ישעי '
ב.101) ה, יומא וראה ב. ע, נדה

רפ"ח .102) סנהדרין הל ' רמב"ם ב. כג , משפטים
רפ"ט .103) יסוה"ת הל ' רמב"ם
רפ 104) "א.אבות
ט .105) יז, שופטים
רפ"ב.106) ממרים הל ' רמב"ם
ועוד .107) ב. יז, לזח "א מק"מ 
תצא 108) מאתי  חדשה תורה בענין קונטרס בארוכה ראה

ס"ז. ואילך ) 282 ע' ח "ג  תנש"א (התוועדויות
א.109) יד , יבמות
יהושע 110) רבי  תוד "ה סע"ב. ו, עירובין – כאן תוד "ה ראה

ב. נט , ב"מ  – בשמים לא תוד "ה שם. יבמות –
ב.111) יג , עירובין



ל       

   שה הפס "ד  לכה אבל ,
אלא  ֿ קול ), הבת  (ע "פ  נבואה  של  בגדר  אינו כב "ה 
ודעתם , שכלם  ע "פ  שלמדו כפי הרוב  הכרעת  ע "פ 
הכללים  ע "פ  כו', ופלפול  שקו"ט  של  באופן
נדרשת  שהתורה  מדות  (י"ג  רבינו ממשה  שקיבלו
להיותם  הרוב , בדעת  תלויים  שאינם  כללים  בהם ),
והפלפול  השקו"ט  כל  מיוסדת  ועליהם  הקבלה , מפי

הרוב . דעת  ע "פ  להכרעה  עד 

.   בנוגע חקירה  יש 
בזמן  שנעשו דברים  על  לבוא  לעתיד  קרבנות  לחיוב 

ע "י הזה  הזה  בזמן הכפרה  נעשית  – גיסא  מחד  :
במסכת  הגמרא  כדברי קרבנות , סדר  לימוד 

שמא מגילה  רבש "ע  הקב "ה  לפני אברהם  "אמר 
. לפניך  חוטאים  ישראל  לי ח "ו קחה  לו אמר  .

וגו' משולשת  קיים .עגלה  ביהמ "ק  שאין בזמן .
סדר  להם  תקנתי כבר  לו, אמר  עליהם , תהא  מה 
עליהן  אני מעלה  בהן שקוראין זמן כל  קרבנות ,
בתורת  העוסק  ("כל  קרבן לפני מקריבין כאילו

חטאת " הקריב  כאילו כל חטאת  על  אני ומוחל  (
שרבי  מצינו – גיסא  לאידך  אבל  עוונותיהם ",
המקדש  בית  לכשיבנה  פנקסו על  "כתב  ישמעאל 

שמינה " חטאת  שהעסק אביא  משמע  שמזה  ,
רק  הוא  קרבנות  אבל בתורת  קרבן, הקריב 

ביהמ "ק . כשיבנה  הקרבן חיוב  פוטר  זה  אין

   הוא הקרבן חיוב 
התשובה  שלפנ"ז, ברגע  אבל  ביהמ "ק , כשיבנה 
בתורת  והעסק  הקריאה  ע "י בשלימותה  היא 

שפתינו" פרים  ד "ונשלמה  באופן ,הקרבנות 
מלשון (גם ) שגם "נשלמה " כך , ,

כל  את  לו שיש  היינו, בשלימות , היא  התשובה 
המעלה  גם  כולל  גמור , ֿ תשובה  בעל  של  המעלות 

הגאולה  באה  ידה  אתא שעל  ש "משיח  ועד  ,

בתיובתא " צדיקייא  צדיקים לאתבא  אצל  שגם  ,
התשובה . מעלת  תהי'

לגיור : בנוגע  – זה  בענין מיוחד  וחידוש 

מילה  ע "י נעשה  קיים  הי' שביהמ "ק  בזמן גיור 
קרבן וטבילה  שם  שאין הזה  "בזמן ואילו ,

יביא  ביהמ "ק  וכשיבנה  וטבילה , מילה  צריך 
דבר .קרבן" לכל  גמור " "גר  ה "ה  ואעפ "כ , ,

   ממ "ש למדים  זה  דין

גו' גר  אתכם  יגור  דליכא "וכי "אע "ג  ,"
.מקדש "

   בזה –והחידוש 
בלבד  זו שלא  , דבר לכל  גמור " כ "גר  דינו

גם  אלא  , דבר לכל  גמור " "גר  ה "ה 
להנשא  יכולה  (ובתו קדשים  באכילת  שמותר  ועד 
בתחלת  ביהמ "ק  כשיבנה  בכהונה  שישמש  לכהן

המקדש " ש "בונה  המשיח , עוד ימות  ,(
הוא  הזה  בזמן שהתגייר  הגיור  כי, קרבן, שהביא 

בפ "ע . חיוב  הוא  והקרבן גמור , גיור 

.   לשיעורים בנוגע  גם 
במסכת  שמצינו כפי – לבוא  לעתיד  שינוי יתכן

יכתוב יומא  הזה  בזמן מכזית  פחות  שהאוכל 
בימיו  המקדש  בית  יבנה  שמא  אכלתי, הזה  כשיעור 
שחייב  ויאמרו הלכה  ותתחדש  דין בית  ויתחדש 

קטן. כזית  על  קרבן

  , בפ "ע הו"ע  שיעורים 
פחות  שאכל  מפני קרבן, חייב  כשאינו גם  כי,
רק  הוא  שהשיעור  כיון איסור , דבר  ה "ז מכשיעור ,
בפחות  גם  בתקפו הוא  האיסור  אבל  עונש , לגבי

התורה  מן אסור  שיעור  חצי שהרי .מכשיעור ,

   שהכה באדם  נסתפקתי
שלוקה  פרוטה  שוה  בה  שאין הכאה  חבירו את 
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צו.112) פ' קדומים ונחל  דוד  ראש ויקרא. פ' דוד  פני  ראה
(לר"ח  חיים לב שו"ת בארוכה וראה ס"ג . סס"ה אומץ יוסף שו"ת

סכ "ט . או"ח  פלג 'י )
וש"נ.113) ב. לא,
ט .114) טו, לך  לך 
בסופה.115) מנחות
ב.116) יב, שבת
סוס"א.117) (מהדו"ת) או"ח  אדה"ז שו"ע וראה ג . יד , הושע
ובכ "מ .118) רע"ג . ל , ראה פ' לקו"ת ראה
ה"ה.119) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם ב. צז, סנהדרין ראה

ובכ "מ .120) ב. צב, שמע"צ דרושי  לקו"ת ב. קנג , זח "ג  ראה
ה"ה.ר 121) פי "ג  ביאה איסורי  הל ' מב"ם
א.122) ט , כריתות יד . טו, שלח 
שם.123) כריתות פרש"י 
ואילך .124) 160 ע' חכ "ו לקו"ש בארוכה .ראה
רפי "א.125) מלכים הל ' רמב"ם
א.126) פ,
א.127) עד , שם



לי        

שמשלם  פרוטה , שוה  בה  שיש  בהכאה  (משא "כ 
לוקה ) הכאה ואינו ולהכותו לחזור  יכול  אם  ,

ההכאות  ששתי באופן פרוטה , שוה  בה  שאין
ויפטר  פרוטה  שוה  וישלם  פרוטה , לשוה  יצטרפו
מלקות . חיוב  גורמת  בפ "ע  הכאה  שכל  או ממלקות ,

   פרוטה דשוה  השיעור 
בפחות  גם  אבל  תשלומין, לחיוב  בנוגע  הוא 
כאמור , איסור , ישנו תשלומין חיוב  שאין מכשיעור 

התורה . מן אסור  שיעור  חצי שגם 

   אם דעות  חילוקי יש 
בכל  הוא  שיעור  חצי של  באכילה האיסור  או דבר 

.בלבד 

   הזקן רבינו מדברי

במידי  רק  לא  הוא  שיעור  דחצי שהאיסור  משמע 
איסורים , בשאר  גם  אלא  בקרא ), (שמפורש  דאכילה 

בנוגע  אלא  אינו שהשיעור  טעמא , בתר  וזיל 
אבל  בפחות האיסור , גם  בתקפו הוא  האיסור 

מכשיעור .

   מדברי גם  משמע  כך 
שבת  במסכת  פחות רש "י לאפות  מותר  "וכי –

מיהא  איסורא  ליכא  חטאת  דחיוב  "נהי מכשיעור ",
התורה ". מן אסור  שיעור  חצי דקיי"ל  איכא ,

   במהר "ם פלא  דבר  יש 
אינו חלאווה  שיעור  מחצי שפחות  שס "ל  –

התורה  מן רוב אסור  ודעת  יחיד , דעת  זוהי אבל  .
פחות  גם  אלא  דוקא , לאו שיעור  שחצי הפוסקים 

התורה  מן אסור  שהוא , כל  אפילו שיעור , .מחצי

   אהלים יושב  בעל 

המדרש  דברי את  בביאור  הפסוק מאריך  על 

כתיב  אין "ואכלתי ואוכל ", העץ  מן לי נתנה  "היא 

תמוה , דלכאורה  ואוכל ", אכלתי ואוכל , אלא  כאן
פחות  ש "אכלתי" – זה " דבר  יאמר  קדוש  "פה 
כדי  (בהפסק  משיעור  פחות  "ואוכל " משיעור ,
אשר  העץ  "המן לו נאמר  זה  ועל  פרס ), אכילת 

אכלת " ממנו אכל  לבלתי שהציווי צויתיך  לרמז ,
אכילה , משמעות  כל  משיעור , פחות  על  גם  הי'

שהוא . כל  אפילו

   מצינו מזה  יתירה 
הוא  ויכול  שיעור  לו אין ש "משהו – בפוסקים 

משהויין" אלפים  לאלפי ולהתחלק  .להתפשט 

   במיוחד נוגע  זה  דין
משהו  גם  שהוא , בכל  שאיסורו בפסח  לחמץ 

דמשהו.

.   הרדב "ז כותב
כל  משאר  יותר  בחמץ  תורה  שהחמירה  שהטעם 

בפסח  שחמץ  מפני הוא , ליצה "ר .איסורים , רומז
מ "ש  גם  לבאר  יש  לא ועפ "ז גו' שאור  כל  "כי

שקרבן  – שהוא  כל  אפילו דייקא , "כל " תקטירו",
גם  אלא ) בפסח , רק  (לא  ממנו להקריב  אסור  לה '

השנה . בכל 

  , השבועות בחג  מלבד 
הלחם  שתי מקריבים  שבו  שאינם (אף 
ועליה  המזבח , על  נאמר קריבים  ראשית ם  "קרבן

יעלו" לא  המזבח  ואל  לה ' אותם  ).תקריבו

האדם  בעבודת  הוא וענינו חמץ  שאיסור  –
בעניני אבל  גאוה , ואדרבה :משום  שאני, קדושה 

שגאוה  בלבד  זו עוד לא  אלא  קדושה , בעניני
הו"ע  קדושה  בעניני שהגאוה  זאת , ,

ה '".כמ "ש  בדרכי לבו "ויגבה 

(שבו  השבועות  בחג  במיוחד  מודגש  זה  וענין
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וש"נ.128) ב. לב, כתובות
תריח 129) (ע' ס"ג  שיעור חצי  ערך  תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך ).
בקו"א.130) סש"ב ס"ד . סש"מ  או"ח  אדה"ז שו"ע ראה

וגניבה. גזילה הל ' ריש חו"מ 
א.131) עד ,
לר"ע).132) (ד "ה ב מד , פסחים
(תכז,133) לשם ובהערותי  סס"ו יו"ד  להצ"צ פס"ד  גם ראה

שכה. ע' אג "ק לוי "צ לקוטי  וראה ב).
וש"נ.134) תר. ע' הנ"ל  תלמודית אנציק' ראה
בראשית.135) ר"פ
יב.136) פי "ט , ב"ר
יב.137) ג , בראשית

יא.138) שם,
חכ "ט 139) לקו"ש וראה סט "ז. סתמ "ז או"ח  אדה"ז שו"ע

וש"נ. .156 ע'
להחיד "א 140) הרגל  בשמחת הובא סתתקע"ז. ח "ג  שו"ת

א'". "לימוד 
(ח "ב 141) בזהר שמחלק כפי  השנה, ימות בשאר משא"כ 

השנה. ימות לשאר הפסח  דימי  התקופה בין ואילך ) סע"א קפג ,
יא.142) ב, ויקרא
ב.143) נב, מנחות יז. כג , אמור
יב.ויק 144) ב, רא
ה"ג .145) פי "ב הקרבנות מעשה הל ' רמב"ם
וש"נ.146) ואילך . 31 ס"ע חכ "ב לקו"ש ראה
ו.147) יז, דה"ב



לב       

מתן  "זמן החמץ ), מן הלחם  שתי מקריבים 
לקבל  שזכה  התוקף  בכל  גאה  שיהודי – תורתנו"
ולא  בתורה , דינים  ולפסוק  לברר  וזכה  התורה , את 
להיות  הכח  לו ניתן שעה  הוראת  שבתור  אלא  עוד 

ס "ו). (כנ"ל  הגבלות  כל  ללא  התורה  על  בעה "ב 

יתבטל  ממש  שבקרוב  – העיקר  והוא  – ויה "ר 
ליצה "ר , שרומז שבחמץ  ֿ רצוי הבלתי הענין לגמרי

הארץ ",כמ "ש  מן אעביר  הטומאה  רוח  "את 
"רוח " אפילו אלא ) "משהו", רק  (לא  ישאר  שלא 

בלבד .

   הקדושה רוח  תתגלה  ואז
ה '" משיח  אפינו "רוח  –.

   כבר נאמר  זה  על 
פני  על  מרחפת  אלקים  "ורוח  הבריאה  בהתחלת 

במדרש המים " כדאיתא  , מלך של  רוחו "זה 
המשיח ".

יהי  אלקים  "ויאמר  נאמר  לאח "ז שרק  ולהעיר ,
אור " ויהי אור אור  שנברא  לפני שעוד  היינו, ,

המשיח "! מלך  של  "רוחו כבר  היתה  בעולם 

  , התורה על  רומז "מים "
תורה " אלא  מים  משיח ""אין של  ש "רוחו וכיון ,

כפי  – מהתורה  למעלה  ה "ז המים ", פני "על  היא 
הוא  (שמשיח  שישראל  ס "ג ) (לעיל  כבודו שאמר 

מהתורה . למעלה  הם  ישראל ) של  גואלן

   בדיוק להוסיף  ויש 
"על  שישראל הלשון פנימיות , מלשון – המים "

למ  גם הם  דהמים .עלה 

.   להחליט צריכים 
מיד ! לבוא  צריך  שהמשיח  ולפסוק 

  . ממש מיד 

   לפי לא  דידן, מיד 
שלנו. הפס "ד  לפי אלא  מבינים , שאחרים 

  , יותר לחכות  מה  אין

עשו  וכבר  העבודה , עניני כל  סיימו שכבר  כיון
תשובה ,      – .

אלא  תלוי הדבר  זמן,"אין משך  לפני הי' "
הדבר  אין תשובה ) עשו שכבר  (לאחרי עכשיו אבל 

אלא  תלוי   זה שצריך  מה  כל  .
ואומר  באצבעו "מראה  ממש , בפועל  משיח  שיבוא 

צדקנו!זה " משיח  זה  ,

(יום  קודש  שבת  ממוצאי בבואנו ובפרט 
משיחא " מלכא  דדוד  "סעודתא  היינו,ראשון), ,

סעודה  עם  משיחא  מלכא  דוד  ביאת  את  שמקשרים 
גם  מודגשת  שבזה  הגשמי, הגוף  בשביל  גשמית 

הגאולה  של  שייכותה   בנוגע ועאכו"כ  ,
להנשמה .

   מצינו ֿ תורה  במתן גם 
לכם " נמי דבעינן בעצרת  מודים  ומפרש ש "הכל  ,

אע "פ  כלומר , ומשתה ", במאכל  בו "שישמח  רש "י
שמחת  גם  בו צ "ל  מ "מ , רוחני, הו"ע  ֿ תורה  שמתן

הגוף .

   כמבואר – מזה  ויתירה 
הנשמה  תהי' לבוא  שלעתיד  חב "ד  חסידות  בתורת 

הגוף  מן שהגוף ניזונית  הוא  הזה  בזמן הסדר  .
לבוא , לעתיד  אבל  הנשמה , מן חיותו מקבל 
ומקורם , לשרשם  ויתעלו הענינים  כל  כשיתבררו
תהי' שהנשמה  הנשמה , על  הגוף  מעלת  תתגלה 
גודל  יותר  עוד  מודגשת  (ובזה  הגוף  מן ניזונית 

ס "ד ). כנ"ל  הגוף , דבריאות  החשיבות 

באופן  ממש , בפועל  כן שיהי' – והעיקר 
ממש , ומיד  ותיכף  זה ", ואומר  באצבעו ש "מראה 
שסוף  בלבד  זו שלא  כמ "פ  ומדגיש  חוזר  שהנני כפי

אלא  לבוא , הגאולה     
 את שיפתח  מישראל  ואחת  אחד  לכל  ומחכה  ,

החדר !!ה  לתוך  הגאולה  את  ויסחוב  דלת 

    פלוגתא יש  לגאולה  בנוגע 
אלי  "שובו אומר  הקב "ה  וכנס "י: הקב "ה  בין

אליכם " ה 'ואשובה  "השיבנו אומרת  וכנס "י ,
ונשובה " הלכה אלקיך  ורבים  שיחיד  וכיון .
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69 ב.148) יג , זכרי '
כ .149) ד , איכה
ב.150) א, בראשית
א.151) פ"ח , ד . פ"ב, ב"ר
ג .152) שם,
וש"נ.153) א. יז, ב"ק
טו,154) בשלח  פרש"י  ספכ "ג . שמו"ר בסופה. תענית ראה

ב.

ועוד .155) במקומו. האריז"ל  סידור
ב.156) סח , פסחים
(157.88 ע' וחכ "א ,44 ע' ח "כ  בלקו"ש הנסמן ראה
ז.158) ג , מלאכי 
בסופו.159) איכה



לג        

ה ' "השיבנו שצ "ל  כנס "י כמו ההלכה  כרבים ,
ונשובה ". אלקיך 

   רבים "אחרי הכלל 
דרקיעא , במתיבתא  בפלוגתא  גם  הוא  להטות "
דרקיעא , ומתיבתא  הקב "ה  בין בפלוגתא  ואפילו
מטה , של  בב "ד  בנ"י של  פס "ד  כשישנו ועאכו"כ 

כמותם . שהלכה  בודאי

   בין לפלוגתא  בנוגע 
כותב  ה '", "השיבנו או אלי" "שובו וכנס "י, הקב "ה 
שהלכתא  הוא  הכלל  מאד : יפה  דבר  חי איש  הבן

בדיני  וכשמואל  באיסורי בפלוגתת כרב  ואעפ "כ , ,
ההלכה  גבר , תתאה  או גבר  עילאה  אם  ושמואל  רב 
כשמואל  אלא ) גבר , עילאה  שס "ל  כרב  (לא  היא 

להקב "ה :גבר "ש " אומרים  זה  ועל  .
כאן  אבל  גבר ), (עילאה  כמותך  הלכה  תמיד  רבש "ע ,

ש " היא  ה '",ההלכה  "השיבנו ולכן גבר ",
.כדברי

   שיקויים – והעיקר 
לארץ  שנבוא  עד  לחכות  ולא  ממש , ומיד  תיכף  בפועל 
אע "פ  ואמר :) חייך , שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק  ישראל ,
על  יקפיד  לא  ובודאי לארץ , בחוץ  כעת  נמצא  שכבודו
בחוץ  כשנמצא  ומיד , תיכף  תבוא  שהגאולה  כך 
ישראל . לארץ  ולעלות  להטלטל  אח "כ  ויצטרך  לארץ ,

.   בלילה מחר 
ומטר ", טל  "ותן ישראל  בארץ  לומר  מתחילים 
ומטר " טל  "ותן לומר  מתחילים  בחו"ל  משא "כ 

תשרי  תקופת  לאחר  יום  איך ששים  שאלה  ויש  .
עתה , כמוני בחו"ל , שנמצא  ישראל  ארץ  בן נוהג 

חו"ל . כמנהג  או א "י כמנהג 

   חילוקי יש  זה  בענין
בפוסקים  ע דעות  כת "ר  נוהג  איך  – בהיותו . תה 

לארץ ? בחוץ 

   הרדב "ז כדעת  אנהג  אני

שהחיד "א  זה (אף  על  שנמצא חולק  א "י שבן (

בברכת  שכוונתו כיון א "י, כמנהג  נוהג  בחו"ל 
מקומו  ישראל , בארץ  פרנסתו על  היא  השנים 

זמני. באופן בו שנמצא  למקום  בנוגע  ולא  הקבוע ,

ציבור  שליח  שמשמש  א "י בן אודות  גם  [דובר 
לחזרת  לחש  תפלת  בין לחלק  מקום  יש  אם  –
הש "ץ  ובחזרת  כבא "י, יאמר  לחש  שבתפלת  הש "ץ ,

כבחו"ל  כוונות יאמר  שיש  הקבלה  ע "פ  (ובפרט 
בחזרת  מיוחדות  וכוונות  לחש  בתפלת  מיוחדות 
הוא  בלחש  מתפלל  שהש "ץ  שהטעם  אע "פ  הש "ץ ),
עצמו  את  שיכין בפיו, סדורה  תפלתו שתהא  כדי

בציבור ]. להתפלל 

   העכט הרב  של  בקהילה 
הספרדים  כמנהג  שנוהג  ענינים  יש  כאן), (שנמצא 

הקודש . בארץ 

   נוהגים ֿ כנסיות  הבתי בא '
יום . בכל  כהנים  ברכת  לברך  גם 

לדוכן  לעלות  הספרדים  מנהג  אודות  גם  [דובר 
התענית  ימי בשאר  וכן ביוה "כ , נעילה  בתפלת  גם 
גם  ונזכר  החמה . לשקיעת  סמוך  מנחה  כשמתפללים 
לפני  במקוה  יטבלו שהכהנים  המקפידים  שיש 

נזכר  הדברים  ובהמשך  כפיהם . ע "ד שנושאים  גם 
בנוגע  לאשכנזים  ספרדים  בין המנהגים  חילוקי
מלבדו, כהנים  עוד  כשיש  דהש "ץ  כפים  לנשיאת 
"והכהנים " באמירת  הש "ץ  לכריעת  בנוגע  וכן

ליוה "כ ]. עבודה  בסדר 

   של חלקם  אשרי
רק  (לא  יום  בכל  כפים  לנשיאת  שזכו הספרדים 

בחו"ל ביו"ט ) שגם  להנהיג  רצה  הזקן רבינו – .
ולאחרי  יום , בכל  כפים  נשיאת  מצות  יקיימו
תקנה  יקבל  שהציבור  בידו עלה  לא  ההשתדלות 

.זו 

האמיתית  הגאולה  שתבוא  – לזה  והעצה 
בבית  כהנים  ברכת  תהי' ואז ומיד , תיכף  והשלימה 

המפורש  ובשם  את המקדש , שילמדו (לאחרי
המפורש ). שם  לבטא  איך  הכהנים 
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וש"נ.160) רע"ב. מט , בכורות
ובפרש"י .161) רע"א עו, פסחים
רסקי "ז.162) או"ח  ואדה"ז טושו"ע
סקי "א.163) שם החיים כף וראה סק"ב. שם או"ח  פר"ח 

וש"נ.
שם.164) בפר"ח  הובא סנ"ח .
סק"ה.165) שם ברכ "י 
טל 166) ותן לומר שהתחיל  לאחרי  מא"י  יצא אם משא"כ 

סק"ו). (שם א"י  כמנהג  לומר שממשיך  החיד "א גם מודה ומטר,
סק"ח .167) שם ברכ "י  ראה
תשמ "ו 168) .3107 ע' ח "ה תשמ "ה התוועדויות גם ראה

.841 ע' ח "ב
(169.448 ע' חי "ח  לקו"ש גם ראה
פי "ד 170) כפים נשיאת הל ' רמב"ם א. לח , הי "א.סוטה



לד       

.  – לביהמ "ק  בנוגע 
הרמב "ם  (כדעת  שיבנוהו עד  לחכות  צריכים  לא 

העתיד  ש "מקדש  כיון המקדש "), "בונה  שמשיח 
השמים " מן ויבוא  יגלה  ומשוכלל  בנוי מצפין שאנו

ותוספות  רש "י ).(כדעת 

   להתגלות יכול  ולכן
גם  ממש .ולבוא  עתה  ,

   היעוד יקויים  ואז

ביצי"מ  שהי' כפי יאיר ", כיום  צריכים "לילה  – .
ממש . הגאולה  שתבוא  לפסוק 

   ברגע ממש , ומיד  תיכף 
מקום  אין שאין ממש , בפועל  ובמעשה  כמימרא ,
כדעת  להכריע  שצריך  ומחלוקת  ושקו"ט  לפלפול 

מארז"ל  ע "ד  עד הרוב , כו' הלכה  למדין "אין
הלכה  לו ".שיאמרו

   ברכה לקבל  רצוני
שמעתא  "לאסוקי אותנו יזכה  שהקב "ה  מכבודו

דהלכתא " הלכה "אליבא  בדבר  נכשל  "שלא  ,,
לגאולה  בנוגע  הלכה  נפסוק  כזו, ברכה  וכשאקבל 
לבוא  צריך  שמשיח  ֿ טבעי) על  ענין היותה  (עם 

מיד . ויבוא  מיד ,

  . ממש בפועל 

(הרב  כהן גם  בו שיש  ֿ דין בית  לכם  שיש  ובפרט 
הרמב "ם  כפס "ד  שליט "א ), ש "מצוה שפירא 

(אע "פ  ולוים " כהנים  גדולה  בסנהדרין להיות 
זה  הרי ישראלים  כולם  היו אפילו מצאו לא  ש "אם 
של  באופן יהיו דלעת "ל  הענינים  כל  והרי מותר "),
אצלנו: שאומרים  (כפי המובחר  מן מצוה 
הקשורים  בהלכות  ועאכו"כ  אריבער "), "לכתחילה 
מסיים  שבהם  לגאולה , וההכנה  הגאולה  בעניני
הזמן  "ובאותו ההלכות : ספר  את  הרמב "ם  וחותם 
כל  עסק  יהי' ולא  כעפר , מצויין המעדנים  כל  כו'

שנאמר  וכו', בלבד  ה ' את  לדעת  אלא  כי העולם 
מכסים ". לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה 

תשובה  בהלכות  גם  מובא  זה  שענין ,ולהעיר ,
שמוסיפו  מכסים ", לים  "כמים  הפסוק  סיום  ללא 
מרומז  שבזה  לומר , ויש  דוקא , חיבורו בסיום 
צריך  החיבור ) לסיום  (מתאים  הגלות  שבסיום 

מכסים ". לים  "כמים  גם  להיות 

תורה ", אלא  מים  "אין תורה , על  רומז – "מים "
ששייך  התורה , מקור  זה  מכסים " לים  ו"כמים 
ישראל , בארץ  ובפרט  דין, שבבית  לרבנים  במיוחד 
מירושלים " ה ' ודבר  תורה  תצא  מציון "כי כמ "ש 

תלוי ה "ז –.

   גם לפסוק  מוכנים  אנחנו
כדעת  פוסקים  אנו שהרי בגולה , עדיין כשנמצאים 
כמו  ה "ז בחו"ל  כשנמצאים  שגם  הרדב "ז,
נפסוק  ואנחנו סי"ח ), (כנ"ל  בא "י שנמצאים 

ממש . מיד  יבוא  שמשיח 

   מובא החסידות  בתורת 
נמצא  הוא  שם  אדם  של  שרצונו .שבמקום 

" – עירובין מהלכות  הראי' של וידועה 
שמזונותיו  וכיון הוא , מזונותיו במקום  ודירתו אדם 

כאילו ה "ז ביה "ש , שם  מונחים  , שם שבת 
לכל  אמה  אלפי עירובו ממקום  למחר  להלך  ויכול 

בבית " ולן ששבת  אע "פ  .רוח 

כאן, נמצא  כשכבודו שגם  בידי ספק  אין
ובמקום  וירושלים , בציון ישראל , בארץ  מחשבתו
שימשיך  ויה "ר  נמצא . הוא  שם  אדם  של  שמחשבתו
באנשי  וק "ו וכ "ש  בחו"ל , גם  ישראל  ארץ  מקדושת 

חו"ל .

. שליט "א אליהו הרב  של  לבקשתו במענה 
צדקה  יהודה  הרב  עבור  שלימה  רפואה  לברכת 

זכותו שליט "א  את  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  הזכיר  ,
המשנה  כהוראת  הרבה , תלמידים  שהעמיד 

במשך  בפועל  שקיימה  הרבה ", תלמידים  "והעמידו
אמר : ואח "כ  רבות . שנים 

לעולם  רפואה  מביאה  שתהי'תורה  ויה "ר  .
בנ"י  לכל  ממש  בקרוב  שלימה  וגם  קרובה  רפואה 
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69 ועוד .171) סע"א. מא, סוכה
שם.172) ותוס' פרש"י 
יב.173) קלט , תהלים
שם.174) בנצו"ז בהנסמן וראה א. לח , זח "ב
ב.175) קל , ב"ב
א.176) כו, יומא
ב.177) כח , ברכות
ה"ב.178) פ"ב סנהדרין הל '
ט .179) יא, ישעי '

ה"ב.180) פ"ט 
וש"נ.181) סל "ח . הוספות כש"ט 
סת"ח .182) או"ח  אדה"ז שו"ע
א'183) ביום נלב"ע זצ"ל  צדקה יהודה הרב המו"ל : הערת

מרחשון. י "ב
ועוד .184) א. נד , עירובין ראה



לה        

עיקרית  הכי להרפואה  ועד  שהם , מקום  בכל 
– הגלות  רפואת  – כפשוטה ) רפואה  על  (בהוספה 
שרומזת  אל "ף , אות  ב "גלות " שמוסיפים  עי"ז

"גאולת " מ "גלות " ונעשה  עולם , של  ,לאלופו
תיכף  והשלימה  האמיתית  בגאולה  בנ"י כל  גאולת 
ואז  הקודש , לארץ  חוזר  שכבודו לפני ממש , ומיד 
ובזקנינו  "בנערינו ישראל , לארץ  יחדיו כולנו ניסע 

ובבנותינו" בבנינו .גו'

  .אמן

   ותודה והצלחה  ברכה 
רבה .

  . הרב כבוד  רבה  תודה 

   ממש שבקרוב  יה "ר 
קדשו  בהיכל  כבודו את  אבקר  אזי הגאולה , תהי'

הקודש . בארץ 

  ! הבא ברוך  (בהתלהבות ):
השם ". בשם  הבא  "ברוך  רבה : בשמחה  יגיד  אני

בנו  את  הציג  שליט "א  אליהו שיש הרב  באמרו ,
תורה  ללמוד  שימשיך  אותו לחזק  וצריך  כולל , לו
בתורה . גדול  להיות  ויגדל  מעלה  מעלה  ויעלה 

שליט "א : אדמו"ר  כ "ק  ואמר 

הרבים  כל  את  שכולל  – פירושו "כולל " אמן.
בלשון  "כולל " אחד , ענין מהם  ועושה  הלומדים 
עם  שקשור  רבים ), בלשון "כוללים " (ולא  יחיד 
יהי' עולם  של  שיחידו ויה "ר  עולם ". של  "יחידו
וטוב  שמחה  מתוך  תורה  וילמדו ביניהם , שרוי

והצלחה . ברכה  לבב .

הרב  את  ללוות  יצא  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 
ר "ת  – אש "ל  (בחיוך ): לו ואמר  שליט "א , אליהו

 כילה'תי'וי'לווי קיימתי, לא  ושתי' אכילה  .
אקיים .

   שנזכה מהשי"ת  יה "ר 
ממש . היום  מיד , הגואל  לביאת 

   ובזכות הלילה . עוד 
השכינה  פני גם  נקבל  אורחים  .קבלת 

אליהו  הרב  את  ליווה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
בידו  עודד  המכונית , לנסיעת  ובהמתינו שליט "א ,
תצאו  בשמחה  "כי שניגנו שיחיו הנאספים  את  הק '

תובלון" ].ובשלום 
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ובכ "מ .185) ג . לה, בהעלותך  לקו"ת ספל "ב. ויק"ר ראה
ט .186) יו"ד , בא

חט "ו 187) בלקו"ש הנסמן קי . מזמור תהלים מדרש ראה
.501 ס"ע
פני188) מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה א: קכז, שבת ראה
שכינה".
יב.189) נה, ישעי '

              

    
          

         
        

        
        

 
     

         
         

        
        

       
    

        
       

      
       

     

       
     

    
   

       
        

  
        

       
       

        
      

      
      

        
     

        
 

    













































































המשך ביאור למס' מנחות ליום שבת קודש עמ' א
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מוגה  בלתי

" בברכה ד "פותחין הכלל  ישנו זמן שבכל  לכך  הברכה 1נוסף  ענין על  מיוחדת  הדגשה  ישנה  –
בתורה : היום  בפרשת 

ה  חלק  וחותם  נאמר בסיום  זה  דיום  ֿ ל 2פרשה  לא  כהן והוא  ויין לחם  הוציא  שלם  מלך  צדק  "ומלכי
ליגיעי  ש "עושים  כפי ויין" "לחם  לאברם  שנתן זה  שמלבד  – וגו'" אברם  ברוך  ויאמר  ויברכהו עליון

גם 3מלחמה " לו נתן גו'").ברכה , אברם  ברוך  ויאמר  ("ויברכהו

של  ברכתו היתה  זו שברכה  מזה , שגם כהן ויתירה  היינו, עליון", ֿ ל  לא  כהן "והוא  לפנ"ז (כמ "ש 
מעשר  לו ש "ויתן הענין בסיום  וכמודגש  מ "ת , שלאחרי הכהונה  ענין ודוגמת  מעין הי' ֿ תורה  מתן לפני

כהן" שהי' לפי לו אשר  מכל  מעשר  אברם  לו "ויתן ממקור 4מכל ", שנמשכת  ביותר  נעלית  ברכה  – (
.5הברכות 

 בכריתת בתחילתו) עתה  שעומדים  היום  שלאחרי דהיום  הפרשה  (בחלק  הברכה  גם  באה  לזה  ובהמשך 
"ביום  – הבתרים  בין את 6ברית  וגו' הזאת  הארץ  את  נתתי לזרעך  לאמר  אברם  את  ברית  ה ' כרת  ההוא 

וגו'": הקדמוני ואת  הקניזי ואת  הקיני
ש " – הבתרים  בין ברית  בכריתת  נתן עשר החידוש  "לא  הזה ) היום  (עד  שבינתיים  אע "פ  כאן", יש  אומות 

. והשלשה  גוים , שבעה  אלא  לעתיד "להם  ירושה  להיות  עתידים  וקדמוני קניזי קיני הציווי 7. כשיקויים  –
"ואם  מקלט  בערי קניזי 8שנאמר  קיני ארץ  לך  (לתת  לאבותיך  נשבע  כאשר  גבולך  את  אלקיך  ה ' ירחיב 

. לתוהו"וקדמוני) הקב "ה  צוה  ולא  זה  דבר  הי' לא  [ש "מעולם  וגו'" ערים  שלש  עוד  לך  ויספת  "בימי 9. – [
. השש  אלו על  אחרות  שלש  מוסיפין המשיח  אבי המלך  לאברהם  שנכרת  והקדמוני הקניזי הקיני בערי נו .

גבולך " את  אלקיך  ה ' ירחיב  ואם  בתורה  נאמר  ועליהן נכבשו, לא  ועדיין עליהן מצות 10ברית  תתקיים  שאז ,
שיהיו בשלימותה , מקלט  מקלט .תשעה ערי ערי

עם  הקשורה  גדולה  הכי הברכה  מודגשת  דהפרשה  זה  שבחלק  והשלימה ונמצא , האמיתית  הגאולה 
אומות ". "עשר  הזאת ", הארץ  את  נתתי  "לזרעך  – ממש  ומיד  תיכף 

:" לך "לך  – הפרשה  (שם ) בכללות  גם  מודגש  זה  וענין
לזה  בהמשך  אשר , ישראל , לארץ  לילך  לאברהם  הקב "ה  ציווי הוא  הארץ " אל  גו' לך  ד "לך  התוכן
כל  בהליכת  היא  לך " ד "לך  שהשלימות  מובן ומזה  ולזרעו. לו ישראל  דארץ  והנתינה  ההבטחה  גם  באה 

עלי'" יושבי' "כל  יהיו שאז והשלימה , האמיתית  בהגאולה  – ישראל  לארץ  יתיישבו 11בנ"י בנ"י שכל  ,
הבתרים . בין בברית  וניתנו שהובטחו הארצות  עשר  בכל  ישראל , ארץ  בכל 

יובל  דין נוהג  הי' שלכן אדמתם  על  ישבו בנ"י שכל  ומצב  המעמד  בעבר  הי' שכבר  אע "פ  כלומר :
עלי'") יושבי' ד "כל  בהתנאי בהגאולה 11(שתלוי תהי' עלי'" יושבי' ד "כל  האמיתית  השלימות  מ "מ , ,

השבטים  עשרת  גם  כולל  תבל , קצוי מכל  בנ"י כל  ישראל  לארץ  שיבואו לכך  נוסף  כי, והשלימה , האמיתית 
סמבטיון  לנהר  מעבר  ארץ 12שגלו השלימה , ישראל  בארץ  דבנ"י ההתיישבות  תהי' שעי"ז עשר , אומות ,

עלי'". יושבי' ד "כל  בהשלימות  יותר  ניתוסף 
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פותחין 1) ד "ה בהערה 641 ע' חכ "ד  בלקו"ש הנסמן ראה
בברכה.

ֿ יט .2) יח  יד , לך  לך 
עה"פ.3) פרש"י 
ובפרש"י .4) כ  שם,
(5.38 ע' ח "י  בלקו"ש הנסמן ראה
ֿ יט .6) יח  טו,

עה"פ.7) פרש"י 
ובפרש"י .8) ֿ ט  ח  יט , שופטים
ה"ב.9) פי "א מלכים הל ' רמב"ם

ה"ד .10) פ"ח  נפש ושמירת רוצח  הל ' שם
ה"ח .11) פ"י  ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין
ו.12) פע"ג , ב"ר



לז   

כדאיתא  – לך " ד "לך  בכפל  גם  מרומז והשלימה  האמיתית  להגאולה  והשייכות  שהקשר  ולהוסיף ,
חז"ל  כשדים 13במדרשי מאור  אבינו אברהם  נגאל  שבו ך "ך  גאולה , לשון וכולן נכפלו אותיות  "חמש 

מהר "ש  אדמו"ר  של  הידוע  במאמרו בארוכה  שנתבאר  כפי לך ", לך  "לכתחילה 14שנאמר  (שענינו
האמיתית 15אריבער " שהגאולה  (כשם  אחת  בבת  ולכולם  וטף , נשים  לאנשים  והשגה  להבנה  שניתן בסגנון (

אחת ). בבת  וטף  נשים  לאנשים  היא  והשלימה 

: החודש בימי הזמן של  תוכנו עם  השבוע  פרשת  בענין לעיל  האמור  לקשר  ויש 
מרחשון, בחודש  – השנה  שבהתחלת  הראשון החודש  תשרי, חודש  של  סיומו לאחרי אנו עומדים 

ועניניו אתמול , שהי' מרחשון ז' לאחרי – עצמו מרחשון גם ובחודש  נמשכת ) דפעולה  (באופן נמשכים 
קודש " יהי' "העשירי – ליו"ד  מרחשון ומט ' מרחשון, לט ' באים  מרחשון ומח ' מרחשון, ח ' –16היום ,

דמרחשון.

בזה : והענין

מטר  לשאול  מתחילים  שבו – הגלות ) בזמן (גם  ישראל  לארץ  בשייכות  מיוחד  יום  הוא  מרחשון ז'
לברכה " ומטר  טל  "ותן השנים : .17בברכת 

יותר  בנוגע 18ובפרטיות  הוא  מרחשון דז' שהחידוש  אף  בעניןלמטר : גם  ניתוסף  מ "מ , ,הטל ,
מיעצר " לא  ש "טל  אע "פ  למטר ), טל  שמקדימים  אלא  עוד  (ולא  הטל  על  גם  מרומזת 19שמבקשים  שבזה  –

יותר  נעלית  בדרגא  שהיא  דלעילא , אתערותא  מלמעלה , ההמשכה  של  באופן שבאה  בהברכה  גם  ההוספה 
דאתערותא  והגבלה  להמדידה  ושייכות  ערך  לה  שיש  דלעילא  מאתערותא  ואפילו דלתתא , מאתערותא 

ידה  על  שבאה  כיון .20דלתתא 

ישראל , בארץ  ומטר  טל  שאלת  להתחלת  הסמוכים  הימים  שבהמשך  לומר , ל ז'ויש  עד  י'מרחשון
והשלימה  האמיתית  בהגאולה  ישראל  ארץ  בעניני הברכה  שלימות  מרומזת  קודש ", יהי' "העשירי מרחשון ,

ארץ  על  שנוסף  ארץ שבעה – בנ"י מקבלים  גו'עשר אומות  לך  ד "לך  הענין שלימות  נעשה  שאז אומות ,
עלי'". יושבי' "כל  הארץ ", אל 

: והשלימה האמיתית  להגאולה  בההכנה  – האדם  בעבודת  וההוראה  הלימוד  לבאר  ויש 
חטאינו  "מפני אומרים  ישראל  ארץ  בני שגם  ועד  הגלות , ומצב  בזמן עדיין נמצאים  ֿ עתה  שלעת  אע "פ 

בתשובה " אלא  תלוי הדבר  ש "אין ההבטחה  שישנה  כיון מ "מ , מארצנו", תשובה ,,21גלינו עשו וכבר 
ב "מזומן", כבר  ישנו אלא  "תלוי" הדבר  אין ובמילא , הכפתורים , את  צחצחו וכבר 

חסרון  מלשון ("חטא " חסרון אלא  אינו עתה  ד "חטאינו" בהשלימות 22[והפירוש  חסרון ח "ו ולא  ,
בן  מישראל  כאו"א  היות  מצד  הראוי ' בהשלימות  חסרון) אלא  הדין, משורת  לפנים  אפילו המצוות  דקיום 

להקב "ה  חד "23יחיד  כולא  וקוב "ה  "ישראל  ומהות , דעצמות  כהשלימות  היא  האמיתית  ששלימותו גם 24,
השלימות ], בענין

האמיתית  בהגאולה  שתהי' לעבודה  והכנה  ודוגמא  מעין העבודה  תהי' עכשיו שכבר  להשתדל  יש 
והשלימה .

התורה : ללימוד  בנוגע  – ולדוגמא 

בהענינים  עיקרו גרמא  שהזמן בענינים  בפועל  למעשה  בנוגע  ֿ דין לפסק  עד  דתורה  נגלה  שלימוד  אע "פ 
והוספה  השתדלות  צ "ל  מ "מ , גרמא ), שהזמן הענינים  הם  אלו (שענינים  הגלות  זמן הזה , בזמן השייכים 
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סד ).13) (רמז לך  לך  ר"פ יל "ש פמ "ח . פרדר"א
תר"ל .14) תרכ "ז. לך  לך  ד "ה
תריז.15) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות
לב.16) כז, בחוקותי 
רסקי "ז.17) או"ח  ואדה"ז טושו"ע
(18.427 ע' ח "א תש"נ התוועדויות גם ראה – לקמן בהבא

סע"א.19) ג , תענית
ובכ "מ .20) ואילך . סע"א כד , שה"ש לקו"ת ראה
ב.21) צז, סנהדרין
לט .22) לא, ויצא פרש"י 
סקל "ג .23) הוספות כש"ט 
א.24) עג , זח "ג  ראה



לח  

ששייך  התורה  בלימוד  ובעיקר  גם  הגאולה יתירה  משיח לזמן אודות  שמדברים  התורה  עניני לימוד  –
והשלימה . האמיתית  והגאולה  צדקנו

ועיקר : ועוד 

בלימוד  עוז וביתר  שאת  ביתר  התורה להוסיף  שהלימוד פנימיות  [ובאופן והשגה  הבנה  של  באופן
הנגלית  "תורה  אחת ", "תורה  שנעשים  עד  דתורה , נגלה  עם  ומתאחד  ומתקשר  שמתפשט  התורה  דפנימיות 

תמימה " החסידות  תמימים "25ותורת  ב "תומכי העבודה  שהתחילה  כפי ומצב 26, המעמד  ודוגמת  מעין – [
הרמב "ם  כמ "ש  המשיח , .27דימות  הזמן .ש "באותו בלבד  ה ' את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהי' לא  ..

ה '".28שנאמר  את  דעה  הארץ  מלאה  כי

" הפסוק  סיום  את  גם  מוסיף  שהרמב "ם  כפי – מזה  מכסים ויתירה  לים  תשובה כמים  כבהלכות  (דלא  "29

על  שקאי ה '"), את  דעה  הארץ  מלאה  "כי  הפסוק , של  הראשון חציו רק  השני'שמביא  דימות התקופה 
הראשונה 30המשיח  לתקופה  השייכים  התורה  ופנימיות  התורה  עניני לימוד  על  שנוסף  מודגש  שבזה  –

כבר  צריכים  המשיח , דימות דימות  השני' לתקופה  השייכים  התורה  ופנימיות  התורה  עניני גם  ללמוד 
המשיח .

. ל "השלשה  ובשייכות  בקשר  – יותר  וקדמוניובפרטיות  קניזי קיני ירושה . להיות  (ש )עתידים 
כבר : שניתנו גוים " ה "שבעה  על  בהוספה  לעתיד ",

חסידות  בדרושי וקדמוני 31מבואר  קניזי קיני אומות  השלשה  וירושת  אומות  שבעה  דירושת  הענין תוכן
המדות  עבודת  על  קאי אומות  ששבעה  – האדם  עבודת בעבודת  על  קאי אומות  והשלשה  מדות ), (ז'

עיקרה  המוחין ועבודת  הזה , בזמן עיקרה  המדות  שעבודת  שביניהם , ומהחילוקים  מוחין), (ג ' המוחין
לבוא . לעתיד 

כמ "ש  המדות , עבודת  היא  העבודה  עיקר  הזה  בזמן פולחנא 32כלומר : ("לית  אלקיך  ה ' את  "ואהבת 
דרחימותא " שבלב 33כפולחנא  מדות  לבבך ", בכל  כפי 34) אלא  אינה  המוחין עבודת  שגם  אלא  עוד  ולא  ,

לצורך  המדות הדרוש  דעבודת  המוחיןהשלימות  עבודת  תהי' לבוא  ולעתיד  עצמם ; .בפני

והתחלה  ודוגמא  מעין כבר  להיות  צריך  והשלימה  האמיתית  להגאולה  ממש  בסמיכות  שנמצאים  וכיון
ע "י – עצמם  בפני המוחין בפועל וההשתדלות הלימוד דעבודת  עבודת לקיים  עם  הקשורים  הענינים 

עצמם . בפני להמוחין אם  כי המדות , בענין בנ"י שאר  לעבודת  או לעבודתו נוגע  זה  כשאין אפילו המוחין,

: לפועל ובנוגע 
הקשורים  התורה  בפנימיות  עמוקים  ענינים  דוקא  נתבארו שבהם  החסידות  בתורת  דרושים  כמה  ישנם 
לאחרונה  דוקא  נדפסו מהם  שכמה  – האמצעי אדמו"ר  בדרושי ובפרט  עצמם , בפני המוחין עבודת  עם 

החסידות  דתורת  הנהר " "רחובות  שענינו האמיתית 35– בהגאולה  הנהר " ד "רחובות  השלימות  עם  וקשור  ,
השלימות . בתכלית  הענינים  בכל  אמיתיים  ועומק  וגבהות  אמיתית  רחבות  תהי' שאז והשלימה ,

הענינים  בלימוד  עוז וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  יש  לכך  באופן העמוקים ובהתאם  החסידות  דתורת 
כמה  עד  השתדלותו (ע "י ומצליח  עוזר  והקב "ה  וההשגה , וההבנה  הביאור  בהרחבת  הנהר ", "רחובות  של 
הקב "ה  לו נותן אחת  באצבע  קלה  טירחא  שע "י בגשמיות , רחבות  מתוך  יהי' שהלימוד  בו) תלוי שהדבר 

המדות ). רחבות  (ועאכו"כ  המוחין רחבות  גם  ועי"ז בהרחבה , הגשמית  פרנסתו
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ועוד .25) רכה. ע' (בהוספות) תרנ"ט  סה"מ 
ל "תומכי26) שניתוספו המחלקות בכל  אח "כ  ונמשכה

כמ "פ. כמדובר וכיו"ב, תמימים", "אחי  שמות, בכמה תמימים"
בסופן.27) מלכים הל '
ט .28) יא, ישעי '
ה"ב.29) פ"ט 
הדרנים 30) – מנחם (תורת תנש"א הרמב"ם על  הדרן ראה

ואילך ). רג  ע' וש"ס הרמב"ם על 
בתחלתו.31) ח "א דברים אדהאמ "צ מאמרי  ראה
ה.32) ו, ואתחנן
א.33) רסז ח "ג  ב. נה, ח "ב זהר ראה
מאדך ",34) ובכל  (ועאכו"כ ) נפשך  "ובכל  נאמר שלאח "ז אף

בפנים). לקמן (וראה כולם העבודות כל  שכולל 
וש"נ.35) .319 ע' חכ "ה לקו"ש ראה



לט   

הענינים  אודות  ידברו שבהן חסידותיות , בהתוועדויות  לבב  וטוב  שמחה  מתוך  להוסיף  יש  וכן
והשגה  הבנה  של  באופן התורה  ופלפול בהרחבה דפנימיות  חברים  "דיבוק  ע "י ובמיוחד  כולל  ,

וההשגה .36התלמידים " ההבנה  בהרחבת  יותר  עוד  ניתוסף  שעי"ז ,

:" לך ד "לך  באופן – הפרשה  דכללות  כההוראה  – זה  וכל 
מובן 37ידוע  ומזה  הקודם . ומצב  המעמד  לגבי כלל  בערך  שלא  בעילוי היא  אמיתית  לך ) (לך  שהליכה 

שלא  אמיתית , הליכה  של  באופן לעבודה  ֿ כח  והנתינת  הציווי מודגש  לך , לך  פרשת  בתורה  שכשקורין
הקודם . ומצב  המעמד  לגבי בערך 

ועוד : זאת 

לך " ד "לך  קורין השבוע  שבמשך  פעמים כיון חמישי כמה  וביום  שני ביום  נח , פרשת  שבת  במנחת  –
בפעם  לך " ד "לך  שהקריאה  מובן, – כולה ) הפרשה  כל  קורין (שבו לך  לך  פרשת  הש "ק  וביום  בשבוע ,
הראשונה , בפעם  לך " "לך  בקריאת  להליכה  ביחס  גם  ֿ ערוך  שבאין להליכה  ֿ כח  ונתינת  ציווי היא  השני'

הלאה . וכן

כל  גם  קורין שבו – לטובה  ישראל  כל  ועל  עלינו הבא  הש "ק  ביום  לך " ד "לך  הקריאה  לשלימות  ועד 
וגו'", הקדמוני ואת  הקניזי את  הקיני את  גו' הזאת  הארץ  את  נתתי "לזרעך  הארץ , דירושת  הענינים  פרטי

מודגשת עשר " שבזה  – כאן" יש  ההליכה אומות  אומות ,שלימות  שבע  (ארץ  הזה  דזמן ומצב  מהמעמד 
עבודת  וקדמוני, קניזי קיני אומות  השלשה  גם  (שיתוספו לבוא  דלעתיד  ומצב  למעמד  המדות ) עבודת 
וביתר  שאת  ביתר  ההוספה  ע "י ממש , ומיד  תיכף  בהוה , עתה  כבר  ונעשית  מתחילה  זו שהליכה  המוחין),

כנ"ל . הנהר ", ד "רחובות  באופן התורה  פנימיות  בלימוד  עוז

 את תיכף  ופועלים  ומזרזים  ממהרים  שעי"ז – העיקר  והוא  יחד ההליכה ועוד  בנ"י לארצנו דכל 
הנה "הקדושה  ישובו יחיד ) (לשון גדול  "קהל  לשון 38, אלא  הנה  "אין לבב , וטוב  שמחה  שמתוך  ,
שהיא 39שמחה " כפי הקדושה  לארצנו בנ"י כל  באים  רק בשלימותה , לא  גבולך ", את  אלקיך  ה ' "ירחיב  ,

ארץ  אלא  אומות , שבעה  אומות .עשר ארץ 
יותר : ובפרטיות 

מפורשת  הבטחה  היא  וגו'" הקדמוני ואת  הקניזי את  הקיני את  גו' הזאת  הארץ  את  נתתי ש "לזרעך  כיון
זו ה ' ד "דבר  התוקף  בזה  שיש  הקדושה , התורה 40"הלכה בתורתנו ע "פ  כבר  נעשית  (הקשורה ההליכה –

הלכה  אלה 41עם  דארצות  שהשטח  הזה  בזמן שגם  היינו, וקדמוני, קניזי קיני דירושת  ומצב  להמעמד  (
בנ"י. של  לבעלותם  הוא  שייך  ֿ יהודים , אינם  בשליטת  הוא  בחומריות ) ואפילו בגשמיות  בקיומו (שישנו

הידוע  ע "פ  אמה 42ובפרט  בארץ , חלק  מישראל  לכאו"א  יש  מארצנו") (כש "גלינו הגלות  בזמן שגם 
על  סומכין הזה  בזמן שגם  הקרקע , על  פרוזבול  לכתיבת  בנוגע  לדינא  שמצינו כפי אמות , ד ' או אחת 

וקדמוני. קניזי קיני לארץ  בנוגע  גם  הוא  שכן לומר  ויש  מישראל , לכאו"א  שיש  בארץ  החלק 

די  ("אויסשטעקן ידו יושיט  שכאו"א  רק  וצריך  ב "מזומן", היא  אומות  עשר  ארץ  שירושת  מובן ומזה 
ולא  רעב  לא  שם  תהי' לא  הזמן "באותו שהרי שלום , ובדרכי נועם  בדרכי – בארץ  חלקו ויטול  ַהאנט ")

הכלליים . בחיים  ועאכו"כ  והן הפרטיים  בחיים  הן אמיתי, שלום  אם  כי  כו'", מלחמה 

 בסיום מודגש  הצדקה  שענין ובפרט  לצדקה , ֿ מצוה  שליחות  וקבלת  בנתינת  – כרגיל  – לסיים  ויש 
ס "א ). (כנ"ל  מכל " מעשר  לו "ויתן בתורה : היום  פרשת 

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

מ "ו.36) פ"ו אבות
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ז.38) לא, ירמי '
ח .39) יח . קרח  ופרש"י  ספרי  ראה

ב.40) קלח , שבת
וש"נ.41) סע"ב. כח , מגילה ראה
וש"נ.42) .309 ע' ח "כ  לקו"ש ראה



מ  

תהי' לבו שנדבת  ובאופן לבו, נדבת  כפי כאו"א  ויתן יוסיף  בזירוז בהרחבה ובודאי יתוסף  שעי"ז –
ובהר  התורה , פנימיות  בלימוד  והשגה  בהבנה  ועאכו"כ ההרחבה  דתורה , בנגלה  והשגה  בהבנה  חבה 
בפועל . במעשה  המצוות  ד )קיום  והשגה  ב (הבנה  בהרחבה 

– צדקנו משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  דגאולה  בפועל  המעשה  את  יותר  עוד  ויזרז ימהר  זה  וכל 
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו (בתי 43ש "בנערינו ֿ מדרשות  ובתי תורה ) (בתי ֿ כנסיות  הבתי עם  ביחד  ,

ותורה  תפלה  בית  זה , בית  ועאכו"כ  כולו, העולם  שבכל  טובים  ומעשים  חסדים  גמילות  ובתי תפלה )
עפר " שוכני ורננו ("הקיצו בראשנו והוא  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  טובים  באים 44ומעשים  – (

גופא  ושם  הקודש , ולהר  הקודש  עיר  לירושלים  – גופא  ושם  הקדושה , לארצנו לבב  וטוב  שמחה  מתוך 
ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  המקדש , לבית  –45.

ממש . ומיד  תיכף  – העיקר  והוא  ועוד 

•
         

מוגה  בלתי

ימי  מצד  והן החודש  ימי מצד  הן כולה  הבריאה  שלימות  מודגשת  שבו מיוחד  ביום  אנו עומדים 
השבוע :

יום  – החודש  ימי כולה העשירי מצד  הבריאה  שלימות  על  מורה  עשרה  שמספר  .1בחודש ,

העשירי  דיום  ההקדמה  לאחרי שבא  (מרחשון), בשנה  השני בחודש  העשירי ביום  יתירה  ובהדגשה 
בשנה " "אחת  בתשרי, עשירי בשנה , הראשון השלישי 2בחודש  בחודש  העשירי ליום  הקדמה  גם  ומהוה  ,

העשירי דיום  השלימות  מודגשת  שבזה  – בכסלו) (עשירי חזקה "שלש בשנה  הוי זימני "בתלת  ,3פעמים ,
דעשירי.שנעשית  בהשלימות  "חזקה "

טוב " "כי נאמר  שבו בשבוע , הששי יום  – השבוע  ימי מאד "4ומצד  המעלה 5ו"טוב  על  שנוסף  היינו, ,
הטוב  טוב דכפל  כי בו שהוכפל  השלישי ביום  גם  ישנה  זו ד "טוב 6(שמעלה  הענין גם  ישנו ",מאד ),

נאמר  לזה  לעשות "ובהמשך  וגו' צבאם  וכל  והארץ  השמים  בנ"י 7"ויכולו ועשיית  עבודת  שע "י היינו, ,
צבאם . וכל  וארץ  שמים  כולה , הבריאה  בכל  מאד  והטוב  דטוב  הכפל  את  ממשיכים 

השלימות  לתכלית  ממש  וסמוכה  קרובה  והקדמה  הכנה  תהי' זה  ביום  המודגשת  שהשלימות  ויה "ר 
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה  שתהי' כולה  הבריאה  דכל  האמיתית 

יחד  שעמידתנו כך  ממש , ומיד  תיכף  – זה  של עתה וכל  ומצב  במעמד  האמיתית נמשכת  הגאולה 
ובבנותינו"והשלימה  בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, כל  כאשר  "עם 8, שבאים  כיון – מיד  נמצאים  ,

שמיא " ממש .9ענני ומיד  תיכף  המקדש , ובבית  הקודש  בהר  הקודש , עיר  בירושלים  הקדושה , בארצנו –

לצדקה ]. לתת  – דולר  של  שטר  שיחיו מהנאספים  לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
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מי

       
מאידית  תרגום

.: ועיקרית כללית  פרשה  היא  לך  לך  פרשת 
– אבינו אברהם  של  תקופתו מתחילה  זו בפרשה 
של  הראשון בציווי ראשיתה , הראשון. היהודי
לך  לך  אברם  אל  ה ' "ויאמר  – לאברהם  הקב "ה 
אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך 

הפרשה אראך " בהמשך  מכן, לאחר  , בדבר ,
וכן, ֿ ישראל , בארץ  אברהם  של  ונסיעתו הליכתו
את  ולבניו לאברהם  לתת  הקב "ה  של  הבטחתו

הזאת " הארץ  את  אתן "לזרעך  – ֿ ישראל  ;ארץ 
עולם " עד  ולזרעך  אתננה  בין "לך  בברית  – וכן ,

ברית  אברם  את  ה ' כרת  ההוא  "ביום  – הבתרים 
גו'" הזאת  הארץ  את  נתתי לזרעך  .לאמר 

הציווי  אודות  מסופר  בה  – הפרשה  לסיום  עד 
ע "י  המילה  מצות  של  וקיומה  מילה , מצות  של 
בין  ברית  נכרתת  באמצעותה  אשר  אבינו, אברהם 
ביני  גו' בריתי "זאת  – הקב "ה  ובין ֿ ישראל  בני

אחריך " זרעך  ובין בבשרכם וביניכם  "בריתי ;
עולם " .לברית 

מארצך  לך  "לך  – שבפרשה  אלו שענינים  מכיון
מילה  ומצות  ֿ ישראל  ארץ  על  הקב "ה  הבטחת  גו'",
בתורה ) (המוזכרים  הראשונים  הענינים  הם  –
אשר  הראשון, היהודי אבינו, אברהם  של  בעבודתו
מכך , מובן – כולו ישראל  עם  של  מקורו ממנו
כללות  של  הכללי תוכנם  ביטוי לידי בא  שבהם 

בכלל . יהדות  ושל  התורה 

. של התקופה  החלה  אבינו אברהם  שעם  ידוע 
תורה " אלפים  לקראת "שני בהכנות  פתח  אברהם  .

(היחוד  התחיל  ממנו החל  מכך , יתירה  תורה . מתן
האריז"ל  בכתבי המובא  (וכפי תורה  מתן ).של )

ה ' של  ציוויו מאז התקופה , החלה  במיוחד 
אשר  הארץ  אל  גו' מארצך  לך  "לך  אבינו לאברהם 
אלא  – בתורה  מתוארים  לא  גם  (שלכן אראך "
אבינו  אברהם  של  ממעשיו – בלבד  מעטים  פרטים 
מעשיו  תיאור  עיקר  ישראל . לארץ  בואו בטרם 
שבא  וכפי גו'", מארצך  לך  "לך  בציווי מתחיל 

שנים  ע "ה  בן כבר  הי' (שאז ישראל  )לארץ 
החסידות  בדרושי בארוכה  ).כמבואר 

להבין: ויש 

הוראה  מלשון – בתורה  ענין הוא כל  –
נצ  של הוראה  בעבודתם  מקום  ובכל  זמן בכל  חית 

ש  לבנ"י ההוראה  ֿ כן אם  היא  מה  מתן בנ"י.
אירוע  שהי' – גו'" מארצך  לך  מ "לך  חד תורה 

תורה  למתן בלבד  הכנה  היווה  אשר  לכאורה פעמי –
הוה " דהוה  כדי"מאי שזהו הביאור , !?,

ֿ כח  ונתינת  הכנה  היא  לך " ד "לך  אברהם  שעבודת 
משום  מספיק , אינו – תורה  מתן שלאחר  לעבודה 

הוראה  כאן לאחרי שאין ֿ ישראל  בני בעבודת 
תורה  .מתן

הפרשה  קריאת  מדי שנה , בכל  כן: על  יתר 
מחדש  עימה  לחיות  יש  אם בתורה , – (במכ "ש 

חדשים " בעיניך  יהיו יום  הוא "בכל  שכך  עאכו"כ  ,
כולה  הפרשה  את  קוראים  שבו בשנה  המיוחד  בזמן
ולאחרי') לפני' ברכות  בתוספת  וברבים , בתורה ,
המדוברים  הענינים  ומתעוררים  שבים  שאז כיון

הראשונה  בפעם  התרחשותם  בדוגמת  – ,בפרשה 

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

א).1) (יב, פרשתנו ריש
ואילך .2) ד  שם,
ז.3) שם,
טו.4) יג , שם
יח .5) טו, שם
יו"ד .6) יז, שם
יג .7) שם,
א.8) ט , ע"ז
ונת'9) הובא פרשתנו. ריש להאריז"ל  תורה לקוטי  ראה

ואילך . א קכו, שרה חיי  באוה"ת

ד .10) יב, פרשתנו
ואילך .11) סע"ד  פג , שם תו"ח  סע"ג . יא, פרשתנו תו"א ראה

ואילך . 83 ע' חט "ו לקו"ש ואילך . ב תתרעה, ו) (כרך  שם אוה"ת
ערך  ֿ חב"ד  הערכים ספר ואילך . 97 ע ' ח "א תש"נ השיחות ספר

וש"נ. ואילך ). עא (ע' ס"ד  אברהם
ירה.12) ערך  שלו השרשים ס' ח . יט , לתהלים רד "ק ראה

ב. נג , זח "ג  וראה הרד "ק). (בשם בראשית ר"פ גו"א
ועוד .13) ב. ה, יומא ע"ד 
(14.76 ע' חט "ו לקו"ש עד "ז ראה
(ספר 15) תרנ"א לך  לך  דמוצש"ק אדנ"ע כ "ק שיחת ראה

ב  יום" ב"היום בקיצור הועתק ואילך . 29 ע' תש"ב השיחות
בנוגע הוא ושם חשון).  .

טז.16) כו, תבוא יג . יא, עקב א. יט , יתרו פרש"י 
ונעשים"17) נזכרים האלה ב"הימים הידוע הפירוש וע"ד 

  

תהי' לבו שנדבת  ובאופן לבו, נדבת  כפי כאו"א  ויתן יוסיף  בזירוז בהרחבה ובודאי יתוסף  שעי"ז –
ובהר  התורה , פנימיות  בלימוד  והשגה  בהבנה  ועאכו"כ ההרחבה  דתורה , בנגלה  והשגה  בהבנה  חבה 
בפועל . במעשה  המצוות  ד )קיום  והשגה  ב (הבנה  בהרחבה 

– צדקנו משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  דגאולה  בפועל  המעשה  את  יותר  עוד  ויזרז ימהר  זה  וכל 
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו (בתי 43ש "בנערינו ֿ מדרשות  ובתי תורה ) (בתי ֿ כנסיות  הבתי עם  ביחד  ,

ותורה  תפלה  בית  זה , בית  ועאכו"כ  כולו, העולם  שבכל  טובים  ומעשים  חסדים  גמילות  ובתי תפלה )
עפר " שוכני ורננו ("הקיצו בראשנו והוא  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  טובים  באים 44ומעשים  – (

גופא  ושם  הקודש , ולהר  הקודש  עיר  לירושלים  – גופא  ושם  הקדושה , לארצנו לבב  וטוב  שמחה  מתוך 
ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  המקדש , לבית  –45.

ממש . ומיד  תיכף  – העיקר  והוא  ועוד 

•
         

מוגה  בלתי

ימי  מצד  והן החודש  ימי מצד  הן כולה  הבריאה  שלימות  מודגשת  שבו מיוחד  ביום  אנו עומדים 
השבוע :

יום  – החודש  ימי כולה העשירי מצד  הבריאה  שלימות  על  מורה  עשרה  שמספר  .1בחודש ,

העשירי  דיום  ההקדמה  לאחרי שבא  (מרחשון), בשנה  השני בחודש  העשירי ביום  יתירה  ובהדגשה 
בשנה " "אחת  בתשרי, עשירי בשנה , הראשון השלישי 2בחודש  בחודש  העשירי ליום  הקדמה  גם  ומהוה  ,

העשירי דיום  השלימות  מודגשת  שבזה  – בכסלו) (עשירי חזקה "שלש בשנה  הוי זימני "בתלת  ,3פעמים ,
דעשירי.שנעשית  בהשלימות  "חזקה "

טוב " "כי נאמר  שבו בשבוע , הששי יום  – השבוע  ימי מאד "4ומצד  המעלה 5ו"טוב  על  שנוסף  היינו, ,
הטוב  טוב דכפל  כי בו שהוכפל  השלישי ביום  גם  ישנה  זו ד "טוב 6(שמעלה  הענין גם  ישנו ",מאד ),

נאמר  לזה  לעשות "ובהמשך  וגו' צבאם  וכל  והארץ  השמים  בנ"י 7"ויכולו ועשיית  עבודת  שע "י היינו, ,
צבאם . וכל  וארץ  שמים  כולה , הבריאה  בכל  מאד  והטוב  דטוב  הכפל  את  ממשיכים 

השלימות  לתכלית  ממש  וסמוכה  קרובה  והקדמה  הכנה  תהי' זה  ביום  המודגשת  שהשלימות  ויה "ר 
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה  שתהי' כולה  הבריאה  דכל  האמיתית 

יחד  שעמידתנו כך  ממש , ומיד  תיכף  – זה  של עתה וכל  ומצב  במעמד  האמיתית נמשכת  הגאולה 
ובבנותינו"והשלימה  בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, כל  כאשר  "עם 8, שבאים  כיון – מיד  נמצאים  ,

שמיא " ממש .9ענני ומיד  תיכף  המקדש , ובבית  הקודש  בהר  הקודש , עיר  בירושלים  הקדושה , בארצנו –

לצדקה ]. לתת  – דולר  של  שטר  שיחיו מהנאספים  לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
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מב     

עוז וביתר  שאת  ביתר  אפילו בהוספה  (ע "פ ואדרבה :
בקודש  שמעלין ).הכלל 

לך , לך  פרשת  בשבת  שנה , שמדי נמצא , עפ "ז
כהכנה  גו'" לך  "לך  של  הענין ומתעורר  שב 

תורה , למתן כל והתחלה  לגבי (בהכנה )
זה . שלפני ב )שנים  ה (הוספות 

(ההכנה  הדבר  משמעות  מהי ביאור : ודרוש 
אלינו תורה ), כבר למתן בעמדנו – מתן

מתן  של  וההתחלה  ההכנה  לאחר  רק  ולא  תורה .
לאחר  אלא , תורה , !? תורה מתן

הרי  קיים  תורה  מתן  של  הענין מזאת : יתירה 
התורה " "נותן – יום  וכמאחז"ל לשוןבכל  ,

(כחדשים  בעיניך  יהיו יום  יותר )"בכל  ועוד  ,
–חדשים " לעיל  שהוזכר  לציווי ובהתאם  .

החידוש "מע  צריך  יום  שבכל  מובן בקודש ", לין
לכן. קודם  שהי' מכפי יותר  נעלית  בדרגא  להיות 
של  בענין ֿ יומיות  היום  העליות  כל  לאחר  ֿ כן, אם 
שנה  מדי – מיוחד  באופן לכך  ובנוסף  תורה , מתן
בפרשת  בתורה  זה  בענין קוראים  (כאשר  בשנה 
מתן  ב "זמן ועאכו"כ  ואתחנן, ובפרשת  יתרו
הכי  ריבוי במשך  עליות  אחר  עליות  – תורתנו")
ענינו  איפא  מהו – ודורות  שנים  ימים , של  גדול 

כ  לך ", "לך  תורה ?!של  למתן

כהכנה  לך " "לך  של  העבודה  כי לומר , ֿ אפשר  אי
שחסרה  אלה  אותם  עבור  רק  מיועדת  תורה , למתן
משום  – תורה  במתן הקשורה  העבודה  אצלם 
תורה  במתן הדברות  עשרת  של  ופעולתם  שגילוים 
לא  ושנה ) שנה  בכל  מובן ועד "ז הראשונה , (בפעם 
הגילוי  בנ"י; של  עבודתם  בדרגת  תלויים  (היו)
כולו  העולם  בכל  פעל  עצמו מצד  תורה  שבמתן

כו'" פרח  לא  עוף  צווח , לא  ועאכו"כ ("צפור  ,(
ודיבור  דיבור  כל  על  אשר  עד  יהודי, בכל 

עד נשמתן""פרחה  שהגיעו כך  על  המעיד  דבר  ,
"פרחה  לכן (אשר  בגוף  כנשמה  העבודה  לשלימות 

).נשמתן"

. שהיא בזה , הביאור  נקודת  לומר  ויש 
שנה , ובכל  יום  בכל  קיים  תורה  שמתן כיון הנותנת :
"מתן  לגבי ממש  ל "חדשים " עד  יותר , נעלה  באופן
במיוחד  מודגש  שזה  [וכפי אליו שקדם  תורה "
שצריכה  תורה ) למתן (ההכנה  לך " "לך  של  בענין
למצבו  בערך  שלא  היינו אמיתית , הליכה  להיות 
להיות  אכן צריכה  לפיכך  – כדלקמן] הקודם ,
תורה  למתן והקדמה  כהכנה  לך " "לך  של  העבודה 

זו. שנה  ושל  זה  יום  של 

כל  שעל  הנ"ל , במאחז"ל  מודגש  שגם  [כפי
דיבור  כל  ולאחרי נשמתן, פרחה  ודיבור  דיבור 

טל  והחי'"הוריד  מתים  בו להחיות 
תורה "אותם " טל  "והוא  , לאחר ש "פרחה :

לשלימות  שהגיעו כיון הראשון, בדיבור  נשמתן"
שבאמצעות העבודה  הרי – כנ"ל  בגוף ), (כנשמה 

שליחות  הנשמה  על  הוטלה  (תורה ), תחי' של  הטל 
שוב  אותם " "החי' לכן יותר . ועליונה  חדשה 
וכן  השני הדיבור  אחרי גם  עד "ז בגוף . כנשמה 
ולהוסיף , מדרגא . למעלה  דרגא  – הלאה 

) תחי' של  טל  ע "י דווקא  הי' ש "החזירן"
חדשה " "תורה  של  הדרגא  מתים ), בו להחיות 

כדלקמן]. לבוא , לעתיד 

הצורך  של  קיומו סיבת  יותר . בעומק  לומר  ויש 
"לך  של  בעבודה  – תורה  מתן לאחר  גם  – התמידי

(כ  ההכרח לך " בשל  רק  אינה  תורה ) למתן
(כנ"ל ), תורה " ב "מתן יותר  נעלית  לדרגא  בהכנה 
השלימות  ענין לעצם  נוגע  לך " ש "לך  משום  אלא 

שבזה ). דרגא  (ובכל  תורה  מתן של 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

שנה  שבכל  כח ), ט , ונמשכים (מג "א נעשים אלו ימים כשנזכרים
תיקון  בס' רמ "ז (וראה הראשונה בפעם שנמשכו המשכות אותן
ולהעיר  פכ "ט . (להחיד "א) דוד  לב בס' ונת' הובא שובבי "ם.
פתחים) מבוא (בסו"ס אירגס הר"י  שו"ת דגיטין. ספ"ג  ממשנה
הפרשה  קריאת בזמן יותר עוד  הוא שכן לומר, ויש בארוכה). ס"ה
רמז  איכה יל "ש פי "ח . תדא"ר (ראה מאחז"ל  ע"פ ובפרט  בתורה,
ועי "ז  כנגדו, ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא דכל  תתרלד )
עלמא" וברא באורייתא "אסתכל  שהרי  בפועל , גם הענין מתחדש

א). קעח , ח "ג  ע"ב. ריש קסא, ח "ב סע"א. קלד , (זח "א
בהערה.18) 250 ע' חי "ג  לקו"ש וראה וש"נ. א. כח , ברכות
התורה.19) ברכת נוסח 
אדהאמ "צ 20) מאמרי  א. כג , תזריע לקו"ת א. כה, של "ה

וש"נ. קעה. ע' ח "א שמות
ו.21) ו, ואתחנן ופרש"י  ספרי 

ספכ "ט .22) שמו"ר
(23.56 הערה 520 ע' ח "ב תש"נ סה"ש ראה
(ג ).24) טז פ"ה, שהש"ר ד . פכ "ט , שמו"ר ב. פח , שבת ראה
ראה 25) – שם) (שבת תחי ' טל  ע"י  נשמתן שהחזיר ומה

ס"ג . לקמן
שם.26) שבת
שבשמו"ר 27) מה מובן ועפ"ז – ב). (מו, פל "ו תניא

התורה. ע"י  נשמתן שחזרה מבואר, שם ובשהש"ר
ג .28) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '



מג      

. המסופר על  שאלות  מספר  בהקדים  ויובן
לארץ  וכניסתו אברהם  של  הליכתו אודות  בפרשתנו
ארץ  והבטחת  אראך "), אשר  ("הארץ  ישראל 

ולזרעו. לאברהם  הקב "ה  ע "י ונתינתה  ישראל 

הליכת  בדבר  בפרשתנו המוזכר  שהענין כיון
ולזרעו, לו ונתינתה  ישראל , לארץ  אברהם  וכניסת 
את  קוראים  כאשר  שנה  מדי ובהוספה  וחוזר  שב 

השאלה : נשאלת  – הפרשה 

בפועל  כבר  מסר  (בפרשתנו) שהקב "ה  לאחר 
את  נתתי "לזרעך  – בנ"י לידי ישראל  ארץ  את 
נתתי" "כבר  עבר , לשון "נתתי" גו'", הזאת  הארץ 

שלהם ") היא  לכם ("והרי היא  "ירושה  ,
"ארץ מאבותינו" – נוגע  הדבר  להלכה  שגם  עד  ,

היא " מוחזקת  בנ"י),ישראל  כבשוה  בטרם  (עוד 
המפרשים  לפי את ובפרט  קיים  שאברהם  שע "י

ולרחבה " לארכה  בארץ  והתהלך  בה "קום  ("עבד 
עולם חזקתא " עד  לזרעו ישראל  ארץ  את  קנה  (;

כבר  כבש  אכן ישראל  שעם  לאחר  ועאכו"כ 
(כיבוש  ראשון בכיבוש  ישראל  ארץ  את  בפועל 

– עזרא ) (כיבוש  שני בכיבוש  כן ואחרי יהושע )

משמעותו מהי  הסיפור של 
אברהם  של  יציאתו על  והליכתו בפרשה  "מארצך "

את  לו העניק  ושהקב "ה  אראך ", אשר  הארץ  "אל 
העבר  מאורעות  לכאורה  הם  אלה  – ישראל  ארץ 

עצמם ? על  עוד  יותר  שבים  שאינם 

האחרונים  בדורות  יותר  עוד  מתחזקת  זו [קושי'
הי' ניתן הגלות  של  הראשונים  בדורות  הגלות : של 
הארץ  אל  גו' מארצך  לך  "לך  של  הענין כי להסביר 
כאן  "עשה  של  הרוחנית  לעבודה  נוגע  אראך " אשר 

ישראל " ולהופכה ארץ  ֿ לארץ  חוץ  את  (לברר 
של  העבודה  ריבוי לאחר  אבל  ישראל "); ל "ארץ 
בגלות  הדורות  במשך  ישראל " ארץ  כאן וב "עשה 
העבודה  לגמרי נסתיימה  לא  אמנם  אם  שאף  הרי –

זאת כולה  בכל  בא ), לא  עדיין שמשיח  (והראי'
מהתחלת  יותר  הרבה  מתקדם  בשלב  כבר  נמצאים 
ל "ארץ  והפיכתה  לארץ  חוץ  כיבוש  של  עבודה 
מעבר  הרבה  כבר  שנמצאים  ועאכו"כ  ישראל ".
לצאת  הצורך  מכדי העבודה , של  לראשיתה 
(דהיינו  אל  ללכת  מכן לאחר  ורק  מ "ארצך "
ישראל ]. ארץ  כאן") "עשה  של  בעבודה  להתעסק 

.: בזה הביאור  וי"ל 

לאברהם  ישראל  ארץ  את  הקב "ה  נתן כאשר 
הזאת " הארץ  את  נתתי ("לזרעך  הבתרים  בין בברית 

בפועל  לו נתן כבר  הוא  בפועל ), נתתי" "כבר 

הארצות  עשר  כל  את  ברית ) את (באותה  רק  לא  .
ג ' את  גם  אלא  וגו'", החתי "את  – הארצות  שבע 
הקדמוני". ואת  הקניזי ואת  הקיני "את  – הארצות 

ש  גוים רק  שבעה  אלא  להם  נתן "לא  ובפועל 
לעתיד " ירושה  להיות  עתידים  כו' –והשלשה 

המשיח " המלך  מיד "בימי הכל  נתן הקב "ה  אבל  .
  ישנם בפועל  הענין שבקיום  (אלא 

כאן  גם  הארצות , ז' בכיבוש  הדבר  בדוגמת  שלבים .
בבת  לא  זמן, לאחר  אלא  אברהם , בזמן הכל  הי' לא 

וכו'). שלבים  בכמה  אלא  אחת 

זו  היתה  הארצות , לג ' שבנוגע  נלמד  אם  [אפילו
להם רק  נתן "לא  מעשה  ובשעת  העתיד ), (על 

עתידי  כו' והשלשה  גוים  שבעה  ירושה אלא  להיות  ם 
נוגעת  הארצות  ג ' שירושת  מובן הרי – לעתיד "
ז' של  (גם  ישראל  ארץ  כל  של  הכיבוש  לשלימות 
הארצות  בז' גם  שלימות  תופעל  אז הארצות );

רובא  הם  כאשר  העשר )].(בפרט  מתוך 
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פמ "ד ,29) ב"ר וראה שם). (ובפ"מ  ה"א פ"ב חלה ירושלמי 
הקב"ה של  מאמרו כו'.כב: נתתי  לזרעך  שנאמר

ד "ה 30) שם פרש"י  וראה ב. (נג , ובע"ז ע"ב. ריש קיט , ב"ב
שאינו  דבר אוסר אדם ואין מאבותיהם להם "ירושה ואשריהם):

שלו".
ואילך .31) ע"א שם, ב"ב
הילוכו 32) מקום רק לדעתו שגם (אלא א ק, בב"ב ר"א דעת

ט . דרוש דרכים פרשת יח . טו, שם יז. יג , פרשתנו אוה"ח  קנה).
ועוד .

יז.33) יג , פרשתנו
עה"פ.34) יונתן תרגום
(35.(53 הערה 207 ע' שם (וראה 104 ע' חט "ו לקו"ש וראה

ע' ישראל  ארץ ערך  תלמודית אנציקלופדי ' ואילך . 308 ע' ח "כ 
וש  "נ.ר.

וראה 36) תפה. ע' ח "א מהוריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות
תנש"א. פינחס ש"פ שיחת בארוכה

בפרש"י37) ומ "ש הברית. לשון פשטות לפי  הוא כן לכאורה
להם  נתן ולא כאן יש אומות "עשר כב) פמ "ד , (מב"ר יט  שם,

. והשלשה גוים שבעה להיות אלא עתידים וקדמוני  קניזי  קיני  .
ישראל  ארץ שתיעשנה לנתינתן בנוגע דזהו י "ל  – לעתיד " ירושה
וראה  האיכות. שינוי  גם אלא הבעלות שינוי  רק לא (וקדושתה),

.59 הע' 53 ע' חכ "ה בלקו"ש הנסמן
ֿ כא.38) יח  טו, פרשתנו
יט .39) שם, פרש"י 
ה"ד .40) פ"ח  נפש ושמירת רוצח  הל ' הרמב"ם ל '
רמב"ם 41) א. מח , (ברכות בזה כההלכה ששה משא"כ 

ס"ב). סקצ"ז או"ח  ודאדה"ז טושו"ע ה"ח . פ"ה ברכות הלכות



מד     

ואפילו  – הזה  שבזמן שמכיון מובן, זה  מכל 
– עזרא  בזמן או ראשון בית  ובזמן יהושע  בזמן
בג ' ולא  ארצות  בשבעה  רק  היותר ) (לכל  החזיקו
נוגע  שהדבר  [כפי וקדמוני), קניזי (קיני הארצות 

הרמב "ם  כפס "ד  – מקלט  ערי בדין –להלכה 
בעבר  רבנו משה  הבדיל  שלש  היו, ערים  "שש 
ו"בימי  כנען". בארץ  יהושע  הבדיל  ושלש  הירדן,
. השש  על  אחרות  שלש  מוסיפין המשיח  .המלך 

וקדמוני" קניזי הקיני בערי אותן, מוסיפין ]היכן
(גם  ישראל  ארץ  של  הקנין בשלימות  חסר  ממילא 

הארצות ) ז' .של 

הוא  כן עצמה , ישראל  לארץ  נוגע  שהדבר  כשם 
לאחר  אפילו ישראל . שבארץ  ליהודים  בנוגע 
של  מצב  הזמנים  בכל  הי' לא  עדיין הארץ , כיבוש 
קיום  תלוי בה  אשר  (מציאות  עלי'" יושבי' "כל 

היובל ) יושבי'דיני ב "כל  אפילו מכך : יתירה  .
דרגות  מספר  קיימות  – גופא  מובן עלי'" .

שכל  הרי יובל ) (בדיני שלהלכה  שאע "פ  בפשטות ,
[כפי  הדור  שבאותו בנ"י כל  פירושו עלי' יושבי'
הראשון], הבית  זמן ורוב  וכו', יהושע  בזמן שהי'
– עלי'" יושבי' "כל  יהי' כאשר  לבוא , לעתיד  אבל 
מנהר  לפנים  (שגלו השבטים  לעשרת  בנוסף 

אז סמבטיון  תהי' וכן הדורות , מכל  בנ"י כל  גם  ,(
תהי' אזי – הארצות ) עשר  (כל  ב "עלי'" שלימות 

ממש . "כל " עלי'", יושבי' ב "כל  שלימות  יותר 

. לך" – שבפרשתנו הענין כיצד  מובן זה  לפי
ענין  וכן אראך ", אשר  הארץ  אל  וגו' מארצך  לך 
– ולרחבה ") "לארכה  ההליכה  (ע "י הארץ  קנין

שאין נוגע  זמן שכל  מכיון הזה , בזמן גם 
וקדמוני  קניזי קיני, – הארצות  ג ' את  בפועל  עדיין

עלי'" יושבי' "כל  של  השלימות  תכלית  זה  (ובכלל 
האמיתית  בגאולה  הדורות ), מכל  בנ"י כל  –
הארץ  קנין של  בעיצומו אוחזים  עדיין – והשלימה 
בתכלית  אינו עדיין הארצות  ז' קנין גם  שאז (כיון
מארצך  לך  "לך  שיהי' נדרש  ועדיין השלימות ),

(ושל  המקומות  מכל  שבנ"י ילכו גו'", הדורות ) כל 
ארץ  את  ויקנו אראך ", אשר  הארץ  "אל  לארץ  מחוץ 

הארצות . עשר  כל  – בשלימותה  ישראל 

שיבוא " יום  בכל  לו ש "אחכה  (אחכה ומכיון
בכל  בנ"י השתוקקו לפיכך  – יום ) בכל  שיבוא 
הארץ  אל  גו' מארצך  לך  "לך  כבר  שיקוים  הדורות 

הארצות . עשר  כל  של  ולקנינן אראך ", אשר 

בדורנו  מיוחד  באופן נוגע  זה  שענין ולהוסיף ,
"כלו  שכבר  פעמים  כמה  כמדובר  – זה  ובזמננו זה 

הקצין" שכבר כל  הודיע  אדמו"ר  מו"ח  וכ "ק  ,
לפי  ציחצחו. כבר  הכפתורים  את  וגם  בתשובה  שבו
לגלות  האחרון הדור  הוא  שדורנו הרי הסימנים  כל 
שזהו  מובן עפ "ז לגאולה . הראשון הדור  ובמילא 

ההכנות  את  כבר  לערוך  – גרמא  שהזמן ענין
תיכף  אראך ", אשר  הארץ  אל  גו' מארצך  לך  ל "לך 
כל  – בשלימותה  ישראל  ארץ  את  ויקנו ממש , ומיד 

ירושה עשר  בנ"י, של  עולם  נחלת  שהן – הארצות 
כעת  החידוש  הבתרים ; בין ברית  מאז מאבותינו לנו
ובדרכי  נועם  בדרכי הארצות  ג ' את  שיקבלו יהי'

הזמן שבאותו כיון יהי'שלום , לא  המשיח ) (בימות 
כו' מלחמה  כו' אותן שם  ימסרו העולם  אומות  .
הטוב . ברצונם  לבנ"י

. לך" של  הענין בביאור  גם  לומר  יש  עד "ז
מכיון  תורה . למתן והתחלה  כהכנה  לך "
האמיתית  בגאולה  תהי' תורה  מתן של  שהשלימות 

–והשלימה  ישראל  ארץ  שלימות  תהי' (כאשר 
של  הגילוי יהי' שאז כדלקמן), הארצות , עשר  כל 

תצא " מאתי חדשה  ערך "תורה  שלפי הרי –
(שהרי  לבוא  לעתיד  תורה  מתן של  השלימות 
תורתו  לפני היא  הבל  בעוה "ז לומד  שאדם  "תורה 

משיח " שמאתי של  חדשה  התורה  לגבי עאכו"כ  .
"לך  של  הכנה  לזה , בהכנה  עדיין אוחזים  תצא ),

זה . לקראת  לך "
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ה"ב.42) שם רוצח  הל '
קניזי43) "קיני  בתיבות דוקא מרומז הקנין שענין ולהעיר

ישנן  (ובכולן קנין ר"ת – קו"ף באות מתחילות שכולן וקדמוני ",
סי "ג . לקמן וראה "קנין"). של  הראשונות אותיות ג '

ה"ח .44) פ"י  ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין
ואילך )45) א לו, גיטין – בזמן (תוד "ה ר"ת מדעת ולהעיר

יושבי ', כל  חשיב כולם עלו שלא דאע"ג  יובל , נהג  שני  דבבית
הראשונים  רוב לדעת וגם ושבט . שבט  מכל  שם  דהי ' כיון
לקדש  יובלות "מנו שני  דבבית שם, בערכין הגמ ' כוונת (כפשטות

רק ישנו כאשר גם הוא עלי '" יושבי ' ד "כל  הגדר שמיטין"),
היו  שאם נמצא דאלתה"כ , כולו), (ולא בא"י  ושבט  שבט  כל  של 
– עלי ' יושבי ' כל  שם שהיו בזמן למדה"י  מבנ"י  כמה הולכים
רמב"ן, (ראה עלי '" יושבי ' ד "כל  הענין כל  אז מתבטל  הי '

שם). לגיטין ועוד  ריטב"א רשב"א,
ועוד .46) טו. פט "ז, במדב"ר ראה

(47.394 ע' חכ "ג  לקו"ש וראה מאמין". "אני  נוסח 
ב.48) צז, סנהדרין
ה"ה.49) פי "ב מלכים הל ' רמב"ם
א).50) (מו, פל "ו תניא ראה
רפ"ב.51) שם ועד "ז ח . פי "א, קה"ר



מה      

רק  לא  נוגעת  לך " "לך  של  ההכנה  אומרת , זאת 
בדרגה  יום  בכל  ישנו אשר  תורה " "מתן לענין
– גם  אלא  לעיל , כאמור  קודמו, ליום  יותר  נעלית 
חדשה  התורה  לקבלת  כהכנה  נוגעת  היא  – ובעיקר 
במתן  לעליות  לגמרי בערך  שלא  יהי' שזה  לעת "ל ,

קו  שהיו לכן.תורה  דם 

. מתן עם  הארצות  עשר  קנין של  שייכותו
בהקדים  תובן לך ") "לך  ע "י לזה  (ולהכנה  תורה 
תחילתה  זוהי גו'", מארצך  לך  ש "לך  בכך  הביאור 

תורה  למתן ההכנה  עבודת  :של 

את  שפעל  בכך  היא  תורה  מתן של  יחודיותו
והתחתונים  העליונים  של  הגזירה חיבורם  (ביטול 

יעלו  לא  ותחתונים  לתחתונים  ירדו לא  שעליונים 
למעלה לעליונים  לגמרי שהן האלוקות  שדרגות  .(

ונבראים  ה "תחתונים ", תוך  אל  יומשכו העולם  מן
עם  להתאחד  באפשרותם  יהא  תחתונים 
גשמיים , בדברים  המצוות  קיום  ע "י ה "עליונים ".

קדושה  של  חפצא  ויהי' הגשמי החפץ  עד יהפך  ,
יתברך  לו דירה  תתהוה  לו אשר  דירה  ,

ית ' לעצמותו –.

ופעולתו  אברהם  של  ציוויו עם  החל  זה  ענין
אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  "לך  בענין

אראך " אשר  קיום הארץ  ע "י מיוחד  ובאופן ,
מילה  (כדלקמן).מצות 

(כאשר גם  גו'" מארצך  לך  "לך  הציווי קודם 
בן אברהם  עבודתו הי' את  אברהם  עבד  שנים )

הוא  נעלה . באופן – אביו ובית  מולדתו בארצו, –

בבוראו  בפירסום הכיר  ועסק  השם ; את  עבד  ;
גם  שבא  (כפי נפש  מסירות  מתוך  – בעולם  אלוקות 

האש  כבשן של  בנסיון ביטוי לידי .(
מאריך  שהרמב "ם  מעלתו וכפי גודל  (בענין

לך "): "לך  הציווי קודם  עוד  אברהם  של  ועבודתו
כו' בדעתו לשוטט  התחיל  זה , איתן שנגמל  "כיון
לעמוד  והתחיל  כו' האמת  דרך  את  שהשיג  עד 
שם  שיש  ולהודיעם  העולם  לכל  גדול  בקול  ולקרוא 
כו'". לעבוד  ראוי ולו העולם  לכל  אחד  אלוקה 
חוזק  מלשון – "איתן" הלשון בדיוק  ולהוסיף 

עולם ותוקף  כנגד  התוקף  בכל  ניצב  שאברהם  ,
מעבר  כולו העולם  כל  – העברי (אברהם  שלם 

אחד  מעבר  והוא  מהם אחד , נתפעל  לא  וכלל  (
עדיין הי' שאז –(אע "פ  "אברהם " ולא  "אברם ",

גויים " המון כדלקמן),"אב  ,

ע  פעל  אברהם  אשר  שהי'עד  אף  מקומו, ל 
מקום " של  אף  "חרון מלשון הפכו "חרן", ,

עשו אשר  "הנפש  (ע "י אשר "ושינהו עד  ,(
אמת ) בתורת  שנקרא  (וכפי שמו על  המקום  נקרא 

"ארצ  – ו"מולדת " אבי ו"בית  " פעולתו ע "י ."
(כמ "ש  אביו" ו"בית  "אביו" אל על  תבוא  "ואתה 

תשובה " עשה  שתרח  "ללמדך  בשלום ", ).אבותיך 

הנוגע  שבכל  אנו, רואים  זאת , כל  למרות 
מסופר  לא  לך , לך  לפרשת  עד  אברהם  של  לעבודתו
מסופר  כן שכבר  מה  ואפילו (שבכתב ), בתורה  כלל 
ועוד  (לידתו, נמרץ  בקיצור  נעשה  נח ) פרשת  (בסוף 

אחדים ) פסוקים  כמבואר כמה  לכך , הסיבה  .
מקומות  כזה בכמה  באופן עבודתו היתה  אז עד  –

נפרדות  מציאויות  שתי היו סביבו והעולם  שהוא 
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56 (52.11 שבהערה הדרושים ראה לקמן, בהבא
ג .53) פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
(54212 ע' חט "ז ואילך . 887 ע' ח "ג  לקו"ש בארוכה ראה
.ואילך .
ו.55) פי "ג , במדב"ר ג . בחוקותי  שם טז. נשא תנחומא ראה

רפל "ו. תניא
מלוקט 56) בסה"מ  נסמנו – ובכ "מ  ג . ס"ע תרס"ו המשך 

.32 הערה רמא ע' ח "ב
אוה"ת 57) גם (וראה ֿ ב א עז, פרשיות לג ' לקו"ת ראה

לך  אברם אל  ה' ש"ויאמר ב), תרפז, ב. תרפד , ד ) (כרך  פרשתנו
תו"ח  בארוכה וראה דמ "ת. הגזירה ביטול  כענין הוא גו'" לך 

ואילך . ספכ "ה לך  גו' ויאמר ד "ה פרשתנו
תתרעב,58) ו) (כרך  שם אוה"ת ואילך . ג  פ, שם תו"ח  ראה

המילה  ענין על  הציווי  (התחלת) הוא גו'" לך  ש"לך  – ואילך  ב
אל  מההעלם היציאה – הוא שענינו העתיד "), על  עתה ("נצטוה

ב. יא, פרשתנו תו"א וראה עיי "ש. הגילוי ,
ס'59) ואילך . 47 ע' חכ "ה לקו"ש גם ראה להלן, בהבא

אדה"ז  מאמרי  גם וראה ואילך . 40 ע' ח "א תשמ "ט  השיחות
ואילך . פ ע' ח "א פרשיות

(וראה 60) 22 הערה שם בסה"ש נסמנו – הדיעות לכל 
ואילך ). 14 ע' ח "כ  לקו"ש

כח .61) יא, נח  בפרש"י  הובא יג . פל "ח , ב"ר א. קיח , פסחים
הבאה. שבהערה רמב"ם וראה

ה"ג .62) פ"א ע"ז הל '
ובכ "מ .63) א. יח , ראה פ' לקו"ת
ח .64) פמ "ב, פרשתנו ב"ר
ה.65) יז, פרשתנו
נח .66) ס"פ פרש"י 
ה.67) יב, פרשתנו
טו.68) טו, שם
יב.69) פל "ח , ב"ר וראה עה"פ. פרש"י 
בקיצור 70) (הועתק 30 ע' תש"ב השיחות מספר ולהעיר

. איז וואך  פריילעכע אמת די  חשון): ג  יום" לך ב"היום פרשת .
אבינו  אברהם מיט  מען לעבט  וואך  דער פון טעג  אלע וואס לך 

ואילך ). 83 ע' חט "ו בלקו"ש (נתבאר כו'
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בנפרד ), – וגשמיות  רוחניות  ותחתונים , (עליונים 
ע "י  או – האופנים  משני באחד  נעשתה  ועבודתו
שכל  – רם  אב  (אברם , העולם  מעל  התנשאות 

רעיון  מכל  שכן הנעלם  הענינים  באותם  – או ,(
נשארו פעל  שהתחתונים  באופן זה  הי' – עולם 

העליונים ); עם  קשר  (ללא  בדרגתם 

לך  "לך  ה ' ציווי את  קיים  שאברהם  ֿ ידי על 
אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך 
המדידות  כל  מתוך  ויצא  השתחרר  הוא  – אראך "
גם  כולל  אז. עד  בעבודתו ורגילותו וההגבלות 
"ארצך  שיהי' (כדי העולם  בתוך  לפעול  העבודה 
של  וההגבלות  המדידות  מתוך  ואפילו גו'"),
– וההגבלה  המדידה  את  גם  ביטל  הוא  – קדושה 
והתחתונים , העליונים  בין – והגזירה  המחיצה  את 

ותחתון  עליון של  החיבור  את והחל  עשותו ע "י ,
ומבית  וממולדתך  "מארצך  בצאתו הקב "ה , ציווי

אר  אשר  הארץ  "אל  ובהליכתו –אביך ", אך "
בעצמך " אותך  ואגלה  ("במהותך "אראה 

אמיתית ועצמותך " (תחתונים ), בארץ  נתגלה  – (
ומהותו עצמותו (עליונים ).מציאותו

. הארץ אל  גו' מארצך  לך  ד "לך  החידוש  וזהו
בעבודתו  הסתפק  לא  שאברהם  – אראך " אשר 
למרות  הקודמות , שנה  וחמש  שנה  שבעים  במשך 
ה ', ציווי לפי אלא  ביותר , נעלית  עבודה  זאת  שהיתה 
ואז  לדרך . ויצא  כו', ומרגילותו ממקומו יצא 
("לך "), הליכה  של  באופן העבודה  נתחדשה 
בערך , שלא  הליכה  – פירושה  אמיתית  שהליכה 

שגם שעוזב  (למרות  הקודם  ומצבו מעמדו את 
בהליכה  והולך  קדושה ), של  ומצב  מעמד  זה 
אצלו  הי' – גופא  ובזה  והגבלה , ממדידה  שלמעלה 
"ויסע  דרגא , אחר  דרגא  ונסיעות  הליכות  של  המשך 

גו'" ונסוע  הלוך  .אברם 

הכיוונים  שמארץ ובשני למעלה , מלמטה  הן –
ישראל , ארץ  אראך ", אשר  הארץ  "אל  עלה  הוא  חרן
והן  (כנ"ל ); בעצמך " "אותך  בפירושו ו"אראך "

למטה  העבודה מלמעלה  את  לעשות  התחיל  שהוא  –
בתוך  אלקות  להמשיך  ותחתונים , עליונים  חיבור  של 
תחתון  שאין תחתון והחומרי, הגשמי הזה  העולם 
ממה  בערך ) (שלא  יותר  נעלה  באופן הימנו, למטה 
(לאחר  מכן לאחר  גם  שמודגש  וכפי כן. לפני שהי'
מ "אברם " השם  בשינוי מילה ) מצות  קיום 

נתתיך " גוים  המון אב  "כי כן ל "אברהם ", לפני :
לארם ", אלא  אב  הי' "שלא  "אברם ", הי ' הוא 

העולם " לכל  אב  אצלו "ועכשיו שנהייתה  היינו .
את  פועל  שהוא  בכך  בעולם , בעבודתו "הליכה "
"כל  של  אלא  ארם ) מקומו, של  רק  (לא  הבירור 

נהי' שהוא  ובאופן בעל "העולם ", גוים ", המון
הם  ואילו אחד  אלא  אינו שהוא  (למרות  עליהם  הבית 
(בהיותו  "איתן" של  מהתוקף  יותר  עוד  – "המון")

כנ"ל ). "אברם ",

הליכה  אצלו שהיתה  מכיון תליא : בהא  והא 
("כל  יותר  מטה  למטה  הבירור  בפעולת  בערך  שלא 
מעלה  למעלה  הליכה  הדבר  הביא  לפיכך  העולם "),
וכן  בעצמך ". אותך  "אגלה  "אראך ", – יותר 
יותר , מעלה  למעלה  ההליכה  בכח  דוקא  לאידך :
ועד  ביותר . תחתון התחתון את  גם  לברר  הוא  יכול 

– מתאחדים  והעליונים  שזה שהתחתונים  כפי
היא  לך  לך  (שפרשת  תורה  במתן בשלימות  נעשה 

לכך ). ההכנה 

לך  לך  שפרשת  במה  הביאור  גם  שזהו לומר  ויש 
ב "אוריאן  (שלישית  בתורה  השלישית  הפרשה  היא 

הוא תליתאי" לך " "לך  של  התוכן שכן – עצמה )
הקו  עם  הקשורה  תורה , מתן של  וההתחלה  ההכנה 
ו"תחתונים ": "עליונים " המחבר  (האמצעי) השלישי

הפרשה  – בראשית  פרשת  של  תוכנה 
בשמה  הוא (וכמרומז – בריאת "בראשית ") אודות 

תוכנה  "עליונים "; – הקב "ה  ידי על  שנברא  העולם 
הפרשה  – נח  פרשת  בהתחלתה של  (וכמרומז

נח " "נח  – המטה זיכוך  עם  קשור  (על פעמים )
ידי  על  ובפרט  צדיק , איש  נח  של  עבודתו ידי

הפרשה המבול  – לך  לך  ופרשת  "תחתונים "; – (
 ותחתונים עליונים  חיבור  הוא  ענינה  –

תורה ) למתן והתחלה  .(כהכנה 
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ואילך . א תתרעב, שם אוה"ת
ב.72) יא, שם תו"א
בעצמך 73) א: תתרעג , שם ובאוה"ת רע"א. פא, שם תו"ח 

ובמהותך .
ט .74) יב, פרשתנו
ב.75) תתרעט , שם אוה"ת ואילך . ב פט , שם תו"ח  ראה

וש"נ. ואילך ). 295 ע' ח "כ  (לקו"ש תשל "ח  לך  לך  ד "ה וראה

עה"פ.פרש 76) "י 
א.77) פח , שבת
ואילך .78) 51 ע' חט "ו לקו"ש בארוכה ראה
ובכ "מ ).79) ד . ח , נח  (תו"א הארץ" את לטהר בכדי  ש"בא
ואילך .80) 83 ס"ע חט "ו לקו"ש גם בהנ"ל  ראה



מז      

. ב "לך והתחתונים  העליונים  חיבור  זה , ענין
בגלוי  ביטוי לידי בא  תורה ), למתן (כהכנה  לך "

אבינו: אברהם  של  מילה  מצות  בקיום  ובפשטות 

רבות  פעמים  לישראל כמדובר  שיש  הכח 
יחדור  שזה  תורה , מתן לאחרי המצוות  לקיום 
בהם  הגשמיים  בדברים  הקדושה  את  ויקבע 
מהמצוות  הוא  הזה  הכח  המצוות , את  מקיימים 
אבות  ("מעשה  תורה  מתן לפני האבות  שקיימו

לבנים " של סימן מילה  מצות  ידי על  ובמיוחד  ,(
מתן  לפני (גם  המצוה  שקדושת  אבינו, אברהם 
אחרי  גם  הגשמי ו)בדבר  ב (אבר  נשארה  תורה )
שקיימו  המצוות  שאר  כמו [לא  המצוה  קיום 

היו" ש "ריחות  "שים האבות , אברהם  אמר  ולכן .
ירכי" תחת  ידך  בנקיטת נא  שבועה  זו שתהי' כדי ,

מצוה חפץ  שום  היתה  לא  תורה  מתן לפני כי ,
קיום  אחרי גם  הקדושה  נשארה  בה  אחרת 

].המצוה 

היא  מילה  שמצות  המצוות ומכיון
כל  את  המקשרת  היא  לפיכך  תורה , מתן שאחרי
מתן  שאחרי המצוות  עם  האבות  של  המצוות  שאר 

לבנים ". "סימן יהיו אבות " שה "מעשה  תורה ,

במצות  דוקא  הקב "ה  בחר  מדוע  הטעמים  אחד 
לאחרי  המצוות  לקיום  הכח  נתינת  תהי' שהיא  מילה ,
יש  זו במצוה  כי – דוגמתם ) (בהיותה  תורה  מתן
זו  מצוה  קיום  ידי שעל  המצוות , שאר  לגבי חידוש 
אות  יהודי של  והחומרי הגשמי בגוף  בגלוי נקבע 

"בריתי – הקב "ה  עם  עולם "וברית  .לברית 

זו  למצוה  הטעמים  אחד  כן: על  כדי יתר  –
דרושה  שלכן זה , אבר  של  החומריות  את  להחליש 
החידוש  ישנו זאת  ולמרות  מיוחדת ; זהירות  בו
ב "סור  מתבטאת  זו שמצוה  בלבד  זו שלא  בזה ,
גשמי  באבר  מהפך  פועלת  המצוה  אלא  מרע ",

של  לחפצא  שיהפך  זה  שזה וחומרי ועד 
"ברית  לומר נהי' ויש  לעולם , נצחי באופן ,"

אומות  לכל  בגלוי שזה  – בפירושו "עולם " גם 
העולם .

של  והנצחיות  שהקדושה  שמכיון לומר , ויש 
גשמי בדבר  אפילו נמשכת  השם  זה מצות  –

של  הנצחי הכח  את  ביטוי לידי יותר  עוד  מביא 
ולכן  זה . במקום  אפילו וחודר  נמשך  שהוא  אלקות ,
שיהיו  האבות , של  המצוות  (בכל  הכח  את  נותן זה 
המצוות  כל  לקיום  לבנים ") סימן אבות  "מעשה 
ובפנימיות  בגלוי תיקבע  ידם  שעל  תורה  מתן אחרי

הגשמיים . בדברים  הקדושה 

שינה  מילה  מצות  קיום  ידי על  דוקא  ולפיכך 
"אברם " שבמקום  אברהם , של  שמו את  הקב "ה 
שכן  – נתתיך " גוים  המון אב  "כי "אברהם ", ייקרא 
אומות  כל  את  לברר  הכח  את  נותנת  מילה  מצות 
בתחתון  עד  ובחומריותם , בגשמיותם  גם  העולם ,
גילוי  יאיר  שם  שגם  הימנו, למטה  תחתון שאין
בזה  השלימות  – ועד  בנפעל , הפועל  כח  אלקות ,

המלוכה " לה ' "והיתה  האמיתית כאשר  בגאולה 
והשלימה .

. אפשר זה  בין לפי השייכות  את  להבין גם 
לזה  (וההכנה  תורה  במתן ותחתונים  עליונים  חיבור 
שלאחר  הענין, להמשך  מילה ) ומצות  לך " ב "לך 
הקב "ה  הבטיח  אראך ", אשר  הארץ  אל  גו' לך  "לך 
עולם ", "עד  וזרעו לאברהם  ישראל  ארץ  את  ונתן
"לזרעך  – הבתרים  בין בברית  שנאמר  כפי ועד ,

גו'": הזאת  הארץ  את  נתתי

כדי  היא  אבינו לאברהם  ישראל  ארץ  נתינת 
הארץ  את  ויכשירו יהפכו אחריו וזרעו שאברהם 
לו  דירה  ישראל ", "ארץ  ממנה  ויעשו הגשמית 

בתחתונים . יתברך 

בה  והעבודה  ישראל  ידי על  ישראל  ארץ  בכיבוש 
חיבור  של  השלימה  העבודה  ביטוי לידי באה 
שמבררים  תורה ), מתן של  (ענינו ותחתונים  עליונים 
גשמיות  התחתונה , הלזו הארץ  את  ומעלים 
ולכן  לה '. דירה  מזה  ועושים  העולם , וחומריות 
דוקא  היא  תורה  במתן שניתנו המצוות  קיום  שלימות 

ישראל . בארץ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

ואילך .81) 79 ע' ח "ה ואילך . 757 ע' ח "ג  .41 ע' ח "א לקו"ש
ואילך . 88 ע' שם

יב,82) שם רמב"ן ו. פ"מ , שם ב"ר ט . פרשתנו תנחומא ראה
וש"נ. .76 ע' חט "ו לקו"ש ו.

ג .83) פ"א, שהש"ר
ב.84) כד , שרה חיי 
עה"פ.85) פרש"י 
(וכן 86) בקרבנות שגם לומר, מסתבר דלכאורה שעצ"ע, אלא

שיחת  (וראה דקדושה דחפצא הגדר ישנו מ "ת שלפני  בהמזבחות)
.(59 הערה בהעלותך  ש"פ שיחת .50 הערה תנש"א נשא ש"פ

פמ "ט .87) ח "ג  מו"נ כא.88)ראה א, עובדי '



מח     

בפרשתנו  ישראל  ארץ  שנתינת  מובן זה  פי על 
קיום  לשלימות  כח  נותנת  – לעולם " "לזרעך 
יפעלו  שהם  תורה , מתן אחרי המעשיות  המצוות 

הגשמיים . הדברים  וזיכוך  בירור  את 

אשר  הארץ  אל  גו' לך  "לך  בין השייכות  שזוהי
הליכת  לבין מילה ) במצות  – (ושלימותה  אראך "
לאברהם  ישראל  ארץ  ונתינת  ישראל  בארץ  אברהם 
הכח  נתינת  אחד : וענין אחד  המשך  מהוים  שניהם  –
שנפעלה  והתחתונים  העליונים  חיבור  והתחלת 
מילה  שמצות  כשם  שע "ד  לומר , [ויש  תורה . במתן
בגוף  בתחתונים  דירה  של  השלימות  את  מבטאת 
את  מבטאת  ישראל  שארץ  לומר  יש  עד "ז כך  האדם ,

בעולם  בחלקו בתחתונים  דירה  של  ].השלימות 

. לפועל והלימוד  הביאור  גם  יובן זה  פי על 
תורה : למתן הכנה  המהוה  לך " "לך  מפרשת 

של  באופן תמיד  להיות  צריכה  שהעבודה  מכיון
גם  שמודגש  (כפי בערך  שלא  הליכה  ועד  הליכה ,
של  בענין – גם  כולל  עצמו), לך " "לך  של  בענין
ב "לך  צורך  יש  שתמיד  כן אם  מובן תורה ", "מתן

תורה . דמתן לגילוי והקדמה  כהכנה  לך "

הגילוי  על  כשמדובר  וכמה  כמה  אחת  ועל 
האמיתית  הגאולה  של  בערך  ושלא  הנעלה 
ארץ  וקנין גו'" לך  ש "לך  מכיון הרי – והשלימה 
ובזה  תורה , דמתן וההתחלה  ההכנה  זו ישראל 
עליונים  (חיבור  תורה  דמתן השלימות  תלוי'

בשלימות ות  שחסר  זמן שכל  מובן הרי – חתונים )
לנו  אין כאשר  הזה , בזמן שזה  (וכפי הארץ  קנין
של  בשלימותה  גם  חסר  הארצות ), עשר  כל  את 
ומצוות ); התורה  קיום  (שלימות  תורה  מתן פעולת 
לך  ד "לך  השלימות  תהי' וכאשר  ידי על  דוקא 
ארץ  וקנין אראך " אשר  הארץ  אל  גו' מארצך 
תהי' אז הארצות ), עשר  (כל  בשלימותה  ישראל 

רצונך " "כמצות  ומצוות  התורה  דקיום  ,השלימות 
והשלימה . האמיתית  בגאולה  יהי' שזה  וכפי

– הגאולה  לפני עדיין שנמצאים  זמן כל  ולכן:
גו' מארצך  לך  ד "לך  הציווי ממש  בפועל  נוגע  הרי

ישראל  בארץ  והקנין אראך " אשר  הארץ  אל 
לשלימות  כהכנה  גם  הארצות ), עשר  (כל  השלימה 
[נוסף  תצא " מאתי חדשה  "תורה  והמצוות , התורה 
באופן  יום  בכל  תורה " ל "מתן נוגע  שהדבר  למה 
אחרי  גם  יהי' שזה  הווה ), לשון התורה  (נותן חדש 
ד "לך  העבודה  אז גם  נוגע  יהי' כן ואם  הגאולה ,

גו'" ].לך 

. פנימיות לפי מתאים  וגם  – בזה  הביאור 
הענינים :

הארצות משמעותו  שבע  כיבוש  של  הפנימית 
קיני  הארצות  וג ' המדות , שבע  דבירור  העבודה  –
(חכמה  המוחין ג ' עם  העבודה  – וקדמוני קניזי

דעת ). בינה 

הארצות , שבע  רק  לישראל  ניתנו הזה  בזמן
המדות ; בבירור  היא  העבודה  (עיקר ) שעתה  משום 
לפעול  כדי בעיקר  היא  עתה  המוחין דג ' העבודה 
ענין  כל  כאשר  לבוא , לעתיד  אבל  המדות . על 
תהי' מלאה , הכי בשלימותו יהי' ה ' בעבודת 
בפני  עבודה  (ובעיקר ) גם  המוחין דג ' העבודה 
המלא  היחוד  ידי על  אלקות  עם  להתאחד  – עצמה 

נפלא  (חכמתו (יחוד  התורה  עם  שכלו של  (
אחד  וחכמתו שהוא  זה יתברך , ידי שעל  ,(
חד  כולא  וקוב "ה  שישראל (שאורייתא  נתגלה  (

חד  כולא  וקוב "ה  .אורייתא 

ז' של  (גם  העבודה  ששלימות  מובן מזה 
כל  ישנם  כאשר  דוקא  היא  (ג 'המדות ) הכוחות 

ובלשון  כשלעצמם ) שהם  כפי גם  מדות , וז' מוחין
(ז'הכתוב  לבבך  בכל  אלקיך  ה ' את  "ואהבת  –

הכוחות ) עשר  (כל  נפשך  ובכל  מאדך "מדות ) ובכל 
והגבלה  ממדידה  למעלה  עבודה  – לך" (ע "ד 

האדם  כוחות  עשר  של  גם  שזה לך "), כפי ועד  ,
האמיתי" ה "מאד  עם  .קשור 
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נתינת 89) על  ברית לו "נכרת המילה שבזכות זה יומתק עפ"ז
ט . פמ "ו, ב"ר וראה שם. וב"ח  ב"י  וראה רס. סי ' יו"ד  (טור הארץ"

ב). יז, פרשתנו פרש"י 
תו"ח 90) ואילך . ד  מו, ויחי  תו"א וראה מוסף. תפלת לשון

המשך  ואילך . ב תתשכח , ו) (כרך  שם אוה"ת ואילך . א צה, שם
ועוד . ואילך . פי "ז תרל "ז וככה

סוסכ "ו.91) אגה"ק תניא וראה
מואב 92) את תצר אל  ד "ה בארוכה ראה – להלן בהבא

בתחלתו. דברים האמצעי  אדמו"ר במאמרי 
פ"ה.93) תניא ראה
פ"ד .94) פ"ב. שם
ס,95) ח "ב א. כד , זח "א וראה הזהר. בשם ורפכ "ג  פ"ד  שם

ועוד . א.
א.96) עג , זח "ג  ראה
ה.97) ו, ואתחנן
ובכ "מ .98) ג . לט , מקץ תו"א ראה
המשך 99) (ראה מאד  מצירוף למטה שהוא אדם בצירוף

פ"כ ). תרל "ז וככה



מט      

היא  בזה  וההתחלה  לזה  כח  והנתינת  וההכנה 
הארץ  אל  גו' מארצך  לך  "לך  בפרשתנו מהציווי
הארצות  עשר  כל  ישראל , ארץ  ונתינת  אראך " אשר 
את  וגם  העבודה , שלימות  את  כולל  שזה  –
המוחין  לגילוי שנוסף  – התורה  (מתן) של  השלימות 
שערי  מ "ט  של  (הגילוי למדות  שבערך  שבתורה 

הזה  בזמן שניתנו תורה בינה  במתן הי' שזה  כפי ,(
המוחין  ג ' של  הגילוי גם  יהי' הראשונה ), (בפעם 

הנו"ן בעצם  שער  נעלה (גילוי שהוא  כפי – ועד  ,
השערים  ממ "ט  בערך  חדשה שלא  ב "תורה  ,(

והשלימה . האמיתית  בגאולה  תצא ", מאתי

בעצם ), (מוחין ביותר  הנעלה  הגילוי עם  וביחד 
בארץ  גם  – ועד  כולו, העולם  בכל  גם  הדבר  יומשך 
קניזי  ד "קיני ק ' באות  (כמרומז התחתונה  הלזו
ק ' פעמים  וג ' השורה , מן למטה  היורדת  וקדמוני",

"ומלאה  שיהי' חזקה ), של  באופן – דיעה
מכסים " לים  כמים  ה ' "ים "את  לפרש : ויש  .

לשון  "מים " הנו"ן, שער  גילוי כנגד  נ', בגימטריא 
(עלמא  דארץ  הרבים  רשות  על  הוראה  – רבים 
יהי' – רבים  לשון "מכסים " יהיו והם  דפרודא ),
ל "ים " – הטפל  כיסוי אלא  אינו העולם  שכל  בגילוי

סוף " להם  שאין "מים  הנו"ן), (שער  –התורה 
והגבלה . ממדידה  למעלה 

.: לעיל מהאמור  לפועל  מההוראות  אחת 

בלימוד  "לך " של  החיוב  מוטל  יהודי כל  על 
לה " "לאפשא  – ל התורה  בתורה ., חדש 

שכבר  וכמה  תורה , הרבה  למד  יהודי אם  אפילו
של  באופן עד  בזה , להוסיף  שייך  תמיד  למד ,
"ארוכה  גבול , בלי הינה  התורה  שכן – חידוש 

ים " מני ורחבה  מידה  בהיות מארץ  כן: על  ויתר  .
בתורה  ענין כל  הרי הקב "ה , של  חכמתו התורה 
סוף . אין עד  חדשים , ענינים  עוד  "להוליד " כח  נותן

אופנים : כמה  ייתכנו עצמו זה  וחידוש  בהליכה 
דרגות . כמה  – גופא  ובזה  שבערך , וחידוש  הליכה 

– אראך " אשר  הארץ  אל  גו' לך  מ "לך  הלימוד 
אמיתית , הליכה  אלא  וחידוש , הליכה  רק  לא  שתהי'

שהיא   מצבו את  לגמרי שיעזוב  ,
החידושים  כולל  דקדושה , רגילות  אפילו ורגילותו,
כפי  המחשבה  מהלך  את  – וכן קודם , שחידש 
אשר  הארץ  "אל  שמגיע  עד  וכיו"ב , קודם  שחשב 
("במהותך  בעצמך ", "אותך  מגלה  הוא  אראך ",
כוחותיו  של  גם  שלו, היכולת  כל  את  – ועצמותך ")

'ז גילוי רק  לא  – עצמם  בכוחות  ועד "ז ,
מוחין  גם  אלא  למדות , השייכים  והמוחין המדות 
גו' לך  ד "לך  החידוש  מתבטא  בזה  שדוקא  בעצם ,

אראך ":

ניצול  ידי על  היא  הרגיל  ע "ד  האדם  עבודת 
שהרי  – חידוש  שום  אין בכך  הגלויים . כוחותיו
קיומם , על  יודע  והוא  לו שיש  הכוחות  הם  אלו
במילואם . אותם  לנצל  שעליו ופשוט  מובן וממילא 
וקרוב  השייך  בהעלם  אך  הנעלמים , הכוחות  עד "ז
החידוש  חידוש ; כך  כל  זה  אין – הגילוי אל 
("אותך  בתוכו מגלה  הוא  כאשר  – הוא  האמיתי
הוא  – (כולל  אחד  שאף  נעלמים , כוחות  בעצמך ")
ועד  כוחות , כאלו לו שיש  חשב  ולא  ידע  לא  עצמו)
וכאשר  – שכאלו דברים  לו מנין פלא : הוא  שהדבר 
באמת  זהו בתורה , לחדש  אלו כוחות  מנצל  הוא 

אראך ". אשר  הארץ  אל  גו' לך  "לך 

התורה  ללימוד  בקשר  להיות  צריך  שזה  וכשם 
של  לעבודה  בנוגע  גם  להיות  צריך  כך  עצמו, שלו

הרבה " תלמידים  להקהיל "והעמידו – כולל  ,
תורה  בהם  ללמוד  בשבת  צריך קהילות  שזה  –

של  באופן אמיתית , הליכה  של  באופן להיות 
אמיתי. חידוש 

תמיד  שעליו ופשוט , המובן על  נוסף  כלומר :
להסתפק  ולא  התלמידים , ובכמות  במספר  להוסיף 
העמיד  כבר  אם  אפילו עתה , עד  שעשה  מה  בכל 
את  לו שיש  זמן כל  הרי – הרבה  תלמידים 
לכל  עד  יהודי, ועוד  יהודי לעוד  להגיע  האפשרות 
עליו  – תורה  בשיעור  שישתתפו בישראל , החוגים 

קמ "ל , ומאי כפשוט , זאת , לעשות 
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לפירושו 100) הרמב"ן פתיחת וראה וש"נ. ב. כא, ר"ה ראה
עה"ת.

וש"נ.101) ֿ ז. תצו ע' נ"ך  אוה"ת ראה
ב.102) יב, במדבר לקו"ת ראה
ספרו.103) וחותם בסיום רמב"ם ט . יא, ישעי '
ה"כ .104) הט "ז. פ"ג  גירושין הל ' רמב"ם א. קכא, יבמות
תניא 105) ה"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל ' וראה ב. יב, זח "א

א). (קמה, סכ "ו אגה"ק
ט .106) יא, איוב

מ "א.107) פ"א אבות
וראה 108) ס"ג . סר"צ או"ח  אדה"ז שו"ע ויקהל . ר"פ יל "ש

ה). (אות עה"פ תו"ש



נ     

ובנות ֿ ֿ מצוה  ברי עוד  נוספים  שתמיד  ובפרט 
שישתתפו  עליהם  להשפיע  שאפשר  חדשים , מצוה 

תורה ; בשיעור 

להוסיף  בנוגע  ביותר ועד "ז הלימוד , באיכות 
חדשה , בדרך  לימוד  ועד  עומק , ויותר  והשגה  הבנה 

ותיק " "תלמיד  יהי' שהתלמיד  ולפעול 
כל בתורה  על  שהרי חידוש , לא  זה  גם  הרי –

הליכה  כנ"ל ; לה " ד "לאפשא  החיוב  מוטל  אחד 
 הוא התלמיד  של  החידוש  כאשר  – היא 

ידע  לא  זה  רגע  שעד  כוחות  הנעלמים , מכוחותיו
בו. קיימים  שהם 

לא  הוא  אלו ענינים  בכל  הבוחן שאבן וכמובן
בגלל  או מצוה , בעוד  הטירדה  בגלל  (שכן עצמו הוא 
אלא  בחשבון), טעות  לעשות  עלול  עצמו, אהבת 

בדבר . נוגע  שאינו אחר  מישהו דוקא 

זה : בדורנו מיוחדת  הדגשה  נוספת  – זה  ובכל 

במיוחד  זה  שבדורנו לעיל , המדובר  פי על 
הגאולה ) של  הראשון והדור  בגלות  האחרון (הדור 
מארצך  לך  ד "לך  העבודה  על  יתירה  הדגשה  ישנה 
הארצות  עשר  כל  וקנין אראך ", אשר  הארץ  אל  גו'
לראש  לכל  להשתקף  צריך  שהדבר  מובן הרי –
מוסיף  שהוא  ידי על  יהודי, של  זה  מעין בעבודה 
שלו  המוחין ג ' לפי רק  לא  התורה , בלימוד 
שזה  בעצם . מוחין ג ' גם  אלא  למדות , השייכים 
התורה  פנימיות  בלימוד  שיוסיף  ידי על  – במיוחד 

המוחין  דעבודת  אלו ענינים  ביאור  כולל (כולל  ,(
צדקנו. ומשיח  הגאולה  בעניני – עיקר  זה  וגם 

. ד "לך בעבודה  הוספה  ידי שעל  רצון, ויהי
ומיד  תיכף  יקויים  – גו'" ד "לך לך  הענין

מא  כנפות לך  מארבע  נדחנו "קבץ  גו'", רצך 

אראך ",הארץ " אשר  הארץ  "אל  כולם  והולכים  ,
קניזי  קיני בארץ  – כולל  ולרחבה ", "לארכה 
מאומות  שלום  בדרכי מקבלים  (אותה  וקדמוני

כנ"ל ). העולם ,

כל  של  השלימות  את  לנו יש  – זה  עם  וביחד 
ויחד  המוחין, וג ' המדות  ז' – הנפש  כוחות  עשר 
מאתי  חדשה  דתורה  הגילוי – עיקר  זה  וגם  זה  עם 

תצא ,

כולו, העולם  בכל  מתפשט  שזה  באופן עד 
וגם  מכסים ", לים  כמים  ה ' את  דיעה  הארץ  "מלאה 

עסק  יהי' "לא  – העולם  באומות   אלא
בלבד " ה ' את  המלוכה ",לדעת  לה ' "והיתה  ,

– חי צומח  דומם  – העולם  חלקי בכל  ועד "ז
מקיר  ש "אבן עד  בנפעל , הפועל  כח  מתגלה 

תאנה תזעק " ועד "ז ,,חי ועד "ז (צומח ),
פעלתו  אתה  כי פעול  כל  "וידע  – מדבר  ועאכו"כ 
נשמה  אשר  כל  ויאמר  יצרתו אתה  כי יצור  כל  ויבין

יתברך באפו" לו דירה  יהי' העולם  שכל  ,
של  הגילוי יהי' בי"ע  עולמות  בכל  וגם  בתחתונים ,
לעצמות  וסמוך  אצלו מלשון האצילות , עולם 

ב "ה  .המאציל 

ה '", אליו ל "וירא  מיד  באים  לך " ומ "לך 
"והיו  – והשלימה  האמיתית  בגאולה  ושלימותה 

מוריך " את  רואות  בתכלית עיניך  בגופים  נשמות  ,
והשלימות , הבריאות 

ממש . ומיד  תיכף  – העיקר  והוא  ועוד 
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שמו"ר 109) ה"ד . פ"ב פאה ירושלמי  ב. יט , מגילה ראה
ועוד . רפמ "ז.

ואילך ).110) 246 ע' (לעיל  זו שנה חשון ח ' שיחת גם ראה

החודש.111) ברכת נוסח 
ספרו.112) וחותם בסיום רמב"ם
א.113) טז, חגיגה א. יא, תענית וראה יא. ב, חבקוק 
שטו 114) רמז ירמי ' יל "ש בסופו. עג  תהלים מדרש ראה

בסופו.
ר"ה.115) תפלת נוסח 
פ"א.116) טז שער פרדס ראה
כ .117) ל , ישעי '
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אדמו "ר  מו "ח  כ"ק של  אמרתו כ "ק ידועה אביו  בשם
(בתרגום והיא ֿ לך , לך  פרשת לגבי  נ "ע מוהרש"ב אדמו"ר 
 ֿ הקדוש שמחה, פרשה היא  בראשית  "פרשת  חפשי ):
הפרשה סיום  הנבראים... ואת העולם  את ברא  ֿ הוא ברוך
היא כללי  באופן  הפרשה  זאת בכל  אך  כך, כל  נעים אינו 
עגום , שבוע זהו  המבול , על  מסופר  נח  בפרשת  שמחה...
אברהם הולדת על מסופר  יותר , שמח  השבוע סוף אך 
פרשת של  השבוע  הוא  באמת השמח השבוע  אבינו .

אבינו ...". אברהם עם  חיים  השבוע  ימי  שבכל ֿ לך , לך 

השמח  "השבוע זהו ֿ לך לך  בפרשת שרק הרבי , מדברי
שאף מובן , " כאשר נח , פרשת של  השבוע

השמחה  זו  אין  עדיין אברהם , לידת על  ,מסופר 
ֿ לך. לך של  כבשבוע

לזה , זה  קשורים פרשה שבאותה  הענינים  כל שהרי
השמחה גם פגומה שמחה , אינה  כולה  הפרשה אם  ולכן,

הפרשה . סוף של 

היא כללי  באופן  אשר  בראשית, פרשת לגבי  גם  וכך
אין  כך", כל  נעים  "אינו שסופה כיון  אך  שמחה ", "פרשה

כולה . בפרשה  גם אמיתית  שמחה 

בראשית שפרשת כיון  להבין: היאוצריך 
נח  ופרשת  שמחה " עגום","פרשה "שבוע היא

הפ  את לחלק לכאורה , היה , שהסיוםצריך  באופן, רשות
נח, פרשת  התחלת  יהיה בראשית פרשת של ֿ נעים הלא 
ֿ לך? לך  פרשת  התחלת יהיה  נח  פרשת של  השמח והסוף

.
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הוא: כללי באופן  לכך  ההסבר 

פרשת של  מעלתה  (שהוא  אבינו אברהם  שבזמן  ידוע
תורה " אלפים  "שני של  תקופה התחילה  ֿ לך ) והואלך  ,

שהחל  (באבות ) הראשון  תורההיה  למתן  ההכנה .את 

עליונים בין  לחיבור  הביא  תורה  שמתן וכיון 
ֿ לך,לתחתונים לך פרשת של מעלתה  שגם  סביר , ,

הפרשות שתי  ֿ פני  על  אבינו , באברהם כולה  העוסקת
בין  לחיבור  הכנה הוא  שתוכנה בכך , היא הקודמות,

לתחתונים . עליונים

היא ֿ לך  לך שפרשת לכך  ההסבר  שזהו  לומר  ויש 

ל "אוריין השלישי ,(בדומה הקו  – (
ו "תחתונים". "עליונים" המחבר  האמצעי,

הפרשה בראשית, פרשת של  תוכנה ,כלומר ,
ֿ הואהוא ֿ ברוך  הקדוש ידי על נברא  אשר  העולם, בריאת

הפרשה  נח , פרשת של  תוכנה "עליונים"". –הוא ,

ובמיוחד  צדיק , איש נח  של  עבודתו  ידי על  ה"מטה ", זיכוך 
המבול  ידי הפרשהעל  ֿ לך , לך  ופרשת  "תחתונים ". –

ותחתונים עליונים בחיבור  עוסקת  ,.

נח  נח  תולדות  ב"אלה  פותחת  נח  שפרשת מובן  בכך 
שנעשו  נח  עניני  על  מדובר  כבר  כאן  כי צדיק...", איש 
מעשים צדיקים של  "תולדותיהם  – עבודתו באמצעות

מצאטובים " "ונח  עד  וכו ' נח  לידת  אשר  בעוד  .בעיני
עבודתו,ה'" ידי  על  (בעיקר ) באים שאינם  ענינים הם

אתערותא ידי על שייכיםאלא הם ולכן  ,לפרשת
.בראשית

הכתובים אבינו , אברהם  של  ענינים מספר  לגבי  גם  וכך
שעבודתבפרשת מפני וזאת, לך ֿלך . בפרשת ולא  נח ,

עליונים (חיבור  תורה  למתן  אבינו  אברהם  של  ההכנה

קא.1) ע' יום בהיום (בקיצור) הועתק .30 ע ' תש "ב השיחות ספר
א.2) ט, ע"ז 
לך 3) ר"פ מהאריז "ל בלק"ת ס"ב: ברך וה' ד"ה ח"ש  אוה"ת ראה

ואילך). א (קכו ,
ד',*3) סעיף אבינו  אברהם ע' ֿ חב"ד הערכים ספר בארוכה .ראה

טו .4) וארא תנחומא ג . פי "ב, שמו "ר
ובכ"מ.5) ,10 ע' [המתורגם] ח"ב לקו "ש  בארוכה וראה א. פח, שבת
ואילך.6) 51 ע' חט"ו  לקו "ש  בארוכה ראה
בהמצויין 7) גם וראה ד. ח, (תו "א הארץ" כל את לטהר בכדי  ש "בא

.(29 הערה לקמן 
השני 8) הראשון  חודש  (לענין  ועוד שם ח"ב לקו "ש  עד"ז  ראה

ושלישי ). שני  ראשון  ביהמ"ק (לענין  28 ע' [המתורגם] ח"ט והשלישי ).

[המתורגם]9) ח"ה לקו "ש  (וראה שם ותנחומא מב"ר נח, ר"פ פרש "י 
.(2 הערה 36 ע'

באבער וגם תנחומא פ"ד בראשית (מאגדת שם ברש "י  הראשון  פי '
שייך בשבחו " סיפר והזכירו  "הואיל – ט) כמשנ "ת נח נח,

.(58 ובהערה 45 ֿ 6 (ע' שם בלקו "ש 
ח.10) ו , ואילך. כח ה, בראשית
(כשלעצמו )11) דנח המאורעות שסיפר הענינים, בפשטות גם וכ"ה

פרט  הם ה' בעיני  חן  מצא ונח עד וכו ' נח לידת משא"כ נח, בפ' מתחיל
(ספירת) ב"ספר  בארוכה ראה וברש "י ), א ה, (בראשית "

נח, פ' דסיום וכו ' א"א ללידת בנוגע הוא ועד"ז  ;40 ע' שם בלקו "ש 
ד"אלה והסיום הגמר שהוא .(יוד יא, (נח "

שם.12) ובהערות 45 ֿ 6 ע' שם לקו "ש  בכ"ז  ראה



נב   

ב"לך ֿלך ..." רק החלה לארץ ותחתונים) מחרן  בצאתו ,
היו ישראל  ֿ לך " "לך עד  ועבודתו לידתו  אשר  בעוד  ,

המשך  והעלאתם ,וסיוםבעיקר  התחתונים זיכוך של
צדיק". איש "נח  של  בעבודתו התחילו  אשר 

.‚
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תורה , מתן  לבין  "לך ֿלך " שבין  הקשר  את להבין  כדי 
עבודת אברהם  אצל  התחילה  ֿ לך " "לך לאחר  שדוקא

המדרש  דברי  את תחילה לבאר  יש תורה, למתן  ,ההכנה 
דרכו  לבין  לך ֿלך ", אברם אל  ה ' "ויאמר  בין  קשר  שיש
סדום , כאנשי  חוטאים  על אפילו רחמים לבקש  אברהם  של

המבול  דור  על  רחמים ביקש לא  אשר  כנח  .שלא

עבור  רחמים ביקש אבינו  אברהם מובן : לא לכאורה,
עשויים היו  אשר  הצדיקים  בזכות להצילם סדום, אנשי 

שם בזהר להימצא  כנאמר  . רק ביקש  שהוא  שכיון  ,
בעא "לא  צדיקים עשרה שאין  ובשמעו  הצדיקים , בזכות 
עושי עבור  גם  התחנן  אשר  רבנו , כמשה (שלא  רחמי",

אפואהעגל  מהי – יאות " כדקא עבד ... "לא לכן  (
הסדומים " על רחמים "לבקש במעשהו  הגדולה המעלה 
של  לענין  זאת  שקושרים כך  כדי  עד  הצדיקים  בזכות 

תורה ? למתן  ההכנה ֿ לך ", לך

תחתונים לבין  עליונים  בין החיבור  הוא: לכך  ההסבר 
אברהם של ועבודתו  תורה, מתן  בזמן  רק בפועל  נעשה

רק היתה לבקש אבינו  עבודתו  גם לפיכך  לכך ,
מצד  היתה  לא – "תחתונים" – סדום אנשי  על  רחמים 

הצדיקים . בזכות אלא עצמם ,

נח, של לעיל , המוזכרות  ההנהגות  שלוש כלומר :
– הנ"ל  התקופות  לשלוש בהתאם הן רבנו , ומשה אברהם
(ג ) תורה , למתן  ההכנה  (ב ) תורה, למתן  ההכנה לפני (א)

תורה: מתן

בין  קשר  היה לא תורה  למתן  ההכנה שלפני  בתקופה
ה"תחתונ  לבין  כלל ה "עליונים" נח  התפלל  לא ולכן  ים ",

מידי " עביד  "לא – המבול דור  השניהעבור  בתקופה .
התפלל  ולכן  לתחתונים , עליונים בין לחיבור  ההכנה  החלה 
ובתקופה הצדיקים. בזכות סדום אנשי  עבור  אברהם
ותחתונים , עליונים  חיבור  תורה, מתן  של  השלישית,
ולא עצמם , מצד  העגל  עושי עבור  רבנו  משה התפלל 

הצדיקים . בזכות

.„
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לשלוש  והקבלתן  הללו, תקופות שלוש  בין  זה הבדל
ההנהגות ,

התחלת שהיא נח , פרשת של  התקופה  בין  ההבדל  וכן
בראשית , פרשת  של  התקופה לבין  ה"תחתונים", זיכוך 
אז  שגם  למרות "מלמעלה ", היתה בעולם ההשפעה  כאשר 

צדיקים מספר  ידי על  התחתונים עבודת –היתה 

1

2

3

4

(כרך 13) שם אוה"ת ואילך. סע"ד פג , שם תו "ח ג . יא, פרשתנו  תו "א
(כרך  שם אוה"ת גם (וראה ֿ ב א עז , לג "פ [ובלקו "ת ואילך ב תתרעה, ו ')
יורד  ("שיהא גו ' ֿ לך לך אברם אל ה' שויאמר ב), תרפז , ב. תרפד, ד')

דמ"ת, הגזירה ביטול כענין  הוא למטה") ].ונמשך
שנה,ואף נ "ב בן  אברהם בהיות הייתה תורה אלפים ב' שהתחלת

(רק) הותחלה שעשה למ"ת ההכנה – שם) (ע"ז  בחרן  עדיין  בהיותו 
דשעבידו  – בחרן  עשו  אשר הנפש  "ואת שגם ולהעיר לך". "לך לאחרי 
תורה  אלפים ב' התחלת ענין  שם), תרגום ה. יב, (פרשתנו  לאורייתא"
וראה  לפנ "ז ). הי ' שזה (אף ֿ לך לך בפ' בתורה נאמר שם) רש "י  שם. (ע"ז 

הבאה. הערה
קושיית 14) תובן  ועפ"ז  הקודמת. שבהערה מקומות בארוכה ראה

שנים  חמש  בן  ואברם דכתיב "ואע"ג  שם) ע"ז  וגמירי  (ד"ה התוס'
מחרן " בצאתו  שנה ושבעים

אז – שהי ' ש "הגם שם), במהרש "א שהקשה (כמו  תמוה דלכאורה
בחרן  כבר עשו  אשר הנפש  אז  עמו  שלקח שפיר הכתוב אמר ע"ה בן 

– נ "ב" בר בהיותו 
מסתבר,כי  – לא"י  מחרן  ביציאתו  רק הותחלה למ"ת שההכנה כיון 

רק  הותחלה תורה אלפים דב' התקופה בתוס'שגם מתרץ זה ועל אז ;
לא"י *, מחרן  יצא שנה נ "ב בן  בהיותו  שגם דמכיון  – הוו " יציאות "שתי 

(אף תורה אלפים ב' להתחלת כבר זה רק שייך הותחלה למ"ת
בן  בהיותו  השני '), וראה (ביציאה הקודמת. שבהערה מקומות – שנה

ד). שם, תו "א
אברם וע"פ אל ה' ש "ויאמר עיי "ש ) כג , (ב"א הדורות בסדר מ"ש 

תורה  אלפים ב' שבהתחלת נמצא, – הראשונה** ביציאה הי ' גו '" ֿ לך לך
הערה  ראה דמ"ת, הגזירה ביטול כענין  [שהוא לך" ד"לך הענין  גם הי '

הקודמת].
(14*.66 הערה לקמן  ראה

ט.15) פמ"ט, שם). המדרש  מפרשי  (וראה ו  פל"ט, פרשתנו  ב"ר
רפ"י . ויק"ר

רע"א.16) טו , ח"ג  ב. רנד, בהשמטות שם א. קו , ב. סז , זח"א
ואילך.17) כג  יח, וירא
א.18) קו , ח"א
לב.19) לב, תשא
שם.20) הזהר לשון 
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אודות המשל באמצעות יותר  טוב זאת להבין  ניתן 
באופן  בה , יש אשר  לתלמידו , הרב של  השכלית ההשפעה

אופנים: שלושה  כללי ,

הרעיון  את רק לתלמידו  מסביר  שהרב היא, אחת דרך 
דברים להבין  כיצד מדריכו הוא  אין  אך  מלמדו, שהוא 

עצמו. בכחות 

אשר  "כלים ", לתלמיד מקנה  הרב היא: השניה הדרך 
ולהבין  ללמוד יוכל בהם  .

אשר  יתרון  יש הללו הדרכים משתי  אחת  שבכל מובן ,
יותר  טובה  התלמיד , של  כושרו  מבחינת באחרת : איננו 

רק  כי  השניה, ללמוד הדרך  ליכולת אותו  מביאה
טובה הרעיון , הקניית עצם לגבי  אך  עצמו . בכחות ולהבין 
לאחר  עצמו , בכח התלמיד הבנת  כי הראשונה , הדרך  יותר 

למדו לתוכןשהרב יחסית  פחותה היא  להבין,
.מלמדו 

הללו, היתרונות  שני  את  שכוללת השלישית, הדרך 
כך, כדי  עד התלמיד  על  משפיעה הרב שהוראת היא,
לחדש  התלמיד יכול  ואז  הרב, ככישורי  נעשים שכישוריו 

כרבו. נעלים  רעיונות  עצמו  בכחות ולהבין 
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בראשית , הפרשיות  של  התקופות ששלוש לומר , ויש 
הללו : האופנים לשלושת בדומה  הן  ֿ לך , ולך  נח

נח " ועד  מאדם  דורות ב"עשרה הצדיקים  עבודת 

בכחותיהם כך  כל  תלויה ואינה מלמעלה , בעיקר  היתה
עצמם . הצדיקים  של  ופעולותיהם

חנוך, להתחשב לדוגמא: בלי  היה ", "צדיק  אשר 
עבודתו  על  המצביעה  עובדה מושחת, בדור  היותו  בעובדת

דורו  מבני מושפע להיות שלא  היההנעלית זאת למרות ,
בין  מה זמן  עוד  נשאר  היה  ואילו  להרשיע". בדעתו ... "קל 
"מיהר  ולכן הרע , על  יותר  מתגבר  היה  לא דורו , בני

וסילקו " ֿ הוא לאהקדושֿברוך היה" ש"צדיק הענין  כי –
אלא  העצמית, ועבודתו  כחותיו  באמצעות  היה

היה אילו  ולפיכך, מלמעלה. בו  שהאיר  האור  באמצעות
מצב  אל  יורד  והיה המושחת, בעולם  יותר  רב זמן  נשאר 

להישאר שבו  יכול  היה  לא הוא מאיר , מלמעלה האור 
כמקודם . צדקותו  בדרגת עצמו  בכחות

הראשון, באופן  לתלמיד  הרב להשפעת דומה זה
אין  מלמדו, שהרב הרעיון  את  מבין  שהתלמיד  שלמרות

עצמו. בכחות  דבר  לחדש יכול  הוא

אברהם " ועד  מנח  דורות ב"עשרה  הצדיקים  עבודת 

מצד  בעיקר  אלא מלמעלה , שבא האור  מצד  רק היתה לא
היתה עבודתם  אשר  עד  העצמיות , ופעולותיהם כוחותיהם

להם . שמחוצה  לעולם גם  קשורה

עצמו  שהוא בלבד זו  שלא  נח , אצל  שרואים כפי
בדורותיו " (אפילו ) היה תמים "קל "צדיק ולא –

את גם הוכיח  הוא מכך : יותר  אלא – להרשיע" בדעתו ...
תשובה " "עשו  להם ואמר  המבול  דור  ,אנשי

נח  הביא  שאז  המבול , לאחר  ֿ וכמה ועל ֿאחתֿכמה 
ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש הבטחת  לידי  הקרבנות עבודת באמצעות

ישבותו " לא אוסיף... של "לא  הברית" ל "אות  ועד  ,
ה "תחתונים "הקשת זיכוך על  המצביעה  ,.

אל  קשורה היתה שהעבודה  כיון זאת, למרות  אך
יחסית כלל  ערך  להם אין  שכשלעצמם ה"תחתונים"
שהגיע  האלקות, גילוי  גם  הרי – "עליונים " – לאלקות
לדרגת בהתאם  ומוגבל מצומצם  היה  זו, עבודה  באמצעות

התחתונים .

היה " אמנה  מקטני  ש"נח  כך , כדי שהשגתו עד  ,
הנבראים שכל  לפי המובנים בענינים בעיקר  היתה  באלקות 
רק  להשיגם  שניתן אלקות עניני ואילו  – "תחתונים" –

היו באמצעות – "עליונים" – מהשכל  שלמעלה ,
אמנה". "מקטני  – קטנות של  באופן אצלו 

שהרעיון  השניה, בדרך  הרב  להשפעת  בדומה  וזאת
ללא ופחות, מצומצם הוא עצמו  בכחות מחדש שהתלמיד 

הרב. של  לשכלו  יחסי ערך

המעלות: שתי היו  אבינו  אברהם של  ובעבודתו
ידיההתחלה  על השכל , פי על היו  עבודתו  של
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המתגבר"21) ו "מעין  טיפה" מאבד שאינו  סוד ד"בור החילוק ע"ד
.82 ע' ח"י  לקו "ש  ראה – בסדורו ) אדה"ז  לגירסת – מ"ט פ"ב (אבות

מ"ב.22) פ"ה אבות המשנה לשון 
(23.190 ע' שם לקו "ש  גם ראה
רפכ"ה.24) ב"ר וראה כד. ה, בראשית פרש "י 
א.25) קח, מסנהדרין  הא') (בפי ' שם פרש "י  נח. ר"פ
ואילך.26) סע"א שם, סנהדרין 

ֿ כב.27) כא ח, נח
ואילך.28) יב ט, שם
סד"ה 29) ב). תרנב, (ושם ואילך א תרמח, ג ') (כרך נח אוה"ת ראה

ֿ ז . ה סעיף 56 ע' לעיל תרנ "ד. קשתי  את
ו .30) פל"ב, מב"ר ז . ז , נח פרש "י 
במקומות 31) גם וראה פ"ה. ה'ש "ת בחרת אשר גו ' אתה ד"ה

הבאה. בהערה שצויינו 
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מן  לאהוכחות זאת עם יחד אך  "תחתונים ", ,
ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  מידותיו  אחרי  "מצאתהרהר  –

לפניך " נאמן  לבבו  בתמימותאת  אלקות "השיג" הוא –
פשוט  כעבד .ובפשטות 

בה שגם בעולם, אלקות  בפרסום עבודתו  לגבי  גם וכך
בעצם היו  פרסם שהוא האלקות  עניני המעלות: שתי  היו 
הוא ֿ כן ֿ על ֿפי  אף אך  אנושי ", לשכל  קיבול  מכלי "למעלה

ענינים  גם  להסביר  דרך "אנשיםמצא  אפילו  אשר  עד  ,
אותם להשיג  יוכלו  ביותר " .פשוטים 

השלישית , בדרך  לתלמיד  הרב להשפעת בדומה וזאת
הרב. ככישורי  נעשים  התלמיד  כישורי  שבה 

.Â
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כישורי שבו ההשפעה, של  השלישי האופן  גם אך
רק משל  הוא הרב , ככישורי  נעשים שלפניהתלמיד

עבודת ֿ ידי  על  שנעשתה  כפי  והתחתונים , העליונים  חיבור 
היה אשר  ממש, ביניהם לאיחוד  משל  ואינה  אבינו , אברהם

תורה: במתן

התלמיד  שכוחות לכך  לגרום הרב מסוגל  זה, במשל 
ֿ דעת בר  הוא התלמיד  כן  לפני שגם  מפני  ככוחותיו , יעשו 
לפני גם  התלמיד  של  שכלו הרב. השפעת את לקבל וראוי 
יחסית אמיתי "תחתון" בבחינת  ממש אינו ההשפעה

הרב  של  .לשכלו 

יותר ) (מאוחר  נעשה התלמיד  של  שכלו  אם  מכך : יותר 
שבנוסף  יוצא, התלמיד , שכל  זיכוך  על ֿידי  הרב של  כשכלו 

התל  היה לא כן  לפני  שגם  אמיתי ,לכך  "תחתון " מיד
באותה רק הוא לתלמיד  הרב  שבין  ה"חיבור " הרי  כדלעיל ,
ומזדכך  מתעלה שהוא  כפי התלמיד  שכל  של  דרגה
שכל  של הדרגה עם לא  אך הרב, השפעת באמצעות

ההשפעה . לפני עצמו, מצד  שהוא  כפי התלמיד 

ותחתונים עליונים בין  החיבור  בענין  זאת , לעומת 
היו  לא תורה מתן  לפני (א ) הרי : תורה , במתן  שהתבצע
היתה ולהיפך : ל "עליונים ", כלל קשורים  ה"תחתונים"

("חיתוך " הוא"גזירה" תורה במתן  וחיבורם – ביניהם (
הנמנעות " "נמנע שהוא יכול , הכל  ית' בכחו  ו "נושארק ,

והתחתונים העליונים בין  החיבור  (ב) ולפיכך הפכים".
שהם כפי התחתונים  של  הדרגה עם גם  הוא  תורה במתן 

עצמם .מצד

.Ê
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מתן  לאחר  עתה, גם  קיימות  הללו  הדרכים ארבע
האדם: של  הרוחנית בעבודה  תורה ,

שמ "למעלה " לעבודה  בדומה הראשונה, הדרך 
מצד  היא שעבודתו  היא , נח ", ועד  "מאדם בתקופה

הגוף. עם פועל  הוא אין  אך  הנשמה,

הגוף  ידי  על  לקיים הכרחי  והמצוות  התורה את  אמנם,
הגוף, על  להשפיע אינה והשתדלותו  כוונתו אך  הגשמי ,
התורה עבודת  את לבצע  כדי  "אמצעי" רק הוא  הגוף אצלו 

הנשמה של ,והמצוות 

על  להשפיע בכוונתו  שאין  ֿ וכמה, ועל ֿאחתֿכמה 
לו. שמחוצה העולם
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תרצ"ד 32) חלק כי  ד"ה בארוכה וראה ה"ג . פ"א ע"ז  הל' רמב"ם
ועוד. פ"ג . ה'ש "ת לך לך פ"ח. (תשי "א)

שמות.33) ס"פ פרש "י  ד. פ"ו , שמו "ר א. קיא, סנהדרין 
ח.34) ט, נחמי '
(ספ"ד 35) שם גו ' אתה ד"ה גם וראה פ"ג . תש "א נבוש  ולא ד"ה
ואילך).
(בסה"מ 36) תרפ"ט הנהנה כל ד"ה וראה רפ"ט. תש "ג  העיר מי  ד"ה

פ"ט. ח"א) קונט'
מאב 37) (מתחיל האבות בעבודת הוא שקיום ועד"ז  אבינו ), רהם

[המתורגם] ח"ג  לקו "ש  (ראה העולם ברוחניות רק פעל שלהם המצוות
,141 כ"כ.ע' "תחתון " אינו  העבודה לפני  שגם ,(
עה"פ38) (סרס"א) להה"מ לקו "א גו '.ראה אומר
(39.68 ע' להצ"צ החקירה ס' סתי "ח. ח"א הרשב"א שו "ת
"והמטה 40) מלמעלה, ההמשכה מצד (רק) הי ' דמ"ת שהגילוי  ואף

תתקלא. ע' ח"ב תער"ב (המשך הזדככות" שום בו  הי ' שלא במקומו  הי '
לכאורה הוא וא"כ ב), כח, ראה לקו "ת גם הא'וראה אופן 

שלאחרי  שהעבודה הכח גם ניתן  במ"ת הרי  – לתלמיד הרב שבהשפעת
העולם, שבערך האור לדרגת רק (לא "כלי " שיהי ' בעולם תפעול מ"ת
לו  ית', לו  דירה העולם יהי ' שלעת"ל ועד הבל"ג , לאוא"ס גם) אלא

לעצמותו .
ו "דירה"ומכיון  "כלי " יהי ' ואעפ"כ בגשמיותו  העולם ישאר אז  שגם

התלמיד  שחושי  דזה הג '), (באופן  ותלמיד הרב כחיבור ודלא – כו '
ממדריגתו  (ו "יוצא") מתעלה שהתלמיד ע"י  הוא הרב, חושי  כמו  נעשים
בדרגת  כמו "ש  גם שהתחתונים הכח ניתן  שבמ"ת נמצא, – הקודמת
הם  ענינם מצד גם יהי ' זה ושחיבור העליונים, עם יתחברו  "תחתונים"*

כו '). ד"כלי " (באופן 
פ"ד.41) תשי "ב לגני  באתי  ד"ה .128 ע' שלום תורת ראה
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בתקופה שמ "למטה ", לעבודה בדומה שניה , דרך 
ואפילו  הגוף עם גם  עובד האדם היא: אברהם " ועד  "מנח 
למרות אך  ית', לו  דירה  שיהיה  שסביבו  העולם על  משפיע
כדי נפש  מסירות כדי עד  מוחלטת התמסרות  לו אין  זאת 

העליונה הכוונה  את ית ',לבצע לו  דירה יהיה 
כדי שלו , למציאותו  ההכרחית  העשיה  רק היא ועשייתו 

התפקיד את  .בעולםלמלא

אחרים יהודים  על  להשפיע משתדל אכן  הוא  לדוגמא:
במה רק  היא השתדלותו  אך ולמצוות, לתורה  ולקרבם 

עמיתך " את תוכיח  "הוכח  הציווי  בקיום  אשר שכרוך ,
 לתכלית ההתמסרות  בו וחסרה  עליו , נצטווה

. ומצוות לתורה  יתקרב אכן 

אמנם , המבול. דור  אנשי  כלפי  נח  הנהגת  גם היתה וכך
יומא "כל שנה  ועשרים  מאה  במשך  הוכיחם הוא 

שהוטל ויומא " הציווי  את  לקיים כדי  בעיקר  זה  היה אך  ,
 התחנן לא  הוא הועילה , לא תוכחתו  כאשר  ולכן , ,

רחמים עליהם  ביקש לא והוא  נפש, .במסירות

למתן  ההכנה  שבתקופת  לעבודה  בדומה שלישית, דרך 
היא , לתחתונים , עליונים  בין קשר  מורגש כבר  שבה  תורה,
נפש) מסירות כדי  (עד  ומתמסר  משתדל אכן  שהיהודי 

הפיכת  של  המטרה יתברך,להשגת  לה' לדירה 
כדי ישראל ) אהבת  של  רגש (מצד  ֿ אחתֿכמהֿוכמה  ועל 

ולמצוות . לתורה  יהודים  לקרב

כאשר  (א ) היא  הזולת עם ההתעסקות  זאת למרות  אך 
רק היא  ומצוות ,המטרה לתורה ולקרבו  הזולת  את 

(ב) הנחות. במצבו  שהוא כפי  אליו  התמסרות  לא  אך 
כאשר  רק היא ה ' לעבודת  הזולת  את  לקרב השתדלותו 

ומצוות . לתורה  להתקרב בשל  הזולת שאכן  לו  נראה

הרב  השפעת  לגבי ו ' בסעיף לעיל  לאמור  בדומה 
הוא ביניהם האיחוד  (א) אשר  השלישי , באופן  לתלמיד 
(ב) הרב, ככישורי ונעשים מזדככים  התלמיד  כישורי כאשר 

כן  לפני  שגם מפני רק אפשרי התלמיד  של  שכלו  זיכוך 
ֿ דעת . בר  היה הוא

שאמנם אבינו , אברהם של  דרכו  היתה  לכך  ובדומה 
נפש  במסירות פעל  להשפיע הוא כדי דורו  בני עבור 

" עולם "אֿל  ויכריזו  הואשיכירו  שהעולם ,
עצמו אלקות שהעמיד  כך  כדי ועד  ,כדי

סדום , אנשי עבור  אפילו  להתפלל 

רק  שינצלו  היתה  תפילתו  אבל 
וכאשר  הימצאם, מקום  את ה"מזככים " שם , הנמצאים 

צדיקים , עשרה  שם שאין  לו  אתר נודע הוא "לאו  ולפיכך
בתשובה " למענם .דקיימא עוד  ביקש לא הוא  ,

היא אחר  ליהודי שאהבתו  היא , הרביעית  הדרך 
חישוב  מכל  הנעלית ומהותית עצמית אהבה  ,"כמוך",

הוא אין  ההגיון  לפי כאשר  גם אליו  מתמסר  הוא ולכן
כלל  מעלות  בו מפנימוצא רק זאת עושה  הוא אין  –

ועבודת לתורה לקרבן  יוכל  ואולי  האי  "כולי של  החישוב
אליו ה'" העצמית אהבתו מפני ֿ אם כי  ,,

עליונים בין תורה מתן  בזמן שנוצר  לחיבור  בדומה 
שהם כפי  התחתונים עם הוא  שהחיבור  תחתונים , לבין 

הנחותה . בדרגתם עצמם, מצד 

[אשר  רבנו משה של  דרכו  היתה  לכך  ובדומה
שמו  על  נקראת והיא התורה , ניתנה  הואבאמצעותו  ,[

"ואם של  באופן  העגל, עושי  למען אפילו  להתפלל  עמד 
נא..." מחני  סלחתיאין  ליה  דאמר  עד  מתמן זז  ו "לא ,

.כדבריך "
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של  ההכנה החלה  מדוע יובן לעיל  האמור  כל  לפי
הענין  לאחר  והתחתונים, העליונים  לחיבור  אבינו  אברהם

ֿ לך ": "לך של
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הנברא 42) כאשר גם – ותחתונים עליונים דחיבור בהענין  כשחסר כי 
דירה  כו ' (דנתאוה העליונה כוונה להשלים עצמו  את נותן  (תחתון )
כ"כ  מסור ואינו  אליו , נוגעת שהכוונה כמה עד רק הוא בתחתונים),

גופא. העליונה להכוונה
יז .43) יט, קדושים
א.44) סח, זח"א
אע"ג45) – ויומא" יומא כל בהו  ש "אתרי  שע"י  שם, מזהר להעיר

הצלת". נפשך את ואתה .. בנפשי ' "קיים – מיני '" קבילו  ד"לא
ואילך.46) 44 ע' לעיל בכ"ז  ראה
מסנ "פ 47) על דא"א המסנ "פ מעלת כידוע כלל, עצמו  לטובת ושלא

.(30 טו , ו , ע' ה'ש "ת (סה"מ דרע"ק
ועוד.48) ואילך. סע"א י , סוטה לג . כא, וירא
ֿ ל49) "א ולא – עולם" ֿ ל "א ד.כהדיוק מב, תבא (לקו "ת עולם"

ועוד). קלג . פרק תער"ב המשך ג . מג ,
הנהנה 50) כל ד"ה פ"ה. ח"א) קונט' (בסה"מ תרפ"ט ברא אשר ד "ה

פ"ח. שם
איזה51) למצוא "חפץ הי ' שא"א שם, הנהנה כל מד"ה להעיר
ומצד סדום", באנשי  עליהם.גם התפלל

סע"א.52) קו , זח"א
וש "נ .53) בתחילתו , ישראל אהבת ע' ֿ חב"ד הערכים ספר ראה
בריות 54) בשם נקראי ' ולכן  כו ' הרחוקים שאף לב: פרק תניא ראה

ֿ ז , תרכג  ע' שם הערכים ספר בארוכה וראה .בעלמא.
שם.55) תניא
אהבת 56) מצות שכר הפסיד לא לא והן  שם: בתניא שמסיים וכמו 
ריעים.

ועוד.57) א. פט, שבת



נו   

יתברך  לה' לדירה העולם להפיכת פועל  היהודי כאשר 
מציאותו  מצד  וכדומה ,בעיקר  תפקידו  את  למלא כדי ,

העולם , על השפעתו  פגומה 

את לקיים כדי  רק רעהו את  המוכיח  לאדם  בדומה 
עושה הוא  אם  שאף  עמיתך ", את תוכיח  "הוכח  הציווי

פעמים " "מאה  כך,זאת  כל רעהו  על  משפיע זה אין 
טובת  למען  הבאה .כתוכחה

אבינו  אברהם  שפעל  באופן  אפילו  בעולם, לפעול  וכדי
המביאה כהכנה ֿ וכמה ֿ כמה ועל ֿאחת  תורה , מתן לפני

"ללכת" צריך  תורה, מתן  המציאותלידי מן 
– אביך " ומבית וממולדתך מארצך  "לך ֿלך  – העצמית 

(מדו  הרגליו  הרצונותמרצונותיו, מן ואף  ושכלו , ת)
הקדושה של .וכדומה 
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באמת השמח  "השבוע מדוע  גם  להסביר  ניתן  זה לפי
פרשת שגם למרות ֿ לך", לך  פרשת  של השבוע הוא 
שמחה נח : פרשת סיום  וכן  שמחה , היא  בכללותה  בראשית

גדר  שהיא ,פורצת בראשית, פרשת של  השמחה  ולכן : .

ואת העולם  את  ברא  שהקב"ה כך  על  בשיחה, כאמור 
מושלמת . אינה  הנבראים",

ליש  מאין  העולם התהוות  שבאמצעות למרות  כי 
בגבולות מוגדר  ואינו  גדרים  הפורץ האלקי  הכח  מתבטא 

ו "יש" "אין " העולםשל  של  שקיומו  כיון  זאת , בכל ,,
מצד  ולא "למעלה " מצד  היה בראשית, בפרשת  שהוא כפי

עצמו  העולם הענין מהות  כ "כ  הורגש לא  ממילא הרי –
ולפיכך, ו "יש", "אין" של  הגדרים  פריצת שמחהשל  אין 

מושלמת .

אברהם לידת – נח  פרשת סיום  לגבי  לכך  בדומה 
עליוניםאבינו  בין  הגזירה לביטול  הכנה שעשה הראשון  ,

לא ההכנה  שאז  שכיון , – הגדרים ) (פריצת  לתחתונים
"לך  לאחר  רק שהתחילה  לעיל  וכאמור  בפועל , עדיין  היתה

מושלמת . שמחה  זו  היתה לא  לפיכך  לך ",

ההכנה בפועל  נעשתה  שאז ֿ לך, לך  פרשת  דוקא 
השמח  "השבוע היא  לתחתונים , עליונים בין לחיבור 

".
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א.58) לא, ב"מ
עליהם 59) פעלה לא נח של שתוכחתו  מה הטעם גם שזהו  לומר, ויש 

פעל  לא שנח דזה ,(18 (ע' שלום מתורת ולהעיר בתשובה. שיתעוררו 
אלפים  ב' לפני  תהו  אלפים בב' שהיו  לפי  הוא  תשובה שיעשו  עליהם
שהי ' לפי  הוא כזה באופן  הי ' נח של שהתוכחה מה גם והרי  – תורה

ז '. סעיף כנ "ל תורה, אלפים ב' לפני 
לקו "ש 60) .16 ע' [המתורגם] ח"א לקו "ש  תש "ה. לך לך סד"ה ראה

ואילך. 305 ע' ח"כ
ח"ב 61) לקו "ש  וראה ואילך. 49 ע' תרנ "ז  תשמח שמח בארוכה ראה

הו "ע  לשמחה הגורם הדבר שגם מובן  שמזה ,122 ע' [המתורגם]
מהגבלה. שלמעלה

הטעמים 62) אחד שזהו  סט"ו , החסידות תורת של ענינה קונט' ראה
העצמות. בכח דוקא היא שההתהוות זה על

הייתה 63) אז  שהעבודה האדם, לעבודת בנוגע גם הוא ועד"ז 
ה'. סעיף כנ "ל "למעלה", מצד (בעיקר)

הי '64) זה שמטעם ושם, ואילך. 52 ס"ע חט"ו  לקו "ש  בארוכה ראה
המבול  לאחרי  משא"כ ז ). ו , (בראשית גו '" ד"אמחה הקס"ד להיות יכול
עיי "ש  כב), ח, (נח ישבותו " ד"לא באופן  העולם קיום נעשה נח שבפרשת

בארוכה.
דפ'65) (שהשמחה זה ענין  מקשר (1 (שבהערה שבהשיחה ומה

עם בשלימות) אינה שזה בראשית לפי  לומר, יש  – מה הסדרה גופא
הענין  ע"י  בגילוי  בא – "למעלה" מצד הוא בראשית דפ' העולם שקיום

הקודמת. בהערה כנ "ל הסדרה, שבסוף גו '" ד"אמחה
הייתה ועד"ז  אז  שהעבודה דזה האדם, לעבודת בנוגע גם הוא

ד"רבה  הענין  ע"י  בגילוי  בא (63 הערה (כנ "ל "למעלה" מצד רק (בעיקר)
האדם" מלמעלמ"ט רעת האור בהמשכת הסדר כי  ה). (ו , הסדרה

למטה  נמשך שהאור מה שכל הוא, "למעלה") מצד רק היא (כשההמשכה
לגמרי . שנפסק ועד מתמעט, הוא יותר

אייר 66) שחודש  ועד בעולם, נפעל העבודה) לפני  (גם לידתו  ע"י  שגם
זה  שענין  אלא א). יא, (ר"ה עולם" זיותני  בו  "שנולדו  לפי  "זיו " נקרא

הכשרת(שנפעל רק הוא – תורה) אלפים בו ב' להיות (שיוכל
 ורק נח. דפ' המטה לזיכוך זה שייך ולכן  תורה), אלפים דב' העבודה

) והסיום הגמר הוא גופא המטה נח.הזיכוך),שבזיכוך דפ'
(67– [שמשו "ז  אבינו  אברהם שמעלת ,1 שבהערה בהשיחה ראה

באמת  השמח השבוע = ֿ לך" לך פרשת .. איז  וואך פריילעכע אמת "די 
מוסר  זיך האט "וועלכער הראשון  הי ' שהוא היא, ֿ לך] לך פרשת היא
[=שמסר  וועלט" דער אויף געטלעכקייט זיין  צו  מפרסם אויף געווען  נפש 

) זה ענין  והרי  בעולם] אלקות לפרסם בעולם)נפשו  אלקות לפרסם
ז ' סעיף לעיל (ראה ותחתונים" עליונים ד"חיבור הענין  מצד דוקא בא

.(42 ובהערה

   

יתברך  לה' לדירה העולם להפיכת פועל  היהודי כאשר 
מציאותו  מצד  וכדומה ,בעיקר  תפקידו  את  למלא כדי ,

העולם , על השפעתו  פגומה 

את לקיים כדי  רק רעהו את  המוכיח  לאדם  בדומה 
עושה הוא  אם  שאף  עמיתך ", את תוכיח  "הוכח  הציווי

פעמים " "מאה  כך,זאת  כל רעהו  על  משפיע זה אין 
טובת  למען  הבאה .כתוכחה

אבינו  אברהם  שפעל  באופן  אפילו  בעולם, לפעול  וכדי
המביאה כהכנה ֿ וכמה ֿ כמה ועל ֿאחת  תורה , מתן לפני

"ללכת" צריך  תורה, מתן  המציאותלידי מן 
– אביך " ומבית וממולדתך מארצך  "לך ֿלך  – העצמית 

(מדו  הרגליו  הרצונותמרצונותיו, מן ואף  ושכלו , ת)
הקדושה של .וכדומה 

.Ë

˙ÓÏ˘ÂÓ ‰ÁÓ˘‰ ÍÏŒÍÏ ˙˘Ù ˜

באמת השמח  "השבוע מדוע  גם  להסביר  ניתן  זה לפי
פרשת שגם למרות ֿ לך", לך  פרשת  של השבוע הוא 
שמחה נח : פרשת סיום  וכן  שמחה , היא  בכללותה  בראשית

גדר  שהיא ,פורצת בראשית, פרשת של  השמחה  ולכן : .

ואת העולם  את  ברא  שהקב"ה כך  על  בשיחה, כאמור 
מושלמת . אינה  הנבראים",

ליש  מאין  העולם התהוות  שבאמצעות למרות  כי 
בגבולות מוגדר  ואינו  גדרים  הפורץ האלקי  הכח  מתבטא 

ו "יש" "אין " העולםשל  של  שקיומו  כיון  זאת , בכל ,,
מצד  ולא "למעלה " מצד  היה בראשית, בפרשת  שהוא כפי

עצמו  העולם הענין מהות  כ "כ  הורגש לא  ממילא הרי –
ולפיכך, ו "יש", "אין" של  הגדרים  פריצת שמחהשל  אין 

מושלמת .

אברהם לידת – נח  פרשת סיום  לגבי  לכך  בדומה 
עליוניםאבינו  בין  הגזירה לביטול  הכנה שעשה הראשון  ,

לא ההכנה  שאז  שכיון , – הגדרים ) (פריצת  לתחתונים
"לך  לאחר  רק שהתחילה  לעיל  וכאמור  בפועל , עדיין  היתה

מושלמת . שמחה  זו  היתה לא  לפיכך  לך ",

ההכנה בפועל  נעשתה  שאז ֿ לך, לך  פרשת  דוקא 
השמח  "השבוע היא  לתחתונים , עליונים בין לחיבור 

".
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א.58) לא, ב"מ
עליהם 59) פעלה לא נח של שתוכחתו  מה הטעם גם שזהו  לומר, ויש 

פעל  לא שנח דזה ,(18 (ע' שלום מתורת ולהעיר בתשובה. שיתעוררו 
אלפים  ב' לפני  תהו  אלפים בב' שהיו  לפי  הוא  תשובה שיעשו  עליהם
שהי ' לפי  הוא כזה באופן  הי ' נח של שהתוכחה מה גם והרי  – תורה

ז '. סעיף כנ "ל תורה, אלפים ב' לפני 
לקו "ש 60) .16 ע' [המתורגם] ח"א לקו "ש  תש "ה. לך לך סד"ה ראה

ואילך. 305 ע' ח"כ
ח"ב 61) לקו "ש  וראה ואילך. 49 ע' תרנ "ז  תשמח שמח בארוכה ראה

הו "ע  לשמחה הגורם הדבר שגם מובן  שמזה ,122 ע' [המתורגם]
מהגבלה. שלמעלה

הטעמים 62) אחד שזהו  סט"ו , החסידות תורת של ענינה קונט' ראה
העצמות. בכח דוקא היא שההתהוות זה על

הייתה 63) אז  שהעבודה האדם, לעבודת בנוגע גם הוא ועד"ז 
ה'. סעיף כנ "ל "למעלה", מצד (בעיקר)

הי '64) זה שמטעם ושם, ואילך. 52 ס"ע חט"ו  לקו "ש  בארוכה ראה
המבול  לאחרי  משא"כ ז ). ו , (בראשית גו '" ד"אמחה הקס"ד להיות יכול
עיי "ש  כב), ח, (נח ישבותו " ד"לא באופן  העולם קיום נעשה נח שבפרשת

בארוכה.
דפ'65) (שהשמחה זה ענין  מקשר (1 (שבהערה שבהשיחה ומה

עם בשלימות) אינה שזה בראשית לפי  לומר, יש  – מה הסדרה גופא
הענין  ע"י  בגילוי  בא – "למעלה" מצד הוא בראשית דפ' העולם שקיום

הקודמת. בהערה כנ "ל הסדרה, שבסוף גו '" ד"אמחה
הייתה ועד"ז  אז  שהעבודה דזה האדם, לעבודת בנוגע גם הוא

ד"רבה  הענין  ע"י  בגילוי  בא (63 הערה (כנ "ל "למעלה" מצד רק (בעיקר)
האדם" מלמעלמ"ט רעת האור בהמשכת הסדר כי  ה). (ו , הסדרה

למטה  נמשך שהאור מה שכל הוא, "למעלה") מצד רק היא (כשההמשכה
לגמרי . שנפסק ועד מתמעט, הוא יותר

אייר 66) שחודש  ועד בעולם, נפעל העבודה) לפני  (גם לידתו  ע"י  שגם
זה  שענין  אלא א). יא, (ר"ה עולם" זיותני  בו  "שנולדו  לפי  "זיו " נקרא

הכשרת(שנפעל רק הוא – תורה) אלפים בו ב' להיות (שיוכל
 ורק נח. דפ' המטה לזיכוך זה שייך ולכן  תורה), אלפים דב' העבודה

) והסיום הגמר הוא גופא המטה נח.הזיכוך),שבזיכוך דפ'
(67– [שמשו "ז  אבינו  אברהם שמעלת ,1 שבהערה בהשיחה ראה

באמת  השמח השבוע = ֿ לך" לך פרשת .. איז  וואך פריילעכע אמת "די 
מוסר  זיך האט "וועלכער הראשון  הי ' שהוא היא, ֿ לך] לך פרשת היא
[=שמסר  וועלט" דער אויף געטלעכקייט זיין  צו  מפרסם אויף געווען  נפש 

) זה ענין  והרי  בעולם] אלקות לפרסם בעולם)נפשו  אלקות לפרסם
ז ' סעיף לעיל (ראה ותחתונים" עליונים ד"חיבור הענין  מצד דוקא בא

.(42 ובהערה

כאשר הגיע "אחרון שבישראל לנהר פרת", איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו – אז התחילה העבודה בענייני העולם, "ויעקב הלך 
לדרכו", לעסוק בענייני העולם כפשוטם – חרישה וזריעה )שלכן מתחילים לשאול גשמים משבע בחשוון(.

משיחת שבת פרשת לך־לך ה'תשמ"ה



נז

ְמלְֹך  ַוּיִ ן־ַעְכּבֹור  ּבֶ ָחָנן  ַעל  ּבַ ָמת  ַוּיָ לט:  לו,  בראשית 
יַטְבֵאל  ְמֵהֽ ּתֹו  ִאׁשְ ם  ְוׁשֵ עּו  ּפָ ִעירֹו  ם  ְוׁשֵ ֲהַדר  יו  ְחּתָ ּתַ

ב: ת ֵמי ָזָהֽ ת־ַמְטֵרד ּבַ ּבַ

קסט

ביאור מ"ש )דניאל יא פסוקים כ־כב( במלכות חשמונאים 
כתוב "הדר מלכות" — כנגד מלך הח' הדר דתיקון, 
ובמלכות אדום כתוב "ולא נתנו עליו הוד מלכות"

ּנוֹ ַמֲעִביר נוֵֹגׁש ֶהֶדר ַמְלכּות ּוְבָיִמים ֲאָחִדים  ְוָעַמד ַעל ּכַ

ִנְבֶזה  נוֹ  ּכַ ַעל  ְוָעַמד  ְבִמְלָחָמה.  ְולֹא  ִים  ְבַאּפַ ְולֹא  ֵבר  ָ ִיּשׁ

ְלָוה ְוֶהֱחִזיק ַמְלכּות  ְולֹא ָנְתנּו ָעָליו הוֹד ַמְלכּות ּוָבא ְבׁשַ

ֵברּו ְוַגם  ָ ָפָניו ְוִיּשׁ ְטפּו ִמּלְ ֶטף ִיׁשָ ֶ ֲחַלְקַלּקוֹת. ּוְזרֹעוֹת ַהּשׁ ּבַ

ִרית. ְנִגיד ּבְ
דניאל יא, פסוקים כ־כב

)כ( ועמד על כנו מעביר נוגש, ויתחזק )מלכות 

בן  מתתיהו  המודיעין,  בהר  בסיסו  על  החשמונאים( 

יוחנן המעביר נוגש יון מעל ישראל, והוא הדר מלכות 

בני  אחריו  זרעו  וכל  הוא  יהי'  וגבור  שר  כי  ישראל, 

החשמונאים. ובימים אחדים ישבר, בימים מועטים 

ולא  ולא באפים, של אומה אחרת.  תשבר מלכותם. 

ארסתובלוס  יקנאו  אשר  ובהם  מהם  כי  במלחמה, 
והורקנוס על דבר המלוכה.

ועמד על כנו נבזה, ויתחזק אז על מעמדה  )כא( 

מלכות ארם שנאמר בזוי אתה מאד )עובדי' א( ויעמדו 

רומים ויטלו מלכות מעכומ"ז.

)כב( וזרועות השטף, וגבורי מלכות שהיו מלפנים 

וגם  וישברו.  רומים  מלפני  ישטפו  וחזקים  שוטפים 

גם  ברית,  עמם  שיכרות  ישראל  מלך  גם  ברית,  נגיד 
הוא סופו שישטף מלפניו, כי יעברו ]רומים[ על הברית 

ויפשעו עליהם כשאמרו רז"ל )ע"ז ח( עשרין ושית שנין 

קמו בהמנותייהו בהדי ישראל והדר אשתעבדו בהון.
רש"י

ויש להבין:

הדר  נוגש  מעביר  כנו  על  "ועמד  כתוב  כ'  בפסוק 

ולא  נבזה  כנו  על  "ועמד  כתוב  כא  ובפסוק  מלכות", 

נתנו עליו הוד מלכות"?

והיינו, דבפסוק "ועמד על כנו נבזה ולא נתנו עליו 

הוד מלכות" קאי על מלכות אדום שהוא מלכות1 רומי 

הרשעה, שבא מעשו2 אבי אדום שנאמר3 עליו בזוי אתה 

מאוד כפרש"י כאן. ועשו, אדום, מלכות רומי, שרשם4 

מתהו. וזהו שכתב עליו "ולא נתנו עליו הוד מלכות".

הדר  ובפסוק שמקודם לזה כתיב ועמד על כנו כו' 

מלכות, שקאי על מלכות חשמנאי כפרש"י שם.

והיינו הדר מלכות קאי על המלוכה דעולם5 התיקון, 

כי  העקודים.  דעולם6  המלוכה  על  קאי  מלכות  והוד 

כמ"ש  הדר,  הוא  דברודים  ותיקון  הוד,  הוא  עקודים 

באוצ"ח בפי' הפסוק7 הוד והדר פעלו כו' שהוד קאי 

על עקודים, והדר מלך הדר, קאי על תיקון דברודים 

ע"ש.

דישראל  מלוכה  שהוא  חשמנאי,  שבמלכות  וזהו 

הדר  בהם  שיש  מלכות,  הדר  כתיב  מתיקון,  שרשם 

רומי, אדום  ובמלכות  דתיקון.  מלכות, ממלוכה דהדר 

ששרשם מתהו, מובן שלא שייך לומר שלא נתנו עליו 

הדר מלכות, כי הלא שרשם מתהו שקודם לבחי' הדר 

מלכות דתיקון. אך לא נתנו עליו, הוד מלכות דעקודים, 

כי נקודים דתהו הם למטה מעקודים, ואינו מאיר שם 

גילוי הנקודים. כי הלא יש פרסה בין עקודים לנקודים 

דרושי  שער  בע"ח8  ועיין  בינתיים,  צמצום  וגם  דתהו, 

נקודות פ"ב ע"ש.
 לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך
ומאחז"ל, עמוד פט

1( שאדום הוא מלכות רומי — ראה גיטין נו, ב. מגילה ו, ב. רש"י 

סוף פרשת וישלח. רמב"ן ספר הגאולה שער שלישי. לקוטי שיחות 

חלק ה' עמוד 411. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קצז. רא.

2( בראשית לו, ט.

3( עובדי' א, ב.

4( ראה לעיל סימן ע. ועיין תורת חיים בראשית עמוד קסא, א ואילך.

5( ראה ביאור החילוק בין "הוד" ו"הדר" בהמשך תער"ב ח"א עמוד 

רלו.

חיים  תורת  וברודים,  ונקודים  עקודם  בין  החילוק  ביאור  ראה   )6

בראשית עמוד מה, ד. אור התורה פרשת ויצא עמוד רכא. רכב. ספר 

המאמרים ה'תרנ"ב עמוד ק ואילך.

7( תהלים קיא, ג.

8( שער ח.

ילקוט לוי יצחק על התורה

דווקא על־ידי עבודה בבחינת עוני וביטול, נפשי כעפר לכל תהיה, על־ידי־זה באים ל'פתח לבי בתורתך'.
ממאמר פרשת לך לך ה'תשמ"ה



נח
אשר  ה'  אני  אליו  ויאמר   – ז  טו,  לך־לך 
הארץ  את  לך  לתת  כשדים  מאור  הוצאתיך 

הזאת לרשתה וגו'

איך  אברהם  את  להראות  הקב"ה  רצה  )תוכן: 
בתחיית המתים ישוב אברהם ויירש את הארץ(

א. ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים וגו' 
המתים  בתחיית  איך  אברהם  את  להראות  הקב"ה  רצה 
מאמרם  בהזכיר  והוא  הארץ.  את  ויירש  אברהם  ישוב 
ואנכי עפר ואפר, שהוא אילו  )ב"ר מט, כג( על פסוק  ז"ל 
הרגני נמרוד לא הייתי עפר, אילו שרפני אמרפל לא הייתי 
אפר, הנה שהשוה את זו עם זו. ובזה יאמר הלא את עצמך 
תתמה  אל  התחייה.  אחר  שהוא  הארץ,  את  לתת  נדרתי 
על התחייה מהעפר, כי גדולה היא מניעתי מן האש שלא 
ה' אשר  אני  והנה  יכלך.  ישרפך, ממניעתי מן העפר שלא 
הוצאתיך מאור כשדים כאילו מהיותך אפר החייתיך, ובזה 
תבטח לתת לך את הארץ הזאת לך בעצמך. כי מי שקיימך 
אומר  וזהו  עפר.  מהיות  יקימך  בטבע,  שלא  אפר  מהיותך 

לתת לך שהוא לו לעצמו ואין זה רק אחר התחייה.
ועל זה השיב ואמר במה אדע כי אירשנה, לומר, הנה אם 
כשתתן אותה לזרעי ימשך קיומה עד אחר התחייה מובטח 
אהי' בזה, אך במה אדע שביני וביני לא יאבדו ברוע בחירתם 
באורך הזמן, ומה גם בין הגוים, באופן שתפסק מציאותם 
מהעולם. ומה גם בגליות שנרמזו לו בענין המלכים כמדובר 

למעלה ויבטל ענין התחייה, גם לי גם להם ולא אירשנה.
והוא  וכו',  עגלה  לי  קחה  כי  תירא  אל  לו  אמר  כן  על 
בבל  זו  משולשת  עגלה  וז"ל,  כג(  מד  )ב"ר  ז"ל  מאמרם 
ובלשאצר.  מרודך  אויל  נבוכדנצר   – שלשה  שמעמדת 
ודריוש  כורש   – שלשה  שמעמדת  מדי  זו  משולשת  ועז 
זו הרביעי.  יון כו'. ותור הגוזל  זו  ואחשורוש. ואיל משולש 
והראה לו הוא יתברך שכל הארבע מלכיות יתבתרו. ואת 
הצפור לא בתר כי לא יכלו, כמאמרם ז"ל )סוטה ט, א( חצי 

אכלה בם חצי כלים והם אינן כלים.
נצטרך  ולא  המלכיות  לבטל  טוב  הלא  תאמר  ושמא 
תפלה ובקשה לינצל מהם. לזה אומר וירד העיט וכו', והוא 
דוד, על  וכו' הוא  וירד העיט  עו(  )ילקוט רמז  ז"ל  מאמרם 

הפגרים הם המלכיות, וישב אותם אברם. ופירושו כי רצה 
דוד לכלות כל האומות, והשיבו אברהם שהוא במה שבירר 
לבניו את המלכיות במקום גיהנם, ועל כן מנע ה' את דוד 
מלבוא בדמים. ויתכן הוא מאמר דוד באומרו )תהלים יח, 
במקומו.  אצלנו  כמפורש  וכו'  ואשיגם  אויבי  ארדוף  לח( 
הם  הפגרים  על  דוד,  הוא  העיט  וירד  הכתוב  ענין  יהי'  וזה 

הרמוזים בפגרים הנזכרים שהם המלכיות.
 – הפגרים  את   – אברם  אותם  וישב  שאמרתי  ומה 
מליפול ביד העיט – הוא דוד. הוא כי ויהי השמש לבא וכו' 
כי שֹם לפניו הוא יתברך את המלכיות, הם אימה וכו', ואת 
גיהנם הוא תנור וכו', ובחר אברם במלכיות, שעל ידי כן הי' 
ישעבדו  יכלם איך  דוד, שאם  ביד  נתנם השם  סיבה שלא 

את ישראל, נמצא בזה כאילו ימנעו בידים.
העתיד,  זמן  טרם  אחד  זמנים,  שני  יש  הנה  כי  והענין 
שהוא זמן הדין הגדול המתייחס לנשף וערב יום. ועד זמן 
היום  יחשך  שטרם  מי  אשרי  והנה  יום.  בעוד  הוא  ההוא 
שעבוד  ידי  על  רק  זה  ואין  מפשעיו,  נקי  הוא  הדין,  ברוגז 
מלכיות, ואם אין שעבוד מלכיות, נשארו אשמותם צרורות 
בשמלותם על שכמם, עד הדין ההוא לידון בגיהנם העתיד. 
וזהו מאמר הכתוב ויהי השמש לבא, רמז אל טרם יחשיך, 
קודם סוף היום של דין הגדול, ואז ותרדמה של נבואה נפלה 
על אברהם. והנה אימה וכו' שהם הארבע מלכיות שיברור, 
שזה טוב להם, טרם יחשך ויצטרכו לדון בגיהנם העתיד – 
שהוא אחר בא השמש. ובהזכירו ביאת השמש, נרמז כי אז 
ב( על  יד,  )שמו"ר  ז"ל  – כמו שאמרו  גיהנם הנקרא חשך 
חשך מצרים, ועיקר גיהנם הוא תנור עשן כו'– כדי שיברור. 
וכו' כאשר  ידוע  ידי מה שהפיס דעתו באומרו  כן על  ויהי 

יבא ביאורו בס"ד.
הגיהנם  כי  נמשך,  הבירור  ידי  על  כי  כן,  אחרי  ואמר 
ישלוט  השעבוד,  את  שבירר  מה  ידי  על  לפניו  שהעביר 
במשעבדים. וזהו שרמז באומרו )לקמן יז( ויהי השמש באה 
ועלטה הי', רמז כי אז בזמן ההוא שכבר בא השמש ועלטת 
הדין באה, אז והנה תנור עשן הוא גיהנם העתיד אשר עבר 
עליו, יהי' בין הגזרים האלה הם האומות ולא על ישראל, כי 

בירר לבניו השעבוד.
תורת משה – להאלשיך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת לך־לך
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EÏŒCÏ∑, ּגד ֹול לג ֹוי אע ׂש וׁשם  , ּולט ֹובת  להנאת טבע ׁשא ֹודיע  וע ֹוד , ל ּבנים . זֹוכה  א ּתה  אי וכאן ∆¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.ּבע ֹולם  ָָ

         

ה א  ה דרה     ריונז ה דרה , את  מעבירי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָא ר
, עניני רי י   נ י ז סדרה  א ־על־י  ,היינ] "־לל"ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
מארצ ־לל"  לאבר ה ד ־ר־ה א  צי וי  ְְְְְְִִֵֶַַַָָָואיל
דרה ,  ני הרא  קי ס רק  מס ר "'ג  לד מְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
– ["־לל"   ל ה רה  ל נקראת ,י ־כ־על־ ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָא
 פ א להי ת צריכה  העב דה  מע רר מזיר זה  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהרי 
אי־  והגלה , מ דידה  למעלה  אמי ית, הליכה  ,"־לל"ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָ

ה דמת. תר לגי  ְְֲֵֶֶַַַָער
מאי – הרת עניני  א ד ת מד ר א ר רק  ְְְְְְֲִֵֶַַַָָֹולא 
קד ה , עניני  א ד ת מד ר א ר   א א  ,מע ־ל ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָקא ־מ

.־עראי והיל עליה  ,"־לל" ל העב דה  ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָנדרת
"כל  ל פ א היא  דת עב א ר   א מרת: ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹזאת
נע ה  ההרל הרי  ,ז עב דה  מתרל א ר ה ה  ," ד ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמא
, סת טבע  אחר)   מק ה בא  )  א ני, ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָטבע 
"ע בד נקרא  אינ ב  ,תרגיל  טבע נע ה  ה  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמאחר

." עבד לא  "א ר א א  ,ז עב דה  על־ידי  " ְֱֲֲֲִֵֶֶַָָָֹֹאלקי

היינ ' קיאל 'ע בד  מרא  תב  "מה  ניא  ְְְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָָוכ ב אר
מי היינ ' עבד ו 'לא  ואחד ,  עמי מאה   רק נה  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמי 
 מ"  ה – לבד "  עמי מאה   רק ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָנה 
... עמי מאה  רק  ל לנת הרגילת היה   ימיהְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ה רגל  הרגילת על ה תרה  ואחת ה אה   ע ה זאת ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹולכ

א  ע בד  נקרא  להי ת ...ל נגד  ק לה  לקי ".מ ע ריו , ְְְְְֱִִִִֵֶֶָָָָ
" מאה ימיה ימיה ימיה ימיה וה ה , רק  ל לנת הרגילת היה  ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

נקרא  ואחד ,  עמי מאה  למד  א ר ולכ ," עמיְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
עמי מאה  ללמ ד  מתרל א ר אבל ;" קיאל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ"ע בד 
אינ ב  ואחד ,  עמי מאה  למד  א ר   הרי  – ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָואחד 
"ע בד נקרא  אינ לבד  ז ולא  ," קיאל "ע בד  ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָֹנקרא 

"א ר : מ יתירה  א א  ," קיאל עבד עבד עבד עבד "!לא לא לא לא  ְֱֲִִֵֶֶָָֹֹ ֲֲֲֲָָָָֹֹ
י מס בר ע ה  א ר , ינפ  איני דע  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָכפי 
 עני לה לת ליגיעה  זק ק  אינ –  הרגילת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמ ד 

.ז עב דה  מ ד  " קיאל "ע בד  נקרא  אינ ולכ ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָזה ,

CÚ‡Óא  CÏ ÏÊÈ‡ Ì‡Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ≈»≈«¿»
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צרט ליה דימס יריא ר  נ י ז ת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
לאחרי ה ת ת להי) "לדר הל ד "ויעקב   ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהעניני
סיפי מ ה ב ע ), (רת "־לו "ל (ו ח ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָבעה 
"מ רה  היא  ה רה , עניני  א ד ת מד ר ל  מרי ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָוא
הה ראה  עני לל אליו , ה יכת ירה  יעקב ", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹקהלת
ר עב ה ראה  זהי  ,היינ ה ראה ), מל (רה  ְֲִִֶֶַַָָָָָָָרה 
ללת  היא , זה  הה ראה  פטת מבי ה א  הרי  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ד "ל־  פ א להי ת צריכה  "לדר הל ד "ויעקב  ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹהעב דה 

."ְל
פיר חסיד ת דרי  המב אר ל להס יר  יכי ממְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ

מארצ ־לד "ל העני אבי מ ית  לד מ על דקאי   " ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
" לד מ" ,הרצ עני ה א  "ארצ" ,חי והמ המד ת ,ְְְְְְִִִַַַַָָָָָהרצ
ועל  ,חי המ עני ה א  " אבי ו "ית הטבעי ת, המד ת  ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָה

מארצ ־לל" נאמר אבי זה  מ ית  לד מ,היינ ," ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
אלא  ,' כ מד תיו  וטבע  תרגיל נרצ להתח ב  ל איְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ל  נרצ את  לקי די  ,אל  עניני ל לעזב  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָעליו 

ַָָהק "ה .
ט  ליה די   ג פטת ב מ זה  עני  ְְְְְִִִֶַַַָָָָוכאמ ר
זה   עני לפע ל  מצליחי  הי הלואי  ואדרה : , טיְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
א ד ת  מד ר  אצל] " בטיכ  יכ רא" אצל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָיתק ל
הדבר  פי  יטת ת א [' כ דקד ה  מד ת ְְְְִִִִֶַָָָָָרצ

...!" מימי ו אב   עצי "ח טב  אצל ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַמתק ל
לדבר: ְַָָָד גמא 

," בטיכ  יכ רא" בחינת יה די  א ד ת מד ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻא ר
, לעסק  עליו  מגר   מס פקיד  עליו  יל הְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֻֻ
ז [ה למה  זה  וכי צא  חסיד ת, עניני   רי א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה למת
זה ] לפני   נע בר  עניני   לימ ת נפעל  על־ידְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

 זה  עני לעסק  א  ללבל ה "צר" לב א  יכל , דבעי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
זריעה , חרי ה  , ל הע עניני  עס ק  ה א  מ ני  ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹולא 
קד ה , עניני  אר ל מציא  מ ני  א א  זה , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻוכי צא 
ציר מיני  כל ל מס יר , ונעלי  ביט  ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָעניני
 א  עניני לעסק   מכרחי עכ ו  נת, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻואמ לא ת
זה . וכי צא  ,זמ  למ לדח ת אפר זה  עני  וא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוקא ,
, כ מה  ל  ברי  ע תלפ יכל אינ ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹה צר־הרע 
לקנת  אפר אי  דא  ג  דברי  ' כ ה ה   ל ע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָענגי 
היא  ה חידה  ר ה ,ולכ מ ה . למעלה  ה א  יו מ ,ת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא
רה  קד ה , עניני  אר ת א עסיק  על־ידי ־זה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
,' וכ  עילי מ  ביט  עניני , ביט  י מע ְְְֲִִִִִִִִֶַָָמצתיה ,

.ל ה יחד  ה "ל רטי  עני יעסק  א  ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹֻהע ר
 עני א ד ת ל  ירימז  ררי ע מרת   די  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָועד 
 פקיד  ה י דע  וה א  , עמי ורי  ,מל מ מ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָזה 
גרמא  מ ה עני העדיפת בדגמת רעל־] ל ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻה יחד 
ולא  גע  לא  ,י ־כ־על־ א גרמא ], מ ה אי עני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹלגי 

. ברי ה ני   ה  מ ע  י דע  אינ  עצמ וה א  ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָנגע ,
מ ני למעלה  , ני וכ ה  ה   ונמ ה בר ל ה  ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָוכ
 הי  א עני א ד ת ד ר למרת  וזאת ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻחזקה !
 מ  לסימ  לי יכ  הי , תאי ה אפ   קי ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹמתע
 י ־כ־על־ וא ב ע ת, ה   א  ימי ה  ע ת, ְִִֵַַַַַָָָָָָה 
ה בר, את   לס מ לי  , ני וכ ה  ה   ונמ ה בר ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָה

ה בר.   יס וכיצד  מתי  י דע  מי   זה  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָבקצב 
זכ ת  לד  נ י זה  על ה ה   זה  מ ב   אמנ כ י ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיצד 

: הרא  ִֵָָָמאד
היתה  ויצירת ה "ה . ל יו  יציר היה   הרא  ְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָָאד
ה צר־טב  א אצל ב מ ה  נה ",  רי ע ב"ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
י ראל, ני  ל אצל ה  פי  ולא   יחד  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוה צר־הרע 
ורק  טעניתא ", "אקדמי  ה המית, פ ה אה   כל־לראְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
נצטה  א ר ,י ־כ־על־ וא האלקית. פ ה אה  ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאחר־
ג' על היה  הא ר למרת ה ה  הדעת,  מע לאכל ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹא 
ג' י ימ  א  הרא  אד ידע  [בו אי  לבד  ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָע ת
 ל־ מ  הדעת  דע י ה על  יק אזי  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָע ת,
עמד לא  ,  ל־מק מ זאת],  דעי י אנ מ ה  ְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹוקל־וחמר

...! ינִַָ
לכללת  י תר נגע  היה  זה  עני יו מ ה בר:  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוטע
ה חידה  המצוה  היתה  ז הרי  , הרא  אד ל ת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמציא
"ק ד א ־רי ־  ב ): רסב , ב  (חלק  ה הר ל] ל ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹהיתה 
ח ת  ה צר־הרע  ה קיע  לכ  חדא "] דא  ל קיד  ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹה א 

.יל להכ די  י תר  ימר  מאמציְְְְְֲִִִֵֵַַָ
אד ל  ד כב  ל חס ־ו לזלזל אי ט  וג ב ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמ
אנ בפרט וחס , חלילה   ה "ה  ל יו  יציר , ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהרא
י ראל! ני  וה נח , ני  ל ה , הרא  אד ל ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹצאצאיו 
 מה  רה , ה באר עני זה  הרי  לעיל, וה זר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ
מי יראת ל עני ה ספה  לפעל די  זאת  יריזְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
 לעני י תר מתנד  ה "צר" ראה  יה די  א ר  ' ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָכ
י תר  ע רי  עני ה א  זה  עני לדעת עליו  ,  ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻמס
זה  עני על מ ל ה צר ל קל מ בד  ל ולכ ,דת עבְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ְַָוקא .

          

בתבתבתבתלטלטלטלט א)להנאתלהנאתלהנאתלהנאת יב , לפר:(רש"י  צאה הנאה הנאה הנאה הנאה י  ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מ ד . ה אה  ה א ת ט ט ט ט בה בה בה בה ח בית ח ב ת צא ת ללת  ִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָ

  מ ני  "ל" ה נה  הי  מפר ור"י  .זמ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחר
פעל: מ מ מ מ דית דית דית דית ארע  חר הנאה הנאה הנאה הנאה  ל   מק ,מחר ה ציאה   ְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

עב דה ־זרה . ל   מק ,  מק ל  א זמ זמ זמ זמ לאחרלאחרלאחרלאחר ט ט ט ט בה בה בה בה  ְְְְְְְְֲֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לאר והליכת ז מיציאה  תצאה  ל ה רכ ת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָל

.נעְַַ
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ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â∑ ּגֹורמת  ׁשה ּדר לפי ¿∆∆¿¿»ְִֶֶֶֶֶַ
את  ּוממעטת  ּורב ּיה , ּפר ּיה  ממעטת  ּדברים : ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹל ׁשל ׁשה 
ּברכ ֹות  ל ׁשל ׁשה  הזקק   לכ ה ּׁשם , את  ּוממעטת  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻה ּממ ֹון

ה ּׁשם .ה ּלל ּו, ועל  ה ּממ ֹון ועל  ה ּבנים , על  ׁשהבטיח ֹו ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָ
)ׁשמ "ואג ּדלה וזהּו: אחרים: עכ ׁשו ":ספרים ׁשעד  ׁשמ על  אֹות מֹוסיף הריני  ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אדם. ׁשל  אבריו  ּכנגד  רמ"ח, עֹולה ואברהם אברהם. , ואיל מּכאן  אברם, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשמ

י ׁשן  רבה)ּבממ ֹון∑EÎ‡Â.)ּבר ׁש"י  Îa‰.(בראשית ‰È‰Â∑ ְִַָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»
ּברכ ּתי  ּבידי, היּו עכ ׁשו עד  . ּביד נת ּונֹות  ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָה ּברכ ֹות 
ּתח ּפץ  א ׁשר  את   ּתבר א ּתה  ּומעכ ׁשו ונח , ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלאדם 

רבה) זה ּו(בראשית ּגד ֹול ", לג ֹוי ואע ׂש" אחר : ּדבר  .ְְְֵֶֶֶַָָָ
אברהם . אלהי ׁשא ֹומרים :ׁשא ֹומרים : זה ּו ," ואברכ" ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אלהי  ׁשא ֹומרים : זה ּו ," ׁשמ "ואג ּדלה  יצחק . ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאלהי
"והיה  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּבכ ּלן? ח ֹותמין יהיּו יכ ֹול  ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֻיעקב .

ּבהם  ולא  ח ֹותמין ּב ּכבר ∑Eˆ‡Ó.ּברכה ", והלא  ְְְְִֶָָָֹ≈«¿¿ְֲַָֹ
ל ֹו: אמר  ּכ א ּלא  חרן? עד  ּובא  אביו עם  מ ּׁשם  ִִִֶַַָָָָָָָָָָיצא 

אבי מ ּבית  וצא  מ ּׁשם  ע ֹוד  ‡j‡.התרחק  L‡∑ ְְִִִִֵֵֵַָָ¬∆«¿∆»
ּבעיניו  לח ּבב ּה ּכדי מ ּיד , הארץ  ל ֹו ּגּלה  ל ֹולא  ולתת  ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

ּבֹו: ּכּיֹוצא  וד ּבּור . ּדּבּור  ּכל  על  כב )ׂשכר  "את (בראשית ְִִֵֶַַָָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא  יצחק ". את  אהב ּת א ׁשר  , יחיד את  ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבנ

ּבֹו(שם) ּכּיֹוצא  ."אלי אמר  א ׁשר  ההרים  אחד  "על  :ֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ג ) ּדֹובר (יונה אנכי א ׁשר  ה ּקריאה  את  אליה  "ּוקרא  :ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אלי". ֵֶ

       ©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ
 ¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«

E eÎÂ∑:ּפׁשּוט ֹו וזה ּו ר ּבֹות , א ּגד ֹות  יׁש ¿ƒ¿¿¿ְְֵֶַַָ
"ונברכ ּו ּכל  וכן ּכאברהם ', 'ּתהא  לבנֹו: א ֹומר  ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָאדם 

מ ֹוכיח : וזה  ׁשּבּמקרא , " מח)ב יבר (בראשית ּב" ְְְְְִִֵֶֶַַָָ
וכמנּׁשה יׂשראל  ּכאפרים  אלהים   יׂשימ ."לאמר , ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

       ©¥¤́©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−
      ®§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−
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ÔÁ eNÚ L‡∑: ה ּׁשכינה ּכנפי ּתחת  ׁשהכניסן ¬∆»¿»»ְְְִִִֵֶַַַַָָ
ּומעלה  ה ּנׁשים , מג ּירת  וׂשרי האנׁשים  את  מג ּיר  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאברם 

ע ׂשא ּום  ּכא ּלּו ה ּכת ּוב  עׂשּו"(עליהם  "אׁשר  ּכתיב:  לכ(. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָ

ּכמ ֹו להם , ׁשּקנּו ּוׁשפח ֹות  עבדים  מקרא : ׁשל  :ּופ ׁשּוט ֹו ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָ
לא) קנין,"(שם ל ׁשֹון ה ּזה ", ה ּכבד  ּכל  את  כא)ע ׂשה  (במדבר ְְִֶֶַַָָָָָֹ

וכ ֹונס  ק ֹונה  ל ׁשֹון חיל ", ע ֹוׂשה  ."ויׂשראל  ְְְְִִֵֵֶֶָָ

CÓLב  Èa‡Â CpÎ‡Â ÈbÒ ÌÚÏ Cp„aÚ‡Â¿∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»
:CÓ ‡‰˙e¿≈¿»»

ÔeÎa˙ÈÂג  ËeÏÈ‡ CËËÏÓe CÎÓ C‡Â∆¡»≈¿»¿»¿«¿»≈¿ƒ¿»¬
:‡Ú‡ ˙ÈÚÊ Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»

ÏÊ‡Âד  ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók Ì‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«
ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL a Ì‡Â ËBÏ dnÚƒ≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

:ÔÁÓ d˜tÓa¿ƒ¿≈≈»»

aה  ËBÏ ˙ÈÂ d˙z‡ ÈN ˙È Ì‡ „e¿««¿»»»«ƒ¿≈¿»«
‡˙LÙ ˙ÈÂ B˜ Èc ÔB‰È˜ Ïk ˙ÈÂ È‰eÁ‡¬ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»»
ÏÊÈÓÏ e˜Ùe ÔÁ ‡˙ÈB‡Ï e„ÈaÚLc¿«¿ƒ¿«¿»¿»»¿»¿≈«

:ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ï B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ï¿«¿»ƒ¿«««¬¿«¿»ƒ¿»«
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ייייהההה אתאתאתאת מג מג מג מג רתרתרתרת ו ו ו ו רהרהרהרה ,,,, י י י י האנ האנ האנ האנ אתאתאתאת מג מג מג מג רררר  אברה אברה אברה ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָאברה
ה ) יב , (רש"י

מצינ לא  מקרא  ל טפ הרי  , מ לגר ה נה  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאי
אחר  י י ראל ני  על חל רה   מ פני    מק  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

מצות   מפר זר מה  (מ בד  נח  ני  על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻמא ר
ה חמרא  תר רק  מצת  מ ק והאב ת וע ד ). ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻמילה ,

היא  ה נה  א א  . עצמ על ל נפינפינפינפיק חת חת חת חת   הכניס הכניס הכניס הכניס ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ר.ה ה ה ה כינה כינה כינה כינה    נקרא  זה    , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

       ©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©§´§¤½©−¥´
   ¤®§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤

ı‡a Ì‡ ÚiÂ∑לת ֹוכ ּה ÌB˜Ó.נכנס  „Ú ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿
ÌÎL∑ לה ּלחם ּכׁשּיבא ּו יעקב  ּבני על  להת ּפּלל  ¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

BÓ‰.ּבׁשכם  ÔBÏ‡∑ ּגריזים הר  הראה ּו ׁשכם , ה ּוא  ְִֶ≈∆ְְְִִֶֶַָ
ה ּתֹורה  ׁשב ּועת  יׂשראל  ק ּבל ּו ׁשּׁשם  עיבל , .והר  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ı‡a Ê‡ ÈÚk‰Â∑ ארץ את  וכ ֹוב ׁש  ה ֹול היה  ¿«¿«¬ƒ»»»∆ְֵֵֶֶֶָָ

נפלה יׂשראל  ׁשם  ׁשל  ׁשּבחלק ֹו ׁשם , ׁשל  מ ּזרע ֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשּנאמר : לבניו, הארץ  את  נח  יד )ּכׁשח ּלק  "ּומל ּכי (בראשית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשלם ",  מל את צדק  א ּתן  לזרע "וּיאמר  : לפיכ ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשהם  ,לבני להחזיר ּה אני עתיד  ה ּזאת ", ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהארץ 

ׁשם  ׁשל  .מ ּזרע ֹו ְִֵֶַ

      ©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤
       ̈¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«

ÁaÊÓ ÌL ÔiÂ∑ ּבׂשֹורת ועל  ה ּזרע  ּבׂשֹורת  יׂשראל על  .ארץ  «ƒ∆»ƒ¿≈«ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

      ©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ
      ¥«¥³¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½

  ©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«
ÌMÓ ˜zÚiÂ∑אהל ֹו.Ï‡ ˙ÈÏ Ì„wÓ∑ ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈

אל , ּבית  ׁשל  ה ּוא ּבמזרח ּה ּבמערב ֹו, אל  ּבית  נמצאת  ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
מ ּים " אל  "ּבית  ּכתיב ,∑‡‰Ï‰.ׁשּנאמר : אהל ּה ֱִֵֵֶֶַָ»√…ְֳִָָ

ׁשּלֹו את  ּכ ֿ ואחר  א ׁשּתֹו, אהל  את  נטה  ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּתח ּלה 
רבה) ÁaÊÓ.(בראשית ÌLŒÔiÂ∑ ּבניו ׁשעתידין נתנּבא  «ƒ∆»ƒ¿≈«ְֲִִִֶַָָָ

עכן, עון על  ׁשם  עליהם לה ּכׁשל  ׁשם  .והת ּפּלל  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

    ©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨
ÚBÒÂ CBÏ‰∑, יֹותר א ֹו חד ׁש ּכאן יֹוׁשב  לפרקים  »¿»«ְִִֵֵֶָָֹ

מ ּסעיו  וכל  אחר , ּבמק ֹום  אהל ֹו ונֹוטה  מ ּׁשם  ְְְְֳִֵֵֶַַַָָָָָָונֹוסע 
לצד  והיא  יׂשראל , ארץ  ׁשל  לדר ֹומ ּה ללכת  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָה ּנג ּבה ,

ּפר ׁש(יר ּוׁשלים . ּכ י ׂשראל , ארץ וסֹוף העֹולם ּבאמצע היתה יר ּוׁשלים ּפר ּוׁש: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשל )ּבי ׁשעיה  ּבדר ֹומ ּה ׁשּנטל ּו יה ּודה , ׁשל  ּבחלק ֹו ׁשהיא  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
נחלת ֹו ׁשהיא  ה ּמֹור ּיה  הר  יׂשראל , רבה)ארץ  .(בבראשית ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

       ©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´½̈
  ¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤

ı‡a Ú∑ל ֹו ׁשאמר  ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  ּדבריו אחר  יהרהר  אם  לנּסֹות ֹו לב ּדּה, הארץ  ּבא ֹות ּה »»»»∆ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ל  מ ּׁשיא ֹו ועכ ׁשו ּכנען ארץ  אל  מ ּמּנה ללכת  .צאת  ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

Ú„ו ÌÎL ˙‡ „Ú ‡Ú‡a Ì‡ ÚÂ«¬««¿»¿«¿»«¬«¿∆«
:‡Ú‡a ÔÎa ‰‡ÚÎe ‰BÓ LÈÓ≈«∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

È˙ז Ôz‡ CÏ Ó‡Â Ì‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»∆≈»
ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡e ‡„‰ ‡Ú‡«¿»»»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

:dÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒ≈

‡Ïח  ˙ÈÏ Á„nÓ ‡eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«¿≈≈
ÈÚÂ ‡ÚnÓ Ï‡ ˙Èa dkLÓ ÒÙe¿««¿¿≈≈≈ƒ««¿»¿«
ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡e ‡ÁÈ„nÓƒ»ƒ¿»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒ

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÓB„Ï‡:ט  ÏËÂ ÏÊ‡ Ì‡ ÏËe¿««¿»»≈¿»≈¿»»

ÌÈˆÓÏי  Ì‡ ˙Áe ‡Ú‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»¿««¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡Ú‡a ‡Ùk ÛÈw˙ È‡ Ôn˙ ‡˙Bz‡Ï¿ƒ»»«»¬≈«ƒ«¿»¿«¿»

 

               
     



סג               

      ©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´
      ¦§½¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§

ÈzÚ„È ‡Œ‰p‰∑ עכ ׁשו עד  א ּגדה : מדר ׁש ƒ≈»»«¿ƒְְִַַַַָָָ
ה ּכיר  ועכ ׁשו ׁשּבׁשניהם , צניע ּות  מ ּתֹו ּבּה ה ּכיר  ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹלא 
ֿ ידי  ׁשעל  הע ֹולם  מנהג  אחר : ּדבר  מע ׂשה . ֿ ידי על  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּה
ּביפיּה. עמדה  וזאת  מת ּבּזה , אדם   ה ּדר ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹטרח 
ׁשּיׁש ה ׁשעה  ה ּגיעה  ֿ נא " "ה ּנה  מקרא : ׁשל  ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּופ ׁשּוט ֹו

יפת  ּכי ר ּבים  ימים  זה  ידע ּתי ,יפי על  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹלדאג 
א ּת, ׁשחרים מראה  אנׁשים  ּבין ּבאים  אנּו ועכ ׁשו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּבא ּׁשה  הר ּגל ּו ולא  ּכּוׁשים , ׁשל  אחיהם  ְְְְְֲִִִֵֶֶָָֹֹֻּומכערים ,
ל ֹו:יפה , יט)וד ֹומה  ס ּור ּו(בראשית אד ֹוני נא  "ה ּנה  ְֲִֶֶַָָָ

.נא " ָ

      §¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ
   §¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«

     ¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´©«£¥½
  §¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«

CeÚ ÈÏŒËÈÈ ÔÚÓÏ∑ לי .מ ּתנֹות יּתנּו ¿««ƒ«ƒ«¬≈ְִִַָ

             

   

 א א א א אחתי אחתי אחתי אחתי  יג )אמרי אמרי אמרי אמרי ־ ־ ־ ־ נא נא נא נא  (יב , ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִָָָָֹֹ ְְְְִִִִָָָָֹֹ
ת לח לה  חטי א פליאה )מ (מדרש ְְֲִִֶֶַָָ

לח די :  ה יא   י בהק ,דר ה פר למר  ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֻוי
הא ר  על ויעבר ,ת א יהרג  צרי ה  לאבר  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָמנא ־לי
ערי ת  גי  הא ר על לעב ר א  כדי  , י ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָֹפיכ ת
לא  ההריגה  במע ה  ה א ,  ציר ה ואחד  ? אי א ת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
את   ח ־אימה ־ אחת.  ע א א  עברה  עברְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
על   ברי ע ביאה  יאה  כל הרי  חי ,  ד ע  ואבר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָרה ,
א ר  ח לה , א  כג דר ה ולמד   ערית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָי 
ע מ נבלה . נאכיל  מרי א ואי ת לח לה  חטיְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
 ־אימה ־ וכ ית, זית ל על ע בר נבילה  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָה "ל,

אחד . א ר א א  ע בר אינ בשלח־ערו חיטה  הובא ," ר) ְִִִֵֵֶֶֶָָָ
שכח) סימ אורח־חיי .רבינו 

  רי הא ני   אבר אצל הרי  , מי ה מה  אמר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹוא
ניה ב , חמרת  וי  הי  ערי ת וגי   י ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻפיכ ת
מיתה , א ר ה א  ת ח ל ח לה ,  א מיתה . א ר ְִִִִִֶַַָָָה א 

 לאוי רי  מנא ־ל לאו , א ר ה א  נבלה  אכילת  ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָוא
מיתה ? א ר ִִֶָחה 

ללא  ערי ת י  על לעב ר  לי יכ  הי באמת למר,  ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָֹוי
ב־נח  ,דר א  יאה  על־ידי  מיתה , הא ר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחמר
אפיל יע ה  לא  וכ ה בר. כער רק  עליה , נהרג ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאינ

הערי ת. מ עצמ דר ני ־נח  , ל הע ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹא מ ת
ת א  קחיל  צרי ה  הי  א אחר: אפ למר  י ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹע ד 
, יא גדר זה  הרי   מה ת א למנע  יכ ל היה  ולא  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹחזקה ,

 לסטי כדי(א קיד , קמא מתרת (בבא היתה  למר  וי . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ
ז  יר על־ידי  ה א  יר ה חלת בבני ־נח  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹזה ,
י ־א  אי א ת א ר זה  ואי  גט צר ואי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹמ ה ,

מכער. ְָָָֹבר
  י פיכ ת על לעב ר  מעדיפי  הי  צרי ה ְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָמ ה 
י ק  רי א רי   ערי ת י  על ולא  אחד , ְֲִִִִִִֶַַָָֹא ר
 ואי מיתה , א ר  ת לח לה   חטי א מ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ("ל),

.לאוי רי   נבלה  ת א ְֲִִִִֵַָָמאכילי

Ó‡Âיא  ÌÈˆÓÏ ÏÚÈÓÏ È˜ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿≈«¿ƒ¿»ƒ«¬«
‡˙z‡ È‡ ˙ÈÚ„È ÔÚÎ ‡‰ d˙z‡ ÈNÏ¿»«ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈ƒ¿»

:z‡ eÊÈÁ ˙ÈtL«ƒ«≈»¿

È‡ˆÓיב  CÈ˙È ÔeÊÁÈ (È‡ È") „k È‰ÈÂƒ≈««≈∆¡»ƒƒ¿»≈
CÈ˙ÈÂ È˙È ÔeÏË˜ÈÂ ‡c d˙z‡ ÔeÓÈÈÂ¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ

:ÔeÓÈ˜È¿«¿

ÈÏיג  ËÈÈc ÏÈ„a z‡ È˙Á‡ ÔÚÎ ÈÓ‡ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ
:ÈÎÈÓb˙Ùa ÈLÙ Ìi˜˙˙Â CÏÈ„a¿ƒ»¿ƒ¿«««¿ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ
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     ©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ
   ¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ

‰ÓÈˆÓ Ì‡ ‡Bk È‰ÈÂ∑ ּכב ֹואם" ל ֹומר  ל ֹו ּבתבה ,היה  א ֹות ּה ׁשהטמין ל ּמד  א ּלא  מצרימה ", «¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
א ֹות ּה ורא ּו ּפתח ּו ה ּמכס , את  ׁשּתבע ּו ֿ ידי .ועל  ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ

      ©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ
   ©ª©¬¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ

‰ÚtŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ∑ ּביניהם ל ּמל 'ה ּלל ּוה  זֹו 'הג ּונה  .ל ֹומר : «¿«¬…»∆«¿…ְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

    §©§¨¬¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ
    ©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«

ÈËÈ‰ Ì‡Ïe∑ּבעב ּור ּה .ּפרעה  ¿«¿»≈ƒְֲַַָֹ

     ©§©©̧§Ÿ̈¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®
   ©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«

'B‚Â '‰ ÚbÈÂ∑ׁשה ּתׁשמיׁש לקה , ראתן ּבמ ּכת  «¿««¿ְְִֶַַַַָָָָ
ל ֹו רבה)ק ׁשה  B˙Èa.(בראשית ˙‡Â∑אנׁש 'ועל  ּכתר ּגּומ ֹו: ֶָ¿∆≈ְְְֱַַַ
י ׁשן (ּבית ּה', ּבר ׁש"י  וכליו , ועּמּודיו  ּכתליו  לר ּבֹות c.)ּומדר ׁשֹו: ÏÚ ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ«¿«

ÈN∑.ּדּבּור ּה ֿ ּפי וה ּוא על  ! ה : ל ּמלא א ֹומרת  »«ְְִִֶֶַַַַָָ
.מ ּכה  ֶַ

     ©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨
      ¦®¨¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«

       ̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®
    §©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

CÏÂ Á˜∑ ארצי "ה ּנה  ל ֹו: ׁשאמר   ּכאבימל לא  «»≈ְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשה ּמצריים  ּתעמד , ואל   ל ל ֹו: אמר  א ּלא  ,"ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלפני

ׁשּנאמר : הם , זּמה  כג )ׁשט ּופי ס ּוסים (יחזקאל  "וזרמת  ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָ
."זרמתם  ְִָָ

       ©§©¬¨¨²©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−
§¤¨£¤«

ÂÈÏÚ ÂˆÈÂ∑,א ֹוד ֹותיו ּול ׁשמר ֹועל  'ואלויא ּו'∑eÁlLÈÂ.ל ׁשּלח ֹו .ּכתר ּגּומ ֹו: «¿«»»ְְְְַַָָ«¿«¿ְְְְִַַ

È‡ˆÓיד  BÊÁÂ ÌÈˆÓÏ Ì‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡ÈtL È‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

d˙Èטו eÁaLÂ ‰ÚÙ È d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Út ˙ÈÏ ‡˙z‡ ˙ac‡Â ‰ÚÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

Ô‡Úטז dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ÈËB‡ Ì‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„ÚÂ ÔÈÓÁÂ ÔÈB˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז ÔÈ ÔÈLzÎÓ ‰Út ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì‡ ˙z‡ ÈN ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

z„Úיח  ‡„ ‰Ó Ó‡Â Ì‡Ï ‰ÚÙ ‡˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÈÏיט  d˙È ˙È„e ‡È‰ È˙Á‡ zÓ‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

d˙Èכ  e‡ÈÂÏ‡Â ÔÈeb ‰Út È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ¿«¿ƒ»≈
:dÏÈc Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿»»ƒ≈

 

    
      

      
      

    
      

       

      

     
      

       



סה               

     ©©Á©Á©§¸̈¦¦§©¹¦Â§¦§§¨£¤
   ²§¬¦−©¤«§¨

‰a‚p‰ 'B‚Â Ì‡ ÏÚiÂ∑ ׁשל לדר ֹומ ּה לבא  ««««¿»¿«∆¿»ְִֶָָֹ
יׂשראל , ונס ֹוע ארץ  הל ֹו" למעלה : ׁשאמר  ּכמ ֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

 ה ֹול ּכׁשה ּוא  ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ה ּמֹור ּיה , להר  ְְְִִֵֶֶַַַָָָָה ּנג ּבה ",

,מה ּל ה ּוא  לצפ ֹון מ ּדר ֹום  ּכנען, לארץ  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמ ּמצרים 
ׁשּמֹוכיח  ּכמ ֹו יׂשראל , ארץ  ׁשל  ּבדר ֹומ ּה מצרים  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשארץ 

הארץ  ּובגב ּולי .ּבמ ּסע ֹות  ְִֵֶַַָָָ

     §©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
„‡Ó „k∑ מ ּׂשא ֹות .טע ּון »≈¿…ַָָ

    ©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À
      £¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬

̈¨«
ÂÈÚqÓÏ CÏiÂ∑,ּכנען לארץ  מ ּמצרים  ּכׁשחזר  «≈∆¿«»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

למצרים , ּבהליכת ֹו ּבהם  ׁשּלן ּבאכסנּיֹות  ולן  ה ֹול ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה 
ׁשּלֹו. מאכסניה  אדם  יׁשּנה  ׁשּלא  ארץ ':  ּדר'  ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹל ּמד

אחר : ה ּקפ ֹותיו (ב "ר)ּדבר  ּפרע  ארץ ∑‚pÓ.ּבחזרת ֹו, ֲֵַַַַָָָָָָָƒ∆∆ֶֶ
ּכנען  ארץ  ׁשל  ּבדר ֹומ ּה .מצרים  ְְְִִִֶֶֶַַַָ

    ¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®
    ©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«

ÌL ‡˜iÂ ‰L‡a ÌL ‰NÚŒL‡∑ ׁשם וּיקרא  ל ֹומר , יׁש וגם  ה '. ּבׁשם  אברם  ׁשם  קרא  וא ׁשר  ¬∆»»»»ƒ…»«ƒ¿»»ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ה ' ּבׁשם  .עכ ׁשו ְְֵַָ

     

    §©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ¨−̈
§«Ÿ¨¦«

Ì‡Œ˙‡ CÏ‰‰∑עם מי הליכת ֹו - זאת ? ל ֹו ׁשהיתה  .אברם ּגרם  «…≈∆«¿»ְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

      §«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤©§¨®¦«¨¨³
      §¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤©§¨«

Ì˙‡ ‡NŒ‡ÏÂ∑ להס ּפיק יכ ֹולה  היתה  לא  ¿…»»…»ְְְְִַָָָֹ
לה ֹוסיף  וצרי ה ּוא , קצר  ול ׁשֹון למקניהם , ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָמרעה 

הארץ ", מרעה  א ֹותם  נׂשא  "ולא  ּכמ ֹו לפיכ עליו, ְְְְִִֶֶָָָָָָָָֹ
זכר  ּבל ׁשֹון נׂשא " "ולא  .ּכתב  ְְִַָָָָָֹ

      ©«§¦¦À¥Ÿ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥
     ®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤

ÏÎÂא  d˙z‡Â ‡e‰ ÌÈˆnÓ Ì‡ ˜ÈÏÒe¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿»
:‡ÓB„Ï dnÚ ËBÏÂ dÏÈcƒ≈¿ƒ≈¿»»

tÒÎa‡ב  ‡ÈÚa ‡„ÁÏ ÛÈwz Ì‡Â¿«¿»«ƒ«¬»ƒ¿ƒ»¿«¿»
:‡‰„e¿«¬»

Ú„ג  Ï‡ ˙Èa „ÚÂ ‡ÓBcÓ È‰BÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«≈≈«
ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a dkLÓ ÔÓz ÒÙ Èc ‡˙‡«¿»ƒ¿««»«¿¿≈¿«¿≈»≈

:ÈÚ ÔÈe Ï‡ ˙Èa≈≈≈»

ÈÓ„˜a˙‡ד  Ônz „Ú Èc ‡Áa„Ó ˙‡Ï«¬«ƒ¿¿»ƒ¬««»¿«¿≈»
:ÈÈ„ ‡ÓLa Ì‡ Ôn˙ ÈlˆÂ¿«ƒ«»«¿»ƒ¿»«¿»

Ô‡Úה  ‰Â‰ Ì‡ ÌÚ ÏÈÊ‡c ËBÏÏ Û‡Â¿«¿¿»≈ƒ«¿»¬»»
:ÔÈkLÓe ÔÈB˙Â¿ƒ«¿¿ƒ

Ák„‡ו ˙ÈÓÏ ‡Ú‡ ÔB‰˙È ˙BÒ ‡ÏÂ¿»»«»¿«¿»¿ƒ««¬»
˙ÈÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

:‡„Ák«¬»

ÔÈeז Ì‡c dÈÚa ÈÚ ÔÈa ‡˙evÓ ˙Â‰Â«¬««»≈»≈¿ƒ≈¿«¿»≈
ÔÎa ‰‡fÙe ‰‡ÚÎe ËBÏc dÈÚa ÈÚ»≈¿ƒ≈¿¿«¬»»¿ƒ»»¿≈

:‡Ú‡a È˙È»ƒ¿«¿»

 

                   
      



סו              
ÈŒÈ‰ÈÂ∑ ר ׁשעים ל ֹוט  ׁשל  ר ֹועיו ׁשהיּו לפי «¿ƒƒְְִִֶֶָָָ

אברם  ור ֹועי אחרים , ּבׂשד ֹות  ּבהמ ּתם  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּומרעים 
הארץ  נּתנה  א ֹומרים : והם  ה ּגזל , על  א ֹותם  ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמ ֹוכיחים 

ּגזל , זה  ואין יֹור ׁשֹו, ול ֹוט  יֹור ׁש, אין ול ֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶַָָלאברם 
ּבארץ ", יׁשב  אז וה ּפר ּזי "וה ּכנעני א ֹומר : ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוה ּכת ּוב 

עדין  אברם  ּבּה זכה  .(ב "ר)ולא  ְְֲִַַָָָָֹ

      ©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´
        ¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§
ÌÈÁ‡ ÌÈL‡∑ ּפנים ּבקלס ּתר  ּדֹומין א ּגדה : ּומדר ׁש .קר ֹובים , ¬»ƒ«ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָ

       £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦
   ©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

‰ÈÓÈ‡Â Ï‡ÓO‰ Ì‡∑ ּתׁשב א ׁשר  ּבכל  ƒ«¿…¿≈ƒ»ְֲֵֵֶָ
מ ּמ,,)ואׁשב ( אתרחק  ּולעזר ,לא  למגן  ל ואעמד  ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ

ׁשּנאמר : ל ֹו,  הצר ּדבר  יד )וס ֹוף  אברם (לקמן "וּיׁשמע  ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָֻ
וג ֹו'" אחיו נׁשּבה  עצמי,∑ÈÓÈ‡Â‰.ּכי את  אימין ְְִִִָָ¿≈ƒ»ְִִֵֶַ

ואם  עצמי. את  א ׂשמאיל  "וא ׂשמאילה ", ְְְְְְְְִִִִֶַַַָּכמ ֹו:
ּבמק ֹום  מצינּו ּכ 'ואיימינה ', ל ּנקד  ל ֹו היה  ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹּתאמר :

יד )אחר : ב  נק ּוד (שמואל  ואין להימין" א ׁש "אם  ְְִִֵֵֵֵַָ
.להיימין  ְְִַ

     ©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬
      ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½

    §©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©
‰˜LÓ dlÎ Èk∑ מים נחלי ÁL˙.ארץ  ÈÙÏ ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈

‰ÓÚŒ˙‡Â Ì„ÒŒ˙‡ א ֹות ֹו∑‰' Ô‚k.מיׁשֹור היה  ∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«
ÌÈˆÓ.לאילנֹות ∑‰' ı‡k∑ (ב "ר)לזרעים.‰Î‡a ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»

Úˆ∑ על לגנאי: ּדֹור ׁשֹו א ּגדה  ּומדר ׁש צער . עד  …«ְְְִִַַַַַַָָֹ
ּבמ ּסכת  ּבׁשכ ּונתם . ל ֹוט  ל ֹו ּבחר  זּמה , ׁשט ּופי ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיּו

.ה ֹוריֹות  ָ

      ©¦§©´À¥¨¦©´©©§¥½©¦©¬−
    ¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«

kk∑ּכתר ּגּומ ֹו מאצל ∑Ì„wÓ.מיׁשֹור , נסע  ƒ«ְְִַƒ∆∆ֵֵֶַָ
נֹוסע )מּמזרחה (אברם  נמצא  אברם , ׁשל  למערב ֹו ל ֹו  והל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

מ ּקדמ ֹונֹו עצמ ֹו ה ּסיע  א ּגדה : ּומדר ׁש למערב . ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָמ ּמזרח 
ּבאלהיו  ולא  ּבאברם  לא  אפ ׁשי אי אמר : ע ֹולם , .ׁשל  ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

      ©§−̈¨©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈
 ©¤«¡©−©§«Ÿ

Ï‰‡iÂ∑ סד ֹום עד  ּולמקנה ּו לר ֹועיו אהלים  .נטה  «∆¡«ְְְְֳִִֵַָָָָ

evÓ˙‡ח  È‰z ÔÚÎ ‡Ï ËBÏÏ Ì‡ Ó‡Â«¬««¿»¿»¿«¿≈«»
È‡ C˙ÂÚ ÔÈe È˙ÂÚ ÔÈe CÈe ‡Èa≈»≈»≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈

:‡Á‡ ÔÈÁ‡ ÔÈe‚¿ƒ«ƒ¬»¿»

È˙ÂlÓט  ÔÚk Lt˙‡ CÓ„˜ ‡Ú‡ ÏÎ ‡Ï‰¬»»«¿»√»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ
z‡ Ì‡Â ‡ÓB„Ï ‡‡Â ‡etˆÏ z‡ Ì‡ƒ«¿¿ƒ»«¬»¿»»¿ƒ«¿

:‡etˆÏ ‡‡Â ‡ÓB„Ï¿»»«¬»¿ƒ»

LÈÓי  Ïk ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È ËBÏ Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»»≈«
ÈÈ ˙eÏaÁ Ì„˜ ‡È˜L ˙Èa dlÎ È‡ ‡cÈ«¿¿»¬≈À«≈«¿»√»«»¿»
‡Ú‡k ÈÈ„ ‡˙È‚k ‰ÓÚ ˙ÈÂ ÌB„Ò ˙È»¿¿»¬…»¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

:ÚˆÏ ÈËÓ ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»≈¿…«

ÏËeיא  ‡cÈ LÈÓ Ïk ˙È ËBÏ dÏ Áe¿«≈»»≈««¿¿»¿«
:È‰eÁ‡ ˙ÂlÓ b eLÙz‡Â ÔÈÓ„˜lÓ ËBÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒ¿«¬ƒ

˙Èיב  ËBÏÂ ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ˙È Ì‡«¿»»≈¿«¿»ƒ¿»«¿»≈
:ÌB„Ò „Ú ÒÙe ‡LÈÓ ÈÂÈ˜a¿ƒ¿≈≈¿»¿««¿

 

    
     

       
      
     

  
    

    
     
    

     
  

     
       

      
      
     
    
     

   



סז               

     §©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−§«Ÿ

ÌÈÚ Ì„Ò ÈL‡Â∑ נמנע לא  ֿ כן ֿ על ּֿפי ואף  ¿«¿≈¿…»ƒְְִִֵַַַֹ
ור ּבֹותינּו ע ּמהם . מ ּלׁשּכן לח)ל ֹוט  מ ּכאן:(יומא למד ּו ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ט) ירקב "(משלי  ר ׁשעים  קט)∑ÌÈÚ."וׁשם  .ּבג ּופם (סנהדרין ְְְִִֵָָ»ƒְָ

ÌÈ‡hÁÂ∑ ּבממ ֹונם.„‡Ó '‰Ï∑ ר ּבֹונם יֹודעים  ¿«»ƒְָָ«¿…ְִִָ
ּבֹו למרד  .ּומת ּכּונים  ְְְִִִַֹ

        

ירקב ירקב ירקב ירקב   עי עי עי עירררר      ,,,, א א א א מ מ מ מ  למד למד למד למד  תינ תינ תינ תיניג )ורורורור יג , (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
'מ לי ' מלא  מקרא  ה א  ירקב "  עיר   ו" הרי  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָוק ה ,

ז) למר,(י,  וי .א מ  ה למד תינר ר"י  א מר  ואי ,ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ
רע    ירימז אי ר"י  מפר   'מ לי ' ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָה ה 

וה א  , מ להזיר  חפ  אד אי , מ ע לה   בר)ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
 מ  ירימז א ר  למד א מ מאליו ), ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמ ח 

.ת א  יְִַמג

     ©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤´¥«¦½
       ¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−£¤©¨´¨®

   ̈¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
ËBÏŒ„t‰ ÈÁ‡∑.מ ּמּנּו ּפֹור ׁש ה ּדּבּור  היה  ע ּמֹו, ׁשהר ׁשע  זמן אל (ּכל  ה' "ו ּירא ּוכתיב: אצל ֹו ל ֹוט ׁשהיה ּולעיל  «¬≈ƒ»∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

להבין  וקל  היה, ּכׁשר  ׁשעה ּבאֹותּה .)אברם", ְְְְִֵַַָָָָָָָָ

     ¦¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´¤§¤®̈
 §©§£−©¨«

     §©§¦¬¤©§£−©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´
     ¦À¦§Æ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«

LÈ‡ ÏÎeÈŒÌ‡ L‡∑ יּמנה לא   זרע ּכ לה ּמנֹות , לעפר  אפ ׁשר  ׁשאי .ּכׁשם  ¬∆ƒ«ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

      ¦§©¥´¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−
¤§¤«¨

ÔÈiÁÂיג  ÔB‰BÓÓa ÔÈLÈa ÌB„Òc ÈL‡Â∆¡»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿¿«»ƒ
:‡„ÁÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙iÂ‚aƒ¿ƒ»¿√»¿»«¬»

ËBÏיד  Lt˙‡c ˙a Ì‡Ï Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«¿«¿»»«¿ƒ¿»∆
z‡c ‡˙‡ ÔÓ ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê dnÚÓ≈ƒ≈¿¿«≈»«¬≈ƒ«¿»ƒ«¿
‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB„Ïe ‡etˆÏ Ônz«»¿ƒ»¿»»¿»ƒ¿»

:‡ÚÓÏe¿««¿»

‡dpzטו CÏ ÈÊÁ z‡ Èc ‡Ú‡ Ïk ˙È È‡¬≈»»«¿»ƒ«¿»≈»∆¿ƒ«
:ÌÏÚ „Ú CÈÏÂ¿ƒ¿»«»»

„‡Ú‡טז ‡ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ˙È ÈÂL‡Â∆¡«ƒ»¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡ÙÚ ˙È ÈÓÓÏ ‚Ï LÙ‡ ‡Ï Èc ‡Ók¿»ƒ»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈»«¿»

:ÔeÓzÈ ‡Ï CÈa Û‡ ‡Ú‡„¿«¿»«¿»»ƒƒ¿

‡Èיז dÈ˙ÙÏÂ dk‡Ï ‡Ú‡a CÈl‰ Ìe˜«ƒ¿«¿»¿»¿«¿ƒ¿»«¬≈
:dpz‡ CÏ»∆¿ƒ«

 

    
     

      
     

     
      
    
    
    
     
    

    
    

   
    

   
       

     

     

    
     
    

    
  

  
   

     
     

   
    

     
      

  



סח              

      ©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´
   §¤§®©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

‡ÓÓ∑ אדם ׁשם. «¿≈ֵָָ

             

    

חברחברחברחבר א א א א רררר ממרא ממרא ממרא ממרא  אלני אלני אלני אלני  ו ו ו ו ב ב ב ב  ו ו ו ו בא בא בא בא   אבר אבר אבר אבר ְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ""""ו ו ו ו אהל אהל אהל אהל  ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
להלהלהלה'"'"'"'" מז מז מז מז ח ח ח ח        ב ב ב ב יח)ו ו ו ו (יג , ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ

אבר נה  מזח ת ני  על ה תב  מס ר  י מי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעיל
ז־ח) א ה .(יב , מזח ת לבנת  ע ה מפר   ק ור"י  ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

רת  "על  אבר  נא מפר ה א   הרא ה זח  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָעל
(נה  ה ני  ה זח  ועל י ראל",  אר רת ועל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָה רע 

ת  ל'עי ') סמיכ ת לה ל ניו  עתידי "נתנא  ב : ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
." עליה   והתל עכ  ע ְְֲֲִֵֵֶַַָָָעל

ה לי י ה זח   יד־ לה  לתמ ה ,  י ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָמע ה 
לבנת   טע   נת ולא  ר"י  תק   חבר ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹנה 

זה ? ְִֵֶַמזח 
אל  ה ל מ  פ א הדרגה , נבנ  א זח ת לבאר,  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוי

ֵַָה בד :
ועל  ה רע  רת "על  אברה נה   הרא ה זח  ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאת

זה  , צרכיו   ע ק ר ,היינ  י ראל"  אר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָרת
מ רה  נבנה  ה ני  ה זח  ; אר ונחלה  זרע  ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיה 
 עכ  ע על לה ל עתידי"  עו נת רת י תר, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנבה 
יתירה , מעלה   י ה לי י  זח  ואיל ;" עליה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָוהתל
עלת  ל נה    לי  לבד ,  מי  ל נבנה  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה א 

. ָָָלאד
י זה , מזח  נית  טע  ל מפר אינ ר"י   ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָוזה
 ד לכב רק  א א  "צדדית" נה   ל ת א נה  לא   ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹאברה

מידי . לא  ות ,רְְִִִֵָֹית
  מ 'חבר' :חבר  ה זח    מק לפי ־זה  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַוי מ ק 

ועוד )חי ר א. קכה , (מהנ "ע). ב  קכב , ה ר (זח"א ואמי ית ; ֲִִִֶֶַַ
על  ח ב  אינ  האד א ר ה א  ה "ה   ע ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוהחי ר

.רית  ד לכב ורק   א  מכ א א   לעצמ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָעלת

     

     ©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤
      ¤¨¨®§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«

ÏÙÓ‡∑לת ֹו 'ּפל  לאברהם : ׁשאמר  נמרד  ה ּוא  «¿»∆ְְְְִֶַַָָָֹֹ
הא ׁש' ÌÈBb.(ב "ר)ּכב ׁשן CÏÓ∑ׁשּׁשמ ֹו יׁש מק ֹום  ְִֵַָ∆∆ƒְֵֶָ

ּומק ֹומ ֹות  א ּמֹות  מ ּכּמה  ׁשּמה  ׁשּנתק ּבצ ּו ׁשם  על  ְְְִִִֵֶַַַָָָֻּגֹוים ,
ּתדעל  ּוׁשמ ֹו עליהם , איׁש רבה)והמליכ ּו .(בראשית ְְְְֲִִִִֵֶָ

     ̈´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤¦§©−
      ¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈§¤§¥̧¤Æ¤´¤

   §¦½¤¬¤¤−©¦«Ÿ©
Úa∑ ל ּבר ּיֹות ורע  ל ּׁשמים  ∑ÚLa.רע  ∆«ְְִִַַַַַָƒ¿«

ּבר ׁשע ֹו ׁשּבּׁשמים ∑‡L.ׁשּנתע ּלה  אביו .ׂשֹונא  ְְְִִֶַָƒ¿»ִִֵֶַַָָ
‡ÓL∑ לע ּוף אבר  ּבה ּקד ֹוׁשֿׂשם  ולמרד  ולק ּפֹוץ  ∆¿≈∆ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו.ÚÏa∑ העיר ׁשם. ָ∆«ִֵָ

ÓÓ‡יח  ÈLÈÓa ˙ÈÂ ‡˙‡Â Ì‡ ÒÙe¿««¿»«¬»ƒ≈¿≈¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡e ÔBÁ Ècƒ¿∆¿¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

‡CBÈא  Ï„ ‡kÏÓ ÏÙÓ‡ ÈÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿≈«¿»∆«¿»¿»∆«¿
ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ÓÚÏ„k Òl‡„ ‡kÏÓ«¿»¿∆»»¿»¿»…∆«¿»¿≈»

:ÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Â¿ƒ¿»«¿»¿«¿≈

kÏÓ‡ב  Úa ÌÚ ‡˜ (e„Ú È") e„Ò¿»¬«¿»»ƒ∆««¿»
‡L ‰ÓÚ„ ‡kÏÓ ÚLa ÌÚÂ Ì„Ò„ƒ¿…¿ƒƒ¿««¿»«¬…»ƒ¿»
ÌÈBˆ„ ‡kÏÓ ‡ÓLÂ ‰Ó„‡„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿∆¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ

:Úˆ ‡È‰ ÚÏ„ ‡kÏÓe«¿»¿∆«ƒ…«

 

     
     

    
    

      

     
    

    
    

     

      
      

      

       

     



סט               

      ̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬©¤«©

ÌÈcO‰ ˜ÓÚ∑ּבֹו ׁשהיּו ׁשם  על  ׁשמ ֹו, ּכ ≈∆«ƒƒְֵֶַָָ
הר ּבה ׂשד ֹות  יׁש א ּגדה ' ּו'מדר ׁשי ÌÈ.הר ּבה , ‡e‰ ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ»
ÁÏn‰∑לת ֹוכ ֹו ה ּים  נמ ׁש זמן ים לאחר  ונע ׂשה  «∆«ְְְְְֲִַַַַַַָָָ

ה ּצּורים  ׁשּנת ּבּקע ּו א ֹומר , א ּגדה ' ּו'מדר ׁש ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָה ּמלח .
לת ֹוכ ֹו יא ֹורים  ונמ ׁשכ ּו .סביב ֹותיו ְְְְְְִִִָ

      §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ
  ¤§¥¬¨−̈¨¨«

e„Ú ‰L ‰NÚ ÌÈzL∑ ּכדרלעמר את  ה ּלל ּו מלכים  .חמ ּׁשה  ¿≈∆¿≈»»»¿ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

     §©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
      £¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤

     ©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦
‰L ‰NÚ Úa‡e∑ למר ּדן.‡a ¿«¿«∆¿≈»»ְְִָ»

ÓÚÏ„Î∑ ּבעבי נכנס  ה ּמע ׂשה , ּבעל  היה  ׁשה ּוא  לפי ¿»¿»…∆ְְֲֳִִִֶֶַַַַַָָָ
B‚Â'.ה ּקֹורה  ÌÈÎÏn‰Â∑ מלכים ׁשל ׁשה  .א ּלה  ַָ¿«¿»ƒ¿ְְִֵֶָָֹ

ÌÈÊef‰∑ זמזּוּמים הם. «ƒְִֵַ

      §¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©¥´¨½̈£¤−
©©¦§¨«

Ì‰a∑ ׁשּלהם Ô‡t.ּבהר  ÏÈ‡∑ּכתר ּגּומ ֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְַ
א ּלא  מיׁשֹור , ל ׁשֹון 'איל ' ׁשאין אני וא ֹומר  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ'מיׁשר '.
'אל ֹוני' ממרא  וׁשל  ׁשמ ֹו, 'איל ' ּפארן ׁשל  ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָמיׁשֹור 
ׁשמ ֹו: 'אבל ' ׁשּטים  וׁשל  ׁשמ ֹו, 'ּכּכר ' יר ּדן וׁשל  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשמ ֹו,

וכ ּלם  ׁשמ ֹו, 'ּבעל ' ּגד " "ּבעל  וכן ה ּׁשּטים ", ְְְִִֵֵַַַַַָָָֻ"אבל 
עליו  ׁשמ ֹו אחד  וכל  'מיׁשר ' ∑a„n‰ŒÏÚ.מתר ּגמין ְְְְִֵֶַָָָָָֻ««ƒ¿»

ּכמ ֹו: ה ּמד ּבר , ב )אצל  מנּׁשה (במדבר מ ּטה  .""ועליו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

      Â©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´¨¥½©©¾
    ¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−

 §©«£¬Ÿ¨¨«
L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ∑, העתיד ׁשם  על  ≈ƒ¿»ƒ»≈ִֵֶַָ

א ֹות ֹו עסקי על  ׁשם  לה ּׁשפט  ואהרן מ ׁשה  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשעתידין
ּכפ ׁשּוט ֹו: ּתר ּגמ ֹו וא ּונקל ֹוס  מריבה ". "מי והם  ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָהעין,
מ ׁשּפט  לכל  ׁשם  מתק ּבצים  ה ּמדינה  ּבני ׁשהיּו .מק ֹום  ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

È˜ÏÓÚ‰ ‰„N∑ על ונקרא  עמלק , נֹולד  לא  עדין ¿≈»¬»≈ƒְְֲֲִִֵַַַָָֹ
העתיד  Óz.ׁשם  ÔˆˆÁa∑ מקרא ּגדי, עין היא  ִֵֶָ¿«¬…»»ְִִִֵֶָ

כ )מלא  הימים .ּביה ֹוׁשפט (בדברי  ִֵָָָ

      ©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
      §¦¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈

 §¥−¤©¦¦«

‰e‡ג  ‡iÏ˜Á LÈÓÏ eLk˙‡ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿¿»¿≈««¿«»
:‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ˙‡¬««»¿ƒ¿»

Ï˙e˙ד  ÓÚÏ„k ˙È eÁÏt ÔÈL NÚ Èzz«¿≈¬«¿ƒ¿»»¿»¿»…∆¿»
:e„Ó ÔÈL ÈNÚ∆¿≈¿ƒ¿»

ÓÚÏ„Îה  ‡˙‡ ÔÈL ÈNÚ Úa‡e¿«¿«∆¿≈¿ƒ¬»¿»¿»…∆
Èc ‡iab ˙È BÁÓe dnÚc ‡iÎÏÓe«¿«»ƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ
˙ÈÂ ‡zÓ‰c ‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ˜ ˙BzLÚ¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»ƒ¿∆¿»¿»

:ÌÈ˙È˜ ‰ÂLc È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

LÈÓו „Ú ÈÚNc ÔB‰eË Èc È‡BÁ ˙ÈÂ¿»»≈ƒ¿¿¿≈ƒ«≈«
:‡a„Ó ÏÚ CÈÓÒc Ô‡t»»ƒ¿ƒ««¿¿»

Ì˜ז ‡È‰ ‡Èc ‚elt LÈÓÏ e˙‡Â e˙Â¿»«¬¿≈«ƒƒ»ƒ¿»
˙È Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«»

:È„b ÔÈÚa È˙Èc ‰‡BÓ‡¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

„BÓÚ‰ח  ‡kÏÓe ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿«¿»«¬»
‡kÏÓe ÌÈBˆ„ ‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe«¿»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡˜ ÔB‰nÚ ecÒÂ ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ„¿∆«ƒ«¿«»ƒ¿¿»»

:‡iÏ˜Á LÈÓa¿≈««¿«»

 

    
    

     
       

     
       



ע              

      ¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½
      §©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬

 §¨¦−¤©«£¦¨«
'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa‡∑ּפ ֿ ֿ על  ואף  היּו, ׁשּגּבֹורים   לה ֹודיע ה ּמּועטים , נּצח ּו ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  לא ואף  ֿ כן י «¿»»¿»ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

אחריהם  מ ּלר ּדף  אברם  .נמנע  ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

      §¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ
    ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«

ÓÁ ˙‡a ˙‡a∑ ׁשם היּו הר ּבה  ּבאר ֹות  ∆¡…∆¡…≈»ְְֵֵַָָ
ּבנין. ׁשל  לטיט  אדמה  מ ּׁשם  א ּגדה ,ׁשּנֹוטלין ּומדר ׁש ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשּיצא  סד ֹום   למל נס  ונע ׂשה  ּבהם  מג ּבל  ה ּטיט  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה 
מאמינין  היּו ׁשּלא  מקצתן ּבא ּמֹות  ׁשהיּו לפי ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹֻמ ּׁשם ,
וכיון  הא ׁש, מ ּכב ׁשן ּכׂשּדים  מא ּור  אברהם  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּניצ ֹול 

למפרע  ּבאברהם  האמינּו החמר , מן זה  .(ב "ר)ׁשּיצא  ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
eÒp ‰‰∑ ׁשּצריכה ּתבה  ּכל  להר , ּכמ ֹו הרה  נס ּו, להר  ∆»»ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ח ּלּוק  ויׁש ּבס ֹופ ּה. ה "א  ל ּה ה ּטיל  ּבתח ּלת ּה ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָלמ "ד 

ּבמק ֹום  ע ֹומדת  ה ּתבה  ׁשּבס ֹוף  ׁשה "א  לההרה , הרה  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבין
אבל  ׁשּברא ׁשּה, ז ֹו(למ "ד  אחרים: ע ֹומדת )ספרים  אינּה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ּונק ּודה  למ "ד  לנקד (ּבמק ֹום  אחרים: ּתח ּתיה ,)ספרים ּפּת"ח  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מפר ׁש ואינֹו הר , אל  ּכמ ֹו א ֹו להר , ּכמ ֹו "הרה " ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָוהרי
ּתח ּלה . הר  מצא  ּבא ׁשר  נס  אחד  ׁשּכל  א ּלא  הר , ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלאיזה 
ה ּמד ּברה , א ֹו ההרה , לכ ּתב  ּברא ׁשּה ה "א  נֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּוכ ׁשה ּוא 

לההר  ּכמ ֹו א ֹו ההר , אל  ּכמ ֹו ּומ ׁשמע )להר (ּפתר ֹונֹו , ְְְְְִֶַַַָָָָָ
ּבּפר ׁשה  ּומפר ׁש ה ּיד ּוע  הר  .לא ֹות ֹו ְְַַַַָָָָָֹ

         

להרלהרלהרלהר  מ מ מ מ הרההרההרההרה,,,, .... נס נס נס נס י)להרלהרלהרלהר יד , (רש"י ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
 וי ."נע ארצה  "ללכת לעיל אמר מה  על  ר ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא 
 א) הרה   ארי וה" נפר א  דנלל א  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלמר,
נערכה   עמק ,  הי  א ,והינ ." נס  הר) ארְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

אר  א  וא החמר, ארת לת נפל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָה לחמה ,
ד ר־ה תחיל  ע יק  מה  ימ ק  זה  לפי  .נמלט  ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻהר

." נס" בת  ֵַַָ

    Â©¦§Â¤¨§ª̧§Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨
 ̈§−̈©¥¥«

     ©¦§¸¤§¤§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®
  §¬¥−¦§«Ÿ

ÌB„Òa LBÈ ‡e‰Â∑ ּבסד ֹום יׁשיבת ֹו זאת ? ל ֹו ּגרם  .מי ¿≈ƒ¿ְְִִִַָָֹ

      ©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧
       §¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½§¥−

 ©«£¥¬§¦«©§¨«
ËÈÏt‰ ‡iÂ∑ מן ׁשּפלט  ע ֹוג  זה  ּפׁשּוט ֹו: לפי «»…«»ƒְְִִֶֶַָ

ׁשּכת ּוב : וה ּוא  ג )ה ּמלחמה , מל (דברים ע ֹוג  רק  "ּכי ְְִִֶֶֶַַָָָ
'נׁשא  וזה ּו הרפאים ", מ ּיתר  נׁשאר  ׁשּלא ה ּבׁשן ר ', ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבע ׁשּתר ֹות  הרפאים  ּכׁשה ּכּו וחבריו אמרפל  ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהרג ּוה ּו

ÏÚ„˙Âט  ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ÓÚÏ„k ÌÚƒ¿»¿»…∆«¿»¿≈»¿ƒ¿»
Ï„ ‡kÏÓ ÏÙÓ‡Â ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿ƒ¿«¿»∆«¿»¿»∆
ÏÈ˜Ï ÔÈÎÏÓ ‰Úa‡ Òl‡„ ‡kÏÓ CBÈ‡Â¿«¿«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ»√≈

:‡LÓÁ«¿»

ÓÈÁ‡י  Ô˜ÒÓ ÔÈÈa ÔÈÈa ‡iÏ˜Á LÈÓe≈««¿«»≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»
˜ÚÂÔn˙ eÏÙe ‰BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ e «¬»«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜Ú ‡eËÏ e‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»

ÈÂ˙יא  ‰BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡È˜ Ïk ˙È BLe¿»»ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿»
:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk»≈»¿«¬»

‡È‰eÁיב  a dÈ˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È BLe¿»¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
:ÌB„Òa ˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì‡„¿«¿»«¬»¿»≈ƒ¿

e‰Â‡יג  ‰‡Ú Ì‡Ï ÈeÁÂ ‡ÊÈLÓ ‡˙‡Â«¬»¿≈»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿»»¿
È‰eÁ‡ ‰‡BÓ‡ ‡ÓÓ ÈLÈÓa ÈL»≈¿≈¿≈«¿≈¡»»¬ƒ
dÓÈ˜ ÈL‡ Ôep‡Â Ú„ È‰eÁ‡Â ÏBkL‡„¿∆¿«¬ƒ¿»≈¿ƒ¡»≈¿»≈

:Ì‡c¿«¿»

 

               
                



עי               
ׁשּפלט  ע ֹוג  זה  ר ּבה : ּברא ׁשית  ּומדר ׁש ּתנח ּומא . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָקרנים ,

ׁשּנאמר : הרפאים , מ ּיתר  וזה ּו ה ּמּבּול , ו)מ ּדֹור  (לעיל  ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
אברם  ׁשּיהרג  ּומת ּכּון וג ֹו'", בארץ  היּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"ה ּנפילים 

ׂשרה  את  ה ּנהר ∑‰ÈÚ.ויּׂשא  מעבר  (בראשית ׁשּבא  ְִֶָָָ»ƒ¿ƒֵֵֶֶַָָָ
Ì‡Œ˙È.רבה) ÈÏÚa∑. ּברית ע ּמֹו ספרים (ׁשּכרת ּו «¬≈¿ƒ«¿»ְְְִִִֶָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפר ׁש ּכמֹו הּמילה, על  עצה ל ֹו ׁשהּׁשיאּו אחר : ּדבר  .)אחרים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

      ©¦§©´©§½̈¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈
        §¦¥´¥À§Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«

˜iÂ∑ אחריכם "והריקתי וכן: 'וזריז', ּכתר ּגּומ ֹו «»∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
וכן: עליכם , ּבחר ּבי אזּדּין טו)חרב ", "אריק (שמות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

וכן: לה)חר ּבי", ּוסגר "(תהלים חנית  ∑ÂÈÎÈÁ."והרק  ְְְְֲִִֵֵַָֹ¬ƒ»
ּכתיב  קרי (חנכ ֹו וה ּוא )ס"א למצות , ׁשחנכ ֹו אליעזר  זה  ְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶָֹ

ׁשה ּוא  לא ּמנּות  ּכלי, א ֹו האדם , ּכניסת  התחלת  ְְְְִִֶַַַָָָָָָֻל ׁשֹון
וכן: ּבּה, לעמד  כב )עתיד  ל ּנער ",(משלי  ז)"חנֹו (במדבר ְֲֲִֵַַַַָָֹ

ה ּמזּבח ", ל )"חנּכת  ק ֹורין (תהלים ּובלע "ז ה ּבית ", "חנּכת  ְְֲֲִִִֵַַַַַַַַֻֻ
אינצניי"ר  B‚Â'.ל ֹו NÚ ‰ÓL∑( לב ר ּבֹותינּו(נדרים ִ¿…»»»¿ֵַ

היה , לב ּדֹו אליעזר  ׁשל אמר ּו: ּגמטר ּיא  מנין וה ּוא  ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ
Ôc.ׁשמ ֹו „Ú∑,ּכח ֹו ּתׁשׁש ּבניו ׁשם  ׁשעתידין ׁשראה  ְ«»ֲִִֶֶַָָָָָָֹ

עגל  ׁשם  צו)להעמיד  .(סנהדרין ְֲִֵֶַָ

      ©¥«¨¥̧£¥¤©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
   ©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤

Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁiÂ∑, ה ּמקרא סרס  ּפׁשּוט ֹו: לפי «≈»≈¬≈∆ְְְִִֵַָָ
הר ֹודפים   ּכדר לילה ' עליהם  ועבדיו ה ּוא  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'וּיחלק 
וזה  לכאן זה  ּכׁשּבֹורחים  ה ּנר ּדפים  אחר  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּמת ּפּלגים 

נמנע ∑ÏÈÏ‰.לכאן  לא  ׁשח ׁשכה  אחר  ּכל ֹומר , ְָ«¿»ְְְִֶַַַַָָֹ
ּובחציֹו ה ּלילה , ׁשּנחלק  א ּגדה : ּומדר ׁש ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָמ ּלרדפם .

נס , ל ֹו נע ׂשה  ל ֹוהרא ׁשֹון ּובא  נׁשמר  ה ּׁשני וחציֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
מצרים  ׁשל  לילה  מק ֹום ∑BÁŒ„Ú‰.לחצ ֹות  אין ְְֲִִֶַַַָ«»ֵָ

עב ֹודת  ׁשם  על  'ח ֹובה ', ק ֹורא  ודן, 'ח ֹובה '. ְְֲֵֵֶַַָָָׁשּׁשמ ֹו
ׁשם  להיֹות  ׁשעתידה  .גיל ּולים  ְֲִִִִֶָָ

      ©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ
   ¥¦½§©¬¤©¨¦−§¤¨¨«

     ©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ
    ¤§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤

   ̈¥½−¥¬¤©¤«¤
‰ÂL ˜ÓÚ∑,' מפנא 'למיׁשר  ותר ּגּומ ֹו ׁשמ ֹו, ּכ ≈∆»≈ְְְְְֵַַַָָ

מכ ׁשֹול  ּומ ּכל  מאילנֹות  ‰CÏn.ּפנּוי ˜ÓÚ∑ ּבית ְִִִֵָָָ≈∆«∆∆ֵ
קנים , ׁשל ׁשים  ׁשה ּוא  אחד  ריס  ּבית  ּדמל ּכא , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹריסא 

עמק  א ּגדה : ּומדר ׁש ׁשם . לצחק   ל ּמל מיחד  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהיה 
עליהם  אברהם  את  והמליכ ּו הא ּמֹות  ּכל  ׁשם  ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻׁשה ׁשוּו

ּולקצין  אלהים  .לנׂשיא  ְְֱִִִִָֹ

      ©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬
  Ÿ¥−§¥´¤§«

˜„ˆŒÈkÏÓe∑ נח ּבן ׁשם  ה ּוא  א ּגדה : מדר ׁש «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ
לב ) ÔÈÈÂ.(נדרים ÌÁÏ∑ והראה מלחמה , ליגעי ע ֹוׂשים  ּכ ∆∆»»ƒְְְִִִֵֵֶָָָָ

ּומדר ׁש ּבניו. את  ׁשהרג  על  עליו ּבל ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָל ֹו

ׁשּיקריב ּו ה ּנסכים  ועל  ה ּמנח ֹות  על  ל ֹו רמז ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָא ּגדה :
ּבניו  .ׁשם  ָָָ

È˙יד  ÊÈÊÂ È‰eÁ‡ ÈzL‡ È‡ Ì‡ ÚÓLe¿««¿»¬≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»≈»
ÒÚ ÈÓ˙Â ‰‡Ó ˙Ïz d˙È È„ÈÏÈ È‰BÓÏeÚ≈ƒ¿ƒ≈≈≈¿»¿»¿«¿≈¬«

:Ôc „Ú Û„e¿««»

È‰B„ÚÂטו ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»¿«¿ƒ
‡etvÓ Èc ‰BÁ „Ú ÔepÙ„e ÔeBÁÓe¿¿»ƒ«»ƒƒƒ»

:˜Nn„Ï¿«»∆

aטז ËBÏ ˙È Û‡Â ‡È˜ Ïk ˙È ˙‡Â«¬≈»»ƒ¿»»¿«»«
˙ÈÂ ‡iL ˙È Û‡Â È˙‡ dÈ˜Â È‰eÁ‡¬ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¿«»¿«»¿»

:‡nÚ«»

˙cיז ˙a d˙eÓc˜Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿¿«»≈»«¿»
dnÚ Èc ‡iÎÏÓ ˙ÈÂ ÓBÚÏ„k ˙È ÈÁÓÓlÓƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»∆¿»«¿«»ƒƒ≈
:‡kÏÓ„ ‡ÒÈ ˙Èa ˙‡ ‡e‰ ‡ÙÓ LÈÓÏ¿≈««¿»¬«≈ƒ»¿«¿»

ÌÁÏיח  ˜Èt‡ ÌÏLeÈ„ ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆«≈¿≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»

 

    
   

     

     
    

   
       



עב              

      ©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−
 ̈©¬¦¨¨«¤

ı‡Â ÌÈÓL ‰˜∑:קטו)ּכמ ֹו ׁשּלֹו(תהלים להיֹות  קנאן ע ׂשּיתן, ֿ ידי על  וארץ ", ׁשמים  ."ע ֹוׂשה  …≈»«ƒ»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

       ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬
 ©«£¥−¦«Ÿ

ÔbÓ L‡∑ וכן הס ּגיר , יא)א ׁשר  יׂשראל "(הושע  אמ ּגנ".BÏŒÔziÂ∑ אברם.ÏkÓ NÚÓ∑,ל ֹו א ׁשר  ¬∆ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…ֲֶ
ּכהן  ׁשהיה  .לפי ְִֵֶָָֹ

     

    ©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§¨®¤¦´©¤½¤
 §¨«§ª−©¨«

LÙp‰ ÈÏŒÔz∑) מן לב ּדם )הּגּופים ה ּגּופים  לי החזר  ׁשה ּצל ּת, ׁשּלי .ה ּׁשבי ∆ƒ«∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

     ©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³
     ¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤

È„È È˙Ó‰∑ ידי את  אני מרים  ׁשב ּועה , ל ׁשֹון ¬ƒ…ƒ»ƒְְֲִִִֵֶָָ
וכן: עליֹון, כב )לאל  אני.(בראשית נׁשּבע  נׁשּבע ּתי", "ּבי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַ

כג )וכן: נֹותן (בראשית מ ּמּני", קח  ה ּׂשדה  ּכסף  "נת ּתי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מ ּמני  וקחה ּו ה ּׂשדה  ּכסף   ל .אני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

    ¦¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨
     £¤¨®§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«

ÏÚŒCBN „ÚÂ ËeÁÓŒÌ‡∑ מן לעצמי אע ּכב  ƒƒ¿«¿««ְְֲִִֵַַ
CÏ.ה ּׁשבי  L‡ŒÏkÓ Áw‡ŒÌ‡Â∑ לתת ּתאמר  ואם  ִֶַ¿ƒ∆«ƒ»¬∆»ְִֵַָֹ

לא  ,ּגנזי מ ּבית  ׂשכר  B‚Â'.א ּקח לי Ó‡˙ ‡ÏÂ∑ ְִִֵֶֶַָָָֹ¿……«¿

ׁשּנאמר : לע ּׁשרני, הבטיחני ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ (לעילׁשה ּקד ֹוׁש ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
וג ֹו'יב )  ואברכ"". ְְֲֶַָ

      ¦§¨©À©£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½
       £¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬

¤§¨«

lÚ‡‰יט  Ï‡Ï Ì‡ CÈa Ó‡Â dÎe»¿≈«¬»¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»
:‡Ú‡Â ‡iÓL dÈ˜cƒƒ¿»≈¿«»¿«¿»

‰ÈÂכ  C„Èa C‡Ò ÒÓc ‰‡lÚ Ï‡ CÈe¿ƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«
:‡lkÓ ‡ÒÚ ÔÓ „Á dÏ≈«ƒ«¿»ƒ…»

ÈÏכא  ‰ Ì‡Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ Ó‡Â«¬««¿»ƒ¿¿«¿»«ƒ
:CÏ c (Ò ‡") ‡È˜Â ‡˙LÙ«¿»»¿ƒ¿»»«¿«»

È„Èכב  ˙ÈÓÈ‡ ÌB„Ò„ ‡kÏÓÏ Ì‡ Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»ƒ¿¬≈ƒ¿«
‡iÓL dÈ˜c ‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆaƒ¿√»¿»√»≈ƒ»»ƒƒ¿»≈¿«»

:‡Ú‡Â¿«¿»

‡qכג  Ì‡Â ‡ÒÓ ˙˜Ú „ÚÂ ‡ËeÁÓ Ì‡ƒƒ»¿««¿«¿»»¿ƒ∆«
˙È ˙ÈzÚ‡ ‡‡ ÓÈ˙ ‡ÏÂ CÏ Èc ÏkÓƒ»ƒ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì‡«¿»

(כד  „BÁÏ'הס iÓÏeÚ‡בכל  eÏÎ‡cÓ (a ¿«ƒƒ¬»≈«»
ÏkL‡ Ú ÈnÚ eÏÊ‡ Èc ‡ib ˜ÏÁÂ»√»À¿«»ƒ¬»ƒƒ»≈∆¿…

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡ ‡ÓÓe«¿≈ƒ¿«¿¬»¿

 

    
   
     

      
       

     
     

      

     

       

     
    
    
    

    
    

     
    

    
      

       

    
     



עג               
ÌÈÚp‰∑,א ּתי הלכ ּו א ׁשר  "ענר עבדי וע ֹוד  «¿»ƒְְֲֲִִֵֶַָָָ

נכנס ּו ׁשעבדי ֿ ּפי ֿ על  אף  וג ֹו'", ּוממרא  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹא ׁשּכל 
וחבריו  וענר  וּיּכם ", ועבדיו "ה ּוא  ׁשּנאמר : ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָל ּמלחמה ,
חלקם ". יקח ּו "הם  הכי אפ ּלּו ל ׁשמר , ה ּכלים  על  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹיׁשב ּו

ׁשאמר : ּדוד , למד  ל )ּומ ּמּנּו א ה ּירד (שמואל  "ּכחלק  ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

יחלק ּו", יח ּדו ֿ ה ּכלים  על  ה ּיׁשב  ּוכחלק  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹל ּמלחמה 
נאמר   כה)ּולכ ויׂשימה (שם ומעלה  הה ּוא  מה ּיֹום  "ויהי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּכבר  לפי 'והלאה ', נאמר : ולא  ּולמ ׁשּפט ", ְְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹֹלחק 
אברהם  ּבימי החק  .נּתן ְִִֵַַַָָֹ

    ©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
     ¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

    ̈¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ
‰l‡‰ ÌÈc‰ Á‡∑: ׁשּנאמר מק ֹום  ּכל  «««¿»ƒ»≈∆ֱֶֶַָָ

מפלג  'אחרי', .סמ ּו רבה)'אחר ', ה ּדברים (בראשית "אחר  . ְְֲִֵַַַַַַָָָֻ
ה ּמלכים  את  ׁשהרג  זה  נס  ל ֹו ׁשּנע ׂשה  אחר  ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהא ּלה ",
ּכל  על  ׂשכר  ק ּבל ּתי 'ׁשּמא  וא ֹומר : ּדֹואג  ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוהיה 

ה ּמק ֹום  ל ֹו אמר   לכ ‡Ì.צדק ּותי', ‡Èz Ï‡ ְְִִַַָָָ«ƒ»«¿»
CÏ Ô‚Ó ÈÎ‡ א ֹותן ּכל  על  ּתענׁש ׁשּלא  הענׁש, מן , »…ƒ»≈»ִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

, ׂשכר ק ּבּול  על  ּדֹואג  ּׁשא ּתה  ּומה  ׁשהרג ּת, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָנפ ׁשֹות 
מאד  הר ּבה   ׂשכר. ְְְְֵַָֹ

        

צדק צדק צדק צדק תיתיתיתי ל ל ל ל  על על על על  כרכרכרכר ק ק ק ק ל ל ל ל י י י י  א א א א  וא וא וא וא מרמרמרמר אג אג אג אג  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָוהיהוהיהוהיהוהיה
א) טו , (רש"י

"אחר  ה א  " ברי ה "אחר ר ע ר ר"י , ְְִִִִֵַַַַַַַַָליטת
ו רא  פרת  ר ראה  ." רי א)ה ה ברי(כב , אחר : ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

. . ו  בריו בריו בריו בריו הא ה  י מעאל. ל . . ט כ)ל :(פסוק ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָָ
מהרהר  אברה היה  . . הא ה   ברי ה .וא וא וא וא מר מר מר מר אחרי  ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ו ב  ו ־ז)בפרת .(לט, . הא ה   ברי ה ה "ה אמראמראמראמראחר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
  ו .ער מסלסל וא ה  מתא ל  א)אבי אחר (מ , : ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ
  פי  . . הרילה  לפי  . . הא ה   ברי ררררה לד לד לד לד.תגנ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
אג "והיה  א נל ק  ב מ זה  (וכ וא וא וא וא מר מר מר מר לפי  " ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָ

"מהרהר  סי מ   ו רא  .וא וא וא וא מרמרמרמר")")")")פרת ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ

              

  

מאד מאד מאד מאד :::: הרהרהרהרהההה כרכרכרכר  ל ל ל ל  מג מג מג מג אנכי אנכי אנכי אנכי   אבר אבר אבר אבר ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽאל אל אל אל ־ ־ ־ ־ ירא ירא ירא ירא  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
על  כר ק לי  א  אג והיה  ' כ נס  ל ע ה  ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחר

מאד  הרה  כר ' כ   ק ה ל אמר  לכ צדק תי , (טו ,ל ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹ
רש"י) ובפירוש א.

 " הרמ תב  הרי  ה בר,  מ פרק לכא רה  תשובה  (הלכות ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
ב ) הלכה  דיי לא  . . במצת תרה  ע סק  מאהבה  "הע בד  :ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָֹ

. . אמת ה א  מ ני  האמת ע ה  א א  ה בה  ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָליר
אברה מעלת והיא  . . מאד  ד לה  מעלה  היא  ז ְְְְֲֲֲִִַַַַַָָָָָֹמעלה 

." הב א ה "ה   רא ְֲִֶַָָָָאבינ
מ ע מאהבה , ה "ה  את עבד  אבינ  אברה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָונמצא ,

 כ מה  צדק תי ", ל על כר ק לי  א  אג ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ"היה 
?כר ק ל בר  ְְִִֵָָא

זה : ה א ר למר  ְֵֵֶַַָוי
די רק  א א   עצמ לתעלת לא  כר לק ל רצה   ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאברה
את  הע בד   האר ע י  ל  רא . מי ב ד  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָתל
ה ה ,  ל ע מי  טב  רב  מק ל ,נרצ   מק ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹה "ה 

. ל ע  מי    יתק ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָועל־ידי ־זה 
,כר ל בר ק ל א לי   אברה אג   ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָונמצא ,
 ויתק תל רצה  א א  , עצמ לטבת זה  היה  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלא 

. ל ע  מי  ִֵַָָָ

     ©´Ÿ¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−
       ¥´£¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

ÈÈÚ CÏB‰∑,יֹור ׁש ל ׁשֹון ּפר ׁשֹו סר ּוק  ּבן מנחם  ≈¬ƒƒְְְֵֵֵֶַָ
ל ֹו ב )וחבר  ּכא ׁשר (מלאכי  יֹור ׁש, ּבלא  ערירי, וענה ". "ער  ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָֹֹ

לא)ּתאמר : ּתע ּקר (איוב  ּתׁשר ׁש", ּתב ּואתי "ּובכל  ְְְְִֵֵַַָָָֹ
ּובלע "ז  ּבנים , חסר  ערירי ל ׁשֹון ּכ ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָׁשר ׁשיה ,

ÌÚא  ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙a»«ƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì‡ ÏÁ„˙ ‡Ï ÓÈÓÏ ‰‡ea Ì‡«¿»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿««¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C‚‡ CÏ ÛB˜z ÈÓÈÓ≈¿ƒ¿»«¿»«ƒ«¬»

‡Â‡ב  ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì‡ Ó‡Â«¬««¿»¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»
È˙Èc ÔÈ„‰ ‡Òt e „ÏÂ ‡Ïa ÏÈÊ‡»≈¿»¿»««¿»»»≈ƒ¿≈ƒ

:ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰««¿»»¡ƒ∆∆

 

               
          



עד              
מ ּגזרת : וע ֹונה ' 'ער  נראה , ולי (שה"ש דישאנפנטי"ש . ְְְְִִִִֵֶַָ

וכן:ה) חר ּבן, ל ׁשֹון וערירי ער ", קלז)"ול ּבי "ער ּו(תהלים ְְְְֲִִִִֵֵַָָֻ
וכן: ג )ער ּו", וכן:(חבקוק  יס ֹוד ", נא)"ער ֹות  "ערער (ירמיה ְְְְֵֵַָָָ

וכן: ב )ּתתערער ", ערה "(צפניה ארזה  LÓ˜."ּכי Ôe ְְְְִִֵֵַַַָָ∆∆∆
È˙Èa∑:ּכמ ֹו ּפיו, על  נּזֹון ּביתי ׁשּכל  (בראשית ּכתר ּגּומ ֹו, ≈ƒְְְִִִֵֶַַָ

לי מא) היה  וא ּלּו ׁשּלי, א ּפֹוטר ֹוּפא  יּׁשק ", ּפי ְְְִִִִִֶַַַָָָ"ועל 
ׁשּלי  על  ממ ּנה  ּבני היה  ה ּתר ּגּום ,∑Nnc˜.ּבן, לפי ְְִִֵֶֶַָָֻ«∆∆ְְִַַ

עד  ה ּמלכים  ׁשרדף  א ּגדה , מדר ׁש ּולפי היה . ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָמ ּדּמׂשק 
ּומ ׁשקה  ּדֹולה  נֹוטריק ֹון: ּדר ׁשּו ׁשּלנּו ּוב ּגמרא  ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָּדּמׂשק .

לאחרים  ר ּבֹו .מ ּתֹורת  ֲִִֵַַַ

        ©´Ÿ¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−
 ¥¬Ÿ¦«

ÚÊ ‰z˙ ‡Ï ÈÏ Ô‰∑?לי ּתּתן א ׁשר  ּבכל  ּתֹועלת  .ּומה  ≈ƒ…»«»»«ְֲִִֶֶֶֶַָ

      §¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®
      ¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«

     ©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨
      §ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´ŸŸ¨®©´Ÿ¤½

  ¬Ÿ¦«§¤−©§¤«
‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ∑ה ֹוציא ֹו ּפׁשּוט ֹו: לפי «≈…«»ְְִִ

אמר  מדר ׁשֹו, ּולפי ה ּכֹוכבים . לרא ֹות  לח ּוץ  ְְְֳִִִִֵַַַָָָָמאהל ֹו
ׁשאינ ּבּמּזל ֹות  ׁשראית  ,ׁשּל מאצטגנינּות  צא  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָל ֹו:
אברהם  אבל  ּבן, ל ֹו אין אברם  ּבן, להעמיד  ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָעתיד 

ּבן. ל ֹו אני יׁש ּתלד , ׂשרה  אבל  ּתלד , לא  ׂשרי וכן ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ
ה ֹוציא ֹו אחר : ּדבר  ה ּמּזל . ויׁשּתּנה  אחר  ׁשם  לכם  ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָק ֹורא 
וזה ּו ה ּכֹוכבים , מן למעלה  והג ּביה ֹו ע ֹולם  ׁשל  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמחלל ֹו

מלמע  ה ּבטה  .למ ּטה לה ל ׁשֹון ְְְְִַַַָָָָ

    §¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−§¨¨«
'‰a ÔÓ‡‰Â∑ אבל זאת , על  א ֹות  ל ֹו ׁשאל  לא  ¿∆¡ƒ«ֲַַָָֹֹ

א ֹות , ל ֹו ׁשאל  הארץ  יר ּׁשת  "ּבּמה על  ל ֹו: ואמר  ְְֶַַַַַָָָָָֻ
ˆ„˜‰.אדע "? Bl ‰LÁiÂ∑ ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ֵַ««¿¿∆»¿»»ַָָ

ׁשהאמין  האמ ּונה  על  ולצדקה  לזכ ּות  לאברם  ְְְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָח ׁשב ּה

א ּלא  א ֹות , ל ֹו ׁשאל  לא  אדע "? "ּבּמה  אחר : ּדבר  ֵֵֶַַַַָָָָָֹּבֹו.
אמר  ּבּה'. יתק ּימ ּו זכ ּות  ּבאיזה  'ה ֹודיעני לפניו: ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאמר 

ה ּקר ּבנֹות  ּבזכ ּות  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש .ל ֹו ְְִַַָָָָ

     

       ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ¥´
     ©§¦½¨¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ§¦§¨«

ג  ‡‰Â „ÏÂ z‰È ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì‡ Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿¿»¿»«
:È˙È ˙ÈÈ È˙Èa≈ƒ»ƒ»ƒ

Cp˙Èד  ‡Ï ÓÈÓÏ dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«»ƒ¿ƒ»
:Cp˙È ‡e‰ „ÈÏB˙c a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc≈¡»≈«¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÚkה  ÈÎzÒ‡ Ó‡Â ‡Ï d˙È ˜Èt‡Â¿«ƒ»≈¿»»«¬«ƒ¿¿ƒ¿«
ÈÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡iÎBk ÈÓe ‡iÓLÏƒ¿«»¿≈¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈

:CÈa ÔB‰È ÔÈ„k dÏ Ó‡Â ÔB‰˙È»¿«¬«≈¿≈¿¿»

eÎÊÏ:ו dÏ dLÁÂ ÈÈ„ ‡ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«≈¿»

e‡Ó‡ז Cz˜t‡c ÈÈ ‡‡ dÏ Ó‡Â«¬«≈¬»¿»ƒ«≈¿»≈»
:d˙ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú‡ ˙È CÏ ÔznÏ È‡cNÎ„¿«¿»≈¿ƒ«»»«¿»»»¿≈¿«

 

   

      

     
      

    
   

      

   
    

      
   

    
     

     

         

      
    
     
    
     
    

    
    



עה               

      ©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨

        ©´Ÿ¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤
    §©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«

˙LlLÓ ‰Ï‚Ú∑(ב "ר) רמז עגלים , ׁשל ׁשה  ∆¿»¿À∆∆ְֲִֶֶָָֹ
ׁשל  ּדבר  העלם  ּופר  ה ּכּפּורים , יֹום  ּפר  ּפרים : ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹל ׁשל ׁשה 

ער ּופה  ועגלה  LlLÓ˙.צ ּבּור  ÊÚÂ∑ ל ׂשעיר רמז ְְֲִֶָָ¿≈¿À∆∆ְִֶֶָ

ּוׂשעיר  מ ֹועד  ׁשל  מ ּוספין ּוׂשעירי ּבפנים , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָה ּנע ׂשה 
יחיד  LlLÓ.ח ּטאת  ÏÈ‡Â∑ ּתל ּוי וא ׁשם  וּדאי א ׁשם  ִַַָ¿«ƒ¿À»ְַַָָָָָ

יחיד  ח ּטאת  ׁשל  ÏÊB‚Â.וכב ׂשה  B˙Â∑ יֹונה ּובן .ּתֹור  ְְִִֶַַָָ¿¿»ֶָ

     ©¦©´¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬
     ¦«¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

Ì˙‡ zÈÂ∑ ואין חלקים , ל ׁשני אחד  ּכל  ח ּלק  «¿«≈…»ְְֲִִִֵֵֵֶָָָ
ּברית  ּכֹורת  ׁשהיה  לפי ּפׁשּוט ֹו, מידי יֹוצא  ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָה ּמקרא 
הארץ , את  לבניו לה ֹוריׁש הבטחת ֹו, ל ׁשמר  ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹע ּמֹו

ּברית (לקמן)ּכדכתיב : אברם  את  ה ' ּכרת  הה ּוא  "ּבּיֹום  ְְְְִִִֶַַַַָָ
ולעבר  ּבהמה  לח ּלק  ּברית  ּכֹורתי  ודר וג ֹו'", ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹלאמר 

לה ּלן: ׁשּנאמר  ּכמה  ּבתריה , לד )ּבין "הע ֹוברים (ירמיה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָ
א ׁש ול ּפיד  ע ׁשן "ּתּנּור  ּכאן: אף  העגל ", ּבתרי ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין
ׁשכינה  ׁשל  ׁשל ּוח ֹו ה ּוא  ה ּגזרים ", ּבין עבר  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָא ׁשר 

א ׁש ˙.ׁשה ּוא  ‡Ï tv‰ ˙‡Â∑ ׁשהא ּמֹות לפי ֵֶ¿∆«ƒ……»»ְִֶָֻ

ּוׂשעירים , ואילים  לפרים  נמ ׁשל ּו ּכֹוכבים , ְְְְְְִִִִִִֵֵָָע ֹובדי
כב )ׁשּנאמר : וא ֹומר :(תהלים וג ֹו'", ר ּבים  ּפרים  "סבב ּוני ְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

ח) מדי (דניאל  מלכי ה ּקרנים  ּבעל  ֿ ראית  א ׁשר  ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ"והאיל 
ויׂשראל  יון",  מל ה ּׂשעיר  "וה ּצפיר  וא ֹומר : ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּופרס ",

ׁשּנאמר : יֹונה , לבני ב )נמ ׁשל ּו ּבחגוי (שה"ש "יֹונתי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָ
ּכֹוכבים  ע ֹובדי על  רמז ה ּבהמ ֹות , ּבּתר  , לפיכ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה ּסלע ".
רמז  בתר ", לא  ֿ ה ּצּפר  "ואת  וה ֹולכין, ּכלין ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיהיּו

לע ֹולם  ק ּימין יׂשראל  .ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶַָָָ

     ©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«

ËÈÚ‰∑ וׁשֹואף עט  ׁשה ּוא  ׁשם  ועל  ע ֹוף , ה ּוא  »«ƒְְֵֵֶַָ
אכ  עלי לט ּוׂש ה ּנבל ֹות , ּכמ ֹו:את  טו)ל , א "וּתעט (שמואל  ְְֲֵֵֶֶַַַַָֹ

ה ּׁשלל " אחרים:(ה ּבתרים .∑ÌÈ‚t‰ŒÏÚ.אל  ספרים ֶַָָ««¿»ƒְְֲִִִֵַָָ

ויהב  ּבתר ֹו" "אי ׁש לתר ּגם ׁשהר ּגל ּו מּתֹו אּלא ּפּגל ּיא מתר ּגמינן  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּפגרים

וכל  'ּפל ּגּיא', "הּפגרים", ותר ּגמּו: לפל ּגּיא, ּפּגל ּיא ּתבת להם נתחּלף ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָּפל ּגּיא,

ּתר ּגּומֹו: ׁשּבתרים לפגרים, ּבתרים להּקי ׁש ׁשאין  לפי  טֹועה, ּכן  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמתר ּגם

ּכמֹו: ּפּגּול , ל ׁשֹון  ּפּגל ּיא, ּתר ּגּומֹו ּופגרים ז)ּפל ּגּיא, ל ׁשֹון (ויקרא הּוא" "ּפּגּול  ְְְְְְְִִִַַַַַָָָ

ּכתב  ּבר ׁש"י  הגירסא וכן  ׁשמּואל , ר ' ּבן  יהּודה ר ּבינ ּו מּפי  ׁשמעּתי  ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפגר .

ׁשמּואל  ר ' ּבן  מאיר  ר ּבינ ּו ּפיר ׁש ּכ ּכתיב אחרת יד  ּובכתב ∑MiÂ.)יד . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ««≈
רמז  ר ּוח ֹו", "יּׁשב  ּכמ ֹו: והפרחה , נׁשיבה  ְְְְְִֵַַַָָָָל ׁשֹון
מן  א ֹות ֹו מ ּניחין ואין לכ ּלֹותם  יׁשי ּבן ּדוד  ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיבא 

ה ּמׁשיח   מל ׁשּיבא  עד  .ה ּׁשמים , ִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

     ©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®
     §¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«

'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â∑ ּגל ּיֹות ׁשל  וח ׁש לצר ֹות  .רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

‡dÈ˙:ח  È‡ Úc‡ ‰Óa ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ó‡Â«¬»¿»¡…ƒ¿»ƒ«¬≈≈¿ƒ«

ÔÈfÚÂט  ‡˙Ïz ÔÈÏ‚Ú ÈÓ„˜ ˜ dÏ Ó‡Â«¬«≈»≈√»«∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ
:‡BÈ e ‡ÈÙLÂ ˙Ïz ÔÈÎ„Â ‡˙Ïz¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»«»

ÔB‰˙Èי  ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„˜ ˜Â¿»≈√»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿
˙ÈÂ dÁ Ï˜Ï ‚elt ‡i‚Ït ‰ÈÂ ‰ÂLa¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈«¿≈¿»

:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ»»«ƒ

ÔB‰˙Èיא  ÁÙ‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Áe¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì‡«¿»

ÏÚיב  ˙ÏÙ ‡˙LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ ÈbÒ Ï˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

 

    
    

      
  

  

     
      
  

    
     

     
     

  
  



עו              

       ©´Ÿ¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ
       ́Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−¨¨«

EÚÊ ‰È‰È ‚ŒÈk∑ׁשּיצא ּו עד  יצחק  מ ּׁשּנֹולד  ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְִִֶֶַַָָ
ּבן  יצחק  ּכיצד ? ׁשנה , מא ֹות  אר ּבע  מ ּמצרים  ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל 
למצרים  ּכׁשּירד  ויעקב  יעקב , ּכׁשּנֹולד  ׁשנה  ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשים 

מז)אמר : ׁשנה ",(בראשית ּומאת  ׁשל ׁשים  מג ּורי ׁשני "ימי ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ
רד "ו, ּכמנין וע ׂשר  מאתים  היּו ּובמצרים  ק "צ , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָהרי
אר ּבע  היּו ּבמצרים  ּתאמר  ואם  ׁשנה . מא ֹות  אר ּבע  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹהרי
וח ׁשב  צא  היה , מצרים  מ ּיֹורדי קהת  הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹמא ֹות ,
מ ׁשה , ׁשל  ּוׁשמ ֹונים  עמרם  וׁשל  קהת  ׁשל  ְְְְְִֶֶֶֶַָָָֹׁשנֹותיו

א ּלא  מ ֹוצא  א ּתה  אין מ ּמצרים , יׂשראל  ּכׁשּיצא ּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה 
ּכל  מהן לה ֹוציא  צרי וא ּתה  וחמ ּׁשים , מא ֹות  ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשל ׁש
עמרם  וׁשחי עמרם , לידת  אחר  קהת  ׁשחי ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָה ּׁשנים 

לידת  Ì‰Ï.מ ׁשה אחר  ‡Ï ı‡a∑: נאמר ולא  ֵֶַַַֹ¿∆∆…»∆ְֱֶַֹ
להם ", "לא  א ּלא  מצרים ', יצחק :ּו'ּבארץ  מ ּׁשּנֹולד  ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

כא) וג ֹו'",(בראשית אברהם  כו)"וּיגר  יצחק (בראשית "ויגר  ְְְִַַַָָָָָָָ
קה)ּבגרר ", ּגר (תהלים חם ","ויעקב  מז)ּבארץ  (בראשית ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ּבאנּו ּבארץ  .""לג ּור  ֶָָָָ

      §©¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
  ¥«§−¦§ª¬¨«

ÈBb‰Œ˙‡ Ì‚Â∑", מלכ ּיֹות אר ּבע  לר ּבֹות  וגם ", ¿«∆«ְְְְַַַַַֻ
יׂשראל  את  ׁשּׁשע ּבד ּו על  ּכלים  הם  ‡ÈÎ.ׁשאף  Ôc∑ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ»»…ƒ

מ ּכֹות  ÏB„b.ּבע ׂשר  LÎa∑, ּגד ֹול ּכמ ֹוּבממ ֹון ְֶֶַƒ¿À»ְְָָ
יב )ׁשּנאמר : מצרים "(שמות את  ."וינּצל ּו ְְְֱִִֶֶֶַַַָ

      §©¨²¨¬¤£Ÿ¤−§¨®¦¨¥−§¥¨¬
¨«

‡Bz ‰z‡Â∑ ּכל ּתראה  ‡EÈ˙.א ּלה ולא  Ï‡∑ ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆¬…∆
אליו? ׁשּיב ֹוא  מב ּׂשר ֹו וה ּוא  ֿ זרה , עב ֹודה  ע ֹובד  ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָאביו

ּתׁשּובה  ּתרח  ׁשע ׂשה   ל ּמד.‰BË ‰ÈNa wz∑ ְְִֶֶֶַָָָƒ»≈¿≈»»

ע ׂשו  יצא  ולא  ּבימיו ּתׁשּובה  יׁשמעאל  ׁשּיע ׂשה  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבּׂשר ֹו
קדם  ׁשנים  חמ ׁש מת  , ּולפיכ ּבימיו. רעה  ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלתר ּבּות 

מרד  ּבּיֹום  ּוב ֹו .ע ׂשו זמ ּנֹו, ְֵַַַָָ

       §¬§¦¦−¨´¥®¨¦«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−
©¥«¨

ÈÚÈ B„Â∑ ׁשם יהיּו למצרים  ׁשּיגל ּו לאחר  ¿¿ƒƒְְְְְִִִִֶַַַָ
לפי  ה ּזאת . לארץ  יׁשּוב ּו והרביעי ּדֹור ֹות , ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹׁשל ׁשה 
ּכדכתיב : זֹו, ּברית  וכרת  ע ּמֹו מד ּבר  היה  ּכנען ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבארץ 

יעקב "לתת  היה , וכן לר ׁשּתּה" ה ּזאת  הארץ  את   ל ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּפרץ , יה ּודה , ּדֹור ֹותיו: וח ׁשב  צא  למצרים , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹירד 

הארץ  מ ּבאי חצר ֹון ּבן וכלב  Ï‡.היה חצר ֹון, Èk ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָƒ…
ÈBÓ‡‰ ÔÂÚ ÌÏL∑א ֹות ֹו עד  מארצ ֹו מ ׁשּתּלח  להיֹות  »≈¬…»¡ƒְְְִִֵֵַַַַ

עד  מא ּמה  נפרע  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַָָָֻזמן,
ׁשּנאמר  סאת ּה, כז)ׁשּתתמ ּלא  ּבׁשּלח ּה(ישעיה "ּבסא ּסאה  : ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ

."ּתריב ּנה  ְִֶָ

         

הההההההה עד עד עד עד  האמרי האמרי האמרי האמרי       ע ע ע ע  ל ל ל ל לא לא לא לא  טז)י י י י  לה (טו , לאל,  י ִִִִֹֹ ֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹֹֹ ְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹֹ
 נע  אר על היא  ההבטחה  והרי  וקא , האמ רי  א ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָנזר
למר,  וי א ת. בע ) לפח ת  א) ע ר ה ללת ,ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

מפר ר"י  זמזמזמזמה ה   ת ת ת ת א א א א עד עד עד עד   מארצ מארצ מארצ מארצ מ מ מ מ ח ח ח ח  ,להי להי להי להי ת ת ת ת  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָ
רק   לנ "זמ ת א"  פטת היא  נת לפר  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָוי

ל   תיהנ עו ולא  ,מארצ מ ח  להי ת האמ רי   ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹע
על   נכ האמ רי  מל  סיח היה : אכ  וכ הא ת. ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻאר
על  , מ לאחר  נכ הא ת אר ע ד  ,נר מ ה  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻידי 

יה ע . ְְֵַֻידי 

ÔB‰Èיג  ÔÈi„ È‡ Úcz ÚcÓ Ì‡Ï Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ«ƒ«¬≈«»ƒ¿
ÔB‰a ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰ÏÈ„ ‡Ïc ‡Ú‡a CÈa¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿¿

:ÔÈL ‰‡Ó Úa‡ ÔB‰˙È ÔepÚÈÂƒ«»¿«¿«¿»¿ƒ

‡‡יד  ÔÈÈc ÔB‰a ÔeÁÏÙÈc ‡nÚ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒƒ¿¿¿»ƒ¬»
:ÈbÒ ‡È˜a Ôe˜ÙÈ Ôk ˙e»«≈ƒ¿¿ƒ¿»»«ƒ

˜˙zטו ÌÏLa C˙‰‡ ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»ƒ¿»ƒ¿¿«
:‡Ë eÈÒa¿≈»»

Ï‡טז È‡ ‡Î‰ Ôee˙È ‰‡ÚÈ ‡„Â¿»»¿ƒ»»¿»»¬≈»
:ÔÚk „Ú ‰‡BÓ‡„ ‡BÁ ÌÈÏL¿ƒ»∆¡»»«¿»

 

     
 

    

     
       

      

   
    
      



עז               
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      §©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤

‰‡a LÓM‰ È‰ÈÂ∑:מב )ּכמ ֹו הם (בראשית "ויהי «¿ƒ«∆∆»»ְְִֵַ
ׂשּקיהם ", יג )מריקים  ב  איׁש",(מלכים ק ֹוברים  הם  "ויהי ְְְִִִִִֵֵֶַַ

זה ' ּדבר  'ויהי a‡‰.ּכל ֹומר  LÓM‰∑ ׁשקעה. ְְִֶַַָָ«∆∆»»ְָָ
‰È‰ ‰ËÏÚÂ∑ ה ּיֹום ח ׁש.'B‚Â ÔLÚ epz ‰p‰Â∑ «¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿

ּבגיה ּנם . גיל ּולים  ע ֹובדי ה ּמלכ ּיֹות  ׁשּיּפל ּו ל ֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻרמז
ּכבר , ׁשּבאה  מבאר  ה ּוא   לכ למעלה , טעמ ֹו ְְְְְְֶַַָָָָָָָָֹ"ּבאה "
ּכׁשהיא  מבאר  היה  ּבאל "ף , למ ּטה  טעמ ֹו היה  ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹואם 
"ויהי  ּכתיב  ּכבר  ׁשהרי ּכן, ל ֹומר  אפ ׁשר  ואי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשֹוקעת ,

היתה , מ ּכאן לאחר  ע ׁשן ּתּנּור  והעברת  לבא ", ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה ּׁשמ ׁש
נקבה  ל ׁשֹון ּתבה  ּבכל  ח ּלּוק  וזה  ׁשקעה . ׁשּכבר  ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָנמצא 
ּכׁשה ּטעם  ׁשב : קם , ּבא , ּכמ ֹו: א ֹות ּיֹות , ׁשּתי ְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשּיס ֹוד ּה

ּוכג ֹון: זה , ּכג ֹון ה ּוא , עבר  ל ׁשֹון כט)למעלה , (לקמן ְְְְְֶַָָָ
ּבאה ", לז)"ורחל  אל ּמתי",(לקמן א)"קמה  "ה ּנה (רות ְֲִִֵֵָָָָָָֻ

הוה , ל ׁשֹון ה ּוא  למ ּטה  ּוכ ׁשה ּטעם  ,"יבמ ּת ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹׁשבה 
ּכמ ֹו: , וה ֹול עכ ׁשו ׁשּנע ׂשה  כט)ּדבר  עם (לקמן "ּבאה  ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

ב )ה ּצאן", ׁשבה (אסתר היא  ּוב ּבקר  באה  היא  .""ּבערב  ִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

      ©´©À¨©§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ
     §©§£À¨©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦

  ©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
Èz˙ EÚÊÏ∑, ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  אמירת ֹו ¿«¿¬»«ƒֲִֶַָָָ

ע ׂשּויה  היא  tŒ‰˙.(ב "ר)ּכא ּלּו Ï„b‰ ‰p‰Œ„Ú∑ ְֲִִָ««»»«»…¿«¿»
יׂשראל  לארץ  ּדב ּוק  ׁשה ּוא  ֿ על ֿלפי אף  ּגד ֹול , ק ֹוראה ּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מעדן, ה ּיֹוצאים  נהר ֹות  ּבאר ּבעה  מאחר  ׁשה ּוא  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפי
ב )ׁשּנאמר : מ ׁשל (לעיל  ּפרת ", ה ּוא  הרביעי "וה ּנהר  ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָ

 ל ויׁשּתחוּו ל ּׁשחור  ה ּדבק  , מל -  מל עבד  .הדיֹוט : ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

   ¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«
ÈÈw‰Œ˙‡∑(ב "ר) נתן ולא  ּכאן, יׁש א ּמֹות  ע ׂשר  ∆«≈ƒְֵֶֶַָָֹֻ

ּומ ֹואב  אד ֹום  וה ּׁשל ׁשה : ּגֹוים . ׁשבעה  א ּלא  ְְְֱִִֶֶַָָָָָֹלהם 
להיֹות  עתידים  - וקדמ ֹוני קנּזי קיני, והם  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַוע ּמֹון,

ׁשּנאמר : לעתיד , יא)יר ּׁשה  מ ׁשל ֹוח (ישעיה ּומ ֹואב  "אד ֹום  ְְֱֱִִֶֶֶַַָָָֻ
מ ׁשמע ּתם  ע ּמֹון ּובני ."ידם  ְְְִֵַַָָָ

  §¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«
ÌÈ‡Ù‰Œ˙‡Â∑:ּבּה ׁשּנאמר  ע ֹוג , ג )ארץ  רפאים (דברים ארץ  יּקרא  .""הה ּוא  ¿∆»¿»ƒְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

   §¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤
©§¦«

       §¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬
  ¦§¦−§¨¬¨¨«

˙ÈˆÓ ‰ÁÙL∑ ּבבית ׁשפחה  ּבּתי ׁשּתהא  'מ ּוטב  אמר : ל ׂשרה , ׁשּנע ׂשּו נּסים  ּכׁשראה  היתה . ּפרעה  ּבת  ƒ¿»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר ' ּבבית  ּגבירה  ולא  .זה , ְְְִִֵֶַַָֹ

˙epיז ‡‰Â ‰Â‰ ‡Ï˜Â ˙lÚ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿ƒ¿»¬»¿»«
‡i‚Ït ÔÈa ‡„Ú Èc ‡˙M‡c eÚe Ô˙„ƒ¿«¿¿∆»»ƒ¬»≈«¿«»

:ÔÈl‡‰»ƒ≈

˜ÌÈיח  Ì‡ ÌÚ ÈÈ Êb ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿«¿»ƒ«¿»¿»
ÔÓ ‡„‰ ‡Ú‡ ˙È ˙È‰È CÈÏ ÓÈÓÏ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»«¿»»»ƒ
:˙Ù ‡‰ ‡a ‡‰ „ÚÂ ÌÈˆÓ„ ‡‰«¬»¿ƒ¿«ƒ¿««¬»«»«¬»¿»

˜„È‡BÓ:יט  ˙ÈÂ È‡f˜ ˙ÈÂ È‡ÓÏL ˙È»«¿»≈¿»¿ƒ»≈¿»«¿»≈

È‡ab:כ  ˙ÈÂ È‡ft ˙ÈÂ È‡zÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»¿ƒ»≈¿»ƒ»»≈

ÈÂ˙כא  È‡Lbb ˙ÈÂ È‡Úk ˙ÈÂ È‡BÓ‡ ˙ÈÂ¿»¡»≈¿»¿«¬»≈¿»ƒ¿»»≈¿»
:È‡ÒeÈ¿»≈

dÏÂא  dÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï Ì‡ ˙z‡ ÈNÂ¿»«ƒ««¿»»¿ƒ«≈¿«
:‚‰ dÓLe ‡˙ÈˆÓ ‡˙Ó‡«¿»ƒ¿≈»¿«»»

 

    
    

    
    

    
      


     

       
       

     
      



עח              

     ©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦§Ÿ̈Æ
      ¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬

  ©§−̈§¬¨¨«
‰pnÓ ‰a‡ ÈÏe‡∑ ּבנים ל ֹו ׁשאין מי על  ל ּמד  «ƒ»∆ƒ∆»ִִִֵֵֶַָ

הר ּוס  א ּלא  ּבנּוי pnÓ‰.ׁשאינֹו ‰a‡∑ ּבזכ ּות ֵֶֶָָָƒ»∆ƒ∆»ְִ
לת ֹו צרתי ÈN.ּביתי ׁשאכניס  ÏB˜Ï∑(ב "ר) לר ּוח ְְִִִֵֶַָָ¿»»ְַ

.ׁשּבּהה ּקד ׁש ֶֶַָֹ

    ©¦©º¨©´¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ
       ¦§¨½̈¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤

      §¨®©©¦¥¬Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«
ÈN ÁwzÂ∑: ּבדברים ׁשּזכית לקח ּתּה א ׁשרי' «ƒ«»«ְְְִִִִֶַַַָָָָ

ּכזה ' קד ֹוׁש ּבג ּוף  ÌÈL.(ב "ר)ל ּדבק  NÚ ıwÓ∑ ְִֵֶָָָƒ≈∆∆»ƒ
ילדה  ולא  ׁשנים  ע ׂשר  ׁשּׁשהתה  לא ּׁשה  ה ּקב ּוע  ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמ ֹועד 

ליּׂשא  ח ּיב  סד )אחרת לבעל ּה, ‡Ì.(יבמות ˙LÏ ְְִֶֶַַַָָָ¿∆∆«¿»

'B‚Â∑ מן ל ֹו ע ֹולה  ֿ לארץ  ח ּוצה  יׁשיבת  ׁשאין מ ּגיד  ¿ְִִִֵֶֶַַָָָָ
ל ֹו נאמר  ׁשּלא  לפי יב )ה ּמנין, לג ֹוי (לעיל  ואע ׂש" : ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹ

יׂשראל  לארץ  ׁשיבא  עד  .ּגד ֹול " ְְִֵֶֶֶַָָָֹ

      ©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬
 §¦§−̈§¥¤«¨

‰zÂ ‚‰ŒÏ‡ ‡iÂ∑ (ב "ר)רא ׁשֹונה מ ּביאה. «»…∆»»«««ִִִָָ
‰ÈÈÚa dzb Ï˜zÂ∑סתר ּה אין זֹו ׂשרי אמרה : «≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְְִֵַָָָָ

צ ּדקת , ואינּה צ ּדקת , היא  ּכא ּלּו עצמ ּה מראה  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכג ּלּויּה,

נתע ּבר ּתי  ואני ה ּלל ּו, ה ּׁשנים  ּכל  להריֹון זכתה  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא 
רא ׁשֹונה  .(ב "ר)מ ּביאה  ִִִָָ

       ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦
      ¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨

   ¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ
EÈÏÚ ÈÒÓÁ∑עלי לי, הע ׂשּוי מ ּטילה חמס  אני ¬»ƒ»∆ֲִִִֶֶַָָָָָ

ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ לה ּקד ֹוׁש ּכׁשהת ּפּלל ּת טו)הענׁש, (לעיל  ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ
א ּלא  הת ּפּלל ּת לא  ערירי",  ה ֹול ואנכי ֿ לי ֿ ּתּתן ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ"מה 
נפקדת  אני והייתי ׁשנינּו, על  להת ּפּלל   ל והיה  ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעלי
ׁשֹומע  ׁשא ּתה  מ ּמּני, ח ֹומס  א ּתה  ּדברי וע ֹוד , .ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָע ּמ

ÈÈa.(ב "ר)וׁשֹותק ּבזיֹוני 'B‚Â È˙ÁÙL Èz˙ ÈÎ‡ ְְִִֵ»…ƒ»«ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ

EÈÈe∑ קרי מלא , וזה  חסר , ׁשּבּמקרא  "ּבינ" ּכל  ≈∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּוביני לנקבה)ּביּה נֹוכח ׁשהכניס (ר"ל  ּבע ּבּור ּה, הרע  עין ה  ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

להגר : א ֹומר   ׁשה ּמלא ה ּוא  ע ּבר ּה, וה ּפילה  הגר , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻׁשל 
ל ּה מב ּׂשר  וה ּוא  הרתה , ּכבר  והלא  הרה ", ה ּנ"ְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹ

הרא ׁשֹון  הריֹון ׁשה ּפילה  מל ּמד  א ּלא  .ׁשּתהר ? ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ÈÈב  ÈÚÓ ÔÚk ‡‰ Ì‡Ï ÈN ˙Ó‡Â«¬««»«¿«¿»»¿««¿«ƒ¿»
‡ ‰Ó È˙Ó‡ ˙ÂÏ ÔÚk ÏeÚ „ÏÈÓlÓÈa˙‡ Ì ƒ¿≈«¿«¿««¿ƒ»ƒƒ¿¿≈

:ÈN ÓÈÓÏ Ì‡ ÏÈa˜Â dpÓƒ«¿«ƒ«¿»¿≈«»»

ÈˆÓ˙‡ג  ‚‰ ˙È Ì‡ ˙z‡ ÈN ˙„e¿»«»«ƒ««¿»»»»ƒ¿≈»
Ì‡ zÓÏ ÔÈL NÚ ÛBqÓ d˙Ó‡«¿«ƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»
dÏÚa Ì‡Ï d˙È ˙‰ÈÂ ÔÚÎc ‡Ú‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ»«»«¿«¿»«¿«

:ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿

ÈcÚ‡˙ד  È‡ ˙ÊÁÂ ˙‡ÈcÚÂ ‚‰ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«»»¿«ƒ««¬«¬≈«ƒ«
:d‰ÈÚa dza ˙Ï˜e¿«ƒ»¿«¿≈»«

‡‡ה  CÏÚ ÈÏ ÔÈc Ì‡Ï ÈN ˙Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ¬»¬»
˙ÈÏ˜e ˙‡ÈcÚ È‡ ˙ÊÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È‰È¿»ƒ«¿ƒ»«¬«¬≈«ƒ«¿≈

:CÈe ÈÈa ÈÈ ÔÈ„È d‰ÈÚa¿≈»«¿ƒ¿»≈ƒ≈»

 

     
     

     
    

      

       
     

    
    

     
       

      
     
     
    

      
   

      

     
  

    
     

      
     

        
     

  



עט               

     ©¸Ÿ¤©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½
       £¦−̈©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨

ÈN ‰pÚzÂ∑ ּבק ׁשי ּבּה מ ׁשע ּבדת  .(ב "ר)היתה  «¿«∆»»«ְְְְִֶֶַָָָֹ

     ©¦§¨º̈©§©§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®
  ©¨©−¦§¤¬¤«

      ©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨
      ¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©

˙‡ ‰fÓŒÈ‡∑" מ ּזה ֿ "אי ּול ׁשֹון ּבדברים , ע ּמּה ליּכנס  ּפתח  ל ּה ליּתן א ּלא  היה , יֹודע  ּבאת . מהיכן ≈ƒ∆»ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
'מ ּזה  עליו: ׁשּתאמר  ה ּמק ֹום  ּבא 'א ּיה  .אני ֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

      ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦¤§¦§¥®§¦§©¦−
 ©¬©¨¤«¨

'B‚Â '‰ C‡ÏÓ dÏ Ó‡iÂ∑ אמירה ּבכל  ' מלא' נאמר   לכ אחר ,  מלא ל ּה ׁשל ּוח  היה  אמירה  ּכל  על  «…∆»«¿«¿ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
.ואמירה  ֲִַָ

      ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®
  §¬Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

        ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈§Ÿ©´§§¥®
      §¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«

‰‰ Cp‰∑ּכמ ֹו ּתהרי, יג )ּכׁשּתׁשּובי "ה ּנ(שופטים ƒ»»»ְְֲִִִֶַָָ
מנֹוח  ּדא ׁשת  Ôa.הרה " z„ÏÈÂ∑ וד ֹומה וילד ּת, ּכמ ֹו ְֵֶַָָָ¿…«¿¿≈ְְְְְֶַָ

כב )ל ֹו: ּבארזים "(ירמיה מק ּננּת ּבּלבנֹון ˜Â‡˙."יׁשב ּת ְְְְְְֲִַַַָָָֹֻ¿»»

BÓL∑ את "וקראת  לזכר : ׁשא ֹומר  ּכמ ֹו ה ּוא , צ ּוּוי ¿ְְְִֵֶֶָָָָָ
יצחק  ."ׁשמ ֹו ְְִָ

        §³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®
  §©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ

CÈ„Èaו CÈ˙Ó‡ ‡‰ ÈNÏ Ì‡ Ó‡Â«¬««¿»¿»«»«¿ƒƒƒ
ÈN d˙ÈÚÂ ÈÎÈÈÚa ÔÈw˙„k dÏ È„ÈÚƒƒƒ«ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«ƒ«»«

:d‰Ó„wÓ ˙˜ÚÂ¿»¿«ƒ√»»«

„iÓ‡ז ‡ÈÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÁkL‡Â¿«¿¿««¿¬»«¿»«≈»¿«»
:‡‚Á„ ‡Á‡a ‡ÈÚ ÏÚ ‡a„Óa¿«¿¿»«≈»¿»¿»¿«¿»

‡˙È‡ח  z‡ ÔÓ ÈN„ ‡˙Ó‡ ‚‰ Ó‡Â«¬«»»«¿»¿»«¿»«¿»¿»
Èza ÈN Ì„˜ ÔÓ ˙Ó‡Â ‡ÏÊ‡ z‡ Ô‡Ïe¿»«¿»¿»«¬««ƒ√»»«ƒ»¿ƒ

) ‡˜Ú ‡‡ נ "י:(˙˜Ú ¬»»»»¬»«

CzBaט  ˙ÂÏ Èez ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
:‡‰„È ˙BÁz È„aÚzL‡Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»»

È˙י  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»«¿»»«¿≈»
:È‚qÓ ÔeÓzÈ ‡ÏÂ ÈÎÈa¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈

È„ÚÓ‡יא  z‡ ‡‰ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿¿«¿»
È‡ Ï‡ÚÓLÈ dÓL ÔÈ˜˙Â a ÔÈ„Ï˙Â¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¬≈

:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa«̃ƒ¿»¿ƒ

ˆCÈיב  ‡‰È ‡e‰ ‡L‡a „BÓ ‡‰È ‡e‰Â¿¿≈»∆¡»»¿≈¿ƒ
dÏ ÔÈÎÈˆ ÔB‰È ‡L‡ È„ ‡„ÈÂ ‡lÎÏ¿…»ƒ»ƒ¿≈¬»»¿¿ƒƒ≈

:ÈLÈ È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ¿««≈»¬ƒƒ¿≈

 

    
     

       

     
    

      
     

    

    
     

     
    
     

     
  

   

   
     

      
      

     
   

  



פ              
Ì„‡ ‡t∑ּכמ ֹו ח ּיֹות , לצ ּוד  מד ּבר ֹות  א ֹוהב  ∆∆»»ְְִֵַָָ

כא)ׁשּכת ּוב : ק ּׁשת "(בראשית ר ֹובה  ויהי ּבּמד ּבר  ."וּיׁשב  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
Ïka B„È∑ לסטים.Ba Ïk „ÈÂ∑א ֹות ֹו ׂשֹונאין ה ּכל  »«…ְִִ¿«…ְִַֹ

ּבֹו ÔkLÈ.ּומת ּגרין ÂÈÁ‡ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑זרע ֹו ׁשּיהיה  ְִִָ¿«¿≈»∆»ƒ¿…ְְִֶֶַ
.(ב "ר)ּגד ֹול  ָ

      ©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®
      ¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«

È‡ Ï‡ ‰z‡∑ ׁשה ּוא מ ּפני קמץ , חטף  נק ּוד  «»≈√ƒְֲִֵֶַַָָ
על ּובין  ׁשל  ּבעל ּבֹון ׁשר ֹואה  הרא ּיה  אל ֹוּה ּדבר : ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשם 

ׁשּום ( ואין  הּכל  ר ֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי ", אל  "אּתה אחר : ּדבר  אחרים, ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹספרים

אֹותֹו ר ֹואה ‰ÌÏ.)ּדבר  Ì‚‰∑ סב ּורה וכי ּתמ ּה: ל ׁשֹון ֶָָ¬«¬…ְְְִֵַָ
מק ֹום , ׁשל  ׁשל ּוח ֹו ראיתי ּבּמד ּבר ֹות  הל ֹום  ׁשאף  ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָהייתי

הייתי  ׁשּׁשם  אברהם , ׁשל  ּבבית ֹו א ֹותם  ראי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאחר 
רגילה  ׁשהיתה  ותדע  מלאכים ? לרא ֹות  ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָרגילה 
- אחת  ּפעם   ה ּמלא את  ראה  מנֹוח  ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלרא ֹותם ,

-ו  זה  אחר  זה  אר ּבעה  ראתה  וזֹו נמ ּות ", "מ ֹות  אמר  ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָ
חרדה  .ולא  ְְָָֹ

       ©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−
 ¥¬¨«¤

È‡ ÈÁÏ ‡a∑'על ּה א ּתחזי ק ּימא   דמלא 'ּבארא  .ּכתר ּגּומ ֹו: ¿≈««…ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

      ©¥¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¤§²
  £¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«

'B‚Â ÌL Ì‡ ‡˜iÂ∑," יׁשמעאל ׁשמ ֹו "וקראת  ׁשאמר :  ה ּמלא ּדברי אברהם  ׁשמע  ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  אף  «ƒ¿»«¿»∆¿ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
עליו  ה ּקד ׁש ר ּוח  יׁשמעאל ׁשרתה  .ּוקרא ֹו ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

     §©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬
 ¤¦§¨¥−§©§¨«

'B‚Â ‰L ÌÈÓLŒÔa Ì‡Â∑ ע ׂשרה ׁשל ׁש ּבן ׁשהיה  לה ֹודיע  נכ ּתב , יׁשמעאל  ׁשל  ׁשנה ל ׁשבח ֹו ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ע ּכב  ולא  .ּכׁשּנּמֹול  ְְִִֵֶֹ

     ©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈§¥´©¨¦®
      ©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½

   ¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«
ÈcL Ï‡ŒÈ‡∑ ּבאלה ּותי ּדי ׁשּיׁש ה ּוא  אני ¬ƒ≈««ֱֲִִֵֶֶַָ

לאל ּה  ל ואהיה  לפני" התה ּל" , לפיכ ּבר ּיה . ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלכל 
:ּכ ּפר ּוׁשֹו ּבּמקרא , ׁשה ּוא  מק ֹום  ּכל  וכן ְְְְִֵֵֶַַָָָָּולפטר ֹון.

הענין  לפי וה ּכל  ׁשּלֹו, ÈÙÏ.ּדי Cl‰˙‰∑:ּכתר ּגּומ ֹו ְְְִִֶַַָָֹƒ¿«≈¿»«ְְַ
ּבעב ֹודתי  ה ּדבק  קדמי', ˙ÌÈÓ.'ּפלח  ‰È‰Â∑ אף ְֲֳִִֵַַַָָָ∆¿≈»ƒַ

נסיֹונֹותי. ּבכל  ׁשלם  היה  צ ּוּוי, אחר  צ ּוּוי ּולפי זה  ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָ

ה ּזה  ּוב ּדבר  מילה , ּבמצות  לפני", התה ּל" ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמדר ׁשֹו:
מ ּום  ּבעל  א ּתה  ,ּב ׁשהערלה  זמן ׁשּכל  ּתמים , ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה 
חסר  א ּתה  עכ ׁשו תמים ", "והיה  אחר : ּדבר  ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָלפני.
א ֹוסיף  ה ּגוּיה . ורא ׁש אזנים  ב ' עינים , ב ' אברים : ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹה '
ּכמנין  רמ "ח  א ֹות ּיֹותי מנין ויהיּו , ׁשמ על  א ֹות   ְְְְְְְִִִִִֶַַַל

איברי. ֵֶָ

‡Ó˙יג  dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLa ˙‡ÈlˆÂ¿«ƒ«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««
Ì‰ ˙Ó‡ È‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈¬«««¿«

) ‡Î‰ נ "י˙a ‡ÈÊÁ È˙L (‡‡ Û‡‰ »»««¬»»≈ƒ»¿»»«
:ÈÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒƒ

˜Ói‡יד  C‡ÏÓ„ ‡‡a ‡‡Ï ‡˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»¿«¿««»»
:‡‚Á ÔÈe Ì˜ ÔÈa (‡È‰) ‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ƒ«¬ƒ¬«»ƒ≈¿»≈«¿»

ÌeLטו Ì‡ ‡˜e a Ì‡Ï ‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»«¿»
:Ï‡ÚÓLÈ ‚‰ ˙„ÈÏÈc da¿≈ƒƒ«»»ƒ¿»≈

ÈÏÈ„˙טז „k ÔÈL zLÂ ÔÓz a Ì‡Â¿«¿»«¿»»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«
:Ì‡Ï Ï‡ÚÓLÈ ˙È ‚‰»»»ƒ¿»≈¿«¿»

ÔÈLא  ÚL˙e ÔÈÚLz a Ì‡ ‰Â‰Â«¬»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÈcL Ï‡ ‡‡ dÏ Ó‡Â Ì‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏt¿«√»«∆¡≈¿ƒ



פי               

       §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
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È˙È ‰z‡Â∑זֹו מצוה  ֿ ידי על   ל לה ֹוריׁשּה הארץ , ּוברית  אהבה  ׁשל  .ּברית  ¿∆¿»¿ƒƒְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

      ©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ

ÂÈtŒÏÚ Ì‡ ÏtiÂ∑ ׁשעד ה ּׁשכינה . מ ּמֹורא  «ƒ…«¿»«»»ְִִֶַַָָ
נּצבת  ה ּקד ׁש ור ּוח  לעמד  ּכח  ּבֹו היה  לא  מל , ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹׁשּלא 

עינים " ּוגל ּוי "נֹופל  ּבבלעם : ׁשּנאמר  וזה ּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָעליו,
ּכן ( מצאתי  אליעזר  דר ּבי  .)ּבבריתא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָ

       £¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«

          

ה ה  י  . י  המ לאב  נע ה   אבר ל אחרי  ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוקא 
ו לט  מ ל אב  בחינת ה א  ה א   י  המ אב  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָעני
החסד המ כת היתה  יו מ ה ילה , ולפני  . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליה
 לכ , ל הע לא ת , יל   ה ב ה ת נמ ת ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻמעלה 
ל  ודוקא  . ל  עליה ליטה   לאבר היה  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלא 
הינ יס ד , חינת ה א  ה רית מ הערלה  ונפרדה  , ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאבר
 מ מעלה  מחסד  י תר  לי מק  ל הע א ת איְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
היה   אברה , י  המ אב  עני נפעל וקא  אז ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָי ראל,

. עליה מ ל ו לט אב  ְְֲִִֵֵֵֶַָבחינת
לגריוה ה  אב  ה א   י  המ אב  עני ר ע ד   י, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

זה  מבאר ה ילה . ידי  על נע ה  ה רת) עני) זה  עני  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוג
רדי י  הי ה ילה  לפני  לעיל נתאר ה ה  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָה אמר,
לא  זה ,  ע מ "ל,  ל הע לא ת   ב ה ת ְְְִֶַַַַַָָָֹֻנמ ת

א ת    יו מ י  , אבר מילת לפני  ה רת עני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהיה 
 ורצ ס ה   לה היה  לא  לכ ה ב ה ת, נמ ת  הי  ל ְְְִֵֶַָָָָָָָָָָֹהע
ע ה   אברה מילת אחרי  ־אימה ־ ,' כ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהתר
 רצ  לה היה  ס ה  היה  זה  ה ה  , ל הע א ת ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻירידה 
הרה   צאי מ אי מה  ה אמר מבאר בזה  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהתר.
א ולכ ,ז רית לפני  נלד  י מעאל י  מ מעאל,  ריְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
אברה כמאמר ,' כ ה ב ה ת נמ ת עני     ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
רי הרה   צאי מ אי זאת כל ,' כ י מעאל  מ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹיצא 
 ־אימה ־ .ז רית לפני  נלד  י מעאל י  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמ מעאל
א ולכ ה רית, אחר לד    מ , רי י תר  י ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָע ו 
אחר  נלד  י  , רי   י אבל ב ה ת נמ ת  איְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
ל י רא  ביצחק  י  כמאמר ה רית, מ הערלה  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָפרדה 

יצחק . ל ולא  "יצחק " ְְְְִִַָָָָֹזרע ,

     §«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ
     ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«

ÌÈBb ÔBÓ‰Œ‡ Èk∑,ׁשמ ֹו ׁשל  נֹוטריק ֹון ל ׁשֹון ƒ«¬ƒְְְִֶ
לארם  א ּלא  אב  היה  ׁשּלא  ּבּתח ּלה , ּבֹו ׁשהיתה  ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹורי"ׁש
רי"ׁש ואפ ּלּו הע ֹולם , לכל  אב  ועכ ׁשו מק ֹומ ֹו, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָׁשה ּוא 

ׁשל  יּו"ד  ׁשאף  מ ּמק ֹומ ּה, זזה  לא  מ ּתח ּלה  ּבֹו ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהיתה 
ליה ֹוׁשע , ׁשה ֹוסיפ ּה עד  ה ּׁשכינה , על  נתרעמה  ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֻׂשרי

יב )ׁשּנאמר : יה ֹוׁשע (במדבר נּון ּבן לה ֹוׁשע  מ ׁשה  .""וּיקרא  ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ

          

לעב דת  נגע   ה "ל ר"י  ר מ ה למדת הה ראה  ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָא ר
: ָָָהאד

ה "אב ת" ל  עניניה ל מק מ ת כ ה  מבאר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹיד ע 
ל  אצל וד ר, ר כל  אחריה  לבניה ירה   כי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻנמ
 עני על ה י י   עניננ ועל־ר־זה  מ ראל. ואחת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחד 
 וכ מ ראל, ואחד  אחד  לכל  ה עני  ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָה ה ,
 די  ועד  דמ א ". דמהילא  מא "א ה    ילנ ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָנגע 

ה ה ) ע ת לפני  (ע ד  ת מציא  עצ מ ד  אפ ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֻ
דאיתא  ," לי המ י מ ראל ואחד  אחד  ל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנח ב 
מ ר  , לערלי נהנה  איני   נ ק" ב ) לא ,  נדרי) ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻנה 
י ראל  ערלי  אס ר , לי למ נהנה  איני  . . י ראל ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָערלי 
 מ פעל נל א  מי  אפ) י ראל ני  ל י  ,"' ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹכ
חנה  ה רה ' 'א ר (ראה  " לי מ"  עצ  ה (' כ אנס  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻמ ני 

א ). שיב ,

C˙Èב  ÈbÒ‡Â CÈe ÈÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ Ôz‡Â¿∆≈¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»¿«¿≈»»
:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ«¬»«¬»

ÈÈג  dnÚ ÏÈlÓe È‰Bt‡ ÏÚ Ì‡ ÏÙe¿««¿»««ƒ«ƒƒ≈¿»
:ÓÈÓÏ¿≈»

(ד  ‡‰ ‡‡Ê‚ איננו È‰˙e)בנ "י  CnÚ ÈÓÈ˜ ¬»»¿«¿»ƒƒ»¿≈
:ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ‡Ï¿««ƒ«¿ƒ

CÓLה  È‰ÈÂ Ì‡ CÓL ˙È „BÚ È˜˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»¿»«¿»ƒ≈¿»
:Cz‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ‡ È‡ Ì‰‡«¿»»¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

 

          



פב              
 העני   נ י מ ראל ואחד  אחד  ל אצל ,ב מ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָמ ה 
אבינ  אברה אצל פעל (פי  " ינת  י   המ ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָד "אב 
להביא   ה א  ה ה די  ל  ותפקיד ה ה ), עני ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָעל־ידי 

ה על. אל מה ח  ה י  אל  מההעל  א ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹח ת
[דגמת   מ מק "אב " נע ה  ה די  מ עי  לא  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֻלמר:
ה א  , לאר "אב   ה ה  לפני   " אבר" ל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמעלת
מצאי  א ל על מ יע  על ה א  ,הינ ,[" מ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמק
מ ב לל מתעל אינ (פיטא  בסביבת  מ מקְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
"אב  מ יתירה  א א  ,(  ק ה אני  ל  ב מ   ק ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה

.  ל הע כל מ יע  על ה א  הינ ," ל ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻהע
 יו מ מ ראל, ואחד  אחד  ל אצל נ י זה  עני  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָו אמ ר

 רק  היא  דת ועב ,אבינ  מאברה ירה  זאת ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻק ל
ה י . אל  מההעל ה על אל מה ח  זאת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלגת

עניני דתנ ועב ינ מע ללת על־ידי  נפעל זה  ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָועני
אי ד "ה העני את  עלי על־ידי ־זה  מצתיה , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָה רה 

י רא  פרח   יצי יעקב  ר י ,יוג ריחה  ל עני  ל" ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
עד רת פירי  רת  נבה " תבל ני   מלא" ד באפְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָֹ
 לעני "  ס"  י ע  החסיד ת כפר , ל הע ל   ְְְֲִִִֵֶַָָָָס
את   לי ב הינ והס ר,  העל  מ ," ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָה "ע
ה א ה  להתלת מ ד   כ  כיוז וההס ר,  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻההעל
ימינ מהרה  ,צדקנ מ יח  על־ידי  וה לימה  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהאמ ית

. ַָמ

       §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®§¨¦−
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ÌÈB‚Ï EÈz˙e∑ עליו מב ּׂשר ֹו היה  ולא  ל ֹו, היה  ּכבר  יׁשמעאל  ׁשהרי ואד ֹום , .יׂשראל  ¿«ƒ¿ƒְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
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È˙ÈaŒ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑ לאלהים  ל להיֹות  ה ּברית ? היא  .ּומה  «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְִִִִֵַַֹ

       §¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥
      ̈¤´¤§©½©©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

ÌÏBÚ ˙fÁ‡Ï∑ אבל לאלהים , לכם  אהיה  י ׂשראל (וׁשם  אל ֹוּה)ּבר  ל ֹו ׁשאין ּכמי - ֿ לארץ  ּבח ּוצה  .ה ּדר  «¬À«»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

    ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´
     ¦§®Ÿ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«

‰z‡Â∑ אני' רא ׁשֹון: ענין על  מ ֹוסיף  זֹו וא "ו ¿«»ְֲִִִִַָָ
היא  ּומה  ל ׁשמר ּה, זהיר  הוי וא ּתה  ,'א ּת ּבריתי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָה ּנה 

לכם  ה ּמֹול  ּתׁשמר ּו א ׁשר  ּבריתי "זאת  ְְְְֲִִִִִֶֶָָָֹׁשמירת ּה?
."וג ֹו' ְ

       ́Ÿ§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−
    ©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«

'B‚Â ÌÎÈÈe ÈÈa∑ עכ ׁשו ׁשל  ÔÈe.א ֹותם  ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈
EÈÁ‡ EÚÊ∑אחרי לה ּולד  ∑‰ÏBn.העתידין «¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒ

ּכמ ֹו 'ע ׂשֹות ', א ֹומר : ׁשא ּתה  ּכמ ֹו לה ּמֹול , ְְְְֲִֵֶַָּכמ ֹו
.לע ׂשֹות  ֲַ

ÔÈLÎÏו Cpz‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÈaז ÔÈe CÈe ÈÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â«¬≈»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈¿»
CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È„Ï C˙a«¿»¿»≈ƒ¿»»»¿≈¬≈»

:C˙a CÈÏÂ ‡‰Ï‡Ï≈»»¿ƒ¿»«¿»

C˙e˙Bzח  ‡Ú‡ ˙È C˙a CÈÏÂ CÏ Ôz‡Â¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»»«¿»»»
ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙ÒÁ‡Ï ÔÚÎ„ ‡Ú‡ Ïk ˙È»»«¿»ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈

:‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï¿≈»»

‡zט  h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â Ì‰‡Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿«¿»¿»ƒƒ»«¿
:ÔB‰È„Ï C˙a CÈe¿»«¿»¿»≈

ÔBÎÈÈeי  ÈÓÈÓ ÔÈa Ôeh˙ Èc ÈÓÈ˜ ‡c»¿»ƒƒƒ¿≈≈¿ƒ≈≈
:‡eÎc Ïk ÔBÎÏ Ê‚Ó C˙a CÈa ÔÈe≈¿»«¿»ƒ¿«¿»¿»
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ÌzÏÓe∑ ליס ֹוד יתרה  ּבֹו וה ּנּו"ן ּומל ּתם , ּכמ ֹו ¿«¿∆ְְְְִֵֶַַָ
נֹוׂשא . ׁשל  ונ' נֹוׁש ׁשל  נ' ּכג ֹון לפרקים , ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָה ּנֹופל 

יּפעל , ל ׁשֹון "יּמֹול " אבל  "ּונׂשאתם ", ּכמ ֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָ"ּונמל ּתם "
יאכל  יע ׂשה , אינו)ּכמ ֹו: ישן .(ברש"י  ְֵֵֵֶָָ

     ¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®
       §¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

«
˙Èa „ÈÏÈ∑ ּבּבית ה ּׁשפחה  מ ּׁשּנֹולד ∑eÛÒkŒ˙˜Ó.ׁשּילד ּתּו .ׁשּקנא ֹו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«∆∆ְִֶֶַָ

              

  

ל ל ל ל ־ ־ ־ ־ זכרזכרזכרזכר  לכ לכ לכ לכ י י י י ל ל ל ל   ימי ימי ימי ימי יב )ב ב ב ב ־ ־ ־ ־ מנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מנח ת ב )איתא  כ '(מג ,  רח ה לבית וד  כנס  "עה  ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ילה  זר וכיו מצוה , לא   ער אעמד  לי  א י  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאמר
." ע נתי בה  ר בְְְְִִֶַַָָ

ידי היתה  ה ילה  זכ ת רק  אט זה ,  ע  צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָולכא רה 
ו אי לדגמא  אחרת, מצת    יד  הי ו אי  והרי  ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֻוד ,
תצאה  רית ל  הי  די ע מ עדי וד  ל ול  חְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ
? ע נתי בה  ה ילה  על־ידי  רק  מ ע  ,יפ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָמה חת

 ע מדת ה צוה  כ ת זה  אחרת, במצת למר,  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָוי
 כמ ה צוה , מע ת תצאה  רק  ה א  ,ת ע ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָלאחר
אחרי   רית ל  די ע מ וה ח  ה ב  ,יפ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻה חת
 ואי ,חת ה עת רק  היא  ה צוה    ק  א ,יפ ה ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָה חת

מה ־  מעליו . הסיר לאחרי  יפ מצות   מק  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהאד
.זמ לאחרי   נמ ה צוה    ק   מילה  מצות ־איְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
א א  הערלה  הסרת ע ת רק  לא  היא  מילה  מצות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻה ה 

מה ל" "להי ת   סו חמד ' ב 'שדי פענח' ה 'צפנת מכתב  עיי) ְִַָ
המציצה ) מצה קונטרס  האד ח י  מימי  רגע  כל "להי ת , ה א  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

ה מיני   היתה  ה ילה  ע ת  א ונמצא , ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻמה ל".
ה א  הרי  ח יו  מימי  רגע  ל יו   ל־מק מ , לד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלה

ח יו . ימי  ל מילה  מצות ה א    ק נמצא  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמה ל,
מצות  רק  וד  ל  ע תי בה  מה  מי ב  ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻועל־י ־זה 
ימי  מ ל  לאד ע מדת ז מצוה  כ ת זה  י  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָמילה ,
ולא  ורגע , רגע  כל ה א  ה צוה    ק   י  ה א , ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹח יו 

זה . וכ צא  יפ ְְְְִִִֵֶַַָמצות

              

    

ל ל ל ל ־ ־ ־ ־ זכרזכרזכרזכר  לכ לכ לכ לכ י י י י ל ל ל ל   ימי ימי ימי ימי יב )ב ב ב ב ־ ־ ־ ־ מנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ה ד ה  ז נפ ניסת "ח ת הרב ' ער לח' ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻתב 

מילה " מצות ' כ ד היא  סימ  סו תנינא מהדורא חיי (אורח ְְִִִַָ
ה ' ב משנת בפירוש הספר   בסו) היו סדר  ב . צא, ג  חלק זהר  (וראה 

רק למקרא) ד  חלק  אלנקאוה ) (להר"י  המא ר מנרת ועי .ְְֵֵֶֶֶַַַָ
'ער לח' .פ ס חכמה ' 'רא ית ה בא  , ני ְְְְִִִֵָָָָָָגיד ל

ה ).  סעי רסג סימ ְִִֵֶָָי רה ־ דעה 
 דימל" ה ינק  לידת  קד   הרי  ,ב מ אינ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹולכא רה 

" ה רה  ל ת ב )א ל, קד ה ,(נדה  נפ  ונמצאת , ְְְִֵֶֶַָָָָֻ
נפ ניסת ח ת תב  מה   ע זה   יתאי  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָואי

ה ילה ? רית עת היא  ְְְִִִֵַַָָֻה ד ה 
ברית  מיחדת מעלה  מצינ ה ה  זה , ה א ר למר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוי
מצוה  ה צת, ל  א ה צת, אר אינ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמילה 

וח ר" "צותא   ג )מ מה , בחוקותי תורה , לח ר (לקוטי ענינ , ְְְְְִִִֵַַָָָ
האד  ג נר זה  ח ר אי אבל ה "ה ,  ע  האד ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָאת
נר  אי צדקה , ה ח קת ה ד  לדגמא : ה צוה .   ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהמק

נ צדקה  ח קה  על־ידי  ה ד  ל ה מי  ר ה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ַָה ד .

י נהיה  ה צוה  על־ידי  הרי  מילה , מצות ־איְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמה ־
על־ידי צר לה "ה  והח ר וה ר ,  ה ב ר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלי 

. עצמ   ה ב ר נר ְְְִִִַַַַָָה צוה 
 א , אד קד ה  נפ נמצאת ה רית  קד    א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹולכ
ל  ה נימית תר התק ,היינ ה ד ה , נפ ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֻניסת
ה א  ,  גלי  ה בר ר עד    ה  ע ה ד ה  פ ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָה
נפ     ה ב ר נר אז רק  י  ה ילה , רית ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעת

ְָקד ה .

(È"יא  È‰˙e ÔBÎ˙ÏÚ„ ‡Na ˙È ÔeÊ‚˙Â¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»¿»¿¿≈
:ÔBÎÈÈe ÈÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜ ˙‡Ï (‡‰˙e¿≈¿»¿»≈≈¿ƒ≈≈

ÔBÎÏיב  (Ê‚È È") Êb˙È ÔÈÓBÈ ‡ÈÓz e«¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«¿
ÈÈÊe ‡˙È È„ÈÏÈ ÔBÎÈ˙„Ï ‡eÎc Ïk»¿»¿»»≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
:‡e‰ CaÓ ‡Ïc ÔÈÓÓÚ a ÏkÓ ‡tÒÎ«¿»ƒ…««¿ƒ¿»ƒ¿»
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 לדרתיכ לדרתיכ לדרתיכ לדרתיכ ל ל ל ל ־ ־ ־ ־ זכרזכרזכרזכר  לכ לכ לכ לכ י י י י ל ל ל ל   ימי ימי ימי ימי יב )ב ב ב ב ־ ־ ־ ־ מנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
ח '   ה א  ינק  למ ל רה  ציותה   הטע לבאר  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָי
למ ל  טפי   עדי היה  לכא רה  לל, דעה  ל ואי , ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָימי
את  מכניס  ה א  נרצ  ע מ י תר, מב ר ת הי ת ְְְְְִִִֵֶַַָֻא

?אבינ  אברה ל לברית  ְְְִִִֶַַָָָעצמ
זה : ה א ר למר  ְֵֵֶַַָוי

"רית" ק ר נצר  על־יד ה א  מילה  רית ל ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָענינ
תב   כמ לה "ה ,  האד י( יג ריתי(יז, "והיתה  ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָ

." ל ע לברית  רכ בְְְִִִֶַָ
מגל, נברא   אד הי ת י  , האד מ ד  א  אינ זה  ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻק ר

.רית ה רא   ע ונצחי  אמ י  ק ר לפעל ל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאי ־אפר
ה כנס  אחד  ל  ע  עצמ ק ר זה  ה א  ה "ה  ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָא א 

ְִִברית.
ה ר   א י  , ימי לח ' היא  מילה  צות  ע ה  ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָוזה
ת לע  צריכי  הי אז , האד על־ידי  נצר היה  ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָוה רית
נצר  ה ר יו מ אבל זה . וכ צא  עת ר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָה א 
עד לח ת  טע אי , האד על־ידי  ולא  ה "ה  ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹעל־ידי 
ת א  מכניסי  אפר מ ד  א א  עת, ל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָהיה 

נצחי . ק ר ה "ה   ע ת א  רי מק ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָלברית

      ¦¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨
   §¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«

E˙Èa „ÈÏÈ ÏBnÈ ÏBn‰∑ ולא עליו ּכפל  ּכאן ƒƒ¿ƒ≈¿ְַָָָָֹ
נּמֹול  ּבית ' 'יליד  ׁשּיׁש  לל ּמד ימים , ל ׁשמ ֹונה  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָאמר 

לאחד (לאחר  ּבמ ּסכת )ס"א ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו ימים , ׁשמנה  ְְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹ
קלח)ׁשּבת  .(דף  ַָ

     §¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½
      §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«

ÎÊ ÏÚÂ∑ מק ֹום ּבא ֹות ֹו ׁשה ּמילה  ל ּמד  ּכאן ¿»≈»»ְִִֵֶַָָָ
זכר  ּבין נּכר  ÏBnÈŒ‡Ï.(ב "ר)לנקבה ׁשה ּוא  L‡∑ ְִִֵֵֶָָָָ¬∆…ƒ

אין  אביו אבל  "ונכרתה ", ענׁשין: לכלל  ְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָמ ׁשּיּגיע 

ּב"ע ׂשה " ע ֹובר  אבל  ּכרת , עליו ÎÂ˙‰.ענּוׁש ֲֲֵֵֵַָָָָָ¿ƒ¿¿»
LÙp‰∑זמ ּנֹו קדם  ּומת  ערירי  קד )ה ֹול .(שבת «∆∆ְֲִִֵֵֶַֹ

     ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ
     ¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«

ÈN dÓL ˙‡ ‡˜˙Œ‡Ï∑ על ׂשרה  ׁשּתהא  ׁשמ ּה, סתם  ׂשרה  ּכי לאחרים , ולא  לי ׂשרי, דמ ׁשמע  …ƒ¿»∆¿»»»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
יג )ּכל  .(ברכות ֹ

       ¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ
     §¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«

d˙‡ ÈzÎe∑ ׁשח ה ּברכה ? היא  זרה ּומה  ≈«¿ƒ…»ְְִֶַַָָָָ
יח)ׁשּנאמר :לנער ּות ּה, עדנה "(לקמן לי ."היתה  ְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָ
‰ÈzÎe∑ מ ׁשּתה ּביֹום   לכ ּכׁשּנצרכה  ׁשדים , ּבהנקת  ≈«¿ƒ»ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

מן  אס ּופי ׁשהביא ּו עליהם  מר ּננים  ׁשהיּו יצחק , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשל 

ּבנּה אחת  ּכל  והביאה  ה ּוא '. 'ּבננּו וא ֹומרים : ְְְְְִִֵֵַַַָָָה ּׁשּוק ,
ּכּלם , את  הניקה  והיא  הביאה , לא  ּומניק ּתּה ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻע ּמּה,

ׁשּנאמר : כא)ה ּוא  'ּברא ׁשית (לקמן ׂשרה ", בנים  "הניקה  ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבמקצת  רמזֹו .ר ּבה ' ְְְִַָָָ

ÈÏÈ„יג  (Ê‚È Ê‚Ó È") Ôefb˙È ‡fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
ÔBÎÈNa ÈÓÈ˜ È‰˙e CtÒk ÔÈÊe C˙Èa≈»¿ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ïƒ¿»»»

d˙ÏÚיד  Na ˙È Ê‚È ‡Ï Èc ‡eÎc ÏÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»¿«»¿»≈
ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈«≈»¿»ƒ

:ÈL‡«¿ƒ

˙˜Èטו ‡Ï C˙z‡ ÈN Ì‰‡Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«ƒ¿»»ƒ¿≈
:dÓL ‰N È‡ ÈN dÓL ˙È»¿«»»¬≈»»¿«

aטז CÏ dpÓ Ôz‡ Û‡Â d˙È C‡Â∆¡»≈»«¿«∆≈ƒ«»»
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓ ÔÈLÎÏ È‰˙e dpÎ‡Â∆¡»¬ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:ÔB‰È dpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ«¿

 

    
    

     
    

     
     



פה               

      ©¦Ÿ©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®©´Ÿ¤§¦À©§¤³
     ¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«

˜ÁˆiÂ ÂÈtŒÏÚ Ì‰‡ ÏtiÂ∑ ּתר ּגם זה  «ƒ…«¿»»«»»«ƒ¿»ְִֵֶ
,מח ֹו ל ׁשֹון ׂשרה  וׁשל  'וחדי', ׂשמחה : ל ׁשֹון ְְְְְְְֲִִֶַָָָא ּונקל ֹוס 
האמינה  לא  וׂשרה  וׂשמח , האמין ׁשאברהם  ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלמד ּת
ׂשרה  על  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשהק ּפיד  וזה ּו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָולגלגה ,

אברהם  על  הק ּפיד  ׁשהן ∑‰Ôl.ולא  ּתמיה ֹות  יׁש ְְְִִַַָָֹ«¿∆ְִֵֵֶ
ּכמ ֹו: ב )ק ּימ ֹות , א נגליתי"?(שמואל  טו)"הנגלה  ב  (שמואל  ְְְֲִִִֵַָֹ

ק ּימת , היא  זֹו אף  א ּתה "?; ּבל ּבֹו:"הר ֹואה  אמר   וכ ְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ּׁשה ּקד ֹוׁש מה  לאחר  זה  חסד  ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָ'הנע ׂשה 
לי'? L‰.ע ֹוׂשה  ÌÈÚLzŒ˙‰ ‰NŒÌ‡Â∑ היתה ִֶ¿ƒ»»¬«ƒ¿ƒ»»ְָָ

היּו הרא ׁשֹונים  ׁשּדֹור ֹות  ֿ ּפי ֿ על  ואף  לילד . ְְִִִֵֵֶַַַָָּכדאי
נתמעט ּו אברהם  ּבימי ׁשנה , ֿ מא ֹות  חמ ׁש ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָמ ֹולידין

ּכח  ּתׁשּות  ּובא  ּכבר , ּולמד ּבה ּׁשנים  וצא  ע ֹולם , ְְְִֵַַַַָָָָָֹ
ּתֹולד ֹותיהן  ׁשּמהר ּו אברהם  ועד  ׁשּמּנח  ּדֹור ֹות  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמע ׂשרה 

ׂשבעים  ּובני ׂשׂשים  .ּבני ְְְִִִִֵֵ

     ©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬
 §¨¤«

‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓLÈ eÏ∑ ּכזה ׂשכר  מ ּתן לק ּבל  ּכדאי איני יׁשמעאל . ׁשּיחיה  EÈÙÏ.הלואי ‰ÈÁÈ∑ יחיה ƒ¿»≈ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָƒ¿∆¿»∆ְִֶ
קדמי  ּפלח  לפני", התה ּל" ּכמ ֹו: , ּביראת. ְְְְְְְֳִִֵַַַַָָָ

       ©´Ÿ¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½
     §¨¨¬¨¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²

   ¦§¦¬−̈§©§¬©«£¨«
Ï‡∑:וכן ּדברים , אמ ּתת  מב )ל ׁשֹון "אבל (לקמן ¬»ְְְֲֲִִֵַָָ

אנחנּו", ד )א ׁשמים  ב  ּב(מלכים ל ּה""אבל  אין ˜Â‡˙.ן ְֲֲֲִֵֵֵַָָ¿»»»
˜ÁˆÈ BÓLŒ˙‡∑ על א ֹומרים  ויׁש ה ּצח ֹוק . ׁשם  על  ∆¿ƒ¿»ְְְִֵֵַַַ

ימים  וח ' ׂשרה , ׁשל  ׁשנה  וצ ' נסיֹונֹות , הע ׂשרה  ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָׁשם 
אברהם . ׁשל  ׁשנה  וק ' ּבריתי "(ׁשּנּמֹול  "ואת אחרים: ספרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

אּלא  וג ֹו'"? וזרע אּתה תׁשמר  ּבריתי  את "ואּתה ּכתיב: ּכבר  הרי  נאמר ? ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹל ּמה

הּקּיּום? ּבכלל  קטּורה ּובני  י ׁשמעאל  ּבני  יכ ֹול  וג ֹו'", "והקמתי  ׁשאֹומר : ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלפי 

אחרים  עם ולא אּתֹו" ֿ ּבריתי  את "והקמתי  ל ֹומר : ֿ ּבריתי )ּתלמּוד  "ואת  . ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹ
קד ֹוׁש ׁשהיה  ל ּמד  א ּלא  נאמר ? ל ּמה  יצחק " את  ְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאקים 
למד  מ ּכאן א ּבא : ר ּבי אמר  אחר : ּדבר  ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמ ּבטן.
ּברכ ּתי  "ה ּנה  ּכתיב : האמה , מ ּבן ה ּגבירה  ּבן ֿ וחמר  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹקל 
יׁשמעאל , זה  את ֹו" והר ּביתי את ֹו והפריתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָֹֹֹאת ֹו

ֿ יצחק " את  אקים  ֿ ּבריתי "ואת  ֿ וחמר  ‡˙Œ.וקל  ְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹ∆
È˙Èa∑ יצחק ׁשל  לזרע ֹו מס ּורה  ּתהא  ה ּמילה  .ּברית  ¿ƒƒְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

     §¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬
      Ÿ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ

    ¦½§©¦−§¬¨«
Ì‡ÈN NÚŒÌÈL∑:ּכמ ֹו יכל ּו, כה)ּכעננים  ור ּוח "(משלי  ."נׂשיאים  ¿≈»»¿ƒƒְְְְֲִִִִַַָ

     §¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®£¤Á¥¥̧§³
    ̈¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

      ©§©−§©¥´¦®©©©́¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«

Ì‰‡ ÏÚÓ∑ולמדנּו ׁשכינה , ּכל ּפי ה ּוא  נק ּיה  מק ֹום (ב "ר)ל ׁשֹון ׁשל  מר ּכב ּתֹו .ׁשה ּצּדיקים  ≈««¿»»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

daÏaיז Ó‡Â È„ÁÂ È‰Bt‡ ÏÚ Ì‰‡ ÏÙe¿««¿»»««ƒ«¬ƒ«¬«¿ƒ≈
˙‰ ‰N Ì‡Â „ÏÂ È‰È ÔÈL ‰‡Ó Ï‰«¿«¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¬«

:„ÈÏz ÔÈL ÔÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

Ï‡ÚÓLÈיח  ÈÂÏ ÈÈ Ì„˜ Ì‰‡ Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿«ƒ¿»≈
:CÓ„˜ Ìi˜˙Èƒ¿«»√»»

CÏיט  „ÈÏz C˙z‡ ‰N ‡ËLe˜a ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â ˜ÁˆÈ dÓL ˙È È˜˙Â a»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ¿»«¬≈»¿»ƒ

:È‰B˙ È‰BÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï dnÚƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÈÎa˙כ  ‡‰ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ Ï‡ÚÓLÈ ÏÚÂ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ¿»»»≈ƒ
‡„ÁÏ ‡„ÁÏ d˙È ÈbÒ‡Â d˙È Lt‡Â d˙È»≈¿«≈»≈¿«¿≈»≈«¬»«¬»
:ÈbÒ ÌÚÏ dpz‡Â „ÈÏÈ ‡i NÚ ÔÈz¿≈¬««¿¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ≈¿««ƒ

CÏכא  „ÈÏ˙ Èc ˜ÁˆÈ ÌÚ ÌÈ˜‡ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»ƒ»ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
:‡zÁ‡ ‡zLa ÔÈ„‰ ‡ÓÊÏ ‰N»»¿ƒ¿»»≈¿«»»√«¿»

„ÈÈכב  ‡˜È ˜lzÒ‡Â dnÚ ‡ÏlÓÏ ÈˆÈLÂ¿≈ƒ¿«»»ƒ≈¿ƒ¿««¿»»«¿»
:Ì‰‡c È‰BÂlÚÓ≈ƒ»ƒ¿«¿»»

 

      



פו              

     ©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³
      ¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
      ©§¨¨®©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½

   ©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«
ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ולא ּבּיֹום  ׁשּנצט ּוה , ּבּיֹום  ּבֹו ¿∆∆«ְְִֶַַַָֹ

ה ּלצנים , מן ולא  ה ּגֹוים  מן לא  נתירא  לא  ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹּבּלילה ,
א ֹויביו יהיּו ראינּוה ּו,וׁשּלא  'א ּלּו א ֹומרים : ּדֹור ֹו ּובני ְְְְְְִִִִֵֶָֹ

מק ֹום ' ׁשל  מצות ֹו ּולק ּים  למ ּול  ה ּנחנּוה ּו ∑ÏÓiÂ.לא  ְְְִִֵֶַַָָָֹ«»»
וּיפעל  .ל ׁשֹון ְְִַַ

     §©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬
̈§¨«

BÏn‰a∑:ּכמ ֹו ב )ּבה ּפעל ֹו, ."ּבה ּבראם "(לעיל  ¿ƒ…ְְְְֲִִָָָ
BÏn‰a∑),מתירא והיה ,לחּת ורצה ּבערלתֹו ואחז  סּכין  אברהם נטל  ¿ƒ…ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

"וכר ֹות  ׁשּנאמר : עּמֹו, ואחז  יד ֹו ׁשלח ֿ הּוא? ּבר ּו ֿ הּקד ֹוׁש עׂשה מה זקן . ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשהיה

י ׁשן  ר ׁש"י  ר ּבה ּבראׁשית "עּמֹו", אּלא נאמר , לא 'ל ֹו' הּברית", .)עּמֹו ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

      §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½
  ¥−§©¬¨§¨«

B˙ÏÚ Na ˙‡ BÏBn‰a∑: נאמר לא  ּבאברהם  ¿ƒ≈¿«»¿»ְְֱֶַַָָֹ
ׁשּכבר  ּבׂשר , ח ּתּו א ּלא  חסר  היה  ׁשּלא  לפי ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ"את ",

ֿ י  על   ילד ,נתמע ׁשהיה  יׁשמעאל  אבל  ּתׁשמיׁש. די ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבֹו נאמר   לכ ה ּמילה , ולפרע  ערלה   לחת ְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹֹֻהזקק 
רבה)"את " .(בראשית ֵ

      §¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«

‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ׁשנה ות ׁשע  ּתׁשעים  לאברהם  אברהם ׁשּמלא ּו נּמֹול  ׁשנים , ע ׂשרה  ׁשל ׁש ּוליׁשמעאל  ¿∆∆««∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבנֹו .ויׁשמעאל  ְְְִֵָ

     §¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´
  ¤¥¨®¦−Ÿ¦«

        

 אברה אברה אברה אברה נ נ נ נ ל ל ל ל  הההההההה     הההה  עצ עצ עצ עצ( כו ההההרירירירי(יז,      י י י י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
 אברה אברה אברה אברה פכ"ט)נ נ נ נ ל ל ל ל  אליעזר  דרבי מילה (פרקי הרי  וק ה , ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

ואברה טב ,   י ולא  ת לא  חה  אינ  זמ ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹא 

למר,  וי ננה . א  עד   ה רה  ל   ק ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאבינ
מל  ה י    ב ה ילה , על צטה  יו מ אא (תוד "ה  ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

א) יא, השנה  ראש . זמ מילה  ז הרי  ,ְֲִִֵַָָ
.סימ מכנדב "י סימ נמל"ו  פסוקי קכ"ו  ל פפפ  ל פרשת חסלת

Ïkכג  ˙ÈÂ da Ï‡ÚÓLÈ ˙È Ì‰‡ „e¿««¿»»»ƒ¿»≈¿≈¿»»
‡eÎc Ïk dtÒÎ ÈÈÊ Ïk ˙ÈÂ d˙È È„ÈÏÈ¿ƒ≈≈≈¿»»¿ƒ≈«¿≈»¿»
‡Na ˙È Ê‚e Ì‰‡ ˙Èa ÈL‡a«¬»≈≈«¿»»¿«»ƒ¿»
ÏÈlÓ Èc ‡Ók ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ÔÎa ÔB‰˙ÏÚ„¿»¿»¿ƒ¿«»»≈¿»ƒ«ƒ

:ÈÈ dnÚƒ≈¿»

Êbכד  „k ÔÈL ÚL˙e ÔÈÚLz a Ì‰‡Â¿«¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
:d˙ÏÚ„ ‡Naƒ¿»¿»¿¿≈

k„כה  ÔÈL ÈNÚ ˙Ïz a da Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈«¿»«¿≈¿ƒ«
:d˙ÏÚ„ ‡Na ˙È Êb¿«»ƒ¿»¿»¿¿≈

(כו Êb˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ÔÎa נ "יÌ‰‡ (Êb ƒ¿«»»≈ƒ¿¿«¿««¿»»
:da Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈

ÈÈÊeכז ‡˙È È„ÈÏÈ d˙È ÈL‡ ÏÎÂ¿»¬»≈≈≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
) eÊb˙‡ ÔÈÓÓÚ a ÔÓ ‡tÒÎ נ "י(eÊb «¿»ƒ««¿ƒƒ¿¿»¿»

Ù Ù Ù :dnÚƒ≈

       



פז

יום ראשון - ה' מרחשון
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום רביעי - ח' מרחשון
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שני - ו' מרחשון
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום חמישי - ט' מרחשון
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שלישי - ז' מרחשון
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שישי - י' מרחשון
מפרק נה

עד סוף פרק נט

שבת קודש - י"א מרחשון
פרק כ

מפרק ס עד סוף פרק סה

לשבוע פרשת לך־לך תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



פח             

מרחשון  ה' ראשון  יום 
אגרת כו            
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.25:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."ועיקור הגרמה הזכיר ב"לוח 26."ולא שליט "א אדמו"ר כ "ק שציין כפי  בוי "ו, "יהיו", כצ"ל ,
התניא. ספר שבסוף כ .27.התיקון" סה, ˘ËÈÏ"‡:28.ישעי ' "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."מיתה אז שתהי ' ז.29."ראי ' לא, ‰Ú˙30.ירמי '

:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î."לידה אז שתהי ' "ראי '



פט              

שני מרחשון יום  ו '
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ב.31. נא, שם.32.סנהדרין ובמפרשים מ "ז פ"ח  עדיות א.33.ראה מה, וניתוסף 34.מנחות שלפנינו, בתניא ליתא בחצ"ר להלן הבא
התניא. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח  הובאה הצ"צ, הגהת ע"פ ˘ËÈÏ"‡:35.כאן "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."מ "ב פ"ב רמב"ם 36."חגיגה

היד . ספר בהקדמת
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ב'.37. פרק מ "ט  ˘ËÈÏ"‡38.שער "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ הצ"צ ובביאור ח "ש) פ' (תו"א בעצמו אדנ"ע מלשון לכהנ"ל  "להעיר :
בהוספה)". קה"ת בתו"א (נדפס התניא").39.לשם בספר "שיעורים בספר (הודפס הוספה אליהו").40.ראה פתח  - (בהקדמה א יז,

ס"כ .41. ריש לעיל  ראה



צי              

מרחשון  ז' שלישי יום 
אגרת כו          

מרחשון  ח' רביעי יום 
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.42:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."בהגה פ"מ  ח "א תניא "וראה



צב             

מרחשון  ט ' חמישי יום 
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ועוד .43. א. פה, ב.44.זח "ב רנד , ˘ËÈÏ"‡:45.זח "ב "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰בירור שייך  כדלקמן".‰ÌÚË"ובכ "ז -



צג              

מרחשון  י' שישי יום 
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.46:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ ובפרט בגמרא הלכות בכמה - ידועה שהייתה ˘ÌÈ˜ÒÂÙ..47:‡"ËÈÏ""אף "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰
‰‚ÂÏ˙"ביאור Ï„Â‚שההלכה אף -ÓˆÚ‰(והגאולה), ÂÏ‚˙".ידועה ‰È‡.48.(ב (מח , תכ "א י .49.תקו"ז קעג ,50.צב, זח "ג  ראה

˘ËÈÏ"‡.51.א. "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰"Ï"‰Î."מעלה ובכאו"א -.52:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ פ"א לאדה"ז ת"ת הל ' "ראה
) קה"ת)"."˘Âסוס"ד  בהוצאת בהמ "מ  -



צד              

מרחשון  י"א קודש  שבת יום 
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ב.53. קלח , א.54.שבת ח , שליט "א 55.ברכות אדמו"ר כ "ק תיקן התיקון" ב"לוח  אבל  "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו בתניא
מהאצילות". "שלמעלה ב.56.שצ"ל  סא, יהי '57.נדה שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד  תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו מה

ÈÁ‡ המשיח בימות ולא המתים אומרת ˘ÈÙÏתחיית שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי  זה הרי  - המתים תחיית
שלמרות  מכך , היא שהראי ' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד  תתבטלנה שהמצוות ראי ' - כלאים של  ענין להיות יכול  מת שבתכריכי  שממה

בלבושים לבושים יהיו הרי  המתים בתחיית שיקומו המצוות ‡Ï‰שבשעה שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי  על  אף ,
היא  שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על  שם הר"ן בחידושי  המובא הרשב"א, כלאים; של  האיסור אז יהיה ולא לבוא לעתיד  תתבטלנה

שהמתים הזמן זה ÌÈ˙Óעדיין‰Ìעל  לרשב"א בהתאם המצוות"; מן חפשי  נעשה שמת "כיון שכן לגביהם, בטלות המצוות אז ,
שם) נדה על  טהרה" "סדרי  בספר גם מההגה"ה Ï‡(המובא קשה שלכאורה מה הרבי  מתרץ בכך  המתים. בתחיית המצוות תתבטלנה

באלף יהי ' שכר קבלת שעיקר שם, אומר הזקן שרבנו בתניא, ל "ו השביעי‰˘ÈÚÈבפרק אלף שלפני  המתים שבתחיית יוצא שמזה
הזקן  רבנו מדבר שם אלא - המצוות? תתבטלנה המתים תחיית אחרי  שמיד  לומר אפשר שאי  הרי  המצוות, עבודת של  הזמן עדיין הוא

שמצוות תורה" שב"לקוטי  גדול  בשופר יתקע ההוא ביום והי ' במאמר מביא הזקן שרבנו מה גם כך  הרשב"א. שיטת תתבטלנה Ï‡לפי 
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בהבדל  הרשב"א. לשיטת בהתאם כן גם הוא - לבוא המתים Ê‰לעתיד  תחיית לבין המשיח  ביאת זמן בין כאן מדייק הזקן שרבנו
משיח  ביאת בזמן ולא המצוות תתבטלנה המתים בתחיית מהמ ˘ÈÙÏ(שרק רבים יתורצו - הרבי  אומר - המתים) שמהר"ץ תחיית קומות

שהמצוות יוצא מקומות (באותם שם בנדה הגמרא על  בהגהותיו  מביא הלעתיד Ï‡חיות על  מדובר שם שכן - לבוא) לעתיד  תתבטלנה
ש  המשיח  זמן של  בזמןÈÙÏלבוא זה הרי  - לבוא לעתיד  תתבטלנה שהמצוות שם אומרת שהגמרא ומה המתים, תחיית ˘‡ÈÁתחיית

וב"דברי קה"ת); בהוצאת ואילך , ג  תקסא, ג ' (חלק ריח  ס"ק מ ' כללים חמד " ב"שדי  לעיין מציין הרבי  התוס'). לשיטת (בהתאם המתים
זה. בענין דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך ) סע"ב תתקסב, (א' נ"ג  סימן כ .58.חכמים" סה, ‡„59"ÂÓ.ישעי ' ˜"Î ˙Ú‰

:‡"ËÈÏ˘.'"כו העולם כל  שלימות דלעת"ל  טעמא בתר "דזיל  ב) ה, (חולין דאכילה במידי  דדוקא (ורש"י ) תוס' פלוגתת בזמה"ז "דרק
א.60. פב, קידושין ב. כח , ד .61.יומא יא, לך  ג .62.לך  יח , ד .63.שמיני  לב, בהעלותך  תורה לקוטי  ראה



היום יום . . . צו

ה'תש"דה חשוןיום רביעי

חומש: לך לך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה המובן . . . קמג בלבד.

י  ּכֵ ַמֲחׁשַ ם ַההֹוֵלְך ּבְ ר ְלאֹוָרם לֹא ִיְתֶעה ּגַ ֵמי ָרִקיַע, ֲאׁשֶ ׁשְ ְתנֹוְצִצים ּבִ לּו ְלכֹוָכִבים ַהּמִ ָרֵאל ִנְמׁשְ ִיׂשְ
ְיָלה. ַהּלַ

ם ֶאת  יַע ְלַהֲעִמיד ּגַ ּפִ י ּכַֹח מּוָסִרי ְורּוָחִני, ְלַהׁשְ ה, ֵיׁש ּבֹו ּדֵ ָ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאּשׁ ָרֵאל, ּבֵ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ
ֶקֶרן אֹוָרה. ָעיו ּבְ יָריו ּוְמֻיּדָ ַמּכִ

ה'תש"דו חשוןיום חמישי

חומש: לך לך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד יש . . . 286 בהסתר כו'.

כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, 
שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה. וכשרצה לברכו באריכות 
ימים אמר: אבער ניט מיט פויערשע יָאהרען, ווָאס עינים להם ולא יראו אזנים להם 
ולא ישמעו, מען זעהט ניט קיין ג-טליכקייט און מען הערט ניט קיין ג-טליכקייט. 

ּלֹא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ָחֵפץ  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאַמר  ירּות,  ֲעׁשִ ּבַ ִלֶער  ִליֶעּפְ ְיקּוִתיֵאל  ר'  ֶאת  ְלָבֵרְך  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָרָצה  ׁשֶ ּכְ
ָאַמר:  ָיִמים  ֲאִריכּות  ּבַ ְלָבְרכֹו  ָרָצה  ּוְכׁשֶ ֲעבֹוָדה.  ּבָ קּות  ְוִהְתַעּסְ ַהֲחִסידּות  ּמּוד  ִמּלִ ירּות  ָהֲעׁשִ ְטִרידֹו  ּתַ
ְולֹא  ֱאלֹקּות  רֹוִאים  לֹא  ָמעּו",  ִיׁשְ ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  ִיְראּו,  ְולֹא  ָלֶהם  "ֵעיַנִים  ׁשֶ ר  ִאּכָ י  ַחּיֵ ּבְ לֹא  ַאְך 

ׁשֹוְמִעים ֱאלֹקּות.

ה'תש"ד ז חשוןיום שישי

חומש: לך לך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: אך . . . קמד הכל אחד.

ָבה, ַאְבָרָהם  ּבּור ַמֲחׁשָ ה ּדִ ב – ַמֲעׂשֶ ׁשֹון, ַהּלֵ ן ּתֹוָרה הּוא: ֲהָסַרת ָעְרַלת ַהּגּוף, ַהּלָ ֶדר ְלַאַחר ַמּתַ ַהּסֵ
ְרֵסם ֱאלֹקּותֹו, –  ְך ּפִ ָבה, ַאַחר ּכָ יר ֶאת ּבֹוְראֹו – ַמֲחׁשָ ה ִהּכִ ְתִחּלָ ן ּתֹוָרה ֲהֵרי ּבִ ָהָיה ֹקֶדם ַמּתַ ָאִבינּו ׁשֶ

ה. ְך ִמיָלה – ַמֲעׂשֶ ּבּור, ְוַאַחר ּכָ ּדִ

ה'תש"דח חשוןשבת קודש

חומש: לך לך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ומ"ש . . . 288 מסטרא דרע.

ה ֶאת  הּוא ַהְמַצּוֶ רּוְך־הּוא, ׁשֶ ר ִעם ָהַעְצמּות ּבָ ה ִמְצָוה ִמְתַחּבֵ ִמְצָוה ְלׁשֹון ַצְוָתא ְוִחּבּור, ְוָהעֹוׂשֶ
ּוּוי, ֶזהּו  ה ַהּצִ ר ִעם ַעְצמּות אֹור־ֵאין־סֹוף ְמַצּוֶ ְתַחּבֵ ּנִ ֶ ֶזה ַמה ּשׁ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה, ּדְ ּוּוי ַההּוא. ְוֶזהּו ׂשְ ַהּצִ
ִבּטּול  ִניִמי ֶאל ַהָחְכָמה ּוַמֲעַלת ָחָכם, ּבְ ּטּול ּפְ יֹוֵתר ֵיׁש לֹו ּבִ ׁשּוט ּבְ ִמי: ִאיׁש ּפָ ׁשְ ל ּגַ ָמׁשָ ָכרֹו. ְויּוָבן ּבְ ׂשְ
י  ֶגֶדר ֱאנֹוׁשִ ׁשּוט ֵאינֹו ִנְכָנס ֶאְצלֹו ּבְ ׁש ֶהָחָכם ֲהֵרי ִאיׁש ַהּפָ ֶהְרּגֵ ם ּבְ ִפיַסת ָמקֹום ְלַגְמֵרי. ְוֵכן ּגַ ר ּתְ ֶהְעּדֵ ּדְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



צז היום יום . . . 
ר  ֵאין לֹו ֶקׁשֶ ֵעיָניו ׁשֶ ב ּבְ ה ָרָעה – ְוֶנְחׁשָ ֶזהּו ִמּדָ לֹום, ּדְ לֹו ְודֹוֶחה אֹותֹו, ַחס ְוׁשָ ְמַבּטְ ָלל – ְוֵאין ֶזה ּדִ ּכְ
ִצּוּוי  ה ּבְ ִבילֹו, ִהּנֵ ׁשְ ָבר ּבִ ׁשּוט ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּדָ ה ָלִאיׁש ַהּפָ ר ֶהָחָכם ְיַצּוֶ ֲאׁשֶ ָלל. ְוָהָיה ּכַ ל ַיַחס ִעּמֹו ּכְ ׁשֶ
ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ָיכֹול  ר הּוא  ֲאׁשֶ ְמִציאּותֹו  יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ְלַעְצמֹו  ֵהן  ׁשּוט,  ַהּפָ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ְמִציאּותֹו  נֹוָלד  ֶזה 
ה,  ִויַצּוֶ ר  ְיַדּבֵ ֵאָליו  ר  ֲאׁשֶ ִלְמִציאּות  ב  ֶנְחׁשָ ֶהָחָכם  ֵעיֵני  ּבְ ְוֵהן  ָבר,  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ֶהָחָכם  ה  ִצּוָ ְולֹו  ֶהָחָכם 

ל מּוָבן. ְמׁשָ יֹוֵתר. ְוַהּנִ ׁשּוט ּבְ ּוְלַבד ֹזאת ֲהֵרי ִצּוּוי ֶזה ְמַאֵחד ֶהָחָכם ָהָרם ְוַנֲעֶלה ִעם ָהִאיׁש ַהּפָ

דֹול ְוַנֲעֶלה אֹו ָקָטן  ָבר ּגָ ּוּוי, ִאם ּדָ ה ִיְהֶיה ַהּצִ ּמֶ ָלל ּבַ ל ּכְ "ל, ֵאין ֶהְבּדֵ ַיַחס ְלַהּנַ ר ּבְ ן ֲאׁשֶ ם ּכֵ ּומּוָבן ּגַ
ּוָפׁשּוט.

ה'תש"דט חשוןיום ראשון

חומש: וירא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה העליונים . . . קמה עו"ג.

בהיות אאמו"ר בן ד או ה שנים נכנס אל זקנו הצ"צ בש"ק פ' וירא והתחיל לבכות, 
באמרו: מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ: אז א איד 
א צדיק, צו ניין און ניינציג יָאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט 

אז דער אויבערשטער זָאל זיך באווייזען צו אים.

ת־  ּבַ ׁשַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִנים, ִנְכַנס ֶאל ְזֵקנֹו ַה"ּצֶ ן ד' אֹו ה' ׁשָ "ּב[ ּבֶ י ]ָהַרׁשַ ְהיֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבִ
ֵני ָמה ִנְרֶאה ה' ֶאל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוָלנּו ֵאינֹו ִנְרֶאה.  ָאְמרֹו: ִמּפְ ָרא ְוִהְתִחיל ִלְבּכֹות, ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ֹקֶדׁש ּפָ
ָעָליו ָלמּול ֶאת ַעְצמֹו,  ִנים, ַמְחִליט ׁשֶ ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ִגיל ּתִ יק, ּבְ ְיהּוִדי ַצּדִ ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ּכְ ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ַוּיַ

ה ֵאָליו. ּלֶ רּוְך־הּוא ִיְתּגַ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָראּוי הּוא ׁשֶ

ה'תש"ד י חשוןיום שני

חומש: וירא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אבל בצאת . . . בע"ח וד"ל.

דער רבי )רבנו הזקן( פלעגט זָאגען אויף אצילות "אויבען". מען דערציילט אז אין 
כתב פלעגט ער פון התרגשות, מער ווי "אצי" ניט קענען ָאנשרייבען.

ֵמרֹב  ְכַתב  ּבִ ׁשֶ ִרים,  ְמַסּפְ "ְלַמְעָלה".   – ָה'ֲאִצילּות'  ]עֹוָלם[  ֶאת  ה  ְמַכּנֶ ָהָיה  ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ל ִלְכתֹוב. ר "ֲאִצי", לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ ׁשּות, יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ִהְתַרּגְ

ה'תש"דיא חשוןיום שלישי

חומש: וירא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כז. אהוביי . . . קמו נס"ו.

ְמצּום":  ה ַהּצִ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ ָרא( ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ הּו" )ּפָ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור־ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ִלים".  ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ּוְמקֹור ּבְ ֵהם ּבְ ִלים", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ׁשֶ ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ִהיא ְמקֹור ּבְ ּבְ "ׁשֶ
ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטִטים", ָצִריְך ִלְהיֹות  ּזַֹהר": "ּדְ ה ּבַ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ א" ּבְ ְתִחיל "ֵאְרָדה ּנָ ּבּור־ַהּמַ ם ּדִ ׁשָ

ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטטֹות". "ּדְ

ִהְתִחיל ְלָכְתָבם  "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ הֹות ֵמֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָנם ַהּגָ הּו" ֶיׁשְ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור־ַהּמַ ַלּדִ
ֹחֶרף רנ"ב. ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



צח            

ה'תשע''ט  מרחשון ה' ראשון יום         

Òk‰Ï ÌÈÓÎÁ eÒ‡ : ‰ÎÏ‰ ,Î ˜Ù ˙˘ ˙ÂÎÏ‰»¿¬»ƒ¿ƒ»≈
,ÔÈnÁa BÙeb Ïk ÛhzLÈ ‡lL eÊ‚Â ...˙aLa ıÁnÏ«∆¿»¿«»¿»¿∆…ƒ¿«≈»¿«ƒ

.˙aL ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡Â«¬ƒ¿«ƒ∆«≈∆∆«»
יוסף ' סק"ו )וה'ברכי  שכו  סי ' גאון הביא(או "ח האי  רב  בשם 

צבי ' ה''חכם דעת וכן בשבת . חמים  במים  לטבול (סי 'שאסור 

.יא)

ביהודה ' ה 'נודע  כד ֿכה)גם  סי ' רק (מהדו "ת לטבול  התיר

נתנאל ' ה 'קרבן דברי  את  והביא  בחמים, ולא פושרים במים

כד ) סי ' פ"ב לא(שבת בשבת בחמין רחיצה  על חכמים  שגזירת  ,

זאת ובכל  עמו, מסכים  אינו אך במקוה , טבילה  על היתה

אני ותמיד חמין, של מקוה  להם יש  קהילתנו  פה  "גם כתב :

שעות שתי  עכ "פ  החמין יזילו שבתֿקודש  שבערב  מזהיר

חמין. יהיו ולא  שבת  בליל  פושרין שיהיו כדי  הלילה  קודם 

מעלים ואני בזה ... נזהר  אינו המרחץ  שבעל  חושש  אני  ואמנם

בשבת". בחמין בטבילה ברור האיסור אין הדין לגוף  כי  עין,

לדוד ' סק"ג)[וה'תהלה  שכו  'מים(סי ' הגדרת  מהי  מסתפק 

מדברי כי  בהם, לטבול  ביהדה ' ה 'נודע  שהתיר  פושרים '

א)התוספות  מח, ס"י )והרא"ש (שבת פ"ג שמים(שם משמע 

היד חמים מים זה  ולפי  בהם סולדת היד שאין היינו פושרים 

אדם שאין הרשב "א כתב  שהרי  כן לומר וקשה  בהם, סולדת

"כפי כי  הסיק  ולכן בהם. סולדת שהיד במים  להתרחץ  יכול

ה 'ערוך גם אסור". חמימות  בו שמרגישין  כל הנראה

ס"ג)השלחן' שכו  חמים ,(סי ' מים של  השיעור  מה  מתלבט

אסור"] העולם , בפי  חם  שנקרא ש "כל לו שנראה  וכותב ,

יהודה ' 'בני  בשו"ת  שם)אך  יוסף בברכי  הובא לב, הצדיק (סי '

א . טעמים : מכמה בשבת חמים במים לטבול  המנהג את 

לא אבל גופו, לנקות  כשמתכוין במים רחיצה אסרו חכמים 

מטומאה לטהרה  הבאה טבילה נתנאל )אסרו הקרבן  דברי  ב .(כעין 

יבואו  ולא  יזהרו בוודאי  הרבים, לשימוש  נועד שהמקוה  כיון

המים . את  לחמם 

חיים ' 'דברי  בספרו כתב  מצאנז כו )והרה"ק  סי ' ח"ב :(שו "ת

טהרה ' ה 'סדרי אך אסור, דין פי  על בחמין סי '"טבילה (יו "ד 

להםקסז ) והנח בזה היתר דורינו גדולי  נהגו וכן בזה, מיקל

מלכו ' ה 'ישועות  וכן יט)לישראל". סי ' שבכמה(א"ח הביא

אך הרבנים , הוראות פי  על חם  במקוה לטבול נהגו קהילות

ממוזג". רק  ביותר חם  יהא  "שלא להקפיד  יש 

נזר' ה 'אבני  סק"א)והוסיף  תקכו  סי ' במקוה(א"ח שהטובלים 

השוהים אך להתיר", מקום  יש  "בזה מיד  ויוצאים  בשבת חם 

ודאי קודם ... או הטבילה  אחר  שם  עוד "ויושבין במים

שאסור".

ה'תשע''ט  מרחשון ו' שני יום  '    '

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜Ù ˙˘ ˙ÂÎÏ‰   
         
         
        

           
      

המצוות ' ב 'ספר הרמב "ם  כתב  שכב)וכן "שהזהירנו (מל "ת :

השבת . ביום  הדינין  ולהעביר  החוטאים על הגדרים  מענוש

שלא בזה  ירצה  השבת . ביום וכו' אש  תבערו  לא  אמרו והוא 

מיתות". לשאר הדין והוא שריפה, שנתחייב  מי  תשרוף 

אברהם ' ה'מגן דייק  סק"ג)ומזה שלט  סי ' מן (או "ח שהאיסור

נאסרו  ומלקות שבת , חילול בה  שיש  בענישה רק  הוא התורה

משום או (דש ) מפרק  משום האסורה  חבורה  עשיית  משום 

שמהגמרא  המשיך , אבל  (שוחט). נשמה ב)נטילת  ו , (יבמות

ביום מושבותיכם  בכל  אש תבערו 'לא מהפסוק  הדורשת

אם גם אסורה , הענישה שעצם  נראה  - עונשין שאין השבת'

שבת  חילול בה  הלימוד )אין הוא איך  מבאר  שם השקל ' .(וב'מחצית

נזר' רכח)וה 'אבני  סי ' החינוך'(א"ח מ'ספר קיד )מוכיח (מצוה

יעשו ש "לא  כתב : שכן בשבת, אסורה  להעניש  דין בית

הזה היום  לכבד  יתברך השם  שרצה  בשבת ... דינים הדיינין

(ואפילו  והחייבים ..." החוטאים  גם  הכל, מנוחה  בו שימצאו

זה "). לאו על  עברו בשבת בריה  לשרוף  וציוו עברו "אם  רק 

הדין "והוא כאן, הרמב "ם  מלשון וגם  משמע "

מלאכה . בהם אין אם גם האיסור , בכלל העונשים שכל

פערלא  קע"ח)והגרי "פ  ל "ת לרס"ג מדברי(סהמ"צ שגם כתב 

דרשב "י ' ויקהל )'מכילתא בשבת(פרשת להעניש  שאין משמע 

עצמם דין בית  וההסבר: שבת. חילול  בהם  שאין  בעונשים אף 

'אמירה ' אלא אינה  ופסיקתם  דינם , פסק  את  מבצעים  אינם

זה , על לאו יש  זאת בכל ואם  השבת , את  לחלל  לאחרים 

הענישה על הקפידה  שהתורה  משום  שזהו לומר בהכרח

החוטאים") גם מנוחה בו  "שימצאו  ה'חינוך  עונש(וכדברי  בין הבדל ואין

אחרים . לעונשים מיתה 

ה'תשע''ט  מרחשון ז' ג ' יום             

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜Ù ˙˘ ˙ÂÎÏ‰  
         

     
הרמב "ם מתשובת  הביאו משנה ' וה 'כסף  משנה ' ה'מגיד 

אבל הרבים, ברשות  רק  הוא  מדאורייתא  תחומין שאיסור 

רק  הוא בהם  טלטול  ואיסור היות ובנהרות  ובימים  בכרמלית

אסור המים  פני  על המעביר  שיהיה  יתכן "לא  - מדרבנן

והמהלך לתחום)מדרבנן, חוץ התורה".(כשהוא מן לוקה 

למעלה - לתחום  מחוץ  ובנהרות בימים  המהלך זה : ולפי 

מדרבנן, שאיסורו כיון איסור, ספק  שהוא טפחים, מעשרה 



צט             

וכן  מעשרה'. למעלה  תחומין ש 'אין לקולא  בספקו הולכים

מיל , עשר  משנים  פחות  לתחום  מחוץ  ביבשה  המהלך

מדרבנן ה"ב)שאיסורו לעיל  מעשרה(ראה למעלה  הוא  אם -

משנים יותר לתחום מחוץ  המהלך  אך בו, להקל יש  טפחים 

התורה  מן שאיסורו מיל למעלה(שם)עשר  הוא אם אף  -

ולחומרא'. דאורייתא, 'ספיקא  זה  הרי  מעשרה ,

ה'מהרי "ל ' כתב  ס"ז והנה, שבועות הל ' "מהר(מנהגים, :סג לי 

שבת... במוצאי  שחל  טוב  יום  בשום הלבנה  מקדש  היה  לא 

תחומין  יש  כך  למטה  תחומין שיש  כשם  טעמא , ויהיב 

טוב למעלה , ביום  השכינה  פני  להקביל  לתחום"ואין חוץ 

מחוץ  השכינה פני  לקבל יוצא  כאילו הוא  הלבנה [ומקדש 

לתחום ]
הרשב "א  הביא מח)וכן סי ' ח"ד  בשם(שו "ת השואל דברי  את

שבת בלילי  הלבנה  ברכת לברך מותר האם  מקוצי : משה  רבי 

רבו  פני  כמקבל והוי  מעשרה  למעלה תחומין יש  "שמא

נוחי רבותי  דעת  תחומין , "לעיקר  והשיב : מעשרה"? למעלה 

הם , דרבנן דתחומין מעשרה. למעלה תחומין שאין נפש :

ולענין  להקל ... בדרבנן  ספק  וכל היא  איפשיטא  דלא  ובעיא 

בברכת תחומין של  זה ענין מה ידעתי  לא  הלבנה, ברכת

ממרחק  אלא  רבו פני  להקביל באפשר  היה  לא  אם  וכי הלבנה,

א כן, תאמר ואם פניו? יקבל  לא  ביניהם, שיהיה אף גדול  כ 

של מקומה  עד למעלה קופץ  המברך שאין יברך, לא בחול

ליוצרה אלא הלבנה  אל מברך אינו המברך שגם  ועוד: לבנה .

הוא. ברוך        
 שאנו אלא  רב . עילוי  זה מכל למעלה  שהוא  .

בכל ומחדשה  שברא  הלבנה  בדמיון השכינה , פני  כמקבלין

פנימי ענין בזה  יש  ועוד  תפקידה . את  משנה ושאינה חודש,

עליו ". לעמוד השם  שזיכהו למי 

ס"ב)והרמ"א  תכ "ו  סי ' "אין (או "ח להלכה: זה  דין הביא 

ה 'משנה והוסיף  יו"ט". בו שחל  שבת  במוצאי אותה  מקדשין

סק"ב)ברורה ' שבת .(שם בליל  אותה מקדשין  שאין שכן "ומכל :

על בזה  נאמרו טעמים  לאוהרבה  אם  ומכלֿמקום  הקבלה, פי 

ויו  שבת עד  גםקידשו לקדש  מותר ודאי הזמן, ויעבור  ט 

ויו  ט ".בשבת

ה'תשע''ט  מרחשון ח' רביעי יום  ?         

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ÔÈÂÈÚ ˙ÂÎÏ‰  
         
          
       
           

 
טוב ' יום  מ"א)ה 'תוספות פ"ז  הרמב "ם(עירובין  מדברי  מדייק 

כי משותפת, חצר להם  שיש  בבתים  רק  היתה  עירוב  שתקנת 

רשות כעין  היא המשותפת והחצר היחיד  רשות הם הבתים 

כשם ויאמרו" העם יטעו שלא  "כדי  הוא  והעירוב  הרבים,

מותר כך המשותפת לרשות  היחיד מרשות להוציא  שמותר

דרך שלא לבית מבית  להוציא אבל  הרבים, לרשות  להוציא

עירוב . ללא מותר משותפת חצר 

הגמרא  דברי היפך זה הרי  ב)ולכאורה עו , כדי(שם שאפילו 

חדרים שני  בין (ואפילו חלון דרך לבית  מבית  לטלטל

עירוב ! צריך שונים ) אנשים שני  בבעלות 

ומבאר:

הוצאה על אלא  היתה לא  התקנה  אכן הרמב "ם  לשיטת 

שאחר אלא לרבים, המשותפת היחיד  לרשות  היחיד מרשות 

אדם לרשות  אחד אדם  מרשות  הוצאה על גם  חכמים גזרו כך

אחר .

אברהם' ה 'מגן להלכה  כתבו סק"א)וכן  שסו  סי ' ואדמו"ר(א"ח

אסור(שם)הזקן החצר בדרך שלא לבית מבית ש "אפילו 

להוציא שלא להרחיק  לתורה  סייג  שעשו עירוב , בלי  לטלטל

היחיד". רשות ששתיהן  אע "פ  זה  של לרשות  זה  של מרשות 

סוברים  שיש  כאן )ואף  החזקה' יד  על  'קובץ היתה(ראה שהגזירה

כעין  שהיא משותפת  לרשות היחיד מרשות הוצאה על  רק 

הלכה ' ה'ביאור כתב  כבר - הרבים  או )רשות  ד "ה ס"ג שעג (סי '

אף  לטלטל שאסרו ועוד, ואדה"ז  אברהם ' 'מגן היא  שהלכה

ולדעת החצר. דרך  שלא יחיד  של לבית יחיד של מבית

ס"ט)הרשב "א ג שער  הקודש  היתה(עבודת הגזירה  "עיקר אדרבה ,

הו  כך ואחר לבית אסור".מבית לחצר  מבית דאפילו סיפו

ה'תשע''ט  מרחשון ט' חמישי יום  ?        

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜Ù ÔÈÂÈÚ ˙ÂÎÏ‰   
             
           

אמוראים  א)נחלקו עג, אחד(עירובין  במקום  הישן אדם  לגבי

הדירה עיקר  נחשב  השינה  מקום  האם  – אחר במקום ואוכל 

האכילה . מקום  או

העיקר , הוא  האכילה  שמקום הרמב "ם פוסק  להלכה 

אחת בחצר נפרדים בבתים דיירים  לגבי  תהיה  מינה  ונפקא 

אחד במקום אוכלים אם  אך  עירוב , ללא לטלטל להם שאסור 

ולכן  האכילה  במקום  היא  דירתם  עיקר כי  לערב , צריכים  אינם

אחד . בית  כדיירי  נחשבים 

לגבי כגון נוספים לדינים  גם הפוסקים  לומדים ומכאן

וישן  אחד  בבית  האוכל אדם וחנוכה : שבת  נרות  הדלקת 

האכילה  במקום  להדליק  עליו – אחר סי 'בבית  א"ח ט"ז  (ראה

ב) .תרעז ,

מי כגון העיקר , הוא הלינה מקום מסוימים במקרים  אך 

מחמת רק  אחר במקום  ואוכל אחד  במקום קביעותו שעיקר 

שם , אוכל  היה  הלינה במקום לאכול יכול היה ואילו  הכרח ,

העיקר אצלו הוא  הלינה מקום  שע,הרי  סי ' א"ח הלכה ביאור  (ראה

ד ) הערה פכ "ח שבת נתיבות .ה.



ק            

בחדר ואוכלים  בפנימייה הלנים  ישיבה תלמידי  ולגבי 

וידליקו  העיקר הוא אכילתם  שמקום  סוברים יש  משותף  אוכל 

שימושם ועיקר מאחר כי אומרים  יש  אך  האוכל , בחדר נרות

האכילה מקום  אחר הולכים  אין לנים , שבו  בחדר הוא  כדירה 

בחדרם נרות חנוכה וידליקו  ו  וזמנים מועדים ו . תרעז , תשובות פסקי  (ראה

פח) .סי '

ואוכל בדירתו הישן קובע : הלינה מקום  שבו מקרה  ועוד

לאכול , קבוע  מקום  כלל לו שאין או כללי  תבשיל' ב 'בית 

העיקר הוא  שלו הלינה  שמקום  קה,מסתבר סי ' השולחן  (קצות

ד ) .בדה"ש 

מהאוויר ליהנות  כדי בחצר, אלא  בבית אוכל  שאינו ומי 

שאינו  אע "פ  דירתו כמקום הבית  את להחשיב  יש  וכדומה,

לבית  טפלה והחצר העיקר  הוא הבית כי  בתוכו, (קצות אוכל 

שם) .השולחן 

ה'תשע''ט  מרחשון י' שישי יום        

:‚Œ ˙ÂÎÏ‰ ,Ê ˜Ù ÔÈÂÈÚ ˙ÂÎÏ‰  
         
        
         
           

נחמן כרב  א)הלכה  נא, בריחוק (עירובין  שבת בערב  שהנמצא 

ואמרו  חכמים  הקילו שביתה , בו לקנות  שרוצה מהמקום

בלי פלוני ' במקום 'שביתתי  כשיאמר שביתה  לקנות שיכול

פת שם  פת)להניח  הנחת בלי  במקומו  שביתה לקנות יכול  בדרך  כשהוא .(וכן 

במקום שביתה  לקנות יכול אינו עשיר  אבל  לעני , רק  וזאת 

עירוב . לשם פת  הנחת בלי  אחר 

יוסף ' ה 'בית תט)וכתב  סי ' :(א"ח

רש "י עני )לדעת  ד "ה ב, שם, הנחת(שם בלא  לערב  לעני  התירו

פת . בידו שאין ב . בדרך. בא  הוא אם  א . תנאים: בשני  רק  פת 

ואינו  זה לענין  עשיר  נחשב  בביתו הנמצא עני  קונהאך 

לו  שאין עני  לך  "שאין פת , הנחת בלי  אחר במקום שביתתו

עשיר  אבל בהם", לערב  שיכול אוכלין פת)בביתו עמו  אף (שיש 

פת . בהנחת רק  שביתתו קונה בדרך  שבא 

את מטריחים שאין כתב  הרמב "ם אתאך או
, עירוב שם  ולהניח שביתה  בו  שקנה למקום  להגיע 

שביתה קנה  לא זה הרי  עני ... ולא רחוק  היה לא אם  "אבל

לו  יש  אם  גם  - בדרך  שבא מי כל כלומר, מקום ". בריחוק 

באמירה . שביתתו לקנות  ויכול כ 'עני ' נחשב  - פת

הלכה ' ה 'ביאור הביא ודוקא)וכן ד "ה תט סי ' מהריטב "א(א"ח

שם) -(עירובין  עני  לא זה, בענין האמורים ועשיר  "עני  שכתב 

מי  אלא  ממש " עשיר - עשיר ולא  ממש, עני   זהו"

הבאים שרוב  מאחר  כי בסלו", פת  לו יש  ואפילו עני  הנקרא

לקנות ויכולים  חכמים  חילקו לא בסלם , פת להם אין בדרך

"וכל באמירה . שביתה  שביתה לקנות  ובא 

בסלו, פת לו אין ואפילו זה לענין עשיר נקרא  אחר... במקום 

פת...". להם  יש  בביתם... היושבים  דרוב 

ערוך ' ב 'שלחן סי "ג)וגם  תט סי ' לבא(א"ח ש "דוקא נפסק 

גוונא  בכהאי  לו התירו באמירה)בדרך שביתה למי(קניית לא אבל  ,

לעשיר . עני  בין  חילק  ולא  בביתו". שהוא

ה'תשע''ט  מרחשון י"א קודש  שבת       

:‡È ‰ÎÏ‰ , ˜Ù Â˘Ú ˙˙È˘ ˙ÂÎÏ‰ 
          

  
הכיפורים ? ביום  ממתקים קטן לילד לתת  מותר  האם 

לו  לתת לגדול אסור במצוות, מחויב  אינו שהקטן אף  על

אסורות מאכלות  אותו )בידיים  למנוע צריך  אין  בעצמו  אוכל  אם (ורק

מחמת חינוך, לגיל משהגיע  מזה אותו למנוע  צריך ואביו

עליו. המוטלת  חינוך מצות

דברים הכיפורים  ביום קטן להאכיל אסור לכאורה  זה  ולפי 

הרי להתענות, חייב  שאינו ואף  הגוף . לקיום להם  זקוק  שאינו

אלא שאינם  דברים אך  לו , סכנה  היא שהתענית  משום  זה

בכוחו  אם וכן להאכילו, היתר אין הגוף , לקיום  ולא  לתענוג

לכן. קודם  להאכילו אסור היום , במשך  מסוים  זמן להתענות 

תם  רבינו נשאל  כבר ב)אך נא, הישר  אנשים(ספר  אודות 

והשיב  הכיפורים , ביום בניהם  את להאכיל רצו ולא  שהחמירו

אלא לקטן  להאכיל איסור ואין גמור היתר הוא זה  דבר  כי 

אך וכדומה , ודם  שרצים  כגון בעצמותם  האסורים  דברים

להאכילו  מותר באכילה , נאסר היום  מצד  ורק  המותר מאכל 

לקטן.

בידיים , הקטן האכלת  איסור לגבי  רק  הוא זה חילוק  אמנם

אך  אף חובה מוטלת  כדי מאיסורים

ואם האיסורים. סוגי  כל נכללים זה  ובדין למצוות, להרגילו

הקטן  את  למנוע  חינוך , משום  האב , יתחייב  לא  מדוע  כן

הכרח? בהם  שאין דברים  הכיפורים ביום מלאכול 

באמצע  לאכול צריך הקטן  ֿ הכי  ובלאו  מאחר  כי  לומר ויש 

בזה שייך לא כתיקונה , המצווה  את  לקיים יכול ואינו היום

קנא)חינוך ע' נוראים, ימים – מועדיך  .(ברכת

מענין  אין תשע  מבן פחות שהוא  "קטן כתב  הרמב "ם אך 

אותו    ההיתר טעם שלדעתו הרי  ,"

בשאר כמו להאכילו אסור כן ולולי  הסכנה, מחמת רק  הוא 

עמ'איסורים  נוראים ימים קודש  .קמט)(מקראי 

חינוך לגיל  שהגיע  קודם קטן לחלק : פסק  הזקן ואדמו"ר 

חלש ) בילד  10 וגיל  רגיל , בילד  9 ומותר(גיל  עינוי  דיני בו גזרו לא 

בידיים  אפילו לאכול לו  פיקוח לתת מחמת עתה לכך  זקוק אינו  אם (אף

שעותנפש ) מספר  להתענות  חייב  הרי  חינוך לגיל משהגיע  אך ,

לאכול לו לתת  לגדול אסור  זה זמן ובתוך  לגילו, בהתאם

חינוך משום מזה  אותו למנוע  חייב  אף  תרטז ,ואביו סי ' (או "ח

.ד )
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ה'תשע"ט  מרחשון  ה' ראשון  יום 


 
     

לעשות 1) יבוא פן שאסרום דבריהם, של שבותין בו נתבארו
מה  ביאור לזה ונמשך מתולדותיהן. או האבות, מן מלאכה
דמיון  לו שיש מפני  בו לחוש באפשר (שהיה שמותר
שנאסרו  הדברים בביאור רבינו והתחיל אלו). לדברים
מחמת  שנאסרו הדברים אותן כך ואחר הראשונה, מחמת
שבותין  שאין מלאכות אבות ויש הסדר, על וכן השנייה,
המבוארות  מלאכות עשר שבותי  זה בפרק  ונתבארו בגללן.

שמיני . בפרק 

.‡"˙aLz" ‰Bza Ó‡2ÔÈ‡L ÌÈcÓ elÙ‡  ∆¡««»ƒ¿…¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»
Ô‰Ó ˙aLÏ iÁ ‰Î‡ÏÓ3eÒ‡L Ô‰ ‰a‰ ÌÈ„e . ¿»»«»ƒ¿…≈∆¿»ƒ«¿≈≈∆»¿

˙eL ÌeMÓ ÌÈÓÎÁ4.ÈtÓ ÌÈeÒ‡ ÌÈc Ô‰Ó ¬»ƒƒ¿≈∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈
‰Êb ÌÈeÒ‡ ÌÈc Ô‰Óe ,˙BÎ‡ÏÓÏ ÌÈÓBc Ô‰L∆≈ƒƒ¿»≈∆¿»ƒ¬ƒ¿≈»

Ô‰ el‡Â .‰ÏÈ˜Ò eq‡ Ô‰Ó ‡BÈ ‡nL5: ∆»»≈∆ƒ¿ƒ»¿≈≈

תשבות"2) השביעי  וביום מעשיך תעשה ימים "ששת
י "ב ). פסוק  כ"ג, פרק  "אין 3)(שמות פ "ז) (אחרי  בספרא

יעלה  שלא מנין וכו' כרת מינה על שחייבין מלאכה אלא לי 
שאם  מפרשים ויש .". . . שבתון לומר תלמוד כו' באילן
הוא  עובר מלאכות שאינן בדברים היום כל האדם עמל
לתורה  בפירושו הרמב "ן דעת וכן שבתון של עשה במצות
י "ב  הלכה כד בפרק  ולהלן כ"ד). פסוק  כ"ג, פרק  (ויקרא
להגביה  ויבוא בעיניו חול כיום יהיה "שלא רבינו: כתב 
אבנים  להצניע  או לבית מבית או לפינה מפינה כליו ולתקן
דבר  ויבקש בביתו ויושב  בטל הוא שהרי  בהן, וכיוצא
בתורה: שנאמר הטעם ובטל שבת, שלא ונמצא בו שיתעסק 

א'. הלכה א' פרק  לעיל ועיין ינוח " הנקרא 4)למען הוא
הכוונה  שאין בתשובה רבנו וכתב  דחול", "עובדין בתלמוד:
כדרך  יאכל לא כן "שאם בחול, שעושה מה כל לאסור
אסרו  שלא בחול, שמיסב  כדרך יסב  ולא בחול, אוכל שהוא
מי כגון למלאכה, שירגילו שאפשר דברים אלא חכמים
שמא  לו תתיר שאם היין, יספג לא יין של חבית לו שנשברה
לתוך  יתן לא בחצרו פירות לו נתפזרו סחיטה, לידי  יבוא
בחול, עושה שהוא כדרך יעשה שלא הקופה, לתוך או הסל
הרמב "ם  (תשובות עימור" לידי  יבוא שמא לו תתיר שאם

ס "ד). סימן מלאכות 5)פריימן אבות ל"ט  של סדרם לפי 
ז'. מפרק  החל למעלה, שנפרטו

.Ïk6˙Bn‚ ‰ÂLn‰7.LBÁ ÌeMÓ iÁ ‰Ê È‰  »««¿∆À¬≈∆«»ƒ≈
CÎÈÙÏ8‰Èp‰ ‰„Na ˙Bt‰Ï eÒ‡9‰Êb ,˙aLa ¿ƒ»»¿ƒ»¿»∆«ƒ»¿«»¿≈»

‰pÙÓ‰ .˙Bn‚ ‰ÂLÈ ‡nL10ÈtÓ ˙aLa ˆB‡‰ ˙‡ ∆»«¿∆À«¿«∆∆»»¿«»ƒ¿≈
‰ÂˆÓ „Ï BÏ CÈˆ ‡e‰L11ÌÈÁB‡ Ba ÒÈÎiL ÔB‚k , ∆»ƒƒ¿«ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ

‡nL ,ˆB‡‰ Ïk ˙‡ Ó‚È ‡Ï  L„Ó Ba Úa˜È B‡ƒ¿«ƒ¿»…ƒ¿…∆»»»∆»
ËÈË .˙Bnb ˙BÂL‰Ï ‡BÈ12BÁp˜Ó  BÏ‚ Èab ÏÚL »¿«¿Àƒ∆««≈«¿¿«¿

˙BÂL‰Ï ‡BÈ ‡nL ,Ú˜˜a ‡Ï Ï‡ ,‰B˜a B‡ Ï˙Îa¿…∆¿»¬»…¿«¿«∆»»¿«¿
‰ÂLÈ ‡nL ,BÏ‚a ÛeLÈÂ Ú˜˜a ˜È ‡Ï .˙BnbÀ…»…¿«¿«¿»¿«¿∆»«¿∆

zÓe .˙Bn‚13ÈÙÏ CÏB‰Â Ú˜˜ Èab ÏÚL ˜‰ Ò„Ï ÀÀ»ƒ¿…»…∆««≈«¿«¿≈¿ƒ
Bnz14. À

ב ').6) עמוד ע "ג דף  שבת שכתוב 7)(מסכת כמו בשדה,
אבל  א', הלכה ח ' פרק  לעיל שכתב  וכמו בסמוך, להלן
הלכה  י ' פרק  (לעיל בונה משום חייב  בבית גומות המשווה

ב ').8)י "ב ). עמוד פ "א דף  שבת שדה 9)(מסכת
רגבים  בה ומצויים הזריעה, לפני  הראשונה בפעם שנחרשה

שם). (גמרא קכ"ו 10)וגומות דף  שבת (מסכת משנה
ב '). ט "ו.11)עמוד הלכה כ"ו פרק  להלן ראה

א').12) עמוד קמ "א דף  שבת שבת 13)(מסכת (מסכת
ב '). עמוד קכ"א גומות.14)דף  להשוות מתכוון כשאינו

.‚ÌÈL15,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡a ˙B˜ÁNÓ‰ »ƒ«¿«¬∆¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆
˙BÂL‰Ï e‡BÈ ‡nL ,˙aLa Ô‰a ˜ÁNÏ ˙BeÒ‡¬¿«≈»∆¿«»∆»»¿«¿

˙Bnb16eÒ‡Â .17‰ÂLÈ ‡nL ,Ú˜w‰ ˙‡ „aÎÏ À¿»¿«≈∆««¿«∆»«¿∆
ÌÈ‡a Ûeˆ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,˙Bn‚18ÛlÊÏ zÓe . À∆»ƒ≈»»»«¬»ƒÀ»¿«≈

Ú˜w‰ Èab ÏÚ ÌÈÓ19‰ÂLÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â , «ƒ««≈««¿«¿≈≈∆»«¿∆
ÔÈÎÒ ÔÈ‡ .CÎÏ Ôek˙Ó BÈ‡ È‰L ;˙Bn‚20˙‡ À∆¬≈≈ƒ¿«≈¿»≈»ƒ∆

ÌÈ‡a Ûeˆ ‰È‰ elÙ‡Â ,Ú˜w‰21ÔÈÁÙB ÔÈ‡Â . ««¿««¬ƒ»»»«¬»ƒ¿≈¿ƒ
ÔkLŒÏk ,BË ÌBÈa elÙ‡ B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈¿ƒƒ¬ƒ¿»∆≈
‡BÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL .˙aLa¿«»∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»
BÈ‡L ÌB˜Óa Ôk ‰NBÚ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Bnb ˙BÂL‰Ï¿«¿Àƒ¿«∆∆≈¿»∆≈

.Ûeˆ»

א').15) עמוד ק "ד דף  עירובין דרך 16)(מסכת "שיכין
האגוז". א').17)לגלגל עמוד צ "ה דף  שבת (מסכת

האבק .18) יעלה שלא מים אינה 19)להזות אפילו
שנכנס 20)מרוצפת. מאיר רבי  של בתלמידו "מעשה

אין  לו: אמר קרקע , לו להדיח  ובקש המרחץ  לבית אחריו
שבת  (מסכת סכין" אין לו: אמר קרקע , לו לסוך מדיחין;

ב '). עמוד מ ' א')21)דף  עמוד ס "ד דף  פסחים (מסכת
בשבת  מעשהו כך בחול, פסח ) קרבן (הקרבת "כמעשהו
(במים) מדיחים שהכהנים אלא בשבת), פסח  ערב  חל (אם
ובעזרה  חכמים". ברצון שלא הקרבנות) (מדם העזרה את
יום  (תוספות חכמים אסרו זאת ובכל שיש של רצפה היתה
בכיבוד  אבל והדחה, ניפוח  סיכה, אלא אסרו ולא טוב ).

משנה). (מגיד יותר צורך בו שיש משום גזרו, לא הבית

.„ˆÁ22Ôz ‡ÈÓ ,ÌÈÓLb‰ ÈÓÈÓa Ï˜Ï˜˙pL23 »≈∆ƒ¿«¿≈¿≈≈«¿»ƒ≈ƒ∆∆
‰cÓe24ÏÒa ‡Ï ‰cÈ ‡Ï  ‰cÓ ‡e‰LÎe .da ¿«∆»¿∆¿«∆…¿«∆…¿«

‰tw‰ ÈÏeLa ‡l‡ ,‰t˜a ‡ÏÂ25C„k ‰NÚÈ ‡lL ; ¿…¿À»∆»¿≈«À»∆…«¬∆¿∆∆
.˙Bnb ˙BÂL‰Ï ‡BÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L∆∆¿…¿»¿«¿À

א').22) עמוד ק "ד דף  עירובין הראוי23)(מסכת דבר
ובדעתו  שם מבטלו שאינו אחר, לצורך או בהמה למאכל
שי "ג). חיים (אורח  אסור וצרורות חול בטיט , אבל לפנותו,
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בקופה 25)שוטח .24) או בסל מרדה אינו מרדה "כשהוא
ונשארו  הקופה (שנשברה הקופה בשולי  אלא חול) (כדרך

שם). (גמרא השולים)"

.‰‰˜Ln‰26.ÚBÊ ÌeMÓ iÁ  ÌÈÚf‰ ˙‡ ««¿∆∆«¿»ƒ«»ƒ≈«
CÎÈÙÏ27ÏbÏ‚a Ba‰ ÔÓ ‡LÏ eÒ‡28‡nL ‰Êb , ¿ƒ»»ƒ¿…ƒ«¿«¿«¿≈»∆»

ÏL Ba‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ê ÈtÓe .B˙aÁÏe B˙p‚Ï ‡lÓÈ¿«≈¿ƒ»¿À¿»ƒ¿≈∆ƒ»»«∆
ˆÁa ÏbÏb29.ÏbÏ‚a epnÓ ˙‡lÓÏ zÓ  «¿«∆»≈À»¿«…ƒ∆¿«¿«

ב ').26) עמוד ב ' דף  קטן מועד (מסכת 27)(מסכת
א'). עמוד ק "ד דף  להוריד 28)עירובין הבור שעל אופן

הרבה  שממלאים גדולים בגלגלים ודווקא הדלי , ולהעלות
אלא  בהם ממלאים שאין שלנו (קטנים) בגלגלים אבל מים,

תם). (רבנו מותר גינה 29)מעט  סביבתו שאין מקום ובכל
משנה). (כסף  חורבה או

.ÂLÏBz‰30CÎÈÙÏ .ˆB˜ ÌeMÓ iÁ 31eÒ‡ «≈«»ƒ≈¿ƒ»»
LÏB˙k ‡e‰L ÈtÓ ,˙aLa ˙ekÓ Lc ˙BcÏ32. ƒ¿¿«ƒ«∆∆¿«»ƒ¿≈∆¿≈

ÔÈ‡33ÔÈÏ˙ ÔÈ‡Â  LÈ ÔÈa ,ÁÏ ÔÈa  ÔÏÈ‡a ÔÈÏBÚ ≈ƒ»ƒ»≈«≈»≈¿≈ƒ¿ƒ
ÌBÈ „BÚaÓ ‰ÏÚÈ ‡ÏÂ .ÔÏÈ‡a ÔÈÎÓÒ ÔÈ‡Â ,ÔÏÈ‡a»ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿…«¬∆ƒ¿
aÁÓa ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk ÌL LÈÏ≈≈»»«À¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿À»

.LÏ˙È ‡nL ‰Êb ,ÏÏk Ú˜wÏ««¿«¿»¿≈»∆»ƒ¿

ב ').30) עמוד ק "ז דף  שבת דף 31)(מסכת שבת (מסכת
א'). עמוד חיבורו 32)צ "ה ממקום הדבש את שעוקר

נתלש  אבל לכוורת, ומחובר דבוק  כשהדבש ודווקא בכוורת,
משנה"). ("מגיד מותר גביה על צף  (מסכת 33)או משנה

ב '). עמוד ל"ו דף  ביצה

.Ê˙Bt34È‡ˆBÓ „Ú ÔÏÎ‡Ï eÒ‡  ˙aLa eLpL ≈∆»¿¿«»»¿»¿»«»≈
˙aL35LÏ˙È ‡nL ‰Êb ,36Ò„‰ .37zÓ  aÁÓ‰ «»¿≈»∆»ƒ¿¬««¿À»À»

BÁÈ È‰Â ,Ba ÁÈ‰Ï ‡l‡ B˙È‰ ÔÈ‡L ;Ba ÁÈ‰Ï¿»ƒ«∆≈¬»»∆»¿»ƒ««¬≈≈
ÈeˆÓ38 ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ ÏÎÂ Áet˙Â ‚B˙‡ Ï‡ . »¬»∆¿¿««¿»»»«¬ƒ»

B˙B‡ ı˜È ‡nL ‰Êb ;aÁÓa Ba ÁÈ‰Ï eÒ‡»¿»ƒ«ƒ¿À»¿≈»∆»»…
.BÏÎ‡Ï¿»¿

א').34) עמוד ג' דף  ביצה להמתין 35)(מסכת צורך ואין
מעצמם, נשרו רק  מלאכה בהם נעשה שלא כיון שיעשו, כדי 
בכדי בערב  אסורים ישראל לצורך בשבת גוי  לקט  אם אבל

ב '. הלכה ו' בפרק  כמבואר אילן 36)שיעשו בפירות דוקא
ולפת  צנון אבל לתלשם, יכול שבקלות מכיון זה, טעם שייך
(תוספת  שבת שהיום יזכור בודאי  במעדר אותם שמוציאים

ב ').37)שם). עמוד ל"ז דף  סוכה ויכול 38)(מסכת
במחובר. גם בו להריח 

.ÁÔÏÈ‡39‰LÏL ı‡‰ ÔÓ ÔÈ‰Bb ÂÈLL eÈ‰L ƒ»∆»»»»¿ƒƒ»»∆¿»
Ô‰ÈÏÚ LÈÏ eÒ‡  ÌÈÁÙË40ÔÈ‰Bb ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿»ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ≈»¿ƒ

ı‡k Ô‰ È‰  ‰LÏL41‰ÏÚÓÏÓ ÔÈ‡a eÈ‰ . ¿»¬≈≈»»∆»»ƒƒ¿«¿»
‰LÏL CB˙Ï ‰LÏMÓ42Ô‰a LnzL‰Ï zÓ 43eÈ‰ . ƒ¿»¿¿»À»¿ƒ¿«≈»∆»

,ı‡Ï ‰ÂL „Á‡ ÔcvL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰LÏL ÔÈ‰B‚¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ»∆»»∆»»∆
.Ô‰ÈÏÚ LÈÏ eÒ‡  ‰LÏL Ô‰ÈzÁz ÏÏÁ LiL B‡∆≈»»«¿≈∆¿»»≈≈¬≈∆

ב ').39) עמוד צ "ט  דף  עירובין (מסכת משום 40)משנה
ו'. בהלכה כמבואר באילן משתמשים ומותר 41)שאין

עליהם. ונכפפו.42)לישב  חזרו שהוגבהו שלאחר
שלשה.43) גבוהים שאין במקום

.ËÔÈ‡44‡nL ‰Êb ,˙aLa ‰Ó‰a Èab ÏÚ ÔÈÎB ≈¿ƒ««≈¿≈»¿«»¿≈»∆»
‰BÓÊ CzÁÈ45‰Ó‰a ÔÈÏ˙ ÔÈ‡Â .d‚È‰‰Ï46‡ÏÂ . «¿…¿»¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿…

ÔÈ‡Â .˙aLa ‰ÈÏÚ LÈÏ ÌBÈ „BÚaÓ ‰ÏÚÈ47 «¬∆ƒ¿≈≈»∆»¿«»¿≈
ÔÈÎÓÒ48ÔÈ„„ˆ ÈcˆÂ ,‰Ó‰a ÈcˆÏ49‰ÏÚ .ÔÈzÓ50 ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿≈»¿ƒ≈¿»ƒÀ»ƒ»»

eÒ‡ „ÈÊÓa ,„ÈÏ zÓ  ‚‚BLa :˙aLa ÔÏÈ‡a¿ƒ»¿«»¿≈À»≈≈¿≈ƒ»
Úˆ ÌeMÓ ,„È  „ÈÊÓa elÙ‡ ,‰Ó‰e .„ÈÏ≈≈ƒ¿≈»¬ƒ¿≈ƒ≈≈ƒ««

ÌÈiÁ ÈÏÚa51ÔÎÂ .52‰Ó‰a‰ ÏÚÓ ÈB‡Nn‰ ÔÈ˜Bt «¬≈«ƒ¿≈¿ƒ««≈««¿≈»
.ÌÈiÁ ÈÏÚa Úˆ ÌeMÓ ,˙aLa¿«»ƒ«««¬≈«ƒ

ב ').44) עמוד ל"ו דף  ביצה (מסכת מן 45)משנה ענף 
קוצר. תולדות שהוא תולש משום וחייב  כמו 46)האילן

משנה"). ("מגיד נאסרו אחד מטעם ושניהם באילן,
א').47) עמוד ק ' דף  עירובין דף 48)(מסכת שבת (מסכת

א'). עמוד בו 49)קנ"ה ותלה באילן יתד שנעץ  "כגון
– והכלכלה צדדין נקרא – היתד יום, מבעוד (סל) כלכלה
משנה"). ("מגיד בזה" כיוצא כל וכן צדדין צדי 

א').50) עמוד ק ' דף  עירובין (מסכת 51)(מסכת ירושלמי 
על  רוכב  היה אמרו: מה "מפני  ב '): הלכה ח ' פרק  ביצה

מצווה  שהוא – רד? לו אומרים בהמה בהמה גב  שביתת על
וחמורך"; שורך ינוח  למען כג): פרק  (שמות כמוהו
צער". לה יהא שלא (מנוחה), נייח  לבהמה תן ובמכילתא:

ב ').52) עמוד קנ"ד דף  שבת (מסכת

.È?„ˆÈk53ÛÈÏL ‰eÚË BzÓ‰a ‰˙È‰54‰‡ez ÏL ≈«»¿»¿∆¿¿»»ƒ∆¿»
‡e‰Â ,Á‡ „ˆÏ B˜lÒÓe ,ÂÈzÁz BL‡ ÒÈÎÓ «¿ƒ…«¿»¿«¿¿««≈¿
BzÓ‰e ˙aL ÏÈÏa Cc‰ ÔÓ ‡a ‰È‰ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB≈≈≈»»»»ƒ«∆∆¿≈«»¿∆¿
ÌÈÏk‰ ˙‡ ÏËB ,‰BˆÈÁ‰ ˆÁÏ ÚÈbiLk  ‰eÚË¿»¿∆«ƒ«∆»≈«ƒ»≈∆«≈ƒ
ÌÈÏÁ‰ ÈzÓ  ÔÈÏh ÔÈ‡LÂ ;˙aLa ÔÈÏhp‰«ƒ»ƒ¿«»¿∆≈»ƒ»ƒ«ƒ«¬»ƒ

ÔÈÏÙB ÔÈwN‰Â55:ÌÈazLn‰ ÌÈc ÔÈwNa eÈ‰ . ¿««ƒ¿ƒ»««ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ
ÁÈpÓe ˙B˙ÒÎe ÌÈk ‡ÈÓ  ÌÈpË˜ ÔÈwN eÈ‰ Ì‡ƒ»«ƒ¿«ƒ≈ƒ»ƒ¿»«ƒ«
‰ˆÈ Ì‡ È‰L ;ÌÈk‰ ÏÚ ÔÈÏÙB ÔÈwN‰Â ,Ô‰ÈzÁz«¿≈∆¿««ƒ¿ƒ««»ƒ∆¬≈ƒƒ¿∆
,ÌÈl˜Â ÌÈpË˜ ÌÈwN‰L ÈtÓ ,ÛÏBL  k‰ ÛÏLÏƒ¿…««≈ƒ¿≈∆««ƒ¿«ƒ¿«ƒ

BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïha ‡lL ‡ˆÓÂ56‰eÚË ‰˙È‰ . ¿ƒ¿»∆…ƒ≈«¿ƒ≈∆≈»¿»¿»
˙BiLLÚ57;ÔÈÏÙB Ô‰Â ÌÈwN‰ ÈzÓ  ˙ÈÎeÎÊ ÏL ¬»ƒ∆¿ƒ«ƒ««ƒ¿≈¿ƒ

È‰L ,ÏB„b „ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡  eMiL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ»¿≈¿»∆¿≈»∆¬≈
‡Ï ËÚeÓ „ÒÙ‰Ïe ,„ÓBÚ ‰Îz‰Ï Ïk‰eÈ‰ .eLLÁ «…¿«»»≈¿∆¿≈»…»¿»

 Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÌÈ‡ÏÓe ÌÈÏB„b ÌÈwN‰««ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿«≈»∆
˙Áa ˜Bt58Èab ÏÚ ÌL ÔÁÈpÈ ‡Ï ÌB˜Ó ÏkÓe . ≈¿««ƒ»»…«ƒ≈»««≈

ÌÈiÁ ÈÏÚa Úˆ ÌeMÓ ,‰Ó‰a59. ¿≈»ƒ«««¬≈«ƒ

ב ').53) עמוד קנ"ד דף  שבת (מסכת משא.54)פורקים
בידיו.55) בהם יגע  ג'.56)שלא הלכה כ"ה בפרק  מבואר
לטלטל 58)פנסים.57) התירו  מרובה  הפסד שמפני 

משנה"). ("מגיד מהיכנו כלי  התורה 59)ולבטל מן שהוא
משאו  תחת רבץ  שונאך חמור תראה "כי  ה'): כ"ג, (שמות
את  לפרק  מצוה – עמו" תעזב  עזוב  לו, מעזוב  וחדלת
עמוד  ל"ב  דף  מציעא (בבא חיים בעלי  צער משום המשא

א').
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קג                
         

.‡È˙Bt ˜a„Ó‰60iÁ  „Á‡ Ûeb eNÚiL „Ú «¿«≈≈«∆≈»∆»«»
CÎÈÙÏ .nÚÓ ÌeMÓ61BˆÁa ˙Bt BÏ eft˙pL ÈÓ , ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈

ÏÎB‡Â „ÈŒÏÚ „ÈŒÏÚ ËwÏÓ 62‡Ï ÔzÈ ‡Ï Ï‡ . ¿«≈«»«»¿≈¬»…ƒ≈…
‰NBÚ ‡e‰L C„k ,‰tw‰ CB˙Ï ‡ÏÂ Ïq‰ CB˙Ï¿««¿…¿«À»¿∆∆∆∆
‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰NÚÈ Ì‡L ;ÏÁa¿…∆ƒ«¬∆¿∆∆∆∆¿…∆»

enÚ È„ÈÏ ‡BÈÂ ‰tw‰ CB˙a B„Èa ÌLaÎÈ63ÔÎÂ .64 ƒ¿¿≈¿»¿«À»¿»ƒ≈ƒ¿≈
‰‡pL ÈtÓ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÁÏn‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«∆«¿«≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

nÚÓk65. ƒ¿«≈

ו'.60) הלכה ח ' בפרק  למעלה דף 61)ראה שבת (מסכת
ב '). עמוד לאכול 62)קמ "ג צורך אין התוספות לדעת

לתוך  ורק  כסותו", או "כפו לתוך ולתת לקבץ  ומותר מיד,
ללקטם  אסור וצרורות, עפר לתוך נפלו אם אבל אסור; סל
ואוכל  יד על יד על מלקט  אם רק  היתר ואין בורר, משום

של"ה). והגר"א יוסף " (מסכת 63)("בית התוספות לדעת
גידולם  במקום אלא עימור חיוב  אין א') עמוד ל"א דף  ביצה

הגה"מ ). ב ').64)(עי ' עמוד ע "ג דף  שבת (מסכת
אלא 65) עימור אין כי  ממש, מעמר ולא כמעמר נראה

ה'. הלכה ח ' פרק  למעלה כמבואר קרקע , בגידולי 

.È˜ÙÓ66ÌÈ˙ÈÊ ËÁBq‰Â ,Lc ÌeMÓ iÁ  ¿»≈«»ƒ»¿«≈≈ƒ
˜ÙÓ ÌeMÓ iÁ  ÌÈÚÂ67CÎÈÙÏ .68ËÁÒÏ eÒ‡ «¬»ƒ«»ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…

ÌÈËÁBÒ Ì„‡ Èa ˙ˆ˜Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBnÂ ÌÈ˙ezƒ¿ƒƒƒƒ¿»¿≈»»¬ƒ
ÌÈ˙ÈÊ ËÁÒÏ ‡BÈ ‡nL ,ÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊk Ì˙B‡»¿≈ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿…≈ƒ

ÔÈLÈt ÔB‚k ,˙Bt ‡L Ï‡ .ÌÈÚÂ69ÌÈÁet˙Â «¬»ƒ¬»¿»≈¿¿ƒƒ¿«ƒ
ÔÈ„ÊÚÂ70˙aLa ÔËÁÒÏ zÓ 71Èa ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿À¿»ƒÀ»¿»√»¿«»ƒ¿≈∆≈»¿≈

.‰ËÈÁÒ¿ƒ»

ז'.66) הלכה ח ' בפרק  למעלה משום 67)מבואר
למשקין. להסחט  דף 68)שעומדים שבת (מסכת משנה

ב '). עמוד חי69)קמ "ג נאכל גדול, תפוח  כעין עץ  פרי 
חבוש. גם נקרא קטן.70)ומבושל, כתפוח  עץ , פרי  מין

שם 71) אין למשקין, ולא לאכילה עומדים שהם משום
מתוך  אוכל למפריד ודומה מהם, היוצא המיץ  על משקה

אוכל.

.‚ÈÔÈLk72˙B˜ÏLe73ÔÙeb CkÏ Ì‡ :ÔËÁqL74 ¿»ƒ¿»∆¿»»ƒ¿«≈»
ÔÈ˜qÓ ÔÈ‡Â .eÒ‡  Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï Ì‡Â ,zÓ75 À»¿ƒ¿ƒ≈≈∆»¿≈¿«¿ƒ

‚ÏM‰ ˙‡76CB˙Ï ‡e‰ ˜qÓ Ï‡ ;ÂÈÓÈÓ eeÊiL , ∆«∆∆∆»≈»¬»¿«≈¿
Òa‰Â ÌeM‰ .ÒBk‰ CB˙Ï B‡ ‰Úw‰77˙BÏÈÏn‰Â78 «¿»»¿««¿«…∆¿«¿ƒ

Ô˜qL79Ì‡ :ÌBÈ „BÚaÓ80‰ÎÈc ÔÈqÁÓ81eÒ‡  ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒƒ»»
 „ia ‰˜ÈÁL ÔÈqÁÓ Ì‡Â ;˙aLa Ô˙ÎÈc Ó‚Ïƒ¿…ƒ»»¿«»¿ƒ¿À»ƒ¿ƒ»«»
Ó‚Ï zÓ CÎÈÙÏ .˙aLa Ô˙˜ÈÁL Ó‚Ï BÏ zÓÀ»ƒ¿…¿ƒ»»¿«»¿ƒ»À»ƒ¿…

˙BÙÈ‰ ˙˜ÈÁL82et‰ ıÚa83‰„w‰ CB˙a ¿ƒ«»ƒ¿≈«»¿«¿≈»
˙aLa84L‡‰ ÏÚÓ d˙B‡ ÔÈ„ÈBnL Á‡85. ¿«»««∆ƒƒ»≈«»≈

כבושים 72) וירקות פירות א') עמוד קמ "ה דף  שבת (מסכת
ובמלח . ונשארו 73)בחומץ  השבת קודם ששלקן ירקות

(ר"ח ). בהם למימיהם 74)מימיהם צריך שאינו שכיון
סחיטה. משום אסור (מסכת 75)אינו לרסיסים כותשים

כתבו  שהרי  סוחט , משום ואיסורו ב ') עמוד נ"א דף  שבת
משום  שאיסורו אומרים ויש סחיטה. הלכות בתוך רבינו

שם). רש"י  (עיין בשבת חדש דבר "את 76)מוליד בנ"א:
רוקח ). (מעשה הברד" ואת בתחילתם 77)השלג "ענבים

שהוא  לפי  בשר, בו לטבל משקה מהם מוציא דקים, כשהן
(רש"י ). להחמיץ " וקורב  כל 78)חזק  בשלו שלא "שבלים

מהן" שזב  במשקה ומטבל מיץ  מהם להוציא מרסקם צרכם
דיכה 79)(רש"י ). עדיין ומחוסרים שמנם מהם להוציא

ב ').80)ושחיקה. עמוד י "ט  דף  שבת (מסכת
ולעשותם 81) לשברם יבשים דברים בה שדכים במדוכה

במכתש.82)דקים. כתושות שעורים כף 83)מאכל
כל 84)גדולה. ונתבשל במדוכה אותם דכו שכבר "כיון

("תשובות  ועירוב " שחיקה מעט  אלא מחוסרים ואין צרכם,
ס "ג). סימן פריימן יש 85)הרמב "ם" האש על ובעודה

כל  נתבשל שכבר פי  על אף  מבשל משום שאסור אומרים
ע "ט ). קטן סעיף  שכ"א סימן ברורה (משנה צרכו

.„ÈÏÏBn‰86˙BÏÈÏÓ87ÈepLa ÏÏBÓ 88‡lL È„k , «≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈∆…
‰‡È89˜Bi‰ .L„k90ÁB‚ ‰È‰ Ì‡Â .eËt  ÂÈÙa91 ≈»∆¿»«≈¿ƒ»¿ƒ»»≈«

Á‡Ïk ˜ÙÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÂÈÙa ˜ÈÏ BÏ zÓ À»ƒ…¿ƒƒ¿≈∆¿»≈ƒ¿««
„È92ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,eÊ‚ ‡Ï BÚˆ ÌeMÓe , »ƒ«¬…»¿¿««ƒ∆≈»

‰kÒ93. «»»

אצבעותיו.86) בן מחכך א') עמוד קכ"ח  דף  שבת (מסכת
("מגיד 87) הקשין מן להוציאו ובין האוכל את לרכך בין

שם).88)משנה"). (גמרא אצבעותיו בראשי  מעט 
(תניא).89) בכלי  ולא ביד שמולל כיון ממש דש אינו אבל
א').90) עמוד ס ' דף  כתובות בקושי91)(מסכת משתעל

מהבהמה. חלב  לינק  שאינו 92)שרפואתו שינוי , ידי  על
צער. במקום והתירו מדרבנן, אלא במקום 93)אסור כי 

א'. הלכה ב ' בפרק  כמבואר גמורה מלאכה אף  הותרה סכנה

.ÂË˙Bt94efL95ÌÈ˙ÈÊ Ì‡ :˙aLa ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ≈∆»≈∆«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ
ÌÈÚÂ96„Ú ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ ˙BzLÏ eÒ‡  Ô‰ «¬»ƒ≈»ƒ¿»««¿ƒ«

;˙aLa Ô˙B‡ ËÁÒÈÂ Ôek˙È ‡nL ‰Êb ,˙aL È‡ˆBÓ»≈«»¿≈»∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿…»¿«»
Ô‰ ÌÈBnÂ ÌÈ˙ez Ì‡Â97 ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÒÈÎ‰ Ì‡ : ¿ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

 ÔÎ„Ï ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â ,ÔÈzÓ Ô‰Ó efL ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆»≈∆À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»
.˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÔÈeÒ‡ Ô‰Ó efL ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆»≈∆¬ƒ«»≈«»

ב ').94) עמוד קמ "ג שבת (מסכת מעצמם.95)משנה
לסחיטה,96) עומדים שרובם כיון לאכילה, עומדים אפילו

בשבת. יסחוט  שמא ורק 97)חוששים לאכילה סתמם
לסחיטה. לפעמים

.ÊËÌÈ˙ÈÊ98Ô‰Ó e‡ˆÈÂ ,˙aL ÚÓ Ô˜qL ÌÈÚÂ ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿»≈∆∆«»¿»¿≈∆
Lc ˙BlÁ ÔÎÂ ;ÔÈzÓ  ÔÓˆÚÓ ÔÈ˜LÓ99Ô˜qL «¿ƒ≈«¿»À»ƒ¿≈«¿«∆ƒ¿»

;ÔÈzÓ ˙aLa Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ  ˙aL ÚÓ≈∆∆«»«¿ƒ«¿ƒ≈∆¿«»À»ƒ
‰Ê‚Ï ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡L100.ÚaÓ Ô˜q kL , ∆≈»»ƒ¿≈»∆¿»ƒ¿»ƒ»∆∆

ב ').98) עמוד קמ "ג דף  (שבת כמו 99)משנה הדבש
בכוורת. יזוב 100)שהוא שרסקן כיון בשבת, יסחט  שמא

בידים. יסחט  אם גם חטאת חיוב  ואין מאליו, המשקה

.ÊÈ‰BÊ101Ô‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B‡Ó  Be102,CÎÈÙÏ . ∆≈≈¬¿»≈¿ƒ»
,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡a ˙BÏÈÏÓ ÏÏÓÏ znL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆À»ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆¿¿»

‡e‰Lk103˙Á‡ B„Èa ÁtÓ  ÁtÓ104,BÁk ÏÎa ¿∆¿«≈«¿«≈«¿»««¿»…
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ÔB˜a ‡Ï Ï‡105ÈeÁÓ˙a ‡ÏÂ106‰tÈ ‡nL ‰Êb ; ¬»…¿»¿…¿«¿¿≈»∆»¿«∆
nLÓ‰Â .iÁ ‡e‰L ,‰Îe ‰Ùa107 ÌÈÓL ¿»»ƒ¿»»∆«»¿«¿«≈¿»ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „wÓ B‡ Ba ˙„ÏBz∆∆≈¿«≈¿ƒ»««ƒ
ÔÈ„eÒa ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓ B‡ ÏeÏˆ ÔÈÈ ÔpÒÏ znL108B‡ ∆À»¿«≈«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ

˙ÈˆÓ ‰ÙÈÙÎa109„eqa ‡n‚ ‰NÚÈ ‡Ï ,110‡lL ; ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ…«¬∆À»«»∆…
nLÏ ‡BÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰NÚÈ«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»¿«≈

eÒ‡ ÔÎÂ .˙nLÓa111˙nLÓ‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï112C„k ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ¿∆«¿«∆∆¿∆∆
ıaÁÓ‰ ÔÎÂ .nLÏ ‡BÈ ‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L113 ∆∆¿…∆»»¿«≈¿≈«¿«≈

ÔÈ˙BpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ Ba ˙„ÏBz ∆∆≈¿ƒ»««ƒ∆¿ƒ
ÌˆaÁÈ ‡Ï ,L„Ï ÌÈÊB‚‡Â ÔÈÓLÓL114.B„Èa À¿¿ƒ∆¡ƒƒ¿«…¿«¿≈¿»

המוץ .101) מן לנקותו ברוח  הנדוש הדגן את זורק 
י "א.102) הלכה ח ' בפרק  דף 103)כמבואר ביצה (מסכת

ב '). עמוד ולנפח 104)י "ב  יחד לדבקן ידיו, בשתי  אבל
אסור. מהמוץ  לנקותן כדי  כמרזב ,105)בהן עשוי  "כלי 

(רש"י ). בכלי " נשארת והפסולת יוצא והאוכל בו מנענע 
גדולה.106) היא 107)קערה – ב "משמרת" יין המסנן

וצלול, זך ממנו יורד והיין היין שמרי  בתוכו שנותנים שק 
לתלות  חכמים ואסרו השמרים, את קולטת והמשמרת
עושה  שהוא כדרך יעשה שלא בשבת, הכלי  על (המשמרת)
תולדת  הוא מלאכה עושה בשבת שמרים והמסנן בחול,
א') משנה כ' פרק  שבת המשניות (פירוש מרקד" או בורר

י "ד. הלכה ח ' פרק  כיבוס 108)וראה מצד איסור כאן ואין
י "ט ). ס "ק  שי "ט  (הגר"א לכך מתכוון שאינו כיון הסודרין

דקל.109) מנצרי  עשוי  קל"ט 110)סל דף  שבת (מסכת
סחיטה. לידי  יבא שמא בחול כמו הכלי  בפי  ב ') עמוד

ב ').111) עמוד קל"ז דף  שבת (מסכת משנה
בעיגול 112) צד לכל פיה ומותח  יין שמרי  בה "שמסננים

בתשובה: כתב  ורבינו (רש"י ); הכלי " חלל על כאהל ונעשה
עושה  שהוא מפני  המשמרת תליית באיסור הטעם "אין
שהוא  כדרך יעשה שלא מדרבנן, תלייתה אסור אלא אהל,
ס "ד). סימן פריימן הרמב "ם (תשובות בחול" עושה

וסכסוכו.113) החלב  טריפת ידי  על חמאה עושה
"ובלבד 114) ווין כ"י  לפני  י "ג). פרק  שבת (מסכת תוספתא

יגבל" שלא "ובלבד הדפוס  נוסחת לפי  אבל יחבוץ " שלא
י "ט ). ס "ק  שי "ט  מג"א (ועיין לש משום שאיסורו נראה

.ÁÈCzÁÓ‰115˜i‰ ˙‡116BÏMÏ È„k ˜c ˜c117 «¿«≈∆«»»««¿≈¿«¿
‡Ï ÔÈ˜qÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .iÁÂ ,ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È‰¬≈∆∆∆≈¿«»¿ƒ»≈¿«¿ƒ…

˙ÁM‰ ˙‡118ÔÈa  ‰Ó‰a ÈÙÏ ÔÈeÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ∆«««¿…∆∆»ƒƒ¿≈¿≈»≈
ÔÁBËk ‰‡pL ÈtÓ  ‰qb ÔÈa ,‰wc119Ï‡ . «»≈«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¬»

ÔÈÎzÁÓ120ÔÈÚeÏc‰ ˙‡121‰Ïp‰ ˙‡Â ,‰Ó‰a‰ ÈÙÏ ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿∆«¿≈»
˙BÙa ‰ÈÁË ÔÈ‡L ;ÌÈÏk‰ ÈÙÏ122ÔÈÈzÓe .123 ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈¿ƒ»«≈«ƒƒ

ÈÓÚ ÏL ˙BnÏ‡124ÒtÒÙÓe ,‰Ó‰a ÈÙÏ125B„Èa126 ¬À∆»ƒƒ¿≈¿≈»¿«¿≈¿»
Áh‰ ÈtÓ ,˙BÏB„b ˙BnÏ‡ ‡Ï Ï‡ ,˙BpË˜ ˙BnÏ‡¬À¿«¬»…¬À¿ƒ¿≈«…«

.Ô‰aL∆»∆

ב ').115) עמוד ע "ד דף  שבת התלוש.116)(מסכת
(כסף 117) דק  דק  לחתכו מותר מיד אוכלו אם אבל בערב .

כ'. הלכה להלן וראה תבואה 118)משנה) של ירק 
בהמה. למאכל בישולה גמר לפני  שכיון 119)הנקצרת

לצורך  שלא כמחתך זה הרי  ריסוק  בלי  לאכול יכולים שהם
ה'). ס "ק  שכ"ד סימן (ט "ז טוחן משום שחייב  אכלה

א').120) עמוד קנ"ה דף  שבת (מסכת פרי121)משנה
תלושים. אותם ומחתכם ("קירביס ") האבטיח  מין אדמה

השחת 122) את מרסקין "אין למעלה: שנאמר למה מוסב 
זה  ועל אינו, ממש טוחן ואילו כטוחן" שנראה מפני  וכו'
כיון  כלומר משנה). (כסף  בפירות" טחינה "שאין כתב :

מיד. לאכול קנ"ה 123)שהוא דף  שבת (מסכת משנה
א'). מקומות.124)עמוד בכמה הקשור לבהמה חציר

(פירוש 125) הידים" שתי  בין אותם שמחתך מפרך
העשבים 126)המשניות). לבהמה שמפזרים דרך "שכן

מריחה  ואינה מתחממים דחוקים שכשהם לאכלם, לה ויפים
(רש"י ). בהם" וקצה כך כל ריחם

.ËÈÈÏÈÁ127‰‡t128BÊ‡Â129˙ÈB˜Â130‡ˆBiÎÂ ¬ƒ≈≈»¿≈¿»ƒ¿«≈
‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ÔÒÈÎ‰L ,Ô‰a131.Ô‰Ó ˜tzÒÓ  »∆∆ƒ¿ƒ»¿«¬«¿≈»ƒ¿«≈≈∆

ÏÎB‡Â ÌËB˜Â132B„Èa ‡Ï Ï‡ ,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡a ¿≈¿≈¿»≈∆¿¿»¬»…¿»
‡BÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL ;‰a‰«¿≈∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»

˜„Ï133. »…

א').127) עמוד קכ"ח  דף  שבת צמח 128)(מסכת
כ"א. הלכה להלן ועיין אדום. צבע  משרשיו שעושים

טוב .129) ריח  לו שיש קטן ריח 130)צמח  בעל צמח 
למאכל  וגם להסקה ראויים האלה העשבים וטוב . חריף 

מחשבתו. אחר הולך הכל לפיכך וסתמם 131)בהמה,
מבואר  לעצים הכניסם ודין שכ"א). (מג"א בהמה למאכל

י "ח . הלכה כ"ו בפרק  למאכל 132)להלן גם ראויים שהם
דף 133)אדם. שבת (מסכת לכתשם דקים, לעשותם

א'). עמוד קמ "א

.ÎCB˙Ï ÔzÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏtÏt ˜„Ï CÈv‰«»ƒ»…ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆ƒ≈¿
˙aLa ÏÎ‡n‰134ÔÈkq‰ „Èa L˙Bk ‰Ê È‰ 135 ««¬»¿«»¬≈∆≈¿«««ƒ

‰Ú˜e136ÈtÓ ,˙LzÎÓa ‡Ï Ï‡ ;137‡e‰L ƒ¿»»¬»…¿«¿∆∆ƒ¿≈∆
˙B‡t˙‰Ï ‡ÈÏ eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÔÁBË138,˙aLa ≈¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿«»
.ÔÈÓÓq‰ ˜ÁLÈ ‡nL ‰Êb¿≈»∆»ƒ¿…««¿»ƒ

למעלה 134) (ראה ביום בו זמן לאחר אלא מיד לאכול ולא
י "ח ). המיוחד 135)הלכה העלי  הוא בבוכנא, ולא

בקערה. כותשו אם אפילו במכתשת,136)לכתישה, ולא
שינויים. שני  להיות שצריכים הסכין ביד כותשו אם אפילו

(כ"י137) טוחן" משום חייב  במכתשת "אבל בנ"א:
למעלה 138)התימנים). וראה בשבת, רפואה סמי  לקחת

בשבת. רפואה על פ "ב 

.‡Î?„ˆÈk139ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈc ÏÎ‡È ‡Ï ≈«……«¿»ƒ∆≈»«¬«
ÔBÈBÊ‡ ÔB‚k ,ÌÈ‡Èa140‰‡Ùe141ÌÈc ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿≈¿≈»¿…¿»ƒ
‰ÚÏ ÔB‚k ,ÌÈÏLÏLÓ‰142‡Ï ÔÎÂ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«¿¿ƒ¿«¬»¿«≈»∆¿≈…

ÔB‚k ,Ô˙BzLÏ ÌÈ‡Èa‰ Cc ÔÈ‡L ÌÈc ‰zLÈƒ¿∆¿»ƒ∆≈∆∆«¿ƒƒƒ¿»¿
.ÌÈNÚÂ ÔÈÓÓÒ Ô‰a eÏMaL ÌÈÓ«ƒ∆ƒ¿»∆«¿»ƒ«¬»ƒ

ב ').139) עמוד ק "ט  דף  שבת (מסכת עז 140)משנה צמח 
שבמעיים. התולעים את הממית בנ"א:141)הריח 

ולפי ב '). עמוד ס "ו דף  שבת (מסכת לרפואה והוא "ופואה"
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שקוטם  י "ט  בהלכה למעלה שכתב  ממה קשה נוסחתנו
פיאה. חבילי  משקה 142)ואוכל ממנו שעושים מר עשב 

לרפואה.

.ÎÏÎB‡143ÌÈ‡Èa‰ CcL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ Ì„‡ ≈»»√»ƒ«¿ƒ∆∆∆«¿ƒƒ
‡aÒk‰ ÔB‚k ,Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï144˙eLk‰Â145 ¿»¿»¿ƒ¿»¿«À¿»»¿«¿

È„k ÔÏÎB‡Â ÔÈ‡tÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;BÊ‡‰Â¿»≈««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿¿»¿≈
.ÌÈ‡Èa ÏÎ‡Ó Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,zÓ  Ì‰a ˙B‡t˙‰Ï¿ƒ¿«¿»∆À»ƒ¿≈«¬«¿ƒƒ

˙ÈzÏÁ ‰˙L146˙aM‰ Ì„wÓ147‰˙BL ‡e‰ È‰Â , »»ƒ¿ƒƒ…∆««»«¬≈∆
˙BÓB˜Óa [elÙ‡] ,˙aLa B˙BzLÏ zÓ  CÏB‰Â¿≈À»ƒ¿¿«»¬ƒƒ¿

ÌÈ‡Èa‰ e‚‰ [‡lL]148ÔÈ˙BLÂ .˙ÈzÏÁ‰ ˙BzLÏ ∆…»¬«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
Èˆn‰ ÌB˙ÈÊ149.ÌB˜Ó ÏÎa ≈«ƒ¿ƒ¿»»

ב ).143) עמוד ק "ט  דף  שבת (מסכת הוא 144)משנה
טוב  שזרעו צמח  ל"א). פסוק  ט "ז, פרק  (שמות גד" "זרע 

ולתבלים. לרפואה ישמש 145)הריח , הטעם, מר צמח 
תמרים. שכר ולעשות ק "מ 146)לרפואה דף  שבת (מסכת

מי את ושותים אותו, שורים הריח  חריף  צמח  א'). עמוד
לרפואה. שלשה 147)השריה לשתותו רפואתו שדרך

רצופים. כתוב :148)ימים ישנים ודפוסים בנוסחאות
משנה" ב "מגיד אולם לשתות" הבריאים שנהגו "במקומות
הביא  כבר בריאים מאכל שהוא כל שהרי  שלנו, כנוסח  הגיה
"אפילו  הנוסח  ולפי  לרפואה. לשתות שמותר למעלה, רבנו
דרך  שאין אף  מותר שכאן הכוונה הבריאים", נהגו שלא
(מער"ק ). יפסיק  אם סכנה שיש מכיון לשתות, הבריאים

מדברי ,149) כרכום וזרע  שעורים וקמח  מלח  "לוקחים
פרק  פסחים המשניות (פירוש לרפואה" במים אותו ולשים

לבריאים. משקה גם והוא א'). משנה ג'

.‚ÎÔÎÂ150zÓ  Ô‰a CeÒÏ ÌÈ‡Èa‰ CcL ÌÈÓL ¿≈¿»ƒ∆∆∆«¿ƒƒ»»∆À»
.‰‡eÙÏ Ôek˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aLa Ô‰a CeÒÏ»»∆¿«»¿««ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»
LLBÁ‰ .ÔÈeÒ‡  Ô‰a ÔÈÎÒ ÌÈ‡Èa‰ ÔÈ‡LÂ¿∆≈«¿ƒƒ»ƒ»∆¬ƒ«≈

ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ ‡Ï  ÂÈ˙Óa151˙‡ ‡e‰ CÒ Ï‡ , ¿»¿»…»«ƒ»…∆¬»»∆
ÔÓM‰152„Â ÔÓL ‡ÏÂ ;153ÌÈ‡Èa‰L ÌB˜Óa ‡l‡ , «∆∆¿…∆∆∆∆∆»ƒ¿∆«¿ƒƒ

zÓe .B˙B‡ ÔÈÎÒ154.ÌB˜Ó ÏÎa ÁÏÓÂ ÔÓL CeÒÏ »ƒÀ»»∆∆»∆«¿»»
‰Ùb155 B‡ B„Èd˙ÓBˆ  BÏ‚156d˙ÓBˆ BÈ‡Â ,ÔÈÈa ƒ¿»»«¿¿»¿«ƒ¿≈¿»

ıÓÁa157eÒ‡ ÔÈÈa Û‡  ‚Ú ‰È‰ Ì‡Â .158. ¿…∆¿ƒ»»»…«¿«ƒ»

א').150) עמוד קי "א דף  שבת (מסכת שאין 151)משנה
החולים. אלא בו ולא 152)סוכים בו, סכים הבריאים שגם

לרפואה. שהוא סך 153)יכירו אדם ואין יקרים, שדמיו
לרפואה. אלא ב ').154)בו עמוד ס "ו דף  שבת (מסכת

כמו:155) ולקתה, נכשלה א') עמוד ק "ט  דף  שבת (מסכת
רש"י ). י "ב . פסוק  צ "א, פרק  (תהלים רגלך" באבן תגוף  "פן

(רש"י ).156) הדם לשכך היין ידי  על אבל 157)מכווצה
מותר  והרגל היד גב  על או ברזל, מחמת המכה היתה אם
ה'. הלכה ב ' בפרק  כמבואר סכנה, בה שיש כיון אופן, בכל

(רש"י158) וצומתו לבשרו קשה קצת חזק  שהוא היין שגם
שם).

.„ÎÚn‚È ‡Ï  ÂÈpLa LLBÁ‰159ıÓÁ‰ ˙‡ Ô‰a «≈¿ƒ»…¿««»∆∆«…∆
ËÏÙÈÂ160BB‚a LLBÁ‰ .ÚÏBe ‡e‰ Ún‚Ó Ï‡ ,161 ¿ƒ¿…¬»¿«≈«≈««≈ƒ¿

epÚÚÈ ‡Ï 162,‰a‰ ÔÓL ‡e‰ ÚÏBa Ï‡ ;ÔÓLa …¿»¿∆¿∆∆¬»≈«∆∆«¿≈
ÈÎËÒn‰ ˙‡ ÔÈÒÚBÏ ÔÈ‡ .‡t˙  ‡t˙ Ì‡Â163ÔÈ‡Â ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈≈¬ƒ∆««¿¿≈¿≈

ÔÈÙL164Ôek˙pL ÔÓÊa ,˙aLa ÌÒa ÌÈpM‰ ˙‡ »ƒ∆«ƒ«ƒ¿«¿«»ƒ¿«∆ƒ¿«≈
.zÓ  ‰t‰ ÁÈÏ Ôek˙ Ì‡Â ;‰‡eÙÏƒ¿»¿ƒƒ¿«≈¿≈««∆À»

יגרגר.159) – רוח  בשאיפת נראה 160)ישתה כי 
לרפואה. י "ג).161)שגמיעתו פרק  שבת (מסכת תוספתא

עמוד  פ "ג דף  יומא ועיין סכנה, חשש בו בשאין [המדובר
מועיל 163)ישטפנו.162)א']. מעץ , הנוטף  שרף 

(ערוך). הפה ולריח  משפשפים.164)לרפואה

.‰ÎÔÈ‡165ÔÈÚ‰ CB˙Ï ÔÈÈ ÔÈ˙B166‡e‰ Ô˙B Ï‡ , ≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¬»≈
ÔÈÚ‰ b ÏÚ167ÏÙz ˜Â .168ÔÈÚ‰ b ÏÚ elÙ‡  ««»«ƒ¿…»≈¬ƒ««»«ƒ

eÒ‡169BÏÈ˜ .170 ˙aL ÚÓ B˙B‡ ‰ML »ƒ∆»»≈∆∆«»
LLBÁ BÈ‡Â ,˙aLa BÈÚ b ÏÚ BÈÚÓ171ÈÓ . «¬ƒ««≈¿«»¿≈≈ƒ

ÈÓb ÂÈÏÚ CÎÈ ‡Ï  BÚaˆ‡a ‰˜lL172,B˙‡tÏ È„k ∆»»¿∆¿»…ƒ¿…»»∆ƒ¿≈¿«…
ˆB‰Ï È„k B„Èa ep˜Á„È ‡ÏÂÌc epnÓ ‡È173. ¿…ƒ¿»∆¿»¿≈¿ƒƒ∆»

ב ').165) עמוד ק "ח  דף  שבת כנותן 166)(מסכת שנראה
עיניו.167)לרפואה. את כרוחץ  "שלא 168)שנראה

ביאה  אסורי  בהל' ורבינו (רש"י  משנתו" משנעור כלום טעם
ל"ח ). הלכה ט ' אין 169)פרק  מאוס , שהוא מכיון

לרפואה. אלא בו לעין.170)משתמשים משחה
שבת.171) מערב  שרה אם אלא התירו ולא כרוחץ  שנראה
צמח 172) – הגמא הוא ב '). עמוד ק "ג דף  (עירובין משנה

המשניות). (פירוש למכה ומועיל במים הגדל
שלקה 173) "כהן שנינו: ב ' עמוד ק "ג דף  עירובין במסכת

נראית), שמכתו המקדש בבית לעבוד יכול (ואינו באצבעו
לבטל  במקדש נוהג שבות איסור (שאין במקדש עליו כורך
שבות, איסור ברפואה (שיש במדינה לא אבל מעבודה), כהן
את  (שמהדק  דם להוציא אם סממנים), שחיקת משום גזרה
מלאכה: אב  (שהוא אסור וכאן כאן החבורה), על הגמי 

חובל)".

.ÂÎÔÈ‡174‡ÏÂ ,‰kn‰ Èab ÏÚ ÔÓLÂ ÔÈnÁ ÔÈ˙B ≈¿ƒ«ƒ»∆∆««≈««»¿…
BzÏ CBÓ Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‰kn‰ Èab ÏÚL CBÓ Èab ÏÚ««≈∆««≈««»¿…««≈ƒ¿

˙aLa ‰kn‰ ÏÚ175,‰knÏ ıeÁ ‡e‰ Ô˙B Ï‡ . «««»¿«»¬»≈««»
LÈ CBÓ ÔÈ˙BÂ .‰knÏ „BÈÂ ˙˙BLÂ176Èab ÏÚ ¿≈¿≈««»¿¿ƒ»≈««≈

˜ÈzÚ ‰È‰ Ì‡Â .‰kn‰177eÒ‡ 178‡e‰L ÈtÓ , ««»¿ƒ»»«ƒ»ƒ¿≈∆
‰iËk179. ƒ¿ƒ»

ב ').174) עמוד קל"ד דף  שבת משום 175)(מסכת שאסור
סממנים. שלא 176)שחיקת כדי  אלא לרפואה, שאינו

המכה. את הבגדים שהוא 178)ישן.177)יסרטו
על 179)מרפא. ששמים בסממנים משוחה תחבושת

לרככה. המכה

.ÊÎ‰iË180ÈÏk Èab ÏÚ ‰LtL181ÔÈÈÊÁÓ  ¿ƒ»∆»¿»««≈¿ƒ«¬ƒƒ
eÒ‡  Ú˜˜ Èab ÏÚ ‰Lt Ì‡Â ;d˙B‡»¿ƒ»¿»««≈«¿«»

dÈÊÁ‰Ï182ÔÈÁÈpÓe .183‰kn‰ Èab ÏÚ ‰iË ¿«¬ƒ»«ƒƒ¿ƒ»««≈««»
Lc˜na ‰lÁzÎÏ184.Lc˜na ˙eL eq‡ ÔÈ‡L ; ¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆≈ƒ¿«ƒ¿»

˙‡ ÔÈÁp˜Ó ÔÈ‡Â ,‰kn‰ Èt ÔÈÁp˜Ó ÌB˜Ó ÏÎe¿»»¿«¿ƒƒ««»¿≈¿«¿ƒ∆
.ÁÓÈ ‡nL ,‰iË‰»¿ƒ»∆»ƒ¿«
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ב ').180) עמוד ק "ב  דף  עירובין שהיא 181)(מסכת
להחזירה. מותר ולכן ממקומה שכיון 182)כהוחלקה

בשבת  בתחלה כמניחה הוא הרי  קרקע  גבי  על שנפלה
שם). בעירובין (רש"י  ימרח  שמא בנ"א:183)שאסור

אבל  קרקע , גבי  על שנפלה רטיה להחזיר והיינו "ומחזירים"
שבת, מערב  עליו היתה שלא מכה גבי  על רטיה להניח 
וכן  משנה). (מגיד הראב "ד שכתב  כמו במקדש אף  אסור

שם. בעירובין המשנה בפירוש רבינו כהן 184)כתב 
בין  חציצה משום מכתו, מעל הרטיה להסיר צריך  העובד
כי שבות משום אסרו ולא להחזירה, ומותר לבגדו, בשרו
אבל  מעבודה, ימנע  שלא – תחילתם משום סופם התירו
רוקח ). (מעשה שבות רק  שהוא אף  אסור, עובד שאינו כהן

.ÁÎÔÈÎÒ185ÔÈLÓLÓÓe186.˙aLa ÌÈÚÓ Èa »ƒ¿«¿¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«»
‰NÚÈ ‡lL È„k ,˙Á‡ ˙a LÓLÓÈÂ CeÒiL ,‡e‰Â»∆»ƒ«¿≈¿«««¿≈∆…«¬∆

ÔÈÏnÚ˙Ó ÔÈ‡Â .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C„k187.˙aLa ¿∆∆∆∆¿…¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«»
„Ú ÁÎa BÙeb ÏÚ ÌÈÒBcL ‰Ê ?ÏnÚ˙Ó ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆ƒ¿«≈∆∆¿ƒ«¿…««

iL „Ú Cl‰iL B‡ ,ÚÈfÈÂ Ú‚ÈiLeÒ‡L ;ÚÈfÈÂ Ú‚È ∆ƒ«¿«ƒ«∆¿«≈«∆ƒ«¿«ƒ«∆»
‡È‰L ÈtÓ ,˙aLa ÚÈfiL È„k BÓˆÚ ˙‡ ÚbÈÏ¿«≈«∆«¿¿≈∆«ƒ«¿«»ƒ¿≈∆ƒ

‰‡eÙ188˙ÈÒBÓÈc Ú˜˜a „ÓÚÏ eÒ‡ ÔÎÂ .189 ¿»¿≈»«¬…¿«¿«ƒƒ
.˙‡tÓe ˙ÏnÚnL ÈtÓ ,Ï‡NÈ ı‡aL∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈∆¿«∆∆¿«≈

בשמן"185) "מושחים א'). עמוד קמ "ז דף  (שבת משנה
המשניות). וגרירה,186)(פירוש משיחה "ענינו

(פירוש  בחוזק " האדם בשר על הידים וגוררים שמושכים
שיעמול 187)המשניות). עמל, מגזרת והוא "מתייגעים,

המשניות). (פירוש והיגיעה העמל והוא א') (קהלת האדם
להתעמל".188) כדי  רצין אין יז: שבת מסכת (תוספתא

ב '). עמוד קמ "ז דף  שבת מרחץ ֿריפוי189)ר"ח 
ומרפא" מחמם שבו המלוח  והטיט  מלוחים "שמימיו

(רש"י ).

.ËÎËÈËa ‡ÏÂ ,ÔÈÏLÏLnL ÌÈÓa ÔÈˆÁB ÔÈ‡≈¬ƒ¿«ƒ∆¿«¿¿ƒ¿…¿ƒ
Ba ÔÈÚBhL190ÌÈa ‡ÏÂ ,ÌÈLe‡a‰ ‰LÓ ÈÓa ‡ÏÂ , ∆¿ƒ¿…¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿…¿»

ÌB„Ò191ÏkL ÈtÓ ;ÏB„b‰ ÌiaL ÌÈÚ‰ ÌÈna ‡ÏÂ , ¿¿…««ƒ»»ƒ∆«»«»ƒ¿≈∆»
‚Ú ˙aMÏ ˙‡˜Â :e˙ÎÂ ,Ô‰ Úˆ el‡192,CÎÈÙÏ . ≈««≈¿»¿»»»««»…∆¿ƒ»

ÈtŒÏÚŒÛ‡  „iÓ ‰ÏÚ ‡l‡ ,Ì‰a ‰‰zL ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«»»∆∆»»»ƒ»««ƒ
ÔÈËËÁ BÏ LiL193.zÓ ,BL‡a ∆≈¬»ƒ¿…À»

וברייתא 190) ב ') עמוד קמ "ז דף  שבת (מסכת משנה
מים  בה שיש "בקעה א'): עמוד ק "ט  קף  שבת (מסכת
שמא  חוששים שם אדם ירד ואם דבק , כמו טיט  ותחתיהם
שמתקבצים  עד לעלות יכול ואינו וידבק , טיט  באותו יטבע 
הרוחץ  שאומר: מי  ויש משם. אותו ומעלים אדם בני 
– מעיו בני  משלשלים המים ואותם מצטנן בקעה באותה
("מגיד  הטוב " כמנהגו רבנו כתב  האלה הפירושים ושני 

המלח .191)משנה"). הוא 192)ים הטעם רש"י  ולדעת
ואסור. לרפואה כן שעושה שמוכח  מכת 193)משום

העור. על שחין

.ÏÔÈ‡194ÔÈ„b˙Ó195˙„‚Óa196ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆∆¿ƒ»»»
Bk„k „Bb  ËÈËa B‡ ‰‡Bˆa ˙BÎÏÎÏÓ197BÈ‡Â ¿À¿»¿»¿ƒ≈¿«¿¿≈

ÔÈÎÒ .LLBÁ198ÔÈÎÙÓe199‡Ï Ï‡ ,‚ÚÏ Ì„‡Ï ≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»¿…∆¬»…

‰Ó‰Ï200zÓ  Úˆ dÏ ‰È‰ Ì‡Â .201dÚˆ ÈÒ‰Ï ƒ¿≈»¿ƒ»»»««À»¿»ƒ«¬»
ÔÈÈLk ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a .CeÙe ‰ÎÈÒa202‰a‰203 ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»«¿ƒƒ«¿≈

dÊÁ‡ Ì‡Â .‡t˙zL ÏÈLa ˆÁa d˙B‡ ÔÈˆÈÓ¿ƒƒ»∆»≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¬»»
Ìc204ÔÈ‡Â ,ÔpËˆzL ÏÈLa ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ  »«¬ƒƒ»¿«ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈

ÔÈnÒ dÏ ˜ÁLÈ ‡nL ÔÈLLBÁ205. ¿ƒ∆»ƒ¿«»«»ƒ

ב ').194) עמוד קמ "ז דף  שבת "בלשון 195)(מסכת
המשניות). (פירוש מתחככים" כלי196)חכמים:

חול  כמעשה יעשה שלא במרחץ . הגב  את בו שמגרדין
(לבוש).197)(רש"י ). חול כמעשה נראה שאינו

ב ').198) עמוד נ"ג דף  שבת משפשפים 199)(מסכת
(רש"י ). מכה עונג 200)גלדי  משום בשבת לטרוח  שאסור

י '.201)בהמה. בהלכה כמבואר חיים בעלי  צער משום
לבהמה.202) מאכל והוא לעדשים דומה "ועל 203)צמח 

ורפואתה  (רש"י ) מעים" חולי  אחזה המרובה האכילה ידי 
ותנועות. ריצה ידי  דם.204)על במחלת חלתה

(ט "ז 205) בהמתו בשביל סמנין לשחוק  כך כל בהול שאינו
ב '). ס "ק  של"ב 

.‡ÏÔÈ‡206ÌÈc ‰na .˙aLa ÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡È˜Ó ≈¿ƒƒ∆»…∆¿«»«∆¿»ƒ
ÒÈÎ‰Ï Ï‡ ;ÔÈnÒ ˜ÁLÈ ‡nL ,ÌÒa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿«∆»ƒ¿««»ƒ¬»¿«¿ƒ
BÒk ˜Á„Ï eÒ‡Â .zÓ  ‡È˜‰Ïe ÂÈt CB˙Ï B„È»¿ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ¿…¿≈
‡BÈ ‡nL ,BlL ÈÚ‰ ‡ÈˆB‰Ï È„k ˜BÈz ÏL∆ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ∆∆»»

zÓe .ÔÈÏLÏLÓ‰ ÔÈnÒ B˙B˜L‰Ï207ÒBk ˙BtÎÏ208 ¿«¿«»ƒ«¿«¿¿ƒÀ»ƒ¿
˜pÁÏ zÓ ÔÎÂ .B˙BÏÚ‰Ï È„k ˙aLa eah‰ ÏÚ209, «««¿«»¿≈¿«¬¿≈À»¿«≈

ÛtÏÏe210ÌÈÊ‡ ˙BÏÚ‰Ïe ,ÔËw‰ ˙‡211,„ia ÔÈa  ¿«≈∆«»»¿«¬»¿«ƒ≈«»
ÈÏ˜‡ ˙BÏÚ‰Ïe  ÈÏÎa ÔÈa212‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL ; ≈ƒ¿ƒ¿«¬«¿¿ƒ∆»≈¿«≈

,‰˜ÈÁLÏ LeÁÏ È„k ÔÈnÒa Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»
.Ô‰Ó Úˆ BÏ LÈÂ¿≈««≈∆

נחמן 206) רב  ינוקי  "אסובי  א'. עמוד קכ"ג דף  שבת מסכת
(מ "מ ). רבינו מפרשה וכן אסור" שבת 207)אמר (מסכת

ב '). עמוד ס "ו על 208)דף  וכופהו חמין ממנו "שעירו
(רש"י ). לרפואה". במעיו שחש למי  "מי209)הטבור

תולים  בגרונו, ונופל צוארו מפרקת של חוליא שנפרקה
(רש"י ). נפשט " צוארו שיהא בראשו לכרכו 210)אותו

בחבלי ונשמטים רכים שהם אבריו פרקי  לישב  בבגדים
(רש"י ). עמוד 211)הלידה כ"ח  דף  זרה עבודה (מסכת

י '. הלכה ב ' פרק  למעלה וראה ב '212)ב ') בפרק  מבואר
י '. הלכה

.Ï„wÓ‰213CÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B‡Ó 214ÔÈ‡ «¿«≈≈¬¿»¿ƒ»≈
ÔÈBk215LiL ‰k‰ ÁÈpÈ ‡ÏÂ .‰Îa Ôz‰ ˙‡ ¿ƒ∆«∆∆ƒ¿»»¿…«ƒ««¿»»∆≈

ın‰ „iL ÏÈLa dBb ÌB˜Óa Ôz da216ÈtÓ , »∆∆¿»»«ƒ¿ƒ∆≈≈«…ƒ¿≈
CÈÏBÓe ‰Îa Ôz‰ ÏËB Ï‡ .„wÓk ‡e‰L∆ƒ¿«≈¬»≈«∆∆ƒ¿»»ƒ

Òe‡Ï217‰ÎÏB‰ ˙ÚLa ın‰ „iL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,218; »≈««ƒ∆≈≈«…ƒ¿«»»
CÎÏ Ôek˙Ó BÈ‡ È‰L219. ∆¬≈≈ƒ¿«≈¿»

י "ג.213) הלכה ח ' בפרק  למעלה משנה 214)מבואר
קמ "ו). דף  שבת לנקות 215)(מסכת כברה דרך מעבירים

ומוץ . מפסולת התבן המודק "216)את "המוץ  בנ"א:
התימנים). את 217)(כ"י  מאכילין – שאובסים "מקום
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המשניות). (פירוש הכברה.218)הבהמות נקבי  דרך
א'.219) בפרק  כמבואר מותר מתכוון שאינו ודבר

.‚ÏÏa‚Ó220CÎÈÙÏ .LÏ ÌeMÓ iÁ 221ÔÈÏa‚Ó ÔÈ‡ ¿«≈«»ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ
ÈÏ˜ ÁÓ˜222BÈ‡L ÁÓ˜ LeÏÏ ‡BÈ ‡nL ,‰a‰ ∆«»ƒ«¿≈∆»»»∆«∆≈

ËÚÓ ËÚÓ ÈÏw‰ ˙‡ Ïa‚Ï zÓe .ÈÏ˜223Ï‡ . »ƒÀ»¿«≈∆«»ƒ¿«¿«¬»
Ck Á‡Â d˙B‡ eÏwL ,LÈÏL ‰‡È‰ ‡lL ‰‡ez¿»∆…≈ƒ»¿ƒ∆»»¿««»

ÏÁk ‡e‰ È‰L ,‰q‚ ‰ÈÁË d˙B‡ eÁË224‡È‰Â , »¬»¿ƒ»«»∆¬≈¿…¿ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ıÓÁa ‰pnÓ Ïa‚Ï zÓ  ˙ÈzL ˙‡˜p‰«ƒ¿≈»ƒÀ»¿«≈ƒ∆»¿…∆¿«≈
 ‰L˜ Ï‡ ;C ‰È‰iL ,‡e‰Â .˙Á‡ ˙a ‰a‰«¿≈¿«««»∆ƒ¿∆«¬»»∆

eÒ‡225?„ˆÈk .˙BpLÏ CÈˆÂ ,LÏk ‰‡pL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿«≈«
.ıÓÁ‰ ˙‡ Ô˙B Ck Á‡Â ˙È˙M‰ ˙‡ Ô˙B≈∆«»ƒ¿««»≈∆«…∆

בצק ,220) כעין מהם ועושה עפר או בקמח  מים השם
ט "ז. הלכה ח ' בפרק  דף 221)כמבואר שבת (מסכת

ב '). עמוד לקליות 222)קנ"ה שנתייבשה תבואה של קמח 
הוא  שהרי  רבינו, לדעת התורה מן גיבול בו ואין בתנור

ורק  באפר. ומעורב  ללוש שרוף  יבא שמא אסרו מדרבנן
קלי . שאינו גזרו.223)קמח  לא דעת 224)במעט  זוהי

ובמורסן  גס  וחול שבאפר ט "ז הלכה ח ' בפרק  הסובר רבינו
שבאפר  ודעתו שם השיג הראב "ד אבל גיבול. איסור אין

במים. האפר נתינת משעת לש משום הרבה,225)חייב 
קלי . בקמח  כמו מותר מעט  אבל

.„ÏÔÒn‰226Ïea‚Ï Èe‡ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,227, «À¿»««ƒ∆≈»¿ƒ
‡ˆBiÎÂ ÙÚ‰ Ïa‚Ï ‡BÈ ‡nL ,B˙B‡ ÔÈÏBb ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»ƒ¿…∆»»¿«≈

„Âz‰ Ba CÈÏBÓe ,ÔÒÓ Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ .Ba228 ¿¿ƒ«ƒ««≈À¿»ƒ««¿»
È˙L229ÚÂ230ÒÓÓ BÈ‡ Ï‡ ;231‡lL ,B„Èa ¿ƒ»≈∆¬»≈¿»≈¿»∆…

„Ú ÈÏÎÏ ÈÏkÓ BÚÓ  Ú˙ ‡Ï Ì‡ .LÏk ‰‡È≈»∆¿»ƒ…ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«
ÈÙÏ B‡ ÔÈÏB‚z‰ ÈÙÏ Ô˙BÂ ,Ú˙iL.ÌÈÂM‰ ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿≈««¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ

˜lÁÓe ,„Á‡ ÈÏÎa BÊ Cc ÏÚ ÔÒn‰ ÚÏ zÓeÀ»¿»≈«À¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆»¿«≈
.‰Ó‰e ‰Ó‰a Ïk ÈÙÏ Ô˙BÂ ,‰a‰ ÌÈÏÎa B˙B‡¿≈ƒ«¿≈¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈»

Bk elÙ‡ „Á‡ ÈÏÎa ÚÓe232.ÌÈBk elÙ‡Â ¿»≈ƒ¿ƒ∆»¬ƒ«¬ƒ«ƒ

גסים.226) סובין ב '), עמוד קנ"ה דף  שבת (מסכת משנה
רוחב .230)אורך.229)הכף .228)ללישה.227)
חול.231) ממעשה לשנות כדי  בידו, ומגיס  מערב 
ולחים.232) יבשים לדברים מדה

.‰ÏÔÈ‡233C„k ˙aLa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÏÈÎ‡Ó ≈«¬ƒƒ¿≈»«»»¿«»¿∆∆
,˙BiË˜ ˙LÈ˙k È„ÈÏ ‡BÈ ‡nL ,ÏÁa ÏÈÎ‡Ó ‡e‰L∆«¬ƒ¿…∆»»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿ƒ
ÏÈÎ‡È ‡Ï ?„ˆÈk .Ba ‡ˆBiÎÂ ,ÁÓ˜ ˙LÈÏ È„ÈÏ B‡ƒ≈ƒ«∆«¿«≈≈«…«¬ƒ

ÌÈÓÈ ‰Úa‡ B‡ ‰LÏL ÏÎ‡Ó ˙aLa ÏÓb‰234‡ÏÂ . «»»¿«»«¬«¿»«¿»»»ƒ¿…
BÎB˙Ï ÔzÈÂ ,ÂÈt ÁzÙÈÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú ıÈaÈ«¿ƒ≈∆¿«≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿

˙Á‡ ˙a ÌÈÓÂ ÔÈÈLk235ÌÈBÈ Èt CB˙Ï ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ . «¿ƒƒ»«ƒ¿«««¿≈…ƒ≈¿ƒƒ
ÈÊÁ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÌÈÏB‚˙Â236Ï‡ . ¿«¿¿ƒ¿»∆≈»¿ƒ¿«¬ƒ¬»

,„nÚÓ d˙B‡ ‰˜LÓe ,„nÚÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‡e‰ ÏÈÎ‡Ó«¬ƒ∆«¿≈»≈À»«¿∆»≈À»
ÈÙa ÔÈÈLÎÂ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÓ ‰Èt CB˙Ï Ô˙B B‡≈¿ƒ»«ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒƒƒ¿≈
ÛBÚ‰ ÏÈÎ‡Ó ÔÎÂ .ÈÊÁ‰Ï ‰ÏBÎiL ÌB˜Óa ÔÓˆÚ«¿»¿»∆¿»¿«¬ƒ¿≈«¬ƒ»
ÔziL ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,ÈÊÁ‰Ï ÏBÎiL ÌB˜Óa B„Èa¿»¿»∆»¿«¬ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ≈

.ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â Ô‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿≈¿ƒ

ב ').233) עמוד קנ"ה דף  שבת (מסכת בלשון 234)משנה
"שלא  רבינו: וביאר הגמל" את אובסין "אין המשנה
המספוא) (מקום אבוס  לה לעשות רבים, ימים מזון יאכילנה

המשניות). (פירוש מעיה" המשנה:235)בתוך בלשון
המים" עם הבהמה למעי  המאכל "זריקת – "מאמירין"

המשניות). לפנים 236)(פירוש לה "שתוחבו האוכל את
(רש"י ). הבליעה" מבית

.ÂÏ‰na237,ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊnL ÈÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆¿»»»
;ÔÈÏB‚˙Â ÔÈÊe‡Â ˙Èa‰ ÈBÈÂ B˙iÁÂ BzÓ‰a ÔB‚k¿¿∆¿¿«»¿≈««ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ
CBL ÈBÈÂ ÈÊÁ ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊÓ ÔÈ‡L ÈÓ Ï‡¬»ƒ∆≈¿»»»¿¬ƒ¿≈»

ÌÈB„e238.ÌÈÓ ‡ÏÂ ÔBÊÓ ‡Ï Ì‰ÈÙÏ ÔzÈ ‡Ï  ¿ƒ…ƒ≈ƒ¿≈∆…»¿…«ƒ
zÓe239ÌÈNÚ Èab ÏÚ BzÓ‰a „ÈÓÚ‰Ï Ì„‡Ï À»¿»»¿«¬ƒ¿∆¿««≈¬»ƒ

[ÌÈaÁÓ]240˙ÏÎB‡ ‡È‰Â241d˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï Ï‡ . ¿À»ƒ¿ƒ∆∆¬»…«¬ƒ»
a „ÓBÚ Ï‡ ;‰ˆ˜‰L „ Èab ÏÚÈ„k ,‰ÈÙ ««≈»»∆À¿»¬»≈¿»∆»¿≈

ÌBÈa ÔÎÂ .epnÓ ÏÎ‡˙Â ‰ˆ˜n‰ cÏ ‰Èt ÈÊÁzL∆«¬ƒ»∆»«»»«À¿∆¿…«ƒ∆¿≈¿
.BË

ב ').237) עמוד קנ"ה דף  שבת "ויוני238)(מסכת בנ"א:
(מער"ק ). ודבורים" עליה ויונה שבת 239)שובך (מסכת

א'). עמוד קכ"ב  "מחוברים"240)דף  המלה חדרה בנ"א:
ינוח ",241)(ויניציאה). "למען כ"ג): פרק  (שמות "כתוב 

ינוח , למען לומר: תלמוד – ואוכל? תולש יניחנו לא יכול
משפטים). (מכילתא צער אלא נוח  זה ואין

     
שאין 1) ולפי  אחריהן. של המלאכות שבותי  בו נתבארו

הביאור  נשלם שהזכרתי , כמו המלאכות, כל בכלל שבותין
שיש  והמלאכות ועשרים. השבעה המלאכה עד הפרק  בזה

שמונה. הן בזה הנזכרות שבותין להן

.‡˙i„˙t‰‰Î‡ÏÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,eÒ‡ , ¿ƒ«««««ƒ∆≈»¿»»»¿
ep˙a ˙t ˜Èa„n‰ .˙BÙ‡Ï ‡BÈ ‡nL ,ÌÈÓÎÁ d˙B‡»¬»ƒ∆»»∆¡««¿ƒ«¿«

ÌBÈ „BÚaÓÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,ÔBÊÓ ‰pnÓ ÏÈvÓ  ƒ¿¿»«»»««ƒƒ∆»¿
˙BcÚÒ LÏLÌÎÏ eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈÁ‡Ï ÓB‡Â ,. »¿À¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ»∆

 ÏÈvÓ ‡e‰Lk ,‰Î‡ÏÓ dÈ‡ ‰i„‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»¿ƒ»≈»¿»»¿∆«ƒ
‰cÓa ‰cÈ ‡Ï.˙BpLÏ È„k ,ÔÈkÒa ‡l‡ , …ƒ¿∆¿«¿∆∆»¿«ƒ¿≈¿«

חכמים 2) אסרו דברים איזה לפרש, רבינו ממשיך זה בפרק 
דברי מהם שבות, משום מלאכה, שאינם אף  ם בשבת

שאסרום  דברים ומהם למלאכות, שדומים משום האסורים
בתחילת  כמבואר סקילה, לאיסור מהם יבוא שמא גזירה -

כמו 3)פכ"א. התנור, בדפני  הפת את מדביקים היו בזמנם
בתנורים  אבל הפת", את "המדביק  בסמוך רבינו שכתב 
ברדייה  איסור אין התנור, בשולי  דבוקה הפת שאין שלנו

רנד). סי ' כל 4)(או"ח  שמואל: דבי  "תנא ב : קלא, שבת
הפת  רדיית יצתה א) כט , (במדבר תעשו לא עבודה מלאכת

מלאכה". ואינה חכמה שבת.5)שהיא והרי6)ערב 
בשבת",7)שבת. סעודות שלש לאכול אדם "שחייב 

ה"ט . ל' בפרק  מזון 8)כמבואר מהתנור יקח  אחד שכל
סעודות. הפת 9)שלש את בו ומפרידים שרודים "כלי 

(רש"י ). התנור" בכותל הדבוקה
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קח               
         

.ÈtÓıÁÓa ÒkÏ ÌÈÓÎÁ eÒ‡ ‰Ó?˙aLa ƒ¿≈»»¿¬»ƒƒ»≈¿∆¿»¿«»
ÔÈla‰ ÈtÓ:ÔÈÓB‡Â ˙aLa ÔÈnÁ ÔÈnÁÓ eÈ‰L , ƒ¿≈««»ƒ∆»¿«ƒ«ƒ¿«»¿¿ƒ

enÁe‰ ˙aL ÚÓÌ„‡ ÒkÈ ‡lL eÊb CÎÈÙÏ . ≈∆∆«»«¿ƒ»»¿∆…ƒ»≈»»
Ïk ÛhzLÈ ‡lL eÊ‚Â .ÚÈf‰Ï elÙ‡ ˙aLa ıÁÓÏ¿∆¿»¿«»¬ƒ¿«ƒ«¿»¿∆…ƒ¿«≈»
;˙aL ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa BÙeb¿«ƒ«¬ƒ¿«ƒ∆«≈∆∆«»
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .zÓ  ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt Ï‡¬»»»»»¿«¿»À»«∆¿»ƒ¬ƒ
‡ÈË ÈnÁa Ï‡ ;ıÁÓ ÌeMÓ ‰Êb ,e‡‰ ÈnÁa¿«≈»¿≈»ƒ∆¿»¬»¿«≈¿∆¿»
eÒ‡Â .BÙeb Ïk Ô‰a ÛhzL‰Ï zÓ  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆À»¿ƒ¿«≈»∆»¿»

˙BÚnaL ÔÈnÁ ÌÈÓa ıÁÏLÈ ‰Ún‰L ÈtÓ ; ƒ¿…¿«ƒ«ƒ∆«¿»ƒ¿≈∆«¿»»≈
.ıÁÓk ˙‡ˆÓÂ ,‰ÚÊ È„ÈÏ ‡BÈÂ ,Ï‰ da»∆∆¿»ƒ≈≈»¿ƒ¿≈¿∆¿»

א.10) מ , שבת.11)שבת מערב  מימיו שהוחמו
המרחץ .12) בית (בשבת)13)בעלי  רוחצין היו "בתחילה

בשבת, להחם הבלנים התחילו שבת, מערב  שהוחמו בחמין
(לגמרי ) החמין את אסרו הוחמו, שבת מערב  ואומרים:
(שהוחמו  בחמין רוחצין היו ועדיין הזיעה; את והתירו
הזיעה, את להן אסרו אנחנו, מזיעין ואומרים: שבת) מערב 
רוחצים  היו ועדיין טבעי ); (שחומם טבריא חמי  והתירו
חמי להן אסרו רחצנו, טבריה בחמי  ואומרים: האור, בחמי 
(שאין  עומד הדבר שאין ראו הצונן; את להן והתירו טבריה
התירו  הכל), את להם שאסרו מכיון לקבל, יכול  הציבור
(שם). עומדת" במקומה זיעה (ואיסור) טבריה, חמי  להם

יוצא"14) חומם ואין שהוחמו מקוה "מי  א: קמז, שבת
(רש"י ).

.‚ÌnÁ˙ÓÛhzLÓe ‡ˆBÈÂ ,‰e„n‰ „‚k Ì„‡ ƒ¿«≈»»¿∆∆«¿»¿≈ƒ¿«≈
ÔBˆa BÙeb Ïk ÛhzLÓ BÈ‡ Ï‡ .ÔBˆa BÙeb Ïk»¿≈¬»≈ƒ¿«≈»¿≈
ÌÈÓ ÈLÙnL ÈtÓ ;‰e„n‰ „‚k ÌnÁ˙Óeƒ¿«≈¿∆∆«¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ«ƒ

a BÙeb Ïk ıÁBk ‡ˆÓÂ ,ÂÈÏÚLÔÈnÁ‡Èn‰ . ∆»»¿ƒ¿»¿≈»¿«ƒ«≈ƒ
ÈnÁ CB˙a elÙ‡ ,ÔÈnÁ ÌÈÓ CB˙a ÔBˆ ÏL ÔBÏÈÒƒ∆≈¿«ƒ«ƒ¬ƒ¿«≈
ÔÈeÒ‡Â ,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁk el‡ È‰  ‡ÈË¿∆¿»¬≈≈¿«ƒ∆«¿«»«¬ƒ

.‰i˙Le ‰ˆÈÁaƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ב .15) מ , משום 16)שבת בה שאין איסור, אין ובהפשרה
שם. ה'תוספות' כתבו וכן ד) הלכה (להלן בישול

טבריה,17) אנשי  שעשו "מעשה ב : לח , שבת משנה,
אמה  לתוך צונן של מחרס ) עשוי  עגול (צינור סילון והביאו
הצוננים), המים שיתחממו (כדי  חמין של צרה) (תעלה
בשבת, שהוחמו כחמין - בשבת אם חכמים: להם אמרו

ובשתיה". ברחיצה ואסורים

.„‡ÈÓÔB˙È˜ Ì„‡„‚k BÁÈpÓe ÌÈÓ ÏL ≈ƒ»»ƒ∆«ƒ«ƒ¿∆∆
enÁiL ÏÈLa ‡Ï ;‰e„n‰‚eÙzL È„k ‡l‡ , «¿»…ƒ¿ƒ∆≈«∆»¿≈∆»

È„k ‰e„n‰ „‚k ÔÓL ÏL Ct ÁÈpÓ ÔÎÂ .Ô˙pƒ̂»»¿≈«ƒ««∆∆∆¿∆∆«¿»¿≈
ÔÓLa B‡ ÌÈÓa B„È Ì„‡ CÒÂ .ÌÁiL ‡Ï ,LtiL∆ƒ»≈…∆≈«¿»»»»¿«ƒ¿∆∆
ÌÈn‰ enÁÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰e„n‰ „‚k ÌnÁÓe¿«≈¿∆∆«¿»»∆…≈«««ƒ

Ô‰a ˙ÈÂÎ ˜BÈz ÏL BÒk ‡‰zL „Ú B„È ÏÚL. ∆«»«∆¿≈¿≈∆ƒƒ¿≈»∆
ÌÈÚÓ Èab ÏÚ BÁÈpÓe „‚a ÌnÁÓe˙aLa. ¿«≈∆∆«ƒ««≈≈«ƒ¿«»

ב .18) מ , לרחיצה.19)שבת או לשתיה כלי 
רבינו,20) דעת גם וזוהי  (רש"י ). שיחמו" עד שם "שיניחם

יתבשל  רב  זמן המדורה כנגד מונח  יהיה שאם שאף ֿעלֿפי 

אלא  מונח  יהיה שלא נזהר שהוא כיון מותר, - לגמרי 
ההפשרה, את התירו שלא הרשב "א ודעת הפשרה. כשיעור
בישול. לידי  לבוא לעולם שאי ֿאפשר במקום אלא

יא)21) מח , (ירמיה נמר" לא "וריחו כמו: צינתם, שתתחלף 
סמוך  שהמקום ואע "פ  (רש"י ), פג" לא "וריחיה מתרגמים:
אסרו  לא - בישול לידי  יבוא רב  זמן יעמוד ואם לאש,
נראה  וכן צינתו. שתפוג כדי  מועט  לזמן שם להעמיד חכמים
תינוק ". של כריסו שתהא "עד שכתב  בסמוך, רבינו בדברי 
לבוא  יכול שאינו במקום במעמיד מדובר שכאן אומרים ויש

ור"ן). (רשב "א הצינה הפגת לידי  נקרא 22)אלא וזה
בו". סולדת "יד ובפוסקים: חש 23)בתלמוד "כשהוא

(רש"י ). ומועיל" שם ומניחו בגד או כלי  לו מחממים במעיו,
ב .24) מ , שבת

.‰ÈËaÓ‡ÌÈnÁ ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ıÁÓ ÏL «¿»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿≈»«ƒ«ƒ
ÔBˆ ÌÈÓ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ÔÎÂ .‰a‰ ÔÓnÁÓ È‰L , ≈¿ƒ»«ƒ≈∆¬≈¿«¿»«¿≈¿≈

.BÏMÓk ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÓL ÏL Ct dÎB˙Ï ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿»«∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ÔBˆ ÏL ÈËaÓ‡ CB˙Ï ÔÈnÁ ÌÈÓ ‡e‰ Ô˙B Ï‡. ¬»≈«ƒ«ƒ¿«¿»ƒ∆≈

האדם.25) גוף  לרחיצת כלי  א. מב , שעירו 26)שבת
"כלי הנקרא האש, על שנתחמם מבלי  חמים לתוכה
אין  ואף ֿעלֿפי ֿכן שני ", "כלי  נקראת זו ואמבטי  ראשון".
סתמם  לרחיצה, הם שהמים שכיון צוננין, מים לה נותנין
וזהו  בהם, הנתונים הצוננים ומתחממים הרבה מחוממים
שיח  סי ' (הגר"א הרבה" מחממן "שהרי  וכתב  רבינו שדקדק 

לז). הרבה 27)ס "ק  נותן אם אבל שם. שיתחממו מועטים
סי ' (או"ח  מותר - פושרים נעשים החמים שהמים עד מים

העליונים,28)שיח ). את מצננים התחתונים שהמים
(שם). גבר" "תתאה

.ÂÌÁÓBÎB˙Ï ÔzÏ zÓ  ÔÈnÁ ÌÈÓ epnÓ ‰ptL ≈«∆ƒ»ƒ∆«ƒ«ƒÀ»ƒ≈¿
ÔBˆ ÌÈÓÔÈLÙ‰Ï È„kÔÈnÁ ÌÈÓ ˜BvÏ zÓe . «ƒ≈¿≈¿«¿ƒ»À»ƒ«ƒ«ƒ

‡lL ,‡e‰Â .ÔÈnÁ‰ CB˙Ï ÔBˆ B‡ ,ÔBˆ ÌÈÓ CB˙Ï¿«ƒ≈≈¿««ƒ»∆…
ÔBL‡ ÈÏÎa eÈ‰ÈÔÎÂ .‰a‰ ÔÓnÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ; ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆¿«¿»«¿≈¿≈

‡Ï ,L‡‰ ÏÚÓ d„ÈB‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á˙B ‰„¿̃≈»««««ƒ∆ƒ»≈«»≈…
ÔzÈÔÈÏz dÎB˙Ï;ÁÏÓ dÎB˙Ï Ô˙B Ï‡ . ƒ≈¿»«¿ƒ¬»≈¿»∆«

‰ÏB„b L‡ Èab ÏÚ ‡l‡ ÏMa˙Ó BÈ‡ ÁÏn‰LÌ‡Â . ∆«∆«≈ƒ¿«≈∆»««≈≈¿»¿ƒ
Á˙B ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ú˜Ï ‰„wÓ ÏÈLz‰ ˜ˆÈ»«««¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»»««ƒ∆≈«
ÈL ÈÏkL ;ÔÈÏz ‰Úw‰ CB˙Ï ÔzÏ BÏ zÓ ,‰Úwa«¿»»À»ƒ≈¿«¿»»«¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ

.ÏMÓ BÈ‡≈¿«≈

המים.29) בו לחמם כלי  א. מא, שבת משנה,
סולדת 30) היד שתהא עד שיתחממו מועטים אבל מרובים,

ד'. בהלכה כמבואר אסור, - בא 31)בהם שעלֿידי ֿזה אף 
את  מחמים עושים: הברזל לוטשי  "שכן צירוף , לידי  הכלי 
לחסמו, כדי  במים אותו ומכבים גחלת, שיעשה עד הברזל
(רבינו  מכבה" תולדת והוא חייב  אותו שהעושה לצרף  וזהו
לזה, מתכוון שאינו כיון מותר מכלֿמקום ה"ב ), בפי "ב 
ואף  ה"ה). בפ "א (כמבואר מותר מתכוון שאינו ודבר
מוכרחת  תוצאה היא (=שהמלאכה רישיה" ש"בפסיק 
אינו  שלפעמים רישיה" "פסיק  זה אין כאן חייב , מעבודתו)

האש.32)מצרף . על א.33)שרתח  מב , שבת משנה,
להתבשל.35)בשבת.34) קלים ב :36)שהם מב , שבת
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דתורא" כבישרא בישולא צריכא מילחא נחמן, רב  "אמר
השור). כבשר בישול צריך (מלח 

.ÊÔÈ‡˙ÈzÏÁ‰ ˙‡ ÔÈBLÔÈa ,ÔÈLBÙa ÔÈa  ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿¿ƒ≈
ÔBˆaıÓÁ‰ CB˙a B˙B‡ ‰BL Ï‡ ;Ì‡Â . ¿≈¬»∆¿«…∆¿ƒ

˙aLa ‰BL ‰Ê È‰  ÈMLÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈa e‰˙L»»¿¬ƒƒ¿ƒƒ¬≈∆∆¿«»
‰nÁa BÁÈpÓe ,ÔBˆa‡lL È„k ;‰˙BLÂ ,ÌÁiL „Ú ¿≈«ƒ««»«∆≈«¿∆¿≈∆…

.˙BzLlÓ ˜Òt Ì‡ ‰ÏÁÈ∆¡∆ƒ»«ƒƒ¿

א.37) קמ , שבת "ושורין 38)משנה, הריח  חריף  צמח 
(רש"י ). לרפואה" המים את ושותים בפושרין אותו

שם).39) (גמרא, חול" "מעשה שהוא "ומטבל 40)משום
(רש"י ). מאכלו" הכ"ב .41)בו בפכ"א ראה 42)מבואר

ט . הלכה להלן

.ÁcÔÈnÁa ‰L B‡ ,˙aM‰ Ì„˜ ÏMa˙pL »»∆ƒ¿«≈…∆««»ƒ¿»¿«ƒ
zÓ ,ÔBˆ ÂLÎÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»««ƒ∆«¿»≈À»

LÏ˙aLa ÔÈnÁa B˙B,BwÚÓ ÔBˆ ‡e‰L „Â . ƒ¿¿«ƒ¿«»¿»»∆≈≈ƒ»
ÔÈnÁa B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó  ÌÏBÚÓ ÔÈnÁa ‡a ‡ÏÂ ¿…»¿«ƒ≈»¿ƒƒ¿«ƒ

BzÎ‡ÏÓ Ób B˙Á„‰ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,˙aLaÏ‡ , ¿«»ƒ…»¿»¬»»¿«¿«¿¬»
.ÔÈnÁa B˙B‡ ÔÈBL ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ

ב .43) קמה, שבת בישול,44)משנה, אחר בישול שאין
שהורידו  (לאחר ראשון בכלי  אף  לשרותו מותר ולפיכך

האש). מן אבל 45)אותו שני , מכלי  חמין עליו מערה
מפרשים  ויש כמבשל. שנראה אסור שני  בכלי  אף  - לשרותו
שעירוי לט .) שבת ב 'תוספות' (ר"ת ראשון בכלי  - "בחמין"
לשרות  אפילו מותר שני  ובכלי  מבשל, אינו ראשון מכלי 

שם). ב 'תוספות' ה"ב .46)(רשב "א בפ "ט  כמבואר

.ËzÓ‰nÁa ÌÁ‰ÏeÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , À»¿»≈««»««ƒ∆»
‰nÁ ˙B„ÏB˙a ÌÁ‰Ï‰nÁÓ ˙BÚËÏ ‡a BÈ‡L ; ¿»≈¿¿«»∆≈»ƒ¿≈«»

e‡ÏÈ„k LÓMa ÔBˆ ÌÈÓ ÔzÏ zÓ CÎÈÙÏ . ¿¿ƒ»À»ƒ≈«ƒ≈«∆∆¿≈
ÌÈÙÈ ÌÈÓ ÔÈ˙B ÔÎÂ .enÁiLÌÈÚ ÌÈÓ CB˙Ï ∆≈«¿≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿«ƒ»ƒ

ÏÈLa Ba‰ CB˙Ï ÏÈLz ÔÈ˙BÂ .eviL ÏÈLaƒ¿ƒ∆ƒ»¿¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
eÓL ‡‰iL. ∆¿≈»

ב .47) קמו, שבת א.49)בשמש.48)משנה, לט , שבת
תולדות  מפני  עליהם "שגזרו ה"ג: בפ "ט  למעלה מבואר

סודר 50)האור". על ביצה (שוברים) מפקיעים "אין
(רש"י ). הסודר" מחום שתצלה כדי  בחמה, שהוחם

באש.51) לחמם יבוא בשבת לחמם נתיר שאם גוזרים אין
שאינם 52) מים לתוך לשתיה ראויים מים מלא כלי  שמים

שאלו: קמו:) (שבת ובגמרא לצננם. כדי  לשתיה, ראויים
אבל  נשנתה. אחרת הלכה שאגב  ותירצו, שמותר. פשיטא
סוף  אורח ֿחיים ל'טור' ב 'דרישה' (ועיין צ "ע  רבינו בדברי 

שיח ). חוששים 53)סי ' ואין החום מחמת יבאש שלא
קמו:). (שבת גומות ישווה שמא

.ÈÚÓB‡ Bzt Ba ÏBËÂ ,ÔÓLÂ ÁÏÓe ÌÈÓ Ì„‡ ¿»≈»»«ƒ∆«»∆∆¿≈ƒ
ÏÈLz‰ CB˙Ï B˙BÏ‡ ;ËÚÓ ‰NÚiL ,‡e‰Â . ¿¿««¿ƒ»∆«¬∆¿«¬»

‰Î‡ÏÓ ‰NBÚk ‰‡pL ÈtÓ ,eÒ‡  ‰a‰«¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»
ÔÎÂ .ÏÈLz‰ ˙Î‡ÏnÓ,ÔÈfÚ ÁÏÓ ÈÓ ‰NÚÈ ‡Ï ƒ¿∆∆««¿ƒ¿≈…«¬∆≈∆««ƒ

‰‡pL ÈtÓ ,ÌÈÓ LÈÏLe ÁÏÓ ÈLÈÏL ÈL Ô‰Â¿≈¿≈¿ƒ≈∆«¿ƒ«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÒÈeÓ ‰NBÚk‰ˆÈa ÁÏÓÏ zÓe .ÔBˆ Ï‡ ; ¿∆¿»À»ƒ¿…«≈»¬»¿

ÌÈLk LBÎk ‰‡pL ÈtÓ ,eÒ‡  Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒ
ÏMÓk ‡e‰L ÈtÓ ,eÒ‡ LBk‰Â ;˙aLazÓe . ¿«»¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈À»

.ÏÎB‡Â ,ÁÏÓa Ba ‡ˆBiÎÂ ÔBˆ ÏaËÏ¿«≈¿¿«≈¿∆«¿≈

ב .54) קח , שבת שהכובש 55)משנה, בסמוך, שכתב  כמו
לכבוש. שרוצה שנראה כאן אסרו ולכן כמבשל, הוא הרי 

ב .56) קח , הרי57)שבת וכובש במלח . כבושים דגים
בסמוך. שכתב  כמו כמבשל, לכבוש 58)הוא דרך שאין

ה). ס "ק  שכא סי ' אברהם' ('מגן אמרו 59)הביצים כן
(חולין  כמבושל" הוא הרי  "שכבוש בש"ס  מקומות בכמה
ידי על אלא בבישול חיוב  אין שבשבת ואף  נסמן). ושם צז:
ברורה' ('משנה כמבשל שהוא כבוש גם רבנן אסרו - האור

שכא). סי '

.‡ÈzÓÔÏÎ‡Ï ˙aLa ÔÈÏtÏÙe L„e ÔÈÈ ÚÏ; À»¿»≈«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»¿»¿»
ÌÈÓe ÔÈÈ Ï‡‰Ê ÔÈ‡L ;eÒ‡  ÔBÓÒÙ‡ ÔÓLÂ ¬»«ƒ«ƒ¿∆∆¬«¿¿»∆≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ‡Èa ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡. »«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈…«≈»∆

א.60) קמ , בריאים.61)שבת מאכל שהוא מפני 
שזהו 62) סובר ורבינו צלולין". ומים ישן "יין שם: בגמרא

רוקח '. 'מעשה ועיין דוקא, משום 63)לאו שהוא דבר וכל
סממנים, שחיקת משום גזירה לעשותו, חכמים אסרו רפואה,

ה"כ. בפכ"א כמבואר

.ÈÏcÁBÁÓÓ ÁÓÏ  ˙aL ÚÓ BLlLÔÈa «¿»∆»≈∆∆«»¿»»¿«≈
ÛËÈ ‡ÏÂ .Lc BÎB˙Ï Ô˙BÂ ,ÈÏÎa ÔÈa „ia‡l‡ , «»≈«¿ƒ¿≈¿¿«¿…ƒ¿…∆»

ÚÓÌÈÏÁL .Ô˙B ÁÓÏ  ˙aL ÚÓ ÔÙhL ¿»≈«¬«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿»»≈
.ÚÓ ‡l‡ ,ÛËÈ ‡ÏÂ .ÔÈÏ˙Â ıÓÁÂ ÔÓL BÎB˙Ï¿∆∆¿…∆¿«¿ƒ¿…ƒ¿…∆»¿»≈
CB˙Ï B˙B ÁÓÏ  ˙aL ÚÓ B˜qL ÌeL∆ƒ¿≈∆∆«»¿»»¿¿

.ÚÓ ‡l‡ ,˜ÁLÈ ‡ÏÂ .ÔÈÒÈb‰«¿ƒƒ¿…ƒ¿…∆»¿»≈

ובהשחקם 64) ומרים, חריפים שגרעיניו צמח  א. קמ , שבת
האוכל. את ללפת בהם וישתמשו במים ממיס 65)יערבום

ביין. או במים בכח .66)אותן ובנוסח 67)יערב  בנחת.
שבת. מערב  כלומר התימנים), (כת"י  מבערב " "אלא אחר:

במים.68) אותו ושוחקים חריף , שטעמו ירק 

.‚ÈÏËBp‰.ÊÊBb ÌeMÓ iÁ  Ì„‡‰ ÛebÓ ÚN «≈≈»ƒ»»»«»ƒ≈
CÎÈÙÏ˙‡ ÈMnL „a ÌÈ„i‰ ˙‡ ıÁÏ eÒ‡ ¿ƒ»»ƒ¿…∆«»«ƒ¿»»∆«ƒ∆

È‡cÂ ÚN‰‰Ï‰‡ ÔB‚k ,ÛÁÏ zÓe .Ba ‡ˆBiÎÂ «≈»««¿¬»»¿«≈À»»…
‰BÏ ÙÚa ÌÈ„i‰ ˙‡ÙÚÂ ÔÈÏtÏt ÙÚÂ ∆«»«ƒ«¬«¿»«¬«ƒ¿¿ƒ«¬«

ÔÈÓÒÈÚN ÈMÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ¿«≈»∆¿≈≈∆»«ƒ≈»
Ôek˙Ó BÈ‡ È‰L ;B„È ÏÚLÈMnL c Ú . ∆«»∆¬≈≈ƒ¿«≈≈«»»∆«ƒ

Ì‡ :È‡cÂ ÈMÓ BÈ‡L c ÌÚ È‡cÂ ÚN‰ ˙‡ ∆«≈»««ƒ»»∆≈«ƒ««ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ;Ba ÛÁÏ eÒ‡  ÈMn‰ cÓ ‰ ‰È‰»»»…ƒ»»««ƒ»»…¿ƒ»

.zÓ À»

ה"ח .69) בפ "ט  ב .70)כמבואר נ, שאין 71)שבת ואף 
ודבר  הזוהמא, את להעביר אלא השער את להשיר כוונתו
לו  יש השער, את מעביר שוודאי  כיון מותר, מתכוון שאינו

ה"ו. בפ "א כמבואר רישיה" "פסיק  של טוב 72)דין צמח 
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לכביסה. בו שמשתמשים חריף  שרף  ממנו ויוצא הריח ,
ולנקות.73) לבינתא,74)לשפשף  עפר שם: בגמרא

שם  שפירש האי  כרב  רבינו ודעת לבונה. כתישת ופירש"י 
ישמעאל" בלשון לבאן כנדאר ונקראת לבונה של "עפר

משנה). ופירש 75)(מגיד דיסמין". "כוספא שם בגמרא
אותה  שכובשים שומשמין "פסולת כספן) (ערך ה'ערוך'
בהם  ורוחצים אותם, ושוחקים ומייבשים יסמין, של בוורד
נראה  יסמין", "עפר שכתב  רבינו ולדעת מזוהמות". ידים

עצמו. היסמין כתישת מתכוין 76)שהוא שאינו ודבר
השיער. את שמשיר ודאי  שאינו כיון היה 77)מותר, "אם

אסור" לאו ואם בו, לחוף  מותר משיר שאינו מדבר הרוב 
כנוסחתנו, הכריע  משנה' וה'מגיד שוניצינו). (ויניציאה,
אהלא, רובא דליכא היכא "כל שם: בגמרא שאמרו ממה
- משיר שוודאי  מאהלא רוב  שאין כמה (כל דמי " שפיר

מותר).

.„ÈeÒ‡˙ÎzÓ ÏL ‰‡Óa ˙B‡Ï‰Êb ,˙aLa »ƒ¿¿«¿»∆«∆∆¿«»¿≈»
elÙ‡Â ,ÚN‰ ÔÓ ÔÈÏcÏ„Ó‰ ÔÈÓÈ da ÈMÈ ‡nL∆»«ƒ»ƒƒ«¿À¿»ƒƒ«≈»«¬ƒ

Ï˙ka Úe˜˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰‡Ó Ï‡ . »««…∆¬»«¿»∆≈»∆«∆∆
.‰Úe˜ dÈ‡ elÙ‡ ,da ˙B‡Ï zÓÀ»ƒ¿»¬ƒ≈»¿»

ב .78) קמט , וחוששים 79)שבת כאיזמל, חדה ששפתה
שאינן  (=שערות המדולדלים הנימין את במראה יגלח  שמא

ראשו). שאר עם שער,80)שוות בה להשיר יוכל שלא
בגזירותיהם. חכמים חילקו זכוכית 81)שלא של כגון

ואין  בשפתה, חדה כשאינה מתכת, של אפילו או כשלנו,
ויבוא  שילך שעד שערו, להשיר מספרים יקח  שמא חוששים

שם). (גמרא, היום ששבת ייזכר

.ÂËÒaÎÓ‰ ˙eÒk ËÁBq‰Â .ÔaÏÓ ÌeMÓ iÁ  «¿«≈«»ƒ¿«≈¿«≈¿
CÎÈÙÏ .ÒaÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,iÁ˜Á„Ï eÒ‡ «»ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ»»ƒ¿…

‰LÈL‡‰ ÈÙa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CBÓ B‡ ˙ÈÏËÓ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»¬ƒ»¿«≈
‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡BÈ ‡nL ,dÓ˙ÒÏ È„k daÔÈ‡Â . »¿≈¿»¿»∆»»ƒ≈¿ƒ»¿≈

‚BÙÒa ÔÈÁp˜Ó,‰ÊÈÁ‡ ˙Èa BÏ LÈ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , ¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ≈≈≈¬ƒ»
ËÁÒÈ ‡lLÔÈ‡Â .ÌÈÓ ÏL ˙ÈÁ ÔÈqÎÓ‡ˆBiÎÂ ∆…ƒ¿…¿≈¿«ƒ»ƒ∆«ƒ¿«≈

.ËÁÒÈ ‡nL ‰Êb ,dÏ ÔÎeÓ BÈ‡L „‚a da»¿∆∆∆≈»»¿≈»∆»ƒ¿…

הי "א.82) בפ "ט  א.83)כמבואר קמא, פך 84)שבת
צר. רישיה",85)שפיו "פסיק  של במצב  זהו שלפעמים

ייסחט . שוודאי  א.86)כלומר קמג, שבת משנה,
בו"87) ומסתגפים המים ושואב  הים בחוף  נעשה "צמר

המשניות). אחיזה,88)(פירוש בית בו אין "שאם
זה  על והקשה (רש"י ); אצבעותיו" בין נסחט  כשאוחזו
לקנח  אי ֿאפשר אחיזה בית בו יש אם גם הרי  - הראב "ד
אחיזה, בית לו שיש שכיון אחרת פירש ולכן סחיטה, בלי 
מים. ממנה שמריק  מים מלאה כצלוחית הוא הרי 

א.89) מח , "מים",90)שבת נזכר לא שם, בגמרא 
שלא  אומרים ויש "מים", בגמרא גם גורס  משנה ' וב 'מגיד
משקין  בשאר אבל הבגד, את שמלבנים במים אלא גזרו
הבגד  את יסחוט  שמא ומשום גזרו, לא מלבנים שאינם
כן  גם דש), משום בזה (שחייב  האלו המשקין את לשתות
אחר  ובנוסח  סקי "א). שיט  סי ' אברהם' ('מגן חששו לא

ויניציאה). (שונצינו, יין" של "חבית רבינו: בדברי 

.ÊË‰aL‰Ó ‰pnÓ ÏÈvÓ  ˙aLa ˙ÈÁ BÏ ƒ¿¿»»ƒ¿«»«ƒƒ∆»«
˙aMÏ CÈˆ ‡e‰M‡lL „Ïe ,ÂÈÁB‡Ïe BÏ ∆»ƒ««»¿¿»ƒ¿«∆…

‚tÒÈËÈ B‡ ÔÈÈaÁtC„k ‰NÚÈ Ì‡L ;ÔÓLa ƒ¿…¿«ƒƒ¿«¿∆∆∆ƒ«¬∆¿∆∆
„ˆÈÎÂ .‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡BÈ ‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L∆∆¿…∆»»ƒ≈¿ƒ»¿≈«

‰ÈzÁz ÁÈpÓe ÈÏk ‡ÈÓ ?‰pnÓ ÏÈvÓ‡ÈÈ ‡ÏÂ . «ƒƒ∆»≈ƒ¿ƒ«ƒ««¿∆»¿…»ƒ
ËÏ˜ÈÂ Á‡ ÈÏkÛˆÈÂ Á‡ ÈÏk ,‡nL ‰Êb ; ¿ƒ«≈¿ƒ¿…¿ƒ«≈ƒ»≈¿≈»∆»

ÌÈa‰ ˙eL Cc ÈÏk ‡ÈÈ ÌÈÁB‡ BÏ encÊ . »ƒ¿ƒ∆∆¿»«ƒƒ¿«¿¿ƒ
ËÏB˜Â Á‡ ÈÏk ‡ÈÓ.ÔBL‡Ï BÙˆÓe Á‡ ÈÏk , ≈ƒ¿ƒ«≈¿≈¿ƒ«≈¿»¿»ƒ

.ËÏ˜È Ck Á‡Â ÔÈÓÊÈ ‡l‡ ,ÔÈÓÊÈ Ck Á‡Â ËÏ˜È ‡ÏÂ¿…ƒ¿…¿««»«¿ƒ∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿…
ÌÈÚ‰ Ì‡ÂzÓ  ‰Ê „a. ¿ƒ∆¡ƒ¿»»∆À»

ב .91) קמג, שבת סעודות 92)משנה, שלש צריך אם
– שתים אלא צריך שאינו בשחרית סעודות, שלש מציל

ה"כא). פ "כג (להלן אחת - ובמנחה "לשים 93)שתים,
(רש"י ). בכלי " ולהטיפו ולחזור היין במקום הספוג

הכלי .94) בשפת ומקנחה בה, נדבק  והשמן ידו מכניס 
גגו.95) מראש החבית נשברה אם ב . קיז, שבת
האויר.96) מן הנופל שיזוב 97)קילוח  לגג סמוך כלי  יניח 

(רש"י ). בידו הכלי  אוחז והוא לכלי , הגג מתוך 98)מן
שהיום  ישכח  המשקה, את להציל הרבה, כלים מחפש שהוא

הרבים. רשות דרך כלי  ויביא שצריך 99)שבת כמה
האורחים. צורך 100)בשביל להם שאין אורחים להזמין

בשבילו. שישאירו וכוונתו שבחבית, המשקה בכל
ההפסד,101) מן כלים להציל מותר - הדין שמצד כיוון

אם  אבל ממונו, על בהול שהוא מתוך גזרו שחכמים אלא
יבוא  ולא יזכור - מערים הוא אם גם אורחים, בשביל  מביא

שבת. לחלל

.ÊÈËÈËBÒkÒÎÓ  B„‚a Èab ÏÚL,ÌÈÙaÓ ƒ∆««≈ƒ¿¿«¿¿ƒƒ¿ƒ
ÒaÎÈ ‡nL ‰Êb ;ıeÁaÓ BÒkÒÎÓ BÈ‡ÂzÓe . ¿≈¿«¿¿ƒ«¿≈»∆»¿«≈À»

B„‚ÏÔtˆa.BaÏÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â , ¿»¿¿ƒ…∆¿≈≈∆»¿«¿
ÒkÒÎÓ‰„eq‰ ˙‡‡e‰L ÈtÓ ,eÒ‡  «¿«¿≈∆«»»ƒ¿≈∆

‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L ÈtÓ ,zÓ  ˜eÏÁ‰ Ï‡ ;BaÏÓ¿«¿¬»∆»À»ƒ¿≈∆≈«»»∆»
.BÎkÏ¿«¿

א.102) קמא, שהטיט 103)שבת עד מבפנים משפשפו
מבחוץ .105)במים.104)נופל. או 106)אפילו

לח , עדיין הוא אם רק  לגרד מותר ה'תוספות' ולדעת בסכין,
כטוחן. שהוא ביבש לא כביסה 107)אבל אחר משפשף 

לצחצחו. גפן,108)בכדי  מצמר העשויה הצואר מטפחת
כוונתו  שאין מותר, פשתן העשוי  (הכתונת) בחלוק  אבל

מותר. בסודר שגם הראב "ד ודעת לרככו, אלא ללבנו

.ÁÈÏÚÓ ‰‡Bˆe ËÈËa CÏÎÏ˙pL ÏcÒ B‡ ƒ¿»«¿»∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
BÎLÎLÏ zÓÔÈ‡Â .eÒ‡  BÒaÎÏ Ï‡ ,ÌÈÓa À»¿«¿¿¿«ƒ¬»¿«¿»¿≈

ÔÈ„‚ÓÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ ÌÈÏÚÓ ‡ÏÏ‡ , ¿»¿ƒ…ƒ¿»ƒ¿…«¿»ƒ¬»ƒ¬»
(Ì˙B‡) ÔÈÎÒÌÈLÈ‰ ˙‡ ÔÈÁp˜Óek .B‡ »ƒ»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ«

BÁp˜Ó  ÛepË B‡ ‰‡Bˆ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰L ˙Òk∆∆∆»»¬≈∆»ƒ¿«¿
BÚ ÏL ÏÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .ËeËÓÒa‰ÈÏÚ ÔÈ˙B  ƒ¿«¿¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»∆»
.‰ÏÎzL „Ú ÌÈÓ«ƒ«∆ƒ¿∆

ב .109) צד, שיכלה 110)זבחים עד מים עליו לתת
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כדלהלן. כיבוס  זה אין שבעור לפי  שבת 111)הלכלוך,
ב . בציפורן.112)קמא, או וכלֿשכן 113)בסכין

עושה  הוא והרי  יותר, שנשחקים ישנים לגרד שאסור
משנה'). ו'מגיד 'מאירי ' ועיין רוקח ', ('מעשה ממחק  מלאכת
אבל  סנדלים, ולא מנעלים לא מגרדין "ואין אחר: ובנוסח 
עיון, צריך אבל התימנים). (כת"י  אותם" ומקנחין סכין
סיכת  בענין חילוק  שיש מפורש ה"י ) כג (פרק  להלן שהרי 

מותר. ובישנים אסור שבחדשים למחוק 114)נעלים, יש
למעלה  כמובא ישנים נעלים אלא סכין אין שהרי  זו, תיבה

רוקח '). ה"י .115)('מעשה בפכ"ג משנה,116)ראה
ב . קמב , ששרייתו 117)שבת מפני  אסור, בגד של אבל

צד:). (זבחים כיבוסו זהו במים

.ËÈÈÓÊa dÁp˜Ó  ËÈËa B„È ‰ÎÏÎÏ˙pL ƒ∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«
da ÊÁ‡Ï ‰ÈeNÚ‰ ‰Lw‰ ‰tne ‰t‰ Êe Òeq‰«ƒ¿««»»««»«»»»¬»∆¡…»

ÌÈ„i‰ ˙‡ da ÔÈÁp˜nL ‰tÓa ‡Ï Ï‡ ,ÌÈˆBw‰; «ƒ¬»…¿«»∆¿«¿ƒ»∆«»«ƒ
ÒaÎÏ ‡BÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»¿«≈

.‰tn‰ ˙‡∆««»

פי "ז.118) שבת לכלוכה,119)תוספתא על שמקפיד
בשבת. לכבסה ויבוא

.ÎÈÓ‚tzÒÓ  ÌÈna ıÁLB˙ÈËeÏ‡a ƒ∆»«««ƒƒ¿«≈«¬¿ƒ
ÈÓ ÔÎÂ .ËÁÒÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,B„Èa ‰‡ÈÓe¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ∆»ƒ¿…¿≈ƒ

eLpLÌÈÓa ÂÈÏkÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰a Cl‰Ó  ∆»¿≈»¿«ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ
ÔÁËLÏ BÏ eÒ‡Â .ËÁÒÈ ‡nLCB˙a elÙ‡Â , ∆»ƒ¿…¿»¿»¿»«¬ƒ¿

B˙eÒk Òak ‰Ê È‰ :‰‡B‰ Ó‡È ‡nL ‰Êb ;B˙Èa≈¿≈»∆»…«»∆¬≈∆ƒ≈¿
ÌÈÓÎÁ eÒ‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .dLaÈÏ dÁËLe ˙aLa¿«»¿»»¿«¿»¿»»∆»¿¬»ƒ
.eÒ‡ ÌÈ„Á È„Áa elÙ‡  ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ¬ƒ¿«¿≈¬»ƒ»

א.120) קמז, עצמו.121)שבת את מגבת.122)מנגב 
שנפלו 123) - "נשרו שם: רש"י  ופירש ב . קמו, שבת משנה,

המשנה, בפירוש ורבינו "נשר". משורש - בשבת" למים
לנקד: וצריך שרה. משורש ושורין" משרה "מגזרת כתב :

נפעל). של (כניקוד בחיריק  הנו"ן אחר:124)נשרו בנוסח  ִ
התימנים). (כת"י  נגד 125)בדרך השרויים בגדיו "לשטוח 

המשניות). (פירוש שיתייבשו" החמה

.‡ÎÈzL˙B‰ËÓ˜˜t‰ ˙‡ ÏËB  BÊ b ÏÚ BÊ ¿≈¿«¬««≈∆«¿»
Ô˜ÈMÓe ÌÈ˙ÈaÓ;BÓB˜ÓÏ ˜˜t‰ ˙‡ ÈÊÁÓe , ƒ≈¿«ƒ«ƒ»«¬ƒ∆«¿»ƒ¿

e‡ˆiL BzÚ„ È‰L ,‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡a BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»ƒ≈¿ƒ»∆¬≈«¿∆≈¿
Èa‰ ˙‡ ÔÈ˜˜BÙe .ÌÈn‰c ÏÎe ÔÈ„eÒa ««ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿»»»

ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÌÈn‰ eÙeˆÈ ‡lL È„k ÏËÏhn‰«ƒ«¿≈¿≈∆…»««ƒ«»√»ƒ¿«
ÌÈÏk‰e„iL È„k Èa‰ ˙‡ ÔÈ˜˜Bt ÔÈ‡ Ï‡ , «≈ƒ¬»≈¿ƒ∆«ƒ¿≈∆≈¿

BaÏ ÌÈn‰˜ÁBcL ˙Úa ËÁÒÈ ‡nL ;È‰L , ««ƒ«∆»ƒ¿…¿≈∆≈∆¬≈
.ÌÈna ÈeL ˜˜t‰«¿»»««ƒ

פ "ח .126) עירובין נפרדות 127)תוספתא מקוואות כמין
מזו  המים יתערבו שלא ופוקקים לשניה, אחת בין צינור ויש
מהצינור. הפקק  את נוטל - לחברן וכשרוצה לזו,

וכשמחזיר 128) המטהרות, שתי  לחבר "וכוונתו מחברן.
ויסחוט , בנקב  הפקק  את שידחוק  לחוש אין למקומו הפקק 
כדי הנקב , כל את יסתום לא שהפקק  היא כוונתו כל שהרי 

(כסף ֿמשנה). יפסק " לא שיורדים 129)שהחיבור חפירה
השופכין. יצאו 130)לתוכה שלא אלא פוקק  אינו שהרי 

אינו  ולפיכך מועטים, למים חושש אינו אבל מרובים, מים
(כסף ֿמשנה). סחיטה לידי  יבוא ולא הרבה הפקק  את דוחק 

הביב .132)שבחצר.131) את נותן 133)סותם הראב "ד
יצאו  שלא הגג מן היורדים המים על מקפיד "שהוא טעם:
שבחצר, הבור לתוך יכנסו אלא הביב , דרך הרבים לרשות
לידי ויבוא ביותר, מהודק  שיהיה הפקק  על מקפיד לכן

סחיטה".

.ÎeÒ‡ÌaLÏe ÌÈ„‚a ÏL „È ˙Èa Ôw˙Ï »¿«≈≈»∆¿»ƒ¿«¿»
ÌÈL ÌÈLÌÈ„‚a‰ ÏÁa ÔÈw˙nL C„k , ¿»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆¿«¿ƒ¿…«¿»ƒ

ÔÎÂ .Ô˙B‡ ÔÈÒaÎnLkÌÈ„‚a‰ ÌÈÏt˜Ó ÔÈ‡ ¿∆¿«¿ƒ»¿≈≈¿«¿ƒ«¿»ƒ
.Ô˙B‡ eÒaÎiLk ÌÈ„‚aa ÏÁa ÔÈNBÚL C„k ,˙aLa¿«»¿∆∆∆ƒ¿…«¿»ƒ¿∆¿«¿»

BÏt˜Ï zÓ  BÙÈÏÁ‰Ï Á‡ ÈÏk BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ¿ƒ…»»¿ƒ«≈¿«¬ƒÀ»¿«¿
˙aLa Ba ‰‡˙iL È„k ,Ba ˙Bqk˙‰Ïe BËMÙÏe. ¿«¿¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»∆¿«»

ÔÏ L„Á „‚a ‰È‰iL ,‡e‰ÂCÚÓ˙Ó ‡e‰ È‰L ; »∆ƒ¿∆∆∆»»»»∆¬≈ƒ¿«≈
LÈ‡ ‡l‡ Ït˜È ‡Ï  Ït˜iLÎe .„iÓ CÏÎÏ˙Óeƒ¿«¿≈ƒ»¿∆¿«≈…¿«≈∆»ƒ

eÒ‡  ÌÈLa Ït˜Ï Ï‡ ;„Á‡. ∆»¬»¿«≈ƒ¿«ƒ»

א.134) כג, בחלוקי135)ביצה שעושים כמו "לקמטם
עץ  על אותם ושמים הידיים, ובתי  השוקיים בבתי  הנשים

(רש"י ). ואסור" אומן מעשה והוא שבת 136)חלק  משנה,
א. הכלים"137)קיג, את מקפלים "אין אחר: בנוסח 

התימנים). בגד 138)(כת"י  בשבת ללבוש נאה שלא
אסור.139)מקומט . - בשבת ללבשו בדעתו אין אם אבל

חשוב .140) תיקון הקיפול אין בני141)שבו בשני  כי 
גמור. תיקון ונחשב  לגמרי , הקמטים מתפשטים אדם

.‚ÎCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B‡Ó  ÚBv‰eÒ‡ «≈«≈¬¿»¿ƒ»»
˜Ò ÈÚ‰Ï ‰M‡Ï‡È‰L ÈtÓ ,‰Èt ÏÚ ¿ƒ»¿«¬ƒ¿»«»∆»ƒ¿≈∆ƒ

CÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B‡Ó  ÙBz‰Â .˙ÚBˆkeÒ‡ ¿««¿«≈≈¬¿»¿ƒ»»
ÔÈÎBÓa ÌÈL„Á‰ ˙Òk‰Â k‰ ˙‡lÓÏ‡nL ‰Êb , ¿«…««¿«∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿≈»∆»

 ˙Òk‰ ÔÓ B‡ k‰ ÔÓ eLpL ÔÈÎBÓ Ï‡ .t˙Èƒ¿…¬»ƒ∆»¿ƒ««ƒ«∆∆
.˙aLa Ô˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿«»

א.142) צה, אדום.143)שבת א.144)צבע  מח , שבת
"מוך".145) נקרא בגדים, ופקיעי  גפן כצמר רך דבר כל

.„ÎCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B‡Ó  ÚBw‰ÈÓ , «≈«≈¬¿»¿ƒ»ƒ
‰Úˆa ÔLÈÙÓ  ÌÈˆB˜a ÂÈ„‚a eÎazÒpL, ∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»

iÁ BÈ‡  eÚ˜ Ì‡Â .ÚwÈ ‡lL È„k dÓ‰Ó˙Óeƒ¿«¿≈«¿≈∆…ƒ»≈«¿ƒƒ¿¿≈«»
Ôek˙ ‡Ï È‰L ,ÌeÏkzÓe .ÌÈ„‚a LaÏÏ ¿∆¬≈…ƒ¿«≈À»ƒ¿¿»ƒ

ÌÈL„ÁeÚ˜ Ì‡Â ,ÔÈÚˆBt .eÚ˜ ˙‡ ¬»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ∆
˙ÈÏËÓa ÊB‚‡‰Úwz ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,. »¡¿«¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»≈

ה"ב .146) פ "ז שבת אדם,147)'ירושלמי ' יראהו שלא 
העדה'). ('קרבן כמתקן שהוא נתכוין 148)כיון ואילו

על  כשקורע  אלא חייב  אינו שהקורע  ואף  חייב . - לקרוע 
לתקנו  כוונתו כאן גם - ה"י ) בפ "י  (כמבואר לתפור מנת
רוקח '). ('מעשה הקוצים את שיסיר אחר ולתפרו

ה"ב .149) פ "ז שבת אם 150)'ירושלמי ' יודע  שאינו אף 
בלבישתו. שיקרעו ואפשר כמידתו, שאינו 151)הם כיון
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לכך. ביצה 152)מתכוון במס ' ברייתא והיא שוברים.
יוםֿטוב . לענין אבן,153)(לד.) או עץ  על במטלית מכה

(הר"ן). אחת בבת אגוזים הרבה לשבור כיון 154)כדי 
לתפור. מנת על קורע  זה שאין ועוד: לקרוע , מתכוון שאינו

.‰ÎÚ˜Bz‰‰Ba ÌeMÓ iÁ CÎÈÙÏ .Ïk , «≈««»ƒ∆¿ƒ»»
‡ÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÏËB ‡Ï  Ú˜wÏ ˙BaÁÓ‰ ˙B˙Ïc‰«¿»«¿À»««¿«…¿ƒ»¿…

Ú˜˙È ‡nL ‰Êb ,ÔÈÈÊÁÓ‰cL ˙Ïc Ï‡ . «¬ƒƒ¿≈»∆»ƒ¿«¬»∆∆ƒ»
Ïc‚Óe ‰z‡ÏÂ ÔÈÏËB  ÌÈÏk‰ ˙B˙Ïc ‡Le , ≈»ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ¿ƒ¿…

ÔÈÈÊÁÓÌ‡Â .Èˆ ËÓL Ô‰lL ÔBzÁz‰ «¬ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ««¿∆»∆
BÓB˜ÓÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÁBcLc˜ne .ÔÈÈÊÁÓ  ¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¬ƒƒ

BÈÊÁ‰Ï eÒ‡  ËÓLpL ÔBÈÏÚ‰ Èˆ Ï‡ .B˙B‡¬»ƒ»∆¿∆ƒ¿«»¿«¬ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa.Ú˜˙È ‡nL ‰Êb , ¿»»¿≈»∆»ƒ¿«

נועץ .155) הי "ג.156)תוחב , פ "י  למעלה ראה
ב .157) קכב , יתקע "158)שבת "שמא אמרו שם בגמרא

אבל  בכלים, בנין שאין מפני  ומגדל תיבה שידה דלת על
רבינו  שכתב  וכמו בונה, משום חייב  לקרקע  במחוברים
נוטלין  כו' שידה של דלת הביא והרי "ף  הי"ד). (פ "י  לעיל
מחזירין  ולא נוטלין לא תרנגולים של לול של מחזירין, ולא
שמא  "גזירה שכתב  שמה הר"ן, וכתב  יתקע . שמא גזירה
 ֿ מגיד (ועיין שידה" של "דלת להרישא שייך זה  יתקע "
יתקע " שמא "גזירה אלו מילים כתובות היו [ואולי  משנה).
ומגדל, תיבה שידה דלת של הבבא בסוף  רבינו בדברי 
נשתרבבו  מחזירין" "ולא - מחזירין" "ולא הדומות ובטעות
שח ]. סי ' וב "ח  וב "י  מגידֿמשנה ועיין למעלה, האלו המלים

תיבה.159) לשים 160)מין מהצד, נפתחת גבוהה תיבה
לשמירה. דברים למעלה.161)בה ראה יתקע , שמא

ב .162) קב , עירובין שבדלת 163)משנה, ברזל של יתד
על  תסוב  "הדלת עליה. סובבת והדלת ולמטה, למעלה

יד). כו, (משלי  שנשאר 164)צירה" כיון להחזירה, שנוח 
העליון. שבות 165)הציר שאין יתקע , שמא גזרו לא

הט "ז. פ "א פסח  קרבן בהל' כמבואר "מפני166)במקדש,
בעץ , או במסמר לחזקו יצטרך ושמא טורח , בו שיש
לא  בכלים, בנין שאין ואף ֿעלֿפי  בונה, משום ויתחייב 
והחזירם  מפורקים היו שאם אלא בכלים, בנין אין אמרו
- מסמר או עץ  בהם תקע  אם אבל בונה, משום חייב  אינו
('מעשה  טורח " בו אין התחתון הציר אבל בונה. משום חייב 

רוקח ').

.ÂÎÔÈ‡ÔÈÏ„BbÔÈÒ˜Bt ÔÈ‡Â ,L‡‰ ÚN ˙‡ ≈¿ƒ∆¿«»…¿≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .‰Bk ‰‡pL ÈtÓ ;B˙B‡‰BÓ ÔÈÈÊÁÓ ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿≈«¬ƒƒ¿»

ÏvÙÓ‰ ‡qk ‡ÏÂ ,˙BÈÏÁ ÏLÔÁÏL ‡ÏÂ , ∆À¿¿…ƒ≈«¿À»¿…À¿»
Ì‡Â .‰Bk ‰‡pL ÈtÓ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÏvÙÓ‰«¿À»¿«≈»∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ
‰È˙Ò ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎa ÔÈa ÔÈ‡L ;eËt  ÈÊÁ‰∆¡ƒ»∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈¿ƒ»

zÓ  ÈeÙ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÏÎaÔÈ‡Â .BÈÊÁ‰Ï ¿≈ƒ¿ƒ»»»À»¿«¬ƒ¿≈
ÔË˜ ÏL ‰„L ÏL ˙BÈÏÁ ÔÈw˙Ó,BÊ „ˆa BÊ ¿«¿ƒÀ¿∆ƒ¿»∆»»¿«
.‰Bk ‰‡pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆

שסובר 167) אליעזר כרבי  ולא וכרבנן ב . צד, שבת משנה,
חטאת. חייבת ופוקסת הראש.168)שגודלת שער לקלוע 

הצדעים.169) אצל ולכאן לכאן הראש שער לחלק 

א.170) מז, ואפשר 171)שבת פרקים, פרקים העשוי 
לחברם. ולחזור לחלקים בן 172)לפרקו שמעון כרבן

מז:). (שם ב .173)גמליאל קמז, שבת משנה,
ביום 174) אבל אותן, מיישרים אין שנתפרקו שדרתו חוליות

הי "ד). פ "ב  (לעיל מותר - בדבר סכנה שיש הלידה

.ÊÎ‰NBÚ‰Úe˜ Ï‰‡.‰Ba ÌeMÓ iÁ  »∆…∆»««»ƒ∆
CÎÈÙÏ‡ÏÂ ,‰lÁzÎÏ È‡Ú Ï‰‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈ƒ…∆¬«¿«¿ƒ»¿…

Ï‰‡ zÒÈ B‡ ‰NÚÈ ‡nL ‰Êb ;È‡Ú Ï‰‡ ÔÈ˙BÒ¿ƒ…∆¬«¿≈»∆»«¬∆ƒ¿……∆
Ò B‡ ‰NÚ Ì‡Â .Úe˜.eËt  È‡Ú Ï‰‡ ˙ »«¿ƒ»»»«…∆¬«»

zÓe˙ÈlË ?„ˆÈk .˙aLa È‡Ú Ï‰‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï À»¿ƒ«…∆¬«¿«»≈««ƒ
‰˙È‰Â ,ÌÈÏ˙k‰ ÏÚ B‡ ÌÈ„enÚ‰ ÏÚ ‰Òet ‰˙È‰L∆»¿»¿»«»«ƒ««¿»ƒ¿»¿»

ÁÙË ‚b ‰pnÓ ‡L Ì‡  ˙aM‰ Ì„˜ ‰Îek ¿»…∆««»ƒƒ¿«ƒ∆»«∆«
‰NÚiL „Ú ˙aLa dlk ˙‡ Á˙BÓ ‰Ê È‰  Áe˙Ó»«¬≈∆≈«∆À»¿«»«∆≈»∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏB„b Ï‰‡…∆»¿≈…«≈»∆

הי "ג.175) בפ "י  ימים 176)כמבואר להתקיים העשוי 
במשכן, היתה בנין "מה ה"ב ): פ "ז (שבת 'ירושלמי ' רבים;
(בנין  לשעה לא וכי  אדנים, גבי  על קרשים נותנים שהיו
ונוסעים  חונים שהיו מכיון יוסי : רבי  אמר - היתה? ארעי )

לעולם". שהיא כמו הדיבור, פי  ב .177)על קלז, שבת
א.178) קב , בו 179)עירובין יש - טפח  שנשאר שכיון

אוהל. דין

.ÁÎÔÈ‡‰lk‰ ˙‡ ÔÈÏBz‰ÈzÁz ˙ÈNÚ È‰L , ≈ƒ∆«ƒ»∆¬≈«¬≈«¿∆»
Ï˜ÒËe ‡qÎÂ ‰hÓ ÁÈp‰Ï zÓe .È‡Ú Ï‰‡, …∆¬«À»¿«ƒ«ƒ»¿ƒ≈¿«¿»

Cc ‰Ê ÔÈ‡L ;Ï‰‡ Ô‰ÈzÁz ‰NÚiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»∆«¿≈∆…∆∆≈∆∆∆
È‡Ú ‡ÏÂ Ú˜ ‡Ï ,Ï‰‡ ˙iNÚ. ¬ƒ«…∆…∆«¿…¬«

א.180) קלח , עשוי181)שבת המיטה, סביב  אוהל כעין
הזבובים. מפני  למחסה רגלים.182)מארג שלש בעל כסא

(מגידֿמשנה).183) שתחתיו באויר משתמש שאינו לפי 

.ËÎÏk‡ÏÂ ÁÙË Bb‚a ÔÈ‡L ,ÚtLÓ Ï‰‡ »…∆¿À»∆≈¿«∆«¿…
‰Ê È‰  ÁÙË Á Bb‚Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿»»¿«…«∆«¬≈∆
.eËt  ˙aLa ‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‰NBÚ‰Â ,È‡Ú Ï‰‡…∆¬«¿»∆¿«¿ƒ»¿«»»

‰ÏeÙk ˙ÈlËÔÈËeÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰L ,‰ÈeÏz ‡È‰L «ƒ¿»∆»»∆»ƒ∆ƒ¿»
zÓ  ˙aL ÚÓ Ô‰a.d˜ÙÏ zÓe d˙BËÏ »∆≈∆∆«»À»ƒ¿»À»¿»¿»

˙Ît‰ ÔÎÂ. ¿≈«»…∆

ב .184) יט , שם:185)סוכה ופירש"י א. קלח , שבת 
וראשיו  תחתיה, לישן יתדות ארבעה גבי  על טליתו "שוטח 
מן  להגן דפנות והם הארץ , לצד ולכאן לכאן מתכפלים
הלכות  עם ביחד זו הלכה רבינו שכתב  ממה אבל החמה".
על  פרוסה שהטלית מדובר כאן שגם נראה משופע , אוהל
משנה'. ה'מגיד כתב  וכן טפח . בגגה שאין באופן אחד מוט 

למשכה 186) כדי  יום, מבעוד בחוטין הטלית את כרך אם
(רש"י ). ולכאן לכאן ולפרוס  החוטים 187)בהם ידי  על

על  כמוסיף  אלא ארעי  אוהל כעושה ואינו בשבת, למשכה
שמותר. ארעי  ולא 188)אוהל בגג אלא אוהל איסור שאין

לב . הלכה להלן וראה במחיצה.

.Ï˙lkÌÈ˙Á˙BÁÙa ÔÈ‡Â ÁÙË db‚a ÔÈ‡L , ƒ«¬»ƒ∆≈¿«»∆«¿≈¿»
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‡È‰L ÏÈ‡B‰  ÁÙË Á db‚Ï CeÓÒ ‰LÏMÓƒ¿»»¿«»…«∆«ƒ∆ƒ
CÎÏ ˙w˙Ó,‡e‰Â .d˜ÙÏ zÓe d˙BËÏ zÓ , ¿À∆∆¿»À»ƒ¿»À»¿»¿»»

ÁÙË ‰hn‰ ÏÚÓ ˙ÏLÏLÓ ‡‰z ‡lL˜˜t . ∆…¿≈¿À¿∆∆≈««ƒ»∆«¿«
Ôw˙Ó ‡e‰L ÔÓÊa  ÔBlÁ‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÏ ««ƒ¿«∆¿À»¿»««ƒ

.ÔBlÁ‰ Ba ˜˜ÙÏ zÓ  ÈeÏz BÈ‡Â eL˜ BÈ‡L∆≈»¿≈»À»ƒ¿…««

ב .189) קלח , כילות,190)שבת לשאר דומה "אינה
שהוא  גג להן ויש קנים, ארבעה על פרוסות כילות ששאר
אלא  שאינם (עמודים) נקליטין גבי  על חתנים ושל כאוהל,
נתונה  והיריעה עליהם, נתון וקנה המיטה, באמצעית שנים
אינה  לפיכך טפח , גג לה ואין ולכאן, לכאן ונופלת עליו

(רש"י ). שבת.191)אוהל" מערב  יש 192)מוכנה שאם
מן  שלמעלה השיפוע  נחשב  ואז כמחיצה הוא הרי  טפח ,
בשבת. לעשותו שאסור ממש וכאוהל כגג המיטה

כנגד 193) שתולים המפה והיא ב . קכה, שבת משנה,
המשניות). (פירוש אורם להסתיר שחישב 194)החלונות

(הרשב "א). החלון את בו לסתום שבת מערב  עליו

.‡ÏÚBk‰ÙN BÏ LÈÂ ,L‡‰ ÏÚ ÔÈNBÚL «∆ƒ«»…¿≈»»
BLeÏ ÏÚ Ï‰‡ BÓk Ïˆ ‰NBÚ ‡È‰L ,˙ÙwÓ «∆∆∆ƒ»≈¿…∆«¿

BLÏÏ zÓBL‡Ï ÈÒ „‚a‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . À»¿»¿¿ƒƒƒ«∆∆»ƒ¿…
Ï‰‡ BÓk ÂÈt „‚k B‡,BL‡ ÏÚ ˜c‰Ó ‰È‰Â , ¿∆∆»»¿…∆¿»»¿À»«…

,eÒ‡  ‚‚ BÓk ˙BÈa ‰L˜ d‡ÈˆB‰L ‰ÙN‰ ‰È‰Â¿»»«»»∆ƒ»»»¿≈¿«»
È‡Ú Ï‰‡ ‰NBÚ ‡e‰L ÈtÓ. ƒ¿≈∆∆…∆¬«

ב .195) קלח , "לובשו".196)שבת תימן: בכת"י 
אין 197) - קשה השפה שאין כיון טפח , ברחבו יש אם אף 

אוהל. שהוא 198)זה כדרך ראשו על טליתו "הניח 
(רש"י ). טפח " מראשו להלן והרחיקה ראשו, על מתעטף 

אינו 199) כן לא שאם טפח , ברחבו בשיש מדובר בוודאי 
אוהל.

.Ï‰ËBp‰Ï CÈˆ  da ‡ˆBiÎÂ ˙Ît,‰f‰ «∆»…∆¿«≈»»ƒ¿ƒ»≈
‰ËBpL ‰ÚLa Ï‰‡ ‰NÚÈ ‡lLÌ‡ ,CÎÈÙÏ . ∆…«¬∆…∆¿»»∆∆¿ƒ»ƒ

ÌÈL d˙B‡ ÔÈÏBz  ‰ÏB„b ˙Ît ‰˙È‰Ï‡ , »¿»»…∆¿»ƒ»¿«ƒ¬»
‰lk ‰˙È‰ Ì‡Â .eÒ‡  „Á‡‚b dÏ LiL ∆»»¿ƒ»¿»ƒ»∆≈»«

‡lL LÙ‡ È‡L ;‰NÚ elÙ‡Â d˙B‡ ÔÈÁ˙BÓ ÔÈ‡≈¿ƒ»«¬ƒ¬»»∆ƒ∆¿»∆…
È‡Ú Ï‰‡ ‰NÚ˙Â ,ı‡‰ ÏÚÓ ËÚÓ da‚z. ƒ¿«¿«≈«»»∆¿≈»∆…∆¬«

ב .200) קלח , בתלייתה,201)שבת שעוסק  בשעה כי 
משום  בה יש טפח , הכפל יהיה ואם מרחבה, מעט  מתקפל

אוהל. בבת 202)עשיית לתלותה יכולים ששנים מפני 
תתקפל. שלא כח .203)אחת בהלכה מבואר

שטעם 205)טפח .204) וסובר כאן, השיג הראב "ד
יוכל  לא אחד יעשה אם כי  הוא, לשנים אחד בין ההבדל
כמתקנו  ונראה קיפולו וישנה היתדות, כנגד הלולאות לכוון
עשרה  שאפילו גג, לה שיש בכילה והואֿהדין לכתחילה,

קיפולו. את לשנות שלא לכוון יכולים אין

.‚Ï„‚a‰qÎnL˙ÈÁ‰ Èt Ba‰qÎÈ ‡Ï  ∆∆∆¿«∆ƒ∆»ƒ…¿«∆
Ï‰‡ ‰NÚpL ÈtÓ ,dlk ˙‡ Ba‡e‰ ‰qÎÓ Ï‡ ; ∆À»ƒ¿≈∆«¬∆…∆¬»¿«∆

˙ÈˆÓ ‰ÙÈÙÎa ÔpÒÓ‰ .‰Èt ˙ˆ˜ÓdÈa‚È ‡Ï  ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ…«¿ƒ«

ÁÙË ÈÏk‰ ÔÓ ‰ÙÈÙk‰ ˙ÈÚ˜˜‰NÚÈ ‡lL È„k , «¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ∆«¿≈∆…«¬∆
.˙aLa È‡Ú Ï‰‡…∆¬«¿«»

ב .206) קלט , שאם 207)שבת בו, לכסות שמוכן כלומר,
טו). הלכה (למעלה יסחוט  שמא אסור כן לא

(כמו 208) טפח  חלל לבגד המים בין ויש מלאה, כשאינה
(הרשב "א). בסמוך) והרשב "א 209)שכתב  הראב "ד ודעת

"עובדין  משום אסור וכאן אוהל, דין כלים בכיסוי  שאין
הי "ד). פ "ח  (ראה כמשמרת שנראה של 210)דחול", סל

מטפח .211)נצרים. בפחות אוהל שאין

      
שבותין,1) להן שיש אותן המלאכות, יתר שבותי  נתבארו

הסדר. על וכולן ארבע , והן

.‡‰NBÚ‰ ‡ÈˆB‰Ïe ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ ‡e‰L ˜ »∆∆∆∆»¿«¿ƒ¿ƒ
ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ ‡e‰L ,ÔÈÏB‚z‰ ÏeÏaL ˜ ÔB‚k¿∆∆∆¿««¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

Ï‰‰ ‡ÈˆB‰Ïe ‰B‡‰‰kÓ ÌeMÓ iÁ ‰Ê È‰  »»¿ƒ«∆∆¬≈∆«»ƒ«∆
LÈhÙaÈeNÚ ‰È‰ elÙ‡  ˜ Ïk ÏÚ eÊb CÎÈÙÏ . ¿«ƒ¿ƒ»»¿«»∆∆¬ƒ»»»

˙BNÚÏ ‡BÈ ‡nL  „Ïa ÒÈÎ‰Ï B‡ „Ïa ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«¿«¿ƒƒ¿«∆»»«¬
˜ ˙ÈÁa ÔÈ˜B ÔÈ‡ ‰Ê ÈtÓe .ÂÈÏÚ ÔÈiÁL ˜∆∆∆«»ƒ»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»ƒ∆∆
ÔLÈ ˜ ÔÈÁ˙Bt Ï‡ .Ba ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,L„Á. »»¿≈ƒƒ¬»¿ƒ∆∆»»

Ì‡L ;ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰hÓÏ ˜p‰ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â»∆…ƒ¿∆«∆∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆ƒ
˜fÁÏ ÈeNÚ ‰Ê È‰  ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‰È‰, »»¿«»ƒ«¿»ƒ¬≈∆»¿«≈

.BÁ˙ÙÏ eÒ‡Â¿»¿»¿

א.2) קמו, ימותו 3)שבת שלא רע  וריח  חום אדי 
טז.4)התרנגולים. והלכה יד הלכה י ' פרק  למעלה ראה

ונסתם.5) מכבר שם שהיה יצא 6)נקב  שלא הכלי , את
נשען  היין כובד שכל שוליו, אצל השמרים מן למטה יינו
כפותח  חשוב  כשפותחו, לפיכך מעולה, סתימה וצריך שם,

(רש"י ). חדש נקב 

.‰Ùe‚Ó ÔÈ˜B,ÔÈÈ ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙ÈÁ ÏL ¿ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ∆»«ƒ
dcvÓ Ï‡ ;‰ÏÚÓÏÓ ‰p˜iL „Ïe,eÒ‡  ƒ¿«∆ƒ¿¿∆»ƒ¿«¿»¬»ƒƒ»»

BL .ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ˙ÈÁ‰ ˙‡ Ì„‡ ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ≈»»∆∆»ƒ
‚ ‰pnÓ ÏÎ‡Ï˙BNÚÏ Ôek˙È ‡lL „Ïe ,˙B‚B ∆¡…ƒ∆»¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬

ÈÏkdL‡ ˙‡ ÊÈzÓe ,ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ Ì„‡ ‡ÈÓe . ¿ƒ≈ƒ»»»ƒ∆«ƒ«ƒ∆…»
ÔÈÁB‡‰ ÈÙÏ ÛÈÒaLLBÁ BÈ‡Â ,B˙ek ÔÈ‡L ; ¿«ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈≈∆≈«»»

BaÏ ˙È„ ˙B‡‰Ï ‡l‡. ∆»¿«¿¿ƒ«ƒ

וכשלא 7) מטיט , עשויה היתה החבית סתימת א. קמו, שבת
כל  את מסירים היו לא שבחבית, היין לכל צריכים היו
חור  נוקבים היו אלא מתקלקל, מגולה יין כי  המגופה,

המגופה. המגופה,8)בראש את לפתוח  רוצה כשאינו
הצד. מן פתח  בה עושה ביין, פסולת או עפר יפלו שלא

א.9) קמו, שבת (רש"י ).10)משנה, נאה בפה יפה לנקבה
רוקח ').11) ('מעשה האורחין" "לצורך אחר: בנוסח 
עושה 12) אם (רש"י ) בשבת" איסור שום במקלקל "שאין

(ר"ן). שבת לצורך הכלי .13)כן לתקן כוונתו ואין

.‚ÌLÎe˜ Ïk ÁzÙÏ eÒ‡LÌzÒÏ eÒ‡ Ck , ¿≈∆»ƒ¿…«»∆∆»»ƒ¿…
elÙ‡Â ,˙ÈÁ‰ ˜ ÌzÒÏ eÒ‡ CÎÈÙÏ .˜ Ïk»∆∆¿ƒ»»ƒ¿…∆∆∆»ƒ«¬ƒ
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ÁÓ˙Ó BÈ‡L „aÔB‚k ,‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡a BÈ‡Â ¿»»∆≈ƒ¿»≈«¿≈»ƒ≈¿ƒ»¿
ÔË˜ Bˆa B‡ ÌÒÈ˜a ÌzÒiLÌL ÁÈp‰ Ì‡ Ï‡ . ∆ƒ¿…¿≈»ƒ¿»»¬»ƒƒƒ«»

zÓe .zÓ  ÌzÒ ˜p‰ ‡ˆÓÂ ,BÚÈˆ‰Ï È„k ÏÎ‡…∆¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»À»À»
‰Ê „a ÌÈÚ‰Ï. ¿«¬ƒ¿»»∆

ב .14) קלט , ולהוצ 15)שבת להכניס  עשוי  אינו יא,אפילו
בה"א. וכיוצא 16)כמבואר זפת או בשעוה "ממרח  אם כי 

משום  חייב  - פניהם שיחליק  עד המתמרחים מדברים בהן
ה"ו). בפי "א (רבינו המילה 17)מוחק " חסרה אחר, בנוסח 

רוקח '). ('מעשה אסור 18)"קטן" שאינו בדבר הערמה כי 
הט "ז  בפכ"ב  מבואר וכן קלט :). (שבת מותר - מדרבנן רק 

ה"ח . פ "ז יוםֿטוב  ובהלכות

.„ÌeMÓ ÂÈÏÚ iÁ  ‰Î‡ÏÓ Ó‚ ‡e‰L c Ïk»»»∆¿«¿»»«»»»ƒ
LÈhÙa ‰kÓBb‰ ,‰Ê ÈtÓe .B‡ ‡e‰L Ïk «∆¿«ƒƒ¿≈∆«≈»∆

„ ‰ÊÈ‡a ÈÏk Ôw˙Ó‰CÎÈÙÏ .iÁ  Ôw˙iL «¿«≈¿ƒ¿≈∆»»∆¿«≈«»¿ƒ»
,ÈL ÈÏÎa ÔÈa  ˙aLa ÈL ÏL ÏB˜ ÚÈÓL‰Ï eÒ‡»¿«¿ƒ«∆ƒ¿«»≈ƒ¿≈ƒ
elÙ‡ .ÌÈc ‡La ÔÈa ,ÌÈÏe ˙BBpk ÔB‚k¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬ƒ
˙Á‡ B‡ ,Áel‰ ÏÚ B‡ Ú˜w‰ ÏÚ Úaˆ‡a ˙Bk‰Ï¿«¿∆¿««««¿««««««
ÊB‚‡‰ ˙‡ L˜L˜Ï B‡ ,ÌÈBLÓ‰ C„k ,˙Á‡ „‚k¿∆∆««¿∆∆«¿¿ƒ¿«¿≈∆»¡

‚BÊa Ba ˜ÁNÏ B‡ ,˜BÈ˙Ï‰Ê Ïk .˜zLiL È„k , «ƒ¿«≈¿¿≈∆ƒ¿…»∆
.ÈL ÈÏk Ôw˙È ‡nL ‰Êb ,eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿≈»∆»¿«≈¿≈ƒ

הסדן 19) על בקורנס  מכה האומן "שכן א: עג, שבת
פירש: חננאל ורבינו (רש"י ), מלאכה" בגמר להחליקו
על  וכן עקמימותו, להשוות הכלי  על בפטיש מכה "שהאומן
מלאכה". גמר וזהו לחברותיה, להשוותה שבבניין האבן

(20- ממחק  משום שחייב  רש"י  לדעת ובניגוד ב . קג, שבת
אחר: ובנוסח  בפטיש. מכה משום חייב  רבינו לדעת

הט "ז. בפ "י  מובא וכן (ויניציאה). בנוסח 21)"הגורד"
רוקח '). ('מעשה חייב " משתיהם דבר "באיזה אחר:

א.22) קד, פעמון.23)עירובין

.‰ÔÈ‡ÔÈ˜tÒÓÔÈÁtËÓ ÔÈ‡Â ÔÈ„wÓ ‡ÏÂ ≈¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
Á‡Ïk ˜tÒÏe .ÈL ÈÏk Ôw˙È ‡nL ‰Êb ,˙aLa¿«»¿≈»∆»¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿««

zÓ  „Èb ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÔÈËL ÔÈ‡ .‡nL ‰Ê »À»≈»ƒ«¿≈««ƒ¿≈»∆»
Ôw˙ÈÔÈËiL ÏL ˙ÈÁ‰Îa .zÓ  ˆÁaL ¿«≈»ƒ∆«»ƒ¿≈»∆¿»≈À»

.ÔÈËiL ÏL ˙ÈÁ ˙BNÚÏ ‡a BÈ‡L ;dÎB˙a ËeLÏ»¿»∆≈»«¬»ƒ∆«»ƒ
‰pnÓ ˜ÚÈ ‡lL ,˙ÙwÓ ‰ÙN dÏ ‰È‰iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿∆»»»À∆∆∆…≈»≈ƒ∆»

Ìi‰ ÔÈe dÈa LÙ‰Â k‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈn‰. ««ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆≈¿∆¿≈≈»≈«»

אמרו:24) ז) פרק  (אחרי  וב 'ספרא' ב . לו, ביצה משנה,
לומר: תלמוד - ירקד ולא יטפיח  ולא יספוק  שלא "מנין

(פירוש 25)שבתון". בצלצל" וההכאה הניגון "הוא
הירך. על ביד להכות (שם) רש"י  ולדעת המשניות).

המשניות).26) (פירוש יד" על יד 'ירושלמי '27)"ההכאה
בנו, שמעון לרבי  אשה משיא היה "רבי  ה "ב : פ "ה ביצה
מאיר  רבי  שם עבר בשבת, ידיהם באחורי  מטפחים  והיו
השבת? הותרה רבותינו! אמר: מטפחים, שהם קולם ושמע 
רבי שמע  משנה'). 'כסף  – כדרכם שמטפחים (=חשב 
שמע  - ביתינו? בתוך (לייסרנו) לרדותינו שבא זה מי  ואמר:

וברח ". רבי  של קולו מאיר "יעשה"28)רבי  אחר: בנוסח 

רוקח '). לשייט 29)('מעשה חבית, כעין ארוג גומא כלי 
המים. פני  על לשחות בו ב .30)ללמוד מ , שבת

של 31) חבית יעשה שמא בה גזרו שלא כאמבטיא, ודינה
שייטין.

.ÂÔÈ‡‰˜ ÏL ˙ÙBÙL ÔÈÎ˙BÁ‡e‰L ÈtÓ , ≈¿ƒ¿∆∆∆»∆ƒ¿≈∆
dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Îe˙Á ‰˙È‰ .ÈÏk Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ»¿»¬»««ƒ∆≈»

‰ ˜a dÒÈÎ‰Ï zÓ  ˙w˙Ó‡ÈˆB‰Ï ˙aLa ˙ÈÁ ¿À∆∆À»¿«¿ƒ»¿∆∆∆»ƒ¿«»¿ƒ
ÁÈp‰Ï eÒ‡Â .Ôw˙È ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈ ‰pnÓƒ∆»«ƒ¿≈¿ƒ∆»¿«≈¿»¿«ƒ«

Ò„‰ ÏL ‰ÏÚ˙ÈÁ ÏL ˜p‰ CB˙a Ba ‡ˆBiÎÂ »∆∆¬«¿«≈¿«∆∆∆»ƒ
ÊÓ ‰NBÚk ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈi‰ ˙‡ Ál˜iL È„k¿≈∆¿««∆««ƒƒ¿≈∆¿∆«¿≈

˙aLaÔÈ‡Â .˙‡ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡Â ,ÒÁ‰ ˙‡ ÔÈBL ¿«»¿≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆
Èp‰.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ

ב .32) קמו, כדי33)שבת החבית בנקב  שנותנים חלול,
מתוכה. היין את של 34)להוציא הנקב  על "שנותנים

החבית" בדפני  שותת יהיה ולא היין בו מקלח  להיות חבית,
הוא 35)(ר"ח ). האיסור שטעם אשי , כרב  הרא"ש ודעת

ובמקום  תלוש, לו יהיה לא אם הדס  של עלה יקטום שמא
שיד). (סי ' מותר קטומים הרבה לו ביצה 36)שיש משנה,

ב . שוברים 37)לב , או קנים חותכים דגים, "כשצולים
הנייר  את ומסדרים במים ושורים נייר, חותכים או חרסים
(רש"י ). הדג" את תשרוף  לא שהמתכת כדי  התנור, גב  על

.Ê‰BÓÊÁÈÙËa ‰eL˜ ‡È‰Lda ÔÈ‡ÏÓÓ  ¿»∆ƒ¿»¿»ƒ«¿«¿ƒ»
‰Êb ;da ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡  ‰eL˜ dÈ‡ Ì‡Â ,˙aLa¿«»¿ƒ≈»¿»≈¿«¿ƒ»¿≈»

‰Ú˜˙ÈÂ d˙B‡ ÌË˜È ‡nLeÒ‡ .ÛÁÏÛÒÎ ÈÏk ∆»ƒ¿…»¿ƒ¿»∆»»»…¿≈∆∆
ÔB˜z‚aÔÈn‡‰L C„k ÔaÏÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«¿¿ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆∆∆»À»ƒ

.˙aLa BzÎ‡ÏÓ ÓB‚Â ÈÏk Ôw˙Ók ‡ˆÓÂ ,ÔÈNBÚƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«¿¿«»
˙e ÏBÁa B˙B‡ ÔÈÙÙBÁ Ï‡ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ . ¬»¿ƒ¿¿∆∆¿≈»«≈ƒ
eÒ‡Â .c ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈÙÙBÁ˙BÚ˜ ÁÈ„‰Ï ¿ƒ»¿»»»¿»¿»ƒ«¿»

ÔÈÒtÏ‡ÂÔw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ‡l‡ , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆»
.˙aL d˙B‡a ˙Á‡ ‰cÚÒ Ô‰a ÏÎ‡Ï ÔÁÈ„‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈¡ƒ»∆¡…»∆¿À»«∆∆¿»«»
zÓ  ˙BB˙È˜Â ˙BÒBk ÔB‚k ,‰i˙L ÈÏk Ï‡¬»¿≈¿ƒ»¿¿ƒÀ»

ÔÈ‡Â .‰i˙LÏ Ú˜ ÔÈ‡L ;˙Ú ÏÎa ÔÁÈ„‰ÏÔÈÚÈvÓ «¬ƒ»¿»≈∆≈∆«ƒ¿ƒ»¿≈«ƒƒ
˙aL È‡ˆBÓÏ Ô‰ÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ˙aLa ˙Bhn‰ ˙‡, ∆«ƒ¿«»¿≈ƒ…¬≈∆¿»≈«»

.˙aLÏ ˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈÚÈvÓ Ï‡¬»«ƒƒƒ≈≈«»¿«»

ארוך.38) גפן ענף  ב . קכה, שבת קטן,39)משנה, פך
ולשאוב  לדלות כדי  בדלי , חבל כעין בו קשורה שהזמורה

מהמעיין. או מהבור שיש 40)מים אלא קשורה אינה "אם
הטפיח , את בו לתלות ראוי  מזלג כעין בראשה עקמומית
כלי , עושה ונמצא רכה שהיא מתוך יתקנה שמא חוששים
"שמא  אחר: ובנוסח  (רש"י ). בפטיש" מכה משום וחייב 

(ויניציאה). ויתקננה" אותה א.41)יקטום נ, שבת
ולצחצח .42) כרתים,43)לשפשף  מאי  לבן טיט 

כסף . כלי  בו חריף ,44)שמצחצחים מלח  כעין עפר מין
כתמים. להסיר בו "קערות 45)משתמשים א: קיח , שבת

שחרית, שחרית; בהם לאכול מדיחן ערבית, בהם שאכל
בהן  לאכול מדיחן בצהרים, ; בצהרים בהן לאכול מדיחן

מדיח ". אינו שוב  - ואילך המנחה מן מחבות 46)במנחה;
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ובישול. לטיגון ֿ 47)עמוקות (מגיד חול יום לצורך
א.48)משנה). קיג, לחול.49)שבת משבת טורח  שהוא

.ÁeÒ‡ÈtÓ ,˙aLa ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk ÏÈaË‰Ï »¿«¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈
,ÏaËÏ zÓ ‡ÓË Ì„‡ Ï‡ .ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L∆ƒ¿«≈¿ƒ¬»»»»≈À»ƒ¿…

˜Ók ‰‡pL ÈtÓÔÈ‡Â .ÔÈfÓ.˙aLa ÂÈÏÚ ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈≈¿≈«ƒ»»¿«»
ÏÈaËn‰,Ô‰a LnzLÈ  ‚‚BLa :˙aLa ÌÈÏk ««¿ƒ≈ƒ¿«»¿≈ƒ¿«≈»∆

˙aL È‡ˆBÓÏ „Ú Ô‰a LnzLÈ ‡Ï  „ÈÊÓa. ¿≈ƒ…ƒ¿«≈»∆«¿»≈«»
zÓe„ˆÈk .˙aLa ÌÈ‡Óh‰ ÌÈn‰ ˙‡ ÏÈaË‰Ï À»¿«¿ƒ∆««ƒ«¿≈ƒ¿«»≈«

ÈÏk ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎa Ô˙B ?‰NÚÈ«¬∆¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿ƒ
ÌÈ‡ÈÓ ‰ÏÚiL „Ú ,‰Â˜Óa ÌÈÏk‰ ÏÈaËÓe , ¬»ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»«∆«¬∆≈

n‰.e‰ËÈÂ Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜ «ƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿¬

ב .50) יז, ביצה ולא 51)משנה, ולהצטנן, לתענוג רוחץ 
מטומאתו. ('מעשה 52)להטהר ב  סה, בפסחים משנה

מת 53)רוקח '). טמא לטהר ושביעי  שלישי  הזאת
יט ). (במדבר מ "ג.54)מטומאתו פ "ב  תרומות

הכ"ג.55) בפ "ו הטבלה 56)כמבואר ב . יז, ביצה משנה,
ונטמאו, לשתות יפה מים לו שיש "מי  "השקה", נקראת זו
מים  שמשיק  עד מים, במקוה ונותנים אבן כלי  מהם ממלא
ובטלים  מקוה, למי  ומחוברים זרועים אלו ונמצאו למים,

שם). (רש"י  ונטהרים" אותם 57)בהם נותן היה "שאילו
שמקבלים  הכלים מן בו וכיוצא עץ  בכלי  הטמאים המים
שבתוכו" הטמאים המים באותם הכלי  נטמא היה טומאה,

המשניות). (פירוש

.ËÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡ÈtÓ ,˙aLa ˙BNÚÓe ˙BÓez ≈«¿ƒƒ¿««¿¿«»ƒ¿≈
.Ôw˙Ó ‰È‰ ‡lL c Ôw˙Ók ‰‡pL∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»»∆…»»¿À»

ומעשרות.58) תרומות מפרישים אין ב . לו, ביצה משנה,

.ÈCkÓ‰Â .‡e‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B‡Ó  „aÚÓBÚ ¿«≈≈¬¿»¿«¿«≈
,„aÚÓ ‰Ê È‰  ÌÈNBÚ ÌÈ„aÚ‰L C„k ,ÔÓMa¿∆∆¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆¿«≈

CÎÈÙÏ .iÁÂCB˙a ‡e‰Â ÔÓLa BÏ‚ Ì„‡ CeÒÈ ‡Ï ¿«»¿ƒ»…»»»«¿¿∆∆¿¿
ÏÚn‰˙‡ ‡e‰ CÒ Ï‡ ;ÌÈL„Á‰ Ïcq‰ CB˙a B‡ «ƒ¿»¿««¿»«¬»ƒ¬»»∆

LBÏÂ ÔÓL BÏ‚Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏcÒ B‡ BÏÚÓ «¿∆∆¿≈ƒ¿»«¿»««ƒ∆≈
Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe ÔÓL BÙeb Ïk CÒÂ .ÌÈL„Á¬»ƒ¿»»∆∆ƒ¿«≈««≈

‡ÈÏË˜ÌÈc ‰na .LLBÁ BÈ‡Â ,‰L„Á ¿«¿¿»¬»»¿≈≈«∆¿»ƒ
BÚ‰ ÁˆÁˆiL È„k ,ËÚeÓ ÔÓM‰ ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»»«∆∆»¿≈∆¿«¿«»
CkiL È„k ,‰a‰ ÔÓL BNa ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;„Ïaƒ¿«¬»ƒ»»ƒ¿»∆∆«¿≈¿≈∆¿«≈

eÒ‡ ‰Ê È‰  BÚ‰Ïk‰Â .B„aÚÓk ‡e‰L ÈtÓ , »¬≈∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿«…
ÌÈLÈa Ï‡ ,ÌÈL„Áa .zÓ  «¬»ƒ¬»ƒ»ƒÀ»

וה"ו.59) ה"ה בפי "א ב .60)מבואר קמא, שבת
(רש"י ).61) מעבדו" ונמצא ממנו נהנה שהמנעל "מפני 
מותר.62) - בעור השמן נגע  לא הסיכה שבשעת כיון
ולמיטה"63) לשולחן משטחות ממנו שעושים "עור

שם).64)(רש"י ). (גמרא, לזה מתכוון שאינו אף 
עיבוד.65) חשש משום בהם אין

È.‡ÁÓÓ‰˙‡ ˜ÁBÓ ÌeMÓ iÁ  ˙aLa ‰iË «¿»≈«¿ƒ»¿«»«»ƒ≈∆
‰ÂÚLa ˜ ÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .BÚ‰,da ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»≈¿ƒ∆∆¿«¬»¿«≈»

ÁÓÈ ‡nL,˜p‰ ˙‡ ÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ ÔÓeL elÙ‡Â . ∆»¿»««¬ƒ¿∆≈¿ƒ∆«∆∆
.‰ÂÚL ÌeMÓ ‰Êb¿≈»ƒ«¬»

ה"ו.66) בפי "א "ואם 67)כמבואר א: קמו, שבת משנה,
אמר  ממרח . שהוא מפני  שעוה עליה יתן לא נקובה, היתה
(שם  בערב  זכאי  בן יוחנן רבן לפני  בא מעשה יהודה, רבי 
השעוה  מירח  (שמא מחטאת לו חוששני  ואמר: מקום),

הנקב )". סביב  הכלי  בדפני  איסור 68)לדבקה מלבד
חייב  - בשעוה סתמו אם ג', בהלכה שנזכר הנקב  סתימת

(כסף ֿמשנה). ממרח  משום גם

.ÈCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B‡Ó  ˙BkÏÁÎÏ eÒ‡ ≈≈¬¿»¿ƒ»»ƒ¿…
CeÙa˙BÎk ‡e‰L ÈtÓ ,˙aLa Ba ‡ˆBiÎÂ. ¿¿«≈¿«»ƒ¿≈∆¿≈
eÒ‡ÂzÎÈ ‡nL ‰Êb ,˙BÂÏ‰Ïe ˙BÂÏÏÔÎÂ . ¿»ƒ¿¿«¿¿≈»∆»ƒ¿…¿≈

kÓÏÂ ˙B˜Ï eÒ‡‡nL ‰Êb ,ÈkN‰Ïe kNÏÂ »ƒ¿¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿≈»∆»
‡Ï .zÎÈÓ‡È ‡ÏÂ ,˙aLa ÌÈÏÚBt Ì„‡ kNÈ ƒ¿……ƒ¿…»»¬ƒ¿«»¿……«

 ÏÈ‡L‰Ïe Ï‡LÏ Ï‡ .ÔÈÏÚBt BÏ kNÏ BÁÏ«¬≈ƒ¿…¬ƒ¬»ƒ¿…¿«¿ƒ
zÓÏ‡BL .,ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck BÁÓ Ì„‡ À»≈»»≈¬≈«≈«ƒ¿«≈∆∆

."ÈÂÏ‰" BÏ Ó‡È ‡lL „Ïeƒ¿«∆……««¿≈ƒ

ב .69) צד, שבת כחול,71)לצבוע .70)משנה, אבק  מין
עיניהן. סביבות הנשים המכחול 72)שנותנות "שמוליך

וכן  (רש"י ); האות" סביב  קולמוס  המוליך כאדם העין, סביב 
[וכן  ככותב  הוא הרי  כוחל כי  המשנה, בפירוש רבינו כתב 
"כוחלת  מינכן) כת"י  לפי  צה. (שבת הגמרא מסקנת היא

כותבת"]. א.73)משום קמח , שלא 74)שבת החוב  את
ישבו 75)ישכח . "והצורים טזֿיז) (יג, בנחמיה מפורש וכן

יהודה  לבני  בשבת ומוכרים מכר וכל דג מביאים בה,
מה  להם: ואומרים יהודה, חורי  את ואריבה וירושלים,
השבת"; יום את ומחללים עושים אתם אשר הזה הרע  הדבר
מגיד  - לכם" היא קודש "כי  תשא): (פרשת ובמכילתא
חנותו  שפלוני  מה ישראל, על קדושה מוספת שהשבת
שאמר  למי  מעיד . . . השבת את משמר שהוא - נעולה?
ביום  ונח  ימים בששה עולמו את שברא העולם והיה

א.76)השביעי ". קנ, לזמן 77)שבת היא השאלה
לזמן  היא הלוואה אבל יכתוב , שמא גזרו לא ולכן מועט ,

אלפס '). ('רב  יכתוב  שמא וחוששים משנה,78)מרובה,
א. קמח , שבת

.‚È„Á‡‰ta ÎBn‰eÒ‡Â] .eÒ‡  ‰ÈÒÓa B‡ ∆»«≈«∆ƒ¿ƒ»»¿»
L ÔÈa ,ÌÈÊ‡Óa ÔÈa  [Ï˜LÏÌLÎe .ÌÈÊ‡Óa ‡l ƒ¿…≈¿…¿«ƒ≈∆…¿…¿«ƒ¿≈

„cÓÏÂ ˙BÓÏ eÒ‡ Ck ,Ï˜LÏ eÒ‡LÈÏÎa ÔÈa  ∆»ƒ¿…»»ƒ¿¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒ
.ÏÁa ÔÈa ,„ia ÔÈa ,‰cÓƒ»≈«»≈¿∆∆

וב '.79) הי "ט  פ "ד יוםֿטוב  הל' על 80)ראה שהחליטו
לו. מסרו ולא ב .81)המקח  קנז, שבת אבל 82)משנה,

של  כלי  שהוא אף  זה, כלי  לי  מלא לחבירו: לומר מותר
יו"ט  מהלכות (פ "ד מידה שם לו מזכיר שאינו כיון מידה,

כא). הלכה

.„ÈÔÈ‡ÔÈcÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,˙aLaÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ≈»ƒ¿«»¿…¿ƒ¿…¿«¿ƒ
ÔÈLc˜Ó ‡ÏÂÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡Â .zÎÈ ‡nL ‰Êb ; ¿…¿«¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿…¿≈«¿ƒƒ
ÔÈÎÈÚÓ ‡ÏÂÔÈÓÈÁÓ ‡ÏÂÁwÓk ‡e‰L ÈtÓ , ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»
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kÓÓe‰fL ,˙BNÚÓe ˙BÓez ÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈«¿ƒƒ¿««¿∆∆
LÈc˜ÓÏ ‰ÓB„ÈtÓ ,„BÚÂ .LÈÙ‰L ˙Bt Ô˙B‡ ∆¿«¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

ÔÈ‡Â .˙aLa Ô˙B‡ Ôw˙Ók ‡e‰L˙‡ ÔÈNÚÓ ∆ƒ¿«≈»¿«»¿≈¿«¿ƒ∆
‰Ó‰a‰‡˜Òa ÌLÈ ‡nL ‰Êb ,LÈc˜Óe . «¿≈»¿≈»∆»ƒ¿…¿ƒ¿»«¿ƒ

BÁÒt Ì„‡˙aLaB˙‚È‚ÁÂ , BfL ;BË ÌBÈa »»ƒ¿¿«»«¬ƒ»¿∆
ÔÈ‡ Ck ,ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡L ÌLÎe .‡È‰ ÌBi‰ ˙ÂˆÓƒ¿««ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»≈

˙‡hÁ ÈÓ ÔÈLc˜Ó. ¿«¿ƒ≈«»

ב .83) לו, ביצה פסק ֿדין.84)משנה, יכתוב  שמא
אחיו 85) אשת את לייבם רוצה שאינו היבם, נעל חליצת

חליצה. שטר יכתוב  שמא ואסור יכתוב 86)המת, שמא
ליבמה. כתובה אירוסין 87)שטר שטר יכתוב  שמא אשה,

לה'.88)וקידושין. של 89)חפץ  נפשו ערך להעריך
כז). (ויקרא שנותיו לפי  להקדש הרי90)הנודר האומר:
המקדש. בית לבדק  - חרם זו הכוונה 91)בהמה אין

וממכר  מקח  שהרי  וממכר, מקח  לידי  יבוא שמא שאסרו
שטעם  אלא לגזירה, גזירה גוזרים ואין היא, חכמים גזירת

יכתוב . שמא וממכר: למקח  שוה באלה, ראה 92)האיסור
לארץ  חוץ  לתרומת זה טעם הוסיף  [וכאן ט  הלכה למעלה
הטעם  בה ואין כז.) (בכורות מפריש כך ואחר והולך שאוכל
ט .]. ביצה עיין מקדיש, משום להפרישה ואסור מתקן, של

ב .93) נז, בכורות מעשר 94)משנה, "וכל בהמה מעשר
קודש  יהיה העשירי  השבט , תחת יעבור אשר כל וצאן בקר

לב ). כז, (ויקרא את 95)לה'" בו שרושמים אדום צבע 
בפ  שיצא כבכל העשירי  בזה אסרו שלא (ומה הדיר תח 

סקרא). משום ד"ה ח . חגיגה 'תוספות' עיין מקדיש,
ב .96) קמח , הפסח .97)שבת פסח 98)קרבן בערב 

השבת. את דוחה הפסח  שהקרבת בשבת, שחל
ביוםֿטוב 99) שלמים שיקריב  היא בתורה האמורה "חגיגה

פ "א  חגיגה (הל' המקדש" לבית בבואו חג של הראשון
"צפנת 100)ה"א). - סה פיסקא בהעלותך (פ ' 'ספרי '

הנקרא  הוא שנתמלאו המים על הפרה אפר "נתינת פענח ");
הנקראים  הם האפר עליהם שניתן האלה והמים "קידוש",
הטמאים  את מטהרים היו ובהם מקודשים", ומים חטאת מי 

ה"א). פ "ו אדומה פרה בהל' (רבינו

.ÂËdÈa‚n‰ÌBÈa B‡ ˙aLa ˙BNÚÓe ˙BÓez ««¿ƒ«¿««¿¿«»¿
‡Ï  „ÈÊÓa ,ÔÈ˜˙‰M ‰nÓ ÏÎ‡È  ‚‚BLa :BË¿≈…«ƒ«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ…

˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÏÎ‡ÈÔwz Ck ÔÈe Ck ÔÈe . …««»≈«»≈»≈»ƒ≈
LÈc˜n‰ ÔÎÂ .˙Bt‰ ˙‡ÌÈÁn‰ B‡ CÈÚn‰ B‡ ∆«≈¿≈««¿ƒ««¬ƒ««¬ƒ

;ÈeNÚ ‰NÚM ‰Ó  „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa  ˙aLa¿«»≈¿≈≈¿≈ƒ«∆»»»
‰˜n‰ ÔÎÂ .BË ÌBÈa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡ÂBÁÏ ¿≈»ƒ«¿¿≈««¿∆«¬≈

ÔÈNÚÓ .‰˜  ˙aLaÈ‡Óc‰ ˙‡ÔÈa ¿«»»»¿«¿ƒ∆«¿«≈
˙BLÓM‰È‡ce‰ ˙‡ ‡Ï Ï‡ ,. «¿»¬»…∆«««

מ "ג.101) פ "ב  ח .102)תרומות בהלכה כמבואר
טבל.103) מכלל  בשם 104)שיצאו ה  פרק  ביצה רי "ף 

א.105)ה'ירושלמי '. ע , שבת 106)בבאֿקמא משנה,
א. שמעון 107)לד, אחר שהיה גדול כהן יוחנן "בימי 

ישראל, גבול בכל ובדקו הגדול ביתֿדין שלחו הצדיק ,
אבל  אותה, ומפרישים גדולה בתרומה זהירים שהכל ומצאו
הארץ  עמי  היו עני , ומעשר שני  ומעשר ראשון מעשר

לפיכך  אותם, מפרישים היו ולא לעצמם מקילים מישראל
נאמנים, אנשים אלא המעשרות על נאמנים יהיו שלא גזרו
מעושרין  לומר נאמנים ואין ספק  פירותיהן הארץ  עמי  אבל
וראה  ה"א). פ "א מעשר בהל' (רבינו דמאי " הנקרא וזהו הן,

ה"כ. ברכות מהל' פ "א לילה 108)למעלה ספק  יום ספק 
בזמן  ספק  שיש משום בו גזרו ולא ה"ד), בפ "ה (כמבואר

טבל.109)ובפירות.

.ÊËÈÓÌL ‡wLNÚÓ ˙Óe˙ÏÈ‡Óc ÏL ƒ∆»»≈ƒ¿««¬≈∆¿«
ÌÏhÈ ‡Ï  È‡cÂ ÏL ÈÚ NÚÓÏ B‡,˙aLa ¿«¿«»ƒ∆««…ƒ¿≈¿«»

Ô‰ È‰Â ,˙aM‰ Ì„wÓ ÔÓB˜Ó „ÁiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈¿»ƒ…∆««»«¬≈≈
ÈÚ B‡ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙Bt‰ „ˆa ÔÈÁpÓe ÔÈÚe„È¿ƒÀ»ƒ¿««≈¿ƒ»»…≈»ƒ

ÌÈ„eÓÏ„Ïe ;eÏÎ‡ÈÂ e‡BÈ  BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï ¿ƒ∆¡…∆¿»¿…¿ƒ¿«
ÍÏÈÎ‡Ó È‡L BfL ,Ô‰kÏ ÚÈ„BiL,NÚÓ ˙Óez ∆ƒ««…≈∆∆¬ƒ«¬ƒ¿»¿««¬≈

ÚÈ„BÈÂ.ÈÚ NÚÓ EÏÈÎ‡Ó È‡L BfL ,ÈÚÏ ¿ƒ«∆»ƒ∆∆¬ƒ«¬ƒ¿«¿«»ƒ

מ "ד.110) פ "ד שאני111)דמאי  מה  שבת: בערב  שאמר
הפירות, צבור של בדרומו או בצפונו יהיה להפריש חייב 
אחר. למקום והמעשרות התרומות את הוציא לא אבל

שהוא 112) ממעשר לכהן תרומה להפריש צריך שהלוי 
מיד  לתתה רגילים גדולה תרומה אבל מישראל, מקבל
שם  שקרא אחר ישראל בבית להשאירה הדרך ואין לכהן,

המתנות 113)עליה. לתת שאסור לעני , או לכהן ליתנם
שם). המשניות בפירוש (רבינו לאכול 114)בשבת רגילים

שולחנו. שמשלו 115)על סבורים הם מודיעם, אינו שאם
ומעשרות  תרומות לאורחיו להאכיל ואסור מאכילם, הוא
הבריות  דעת שגונב  ועוד: ורע "ב ). המשניות (פירוש

ישראל'). ('תפארת

.ÊÈeÒ‡ÒÈÙ‰Ï‡È˜a ˜ÁNÏeÈtÓ ,˙aLa »¿»ƒ¿«≈¿À¿»¿«»ƒ¿≈
Èa ÌÚÂ ÂÈa ÌÚ Ì„‡ ÒÈÙÓe .kÓÓe ÁwÓk ‡e‰L∆¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿≈

B˙ÈaÔÈ‡L ÈtÓ ,‰pË˜ ‰Ó „‚k ‰ÏB„‚ ‰Ó ÏÚ ≈«»»¿»¿∆∆»»¿«»ƒ¿≈∆≈
ÔÈ„Èt˜Ó. «¿ƒƒ

ב .116) קמח , שבת גורלות.117)משנה, להטיל
בעצמות 118) או בצרורות או בעצים שמשחקים "אלו

חבירו  את הנוצח  שכל ביניהם תנאי  ועושים בהן, וכיוצא
גזילה  מהל' בפ "ו (רבינו וכך" כך ממנו יקח  שחוק , באותו
מדבריהם  גזל משום אסור בחול אף  זה ודבר ה"י ) ואבידה

(פירוש 119)(שם). בשבת השולחן יד על משחק  דרך
שהרי120)המשניות). ומשקל, מדה לידי  יבואו ולא

משלו. הכל להם נותן אביהם

.ÁÈeÒ‡,Ô‰Ï CÈˆ ‡e‰L ,˙BBaLÁ MÁÏ »¿«≈∆¿∆»ƒ»∆
˙aLa‰Êb  ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ÔÈa ,ÚL ÔÈa  ¿«»≈∆»«≈∆»ƒƒ¿¿≈»

zÓ  Cˆ Ô‰a ÔÈ‡L ˙BBaLÁ ,CÎÈÙÏ .zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…¿ƒ»∆¿∆≈»∆…∆À»
‰La eÏ ‰È‰ ‰‡ez ÔÈ‡Ò ‰nk ?„ˆÈk .ÔMÁÏ¿«¿»≈««»¿ƒ¿»»»»¿»»
‡ˆBiÎÂ ,Ba ˙e˙Áa ‡ÈˆB‰ ÔÈÈc ‰nk ,˙ÈBÏt¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«¿¿¿«≈
Cˆ Ô‰a ÔÈ‡L ,‰ÏËa ‰ÁÈN ÏÏÎa Ô‰L ;el‡a»≈∆≈ƒ¿«ƒ»¿≈»∆≈»∆…∆

ÏÁa MÁÓk  ˙aLa Ô˙B‡ MÁÓ‰ .ÏÏk. ¿»«¿«≈»¿«»ƒ¿«≈¿…

א.121) קנ, מתייחסת 122)שבת "בשבת" המילה
צריך  שהוא חשבונות לחשב  בשבת אסור ההלכה: לתחילת
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רוקח '). ('מעשה להיות לעתיד בין לשעבר בין להן,
(123 ֿ (מגיד חטא ליראי  ראויה בטלה שיחה אין אבל

משנה).

.ËÈeÒ‡˙BËBÈ„‰ ÈËLa ˙B˜Ï;˙aLa »ƒ¿ƒ¿»≈∆¿¿«»
‰BÓ .˜ÁÓÏ ‡BÈÂ ,ÏÁ C„k ‡‰È ‡lLÌ„‡ ∆…¿≈¿∆∆…¿»ƒ¿…∆»»

ÂÈ˙BttÔÓ ‡Ï Ï‡ ,ÂÈtÓ ÂÈÁB‡ ˙‡Â «¿¿»¿∆¿»ƒƒ¬»…ƒ
˙k‰,CÎÈÙÏ .˙BËBÈ„‰ ÈËLa ‡˜È ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ¿»ƒ¿»≈∆¿¿ƒ»

 Ï˙k‰ ÏÚ B‡ ‡Ïh‰ ÏÚ ÔÈ˜e˜Á ˙BÓM‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«≈¬ƒ«««¿»««…∆
eÒ‡Â .ËLa ÛlÁ˙Ó BÈ‡L ÈtÓ ,Ô˙B˜Ï zÓ À»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»¿»

‰ev‰ ˙Áz Cl‰Ó‰ ˙Îa ˙B˜ÏÈ˜BÈc‰ ˙Á˙Â ƒ¿ƒ¿»«¿«≈«««»¿«««¿¿ƒ
˙aLaÌÈe˙ka ˙B˜Ï Û‡ .˙Èa ˙ÚLa ˙aLa ¿«»«ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ¿«≈

L„n‰;L„n‰ ˙Èa Ïeha ÌeMÓ ‰Êb ,eÒ‡  «ƒ¿»»¿≈»ƒƒ≈«ƒ¿»
˙ÈaÓ ÚnÈÂ ,‡B˜Â B˙Èa LBÈ „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»∆»≈¿≈¿≈¿ƒ»«ƒ≈

.L„n‰«ƒ¿»

ב .124) קטז, וחשבונות.125)שבת חובות שטרי 
ב .126) קמז, שבת מעדנים.127)משנה, "כי128)מיני 

 ֿ ויום בשבת לקרוא אסור ופירושיהן, הנבואות ספרי  לבד
(פירוש  החכמות" מן בחכמה הספר אותו היה ואפילו טוב ,

א.129)המשניות). קמט , אדם 130)שבת בני  "כגון
אדם  בני  של דיוקנות או משונות, חיות בכותל המציירים
זו  תחתיה: וכותבין וגלית, דוד מלחמת כגון מעשים , של
(רש"י ). ופלונית" פלוני  דיוקנית וזו פלונית, חיה צורת

להסתכל 131) בחול אף  אסור עבודהֿזרה לשם עשאם ואם
(גמרא  האלילים" אל תפנו "אל ד) יט , (ויקרא שנאמר בהם,

שם). יקרא 132)ו'תוספות' שלא לומר, "רוצה
ואחד  אחד כל ועוד) ואיוב  משלי  (תהלים ב "כתובים"
הקריאה  אסרו ולא המדרש, בית יבטל שלא כדי  בביתו,
המשניות). (פירוש בלבד" המדרש בשעת אלא בהם

ומלמדים 133) בשבתות, לעם דורשים שהיו היה "דרכם
לכולם  גדולה תועלת והיתה ותורותיו, האלהים חוקי  לעם
החכמים  על ואפילו אכילה, קודם עושים היו וזה בזה,
דבריו, לשמוע  באים היו כשלא מקפיד הרב  היה הגדולים
גדריו  ושמירת הדת חיזוק  היה עם ברוב  ההוא שהקיבוץ  לפי 

(מגידֿמשנה).

.Î‰ÏÙˆÁa ‰˜Ï„Ïk ÏÈvÓ BÈ‡  ˙aLa »¿»¿≈»¿»≈¿«»≈«ƒ»
,ÈBÓ‰ B˙B‡aL ˙Á‡ ˆÁÏ ˆÁa LiM ‰Ó«∆≈∆»≈¿»≈«∆∆∆¿«»
È„k ‰˜Ïc‰ ‰aÎÈ ‡nL ‰Êb ;eÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿¿≈»∆»¿«∆«¿≈»¿≈
,eÊb CÎÈÙÏ .BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L ÈtÓ ,ÏÈviL∆«ƒƒ¿≈∆»»»«»¿ƒ»»¿
,˙aL B˙B‡Ï BÏ CÈˆ ‡e‰L ÔBÊÓ ‡l‡ ÏÈvÈ ‡lL∆…«ƒ∆»»∆»ƒ¿«»
ÏBÎiL ÌÈ„‚e ,˙aLa Ô‰a LnzL‰Ï CÈvL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿«»¿»ƒ∆»

;LaÏÏÈ„ÈÏ ‡a BÈ‡Â ,Ïk‰ ÔÓ L‡È˙Ó ‡ˆÓpL ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ«…¿≈»ƒ≈
.ÏÈvÓ BÈ‡ ÂÈÏÎÂ BBÊÓ Û‡  eÚ ‡Ï Ì‡Â .Èeakƒ¿ƒ…≈¿«¿¿≈»≈«ƒ

ב .134) קיז, שבת שאין 135)משנה, אחרת בחצר אבל
הדליקה  מחשש הכל להציל ומותר בהול, אינו הדליקה בה

(מגידֿמשנה). הסמוכה שבחצר

.‡Î‰Óe‰˜Ï„ ‰ÏÙ Ì‡ ?BBÊÓÏ ÏÈvÓ ‡e‰ ««ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈»
˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ  ˙aL ÈÏÈÏaÈe‡‰ , ¿≈≈«»«ƒƒ¿»¿À»»

Ì„‡Ï  Ì„‡Ï‰Ó‰Ï  ‰Ó‰Ï Èe‡‰Â ,; ¿»»¿»»¿»»«¿≈»«¿≈»
˙ÈÁLa ‰ÏÙ;˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ  »¿»¿«¬ƒ«ƒƒ¿¿≈¿À

.˙Á‡ ‰cÚÒ ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ  ‰ÁÓa¿ƒ¿»«ƒƒ¿¿À»««

ב .136) קיז, שבת שלש 137)משנה, לאכול אדם שחייב 
ה"ט . בפ "ל כמבואר בשבת, שלש 138)סעודות מזון

מגדים'). ('פרי  ביתו מבני  אחד כל עבור סעודות
עצמן"139) לסעודת והעבדים הבהמות מזון "שמקדימים

ה"ח ). פ "ט  עבדים בהל' הסעודה 140)(רבינו לפני 
השניה.

.Î‰na‰a‰ ÌÈÏÎa ÏÈvÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc, «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ«¿≈
‡lÓÓe ÊBÁÂ ,‰ÚÓe B‡ÈˆBÓe ÈÏk ‡lÓÓ ‰È‰L B‡∆»»¿«≈¿ƒƒ¿¬∆¿≈¿«≈
CÈˆ ‡e‰M ‰Ó ‡l‡ ÏÈvÓ ÔÈ‡L ‡e‰  ˙ÈL B˙B‡≈ƒ∆≈«ƒ∆»«∆»ƒ
ŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡ ‰‡ˆB‰a „Á‡ ÈÏk ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï‡ ;BÏ¬»ƒƒ¿ƒ∆»¿»»««««

.zÓ  ˙BcÚÒ ‰nk Ba LiL Ètƒ∆≈«»¿ÀÀ»

א.141) קב , שבת אחת.142)משנה, בפעם אפילו

.‚ÎLiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BkÎ ‡ÏÓ ÏÒ ÏÈvÓ ?„ˆÈk≈««ƒ«»≈ƒ»««ƒ∆≈
‰Ïc ÏL ÏebÚÂ ,˙BcÚÒ ‰nk Ba.ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁÂ , «»¿À¿ƒ∆¿≈»¿»ƒ∆«ƒ

ÏBÎiM ‰Ó Ïk da ıa˜Â B˙ÈlË Nt Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««ƒ¿ƒ≈»»«∆»
.zÓ  ˙Á‡ ˙a ‰‡ÏÓ d‡ÈˆB‰Â ,‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿«««À»

עיגול.143) בצורת כבושות מיובשות תאנים

.„ÎÓB‡ÂÌÎÏ eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈÁ‡ÏÏÎÂ ! ¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ»∆¿»
BÏ CÈˆ ‡e‰L ÔBÊÓ ÏÈvÓ „Á‡Â „Á‡ÈÏk B‡ , ∆»¿∆»«ƒ»∆»ƒ¿ƒ

.ÏÈvÓ ÏL ‡e‰ È‰Â .ÏB„b c elÙ‡ ˜ÈÊÁnL „Á‡∆»∆«¬ƒ¬ƒ»»»«¬≈∆«ƒ
zÓ  ÂÈÏÚÏ B˙e BzÁ˜Ï ÏÈvn‰ ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»««ƒ¿«¿¿»ƒ¿»»À»

BÏÓÚ ÎN ˙aM‰ Á‡ epnÓ ÏhÏ BÏ‰Ê ÔÈ‡Â ; ƒ…ƒ∆««««»¿«¬»¿≈∆
˙aL ÎN,eq‡ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ ÌL ÔÈ‡ È‰L , ¿««»∆¬≈≈»¿»»¿…ƒ

ÚÓ ÌB˜Óa ‡l‡ B‡ÈˆB‰ ‡lL. ∆…ƒ∆»¿»¿…»

א.144) קב , שבת שלא 145)משנה, בשבילו, לא אבל
סעודות. שלש אלא לו בואו 146)הותרו שאמר: כיון

הכל. את הפקיר לכם, שם:147)והצילו במשנה כמפורש
השבת. אחר חשבון עמו עושין פקחין, היו "ואם

שלו,148) הוא הרי  הכל - לעצמו לקחת המציל רצה שאילו
עבודת  שכר נוטל אינו והוא ההפקר, מן בכל זכה שהרי 
(גמרא  מרצונו מחזירם שהוא החפצים שכר כי ֿאם ההצלה,

המשניות). כמו 149)ופירוש הדבר הרי  אחרים, שלגבי 
הכ"ב ) פ "ו למעלה (ראה איסור שום בה התירו שלא מציאה
שם. השקל' ו'מחצית סקי "ג של"ד סי ' אברהם' 'מגן ועיין

.‰ÎÏÈv‰‰i˜ ˙t˙t ÏÈvÓe ÊBÁ BÈ‡  ƒƒ«¿ƒ»≈≈«ƒ«
 ‰i˜ dÈ‡L ˙t ÏÈv‰ Ì‡ Ï‡ ;‰i˜ dÈ‡L∆≈»¿ƒ»¬»ƒƒƒ«∆≈»¿ƒ»
‰Ó ÌÈetk‰ ÌBÈa ÏÈvÓe .‰i˜ ˙t ÏÈvÓe ÊBÁ≈«ƒ«¿ƒ»«ƒ¿«ƒƒ«
Úa ÌÈetk‰ ÌBÈ ‰È‰ Ì‡ ,˙aLÏ CÈˆ ‡e‰M∆»ƒ¿«»ƒ»»«ƒƒ¿∆∆

˙aLÌÈetk‰ ÌBÈÏ ˙aLa ÏÈvÓ BÈ‡ Ï‡ ;, «»¬»≈«ƒ¿«»¿«ƒƒ
˙aMÏ BÊ ˙aMÓ ‡ÏÂ ,BË ÌBÈÏ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿¿…ƒ«»««»

‰‡a‰‰Ó Ïk LBÏ  LaÏÏ ÏÈvÓ ‡e‰M ‰Óe . «»»«∆«ƒƒ¿≈»«
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó Ïk ÛËBÚÂ ,LaÏÏ ÏBÎÈ ‡e‰M∆»ƒ¿¿≈»«∆»
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eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈÁ‡Ï ÓB‡Â .‡ÈˆBÓe ,ÛËÚÏ«¬…ƒ¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ
,ÂÈÏÎa ÛhÚ˙Óe LBÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ !ÌÎÏ»∆¿»∆»¿∆»≈ƒ¿«≈¿≈»
ÔÓ È‰L ,ÏÎ‡n‰ BÓk BlL ‡e‰ È‰Â .‡ÈˆBÓeƒ«¬≈∆¿««¬»∆¬≈ƒ

.ÔÈÎBÊ Ô‰ ˜Ù‰‰«∆¿≈≈ƒ

ב .150) קיז, הדין 151)שבת וכן סעודות. שלש מזון
אחד, מין כבר הציל אם אוכלין, מיני  ושאר ודגים בבשר
שלד). סי ' (או"ח  חפץ  אני  השני  במין לומר יכול

אין 152) בזמננו אבל הראיה, פי  על מקדשים שהיו בזמן
בשבת, באחד ולא שבת בערב  לא חל הכיפורים יום

ה"א. פ "ז החודש קידוש בהל' יום 153)כמבואר למוצאי 
משום  להתיר, טעם שיש אף ֿעלֿפי  (רש"י ). הכיפורים
שם). ('תוספות' הכיפורים יום במוצאי  לאכול שמצוה

בשבילו.154) אוכל להכין זמן לו יש שהרי 

.ÂÎzÓL„w‰ È˙k Ïk ÏÈv‰ÏˆÁa LiL À»¿«ƒ»ƒ¿≈«…∆∆≈∆»≈
;eÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈBn‰ B˙B‡aL ˙Á‡ ˆÁÏ¿»≈«∆∆∆¿«»¿««ƒ∆…≈¿

„Á‡ ÈÁÏe ˙BvÁÓ LÏL ÈBnÏ ‰È‰iL „Ïe. ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿ƒ¿ƒ∆»
˙ÈeM‡ ÔÈe˙k eÈ‰iL ,‡e‰ÂÏ‡ ;L„w‰ ÔBLÏe »∆ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿«…∆¬»

ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡  Á‡ ˙Îa B‡ ÔBLÏ ÏÎa ÔÈe˙k eÈ‰ Ì‡ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿»«≈≈«ƒƒ
Ì‰a ˙B˜Ï eÒ‡ ÏÁe .eÚ ÌL‰È‰ elÙ‡ ,Ô˙B‡, »¬ƒ»»»≈¿…»ƒ¿»∆
.Ô‰ÈÏ‡Ó ÔÈ„a‡˙Ó Ô‰Â Ûz‰ ÌB˜Óa ÔÁÈpÓ ‡l‡∆»«ƒ»ƒ¿«…∆¿≈ƒ¿«¿ƒ≈¬≈∆

א.155) קטו, שבת וכתובים.156)משנה, נביאים תורה
ה"ב .157) בפי "ז שבספרי158)כמבואר הכתב  הוא

שלנו. חלפתא 159)התורה באבא "מעשה א: קטו, שבת
יושב  שהיה ומצאו לטבריה, בריבי  גמליאל רבן אצל שהלך
בו. קורא והוא תרגום, איוב  ספר ובידו . . . שולחנו על
על  עומד שהיה אביך, אבי  גמליאל ברבן אני  זכור לו: אמר
ואמר  תרגום, איוב  ספר לפניו והביאו בהרֿהבית, מעלה גבי 
הוא  אף  הבנין), אבני  (שורת הנדבך תחת שקעהו לבנאי :
במקום  מניחן - אומר יהודה ברבי  יוסי  רבי  וגנזו. עליו ציוה

מאליהן". מרקיבין והן גלוי ) (=מקום התורפה

.ÊÎeÈ‰ÌÒa ÔÈe˙k‡˜ÒeÈtŒÏÚŒÛ‡  »¿ƒ¿«¿ƒ¿»««ƒ
˙ÈeM‡ ÔÈe˙k Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡Ói˜ ÏL ˙k BÈ‡L∆≈¿»∆«»»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ

ÔBÈlb .Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ  L„˜ ÔBLÏe,ÌÈÙÒ ÏL ƒ¿…∆«ƒƒ»ƒ»∆¿»ƒ
Ûc ÔÈaLÂ ‰LÙÏ ‰Lt ÔÈaLÂ ‰hÓlLÂ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿∆¿«»¿∆≈»»»¿»»»¿∆≈«
ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡  Ùq‰ ÛBÒaLÂ Ùq‰ ˙lÁ˙aLÂ Û„Ï¿«¿∆ƒ¿ƒ««≈∆¿∆¿«≈∆≈«ƒƒ

˙BÎa‰ .Ô˙B‡ÔÈÚÓw‰ÂÔ‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »«¿»¿«¿≈ƒ««ƒ∆≈»∆
ÔÈ‡  ‰Bz ÏL ‰a‰ ˙BÈÚÓe ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ƒ∆≈≈ƒ¿»«¿≈∆»≈

.‰˜Ïc‰ ÈtÓ Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ»ƒ¿≈«¿≈»

ב .160) קטו, לכתיבה.161)שבת אדום 162)צבע  צבע 
תורה. ספר לכתיבת כשרים אינם ושניהם בהיר,

הכתב .163) את המקיף  כתוב , הבלתי  "מטבע 164)החלק 
ברכות" ושאר עשרה' 'שמונה כגון חכמים, שתיקנו הברכות

שלנו. תפילה סידורי  כעין - בהם 165)(רש"י ) שכתובים
ולרפואה. לסגולה תורה של (פרשיות) מעניינות פסוקים

.ÁÎÙÒ‰BzLÓÁÂ ÌÈBÓL ËwÏÏ Ba LiL ≈∆»∆≈¿«≈¿ƒ¿»≈
‚È" ÔÏÏÎa elÙ‡Â ,˙BÓÏL ˙Bz CBzÓ ˙Bi˙B‡ƒƒ≈¿≈«¬ƒƒ¿»»¿«

"‡˙e„‰Nda ÔÈ‡L ‰Lt da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¬»¿≈ƒ»¿»»»»»∆≈»

ÈÂ ˙Bi˙B‡ LÓÁÂ ÌÈBÓL˙BkÊ‰ da LÔB‚k , ¿ƒ¿»≈ƒ¿≈»«¿»¿
Ô‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ".‰˜Ïc‰ ÈtÓ Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ  " «¿ƒƒ¿…«»»…«ƒƒ»ƒ¿≈«¿≈»

˜Èz ÔÈÏÈvÓeÌÚ ÔÈlÙz ˜È˙Â ,Ùq‰ ÌÚ Ùq‰ «ƒƒƒ«≈∆ƒ«≈∆¿ƒ¿ƒƒƒ
ÔÎB˙a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈlÙz‰.˙BÚÓ «¿ƒƒ««ƒ∆≈¿»»

א.166) קטז, ולא 167)שבת האותיות, צורות שנטשטשו
בנסוע " "ויהי  כמו אותיות, וחמש שמונים אלא נשארו
אלא  בה ואין עצמה, בפני  כספר החשובה לה), י , (במדבר

אותיות. וחמש לשון 168)שמונים ולא תרגום שהוא אף 
אותיות 169)הקודש. פ "ה בהם שאין אף  קדושים, שמות

קטו:). כמה 170)(שבת זו מפרשה ונטשטשו שנמחקו
מתשמישי171)אותיות. שהתיק  ב . קטז, שבת משנה,
התיק .172)קדושה. לגבי  בטלות שהמעות התיק , בתוך

ה'תשע"ט  מרחשון  ו ' שני יום 

       
בהם 1) שאין בדברים דבריהם, של איסורים בו נתבארו

צרכי או מצוה, במקום מהם, שהותר ומה מלאכה. חשש
את  דוחין ביתֿדין עונשי  שאין ביאור לזה ונמשך רבים,
בהקדמת  הפרק  ונסתיים מצוה. שהם פי  על אף  השבת,
מצד  בשבת, דברים מקצת טלטול איסור סיבות הודעת
מטולטלין. הדברים שבהן הרשויות מצד לא הדברים, מהות

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ÔÈeÒ‡ Ô‰L ÌÈc LÈ≈¿»ƒ∆≈¬ƒ¿«»««ƒ
.‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ÔÈ‡ÈÓ ÌÈ‡Â ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÓBc ÌÈ‡L∆≈»ƒƒ¿»»¿≈»¿ƒƒƒ≈¿»»
˙aMÓ ÈLz Ì‡ :Ó‡pL ÌeMÓ ?eÒ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»∆∆¿ƒ∆∆¡«ƒ»ƒƒ«»
Bz„aÎÂ :Ó‡Â .ÈL„˜ ÌBÈa EˆÙÁ ˙BNÚ EÏ‚«¿∆¬¬»∆¿»¿ƒ¿∆¡«¿ƒ«¿

c a„Â EˆÙÁ ‡ˆnÓ EÈÎc ˙BNÚÓ2CÎÈÙÏ . ≈¬¿»∆ƒ¿…∆¿¿¿«≈»»¿ƒ»
a„Ï elÙ‡Â ,˙aLa ÂÈˆÙÁa Cl‰Ï Ì„‡Ï eÒ‡»¿»»¿«≈«¬»»¿«»«¬ƒ¿«≈

ÓÏ kÓi ‰Ó BÙzL ÌÚ a„iL ÔB‚k ,Ô‰a‰Ó B‡ Á »∆¿∆¿«≈ƒÀ»«ƒ¿…¿»»«
CÏÈ ‰BÁÒ ‰Ê È‡e ,‰Ê ˙Èa ‰È C‡È‰ B‡ ,‰˜iƒ¿∆≈«ƒ¿∆«ƒ∆¿≈∆¿»≈≈
:Ó‡pL ,eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk .ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ»∆¿«≈»∆∆¡«

zÓ e‰‰ ,eÒ‡ eac  c a„Â3. ¿«≈»»ƒ»ƒ¿À»

רבי2) "אמר ג'): הלכה ט "ו פרק  שבת (מסכת ירושלמי 
אלהיך  לה' שבת השביעי  "ויום י ) כ, (שמות כתיב  אבהו:
בעשרה  (שהרי  ממאמר שבת הוא ברוך הקדוש מה –
(שלא  ממאמר" שבות אתה אף  העולם), נברא מאמרות

חול). דברי  בשבת עמוד 3)תדבר ק "נ דף  שבת (מסכת
א').

.eÒ‡4È„k ˙aLa ÂÈ˙B„Ne ÂÈ˙Bpb „˜ÙÏ Ì„‡Ï »¿»»ƒ¿…«»¿»¿«»¿≈
‰Ê È‰L ;Ô‰È˙Bt Ô‰ C‡È‰ B‡ ,ÔÈÎÈˆ Ô‰ ‰Ó ˙B‡Ïƒ¿»≈¿ƒƒ≈«≈≈≈∆∆¬≈∆
„Ú ˙aLa ‡ˆiL Ì„‡Ï eÒ‡ ÔÎÂ .BˆÙÁ ˙BNÚÏ Cl‰Ó¿«≈«¬∆¿¿≈»¿»»∆≈≈¿«»«

ÌeÁz‰ ÛBÒ5B˜ ‰È‰iL È„k ,CLÁzL „Ú ÌL LÈÂ , «¿¿≈≈»«∆∆¿«¿≈∆ƒ¿∆»
BÎel‰ ‡ˆÓ È‰L ;˙aL È‡ˆBÓa ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ«¬¬»»¿»≈«»∆¬≈ƒ¿»ƒ

.ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ ˙aLa¿«»«¬¬»»

ב ').4) עמוד ל"ח  דף  עירובין אמה 5)(מסכת אלפיים
א'. הלכה כ"ז בפרק  כמבואר מהעיר

.‚?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na6ÌeÁz‰ ÏÚ CÈLÁ‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ««¿
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CÈLÁ‰ Ì‡ Ï‡ ;B˙BNÚÏ ˙aLa eÒ‡L c ˙BNÚÏ«¬»»∆»¿«»«¬¬»ƒ∆¿ƒ
.zÓ ‰Ê È‰  ˙aLa B˙BNÚÏ znL c ˙BNÚÏ«¬»»∆À»«¬¿«»¬≈∆À»
ÔÈaÁÓ ˙Bt ‡È‰Ï ÌeÁz‰ ÏÚ ÔÈÎÈLÁÓ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈«¿ƒƒ««¿¿»ƒ≈¿À»ƒ
;˙Bt ÓLÏ ‡e‰ CÈLÁÓ Ï‡ ,ÔÈÏÚBt kNÏ B‡ƒ¿…¬ƒ¬»«¿ƒƒ¿…≈

˙aLa ÓLÏ zÓ È‰L7B‡ ‰Ó‰a ‡È‰Ï CÈLÁÓe . ∆¬≈À»ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿»ƒ¿≈»
ÔÈLeÏz ˙Bt8ŒÛ‡ ,‰‡a ‡È‰Â dÏ ‡B˜  ‰Ó‰a‰L ; ≈¿ƒ∆«¿≈»≈»¿ƒ»»«

eÈ‰ el‡  ÔÈLeÏz ˙BÙe ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡È‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ«¿≈¿ƒƒ»
Ì„‡ ÓB‡ ÔÎÂ .˙aLa Ô‡È‰Ï zÓ ‰È‰ ,˙BvÁÓ ÌL»¿ƒ»»À»«¬ƒ»¿«»¿≈≈»»

ÈBÏt CÎÏ :BÁÏ9ÌL eÈ‰ Ì‡L ;ÁÓÏ CÏB‰ È‡ «¬≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈¿»»∆ƒ»»
ÌÈba10.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙aLa ÌLÏ CÏB‰ ‰È‰ , À¿»ƒ»»≈¿»¿«»¿≈…«≈»∆

להחשיך 6) שאסור א'). עמוד ק "נ דף  שבת מסכת (משנה
התחום. ח '.7)על הלכה להלן מערב 8)ראה שנתלשו

באכילה  שאסורים בשבת שנתלשו פירות אבל שבת
אין  – בטלטול ואסורים ז') הלכה כ"א פרק  (למעלה
ב '). עמוד ק "נ דף  שבת (מסכת עבורם מחשיכים

לתחום.9) מחוץ  שעל 10)שהוא שומרים, של סוכות
הן  אם לתחום, מחוץ  אפילו בשבת ללכת יוכל  ידיהן
טפחים, וארבעה אמה שבעים בתוך לזו זו מובלעות

וב '. א' הלכה כ"ח  בפרק  כמבואר

.„zÓ11ÈnÚ „ÓÚzL ‰‡‰ :ÏÚBÙÏ ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»«¿≈¬ƒ¿∆∆«¬…ƒƒ
?ÚÏ12;ÚÏ ÈÏ ÔBÎ ‰È‰ :BÏ Ó‡È ‡Ï Ï‡ »∆∆¬»……«¡≈»ƒ»∆∆

eÒ‡Â .˙aLa BˆÙÁ ‰NBÚ ‡ˆÓpL13‚l„Ïe ıeÏ ∆ƒ¿»∆∆¿¿«»¿»»¿«≈
CÎel‰ ‡‰È ‡lL  EÈÎc ˙BNÚÓ :Ó‡pL ,˙aLa¿«»∆∆¡«≈¬¿»∆∆…¿≈ƒ»

„BÈÂ .ÏÁ ÏL CÎel‰k ˙aL ÏL14BÏ Ì„‡ ∆«»¿ƒ»∆…¿≈»»¿
ÁÈLÂ15„BÈÂ ÒtËÓe ,‰n‡ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰ÚÓe ¿ƒ«¿»»¬ƒ≈≈»«»¿«≈¿≈

‰˙BLÂ16‰ÏBÚÂ ÒtËÓe ,17eÒ‡Â .18˙Ba‰Ï ¿∆¿«≈¿∆¿»¿«¿
‰ÁÈNa19‰ÏËa20‡‰È ‡lL  c a„Â :Ó‡pL , ¿ƒ»¿≈»∆∆¡«¿«≈»»∆…¿≈

˙aL ÏL Cea„.ÏÁ ÏL Cea„k ƒ»∆«»¿ƒ»∆…

א').11) עמוד ק "נ דף  שבת אם 12)(מסכת נראה "עכשיו
פי על אף  לכשתחשך, אלי  תבא אם לערב , עמי  תעמוד
מזהירו, הוא לעבודה לשכרו מנת שעל יודעים ששניהם
זה  הרי  רמז, בדרך אלא בפירוש כן אומר שאינו כיון
אסור  דבר – דבר "ודבר א': בהלכה ומבואר כהרהור,
"הנראה  פירש: ובהגה"מ  שם). רש"י  (ועיין מותר" הרהור

בעיניך". טוב  א').13)– עמוד קי "ג דף  שבת (מסכת
א').14) עמוד ק ' דף  עירובין ארוכה.15)(מסכת חפירה
שיש 16) "בין שתיה, לצורך לא גם לרדת מותר רש"י  לדעת

מים". בהן שאין בין מים של 17)בהן חשש כאן ואין
כתב  של"ו סימן חיים אורח  ובטור חול, כדרך הילוך איסור
קרקע  יעקור שמא חוששין שאין הוא בזה שהחידוש

ועלייתו. א').18)בירידתו עמוד קי "ג דף  שבת (מסכת
שמעון 19) "רבי  ג'): הלכה ט "ו פרק  שבת (מסכת ירושלמי 

אמי לה: אמר הרבה, מדברת אמו את כשראה יוחאי  בן
היום". י20)שבת (מסכת ב '):בתלמוד עמוד י "ט  דף  ומא

חולין  שיחת השח  רבא "אמר ושם: אסור, בחול שגם מובא
בם" "ודברת ז') פסוק  ו', פרק  (דברים שנאמר בעשה, עובר
שהמדובר  שם פירש הר"ח  אבל בטלים". בדברים ולא –

מהלכות  ב ' בפרק  לעיל ועיין לימודו. באמצע  המפסיק  על
ד'. הלכה דעות

  

   

כו '", מצוה  לדבר בשבת  לרו "מותר ה ' בהלכה  וממשי
לתלמיד ־   כשבאי ה ': לעבודת בנוגע  זו  מהלכה  וההוראה 
השליחות  את לו   ומוסרי שבת, בבחינת שהוא   חכ
 טוע חוצה , המעיינות בהפצת לעסוק  שיש  הדור, מנשיא 
לרו יכול אינו  וממילא  שבת" איקרי   תלמיד ־חכ" הוא 
ולדלג   לרו "מותר ההוראה  באה  זה  על בשבת, ולדלג
מותר  היינו  שמותר, בלבד  זו  ולא  מצוה ". לדבר בשבת
לבית   לרו "מצוה  כ לפני  שפסק  כמו  אלא  לכתחילה ,
נעלה , הכי  עניי הוא  התורה  שלימוד   א כי  כו '" הכנסת
בית  לבני אפילו  רב בית של תינוקות מבטלי ש "אי עד 
נפש ' 'פיקוח  של בעניי מדובר כאשר אעפ"כ  המקדש ",
הוא  וכ בשבילו , השבת את לחלל שצרי התורה  אומרת
תורה  מלימוד  להפסיק  שיש  ברוחניות נפש ' ב 'פיקוח   ג
ש 'מת  אחר  במקו ומבואר אחר. יהודי  להציל כדי  (שבת)
בו  אי אבל הזה ,  בעול החי   אד הוא  ברוחניות מצוה '
על  כלל יודע  שאינו  מכיו  מצוה ' 'מת  למצוות חיות
כה־גדול  אפילו  חייב  מצוה ' שב 'מת  כש ולכ המצוה ,
כדי (שבתו (שבת יוה "כ  עבודות באמצע  להפסיק 
לעזוב שיש  ברוחניות מצוה ' ל'מת בנוגע  כ בו , להתעסק 
 וכלשו זה , יהודי  להחיות כדי  נעלית הכי  העבודה  את
הרבה ". שבתות שישמור כדי  אחת שבת עליו  "חלל הידוע 
      

.‰˙ÈÏ ıeiL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ „Ï ˙aLa ıeÏ zÓÀ»»¿«»ƒ¿«ƒ¿»¿∆»¿≈
L„n‰ ˙ÈÏ B‡ ˙Òk‰21ÔÈMÁÓe .22ÏL ˙BBaLÁ «¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ∆¿∆

‰ÂˆÓ23ÔÈ„„BÓe ,24 ‰Â˜Ó ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„È„Ó ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
eÚMk LÈ Ì‡ Ú„ÈÏ25Ïa˜Ó Ì‡ Ú„ÈÏ  „‚a B‡ , ≈«ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ¿«≈

‰‡ÓË26ÔÈ˜ÒBÙe .27ÈzÏ ÔÈÎÏB‰Â .ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ À¿»¿ƒ¿»»«¬ƒƒ¿¿ƒ¿»≈
˙B‡ÈËËÏ elÙ‡Â  ˙BL„Ó ÈzÏe ˙BiÒÎ28 ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¬ƒ¿«¿ƒ»

ÔÈÏ˜Ëe29ÁwÙÏ  ÌÈ˙ek ÏL30ÌÈa È˜ÒÚ ÏÚ31 ¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈««ƒ¿≈«ƒ
Ò‡Ï ˙B˜BÈz‰ ÏÚ ÔÈÎcLÓe .˙aLa32˜BÈz‰ ÏÚÂ , ¿«»¿«¿ƒ««ƒ≈»≈¿««ƒ

˙en‡ B„nÏÏe ÙÒ B„nÏÏ33ÔÈwÓe .34ÔÈÏBÁ ¿«¿≈∆¿«¿À»¿«¿ƒƒ
:ÓB‡ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ wÏ ÒÎp‰Â .ÌÈÏ‡ ÌÈÓÁÓe¿«¬ƒ¬≈ƒ¿«ƒ¿»¿«≈∆«∆≈

‡BÏ ‰B˜ ‰‡eÙe ,˜ÚÊlÓ ‡È‰ ˙aL35. «»ƒƒƒ¿…¿»¿»»
ÔÈÎÈLÁÓe36ÁwÙÏ ÌeÁz‰ ÏÚ37ÏÚÂ ‰lk È˜ÒÚ ÏÚ «¿ƒƒ««¿¿«≈««ƒ¿≈«»¿«
˙n‰ È˜ÒÚ38Î˙Â ÔB‡ BÏ ‡È‰Ï ,:BÏ ÓB‡Â .ÔÈÎÈ ƒ¿≈«≈¿»ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈

.ÈBÏt ÌB˜nÓ ‡‰ ,ÌL ˙‡ˆÓ ‡Ï .ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ≈ƒ¿¿ƒ…»»»»»≈ƒ¿¿ƒ
BÏ ÈkÊÈ ‡lL „Ïe .ÌÈ˙‡Óa ‡‰ ,‰Óa ˙‡ˆÓ ‡Ï…»»»¿»∆»≈¿»«ƒƒ¿«∆…«¿ƒ

ÁwÓ ÌeÎÒ39,Ô‰ ‰ÂˆÓ  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL . ¿ƒ»∆»≈¿«≈»∆ƒ¿»≈
ÈˆÙÁ ,ÔÈeÒ‡ EÈˆÙÁ  'eÎÂ EÈˆÙÁ ˙BNÚ :Ó‡Â¿∆¡«¬¬»∆¿¬»∆¬ƒ∆¿≈

.ÔÈzÓ ÌÈÓL»«ƒÀ»ƒ
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זירא:21) רבי  "אמר ב '): עמוד ו' דף  ברכות (מסכת
לבית  הדרשה את לשמוע  רצים חכמים כשראיתי  בתחילה
כיון  השבת! את מחללים חכמים אמרתי : המדרש,
אדם  ירוץ  לעולם לוי : בן יהושע  רבי  שאמר מה ששמעתי 

מהרתי . אני  גם בשבת, ואפילו הלכה (מסכת 22)לדבר
א'). עמוד ק "נ דף  לסעודת 23)שבת ההוצאות כחשבון

ש"ו). אברהם (מגן וכדומה שבת 24)מצוה (מסכת משנה
א'). עמוד קנ"ז סאה.25)דף  בו 26)ארבעים  שיש בגד

בגדים  טומאת מקבל אצבעות שלש על אצבעות שלש
א'). הלכה כ"ב  פרק  כלים בהלכות (מסכת 27)(רבינו

כסף . סכומי  מקציבים א') עמוד ק "נ דף  שבת
חדרים.29)לתיאטראות.28) שמסביבו מרווח  אולם
המשניות).30) (פירוש ולחקור רבים 31)לשאול צרכי 

מצוה. לדבר רבינו:32)נחשבים כתב  המשנה בפירוש
והבנות". הבנים בשדוכי  – מצוה (מסכת 33)"דבר

לפדותו, למולו, בבנו: חייב  "האב  א') עמוד כ"ט  קדושין
אומנות". וללמדו אשה להשיאו תורה, (מסכת 34)ללמדו

א'). עמוד י "ב  דף  שלא 35)שבת דעתם להרחיב  "צריך
(רש"י ). עמוד 36)יצטערו" קנ"א דף  שבת (מסכת משנה

המשניות).37)א'). (פירוש ולחקור" שכל 38)"לשאול
הם. מצוה צרכי  יוסיף ,39)אלו לא שעליו מסוים סכום

ממונו. חסכון אם כי  מצוה זו בהקצבה שאין מכיון

.ÂÔÈ‚ÈÏÙÓ40ÏB„b‰ Ìia41,‰ÂˆÓ „Ï ˙aL Úa «¿ƒƒ«»«»¿∆∆«»ƒ¿«ƒ¿»
˜ÒBÙe42˙BL BÈ‡Â  ˙aLÏ BnÚ43ÔÈÈÙÓe .44 ≈ƒƒ¿…¿≈≈¿ƒƒ
ÌÈ„45˙aL CˆÏ ÔÈa  ˙aLa46CˆÏ ‡lL ÔÈa , ¿»ƒ¿«»≈¿…∆«»≈∆…¿…∆
˙aL47ÔÈÏ‡LÂ .48CˆÏ Ô‰L ÌÈ„p‰ ÏÚ ÌÎÁÏ «»¿ƒ¿»ƒ¿»»««¿»ƒ∆≈¿…∆

ÔÈz‰Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈÈzÓe ,˙aM‰««»«ƒƒ««ƒ∆»»»∆¿«¿«ƒ»
Ô‰ ‰ÂˆÓ  el‡ ÌÈcL ;˙aM‰ Ì„˜49. …∆««»∆¿»ƒ≈ƒ¿»≈

א').40) עמוד י "ט  דף  שבת ל'41)(מסכת בפרק  להלן
בספינה) (לנסוע  להפליג שאסור רבינו, מביא י "ג הלכה
הנוסעים  צער משום השבת, קודם ימים משלושה פחות
לפני ימים שלשה יפליג לכן כשיכור", וינועו "יחוגו אשר
יצטער  ולא השבת קודם עליו דעתו "שתתיישב  כדי  שבת,
פטור  במצוה העוסק  כי  מותר, מצוה ולדבר מדאי ". יותר
מצוה  ו"שליחות רמ "ח ) הרב , ערוך" ("שלחן אחרת ממצוה

ט "ז). פרשה שלח  רבה, (במדבר שבת" מתנה 42)דוחה
שישבות. הנכרי  בכך 43)עם אין שובת אינו כך אחר ואם

א').44)כלום. עמוד קנ"ז דף  (שבת בעל 45)משנה
בתו  נדרי  – והאב  אשתו, נדרי  את שמעו ביום להפר יכול

נשאת). ולא בגרה שלא לאכול 46)(עד שלא נדר כגון
(רש"י ). להפר 47)בשבת יוכל לא היום, יפר לא אם כי 

עליו.48)עוד. מתחרט  הנודר אם נדר להתיר יכול החכם
עד 49) להתירם ימתין השבת לצורך שאינן נדרים אבל

למחר.

.ÊÔÈ‡50˙ÂˆÓ LÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙aLa ÔÈLBÚ ≈¿ƒ¿«»««ƒ∆»…∆ƒ¿«
‰NÚ51˙Èa iÁ˙pL È‰ ?„ˆÈk .˙aL ‰ÁBc dÈ‡ , ¬≈≈»»«»≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿≈

ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡  ‰˙ÈÓ B‡ ˙e˜ÏÓ ÔÈcƒ«¿ƒ»≈«¿ƒ¿≈¿ƒƒ
ÏÎa L‡ eÚ˙ ‡Ï :Ó‡pL ;˙aLa B˙B‡¿«»∆∆¡«…¿«¬≈¿…
‡lL ÔÈcŒ˙ÈÏ ‰‰Ê‡ BÊ  ˙aM‰ ÌBÈa ÌÎÈ˙LÓ¿…≈∆¿««»«¿»»¿≈ƒ∆…

‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰ÙN iÁ˙pL ÈÓ ˙aLa eÙNÈƒ¿¿¿«»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»¿«ƒƒ¿»
ÔÈLÚ52. √»ƒ

ב ').50) עמוד ל"ה דף  המצוות 51)(סנהדרין בספר ראה
לשרוף  רכ"ח : מצוה ברצועה. להכות רכ"ד: עשה מצות

הסמוכות. במצוות עוד שם ועיין כו' בגמרא 52)העוברים
כגון  שבת, חילול בו שיש בדבר שדוקא משמע  (שם)
שבת  חילול בהם שאין עונשים ושאר לדון, אסור – שריפה
ונזכר  ו' הלכה ד' (פרק  סנהדרין בירושלמי  אולם מצאנו. לא
(שמות  כאן "נאמר מפורש: שכ"ב ) מל"ת המצוות" ב "ספר
ונאמר  מושבותיכם" בכל אש תבערו לא ג') פסוק  ל"ה, פרק 
לחוקת  לכם אלה "והיו כ"ט ) פסוק  ל"ה, פרק  (במדבר להלן
(מושבות) להלן מה מושבותיכם", בכל לדורותיכם משפט 
מדבר, הכתוב  דין בבית כאן אף  מדבר, הכתוב  דין בבית
שכל  משמע  בשבת", דנין יהיו שלא דינים לבתי  מכאן

זה. באיסור נכללים העונשים

.ÁzÓ53ÔÈa  ˙aLa ÂÈ˙Bt ÓLÏ Ì„‡Ï À»¿»»ƒ¿…≈»¿«»≈
B‡ ,Ô‰Ó ÏhÏ Ì„‡ ‡a Ì‡Â .ÔÈaÁÓ ÔÈa ,ÌÈLeÏz¿ƒ≈¿À»ƒ¿ƒ»»»ƒ…≈∆

ÚBb  Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰iÁÂ ‰Ó‰a54Ì‰a ‰kÓe Ô‰a ¿≈»¿«»∆¡…≈∆≈»∆«∆»∆
‡e‰ ‰ÓÏÂ ,‡e‰ ÂÈˆÙÁÓ ‰Ê „ ‡BÏ‰Â .Ô˜ÈÁÓe«¿ƒ»«¬»»∆≈¬»»¿»»
ÌÈˆÙÁ BÓˆÚÏ ˙B˜Ï ‡l‡ Ò‡ ‡lL ÈtÓ ?zÓÀ»ƒ¿≈∆…∆¡«∆»ƒ¿¿«¿¬»ƒ
Ïth‰Ïe ÁÈÂ‰Ïe kzN‰Ï B‡ ,ÌÈÈeˆÓ ‰zÚ ÔÈ‡L∆≈»«»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒ«≈
‡a kL BBÓÓ ÓLÏ Ï‡ ;B„ÈÏ ‡BzL ‰‡‰a«¬»»∆»¿»¬»ƒ¿…»∆¿»»
‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .zÓ  ‡e‰L ˙BÓk „ÓÚiL „Ú B„ÈÏ¿»«∆«¬…¿∆À»»¿»∆

B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓB„55.ÌÈpb‰ ÈtÓ ∆¿≈≈ƒ¿≈««»ƒ

על 53) הוא "מחשיך א' עמוד ק "נ דף  שבת מסכת משנה
(שם  בגמרא ואמרו בידו" פירות ומביא לשמור התחום
לשמור  שמותר הרי  מחוברים. בפירות שהמדובר ב ') עמוד
זה  על להחשיך אסור כן לא שאם מחוברים פירות גם

ג'. הלכה ט '54)כדלעיל בהלכה שבסמוך ממה נלמד
מותר. שלגעור משמע  כו' יספק  בגמרא 55)שלא הוא [כן

לשומרו" ביתו את "לנועל ב ': עמוד ק "ו דף  שבת מסכת
הוא]. ומותר שפטור זה בענין אמרו א' עמוד ק "ז דף  ושם

.ËnLÓ‰56ÂÈ‡L˜Óe ,˙BÙBÚ‰ ÈtÓ ÂÈÚÊ57 «¿«≈¿»»ƒ¿≈»ƒ¿»»
ÂÈÚÏ„Óe58˜tÒÈ ‡Ï  ‰iÁ‰ ÈtÓ59„wÈ ‡ÏÂ60 ƒ¿»»ƒ¿≈««»…¿«≈¿…¿«≈

Bˆ ÏhÈ ‡nL ‰Êb ;ÏÁa ‰NBÚL C„k61˜ÊÈÂ ¿∆∆∆∆¿…¿≈»∆»ƒ…¿¿ƒ¿…
.ÌÈa‰ ˙eLa ˙Bn‡ Úa‡«¿««ƒ¿»«ƒ

א').56) עמוד ק "ד דף  עירובין קשואין.57)(מסכת שדה
דלועין.58) כף .59)שדה אל כף  כדי60)יכה ברגל

והחיות. העופות את כ"ג 61)להבריח  פרק  לעיל עיין
שמא  גזירה בשבת מרקדין ולא מספקין "שאין ה' הלכה
כן  עשה אם שדוקא משנה במגיד שם ועיין שיר" כלי  יתקן

זו. גזירה גזרו לשיר

.ÈÏk62˙eL ÌeMÓ ÔÈeÒ‡ Ô‰L ÌÈc‰63‡Ï , »«¿»ƒ∆≈¬ƒƒ¿…
˙BLÓM‰ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ eÊ‚64ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ; »¿¬≈∆≈«¿»∆»¿«¿∆

,‡e‰Â .ÔÈzÓ ˙BLÓM‰ ÔÈa Ï‡ ,ÔÈeÒ‡ Ô‰L ‡e‰∆≈¬ƒ¬»≈«¿»À»ƒ»
˜Á„ B‡ ‰ÂˆÓ c ÌL ‰È‰iL65BÏ zÓ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿∆»¿«ƒ¿»…«≈«À»

ÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙BLÓM‰ ÔÈa66Èt ÏÚ ËeLÏ B‡ ≈«¿»«¬¿ƒ»»«¿≈
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קכי                
         

ÌÈn‰67ÏeÏ ‡È‰Ï68ÙBL B‡69ÔÓ „ÈBÓ ÔÎÂ . ««ƒ¿»ƒ»»¿≈ƒƒ
˙ÈÏÓk‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓ B‡ ÔÏÈ‡‰70eÚ71ÔÎÂ .‰NÚL »ƒ»ƒƒ««¿¿ƒ≈∆»»¿≈

ÌeMÓ ‡e‰L „Ï CˆÂ ,ÊtÁÂ „eË ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿∆¿»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ
‡Ï Ì‡ Ï‡ .zÓ ‰Ê È‰  ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙eL¿≈«¿»¬≈∆À»¬»ƒ…
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .eÒ‡  ‰ÂˆÓ c ‡ÏÂ ˜Ác ÌL ‰È‰»»»…«¿…¿«ƒ¿»»¿ƒ»≈

È‡ce‰ ˙‡ ÔÈNÚÓ72ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa ¿«¿ƒ∆«««≈«¿»««ƒ
Ï‡ ;˙eL ÌeMÓ ˙aLa NÚn‰ ˙LÙ‰ eq‡L∆ƒ«¿»«««¬≈¿«»ƒ¿¬»

È‡Óc‰ ˙‡ ÌÈNÚÓ73. ¿«¿ƒ∆«¿«

דבר 62) כל אומר: "רבי  ב '): עמוד ל"ב  דף  עירובין (מסכת
וסובר  השמשות", בין עליו גזרו לא שבות, משום שהוא
מהמשנה  יקשה שלא כדי  מצוה, דבר על נאמר שזה רבינו
אינו  ספק  חשיכה "ספק  א'): עמוד ל"ד דף  שבת (מסכת
הכלים" את מטבילין ואין הפירות את מעשרין אין חשיכה,
רבינו  זה על (ורמז ט "ו הלכה כ"ג בפרק  להלכה ונפסק 
אלא  שבות, משום אלא וטבילה במעשר שאין אף  בסמוך),
מצוה  לדבר אלא השמשות בין שבות התירו שלא ודאי 

משנה"). וחכמים 63)("מגיד התורה מן המותרים דברים
כ"א. פרק  בתחלת כמבואר עליהם ספק 64)גזרו שהוא

ד'. הלכה ה' בפרק  כמבואר לילה ספק  צורך 65)יום
יתלוש 66)גדול. שמא גזירה משום חכמים שאסרו

ו'. הלכה כ"א בפרק  גזירה 67)כמבואר חכמים שאסרו
ה'). הלכה כ"ג (פרק  שייטין של חבית יעשה שמא

נטילה.68) תקיעה.69)למצות שאיסור 70)למצות
י "א. הלכה י "ד בפרק  כמבואר מדרבנן הוא בתוכו טלטול

מצוה"71) לדבר אלא תחומין עירובי  מערבין "שאין
לשבות  "נתכוון ואם ו'). הלכה ו' פרק  עירובין (הלכות
בכרמלית, עירובו והניח  הרבים ברשות או היחיד ברשות
(עירוב ֿתחומין) עירובו והניח  בכרמלית לשבות שנתכוון או
שבשעת  עירוב , זה הרי  – הרבים ברשות או היחיד ברשות

להוצ  מותר ביןֿהשמשות, שהוא העירוב , ולהכניס קניית יא
דבר  שכל לדברֿמצוה, לכרמלית הרשויות משתי  אחת מכל
במקום  השמשות בין עליו גזרו לא סופרים מדברי  שהוא

ט '). הלכה (שם ממנה 72)מצוה" הופרשה שלא תבואה
ומעשר. הפריש 73)תרומה אם שספק  הארץ  עם פירות

ט "ו). הלכה כ"ג פרק  (ראה מעשרות מהם

.‡ÈÔË˜74‰NÚL75ÌeMÓ ‡e‰L c ˙aLa »»∆»»¿«»»»∆ƒ
˙eL76ÏËÏË B‡ e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ LÏzL ÔB‚k , ¿¿∆»«≈»ƒ∆≈»ƒ¿≈

BLÈÙ‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡  ˙ÈÏÓÎa77Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
B„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡  ÂÈ‡ BÁÈp‰78. ƒƒ»ƒ≈¿«ƒ¿»

בר 74) יצחק  "לרבי  א'): עמוד קי "ד דף  יבמות (מסכת
בשבת, הרבים ברשות המדרש בית מפתחות אבדו ביסני 
לשם  הבא לו אמר לעשות), מה (לשאול פדת רבי  לפני  בא
יביאו  המפתחות את ימצאו ואם שם, וישחקו ותינוקת תינוק 
מצווין  דין בית אין נבילות אוכל "קטן מינה: שמע  לך.

בסמוך. להלן וראה הגיע 75)להפרישו" שלא בקטן
בין  להבדיל מבין (שהוא לחינוך הגיע  אם אבל  לחינוך,
שכן  כל במצוות לחנכו אביו שחייב  כיון להיתר), איסור
א'). עמוד ק "כ דף  שבת (תוספות מאיסור להפרישו שצריך

צריך 76) אינו אביו שגם ההלכה, סוף  על נאמר זה

להפרישו  צריכים אין דין בית אבל דרבנן, מאיסור להפרישו
מאכלות  בהלכות כמבואר תורה איסור עושה אם גם

משנה). (כסף  כ"ז הלכה י "ז פרק  "במה 77)אסורות
בחילול  להרגילו אסור אבל מעצמו בשעשה אמורים דברים
(הלכות  שבות" משום שהן בדברים ואפילו ומועד, שבת

שם). אסורות דין 78)מאכלות בית שאין פי  על "אף 
בו  לגעור אביו על מצוה הקטן, את להפריש מצווין
פי על לנער חנוך שנאמר: בקדושה, לחנכו כדי  ולהפרישו,

(שם). וגו'" דרכו

.ÈC„k ˙aLa ÌÈc ˙ˆ˜Ó ÏËÏËÏ ÌÈÓÎÁ eÒ‡»¿¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L79?‰Ê eq‡a eÚ‚ ‰Ó ÈtÓe . ∆∆¿…ƒ¿≈»»¿¿ƒ∆

‰È‰È ‡lL eeˆÂ ÌÈ‡È eÈ‰Ê‰ Ì‡ ‰Óe :eÓ‡»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆
˙aM‰ ˙ÁÈN ‡ÏÂ ,ÏÁa CÎel‰k ˙aLa CÎel‰ƒ»¿«»¿ƒ»¿…¿…ƒ«««»
‡lL ÓÁÂ Ï˜  c a„Â :Ó‡pL ,ÏÁ‰ ˙ÁÈNk¿ƒ««…∆∆¡«¿«≈»»«»…∆∆…
‰È‰È ‡lL È„k ;ÏÁa ÏeËÏËk ˙aLa ÏeËÏË ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿¿«»¿ƒ¿¿…¿≈∆…ƒ¿∆

Â ,ÂÈÈÚa ÏÁ ÌBÈk‰ptÓ ÌÈÏk Ôw˙Ïe dÈa‚‰Ï ‡BÈ ¿…¿≈»¿»¿«¿ƒ«¿«≈≈ƒƒƒ»
‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡ ÚÈˆ‰Ï B‡ ,˙ÈÏ ˙ÈaÓ B‡ ‰pÙÏ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ¿«≈
c LwÈÂ ,B˙Èa LBÈÂ ÏËa ‡e‰ È‰L ;Ô‰a»∆∆¬≈»≈¿≈¿≈ƒ«≈»»
ÌÚh‰ ÏËe ,˙L ‡lL ‡ˆÓÂ ,Ba ˜qÚ˙iL∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…»«»««««

.ÁeÈ ÔÚÓÏ :‰Bza Ó‡pL∆∆¡««»¿««»«

הדינים 79) ופרטי  "מוקצה"; הפוסקים: בלשון נקרא וזה
טלטול  איסור ומקור כ"ו. ובפרק  כ"ה בפרק  להלן יבוארו
עמוד  קכ"ג דף  שבת (מסכת בברייתא הוא בשבת המוקצה
משנה  נשנית חכליה בן נחמיה בימי  חנינא: רבי  "אמר ב '):
"בימים  י "ג): (נחמיה שכתוב  מוקצה), טלטול (איסור זו
ומביאים  בשבת גתות דורכים ביהודה ראיתי  ההמה
גדר  לגדור כדי  כלים, הרבה טלטול (וגזרו הערימות"
רש"י ). – בהם מקילים שהיו שבת באיסורי  להחמיר

היו  בראשונה הכל: אסרו כלים ומתחלה שלשה אומרים
סכין  לשימוש: מאד להם זקוק  (שאדם בשבת ניטלים
ולחם) בשר לחתוך וסכין לקדירה, כף  דבילה, בה לחתוך
שבת), באסורי  להזהר העם שהתחיל (כשראו והתירו וחזרו
הכלים  כל שאמרו: עד יותר) (כשנזהרו יותר והתירו וחזרו
בהלכות  להלן המפורשים מאלה חוץ  בשבת, ניטלים
המוקצה  טלטול באיסור רבינו של טעמיו ובעיקר שלפנינו.
טעם  כי  וכתב  בהשגה הראב "ד חלק  י "ג ובהלכה זו בהלכה
הוצאה  איסור לידי  יבוא שמא משום הוא טלטול איסור
שבת  (מסכת בגמרא כמבואר הרבים לרשות היחיד מרשות
היא  הוצאה גזירת שמשום פי  על ואף  ב '), עמוד קכ"ד דף 
גוזרים  שאין משום האוכלין ועל הכלים כל על גזרו לא –
בה  לעמוד יכולים הצבור רוב  כן אם אלא הצבור על גזירה
שמה  היא רבינו ודעת א'). עמוד י "ד דף  ביצה (רש"י 
לפי אלא אינו היא" הוצאה צורך ש"טלטול בגמרא שאמרו
שרוב  אחרונה משנה לפי  אבל הכל, שאסרו ראשונה משנה
הוא  שהטעם לומר אפשר אי  בטלטול, מותרים הכלים
כרחנו  על אלא מאלו, אלו נשתנו מה כן שאם הוצאה משום
(ועיין  בדבריו שביאר וכמו זה בענין הונחו אחרים שטעמים

מ "מ ).

.‚È,eq‡Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk ÏËÏËÈÂ wiLk ,„BÚÂ»¿∆¿«≈ƒ«¿≈≈ƒ∆¿«¿»¿ƒ
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קכב               
         

,„BÚÂ .‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡BÈÂ ËÚÓ Ô‰a ˜qÚ˙iL LÙ‡∆¿»∆ƒ¿«≈»∆¿«¿»ƒ≈¿»»»
ÔÈÏËa ‡l‡ ,˙Bin‡ ÈÏÚa ÌÈ‡ ÌÚ‰ ˙ˆ˜nL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»»»≈»«¬≈À»À∆»¿≈ƒ
Ô‰ÈÓÈ ÏkL ,˙B˜ ÈLBÈÂ ÔÈÏih‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÓÈ Ïk»¿≈∆¿««»ƒ¿¿≈¿»∆»¿≈∆
a„Ïe Cl‰Ï zÓ ‰È‰È Ì‡Â ;‰Î‡ÏnÓ ÌÈ˙BL Ô‰≈¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆À»¿«≈¿«≈
‰˙ÈL ˙L ‡lL ‡ˆÓ ,ÌÈÓi‰ ‡Lk ÏËÏËÏe¿«¿≈ƒ¿»«»ƒƒ¿»∆…»«¿ƒ»
‰˙ÈL ‡È‰ el‡ ÌÈcÓ ‰˙ÈL CÎÈÙÏ .˙kp‰«ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»
eq‡a eÚ‚ el‡ ÌÈc ÈtÓe .Ì„‡ ÏÎa ‰ÂM‰«»»¿»»»ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿¿ƒ
‡l‡ ˙aLa Ì„‡ ÏËÏËÈ ‡lL eÒ‡Â ,ÏeËÏh‰«ƒ¿¿»¿∆…¿«¿≈»»¿«»∆»

.‡a˙iL BÓk ,Ì‰Ï CÈv‰ ÌÈÏk≈ƒ«»ƒ»∆¿∆ƒ¿»≈

       
הפרק .1) בזה נשלמו ולא טלטול דיני  מקצת בו נתבארו

.‡znL ÈÏk‰ ‡e‰Â ,z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈ≈¿ƒ∆¿«¿¿∆≈¿«¿ƒ∆À»
ÒBk :ÔB‚k .ÏÁa BÏ ‰NÚpL c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ«¬¿«»»»∆«¬»¿…¿
Na Ba CzÁÏ ÔÈkÒÂ ,da ÏÎ‡Ï ‰Ú˜e ,Ba ˙BzLÏƒ¿¿»»∆¡…»¿«ƒ«¿…»»

Ò˜Â ,˙ÙÂÚˆÙÏ.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡ Ba »«¿À¿»ƒ¿…«¡ƒ¿«≈»∆

לפצח .3)פטיש.2)

.eÒ‡L ÈÏk‰ ‡e‰Â ,eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈÂ¿≈¿ƒ∆¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆»
˙LzÎÓ ÔB‚k .BÏ ‰NÚpL c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ «¬¿«»»»∆«¬»¿«¿∆∆

ÌÈÁÈÂ.˙aLa ÔÁËÏÂ LzÎÏ eÒ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈«ƒ¿«≈»∆∆»ƒ¿¿ƒ¿…¿«»

יבשים.4) דברים לכתישת טחנתֿיד.5)כלי 

.‚ÏkB‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa  z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk »¿ƒ∆¿«¿¿∆≈≈»»∆≈
BÏËÏËÏ zÓ  ˙ÎzÓ ÏL B‡ ,Ô‡ ÏL B‡ ,ÒÁ ÏL∆∆∆∆∆∆∆«∆∆À»¿«¿¿

ÈÏk ÏL BÓˆÚ ÏÈLa ÔÈa ,˙aLaCˆÏ ÔÈa , ¿«»≈ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ≈¿…∆
BÓB˜ÓBÙeb CˆÏ ÔÈa ,eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk ÏÎÂ . ¿≈¿…∆¿»¿ƒ∆¿«¿¿ƒ

B‡ ,ÌÈ‡ ÏL B‡ ,ÒÁ ÏL B‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa ≈»»∆≈∆∆∆∆¬»ƒ
BÙeb CˆÏ ÔÈa ,˙aLa BÏËÏËÏ zÓ  ˙ÎzÓ ÏL, ∆«∆∆À»¿«¿¿¿«»≈¿…∆

BÓˆÚ ÏÈLa Ï‡ ;BÓB˜Ó CˆÏ ÔÈa ÈÏk ÏL ≈¿…∆¿¬»ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ
.eÒ‡»

בשבת,6) טלטול איסור ויסוד קכד.) קכב : (שבת משנה
וי "ב . י "א הלכה הקודם בפרק  או 7)מבואר ישבר שלא

ד'. הלכה כדלהלן יגנב , במקום 8)שלא להשתמש שצריך
מונח . משמע 9)שהכלי  הכלי . בגוף  להשתמש שצריך

אלא  להיתר, מלאכתו אם אפילו כלי  שום לטלטל שאין
אבל  כלי , של עצמו בשביל או מקומו או גופו לצורך דוקא
(מגידֿמשנה). לטלטל אסור - כלל לצורך שלא

נפחים 10) של פטיש כגון הכלי , בגוף  היתר של לשימוש
ז'. הלכה כדלהלן אגוזים, בו או 11)לפצוע  ישבר שלא

כנ"ל. יגנב  שלא

.„‡e‰ ÏËÏËÓ ?„ˆÈkÏÎ‡Ï ıÚ ÏL ‰Úw‰ ˙‡ ≈«¿«¿≈∆«¿»»∆≈∆¡…
Óa LÈÏ B‡ da‡e‰ ‰ÊÂ  bz ‡lL È„k B‡ ,dÓB˜ »≈≈ƒ¿»¿≈∆…ƒ»≈¿∆

È„k ‰nÁ‰ ÔÓ d˙B‡ ÏËÏË Ì‡ ÔÎÂ .dÓˆÚ ÏÈLaƒ¿ƒ«¿»¿≈ƒƒ¿≈»ƒ««»¿≈
‡lL È„k ÌÈÓLb‰ ÔÓ B‡ ,M˙Â LaÈ˙z ‡lL∆…ƒ¿«≈¿ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈∆…

Át˙zdÓˆÚ ÏÈLa ÏËÏËÓ ‰Ê È‰  „Òt˙Â ƒ¿«¿ƒ»≈¬≈∆¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»
.z‰Ï dzÎ‡ÏnL ÈtÓ ,zÓeÀ»ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆≈

בשביל 12) או ומקומו גופו לצורך להיתר שמלאכתו כלי 
ותתקלקל.13)עצמו. מרטיבות תתנפח 

.‰˙LzÎn‰ B‡ ÌÈÁÈ‰ ‡e‰ ÏËÏËÓ ÔÎÂaLÏ ¿≈¿«¿≈»≈«ƒ««¿∆∆¿«≈
‡e‰ ‰ÊÂ  ‰hnÏ ‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ B‡ ÌÈÊB‚‡ ‰ÈÏÚ»∆»¡ƒ«¬»∆»«ƒ»¿∆
dÏËÏËÓ BÈ‡ Ï‡ ;BÓB˜Óa LÈÏ B‡ BÙeb CˆÏ¿…∆≈≈ƒ¿¬»≈¿«¿¿»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .bz ‡lL È„k ‡ÏÂ ,Mz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈¿…¿≈∆…ƒ»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

לאיסור.14) שמלאכתם

.ÂÏÎÂ˙BB˜Â ÌÈ˜Â ˙BÚÓe ÌÈ‡ ÔB‚k ,ÈÏk BÈ‡L ¿…∆≈¿ƒ¿¬»ƒ»¿»ƒ¿
Ô‡ .ÔÏËÏËÏ eÒ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ‰B˜ B‡ ‰ÏB„b ¿«≈»∆»¿«¿¿»∆∆¿»»

,Ì„‡ Èa ‰NÚa ˙Ïh ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰ÏB„‚¿»««ƒ∆ƒƒ∆∆«¬»»¿≈»»
d˙B‡ ÌÈÏËÏËÓ  ‰ÈÏÚ ÈÏk ˙Bz LÈ Ì‡˙B˙Ïc . ƒ≈«¿ƒ»∆»¿«¿¿ƒ»«¿

.ÏËÏËÏ eÎe‰ ‡Ï ,ÌÈÏk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰««ƒ««ƒ∆≈≈ƒ…¿¿«¿≈
˙aLa elÙ‡ e˜t˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡  ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¬ƒ¿«»≈¿«¿¿ƒ

ÔÎÂ .Ô˙B‡˙n‰Â ÏBÁ‰Â ÙÚ‰Ô˙B‡ ÔÈÊÈÊÓ ÔÈ‡  »¿≈∆»»¿«¿«≈≈¿ƒƒ»
‰BÓL Ôe .ÔÓB˜nÓeÒ‡Â ,Ô‡k ‡e‰ È‰  ÈÁ ƒ¿»∆¿»«¬≈»∆∆¿»

.BÏËÏËÏ¿«¿¿

ב .15) קכג, א.16)שבת קב , נתבטל 17)עירובין לא כי 
וכבדה. גדלה מפני  ממנה כלי  קכב ,18)שם שבת משנה,

ונעל,19)ב . כשפתח  מטלטלן היה השמשות שבין אף 
שעומדים  מכיון אותן, מטלטלים אין כשנתפרקו עכשיו

שח ). סי ' אברהם' 'מגן (ראה הבית עם שבת 20)להתחבר
א. ב .21)לט , קנא, שבת א.22)משנה, קלה, שבת

צפרניו  ואין לקוי  ושערו לעיבורו חדשים שמונה שנולד
ויצא  התשיעי  בחודש להוולד ראוי  שהיה כברייתן שלימין
שאינו  כמת ונחשב  הי "ג) מילה מהלכות (פ "א שנגמר קודם

לחיות. יכול

.ÊzÓËÏ,BLÈÓLz CˆÏ ‡lL elÙ‡ ÈÏk‰ ÏËÏ À»¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ∆…¿…∆«¿ƒ
.dLÈÓL˙Ï ‰NÚ ‡lL ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»∆…«¬»¿«¿ƒ»

Ò˜ Ì„‡ ÏËB ?„ˆÈkÌc˜ ;ÌÈÊB‚‡ Ba ÚˆÙÏ ≈«≈»»À¿»ƒ¿…«¡ƒÀ¿…
‰Ïc Ba CzÁÏ ;‰‚Ó‚Ï ˙‡ da «¿…¿≈»¿≈»¿»≈»∆

‰Ù‚Ó ;‰Èb‰˙B‚Bb‰ ˙‡ da Û‚Ï ˙‡ ; «¿ƒ»«¿≈»ƒ¿…»∆«¿»∆
˙Á‰˙‡ ;ÔË˜Ï ÏÎ‡ ÂÈÏÚ ˙˙Ï  ‚ÏÊn‰ ˙‡Â »««¿∆««¿≈»≈»»…∆¿»»∆
LBk‰kk‰ ˙‡ÂÁ˙Ï ÏL ËÁÓ ;Ba «¿∆«ƒ¿»ƒ¿…««∆
ÔÈ‡wÒLÈÏ  ˙LzÎn‰ ˙‡ ;˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ  «»ƒƒ¿…«∆«∆∆∆««¿∆∆≈≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ»∆»¿≈…«≈»∆

ב .23) קכב , שבת צורפי24)משנה, של או נפחים של
להלן  ראה - בשמים של קורנס  ואילו קכג.) (שבת זהב 

ט . עצים.25)הלכה בו לחטוב  העשוי  תאנה 26)גרזן
שנים.27)יבשה. שנים עשוי  שפיה סכין כעין

ולחלקה.28) בה 29)לחתכה שגורפים יד כעין כלי 
יבשות.30)דברים. דגן 31)תאנים בו לזרות עץ  כלי 

התבן. מן הבר את להבר כדי  עשוי32)ברוח  קטן שיפוד
הפה. לתוך האוכל את בו שמכניסים מנול 33)עץ  חלק 

הארג. על בו מכה שהאורג הכלי  בנוסח 34)האורגים,
(שונצינו). "לדחוף " והמחט 35)אחר: שקים עושים
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קכג                
         

.ÁÏËÏËÓe„È ÏL ËÁÓ Ì„‡da ÏhÏ ‰ÓÏM‰ ¿«¿≈»»««∆»«¿≈»ƒ…»
ıBw‰ ˙‡B‡ ,dlL e˜p‰ ‰ˆw‰ Ïh Ì‡ Ï‡ ; ∆«¬»ƒƒ««»∆«»∆»

d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡  dlL „Á‰ ‰ˆw‰‰˙È‰ Ì‡Â . «»∆««∆»≈¿«¿¿ƒ»¿ƒ»¿»
ÌÏbdÏËÏËÏ zÓ  ‰w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ. …∆«¬«ƒ…ƒ¿»À»¿«¿¿»

ב .36) קכב , שבת ומלאכתה 37)משנה, בה לחפור עשויה
שנכנס 38)לאיסור. מה להוציא שמותר ראיה, "מכאן

מותר  כן וכמו בשבת, והברקנים הקוצים מן האדם  בבשר
להרחיב  לא אבל ממנה הליחה שתצא כדי  החבורה לסחוט 
הי "ז. בפ "י  למעלה וראה המשניות). (פירוש הפה"

כלי .39) שם מהם עדיין.40)שבטל נגמרה שלא
מלאכתה 41) שם אין עדיין, ניקבה שלא שכיון שאף ֿעלֿפי 

לפעמים  יש - לתפירה ראויה ואינה עליה, לאיסור
הקוצים  את להוציא בה ומשתמשים כך אותה שמשאירים

שם). ורש"י  קכג. שבת (גמרא ביד הנתחבים

.ËÏkÔB‚k ,ÂÈÓ„ e˙ÁÙÈ ‡nL ÂÈÏÚ „Èt˜nL ÈÏk »¿ƒ∆«¿ƒ»»∆»ƒ¿¬»»¿
ÌÈˆ˜n‰ ÌÈÏk,˙BÈa ÌÈ˜È‰ ÌÈÏÎÂ ‰BÁÒÏ ≈ƒ«À¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈

ÔÏËÏËÏ eÒ‡  e„ÒtÈ ‡nL Ô‰ÈÏÚ „Èt˜nL∆«¿ƒ¬≈∆∆»ƒ»¿»¿«¿¿»
.ÒÈk ÔBÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙aLa¿«»¿∆«ƒ¿»À¿∆≈¬«∆¿ƒ

qn‰ :ÔB‚k„˙ÈÂ ,ÏB„b‰ÔÈkÒÂ ,‰LÁÓ ÏL ¿««»«»¿»≈∆«¬≈»¿«ƒ
ÌÈÁaË ÏLÁÂ ,ÌÈÙkL‡ ÏLÔÈvÁÂ , ∆«»ƒ¿∆∆∆À¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÈLÁ‰ÌÈÓNa ÏL Ò˜Â ,.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»»ƒ¿À¿»∆«»ƒ¿«≈»∆

ב .42) קכג, שבת נגר 44)המיוחדים.43)משנה, כלי 
עצים. בו לחפירה 45)לנסר שבמחרישה החדה המתכת

הבשר 46)באדמה. את בו מקצבים שהקצבים סכין
שחיטה. של סכין ה'תוספות' ולדעת (רש"י ), באטליז

את 49)סנדלרים.48)סכין.47) לחתוך הנגרים קרדום
של  "וחצין אחר: ובנוסח  דנגרי "). "חצינא (בגמרא: הקורות

רוקח '). ('מעשה של 50)חרשין" "קורנס  אחר: בנוסח 
שח  בסי ' יוסף ' ה'בית זה על ותמה (ויניציאה). נפחים"
חסרון  מחמת מוקצה שאינו מודים הכל נפחים של שבקורנס 

שם). (שבת, כיס 

.ÈÏkeÒ‡  eq‡‰ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜‰L ÈÏk »¿ƒ∆À¿»≈¬«»ƒ»
BÏËÏËÏ :ÔB‚k .‰Bn‰Â ,˙aLa Ba e˜ÈÏ„‰L ¿«¿¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿«»¿«¿»

‰È‰L ˙BÚÓ ÂÈÏÚ eÈ‰L ÔÁÏLÂ ,‰ÈÏÚ p‰ ∆»»«≈»∆»¿À¿»∆»»»»
ÏÚŒÛ‡eÒ‡  ˙BÚn‰ eÏÙpL B‡ p‰ ‰kL ÈtŒ ««ƒ∆»»«≈∆»¿«»»

ÔÈa BÏËÏËÏ eÒ‡ ‰È‰L ÈÏk ÏkL ;ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»∆»¿ƒ∆»»»¿«¿¿≈
ŒÏÚŒÛ‡ ,dlk ˙aM‰ Ïk BÏËÏËÏ Ò‡ ,˙BLÓM‰«¿»∆¡«¿«¿¿»««»À»««

eq‡‰ BÏ ÌbL c‰ CÏ‰L Èt. ƒ∆»««»»∆»«»ƒ

א.51) קנז, מקומו 52)שבת לצורך או גופו לצורך אפילו
א.53)(כסף ֿמשנה). מד, עליו 54)שבת שהניחו

(מגידֿמשנה). לבין 55)בכוונה דאיתקצאי  "מיגו
שנעשה  מפני  (=מתוך, יומא" לכולי  איתקצאי  השמשות,

היום). לכל הוקצה השמשות, לבין מוקצה

.‡ÈÏ‡ ÔB‚k ,BÒe‡Ó ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜n‰ ÈÏkÔLÈ ¬»¿ƒ«À¿∆≈¬«ƒ¿≈»»
ÔÏËÏËÏ zÓ  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡Bv‰ ÈÏÎe ËÙ ÏL∆≈¿¿¿ƒ«»¿«≈»∆À»¿«¿¿»

.Ô‰Ï Cˆ‰ Ì‡ ,˙aLa¿«»ƒÀ¿«»∆

א.56) קנז, חרס .57)שבת של

.ÈÏk,Ô‰È˙B˙Ïc e˜t˙pL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ »«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿»¿«¿≈∆
Ïc‚Óe ‰z ‰cL ˙B˙Ïc ÔB‚ke˜t˙pL ÔÈa  ¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿

˙aLaÏËÏËÏ zÓ  ˙aM‰ Ì„˜ e˜t˙pL ÔÈa , ¿«»≈∆ƒ¿»¿…∆««»À»¿«¿≈
ÔÎÂ .˙B˙Ïc Ô˙B‡eaLpL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ Ïk »¿»¿≈»«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿¿

,‡e‰Â .ÔÈÏh Ô‰ÈL  ˙aLa ÔÈa ,˙aM‰ Ì„˜ ÔÈa ≈…∆««»≈¿«»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ»
ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈNBÚ Ô‰ÈL eÈ‰iLÈL ?„ˆÈk . ∆ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ≈≈¿«¿»≈«ƒ¿≈

‰Ú ˙ÈÎeÎÊ ÈL ;˙ÈÁ‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ  ¬≈»¿«»∆∆ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
Ì‡ Ï‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ct‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ¿«»∆∆ƒ««¿≈…«≈»∆¬»ƒ

ÔÏËÏËÏ eÒ‡  ÏÏk ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡ ÌÈM‰ ÔÈ‡. ≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»¿»»¿«¿¿»

ב .58) קכב , שבת הכ"ה.59)משנה, בפכ"ב  מבואר 
מוכנים 60) הם שהרי  מותרים, בשבת נתפרקו רק  לא

אלא  לכלי , מחוברים עדיין כשהיו השמשות, מבין ועומדים
שעומדים  כיון לטלטלם, מותר - השבת קודם נתפרקו אפילו

לכלי . ולחברם לחזור ב .61)לכך קכד, שבת משנה,
שהרי62) נכונה, זו ונוסחא מלאכה". "מעין אחר: בנוסח 

החבית  פי  את בהן לכסות עריבה שברי  "כיצד רבינו מפרש
('מעשה  שם בשבת יהודה רבי  של תנאֿקמא וכדעת וכו'"
כתנאֿקמא. פסק  שרבינו משנה' ה'מגיד כתב  וכן רוקח '),

שונים.63) לתשמישים ושטוח  גדול נשברו 64)כלי  "ואם
(רמ "א  מותר" - זכוכית שברי  כגון להזיק , שיכולים במקום

ס "ו). שח  סי '

.‚ÈÏkLiL ,‡e‰Â .˙aLa ÌÈÏh ÌÈÏk‰ ÈÈeqk »ƒ≈«≈ƒƒ»ƒ¿«»»∆≈
ÈÏk ˙BzÔB‚k ,Ú˜wa aÁÓ ÈÏk ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ «¿ƒ¬≈∆»»¿ƒ¿À»««¿«¿

‰eÓh‰ ˙ÈÁ˙Èa dlL Èeqka LÈ Ì‡ :ı‡a »ƒ«¿»»»∆ƒ≈«ƒ∆»≈
‰ÊÈÁ‡ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ  ¬ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ

ÔÈˆÈÁÂ ˙BBa ÔB‚k ,˙BÚ˜w‰ ÈÈeqk ÔÎÂ .B˙B‡ ¿≈ƒ≈««¿»¿«¬ƒƒ
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡˙Èa BÏ LÈ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,Ô‰lL Èeqk ≈¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆»ƒ≈≈≈

epz‰ Èeqk .‰ÊÈÁ‡˙Èa BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬ƒ»ƒ««««ƒ∆≈≈
.BÏËÏËÏ zÓ  ‰ÊÈÁ‡¬ƒ»À»¿«¿¿

ב .65) קכו, שבת אסורים 66)משנה, - כן לא שאם
אחיזה 67)בטלטול. לבית צריכים אנו בארץ  בטמונה

בארץ  טמון אינו אם אבל שם), יוסי  רבי  של (וכתנאֿקמא
בן  אליעזר וכרבי  - אחיזה בית צריכים אנו אין התנור, כמו

קכה.). (שם כלי68)יעקב  שזהו שמוכיח  בו, לאחוז
ולהחזירו. לקחתו בקרקע .69)העשוי  ארוכות חפירות

אותו,70) מכסה אם לבונה דומה קרקע , כיסוי  שהוא מכיון
הכיסוי . את נוטל אם כסותר מחוברים 71)או שוליו רק 

גזרו  לא לכן מגולה, וחציו בה טמון כולו אין אבל לקרקע ,
(מגידֿמשנה). וחריץ  בבור כמו עליו, חכמים

.„ÈÌÈ„ ÈLzÓ „Á‡Â BÏËÏËÏ eÒ‡ „Á‡ , ¿≈¿»ƒ∆»»¿«¿¿¿∆»À»
‰Ê B‡ ‰Ê ÏÚ ‰Ê B‡ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓÒ Ô‰Â ,BÏËÏËÏ¿«¿¿¿≈¿ƒ∆»∆∆«∆∆
Ì‡ :ÈM‰ ÏËÏhÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈÏËÏËnL ÔÓÊe ,‰Êa»∆ƒ¿«∆¿«¿¿ƒ∆»≈∆ƒ«¿≈«≈ƒƒ
ŒÛ‡Â ,BÏËÏËÓ  BÏËÏËÏ znL cÏ CÈˆ ‰È‰»»»ƒ«»»∆À»¿«¿¿¿«¿¿¿«

Ì‡Â ;BnÚ ÏËÏhÓ eÒ‡‰ cL ÈtŒÏÚCÈˆ «ƒ∆»»»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ
„ B˙B‡a epÏËÏËÈ ‡Ï  eÒ‡‰ c ÏËÏËÏ¿«¿≈»»»»…¿«¿¿∆¿»»
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דבר 72) ידי  (=על הצד מן טלטול בידינו: הוא זה כלל
המותר  דבר לצורך ואם אסור, - המוקצה דבר לצורך אחר)

דכ"ע ). ד"ה מג: שבת 'תוספות' (וראה מותר -

.ÂË„ˆÈk‰bt ?‰eÓË ‰˙È‰LÔ˙a, ≈««»∆»¿»¿»¿∆∆
‰ÁÂÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ‰˙È‰LLBÎa ÔÁBz  «¬»»∆»¿»««≈∆»ƒ¬»¿

kÎa B‡ÌÈÏÁb‰Â Ôz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÏËBÂ ¿ƒ¿»¿¿»¿««ƒ∆«∆∆¿«∆»ƒ
˙ÚLa ˙aLa ÌÈÚ˙ÙÏ ÔÎÂ .‰ÏÈË˙BBˆ B‡ ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿≈∆∆¿

ÌÈl‚Ó ÌÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Óe ,ÙÚa ÌÈeÓË eÈ‰L ∆»¿ƒ¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ
ÔËÓBLÙÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ô‰lL ‰ÏÚa ˙aLa ¿»¿«»∆»∆∆»∆¿««ƒ∆∆»»

B‡ Ô‡‰ Èab ÏÚ ˜BÈz B‡ kk ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .Úƒ¿»¬»ƒ»»ƒ»ƒ««≈»∆∆
ÏËÏËÈ ‡Ï  ‰Bw‰ Èab ÏÚkka ‰Bw‰ B‡ Ô‡‰ ««≈«»…¿«¿≈»∆∆«»«ƒ»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ LiL ˜BÈza B‡«ƒ∆≈»∆»¿≈…«≈»∆

א.73) קכג, צרכה.74)שבת כל בשלה שלא תאנה
היא 75) כן לא שאם בכוונה, טמנה שהוא ולא טמונה, היתה

שבת  'תוספות' ועיין יז, הלכה (להלן לתבן בסיס  נעשית
פגה). ד"ה טיט .76)קכג. לעשית ומיוחד המוקצה

גחלים.77) גבי  על אפויה דקה טמונה 78)עוגה ואינה
"מכבה  בשבת, גחלים חותה הוא הרי  כן לא שאם בתוכם,
שגגות  בהל' (כמבואר התחתונות" את ומדליק  העליונות את

משנה'. 'כסף  – הי "ב ) ז'.79)פ "ז בהלכה מבואר
רוקח ').80) ('מעשה בשעת" "ננערים אחר: בנוסח 
מ "ט .81) פ "א אם 82)כלאים מכוסים, העלים אם אבל

בשבת  גומא כעושה נראה כרכר, או כוש בהם תוחב 
אותם.83)(מגידֿמשנה). "לא 84)מושך ב : קמב , שבת

הכ"א). פכ"ו (להלן בלבד" למת אלא ותינוק  כיכר התירו

.ÊËÏËBBa ˙‡ Ì„‡ÂÈÏÚ ÔÈÚebÚ‚ BÏ LiL ≈»»∆¿∆≈«¿ƒ»»
Ô‡‰ÂB„Èa,Èc‰ ÏtÈ Ì‡L ;È„ ‡Ï Ï‡ , ¿»∆∆¿»¬»…ƒ»∆ƒƒ…«ƒ»

‰ÏkÏk .B„Èa ‡‰ epÏhÈÌ˙ÒÂ ,‰e˜ ‰˙È‰L ƒ¿∆»»¿»«¿«»∆»¿»¿»¿»«
Ô‡‰ È‰L ;dÏËÏËÏ zÓ  Ô‡a dlL ˜∆∆∆»»∆∆À»¿«¿¿»∆¬≈»∆∆

ÔÙ„k ˙ÈNÚÔ‡‰Â ,˙Bt ‰‡ÏÓ ‰lkÏk‰ ‰˙È‰ . «¬≈¿…∆»¿»««¿«»¿≈»≈¿»∆∆
ÌÈÚ ÔB‚k ,ÌÈaË ˙Bt‰ eÈ‰ Ì‡  ˙Bt‰ CB˙a¿«≈ƒ»«≈¿Àƒ¿¬»ƒ

‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÏËB  ÌÈ˙e˙ÂÚÈ Ì‡L ; ¿ƒ≈»¿∆ƒ∆ƒ¿«≈
.eÊ‚ ‡Ï „ÒÙ‰ ÌB˜Óe ,ÙÚa eÙhÈ  ˙Bt‰«≈ƒ»¿∆»»ƒ¿∆¿≈…»¿

ב .85) קמא, שבת בה.86)משנה, לטלטל שמותר בחצר
יקחנו.87) לא אם ויתעצב  לאביו, משתוקק  שהבן
מוקצה.88) מוקצה.89)שהיא סל.90)ויטלטל
(פירוש 91) הסל" מן כחלק  "והיא יפה מהודקת היא אם

ולהיתר,92)המשניות). לאיסור בסיס  נעשתה "שהכלכלה
בסיס  אינו כאילו לגבו, האיסור ובטל יותר, חשוב  וההיתר

שט ). סי ' אברהם' ('מגן להיתר" רק 

.ÊÈ˙ÈÁ‰Èt ÏÚ Ô‡ ÁÎMLdcˆ ÏÚ dhÓ  »ƒ∆»«∆∆«ƒ»«»«ƒ»
˙BiÁ‰ ÔÈa ‰˙È‰ .˙ÏÙB ‡È‰Â ‰ÈÏÚ Ô‡‰Â ¿ƒ∆∆»¿»≈∆»ƒ¿»∆∆»∆»

d‰Èa‚ÓÔ‡‰Â ,ÌL dcˆ ÏÚ dhÓe ,Á‡ ÌB˜ÓÏ «¿ƒ»¿»«≈«»«ƒ»»¿»∆∆
kÏ CÈˆÂ k‰ ÏÚ ˙BÚÓ ÁÎBM‰ ÔÎÂ .˙ÏÙB ∆∆¿≈«≈«»«««¿»ƒ««

k‰ ÌB˜ÓÏ CÈˆ Ì‡Â .˙BÏÙB Ô‰Â k‰ ˙‡ ÚB≈∆««¿≈¿¿ƒ»ƒƒ¿««
ÁÈp‰ Ì‡ Ï‡ .ÂÈÏÚ ˙BÚn‰Â k‰ ˙‡ ÏËB  ≈∆««¿«»»»¬»ƒƒƒ«

˙aL ÚÓ ˙BÚn‰Èt ÏÚ Ô‡‰ ÁÈp‰ B‡ ,k‰ ÏÚ «»≈∆∆«»«««ƒƒ«»∆∆«ƒ
eÏh elÙ‡Â ,ÔÏËÏËÏ ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  ˙ÈÁ‰∆»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«¿¿»«¬ƒƒ¿
.eÒ‡‰ „Ï ÒÈÒa eNÚ È‰L ;Ô‡‰Â ˙BÚn‰«»¿»∆∆∆¬≈«¬»ƒ¿»»»»

ב .93) קמב , שבת מהיין 94)משנה, לקחת צריך והוא
שמא 95)שבתוכה. במקומה, אותה להטות יכול שאינו

ותשברנה. החבית על האבן לחבית.96)תיפול
עליו.97) בכוונה.98)לשכב 

.ÁÈÔ‡‰‰ÈewaLdÈ‡Â da ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‡ : »∆∆∆«≈»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˙ÏÙB‰Èew‰ ˙ˆ˜Ók ‡È‰ È‰ zÓe , ∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿»«≈»À»

Â‡Ï Ì‡Â ;da ˙‡lÓÏ„‚a .da ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡  ¿«…»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆∆
BËÓBL  ‰w‰ ÏÚL‰w‰ ÏÚÓ. ∆««»∆¿≈««»∆

א.99) קכה, שבת המשניות'100)משנה, ב 'פירוש רבינו
בו  ותולים מים, בו ששואבים חרס  כלי  היא "קרויה ביאר:
בהל' פירש (וכן המעיין" לתחתית וירד שיכבד כדי  אבן,
יבשה  דלעת היא "קרויה פירש: רש"י  אבל ה"א), פ "כ כלים
שואבת  אינה קלה שהיא ומתוך מים, בה וממלאים חלולה

להכבידה". כדי  אבן בה ונותנים צפה, שהיא 101)אלא
יפה. הקרויה.102)קשורה של אינה 103)כחלק  אם

בסיס  ונעשית האבן לגבי  מתבטלת הקרויה יפה, קשורה
האסור. א.104)לדבר קמ , הבגד 105)שבת את מוריד

שאינו  לפי  הבגד, מתוך הקנה את לקחת אסור אבל מהקנה.
להסקה. רק  ועומד תולים 106)כלי  כביסה, לאחר בגד

לייבשו. קנה על אותו

.ËÈ˙BtÌÈ‡L ˙Bt ÔB‚k ,ÏÎ‡Ï eÒ‡L ≈∆»∆¡…¿≈∆≈»
ÔÈNÚÓÌ‰ÈcÓ NÚÓa ÔÈiÁ Ô‰ elÙ‡ ,B‡ , ¿À»ƒ¬ƒ≈«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆

B˙Óez ‰Ïh ‡lL ÔBL‡ NÚÓ‰Óez B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»¿»
‰‡ÓËNÚÓ B‡ ,ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¿≈»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿

Ô˙ÎÏ‰kÈ‡Óc‰ Ï‡ .ÔÏËÏËÏ eÒ‡ ÏÈ‡B‰  ¿ƒ¿»»»¿«¿¿»¬»«¿«ƒ
ÌÈiÚÏ Èe‡Â,Ô‡„tL Lc˜‰Â ÈL NÚÓ ÔÎÂ ; ¿»«¬ƒƒ¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆¿»»

LÓÁ‰ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡.ÔÏËÏËÏ zÓ  ««ƒ∆…»««…∆À»¿«¿¿»

ב .107) קכו, שבת מהם 108)משנה, הפרישו שלא
ומעשרות. ראויים 109)תרומות אינם חכמים מדברי  שרק 

(פירוש  נקוב  שאינו בעציץ  שצמחו כפירות לאכילה,
ולקח 110)המשניות). הלוי  שהקדים כגון גדולה, תרומה

ממנה  שהפרישו קודם התבואה, שנתמרחה אחר המעשר
הפריש  ולא מעשר תרומת ממנו והפריש גדולה, תרומה

(רע "ב ). גדולה לאכילת 111)תרומה אפילו ראויה שאינה
כהן. של שיפדה 112)בהמתו כגון כהלכה, נפדו "שלא

ולא  הגון אינו הפדיון וזה כסף , של חתיכה על שני  מעשר
לומר: רוצה מפותח . כסף  על שיפדה עד כהלכתו נעשה
יד, (דברים בידך" הכסף  "וצרת שכתוב  כמו מצויירים מעות
הקרקע . על ההקדש שיחלל או צורה, עליו שיש דבר - כה)
הניתן  דבר שיהיה - במטלטלין אלא שיפדה הקדש דין ואין

המשניות). (פירוש ליד" מעמי113)מיד לקוחים פירות
בפכ"ג  כמבואר מעשרות, בהפרשת זהירים שאינם הארץ 

בהל'114)הט "ז. (רבינו דמאי " העניים את לאכיל "מותר
הי "א). פ "י  והקדש 115)מעשר שני  מעשר בפדיון
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אינו  אבל לא), כז, (ויקרא הקרן מלבד חומש מוסיפים
באכילה. ומותרים - מעכב 

.ÎÏËÏËÓdÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óez‰ Ï‡NÈ ¿«¿≈ƒ¿»≈«¿»««ƒ∆≈»
BÏ ‰Èe‡‰B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Óez ÔÈÏËÏËÓe ; ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»

‰na .„Á‡ ÈÏÎa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈlÁ‰ ÌÚ B‡ƒ«Àƒƒ»¿≈∆ƒ¿ƒ∆»«∆
ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰hÓÏ ‰B‰h‰ ‰˙È‰La ?, ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«¿»¿«»

Ô˙B‡ ÚÈ Ì‡L ,Ú˜wa ÔÈÙpË˙n‰ ˙Bt eÈ‰Â¿»≈«ƒ¿«¿ƒ««¿«∆ƒ¿«≈»
 Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡ eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;e„ÒtÈƒ»¿¬»ƒ»¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆
ÁÈpÓe ,ÔÈlÁ‰ B‡ ‰B‰h‰ ÏËBÂ ,ÈÏk‰ ÚB≈«¿ƒ¿≈«¿»«Àƒ«ƒ«
ÔÈa  ÈÏk‰ ÌB˜ÓÏ CÈˆ ‰È‰ Ì‡Â .‰‡Óh‰«¿≈»¿ƒ»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈
ÏËÏËÓ  ‰hÓÏ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ‰B‰h‰L∆«¿»¿«¿»≈∆»¿»¿«»¿«¿≈

.„Á‡k Ïk‰«…¿∆»

ב .116) קמא, שבת לכהן.117)משנה, שראויה כיון
טז.118) הלכה למעלה שנתבאר אם 119)כמו אבל

לטלטל  לו אסור הטהורה, את לקחת שיכול למעלה טהורה
למטה" הטמאה "כשהיתה אחר: ובנוסח  הכלי . את

הנדפס . הנוסח  את מבכר משנה' וב 'כסף  (ויניציאה)

.‡ÎÍa„:ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ MÁL ÌÈ‡ ÏL ƒ¿»∆¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿
Ìe„nÏ Ì‡Â‡Ï Ì‡Â ,ÁÓÏ Ô‰ÈÏÚ LÈÏ zÓ  ƒƒ¿À»≈≈¬≈∆¿»»¿ƒ»

˙BiÁ .eÒ‡ Ô„bL Ï˜c ÏLÌÈˆÚÏ, »¬ƒ∆∆∆∆¿»»¿≈ƒ
zÓ  ‰ÈLÈÏ ˙aL ÚÓ Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ¿ƒ¿«¬≈∆≈∆∆«»ƒƒ»À»

ÔÏËÏËÏzÓ  ÌBÈ „BÚaÓ Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿»¿≈ƒ»«¬≈∆ƒ¿À»
.ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»

רבי120) הלך אחת פעם חנינא: רבי  "אמר ב : קכה, שבת
בנין), אבני  (שורת אבנים של נדבך ומצא אחד, למקום
למחר". עליהם שנשב  כדי  וחשבו צאו לתלמידיו: ואמר

מערב 121) והכינום מעשה שעשו עליהם, לישב  כדי  סדרום
ענפים.122)שבת. א . נ, בנוסח 123)שבת שלקטן;

(שונצינו). "שגרדן" באש.124)אחר: להסיקן
מכיון 125) אבנים, בנדבך כמו מעשה, צריך אין וכאן

ואף  להסקה, ויש לישיבה, העומדות מהן יש שחריות
לישיבה, לייחדן לבד במחשבה די  להסקה, מתחילה שחשב 
אבנים  של בנדבך אבל מחשבה, מידי  מוציאה שמחשבה
להכינם  מיוחד מעשה צריך לישיבה, ולא לבנין העומד

(מגידֿמשנה). לישיבה

.ÎLw‰B„Èa eÚÚÈ ‡Ï  ‰hn‰ ÏÚLÏ‡ , ««∆««ƒ»…¿«¿¿∆¿»¬»
BÙe‚a BÚÚÓzÓ  ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó ‡e‰ Ì‡Â . ¿«¿¿¿¿ƒ«¬«¿≈»À»

ÔÈ„Ò B‡ k ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏËÏËÏ‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿≈ƒ»»»»«»ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ LiL ÈÓk ‰NÚ È‰L ;B„Èa BÚÚÓ  Ô‰a»∆¿«¿¿¿»∆¬≈«¬»¿ƒ∆»«»»

ÒÈÎn‰ .ÌBÈ „BÚaÓÙÚ ÏL ‰t˜Ì‡ ,B˙Èa ƒ¿««¿ƒÀ»∆»»¿≈ƒ
˙aLa BÏËÏËÓ  ˙aL ÚÓ ˙ÈÂÊ Ô˜ dÏ „ÁÈ, ƒ≈»∆∆»ƒ≈∆∆«»¿«¿¿¿«»

.ÂÈÎˆ Ïk Ba ‰NBÚÂ¿∆»¿»»

להסקה.126) עומד והוא א. קמא, שבת משנה,
מוקצה.127) לטלטל טלטול 128)שאסור כי  בכתפיו,

מותר. שינוי ) (=בדרך יד והסדין 129)כלאחר הכר
להסקה. ולא לשכיבה הקש את שהקצה מוכיחים

א.130) נ, רוק .131)שבת בו לא 132)לכסות אם אבל

לטלטלו  ואסור הבית, עפר אגב  בטל זוית, קרן לו ייחד
שח ). סי ' (או"ח 

.‚ÎBk‰Ó ÈÏk ÏhÏ eÒ‡‡e‰L ÈtÓ , »¿«≈¿ƒ≈∆≈ƒ¿≈∆
˙BÒkÏa˜Ï ˙aLa p‰ ˙Áz ÈÏk ÔzÈ ‡Ï ?„ˆÈk . ¿≈≈«…ƒ≈¿ƒ«««≈¿«»¿«≈

,BÏËÏËÏ eÒ‡ paL ÔÓM‰L ;ÛËBp‰ ÔÓM‰ ˙‡∆«∆∆«≈∆«∆∆∆«≈»¿«¿¿
ÔÎÂ .zÓ ‰È‰L ÈÏk‰ ÏeËÏË Ò‡È  ÈÏkÏ ÏtiLÎe¿∆ƒ…«¿ƒ≈»≈ƒ¿«¿ƒ∆»»À»¿≈
˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ««

d˙ˆÈa Ïa˜Ï ˙Ï‚z‰ÈÏk‰ ‡e‰ ‰ÙBk Ï‡ , ««¿¿…∆¿«≈≈»»¬»∆«¿ƒ
‰ÈÏÚÔÎÂ .eÒ‡L c Ïk ÏÚ ÈÏk‰ ‰ÙBk »∆»¿≈∆«¿ƒ«»»»∆»

.epÏhÈ  ıtÁÈ Ì‡L ,BÏha ‡Ï È‰L ;BÏËÏËÏ¿«¿¿∆¬≈…ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ¿∆

יום.133) מבעוד מוכן שהיה ממה ב . מב , שבת משנה,
אוסרו 134) ועכשיו הכלי , לטלטל מותר היה שמתחילה

אבל  ב . קכח , בשבת רש"י  פירש וכן שיבאר. כמו בטלטול
ומחברו  מקום לו כקובע  "שהוא פירש שם, ב  מב , בדף 

למלאכה". ודומה בשבת 135)בטיט  שנולדה ביצה כי 
הי "ט ֿה"כ). פ "א יו"ט  הל' (ראה ובטלטול באכילה אסורה

יגע 136) שלא "ובלבד ה'ירושלמי ': בשם הביא הראב "ד
ולא  בטלטול אלא אסור אינו שמוקצה ואף  בביצה",
הכלי " ידי  על הביצה ינענע  "שמא חוששים בנגיעה,

האומר 137)(מגידֿמשנה). יצחק  רבי  לדעת בניגוד
מג.). (שבת בטלטול שאסור דבר לצורך כלי  לטלטל שאסור

.„ÎÔÈ˙BÛÏc‰ ˙Áz ÈÏkÈÏk‰ ‡lÓ˙ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ
CÙBL ‰BLÂÚÓ BÈ‡Â ,‰È‰iL ,‡e‰Â . ≈¿∆¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆

‰ˆÈÁÏ Èe‡ ÛÏc‰ÔÈ‡  Èe‡ BÈ‡ Ì‡ Ï‡ ; «∆∆»ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈»≈
ÔÈÒe‡n‰ ÌÈna BÏËÏËÏ zÓ  Ô˙ Ì‡Â .ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒ»«À»¿«¿¿««ƒ«¿ƒ

‰lÁzÎÏ ÈÚ ÏL Ûb ÔÈNBÚ ÔÈ‡L .BaL. ∆∆≈ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿ƒ»

ב .138) לה, ביצה הגגות 139)משנה, מן הנוזלים "מים
לקבל  כלי  ונותנים המשניות), (פירוש הגשם" ירידת בעת

הבית. את יטנפו שלא המים לחוץ .140)את
הדלף .141) תחת הכלי  את שוב  כל 142)מחזיר מלשנות

(רש"י ). לכך צריך אם ראויים 143)היום אינם שאם
תחתם  כלי  לתת לכתחילה ואסור מוקצה הם לרחיצה
לכתחילה. רעי  של גרף  עושה הוא שהרי  לקבלם,

להוציא.144) מותר - ונתן עבר אבל ב . לו, ביצה

.‰Î˙ÈÁÏË ÏLÈÏk ‡ÈÓ  ‰aLpL »ƒ∆∆∆∆ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz ÁÈpÓeÔw˙Ó  Bw˙Â Ú Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ;, «ƒ««¿∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿¿À»

ÔÈ˙BÂ .Ôw˙Ók ‡e‰ È‰ÈÏkÏa˜Ï p‰ ˙Áz ¬≈ƒ¿À»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈
˙BˆBˆÈÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÏËÏËÏ zÓe ,Ln ƒƒ¿≈∆≈»∆«»À»¿«¿≈

‰B˜ .ÈÏk‰ÏÒÙÒa d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡  ‰aLpL «¿ƒ»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿«¿»
‰hn‰ ˙Bk‡a B‡ÌÈÁeÂ eÈ‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , «¬À«ƒ»∆»ƒ≈»¿ƒ

.Bk‰Ó ÈÏk ÏhÈ ‡lL È„k ,ÌÏËÈ ıtÁiL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆«¿…ƒ¿≈¿≈∆…¿«≈¿ƒ≈∆≈
ÌÈ‡ Èab ÏÚ ˙ÏˆÁÓ ÔÈÒBtÈab ÏÚ B‡ ˙aLa ¿ƒ«¿∆∆««≈¬»ƒ¿«»««≈

 ÌÈÓLbe ,‰nÁ‰ ÈtÓ  ‰nÁa ,ÌÈBc ˙ek«∆∆¿ƒ««»ƒ¿≈««»«¿»ƒ
„eˆÏ Ôek˙È ‡lL „Ïe ,ÌÈÓLb‰ ÈtÓÈ‰L ; ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈»∆¬≈

‰ˆiL ˙Ú ÏÎa dÏËBÔÈÙBÎÂ .˙aLa Ïq‰ ˙‡ ¿»¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ∆««¿«»
ÌÈÁBÙ‡‰ ÈÙÏÈ‰L ;e„ÈÂ ÂÈÏÚ eÏÚiL ÏÈLa ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿ƒ∆«¬»»¿≈¿∆¬≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚÓ e„iLk BÏËÏËÏ zÓÀ»¿«¿¿¿∆≈¿≈»»¿≈…«≈»∆
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קכו               
         

א.145) מג, תרומות 146)שבת ממנו הופרשו שלא
שהוא 147)ומעשרות. זמן כל לאכילה ראוי  שאינו אף 

תרומות  מגביהין אין כי  היום, לתקנו אפשר ואי  טבל,
מתוקן  היה שלא דבר כמתקן שנראה מפני  בשבת, ומעשרות

ה"ט ). "המגביה 148)(פכ"ג הט "ו: בפכ"ג כמבואר
את  תיקן - - - ביוםֿטוב  או בשבת ומעשרות תרומות

ב .149)הפירות". מז, שבת בשבת.150)משנה, אפילו
שעל 151) במפה האש תאחז שלא הנר, מן היוצאים

א.152)השולחן. מג, שני153)שבת שבין הלוחות
לארכה. המיטה מותר 154)כרעי  ברפיון, כשסמוכים

שתעלה  כדי  לא אבל לרדת, תוסיף  לא שהקורה כדי  לסמכם
שיג). סי ' (או"ח  כבונה ימחו 155)שהוא "שלא בנין אבני 

שומרת  והמחצלת (רש"י ). במים" ששרויות מאחר בגשמים
הגשמים. מפני  יהדק 156)עליהן לא וגם הדבורים, את

איסור  על ויעבור לצאת, יוכלו לא שהדבורים המחצלת את
בפ "א). (כמבואר ימות" ולא רישיה "פסיק  משום צידה

מהיכנו.157) כלי  מבטל ב .158)ואינו קכח , שבת משנה,
היום 159) ראויים שאינם לפי  הם, מוקצים חיים שבעלי 

(מגידֿמשנה).

.ÂÎ‰Ó‰aÌÈn‰ ˙n‡Ï B‡ BÏ ‰ÏÙpLÌ‡ : ¿≈»∆»¿»¿¿««««ƒƒ
‰Òt dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ„Ú d˙B‡ ÔÈÒÙÓ  dÓB˜Óa »ƒ≈»«¿»»ƒ¿»¿«¿¿ƒ»«

Â‡Ï Ì‡Â ;˙aL È‡ˆBÓÁÈpÓe ˙B˙ÒÎe ÌÈk ‡ÈÓ  »≈«»¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿»«ƒ«
ÈÏk ÏhnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰˙ÏÚ  ‰˙ÏÚ Ì‡Â ,‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ»¿»»¿»¿««ƒ∆¿«≈¿ƒ
Úˆ ÈtÓ  ÌÈn‰ CB˙Ï BaÏ BÎÈÏLÓ È‰L ,Bk‰Ó≈∆≈∆¬≈«¿ƒ«¿««ƒƒ¿≈««

ÌÈiÁ ÈÏÚaÔÎÂ .B„Èa d˙BÏÚ‰Ï eÒ‡Â .eÊ‚ ‡Ï «¬≈«ƒ…»¿¿»¿«¬»¿»¿≈
ÔÈ˜BÚ ÔÈ‡ÔÈÁBc Ï‡ ,ˆÁa ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ≈¿ƒ¿≈»¿«»»∆»≈¬»ƒ

ÔÈc„Óe .eÒkiL „Ú Ô˙B‡˙Ï‚z .ÌÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú »«∆ƒ»¿¿«ƒ¬»ƒ¿»ƒ«¿¿…∆
ÔÓ ˙ËÓL ‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈc„Ó ÔÈ‡  ‰ÁaL∆»¿»≈¿«ƒ»ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆ƒ

ÔÈLÏ˙ ‰Èt‚‡ e‡ˆÓÂ ,„i‰„Ú d˙B‡ ÔÈÁBc Ï‡ ; «»¿ƒ¿¿¬«∆»ƒ¿»ƒ¬»ƒ»«
.ÒkzL∆ƒ»≈

ב .160) קכח , בשבת,161)שבת הם מוקצים חיים ובעלי 
למעלה. שנזכר ומשקין.162)כמו אוכלין לה להוריד

שם.163) לפרנסה אפשר ואי  עמוקים, שהמים
"כי164) ה): כג, (שמות שכתוב  כמו התורה, מן שהוא

עמו", תעזוב  עזוב  . . . משאו תחת רובץ  שונאך חמור תראה
דבר  מפני  ונדחה דרבנן איסור רק  הוא מהיכנו כלי  וביטול
בעלי שצער רבינו שדעת אומרים ויש הגולה'). ('באר תורה
מהלכות  בפי "ג מדבריו שנראה (כמו מדרבנן אלא אינו חיים
מהיכנו  כלי  לבטל אסרו לא ואף ֿעלֿפי ֿכן ה"ט ), רוצח 
מנוחת  על התורה שקדה שהרי  חיים, בעלי  צער במקום
וחמורך" שורך ינוח  "למען שנאמר כמו בשבת, החיים בעלי 
אחד  נייח  הכתוב  לו "הוסיף  שם: ובמכילתא יב ). כג, (שמות
אינו  או בא לכך אומר אתה ואוכל, הקרקע  מן תולש להיות
צער" אלא נייח  זה אין אמרת ביתו, בתוך יחבשנו אלא

שמח '). מוקצה.165)('אור משום אוחז 166)להגביהם
(מגידֿמשנה). ומוליכם ובצדדים לדעת 167)בצוארם

משום  האיסור וטעם ומותר. מתכוון שאינו דבר זהו הראב "ד
בשבת. ומטלטלם שנשמטים

      
הטלטול.1) דיני  בו נשלמו

.‡ÈÏk ÏkzÓ  BlL ÌÈ˜Â ÂÈÏÁÂ ‚B‡‰ »¿≈»≈«¬»»¿»ƒ∆À»
eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ,ÔÏËÏËÏ„kÓ ıeÁ , ¿«¿¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿¿ƒƒ…∆

ÔBzÁz‰ „ÎÂ ÔBÈÏÚ‰ÔÈÏh ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ô‰L ÈtÓ , »∆¿¿…∆««¿¿ƒ∆≈ƒ»ƒƒ¿≈∆≈
ÔÈÚe˜z,ÔÏËÏËÏ eÒ‡  ‚B‡ ÏL ÌÈ„enÚ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈»¿«¿¿»

Ô‰lL ˙Bnb‰ Ôw˙È ‡nL.ÔÈzÓ  ‚B‡‰ ÈÏk ‡Le . ∆»¿«≈«À∆»∆¿»¿≈»≈À»ƒ

א.2) קיג, בפכ"ח 3)שבת כמבואר ומקומו, גופו לצורך
רוקח ') ('מעשה להיתר" "שמלאכתו אחר: ובנוסח  ה"ג.

שם. רש"י  קורות 4)וכדעת שתי  הן האריגה מכונת יסוד
שניהם  בין עמודים; הנקראים - הצדדים משני  חזקות
עליון, כובד הנקראת מלמעלה אחת קורות, שתי  מונחים
לכובד  מסביב  תחתון; כובד הנקראת - מלמטה ואחת
מניחים  התחתון הכובד ועל השתי , חוטי  את שמים העליון

הארג. כלי5)את תורת עליהן אין לפיכך בחול, אף 
מפני6)(מגידֿמשנה). ליטלם וקשה העמודים בתוך

את 7)כבדם. יזיז בה, תקועים שהם הקרקע  מן כשחולצם
בונה  משום ויתחייב  העמוד במקום גומא ויעשה העפר

(רש"י ).

.‰Óz ÏL ˙B„aÎÓÔ‰a ÔÈ„aÎnL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿¿∆¿»»¿«≈»∆∆¿«¿ƒ»∆
È‰L ;z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È‰  Ú˜w‰ ˙‡∆««¿«¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈∆¬≈

zÓ˙aLa „aÎÏe‡LpL ÌÈÏ . ÔÈa‰ ÔÓ À»¿«≈¿«»¿≈ƒ∆ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»
Ò‰Ï ÔÈÈe‡L ÈtÓ ;z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È‰¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿»≈

Ô˙B‡ ÔÈÙL È‰L ,Ô‰ÈÏÚˆ Ì‡Â .Ô˙B‡ ÔÈw˙Óe ¬≈∆∆¬≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»«
Ô˙B‡Ìˆ˜‰ È‰ ÌÏËÏËÏ eÒ‡Â ,. »¬≈ƒ¿»¿»¿«¿¿»

"ושמה 8) בו תלויים שהתמרים הקנה ב . קכד, שבת
וגם  למטה, ונתלה כבד עליה שתלוי  שהפרי  משום מכבדות,
האי (רב  הבית" את (לטאטא) לכבד עשוי  שהוא משום

כגון 9)גאון). גומות, ישווה שמא חשש שאין במקום
ה"ג. בפכ"א כמבואר אבנים, שהשלים 10)ברצפת אחר

בנין. לצורך בהן להתמש בדעתו ואין מבואר 11)בנינו,
הכ"א. זה.12)בפכ"ה על זה לבנין.13)סדרן

ה"ו.14) בפכ"ה כמבואר

.‚‰pË˜ ÒÁ˙eLa elÙ‡ dÏËÏËÏ zÓ  ∆∆¿«»À»¿«¿¿»¬ƒƒ¿
ÈÏk Èt da ˙BqÎÏ ˆÁa ‡È‰ ‰Èe‡e ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa‰»«ƒƒ¿»ƒ∆»≈¿«»ƒ¿ƒ

ÔË˜˙Ùe‚Ó .‰˙zk˙pL ˙ÈÁ‡È‰  »»¿«»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
‰ÈLedÏËÏËÏ zÓ‰tL‡Ï d˜Ê Ì‡Â ; ¿»∆»À»¿«¿¿»¿ƒ¿»»»«¿»

ÌBÈ „BÚaÓdÏËÏËÏ eÒ‡ÚÚB˙pL ÈÏk . ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿≈«
LÏ˙È ‡Ï.Ba CÓÒÏ B‡ Ba ˙BqÎÏ ÒÁ epnÓ …ƒ¿ƒ∆∆∆¿«ƒ¿…

חרס .15) כלי  שבר ב . קכד, שהיתה 16)שבת כיון
אבנים  או צרורות כגון כלי , שאינו דבר אבל כלי , מתחילה
- לטלטלם אסור כלי , בהם לכסות שראויים אף ֿעלֿפי 

ה"ו. בפכ"ה בטיט .17)כמבואר החבית פי  סתימת
החבית.18) החבית.20)המגופה.19)שנשברה של
קטן.21) כלי  פי  בהם לכסות זרקה 22)שראויים אם אבל

מותר  עליה כלי  תורת היה השמשות שבין כיון בשבת,
כלי .23)(מגידֿמשנה). עוד מהיות שבטלה
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ופירש 25)שנשבר.24) יספות". "לא מובא: בגמרא
יחתוך. לא הרי "ף :

.„zÓÌÈ‡ LÏL ‡qk‰ ˙ÈÏ ÒÈÎ‰Ï À»¿«¿ƒ¿≈«ƒ≈»¬»ƒ
˙BÏÊ˜Ó.„i‰ ‡ÏÓk ?ÔeÚL ‰nÎÂ .Ô‰a Áp˜Ï ¿À¿»¿«≈«»∆¿«»ƒ»ƒ¿…«»

eÒ‡  Ct˙‰Ï ‰B˜ ‡È‰L ‰Ó„‡ Ï‡¬»¬»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»
dÏËÏËÏ‚bÏ ÌÈ‡ ˙BÏÚ‰Ï zÓe .da Áp˜Ï ¿«¿¿»¿«≈«»À»¿«¬¬»ƒ«»

Ô‰a Áp˜Ï ËÈËa eÚwzLÂ ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„È . ¿«≈«»∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ
k ÔÓeM Ì‡ÏËÏËÏ zÓ ,‰ÈÏÚ LiL Ô‡ . ƒƒ»ƒ»À»¿«¿≈∆∆∆≈»∆»

elÙ‡Â ,dÏËÏËÏ zÓ  ‡È‰ Áp˜Ï È‡ceL ,ÛepËƒ∆««¿«≈«ƒÀ»¿«¿¿»«¬ƒ
.‰ÏB„‚ ‡È‰ƒ¿»

א.26) פא, כמבואר 27)שבת בטלטול, אסורות שהן אף 
שדוחה  הבריות כבוד שגדול משום - ה"ו בפכ"ה, למעלה

לו:). בסוכה ו'תוספות' (רש"י  דרבנן חדות,28)איסור
(מגידֿמשנה). לקינוח  ראויה.29)הראויות שאינה מפני 

מפני30) - התירו גדולה, טירחא כאן שיש ואף ֿעלֿפי 
פא:). (שבת דרבנן איסור שדוחה הבריות כבוד שגדול

מן 31) למעלה ניכר ורישומן לגמרי , בקרקע  נטבעו שלא
סותר.32)הקרקע . משום איסור ואין

.‰‰È‰Bˆ ÂÈÙÏNÁÂBva Áp˜Ó . »»¿»»¿»∆∆¿«≈««¿
È‚‡Ó NÁ‰ ‰È‰ Ì‡ÂNÁa Áp˜Ó  ÌÈÏkeÈ‰ . ¿ƒ»»«∆∆≈»¿≈≈ƒ¿«≈««∆∆»

Áp˜Ó  ÌÈk ÌÈNÚ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈNÚÂ Bˆ ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ¿«≈«
Ô‰aBva Áp˜Ó  Â‡Ï Ì‡Â ,. »∆¿ƒ»¿«≈««¿

א.33) פב , מוקצה.34)שבת שהיא קטנה אבן
ג.35) בהלכה כמבואר מוקצה, אף ֿעלֿפי36)שאינו

סכנה. בו ויש חד שהוא בחרש מקנח  ואינו מוקצה, שהוא
('ערוך').37) חוצה מהכלי  הבולטת הכלי  לפי  השפה

הכלי . צואר פירש: מ "ג פ "יא, כלים המשניות ובפירוש
הבשר.38) את מקרע  ואינו חלק  שאינם 39)שהוא

בהם,40)"מוקצה". שולטת האור יבשים שעשבים לפי 
שם). (שבת, נושרות הטבעת פי  שיני  בהם והמקנח 

.ÂÈÈLeÏaL ˙B‡ÏˆÁÓÈÏÎk Ô‰ È‰  ¿»≈«¿¿»∆»¬≈≈ƒ¿ƒ
z‰Ï BzÎ‡ÏnLa ˙BqÎÏ ÔÈÈe‡L ÈtÓ ;Ô‰ ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿«»∆

Ûeph‰‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ,eÏaL ÌÈ„‚a ÈÈL Ï‡ . «ƒ¬»¿»≈¿»ƒ∆»∆≈»∆¿»
‰LÏL ÏÚÔÈ‡L ;ÔÏËÏËÏ eÒ‡ ‡Ï ÔÈÈe‡ «¿»»¿«¿¿»∆≈»¿ƒ…

epz‰ ÈL .ÌÈÈLÚÏ ‡ÏÂ ÌÈiÚÏzÓ  «¬ƒƒ¿…«¬ƒƒƒ¿≈««À»
.z‰Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰ È‰Â ,ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»«¬≈≈¿»«≈ƒ∆¿«¿»¿∆≈

‰Èk‰È˙BÎiÓ ˙Á‡ ‰ËÓLpLeÒ‡  ƒ»∆ƒ¿¿»««ƒ«¿∆»»
Ú˜˙È ‡nL ,dÏËÏËÏ. ¿«¿¿»∆»ƒ¿«

א.41) קכה, ישנה.42)שבת ממחצלת ונפרדו שנרקבו
התימנים). (כת"י  "שבלו" המילה חסרה אחר, ובנוסח 

ה"ג.43) בפכ"ה השלמה 44)מבואר המחצלת גם שהרי 
האבק . יעלה שלא והלכלוך, הבית עפר את לכסות עומדת

על 45) אצבעות שלש כלומר שלש", על "שלש לתקן יש כן
(כבדפוסים  שלשה" על "שלשה שאילו אצבעות, שלש
עשירים, לבגדי  שיעור הוא טפחים, שלשה כלומר חדשים)
אצבעות  שלש על אצבעות בשלש שיעורם עניים בגדי  ואילו
ופחות  כו:), שבת ומסכת כלים, מהל' בפכ"ב  (כמבואר

לעשירים. ולא לעניים לא ראויין אינן - ודעת 46)משלוש
נזהר  שאדם מצוה, של בטלית נשנה זה שדין הראב "ד
לכן  שנקרעה, אחר אף  מגונה תשמיש בה מלהשתמש
לטלטלן, מותר מטלניות בשאר אבל אצבעות, שלש שיעורה
וחרס . צרור שמטלטלים כמו שלש, על שלש בהן שאין אף 

שלנו.47) כקדירות מטלטלים היו שלהם תנורים
שמלאכתה 48) ואף  לבישול, תנור כעין ב . קלח , שבת

כמבואר  מקומה או גופה לצורך לטלטלה מותר לאיסור,
ה"ג. בחזקה 50)רגילה.49)בפכ"ה הרגל את יחבר

בפטיש. מכה או בונה משום ויתחייב  בכירה,

.ÊÌlÒ‰iÏÚ ÏLBÏËÏËÏ eÒ‡ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ; À»∆¬ƒ»»¿«¿¿∆≈»»
CBL ÏLÂ .ÈÏk ˙BzB˙Bh‰Ï zÓ ‡Ï Ï‡ , «¿ƒ¿∆»À»¿«¬»…

‡e‰L C„k ‰NÚÈ ‡lL ;CBLÏ CBMÓ BÎÈÏBÈƒƒ»¿»∆…«¬∆¿∆∆∆
„eˆÏ ‡BÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚBa ÔÈ˜ÒBnL ‰˜ . ∆¿…¿»»»∆∆¿ƒ

ÌÈ˙Èf‰Bz ÂÈÏÚ LÈ Ì‡ ÈÏk ˙ÈÏÎk ‡e‰ È‰ , «≈ƒƒ≈»»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ
eq‡Ï BzÎ‡ÏnL‰˜ .˙Èa‰ ÏÚa BÈ˜˙‰L ∆¿«¿¿ƒ»∆∆ƒ¿ƒ««««ƒ

È‰ ,ÂÈÏÚ ÈÏk ˙Bz LÈ Ì‡  Ba ÏÚBÂ Á˙Bt ˙BÈ‰Ïƒ¿≈«¿≈ƒ≈«¿ƒ»»¬≈
z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ‡e‰. ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈

ב .51) ט , גגו.52)ביצה בו להטיח  ועשוי  גדול שהוא
ומקומו.53) גופו לצורך יונים.54)אפילו של קן
למקום.55) אבל 56)ממקום הי "ג. בפכ"ד כמבואר

לטלטלם  מותר בבית, לשימוש העשויים שבבית סולמות
תקיח ). סי ' אורח ֿחיים (ט "ז למקום משנה,57)ממקום

ומהפכים  הזיתים, את בו לחבוט  מקל "עושים ב : קכג, שבת
המקלות  אותם בראשי  ועושים בביתֿהבד, כשהם הזיתים בו
מרימים  הזיתים בו וכשמהפכים קשר, או עגול רימון כעין
לא" או שמנונית בו יש אם ברימון ומביטים המקל, את

המשניות). (ראה 58)(פירוש תשמיש לאיזה ראוי  שהוא
הי "ג). ומקומו,59)בפכ"ה גופו לצורך לטלטלו ומותר

עצמו. לצורך פט "ו.60)ולא שבת ומותר 61)תוספתא
ה"ג). (פכ"ה כלי  של עצמו לצורך אף  לטלטל

.Á˙ÏcÈˆ dÏ ‰È‰LdÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆∆∆»»»ƒ««ƒ∆≈»
‰ˆ˜Ó ÌB˜Ó da ÌzÒÏ dÈÎ‰L ,Èˆ ‰zÚ‡È‰Â , «»ƒ∆¡ƒ»ƒ¿…»»À¿∆¿ƒ

ÌÈ˜„Á ÔÎÂ ,da ÔÈÓ˙BÒÂ d˙B‡ ÔÈÏËBpL ,˙‚ ƒ¿∆∆∆¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈¬»ƒ
ÔÓÊa :˙‚p‰ ˙ÏˆÁÓ ÔÎÂ ,‰ˆt‰ Ô‰a ÔÈÓ˙BqL∆¿ƒ»∆«ƒ¿»¿≈«¿∆∆«ƒ¿∆∆ƒ¿«

ÔÈeLwLÌÈÏÚBÂ Ô‰a ÔÈÓ˙BÒ  Ï˙ka ÔÈÈeÏ˙e ∆¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ»∆¿¬ƒ
Ô‰a ÔÈÏÚB ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ;Ì‰aÌÈ‰B‚ eÈ‰ Ì‡Â . »∆¿ƒ»≈¬ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ

Ô‰a ÔÈÏÚB  ı‡‰ ÏÚÓ. ≈«»»∆¬ƒ»∆

א.62) קא, עירובין שהדלת 63)משנה, ברזל של יתד
עליה. בה 64)סובבת שמניחים הבתים, מאחורי  חצר

הבית  בעל ואין תדיר, בה משתמשים ואין ועצים, סחורה
אלא  כראוי , בציר ותלויה קבועה דלת לה לעשות חושש
ויש  לארץ , מטילה פותח  וכשהוא הפתח , כנגד זוקפה

(רש"י ). לארץ  נגררות אבל קושרים 65)שתלויות "קוצים,
פירצת  בהם ונועלים לוח , מהם ועושים בקנים, הקוצים
המשניות). (פירוש חיות" או גנבים שם יכנסו שלא הגינות,

וכשנועלים 66) כדלת שהם ניכר בכותל, ותלויים בחבל
בונה. משום חייב  אינו עכשיו 67)בהם כבונה שנראה

זה. בזה.68)דופן בנין דרך שאין
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.Ë˙Ïc„Á‡ ÁeÏ dÏ ‰È‰Ld˙B‡ ÔÈËÓBML , ∆∆∆»»»«∆»∆¿ƒ»
Ôk ‰hÓÏ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ :da ÔÈÏÚBÂBÓk ¿¬ƒ»ƒ…»»»¿«»≈¿

‰t˜Ò‡ ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡È‰L ‰ÈÏÚ ÁÈÎBnL , «¿À»∆ƒ«»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
da ÔÈÏÚB ÔÈ‡Ì‡Â ;ÌÈÏÚB  ‰t˜Ò‡ ‰hÓÏ LÈ ≈¬ƒ»¿ƒ≈¿«»«¿À»¬ƒ
‚ ÔÎÂ .da‡ËÒBÏ˜ BL‡a LiL˙ÁÎBnL , »¿≈∆∆∆≈¿…¿¿»»∆««

Ïk ‡Lk ‰B˜ BÈ‡Â ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡e‰L ÂÈÏÚ»»∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿»»
Ba ÔÈÏÚB  ˙BBw‰.˙aLa «¬ƒ¿«»

תדיר.69) ויציאה לכניסה העשויה א. קא, עירובין
דלת.70) היכר  בה  ואין אחד קרש רק  בה יסוד.71)שיש
דלתות,73)מפתן.72) כשאר הדלת תיקוני  לה שאין לפי 

כבונה. ונראה בלבד כסתימה היא אחר,74)הרי  בנוסח 
בה" נועלים אסקופה למטה יש "ואם הזה המשפט  כל חסר

אותה 75)(שונצינו). שעושים קורה "הוא א. קב , עירובין
השערים, בה ונועלים בדלתות אותה ונותנים וערב , בשתי 
(פירוש  הכותל" אל הכותל מן מבריח  בריח  כמו ועניינו

ממה 76)המשניות). בו, וכיוצא טבעת או רימון "דמות
בשבת" בטלטול האסורה קורה ואינו כלי  שהוא עליו שיורה

המשניות). שהיו 77)(פירוש שבטבריא, בכנסת "מעשה
והתירו  והזקנים גמליאל רבן שבא עד איסור, בו נוהגים

קא:). שם (משנה להם"

.È‚eL˜ ‰È‰ Ì‡ :‡ËÒBÏ˜ BL‡a ÔÈ‡L ∆∆∆≈¿…¿¿»»ƒ»»»
Bc‚‡Â Ïh ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;Ba ÔÈÏÚB  ˙Ïca ÈeÏ˙Â¿»«∆∆¬ƒ¿≈ƒ»»ƒ»¿«¿

BnÚ;‚p‰ ‰È‰Â ,˙Ïca Úe˜ Bc‚‡ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ƒ¬»ƒ»»«¿»««∆∆¿»»«∆∆
ÔÈÊBÁÂ ,˙ÈÂÊa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,‰B˜ BÓk ËÓLƒ¿»¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ
;Ba ÏÚÏ eÒ‡ ‰Ê È‰  ÔÈˆBL ˙Úa Ba ÔÈÏÚBÂ¿¬ƒ¿≈∆ƒ¬≈∆»ƒ¿…

ÈÏk ˙Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L„‚‡ Ba ÔÈ‡Â ,„e‚‡ BÈ‡Â , ∆≈»»«¿ƒ¿≈»¿≈∆∆
ÂÈÏÚ ÁÈÎB‰Ï. ¿ƒ«»»

בראשו 78) (שאין הנגרר "נגר א. קב , עירובין משנה,
במקדש), שבות איסור (שאין במקדש בו נועלים גלוסטרא),
כלל  קשור (שאינו והמונח  כבונה), (שנראה במדינה לא אבל

אסור". וכאן כאן בארץ ) מונח  קשור 79)אלא שהיה
האגד. ע "י  ליטלו ויכול חזק  בראשו 80)בחבל שאין כיון

ה"ו, בפכ"ה כמבואר תשמיש, לשום ראוי  ואינו גלוסטרא
כנועץ 81)והכ"ג. – כבונה נראה ולכן לנעול, שעשוי 

בכותל. ויתד נגר עכשיו

.‡È‰BÓ˙BÈÏÁ ÏL ‰pË˜ ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa  ¿»∆À¿≈¿»≈¿«»
d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡˙aLa ‰pÈÊÁÈ ‡nL ;eÈ‰ . ≈¿«¿¿ƒ»∆»«¬ƒ∆»¿«»»

ÌÈ˜„Á da‰˙È‰ Ì‡ :˙BÈÏÁ ˙ÏÚk ˙È‡ ‡È‰Â »¬»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«¬«À¿ƒ»¿»
ÈtÓ dÏËÏËÏ eÒ‡  ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ,‰ÏB„‚¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿≈

dck.dÏËÏËÏ zÓ  BfÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ ; »¿»»¿»¿«»ƒÀ»¿«¿¿»

א.82) מו, פרקים.83)שבת מפרקים מורכבת
בה,84) הדליק  שאם שבת. באותה בה הדליקו לא אפילו

בפכ"ה  כמבואר לאיסור, מוקצה שהיא מפני  בטלטול אסורה
כלי85)ה"י . עושה ונמצא ויחזירנה, ותתפרק  תיפול שמא

לפרקים.86)בשבת. הדומים מסביב  אין 87)חריצים
(פכ"ה  רבינו כתב  שהרי  כבדה, משום הוא שהאיסור הכוונה
ניטלת  שהיא אף ֿעלֿפי  כלי , תורת עליו שיש שכל ה"ו)
גדולה  שהיא מכיון אלא אותה, מטלטלים אדם בני  בעשרה

שהרואה  משום ואסורה פרקים כשל נראית חריצים, בה ויש
הדרך  שאין קטנה במנורה אבל פרקים. של שהיא יחשוב 
חדקים, בה יש אם איסור בה אין פרקים, של לעשותה

רוקח '). ('מעשה פרקים של שאינה יודעים שהכל

.ÈÏÚÓÌen‡‰ Èab ÏÚLÔÈËÓBL B˙B‡ ƒ¿»∆««≈»ƒ¿ƒ
LaÎÓ .˙aLaÏLÌÈza ÈÏÚaÔÈÈzÓ Ï‡ , ¿«»«¿≈∆«¬≈»ƒ«ƒƒ¬»

ÔÈLBk ‡Ï‡e‰L ÈtÓ ,Ba ÚbÈ ‡Ï  ÔÈÒBk ÏLÂ . …¿ƒ¿∆¿ƒ…ƒ«ƒ¿≈∆
ÒÈk ÔBÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜ÓÓˆ Èfb ÔÎÂ .ÔÈ‡  À¿∆≈¬«∆¿ƒ¿≈ƒ≈∆∆≈

Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ. ¿«¿¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬≈∆
ÔÈÁÏM‰Â .ÔÈzÓ  LÈÓL˙Ï Ô„ÁÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ¿ƒ»ƒƒ¬»¿«¿ƒÀ»ƒ¿«¿»ƒ

ÏL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰L ÔÈa ,ÔÏËÏËÏ zÓÀ»¿«¿¿»≈∆»∆««««ƒ∆
Ôn‡.Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ , À»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ¬≈∆

א.88) קמא, לנעל.89)שבת עץ  מורידים 90)דפוס 
ששם  כיון לאיסור, שמלאכתו אף ֿעלֿפי  מהאימום, אותו
שם). (או"ח  מקומו לצורך לטלטלו מותר עליו, כלי 

ושמים 91) - לוחות שני  "עשוי  א. קמא, שבת משנה,
קושרים  כך ואחר ומקופלים, המכובסים הבגדים את ביניהם
ויהיה  הבגדים שיתיישרו כדי  אותם, ומהדקים הלוחות את

המשניות). (פירוש נאה" תחוב 92)הקיפול שאינו
לצורך 93)בחזקה. בגדים ממנו ליטול המכבש את
חול 94)השבת. צורך שהוא ולהדקם בגדים בו להכניס 
פירש 95)(רש"י ). ורש"י  ט . הלכה כה פרק  למעלה ראה

לסתירה. דומה והתרתו בחזקה, תחוב  שהוא משום
מהצאן.96) הגזוז הצמר א. מט , שבת לשמרם 97)משנה,

מעובדים;98)לטוויה. בלתי  ובהמה חיה של עורות
המשניות). (פירוש וישלח  ו) א, (ויקרא "והפשיט " תרגום

ומשתמש 99) עליהם מקפיד אינו למכירה העומדים אף 
בהם.

.‚Èc Ïk‡ˆBiÎÂ ‰‡BˆÂ ‡È˜Â ÈÚ ÔB‚k ,ÛpËÓ »»»¿À»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ô‰aÔ‡ÈˆB‰Ï zÓ  da ÔÈLBiL ˆÁa eÈ‰ Ì‡ : »∆ƒ»¿»≈∆¿ƒ»À»¿ƒ»

ÏL Ûb ‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡qk‰ ˙ÈÏ B‡ ‰tL‡Ï¿«¿»¿≈«ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿»∆
ÈÚ˙Á‡ ˆÁa eÈ‰ Ì‡Â ;,ÈÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBk  ¿ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆ƒ¬≈∆¿ƒ

Ú˜w‰ ÏÚL ˜ .Ô‰a CÏÎÏ˙ÈÂ ÔËw‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈«»»¿ƒ¿«¿≈»∆…∆«««¿«
Bnz ÈÙÏ BÒBc ‡Bk ÔÈÏËÏËÓ .CÏB‰ÂÈtÓ ¿¿ƒÀ¿≈¿«¿¿ƒ»»ƒ¿≈

BÙ‡ÈtÓ ,ÌÈˆÚ ÈL ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆¿««ƒ∆≈»»ƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
LÔÈ‡Â .ÈÚ ÏL Û‚k ‡e‰ÈÚ ÏL Ûb ÔÈNBÚ ∆ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿»∆¿ƒ

ÚL B‡ ,ÂÈÏ‡Ó ‰NÚ Ì‡ Ï‡ ;˙aLa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿«»¬»ƒ«¬»≈≈»∆»«
.B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  e‰NÚÂ¿»»ƒƒ

ב .100) קכא, מאוס .101)שבת דבר מבואר 102)כל
הכ"ד. להוציאם.103)בפכ"ה שאסור שם דר שאינו

ה"ד.104) בפי "א  נחושת 105)כמבואר כלי א . מז, שבת
בהן. להתחמם כדי  בוערות גחלים בו ששמים

ודעת 106) ומגידֿמשנה); (רש"י  צואה" או רוק  בו "לכסות
דבר  בו שיש מכיון הוא הכנונא טלטול שהיתר הראב "ד
בסיס  הוא הרי  האפר, - היתר ודבר עצים , שברי  - איסור
מן  יותר חשוב  ההיתר אם לטלטלו, ומותר ולהיתר, לאיסור
שם  אינו וכאילו ההיתר, לגבי  האיסור בטל שאז האיסור,

הכ"ד.107)כלל. בפכ"ה מבואר
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.„ÈÔÓL„a‰ ˙Èa ÏL ‰Bw‰ ˙ÁzÓ ‡ˆBiL ∆∆∆≈ƒ«««»∆≈««
 ‰BÁÒÏ ÌÈÎen‰ ÌÈ„˜Le ÌÈÓz ÔÎÂ ,˙aLa¿«»¿≈¿»ƒ¿≈ƒ«»ƒƒ¿»

elÙ‡Â .˙aMa ÌÏÎ‡Ï zÓB‡ ‰‡ez ÏL ˆB‡ À»¿»¿»¿«»«¬ƒ»∆¿»
.˙aMa ‰pnÓ ˜tzÒ‰Ï ÏÈÁ˙Ó  ‰eˆ ‰‡ez¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«»

ÏÎ‡ ÌeL ÔÈ‡L‡l‡ ,ÏÏk ˙aLa ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ∆≈…∆∆À¿∆¿«»¿»∆»
‡e‰ ÔÎeÓ Ïk‰˙B‚BbÓ ıeÁ ,ÔÈ˜enˆÂ «…»ƒ¿»¿ƒƒ

‰ˆ˜naLÏÈ‡B‰ ;Ì˙B‡ ÌÈLaÈnL ÔÓÊa ∆«À¿∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ»ƒ
Ô‰ È‰  ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ ÌÈ‡Â ÌÈ˙Èa ˙BÁÈÒÓe«¿ƒ≈»«ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»¬≈≈

ÔÈeÒ‡˙ÈÁ .‰ˆ˜Ó ÌeMÓ ˙aLa‰˙lb˙pL ¬ƒ¿«»ƒÀ¿∆»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰aLpL ÁÈh‡ÂÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  «¬«ƒ«∆ƒ¿¿»««ƒ∆≈»¿ƒ

Úˆn‰ ÌB˜Óa ÔÁÈpÓe ÔÏËB ,‰ÏÈÎ‡ÏBa ‡ˆBik . «¬ƒ»¿»«ƒ»¿»«À¿»«≈
ÚÈÓ˜ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰ÁÓÓ BÈ‡L »≈«∆≈À¿∆««ƒ∆≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ,Ba˙BÓ .paL ÔÓM‰ ¿«¿¿ƒ««∆∆∆«≈
eÒ‡  ˙aL d˙B‡a Ô‰a e˜ÈÏ„‰L ,‰ÚwaLÂ¿∆«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆¿»«»»
‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL d˙B‡a epnÓ ˜tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ∆¿»«»ƒ¿≈∆À¿∆

.eq‡ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ

א.108) יט , א.109)שבת קכז, אפילו 110)שבת
לאכילה. עומד ואינו ולסחורה למכירה המיוחד

טז,111) (שמות התורה כציווי  לאכילה, בידים הכינו כאילו
וכרבי יביאו". אשר את והכינו הששי  ביום "והיה ה):
מגרוגרות  חוץ  בשבת בטלטול מותר שמוקצה שאמר שמעון
(שבת  שבת בליל שדלק  ונר שבסמוך, מה:) (שבת וצימוקים

ההלכה. שבסוף  יבשות.112)מה.) ענבים 113)תאנים
לסחורה 114)יבשים. המיוחדת הבתים שמאחורי  חצר
א.115)ועצים. מה, פט "ו.116)שבת שבת תוספתא

משקין. בה חוששים 117)שיש מצויים, שנחשים במקום
ארס , בהם והטיל מהאבטיח , ואכל מהמים שתה נחש שמא
פי "א  הנפש ושמירת רוצח  בהל' כמבואר בהנאה, ואסורים
בו  שניקר כלומר שניקרה" "אבטיח  אחר: ובנוסח  ה"ח .
רוקח '). 'מעשה ועיין (מגידֿמשנה, עיקר זו ונוסחא הנחש.

ויבואו 118) מהאבטיח  ויאכלו מהמים ישתו לא שאחרים
סכנה. פ "ה.119)לידי  שבת כמבואר 120)תוספתא

הי "ד. ('צפנת 121)בפי "ט  כלי  תורת עליו שיש לפי 
א.122)פענח '). מד, שבת

.ÂËˆB‡ÈtŒÏÚŒÛ‡  ÔÈÈ Èck ÏL B‡ ‰‡ez ÏL »∆¿»∆«≈«ƒ««ƒ
epnÓ ˜tzÒ‰Ï znLBa ÏÈÁ˙‰Ï eÒ‡ , ∆À»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«¿ƒ

B˙BpÙÏ˙ÒÎ‰Ï e‰ptL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ „Ï ‡l‡ ¿«∆»ƒ¿«ƒ¿»¿∆ƒ»¿«¿»«
ÔÈÁB‡L„n‰ ˙Èa Ba Úa˜Ï B‡ÔÈpÙÓ „ˆÈÎÂ . ¿ƒƒ¿…«≈«ƒ¿»¿≈«¿«ƒ

,˙Bt˜ LÓÁ B‡ Úa‡ ‡lÓÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ?B˙B‡»∆»¿∆»¿«≈«¿«»≈À
ÔÈÓBbL „ÚB˙ÈÚ˜˜ e„aÎÈ ‡ÏÂ .,ˆB‡ ÏL «∆¿ƒ¿…¿«¿«¿»ƒ∆»
e‡aL BÓkÒÎ ‡l‡ ;‰NBÚÂ ,Ba ‡ˆBÈÂ ¿∆≈«¿∆»ƒ¿»¿≈¿∆

.B˙‡ÈˆÈe B˙ÒÈÎa ÂÈÏ‚a ÏÈL¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ»

א.123) קכו, שבת הקודמת.124)משנה, בהלכה כמבואר
סק "מ ).125) שלג סי ' אברהם' ('מגן טירחא משום
(רבינו 126) שכינה" פני  מהקבלת אורחים הכנסת "שגדולה

ה"ב ). פי "ד אבל לשמוע 127)בהל' הבאים לתלמידים
קופות 128)דרשה. וחמש ארבע  אפילו (במשנה) "אמרו

ובתנאי גדול, מנין אפילו אמר: כאילו הריבוי , דרך על -
דבר" שום יניח  שלא עד כולו, האוצר אותו יפנה שלא

המשניות). גומות,129)(פירוש להשוות יבוא שמא
בונה. משום ה"ב .130)ויתחייב  כ "א זה 131)בפרק 

הרשות, לדבר באוצר להתחיל שאסור שלמעלה למה מוסב 
וכו'. שביל" ועושה בו ויוצא נכנס  "אלא כתב  זה ועל

.ÊËÏk‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡ ‡e‰LÛBÚÂ ‰iÁÂ …∆»¿«¬«¿≈»¿«»»
ÔÈÈeˆn‰?„ˆÈk .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ  «¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«»≈«

ÒBÓz‰ ˙‡ ÔÈÏËÏËÓÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ,Li‰ ¿«¿¿ƒ∆«À¿«»≈ƒ¿≈∆«¬»
Ál‰ ˙‡ ‡Ï Ï‡ ;ÌÈfÚÏˆÁ‰ ˙‡ .ÈtÓ , »ƒƒ¬»…∆««∆∆»»ƒ¿≈

ÏcÁ‰ ˙‡ .ÌÈ‡ˆÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L‡e‰L ÈtÓ , ∆«¬»ƒ¿»ƒ∆««¿»ƒ¿≈∆
‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,˙BÓˆÚ‰ ˙‡ .ÌÈBÈÏ ÏÎ‡ÓÏÎ «¬»¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈∆≈«¬»

ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡‰ ÔÈÈÚb‰Â ÔÈtÏw‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈÏÎÏƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ»¿ƒ¿«¬«
˙‡ ÏÎB‡  ÔÈÈe‡ ÔÈ‡LÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ  ‰Ó‰a¿≈»¿«¿¿ƒ»¿∆≈»¿ƒ≈∆
ÔÈÏËÏËÓ .ÔÏËÏËÏ eÒ‡Â ,ÂÈÁ‡Ï Ô˜BÊÂ ÏÎ‡‰»…∆¿¿»¿«¬»¿»¿«¿¿»¿«¿¿ƒ

ÁeÙz NaÔÈÏËÏËÓe .‰iÁÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ , »»»«ƒ¿≈∆«¬»¿«»¿«¿¿ƒ
ÏÙz ÔÈa  ÈÁ NaÈe‡L ÈtÓ ,ÁÈÏÓ ÔÈa , »»«≈»≈≈»ƒ«ƒ¿≈∆»

eÒ‡  ÏÙz‰ Ï‡ ;ÁÈÏÓ ‚c ÔÎÂ .Ì„‡Ï¿»»¿≈»»ƒ«¬»«»≈»
BÏËÏËÏ. ¿«¿¿

ב .132) קכו, שבת למאכל 133)משנה, ראוי  שאינו אף 
מצוי134)אדם. שאינו לבעלֿחי  אלא ראוי  אינו אם אבל

מאותו  לו יש אלאֿאםֿכן לטלטל אסור אדם, בני  רוב  אצל
שח ). סי ' (או"ח  בעלֿחי  שגרעיניו 135)מין בתרמיל צמח 

לפול. ביותר.136)דומים מר ממין 137)שהוא ירק 
ישר. בקו באדמה עמוק  בוקעים ששרשיו הבצלים

משמשים 138) העגולים שגרגיריו הטעם, חריף  צמח 
מלח 140)סרוח .139)לרפואה. חסר א. קכח , שבת
כלל.141)ותבלין. לאכילה ראוי  שאינו

.ÊÈÔÈ‡Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈL ÔÈÏËÏËÓ ≈¿«¿¿ƒƒ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈
˙BiÓÚÏ ÏÎ‡Ó˙BBÓÊ ÈÏÈÁ ‡ÏÂ ;ŒÏÚŒÛ‡ , «¬»¿«¬ƒ¿…¬ƒ≈¿««

Ûel‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÌÈÏÈÙÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L ÈtÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ∆≈«¬»¿ƒƒ¿…∆«««ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈBÚÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L∆≈«¬»¿¿ƒƒ¿≈∆≈≈¿«≈»∆

.Ì„‡ Èa  Ïˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ≈∆…¿≈»»

פט "ו.142) שבת הקומה 143)תוספתא גבה עוף  יענה,
הכוח . הגפן.144)ורב  עלים 145)ענפי  בעל  עשב 

מתפשטים. רחבים

.ÁÈÈÏÈÁL˜ÔÈ„Ê ÈÏÈÁÂÔÈ˜˙‰ Ì‡ : ¬ƒ≈««¬ƒ≈¿»ƒƒƒ¿ƒ»
Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ  ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¬«¿≈»¿«¿¿ƒ»¿ƒ»≈

ÈÏÈÁ .Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓBÊ‡Â ‰‡et ‰‡ÈÒ ¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»»¿≈
˙ÈB˜ÂÌÈˆÚÏ ÔÒÈÎ‰ :Ì‰Ó ˜tzÒÓ ÔÈ‡  ¿»ƒƒ¿ƒ»»≈ƒ≈ƒ¿«≈≈∆

ÔÎÂ .Ô‰Ó ˜tzÒÓ  ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ;˙aLa¿«»¿«¬«¿≈»ƒ¿«≈≈∆¿≈
‡zÈÓ‡aÌ‚ÈÙa ÔÎÂ ,ÈÈÓ ‡La ÔÎÂ , «¬ƒ¿»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÏz. ¿»ƒ

ב .146) קכו, שבת קש 147)משנה, "חבילי  אחר: בנוסח 
במשנה. הוא וכן זרדין" וחבילי  עצים ענפי148)חבילי 

המשניות). (פירוש הזמיר בשעת שכורתים רכים אילן
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הלכה 149) כה פרק  למעלה וראה שבת, מערב  לכך שהזמינן
מעשה. צריך דבר באיזה עומדים 150)כא שסתמם

מוקצה. והם א.151)להסקה קכח , מבואר 152)שבת
למאכל  וגם להסקה הראויים צמחים אלה כל הי "ט ; בפכ"א
(מגידֿמשנה); מחשבתו אחר הולך הכל לפיכך בהמה,
התימנים). (כת"י  וקורנית" ואזוב  "סיאה אחר: בנוסח 

הם.153) ומוקצים בשבת ראויים אינם להסקה,
(רש"י154) מינט "א והיינו קכח .), (שבת ניניא" - "אמיתא
ריח 155)שם). לו ויש ריחניים. קטנים עלים בעל צמח 

בפ "ט  רבינו ביאר וכן שם, (רש"י  רודא בערבית ונקרא טוב ,
א'). משנה בהם 156)דשביעית לתבל הכניסם שאם

הרי האש) על ראשון בכלי  אותם לתת (שהדרך התבשילים
מהם  מסתפק  ואין לעצים שהכניסם סיאה כחבילי  הם

בשבת.

.ËÈÔÈ‡ÏÎ‡Ó ÔÈÙBbÌËt‰ ÈÙlÓÔÈa  ≈¿ƒ«¬»ƒƒ¿≈«¿»≈
Òe‡aÔÈ‡Â  Ú˜˜ ÏL Òe‡a ÔÈa ,ÈÏk ÏL »≈∆¿ƒ≈»≈∆«¿«¿≈
ÔÈ˜lÒÓÈÚ‰ ÈtÓ ÔÈ„„ˆÏ‰ÂLÈ ‡nL ‰Êb ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈»∆»«¿∆

˙Bn‚ÔÈ˙BÂ BÓÁ‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB .ÈÙÏ À¿ƒƒƒ¿≈«¬¿¿ƒƒ¿≈
BM‰ÈÙÏ ÔÈ˙BÂ BM‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ï‡ , «¬»≈¿ƒƒƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿≈

,BÈa ÛpËÓ BM‰ ÈÙlL ÏÎ‡n‰L ÈtÓ ;BÓÁ‰«¬ƒ¿≈∆««¬»∆ƒ¿≈«¿À»¿ƒ
ÌÁÈL ÌÈÏÚ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¬«¿≈»«∆∆¿≈»ƒ∆≈»

Òe‡Óe Ú.ÔÏËÏËÏ eÒ‡  ÔzÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈ «¿ƒ¿≈«¿≈»«¿»»¿«¿¿»
È‡Ïz :CÎÈÙÏÏLÂ ,BÏËÏËÏ eÒ‡  ÌÈ‚c ÏL ¿ƒ»¿«∆»ƒ»¿«¿¿¿∆

zÓ  Na.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»À»¿≈…«≈»∆

ב .157) קמ , שבת נקי158)משנה, בלתי  מאכל מוציאים
שם). ר"ח  (ועיין אחר מאכל במקומו שור 159)להכניס 

אותו. בו 160)שמפטמים שנותנים אבן כלי  או עץ  כלי 
לבהמה. ידרסנו 161)מאכל שלא לצדדין, המאכל את

המשניות).162)ברעי . (פירוש ויתחייב 163)הגללים
באבוס  אף  גזרו זה ומטעם ה"א, בפ "ה כמבואר בונה, משום

כלי . התימנים).164)של (כת"י  "ומניחין" אחר: בנוסח 
ריר.165) בו שאין החמור במאכל קץ  השור שאין
שכל 166) לפי  כלי , תורת עליו אין דגים, עליו שתולין העץ 

 ֿ (מגיד השימוש אחרי  העצים לבין זורקו בו המשתמש
קלט :).167)משנה). (שבת ו'תוספות' (שם) רש"י 

.Î˙aLa ˙n‰ ˙‡ ÏËÏËÏ eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡, ««ƒ∆»¿«¿≈∆«≈¿«»
ÔÈÎÒÔÈÁÈ„Óe B˙B‡B˙B‡eÊÈÊÈ ‡lL „Ïe , »ƒ¿ƒƒƒ¿«∆…»ƒ

È‡ BaÔÈËÓBLÂ .È„k ÂÈzÁzÓ k‰ ˙‡ ≈»¿¿ƒ∆««ƒ«¿»¿≈
‡ÏÂ ÔÈzÓiL ÏÈLa ,ÏBÁ‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿…

ÁÈÒÈ˜Ó ÈÏk ÔÈ‡ÈÓe .ÔÈÁÈpÓe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe «¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈«¿ƒ«»«ƒƒ
Át˙È ‡lL È„k BÒk ÏÚ BÏÔÈ˜˜BÙe .˙‡ «¿≈¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ∆

ÈÁl‰ ˙‡ ÔÈLB˜Â .Áe‰ Ô‰a ÒkÈ ‡lL ,ÂÈ˜; ¿»»∆…ƒ»≈»∆»«¿¿ƒ∆«∆ƒ
‰ÏÚiL ‡Ï‡ ,ÔÈˆnÚÓ ÔÈ‡Â .ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l˙‡ …∆«¬∆∆»∆…ƒ¿≈¿«¿ƒ∆

˙aLa ÂÈÈÚ. ≈»¿«»

א.168) קנא, שבת בשמן.169)משנה, מושחים
נאסר 171)במים.170) ולא נגיעה, אלא טלטול זה שאין

טלטול. אלא או 172)במוקצה רגלו או ידו לו יגביה "לא
(רש"י ). עיניו" החום 174)מושכים.173)ריסי  עלֿידי 

('מעשה  יטריח " "ולא חסר אחר, בנוסח  וכסתות; כרים של
קרירות.175)רוקח '). יתנפח .176)הגורם

ונפתח 178)וסותמים.177) הולך פיו שהיה מת "של
(רש"י ). יותר" פיו יפתח  שלא כדי  לחיו, את  קושרים

שלא 179) אלא אבר, בו מזיז כן שאם שנפתח , מה להסגר
(רש"י ). להפתח  בשבת.180)יוסיף  עינים עצימת

המעמץ 181) אבל מוקצה, טלטול משום ואסור שמת, לאחר
מיתתו  את שמקרב  דמים, שופך זה הרי  הנפש יציאת לפני 

קנא:). (שבת

.‡Î˙ÓB‡ kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ  ‰nÁa Ïhn‰ ≈«À»««»«ƒ«»»ƒ»
˜BÈzBÏËÏËÓe ,ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«¿¿¿≈ƒ»¿»¿≈»¿»≈

.BÏËÏËÓe ,˜BÈz B‡ kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ  ˙Ó da LiL∆≈»≈«ƒ«»»ƒ»ƒ¿«¿¿
ÔÓ B˙B‡ ÔÈÏÈvÓ  ˜BÈz ‡ÏÂ kk ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ»¿…ƒ«ƒƒƒ

ÌB˜Ó ÏkÓ ‰˜Ïc‰ÈtÓ ,˙BaÎÏ ‡BÈ ‡nL ; «¿≈»ƒ»»∆»»¿«ƒ¿≈
ÏËÏËÏ eÈz‰ ‡ÏÂ .ÛNÈ ‡lL B˙Ó ÏÚ Ïe‰a ‡e‰L∆»«≈∆…ƒ»≈¿…ƒƒ¿«¿≈
Ïe‰a Ì„‡L ÈtÓ ,„Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ˜BÈz B‡ kÎa¿ƒ»ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»»»

.B˙Ó ÏÚ«≈

ב .182) מג, מת 183)שבת המלך "דוד ב : ל, שבת
מה  בחמה, ומוטל מת אבא לחכמים: שלמה ושלח  בשבת,
וטלטלו". תינוק  או כיכר עליו הנח  לו: שלחו אעשה?

בטלטול.184) המותר הכיכר אגב  המת את מטלטל
המת 185) את שמצילין שמעתי  לוי : בן יהושע  רבי  "אמר

מג:). (שבת הדליקה" מפני 

.Î‰È‰ÏhÓ‰nÁaÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â »»À»««»¿≈»∆»
BÏËÏËÏÔÈ‡a  BÓB˜nÓ BÊÈÊ‰Ï eˆ ‡lL B‡ , ¿«¿¿∆…»«¬ƒƒ¿»ƒ

ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÌÈLBÈÂ Ì„‡ Èa ÈLÌ‰Ï ÌÁ . ¿≈¿≈»»¿¿ƒƒ¿≈¿»»«»∆
‰hÓlÓB˙hÓ ‡ÈÓ ‰Ê ‰ÊÂ ,‰ÈÏÚ LBÈÂ ƒ¿«»∆≈ƒƒ»¿≈»∆»¿∆

‰Ê  ‰ÏÚÓÏÓ Ì‰Ï ÌÁ .‰ÈÏÚ LBÈÂ B˙hÓ ‡ÈÓ≈ƒƒ»¿≈»∆»«»∆ƒ¿«¿»∆
˙ÏˆÁÓ ‡ÈÓ˙ÏˆÁÓ ‡ÈÓ ‰ÊÂ ,ÂÈab ÏÚ NBÙe ≈ƒ«¿∆∆≈««»¿∆≈ƒ«¿∆∆

B˙hÓ Û˜BÊ ‰Ê .ÂÈab ÏÚ NBÙe,BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ ≈««»∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰vÁÓ ‡ˆÓÂ  BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ B˙hÓ Û˜BÊ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ»

‰ÈÏ‡Ó ‰ÈeNÚ‰Ê ˙ÏˆÁÓe ‰Ê ˙ÏˆÁÓ È‰L ; ¬»≈≈∆»∆¬≈«¿∆∆∆«¿∆∆∆
Ú˜w‰ ÏÚ Ì‰È˙Bˆ˜ ÈLe ,BÊÏ BÊ ˙BÎeÓÒ Ô‰Èbb«≈∆¿»¿≈¿≈∆«««¿«

.˙n‰ Ècˆ ÈMÓƒ¿≈ƒ≈«≈

ב .186) מג, להסריח 188)המת.187)שבת וקרוב 
ולמת. לחיים בזיון עלֿידי190)בצל.189)ויגרם לשם

ותינוק . מחום 191)כיכר שיצטערו כדי  הקרקע , "עלֿגבי 
יהיו  והמיטות עליהן, לשבת מיטות להביא ויצטרכו הקרקע ,

(רש"י ). מהשמש.192)למחיצה הוחם שהקרקע 
בחום.193) ישב  שלא הקרקע , לבין בינו שתפסיק 
ולאוהל.194) לצל לפרוש קנים, או קש של שטיח 
נמצאת 195) - השני  וכן עליה, מונחת המחצלת "שתהא

להם". והולכים נשמטים ולכשירצו מאליה, עשויה מחיצה
שאין  אסור, – אוהל לעשות מיטות לכתחילה ולהביא

(רש"י ). בשבת בתחילה ארעי  אוהל אי196)עושים ואם
שלא  לכתחילה, אוהל לפרוש מותר זו, תקנה לעשות אפשר

שיא). סי ' אברהם' ('מגן המת יסריח 

.‚ÎÓ˙ÁÈÒ‰LÔÈa ‰fa˙Ó ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ≈∆ƒ¿ƒ«««ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈
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B‡ÈˆB‰Ï zÓ  epnÓ ÌÈfa˙Ó Ì‰Â ÌÈiÁ‰««ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆À»¿ƒ
˙ÈÏÓÎÏ‡Ï ˙‡ ‰ÁBcL ,˙Bia‰ „Bk ÏB„b . ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ∆∆∆…

‰BzaL ‰NÚ˙L‡ c‰ ÔÓ eÒ˙ ‡Ï :‡e‰L , «¬∆∆«»∆…»ƒ«»»¬∆
Á‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ EÏ e„ÈbÈ«ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»»»∆»«≈
B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  Ba ˙‡ˆÏ»≈≈ƒƒ∆»«ƒƒ

.Ì‰ ÔÈ‡ˆBÈÂ BÓB˜Óaƒ¿¿¿ƒ≈

ב .197) צד, סי '198)שבת (או"ח  להסריח  שקרוב  או
מדרבנן,199)שיא). אלא אסור אינו לשם שהטלטול

הי "ג. בפי "ד לאו 200)כמבואר כי  היא , דרבנן אסמכתא
כמבואר  הדורות, בכל ותיקנו חכמים שגזרו מה כולל זה
התורה, מן האסור דבר אבל ה"ב ; ממרים מהל' בפ "א
חכמה  "אין נאמר: זה ועל הבריות, כבוד מפני  נדחה אינו
"כל  - ל) כא, (משלי  ה'" לנגד עצה ואין תבונה ואין
(ברכות  לרב " כבוד חולקין אין - השם חילול יש מקום

יט :).

ה'תשע"ט  מרחשון  ז' שלישי יום 

      
מהן 1) המוגבלים, לתחומין חוץ  ההליכה דיני  בו נתבארו

התחומין, שיעורי  בו ונזכרו דבריהם. של ומהן תורה דבר
מדידתן. איכות לא אבל

.‡‡ˆBi‰2‰È„n‰ ÌeÁ˙Ï ıeÁ3‰˜BÏ  ˙aLa4, «≈ƒ¿«¿ƒ»¿«»∆
.ÈÚÈM‰ ÌBia BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :Ó‡pL∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…««¿ƒƒ

ÈÚ‰ ÌeÁz ‡e‰ ‰Ê 'ÌB˜Ó'5eÚL ‰Bz ‰˙ ‡ÏÂ . »∆¿»ƒ¿…»¿»»ƒ
‡e‰ ‰Ê ÌeÁzL ,e˜ÈzÚ‰ ÌÈÓÎÁ Ï‡ ;‰Ê ÌeÁ˙Ïƒ¿∆¬»¬»ƒ∆¿ƒ∆¿∆

ÏÈÓ NÚ ÌÈLÏ ıeÁ6Ï‡NÈ ‰ÁÓ „‚k ,7CÎÂ . ƒ¿≈»»ƒ¿∆∆«¬≈ƒ¿»≈¿»
.‰ÁnÏ ıeÁ e‡ˆ˙ ‡Ï :ea ‰LÓ Ì‰Ï Ó‡»«»∆∆«≈…≈¿««¬∆

ÌÈÙBÒ ÈcÓe8ÈÚÏ ıeÁ Ì„‡ ‡ˆÈ ‡lL ,9‡l‡ ƒƒ¿≈¿ƒ∆…≈≈»»»ƒ∆»
;eÒ‡  ‰n‡ ÌÈtÏ‡Ï ıeÁ Ï‡ ,‰n‡ ÌÈtÏ‡ „Ú««¿«ƒ«»¬»¿«¿«ƒ«»»

ÈÚ‰ L‚Ó ‡e‰ ‰n‡ ÌÈtÏ‡L10. ∆«¿«ƒ«»ƒ¿«»ƒ

  

כתב השביעי ",  ביו ממקומו  איש  יצא  "אל הציווי   בטע
,"קדמו ולא  מחודש   שהעול ונדע  ש "נזכור 'החינו ב 'ספר
לו  ראוי  כ , העול בריאת ממלאכת ה ' ששבת  וכש

אחד .  במקו לנוח   לאד
הלכות  בלימוד  מתבטאת השבוע  ימות בכל השבת זכירת
זכירת  על מצוה  שיש   וכש החול, ימות במש שבת
שכולו   ל"יו בנוגע  מצוה  ישנה  כ שבוע , שבכל השבת
הגלות  של החולי בימי   שג ," העולמי לחיי  ומנוחה  שבת
ההכנה  על  שיודעי ועל־ידי ־זה  אליה , ולהתכונ לזוכרה  יש 

יותר. בנקל הגלות בזמ העבודה  תהיה   הגאולה  לזמ
      

  

      

י "ב הוא  מהתורה  תחומי שאיסור היא  כא  " הרמב דעת

שכתב ממה  בו  וחזר אמה .  אלפיי  סופרי ומדברי  מיל,
 תחומי שאיסור שכ "א ) (לא ־תעשה  המצוות' ב 'ספר
דעה  וישנה  ר"ע ), (כדברי  אמה   אלפיי הוא  מהתורה 
שצ"ו ) סי ' ריש  שבת (הל' אדמוה "ז בשו "ע  המובאת נוספת
אינו  מיל מי "ב  יותר  וג כלל, מהתורה  עיקר לתחומי שאי

מהתורה . אסור
ואלפיי התורה , מ הוא  מיל שי "ב  כא  " הרמב ובדעת
הא ביו "ט, תחומי לאיסור בנוגע  לחקור יש  ,מדרבנ אמה 
, " הרמב לשו את הרוגוצו 'בי  ומבאר לא . או  מהתורה  הוא 
הג ביו "ט, ולא  בשבת רק  הוא  שהאיסור משמע  שממנו 
שמצוות־  בלבד ", נפש  אוכל אלא  ליו "ט שבת בי ש "אי
מלאכה   שאינ  מדברי  וג בשבת ממלאכה  לשבות עשה 
ולא  בשבת רק  הוא  שביתה  של זה  ציווי  והרי  טירחא , אלא 
אלא  מלאכה  אינה   לתחו  חו יציאה  ־דידובנידו ביו "ט,
הציווי  ג בה  שיש  בשבת רק  אסורה  ולכ בלבד , טירחא 
רק  שאסור ביו "ט ־כמה ־שאי מטירחא .  ג "תשבות"
אלא  התורה  מ תחומי איסור אי בטירחא , ולא  במלאכה 
אלא  ליו "ט שבת בי אי" הכלל כ ועל בלבד . מדרבנ

מלאכה ". ל"איסור בנוגע  הוא  בלבד " נפש  אוכל מלאכת
 צרי יהודי  ה ', בעבודת הוראה  ללמוד  יש  אלו  מהלכות
אוהל  שבמרכזו  ישראל, במחנה  הוא  שמקומו  תמיד  לזכור
עליו   ומגיני אותו   המקיפי הכבוד  ענני  ומסביבו  מועד 
הציווי כ ועל ישראל. למחנה  שיי שאינו  עניי כל מפני 
ליהודי ואסור מצב  ובכל זמ בכל ממקומו " איש  יצא  "אל
והג ומצוותיה . תורה  היהדות, היינו   ממקומו  לצאת
את  ממשי יהודי  אבל לשבת, בקשר נאמר זה  שציווי 
את   מקיי אז  וג השבוע , ימי  כל על השבת של קדושתה 
של  במצב  תמיד  ונמצא  ממקומו ", איש  יצא  "אל הציווי 

השביעי ".  ביו"  קדושה 
      

ב ').2) עמוד י "ז דף  עירובין היישוב 3)(מסכת או העיר
בתוכו. גר תעשה 4)שהוא לא על העובר כל כדין

י "ח ֿי "ט . פרקים סנהדרין בהלכות כמבואר שבתורה,
המינים 5) שאמרו כמו ממש ממקומו יזוז שלא הכוונה ואין

חדש  מדי  "והיה כ"ג): פסוק  ס "ו, פרק  (ישעיה נאמר שהרי 
לפני להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו

מיימוניות). (הגהות ה'" אלפים 6)אמר הוא המיל שיעור
רבינו  כתב  שכ"א) (מל"ת המצות בספר והנה אמה.
לאלפים  מחוץ  להלוך "שלא זה בפסוק  הזהירה שהתורה
פרשה  (בשלח  מהמכילתא וראייתו אחת", אמה אפילו אמה
רבינו  כתב  וכן אמה", אלפים אלו ממקומו איש יצא "אל ה)
ראשונים, הוצאת המאור, (ספר המשניות לפירוש בהקדמתו
שיטת  שזוהי  מכיון זו, מדיעה רבינו חזר וכאן כ"ד), עמוד
"בו  במשנה: ב ') עמוד כ"ז דף  סוטה (מסכת עקיבא רבי 
רבי את ומינו מנשיאות גמליאל רבן את (שהעבירו ביום
דרש  א'), עמוד כ"ח  דף  בברכות כמובא עזריה בן אלעזר
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אבל  התורה)", (מן שבת תחום אמה אלפים עקיבא: רבי 
מקומות  בהרבה שמצאנו כמו כדבריו, פסקו לא חז"ל
שאמרו: ב ') עמוד קנ"ג דף  א', עמוד ס "ט  דף  שבת (מסכת
ששיטת  הרי  עקיבא" דרבי  ואליבא דאורייתא, "תחומין
בזה. עקיבא לרבי  מודים חכמים שאין היא התלמוד

יומא 7) (מסכת – מיל) עשר (=שנים פרסאות שלש שהוא
הלכה  ג' פרק  עירובין (מסכת ובירושלמי  ב '). עמוד ע "ה דף 
לקוניא: בן יוסי  רבי  בי  שמעון רבי  בשם יונתן "רבי  ד')
כרסנא  בר שמעון רבי  תורה: דבר שבת תחומי  על לוקין
תחום  אלא מכולם, (ברור) מחוור לך אין אחא: רבי  בשם
פוסקים  הרבה ברם, ישראל". כמחנה מיל עשר שנים
פעם  אף  הביא שלא הבבלי  התלמוד כדעת נקטו ראשונים

מיל. עשר בשנים התורה, מן תחומין משנה 8)איסור
א'). עמוד מ "ה דף  עירובין כ"ח 9)(מסכת בפרק  להלן

אמה. אלפים למדוד מתחילים מהיכן שנאמר 10)מבואר
יהיה  זה בתוך והעיר כו' באמה אלפים קדמה פאת "את
ועיי "ש  ה' פסוק  ל"ה פרק  (במדבר הערים" מגרשי  להם

ברש"י ).

.„ÓÏ ˙‡ˆÓ11nL ,Ïk ˙‡ Cl‰Ï ˙aLa Ì„‡Ï z ƒ¿≈»»≈∆À»¿»»¿«»¿«≈∆»
‰ÂÈk ‰˙È‰ elÙ‡ ,dlk ÈÚ‰12‰˙È‰L ÔÈa  »ƒÀ»¬ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈∆»¿»

zÓ ÔÎÂ .‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ,‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»≈∆…»¿»À∆∆»¿≈À»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÈÚÏ ıeÁ Cl‰Ï BÏ13,Áe ÏÎÏ ¿«≈»ƒ«¿«ƒ«»¿»«

˙ÚaÓ ‡ÏËk ˙BÚaÓ14˙‡ kN ‰È‰iL È„k , ¿À»¿«¿»¿À««¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»∆
˙BiÂf‰15B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰n‡ ÌÈtÏ‡Ï ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡Â . «»ƒ¿ƒ»»¿«¿«ƒ«»«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ16‡ˆÈ Ì‡ Ï‡ ;ÏÈÓ NÚ ÌÈL „Ú , «««¿«¿≈»»ƒ¬»ƒ»»
elÙ‡ ,ÏÈÓ NÚ ÌÈL ÏÚ ˙È ÈÚ‰ ÔÓ ˜ÈÁ‰Â¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈«¿≈»»ƒ¬ƒ

‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ˙Á‡ ‰n‡17. «»««∆ƒ«»

ב ').11) עמוד מ "ט  דף  עירובין (מסכת סמל 12)משנה
בה  יש אשר הגדולה העיר "נינוה בה: שנאמר גדולה, לעיר
י "א). ד', (יונה אדם" רבוא עשרה משתים הרבה

שיעור 13) היא: המטרית המדה לפי  שבת תחום מדידת
אמה  שבעים ועוד – אמה ואלפים ס "מ  528 תורה של אמה
אמה  אלפים למדוד מתחילים שמהן אמה שלישי  ושני 
"חיי ולפי  מטר, 1093 ביחד – א' הלכה כ"ח  בפרק  כמבואר
השיטות, על לסמוך יש הדחק  שבשעת ע "ו) (כלל אדם"
להלן  (וכמבואר אמה מאות ושמונה אלפים להלך שמותר
תחומין  עירובי  מניח  ואם מטר, 1516 להלך יכול זו) בהלכה
בהלכות  כמבואר אמה, אלפים עוד להלך לו מותר שאז
בערך, מטר 2994 הכל בסך להלך יכול ו', פרק  עירובין
הילוך  הוא מיל ששיעור תנט ) חיים אורח  (שו"ע  הדין ולפי 
ובשעת  דקות, 36 עירוב  ידי  על להלוך יכול דקות, 18
ו24ֿ דקות 50 הכל בסך שניות, ו24ֿ דקות 14 עוד הדחק 
למעלה  שהבאנו המשניות בפירוש רבינו (ולדעת שניות
להלוך  יכול דקות, 24 הוא מיל ששיעור ד' הלכה ה' בפרק 

דקות). 48 עירוב  ידי  בעיגול 14)על מודדים שאין כלומר
אלפים  לצפון וכן אמה, אלפים למזרח  אלא העיר, סביב 
שהרבוע  אמה, מאות ושמונה אלפים יוצא ובאלכסון אמה,
אמה  ברבועה אמה "כל – חומשים בשני  העיגול על עודף 
א'). עמוד נ"ז דף  עירובין (מסכת באלכסונה" חומשים ושני 

שאומר 15) מי  יש הדברים, בבאור המפרשים "ונחלקו

כמדת  אמה, מאות ושמונה אלפים לילך רשאי  הוא שלעולם
מי ויש הזויות, אל ולא פניו לעבר כשהולך גם האלכסון,
כשהולך  אלא אמה, מאות ושמונה אלפים לו שאין שהורה
אין  פניו לעבר הולך אם אבל העיר, תחומי  בכל באלכסון
("מגיד  רבינו" דעת נראה וכן בלבד, אמה אלפים אלא לו

כבמואר 16)משנה"). דרבנן, איסור על העובר כדין
ג'. הלכה א' שכמה 17)בפרק  א' בהלכה בארנו כבר

אלא  אינו תחומין איסור שכל סוברים ראשונים פוסקים
ביום  ממקומו איש יצא אל תורה: שאמרה ומה מדרבנן,
לאיסור  אלא תחומין, לאיסור הכוונה אין – השביעי "
המן, ללקוט  בידו הכלי  עם יצא שלא בשבת, הוצאה

הלכ  ז' בפרק  א'.כמבואר ה

.‚Cl‰Ó‰18,ÌÈÁÙË ‰NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÌeÁzÏ ıeÁ «¿«≈«¿¿«¿»≈¬»»¿»ƒ
ÔÈ‡Â ‰NÚ ÔÈ‰BbL ÌÈ„enÚ Èab ÏÚ ıÙwL ÔB‚k¿∆»«««≈«ƒ∆¿ƒ¬»»¿≈
‰Ê È‰  ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ÏÚ ‰Úa‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa¿»∆»≈∆«¿»»««¿»»¿»ƒ¬≈∆

˜ÙÒ19ÔÈ‡ B‡ ‰NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz LÈ Ì‡ , »≈ƒ≈¿ƒ¿«¿»≈¬»»≈
‰NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz20ÌB˜Ó ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ¿«¿»≈¬»»¬»ƒ»««»

ÏÚ Cl‰Ók ‰Ê È‰  ‰Úa‡ ÏÚ ‰Úa‡ Ba LiL∆≈«¿»»««¿»»¬≈∆ƒ¿«≈«
.ÌL ÔÈÓeÁz eq‡ LÈÂ ,ı‡‰»»∆¿≈ƒ¿ƒ»

א').18) עמוד מ "ג דף  עירובין האסור 19)(מסכת בדבר
אסור  שאינו ובדבר להחמיר, בספקו הולכים התורה, מן
טומאת  בהלכות (כמבואר לקולא ספקו חכמים, מדברי  אלא

ובראב "ד). י "ב  הלכה ט ' פרק  ונהרות 20)מת בימים אבל
ספק  הוא לא, או מעשרה מלמעלה אם ספק  יש אם גם
לפי דאורייתא, תחומין איסור ובנהרות בימים "שאין דרבנן,
ולא  מדרבנן, אלא אסור אינו בהם והטלטול כרמלית, שהם
והמהלך  מדרבנן, אסור המים פני  על המעביר שיהיה יתכן
אמות  ארבע  שהמעביר שאמרו וכמו התורה, מן לוקה
א'), הלכה י "ד בפרק  (כמבואר פטור מקורה הרבים ברשות
שנים  המהלך ספק  בלי  כן מדבר, לרגלי  דומה שאינו לפי 
למחנה  דומה שאינו לפי  פטור, המים פני  על מיל עשר
ו"כסף  ס "ט  סימן פריימן הרמב "ם (תשובות ישראל"

משנה").

.„ÈÓ21È„a ˙ML22‰Òa B‡ ,a„naL23B‡ ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ¿»¿««
˙‡ Cl‰Ó  „ÈÁi‰ ˙eLÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰ÚÓaƒ¿»»¿«≈»∆≈¿«»ƒ¿«≈∆

Úeaa Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk24. À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«
ÔÎÂ25ÒÎpL ‰ÚLa ÔLÈ ‰È‰ elÙ‡  ‰Ú˜a ˙BM‰ ¿≈«≈¿ƒ¿»¬ƒ»»»≈¿»»∆ƒ¿«

‰˜ ‡lL ,˙aM‰26BÓB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈ  ‰˙ÈL ««»∆…»»¿ƒ»≈¿«≈ƒ¿
‰n‡ ÌÈtÏ‡27‰È‰ .Úeaa Áe ÏÎÏ28Cl‰Ó «¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«»»¿«≈

ÌÈtÏ‡ Cl‰Ó  ˙aL ÌeÁz Ú„BÈ BÈ‡Â ,‰Ú˜a¿ƒ¿»¿≈≈«¿«»¿«≈«¿«ƒ
˙BiBÈa ˙BÚÈÒt29.˙aL ÌeÁz ‡e‰ ‰ÊÂ , ¿ƒ≈ƒ¿∆¿«»

ב ').21) עמוד מ "א דף  עירובין (מסכת מקום 22)משנה
הצאן. לשמירת הצאן 23)בנוי  לשמירת גדר מוקף  מגרש

ב '). עמוד כ"ב  דף  עירובין (ר"ח  פירות הכנסת או
בעיר.24) שובת מ "ה 25)כדין דף  עירובין (מסכת משנה

א'). לקנות.26)עמוד התכוון לא הואיל 27)כלומר
(גמרא). קונה נמי  ישן קנה, ניעור היה (מסכת 28)ואילו

א'). עמוד מ "ב  דף  מצב 29)עירובין מקום אמה חצי 
לרגל. רגל בין אמה וחצי  הרגל
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.‰Cl‰Ó‰30‰ÓÏLÂ ,Cl‰Ï BÏ LiL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ «¿«≈«¿«ƒ«»∆≈¿«≈¿»¿»
‰È„n‰ CB˙a B‡ ‰ÚÓ B‡ ‰Ò B‡ Èc CB˙a B˙cÓƒ»¿ƒ««¿»»¿«¿ƒ»
:ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡ ≈¿«≈∆»«ƒ»¿≈¿ƒ
˙‡ Cl‰Ó ,„ÈÁi‰ ˙eL CB˙a B˙cÓ ‰˙ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ»¿¿«»ƒ¿«≈∆
˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙ÏkLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .dlkÀ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»ƒ»¿ƒ¿»
d˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰Ún‰ ˙ˆ˜Óa B‡ ÈÚ‰»ƒ¿ƒ¿»«¿»»¬»ƒ»¿»»
 BlL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a ˙ÚÏÓ „ÈÁi‰ ˙eL¿«»ƒÀ¿««¿«¿«ƒ«»∆
,˙Bn‡ Úa‡k ˙eL‰ d˙B‡ Ïk BÏ LÁz≈»≈»»»¿¿«¿««

‡M‰ ˙‡ BÏ ÔÈÓÈÏLÓe31. «¿ƒƒ∆«¿»

ב ').30) עמוד ס ' דף  עירובין לו 31)(מסכת שנשאר
שטח  כי  מלוניל יהונתן רבינו לדעת בניגוד אמה, מאלפים
אמות  ארבע  אפילו מפחית ואינו כלל נחשב  אינו העיר

האמה. מאלפים

.ÂB‡ B˙˙ÈL ÌB˜nÓ ‰n‡ ÛÏ‡ ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»∆∆«»ƒ¿¿ƒ»
ÈÚÏ ıeÁÓ32dk‡a LiL ,‰ÚÓ B‡ ‰È„Ó „Ú ƒ»ƒ«¿ƒ»¿»»∆≈¿»¿»

‰È„n‰ Ïk ˙‡ Cl‰Ó  ÛÏ‡Ó ˙BÁt B‡ ‰n‡ ÛÏ‡∆∆«»»≈∆∆¿«≈∆»«¿ƒ»
da Ú‚tL ‰Ún‰ B‡33‰n‡ ÛÏ‡ dÏ ‰ˆeÁ Cl‰Óe , «¿»»∆»«»¿«≈»»∆∆«»

˙Bn‡ Úa‡ ˙BÁt34. »«¿««

כמיותרות 32) והן לעיר" מחוץ  "אם המילים חסרות בנ"א
בתוך 33)(מער"ק ). נמצאות המדינה או שהמערה מכיון

אמה. אחת 34)אלפים כל נחשבות המדינה או המערה
אמות. כארבע 

.ÊCB˙a Ba Ú‚tL ,‰Úna B‡ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»«¿ƒ»«¿»»∆»«¿
‰n‡Â ‰n‡ ÛÏ‡ ,B˙cÓ35‡l‡ da Cl‰Ó BÈ‡  ƒ»∆∆«»¿«»≈¿«≈»∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌeÏLz ‡e‰L ,„Ïa ‰n‡ ÛÏ‡36LiL ∆∆«»ƒ¿«∆«¿«¿«ƒ«»∆≈
.BÏ

מבליע 35) ואינו המערב , בתוך נגמר שבת שתחום ונמצא
אמה. אלפים בתוך שבת.36)אותו תחום של

.ÁÈÓ37ÈtŒÏÚŒÛ‡  ÈÚ‰ ÈˆÁa B˙cÓ ‰˙ÏkL ƒ∆»¿»ƒ»«¬ƒ»ƒ««ƒ
ÏÎa ÏËÏËÏ zÓ ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»«ƒ»À»¿«¿≈¿»

‰˜ÈÊ È„È ÏÚ ÈÚ‰38ÔÎÂ .39,‰Ú˜a ˙ML ÈÓ »ƒ«¿≈¿ƒ»¿≈ƒ∆»«¿ƒ¿»
‰vÁÓ ÌÈÎ e‰eÙÈw‰Â40˙aLa41da Cl‰Ó BÈ‡  ¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»

Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡42‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»«¿«ƒ«»¿»«««ƒ∆
ÏÚ ‰vÁn‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ zÓe ;‰vÁn‰ CB˙a¿«¿ƒ»À»¿«¿≈¿»«¿ƒ»«

‰Èc ÌLÏ ‰eÙÈw‰ Ì‡ ,‰˜ÈÊ È„È43. ¿≈¿ƒ»ƒƒƒ»¿≈ƒ»

ב ').37) עמוד מ "ב  דף  עירובין גזרו 38)(מסכת ולא
החפץ . אחר ימשך שמא דף 39)חכמים עירובין (מסכת

א'). עמוד דירה.40)מ "ב  מחיצה 41)לשם כי 
כ"ב ). הלכה ט "ז (פרק  מחיצה שמה בשבת העשוייה

קנין 42) זמן - השבת, בכניסת מחיצה באויר שבת שלא לפי 
אין 43)השביתה. דירה, לשם שלא הקיפוה שאם

אמות. ארבע  אלא בתוכה מטלטלים

.ËÈÓ44‰È‰L ÔÈa  ‰È„ÓÏ ÒkÏ Cca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈∆»»
‰Áa ‡a ‰È‰L ÔÈa ,Ìia ‡a45CB˙a ÒÎ Ì‡  »«»≈∆»»»∆»»»ƒƒ¿«¿

ŒÛ‡ ,˙aM‰ ÒkiL Ì„˜ ÈÚÏ B˜ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»»»ƒ…∆∆ƒ»≈««»«

‰Ê È‰  ˙aLa ‡l‡ ‰È„nÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚ«ƒ∆…ƒƒ««¿ƒ»∆»¿«»¬≈∆
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,ÒkÈƒ»≈ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»

.Áe«

אחת 44) פעם ב '): עמוד מ "א דף  עירובין (מסכת משנה
ורבי יהושע  ורבי  אליעזר, ורבי  גמליאל (רבן נכנסו לא
לרבן  לו אמרו שחשכה, עד הים) שפת (שעל לנמל עקיבא)
שבאנו  כיון העיר, לתוך (מהאניה לירד אנו מה גמליאל:
הייתי שכבר אתם, מותרים להם: אמר לתחום)? מחוץ 
חשכה". שלא עד התחום בתוך והיינו (במשקפת) מסתכל

ביבשה.45)

.È‰È‰46‡l‡ BÚ ‡ÏÂ ,Cca ÔLÈÂ ,‰È„ÓÏ ‡a »»»ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆¿…≈∆»
‰Ê È‰  ÌeÁz‰ CB˙a BÓˆÚ ‡ˆÓ BÚpLÎe ,˙aLa¿«»¿∆≈»»«¿¿«¿¬≈∆
‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,dÏ ÒkÈƒ»≈»ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»
,BÊ ‰È„ÓÏ Cl‰Ï ‰˙È‰ BzÚcL ÈtÓ ;Áe ÏÎÏ¿»«ƒ¿≈∆«¿»¿»¿«≈ƒ¿ƒ»

k ‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰˙ÈL ‰˜ CÎÈÙÏeÈ‰L ,Ô˙BÓ ¿ƒ»»»¿ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»¿»∆¬≈
.ÌeÁza Ô‰nÚ ÒÎƒ¿«ƒ»∆«¿

א').46) עמוד מ "ה דף  עירובין (מסכת משנה

.‡ÈÈÓ47˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL48 ƒ∆»»«¿¬ƒ«»««
Ô˙lÁz ,Ì„‡Ï BÏ LiL ˙Bn‡ Úa‡‰L .ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈∆»«¿««∆≈»»»¿ƒ»»
ıeÁ ‡ˆiL ÔÂÈk ,CÎÈÙÏ ;Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜nÓƒ»∆≈¿ƒ»≈»∆»»
Cl‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,BÓB˜Óa LÈ  ˙È B‡ ‰n‡ BÓeÁzÓƒ¿«»»≈≈≈ƒ¿¿≈¿«≈

ıeÁÏÂ ÂÈÏ‚ ˙„ÈÓÚÓ ˙Bn‡ Úa‡ CB˙a ‡l‡49ÔÎÂ . ∆»¿«¿««≈¬ƒ««¿»¿«¿≈
CÈLÁ‰L ÈÓ50‰n‡ elÙ‡ ‰È„n‰ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ƒ∆∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¬ƒ«»

˙Á‡51ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡l‡ ,dÏ ÒkÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ««¬≈∆…ƒ»≈»∆»¿«≈ƒ»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ba „ÓBÚ ‡e‰Â ˙aM‰ ÂÈÏÚ ÒÎpL∆ƒ¿«»»««»¿≈«¿«ƒ«»

ÈÚ‰ ˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙Ïk Ì‡Â .„Ïa52„Ú Cl‰Ó  ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈«
CB˙a ˙Á‡ BÏ‚ ‰˙È‰ .eÓ‡L BÓk ,B˙cÓ ÛBÒƒ»¿∆»«¿»¿»«¿««¿

ÒkÈ ‰Ê È‰  ÌeÁzÏ ıeÁ ˙Á‡ BÏ‚Â ÌeÁz‰53. «¿¿«¿«««¿¬≈∆ƒ»≈

  

      

אל  אחת אמה  אפילו   לתחו  חו שיצא  "מי  כתב  ובהמש
מחו אחת ורגלו   התחו בתו אחת רגלו  היתה  יכנס ...
מסכת   בסו הוא   הדברי ומקור יכנס ". זה  הרי  , לתחו
או  "אמה  היציאה  לשיעור בנוגע  והנה  במשנה . עירובי
שיעור  שהרי  להבי צרי אחת, מאמה  פחות לא  אבל יותר"
וממילא  מסיני ", למשה  "הלכה   השיעורי ככל הוא  תחומי
מדוע וא "כ  יותר, ולא  פחות לא  הדיוק  בתכלית הוא   ג
מדוייק  הוא  תחומי שיעור והלא  אמה , הוא  היציאה  שיעור
מאמה . פחות של יציאה  על  ג יתחייב  לא  ומדוע  ביותר,
אחת  שרגלו  למי  להכנס  התירו  מדוע  ,להבי יש  ועד "ז
ששיעור  כיו , לתחו  מחו אחרת ורגלו   התחו בתו
נחשב לא   בחו האחת כשרגלו  מדוע  מדוייק , הוא  תחומי

. לתחו  מחו כנמצא 
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ב ').47) עמוד נ"ב  דף  עירובין (מסכת דעת 48)משנה
לו  מותר אמות, ארבע  התחום מן יצא שלא שכל הראב "ד
לחזור  רשות לו שיש ומכיון העיר, לתוך וליכנס  לחזור
העיר, כבני  הוא והרי  כלל, יצא לא כאילו נחשב  עירו, לתוך
היא". מילתא תחומין "הבלעת הפוסקים בלשון נקרא וזה

שמעון,49) כרבי  פוסקים שיש הביא משנה" ב "מגיד
יכנס , – לתחום מחוץ  אמות עשרה חמש יצא ש"אפילו
את  (מצמצמים) ממצים התחומין) (מודדי  המשוחות שאין
הטועין  מפני  סופו), לפני  התחום את קובעים (אלא המדות
לסימן  מהלאה שעברו עד נזכרים ואין בטעות (היוצאים

לתחום.50)התחום)". מחוץ  בדרך נמצא השבת כשנכנס 
העיר.51) אפשר 52)מתחום איך תמהו: המבארים

והוא  לתחום מחוץ  שיצא כיון העיר, במקצת מדתו שתכלה
רבינו  דברי  את מבארים ויש אמה? העיר תחום מסוף  רחוק 
העיר  בתוך נגמרה כשמדתו אחר ובמקרה אחרת עיר על
שהחשיך" מי  "וכן של להלכה כהמשך הדברים נאמרו ולא

שלא 53)(מער"ק ). בגמרא הסובר כדעת פסק  הראב "ד
בעירובין  המקיל כדברי  שהלכה רבינו דעת אבל יכנס ,

משנה") ("מגיד

.ÈÈÓ54ÔB‚k ,BzÚ„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿«¿¿
‰Ú Áe B‡ ÌÈÎ e‰e‡ÈˆB‰L55 ‡ˆÈÂ ‚‚ML B‡ , ∆ƒ»¿ƒ«»»∆»«¿»»
ÊÁ .˙Bn‡ Úa‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡56‡l‡ BÏ ÔÈ‡  ˙Ú„Ï ≈∆»«¿««»«¿««≈∆»

e‰eÈÊÁ‰ .˙Bn‡ Úa‡57‡ˆÈ ‡Ï el‡k 58Ì‡Â . «¿««∆¡ƒ¿ƒ…»»¿ƒ
È„a ÌÈÎ e‰e˙pL ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eLa e‰e˙¿»ƒ¿«»ƒ¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ
˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈ  ˙Á‡ ÈÚa B‡ ‰ÚÓe ‰ÒÂ¿««¿»»¿ƒ«∆∆≈¿«≈∆
‡e‰Â kÊÂ ,‰‚‚La el‡Ó „Á‡Ï ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .dlkÀ»¿≈ƒ»»¿∆»≈≈ƒ¿»»¿ƒ¿«¿

.dlk ˙‡ Cl‰Ó  ÔÎB˙a¿»¿«≈∆À»

ב ').54) עמוד מ "א דף  עירובין (מסכת משנה
(רש"י ).55) דעתו "חזר 56)שנטרפה המשפט : חסר בנ"א

(מער"ק ). אמות" ארבע  אלא לו אין התחום.57)לדעת
כאלפים 58) לה וחוצה אמות, כארבע  לא העיר כל והרי 

רוח . לכל אמה

.‚È‡ˆÈ59‡lL ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ »»«¿¿««««ƒ∆»«∆…
BÏ ÔÈ‡  ‰Ú Áe B‡ ÌÈÎ e‰eÈÊÁ‰L ÔB‚k ,˙Ú„Ï¿««¿∆∆¡ƒ»¿ƒ«»»≈

˙Bn‡ Úa‡ ‡l‡60 ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿««¿≈ƒ»»«¿¿««
ŒÏÚŒÛ‡ ‰ÒÂ Èc ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eL CB˙a ‡e‰L Èt ««ƒ∆¿¿«»ƒ¿ƒ»««

˙Bn‡Úa‡‡l‡BÏ ÔÈ‡61LÙÓ‰.62ÏB„b‰Ìia63ŒÛ‡ , ≈∆»«¿«««¿»≈«»«»«
Ïk ˙‡ Cl‰Ó  Ba ˙ML ÌeÁzÏ ıeÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿∆»«¿«≈∆»

dlk ‰ÈÙq‰64.dlÎa ÏËÏËÓe , «¿ƒ»À»¿«¿≈¿À»

ב ').59) עמוד מ "א דף  עירובין שיציאתו 60)(מסכת כיון
לדעת. היתה התחום כרחו 61)מן על הוציאוהו אם רק  כי 

בהלכה  כמבואר כולה את מהלך היחיד רשות לתוך
-62)הקודמת. ב ') עמוד מ "ב  דף  עירובין (מסכת משנה

באניה. מפרנדיסין 63)המפליג (חכמים) שבאו "מעשה
והפליגה  לרומא) בדרך התיכון הים חוף  שעל ברינדיזי  (היא
ורבי גמליאל רבן הים) משפת (התרחקה בים ספינתם
מחוץ  בשבת שיצאה (אף  כולה את הלכו עזריה בן אלעזר
עקיבא  ורבי  יהושע  רבי  מחיצות) לספינה שיש כיון לתחום,

והלכה  עצמן" על להחמיר שרצו אמות, מארבע  זזו לא
עזריה. בן אלעזר ורבי  גמליאל ושבת 64)כרבן הואיל

הספינה  בכל והטלטול (גמרא); יום מבעוד מחיצות באויר
בהליכתה  בין גמורה היחיד רשות שהיא מפני  מותר, הוא

ס "ז). סימן פריימן הרמב "ם, (שו"ת בעמידתה" בין

.„ÈÈÓ65Ûw‰Â ,˙Ú„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿««¿À«
˙aLa ‰vÁÓa66;‰vÁn‰ d˙B‡ Ïk Cl‰Ï BÏ LÈ  ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»»«¿ƒ»

ÏÚ ˙È ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â‰È‰ Ì‡Â .‰n‡ ÌÈtÏ‡ »∆…ƒ¿∆»≈««¿«ƒ«»¿ƒ»»
‰vÁn‰ CB˙a B˙ˆ˜Ó ÚÏÓ epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆À¿»ƒ¿»¿«¿ƒ»
Ïk ˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰  BzÚ„Ï ‡lL ˙ÈNÚpL∆«¬≈∆…¿«¿ƒ¿≈¿«≈∆»

BÓeÁ˙Ï ÒÎ ‰Ê È‰ ,‰vÁn‰67 ÒkiL ÔÂÈÎÂ ; «¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿¿≈»∆ƒ»≈
‡ˆÈ ‡Ï el‡k ‡e‰ È‰68. ¬≈¿ƒ…»»

ב ').65) עמוד מ "ג דף  עירובין בריה 66)(מסכת "נחמיה
ושכח ) בלימודו (השתקע  שמעתא משכתיה חנילאי  דרב 
נחמיה  נחמן: לרב  חסדא רב  לו אמר לתחום, חוץ  ויצא
חוץ  שיצא כיון ליכנס  לו (שאסור בצער שרוי  תלמידך
ויכנס " אדם בני  של מחיצה לו עשה לו: אמר לתחום).
שנעשית  מחיצה לכל הדין והוא שם). עירובין (מסכת
הלכה  ט "ז בפרק  למעלה רבינו בדברי  המבואר לפי  בשבת

שנעשתה 67)כ"ב . המחיצה בתוך מובלע  שבת שתחום
בשבת. אלפים 68)מסביבו לה וחוצה כולה את ומהלך

אמה.

.ÂËÈÓ Ïk69BÓB˜nÓ ÊeÊÏ BÏ ÔÈ‡L70CB˙a ‡l‡ »ƒ∆≈»ƒ¿∆»¿
ÂÈ˜Ï Cˆ Ì‡ ,˙Bn‡ Úa‡71‡ˆBÈ ‰Ê È‰  «¿««ƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈∆≈

˜ÈÁÓe72˙ˆ˜ÓÏ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜ÓÏ ÊBÁÂ ‰ÙÂ «¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
ÏÈ‡B‰  ˙Bt‰Ï ˜Á˙iL ˙Úa epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ

ÒkÈ  ÒÎÂ73‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe , ¿ƒ¿«ƒ»≈¿ƒ…»»»∆…»»
˙Ú„Ï ‰lÁza74ÈtŒÏÚŒÛ‡  ˙Ú„Ï ‡ˆÈ Ì‡ Ï‡ ; «¿ƒ»¿««¬»ƒ»»¿««««ƒ

.˙Bn‡ Úa‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ ,ÒÎpL∆ƒ¿«≈∆»«¿««

ב ').69) עמוד מ "א דף  עירובין חוץ 70)(מסכת שיצא
לדעת. שלא שבני71)לתחום ממקום להתרחק  וצריך

פרק  דיעות בהלכות כמבואר צניעות, משום – מצויים אדם
ו'. הלכה לא 72)ה' את שדוחה הבריות כבוד "גדול

ותשובות  כ"ג הלכה כ"ו בפרק  כמבואר שבתורה" תעשה
ס "ז. סימן (אם 73)הרמב "ם הוא פקח  "אי  אמרו ובגמרא

דעל  וכיון התחום), לתוך (יכנס  לתחומא עייל הוא), פקח 
נכנס ). שנכנס  (וכיון משום 74)על" להתרחק  לו מותר

נכנס  אם אף  העיר, לתוך נכנס  אינו אבל הבריות, כבוד
בתחומו.

.ÊËÈÓ Ïk75ÌÈ„Ú‰ ÔB‚k ,ÔÈcŒ˙Èa ˙eLa ‡ˆiL »ƒ∆»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰l‰ ˙i‡ ÏÚ „ÈÚ‰Ï e‡aL76ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»¿»ƒ«¿ƒ««¿»»¿«≈»∆ƒƒ

‰ÂˆÓ „Ï ˙‡ˆÏ BÏ znL77‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈ  ∆À»»≈ƒ¿«ƒ¿»≈«¿«ƒ«»
BÏ ÚÈb‰L ÌB˜Ó B˙B‡a Áe ÏÎÏ78ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿»«¿»∆ƒƒ«¿ƒƒƒ«

ÈÚ‰ ÈL‡k ‡e‰ È‰  ‰È„ÓÏ79ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ , ƒ¿ƒ»¬≈¿«¿≈»ƒ¿≈«¿«ƒ
.‰È„nÏ ıeÁ Áe ÏÎÏ ‰n‡«»¿»««¿ƒ»

ב ').75) עמוד כ"ג דף  השנה (ראש שהרי76)משנה
להעיד, דין לבית הולכין אלו הרי  החודש, את שראו "עדים
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במועדם" אותם תקראו אשר שנאמר: שבת, היה אפילו
ב '). הלכה ג' פרק  החודש קדוש "הבא 77)(הלכות כמו

הלכה  כדלהלן המפולת" ומן הנהר ומן הדליקה מן להציל
(מפני78)י "ז. היום כל משם זזין היו לא "בראשונה

שיהיו  הזקן, גמליאל רבן התקין בשבת) לתחום חוץ  שיצאו
שם). (משנה רוח " לכל אמה אלפים "שכיון 79)מהלכין

בו  קנו כאלו אליו, שהגיעו המקום הרי  ברשות, שהלכו
משנה"). ("מגיד השמשות" בין שביתה

.ÊÈ‰È‰80CÏB‰ ‡e‰Â BÏ eÓ‡Â ,˙eLa ‡ˆBÈ »»≈ƒ¿¿»¿¿≈
Cca81LÈ  ˙BNÚÏ ˙‡ˆiL ‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ k : «∆∆¿»«¬≈«ƒ¿»∆»»»«¬≈

Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÓB˜nÓ BÏ82‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ»»
ÌÈtÏ‡ CB˙a ÚÏÓ ˙eLa epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz ˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆»»ƒ∆ƒ¿À¿»¿«¿«ƒ
,BÓB˜ÓÏ ÊBÁ ‰Ê È‰  BÓB˜nÓ BÏ LiL ‰n‡«»∆≈ƒ¿¬≈∆≈ƒ¿

ÔÈ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe83˙BLÙ ÏÈv‰Ï ¿ƒ…»»¿»«¿ƒ¿«ƒ«¿
B‡ ,‰p‰ ÔÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈÎBk È„BÚ „iÓ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ«¿≈»ƒ«»ƒ«»»

˙Ïtn‰ ÔÓ84Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï LÈ  ƒ««…∆≈»∆«¿«ƒ«»¿»«
ÌÈÎBk È„BÚ‰ „È ‰˙È‰ Ì‡Â .Ba eÏÈv‰L ÌB˜nÓƒ»∆ƒƒ¿ƒ»¿»«»¿≈»ƒ
ÌB˜na ˙aLÏ ÌÈ„ÁÙÓ eÈ‰Â ,‰ÙÈwz ˙BÏfÓe«»«ƒ»¿»¿«¬ƒƒ¿…«»
ÈÏÎe ÔÓB˜ÓÏ ˙aLa ÔÈÊBÁ el‡ È‰  Ba eÏÈv‰L∆ƒƒ¬≈≈¿ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈÊ85. ≈»

ב ').80) עמוד מ "ד דף  עירובין (מסכת כשכבר 81)משנה
לעשותו, שיצאת הדבר נעשה כבר לו: אמרו בדרך היה

ללכת. צריך כאילו 82)ואינך הוא הרי  ברשות, שיצא כיון
שביתה. שם כ"ג 83)קנה דף  השנה ראש (מסכת משנה

ב '). אדם.84)עמוד בני  על שנפל (מסכת 85)קיר
זיינן  כלי  מניחין היו "בראשונה א'): עמוד מ "ה דף  עירובין
אחת  פעם מהמלחמה), (כשחזרו לחומה הסמוך בבית
כלי ליטול ונכנסו אחריהם ורדפו האויבים, בהם הכירו
באותה  . . . זה את זה והרגו אחריהם, אויבים  ונכנסו זיינן,
ומבואר  זיינן". בכלי  למקומן חוזרין שיהיו התקינו שעה

וכ"ה. כ"ג הלכות ב ' בפרק  למעלה

       
ואיכות 1) התחומין, בחשבון עולה שאינו מה בו נתבאר

ביאור  בזה ונכלל ובגיאיות, ובהרים העיירות סביב  המדידה
נסמוך. מי  על המודדין נחלקו ואם סומכין, מודד זה אי  על

.‡˙Èa Ïk‰Èc‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡e‰LÌ‡ , »≈ƒ»∆≈ƒ«¿ƒ»ƒ
ÈLÈÏL ÈLe ‰n‡ ÌÈÚL ‰È„n‰ ÔÈe BÈa ‰È‰»»≈≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»¿≈¿ƒ≈

‰n‡ÚÏˆ ‡e‰L ,˙ÚaÓ‰ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa˙BÁt B‡ , «»∆∆«≈»«ƒ«¿À««»
‰È„nÏ ÛËˆÓ ‰Ê È‰  ‰fÓ;‰pnÓ LÁÂ ƒ∆¬≈∆ƒ¿»≈«¿ƒ»¿∆¿»ƒ∆»

ıeÁ ÔÈ„„BÓ ,Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ
.‰Ê ‰Èc ˙ÈaÓƒ≈ƒ»∆

נז.).2) (עירובין ('מעשה 3)משנה בתוכו דרים אין אפילו
בתוכו.4)רוקח '). שובת שהוא אמה 5)הישוב  שבעים

(בפט "ז  טפחים וארבעה אמה שבעים על טפחים וארבעה
שביעיות  וחמש אמה "שבעים . . . שם משנה' וב 'מגיד ה"א,

המרובע .6)בקירוב "). של אחד -7)צד סאה "בית
חמשת  - סאתים בית נמצא אמה, חמשים על אמה חמשים

שבעים  של הריבוע  ושטח  ה"ג). בפט "ז (רבינו אמה" אלפים
אמה  שלישי  ושני  אמה שבעים על אמה שלישי  ושני  אמה
למעלה. בפט "ז כמבואר בקירוב , אמה אלפים חמשת הוא -

יוחנן 8) רבי  שאמר כעיר, ונחשב  עיר" של "עיבורה ונקרא
יהושע  בהיות "ויהי  יג): ה, (יהושע  קרא אמר נו:) (נדרים
כתוב  והרי  ממש, ביריחו אי  - ביריחו? מאי  ביריחו",
ישראל, בני  מפני  ומסוגרת סוגרת "ויריחו א): ו, (יהושע 
דרשו  וכן בעיבורה. - שמע ֿמינה אלא בא" ואין יוצא אין
וחוצה, העיר "מקיר ד) לה, (במדבר מהכתוב  יז.) (עירובין
מחוץ  יתנו וכמה מדוד!". ואחרֿכך חוצה תן תורה: אמרה
המשכן  בחצר שכתוב  ממה כג:) (עירובין למדו לעיר,
חמשים  ורוחב  באמה מאה החצר "אורך יח ): כז, (שמות
ועיין  (הריב "ש. סאתים בית שיעור שהוא בחמשים",

מגידֿמשנה).

.‰È‰‰È„nÏ B˜ ‰Ê ˙Èa‰n‡ ÌÈÚLa, »»«ƒ∆»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»
˙Èe ,‰n‡ ÌÈÚLa ÔBL‡ ˙ÈÏ B˜ ÈL ˙Èe«ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
CÏ‰Ó „Ú ÔÎÂ ,‰n‡ ÌÈÚLa ÈMÏ B˜ ÈLÈÏL¿ƒƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿≈««¬«

˙Á‡ ‰È„Ók Ïk‰ È‰  ÌÈÓÈ ‰nk,ÔÈ„„BnLÎe ; «»»ƒ¬≈«…ƒ¿ƒ»««¿∆¿ƒ
‡e‰Â .ÔBÁ‡‰ ˙ÈaÏ ıeÁÓ ÔÈ„„BÓ˙Èa ‰È‰iL , ¿ƒƒ««ƒ»«¬»∆ƒ¿∆≈

˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ ‰Ê ‰Èc.˙È B‡ ƒ»∆«¿««««¿««»≈

א.9) כא, בתוכו.10)עירובין ששובת לישוב 
שקיצר 11) אלא - טפחים" וארבעה אמה ל"שבעים כוונתו

ושיריים". אמה "שבעים הפוסקים: ובדברי  בלשון,
מפוזרים.12) ב .13)שבתיה ג, שבפחות 14)סוכה

דירה. שם עליו אין מזה,

.‚˙Òk‰ ˙Èa ÔÎÂÔÈfÁÏ ‰Èc ˙Èa Ba LiL, ¿≈≈«¿∆∆∆≈≈ƒ»««»ƒ
‰Èc ˙Èa Ba LiL ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙Èe≈¬«»ƒ«»∆≈≈ƒ»

Ì‰È‰ÎÏ˙BˆB‡‰Â ,‰Èc ˙Èa Ô‰a LiL, ¿…¬≈∆¿»»∆≈»∆≈ƒ»
˙BvÁÓ LÏLÂ ,‰Èc ˙Èa Ô‰a LiL w‰Â Lb‰Â¿«∆∆¿«∆∆∆≈»∆≈ƒ»¿»¿ƒ

‰˜z Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡LÚa‡ ÏÚ Úa‡ Ô‰a LÈÂ ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈»∆«¿«««¿«
ÔÈba‰Â ,˙Bn‡Ìia Èea‰ ˙Èa‰Â ,ÈzLe , «¿«À¿»ƒ¿««ƒ«»«»¿≈

‰˜z Ô‰ÈÏÚ LiL ˙BvÁÓÏÚ ÔÈa LiL ‰ÚÓe , ¿ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿»»∆≈ƒ¿»«
,dnÚ ÔÈÙËˆÓ el‡ Ïk  ‰Èc ˙Èa da LÈÂ ‰Ètƒ»¿≈»≈ƒ»»≈ƒ¿»¿ƒƒ»

‰n‡ ÌÈÚL CB˙a eÈ‰ Ì‡˙Èa‰ B˙B‡Óe .ÌÈÈLÂ ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ≈««ƒ
‰È„n‰ Ïk Èt ÏÚ Áe˙Ó ËeÁ el‡k ÔÈ‡B ‡ˆBi‰, «≈ƒ¿ƒ»««¿≈»«¿ƒ»

.‰n‡ ÌÈtÏ‡ ËeÁ‰ B˙B‡Ï ıeÁ ÔÈ„„BÓe¿ƒ¿««¿«ƒ«»

בתוכו.15) לדור עשוי  אינו שסתמו ב . נה, עירובין
פרשת 16) ב 'סיפרי ' (ראה התיבה לפני  העומדים ציבור שלוחי 

כתב ˘‰ÔÊÁנשא כפים מנשיאות ובפי "ד להם, לומר צריך
להם). אומר ששליח ֿציבור של 18)לכמריהם.17)רבינו

לשומר. דירה בית בהם שיש ושמן, יין לגובה 19)תבואה
דירה" בו "שיש אחר: בנוסח  הקברות; בית ולשומר המכס 

התימנים). -20)(כת"י  ונהרס  תחילה, דירה בית שם שהיה
תקרה. בלא מחיצות שלש שומרים 21)ונשארו סוכות

לעיר,22)בגינה. ושירים אמה שבעים בתוך הים, באיי 
שבספינה. כלים בו לפנות דירה 23)ועשוי  בית שהיה

ותקרה. מחיצות שתי  ממנו ונשארו ונהרס , על 24)בתחילה
הבנין. נמצא שבו העיר של הצד כל פני 
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קלו               
         

.„dnÚ ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡L el‡ÂÔÈ‡L ˙BvÁÓ ÈzL : ¿≈∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»¿≈¿ƒ∆≈
Lb‰Â ,Ô‰ÈÈa ÔÈcL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜z Ô‰ÈÏÚ ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆»ƒ≈≈∆¿«∆∆

w‰Â˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙Èe ˙Òk‰ ˙Èe ¿«∆∆≈«¿∆∆≈¬«»ƒ«»
ÁÈM‰Â Ba‰Â ,‰Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ˙BˆB‡‰Â ¿»»∆≈»∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«

‰Ún‰ÂCBM‰Â‰ÈÙÒaL ˙Èeel‡ Ïk  ¿«¿»»¿«»«ƒ∆ƒ¿ƒ»»≈
.dnÚ ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»

דירה.25) בית שם עליהם השומר 26)שאין שם שגר אף 
המכס . את הקברות.27)הגובה שומר שם אם גם

ארוכה.28) בו 29)חפירה יסתתרו סלע , או הר בתוך חלל
אדם. יונים.30)בני  שפעמים 31)קן קבוע , שאינו כיון

אמה. לשבעים מחוץ  הספינה הולכת

.‰eÈ‰˙BÈÚ ÈzLLÈ Ì‡  BÊÏ ‰ÎeÓÒ BÊ , »¿≈¬»¿»»ƒ≈
‰È‰iL È„k ,LÈÏLe ˙Á‡Â ÌÈÚa‡Â ‰‡Ó Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚLÌÈÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚLÂ BÊÏ ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ
ÈÚ Ïk ‡ˆÓÂ ,˙Á‡ ÈÚk Ô‰ÈzL ÔÈLBÁ  BÊÏ»¿ƒ¿≈∆¿ƒ««¿ƒ¿»»ƒ
ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ‰iM‰ ÈÚ‰ Ïk ˙‡ ˙Îl‰Ó Ô‰Ó≈∆¿«∆∆∆»»ƒ«¿ƒ»¿»»«¿«ƒ

ÔÈLlLÓ ÌÈÙk ‰LÏL eÈ‰ .‰n‡ÔÈa LÈ Ì‡  «»»¿»¿»ƒ¿À»ƒƒ≈≈
ÌÈtÏ‡ ÌÈBˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈe ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ≈»∆»¿∆»ƒ«ƒƒ«¿«ƒ

‰n‡ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈM‰ ÔÈe ,Ô‡kÓ ˙BÁt B‡ «»»ƒ»≈«¿«ƒ«ƒƒ
LÈÏL ˙BÁt ÌÈBÓLe LÏL ÌÈ˙‡Ó‰È‰iL È„k , »«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

B˙B‡ ‰‡zLk ,ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈe Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈa≈»∆»≈∆≈»∆¿»ƒ¿∆ƒ¿∆
‰n‡ ˙Á‡Â ÌÈÚa‡Â ‰‡Ó ,Ô‰ÈÈa ‡e‰ el‡k¿ƒ≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿«««»
ÌÈtÏ‡ ÔÈ„„BÓe ,˙Á‡ ‰È„Ók ÔzLÏL È‰  LÈÏLe¿ƒ¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»««¿ƒ«¿«ƒ

ÈÚ .ÔzLÏLÏ ıeÁÓ Áe ÏÎÏ ‰n‡‰Ùw‰L «»¿»«ƒƒ¿»¿»ƒ∆À¿»
‰LÈ ÛBqÏed˙ÈLÈÓ dÏ ÔÈ„„BÓ ‰LÈ ; ¿«»¿»¿ƒ»ƒƒ»»»¿»

‰È˙BÓBÁÓ dÏ ÔÈ„„BÓ  ‰Ùw‰ ÛBqÏe. ¿«À¿»¿ƒ»≈∆»

ב .32) נז, ארבע 33)עירובין או שלש היו אם הדין וכן
רוקח '). ('מעשה בשורה לזו זו סמוכות וכולן עיירות,

אמה.34) שלישי  שלפנינו:35)שני  כבציור
רואים 36) עירוב , בלי  לשניהם מהאמצעי  לבוא שאפשר

אחת. בשורה החיצונים שני  בין נתון האמצעי  כאילו
האמצעי .37) הכפר רוחב  א.38)מלבד כו, עירובין
תושבים.39) עדיין בה היו ולא מסביב , בחומה
החומה.40) עד כולה מיושבת ואינה כיון 41)נתיישבה

כל  את לעשות חשובה החומה אין לדירה, הוקפה  שלא
מן  אמה אלפים מודדים ואין אמות, כארבע  כולה העיר

המיושבים. הבתים מן אלא רחוקה 42)החומה היא אפילו
שהעיר  אחרי  הוקפה שהחומה מכיון הבתים, מן הרבה

מיושבת. היתה

.ÂÈÚ‰k‡ ‰˙È‰LÚaÓ B‡dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰  ˙ ƒ∆»¿»¬À»¿À««ƒ¿≈»
,‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ,˙BÂL ˙BiÂÊ Úa‡«¿«»ƒ»«ƒƒ»¿∆ƒ
.‰È˙BÁe Úa‡Ó Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«≈«¿«∆»

˙BiÂÊ dÏ ÔÈNBÚ  ‰l‚Ú ‰˙È‰el‡k d˙B‡ ÔÈ‡BÂ , »¿»¬À»ƒ»»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÚaÓ B˙B‡ ˙BÚÏvÓ ıeÁ ÔÈ„„BÓe ,ÚaÓ‰ CB˙a ‡È‰ƒ¿«¿À»¿ƒƒ«¿¿À»
.˙BiÂf‰ kzNÓ ‡ˆÓpL ;Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«∆ƒ¿»ƒ¿«≈«»ƒ

א.43) נה, ואין 44)עירובין אמה אלפים ארכה שהיה

שתהיה  עד ירחיבנה אומרים אין אמה, אלף  אלא ברחבה
שהיא. כמות אותה מניח  אלא יפה, ממלאים 45)מרובעת

ומודדים  מרובעת, היתה כאילו אותה ומרחיבים הקרנות את
יוצא  ואם א), (ציור שלפנינו כבציור מהעיגול ולא מהריבוע 

בהליכתו. מרוויח  הוא העיר קרנות דרך

.ÊÔÎÂ˙LlLÓ ÈÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡dÏ LiL B‡ , ¿≈ƒ»¿»»ƒ¿À∆∆∆≈»
˙Ba ˙BÚÏˆd˙B‡ ÔÈÚaÓ ÔÈ„„BÓ Ck Á‡Â , ¿»«¿«¿ƒ»¿««»¿ƒ

dÚaÓ ‡e‰LÎe .Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÚaÓÏ ıeÁ«¿À»«¿«ƒ«»¿»«¿∆¿«¿»
ÌÏBÚ‰ Úeaa dÚaÓ Áe Ïk ‡‰zL È„k , ¿«¿»¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»«

˙eÎÓe ÌÏBÚ‰ ˙BÁeÓ Áe „‚k ‰ÎeLÓ ‰pnÓƒ∆»¿»¿∆∆«≈»»¿À∆∆
.dc‚k¿∆¿»

מרובעת.46) אותה ב ).47)עושין (ציור משולש כצורת
ג).48) (ציור שלפנינו את 49)כבציור ומשווים מושכים

הארוך. כפי  הקצר צפונה 50)הצד "נותן א: נו, עירובין
אחר: בנוסח  העולם"; לדרום ודרומה העולם, לצפון

(שונצינו). העולם" "כריבוע 

.Á‰˙È‰‰Á „Á‡ „vÓ ‰ˆ˜e „Á‡ „vÓ »¿»¿»»ƒ«∆»¿»»ƒ«∆»
‰ÈeNÚ ‰˙È‰ .‰Á dlk ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡Bƒ»¿ƒƒÀ»¿»»»¿»¬»

Ì"b ÔÈÓk˙L˜k ‰ÈeNÚ ‰˙È‰L B‡ ,ÔÈa LÈ Ì‡ : ¿ƒ«∆»¿»¬»¿∆∆ƒ≈≈
˙BÁt ‰ÈL‡ ÈLÔÈ„„BÓ  ‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa‡Ó ¿≈»∆»»≈«¿««¬»ƒ«»¿ƒ

˙i‰ ÔÓ dÏ˙i‰ ÔÈaL Á‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡BÂ , »ƒ«∆∆¿ƒ∆»»…«∆≈«∆∆
˙Lw‰ÂÈL ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈza ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k ¿«∆∆¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»»≈¿≈

ÌÈÙÏ‡ ˙Úa‡ ‰ÈL‡ÔÓ ‡l‡ dÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡  »∆»«¿««¬»ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ
.˙Lw‰«∆∆

א.51) נה, בצד 52)עירובין התחומין את למדוד כשבא
על  תחילה מוסיפים אלא החומה, מן מודדים אין הקצר,
מתחילים  ולהלן ומשם הרחב , הצד עם שוה שתהא עד העיר

התחומין. יוונית,53)למדוד שלישית אות היא "גממא"
(רש"י ). שלנו" ך כעין כחצי54)"וצורתה בנויים הבתים

פנוי . המקום ראשיה שני  ובין ראשה 55)עיגול, שתחום
האחר, ראשה תחום בתוך מובלע  אמה), (אלפים זו של

זה. ידי  על אחת כעיר החבל 56)נעשית נקרא - יתר
אותה. ומותח  הקשת קצות בשני  שני57)האוחז ובין

הג"ם. בזה.58)ראשי  זה מובלעים התחומים שאין

.ËÈÚÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙LBiL‰ÈÙÏ LÈ Ì‡ : ƒ∆∆∆«¿««««ƒ≈¿»∆»
‰wcÈ„k ,ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ Á «»…««¿«««¿««««¿≈

ÏÁpa eLnzLÈÂ ‰ÈÏÚ e„ÓÚiLÏÁp‰ ‡ˆÓ  ∆««¿»∆»¿ƒ¿«¿«««ƒ¿»«««
ÏÁp‰ ˙ÙNÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe ,ÈÚ‰ ÏÏÎaƒ¿«»ƒ¿ƒ»«¿«ƒ«»ƒ¿««««
ÈtÓ ‰È„n‰ ÏÏÎa Blk ÏÁp‰ ‰NÚÈÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿≈»∆«««Àƒ¿««¿ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ‡  ‰wc ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BcvÓ ‰Èea‰ ‰wc‰««»«¿»ƒƒ¿ƒ…»»»«»≈

Ô‰Èza Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓÏÁp‰ ‡ˆÓÂ , ¿ƒ»∆∆»ƒ∆«»≈∆¿ƒ¿»«««
Ì‰lL ÌÈtÏ‡‰ ÔÓ „cÓ. ƒ¿»ƒ»«¿«ƒ∆»∆

א.59) סא, בימי60)עירובין באפיק  שוטפים מים מקום
הקיץ . בימי  ומתייבש או 61)הגשמים, קטנה במה כעין

הכ"ד). פ "ה עירובין בהל' רבינו (כלשון בעת 62)"מצבה"
(ריטב "א). מים מלא העיר.63)שהנחל זוהי64)מקיר
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קלז                
         

רש"י דעת אבל הגאונים, דעת וכן זו, בהלכה רבינו שיטת
מפחד  קבועה, ישיבתה אין הנחל, שפת על היושבת שעיר
בגובה  (מחיצה דקה עשו אם לפיכך הנחל, של השטפונות
ישיבת  נחשבת השטפון, מפני  הישוב  על להגן אמות) ארבע 
לא  ואם התחומין, את העיר מקיר לה ומודדים קבועה, העיר
אלא  אחד לכל מודדים ואין קבועה, ישיבתה אין דקה, עשו
נחשב  אופן בכל אבל י '. בהלכה הצריפין כדין ביתו, מפתח 

(מגידֿמשנה). אמה אלפים בתוך הנחל

.ÈÔÈÙÈˆ ÈLBÈÁ˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡  ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ»∆∆»ƒ∆«
Ô‰ÈzaÌÈza ÈL ÈL ÏL ˙BˆÁLÏLÌLLÈ Ì‡Â . »≈∆¿ƒ≈»»¬≈∆¿≈¿≈»ƒ

Ìlk eÚa˜‰ ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,d˙B‡ ÔÈÚaÓe , À¿¿À»¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆«¿«ƒ
ÏÎÏ ‰n‡.˙BÈÚ‰ ‡Lk Áe «»¿»«ƒ¿»»¬»

בצריפין 65) וחונים הם מקנה "אנשי  ב : נה, עירובין
בהם  וחונים ערבה) וענפי  מקנים עשויים ארעיים (מעונות
משם  ונוסעים לבהמות, המרעה שכלה עד חדשים, או חודש

(רש"י ). אחר" במקום קבועים 66)ונקבעים שאין לפי 
עיר. דין להם ואין אחד, אבן.67)במקום או עץ  בתי 

קבע .68) למקום הצריפין את גם עושים הקבועים הבתים

.‡ÈÔÈ‡‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏL ÏÁa ‡l‡ ÔÈ„„BÓ, ≈¿ƒ∆»¿∆∆∆¬ƒƒ«»
˙BÁt ‡Ï˙È ‡ÏÂÔzLt ÏL ÏÁe ;È„k , …»¿…»≈¿∆∆∆ƒ¿»¿≈

‡È‚Ï ÚÈb‰ .ÈcÓ ˙BÈ CLnÈ ‡lLBaÁ ‰È‰ Ì‡  ∆…ƒ»≈≈ƒ«ƒƒ«¿«¿ƒ»»»¿
BÚÈÏ‰Ï ÏBÎiL ,‰n‡ ÌÈMÓÁ ‰cn‰ ÏÁa ¬ƒƒ«»∆»¿«¿ƒ¿∆∆«ƒ»

BÚÈÏÓ˙Úa‡Ó ˙BÁt B˜ÓÚa ‰È‰iL ,‡e‰Â . «¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿»≈«¿««
ÌÈÙÏ‡. ¬»ƒ

נז:).69) (עירובין "אורך 70)משנה יח ): כז, (שמות כתוב 
תורה: אמרה בחמשים", חמשים ורוחב  באמה מאה החצר
נח .). (עירובין מדוד" אמה חמשים של בחבל

"שהוא 71) שם) (עירובין, מרבה" שהוא "מפני  מחמשים.
קצר  כשהחבל ה"ג) פ "ה עירובין ('ירושלמי ' ונשכר" נמתח 

(רש"י ). המדה ומאריך למתחו שממעט "72)יכול "מפני 
שם) ('ירושלמי ' ומפסיד" נקמז "שהוא שם). (עירובין,

באמצעיתו. ומתקצר כבדו, מפני  רבי73)מתקפל "אמר
בנביאים  וכתוב  אעשה מה אבל כו' מדה לך אין יהושע ,
המדה" וקנה בידו פשתים "ופתיל ג): מ , (יחזקאל חבלים

שם). בחשבון 75)בקעה.74)('ירושלמי ' להכניסו
(פירוש  הגיא" עומק  למדידת יצטרך "ולא מלמעלה

משפתו 76)המשניות). אמה חמשים רחב  אינו "אם
מאלפים, יותר במדרונו שיש אף ֿעלֿפי  מלמעלה, לשפתו
יעמוד  אלא התחום, למדת מדרונו מדת יעלה אומרים אין
ויבליע  מכאן שפתו על ואחד מכאן הגיא שפת על אחד

(רש"י ). אחד" בחבל כקשת 77)מדרונו העשויה עיר כדין
(רשב "א). ח ' בהלכה

.ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „BÈÌ‡ Ï‡ ;Ba LnzL‰Ï LÙ‡ È‡L , ≈¿∆¿∆ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬»ƒ

BÚÈÏÓ BÈ‡  Bc‚k „BÈ ˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ÔÈ‡, ≈«ƒ¿…∆≈¿∆¿≈«¿ƒ
kÓ ˙BÁt B‡ ÌÈtÏ‡ B˜ÓÚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡.Ô ∆»ƒ≈»»»¿«¿«ƒ»ƒ≈

המדה.78) בחבל העמוק  הגיא את שמבליע  א. נח , עירובין

בו.79) תלויה הבנאים של האנך שאבן שהיה 80)החוט 
משפתו  המשקולת חוט  משליכים שאם עד ישר, הגיא עומק 
להלוך  ראוי  הגיא שאין נמצא עיכוב , בלי  יורד ולמטה,

(רש"י ). בו בגיא,81)ולהשתמש להשתמש שנוח  מכיון
ומודדו. בתוכו נכנס 

.‚È‰È‰ÌwÚÓ ‡Èbc˜Ó c˜Ó ,‰ÏBÚÂ »»«¿¿À»¿«≈¿∆¿«≈
ÏBÎÈ BÈ‡L ,ÌÈMÓÁÓ Á ‡È‚ ‰È‰ .„BÈÂ¿≈»»«¿»»≈¬ƒƒ∆≈»

ÌB˜ÓÏ CÏB‰  BÚÈÏ‰ÏÏBÎÈ ‡e‰L,BÚÈÏ‰Ï ¿«¿ƒ≈¿»∆»¿«¿ƒ
B˙cÓ „‚k ‰ÙBˆÂ ,BÚÈÏÓe.ÊBÁÂ , «¿ƒ¿∆¿∆∆ƒ»¿≈

א.82) נח , נוח 83)עירובין אבל משופע , מדרונו "שהיה
רוקח '). ו'מעשה (רש"י  מודד 84)להילוך" המדה, "מחתך

(פיר  וקירוב " ט "ז באומד בהלכה ולהלן המשניות). וש
ובגיאיות. בהרים מקדרים כיצד שאפשר 85)מפורש אחר

למדוד. משם של 86)לו בחבל אלא מודדים שאין מכיון
אמה. שמדתו 87)חמשים המקום כנגד ומביט  "מכוון

(רש"י ). התחום" סימני  ומציין הגיא, בתוך העיר כנגד כלה

.„ÈÚÈb‰wÈ :ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  Ï˙ÎÏÏ˙k‰ ˙‡; ƒƒ«¿…∆≈¿ƒƒ…∆«…∆
„ÓB‡ ‡l‡LnzL‰Ï LÙ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â BaÁ ∆»≈»¿¿≈¿ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈

‰ÙÈ ‰„È„Ó B„„BÓ  Ba˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ»»»¿ƒ»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „BÈ.‰ÙÈ ‰„È„Ó BaÁ „„BÓ  ≈¿∆¿≈»¿¿ƒ»»»

א.88) נח , כמבואר 89)עירובין קידור, ידי  על ימדוד
טז. שאי ֿאפשר 90)בהלכה וישר, זקוף  כשהכותל

בו. עליו 91)להשתמש לעלות טורח  כשיש מעריך,
(רש"י ).92)(הרא"ש). חלקה" "כיון 93)"כקרקע 

הכותל" בראש רחבו למדוד יכול כך, כל זקוף  שהוא
(מגידֿמשנה).

.ÂËÚÈb‰ËwÏ˙Ó ‰ ‰È‰ Ì‡ :‰ÏdBb epnÓ ƒƒ«¿«ƒ»»«ƒ¿«≈ƒ∆»«
˙Bn‡ LÓÁ C‡a ÌÈÁÙË ‰NÚBÚÈÏÓ  ¬»»¿»ƒ¿…∆»≈««¿ƒ

ËwÏ˙iL „Ú ‰a‰ dB‚ ‰È‰ Ì‡Â ;B˙cÓÏ ÊBÁÂ¿≈¿ƒ»¿ƒ»»»««¿≈«∆ƒ¿«≈
n‡ Úa‡ CLÓ CBzÓ ÌÈÁÙË ‰NÚ epnÓ ˙B ƒ∆¬»»¿»ƒƒ∆∆«¿««

B„ÓB‡ÔB‚k ,BÚÈÏ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â ¿¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿
Bc˜Ó  ÌÈMÓÁÓ ˙È BaÁ ‰È‰L.ËÚÓ ËÚÓ ∆»»»¿»≈≈¬ƒƒ¿«¿¿«¿«

.ÌÈ‰a ÔÈc˜Ó :eÓ‡L ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆∆»¿¿«¿ƒ∆»ƒ

שבת.94) תחום של אמה אלפים במדידת א, נח , עירובין
ההר 96)מגביה.95) עולה רוחב , אמות חמש שבהילוך

בגובה. טפחים מודד 97)עשרה ואינו השיפוע , את מבליע 
ההר. בתחתית למטה רחבו לפי  זקוף 98)אלא שהוא כיון

לו. והולך מעריכו המדה,99)מאד, בחיתוך מודדו
יז. בהלכה כמבואר

.ÊË„ˆÈkÔÈc˜ÓBÈ‡L ˙BÈ‡‚a B‡ ÌÈ‰a ≈«¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈»∆≈
,˙Bn‡ Úa‡ ÏL ÏÁ ÌÈL ÔÈÊÁB‡ ?ÔÚÈÏ‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»¬ƒ¿«ƒ∆∆∆«¿««

B˙ˆ˜ ÊÁB‡ ÔBÈÏÚ‰ÔBzÁz‰Â ,ÂÈ˙BÏbÓ „‚kÓ »∆¿≈¿»ƒ¿∆∆«¿¿»¿««¿
BaÏ „‚k ÈM‰ ‰ˆwa ÊÁB‡„ÓÚÏ ÔBÈÏÚ‰ ÊBÁÂ ; ≈«»∆«≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»∆¿«¬…

˙cÓ epnÓ ˜ÈÁÓe „BÈ ÔBzÁz‰Â ,ÔBzÁz‰ ÌB˜Óaƒ¿««¿¿««¿≈«¿ƒƒ∆ƒ«
˙‡ ÔÈ„„BnL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏbÏb˙Ó ÔÎÂ ;ÏÁ‰«∆∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ∆

BlkÚÈÏ‰Ï „„Bn‰ CÏiLÎe .‡Ï  ‡Èb‰ B‡ ‰‰ À¿∆≈≈«≈¿«¿ƒ«»»««¿…
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קלח               
         

,ÌÈBÚ‰ B˙B‡ e‡È ‡lL ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ≈≈«¿∆…ƒ¿»¿ƒ
Ô‡ÎÏ ‰‡a ÔÈÓeÁz ˙cÓ :eÓ‡ÈÂ. ¿…¿ƒ«¿ƒ»»¿»

בזו 100) להבליעו, יכול אינו "אם א: נח , בעירובין משנה,
שמעתי מאיר, רבי  משום ינאי  רבי  בשם דוסתאי  רבי  אמר

בהרים". בחבל 101)שמקדרין שמודד המדה את מחתכים
המשניות), (פירוש אמה חמשים בשל ולא אמות ארבע  של
נקוב  הוא כאילו ההר מדת משוה "נוקבים" פירש: ורש"י 

שיתבאר. וכמו העליון, רגלי  מעמד קצה 102)במקום
ארבע 103)החבל. כל של מדרונו מתמעט  עלֿידי ֿזה

(רש"י ). איש קומת בחצי  (עירובין 104)אמות בתוספתא
מישור, שם היה שלא אמורים, דברים "במה מובא: ד) פרק 
את  ומניח  המישור, את מודד ומישור הר שם היה אם אבל

נשכר". ונמצא אדם 105)ההר, בני  ויטעו כאן. עד מגיעה
לתחום. מחוץ  בשבת לצאת

.ÊÈÔÈ‡‰ÁÓÓ Ì„‡ ˙„È„Ó ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ, ≈¿ƒ∆»«¿ƒ«»»À¿∆
˙aL ÈÓeÁz eÏ eÈ‰ .Ú˜w‰ ˙cÓ Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«ƒ«««¿«»»¿≈«»

Ô‰Ó ÌeÁza ‰a ,„„Óe ‰ÁÓÓ ‡e ,ÔÈ˜ÊÁÓ À¿»ƒ»À¿∆»«ƒ»«¿≈∆
‰aL ÌeÁza BÏ ÔÈÚÓBL  ÌeÁza ËÚÓeÔÎÂ . ƒ≈«¿¿ƒ«¿∆ƒ»¿≈

‰a „Á‡ ,ÌeÁz‰ e„„Óe ÔÈÁÓÓ ÌÈL e‡a Ì‡ƒ»¿«ƒÀ¿ƒ»¿«¿∆»ƒ»
‰aÓÏ ÔÈÚÓBL  ËÚÓ „Á‡Â‰aÈ ‡lL „Ïe . ¿∆»ƒ≈¿ƒ«¿«∆ƒ¿«∆…¿«∆
dBÒÎÏ‡ ˙cnÓ ˙È.ÈÚ ÏL »≈ƒƒ«¬«¿»∆ƒ

נח :).106) (עירובין "אין 107)משנה המשנה לשון
החכם  האדם הוא "מומחה", המומחה": מן אלא מודדין
מן  בחכמה או שתהיה, מלאכה באיזו במלאכתו המהיר
מהיר  בתשבורת, חכם שיהיה בכאן ורוצה החכמות,

המשניות). (פירוש קרקעות" "כשאומר 108)במדידת
עכשיו" עד חושבים שהיינו ממה יותר הוא שבת שתחום

המשניות). הדבר 109)(פירוש את חכמים אמרו "שלא
יט . בהלכה וראה (משנה), להקל" אלא להחמיר

במדידה.110) טעה השני  - אומרים מפורש 111)שאנו
יח . בהלכה

.ÁÈÔBL‡‰ ‡nL :Ó‡ ,‰Ê ‰aiL ˙Úa ?„ˆÈk≈«¿≈∆¿«∆∆…«∆»»ƒ
ÔBÒÎÏ‡ ÔwÓCÎÈÙÏe ,ÌÈtÏ‡‰ „„Ó ÈÚ ÏL ƒ∆∆¬«¿∆ƒ»«»«¿«ƒ¿ƒ»

‰È„n‰ ÔÈe BÈa ÌeÁz‰ ÚÏˆ ‡ˆÓÂ ,B˙cÓ ËÚÓƒ≈ƒ»¿ƒ¿»∆««¿≈≈«¿ƒ»
ÚÏvÓ ÌÈtÏ‡ „„Ó ÔBÁ‡‰ ‰ÊÂ ;ÌÈtÏ‡Ó ˙BÁt»≈«¿«ƒ¿∆»«¬»««¿«ƒƒ∆«

‰È„n‰˙BÈa ‰ÚhL ÔBL‡‰ ÏÚ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆»»¿≈
ÔBL‡‰ ÏÚ ˙È ÔBÁ‡‰ ‰Ê ‰a Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ê ÏÚ«∆¿ƒ»ƒƒ»∆»«¬»≈«»ƒ

e˜a ‰n‡ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó LÓÁa elÙ‡ ¬ƒ«¬≈≈¿ƒ«»¿≈
.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  ‰Ê ÏÚ ˙BÈa ;BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈«∆≈¿ƒ

כזה.112) באלכסון, העיר של מהקרן שמדד 113)שמדד
כזה: ישר, בקו העיר חמש 114)מאמצע  לומר רוצה

מאלף  חמשיות שתי  שיעור אמה, ושתים ושבעים מאות
שלפי אלפיים). ביחד (שהם ושתים ועשרים מאות וארבע 
אמה  שהרי  מהמדה, חמישיות שתי  הפסיד באלכסון, שמדד
משנה'. 'מגיד – באלכסון חמישיות ושתי  אמה היא בריבוע 

.ËÈelÙ‡‰ÁÙL elÙ‡ ,„ÚÓBÏ ÔÈÓ‡ ,: ¬ƒ∆∆¬ƒƒ¿»∆¡»ƒ«
ÏB„b‰ ÔÓ‡Â .˙aM‰ ÌeÁz Ô‡k „ÚeÎÊ :ÓBÏ «»¿««»¿∆¡»«»«»

‡;ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk ˙aLa ÌÈ‡a eÈÈ‰ Ô‡k „ÚL ,È ¬ƒ∆«»»ƒ»ƒ¿«»¿∆»ƒƒ»»
B˙e„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ‡lL .‰Ê „aeÓ‡ ¿¿ƒ«≈¿»»∆∆…»¿

eÚML ÈtÓ ;Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÈÓÁ‰Ï ca ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈ƒ¿≈∆ƒ
Ì‰ÈcÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡. «¿«ƒ«»ƒƒ¿≈∆

נח :).115) (עירובין כנענים,116)משנה ושפחה עבד
פ "ט  עדות בהל' (כמבואר דברים בשאר לעדות הפסולים

את 117)ה"ד). מדדו שהם להם להאמין הכוונה אין
נאמנים  אלא המומחה, על אלא סומכין אין שהרי  התחומין,
בפעם  ובוודאי  כאן, עד בשבת ללכת מוחזקים שהיו לומר
סי ' ברורה' ('משנה מומחה ידי  על התחום נעשה ראשונה

להעיד 118)שצט ). נאמנים "ואלו כח . בכתובות משנה
אלא  כזאת עדות מקבלים ואין בקטנם", שראו מה בגדלם

בהם. והקילו דרבנן שהיא תחומין על 119)לענין אבל
שצט ). סי ' או"ח  ושו"ע  ('טור' סמכו לא קטן של עדותו

נח :).120) (עירובין הוא 121)משנה מיל עשר שנים אבל
פרק  (למעלה התורה מן הוא מיל עשר שנים השיעור, מן

ה"א). כז

      
זכירת 1) כולל שהוא זכור של מצותֿעשה בו נתבאר

מן  שהוא במה ענייניהם, בו ונתבארו וההבדלה, הקידוש
הפרק . נסתיים ובזה דבריהם, ושל התורה

.‡˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ Lc˜Ï ‰Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»¿«≈∆««»
ÌÈ„a.BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ BÎÊ :Ó‡pL , ƒ¿»ƒ∆∆¡«»∆««»¿«¿

e‰ÎÊÏ CÈˆÂ .Lec˜Â ÁL ˙ÈÎÊ e‰ÎÊ ,ÓBÏk¿«»¿≈¿ƒ«∆«¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈
,ÌBi‰ Lec˜a  B˙ÒÈÎa :B˙‡ÈˆÈe B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ«

B˙‡ÈˆÈe.‰Ïc‰a  ƒƒ»¿«¿»»

בספרא:2) הוא וכן הלב . בהרהור די  ולא דווקא בדברים
אומר  כשהוא בלבך, יכול לקדשו. השבת יום את "זכור
זכור, מקיים אני  מה הא אמורה, הלב  שמירת הרי  שמור,
הוא  וכן ג). הלכה בחקותי  פרשת (ריש בפיך" שונה שתהיה
בכניסתו  דברים "ולאמור קנה: מצוה המצוות' ב 'ספר
אינו  היין על שקידוש ו' הלכה להלן וראה וביציאתו".

דרבנן. מצוה אלא התורה מן רבינו 3)מצותֿעשה כתב  כן
קדשהו  כן גם "ואמרו קנה) (מצותֿעשה המצוות' ב 'ספר גם
נמצאה  ולא הבדלה". כלומר ביציאתו, וקדשהו בכניסתו
דרב  בשאילתות אלא שלפנינו התלמודית בספרות זו מימרא
לרש"י המיוחס  בפירוש (וראה הברכה וזאת בפ ' גאון אחאי 

י '). סי ' התשובות חלק  שם הגאונים ובאוצר א', ד' נזיר

.eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :ÌBi‰ Lec˜ ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«ƒ«»«»¡…≈
eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓe ‰ˆÂ ÂÈ˙BˆÓa, ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»»

BL„˜ ˙aLÂÔBˆÂ ‰‰‡aÔBkÊ ,eÏÈÁ‰ ¿««»¿¿«¬»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»
˙ÈL‡ ‰NÚÓÏ‰lÁz .L„˜ È‡˜ÓÏÎÊ , ¿«¬≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆≈∆

ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈÏzÁ e Èk .zLc˜ e˙B‡Â ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»
EL„˜ ˙aLÂ ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓÔBˆe ‰‰‡a ƒ»»«ƒ¿««»¿¿¿«¬»¿»

ezÏÁ‰˙aM‰ Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Cea .. ƒ¿«¿»»«»¿«≈««»

ביוםֿטוב 4) כמו בנו" בחר "אשר בשבת אומרים ואין
ישראל, לבחירת קדמה ששבת משום יט ), הלכה (להלן
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יב ): ה, (דברים שכתוב  נו:) (סנהדרין במרה ניתנה שבת
היכן  אלהיך", ה' צוך כאשר לקדשו השבת יום את "שמור
חוק  לו ׂשם "ׁשם כה) טו, (שמות שכתוב  כמו במרה, - צוך?
במתן  התחילה האומות מכל ישראל ובחירת ומשפט ".
מכל  סגולה לי  "והייתם ה): יט , (שמות ה' כשאמר תורה,

('אבודרהם'). "כי5)העמים" ד): קמט , (תהילים שנאמר
אתכם". "ורציתי  כז) מג, (יחזקאל וכתוב  בעמו", ה' רוצה

להם".6) הודעת קדשך שבת "ואת יד): ט , (נחמיה שנאמר
בכפיית 7) בסיני  ניתנו - המועדים ובכללם המצוות, כל

ההר", בתחתית "ויתיצבו יז): יט , (שמות שכתוב  כמו ההר,
ההר  את הקב "ה עליהם "שכפה פח .): (שבת חז"ל ודרשו
ואם  מוטב , התורה מקבלים אתם אם להם: ואמר כגיגית,
במרה  ניתנה שבת מצות אבל קבורתכם", תהיה שם - לאו

ברצון. כי ֿאם אונס  ח ֿיא):8)בלי  כ, (שמות שנאמר
את  ה' עשה ימים ששת כי  לקדשו... השבת יום את "זכור
ביום  וינח  בם אשר כל ואת הים את הארץ  ואת השמים
ויקדשהו". השבת יום את ה' ברך כן על השביעי ,

יום 9) הוא "כי  הנוסחא: ווניציאה, שונצינו בדפוסי 
ז:). (כתובות ברש"י  וכ"ה נאמרה 10)תחילה", שבת
כג). (ויקרא המועדים בפרשת (דברים 11)תחילה שנאמר

ה' ויוציאך מצרים, בארץ  היית עבד כי  "וזכרת טו): ה,
אלהיך  ה' צוך כן על נטויה, ובזרוע  חזקה ביד משם אלקיך
"כי שם: הרמב "ן שהסביר וכמו השבת", יום את לעשות
מחדש, קדמון, אלוה על מורה מצרים יציאת היות בעבור
המורה  השבת על ספק  בלבך יעלה ואם . . . ויכול חפץ ,
ביציאת  עיניך שראו מה תזכור והיכולת, והחפץ  החידוש על
"צריך  אמרו: קיז: ובפסחים לראיה. לך שהוא מצרים,
טז, (דברים הכא כתיב  היום, בקידוש מצרים יציאת להזכיר
התם  וכתיב  מצרים, מארץ  צאתך יום את תזכור למען ג):
שם  ועיין לקדשו", השבת יום את זכור ח ): כ, (שמות

למען. ד"ה (דברים 12)ב 'תוספות' בכם" "ויבחר שנאמר
ז). יט ).13)ז, כו, (דברים קדוש" עם "ולהיותך

להלן 14) וראה קד.). (פסחים הפתיחה מעין לחתימה סמוך
כמו 15)הכ"ב . עוונות המזכיר חטאת קרבן אין שבשבת

לרצון  שהיא עולה אלא כט .) כח . (במדבר במועדים שיש
('מעשה  ובששון" "בשמחה אחר: ובנוסח  ג). א, (ויקרא
שמחתכם  "וביום בהעלותך פרשת ב 'ספרי ' וכ"ה רוקח ').
עמ ' ח "ב  מו"ק  על שיטה [ועיין השבתות" אלו ובמועדיכם,

מט .]. לברכות הרא"ש ותוס ' שנאמר:16)סב . כמו
טז). לא, (שמות עולם" ברית קיז,17)"לדורותם פסחים

"מקדש  וביוםֿטוב  השבת", "מקדש אומרים בשבת ב .
ימי מששת ועומדת קבועה שבת כי  והזמנים", ישראל
אבל  דין. בבית ולקדשה לקבעה צריך ואין בראשית,
ובמסכת  החדשים. את הקובע  דין, בבית תלוי  יוםֿטוב 
אלא  ישראל, בחתימה מזכיר אינו "בשבת (פי "ג): סופרים

לישראל" קדמה שהשבת השבת, מקדש

.‚‰ÊÂCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :‰Ïc‰‰ ÁÒ ¿∆…«««¿»»»«»¡…≈∆∆
ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈcn‰ ,ÌÏBÚ‰CLÁÏ B‡ ÔÈe ,, »»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆

ÌÈnÚÏ Ï‡NÈ ÔÈÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈM‰ ÌBÈ ÔÈe , ≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
‰NÚn‰.ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈcn‰ ,'‰ ‰z‡ Cea . ««¬∆»«»««¿ƒ≈…∆¿…

ב .18) קג, "ולהבדיל 19)פסחים י .): י . (ויקרא שנאמר

החול". ובין הקודש ד):20)בין א, (בראשית שנאמר
במוצאי נברא והאור החושך", ובין האור בין אלהים "ויבדל

נד.). (פסחים "ואבדיל 21)שבת כו): כ, (ויקרא שנאמר
יג): לא, (שמות בשבת וכתוב  לי ", להיות העמים מן אתכם
ה' אני  כי  לדעת לדורותיכם, וביניכם ביני  היא אות "כי 
האומות. מן ישראל נבדלים שבשבת הרי  מקדשכם",

לומר 22) שצריך מפני  תקנוהו אלא הבדלות, ממנין אינו זה
להלן  וראה קד.). (פסחים לחתימה סמוך הפתיחה מעין

שם. ובהערה כב  הלכה

.„wÚ‰ÏÈla  Lecw‰ ‰ÏÈla Lc˜ ‡Ï Ì‡ . ƒ««ƒ««¿»ƒ…ƒ≈««¿»
.Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Lc˜Ó  „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa≈¿≈≈¿≈ƒ¿«≈¿≈»«À

‰ÏÈla ÏÈc‰ ‡Ï Ì‡ÂÁÓÏ ÏÈcÓ ÏÈcÓe ; ¿ƒ…ƒ¿ƒ««¿»«¿ƒ¿»»«¿ƒ
ÍÏB‰ÂÈLÈÏL ÌBÈ ÛBÒ „ÚÏÚ CÓ BÈ‡ Ï‡ . ¿≈¿«¿ƒƒ¬»≈¿»≈«

.„Ïa ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏa ‡l‡ B‡‰»∆»¿≈»≈«»ƒ¿«

א.23) קו, השבת 24)פסחים יום את "זכור שכתוב 
(הרשב "ם). היום כשמתקדש השבת כניסת בשעת לקדשו",

יום 25) את "זכור שכתוב  בלילה, היא ההבדלה שעיקר
- השבת ויציאת וביציאתו, בכניסתו זכרהו לקדשו", השבת

הבדיל 26)בערב . שלא "מי  קז. פסחים במסכת הוא כן
כולו". היום כל והולך מבדיל שבת, שלשה 27)במוצאי 

(פסחים  שעברה לשבת שייכים שבוע , של ראשונים ימים
ותנו  כתבו לעדים: "האומר גיטין: לענין שאמרו כמו קו.),
אמר  שלישי . יום סוף  עד כותבין שבת! לאחר לאשתי  גט 
מיום  כותבין השבת! קודם לאשתי  גט  ותנו כתבו להם:
הכ"ג). פ "ט  גירושין בהל' (רבינו ששי " יום סוף  עד רביעי 
ושונצינו). (ויניציאה הרביעי " יום סוף  "עד אחר: ובנוסח 
[ומה  הנכונה היא שלנו שהנוסחא משנה' ה'כסף  וכתב 
סוף  עד והולך ומבדיל למחר "מבדיל וכתב  רבינו שחילק 
ראשון  ביום שההבדלה נראה ביחד, כללם ולא שלישי " יום
הוא  ראשון יום כי  תשלומין, משום ולא בזמנה הבדלה היא
חלאוה  מהר"ם בחידושי  הובא הרמב "ן, (וכ"כ שבת מוצאי 
הוא  שלישי  יום סוף  עד ההבדלה ואילו קו:), לפסחים
סי ' או"ח  לשו"ע  הגרע "א בהגהות וראה תשלומין. מטעם
במוצאי הבדלה שכח  שאם לפסוק  שרוצה ו' סעיף  רצ "ט 

דין יוםֿטו  אין שביו"ט  אף ֿעלֿפי  למחר, להבדיל יכול ב ,
יוםֿטוב ]. אחר ימים שלשה של

.‰eÒ‡ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï Ì„‡ÏL„wMÓ »¿»»∆¡…ƒ¿«ƒƒ∆»«
BÏ eÒ‡  ÌBi‰ ‡ˆiMÓ ÔÎÂ .Lc˜iL „Ú ÌBi‰««∆¿«≈¿≈ƒ∆»»«»

‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏÂ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÏÈÁ˙‰ÏÌÚËÏ B‡ ¿«¿ƒ∆¡…¿ƒ¿¿«¬¿»»ƒ¿…
zÓ  ÌÈÓ ˙BzLÏÂ .ÏÈciL „Ú ,ÌeÏkÁÎL .B‡ ¿«∆«¿ƒ¿ƒ¿«ƒÀ»»«

 ÏÈciL Ì„˜ B‡ Lc˜iL Ì„˜ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â Ú»«¿»«¿»»…∆∆¿«≈…∆∆«¿ƒ
.ÏÎ‡L Á‡ ÏÈcÓe Lc˜Ó ‰Ê È‰¬≈∆¿«≈«¿ƒ««∆»«

א.28) קה, לאכול 29)פסחים לאדם "אסור אחר: בנוסח 
ה'ירושלמי ' בשם הרשב "א כתב  וכן (ויניציאה), לשתות" או
"אסור  רבינו כתב  שלא מובן ובזה לשתות, אסור מים שגם
התיר  שבהבדלה מכיון בהבדלה, שפסק  כמו כלום" לטעום
שאסור  בקידוש אבל טעימה. איסור כתב  מים, לשתות
טעימה  איסור לכתוב  הוצרך לא מים, אף  ולשתות לאכול

ב .30)(מהרי "א). קנ, לא 31)שבת אשי , רב  דבי  "רבנן
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שם). (פסחים מים) לשתות (התירו אמיא" קפדי 
אסי ,32) רב  לבית נזדמן אבא בר ירמיה "רב  ב : קו, פסחים

והבדיל". כוס  לו נתנו הבדלה, קודם מאכל דבר וטעם שכח 

.ÂÌÈÙBÒ ÈcÓÏÚ ÏÈc‰Ïe ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈«««ƒ¿«¿ƒ«
ÏÈc‰Ï CÈˆ ,‰lÙza ÏÈc‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÔÈi‰««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

ÒBk ÏÚÁ‡Óe ."ÏÁÏ L„˜ ÔÈa" Ó‡ÈÂ ÏÈciL «≈««∆«¿ƒ¿…«≈…∆¿…
ÏÈc‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ BÏ zÓ À»«¬¿»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ

CÓe .ÒBk‰ ÏÚ‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚCk Á‡Â , ««¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»
Lc˜iL „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB BÈ‡Â .Lc˜Ó. ¿«≈¿≈≈∆»»«∆¿«≈

לקדשו,33) השבת יום את "זכור קו.) (פסחים שאמרו ומה
הוא  היין על שקידוש ראיה מכאן אין - היין" על זוכרהו
אסמכתא  אלא גמורה דרשה זו אין כי  התורה, מן מצוה
במסכת  בפירש"י  וראה זוכרהו). ד"ה שם ('תוספות' בעלמא
התורה. מן מצוה היא היין על שקידוש שדעתו ד. נזיר

מן 34) (כשעלו בתחילה יוחנן: רבי  "אמר א: לג, ברכות
(לקנות  העשירו בתפילה, הבדלה קבעו דחוקים) והיו הגולה
להבדיל  עזרא תקנת נשתכחה (ואז הכוס  על קבעוה יין)
אמרו: והם בתפילה, קבעוה - והענו חזרו בתפילה),

הכוס ". על להבדיל צריך בתפילה קנ,35)המבדיל שבת
נא:).משנ 36)ב . (ברכות לקידוש 37)ה גורם "שהיין

שתדיר  ועוד: קידוש), אין - פת או יין אין (שאם ֵֵָשּתאמר
ששותה  עת שבכל תדיר, הוא (יין קודם" תדיר תדיר, ושאינו

שבת). בליל אלא אינו קידוש אבל עליו, מברך כי38)יין
קו:), (פסחים המוציא לברכת נטילה בין הפסק  הוא הקידוש
לקדש  שיכול הסובר לרב  דוקא שזה הרשב "ם דעת אבל
קידוש  שאין שפוסקים מה לפי  אבל סעודה, במקום שלא
הקידוש  כן אם ח ), בהלכה (כמבואר סעודה במקום אלא
ידיו  שנטל הרא"ש נהג וכן הפסק , כאן ואין לסעודה שייך

רעא). סי ' ורמ "א או"ח  ('טור' קידוש קודם

.Ê„ˆÈk˜ÈÊÁÓ ‡e‰L ,ÒBk Á˜BÏ ?‰NBÚ ‡e‰ ≈«∆≈«∆«¬ƒ
˙ÈÚÈBÁÈ„Óe ,˙È B‡BÙËBLÂ ÌÈÙaÓ ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿ƒ¿¿
ıeÁaÓBÈÓÈa BÊÁB‡Â ,ÔÈÈ e‰‡ÏÓÓe ,B‰Èa‚Óe , ƒ«¿«¿≈«ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ

Ú˜w‰ ÔÓÁÙËÏ‡ÓNa ÚiÒÈ ‡ÏÂ ,˙È B‡, ƒ««¿«∆«»≈¿…¿«≈ƒ¿…
ËeLt ‚‰Óe .Lc˜Ó Ck Á‡Â ,ÔÙb‰ ÏÚ CÓe¿»≈««∆∆¿««»¿«≈ƒ¿»»

"elÎÈÂ" ˙Lt ‰lÁza ˙B˜Ï Ï‡NÈ ÏÎaÁ‡Â , ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»»»««¿À¿««
‡BÏÓ ‰˙BLÂ .Lc˜Ó Ck Á‡Â ,ÔÈi‰ ÏÚ CÓ Ck»¿»≈«««ƒ¿««»¿«≈¿∆¿

ÂÈÓ‚Ï‰eÁ Èa ÏÎÏ ‰˜LÓe ,ÏËB Ck Á‡Â . À¿»«¿∆¿»¿≈¬»¿««»≈
.ÏÎB‡Â "‡ÈˆBn‰" CÓe ,ÂÈ„È»»¿»≈«ƒ¿≈

ב .ברכ 39) נא, שיעור 40)ות שהוא הלוג, רביעית הוא
וחומש  אצבע  וחצי  אצבעים, ברום אצבעים על אצבעים
עשר  מעוקבות, אצבעות 10.8 שהן קט .) (פסחים אצבע 
ומחצה  ביצה שיעור והוא חמישיות וארבע  אצבעות
קידוש  של הכוס  תהא לא ולכתחילה ה"ב ), בפ "ח  (כמבואר

גרם. מתשעים ברכות 41)פחותה מהל' בפ "ז כמבואר
נקיה 42)הט "ו. שתהיה ומבחוץ  מבפנים במפה מקנחו או

קפג). סי ' החשובה.43)(או"ח  מיסב 44)בידו הוא ואם
שכתוב  משום טפח , השולחן מן מגביהו השולחן, על
אקרא". ה' ובשם אשא ישועות "כוס  יב ): קטז, (תהלים

סנטימטרים.45) כעשרה עליו 46)שהוא יראה שלא
כל 47)כמשא. המנונא, רב  "דאמר ב : קיט , שבת

הכתוב  עליו מעלה - ויכולו ואומר שבת בערב  המתפלל
בראשית". במעשה להקדושֿברוךֿהוא שותף  נעשה כאילו

לצד 48) מסלקו שאילו כל כלומר לוגמיו", "כמלוא היינו
"מלוא  ואילו רביעית. רוב  והוא לוגמיו כמלוא יראה אחד,
בפ "ז  רבינו בדברי  ועיין מרביעית. יותר הוא לוגמיו"
הוא  השתיה ששיעור מדבריו שנראה ה"ט , מצה מהלכות
אם. ד"ה קז. פסחים 'תוספות' ועיין רביעית. רוב 

צריכים 49) החבורה בני  כל שאין נראה, הגאונים "מדברי 
(מגידֿמשנה). לוגמם" מלוא

.ÁÔÈ‡‰cÚÒ ÌB˜Óa ‡l‡ Lec˜‡Ï ?„ˆÈk . ≈ƒ∆»ƒ¿¿À»≈«…
Á‡ ˙Èa ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ˙Èa Lc˜ÈLc˜ Ì‡ Ï‡ ; ¿«≈¿«ƒ∆¿…«¿«ƒ«≈¬»ƒƒ≈

‰iL ˙ÈÂÊa ÏÎB‡  BÊ ˙ÈÂÊa˙Èa ÔÈLc˜Ó ‰nÏÂ . ¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«¿ƒ¿≈
˙Òk‰ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L ,ÔÈÁB‡‰ ÈtÓ ?.ÌL «¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ»

א.50) קא, "וקראת 51)פסחים יג): נח , (ישעיה "שכתוב 
בקריאה  כלומר לשבת, קורא שאתה במקום עונג", לשבת
משום  וגם הוא, חכמים ומדרש עונג, יהא שם קידוש, של
היין  על בוודאי  היין", על "זכריהו היין: על קידוש שנקבע 
(הרשב "ם). חשוב " שהוא נקבע  הסעודה שבשעת

כי52) אחרות, דיעות ויש זו. הלכה בשיטת רבינו דעת זוהי 
הקידוש  אחרי  יצא אפילו הראשון, מקומו את הרואה כל
רעג). סי ' (או"ח  אחד מקום חשוב  לחצר, מהבית

לסעודה.53) קידוש בין להפסיק  ולא מיד לאכול וצריך
רעא). סי ' קידוש 54)(רמ "א ואין שם, אוכלים אין שהרי 

סעודה. במקום ממש,55)אלא הכנסת בבית הכוונה אין
ה"ו), תפילה מהל' בפי "א (כמבואר בו לאכול אסור שהרי 
ושומעים  הכנסת, לבית הסמוך בבית אוכלים שהיו אלא
קנא), סי ' (או"ח  ובט "ז (מגידֿמשנה), הכנסת, בבית קידוש
או  להאכיל העיר בני  הוצרכו שאם רמב "ן בשם הביא
תנאי שעל מותר, הכנסת, בבית זמני  באופן אורחים להשכיב 

נבנה. זה

.Ë‰È‰‰È‰ ‡lL B‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ˙BÈ ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó »»ƒ¿«∆¿«≈ƒ««ƒ∆…»»
CÓe ,‰lÁz ÂÈ„È ÏËB ‰Ê È‰  ÔÈÈ BÏ«ƒ¬≈∆≈»»¿ƒ»¿»≈
ÔÈ‡Â .ÏÎB‡Â ÚˆBa Ck Á‡Â ,Lc˜Óe ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ¿«≈¿««»≈«¿≈¿≈

˙t‰ ÏÚ ÔÈÏÈcÓÒBk‰ ÏÚ ‡l‡ ,. «¿ƒƒ«««∆»««

ב .56) קו, ומר 57)פסחים ינוקא "מר א: קז, פסחים
בא  אחת פעם אשי : לרב  סיפרו חסדא רב  של בניו קשישא
שכר  לו הבאנו להבדלה, יין לנו היה ולא למקומנו אמימר
יין; לו להביא טרחנו למחר טעם, ולא הבדיל ולא להבדיל
להבדלה  יין לנו היה ולא אצלנו, נזדמן שוב  אחרת לשנה
אצלכם  הוא השכר כן אם אמימר, אמר שכר; לו ונתנו
השכר", על והבדיל היין), במקום (משקה מדינה" "חמר
שלא  כיון יין, אין אם גם הפת על מבדילים שאין הרי 
קו:). פסחים ('תוספות' הפת על אמימר הבדיל

שמקדשים 58) כיון שבת, במוצאי  יוםֿטוב  חל אם "אמנם
גם  מבדילים הקידוש אגב  העיקר, הוא והקידוש הפת, על

מי ('הגהות הפת" ימוניות').על

.ÈÈÓÁÎLÂ ,˙aL ÈÏÈÏa ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï Ôek˙pL ƒ∆ƒ¿«≈¿«≈«««ƒ¿≈≈«»¿»«
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,˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó ‰Ê È‰  Lc˜iL Ì„˜ ÂÈ„È ÏËÂ¿»«»»…∆∆¿«≈¬≈∆¿«≈«««
.‰cÚÒÏ ÂÈ„È ÏËpL Á‡ ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈«««ƒ««∆»«»»ƒ¿À»
„ÚÒiL Ì„˜ ˙aM‰ ÌBÈa ÔÈi‰ ÏÚ CÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»¿»≈«««ƒ¿««»…∆∆ƒ¿…

‰iL ‰cÚÒ"‰a ‡Lec˜" ‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .. ¿À»¿ƒ»¿∆«ƒ¿»ƒ»«»
Ck Á‡Â ,‰˙BLÂ „Ïa "ÔÙb‰ Èt ‡Ba" CÓ¿»≈≈¿ƒ«»∆ƒ¿«¿∆¿««»
Ì„˜ ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ eÒ‡Â .„ÚÒÈÂ ÂÈ„È ÏhÈƒ…»»¿ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿…¿…∆

Lc˜iLÌB˜Óa ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ‰Ê Lec˜ Ì‚Â . ∆¿«≈¿«ƒ∆…ƒ¿∆∆»ƒ¿
.‰cÚÒ¿À»

(59- ידיו הנוטל רב , אמר ברונא רב  "אמר א: קו, פסחים
נטילה  בין הפסק  הוא שהקידוש רשב "ם ופירש יקדש"; לא

ה"ו. למעלה וראה רז"ל:60)ל"המוציא", שאמרו כמו
אלא  לי  אין היין, על זוכרהו לקדשו, השבת יום את "זכור
השבת" יום את זכור תלמודֿלומר – מנין? ביום בלילה,
בכניסת  אלא התורה מן קידוש חיוב  ואין קו.) (פסחים

מדרבנן. רק  הוא היום קידוש אבל בלילה, כמו 61)השבת
שהיא  יום של קידוש גם כך נהור", "סגי  לעיור שקוראים
אותה  כינו בלבד, הגפן פרי  בורא ברכת אלא שאינה קצרה

(מגידֿמשנה). רבה" "קידושא שתיקנו 62)בשם: שכל
ביום, קידוש שתיקנו וכיון תיקנו, תורה בדבר כמו - רבנן
ולקדש  קידוש, קודם לטעום שלא בלילה, כמו בו נוהגים
שלא  וסובר רבינו, על חולק  הראב "ד אבל סעודה. במקום
בלילה, קידש לא אם אלא קידוש קודם ביום לטעום אסרו

ביום  לקדש חייב  שהחסיר שאז מה להשלים התורה מן
בלילה.

.‡ÈÌ„‡Ï BÏ LÈ„BÚaÓ ˙aL Ú ÒBk‰ ÏÚ Lc˜Ï ≈»»»¿«≈««∆∆«»ƒ¿
ÏÈcÓ ÔÎÂ ;˙aM‰ ‰ÒÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈÏÚ ««ƒ∆…ƒ¿¿»««»¿≈«¿ƒ«

;˙aL ‡È‰ ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ ÒBk‰«ƒ¿««ƒ∆¬«ƒƒ«»
B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈk ˙ÚLa ÔÈa dÓ‡Ï  ‰ÈÎÊ ˙ÂˆnL∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»

ËÚÓk BÊ ‰ÚLÏ Ì„˜ ÔÈa. ≈…∆¿»»ƒ¿«

שבת 63) ערב  של אדם מתפלל שמואל, "אמר ב : כז, ברכות
הכוס ". על קדושה ואומר שם:64)בשבת, בברכות,

הכוס ". על הבדלה ואומר שבת, מוצאי  של אדם "מתפלל
התימנים).65) (כת"י  "במעט " אחר: בנוסח 

.ÈÈÓÂÈÏÚ L„˜Â ,˙aL Úa ÏÎB‡ ‰È‰L ƒ∆»»≈¿∆∆«»¿»«»»
ÌBi‰‰tÓ ÒBt  ‰cÚq‰ CB˙a ‡e‰ÂÏÚ «¿¿«¿À»≈«»«

CÓ Ck Á‡Â ,B˙cÚÒ ÓB‚Â ,Lc˜Óe ÔÁÏM‰«À¿»¿«≈¿≈¿À»¿««»¿»≈
‰È‰ .ÔBÊn‰ ˙ka‡e‰Â ˙aM‰ ‡ˆÈÂ ,˙aLa ÏÎB‡ ƒ¿««»»»≈¿«»¿»»««»¿

B˙cÚÒ ÓBb  B˙cÚÒ CB˙aÂÈ„È ÏËBÂ ,CÓe , ¿¿À»≈¿À»¿≈»»¿»≈
ÂÈÏÚ ÏÈcÓ Ck Á‡Â ,ÒBk‰ ÏÚ ÔBÊn‰ ˙kaÌ‡Â . ƒ¿««»««¿««»«¿ƒ»»¿ƒ

‰i˙M‰ CB˙a ‰È‰˜ÒBt Ck Á‡Â ,ÏÈcÓe »»¿«¿ƒ»≈«¿ƒ¿««»
.B˙i˙LÏ ÊBÁ≈ƒ¿ƒ»

א.66) ק , שאסור 67)פסחים אכילתו, את להפסיק  צריך
קידוש. קודם בשבת לאחר 68)לאכול עד הפת את לכסות

השבת  לכבוד סעודה עכשיו שהביא היכר שיהיה הקידוש,
צריך  היין על קידוש בכל וכן רעא); סי ' אברהם' ('מגן
עליה  לברך צריך מכוסה, הפת אין שאם הפת, את לכסות
"ארץ  ח ): ח , (דברים בפסוק  הקודם כל "כי  היין, קודם

ברכות  בהל' (רבינו לברכה" קודם וגפן", ושעורה חיטה
מיימוניות'). ו'הגהות הי "ג א.69)פ "ח  קה, פסחים

חכמים 70) שדרשו סעודתו, באמצע  להפסיק  צריך ואינו
"שמור" ח ) כ, (שמות "זכור" ז) פרשה יתרו (מכילתא
אמרו  מכאן מלאחריו, ושמור מלפניו זכור יב ) ה, (דברים
שילך  רוצה שאינו כאדם הקודש", על מחול שמוסיפים
נראה  - באמצע  מפסיק  ואם שיכול, זמן כל מאצלו אוהבו

המלך. את אחר 71)כמגרש הידים את ליטול שצריך
פ "ז  ברכות בהל' (כמבואר המזון ברכת לפני  הסעודה

אסור 72)הי "ב ). כוסות, שני  לו יש שאם סובר הראב "ד
עושין  שאין מפני  אחד, כוס  על והבדלה המזון ברכת לברך
נפש  ושמירת רוצח  בהל' (כמבואר חבילות חבילות מצוות
אבל  כמשא, עליו המצוות קיום נראה יהא שלא ה"ה), פ "ו
קידוש  אחד כוס  על לומר רוצה אם שרק  - רבינו דעת
כי מזה, זה ונפרדים שונים ענינים שני  שהם המזון, וברכת
על  המזון וברכת השבת), (קדושת להבא על הוא הקידוש
הבדלה  אבל קב :), פסחים (ראה שאכל) (הסעודה העבר
כוס  על לומר מותר נתקנו, העבר על ששניהם המזון וברכת

(מגידֿמשנה). מותר 73)אחד מים שאילו יין, שתיית
ה"ה). (למעלה הבדלה לפני  א.פסחים74)לשתות קה,

בה. מפסיק  ולפיכך חשובה, אינה ששתייה

.‚È‰È‰ ˙aL ˙ÒÎ‰ ÌÚ B˙ÏÈÎ‡ Ó‚Â ÏÎB‡ »»≈¿»«¬ƒ»ƒ«¿»««»
CÓÏÚ Lc˜Ó Ck Á‡Â ,‰lÁz ÔBÊn‰ ˙ka ¿»≈ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿«≈«

ÔÈ‡L ,„Á‡ ÒBk ÏÚ Lc˜ÈÂ CÈ ‡ÏÂ .ÈL ÒBk≈ƒ¿…¿»≈ƒ«≈«∆»∆≈
„Á‡ ÒBÎa ˙BˆÓ ÈzL ÔÈNBÚLec˜ ˙ÂˆnL ; ƒ¿≈ƒ¿¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‰Bz ÏL ˙BˆÓ ÈzL ÔBÊn‰ ˙ka ˙ÂˆÓe.Ô‰ ƒ¿«ƒ¿««»¿≈ƒ¿∆»≈

ב .75) קב , בברכת 76)פסחים שבת של להזכיר וצריך
(שו"ע  שבת שעכשיו כיון - עדיין קידש שלא אף  המזון,

רעא). סי ' חבילות 77)או"ח  מצוות עושים שאין לפי 
שונים  ענינים שני  שהם הקודמת, בהלכה כמבואר חבילות,
כוס  על לומר מותר וקידוש הבדלה אבל מזה, זה ונפרדים
כב , בהלכה כמבואר שבת, במוצאי  יוםֿטוב  כשחל אחד,

הקודמת. שהן 78)ובהלכה נישואין ברכות להוציא
עוז'). ('מגדל אחד כוס  על ונאמרות מדרבנן,

.„ÈÔÈ‡ÏÚ CqÏ Èe‡‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ≈¿«¿ƒ∆»«««ƒ»»¿«≈«
,B‡N B‡ Lc Ba Ú˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊn‰ Èab«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»≈¿«¿
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡  ‰ÏB„‚ ˙ÈÁa ÏcÁ‰ ˙tËk elÙ‡¬ƒ¿ƒ«««¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒ

ÂÈÏÚÚn‰ ÏÎa ÔÈBÓ e‡ Ck .ÈznL ÈÓ LÈÂ . »»»»ƒ¿»««¬»¿≈ƒ∆«ƒ
ÂÈÏÚ Lc˜ÏCqÏ Èe‡‰ ÔÈi‰' Ó‡ ‡Ï :ÓB‡Â , ¿«≈»»¿≈…∆¡«««ƒ»»¿«≈

B‡ ,Ú BÁÈL ÔÈÈ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆»¿ƒ«ƒ∆≈«
‰l‚ÓÔ‰Ó „Á‡ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ,ÏMÓ B‡ ,. ¿À∆¿À»∆≈¿«¿ƒ«∆»≈∆

א.79) צז, יא):80)בבאֿבתרא ב , (ויקרא התורה שאמרה
לה'", אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי 
ה"א. פ "ה מזבח  איסורי  בהל' כמבואר שהוא, בכל ואוסרים

ה"י81) פי "א אסורות מאכלות בהל' רבינו כתב  זה וכעין
גאוני "הורו לשונו: וזה גוי , של יין שאם באיסור המערב ,

למזבח , ראוי  ואינו הואיל דבש, מעט  ישראל ביין נתערב 
הגוי ". עם לשתותו ומותר מתנסך 'ירושלמי '82)אינו

המעורב  יין והוא קונדיטון" ביין "יוצאין ה"א: פ "י  פסחים
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פ "ה. ח "א בתשב "ץ  ראה מהם 83)בדבש, שתה "שמא
רוצח  בהל' (רבינו וימות" עפר, מזוחלי  וכיוצא נחש

ה"ו). פי "א נפש לנסכים 84)ושמירת פסולין שכולן
מחמת  ופסולם וה"י ) ה"ט  מזבח  מאיסורי  פ "ו (רמב "ם

(מגידֿמשנה). עצמם

.ÂËÔÈÈÁÈ BÁÈL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ıÓÁ ÌÚË BÓÚhL «ƒ∆«¿««…∆««ƒ∆≈≈«
ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡  ÔÈÈÔ‰ÈÏÚ Ô˙pL ÌÈÓL ÔÎÂ . «ƒ≈¿«¿ƒ»»¿≈¿»ƒ∆»«¬≈∆

ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡  ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ«ƒ««ƒ∆≈»∆«««ƒ≈¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚÌÈÓM‰ ÏÚ Ô˙pLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««¿»ƒ

‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï‡ ;‰Úa‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»≈«¿»»¬»ƒƒ
‰Úa‡.ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ,‚eÊÓ ÔÈÈ ‰Ê È‰  «¿»»¬≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»»

א.85) צז, וכיון 86)בבאֿבתרא הטעם, אחר הולך שהכל
להלן  וראה צו.), (ב "ב  עליו מקדשים אין - חומץ  שטעמו

יז. הגפן"87)הלכה פרי  "בורא עליהם מברכים שאין כיון
ה"ט . פ "ח  ברכות בהל' כמבואר "שהכל", אלא -

בהל'88) כמבואר הגפן", פרי  "בורא עליהם מברכים שאז
והוציא  מים) (מדות שלשה עליהם שנתן "שמרים ברכות:
עליהם  מברך המים), עם השמרים יין (שנמזג ארבעה מהם
מים  חלקים (שלשה הוא מזוג יין שזה הגפן, פרי  בורא
טעם  בהם שיש אף ֿעלֿפי  מארבעה פחות הוציא יין), ואחד

תחילה". שהכל עליהן מברך - יין

.ÊËÈÏk‰nk ˜ÈÊÁÓ elÙ‡ ,ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰L ¿ƒ∆»»»≈«ƒ¬ƒ«¬ƒ«»
BÓ‚t ‰Ê È‰  ËÚÓ epnÓ ‰˙L Ì‡ ,˙BiÚÈ¿ƒƒƒ»»ƒ∆¿«¬≈∆¿»

‡M‰ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,ÏÒÙÂ‡e‰L ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ««¿»ƒ¿≈∆
˙BÒBk ÈeiLk. ¿ƒ≈

א.89) קו, לקדש 90)פסחים יכול אחר, יין לו אין ואם
(הרשב "ם). שאינו 91)עליו יין קצת לתוכו שופכים ואם

(פוסקים). הראשון להכשרו חזר מים, קצת או פגום

.ÊÈÔÈÈÔÈÈ ÌÚË BÓÚËÂ ıÓÁ‰ ÁÈ BÁÈL «ƒ∆≈≈««…∆¿«¿«««ƒ
ÔÈÈ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜ÓÌÈ˜enˆ ÔÈÈ ÔÎÂ .‚eÊÓ ¿«¿ƒ»»¿≈«ƒ»¿≈≈ƒƒ

Ô‰a LiL ÌÈ˜enˆ eÈ‰iL ,‡e‰Â ;ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»»»∆ƒ¿ƒƒ∆≈»∆
C„È Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏÔLc Ô‰Ó ‡ˆÈ Ô˙B‡ÔÎÂ . «¿ƒ∆ƒƒ¿…»≈≈≈∆ƒ¿»¿≈

BzbÓ L„Á ÔÈÈÌ„‡ ËÁBÒÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó  «ƒ»»ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈»»
B˙ÚLa ÂÈÏÚ Lc˜Óe ,ÌÈÚ ÏL ÏBkL‡‰È„Ó . ∆¿∆¬»ƒ¿«≈»»ƒ¿»¿ƒ»

Lec˜Ï ÏeÒt ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ÎL dÈÈ L, ∆…≈»≈»««ƒ∆»¿ƒ
‰È„Ó ÓÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚ ÏÈc‰Ï zÓ. À»¿«¿ƒ»»ƒ¿¬«¿ƒ»

א.92) צז, בריח ,93)בבאֿבתרא ולא בטעם, תלוי  שהכל
טו. הלכה למעלה יהיה 94)וראה לפחות אולם במים,

רד). סי ' (או"ח  במים בששה מאחד יותר ענבים 95)היין
הענבים.96)מיובשים. ראשונים 97)מיץ  ימים ארבעים
סי '98)לדריכתו. (או"ח  ישן ביין המובחר מן מצוה אבל

א.99)רעב ). קז, על 100)פסחים לקדש שיכול כיון
ט '. בהלכה כמבואר המדינה 101)הפת, שתיית שעיקר

יין. במקום שכר הוא

.ÁÈÈ‡ˆBÓa ÔÈÏÈcÓe ˙aL ÈÏÈÏa ÔÈLc˜nL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ¿≈≈«»«¿ƒƒ¿»≈
ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈÏÈÏa ÔÈLc˜Ó Ck ,˙aLÔÈÏÈcÓe «»»¿«¿ƒ¿≈≈»ƒƒ«¿ƒƒ

˙B˙aL ÌlkL ;ÌÈetk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓe Ô‰È‡ˆBÓa¿»≈∆¿»≈«ƒƒ∆À»«¿
Ô‰ '‰ÏL BlÁÏ ÌÈBË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓa ÔÈÏÈcÓe . ≈«¿ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿À∆

ÌÈÏÈcÓ ÔÈ‡ Ï‡ ;BË ÌBÈÏ ˙aL È‡ˆBÓe ,„ÚBÓ≈¿»≈«»¿¬»≈«¿ƒƒ
˙aLÏ BË ÌBÈ È‡ˆBÓa. ¿»≈¿«»

לקדשו"102) השבת יום את "זכור ז): פרשה (יתרו מכילתא
לי אין - בכניסתו. היין על מקדשין אמרו מכאן בברכה,
לז) כג, (ויקרא תלמודֿלומר מנין? ימיםֿטובים שבת, אלא
הקידוש  אין אבל לשבת, מועדים הוקשו ה'". מועדי  "אלה

(מגידֿמשנה). התורה מן (חולין 103)ביוםֿטוב  משנה
הכ"א.104)כו:). פ "א למעלה מבואר

.ËÈCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Cea :BË ÌBÈ Lec˜ ÁÒ…«ƒ»«»¡…≈∆∆
ea Áa L‡ ,ÌÏBÚ‰eÓÓBÂ ,ÌÚ ÏkÓÏkÓ »»¬∆»«»ƒ»»¿¿»ƒ»

LÏÔBea Áa .e‡ÙÈÂ e ‰ˆ ,eÏc‚ÈÂ. »»«»«¿«¿≈»»»«¿»¬≈
‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ ‰‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ, «ƒ∆»¡…≈¿«¬»¬ƒ¿ƒ¿»

L„˜ ‡˜Ó BË ÌBÈ ˙‡ ,ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»…∆
‰f‰‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ˙‡ ,˙BÚeM‰ ‚Á B‡ «∆∆««««∆««»

˙Bkq‰ ‚Á B‡e˙eÁ ÔÓÊ ,e˙Bz ÔzÓ ÔÓÊ B‡ ««À¿«≈≈¿«««»≈
e˙ÁÓN ÔÓÊ B‡ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ÎÊ ,‰‰‡a ,. ¿«ƒ¿»≈¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â zÁ e ÈkÈ„ÚBÓe , ƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¬≈
EL„˜,'‰ ‰z‡ Cea .ezÏÁ‰ ÔBNNe ‰ÁÓNa »¿¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»»«»
Lc˜ÓÏ‡NÈÌÈpÓf‰Â˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿

:‰lÙza Ì˙BÁL C„k Ì˙BÁÂ ,˙aL ÈkÊÓ  ˙aLa¿«»«¿ƒ«»¿≈¿∆∆∆≈«¿ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó. ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

אלקיך,105) לה' אתה קדוש עם "כי  ז): ז, (דברים שנאמר
אשר  העמים מכל סגולה לעם לו להיות אלקיך ה' בחר בך

האדמה". פני  אתכם 106)על "רק  ב ): ג, (עמוס  שנאמר
(תהילים  שם על רוממות האדמה", משפחות מכל ידעתי 
('אבודרהם'). צדיק " קרנות "תרוממנה יא) עה,

יחזיקו 107) אשר ההמה "בימים כג): ח , (זכריה שנאמר
איש  בכנף  והחזיקו הגוים לשונות מכל אנשים עשרה

(כת"י108)יהודי ". עם" מכל קדשנו "אשר אחר: בנוסח 
שתי בנו" "בחר להזכיר שאין נכון, והנוסח  התימנים),

רוקח '). ('מעשה בנו 109)פעמים רצה "ויגדלנו המלים:
מאוחרת  הוספה אלא הברכה ממטבע  אינן ויפארנו",

ההגדה). בפירוש טז,110)('אבודרהם' (דברים שנאמר
בחגך". "ושמחת "אלה 111)יד): ד): כג, (ויקרא שנאמר

קודש". מקראי  ה' (דברים 112)מועדי  בתורה שנקרא כמו
חצות  עד רק  היא פסח  אכילת כי  הפסח ", "חג ולא טז), טז,

כ  - מצות אכילת אבל הראשון, שבעה.הלילה ל
יג.113) טז, ממצרים.114)דברים יצאנו שבפסח 
יד):115) טז, (דברים הסוכות בחג מפורשת החג שמחת

החגים. לשאר למדים ומשם בחגך", בפסח 116)"ושמחת
מיום  שבועות שבעה אחרי  השבועות חג ממצרים, יצאו
ידעו  "למען מג): כג, (ויקרא שנאמר וסוכות, מצרים. יציאת
אותם  בהוציאי  ישראל בני  את הושבתי  בסוכות כי  דורותיכם
זכר" קודש מקרא "באהבה אחר: בנוסח  מצרים"; מארץ 

התימנים). ב .117)(כת"י  בהלכה פסחים 118)מבואר
החתימה. מעין לפתיחה סמוך לומר שצריך ב . קד,
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קמג                
         

ב .119) קיז, "כי120)פסחים כח ): לז, (יחזקאל שנאמר
ישראל". את מקדש ה' את 121)אני  מקדשים שישרא

אשר  . . . ה' מועדי  "אלה ד): כג, (ויקרא שנאמר המועדים,
במועדם". אותם תלויים 122)תקראו התורה מועדי  "כל

קציר  בזמן שבועות שעורים, קציר בזמן פסח  בזמנים,
בא). פ ' בחיי  (רבינו האסיף " בזמן וסוכות חיטים,

.Î‰‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ :ÓB‡ ‰M‰ L‡a¿…«»»≈«ƒ∆»¡…≈¿«¬»
BË ÌBÈ ˙‡L„˜ ‡˜ÓÔBÎÊ ,‰f‰,‰Úez ∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿¿»

ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ÎÊ ,‰‰‡a ,L„˜ ‡˜Óe Èk . ƒ¿»…∆¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»
˙Ó‡ E„e ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â zÁ »«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¿»¿¡∆

Ìi˜Â,ı‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ ,'‰ ‰z‡ Cea .„ÚÏ ¿«»»«»«»∆∆«»»»∆
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â .ÔBkf‰ ÌBÈÂ Ï‡NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿«»
C„k ,ÔBkf‰ ÌBÈÂ Ï‡NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó :Ì˙BÁ ≈¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿∆∆

‰lÙza Ì˙BÁL. ∆≈«¿ƒ»

בכלל 123) הוא גם שהרי  ראשֿחודש, להזכיר צריך ואינו
שמחתכם  "וביום י ): י , (במדבר שנאמר הזכרון, יום
לפני לזכרון לכם והיו . . חדשיכם ובראשי  ובמועדיכם

מ .). (עירובין יום 124)אלהיכם" "את אחר: בנוסח 
שונצינו). (ויניציאה, הזה" גם 125)הזכרון רבינו כתב  כן

סופרים  במסכת אבל 'אהבה'. ספר בסוף  התפילות בסדר
תרועה", "זכרון ובשבת תרועה", "יום יאמר בחול פי "ט :
וכן  ה"ו). פ "ב  שופר בהל' (כמבואר בשבת תוקעים שאין

הפוסקים. השנה 126)הסכימו בראש ב : יא, השנה ראש
ו): (שמות כאן כתוב  במצרים, מאבותינו עבודה בטלה
(תהלים  שם וכתוב  מצרים", סבלות מתחת אתכם "והוצאתי 

שכמו". מסבל "הסירותי  קיט ,127)פא): (תהלים שנאמר
אמת". דברך "ראש הגאולה 128)קט ): הבטחת שיאמת

('אבודרהם'). הנביאים ובדברי  כמבואר 129)שבתורה
השנה. לכל תפילות בסדר 'אהבה' ספר בסוף 

.‡Î˙aLk ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó BË ÌBÈ ÈÏÈÏaÌ‡Â . ¿≈≈¿«≈«««ƒƒ¿«»¿ƒ
.˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó  ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó ‰È‰L B‡ ,ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡≈«ƒ∆»»ƒ¿«∆¿«¿«≈«««
Lc˜nL C„k ,‡a ‡Lec˜ Lc˜Ó BË ÌBÈa ÔÎÂ¿≈¿¿«≈ƒ»«»¿∆∆∆¿«≈

.˙aLa¿«»

וראה 130) ז. פרשה יתרו (מכילתא לשבת מועדים שהוקשו
הי "ח ). למעלה

.Î„ˆÈk˙BÈ‰Ï ÏÁL BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÔÈÎÓ ≈«¿»¿ƒ¿≈≈∆»ƒ¿
˙aLa „Á‡aÔÙb‰ ÏÚ CÓ ‰lÁza ?Ck Á‡Â , ¿∆»¿«»«¿ƒ»¿»≈««∆∆¿««»

Lc˜Ó,p‰ ÏÚ CÓ Ck Á‡Â ,BË ÌBÈ Lec˜ ¿«≈ƒ¿««»¿»≈««≈
Ó Ck Á‡ÂÏÈcn‰ :‰Ïc‰a Ì˙BÁÂ ,ÏÈcÔÈa ¿««»«¿ƒ¿≈««¿»»««¿ƒ≈

L„˜Ï L„˜."eÈÁ‰L" CÓ Ck Á‡Â , …∆¿…∆¿««»¿»≈∆∆¡»

א.131) קג, לשבת,132)פסחים הבדלה לעשות שצריך
ליוםֿטוב . שם:133)וקידוש בתלמוד סימן לזה ונתנו

(=שהחיינו, ז'מן ה'בדלה נ'ר, ק 'ידוש, י 'יין, = "יקנה"ז"
הכ"ג). יוםֿטוב .134)להלן בכניסת למהר שמצוה

השבת.135) יציאת את לאחר קדושת 136)שמצוה בין
לשון  ומצאנו ממנה, הקלה יוםֿטוב  לקדושת החמורה שבת
ובין  הקודש בין לכם הפרוכת "והבדילה זה מעין הבדלה

שצריך  רבינו הביא [ולא לג). כו, (שמות הקדשים" קודש
יוםֿטוב  לקדושת שבת קדושת "בין החתימה לפני  לומר
צריך  שאין קד.) (פסחים כפומבדיתאי  שסובר לפי  הבדלת",
ב "בירור  מש"כ ראה הפתיחה. מעין אלא לחתימה לסמוך
יב , והערה ב  הלכה ולמעלה ד ציון יז. ביצה למסכת הלכה"

יט ]. והערה ג והלכה

.‚ÎÈÏÈÏ ÏkBË ÌBÈÌÈetk‰ ÌBÈ ÏÈÏe »≈≈¿≈«ƒƒ
"eÈÁ‰L" ÌÈÓB‡ÔÈ‡ ÁÒt ÏL ÈÚÈLe . ¿ƒ∆∆¡»ƒ¿ƒƒ∆∆«≈

,BÓˆÚ ÈÙa Ï‚ BÈ‡L ÈtÓ ;"eÈÁ‰L" ÔÈÎÓ¿»¿ƒ∆∆¡»ƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿≈«¿
Ca Îe.ÁÒt‰ ˙lÁ˙a ÔÓf‰ ÏÚ ¿»≈«««¿«ƒ¿ƒ««∆«

ב .137) מ , בתפילה.139)בקידוש.138)עירובין
"זמן".140) התלמוד: בלשון זו ברכה ונקראה
לאמרו 141) יכול - ראשון ביום אמרו לא שאם משמע ,

מז:). (סוכה החג כל במשך

.„Î‰Ïc‰ „Ò,ÔÈi‰ ÏÚ CÓ :˙aL È‡ˆBÓa ≈∆«¿»»¿»≈«»¿»≈«««ƒ
„ˆÈÎÂ .p‰ ÏÚ Ck Á‡Â ,ÌÈÓNa‰ ÏÚ Ck Á‡Â¿««»««¿»ƒ¿««»««≈¿≈«

ÈB‡Ó ‡Ba  ?p‰ ÏÚ CÓCk Á‡Â .L‡‰ ¿»≈««≈≈¿≈»≈¿««»
ÏÈcÓ. «¿ƒ

נ'ר 142) ב 'שמים, י 'יין, - "יבנה" וסימנה ב . נא, ברכות
רצו). סי ' (או"ח  גוונים 143)ה'בדלה שהרבה רבים, לשון

נב :). (ברכות באור כמבואר 144)יש הבדלה, ברכת אומר
ג. בהלכה

.‰ÎÔÈ‡e˙B‡iL „Ú p‰ ÏÚ ÔÈÎÓBB‡Ï ≈¿»¿ƒ««≈«∆≈¿
‰È„Ó ÚaËÓÏ BÊ ‰È„Ó ÚaËÓ ÔÈa ÈkiL È„k¿≈∆«ƒ≈«¿≈«¿ƒ»¿«¿≈«¿ƒ»

ÔÈ‡Â .˙Á‡ÌÈÎBk È„BÚ ÏL p‰ ÏÚ ÔÈÎÓ «∆∆¿≈¿»¿ƒ««≈∆¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Ô˙aÒÓ Ì˙qL ;˙BÏfÓe«»∆¿»¿ƒ»»«¬«»ƒ«»
ÌÈÎBk ˙„BÚ ÏL p‰ ÏÚ ‡Ï ÔÈÎÓ ÔÈ‡Â¿≈¿»¿ƒ…««≈∆¬«»ƒ

fÓeÌÈ˙Ó ÏL p‰ ÏÚ ‡ÏÂ ,˙BÏ. «»¿…««≈∆≈ƒ

ב .145) נא, ברכות משנה,147)יהנו.146)משנה,
ב . נא, ותקרובת 148)ברכות ומשמשיה "עבודתֿכוכבים

ולא  שנאמר: בהנאה, אסורים בשבילה, הנעשה וכל שלה
פ "ז  כוכבים עבודת בהל' (רבינו ביתך" אל תועבה תביא

המת.149)ה"ב ). לכבוד אלא להאיר נעשה שלא

.ÂÎB‡ ,˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÓ ˜ÈÏ„‰L Ï‡NÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈»ƒ«»
ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ  Ï‡NiÓ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ; ≈»ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿ƒ»»

ÔÈ‡  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÓ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»≈≈»ƒ«»≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ:B‡ ‰‡Â CkÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . ¿»¿ƒ»»»»¿«≈«¿»¿»»

 Ì‡BÈ‡  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk È„BÚ Ck‰ ÈL‡ ƒ…«¿≈«»»¿≈»ƒ«»≈
Ï‡NÈ  Ì‡Â ,CÓ,ÔLk ÏL B‡ .CÓ  ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈¿»≈∆ƒ¿»

‰lÁzÎÏ  ÌÈÈk ÏLÂ epz ÏLÂÈÏÚ CÈ ‡Ï. ∆«¿∆ƒ«ƒ¿«¿ƒ»…¿»≈»»
 ÂÈÏ‡Ó ˜ÏBc Ô‰ÈÈa ÌÒÈ˜ ÒÈÎiLk Ì‡ ,ÌÈÏÁb‰«∆»ƒƒ¿∆«¿ƒ≈»≈≈∆≈≈≈»

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓL„n‰ ˙Èa ÏL B‡ .LÈ Ì‡ , ¿»¿ƒ¬≈∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈
;ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ  BÏÈLa ÌÈ˜ÈÏ„nL eLÁ Ì„‡ ÌL»»»»∆«¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»
 ÌL „ ‡e‰L ÔfÁ ÌL LÈ Ì‡ ,˙Òk‰ ˙Èa ÏL∆≈«¿∆∆ƒ≈»«»∆»»

‰˜e‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈÎÓÔÓ ‰ÂˆÓ  ‰Ïc‰Ï ¿»¿ƒ»»«¬»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
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B‡‰ ÏÚ ÔÈfÁÓ ÔÈ‡Â .Án‰„kÔÈfÁnL C «À¿»¿≈¿«¿ƒ«»¿∆∆∆¿«¿ƒ
.ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ  BÏ LÈ Ì‡ ‡l‡ ,˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ¿∆»ƒ≈¿»¿ƒ»»

מסיבתם 150) סתם שהרי  גויים, של במסיבה היה לא אם
(מגידֿמשנה). על 151)לעבודהֿזרה אלא מברכים שאין

- בשבת הגוי  שהדליק  ואור עבירה, ממלאכת ששבת אור
עליו. מברכים אין לפיכך עובר, ישראל הדליקו שאם כיון

(מגידֿמשנה).152) מחצה על מחצה אפילו או
הוא.153) ישראל של שהאור תולים בתחילת 154)שאנו

הלבנים. לשרוף 155)שריפת אלא להאיר, עשוי  שאינו
הלבנים. עשויים 156)את אם אבל להאיר, עשויים אם

עליהן. מברכים אין - לכבוד 157)לחמם נרות מדליקים
להאיר. ולא נרות 158)המקום או עץ  קסמי  ב . קג, פסחים

ביחד. דולקים ב .159)רבים נג, ברכות

.ÊÎB‡‰ÏBÁÏ ˙aLa ˜Ï„‰L‰iÁÏe ∆À¿«¿«»¿∆¿«»
Ác˜‰L B‡ .˙aL È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎÓÔÓ ¿»¿ƒ»»¿»≈«»∆À¿«ƒ

È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ  ÌÈ‡‰ ÔÓe ÌÈˆÚ‰»≈ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»»¿»≈
˙aLÌ„‡ È„Èa B˙ia ˙lÁz ‰˙È‰ ‡È‰L ;. «»∆ƒ»¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ≈»»

ÔÈ‡L ;ÌÈetk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡ Ï‡¬»≈¿»¿ƒ»»¿»≈«ƒƒ∆≈
B‡ ÏÚ ‡l‡ ÌÈetk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÔÈÎÓ¿»¿ƒ¿»≈«ƒƒ∆»«

˙MLÌBÈa ‰iÁÏ B‡ ‰ÏBÁÏ ˜Ï„‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ∆»«««ƒ∆À¿«¿∆¿«»¿
‰ÚÓ ˙L È‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓ  ÌÈetk‰. «ƒƒ¿»¿ƒ»»∆¬≈»«≈¬≈»

א.160) נג, ב 161)ברכות פרק  (למעלה סכנה בו שיש
ב ). יא).162)הלכה הלכה ב  פרק  (למעלה יולדת

ואבנים.163) מעצים נר 164)שהוצא צריכים בשבת כי 
- שבת במוצאי  שהוציאו וזה עבירה, ממלאכת ששבת

החמה במדרש165)מותר. ששקעה "כיון מובא:
החושך  התחיל הראשון), אדם (לבריאת במוצאי ֿשבת
הקב "ה? עשה מה . . . הראשון אדם ונתיירא ובא, ממשמש
ובירך  אור, מהן ויצא לזה זה והקישן רעפים שני  לו זימן -
וכעין  יב ). פרשה רבה (בראשית האש" מאורי  בורא עליה

נד. פסחים במס ' יום 166)זה מערב  דלוק  שהיה
שם). (פסחים, ושבת אחר:167)הכיפורים בנוסח 

התימנים). (כת"י  "מעבודה"

.ÁÎBË ÌBÈ˙aL ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁLÓB‡ , ∆»ƒ¿¿∆¿««»≈
,CLÁÏ B‡ ÔÈe ,ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈcn‰ :‰Ïc‰a««¿»»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆
ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈM‰ ÌBÈ ÔÈe ,ÌÈnÚÏ Ï‡NÈ ÔÈe≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
„qL ;˙aL È‡ˆBÓa ÓB‡L C„k  ‰NÚn‰««¬∆¿∆∆∆≈¿»≈«»∆≈∆
ÏÚ ‡Ï CÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .‰BÓ ‡e‰ ˙BÏc‰‰««¿»∆¿≈»ƒ¿»≈…«

ÌÈÓNa‰ÏÚ CÏ CÈˆ BÈ‡ ÔÎÂ .p‰ ÏÚ ‡ÏÂ «¿»ƒ¿…««≈¿≈≈»ƒ¿»≈«
.ÌÈetk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰«¿»ƒ¿»≈«ƒƒ

ב .168) כו, בשבת 169)חולין חל יוםֿטוב  מוצאי  שאם
יח ). הלכה (למעלה מבדילים איסור,170)- בזה אין אבל

הבשמים. על ומברך נהנה רוצה ואם

.ËÎ?˙aL È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰ ÏÚ ÌÈÎÓ ‰nÏÂ¿»»¿»¿ƒ««¿»ƒ¿»≈«»
˙‡Bc LÙp‰L ÈtÓÔÈÁnNÓ ,˙aL ˙‡ÈˆÈÏ ƒ¿≈∆«∆∆∆∆ƒƒ««»¿«¿ƒ

.BË ÁÈa d˙B‡ ÔÈMÈÓe d˙B‡»¿«¿ƒ»¿≈«

יתירה 171) נשמה לקיש, בן שמעון רבי  "אמר א: טז, ביצה
שבת  ולמוצאי  שבת, ערב  באדם הקדושֿברוךֿהוא נותן

ממנו". אותה נוטלין

ה'תשע"ט  מרחשון  ח' רביעי יום 

    
והדברים 1) הם. מה ועינוגו השבת כבוד חיובי  בו נתבארו

ונסתיימו  ועינוגו. השבת כבוד מפני  מלעשותם המוזהרים
חמורה  מצוה והיותו השבת מצוות מעלת בהפלגת ההלכות
ומכופל. צב .) סמן תהילים במדרש (ראה כפול ושכרה מאוד

.‡‰Bz‰ ÔÓ ÌÈL ,˙aLa eÓ‡ ÌÈ„ ‰Úa‡«¿»»¿»ƒ∆∆¿¿«»¿«ƒƒ«»
È„È ÏÚ ÔÈLÙÓ Ô‰Â ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÌÈLe¿«ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿…»ƒ«¿≈

BÓLÂ BÎÊ  ‰BzaL .ÌÈ‡Èp‰2ÏÚ eLt˙pLÂ ; «¿ƒƒ∆«»»¿»¿∆ƒ¿»¿«
„Bk  ÌÈ‡Èp‰ È„È3‚ÚÂ4˙aMÏ ˙‡˜Â :Ó‡pL , ¿≈«¿ƒƒ»»…∆∆∆¡«¿»»»««»

'‰ LB„˜ÏÂ ,‚Ú5.„aÎÓ …∆¿ƒ¿¿À»

והיא 2) ח ') פסוק  כ' פרק  (שמות הראשונות בדברות זכור
בדברות  ושמור א') הלכה כ"ט  פרק  (למעלה קידוש מצות
"לא  מצות והיא י "ב ) פסוק  ה', פרק  (דברים האחרונות

מלאכה". כל השבת 3)תעשה קודם השייכים הענינים הם
כתב  וכן בסמוך רבינו שביאר כמו השבת כבוד לצורך להכין

תקכ"ט . חיים באורח  מוילנה אליהו רבינו ענינים 4)הגאון
רבינו  שביאר כמו השבת, לצורך עצמו בשבת השייכים

שם. מוילנה הגאון כתב  וכן כמו 5)בסמוך השבת הוא
יום  את אלקים "ויברך ג') פסוק  ב ' פרק  (בראשית שנאמר

אותו". ויקדש השביעי 

.ÏÚ ‰ÂˆnL ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‰Ê ?„Bk e‰ÊÈ‡≈∆»∆∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿»«
,˙aL Úa ÔÈnÁa ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁÏ Ì„‡»»ƒ¿…»»»»¿«¿»¿«ƒ¿∆∆«»

˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙Óe .˙aM‰ „Bk ÈtÓ6„Îa LBÈÂ , ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿…∆
‡ˆBÈ ‡e‰L BÓk ,˙aM‰ Èt ˙Ïa˜‰Ï ÏÁÈÓ ,L‡…¿«≈¿«¿»«¿≈««»¿∆≈
ÔÈˆa˜Ó eÈ‰ ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁÂ .CÏn‰ ˙‡˜Ïƒ¿««∆∆«¬»ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
e‡Ba :ÌÈÓB‡Â ÌÈÙhÚ˙Óe ,˙aL Úa Ô‰È„ÈÓÏz«¿ƒ≈∆¿∆∆«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ

CÏn‰ ˙aL ˙‡˜Ï ‡ˆÂ7. ¿≈≈ƒ¿««»«∆∆

לו 6) מביאים אלעאי , בר' יהודה רבי  של מנהגו היה "כך
ורגליו, ידיו פניו ורוחץ  חמים) (=מים חמין מליאה עריבה
צבאות" ה' למלאך ודומה המצוייצין בסדינין ויושב  ומתעטף 

ב '). עמוד כ"ה דף  שבת קי "ט 7)(מסכת דף  שבת מסכת
אבל  המלכה" שבת לקראת ונצא "בואו כתוב : ושם א'. עמוד
הוא  (וכן מלכא" שבת "לקראת רבינו גרסת היתה כנראה

"מלך". של תרגום והוא משנה) במגיד

.‚‰È‰È ‡ÏÂ .‰i˜ ˙eÒk LaÏiL  ˙aM‰ „BkÓeƒ¿««»∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙aM‰ LeaÏÓk ÏÁ‰ LeaÏÓ8ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿«…¿«¿««»¿ƒ≈¿«¬ƒ

B˙ÈlË ÏLÏLÓ 9LeaÏÓk BLeaÏÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿«¿≈«ƒ¿≈∆…¿≈«¿¿«¿
Ôwz ‡ÊÚÂ .ÏÁ‰10ÈLÈÓÁa ÌÈÒaÎÓ ÌÚ‰ e‰iL ,11, «…¿∆¿»ƒ≈∆¿»»¿«¿ƒ«¬ƒƒ

.˙aM‰ „Bk ÈtÓƒ¿≈¿««»

במלבושים 8) "וכבדתו ב ') פרק  (בראשית תנחומא במדרש
דף  ובשבת בחול". כמו נראה יהא שלא נקיה ובכסות נאים
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שבת  של מלבושך יהא שלא "וכבדתו אמרו: א'. עמוד קי "ג
לה  שהיו רות על חכמים אמרו וכן חול" של כמלבושך
הלכה  ח ' פרק  פאה מסכת (ירושלמי  לשבת מיוחדים בגדים

היושבים 9)ז'). העשירים מדת והוא ארוכים, "שיראו
בשביל  הארץ  מן בגדיהם לסלק  צריכים ואינם בביתם
שם). שבת במסכת (רש"י  הוא" שבת וכבוד מלאכה,

ב '.10) עמוד פ "ב  דף  קמא בבא בערב 11)מסכת ולא
אברהם). (מגן שבת בצרכי  להתעסק  פנויים שיהיו כדי  שבת,
ג' עמ ' ב ' חלק  קטן מועד על ידידיה רבינו בשיטת [וראה

.[10 הערה

.„‰zLÓe ‰cÚÒ Úa˜Ï eÒ‡12ÈtÓ ,˙aL Úa »ƒ¿…«¿À»ƒ¿∆¿∆∆«»ƒ¿≈
˙aM‰ „Bk13;CLÁzL „Ú ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï zÓe . ¿««»À»∆¡…¿ƒ¿«∆∆¿«

ÔÓ Ì„‡ ÚniL ˙aM‰ „BkÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ¿««»∆ƒ»«»»ƒ
‰cÚÒ Úa˜lÓ ‰ÏÚÓÏe ‰Án‰14˙aMÏ ÒkiL È„k , «ƒ¿»¿«¿»ƒƒ¿…«¿À»¿≈∆ƒ»≈««»

ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡e‰Lk15. ¿∆ƒ¿«∆∆¡…

סעודת 12) כגון בחול, לעשות רגיל שאין כזה משתה
א'). הלכה א' פרק  כתובות מסכת (ירושלמי  ודומיהן אירוסין

רבי13) "אמר – שבת. סעודת צרכי  מהכנת יתבטל שלא
סעודתה  קבעה אחת בירושלים, היו משפחות שתי  יוחנן,
יושבים  והם בשבת לרבים דרשות דורש (כשהחכם בשבת
קבעה  ואחת לאחר) או הסעודה להקדים להם והיה בסעודה,
ל"ח  דף  גיטין (מסכת נעקרו" ושתיהן שבת. בערב  סעודתה

ב '). (וראה 14)עמוד חול בימות בה שנוהג רגילה
והכוונה 15)למעלה). ב ' עמוד צ "ט  דף  פסחים מסכת

מה  (ראה ולמעלה ומחצה שעות מתשע  שהוא קטנה, למנחה
המגיד). הרב  ג'. פרק  תפילה בהלכות רבינו שכתב 

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL Úa BÁÏL Ì„‡ cÒÓ¿«≈»»À¿»¿∆∆«»¿««ƒ
˙ÈÊÎÏ ‡l‡ CÈˆ BÈ‡L16BÁÏL cÒÓ ÔÎÂ ; ∆≈»ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈¿«≈À¿»

‡l‡ CÈˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»¿««ƒ∆≈»ƒ∆»
˙ÈÊÎÏ17CÈˆÂ .B˙‡ÈˆÈe B˙ÒÈÎa B„aÎÏ È„k ; ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿»ƒ

˙aM‰ „Bk ÈtÓ ,ÌBÈ „BÚaÓ B˙Èa Ôw˙Ï18‰È‰ÈÂ . ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿≈¿««»¿ƒ¿∆
ÏkL ;˙ÚvÓ ‰hÓe ,ÏÎ‡Ï CeÚ ÔÁÏLÂ ,˜eÏc ≈»¿À¿»»∆¡…ƒ»À««∆»

Ô‰ ˙aL „BÎÏ el‡19. ≈ƒ¿«»≈

ב '.16) עמוד קי "ט  דף  שבת שם.17)מסכת שבת מסכת
הוא  שבת שמכבוד מלכה", "מלוה סעודת הנקראת והיא
המלך  את המלווה כאדם כבוד, דרך ביציאתה ללוותה

(רש"י ). העיר מן ומסודר 18)בצאתו ערוך שימצאנו כדי 
רסב ). (או"ח  הכנסת מבית יהודה 19)בבואו בר' יוסי  "רבי 

מבית  שבת בערב  לאדם לו מלוין השרת מלאכי  שני  אומר,
נר  ומצא לביתו, וכשבא רע , ואחד טוב  אחד לביתו, הכנסת
רצון  יהי  אומר: טוב  מלאך מוצעת, ומטה ערוך ושלחן דלוק 
כרחו" על אמן עונה רע  ומלאך כך, אחרת לשבת שתהא
שיושבים  המטה היינו מוצעת "ומטה שם). שבת (מסכת
הקדמונים. בימים מנהגם היה שכך הסעודה, בשעת עליה
מוצעת  תהיה עליה ששוכב  המטה שגם כתב  (רסב ) והב "ח 
לאכול  ערוך "ושלחן כתב  שהרי  רבינו מדברי  נראה [וכן
ולא  לאכול הוא הערוך השלחן שרק  משמע  – מוצעת" ומטה
ג' הלכה אישות מהלכות י "ג בפרק  וראה המוצעת. המטה

המאירי ]. בשם שם שכתבנו ומה

.ÂBkc ÔÈ‡Â ,˙BÈa eLÁ Ì„‡ ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»»»¿≈¿≈«¿
˙BÎ‡ÏÓa ˜qÚ˙‰Ï ‡ÏÂ ˜eM‰ ÔÓ ÌÈc ÁwÏƒ«¿»ƒƒ«¿…¿ƒ¿«≈ƒ¿»
˙aM‰ CˆÏ Ô‰L ÌÈc ˙BNÚÏ iÁ  ˙ÈaaL∆««ƒ«»«¬¿»ƒ∆≈¿…∆««»
Ì‰Ó  ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁ .B„Bk ‡e‰ ‰fL ,BÙe‚a¿∆∆¿¬»ƒ»ƒƒ≈∆
‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;Ô‰a ÏMÏ ÌÈˆÚ‰ ÏvÙÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿«≈»≈ƒ¿«≈»∆≈∆ƒ∆»»
˜ÈÏ„Ó B‡ ,˙BÏÈ˙t Ï„Bb B‡ ,Na ÁÏBÓ B‡ ,ÏMÓ¿«≈≈«»»≈¿ƒ«¿ƒ
CˆÏ Ô‰L ÌÈ„ ‰B˜Â ‡ˆBÈ ‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;˙B≈≈∆ƒ∆»»≈¿∆¿»ƒ∆≈¿…∆
Îa Bkc ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓe ÏÎ‡nÓ ˙aM‰.C ««»ƒ«¬»«¿∆««ƒ∆≈«¿¿»

ÁaLÓ ‰Ê È‰  ‰Ê „a ‰an‰ ÏÎÂ20. ¿»««¿∆¿»»∆¬≈∆¿À»

עוסק 20) (שאם מבשלוחו" יותר בו מצוה יוסף  רב  "אמר
ב '). עמוד מ "א דף  קידושין יותר. שכר מקבל במצוה גופו

.ÊÌÈÓÎÁ eÓ‡L e‰Ê ?‚Ú e‰ÊÈ‡21Ôw˙Ï CÈvL , ≈∆…∆∆∆»¿¬»ƒ∆»ƒ¿«≈
ÔÓL ÏÈLz22Ïk‰  ˙aLÏ ÌNÓ ‰˜LÓe ˙BÈa «¿ƒ»≈¿≈«¿∆¿À»¿«»«…

˙aL ˙‡ˆB‰a ‰an‰ ÏÎÂ .Ì„‡ ÏL BBÓÓ ÈÙÏ¿ƒ»∆»»¿»««¿∆¿»««»
ÁaLÓ ‰Ê È‰  ÌÈBËÂ ÌÈa ÌÈÏÎ‡Ó Ôew˙e23. ¿ƒ«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»

˜ÏL ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï elÙ‡  ˙‚NÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆¬ƒ…»»∆»∆∆
˙aL ‚Ú ‰Ê È‰ ,˙aL „Bk ÌeMÓ Ba ‡ˆBiÎÂ24. ¿«≈ƒ¿«»¬≈∆…∆«»

È„k ÌÈÁ‡Ó Ï‡LÏÂ BÓˆÚÏ ˆ‰Ï iÁ BÈ‡Â¿≈«»¿»≈¿«¿¿ƒ¿…≈¬≈ƒ¿≈
˙aLa ÏÎ‡Óa ˙Ba‰Ï25ÌÈÓÎÁ eÓ‡ . ¿«¿¿«¬»¿«»»¿¬»ƒ

ÌÈBL‡‰26ÏÁ EzaL ‰NÚ :27CËˆz Ï‡Â , »ƒƒ¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˙BiaÏ28. «¿ƒ

ב '.21) עמוד קי "ח  דף  שבת רב 22)מסכת בדברי  הוא [כן
ברכות:"ואכילת  למסכת המפתח  לספר בהקדמתו גאון נסים
רז"ה  כתב  וכן מהנשים". אפילו נעלם לא והאליה הטמון
את  ולענג ולהטמין, לבשל "ולהזמין, דשבת: ג' בפרק 

ולהשמין"]. לו 23)השבת קצובין אדם של מזונותיו "כל
בניו  והוצאת טוב , ויום שבת מהוצאת חוץ  השנה, מראש
מוסיפין  הוסיף  ואם לו, פוחתין פחת שאם תורה, לתלמוד

א'). עמוד ט "ז דף  ביצה (מסכת דף 24)לו" שבת מסכת
ב '. עמוד (נחמה 25)קי "ח  "כתוב  חכמים שאמרו ומה

ושלחו  ממתקים ושתו משמנים אכלו לכו י ') פסוק  ח ' פרק 
כי תעצבו ואל לאדוננו, היום קדוש כי  לו נכון לאין מנות
בני , לישראל, הוא ברוך הקדוש אמר מעוזכם, היא ה' חדות
היינו  - פורע ", ואני  בי  והאמינו היום קדושת וקדשו עלי  לוו
ידו  תחת כסף  לו שאין רק  חובו, לפרוע  משכנות לו כשיש
חייב  כן פי  על ואף  ב '). עמוד ט "ו דף  ביצה (תוספות
השבת  את לכבד כדי  החול ימות בשאר אכילתו לצמצם

תבשילין. א'.26)בתוספת עמוד קי "ב  דף  פסחים מסכת
כמו 27) סעודות בשתי  ודיו בצמצום סעודותיו שיאכל

החול. מי28)בימות אבל צדקה. של מקופה ליטול
גבאי על חובה מוטלת אז החול, ימות כל גם לקופה שנצרך
או"ח  (טור החול מבימות יותר בשבת לפרנסו הצדקה

ט '. הלכה להלן וראה רמ "ב ),

.Á ˙aLk ÂÈÓÈ Ïk È‰Â ,ÈLÚÂ ‚Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»…¿»ƒ«¬≈»»»¿«»
È‡ Ì‡Â .ÏÁ‰ ÏÎ‡nÓ ˙aL ÏÎ‡Ó ˙BpLÏ CÈ»̂ƒ¿««¬««»ƒ«¬««…¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡‰ ÔÓÊ ‰pLÓ  ˙BpLÏ LÙ‡29ÏÈ‚ ‰È‰ Ì‡ : ∆¿»¿«¿«∆¿«»¬ƒ»ƒ»»»ƒ
Á‡Ó  ÌÈc˜‰Ï30.ÌÈc˜Ó  Á‡Ï ÏÈ‚ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ»»»ƒ¿«≈«¿ƒ
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היכר 29) שיהא כדי  א'. עמוד קי "ט  קף  שבת מסכת
השבת. לכבוד שהוא מדאי30)בסעודתו יותר לא אבל

רפ "ח ). סימן או"ח  (שו"ע  שבת מעונג ויתבטל ירעב  שלא

.Ë˙aLa ˙BcÚÒ LÏL ÏÎ‡Ï Ì„‡ iÁ31˙Á‡ : «»»»∆¡…»¿À¿«»««
‰ÁÓa ˙Á‡Â ,˙ÈÁL ˙Á‡Â ,˙ÈÚ32CÈˆÂ . «¿ƒ¿«««¬ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ

.ÏÏk Ô‰Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,el‡ ˙BcÚÒ LÏLa ‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»¿À≈∆…ƒ¿…≈∆¿»
LÏL „ÚBÒ ,‰˜„v‰ ÔÓ Òt˙n‰ ,ÈÚ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»≈»

˙BcÚÒ33‰È‰L B‡ ,‰ÏÈÎ‡‰ Ó ‰ÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿ƒ»»∆≈…»¬ƒ»∆»»
‰pÚ˙Ó34„ÈÓz35˙BcÚÒ LÏMÓ eËt 36CÈˆÂ . ƒ¿«∆»ƒ»ƒ»¿À¿»ƒ

ÔÈi‰ ÏÚ ÔzLÏMÓ ‰cÚÒ Ïk Úa˜Ï37ÏÚ ÚˆÏÂ , ƒ¿…«»¿À»ƒ¿»¿»«««ƒ¿ƒ¿…««
˙Bkk ÈzL38ÌÈBË ÌÈÓÈa ÔÎÂ .39. ¿≈ƒ»¿≈¿»ƒƒ

בשבת,31) סעודות שלש לאכול אדם חייב  רבנן, "תנו
שבת  כי  היום, "אכלוהו כ"ה) פסוק  ט "ז פרק  (שמות שנאמר
היום, פעמים שלש – בשדה" תמצאוהו לא היום לה', היום
עמוד  קי "ז דף  שבת (מסכת בשבת" סעודות לשלש מכאן
ארבע  שהצריך חידקא רבי  על החולקים רבנן לדעת ב '

הללו,32)סעודות). בזמנים חיוב  שאין אומרים ויש
המגיד). (הרב  סעודות שלש בשבת לאכול רק  והעיקר

ז'.33) הלכה למעלה וראה ז' משנה ח ' פרק  פאה מסכת
ולהלן 34) תענית) מהלכות א' בפרק  (ראה חלום תענית כגון

י "ב . בכסף 35)בהלכה וראה "תמיד" תיבת חסרה בכ"י 
שישתה 36)משנה. והיינו ב ' עמוד מ "ב  דף  ברכות מסכת

אינה  היין על קידוש חובת אבל שלישית. בסעודה גם יין
(כ"מ ). ובלילה ביום עמוד 37)אלא מ "ב  דף  ברכות מסכת

חובת  אבל שלישית. בסעודה גם יין שישתה והיינו ב '
(כ"מ ). ובלילה ביום אלא אינה היין על "אמר 38)קידוש

דכתיב  בשבת, ככרות שתי  על לבצוע  אדם חייב  אבא רבי 
אשי : רב  ואמר משנה", "לחם כ"ב ) פסוק  ט "ז פרק  (שמות
אחד  ובצע  הברכה בשעת ככרות שתי  שאחז לרב  ראיתי 
ב '). עמוד קי "ז דף  שבת (מסכת כתיב  "לקטו" אמר: מהם,
לחם  צריך אין שלישית שבסעודה כתב  הלקט  שבלי  ובס '
בתשובת  וכתב  כן. הכריעו לא הפוסקים כל אבל משנה,
די ככר וחצי  אחד שלם ככר רק  לו יש שאם יעקב , שבות
משמורה  ב ') עמוד ג' דף  ברכות (מסכת שמבואר בזה,
נחשבים  וחצי  ככר כן כמו להו, חשיב  משמורות תרי  ופלגא

טוב 39)לשתים. יום ובערב  המן ירד לא טוב  ביום שגם
ב ' עמוד ב ' דף  ביצה מסכת (תוספות משנה לחם להם היה

בשלח ). המכילתא מדברי 

.ÈBÏ ‡e‰ ‚Ú  ˙aLa ÔÈÈ ˙i˙Le Na ˙ÏÈÎ‡40. ¬ƒ«»»¿ƒ««ƒ¿«»…∆
˙‚NÓ B„È ‰˙È‰L ,‡e‰Â41ÏÚ ‰cÚÒ Úa˜Ï eÒ‡Â . »∆»¿»»«∆∆¿»ƒ¿…«¿À»«

L„n‰ ˙Èa ˙ÚLa ÌÈBË ÌÈÓÈe ˙aLa ÔÈi‰42. ««ƒ¿«»¿»ƒƒƒ¿«≈«ƒ¿»
Ïlt˙Ó :ÌÈBL‡‰ ÌÈ˜Ècv‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ck ‡l‡∆»»»»ƒ¿«««ƒƒ»ƒƒƒ¿«≈
‡BÈÂ ,˙Òk‰ ˙Èa ÛÒeÓe ˙ÈÁL ˙aLa Ì„‡»»¿«»«¬ƒ»¿≈«¿∆∆¿»
‡˜È ,L„n‰ ˙ÈÏ CÏÈÂ ,‰iL ‰cÚÒ „ÚÒÈÂ B˙ÈÏ¿≈¿ƒ¿…¿À»¿ƒ»¿≈≈¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
Úa˜È Ck Á‡Â ,‰ÁÓ Ïlt˙ÈÂ ,‰Án‰ „Ú ‰LÈÂ¿ƒ¿∆««ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿««»ƒ¿«
È‡ˆBÓ „Ú ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ ˙ÈLÈÏL ‰cÚÒ¿À»¿ƒƒ«««ƒ¿…«¿ƒ¿∆«»≈

.˙aL«»

(40– עונג שהוא שכיון א'. עמוד קי "ט  דף  שבת מסכת

פסוק  נ"ח  פרק  (ישעיה נאמר שהרי  בשבת, לעשותו מצוה
א'. בהלכה למעלה וראה עונג". לשבת "וקראת י "ג):

ז'.41) הלכה למעלה עמוד 42)ראה ל"ח  דף  גיטין מסכת
ד'. בהלכה למעלה והובאה ב '

.‡È˙BÈ ˙B˙aL ÈÚa Cl‰iL Ì„‡Ï BÏ eÒ‡»»»»∆¿«≈¿«¿≈«»≈
˙B‡Òt LÏMÓ43B˙ÈÏ ÚÈbiL È„k ,ÌBi‰ ˙lÁzÓ44 ƒ»«¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆«ƒ«¿≈

˙aLÏ ‰cÚÒ ÔÈÎÈÂ , ÌBi‰ „BÚÂ45ÔÈ‡ È‰L ; ¿««¿»ƒ¿À»¿«»∆¬≈≈
‡ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈÎ‰Ï È„k ‡BÈ ÌBi‰L ÔÈÚ„BÈ B˙Èa ÈL «¿≈≈¿ƒ∆«»¿≈¿»ƒ¿≈

‡e‰L ;ÌÈÁ‡ Ïˆ‡ Á‡˙Ó ‰È‰ Ì‡ ÓBÏ CÈ»̂ƒ«ƒ»»ƒ¿»≈«≈∆¬≈ƒ∆
.ÔÈÁB‡Ï Èe‡‰ c Ô‰Ï eÈÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔLiÓ¿«¿»ƒ¿≈∆…≈ƒ»∆»»»»¿¿ƒ

ארבעה 43) – פרסה וכל ב ' עמוד מ "ד דף  סוכה מסכת
אמה. אלפים שמונת שהן או 44)מילין, בעגלה וכשמהלך

שלש  הילוך זמן משך בה שיש דרך לנסוע  אסור ברכבת
רמט ). (ב "ח  ברגל ס "ח 45)פרסאות דף  פסחים מסכת

ב '. עמוד ל"א דף  ברכות ומסכת ב ' עמוד

.È˙BpÚ˙‰Ï eÒ‡46LwÏe ÔpÁ˙‰Ïe ˜ÚÊÏÂ »¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿«≈
eav‰L ,˙Bv‰ ÔÓ ‰ˆa elÙ‡Â .˙aLa ÌÈÓÁ«¬ƒ¿«»«¬ƒ¿»»ƒ«»∆«ƒ
ÔÈÚÈ˙Ó ‡ÏÂ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡  Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ¿…«¿ƒƒ

˙aLa47ıeÁ ;ÌÈBË ÌÈÓÈa ‡ÏÂ ,48‰eÙÈw‰L ÈÚÓ ¿«»¿…¿»ƒƒ≈ƒ∆ƒƒ»
˙Ùhn‰ ‰ÈÙÒ B‡ ,‰ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk È„BÚ49 ¿≈»ƒ«»»»¿ƒ»«ƒ»∆∆

Ìia50ÔÊÚÏ ˙aLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ˙nL 51ÔÈpÁ˙Óe , «»∆«¿ƒƒ¬≈∆¿«»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÈÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈL˜Óe¿«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ

על 46) בחצוצרות ולהריע  לזעוק  התורה מן עשה ש"מצות
סופרים  מדברי  ומצוה . . . הצבור על תבא שלא צרה כל
מהלכות  א' בפרק  (רבינו ". . . צרה כל על להתענות

לענין 47)תענית). אבל ותרועות, תענית לענין זה וכל
בפני העומד דבר לך שאין ב ') (פרק  רבינו כתב  כבר הצלה,
מישראל. יחיד אפילו להציל שבת ומחללין נפש, פקוח 

א'.48) עמוד י "ט  דף  תענית במסכת שהסער 49)משנה
להשתבר. וקרובה ואילך ב '50)טורפה פרק  למעלה ראה

כ"ד. ו'51)הלכה הלכה תענית מהלכות א' בפרק  [ראה
יש  וכן ולהצילן". אותם לעזור – אלא תוקעין "אין שכתב :

כאן]. לפרש

.‚È˙BÏfÓe ÌÈÎBk È„BÚ ÏL ˙BÈÚ ÏÚ ÔÈˆ ÔÈ‡≈»ƒ«¬»∆¿≈»ƒ«»
˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt52MÈ˙zL È„k ; »ƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈

ÌÈÏ‰Ó eÈ‰È ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ ˙Úc«««¿≈«ƒ¿»»¬≈∆¿…ƒ¿¿…»ƒ
ÔÈ‚ÈÏÙÓ ÔÈ‡ .˙aLa ÌÈ„eËe53˙BÁt ‰ÈÙÒa ¿ƒ¿«»≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»»

BzÚc MÈ˙zL È„k ;˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈«¿
ÈcÓ ˙BÈ ÚËˆÈ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜ ÂÈÏÚ54„ÏÂ . »»…∆««»¿…ƒ¿«≈≈ƒ«¿ƒ¿«

˜ÒBÙe .˙aL Úa elÙ‡ Ìia ‚ÈÏÙÓ  ‰ÂˆÓ55BnÚ ƒ¿»«¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆«»≈ƒ
˙BL BÈ‡Â ,˙aLÏ56ÔB„ÈˆÏ vÓe .57 Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿…¿≈≈ƒ…¿ƒ¿«≈»∆

.˙aL Úa ‚ÈÏÙ‰Ï zÓ ˙eL‰ „Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«»¿À»¿«¿ƒ¿∆∆«»
ÔÈ‡  ÏÏk ˙aL Úa ‚ÈÏÙÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬∆…«¿ƒ¿∆∆«»¿»≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ58. «¿ƒƒ

מלחמה 52) עמהן "ועושין א'. עמוד י "ט  דף  שבת מסכת
פסוק  כ' פרק  (דברים שנאמר בשבת, ואפילו ויום יום בכל
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מלחמת  בין מצוה מלחמת בין בשבת, ואפילו רדתה, עד כ')
מלכים). מהלכות ו' פרק  (רבינו שבת 53)הרשות" מסכת

מפליגין". אין זה "ומפני  הגירסא ובכ"י  לפי54)שם.
ימים  בג' להם יש המלוחים בימים המפליגים שכל
מנענוע  משתבר וגופם וסת ושנוי  ובלבול צער הראשונים

ימים. שלשה עד חוזרת רוחם ואין ומתנה 55)הספינה,
בשבת. שישבות הנכרי  ישבות 56)עם לא כך אחר אם

אחד.57)הגוי . יום מהלך אלא ביניהן מסכת 58)שאין
אסור  זה, מנהג אבותם שקבלו שכיון ב ' עמוד נ' דף  פסחים
מוסר  בני  "שמע  ח ') פסוק  א' פרק  (משלי  שנאמר לבטלו,

אמך". תורת תטוש ואל אביך

.„È‡e‰ ˙aL ‚ÚÓ  ‰hn‰ LÈÓLz59˙BÚ CÎÈÙÏ . «¿ƒ«ƒ»≈…∆«»¿ƒ»«
˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈLnLÓ ,ÌÈ‡Èa‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒƒ≈≈«»

˙aL ÈÏÈÏÏ60,˙aLa ‰lÁzÎÏ ‰Ïe˙a ÏÚÏ zÓe . ¿≈≈«»À»ƒ¿…¿»¿«¿ƒ»¿«»
dÏ Úˆ ÌeMÓ ‡ÏÂ ÏBÁ ÌeMÓ ‡Ï ‰Êa ÔÈ‡Â61. ¿≈»∆…ƒ≈¿…ƒ««»

ב '.59) עמוד ס "ב  דף  כתובות על 60)מסכת דרשו חכמים
זה  בעתו" יתן פריו "אשר ג') פסוק  א' פרק  (תהילים הכתוב 
ושביתה  תענוג ליל שהוא שבת, בליל חכמים תלמידי  עונת

(רש"י ). הגוף  א'.61)והנאת עמוד ז' דף  כתובות מסכת
אלא  הרחם, בית בכותלי  מובלע  אינו הבתולים שדם מפני 
שיצא  פתחו וזה הכלי , בתוך ומוצנע  כמופקד שם הוא כנוס 

חבורה. עושה ואינו מתוכו, הדם

.ÂË˙Á‡ Ïk  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÂ ˙aM‰««»«¬«»ƒ«»»««
‰Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ‡L „‚k ‰Ïe˜L Ô‰ÈzLÓ62. ƒ¿≈∆¿»¿∆∆¿»»ƒ¿«»

eÈe ‡e‰ Cea LB„w‰ ÔÈaL ˙B‡‰ ‡È‰ ˙aM‰Â¿««»ƒ»∆≈«»»≈≈
È‰  ˙Bˆn‰ ‡L ÏÚ BÚ‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ»»»≈«¿»«ƒ¿¬≈
˙aL ÏlÁÓ‰ Ï‡ ;Ï‡NÈ ÈÚL ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿«≈«»
,˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚk ‡e‰ È‰  ‡ÈÒ‰Ùa¿«¿∆¿»¬≈¿≈¬«»ƒ«»
.Ì‰Èc ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk È„BÚk Ì‰ÈLe¿≈∆¿¿≈»ƒ«»¿»ƒ¿≈∆
‰NÚÈ LB‡ ÈL‡ :ÓB‡Â ‡Èp‰ ÁaLÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«≈««»ƒ¿≈«¿≈¡«¬∆
.ÓB‚Â BÏlÁÓ ˙aL ÓL ,da ˜ÈÊÁÈ Ì„‡ŒÔe ,˙‡f…∆»»«¬ƒ»…≈«»≈«¿¿≈
d‚pÚÓe d„aÎÓe ,d˙ÎÏ‰k ˙aM‰ ˙‡ ÓBM‰ ÏÎÂ¿»«≈∆««»¿ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»

Ó k  BÁk ÈÙk‰f‰ ÌÏBÚa BÎN ‰Ïawa LÙ ¿ƒ…¿»¿…»««»»¿»»»«∆
Ê‡ :Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ÔeÙv‰ ÎN‰ ÏÚ ˙È»≈««»»«»»»«»∆∆¡«»
EÈzÏÎ‡‰Â ,ı‡ È˙Óa ÏÚ EÈzk‰Â ,'‰ ÏÚ ‚pÚ˙zƒ¿«««ƒƒ¿«¿ƒ«»√≈»∆¿«¬«¿ƒ

.ac '‰ Èt Èk ,EÈ‡ ˜ÚÈ ˙ÏÁ«¬««¬…»ƒƒƒƒ≈

סיני62) הר "ועל י "גֿי "ד) פסוקים ט ' פרק  (נחמיה שנאמר
ישרים  משפטים להם ותתן משמים, עמהם ודבר ירדת
הודעת  קדשך שבת ואת טובים, ומצות חוקים אמת ותורות
עבדך" משה ביד להם צוית ותורה וחוקים ומצוות להם
שהשבת  הרי  ט '), הלכה ג' פרק  נדרים מסכת (ירושלמי 
א'. עמוד ה' דף  בחולין הוא וכן המצוות. כל כנגד שקולה
"וכי כ"ב ) פסוק  ט "ו פרק  (במדבר שנאמר זרה, ועבודה
ביד  ה' דבר אשר האלה המצות כל את  תעשו ולא תשגו
א') עמוד ח ' דף  הוריות (מסכת חכמים ואמרו משה"

מדבר. הכתוב  זרה עבודה שבעובד


 

ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓÔÓ dÈ‡Â , ƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ
ÔÈn‰.


«ƒ¿»

:el‡ ÌÈ˜Ùa BÊ ‰ÂˆÓ e‡e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
הימיםֿא 1) דברי  ראה סופרים, נקראים הראשונים חכמים

למה  ה"א) (פ "ה שקלים ב 'ירושלמי ' ועיין ו. ז, ועזרא נה. ב ,
סופרים. הראשונים חכמים מצוות 2)נקראו תרי "ג של

'הלכות  לבעל בניגוד כג:). (מכות בסיני  למשה שנאמרו
דרבנן. מצוות כמה גם המצוות תרי "ג בין שמנה גדולות'
אסתר' ו'מגילת וברמב "ן ראשון, שרש המצוות' ב 'ספר וראה

שם.

  
זה 3) ומאי  הוא, וכיצד מהו, העירוב  עניין בכלל, בו נתבאר

העושהו. הוא ומי  עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר
המבואות. ושיתוף  החצרות עירובי  בעניין זה כל ונתבאר

.‡ÌÈÎL da LiL ˆÁÌ‰Ó „Á‡ Ïk ,‰a‰ »≈∆≈»¿≈ƒ«¿≈»∆»≈∆
ÔÈzÓ Ôlk eÈ‰iL ,‡e‰ ‰Bz ÔÈc  BÓˆÚÏ ˙Èa¿«ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿À»À»ƒ
ˆÁ‰Óe ,ˆÁÏ ÌÈzaÓe ,ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ¿«¿≈¿»∆»≈ƒ»ƒ∆»≈≈∆»≈
zÓe ,˙Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL ˆÁ‰ ÏkL ÈtÓ ;ÌÈzaÏ«»ƒƒ¿≈∆»∆»≈¿«»ƒ««À»

ÈBÓa ÔÈc‰ ÔÎÂ .dlÎa ÏËÏËÏB‡ ÈÁÏ BÏ LiL ¿«¿≈¿À»¿≈«ƒ¿»∆≈¿ƒ
‰B˜,BlÎa ÏËÏËÏ ÌÈzÓ ÈBn‰ Èa Ïk eÈ‰iL , »∆ƒ¿»¿≈«»À»ƒ¿«¿≈¿À

ÈBn‰ ÏkL ;˙BˆÁÏ ÈBnÓe ,ÈBnÏ ˙BˆÁÓe≈¬≈«»ƒ»«¬≈∆»«»
„ÈÁi‰ ˙eL˙ÙwÓ ‡È‰L ‰È„Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‡e‰ ¿«»ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ»∆ƒÀ∆∆

˙B˙Ïc dÏ LiL ,ÌÈÁÙË ‰NÚ ‰‰Bb ‰ÓBÁ»¿»¬»»¿»ƒ∆≈»¿»
˙BÏÚÂ‡e‰ ‰Ê .‡È‰ „ÈÁi‰ ˙eL dlkL ,‰ÏÈla ¿ƒ¿»««¿»∆À»¿«»ƒƒ∆

.‰Bz ÔÈcƒ»

חצר.4) אותה בתוך הגרים בנויים 5)דיירים היו הבתים
ריוח  לאותו ופתוחים חצר, של רוחות לשלש סביב 
שנקרא  לרחוב  נכנסים החצר ומן 'חצר'. שנקרא שבאמצע 
מפני מבוי , ונקרא למבוי . פתוחות חצרות והרבה 'מבוי ',
מבוא  את נא "הראנו מלשון והוא לחצרות, באים שעלֿידו

כד). א, (שופטים מהלכות 6)העיר" (פי "ז רבינו לשון זה
רוחותיו], [משלש הסתום מבוי  מתירים "היאך ה"ב ): שבת
כמחיצה  (שהוא אחד (קרש) לחי  רביעית ברוח  לו עושה
היכר, יהיה (שעלֿידי ֿזה קורה עליו עושה או רביעית) ברוח 
שלא  וגם גמורה, הרבים ברשות ולטלטל לטעות יבואו שלא
או  קורה אותה ותחשב  ודיו, ולחוץ ) משם לטלטל יבואו
היחיד  רשות ויעשה רביעית, רוח  סתם כאילו לחי  אותו

מחיצות וי בשלש - תורה שדין בכולו, לטלטל מותר היה
הרביעית, הרוח  היא סופרים ומדברי  לטלטל, מותר בלבד

קורה". או בלחי  לה די  "רשות 7)ולפיכך הגירסא: בכת"י 
ב 'מגיד 8)אחת". הוא וכן "ננעלות", הגירסא: בכת"י 

שבת  מהל' בפי "ז רבינו שכתב  למה מתאים וזה משנה'.
שיהיו  צריך אבל בלילה, הדלתות לנעול צריך "ואינו ה"י :
נעולות  שיהיו שצריך נראה נוסחתנו, ולפי  להנעל". ראויות

הרשב "א). בשם שם פי "ז כסף ֿמשנה (ועיין

.ÏËÏËÏ ÌÈÎLÏ eÒ‡ ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿«¿≈
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eÚiL „Ú ,ÔÈBÈ„a ‰wÏÁ da LiL „ÈÁi‰ ˙eLa ƒ¿«»ƒ∆≈»¬À»¿¿ƒ«∆¿»¿
„Á‡Â ,ˆÁ „Á‡ .˙aL ÚÓ Ôlk ÌÈÎM‰ Ïk»«¿≈ƒÀ»≈∆∆«»∆»»≈¿∆»
˙Èe ‰ÓÏL ˙wz ‰Ê „Â .‰È„n‰ „Á‡Â ,ÈBÓ»¿∆»«¿ƒ»¿»»∆«»«¿……≈

BÈc. ƒ

חצרות.9) אמר 10)עירובי  יהודה רב  "אמר כא: בעירובין
בתֿקול  יצתה - עירובין שלמה שתיקן בשעה שמואל,
אני גם לבי  ישמח  לבך, חכם אם בני  טו) כג, (משלי  ואמרה
היו  כי  העירוב , ענין נתקן לא המלך שלמה "ועד וכו'".
מלחמה  ובמחנה האויבים, עם במלחמות אז עד שרויים
נתן  ובימיו שלמה, שבא עד בסמוך) (ראה מלערב  פטורין
בתשובה  גאון האי  (רב  בארץ " שלום הקדושֿברוךֿהוא

עירובין). הלכות תחילת בסמ "ג המובאה

.‚ÔÎÂÌÈÏ‰‡ ÈLBÈ‰ÁÓ B‡ ˙BkÒ B‡ ¿≈¿≈…»ƒÀ«¬∆
„Ú Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡  ‰vÁÓ e‰eÙÈw‰L∆ƒƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆«

ÚiLÔlk e‡iL Ï‡ .ÔÈ‡  ‰vÁÓ ‰ÙÈw‰L ∆¿»¿À»¬»«»»∆ƒƒ»¿ƒ»≈
‡Ïa Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÚÏ ÔÈÎÈ¿̂ƒƒ¿»≈∆»ƒƒ≈…∆¿…∆¿…
ÌÈÏ‰‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈÚÓ Ôlk Ô‰L ÈÙÏ ;eÚ≈¿ƒ∆≈À»¿…»ƒ¿≈»…»ƒ

.Ô‰Ï ÔÈÚe¿̃ƒ»∆

ה"י ).11) פ "א (עירובין ֿ 12)'ירושלמי ' (מגיד הקבועים
אבל 13)משנה). להילחם, שלא אנשים שם שחונים

מלכים  (הל' רבינו שכתב  כמו מלערב , פטורין מלחמה במחנה
שפטורים  מהם ואחד במחנה, פטרו דברים ארבעה הי "ג) פ "ו
לאוהל  מאוהל מטלטלין אלא במחנה, חצרות עירובי  מלערב 

לסוכה. כל 14)ומסוכה ולפיכך הם, קבועים אלו שכל לפי 
לעצמו. רשות הוא ואחד ואין 15)אחד לדרכה שהולכת

משנה'. 'מגיד ועיין אחת, כרשות כולם - קבועים האהלים
מעירובין: ראשון פרק  סוף  ב 'ירושלמי ' רבינו דברי  ומקור
אינן  - שבשיירה אהלים עירוב , צריכין - שבמחנה "אהלים
וכן  להיפך. הגירסא ב , פרק  בתוספתא אבל עירוב ", צריכין

הריטב "א. נוסחת לפי  ב 'ירושלמי ' הוא

.„eÚËÈ ‡lL È„k ?‰Ê c ‰ÓÏL Ôwz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ≈¿……»»∆¿≈∆…ƒ¿
˙BˆÁ‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï znL ÌLk :eÓ‡ÈÂ ÌÚ‰»»¿…¿¿≈∆À»¿ƒƒ«¬≈

‰È„n‰ ˙BBÁÏ,˙BˆÁÏ Ì‰Ó ÒÈÎ‰Ïe ‰È˜ÂLe ƒ¿«¿ƒ»¿»∆»¿«¿ƒ≈∆«¬≈
‰„NÏ ‰È„n‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï zÓ CkÔÓ ÒÈÎ‰Ïe »À»¿ƒƒ«¿ƒ»«»∆¿«¿ƒƒ

 ˙BBÁ‰Â ÌÈ˜ÂM‰L ,eLÁÈÂ ;‰È„nÏ ‰„N‰«»∆«¿ƒ»¿«¿¿∆«¿»ƒ¿»¿
˙eL Ô‰Â ÏÈ‡B‰˙Ba„nÎÂ ˙B„Nk Ô‰ È‰ ,ÏkÏ; ƒ¿≈¿«…¬≈≈«»¿«ƒ¿»

,en„ÈÂ ;„ÈÁi‰ ˙eL Ô‰ „Ïa ˙BˆÁ‰L ,eÓ‡ÈÂ¿…¿∆«¬≈ƒ¿«≈¿«»ƒƒ«
ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï znLÂ ‰Î‡ÏÓ ‰‡ˆB‰‰ ÔÈ‡L∆≈«»»¿»»¿∆À»¿ƒ¿«¿ƒ

ÌÈa‰ ˙eLÏ „ÈÁi‰ ˙eLÓ. ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

(למעלה 16) טפחים עשרה גבוהה חומה מוקפת כשהיא
הוא 17)ה"א). שדה שהרי  עיון, צריכים אלו [דברים

המדינה  "מן לכתוב  לו והיה ה"ד), משבת (פי "ד כרמלית
הרבים"]. ה"א.18)לרשות שבת מהלכות פי "ד ראה

הם 19) שהשווקים שיחשבו מבואות שיתופי  לענין זה כל
שגם  שיחשבו חצרות עירובי  גם תיקן ושוב  הרבים, רשות
ה'. בהלכה בסמוך שכתב  וכמו הרבים, רשות כמו היא החצר

.‰,ÔÈBÈ„a ˜ÏÁzL „ÈÁi‰ ˙eL ÏkL ,Ôwz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈∆»¿«»ƒ∆≈»≈¿¿ƒ

‡MÈÂ ,BÓˆÚÏ ˙eL da „Á‡Â „Á‡ Ïk ÊÁ‡ÈÂ¿…«»∆»¿∆»»¿¿«¿¿ƒ»≈
Ôlk ˙eLa ÌB˜Ó ‰pnÓÔB‚k ,Ba ‰ÂL Ôlk „ÈÂ ƒ∆»»ƒ¿À»¿«À»»»¿

‰ÂL Ôlk „iL ÌB˜n‰ B˙B‡ LÁpL  ÌÈzaÏ ˆÁ»≈«»ƒ∆«¿…«»∆«À»»»
ÌB˜Ó Ïk LÁÂ ,ÌÈaÏ ˙eL ‡e‰ el‡k Ba¿ƒ¿»«ƒ¿∆¿»»»
,BÓˆÚÏ B˜ÏÁÂ ÌÈÎM‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ÊÁ‡L ,ÌB˜Óe»∆»«»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»¿«¿
‡ÈˆB‰Ï eÒ‡ ‰È‰ÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL „Ïa ‡e‰L∆ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ
,Ba ‰ÂL Ìlk „iL ˙eLÏ BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eLÓ≈¿∆»«¿«¿ƒ¿∆«À»»»
;ÌÈa‰ ˙eLÏ „ÈÁi‰ ˙eLÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L BÓk¿∆≈ƒƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ
,„Ïa BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eLa „Á‡ Ïk LnzLÈ ‡l‡∆»ƒ¿«≈»∆»»¿∆»«¿«¿ƒ¿«
.„ÈÁi‰ ˙eL Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôlk eÚiL „Ú«∆¿»¿À»««ƒ∆«…¿«»ƒ

חצר 20) להם שיש בבתים רק  עירוב  תיקנו שלא רבינו דעת
(במסכת  והגמרא המשנה מדברי  נראה וכן משותפת,
או  חצרות" "עירובי  אלא מקום בכל הוזכר שלא עירובין)
('תפארת  בתים" "עירובי  מצינו ולא מבואות", "שיתופי 
(שם) טוב ' יום ה'תוספות אבל ז), פרק  עירובין ישראל'
דין  יש משותפת חצר בלי  בדירות שגם המשנה, מן הוכיח 

עליו. חולקים הפוסקים אבל עירוב ,

.Â‰ÓeÏÎ‡Óa eÚ˙iL ‡e‰ ?‰f‰ eÚ‰ ‡e‰ «»≈«∆∆ƒ¿»¿¿«¬»
elkL ,ÓBÏk .˙aL ÚÓ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL ,„Á‡∆»∆«ƒƒ≈∆∆«»¿«∆À»
˜ÏBÁ epnÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ,elÎÏ „Á‡ ÏÎ‡Â ÔÈÚÓ¿…»ƒ¿…∆∆»¿À»¿≈»∆»ƒ∆≈
‰Ê ÌB˜Óa ‰ÂL elk „iL ÌLk ‡l‡ ,BÁÓ ˙eL¿≈¬≈∆»¿≈∆«À»»»¿»∆
ÊÁ‡iL ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÂL elk „È Ck ,elÎÏ ‡LpL∆ƒ¿«¿À»»«À»»»¿»»∆…«
‰NÚne .„Á‡ ˙eL elk È‰Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk»∆»¿«¿«¬≈À»¿∆»««¬∆
‡ÈˆB‰Ï znL ,˙Bn„Ïe ˙BÚËÏ e‡BÈ ‡Ï ‰f‰«∆…»ƒ¿¿«∆À»¿ƒ

.ÌÈa‰ ˙eLÏ „ÈÁi‰ ˙eLÓ ÒÈÎ‰Ïe¿«¿ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

א.21) מט , עירובין

.Ê‡e‰  ‰Ê ÌÚ ‰Ê ˆÁ‰ Èa ÌÈNBÚL eÚ‰»≈∆ƒ¿≈∆»≈∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÈBÓ ÈL‡ ÔÈNBÚLÂ ;˙BˆÁ ÈeÚ ‡˜p‰«ƒ¿»≈≈¬≈¿∆ƒ«¿≈»∆ƒ

ÛezL ‡˜p‰ ‡e‰  ‰È„n‰ Èa Ïk B‡ ‰Ê. ∆»¿≈«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

.ÁÔÈ‡‰ÓÏL ˙Ùa ‡l‡ ˙BˆÁa ÔÈÚÓ.„Ïa ≈¿»¿ƒ«¬≈∆»¿«¿≈»ƒ¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ‡  ‰ÒeÙ ‡È‰Â ‰‡Ò ‰Ù‡Ó kk elÙ‡¬ƒƒ»«¬≈¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ

q‡k ‡È‰Â ‰ÓÏL ‰˙È‰ ;daÌLÎe .da ÔÈÚÓ  »»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈
Ê‡ ˙Ùa ÔÈÚÓ Ck ,‰‡ez ˙Ùa ÔÈÚnL˙Ùe ∆¿»¿ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ¿«…∆¿«

ÔÁc ˙Ùa ‡Ï Ï‡ ;ÌÈL„ÚÛezLÂ .˙Ùa ÔÈa  ¬»ƒ¬»…¿«…«¿ƒ≈¿«
ÔÈÙzzLÓ ÏÎ‡ ÏÎa .ÌÈÏÎ‡ ‡La ÔÈaÔÓ ıeÁ , ≈ƒ¿»√»ƒ¿»…∆ƒ¿«¿ƒƒ
BÓˆÚ ÈÙa ÁÏÓ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈn‰ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ««ƒƒ¿≈«¿»∆«ƒ¿≈«¿¿≈¿≈ƒ

ÔÈeLÁ ÔÈ‡L ,Ô‰a ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡  ˙BiËÙeƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆∆≈»¬ƒ
ÌÈÏÎ‡kÒÈeÓk ‰NÚ  ÁÏÓ ÌÚ ÌÈÓ Ú . »√»ƒ≈««ƒƒ∆««¬»¿¿»

.ÔÈÙzzLÓeƒ¿«¿ƒ

ב .22) פ , בעירובין שלימה 23)משנה, אחת חלה "שגובין
שיבואו  איבה" "משום טז) הלכה (להלן ובית" בית  מכל
פרוסה?" וחברי  שלמה נותן "אני  שיאמר: מחלוקת, לידי 

פא.). "איסר 24)(עירובין התלמוד בלשון הנקרא
שם), (רש"י  כסף  של מטבע  והוא ב .), (קידושין האיטלקי "
4 ומשקלו נא:), (בבאֿמציעא בדינר וארבעה מעשרים אחד
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פ "ט ). מקוואות המשניות בפירוש (רבינו שעורות
הדין 25) והוא יהונתן'), ('רבינו לחם מהם לאפות שדרך

פת 26)עדשים. ממנו לעשות דרך שאין "הירזע ", שנקרא
ה"י ). ברכות בפ "ג למעלה זה 27)(ראה מבוי , אנשי  של

זה. ב .28)עם כו, בעירובין חשוב 29)משנה שאינו
כז.). (שם בביאוריו 30)מאכל מוילנה אליהו רבינו הגאון

כמהין  הלא זה, על תמה סקט "ז) שפו (סי ' או"ח  לשו"ע 
כי הגאון, החליט  ולכן אוכלים? הם מבושלים, ופטריות
כי בדפוס , חסרון ע "י  הגמרא דברי  בהבנת כאן נפלה טעות
ומן  המים מן חוץ  - ומשתתפין מערבין "בכל אמרו במשנה
והמלח ", המים מן חוץ  - מעשר בכסף  ניקח  והכל המלח ,
(הלא  איכא והוא ליכא? "ותו בתלמוד שם שאלו זה ועל
מן  למדין אין שמע ֿמינה אלא ופטריות? כמהין יש)
במשנה  וכשאמרו חוץ ", בו שנאמר במקום אפילו הכללות
ופטריות, כמהין גם הכוונה המלח ", ומן המים מן "חוץ 
המוזכר  הראשון הדין על סובב  שזה התלמוד מפרשי  וחשבו
שכאן  היא האמת אבל ומשתתפין", מערבין "בכל במשנה

הענין  וכל "וכו'", התיבה של חסרה השני  הדין על סובב 
דבר  רק  ניקח  מעשר בכסף  כי  מעשר", בכסף  ניקח  "הכל
האויר, מן גדלים ופטריות וכמהין קרקע ", "גידולי  שהוא
קרקע , גידולי  להיות צריך שאין מבואות, שיתופי  לענין אבל
ופטריות. בכמהין גם להשתמש אפשר מאכל, דבר רק 

לחם.31) עם לאכלו וראוי  מלוחים, דגים של ציר

.Ë‰nÎÂ˙‚B‚k ?Ba ÔÈÙzzLnL ÏÎ‡‰ eÚL ¿«»ƒ»…∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
.‰È„n‰ ÈaÓ B‡ ÈBn‰ ÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿≈«¿ƒ»

‡e‰Â‰NÚ ‰BÓL eÈ‰iL ,Ï‡ .˙BÁt B‡Ì‡ »∆ƒ¿¿∆∆¿≈»¬»ƒ
Ô‰L ,˙BcÚÒ ÈzL BeÚL  ‰Ê ÏÚ ÌÈaÓ eÈ‰»¿Àƒ«∆ƒ¿≈¿À∆≈
ÌÈˆÈa LLk Ô‰L ,˙B‚Bb ‰NÚ ‰BÓLkƒ¿∆∆¿≈¿»∆≈¿≈≈ƒ

˙Be ÌÈÙÏ‡ ÔÈÙzzLn‰ eÈ‰ elÙ‡ .˙BiBÈa ≈ƒ¬ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»
.ÔlÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL¿≈¿À¿À»

ב .32) פב , עירובין לפי33)משנה, ושיעורה יבשה, תאנה
דצי ֿליטר. שישית היום הנהוגה משנה,34)המדה

ב . פ , כגרוגרת.35)עירובין שיעור אחד לכל מגיע  שאז
שם.36) עירובין שם.37)משנה, עירובין,

.ÈÏÎ‡ Ïk˙t ÔB‚k ,‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ ‡e‰L »…∆∆∆¡»¿∆¿«
Ô‚„ ÈÈÓeÔBÊÓ BeÚL  Ba eÙzzL Ì‡ ,ÈÁ Ne ƒ≈»»»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿

ÔzÙÏ ‡e‰L ÏÎÂ ;˙BcÚÒ ÈzLÏÎ‡Ï ÌÚ‰ C„Â ¿≈¿À¿…∆ƒ¿»¿∆∆»»∆¡…
,ÒÈeÓe ,ıÓÁÂ ,ÈÏˆ Ne ,ÏMÓ ÔÈÈ ÔB‚k ,Ôzt Baƒ»¿«ƒ¿À»»»»ƒ¿…∆¿»
Ba ÏÎ‡Ï È„k BeÚL  ÌÈÏˆa ÏL ˙B‰n‡Â ,ÌÈ˙ÈÊÂ¿≈ƒ¿ƒ»∆¿»ƒƒ¿≈∆¡…

˙BcÚÒ ÈzL. ¿≈¿À

א.38) כט , ('מעשה 39)עירובין, "דגים" אחרת: נוסחא
לחם.40)רוקח '). עמו שאוכלים תבשיל קדירה, מעשה

סעודות.41) שתי  שיעור בעצמו מזה צריך ואין

.‡ÈeÙzzLÈÁ ÔÈÈa˙BiÚÈ ÈzL BeÚL  ƒ¿«¿¿«ƒ«ƒ¿≈¿ƒƒ
ÎLa ÔÎÂ .ÔlÎÏ;ÌÈzL  ÌÈˆÈa .˙BiÚÈ ÈzL  ¿À»¿≈¿≈»¿≈¿ƒƒ≈ƒ¿«ƒ

˙BiÁ Ô‰ elÙ‡Â Ô‰a ÔÈÙzzLÓe.ÌÈL  ÌÈBnÂ . ƒ¿«¿ƒ»∆«¬ƒ≈«¿ƒƒ¿«ƒ
‰MÓÁ .„Á‡  ‚B˙‡ÌÈ˜ÒÙ‡ ‰MÓÁ .ÌÈÊB‚‡. ∆¿∆»¬ƒ»¡ƒ¬ƒ»¬«¿¿ƒ

‡ËÈÏÏÈLa ‰È‰ Ì‡Â .˜eÏL ÔÈa ÈÁ ÔÈa ,˜È ÏL ƒ¿»∆»»≈«≈»¿ƒ»»»ƒ

Ba ÔÈÚÓ ÔÈ‡  ÏÈLa ‡ÏÂÈe‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿…»ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ∆≈»
‡ÏÎeÚ .‰ÏÈÎ‡Ï˜ .ÔÈÏz˜ .ÌÈÓz «¬ƒ»¿»¿»ƒ«¿»ƒ«

˙B‚Bb‰Ïc ‰Ó .˙eLk .ÔÈÁetz ˜ . ¿»»∆¿≈»««ƒ¿
ÊÈÊÁ .„i‰ ‡ÏÓk  ÔÈÁÏ ÔÈÏBt .„i‰ ‡ÏÓk ƒ¿…«»ƒ«ƒƒ¿…«»»ƒ

ÔÈÚÓe ˜i‰ ÏÏÎa Ô‰ È‰  ÔÈ„z‰Â .‡ËÈÏƒ¿»¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿««»»¿»¿ƒ
Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈÚÓ ÔÈ‡  ÌÈÏˆa ÈÏÚ .Ô‰a»∆¬≈¿»ƒ≈¿»¿ƒ»∆∆»ƒ
˙BÁt Ï‡ ;˙Ê Ô‰Ó ‰ÏÚ Ïk C‡ ‰NÚÂ eÏÈˆ‰ƒ¿ƒ¿«¬»…∆»»∆≈∆∆∆¬»»
 ÔÈeÓ‡‰ ÌÈc‰ el‡ ÏÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡ Ô‡kÓƒ»≈…∆¿»≈«¿»ƒ»¬ƒ
ÏÎÂ ;el‡ ÔÈeÚL Ô‰a e˙ CÎÈÙÏe ,Ô‰ ÔzÙÏk¿ƒ¿»≈¿ƒ»»¿»∆ƒƒ≈¿…

ÛezM‰ eÚLÏ ÔÈÙËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBik. «≈»∆¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ

שם.42) שתי43)עירובין, מזון שיעורו - מבושל יין אבל
י . בהלכה כמבואר רביעית 44)סעודות, היא רביעית

הנהוגה  המדה ולפי  ומחצה, ביצה שיעור שהיא הלוג,
דצי ֿליטר. רבעי  שלושת היא בכל 45)בזמננו הדין והוא

שפו). סי ' או"ח  (שו"ע  המים מן חוץ  המשקין שאר
בישול.46) בלי  אותה אוכלים לפעמים בכת"י :47)כי 

ו  בגמרא. הוא וכן משנה'."עשרה", ב 'מגיד הם 48)ראה
אגוזים. עשרה כמו הוא מהם וחמשה שם 49)גדולים,

זו. שלאחר בהלכה ראה כט ,50)משקל, עירובין בגמרא
לשאר  שהואֿהדין רבינו וסובר תרדין, לענין כן אמרו א

עליו. חולק  והראב "ד המבואר 51)ירקות, משקל שם
זו. שלאחר יג.52)בהלכה בהלכה שיבואר מדה שם

יבשות.53) אותן 54)תאנים כותשים לחות תאנים
פת  כעיגולי  מהן ועושים בידים אותן ומעמלין במכתשת,

צמח .55)(הערוך). "חזרת".56)מין הגירסא: בכת"י 
ירק  כשהוא תבואה של שחת והיא "חזיז", ב  כח , ובעירובין

כח .). שם (רש"י  אותו ואוכלין א:57)וגוזזין כט , עירובין
לעירוב ", סעודות שתי  במזון . . . מצטרפין האוכלין "כל
מדין  מדברת שם המשנה כי  זה, דין על חולק  והראב "ד
בשיתופי אבל אחד. לכל זה שיעור ששם תחומין, עירובי 
הרבה. מינים מצטרפין אין - הרבה לאנשים שהם מבואות

.È‡ËÈÏÈzL ‡ÏÓ  ÌB˜Ó ÏÎa ‰eÓ‡‰ ƒ¿»»¬»¿»»¿…¿≈
‰eÓ‡‰ ‰Óe .˙ÈÚÈ ÈˆÁ  ‡ÏÎeÚÂ .˙BiÚÈ¿ƒƒ¿¿»¬ƒ¿ƒƒ»∆»¬»
‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL  Èc‰Â .Èc ‰‡Ó  ÌB˜Ó ÏÎa¿»»≈»ƒ»¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»
‰Úa‡  ÚÏq‰Â .˙BBÚN ‰NÚ LL Ï˜LÓ ƒ¿«≈∆¿≈¿¿«∆««¿»»
ÔÈi‰ ÔÓ B‡ ÌÈn‰ ÔÓ ˙˜ÊÁÓ ˙ÈÚÈ‰Â .ÔÈÈcƒ»ƒ¿»¿ƒƒ«¬∆∆ƒ««ƒƒ««ƒ
:‡ˆÓ .e˜a È„ ÈˆÁÂ ÔÈÈc NÚ ‰ÚL Ï˜LÓƒ¿«ƒ¿»»»ƒ»ƒ«¬ƒƒ»¿≈ƒ¿»
‡ÏÎeÚ‰Â ,Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ Ï˜LÓ  ‡ËÈl‰«ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒƒ»¿»¿»

.ÚÈ ˙BÁt ÔÈÈ„ ‰ÚLz Ï˜LÓ ƒ¿«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿ƒ«

בדברי58) מקורם זו, בהלכה האמורים השיעורים כל
היה  רבינו ואף  ומדדו, ושקלו מדעתם בזה שדקדקו הגאונים
המשנה  פירוש בהקדמת זאת והזכיר המדקדקים, מן

(מגידֿמשנה). למנחות

.‚ÈÌB˜Ó ÏÎa ‰eÓ‡‰ ‰‡Òw‰Â .ÔÈa˜ ˙LL  ¿»»¬»¿»»≈∆«ƒ¿««
e‡a Îe .˙BiÚÈ Úa‡  ‚l‰Â .ÔÈbÏ ‰Úa‡ «¿»»Àƒ¿«…«¿«¿ƒƒ¿»≈«¿
CÈˆ Ì„‡L ÔÈeÚM‰ el‡Â .dÏ˜LÓe ˙ÈÚÈ‰ ˙cÓƒ«»¿ƒƒƒ¿»»¿≈«ƒƒ∆»»»ƒ

.„ÈÓz Ô˙B‡ kÊÏƒ¿…»»ƒ

חכמים.59) ובדברי  בתורה שהוזכרה
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.„ÈÏÎ‡‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÎ‡a zÓ ‡e‰L …∆∆À»«¬ƒ»««ƒ∆
Ba ÚÓ ‰Ê È‰  ÚÓ‰ ‰ÊÏ eÒ‡ÛzzLÓe »»∆«¿»≈¬≈∆¿»≈ƒ¿«≈

 Ï‡NÈÂ ,ÔÈÈa ÈÊp‰ ÛzzLÓ ?„ˆÈk .Ba≈«ƒ¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‰Óe˙a‡lL ÚaLpL B‡ ‰Ê ÏÎ‡Ó „Bp‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈«≈≈…∆∆∆ƒ¿«∆…

Èe‡ BÈ‡ Ì‡L ;Ba ÛzzLÓe Ba ÚÓ  epÏÎ‡È…¿∆¿»≈ƒ¿«≈∆ƒ≈»
.Á‡Ï Èe‡ ‡e‰ È‰ ,‰ÊÏ»∆¬≈»¿«≈

ב .60) כו, עירובין שהרי61)משנה, תחומין, עירובי 
בפת. אלא אינם חצרות שהיא 62)עירובי  טהורה כשהיא

אפר  ואין מתים, טמאי  שהכהנים הזה ובזמן לכהן, מותרת
('קובץ '). א"י  בתרומת מערבין אין להזאה, פרה

.ÂËÏ‡ÏË ÔB‚k ,ÏkÏ eÒ‡‰ cÏË elÙ‡ , ¬»»»»»«…¿∆∆¬ƒ∆∆
ÌÈÙBÒ Èc ÏL‰Ïh ‡lL ÔBL‡ NÚÓ ÔÎÂ , ∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈ƒ∆…ƒ¿»

Ô‚‰k B˙ÓezecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL NÚÓ ÔÎÂ , ¿»«…∆¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿
‰ÎÏ‰kÔÈÚÓ ÔÈ‡ Ï‡ .Ô‰a ÔÈÙzzLÓe «¬»»≈¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆¬»

È‡Ó„a ÔÈÙzzLÓe ÔÈÚÓ;ÌÈiÚÏ Èe‡L ÈtÓ , ¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»«¬ƒƒ
B˙Óez ‰ÏhpL ÔBL‡ NÚÓeÈL NÚÓe ; ¿«¬≈ƒ∆ƒ¿»¿»¿«¬≈≈ƒ

ecÙpL Lc˜‰Â,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆«…∆
ÔÈÚÓe .kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡LÈL NÚÓa ∆≈«…∆¿«≈¿»¿ƒ¿«¬≈≈ƒ

‡Ï Ï‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÌL Èe‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒƒ¿≈∆»»«¬ƒ»¬»…
ÔÈÏe‚a. ƒ¿ƒ

א.63) לא, עירובין הפרישו 64)משנה, שלא תבואה
לאכול  טוב  לא לא, - "טב  ומעשרות, תרומות ממנה
פ "ז). ברכות המשניות בפירוש (רבינו זו" מתבואה

חכמים.65) מדברי  רק  הוא שלה ומעשרות תרומה שחיוב 
מהתבואה 66) שהפרישו לפני  שלו המעשר את לקח  שהלוי 

גדולה. שאין 67)תרומה מטבע  על שני  מעשר שפדה כגון
קרקע . על שפדאו והקדש צורה, חצרות 68)עליו עירובי 

הפריש 69)ותחומין. שלא לחשוש שיש עםֿהארץ  פירות
זה. מה יודעין אנו אין דאֿמאי , 'דמאי ' מעשר. ממנה

תרומה 70) ממנו ניטלה שלא אף ֿעלֿפי  מעשר תרומת
עוד  היתה כשהתבואה שלו המעשר את לקח  שהלוי  גדולה,
בפרק  למעלה וראה גדולה, בתרומה חייבת שאינה בשבלים,

וה"כ. הי "ט  ברכות מהל' הקרן.)71א' תוספתא 72)רק 
ולא  העיר, בתוך שהם חצירות עירובי  והיינו פ "ב . בעירובין

לעיר. מחוץ  שהם תחומין לירושלים.73)עירובי  חוץ 

.ÊË„ˆÈk˙Á‡ ‰lÁ ÔÈBb ?˙BˆÁa ÔÈÚÓ ≈«¿»¿ƒ«¬≈ƒ«»««
˙Èe ˙Èa ÏkÓ ‰ÓÏL„Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÔÈÁÈpÓe , ¿≈»ƒ»«ƒ«ƒ«ƒƒ«…ƒ¿ƒ∆»

„Á‡ ˙Èa˙Èa B‡ Ôz‰ ˙Èa elÙ‡ ,ˆÁ‰ ÈzaÓ ¿«ƒ∆»ƒ»≈∆»≈¬ƒ¿≈«∆∆¿≈
ˆB‡‰ ˙Èa B‡ ˜a‰ÚL ˙Èa B˙ Ì‡ Ï‡ ., «»»¿≈»»¬»ƒ¿»¿≈««

˙ÒtÓa B‡ ‰„ÒÎ‡a B‡ ,„ÈÁÈ ÏL ÚL ˙Èa elÙ‡¬ƒ≈««∆»ƒ¿«¿«¿»¿ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa B‡ ¿«ƒ∆≈«¿««««¿««

eÚ BÈ‡eÚ‰ ıa˜nLÎe .‰z‡ Cea :CÓ ≈≈¿∆¿«≈»≈¿»≈»«»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

eeˆÂ‰È‰È ‰Ê eÚa :ÓB‡Â .eÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆ƒ¿∆
˙ÈÏ ˙ÈaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ zÓ À»¿»¿≈∆»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

˙BˆÁ ÈeÚ ˙Ba‚Ï ÔË˜Ï LÈÂ .˙aLa˙Èe . ¿«»¿≈¿»»ƒ¿≈≈¬≈«ƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈˆ BÈ‡ ,eÚ Ba ÔÈÁÈpnLÌ‡Â . ∆«ƒƒ≈≈»ƒƒ≈∆««¿ƒ

ÈÎc ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡  Ba ÁÈp‰Ï ÔÈÏÈ‚ eÈ‰»¿ƒƒ¿«ƒ«≈¿«ƒƒ¿≈«¿≈
ÌBÏL. »

ב .74) סה, עירובין צורך 75)משנה, שאין הראב "ד ודעת
מכל  קמח  גובים אלא ובית בית מכל שלימה חלה לגבות
(מגידֿמשנה). לכולם אחת שלימה חלה ועושים אחד

(ראה 76) זה בבית דרים כולם כאילו נחשב  ועלֿידי ֿזה
ו). לדירה.77)בהלכה ראויים שהם ששם כ 78)כיון יון

דירה. חשוב  לא החצר, בני  לכל הרגל סוכה 79)דריסת
בתוכו. לדור ראוי  שאינו ב . הזה 80)ג, בזמן "והמנהג

אף ֿעלֿפי הקדמונים, נהגו וכן הכנסת, בבית העירוב  להניח 
לאכול  שאסור קדושתו, מפני  לדירה ראוי  אינו הכנסת שבית
מבואות, שיתופי  דין להם יש שלנו העירובין בתוכו, ולישון
וראה  שסו, סי ' או"ח  (רמ "א דירה" בבית להניחו צריך שאין

יז). המצוות 81)בהלכה כל על כי  במקומו, שמניחו לפני 
ז:). (פסחים לעשייתן (לפני ) עובר - לברך אף 82)צריכים

- התורה מן ולא המלך שלמה מתקנת הוא עירוב  שמצות
יא) יז, (דברים בתורה צונו ה' כי  "וצונו", מברך זאת בכל
לך  יאמרו אשר המשפט  ועל יורוך אשר התורה פי  "על
ושמאל", ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא תעשה,
חכמים  שאמרו והמנהגות התקנות הגזירות הם זה ובכלל

פ "א). ממרים בהל' (רבינו ויניציא,83)לעשות בדפוס 

לבית". ומחצר לחצר "ומבית א.84)נוסף  לא, עירובין
כאילו 85) שייחשב  דירה", משום "עירוב  כי  א. מט , עירובין

ובעל  מאכלם, שם ששמים עלֿידי  בית באותו גרים כולם
שם. ממילא גר "מערבין 86)הבית א: נט , גיטין משנה,

אמרו: (ס :) שם ובתלמוד שלום". דרכי  מפני  - ישן בבית
והורגל  "הואיל רש"י  ופירש חשדא", מפני  - טעמא? "מאי 
הנכנסין  מקומו, את לשנות באת אם בית, באותו העירוב 
החצר  בני  את יחשדו העירוב  את שם יראו ולא בית לאותו
יאמרו  "שלא מפרש ורבינוֿתם עירוב ", בלא שמטלטלין
עירוב , של הפת את שגונב  הבית בעל את שחושדים  מפני 
המשניות: בפירוש מפרש ורבינו שם", אותו מניחין אין
העירוב  בו שמניחים שהבית הנאה, בזה להם שיש "לפי 

כאן. מדבריו נראה וכן הפת", את ליתן צריך אינו

.ÊÈ„ˆÈÎÂBb ?ÈBÓa ÔÈÙzzLÓ˙‚B‚k ÏÎ‡ ‰ ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¿»∆…∆ƒ¿∆∆
eÈ‰ Ì‡ ˙‚B‚kÓ ˙BÁt B‡ ,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»»ƒƒ¿∆∆ƒ»
ÈBn‰ ˙BˆÁÓ ˆÁa „Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÁÈpÓe ,ÔÈaÓ¿Àƒ«ƒ««…ƒ¿ƒ∆»¿»≈≈«¿«»

ÔË˜ ˙Èa elÙ‡ .ÌÈza‰ ÔÓ ˙Èa B‡‰„ÒÎ‡ B‡ ¿«ƒƒ«»ƒ¬ƒ«ƒ»»«¿«¿»
ÈÂ‡a BÁÈp‰ Ì‡ Ï‡ .ÛezL ‰Ê È‰  ˙ÒtÓ B‡ƒ¿∆∆¬≈∆ƒ¬»ƒƒƒ«¬ƒ

Ì‡Â .ÛezL BÈ‡  ÈBÓˆÁa ÈÏk‰ ÁÈp‰CÈˆ , »≈ƒ¿ƒƒƒ««¿ƒ¿»≈»ƒ
k ‰È‰iL È„k ,ÁÙË Ú˜w‰ ÔÓ ÈÏk‰ dÈa‚‰Ï. ¿«¿ƒ««¿ƒƒ««¿«∆«¿≈∆ƒ¿∆ƒ»

eÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ :CÓe‰È‰È ÛezM‰ ‰Êa :ÓB‡Â . ¿»≈«ƒ¿«≈¿≈¿∆«ƒƒ¿∆
ÈBn‰ Èa ÏÎÏ zÓ˙BˆÁÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï À»¿»¿≈«»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬≈

.˙aLa ÈBnÏ«»¿«»

ב .87) פה, ארבע 88)עירובין על אמות ארבע  בו שאין
ג.). (סוכה ב .89)אמות עט , אם 90)עירובין הואֿהדין

(כסף ֿמשנה). בבית פירשו 91)הניחו וכן לעירוב . שהוא
לזכות  צריך אין אם אפילו זה, ולפי  (רשב "א). הגאונים
מפרשים  ויש המבוי . בני  מכל אוכל שגבו כגון בשבילם,
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קני                
         

ועוד). (רש"י  משלו להם במזכה אלא להגביה צריך שאין
ומשותפין 92) שמעורבין עירוב , לשון שייך שיתוף  על שגם

שצו). סי ' ברורה' ('משנה יחד שבמבוי  החצירות כל
יאמרו 93) עירוב , במקום שיתוף  על לסמוך רוצים ואם

שצו). סי ' (רמ "א להם" ומבתים לבתים "ומהם

.ÁÈÈt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ˙‡ B‡ eÚ‰ ˙‡ e˜ÏÁ»¿∆»≈∆«ƒ««ƒ
eÚ BÈ‡  „Á‡ ˙Èa ‡e‰L˙‡ e‡ÏÓ Ì‡ Ï‡ . ∆¿«ƒ∆»≈≈¬»ƒƒ¿∆

ÈÏÎa e‰eÁÈp‰Â ËÚÓ epnÓ ‡LÂ eÚ‰ ÔÓ ÈÏk‰«¿ƒƒ»≈¿ƒ¿«ƒ∆¿«¿ƒƒƒ¿ƒ
zÓ  Á‡. «≈À»

מחולק .94) ולא מעורב  שיהיה מט .) (עירובין שמו" "עירוב 
בבית 95) הכלים שני  אם ודוקא בכוונה. חלקוהו שלא כיון

(מגידֿמשנה). אחד

.ËÈÔÈÙzzLn‰˙BˆÁa ÚÏ ÌÈÎÈˆ ÈBÓa, «ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈«¬≈
ÔÈ‡ È‰L ;eÚ ˙Bz ˙B˜BÈz‰ eÁkLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿¿«ƒ«≈∆¬≈≈

ÈBna ‰NÚp ‰Ó ÔÈÈkÓ ˙B˜BÈz‰Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«ƒƒ««¬∆«»¿ƒ»ƒ
˙Ùa ÈBna eÙzzLÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ  ƒ¿«¿«»¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒƒ

˙Ùa ÔÈÈkÓ ˙B˜BÈz‰ È‰L ;˙BˆÁa ÚÏ. ¿»≈«¬≈∆¬≈«ƒ«ƒƒ¿«
Èa‰eÁÔÈaÒÓ eÈ‰LÌBi‰ Ô‰ÈÏÚ L„˜Â ¿≈¬»∆»¿Àƒ¿»«¬≈∆«

ÔÁÏM‰ ÏÚL ˙t ÈeÚ ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ «∆««À¿»¿ƒ»∆»ƒ≈≈
 ÛezL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ CÓÒÏ eˆ Ì‡Â .˙BˆÁ¬≈¿ƒ»ƒ¿…»∆»ƒƒ

.ˆÁa ÔÈaÒÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««ƒ∆≈¿Àƒ∆»≈

ב .96) עא, הבתים.97)עירובין -98)עם ויאמרו
עירבו. לא שבחצר,99)אבותינו בבית שלימה פת שהניחו

חצירות. עירובי  לפיכך 100)כדין האדם, חיי  שהפת מתוך
יוסף ').מכירים ('בית בו כשמשתתפים עירובין 101)בו
ב . מבוי .102)פה, בין 103)מאותו שבת ערב  בבית,

לא 104)השמשות. והרי  סעודתם, באמצע  השבת נכנסה
ביניהם. אם 105)עירבו אף  הרשב "א ולדעת המשותף ,

ושיתוף , עירוב  משום עליו סומכים הבית בעל של הוא הפת
ונעשה  בפת חלק  להם הקנה לאכול, שהזמינם בזה כי 

שלהם.

.ÎÁ˜ÏBÊ È‰ :Ó‡Â ˙Á‡ ˙t ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡ »«∆»ƒ¿≈∆»≈«««¿»«¬≈
,˙BcÚÒ ÈzLk ÏÎ‡ ‡e‰L B‡ ;ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ¿»¿≈∆»≈∆…∆ƒ¿≈¿À
˙Ba‚Ï CÈˆ BÈ‡  ÈBn‰ Èa ÏÎÏ ‰Ê È‰ :Ó‡Â¿»«¬≈∆¿»¿≈«»≈»ƒƒ¿
È„È ÏÚ Ba Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈˆ Ï‡ .„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»¬»»ƒƒ«»∆«¿≈

Á‡,ÌÈÏB„b‰ Bze Ba È„È ÏÚ ˙BkÊÏ BÏ LÈÂ . «≈¿≈ƒ««¿≈¿ƒ«¿ƒ
ÏÚ ‡Ï Ï‡ ;BzL‡ È„È ÏÚÂ ,ÈÚ‰ BcÚ È„È ÏÚÂ¿«¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿¬»…«
B˙ÁÙLÂ BcÚ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ Bze B È„È¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿…«¿≈«¿¿ƒ¿»

B„Èk Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰Ô‰Ï ˙BkÊÏ BÏ LÈ ÔÎÂ . «¿«¬ƒƒ¿≈∆»»¿»¿≈≈ƒ«»∆
B˙ÁÙL È„È ÏÚ;‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚ‰ «¿≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿«»

ÈcÓ ‡e‰L „a ÌÈÁ‡Ï ‰ÎBÊ ÔËw‰L∆«»»∆«¬≈ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈
ÌÈÙBÒÈÏ B‡ ˆÁ‰ ÈÏ ÚÈ„B‰Ï CÈˆ BÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆»≈ƒ¿≈

‡È‰ ˙eÎfL ;Ô‰ÈÏÚ ÚÂ Ô‰Ï ‰kÊ È‰L ÈBn‰«»∆¬≈ƒ»»∆¿≈≈¬≈∆∆¿ƒ
Ô‰Ï.ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï BÏ ÔÈÎÊÂ , »∆¿»ƒ»»»∆…¿»»

ב .106) עט , עירובין זה 107)משנה, פת קיבל לו שיאמר
לזכות, יכול אינו עצמו ידי  ועל החצר. בני  לכל בו וזכה

מרשותו. יצא לא בידו שהוא זמן הפת 108)שכל יצא ולא
אלא 109)מרשותו. תורה מדברי  אינו עירוב  ענין כל כי 

ה"ב ). (למעלה המלך שלמה מותר 110)תקנת שיהיה
החצר. בכל לטלטל

.‡Î„BÚaÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈÙzzLÓ ‡ÏÂ ÔÈÚÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«»∆»ƒ¿
ÌBÈ˙BˆÁ ÈeÚ ÔÈÚÓe .˙B‡BÓ ÈÙezLÂ ¿»¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ≈¿

˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»««ƒ∆»≈ƒ«»≈
ÛezM‰ B‡ eÚ‰ ‡‰iL CÈˆ ÌÏBÚÏe .‰ÏÈl‰ ÔÓƒ««¿»¿»»ƒ∆¿≈»≈«ƒ

CÎÈÙÏ .˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk BÏÎ‡Ï LÙ‡Â ÈeˆÓ, »¿∆¿»¿»¿»≈«¿»¿ƒ»
Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡‡ B‡ ,‰È‰L B‡ ,ÛN B‡ ,„ ƒ»«»»«»«ƒ¿«∆»»

,eÚ BÈ‡  ÌBÈ „BÚaÓ :˙‡ÓËÂ ‰Óez¿»¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈
‰ÎLÁMÓ˜ÙÒ Ì‡Â .eÚ ‰Ê È‰ ‰Ê È‰  ƒ∆»≈»¬≈∆≈¿ƒ»≈¬≈∆

.Lk  eÚ‰ ˜ÙqL ;eÚ≈∆¿≈»≈»≈

א.111) לד, שבת עירוב 112)משנה, אלא שאינם
(שבת  אסור בית כקנין שהם תחומין עירובי  אבל רשויות.

להר"ן). המיוחסים בחידושים ועיי "ש משנה,113)שם,
א. לה, אבנים.114)עירובין קדש 115)של שכבר

ויש 116)השבת. שבת, לפני  שם הניחו שבוודאי  היינו
את  מעמידים השבת, כניסת בעת קיים היה העירוב  אם ספק 
שם  הניחו אם ספק  יש אם אבל וכשר, בחזקתו העירוב 

שצד). סי ' או"ח  (שו"ע  אסור - העירוב  את בכלל

.ÎÔ˙Ïc‚Óa ÛezM‰ B‡ eÚ‰,ÂÈÏÚ ÏÚÂ »«»≈«ƒ¿ƒ¿»¿»«»»
BÏ LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰ÎLÁL Ì„˜ ÁzÙn‰ „‡Â¿»«««¿≈«…∆∆»≈»ƒƒ∆¿»

‰Î‡ÏÓ ‰NÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ eÚ‰ ‡ÈˆB‰ÏÔÈa ¿ƒ»≈∆»ƒ≈»»¿»»≈
È‰L ;eÚ BÈ‡Â ,„‡L ÈÓk ‰Ê È‰  ˙BLÓM‰«¿»¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈≈∆¬≈

LÈÙ‰ .BÏÎ‡Ï LÙ‡ È‡B‡ NÚÓ ˙Óez ƒ∆¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿««¬≈
„Ú ‰Óez ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ‰ÏB„‚ ‰Óez¿»¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
ÔÈa Ïk ÏË ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;da ÔÈÚÓ ÔÈ‡  CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬«ƒƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡‰ ‰cÚÒ ‰È‰zL CÈˆÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»¿»ƒ¿

ב .117) לד, עירובין לסתרו 118)משנה, שאסור בנין, של
בהל'119)בשבת. (ראה התורה מן שאסורה גמורה,

על  משם להוציאו אפשר אם אבל ואילך). ז מפרק  שבת,
"כל  שסובר רבי  כדעת עירוב , עירובו - דרבנן איסור ידי 
השמשות". בין עליו גזרו לא - שבות משום שהוא דבר

א.120) לו, עירובין

    
בחצרות,1) העירוב  עשיית חיסרון דיני  רבינו בו כלל

מהיעדרו, המגיע  האיסור הוא מה נעשה, לא אם רצונוֿלומר
הרשות  ביטול והוא נעשה, כשלא בדבר, שיש והתקנה
תקנה  או ושעירוב  עירוב , הצריכין הם ומי  מהם. לאחד
- האסור לביטול שצריכין הוא ומי  להם. מועילה הנזכרת
מקום. שכירות במקומו שצריך כגוי  רצונוֿלומר, אחר, דבר

הפרק .ו  נסתיים בזה

.‡ˆÁ‰ ÈL‡‡lL Ô‰Ó „Á‡Ó ıeÁ ,Ôlk eÚL «¿≈∆»≈∆≈¿À»≈∆»≈∆∆…
„ÈÊÓ ÔÈa ,Ô‰nÚ ÚÒB‡ ‰Ê È‰  ÁÎBL ÔÈa ≈«ƒ»∆≈≈ƒ≈≈«¬≈∆≈

Ô‰ÈÏÚB‡ ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔlÎÏ eÒ‡Â , ¬≈∆¿»¿À»¿ƒƒ»≈∆∆»≈
BˆÁ ˙eL Ú ‡lL ‰Ê Ô‰Ï Ïha .Ô‰ÈzÏ ˆÁÓ≈»≈¿»≈∆ƒ≈»∆∆∆…≈«¿¬≈
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קנב               
         

„ÏaÔ‰ÈzaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈzÓ el‡ È‰  ƒ¿«¬≈≈À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆
Ïha .eÒ‡  B˙ÈÏ Ï‡ ;Ô‰ÈzÏ ˆÁÓe ˆÁÏ∆»≈≈»≈¿»≈∆¬»¿≈»ƒ≈
,Ô‰ .ÔÈzÓ Ìlk È‰  BˆÁ ˙eLe B˙Èa ˙eL Ô‰Ï»∆¿≈¿¬≈¬≈À»À»ƒ≈

ÈtÓ;BˆÁÂ B˙Èa ˙eL Ô‰Ï Ïha È‰Â ,eÚL ƒ¿≈∆≈¿«¬≈ƒ≈»∆¿≈«¬≈
‡e‰ È‰Â ,˙eL BÏ ‡L ‡lL ÈtÓ ,zÓ ‡e‰ Ì‚Â¿«À»ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿«¬≈

ÁB‡kÒB‡ BÈ‡ ÁB‡‰Â ,ÌÏˆ‡. ¿≈«∆¿»¿»≈«≈≈

ב .2) סט , עירובין שנאמר 3)משנה, ומה לערב , רצה שלא
חצר "אנשי  ֿ ˘˘ÁÎבמשנה: הוא עירב ", ולא מהם אחד

החצר, בני  עם לערב  רגיל אחד שכל ומשום במזיד, הדין
"שכח ". נאמר - החצר תשמישי  על להקל לפי4)כדי 

עירב . שלא לאחד רשות יש החצר, מן חלק  שבכל
(או"ח 5) מרשותו ומסתלק  לכם", מבוטלת "רשותי  שאומר

על  לאסור שלא כדי  חצרו, רשות לבטל מצוי , וכך שפ ). סי '
חכמים: שלמדונו כמו ביתו, רשות לבטל ולא האחרים,

ישראל'). ('תפארת ביתך" מתוך רבים בנוסח 6)"מנע 
התימנים). (כת"י  מפני " מותרין הן מותרין, "כולם אחר:

לא 7) אם עצמו, בפני  בבית נתארח  אפילו בחצר. "המתארח 
אוסר  אינו פחות, או יום לשלושים אלא קבע  דרך נתארח 
בביתם, בין בביתו בין מותרים והם והוא החצר, בני  על
יש  אם אבל אחד. הבית ובעל רבים האורחים אם ואפילו
אוסרים  ביניהם, אחד הבית בעל אף  שאין בלבד, אורחים

עו). סי ' הדשן' ('תרומת זה" על "אינו 8)זה אחר: בנוסח 
רוקח '). ('מעשה נאסר"

.ÏhÓ‰Ì˙Ò B˙eL˙eL ,Ïha BˆÁ ˙eL  «¿«≈¿¿»¿¬≈ƒ≈¿
Ïha ‡Ï B˙ÈaCÈˆ ,ˆÁ ÈÏ B˙eL ÏhÓ‰Â . ≈…ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ¿≈»≈»ƒ

Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÏhÏÈ˙eL :ÓB‡Â ,LeÙa „ ¿«≈¿»∆»¿∆»¿≈¿≈¿ƒ
EÏe EÏe EÏ ˙ÏhÓ˙eL ÏhÓ LBi‰Â .Û‡ ¿À∆∆¿¿¿¿«≈¿«≈¿«

˙Áz Ì˜ LBi‰L ;˙aLa BLÈBÓ ˙nL Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ¿«»∆«≈»««
zÓ  ˙aLa ˙eL Ïehe .c ÏÎÏ BLÈBÓƒ¿»»»ƒ¿¿«»À»

‰lÁzÎÏ. ¿«¿ƒ»

ב .9) סט , אלא 10)עירובין מבטל, הוא מה פירש שלא
מבוטלת. רשותי  הקודמת.11)אמר: בהלכה כמבואר

"רשותי12) אומר אם מספיק  רש"י , ולדעת א. ע , עירובין
ככולו", "רובו שלפעמים רבינו ודעת לכולכם", מבוטלת
וזה  הרוב , אל אלא נתכוון לא אולי  "כולכם" אומר אם לכן

על "מלוך ראשֿהשנה בתפלת אומרים שאנו ÏÎהטעם
(ט "ז ÂÏÂÎהעולם רובו על נפרש שלא לשון, כפל בכבודך"

שפ ). סי ' ב .13)או"ח  ע , עירובין 14)עירובין משנה,
מבעוד  אומרים שמאי  בית רשות? נותנין "מאימתי  ב : סט ,
קנין  לעשות ואסור רשות, הקנאת הוא רשות ביטול (כי  יום
בשבת, אף  (מותר משחשיכה אומרים הלל ובית בשבת).
אם  מקום שבכל ואף  הקנאה). ולא רשות סילוק  רק  שזהו
רשותו  ביטל אם כאן - השבת לכל אסור שבת למקצת נאסר

ע :). (עירובין בשבת לטלטל מותר בשבת,

.‚eÏha Ú ‡lL ‰ÊÏ Ô˙eL ÔÈÚÓ‰ el‡ ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»»∆∆…≈«
Ó ‡e‰‡lL ,ÔÈeÒ‡ Ì‰Â ;BcÏ ‡L È‰L ,zÀ»∆¬≈ƒ¿»¿«¿≈¬ƒ∆…

ÌÈÁB‡k eÈ‰È :ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â .˙eL Ô‰Ï ‡Lƒ¿«»∆¿¿≈¿ƒƒ¿¿¿ƒ
BÏˆ‡„Á‡ Ïˆ‡ ÔÈÁB‡ ÌÈa ÔÈ‡L ;. ∆¿∆≈«ƒ¿ƒ≈∆∆»

ב .15) סט , עירובין הבדל 16)משנה, אין ממש באורחים
אין  - יחיד אצל מתארחים רבים אם ואף  ליחיד, רבים בין
שייכים  והבתים החצר באמת הרי  כאן אבל עליו, אוסרים
('חיי מרשותם נסתלקו - לטלטל מותר שיהא כדי  אלא להם

היחיד 17)אדם'). אצל אורח  היחיד שאין והואֿהדין
(רשב "א).

.„eÈ‰eÏha Ì‡ ,˙È B‡ ÌÈL eÚ ‡lL el‡ »≈∆…≈¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿
‡lL el‡Â ,ÔÈzÓ ÔÈÚÓ‰  ÔÈÚÓÏ Ì˙eL¿»«¿»¿ƒ«¿»¿ƒÀ»ƒ¿≈∆…

ÔÈeÒ‡ eÚÌ˙eL ÏhÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈÚÓ‰ ÔÈ‡Â . ≈¿¬ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»
ÏÚ ÒB‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;eÚ ‡lL ÌÈMÏ«¿«ƒ∆…≈¿∆»∆»≈∆≈«

BÁB˙eL Ïhe Ú ‡lL „Á‡‰ ÊÁ elÙ‡Â . ¬≈«¬ƒ»«»∆»∆…≈«ƒ≈¿
Ú ‡lL ÈMÏeÏhaL ‰ÚLaL ;ÒB‡ ‰Ê È‰  «≈ƒ∆…≈«¬≈∆≈∆¿»»∆ƒ¿

ÚL „Á‡ .‰È‰ eÒ‡ ÔÈÚÓ‰ BÏÏhÓ BÈ‡ «¿»¿ƒ»»»∆»∆≈«≈¿«≈
Ú ‡lL „Á‡‰ Ï‡ ,Ú ‡lL „Á‡Ï B˙eL¿¿∆»∆…≈«¬»»∆»∆…≈«

.ÚL „Á‡Ï B˙eL ÏhÓ¿«≈¿¿∆»∆≈«

ב .18) סט , אורחים 19)עירובין נעשים הרבים שאין
רשותם 20)(רשב "א). את ביטלו שהמערבים אחרי  גם

שפ ). סי ' (או"ח  המערבים.21)להם שביטלו אחרי 
עירב 22) לא והשלישי  יחד עירבו כששנים מדובר כאן

השנים  מותרים - רשותו מבטל השלישי  אם לכן עמהם,
אינו  שעירבו, מהשנים אחד - שעירב " "אחד אבל בטלטול.
שנים  נשארים שעדיין מפני  לשלישי , רשותו לבטל יכול
לאחד  רשותו "מבטל רבינו ודברי  זה, עם זה עירבו שלא
ויש  חי , כשהוא אבל מהשנים, אחד כשמת כוונתו - שעירב "
כמבואר  ואחד אחד לכל לבטל צריך עירבו, שלא שנים

וראב "ד). (מגידֿמשנה למעלה

.‰ÌLka‰ ÏÚÏ B˙eL ÏhÓ ‰Ê ˙Èa‰ ÏÚaL˙È ¿≈∆««««ƒ∆¿«≈¿¿««««ƒ
ˆÁÏ ˆÁÓ ÔÈÏhÓ Ck ,˙Á‡ ˆÁa ‰ÊÔÈÏhÓe . ∆¿»≈««»¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿«¿ƒ

„ˆÈk .ÔÈÏhÓe ÔÈÊBÁÂ,ˆÁa ÌÈÈeML ÌÈL ? ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿«ƒ∆¿ƒ¿»≈
‡ˆÓÂ ,ÈMÏ B˙eL ÏhÓ  Ô‰Ó „Á‡ Ú ‡ÏÂ¿…≈«∆»≈∆¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ¿»
‰NÚiL „Ú BÁ BÏ ÏhaL B˙eLa ÏËÏËÓ ÈM‰«≈ƒ¿«¿≈ƒ¿∆ƒ≈¬≈«∆«¬∆

ÂÈÎˆ,ÔBL‡Ï B˙eL ÏhÓe ÈM‰ ÊBÁÂ ; ¿»»¿≈«≈ƒ¿«≈¿»ƒ
‰nk ÔÎÂ .BÏ ÏhaL B˙eLa ÔBL‡‰ ÏËÏËÓe¿«¿≈»ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈«»

‰aÁa ˙eL Ïeha LÈÂ .ÌÈÓÚt‡e‰L C„k ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿»¿∆∆∆
ˆÁa. ¿»≈

ב .23) סו, לזו 24)עירובין זו פתוחות חצרות "ששתי 
על  אוסרת אחת שאין אף ֿעלֿפי  הרבים, לרשות ופתוחות
היא  - השניה אצל רשותה לבטל האחת רצתה אם חברתה,

(מגידֿמשנה). מותרת" וחברתה וחוזר 25)אסורה מבטל
ורשותו.26)ומבטל. בחצרו זכה שוב  שאין 27)ובזה

על  זה ואוסרים לתוכה פתוחים בתים ושני  בתוכה, דיירים
שמועיל  כדרך ביניהם מועיל והביטול עירבו, לא אם זה

(מגידֿמשנה). אינו 28)בחצר רשות שביטול אומרים ואין
אדם  בני  של תשמישם עיקר ששם בחצר אלא  מועיל

שפא). סי ' או"ח  ברורה' ('משנה

.ÂÈÓ:ÏhaL B˙eLa ÏËÏËÂ ÊÁÂ B˙eL ÏhaL ƒ∆ƒ≈¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ≈
‡Ï È‰L ,Ô‰ÈÏÚ ÒB‡ ‰Ê È‰  ‡ÈˆB‰ „ÈÊÓa Ì‡ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆≈¬≈∆∆¬≈…
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קנג                
         

BÏeha „ÓÚ,ÒB‡ BÈ‡  ‡ÈˆB‰ ‚‚BLa Ì‡Â ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈≈
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .BÏeha „ÓBÚ ‡e‰ È‰L∆¬≈≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÓ„˜ Ì‡ Ï‡ ;Ô‰Ï ÏhaL el‡ e˜ÈÊÁ‰Â eÓ„˜ ‡lL∆…»¿¿∆¡ƒ≈∆ƒ≈»∆¬»ƒ»¿
‚‚BLa ÔÈa ,‡ÈˆB‰Â ‡e‰ ÊÁ Ì‡ ,e‡ÈˆB‰Â e˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿≈

Ô‰ÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡  „ÈÊÓa ÔÈa. ≈¿≈ƒ≈≈¬≈∆

ב .29) סט , עירובין מעשיו"30)משנה, ביטל "שהרי 
המשניות). רבן 31)(פירוש "אמר ב : סא, עירובין משנה,

במבוי עמנו דר שהיה אחד בצדוקי  מעשה גמליאל,
מהרו  אבא: לנו ואמר רשותו). להם (וביטל בירושלים
אין  ברשותו, החזקתם אם (כי  למבוי  הכלים את והוציאו
עליכם  ויאסור יוציא שלא עד מביטולו), לחזור יכול הצדוקי 

שביטל)". ברשותו ויזכה (שיחזור

.ÊÈLÌeÙÈw‰Â ,ÌÈa‰ ˙eL Ècˆ ÈLa ÌÈza ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ¿ƒƒ
‰vÁÓ ÌÈÎÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏhÓ ÔÈ‡  ˙aLa »¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«¿ƒ∆»∆ƒ

LÓ‡Ó ÚÏ Ì‰Ï LÙ‡ È‡ÂˆÁ ÈaÓ „Á‡ . ¿ƒ∆¿»»∆¿»≈≈∆∆∆»ƒ¿≈»≈
˙nL˜eM‰ ÔÓ „Á‡Ï B˙eL ÁÈp‰Â˙Ó Ì‡ : ∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ«ƒ≈

ÌBÈ „BÚaÓÒB‡ ˆÁ‰ ÈaÓ BÈ‡L LBi‰ È‰  ƒ¿¬≈«≈∆≈ƒ¿≈∆»≈≈
Ì‰ÈÏÚ.Ì‰ÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡  ‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ; ¬≈∆¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈≈¬≈∆

˜eM‰ ÔÓ „Á‡ÂÈaÓ „Á‡Ï B˙eL ÁÈp‰Â ˙nL ¿∆»ƒ«∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ¿≈
,Ì‰ÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡  ˙Ó ÌBÈ „BÚaÓ Ì‡ :ˆÁ‰∆»≈ƒƒ¿≈≈≈¬≈∆

‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ;ÌÈÚÓ Ôlk È‰LÒB‡  ∆¬≈À»¿…»ƒ¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈
.Ô‰Ï BLÈBÓ ˙eL ÏhiL „Ú ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«∆¿«≈¿ƒ»∆

ב .32) ע , פתוחים 33)עירובין בתים ששני  כחצר ונעשו
זה. על זה ואוסרים למקצת 34)לתוכה, שנאסרו וכיון
השבת. לכל נאסרו החצר.35)השבת, בני  עם שעירב 

חצר.36) באותה ביתו מבני  נשאר רשותו 37)ולא שנפלה 
לגור  בשבת בא והוא אחר, במקום הגר מבניו לאחד בירושה

(מגידֿמשנה). המת של ביתו כניסת 38)בתוך לפני 
לכל 39)השבת. הותר - שבת למקצת שהותר שכיון
בחצר.40)השבת. דירה לו יכול 41)שהיתה שאינו

עוד. לערב 

.ÁÏ‡NÈ‰ÚÓa ÌÈÈeML ‚Â˙Óe ,˙Á‡ ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒƒ¿»»««≈
b‰Ï‡NÈ ˜ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ «≈ƒ¿««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿»≈

ÂÈÒÎa Á‡˜ÈÊÁn‰ ‰Ê È‰  ‰ÎLÁL „ÚÒB‡ «≈ƒ¿»»«∆»≈»¬≈∆««¬ƒ≈
LBÈk ‡e‰ È‰L ;ÏhiL „Úb‰ ˙Ó Ì‡Â . «∆¿«≈∆¬≈¿≈¿ƒ≈«≈

‰ÎLÁMÓÁ‡ Ï‡NÈ ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆»≈»««ƒ∆∆¡ƒƒ¿»≈«≈
‡e‰ ÔBL‡‰ Bz‰a ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡  ÂÈÒÎaƒ¿»»≈≈»»∆»¿∆≈»ƒ

„ÓBÚ. ≈

ב .42) ע , "בחצר 43)עירובין אחר: ובנוסח  יחד. ועירבו
ומבאר  אחת", "במגורה ובברייתא: רוקח '). ('מעשה אחת"
פתחו  אחד לכל והיה לחדרים, וחלוק  גורן "כמין רש"י :

זה". על זה ואוסרים הוליד 44)בחצר ולא שמת "וגר
הקודם  כל אלא יורשים, לו אין שנתגייר, אחר ישראל
ה"ו). ומתנה זכיה מהל' בפ "א (רבינו זכה" - בנכסיו והחזיק 

הגר.45) בנכסי  השבת,46)שזכה שבכניסת אף ֿעלֿפי 
 ֿ אף ֿעלֿפי  – אוסרת היתה ולא בעלים בלא זו דירה היתה

הותרה  - השבת בכניסת שהותרה "כיון בה: אומרים אין כן
הישראל  בה שיחזיק  ראויה והיתה הואיל השבת", לכל

יום. כניסת 47)מבעוד שעם אף ֿעלֿפי  לבטל יכול ויורש
ז). הלכה (למעלה חי  מורישו היה קנה 48)השבת שכבר

השבת. בכניסת -49)העירוב  שבת למקצת שהותר כיון
לכולה. הותר

.ËÏ‡NÈÌÚ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ c‰ ƒ¿»≈«»ƒ»≈»ƒ«»ƒ
LBz b„BÚ‰ ˙ÈcL ;ÂÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡  ˆÁa ≈»¿»≈≈≈»»∆ƒ«»≈

‡e‰ ‰Ó‰k ‡l‡ ,‰Èc dÈ‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»≈»ƒ»∆»ƒ¿≈»
eLÁ„BÚÂ ˙È B‡ ÌÈÏ‡NÈ ÈL eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿≈ƒ¿¿≈ƒ»≈¿≈

.Ì‰ÈÏÚ ÒB‡ ‰Ê È‰  Ô‰nÚ ÔÎL ˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»»≈ƒ»∆¬≈∆≈¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ eÈkLÈ ‡lL ,‰Êb ‰Ê „Â¿»»∆¿≈»∆…«¿ƒ≈»ƒ«»
eÊ‚ ‡Ï ‰nÏÂ .ÂÈNÚnÓ e„ÓÏÈ ‡lL ,Ô‰nÚƒ»∆∆…ƒ¿¿ƒ«¬»¿»»…»¿
ÈtÓ ?„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÂ „Á‡ Ï‡NÈa¿ƒ¿»≈∆»¿≈»ƒ«»∆»ƒ¿≈
BnÚ „ÁÈ˙È ‡nL „ÁÙÈ È‰L ,ÈeˆÓ c BÈ‡L∆≈»»»∆¬≈ƒ¿«∆»ƒ¿«≈ƒ
ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï eÒ‡ Îe ;ep‚‰ÈÂ¿««¿∆¿»»¿¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ

˙BÏfÓe. «»

ב .50) סא, עירובין פ "ו 51)משנה, עירובין 'ירושלמי '
לעבוד  שלא עליו שקיבל אלא נתגייר שלא נכרי  והוא ה"ב .

אדם 52)עבודהֿזרה. מרעיתי , צאן צאני  "ואתן שנאמר:
עכו"ם  ואין אדם קרוים אתם לא) לד, (יחזקאל אתם"
זה  לענין כגוי  דינו תושב , וגר סא.). (יבמות אדם קרויים

'ירושלמי '). בשם עם 53)(מגידֿמשנה מתייחדים "אין
אמר  ולכן דמים, שפיכות על חשודים שמקצתם מפני  הגוים,
שהיהודי עליו, אוסר אינו - ישראל ואחד גוי  אחד כשיהיה
שפיכות  על חשוד שהוא לפי  לו, ולהשכיר אתו לגור ימנע 
להתייחד  להם שמותר ישראלים, שני  היו אם אבל דמים,
ילמד  שמא גזירה עמו, ידור שלא כדי  אסור, נאמר אז עמו,

המשניות). (פירוש ממעשיו"

.ÈÈL,„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÂ ÌÈÏ‡NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»∆»
 ÔÓˆÚÏ ÌÈÏ‡Ni‰ eÚÂ ,˙Á‡ ˆÁa ÌÈÎBM‰«¿ƒ¿»≈««¿≈¿«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»
ÌÈÎBk „BÚÏ eÏha Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk eÏÈÚB‰ ‡Ï…ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈»ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÏ‡Ni‰ eÏha B‡ ,Ô‰Ï Ïha B‡ ˙BÏfÓe«»ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ∆»∆
‡Ï  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ „ÈÁÈk eNÚÂ¿«¬¿»ƒƒ»≈»ƒ«»…
„BÚ ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ eÚ ÔÈ‡L ;ÌeÏk eÏÈÚB‰ƒ¿∆≈≈ƒƒ¿≈
ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ˙eL Ïeha ÔÈ‡Â ,˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿
‡l‡ ,‰wz Ô‰Ï ÔÈ‡Â .˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»¿≈»∆«»»∆»
ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰NÚÈÂ ,B˙eL epnÓ ekNiL∆ƒ¿¿ƒ∆¿¿«¬∆»≈»ƒ

Ô‰nÚ ÁB‡ ‡e‰ el‡k ˙BÏfÓeÈ„BÚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿ƒ≈«ƒ»∆¿≈ƒ»¿≈
Ì˙eL ÔÈÈkNÓ  ÌÈa ˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»«ƒ«¿ƒƒ¿»
Ï‡NÈÂ .ÔÈzÓe ÔÈÚÓ ÌÈÏ‡Ni‰Â ,ÌÈÏ‡NÈÏ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÚ ÚÓ  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ÎNL „Á‡∆»∆»«ƒ»≈»ƒ«»¿»≈ƒ
CÈˆ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ;Ìlk ezÈÂ ÌÈÏ‡Ni‰ ‡L¿»«ƒ¿¿≈ƒ¿À¿À»¿≈»∆»»ƒ

.˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ kNÏƒ¿…ƒ»≈»ƒ«»

א.54) סב , מפני55)עירובין בזה והטעם א. סו, עירובין
החמירו  לכן הגוים, מן ישראל דירת להרחיק  חכמים שרצו
אינו  שהגוי  ומאחר רשות, ממנו שישכור עד תקנה לו שאין
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שלא  כדי  עמו מלדור הישראל ימנע  להשכיר, בקלות רוצה
בשבת. הטלטול את עליו יאסור

.‡ÈÈzLBfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙BˆÁ„BÚÂ Ï‡NÈÂ , ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈
Á‡ Ï‡NÈÂ ,˙ÈÓÈta ÌÈc ˙BÏfÓe ÌÈÎBk »ƒ«»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«≈

˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÂ Ï‡NÈ ‰È‰L B‡ ;‰BˆÈÁa«ƒ»∆»»ƒ¿»≈¿≈»ƒ«»
ÏÚ ÒB‡ ‰Ê È‰  ˙ÈÓÈta Á‡ Ï‡NÈÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿ƒ¿»≈«≈«¿ƒƒ¬≈∆≈«

epnÓ kNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰ÈL ÈÏ‚ È‰L , «ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆∆¬≈«¿≈¿≈
;ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÂ ÌÈÏ‡NÈƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»¿ƒ»

˙ÈÓÈta zÓ ÈÓÈt‰Â. ¿«¿ƒƒÀ»«¿ƒƒ

ב .56) סה, צריכים 57)עירובין הפנימית החצר ודיירי 
החיצונה. החצר דרך "אחד"58)לצאת אחר: בנוסח 

התימנים). החיצונה,59)(כת"י  דרך הולכים שכולם כיון
ביחד  דרים וגוי  ישראלים שני  והרי  שם, דרים כאילו נחשב 

ה"י ). (כדלעיל עליהם בחיצונה 60)שאוסר גר הגוי  שהרי 
או  לבדו ישראל בה היה אם בין הפנימית, על אוסר ואינו

ה"ט ). (כדלעיל וגוי  ישראל

.ÈÔÈÎBNelÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¬ƒ
˙aLadÈ‡L ;‡È‰ ˙eL Ïehk ˙eÈÎN‰L , ¿«»∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»

„Ïa k‰ ‡l‡ ,˙È‡cÂ ˙eÈÎNÔÈÎBN ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ«»ƒ∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
‰ÂMÓ ˙BÁÙa elÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓƒ»≈»ƒ«»¬ƒ¿»ƒ»∆

‰Ëet˙kNÓ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ ÏL BzL‡Â , ¿»¿ƒ¿∆≈»ƒ«»«¿∆∆
BzÚ„Ï ‡lL‡lL ÔÈÈkNÓ BLnLÂ BÈÎN ÔÎÂ , ∆…¿«¿¿≈¿ƒ¿«»«¿ƒƒ∆…

È‰  ÈÏ‡NÈ BLnL B‡ BÈÎN ‰È‰ elÙ‡Â ;BzÚ„Ï¿«¿«¬ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿¿≈ƒ¬≈
ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ Ï‡L .BzÚ„Ï ‡lL ÈkNÓ ‰Ê∆«¿ƒ∆…¿«¿»«ƒ»≈»ƒ
È‰  BÏÈ‡L‰Â ,ÂÈˆÙÁ Ba ÁÈp‰Ï ÌB˜Ó ˙BÏfÓe«»»¿«ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈
eÈ‰ .BzÚ„Ï ‡lL ÈkNÓe ,B˙eLa BnÚ ÛzzLƒ¿«≈ƒƒ¿«¿ƒ∆…¿«¿»
B‡ ÌÈLnL B‡ ÌÈÈÎN ‰Ê ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÏ¿≈»ƒ«»∆¿ƒƒ«»ƒ

Bic  Ô‰Ó „Á‡ ÈkN‰ Ì‡ ,ÌÈa ÌÈL. »ƒ«ƒƒƒ¿ƒ∆»≈∆«

ב .61) סה, עבור 62)עירובין מאכל דבר לו ונותנים
הטלטול  להתיר כדי  שהוא לו לפרש צריך ואין השכירות,
סי ' (או"ח  השכירות על כתב  לעשות הגוי  צריך ואין בשבת,

למקח 63)שפב ). דומה זה ואין בחצר, טלטול להתיר
בשבת. שאסור פחות 64)וממכר גם נחשב  גוי , שלגבי 

ט ). הלכה פ "ט  מלכים בהל' (רבינו ממון פרוטה משוה
מועילה 65) להשכיר, הנכרי  מסרב  אם ואפילו א. ס , עירובין

(מגידֿמשנה). מאשתו א.66)שכירות סו, עירובין

.‚ÈÈLÌÈc‰ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÂ ÌÈÏ‡NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»«»ƒ
˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ eÎNÂ ,˙Á‡ ˆÁa¿»≈««¿»¿ƒ»≈»ƒ«»

„Á‡‰ ÊBÁ  ˙aLaÈMÏ B˙eL ÏhÓe, ¿«»≈»∆»¿«≈¿«≈ƒ
zÓe˙aLa ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . À»¿≈ƒ≈»≈»ƒ«»¿«»

Á‡‰ Ï‡NÈÏ ÈÏ‡Ni‰ ÏhÓ zÓ ‰È‰ÈÂ , ¿«≈«ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»≈»«≈¿ƒ¿∆À»
.ÏËÏËÏ¿«¿≈

ב .67) סח , שעשו,69)הישראלי .68)עירובין שהעירוב 
ביניהם. גוי  שהיה כיון - הועיל לבטל 70)לא שמותר

ב . הלכה למעלה שכתב  כמו בשבת, שמת 71)רשות כיון
בכניסת  חי  שהיה אף  חצר, באותה רשותו בטלה הגוי ,

השבת.

.„È˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÌÈÎBk „BÚÏ ÈkN‰L ≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ
„BÚ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔBL‡‰ ÔÈ‡ Ì‡ :˙BÏfÓe«»ƒ≈»ƒ»¿ƒ»≈
 B˙eÈÎN ÔÓÊ ÌÈÏLiL „Ú ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»«≈ƒ«∆«¿ƒ¿«¿ƒ
È‰L ,ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰fÓ ÔÈÎBN¿ƒƒ∆»≈»ƒ«»«≈ƒ∆¬≈
‡ÈˆB‰Ï ÔBL‡Ï ˙eL LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ ˙Áz ÒÎƒ¿««««¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

ÎBk „BÚ‰˙Ú ÏÎa epnÓ ÎBN‰ ˙BÏfÓe ÌÈ »≈»ƒ«»«≈ƒ∆¿»≈
‰ˆiL„ÓBÚ ÈM‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,eÎNÂ , ∆ƒ¿∆ƒ…»»«≈ƒ≈¿»¿

.ÔÈzÓ el‡ È‰  ÔBL‡‰ ÔÓ ÌÈÏ‡Ni‰«ƒ¿¿≈ƒƒ»ƒ¬≈≈À»ƒ

חנינא,72) דרבי  ותלמידי  לקיש "ריש ב : סה, עירובין
והוה  שוכר הוה ולא (מלון), פונדק  לההוא (נזדמנו) איקלעי 
לשכור  מועיל (האם מיניה? למיגר מהו אמרו: משכיר,
(כשאין  ליה מסלק  מצי  דלא היכא כל - מהמשכיר) רשות
לא  מדירה) השוכר את עכשיו להוציא יכול המשכיר
רשות), ממנו לשכור שאין (ברור אגרינא דלא לך תיבעיא
כיון  - מאי ? ליה, מסלק  (כשיכול) דמצי  היכא תיבעיא כי 
השתא  דילמא או (שוכרים), אגרינא ליה מסלק  דמצי 
נשכור, לקיש: ריש להן אמר סלקיה, לא מיהא (עכשיו)
שיילו  אתו להן, נשאל שבדרום רבותינו אצל ולכשנגיע 
עשיתם  יפה להן: אמר אפס , לרבי  ליה ושאלו) (באו

שהשכירו.73)ששכרתם". בשעה כן אתו שהתנה כגון
לפנינו 74) השוכר אם אבל שוכר". הוה "ולא הגמרא כלשון

שפב . סי ' יוסף ' ב 'בית וראה ממנו, אלא לשכור אין -

.ÂËˆÁ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚÂ ÌÈÏ‡NiL »≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»
da ÔÈÈeL‰Ê ÈÏ‡NÈ ˙ÈaÓ ˙BÁe˙t ˙BBlÁ eÈ‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ∆

ÏÚ Û‡  ˙BBlÁ Cc eÚ eNÚÂ ,‰Ê ÈÏ‡NÈ ˙ÈÏ¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆¿»≈∆∆«««
˙BBlÁ Cc ˙ÈÏ ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈzÓ Ô‰L Èt, ƒ∆≈À»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆«
ÌÈÁ˙t Cc ˙ÈÏ ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈeÒ‡ Ô‰ È‰, ¬≈≈¬ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆¿»ƒ

ÔÈ‡L ;ÈkNiL „Ú ,˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÈtÓƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆«¿ƒ∆≈
ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌB˜Óa „ÈÁÈk eÚa ÌÈNÚ ÌÈa«ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»≈»ƒ

˙BÏfÓe. «»

ב .75) עד, לחצר.ופת 76)עירובין פתוחים חיהם
אין 77) ששם שעשו, העירוב  חל שביניהם חלונות שעלֿידי 

מפסקת. הנכרי  בין 78)רשות מפסיק  החצר אויר אם
ביניהם 79)הפתחים. שעירבו שכיון נוטה שהדעת אף 

הנכרי אין בחצר הנכרי  עם הדר ויחיד כאחד, כולם נעשו
שלא  ממש ליחיד דומה אינו - ט ) הלכה (לעיל עליו אוסר
להתייחד  שיפחד אתו, שידור שכיח  שלא מפני  עליו גזרו
ואין  זה, טעם אין יותר או בשנים אבל יהרגנו, שמא אתו

ביניהם. עירבו אם אפילו כאחד לחשבם

.ÊË‡e‰L B‡ ,‡ÈÒ‰Ùa ˙aL ÏlÁÓ ‡e‰L Ï‡NÈƒ¿»≈∆¿«≈«»¿«¿∆¿»∆
„BÚk ‡e‰ È‰  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈¿≈
BÈ‡Â ,BnÚ ÔÈÚÓ ÔÈ‡Â .ÂÈc ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»¿»¿»»¿≈¿»¿ƒƒ¿≈
ÌÈÎBk „BÚk ,epnÓ ÔÈÎBN ‡l‡ ,˙eL ÏhÓ¿«≈¿∆»¿ƒƒ∆¿≈»ƒ

˙BÏfÓeÔÈ‡L ÔÈÒB˜Èt‡‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . «»¬»ƒ»»ƒ»∆ƒ¿ƒ∆≈
,˙aL ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ ÔÈ„BÚ¿ƒ¬«»ƒ«»¿≈¿«¿ƒ«»

ÔÈÒBzÈe ÔÈ˜B„ˆ ÔB‚kÏÚaL ‰Bza ÌÈÙBk‰ ÏÎÂ ¿»ƒ«¿ƒ¿»«¿ƒ«»∆¿«
˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ Ïk :c ÏL BÏÏk ,‰t∆¿»∆»»»ƒ∆≈∆¿ƒ¿«
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;eÚa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,BnÚ ÔÈÚÓ ÔÈ‡  eÚ≈≈¿»¿ƒƒ¿ƒ∆≈∆¿≈
ÌÈÎBk „BÚk BÈ‡L ÈÙÏ ,epnÓ ÔÈÎBN ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ∆≈¿≈»ƒ

Lk‰ Ï‡NÈÏ B˙eL ‡e‰ ÏhÓ Ï‡ ;˙BÏfÓe, «»¬»¿«≈¿¿ƒ¿»≈«»≈
‰ÊÂ Lk „Á‡ Ï‡NÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙wz ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«»»¿≈ƒ»»ƒ¿»≈∆»»≈¿∆
BÏ ÏhiL „Ú ÂÈÏÚ ÒB‡ ‰Ê È‰  ˆÁa È˜B„v‰«¿ƒ¿»≈¬≈∆≈»»«∆¿«≈

.B˙eL¿

בשוק 80) שבתו משמר מומר, "ישראל ב : סט , בעירובין
שבתו  משמר שאינו רשות. מבטל - בצנעא) שמחלל (אף 
רשות, מבטל אינו - בפרהסיא) אף  שבת (שמחלל בשוק 
עד  ובנכרי  רשות, ונותן רשות נוטל ישראל שאמרו: מפני 

שמוצאם 81)שישכיר". הכלל, מן שיצאו הרעות "כתות
בפירוש  שטעו סוכו, איש אנטיגנוס  תלמידי  ובייתוס  מצדוק 
ולפרש  רבותינו, של הקבלה על להשיב  התחילו רבם, דברי 
כלל, לחכם שישמעו מבלתי  להם, שיראה כמו הפסוקים את
יורוך  אשר התורה פי  על יא): יז, (דברים יתברך אמרו היפך
הדבר  מן תסור לא תעשה, לך יאמרו אשר המשפט  ועל
המשניות  בפירוש (רבינו ושמאל" ימין לך יגידו אשר
בתשובה, רבינו השיב  הקראים, ולענין מ "ג). א פרק  לאבות
בחיוב  מודים בלתי  להיותם מנין, בהם להשלים ראוי  שאין
מודה  שאינו מי  כי  אמרו שג"כ מעירוב , ראיה והביא הזה.
פריימן  הרמב "ם (תשובות עמו מערבים אין עירוב  במצות

ה"ג. פ "ג ממרים הל' ועי ' יד) אחר:82)סי ' בנוסח 
רוקח '). ('מעשה הכשר" "כישראל

ה'תשע"ט  מרחשון  ט ' חמישי יום 

    
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‡ ,˙BˆÁ 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 ÈLBÈ eˆ Ì‡ ‰NÚÓ ‰ÏÚÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰NÚ¬»»ƒ¿»¿«¿»≈¬»»ƒ»¿≈¿≈
,Ô„Èa ˙eL‰  „Á‡ eÚ Ôlk ÚÏ ˙BˆÁ‰«¬≈¿»≈À»≈∆»»¿¿»»

BÊÏ BfÓ eÏËÏËÈÂ ˙Á‡ ˆÁk eNÚÈÂ5 eˆ Ì‡Â ; ¿≈»¿»≈««ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ»
‰È‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈeÚ ÈL ÔÈÚÓ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈¿«¿»»»

‰Úa‡Ó ˙BÁt ÔBlÁ‰6‰ÏÚÓÏ Blk ‰È‰L B‡ , ««»≈«¿»»∆»»À¿«¿»
‰NÚÓ7el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈeÚ ÈL ÔÈÚÓ  ≈¬»»¿»¿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

.;˙BˆÁ ÈzL ÔÈaL ÔBlÁa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«∆≈¿≈¬≈
ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï‡8,‰NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ elÙ‡ , ¬»∆≈¿≈»ƒ¬ƒ»»¿«¿»≈¬»»

eÚ ÔÈÚÓ ,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 ÚaÏ11.ÚaÓk ‡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‡ ˙BˆÁ ÈzL ÔÈaLÈz …∆∆≈¿≈¬≈«¿≈∆≈¿≈
˙BˆÁ13ÌÈÁÙË ‰NÚÓ ˙BÁt14eÚ ÔÈÚÓ  ¬≈»≈¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈

‰NÚ dB‚ ‰È‰ ;ÌÈL ÔÈÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡15˙È B‡ ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ»»»«¬»»»≈
el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈeÚ ÈL ÔÈÚÓ  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‡ ÔÈÚÓ ,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‡ ÔÈÚÓe ,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˜ÁÓ ˙BÓlq‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‡kÓ ÌlÒÂ¿À»ƒ»««ƒ∆«À»¿À»ƒ∆ƒ∆
:‰Úa‡ Ï˙k‰ Áa ÔÈ‡ .„Á‡ ÔÈÚÓ ,eˆ Ì‡ ƒ»¿»¿ƒ∆»≈¿…««…∆«¿»»
‰È‰ ;„Á‡ ÔÈÚÓ  ‰LÏL ˙BÓlq‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«À»¿»¿»¿ƒ∆»»»

ÌÈL ÔÈÚÓ  ‰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≈
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קנו               
         

ËÚÓÓ  ‰Úa‡ ‰BzÁza24‰Úa‡ ‰BzÁza ÔÈ‡ ; ««¿»«¿»»¿«≈≈««¿»«¿»»
‰BÈÏÚ‰ ÔÈÏ dÈa ÔÈ‡Â25‰LÏL26Ì‡Â ,ËÚÓÓ  ¿≈≈»¿≈»∆¿»¿»¿«≈¿ƒ

ıÚ ÏL ˙B‚„Óa ÔÎÂ .„Á‡ ÔÈÚÓ  eˆ27ÔÎÓqL »¿»¿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˙k28dBb29ÊÈÊÂ ˙BˆÁ ÈzL ÔÈaL30‡ˆBÈ …∆»«∆≈¿≈¬≈¿ƒ≈
˙BÁt Ï˙k‰ L‡ „Ú ÊÈf‰ ÔÓ ‡L Ì‡ ,B˙ÈÚˆÓ‡a¿∆¿»ƒƒƒ¿«ƒ«ƒ«…«…∆»

ÊÈf‰ ÈÙÏ ÌlÒ ÁÈpÓ  ‰NÚÓ31Ì‡ „Á‡ ÔÈÚÓe , ≈¬»»«ƒ«À»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ
eˆ32.ËÚÓÓ BÈ‡  ÊÈf‰ „ˆa Ìlq‰ ÁÈp‰ Ì‡ Ï‡ ; »¬»ƒƒƒ««À»¿««ƒ≈¿«≈

ÊÈÊ ‡ÈˆBÓ  ÌÈÁÙË NÚ ‰ÚLz dBb Ï˙k‰ ‰È‰»»«…∆»«ƒ¿»»»¿»ƒƒƒ
ÊÈf‰ ÔÓ È‰L ;eˆ Ì‡ „Á‡ ÔÈÚÓe ,ÚˆÓ‡a „Á‡∆»»∆¿«¿»¿ƒ∆»ƒ»∆¬≈ƒ«ƒ
L‡ „Ú ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÓe ,‰NÚÓ ˙BÁt ı‡‰ „Ú«»»∆»≈¬»»ƒ«ƒ»∆¿«…
ÌÈNÚ dBb Ï˙k‰ ‰È‰ .‰NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰«…∆»≈¬»»»»«…∆»«∆¿ƒ

ÔÈÊÈÊ ÈL CÈˆ  ÌÈÁÙË33„Ú ,‰Ê „‚k ‡lL ‰Ê ¿»ƒ»ƒ¿≈ƒƒ∆∆…¿∆∆∆«
,‰NÚÓ ˙BÁt ı‡‰ ÔÈe ÔBzÁz‰ ÊÈf‰ ÔÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈«ƒ««¿≈»»∆»≈¬»»
,‰NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰ L‡ ÔÈe ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÈe≈«ƒ»∆¿≈…«…∆»≈¬»»

.eˆ Ì‡ „Á‡ ÔÈÚÓe¿»¿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‡ ÔÈÚÓ34.ÔÈaa BÚ˜Ï CÈˆ BÈ‡Â ,eˆ Ì‡ ¿»¿ƒ∆»ƒ»¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»

ÔÎÂ35BaÁÏ CÈˆ BÈ‡Â ,BÚB˜ B„k  Ìlq‰ ¿≈«À»»¿¿¿≈»ƒ¿«¿
ÌlÒÂ ,˙BˆÁ‰ ÈzL ÔÈa ÔÈÏÈcÓ ÔÈM˜ eÈ‰ .ÔÈaa«ƒ¿»»«ƒ«¿ƒƒ≈¿≈«¬≈¿À»

Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ36ÔÈ‡ È‰L ;„Á‡ ÔÈÚÓ 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 ÔÈÚÓ ,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
˙eL eq‡Â ÏÈ‡B‰ ;„Á‡ ÔÈÚÓ ,eˆ41‡e‰ »¿»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿

ÔÏÈ‡a ‰ÏÚÈ ‡lL BÏ ÌbL42‰L‡ ‰NÚ .43ÌlÒ ∆»«∆…«¬∆»ƒ»»»¬≈»À»
˙BÏÚÏ eÒ‡L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈÚÓ 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 dBbL45ÚÏ È„k …∆∆»«¬»»»¿«¬¿≈¿»≈
‰Úa‡ ËeÚn‰ C‡a LÈ Ì‡ ,„Á‡ eÚ46ÌÈÁÙË ≈∆»ƒ≈¿…∆«ƒ«¿»»¿»ƒ

Ï˙k‰ ˙ˆ˜Ó ˙Ò .„Á‡ ÔÈÚÓ 47ËÚÓ˙pL „Ú ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»«…∆«∆ƒ¿«≈
BÊ ˆÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙B ˆw‰ Bcˆ  ‰NÚÓ48‡Le , ≈¬»»ƒ«»»¿ƒ¿»≈¿»
.˙BˆÁ‰ ÈzL ÔÈÏ dBb‰ 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  לפני46)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 

.ÈıÙ49‰˙È‰ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL dBb‰ Ï˙k‰ ƒ¿««…∆«»«∆≈≈∆ƒ»¿»
‰ˆt‰50˙Bn‡ NÚ „Ú51;ÔÈeÚ ÈL ÔÈÚÓ  «ƒ¿»«∆∆«¿»¿ƒ¿≈≈ƒ
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‰˙È‰ ;Á˙Ùk ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈÚÓ  eˆ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»¿»
‰NÚÓ ˙È52‡Â „Á‡ eÚ ÔÈÚÓ ÔÈÚÓ ÔÈ »≈≈¬»»¿»¿ƒ≈∆»¿≈¿»¿ƒ

.ÔÈeÚ 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 ‰ˆt‰ »¿»«ƒ¿»¿»≈∆∆»¿«¿ƒ»
NÚÓ ˙ÈÏ54ÌÈÁÙË ‰NÚ db Ï˙ka ˜˜BÁ 55, ¿»≈≈∆∆≈«…∆…«¬»»¿»ƒ

‰lÁzÎÏ ıÙÏ ‡a Ì‡Â .„Á‡ eÚ ÔÈÚÓe56 ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ»ƒ¿…¿«¿ƒ»
db ˙BÈ‰Ï CÈˆ  Ï˙k‰ ÏÎa NÚÓ ˙È ‰ˆtƒ¿»»≈≈∆∆¿»«…∆»ƒƒ¿…«

B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ‰ˆt‰57. «ƒ¿»¿…»

בכותל 53) להשלים "חקק  ב ' עמוד ע "ח  דף  עירובין מסכת
כאן. וראב "ד שם רש"י  ועיין משתי54)וכו'" לעשות כדי 

אחת. חצר להשלים 55)החצרות צריך שהוא הרוחב  אותו
מהקרקע , טפחים עשרה של בגובה יחקוק  אמות, לעשר
שאינו  ואף  ומצרפתן, לפתח  הפרצה נחשבה זה ידי  שעל
ידי על הדבר ניכר בקלות, הפתח  אותו דרך לעבור יכול
כדי יחד, החצרות שתי  לחבר שברצונו שלו החקיקה מעשה

אחד. פתח .56)לערב  בו לעשות ובא סתום, כותל שהיה
בלא 57) לזו מזו עובר אדם בהיות כאחת, החצרות "שיראו

סילוק  כוונת על מורים מעשיו אין כן לא שאם דוחק ,
השניה  החצר בני  עם להשתמש שברצונו אלא המחיצה,

משנה"). ("מגיד בלבד"

.ÈıÈÁ58ÁÂ ‰NÚ ˜ÓÚ :˙BˆÁ ÈzL ÔÈaL »ƒ∆≈¿≈¬≈»…¬»»¿»»
‰Úa‡59Ô‡kÓ ˙BÁt ;ÔÈeÚ ÈL ÔÈÚÓ  ˙È B‡ «¿»»»≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ»ƒ»

B˜ÓÚ ËÚÓ Ì‡Â .ÌÈL ÔÈÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈÚÓ ¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈»¿
ÔÈÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈÚÓ  ˙BBˆa B‡ ÙÚa¿»»ƒ¿¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ

Ô‰ ÔÈÏhÓ ıÈÁa ˙BBˆe ÙÚ Ì˙qL ;ÌÈL60. ¿«ƒ∆¿»»»¿¿»ƒ¿À»ƒ≈
L˜ B‡ Ôz e‰‡ÏÓ Ì‡ Ï‡61ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ 62„Ú ¬»ƒƒ¿»∆∆«≈¿«¬ƒ«
ÏhiL63. ∆¿«≈

ב '.58) עמוד ע "ח  דף  עירובין במסכת כי59)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‡ ÔÈÚÓ  ıÈÁ‰ Ïk C‡a BËÈLB‰L∆ƒ¿…∆»∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿≈

ÈL ÔÈÚÓÏq‰ ÔB‚k ,˙aLa Ïhp‰ c ÏÎÂ .Ì ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»»«ƒ»¿«»¿««
Ba ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,ÏÙq‰Â67ı‡a BaÁ 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˙69Á ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ÁL ÁeÏ »««∆»»«¿»»¿»ƒ«…«
ıÈÁ‰70ÈL ÔÈÚÓ  eˆ Ì‡Â ;„Á‡ ÔÈÚÓ  ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

˙B‡ËÊÊ‚ ÈzL ÔÎÂ .ÔÈeÚ71ËÈLB‰ Ì‡ ,BÊ „‚k BÊ ≈ƒ¿≈¿≈¿À¿¿»¿∆∆ƒƒ
eÚ ÔÈÚÓ  BÊÏ BfÓ ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ÁL ÁeÏ«∆»»«¿»»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒ≈
ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈeÚ ÈL ÔÈÚÓ  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‡ :dzÁÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬∆¿»ƒ≈≈≈∆»ƒ¿»

‡ËˆˆÎk Ô‰ È‰  ÌÈÁÙË72˙Á‡73;˙Á‡ ÔÈÚÓe ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿¿»««¿»¿ƒ««
ÌÈL ÔÈÚÓ  ˙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 ,˙BˆÁ ÈzL ÔÈaL76, …∆∆≈¿≈¬≈∆»»«¿»»
Ú˜˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ˆÁÓ ÌÈÁÙË ‰NÚ dB‚ ‰È‰Â¿»»»«¬»»¿»ƒ≈»≈¿»∆¿«¿«

‰iL ˆÁ77‰ÂL ‡e‰L ˆÁ‰ ÈÏ BaÁ ÔÈ˙B  »≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»≈∆»∆
ÔˆÁÓ 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¿≈
,˙BˆÁ ÈzL ÔÈaL ıÈÁ 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‰79ˆÁÓ CeÓ ˙BˆÁ‰ ÈzL ÔÈaL Ï˙k‰ »»«…∆∆≈¿≈«¬≈»≈»≈
‰BzÁz‰ ˆÁÓ dB‚Â ‰BÈÏÚ‰80Èa e‡ˆÓpL , »∆¿»¿»«≈»≈««¿»∆ƒ¿¿¿≈

BÈÚa ÔÈLnzLÓ ‰BÈÏÚ‰81ÏeLÏL È„È ÏÚ82Èe , »∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿¿≈
‰˜ÈÊ È„È ÏÚ BÈÚa ÔÈLnzLÓ ‰BzÁz‰83Ô‰ÈL  ««¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈¿ƒ»¿≈∆

Ì‡ Ï‡ ;„Á‡ eÚ Ô‰ÈzL eÚiL „Ú ,Ba ÔÈeÒ‡¬ƒ«∆¿»¿¿≈∆≈∆»¬»ƒ
ÌÈzaÏ ‰Ê Ï˙k ÈÚÓ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡  eÚ ‡Ï84, …≈¿≈«¿ƒƒ≈√ƒ…∆∆«»ƒ

.BÈÚÏ ÌÈza‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ≈«»ƒ¿»¿

ב '.79) עמוד פ "ג דף  עירובין הן 80)מסכת שהחצירות
ההר. הכותל.81)בשיפוע  ידי82)בגג על בהורדה

משלשול.83)חבל. לשימוש אבל 84)הקשה
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קנח               
         

וכן  הכותל מעובי  להכניס  לשתיהן מותר לחצרותיהן
י "ח ֿי "ט . הלכה להלן וראה משנה"). ("מגיד להוציא

.ÊÈÈL85‰aÁ Ô‰ÈÈaL ÌÈza86˙eL ‡È‰L ¿≈»ƒ∆≈≈∆À¿»∆ƒ¿
È„È ÏÚ ‰aÁa LnzL‰Ï Ì‰ÈL ÔÈÏBÎÈ Ì‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈«À¿»«¿≈

‰˜ÈÊ87dLÈÓLz ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÒB‡  ¿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¿«≈»

‰˜ÈÊ 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 

.ÁÈÈÚ‰ ˙Bbb Ïk89‰ÊÂ dBb ‰fL Èt ÏÚ Û‡ , »«»ƒ««ƒ∆∆»«¿∆
˙BÙÈtw‰ Ïk ÌÚÂ ˙BˆÁ‰ Ïk ÌÚ ,CeÓ90eÙw‰L »ƒ»«¬≈¿ƒ»««¿≈∆À¿

˙Èa ÏÚ ˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L ,‰Èc ÌLÏ ‡lL∆…¿≈ƒ»∆≈¿»∆»≈∆»≈«≈
ÌÈ˙‡Ò91ÌÚ ,˙BˆÁ‰ ÔÈaL ÌÈÏ˙k‰ ÈÚ ÌÚ , »«ƒƒ√ƒ«¿»ƒ∆≈«¬≈ƒ

˙Á‡ ˙eL Ôlk  ‰B˜ B‡ ÈÁÏ Ô‰Ï LiL ˙B‡Bn‰«¿∆≈»∆¿ƒ»À»¿««
e˙ML ÌÈÏk eÚ ‡Ïa ÔlÎa ÔÈÏËÏËÓe ,Ô‰≈¿«¿¿ƒ¿À»¿…≈≈ƒ∆»¿

ÔÎB˙a92‡l‡ ,˙Èa‰ CB˙a e˙ML ÌÈÏk ‡Ï Ï‡ ; ¿»¬»…≈ƒ∆»¿¿««ƒ∆»
eÚ Ôk Ì‡93. ƒ≈≈¿

א'.89) עמוד פ "ט  דף  עירובין במסכת מקום 90)משנה
בתוכו  לשים אלא דירה, לשם שלא גדר המוקף  נרחב 

כ"ג 91)סחורה. דף  עירובין (מסכת המשכן חצר כשיעור
פרק  (שמות חמישים רוחב  על אמה מאה אורך ב ') עמוד
אמה  אלפים חמשת של שטח  שהוא ט 'ֿי "ב ), פסוקים כ"ז

ג'). הלכה שבת מהלכות ט "ז (פרק  שהיו 92)מרובעות
בפרוטרוט ). השניה בהלכה (כמבואר בשבת בתוכם

ולטלטל 93) הבית מתוך כלים להוציא אסור עירבו לא ואם
בהם.

.ËÈ?„ˆÈk94eÚ ÔÈa ,ˆÁ‰ CB˙a ˙ML ÈÏk ≈«¿ƒ∆»«¿∆»≈≈≈¿
ˆÁ‰ ÈL‡95zÓ  eÚ ‡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»
,ÈBÓÏ ÈLÈÏL ‚bÓe ,˙ÈLÈÏL ˆÁ ÏL ÈLÈÏL ‚‚Ï¿«¿ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿»
‰È„n‰ Ïk epÈÚiL „Ú ,ÈÚÈ ‚‚Ï ÈBn‰ ÔÓeƒ«»¿«¿ƒƒ«∆«¬ƒ∆»«¿ƒ»
B‡ ,˙BÙÈt˜Â ˙Bbb Cc B‡ ,˙BˆÁÂ ˙Bbb Cc dlÎÀ»∆∆««¬≈∆∆«¿«¿ƒ
‰ÊÏ ‰fÓ ÔzLÏL Cc B‡ ,˙BÙÈt˜Â ˙BˆÁ Cc∆∆¬≈¿«¿ƒ∆∆¿»¿»ƒ∆»∆
ÔÓ ˙ÈÏ ‰Ê ÈÏÎa ÒkÈ ‡lL „Ïe ;‰ÊÏ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿«ƒƒ
el‡‰ ˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ eÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈza‰«»ƒ∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿»≈

.„Á‡ eÚ≈∆»

והחצרות 94) הגגות בכל כלי  לטלטל מותר כיצד כלומר:
(כ"י95)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 epÈÚÈ97Ï˙k‰ L‡Ï B‡ Á‡ ‚‚Ï B‡ «¬ƒ∆¿»≈«∆∆¿««≈¿…«…∆

˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ eÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ût˜Ï B‡¿«¿≈∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿
.„Á‡ eÚ ‰Ê ÈÏk Ô‰a ÔÈÈÚnL∆«¬ƒƒ»∆¿ƒ∆≈∆»

בבית.97) ששבת כיון

.‡ÎBa98˙BˆÁ ÈzL ÔÈaL99epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡  ∆≈¿≈¬≈≈¿«¿ƒƒ∆
˙aLa100‰NÚ ‰‰Bb ‰vÁÓ BÏ eNÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«»∆»ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»
ÌÈÁÙË101.B˙eLÓ ‰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 CÈˆ  ÌÈn‰««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ«¿ƒ»≈¿
CÈˆ  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 ˙eLÓ ‰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 ÔÈÚÓ 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‡a106ÏÈM‰ ÚˆÓ‡aL107ÈÏ˙k ÈL ÔÈa ¿≈∆¿∆¿««¿ƒ≈¿≈»¿≈
˙‚ÏÙÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆÁ108‰Ê Ï˙kÓ ¬≈««ƒ∆ƒÀ¿∆∆ƒ…∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ‰Ê Ï˙kÓe ÌÈÁÙË ‰Úa‡109 «¿»»¿»ƒƒ…∆∆«¿»»¿»ƒ
ÔÈÊÈÊ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‰ÈL110 ¿≈∆¿«¿ƒƒ∆»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒƒ

ÔÈ‡L ;dab ÏÚÈÂ‡ Cc BÁ ÏÚ ÒB‡ Ì„‡111. ««»∆≈»»≈«¬≈∆∆¬ƒ

א'.106) עמוד פ "ה דף  עירובין מבוי107)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.
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קנט                
         

.„ÎˆÁ112d‡BÏÓa ‰ˆÙpL ‰pË˜113‰ÏB„b ˆÁÏ »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¿»
ÌBÈ „BÚaÓ114‰ÏB„‚ ÈL‡ 115ÔÓˆÚÏ ÔÈÚÓ ƒ¿«¿≈¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔÈÓÈvt Ô‰Ï ‡L È‰L ,ÌÈzÓe116;Ô‡kÓe Ô‡kÓ À»ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆«ƒƒƒ»ƒ»
,Ô‰lL ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈeÒ‡ ‰pË˜ ÈL‡Â¿«¿≈¿«»¬ƒ¿ƒƒ»≈∆∆»≈∆»∆
ÔÈBÈcL ;„Á‡ eÚ ‰ÏB„b‰ Èa ÌÚ eÚiL „Ú«∆¿»¿ƒ¿≈«¿»≈∆»∆»ƒ

‰pË˜k ÔÈeLÁ ‰ÏB„b ÏL117‰pË˜ ÈBÈc ÔÈ‡Â , ∆¿»¬ƒƒ¿«»¿≈»≈¿«»
.‰ÏB„‚k ÔÈeLÁ¬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‰ Cc „Á‡ eÚ eÚL ˙BˆÁ ¿≈¬≈∆≈¿≈∆»∆∆«∆«
Á˙t‰ ÌzÒÂ ,ÔBlÁ‰ Cc B‡ Ô‰ÈÈaL119ÔBlÁ‰ B‡ ∆≈≈∆∆∆««¿ƒ¿««∆«««

dÓˆÚÏ ˙zÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk  ˙aLa120ÏÈ‡B‰ ; ¿«»»««¿««À∆∆¿«¿»ƒ
˙aL ˙ˆ˜Ó ‰z‰Â121˙BˆÁ ÈzL ÔÎÂ .dlk ‰z‰  ¿À¿»ƒ¿»«»À¿»À»¿≈¿≈¬≈

Ï˙k‰ ÏÙÂ ,dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰ÚL∆≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿»««…∆
Ô‰ÈÈaL122ÔÈ‡ÈˆBÓe ,ÔÓˆÚÏ ÌÈzÓ el‡  ˙aLa ∆≈≈∆¿«»≈À»ƒ¿«¿»ƒƒ

ÔÈÏËÏËÓ el‡Â ,‰vÁn‰ wÚ „Ú ÔÈÏËÏËÓe Ô‰ÈzaÓƒ»≈∆¿«¿¿ƒ«ƒ««¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ
 ˙aL ˙ˆ˜Ó ‰z‰Â ÏÈ‡B‰ ;‰vÁn‰ wÚ „Ú Ôk≈«ƒ««¿ƒ»ƒ¿À¿»ƒ¿»«»
ÔÈBÈc‰L ,ÔÈBÈc‰ eÙÒBzpL Èt ÏÚ Û‡Â .dlÎ ‰z‰À¿»À»¿««ƒ∆ƒ¿«»ƒ∆«»ƒ
‰NÚÂ ÔBlÁ‰ ÁzÙ .ÔÈÒB‡ ÔÈ‡ ˙aLa ÔÈ‡a‰«»ƒ¿«»≈»¿ƒƒ¿«««¿«¬»

ÔzÚ„Ï ÌÈÎ eNÚL B‡ ,‰‚‚La Á˙t‰123eÊÁ  «∆«ƒ¿»»∆»»¿ƒ¿«¿»»¿
Ôz‰Ï124ÔÎÂ .125,BÊa BÊ ˙BeL˜ eÈ‰L ˙BÈÙÒ ÈzL ¿∆≈»¿≈¿≈¿ƒ∆»¿»
eÚÂ126elÙ‡Â ,BÊÏ BfÓ ÏËÏËÏ eÒ‡  e˜ÒÙÂ , ¿≈¿¿ƒ¿¿»¿«¿≈ƒ»«¬ƒ

‰vÁÓ ˙BÙwÓ eÈ‰127eÊÁ  ‚‚BLa eL˜Â eÊÁ . »À»¿ƒ»»¿¿ƒ¿¿¿≈»¿
Ôz‰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

    
חלוקי1) 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‡„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ Ìlk eÈ‰L ˆÁ, «¿≈»≈∆»À»¿ƒ«À¿»∆»
BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ LÈ „Á‡Â „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»∆»¿∆»≈«ƒƒ¿≈«¿
„Á‡ ˙Èa ÈL‡k Ô‰L ÈtÓ ,eÚ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ . ≈¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«ƒ∆»

B˙È Èe Ì„‡ ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ÌLÎeÂÈ„ÚÂ ¿≈∆≈ƒ¿∆»»¿≈≈«¬»»
el‡ Ck ;Ô‰nÚ ÚÏ CÈˆ BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈÒB‡¿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

ואף ֿעלֿפי (כסף ֿמשנה). 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 eÚ ˙BNÚÏ eÎˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒÀ¿¿«¬≈ƒ«¿≈»≈
ÔÈÎÈÏBÓ „Ïa ˙Á‡ ˙Ùe ,ÔlÎÏ „Á‡ eÚ  ˙Á‡«∆∆≈∆»¿À»«««ƒ¿«ƒƒ
‡a eÚ‰ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ ÔÈÚnL ÌB˜Ó B˙B‡Ï¿»∆¿»¿ƒƒ¿ƒ»»»≈»

ÔÏˆ‡Ba ÔÈÁÈpnL ˙Èa‰ BÓk ,ÚÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  ∆¿»≈»¿ƒƒ¿»≈¿««ƒ∆«ƒƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈˆ BÈ‡L eÚ‰kL ;ÌÈza‰ el‡ Ï »≈∆≈»ƒƒ≈∆««∆»≈«»ƒ

.ÔÈeLÁ Ô‰ „Á‡ ˙Èk¿«ƒ∆»≈¬ƒ

זו.6) בחצר העירוב  את מניחים האחרת החצר שאנשי 
הט "ז.7) בפ "א כמבואר

.‚ÔÎÂ.„Á‡ ˙Èk Ôlk eNÚ  eÚL ˆÁ ÈL‡ ¿≈«¿≈»≈∆≈¿«¬À»¿«ƒ∆»
„Á‡ kk  ‰iL ˆÁ ÌÚ ÚÏ eÎˆ‰ Ì‡Â„Ïa ¿ƒÀ¿¿¿»≈ƒ»≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿«

.Ba ÔÈÚnL ÌB˜nÏ Ôlk È„È ÏÚ ÔÈÎÈÏBnL ‡e‰∆ƒƒ«¿≈À»«»∆¿»¿ƒ
.˙t ÔzÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  ÔÏˆ‡ ‡a eÚ‰ ‰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 

.„‰MÓÁeÚ‰ ˙‡ ebLÌB˜nÏ BÎÈÏB‰Ï ¬ƒ»∆»∆»≈¿ƒ«»
eÚ‰ Ba ÔÈÁÈpnLÔÈÎÈˆ 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 ebL∆»À»«¬¿«¿≈«ƒ∆»

שם.10) החצר.11)עירובין, אותה בני  שרוצים 12)של
אחרת. חצר בני  עם גם לערב 

.‰‡‰BeˆÁa ÔÈÈeL Ô‰L B„ÈÓÏ˙Â ‰Â »»¿¿»«¿«¿ƒ∆≈¿ƒ¿»≈
ÏÚ Û‡Â .„Á‡ ˙Èk Ô‰L ÈtÓ ,ÚÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ ≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈¿«ƒ∆»¿««
ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙe „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÓÚtL Ètƒ∆¿»ƒ¿ƒ«À¿»∆»¿»ƒ≈»

.„Á‡ ˙Èk Ô‰ È‰ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¬≈≈¿«ƒ∆»

שם.13) אביו.14)עירובין, שולחן על "רבי15)האוכל
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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‡‰,BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL »«ƒ∆»∆»≈∆«ƒƒ¿≈«¿
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ÂB‡ ÌÈLp‰ ÔÎÂ ;Ô‰È‡ ÔÁÏL ÏÚ ¿≈»¿ƒ«À¿«¬ƒ∆¿≈«»ƒ

ÌÈ„Ú‰Ôa B‡ Ô‰ÈÏÚa ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L »¬»ƒ∆≈»¿ƒ«À¿««¿≈∆«»
„ÈÓz‰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∆≈
ÔÈBÈc Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ :L„Á B‡ ÚeL BÁ Ïˆ‡≈∆¬≈»«…∆ƒ≈ƒ»∆»ƒ

ÚÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  ˆÁa ÌÈÁ‡ÌÚ eÚ Ì‡Â , ¬≈ƒ∆»≈≈»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
eÚ‰ ‡a Ì‡Â ,ÔlÎÏ „Á‡ eÚ  ˙Á‡ ˆÁ»≈«∆∆≈∆»¿À»¿ƒ»»≈
ˆÁa Ô‰nÚ ÔÈBÈc eÈ‰ Ì‡Â ;˙t ÔÈ˙B ÔÈ‡  ÔÏˆ‡∆¿»≈¿ƒ«¿ƒ»»ƒƒ»∆∆»≈

ˆÁ‰ ÈL‡ ‡Lk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙t ÔÈÎÈˆ , ¿ƒƒ«¿»∆»¿∆»ƒ¿»«¿≈∆»≈
.„ÈÓz „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»¿ƒ«À¿»∆»»ƒ

שם.16) ('מעשה 17)עירובין, "אוכלין" אחר: בנוסח 
בתירא,18)רוקח '). בן יהודה רבי  בין מחלוקת בזה יש

בבא, בן יהודה רבי  לבין בעבדים, ואוסר בנשים המתיר
להקל, שניהם כדברי  והלכה בנשים, ואוסר בעבדים המתיר

מו.). (עירובין בעירוב " המיקל כדברי  "הלכה זהו 19)כי 
שאין  פרס ", "מקבלי  בתלמוד: שאמרו למה רבינו פירוש
זמן  אצלו סועדים לפעמים אלא אביהם, אצל תמיד אוכלים
מפרשים  ורש"י  הראב "ד אבל חודש, או שבוע  ממושך
(בלחם  פרנסתם להם נותן שהאב  - פרס " "מקבלי  אחרת:
ממקור  שניזונים וכיון בבתיהם, אוכלים והם בכסף ), או

במקצ  חלוקים הם בבתיהם, ואוכלים ומאוחדים אחד ת
עירוב . לענין אחד.20)במקצת כבית שנחשבים

כחלוקים 21) ונחשבים עליהם, אוסרים האחרים שהדיורים
בדירותיהם.

.ÊLÓÁe˙ML ˙BeÁÔÈÏ˜ËaÌ‡ :„Á‡ »≈¬∆»¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ
˙Úbn‰ ‰ˆÈÁÓ ‰eÁÂ ‰eÁ Ïk ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰»»«¿ƒ≈»¬»«¬»¿ƒ»««««

‰˜zÏ„Áa ‡È‰ el‡k Ô‰Ó ‰eÁ Ïk È‰  «ƒ¿»¬≈»¬»≈∆¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈÎÈˆ CÎÈÙÏ ,dÓˆÚ ÈÙa ‰iÏÚa B‡ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿«¬ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»¿ƒƒ
‰˜zÏ ˙BÚÈbÓ ˙BˆÈÁn‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰eÁ ÏkÓ ˙t«ƒ»¬»¿ƒ≈«¿ƒ«ƒ«ƒ¿»

ÔlÎÏ „Á‡ kk .ÔÈeLÁ „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 

.ÁÈÓÚL ˙Èa BÁ ˆÁa BÏ LiLÌÈaL ƒ∆≈«¬«¬≈≈««∆«ƒ
‰„ÒÎ‡ B‡ Ba ÔÈÒBc˙ÒtÓ B‡˙Èa B‡ ¿ƒ«¿«¿»ƒ¿∆∆≈

˜a‰ÌÈˆÚ‰ ˙Èa B‡ Ôz‰ ˙Èa B‡ˆB‡ B‡ «»»≈«∆∆≈»≈ƒ»
ÂÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê È‰ˆÁa BnÚ BÏ ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆≈≈»»«∆ƒ¿∆ƒ∆»≈

Bzt Ba ÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰Èc ÌB˜ÓÁ‡Â , ¿ƒ»∆≈»»∆¡…ƒ¿««
ÌB˜Ó Ï‡ .BnÚ ÚiL „Ú ÂÈÏÚ ÒB‡ ‰È‰È Ck»ƒ¿∆≈»»«∆¿»≈ƒ¬»¿

CÎÈÙÏ .ÒB‡ BÈ‡ ‰ÈÏÏÎ‡Ï ÌB˜Ó BÏ Ú˜ Ì‡ , ƒ»≈≈¿ƒ»ƒ»«»∆¡…

ÒB‡ BÈ‡  ˙ÒtÓe ‰„ÒÎ‡a B‡ ÚL ˙Èa 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‰NÚ‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈzaÈÓÈt‰ ˙Èa‰  ¬»»»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆««ƒ«¿ƒƒ
ÌÈza ‰BÓM‰Â ,eÚ‰ ˙‡ ÔÈ˙BpL Ì‰ BÏ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈∆¿ƒ∆»≈¿«¿»»ƒ
ÌÈaÂ ÏÈ‡B‰ ;eÚ‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ≈»¿ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒBcÚL ˙Èa c‰Â ,ÚL ˙Èk Ô‰ È‰  Ô‰a ¿ƒ»∆¬≈≈¿≈««¿«»¿≈««
‡l‡ ÌÈa Ba ÔÈÒBc ÔÈ‡  ÈÚÈLz‰ Ï‡ .ÒB‡ BÈ‡≈≈¬»«¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ∆»

„ÈÁÈBeÚ ÔziL „Ú ÒB‡ CÎÈÙÏ ,. »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

.ÈÈzL‰Ê ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰LÏL Ô‰ÈÈe ˙BˆÁ ¿≈¬≈≈≈∆¿»»ƒ¿ƒ∆
ÔeÚ BÊ ˆÁ Èa e‡È‰Â ,˙BˆÁÏ ÌÈÁe˙Ùe ‰ÊÏ»∆¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿≈»≈≈»

ˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙Èa‰ CcÔÎÂ ,ÈÚ ∆∆««ƒ«»«»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ¿≈
Áe˙t‰ [˙Èa‰] Cc ÔeÚ ˙Á‡‰ ˆÁ‰ Èa e‡È‰≈ƒ¿≈∆»≈»«∆∆≈»∆∆««ƒ«»«
ÌÈza ‰LÏM‰ Ô˙B‡  ÈÚˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ»«¿»»ƒ

˙t‰ ˙‡ ÔzÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ÈtÓ  ÈÚˆÓ‡‰ . ≈»¿ƒƒƒ≈∆««»∆¿»ƒƒ¿≈
ÏkL ÈtÓ  ÂÈ„„ˆnL ÌÈM‰Â ,eÚ‰ Ba eÁÈp‰L∆ƒƒ»≈¿«¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿≈∆»

ÚL ˙Èa Ô‰Ó „Á‡.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

.‡ÈÈzL‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÁe˙t ÌÈza ÈLe ˙BˆÁ ¿≈¬≈¿≈»ƒ¿ƒ∆»∆
Ô‰ÈÈaÈa‰ Cc ÔeÚ 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‰ Cc ÔeÚ el‡≈≈»∆∆«∆««»»∆¿ƒƒ««ƒ
ÁÈp‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;eÚ e˜ ‡Ï Ô‰ÈzL  Á‡‰»«≈¿≈∆…»≈∆»∆»≈∆ƒƒ«

ÚL ˙Èa BeÚ.˙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‡ÒÒB‚ ‰È‰L ˆÁ‰ ÈaÓÈt ÏÚ Û‡ , ∆»ƒ¿≈∆»≈∆»»≈««ƒ
Èa ÏÚ ÒB‡ ‰Ê È‰  ÌBia Ba ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«¬≈∆≈«¿≈
,ÔË˜ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ eÚÈÂ ˙Ùa BÏ ekÊiL „Ú ,ˆÁ‰∆»≈«∆ƒ¿¿«ƒ»¿»»¿≈»»
ÒB‡ ‰Ê È‰  ˙Èfk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»∆¡…««ƒ¬≈∆≈
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ÌÏBÚÏ ÒB‡ BÈ‡ ÁB‡‰ Ï‡ .ÂÈÏÚ eÚiL „Ú, «∆¿»¿»»¬»»≈«≈≈¿»
e‡aL BÓk. ¿∆≈«¿

ה.48) פרק  עירובין כחי49)'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‡B˙Èa ÁÈp‰L ˆÁ ÈaÓ˙LÂ CÏ‰Â ∆»ƒ¿≈»≈∆ƒƒ«≈¿»«¿»«
Ì‡ ,BˆÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙Á‡ ˆÁa¿»≈«∆∆¬ƒ»¿»¿»«¬≈ƒ

ÚÈq‰È‰  ˙aLa B˙ÈÏ ÊÁÏ BzÚc ÔÈ‡Â BalÓ ƒƒ«ƒƒ¿≈«¿«¬…¿≈¿«»¬≈
Ô‰ÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ∆≈≈¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï‡NÈa˙aLÏ CÏ‰ elÙ‡ ,ÌÈÎBk „BÚ Ï‡ ; ¿ƒ¿»≈¬»≈»ƒ¬ƒ»«ƒ¿…
epnÓ ekNiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÒB‡  ˙Á‡ ÈÚa¿ƒ«∆∆≈¬≈∆«∆ƒ¿¿ƒ∆

˙aLa ‡BiL LÙ‡ È‰L ,BÓB˜Ó. ¿∆¬≈∆¿»∆»¿«»

א.52) פו, עירובין השבת.53)משנה, הרחיק .54)לפני 
דירה.55) שמה לא בעלים, בלי  דירה דרך 56)כי  שאין

שהותרה  כיון במקרה, יבוא אם ואף  בשבת, לבוא ישראל
(מגידֿמשנה). לכולה הותרה - שבת ודוקא 57)למקצת

לבוא  שיכול אחד, יום מהלך דהיינו קרוב , במקום הוא אם
אוסר  אינו - רחוקה לדרך הלך אם אבל יום. באותו

(מגידֿמשנה).

.„È,ÌÈÁ‡Ï BˆÁ ÈzaÓ ÈkN‰L ˆÁ‰ ÏÚa««∆»≈∆ƒ¿ƒƒ»≈¬≈«¬≈ƒ
Ô‰Ó ˙Èe ˙Èa ÏÎa ‰BÁÒ ÈÈÓ B‡ ÌÈÏk BÏ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«≈ƒƒ≈¿»¿»«ƒ«ƒ≈∆
ÏÎa „È ˙ÒÈÙz BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏÚ ÔÈÒB‡ ÔÈ‡ ≈»¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ«»¿»

BÏˆ‡ ÔÈÁB‡k Ïk‰ eNÚ ,Ô‰Ó ˙ÈaÌÈc ‰na . «ƒ≈∆«¬«…¿¿ƒ∆¿«∆¿»ƒ
,˙aLa BÏËÏËÏ eÒ‡L c ÌL ÁÈp‰La ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆ƒƒ«»»»∆»¿«¿¿¿«»

˙BiLLÚÂ ÏË ÔB‚k˙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«»¬≈

.eÚiL „Ú ÂÈÏÚ ÔÈÒB‡ el‡≈¿ƒ»»«∆¿»¿

ב .58) פה, בעירובין יהודה של 59)כרבי  עבות חתיכות
פו.). (עירובין בשבת בטלטול ואסורות כלים שאינן מתכת,

.ÂËˆÁ‰ ÈL‡ÔÈ‡  eÚ ‡ÏÂ eÁÎML «¿≈∆»≈∆»¿¿…≈¿≈
Ï‡ .ÌÈzÏ ˆÁÓ ‡ÏÂ ˆÁÏ ÌÈzaÓ ÌÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»ƒ¿»≈¿…≈»≈¿»ƒ¬»

ˆÁa e˙ML ÌÈÏk Ô‰ ÔÈÏËÏËÓÏÎe ˆÁ‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ∆»¿∆»≈¿»∆»≈¿»
Ì‡Â .ˆÁ‰ ÌÚ LÁp‰B‡ ˙ÒtÓ ÌM ‰˙È‰ «∆¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿»»ƒ¿∆∆

˙Òtn‰ ÈL‡Â ÔÓˆÚÏ ˆÁ‰ ÈL‡ eÚÂ ,‰iÏÚ¬ƒ»¿≈¿«¿≈∆»≈¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿∆∆
ÔÈÏËÏËÓ ‰iÏÚ‰ ÈL‡ B‡ ˙Òtn‰ ÈL‡  ÔÓˆÚÏ¿«¿»«¿≈«ƒ¿∆∆«¿≈»¬ƒ»¿«¿¿ƒ
LÁp‰ ÏÎe ˙Òtn‰ ÏÎa Ô‰Èza e˙ML ÌÈÏk≈ƒ∆»¿¿»≈∆¿»«ƒ¿∆∆¿»«∆¿»
ÈL‡Â ,dnÚ LÁp‰ ÏÎe ‰iÏÚ‰ Á ÏÎa B‡ dnÚƒ»¿»…«»¬ƒ»¿»«∆¿»ƒ»¿«¿≈
ÔÎÂ .dnÚ LÁp‰ ÏÎe 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  eÚ ‡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„ˆÈkCB˙aL Ba ‡ˆBiÎÂ Ïz B‡ ÚÏq‰ ? ≈««∆«≈¿«≈∆¿
ˆÁ‰el‡ È‰  ÌÈÁÙË ‰NÚ ÔÈ‰Bb ÔÈ‡ Ì‡ : ∆»≈ƒ≈»¿ƒ¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙Òtn‰ ÔÈe ˆÁ‰ ÔÈa ÔÈLÁÔÈeÒ‡ Ô‰ÈLe , ∆¿»ƒ≈∆»≈≈«ƒ¿∆∆¿≈∆¬ƒ
,‰NÚ ÔÈ‰Bb Ì‡Â ;ÌÈzaaL ÌÈÏk ÌL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»»
ÌÈÁÙË ‰Úa‡Ó ˙BÁt ˙Òtn‰ ÔÈe Ô‰ÈÈa ‰È‰Â¿»»≈≈∆≈«ƒ¿∆∆»≈«¿»»¿»ƒ
,dÏ ÔÈÂL Ô‰ È‰L ,˙Òtn‰ ÌÚ ÔÈLÁ el‡ È‰ ¬≈≈∆¿»ƒƒ«ƒ¿∆∆∆¬≈≈»ƒ»

Ì‰a ÔÈzÓ ˙ÒtÓ ÈeÔÓ ÔÈ˜BÁ eÈ‰ Ì‡Â ; ¿≈ƒ¿∆∆À»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ÏÚ ˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ˙Òtn‰«ƒ¿∆∆«¿»»¿»ƒ»≈«≈««ƒ
,˙Òtn‰Â ˆÁ‰ ÏÏÎa el‡ È‰  ‰NÚ ÔÈ‰BbL∆¿ƒ¬»»¬≈≈ƒ¿«∆»≈¿«ƒ¿∆∆
,‰˜ÈÊ È„È ÏÚ Ô‰a LnzL‰Ï LÙ‡ Ô‰ÈML ÈÙÏ¿ƒ∆¿≈∆∆¿»¿ƒ¿«≈»∆«¿≈¿ƒ»

ÌÈza‰ ÈÏk ÌLÏ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈL CÎÈÙÏ„Ú ¿ƒ»¿≈∆¬ƒ¿ƒ¿»¿≈«»ƒ«
‰˙È‰ .eÚiL‰vÓÈÙÏ ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ‰Á ∆¿»¿»¿»«≈»¿»»«¿»»¿»ƒƒ¿≈

,ˆÁ‰ Èa ÏÚ ˙ÒB‡ ˙Òtn‰ ÔÈ‡  ˙Òtn‰«ƒ¿∆∆≈«ƒ¿∆∆∆∆«¿≈∆»≈
Ô‰Ó ‰˜ÏÁ È‰L. ∆¬≈∆¿¿»≈∆

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,

.ÊÈÔÈÊÈÊ‰hÓÏ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ…∆¿«»
LÁ ‰Ê È‰  ÌÈÁÙË ‰NÚÓˆÁ‰ ÔÓ Èe , ≈¬»»¿»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 ÔÈeÒ‡ Ì‰ÈL¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ

.eÚ 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

.ÁÈBaÌÈÏË ˙Bt ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ :ˆÁaL ∆¿»≈ƒ»»»≈≈¿»ƒ
‡e‰ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙aLa ÔÏËÏËÏ eÒ‡L∆»¿«¿¿»¿«»¿«≈»∆¬≈

B˙ÈÏÁÂdBb ‰È‰ Ì‡ :ˆÁaL Ïz B‡ ÚÏÒk ¿À¿»¿∆«≈∆¿»≈ƒ»»»«
ÌÚ LÁ ‡e‰ È‰  ˙ÒtnÏ CeÓÒ ‰NÚ¬»»»«ƒ¿∆∆¬≈∆¿»ƒ
ˆÁ Èa ÔÈ‡  ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;˙Òtn‰«ƒ¿∆∆¬»ƒ»»»≈«ƒ≈¿≈»≈

eÚiL „Ú ÌÈzaÏ epnÓ ÔÈÒÈÎÓ ˙ÒtÓ Èa ‡ÏÂ. ¿…¿≈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

.ËÈÈzL˙BˆÁ˙ÈÓÈt‰ ÈL‡Â ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿«¿≈«¿ƒƒ
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‰Ú :‰BˆÈÁ‰ ÏÚ ÔÈBÚÂ ÔÈÒÎÂ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ««ƒ»≈¿»
˙zÓ ˙ÈÓÈt‰  ‰BˆÈÁ‰ ‰Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰, «¿ƒƒ¿…≈¿»«ƒ»«¿ƒƒÀ∆∆

‰eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰Â‰Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ‰Ú ; ¿«ƒ»¬»≈¿»«ƒ»¿…≈¿»
˙BeÒ‡ Ô‰ÈzL  ˙ÈÓÈt‰‡lL ÈtÓ  ˙ÈÓÈt‰ : «¿ƒƒ¿≈∆¬«¿ƒƒƒ¿≈∆…

ÔÈBÚL eÚ ‡lL el‡ ÈtÓ  ‰BˆÈÁ‰Â ,‰Ú≈¿»¿«ƒ»ƒ¿≈≈∆…≈¿∆¿ƒ
ÈÙa ˙zÓ BÊ  dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ eÚ ;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"

.ÎÁÎL˙ÈÓÈt‰  Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡ »«∆»ƒ«ƒ»¿…≈««¿ƒƒ
˙„ÓBÚ dz‰a‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ Èa ÔÓ „Á‡ ÁÎL . ¿∆≈»∆∆»«∆»ƒ¿≈«¿ƒƒ¿…

Èa el‡ ÈtÓ ,‰eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰ Û‡  Ô‰nÚ Ú≈«ƒ»∆««ƒ»¬»ƒ¿≈≈¿≈
.Ô‰ÈÏÚ ÔÈBÚ Ô‰L ,eÚ 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.

.‡ÎeNÚe‰eÁÈp‰ Ì‡ :„Á‡ eÚ Ô‰ÈzL »¿≈∆≈∆»ƒƒƒ
‰È‰L ÔÈa ,Ú ‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ ÁÎLÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿»«∆»≈∆¿…≈«≈∆»»
Ô‰ÈzL  ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓ ÔÈa ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓƒ¿≈«ƒ»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆

˙BeÒ‡Ô‰Ï ÏhiL „Úe‡a È‰L , ¬«∆¿«≈»∆∆¬≈≈«¿
,˙ÈÓÈta ÔeÚ eÁÈp‰ Ì‡Â ;ˆÁÏ ˆÁÓ ÔÈÏhnL∆¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿ƒƒƒ≈»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰  Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎLÂ¿»«∆»ƒ¿≈«ƒ»¿…≈««ƒ»

‰eÒ‡˙zÓ ˙ÈÓÈÙe ,dÓB˜Óa„Á‡ ÁÎL ; ¬»¿ƒƒÀ∆∆ƒ¿»»«∆»
„Ú ˙BeÒ‡ Ô‰ÈzL  Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓƒ¿≈«¿ƒƒ¿…≈«¿≈∆¬«

.Ô‰Ï ÏhiL∆¿«≈»∆

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‰ BÊ ˆÁa c „Á‡Â BÊ ˆÁa c „Á‡ »»∆»»¿»≈¿∆»»¿»≈
ÏÎa LnzLÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,ÚÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡≈»¿ƒƒ¿»≈∆»»∆»≈∆ƒ¿«≈¿»

BˆÁ˙ÈÓÈta ˙BÏfÓe ÌÈÎBk „BÚ ‰È‰ Ì‡Â ., ¬≈¿ƒ»»≈»ƒ«»«¿ƒƒ
ÏÚ ÒB‡Â ,ÌÈak ‡e‰ È‰  „Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆»¬≈¿«ƒ¿≈«

BÓB˜Ó ekNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰. «ƒ»«∆ƒ¿¿¿

שם.91) עירובין אוסר 92)משנה, שבפנימית היחיד שאין
(מגידֿמשנה). רבים בה שיש ואף ֿעלֿפי  החיצונה, על
למעלה  כמבואר הפנימית, על אוסרת אינה והחיצונה

יט . כפי93)בהלכה ישראלים, שני  דרים ובחיצונה
('מעשה  רבים לשון שישכרו" "עד מהמילה: שמוכח 

הי "ב .94)רוקח '). בפ "ה כמבואר

.‚ÎLÏLBÊÏ BÊ ˙BÁe˙t‰ ˙BˆÁÏÎa ÌÈaÂ , »¬≈«¿»¿«ƒ¿»
 ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÌÚ ˙BBˆÈÁ‰ ÌÈzL eÚ ,Ô‰Ó ˆÁ»≈≈∆≈¿¿«ƒ«ƒƒ»∆¿»ƒ

‡È‰ÌÈzLe ,dnÚ ˙BzÓ Ô‰Â ,Ô‰nÚ ˙zÓ ƒÀ∆∆ƒ»∆¿≈À»ƒ»¿«ƒ
BÊ ÌÚ BÊ ˙BeÒ‡ ˙BBˆÈÁ‰ÔzLÏL eNÚiL „Ú «ƒ¬ƒ«∆«¬¿»¿»

‰È‰ .„Á‡ eÚÈt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ Ô‰Ó ˆÁ ÏÎa ≈∆»»»¿»»≈≈∆∆»««ƒ
‰BˆÈÁa ÔÈÒBc ÌÈaL;ÚÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  ∆«ƒ¿ƒ«ƒ»≈»¿ƒƒ¿»≈

 ˙ÈÓÈta ÌÈL eÈ‰ .BÓB˜Óa zÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆À»ƒ¿»¿«ƒ«¿ƒƒ
Ô‰ È‰ ,eÚiL „Ú ÔÓB˜Óa ÔÈeÒ‡ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¬ƒƒ¿»«∆¿»¿¬≈≈
„Ú ‰BˆÈÁaLÂ ˙ÈÚˆÓ‡aL ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÔÈÒB‡¿ƒ««¿ƒƒ∆»∆¿»ƒ¿∆«ƒ»«
‰eÒ‡‰ Ï‚ :ÏÏk‰ ‰Ê .˙ÈÓÈtaL ÌÈL eÚiL∆¿»¿¿«ƒ∆«¿ƒƒ∆«¿»∆∆»¬»

dÓB˜Óa˙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˙BiËˆˆk ÈzL‰ÏÚÓÏ Ô‰L ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿À¿¿ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿«¿»
ÌÈn‰ ÔÓÔ‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰˙NÚL Èt ÏÚ Û‡  ƒ««ƒ««ƒ∆»¿»»««≈∆

˙„BÈ ÌÈÁÙË ‰NÚ ‰‰Bb ‰vÁÓ˙Á‡ ÏkÓ ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ∆∆ƒ»««
‰NÚ CB˙a ˙BiËˆˆk‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ ,˙Á‡Â¿««ƒ»¿≈«¿À¿¿ƒ¿¬»»
eÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  ÌÈÁÙË¿»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«…«∆¿»¿

„Á‡ eÚ Ô‰ÈzL.˙Á‡ ‡ËˆˆÎk Ô‰L ÈtÓ , ¿≈∆≈∆»ƒ¿≈∆≈ƒ¿À¿¿»««
‰NÚ ÏÚ ˙BÈ ‰BzÁz‰Â ‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈»∆¿»¿««¿»≈«¬»»

ÌÈÁÙËÔ‰ÈzL  dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰ÚÂ , ¿»ƒ¿≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿≈∆
˙‡lÓÏ ˙BzÓ. 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
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.‰Î‡ÏÓ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ‰˙NÚÂ ,‰vÁ …»¿»»∆¿»¿ƒ»¿»¿»
ÈÏc ÈtÓ ,˙‡lÓÏ ‰eÒ‡ ‰BzÁz‰ Û‡  ‰BzÁz‰««¿»«««¿»¬»¿«…ƒ¿≈¿ƒ
.‰ÈÏÚ BÚL ,ÔÈeÒ‡ 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»
eÚ eÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ˙BeÒ‡ Ô‰ÈzL  eNÚL∆»¿≈∆¬¿«…«∆¿»¿≈

.„Á‡∆»

ב .108) פז, עירובין משנה,

.ÂÎLÏL˙BË‡Èc‰BÈÏÚ ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »¿»¿«¿»ƒ∆¿»
‡Ï  „Á‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡Â ,„Á‡ ÏL ‰BzÁ˙Â¿«¿»∆∆»¿∆¿»ƒ∆∆»…

ÏLÏLÈ;˙ÈÚˆÓ‡ Cc ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆∆∆¿»ƒ
Á‡ ˙eL Cc ˙eLÏ ˙eLÓ ÔÈÏLÏLÓ ÔÈ‡L. ∆≈¿«¿¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆¿«≈

Cc ‡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.

.ÊÎÈzL˙Á‡ ˆÁÂ ,BÊ „‚k BÊ ˙BË‡È„ ¿≈¿»¿∆∆¿»≈««
Ô‰ÈzÁzeÎtLÈ ‡Ï  ÌÈn‰ dÎB˙Ï ÔÈÎÙBML «¿≈∆∆¿ƒ¿»««ƒ…ƒ¿¿

Ô˙ˆ˜Ó eNÚ .„Á‡ eÚ Ô‰ÈzL eÚiL „Ú dÎB˙Ï¿»«∆¿»¿¿≈∆≈∆»»ƒ¿»»
‰˜eÚ eNÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óe ,ÌÈn‰ da CtLÏ ˆÁa »∆»≈ƒ¿…»««ƒƒ¿»»…»

eNÚ ‡lL el‡Â ,Ô‰lL ‰˜eÚÏ ÌÈÎÙBL eNÚL el‡≈∆»¿ƒ»»∆»∆¿≈∆…»
‰˜eÚ el‡ eNÚ Ì‡Â .eÚiL „Ú ˆÁÏ eÎtLÈ ‡Ï…ƒ¿¿∆»≈«∆¿»¿¿ƒ»≈»
‰˜eÚÏ ˙ÎÙBL Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk  ‰˜eÚ el‡Â¿≈»»««ƒ¿≈∆∆∆»»

.eÚ ‡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"י115)שבת "ביניהן" אחר: בנוסח 
בהל'116)התימנים). זו הלכה פרטי  וראה בורֿשופכין.

וי "ז. הט "ז טו פרק  שבת

    
כל 1) בו ונתבארו המבוי , שיתוף  עניין רבינו בו כלל

רצונוֿלומר  הקודמים, פרקים בג' בחצרות, שנזכרו הפרטים
ד'. ופרק  ג' פרק  ב ', פרק 

.‡ÈL‡ÈBÓ„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 ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Lc¿«¿«≈»∆≈»¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿«
,‡e‰Â .‰BÁÒ ÏL ÛezL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ‡l‡ ,˙aL«»∆»¿ƒ«ƒ∆¿»»
„Á‡ ÈÏÎe „Á‡ ÔÈÓ Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÔÈn‰ ‰È‰iL; ∆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 ÔÈÎÈˆ 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 "שיתופי ֿמבואות". 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‡ÔÓL B‡ ÔÈÈ BÁÓ LwaL ÈBn‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆ƒ≈≈¬≈«ƒ∆∆
ÛezM‰ ÏËa  BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜‰lb È‰L ; …∆««»¿…»«»≈«ƒ∆¬≈ƒ»

.‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L ÔÈÙzLk Ôlk ÔÈ‡L ,BzÚ„«¿∆≈»À»¿À»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆«∆
„Á‡,ÈBn‰ Èa ÌÚ ÛzzL‰Ï ÏÈ‚L ÈBn‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«»

ÛzzL ‡ÏÂepnÓ ÔÈÏËBÂ B˙ÈÏ ÔÈÒÎ ÈBÓ Èa  ¿…ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿¿ƒƒ∆
BÁk ÏÚa ÛezL„Á‡Â .BÈ‡L ÈBn‰ ÈaÓ ƒ¿«»¿¿∆»ƒ¿≈«»∆≈

ÏÏk ÛzzL‰Ï ‰ˆBB˙B‡ ÔÈÙBk  ÈBn‰ Èa ÌÚ ∆¿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‡B‡ ÔÈÈ ÏL ˆB‡ BÏ ‰È‰L ÈBn‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»»»∆«ƒ
ÏÎÏ ËÚÓ epnÓ ‰kÊÓ ‰Ê È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÓL∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿«∆ƒ∆¿«¿»

ÈBn‰ ÈaÛ‡Â .Ì‰ÈÏÚ Ba ÚÓe ,Ba ÛzzL‰Ï ¿≈«»¿ƒ¿«≈¿»≈¬≈∆¿«
B„ÁÈ ‡ÏÂ BLÈÙ‰ ‡lL Èt ÏÚ‡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

.„ˆÁÌ‡ ,˙B‡BÓ ÈLÏ ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL »≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ
,ÈM‰ ÈBna ‰Ò‡  „Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰ÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆»≈∆ƒ¿«∆∆¿»«»«≈ƒ

Ba ‰ÒÈÎÓe ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡Â„Á‡ ‰kÊ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ»∆»
ÚÈ„B‰Ï CÈˆ ,Ô‰ÈÏÚ ÛzLÂ ÈBn‰ Èa ÏÎÏ ÛezMa«ƒ¿»¿≈«»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ¿ƒ«
;ÔzÚcÓ ‡l‡ ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ,BÊ ˆÁ‰ ÈL‡Ï¿«¿≈∆»≈∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ«¿»
ÌÈˆB ÈM‰ ÈBna ‡nL ,Ô‰Ï ˙eÎÊ dÈ‡L∆≈»¿»∆∆»«»«≈ƒƒ

‰Êa ‡ÏÂ ÛzzL‰Ï. ¿ƒ¿«≈¿…»∆

ב .17) פ , אתו.18)עירובין שיתוף  לה שאין כיון
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קסד               
         

המבואות 19) שני  עם להשתתף  יכולה שהיא ואף ֿעלֿפי 
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‡,‡e‰Â . ƒ¿∆»»¿»∆∆∆…ƒ«¿»
ÎL ÏÚ BÒ‡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 ÛzzLÓ. ƒ¿«≈ƒ»∆

הנשק 20) (שומר טרזינא "ההוא אמרו: א פ , בעירובין
דרבי (בשכנותו) בשבבותיה דהוה היה) נכרי  העיר, לשמירת
אוגר  לא רשותך! לנו) (השכיר לן אוגיר ליה: אמרו זירא,
אמרו  זירא, דרבי  לקמיה (באו) אתו להם), השכיר (לא להו
רשותו  את לשכור מספיק  (האם מדביתהו למיגר מהו ליה:
משמיה  לקיש ריש אמר (כך) הכי  להו: אמר מאשתו)?
חנינא: רבי  (ומיהו) ומנו גדול) אדם (בשם רבה דגברא

מדעתו". שלא מערבת אדם, של בעירובין,21)אשתו
אין  - בעליהן מדעת שלא ונשתתפו שעירבו "נשים  שם:
בגמרא: שם ומחלקים שיתוף ", שיתופן ואין עירוב  עירובן
בפירוש  והראב "ד רש"י  ודעת אסר". דלא והא דאסר, "הא
העירוב  מן הימנעותו אם - דאסר" "הא להיפך: הסוגיא
לערב  אשתו יכולה אצלם, מלהשתמש המבוי  בני  על תאסור
עליהם  אוסר אינו הוא אם אסר", דלא "הא מדעתו, שלא
להשתתף  לאשתו רשות אין מלהשתתף , הימנעותו ידי  על

בעלה. הסכמת בלי 

.ÂeÙzzLÈMÓ „Á‡ ÌÚ BÊ ˆÁ ÈL‡ ƒ¿«¿«¿≈»≈ƒ∆»ƒ¿≈
B˙B‡ ‰Ïk elÙ‡ ,eÙzzL „Á‡ ÔÈÓa Ì‡ :˙B‡Bn‰«¿ƒ¿ƒ∆»ƒ¿«¿¬ƒ»»
BÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰kÊÓe Á‡ ÛezL ‰NBÚ ‰Ê È‰  ÔÈn‰«ƒ¬≈∆∆ƒ«≈¿«∆»∆¿≈

ÌÚÈ„B‰Ï CÈˆÔÈÈÓ ÈLa Ì‡Â ;‰iL ÌÚt »ƒ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒƒ
eÙzzLÏÎ‡‰ ËÚÓ˙Â ,BÈ‡Â ,‰kÊÓe ÛÈÒBÓ  ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈»…∆ƒ¿«∆¿≈

ÔÚÈ„B‰Ï CÈˆCÈˆÂ ,Ì‰Ï ‰kÊÓ  eÏk Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«∆»∆¿»ƒ
ÌÚÈ„B‰ÏÌÈÎL eÙÒBz .,Ì‰Ï ‰kÊÓ  ‰Ê ˆÁa ¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈∆¿«∆»∆

.ÌÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ¿»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 מבוי27)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‰ÙzzLBÊ ˆÁ,‰Ê Á˙tÓ ‰Ê ÈBn‰ Èa ÌÚ ƒ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»∆ƒ∆«∆
ÌÚ ˙zÓ  Á‡‰ Á˙t‰ ÔÓ ÈM‰ ÈBn‰ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈«»«≈ƒƒ«∆«»«≈À∆∆ƒ

Ô‰ÈL˙B‡Bn‰ ÈLe ,dnÚ ÔÈzÓ Ô‰Â ,ÔÈeÒ‡ ¿≈∆¿≈À»ƒƒ»¿≈«¿¬ƒ
Ì‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰Ú ‡Ï .‰Ê ÌÚ ‰ÊÏÚ ˙ÒB‡  ∆ƒ∆…≈¿»ƒ∆»≈∆∆∆«

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.29) מט , לשני30)עירובין פתחים שני  לה שיש
ֿ 31)מבואות. (מגיד כשמואל ולא - שם רב , כדעת
ביניהם.32)משנה). השתתפו אחד 33)שלא אף  עם

זה. עם ולא זה עם לא כלומר מהם,

.Á‰˙È‰„Á‡ Á˙Ùa ‰ÏÈ‚ BÊ ˆÁÁ˙t‰Â , »¿»»≈¿ƒ»¿∆«∆»¿«∆«
Ba ˙‡ˆÏÂ Òk‰Ï ‰ÏÈ‚L ‰Ê  ‰ÏÈ‚ dÈ‡ ÈM‰«≈ƒ≈»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈¿»≈

ÒB‡ÌÚ ‰Ú .ÒB‡ BÈ‡ Ba ‰ÏÈ‚ dÈ‡LÂ , ≈¿∆≈»¿ƒ»≈≈≈¿»ƒ
Á‡‰ ÈBn‰ z‰  Ba ‰ÏÈ‚ dÈ‡L ÈBÓ»∆≈»¿ƒ»À««»»«≈

BÓˆÚÏ.dnÚ ÚÏ CÈˆ 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 

.ËeÚ‡È‰Â ,ÔÓˆÚÏ Ba ‰ÏÈ‚ ‡È‰L ÈBn‰ Èa ≈¿¿≈«»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
dÈ‡L Á‡‰ ÈBn‰ Èa ÌÚ ‡ÏÂ BnÚ ‰Ú ‡Ï…≈¿»ƒ¿…ƒ¿≈«»»«≈∆≈»
‰ÏÈ‚ dÈ‡L ÈBn‰ Èa eÚ ‡Ï Ì‚Â ,Ba ‰ÏÈ‚¿ƒ»¿«…≈¿¿≈«»∆≈»¿ƒ»

‡ ÔÈÁBc  Ba‰ÏÈ‚ dÈ‡L ÈBn‰ ‰Ê Ïˆ‡ d˙B, ƒ»≈∆∆«»∆≈»¿ƒ»
‡Ï ‡e‰Â ‰Ú ‡Ï ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .Ú ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…≈«ƒ¿ƒ…≈¿»¿…
ÈBÓ 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 שעלֿידי ֿזה

שפו). סי ' (או"ח  סדום" מדת על

.ÈˆÁ‰Ú˜Ï Á‡ Á˙Ùe ÈBÓÏ Á˙t dÏ LiL »≈∆≈»∆«¿»∆««≈¿ƒ¿»
Ût˜Ï B‡ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ˙ÈeÒ‡Â ÏÈ‡B‰  ¿«¿≈»≈ƒ≈»«ƒƒ¿»

ÏÚ ‡l‡ CÓBÒ BÈ‡ ,Ûtw‰ B˙B‡Ï ˆÁÓ ÏËÏËÏ¿«¿≈≈»≈¿««¿≈≈≈∆»«
„Ú ÈBn‰ Èa ÏÚ ÒB‡ CÎÈÙÏ ,ÈBÓ ÏL Á˙t∆«∆»¿ƒ»≈«¿≈«»«
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa Ûtw‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .Ô‰nÚ ÛzzLiL∆ƒ¿«≈ƒ»∆¬»ƒ»»««¿≈≈»«ƒ

˙BÁt B‡Á˙t‰ ÏÚL ;ÈBn‰ Èa ÏÚ ÒB‡ BÈ‡  »≈≈«¿≈«»∆««∆«
BÏ „ÁÈÓ‰ÏÎa ÏËÏËÏ zÓe ÏÈ‡B‰ ,CÓBÒ «¿À»≈ƒÀ»¿«¿≈¿»

.Ûtw‰««¿≈

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

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



קסה                
         

.‡È„Á‡˙aLÏ CÏ‰L ÈBÓ ÈaÓ Á‡ ÈBÓa ∆»ƒ¿≈»∆»«ƒ¿…¿»«≈
Ô‰ÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡ÔÎÂ .‰aL ÈBÓ ÈaÓ „Á‡ ≈≈¬≈∆¿≈∆»ƒ¿≈»∆»»

‰vÓBÈ‡  BÁ˙t ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa‡ ‰Á «≈»¿»»«¿»»¿»ƒ«ƒ¿≈
˜ÏÁÂ ,Ô‰Ó BÓˆÚ LÈÙ‰ 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)

.ÈÈBÓ ÈL‡Ô˙ˆ˜Ó eÁÎLÂ ,Ô˙ˆ˜Ó eÙzzLpL «¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»
.eÙzzLpL el‡Ï Ô˙eL ÔÈÏhÓ  eÙzzL ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿
ÁÎML ˆÁ ÈL‡ ÔÈ„k  ˙eL Ïeha ÔÈÚÏ ÌÈ„Â¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈»≈∆»«

eÚ ‡ÏÂ ÌÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡eÓ‡ Îe .ÏkL , ∆»≈∆¿«ƒ¿…≈¿¿»»«¿∆»
LÈ‡k  BÁÏL ÏÚ ÌÈÎeÓq‰ B˙Èa ÈL‡ ÌÚ Ì„‡»»ƒ«¿≈≈«¿ƒ«À¿»¿ƒ
ÈÙezLÏ ÔÈa ˙BˆÁ ÈeÚÏ ÔÈa ,ÔÈeLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ≈¿≈≈¬≈≈¿ƒ≈

.˙B‡BÓ¿

ב .51) עג, ה"א.52)עירובין בפ "ב  בפ "ד 53)המבואר
ה"א.

.‚ÈÈBÓˆÁÂ ˆÁ Ïk ,BaL ˙BˆÁ Ïk eÚL »∆≈¿»¬≈∆»»≈¿»≈
lk eÙzzL Ck Á‡Â ,dÓˆÚ ÈÙaÁÎL ,ÈBna Ô ƒ¿≈«¿»¿««»ƒ¿«¿À»«»»«

‡Ï  BˆÁ Èa ÌÚ Ú ‡ÏÂ ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆»≈¿…≈«ƒ¿≈¬≈…
ÛezM‰ ÏÚÂ ,eÙzzL Ìlk È‰L ;ÌeÏk „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ¿∆¬≈À»ƒ¿«¿¿««ƒ
ÛezM‰ ÌÚ ˙BˆÁa ÚÏ eÎÈˆ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ«ƒ

eÚ ˙Bz ˙B˜BÈzÏ ÁkLÏ ‡lL ‡l‡eÚ È‰Â , ∆»∆…¿«≈««ƒ«≈«¬≈≈¿
˙BˆÁa‡ÏÂ ÈBn‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎL Ì‡ Ï‡ . «¬≈¬»ƒ»«∆»ƒ¿≈«»¿…

ˆÁ Èa Ïk ÔÈzÓe ,ÈBna ÌÈeÒ‡  ÛzzLƒ¿«≈¬ƒ«»À»ƒ»¿≈»≈
ÌÈzaÏ ˆÁk ˙BˆÁÏ ÈBn‰L ;ÔˆÁa ÏËÏËÏ. ¿«¿≈«¬≈»∆«»«¬≈¿»≈«»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

.„ÈeÙzzL,˙BˆÁa ÚÏ Ôlk eÁÎLÂ ,ÈBna ƒ¿«¿«»¿»¿À»¿»≈«¬≈
Ô˙Òet ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ Ì‡ÛezM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ  ƒ≈«¿ƒƒ«¿»»¿ƒ««ƒ

‰Ê c Ô‰Ï ÔÈÈzÓ ÔÈ‡Â .„Ïa ‰BL‡‰ ˙aMa««»»ƒ»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»∆»»∆
˜ÁcÓ ‡l‡. ∆»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",

עירובי60) גם לעשות צריכים לכתחילה אבל הדחק , בשעת

התינוקות, מן עירוב  תורת תשתכח  שלא כדי  חצירות,
הקודמת. בהלכה כמבואר

.ÂËÈBÓÌÚ ˙BˆÁ eÚ Ì‡ ,Ba eÙzzL ‡lL »∆…ƒ¿«¿ƒ≈¿¬≈ƒ
˙Bn‡ Úa‡a ‡l‡ Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡  ÌÈza‰«»ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
‰NÚ ,ÌÈza‰ ÌÚ ˙BˆÁ eÚL Á‡Ó .˙ÈÏÓÎk¿«¿¿ƒ≈««∆≈¿¬≈ƒ«»ƒ«¬»
‡Ïa „Ïa ÌÈza ‡l‡ BÏ Áe˙t BÈ‡ el‡k ÈBn‰«»¿ƒ≈»«∆»»ƒƒ¿«¿…

˙BˆÁBlÎa ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ¿À¿ƒ…
BlÎa ÔÈÏËÏËÓ  ˙BˆÁ‰ ÈL‡ eÚÌÈÏk ≈¿«¿≈«¬≈¿«¿¿ƒ¿À≈ƒ

e˙MLda eÚ ‡lL ˆÁk ,BÎB˙a. ∆»¿¿¿»≈∆…≈¿»

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.

.ÊËÌÈÎBk „BÚÈBÓaL ˆÁa ÈeM‰ È˜B„ˆ B‡ ≈»ƒ»ƒ«»¿»≈∆¿»
ˆÁ‰ Èa ÌÚ BÈ„k ÈBn‰ Èa ÌÚ BÈc , ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ¿≈∆»≈

B˙È ÈaÓ „Á‡Ó B‡ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ÌÈÎBNL∆¿ƒƒ»≈»ƒ≈∆»ƒ¿≈≈
‰È‰ Ì‡Â .È˜B„v‰ Ô‰Ï ÏhÓ B‡ ,ÈBnaL B˙eL¿∆«»¿«≈»∆«»ƒ¿ƒ»»
CÈˆ BÈ‡  „Á‡ Ï‡NÈÂ ÌÈÎBk „BÚ ÈBna«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»≈»ƒ

ÛezLÔÈÎÓBÒ Ô‰L ÌÈa ÔÈ„Â „Á‡ Ï‡NÈ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒƒ¿»≈∆»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈc  „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ. «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.

.ÊÈÌÈÎBk „BÚBÏ LÈ Ì‡  ÈBna „ ‰È‰L ≈»ƒ∆»»»¿»ƒ≈
Á˙t BˆÁa‰Ú˜Ï „Á‡Èa ÏÚ ÒB‡ BÈ‡ , «¬≈∆«∆»¿ƒ¿»≈≈«¿≈

,‰Úa‡ ÏÚ ‰Úa‡ ÔË˜ Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â ;ÈBn‰«»«¬ƒ»»∆«»»«¿»»««¿»»
Á˙t‰ Cc ˙BB˜e ÌÈlÓb ‡ÈˆBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«∆«
ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡L ;Ô‰ÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡  ÈBnaL∆«»≈≈¬≈∆∆≈«¿∆»«
Áe˙t ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ú˜aÏ ‡e‰L ,BÏ „ÁÈÓ‰ Á˙t∆««¿À»∆«ƒ¿»¿≈ƒ»»»«

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ˙È ‡e‰L Ût˜ÏÁe˙Ùk ‰Ê È‰  ¿«¿≈∆»≈«≈»«ƒ¬≈∆¿»«
B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ ÒB‡ BÈ‡Â ,‰Ú˜Ï¿ƒ¿»¿≈≈¬≈∆»»≈»«ƒ

˙BÁt„Ú Ô‰ÈÏÚ ÒB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡  »≈≈¬≈∆¿≈¬≈∆«
.epnÓ ekNiL∆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 .

.ÁÈÈBÓ„Á‡ BcˆÂ ÌÈÎBk „BÚ „Á‡ BcvL »∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
ÌÈÏ‡NÈ˙BBlÁ eÈ‰Â ,ÏL ˆÁÏ ˆÁÓ ˙BÁe˙t ƒ¿¿≈ƒ¿»«¿≈»≈¿»≈∆
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eNÚpL Èt ÏÚ Û‡  ˙BBlÁ Cc Ôlk eÚÂ ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈¿À»∆∆«««ƒ∆«¬
Cc ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈzÓe „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆∆
Cc ÈBna LnzL‰Ï ÔÈeÒ‡ el‡ È‰ ,˙BBlÁ«¬≈≈¬ƒ¿ƒ¿«≈«»∆∆

ÌÈÁ˙tÔÈ‡L ;ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ekNiL „Ú ¿»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ»≈»ƒ∆≈
ÌÈÎBk „BÚ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ÌÈNÚ. «¬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„ˆÈk?‰È„Óa ÔÈÙzzLÓˆÁÂ ˆÁ Ïk ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈¿»≈
dÓˆÚÏ ˙ÚÓ˙B˜BÈz‰ ÁkLÏ ‡lL ,Á‡Â , ¿»∆∆¿«¿»∆…¿«≈««ƒ¿««

ÔÈÙzzLnL C„k ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÔÈÙzzLÓ Ck»ƒ¿«¿ƒ»«¿≈«¿ƒ»¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ
ÈBÓaelÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔÈ˜ ‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¬ƒ

„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ  ÌÈa ÏL ˙ÈNÚ, «¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»
LÈÂ ,ÌÈa ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„n‰ ÏÎa eÏËÏËÈÂƒ«¿¿¿»«¿ƒ»¿≈ƒ»¿»∆«ƒ¿≈

„Á‡ Á˙t dÏ.„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ  »∆«∆»ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»

א.80) נט , עירובין גבוהה 81)משנה, חומה המוקפת עיר
בפ "א  (כמבואר היחיד כרשות דלתות לה ויש טפחים, עשרה
היחיד  רשות העיר שכל לחצאין, אותה מערבים "ואין ה"א)
מבוי " חצי  מערבים ואין אחד כמבוי  הוא והרי  גמורה,

חצרות.82)(מגידֿמשנה). שהיתר 83)עירובי  שידעו
העירוב . מסיבת הוא החצרות 84)הטלטול ואותן

ואלו  זו, עם זו לטלטל מותרות - המבואות עם שהשתתפו
אסורות. - השתתפו קנין 85)שלא תחילה שהיה כיון

יחד. לערב  החצר בני  כל וצריכים דומה, אחת כחצר יחיד,
פתח 86) אותו דרך ורק  הצדדים, מכל סתומה שהיא

כולה. את ומערבים כחצר, דינה יוצאים,

.ÎÏ‡,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«¬≈∆

„ÈÁÈdlk ˙‡ ÔÈÚÓ ÔÈ‡ ,‰pnÓ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ; »ƒ≈¿»¿ƒ∆À»∆»«ƒƒƒ∆»
ÔÈÙzzLÓe ,˙Á‡ ˆÁa „Á‡ ˙Èa elÙ‡ ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒ«ƒ∆»¿»≈««ƒ¿«¿ƒ

‡M‰ÏÎa ÔÈzÓ Ôlk ÔÈÙzzLn‰ el‡ eÈ‰ÈÂ . «¿»¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒÀ»À»ƒ¿»
Ô˙B‡ eÈ‰ÈÂ .eiML ÌB˜Ó B˙B‡Ó ıeÁ ,‰È„n‰«¿ƒ»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿»
,ÔÓˆÚÏ ÔÈNBÚL ÛezMa ÔÓB˜Óa ÔÈzÓ ÌÈ‡Lp‰«ƒ¿»ƒÀ»ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«¿»
Ïk ‡La ÏËÏËÏ ÔÈeÒ‡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"

.‡ÎeÚ‰L eÚ„iL È„k ,‡e‰ k‰ ÌeMÓ ‰Ê „Â¿»»∆ƒ∆≈¿≈∆≈¿∆»≈
BÊ ‰È„Óa ÏËÏËÏ Ô‰Ï Èz‰;da ÔÈÚ˜Ba ÌÈaL 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„ÓÌlÒÂ „Á‡ Á˙t dÏ LiL ÌÈa ÏL ¿ƒ»∆«ƒ∆≈»∆«∆»¿À»
Á‡ ÌB˜Óadlk ˙‡ ÔÈÚÓ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â , ¿»«≈¿»¿ƒ∆À»¿≈»¿ƒ»

Á˙Ùk eLÁ ‰ÓBÁaL Ìlq‰ ÔÈ‡L ;eiL. ƒ∆≈«À»∆«»»¿∆«
ÌÈza‰ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,eiL B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «»ƒ∆«ƒƒƒ««ƒ∆≈»

 ıeÁÏ Ì‰ÈÙe ÈÚÏ Ô‰ÈBÁ‡ ‡l‡ ,ÈÚÏ ÔÈÁe˙t¿ƒ»ƒ∆»¬≈∆»ƒ¿≈∆«
eiL B˙B‡ ÔÈNBÚ.‡M‰ ˙‡ ÔÈÚÓe , 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 eÚ Ì‡ ,‰È„n‰ ÈÏ ÛezLa ‰kÊÓ‰ «¿«∆¿ƒƒ¿≈«¿ƒ»ƒ≈¿À»
„Á‡ eÚ‡e‰ ˙eÎfL ;ÔÚÈ„B‰Ï CÈˆ BÈ‡  ≈∆»≈»ƒ¿ƒ»∆¿

Ô‰ÏÈa 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 ÌÈÎBk»ƒ∆»»ƒ»∆«¿ƒ»ƒ«…¿ƒ»

ÈBÓe ˆÁa. ¿»≈»

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„ÓÈBnÓ ıeÁ ‰ÈLBÈ Ïk eÙzzLpL ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»
‰vÓ ea Ì‡Â .Ôlk ÏÚ ÒB‡ ‰Ê È‰  „Á‡ÏÚ ∆»¬≈∆≈«À»¿ƒ»«≈»«

ÒB‡ BÈ‡  ÈBn‰ Á˙tÔÈÚÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆««»≈≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ
ÈBÓ ÈBÓ B‡ dlk B‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡ˆÁÏ ‰È„Ó. ¿ƒ»«¬»ƒ∆»À»»»

‰ˆ Ì‡ ,BÁ˙t ÏÚ ‰vÓ ÈBÓe ÈBÓ Ïk ‰Be∆»»»«≈»«ƒ¿ƒ»»
‡L ÏÚ Ò‡È ‡lL È„k ,Ô‰Ó B˙eL ˜ÏÁÏ«¬…¿≈∆¿≈∆…∆¡…«¿»

.˙B‡Bn‰«¿
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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  מרחשון  י' שישי יום 

    
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 ˜BÁ5Ú˜Â , ¿≈¿À»ƒ«¿ƒ»¿«¿¿»«
ÌL B˙˙ÈL6‰È„nÏ ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,7B˙Èa ÔÏÂ ¿ƒ»»««ƒ∆»««¿ƒ»¿»¿≈

ÈzL Ba ÁÈp‰L ÌB˜na ˙L el‡k B˙B‡ LÁ ∆¿»¿ƒ»««»∆ƒƒ«¿≈
ÔÈÓeÁz ÈeÚ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙BcÚq‰8. «¿À¿∆«ƒ¿»≈≈¿ƒ

א'.2) עמוד ס ' דף  עירובין במסכת שגר 3)משנה עיר
כשש 4)בתוכה. שהן גרוגרות, עשרה "כשמונה שהן

ט '). הלכה א' בפרק  למעלה (כמבואר בינוניות" ביצים
ברורה 5) (משנה מביתו מתחום יותר שהוא אף  העיר, של

ת"ח ). סימן חיים המזון 6)אורח  את שם שהניח  בזה
שביתה. שם לקנות שאם 7)בכוונה השבת, כניסת לפני 

קנה  שהרי  עירוב , להניח  צריך אינו השבת, עד שם נשאר
א'). הלכה ז' פרק  להלן (ראה בעצמו נקרא 8)שביתה

בו  ללכת יכול היה שלא תחום מערב  שהוא לפי  – "עירוב "
בו. ללכת יכול שהוא התחום עם תחילה

.‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÁÓÏ BeÚ ÌB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈÂ9 ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»»«¿«ƒ«»
BeÚ 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 ˙ÚÏÓ12Úa‡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‡ ˜eÁa BeÚ ˙‡ ÁÈp‰L È‰ ≈«¬≈∆ƒƒ«∆≈¿ƒ∆∆«»
ÁÓÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ  ÁÊÓ ÁeÏ ‰È„naL B˙ÈaÓƒ≈∆«¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿«≈¿»»
ÌB˜nÓ Cl‰Óe ,ÁÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BeÚ ÌB˜nÓƒ¿≈«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿«≈ƒ¿
„Ú eÚ‰ ÔnL ÛÏ‡ :ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BeÚ≈«¿«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‡ ˜eÁa BeÚ ÁÈp‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
dlk ‰È„n‰ Ïk ˙‡ „ÈÒÙ‰  ‰È„naL B˙ÈaÓ16; ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ»À»

,‰n‡ ÌÈtÏ‡ BeÚ „Ú B˙ÈaÓ Cl‰Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«≈ƒ≈«≈«¿«ƒ«»
ÁeÏ ‰È„na B˙ÈaÓ Cl‰Ó BÈ‡Â ,ÌÈtÏ‡ BeÚÓe≈≈«¿«ƒ¿≈¿«≈ƒ≈«¿ƒ»¿«

ÁÈpn‰ .˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ÚÓ17˙eLa BeÚ «¬»¬ƒ«»∆»««ƒ«≈ƒ¿
„ÈÁi‰18‰ÂÈk ‰ÏB„‚ ‰È„Ó ‰˙È‰ elÙ‡ 19, «»ƒ¬ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

‰Á ÈÚ elÙ‡Â20ÔÈBÈ„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 BeÚ ««ƒ«≈¿«¿ƒ»∆»«»…
ÌeÏk ‰NÚ23‡l‡ ,BeÚ ÌB˜nÓ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â , »»¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ï LiL ,Ôlk ‰È„n‰ Èk ‡e‰ È‰¬≈ƒ¿≈«¿ƒ»À»∆≈»∆«¿«ƒ«»
˙BÓB˜na BeÚ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„nÏ ıeÁ Áe ÏÎÏ¿»««¿ƒ»¿≈ƒ»«≈«¿

ÈÚÏ ÔÈÙËˆn‰24 Ì‰Ó ıeÁ ÌeÁz‰ ÔÈ„„BnL , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«¿≈∆
ÌeÁzÏ ıeÁ BeÚ Ô˙ .ÈÚ‰ CB˙a B˙Bk ‰Ê È‰¬≈∆¿¿¿»ƒ»«≈«¿

eÚ 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 שאי25)בהלכות מכיון
העירוב , קניית זמן השבת, בכניסת לשם להגיע  לו אפשר

(רש"י ). לתחום חוץ  שהוא מפני 

.Â‰ÂˆÓ „Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz ÈeÚ ÔÈÚÓ ÔÈ‡26, ≈¿»¿ƒ≈≈¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»
ÏL ‰zLÓÏ B‡ Ï‡‰ ˙ÈÏ CÏÈÏ ‰ˆB ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»∆≈≈¿≈»≈∆¿ƒ¿∆∆

Ba Èt ÏÈa˜‰Ï B‡ ,ÔÈ‡eN27BÁ B‡28ÔÓ ‡aL ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«¬≈∆»ƒ
‰È‰L ÔB‚k ,‰‡i‰ ÈtÓ B‡ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ,Cc‰«∆∆¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿∆»»
ÌÈËÒl‰ ÔÓ B‡ ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ÁÏ ‰ˆB∆ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿ƒ
‡l‡ ,el‡ ÏkÓ „Á‡Ï ‡lL Ú Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ≈«∆…¿∆»ƒ»≈∆»

eÚ ‰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
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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 ÈeÚ Ba ÔÈÚÓ  Ba ÔÈÙzzLnL Ïk30, …∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈≈¿ƒ
.ÔÈÓeÁz Ba ÔÈÚÓ ÔÈ‡  Ba ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈ƒ¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ
ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ?ÔÈÓeÁz ÈeÚ 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

.ÁCÈˆÂ34È„k ,„Á‡ ÌB˜Óa BeÚÂ ‡e‰ ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿»∆»¿≈
˙BLÓM‰ ÔÈa BÏÎ‡Ï BÏ LÙ‡ ‰È‰iL35Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿∆∆¿»¿»¿≈«¿»¿ƒ»ƒ

˙eLa BeÚ ÁÈp‰Â ,ÌÈa‰ ˙eLa ˙aLÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿
˙eLa BeÚ ÁÈp‰Â ,„ÈÁi‰ ˙eLa B‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿
˙eLÓ ‡ÈˆB‰Ï BÏ LÙ‡ È‡L ;eÚ BÈ‡  ÌÈa‰»«ƒ≈≈∆ƒ∆¿»¿ƒ≈¿
.‰Úa ‡l‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÌÈa‰ ˙eLÏ „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˙eLa B‡ „ÈÁi‰ ˙eLa ˙aLÏ Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿«»ƒƒ¿
˙ÈÏÓÎa BeÚ ÁÈp‰Â ,ÌÈa‰37˙aLÏ Ôek˙pL B‡ , »«ƒ¿ƒƒ«≈¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…

˙eLa B‡ „ÈÁi‰ ˙eLa BeÚ ÁÈp‰Â ,˙ÈÏÓÎa¿«¿¿ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿«»ƒƒ¿
‡e‰L ,eÚ‰ ˙i˜ ˙ÚLaL ;eÚ ‰Ê È‰  ÌÈa‰»«ƒ¬≈∆≈∆ƒ¿«¿ƒ«»≈∆
˙Á‡ ÏkÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï zÓ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»À»¿ƒ¿«¿ƒƒ»««
c ÏkL ;‰ÂˆÓ „Ï ˙ÈÏÓÎÏ ˙BiL‰ È˙MÓƒ¿≈»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆»»»
˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡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 ;eÚ ‰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 ;eÚ BÈ‡  ı‡‰42eÈ‰ Ì‡Â . »»∆≈≈¿≈»∆»ƒ¿¿ƒ»
.eÚ ‰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‡ BeÚ ÌB˜Óa BÏ LÈ ,BeÚ ÁÈpn‰ Ïk»««ƒ«≈≈ƒ¿≈«¿«
˙Bn‡43CÎÈÙÏ .44ÛBÒa BlL ÔÈÓeÁz ÈeÚ ÁÈpn‰ , «¿ƒ»««ƒ«≈≈¿ƒ∆¿

ÏbÏb˙Â ,ÌeÁz‰45CB˙a ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ eÚ‰ «¿¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»«¿¿
˙Bn‡ ÈzL46‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe ,eÚ ‰Ê È‰  ¿≈«¬≈∆≈¿ƒ…»»

;eÚ BÈ‡  ˙Bn‡ ÈzLÏ ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡Â .BÓB˜nÓƒ¿¿ƒ»»ƒ¿≈«≈≈
ıeÁ BeÚ ÁÈpn‰Â ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‰NÚ È‰L∆¬≈«¬»«¿¿««ƒ«≈

ÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,eÚ BÈ‡  ÌeÁzÏÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏB «¿≈≈ƒ¿≈∆≈»¿«ƒ«∆
.BeÚ≈

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 eÚ‰ ƒ¿«¿≈»≈¿»»¿≈««¿
˙‡ÓËÂ ‰Óez ‰È‰L B‡ ,ÛN B‡ „‡ B‡48: »«ƒ¿«∆»»¿»¿ƒ¿≈

;eÚ ‰Ê È‰  ‰ÎLÁMÓ ;eÚ BÈ‡  ÌBÈ „BÚaÓƒ¿≈≈ƒ∆»≈»¬≈∆≈
˜ÙÒ Ì‡Â .˙BLÓM‰ ÔÈa eÚ‰ ˙iwL49‰Ê È‰  ∆¿ƒ«»≈≈«¿»¿ƒ»≈¬≈∆

Lk  eÚ‰ ˜ÙqL ;eÚ50ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .51 ≈∆¿≈»≈»≈¿ƒ»ƒ∆¡«
˙BLÓM‰ ÔÈa eÚ‰52.eÚ ‰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 eÓ‡53eÈÏÚ ÚÂ ‡ˆ :ÌÈL54„Á‡ ,55Ú »¿¿«ƒ≈¿»≈»≈∆»≈«
„Á‡Â ,ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ56,˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ Ú »»ƒ¿¿∆»≈«»»≈«¿»

ÔÈa BeÚ ÏÎ‡ ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ ÚL ‰ÊÂ¿∆∆≈«»»ƒ¿∆¡«≈≈
ÏÎ‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ ÚL ‰ÊÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿∆∆≈«»»≈«¿»∆¡«
ÔÈaL ;eÚ e˜ Ì‰ÈL  ‰ÎLÁMÓ BeÚ≈ƒ∆»≈»¿≈∆»≈∆≈

Lk  eÚ‰ ˜ÙÒe ,‡e‰ ˜ÙÒ ˙BLÓM‰57ÏÚ Û‡ . «¿»»≈¿≈»≈»≈««
ÔÈÚÓ ÔÈ‡  ‰ÎLÁ ‡Ï ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ ,ÔÎ Ètƒ≈»≈»≈»»≈…»≈»≈¿»¿ƒ

‰lÁzÎÏ ÔÈÓeÁz ÈeÚ58.eÚ ‰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
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ללילה, אותו נחשוב  השמשות, בין עירובו שנאכל ולאותו
ליום. נחשבהו השמשות, בין עירובו שהניח  ולאותו

שעירובי58) 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 eÚ‰ 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«

,eÚ ‰Ê È‰  ‰ÎLÁMÓ Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡Â .eÚ‰»≈¿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  eÚ‰ ˜ÙqL ;Lk ‰Ê∆»≈∆¿≈»≈»≈

א'.59) עמוד ל"ה דף  עירובין במסכת של 60)משנה
מוקצה. איסור משום מדרבנן בשבת לטלטל שאסור אבנים,

התורה.61) מן משום 62)האסורה האסור דבר שכל
ט '). הלכה (למעלה השמשות בין עליו גזרו לא שבות

בו.63) להשתמש אפשר היה העירוב , קניית בשעת שהרי 

.ÂËÏ‡64 ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Óe˙a Ú Ì‡ ¬»ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ»≈¿≈»
‰Èe‡‰ ‰cÚÒ dÈ‡L ;eÚ BÈ‡65eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈∆≈»¿À»»¿»¿≈ƒ»

˙Á‡Â ‰B‰Ë ˙Á‡ ,‰Óez ÏL ˙Bkk ÈzL ÂÈÙÏ¿»»¿≈ƒ»∆¿»««¿»¿««
:Ó‡Â ,Ô‰ÈzLÓ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,‰‡ÓË¿≈»¿≈≈«≈ƒƒ¿≈∆¿»«
;eÚ BÈ‡  ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ‰B‰ha ÈeÚ≈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 

.ÊËÓ‡66ÚÂ ,L„˜ ÁÓÏe ÏÁ ÌBi‰ BÊ kk : »«ƒ»«…¿»»…∆¿≈«
‡Ï ÔÈ„Ú ˙BLÓM‰ ÔÈaL ;eÚ ‰Ê È‰  da»¬≈∆≈∆≈«¿»¬«ƒ…
Ì‡ Ï‡ .ÌBÈ „BÚaÓ ‰˙È‰ ‰Èe‡e ,È‡cÂ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»««¿»»¿»ƒ¿¬»ƒ
;da ÔÈÚÓ ÔÈ‡  ÏÁ ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰ :Ó‡»««…∆¿»»…≈¿»¿ƒ»

CLÁzL „Ú ‰Èe‡ dÈ‡L67LÈÙ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈»¿»«∆∆¿«¿≈ƒƒ¿ƒ
„Ú ‰Óez ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ,‰Óez¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
ÔÈa Ïk ÏË ‡È‰ È‰L ;da ÔÈÚÓ ÔÈ‡  CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬≈ƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡ ‰cÚq‰ ‰È‰zL CÈˆÂ ,˙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 ;eÚ BÈ‡  ˙Bw‰ ˙Èa BeÚ «≈≈¿≈«¿»≈≈¿ƒ
aL‰È‰a eÒ‡ ˙Bw‰ ˙È69Ìei˜a ‰ˆBL ÔÂÈÎÂ , ∆≈«¿»»«¬»»¿≈»∆∆¿ƒ

‰i˜ Á‡ ÌL eÚ‰70Ba ‰‰ È‰ 71˙Èa B˙ . »≈»««¿ƒ»¬≈∆¡∆¿»¿≈
Òt‰72eÚ ‰Ê È‰ 73ÈtÓ ;Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â , «¿»¬≈∆≈«¬ƒ»»…≈ƒ¿≈

ÁBt‰ 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

.ÁÈÌÈa76 ÔÈÓeÁz ÈeÚa ÛzzL‰Ï eˆL «ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ,ÔeÚ Ôlk ÔÈˆa˜Ó77, ¿«¿ƒÀ»≈»¿≈¿À¿»∆»¿∆»

‰NÚ Ì‡Â .eˆiL ÌB˜Óa „Á‡ ÈÏÎa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒƒ¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿¿ƒ»»
È„È ÏÚ Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈˆ  Ôlk È„È ÏÚ eÚ „Á‡∆»≈«¿≈À»»ƒƒ«»∆«¿≈

Á‡78Ì„‡Ï BÏ ÔÈÚÓ ÔÈ‡L ;ÌÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ . «≈¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»¿ƒ»»»
BzÚ„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz ÈeÚ79ÚÏ ‰ˆB BÈ‡ ‡nL , ≈≈¿ƒ∆»¿«¿∆»≈∆¿»≈

Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ BÚÈ„B‰ Ì‡Â .‰Ê ‰ˆL Áe‰ d˙B‡a¿»»«∆»»∆¿ƒƒƒ¿«
Ì‡Â .eÚ ‰Ê È‰  CLÁzMÓ ‡l‡ ‰ˆ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»∆»ƒ∆∆¿«¬≈∆≈¿ƒ
ÔÈ‡L ;Ba ‡ˆBÈ BÈ‡  ‰ÎLÁL „Ú BÚÈ„B‰ ‡Ï…ƒ«∆»¿»≈≈∆≈

.CLÁzMÓ ÔÈÚÓ¿»¿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 
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אם  לשאול צריך ולכן השני , לצד אמה אלפים מפסיד אחד,
זה. בצד לזכות כדי  זה בצד להפסיד הוא מסכים

.ËÈ‰ÎBf‰ Ïk80˙BˆÁ ÈeÚa81B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ  »«∆¿≈≈¬≈¿«ƒ«»
‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÓeÁz ÈeÚaÈeÚ B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ∆≈¿«ƒ«»≈≈

.ÔÈÓeÁz ÈeÚ B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ‡  ˙BˆÁ¬≈≈¿«ƒ«»≈≈¿ƒ

ב '.80) עמוד פ ' דף  עירובין א'81)מסכת בפרק  כמבואר
כ'. הלכה

.ÎÔ˙B82˙Èa‰ ÏÚÏ ‰ÚÓ Ì„‡83BÏ ÁwiL È„k , ≈»»»»¿««««ƒ¿≈∆ƒ«
ÈÂÁÏ Ô˙ Ì‡ Ï‡ .ÔÈÓeÁz ÈeÚ 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 .eÚ≈¿ƒ»«»≈»«¿»»¬≈∆

ÂÈÏÚ ÚÓe ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ÏÎ‡ B‡ ˙t da Á˜BÏ85. ≈«»«…∆ƒ»√»ƒ¿»≈»»
ÈÏ ‰ÎÊe ÏÎ‡ ‰Êa ÈÏ Ôz :BÏ Ó‡Â ÈÏk BÏ Ô˙ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«≈ƒ»∆…∆¿≈ƒ

ÏÚ ÚÓe ÏÎ‡ Á˜BÏ ‰Ê È‰  BaBa ÂÈ86. ¬≈∆≈«…∆¿»≈»»

ב '.82) עמוד פ "א דף  עירובין במסכת אף 83)משנה
שנתן  כיון במשיכה, אלא במעות נקנים אינם שמטלטלין
נתכוון  שלא תולים אנו למכור, דרכו שאין הבית לבעל

עליו. לערב  שליח  לעשותו אלא פת, ממנו כיון 84)לקנות
אינן  ומעות מהם, לקנות שהתכוון תולים אנו למכור, שדרכן

ימשוך. עד – עירוב 85)קונות לעשות שליח  שעשאו
חזקה  אומרים: שאנו עליו, ומערב  מאחר פת וקונה עבורו

לדעתו. ומערב  שליחותו עושה הוא 86)שליח  הדין כי 
כלי קנה לו: ואומר שהוא כל כלי  למקנה הקונה נותן "אם
וקנהו, הכלי  את המוכר שהגביה כיון . . . מטלטלין חלף  זה
הדמים  נתן לא שעדיין אע "פ  המטלטלין את הלוקח  קנה
חליפין  קנין הנקרא והוא לחזור" יכול אינו מהם ואחד

ה'). הלכה ה' פרק  מכירה בהל' (רבינו

.‡ÎÚÓ87Bze Ba È„È ÏÚ ÔÈÓeÁz ÈeÚ Ì„‡ ¿»≈»»≈≈¿ƒ«¿≈¿ƒ
ÌÈpËw‰88ÔÈa ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ BcÚ 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 eÚÂ¿≈¿¿«¿»¿ƒ¿∆«»¬»≈¿»≈
BcÚ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏB„b‰ Bze Ba È„È ÏÚ ‡Ï…«¿≈¿ƒ«¿ƒ¿…«¿≈«¿
,ÔzÚcÓ ‡l‡ ,BzL‡ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÚ‰ B˙ÁÙLÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿…«¿≈ƒ¿∆»ƒ«¿»
Ú Ì‡Â .BÁÏL ÏÚ BÏˆ‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ∆¿«À¿»¿ƒ≈«
.BeÚa ÔÈ‡ˆBÈ  eÁÓ ‡ÏÂ e˜˙LÂ eÚÓLÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿≈
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡  ÔÓˆÚÏ Ô‰ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ Ú≈««∆»≈∆¿≈¿≈¿«¿»≈¿∆»»

ÔÓˆÚ eÚa ÔÈ‡ˆBÈÂ ,BfÓ ‰ÏB„b90LL Ôa ÔË˜ . ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈«¿»»»∆≈
Bn‡ eÚa ‡ˆBÈ  ˙BÁt B‡ ÌÈL91CÈˆ 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 BeÚ ÁlLÏ ‰ˆB‰»∆¿«≈«≈¿««≈¿«ƒ

˙eL‰  ÌL B˙˙ÈL Úa˜Ï ‰ˆB ‡e‰L ÌB˜na«»∆∆ƒ¿…«¿ƒ»»»¿
B„Èa92LÁ „Èa BÁlLÓ BÈ‡  BÁlLÓ ‡e‰LÎe . ¿»¿∆¿«¿≈¿«¿¿«≈≈

ÔË˜Â ‰ËBL93˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ „Èa ‡ÏÂ , ∆¿»»¿…¿«ƒ∆≈∆¿ƒ¿«
eÚ94„Èa BÁlL Ì‡Â .eÚ BÈ‡  ÁlL Ì‡Â . ≈¿ƒƒ«≈≈¿ƒƒ¿¿«

È„k ,Lk Ì„‡Ï BÎÈÏB‰Ï ÔÈÏeÒt‰ el‡Ó „Á‡∆»≈≈«¿ƒ¿ƒ¿»»»≈¿≈
‰Ê È‰  eÚ‰ 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 ,˜BÁÓ „ÓBÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈»«∆ƒ¿∆∆«»
˙‡ CÈÏB‰Ï BÏ Ó‡L Lk‰ Ïˆ‡ eÚÈb‰L ‰Ó‰a‰«¿≈»∆ƒƒ≈∆«»≈∆»«¿ƒ∆

ÔÎÂ .„ˆeÚ‰97ÔÈÓeÁz ÈeÚa eÙzzLpL ÌÈa »≈¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿¿≈≈¿ƒ
.ÔÈÁlLÓ el‡ È‰  Á‡ „Èa ÔeÚ ÁÏLÏ eˆÂ¿»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‡98ÚÂ ‡ˆ :„Á‡Ï eÓ‡L ÌÈa B‡ ∆»«ƒ∆»¿¿∆»≈¿»≈
eÈÏÚ99‰ˆL Áe ‰Ê È‡a Ô‰ÈÏÚ ÚÂ ,100È‰  »≈¿≈«¬≈∆¿≈∆«∆»»¬≈

Ba ÔÈ‡ˆBÈÂ eÚ ‰Ê101.Áe BÏ e„ÁÈ ‡Ï È‰L , ∆≈¿¿ƒ∆¬≈…ƒ¬«
ÓB‡‰102ÂÈÏÚ ÚÂ ,ÌÈÓ˙a ÈÏÚ Ú :BÁÏ »≈«¬≈»≈»«ƒ¿»ƒ¿≈«»»

˙B‚B‚a103Ó‡ ;ÌÈÓ˙a ÂÈÏÚ ÚÂ ,˙B‚B‚a ; ƒ¿»ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»ƒ»«
,CBLa ;CBLa BÁÈp‰Â ,Ïc‚Óa ÈeÚ Áp‰ :BÏ««≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»

a ;Ïc‚Óa BÁÈp‰Â,‰iÏÚa ;‰iÏÚa BÁÈp‰Â ,˙È ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»«¬ƒ»
eÚ BÈ‡  ˙Èa BÁÈp‰Â104Ú" BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ¿ƒƒ¿«ƒ≈≈¬»ƒ»«»≈

,ÌÈÓ˙a ÔÈa ˙B‚B‚a ÔÈa  ÂÈÏÚ ÚÂ ,Ì˙Ò "ÈÏÚ»«¿»¿≈≈»»≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
eÚ ‰Ê È‰  ‰iÏÚa ÔÈa ˙Èa 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˙BˆÁ ÈeÚ ÏÚ ÔÈÎnL ÌLk106ÈÙezLÂ ¿≈∆¿»¿ƒ«≈≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÓeÁz ÈeÚ ÏÚ ÔÈÎÓ Ck ,˙B‡BÓ107:ÓB‡Â . ¿»¿»¿ƒ«≈≈¿ƒ¿≈

Cl‰Ï ÈÏ zÓ ‰È‰È eÚ‰ ‰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 eÚ‰ ‰Êa :ÓB‡ ,ÌÈa«ƒ≈¿∆»≈ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ
ÌB˜nÓ Cl‰Ï ,BÊ ÈÚ ÈÏ B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó ÈÏƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»

.Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰Ê∆«¿«ƒ«»¿»«

ט "ז.106) הלכה א' בפרק  למעלה על 107)כמבואר ואף 
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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

    
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,

.‡ÈÓ‰È„nÏ ıeÁ ˙aL ÚÓ ‡ˆiL„ÓÚÂ , ƒ∆»»≈∆∆«»«¿ƒ»¿»«
Úe„È ÌB˜ÓaBÙBÒa B‡ ÌeÁz‰ CB˙a:Ó‡Â , ¿»»«¿«¿¿¿»«

BÈÚÏ ÊÁÂ ,‰Ê ÌB˜Óa È˙˙ÈLBÏ LÈ  ÌL ÔÏÂ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿»«¿ƒ¿»»≈
Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜Ó B˙B‡Ó ÁÓÏ Cl‰Ï. ¿«≈¿»»≈»«¿«ƒ«»¿»«

‡ÏÂ .ÂÈÏ‚a ÚÏ ,ÔÈÓeÁz ÈeÚ wÚ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ«≈≈¿ƒ¿»≈¿«¿»¿…
,ÌB˜na „Ïa ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ˙Áp‰a ÚÏ eÓ‡»¿¿»≈¿«»«¿¿≈¿Àƒ¿««»
ÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿…»«»∆»¿»≈«
Á‡ „Èa BeÚ ÁlLÈ ‡l‡ ,‡ˆÈ ‡lL ,ÈLÚ‰ ∆»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

.ÔÎÂÚe„È ÌB˜Óa B˙˙ÈL 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 BÈe BÈa LÈÂ ,BÓB˜Ó¿¿≈≈≈¿∆»¿»«¿«ƒ«»

L È„k CÏ‰Â Cca ˜ÈÊÁ‰Â ,˙BÁtB˙B‡Ï ÚÈbi »¿∆¡ƒ«∆∆¿»«¿≈∆«ƒ«¿
ÌB˜Ó‡ÏÂ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÈL Ba ‰˜ÈÂ »¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ∆…ƒƒ«¿…

ÊÁL B‡ ,BÏˆ‡ ÔeÏÏ BÁ BÈÊÁ‰ ‡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˙˙ÈL ÌL Úa˜Ï BaÏa ÓbL ÔÂÈkL ;Áe«∆≈»∆»«¿ƒƒ¿…«»¿ƒ»¿∆¡ƒ

ÌL „ÓÚL ÈÓk ‰NÚ ,CcaBeÚ ÁÈp‰L B‡ «∆∆«¬»¿ƒ∆»«»∆ƒƒ«≈
.ÌL»

א.9) נב , עירובין השבת.10)משנה, כניסת לפני 
ברגליו.11) ועירב 

.‚?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÔÈÁÈËÓ ÔÈ‡L ,ÈÚa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ
eÚ ÁÈp‰Ï B˙B‡‡a ‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ,˜BÁa B‡ , ¿«ƒ«≈¿»¿ƒ∆»»»

ÔÓ ‡MiL ,‡e‰Â ;CLÁz ‡nL ‡È ‰È‰Â Cca«∆∆¿»»»≈∆»∆¿«»∆ƒ»≈ƒ
Ì„˜ ‰˙ÈL Ba ‰wL ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÚÈb‰Ï È„k ÌBi‰«¿≈¿«ƒ«¿»∆»»¿ƒ»…∆
B˙B‡ ÔÈe 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«¿≈

ÚÈbiLÌB˜n‰ ÔÈa ‰È‰L B‡ ,BÁk ÏÎa ı elÙ‡ ∆«ƒ«¬ƒ»¿»…∆»»≈«»
Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜n‰ ÔÈe Ba ˙aLÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…≈«»∆≈
ÌB˜n‰ Ôek ‡lL B‡ ,‰n‡ ÌÈtÏ‡Ó ˙È ‰ÎLÁLk¿∆»¿»»≈≈«¿«ƒ«»∆…ƒ≈«»
˜eÁa ‰˙ÈL ‰˜ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰˙ÈL Ba ‰wL∆»»¿ƒ»¬≈∆…»»¿ƒ»¿ƒ

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÌB˜ÓÌB˜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

.„ÈÓ„ÈÁi‰ ˙eLa ÌBÈ „BÚaÓ „ÓÚLÌL ‰˜Â ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»»»
˙eLa ˙aLÏ Ôek˙Â Cca ‡a ‰È‰L B‡ ,‰˙ÈL¿ƒ»∆»»»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È‰  B˙˙ÈL ÌL ‰˜Â BÏˆ‡ Úe„i‰ „ÈÁi‰«»ƒ«»«∆¿¿»»»¿ƒ»¬≈∆

dlk ˙‡ Cl‰Ó.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‡B‡ 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 ÏÎÏÔÈ‡  ¿»«¿ƒ»¿»≈«≈»«ƒ≈
‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ó ‰ˆeÁÂ ,˙Bn‡ Úa‡ ‡l‡ da BÏ»∆»«¿««¿»≈∆«¿«ƒ«»
Ûw‰ ‡lL ÌB˜Óa BeÚ 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‰ÌiÒ ‡ÏÂ ,ÌB˜Ó ˜eÁa ‰˙ÈLÌB˜Ó «∆¿ƒ»¿ƒ»¿…ƒ≈¿
‡a ‰È‰ ?„ˆÈk .ÌL ‰˙ÈL ‰˜ ‡Ï  B˙˙ÈL¿ƒ»…»»¿ƒ»»≈«»»»
‰„Na :B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙ÈL :Ó‡Â ,Cca«∆∆¿»«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆
‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁa :B‡ ,˙ÈBÏt ‰Ú˜a :B‡ ,˙ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆∆«»
‰˙ÈL ‰˜ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰Ê ÈÓB˜nÓ ÌÈtÏ‡ B‡«¿«ƒƒ¿ƒ∆¬≈∆…»»¿ƒ»
ÌB˜nÓ Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,˜eÁa¿ƒ¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»

‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L. ∆≈¿∆»¿»

ב .21) מט , בדיוק .22)עירובין שם,23)ציין כשמואל
ממקומו. לזוז לו שאסור שאמר כרב  ולא

.ÂÓ‡ÚÏÒ ˙Áz :B‡ ,ÈBÏt ÔÏÈ‡ ˙Áz È˙˙ÈL : »«¿ƒ»ƒ««ƒ»¿ƒ««∆«
‰BÓL ÚÏÒ B˙B‡ B‡ ÔÏÈ‡ B˙B‡ ˙Áz LÈ Ì‡ ,ÈBÏt¿ƒƒ≈««ƒ»∆«¿∆
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קעב               
         

˙Bn‡Ôek ‡Ï È‰L ,‰˙ÈL ‰˜ ‡Ï  ˙È B‡ «»≈…»»¿ƒ»∆¬≈…ƒ≈
˙Bn‡ Úa‡ CB˙a ˙aLÏ ‡a Ì‡L ;B˙˙ÈL ÌB˜Ó¿¿ƒ»∆ƒ»ƒ¿…¿«¿««
‰wL ‡e‰ ˙BÁ‡‰ ˙Bn‡ Úa‡a ‡nL ,el‡≈∆»¿«¿««»¬≈∆»»

.‰˙ÈL¿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

.ÊCÎÈÙÏÚa‡a B‡ ,BwÚa ˙aLÏ Ôek˙‰Ï CÈˆ ¿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¿»¿

ÌiÒÓÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ ,Cca ÌÈ‡a ÌÈL eÈ‰ . ¿À»»¿«ƒ»ƒ«∆∆∆»≈∆«ƒ
,‰˙ÈL Ba ÚB˜ ‡e‰L ÌB˜Ó B‡ „b B‡ ÔÏÈ‡ƒ»»≈»∆≈«¿ƒ»
B˙˙ÈL ÒBÓ ÈkÓ BÈ‡L ‰Ê  ÈkÓ BÈ‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ≈¿ƒ»
ÌB˜na BÁÂ ‡e‰ ˙aLÏ Ôek˙Ó Èkn‰Â ,ÈknÏ««ƒ¿««ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¬≈«»

ÈkÓ ‡e‰L. ∆«ƒ

ב .26) נ, אמה 27)עירובין הרי  אמות, שבע  היו שאם
הזאת  שבאמה אומרים ואנו מקומות, לשני  משותפת אחת

שביתה. קא 28)קנה הוו יוסף  ורב  "רבה א: נא, בעירובין
לרב  רבה ליה אמר בדרך), מהלכים (היו באורחא אזלי 
ליה: אמר - הדקל) (תחת דקלא תותי  שביתתנו תהא יוסף :
ליה: אמר האילן). מקום את מכיר (אינני  ליה ידענא לא
אומר: והמכיר עמך, שביתתי  לו שאומר - עלי " סמוך

(רש"י ). פלוני " במקום שביתתנו

.ÁÈÚ‰ ÈL‡Ô‰Ï CÈÏB‰Ï Ô‰Ó „Á‡ eÁÏML «¿≈»ƒ∆»¿∆»≈∆¿ƒ»∆
Úe„È ÌB˜ÓÏ ÔeÚCca ˜ÈÊÁ‰Â ,BÈÊÁ‰Â , ≈»¿»»«¿∆¡ƒ«∆∆¿∆¡ƒ

B˙B‡a ‰˙ÈL e˜ ‡Ï Ô‰  ÔeÚ CÈÏB‰ ‡ÏÂ BÁ¬≈¿…ƒ≈»≈…»¿ƒ»¿
Cl‰Ï Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,ÔeÚ 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 Cca ‡a ‡e‰ È‰L ,eÚ≈∆¬≈»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…»
ÌB˜Ó B˙B‡Ï Cl‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ ,Cca ˜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‰Ê˜eÁa ‰˙ÈL ‰Bw‰ CÈvL eÓ‡L ∆∆»«¿∆»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,‰„Na CÏÈÂ ‡ˆiL ‡Ï  Cca ˜ÈÊÁiL ÌB˜Ó»∆«¬ƒ«∆∆…∆≈≈¿≈≈«»∆∆»

‰iÏÚ‰ ÔÓ „È elÙ‡Ì„˜Â ,ÌB˜Ó B˙B‡Ï CÏÈÏ ¬ƒ»«ƒ»¬ƒ»≈≈¿»¿…∆
,˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È‰  BÁ BÈÊÁ‰ ˆÁ‰ Á˙tÓ ‡ˆiL∆»»ƒ∆«∆»≈∆¡ƒ¬≈¬≈∆∆¡ƒ

,ÌB˜Ó ˜eÁa ‰˙ÈL ‰Bw‰ ÏÎÂ .‰˙ÈL ‰˜Â¿»»¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»¿ƒ»
ÔÂÈk ‡l‡ ;ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙ÈL :ÓBÏ CÈˆ BÈ‡≈»ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ∆»≈»
ÌL ‰˜  ‡e‰L Ïk Cca ˜ÈÊÁ‰Â BaÏa ÓbL∆»«¿ƒ¿∆¡ƒ«∆∆»∆»»»
„ÓÚÂ ÂÈÏ‚a ‡ˆiL ÈÓ ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .‰˙ÈL¿ƒ»¿≈»ƒ«ƒ∆»»¿«¿»¿»«
;ÌeÏk ÓBÏ CÈˆ BÈ‡L ,‰˙ÈL 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‰˙aL ÈÏÈÏa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ««¿ƒƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈«»
‰ÈeˆÓ ÔztL ,ÌÈza‰ ÈÏÚa Ïˆ‡ ÌÈÓÎe ˙B„Na¿»¿»ƒ≈∆«¬≈«»ƒ∆ƒ»¿»
˙Èa ÌÈÏÂ ÌÈ‡e ,ÌL ÌÈ‡a‰ ÌÈÎ„ ÈBÚÏ¿¿≈¿»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‰ ˙Èa¿≈«ƒ¿»…»¿ƒ«»∆¿≈«¿»

ÌL„Ó ˙Èa ÏÚ ‡l‡ ‰È„Ï ˙ÎÓBÒ. ∆∆¿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 )"

    
שני1) 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‡„Á‡Â ÁÊÓa „Á‡ ,ÔÈeÚ ÈL ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒ¿≈≈ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆»
ÈMÓ „Á‡ ÏÚ ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa Cl‰iL È„k ,ÚÓa¿«¬»¿≈∆¿«≈¿ƒ¿»««∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡L ;ÈM‰ eÚ‰ ÏÚ ÌBi‰ ‡Le ,ÔÈeÚ‰»≈ƒƒ¿»««»≈«≈ƒ∆≈

‰ÚË .„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈeÚ ÈL ÔÈÚÓÈzLÏ ÚÂ ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿∆»»»¿≈«ƒ¿≈
B‡ ,˙BÁe ÈzLÏ ÔÈÚnL ‡e‰ ‰n„Ók ,˙BÁeƒ¿À∆∆¿»¿ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ Ú „Á‡ ,ÈÏÚ eÚÂ e‡ˆ :ÌÈLÏ Ó‡L∆»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»«∆»≈«»»
ÈÏ‚k Cl‰Ó  ÌB„Ï ÂÈÏÚ Ú „Á‡Â ÔBÙˆÏ¿»¿∆»≈«»»¿»¿«≈¿«¿≈

Ì‰ÈL. ¿≈∆
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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

.„ˆÈkCl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ?Ì‰ÈL ÈÏ‚k Cl‰Ó ≈«¿«≈¿«¿≈¿≈∆∆≈»¿«≈
„Á‡‰ Ô˙ .Ba Cl‰Ï Ì‰ÈLÏ LiL ÌB˜Óa ‡l‡∆»¿»∆≈ƒ¿≈∆¿«≈»«»∆»

ÁÊÓ ÁeÏ ‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁa eÚÈM‰ ÁÈp‰Â , ≈¿ƒ∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒƒ««≈ƒ
ÚÓ ÁeÏ ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ ˜eÁa BeÚ Ô‰Ó ≈∆≈¿ƒ¬≈≈«»¿««¬»

Ï‡ ‡l‡ ÚÓa Cl‰Ó ÂÈÏÚ eÚL ‰Ê ÔÈ‡,‰n‡ Û ≈∆∆≈¿»»¿«≈¿«¬»∆»∆∆«»
ÁÊÓa Cl‰È ‡ÏÂ ;ÁÊÓa ÂÈÏÚ ÚL ÈÓ ÈÏ‚k¿«¿≈ƒ∆≈«»»¿ƒ¿»¿…¿«≈¿ƒ¿»
ÂÈÏÚ ÚL ÈÓ ÈÏ‚k ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ‡l‡∆»∆∆«¬≈≈«»¿«¿≈ƒ∆≈«»»
ÔÈeÚ ÈL ÂÈÏÚ eÚ B‡ Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÚÓa¿«¬»¿ƒ»ƒ≈«≈¿»»¿≈≈ƒ
˜eÁa „Á‡Â ÁÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁa „Á‡ el‡≈∆»¿ƒ«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿∆»¿ƒ

BÓB˜nÓ ÊeÊÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡. «¿«ƒ«»¿«¬»¬≈∆…»ƒ¿

שם.5) מערב 6)עירובין, לצד אלף  בזה הפסיד כן אם
לשם. ללכת יכול אמה 7)שאינו מאות חמש בזה והפסיד

מזרח . אלא 8)לצד במקומו, לשבות נתכוון לא שהרי 
עירוב , קנה מהם איזה יודעים אנו ואין עירובו, במקום
של  ועירובו מערב , לצד אלפים מפסידו מזרח  של ועירובו

ממקומו. יזוז לא לכן מזרח , לצד אלפים מפסידו מערב 

.‚ÚÓ‰˙Óe ,˙BÁe ÈzLa ÔÈeÚ ÈL Ì„‡ ¿»≈»»¿≈≈ƒƒ¿≈«¿∆
‰ÂˆÓ c ÈÏ Ú‡ Ì‡ :ÓB‡ÂÈzˆÁÏ B‡ , ¿≈ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

È‡L ‡e‰ eÚ‰ ‰Ê  BÊ ÁeÏ ÈzÎˆÂ ÁÓÏ¿»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ˙ÈM‰ ÁeaL eÚ‰Â ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿»≈∆»««≈ƒ≈¿¿ƒ
È‡L ‡e‰ eÚ‰ ‰Ê  ˙ÈM‰ BÊ ÁeÏ ÈzÎˆƒ¿«¿ƒ¿««≈ƒ∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ‰BL‡‰ ÁeaLÂ ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿∆»«»ƒ»≈¿¿ƒ

ˆeÚ ‰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 ÁeÏ ÈzÎˆ ‡ÏÂel‡‰ ÔÈeÚ‰ ÈL ÔÈ‡  ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆≈¿≈»≈ƒ»≈
Èk ÈÈ‰ ‡l‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ CÓBÒ ÈÈ‡Â ,eÚ≈¿≈ƒ≈«∆»≈∆∆»¬≈ƒƒ¿≈
.‰ÓBÁÏ ıeÁÓ Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÈÏ LiL ÈÈÚƒƒ∆≈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 ÌLkCk , ¿≈∆»»≈«¿¿«»»
BË ÌBÈa ˙‡ˆÏ eÒ‡ÌÈetk‰ ÌBÈeÌLÎe . »»≈¿¿«ƒƒ¿≈
Ï ˙eLÓ ‡ÈˆBn‰LiÁ  ˙aLa ˙eLCk , ∆«ƒ≈¿ƒ¿¿«»«»»

iÁ  ÌÈetk‰ ÌBÈa ˙eLÏ ˙eLÓ ‡ÈˆBn‰. «ƒ≈¿ƒ¿¿«ƒƒ«»
˙eLÏ ˙eLÓ ‡ÈˆB‰Ï zÓ BË ÌBÈa Ï‡. ¬»¿À»¿ƒ≈¿ƒ¿

˙B‡BÓa ÔÈÙzzLÓe ˙BˆÁ ÈeÚ ÔÈÚÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿»¿ƒ≈≈¬≈ƒ¿«¿ƒƒ¿
ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz ÈeÚ ÔÈÚÓe ,˙aLk ÌÈetk‰ ÌBÈÏ¿«ƒƒ¿«»¿»¿ƒ≈≈¿ƒ¿
.˙aLÏ ÔÈÚnL C„k ÌÈBË ÌÈÓÈÏe ÌÈetk‰«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  ואף ֿעלֿפי ֿכן 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 ÌBÈÔÈa ,˙aLÏ CeÓÒ ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿»¿«»≈
‰ÈÙlÓ‰ÈÁ‡lÓ ÔÈaÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈL B‡ , ƒ¿»∆»≈ƒ¿«¬∆»¿≈»ƒƒ∆
˙BiÏbBÏ LÈ ,˙BÁe ÈzLÏ ÔÈeÚ ÈL ÚÏ »À≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈

ÏÚÂ ,ÔBL‡‰ ÌBiÏ ‰ˆiL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ CÓBÒÂ¿≈«≈∆≈∆∆ƒ¿∆«»ƒ¿«
ÈM‰ ÌBiÏ ‰iM‰ ÁeaL eÚ‰eÚ ÚÓ B‡ . »≈∆»««¿ƒ»««≈ƒ¿»≈≈

,ÌÈÓÈ ÈMÓ „Á‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ,˙Á‡ ÁeÏ „Á‡∆»¿«««¿≈»»¿∆»ƒ¿≈»ƒ
,eÚ ‰NÚ ‡Ï el‡Îe ,ÈÚ‰ Èk ‰È‰È ÈM‰ ÌBie««≈ƒƒ¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ…»»≈
ÌÈc ‰na .Áe ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ¿≈«¿«ƒ«»¿»««∆¿»ƒ
ÈLa Ï‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈

‰M‰ L‡ ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ,„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È‰  »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»
.˙Á‡ ÁeÏ ‡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). שני24)יכול הם ושבת שיוםֿטוב  לפי 
לח :) (עירובין להם נפרדות קדושות שתי  נפרדים, ימים
- נקבעו ספק  מפני  גלויות, של ימיםֿטובים שני  כן וכמו

חול. מהם פי25)ואחד על מקדשים שהיו בזמן "אפילו
שני ראשֿהשנה עושים היו ישראל בארץ  ואפילו הראיה,
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ה"ז). פ "ה החודש קידוש (הל' ימי26)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

.ÂÔÎÂ˙aLÏ ÈeÚ :ÓB‡Â BeÚ ÏÚ Ì„‡ ‰˙Ó ¿≈«¿∆»»«≈¿≈≈ƒ¿«»
Ï‡ ,˙Á‡ ˙aLÏ :B‡ ;˙Á‡ ˙aLÏ ‡Ï Ï‡ ,BÊ¬»…¿«»«∆∆¿«»«∆∆¬»
ÌÈÓÈÏ ;ÌÈBË ÌÈÓÈÏ ‡ÏÂ ,˙B˙aLÏ ;BÊ ˙aLÏ ‡Ï…¿«»¿«»¿…¿»ƒƒ¿»ƒ

.˙B˙aLÏ ‡ÏÂ ,ÌÈBËƒ¿…¿«»

פ "ג.27) עירובין 'תוספתא'

.ÊÓ‡ÚÓ ÈÈ‰ :‰MÓÁÏÌkÓ ‰ÊÈ‡ ÏÚ »««¬ƒ»¬≈ƒ¿»≈«≈∆ƒ∆
CÏÈ ‡Ï  È˙Èˆ ‡Ï ,CÏÈ  È˙Èˆ ,‰ˆ‡LÛ‡ , ∆∆¿∆»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈«

‰ÎLÁMÓ ‰ˆL Èt ÏÚÈcÓ ‡e‰L c .CÏÈ  «ƒ∆»»ƒ∆»¿»≈≈»»∆ƒƒ¿≈
‰a Ba LÈ ÌÈÙBÒÏk ÏL ˙B˙aLÏ ÚÓ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿≈»¿≈«¿»≈¿«»∆»
È˙Èˆ :Ó‡Â ,‰M‰,CÏ‡ ‡Ï  È˙Èˆ ‡Ï ,CÏ‡  «»»¿»«»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈

Û‡ ,CÏÈ ‰ˆiL ˙aL Ïk  ÈÈÚ Èk ‰È‰‡ ‡l‡∆»∆¿∆ƒ¿≈ƒƒ»«»∆ƒ¿∆≈≈«
.CLÁzMÓ ‰ˆL 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 שאחרי31)ויניציאה, זמן שהוא
העירוב . שרוצה 32)קניית שכשם למפרע , הדבר הוברר

העירוב . קניית בעת גם רצה - שאני33)עכשיו בשבת
בעירובי . רוצה

.ÁÚÓ‰˙aLÏ B‡ ˙BiÏb ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLÏ «¿»≈ƒ¿≈»ƒƒ∆»À¿«»
BË ÌBÈÂ˙Á‡ ÁeÏ „Á‡ eÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆≈∆»¿«««

ÌÈÓi‰ ÈLÏÈeˆÓ BÓB˜Óa eÚ‰ ‰È‰iL CÈˆ , ƒ¿≈«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»≈ƒ¿»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk ÈL ÏÈÏe ÔBL‡‰ ÏÈÏa„ˆÈk . ¿≈»ƒ¿≈≈ƒ»≈«¿»≈«

˙aL Úa B‡ BË ÌBÈ Úa BÎÈÏBÓ ?‰NBÚ ‡e‰∆ƒ¿∆∆¿∆∆«»
B„Èa BÏËBÂ ,ÂÈÏÚ CÈLÁÓeÏÈÏ ‰È‰ Ì‡  BÏ ‡e «¿ƒ»»¿¿¿»»ƒ»»≈

BË ÌBÈÌL BÁÈpÓe ÌB˜Ó B˙B‡Ï BÎÈÏBÓ ÁÓÏe ,¿»»ƒ¿»«ƒ»
˙aL ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡  BÏÎB‡Â ,CLÁzL „ÚB‡ , «∆∆¿«¿¿ƒ»»≈«»

ÈzL Ô‰L ÈtÓ .BË ÌBÈ ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡  B‡ÈÓ¿ƒƒ»»≈ƒ¿≈∆≈¿≈
ÔBL‡ ÏÈlÓ :Ó‡pL È„k ,„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,˙BM„¿̃À¿≈»¿∆»¿≈∆…«ƒ≈ƒ

ÌÈÓÈ ÈLÏ eÚ‰ ‰˜. »»»≈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‡ÔBL‡a eÚ‰,ÔBL‡Ï eÚ‰ ‰˜  ∆¡«»≈»ƒ»»»≈»ƒ

CÈˆ  ÔBL‡a ÂÈÏ‚a Ú .ÈMÏ eÚ BÏ ÔÈ‡Â¿≈≈«≈ƒ≈«¿«¿»»ƒ»ƒ
B˙B‡a „ÓÚÈÂ CÏiL ,‡e‰Â ;ÈMa ÂÈÏ‚a ÚÏ¿»≈¿«¿»«≈ƒ¿∆≈≈¿«¬…¿

BaÏa LÁÈÂ ,ÌB˜Ó˙Ùa Ú .‰˙ÈL ÌL ‰˜iL »¿«¿…¿ƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ»≈«¿«
‰Ê È‰  ÈMa ÂÈÏ‚a ÚÏ ‰ˆ Ì‡ :ÔBL‡a»ƒƒ»»¿»≈¿«¿»«≈ƒ¬≈∆
d˙B‡a ÚÏ CÈˆ  ˙Ùa ÚÏ ‰ˆ Ì‡Â ;eÚ≈¿ƒ»»¿»≈¿«»ƒ¿»≈¿»

dÓˆÚ ˙t‰.ÔBL‡a da ÚL «««¿»∆≈«»»ƒ

א.42) לח , ימי43)עירובין בשני  נאמרה זו ֿ הלכה ם
או  לפניה לשבת הסמוך ביוםֿטוב  או גלויות, של טובים

מיוםֿטוב 44)לאחריה. הכנה משום אסורה אמירה אבל
(מגידֿמשנה). צריך 45)לחבירו אחרת, פת יקח  שאם

מכין  הוא והרי  יום, מבעוד עירוב  שם עליה לקרוא
לחבירו. מיוםֿטוב 

.ÈÁ‡Ï B‡ ˙aL Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈetk‰ ÌBÈ«ƒƒ∆»ƒ¿∆∆«»¿««
‰i‡‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜nL ÔÓÊa ,˙aLÈÏ ‰‡È  «»ƒ¿«∆¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»≈»∆ƒ

Ì‰ ˙Á‡ ‰M„˜e ,„Á‡ ÌBÈk Ô‰L. ∆≈¿∆»¿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‰ÊÈzLa ÔÈeÚ ÈL ÚÏ BÏ LiL ,eÓ‡L ∆∆»«¿∆≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈
ÚÈb‰Ï BÏ LÙ‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â ,ÌÈÓi‰ ÈLÏ ˙BÁeƒ¿≈«»ƒ»∆ƒ¿∆∆¿»¿«ƒ«

ÔBL‡‰ ÌBia ÔÈeÚ‰ ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏÌ‡ Ï‡ ; ¿»∆»ƒ¿≈»≈ƒ«»ƒ¬»ƒ
ÌBia ÈM‰ ÌBÈ ÏL eÚÏ ÚÈb‰Ï BÏ LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿«ƒ«»≈∆«≈ƒ«
B˙ÂˆÓ eÚ‰L .eÚ ÈM‰ eÚ ÔÈ‡  ÔBL‡‰»ƒ≈≈«≈ƒ≈∆»≈ƒ¿»

‰Èe‡‰ ‰cÚÒa ‰È‰iLÌBÈ „BÚaÓÏÈ‡B‰ ,‰ÊÂ , ∆ƒ¿∆ƒ¿À»»¿»ƒ¿¿∆ƒ
BÊ È‰ ,ÔBL‡‰ ÌBia eÚ‰ ‰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‡ ˜eÁa BeÚ ÁÈp‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
ÁÈp‰Â ,ÔBL‡ ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,ÁÊÓ ÁeÏ B˙ÈaÓƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿ƒ¿ƒƒ«
Áea ÛÏ‡ B‡ ‰‡Ó B‡ ˙Á‡ ‰n‡ ˜eÁa ÈL eÚ≈≈ƒ¿ƒ«»««≈»∆∆¿«
;eÚ ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡  ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,ÚÓ«¬»¿»«»»¿≈ƒ≈∆«≈ƒ≈
BÏ Èe‡ ÈM‰ eÚ‰ ‰Ê ÔÈ‡ ÔBL‡‰ ÌBia È‰L∆¬≈«»ƒ≈∆»≈«≈ƒ»
‡Ï È‰L ,ÂÈÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ∆≈»¿«ƒ«≈»∆¬≈…

ÌeÏk ÚÓ Áea BÏ ‡L. ƒ¿«¿««¬»¿

והפסיד 51) מזרח , לצד אמה אלפים ארבעת לו יש שהרי 
מערב . בצד עלֿידי ֿזה

.‚È˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ˜eÁa BeÚ ÁÈp‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒƒ«≈¿ƒ∆∆«¬≈≈
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קעה                 
         

B˙ÈaÓ ‰n‡ÁÊÓ ÁeaÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ , «»ƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿
ÚÓ ÁeÏ B˙ÈaÓ ˜BÁ ÈL eÚ ÁÈp‰Â ,ÔBL‡ƒ¿ƒƒ«≈≈ƒ»ƒ≈¿««¬»
È‰  ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ CB˙a¿¬≈≈«»¿»«»»¿≈ƒ¬≈
.ÔBL‡‰ ÌBia BÏ ÚÈbiL BÏ LÙ‡ È‰L ;eÚ ‰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.

.„ÈBË ÌBÈ‰NBÚ BÈ‡  ˙aL Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿¿∆∆«»≈∆
ÈeÚ ‡ÏÂ ˙BˆÁ ÈeÚ ‡Ï ,BË ÌBÈa eÚ≈¿…≈≈¬≈¿…≈≈

ÔÈÓeÁzÚ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÌBÈa ‡e‰ ÚÓ ‡l‡ ; ¿ƒ∆»¿»≈¿¬ƒƒ∆∆∆
˙BiÏb ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈL eÏÁ Ì‡Â .BË ÌBÈ¿ƒ»¿≈»ƒƒ∆»À
ÈeÚ ÈÚÈ ÌBiÓ ÚÓ  ˙aL ÚÂ ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿∆∆«»¿»≈ƒ¿ƒƒ≈≈
È‰  Ú ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡Â .˙BˆÁ ÈeÚÂ ÔÈÓeÁz¿ƒ¿≈≈¬≈¿ƒ»«¿…≈«¬≈
˙aL Úe ÈLÈÓÁa ˙BˆÁ ÈeÚ ÚÓ ‰Ê∆¿»≈≈≈¬≈«¬ƒƒ¿∆∆«»

ÔÈÓeÁz ÈeÚ ‡Ï Ï‡ ,‰˙Óe. «¿∆¬»…≈≈¿ƒ

ב .54) טז, מחר,55)ביצה לצורך דבר כמתקן שנראה
לשבת. מיוםֿטוב  להכין הוא 56)ואסור שביתה שקנין

בתנאי . אפילו ביוםֿטוב  לקנות ואסור בית, כקנין

.ÂËÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÈLÈÓÁa ÓB‡ ?‰˙Ó „ˆÈk≈««¿∆≈«¬ƒƒƒ«
BËÌeÏk È„a ÔÈ‡ Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ê È‰  ≈ƒ¿»«¿¿ƒ»¬≈∆
eÚÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÓB‡Â ,ÚÓe ÊBÁ ÁÓÏe ; ≈¿»»≈¿»≈¿≈ƒ«

,ÌeÏk ÌBi‰ È„a ÔÈ‡Â LÓ‡Ó ÈzÚ k  BË¿»≈«¿ƒ≈∆∆¿≈ƒ¿»««¿
LÓ‡ Ì‡ÂÌÈc ‰na .eÚ ‰Ê È‰  BË ÌBÈ ‰È‰ ¿ƒ∆∆»»¬≈∆≈«∆¿»ƒ

ÈLa Ï‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈
„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È‰  ‰M‰ L‡ ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ, »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»

.BË ÌBÈ ÚÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈»∆∆»≈∆∆

יום 57) ובכל מספק , הם גלויות של ימיםֿטובים שני  שהרי 
יוםֿטוב . או חול הוא אם מסופקים לערב 58)אנו שאסור

חול.59)ביוםֿטוב . יום בין 60)והיום העירוב  יחול
ֿ 61)השמשות. (מגיד תבשילין עירובי  לענין א. ו, ביצה

משנה).

ה'תשע"ט  מרחשון  י"א ש "ק יום 


  

ÈzLe ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
Ba ˙aLÏ (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL ( .‰Î‡ÏnÓƒ¿»»∆…«¬¿»»

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡lL („ .Ba ˙BpÚ˙‰Ï


¿ƒ¿«∆…∆¡…¿ƒ¿
 :el‡ ÌÈ˜Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk e‡e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

  
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

  

הלכות  אחרי   " הרמב סידר העשור, שביתת הלכות את
הלא  ולכאורה  ולולב . סוכה  שופר, הלכות  ע ולא  שבת
הלכות  לפני   סידר לא  ומדוע  השנה , זמני  לפי  הוא  הסדר
מתאי היה  " זמני" הספר  ש שעל־פי  ובפרט סוכה ,

שבשנה .  הזמני סדר לפי  ההלכות כל לסדר
שאסור  דבר "כל כתב  ההלכות בתחילת בזה : והביאור
כללו  וכו '  הכיפורי  ביו לעשותו  אסור בשבת.. לעשותו 
אלא  אלו   בענייני  הכיפורי  ליו שבת בי אי דבר של
בכרת"  הכיפורי  וביו בסקילה  בשבת מלאכה  שזדו
סמכ ולכ השבת, לדיני   שווי יוה "כ  שדיני  כלומר

לזה . זה   " הרמב
לנקודת   " הרמב שנת העדיפות כא מודגשת ובכלל
כי , הזמני סדר פני  על החזקה ' ה 'יד  של ההלכתית המבט
יוה "כ הלכות את להביא  יש  הלכות" "הלכות ספר להיותו 

ההלכתי . לתוכ  בהתא שבת לדיני  בסמיכות
       

.‡‰NÚ ˙ÂˆÓ2L„ÁÏ BNÚa ‰Î‡ÏnÓ ˙aLÏ ƒ¿«¬≈ƒ¿…ƒ¿»»∆»«…∆
ÈÚÈM‰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 BNÚe :Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«∆»¿≈»¿»»…
?‰Ê ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ÏÚ iÁ ‡e‰ ‰Óe .eNÚ˙4 «¬««»«¬ƒ«¿»»¿∆

BBˆa ‰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 ÔÈiÁL11, »¿»»∆«»ƒ«¿»¿«»¿ƒ»
ÔÈiÁ12ÂÈÏÚ ÔÈiÁL ÏÎÂ .˙k BNÚa dB„Ê ÏÚ «»ƒ«¿»∆»»≈¿…∆«»ƒ»»

˙aLa ˙‡hÁ Ôa˜13ÌBÈa ˙‡hÁ Ôa˜ ÂÈÏÚ ÔÈiÁ , »¿««»¿«»«»ƒ»»»¿««»¿
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קעו                
         

ÏÚ Û‡ ˙aLa B˙BNÚÏ eÒ‡L c ÏÎÂ .ÌÈetk‰«ƒƒ¿»»»∆»«¬¿«»««
‰Î‡ÏÓ dÈ‡L Èt14;ÌÈetk‰ ÌBÈa B˙BNÚÏ eÒ‡ , ƒ∆≈»¿»»»«¬¿«ƒƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰NÚ Ì‡Â15ÔÈknL C„k , ¿ƒ»»«ƒ«««¿¿∆∆∆«ƒ
˙aLa BÏËÏËÏ eÒ‡L ÏÎÂ .˙aM‰ ÏÚ B˙B‡16, «««»¿…∆»¿«¿¿¿«»
BÓ‡Ï eÒ‡L ÏÎÂ .ÌÈetk‰ ÌBÈa BÏËÏËÏ eÒ‡17 »¿«¿¿¿«ƒƒ¿…∆»¿»¿

‰lÁzÎÏ B˙BNÚÏ B‡18ÌBÈa eÒ‡ Ck ,˙aLa «¬¿«¿ƒ»¿«»»»¿
ÌBÈÏ ˙aL ÔÈa ÔÈ‡ :c ÏL BÏÏk .ÌÈetk‰«ƒƒ¿»∆»»≈≈«»¿

el‡ ÌÈÈÚa ÌÈetk‰19˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÔB„fL ‡l‡ , «ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»∆¿¿»»¿«»
.˙Îa  ÌÈetk‰ ÌBÈe ,‰ÏÈ˜Òa ƒ¿ƒ»¿«ƒƒ¿»≈

הוצאה 10) מלאכת גם ובכללן מלאכות, ותשע  שלשים
הוצאה  איסור שאין רפרם, לדעת בניגוד לרשות, מרשות
בפרק  וראה א'). עמוד י "ד דף  כריתות (מסכת הכפורים ביום

ג'. הלכה עירובין מהלכות מגילה 11)ח ' במסכת משנה
זדונו  שזה אלא הכפורים ליום שבת בין "אין ב ' עמוד ז' דף 
בכרת". זדונו וזה דין) בית ידי  על (=סקילה אדם בידי 

לצורך 12) שהן המלאכות הותרו הטובים הימים בשאר
הוא  נפש לכל יאכל אשר "אך אמרה: שהתורה לפי  אכילה,
יום  אבל ט "ז), פסוק  י "ב  פרק  (שמות לכם" יעשה לבדו
אוכל  מלאכת בו להתיר אין באכילה אסור שהוא הכפורים
 ֿ כ"ח  פסוקים כ"ג פרק  (ויקרא בכתוב  מבואר וזה  נפש,
כל  כי  . . . הזה היום בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כ"ט ):
מה  זה, "כי " ". . . הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש
על  טעם הוא אלא הם, שונים איסורים שני  והרי  טיבו?
(העמק  לאכול שאסור משום - נפש, אוכל מלאכת איסור

חייב 13)דבר). במזיד בשבת, עשאה שאם מלאכה כל
בפרק  (ראה חטאת חייב  בשוגג עשאה אם - סקילה, עליה

שבת). מהלכות כל 14)א' עשהו אם התורה, מן ואסור
כ"א  בפרק  רבינו דעת וכן הרמב "ן. שכתב  כמו היום,

שם. במ "מ  ועיין א' הלכה שבת אין 15)מהלכות ומלקות
"תשבות". של בעשה אלא בלאו שאינן מפורש 16)בהן
ואילך. י "ב  מהלכה שבת מהלכות כ"ד מפורש 17)בפרק 

ואילך. א' מהלכה בשטחים 19)מדרבנן.18)שם אבל
שיתבאר  כפי  הכפורים, ליום שבת בין הבדלים ישנם אחרים

להלן.

.‚ÌÈetk‰ 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‡Ï23ÔÈÎÙÓe ÔÈÊB‚‡a24 «¬ƒ»¿≈¿«¿ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ
LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,‰ÏÚÓÏe ‰Án‰ ÔÓ ÌÈBna25. ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ¿≈»¿«∆∆

˙È˜a eÒ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈetk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ∆»ƒ¿¿«»»ƒ¿ƒ«
ÌBi‰ Ïk ÌÈBn ˙ÎÈÙe ÌÈÊB‚‡ ˙ÚÈˆÙe ˜È26. »»ƒ¿ƒ«¡ƒƒ¿ƒ«ƒƒ»«

ÚLa ÌÚ‰ e‚‰ Îe27Úne28eNÚÈ ‡lL , ¿»»¬»»¿ƒ¿»««¬»∆…«¬
ÌBv‰ ÌBÈa el‡ ÏkÓ ˙Á‡29‡e‰ È‰ ‡l‡ , ««ƒ»≈¿«∆»¬≈

.ÂÈc 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 ,ÌÈetk‰ 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 ÚÂ32L‡ 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. ¿≈«»»¿««»¿»

  

       
 

מוש ובו  שבנפש , היחידה  בחינת עניי הוא   הכיפורי  יו
אכילה  והזדככותה , טהרתה  הנשמה  על הגדול הדגש 
הנבראי כל גופי  של  והמשות הבסיסי  הצור  ה ושתיה 
כי ביוה "כ  ושתיה  אכילה  נאסרה  ולכ , בעול  הגשמיי
  היו של תוכנו  מודגש  ידו  ועל ומהותי , יסודי  עניי הוא 

שבנפש . יחידה 
      

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„ÓÏ39ıÁÏ eÒ‡L ,40,Ba ¿≈»«¿ƒƒ«¿»∆»ƒ¿…
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קעז                 
         

CeÒÏ B‡41Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ B‡ ,Ba42ÏÚÏ 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 ÔÈiÁ ÔÈ‡Â .el‡ ÌÈÈÚÏ  ÔB˙aLÂ , ¬ƒ»¿«»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈«»ƒ»≈

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ Ôa˜ B‡45ıÁ Ì‡ Ï‡ ; »¿»∆»«¬ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»«
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ÏÚa B‡ ÏÚ B‡ CÒ B‡46. »»«»««ƒ«««¿

ב ').38) עמוד ע "ג דף  יומא במסכת קבלו 39)(משנה כך
הכפורים. ביום "עינוי " של פירושו שנאמר 40)חכמים

וכשמן  בקרבו כמים "ותבא י "ח ): פסוק  ק "ט  פרק  (תהלים
"מנין 41)בעצמותיו". א'. עמוד פ "ו דף  שבת במסכת

ראיה  שאין פי  על אף  הכפורים? ביום כשתייה שהיא לסיכה
המשניות: בפירוש שם רבינו וכותב  ". . . לדבר זכר לדבר
שהוא  כמו כרת עליה חייב  שיהיה כשתיה באמרו רוצה "אין
השתיה  כמו אסור שהוא הכוונה אבל השתיה, על חייב 
ראשונים  ושאר תם רבינו דעת אבל מלקות". עליה ויתחייב 
ד' הלכה למעלה וראה מדרבנן, אלא אינם אלו עינויים כי 

משנה. כ"ה):42)בלחם פסוק  ב ' פרק  (ירמיה שנאמר
מצמאה". וגרונך מיחף  רגלך (בראשית 43)"מנעי  שנאמר

("להשבית  בנותי " את תענה "אם נ'): פסוק  ל"א  פרק 
אלו  שכל הרי  ב '). עמוד ע "ז דף  יומא רש"י , – עונתן"
הפעולות: מאלה ישבות ואם לעינוי , נחשבים הדברים
את  משלים הוא והבעילה הסנדל נעילת הסיכה, הרחיצה,

משנה). (סדר "לענין 44)העינוי  הגירסא: ספרים ובקצת
זה  בפרק  רבינו ביאר כך כי  הנכונה, הגירסא והיא מלאכה",
בשביתה  עשה מצות שיש ללמדנו בא זה פסוק  כי  א', הלכה

רוקח ). (מעשה עמוד 45)ממלאכה ע "ד דף  יומא מסכת
וראה 46)א'. חכמים, דברי  נגד שמרד על דרבנן עונש

ד'. הלכה למעלה

.Â‰ÏÈla ÔÈe ÌBia ÔÈa Ba ‰Î‡ÏÓ ˙eML ÌLk47, ¿≈∆¿¿»»≈«≈««¿»
ÛÈÒB‰Ï CÈˆÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ÈepÚÏ ˙eL Ck»¿¿ƒ≈«≈««¿»¿»ƒ¿ƒ

L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ48:Ó‡pL ,B˙‡ÈˆÈe 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 .ÈÈNÚÏ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»∆¿ƒ¿«ƒ≈««

NÚ51Ú „ÚÂ ÚÓ :Ó‡pL ,ÈÈNÚÏ 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‡BÈ ‡lL ;Ô„Èa ÔÈÁÓÓ¿«ƒ¿»»∆…»«¬¿»∆¬≈ƒ
È‰Ê‰Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙Èa 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

    
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‡‰ÔÈÈe‡‰ ÔÈÏÎ‡Ó ÌÈetk‰ ÌBÈaÏÎ‡Ï »≈¿«ƒƒ«¬»ƒ»¿ƒ∆¡…
˙˙BÎk Ì„‡Ï‰qb‰‰ˆÈkÓ ˙BÁt ‡È‰L , ¿»»¿∆∆««»∆ƒ»ƒ¿≈»

ËÚÓkÔÈÙËˆÓ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .iÁ ‰Ê È‰  ƒ¿«¬≈∆«»¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ
‰Ê eÚLÏ˙i˙LÏ ÔÈÈe‡‰ ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈«∆«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓk Ì„‡ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,‰˙BL ÏL »»ƒ¿…À¿»∆∆»∆»¿∆»¿ƒ
ÂÈÓ‚ÏiÁ Ì˜lÒiL È„k ?ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰nÎÂ . À¿»«»¿«»¿…À¿»¿≈∆¿«¿≈

„Á‡ „ˆÏÌ„‡a ‰Ê eÚLÂ .ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰‡ÈÂ ¿«∆»¿≈»∆¿…À¿»¿ƒ∆¿»»
ÈBÈa˙ÈÚÈÓ ˙BÁt ÔÈÙËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ

eÚLÏ ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰Â .‰Ê eÚLÏ¿ƒ∆¿»¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
„Á‡. ∆»

ב .2) עג, יומא כזֿכט )3)משנה, כג, (ויקרא  שנאמר:
תעונה" לא אשר הנפש כל כי  - נפשותיכם את "ועניתם
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קעח                
         

יומא  (ראה העינוי  את ומבטלים הנפש את המשיבים דברים
שאינם  ה) הלכה (להלן ראויים שאינם לאוכלין פרט  פא:)

הנפש. את להתייבש.4)משיבים בהחלו התמר פרי 
ב :6)הגדולה.5) עט , ביומא הגמרא מסקנת היא כן

(כלים  בינונית" אלא קטנה ולא גדולה לא שאמרו, "וכביצה
ו). "במעט ".7)יז, הגירסא ספרים, משנה,8)בקצת 

שם. הפה.9)יומא שוה 10)כמלוא השיעור אין שכאן
כל  של לוגמיו מלוא לפי  אלא באכילה, כמו אדם, לכל
שפיו  ולמי  גדול, שיעורו - גדול שפיו למי  ושותה, שותה

קטן. שיעורו - זה 11)קטן בשיעור כי  חכמים שקיבלו
העינוי . ממנו וסר אדם, של דעתו שאין 12)מתיישבת

מלאים  פיו צידי  שני  שיהיו ממש, לוגמיו מלוא הכוונה
למלוא  נחשב  זה ובולט , מלא אחד צד אם אלא משקה,

פ .). (יומא השיעור 13)לוגמיו (=במדה) גדול באדם אבל
מרביעית" יותר מחזיק  אבטיח  בן של "לוגמו שהרי  יותר,

ה"ב ). פ "ח  יומא יום 14)('ירושלמי ' שדין נמצא
דברים  משאר שונה עינוי , מצות בו שיש הכיפורים

בכזי הם אכילה שיעורי  רוב  כי  באכילה, ורוב שאסורים ת,
שיעור  כיפור, ביום ואילו ברביעית. הם שתיה שיעורי 
- השתיה ושיעור הגסה, בככותבת - העינוי  לבטל אכילה

לגומיו. ושתה 15)במלוא מככותבת, פחות אכל שאם
שאין  חכמים קיבלו כי  מצטרפים, אינם לוגמיו ממלוא פחות

עינוי . מצוות בטל ולא בזה, מתיישבת אדם של דעתו

.ÌÈc ÏÎ‡L B‡ ÌÈzn‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ „Á‡∆»»≈√»ƒ«À»ƒ∆»«¿»ƒ
ÔÈeÒ‡‰Ïebt ÔB‚k ,˙BÂÏËÂ˙BÏe »¬ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿≈

ÔÈÈe‡‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰  Ì„ B‡ ÏÁÂ ˙BÙËe¿≈¿≈∆»ƒ¿»«√»ƒ»¿ƒ
ÌBÈa ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙k iÁ ‰Ê È‰ ,Ì„‡Ï¿»»¬≈∆«»»≈ƒ≈¿

ÌÈetk‰. «ƒƒ

ב .16) עד, ידי17)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∆≈«»
˙k‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ÈˆÁa »≈««ƒ∆»ƒ«»«¬ƒ

B‡ ÏÎB‡‰Â .eÚLk ÏÚ ‡l‡ ˙k ÔÈiÁ ÔÈ‡ ,eÚLƒ≈«»ƒ»≈∆»«¿ƒ¿»≈
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  eÚL ÈˆÁ ‰˙BM‰. «∆¬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 "חצי ֿהשיעור" 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‡ËÚÓÏÎ‡Â ÊÁÂ˙lÁzÓ LÈ Ì‡ : »«¿«¿»«¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
˙ÏÈÎ‡ È„k ‰BÁ‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈¬ƒ«

ÌÈˆÈa LÏLeÚMÎÏ ˙BÙËˆÓ el‡ È‰ Ì‡Â ; »≈ƒ¬≈≈ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ
ÊÁÂ ËÚÓ ‰˙L .eÚMÎÏ ˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  Â‡Ï»≈ƒ¿»¿¿«ƒ»»¿«¿»«
ÛBÒ „Ú ‰BL‡ ‰i˙L ˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :‰˙LÂ¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«

˙ÈÚÈ ˙i˙L È„k ‰BÁ‡ ‰i˙LÔÈÙËˆÓ  ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ
eÚLÏ.ÔÈÙËˆÓ 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‡ÔB‚k , »«√»ƒ∆≈¿ƒ¿«¬«»»¿
ÌÈÙN B‡ ÌÈn‰ ÌÈNÚ‰˙ML B‡ ,ÔÈLe‡a‰ ¬»ƒ«»ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆»»

Èˆ ÔB‚k ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓÒÈeÓ B‡ «¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÈÁ ıÓÁÂ‰Ê È‰  ‰a‰ Ô‰Ó ‰˙LÂ ÏÎ‡ elÙ‡ , ¿…∆«¬ƒ»«¿»»≈∆«¿≈¬≈∆

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ ,˙k‰ ÔÓ eËt. »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

.ÂiÁ  ÌÈÓa ‚eÊÓ ıÓÁ ‰˙LÒÒBk‰ .ÔÈÏtÏt »»…∆»¿«ƒ«»«≈ƒ¿¿ƒ
ÏÈbÊ Ï‡ ;eËt  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ LÈ ÏÈbÊÂ ¿«¿¿ƒ»≈¿«≈»∆»¬»«¿¿ƒ

iÁ  ËÈÏeÏ ;eËt  ÌÈÙ‚ ÈÏÚ ÏÎ‡ . »…«»»«¬≈¿»ƒ»¿≈
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ÌÈÙ‚Ïk ?ÌÈÙ‚ ÈÏeÏ Ô‰ eÏÈ‡Â .iÁ  ¿»ƒ«»¿≈≈¿≈¿»ƒ…
eÏlLÏ‡NÈ ı‡aÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡Ó ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈≈…«»»¿«
ÌÈetk‰ÌÈˆÚk Ô‰ È‰  ‰Ê ÏÚ ˙È ;.eËÙe «ƒƒ»≈«∆¬≈≈¿≈ƒ»

.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

שם.36) כדרכו,37)יומא, שלא אוכל שאדם דבר "כל
לו:). ברכות (רש"י  כסיסה" ֿ 39)קנמון.38)נקרא מגיד

וכן  פלפלין. על גם ומוסב  חייב ", רטובין "אבל גורס : משנה
ה"ז  ברכות מהל' בפ "ח  רבינו כתב  וכן שם. בגמרא הוא
פרי "בורא עליהם ומברך אוכל, הם רטובין שפלפלין

משנה'. 'מגיד ועיין גפנים.40)האדמה". של רכים ענפים
בשאר 42)שהניצו.41) גם הדין כן כי  דוקא, לאו

כך. להיות רגילים ישראל שבארץ  אלא הארצות,
לאכילה.43) וראויים הם, ורכים לחים שכבר 44)עדיין

קשים. נעשו

.ÊÏÎ‡Èˆ ;NaÏ ÁÏn‰ ÛËˆÓ  ÁÏÓa ÈÏˆ »«»ƒ¿∆«ƒ¿»≈«∆««»»ƒ
ÛËˆÓ  ˜È Èab ÏÚLÏÎ‡‰ ÈÈLÎnL ÈtÓ ; ∆««≈»»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈»…∆

ÚN ‰È‰ .ÌÈeLÁ Ô‰ ÏÎ‡k  ÏÎ‡‰ ÌÚ ÌÈÚÓ‰«¿…»ƒƒ»…∆¿…∆≈¬ƒ»»»≈«
ÏÎ‡L ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Ó˙È ÏÎ‡Â ,BBÊÓa ıwL „Ú ≈¬ƒ»«»∆»««∆»ƒ¿¿»«»≈
eËt  BÚN ÏÚÌÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L ÈÓk , «»¿»¿ƒ∆»«√»ƒ∆≈»

˙i‰ ÏÎ‡n‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L ;‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿ƒ«¬ƒ»∆««ƒ∆∆««¬»«»≈
‰Êk ÚNL ÈÓ ÏÎÏ Èe‡ BÈ‡ ,ÚÏ Èe‡. »¿»≈≈»¿»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  (רווח ֿמקום ז:) (מגילה שכיח " לבסומא

('כלבו'). וטוב ) מבוסם לדבר מלאה

.Á‰ÏBÁ‰kÒ Ba LiLÌBÈa ÏÎ‡Ï Ï‡ML , ∆∆≈«»»∆»«∆¡…¿
:ÔÈÓB‡ ÔÈ‡È˜a‰ ÌÈ‡ÙB‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈetk‰«ƒƒ««ƒ∆»¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  CÈˆ BÈ‡BÓˆÚ Èt ÏÚ„Ú , ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ«¿«
Èic :Ó‡iLÈÈ‡ :‰ÏBÁ‰ Ó‡ .‡ÙB‰Â ,CÈˆ ∆…««ƒ»««∆≈ƒ»ƒ¿»≈

ÂÈt ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  CÈˆ :ÓB‡,‡e‰Â . ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ»
È˜a ‡ÙB ‰È‰iL„Á‡Â ,CÈˆ :ÓB‡ „Á‡ ‡ÙB . ∆ƒ¿∆≈»ƒ≈∆»≈»ƒ¿∆»

ÔÈ‡ÙB‰ ˙ˆ˜Ó .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  CÈˆ BÈ‡ :ÓB‡≈≈»ƒ«¬ƒƒƒ¿»»¿ƒ
 CÈˆ BÈ‡ :ÔÈÓB‡ Ô˙ˆ˜Óe ,CÈˆ :ÔÈÓB‡¿ƒ»ƒƒ¿»»¿ƒ≈»ƒ
‡lL „Ïe .ÔÈ‡È˜a‰ Á‡ B‡ ‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰¿ƒ««»…«««¿ƒƒƒ¿«∆…
È‡ CÈˆ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ ;È‡ CÈˆ :‰ÏBÁ‰ Ó‡È…««∆»ƒ¬ƒ¬»ƒ»«»ƒ¬ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ,CÈˆ ‡e‰L ‰ÏBÁ‰ Ó‡ ‡Ï . «¬ƒƒ…»««∆∆»ƒ

eÓ‡L el‡Â ,ÔÈ‡È˜a ÌlÎ eÈ‰Â ,ÌÈ‡ÙB‰ e˜ÏÁÂ¿∆¿¿»¿ƒ¿»À»¿ƒƒ¿≈∆»¿
.B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  CÈˆ eÓ‡L ÔÈnk CÈˆ 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 : בכתב ֿיד

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‰aÚ‰ÁÈ‰LÌBiL dÊ‡a dÏ ÔÈLÁBÏ  À»»∆≈ƒ»¬ƒ»¿»¿»∆
‡e‰ ÌÈetk‰ ‰Ê ÔBkÊa dzÚ„ ‰˜˙ Ì‡ ; «ƒƒƒƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»∆

MÈ˙zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  Â‡Ï Ì‡Â ,ËeÓ»¿ƒ»«¬ƒƒ»«∆ƒ¿«≈
ÔÎÂ .dLÙÒBÓÏa BÊÁ‡L ÈÓB˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  «¿»¿≈ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ

ÔÈÏÈÎ‡Ó ÌÈˆ˜Le ˙BÏ elÙ‡Â .ÂÈÈÚ eB‡iL „Ú«∆≈≈»«¬ƒ¿≈¿»ƒ«¬ƒƒ
„iÓ B˙B‡ÌÈc e‡ˆÓiL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈«¿ƒ«∆ƒ¿¿¿»ƒ

.ÔÈzn‰«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˜ÚLz ÔaÌÈLÌÈL NÚ Ôe, »»∆≈«»ƒ∆∆∆»ƒ
ÔÈÎpÁÓÏÎ‡Ï ÏÈ‚ ‰È‰ ?„ˆÈk .˙BÚLÏ B˙B‡ ¿«¿ƒ¿»≈«»»»ƒ∆¡…

LÏLa B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  ÌBia ˙BÚL ÈzLa‰È‰ ; ƒ¿≈»««¬ƒƒ¿»»»
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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 ÔÈaÈcÓ ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó , ≈»»≈¿≈»ƒ¿«∆«¿ƒƒƒ¿≈
.˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,ÌÈÙBÒ¿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˙aLÏL Ôe „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰NÚ ÌÈzL «¿≈∆¿≈»»¿∆»∆¿
˙BÚN ÈzL e‡È‰L ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰NÚÈ‰  ∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¬≈

‰Bz‰ ÔÓ ÔÈÓÈÏLÓe ,˙Bˆn‰ ÏÎÏ ÌÈÏB„‚k Ô‰; ≈ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒƒƒ«»
,Ô‰ ÌÈpË˜ ÔÈ„Ú  ˙BÚN ÈzL e‡È‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡¬»ƒ…≈ƒ¿≈¿»¬«ƒ¿«ƒ≈

ÔË˜ .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡ ÔÈÓÈÏLÓ ÌÈ‡Â‡e‰L ¿≈»«¿ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ»»∆
B˙B‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡ ,ÚLz ÔaÓ ˙BÁt,ÌÈetk‰ ÌBÈa »ƒ∆≈«≈¿«ƒ¿«ƒƒ

‰kÒ È„ÈÏ ‡BÈ ‡lL È„k. ¿≈∆…»ƒ≈«»»

ב .72) מה, נדה בדברי73)משנה, אלו הלכות פרטי  ראה
ואילך. י  הלכה פ "ב  אישות בהל' למשה 74)רבינו הלכה

ה:). (סוכה מסיני " למשה הלכה . . . "שיעורין כי  מסיני .
שיהא  התורה בכל מצאנו לא כי  הכתוב , מן לזה רמז ויש
מצינו  שנה י "ג בבן אבל שנה, י "ג מבן בפחות איש קרוי 
. "ויקחו כה): לד, (בראשית כדכתיב  איש, הכתוב  שקראו
י "ג  בני  היו שעה ובאותה חרבו", איש . . ולוי  שמעון . .
כתוב  התורה מצוות וברוב  שם), ברש"י  כט : (נזיר שנה

ה). פרק  ב 'אבות' מוילנה (הגאון יומא 75)"איש" משנה,
א. שעות.76)סב , לחינוך  רוצה 77)אפילו אפילו

('כלבו'). בידו מוחים - עצמו על להחמיר

    
ובאי1) לו, הדומין ושאר הרחיצה ענייני  פרטי  בו נתבארו

הסדר  על לאחת אחת עניינן בו ונזכר והותרו. נאסרו צד זה
ראשון. בפרק  שנזכרו

.‡eÒ‡ıÁÏÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ÌÈetk‰ ÌBÈa »ƒ¿…¿«ƒƒ≈¿«ƒ≈
ÔBˆaÚaˆ‡ elÙ‡ .„Á‡ ‡ ÔÈa BÙeb Ïk ÔÈa , ¿≈≈»≈≈»∆»¬ƒ∆¿«

ÌÈna dËÈLB‰Ï eÒ‡ ‰pË˜CÏn‰Â .‰lk‰Â ¿«»»¿ƒ»¿«ƒ¿«∆∆¿««»
ÔÈˆÁBÔ‰Èt ˙‡ÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k  ‰lk ; ¬ƒ∆¿≈∆«»¿≈∆…ƒ¿«∆«
dÏÚaCÏÓ :Ó‡pL ,BÈÙÈa ‰‡iL È„k  CÏn‰Â , «¿»¿«∆∆¿≈∆≈»∆¿»¿∆∆¡«∆∆

„Ú ?‰lk ˙‡˜ ‰nk „ÚÂ .EÈÈÚ ‰ÈÊÁz BÈÙÈa¿»¿∆¡∆»≈∆¿««»ƒ¿≈«»«
ÌBÈ ÌÈLÏL. ¿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 

.ÈÓÌB˜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¿«∆≈

ÈiÁ ÏÎÂ .ÔkÒÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Bk„k˙BÏÈË ¿«¿««ƒ∆≈¿À»¿»«»≈¿ƒ
Ôk„k ÔÈÏBËÌBÈa ÔÈa ‡a ‰ÚL˙a ÔÈa , ¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿»¿»≈¿

.ÌÈetk‰«ƒƒ

ב .11) עז, ב .12)יומא יח , שדעת 13)ביצה אף ֿעלֿפי 
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

.‚ÈÓ‰f‰ ÔÓfa È˜ ‰‡L,ÌÈetk‰ ÌBÈa ƒ∆»»∆ƒ«¿««∆¿«ƒƒ
‡e‰ LÈ 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 ıÁÏ BÏ eÒ‡Â .Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ¿…»ƒ¿…
,˙Ó ˙‡ÓË ÈtÓ ,B‰Ë ‰f‰ ÔÓfa ÏBh‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«¿««∆»ƒ¿≈À¿«≈
‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ‰lÙ˙Ï ÈwÓ ‰ˆÈÁ‰ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¿««∆∆»

‚‰ÓÏhÏ ‚‰Ó ÔÈ‡Â ,‡l‡ ,eÒ‡‰ c ƒ¿»¿≈ƒ¿»¿«≈»»»»∆»
ÌBÈa È˜ ‰‡B‰L eÓ‡ ‡ÏÂ .zn‰ ˙‡ Ò‡Ï∆¡…∆«À»¿…»¿∆»∆∆ƒ¿
ÈÏÚÏ ‰ÏÈË ewzLk ‡l‡ ,ÏBË ÌÈetk‰«ƒƒ≈∆»¿∆ƒ¿¿ƒ»¿«¬≈

e‡a Îe ,ÔÈÈ˜‰ÏËaL.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 

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



קפי                 
         

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"

.„ËÈËB„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‡‰. »«∆∆ƒ¿«»«¿ƒ»≈≈»»
‡Ïk Ì„‡ ‡lÓÈÌÈn‰L ;Ba ÔpËˆÈÂ ÌÈÓ NÁ ÈÏ …¿«≈»»¿ƒ∆∆«ƒ¿ƒ¿«≈∆««ƒ

ÌÈÏÁÊ‡nL ,eÒ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk elÙ‡ .ÂÈÙcÓ ƒ¿»ƒƒ¿»»¬ƒ¿ƒ«»»∆»
˙BÙa ÔpËˆ‰Ï zÓe .BNa ÏÚ ÌÈÓ eÊ˙pÈ. 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˜BÏ,ÌÈetk‰ ÌBÈ ÚÓ ˙ÁtËÓ Ì„‡ ≈«»»ƒ¿««≈∆∆«ƒƒ
ËÚÓ dbÓe ,ÌÈÓa d˙B‡ ‰BLÂ˙Áz dÁÈpÓe , ¿∆»¿«ƒ¿«¿»¿««ƒ»««

LLBÁ BÈ‡Â ,ÂÈt ÏÚ dÈÚÓ ÁÓÏe ,ÌÈ„‚a‰, «¿»ƒ¿»»«¬ƒ»«»»¿≈≈
.‰a‰ ˜ da LiL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»…«¿≈

שם.25) להטפיח ",26)יומא, מנת על  "טופח  תהא שלא
להרטיב  יוכל בה שהנוגע  כזו רטיבות בה תהא שלא כלומר:

ד). בהלכה למעלה (כנזכר ביום 27)אחרים רחיצה מדין
שלא  ליזהר צריך אבל קצת. נגובה שהיא כיון הכיפורים,
דברי (ראה המטפחת מן המים סחיטת של חשש בה יהיה

פכ"ב ). שבת בהל' רבינו

.ÂCÏB‰‰Ba Èt ÏÈa˜‰ÏÈÓ B‡ ÂÈ‡ Èt B‡ «≈¿«¿ƒ¿≈«¿≈»ƒƒ
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L˙Èa ˙B˜Ï B‡ , ∆»ƒ∆¿»¿»ƒ¿¿≈

ÌÈna BÚ  L„n‰LLBÁ BÈ‡Â ,B‡eˆ „Ú. «ƒ¿»≈««ƒ««»¿≈≈
ÌÈna ÊBÁÂ ,d˙BNÚÏ CÏ‰L ‰ÂˆÓ ‰NBÚÂ¿∆ƒ¿»∆»««¬»¿≈««ƒ

CÏB‰ BÈ‡  ÊÁÏ BÏ Èzz ‡Ï Ì‡L ;BÓB˜ÓÏ, ƒ¿∆ƒ…«ƒ«¬…≈≈
ÏLÎ ‡ˆÓÂÓLÏ CÏB‰‰ ÔÎÂ .‰Âˆn‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿…

LLBÁ BÈ‡Â ,B‡eˆ „Ú ÌÈna BÚ  ÂÈ˙Bt. ≈»≈««ƒ««»¿≈≈
„ÏeÈÏeL ˙ÁzÓ Ì‰È„È e‡ÈˆBÈ ‡lL ƒ¿«∆…ƒ¿≈∆ƒ««≈

Ì‰ÈÏÈÚÓÏÁa ÔÈNBÚL C„k ,. ¿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"י37)יומא

"בגדיהם". הגירסא פני38)התימנים, על כשט  [ונראה
והואֿהדין  ה), הלכה שבת מהל' (פכ"ג בשבת שאסור המים

ליוםֿכיפור].

.ÊeÒ‡ÏÚÓ ÏÚÏ.˙Á‡ BÏ‚a elÙ‡ ÏcÒÂ »ƒ¿…ƒ¿»¿«¿»¬ƒ¿«¿««
zÓeÌÚL ÏL ÏcÒa ˙‡ˆÏÈÓb ÏLÂ‡ˆBiÎÂ À»»≈¿«¿»∆««¿∆∆ƒ¿«≈

CBÎÂ .Ô‰aÈ‰L ,Ba ‡ˆBÈÂ ÂÈÏ‚ ÏÚ „‚a Ì„‡ »∆¿≈»»∆∆««¿»¿≈∆¬≈
ÛÁÈ ‡e‰L LÈbÓe ÂÈÏ‚Ï ÚÈbÓ ı‡‰ ÈL˜. ¿ƒ»»∆«ƒ«¿«¿»«¿ƒ∆»≈

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈz‰«ƒ««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏcÒÂ ÏÚnÓ Ô˙B‡ ÔÈÚBÓ ,‰ÎÈÒÂ ‰ˆÈÁe. ¿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 " עינוי45)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).

.ÁzÓ˜Ú ˙ÓÁÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ Ì„‡ ÏÎÏ À»¿»»»ƒ¿…∆««¿»≈¬««¿»
da ‡ˆBiÎÂ‰iÁ‰Â .epÎMz ‡lL È„k ,˙zÓ ¿«≈»¿≈∆…ƒ»∆¿««»À∆∆

‰pˆ ÌeMÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏÌBÈ ÌÈLÏL Ïk. ƒ¿…∆««¿»ƒƒ»»¿ƒ
‰ÏBÁ‰Â.‰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

"רבי53)(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

.ËeÒ‡CeÒÏÔÈa ,BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó‰ÎÈÒ »»ƒ¿»¿»≈ƒ»
‚eÚz ÏL dÈ‡L ‰ÎÈÒ ÔÈa ‚eÚz ÏLÌ‡Â .‰È‰ ∆«¬≈ƒ»∆≈»∆«¬¿ƒ»»

BÏ LiL B‡ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏBÁ∆««ƒ∆≈«»»∆≈
ÔÈËËÁLLBÁ BÈ‡Â Bk„k CÒ  BL‡a. ¬»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
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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).

.ÈLÈÌBÈ ÈÏÈÏa p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó ≈¿∆»¬¿«¿ƒ∆«≈¿≈≈
‡ÏÂ ,BzL‡Ó ÌÈt ˙La BÏ ‰È‰iL È„k ,ÌÈetk‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆»ƒ≈ƒ¿¿…
‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰hn‰ LÈÓLz È„ÈÏ ‡BÈ»ƒ≈«¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆»¬∆…

˜ÈÏ„‰Ï,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡N˙Â BzL‡ ‰‡È ‡nL , ¿«¿ƒ∆»ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»≈¿≈»
LÈÓLz È„ÈÏ ‡BÈÂ˙BÈ‰Ï ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿»ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»«ƒƒƒ¿

ÌB˜Ó ÏÎa ˜ÈÏ„‰Ï Ïk‰ ÔÈiÁ  ˙aLa˙˜Ï„‰L ; ¿«»«»ƒ«…¿«¿ƒ¿»»∆«¿»«
‰BÁ  ˙aLa . ≈¿«»»

הנר 61) את להדליק  שנהגו "מקום ב : נג, פסחים משנה,
להדליק , שלא שנהגו מקום מדליקין. הכיפורים, יום בלילי 

מדליקין". כא):62)אין ס , (ישעיה אומר הוא שניהם ועל
שאמרו  בין וגו', ארץ  יירשו לעולם צדיקים כולם "ועמך
אלא  נתכוונו לא שניהם להדליק , שלא שאמרו ובין להדליק 
המנהג  ובמקומותינו בגמרא). שם, (פסחים אחד" לדבר
(שו"ע ). ההדלקה על ולברך הכיפורים יום בליל נר להדליק 

ובמבואות 63) מדרשות ובבתי  כנסיות בבתי  "ומדליקין
שם). (משנה, החולים" גבי  ועל תנא 64)האפלים "תני 

אלעז  בן שמעון רבי  יוחנן, דרבי  יום קמיה אומר: ר
שלא  שאמרו במקום אף  בשבת, להיות שחל הכיפורים
השבת" כבוד מפני  מדליקים הכיפורים], [ביום להדליק 
בשם  סימון "רבי  ה"ד): פ "ד (שם וב 'ירושלמי ' נג:). (פסחים
הלכה  - רבי  בשם שאול בן יוסי  רבי  לוי , בן יהושע  רבי 

(מגידֿמשנה). אלעזר" בן שמעון שכתב 65)כרבי  כמו
ה"א. שבת מהל' פ "ה למעלה רבינו



      

ה'תשע"ט  מרחשון  ה' ראשון  יום 


 

   1 
שנים 1) תשע  ובן והחרש והאירוסין והיבם שהעובר יבאר

או  שוטה לכהן שנישאת מי  מאכילין. ולא פוסלין אחד ויום
ועדי קינוי  עדי  עליה שהעידו איש אשת אותה. ופיתה שאנס 

אני . טמאה שאמרה כהן ואשת סתירה,

.‡Ìi‰Â aÚ‰2LÁ‰Â ÔÈÒe‡‰Â3ÌÈL ÚLz Ôe »À»¿«»»¿»≈ƒ¿«≈≈∆≈«»ƒ
.ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÒBt  „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿ƒ¿…«¬ƒƒ

בהלכות 2) אותם ומפרש והולך סז: ביבמות המשנה לשון
בפ "ד 3)הבאות. למעלה (ראה מדבר ואינו שומע  שאינו

כו). הלכה אישות מהלכות ובפ "ב  ב , הלכה

.Ï‡OÈ ˙a ?„ˆÈk aÚ‰4Ô‰kÓ ˙aÚÓ‰5‡Ï  »À»≈««ƒ¿»≈«¿À∆∆ƒ…≈…
ÏÎ‡z6Ô‰k ˙e .aÚ‰ ÏÈLa7Ï‡OiÓ ˙aÚÓ‰8 …«ƒ¿ƒ»À»«…≈«¿À∆∆ƒƒ¿»≈

ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡ 9Ï‡ ‰LÂ :Ó‡pL ;aÚ‰ ÈtÓ ¬»∆¡…ƒ¿≈»À»∆∆¡«¿»»∆
˙aÚÓÏ Ët  ‰ÈeÚk ‰È‡ ˙Èa10. ≈»ƒ»ƒ¿∆»¿»ƒ¿À∆∆

שם.4) הבעל.5)גמרא "ילוד 6)ומת שם: בגמרא
יא): כב , (ויקרא שנאמר מאכיל". אינו ילוד שאינו מאכיל,
בלחמו" יאכילו ביה "קרי  - בלחמו" יאכלו הם ביתו "ויליד
שרק  הרי  ה), הלכה ה פרשה אמור פר' וספרא מד. (נדה

שם). (רש"י  מאכיל שם.7)ילוד הישראל.8)גמרא ומת
אביה.9) בית (רש"י10)מתרומת לנעוריה דומה שאינה

שם).

.‚Ô‰k ˙a11Ï‡OÈ ‰ÈÏÚ ‡aL12ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  «…≈∆»»∆»ƒ¿»≈≈¿ƒ

˙ÏBË ‡l‡ ,‰aÚ˙ ‡nL13ÚÏ ˙ÏÎB‡Â14‰˙È‰ . ∆»ƒ¿«¿»∆»∆∆¿∆∆»∆∆»¿»
‰‡eO15˙ÏÎB‡Â ˙ÏBË  dÏÚa ˙Óe Ï‡OÈÏ ¿»¿ƒ¿»≈≈«¿»∆∆¿∆∆

ÌBÈ ÌÈÚa‡ „Ú ÚÏ ‰Óe˙a16daÚ k‰ Ì‡Â .17 ƒ¿»»∆∆««¿»ƒ¿ƒÀ«À»»
ÚÙÓÏ ˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È‰ 18ÌBÈ ÌÈÚa‡ „Ú19ÏkL . ¬≈¿À¿∆∆¿«¿≈«««¿»ƒ∆»

ÌÏBÚa ÌÈÓ ‡l‡ ,aÚ BÈ‡ ÌBÈ ÌÈÚa‡‰20‡e‰ »«¿»ƒ≈À»∆»«ƒ»»
.eLÁ»

סט .11) יבמות זנות.12)משנה לענין 13)לשם שם:
"ואשה  יח ): טו, (שם שנאמר משום להלן. ראה נישואין,
עד  וטמאו במים ורחצו זרע  שכבת אותה איש ישכב  אשר

שם). (רש"י  נתעברה,14)הערב " שמא חוששים ואין
ופי "ג  לה. (יבמות תתעבר שלא מתהפכת, זונה אשה שהרי 
יום  ארבעים לאחר ואפילו כב ). הלכה גירושין מהלכות

להלן. ראה חוששת, סט :15)אינה שם בברייתא
אם 16) שאף  להלן. ראה היתר, בכלל הארבעים ויום

אבל  להלן. ראה כלל, עובר אינו יום ארבעים עד - נתעברה
נתעברה. שמא מספק , לאכול אסורה - יום ארבעים לאחר

להלן.17) וראה שם. שתהא 18)ברייתא לענין היינו
קר  לשלם חייבת ותהא מודאי , בתרומה וחומש,אסורה ן

שם). (רש"י  תרומה האוכל זר לאחר 19)כדין כלומר,
(שם). יום שם.20)ארבעים הגמרא כלשון

.„Ï‡OÈ ˙a21˙Óe ,Ô‰ÎÏ ˙‡OpL22dÁÈp‰Â «ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈≈¿ƒƒ»
‰È„Ú eÏÎ‡È ‡Ï  ˙aÚÓ23a ‰Óe˙aÏÈL ¿À∆∆……¿¬»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ

BÈ‡  „BlÈ BÈ‡L ,ÏÈÎ‡nL ‡e‰ „Bli‰L ;aÚ‰»À»∆«»∆«¬ƒ∆≈»≈
ÏÈÎ‡Ó24CÎÈÙÏ .25ÏÒBt BÈ‡  ÏÏÁ aÚ‰ ‰È‰ Ì‡ , «¬ƒ¿ƒ»ƒ»»»À»»»≈≈

ÌÈ„Ú‰26„Ú ,ÌÈLk‰ ÂÈÁ‡ ÏÏ‚a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ , »¬»ƒ∆»¿ƒƒ¿«∆»«¿≈ƒ«
.ÏÎ‡lÓ ÌÈ„Ú‰ eÒ‡ÈÂ ÏÏÁ‰ ‰Ê „ÏeiL∆ƒ»≈∆∆»»¿≈»¿»¬»ƒƒ∆¡…
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סז.21) חללים 22)שם הם הקרובים ושאר בנים, בלי 
איש). מלוג,23)(חזון עבדי  ובין ברזל צאן עבדי  (בין

עבדי גם - ב ) הלכה (למעלה אוכלת אינה היא שגם שכיון
ישראל", "בת רבינו נקט  ולכן אוכלים. אינם שלה מלוג
שלה  מלוג עבדי  גם - אוכלת עצמה שהיא כהן, בת שאילו

לעובר.24)אוכלים). קנין שאין שם, חכמים כדעת
אצל  קרובה אדם של "דעתו אמרו: שבמתנה ואף ֿעלֿפי 
- י ) הלכה מכירה, מהלכות (פכ"ב  העובר וקנה בנו",
(עיין  קנה לא - לו המקנה אחרת דעת שם שאין בירושה

כנ"ל.25)רדב "ז). קנין, לעובר שאין לפי  כלומר,
מד.26) נדה

.‰?„ˆÈk Ìi‰27Ï‡OÈ ˙a28ÌÈÏ ‰˜e˜f‰29Ô‰k «»»≈««ƒ¿»≈«¿»¿»»…≈
ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,LÙ ‰˜È Èk Ô‰ÎÂ :Ó‡pL ;ÏÎ‡z ‡Ï ……«∆∆¡«¿…≈ƒƒ¿∆∆∆¿∆¬«ƒ

d‡˜ ‡Ï30‰eÒ‡  Ï‡OÈÏ ‰˜e˜f‰ Ô‰k ˙e .31 …¿»»«…≈«¿»¿ƒ¿»≈¬»
‰ÈeÚk ‰È‡ ˙Èa Ï‡ ‰LÂ :Ó‡pL ;dÓÈ ÈtÓƒ¿≈¿»»∆∆¡«¿»»∆≈»ƒ»ƒ¿∆»

ÌÈ ˙ÓBLÏ Ët 32. ¿»¿∆∆»»

א.27) הלכה למעלה ראה מאכיל, ולא פוסל הוא
סז:28) בנים.29)יבמות לה שאין להתייבם, זקוקה

ויום  שנים לתשע  הגיע  שלא קטן, עודנו היבם אם ואפילו
סח .). (שם רחמנא,30)אחד אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". דאחיו קנין אביה.31)והאי  בית בתרומות
היא 32) שהרי  לשוב , ברשותה שאינה ליבם, הזקוקה היינו

שם). (רש"י  ביבם קשורה

.ÂÔ‰k ÌÈ33BzÓÈ ÏÚ ‡aL34,‰‚‚La B‡ Ò‡a »»…≈∆»«¿ƒ¿¿…∆ƒ¿»»
da ‰Ú‰L B‡35BÓk d‡wL Èt ÏÚ Û‡ ,Ó‚ ‡ÏÂ ∆∆¡»»¿…»«««ƒ∆¿»»¿

ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e‡aL36‰Óe˙a dÏÈÎ‡Ó BÈ‡ 37 ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿»
ÔBˆa ‰eÓ‚ ‰ÏÈÚa ÏÚiL „Ú38ÌÈc ‰na . «∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»«∆¿»ƒ

Ï‡ ;ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙pL ?ÌÈeÓ‡39ÔÓ ¬ƒ∆ƒ¿«¿¿»ƒ»≈ƒ¬»ƒ
BÊ ‰‡Èa ÏÎ‡z  ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eOp‰40. «ƒƒƒ¿»¿»∆∆…«¿ƒ»

נו.33) ישראל.34)שם העטרה 35)בת ראש שהכניס 
י ). הלכה ביאה, איסורי  מהלכות ופ "א נה: (שם בלבד.

ג.36) הלכה חולק 37)פ "ב  אין שם, השני  הלשון לפי 
להלן. וראה כשמואל, זהו הראשון הלשון ולפי  בזה,

שוגג]38) [ביאת רחמנא רבי  "כי  אמרו: שם ביבמות
לא  כלומר: לא". מבעל לאולמי  בעל, במקום לאוקמי 
יבמה  =) יבמתו שקונה ביבם שוגג ביאת התורה ריבתה
להעמידו  אלא נד.) שם - במזיד בין בשוגג בין עליה, יבוא
הבעל  שגם ולפי  שמענו. לא להעדיפו אבל הבעל, במקום
שבא  הזה, היבם גם הסמוכה) (בהלכה ארוסתו מאכיל אינו
מדרבנן, אלא אינו זה וכל מאכיל. אינו בשוגג, יבמתו על
הלכה  פ "ו (למעלה בתרומה אוכלת ארוסה התורה מן שהרי 
שלא  שוגג, ביאת על אלא כן אמרו שלא ואף ֿעלֿפי  ג).
העראה, לענין גם רבינו כתבה בלבד, ביבום אלא נתרבתה
 ֿ (כסף  הרי "ף  מדברי  נראה וכן שם, בירושלמי  הוא  וכן
(ראה  ואשה באיש גם קונה שהעראה [ואף ֿעלֿפי  משנה).
שעיקר  כיון - כז) והערה ה הלכה אישות מהלכות בפ "ג
הדין  מן היה לא ז), כה, (דברים שם להקים הוא היבום
ביבום, מועילה תהא שם, להקים ראויה שאינה שהעראה,
בשוגג, ביאה כמו זה והרי  התורה, שריבתה לא אם

עדיף  ולא אחיו במקום עומד אלא יהא שלא בה שהחמירו
כדרכה, שלא בביאה גם זה, ולפי  מאירי . ועיין ממנו,
כיון  שם, יבום בהלכות כמבואר אותה, שקנה אף ֿעלֿפי 
כנ"ל]. בתרומה, אוכלת אינה שם להקמת ראויה שאינה

כנ"ל.39) בתרומה, ארוסתו את מאכיל אינו הבעל שגם
היבם 40) את היא שמעמידה גרועה, ביאה שהיא אף ֿעלֿפי 

הכל, לדברי  הראשון הלשון לפי  שם, (יבמות הבעל במקום
עליו  שהקשו כשמואל, ולא כרב , השני  הלשון ולפי 

מברייתא).

.Ê?„ˆÈk ÔÈÒe‡‰41 Ï‡OÈÏ ‰Ò‡˙pL Ô‰k ˙a »≈ƒ≈««…≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ˜ da BÏ LÈ È‰L ;ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡42Ï‡OÈ ˙e .43 ¬»∆¡…∆¬≈≈»ƒ¿»«ƒ¿»≈

;‰tÁÏ ÒkzL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï  Ô‰ÎÏ ‰Ò‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿…≈……««∆ƒ»≈«À»
e‡aL BÓk ,‰È‡ ˙Èa ÈÏ ÏÈÎ‡z ‡nL44. ∆»«¬ƒƒ¿≈≈»ƒ»¿∆≈«¿

א.41) הלכה למעלה מאכילים, ולא בגמרא 42)פוסלים
בהויה", קנייה דהא לה, פסיל - לישראל כהן "בת שם:
תהיה  כי  כהן ובת כדכתיב  איפסלה, הויה "משעת ופירש"י 

שם. תוספות ועיין זר". סח .43)לאיש למעלה 44)שם
ג. הלכה פ "ו

.ÁÁ‡ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :˙‰ÎÏ Ó‡L Ï‡OÈƒ¿»≈∆»«¿…∆∆¬≈«¿¿À∆∆ƒ««
ÌBÈ ÌÈLÏL45Ïk ‰Óeza ˙ÏÎB‡ BÊ È‰  ¿ƒ¬≈∆∆«¿»»

È‰ :dÏ Ó‡ Ì‡Â .‰Ò‡˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈLÏM‰«¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒ»«»¬≈
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡46È‰  «¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ¬≈

„iÓ ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡ BÊ47ÌÈ‡z‰ ‡L ÔÎÂ .48‡ˆBik ¬»∆¡…ƒ»¿≈¿»«¿»ƒ«≈
.‰Êa»∆

מהלכות 45) (פ "ז יום שלשים אחר אלא מקודשת שאינה
נח :). בקידושין ומשנה י , הלכה הוא 46)אישות שספק 

מקודשת  היא יום שלשים ולכשיעברו תנאי , זה אם בידינו
שלשים  אחר אלא מקודשת ואינה חזרה, שזוהי  או למפרע .

יב ). הלכה (שם ונמצאת 47)יום תנאי  זהו שמא מספק ,
למפרע . ומעכשיו יום שלשים לאחר לישראל מאורסת

זה,48) בדינר מעכשיו לי  מקודשת את הרי  לה שאמר כגון
זוז, מאתים לה נתן זמן ולאחר זוז, מאתים לך אתן אם
פ "ו  (שם הקידושין משעת למפרע  לו מקודשת היא שהרי 

טז). הלכה

.Ë?„ˆÈk LÁ‰49˙‰k50Ï‡OÈÏ ˙‡OpL51LÁ «≈≈≈«…∆∆∆ƒ≈¿ƒ¿»≈≈≈
BÏ ewzL ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ‰B˜ È‰L ;ÏÎ‡z ‡Ï ……«∆¬≈∆¿«»«¬»ƒ∆ƒ¿

ÔÈ‡eO52e .‡Ï  LÁ Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡OÈ ˙ ƒƒ«ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈≈≈…
‰Bz‰ ÔÓ ‰B˜ BÈ‡L ;ÏÎ‡z53.˙Úc Ôa BÈ‡L , …«∆≈∆ƒ«»∆≈∆««

א).49) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל יבמות 50)הוא
כתב 51)סח . ז) הלכה (למעלה לישראל כהן [בבת

"נישואין" כי  ויתכן "שנשאת". כתב  וכאן "שנתארסה",
ואינם  תיקנו, לא לחוד "אירוסין" אבל בחרש, חכמים תיקנו

מדרבנן). אפילו אישות 52)קונים מהלכות ופ "ד קיב : שם
ט . והאי53)הלכה רחמנא, אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". קנין בר לאו

.È‰Ò‡˙54Áwt Ô‰ÎÏ55dÒÎÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,56„Ú ƒ¿»¿»¿…≈ƒ≈«¿…ƒ¿ƒ¿»¿»«
˙ÏÎB‡ dÈ‡  LÁ˙pL57˙Ó .58ÌÈ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ∆ƒ¿»≈≈»∆∆≈¿»¿»ƒ¿≈»»
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קפד               
         

LÁ59˙ÏÎB‡ dÈ‡  dÓaÈÂ60d‡O Ì‡ Ï‡ . ≈≈¿ƒ¿»≈»∆∆¬»ƒ¿»»
˙ÏÎB‡ BÊ È‰  LÁ˙Â Áwt ‡e‰Lk61˙Ó .62 ¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¬≈∆∆≈

,˙ÏÎB‡ BÊ È‰  dÓaÈÂ LÁ ÌÈ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»ƒ¿≈»»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆∆
‰lÁza ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰63‰„ÏiL LÁ ˙L‡Â . ƒ¿»¿»∆∆«¿ƒ»¿≈∆≈≈∆»¿»

da ÏÈLa ˙ÏÎB‡ BÊ È‰  epnÓ64. ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿ƒ¿»

נו.54) ולא 55)שם חרש לא ואינו בדעתו, שלם שהוא
כו). הלכה פ "ב  (שם נישואין.56)שוטה בתורת לחופה

אלא 57) אינם חרש ונישואי  בתרומה, אוכלת אינה שארוסה
למעלה. כמבואר בתרומה, מאכילים ואינם מדרבנן,

שנתחרש.58) אלא 59)זה נישואיו שאין שאף ֿעלֿפי 
מהלכות  (פ "ו התורה מן ביאה ביאתו יבום, לענין - מדרבנן

ג). הלכה וחליצה  מן 60)יבום ביאה שביאתו שאף ֿעלֿפי 
מאכילה  שאינה בשוגג, מביאה יותר טובה אינה - התורה
למעלה  כמבואר בעלה, בחיי  עוד אכלה לא אם בתרומה

שם). (יבמות ו בפקחותו.61)הלכה היו הנישואין שהרי 
שנתחרש.62) לאוקמי63)זה קונה חרש יבם שביאת

האכיל  שהבעל וכל כבעל, (גמרא היבם מאכיל היבם גם ,
שם.64)שם).

.‡È?„ˆÈk „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa65‰ÏÚpL ÈÓ66 ∆≈«»ƒ¿∆»≈«ƒ∆ƒ¿¬»
ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰Â dÏ eÒ‡Ï¿»»¿∆≈«»ƒ¿∆»ƒ
ÏÎ‡lÓ ‰eÒ‡Â ‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ  ‰‡Èa B˙‡Èeƒ»ƒ»ƒ¿¿»ƒ«¿À»«¬»ƒ∆¡…
BÓk ,‰ÏÏÁ B‡ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓ ,‰Óe˙aƒ¿»ƒ¿≈∆«¬≈»¬»»¿

e‡aL67ÛeÁL ‰È‰ elÙ‡ .68˙‡OpL Ï‡OÈ ˙e . ∆≈«¿¬ƒ»»»«ƒ¿»≈∆ƒ»
B˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰ÎÏ¿…≈∆≈«»ƒ¿∆»««ƒ∆ƒ»
‰B˜ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔËw‰ ÏÈLa ˙ÏÎB‡ dÈ‡  ‰‡Èaƒ»≈»∆∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒ∆≈∆

ÏÈc‚iL „Ú69„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L ˜ÙÒ .70 «∆«¿ƒ»≈∆∆≈«»ƒ¿∆»
ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ LÏL ÔÏ ˙‡O ;BÈ‡L ˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»¿∆¿∆¿≈»»¿

„Á‡71‡È‰ ‡lL ˜ÙÒ ˙BÚO ÈzL ‡È‰L ˜ÙÒ ,72 ∆»»≈∆≈ƒ¿≈¿»»≈∆…≈ƒ
.ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡ BÊ È‰ ¬≈¬»∆¡…

א).65) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל הוא
סח .66) שם כהן. בת ז.67)כלומר, הלכה בפ "ו למעלה
מוליד"68) ואינו מתקשה שאינו האיש "הוא כו: סוטה

ח ). בהערה שם ועיין א, הלכה סוטה מהלכות (פ "א
נישואין 69) לו תיקנו לא חכמים ואפילו דעת, בן אינו שקטן

קיב :). לה 70)(יבמות האסור זה כלומר, סז: שם משנה
סח .). פירש,71)(שם שם רש"י  והנה שם. משנה

בתרומה  שפוסלה לישראל שנתארסה כהן בבת שהמדובר
"נתארסה", כתב  ולא "נשאת" שכתב  רבינו אבל מספק .
ברור  היה שאילו לכהן, ישראל בבת שמפרשה כנראה
ישראל  בת כדין מאכילה, היה שערות, שתי  שהביא
ש"חזקה  מאכילה. אינו - הוא שספק  ועכשיו לכהן, שנישאת
צריכה  אינה שנותיה, לכלל שהגיעה קטנה ש"כל דרבא"
אלא  אינה מו.), (נדה סימנים" הביאה חזקה בדיקה,
לקולא. לא אבל ד), הלכה גירושין מהלכות (פי "א לחומרא

יא).72) הלכה אישות מהלכות (פ "ב  כקטן הוא והרי 

.ÈÏL ‰Óe˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌLk ,el‡ Ïk»≈¿≈∆≈«¬ƒƒƒ¿»∆
‰Êb ;Ì‰Èc ÏL ‰Óe˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ Ck ,‰Bz»»≈«¬ƒƒƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿≈»

‰Bz ÏLa eÏÈÎ‡È ‡nL73. ∆»«¬ƒ¿∆»

קיג.73) יבמות

.‚ÈÔÈÏÒBt ‡Ï el‡Â74ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ75,ÒB‡‰ : ¿≈…¿ƒ¿…«¬ƒƒ»≈
‰zÙÓ‰Â76‡OpL ‰ËBM‰Â ,77Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰M‡ ¿«¿«∆¿«∆∆»»ƒ»∆»ƒ≈

‰eÒ‡ ‰˙È‰78,Ì˙‡Èa d˙B‡ ÔÈÏÒBt Ô‰L ,Ô‰Ï »¿»¬»»∆∆≈¿ƒ»¿ƒ»»
,‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓe‡aL BÓk79. ƒ¿≈∆«¬≈»«¬»»¿∆≈«¿

ישראלים.74) הם אם אביה, בית מתרומת כהן בת את
כהנים.75) הם אם ישראל, בת לשם 76)את שבעלו כיון

אישות. לשם ולא נישואין 77)זנות, תיקנו לא שלשוטה
קיב :). סט .78)(שם שם הלכה 79)משנה פ "ו למעלה

ז.

.„È˙‡OpL ÈÓ80B‡ d˙B‡ Ò‡L B‡ ,‰ËBL Ô‰ÎÏ ƒ∆ƒ≈¿…≈∆∆»«»
da ÏÈLa ˙ÏÎB‡  ‰„ÏÈÂ ,Ô‰k d˙B‡ ‰ztL81. ∆ƒ»»…≈¿»¿»∆∆ƒ¿ƒ¿»

,‡È‰ ÔÈLec˜ ‡Ïe ÏÈ‡B‰ ,˜ÙÒ c‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«»»»≈ƒ¿…ƒƒƒ
‡aL ‰Ê ˙˜ÊÁa „Ïe‰ È‰  ‰aÚ˙ Á‡Ó ‡nL∆»≈«≈ƒ¿«¿»¬≈«»»¿∆¿«∆∆»

ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ÈÏÚ82‡l‡ ,Á‡ ÌÚ »∆»¿∆…»»»∆»ƒ«≈∆»
˙‰k ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Êa ‰ÈÁ‡ ÔÈpÓ Ïk‰83‡aL «…¿«¿ƒ«¬∆»¿∆«…≈¿≈…∆∆∆»

d˙B‡ ‰zt B‡ dÒ‡L B‡ ‰ËBL Ï‡OÈ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»≈∆∆¬»»ƒ»»
aÚ‰ ÈtÓ ˙ÏÎB‡ dÈ‡  ‰aÚ˙Â84CzÁ˙ . ¿ƒ¿«¿»≈»∆∆ƒ¿≈»À»ƒ¿«≈

aÚ‰85.ÏÎ‡z BÊ È‰  »À»¬≈…«

שם:80) כהן.81)משנה ולפי82)שהוא כרבא שם,
הראשון. שם.83)הלשון פוסל,84)משנה שעובר

ב . בהלכה למעלה שם.85)כמבואר משנה

.ÂËLÈ‡ ˙L‡86Èep˜ È„Ú ‰ÈÏÚ e‡aL87È„ÚÂ ≈∆ƒ∆»»∆»≈≈ƒ¿≈≈
‰È˙Ò88„Ú ‰Óe˙a ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡ BÊ È‰  ¿ƒ»¬≈¬»∆¡…ƒ¿»«

˙Ó .‰BÊ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈn‰ ÈÓ ‰zLzL∆ƒ¿∆≈«»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈
dÏÚa89ÔÈ‡L ÌÈLp‰ ÔÓ ‰˙È‰L B‡ ,‰p˜LiL Ì„˜ «¿»…∆∆«¿∆»∆»¿»ƒ«»ƒ∆≈»
˙B˙BL90ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡ BÊ È‰  ‰a˙k ˙BÏËB ‡ÏÂ¿…¿¿À»¬≈¬»∆¡…

ÌÏBÚÏ ‰Óe˙a91‰‡ÓË ‰Ó‡L Ô‰k ˙L‡ ÏÎÂ . ƒ¿»¿»¿»≈∆…≈∆»¿»¿≈»
È‡92‰Óe˙a ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡ BÊ È‰ 93. ¬ƒ¬≈¬»∆¡…ƒ¿»

(86- בתרומה מלאכול אסורות "ואלו ו: בסוטה משנה
שותה". איני  לה 87)והאומרת שאמר שהעידו היינו

מהלכות  (פ "א פלוני  איש עם תסתרי  אל עדים, בפני  הבעל
א). הלכה האיש 88)סוטה אותו עם שנסתרה שהעידו

ב ). הלכה (שם עדים שני  בפני  עמו תסתרי  אל לה שאמר
הוא 89) וכן הלל, בית כדעת כד. שם (משנה שותה שאינה

ז). הלכה בפ "ב  ומנויות 90)שם במספר, הן עשרה חמש
ב . הלכה (רדב "ז).91)שם זונה ספק  זניתי92)שהן

נאמנת,93)תחתך. אינה לבעלה שלאוסרה אף ֿעלֿפי 
אישות  מהלכות ופכ"ד צ : (נדרים באחר נתנה עיניה שמא
והמדובר  שם. רבא וכדעת נאמנת. תרומה לענין - כג) הלכה
וסתירה, קינוי  היה שאילו (כסף ֿמשנה), וסתירה קינוי  בלא
בתרומה  מלאכול אסורות "ואילו ו. בסוטה מפורשת משנה
ד"ה  שם בתוספות וראה לך" אני  טמאה האומרת -

האומרת.

.ÊËÏ‡OÈ ˙a ‰pË˜94˙ÚcÓ ‡lL Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ¿«»«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈∆…ƒ««
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ‰È‡ ÈÙa ÔÈa ,‰È‡95Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ»≈∆…¿»»««ƒ
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‰È‡ dLcwL96‰ÁÓ Ì‡L ;‰Óe˙a ˙ÏÎB‡ dÈ‡  ∆ƒ¿»»ƒ»≈»∆∆ƒ¿»∆ƒƒ»
ÚÙÓÏ ‰Ê ‰OÚz 97ÒÚBk  ˜˙BLÂ ‰‡BL ‰ÊÂ , ≈»∆»»¿«¿≈«¿∆∆∆¿≈≈

BzÚ„Ï ‡lL ˙‡OpL ÈÙÏ ,‡e‰98. ¿ƒ∆ƒ»∆…¿«¿

מה:94) למדינת 95)קידושין הקידושין אחרי שהלך כגון
-96)הים. לדעת שלא היו הקידושין גם אם וכלֿשכן

להלן. ראה אוכלת, הנישואין 97)שאינה שבטלו מפני 
נתקדשה 98)והאירוסין. א. פלוגתות: שלש שם בגמרא

לרב  ונישאה, ועמדה הים, למדינת אביה והלך אביה לדעת
וימחה. אביה יבוא שמא אוכלת אינה - אסי  ולרב  אוכלת, -
כרב  הלכה ולפיכך אסי , רב  לדעת רב  וחש עובדה, והיתה
שלא  ונישאת כאן ואביה אביה, לדעת נתקדשה ב . אסי .
אינה  - הונא ולרב  אוכלת, - אבא בר ירמיה לרב  לדעתו,
ולפיכך  הוא, כועס  - ושתק  כאן שהיה ואף ֿעלֿפי  אוכלת,
בר  ירמיה רב  של רבו שהוא הונא, כרב  והלכה שותק , הוא
מדעתו  שלא ונישאת האב  מדעת שלא נתקדשה ג. אבא.
שלא  נתקדשה (שגם כך שכל אוכלת, - הונא לרב  כאן, והוא
לכך. הסכים ודאי  אלא כעס , מתוך שותק  היה לא מדעתו)
נראין  עולא שאמר ולפי  אוכלת, איה - אבא בר ירמיה ולרב 
ועיין  כדבריו, הלכה - אבא) בר ירמיה רב  =) תלמיד דברי 

כסף ֿמשנה.

ה'תשע"ט  מרחשון  ו ' שני יום 

   1 
אוכלת 1) אם גיטה לקבל שליח  שעשתה האשה יבאר

מי בים. הנטרפת וספינה כרכום שהקיפוה עיר בתרומה.
מת  אומר אחד ואם אחרת. במדינה גוסס  בעלה שהניחה
את  המשחרר דין. בבית דינו שנגמר מי  מת. לא אומר ואחד
כהן  תרומה. מאכילה אם מכהן בהמה ששכר וישראל עבדו.

משך. ולא הדמים ולקח  לישראל פרתו שמכר

.‡‰M‡‰2‰Óe˙a ˙ÏÎB‡3B‡ d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú »ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈¿»»
‰Ïa˜Ï ‰˙OÚL dÁeÏL „ÈÏ4˜ÙÒ ‡È‰L ÏÎÂ . ¿«¿»∆»¿»¿«»»¿…∆ƒ¿≈

‰Leb5ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È‰ 6ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰ . ¿»¬≈……«»ƒ»∆»¿»»ƒ«
„iÓ ‰Óe˙a ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡  dhb dÏ Ïa˜Ï7Ì‡Â . ¿«≈»ƒ»¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»¿ƒ

Ïa˜ :‰Ó‡‰eÒ‡ dÈ‡  ÈBÏt ÌB˜Óa Èh‚ ÈÏ »¿»«≈ƒƒƒ¿»¿ƒ≈»¬»
ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÁÈÏL ÚÈbiL „Ú8ÁÈÏL ‰ÁÏL . «∆«ƒ«»ƒ«¿»»¿»»ƒ«

‡È‰Ï9dhb dÏ10Ëb ÚÈbiL „Ú ‰Óe˙a ˙ÏÎB‡  ¿»ƒ»ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈
BzL‡Ï ÓB‡‰ .d„ÈÏ11˙Á‡ ‰ÚL Ch‚ ‰Ê È‰ : ¿»»»≈¿ƒ¿¬≈∆ƒ≈»»««

„iÓ ‰Óe˙a ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡  È˙˙ÈÓÏ Ì„˜12. …∆¿ƒ»ƒ¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»

לכהן.2) שנישאת ישראל א.3)בת סה, גיטין משנה,
מהל'4) (פ "ו מתגרשת היא מיד לידו, הגט  שמשיגיע 

ה"א). קרוב 5)גירושין ספק  הגט , הבעל לה שזרק  כגון
שליח  שעשתה כגון או הי "ג). פ "ה (שם לה קרוב  ספק  לו
מיד, הגט  קיבל שמא מיד, בתרומה לאכול שאסורה לקבלה,

(פי "ח 6)כדלהלן. במזונותיה חייב  שבעלה אף ֿעלֿפי 
גרושה  שמא אסורה, תרומה באכילת - הכ"ה) אישות מהל'

קיבל 7)היא. כבר ושמא שליחותו, עושה שליח  חזקה
לו  שתהיה מעת שהיינו ומובן שם). (גיטין, הגט  את השליח 

הגט . לקבל (משנה,8)שהות אליעזר רבי  של כחכמים

שהאשה  מגורשת, אינה אחר במקום קיבל שאם שם),
מקום. באותו דוקא הגט  שיקבל "שליח 9)מקפידה זהו

לידה 10)להבאה". גט  כשהגיע  אלא מתגרשת שאינה
ה"דֿה). גירושין מהל' א.11)(פ "ו כח , שעל 12)שם

הסמוכה  השעה היא זו שמא ספק  יש ושעה, שעה כל
בהלכה  (ראה חששו לא מת ששמא שאף ֿעלֿפי  למותו,

שם). (גמרא חששו ימות, שמא - הסמוכה)

.ÈÚ13‰eÙÈw‰L14ÌB˜k15˙Ùhn‰ ‰ÈÙÒe , ƒ∆ƒƒ»«¿¿ƒ»«ƒ»∆∆
Ìia16ÔBcÏ ‡ˆBi‰Â ,17ÔÈÓi˜ ˙˜ÊÁa el‡ È‰ 18; «»¿«≈ƒ¬≈≈¿∆¿««»ƒ

LÙÓ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â19‡iLa ‡ˆBÈÂ20ÈÚ Ï‡ . ¿≈»ƒ«¿»≈¿≈¿«»»¬»ƒ
‚‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ‰„‡L ‰ÈÙÒe ,ÌBkk ‰eLkL∆¿»»«¿¿ƒ»∆»¿»«»¿«≈≈»≈

ÌÈÎBk È„BÚ ÈÈ„ ÈzaÓ21‰iÁ ezbL ÈÓe ,22B‡ ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒƒ∆¿»««»
ÈÓÁ BÏ ÔÈ˙B  ‰ BÙËL B‡ ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙ»¿»»»«…∆¿»»»¿ƒÀ¿≈
Ô‰k ˙a Ô‰È˙BL eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈiÁ ÈÓÁÂ ÌÈ˙Ó≈ƒ¿À¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈∆«…≈

eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È‰  Ô‰ÎÏ Ï‡OÈ ˙a B‡ Ï‡OÈÏ23. ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿…≈¬≈≈……¿
ÔÈc ˙Èa BÈc Ó‚pL ÈÓ Ï‡24˙Èa e‰eÁÈp‰Â ¬»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈

‰ÏÈ˜q‰25˙Ó ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  ‚‰Ï26ÏÎ‡z ‡ÏÂ , «¿ƒ»≈»≈¬≈∆¿∆¿«≈¿……«
BzL‡27. ƒ¿

ב .13) שם, כבשוה.14)משנה, לא "מצור"15)אבל
שם). גיטין, (רש"י  "כרקומין" אונקלוס  תרגם כ) כ, (דברים

(שם).16) טבעה לא (שם).17)ועדיין נפשות בדיני 
בתרומה.18) אוכלות נשותיהם - כהנים היו לים.19)ואם
בשיירה)20) והיוצא לים המפרש =) ששניהם למדברות.

הנ"ל. ככל בסכנה כלֿכך שוחד,21)אינם שמקבלים
של  דינים בבתי  ליהרג היוצא אבל בחיים, השאירוהו ושמא
השני הלשון לפי  שם, (גמרא מת בחזקת הוא הרי  - ישראל

להלן. וראה יוסף ), רב  ה"ד.22)של פ "ג גיטין 'ירושלמי '
בתרומת 23) תאכל ולא חי  הוא שמא לישראל, כהן בבת

מת. הוא שמא לכהן ישראל ובת ישראל.24)אביה, של
סב 25) אבל דין". "גמר אלא הזכירו לא שם, ור בגמרא

הדבר  אפשר הסקילה, בבית הניחוהו שלא שעד רבינו
– א כט , דף  ועיי "ש (כסף ֿמשנה). זכות לו שימצאו

אבל. ד"ה ֿ 26)ב 'תוספות' (כסף  חומרא מצד ולא ודאי 
בת 27)משנה). היא ואם ישראל, בת והיא כהן הוא אם

(שם). בתרומה אוכלת - ישראל והוא כהן

.‚‰ÁÈp‰28ÒÒBb dÏÚa29ÔÈa ,˙Á‡ ‰È„Óa ƒƒ»«¿»≈ƒ¿ƒ»«∆∆≈
Ô‰k ˙L‡ ˙ÈÏ‡OÈ B‡ Ï‡OÈ ˙L‡ ˙‰k ‰˙È‰L∆»¿»…∆∆≈∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ≈∆…≈

ÏÎ‡z ‡Ï 30ÓB‡ „Á‡ .‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb L ; ……«∆…¿ƒ¿ƒ»∆»≈
˙Ó31.ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È‰  ˙Ó ‡Ï ÓB‡ „Á‡Â , ≈¿∆»≈…≈¬≈……«

רבא.28) של מימרא א. כח , וראה 29)גיטין למות. עומד
צב . והערה הכ"ח  גירושין מהל' אשת 30)בפ "ה כהנת

אשת  וישראלית מת. ולא המיעוט , מן הוא שמא - ישראל
ומת. הרוב , מן הוא שמא ב :31)כהן, קיז, יבמות משנה,

תנשא". לא זו הרי  - מת לא אומר ועד מת, אומר "עד
(כסף ֿמשנה). מספק  בתרומה שאסורה והואֿהדין

.„d˙ˆ dÏ ‰Ó‡32ÌÈL LÓÁ‰Ó ˙Á‡ B‡ ,33 »¿»»»»»««≈∆»≈»ƒ
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa ˙nL ,d„ÈÚ‰Ï ˙BÓ‡ ÔÈ‡L∆≈»∆¡»¿«ƒ»∆≈«¿»ƒ¿≈»

‰Óe˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È‰  Ô‰Èt ÏÚ ˙‡O34˙˜ÊÁa ƒ≈«ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿»¿∆¿«
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ÔÓ‡ ‡e‰L ÈÓ dÏ „ÈÚiL „Ú ,Ìi˜ dÏÚaL∆«¿»«»«∆»ƒ»ƒ∆∆¡»
.ÂÈt ÏÚ d‡ÈO‰Ï¿«ƒ»«ƒ

א.32) קיח , שם משנה, בעלה. של שניה כלומר,33)אשה
החמש. בכלל היא הצרה גם שהרי  הנשים, מחמש אחרת או
ובת  חמותה קיז): (שם במשנה מנויות האלו הנשים חמש
מהל' בפי "ב  וראה בעלה. ובת ויבמתה וצרתה חמותה

הט "ז. שרב 34)גירושין לפי  שם. במשנה, טרפון כרבי 
ראב "ד  ועי ' כמותו, הלכה שם פסק  שמואל, בשם  יהודה

וכסף ֿמשנה.

‰.BcÚ ˙‡ ÁLÓ‰35BÏ ‰kÊiMÓ 36eÁL Ë‚a «¿«¿≈∆«¿ƒ∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿
‰Óe˙a ÏÎ‡lÓ BÏÒt37˙eÁÏ ‡ˆiL „Ú ÏÎÂ . ¿»ƒ∆¡…ƒ¿»¿»∆∆∆»»«≈

˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,eÁL Ëb kÚÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿À»≈ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
ÌÈ„Ú38ÏÎ‡Ï eÒ‡ ‡e‰ È‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡  ¬»ƒ««ƒ≈¬≈»∆¡…

‰Óe˙a39. ƒ¿»

כהן.35) שליח .36)והאדון גיטין 37)עלֿידי  משנה,
רבו  מתחת שיוצא לעבד הוא ש"זכות חכמים וכדעת ב . יא,
נשתחרר  - הזוכה ליד הגט  משהגיע  ולפיכך לחירות",

ה"א. עבדים מהל' בפ "ו וראה ופ "ח 38)העבד. ה"ז, פ "ז
ואילך. יג אינו 39)מהלכה אם - ב  מב , שם היא בעיא

שעודנו  מכיון שמא או כספו, קנין שאינו לפי  בתרומה אוכל
הבעיא, נפשטה ולא כספו, כקנין הוא הרי  שחרור, לגט  זקוק 

ש  ומה לחומרא. רבינו פסק  -ולפיכך ב  כד, בכריתות אמרו
אין  - בתרומה אוכל שחרור גט  שמעוכב  לקיש, ריש לדעת

מעוכב . ד"ה שם, גיטין 'תוספות' ועי ' כן. הלכה

.ÂÁ‡Ï ÂÈÒÎ ˙Bk‰40Á‡ È„È ÏÚ BÏ ‰ÎÊÂ41, «≈¿»»¿«≈¿»»«¿≈«≈
ÁÂˆ Ck Á‡Â BÏ e˙pL ‰Ê ˜˙LÂ ,ÌÈ„Ú Ô‰a eÈ‰Â¿»»∆¬»ƒ¿»«∆∆»¿¿««»»«

˜ÙÒ ‰Ê È‰ 42ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰Ê Ì‡ , ¬≈∆»≈ƒ∆∆»«ƒ««
B˙lÁz43‰Ê B‡ ,ÔBL‡ ˙eLÓ e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¿ƒ»«¬«ƒ…»¿≈¿ƒ∆

Ba ÊÁ ˜˙ML Á‡ ÁÂvL44ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆»«««∆»«»«¿ƒ»≈¿ƒ
‰Óe˙a45Ô‰k ÔBL‡‰Â Ï‡OÈ ÈL Ba ‰È‰L ÔÈa , ƒ¿»≈∆»»«≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ…≈

.Ô‰k ÈM‰Â Ï‡OÈ ÔBL‡ Ba ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ…≈

ב .40) לט , וחולין א. קלח , בבבאֿבתרא ברייתא
כיון 41) קנה, ודאי  - לעצמו לו הקנה שאם שם, גמרא

ושם). (שם, צווח  שלבסוף  אף ֿעלֿפי  פסק 42)ששתק , כן
שם  דבריו ומקור ה"ג. ומתנה זכיה מהל' בפ "ד גם רבינו

זה. בדבר חכמים הכריעו שלא רצה 43)ושם, שלא
כי להסכמה, אות זה אין בתחילה ששתק  ומה זו, במתנה
ושם). (שם, לידו באה שלא זמן כל לצווח  לו מה

מתחילה 44) כבר שקנה כיון מועילה, אינה בדברים וחזרה
ראה  הפקר, של לשון בדבריו היה כשלא ומדובר כששתק .

ה"א. שייכים,45)שם העבדים למי  ידוע  שאינו מספק ,
השני . לרבם או הראשון לרבם

.ÊÎOL Ï‡OÈ46dÏÈÎ‡Ó  Ô‰kÓ ‰Ó‰a ƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ…≈«¬ƒ»
‰Óez47Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡OÈ ˙Ó‰a ÎOL Ô‰ÎÂ ; ¿»¿…≈∆»«∆¡«ƒ¿»≈««ƒ

ÈtÓ ,‰Óez ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï  ‰È˙BBÊÓa iÁ ‡e‰L∆«»ƒ¿∆»…«¬ƒ∆»¿»ƒ¿≈
BtÒk ÔÈ˜ dÈ‡L48. ∆≈»ƒ¿««¿

מ "ט .46) פי "א של 47)תרומות כספו קנין שהיא לפי 

וכתב  תרומה". כרשיני  "מאכילה שם: במשנה והנה כהן,
אוכל  שהם כרשינין, אלא אותה מאכילין שאין הר"ש, שם
למעלה  וראה אותה, מאכילין אין אדם אוכל אבל בהמה,

ה"א. זרה 48)פ "ו (עבודה קנין אינה ששכירות כהן, של
טו.).

.ÁdÓhÙÏ Ô‰kÓ ‰t ÌML Ï‡OÈ49˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»≈∆»»»ƒ…≈¿«¿»¿ƒ¿
Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe˙a ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï  Ô‰ÈÈa ÁM‰«∆«≈≈∆…«¬ƒ∆»ƒ¿»««ƒ

dÁLa ˜ÏÁ Ô‰kÏ LiL50Ô‰k Ï‡ .51‰t ÌML ∆≈«…≈≈∆¿ƒ¿»¬»…≈∆»»»
˜ÏÁ Ï‡OÈÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,dÓhÙÏ Ï‡OiÓƒƒ¿»≈¿«¿»««ƒ∆≈¿ƒ¿»≈≈∆
BÓˆÚ ÏÚ dÓL È‰L ,Ô‰kÏ dÙe‚Â ÏÈ‡B‰ ,ÁMa«∆«ƒ¿»«…≈∆¬≈»»««¿

‰Óez dÏÈÎ‡Ó ‰Ê È‰ 52. ¬≈∆«¬ƒ»¿»

הכהן 49) מן הישראל אותה "שיקנה היינו שם. תרומות,
עד  (הישראלי ) במזונותיה שיטפל עמו ויתנה ידועים, בדמים
- שירויחו מה וכל הפרה, ימכרו ואחרֿכך ידוע , זמן
- הדין מן לעשותו מותר שהוא כמו בשוה, אותו שיחלקו
אף ֿעלֿפי מכהן, קנאה הישראלי  שזה ולפי  - הריבית מצד
שאינה  לפי  בתרומה תאכל לא בריוח , חלקו לכהן שנשאר
שאפילו  מדבריו, ונראה שם). המשניות' ('פירוש כספו" קנין
זה  שבאופן הבעלים, על אחר ואונס  וזול יוקר אחריות אם
ולווה  מלוה מהל' בפ "ח  כמבואר ריבית, משום אסור אינו
ב 'משנה  וראה המקבל, של קנינו נקרא כן גם - הי "ב 

שם. כנ"ל.50)ראשונה' לישראל, קנוי  שהגוף 
שם.51) כנ"ל.52)משנה, לו, קנויה שגופה לפי 

.ËBÎa ‰„ÏiL Ï‡OÈ ÏL B˙t53BÏÈÎ‡Ó  »»∆ƒ¿»≈∆»¿»¿«¬ƒ
Ì„‡ ˆB‡Â .ÌÈ‰kÏ BÎa‰L ,‰Óez54ÈÈLk ¿»∆«¿«…¬ƒ¿≈»»«¿ƒ≈

e‡BÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,BÎBL CB˙Ï ‰Óez¿»¿»¿≈≈∆»»
BlL ÌÈBi‰55.Ô˙B‡ eÏÎ‡ÈÂ «ƒ∆¿…¿»

(כסף ֿמשנה).53) פ "י  תרומות [תוספתא 54)תוספתא
"ואוצר", וכתב  רבינו, ושינה אדם". "נותן ושם: שם,
ראה  לאוצר, אלא היונים למאכל שם נתנם לא כי  להורות

לחיה 55)להלן]. לבהמה, אלא להאכיל לכהן הותר [שלא
אבל  עליו, שמזונותיהם משום שם), (משנה, ולתרנגולים
שם', אנשי  ('תוספת עליו מזונותם שאין הותר, לא לעופות
פרה  ששכר "וכהן שם: המשנה בלשון נראה וכן שם).
וכו'", יאכילנה לא - עליו שמזונותיה אף ֿעלֿפי  מישראל,
להאכילה  לו להתיר גורם הוא עליו" "שמזונותיה הרי 
אסור  כד.), (ביצה עליו מזונותיהם שאין שובך ויוני  תרומה.
לתוך  כרשינים אדם אוצר ואף ֿעלֿפי ֿכן תרומה, להאכילם
לפי ויאכלו, שלו היונים יבואו שמא חושש ואינו שובכו
אינו  - מאליהם אוכלים שהיונים מה ועל לאוצר, שכוונתו
אותם  מאכילים שאין שביעית, בפירות גם מצינו וכן מצווה.
הלכה  אם ואף ֿעלֿפי ֿכן ה"ה), שמיטה מהל' (פ "ה לבהמה
אותו  מחייבים אין ואכלה, התאנה לתחת מאליה הבהמה

שם]. כפשוטה' ב 'תוספתא וראה (שם). להחזירה

.ÈÁ˜ÏÂ Ï‡OÈÏ B˙t Ô‰k‰ ÎÓ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆ƒ»««…≈»»¿ƒ¿»≈¿»«
Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc‰È‰  Á˜Bl‰ CLÓ ‡ «»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»««≈«¬≈

˙BÚÓ ‰Bz ÔÈcL ;‰Óez dÏÈÎ‡‰Ï eÒ‡ ‰Ê∆»¿«¬ƒ»¿»∆ƒ»»
kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,˙BB˜56Ì‡Â . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
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קפז                
         

‡Ï  ÌÈÓc‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÏ Ï‡OÈ ÎÓ»«ƒ¿»≈«…≈««ƒ∆»««»ƒ…
CLÓiL „Ú ‰Óe˙a ÏÎ‡z57. …«ƒ¿»«∆ƒ¿…

ה"א.56) שימשוך 57)פ "ג עד יקנה שלא תקנו שחכמים
שם). מכירה, (הלכות

ה'תשע"ט  מרחשון  ז' שלישי יום 

   1 
חייב .1) ויהיה יאכל וכמה בשגגה תרומה שאכל זר יבאר

אם  מעשר ותרומת ותרומה מצטרף . אם ואכל וחזר אכל אם
במזיד, או בשוגג בפסח  חמץ  תרומת האוכל מצטרפות.
לבניו  או לאורחים או לפועלים המאכיל טמאה. או טהורה
האשה  החומש. את ולא הקרן את והמשלם הקטנים,
קופות  שתי  בעלך. מת לה ואמרו תרומה אוכלת שהייתה
מהן. לאחת תרומה ונפלה חולין של ואחת תרומה של אחת
ואח "כ  תרומה שאכלה ישראל ובת בשגגה. חומש האוכל
תרומה  גזל ואם משלם. ממה תרומה האוכל לכהן. נישאת

אכלה. ולא גנבה או

.‡‰Óez ÏÎ‡L Ê2LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ  ‰‚‚La3. »∆»«¿»ƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆
,‰ÈÏÚ ‰ÊÓ ‡e‰LÂ ‰Óez ‡È‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«∆ƒ¿»¿∆À¿»»∆»

‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ iÁ Ì‡ Ú„È ‡Ï Ï‡4BÊ È‰  Â‡Ï Ì‡ ¬»…»«ƒ«»»∆»ƒ»ƒ«¬≈
.LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓe ‰‚‚L¿»»¿«≈∆∆»…∆

קודש 2) יאכל כי  "ואיש שנאמר: א. משנה ו פרק  תרומות
המקדש  קדשי  אינו זה [וקודש עליו". חמישיתו ויסף  בשגגה
כל  שהרי  (=תרומה), הגבול קדשי  אלא (=הקרבנות),
השמש  "ובא שנאמר: בתרומה, שם מדברת כולה הפרשה
ובספרא  שמש. הערב  אחר הנאכלת תרומה והיינו וטהר",
להלן  נאמר קודש", - "קודש שווה בגזירה זאת למדו
בקדשי להלן האמור קודש "מה - הבית" מן הקודש "בערתי 
המקדש), בקדשי  (ולא מדבר הכתוב  שני ) (=מעשר הגבול

כ  האמור קודש הכתוב אף  (=תרומה) הגבול בקדשי  אן,
שווה 3)מדבר"]. אכל אם כלומר, (=מחוץ ), מלבר

[ואינו  מתוקנים. חולין מפירות חמישה, שווה משלם ארבעה
שאם  חולין, מדמי  פחותים שהם תרומה, דמי  אלא משלם
חולין, של שלימה סאה משלם אינו תרומה, של סאה אכל

השיווי . ערך לפי  מזה, פחות וכרבי4)אלא שמים. בידי 
וכרבא  קרבן. לחייבו שגגה היא הרי  כרת ששגגת  יוחנן
ששגגת  כשם חומש, מחייבתו שמים, בידי  מיתה ששגגת

קרבן. מחייבתו כרת,

.ÏÎ‡Ï BkcL c ÏÎB‡‰ „Á‡5‰˙BM‰ „Á‡Â ,6 ∆»»≈»»∆«¿∆¡…¿∆»«∆
;CeÒÏ BkcL c Cq‰ „Á‡Â ,˙BzLÏ BkcL „»»∆«¿ƒ¿¿∆»«»»»∆«¿»
˙BaÏ  Ï‡OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«
‰‡ÓË B‡ ‰B‰Ë ‰Óez ÏÎB‡‰ „Á‡Â .Cq‰ ˙‡7 ∆«»¿∆»»≈¿»¿»¿≈»
„Ú LÓÁa iÁ BÈ‡Â .LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ  ‰‚‚Laƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆¿≈«»¿…∆«

˙ÈÊk ÏÎ‡iL8ÔÈ‡Â ,‰‚‚La L„˜ ÏÎ‡È Èk :Ó‡pL ; ∆…«««ƒ∆∆¡«ƒ…«…∆ƒ¿»»¿≈
‰Óez ˙ÏÈÎ‡L ÌLÎe .˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆¬ƒ«¿»

˙ÈÊÎa ‰i˙L Ck ,˙ÈÊÎa9. ƒ¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«ƒ

[ומקור 5) אכילה. חשוב  לא דרכו ובאין אכילה, נקראת שאז

של  יין "הסך ז: פרק  תחילת תרומות בתוספתא דבריו
החומש", את משלם ואינו הקרן את משלם שוגג תרומה

לסיכה. דרכו אין שיין אכילה.6)לפי  בכלל ששתייה
משלם 7) טהורה שבתרומה שכשם נראה, הלשון [ומפשטות

שלמים, דמים משלם טמאה בתרומה כן כמו שלמים, דמים
כתב , מזיד גבי  ה בהלכה להלן ורק  בלבד, עצים דמי  ולא
אלא  ראוייה שאינה מפני  עצים, דמי  אלא משלם שאינו
בשוגג  אבל תרומה, התשלומין אין שבמזיד לפי  - להסקה
בלבד, עצים דמי  כשיווי  ישלם אם תרומה, שהתשלומים
של  עצים דמי  אפילו ישוו לא תרומה, ייעשו כך כשאחר
שלאחר  כזה, כשיווי  החולין מן לשלם הוא צריך התרומה,
של  עצים לדמי  שווים יהיו תרומה, כשייעשו התשלומין
טהורים, חולין למשלם הדין שהוא ומסתבר התרומה.
כמותה  נעשים טהורה תרומה של שתשלומין שכשם
אם  ואף  טמאה, תרומה תשלומי  כן כמו טהורה), (=תרומה
אולם  טמאה. תרומה נעשים הם טהורים, חולין משלם
תרומה  אוכל לעניין רבינו בדעת כתבנו הקודמת בהלכה
ואף  התרומה, של בשיווי  אלא משלם שאינו בשוגג, טהורה
עיון]. וצריך פחות, שווים יהיו תרומה שייעשו שאחרי 

פרוטה.8) שווה בו שיהא צריך פי9)ואין על ואף 
ושתה  וכו' ענבים כזית שאכל "נזיר רבינו כתב  נזיר שלעניין
ולא  ברביעית ששתייה הרי  לוקה", זה הרי  וכו' יין רביעית
יין  "חומץ  במפורש: בו שנאמר בנזיר אלא זה אין - בכזית
בה  נאמרה שלא בתרומה אבל ישתה", לא שכר וחומץ 
כאכילה. שיעורה - אכילה בכלל היא אלא במפורש, שתייה
ומביא  יין מלא כוס  מביא - בכזית? משקין משער וכיצד
בו  כיוצא שתה אם ממנו), (=נשפך ושופע  לתוכו ונותן זית

חייב .

.‚LÈ Ì‡ ,‰˙LÂ ÊÁÂ ‰˙L ,ÏÎ‡Â ÊÁÂ ÏÎ‡»«¿»«¿»«»»¿»«¿»»ƒ≈
È„k ‰BÁ‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡ ‰ÏÈÎ‡ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈

Òt ˙ÏÈÎ‡10ÛBÒ „Ú ‰BL‡ ‰i˙L ˙lÁzÓe , ¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«
˙ÈÚÈ ˙i˙L È„k ‰BÁ‡ ‰i˙L11el‡ È‰  ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒ¬≈≈
.˙ÈÊÎÏ ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ביצים,10) שש של כיכר לחצי  והכוונה חצי , הוא פרס 
ביצים. שלוש שאף 11)דהיינו יג. בכריתות שאמרו ומה

ח  בפרק  רבינו פסק  וכן פרס , אכילת בכדי  בעינן בשתייה
אמורים  הדברים אין - יא הלכה הטומאות אבות מהלכות
ששיעורה  שתייה אבל ברביעית, ששיעורה בשתייה אלא

רביעית. שתיית בכדי  מצטרפת מזה, בפחות

.„‰Óez‰12ÏL ÔÈa È‡Óc ÏL ÔÈa ,OÚÓ ˙Óe˙e «¿»¿««¬≈≈∆¿«≈∆
˙ÈfÎÏ ÔÈÙËˆÓ Ôlk  ÌÈeka‰Â ‰lÁ‰Â ,È‡cÂ««¿««»¿«ƒƒÀ»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ iÁÏ13‰Óez e‡˜ ÔlkL ,LÓÁÂ14. ¿«≈¬≈∆ƒ»»…∆∆À»ƒ¿¿¿»
OÚÓ ˙Óez ÏÚ LÓÁ ÔÈiÁ ÔÈ‡L ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓeƒ«ƒ»»∆≈«»ƒ…∆«¿««¬≈
BÓk ,BlL [ÈL] OÚÓ ÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc ÏL∆¿«∆≈«»ƒ««¬≈≈ƒ∆¿
‰ÈÏÚ iÁ˙È ‡Ï Ì‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ Ï‡ ;‡a˙iL15 ∆ƒ¿»≈¬»»¿¬»ƒƒ…ƒ¿«≈»∆»

da eÏÊÏÊÈ  LÓÁ16. …∆¿«¿¿»

גדולה.12) על 13)תרומה מוסב  זה שאין הוא פשוט 
מיתה. בה ואין מדרבנן, אלא שאינה דמאי  תרומת

ת 14) תרימו חלה עריסותיכם "ראשית נאמר: רומה",בחלה
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שהכוונה  חז"ל וקבלו ידך" "ותרומת נאמר: ובביכורים
התרומה.15)לביכורים. אלא 16)על  חששו ולא

שוודאו  שני , למעשר ולא במיתה שוודאה בלבד, לתרומה
במיתה. אינו

.‰BÈ‡Â ‰˜BÏ  Ba e˙‰Â] „ÈÊÓa ‰Óez ÏÎ‡»«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿∆¿≈
ÌlLÓ  ‰B‰Ë ‰˙È‰ Ì‡ :[Ba e˙‰ ‡Ï ;ÌlLÓ¿«≈…ƒ¿ƒ»¿»¿»¿«≈

LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡Â Ôw‰17‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡Â ; «∆∆¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ»¿»¿≈»
ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ 18‡l‡ ‰Èe‡ dÈ‡L ÈtÓ , ¿«≈¿≈≈ƒƒ¿≈∆≈»¿»∆»

ÌÈBnÂ ÌÈ˙ez ˙Óez ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï19 ¿«»»¿ƒ»ƒ»«¿«ƒ¿ƒƒ
Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ eËt  e‡ÓËpL ¿«≈»∆∆ƒ¿¿»ƒ««¿ƒ

.‰˜q‰Ï ÔÈÈe‡ ÌÈ‡ È‰L∆¬≈≈»¿ƒ¿«»»

שאכל 17) למי  אלא בחומש יתברך השם חייב  ש"לא
אבל  בשגגה", קודש יאכל כי  "ואיש אמרו: והוא בשגגה,
יתכפר  ולא מנשוא, גדול עוונו כי  חומש, חייב  אין במזיד

דברי18)בתשלומים". [ומפשטות תרומות. תוספתא
כתב  וכן בשוגג, גם שהמדובר נראה, שם התוספתא
במזיד, באוכל זה דין העתיק  ורבינו שם. כפשוטה בתוספתא
לפי בלבד, עצים דמי  אלא משלם אינו שבשניהם פי  על אף 
אלא  האמיתי  שוויה לפי  לשלם הוא צריך שבשוגג
לדמי כך אחר ויהיו טמאה, כתרומה ייעשו שהתשלומים
אינו  תרומה, נעשים התשלומין שאין במזיד, ואילו עצים,

בלבד]. עצים דמי  אלא לכתחילה הגירסא 19)משלם שם
שהרי לכלום, ראויים אינם ענבים שגם וענבים", "תותים
לשתותו. יבואו שמא גזירה הבית, את ביין לזלף  אסור

להדלקה.20) ראוי  שלהם המשקה שאין פירות, שאר

.ÂÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÁÒÙa ıÓÁ ˙Óez ÏÎB‡‰»≈¿«»≈¿∆«≈¿»≈
‰‚‚La21ÔÓ eËt  ‰B‰Ë ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa , ƒ¿»»≈¿≈»≈¿»»ƒ

‰vÓ dLÈÙ‰ elÙ‡ .ÔÈÓeÏLz‰‰ˆÈÓÁ‰Â22 ««¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»«»¿∆¿ƒ»
dÈ‡ È‰L ,ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈˆÚ ÈÓ„ elÙ‡Â .eËt»«¬ƒ¿≈≈ƒ≈¿«≈∆¬≈≈»
dÏ ÔÈ‡ ,‰‡‰a ‰eÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ;‰˜q‰Ï ‰Èe‡¿»¿«»»ƒ¿≈∆ƒ¬»«¬»»≈»

.ÌÈÓc»ƒ

הוא 21) משלם משלם, שכשהוא הסובר שם, עקיבא כרבי 
התורה. של שווייה לפי  כלומר, דמים, ורוצה 22)לפי 

אינו  ואכלה, מכהן בפסח  חמץ  תרומת גזל אם רק  לא לומר:
אצלו, והחמיצה מצה הפרישה אם אף  אלא לשלם, חייב 

כלום. משלם אינו להפסד, לה שגרם

.ÊÌÈetk‰ ÌBÈa ‰Óez ÏÎ‡L ‚‚BM‰ Ï‡23B‡ ¬»«≈∆»«¿»¿«ƒƒ
‰e˜ ‰Óez ÏÎ‡L24‰Óez ÔÈÈ ‰˙BM‰Â , ∆»«¿»¿»¿«∆≈¿»

‰lb˙pL25„Á‡k ÔÓLÂ ÔÈÈ Cq‰Â ,26ÔÓL ‰˙ML B‡ , ∆ƒ¿«»¿«»«ƒ»∆∆¿∆»∆»»∆∆
ıÓÁÂ27ÒÒkL B‡ ,„Á‡k28ÌÈhÁ‰ ˙‡29˙‡ ÚÓ‚ B‡ »…∆¿∆»∆»«∆«ƒƒ»«∆

ıÓÁ‰30.LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ ‰Ê È‰  «…∆¬≈∆¿«≈∆∆»…∆

יום 23) על וגם התרומה על גם שוגג שהיה והיינו
ואינו  לוקה זה הרי  - מהם באחד בו התרו שאם הכיפורים,

על 24)משלם. ואף  הנחש. ניקרה שמא באכילה, שאסורה
הדבר  הוברר הוזק , ולא שאכלה שכיוון משלם, כן פי 
שבסמוך. מגולה ליין הדין והוא הנחש, ניקרה שלא למפרע 

נחש.25) ממנו שתה שמא בשתייה, שאסור

וחומץ 26) יין "הסך עהרפורט  כתב ֿיד לפי  שם [בתוספתא
ושמן  יין "הסך שם גרס  שרבינו ונראה וחומש" קרן משלם
סוף  שם בתוספתא מפורש שהרי  וחומש", קרן משלם כאחד

בסיכה]. דרכם אין וחומץ  שיין ט , פי27)פרק  על שאף 
עם  ביחד שתהו אם - חומש חייב  אינו לבד שמן שהשותה

בכך. דרכו - מברכים 28)חומץ  שהרי  הוא, אכילה שדרך
האדמה. פרי  בורא וכל 29)עליהם מבושלות. בלתי  כשהן

"כוסס ". הוא הרי  אכילתו כדרך שלא אוכלו שהוא
חומץ 30) המגמע  יוחנן ר' בשם אבהו "רבי  שם: ירושלמי 

אכלו  אם וחומש קרן שמשלם הדין והוא לוקה". תרומה של
בשוגג.

.ÁÚO ‰È‰31BÚO ÏÚ ÛÈÒB‰Â BBÊÓa ı˜Â »»»≈«¿»ƒ¿¿ƒ«»¿
:Ó‡pL ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡  ‰Óez ˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ«¿»≈¿«≈∆«…∆∆∆¡«

BÓˆÚ ˙‡ ˜ÈfiL ‡Ï  ÏÎ‡È Èk32˙‡ ÒÒBk‰ ÔÎÂ . ƒ…«…∆«ƒ∆«¿¿≈«≈∆
.BÓˆÚ ˜Èf‰L ÈtÓ ,LÓÁ‰ ÔÓ eËt  ÌÈBÚO‰«¿ƒ»ƒ«…∆ƒ¿≈∆ƒƒ«¿

שאכל 31) זר לקיש ריש אמר ירמיה ר' "אמר פ : ביומא
את  משלם ואינו הקרן את משלם גסה, אכילה תרומה

למזיק ". פרט  יאכל, כי  פירש:32)החומש, שם וברש"י 
התרומה". את למזיק  "פרט 

.ËÚÏaL Ê33Á‡ ‡e ,Ô‡È˜‰Â ‰Óez ÏL ÔÈÙÊL »∆»«¿»ƒ∆¿»∆¡ƒ»»«≈
Ô˜ ÌlLÓ ÔBL‡‰  ‰‚‚La ‡e‰ Ìb ÔÏÎ‡Â«¬»»«ƒ¿»»»ƒ¿«≈∆∆

LÓÁÂ34ÔBL‡Ï ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ ÈM‰Â ,35. »…∆¿«≈ƒ¿«≈¿≈≈ƒ»ƒ

אינם 33) והקיאם, וחזר ובלעם כססם שאם כסיסה. בלא
כלום. חייב  השני  ואין להסקה, אפילו שאף 34)ראויים

אכילה. דרך היא הראשון,35)בליעה שבלעה שכיוון
ישראל  בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה והרי  נתחללה,

חבירו. ממון כמזיק  אלא משלם ואינו עליה. מתעגל

.ÈÌÈÏÚBt‰ ÏÈÎ‡n‰36ÌÈÁB‡‰ ˙‡Â37Ì‰  ‰Óez ««¬ƒ«¬ƒ¿∆»¿ƒ¿»≈
LÓÁÂ Ô˜ ÔÈÓlLÓ38‡e‰Â ,ÔÈ‚‚BLk Ô‰L ÈtÓ , ¿«¿ƒ∆∆»…∆ƒ¿≈∆≈¿¿ƒ¿

Ô˙cÚÒ ÈÓc Ì‰Ï ÌlLÓ39ÈÓcÓ ÔÈ˙È ÔÈlÁ‰ ÈÓcL ; ¿«≈»∆¿≈¿À»»∆¿≈«Àƒ¿≈ƒƒ¿≈
eÏÎ‡L ‰Óez40Ì„‡ ÏL BLÙ eÒ‡‰ cL , ¿»∆»¿∆»»»»«¿∆»»

epnÓ ‰˙BÁ41. ∆ƒ∆

חולין.36) להאכילם עמהם לתת 37)שפסק  שנתחייב 
חולין. של סעודה המאכיל.38)להם כלומר,39)ולא

להם. שנתחייב  כמו חולין, של סעודה כשיווי  מעות
התרומה 40) של השווי  כפי  חולין פירות שילמו שהם

שלמה  סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד,
התרומה. של השיווי  ערך לפי  מזה, פחות אלא חולין, של
כתנא  והיינו חולין. של סאה דמי  להם מחזיר הוא, ואילו
את  משלם שהוא שאמר מאיר כרבי  ולא שם במשנה קמא
החומש. את משלמים והם לכהן, תרומה בדמי  הקרן

פי41) על אף  איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו נחשבת ואינה נוקפו, שליבו בדבר, יודע  שאינו

.‡ÈÏÈÎ‡n‰42ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙‡43ÂÈ„Ú ˙‡Â44ÔÈa ««¬ƒ∆»»«¿«ƒ¿∆¬»»≈
ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óez ÏÎB‡‰Â ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b45, ¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈¿«»»»∆

˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰Â46‚‚ML ÈÊÂ ,47 ¿»≈«∆»ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆»«
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קפט                
         

ÔÓL ‰˙BM‰Â ,‰Óez ÏL ÔÈÈ ‰˙LÂ48ÔÈi‰ ˙‡ Cq‰Â ¿»»«ƒ∆¿»¿«∆∆∆¿«»∆««ƒ
.LÓÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ Ôw‰ ˙‡ ÌÈÓlLÓ el‡ Ïk »≈¿«¿ƒ∆«∆∆¿…∆«…∆

חיוב .43)זר.42) בני  מה 44)שאינם שכל הכנענים,
לשלם. מה להם ואין רבם, קנה - אלא 45)שקנו שאינה

כתב 46)מדרבנן. ורבינו "אכילה" רק  נזכרה שם במשנה
בכזית. היא שאף  שתייה, שכיוון 47)גם הוא, והטעם

אס  תרומה מאיסור -שחוץ  נזיר שהוא מצד היין עליו ור
שהאוכל  פי  על ואף  זה. לעניין שתייה אינה איסור שתיית
זה  אין - וחומש קרן משלם הכיפורים, ביום תרומה בשוגג
נזיר  אבל גברא", "איסור אלא שאינו הכיפורים ביום אלא
נזיר  בין מה מיושב  לא עדיין [אבל חפצא". "איסור הוא
מטעם  אסורה היא שאף  הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה
עליה  חייבים כן פי  על ואף  תרומה, מאיסור חוץ  הקדש

שמזיקו.48)חומש].

.ÈÏ‡OÈÏ ‰‡eO ‰˙È‰L Ô‰k ˙a49‰ÏÒÙpL B‡50 «…≈∆»¿»¿»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»
˙‡ ‡ÏÂ Ôw‰ ˙‡ ˙ÓlLÓ  ‰Óez ‰ÏÎ‡ Ck Á‡Â¿««»»¿»¿»¿«∆∆∆«∆∆¿…∆

‰M‡‰ .LÓÁ‰51eÓ‡Â ‰Óe˙a ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L «…∆»ƒ»∆»¿»∆∆ƒ¿»¿»¿
CL‚ B‡ CÈÏÚa ˙Ó :dÏ52ÔÎÂ ;„Ú‰53ÏÎB‡ ‰È‰L »≈«¬ƒ≈¿≈¿≈»∆∆∆»»≈

ÏÈÎ‡Ó BÈ‡L LBÈ ÁÈp‰Â Ea ˙Ó :BÏ eÓ‡Â54B‡ , ¿»¿≈«¿¿ƒƒ«≈∆≈«¬ƒ
EÁL B‡ ,BÏ E˙ B‡ Ï‡OÈÏ EÎnL55Ô‰k ÔÎÂ ; ∆¿»¿¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿∆¿¿≈…≈

‰Leb Ôa ‡e‰L BÏ Ú„BÂ ÏÎB‡ ‰È‰L56Ôa B‡ ∆»»≈¿«∆∆¿»∆
„Ïa Ôw‰ ÔÈÓlLÓ el‡ È‰  ‰ˆeÏÁ57Ì‡Â . ¬»¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒ

el‡ È‰  ÁÒt‰ Ú ‰È‰Â ıÓÁ ˙Óez ‰˙È‰»¿»¿«»≈¿»»∆∆«∆«¬≈≈
ÌlLlÓ ÔÈeËt58Ïe‰a dpÓfL ÈtÓ ;59eÊtÁ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿«»»∆¿¿

CB˙a ‰Óez Ô‰Ï ‰˙È‰L ÔlÎÂ .e˜„a ‡ÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿…»¿¿À»∆»¿»»∆¿»¿
el‡ È‰  ÏÎ‡Ï ÔÈeÒ‡ Ô‰L eÚ„iLk Ô‰Ètƒ∆¿∆»¿∆≈¬ƒ∆¡…¬≈≈

eËÏÙÈ60. ƒ¿…

משלמת 49) אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה פי  על ואף 
הקרן  אבל מתחילתה. זרה הייתה ולא הואיל החומש, את

חברו. גוזל כדין לה.50)משלמת לפסול שנבעלה כגון
לכהן.51) הנשואה ישראל לשלוחה 52)בת שאמרה וכגון

עד  בתרומה אסורה שאינה פלוני , במקום גיטי  לי  קבל
הגיע  שכבר ידעה לא והיא מקום לאותו השליח  שיגיע 

מקום. לאותו שאכל 53)השליח  כהן של כנעני  עבד
לישראל.54)בתרומה. שנישאת בתו בן על 55)כגון

בפניו. שלא לאדם וזכין לו הוא שזכות אחרים, ידי 
בתרומה.56) לאכול ואסור חלל, הוא חומש.57)הרי  ולא

בתחילה. זרים ואינם מקודם, שאכלו לפי  - והעבד האשה
כשרה  עבודתו במקדש, עבד ואם הואיל גרושה ובן
ולכך  כעבודה, היא שאף  תרומה, לעניין גם זר אינו בדיעבד,
לאכול  ראוי  שאינו כיוון לשלם, חייב  וקרן החומש. מן פטור

קרן.58)תרומה. ופטור 59)אפילו אונס  זה והרי 
קרן. אף  בה.60)מלשלם שאסורים מאחר מפיהם, יוציאו

חוש  אנו להפסד.ואין שים

.‚È,‰Óez‰ ˙‡ÓË B‡ ˙‡ÓË :BÏ eÓ‡Â ÏÎB‡ ‰È‰»»≈¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»
˙ÈÈ‰ ‡ÓË61‡e‰L Ú„B B‡ ;‰Óez‰ ‰˙È‰ ‰‡ÓË B‡ »≈»ƒ»¿≈»»¿»«¿»«∆

OÚÓ B‡ ,B˙Óez ‰Ïh ‡lL ÔBL‡ OÚÓ B‡ ,ÏË∆∆«¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»«¬≈

LtLtÌÚË ÌÚhL B‡ ;ecÙ ‡lLLc˜‰Â ÈL62CB˙Ï ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿∆»«««ƒ¿≈¿
ÂÈt63eËÏÙÈ el‡ È‰ 64. ƒ¬≈≈ƒ¿…

באיסור.61) תחילה אדומים 62)ואכלת תולעים מין
העדשים. הרגיש 63)כצורת התרומה שאוכל בעת היינו

התרומה, גם מלאכול אותו מונע  וזה בפיו. פשפש טעם גם
והמיאוס . הטינוף  פי64)מפני  על אף  התרומה, גם

תרומה. אוכלי  שמאבד

.„È,ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡Â ‰Óez ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰Óez ‰ÏÙÂ¿»¿»¿»¿««≈∆¿≈»«¿≈

‰ÏÙ ‰Óez ÏL CB˙Ï :ÓB‡ ÈÈ‰  ‰ÏÙ65ÔÈ‡ . »¿»¬≈ƒ≈¿∆¿»»¿»≈
 Ô‰Ó ˙Á‡ Ê ÏÎ‡ ,‰Óez ÏL ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È»«≈ƒ∆¿»»«»««≈∆

ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰66BÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ¬≈∆»ƒ««¿ƒ∆«ƒ≈¬≈
Á‡ ÏÎ‡ .‰Óe˙k da ‚‰B ‰iM‰Â ,‰È‡‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»»««≈
Ô‰ÈzL ˙‡ „Á‡ ÏÎ‡ .eËt ‡e‰ Û‡  ‰iM‰ ˙‡∆«¿ƒ»«»»«∆»∆¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ÌlLÓ 67Ì‡Â ,Ô˜  „ÈÊÓ Ì‡ ; ¿«≈«¿«»∆ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ∆∆¿ƒ
.LÓÁÂ Ô˜  ‚‚BL≈∆∆»…∆

היו 65) שאם פי  על ואף  שניהם. להתיר כדי  לקולא ותולין
אלו  ונפלו תרומה, של ואחת חולין של אחת סאין, שתי 
חולין  לתוך "חולין אומרים אנו שאין רבינו כתב  אלו, לתוך
ואילו  דרבנן. בתרומה אלא התרומה", לתוך ותרומה נפלו
על  החולין רבו אם אלא הותר לא תורה של בתרומה
נפלה  אם אפילו איסור כאן אין התורה שמן באופן התרומה,
רבינו  חילק  לא כאן - ברוב  שבטלה לפי  חולין, לתוך תרומה
לא  אם ואפילו תורה, של בתרומה שאפילו ומשמע  בזה,
שלא  שכאן, לפי  להקל, תולין אנו התרומה, על החולין רבו
בחזקתם, החולין את מעמידים אנו אחת סאה אלא נפלה
כבר  סאה, איזו נפלה בחולין שגם סאים, שתי  בשנפלו אבל

חזקתם. הקרן 66)נתערערה שהרי  החומש, מן והיינו
היא  השנייה אם נפשך: ממה ממנה, לכהן לתת חייב 
תרומה, הייתה הראשונה ואם לכהן, היא הרי  התרומה,
התרומה. עבור בתשלומין לכהן נותנה חולין, והשנייה

הראיה.67) עליו מחבירו שהמוציא

.ÂËÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È‰  ‰‚‚La LÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡‰»≈∆«…∆ƒ¿»»¬≈∆ƒ»»
BLÓÁ68Ô˜k LÓÁ‰L ,69LÓÁ ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .c ÏÎÏ À¿∆«…∆¿∆∆¿»»»¿≈ƒ…∆

ÌÏBÚÏ LÓÁ ÏÚ70È‰  LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ‰ Ïk . «…∆¿»»«¿«≈∆∆»…∆¬≈
c ÏÎÏ ‰Óe˙k ÔÈÓeÏLz‰71 eÚÊ Ì‡L ‡l‡ , ««¿ƒƒ¿»¿»»»∆»∆ƒƒ¿¿

ÔÈlÁ Ô‰ÈÏecb72BÈ‡  ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ Ì‡Â . ƒ≈∆Àƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈
ÏÁBÓ73È‰  „Ïa Ôw‰ ˙‡ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈¿»«¿«≈∆«∆∆ƒ¿«¬≈

.ÏÁBÓ  ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ Ì‡Â ,ÔÈlÁ ÔÈÓeÏLz‰««¿ƒÀƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈

המקום 68) זה בזולת ית' השם בו שאמר מה עניין הוא "וזה
על  חומש מוסיף  שהוא מלמד ואמרו: עליו. יוסף  וחמישיתו

שווה.69)חומש". התרומה ודין שהתורה 70)דינו
אחת. לקרן הרבה חמישיות שהם 71)ריבתה פי  על שאף 

תרומה. נעשים הם מתוקנים, שם:72)חולין ירושלמי 
הן  הרי  תרומה תשלומי  חנינא: ר' בשם זירא ר' "אמר
פי על שאף  חולין". שגידוליהן אלא דבר לכל כתרומה
גזרו  לא - לזרים ואסרום תרומה גידולי  על חכמים שגזרו
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תרומה. תשלומי  על שהרי73)כן כפרה, אלא ממון שאינו
כפרה  משלם כלום, גזל שלא עצמו, תרומת אוכל אפילו
התשלומים  של שהחולין ראייה: והא לכהן. וחומש לעצמו

תרומה. נעשים

.ÊË‰Óez ‰ÏÎ‡L Ï‡OÈ ˙a74˙‡O Ck Á‡Â «ƒ¿»≈∆»¿»¿»¿««»ƒ»
Ô‰ÎÏ75Ô‰k da ‰ÎÊ ‡lL ‰Óez Ì‡ :76 ‰ÏÎ‡ ¿…≈ƒ¿»∆…»»»…≈»¿»

dÓˆÚÏ LÓÁÂ Ô˜ ˙ÓlLÓ77‰ÎfL ‰Óez Ì‡Â ; ¿«∆∆∆∆»…∆¿«¿»¿ƒ¿»∆»»
ÌÈÏÚaÏ Ô˜ ˙ÓlLÓ  ‰ÏÎ‡ Ô‰k da78LÓÁÂ , »…≈»¿»¿«∆∆∆∆«¿»ƒ¿…∆

LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ‰ ÏkL .dÓˆÚÏ79Ôw‰ ÌlLÓ  ¿«¿»∆»«¿«≈∆∆»…∆¿«≈«∆∆
k ÏÎÏ LÓÁ‰Â ,ÌÈÏÚaÏ.‰ˆiL Ô‰ «¿»ƒ¿«…∆¿»…≈∆ƒ¿∆

עצמה.74) משל באכילת 75)שהפרישה מותרת היא והרי 
לכהן.76)תרומה. עוד נתנה בתורת 77)שלא לאכלם

מחוייבת  הייתה לא בעין התרומה הייתה שאילו תרומה.
בנישואיה. כהנת נעשתה שהרי  לכהן, ליתן לכהן 78)עתה

בה. במשנה 79)שזכה הוא וכן תרומה, באכילת כלומר,
קרן  משלם בשוגג תרומה האוכל שאמרו "מפני  שם:

שירצה". מי  לכל וחומש לבעלים

.ÊÈÌlLÏ ‰˜ÈtÒ‰ ‡Ï80ÔÈe Ck ÔÈa  ‰Lb˙pL „Ú …ƒ¿ƒ»¿«≈«∆ƒ¿»¿»≈»≈
Ck81˙‡O ‡lL ÈÓk ‡È‰ È‰Â ,dÓˆÚÏ ˙ÓlLÓdÈ‡ »≈»¿«∆∆¿«¿»«¬≈ƒ¿ƒ∆…ƒ»

.ÌÏBÚÓ Ô‰ÎÏ¿…≈≈»

שאילו 80) התשלומין, את עוד הפרישה לא כלומר,
שלה. כבר הן הרי  בעלה תחת בעודה בין 81)הפרישה

הכהן. בה זכה שלא ובין הכהן בה שזכה

.ÁÈ„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,‰Óez ÏÎB‡‰ Ïk82 »»≈¿»≈¿≈≈¿≈ƒ
Ô‰Ó e‡ÈˆB‰L ÌÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»ƒ«Àƒ«¿À»ƒ∆ƒ≈∆

˙BOÚÓe ˙BÓez83ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓ ÔÈÓlLÓe . ¿««¿¿«¿ƒƒ«∆∆ƒ
˜Ù‰‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰84ÔBL‡ OÚnÓe , «ƒ¿»ƒ«≈»ƒ«∆¿≈ƒ«¬≈ƒ

B˙Óez ‰ÏhpL85‰Ïh ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»
OÚn‰ ÌÈc˜‰ Ì‡ Ba LiL ‰ÏB„‚ ‰Óe¿̇»¿»∆≈ƒƒ¿ƒ««¬≈

‰Óe˙Ï86,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL OÚnÓ ÔÈÓlLÓe . ƒ¿»¿«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
‰ÎÏ‰k ‡lL ecÙpL Èt ÏÚ Û‡Â87ÏÚ L„Á‰ ÔÓe , ¿««ƒ∆ƒ¿∆…«¬»»ƒ∆»»«

ÔLi‰88:Ó‡pL ;BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ‡Ï Ï‡ . «»»¬»…ƒƒ«∆≈ƒ∆∆¡«
.ÏÎ‡L L„wk  L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â¿»««…≈∆«…∆«…∆∆»«

תשלומיו 82) במזיד שהאוכל אמרו, א משנה שם ז [בפרק 
פירות  הם שהתשלומים רבינו למד זה ומתוך חולין,
מה  מעות משלם שאם מעות, ולא קודש, להיות הראויים
לו  והיה הוא, חידוש ואיזה חולין" "התשלומין לומר שייך

מעות"]. "התשלומין לומר לכהן 83)לתנא "ונתן שנאמר:
דבר  כלומר, קודש", להיות הראוי  "דבר - הקודש" את
קודש. עכשיו בו שיש ולא קודש, כך אחר להיות הראוי 
עליו" חמישיתו "ויסף  הפסוק  מן שנלמד לחומש, הדין והוא

הקרן. כמו שהוא עליו, מתרומה 84)- פטורים שכולם
מתוקנים. כחולין הם והרי  מעשר.85)ומעשר, תרומת

מתרומה 86) פטור שהוא בשיבולים שהקדימו כלומר,
שאינו  משלמין, אין כלל תרומה ניטלה לא אבל גדולה.

החומש,87)מתוקן. את נתן ולא הקרן את שנתן היינו:
כתב : שם המשניות בפירוש רבינו אבל פדוי . הוא שבדיעבד

על  שנפדה וההקדש אסימון ידי  על שנפדה שני  מעשר
אפילו  פדויים אינם אלו באופנים שהרי  עיון וצריך הקרקע .

שעברה.88)בדיעבד. השנה של וישן זו שנה של חדש

.ËÈ˙ÈÚÈL Ú ÏL ÔÈ‡eM˜ ÏÎB‡‰89ÔÈzÓÈ  »≈ƒƒ∆∆∆¿ƒƒ«¿ƒ
BÈ‡L ;Ô‰Ó ÌlLÈÂ ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÏL ÔÈ‡eMwÏ«ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«≈≈∆∆≈
‡a˙iL BÓk ,˙ÈÚÈL ˙BtÓ BBÁ ÌlLÏ ÏBÎÈ»¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

.BÓB˜Óaƒ¿

של 89) קישואים מצויים אינם שאז בשביעית, ואכלם
שישית.

.ÎÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈlÁ ÌlLÓ  ‰‡ÓË ‰Óez ÏÎ‡»«¿»¿≈»¿«≈Àƒ≈¿≈ƒ
ÔÈB‰Ë ÔÈa90ÔÈlÁ ÌlLÓ  ‰B‰Ë ‰Óez ÏÎ‡ . ≈¿ƒ»«¿»¿»¿«≈Àƒ

ÔÈB‰Ë91ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÌlL Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒƒ≈Àƒ¿≈ƒ≈¿≈≈
„ÈÊÓa92ÔÈÓeÏLz ÂÈÓeÏLz 93ÔÓ ÌlLÈÂ ÊÁÈÂ , ¿≈ƒ«¿»«¿ƒ¿«¬…ƒ«≈ƒ

ÔÈB‰h‰94. «¿ƒ

תרומה 90) שבאוכל ב , בהלכה למעלה שכתבנו מה [לפי 
טמאה, תרומה נעשים טהורים חולין אף  בשוגג, טמאה
ובין  טהורים חולין בין שמשלם מה היטב  הדברים מוסברים

טמאה]. תרומה יהיו שניהם שהרי  טמאים, כמו 91)חולין
שאכל. ומזיד 92)התרומה לשוגג הכוונה ריב "ן ולדעת

שאמר: מאיר רבי  על שם שאלו ולפיכך האכילה, בעת
שאכל  ברכה, עליו "תבוא - תשלומין" תשלומיו אין "במזיד
לו  ומשלם טומאתו, בימי  לו ראוייה שאינה תרומה ממנו
שלדעת  טומאתו", בימי  לו ראויים שהם טמאים חולין
בעת  מזיד שהיה אלא שוגג, באכילת שהמדובר המפרשים
כן  ואם תרומה, הם התשלומין הלא מאוד קשה ששילם,
שהמדובר  נפרש אם אבל טומאתו, בימי  עוד ראויים אינם
אין  במזיד שהרי  כלל, קשה לא האכילה, בעת במזיד

תרומה. תרומה 93)תשלומיו נעשים והם שבשוגג ומשמע 
כהן.94)טמאה. של הפסדו להשלים

.‡ÎÁ ˙Óez ÏÎ‡95˙Óez ÏÎ‡ .BÏ ÌlLÓ  »«¿«»≈¿«≈»«¿«
Ô˙BÂ epnÓ ‰ÈÓc ÏËBÂ ,ÁÏ ÌlLÓ  ı‡‰ ÌÚ«»»∆¿«≈¿»≈¿≈»∆»ƒ∆¿≈

ı‡‰ ÌÚÏ96˙B‰Ë ÔÈÒBÓ ÔÈ‡L ;B˙Óez ÏÎ‡L97 ¿«»»∆∆»«¿»∆≈¿ƒ¿»
.ı‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆

חבר.95) שכתבנו 97)לפייסו.96)כהן פי  על [אף 
חולין  ומשלם בשוגג טמאה תרומה שהאוכל למעלה,
כאן  גם כן ואם טמאה, תרומה נעשים הם טהורים,
טמאה, תרומה שהיא הארץ , עם תרומת עבור כשמשלם
הארץ ? לעם מוסרים טמאה תרומה והרי  כמותה, התשלומין
עם  ביד טמאה התרומה הייתה לא שמא חששו כי  ייתכן -
ועכשיו  טהורה, תרומה הם התשלומין כן ואם הארץ ,

בידו]. ייטמאו

.ÎCk Á‡Â ,dÏÎ‡Â Ô‰k Bn‡ È‡Ó ‰Óez ÏÊb»«¿»≈¬ƒƒ…≈«¬»»¿««»
BÓˆÚÏ ÌlLÓ BÈ‡  Bn‡ È‡ ˙Ó98LBÈÏ ‡l‡ , ≈¬ƒƒ≈¿«≈¿«¿∆»¿≈

È‡Ó ‰Óez BÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .ËM‰ ‡MÓ Á‡«≈ƒ¿»«≈∆¿≈ƒ»¿»¿»≈¬ƒ
BBÁa ‰Óez ‰bL BÁ ÏÚe ,dÏÎ‡Â Bn‡ƒ«¬»»««∆»»¿»¿
LÓÁÂ Ô˜ ÔÈÓlLÓ  ‰eÏÎ‡Â d˙a˙Îa ‰M‡‰Â¿»ƒ»ƒ¿À»»«¬»»¿«¿ƒ∆∆»…∆
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Á‰Â ,Á Ô‰ÎÏ99ÌÈÓc Ì‰Ï Ô˙B100eÈ‰L ¿…≈»≈¿∆»≈≈»∆»ƒ∆»
da ÔÈÎBÓ101.eÏÎ‡L BÓk ‰Óez‰ d˙B‡ ¿ƒ»»«¿»¿∆»¿

ידו.98) מתחת הגזילה להוציא שצריך שם, יוחנן כרבי 
הקרן.100)הכהן.99) התרומה 101)דמי  את שהיורש

שגבו  והאשה הבעלֿחוב  וכן התרומה, את למכור רשאי 
באה  שבהיתר משום והיינו הוא. וממונם הואיל בחובם,
מפני כן, אמרו לא כהן אמו מאבי  תרומה בגזל אבל לידם,

לידו. באה שבאיסור

.‚ÎÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ  dÏÎ‡ ‡ÏÂ ‰Óez Bb‰«≈¿»¿…¬»»¿«≈«¿≈∆∆
ÌÈÏÚaÏ102‰Óez ÈÓcÓ ÌlLÏ BÏ LÈÂ .103db . «¿»ƒ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»¿»»

ÔÓ  LÓÁÂ Ô˜ ;LÓÁÂ ÔÈ˜ ÈL ÌlLÓ  dÏÎ‡Â«¬»»¿«≈¿≈¿»ƒ»…∆∆∆»…∆ƒ
ÔÈlÁ‰104Ô˜Â ,105‰Óez ÈÓcÓ elÙ‡ 106. «Àƒ¿∆∆¬ƒƒ¿≈¿»

ולפיכך 102) בעלים, לו שאין להקדש דומה התרומה ואין
כפל. תשלומי  בו בשיווי103)אין מעות משלם כלומר,

קודש. להיות הראויים פירות לשלם צריך ואינו התרומה
גם  נוהג שזה התרומה, בשיווי  רק  שמשלם חידוש כאן ואין
ולא  מעות שמשלם הוא החידוש עיקר אלא תרומה, באוכל

גנובה,104)פירות. הייתה לא אפילו בה חייב  שהוא מה
חולין. אלא תרומה משלם אינו כפל.105)ולפיכך

התרומה.106) בשיווי  מעות

.„Î˙Èa‰ ˜„Ï Lc˜‰ ‰Óez‰ ‰˙È‰107d‚e »¿»«¿»∆¿≈¿∆∆««ƒ¿»»
ÈÓeÏLz ÔÈ‡L ;ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡  dÏÎ‡Â«¬»»≈¿«≈«¿≈≈∆∆≈«¿≈

Lc˜‰a ÏÙÎ108ÌlLÓ Ï‡ .BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk , ≈∆«∆¿≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»¿«≈
ÌÈLÓÁ ÈLe Ô˜109,‰Óez ÏÎ‡ ÌeMÓ LÓÁ : ∆∆¿≈√»ƒ…∆ƒ…∆¿»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰pL ÌeMÓ LÓÁÂ110?ÌlLÓ ÈÓÏe . ¿…∆ƒ∆∆¡»ƒ«∆¿≈¿ƒ¿«≈
ÌlLÓ  ‰Ëet ‰ÂL da ÔÈ‡Â ˙ÈÊk da ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿«ƒ¿≈»»∆¿»¿«≈

ÌÈ‰kÏ111da LiL ÔÈa ,‰Ëet ‰ÂL da LÈ Ì‡Â ; «…¬ƒ¿ƒ≈»»∆¿»≈∆≈»
˙ÈÊk112˙ÈÊk da ÔÈ‡L ÔÈa113.Lc˜‰Ï ÌlLÓ  ¿«ƒ≈∆≈»¿«ƒ¿«≈¿∆¿≈

הבית.107) לבדק  ברשותו שהיא כהן שהפרישה
לרעהו 108) לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם "כמאמר

להקדש". בו 109)ולא יש אם כן, שיהא ייתכן כלומר,
פרוטה. שווה וגם כזית הנהנה 110)גם אצלנו העיקר "כי 

מן  שהפסיד מה ומשלם מעל, פרוטה בשווה ההקדש מן
חומש. בתוספת ממנו, שנהנה בשעה חומש 111)ההקדש

אבל  בפרוטה, צורך אין שבתרומה תרומה, אכילת משום
שווה  בו שאין משום כאן, אין ההקדש מן שנהנה משום

אכילת 112)פרוטה. משום אחד חומשים, שני  ומשלם
הקדש. הנאת משום ואחד חומש 113)תרומה ומשלם

לבד. הקדש הנאת משום אחד

.‰Îeq‡ ÏÚ Lc˜‰ eq‡ ÏÁ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ∆¿≈«ƒ
‰Óez‰114˙zÓe ÊÏ ‰eÒ‡ ‰Óez‰L ÈtÓ ? «¿»ƒ¿≈∆«¿»¬»¿»À∆∆

da ÛÒB CÎÈÙÏ ,Ô‰k‰ ÏÚ ‰Ò‡  dLÈc˜‰ ,Ô‰ÎÏ¿…≈ƒ¿ƒ»∆∆¿»««…≈¿ƒ»«»
˙BÎÏ‰a e‡aL Cc ÏÚ ,Ï‡OÈ ÏÚ Û‡ eq‡ƒ««ƒ¿»≈«∆∆∆≈«¿¿ƒ¿

.˙BÏÎ‡Ó Èeq‡Â ˙BeÒ‡ ˙B‡Èaƒ¬¿ƒ≈«¬»

איסור.114) על חל איסור אין הרי 

.ÂÎdÏÎ‡Â ‰Óez ÏÊBb‰115LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ  «≈¿»«¬»»¿«≈∆∆¿…∆

LÓÁ‰L ,„Á‡È„È Ba ‡ˆÈ ‰Óez ÌeMÓ Ba iÁL ∆»∆«…∆∆«»ƒ¿»»»¿≈
BÏÊ‚116iÁ BÈ‡  L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â :Ó‡pL ; ¿≈∆∆¡«¿»««…≈∆«…∆≈«»

„Ïa L„˜ ÏL LÓÁ ‡l‡117dÏÈÎ‡‰Â dÏÊb . ∆»«…∆∆…∆ƒ¿«¿»»¿∆¡ƒ»
Á‡Ï118ÌB˜Ó Ïk .LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ ÏÎB‡‰  ¿«≈»≈¿«≈∆∆»…∆»»

‰Úa‡ ‰ÂL ÏÎ‡ Ì‡ ,LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ eÓ‡L∆»«¿¿«≈∆∆»…∆ƒ»«»∆«¿»»
‰MÓÁ ‰ÂL ÌlLÓ 119ÏÎ‡L ÔÈnÓ120ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿«≈»∆¬ƒ»ƒƒ∆»«¿»»

‰Úa‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,ÔÈLÓÁ ÈLe Ô˜ ÌlLÓ eÓ‡L∆»«¿¿«≈∆∆¿≈√»ƒ»«»∆«¿»»
ÈL ÌlLÓ eÓ‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰ML ÌlLÓ ¿«≈ƒ»¿»»∆»«¿¿«≈¿≈
ÈÓc ÌlLÓ  ‰Úa‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,„Á‡ LÓÁÂ ÔÈ¿̃»ƒ¿…∆∆»»«»∆«¿»»¿«≈¿≈

‰ÚLz121ÌÏBÚÏe .122ÌÈÓ„ ÈÙÏ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ ƒ¿»¿»≈¿«≈∆»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ‰ÂL ‰˙È‰L123˙ÚLa ‰ÏÊe‰L ÔÈa , ∆»¿»»»ƒ¿«¬ƒ»≈∆¿»ƒ¿«

.‰˜e‰L ÔÈa ÔÈÓeÏLz«¿ƒ≈∆¿»

שחייב 115) הודה, כך ואחר ונשבע  תרומה כשגזל והיינו
חומש. הגזל.116)לשלם בשביל חומש משום בו יוצא

אחר.117) דבר ולא תרומה שוגג.118)של היה והאחר
מלבר.119) חומש את 120)היינו משלמין שאין שכשם

אחר. ממין החומש את משלם אינו כן אחר, ממין הקרן
אחד.121) מקרן אלא משתלם אינו אפילו 122)שהחומש

בשוגג. תרומה אכל את 123)אם אכל ובשוגג הואיל
משעת  אלא התרומה, את שלקח  משעה גזלן אינו התרומה,

הגזילה. כשעת משלמים הגזלנים וכל  כגזלן, הוא אכילה

ה'תשע"ט  מרחשון  ח' רביעי יום 

   1 
מהו 1) ולסיכה. ולשתייה לאכילה ניתנה שהתרומה יבאר

אם  מברייתן. התרומה פירות משנים ואם שריפה. שמן
פירות  אפילו תרומה כזית והאוכל תרומה של יין מבשלין
ערל. חשוב  אם משבעה פחות קטן ודין נטילה. צריך אם
חופפת  אם תרומה של בתלתן ראשה שחפפה כהנת
וגרעיני תרומה של תאנים עוקצי  ודין אחריה. הישראלית
אם  לזרים. מותר אם וכיוצא והסובין זיתים או אתרוג
גידולי או תרומה גידולי  כנסיות. בבתי  שריפה שמן מדליקין

דינו. מה תרומה והזורע  גידולין.

.‡˙z ‰Óez‰2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï3; «¿»ƒ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈq‰L4Ó‡pL ,5Ba˜a ÌÈnÎ ‡zÂ : ∆«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆∆¡««»…««ƒ¿ƒ¿

‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰Â ,ÂÈ˙BÓˆÚa ÔÓMÎÂ6ÏÎ‡Ï . ¿«∆∆¿«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»∆¡…
ÏÎ‡Ï BkcL c7,˙BzLÏ BkcL c ˙BzLÏÂ , »»∆«¿∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿

ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ BkcL c CeÒÏÂ8Ï‡ ; ¿»»»∆«¿»…»«ƒ»…∆¬»
‡Óh‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ,B‰h‰ ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ9. »∆«∆∆«»«¿ƒ∆«»≈

‰ÙO ÔÓL ‡˜p‰ e‰ÊÂ10.ÌB˜Ó ÏÎa ¿∆«ƒ¿»∆∆¿≈»¿»»

הוצאת 2) ט , פרק  תרומות (ותוספתא ב  משנה פ "ח  שביעית
.(54 851 עמ ' אסור 3)ליברמן להדלקה אבל בלבד,

שם). בשביעית (משנה טהורה בשבת 4)בתרומה משנה
לדבר".5)פו. זכר לדבר, ראיה שאין "אע "פ  נוסף : שם
עו.6) לאכול 7)יומא דרכו שאין דבר אבל א. הערה ראה

הלכה  שמיטה, מהלכות בפ "ה וראה אכילה. זו שאין אסור,
שם).8)ג. (תוספתא בסיכה דרכם לא 9)שאין אבל
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שמותר, בטמא ולהדליק  למעלה. שביארנו כמו הטהור,
תהא, "שלך - לך" נתתי  "ואני  הפסוק  מן כה. בשבת למדו

תבשילך". תחת י ,10)להסיקה משנה פי "א תרומות
ועוד. כד: ושבת

.ÔˆaÁÏ zÓ  ‰Óez ÏL ÌÈÓz11Ôˆa˜Ïe ¿»ƒ∆¿»À»¿«¿»¿«¿»
‰Ïc‰ ÏebÚk12ÎL Ì‰Ó ˙BOÚÏ eÒ‡Â ,13ÔÎÂ . ¿ƒ«¿≈»¿»«¬≈∆≈»¿≈

Lc ÌÈÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡14‡ÏÂ ,ÔÈÈ ÌÈÁetz ‡ÏÂ , ≈ƒ¿»ƒ¿«¿…«ƒ«ƒ¿…
Â˙q‰ ˙Bt15Ó ÔÈ‡ ˙Bt‰ Ïk ‡L ÔÎÂ .ıÓÁÔÈpL ≈«¿»…∆¿≈¿»»«≈≈¿«ƒ

„Ïa ÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,‰Óeza Ô˙iaÓ Ô˙B‡16. »ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ≈ƒ«¬»ƒƒ¿«
e‰˙BL ‰Ê È‰  ‰˜LÓ ÏÎ‡‰ ‰OÚÂ Ú17ÊÂ .18 »«¿»»»…∆«¿∆¬≈∆≈¿»

‰‚‚La Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁetz ÔÈÈÂ ÌÈÓz Lc ÏÎ‡L∆»«¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿«≈»∆ƒ¿»»
ÌlLÏ iÁ BÈ‡ 19B˙B‡ ÔÈkÓ  „ÈÊÓa ÏÎ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«≈¿ƒ»«¿≈ƒ«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ20. «««¿

גבינה.11) חביצי  כמו ולהקשותם שאינו 12)להדקם
לח .). (ברכות מברייתם אותם משנים 13)משנה שאין

(שם). מברייתן תרומה ג.14)פירות משנה פי "א  תרומות
שם). המשנה (פירוש משקה האוכל להחזיר שאסור

החורף .15) השי "ת 16)פירות "למאמר  שם . משנה
ודגן", תירוש חלב  וכל יצהר, חלב  "כל יב ) יח , (במדבר
ראשית  הכתוב  וקראו השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש
ולפיכך  בתרומה, אותה וחייב  ראשית, הביכורים שקרא כמו
שם). המשנה (פירוש משקה" מהם להוציא מותר

ולאבדה.17) תרומה להפסיד ב .18)שאסור משנה שם
והנה 19) שם). (ברכות בעלמא זיעה אלא משקה שאינם לפי 

"פטור  שם רבינו ופירש פוטר", יהושע  "ר' שם: בתרומות
גזל, אלא יהא לא לשלם, חייב  שקרן ומשמע  החומש", מן

הראב "ד. שכתב  כאן,20)כמו אין התורה מן מלקות אבל
כנ"ל. בעלמא, זיעה אלא משקה שאינו לפי 

.‚‰Ïc ÔÈ˙B ÔÈ‡21ÒÈen‰ CB˙Ï ˙B‚B‚e22, ≈¿ƒ¿≈»¿»¿«¿»
Ô„a‡Ó ‡e‰L ÈtÓ23CB˙Ï ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈ˙B Ï‡ ; ƒ¿≈∆¿«¿»¬»¿ƒ∆««ƒ¿

ÒÈen‰24ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ ÔÈ‡Â .25‡e‰L ÈtÓ , «¿»¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆ƒ¿≈∆
‰ÁLÓ ÔÓL e‰OBÚÂ ˙BÏÎ‡Ó ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ26Ï‡ ; ƒƒ¿««¬»¿≈∆∆ƒ¿»¬»

ÔÈÏtÏÙe L„e ÔÈÈ ÔÈÚÓ27.ÔÏÎ‡Ï el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿«≈»≈¿»¿»

א.21) משנה שם).22)שם (ר"ש  מלוחים  דגים ציר
להשליכן 23) ואחרֿכך מימיהן להוציא לסוחטן שהדרך

פ "ט ). התוספתא ע "פ  המורייס 24)(שם את למתק 
טעמו. תרומה 25)ולהשביח  של שמן מרקחין אין כלומר,

טוב . שריחם טעם 26)בדברים משנים הדברים "שאלו
במדרגת  אותו ומחזירים מתכונתו אותו ומוציאים השמן
(פירוש  לאכילה" ראויים שאינם הרופאים שעושים השמנים

שם). ובשבת 27)המשנה שם, שבמשנה "יינומלין" זהו
(ובפירוש  "אנומלין" רבינו, כדברי  ופירשוהו קראוהו קמ .
ופלפלין". ודבש יין משמן מעורב  שהוא רבינו, כתב  המשנה
כאן: רבינו בדברי  ספרים נוסחת שהביא בכסף ֿמשנה וראה

ודבש"). ושמן יין מערבין "אבל

.„ÔÈÏMÓ ÔÈ‡28‡e‰L ÈtÓ ,‰Óez ÏL ÔÈÈ ≈¿«¿ƒ«ƒ∆¿»ƒ¿≈∆
BËÚÓÓ29ÌÈÏˆa ÔÈLBk ÔÈ‡ .30ıÓÁa ‰Óez ÏL ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ∆¿»¿…∆

ıÓÁ‰ „ÈÒÙnL ÈtÓ ,‰Óez ÏL31ÔÈÚÓ ÔÈ‡ . ∆¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ«…∆≈¿»¿ƒ

‰‡ez32‰fÓ ‰Ê Lt˙iL c ÏÎÂ .˙BiË˜a ¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿»≈∆ƒ∆
ÔÈBkLk33ÔÈÚÓ  B˙B‡34‰„e‰È ‰ÁMÓe .35 ¿∆¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»¿»¿»

‰‡e˙a ‰‡ez ÚÏ eÏÈÁ˙‰36,˙ÈË˜a ˙ÈË˜Â ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.˙ÈË˜a ‰‡ez ‡Ï Ï‡¬»…¿»¿ƒ¿ƒ

שם.28) במשנה חסר 29)כחכמים, כשנתבשל, היין כי 
הירושלמי , בשם שם ובר"ש שם). המשנה (פירוש בבישולו
אדם  כל שאין משותיו, שממעיטו מפני  אחר פירוש מביא
יותר. חזק  שמבושל חי , כיין מבושל יין שותה

(30.(41 551 עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ט  תרומות תוספתא
(רדב "ז).31) החומץ  את פוגם שם 32)שהבצל תוספתא

החשובה  שהתבואה משום והיינו .(05 361 עמ ' (שם פ "י 
(רדב "ז). כך כל חשובים שאינם בקטניות, מתבטל

אותו.33) ומנפים בכברה להפריד 34)כששמים שיכול
שם. תוספתא המינים, ולא 35)שני  מעט , היתה והתבואה

תערובת. באכילת בשעורים,36)הקפידו חיטים היינו
בתרומה  גם כך לעשות מותר בחולין, כן שנהגו וכיון
כמבואר  בתרומה, נוהג כך בחולין, שנוהג [שכדרך (רדב "ז).

הסמוכה]. בהלכה

.‰ÔÈ„wnL C„k37‚‰B Ck ,ÔÈlÁa ÁÓw‰ ˙‡ ¿∆∆∆¿«¿ƒ∆«∆«¿Àƒ»≈
‰Óe˙a Ô‰k‰38˙‡ CÈÏLÓe ÏÎ‡Ï „wÓ : «…≈ƒ¿»¿«≈∆¡…«¿ƒ∆

ÔÒn‰39˙ÏÒ ˙BOÚÏ ‰ˆL È‰ .40˙BiÙa ‰tÓ «À¿»¬≈∆»»«¬…∆¿À»¿»ƒ
‡Ï  ‰‡q‰ ÔÓ ÌÈa˜ B‡ ˜ ‡ÈˆBiL „Ú ,‰a‰«¿≈«∆ƒ«««ƒƒ«¿»…
‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡ ‡e‰L ÈtÓ ,‡M‰ ˙‡ CÈÏLÈ«¿ƒ∆«¿»ƒ¿≈∆»«¬ƒ»∆»

.ÚˆÓ ÌB˜Óa e‰ÁÈpÈ«ƒ≈¿»À¿»

א.38)בנפה.37) משנה פי "א הסובין 39)תרומות הם
שם.40)הגסים.

.Â‰Óez ÏL ÔÓL41ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡ 42epz Ba ∆∆∆¿»≈¿ƒ«
ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈÈÎÂ43ÍeÒÈ ‡ÏÂ .BÏ‚ ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿…»¿«¿

ÏcÒÂ ÏÚÓ CB˙a ‡È‰Â44LBÏÂ BÏ‚ ˙‡ CÒ Ï‡ . ¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿»¬»»∆«¿¿≈
Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb Ïk CÒÂ ,Ïcq‰ B‡ ÏÚn‰«ƒ¿»««¿»¿»»ƒ¿«≈««≈

‡ÈÏBË˜45BÈ‡  ÔÈÎBq Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰L„Á »«¿»¬»»¿««ƒ∆≈ƒƒ≈
LLBÁ46ÔzÈ ‡Ï Ï‡ .47ÏL ‡ÏË Èab ÏÚ ÔÓL ≈¬»…ƒ≈∆∆««≈«¿»∆

LÈL48B„a‡nL ÈtÓ ,‰ÈÏÚ ÏbÚ˙‰Ï49. «ƒ¿ƒ¿«≈»∆»ƒ¿≈∆¿«¿

(41.(88 361 עמ ' (שם פ "י  תרומות כלומר,42)תוספתא
כדי חדשים בעודם בשמן אותם למשוח  שדרך מחזקים, אין
אלא  תרומה של שמן ניתן שלא (כסף ֿמשנה). לחזקם
(רדב "ז). כליו לסיכת ולא כהן, של גופו לסיכת

בעודם 43) אותם מושחים והעור שהמנעל שם. תוספתא
(כסף ֿמשנה). וליפותם לרככם שהשמן 44)חדשים מפני 

והסנדל. המנעל על גם או 45)נופל ששוכבים עור
(כסף ֿמשנה). חדש בעודו אותו ומושחים עליו, יושבים

התרומה,46) נתחללה שכבר משום והיינו שם. תוספתא
ח . בהלכה להלן כמבואר קדושתה, תוספתא 47)ונתבטלה

שמעון. כר' ולא כחכמים עור,48)שם, של טבלא גבי  על
בולעת, שאינה שיש, של טבלא גבי  על אבל אסור. בוודאי 
ואף ֿעלֿפי ֿכן  שם), שמעון ר' סובר (וכן להתיר סברא ישנה
(כסף ֿמשנה). הפסד לידי  קצת יבוא שלא שאי ֿאפשר אסור,
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הכל 49) לקנח  ואי ֿאפשר האיל בטבלא, מעט  נשאר שוודאי 
(שם). בגופו

.Ê˙Bt elÙ‡ ,‰Óez ÏÎB‡‰ Ïk50˙ÏÈË CÈˆ  »»≈¿»¬ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÌÈ„È51‡a˙iL BÓk ,˙BB‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«ƒ««ƒ∆»»»¿¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa52f‰ ÌÚ ˙ÏÎ‡ dÈ‡Â .53,ÔÁÏM‰ ÏÚ ƒ¿¿≈»∆¡∆∆ƒ«»««À¿»
 ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe˙e .‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL ‰Êb¿≈»∆»…«ƒ∆»¿«»»»∆

˙ÏÎ‡54˙ÏÈË ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ f‰ ÌÚ ∆¡∆∆ƒ«»««À¿»¿≈»¿ƒ»¿ƒ«
ÔÈlÁk ,ÌÈ„È55˙B‡ÒÓ ÌÈ„Èa ‰Óez ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â .56. »«ƒ¿Àƒ¿≈»ƒ¿»¿»«ƒ¿…»

˙B‡ÒÓ ÌÈ„Èa BÙLÙLÓ  BOa ÏÚ ÏÙ57Ï‡ . »««¿»¿«¿¿¿»«ƒ¿…»¬»
ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÒ58‰ÚL CB˙a ‰Óez ÔÓLa59, »ƒ∆«»»¿∆∆¿»¿ƒ¿»

ÏÚ eLÁ BÈ‡ ‰ÚL Ïk „ÏBp‰L60. ∆«»»ƒ¿»≈»»≈

"הנוטל 50) ואדרבה, ידים, נטילת צריכים אינם שבחולין
מהלכות  ופ "ו (שם, הרוח " מגסי  זה הרי  - לפירות ידיו

ג). הלכה יח :51)ברכות וחגיגה ט , משנה פ "א חלה
ח .52) הלכה הטומאה אבות מהלכות נראה 53)פ "ח  כן

שתרומת  בסמוך), (הובא ה משנה פ "ד בחלה המשנה מן
(רדב "ז). אסורה א"י  שתרומת מכאן הזר, עם נאכלת חו"ל

שם.54) היא 55)משנה [שהרי  (כסף ֿמשנה) לפירות
א]. הלכה פי "ב  להלן ראה נטילת 56)טמאה, בלי  כלומר,

תרומות  תוספתא התרומה. את פוסלות האלו שהידים ידים,
י . בשעה 57)פרק  נתחללה שכבר וסך, משפשפו כלומר,

קדושתה. ובטלה בשרו על ביבמות 58)שנפל היא בעיא
פ "א  שם בירושלמי  היא פשוטה אבל נפשטה, ולא עא.

(הגרע "א). א אף ֿעלֿפי59)הלכה נימול שלא עד ללידתו
בתרומה. אסור וערל ערל, אכילת 60)שהוא איסור לענין

שם. ירושלמי  וקדשים, תרומה

.ÁÔ‰k‰ ‡e‰ CÒ61‡ÈÓe ‰Óez ÏL ÔÓLa BÓˆÚ »«…≈«¿¿∆∆∆¿»≈ƒ
Ï‡OÈ Bza Ôa62ÂÈab ÏÚ BÏÈbÚÓe63BÓˆÚ CÒ Ì‡Â . ∆ƒƒ¿»≈«¿ƒ««»¿ƒ»«¿

ıÁnÏ ÒÎÂ ÔÓLa64BÁLÓÏ ÊÏ zÓ 65ıÁna ¿∆∆¿ƒ¿««∆¿»À»¿»¿»¿«∆¿»
epnÓ CBq ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡66. ««ƒ∆ƒƒ∆

ז.61) כריתות בבבלי  הוא וכן שם. הואֿהדין 62)תוספתא
(רש"י אצלו ומצוי  שרגיל משום בתו בן ונקט  אחר, ישראל

כי63)שם). בו "ומתו ט ): כב , (ויקרא בתרומה שנאמר
שם). (כריתות קדושתה ובטלה נתחללה כבר וזו יחללוהו",

כמו 64) בזיון, משום לסוך, אסור עצמו במרחץ  כי  יתכן
שמיטה  מהלכות בפ "ה שביעית, פירות לענין רבינו שכתב 

(משנהֿלמלך). ו "ט "ס 65)הלכה הכסף ֿמשנה: כתב 
הגירסא, לקיים נפשך ואם "למשמשו". להגיה וצריך הוא,
שנוהגים  מה והוא ארמי , כלשון למדדו למשחו תפרש
ולתקנם". ליישבם במרחץ  האדם איברי  למשמש

עיין 66) עצמו, כשסך התרומה נתחללה שכבר משום והיינו
רדב "ז.

.Ë‰ÙÙÁL ˙‰k67ÔÈ‡  ‰Óez ÏL ÔzÏ˙a dL‡ …∆∆∆»¿»…»¿ƒ¿»∆¿»≈
‰ÈÁ‡ ÛÁÏ ˙zÓ ˙ÈÏ‡Oi‰68dÚO ˙ÏbÚÓ Ï‡ . «ƒ¿¿≈ƒÀ∆∆»…«¬∆»¬»¿«∆∆¿»»

dÚOa69ÛÁÏ ÌÈ‰k‰ ez‰ ‰Ó ÈtÓe .70ÔÚO ƒ¿»»ƒ¿≈»À¿«…¬ƒ»…¿»»
ÏÎ‡ÓÏ Èe‡ BÈ‡L ÈtÓ ?‰Óez ÏL ÔzÏ˙a¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¬«

Ì„‡71. »»

(67.(21 061 עמ ' ליברמן (הוצאת שם תרומות תוספתא
הנשאר.68) כבר 69)מהתלתן הכהנת, שבשער שהתלתן

כנ"ל. קדושתו, ובטלה רק 70)נתחלל ניתנת התרומה הרי 
א). הלכה (למעלה ולסיכה ולשתיה על 71)לאכילה אלא

חייב  היה לא כלל, אדם מאכל היה לא שאם הדחק , ידי 
על  אלא לאכילה ראוי  ואינו והואיל (כסף ֿמשנה). בתרומה
חפיפה  כמו אחרים, לצרכים בו להשתמש הותרו הדחק , ידי 
ולמעלה  ז, הלכה פי "ב  להלן וראה לסיכה. הדומות ורחיצה

ח . הלכה פ "ב 

.ÈÌÈ‡z Èˆ˜Ú72˙B‚B‚e73ÌÈÒÈÏk‰Â ,74,ÔÈeÁ‰Â À¿≈¿≈ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ
ÁÈh‡ ÈÚÓe75ÁÈh‡ ÈtÏ˜e76ÔBÙÙÏÓe ‚B˙‡Â ,77, ¿≈¬«ƒ«¿ƒ≈¬«ƒ«¿∆¿¿»¿

ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡78˜È ˙È˜e ,79 ««ƒ∆≈»∆…∆¿ƒ«»»
ÌÈza ÈÏÚa ÔÈÎÈÏLnL80.ÌÈÊÏ ÌÈeÒ‡ el‡ È‰  ∆«¿ƒƒ«¬≈»ƒ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ

ÔÈpb‰ ÌÈp˜nL ˜È ˙È˜ Ï‡81.ÌÈÊÏ ˙zÓ  ¬»¿ƒ«»»∆¿«¿ƒ««»ƒÀ∆∆¿»ƒ
ÈtÏ˜ÔÈÏBt82 ÏÎ‡ Ô‰a LÈ Ì‡ :ÔÈÓLÓLÂ ¿ƒ≈ƒ¿À¿¿ƒƒ≈»∆…∆

.ÔÈzÓ  ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡ ;ÔÈeÒ‡¬ƒ≈»∆…∆À»ƒ

הדבק 72) הקטן העץ  הוא עוקץ  ד. משנה פי "א תרומות
שם). המשנה (פירוש הפרי  ובעיקר האילן בבדי 

יבשים.73) (שם).74)תאנים  התאנים ממיני  מין
פ "ג 75) לעדיות, המשניות (פירוש שבתוכו והרוטב  הזרע 

שם. דוסא כר' ולא כחכמים ופסק  ג). תוספתא 76)משנה
דוסא. כר' ולא כחכמים ,(5 061 (עמ ' פ "י  תרומות

שם.77) באוכל,78)תוספתא מובלעים שהם שכיון
בשם  (רדב "ז כאוכל חשובים הם בו, דבוקים כלומר,

יוםֿטוב '). 'תוספות ועיין כחכמים,79)הירושלמי ,
שחותכים  הקצוות היינו ירק  וקניבת שם. ותוספתא במשנה
(פירוש  לבשל אותו כשמחתכים הירק , מן ומשליכים

שם). יא,80)המשנה הלכה מעשר מהלכות בפי "א להלן
אבל  בבית, בהשליכום אלא אמורים הדברים שאין מבואר

לזרים. מותרים - לאשפה השליכום שאינם 81)אם
גרס  שכן ונראה ביותר, המעופשים העלים אלא מקנבים
(כסף ֿמשנה). ד הלכה פי "א תרומות בירושלמי  רבינו

פ "י .82) תחלת תוספתא

.‡ÈÌÈzÓ  ‚B˙‡ ÈÈÚb83ÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚb . «¿ƒ≈∆¿À»ƒ«¿ƒ≈≈ƒ
ÌÈÓ˙e84Ô‰k‰ ÔÒk ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈeÁÂ85 ¿»ƒ¿»ƒ««ƒ∆…¿»»«…≈

ÌÈÊÏ ÔÈeÒ‡ el‡ È‰86ÔÓÊa :ÔÈÈÚb‰ ‡Le . ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ¿»««¿ƒƒƒ¿«
ÔÒkL87˙ÈÁeÏÁÏ Ô‰a LÈÂ88ÔÈeÒ‡  Ô˙B‡ ıˆÓÏ ∆¿»»¿≈»∆«¿ƒƒ¿…»¬ƒ

˙BzÓ  ÔÎÈÏL‰ Ì‡Â ;ÊÏ89. ¿»¿ƒƒ¿ƒ»À»

(רדב "ז).83) לאכילה ראויים ואינם מרים הם כי  שם.
שם.84) דעתו 85)תוספתא ואין אותן, מכנס  שאינו

אוכל.86)עליהם. קצת עליהם ודעתו 87)כשיש
ה. משנה פי "א תרומות שם.88)עליהן, ירושלמי 

עליו 89) אין הדחק , ידי  על אלא לאכילה ראוי  שאינו שכיון
באוכל, ייחלף  שמא מדרבנן, אלא התורה מן תרומה דין
(משנה  עליו גזרו ולא להחליף  יבוא לא שהשליכן, וכיון

ראשונה).

.ÈÌÈhÁ ÏL ÔÈaq‰90‡e‰L ÈtÓ ,eÒ‡  ˙BL„Á «Àƒ∆ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Èe‡91È˙Ó „ÚÂ .zÓ  ˙BLÈ ÏLÂ ; »¿«¬«»»¿∆¿»À»¿«»«
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קצד               
         

ÔÈa ËaÁÏ ÔÈÏÈ‚ Ì„‡ ÈaL ÔÓÊ Ïk ?˙BL„Á e‡˜ƒ¿¿¬»»¿«∆¿≈»»¿ƒƒ«¿…≈
˙Bb‰92. «¿»

שם.90) היטב ,91)תרומות נטחנות ואינן לחות שהן לפי 
(רע "ב ). בסובין מעורב  קמח  הרבה ֿ 92)ונשאר כתנא

שם. ובתוספתא שם בירושלמי  קמא,

.‚È˙BÏBvp‰93˙Bia˜‰Â94˙BeÒ‡  ‰Óez ÏL95; «ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»¬
˙BzÓ  ˜‡ eÏÚ‰ Ì‡Â96‰Óez ÏL ÌÈÓL .97 ¿ƒ∆¡»»À»¿»ƒ∆¿»

ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL98ÔBL‡‰ 99eÒ‡ ÈM‰Â ∆»«¬≈∆«ƒ»ƒ¿«≈ƒ»
ÌÈÊÏ100zÓ ÈLÈÏM‰Â ,101Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .102Ì‰ÈÏÚ ¿»ƒ¿«¿ƒƒÀ»¿ƒ…»«¬≈∆

„Ïa ÌÈÓM‰ ÏÚÓ ÔÈi‰ ÔpÒÓ ‡l‡ ,ÌÈÓ103Û‡  «ƒ∆»¿«≈««ƒ≈««¿»ƒƒ¿««
ÈLÈÏL‰104ÌÈÊÏ eÒ‡105. «¿ƒƒ»¿»ƒ

ופירוש 93) ווין. כ"י  כנוסחת (9 160 (עמ ' שם תוספתא
אלהים  ויצל על (פס "ז) רבה בבראשית שאמרו כמו נצולות,
כלומר, החוסכים, שהם הערוך ופירוש הנצולות, מן -
א: משנה דאהלות בפ "ב  [וראה (כסף ֿמשנה). ודקים גרועים
ונעשה  שנימוח  הבשר "שהוא רבינו, ופירש נצל". "וכזית
להתעפש"]. הבשר התחיל כאשר סרוחה ליחה

קצת.94) עליהן.95)רקובים תרומה  שם  עדיין
מהן.96) תרומה שם ובטל נתקלקלו, תוספתא 97)שכבר

צז. בתרא בבא בבבלי  וברייתא ,(42 163 (עמ ' שם
ושילש.98) והוציאן 99)ושנה שהכניסן ראשונים מים

שם). (רשב "ם ולא 100)משם מדתו כדי  כשמצא המדובר
נתן  אם אלא חייבו לא טבל של שבשמרים ואף ֿעלֿפי  יותר,
- ז) הלכה מעשר מהלכות ופ "ב  (שם, ארבעה ומצא שלשה
שכתב , שם רשב "ם ועיין יותר, החמירו תרומה של בשמרים
שמרים. ד"ה בתוספות שם ועיין היא, דרבנן שחומרא

שם).101) (רשב "ם יין טעם בו יש אם ירושלמי102)אף 
ד. הלכה של 103)פי "א יין עליהם נותן שהוא ידי  על

שם). שירליאו (ר"ש השלישי .104)חולין הסינון
(שם).105) היין את מחזקים שהשמרים

.„È‰‚Ó106ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ‰Óez ÈhÁ ‰pnÓ ‰ptL ¿≈»∆ƒ»ƒ∆»ƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
ÔzÈ Ck Á‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ ËwÏÓe LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ƒ¿≈¿«≈««««¿««»ƒ≈

Bk„k „aÎÓ ‡l‡ ,ÔÈlÁ dÎB˙Ï107dÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿»Àƒ∆»¿«≈¿«¿¿≈¿»
ÔÈlÁ108˙ÈÁ ÔÎÂ .109 ‰ÎtLpL ‰Óez ÔÓL ÏL Àƒ¿≈»ƒ∆∆∆¿»∆ƒ¿¿»

ÁtËÓe LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡110‚‰B ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈¿«≈«∆»≈
ÔÈlÁa ‚‰BpL C„k da111. »¿∆∆∆≈¿Àƒ

ו.106) משנה פי "א תרומות תבואה, בו שאוגרים אוצר
האוצרות,107) מכבדין אדם שבני  כדרך שיכבד "ר"ל

המשנה  (פירוש בהם" שהצניעו הדברים מן אותם כשמפנים
שאסור 108)שם). לכתחלה", איסור "מבטל בכלל ואינו

ואינו  הואיל - כה) הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט "ו
אליהו  רבינו בשם יוםֿטוב ' ('תוספות לבטל מכוין

י ). סימן זרעים לסדר בפסקיו ועיין משנה 109)מלונדריש.
לדקדק 110)שם. אותו נחייב  שלא עניינו טפח , מן "נגזר

לחלוחית" שום יניח  שלא עד הקרקע  מן השמן בלקיטת
שם). המשנה אילו 111)(פירוש מלקט  שהיה כמו ילקט 

(שם). חולין שמן של חבית שם נשברה

.ÂËÚÓ‰ÔÓL ÏL „k ‰112‰ÚÓ ‰Ê È‰  ‰Óez «¿»∆«∆∆∆¿»¬≈∆¿»∆

,ËÚÓ ËÚÓ ÛËÏ ÔÓM‰ ÏÈÁ˙ÈÂ „enÚ‰ ˜ÒÙiL „Ú«∆ƒ¿…»«¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿…¿«¿«
Bic  BÊ Á‡ BÊ ÌÈtË LÏL eÙËpL ÔÂÈÎÂ113zÓe , ¿≈»∆»¿»ƒƒ«««À»

Ô˙ ‡lL È‰ .ÔÈlÁ ÔÓL „ka ÔzÏ114ÁÈp‰ ‡l‡ , ƒ≈««∆∆Àƒ¬≈∆…»«∆»ƒƒ«
„k‰115˙ÈvÓ˙pL „Ú116‰Óez ˙ÈˆÓz‰ d˙B‡ 117. «««∆ƒ¿«≈»««¿ƒ¿»

ח .112) משנה שם שני . אותו 113)לכד מחייבין "ואין
המשנה  (פירוש לחלוחית" שם ישאר שלא עד הכד לקנח 

(שם).114)שם). אותו שעירה אחר חולין בו
(שם).115) צדו" על שום 116)"הטהו בו "ונתכנס 

(שם). כל 117)שארית" ממנו שיצא כיון אומרים "ואין
שנמצא  מה כל טיפין, שלש טיפה אחר טיפה בו, שיש מה
(שם). ממנו" דעתו שהסיח  לפי  חולין אחרֿכך ממנו
שתהיה  בדעתו גמר מדה, אותה על תרומה שם שכשקרא
ד"ה  פז: בתרא בבא (תוספות המיצוי  עם תרומה  כולה
שאינו  משום היינו חולין, עליו לתת שהתירו ומה והתנן).

אליהו מ  רבנו בשם יוםֿטוב ' ('תוספות האיסור לבטל כוין
מלונדריש).

.ÊËÔ‰k‰ ‡lÓÓ118‰ÙO ÔÓL 119B˙BÂ ¿«≈«…≈≈∆∆¿≈»¿¿
˙BOÚÏ „ÁÏ Òk‰Ïe ‰iÏÚÏ Ba ˙BÏÚÏ Ï‡OÈÏ¿ƒ¿»≈«¬»¬ƒ»¿ƒ»≈«∆∆«¬

ÛzL ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡OÈ ÈÎˆ ‡Ï Ï‡ ,Ô‰k‰ ÈÎˆ120 »¿≈«…≈¬»…»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»À»
zÓ  BnÚ121. ƒÀ»

פ "י .118) תרומות טמאה 119)תוספתא תרומה שמן
בהדלקה. לכהן 121)שם.120)שמותר גם שיש כיון

(רדב "ז). מזה הנאה

.ÊÈÁB‡ ‰È‰L Ï‡OÈ122ÔÓL BÏ ˜ÈÏ„‰Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ¿»≈∆»»≈«≈∆…≈¿ƒ¿ƒ∆∆
„Ú B˙BaÎÏ iÁ BÈ‡  BÏ CÏ‰Â Ô‰k‰ „ÓÚÂ ,‰ÙO¿≈»¿»««…≈¿»«≈«»¿««

‰ÏÈ˙t Ï‡Oi‰ ÏBËÂ .ÂÈÏ‡Ó ‰aÎiL123Ô‰k‰ a ∆ƒ¿∆≈≈»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈«…≈
da CÏÈÏ ˜ÈÏ„Óe124. «¿ƒ≈≈»

שם.122) שהנאה 124)שם.123)תוספתא רבינו, דעת
ולצורך  מדרבנן, אלא אסורה אינה לזר בתרומה כילוי  של

משנהֿלמלך. עיין גזרו, לא באפילה ילך שלא כזה

.ÁÈÔ‰k ÏL B˜a125ÏL B˜a Ïˆ‡ „ÓBÚ ‰È‰L ¿»∆…≈∆»»≈≈∆¿»∆
ÏL BÈÏk Ïˆ‡ ‚‡ ‰È‰L Ô‰k ÏL BÈÏÎÂ ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ¿∆…≈∆»»∆¡»≈∆ƒ¿∆

‰ÙO ÔÓL Ô‰ÈÏÚ ˜ÈÏ„Ó ‰Ê È‰  Ï‡OÈ126‡lL ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆∆¿≈»∆…
Èza ‰ÙO ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÎÂ .Ô‰k‰ ˙eLaƒ¿«…≈¿≈«¿ƒƒ∆∆¿≈»¿»≈

ÌÈÏÙ‡‰ ˙B‡Bne ˙BL„Ó Èze ˙BiÒÎ127‡lL ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿»¬≈ƒ∆…
Ô‰k ˙eLa128 ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈlÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ƒ¿…≈ƒ∆≈Àƒ¿«¿ƒ≈

‰kÁ129.Ô‰k‰ ˙eLa ‡lL ‰ÙO ÔÓL ˜ÈÏ„Ó  ¬À»«¿ƒ∆∆¿≈»∆…ƒ¿«…≈
ÔÈlÁ‰ Èab ÏÚ ‰ÙO ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó130˙eLa «¿ƒƒ∆∆¿≈»««≈«Àƒƒ¿

Ô‰k131. …≈

שם.125) ונר 126)תוספתא מאורו, נהנה הכהן שגם
למאה. נר לא 127)לאחד מצוה ובמקום מצוה, אלו שכל

כנ"ל. ירושלמי128)גזרו, דרבים. מצוה שהיא כיון
ה. הלכה פי "א לאו 129)תרומות שמצוות מפני  שם.

בערב  שאף  [ונראה שם. הפנים מראה ועיין ניתנו, ליהנות
שריפה, בשמן מדליקין אין אמרו שלא להדליקו, מותר שבת
כג: בשבת כמפורש שבת, בערב  להיות שחל ביוםֿטוב  אלא
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צ "ע ). הרדב "ז ישראל.130)ודברי  חולים לצורך
שם).131) המשנה (פירוש זה לנו שירשה ומצוותו במאמרו

מהכהן. רשות בלי  אסורה דיחיד, מצוה אלא שאינה שכיון

.ËÈÏ‡OÈ ˙a132‰„eÓÏ ‡È‰Â Ô‰ÎÏ ˙‡OpL133 «ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈¿ƒ¿»
d˙eLa ˜ÈÏ„Ó  ‰È‡ Ïˆ‡134˜ÈÏ„‰Ï Ô‰ÎÏ zÓ . ≈∆»ƒ»«¿ƒƒ¿»À»¿…≈¿«¿ƒ

‰zLn‰ ˙Èa B‡ Ï‡‰ ˙Èa elÙ‡ ‰ÙO ÔÓL135 ∆∆¿≈»¬ƒ¿≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆
eaÚ ÌL LiL136e˜tzÒÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ∆≈»ƒ¿¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿

‰pnÓ137Ì‰ÈÏk ÔBÈ˜ ÈÙnL  ‰zLn‰ ˙Èa ;138 ƒ∆»¿≈«ƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ¿¿≈∆
È‡t Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ  Ï‡‰ ˙Èe ,Ba ÔÈÚ‚B ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈»≈∆ƒ¿≈∆≈»∆¿«

Ï‡‰ ÈtÓ139. ƒ¿≈»≈∆

י .132) משנה פי "א רגילה.133)תרומות
לדעת 134) רבותינו: נחלקו שלמעלה, כהן" (ב "ברשות

היינו  רבינו, ולדעת שם. נמצא כשהכהן היינו הר"ש,
יהיה  שהכהן צורך ואין למעלה). (ראה ובמצוותו במאמרו
הנאת  של דרבנן איסור חכמים התירו מצוה שבמקום שם,
כאן, "ברשותה" אבל למעלה), (ראה מתרומה לזרים כילוי 
ההיתר  שכל רבינו, לדעת גם לומר צריך מצוה, כאן שאין

בבית). כשהיא אלא שם.135)אינו במשנה שמעון, כר'
יקחו 136) שמא לחשוש מקום והיה אנשים, הרבה של

לכך, חששו לא ערבוב  שבלי  אף ֿעלֿפי  לאכילה, ממנה
יב ). הלכה פי "ב  (להלן מאוס  בכלי  נותנו שהרי 

ממנו.137) יאכלו אוכלים 138)כלומר, שהם הכלים
שם). המשנה (פירוש המשתה בבית בהם ושותים

דבר.139) בשום מתעסקים ואין

.Î‰Óez‰ ˙‡ ÚBf‰140‚‚BLa :141Ct‰È 142, «≈«∆«¿»¿≈¿«≈
Ìi˜È  „ÈÊÓa143LÈÏL ‰‡È‰ .144ÔÈa „ÈÊÓa ÔÈa , ¿≈ƒ¿«≈≈ƒ»¿ƒ≈¿≈ƒ≈

ÔzLt ‰È‰ Ì‡Â .Ìi˜È  ‚‚BLa145‰‡È‰ elÙ‡ , ¿≈¿«≈¿ƒ»»ƒ¿»¬ƒ≈ƒ»
LÈÏL146Ct‰È  „ÈÊÓa elÙ‡Â147B eÒ˜ Ò˜ ;148, ¿ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈¿»»¿

ÂÈˆÚa ˙B‰Ï Ôek˙ÈÂ ÚÊÈ ‡lL149. ∆…ƒ¿«¿ƒ¿«≈≈»¿≈»

א.140) משנה פ "ט  על 141)תרומות מתחרט  לו וכשנודע 
הסמוכה) (בהלכה תרומה יהיו הגידולין כל שהרי  זה,

בזול. אף ֿעלֿפי142)הנמכרת הארץ , להפך לו מותר
לא  שוגג שהוא שכיון שם). (פיה"מ  זרע  אשר הזרע  שיפסד
תרומה, מפסיד של איסור כאן [ואין לקיים. חכמים קנסוהו

לאכילה]. ראויה אינה שוב  שזרעה, "עניינו 143)שכיון
הצומח  הדבר ויהיה שיצמחו כדי  להניחה, חייב  שהוא
התרומה, וזרע  שעבר שכיון (שם). ספק " בלי  תרומה,
גידולי שדהו ותצמח  להפוך, רשאי  יהא שלא חכמים קנסוהו
חולין. מדמי  פחותים ודמיהם לזרים, האסורים תרומה,

מהלכות 144) פ "ב  להלן (ראה לאכילה ראויה היא שכבר
גידולי הם שהרי  להפוך, רשאי  ואינו גֿה) הלכות מעשר
ואסור  הסמוכה), בהלכה (ראה כתרומה שהם תרומה

ר"ש. ועיין שמאבד 145)לאבדם, מפני  לזרעו שאסר
להלן. וראה כב ), הלכה (להלן חולין גידוליה אבל תרומה,

אם 146) וכו' שוגג תרומה "הזורע  שם: במשנה נראה כן
שבפשתן  הרי  יהפך", מזיד ובפשתן וכו' שליש הביאה
שליש  הביאה שאפילו שליש, הביאה אם אפילו מדובר
כב ). הלכה (להלן חולין גידוליה שהרי  תרומה, אינה

יהפך",147) מזיד "ובפשתן שם המשנה את רבינו מפרש כן

לקונסו, שאין שוגג מיבעי  לא פירוש: מזיד. אפילו היינו:
אחר, דבר ולזרוע  להפך רשאי  כלומר, יהפך, שוודאי  כנ"ל,

אפילו  אלא אלא להפך. חייב  כלומר, יהפך, - במזיד
תוספתא  ועיין דחוק , - למזיד שוגג בין הזה שהשינוי 

שם.148)כפשוטה. קנסוהו 149)ירושלמי  לא [כלומר:
גידוליה  לאסור כך ולשם לקיים, תרומה, זורע  כבכל חכמים,
אינה  פשתן של עיקרה כל שהרי  כב ), הלכה להלן (וראה
אלא  צג.), בתרא בבא (ראה לעצים אלא הזרע  לאכילת
הגידולין, לאסור צורך אין כן ואם להפך, קנסוהו אדרבה,
 ֿ באור ועיין שם. להלן ראה לזרים, מותרים הם ולפיכך

שמח ].

.‡ÎÔÈlÁk Ô‰ È‰  ‰Óez ÈÏecb150,c ÏÎÏ ƒ≈¿»¬≈≈¿Àƒ¿»»»
Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓÎÁ eÊb .ÌÈÊÏ ÌÈeÒ‡L ‡l‡151eÈ‰iL ∆»∆¬ƒ¿»ƒ»¿¬»ƒ¬≈∆∆ƒ¿

‰‡ÓË ‰Óez ÌeMÓ ,‰Óe˙k ÌÈÊÏ ÔÈeÒ‡152 ¬ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈»
‡ˆ˙Â ‰pÚÊiL È„k BÏˆ‡ ‰p‰LÈ ‡lL ,Ô‰k‰ „ÈaL∆¿««…≈∆…«¿∆»∆¿¿≈∆ƒ¿»∆»¿≈≈

CÎÈÙÏ .‰Ïwz È„ÈÏ da ‡a ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁÏ153zÓ154 ¿Àƒ¿ƒ¿»»»ƒ≈«»»¿ƒ»À»
˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ÔÈÏecb‰ ÏÎ‡Ï155ÏeËÏ zÓe , ∆¡…«ƒƒ¿»«ƒ¿≈À»ƒ¿

ÌBÈ156.ÔÈlÁk ,¿Àƒ

בלקט 150) לחייבם והיינו א. הלכה פ "ו תרומות ירושלמי 
ומה  כז), הלכה (להלן ומעשרות ותרומה ופאה שכחה
תרומה", תרומה "גידולי  ד משנה דתרומות בפי "א שאמרו

שם). (ר"ש לזרים לאסור שגזרו 151)היינו דבר בי "ח 
יז: בשבת והוא שם). המשנה שם.152)(פירוש

חולין.153) והן ח .154)הואיל פרק  תרומות תוספתא
וראה 155) בפירות. והמדובר ידים, נטילת בלי  כלומר,

ידים. נטילת צריכים תרומה של שפירות ז, הלכה למעלה
ב ).156) הלכה פ "ז (למעלה אסור הוא שבתרומה

.ÎÔÈÏec‚ ÈÏecb157c ÏÎÏ ÔÈlÁ 158„ elÙ‡Â . ƒ≈ƒƒÀƒ¿»»»«¬ƒ»»
wÚ‰ ÏÚ ÔÈÏecb‰ ea Ì‡ ,‰Ïk BÚÊ ÔÈ‡L159 ∆≈«¿»∆ƒ««ƒƒ«»ƒ»

˙‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈiM‰ ÔÈÏecb‰ È‰  ÔÈÏecb‰ ÈÏec‚a¿ƒ≈«ƒƒ¬≈«ƒƒ«¿ƒƒ«¬ƒ∆
wÚ‰160Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,‰Ïk BÚÊ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»««ƒ∆≈«¿»∆¿ƒ¿∆«…

ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óez ÔÎÂ .ÌÈÊÏ zÓ161Ún„Ó‰Â162 À»¿»ƒ¿≈¿«»»»∆¿«¿À»
‰Óez ˙ÙÒB˙Â163ÌÈÏÎ‡ ÌÈ‡L ‰p‚ ÈBÚÊÂ164, ¿∆∆¿»¿≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ

ÔBˆe ˙ÙÏ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBˆe ˙ÙÏ ÚÊ ÔB‚k¿∆«∆∆¿««ƒ∆∆∆¿
.c ÏÎÏ ÔÈlÁ Ô‰ È‰Â ,ÔÈzÓ Ô‰ÈÏecb  ‰Óez¿»ƒ≈∆À»ƒ«¬≈≈Àƒ¿»»»

ÔzLt ÚBf‰ ÔÎÂ165ÔÈzÓ ÔÈÏecb‰  ‰Óez ÏL ¿≈«≈«ƒ¿»∆¿»«ƒƒÀ»ƒ
.ÌÈÊÏ¿»ƒ

תרומה.157) גידולי  זרע  אם היינו ד. משנה פ "ט  תרומות
(כסף ֿמשנה).158) לזרים לאכילה הזרע .159)ואפילו על
נט :160) שגם 161)נדרים היינו שם. בתרומות משנה

שאינה  מפני  בה, גזרו שלא לזרים, מותרים עצמם הגידולים
(ירושלמי ). חכמים גזרו לא מצוי  שאינו ובדבר מצויה,

ממאה 162) בפחות שנתערבה תרומה והיא שם, משנה
(ירושלמי ). חולין גידוליו חולין, שרובו ומפני  חולין.

ועלה 163) כשתרם והיינו ח . פרק  תחילת תרומות תוספתא
ויתרום  ויחזור תרומה זה שהרי  ואחד, מששים אחד בידו

ו). הלכה פ "ג ח :164)(למעלה משנה פ "ה במעשרות
שאביהם  שאף ֿעלֿפי  וכו' נאכלים שאינם גינה "זרעוני 
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תרומה, בגידולי  שם רבינו ופירשה יאכלו". אלו הרי  תרומה,
כשהזרע  אלא תרומה, גידולי  אומרים "שאין לשונו: וזו
לאכילה, ראויים שאינם אלו אבל לאכילה, ראוי  הזרוע 
הוא  זרעם שעיקר אף ֿעלֿפי  גידוליהן, לאכול מותר

נאכל,165)תרומה". אינו ולרוב  גינה, מזרעוני  הוא שאף 
כלאים  מהלכות בפ "א וראה צג. בתרא בבבא כמבואר

ובכסף ֿמשנה. הראב "ד בהשגת ועיין ח ֿט . הלכות

.‚Î‰‡ÓË ‰Óez ÚBf‰166ÌÈÏecb‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈«¿»¿≈»««ƒ∆«ƒƒ
ÔÈB‰Ë167‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡ Ô‰ È‰ 168ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ

k ,‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡a ‰eÒ‡ ‰ÚÊpL ‰Óez‰Â¿«¿»∆ƒ¿¿»¬»«¬ƒ»»¿»¿»
eÁ„169. ƒ¿

ז.166) משנה פ "ט  (פרק 167)תרומות שמיני  פ ' בספרא
 ֿ תלמוד טהרו, שזרען טמאים לזרעים "מנין ב ): הלכה יא

טהור". יזרע  אשר לכהנים.168)לומר הוא 169)אף  כן
היסח  משום לד. בפסחים שאמרו כמו והוא שם. בירושלמי 
בפירושו  אבל טומאה. משום ולא הגוף , פסול והוא הדעת
משום  באכילה שאסורים רבינו, כתב  שם תרומות למשנה

שם. בפסחים הגמרא וכמסקנת להקדש, זריעה אין

.„ÎÔÈÏÚ‰ ˙‡ C˙Á170ÔÈiL ÔÈÏÚ e‡ˆÈÂ ,eÁÓvL »«∆∆»ƒ∆»¿¿»¿»ƒ¿ƒƒ
‡ È‰  ÔÎ˙ÁÂCk Á‡ ‡ˆiL ÏÎ171zÓ «¬»»¬≈…≈∆»»««»À»

‰ÏÈÎ‡a172. «¬ƒ»

שם.170) "עד 171)תרומות שם: במשנה יהודה כרבי 
(כסף ֿמשנה). שם בירושלמי  נראה וכן וישנה". שיגום

אסור 172) לישראל אבל טומאה, משום עוד בו שאין לכהן,
גידולין  כגידולי  זה שאין (ראב "ד), תרומה גידולי  משום

שם). ראשונה (משנה לישראל באכילה שמותרים

.‰ÎÈÏÈ˙L173ÔÈlÁ174Ô‡OÚÂ ÔÚÊe e‡ÓËpL ¿ƒ≈Àƒ∆ƒ¿¿¿»»«¬»»
‰ÚÈÊa e‰Ë È‰L ;ÔÈzÓ el‡ È‰  ‰Óez175, ¿»¬≈≈À»ƒ∆¬≈»¬ƒ¿ƒ»
.ÔÈeÒ‡ eÈ‰iL È„k ‰Óez Ô‰Lk e‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿¿¿∆≈¿»¿≈∆ƒ¿¬ƒ

וברדב "ז,173) בכסף ֿמשנה אבל "שחלים". רומי : בדפוס 
שלנו. ֿ 174)כבדפוסים בפני  עיין ג, הלכה שם ירושלמי 

כג.175)משה. הלכה למעלה ראה

.ÂÎ˙ÏaL176‰˙È‰L177Èk‰ ÁÓe ,Èk‰ CB˙a178 ƒ…∆∆»¿»¿«¿ƒ≈««¿ƒ
CB˙a ‰ÁÓÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏË ˙ÏaM‰ d˙B‡ È‰  BlkÀ¬≈»«ƒ…∆∆∆ƒ¿ƒ¿¿»¿
d‡OÚÂ ÌL ‰ÈÏÚ ‡˜ Ck Á‡Â dÏ˙L .Èk‰«¿ƒ¿»»¿««»»»»∆»≈«¬»»

‰Óez179˜ÙÒ BÊ È‰ 180,dÚÊe ÏÈ‡B‰ ,‰Óez ¿»¬≈¿≈¿»ƒ¿»»
‰pnÓ Ïh‰ Át ‡nL181‡Ï ÔÈ„ÚL ˙BÙk ˙ÈOÚÂ ∆»»««∆∆ƒ∆»¿«¬≈«≈∆¬«ƒ…

eÓ‚182 ‰pÚÊiL Ì„˜ ‰Óez d‡OÚ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿¿¬»ƒ¬»»¿»…∆∆ƒ¿»∆»
„ÈÊÓa ÏÎ‡Â ‰pnÓ LÏz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Óez BÊ È‰¬≈¿»¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»¿»«¿≈ƒ

‰˙ÈÓ iÁ 183Ì‡Â .LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ  ‚‚BLa , «»ƒ»¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ
ÔÁb184Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏËa  ı‡‰ ÔÓ ÂÈÙa ÏÎ‡Â »«¿»«¿ƒƒ»»∆»¿»«¿≈∆»

CÎa Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡L ,Ì„‡185ÔÓ eËt CÎÈÙÏ ; »»∆≈∆∆¿≈»»¿»¿ƒ»»ƒ
.‚‚BL ‰È‰ Ì‡ LÓÁ‰ ÔÓe ‰˙Èn‰«ƒ»ƒ«…∆ƒ»»≈

הקרקע .176) מן ע .177)תלושה שהשווה 178)מנחות
שם). (רש"י  למעשר קביעותה שזוהי  ברחת, אותה

אחרים.179) פירות שם.180)על במנחות היא בעיא

טבל 181) - טבל גידולי  שהרי  באכילה, להתירה ולא
מעשר  מהלכות פ "ו להלן וראה ו, משנה פ "ט  (תרומות
(ראה  הפרשה הפרשתו שאין זה לענין אלא ו), הלכה

שם). מלאכתן,182)בשיטהֿמקובצת נגמרה לא כלומר,
כי עוד [ויתכן הפרשה. הפרשתו אין שוודאי  ונשתלו,
לעונת  הגיעו לא כלומר, בישולם, נגמר ללא הכוונה
ה), הלכה מעשר מהלכות פ "ב  להלן (המבוארת המעשרות
ומה  ג). הלכה (שם כלל במעשרות חייבים אינם שאז
אין  טבל, - טבל גידולי  ו): משנה ט  פרק  (תרומות שאמרו
שהם  זמן כל אבל המחובר, מן שתלשום לאחר אלא זה
המעשרות. לעונת הגיעו לא כאילו שהם אפשר מחוברים,
שם, ובמנחות ב ]. הלכה מעשר מהלכות פ "ה להלן וראה
בתלוש  שמרחה כיון שמא הספק : של השני  הצד גם סיימו
גם  ממנה חובתה נפקעה לא - הפרשה חובת עליה וחלה

ו. משנה פ "א בפאה זה וכעין מנחות 183)כשנשתלה,
שם.184)שם. כל 185)התכופף , אצל דעתו ובטלה

שם). (רש"י  אדם

.ÊÎ‰Óez ÈÏecb ÏL ‰„O186Ë˜Ïa ˙iÁ 187 »∆∆ƒ≈¿»«∆∆¿∆∆
‰Óe˙e ‰‡Ùe ‰ÁÎL188˙BOÚÓe189.ÈÚ OÚÓe ƒ¿»≈»ƒ¿»««¿¿«¿«»ƒ

˙BzÓ ‰pnÓ ÌÈÏËB ÌÈ‰k ÈiÚÂ Ï‡OÈ ÈiÚÂ«¬ƒ≈ƒ¿»≈«¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒƒ∆»«»
Ï‡OÈ ÈiÚÂ ,Ì‰lL ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k ÈiÚ ;el‡≈¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒ∆∆»∆«¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÓc‰Â ,‰Óez ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ì‰lL ˙‡ ÔÈÎBÓ¿ƒ∆∆»∆«…¬ƒƒ¿≈¿»¿«»ƒ

BÏL OÚn‰ ÎBÓ ÈÂÏ Ôa ÔÎÂ .ÌÈiÚ ÏL190 ∆¬ƒƒ¿≈∆≈ƒ≈««¬≈∆
.ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ

ב ֿג.186) משניות פ "ט  התורה 187)תרומות שמן
אותם  לאסור היא חכמים שגזירת אלא חולין, הגידולין
תרומה  היתה (ואילו כא. הלכה למעלה שמבואר כמו לזרים,
ומטעם  קודש, שהיא לפי  אלו מכל פטורה היתה התורה, מן
וראה  ד. משנה פ "א (חלה החלה מן פטורה היא זה
הספרי ). בשם ד, הלכה ביכורים מהלכות פ "ו בכסף ֿמשנה

שם). בתרומות ראשונה במשנה ג 188)וראה במשנה
לתרומה  והואֿהדין עני " ובמעשר במעשרות "וחייבת שם:

ורע "ב ). (ר"ש שני .189)גדולה ומעשר ראשון מעשר
להלן. אסור 190)וראה שני  מעשר אבל ראשון, מעשר

נותנו  אלא יז), הלכה שני  מעשר מהלכות (פ "ג למכור
רבינו  בשם שם, יוםֿטוב ' ו'תוספות (רדב "ז לכהן במתנה

מלונדריש). אליהו

.ÁÎËBÁ‰191ÁaLÓ  el‡ ÔÈÏecb192Lc‰Â . «≈ƒƒ≈¿À»¿«»
˙BÙÈÙk ‰ÏBz ?‰OÚÈ „ˆÈk ‰Ó‰a193È‡eˆa ƒ¿≈»≈««¬∆∆¿ƒ¿«¿≈

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ‰Ó‰a194‡Ï ‡ˆÓ . ¿≈»¿≈¿»≈«ƒƒ¿»…
ÌÓBÊ195‰Óez‰ ˙‡ ÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡196. ≈∆«¿≈»¿…«¬ƒ∆«¿»

דישה.191) לשם במקלות ֿ 192)מכה שעל שם. תרומות
פרה  חסימת של לאיסור מלהכנס  עצמו מונע  הוא ידי ֿזה

להלן. ראה דישה, הוא 194)קופות.193)בשעת אם
כדי שעורים, - שעורים דש הוא אם חיטים, - חיטים דש
שם). המשנה (פירוש וידוש הדישה בעת מהם שתאכל

תפק "195) אל "זממו מלשון הוא וזומם שם. המשנה לשון
בעת  בפיה המתג ישים שלא ועניינו ט ). קמ , (תהלים
הדישה, בשעת הבהמה פי  לקשור לו שאסור לפי  האכילה,
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קצז                
         

- ד כה, (דברים בדישו שור תחסום לא אומר: שהכתוב 
שם). המשנה בזרע 196)פירוש להכניסה לו שאסור

כהן  בהמת היתה אם אלא ממנו, אוכלת שהיא לפי  התרומה,
דבר  אבל לאדם, מיוחדים שאינם כרשינים, היינו (שם).
שם). ראשונה (משנה לבהמה מאכילים אין לאדם המיוחד

ז. הלכה פ "ט  למעלה וראה

ה'תשע"ט  מרחשון  ט ' חמישי יום 

   1 
בספק 1) שנטמאת תרומה תרומה. לטמא שאסור יבאר

ודין  טמאה. והתחתונה העליונה בגת שנשברה וחבית
מעשיהן  לעשות מותר אם תרומה של ותלתן כרשינין
בטהרה. זיתיו תרומת הארץ  לעם עושין אם ודין בטומאה.
שנטמאו  וענבים זיתים בטומאה. פירותיו שעושה וישראל
יטול  ואם שנתגלתה. תרומה תרומה. של שמן או פת או
לו  שנתנו כהן הבעלים. שיפרישום עד ומתנות תרומה הכהן
לישראל  הכהן יסייע  אם אחרים. דברים שם ומצא תרומה

בגרנות. תרומה להם חולקים שאין ועשרה הגרנות. בבית

.‡‰Óez‰ ˙‡ ‡nËÏ eÒ‡2,Ï‡OÈ ı‡ ÏL »¿«≈∆«¿»∆∆∆ƒ¿»≈
ÌÈL„w‰ ‡Lk3‰‡ÓË È„ÈÏ ‰p‡ÈÈ ‡ÏÂ ,4‡ÏÂ , ƒ¿»«√»ƒ¿…¿ƒ∆»ƒ≈À¿»¿…

.‰‡Óh‰ ˜ÈÏ„Óe ‰B‰h‰ ÏÎB‡ ‡l‡ ;‰p„ÈÒÙÈ«¿ƒ∆»∆»≈«¿»«¿ƒ«¿≈»
ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óez ‡nËÏ zÓe5ÏL ˙B‡ÓËa À»¿«≈¿«»»»∆¿À¿∆

,ÌÈnÚ‰ ı‡a ‡l‡ ‰‡ÓË dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Bz»¿««ƒ∆≈»¿≈»∆»¿∆∆»«ƒ
Ì‰ÈcÓ ‡È‰L6.Ì‰ÈcÓ deiÁ wÚL ÈtÓ , ∆ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆

CÎÈÙÏ7dÈ‡L ;ı‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ dÏ ‰ˆB˜ ‰c , ¿ƒ»ƒ»»»«»¿»»»∆∆≈»
.e‡aL BÓk ,da ÚbÏ ‡Ï ,dÏÎ‡Ï ‡l‡ ˙‰ÊÓÀ¿∆∆∆»¿»¿»…ƒ«»¿∆≈«¿

מקומות.2) בכמה ועוד מי "א. פ "ח  [לפי3)תרומות
(ראה  תגע " לא קודש "בכל ד): יב , (ויקרא נאמר שבקדשים
ליגע  אסור שטמא ומכאן לקדשים), שהכוונה לג: בזבחים
א. עה, יבמות עי ' מקדשים, נלמדה ותרומה בקדשים,

נגיעה]. ד"ה שם לה 4)ו'תוספות' יגרום לא כלומר,
את  לכם נתתי  הנה "ואני  ח ): יח , (במדבר שנאמר טומאה,
(בכורות  תיטמא שלא שימור לה עשה - תרומותי " משמרת

א.5)לד.). כז, לה 6)שם מוסיפין ונמצא א. טו, שבת
התורה. מן שם.7)טומאה בכורות,

.˜ÙÒa ˙‡ÓËpL ‰Óez8ÌÈÏÎB‡ ‡Ï 9‡ÏÂ ¿»∆ƒ¿»¿»≈…¿ƒ¿…
ÔÈÙBO10‰‡ÓË ‡ÓhzL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ , ¿ƒ∆»ƒ¿∆À«««∆ƒ»≈À¿»

ÛO˙Â ˙È‡cÂ11ÌL LÈÂ .12Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBOL ˙B˜ÙÒ «»ƒ¿ƒ»≈¿≈»¿≈∆¿ƒ¬≈∆
‰‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚa ‡a˙iL BÓk ,‰Óez‰ ˙‡13. ∆«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»¿»√»

שרץ 8) ונגע  היחיד, ברשות תרומה של חביות שתי  כגון
פ "ח  בתרומות ור"ב  (ר"ש מהן באיזה ידוע  ולא מהן, באחת

בתוי "ט ). ועיי "ש טמאה.9)מ "ח , היא שמא 10)שמא
טמאה. וראה 11)אינה שם, בתרומות גמליאל כרבן

הסמוכה. כמה 12)בהלכה הנזכרת "שם" המלה על
ה"א, התורה יסודי  מהל' בפ "א ראה רבינו, בדברי  פעמים
"ששה" להיות שצריך לו שנראה כתב , אבוהב  ומהר"י 
מהמשנה  - ב  טו, בשבת הוא וכן הרמב "ם). בגליון (הג"ה
התרומה". את שורפין ספקות ששה "על מ "ה פ "ד בטהרות

שורפין  ספקות ששה "על מ "ה פ "ד רבינו בדברי  הוא וכן
אבות  מהל' בפי "ג רבינו בדברי  הוא וכן התרומה". את

הי "ג. שם.13)הטומאות הטומאות, אבות בהלכות

.‚È‰  ‰‡ÓË ˜ÙÒ dÏ „ÏBpL ‰Óez ÏL ˙ÈÁ»ƒ∆¿»∆«»¿≈À¿»¬≈
c da LcÁÈ ‡Ï ‰Ê14dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ ‡Ï :15‡ÏÂ ∆…¿«≈»»»…¿ƒ∆»ƒ¿»¿…

‰pl‚È16‰pÁÈpÈ ‡l‡ ,17;ÛO˙Â È‡cÂ ‡ÓhzL „Ú ¿«∆»∆»«ƒ∆»«∆ƒ»≈««¿ƒ»≈
ÏÎ‡z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â18. ¿≈¿ƒ∆»≈»≈

שם.14) בתרומות, גמליאל ודלא 15)כרבן להצניעה,
אינו  לאכילה, ראויה שאינה שכיון שם. אליעזר, כרבי 

(רדב "ז). לשמרה שם.16)מצווה יהושע , כרבי  דלא
(להלן  נפשות סכנת מפני  לגמרי , תיפסל גילוי  שעלֿידי 

להניחה.17)הי "ג). שם 18)מותר יהושע  רבי  ואילו
יגלנה". מכוסה היתה "שאם אמר ולכך תאכל, שמא חושש

.„˙ÈÁ19‰BÈÏÚ‰ ˙ba ‰aLpL20‰BzÁz‰Â , »ƒ∆ƒ¿¿»««»∆¿»¿««¿»
‰‡ÓË21‰‰Ëa ˙ÈÚÈ ‰pnÓ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :22 ¿≈»ƒ»¿«ƒƒ∆»¿ƒƒ¿»√»
ÏÈvÈ 23Â‡Ï Ì‡Â ;24ÂÈ„Èa ÏÈvÈ 25˙ÏÈË ‡Ïa «ƒ¿ƒ««ƒ¿»»¿…¿ƒ«

ÔÈÚa ‡a˙iL BÓk ,d‡nËÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ„È»«ƒ¿««ƒ∆¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙B‰Ë26. ¿»

שם).19) המשניות' ו'פירוש מ "ט , (שם טהורה תרומה של
שם).20) (ר"ש , היין בו שעוצרים שלפני21)מקום בבור 

יהיה  לתוכה התרומה תפול ואם טמאים, חולין יש הגת
(שם). לכהן אף  ראוי  שאינו טמא, שיהיו 22)מדומע 

שם). המשנה, (פירוש טהורים והכלים ֿ 23)הידים ואף 
התרומה  תרד טהורים, כלים אחר שיחזור כך, שבתוך עלֿפי 
להציל  לו אסור - התחתונה שבגת החולין ותפסיד למטה
בטהרה. יין רביעית להציל שיכול כיון נטולות, שאינן בידים

(שם).24) מרביעית פחות אלא להציל יכול שאינו
פ "ח 25) ותרומות ב . כ, פסחים בברייתא יהושע , כרבי 

ה"ח .26)מי "א. הטומאות אבות מהל' פ "ח 

.‰?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na27‡e‰Â ,ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿
‰BzÁz‰ ˙ba ‰È‰iLÚÓcÈ È‰L ,‰‡nÓ ˙BÁt ∆ƒ¿∆««««¿»»ƒ≈»∆¬≈ƒ»«

Ïk‰28BÊa ‰‡Ó ‰BzÁza ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÏÒtÈÂ «…¿ƒ»≈¬»ƒ»»««¿»≈»¿
‰‡Óe ˙Á‡a ‰ÏBÚ ‡È‰ È‰L ,˙ÈÁ‰29‰˙È‰L B‡ , ∆»ƒ∆¬≈ƒ»¿««≈»∆»¿»

ÔÓL ÏL ˙ÈÁ30‰p‡nËÈ Ï‡Â ,‡Óh˙Â „z  »ƒ∆∆∆≈≈¿ƒ»≈¿«¿«¿∆»
‰˜Ï„‰Ï Èe‡ Ïk‰ È‰L ;ÂÈ„Èa31„ÒÙ‰ ÌL ÔÈ‡Â , ¿»»∆¬≈«…»¿«¿»»¿≈»∆¿≈
‰ÎtLpL ÔÓL ˙ÈÁ ÔÎÂ .‰aÓ32ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ : ¿À∆¿≈»ƒ∆∆∆ƒ¿¿»ƒ»¿«ƒ

‰‡ÓËa ÏÈvÈ  Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÈ  ‰‰Ëa ˙ÈÚÈ33; ¿ƒƒ¿»√»«ƒ¿ƒ««ƒ¿À¿»
‰ÊÓ BÈ‡  ˙ÈÁ‰ ‰aLpL ÔÂÈkL34ÏÈv‰Ï ‡lL ∆≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ≈À¿»∆…¿«ƒ

Ïe‰a ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËa35. ¿À¿»ƒ¿≈∆»

א.27) כא, מרובה.28)פסחים הפסד להלן 29)ויש
מועט . הפסד אלא כאן ואין ה"א. בתחתונה 30)פי "ג ואין

זו. כנגד כ:).31)מאה (פסחים השמן על 32)כלומר,
מ "י . פ "ח  תרומות לאיבוד. הולכת וכולה הארץ ,

ידים",33) נטילת בלא בידיו "יציל רבינו כתב  למעלה
שהרי שלמטה, החולין להפסד רק  נוגע  שהדבר שכיון
התירו  לא לכן לכלום, ראויה אינה כך ובין כך בין התרומה
להצלת  נוגע  כשהדבר כאן אבל דרבנן, ידים טומאת אלא
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שמח ' ('אור דאורייתא טומאה גם התירו עצמה, התרומה
מח .). במנחות הגמרא מי "א.34)ע "פ  שם, תרומות

בטומאה 35) אלא להציל שאי ֿאפשר בהול, שהדבר פירוש,
שמח '). ('אור

.ÂBÚ ‰È‰36ÏL ˙Bkk B„Èe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ »»≈ƒ»¿»¿»ƒ»∆
ÈÎp‰ BÏ Ó‡ ,‰Óez37Ì‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÈÏ Ôz : ¿»»««»¿ƒ≈ƒ««≈∆¿ƒ

˙Á‡ ÂÈÙÏ ÁÈpÈ  Ô‡nËÓe ÔlÎa Ú‚B ÈÈ‰ ,Â‡Ï«¬≈ƒ≈«¿À»¿«¿»«ƒ«¿»»««
B„È CB˙Ï ‰pzÈ Ï‡Â ÚÏq‰ ÏÚ38‡nËÈ ‡lL È„k , ««∆«¿«ƒ¿∆»¿»¿≈∆…¿«≈
ÌÈ„ia ‰Óez‰39. «¿»«»«ƒ

שם.36) גוי38)הגוי .37)תרומות, שטומאת אף ֿעלֿפי 
יגֿיד). הלכות מת, טומאת מהל' (פ "א מדרבנן אלא אינה

עליה 39) הוזהר שלא שנשפכה לחבית דומה זה [ואין
התרומה, בגוף  ההפסד פעולת שנעשתה הקודמת), (בהלכה
התרומה]. בגוף  הפסד פעולת שום עוד נעשתה לא כאן אבל

.ÊÔÈÈLk‰Â ÔzÏz‰40BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Óez ÏL «ƒ¿»¿««¿ƒƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡ ÏÎ‡Ó41Ô‰ÈOÚÓ Ïk ˙BOÚÏ zÓ ‰Ê È‰  «¬«»»¬≈∆À»«¬»«¬≈∆

‰‡ÓËa42Ì‡L ,ÌÈÓa Ô˙iL ˙Úa ‡l‡ ‰Ê BÈ‡Â . ¿À¿»¿≈ƒ¿»∆»¿≈¿ƒ»»¿«ƒ∆ƒ
ÌÈ„ia Ì˙B‡ ‡nË È‰ ‰‡ÓËa Ì˙B‡ ‰L43Ï‡ ; »»»¿À¿»¬≈ƒ≈»«»«ƒ¬»

‰Ê BÈ‡  ‰iM‰ Á‡44ÛML ˙Úa ‡Ï , «««¿ƒ»≈ƒ¿»…¿≈∆»
ÔÈÈLk‰45CÎÈÙÏ .‰Ó‰Ï ÔÏÈÎ‡nL ˙Úa ‡ÏÂ46 ««¿ƒƒ¿…¿≈∆«¬ƒ»ƒ¿≈»¿ƒ»

ı‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ ÔÈÈLÎÂ ÔzÏz ˙Óez ÔÈ˙B47. ¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿…≈«»»∆

מ "גֿד.40) פ "ב  שני  ראה 41)מעשר הדחק , עלֿידי  אלא
(=מוזהר) מצווה אדם ואין ה"ח . ופ "ב  ה"ט , פי "א למעלה
פ "ד  חלה 'ירושלמי ' בשם (כסף ֿמשנה בהמתו אוכלי  לטמא

ה"ד). לומר:42)סוף  רצה שם. במשנה, כביתֿהלל
אף ֿעלֿפי שירצה הסתפקות איזו בטומאה מהם "שיסתפק 
על  שנקפיד מאכל שאינה לפי  לשריפה, אותה שיביא

שם). המשנה, (פירוש שאין 43)שריפתה" ואף ֿעלֿפי 
שהוא  שידעו זה, היכר לה עשו - כנ"ל לטמאה, איסור

(רע "ב ). השרייה,44)תרומה בעת אלא החמירו [שלא
טומאה]. לקבלת מוכשרת שהיא ורואים מים, עליה שיש

כא)45) ט , (דברים מלשון קליפתן, להסיר אותם שכותש
שם). (ר"ש "שפית" ותרגומו אותו", כיון 46)"ואכות

בטהרה. שימור צריכין כדעת 47)שאין מ "ט , פ "ד חלה
וראה  וצ "ע ). שם, המשניות' ב 'פירוש (וראה עקיבא רבי 

ה"ב . פ "ו למעלה

.Á‰Óez ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡48ÈtÓ ,ı‡‰ ÌÚ Ô‰k Ïˆ‡ ≈«¿ƒƒ¿»≈∆…≈«»»∆ƒ¿≈
dÏÎ‡Ï da Ò‚ BalL49Ïˆ‡ d˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ï‡ . ∆ƒ«»¿»¿»¬»«¿ƒƒ»≈∆

ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ OÁ ÈÏÎa ı‡‰ ÌÚ Ï‡OÈ50; ƒ¿»≈«»»∆ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ
ÌËÈÒz ‡lL ‰Êb ,ÔÈLÎÓ ˙Bt eÈ‰È ‡lL „Ïeƒ¿«∆…ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈»∆…¿ƒ≈

‰c BzL‡51. ƒ¿ƒ»

ב .48) סא, צמיד 49)גיטין מוקפת שהיא ואף ֿעלֿפי 
שמא  חששו להלן), (ראה טומאה לקבל הוכשרה ולא פתיל
בטומאה  ויאכלנה לחות בידים ויקחנה הכלי  את ישבור

בו.50)(רדב "ז). לנגוע  יכול ומטמאה 51)שאינו
מטמאי מהל' (פ "ח  פתיל צמיד המוקף  חרס  כלי  גם בהיסט 
"צמיד  גם צריך הוכשרו, שלא ואף ֿעלֿפי  ה"ב ֿג). משכב 

ועי ' וייטמאו, רטובות בידים לאכלו יקחהו שמא פתיל",
וכסף ֿמשנה. ראב "ד

.Ë‰‰Ëa ÂÈ˙ÈÊ ˙Óez ı‡‰ ÌÚÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡52; ≈ƒ¿«»»∆¿«≈»¿»√»
‰‰Ëa ÔÈlÁ È˙ÈÊ BÏ ÔÈOBÚ Ï‡53ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ , ¬»ƒ≈≈Àƒ¿»√»ƒ¿≈«»

„ca ÏL54‰Óez‰ Èck ÏËB ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .(„Ï) ∆«»¿»¿≈«∆≈«≈«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎa dÁÈpÓeÈÏk ÔB‚k , «ƒ»ƒ¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿ƒ

ÌÈ‡55‰Óez‰Â ÔÈlÁ‰ ÏhÏ ı‡‰ ÌÚ ‡BiLÎe , ¬»ƒ¿∆»«»»∆ƒ…«Àƒ¿«¿»
‰Óeza Úbz ‡nL ‰f‰ :BÏ ÔÈÓB‡ 56‡lL , ¿ƒƒ»≈∆»ƒ««¿»∆…

dÏËÏ ÊÁz57. «¬…¿ƒ¿»

זיתים 52) שהפך "לאחר שם: רש"י  ופירש א. סב , גיטין
מהן  תרומה חברים בדדים מפרישים אין הבד, לבית לתתן
(כלומר, במעטן הוכשרו שכבר לפי  בטהרה, לעשותם
סומך  והכהן ונטמאו, השמן) עלֿידי  טומאה לקבל הוכשרו

טהורים". שהם וסובר אומר 53)עליהם [שעםֿהארץ 
מהל' בפט "ז כמפורש כך, על נאמן והוא הוכשרו, שלא

ה"ב ]. אוכלין הבד.54)טומאת בבית השמן עושה
שם.55) אותה.56)גיטין, חשוד 57)ותטמא אינו והוא

מהל' (פ "ט  גדולה תרומה ממנו נתרם שלא טבל לאכול
חוזרת  שאינה כן, האמת שאין ואף ֿעלֿפי  ה"א). מעשר
ראה  דבר. לכל יאמין ופתי  איום, אלא זה אין - לטבלה

הי "ב . עניים מתנות מהל' לפ "ח  ברדב "ז

.È‰‡ÓËa ÂÈ˙Bt ‰OBÚL Ï‡OÈ58ÔÈˆBa ÔÈ‡  ƒ¿»≈∆∆≈»¿À¿»≈¿ƒ
BnÚ59BnÚ ÔÈÎBc ÔÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,60ÈtÓ , ƒ¿≈»ƒ«∆≈¿ƒƒƒ¿≈

BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ Ï‡ ;‰‡ÓËa ‰OÚzL ‰Óez‰«¿»∆≈»∆¿À¿»¬»ƒƒƒ
˙BiÁ61˙b‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈÓe ,˙bÏ62. »ƒ««¿ƒƒƒ««

א.58) נה, זרה לדבר 59)עבודה מסייעו שהוא משום
לתרומה  הטבולים לחולין טומאה לגרום אסור שהרי  עבירה,
גזירת  - טומאה לקבל עוד הוכשרו שלא [ואף ֿעלֿפי  (שם).
בלי אף  טומאה מקבלים לגת הנבצרים שענבים היא, חכמים
ה"א]. אוכלין טומאת מהל' ופי "א א. יז, שבת - הכשר

מן 60) טומאה ומקבלים היין עלֿידי  מוכשרים הם אז שהרי 
סיועו.62)ריקות.61)התורה. בלי  נטמאו, כבר שהרי 

.‡ÈÔ˙B‡ ‰OBÚÂ ÔËÁBÒ  e‡ÓËpL ÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¬»¿∆»
‰Óez63,‰Óez eOÚpL Á‡ e‡ÓË Ì‡Â . ¿»¿ƒƒ¿¿««∆«¬¿»
ÔËÁBÒÂ64‰ˆÈkÓ ˙BÁt ˙BÁt65‰˜Ln‰ È‰  ¿¬»»»ƒ¿≈»¬≈««¿∆

ÌÈÎÒÏ elÙ‡Â .ÌÈ‰kÏ ‰i˙La zÓ Ô‰Ó ‡ˆBi‰«≈≈∆À»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ
CB˙a „˜ÙÓ ‡e‰ el‡k ‰˜Ln‰L .Èe‡ ‰È‰»»»∆««¿∆¿ƒÀ¿»¿

ÏÎ‡‰66‰ˆÈkÓ ˙BÁt ˙BÁt eÓ‡ ‡ÏÂ .67‡l‡ , »…∆¿…»¿»»ƒ¿≈»∆»
‰Ê‚68‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰ˆÈkÓ ˙BÈ ‰OÚÈ ‡nL ¿≈»∆»«¬∆≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»««¿∆

ÈLÈÏL el‡ ˙Bt eÈ‰ Ì‡Â .‰ˆÈÎa ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿≈»¿ƒ»≈≈¿ƒƒ
‰‡ÓËÏ69‰˜Ln‰Â ,„a‰ ˙Èe ˙ba ÔÎBc  ¿À¿»¿»««¿≈««¿««¿∆

,‰Óe˙a ÈÚÈ ‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡L ;‰B‰Ë ‰Óez¿»¿»∆≈¿ƒƒ∆¿ƒƒƒ¿»
˙B‰Ë ÔÈÚa ‡a˙iL BÓk70. ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»

לטומאה,63) בראשון נגיעה מחמת כשנטמאו מדובר
שבפנים  והמשקים לטומאה, שני  נעשו והענבים שהזיתים
מופקד  הוא כאילו שהמשקה זו, נגיעה עלֿידי  נטמאו לא
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קצט                
         

שבשעת  ומכיון להלן, רבינו שכתב  כמו האוכל, בתוך
עלֿידי הסחיטה בעת נטמאו לא חולין, המשקין היו סחיטה
שלישי עושה שני  "אין שהרי  והענבים, הזיתים מגע 
קורקוס  ר"י  - ה"ב ) הטומאות אבות מהל' (פי "א בחולין"

רוקח ').64)וכסף ֿמשנה. ('מעשה "סוחטן" צ "ל:
מכביצה 65) ביותר אבל היוצאים. המשקין מטמא שאינו

"שני אמרו בתרומה שהרי  תרומה, שהם המשקין, נטמאו
ה"ג). (שם שלישי " ב .66)עושה לד, ודף  ב . לג, פסחים

מטמאה 67) אינה היא שגם מכוונת, בכביצה אמרו ולא
בה  אין שוב  טיפה, שיצא שכיון מהם, היוצאים המשקין

(שם). שהוא 69)שם.68)כביצה באוכל שנגעו כגון

לטומאה. שם.70)שני  הטומאות, אבות הל'

.ÈÌÈˆÚ‰ ˙ÈÏ dÎÈÏLÓ  ˙‡ÓËpL ‰Óez ˙t71 «¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈»≈ƒ
ÈÏÎa B˙B  ‡ÓËpL ÔÓL ÔÎÂ .‰pÙOiL „Ú«∆ƒ¿¿∆»¿≈∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

Òe‡Ó72ÌÈÁ‡Ï ‰Ï˜z ‰È‰È ‡lL È„k ,˜ÈÏ„iL „Ú »«∆«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¿»»«¬≈ƒ
Ô˜ÏBL  e‡ÓËpL ÌÈhÁÂ .e‰eÏÎ‡ÈÂ73ÈÏÎa ÔÁÈpÓe ¿…¿¿ƒƒ∆ƒ¿¿¿»«ƒ»ƒ¿ƒ

Ck Á‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ eÈ‰È ‡lL È„k ,Òe‡Ó»¿≈∆…ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»¿««»
ÌÈÈÎÂ epz Ô‰a ˜ÈqÈ74ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe . «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ«¿ƒ∆≈¿ƒ

‰˜Ï„‰Ï75Ô˙B‡ ÔÈB˜  ÔÈi‰ ÔB‚k ,e‡ÓËpL76. ¿«¿»»∆ƒ¿¿¿««ƒ¿ƒ»

ב .71) לג, ראה 73)שם.72)שם בישול, ולא בישול
הי "ד. מעשר מהל' פ "ה הי "ד.74)להלן פ "ב  למעלה ראה

שדרכן 75) את וכו' טמאה "ותרומה ב : לג, תמורה משנה,
יקבר". להקבר שדרכן ואת ישרוף , ואף ֿעלֿפי76)לשרוף 

לשתותו. יבואו שמא לתקלה, חששו - לזילוף  ראוי  שהיין
(פסחים  לתקלה חוששים אין הלל, בית שלדעת ואף ֿעלֿפי 
בגמרא  שאמרו מה על רבינו סמך - קטו:) ובבאֿקמא כ:
שאין  כרחנו על כן ואם לתקלה, שחוששין פעמים כמה
קורקוס ). ר"י  בשם (כסף ֿמשנה זה בענין כביתֿהלל הלכה

אתי . ד"ה שם בבאֿקמא 'תוספות' ועי '

.‚È‰Óez ÔÈÈ77˙pL‰lb78‰i˙La eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ ,79 ≈¿»∆ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
CÙMÈ 80ÌÈ‡z ÔÎÂ .81ÔÈÚeÏ„e ÌÈ‡eM˜Â ÌÈÚÂ ƒ»≈¿≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

˙BwÓ e‡ˆÓpL ‰Óez ÏL ˙BBÙÙÏÓe ÔÈÁÈh‡Â«¬«ƒƒ¿»¿∆¿»∆ƒ¿¿¿À»
˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡ el‡ È‰ 82‰Ó . ¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈«»«¿»«
.ewÈ B‡ ÌiÏ CÈÏLÈ ?Ô‰a ‰OÚi«¬∆»∆«¿ƒ«»ƒ»¿

מ "ד.77) פ "ח  זמן 78)תרומות שיעור כיסוי  בלי  שנשאר
וישתה  הכלי , אוזן מתחת הזוחל) הנחש =) הרחש שייצא

הי "א). רוצח  מהל' (פי "א למקומו שתה 79)ויחזור "שמא
השותה  ויסתכן הארס , מבעלי  זולתם או אפעה או נחש ממנו

שם). המשניות' ('פירוש וימות" לחוש 80)אותם ואין
לשתיה. ראוי  שאינו לפי  התרומה, את מאבד שהוא

מ "ו.81) הנחש.82)שם, ניקרן שמא

.„È‰LBlpL ‰qÚ83‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈl‚Ó ÌÈÓa ƒ»∆ƒ»¿«ƒ¿Àƒ««ƒ∆ƒ
ÛOz  ‰Óez84. ¿»ƒ»≈

פ "ז.83) תרומות -84)תוספתא הפת נאפתה ואפילו
בתוספתא  נחמיה כרבי  ודלא הט "ז), שם רוצח  (הל' אסורה

באור". כלה נחש, של "ארס  : שאמר שם,

.ÂËBlL ˙BzÓ ‡L B‡ ‰Óez ÏhÏ Ô‰ÎÏ eÒ‡»¿…≈ƒ…¿»¿»«»∆
Ì˙ÈL‡ :Ó‡pL .ÌÈÏÚa‰ Ì˙B‡ eLÈÙiL „Ú«∆«¿ƒ»«¿»ƒ∆∆¡«≈ƒ»

ÌÈz˙ EÏ ÈÈÏ ezÈ L‡85È eÓÈÈ L‡ :Ó‡Â ; ¬∆ƒ¿«»¿¿«ƒ¿∆¡«¬∆»ƒ¿≈
eÓÈiL „Ú  EÏ Èz˙ ÈÈÏ Ï‡OÈ86‰kÊÈ Ck Á‡Â ƒ¿»≈«»»«ƒ¿«∆»ƒ¿««»ƒ¿∆

,ÌÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡ eÓe‰L Á‡ ÌÏhÈ ‡ÏÂ .Ì‰a»∆¿…ƒ¿≈««∆¿∆»ƒ««¿»ƒ
;eˆiL Ô‰k ÏÎÏ ÔzÏ ÌÈÏÚa ÏL Ì‰ È‰L∆¬≈≈∆¿»ƒƒ¿»¿»…≈∆ƒ¿

eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :Ó‡pL87‡lL Á˜Ï Ì‡Â . ∆∆¡«¿ƒ∆√»»ƒ¿¿ƒ»«∆…
Ô‰a ‰ÎÊ  ÌÈÏÚa ˙ÚcÓ88‡l‡ Ô‰Ó ÌÈÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ƒ««¿»ƒ»»»∆∆≈«¿»ƒ≈∆∆»

‰‡‰ ˙BË89ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙BËÂ ,90. «¬»»¿«¬»»≈»»

שמעוני '85) ב 'ילקוט  (הובא קרח  פ ' זוטא ב 'ספרי ' הוא [כן
לך, ויתנו שיפרישו ממה לך, יתנו אשר "ראשית תשנה) סי '
זו  וכו' יצהר חלב  "כל שם: וב 'ספרי ' לך". שתטול מה ולא
זה  יתנו, אשר הגז. ראשית זו ראשיתם, מעשר. תרומת
אין  תרומה, וגם מתנות שגם הרי  והקיבה". והלחיים הזרוע 

להם]. שנותנים ממה אלא [עי '86)להם ב . קל, חולין
הכ"א]. מעשרות מהל' פ "ו להלן וראה 'ספרי '87)רדב "ז.

"ונתן  : ג) יח , (דברים נאמר כהונה ובמתנות נשא. פרשת
קלג.) (שם חכמים ודרשו והקיבה", והלחיים הזרוע  לכהן
ביכורים  מהל' פ "ט  להלן וראה מעצמו". שיטול ולא "ונתן,

אין 88)הכ"ב . כהן, שתקפו בכור ספק  אפילו שהרי 
ה"ג, בכורות מהל' ופ "ה ב . ו, (בבאֿמציעא מידו מוציאין
- א קלא, חולין ו'תוספות' והא, ד"ה שם ב 'תוספות' ועי '

בו. יש שירצה.89)ד"ה כהן לכל ליתנה הזכות לו שיש
שלא 90) ונראה ה"ו. אישות מהל' בפ "ה ועי ' א. פה, נדרים

טובת  דמי  אפילו אלא מידו, מוציאין אין המתנות עצם רק 
אלא  אינה זו זכות שכל לתבוע , יכול אינו הנאה,

בידו. כשהתרומה

.ÊËBÏ e˙pL Ô‰k91ÌÈÁ‡ ÌÈc da ‡ˆÓe ‰Óez …≈∆»¿¿»»»»¿»ƒ¬≈ƒ
ÌeÁÈp‰ ÌÈÁ‡ ‡nL ,ÏÊb ÌeMÓ ÌÈeÒ‡ el‡ È‰ ¬≈≈¬ƒƒ»≈∆»¬≈ƒƒƒ

ÌL92.ÌeÏhiL „Ú »«∆ƒ¿

פ "י .91) תרומות בבבאֿמציעא 92)תוספתא שאמרו [ומה
אלו  הרי  מעות, בהן ומצא פירות חבירו לו "שילח  ב : כו,
אלא  אינו - ה"ו) ואבידה גזילה מהל' בפט "ז הוא (וכן שלו"
מבעל  אפילו או קנה, ממי  ידוע  שאינו התגר, מן בלוקח 
הוא  מי  ידעו שלא אחרים, פועלים עלֿידי  דש אם הבית,
עלֿידי אלא מופרשת שאינה תרומה אבל האבידה, בעל
מי ידוע  ביתם, בני  או שלוחם, עלֿידי  או עצמם, הבעלים
דרך  אלא כלל, אבידה זו שאין ועוד האבידה. בעל הוא
לבית  משליכין "שהכל שם בתוספתא שאמרו וכמו הינוח ,
התרומה, בתוך לשמירה חפצים מניחים כלומר, הדמע ",
'תוספתא  ועי ' יטמאוה, פן אליה לגשת יראים שהכל

כפשוטה'].

.ÊÈÔÈiÁ Ï‡OÈ ÔÈ‡93d‡È‰ÏÂ ‰Óeza Ïth‰Ï ≈ƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ«≈«¿»¿«¬ƒ»
ÌÈ‰k ‡l‡ ,eMiÏ a„n‰ ÔÓe ÈÚÏ Ôb‰ ÔÓƒ«…∆»ƒƒ«ƒ¿»«ƒ∆»…¬ƒ

ÈÂ ˙BbÏ ÔÈ‡ˆBÈÌ‡Â .ÌL Ô˜ÏÁ Ì‰Ï ÌÈ˙B Ï‡O ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆∆¿»»¿ƒ
‰˙È‰ Ì‡Â .Ôba dÁÈpÓe LÈÙÓ ‰Ê È‰  e‡ˆÈ ‡Ï…»¿¬≈∆«¿ƒ«ƒ»«…∆¿ƒ»¿»

‰iÁ94ÌL ˙nzLÓ dÈ‡Â ÌL dzÏÎB‡ ‰Ó‰a B‡ «»¿≈»«¿»»¿≈»ƒ¿«∆∆»
ÈÚÏ ‰p‡ÈÈÂ da ÏthiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰  Ì‰Ó≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«≈»ƒƒ∆»»ƒ

Ô‰kÓ d˙‡‰ ÎO ÏhÈÂ95dÁÈp‰Â dLÈÙ‰ Ì‡L ; ¿ƒ…¿«¬»»»ƒ…≈∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ»
ÌM‰ ÏelÁ ‰Ê È‰  ‰iÁÏÂ ‰Ó‰aÏ96. «¿≈»¿««»¬≈∆ƒ«≈
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שם.93) תרומות, ותוספתא ב . קלד, תוספתא,94)חולין
בה.95)שם. לטפל חייב  אינו שהישראל כיון
(רדב "ז).96) קודש נקראת שהתרומה

.ÁÈÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ eÒ‡97È„k ˙Bb‰ ˙Èa ÚiÒÏ »¿…¬ƒ¿ƒƒ¿«≈«¿≈«¿»¿≈
Ô‰È˙BzÓ ÏhÏ98,ÌM‰ L„˜ ÏlÁ  ÚiÒÓ‰ ÏÎÂ . ƒ…«¿≈∆¿»«¿«≈«ƒ≈…∆«≈

Ï‡OÈÏ eÒ‡Â .ÈÂl‰ ˙Èa ÌzÁL :Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ99 «¬≈∆∆¡«ƒ«∆¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈
.„BÎa Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ,e‰ÚiÒiL BÁÈp‰Ï¿«ƒ∆¿«¿≈∆»≈»∆∆¿»¿»

א.97) כו, כהונה.98)בכורות ומתנות ומעשרות תרומות
חוצהֿלארץ  תרומת אבל התורה, מן החייבות באלו ודווקא
זה  איסור בהם אין מדרבנן, אלא שאינן חוצהֿלארץ , וחלת
בדברי מפורש וכן כז. (שם הגרנות" בבית המסייע  "כהן של
הכסף ֿמשנה  נוסחת לפי  הי "ב , בכורים מהל' בפ "ה רבינו

כאן). ומשנהֿלמלך כסף ֿמשנה ועי ' שם,99)שם, בכורות
הי "ד. בכורות מהל' בפ "א הוא וכן בכור. לגבי 

.ËÈÔ‰ÎÏ ‰Óez Ô˙100‡ˆÈ  dÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ »«¿»¿…≈«¿»¿«¬ƒ»»»
‰È˙ È„È101eÒ‡Â .102‡ˆÓpL ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ ¿≈¿ƒ»¿»«¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»

˙Bb‰ ˙Èa ÚiÒÓk103eÙËÁiL Ô‰Ï eÒ‡ ÔÎÂ .104 ƒ¿«≈«¿≈«¿»¿≈»»∆∆«¿¿
Ô‰ÈÙa Ô˜ÏÁ Ï‡LÏ elÙ‡Â ,˙BOÚÓe ˙BÓez105 ¿««¿«¬ƒƒ¿…∆¿»¿ƒ∆

Ì‰ ÌB˜n‰ ÔÁÏL ÏÚL .„BÎa ÔÈÏËB ‡l‡ ,eÒ‡»∆»¿ƒ¿»∆«À¿««»≈
ÌMÏ el‡ ˙BzÓe ,ÌÈ˙BL Ì‰ BÁÏL ÏÚÂ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿«À¿»≈ƒ«»≈«≈

Ô‰Ï ‰kÊ ‡e‰Â ,Ì‰106˙‡ EÏ Èz˙ È‡Â :Ó‡pL ; ≈¿ƒ»»∆∆∆¡««¬ƒ»«ƒ¿∆
È˙Óez ˙ÓLÓ107. ƒ¿∆∆¿…»

ב .100) ו, והוא 101)קידושין לו, יחזירנה והכהן לכהן,
(רש"י ). שלו והדמים אחרים לכהנים התרומה את ימכור

שם.102) תרומות 103)גמרא, שאר לו יתן זה שבשכר
א.104)(רש"י ). קלג, כלומר,106)שם.105)חולין

או  נב :), (קידושין קלים כקדשים גבוה" מ "שולחן אינן
ושם), (שם בעלים ממון שאינם לה.) (סוכה שני  כמעשר
מ "א. פ "ב  בביכורים במפורש הוא, כהן ממון אלא

(רדב "ז).107) כבוד בהן לנהוג צריך ולפיכך

.ÎÌ„‡ ÔzÈ ‡Ï108BÎa ‡ÏÂ ,Bzb ÓBLÏ ‰Óez …ƒ≈»»¿»¿≈ƒ¿…¿
Ô˙ Ì‡Â .BzÓ‰a ‰ÚBÏ ˙BzÓ ‡ÏÂ ,B„Ú ÓBLÏ¿≈∆¿¿…«»¿≈¿∆¿¿ƒ»«

ÏlÁ 109ÎO Ì‰Ï Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,110Ô˙ÈÓL ƒ≈∆»ƒ≈»«»∆¿«¿ƒ»»
Ï‡OÈ È‡MÂ .‰lÁz111‡‰ :Á‡ Ï‡OÈÏ ÓBÏ ¿ƒ»¿««ƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈«≈≈

BÎa B‡ ‰Óez Ô˙Â ,BÊ ÚÏÒ EÏ112˙BzÓ ‡L B‡ ¿∆«¿≈¿»¿¿»«»
È˙BÁ‡ Ôa B‡ Èza Ôa ,Ô‰k‰ ÈBÏÙÏ113‡ˆBik ÏÎÂ , ƒ¿ƒ«…≈∆ƒƒ∆¬ƒ¿…«≈

.‰Êa»∆

(108.(90.. עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ה דמאי  תוספתא
"הכהנים 109) ב : כו, בבכורות והמקור אותם. ביזה כלומר,

כו' הגרנות ובבית הרועים בבית המסייעים והעניים והלויים
כן  עושין ואם בשכרן, ומעשר תרומה להם נותנין אין
ואת  ואומר: הלוי . ברית שחתם אומר הכתוב  ועליהן חיללו,
זו  הלכה סמיכות מתוך והנה תחללו". לא ישראל בני  קדשי 
המסייע  "כהן משום הוא שהטעם נראה שלפניה, להלכות
לבסוף  להם כשנותן שמדובר כרחנו ועל הגרנות", בבית
זה  בשביל לו יפחיתו שמא חשש שיש אלא משלם, שכרם
באופן  תחילה", שמירתם שכר להם נתן "אם ורק  משכרם.

('תוספתא  התירו - בשכר הפחתה של חשש שום אין ששוב 
שם.110)כפשוטה'). ודווקא 111)תוספתא שם,

כמסייע  הוא שהרי  כן, לעשות רשאי  אינו כהן אבל ישראל,
הסמוכה). בהלכה (רדב "ז הגרנות הוא 112)בבית כן

שנראה  ומה ב . כח , ערכין במשנה וכן שם, בתוספתא
כהונה, במתנות ולא התירו בתרומה שרק  - א כז, בבכורות
('תוספתא  רגמ "ה כפירוש זו סוגיא פירש שרבינו נראה

הבעלים 113)כפשוטה'). של ההנאה טובת וזוהי 
שם). (בכורות,

.‡ÎÌÈˆB ÌÈÏÚa‰ eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»ƒƒ
ÈMÓ „Á‡Ï B‡ el‡ ÌÈ‰Î ÈMÓ „Á‡Ï Ì˙B‡ ÔzÏƒ≈»¿∆»ƒ¿≈…¬ƒ≈¿∆»ƒ¿≈
;‰ÊÏ Ô˙Â EÏ ‡‰ :BÁ BÏ Ó‡Â ,ÌpÁa el‡ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ≈¿ƒ»¿»«¬≈≈¿¿≈»∆
˜ÏÁ EÏ ‡‰ :ÈÂÏÏ B‡ Ô‰ÎÏ eÓ‡L ÌÈÏÚa‰ Ï‡¬»«¿»ƒ∆»¿¿…≈¿≈ƒ≈¿≈∆

‰‡‰ ˙BËa ‰Ê114eÒ‡ ‰Ê È‰ 115eÒ‡ ÔÎÂ . ∆¿«¬»»¬≈∆»¿≈»
˙BÓe˙a ‰BÁÒ ˙BOÚÏ116Á˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬¿»ƒ¿««ƒ∆≈«

Ô‰ÎÏ ÎBÓe Ô‰kÓ117. ƒ…≈≈¿…≈

הנאה 114) טובת בשכר הכסף  לבעלים יתן שהכהן היינו
('ירושלמי '115)שלו. הגרנות בבית כמסייע  שהוא מפני 

ה"ב ). פ "ו מ "ג.116)דמאי  פ "ז שאין 117)שביעית
הגרנות. בבית סיוע  של חשש שום כאן

.ÎÔ‰Ï ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ‰OÚ118,˙Bb‰ ˙Èa ‰Óez ¬»»≈¿ƒ»∆¿»¿≈«¿»
d˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡119.d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó B‡ ««ƒ∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ»

˙Úc Ba ÔÈ‡L ÔËw‰Â ‰ËBM‰Â LÁ‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈≈¿«∆¿«»»∆≈««
BwÁ OÙÏ120˙Úc el‡a ÔÈ‡L ÈtÓ ,121ÌeËÓh‰Â . ƒ¿…Àƒ¿≈∆≈¿≈««¿«À¿

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰Èa Ô‰L ÈtÓ ,ÒBÈ‚Bc‡‰Â122. ¿»«¿¿ƒƒ¿≈∆≈¿¿»ƒ¿≈«¿»
ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ‰„Oa ÌÈBÚ‰ e‰e‡È ‡nL ,„Ú‰Â¿»∆∆∆»ƒ¿»¿ƒ«»∆¿»ƒ»»

Ô‰k ‡e‰L123‡Óh‰Â ÏÚ‰Â .124.ÔÈÒe‡Ó Ô‰L ÈtÓ , ∆…≈¿∆»≈¿«»≈ƒ¿≈∆≈¿ƒ
Lb˙z ‡nL ,‰M‡‰Â125„eÁi‰ ÈtÓe ,126‡OBp‰Â . ¿»ƒ»∆»ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿«≈
BÏ ˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡127B˙B‡ eÒ˜ 128˜ÏÁÈ ‡lL ƒ»∆≈»∆∆»¿∆…«¬…

Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔlÎÂ .‰pL‚iL „Ú ˙Bb‰ ˙Èa¿≈«¿»«∆¿»¿∆»¿À»¿«¿ƒ»∆
Ô‰ÈzÏ129Ô‰Ï ÔÈ˜ÏBÁÂ130Ïeb‰ ÈL„˜ ‡Lk131; ¿»≈∆¿¿ƒ»∆ƒ¿»»¿≈«¿

BÏ ˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡ ‡OBp‰ ÔÓ ıeÁ132‡Óh‰Â ƒ«≈ƒ»∆≈»∆∆¿«»≈
ÏÚ‰Â133.ÏÏk Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡L , ¿∆»≈∆≈¿«¿ƒ»∆¿»

ב .118) צט , כספם.119)יבמות תוספתא 120)לקנין
 ֿ ואף  (כסף ֿמשנה), כפיו לישא שיודע  והיינו פ "א. חגיגה
(פט "ו  זקנו שיתמלא עד כפיו את נושא הכהן שאין עלֿפי 
אחרים  עם אבל ביחיד, אלא זה אין - ה"ד) תפלה מהל'
ד"ה  כד. מגילה ('תוספות' קטן בעודו גם כפיו לישא יכול
חיקו", "לפרוש רוקח ': 'מעשה וכת"י  רומי  ובדפוס  ואין).
בגדו  לפרוש והיינו שם, בתוספתא עהרפורט  בכת"י  הוא וכן

כפשוטה'). ('תוספתא התרומה וזילותא 121)לקבל
שם). יבמות, (רש"י  כל לעין בגורן להם לחלק  דתרומה

(רש"י ).122) דתרומה זילותא היא וזו ויעלוהו 123)שם.
ק .). (שם אשה להשיאו ליוחסין ֿ 124)מתרומה שאף ֿעל

נשיהם  את הם מאכילים - בתרומה אוכלים אינם שהם פי 
הי "ב ). פ "ז (למעלה שנישאת 125)ועבדיהם ישראל בת

היא  אסורה הגירושין שלאחר משום והיינו זרה. והיא לכהן,
שם). (רש"י  תרומה לה לחלק  ימשיכו יודעין ובלא בתרומה,
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ישראל  בת משום גזרו זה, טעם שייך שלא כהן בבת ואף 
עוברי126)(משנהֿלמלך). מצויים אין השדות שבשבילי 

הגרנות. לבית ההולכים הגברים עם תתייחד והאשה דרכים,
אומרת  אחת דיעות. שתי  הסוגיא מביאה שם, ביבמות והנה
פסק  ורבינו ייחוד, משום אומרת והשניה גרושה, משום

שאין לעיר, סמוך הגרנות בית ואם יחד. שמא כשתיהן חשש
הרבה  מצויים השדות שבשבילי  ובאופן ידעו, ולא תתגרש
הגרנות  בבית תרומה לזה חולקים - יחוד חשש שאין אנשים

שם).127)(שם). (רש"י  לכהונה פסולה כלומר,
שם.128) להם 129)יבמות, שנותנים רואה  איש שאין

וחלה.131)בביתם.130)תרומה. מעשר תרומת [היינו
הדרך  שאין וחלה, מעשר שתרומת כשם לומר: ורוצה
להם  לחלק  מותר כן בביתם, לחלקם מותר בגרנות, לחלקם
בבית  לחלקה שהדרך אף ֿעלֿפי  בביתם, גדולה תרומה
עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ד פאה בתוספתא מפרש וכן הגרנות.
הוא  וכן בהן". חולקין קטנים הגבול "קדשי  (57 20
נוסחת  לפי  (290 31 עמ ' (שם פ "ב  בבכורים באנדרוגינוס 
ומשמע  וכנשים". כאנשים הגבול בקדשי  "וחולק  בה"ג:
ועי ' בבית. שהיינו כרחנו ועל בכלל, גדולה תרומה שגם

שם]. ביכורים, ק ,133)שקנסוהו.132)בר"ש, ביבמות
ונושא  מטמא חוץ  לבתיהן, להן משגרין "וכולן אמרו: - א
טעמא  מאי  ליה, משגרינן ערל אבל לו, הוגנת שאינה אשה
והאי אונסיה, נפיש האי  אניס ? הא נמי  טמא דאניס . משום
למול  לו שאפשר לערל רבינו, כוונת ואם אונסיה". נפיש לא
השמיט  למה שם), ב 'מאירי ' (ראה כלל אנוס  שאינו מל ולא
לו, ומשגרין אנוס  שהוא מילה, מחמת אחיו שמתו ערל דין

משנה'. ב 'כסף  ועי '

ה'תשע"ט  מרחשון  י' שישי יום 

    1 
בשאינו 1) מין הוא ואם ומאה. באחד עולה שהתרומה יבאר

והגביה  למאה שנפלה תרומה סאה ודין טעם. בנותן מינו
למאה  שנפלה תרומה סאה אחר. למקום ונפלה מהכל סאה
שנפל  צלול תרומה של יין לוג וכו'. אחרת ונפלה הגביהה
של  ואחת תרומה של אחת קופות שתי  עכורין. לוגין למאה
ואחת  חולין אחת סאין שתי  היא. איזו ידוע  ואין חולין
וסאה  כריים שני  לפניו היו אלו. לתוך אלו ונפלו תרומה

הכריים. מן אחד על תרומה זו הרי  ואמר אחת

.‡‰‡Óe „Á‡a ‰ÏBÚ ‰Óez‰2‰‡Ò ?„ˆÈk . «¿»»¿∆»≈»≈«¿»
Ïk‰ Ú˙Â ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óez¿»∆»¿»¿≈»¿»∆Àƒ¿ƒ¿»≈«…

Ô‰kÏ d˙BÂ ˙Á‡ ‰‡Ò Ïk‰ ÔÓ LÈÙÓ 3‡M‰Â , «¿ƒƒ«…¿»««¿¿»«…≈¿«¿»
ÌÈÊÏ zÓ4ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óez ÏÎÂ . À»¿»ƒ¿»¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ

‰ÈÏÚ5ÌÈBÚO‰Â ÔÈeÁ‰Â ÔÈÒÈÏk‰ ˙Óez ÔB‚k , »∆»¿¿««¿ƒƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÙÂ ÏÈ‡B‰ ;dÈa‚‰Ï CÈˆ BÈ‡  ÌB„‡ ÏL∆¡≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿»

.ÌÈfÏ zÓ Ïk‰Â ,dËeÚÓa ‰ÏËa  ‰‡Óa¿≈»»¿»¿ƒ»¿«…À»«»ƒ

תרומת 2) שהרי  בתרומות? מאה שיעור על סמכו ולמה
ממנו, מקדשו את שנאמר הכל, ומקדש ממאה אחד מעשר
לתוכו  חזר אם ממנו מרים שאתה דבר חכמים : אמרו

כהנים.3)מקדשו. ממון שתרומה השבט , גזל משום

בתערובת.4) בטלה שנפלה, תרומה כאן 5)שסאה ואין
השבט . גזל

.Ïk‰ ‰OÚ  ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰Óez ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿»¿»ƒ≈»«¬»«…
Ún„Ó6‰Óez ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ÎnÈÂ ,7ıeÁ , ¿À»¿ƒ»≈«…«…¬ƒƒ¿≈¿»

‰‡Ò d˙B‡ ÈÓcÓ8Ú˙pLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ƒ¿≈»¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
BÈÓa ÔÈÓ9ÌÚË Ô˙Ba  BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ Ï‡ ;10: ƒ¿ƒ¬»ƒ¿∆≈ƒ¿≈««

,Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ  ‰Óez ÌÚË Ïka LÈ Ì‡ƒ≈«…««¿»«¬»«…¿À»
ÌÚË Ì‡Â ;BaL ‰Óez ÈÓcÓ ıeÁ ÌÈ‰kÏ ÎnÈÂ¿ƒ»≈«…¬ƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ««

.ÌÈÊÏ zÓ Ïk‰  ÔÈlÁ ÌÚË Ïk‰«…««Àƒ«…À»¿»ƒ

תרומה).6) עם חולין =) שהכל 7)מעורב  כיוון בזול,
לזרים. כהן.8)אסור של והיא תרומה שהיא מפני 

במאה.9) בטל ובתרומה ברוב  בטל האיסורים שבכל
ביטול.10) של השיעור

.‚‰‡Ò dÈa‚‰Â ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óez ‰‡Ò11ÔÓ ¿»¿»∆»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
dÈ‡  Á‡ ÌB˜ÓÏ dÈa‚‰L ‰‡q‰ ‰ÏÙÂ ,Ïk‰«…¿»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ«¿»«≈≈»

˙Ún„Ó12ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡13‰Óez ‰‡Ò ÔÎÂ . ¿«««∆»¿ƒ∆¿¿≈¿»¿»
ÔÓ ÏÙÂ ,Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚÂ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL∆»¿»¿»ƒ≈»¿«¬»«…¿À»¿»«ƒ
.ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ún„Ó BÈ‡  Á‡ ÌB˜ÓÏ Ún„Ó‰«¿À»¿»«≈≈¿«≈«∆»¿ƒ∆¿
ÌÈÚL˙Ï ‰Óez ÏL ÔÈ‡Ò OÚ eÏÙpL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¿∆∆¿ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ
OÚ ‰Ê Ún„nÓ ÏÙ Ì‡ :Ïk‰ eÚncÂ ÔÈlÁ ‰‡Ò¿»Àƒ¿ƒ«¿«…ƒ»«ƒ¿À»∆∆∆
OÚa LÈ È‰L ,eÚnc  ÔÈlÁ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»ƒ≈»Àƒƒ«¿¬≈≈¿∆∆
˙BÁt ÔÎB˙Ï ÏÙ ;‰Óez ÏL ‰‡Ò Ún„Ó ÏL∆¿À»¿»∆¿»»«¿»»

.˙BÚn„Ó ÔÈ‡  ÔÈ‡Ò OÚÓ≈∆∆¿ƒ≈»¿«¿

סאה.11) להרים בתערובת.12)שצריך כי13)אוסרת
בה  שאין אותה נחשב  והגביהה למאה שנפלה תרומה סאה
במאה  שהיא לפי  בסאה, מק ' חלק  אלא וודאית מתרומה
בלבד  אחת סאה עם אחר למקום נפלה ואם נתערבה. סאה
בסאה  נפל בסאה מק ' חלק  אומרים שאנחנו מדמעת אינה
בפחות  נפלה ואם ומאה, באחד תעלה אבל מדמע , ואינו

מדומע . הכל אז מסאה

.„,ÏÏa‰Ï Bkc ÔÈ‡L „a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿¿ƒ»≈
ÌÈhÁÏ ÌÈhÁ ÔB‚k14Bkc Ï‡ ;ÁÓ˜Ï ÁÓ˜ B‡ ¿ƒƒ¿ƒƒ∆«¿∆«¬»«¿

‰Óez ÔÈÈ B‡ ÔÈlÁ ÔÓLÏ ‰Óez ÔÓL ÔB‚k ,ÏÏa‰Ï¿ƒ»≈¿∆∆¿»¿∆∆Àƒ≈¿»
È‰  ‰Óez  Ì‡ :‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰  ÔÈlÁ ÔÈÈÏ¿≈Àƒ¿ƒ««»…ƒ…¿»¬≈
ÔÈlÁk ‡e‰ È‰  ÔÈlÁ  Ì‡Â ;‰Óe˙k Ún„Ó ‰Ê∆¿«≈«ƒ¿»¿ƒ…Àƒ¬≈¿Àƒ

ÌÈÊÏ ÌÈeÒ‡ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ún„Ó BÈ‡Â15. ¿≈¿«≈«««ƒ∆«…¬ƒ¿»ƒ

עצמה.14) בפני  ניכרת אחת וכל נבללות, שאינן
(15- אחר למקום התערובת מן נפל אם זאת, ובכל כלומר,

התערובת  את מדמעת חולין, שרובה הזאת, התערובת אין
השנייה.

.‰‰ÏÙÂ d‰Èa‚‰ ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óez ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»
ÔÈzÓ ÔÈlÁ‰ È‰  ˙Á‡ ‰ÏÙÂ d‰Èa‚‰ ,˙Á‡16, «∆∆ƒ¿ƒ»¿»¿»«∆∆¬≈«ÀƒÀ»ƒ

‰‡n‰ CB˙Ï eÏÙ Ì‡L ;Ô‰ÈÏÚ ‰Óez ‰azL „Ú«∆ƒ¿∆¿»¬≈∆∆ƒ»¿¿«≈»
„BÚÂ ‰‡Ò ‰‡Ó ÔÈlÁ17‰‡Ò Á‡ ‰‡Ò ‰Óez ÏL Àƒ≈»¿»¿∆¿»¿»««¿»

.Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ «¬»«…¿À»
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כיוון 16) לאסור, זו עם זו תרומה של הסאין מצטרפות ואין
סאין  מאה יש סאה כל שנגד ונמצא בטלה, הראשונה שכבר

ומאה. באחד עולה ותרומה רבינו 17)חולין, מפרש כן
החולין". על תרומה שתרבה "עד שם: במשנה שאמרו מה
תרומה, של סאים ואחת חמישים בנפילת מפרשה והראב "ד
החולין, הגביה שמא חולין, סאה למאה סאה אחר סאה
ואחת  חמישים הכרי  באותו יש והרי  שם, נשארת והתרומה
אומרים  שאין רבינו ודעת חולין. של וחמישים תרומה של
ראשון  אלא נשארת, והתרומה החולין מגביה הוא שמא
שהוא  למשקה להוסיף  מורה הרבי  שהיה [=וכפי  ראשון

חולין. והכל מתבטל המו"ל] נותן. היה

.Â˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óez ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»¿…ƒ¿ƒ
‰BL‡a Ú„È Ì‡ ,˙Á‡ ‰‡Ò ‰ÏÙpL „Ú d‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒ»«∆»¿»¿»«∆∆ƒ»«»ƒ»
LÈÙÓ ‡l‡ ,eÚÓc ‡Ï  ‰iM‰ ÏtzL Ì„…̃∆∆ƒ…«¿ƒ»…ƒ«¿∆»«¿ƒ
È‰ ,˙BÏÚÏ dÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ;zÓ ‡M‰Â ÌÈ˙‡Ò»«ƒ¿«¿»À»ƒ¿»»»«¬¬≈
‡l‡ ‰BL‡ ‰‡Òa Ú„È ‡Ï Ì‡Â .‰˙ÏÚ el‡k ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ…»«ƒ¿»ƒ»∆»
eÏÙ el‡Îe ,Ún„Ó ‰Ê È‰  ‰iM‰ ‰ÏÙpL Á‡««∆»¿»«¿ƒ»¬≈∆¿À»¿ƒ»¿

.˙Á‡k Ô‰ÈzL¿≈∆¿««

.ÊÒ‡Ï dnÚ ˙ÙËˆÓ ‰Óez ÏL ˙ÏÒt ÔÈ‡≈¿…∆∆¿»ƒ¿»∆∆ƒ»∆¡…
ÔÈlÁ‰ ÌÚ ˙ÙËˆÓ ÔÈlÁ‰ ˙ÏÒt Ï‡ ,ÔÈlÁ‰«Àƒ¬»¿…∆«Àƒƒ¿»∆∆ƒ«Àƒ
ÏL ˙BÙÈ ÌÈhÁ ‰‡Ò ?„ˆÈk .‰Óez‰ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«¿»≈«¿»ƒƒ»∆
,ÔÈlÁ ÏL ˙BÚ ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óez¿»∆»¿»¿≈»¿»ƒƒ»∆Àƒ
ÏLÂ ÔÈaÓ ÔÈlÁ ÏL ÔÒn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïk‰ ÔÁËÂ¿»««…««ƒ∆«À¿»∆Àƒ¿Àƒ¿∆
‰‡nÓ ˙BÁÙa ‰Óez ÏL ÁÓ˜ È‰Â ,ËÚeÓ ‰Óez¿»»«¬≈∆«∆¿»¿»ƒ≈»
ÌÚ ÁÓwa ÔÈÚLÓe ;‰ÏBÚ ‰Ê È‰  ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿«¬ƒ«∆«ƒ
‰‡Ò ‰ÏÙ Ì‡ Ï‡ .„Á‡Â ‰‡Ó ‡e‰L ,ÔÒn‰«À¿»∆≈»¿∆»¬»ƒ»¿»¿»
ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰Óez ÏL ˙BÚ ÌÈhÁƒƒ»∆¿»¿»ƒ≈»¿»ƒƒ
‰Óez ÏL ÁÓw‰ È‰Â ,Ïk‰ ÔÁËÂ ,ÔÈlÁ ÏL ˙BÙÈ»∆Àƒ¿»««…«¬≈«∆«∆¿»
‰‡Óa ‰ÏBÚ ‰Ê È‰  ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓ ‰‡nÓ „Á‡∆»ƒ≈»ƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿≈»

.‰Óez‰ ‰˙ÁÙe ,ÔÈlÁ‰ eÈ˙B‰ È‰L ;„Á‡Â¿∆»∆¬≈ƒ«Àƒ»¬»«¿»

.ÁÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÏÙpL ÏeÏˆ ‰Óez ÏL ÔÈÈ ‚Ï…«ƒ∆¿»»∆»«¿≈»Àƒ
Ì‰aL ÌÈÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÔÈeÎÚ18ÔÈÏÚÓ ‡l‡ , ¬ƒ≈ƒƒ¿»ƒ∆»∆∆»«¬ƒ

‚l‰ ˙‡19ÔÈÏeÏˆ ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ eÎÚ ‚Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ∆«…¿≈ƒ»«…»¿≈»Àƒ¿ƒ
BaL ÌÈÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ 20. ≈ƒƒ¿»ƒ∆

כדי18) היין, מתוך השמרים את להוציא חייב  אינו כלומר,
שנפל. כמו לכהן צלול יין לוג כך אחר כמו 19)להרים

השמרים. עם מעורב  איסור 20)שהוא יש בשמרים שגם
תרומה.

.ËÁ‡Â ,ÔÈÈ ÔÈbÏ ‰ÚL˙Â ÌÈÚL˙Ï ÏÙpL ÌÈÓ ‚Ï…«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»Àƒ«ƒ¿««
,Ïk‰ Únc  ‰Óez ÏL ÔÈÈ ‚Ï Ïk‰ CB˙Ï ÏÙ Ck»»«¿«……«ƒ∆¿»ƒ«««…

ÔÈi‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L21. ∆≈««ƒ«¬∆∆««ƒ

התרומה,21) את להעלות מצטרפים והיין המים אין כלומר,
ויין  טעם בנותן ביין שהמים שווים, שיעוריה שאין לפי 
לביטול  שווין שיעוריהם שאין וכיוון במאה, שיעורו במים

מצטרפין. אין - התרומה

.ÈeÏÙÂ ,ÔÈlÁ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ‰Óez ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»Àƒ¿»¿
‚‚BLa Ì‡ :‰‡Ó ÏÚ eÙÈÒB‰L „Ú ÌÈÁ‡ ÔÈlÁ22 Àƒ¬≈ƒ«∆ƒ«≈»ƒ¿≈

„ÈÊÓa Ì‡Â ;„Á‡Â ‰‡Óa ‰ÏBÚ BÊ È‰23Ïk‰ È‰  ¬≈»¿≈»¿∆»¿ƒ¿≈ƒ¬≈«…
‰Bz Èeq‡ ÔÈÏhÓ ÔÈ‡L ,Ún„Ó24.‰lÁzÎÏ ¿À»∆≈¿«¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ»

התרומה.23)הוסיף .22) את לבטל כדי  מאה עד הוסיף 
אבל 24) התורה, מן איסורה שעיקר תרומה, כלומר,

מדרבנן. אלא אינה במאה תערובתה

.‡È,a dÏhÏ zÓ  ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óez¿«»»»∆À»¿«¿»¿…
BÏ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .B˙‡ÓË ÈÓÈa dÏÎB‡Â¿¿»ƒ≈À¿»¿…∆»ƒ»»
„Á‡ ‚Ï epnÓ ÏËB  ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óez ÏL ÔÈÈ«ƒ∆¿«»»»∆≈ƒ∆…∆»
;‰LÏL Ïk‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁ ÔÈbÏ ÈL ÂÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»»¿≈ÀƒÀƒ¿ƒ¿»«…¿»
CB˙Ï Ô˙BÂ ‚Ï ‰Óez ÏL ÔÈiÓ ÏËB Ck Á‡Â¿««»≈ƒ«ƒ∆¿»…¿≈¿

‰LÏM‰25ÊBÁÂ ;‰˙BLÂ ‚Ï ÔzÚa‡Ó dÈa‚Óe , «¿»«¿ƒ«≈«¿«¿»…¿∆¿≈
.‰˙BLÂ ‚Ï ÏËBÂ ÊBÁÂ ,Á‡ ‚Ï ÔÎB˙Ï CÈÏLÓe«¿ƒ¿»…«≈¿≈¿≈…¿∆
„Ú ,˙Úz‰ ÔÓ ‚Ï ÏËBÂ ‰Óez ‚Ï Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈…¿»¿≈…ƒ««¬…∆«
ÔÈbÏ ‰nk ÏËpL ‡ˆÓÂ .‰Óez ÏL ÔÈi‰ Ïk ‰ÏÎiL∆ƒ¿∆»««ƒ∆¿»¿ƒ¿»∆»««»Àƒ

.ÔÈlÁ ÏL ÔÈbÏ ÈLaƒ¿≈Àƒ∆Àƒ

דתרומה 25) נטלי  וחדא דחולין נטלי  תרי  "רמי  שם: לפנינו
לתת  כי  ייתכן זה ולפי  הראב "ד. נוסחת וזוהי  חד". ושקיל
יהיו  מעתה כי  אסור, השלושה לתוך תרומה של לוג עוד
נוסחת  אבל תרומה). ושניים חולין (=שנים מחצה על מחצה
נטלי וחדא דחולין נטלין תרי  "רמי  כנראה: הייתה שם רבינו
ומכיוון  חד". ושקיל דתרומה] נטלי  חד תו [ורמי  דתרומה

מחצה. על מחצה כאן אין בטיל, קמא שקמא

.ÈÚÊ e‰Ê È‡ Ú„B ‡ÏÂ ÔÈlÁ‰ „ˆa ‰Óez ÚBf‰«≈«¿»¿««Àƒ¿…«≈∆∆«
‰‚Ï ‰‡Ó ‰È‰ elÙ‡ ,‰Óez26‰‚ÏÂ ‰Óez ÏL ¿»¬ƒ»»≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ¿»

ÔÈzÓ Ôlk  ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡27?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ««∆ÀƒÀ»À»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈBÚO‰Â ÌÈhÁ‰ ÔB‚k ,Ú˜wa ‰Ïk BÚfL „a¿»»∆«¿»∆««¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ
ÔB‚k ,ı‡a „ÒÙ BÚÊ ÔÈ‡L c Ï‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»»»∆≈«¿ƒ¿»»»∆¿

ÌeM‰28‰‚ÏÂ ÔÈlÁ ÏL ‰‚Ï ‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈÏˆa‰Â «¿«¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ¿»∆Àƒ¿ƒ¿»
Ún„Ó Ïk‰ È‰  Ô‰ÈÈa ˙Úz ‰Óez ÏL ˙Á‡29. ««∆¿»«¬…∆≈≈∆¬≈«…¿À»

LÏ˙ Ì‡Â30.„Á‡Â ‰‡Óa ‰Óez‰ ‰ÏÚz  Ïk‰ ¿ƒƒ¿««…«¬∆«¿»¿≈»¿∆»
‰lÁzÎÏ LÏ˙È ‡ÏÂ31. ¿…ƒ¿¿«¿ƒ»

ערוגה.26) והיינו הארץ " מן זרוע  למקום קל 27)"שם
מתרת  חולין של אחת שערוגה תרומה, בגידולי  שהקילו הוא
שעוד  כ"ב  הלכה י "א פרק  למעלה וראה ערוגות. מאה

חולין. הם - מדומע  שגידולי  הם 28)הקלו, שהשומים
כלה. זרעו שאין ומאה.29)דבר באחד עולה קרקע  שאין

היא  מופרשת שהתרומה "לפי  רבינו: כתב  המשנה ובפירוש
בחולין". נתערבה חבורו.30)ולא משום 31)ממקום

לכתחילה. איסור מבטלין שאין

.‚È,ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡Â ‰Óez ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
‰Óez ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙpL B‡ ,‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈ƒ∆»¿»¿»∆¿»

˙Á‡ CB˙Ï32Ck Á‡Â ,‰ÏÙ ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¿««≈∆¿≈»«¿≈»»¿»¿««»
˙Btw‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰ÏÙ33dÈ‡  ÔÈlÁ‰ CB˙Ï »¿»««ƒ¿≈«À¿«Àƒ≈»

ÔzÚn„Ó34ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰  Ì‰Ó ˙Á‡ ÚÊ Ì‡ ÔÎÂ . ¿««¿»¿≈ƒ»«««≈∆«ƒƒÀƒ
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‰Óe˙k da ‚‰B  ‰iM‰Â .c ÏÎÏ35‰ÏÙ . ¿»»»¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»»¿»
Ì‡ ÔÎÂ .˙Ún„Ó dÈ‡  Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iM‰ ‰tw‰«À»«¿ƒ»¿»«≈≈»¿«««¿≈ƒ
Ô‰ÈzL eÏÙ .ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰  ‰iM‰ ˙‡ Á‡ ÚÊ»««≈∆«¿ƒ»«ƒƒÀƒ»¿¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ˙Ún„Ó  „Á‡ ÌB˜ÓÏ36ÚÊ . ¿»∆»¿««««¿«»∆ƒ¿≈∆»«
ÔÈÏecb‰  ‰Ïk BÚfL „a :Ì‰ÈzL ˙‡ „Á‡∆»∆¿≈∆¿»»∆«¿»∆«ƒƒ
.Ún„Ó ÔÈÏecb‰  ‰Ïk BÚÊ ÔÈ‡L „e ,ÔÈlÁÀƒ¿»»∆≈«¿»∆«ƒƒ¿À»
‡lL „Ú ‰iM‰ ˙‡ ÚBÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆«¿ƒ»«∆…

‰BL‡‰ ˙‡ ˆ˜37Á‡Â ‰BL‡‰ ˙‡ ˆ˜ Ï‡ ; »«∆»ƒ»¬»»«∆»ƒ»¿««
 ‰Ïk BÚÊ ÔÈ‡L „a elÙ‡ ,‰iM‰ ˙‡ ÚÊ Ck»»«∆«¿ƒ»¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆
‰BÁ ÔÈOÚ ÔÈaÁÓe LeÏz ÔÈ‡L ;ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰«ƒƒÀƒ∆≈»¿À»ƒ«¬ƒ»

‰ÊÏ ‰Ê38. ∆»∆

תרומה 32) של סאה ונפלה חולין, של קופות לשתי  הכוונה
"אין  שם: במשנה שאמרו מה בכלל זה וגם מהן. אחת לתוך

וכו'". תרומה של היא איזו תרומה 33)ידוע  מהן שאחת
חולין. מהן ואחת מדומעת מהן אחת או חולין, מהן ואחת

חולין.34) של אותה הייתה "אם 36)מספק .35)שמא
ונפלו  סאתיים ובשנייה סאה הדמיון דרך על באחת  יהיה
חולין  אותן שיעור לדעת אנו צריכים בחולין סאין השלוש
ואם  שבשתיהן קטנה והיא בהן נפלה תרומה סאה כי  ונחשב 
הוא  ואם ואחד, במאה תעלה סאין מאה חולין באותן היה

מדומע ". הכל יהיה זה 37)פחות והרי  מחוברים ושתיהן
יחד. שתיהן זה 38)כזורע  הונח  "נעשין רומי : בדפוס 

הוכיח ". נעשה ומחובר תלוש "אין שם: ובירושלמי  לזה".
חדא  דכל ותאכל, המותר הוא מי  ותוכיח  ראייה הבא כלומר,
כשני להו דהוו מוחזק  איסור כאן ואין הוא נפשיה באנפי 

מינין.

.„È,‰Óez ÏL ˙Á‡Â ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆Àƒ¿««∆¿»
ÏL ˙Á‡Â ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡ ,ÔÈ‡Ò ÈzL Ô‰ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ««∆Àƒ¿««∆
:ÓB‡ È‡L ;ÔÈzÓ  el‡ CB˙Ï el‡ eÏÙÂ ,‰Óez¿»¿»¿≈¿≈À»ƒ∆¬ƒ≈

‰Óez‰ CB˙Ï ‰Óe˙e ,eÏÙ ÔÈlÁ CB˙Ï ÔÈlÁÛ‡Â . Àƒ¿Àƒ»¿¿»¿«¿»¿«
ÌÈc ‰na .‰Óez‰ ÏÚ ÔÈlÁ ea ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«Àƒ««¿»«∆¿»ƒ
;Ì‰ÈcÓ ‡e‰L ,‰f‰ ÔÓfa ‰Óe˙a ?ÌÈeÓ‡¬ƒƒ¿»«¿««∆∆ƒƒ¿≈∆
ÏÚ ÔÈlÁ eaiL „Ú  ‰Bz ÏL ‰Óe˙a Ï‡¬»ƒ¿»∆»«∆ƒ¿Àƒ«

.‰Óez‰«¿»

.ÂËÈk‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óez ‰‡Ò39Ó‡Â ,40: ¿»¿»∆»¿»¿«¿ƒ¿»«
‰‡Ò d˙B‡ ‰ÏÙpL ÌB˜na  BÎB˙Ï ‰Ê Èk‰ ˙Óez¿««¿ƒ∆¿«»∆»¿»»¿»

‰ÓizÒ ÌL41Ïk‰ ÚÓcÂ ,Èk‰ ˙Óez42‰Óeza »ƒ¿«¿»¿««¿ƒ¿ƒ«««…«¿»
BBÙˆa Èk‰ ˙Óez :Ó‡ .Èk‰ ˙Óe˙e ‰ÏÙpL∆»¿»ƒ¿««¿ƒ»«¿««¿ƒƒ¿
,ÌÈLÏ  ÔBÙvaL ÈˆÁ‰Â ,ÌÈLÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¿ƒƒ¿«ƒ¿«¬ƒ∆«»ƒ¿«ƒ
.Ún„Ó‰ ‡e‰ ,ÈBÙˆ ÔBÙˆ ‡e‰L ,Èk‰ ÚÈ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ∆¿¿ƒ«¿À»

שתעלה 39) ודינה התרומה כנגד מאה שם והיה טבל, של
מדומע . הכרי  עושה כן.40)ואינה נקבעה 41)אחרי 

שנפלה. הסאה אצל מסויים נתרבתה 42)במקום שעכשיו
(הלכה  שלמעלה פי  על [ואף  מדומע  הכל ועושה התרומה
עד  להגביהה הספיק  ולא למאה שנפלה שסאה רבינו כתב  ו)
שתיפול  קודם בראשונה ידע  אם אחרת, סאה שנפלה

ביחד, הסאין שתי  שנתחברו כיוון כאן - נדמעו לא השנייה,
ומדמעות]. הן מצטרפות

.ÊËÌÈÈk ÈL ˙Óez :Ó‡Â ,ÌÈÈk ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈¿»ƒ¿»«¿«¿≈¿»ƒ
ÔÈÚn„Ó Ô‰ÈL È‰  Ô‰Ó „Á‡a43ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ . ¿∆»≈∆¬≈¿≈∆¿À»ƒ»¿»»¿≈

el‡‰ ÔÈ‡q‰ ÔÓ ˙Á‡ È‰ :Ó‡Â ,„Á‡ ÈÎe ÔÈ‡Ò¿ƒ¿ƒ∆»¿»«¬≈««ƒ«¿ƒ»≈
˙Á‡ È‰  ‰f‰ Èk‰ ÏÚ ‰Óez ‰ÈeOÚÔ‰Ó ¬»¿»««¿ƒ«∆¬≈««≈∆

ÌÈÈk ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰Óez¿»¿≈»«≈ƒ»¿»»¿≈¿»ƒ
ÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Óez BÊ È‰ :Ó‡Â ,˙Á‡ ‰‡Òe¿»««¿»«¬≈¿»«∆»ƒ
,Ô‰Ó „Á‡ ÔwzÂ ,‰Óez ‡È‰ È‰  eÏl‰ ÌÈÈk‰«¿»ƒ«»¬≈ƒ¿»¿ƒ«≈∆»≈∆

.Ïh‰ ÔÓ Ôw˙Ó‰ ‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈∆«¿À»ƒ«∆∆

התרומה.43) מהם באיזה יודעים אנו שאין

ה'תשע"ט  מרחשון  י"א ש "ק יום 

     1 
תאנה 1) לתוכן ונפלה לבנות וג' שחורות תאנים ג' יבאר

עיגול  שנפל וקטנים גדולים דבילה עיגולי  ודין תרומה.
של  סאה קטן. או גדול היה אם ידוע  ואין לתוכן דבילה
סאה  תרומה. ספק  וכל חטים, של מגורה פי  על שנפלה חטין
שתי חולין. ממאה לפחות שנפלה טהורה או טמאה תרומה
אחרת  נפלה ואח "כ מהן, לאחת תרומה סאה שנפלה קופות

נפלה. לאיזו נודע  ולא

.‡˙B‡z ÌÈMÓÁ2‰ÏÙpL ˙BÏ ÌÈMÓÁÂ ˙BBÁL ¬ƒƒ¿≈¿«¬ƒƒ¿»∆»¿»
 ‰Ï ‰˙È‰ :‰Óez ÏL ˙Á‡ ‰‡z ÔÎB˙Ï¿»¿≈»««∆¿»»¿»¿»»

˙BÚn„Ó ˙Bl‰Â ,˙BzÓ ˙BBÁM‰3‰˙È‰ ; «¿À»¿«¿»¿À»»¿»
Ì‡Â .˙BzÓ ˙Bl‰Â ,˙BÚn„Ó ˙BBÁM‰  ‰BÁL¿»«¿¿À»¿«¿»À»¿ƒ

Úe„È ÔÈ‡4‰ÏBÚ  ‰Ï Ì‡Â ‰˙È‰ ‰BÁL Ì‡ ≈»«ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»»
Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a5‰˙È‰ ‰Ó Ú„È .6‰ÏÙpL Á‡ ¿∆»≈»ƒ«…»«∆»¿»««∆»¿»

˙BÚn„Ó Ôlk È‰  ÁÎLÂ7. ¿»«¬≈À»¿À»

  

       
       

השחורות  יהושע , רבי  לפי  תרומות: מסכת במשנה , ומקורו 
רבי השחורות. את מעלות והלבנות הלבנות, את מעלות
אסורות. השחורות נפלה , שחורה   שא היינו  אוסר, אליעזר
אומר: עקיבא  ורבי  אסורות. הלבנות נפלה , לבנה   וא
זו , את זו  מעלות אי לבנה ) או  (שחורה  נפלה  מה  בידוע 
" הרמב ופסק  זו , את זו  מעלות  נפלה  מה  ידוע  וכשאינו 

עקיבא . כרבי 
לא  במציאות שהרי  בפשטות, מוב האוסר ר"א  של טעמו 
 שאי ובוודאי  הלבנות,  בחמשי אלא  התרומה  התערבה 
כתבו  יהושע , רבי  של בטעמו  שנפל. מהמי מאה 
הכל  ומערב דורס היה  רוצה  היה   שא שכיו , המפרשי
עקיבא  רבי  של ובטעמו  לבטלה . מצטרפי כול ביחד ,
שבידוע  כתבו  ידוע , ואינו  שנפל מה  ידוע  בי שמחלק 
שיכול  כיו מעלות, אי לבנה ) או  (שחורה  נפלה  תאנה  איזו 
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רד               
         

לבטל. מסייעות אינ ה שמותרות וכיו האחרות, לאכול
 ולכ איסור, בספק  כול נפלה , איזו  ידוע  אי  א אבל

זו . את זו  מעלות
רצה   שא בכ מה  הרי  יהושע , רבי  בדעת א . :להבי וצרי
מעלות  ואי דרס לא  לפועל והרי  ,כול את מערב  לדורס

זו . את זו 
הרי נפלה , איזו  יודע  שאינו  בכ מה  עקיבא , רבי  בדעת ב .
התערבה  לא  במציאות אבל בידיעתו , הוא  הספק  כל

במאה . אחד  של תערובת כא ואי במאה  התרומה 
יבש  תערובת גדר בכללות  חולקי ור"ע  שר"א  לומר ויש 
זו  בתערובת דבר כל כי  בלח , לח  כתערובת שאינה  ביבש 
יודע אינו   שהאד אלא  עצמו , בפני  נפרד  ועומד  נשאר
מתערובת  שונה  ביבש  יבש  גדר  הא האיסור, נמצא  איפה 
ה 'גברא ', מצד  אלא  ב 'חפצא ' תערובת שאינו  בזה  בלח  לח 
או  האיסור, לבטל כדי  מספיק  זה   וג  האד בידיעת היינו 
בתערובת  כמו  ב 'חפצא ' הוא  ביבש  יבש  תערובת גדר  שג
והאיסור. ההיתר בי להבחי אפשר אי  בו   ג כי  בלח , לח 
ב 'חפצא ', להיות צריכה  ביבש  יבש  תערובת  שג סובר ר"א 
 כא אי כי  השחורות את להעלות יכולות הלבנות אי ולכ
יבש  שתערובת  סוברי ור"ע  ר"י  אבל במציאות. תערובת

ה 'גברא '. מצד  רק  שתהיה  מספיק  ביבש 
לבטלה , מצטרפי שכול ר"י  של דעתו   ג תוב ועל־פי ־זה 
כי ביחד , הכל ומערב דורס היה  רוצה  היה  שאילו  כיו

ג הוא  התערובת גדר ולכ לשיטתו  , האד של בדעתו 
יחד . הכל של לתערובת ורצונו  מחשבתו   ג כא נוגעת

      

ט .2) משנה פ "ד ואין 3)תרומות ממאה. פחות בהם שיש
הסאהֿתרומה  את לבטל ללבנות ומסייעות מעלות השחורות

שם). הרא"ש (פי ' הם שמותרות מכיון שם 4)שנפלה,
ידי על לברר שאי ֿאפשר והמדובר עקיבא. כרבי  ח , משנה
מקצתן  שנאבדו כגון והלבנות, השחורות התאנים מנין

רוקח ). זו 5)(מעשה מעלות - איסור בספק  שכולם שכיון
שם). הרא"ש (פירוש זו רב 6)את לדעת שם ירושלמי 

[אבל 7)עקיבא. שירליאו). (ר"ש נאסרו - שנאסרו שכיון
סאה, ממאה לפחות שנפלה תרומה סאה הרי  עיון: צריך
התרומה  לבטל מצטרפים - בשוגג חולין שם נפלו ושוב 
נמצא  השכחה, ידי  על כאן וגם ט ), משנה פ "ה (תרומות

התרומה?]. את יבטלו לא ולמה התאנות, כל שנתערבו

.‰Ïc ÏL ÌÈaÏÓe ‰Ï„ ÈÏebÚ ÔÎÂ8ÏebÚ ÏÙpL ¿≈ƒ≈¿≈»«¿¿ƒ∆¿≈»∆»«ƒ
ÔaÏÓ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰Óez ÏL ÔaÏÓ B‡«¿≈∆¿»¿»¿≈»«ƒ«¿≈
ÌÈaÏnÏ ÔÈÙËˆÓ ÔÈÏebÚ‰ È‰  ÏebÚ B‡ ‰È‰9 »»ƒ¬≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ««¿¿ƒ
‰Ï„ ÈÏebÚ .Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a ‰Óez‰ ‰ÏÚ˙Â¿«¬∆«¿»¿∆»≈»ƒ«…ƒ≈¿≈»

ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b10ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰Ïc ÏebÚ ÏÙpL ¿ƒ¿«ƒ∆»«ƒ¿≈»¿»¿≈
ÔÈa ÔÈÏÚÓ Ô‰ È‰  ÔË˜ Ì‡ ‰È‰ ÏB„b Ì‡ Úe„È»«ƒ»»»ƒ»»¬≈≈«¬ƒ≈

Ï˜LÓa ÔÈa ÔÈÓa11ÔÈÏebÚ ‰‡ÓÏ ÏebÚ ÏÙ ?„ˆÈk . ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»«ƒ¿≈»ƒƒ
ÏÙ ÔË˜ ÓB‡ ÈÈ‰  ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b12dÈa‚Óe , ¿ƒ¿«ƒ¬≈ƒ≈»»»««¿ƒ«

,ÌÈÏebÚ ÌÈÚa‡ CB˙Ï ÏebÚ ÏÙ .ÌÈpËw‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿«ƒ»«ƒ¿«¿»ƒƒƒ
,ÔÈËÈÏ Úa‡ „Á‡ Ïk Ï˜LÓ ÏebÚ ÌÈOÚ Ô‰Ó≈∆∆¿ƒƒƒ¿«»∆»«¿«ƒ¿ƒ
ÏÈ‡B‰ ,‡ËÏ „Á‡ Ïk Ï˜LÓ ÏebÚ ÌÈOÚ Ô‰Óe≈∆∆¿ƒƒƒ¿«»∆»ƒ¿»ƒ
ÔË˜ ÓB‡ ÈÈ‰  „Á‡Â ÔÈËÈÏ ‰‡Ó Ïk‰ Ï˜LÓeƒ¿««…≈»ƒ¿ƒ¿∆»¬≈ƒ≈»»

.ÌÈpËw‰ ÔÓ „Á‡ dÈa‚Óe ,ÏÙ»««¿ƒ«∆»ƒ«¿«ƒ

כמו 8) התאנים מדבלת עושים אדם "בני  ח ֿט . משניות שם
מרובעות, דבלות כמין כן גם מהן ועושין עגולות, ככרות
שעושים  הדפוסים לאותם דומות שהן לפי  מלבנים נקראות
החזיקי ממש, עברי  שהיא דעתי  ולפיכך הלבנים, בהם

המשניות). פירוש - יד ג, (נחום שאין 9)מלבן" כיון
את  זו מעלות - מלבנים בין עגולים בין אסורות וכולן ידוע ,

שם.10)זו. שם.11)במשנה כאן 12)ירושלמי  ויש
חולין. של ואחד מאה

.‚˙Ïq‰Â ÁÓw‰Â13˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  ¿«∆«¿«…∆≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¬∆
.‰Óez‰«¿»

שהם 13) ואף ֿעלֿפי  כחכמים. פ "ו, תרומות תוספתא
והיינו  זה. מתוך זה ולבררם לרקד אפשר הרי  - מעורבים
מה  ידע  לא אם אבל סולת, או קמח  נפל, מה ידע  אם דוקא
(תוספתא  למעלה ותאנים עיגולים כמו מצטרפים, - נפל

כפשוטה).

.„‰ÏÙpL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò14‰e‚Ó Èt ÏÚ15ÏL ¿»∆ƒƒ∆»¿»«ƒ¿»∆
‰‡Óe „Á‡a d˙B‡ ÔÈÚLÓ ÔÈ‡  ÌÈhÁ16ÔÈ‡L ; ƒƒ≈¿«¬ƒ»¿∆»≈»∆≈

‰ÏÏ Ì‡ ‡l‡ ÔÈÚLÓ17B‡ ,ÔÈlÁ‰ ÌÚ ‰Óez ¿«¬ƒ∆»ƒƒ¿¿»¿»ƒ«Àƒ
„ˆÈÎÂ .‰Óez‰ ‰ÏÙ ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»«¿≈∆»»¿»«¿»¿≈«
Èab ÏÚ ÌÈhÁ ‡È‰ el‡k ‰Óez‰ ˙‡ ÔÈ‡B ?‰OÚÈ«¬∆ƒ∆«¿»¿ƒƒƒƒ««≈

ÌÈBÚO18Èab ÏÚ ‰ÏÙpL dÓˆÚ ‰Óez‰ LÈÙÓe , ¿ƒ«¿ƒ«¿»«¿»∆»¿»««≈
ÈÓk ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL ÔÈlÁ‰ ÔÓ ËÚÓ ÌÚ ‰e‚n‰«¿»ƒ¿«ƒ«Àƒ∆»¿»¬≈∆¿ƒ

.ÔÈBÚO Èab ÏÚÓ ÌÈhÁ Ûq‡nL∆¿«≈ƒƒ≈««≈¿ƒ

יא.14) משנה פ "ד בו 15)תרומות שאוצרים המקום הוא
המשנה). שבמגורה.16)(פירוש משנה 17)בתחתונות

יהושע . רבי  כדעת פ "ה.18)שם, שם תוספתא

.‰˙Bt˜ ÈzL19‰Óez ‰ÏÙpL ˙Be‚Ó ÈzL B‡ ¿≈À¿≈¿∆»¿»¿»
Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÏÂ Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï¿««≈∆¿ƒ¿¿»¿≈»«¿≈≈∆

„Á‡ ˙Èa ˙Be‚Ó ÈzL eÈ‰ Ì‡ :‰ÏÙ20el‡ È‰  »¿»ƒ»¿≈¿¿«ƒ∆»¬≈≈
eÈ‰ el‡k Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a ‰ÏÚ˙Â ,˙BÙËˆÓƒ¿»¿¿«¬∆¿∆»≈»ƒ«…¿ƒ»
‰˙È‰ elÙ‡Â ˙BÙËˆÓ ˙Btw‰Â .˙Á‡ ‰e‚Ó Ô‰ÈzL¿≈∆¿»««¿«Àƒ¿»¿«¬ƒ»¿»
c‰ BwL ÈÙÏ ,Á‡ ˙Èa ‰t˜Â ‰Ê ˙Èa ‰tÀ̃»¿«ƒ∆¿À»¿«ƒ«≈¿ƒ∆»«»»

Ô‰ÈzL ıa˜Ï21˙Btw‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ .„Á‡ ˙Èa ¿«≈¿≈∆¿«ƒ∆»¬»ƒ»¿≈«À
.˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  ˙BÈÚ ÈzLaƒ¿≈¬»≈»ƒ¿»¿

כחכמים.19) יב , משנה פ "ד ברייתא 20)תרומות
וכתנאֿקמא. שם קופות 21)בירושלמי  ח ): (הלכה שם

ופירוש  להתפנות. דרכן אין מגורות להתפנות, דרכן
וכיון  למקום, ממקום ולהעתיקן לטלטלן להתפנות,
(פירוש  הטלטול בשעת יתקבצו ונעתקות שמטלטלות

שם). המשנה

.Â˙BÏÚ‰Ï ‰ˆ Ì‡ ?‰ÏÙpL ‰‡Ò ‰ÏÚÓ „ˆÈÎÂ22 ¿≈««¬∆¿»∆»¿»ƒ»»¿«¬
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dÈˆÁ ˙BÏÚ‰Ï ‰ˆ Ì‡Â ,‰ÏÚÓ  Ô‰È˙MÓ „Á‡Ó≈∆»ƒ¿≈∆«¬∆¿ƒ»»¿«¬∆¿»
ÏL ÌÈ‡z ÌÈ‡ÏÓ ÌÈck .‰ÏÚÓ  BfÓ dÈˆÁÂ BfÓƒ¿∆¿»ƒ«¬∆«ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ∆

ÔÈlÁ23„k ÈÙa ‰Óez ÏL ÌÈ‡z ‡ËÈÏ ÒcL , Àƒ∆»«ƒ¿»¿≈ƒ∆¿»¿ƒ«
„Á‡24‰‡Ó ÌL eÈ‰ Ì‡ :‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ì‰Ó ∆»≈∆¿≈»«≈ƒƒ»»≈»

Ì‰Ó „Á‡ „k Á˜BÏÂ ,‰ÏÚz BÊ È‰  „ÎÂ „k«»«¬≈«¬∆¿≈««∆»≈∆
‡M‰Â ,‡ËÈÏ d˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ dÎBÓe¿»¿…≈ƒ¿≈»ƒ¿»¿«¿»
Ôlk ÔÈnt‰  ‰‡nÓ ˙BÁt eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈzÓÀ»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»«ÀƒÀ»

ÔÈzÓ ÌÈÏeM‰Â ,˙BÚn„Ó25. ¿À»¿««ƒÀ»ƒ

שם.22) וכרבי23)ירושלמי  יא, משנה שם תרומות
אחד 24)יהושע . להעלות רצה שאם למעלה, שכתב  כמו

מעלה. - לבטל,25)מהם מסייעות התחתונות אין ולפיכך
פומין. מאה שיהיו וצריך

.ÊdÒc Ì‡ ÔÎÂ26ÔÈ‡Â ,ÏebÚ Èt ÏÚ B‡ ˙ek Èt ÏÚ ¿≈ƒ¿»»«ƒ«∆∆«ƒƒ¿≈
ÏebÚ‰ Èt ÏÚ dÒc .‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È27Úe„È ÔÈ‡Â »«≈∆¿»»«ƒ»ƒ¿≈»«

BÓB„a B‡ BBÙˆa Ì‡28‡e‰ ÏebÚ ‰Ê È‡ ‡ÏÂ29 ƒƒ¿ƒ¿¿…≈∆ƒ
˙B„et Ì‰ el‡k Ì˙B‡ ÔÈ‡B30ÈÙÏ ‰ÏÚ˙Â , ƒ»¿ƒ≈¿¿«¬∆¿ƒ

 ÔÈËÈÏ ‰‡Ó ÔÈÏebÚ‰ ÏÎa LÈ Ì‡ ;Ï˜Ln‰«ƒ¿»ƒ≈¿»»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏebÚ ÏÎa LiL ‡e‰Â .‰ÏÚz31ÈL ÏÚ ˙È Ô‰Ó «¬∆¿∆≈¿»ƒ≈∆»≈«¿≈

ÔÈËÈÏ32˜ÙqL ;a ‰Óez‰ ÏËzL È„k , ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»»…∆¿≈
.ÔÈlÁ‰ a ÏËa ‰Óez‰«¿»»≈¿…«Àƒ

מאה 26) שם יש שאם הקודמת, בהלכה האמור על מוסב 
שהואֿהדין  יעלו, לא פומין ממאה פחות ואם יעלו, פומין
בירושלמי הפנים (מראה עיגול פי  על או כוורת פי  על בדרס 

וצריך). ד"ה ז מראה 27)הלכה עצמה, בפני  בבא היא זו
שם. ד.28)הפנים שני29)ביצה ממנו נתעלמו כלומר:

באיזה  יודע  אינו וגם דרס , עיגול באיזה יודע  אינו דברים:
בעיגול. בשל 30)מקום מעורבים פומין כאילו כלומר:

להעלות  התחתונות ומצטרפות דימוע , בספק  וכולם שולים,
שם). (רש"י  הפה שעל הליטרא שם.31)את ירושלמי 

בכל  שיהא צריך עצמו, בפני  ניכר ועיגול עיגול שכל כיון
ואז  התורה, מן ברוב  תרומה הספק  לבטל כדי  עיגול
שם). הפנים (מראה ומאה באחד להעלותה מצטרפין

שאין 32) הרי  שהוא", וכל ליטרין "שני  שם: (בירושלמי 
ד"ה  מד. לפסחים מהרש"א ועיין ממש. בתרי " ב "חד צורך

א איתיביה  סעיף  קט  סימן יורהֿדעה ערוך' וב 'שולחן .
תשובה). ובפתחי  בפלתי  בש"ך,

.ÁÒB‡ d˜ÙÒe ,‰‡Óa ÒB‡ d‡cÂ  ‰Óez‰«¿»«»»≈¿≈»¿≈»≈
ÌÈMÓÁa33˙BÈa ‰È‰ Ì‡Â ;a ‡l‡ z‰ dÏ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ¿≈»∆≈∆»¿…¿ƒ»»¿≈

˙Á‡ ‰‡z ?„ˆÈk . ‰ÎÈˆ dÈ‡  ÌÈMÓÁÓ≈¬ƒƒ≈»¿ƒ»…≈«¿≈»««
ÔÈÓi˜ ‰‡n‰ È‰Â ,ÚL˙Â ÌÈÚL˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óez34 ¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ»≈««¬≈«≈»«»ƒ

e‡aL BÓk ,ÌÈÊÏ eÒ‡ Ïk‰ 35. «…»¿»ƒ¿∆≈«¿

ה"ז.33) פ "ד שם תרומה.34)ירושלמי  בוודאי  כאן ויש
א.35) הלכה למעלה

.Ë˙Á‡ ‰ÏÙ36ÌÈMÓÁÓ37,Ïk‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰„‡Â »¿»««≈¬ƒƒ¿»¿»««ƒ«…
‰ÏÙpL ˙Á‡‰ B‡ ‰„‡L ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙Á‡ ‡nL∆»««ƒ«Àƒƒ∆»¿»»««∆»¿»
Ô‰ÈÏÚ ‰aiL „Ú ,˙BeÒ‡ el‡ È‰  ‰„‡L ‡È‰ƒ∆»¿»¬≈≈¬«∆«¿∆¬≈∆

Á‡ ÌB˜nÓ ÔÈlÁ38ÌÈ‡z ÌÈMÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈÂ Àƒƒ»«≈¿ƒ¬≈∆¬ƒƒ¿≈ƒ
‰Óez ÏL ˙Á‡ ‰ÏÙ Ì‡Â .Ïk‰ ÏÚ ˙BÈ ˙Á‡Â¿««≈««…¿ƒ»¿»««∆¿»
z‰  Ïk‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰„‡Â ˙Á‡Â ÌÈMÓÁ CB˙Ï¿¬ƒƒ¿««¿»¿»««ƒ«…À«

ÌÈÊÏ ‡M‰39. «¿»¿»ƒ

הקודמת.36) ההלכה  של  אברבנאל:37)המשך בכ"י 
שם. הפנים מראה ועיין חמשים". כמפורש 38)"לתוך

שבתרומה  אף ֿעלֿפי  רוב ". צריכה חמשים "עד בירושלמי :
לפי ולהרבות, להוסיף  אסור ממאה, לפחות שנפלה ודאי 

לכתחילה. איסור מבטלין כאן 39)שאין שיש שכיון שם.
די לפיכך שאבדה, היא תרומה של אותה שמא ספק 

ואחד. בחמשים

.È‰Óez ‰‡Ò40OÚÓ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»«¬≈
B˙Óez ‰Ïh ‡lL ÔBL‡41ÈL OÚÓÏ B‡ ƒ∆…ƒ¿»¿»¿«¬≈≈ƒ

ÔBL‡ OÚÓÏ Ì‡ :Ïk‰ ÚncÂ ,ecÙ ‡lL Lc˜‰Â¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ«««…ƒ¿«¬≈ƒ
Ïk‰ ÎnÈÂ ,OÚÓ ˙Óe˙Ï ÌL ‡wÈ  ‰ÏÙ»¿»ƒ»≈≈ƒ¿««¬≈¿ƒ»≈«…

ÌÈ‰kÏ42˙Óez ÈÓcÓe ‰ÏÙpL ‰Óez ÈÓcÓ ıeÁ «…¬ƒƒ¿≈¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«
È‰  ‰ÏÙ Lc˜‰Â ÈL OÚÓÏ Ì‡Â ;BaL OÚÓ«¬≈∆¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆¿≈»¿»¬≈

e„tÈ el‡43.‰Óez ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ eÎnÈÂ ≈ƒ»¿ƒ»¿¿…≈ƒ¿≈¿»

א.40) משנה פ "ה מעשר.41)תרומות תרומת
לזרים.42) אסור חולין.43)שהדמוע  ויהיו

.‡È‰‡ÓË ‰Óez ‰‡Ò44‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿»ƒ≈»
,Lc˜‰ B‡ ÈL OÚÓ B‡ ÔBL‡ OÚÓ B‡ ÔÈlÁÀƒ«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ∆¿≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈa45È‰  Ïk‰ ÚncÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈB‰Ë ÔÈa ≈¿≈ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ«««…¬≈
È‰Â ,ÏkÏ ‰ÏÈÎ‡a ‰eÒ‡L ‰‡ÓË ‰Óe˙k Ïk‰«…ƒ¿»¿≈»∆¬»«¬ƒ»«…«¬≈
‰na .e˜iL „Ú Ô˙B‡ ÌÈÁÈpÓe ,ÌÏBÚÏ eÒ‡ Ïk‰«…»¿»«ƒƒ»«∆≈»¿«∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc46;ÈÁ ÏÎ‡‰Ï Bkc ÔÈ‡L „a ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿¿≈»≈«
‡nL ,ÔÁÈpÈ ‡Ï  ÈÁ ÏÎ‡‰Ï BkcL „a Ï‡¬»¿»»∆«¿¿≈»≈«…«ƒ≈∆»
C„k Ïk‰ ˜ÈÏ„È ‡l‡ ;Ô‰Ó ÏÎ‡ÈÂ Ì‰a Ï˜zÈƒ»≈»∆¿…«≈∆∆»«¿ƒ«…¿∆∆

‰‡ÓË ‰Óez ÔÈ˜ÈÏ„nL47. ∆«¿ƒƒ¿»¿≈»

שם.44) או 45)משנה מעשר או חולין, אותם כלומר,
ֿ 46)הקדש. (כסף  שם כגירסתו המשנה, על ירושלמי 
תקלה 47)משנה). יהיה שלא כדי  מאוס  בכלי  שנותנים

יב . הלכה בפי "ב  כמבואר לאחרים,

.È‰B‰Ë ‰Óez ‰‡Ò48‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»
ÔÈlÁ49ÈÓcÓ ıeÁ ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ÎnÈ  ÔÈ‡ÓË Àƒ¿≈ƒƒ»≈«…«…¬ƒƒ¿≈

˙BÈÏ˜ ‰Ê Ún„Ó ÏÎB‡ Ô‰k‰Â .‰Óez50LeÏÈ B‡ , ¿»¿«…≈≈¿À»∆¿»»
ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡L ˙Bt ÈÓa B˙B‡51‡ÓË˙ ‡lL È„k , ¿≈≈∆≈»«¿ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»

Ún„Ó LeÏÈ B‡ .ÔÈ‡Óh‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ BaL ‰Óez‰«¿»∆ƒ«Àƒ«¿≈ƒ»¿À»
‰ˆÈkÓ ˙BÁt ‰Ê52ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡L , ∆»ƒ¿≈»∆≈…∆»≈¿«≈…∆

Á‡53‰Ê Ún„Ó ˜lÁ˙È B‡ .‰ˆÈk ‰È‰iL „Ú54 «≈«∆ƒ¿∆¿≈»ƒ¿«≈¿À»∆
‰Óez‰ ‡Óhz ‡lL È„k ,‰qÚ ÏÎa ‰ˆÈkÓ ˙BÁt»ƒ¿≈»¿»ƒ»¿≈∆…ƒ»≈«¿»

.BaL∆

שם.48) מדומע .49)משנה שלא 50)שהכל באש. קלוי 
תיטמא  שלא לטומאה, המכשיר משקה עליהם יפול
נפלו  אם אלא טומאה, מקבלים אינם שאוכלין לפי  בתרומה,
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בפ "א  כמבואר לטומאה, המכשירים משקין שבעה עליהם
אֿב . הלכות אוכלין טומאת לטומאה,51)מהלכות

ג. הלכה שם נקודים".52)כמבואר "יאכלו שם: במשנה
כחצי אחת כל תהיה קטנות, ככרות שיעשנה הוא ונקודים

בר"ש). שם ועיין שם. המשניות (פירוש אבל 53)ביצה
מכביצה  בפחות שגם כביצה, צריך אין טומאה לקבלת

א). הלכה פ "ד (שם טומאה אחרות 54)מקבל לעיסות
עיסה. בכל והמדומע  מכביצה פחות שיהיה

.‚È‰‡ÓË ‰Óez ‰‡Ò55ÔÈlÁ ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿≈»Àƒ
ÔÈB‰Ë56‰‡Ò ÔÎÂ ,57‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰B‰Ë ‰Óez ¿ƒ¿≈¿»¿»¿»∆»¿»¿≈»

‰ÏÚz  ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ58˙BÈÏ˜ ÏÎ‡˙Â ,‰‡Óe „Á‡a59 Àƒ¿≈ƒ«¬∆¿∆»≈»¿≈»≈¿»
‰‡q‰ ÔÈ‡L ;‰ˆÈkÓ ˙BÁt B‡ ˙Bt ÈÓa LBlz B‡ƒ¿≈≈»ƒ¿≈»∆≈«¿»

‰˙ÏÚL dÓˆÚ ‰‡q‰ ‡È‰ ‰ÏÙpL60. ∆»¿»ƒ«¿»«¿»∆»¿»

חכמים.55) כדעת ב , משנה שם שלא 56)תרומות
(ר"ש). בנפילתה התרומה טימאתם ולא שם 57)הוכשרו

הכל. לדברי  ג, שם.58)משנה שלא 59)כחכמים
הטהורה. התרומה כר'60)תטמא ולא ותאכל. תעלה ולכן

לתוך  טמאה תרומה סאה נפלה שאם ב ), משנה (שם אליעזר
שנפלה  שהיא ותישרף , התרומה תעלה - טהורים חולין מאה

שם. חכמים כדעת אלא שעלתה, היא

.„È‰‡ÓË ‰Óez ‰‡Ò61ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿≈»¿»∆
ËeÚÓa ‰ÏËa  ‰B‰Ë ‰Óez62Ïk‰ ÔÈÏÎB‡Â ¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ«…

‰‰Ëa63‰ÏÙ Ì‡Â .64Ïk‰ ÁÈpÈ  ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ¿»√»¿ƒ»¿»¿»ƒ≈»«ƒ««…
.˜iL „Ú«∆≈»≈

ד.61) משנה (פירוש 62)שם תעלה ולא שם. כחכמים
תרומה. הכל שהרי  שם), וכג.63)המשניות כב : בכורות

יא.64) הלכה למעלה והובא א, משנה שם

.ÂË˙Bt˜ ÈzL65‰‡Ò ‰ÏÙpL˙Á‡ CB˙Ï ‰Óez ÏL ¿≈À∆»¿»¿»∆¿»¿««
‰‡Ò ‰ÏÙ Ck Á‡Â ,‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Ú„BÂ Ô‰Ó≈∆¿«¿≈≈∆»¿»¿««»»¿»¿»
:ÌÈÓB‡  ‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ‰iL¿ƒ»¿≈»«¿≈≈∆»¿»¿ƒ
ÔÈÏBzL ÈÙÏ ,‰iL ‰ÏÙ ‰BL‡ ‰ÏÙpL ÌB˜nÏ«»∆»¿»ƒ»»¿»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ

Ï˜Ï˜Óa ‰Ï˜Ïw‰ ˙‡66‰‡Ò ‰ÏÙ .67CB˙Ï ‰BL‡ ∆««¿»»«¿À¿»»¿»¿»ƒ»¿
Ck Á‡Â ,‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈»«¿≈≈∆»¿»¿««»
ÔÈ‡  ‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Ú„BÂ ‰iL ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿ƒ»¿«¿≈≈∆»¿»≈
‡l‡ ,‰BL‡ ‰ÏÙ ‰iL ‰ÏÙpL ÌB˜nÏ :ÌÈÓB‡¿ƒ«»∆»¿»¿ƒ»»¿»ƒ»∆»

.˙BÏ˜Ï˜Ó Ô‰ÈzL¿≈∆¿À¿»

ח .65) הלכה פ "ד שם וירושלמי  פ "ז, תרומות תוספתא
התרומה, נגד ואחת מאה מהן אחת באף  כשאין והמדובר
שיש  או נדמעה, - לתוכה תרומה הסאה שנפלה שזו באופן
תוכה  אל נפלה שהסאה וזו ואחת, מאה ואחת אחת בכל

(רדב "ז). לכהן סאה בהרמת שהראשונה 66)חייבת
מותרת. והשנייה למעלה. ראה בהרמה. נתחייבה או נדמעה

יד. הלכה פ "י  למעלה שם.67)וראה וירושלמי  תוספתא

.ÊË˙Bt˜ ÈzL eÈ‰68‰B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ,69, »¿≈À««¿≈»¿««¿»
È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰Óez ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙÂ¿»¿»¿»∆¿»¿««≈∆¿≈»«≈

.‰ÏÙ ‰‡Óh‰ CB˙Ï :ÔÈÓB‡  ‡È‰ BÊƒ¿ƒ¿«¿≈»»¿»

ג.68) הלכה פ "ז שם וירושלמי  שם, תוספתא
של 69) ואחת טמאה, תרומה של "אחת שם: בתוספתא

של  שניהם אם הואֿהדין רבינו, ולדעת טהורה". תרומה
בו  תולין יותר, מקולקל שהוא שכל (כסף ֿמשנה), חולין

הקלקלה.

.ÊÈ˙Bt˜ ÈzL70ÏL ˙Á‡Â ‰B‰Ë ‰Óez ÏL ˙Á‡ , ¿≈À««∆¿»¿»¿««∆
ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ71CB˙Ï ‰B‰Ë ‰Óez ‰‡Ò ‰ÏÙ : Àƒ¿≈ƒ»¿»¿»¿»¿»¿

‰ÏÙ ‰Óez ÏL CB˙Ï :ÔÈÓB‡  Ô‰Ó ˙Á‡72, ««≈∆¿ƒ¿∆¿»»¿»
‰Óe˙k ‰‰Ëa eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â73. ¿«Àƒ≈»¿¿»√»ƒ¿»

טהורה 70) תרומה של אחת קופות, "שתי  שם: בירושלמי 
לתוך  טהורה תרומה סאה נפלה טמאין, חולין של ואחת
לתוך  אומר אני  נפלה, מהן לאיזה ידוע  ואין מהן, אחת
הלכה  למעלה וראה נקודים". יאכלו והחולין נפלה, תרומה

להלן. ועיין מכביצה. פחות היינו רבינו, שלדעת 71)יב ,
לפני שהיה כ"י  ברמב "ם הוא וכן שם, בירושלמי  הוא כן
"חולין  העתיק  הנגיד ר"י  בשו"ת אבל קורקוס . הר"י 
קושיית  ליישב  בכדי  הכסף ֿמשנה, הגיה וכן טהורים".
עז. והערה כא והלכה יח , הלכה להלן וראה הראב "ד.

יד.72) הלכה פ "י  למעלה ראה מותרים. והחולין
במקום 73) אלא נפלה" תרומה לתוך "תרומה אמרו שלא

זה, לענין אבל באכילה), החולין איסור =) הפסד  שיש
נפלה  שמא חששו - הפסד כאן שאין בטהרה, להזהר
הגוף  בטומאת תרומה אוכל ונמצא החולין, לתוך התרומה
עח ). והערה כא, הלכה להלן (וראה קורקוס ). (מהר"י 
פחות  היינו נקודים", יאכלו "והחולין אמרו: שם ובירושלמי 

התרומה. את יטמאו שלא מכביצה, פחות

.ÁÈ Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰‡ÓË ‰Óez ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿»¿≈»¿««≈∆
‰ÏÙ ‰Óez ÏL CB˙Ï :ÔÈÓB‡74eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â , ¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ≈»¿

.‰ÏB„‚ ‰Óe˙k ‰‰Ëa) ˙BÈÏ¿̃»¿»√»ƒ¿»¿»

התרומה,74) לתוך נפלה אם בין הלא עיון: צריכה זו הלכה
תלו  ולמה אוסרת, היא החולין, לתוך נפלה אם ובין
את  ולהתיר התרומה את לאסור נפלה תרומה לתוך שתרומה
של  אחת קופות, "שתי  שם: בירושלמי  מפורש וכן החולין.
סאה  נפלה וכו' טמאין חולין של ואחת טהורה, תרומה
תרומה  לתוך אי  מהֿנפשך, אסורות, שתיהן טמאה, תרומה
עוד  (ועיין אסור" נפלה חולין של לתוך אי  אסור, נפלה

עז). והערה כא הלכה להלן,

.ËÈ Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰‡ÓË ‰Óez ‰‡Ò¿»¿»¿≈»∆»¿»¿««≈∆
eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â ,‰ÏÙ ‰Óez ÏL CB˙Ï :ÔÈÓB‡¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ≈»¿

(˙BÈÏ˜75˙Bt ÈÓa eLBlÈ B‡76. ¿»ƒ¿≈≈

וברמב "ם 75) קושטא ובדפוס  רומי  בדפוס  ליתא המוקף , כל
(תוספתא  כתבי ֿיד כמה ובעוד קורקוס , הר"י  שלפני  כ"י 

כפולים. הדברים ואמנם על 76)כפשוטה). השיג הראב "ד
פירות, במי  תלוש או קליות תאכל לומר יתכן "שלא זה
אלא  החולין, ונטמאו התרומה נטמאה כבר שהרי 

בהלכה כש  הכסף ֿמשנה הגיה זה ומתוך עסקינן". הוכשרו
דברי מיושבים זה ולפי  טהורין", חולין של "ואחת הקודמת
הוכשרו  לא שעוד טהורים בחולין שהמדובר כאן, רבינו

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



רז         
  

החולין, אל התרומה נפלה שמא וחששו טומאה, לקבל
ייטמאו  שלא טומאה, לקבל יכשירום שלא תיקנו ולפיכך
חששו  לא אכילה איסור שלענין שאף ֿעלֿפי  מהתרומה.
זהירות  =) הפסד שאין במקום - התרומה בהם נפלה שמא
הקודמת  בהלכה למעלה כמבואר חששו, להכשיר) שלא

עז). והערה כא הלכה להלן (וראה

.Î˙Bt˜ ÈzL77ÏL ˙Á‡Â ‰‡ÓË ‰Óez ÏL ˙Á‡ , ¿≈À««∆¿»¿≈»¿««∆
CB˙Ï ‰B‰Ë ‰Óez ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙÂ ,ÔÈB‰Ë ÔÈlÁÀƒ¿ƒ¿»¿»¿»∆¿»¿»¿
ÔÈlÁ‰Â ,‰ÏÙ ‰Óez ÏL CB˙Ï ÔÈÓB‡  Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ

.˙BÈÏ˜ eÏÎ‡È≈»¿¿»

טמאה,77) תרומה של אחת קופות, "שתי  שם: בירושלמי 
אני טהורה, תרומה סאה נפלה כו' טהורין חולין של ואחת
יאכלו  והחולין נפלה, טמאה תרומה של לתוך אומר
ליברמן  הגר"ש (הוצאת פ "ו שם בתוספתא וכן נקודים".
ואחת  טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי  :(64 141 עמ '
ואינו  מהן אחת לתוך תרומה סאה נפלה טהורין, חולין של
טמאה  תרומה לתוך אומר הריני  נפלה, מהן זו לאי  ידוע 
שאין  שיתחשבו עד בטהרה יאכלו לא טהורין וחולין נפלה,
כבירושלמי , רבינו ומפרש כביצה". ועיסה עיסה בכל
דינו  טמאה, תרומה נפלה שאילו טהורה. תרומה בשנפלה

הסמוכה. בהלכה מפורש

.‡Î‰‡Ò ‰ÏÙ78Á‡ CB˙Ï ‰‡ÓË ‰Óez ÏLÔ‰Ó ˙ »¿»¿»∆¿»¿≈»¿««≈∆
eÒ‡  ‰‡ÓË ‰Óez ˜ÙqL .˙BeÒ‡ Ô‰ÈzL 79, ¿≈∆¬∆¿≈¿»¿≈»»

‰‡ÓË ‰Óez eq‡L ÈtÓ ;zÓ  Ún„Ó‰ ˜ÙÒe¿≈«¿À»À»ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈»
ÏÚ ,Ô‰ÈcÓ  Ún„Ó‰ eq‡Â ,‰Bz‰ ÔÓ ƒ«»¿ƒ«¿À»ƒƒ¿≈∆«

˙BÏÎ‡Ó Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL ÌÈwÚ‰80. »ƒ»ƒ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

טמאה,78) תרומה של אחת קופות, "שתי  שם: בירושלמי 
לתוך  טמאה תרומה סאה ונפלה טהורין, חולין של ואחת
של  לתוך אומר אני  נפלה, מהן לאיזה יודע  ואינו מהן, אחת
הלכה  למעלה וראה בטהרה". יאכלו והחולין נפלה, תרומה
חולין  של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, שבשתי  יז,
שתיהן  - לתוכם טמאה תרומה של סאה ונפלה טמאים,

[ויתכן  עיון. צריכים רבינו ודברי  הירושלמי . לדעת אסורות
לדברי להשוותם ויש ונתהפכו, נשתבשו רבינו דברי  כי 
אחת  קופות, שתי  יז) (הלכה להיות: צריך וכן הירושלמי .
סאה  נפלה טמאין, חולין של ואחת טהורה תרומה של
תרומה  של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה
נפלה  כא) (הלכה כתרומה. בטהרה יאכלו והחולין נפלה,
אסורות  שתיהן מהן, אחת לתוך טמאה תרומה של סאה
הערה  למעלה וראה הירושלמי . כדברי  ממש זה והרי  וכו'.
הכסף ֿמשנה  ולהגהת הראב "ד להשגת מקום אין ולפי "ז עג.
כ) (הלכה עה. והערה ע  הערה שם עיין יז, הלכה למעלה
חולין  של ואחת טמאה תרומה של אחת קופות, שתי 
מהן, אחת לתוך טהורה תרומה של סאה ונפלה טהורין,
קליות. יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין
מהן, אחת לתוך טמאה תרומה סאה נפלה יח ֿיט ) (הלכות
קליות  יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין

קליות) יאכלו כו' זה (בטהרה והרי  פירות. במי  ילושו או
קורקוס ]. בר"י  ועיין הירושלמי , כדברי  מוסב 79)שוב  [זה

והלכה  יז שהלכה למעלה, (ראה יז הלכה שלמעלה מה על
של  ואחת טהורה תרומה אחת קופות, ששתי  מחוברות), כא
אחת  לתוך טהורה תרומה של סאה שנפלה טמאין, חולין
ואף ֿעלֿפי ֿכן  נפלה, תרומה של לתוך שאומרין מהן,
שמא  חוששים אנו זה לענין כי  בטהרה, יאכלו החולין
תרומה  שספק  כתב  זה ועל החולין, לתוך נפלה התרומה
שאם  היינו התורה, מן טמאה תרומה שאיסור אסור, טמאה
עובר  הוא הרי  אותה, ויטמאו הטמאים, בחולין כאן נתערבה
שמן  שאף ֿעלֿפי  תרומה, מטמא של דאורייתא איסור על
שזהו  אכילה, לענין אלא זה אין ברוב , בטלה התורה
בטהרה, עוד להזהר שאפשר טומאה, לענין אבל בדיעבד.
לכתחילה, איסור מבטלין אין והרי  כלכתחילה, זה הרי 
שכתב  כמו הדעות, לכל דאורייתא איסור זהו ובתרומה

יח ). סימן בתשובה במין 80)אבני ֿמילואים כלומר,
י ֿיג. אֿו, הלכות פט "ו שם עיין במינו.



     

ה'תשע"ט  מרחשון  ה' ראשון  יום 

שכא. תעשה לא מצות
― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש ֿ יצא "אל אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
הּׁשביעי" ּבּיֹום מּמקמֹו  ּבּקּבלה ּובא . ְְִִִַַַַָָָֹ

ׁשּתחּוםאלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― ֿ רּוח לכל  : ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ֿ יצא ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אל

ּתֹורה".ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

ה'תשע"ט  מרחשון  ו ' שני יום 

קנה. עשה מצות
יום ראשון ֿ שני ה 'ֿ ו 'מרחשון 
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת ֿ יֹום את  זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש

הּמכלּתא ― לקּדׁשֹו הּׁשּבת ֿ יֹום את "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". לקּדׁשֹו על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
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(‡)   לכבודך תשוב אלי זו  בתשובה

הראשונה: וגדולתך     לא אז 
בגולה: לצאת ()תנוד    

שכתוב  עתה כאשר  ולא באמת תשבע בשמי כשתשבע
ה)בכם ישבעו :(לקמן  לשקר  אכן  יאמרו  ה' חי אם

   בישראל יתברכו  אז  כן  תעשו  אם
ישראל : כפלוני תהא לבנו  יאמר  גוי כל  הגוים,

בישראל  להדבק שיוכל  מי יתהללו  ד "א שבחכם יגידו 
בלעז : פורוונטי"ר  בדבר  (‚)יתפאר     

אותה  שנרים אדמה מעובדי למידין  הוו  ניר . לכם נירו 
מעלה  תהא שלא העשבים שרשי להמית הקיץ בימי
מעשיכם  הטיבו  אתם אף בחורף הזרע בעת קוצים
נמאסת  תפלתכם תהא שלא הרעה עליכם תבא בטרם

כשתצעקו :    צעקתכם תהי ואל 
תהיו  שלא תשובה מתוך  כיֿאם הרשע מתוך  לפני
קרדונ "ש  לקוצים נהפכת והיא ניר  בלא לזורע דומים

(„)בלעז :  כניר זהו  כאש חמתי תצא בטרם
הזר  (‰)ע:לפני   יושבי את הזהירו 

לברוח : בשופר  שיתקעו  אסיפה הארץ לשון 
רועים מלא עליו  יקרא אשר  במקרא יש (ישעיה והרבה

מלאלא) אחריך  יב )יקראו  יתמלאון (לקמן  עלי יחד 
טז ) (Â):(איוב  : לציון האספו לברוח 

העז  שלח  ט )כמו  (Ê):(שמות : נבוכדנצר
 היער סבכי במארב לישב אריה דרך 

בלעז : ציה:אשפיישי"ש לשון 

 
(‡).Â˘˙ Ì‡תשוב ישראל אתה אם לומר  למעלה מוסב 

כמאז  לפני להיות אלי ותשוב תחזור אז  כאלה ופיוסים בוידוי 
מכל : ˙ÈÒ.סגולה  Ì‡Âמארצי הפסילים  תעביר אם 

בגולה: ללכת תנוד לא אז  עירי ÂÎÂ'.()ומירושלים ˙Ú˘Â
לשקר עתה נשבעים שאתם  כמו  לא באמת ה' חי תשבע ואם

ישבעו  לשקר  לכן יאמרו  ה' חי  ואם  ה)כמ "ש  ËÙ˘Ó:(לקמן 
.‰˜„ˆÂ: במ "ש כפול  עד ÂÎ˙‰Â.הענין מאד יתגדל  אז 

כישראל: אלהים ישימך בברכתם  לאמר  בו יתברכו  שהעמים
.ÂÏÏ‰˙È ÂÂ:כישראל מוצלח  אני הנה  יאמר  עצמו המהלל

(‚).‰„Â‰È ˘È‡Ï:יהודה לאנשי È.כמו  ÌÎÏ ÂÈ מתחלה
נקיה  שדה על זרעו  ואח "ז הקוצים שרשי לחתוך השדה חרשו 
תצלח  לא כי בארץ  מחוברים  בעודם הקוצים על תזרעו ולא

הפסילים : עזבתם לא כשעדיין ולא לפני תפלתכם  יקובל  זה ואחר  הפסילים הסירו  מתחילה  ור"ל  Ï‰'.(„)הזריעה  ÂÏÓ‰
בו : ולדבקה בדרכיו  להתבונן  ה' לשם לבבכם אוטם הסירו  אמר ביאור Â‰È„‰.ולתוספות ˘È‡ויושבי יהודה  אנשי  אתם

ÂÎÂ'.ירושלים: ‡ˆ˙ ÔÙרוע מפני  החמה מעביר  מי  ימצא  לא ר "ל אותה יכבה  מי  ואין  בכם  ובערה הדולק  כאש  חמתי תצא פן
החמה: להעביר  זכות  במי  ואין  גברו אשר  וכו ':‰‚Â„È.(‰)מעלליכם ביהודה הגידו יאמר  העם  לשרי  ˘ÙÂ.כאילו ÂÚ˜˙

ולזרז. Â‡ÏÓלהשמיע  Â‡˜: האויב מפני שם להשגב  וכו ' האספו  להם ואמרו אותם  ואספו  העם את קראו .(Â).Ò Â‡˘ הרימו
בה: להשגב  לציון להתאסף  לרמז ההיא:ÈÓ‡.נס  הארץ  לא"י:ÔÂÙˆÓ.על מצפון  העומדת בבל ‚„ÏÂ.זה ˘Â ההיא הרעה

גדול: שבר  ÂÎÒÓ.(Ê)תהיה ‰È‡ ‰ÏÚ: יאמר נ "נ  ועל האילנות סבכי  בתוך לשבת  האריה ‚ÌÈÂ.דרך ˙ÈÁ˘ÓÂ נ "נ זהו 
במ "ש : הדבר  וכפל העכו"ם כל ˙ˆÈ‰.שהשחית ÍÈÚ: בהן יושב  מי מאין  שממה תהיינה שלך  הערים

 
(‡).ÍÈˆÂ˜˘תשקצנו שקץ כמו  תיעוב  ז )ענין  ÏÂ‡.:(דברים

גשמיכם  ונתתי  תלכו בחקתי אם וכן אז  במקום  הוא הוי"ו 
כז )בעתם והנעה :˙Â„.:(ויקרא הנדה ÂÏÏ‰˙È.()מלשון

ושבח : הלול נירÂÈ.(‚)מלשון  אוכל  רב  כמו  חרישה ענין 
יג)ראשים  ˜ÌÈˆÂ.:(משלי  Ï‡:קוצים ענין ‰ÂÏÂÓ.(„)על

אלהיך ה' ומל וכן וכריתה  ל )חתוך אוטם ÂÏÚ˙.:(דברים ענין
לב ערלי  ט)וכן  ענין Â‡ÏÓ.(‰)מעשיכם:ÌÎÈÏÏÚÓ.:(לקמן 

מלא  אחריך קראו כמו  יב)אסיפה ארוך Ò.(Â):(לקמן  כלונס 
להתאסף : לרמז וילון  שלח ‰ÂÊÈÚ.ובראשו  כמו  אסיפה  ענין 

ט)העז באלה ÂÎÂÒÓ.(Ê):(שמות אלה אחוזים  ענפים ענינו
סבוכים  סירים עד א)כמו  ושממון :˙ˆÈ‰.(נחום ציה מלשון  .

        
  

ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .וׁשּבתמקֹומֹות ְְְִַָָ

ה'תשע"ט  מרחשון  ז' שלישי יום 

קנה. עשה מצות
יום שלישי ֿ שבת ֿ קודש ז 'ֿ י "א מרחשון 

הקודם. ביום נדפס הקנ"ה ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ט  מרחשון  ח' רביעי יום 

קנה. עשה מצות
שני. ביום נדפס הקנ"ה ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ט  מרחשון  ט ' חמישי יום 

שכ. תעשה לא מצות
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

ֿ מלאכה" כל ֿ תעׂשה "לא  ,זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש  ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"ט  מרחשון  י' שישי יום 

שכא. תעשה לא מצות
― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש ֿ יצא "אל אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
הּׁשביעי" ּבּיֹום מּמקמֹו  ּבּקּבלה ּובא . ְְִִִַַַַָָָֹ

ׁשּתחּוםאלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― ֿ רּוח לכל  : ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ֿ יצא ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אל

ּתֹורה".ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

ה'תשע"ט  מרחשון  י"א ש "ק יום 

שכט. תעשה לא מצות קסה. עשה מצות
קצו. תעשה לא מצות קסד. עשה מצות

― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
 :אמרֹו והּוא והעבֹודֹות, ֿ הּמלאכֹות ְְְְֲִַָָָמן

לכם" היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת  ּבארנּו ּוכבר , ְְִֵֶַַַַָָָ
ּפעמים ּכּמה     אמרם ְְִַָָָָ

."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ֲֵַַָ

― השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

לא ֿ מלאכה "וכל ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְְִִַָָָָָָֹמלאכה
תעׂשּו"  חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו ּכרת, ― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָמקריב

ּומגּלה.וזּולתן ְְִָָָ

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
ֿ נפׁשתיכם" את "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

 ּבספרא והּפרּוׁש .      : ְְְִֵַָ
הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― ֿ נפׁשתיכם" את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ"ּתעּנּו

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. אכילה זה ואיזהּו? , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ּברחיצה אסּור ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
נאמר: ׁשּכן האּלה, ֿ הּפעּלֹות מּכל לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמּטה,

ֿ נפׁשתיכם" את ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכאּלּו
― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת המיחדת והּׁשביתה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֻולעבֹודה,

אמר לפיכ ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת : ְְְִִַַַַָָָָ
  ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום "מּנין :ְִִִִִִֶַַָָ

ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד הּמּטה? ּובתׁשמיׁש ְְְְִִִַַַַַַַָָָּובסיכה
העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ֿ אּלּו ּכל הׁשּבת ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכלֹומר:

― הקצ"ו ּביֹוםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹצֹום
למי ּכרת וחּיב ֿ הענׁש את ׁשהזּכיר ּכיון אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ׁשּמזהר ידענּו "ּכיׁשּיאכל, אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
ונכרתה" וגֹו' ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש כל  . ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֻ

ּכרתֹות ּבכללםּובריׁש מנּו ּכרת, מחּיבי ּכׁשּמנּו , ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ּובארּו הּכּפּורים, ּביֹום ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהאֹוכל
והּמילה. ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, לא מצות הּוא ― ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכרת
ֿ תעׂשה, לא מצות הּכּפּורים ּביֹום ׁשהאכילה נתּבאר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנה
קבּועה, חּטאת ׁשגגתּה ועל ּכרת זדֹונּה על חּיבים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָּולפיכ
הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו

   זה ּדין יתחּיב ׁשּלא , אּלא ְִִֵֶֶֶַָֹ
ּבמחּיבי יתעּלה אמר ׁשהרי ּבלבד, ֿ תעׂשה לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבמצות
ֿ תעׂשינה" לא אׁשר ה' ֿ מצות מּכל "אחת קבּועה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

  ספרא ּולׁשֹון .    ּכי" : ְְִִָ
עּנּוי; ענׁש זה הרי ― ונכרתה ֿ תעּנה לא אׁשר ֿ הּנפׁש ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻכל
אֹומר ּכׁשהּוא ׁשמענּו. לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאבל
הּוא: וחמר קל ׁשּכבר לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹענׁש
הרי ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָמה
טֹובים ּבימים נֹוהגת ׁשהיא מלאכה עליו, ענּוׁש ְְִִִֶֶֶָָָָָָהּוא
לּמה ּכן ואם עליה, ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּובׁשּבתֹות
ענׁש מה לעּנּוי: אזהרה מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאמר
― אזהרה" לאחר עּנּוי ענׁש אף אזהרה לאחר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָֹמלאכה
נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ודיני ֿ ּׁשאמרנּו. מה נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנה
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(‡)   לכבודך תשוב אלי זו  בתשובה

הראשונה: וגדולתך     לא אז 
בגולה: לצאת ()תנוד    

שכתוב  עתה כאשר  ולא באמת תשבע בשמי כשתשבע
ה)בכם ישבעו :(לקמן  לשקר  אכן  יאמרו  ה' חי אם

   בישראל יתברכו  אז  כן  תעשו  אם
ישראל : כפלוני תהא לבנו  יאמר  גוי כל  הגוים,

בישראל  להדבק שיוכל  מי יתהללו  ד "א שבחכם יגידו 
בלעז : פורוונטי"ר  בדבר  (‚)יתפאר     

אותה  שנרים אדמה מעובדי למידין  הוו  ניר . לכם נירו 
מעלה  תהא שלא העשבים שרשי להמית הקיץ בימי
מעשיכם  הטיבו  אתם אף בחורף הזרע בעת קוצים
נמאסת  תפלתכם תהא שלא הרעה עליכם תבא בטרם

כשתצעקו :    צעקתכם תהי ואל 
תהיו  שלא תשובה מתוך  כיֿאם הרשע מתוך  לפני
קרדונ "ש  לקוצים נהפכת והיא ניר  בלא לזורע דומים

(„)בלעז :  כניר זהו  כאש חמתי תצא בטרם
הזר  (‰)ע:לפני   יושבי את הזהירו 

לברוח : בשופר  שיתקעו  אסיפה הארץ לשון 
רועים מלא עליו  יקרא אשר  במקרא יש (ישעיה והרבה

מלאלא) אחריך  יב )יקראו  יתמלאון (לקמן  עלי יחד 
טז ) (Â):(איוב  : לציון האספו לברוח 

העז  שלח  ט )כמו  (Ê):(שמות : נבוכדנצר
 היער סבכי במארב לישב אריה דרך 

בלעז : ציה:אשפיישי"ש לשון 

 
(‡).Â˘˙ Ì‡תשוב ישראל אתה אם לומר  למעלה מוסב 

כמאז  לפני להיות אלי ותשוב תחזור אז  כאלה ופיוסים בוידוי 
מכל : ˙ÈÒ.סגולה  Ì‡Âמארצי הפסילים  תעביר אם 

בגולה: ללכת תנוד לא אז  עירי ÂÎÂ'.()ומירושלים ˙Ú˘Â
לשקר עתה נשבעים שאתם  כמו  לא באמת ה' חי תשבע ואם

ישבעו  לשקר  לכן יאמרו  ה' חי  ואם  ה)כמ "ש  ËÙ˘Ó:(לקמן 
.‰˜„ˆÂ: במ "ש כפול  עד ÂÎ˙‰Â.הענין מאד יתגדל  אז 

כישראל: אלהים ישימך בברכתם  לאמר  בו יתברכו  שהעמים
.ÂÏÏ‰˙È ÂÂ:כישראל מוצלח  אני הנה  יאמר  עצמו המהלל

(‚).‰„Â‰È ˘È‡Ï:יהודה לאנשי È.כמו  ÌÎÏ ÂÈ מתחלה
נקיה  שדה על זרעו  ואח "ז הקוצים שרשי לחתוך השדה חרשו 
תצלח  לא כי בארץ  מחוברים  בעודם הקוצים על תזרעו ולא

הפסילים : עזבתם לא כשעדיין ולא לפני תפלתכם  יקובל  זה ואחר  הפסילים הסירו  מתחילה  ור"ל  Ï‰'.(„)הזריעה  ÂÏÓ‰
בו : ולדבקה בדרכיו  להתבונן  ה' לשם לבבכם אוטם הסירו  אמר ביאור Â‰È„‰.ולתוספות ˘È‡ויושבי יהודה  אנשי  אתם

ÂÎÂ'.ירושלים: ‡ˆ˙ ÔÙרוע מפני  החמה מעביר  מי  ימצא  לא ר "ל אותה יכבה  מי  ואין  בכם  ובערה הדולק  כאש  חמתי תצא פן
החמה: להעביר  זכות  במי  ואין  גברו אשר  וכו ':‰‚Â„È.(‰)מעלליכם ביהודה הגידו יאמר  העם  לשרי  ˘ÙÂ.כאילו ÂÚ˜˙

ולזרז. Â‡ÏÓלהשמיע  Â‡˜: האויב מפני שם להשגב  וכו ' האספו  להם ואמרו אותם  ואספו  העם את קראו .(Â).Ò Â‡˘ הרימו
בה: להשגב  לציון להתאסף  לרמז ההיא:ÈÓ‡.נס  הארץ  לא"י:ÔÂÙˆÓ.על מצפון  העומדת בבל ‚„ÏÂ.זה ˘Â ההיא הרעה

גדול: שבר  ÂÎÒÓ.(Ê)תהיה ‰È‡ ‰ÏÚ: יאמר נ "נ  ועל האילנות סבכי  בתוך לשבת  האריה ‚ÌÈÂ.דרך ˙ÈÁ˘ÓÂ נ "נ זהו 
במ "ש : הדבר  וכפל העכו"ם כל ˙ˆÈ‰.שהשחית ÍÈÚ: בהן יושב  מי מאין  שממה תהיינה שלך  הערים

 
(‡).ÍÈˆÂ˜˘תשקצנו שקץ כמו  תיעוב  ז )ענין  ÏÂ‡.:(דברים

גשמיכם  ונתתי  תלכו בחקתי אם וכן אז  במקום  הוא הוי"ו 
כז )בעתם והנעה :˙Â„.:(ויקרא הנדה ÂÏÏ‰˙È.()מלשון

ושבח : הלול נירÂÈ.(‚)מלשון  אוכל  רב  כמו  חרישה ענין 
יג)ראשים  ˜ÌÈˆÂ.:(משלי  Ï‡:קוצים ענין ‰ÂÏÂÓ.(„)על

אלהיך ה' ומל וכן וכריתה  ל )חתוך אוטם ÂÏÚ˙.:(דברים ענין
לב ערלי  ט)וכן  ענין Â‡ÏÓ.(‰)מעשיכם:ÌÎÈÏÏÚÓ.:(לקמן 

מלא  אחריך קראו כמו  יב)אסיפה ארוך Ò.(Â):(לקמן  כלונס 
להתאסף : לרמז וילון  שלח ‰ÂÊÈÚ.ובראשו  כמו  אסיפה  ענין 

ט)העז באלה ÂÎÂÒÓ.(Ê):(שמות אלה אחוזים  ענפים ענינו
סבוכים  סירים עד א)כמו  ושממון :˙ˆÈ‰.(נחום ציה מלשון  .
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‡dì øîàå BzLà úà Løâîä:íãà ìëì úøzî zà éøä,éðBìôì àlà–øæòéìà éaøøézî,íéîëçåïéøñBà. ©§¨¥¤¦§§¨©¨£¥©§ª¤¤§¨¨¨¤¨¦§¦©¦¡¦¤¤©¦©£¨¦§¦

äNòé ãöék?dì epðzéå øæçéå äpîéä epìhé,dì øîàéå:à ìëì úøzî zà éøäíã.BëBúa Báúk íàå,ìò óà ¥©©£¤¦§¤¥¤¨§©£Ÿ§¦§¤¨§Ÿ©¨£¥©§ª¤¤§¨¨¨§¦§¨§©©
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iiii.eilr oinilyn lkd:äøéáò úîçî úåãòì ìåñô åìéôàå ,ãáò åìéôàå.zxg` zecra cirdl ie`x `edy aexw `l`.äáøå÷ àìà úåãò ìåñô åéìò ïéàù
ñðð ïáë äëìäå .àåä áåø÷ã äéì éòãé àîìò éìåë ,áåø÷ ìáà .äáåùú ãáò øîéîì åúà àîìã ïìæâå .ïéñçåéì é÷åñàì éúà àîìã ãáò .àì ïìæâ åà ãáò ìáà

:íéøùë íìë åéäéù êéøö øàùäå ,ãáìá ìåñô à"ò àìà åéìò íúåç ïéà î"îå .åéìò ïéîéìùî ìëäù
h`̀̀̀.xizn xfril` iax .yxbndáéúëã ,à"øã àîòè(à"ë àø÷éå)úà éøä äì øîàã ,äùéàî àìà äùøâúð àì åìéôà ,åç÷é àì äùéàî äùåøâ äùàå .

:íéøçàì úøúåî ,äæî õåç íãà ìëì äééøùã àëäå àåä èâ àîìà .äðåäëì äìåñô ,íãà ìëì úøúåî úà éàå éðîî úùøåâî.mixqe` minkgeéøîàã
ïðáø éøñà àìå .íéîëçë äëìäå .íéøçàì äøéúäì èâ éåä àì ,äðåäëì äìñôì èâ äåäã â"òàå ,úåøéúé úåöî áåúëä íäá äáéøù ,éðàù äðåäë øåñéà
éøäù ,èâ éåäã ïðáø åãåî ,éðåìôì éàùðú àìù úðî ìò êèâ äæ éøä äì øîà éà ìáà .éðåìôî õåç åà ,éðåìôì àìà íãà ìëì úøúåî úà éøä øîàùë àìà
úðî ìò êèâ äæ éøä øîåì ùøâîì ïðáø éøñàå .àîìòá éàðú øàùë äåäå ,éðåìô åúåàì àùðú àìù äîò äðúäù àìà èâä úøéñîá íãà ìëì äøéúä
.ìåñô èâä ,åëåúá éàðúä áúëð àìù ô"òà ,èâä úáéúë íãå÷ èâá íãà äðúîù éàðú ìëå .äðúîá äæì äæ íéðúåð ïäéúåùð åøîàé àìù ,éðåìôì éàùðúù
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בענין ממשיכה gxwמשנתנו  hb המשנה ובאה הקודמת, המשנה בסוף שנזכר 
שאין הקשרים על  החתימות השלמת ידי  על  קרח גט להכשיר  שאפשר  ללמדנו ,

הקשרים. מנין  משלימים עדים באילו תנאים ונחלקו עליהם, חתומים עדים

åéìò ïéîéìLî ìkä ,çø÷ èb ואפילו עבד ואפילו קרוב אפילו – ÅÅÅÇÇÙÇÀÄÄÈÈ
לפי  חתומים, שאינם הקשרים את בחתימותיהם משלימים שאין גזלן 

בבית  זמן  לאחר  הגט כשיצא שמא בלבד, חשש משום אלא זו השלמה

שבגט  הקשרים כמנין עדים הזמין שהבעל  סבורים שיהיו  יפסלוהו , דין
אנחנו  אם הלכך  הקודמת, במשנה שבארנו כמו כולם, בו  חתמו  ולא

את  להשלים מותר  הקשרים, כמנין  עדים הבעל  הזמין  שלא יודעים
יבוא  שלא כדי  אלא חותמים אינם שהרי  עדות, בפסולי  אף הקשרים

הגט; את לפסול אחר דין  ñpðבית ïa éøác שאין מבואר, בגמרא – ÄÀÅÆÇÈ
שיהא  כלומר עדים, שלושה עליו  חתמו  כן  אם אלא כשר מקושר גט

בגט  אלא עוסקת משנתנו שאין ומכאן , קשרים; שלושה לפחות בו
שלושה  הפחות לכל  בו  וחתומים קשרים משלושה יותר בו שיש  מקושר 

את  משלימים עדות פסולי שאף ננס בן סובר  זה בכגון כשרים, עדים
לעיל . שבארנו  כמו  ïéîéìLîהקשרים, ïéà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅÇÀÄÄ

øçà íB÷îa ãéòäì ïééeàøä íéáBø÷ àlà åéìò עקיבא רבי – ÈÈÆÈÀÄÈÀÄÀÈÄÀÈÇÅ
עדים  אלא הקשרים את משלימים שאין  וסובר, ננס בן  על חולק

לא  אבל לו, קרובים שאינם לאחר  להעיד כשרים שהם קרובי ֿמשפחה,
לחשוש, יש  בעבד  שכן  עדות, בשום להעיד  ראויים שאינם וגזלן, עבד 

שמא  לחשוש , יש ובגזלן  ישראל, בבת ויתירוהו שנשתחרר  יאמרו שמא
כן  שאין  מה אחרת, לעדות אף אותו  ויכשירו  תשובה שעשה יאמרו

חשש  ואין  קרוב, שהוא בו יודעים שכולם שהיא.בקרוב, תקלה לאיזו 

åéãòî ïéaøî åéøLwL ìk ?çø÷ èb eäæéàåמקושר גט – ÀÅÆÅÅÅÇÈÆÀÈÈÀËÄÅÅÈ
בגמרא  הקודמת. למשנה בהקדמה שבארנו כמו מעדיו, מרובים שקשריו

אין  הכל לדברי  שניים ועדיו שלושה קשריו שהיו  מקושר שגט אמרו ,
בן  בדברי  לעיל  הזכרנו שכבר  כמו  בגזלן , או  בעבד אותו  משלימים

בקרוב, שמשלימים אומר אחד אמוראים: נחלקו  קרוב שלגבי  אלא ננס,
בקרוב  שאף אומר, ואחד  עדים; בשלושה צורך אין  התורה ומן  הואיל 

פשוט. בגט שניים כדין מקושר  בגט עדים שלושה שכן  משלימים, אין 
,qpp oak dkldeבלבד פסול אחד בעד אלא משלימים אין מקום ומכל

כשרים כולם שיהיו  צריך  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).והשאר ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

א ה נ ש מ ר ו א ב

בינו לגמרי  כורת הגט שיהא הגירושים שמעיקרי למסכתנו , בפתיחה הזכרנו  כבר 

גט: של  "גופו שנו: ג) (משנה ולהלן  ושייכות. רשות עליה לו תישאר  ולא לבינה

mc` lkl zxzen z` ixd.אדם לכל  ומתירה אשתו  את פוטר  שהבעל היינו  – "

חוץ  אדם לכל  מותרת את "הרי  לה: ואמר  לאשתו , גט שנתן  במי דנה משנתנו

וחכמים. אליעזר רבי  בזה ונחלקו מפלוני".

BzLà úà Løâîä, כשר בגט –dì øîàå:הגט מסירת בשעת – ÇÀÈÅÆÄÀÀÈÇÈ
éðBìôì àlà ,íãà ìëì úøzî zà éøä,מפלוני חוץ כלומר  – ÂÅÇÀËÆÆÀÈÈÈÆÈÄÀÄ

øézî øæòéìà éaøכפי מפלוני , חוץ אדם לכל זה בגט שתינשא – ÇÄÁÄÆÆÇÄ
היא  הרי  מקום מכל בגט, שיור  כאן שיש  פי על  ואף לה; שאמר
בכהנים  שנאמר לפי אליעזר, רבי של  טעמו  מבואר  בגמרא מגורשת.

ז ז ז ז ):):):): כא כא כא כא ,,,, dyi`n"ואשה((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  dyexb נתגרשה לא אפילו  – יקחו" לא
לכל מותרת את ואין ממני  מגורשת את הרי  לה: שאמר מאישה, אלא
מדברי בכהונה שפוסל הגט" "ריח וזהו הכהונה, מן  נפסלה אדם,

מאישה  נתגרשה אלא אדם לשום הותרה לא שאפילו  וכיון  סופרים,
גמור גט חשוב שיהא הוא דין  לכהונה, לפוסלה גט זה הרי בלבד

מפלוני חוץ אדם לכל  ב ב ב ב ););););כשהתירה פבפבפבפב,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין –––– ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות  רשרשרשרש""""יייי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ,,,,

ïéøñBà íéîëçåשיור כאן ויש שהואיל זה, בגט להינשא לה – ÇÂÈÄÀÄ
מגורשת  אינה אדם, לכל  מתירה שאינו בהיתרו , הבעל  ששייר בגט,
היא  עדיין  פלוני  אותו  שלגבי  לפי  לגמרי , כורת הגט אין שהרי בו,

פוסל הגט" ש"ריח וזה כריתות". "ספר כאן ואין  בבעלה, קשורה
חומרה. משום אלא אינו  äpîéäלכהונה epìhé ?äNòé ãöék– ÅÇÇÂÆÄÀÆÅÆÈ

הגט, את ממנה zàיטול éøä :dì øîàéå ,dì epðzéå øæçéåÀÇÂÙÀÄÀÆÈÀÙÇÈÂÅÇÀ
íãà ìëì úøzîלעיל) חוב" שטר  "כנסי שבעניין  פי  על  ואף – ËÆÆÀÈÈÈ

שנינו: ב) jhib",ח, `d dl xn`iy cr"ולחזור ממנה ליטלו צריך  ואינו 
להיפסל קנאתו ראשונה בנתינה שגם כיון  הדבר , שונה כאן לה, וליתנו

אמירתו  אין שוב הראשון , תנאֹו מנת על  בו שזכתה ומאחר  לכהונה, בו
לה ויתננו  ויחזור  הימנה יטלנו כן  אם אלא פדפדפדפד,,,,מועילה ורש ורש ורש ורש """"יייי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

BëBúaבבבב).).).). Báúk íàå,הגט בתוך לפלוני " "אלא התנאי  את כתב – ÀÄÀÈÀ
ìeñt ,B÷çîe øæçL ét ìò óàעל אלא הגט נכתב שלא לפי – ÇÇÄÆÈÇÀÈÈ

כריתות כאן  ואין  זה, ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).תנאי 

את  "הרי  לאשתו: הבעל כשאמר אלא חכמים אסרו  שלא בגמרא, דעה יש
גיטך  זה הרי  לה: אמר אם אבל מפלוני ", חוץ אדם לכל zמותרת p n l r שלא

במסירת  אדם לכל התירה שהרי גט, שהוא מודים חכמים אף לפלוני , תינשאי 
שמתנה  אחר  תנאי  ככל  זה והרי לפלוני , תינשא שלא עמה שהתנה אלא הגט,

הפוסקים רוב דעת וכן הגט. נתינת בשעת m"anxd).הבעל ;y"`xd ;s"ixd),ברם
התנאי נכתב שלא פי על  אף הגט, כתיבת קודם בגט אדם שמתנה תנאי כל
כריתות"; "ספר  אינו הגט שנכתב ובשעה הואיל פסול , הגט מקום מכל  בתוכו ,
הגט  נתינת בשעת אלא להתנות שרוצה מה בגט מתנה הבעל  אין  ולפיכך 
.(xbi` `aiwr iax zetqez oiire ;"aeh mei zetqez" ;`xephxa ;b ,g oiyexib 'ld m"anx)

izdw - zex`ean zeipyn
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(È)    קרויה לנמוך  הגבו ' ממקום

ארצות: מכל  גבוה המקדש בית כך  השקפ' 
שני  בבית ישראל  היו  כך  מעט  מעט  ומאיר  הולך 
משועבדים  והיו  מלך  ולא יהודה פחת זרובבל  בתחלה
ונעשו  חשמונאי בית נצחום כך  ואחר  וליוון  לפרס

מלכים:  של כנדגלות בגבוריה איומה
את  יפה  ישראל  כנסת את מקלס הקב"ה זה כל  מלכים

ע"כ : העניין  וכל  כתרצה (È‡)רעיתי  
 שני מקדש אל  באתי הנה שכינה מדברי זה עוד 

אליך : זה   מעשים לחלוחית מה
בך : אראה טובים  ת"ח לפני תפריחו  אם
ושונים: וסופרים  מלאי מצוות מקיימי

רוא' אתה זה אגוז  מה לאגוז  ישראל  נמשלו  למה זכיות
מלא  ומצאו  פוצעו  בתוכו  ניכר  ואין  עץ כולו  אותו 
וענוותנין  צנועין  ישראל  כך  אוכלים של  מגורות מגורות
מתפארים  ואין  ניכרים שבהן  תלמידים ואין  מעשיהם

חכמה  מלא אותו  מוצא את' בדקתו  שבחן  על  להכריז 
ואין  בטיט  נופל  זה אגוז  מה לדבר  מדרשות כמה ועוד 
האומות  לבין  גולין  ישראל  אף נמאס שבתוכו  מה

נמאסין : מעשיהם ואין  הרבה מלקיות (È)ולוקין 
 מן להזהר  ידעתי לא מתאוננת ישראל  כנסת

חנם  בשנאת ונכשלתי בגדולתי בכבודי שאעמוד  החטא
הורקנוס  חשמונאי בית במלכי שגבר  ומחלוקת
מלכות  את מהם אחד  מביא שהיה עד  ואריסתובלוס
נפשי  ומאז  עבד  לו  ונעשה המלוכה מידו  וקיבל  רומי
שאר  נדיבות עלי להרכיב מרכבות להיות שמתני

אומות:  של כיו "ד  יתיר  יו "ד  נדיב עם כמו 
(איכה  יום גנובתי י) (בראשית סנה שכני לג) (דברים

עם: רבתי א)  עלי מניתים בעצמי אני
עליך  אותם למדת ואת יג) (ירמיה שנאמר  כעניין 

לראש: אלופים

 
(È).'Â‚Â ‰Ù˜˘‰ ˙‡Ê ÈÓ שבח ענין על  יורה הזה  הלשון 

היה  כן לומר  למעלה ומוסב  לאברהם . מלל מי וכן  וחשיבות,
ראו  אמרו וכה  והפלגשים, והמלכות הבנות שקלסוה הקילוס
היתה  מתחילה  אשר  זאת היא  וחשובה גדולה  וכמה היא , מי 
עד  נתעלתה זה ולאחר  השחר , כוכב כזוהר  ונראה נשקפה 
שנעשית  עד ביופי עוד  הוסיפה  זה ואחר  כלבנה, יפה שנעשית
כשהן  יפיין  שנכחש  הנשים שאר  כדרך לא כחמה , ברה
שבכל  ההיא האומה גדולה כמה לומר  הוא והנמשל  מזדקנות.
משמרת  לעשות וגדרים סייגים עצמה על מוספת פעם

התורה : ÂÏ‚„Î˙.למשמרת  ‰ÓÂÈ‡ חשיבותה רוב  לפי 
אינם  האומות כל  לומר  הוא והנמשל רואיהם. על אימה המטילים רבות ממחנות דגלים  כמו  רואיה , על אימה  מטלת ומעלתה

מלחמה: מלומדי רב עם המון היתה כאילו  התכלית , עד להשחיתה È˙„È.(È‡)חפצים ÊÂ‚‡ ˙È‚ Ï‡, החשוק מדברי זה גם
לטייל  אגוז  גינת אל  ירדתי  הגעגועין ולהפק  עליה, היה געגועי  אבל נכריה , חיק  לחבק  הלכתי  לא  ממנה כשנפרדתי  הנה שאמר 
והנמשל  הרמונים. נצי גדלו  אם הגפן, פרחה אם ולהביט  הנחל, בשפת הגדילים בצמחים ולראות האילנות, עלי ריח  ולקבל שם ,
עסק ברצון  לקבל מדרשות ובבתי  כנסיות בבתי אני מצוי אבל אחר, בעם בחרתי  לא בגולה ישראל  כנסת בהיות אף  לומר הוא

התפילה: ורינון  התורה  È˙Ú„È.(È)חידושי ‡Ï בכבוד ולהזהר לדעת לבי שמתי לא אז  הנה ולומר להתאונן החשוקה  חזרה
ונכנעת  משועבדת להיות לומר  רוצה עם , נדיבי  עלי  להטעין  מרכבות להיות לי עשתה נפשי והנה מיד, הדלת לו לפתוח  החשוק
כולנו  מבבל לצאת  מאז  לבי  שמתי  לא  לומר  תתאונן ישראל שכנסת לומר הוא והנמשל  וגלמודה. בדודה היושבת  כדרך אליהם

בגולה: משועבדת להיות לעצמה  עשתה ונפשי ה ', צוה כאשר  יחד 

 
(È).‰Ù˜˘‰ נשקפה החלון  בעד כמו  והבטה. ראיה ענין

כח ): ה  השחר :˘Á.(שופטים אימה ‡ÓÂÈ‰.כוכב  מלשון 
עם:ÂÏ‚„Î˙.ופחד: מחנות של דגל È‡(È‡)מלשון
.ÏÁ‰:( יב ח  (איוב  באבו עודנו  כמו הנחל ‰ÁÙ‰.בצמחי

פרח : כמו ‰Âˆ.מלשון נופל. כשהפרח  הפרי חנטת הוא
כג): יז (במדבר  ציץ ויצץ פרח  מלשון ˘È˙Ó.(È)ויוצא

ועשיה: לגÂÓÚ.שימה (דברים  סנה שוכני  כמו יתירה . היו "ד 
כמוהו: ורבים ולתת È„.טז ) לנדב  השר דרך כי  שררה. ענין 

מתן :

עניינה של תורה הוא המשכה מלמעלה למטה, וכמו שכתוב מן השמים השמיעך את קולו גו'.
ממאמר פרשת לך לך ה'תשמ"ה
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Èçø÷ èb,åéìò ïéîéìLî ìkä;éøácñpð ïa.àáé÷ò éaøøîBà:ãéòäì ïééeàøä íéáBø÷ àlà åéìò ïéîéìLî ïéà ¥¥¥©©Ÿ©§¦¦¨¨¦§¥¤©¨©¦£¦¨¥¥©§¦¦¨¨¤¨§¦¨§¦§¨¦
øçà íB÷îa.çø÷ èb eäæéàå?åéãòî ïéaøî åéøLwL ìk. §¨©¥§¥¤¥¥¥©¨¤§¨¨§ª¦¥¥¨

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡dì øîàå BzLà úà Løâîä:íãà ìëì úøzî zà éøä,éðBìôì àlà–øæòéìà éaøøézî,íéîëçåïéøñBà. ©§¨¥¤¦§§¨©¨£¥©§ª¤¤§¨¨¨¤¨¦§¦©¦¡¦¤¤©¦©£¨¦§¦

äNòé ãöék?dì epðzéå øæçéå äpîéä epìhé,dì øîàéå:à ìëì úøzî zà éøäíã.BëBúa Báúk íàå,ìò óà ¥©©£¤¦§¤¥¤¨§©£Ÿ§¦§¤¨§Ÿ©¨£¥©§ª¤¤§¨¨¨§¦§¨§©©
B÷çîe øæçL ét–ìeñt. ¦¤¨©§¨¨

iiii.eilr oinilyn lkd:äøéáò úîçî úåãòì ìåñô åìéôàå ,ãáò åìéôàå.zxg` zecra cirdl ie`x `edy aexw `l`.äáøå÷ àìà úåãò ìåñô åéìò ïéàù
ñðð ïáë äëìäå .àåä áåø÷ã äéì éòãé àîìò éìåë ,áåø÷ ìáà .äáåùú ãáò øîéîì åúà àîìã ïìæâå .ïéñçåéì é÷åñàì éúà àîìã ãáò .àì ïìæâ åà ãáò ìáà

:íéøùë íìë åéäéù êéøö øàùäå ,ãáìá ìåñô à"ò àìà åéìò íúåç ïéà î"îå .åéìò ïéîéìùî ìëäù
h`̀̀̀.xizn xfril` iax .yxbndáéúëã ,à"øã àîòè(à"ë àø÷éå)úà éøä äì øîàã ,äùéàî àìà äùøâúð àì åìéôà ,åç÷é àì äùéàî äùåøâ äùàå .

:íéøçàì úøúåî ,äæî õåç íãà ìëì äééøùã àëäå àåä èâ àîìà .äðåäëì äìåñô ,íãà ìëì úøúåî úà éàå éðîî úùøåâî.mixqe` minkgeéøîàã
ïðáø éøñà àìå .íéîëçë äëìäå .íéøçàì äøéúäì èâ éåä àì ,äðåäëì äìñôì èâ äåäã â"òàå ,úåøéúé úåöî áåúëä íäá äáéøù ,éðàù äðåäë øåñéà
éøäù ,èâ éåäã ïðáø åãåî ,éðåìôì éàùðú àìù úðî ìò êèâ äæ éøä äì øîà éà ìáà .éðåìôî õåç åà ,éðåìôì àìà íãà ìëì úøúåî úà éøä øîàùë àìà
úðî ìò êèâ äæ éøä øîåì ùøâîì ïðáø éøñàå .àîìòá éàðú øàùë äåäå ,éðåìô åúåàì àùðú àìù äîò äðúäù àìà èâä úøéñîá íãà ìëì äøéúä
.ìåñô èâä ,åëåúá éàðúä áúëð àìù ô"òà ,èâä úáéúë íãå÷ èâá íãà äðúîù éàðú ìëå .äðúîá äæì äæ íéðúåð ïäéúåùð åøîàé àìù ,éðåìôì éàùðúù

`xephxa yexit
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בענין ממשיכה gxwמשנתנו  hb המשנה ובאה הקודמת, המשנה בסוף שנזכר 
שאין הקשרים על  החתימות השלמת ידי  על  קרח גט להכשיר  שאפשר  ללמדנו ,

הקשרים. מנין  משלימים עדים באילו תנאים ונחלקו עליהם, חתומים עדים

åéìò ïéîéìLî ìkä ,çø÷ èb ואפילו עבד ואפילו קרוב אפילו – ÅÅÅÇÇÙÇÀÄÄÈÈ
לפי  חתומים, שאינם הקשרים את בחתימותיהם משלימים שאין גזלן 

בבית  זמן  לאחר  הגט כשיצא שמא בלבד, חשש משום אלא זו השלמה

שבגט  הקשרים כמנין עדים הזמין שהבעל  סבורים שיהיו  יפסלוהו , דין
אנחנו  אם הלכך  הקודמת, במשנה שבארנו כמו כולם, בו  חתמו  ולא

את  להשלים מותר  הקשרים, כמנין  עדים הבעל  הזמין  שלא יודעים
יבוא  שלא כדי  אלא חותמים אינם שהרי  עדות, בפסולי  אף הקשרים

הגט; את לפסול אחר דין  ñpðבית ïa éøác שאין מבואר, בגמרא – ÄÀÅÆÇÈ
שיהא  כלומר עדים, שלושה עליו  חתמו  כן  אם אלא כשר מקושר גט

בגט  אלא עוסקת משנתנו שאין ומכאן , קשרים; שלושה לפחות בו
שלושה  הפחות לכל  בו  וחתומים קשרים משלושה יותר בו שיש  מקושר 

את  משלימים עדות פסולי שאף ננס בן סובר  זה בכגון כשרים, עדים
לעיל . שבארנו  כמו  ïéîéìLîהקשרים, ïéà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅÇÀÄÄ

øçà íB÷îa ãéòäì ïééeàøä íéáBø÷ àlà åéìò עקיבא רבי – ÈÈÆÈÀÄÈÀÄÀÈÄÀÈÇÅ
עדים  אלא הקשרים את משלימים שאין  וסובר, ננס בן  על חולק

לא  אבל לו, קרובים שאינם לאחר  להעיד כשרים שהם קרובי ֿמשפחה,
לחשוש, יש  בעבד  שכן  עדות, בשום להעיד  ראויים שאינם וגזלן, עבד 

שמא  לחשוש , יש ובגזלן  ישראל, בבת ויתירוהו שנשתחרר  יאמרו שמא
כן  שאין  מה אחרת, לעדות אף אותו  ויכשירו  תשובה שעשה יאמרו

חשש  ואין  קרוב, שהוא בו יודעים שכולם שהיא.בקרוב, תקלה לאיזו 

åéãòî ïéaøî åéøLwL ìk ?çø÷ èb eäæéàåמקושר גט – ÀÅÆÅÅÅÇÈÆÀÈÈÀËÄÅÅÈ
בגמרא  הקודמת. למשנה בהקדמה שבארנו כמו מעדיו, מרובים שקשריו

אין  הכל לדברי  שניים ועדיו שלושה קשריו שהיו  מקושר שגט אמרו ,
בן  בדברי  לעיל  הזכרנו שכבר  כמו  בגזלן , או  בעבד אותו  משלימים

בקרוב, שמשלימים אומר אחד אמוראים: נחלקו  קרוב שלגבי  אלא ננס,
בקרוב  שאף אומר, ואחד  עדים; בשלושה צורך אין  התורה ומן  הואיל 

פשוט. בגט שניים כדין מקושר  בגט עדים שלושה שכן  משלימים, אין 
,qpp oak dkldeבלבד פסול אחד בעד אלא משלימים אין מקום ומכל

כשרים כולם שיהיו  צריך  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).והשאר ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

א ה נ ש מ ר ו א ב

בינו לגמרי  כורת הגט שיהא הגירושים שמעיקרי למסכתנו , בפתיחה הזכרנו  כבר 

גט: של  "גופו שנו: ג) (משנה ולהלן  ושייכות. רשות עליה לו תישאר  ולא לבינה

mc` lkl zxzen z` ixd.אדם לכל  ומתירה אשתו  את פוטר  שהבעל היינו  – "

חוץ  אדם לכל  מותרת את "הרי  לה: ואמר  לאשתו , גט שנתן  במי דנה משנתנו

וחכמים. אליעזר רבי  בזה ונחלקו מפלוני".

BzLà úà Løâîä, כשר בגט –dì øîàå:הגט מסירת בשעת – ÇÀÈÅÆÄÀÀÈÇÈ
éðBìôì àlà ,íãà ìëì úøzî zà éøä,מפלוני חוץ כלומר  – ÂÅÇÀËÆÆÀÈÈÈÆÈÄÀÄ

øézî øæòéìà éaøכפי מפלוני , חוץ אדם לכל זה בגט שתינשא – ÇÄÁÄÆÆÇÄ
היא  הרי  מקום מכל בגט, שיור  כאן שיש  פי על  ואף לה; שאמר
בכהנים  שנאמר לפי אליעזר, רבי של  טעמו  מבואר  בגמרא מגורשת.

ז ז ז ז ):):):): כא כא כא כא ,,,, dyi`n"ואשה((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  dyexb נתגרשה לא אפילו  – יקחו" לא
לכל מותרת את ואין ממני  מגורשת את הרי  לה: שאמר מאישה, אלא
מדברי בכהונה שפוסל הגט" "ריח וזהו הכהונה, מן  נפסלה אדם,

מאישה  נתגרשה אלא אדם לשום הותרה לא שאפילו  וכיון  סופרים,
גמור גט חשוב שיהא הוא דין  לכהונה, לפוסלה גט זה הרי בלבד

מפלוני חוץ אדם לכל  ב ב ב ב ););););כשהתירה פבפבפבפב,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין –––– ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות  רשרשרשרש""""יייי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ,,,,

ïéøñBà íéîëçåשיור כאן ויש שהואיל זה, בגט להינשא לה – ÇÂÈÄÀÄ
מגורשת  אינה אדם, לכל  מתירה שאינו בהיתרו , הבעל  ששייר בגט,
היא  עדיין  פלוני  אותו  שלגבי  לפי  לגמרי , כורת הגט אין שהרי בו,

פוסל הגט" ש"ריח וזה כריתות". "ספר כאן ואין  בבעלה, קשורה
חומרה. משום אלא אינו  äpîéäלכהונה epìhé ?äNòé ãöék– ÅÇÇÂÆÄÀÆÅÆÈ

הגט, את ממנה zàיטול éøä :dì øîàéå ,dì epðzéå øæçéåÀÇÂÙÀÄÀÆÈÀÙÇÈÂÅÇÀ
íãà ìëì úøzîלעיל) חוב" שטר  "כנסי שבעניין  פי  על  ואף – ËÆÆÀÈÈÈ

שנינו: ב) jhib",ח, `d dl xn`iy cr"ולחזור ממנה ליטלו צריך  ואינו 
להיפסל קנאתו ראשונה בנתינה שגם כיון  הדבר , שונה כאן לה, וליתנו

אמירתו  אין שוב הראשון , תנאֹו מנת על  בו שזכתה ומאחר  לכהונה, בו
לה ויתננו  ויחזור  הימנה יטלנו כן  אם אלא פדפדפדפד,,,,מועילה ורש ורש ורש ורש """"יייי ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

BëBúaבבבב).).).). Báúk íàå,הגט בתוך לפלוני " "אלא התנאי  את כתב – ÀÄÀÈÀ
ìeñt ,B÷çîe øæçL ét ìò óàעל אלא הגט נכתב שלא לפי – ÇÇÄÆÈÇÀÈÈ

כריתות כאן  ואין  זה, ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).תנאי 

את  "הרי  לאשתו: הבעל כשאמר אלא חכמים אסרו  שלא בגמרא, דעה יש
גיטך  זה הרי  לה: אמר אם אבל מפלוני ", חוץ אדם לכל zמותרת p n l r שלא

במסירת  אדם לכל התירה שהרי גט, שהוא מודים חכמים אף לפלוני , תינשאי 
שמתנה  אחר  תנאי  ככל  זה והרי לפלוני , תינשא שלא עמה שהתנה אלא הגט,

הפוסקים רוב דעת וכן הגט. נתינת בשעת m"anxd).הבעל ;y"`xd ;s"ixd),ברם
התנאי נכתב שלא פי על  אף הגט, כתיבת קודם בגט אדם שמתנה תנאי כל
כריתות"; "ספר  אינו הגט שנכתב ובשעה הואיל פסול , הגט מקום מכל  בתוכו ,
הגט  נתינת בשעת אלא להתנות שרוצה מה בגט מתנה הבעל  אין  ולפיכך 
.(xbi` `aiwr iax zetqez oiire ;"aeh mei zetqez" ;`xephxa ;b ,g oiyexib 'ld m"anx)

izdw - zex`ean zeipyn
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(È)    קרויה לנמוך  הגבו ' ממקום

ארצות: מכל  גבוה המקדש בית כך  השקפ' 
שני  בבית ישראל  היו  כך  מעט  מעט  ומאיר  הולך 
משועבדים  והיו  מלך  ולא יהודה פחת זרובבל  בתחלה
ונעשו  חשמונאי בית נצחום כך  ואחר  וליוון  לפרס

מלכים:  של כנדגלות בגבוריה איומה
את  יפה  ישראל  כנסת את מקלס הקב"ה זה כל  מלכים

ע"כ : העניין  וכל  כתרצה (È‡)רעיתי  
 שני מקדש אל  באתי הנה שכינה מדברי זה עוד 

אליך : זה   מעשים לחלוחית מה
בך : אראה טובים  ת"ח לפני תפריחו  אם
ושונים: וסופרים  מלאי מצוות מקיימי

רוא' אתה זה אגוז  מה לאגוז  ישראל  נמשלו  למה זכיות
מלא  ומצאו  פוצעו  בתוכו  ניכר  ואין  עץ כולו  אותו 
וענוותנין  צנועין  ישראל  כך  אוכלים של  מגורות מגורות
מתפארים  ואין  ניכרים שבהן  תלמידים ואין  מעשיהם

חכמה  מלא אותו  מוצא את' בדקתו  שבחן  על  להכריז 
ואין  בטיט  נופל  זה אגוז  מה לדבר  מדרשות כמה ועוד 
האומות  לבין  גולין  ישראל  אף נמאס שבתוכו  מה

נמאסין : מעשיהם ואין  הרבה מלקיות (È)ולוקין 
 מן להזהר  ידעתי לא מתאוננת ישראל  כנסת

חנם  בשנאת ונכשלתי בגדולתי בכבודי שאעמוד  החטא
הורקנוס  חשמונאי בית במלכי שגבר  ומחלוקת
מלכות  את מהם אחד  מביא שהיה עד  ואריסתובלוס
נפשי  ומאז  עבד  לו  ונעשה המלוכה מידו  וקיבל  רומי
שאר  נדיבות עלי להרכיב מרכבות להיות שמתני

אומות:  של כיו "ד  יתיר  יו "ד  נדיב עם כמו 
(איכה  יום גנובתי י) (בראשית סנה שכני לג) (דברים

עם: רבתי א)  עלי מניתים בעצמי אני
עליך  אותם למדת ואת יג) (ירמיה שנאמר  כעניין 

לראש: אלופים

 
(È).'Â‚Â ‰Ù˜˘‰ ˙‡Ê ÈÓ שבח ענין על  יורה הזה  הלשון 

היה  כן לומר  למעלה ומוסב  לאברהם . מלל מי וכן  וחשיבות,
ראו  אמרו וכה  והפלגשים, והמלכות הבנות שקלסוה הקילוס
היתה  מתחילה  אשר  זאת היא  וחשובה גדולה  וכמה היא , מי 
עד  נתעלתה זה ולאחר  השחר , כוכב כזוהר  ונראה נשקפה 
שנעשית  עד ביופי עוד  הוסיפה  זה ואחר  כלבנה, יפה שנעשית
כשהן  יפיין  שנכחש  הנשים שאר  כדרך לא כחמה , ברה
שבכל  ההיא האומה גדולה כמה לומר  הוא והנמשל  מזדקנות.
משמרת  לעשות וגדרים סייגים עצמה על מוספת פעם

התורה : ÂÏ‚„Î˙.למשמרת  ‰ÓÂÈ‡ חשיבותה רוב  לפי 
אינם  האומות כל  לומר  הוא והנמשל רואיהם. על אימה המטילים רבות ממחנות דגלים  כמו  רואיה , על אימה  מטלת ומעלתה

מלחמה: מלומדי רב עם המון היתה כאילו  התכלית , עד להשחיתה È˙„È.(È‡)חפצים ÊÂ‚‡ ˙È‚ Ï‡, החשוק מדברי זה גם
לטייל  אגוז  גינת אל  ירדתי  הגעגועין ולהפק  עליה, היה געגועי  אבל נכריה , חיק  לחבק  הלכתי  לא  ממנה כשנפרדתי  הנה שאמר 
והנמשל  הרמונים. נצי גדלו  אם הגפן, פרחה אם ולהביט  הנחל, בשפת הגדילים בצמחים ולראות האילנות, עלי ריח  ולקבל שם ,
עסק ברצון  לקבל מדרשות ובבתי  כנסיות בבתי אני מצוי אבל אחר, בעם בחרתי  לא בגולה ישראל  כנסת בהיות אף  לומר הוא

התפילה: ורינון  התורה  È˙Ú„È.(È)חידושי ‡Ï בכבוד ולהזהר לדעת לבי שמתי לא אז  הנה ולומר להתאונן החשוקה  חזרה
ונכנעת  משועבדת להיות לומר  רוצה עם , נדיבי  עלי  להטעין  מרכבות להיות לי עשתה נפשי והנה מיד, הדלת לו לפתוח  החשוק
כולנו  מבבל לצאת  מאז  לבי  שמתי  לא  לומר  תתאונן ישראל שכנסת לומר הוא והנמשל  וגלמודה. בדודה היושבת  כדרך אליהם

בגולה: משועבדת להיות לעצמה  עשתה ונפשי ה ', צוה כאשר  יחד 

 
(È).‰Ù˜˘‰ נשקפה החלון  בעד כמו  והבטה. ראיה ענין

כח ): ה  השחר :˘Á.(שופטים אימה ‡ÓÂÈ‰.כוכב  מלשון 
עם:ÂÏ‚„Î˙.ופחד: מחנות של דגל È‡(È‡)מלשון
.ÏÁ‰:( יב ח  (איוב  באבו עודנו  כמו הנחל ‰ÁÙ‰.בצמחי

פרח : כמו ‰Âˆ.מלשון נופל. כשהפרח  הפרי חנטת הוא
כג): יז (במדבר  ציץ ויצץ פרח  מלשון ˘È˙Ó.(È)ויוצא

ועשיה: לגÂÓÚ.שימה (דברים  סנה שוכני  כמו יתירה . היו "ד 
כמוהו: ורבים ולתת È„.טז ) לנדב  השר דרך כי  שררה. ענין 

מתן :
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äéì äåä øôåñã ,øùë ãìåä ä"ôàå ,éà÷ øôåñ áúëà ã"îì àëéàå .àì äìçúëì ãçà ãò åá ùé åìéôàã ïðéòîùà àëäå .øùë ãìåä ,ãò åá ïéà åìéôàã
:éðù ãò íå÷îá.mlerd oewz:øæòìà éáøë äëìäå .äéúùøâ àì øîåì øòøòéå ìòáä àáéå äøéñî éãò åúåîé àîù

dddd.oiey oihib ipy:íäéúåîùá.lha ipyd ixd:åäéð ïàîã ïðéòãé àìã.llk:úéðåìô éðåìôå úéðåìô éðåìô ùøéâ úáùá êëá ,ïìåëì ãçà ïîælkl qteh
.zg`:ïèîìî íéãòäå .íìåë ïëå ,èâä íéìùäå ,úéðåìôì éðåìô ùøéâ úáùá êëáå .èâä íéìùäå ,úéðåìôì éðåìô ùøéâ úáùá êëá ,úçàå úçà ìëì ïîæ
eeee.oazky oihib ipyïëå .éðùä úçú åéáà íùå ïåùàøä úçú ãòä íù ,éðùä úçúì ïåùàøä èâä úçúî íéîåúç íéøáò éðùå ,äæ ãöá äæ ïéôã éðùá

ãòä íù àöîð ,ïéîéä ìà ìàîùä ïî êìåäù éðåé áúëä êøãå ,éðåé áúëá åîúçå ,ïåé õøàá íéøãä íéìàøùé éðù íäéúçú åîúçå åøæçå ,åéúçú éðù ãò

`xephxa yexit

בו  שאין גט הולדולפיכך  זה, בגט נישאה אם בדיעבד אבל  פסול , זמן 

bãçà.כשר . ãò àlà Ba ïéàå ïîæ Ba Lé,בגמרא מפרשים יש – ÆÀÇÀÅÆÈÅÆÈ
המשנה  ובאה ידו, בכתב הגט את הבעל  שכתב בכגון  כאן שמדובר

פסול גט אחד , עד  עליו  וחתום זמן בו שיש  פי  על שאף להשמיענו,
בכגון  כאן  שמדובר  מפרשים, ויש  לכתחילה. בו תינשא ולא הוא,

אם  כן פי  על שאף להשמיענו, המשנה ובאה הגט, את הסופר  שכתב
שני . עד  במקום הוא שהסופר  כשר, הולד  זה, בגט elàנישאה éøäÂÅÅ

GLøLk ãìeä ,úàOð íàå ;ïéìeñt ïéhb äL. שבארנו כמו  – ÀÈÄÄÀÄÀÄÄÅÇÈÈÈÅ
שאם  ד ), ח, (לעיל  ישן  גט למעט בא ברישא שהמניין  מבואר, בגמרא

גט  למעט בא כן  לכתחילה; להינשא מותרת ישן  בגט נתגרשה אשה
נישאה  שאם ה), ח, (לעיל וכו' הוגנת שאינה מלכות לשום שנכתב

שיש גט למעט בא בסיפא והמנין  ממזר ; הולד  בדיעבד, אפילו בו,
נכתב  "בפני אמר  ולא הים ממדינת גט שהביא שליח כגון תקנה, לו 

"בפני ויאמר שניים בפני  לה ויתננו ויחזור ממנה יטלנו נחתם", ובפני 
נחתם". ובפני  åéìòנכתב ïéàL ét ìò óà :øîBà øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÇÇÄÆÅÈÈ

íéãò, ידו בכתב הבעל  כתבו  לא ואף הגט, על  עדים חתמו שלא – ÅÄ
íéãò éðôa dì BðúpL àlà,מסירה עדי שהיו היינו –øLk– ÆÈÆÀÈÈÄÀÅÅÄÈÅ

הכורתים, הם מסירה שעדי לפי  לכתחילה, בו להינשא äáBâåÀÈהגט,
íéãaòLî íéñëpî אפילו כתובתה את זה בגט גובה והאשה – ÄÀÈÄÀËÀÈÄ

לאחרים, הבעל  שמכרם èbäמנכסים ìò ïéîúBç íéãòä ïéàLÆÅÈÅÄÀÄÇÇÅ
íìBòä ïewz éðtî àlà מס עדי  ימותו  שמא הבעל– ויבוא ירה ÆÈÄÀÅÄÈÈ

ויערער הבעל  יבוא שאם עדים, בו מחתימים הלכך  הגט, על ויערער

ג). ד , (לעיל בארנו  שכבר  כמו  בחותמיו, יתקיים הגט, על

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïéåL ïéhâ éðL eçìML íéðL ששמותיהם אנשים שני כלומר – ÀÇÄÆÈÀÀÅÄÄÈÄ
ושלחו  לאשתו, גט כתב מהם אחד  כל  שווים, נשותיהם ושמות שווים

אחד, שליח ידי  על הפרטים, בכל שווים שהם הגיטין , שני  את
eáøòúðå ואיזה זה משל  גט איזה מכירים ואין  הללו, הגיטין שני  – ÀÄÀÈÀ

חברו, Bæìמשל  íäéðLe Bæì íäéðL ïúBð אחת כל ונמצאת – ÅÀÅÆÈÀÅÆÈ
בגיטה. íäîמתגרשת ãçà ãáà íà Cëéôì, הגיטין משני  אחד  – ÀÄÈÄÈÇÆÈÅÆ

לנשים, השליח שמסרם ìèaקודם éðMä éøä יודעים שאין  לפי  – ÂÅÇÅÄÈÅ
נתנו  ואם לזו. ולא לזו  לא הגט ינתן  לא ולכן  הוא, משניהם מי של

גירושין  ספק זה הרי לשתיהן, או  מהן  eáúkL((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).לאחת äMîçÂÄÈÆÈÀ
èbä CBúa ììkאחד וזמן כולל נוסח וכתבו  נשיהן  את שגירשו  – ÀÈÀÇÅ

כגון : הגירושין , dfלחמשת meia,úéðBìt Løâî éðBìt LéàÄÀÄÀÈÅÀÄ
úéðBìt éðBìôe, כולל באופן הגט נוסח כך  ואחר  –íéãòäå ÀÄÀÄÀÈÅÄ

ähîlî,מלמטה חתמו  –ïéøLk ïlk,כשרים הגיטין כל –ïúpéå ÄÀÇÈËÈÀÅÄÀÄÈÅ
úçàå úçà ìëì אלא כשר , גט הוא הזה הכולל הגט כלומר  – ÀÈÇÇÀÇÇ

מהן . אחת לכל  ליתנו úçàåשיש úçà ìëì ñôè áeúk äéä– ÈÈÈÙÆÀÈÇÇÀÇÇ
זה כלומר ביום כגון : ואשה, אשה לכל גט של  מלא נוסח כתוב היה

פלוני גירש  זה וביום הגט, נוסח כל  כך  ואחר  פלונית, את פלוני  גירש 

הגט, נוסח כל ושוב פלונית, ähîlîאת íéãòäå הגט לאחר  – ÀÈÅÄÄÀÇÈ
Bnòהאחרון, ïéø÷ð íéãòäL úà נקראים שהעדים הגט  אותו  – ÆÆÈÅÄÄÀÄÄ

האחרון , הגט כלומר  כאחד, פסולים,edøLk`עמו  האחרים אבל  – ÈÅ
את  נתן אם ברם, האחרון. על  אלא העידו לא שמא שחוששים, לפי

כרבי היא שהלכה מתגרשות, כולן  מסירה, בעדי ואחת אחת לכל הגט
והגט  מסירה, עדי  שם אין  שאם אלא עיקר, הם מסירה שעדי  אלעזר ,

באחרונה  כתוב שגיטה זו  אלא מגורשת אינה מהן , אחת יד מתחת יוצא
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

i r i a x m e i
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כגון  אביהם, ושם שמם את כרגיל כותבים הגט על החותמים oae`xהעדים
.cr awri oaהיינו זה, בצד זה הסופר  שכתבם גיטין בשני  עוסקת משנתנו 

וחתימתן בלבד  עדים שני  שם היו  ואם אחת; במגילה מיוחדים טורים בשני 
שחתומים: כגון לשני, האחד הגט מתחת sqeiיוצאת oa dypn ,cr awri oa oae`x

,crשהמלים oa"באופן oae`x"והמלים הראשון , הגט תחת תחת awri""crהן –
וכן השני , oa"הגט dypn"והמלים הראשון , הגט תחת –"cr sqei" תחת –

זו : בצורה השני, הגט

הגט  הגט נוסח נוסח

cr awri oa oae`x
cr sqei oa dypn

שעיקר  לפי כשר, הוא ימין, שבצד  הגט היינו  עמו, נקראים שהעדים הגט אותו
שבצד הגט תחת שמם את חתמו העדים ואם העד. של  שמו הוא החתימה

כגון  ימין , שבצד הגט תחת אביהם ושם שכותבים שמאל, בלועזית, שחתמו
שבצ  הגט לימין , למשלמשמאל כתוב אם ברם, כשר. שמאל  הגט "oae`x"ד  תחת

ו cr"הראשון , awri oa",כשרים הגיטין ששני  בגמרא, מבואר השני, הגט תחת
אחד: גט תחת כתוב כאילו  זה cr",שהרי  oae`x"– השני הגט awriותחת oa"

"cr עליו שחתום גט כל  ח: משנה להלן ושנו –"cr ipelt yi`" אוipelt yi` oa"
,"cr וארבעה זה, בצד  זה שכתבם הללו  הגיטין  בשני  דנה משנתנו  – כשר . הריהו

בעברית, חתמו מהם ששניים אלא לעיל, שבארנו זו בצורה עליו חתומים עדים
לימין. משמאל היינו בלועזית, ושניים לשמאל , מימין  היינו

äæ ãöa äæ ïáúkL ïéhâ éðLמצד אחד  גט אחת, במגילה – ÀÅÄÄÆÀÈÈÆÀÇÆ
לעיל, כמבואר שמאל , מצד אחר וגט íéøáòימין íéãò íéðLeÀÇÄÅÄÄÀÄ

íéàa,בחתימותיהם –äæ úçúì äæ úçzî שחתמו כלומר – ÈÄÄÇÇÆÀÇÇÆ
ונמצאו  שמאל , שבצד  הגט לתחת ימין שבצד הגט מתחת עברי בכתב

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriyz wxt oihib zkqn

·íãà ìëì úøzî zà éøä,éáàìe àaàì àlàC,éçàìéçàìeC,éøëpìå ãáòì,ïéLec÷ åéìò dì ïéàL éî ìëìe £¥©§ª¤¤§¨¨¨¤¨§©¨§¨¦§¨¦§¨¦¨¤¤§©¨§¦§¨¦¤¥¨¨¨¦¦
–øLk.íãà ìëì úøzî zà éøä,ìBãb ïäëì äðîìà àlà,ïäëì äöeìçå äLeøbèBéãä,ìàøNéì äðéúðe úøæîî, ¨¥£¥©§ª¤¤§¨¨¨¤¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥

ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa,äøáòa elôà ïéLec÷ åéìò dì LiL éî ìëìe–ìeñt. ©¦§¨¥§©§¥§¨¦§¨¦¤¤¨¨¨¦¦£¦©£¥¨¨
‚èb ìL Bôeb:íãà ìëì úøzî zà éøä.äãeäé éaøøîBà:éàpî éëéì éåäéc ïéãå,ïé÷eaL úøbàå ïéëeøz øôñ ¤¥£¥©§ª¤¤§¨¨¨©¦§¨¥§¥§¦§¥¦¦¦©¥¤¥¦§¦¤¤¦¦

ïéøeht èâå,ïéaöúc øáb ìëì àáñðúäì Cäîì.øeøçL èb ìL Bôeb:ïéøç úa zà éøä,Cîöòì zà éøä. §¥¦¦¦§¨§¦§©§¨§¨§©§¦§©¦¤¥¦££¥©§©Ÿ¦£¥©§§©§¥
„GLïéìeñt ïéhb äL,úàOð íàå–øLk ãìeä:íéãò åéìò ïéàå Bãé áúëa áúk,ïîæ Ba ïéàå íéãò åéìò Lé, §¨¦¦§¦§¦¦¥©¨¨¨¥¨©¦§©¨§¥¨¨¥¦¥¨¨¥¦§¥§©

:úåðúäì äöåø àåäù äî äðúî äãéì åðúðù øçà àìà
aaaa.lecb odkl dpnl`:àèéâá øééùã çëúùà ,äáù úåùéà øåñéà íåùî éñôú àì éàäìå ,ïéåàì éáééçá íéñôåú ïéùåã÷ã ïåéë
bbbb.hb ly eteb:åá åáúëé êë ,èâä áúë ø÷éò.i`pin ikil iedi ic oice,éëä äéá áúë àì éàå .äùøâî àåä äæ øôñ éãé ìòù åëåúá çéëåäì êéøöù

:äãåäé éáøë äëìäå .àîìòá äéàø øèùå äùøéâ àîìòá øåáéãáã øîéîì åúà
cccc.micr eilr oi`e eci azka azkáúëå ìéàåä ,éúøë äøéñî éãò øîàã øæòìà 'øìå .éîã íéãò äàîë åãé áúë ,éúøë äîéúç éãò øîàã øéàî éáøì

:øôåñ áúëá éøåùëàì éúà àîìã åäåìñô íéîëçå ,àúééøåàãî øùë äøéñî éãò àëéìã â"òàå ,äéá ïðéø÷ ïúðå áúëå ,àåä åãé.onf ea oi`eàúð÷ú ïîæã
ðù ÷øôá ïðéøîàãë ,åúåçà úá ìò äôçé àîù íåùî éà ,úåøéô íåùî éà .àåä ïðáøã:é.cg` cr `l` ea oi`eïðéòîùà àùéøå ,éà÷ åãé áúëà ã"îì àëéà

`xephxa yexit
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חוץ  אדם לכל  מותרת את "הרי  לה ואמר אשתו  את במגרש ממשיכה משנתנו
מאלה  הוא הגט מכלל  שהוציאו פלוני אותו  שאם ללמד , המשנה ובאה מפלוני",
אם  אבל  בגט; שיור  כאן שאין לפי  כשר, גט זה הרי  בה, תופסים קידושיו שאין 
בלאו, אלה קידושין על שעוברים פי על אף בה, תופסים שקידושיו מאלה היה

פסול. והגט שיור , זה הרי 

:dl xn`e ezy` z` yxbndàaàì àlà ,íãà ìëì úøzî zà éøäÂÅÇÀËÆÆÀÈÈÈÆÈÀÇÈ
dì ïéàL éî ìëìe ,éøëpìå ãáòì ,Céçàìe éçàì ,CéáàìeÀÈÄÀÈÄÀÈÄÈÆÆÀÇÈÀÄÀÈÄÆÅÈ

ïéLec÷ åéìòמאחי ומאביך , מאבי  חוץ אדם לכל מותרת את הרי  – ÈÈÄÄ
אפילו  בה, תופסים קידושיו שאין מי ומכל  ומנכרי , מעבד ומאחיך ,

פנויה, כשהיא אותה אדם,øLkיקדש  לכל  מתירה הוא שהרי  הגט, – ÈÅ
להם, היא אסורה איש  אשת איסור  בלא אף הגט, מכלל שהוציא ואלו

בגט. שיור  כאן  אין  לפיכך  בה, תופסים קידושיהם `xnואין  m` la`
:dlìBãb ïäëì äðîìà àlà ,íãà ìëì úøzî zà éøä– ÂÅÇÀËÆÆÀÈÈÈÆÈÇÀÈÈÀÙÅÈ

אלמנה, כשהיא גדול מכהן çåחוץ äLeøbèBéãä ïäëì äöeì– ÀÈÇÂÈÀÙÅÆÀ
חלוצה, או  גרושה כשהיא הדיוט מכהן  חוץ äðéúðeאו  úøæîîÇÀÆÆÀÄÈ

ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa ,ìàøNéì–xfnn מאחת ולד הוא ÀÄÀÈÅÇÄÀÈÅÀÇÀÅÀÈÄ
עליו ונאמר  גגגג):):):):העריות, כגכגכגכג,,,, ה'".((((דברים דברים דברים דברים  בקהל  ממזר  יבוא oizp"לא

ונקראים יהושע, בימי שנתגיירו הגבעונים מן  שם "mipizp"הוא על 
כז כז כז כז ):):):):הכתוב טטטט,,,, m"((((יהושע יהושע יהושע יהושע  p z i eושואבי עצים חוטבי  ההוא ביום יהושע

בהם, להתחתן שאסור דוד כך ואחר  יהושע עליהם וגזר  ìëìeÀÈמים",
ïéLec÷ åéìò dì LiL éî פנויה כשהיא אותה מקדש  הוא שאם – ÄÆÆÈÈÈÄÄ

בה, תופסים äøáòaקידושיו  elôà נעשים שהקידושין  פי  על אף – ÂÄÇÂÅÈ
בלאו , עליהם שעוברים מתירה ìeñtבעבירה, הוא שאין  הגט, – È

המשנה  שנקטה מה גט. של בהיתרו  שיור  כאן שיש ונמצא אדם, לכל 
משום  אלא זה אין  הדיוט", לכהן  וחלוצה גרושה גדול, לכהן "אלמנה

האשה  כאן  שהרי הלאווין , חייבי  את לפרוט המשנה רגילה שכך 
עכשיו , מקבלת שהיא הזה הגט מחמת הדיוט ולכהן  גדול לכהן נאסרת

ואפשר עליהם. להאסר  כדי  וגרושה, אלמנה להיות צריכה ואינה
גרושה  או אלמנה שהיתה פי על שאף רבותא, להשמיע באה שמשנתנו

לאו  חיוב אלא כאן שאין כיון  בגט, שיור  זה הרי ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).גמורה,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מותרת  את "הרי לה שאמר אשתו  את במגרש  הקודמות במשניות שלמדנו  לאחר 
שעיקרו בכלל, הגט של נוסחו  בענין ללמד משנתנו באה מפלוני ", חוץ אדם לכל 

אדם". לכל מותרת את "הרי  הוא:

Bôebèb ìL:הגט של  נוסחו  עיקר  –íãà ìëì úøzî zà éøä ÆÅÂÅÇÀËÆÆÀÈÈÈ
הגט של מתורפו היא זו שפיסקה ב), ג, (לעיל הזכרנו וכבר  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).–

:øîBà äãeäé éaø:הנוסח את בו לכתוב גם éåäécצריך  ïéãå ÇÄÀÈÅÀÅÀÄÀÅ
ïéøeht èâå ïé÷eaL úøbàå ïéëeøz øôñ ,éàpî éëéì וזה – ÄÄÄÇÅÆÅÄÀÄÆÆÄÄÀÅÄÄ
פיטורין, וגט עיזובין ואיגרת גירושין  ספר ממני לך CäîìÄÀÈשיהא

ïéaöúc øáb ìëì àáñðúäì.שתרצי אדם לכל  להינשא ללכת – ÀÄÀÇÀÈÀÈÀÇÀÄÀÇÄ
את  "הרי אלא יכתוב לא אם יהודה, רבי שלדעת מבואר, בגמרא

אפשר שכן  זה, בגט מגרשה שהוא הוכחה כל אין  אדם", לכל  מותרת
לראיה  אלא אינו והשטר בלבד, בדיבור אלא מגרשה שאינו לומר 
שיהא  כדי וכו', מינאי " ליכי  דיהוי  "ודין לכתוב צריך לפיכך  בלבד,

שאף  סוברים, חכמים אבל  מגרשה. הוא זה שבגט הגט, מתוך מוכח
ונתינתו  הגט כתיבת הרי  מינאי ", ליכי  דיהוי "ודין כותב שאינו פי על 

מגרשה. הוא זה שבגט מספיקה, הוכחה הן  dcediלה iaxk dklde
ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). øeøçL((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;; èb ìL Bôebשטר של נוסחו  עיקר  – ÆÅÄÂ

לעבדים: הניתן  ïéøçשחרור úa zà éøä: אוCîöòì zà éøä ÂÅÇÀÇÙÄÂÅÇÀÀÇÀÅ
שעוסקת  לפי  לשפחה, הניתן שחרור שטר בלשון נקטה משנתנו  –

גורסים: יש ברם, אשה. jnvrlבגט z` ixd ,oixeg oa z` ixd מ"ם)
ל גם ומכוון "אתה", של  תרגומו "את" שכן  זכר.קמוצה),

i y i l y m e i
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GLïéhb äL, להלן המפורטים –ïéìeñt,סופרים מדברי  – ÀÈÄÄÀÄ
זה, בגט להינשא לאשה אסור úàOðולכתחילה íàå,ובדיעבד – ÀÄÄÅ

נישאה, øLkאם ãìeä,הסובר מאיר רבי שאף אמרו, בגמרא – ÇÈÈÈÅ
מודה  ממזר, והולד  יוציא בגיטין , חכמים שטבעו ממטבע המשנה שכל 
ייפסל שלא המטבע היה שכך כשר, שהוולד אלו , גיטין בשלושה

באלו  בבבב).).).).הולד גגגג,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין md((((תוספות תוספות תוספות תוספות  el`e: הגיטין áúkÈÇ`.שלושת
íéãò åéìò ïéàå Bãé áúëa, ידו בכתב הגט את הבעל כתב – ÄÀÇÈÀÅÈÈÅÄ

שעדי הסובר , מאיר רבי  לדעת היא משנתנו  עדים. עליו חתמו לא אבל 

שחכמים  אלא עדים, כמאה הריהו ידו וכתב הכורתים, הם חתימה
ללא  סופר בכתב להכשיר  יבואו  שמא גזירה לכתחילה, הגט את פסלו 

יכול עדים, עליו  ואין שהואיל  זמן , בו  שאין כגט שהוא לפי או  עדים;
שירצה. זמן איזה בו לכתוב aïîæ.הוא Ba ïéàå íéãò åéìò LéÅÈÈÅÄÀÅÀÇ

זמן  בו  נכתב לא אבל  עדים, עליו  וחתמו  הגט את הסופר  כתב –
לכתוב  היא חכמים תקנת שכן הוא, פסול  לכתחילה זה גט כתיבתו,

בגט, `ezeg,זמן za lr dtgi `ly ick בת היא אשתו שאם כלומר
מיתה, תתחייב שלא עליה יחוס תחתיו , תזנה שאם חשש, יש אחותו ,

גירשתיה; שזינתה קודם ויאמר : זמן  בלא גט לה meynויכתוב e`
,zexit ואם אשתו, של  מלוג בנכסי פירות לבעל אין הגירושין שמזמן

בדין  וכשתתבענו נכסיה, מפירות וימכור הבעל  ילך בגט, זמן יהיה לא
לכתחילה, אלא אינה זו תקנה מקום מכל  מכרתי . הגירושין לפני יאמר:

izdw - zex`ean zeipyn
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ãçà ãò àlà Ba ïéàå ïîæ Ba Lé–GL elà éøäïéìeñt ïéhb äL;úàOð íàå–øLk ãìeä.øæòìà éaøøîBà: ¤§©§¥¤¨¥¤¨£¥¥§¨¦¦§¦§¦¦¥©¨¨¨¥©¦¤§¨¨¥
íéãò éðôa dì BðúpL àlà íéãò åéìò ïéàL ét ìò óà–øLk,íéñëpî äáBâåíéãaòLî,ïéîúBç íéãòä ïéàL ©©¦¤¥¨¨¥¦¤¨¤§¨¨¦§¥¥¦¨¥§¨¦§¨¦§ª§¨¦¤¥¨¥¦§¦

íìBòä ïewz éðtî àlà èbä ìò. ©©¥¤¨¦§¥¦¨¨
‰eáøòúðå ïéåL ïéhâ éðL eçìML íéðL–Bæì íäéðLe Bæì íäéðL ïúBð.íäî ãçà ãáà íà Cëéôì–éðMä éøä §©¦¤¨§§¥¦¦¨¦§¦§¨§¥§¥¤¨§¥¤¨§¦¨¦¨©¤¨¥¤£¥©¥¦

ìèa.äMîçèbä CBúa ììk eáúkL:Løâî éðBìt LéàúéðBìt,úéðBìt éðBìôe,ähîlî íéãòäå–ïéøLk ïlk, ¨¥£¦¨¤¨§§¨§©¥¦§¦§¨¥§¦§¦§¦§¨¥¦¦§©¨ª¨§¥¦
úçàå úçà ìëì ïúpéå.úçàå úçà ìëì ñôè áeúk äéä,ähîlî íéãòäå,Bnò ïéø÷ð íéãòäL úà–øLk. §¦¨¥§¨©©§©©¨¨¨Ÿ¤§¨©©§©©§¨¥¦¦§©¨¤¤¨¥¦¦§¦¦¨¥

Âäæ ãöa äæ ïáúkL ïéhâ éðL,íéãò íéðLeäæ úçúì äæ úçzî íéàa íéøáò,íéàa íéðåé íéãò íéðLe §¥¦¦¤§¨¨¤§©¤§©¦¥¦¦§¦¨¦¦©©¤§©©¤§©¦¥¦§¨¦¨¦

äéì äåä øôåñã ,øùë ãìåä ä"ôàå ,éà÷ øôåñ áúëà ã"îì àëéàå .àì äìçúëì ãçà ãò åá ùé åìéôàã ïðéòîùà àëäå .øùë ãìåä ,ãò åá ïéà åìéôàã
:éðù ãò íå÷îá.mlerd oewz:øæòìà éáøë äëìäå .äéúùøâ àì øîåì øòøòéå ìòáä àáéå äøéñî éãò åúåîé àîù

dddd.oiey oihib ipy:íäéúåîùá.lha ipyd ixd:åäéð ïàîã ïðéòãé àìã.llk:úéðåìô éðåìôå úéðåìô éðåìô ùøéâ úáùá êëá ,ïìåëì ãçà ïîælkl qteh
.zg`:ïèîìî íéãòäå .íìåë ïëå ,èâä íéìùäå ,úéðåìôì éðåìô ùøéâ úáùá êëáå .èâä íéìùäå ,úéðåìôì éðåìô ùøéâ úáùá êëá ,úçàå úçà ìëì ïîæ
eeee.oazky oihib ipyïëå .éðùä úçú åéáà íùå ïåùàøä úçú ãòä íù ,éðùä úçúì ïåùàøä èâä úçúî íéîåúç íéøáò éðùå ,äæ ãöá äæ ïéôã éðùá

ãòä íù àöîð ,ïéîéä ìà ìàîùä ïî êìåäù éðåé áúëä êøãå ,éðåé áúëá åîúçå ,ïåé õøàá íéøãä íéìàøùé éðù íäéúçú åîúçå åøæçå ,åéúçú éðù ãò

`xephxa yexit

בו  שאין גט הולדולפיכך  זה, בגט נישאה אם בדיעבד אבל  פסול , זמן 

bãçà.כשר . ãò àlà Ba ïéàå ïîæ Ba Lé,בגמרא מפרשים יש – ÆÀÇÀÅÆÈÅÆÈ
המשנה  ובאה ידו, בכתב הגט את הבעל  שכתב בכגון  כאן שמדובר

פסול גט אחד , עד  עליו  וחתום זמן בו שיש  פי  על שאף להשמיענו,
בכגון  כאן  שמדובר  מפרשים, ויש  לכתחילה. בו תינשא ולא הוא,

אם  כן פי  על שאף להשמיענו, המשנה ובאה הגט, את הסופר  שכתב
שני . עד  במקום הוא שהסופר  כשר, הולד  זה, בגט elàנישאה éøäÂÅÅ

GLøLk ãìeä ,úàOð íàå ;ïéìeñt ïéhb äL. שבארנו כמו  – ÀÈÄÄÀÄÀÄÄÅÇÈÈÈÅ
שאם  ד ), ח, (לעיל  ישן  גט למעט בא ברישא שהמניין  מבואר, בגמרא

גט  למעט בא כן  לכתחילה; להינשא מותרת ישן  בגט נתגרשה אשה
נישאה  שאם ה), ח, (לעיל וכו' הוגנת שאינה מלכות לשום שנכתב

שיש גט למעט בא בסיפא והמנין  ממזר ; הולד  בדיעבד, אפילו בו,
נכתב  "בפני אמר  ולא הים ממדינת גט שהביא שליח כגון תקנה, לו 

"בפני ויאמר שניים בפני  לה ויתננו ויחזור ממנה יטלנו נחתם", ובפני 
נחתם". ובפני  åéìòנכתב ïéàL ét ìò óà :øîBà øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÇÇÄÆÅÈÈ

íéãò, ידו בכתב הבעל  כתבו  לא ואף הגט, על  עדים חתמו שלא – ÅÄ
íéãò éðôa dì BðúpL àlà,מסירה עדי שהיו היינו –øLk– ÆÈÆÀÈÈÄÀÅÅÄÈÅ

הכורתים, הם מסירה שעדי לפי  לכתחילה, בו להינשא äáBâåÀÈהגט,
íéãaòLî íéñëpî אפילו כתובתה את זה בגט גובה והאשה – ÄÀÈÄÀËÀÈÄ

לאחרים, הבעל  שמכרם èbäמנכסים ìò ïéîúBç íéãòä ïéàLÆÅÈÅÄÀÄÇÇÅ
íìBòä ïewz éðtî àlà מס עדי  ימותו  שמא הבעל– ויבוא ירה ÆÈÄÀÅÄÈÈ

ויערער הבעל  יבוא שאם עדים, בו מחתימים הלכך  הגט, על ויערער

ג). ד , (לעיל בארנו  שכבר  כמו  בחותמיו, יתקיים הגט, על

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïéåL ïéhâ éðL eçìML íéðL ששמותיהם אנשים שני כלומר – ÀÇÄÆÈÀÀÅÄÄÈÄ
ושלחו  לאשתו, גט כתב מהם אחד  כל  שווים, נשותיהם ושמות שווים

אחד, שליח ידי  על הפרטים, בכל שווים שהם הגיטין , שני  את
eáøòúðå ואיזה זה משל  גט איזה מכירים ואין  הללו, הגיטין שני  – ÀÄÀÈÀ

חברו, Bæìמשל  íäéðLe Bæì íäéðL ïúBð אחת כל ונמצאת – ÅÀÅÆÈÀÅÆÈ
בגיטה. íäîמתגרשת ãçà ãáà íà Cëéôì, הגיטין משני  אחד  – ÀÄÈÄÈÇÆÈÅÆ

לנשים, השליח שמסרם ìèaקודם éðMä éøä יודעים שאין  לפי  – ÂÅÇÅÄÈÅ
נתנו  ואם לזו. ולא לזו  לא הגט ינתן  לא ולכן  הוא, משניהם מי של

גירושין  ספק זה הרי לשתיהן, או  מהן  eáúkL((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).לאחת äMîçÂÄÈÆÈÀ
èbä CBúa ììkאחד וזמן כולל נוסח וכתבו  נשיהן  את שגירשו  – ÀÈÀÇÅ

כגון : הגירושין , dfלחמשת meia,úéðBìt Løâî éðBìt LéàÄÀÄÀÈÅÀÄ
úéðBìt éðBìôe, כולל באופן הגט נוסח כך  ואחר  –íéãòäå ÀÄÀÄÀÈÅÄ

ähîlî,מלמטה חתמו  –ïéøLk ïlk,כשרים הגיטין כל –ïúpéå ÄÀÇÈËÈÀÅÄÀÄÈÅ
úçàå úçà ìëì אלא כשר , גט הוא הזה הכולל הגט כלומר  – ÀÈÇÇÀÇÇ

מהן . אחת לכל  ליתנו úçàåשיש úçà ìëì ñôè áeúk äéä– ÈÈÈÙÆÀÈÇÇÀÇÇ
זה כלומר ביום כגון : ואשה, אשה לכל גט של  מלא נוסח כתוב היה

פלוני גירש  זה וביום הגט, נוסח כל  כך  ואחר  פלונית, את פלוני  גירש 

הגט, נוסח כל ושוב פלונית, ähîlîאת íéãòäå הגט לאחר  – ÀÈÅÄÄÀÇÈ
Bnòהאחרון, ïéø÷ð íéãòäL úà נקראים שהעדים הגט  אותו  – ÆÆÈÅÄÄÀÄÄ

האחרון , הגט כלומר  כאחד, פסולים,edøLk`עמו  האחרים אבל  – ÈÅ
את  נתן אם ברם, האחרון. על  אלא העידו לא שמא שחוששים, לפי

כרבי היא שהלכה מתגרשות, כולן  מסירה, בעדי ואחת אחת לכל הגט
והגט  מסירה, עדי  שם אין  שאם אלא עיקר, הם מסירה שעדי  אלעזר ,

באחרונה  כתוב שגיטה זו  אלא מגורשת אינה מהן , אחת יד מתחת יוצא
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

i r i a x m e i
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כגון  אביהם, ושם שמם את כרגיל כותבים הגט על החותמים oae`xהעדים
.cr awri oaהיינו זה, בצד זה הסופר  שכתבם גיטין בשני  עוסקת משנתנו 

וחתימתן בלבד  עדים שני  שם היו  ואם אחת; במגילה מיוחדים טורים בשני 
שחתומים: כגון לשני, האחד הגט מתחת sqeiיוצאת oa dypn ,cr awri oa oae`x

,crשהמלים oa"באופן oae`x"והמלים הראשון , הגט תחת תחת awri""crהן –
וכן השני , oa"הגט dypn"והמלים הראשון , הגט תחת –"cr sqei" תחת –

זו : בצורה השני, הגט

הגט  הגט נוסח נוסח

cr awri oa oae`x
cr sqei oa dypn

שעיקר  לפי כשר, הוא ימין, שבצד  הגט היינו  עמו, נקראים שהעדים הגט אותו
שבצד הגט תחת שמם את חתמו העדים ואם העד. של  שמו הוא החתימה

כגון  ימין , שבצד הגט תחת אביהם ושם שכותבים שמאל, בלועזית, שחתמו
שבצ  הגט לימין , למשלמשמאל כתוב אם ברם, כשר. שמאל  הגט "oae`x"ד  תחת

ו cr"הראשון , awri oa",כשרים הגיטין ששני  בגמרא, מבואר השני, הגט תחת
אחד: גט תחת כתוב כאילו  זה cr",שהרי  oae`x"– השני הגט awriותחת oa"

"cr עליו שחתום גט כל  ח: משנה להלן ושנו –"cr ipelt yi`" אוipelt yi` oa"
,"cr וארבעה זה, בצד  זה שכתבם הללו  הגיטין  בשני  דנה משנתנו  – כשר . הריהו

בעברית, חתמו מהם ששניים אלא לעיל, שבארנו זו בצורה עליו חתומים עדים
לימין. משמאל היינו בלועזית, ושניים לשמאל , מימין  היינו

äæ ãöa äæ ïáúkL ïéhâ éðLמצד אחד  גט אחת, במגילה – ÀÅÄÄÆÀÈÈÆÀÇÆ
לעיל, כמבואר שמאל , מצד אחר וגט íéøáòימין íéãò íéðLeÀÇÄÅÄÄÀÄ

íéàa,בחתימותיהם –äæ úçúì äæ úçzî שחתמו כלומר – ÈÄÄÇÇÆÀÇÇÆ
ונמצאו  שמאל , שבצד  הגט לתחת ימין שבצד הגט מתחת עברי בכתב

izdw - zex`ean zeipyn
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·íãà ìëì úøzî zà éøä,éáàìe àaàì àlàC,éçàìéçàìeC,éøëpìå ãáòì,ïéLec÷ åéìò dì ïéàL éî ìëìe £¥©§ª¤¤§¨¨¨¤¨§©¨§¨¦§¨¦§¨¦¨¤¤§©¨§¦§¨¦¤¥¨¨¨¦¦
–øLk.íãà ìëì úøzî zà éøä,ìBãb ïäëì äðîìà àlà,ïäëì äöeìçå äLeøbèBéãä,ìàøNéì äðéúðe úøæîî, ¨¥£¥©§ª¤¤§¨¨¨¤¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤§¦¨§¦§¨¥

ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa,äøáòa elôà ïéLec÷ åéìò dì LiL éî ìëìe–ìeñt. ©¦§¨¥§©§¥§¨¦§¨¦¤¤¨¨¨¦¦£¦©£¥¨¨
‚èb ìL Bôeb:íãà ìëì úøzî zà éøä.äãeäé éaøøîBà:éàpî éëéì éåäéc ïéãå,ïé÷eaL úøbàå ïéëeøz øôñ ¤¥£¥©§ª¤¤§¨¨¨©¦§¨¥§¥§¦§¥¦¦¦©¥¤¥¦§¦¤¤¦¦

ïéøeht èâå,ïéaöúc øáb ìëì àáñðúäì Cäîì.øeøçL èb ìL Bôeb:ïéøç úa zà éøä,Cîöòì zà éøä. §¥¦¦¦§¨§¦§©§¨§¨§©§¦§©¦¤¥¦££¥©§©Ÿ¦£¥©§§©§¥
„GLïéìeñt ïéhb äL,úàOð íàå–øLk ãìeä:íéãò åéìò ïéàå Bãé áúëa áúk,ïîæ Ba ïéàå íéãò åéìò Lé, §¨¦¦§¦§¦¦¥©¨¨¨¥¨©¦§©¨§¥¨¨¥¦¥¨¨¥¦§¥§©

:úåðúäì äöåø àåäù äî äðúî äãéì åðúðù øçà àìà
aaaa.lecb odkl dpnl`:àèéâá øééùã çëúùà ,äáù úåùéà øåñéà íåùî éñôú àì éàäìå ,ïéåàì éáééçá íéñôåú ïéùåã÷ã ïåéë
bbbb.hb ly eteb:åá åáúëé êë ,èâä áúë ø÷éò.i`pin ikil iedi ic oice,éëä äéá áúë àì éàå .äùøâî àåä äæ øôñ éãé ìòù åëåúá çéëåäì êéøöù

:äãåäé éáøë äëìäå .àîìòá äéàø øèùå äùøéâ àîìòá øåáéãáã øîéîì åúà
cccc.micr eilr oi`e eci azka azkáúëå ìéàåä ,éúøë äøéñî éãò øîàã øæòìà 'øìå .éîã íéãò äàîë åãé áúë ,éúøë äîéúç éãò øîàã øéàî éáøì

:øôåñ áúëá éøåùëàì éúà àîìã åäåìñô íéîëçå ,àúééøåàãî øùë äøéñî éãò àëéìã â"òàå ,äéá ïðéø÷ ïúðå áúëå ,àåä åãé.onf ea oi`eàúð÷ú ïîæã
ðù ÷øôá ïðéøîàãë ,åúåçà úá ìò äôçé àîù íåùî éà ,úåøéô íåùî éà .àåä ïðáøã:é.cg` cr `l` ea oi`eïðéòîùà àùéøå ,éà÷ åãé áúëà ã"îì àëéà
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חוץ  אדם לכל  מותרת את "הרי  לה ואמר אשתו  את במגרש ממשיכה משנתנו
מאלה  הוא הגט מכלל  שהוציאו פלוני אותו  שאם ללמד , המשנה ובאה מפלוני",
אם  אבל  בגט; שיור  כאן שאין לפי  כשר, גט זה הרי  בה, תופסים קידושיו שאין 
בלאו, אלה קידושין על שעוברים פי על אף בה, תופסים שקידושיו מאלה היה

פסול. והגט שיור , זה הרי 

:dl xn`e ezy` z` yxbndàaàì àlà ,íãà ìëì úøzî zà éøäÂÅÇÀËÆÆÀÈÈÈÆÈÀÇÈ
dì ïéàL éî ìëìe ,éøëpìå ãáòì ,Céçàìe éçàì ,CéáàìeÀÈÄÀÈÄÀÈÄÈÆÆÀÇÈÀÄÀÈÄÆÅÈ

ïéLec÷ åéìòמאחי ומאביך , מאבי  חוץ אדם לכל מותרת את הרי  – ÈÈÄÄ
אפילו  בה, תופסים קידושיו שאין מי ומכל  ומנכרי , מעבד ומאחיך ,

פנויה, כשהיא אותה אדם,øLkיקדש  לכל  מתירה הוא שהרי  הגט, – ÈÅ
להם, היא אסורה איש  אשת איסור  בלא אף הגט, מכלל שהוציא ואלו

בגט. שיור  כאן  אין  לפיכך  בה, תופסים קידושיהם `xnואין  m` la`
:dlìBãb ïäëì äðîìà àlà ,íãà ìëì úøzî zà éøä– ÂÅÇÀËÆÆÀÈÈÈÆÈÇÀÈÈÀÙÅÈ

אלמנה, כשהיא גדול מכהן çåחוץ äLeøbèBéãä ïäëì äöeì– ÀÈÇÂÈÀÙÅÆÀ
חלוצה, או  גרושה כשהיא הדיוט מכהן  חוץ äðéúðeאו  úøæîîÇÀÆÆÀÄÈ

ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa ,ìàøNéì–xfnn מאחת ולד הוא ÀÄÀÈÅÇÄÀÈÅÀÇÀÅÀÈÄ
עליו ונאמר  גגגג):):):):העריות, כגכגכגכג,,,, ה'".((((דברים דברים דברים דברים  בקהל  ממזר  יבוא oizp"לא

ונקראים יהושע, בימי שנתגיירו הגבעונים מן  שם "mipizp"הוא על 
כז כז כז כז ):):):):הכתוב טטטט,,,, m"((((יהושע יהושע יהושע יהושע  p z i eושואבי עצים חוטבי  ההוא ביום יהושע

בהם, להתחתן שאסור דוד כך ואחר  יהושע עליהם וגזר  ìëìeÀÈמים",
ïéLec÷ åéìò dì LiL éî פנויה כשהיא אותה מקדש  הוא שאם – ÄÆÆÈÈÈÄÄ

בה, תופסים äøáòaקידושיו  elôà נעשים שהקידושין  פי  על אף – ÂÄÇÂÅÈ
בלאו , עליהם שעוברים מתירה ìeñtבעבירה, הוא שאין  הגט, – È

המשנה  שנקטה מה גט. של בהיתרו  שיור  כאן שיש ונמצא אדם, לכל 
משום  אלא זה אין  הדיוט", לכהן  וחלוצה גרושה גדול, לכהן "אלמנה

האשה  כאן  שהרי הלאווין , חייבי  את לפרוט המשנה רגילה שכך 
עכשיו , מקבלת שהיא הזה הגט מחמת הדיוט ולכהן  גדול לכהן נאסרת

ואפשר עליהם. להאסר  כדי  וגרושה, אלמנה להיות צריכה ואינה
גרושה  או אלמנה שהיתה פי על שאף רבותא, להשמיע באה שמשנתנו

לאו  חיוב אלא כאן שאין כיון  בגט, שיור  זה הרי ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).גמורה,
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מותרת  את "הרי לה שאמר אשתו  את במגרש  הקודמות במשניות שלמדנו  לאחר 
שעיקרו בכלל, הגט של נוסחו  בענין ללמד משנתנו באה מפלוני ", חוץ אדם לכל 

אדם". לכל מותרת את "הרי  הוא:

Bôebèb ìL:הגט של  נוסחו  עיקר  –íãà ìëì úøzî zà éøä ÆÅÂÅÇÀËÆÆÀÈÈÈ
הגט של מתורפו היא זו שפיסקה ב), ג, (לעיל הזכרנו וכבר  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).–

:øîBà äãeäé éaø:הנוסח את בו לכתוב גם éåäécצריך  ïéãå ÇÄÀÈÅÀÅÀÄÀÅ
ïéøeht èâå ïé÷eaL úøbàå ïéëeøz øôñ ,éàpî éëéì וזה – ÄÄÄÇÅÆÅÄÀÄÆÆÄÄÀÅÄÄ
פיטורין, וגט עיזובין ואיגרת גירושין  ספר ממני לך CäîìÄÀÈשיהא

ïéaöúc øáb ìëì àáñðúäì.שתרצי אדם לכל  להינשא ללכת – ÀÄÀÇÀÈÀÈÀÇÀÄÀÇÄ
את  "הרי אלא יכתוב לא אם יהודה, רבי שלדעת מבואר, בגמרא

אפשר שכן  זה, בגט מגרשה שהוא הוכחה כל אין  אדם", לכל  מותרת
לראיה  אלא אינו והשטר בלבד, בדיבור אלא מגרשה שאינו לומר 
שיהא  כדי וכו', מינאי " ליכי  דיהוי  "ודין לכתוב צריך לפיכך  בלבד,

שאף  סוברים, חכמים אבל  מגרשה. הוא זה שבגט הגט, מתוך מוכח
ונתינתו  הגט כתיבת הרי  מינאי ", ליכי  דיהוי "ודין כותב שאינו פי על 

מגרשה. הוא זה שבגט מספיקה, הוכחה הן  dcediלה iaxk dklde
ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). øeøçL((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;; èb ìL Bôebשטר של נוסחו  עיקר  – ÆÅÄÂ

לעבדים: הניתן  ïéøçשחרור úa zà éøä: אוCîöòì zà éøä ÂÅÇÀÇÙÄÂÅÇÀÀÇÀÅ
שעוסקת  לפי  לשפחה, הניתן שחרור שטר בלשון נקטה משנתנו  –

גורסים: יש ברם, אשה. jnvrlבגט z` ixd ,oixeg oa z` ixd מ"ם)
ל גם ומכוון "אתה", של  תרגומו "את" שכן  זכר.קמוצה),
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GLïéhb äL, להלן המפורטים –ïéìeñt,סופרים מדברי  – ÀÈÄÄÀÄ
זה, בגט להינשא לאשה אסור úàOðולכתחילה íàå,ובדיעבד – ÀÄÄÅ

נישאה, øLkאם ãìeä,הסובר מאיר רבי שאף אמרו, בגמרא – ÇÈÈÈÅ
מודה  ממזר, והולד  יוציא בגיטין , חכמים שטבעו ממטבע המשנה שכל 
ייפסל שלא המטבע היה שכך כשר, שהוולד אלו , גיטין בשלושה

באלו  בבבב).).).).הולד גגגג,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין md((((תוספות תוספות תוספות תוספות  el`e: הגיטין áúkÈÇ`.שלושת
íéãò åéìò ïéàå Bãé áúëa, ידו בכתב הגט את הבעל כתב – ÄÀÇÈÀÅÈÈÅÄ

שעדי הסובר , מאיר רבי  לדעת היא משנתנו  עדים. עליו חתמו לא אבל 

שחכמים  אלא עדים, כמאה הריהו ידו וכתב הכורתים, הם חתימה
ללא  סופר בכתב להכשיר  יבואו  שמא גזירה לכתחילה, הגט את פסלו 

יכול עדים, עליו  ואין שהואיל  זמן , בו  שאין כגט שהוא לפי או  עדים;
שירצה. זמן איזה בו לכתוב aïîæ.הוא Ba ïéàå íéãò åéìò LéÅÈÈÅÄÀÅÀÇ

זמן  בו  נכתב לא אבל  עדים, עליו  וחתמו  הגט את הסופר  כתב –
לכתוב  היא חכמים תקנת שכן הוא, פסול  לכתחילה זה גט כתיבתו,

בגט, `ezeg,זמן za lr dtgi `ly ick בת היא אשתו שאם כלומר
מיתה, תתחייב שלא עליה יחוס תחתיו , תזנה שאם חשש, יש אחותו ,

גירשתיה; שזינתה קודם ויאמר : זמן  בלא גט לה meynויכתוב e`
,zexit ואם אשתו, של  מלוג בנכסי פירות לבעל אין הגירושין שמזמן

בדין  וכשתתבענו נכסיה, מפירות וימכור הבעל  ילך בגט, זמן יהיה לא
לכתחילה, אלא אינה זו תקנה מקום מכל  מכרתי . הגירושין לפני יאמר:

izdw - zex`ean zeipyn



hריד dpyn iriyz wxt oihib zkqn

Áúéðåé åéãòå úéøáò BáúkL èb,åéãòå úéðåéúéøáò,éðåé ãçà ãòå éøáò ãçà ãò,ãòå øôBqä áúk–øLk. ¥¤§¨¦§¦§¥¨§¨¦§¨¦§¥¨¦§¦¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦¨©©¥§¥¨¥
ãò éðBìt Léà–øLk.ãò éðBìt Léà ïa–øLk.éðBìt Léà ïa éðBìt Léà,áúk àGå:ãò–øLk;éi÷ð eéä Cëå ¦§¦¥¨¥¤¦§¦¥¨¥¦§¦¤¦§¦§¨©¥¨¥§¨¨§¦¥

ïéNBò íéìLeøéaL úòcä.dúëéðçå Búëéðç áúk–øLk.äOòî èb,ìàøNéa–øLk,íéBbáe–ìeñt.íéBbáe, ©©©¤¦¨©¦¦¨©£¦¨©£¦¨¨¨¥¥§ª¤§¦§¨¥¨¥©¦¨©¦
Bì íéøîBàå BúBà ïéèáBç:Cì ïéøîBà ìàøNiM äî äNò,øLëå. §¦§§¦£¥©¤¦§¨¥§¦¨§¨¥

Ëøéòa dîL àöé:úLc÷î–úLc÷î Bæ éøä;úLøâî–úLøâî Bæ éøä.àìúîà íL àäé àHL ãáìáe.Bæéà ¨¨§¨¨¦§ª¤¤£¥§ª¤¤§Ÿ¤¤£¥§Ÿ¤¤¦§©¤§¥¨£©§¨¥
àìúîà àéä?éàðz ìò BzLà úà éðBìt Léà Løb,äéLec÷ dì ÷øæ,Bì áBø÷ ÷ôñ dì áBø÷ ÷ôñ–àéä Bæ ¦£©§¨¥¥¦§¦¤¦§©§©¨©¨¦¤¨¨¥¨¨¨¥¨¦

gggg.cre xteq azkåøîà íéðùì øîà àìà ,øôåñì íåúçì äåö àì ìòáä àîù ïðéùééç àìã ïéúéðúî ïðéòîùàå .íéãò éðù åäì éåäã .ãòå øôåñ íúç
àì àäì .ìòáã åúåùø àìá åäåîúçàå ,úåãòì øùë åéðéòá éðéà øîàéù àøôñã àôåñëì íéãò êðä åùçå ,åîåúçéå íéãò éðåìôå éðåìôìå ,áåúëéå øôåñì

:ïðéùééç.ezkipg:äçôùî ìù éååì íù.dyern:ä÷æçá.xyk l`xyiaåäåñðà íàå .åì äøåñà äúéäù åà ,àéöåäì ïéôåëã êðä ìë ïåâë .ïéãá åäåñðà íà
:èâ çéø íåùî ,äðåäëä ïî ìñåôå .ìåñô ,ïéãë àìù.ixkpaeïéãä ïî èâ ïúéì áééçù éîå .åá ïéà èâ çéø åìéôà ,ïéãë àìù .äðåäëä ïî ìñåôå ,ìåñô ,ïéãë

:ìàøùé éðééã éô ìò èâä ïúåðå ,êì øîåà ìàøùéù äî äùò íéøîåàù ,íéøëð é"ò åúåà ïéèáåç ,åôåëì ìàøùé éðééãá çë ïéàå
hhhh.zycewn xira dny `vi,úåòöåî úåèîå úå÷ìåã úåøð åéäù ïåâë àìà ,ãáìá äøáä ìå÷ àìå .éðåìôì íåéä äùã÷úð úéðåìô ,ìå÷ äéìò àöéù äéåðô

:íåéä äùã÷úð úéðåìô íéøîåàå íéàöåéå íéñðëð íãà éðáå.zyxebn ef ixd zyxebnäéì ïðéùééçå úùãå÷î ìå÷ äéìò àöéã àúúéà éàä ,éà÷ àùéøà
éøäù ,ìëì úøúåîå úùøåâî åæ éøä ,åðîî ïéùåã÷ ìå÷ äì àöéù éðåìô åúåà äùøâù úùøåâî ìå÷ äéìò àöéå øæç íà ,ùéàä åúåàì àìà àùðéì äåðøñàå
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(בסיפא) היא עוסקת כן  הגט. על  העדים חתימות בדיני (ברישא) ממשיכה משנתנו
שחייב  מי שכן לאשתו , ליתן הבעל את כופים דין שבית גט והוא מעושה, גט בדין 

אני ", "רוצה שיאמר עד אותו כופים לגרשה, רוצה ואינו אשתו את לגרש  הדין מן 

מגרש אדם שאין  הוא, הגירושין שמעיקרי פי על  ואף לאשתו. ויתן  הגט ויכתוב
כשר . הגט אני ", "רוצה שיאמר עד  דין בית אותו  שכפו  זה בכגון לרצונו , אלא אשתו

úéðåé åéãòå úéøáò BáúkL èb בכתב עליו חתומים והעדים – ÅÆÀÈÄÀÄÀÅÈÀÈÄ
eazkyיווני , hb e`úéøáò åéãòå úéðåé עליו חתומים ועדיו – ÀÈÄÀÅÈÄÀÄ

e`éøáòבעברית, ãçà ãò,בעברית חתם –éðåé ãçà ãòå– ÅÆÈÄÀÄÀÅÆÈÀÈÄ
ביוונית, e`ãòåחתם øôBqä áúk הגט את שכתב הסופר כלומר  – ÈÇÇÅÀÅ

הגט אלה בכל עמו; חתום אחד ועד כעד, בו  בגמרא øLkחתם – ÈÅ
שאף  להשמיענו, המשנה באה ועד " הסופר "כתב שבעניין מבואר,
אמר אלא לחתום לסופר אמר לא הבעל שמא לחשוש שיש  פי  על 

והם  ויחתמו", עדים ופלוני ולפלוני  ויכתוב, לסופר  "אמרו  לשניים:
לכך, חוששים אין מקום מכל  לביישו , שלא כדי הסופר  את החתימו 

שיאמר הבעל מפי  ישמע כן אם אלא הסופר יחתום שלא אומרים שאנו
לחתום. crd:לו azkãò éðBìt Léàכגון –,"cr oae`x" הוסיף ולא ÄÀÄÅ

אביו , שם הגט.øLkאת –:crd azk m` okeãò éðBìt Léà ïa ÈÅÆÄÀÄÅ
כגון –,"cr awri oa", עצמו שם את פירש  הגט.øLkולא –oke ÈÅ

:azk m`ãò :áúk àGå ,éðBìt Léà ïa éðBìt Léà כגון – ÄÀÄÆÄÀÄÀÈÇÅ
awri",שחתם: oa oae`x"המלה את הוסיף הגט;cr"øLk",ולא – ÈÅ

íéìLeøéaL úòcä éi÷ð eéä Cëå ולשונם מיושבת שדעתם – ÀÈÈÀÄÅÇÇÇÆÄÈÇÄ
ולא ïéNBòקצרה, אביהם, ושם שמם את לחתום נוהגים שהיו – Ä

"עד ". המלה את dúëéðçåהוסיפו  Búëéðç áúkהסופר כתב – ÈÇÂÄÈÇÂÄÈÈ
גופם; שמותיהם את כתב ולא והאשה, הבעל  שמות כינויי את בגט

האב שם את ולא משפחתם, שם את שכתב מפרשים, ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),ויש

øLk.הגט –äOòî èb שבארנו כמו כפייה, מתוך נותן שהבעל – ÈÅÅÀËÆ
והיה ìàøNéaלעיל, לאשתו , גט ליתן הבעל את דין בית שכפו – ÀÄÀÈÅ

בית  אותו  וכפו  רצה, ולא להוציאה חייב שהיה כגון כדין, מעושה
לאשתו , גט ונתן אני ", "רוצה שאמר  עד אם øLkדין  אבל  הגט. – ÈÅ

אשתו , את לגרש  הדין מן  חייב היה שלא כדין , שלא מעושה היה
שטעו  כגון לכך, כפוהו  דין  בית ואפילו לגרשה, ישראל  שאנסוהו  אלא

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),בהוראתם ברם,((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; בו . להינשא לה ואסור  פסול , הגט
בגט  להקל  יבואו שמא לכהונה, פוסל זה גט שיהא גזרו, חכמים

לכהונה. פוסל אינו  זה שאף ויאמרו , כדין ואם íéBbáeהמעושה – ÇÄ
לכך, לכופו  ראוי  היה אפילו הגט, את ליתן  גויים –ìeñtכפוהו  È

שבארנו  כמו  חכמים, מגזירת לכהונה אותה פוסל מקום ומכל הגט.

"ריח  אף כדין, שלא זה והיה גט, ליתן גויים אנסוהו אם ברם, לעיל .
לכהונה. נפסלת ואינה כאן , אין úBàגט" ïéèáBç ,íéBbáeB ÇÄÀÄ

Cì ïéøîBà ìàøNiM äî äNò :Bì íéøîBàå שאם כלומר  – ÀÀÄÂÅÇÆÄÀÈÅÀÄÈ
ישראל של  דין בית בידי כוח שאין  אלא לאשתו גט ליתן הבעל חייב

לאשתו , גט ליתן הבעל  את לכוף לגויים דין בית אומרים לכך, לכופו 
ישראל של  דין  שבית מה שיעשה לו  ואומרים אותו חובטים והם

הגט, את ליתן  מתרצה שהוא עד  עליו , שבכגון øLëåמצוה הגט, – ÀÈÅ
של ושלוחו ישראל, של דין לבית ורצועה כמקל אלא הגויים אין  זה

גוי או  ישראל  הוא אם החובט בשליח מדקדקים ואין דין, ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).בית

אנוס...? הוא שהרי  זה, גט בטל  לא "ולמה הרמב"ם: כותב מעושה" "גט בענין 
בו מחוייב שאינו דבר  לעשות ונדחק שנחלץ למי אלא אנוס אומרים שאין
הרע  יצר שתקפו מי  אבל  שנתן . עד  או  שמכר עד שהוכה מי כגון  התורה, מן 
או לעשותו , שחייב דבר  שעשה עד והוכה עבירה, לעשות או  מצוה לבטל
עצמו אנס הוא אלא ממנו, אנוס זה אין לעשותו , האסור מדבר  שנתרחק עד 
מישראל, להיות רוצה שהוא מאחר  לגרש, רוצה שאינו  זה לפיכך הרעה. בדעתו
שתקפו, הוא ויצרו העבירות, מן ולהתרחק המצוות כל לעשות הוא ורוצה

לרצונו" גירש כבר אני" "רוצה ואמר  יצרו שתשש עד  שהוכה oiyexibוכיון  'ld)
.(k ,a
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עליה  יצא כך ואחר  מקודשת שהיא קול עליה שיצא באשה ללמד באה משנתנו
שנתגרשה. קול

úLc÷î :øéòa dîL àöé מקודשת שהיא קול  עליה שיצא פנויה – ÈÈÀÈÈÄÀËÆÆ
úLc÷îלפלוני , Bæ éøä.גט בלא לאחר להינשא ואסורה מספק, – ÂÅÀËÆÆ

שאנשים  אלא בלבד , קול ששמעו כאן הכוונה שאין מבואר, בגמרא

מוצעות, ומיטות דולקים נרות שראו  כגון  כן , המוכיחים דברים מספרים
לפלוני היום נתקדשה פלונית לזו: זו  ואומרות עמה, שמחות ונשים

אאאא).).).). פט פט פט פט ,,,, שיצא úLøâî((((גיטיןגיטיןגיטיןגיטין אשה אותה על אם מבואר: בגמרא – ÀÙÆÆ
שנתגרשה  קול  עליה ויצא חזר לפלוני , שנתקדשה בתחילה קול  עליה

úLøâîממנו , Bæ éøäקול" כאן  יש שהרי אדם, לכל ומותרת – ÂÅÀÙÆÆ
קידושין , של  הקול  מחמת אלא נאסרה ולא שהואיל עמו ", ושוברו

ומתירה, גירושין  של הקול  בא íLלפיכך àäé àHL ãáìáeÄÀÇÆÀÅÈ
àìúîà טעם גירושין של או  קידושין  של  הקול  עם יהא שלא – ÂÇÀÈ

הקול. של כוחו  את השובר דבר  היינו àìúîàלסתור , àéä BæéàÅÄÂÇÀÈ
הקול ? את לבטל כדי בה שיש –:lew `vi oiyexibd oiipray oebkLøbÅÅ

éàðz ìò BzLà úà éðBìt Léà שמא חוששים אנו  זה שבכגון – ÄÀÄÆÄÀÇÀÇ
התנאי; נתקיים lew:לא `vi oiyeciwd oiipray e`,äéLec÷ dì ÷øæÈÇÈÄÆÈ

Bì áBø÷ ÷ôñ dì áBø÷ ÷ôñ.מקודשת עשאה לא הקול אף והרי  – ÈÅÈÈÈÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iriyz wxt oihib zkqn

úçúì äæ úçzîäæ;Bnò ïéàø÷ð íéðBLàøä íéãòäL úà–øLk.éðåé ãçà ãòå éøáò ãçà ãò,ãçà ãò ¦©©¤§©©¤¤¤¨¥¦¨¦¦¦§¨¦¦¨¥¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦¥¤¨
éðåé ãçà ãòå éøáò,äæ úçúì äæ úçzî ïéàa–ïéìeñt ïäéðL. ¦§¦§¥¤¨§¨¦¨¦¦©©¤§©©¤§¥¤§¦

ÊéðMä óca Báúëe èbä úö÷î øiL,ähîlî íéãòäå–øLk.ócä Làøa íéãò eîúç,ãvä ïî,åéøçàî Bà ¦¥¦§¨©¥§¨©©©¥¦§¨¥¦¦§©¨¨¥¨§¥¦§Ÿ©©¦©©¥©£¨
èeLt èâa–ìeñt.éwäòöîàa íéãòäå äæ ìL BLàø ãöa äæ ìL BLàø ó–ïéìeñt íäéðL;ãöa äæ ìL BôBñ §¥¨¨¦¦Ÿ¤¤§©Ÿ¤¤§¨¥¦¨¤§©§¥¤§¦¤¤§©

äæ ìL BôBñ,òöîàa íéãòäå,Bnò ïéø÷ð íéãòäL úà–øLk;äæ ìL BôBñ ãöa äæ ìL BLàø,íéãòäå ¤¤§¨¥¦¨¤§©¤¤¨¥¦¦§¦¦¨¥Ÿ¤¤§©¤¤§¨¥¦
òöîàa,íéãòäL úàBôBña ïéø÷ð–øLk. ¨¤§©¤¤¨¥¦¦§¦§¨¥

.ïåùàøä úçú åéáà íùå ,éðù èâä úçú.xyk enr mi`xwp mipey`xd micrdy z`ïéîéä ïî êìåäù éøáò áúë êøãù ,äìòîì íéîåúç íéøáòä íà
íéãòä úåîùù .øùë éìàîùä ,äìòîì íéîåúç íéðåéä íàå .øùë éðîéä ,éìàîùä èâä úçú åéáà íùå ,éðîéä èâä úçú ãòä íù àöîðå ,ìàîùä ìà
íäù äìòîì íéîåúç åéä íéøáòä íàù ,íéðåùàøä íéãòä åáúëù øãñì íáúë úà åëôä íéðåøçàä íéãòä àîù ïðéùééçã ,àîòèå .íä éìàîùä úçú
àöîðå ,íéøáòä úáéúë øãñë éìàîùä ìà éðîéä ïî íä íâ åëìä íäéúçú íåúçì íéðåéä éðù åàáùë ,éðîéä èâä ìò åîúçå éìàîùä ìà éðîéä ïî íéëìåä

ä àîù ,äìòîì íéîåúç íéðåéä íà ïëå .éðîéä èâä ìò åîúç íúòáøàùåàöîðå éðîéä ìà éìàîùä ïî åëìäå ,éøáò áúë øãñ íäéøçà åàáù íéøáòä åëô
:éìàîùä ìò íéîåúç íúòáøà.oileqt mdipy df zgzl df zgzn mi`a ipei cg` cre ixar cg` cre ,ipei cg` cre ixar cg` cr b"d,àîòèå

éðåé áúë øãñ éôë éðùä éìàîùä èâä ìò íúç éðùä éðåéä ãòäå ,éøáò áúë øãñ éôë ïåùàøä éðîéä èâä ìò íúç ïåùàøä éøáò ãòä àîù ïðéùééçã
ãòäå ,éìàîùä èâä ìò íåúç àåä íâ àöîðå ,åéðôìù éðåéä åîë ìàîùäî àåä íâ ìéçúäå éøáòä áúë êôä éøáòä éùéìùä ãòäå ,ìàîùä ïî ïéìéçúîù
êôäá åà .éðîéä ìò íåúç ãáìá ãçàå ,éìàîùä ìò íéîåúç íéãò 'â åàöîðå ,éìàîùä ìò íåúç àåä íâå ïéîéä ìà ìàîùä ïî åëøãë íåúç ïåøçàä éðåéä
,ïéîéä ïî åëøãë íúç éùéìùä éøáò ãòäå ,ïåùàøä éøáò ãòä íúçù åîë ìàîùä ìà ïéîéä ïî ìéçúäå éøáò áúë øãñì åáúë êôä éðåéä éðùä ãòäù
àúìú åîéúç åäééðéî éäá ïðéòãé àìã íåùîå .éìàîùä èâä ìò åëøãë íúç åãáì ïåøçàä éðåéä ãòäå ,ïåùàøä éðîéä èâä ìò íéîåúç ïúùìù åàöîðå

:ïéìåñô íäéðù ,ãç àìà íéúç àì åäééðéî éäáå
ffff.ipyd sca:äìéâîä áçåøá åìöàù.cvd on:éìàîùä ïåéìâá åà .èâä ïéîé ìù ïåéìâá.heyt hba eixeg`n e`:åëåúá åéãòù.siwd:äæ ìöà äæ øáéç

.mileqt mdipy:äæ íò àìå äæ íò àì äîéúçä úàø÷ð ïéàù.eteqa oixwp micrdy z`:øùë ,åùàø éôìë äîéúç éìâøù àìå ,åôåñ éôìë äîéúç ââù

`xephxa yexit

הגט  תחת אבותיהם ושמות ימין , שבצד הגט תחת כתובים שמותיהם

לעיל , שתארנו כמו  שמאל, íéðåéשבצד  íéãò íéðLe היינו – ÀÇÄÅÄÀÈÄ
יוונית, שכותבים äæיהודים úçúì äæ úçzî íéàa שחתמו – ÈÄÄÇÇÆÀÇÇÆ

שבצד הגט תחת שמותיהם ונמצאו לימין, משמאל  שנכתב יווני בכתב
ימין ; שבצד  הגט תחת אבותיהם ושמות íéãòäLשמאל , úàÆÆÈÅÄ

øLk ,Bnò ïéàø÷ð íéðBLàøä העדים של ששמותיהם גט אותו  – ÈÄÄÄÀÈÄÄÈÅ
בראשונה, חתומים העברים אם כשר . הוא עמו, נקראים הראשונים

שבצד הגט בראשונה, חתומים היוונים ואם כשר , הוא ימין שבצד הגט
העדים שמאל שמא חוששים שאנו  לפי  הטעם, מבואר בגמרא כשר.

העברים  אם כגון הראשונים, של חתימתם סדר אחרי  נגררו  האחרונים
כפי לשמאל מימין  חתמו היוונים גם שמא חוששים ראשונים, חתמו
שבצד הגט על חתומים ארבעתם ונמצאו  העברים, בחתימות הסדר

בעקבות  העברים הלכו  שמא ראשונים, חתמו היוונים אם וכן ימין;
ונמצאו  לימין , משמאל  הם אף וחתמו  עברי  כתב סדר  והפכו  היוונים

שמאל שבצד  הגט על חתומים יום יום יום יום ארבעתם """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

ãòåטובטובטובטוב").").")."). éøáò ãçà ãò ,éðåé ãçà ãòå éøáò ãçà ãòÅÆÈÄÀÄÀÅÆÈÀÈÄÅÆÈÄÀÄÀÅ
äæ úçúì äæ úçzî ïéàa ,éðåé ãçà העדים ארבעת אם – ÆÈÀÈÄÈÄÄÇÇÆÀÇÇÆ

בכתב  חתם הראשון היינו בסירוגין , הללו  הגיטין שני על  חתומים

והרביעי עברי, בכתב אחריו  והשלישי  יווני, בכתב אחריו והשני עברי,
ונמשכות  אחד  גט מתחת יוצאות החתימות וכל יווני, בכתב אחריו

משנתנו , לבאור  בהקדמה שתארנו כפי השני, הגט ïäéðLÀÅÆלתחת
ïéìeñt,השני שמא זה, בכגון  שחוששים לפי  פסולים, הגיטין שני  – ÀÄ

והשאר לשמאל, מימין קודמו, כסדר  הוא אף חתם יווני , בכתב שחתם
על ואחד ימין  שבצד  הגט על חתומים שלושה ונמצאו  כדרכם, חתמו

ואילו  כדרכו, יווני בכתב חתם השני שמא או שמאל , שבצד הגט
לימין , משמאל קודמו , כסדר וחתם עברי  כתב סדר הפך  השלישי 

על חתומים שלושה ונמצאו  כדרכו , יווני , בכתב חתם שוב והרביעי
שעל חשש, שיש וכיון ימין ; שבצד  הגט על  ואחד שמאל , שבצד הגט

שניהם  לפיכך בלבד, אחד עד אלא חתום לא הללו  מהגיטין אחד 
פסולים.
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הגט. על העדים חתימות בענין  ללמד מוסיפה משנתנו

éðMä óca Báúëe èbä úö÷î øiLבשני אחד גט שכתב כלומר – ÄÅÄÀÈÇÅÀÈÇÇÇÅÄ
מקום  הימני  בדף לו  היה שלא אחת, במגילה טורים, בשני  היינו דפים,

שבצדו, השמאלי  בדף והשלימו הגט, כל  נוסח בו íéãòäåÀÈÅÄלסיים
ähîlî,השמאלי בדף הגט, בסוף חתמו  והעדים –øLk,הגט – ÄÀÇÈÈÅ

הסופר נתכוון ושלכך כלום, ממנו נחתך  שלא בקלף ניכר שיהא ובלבד 

הגט  הדבר , ניכר  לא אם אבל  השני . בדף הגט את שישלים מתחילה,
זה  מקצת וחתך  זה, אצל  זה כאן כתובים היו  גיטין  שני  שמא פסול,

אחד  גט לעשות אותם וכיון הדף, מראש  זה ומקצת הדף ((((גמרא גמרא גמרא גמרא מסוף

אאאא).).).). פחפחפחפח,,,, ócäגיטיןגיטיןגיטיןגיטין Làøa íéãò eîúç ולא הגט, מן  למעלה – ÈÀÅÄÀÙÇÇ
ãväשחתמו `eמתחתיו, ïî או ימין מצד הגט, של  הגליון בשולי – ÄÇÇ

הגט, של שמאל  BàenzgyèeLtמצד  èâa åéøçàî בגט שכן – ÅÇÂÈÀÅÈ
ט ט ט ט ))))מקושר  חחחח,,,, לעיללעיללעיללעיל מבחוץ,((((כמבוארכמבוארכמבוארכמבואר היינו  מאחוריו , העדים חותמים

פשוט  בגט חתמו ואם לגט, מתחת בתוכו  העדים חותמים פשוט ובגט
לחתום ìeñtמבחוץ, העדים צריכים חכמים תקנת שלפי  הגט, – È

או  הצד  מן  או הדף בראש  חתמו אם הלכך הגט, לנוסח מתחת למטה
פסול . הוא הרי חכמים, כתקנת הגט נעשה ולא הואיל óéwäÄÄמאחוריו ,

äæ ìL BLàø ãöa äæ ìL BLàøשני של ראשיהם הסמיך  – ÙÆÆÀÇÙÆÆ
כנגדו  ואחד  ולמטה, הדף של  מאמצעו אחד  גט שכתב היינו גיטין,

ולמעלה, òöîàaמאמצעו  íéãòäå,הגיטין שני בין –íäéðL ÀÈÅÄÈÆÀÇÀÅÆ
ïéìeñt לא נקראת העדים של החתימה שאין פסולים, הגיטין  שני  – ÀÄ

ואם  גט; מכל למעלה חתומים העדים שהרי זה, גט עם ולא זה גט עם
äæהסמיך  ìL BôBñ ãöa äæ ìL BôBñאחד גט הדף על  שכתב – ÆÆÀÇÆÆ

למעלה, מלמטה כנגדו  אחד וגט למטה, òöîàaמלמעלה íéãòäåÀÈÅÄÈÆÀÇ
הללו , הגיטין שני בין –Bnò ïéø÷ð íéãòäL úà גט אותו – ÆÆÈÅÄÄÀÄÄ

הוא  זה גט כלפי  שחתימותיהם היינו  עמו, נקראות העדים שחתימות
גט הוא הרי  גט, בכל שחתימות øLkכרגיל  השני , הגט כן שאין מה – ÈÅ

כנגדו; הפוכות jinqdäæהעדים ìL BôBñ ãöa äæ ìL BLàø– ÙÆÆÀÇÆÆ
זה, אחר  זה הגיטין  שני  òöîàaשכתב íéãòäå, הראשון הגט בסוף – ÀÈÅÄÈÆÀÇ
BôBña ïéø÷ð íéãòäL úà, סופו לאחר בו נקראים שהעדים הגט – ÆÆÈÅÄÄÀÄÀ

הראשון , הגט כשר.øLkהיינו  גט הריהו – ÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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Áúéðåé åéãòå úéøáò BáúkL èb,åéãòå úéðåéúéøáò,éðåé ãçà ãòå éøáò ãçà ãò,ãòå øôBqä áúk–øLk. ¥¤§¨¦§¦§¥¨§¨¦§¨¦§¥¨¦§¦¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦¨©©¥§¥¨¥
ãò éðBìt Léà–øLk.ãò éðBìt Léà ïa–øLk.éðBìt Léà ïa éðBìt Léà,áúk àGå:ãò–øLk;éi÷ð eéä Cëå ¦§¦¥¨¥¤¦§¦¥¨¥¦§¦¤¦§¦§¨©¥¨¥§¨¨§¦¥

ïéNBò íéìLeøéaL úòcä.dúëéðçå Búëéðç áúk–øLk.äOòî èb,ìàøNéa–øLk,íéBbáe–ìeñt.íéBbáe, ©©©¤¦¨©¦¦¨©£¦¨©£¦¨¨¨¥¥§ª¤§¦§¨¥¨¥©¦¨©¦
Bì íéøîBàå BúBà ïéèáBç:Cì ïéøîBà ìàøNiM äî äNò,øLëå. §¦§§¦£¥©¤¦§¨¥§¦¨§¨¥

Ëøéòa dîL àöé:úLc÷î–úLc÷î Bæ éøä;úLøâî–úLøâî Bæ éøä.àìúîà íL àäé àHL ãáìáe.Bæéà ¨¨§¨¨¦§ª¤¤£¥§ª¤¤§Ÿ¤¤£¥§Ÿ¤¤¦§©¤§¥¨£©§¨¥
àìúîà àéä?éàðz ìò BzLà úà éðBìt Léà Løb,äéLec÷ dì ÷øæ,Bì áBø÷ ÷ôñ dì áBø÷ ÷ôñ–àéä Bæ ¦£©§¨¥¥¦§¦¤¦§©§©¨©¨¦¤¨¨¥¨¨¨¥¨¦

gggg.cre xteq azkåøîà íéðùì øîà àìà ,øôåñì íåúçì äåö àì ìòáä àîù ïðéùééç àìã ïéúéðúî ïðéòîùàå .íéãò éðù åäì éåäã .ãòå øôåñ íúç
àì àäì .ìòáã åúåùø àìá åäåîúçàå ,úåãòì øùë åéðéòá éðéà øîàéù àøôñã àôåñëì íéãò êðä åùçå ,åîåúçéå íéãò éðåìôå éðåìôìå ,áåúëéå øôåñì

:ïðéùééç.ezkipg:äçôùî ìù éååì íù.dyern:ä÷æçá.xyk l`xyiaåäåñðà íàå .åì äøåñà äúéäù åà ,àéöåäì ïéôåëã êðä ìë ïåâë .ïéãá åäåñðà íà
:èâ çéø íåùî ,äðåäëä ïî ìñåôå .ìåñô ,ïéãë àìù.ixkpaeïéãä ïî èâ ïúéì áééçù éîå .åá ïéà èâ çéø åìéôà ,ïéãë àìù .äðåäëä ïî ìñåôå ,ìåñô ,ïéãë

:ìàøùé éðééã éô ìò èâä ïúåðå ,êì øîåà ìàøùéù äî äùò íéøîåàù ,íéøëð é"ò åúåà ïéèáåç ,åôåëì ìàøùé éðééãá çë ïéàå
hhhh.zycewn xira dny `vi,úåòöåî úåèîå úå÷ìåã úåøð åéäù ïåâë àìà ,ãáìá äøáä ìå÷ àìå .éðåìôì íåéä äùã÷úð úéðåìô ,ìå÷ äéìò àöéù äéåðô

:íåéä äùã÷úð úéðåìô íéøîåàå íéàöåéå íéñðëð íãà éðáå.zyxebn ef ixd zyxebnäéì ïðéùééçå úùãå÷î ìå÷ äéìò àöéã àúúéà éàä ,éà÷ àùéøà
éøäù ,ìëì úøúåîå úùøåâî åæ éøä ,åðîî ïéùåã÷ ìå÷ äì àöéù éðåìô åúåà äùøâù úùøåâî ìå÷ äéìò àöéå øæç íà ,ùéàä åúåàì àìà àùðéì äåðøñàå
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(בסיפא) היא עוסקת כן  הגט. על  העדים חתימות בדיני (ברישא) ממשיכה משנתנו
שחייב  מי שכן לאשתו , ליתן הבעל את כופים דין שבית גט והוא מעושה, גט בדין 

אני ", "רוצה שיאמר עד אותו כופים לגרשה, רוצה ואינו אשתו את לגרש  הדין מן 

מגרש אדם שאין  הוא, הגירושין שמעיקרי פי על  ואף לאשתו. ויתן  הגט ויכתוב
כשר . הגט אני ", "רוצה שיאמר עד  דין בית אותו  שכפו  זה בכגון לרצונו , אלא אשתו

úéðåé åéãòå úéøáò BáúkL èb בכתב עליו חתומים והעדים – ÅÆÀÈÄÀÄÀÅÈÀÈÄ
eazkyיווני , hb e`úéøáò åéãòå úéðåé עליו חתומים ועדיו – ÀÈÄÀÅÈÄÀÄ

e`éøáòבעברית, ãçà ãò,בעברית חתם –éðåé ãçà ãòå– ÅÆÈÄÀÄÀÅÆÈÀÈÄ
ביוונית, e`ãòåחתם øôBqä áúk הגט את שכתב הסופר כלומר  – ÈÇÇÅÀÅ

הגט אלה בכל עמו; חתום אחד ועד כעד, בו  בגמרא øLkחתם – ÈÅ
שאף  להשמיענו, המשנה באה ועד " הסופר "כתב שבעניין מבואר,
אמר אלא לחתום לסופר אמר לא הבעל שמא לחשוש שיש  פי  על 

והם  ויחתמו", עדים ופלוני ולפלוני  ויכתוב, לסופר  "אמרו  לשניים:
לכך, חוששים אין מקום מכל  לביישו , שלא כדי הסופר  את החתימו 

שיאמר הבעל מפי  ישמע כן אם אלא הסופר יחתום שלא אומרים שאנו
לחתום. crd:לו azkãò éðBìt Léàכגון –,"cr oae`x" הוסיף ולא ÄÀÄÅ

אביו , שם הגט.øLkאת –:crd azk m` okeãò éðBìt Léà ïa ÈÅÆÄÀÄÅ
כגון –,"cr awri oa", עצמו שם את פירש  הגט.øLkולא –oke ÈÅ

:azk m`ãò :áúk àGå ,éðBìt Léà ïa éðBìt Léà כגון – ÄÀÄÆÄÀÄÀÈÇÅ
awri",שחתם: oa oae`x"המלה את הוסיף הגט;cr"øLk",ולא – ÈÅ

íéìLeøéaL úòcä éi÷ð eéä Cëå ולשונם מיושבת שדעתם – ÀÈÈÀÄÅÇÇÇÆÄÈÇÄ
ולא ïéNBòקצרה, אביהם, ושם שמם את לחתום נוהגים שהיו – Ä

"עד ". המלה את dúëéðçåהוסיפו  Búëéðç áúkהסופר כתב – ÈÇÂÄÈÇÂÄÈÈ
גופם; שמותיהם את כתב ולא והאשה, הבעל  שמות כינויי את בגט

האב שם את ולא משפחתם, שם את שכתב מפרשים, ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),ויש

øLk.הגט –äOòî èb שבארנו כמו כפייה, מתוך נותן שהבעל – ÈÅÅÀËÆ
והיה ìàøNéaלעיל, לאשתו , גט ליתן הבעל את דין בית שכפו – ÀÄÀÈÅ

בית  אותו  וכפו  רצה, ולא להוציאה חייב שהיה כגון כדין, מעושה
לאשתו , גט ונתן אני ", "רוצה שאמר  עד אם øLkדין  אבל  הגט. – ÈÅ

אשתו , את לגרש  הדין מן  חייב היה שלא כדין , שלא מעושה היה
שטעו  כגון לכך, כפוהו  דין  בית ואפילו לגרשה, ישראל  שאנסוהו  אלא

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),בהוראתם ברם,((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; בו . להינשא לה ואסור  פסול , הגט
בגט  להקל  יבואו שמא לכהונה, פוסל זה גט שיהא גזרו, חכמים

לכהונה. פוסל אינו  זה שאף ויאמרו , כדין ואם íéBbáeהמעושה – ÇÄ
לכך, לכופו  ראוי  היה אפילו הגט, את ליתן  גויים –ìeñtכפוהו  È

שבארנו  כמו  חכמים, מגזירת לכהונה אותה פוסל מקום ומכל הגט.

"ריח  אף כדין, שלא זה והיה גט, ליתן גויים אנסוהו אם ברם, לעיל .
לכהונה. נפסלת ואינה כאן , אין úBàגט" ïéèáBç ,íéBbáeB ÇÄÀÄ

Cì ïéøîBà ìàøNiM äî äNò :Bì íéøîBàå שאם כלומר  – ÀÀÄÂÅÇÆÄÀÈÅÀÄÈ
ישראל של  דין בית בידי כוח שאין  אלא לאשתו גט ליתן הבעל חייב

לאשתו , גט ליתן הבעל  את לכוף לגויים דין בית אומרים לכך, לכופו 
ישראל של  דין  שבית מה שיעשה לו  ואומרים אותו חובטים והם

הגט, את ליתן  מתרצה שהוא עד  עליו , שבכגון øLëåמצוה הגט, – ÀÈÅ
של ושלוחו ישראל, של דין לבית ורצועה כמקל אלא הגויים אין  זה

גוי או  ישראל  הוא אם החובט בשליח מדקדקים ואין דין, ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).בית

אנוס...? הוא שהרי  זה, גט בטל  לא "ולמה הרמב"ם: כותב מעושה" "גט בענין 
בו מחוייב שאינו דבר  לעשות ונדחק שנחלץ למי אלא אנוס אומרים שאין
הרע  יצר שתקפו מי  אבל  שנתן . עד  או  שמכר עד שהוכה מי כגון  התורה, מן 
או לעשותו , שחייב דבר  שעשה עד והוכה עבירה, לעשות או  מצוה לבטל
עצמו אנס הוא אלא ממנו, אנוס זה אין לעשותו , האסור מדבר  שנתרחק עד 
מישראל, להיות רוצה שהוא מאחר  לגרש, רוצה שאינו  זה לפיכך הרעה. בדעתו
שתקפו, הוא ויצרו העבירות, מן ולהתרחק המצוות כל לעשות הוא ורוצה

לרצונו" גירש כבר אני" "רוצה ואמר  יצרו שתשש עד  שהוכה oiyexibוכיון  'ld)
.(k ,a
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עליה  יצא כך ואחר  מקודשת שהיא קול עליה שיצא באשה ללמד באה משנתנו
שנתגרשה. קול

úLc÷î :øéòa dîL àöé מקודשת שהיא קול  עליה שיצא פנויה – ÈÈÀÈÈÄÀËÆÆ
úLc÷îלפלוני , Bæ éøä.גט בלא לאחר להינשא ואסורה מספק, – ÂÅÀËÆÆ

שאנשים  אלא בלבד , קול ששמעו כאן הכוונה שאין מבואר, בגמרא

מוצעות, ומיטות דולקים נרות שראו  כגון  כן , המוכיחים דברים מספרים
לפלוני היום נתקדשה פלונית לזו: זו  ואומרות עמה, שמחות ונשים

אאאא).).).). פט פט פט פט ,,,, שיצא úLøâî((((גיטיןגיטיןגיטיןגיטין אשה אותה על אם מבואר: בגמרא – ÀÙÆÆ
שנתגרשה  קול  עליה ויצא חזר לפלוני , שנתקדשה בתחילה קול  עליה

úLøâîממנו , Bæ éøäקול" כאן  יש שהרי אדם, לכל ומותרת – ÂÅÀÙÆÆ
קידושין , של  הקול  מחמת אלא נאסרה ולא שהואיל עמו ", ושוברו

ומתירה, גירושין  של הקול  בא íLלפיכך àäé àHL ãáìáeÄÀÇÆÀÅÈ
àìúîà טעם גירושין של או  קידושין  של  הקול  עם יהא שלא – ÂÇÀÈ

הקול. של כוחו  את השובר דבר  היינו àìúîàלסתור , àéä BæéàÅÄÂÇÀÈ
הקול ? את לבטל כדי בה שיש –:lew `vi oiyexibd oiipray oebkLøbÅÅ

éàðz ìò BzLà úà éðBìt Léà שמא חוששים אנו  זה שבכגון – ÄÀÄÆÄÀÇÀÇ
התנאי; נתקיים lew:לא `vi oiyeciwd oiipray e`,äéLec÷ dì ÷øæÈÇÈÄÆÈ

Bì áBø÷ ÷ôñ dì áBø÷ ÷ôñ.מקודשת עשאה לא הקול אף והרי  – ÈÅÈÈÈÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úçúì äæ úçzîäæ;Bnò ïéàø÷ð íéðBLàøä íéãòäL úà–øLk.éðåé ãçà ãòå éøáò ãçà ãò,ãçà ãò ¦©©¤§©©¤¤¤¨¥¦¨¦¦¦§¨¦¦¨¥¥¤¨¦§¦§¥¤¨§¨¦¥¤¨
éðåé ãçà ãòå éøáò,äæ úçúì äæ úçzî ïéàa–ïéìeñt ïäéðL. ¦§¦§¥¤¨§¨¦¨¦¦©©¤§©©¤§¥¤§¦

ÊéðMä óca Báúëe èbä úö÷î øiL,ähîlî íéãòäå–øLk.ócä Làøa íéãò eîúç,ãvä ïî,åéøçàî Bà ¦¥¦§¨©¥§¨©©©¥¦§¨¥¦¦§©¨¨¥¨§¥¦§Ÿ©©¦©©¥©£¨
èeLt èâa–ìeñt.éwäòöîàa íéãòäå äæ ìL BLàø ãöa äæ ìL BLàø ó–ïéìeñt íäéðL;ãöa äæ ìL BôBñ §¥¨¨¦¦Ÿ¤¤§©Ÿ¤¤§¨¥¦¨¤§©§¥¤§¦¤¤§©

äæ ìL BôBñ,òöîàa íéãòäå,Bnò ïéø÷ð íéãòäL úà–øLk;äæ ìL BôBñ ãöa äæ ìL BLàø,íéãòäå ¤¤§¨¥¦¨¤§©¤¤¨¥¦¦§¦¦¨¥Ÿ¤¤§©¤¤§¨¥¦
òöîàa,íéãòäL úàBôBña ïéø÷ð–øLk. ¨¤§©¤¤¨¥¦¦§¦§¨¥

.ïåùàøä úçú åéáà íùå ,éðù èâä úçú.xyk enr mi`xwp mipey`xd micrdy z`ïéîéä ïî êìåäù éøáò áúë êøãù ,äìòîì íéîåúç íéøáòä íà
íéãòä úåîùù .øùë éìàîùä ,äìòîì íéîåúç íéðåéä íàå .øùë éðîéä ,éìàîùä èâä úçú åéáà íùå ,éðîéä èâä úçú ãòä íù àöîðå ,ìàîùä ìà
íäù äìòîì íéîåúç åéä íéøáòä íàù ,íéðåùàøä íéãòä åáúëù øãñì íáúë úà åëôä íéðåøçàä íéãòä àîù ïðéùééçã ,àîòèå .íä éìàîùä úçú
àöîðå ,íéøáòä úáéúë øãñë éìàîùä ìà éðîéä ïî íä íâ åëìä íäéúçú íåúçì íéðåéä éðù åàáùë ,éðîéä èâä ìò åîúçå éìàîùä ìà éðîéä ïî íéëìåä

ä àîù ,äìòîì íéîåúç íéðåéä íà ïëå .éðîéä èâä ìò åîúç íúòáøàùåàöîðå éðîéä ìà éìàîùä ïî åëìäå ,éøáò áúë øãñ íäéøçà åàáù íéøáòä åëô
:éìàîùä ìò íéîåúç íúòáøà.oileqt mdipy df zgzl df zgzn mi`a ipei cg` cre ixar cg` cre ,ipei cg` cre ixar cg` cr b"d,àîòèå

éðåé áúë øãñ éôë éðùä éìàîùä èâä ìò íúç éðùä éðåéä ãòäå ,éøáò áúë øãñ éôë ïåùàøä éðîéä èâä ìò íúç ïåùàøä éøáò ãòä àîù ïðéùééçã
ãòäå ,éìàîùä èâä ìò íåúç àåä íâ àöîðå ,åéðôìù éðåéä åîë ìàîùäî àåä íâ ìéçúäå éøáòä áúë êôä éøáòä éùéìùä ãòäå ,ìàîùä ïî ïéìéçúîù
êôäá åà .éðîéä ìò íåúç ãáìá ãçàå ,éìàîùä ìò íéîåúç íéãò 'â åàöîðå ,éìàîùä ìò íåúç àåä íâå ïéîéä ìà ìàîùä ïî åëøãë íåúç ïåøçàä éðåéä
,ïéîéä ïî åëøãë íúç éùéìùä éøáò ãòäå ,ïåùàøä éøáò ãòä íúçù åîë ìàîùä ìà ïéîéä ïî ìéçúäå éøáò áúë øãñì åáúë êôä éðåéä éðùä ãòäù
àúìú åîéúç åäééðéî éäá ïðéòãé àìã íåùîå .éìàîùä èâä ìò åëøãë íúç åãáì ïåøçàä éðåéä ãòäå ,ïåùàøä éðîéä èâä ìò íéîåúç ïúùìù åàöîðå

:ïéìåñô íäéðù ,ãç àìà íéúç àì åäééðéî éäáå
ffff.ipyd sca:äìéâîä áçåøá åìöàù.cvd on:éìàîùä ïåéìâá åà .èâä ïéîé ìù ïåéìâá.heyt hba eixeg`n e`:åëåúá åéãòù.siwd:äæ ìöà äæ øáéç

.mileqt mdipy:äæ íò àìå äæ íò àì äîéúçä úàø÷ð ïéàù.eteqa oixwp micrdy z`:øùë ,åùàø éôìë äîéúç éìâøù àìå ,åôåñ éôìë äîéúç ââù
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הגט  תחת אבותיהם ושמות ימין , שבצד הגט תחת כתובים שמותיהם

לעיל , שתארנו כמו  שמאל, íéðåéשבצד  íéãò íéðLe היינו – ÀÇÄÅÄÀÈÄ
יוונית, שכותבים äæיהודים úçúì äæ úçzî íéàa שחתמו – ÈÄÄÇÇÆÀÇÇÆ

שבצד הגט תחת שמותיהם ונמצאו לימין, משמאל  שנכתב יווני בכתב
ימין ; שבצד  הגט תחת אבותיהם ושמות íéãòäLשמאל , úàÆÆÈÅÄ

øLk ,Bnò ïéàø÷ð íéðBLàøä העדים של ששמותיהם גט אותו  – ÈÄÄÄÀÈÄÄÈÅ
בראשונה, חתומים העברים אם כשר . הוא עמו, נקראים הראשונים

שבצד הגט בראשונה, חתומים היוונים ואם כשר , הוא ימין שבצד הגט
העדים שמאל שמא חוששים שאנו  לפי  הטעם, מבואר בגמרא כשר.

העברים  אם כגון הראשונים, של חתימתם סדר אחרי  נגררו  האחרונים
כפי לשמאל מימין  חתמו היוונים גם שמא חוששים ראשונים, חתמו
שבצד הגט על חתומים ארבעתם ונמצאו  העברים, בחתימות הסדר

בעקבות  העברים הלכו  שמא ראשונים, חתמו היוונים אם וכן ימין;
ונמצאו  לימין , משמאל  הם אף וחתמו  עברי  כתב סדר  והפכו  היוונים

שמאל שבצד  הגט על חתומים יום יום יום יום ארבעתם """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

ãòåטובטובטובטוב").").")."). éøáò ãçà ãò ,éðåé ãçà ãòå éøáò ãçà ãòÅÆÈÄÀÄÀÅÆÈÀÈÄÅÆÈÄÀÄÀÅ
äæ úçúì äæ úçzî ïéàa ,éðåé ãçà העדים ארבעת אם – ÆÈÀÈÄÈÄÄÇÇÆÀÇÇÆ

בכתב  חתם הראשון היינו בסירוגין , הללו  הגיטין שני על  חתומים

והרביעי עברי, בכתב אחריו  והשלישי  יווני, בכתב אחריו והשני עברי,
ונמשכות  אחד  גט מתחת יוצאות החתימות וכל יווני, בכתב אחריו

משנתנו , לבאור  בהקדמה שתארנו כפי השני, הגט ïäéðLÀÅÆלתחת
ïéìeñt,השני שמא זה, בכגון  שחוששים לפי  פסולים, הגיטין שני  – ÀÄ

והשאר לשמאל, מימין קודמו, כסדר  הוא אף חתם יווני , בכתב שחתם
על ואחד ימין  שבצד  הגט על חתומים שלושה ונמצאו  כדרכם, חתמו

ואילו  כדרכו, יווני בכתב חתם השני שמא או שמאל , שבצד הגט
לימין , משמאל קודמו , כסדר וחתם עברי  כתב סדר הפך  השלישי 

על חתומים שלושה ונמצאו  כדרכו , יווני , בכתב חתם שוב והרביעי
שעל חשש, שיש וכיון ימין ; שבצד  הגט על  ואחד שמאל , שבצד הגט

שניהם  לפיכך בלבד, אחד עד אלא חתום לא הללו  מהגיטין אחד 
פסולים.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

הגט. על העדים חתימות בענין  ללמד מוסיפה משנתנו

éðMä óca Báúëe èbä úö÷î øiLבשני אחד גט שכתב כלומר – ÄÅÄÀÈÇÅÀÈÇÇÇÅÄ
מקום  הימני  בדף לו  היה שלא אחת, במגילה טורים, בשני  היינו דפים,

שבצדו, השמאלי  בדף והשלימו הגט, כל  נוסח בו íéãòäåÀÈÅÄלסיים
ähîlî,השמאלי בדף הגט, בסוף חתמו  והעדים –øLk,הגט – ÄÀÇÈÈÅ

הסופר נתכוון ושלכך כלום, ממנו נחתך  שלא בקלף ניכר שיהא ובלבד 

הגט  הדבר , ניכר  לא אם אבל  השני . בדף הגט את שישלים מתחילה,
זה  מקצת וחתך  זה, אצל  זה כאן כתובים היו  גיטין  שני  שמא פסול,

אחד  גט לעשות אותם וכיון הדף, מראש  זה ומקצת הדף ((((גמרא גמרא גמרא גמרא מסוף

אאאא).).).). פחפחפחפח,,,, ócäגיטיןגיטיןגיטיןגיטין Làøa íéãò eîúç ולא הגט, מן  למעלה – ÈÀÅÄÀÙÇÇ
ãväשחתמו `eמתחתיו, ïî או ימין מצד הגט, של  הגליון בשולי – ÄÇÇ

הגט, של שמאל  BàenzgyèeLtמצד  èâa åéøçàî בגט שכן – ÅÇÂÈÀÅÈ
ט ט ט ט ))))מקושר  חחחח,,,, לעיללעיללעיללעיל מבחוץ,((((כמבוארכמבוארכמבוארכמבואר היינו  מאחוריו , העדים חותמים

פשוט  בגט חתמו ואם לגט, מתחת בתוכו  העדים חותמים פשוט ובגט
לחתום ìeñtמבחוץ, העדים צריכים חכמים תקנת שלפי  הגט, – È

או  הצד  מן  או הדף בראש  חתמו אם הלכך הגט, לנוסח מתחת למטה
פסול . הוא הרי חכמים, כתקנת הגט נעשה ולא הואיל óéwäÄÄמאחוריו ,

äæ ìL BLàø ãöa äæ ìL BLàøשני של ראשיהם הסמיך  – ÙÆÆÀÇÙÆÆ
כנגדו  ואחד  ולמטה, הדף של  מאמצעו אחד  גט שכתב היינו גיטין,

ולמעלה, òöîàaמאמצעו  íéãòäå,הגיטין שני בין –íäéðL ÀÈÅÄÈÆÀÇÀÅÆ
ïéìeñt לא נקראת העדים של החתימה שאין פסולים, הגיטין  שני  – ÀÄ

ואם  גט; מכל למעלה חתומים העדים שהרי זה, גט עם ולא זה גט עם
äæהסמיך  ìL BôBñ ãöa äæ ìL BôBñאחד גט הדף על  שכתב – ÆÆÀÇÆÆ

למעלה, מלמטה כנגדו  אחד וגט למטה, òöîàaמלמעלה íéãòäåÀÈÅÄÈÆÀÇ
הללו , הגיטין שני בין –Bnò ïéø÷ð íéãòäL úà גט אותו – ÆÆÈÅÄÄÀÄÄ

הוא  זה גט כלפי  שחתימותיהם היינו  עמו, נקראות העדים שחתימות
גט הוא הרי  גט, בכל שחתימות øLkכרגיל  השני , הגט כן שאין מה – ÈÅ

כנגדו; הפוכות jinqdäæהעדים ìL BôBñ ãöa äæ ìL BLàø– ÙÆÆÀÇÆÆ
זה, אחר  זה הגיטין  שני  òöîàaשכתב íéãòäå, הראשון הגט בסוף – ÀÈÅÄÈÆÀÇ
BôBña ïéø÷ð íéãòäL úà, סופו לאחר בו נקראים שהעדים הגט – ÆÆÈÅÄÄÀÄÀ

הראשון , הגט כשר.øLkהיינו  גט הריהו – ÈÅ
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áéúëã ,äéøáòä äîàî éøáò ãáò ãåîìéå ,øèùá äîàä óà øèùá úøçà äî .úøçàì áåúëä äùé÷ä(å"è íéøáã):äéøáòì éøáò ùé÷î ,äéøáòä åà éøáòä
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הלל : ובית שמאי בית øðéãa,בשיעורו :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÄÈ
øðéc äåLáe לפחות לה ליתן צריך בכסף האשה את המקדש – ÀÈÆÄÈ

הסלע. רבע שהוא דינר, השווה חפץ או  כסף ìläדינר  úéáeÅÄÅ
äèeøt äåLáe ,äèeøôa :íéøîBà אשה לקדש אדם יכול – ÀÄÄÀÈÀÈÆÀÈ

פרוטה, השווה בדבר  או ãçàבפרוטה ?äèeøt àéä änëåÀÇÈÄÀÈÆÈ
é÷ìèéàä øqàa äðBîMî,איטליה בארץ היוצא האיסר , שמינית – ÄÀÈÀÄÈÈÄÇÀÄ

1/192 – הפרוטה (נמצאת בדינר  וארבעה מעשרים אחד  הוא ואיסר 
èâaמדינר). dîöò úà äðB÷åשנאמר א א א א ):):):):– שםשםשםשם,,,, לה ((((שם שם שם שם  "וכתב ÀÈÆÇÀÈÀÅ

כריתות", ìòaäספר  úúéîáe שנאמר גגגג):):):):– שם שם שם שם ,,,, האיש((((שם שם שם שם  "ושנאה ÀÄÇÇÇÇ
ימות  כי או  מביתו , ושלחה בידה ונתן  כריתות ספר  לה וכתב האחרון

לגירושין  מיתה הכתוב מקיש האחרון ", בבבב).).).).האיש  יגיגיגיג,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

úéð÷ð äîáéä,דבר לכל כאשתו להיות ליבם, –äàéáaשנאמר – ÇÀÈÈÄÀÅÀÄÈ
ה ה ה ה ):):):): כה כה כה כה ,,,, d"יבמה((((דבריםדבריםדבריםדברים i l r ` a i כסף אבל  ויבמה", לאשה לו ולקחה

שאר על לפסלה מועילים שמדרבנן אלא בה, מועילים אין ושטר 
בה  גומרים אלו  קידושין  ואין מאמר", "קידושי  ונקראים האחים,

החליצה. מן  לפטרה ולא בעולם, זכות לשום לו  úàלהקנותה äðB÷åÀÈÆ
äöéìça dîöòשנאמר יייי):):):):– שם שם שם שם ,,,, בית ((((שם שם שם שם  בישראל  שמו "ונקרא ÇÀÈÇÂÄÈ

ישראל  לכל הותרה נעל, בה שחלץ כיון  הנעל ", קידושין קידושין קידושין קידושין חלוץ ((((גמראגמראגמראגמרא

א א א א ),),),), íáiäיד יד יד יד ,,,, úúéîáeאיש מאשת וחומר  בקל שלמדים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא – ÀÄÇÇÈÈ
שם שם שם שם ).).).).

נקנית "האשה – מנין נקטה שמשנתנו  מבואר mikxcבגמרא ylyaכדי – "
עצמה את "וקונה חליפין ; mikxcלמעט izya.חליצה למעט – "

y c e w z a y
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הם: עבריים עבדים סוגי ועליו`.שלושה דוחקו , מחמת לישראל  עצמו המוכר 
לך"; ונמכר  עמך  אחיך ימוך  "וכי לט): כה, (ויקרא לגויa.נאמר  עצמו המוכר

אחיך ומך  עמך , ותושב גר יד  תשיג "וכי  מז ): שם, (שם נאמר ועליו דוחקו, מחמת
עמך"; תושב לגר  ונמכר אצלוb.עמו, מצאו  ולא שגנב מפני דין בית שמכרוהו 

בגנבתו ", ונמכר  לו  אין "אם ב): כב, (שמות שנאמר  כמו גנבתו, את לשלם ממה
(דברים  כתוב וכן  יעבד ", שנים שש עברי, עבד  תקנה "כי  ב): כא, (שם כתוב ועליו

הכתוב  ומדבר שנים", שש  ועבדך  העבריה או העברי  אחיך  לך  ימכר "כי יב): טו ,

האשה  שאין קטנה, בהיותה אביה שמכרה ובעבריה דין , בית שמכרוהו בעברי
– בגנבתה. oic?נמכרת zia edexknl envr xken oia dn",נרצע אינו  עצמו מוכר 

– דין  בית ומכרוהו  כנענית, בשפחה אסור עצמו  מוכר נרצע; דין בית ומכרוהו 
אינו דין  בית ומכרוהו  לגוי , גם נמכר עצמו מוכר כנענית; שפחה לו מוסר  רבו

אותו מוכרין  דין  בית אין  – אחיך" לך  ימכר  "כי שנאמר : לישראל , אלא נמכר
נמכר  אינו דין בית מכרוהו שש, על  ויתר (שנים) לשש נמכר  עצמו מוכר  לך; אלא

לו " מעניקים – דין  בית מכרוהו לו, מעניקים אין  – עצמו מוכר  לשש; (m"anxאלא
.(ai ,b micar 'ld.לחרות יוצא הוא ובמה נקנה עברי  עבד  במה ללמד, באה משנתנו

óñëa äð÷ð éøáò ãáò, עצמו את מכר  אם לו , משלם שהאדון – ÆÆÄÀÄÄÀÆÀÆÆ
לגוי  עצמו במוכר  נא נא נא נא ):):):):שנאמר כהכהכהכה,,,, מכרוהו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ואם מקנתו "; "מכסף

תשלום  לשם הדין  לבית משלם שהאדון בכסף נקנה הריהו  דין , בית
שנאמר  יביביביב):):):):הגניבה, טו טו טו טו ,,,, העבריה"((((דבריםדבריםדבריםדברים או  העברי  אחיך  לך  ימכר  "כי

הריהי אותה, מוכר  שאביה עבריה, מה לעבריה, עברי הכתוב מקיש  –
בה שנאמר לאביה, נותן שהאדון בכסף ח ח ח ח ):):):):נקנית כאכאכאכא,,,, "והפדה"((((שמות שמות שמות שמות 

העברי, אף בכסף, שקנאה ומכאן ויוצאת, פדיונה שמגרעת מלמד –
לישראל עצמו ומוכר בכסף. נקנה הריהו  אותו , מוכרים דין שבית

דין  בית ממכרוהו שכיר" "שכיר, שווה בגזירה שכן ((((רש רש רש רש """"י י י י ),),),),למדים

כתוב דין בית יח יח יח יח ):):):):במכרוהו טוטוטוטו,,,, שכר ((((דברים דברים דברים דברים  משנה עבדך ",xiky"כי
כתוב לישראל  עצמו מ מ מ מ ):):):):ובמוכר כה כה כה כה ,,,, יהיה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כתושב "כשכיר

מוכרע  אף בכסף, נקנה דין  בית מכרוהו  מה למדים: ומכאן  מך ",
בכסף; נקנה לישראל שכותב øèLáeעצמו  בשטר, נקנה שהוא או  – ÄÀÈ

דין  בית ואם לך". קנוי "הריני או : לך", מכור "הריני לאדון : העבד 
מאמה  זה ולמדים המכירה. על  שטר לאדון  כותבים הם אותו, מוכרים

בה שנאמר  ז ז ז ז ):):):):עבריה, כא כא כא כא ,,,, ודרשו:((((שמות שמות שמות שמות  העבדים", כצאת תצא "לא
העבדים  בקניין היא נקנית אבל  הכנענים, העבדים כצאת תצא לא

לך". קנויה "בתי  לאדון : כותב שהאב שטר , ומהו? äðB÷åÀÆהכנענים,
Bîöò úà,לחירות יוצא שהוא –íéðMa מיום שנים שש  לסוף – ÆÇÀÇÈÄ

משש ליותר להימכר יכול עצמו  את המוכר ברם, דין; בית שמכרוהו
בהקדמה  שהבאנו  כמו  מכירתו, זמן  לסוף אלא יוצא ואינו שנים,

משנתנו; ששìáBiáeלבאור בתוך  להיות היובל שנת חלה אם – ÇÅ
עצמו , למוכר ממכרו שנות בתוך  או  דין, בית שמכרוהו למי השנים

שנאמר  לחירות, יוצא מ מ מ מ ):):):):הריהו כהכהכהכה,,,, יעבוד((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  היובל שנת "עד
óñkעמך"; ïBòøâáe, עצמו את לפדות העבד  יד השיגה שאם – ÀÄÀÆÆ

הכסף  מן וגורע שנמכר, השנים למנין  ממכרו  דמי סכום את מחלקים
באמה  שנאמר ויוצא, השאר  את לרבו  ומחזיר  שעבד , השנים דמי

שכבר"dctde"עבריה: כמו  ויוצאה, מפדיונה שמגרע הכתוב מלמד –
מעבריה. עברי  בהיקש ולמדים לעיל, äîàהזכרנו  åéìò äøúéÀÅÈÈÈÈÈ

äiøáòäוביובל בשנים היינו  אלו , בכל  עצמה קונה עבריה אמה – ÈÄÀÄÈ
עברי , עבד על לה יתרון ועוד כסף, dîöòובגרעון  úà äðBwLÆÈÆÇÀÈ

ïéðîéqaבסי אף לחירות שיוצאה לאחר– שמביאה נערות מני  ÇÄÈÄ
בה שנאמר  אחד, ויום שנה עשרה שתים בת יא יא יא יא ):):):):שנעשתה כא כא כא כא ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

בסימנים. יוצאת שהיא מכאן , ודרשו  חינם", עבדòöøpä"ויצאה – ÇÄÀÈ
ונרצע שנים שש  לסוף לחירות לצאת רצה ה ה ה ה ----וווו),),),),שלא כאכאכאכא,,,, äð÷ðÄÀÆ((((שמות שמות שמות שמות 

äòéöøa, עליו עבד  דיני כל להיות –Bîöò úà äðB÷å שהוא – ÄÀÄÈÀÆÆÇÀ
לחירות, היובל,ìáBiaיוצא בשנת –ïBãàä úúéîáeשנאמר – ÇÅÀÄÇÈÈ

ודרשו:((((שם שם שם שם ):):):):בנרצע לעולם", הבן ,"ecare""ועבדו  את ולא –"mlerl"

izdw - zex`ean zeipyn
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àìúîà. £©§¨
ÈéànL úéaíéøîBà:äåøò øác da àöî ïk íà àlà BzLà úà íãà Løâé àG,øîàpL(à ,ãë íéøáã):àöî-ék" ¥©©§¦§¨¥¨¨¤¦§¤¨¦¥¨¨¨§©¤§¨¤¤¡©¦¨¨

"øác úåøò dá.ìlä úéáeíéøîBà:BìéLáz äçéc÷ä elôà,øîàpL:"øác úåøò dá àöî-ék".àáé÷ò éaøøîBà: ¨¤§©¨¨¥¦¥§¦£¦¦§¦¨©§¦¤¤¡©¦¨¨¨¤§©¨¨©¦£¦¨¥
äpîéä äàð úøçà àöî elôà,øîàpL(íù):"åéðéòa ïç-àöîú àG-íà äéäå". £¦¨¨©¤¤¨¨¥¤¨¤¤¡©§¨¨¦¦§¨¥§¥¨

Ô È Ë È ‚ ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò
o i y e c i w z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡GLa úéð÷ð äMàäíéëøc L,dîöò úà äðB÷åíéëøã ézLa.óñëa úéð÷ð,øèLa,äàéááe.óñëa–úéa ¨¦¨¦§¥§¨§¨¦§¨¤©§¨¦§¥§¨¦¦§¥§¤¤¦§¨§¦¨§¤¤¥

:åîò åøáåù äìçú åì åðùùçù ìå÷.`lzn` my `di `ly calaeçë úà øáåù àåäù íòè ,àìúîà ïéùåøâ ìù åà ïéùåã÷ ìù ìå÷ä íò àäé àìù
:ìå÷ä
iiii.eliyaz dgicwd elit`:äåøò åðéàù ïåçøñ øáã øàù øîåìë ,øáã åà äåøò åà ,øáã úåøò ììä úéá éùøãã .çìî é"ò åà øåàä é"ò åäúôøùiax

.dpnn d`p zxg` `vn elit` xne` `aiwrãçà ìë ìò ,ïåçøñ ìù øáã åà ,äåøò äá àöî íà åà ,åéðéòá éåð ìù ïç àöîú àì íà ,éëä àø÷ ùéøãå
:ììä úéáë äëìäå .ùøâì ìåëé åììä íéøáã äùìùî

ÔÈ˘Â„È˜ ˙ÎÒÓ
``̀̀̀.zipwp dy`dàôéñ àðú ,úéð÷ð äùàä àùéø àðúã éãééàå .äðå÷ ùéàä àðú àìå úéð÷ð äùàä àðú ,äúòãî àìà úùã÷úî äùàä ïéàù éôì

:äúòãî àìù ïéá äúòãî ïéá íáéì úéð÷ð äîáéã â"òàå ,úéð÷ð äîáéä.sqka zipwpàëä áéúë ,ïåøôò äãùî äçé÷ äçé÷ ïðéøîâã(ã"ë íéøáã)ç÷é éë
íúä áéúëå ,äùà ùéà(å"ë úéùàøá):éðîî ç÷ äãùä óñë éúúð.xhyaúùãå÷î êúá ,äèåøô äåù åá ïéàù ô"òàå ñøçä ìò åà øééðä ìò äì áúëù ïåâë

áéúëã äì ïðéôìéå .íéãò éðôá äì åðúðå ,åúðàì éì êúá ,éì úñøåàî êúá ,éì(ã"ë íéøáã)áéúëãë ,øèùá äàéöé äî ,äúéäå äàöéå(íù)øôñ äì áúëå
:øèùá äéåä óà ,úåúéøë.d`iaaeáéúëã ,ïéùåã÷ íùì íéãò éðôá äéìò àá(íù)äøåúá íéùøåôî ïéùåã÷ êì ïéàù ô"òàå .äìòáå äùà ùéà ç÷é éë

`xephxa yexit

àìúîà àéä Bæ בחזקתה עומדת האשה והרי הקול , את המבטלת  – ÄÂÇÀÈ
הקול. עליה שיצא קודם שהיתה כמו

i y y m e i

י ה נ ש מ ר ו א ב

אשתו. את לגרש  אדם יבוא סיבה מאיזו ללמד באה מסכתנו  את המסיימת זו משנה

עקיבא. ורבי  הלל ובית שמאי בית בזה ונחלקו 

ïk íà àlà BzLà úà íãà Løâé àG :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÈÅÈÈÆÄÀÆÈÄÅ
äåøò øác da àöî,זימה דבר –úåøò dá àöî-ék" :øîàpL ÈÈÈÀÇÆÀÈÆÆÁÇÄÈÈÈÆÀÇ

"øác."כריתות ספר  לה "וכתב הכתוב: והמשך  –ìlä úéáe ÈÈÅÄÅ
BìéLáz äçéc÷ä elôà :íéøîBà את וקלקלה שרפה אפילו  – ÀÄÂÄÄÀÄÈÇÀÄ

כלל דרך  והענין ביתו; בצרכי כראוי  משתדלת שאינה כלומר  תבשילו ,
רצונו פי  על מתנהגת ואינה לו  מסרבת שהיא øîàpLÆÆÁÇ:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),הוא,

"øác úåøò dá àöî-ék",דבר או ערווה או  הלל: בית ודרשו  – ÄÈÈÈÆÀÇÈÈ
בינו  איבה לידי  המביא אחר  דבר משום או ערווה משום או  כלומר

äpîéäלבינה. äàð úøçà àöî elôà :øîBà àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÅÂÄÈÈÇÆÆÈÈÅÆÈ
אשה  שמצא אלא גנאי, של דבר כל במעשיה מצא שלא פי על  אף

הוא  רשאי בעיניו , אשתו  של חנה שאבד היינו  הימנה, נאה אחרת
åéðéòa"לגרשה, ïç-àöîú àG-íà äéäå" :øîàpL ומה – ÆÆÁÇÀÈÈÄÄÀÈÅÀÅÈ

הפסוק: בהמשך  xac",שנאמר zexr da `vn ik"עקי רבי בא:מפרש 
אחד כל  שמחמת ללמד , הכתוב ובא דבר , ערוות בה שמצא או

חנה  שאבד  משום או  אשתו : את לגרש  אדם יכול הדברים משלושת
ביניהם  איבה לידי  שהביא דבר משום או ערווה, משום או  בעיניו ,

תבשילו . שהקדיחה lld.כגון  ziak dklde מסכתנו בסיום בגמרא
gly"מובא: `py ik"(((( טז טז טז טז בבבב,,,, dz`py,–((((מלאכימלאכימלאכימלאכי m` :xne` dcedi 'x

ibilt `le .glynd ie`py :xne` opgei 'x .gly:(ביניהם חולקים (ואינם
,dpey`x ezy` yxbnd lk :xfrl` iax xn`y .ipy befa df ,oey`x befa df

xn`py ,zernc eilr cixen gafn elit`:(:(:(:(יגיגיגיג----ידידידיד שם שם שם שם ,,,, zipy((((שםשםשםשם z`fe"
'd ik lr ,dn lr mzxn`e ...dwp`e ika ,'d gafn z` drnc zeqk ,eyrz
zy`e jzxag `ide ,da dzcba dz` xy` jixerp zy` oiae jpia cird

."jzixa
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אשה, לישא איש כשעמד בישראל  שלפנים כתובות, מסכת בראשית הזכרנו  כבר 
אביה, בבית ומשאירה ארוסתו , אותה ועושה עדים בפני תחילה מקדשה היה
בימינו ברם, – לביתו . כאשתו ומביאה לחופה כונסה היה הנישואין זמן וכשהגיע
אחת; בבת נעשים והנישואין  והאירוסין  החופה, בשעת מתקדשת שהאשה המנהג,

בימינו. נוהג אינו הארוסה ודין 
כיצד מקדשים, במה ללמדנו: באה והיא אשה, קידושי בדיני  עוסקת מסכתנו 
אפילו קידושין תופסים אשה באיזו מקדשים, מי  ידי  על מקדש, מי מקדשים,
נישנו קידושין ענייני אגב ועוד. כלל, תופסים קידושין  אין  אשה ובאיזו  בעבירה,
היוחסים  ענייני  שונים, בדברים הקניין  דרכי כגון  אחרים, עניינים גם במסכתנו 
הדרכים, ואחת והואיל בהן , מתקדשת שהאשה בדרכים פותחת משנתנו – ועוד .

היא במשנה, ראשונה sהנזכרת q k a,לפיכך בגמרא, כמבואר קניין , משום היינו
משנתנו  zipwp"נקטה dy`d"התנא ושונה קניין ; לשון –"zipwp dy`d"ולאyi`d"

,"dpew.מדעתה אלא מתקדשת האשה שאין  לפי

úéð÷ð äMàä,בה לזכות אחר יוכל  שלא ארוסתו, להיות לאיש  – ÈÄÈÄÀÅ
גט, לה יתן כן אם אלא בחייו אדם לשום מותרת תהא GLaLושלא ÀÈ

íéëøc;לקמן המפורשות הדרכים משלוש  באחת –úà äðB÷å ÀÈÄÀÈÆ
dîöò להינשא ברשותה ועומדת ממנו  יוצאת שהיא הבעל, מן  – ÇÀÈ
íéëøãלאחר , ézLa. לקמן המפורטות הדרכים משתי  באחת – ÄÀÅÀÈÄ

óñëa úéð÷ðעדי בפני  כסף לה נותן  שהאיש  בפניהם:– לה ואומר ם ÄÀÅÀÆÆ
בזה; לי מקודשת את בו:øèLaהרי  לה כותב שהאיש  בשטר או  – ÄÀÈ

עדים; בפני  לה ונותנו לי , מקודשת את מתייחדäàéááeהרי  שהוא – ÀÄÈ
נלמדות  אלו דרכים שלוש  קידושין . לשם ובועלה עדים, בפני  עמה

התורה: מן  א א א א ):):):):שנאמר–sqkaבגמרא כדכדכדכד,,,, g"כי((((דברים דברים דברים דברים  w iאיש
עפרון  בשדה שנאמר  בכסף, אלא קיחה ואין  יגיגיגיג):):):):אשה", כגכגכגכג,,,, ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

עפרון . משדה קיחה" "קיחה, ולמדים ממני", קח השדה כסף "נתתי 
xhya שנאמר כד כד כד כד ,,,,– לאישבבבב):):):):((((דברים דברים דברים דברים  והיתה והלכה מביתו  "ויצאה

ליציאה  הוויה ששווה והיתה", "ויצאה... של  מהיקש  ולמדים אחר ",
,(oiyexibl oiyeciw)כך בגט, היינו בשטר, מבעלה יוצאת שאשה כשם

בשטר. לאשה לו  נהיית שנאמר d`iaaהיא א א א א ):):):):– שם שם שם שם ,,,, יקח ((((שםשםשםשם "כי
אשה נחלקו dlrae."óñëaאיש בו , נקנית שהאשה ששנינו  – ÀÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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éànLíéøîBà:øðéãa,øðéc äåLáe;ìlä úéáeíéøîBà:äèeøôa,äèeøt äåLáe;äèeøt àéä änëå?äðBîMî ãçà ©©§¦§¦¨§¨¤¦¨¥¦¥§¦¦§¨§¨¤§¨§©¨¦§¨¤¨¦§¨
é÷ìèéàä øqàa.ìòaä úúéîáe èâa dîöò úà äðB÷å.äàéáa úéð÷ð äîáéä;äöéìça dîöò úà äðB÷å,úúéîáe §¦¨¨¦©§¦§¨¤©§¨§¥§¦©©©©©§¨¨¦§¥§¦¨§¨¤©§¨©£¦¨§¦©

íáiä. ©¨¨
·øèLáe óñëa äð÷ð éøáò ãáò;íéðMa Bîöò úà äðB÷å,ìáBiáe,óñk ïBòøâáe.äiøáòä äîà åéìò äøúé, ¤¤¦§¦¦§¤§¤¤¦§¨§¤¤©§©¨¦©¥§¦§¤¤§¥¨¨¨¨¨¨¦§¦¨

ïéðîéqa dîöò úà äðBwL.äòéöøa äð÷ð òöøpä;ìáBia Bîöò úà äðB÷å,ïBãàä úúéîáe. ¤¨¤©§¨©¦¨¦©¦§¨¦§¤¦§¦¨§¤¤©§©¥§¦©¨¨

:ïéöåøô ìàøùé éðá åéäé àìù ,úåãøî úëî åúåà ïéëî äàéáá ùã÷îäù íéîëç åøîà ,äàéá éùåã÷î øúåé.dhexta:óñë ìù äøåòù éöç àéädnaid
.zipwp,ïéçàä øàù ìò äìñôì øîàî äá éðäîã ïå÷úã àåä ïðáø àìà ,àúééøåàãî äá åðäî àì øèùå óñë ìáà .äàéáá ,øáã ìëì åúùàë úåéäì íáéì

:äì àîèäì àìå ,äöéìçä ïî äøèôì àì ìáà
aaaa.sqka dpwp ixar caráéúëã(ä"ë àø÷éå):óñëá äð÷ð àåäù ãîìî ,åúð÷î óñëî.xhyaeäéøáòä äîàá øîàðù(à"ë úåîù),åì ç÷é úøçà íà

áéúëã ,äéøáòä äîàî éøáò ãáò ãåîìéå ,øèùá äîàä óà øèùá úøçà äî .úøçàì áåúëä äùé÷ä(å"è íéøáã):äéøáòì éøáò ùé÷î ,äéøáòä åà éøáòä
.mipyaáéúëã ,ãáåò ,íéðù ùù êåúá äèîù äúéä åìéôàå ,éùôç àöé íéðù 'å óåñì(à"ë úåîù):úéòéáùá ãáåò àåäù íéîòô .úéòéáùáå ãåáòé íéðù ùù
.laeiae:åàéöåî ,íéðù ùù êåúá ìáåé òâô íà.sqk oerxbaeäéøáòä äîàá áéúëã(íù)àåäå íéðî ùùá åáø åàð÷ íà ,äéøáòì éøáò ù÷åäå ,äãôäå

:ãáòù íéðùä úãåáò éîã åðåéãôî åáø åì òøâî åîöò úåãôì àáùë ,äðîá äðù ìë úãåáò äðå÷ àöîð ,'å óåñì úàöì ãéúò.dn` eilr dxiziäðå÷ù
:íéðîéñá äàöåéù ,åæì äàéöé äì äáéø ,íðç äàöéåî ïðéôìéãë ,úåøòð éðîéñáå äìà ìëá äîöò.oec`d zzinaeìáà .ïáì àìå åì ,íìåòì åãáòå áéúëã

íéùøåé øàùìå çàìå úáì ìáà ,ïåãàä úî íà ùù ìë ãáåò ïáì à÷åãå .åðáì ïéá åì ïéá ,ãåáòé íéðù ùù áéúëã ,ïáì ãáåò ,'å êåúá ïåãàä úîå øëîðä

`xephxa yexit

הלל : ובית שמאי בית øðéãa,בשיעורו :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÄÈ
øðéc äåLáe לפחות לה ליתן צריך בכסף האשה את המקדש – ÀÈÆÄÈ

הסלע. רבע שהוא דינר, השווה חפץ או  כסף ìläדינר  úéáeÅÄÅ
äèeøt äåLáe ,äèeøôa :íéøîBà אשה לקדש אדם יכול – ÀÄÄÀÈÀÈÆÀÈ

פרוטה, השווה בדבר  או ãçàבפרוטה ?äèeøt àéä änëåÀÇÈÄÀÈÆÈ
é÷ìèéàä øqàa äðBîMî,איטליה בארץ היוצא האיסר , שמינית – ÄÀÈÀÄÈÈÄÇÀÄ

1/192 – הפרוטה (נמצאת בדינר  וארבעה מעשרים אחד  הוא ואיסר 
èâaמדינר). dîöò úà äðB÷åשנאמר א א א א ):):):):– שםשםשםשם,,,, לה ((((שם שם שם שם  "וכתב ÀÈÆÇÀÈÀÅ

כריתות", ìòaäספר  úúéîáe שנאמר גגגג):):):):– שם שם שם שם ,,,, האיש((((שם שם שם שם  "ושנאה ÀÄÇÇÇÇ
ימות  כי או  מביתו , ושלחה בידה ונתן  כריתות ספר  לה וכתב האחרון

לגירושין  מיתה הכתוב מקיש האחרון ", בבבב).).).).האיש  יגיגיגיג,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

úéð÷ð äîáéä,דבר לכל כאשתו להיות ליבם, –äàéáaשנאמר – ÇÀÈÈÄÀÅÀÄÈ
ה ה ה ה ):):):): כה כה כה כה ,,,, d"יבמה((((דבריםדבריםדבריםדברים i l r ` a i כסף אבל  ויבמה", לאשה לו ולקחה

שאר על לפסלה מועילים שמדרבנן אלא בה, מועילים אין ושטר 
בה  גומרים אלו  קידושין  ואין מאמר", "קידושי  ונקראים האחים,

החליצה. מן  לפטרה ולא בעולם, זכות לשום לו  úàלהקנותה äðB÷åÀÈÆ
äöéìça dîöòשנאמר יייי):):):):– שם שם שם שם ,,,, בית ((((שם שם שם שם  בישראל  שמו "ונקרא ÇÀÈÇÂÄÈ

ישראל  לכל הותרה נעל, בה שחלץ כיון  הנעל ", קידושין קידושין קידושין קידושין חלוץ ((((גמראגמראגמראגמרא

א א א א ),),),), íáiäיד יד יד יד ,,,, úúéîáeאיש מאשת וחומר  בקל שלמדים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא – ÀÄÇÇÈÈ
שם שם שם שם ).).).).

נקנית "האשה – מנין נקטה שמשנתנו  מבואר mikxcבגמרא ylyaכדי – "
עצמה את "וקונה חליפין ; mikxcלמעט izya.חליצה למעט – "
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הם: עבריים עבדים סוגי ועליו`.שלושה דוחקו , מחמת לישראל  עצמו המוכר 
לך"; ונמכר  עמך  אחיך ימוך  "וכי לט): כה, (ויקרא לגויa.נאמר  עצמו המוכר

אחיך ומך  עמך , ותושב גר יד  תשיג "וכי  מז ): שם, (שם נאמר ועליו דוחקו, מחמת
עמך"; תושב לגר  ונמכר אצלוb.עמו, מצאו  ולא שגנב מפני דין בית שמכרוהו 

בגנבתו ", ונמכר  לו  אין "אם ב): כב, (שמות שנאמר  כמו גנבתו, את לשלם ממה
(דברים  כתוב וכן  יעבד ", שנים שש עברי, עבד  תקנה "כי  ב): כא, (שם כתוב ועליו

הכתוב  ומדבר שנים", שש  ועבדך  העבריה או העברי  אחיך  לך  ימכר "כי יב): טו ,

האשה  שאין קטנה, בהיותה אביה שמכרה ובעבריה דין , בית שמכרוהו בעברי
– בגנבתה. oic?נמכרת zia edexknl envr xken oia dn",נרצע אינו  עצמו מוכר 

– דין  בית ומכרוהו  כנענית, בשפחה אסור עצמו  מוכר נרצע; דין בית ומכרוהו 
אינו דין  בית ומכרוהו  לגוי , גם נמכר עצמו מוכר כנענית; שפחה לו מוסר  רבו

אותו מוכרין  דין  בית אין  – אחיך" לך  ימכר  "כי שנאמר : לישראל , אלא נמכר
נמכר  אינו דין בית מכרוהו שש, על  ויתר (שנים) לשש נמכר  עצמו מוכר  לך; אלא

לו " מעניקים – דין  בית מכרוהו לו, מעניקים אין  – עצמו מוכר  לשש; (m"anxאלא
.(ai ,b micar 'ld.לחרות יוצא הוא ובמה נקנה עברי  עבד  במה ללמד, באה משנתנו

óñëa äð÷ð éøáò ãáò, עצמו את מכר  אם לו , משלם שהאדון – ÆÆÄÀÄÄÀÆÀÆÆ
לגוי  עצמו במוכר  נא נא נא נא ):):):):שנאמר כהכהכהכה,,,, מכרוהו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ואם מקנתו "; "מכסף

תשלום  לשם הדין  לבית משלם שהאדון בכסף נקנה הריהו  דין , בית
שנאמר  יביביביב):):):):הגניבה, טו טו טו טו ,,,, העבריה"((((דבריםדבריםדבריםדברים או  העברי  אחיך  לך  ימכר  "כי

הריהי אותה, מוכר  שאביה עבריה, מה לעבריה, עברי הכתוב מקיש  –
בה שנאמר לאביה, נותן שהאדון בכסף ח ח ח ח ):):):):נקנית כאכאכאכא,,,, "והפדה"((((שמות שמות שמות שמות 

העברי, אף בכסף, שקנאה ומכאן ויוצאת, פדיונה שמגרעת מלמד –
לישראל עצמו ומוכר בכסף. נקנה הריהו  אותו , מוכרים דין שבית

דין  בית ממכרוהו שכיר" "שכיר, שווה בגזירה שכן ((((רש רש רש רש """"י י י י ),),),),למדים

כתוב דין בית יח יח יח יח ):):):):במכרוהו טוטוטוטו,,,, שכר ((((דברים דברים דברים דברים  משנה עבדך ",xiky"כי
כתוב לישראל  עצמו מ מ מ מ ):):):):ובמוכר כה כה כה כה ,,,, יהיה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כתושב "כשכיר

מוכרע  אף בכסף, נקנה דין  בית מכרוהו  מה למדים: ומכאן  מך ",
בכסף; נקנה לישראל שכותב øèLáeעצמו  בשטר, נקנה שהוא או  – ÄÀÈ

דין  בית ואם לך". קנוי "הריני או : לך", מכור "הריני לאדון : העבד 
מאמה  זה ולמדים המכירה. על  שטר לאדון  כותבים הם אותו, מוכרים

בה שנאמר  ז ז ז ז ):):):):עבריה, כא כא כא כא ,,,, ודרשו:((((שמות שמות שמות שמות  העבדים", כצאת תצא "לא
העבדים  בקניין היא נקנית אבל  הכנענים, העבדים כצאת תצא לא

לך". קנויה "בתי  לאדון : כותב שהאב שטר , ומהו? äðB÷åÀÆהכנענים,
Bîöò úà,לחירות יוצא שהוא –íéðMa מיום שנים שש  לסוף – ÆÇÀÇÈÄ

משש ליותר להימכר יכול עצמו  את המוכר ברם, דין; בית שמכרוהו
בהקדמה  שהבאנו  כמו  מכירתו, זמן  לסוף אלא יוצא ואינו שנים,

משנתנו; ששìáBiáeלבאור בתוך  להיות היובל שנת חלה אם – ÇÅ
עצמו , למוכר ממכרו שנות בתוך  או  דין, בית שמכרוהו למי השנים

שנאמר  לחירות, יוצא מ מ מ מ ):):):):הריהו כהכהכהכה,,,, יעבוד((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  היובל שנת "עד
óñkעמך"; ïBòøâáe, עצמו את לפדות העבד  יד השיגה שאם – ÀÄÀÆÆ

הכסף  מן וגורע שנמכר, השנים למנין  ממכרו  דמי סכום את מחלקים
באמה  שנאמר ויוצא, השאר  את לרבו  ומחזיר  שעבד , השנים דמי

שכבר"dctde"עבריה: כמו  ויוצאה, מפדיונה שמגרע הכתוב מלמד –
מעבריה. עברי  בהיקש ולמדים לעיל, äîàהזכרנו  åéìò äøúéÀÅÈÈÈÈÈ

äiøáòäוביובל בשנים היינו  אלו , בכל  עצמה קונה עבריה אמה – ÈÄÀÄÈ
עברי , עבד על לה יתרון ועוד כסף, dîöòובגרעון  úà äðBwLÆÈÆÇÀÈ

ïéðîéqaבסי אף לחירות שיוצאה לאחר– שמביאה נערות מני  ÇÄÈÄ
בה שנאמר  אחד, ויום שנה עשרה שתים בת יא יא יא יא ):):):):שנעשתה כא כא כא כא ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

בסימנים. יוצאת שהיא מכאן , ודרשו  חינם", עבדòöøpä"ויצאה – ÇÄÀÈ
ונרצע שנים שש  לסוף לחירות לצאת רצה ה ה ה ה ----וווו),),),),שלא כאכאכאכא,,,, äð÷ðÄÀÆ((((שמות שמות שמות שמות 

äòéöøa, עליו עבד  דיני כל להיות –Bîöò úà äðB÷å שהוא – ÄÀÄÈÀÆÆÇÀ
לחירות, היובל,ìáBiaיוצא בשנת –ïBãàä úúéîáeשנאמר – ÇÅÀÄÇÈÈ

ודרשו:((((שם שם שם שם ):):):):בנרצע לעולם", הבן ,"ecare""ועבדו  את ולא –"mlerl"
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ÔÈ˘Â„È˜ ˙ÎÒÓ
``̀̀̀.zipwp dy`dàôéñ àðú ,úéð÷ð äùàä àùéø àðúã éãééàå .äðå÷ ùéàä àðú àìå úéð÷ð äùàä àðú ,äúòãî àìà úùã÷úî äùàä ïéàù éôì

:äúòãî àìù ïéá äúòãî ïéá íáéì úéð÷ð äîáéã â"òàå ,úéð÷ð äîáéä.sqka zipwpàëä áéúë ,ïåøôò äãùî äçé÷ äçé÷ ïðéøîâã(ã"ë íéøáã)ç÷é éë
íúä áéúëå ,äùà ùéà(å"ë úéùàøá):éðîî ç÷ äãùä óñë éúúð.xhyaúùãå÷î êúá ,äèåøô äåù åá ïéàù ô"òàå ñøçä ìò åà øééðä ìò äì áúëù ïåâë

áéúëã äì ïðéôìéå .íéãò éðôá äì åðúðå ,åúðàì éì êúá ,éì úñøåàî êúá ,éì(ã"ë íéøáã)áéúëãë ,øèùá äàéöé äî ,äúéäå äàöéå(íù)øôñ äì áúëå
:øèùá äéåä óà ,úåúéøë.d`iaaeáéúëã ,ïéùåã÷ íùì íéãò éðôá äéìò àá(íù)äøåúá íéùøåôî ïéùåã÷ êì ïéàù ô"òàå .äìòáå äùà ùéà ç÷é éë
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àìúîà àéä Bæ בחזקתה עומדת האשה והרי הקול , את המבטלת  – ÄÂÇÀÈ
הקול. עליה שיצא קודם שהיתה כמו
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אשתו. את לגרש  אדם יבוא סיבה מאיזו ללמד באה מסכתנו  את המסיימת זו משנה

עקיבא. ורבי  הלל ובית שמאי בית בזה ונחלקו 

ïk íà àlà BzLà úà íãà Løâé àG :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÈÅÈÈÆÄÀÆÈÄÅ
äåøò øác da àöî,זימה דבר –úåøò dá àöî-ék" :øîàpL ÈÈÈÀÇÆÀÈÆÆÁÇÄÈÈÈÆÀÇ

"øác."כריתות ספר  לה "וכתב הכתוב: והמשך  –ìlä úéáe ÈÈÅÄÅ
BìéLáz äçéc÷ä elôà :íéøîBà את וקלקלה שרפה אפילו  – ÀÄÂÄÄÀÄÈÇÀÄ

כלל דרך  והענין ביתו; בצרכי כראוי  משתדלת שאינה כלומר  תבשילו ,
רצונו פי  על מתנהגת ואינה לו  מסרבת שהיא øîàpLÆÆÁÇ:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),הוא,

"øác úåøò dá àöî-ék",דבר או ערווה או  הלל: בית ודרשו  – ÄÈÈÈÆÀÇÈÈ
בינו  איבה לידי  המביא אחר  דבר משום או ערווה משום או  כלומר

äpîéäלבינה. äàð úøçà àöî elôà :øîBà àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÅÂÄÈÈÇÆÆÈÈÅÆÈ
אשה  שמצא אלא גנאי, של דבר כל במעשיה מצא שלא פי על  אף

הוא  רשאי בעיניו , אשתו  של חנה שאבד היינו  הימנה, נאה אחרת
åéðéòa"לגרשה, ïç-àöîú àG-íà äéäå" :øîàpL ומה – ÆÆÁÇÀÈÈÄÄÀÈÅÀÅÈ

הפסוק: בהמשך  xac",שנאמר zexr da `vn ik"עקי רבי בא:מפרש 
אחד כל  שמחמת ללמד , הכתוב ובא דבר , ערוות בה שמצא או

חנה  שאבד  משום או  אשתו : את לגרש  אדם יכול הדברים משלושת
ביניהם  איבה לידי  שהביא דבר משום או ערווה, משום או  בעיניו ,

תבשילו . שהקדיחה lld.כגון  ziak dklde מסכתנו בסיום בגמרא
gly"מובא: `py ik"(((( טז טז טז טז בבבב,,,, dz`py,–((((מלאכימלאכימלאכימלאכי m` :xne` dcedi 'x

ibilt `le .glynd ie`py :xne` opgei 'x .gly:(ביניהם חולקים (ואינם
,dpey`x ezy` yxbnd lk :xfrl` iax xn`y .ipy befa df ,oey`x befa df

xn`py ,zernc eilr cixen gafn elit`:(:(:(:(יגיגיגיג----ידידידיד שם שם שם שם ,,,, zipy((((שםשםשםשם z`fe"
'd ik lr ,dn lr mzxn`e ...dwp`e ika ,'d gafn z` drnc zeqk ,eyrz
zy`e jzxag `ide ,da dzcba dz` xy` jixerp zy` oiae jpia cird
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אשה, לישא איש כשעמד בישראל  שלפנים כתובות, מסכת בראשית הזכרנו  כבר 
אביה, בבית ומשאירה ארוסתו , אותה ועושה עדים בפני תחילה מקדשה היה
בימינו ברם, – לביתו . כאשתו ומביאה לחופה כונסה היה הנישואין זמן וכשהגיע
אחת; בבת נעשים והנישואין  והאירוסין  החופה, בשעת מתקדשת שהאשה המנהג,

בימינו. נוהג אינו הארוסה ודין 
כיצד מקדשים, במה ללמדנו: באה והיא אשה, קידושי בדיני  עוסקת מסכתנו 
אפילו קידושין תופסים אשה באיזו מקדשים, מי  ידי  על מקדש, מי מקדשים,
נישנו קידושין ענייני אגב ועוד. כלל, תופסים קידושין  אין  אשה ובאיזו  בעבירה,
היוחסים  ענייני  שונים, בדברים הקניין  דרכי כגון  אחרים, עניינים גם במסכתנו 
הדרכים, ואחת והואיל בהן , מתקדשת שהאשה בדרכים פותחת משנתנו – ועוד .

היא במשנה, ראשונה sהנזכרת q k a,לפיכך בגמרא, כמבואר קניין , משום היינו
משנתנו  zipwp"נקטה dy`d"התנא ושונה קניין ; לשון –"zipwp dy`d"ולאyi`d"

,"dpew.מדעתה אלא מתקדשת האשה שאין  לפי

úéð÷ð äMàä,בה לזכות אחר יוכל  שלא ארוסתו, להיות לאיש  – ÈÄÈÄÀÅ
גט, לה יתן כן אם אלא בחייו אדם לשום מותרת תהא GLaLושלא ÀÈ

íéëøc;לקמן המפורשות הדרכים משלוש  באחת –úà äðB÷å ÀÈÄÀÈÆ
dîöò להינשא ברשותה ועומדת ממנו  יוצאת שהיא הבעל, מן  – ÇÀÈ
íéëøãלאחר , ézLa. לקמן המפורטות הדרכים משתי  באחת – ÄÀÅÀÈÄ

óñëa úéð÷ðעדי בפני  כסף לה נותן  שהאיש  בפניהם:– לה ואומר ם ÄÀÅÀÆÆ
בזה; לי מקודשת את בו:øèLaהרי  לה כותב שהאיש  בשטר או  – ÄÀÈ

עדים; בפני  לה ונותנו לי , מקודשת את מתייחדäàéááeהרי  שהוא – ÀÄÈ
נלמדות  אלו דרכים שלוש  קידושין . לשם ובועלה עדים, בפני  עמה

התורה: מן  א א א א ):):):):שנאמר–sqkaבגמרא כדכדכדכד,,,, g"כי((((דברים דברים דברים דברים  w iאיש
עפרון  בשדה שנאמר  בכסף, אלא קיחה ואין  יגיגיגיג):):):):אשה", כגכגכגכג,,,, ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

עפרון . משדה קיחה" "קיחה, ולמדים ממני", קח השדה כסף "נתתי 
xhya שנאמר כד כד כד כד ,,,,– לאישבבבב):):):):((((דברים דברים דברים דברים  והיתה והלכה מביתו  "ויצאה

ליציאה  הוויה ששווה והיתה", "ויצאה... של  מהיקש  ולמדים אחר ",
,(oiyexibl oiyeciw)כך בגט, היינו בשטר, מבעלה יוצאת שאשה כשם

בשטר. לאשה לו  נהיית שנאמר d`iaaהיא א א א א ):):):):– שם שם שם שם ,,,, יקח ((((שםשםשםשם "כי
אשה נחלקו dlrae."óñëaאיש בו , נקנית שהאשה ששנינו  – ÀÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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`xephxa yexit

היובל עד  אאאא).).).).– טוטוטוטו,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין גמרא גמרא גמרא גמרא  נרצע ((((עייןעייןעייןעיין שאינו  עברי עבד  אבל

שנאמר בנו , את עובד אלא האדון , במיתת יוצא בבבב):):):):אינו  כאכאכאכא,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

ודרשו : יעבוד", שנים הוא "ceari""שש  הבן את ודווקא לבן. אפילו 

שנאמר אחר , יורש או הבת את עובד  אינו  אבל  יביביביב):):):):עובד, טוטוטוטו,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים

ודרשו : שנים", שש ליורשים"jcare""ועבדך ולא –.(oa oi` m`)
לחירות  יוצאת הריהי  נרצעת, שאינה פי על אף העבריה, אמה ברם,

שנאמר  האדון , יז יז יז יז ):):):):במיתת שםשםשםשם,,,, ok"((((שםשםשםשם dyrz jzn`l s`e" הקישה –

אף  הבת, את ולא הבן את לא עובד  אינו  נרצע מה לנרצע, הכתוב
הבת את ולא הבן  את לא עובדת אינה עבריה יז יז יז יז ,,,,אמה קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

בבבב).).).).

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בו שכתוב חם בן  כנען  שם על כנעני" "עבד  במשנה נקרא עברי שאינו  עבד 
בל הוא נקרא כן  לאחיו". יהיה עבדים "עבד  כה): ט, "עבד"(בראשית המשנה שון

שטר  לו נתן  רבו כן  אם אלא מעבדותו  יוצא ואינו עולם, עבד  שהוא לפי סתם,
לרשת  אחריכם לבניכם אותם "והתנחלתם מו ): כה, (ויקרא שנאמר  כמו  שחרור ,
צריך הריהו  כנעני, לעבד  שנמכר  שגוי  היא, וההלכה תעבודו ". בהם לעולם אחוזה,
משנתנו – בהן . חייבות שהנשים במצוות חייב והוא עבדות, לשם ולטבול לימול

כנעני. עבד של  ושחרורו  קניינו  בדרכי דנה

óñëa äð÷ð éðòðk ãáò,הקודם לרבו  משלם שקונהו –øèLáe ÆÆÀÇÂÄÄÀÆÀÆÆÄÀÈ
לו, מכור שהעבד  לקונהו , כותב הקודם שרבו  בשטר  או –ä÷æçáeÇÂÈÈ

מרחיצו  או  שמלבישו כגון רבו, את משמש שהוא בחזקה, או –
שנאמר מומומומו):):):):וכדומה, כהכהכהכה,,,, אחריכם ((((ויקראויקראויקראויקרא לבניכם אותם "והתנחלתם

נקנית  אחוזה שדה מה אחוזה, לשדה הכתוב הקישן  – אחוזה" לרשת
בכסף  נקנה כנעני  עבד  אף ה), משנה (כלהלן ובחזקה ובשטר בכסף

לענין  אחוזה לשדה כנעני  עבד  הושווה לא ברם, ובחזקה. ובשטר 
בו שנאמר לפי  ביובל, לבעליו  חוזר תעבודו".((((שם שם שם שם ):):):):שיהא בהם "לעולם

אבל ומשיכה, חליפין והם: כנעני , בעבד  קניין  דרכי עוד יש ואמנם
ואינם  בקרקעות שישנם קניין בדרכי אלא עוסקת אינה משנתנו 

Bîöò((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).במיטלטלים úà äðB÷å,לחרות יוצא שהוא –óñëa ÀÆÆÇÀÀÆÆ

íéøçà éãé ìòאבל לשחררו; מנת על  לרבו אחרים שנתנו  בכסף – ÇÀÅÂÅÄ
ואפילו  רבו , קנאו לעבד  שנותנים מה שכל עצמו , העבד ידי על  לא
בו  שיצא מנת על או  בו רשות לרבו שאין מנת על הכסף את לו נתנו

מועיל, זה אין  Bîöòלחירות, éãé ìò øèLáeשחרור בשטר  או  – ÄÀÈÇÀÅÇÀ
שאין  אחרים, ידי  על לא אבל מקבלו ; עצמו  והוא לו , כותב שרבו

בש לזכות יכולים שחרורו ,אחרים בשטר øéàîבילו éaø éøác– ÄÀÅÇÄÅÄ
מאיר: רבי  קונה `.שסובר אינו  ולפיכך רבו, בלא לעבד קניין אין 

אחרים; ידי  על אלא בכסף עצמו מתחת a.את שיצא לעבד  הוא חוב
אלא  לאדם לו חבין  ואין ו), א, גיטין  משנה (עיין לחירות רבו יד

כשהוא  ברם, עצמו . ידי על  אלא בשטר משתחרר  אינו  לפיכך בפניו,
ידי על  אלא לו , חבים האחרים אין אחרים, ידי על  בכסף משתחרר 

מעצמו. משחררו  הוא הרי הכסף, את מהם מקבל íéîëçåÇÂÈÄשרבו
Bîöò éãé ìò óñëa :íéøîBàהעבד ידי  על  אפילו כלומר – ÀÄÀÆÆÇÀÅÇÀ

רבו; בלא לעבד קניין  יש חכמים: שסוברים éãéעצמו, ìò øèLáeÄÀÈÇÀÅ
íéøçàהעבד בשביל  הם שזוכים אחרים, ידי על  אפילו  כלומר  – ÂÅÄ

יד מתחת שיצא לעבד  היא זכות חכמים: שסוברים שחרורו , בשטר
בפניו ; שלא לאדם לו  וזכים לחירות, óñkäרבו àäiL ãáìáe– ÄÀÇÆÀÅÇÆÆ

לשחררו , מנת על לרבו העבד  íéøçàשנותן ìMî נתנו שאחרים – ÄÆÂÅÄ
נקטה  לא ולמה שואלים: בגמרא בו . רשות לרבו שאין מנת על  לו 

iciהמשנה lr oiae mixg` ici lr oia xhyae sqka :mixne` minkge
?envrעל בין  בכסף סוברים: חכמים שאמנם בגמרא, מבארים מכאן 

הפיסקה אבל בשטר , הדין והוא עצמו, ידי על ובין  אחרים  "xhyaeידי
"mixg` ici lr והוא שלישי , תנא של  דעתו  אלא חכמים, מדברי אינה

עצמו  את קונה בכסף ובין  בשטר  שבין  הסובר, אלעזר , בן  שמעון רבי

זכות  אלעזר : בן  שמעון רבי  שסובר  עצמו, ידי  על ולא אחרים ידי על 
כאחד ; באים וידו  שגיטו סובר , אינו  אבל לחרות, שיצא לעבד  היא

צד בשום רבו בלא לעבד קניין  שאין הוא, סובר ורש ורש ורש ורש """"ייייוכן  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

א א א א ).).).). כגכגכגכג,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין

izdw - zex`ean zeipyn

פירוש לך־לך מלמטה למעלה הוא, שצריכה להיות ההליכה מארצך, רצונו של אדם, וממולדתך הם המוחין, ובית אביך הן המדות 
הנולדות על־ידי המוחין.

ממאמר פרשת לך לך ה'תשמ"ה



ריט     

      
ע"א: ז  ד    מגילת, הקודש כתבי בכלל  אינה  

ו    . 
הגמרא: נאמרמקשה   הא       

, מטמאה ואינה  הקודש , כתבי בכלל  אינה  ולכ ,להל 
  :הגמרא שאסתרמתרצת סבר הקודש שמואל  ברוח  

פה בעל  ,אותה   הקודש כתבי ברוח  בכלל  ואינה  
לטומאה . הקודש 

הגמרא: במשנה מקשה  מ "ה )שנינו  פ"ג  ידי),    
    הלל ובית שמאי היאבית הא 

מטמאת.       , כול לדעת 
     היא    

  מטמא הלל  ולבית מטמא אינו  שמאי .שלבית    
 כול לדעת  .מטמאת שאינה  שמואל  אמר מתרצת ואי 
[שמואל ]הגמרא:   לימוד שאי לעיל  בברייתא המובא 

הקודש . כתבי בכלל  ואינה  פה , בעל  לקרוא רק  וניתנה  המגילה , לכתיבת מהפסוק 

           
   . הקודש ברוח  נאמרה  ולא , חכמי  

 , שלמה   יב )עליו ה  א' מלכי)   
. הקודש ברוח  הוא שכתב שמה  מוכח  הכל , כתב שלא ומכ ש עוד, 

במשלי ו )הכתוב (ל    ברוח שהיא מוכח  נכתבה  קהלת  וא 
הקודש .

הגמרא:מבררת .נוס פסוק  הוצרכו  מדוע :הגמרא מבארת  
שכ , המשלי כל  את כתב שלא מכ ראיה  שאי  הרבה אמר  

, משלי       מפי נאמרו  לא  ה  ולעול נכתב, לא רצה  שלא ומה  נכתב, שרצה  ומה  – 
לכ ה '.     . הקודש ברוח  שנאמרו  שמוכח  

     בפורי ולהשתכר יי לשתות  אד חייב –,כדי  החילוק מה  
   . 

       ,יחד שכרות ומרוב , היו כמצות השתכרו  הסעודה  בתו  
 שחט][  , יינו שפג זירארבה אחר רבי והחייהו .על  הבאה 

, בפורי ,זירא לרבי רבה       פורי סעודת יחד ונסעד מר יבוא . 
,זירא רבי      אינני הקודמת, בשנה  שהחייתני וא נס , מתרחש  שעה  בכל  לא  

הנס . על  לסמו רוצה 
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,õçøîä úéáì åéøçà åéìë êéìåä åà ,åìéòðä åà ,åáøì ìòðî øéúäù ïåâë ,ãáòä ú÷æçå .ä÷æçáå øèùá óñëá äð÷ð éðòðë ãáò óà ,ä÷æçáå øèùá óñëá

:åàð÷ ,ãáòä úà áøä äéáâäù åà åäéáâä ,åùéáìä ,åãøâ ,åëñ ,åöéçøä ,åèéùôä.mixg` i"r sqkaàåä ìáà .ïéøåç ïá äæ äéäéù úðî ìò åáøì åäåðúéù
:åáø àìá ãö íåùá ãáòì ïéð÷ ïéà øáñ÷ã ,åá úåùø åáøì ïéàù î"ò åìéôàå íäî åìá÷é àì åîöò.envr i"r xhyaeúçúî àöéù ãáòì àåä äáåç øáñã

é"ò øèùá úåøéçì àöåé åðéàã øîà÷ éëä íåùîå .äçôùá åøñåà ,àåä ìàøùé ãáò íàå ,äîåøúá ìåëàìî åìñåô ,àåä ïäë ãáò íàù ,úåøéçì åáø éãé
íéøçà ïéàå ,åéìàî øøçúùäì åì äîøâ åáø úìá÷ ïëù ,éðàù íéøçà é"òã óñëå .åéðôá àìà íãàì ïéáç ïéà åì àéä äáåçã ïåéëã ,åîöò é"ò àìà íéøçà

:åéìàî åäð÷îå ,åîöò êøåöì àìà ,åçåìù äùòð åðéà áøäå ,áøä úìá÷ àìà ,åì ïéáç åììä.envr i"r sqka `"kge,åáø àìá ãáòì ïéð÷ ùé éøáñ÷ã
:íéøçà é"ò ù"ëå .åîöò é"ò åìéôà óñëá åîöò úà äðå÷ êëìä.mixg` i"r xhyaeíãàì ïéëæå ,úåøéçì åáø éãé úçúî àöéù ãáòì àåä úåëæ éøáñã

úåòáöà [éùàø] íäù ,íéøáà éùàø ã"ëî 'à åðîî òè÷ åà åðù úà ìéôä åà åðéò úà åáø àîéñ íà åîöò äðå÷ éðòðë ãáòäå .íéîëçë äëìäå .åéðôá àìù
úà äðå÷ ãáòäù íéøáãä ììëá ïéúéðúîá åäì áéùç àìã àåäå .äùàá íéãù éùàøå ,úåøëæä ùàøå ,íèåçä ùàøå ,íéðæà éùàøå ,íéìâø úåòáöàå ,íéãé

:øèùá åîöò úà äðå÷ åðééäå ,åáøî øåøçù èâ êéøö íéøáà éùàøá àöåéäã íåùî ,åîöò.mixg` lyn sqkd `diy calaeóàã ,íåìë åì ïéà ãáòã
:åá úåùø åáøì ïéàù î"ò åì åäåðúéù íéøçà ìùî óñëä úåéäì êéøö åîöò é"ò úåãôäì àá íàå .åáøì ìëä äðúî úìá÷å äàéöî

`xephxa yexit

היובל עד  אאאא).).).).– טוטוטוטו,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין גמרא גמרא גמרא גמרא  נרצע ((((עייןעייןעייןעיין שאינו  עברי עבד  אבל

שנאמר בנו , את עובד אלא האדון , במיתת יוצא בבבב):):):):אינו  כאכאכאכא,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

ודרשו : יעבוד", שנים הוא "ceari""שש  הבן את ודווקא לבן. אפילו 

שנאמר אחר , יורש או הבת את עובד  אינו  אבל  יביביביב):):):):עובד, טוטוטוטו,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים

ודרשו : שנים", שש ליורשים"jcare""ועבדך ולא –.(oa oi` m`)
לחירות  יוצאת הריהי  נרצעת, שאינה פי על אף העבריה, אמה ברם,

שנאמר  האדון , יז יז יז יז ):):):):במיתת שםשםשםשם,,,, ok"((((שםשםשםשם dyrz jzn`l s`e" הקישה –

אף  הבת, את ולא הבן את לא עובד  אינו  נרצע מה לנרצע, הכתוב
הבת את ולא הבן  את לא עובדת אינה עבריה יז יז יז יז ,,,,אמה קידושיןקידושיןקידושיןקידושין ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

בבבב).).).).

ג ה נ ש מ ר ו א ב

בו שכתוב חם בן  כנען  שם על כנעני" "עבד  במשנה נקרא עברי שאינו  עבד 
בל הוא נקרא כן  לאחיו". יהיה עבדים "עבד  כה): ט, "עבד"(בראשית המשנה שון

שטר  לו נתן  רבו כן  אם אלא מעבדותו  יוצא ואינו עולם, עבד  שהוא לפי סתם,
לרשת  אחריכם לבניכם אותם "והתנחלתם מו ): כה, (ויקרא שנאמר  כמו  שחרור ,
צריך הריהו  כנעני, לעבד  שנמכר  שגוי  היא, וההלכה תעבודו ". בהם לעולם אחוזה,
משנתנו – בהן . חייבות שהנשים במצוות חייב והוא עבדות, לשם ולטבול לימול

כנעני. עבד של  ושחרורו  קניינו  בדרכי דנה

óñëa äð÷ð éðòðk ãáò,הקודם לרבו  משלם שקונהו –øèLáe ÆÆÀÇÂÄÄÀÆÀÆÆÄÀÈ
לו, מכור שהעבד  לקונהו , כותב הקודם שרבו  בשטר  או –ä÷æçáeÇÂÈÈ

מרחיצו  או  שמלבישו כגון רבו, את משמש שהוא בחזקה, או –
שנאמר מומומומו):):):):וכדומה, כהכהכהכה,,,, אחריכם ((((ויקראויקראויקראויקרא לבניכם אותם "והתנחלתם

נקנית  אחוזה שדה מה אחוזה, לשדה הכתוב הקישן  – אחוזה" לרשת
בכסף  נקנה כנעני  עבד  אף ה), משנה (כלהלן ובחזקה ובשטר בכסף

לענין  אחוזה לשדה כנעני  עבד  הושווה לא ברם, ובחזקה. ובשטר 
בו שנאמר לפי  ביובל, לבעליו  חוזר תעבודו".((((שם שם שם שם ):):):):שיהא בהם "לעולם

אבל ומשיכה, חליפין והם: כנעני , בעבד  קניין  דרכי עוד יש ואמנם
ואינם  בקרקעות שישנם קניין בדרכי אלא עוסקת אינה משנתנו 

Bîöò((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).במיטלטלים úà äðB÷å,לחרות יוצא שהוא –óñëa ÀÆÆÇÀÀÆÆ

íéøçà éãé ìòאבל לשחררו; מנת על  לרבו אחרים שנתנו  בכסף – ÇÀÅÂÅÄ
ואפילו  רבו , קנאו לעבד  שנותנים מה שכל עצמו , העבד ידי על  לא
בו  שיצא מנת על או  בו רשות לרבו שאין מנת על הכסף את לו נתנו

מועיל, זה אין  Bîöòלחירות, éãé ìò øèLáeשחרור בשטר  או  – ÄÀÈÇÀÅÇÀ
שאין  אחרים, ידי  על לא אבל מקבלו ; עצמו  והוא לו , כותב שרבו

בש לזכות יכולים שחרורו ,אחרים בשטר øéàîבילו éaø éøác– ÄÀÅÇÄÅÄ
מאיר: רבי  קונה `.שסובר אינו  ולפיכך רבו, בלא לעבד קניין אין 

אחרים; ידי  על אלא בכסף עצמו מתחת a.את שיצא לעבד  הוא חוב
אלא  לאדם לו חבין  ואין ו), א, גיטין  משנה (עיין לחירות רבו יד

כשהוא  ברם, עצמו . ידי על  אלא בשטר משתחרר  אינו  לפיכך בפניו,
ידי על  אלא לו , חבים האחרים אין אחרים, ידי על  בכסף משתחרר 

מעצמו. משחררו  הוא הרי הכסף, את מהם מקבל íéîëçåÇÂÈÄשרבו
Bîöò éãé ìò óñëa :íéøîBàהעבד ידי  על  אפילו כלומר – ÀÄÀÆÆÇÀÅÇÀ

רבו; בלא לעבד קניין  יש חכמים: שסוברים éãéעצמו, ìò øèLáeÄÀÈÇÀÅ
íéøçàהעבד בשביל  הם שזוכים אחרים, ידי על  אפילו  כלומר  – ÂÅÄ

יד מתחת שיצא לעבד  היא זכות חכמים: שסוברים שחרורו , בשטר
בפניו ; שלא לאדם לו  וזכים לחירות, óñkäרבו àäiL ãáìáe– ÄÀÇÆÀÅÇÆÆ

לשחררו , מנת על לרבו העבד  íéøçàשנותן ìMî נתנו שאחרים – ÄÆÂÅÄ
נקטה  לא ולמה שואלים: בגמרא בו . רשות לרבו שאין מנת על  לו 

iciהמשנה lr oiae mixg` ici lr oia xhyae sqka :mixne` minkge
?envrעל בין  בכסף סוברים: חכמים שאמנם בגמרא, מבארים מכאן 

הפיסקה אבל בשטר , הדין והוא עצמו, ידי על ובין  אחרים  "xhyaeידי
"mixg` ici lr והוא שלישי , תנא של  דעתו  אלא חכמים, מדברי אינה

עצמו  את קונה בכסף ובין  בשטר  שבין  הסובר, אלעזר , בן  שמעון רבי

זכות  אלעזר : בן  שמעון רבי  שסובר  עצמו, ידי  על ולא אחרים ידי על 
כאחד ; באים וידו  שגיטו סובר , אינו  אבל לחרות, שיצא לעבד  היא

צד בשום רבו בלא לעבד קניין  שאין הוא, סובר ורש ורש ורש ורש """"ייייוכן  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

א א א א ).).).). כגכגכגכג,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין
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המשך מעמוד רמח
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עניין ההליכה מלמטה למעלה היא עבודת האדם בתפילה ובקיום המצוות, ועניין ההליכה מלמעלה למטה הוא עניין לימוד התורה.
ממאמר פרשת לך לך ה'תשמ"ה
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מנחות. פרק שישי - רבי ישמעאל דף סה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מנחות. פרק שישי - רבי ישמעאל דף סה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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מעשה אבות סימן לבנים . . הפירוש בזה דאין זה רק סימן אלא נתינת כוח ופתיחת הצינור והדרך עבור הבנים.
ממאמר פרשת לך לך ה'תשמ"ה
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המשך בעמוד רער
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מנחות. פרק שישי - רבי ישמעאל דף סו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מנחות. פרק שישי - רבי ישמעאל דף סו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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עניין הליכה זו )לך־לך גו'( יש בו ב' עניינים, הליכה מלמטה למעלה והליכה מלמעלה למטה. וכיוון שעניין זה הוא חלק מהתורה שהיא 
הוראה נצחית, מובן שב' אופני הליכה אלה ישנם בעבודת כל אחד ואחד מישראל.

ממאמר פרשת לך לך ה'תשמ"ה
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על-ידי קיום המצוות האדם לוקח דברים גשמיים שבעולם הזה ועושה מהם מכשירי מצווה עד למצוות ממש, ומעלה אותם למעלה 
מעלה עד לרזא דאין־סוף, דרזא דקורבנא עולה עד רזא דאין־סוף.

ממאמר פרשת לך לך ה'תשמ"ה
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ' מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מוסג"פ העתק מכתבי לאגודת נשי ובנות חב"ד ובאשר איני מכיר את זוגתו הרבנית תחי' 

הנני מעמיד על החזקה אשר אשת חבר כחבר ובודאי יכולה היא להשפיע על סביבתה בכיוון המתאים 

במכתבי הנ"ל, אשר באמת מכוון הוא לכל נשי ישראל, אלא שה"ברייטקייט" לאמר מוסר מבלי הבדל 

סוג )ולהעיר מהנדפס בספר דרך מצותיך דף קי"ב ע"ב( הוא ע"י השייכות המיוחדת שיש לי לנשי ובנות 

חב"ד, ובודאי אם תצטרך לעוד הסברה בזה לא ימנע כת"ר הטוב להסבירה כפי הצורך ות"ח מראש 

על טרחתו בהנ"ל, ואיחולי הצלחה לזוגתו הרבנית תחי' בעבודתה הנ"ל וגדול זכות החדרת אור מאור 

שביהדות בהסביבה לחזק ולהוסיף במאור עיניו של אדם.

בכבוד וברכה.
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המצוות ניתנו בדברים גשמיים דווקא . . ועבודת האדם היא להעלותם למעלה.
ממאמר פרשת לך לך ה'תשמ"ה
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ההצלחה בלימוד התורה היא על-ידי שמבטל מציאותו, כעפר לכל תהיה.
ממאמר פרשת לך לך ה'תשמ"ה
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המשך ביאור למס' מנחות ליום רביעי עמ' ב

המשך בעמוד ריט



רמט

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' לך, בו כותב אשר חפצו ורצונו ללמוד בישיבת תומכי תמימים בלוד, 

עד שיתרבו  בלימודו באופן שעד עתה  זו תיכף או שימשיך  לישיבה  יכנוס  ושתי סברות בדבר, אשר 

ידיעותיו בלימוד תורת הנגלה, ורק כעבור איזה זמן, כחצי שנה או שנה, יכנס ללמוד בישיבת תו"ת 

בלוד, ושואל חוו"ד בזה.

מה  זמן  לאחר  למלאות  יש  מצות  וכמה  בכמה  אם  אשר  תורה,  דתלמוד  בהענין  ידוע  והנה 

שחסרו מקודם, אין זה שייך בת"ת, כי כל רגע ושעה די שיפקיע את עצמו מחובתו בת"ת, שהיא מצוה 

תמידית חיובית. וה"ה בנוגע לחלק מהתורה היינו תורת החסידות - אשר מכיון שנתעורר ללימוד זה, 

הרי אדרבה יש להצטער על הזמן שעבר עד עתה בלי לימוד זה ולא לדחות לעוד כמה חדשים.

ולכן באם מסכמת הנהלת ישיבת תו"ת בלוד לקבלו, מהנכון וטוב לעשות את זה עתה. וע"י 

לימוד פנימיות התורה, שבלשון הזהר הק' נקרא נשמתא דאורייתא - הרי בודאי יתוסף ג"כ נשמה 

וחיות בלימוד דנגלה דתורה, אשר זהו הוספה לא רק בכמות אלא גם באיכות.

בטח אומר תהלים לאחר תפלת שחרית בכל יום, וכן נותן מזמן לזמן איזה פרוטות לצדקה - 

אשר גם זה מסייע לקליטת התורה בפנימיות, עד שיפעול שינוי המהות בכל דרכיו, עפ"י מ"ש הרמב"ם 

בהלכות דיעות פרק ה.

בברכת הצלחה בתלמוד תורה ביראת שמים,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

המזכיר: א. קווינט

             

          
          

     
        

         
           

       
          

 
        

        
         

    
          

        
        

       
          

          
         

        
      

          
         

         
  


         

       
        

    
         

       
          

 
       

       
  


       

     
 
     























































































המשך ביאור למס' מנחות ליום שישי עמ' א



רנ   
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 .כפפות -
   מפני אוזניים במגיני לצאת מותר  -

.הקור 
  , לשרוולו שבת מערב קשרן  אפילו  -

אסור  - ידיו  על  הכפפות עוטה ואינו  תלויין  הם אם
הרבים  ברשות אמות ד ' .לטלטלם

    בשבת לשולפם אפשר  שאי כך  -
.מידיו 

   שיוצא במי למחות שאין  היינו  -
שאינן  בכפפות יצא לא נפש בעל  אך  בהם,

.קשורות 
   אלו בכפפות יצא כשכבר  בדיעבד  -

ברשות  להשליכם צריך  ואין  לביתו , בהם לחזור  יכול  -
.הרבים 

   את בו  שמכניסים שרוול  כמין  -
מנת  על  - צידיו  משני לחממן .הידיים

 
(בתנאים 371) כפפות וכן מגיני ֿאוזניים ללבוש מותר

תכשיט , לצורך או הקור, בזמן שלא אף  הסעיף ) שבהמשך
כמלבוש. נחשבים שהרי 

(כפי מחוברים או תפורים יהיו האוזניים שמגיני  צורך ואין
שיורידם  החשש את בהם מצינו שלא כיון בכפפות) שצריך

כפפות. לגבי  המובא
שמא  שחש ומה רל"ד): סי ' (ח "י  הלכות משנה ובשו"ת
בחוץ  יתחמם אם או חבירו אליו כשידבר מאזנו יסירם
גזירות  ולגזור לדחות כדאי  בזה אין לפענ"ד ויסירם,
קאוט  (פוטער עור במלבוש לצאת ניחוש לא ולמה מעצמינו
בידו  ויביאו ויסירו בו יתחמם שמא טילעפ ) או בלע "ז
שדחו  חבריו בזה צדקו ג"כ אליו כשידברו שיסיר והחשש
ומנהג  מוסכם דבר שהוא ובפרט  כזה... דבר ראינו שלא

כנלפענ"ד. להתיר
(בדה"ש 372) בט "ז מפורש כ"כ הבגד לגבי  בטלים דאינם

כג). ס "ק  קטו סי '
ועוד 373) שיתפרם, ד"ה הלכה ביאור (ע "פ  שהבינו יש

וכיון  מידיו, לשלוף  אפשר שעדיין בקשר שמדובר אחרונים)
המבואר  פי  על מהבגד, כחלק  נחשבים בגדו על שקשורים
אמנם  למעיל, המחובר כובע  לעניין כג סעיף  על לעיל
הכפפות. להסיר ממנו שמונעת פעולה על מדובר בפשטות
אם  שוע "ר): לשון נלקחה (ממנו הלקט ' 'שבלי  לשון וזה

מערב  קשר תפרן קשרן או מלבושו של זרועיו בבתי  שבת
שרי . משתלפי  דלמא למיחש דליכא יפה קיימא של

ביטול  מצד אינו יפה' קיימא של ב 'קשר הפירוש הנ"ל ולפי 
שאינו  היינו ויפה בשבת, להתירו שאסור קשר אלא לבגד,

קרסים  עם הקשורה בכפפה לצאת אין כן ואם לבדו, ניתר
הקשורה  כפפה המדמה הנ"ל לביאור אך ביטחון' 'סיכת או
סיכה  רוכסן, של בחיבור די  לבגד, המחובר לכובע  בבגד
עניין  בכל להקל יש בפועל ולמעשה וכיו"ב . כפולה

כדלהלן.
מגולים 374) אצבעותיו שראשי  בכפפות להקל שכתבו יש

יכול  שהרי  ממש, לידיו הנצמדות גומי  כפפות או בהם,
גם  שהרי  ועצ "ע  כהרגלו, הפעולות רוב  את בהם לעשות

לפעמים, מסירים אותם
שהיד  בכפפות יותר לחו"י ) חיים (מקור שהחמירו יש וכן
להסירן  שצריכים כיון אצבעות חילוק  ללא לתוכן נכנסת

שונים. סוגים בין לחלק  משמע  לא בשוע "ר אך יותר,
קמא.375) ס "ק  משנ"ב  ראה

שאינן  אף  בכפפות לצאת שלא להחמיר אין הקור ובמקום
ולכך  להקל, נוספת סברא שיש מקום בכל לשרוולו קשורות
עם  ביניהן הקשורות בכפפות לצאת יכול נפש בעל אפילו
לכובע  לדמותם שאפשר השרוולים, דרך העובר חוט 
בכפפות  להקל אין אך לעיל, המבואר למעיל המחובר
כה). הערה פי "ח  שש"כ (ראה בלבד נקיון או לנוי  העשויות

צג 376) פרק  מהוריי "צ  אדמו"ר לכ"ק  הזכרונות בספר
מסופר: ((64 (ע ' ה'תש"ד השיחות בספר גם בקצרה (הובא
עירוב  שאין במקום בשבת לצאת לא המנהג היה בפוזנא
לשרוול  תפורות היו כן אם אלא הידים, על כשהכפפות
יצאו  ששם ומובן עירוב , מותקן היה העיר בתוך הבגד.

מחוברות. בלתי  בכפפות
(זקנתו  רחל הרבנית נישואי  לאחר קצרה תקופה פעם, אירע 



רני    

                
        

ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

מד  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

 
   גדול הקור  שאין  במקום גם היינו  -.

 
מבית  בשבת חזרה המשפחה שכל הזקן), אדמו"ר כ"ק  של
בנו  בטלן, ברוך ר' הגברים: צעדו בראש לבית. הכנסת
הזקן), אדמו"ר כ"ק  של (זקנו זלמן שניאור ר' וחתנו בנימין
היו  הנשים ידי  רחל, הרבנית ובתוכן הנשים הלכו אחריהם
זרועותיו  תחת נשא ובנימין מחוברות, בלתי  בכפפות, נתונות
שהעירוב  והודיע  בריצה הקהל שמש בא לפתע  ספרים.
עם  לעשות מה החבורה: בקרב  מבוכה השתררה נקרע .

הספרים? ועם הכפפות
ידיעותיהם  פי  על ההלכה בבירור להתפלפל החלו הגברים
ר' העיר ברורה, למסקנא הגיעו משלא ומפרשיו. בש"ס 
ומפרשיה  הגמרא בלימוד מדי  יותר עסוקים אנו ברוך:

כ  הפוסקים. בספרי  הברורה ההלכה לימוד את ך ומזניחים
שרויים  אנו למעשה בהלכה שאלה מתעוררת שכאשר
את  רחל נו, בתו: אל פנה הדברים את ובאמרו במבוכה.
עלינו  מה איפוא, נא, אמרי  בשולחןֿערוך. הרי  בקיאה

לעשות?
את  בבהירות אמרה והיא ברירה נותרה לא רחל לרבנית ...

למעשה: הנוגעות ההלכות פרטי  כל

'בדיעבד'. של ענין זהו כי  הכפפות, את להסיר צורך אין -
הכפפות  את תוריד מישהי  שמא לחשוש אין כן כמו
ואם  בחבורה, נמצאים אנו שהרי  הרבים, ברשות ותטלטלם
- לספרים בקשר האחרים. לה יעירו מיד זאת תעשה אחת
ומרשות  אמות, מארבע  פחות פעם כל ליד, מיד למסרם יש

יהודי . אינו יעבירם - הבית חצר לתוך הרבים
כשהגיעו  רחל. הרבנית שפסקה כפי  בדיוק  נהגה הקבוצה כל
ערוך', ב 'שולחן לעיין ובנימין זלמן שניאור ר' מיהרו לביתם

רחל. הרבנית עם הצדק  אכן כי  לדעת נוכחו והם
ראה  העיר: הזכרונות ס ' על זי "ע  אדמו"ר כ"ק  (בהערות

ש"ג). וסימן רס "ו סימן חיים, אורח  ערוך, שולחן
שהמג"א 377) ואף  להקל, מנהג אין דלעיל בכפפות אבל

המוזכרות  הכפפות על גם להקל מנהג הביא נ) (ס "ק 
שחתם  ובשוע "ר להחמיר, כתב  דבריו בסוף  הרי  בשו"ע ,
בכפפה  העוסק  הט "ז פי  על היינו להקל' ב 'מנהג דבריו
הרבים  רשות שאין מטעם ואינו שרוול, כמין העשויה
חוששים  לא אלו שבכפפות לעיל כמבואר אלא בזמננו,

לגמרי . שיסירם

•
          

Î תוסס שהיין הגיתות בין ביין מים לערב  שנהגו מקום
לערב  מותר יין ונעשים יפה בו מתערבים והמים
לפי אונאה כאן ואין סתם ולמכור לערב  שדרכם כשיעור

קונים. כן ובחזקת כן לערב  שדרכם יודעין שהכל

או  לערב  שדרכם מכשיעור יותר ביינו מים שנתערב  ומי 
ימכרנו  לא זה הרי  לערב  נהגו שלא במקום או הגיתות אחר
בחנות  למכרו מותר שאז לקונה הודיע  כן אם אלא בחנות
פי על אף  לתגר למכרו אסור אבל לשתות). (לקונים

אחרים: בו ירמה שמא שמודיעו

‚Î תחלה טועמים יין הקונים כל שאין במקום זה וכל
תחלה  טועמו יין שקונה מי  שכל שנהגו במקום אבל

הטועמו. שירגיש בענין לעולם מים בו לערב  מותר

ברך  קשה יין אפילו לערב  אסור טועמין הכל שאין ובמקום
דמיו  וגם מהקשה לשתות טוב  יותר שהרך הגיתות אחר
מותר  הגיתות ובין מותר. בקשה הרך אבל יותר. יקרים
בין  ברך קשה מעט  שכשנותנין מפני  ברך קשה אפילו
טועמין  שהכל במקום אבל שמתקיים. משביחו הוא הגיתות

הטועמו: שירגיש בענין לעולם לערב  מותר תחלה

„Î כל אפילו משקים שאר או ביין שמרים לערב  אסור
חבית  ממנו קנה אם מקום ומכל בסתם. ולמכור שהוא
לערב  יכול למדוד כשבא וכך בכך מדה כל שלימה יין
בעיר  המנהג אין אם ביחד הכל לו ומוכר היין עם השמרים
מכר  אפילו אחרת מחבית שמרים בו יערב  לא אבל בהפך.
שבחבית  יין מקלקלין זו חבית ששמרי  מפני  שתיהן לו

אחרת:

‰Îכדי הקטניות ומן הגריסין מתוך הפסולת לברור מותר
דבר  שזהו לפי  כמטעהו ואינו ללוקח  יפים שיראו
יותר  שוים כמה ולהבין לראות הלוקח  ויכול לעינים הנראה
בדמיהם  להעלות לו וטוב  הפסולת מהם שהוציא בשביל
יברור  שלא ובלבד ולבררם. לטרוח  יצטרך שלא כדי 

בתחתונים: הפסולת ויניח  העליונים

ÂÎ או פסולת בהן שיש וקטניות ותבואה הפירות כל
ומוכרן  ואבנים צרורות אפילו עפרורית או מתליעות
נראין  הן שהרי  מאליהן נתערבו אם לבררן צריך אין במדה
צרור  לברור אסור לפיכך בידים. יערב  שלא ובלבד ללוקח .
הצרור  כמדת חטין שמפסידו חבירו של חטיו מתוך
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רנב   

בירר  ואם הצרור. תחת חטין למדוד שיצטרך כשימכרן
אסור  שהרי  החטין לתוך הצרור יחזיר ולא הפסדו לו ישלם

שהוא: כל אפילו בידים לערב 

*
ÊÎ שנאמר בדברים אונאה כך וממכר במקח  שאונאה כשם

אונאת  זו מאלהיך ויראת עמיתו את איש תונו ולא
ניתנה  שזו ממון מאונאת דברים אונאת וגדולה דברים.
והצועק  בגופו וזו בממונו וזו להשבון ניתנה לא וזו להשבון
וקרוב  הלב  צער שהיא לפי  מיד נענה דברים אונאת על

דמעות: להוריד

ÁÎ ממנו מבקשים חמרים היו דברים אונאת היא כיצד
יודע  והוא פלוני  אצל לכו יאמר לא לקנות תבואה
בחמרים. או בזיון דרך בו להתל שמתכוין אלא לו שאין
לך  שיש סבור הייתי  לו לומר להתנצל שיכול פי  על ואף 
אני מאלהיך ויראת נאמר זה ועל ללב  המסור דבר זה הרי 

ה'.

חפץ  אינו והוא זה חפץ  תמכור בכמה לחבירו יאמר לא  וכן
חבירו  את להטעות שכוונתו אלא דמים לו שאין או לקנותו
ויצר  להטעותו שנתכוין חבירו יכיר יקנה כשלא כך ואחר

לו.

שאין  פי  על אף  קנטור דברי  לו יאמר שלא לומר צריך ואין
הרע  לשון משום אסור שזה עתה בו שיש ודופי  גנות בהם
תשובה  בעל היה אם כגון היה שכבר מה לו שמזכיר אלא
לא  גרים בן היה אם הראשונים, מעשיך זכור לו יאמר לא

אבותיך. מעשה זכור לו יאמר

אלא  ודופי  גנאי  בלשון שלא עתה שהוא מה לו שמזכיר או
לו  יאמר לא עליו באים יסורים היו אם כגון תוכחה בלשון
נא  זכור וגו' כסלתך יראתך הלא לאיוב  חבריו שאמרו כדרך

שהיה לפי  לאיוב  כן אמרו והם וגו'. אבד נקי  הוא מצדיק מי 
הדין. מדת ומרשיע  עצמו

כגון  חבירו של גנותו ניכר זה ידי  שעל אחר דבר שאומר או
יודע  שאינו למי  יאמר לא חכמה בדבר שאלה נשאלה אם
זה. בדבר דעתך מה או זה בדבר תשיב  מה חכמה באותה
שאינו  פי  על אף  הלב  צער שהם אלו בדברים כיוצא כל וכן
ולא  רע  בשם מכנהו ואינו עתה בו שיש ודופי  בגנאי  מחרפו

ברבים. מביישו

ברמז  אפילו ודופי  גנאי  בדברי  המחרפו לומר צריך ואין
בענין  חטא אשר וחטא עון שאינו אלא אמת הוא ואפילו
אונאת  איסור בזה שיש שיתבאר דרך על לבזותו שראוי 
כן  כשאומר אפילו שהוא הרע  לשון איסור מן מלבד דברים

בפניו. שלא

מאיסור  לבד דברים אונאת משום בו יש בפניו המקללו וכן
כמ "ש  בפניו שלא אפילו שהוא מישראל אדם לשום קללה

חרש: תקלל לא

*
ËÎ באותו רגיל הוא אפילו לחבירו רע  שם המכנה וכן

אסור  לביישו כוונתו זה אם בו מתבייש ואינו כינוי 
לעולם  חלק  לו אין ברבים ביישו ואם דברים. אונאת משום

מתכוין  אם הרע  לשון משום אסור בפניו שלא ואפילו הבא.
ולבזותו. לגנותו

בין  מישראל אדם שום לבייש שלא ליזהר צריך מאד ומאד
זה  ידי  ועל טוב  מעשה עושה ואפילו במעשה. בין בדבור
שהיה  החכמים מן באחד שמצינו כמו לחבירו הבושת באה
השכם  בבוקר יום בכל טובים בן לעני  מעות להשליך רגיל
אחת  פעם ימצאם. הדלת שכשיפתח  הדלת אחורי  בסתר
החכם  וברח  לראות והלך שם הנותנם מי  לידע  העני  ביקש
לו  שנוח  העני  יתבייש שלא כדי  האש כבשן תוך עד מפניו
חבירו  פני  ילבין ואל האש לכבשן עצמו להפיל לאדם
לאמר  חמיה אל שלחה והיא מוצאת היא שנאמר ברבים
אלא  בפירוש לו אמרה ולא הרה, אנכי  לו אלה אשר לאיש

תפרסמו: לא לאו ואם יודה יודה אם ברמז

Ï לבין בינו להוכיחו צריך החוטא את המוכיח  ואפילו
בנחת  עמו לדבר וצריך יתבייש. שלא ברבים ולא עצמו
בינו  אפילו שיכלימנו עד קשות עמו ידבר ולא רכה ובלשון
אתה  יכול עמיתך. את תוכיח  הוכח  שנאמר עצמו לבין
חטא. עליו תשא ולא לומר תלמוד משתנות, ופניו מוכיחו

אותו  ומחרפין ברבים אותו מכלימין בסתר בו חזר לא ואם
למוטב . שיחזור עד בפניו יולדיו ואת אותו ומקללין בפניו
מותר  בתשובה בו חזר ולא חכמים דברי  על העובר כל וכן
תונו  לא שנאמר דברים אונאת משום בו ואין עבריין לקרותו
בתורה  שאתך עם עמיתו חכמים, פירשו עמיתו. את איש
ולא  עליהן העובר ולא אונאתו על תורה הזהירה ובמצוות

רכה. ובלשון בסתר שהוכיחוהו אחר בו חזר

צדיק : שאביו פי  על אף  רשע  בן רשע  לקרותו ומותר

‡Ï לא וגר לאוין בשלשה עובר בדברים הגר את המאנה
וגר  עמיתו את איש תונו ולא אותו תונו ולא תונה
והלוחצו  מאונאתו. ביותר ליזהר צריך לכך עמיתו בכלל
ולא  לאוין בשלשה כן גם עובר לו ואין חוב  בתביעת ודוחקו
צריך  ולכך כנושה לו תהיה ולא תלחץ  לא וגר תלחצנו

ביותר: מזה גם ליזהר

Ï בדברים לצערה שלא אשתו באונאת מאד ליזהר וצריך
לבא. ממהר אונאתה פורענות מצויה שדמעתה שמתוך
מצויה  ברכה שאין אשתו בכבוד זהיר אדם יהא ולעולם
לבני חכמים אמרו וכך אשתו בשביל אלא אדם של בביתו

שתתעשרו: כדי  נשותיכם את כבדו דורם

*
דעת : וגניבת  אונאה  דיני

עליו ‡ שהסכימו המשקל מן חסר במשקל לחבירו השוקל
המדה  מן חסרה במדה המודד או העיר אותה בני 
תעשו  לא שנאמר תעשה בלא עובר זה הרי  עליה שהסכימו
קרקע  מדידת זו במדה ובמשורה. במשקל במדה עול
הגשמים  בימות לאחד ימדוד לא לחלק  שבאו לשותפין
לח  הוא החבל הגשמים שבימות מפני  החמה בימות ולאחד
לדקדק  וצריך מתקצר יובשו מתוך החמה ובימות ומתפשט 
בחכמת  המתבארים עיקרים פי  על הקרקע  מדידת בחשבון
אותה  רואים הקרקע  מן אצבע  מלא שאפילו התשבורת
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רנג    

משקלותיו  יטמין שלא במשקל כרכום. מלאה היא כאילו
משלשים  אחת קטנה מדה היא ובמשורה שיקילו. כדי  במלח 
בענין  בה לעשות שלא הכתוב  עליה והזהיר בלוג וששה
פי על אף  מלאה היא כאילו ויראה הרתיחה שתעלה
פרוטה  משוה הרבה ופחות מאד מועט  דבר היא שהרתיחה

שהוא: בכל ומשקלות המדות על הקפידה שהתורה

 עובר לנכרי  שהוא כל בחסר המודד או השוקל ואפילו
להטעותו  שאסור וכמו להחזיר וחייב  תעשה בלא
כי בכלל הוא והרי  וגו' קונהו עם וחשב  שנאמר בחשבון
לרבות  עול עושה כל אלה עושה כל אלהיך ה' תועבת

לנכרי . עול העושה

מעצמו  וטועה שקונה מה רואה שהוא לאונאה דומה ואינו
מטעהו  זה אבל כאבידתו מותרת וטעותו המקח  בשיווי 

הוא: ממש וגונב 

משקל ‚ או חסרה מדה בחנותו או בביתו שמשהה מי  כל
אבן  בכיסך לך יהיה לא שנאמר תעשה בלא עובר חסר
גדולה  ואיפה איפה בביתך לך יהיה לא וקטנה גדולה ואבן
אסור  רגלים מי  של עביט  המדה לעשות ואפילו וקטנה.
מנהג  ואם בה. וימדוד חסרה שהיא יודע  שאינו מי  יבא שמא
וזו  הידוע  ברושם הרשומה במדה אלא למדוד שלא העיר

להשהותה: מותר רשומה אינה

*
ורובע „ קבין ג' שהן סאה וחצי  סאה מדותיו אדם עושה

ושמינית  הרובע  וחצי  הקב  ורובע  קב  וחצי  וקב  סאה
הסאה  ברובע  תתחלף  שלא קביים יעשה לא אבל הרובע 
(ולכן  לטעות יכול אדם המדה ברביעית כי  ומחצה קב  שהיא
מדה). מאיזו רביעית חסר שהוא כלי  כל להשהות אסור
ורביעית  ההין ושלישית ההין וחצי  הין עושה הלח  ובמדת
משמונה  ואחד ושמינית הלוג ורביעית לוג וחצי  ולוג ההין
ההין  שלישית לעשות אסרו ולא קרטוב . והוא בשמינית
והיו  הואיל בזה זה שמתחלפין פי  על אף  ההין ורביעית

ע "ה: רבינו משה מימות במקדש

אחר ‰ הלוקח  כלי  על הפוכה המדה להשהות וצריך
במה  טיפין. ג' ממנה שיטיפו עד הקילוח  ממנה שנפסק 
חנוני אבל לפרקים המוכר הבית בבעל אמורים דברים
הטריחוהו  לא לשהות פנאי  לו ואין תדיר מוכר שהוא
שלא  עצמו על להחמיר רוצה ואם כלום. להטיף  חכמים
רבים  צרכי  יעשה שמוחלים פי  על אף  אחרים משל ליהנות
ממנה  שהוציא המדות סכום על בחבית לו שיתותר ממה

ומדה: מדה כל בדופני  לו הנשאר מחמת

Â שנאמר המדה על עודף  שיהיה יפה בעין למדוד וצריך
וצדק , לומר תלמוד מה לך. יהיה וצדק  שלימה איפה
אחד  חכמים שיערו וכמה לו. ותן משלך צדק  תורה אמרה
לפי היבש במדת מאות מארבע  ואחד הלח  במדת ממאה
בו  הצריכו לפיכך למוכר ונשאר המדה בדופני  נדבק  שהלח 

מהיבש: גדול עודף 

Ê שנהגו מקום ישנה. ולא המדינה כמנהג למדוד וצריך
כגון  גסה במדה ימדוד לא לוג כגון דקה במדה למדוד
שהעודף  אף  כי  ללוקח  הפסד יש שבזה מפני  ההין רביעית

וצריך  לצמצם אפשר אי  מקום מכל המדה ערך לפי  הוא
כשיעור  עודף  אחד בכל שיהיה ולוג לוג כל בריוח  למדוד
גסה  במדה לו משימדוד יותר ללוקח  ריוח  בזה ויש בודאי 
גסה  במדה למדוד שנהגו ומקום לכולם. אחד עודף  לו ויתן
הפסד  מפני  דקה במדה בעיר הממונה המודד ימדוד לא
הלוקח  ברצון אפילו ימחוק  לא לגדוש שנהגו מקום המוכר.
אפילו  יגדוש לא למחוק  שנהגו ומקום בדמים. לו שפוחת
עוות  על הקפידה התורה כי  דמים. לו שמוסיף  המוכר ברצון
שמודדין  הרואה שיראה זה ידי  על תקלה תצא פן המדות
שאינו  לאחר כן וימדוד העיר מדת היא שכך לו וידמה כן

ויטעהו: המנהג כן גם יודע 

*
Á כל נכנס  ואינו קל שהוא מפני  מדלעת המחק  עושין אין

כבד  שהוא מפני  מתכת של ולא למוכר. ורע  במדה כך
בהם  וכיוצא ואשכורע  ושקמה אגוז משל אלא ללוקח . ורע 
אחד  מצד אותו עושין ואין במשקלם. בינונים שהם מעצים
בתבואה  כך כל נכנס  אינו שהעב  מפני  קצר אחד ומצד עב 
כשמוכר  הקצר ובצד כשקונה העב  בצד ימחוק  ושמא כקצר
המנהג. כפי  קצרים שניהם או עבים צדיו שני  יעשה אלא
ומפסיד  הרבה מוחק  שהוא מפני  מעט  מעט  ימחוק  ולא
בפעם  אלא למוכר מפסיד שהוא מפני  אחת בבת ולא ללוקח 

במתון: אחת

Ë הרבה לחנוני  ומוכר ומשקה מאכל מיני  שקונה הסיטון
בשביל  יום לשלשים אחת הלח  מדת לקנח  צריך ביחד
המדה. ומתמעטת בתוכם ונקרש והשמן היין בהם שנקבץ 
מהסיטון  יותר תדיר ומוכר מעט  מעט  מוכר שהוא והחנוני 
להטיף  צריך שאינו שכיון בשבוע  פעמים מדותיו לקנח  צריך
ובעל  יותר. בתוכם נקרש תדיר מוכר שהוא מחמת טיפין ג'
ולא  כהסיטון כך כל תדיר מוכר שאינו שלו המוכר הבית
לשנים  אחת שיקנחן לו די  במדותיו כך כל ונקרש נדבק 

חדש: עשר

È ליטרא ורביע  ליטרא וחצי  ליטרא אותם עושין המשקלות
ולא  ליטרא חמישית ולא ליטרא שליש יעשה לא אבל

בהם: לטעות שיכולים מפני  ליטרא רביעית שלש

‡È ולא מזכוכית או סלע  מצחיח  אלא משקלות עושין אין
חלודה  שמעלין מפני  הטעם מפרשים יש מתכות. ממיני 
ויש  משקל. מיני  בכל אסור זה ולפי  הזמן בהמשך ומתחסרין
וכיוצא  בשר בו ששוקלין במשקל אלא אסרו שלא אומרים
עליהן  ומתייבש במתכות ונדבק  לחות בהם שיש מדברים בו
מתכת  של לעשות מותר יבש דבר של משקל אבל ומכביד
כסף  בה ששוקלין קטנה משקולת מקום ומכל נהגו . וכן
בו  וכיוצא בעור לחפותה צריך מתכת של היא אם וזהב 
שאין  מה גדול, הפסד לידי  מביאה מועטת שבשחיקה מפני 

מועטת: לשחיקה בו חששו לא יבש דבר בשאר כן

È לקנח צריך בו וכיוצא כבשר לח  דבר ששוקל החנוני 
בהם  נדבק  שהלחות מפני  ששוקל פעם בכל המאזנים
בידיו  מתלכלך והוא הלח  דבר כנגד שהוא והמשקל ומכבידן.

בשבוע : אחת פעם לקנחו צריך במאזנים או המלוכלכות

*
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רנד   

‚È.שהוא מה לפי  אחד כל מיושרים שיהיו צריך המאזנים
מדברים  בהם וכיוצא ברזל של עששיות מוכרי  כיצד
בתוכו  עובר שהלשון החלול הברזל להיות צריך הכבדים
ארכו  להיות צריך הגג מן ותלוי  המאזנים לקנה מחובר והוא
וקנה  הגג. מן טפחים ג' באויר תלוי  שיהא כדי  טפחים ג'
אינו  שבפחות טפחים י "ב  ארכו להיות צריך המאזנים
והחוטין  רב . שהמשקל מתוך מועט  בדבר המאזנים מכריע 
ארכן  להיות צריך הקנה מן בהם תלויין המאזנים שכפות
טפחים. ג' הארץ  מן גבוהין להיות צריך והכפות טפחים י "ב 
ב ' הגג מן תלויים יהיו זכוכית מוכרי  ושל צמר מוכרי ושל
הקנה  ואורך טפחים ב ' הארץ  מן גבוהים והכפות טפחים
הבית  בעל ושל חנווני  ושל טפחים. ט ' ט ' החוטין ואורך
מן  וגבוהים טפח  תלויים יהיו ומשקים מאכל מיני  המוכרים
ושל  טפחים. ו' ו' החוטין ואורך הקנה ואורך טפח  הארץ 
דקים  ענינים ושאר טוב  ארגמן מוכרי  ושל וזהב  כסף  מוכרי 
ואורך  אצבעות ג' הארץ  מן וגבוהים אצבעות ג' תלוים יהיו
שירצה: כמו יעשה לכן שיעור בהם נתנו לא והחוטין הקנה

„È צריך כלום להכריע  ולא בעין עין לשקול שנהגו מקום
מאות  מארבע  ואחד הלח  בדבר ממאה אחד להוסיף 
וצדק  שלמה אבן שנאמר במדות שנתבאר כמו יבש בדבר
חייב  להכריע  שנהגו ומקום לו. ותן משלך צדק  לך, יהיה
דברים  בשאר אבל ומשקה מאכל במיני  טפח  להכריע 
מארבע  אחד בה שיהא (ובלבד מועטת בהכרעה די  היקרים
צריך  אין ומשקין לאוכלין אף  מליטרא ולפחות מאות).

טפח : הכרעה

ÂË ליטרא לשקול צריך אין ליטרות עשר שוקל היה
והכרע  אחת בבת כולן את שוקל אלא והכרעה ליטרא
צריך  אין ליטרא רביעית שלש שוקל היה לכולן. אחד
רביע  ויתן ליטרא לו ישקול אלא והכרעו רביע  רביע  לשקול
ורביע  ליטרא חצי  יתן ולא הבשר. עם שניה בכף  ליטרא
לחוש  יש כן לעשות לו תתיר שאם אחת בכף  ליטרא

ה  יראה ולא הכף  מן הליטרא רביע  ויפיל לוקח :שיערים

שערים : והפקעת  ומשקלות  מדות  דיני
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הראיה ÚÓÂ˙‰(יא) משה שפעל  הטעם להבין  יש
ראש  עלה לו  באמרו  עכ "פ מרחוק
לראיה  מקרוב ראיה בין  ההפרש עיקר  ומהו  כו ' הפסגה
ועושה  פועל  מרחוק דבראיה הוא הענין  כו '. מרחוק
בחי' וע"י בגילוי ולא לבד  בהעלם מקיף אור  בבחי'
בבחי' פנימי אור  בבחי' ועושה פועל  מקרוב הראיה
פעל  לא מרחוק ראיה ע"י הטעם ולזה כו ' גמור  גילוי
שנק' סגולה ליחידי רק לדורות אומנתו  דתורתו  המשכה
נ "י  דכללות מקיף בבחי' שהן  כו ' ישראל  אלפי ראשי
שיוכלו  ההמון  בכל  פועל  היה מקרוב ראיה ע"י אבל 
גמור  גילוי בבחי' מאיר  ולהיותו  למדריגה להגיע הכל 
שבכנ "י  ופרט  פרט  לכל  מאיר  הוא הרי או "פ בבחי'
שבבחי' הנשמות גם עד  שלימה קומה בציור  שהיא
רואה  שהיה כמו  הערך  וקטני הע"ה כמו  ג"כ  עקביים
עין  דתיקון  אדם בציור  ג"כ  שהיא הארץ חלקי בכל 
אברי  בכל  הנפש הארת בחי' כמו  כו ' הארץ טבור  הארץ
ראיה  ע"י אבל  כידוע א"פ בחי' שנקרא בפרט  הגוף
רק  שהוא בהעלם מקיף בבחי' רק המשיך  לא מרחוק
שבירה  היה שלא (ולפי הדור  ראשי כח "ב ג"ר  בבחי'
בראיה  ה' רצון  פעל  ע"כ  רישא שנקרא ג"ר  בבחי' כלל 
גם  פועל  שהיה מקרוב בראיה לא אבל  עכ "פ מרחוק
וכיוצא  ור "י הנשיא ר "י כמו  כו ') גופא בחי' ז "ת בבחי'
שגם  מרחוק בראיה פעל  זאת ועוד  וד "ל  לבד  בהם
רבה  ביגיעה ומשתדל  הרוצה כל  הדור  ראשי מלבד 
לזה  להגיע שיוכלו  הנ "ל  אומנתו  דתורתו  זו  בעבודה

משו  שיהיו  גם ודור  דור  דגם בכל  כו ' בגלות עבדים
רבה  יגיעה ע"י מ "מ  בהעלם מקיף בבחי' רק זה שאין 

רבה  ביגיעה המשתדל  כל  זה מקיף לבחי' לעורר  יוכל 
אותן  כ "א לזה להגיע א"א כלל  יגיעה בלא אבל  כו '
בבחי' שהן  זו  גבוה במדריגה שעומדים גבוהות נשמות
יחידי  על  דור  בכל  דמשה דאתפשטותיה כידוע משה
שפיר  משה זל "ז  שאמרו  בגמ ' שמצינו  כמו  כו ' סגולה
פועל  שהיה מקרוב ראיה בחי' ע"י משא"כ  כו ' קאמרת
מישראל  נפש בכל  פנימי אור  בבחי' זו  מדריגה התגלות
בלי  לזה זוכה אדם כל  היה הרי כנ "ל  קטן  עד  מגדול 
דכתיב  לעתיד  שיהיה מצינו  זו  וכדוגמא וכלל  כלל  יגיע'
במערות  ובאו  וכתיב כו ' בשר  כל  וראו  ה' כבוד  ונגלה
ביטול  בחי' יהיה הרי כו ' ה' פחד  מפני כו ' צורים
תורתו  בחי' שזהו  הנ "ל  דמשה מה דבחי' האמיתי
כל  של  ההמון  כללו ' שהם בשר  בכל  גם הנ "ל  אומנתו 
כו ' במערות ובאו  כו ' בשר  כל  וראו  וכמ "ש הברואים
מה  א"פ בבחי' גמור  התגלות בחי' לעתיד  שיהיה לפי
מקיף  בבחי' בהעלם דמשה מ "ה בחי' מדריגת שעכשיו 
הזה  האמיתי ביטול  בחי' בו  יהיה בשר  כל  ע"כ  לבד 
ביטול  בבחי' והכנה יגיעה ע"י שלא ומאליו  ממילא
ה' פחד  מפני כו ' צורים במערות ובאו  וכמ "ש כלל  היש
ימה  עיניך  ושא הפסגה ראש עלה לו  שאמר  וזהו  כו '.
ד ' לכל  לכלול  כללית ראיה בחי' שהוא כו ' וצפונה
כו ' הארץ חלקי בכל  פרט  בדרך  ולא כאחד  א"י קצוות
בראש  מוגבלת בלתי זו  שראיה מבואר  (ובמ "א וד "ל 
בגבול  שבא קודם הראיה כח  עצם בבחי' והוא כו ' וסוף
בד ' מוגבל  מ "מ  אבל  כו ' מקיף בחי' ענין  ג"כ  והיינו 
מסביב  מגביל  ג"כ  המקיף כי כו ' וצפונה ימה קצוות

וד "ל ): כו ' העיר  חומת כהגבלת
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Â‰ÊÂ זהו דשכינתא נעל  בנעלים פעמיך  יפו  מה ענין 
מתפילותיהן  לקונו  כתרים קושר  מט "ט  מט "ט ,
שהן  הדיבור  הוא התפילה ענין  כי ישראל , של 
כשמבררים  אבל  אבנים בחי' דומם בחי' והם האותיות
אבנים  אבנים שנקראו  מאותיות נעשה אזי התפלה ע"י
כתר , בחי' לקונו  כתרים קושר  ומהם מאירות טובות
דומם  בשם נקראים האותיות שהם האבנים כי וזהו 

וזהו  חי, נק' והחכ ' צומח  נק' והמדות הדיבור , שזהו 
העלי' אזי הבירור  ולאחר  למטה שהוא נה"ב כמו  ג"כ 
למטה  שהם כמו  האותיות הוא כך  בשרשה הוא
הוא  ולמעלה הנפש בעצם הוא שרשן  אבל  בדיבור 
שישראל  קדוש בחי' וזהו  כתר  בבחי' בשרשו  נק'
נמשך  הבירור  ע"י כי מלמטה הא' קדוש וזהו  אומרים,
מלמטה, העלאה נק' והביטול  בנש"י הביטול  מלמעלה
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רנח   

המצות  כי למטה מלמעלה המשכה הוא המצות וע"י
ועמוד  אור  עמודי תר "ך  ענין  וזהו  כתר  בבחי' שרשם
השמים  עם הארץ ומחבר  דווקא הארץ על  עומד  הוא
למטה  מלמעלה הב' קדוש סובב בחי' המשכת וזהו 
זהו  כי התורה ע"י המשכה ועוד  ממלא, בבחי' בארץ
ג"ן  שהוא הגן  את להשקות מעדן  יוצא ונהר  מ "ש
התורה  את שלומדים לימוד  וע"י דאורייתא סדרים
בתורה  כתובה ציצית מצות היינו  התורה פירוש היינו 
הלכות  וכמו  בתושבע"פ הוא הפירוש אבל  שבכתב
לימוד  ע"י הוא שהפירוש מצות ושארי תפילין 
יוצא  ונהר  וזהו  בתושבע"פ, ומפלפלים שלומדים
סדרים  הג"ן  את להשקות המשכה בחי' שהוא מעדן 
בחי' הוא ונהר  עילאה, חכ ' הוא עדן  כי דאורייתא
מעדן  הוא והמשכה לחוד , ועדן  לחוד  גן  כידוע בינה
הפירוש  שזהו  והתפשטות המשכה נהר  בחי' וזהו  לגן 
על  עומד  העולם דברים שלושה על  וזהו  התורה, של 
וכשישראל  קדוש, ג"פ שזהו  וגמ "ח  ועבודה התורה
וגמ "ח  ועבודה תורה בחי' הג' ע"י ג"פ קדוש אומרים
בחי' ג"כ  אומרים [מלאכים] אח "כ  אזי בגשמיות

לקולך , מקשיבים חבירים בגנים היושבת וזהו  קדוש,
סדרים  ג"ן  וזהו  הנשמות הם בגנים היושבת
המלאכים  זהו  לקולך  מקשיבים חברים דאורייתא,
המלאכים  גם אח "כ  אזי בגשמיות התו "מ  קיום שע"י
לממלא, מסובב המשכה וממשיכים קדוש אומרים
וזהו  לממלא, מסובב המשכה הילוך  בחי' נק' וזהו 
אזי  לגוף בואם קודם שמתחילה עלי' צורך  ירידה
לפניו  עמדתי אשר  ה' חי וכמ "ש עומדים נק' הנשמות
תו "מ  ע"י מהלך  נק' לגוף כשבאות אח "כ  אבל 
שהוא  כתר  בבחי' האותיות מבחי' למעלה שהעלי'
וע"י  המצות ע"י הילוך  מיני ב' ויש כ "ע, סובב

וזהו  בין התורה, הילוך  מיני ב' מהלכים לך  ונתתי
נק' כשישראל  אבל  המלאכים שהוא האלה העומדים
ג"כ  נקראו  המלאכים אח "כ  אזי תו "מ  ע"י מהלכים
וקול  תורה קול  לקולך  מקשיבים חברים וזהו  מהלכים
האלה  העומדים בין  מהלכים ונתתי והפי' תפילה,
שנק' המלאכים שהן  מהלכים ג"כ  עומדים שיהי'
ג"כ  נק' מנשמות שמקבלים ע"י ג"כ  יהיו  עומדים

מהלכים.
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‰˘Ó לתוכה שנפל  צלוחית א' משנה דפרה פ"ט 
בענין  וכן  וחכמי', ר "א אפליגו  שהן , כל  מים
וחכמי' בחמה, יניח  אומר  אליעזר  ר ' טל  לתוכה ירד 
עולה  הטל  אין  אומרים וחכמים ובתוספתא פוסלי'.
בטל , יפסל  מדוע יפלא ולכאו ' בלבד , הפירות מן  אלא
בענין  שפליגי שמה חיים, מים מן  יותר  גבוה טל  הלא
ולכן  במדריגה, נמוכי' שהמים ניחא מים לתוכה שנפל 
גבוה  הטל  אבל  הזיות, שתי יזה אומר  אליעזר  ר ' גם
מנה, מאתי' בכלל  והלא חיים המים יפסול  מדוע יותר 
ומי  דטל  משמע דמ "ט  תזריע בזח "ג הלא צ"ל  וגם
דבדולחא, טלא שיורי חטאת דמי הם, א' ענין  חטאת
במו "ס, שמלובש דע"י גבו ' בחי' הוא האפר  ענין  וגם
אתחזי  סומקי דגוונא דבדולחא טלא בחי' ממש והוא
טלא  שיורא הם חטאת דמי הוא הענין  אך  בי'.
ממש, טלא ולא טלא שיורא לומר  דקדק דבדולחא,

לבד . בי' אתחזי רק סומקי גוונא דבדולחא ובטלא
ÔÂÈÂ אשר ההקדמה ע"פ הטל  ענין  שורש בהקדם

הרבה  גבוהי' המשיח  וימות המתים תחיית
שעה  לפי רק העליון  עדן  דגן  העליון , עדן  מגן  במדריגה

שבימות  ההפרש ושורש דאתי, עלמא עוה"ב והעיקר 
ירום, עבדי ישכיל  וכתי' חכ ', רוח  כו ' ונחה נא' המשיח 
גבוה, היותר  מדריגה בחי' והיינו  עליונה, היותר  עלי'
אכל , לא לחם יום שארבעים למרום משה מעליית גבוה
הוצרך  שלא הגם במרום משה בהיות כי יובן  והטעם
רק  גשמי' יסודות מד ' הי' מ "מ  גופו , ונזדכך  אכילה
כמו  מא"ס הגוף חיות עיקר  יהי' לע"ל  אבל  שנזדכך ,
התבוננות  ידי על  כו ' יחי' כן  כו ' מאכל  ע"י חי שעכשיו 
רוח  יהי' כי דעת, רוח  עליו  ונחה וזהו  כו ', והשגות
א"כ  עכשיו , הנפש כמו  ממש הגוף לחיות בה' הדעת
עד  האלקות אל  בערך  קרוב הגוף כלי שיהי ' מוכרח 
שיחי' המתים תחיית וזהו  מאלקו '. חיותו  ויקבל  שיחי'
מנפש  חי עכשיו  גם כי והגם אלקות, מחיות הגוף
יהי' ולע"ל  ושתי', דאכילה ממוצע ע"י אמנם רוחני,
בענין  המשל  נודע והנה לממוצע. תצטרך  שלא לאחדי'
למטה  מתעגל  כן  למעלה שמתעגל  כמה שכל  העיגול 
וכמו "כ  צד , מכל  עגול  שהוא מאחר  ממש, זה לפ"ע
ביותר , השפלתו  להיות יוכל  ביותר  הגבוה שכל  יובן 
הוא  המתים תחיית ענין  רואי' שאנו  מאחר  כאן  גם וא"כ 
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רנט    

הנפש  חיות כדרך  שלא כלל , השתלשלות ע"פ שלא
כו ', ובשר  דם אמצעית ע"פ שזהו  הגוף את שמחי'
יש  לא שבמת קטן  בעצם רוחני החיות שיהי' אמנם
הרוח , בא רוחות מארבע כי רק כלל , ומכון  כלי שום
גדול  דילוג כאן  יש שמלמעלמ "ט  רואי' שאנו  ומאחר 
שמצד  קטן , עצם עד  כ "כ  למטה אלקי חיות שיושפל 
היינו  ירד , נעלה מאד  גבוה שממקום מובן  ההשפלה

העיגול  כמשל  אבי"ע השתלשלות מסדר  מלמעלה
שלמעלה  מעתיקא דנטיף טלא מבחי' והיינו  הנ "ל ,
האצי', שורש אבא הגלוי' וכלים אורות מבחי' הרבה
וזהו  וכו '. הסדר  להפך  נמשך  להיות יכול  משם ולכן 
השתלשלות  בחי' הוא שג"ע לתחה"מ , ג"ע בין  ההפרש
מאד  וגבה המל ' עליית לע"ל  אבל  השכינה, זיו  ממכ "ע

ממש. בגוף להחיות סוכ "ע מבחי' ההמשכה יהי'
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,האדם של הרוחנית   
פנימיות ידי על  האור את בעיקר שמרגישים 

הנמוכותהכלים,  
יותר  היא ועבודתם העולם, מציאות את שמרגישים

בפועל . במעשה
      
      

 הנפש ועליית ההפשטה  היא  האורות שדרגת
עליה של  תמידית בתנועה  שנמצא האור כטבע  למקורה,

והתפשטות,     
      

  ואתהפכא אתכפייא  של  באופן 
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הים כחול      
      "מספר" הוא אם

הוא הרי יספר" "לא  הוא ואם גבול , של  ענין הוא הרי
גבול . בלי 

הראשון  האופן  אופנים , שלושה  נ "ע הרבי  בזה  ומבאר
ושני האורות, מספר בעניין  קודם  למתבאר בהמשך  הוא 
ועניין  התורה עניין  על  שמוסב הם האחרים האופנים 

התשובה.
     "יספר לא אשר  מספר

         
   ש באופן      

 חיצוניות בהתחלקות שהוא  כפי

הכלים      
    

   106   
      לא אם שהרי

ש"לתבונתו  בזה  ולשלול  לומר מה אין  מספר, כלל  שייך 
למשש  ניתן  שלא לומר שייך  שלא (וכמו  מספר" אין

כלל  מישוש בגדר אינה שחכמה כיון  וזה)107חכמה , ,
שייך  התבונה  שבעניין  משמע  מספר" ש "אין  שאומרים

ו  מספר ,     
מספר": "אין  בבחינת  שהוא והסיבה 

      
    דא"ח עם  

בן  (אותיות שתבונה  ל 'תבונתו', 'תבונה' בין  הבדל  שיש
המוחין  עניין  היא  ויראה) אהבה כנגד  שהם ובת ,
פנימיות עניין  היא  'תבונתו' ואילו במידות המתלבשים

אלא במידות, מתלבשת שאינה  מתייחדתהבינה להיפך ,
החכמה , עם - המוחין  בפנימיות  

 , האריז "ל פי על  כידוע  
"גרמוהי"' הנקראין  למידות לפירוש ביחס ואילו

הכלים, זה ו 'גרמוהי' האורות  זה 'חיוהי' הזקן , אדמו"ר
הוא העיקר המוחין שבבחינת כיון  סתירה , זה ואין 

האורות .108בחינת
       שבעניין שנתבאר כפי

שיש  הוא , והפירוש מספר, של  ענין  כך  כל  אין  האורות
בחינת וכך  יספר", לא "אשר באופן הוא אך  מספר
"אין  של  בדרגה היא המוחין , פנימיות שהיא "תבונתו "

הראשון . האופן זה כאן  עד  מספר".
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א.105. ב, הושע

ה.106. קמז, תהילים
ט .107. פרק והאמונה היחוד  שער תניא,
ה'.108. בפרק זה בעניין המתבאר ראה



רס   

: שני אופן      
     גבול של  בבחינה כלומר ,

-    
  הפסוק מלכות109על  המה ששים  :

פלגשים ושמונים     
 110,הוא הפסוק שפירוש והיינו

     ,תמוה  
       ועניין

הגבול  פעולת את לפעול  הוא  ניתן הכלים  כיצד  כן, אם
מספר"? "אין  - גבול  בבחינת שהן  העולמות על  לומר

      שהם
גבול  של  העניין  עצם  מצד     

        ,עליונה
אצילות) של   זה ש'חיוהי' לעיל , כנזכר

המוחין ,       
        

  הוא בעולם , תורה  לומד  כשיהודי כלומר ,
העולם בתוך  - גבול  בלי  של  בחינה  - האור את  מכניס

גבול . של  ענין  שהוא
        
        

   שבזה גבול  הבלי עניין  הוא אור"
שבזה , הגבול  ענין הוא  (לבוש) ו "שלמה" 

 111     
        שמצד

גבול , של  ענין  הם  עצמן     
 ,"מספר אין  "ועלמות לפני 

חכמים זה על  112ודרשו    
,כתוב כך  ואחר התורה, עניין  היינו ,  

         
- פה שבעל  התורה של  מסכתות ששים

      הפירוש כאן  עד 
בתוך  גבול  הבלי את  ממשיכים התורה ידי שעל  השני,

הגבול .
:שלישי גבול אופן  הבלי בחינת  את

       
 מה את מגלים  דבר, שסופרים ידי  שעל 

בהעלם קודם בו שהיה     
(הנעלם הסתום ,   נאמר

    

      
113     

       
    " מעמקים" בלשון  הדיוק שזה

שלמעלה והעומק האדם עומק רבים, לשון   כיון
הסתום, את מגלה  שתשובה    

עושה , שיהודי       האין
- ושלמעלה הנפש  שבעומק סוף הגלוי בחלק

-." מספר "אין  בפירוש השלישי האופן  וזה
         

 עצרת שמיני  הרי א . המאמר: בתחילת שהקשה
על  השמיני" "יום הוא נקרא ומדוע עצמו, בפני חג  הוא 
את שמונים כפי בחודש, התאריך  פי על  ולא היום פי
עצרת שמיני של  שהקרבן  הסיבה מה ב. החגים ? שאר
שהקריבו  החג  ימי שאר כמו ולא אחד  איל  אחד  פר הוא 
שאמר  למלך  "משל  המדרש בדברי  ג . פרים? הרבה
ענין  מהו  שנמצא ", במה ואתה אני ונגלגל  בא לאוהבו 

דווקא? ואתם " "אני 
בקריאת והתוכן  הסיבה את נ "ע הרבי מבאר כל  ראשית

עצרת ": "שמיני בשם  החג     
  (שמינית  כשסופרים

הבינה ספירת  ולמעלה, המלכות מספירת הספירות את
מנין  כאשר כנראה , כאן (ומדובר השמינית היא 

הכלל  פי על  הדעת , וללא - הכתר עם  הוא  114הספירות

נמנה")," הדעת אין נמנה שהכתר במקום 
       

   הפסוק בביאור הפותח 
השירים 115משיר  

      ענין זה  אחד  שמצד 
מספר ", "אין  של  באופן  שני ומצד  וגדר, מידה של 

  זה בפסוק  
      

  אלא שבמוחין רק לא
     המילה ביאור כאן עד 

"שמיני".
    שהיא 116-,כלומר

נעצרים אז, עד  שהושפעו העליונים האורות  שכל 
עצרת ", "שמיני בחג  בפנימיות  ונקלטים 
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מהמים לדלות  יכול  'תבונה' בדרגת הנמצא שהאיש
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ח .109. ו, השירים שיר

ב.110. לה, זרה עבודה וראה ב. עא, ג  חלק זוהר

ח .111. פרק ראה

רבה.112. השירים שיר

א.113. קל , תהילים

ח .114. פרק דצלם') 'מוחין (שער כג  שער חיים עץ ראה

ו.115. פסוק ב פרק

ד .116. פח , שם ג . פה, עצרת לשמיני  דרושים תורה לקוטי 
אדמו"ר  מאמרי  ג . רסג , הלולב שער דא"ח  עם סידור א. צא,
סוכות  התורה' 'אור וש"נ. שצ. ע' סוף א חלק ויקרא האמצעי ,

מקומות. ובכמה א'תתקמו. ע' סוף (בהוספות) שם שם.
ה.117. כ , משלי  פי  על 



רסי    

אצלו  שנקלט ידי שעל  "והיינו ההשגה, של  העמוקים 
להביא  ביכולתו  בטוב הזולת "הענין  אל  הענין 118את

   
  למטה עליונים  אורות של  

       
 הוא הגילוי של   

119      שמה
היא בפשטות שהכוונה  חגינו, ביום מתגלה שמכוסה 

מדייק: נ"ע שהרבי  אלא הסוכות, לחג   
 ,רבים לשון    , יחיד לשון 

(מוסב   
       
       

   במאמרים בארוכה  שנתבאר כפי
הקודמים , קליטה של  ובאופן
("עצרת")    עניין של  ההתבטאות

בפנימיות הגילוי    

      
       

  העצמי הרצון שמתעוררים כלומר,
בחינת הוא  זה שכל  הכללים, עול  והקבלת לאלוקות
האדם של  הגלויים הכוחות על  השפעה לזה ואין  מקיף 

ומידות, שכל  -, לאידך   
    ,תורה ללמוד צריך  שהאדם

אלו  שכל  וכו', ויראה באהבה  להתעורר מצוות לקיים 
האדם. של  פנימיים כוחות  הם

      
     שמיני' כלומר,

המקיפים האורות  את הממשיך  הממוצע הוא עצרת'
הכוחות לתוך  כיפור וביום  השנה בראש  הנמשכים

האדם , של  הגלויים   
 לאידך אך  אחד , מצד   

  - לעיל  שנתבאר כפי   
 ( גבול בלי  ( גבול
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 לבנו מ ונוזלי למעלה . הנשמה  לשורש ,לעצמ ל האלשי פי ' ,ל ל בפסוק  שאלות 
למטה . הנשמה  להארת  תשובה  הרהורי  "נוזלי" וממנו  הנשמה , עצ –

Ó‡iÂ"ּומ ּמֹולד ּת מארצ  ל  ל אברם אל  הוי' «…∆ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
וצרי אראּך". אׁשר  הארץ אל  אבי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּומ ּבית
" ל" ּתבת הּנה ּדלכאֹורה ," ל  ל" אמר ֹו מהּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלהבין 
הּוא  אׁשר  הארץ מן  ההליכה היא הּכּונה ּדעּקר  ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמיּתרת,
." ל  ל" מהּו ,"מארצ  ל" ל ֹומר  ּומסּפיק ּבהוה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשם
ּכאן  ׁשח ׁשיב היציאה, עניני ּבסדרי להבין  צרי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָעֹוד 
ה"ּמֹולד ּתֹו", מן  הארץ, מן  היציאה ענינים: ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשל ׁשה

ליּה הוה ּדלכאֹורה אביו , הפּו,אּומ ּבית ּבסדר  לח ׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
מ ּמקֹום  היציאה ּכ אחר  אביו , מ ּבית היציאה ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָּתח ּלה
ּדלא  מסּדר  ּבסדר  הוי ּדאז  הארץ, מן  ּכ ואחר  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמ ֹולד ּתֹו
הלא  הארץ מן  ּביציאה הּצּוּוי ּכׁשּמקּדים אבל  ז ֹו, אף ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹז ֹו
הּזה  ּובּסדר  אביו , ּומ ּבית מ ּמֹולד ּתֹו היציאה היא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבמילא

אביו  ּובית ּדמ ֹולד ּתֹו הענינים ּכלל ּות מז ּכיר  ל ּמה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָיּוקׁשה
 ל  ל" ׁשּנאמר  הּכתּוב מ ּלׁשֹון  והּנה ּדוקא. הּזה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּובּסדר 
מן   ל" נאמר  ולא אראּך", אׁשר  הארץ אל  כ ּו' ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמארצ
הּתאר  והד ּגיׁש אראּך", אׁשר  הּמקֹום אל  הּזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמקֹום
ׁשם  ׁשהיה ז ֹו מארץ ההּלּו הּוא ּדהעּקר  מ ּובן  ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ"ארץ",
ּבאל ׁשי והּנה זה. ּדּיּוק מהּו להבין  וצרי אחרת, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלארץ
ּומקֹור  ל ׁשר ׁש ׁשּיּגיע הינ ּו ," לעצמ  ל –  ל  ל" ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹּפר ׁש,
ׁשּלֹו ׁשהעבֹוד ֹות ּבכדי והּוא למעלה, ׁשהיא ּכמ ֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָנ ׁשמתֹו
אלקּות  ּגּלּוי ימ ׁש ידם על  אׁשר  למעלה, ר ׁשם ְְְֱֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹֻּיעׂשּו
ּומקֹור  ל ׁשר ׁש ׁשּיּגיע ידי על  רק זהּו הּנה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלמ ּטה,
ּבּגּוף, למ ּטה מתל ּבׁשת הּנׁשמה ּכל  לא ּדהּנה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּנׁשמה,
הּנׁשמה, ּומקצת הארה רק הּוא ּבּגּוף ּׁשּמתל ּבׁשת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדמה
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רסב   

ואיתא  ח ּיים", נ ׁשמת ּבאּפיו  "ו ּיּפח  ּדכתיב היֹות ְְְְְֱִִִִִִִַַַַַָָועם
נפח  מ ּתֹוכיּה ּדנפח  ּדמאן  עדן ב ּבּזהר  נ ׁשמתֹו ר ּבנ ּו ּופר ׁש , ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

ּופנימ ּיּותֹו מ ּתֹוכ ּיּותֹו הּתניא) ּבעל  – הּזקן  ְְְִִִִֵַַַַַַָָ(אדמ ֹו"ר 
הּנה  זה עם אבל  , יתּבר מעצמ ּותֹו המ ׁשכה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהיא
ּבּגּוף, ּומתל ּבׁשת למ ּטה ּׁשּנמ ׁשכה מה הּנׁשמה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכלל ּות
למעלה  ׁשּנׁשארת הּנׁשמה מעצם לבד  הארה רק ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיא
ׁשּנתּת "נ ׁשמה ּוכמאמר  ח ּיים, ּבאלקים ּודבּוקה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹקׁשּורה
ּבחינת  טהֹורה היא הּנׁשמה ּדׁשר ׁש היא", טהֹורה ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹּבי

עּלאה  ּדי ג טהיר ּו ל ּטהר ", הּׁשמים "ּכעצם ׁשּכתּוב ּכמ ֹו , ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ריינקייט  קלארע הּבּטּול ד עצם ּבתכלית היא ׁשהּנׁשמה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּׁשר ׁש ּבאת", מאין  "ּדע הּמאמר  ּפר ּוׁש ּדזהּו ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלאלקּות,
אּתה  בראתּה, "אּתה ּכ ואחר  אין , ּבחינת הּוא ְְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהּנׁשמה
הּנׁשמה  המ ׁשכת ּבסדר  ּבי", נפח ּתּה אּתה ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָיצר ּתּה,

ע  יצירה עצם ּבבריאה אבל  ּבּגּוף, להתל ּבׁש ׂשּיה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ
"אף  ּוכמאמר  מ ּזל , ּבׁשם ונקראת למעלה היא ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָהּנׁשמה

חזי" מ ּזלייהּו חזי לא ּדאיהּו ּגב מן ה על  "ונזלים ּוכתיב , ְְְְְִִִִִִַַַַָָָֹֹ
למעלה, ׁשהיא ּכמ ֹו הּנׁשמה עצם הּוא ּדלבנ ֹון  ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָלבנ ֹון ",
נתיבֹות  [32] ל "ב ׁשהּוא "לבנ ֹון ", נקרא הּנׁשמה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָועצם
ּובינה  חכמה ׁשהם ּבינה, ׁשערי [50] ונ ּו"ן  ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָחכמה

ּדמ ּלבנ ֹון  לבנ ֹון ", מן  "נזלים וזהּו הּנׁשמה, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשּבעצם
ּבּגּוף, המל ּבׁשת ּבּנׁשמה ונ ֹוטף נ ֹוזל  הּנׁשמה עצם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהּוא
ּבלא  ּפתאֹום לאדם ׁשּנֹופלים ּתׁשּובה הרהּורי ענין  ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹוהּוא
נ ֹופלים  ׁשּלפעמים ר ֹואים ׁשאנ ּו ּוכמ ֹו ּכלל , הכנה ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָׁשּום
ּומתאּנח  ּתׁשּובה הרהּורי ּברח ֹוב ּבהלכ ֹו ּפתאֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָלאדם
מ ּזה  ּבא זה והרהּור  לבבֹו, מ ּקיר ֹות ּגד ֹולה ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָּבאנחה
ּבנים  "ׁשּובּו הּכר ֹוז  ׁשֹומעת ׁשּלמעלה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָׁשהּנׁשמה
ּבהארת  הּנׁשמה מעצם ונ ֹוטף נ ֹוזל  הּנה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשֹובבים",
הּוא  וכן  ּתׁשּובה, ההרהּורי ּבאים ּומ ּזה ׁשּבּגּוף, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנׁשמה
ּבא  ׁשּזה ּפתאֹום, לאדם ׁשּנֹופלים ּתֹורה ח ּדּוׁשי ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבענין 
ּבמתיבּתא  ּתֹורה ל ֹומדת ּׁשהיא מה הּנׁשמה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמעצם

ּבּגּוף,וּדרקיע  המל ּבׁשת הּנׁשמה ּבהארת ונ ֹוטף ונ ֹוזל  , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּכׁשּמנענעים  החבל  ּוכמ ֹו נחלתֹו", חבל  "יעקב ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָֹּוכתיב
ּכן  הּנה העליֹון , קצה ּגם מתנענע הּנה הּתח ּתֹון  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָקצה
הּנׁשמה  הארת התעֹורר ּות ידי ׁשעל  ּבהּנׁשמה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהּוא
ׁשּבּלב  ּובעבֹודה ּגד ֹולה ּבהתלהבּות ּומצו ֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָּבתֹורה
מ ּגיעים  זה ידי על  הּנה הּלב, מ ּקיר ֹות ּונתינה ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבמסירה
עצם  ׁשהּוא ," לעצמ , ל  ל" וזהּו הּנׁשמה, ְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָלעצם

ְַָָהּנׁשמה.

שליבות  ד ' . שבגו הארתה  ע הנשמה  עצ מחברת  ארצה , מוצב סול – התפילה 
.הראשו אד נשמת  – חיה  נפש דוקא ,  האר תוצא  התפילה . בסול

עם ‡ÌÓב) הּנׁשמה עצם התח ּבר ּות ׁשּתהיה ּבכדי »¿»ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
אפני  ּבׁשני ּבגּוף המל ּבׁשת הּנׁשמה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהארת
ההּזלה  ענין  ׁשהּוא למ ּטה מלמעלה אם ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָההתח ּבר ּות,
ּבהארת  לבנ ֹון " מן  ּב"נזלים הּנׁשמה ּדעצם ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹוההּטפה
ּד"יעקב  למעלה מ ּלמ ּטה ואם ּבּגּוף, המל ּבׁשת ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּנׁשמה
ׁשני  הּנה ׁשּלמעלה, הּנׁשמה עצם לעֹורר  נחלתֹו" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחבל 
היא  ּתפּלה ּכי ּדתפּלה, העבֹודה ידי על  הם ְְְֲֳִִִִִִֵֵַָָָָָָהאפנים
מה  וזהּו חרס", ּכלי "הּתֹופל  ּוכמ ֹו התח ּבר ּות, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַל ׁשֹון 
והינ ּו הּׁשמימה", מ ּגיע וראׁשֹו ארצה מ ּצב "סּלם ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻּׁשּכתּוב

קאי  ארצה" "מ ּצב ּבּגּוף,ז ּכי המל ּבׁשת הּנׁשמה על  ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻ
ׁשהיא  הּנׁשמה ׁשר ׁש הּוא הּׁשמימה" מ ּגיע ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹו "ראׁשֹו
– "סּלם ּוכמאמר  ּתפּלה, ׁשהּוא הּסּלם ידי ועל  ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֻֻּבּׁשמים,

צל ֹותא" ד 'ח ּדא יׁש ׁשּבּתפּלה וזהּו יחד , מתח ּברים הם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשאמר , ּבר ּו ׁשליבֹות, ד ' ּבֹו ׁשּיׁש הּסּלם ּכמ ֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻמדרגֹות
ׁשּכמ ֹו לפי והינ ּו עׂשרה, ּוׁשמ ֹונה ׁשמע קריאת אֹור , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַיֹוצר 
– מדרגֹות ד ' ּבּה יׁש למ ּטה הּנׁשמה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּכׁשּנמ ׁשכה

ּבההעלאה  ּכ נפח ּתּה, יצר ּתּה, ּבראתּה, ְְְְְְְֲַַַַָָָָָָָָטהֹורה,
ד ' ידי על  להתעּלֹות ּכן  ּגם צריכה למעלה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָמ ּלמ ּטה
ל ׁשר ׁש ׁשּיּגיע ּדהינ ּו ," ל  ל" וזהּו ׁשּבּתפּלה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמדרגֹות
היא  ז ֹו והתח ּבר ּות העלאה הּנה א למעלה. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָנ ׁשמתֹו
וכן  אראּך", אׁשר  הארץ "אל  ׁשּכתּוב ּוכמ ֹו ּבארץ, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּדוקא
אנ ּו ולכן  ארצם",  ּדר "והתּפלל ּו ּכתיב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבּתפּלה
ּדהּנה  ארצם,  ּדר הּתפּלה ׁשּתהיה ּכדי ל ּמזרח  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתּפּללים
ׁשּזה  ז "ל  ר ּבֹותינ ּו ואמר ּו ח ּיה", נפׁש הארץ "ּתֹוצא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכתיב
האדם  "ויהי ׁשּכתּוב ּוכמ ֹו הראׁשֹון , אדם נ ׁשמת על  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָקאי

ׁשּקאי  ּדאמרי ואית ח ּיה", מ ׁשיח ,טלנפׁש ׁשל  ר ּוח ֹו על  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּוכמ ֹו הח ּיים", "ארץ נקראת ארץ ּדהּנה הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוהענין 

ּכתיב ׁשּכת  וכן  הח ּיים", ּבארצֹות ה' לפני אתהּל" ּוב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
והינ ּו ח ּיים", ּבארץ ח ּתית נתנ ּו "אׁשר  כג) לב ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ(יחזקאל 
"והחכמה  ׁשּכתּוב ּוכמ ֹו ח ּיים נקראת ׁשחכמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָלפי
לא  ׁשּבחכמה בחכמה", ולא "ימ ּותּו ּכתיב וכן  ְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹּתח ּיה",

הּכלים  ׁשבירת ּבׁשבע 1היתה רק היתה הּכלים ׁשּׁשבירת , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
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התוהו 1) עולם של  המידות בשבעת אירעה הכלים' 'שבירת
מיעוט  לעומת הספירות, בעשר -שפע- האורות מריבוי  כתוצאה
החכמה, ספירת היא שראשיתם במוחין אבל  לקבל -. -יכולת הכלים

'חכמה' שאינו במה שכן הכלים', 'שבירת היתה לא 'חיים' הנקראת

מוות. יתכן -

נופח .ב . מתוכו  שנופח  העליו .ג.שמי  הזכה .ד .טוהר הנקיות  ראה .ה .עצ  מזל ראו , לא   שה פי  על  בישיבה ו .א
מעלה . תפילה .ח .הכוונה .ז.של שהכוונה .ט.זה   שאומרי ויש 



רסג    

ראׁשֹונ ֹות יּתח ּתֹונ ֹות  ּבׁשל ׁש לא אבל  נקראת יא,  ּולכ , ְְְְֲִִֵַָָָֹֹ
ּכֹונן  ארץ, יסד  ּבחכמה "הוי' ּוכתיב "ח ּיים", ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָהחכמה
א ּתבּונה, מ ּבחינת נמ ׁשכים ׁשּׁשמים ּבתבּונה", ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָׁשמים
ולכן  חכמה, מ ּבחינת ּומקּבלת נמ ׁשכת היא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהארץ
מ ּבחינת  מקּבלת ׁשהיא ׁשם על  הח ּיים" "ארץ ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַנקראת
ח ּיה" נפׁש הארץ "ּתֹוצא וזהּו ח ּיים, ׁשּנקראת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמה
אדם  נ ׁשמת ּדהּנה הראׁשֹון , אדם ׁשל  ר ּוח ֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ז "ל  ר ּבֹותינ ּו ּדאמר ּו ח ּיה, מ ּבחינת היתה ְְְְִִִֵַַַָָָָָהראׁשֹון 
[ל ּנׁשמה], ל ּה נקראּו ּבחינ ֹות] [ּדר ּגֹות, ׁשמ ֹות ְְְְְֲִִִֵַַָָָָחמ ּׁשה
נפׁש הּנה הּספיר ֹות ּובענין  יחידה, ח ּיה נ ׁשמה ר ּוח  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנפׁש

ז "א  ּבחינת הּוא ור ּוח  מלכ ּות ּבחינת ּונ ׁשמה יב היא , ְְְְְִִִַַַַָָ
וח ּיה  ּתבינם", ׁשּדי "נ ׁשמת ׁשּכתּוב ּוכמ ֹו ּבינה, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבחינת
היתה  הראׁשֹון  אדם ׁשל  ונ ׁשמתֹו חכמה, ּבחינת ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָהּוא
היא  מ ׁשיח  ונ ׁשמת חכמה, ּבחינת ׁשהּוא ח ּיה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָמ ּבחינת

היא  הארץ והּנה ּכתר , ּבחינת ׁשהּוא יחידה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמ ּבחינת
אדם  נ ׁשמת צריכה  ּולכ חכמה, מ ּבחינת ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָמקּבלת
הארץ, ידי על  ל ּמׁש חכמה מ ּבחינת ׁשּנמ ׁשכה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהראׁשֹון 
מלמעלה  ׁשּנמ ׁשכה אף ח ּיה" נפׁש הארץ "ּתֹוצא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוזהּו
ידי  על  להּמׁש צרי מקֹום מ ּכל  א חכמה, ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָמ ּבחינת

נ  הּנפׁשֹות ּכל  וכן  מלכ ּות, ּבחינת ׁשהיא מ ׁשכ ֹות הארץ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
מלמעלה  הּנפׁש ׁשהמ ׁשכת ּכמ ֹו והּנה מלכ ּות. ידי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל 
הּנפׁש העלאת ּבחינת כן  ּכמ ֹו הארץ, ידי על  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנמ ׁשכה
הארץ  ידי על  ּכן  ּגם היא למעלה מ ּלמ ּטה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוהתח ּבר ּותּה

לאעלאה  ּתרעא היא ּדא ּכי הם יג ּדוקא, הארץ ידי ׁשעל  , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מה  וזהּו למעלה, מ ּלמ ּטה העלאֹות ּכל  וכן  המ ׁשכ ֹות ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָּכל 
והעלאת  התח ּבר ּות ּבחינת ׁשהּוא ," ל  ל" ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָׁשּכתּוב
והינ ּו ּדוקא, הארץ ידי על  הּוא למעלה מ ּלמ ּטה ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּנׁשמה
ׁשּלמעלה. ארץ ּכנגד  מכ ּונת היא ׁשּלמ ּטה ׁשהארץ ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻלפי

 גוי ראשית  לאלקות . כלי  אינו  – גסות  וע "י  הנשמה , לשורש מגיע  ושפלות  ענוה  ע "י 
רעות . מדות  לז' מקור  – והתנשאות  ישות  עמלק ,

נקרא e‡eג) "ל ּמה ז "ל , ר ּבֹותינ ּו אמר ּו ּדהּנה הענין , ≈ְְְְִִִֵֵַָָָָָָ
קֹונ ּה", רצֹון  לעׂשֹות ׁשרצתה ארץ, ְְְֲֶֶֶַָָָָׁשמ ּה
ּדׁשין  ׁשהּכל  הארץ ּוכמ ֹו ו ׁשפל ּות, ענוה ענין  הּוא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּדארץ
יּגיע  זה ידי ועל  הּׁשפל ּות, ענין  הּוא ּבּנפׁש כן  ּכמ ֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעליה
התחלת  ועּקר  יסֹוד  ּדהּנה והענין , הּנׁשמה. ּומקֹור  ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹל ׁשר ׁש
קר ּוב  ּבבחינת הן  לאלקּות, ׁשּיתקרב האדם ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעבֹודת
ויראה  ּבאהבה לדר ּגא מ ּדר ּגא לעל ֹות למעלה ְְְְְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָמ ּלמ ּטה
מ ּטעם  ׁשּלמעלה ורצֹון  אהבה לבחינת ׁשּיבֹוא עד  ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבתפּלה
למ ּטה  מלמעלה קר ּוב ּבבחינת והן  הּנפׁש, ּבכל ֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָודעת
הענוה  ידי על  הּוא הּכל  ּבּתֹורה, ּבנפׁשֹו אלקּות ְְְְְֱֲֵַַַַַַָָָָָֹֹּבהמ ׁשכת
ואת  אׁשּכֹון  וקד ֹוׁש "מר ֹום ׁשּכתּוב ּוכמ ֹו ּדוקא, ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָו ׁשפל ּות
ּבבחינת  ׁשהּוא מי ּכן  ּׁשאין  מה ּדוקא, ר ּוח " ּוׁשפל  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּדּכא
היפ הּוא הרי אּדר ּבא לאלקּות, ּכלי אינ ֹו וגּסּות ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹיׁשּות
לעצמ ֹו מקֹום ׁשּתֹופס הּוא הּגּסּות ענין  ּדהּנה ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָֹאלקּות,
הּוא  ּכלל   ּובדר הּמעלה, לאיׁש עצמ ֹו את ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיח ׁשב
מה  ּדבר  מציאּות לאיזה עצמ ֹו את ׁשּמר ּגיׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָההר ּגׁש
ׁשּמר ּגיׁש זה והר ּגׁש עצמ ֹו, ּבעיני יקר  הּוא זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּומ ּׁשּום

מ  הּוא עצמ ֹו את ּכתיב ּומח ׁשיב ּדהּנה רע, מיני לכל  קֹור  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
הּיׁשּות  היא עמלק ּדקל ּפת ויד ּוע עמלק", ּגֹוים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ"ראׁשית
יׂשראל  עם להּלחם ּׁשּבא מה הּסּבה ּדז ֹוהי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוהתנ ּׂשאּות,
יׂשראל  ּדנ ׁשמ ֹות הּגדל ּות לסּבל  יכ ֹול  היה ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹמ ּפני
ונתּגּדל ּו ׁשּנתעּלּו יר ּגז ּון , עּמים ו ׁשמעּו רמה ּביד  ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּיצאּו
הּוא, ּבר ּו הּקד ֹוׁש להם ׁשעׂשה והּנפלאֹות הּנּסים ידי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעל 
ר ּוח , הּגס טבע ּוכמ ֹו זאת, לסּבל  יכ ֹול  היה לא ְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹועמלק

ּגד ֹול  ׁשהּוא מי ּגם ז ּולתֹו, ּגדל ּות לסּבל  יכ ֹול  ְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשאינ ֹו
ּובמ ּדֹות  ּבחכמה מעל ֹותיו  ּגדל  עצם מ ּצד  ּבעצם ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּומנ ּׂשא
היה  לא עצמ ֹו מנ ּׂשא ׁשהּוא מי את לבד  לא הינ ּו ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹט ֹובֹות,
מי  את  ּגם לסּבל  יכ ֹול  ׁשאינ ֹו אּלא לסּבל , יכ ֹול  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹעמלק
וההתנ ּׂשאּות  הּגּסּות מ ּצד  והּוא ּבעצם, ּומנ ּׂשא רם ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֻׁשהּוא
מ ּצד  אינ ֹו זה וכל  ּגס, ּׁשהּוא מה מהּותֹו עּקר  ּדזהּו ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּלֹו,
והתנ ּׂשאּותֹו, ר ּוח ֹו ּגּסּות סּבת ׁשּזֹוהי מעלה איזה ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיׁש
קל ּפת  הּנה ולכן  ּבלבד , והחצּפא ההעזה מ ּצד  זהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻרק
אּמֹות, לז ' ּומקֹור  ראׁשית ׁשהיא ּגֹוים, ראׁשית היא ְֲִִִִִֵֵֵֶָָֻעמלק
עׂשה  זה לעּמת זה ּד"את רעֹות, מ ּדֹות ז ' הן  אּמֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָֻֻּדז '
ׁשהן  ּוגבּורה חסד  ּדקד ּׁשה מ ּדֹות ׁשּיׁש ּכמ ֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֻאלקים",
ּדחסד  זה, ּדלעּמת מ ּדֹות יׁש כן  ּכמ ֹו אלקית, ויראה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻאהבה
הּזה, עֹולם ּבתענ ּוגי זר ֹות אהבֹות ענין  הּוא זה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֻּדלעּמת
התּפאר ּות, – ותפארת ּורציחה, ּכעס ענין  הּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּוגבּורה
וכ ּנראה  רעֹות, מ ּדֹות הז ' לכל  הראׁשית הּוא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָועמלק
עצמ ֹו את ׁשּמח ׁשיב ּדהינ ּו מנ ּׂשא, ׁשהּוא ּדמי ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָֻּבח ּוׁש,
ּדבר  ּכל  הרי ּבעיניו , יקר  ׁשהּוא ּובפרט  מה, ּדבר  ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָלמציאּות
מתאּוה  הּוא הרי וערב, ט ֹוב ּדבר  ל ֹומר  רצֹונ ֹו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָהאהּוב,
ּׁשאין  מה ּתאותֹו, ׁשּממ ּלא עד  ו ׁשֹוקט  נח  ואינ ֹו מאד , ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאליו 
ירצה  לא עצמ ֹו את מח ׁשיב ׁשאינ ֹו ּבׁשפל ּות ׁשהּוא מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹּכן 
ּבמעד ּני  ירצה לא ׁשהעני ּוכמ ֹו והערב, הּטֹוב ּבּדבר  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכלל 
ׁשּירצה  ּכזאת התּפּׁשט ּות  ּבער ׁשאינ ֹו לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹמלכים

ל ֹוּבענינים  ׁשאין  הּׁשפל  הּוא כן  ּכמ ֹו הּנה ּכאּלּו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
הּנה  אליו  מתאּוה ואם הּטֹוב, ל ּדבר  ׁשּיתאּוה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהתּפּׁשט ּות
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מלכות).י . יסוד  הוד  נצח  תפארת גבורה  (חסד  מדות דעת).יא .שבע  בינה  (חכמה  מוחי (ששת יב .שלושה  אנפי זעיר
יסוד ). הוד  נצח  תפארת גבורה  חסד  להיכנס .יג.המדות השער זהו 



רסד   

זה  אבל  לעׂשֹותֹו, לבלי עצמ ֹו את ּכֹופה הּוא הרי ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָּבקל 
ואינ ֹו ט ֹוב ּדבר  לכל  מאד  מתאּוה הּוא הרי מנ ּׂשא ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא
להיֹות  יכ ֹול  ּכ וכל  הרעה, ּתאותֹו ׁשּממ ּלא עד  מ ּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָנפרד 
האסּורים  ּבדברים ּגם ׁשּיּכׁשל  עד  והרצֹון  האהבה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּתקף
האּסּור  עצם וגם הּתר , הֹוראת ל ֹו ׁשּימצא ל ּצלן , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָרחמנא
אין  יעּור , הּׁשחד  ּבענין  ּוכמ ֹו ,ּכ ּכל  ּבעיניו  ּגד ֹול  ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָֹאינ ֹו
אֹותֹו, מז ּכה הּוא מקֹום ּומ ּכל  ח ּיב ׁשהּוא ׁשּיֹודע ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה
ׂשכלית  הּטיה נעׂשה אליו  הּדעת קר ּוב ידי ׁשעל  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
הּוא  ׁשּבאמת אף ז ּכאי ׁשהּוא ּומד ּמה האמת  מ ּדר ְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּמּטה

ּתאוה  ּבהּדבר  ׁשר ֹוצה הרצֹון  ּתקף מ ּצד  כן  ּוכמ ֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹח ּיב,
הֹוראת  ימצא ּובקל  ּכ ּכל  ּגד ֹול  אּסּור  ּבזה  ׁשאין  ל ֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנדמה
ׁשּמח ׁשיב  ההתנ ּׂשאּות הרי זה, ּכל  ל ֹו ּגרם ּומי זה, על  ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּתר 
ּבהתּפּׁשט ּות  הּוא הרי זה ּדמ ּׁשּום למציאּות, עצמ ֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַאת
ׁשּכן  וכל  אּסּור , ּבדבר  ּגם להּכׁשל  ׁשּיּוכל  עד  הרצֹון  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹותקף
אׁשר  חפץ, ּׁשּלּבֹו מה עֹוׂשה הּוא הרי הּמּתרים ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּבדברים
ּכמ ֹו מ ּדאֹורייתא, הּוא " ל ּבמ ּתר   עצמ "קּדׁש ּגם ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֻּבאמת
ׁשּכֹותב  ּוכמ ֹו קד ׁשים", והייתם "והתקּדׁשּתם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשּכתּוב

הּתניא) (מ ּספר  כט  ּבפרק עדן  נ ׁשמתֹו .ר ּבנ ּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ומשפט  צדקה  בכפיה , – לעשות  פי ' הצדקה . מצות  קיו ג מונעת  ההתנשאות  מדת 
 ביטול מפני  דוקא  לישראל  ניתנה  התורה  לצדקה .  ית וכמה  לעצמו  צרי כמה  לשפוט  –

לה '.

ּורציחה,p‰Â‰ד ) ּכעס לידי ּבא ההתנ ּׂשאּות מ ּדת מ ּצד  ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵַַַַַַָָ
נגד  ׁשהּוא ּדבר  לסּבל  ל ֹו אפׁשר  ׁשאי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹמ ּפני
התּפאר ּות, לידי ּבא והתנ ּׂשאּות מהּגּסּות וכן  ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָרצֹונ ֹו,
ּבהם  להתנאֹות ׁשר ֹוצה ּכבֹוד  מל ּבּוׁשי ּכן  ּגם זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובכלל 
ההתנ ּׂשאּות  מ ּדת הּנה ּובאמת אדם, ּבני לפני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּולהתּפאר 

מ "ועׂשה  ּגם ּוכמ ֹומ ֹונעת עׂשה, מצו ֹות ּבקּיּום ט ֹוב" ְְְֲֲִִִֵֵַַַַ
ׁשהּוא  מי הּנה ּכּיד ּוע, ּכללית מצוה ׁשהיא צדקה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמצות
וגם  לעצמ ֹו, הּכל  צרי הרי עצמ ֹו את ּומיּקר  ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָֹמח ׁשיב
ּבעיניו  נפׁשֹו יקר  מ ּצד  ל ֹו נדמה הּמּתרים הּדברים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכל 
ׁשּמכרח  מה יּתן  אי ּכן  ואם מאד , אליו  מכרחים ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻׁשהם
יגיעה  ידי על  ל ֹו ּבא הּדבר  אם ׁשּכן  ּומ ּכל  לז ּולתֹו, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאליו 
ׁשּיּתן  ׁשּי אינ ֹו ּבו ּדאי ׁשהרויח , עד  נפׁשֹו ּכח ֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשהּניח 
מ ּכל  יֹותר  הׁשּפעה ר ּבּוי ל ֹו ׁשּנֹותנים לא אם ְְְִִִִֵֶַָָָָֹלז ּולתֹו,
א ּכן , ּגם לעני יּתן  אז  ׁשּלֹו הּמֹותר ֹות אף ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהצטרכ ּותיו 
מצות  ענין  ּכי צדקה, מצות ח ֹובת יֹוצא אינ ֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹּבזאת
והינ ּו ז ּולתֹו, ט ֹובת על  נ ֹוסף עצמ ֹו ט ֹובת הּוא ְְְְַַַַַַָָָָהּצדקה
הּכּונה  הּנה מחסֹור ֹו, את להעני ׁשּממ ּלא מה זאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּדלבד 
ּוצדקה  "מ ׁשּפט  ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ׁשּלֹו, והּבּטּול  הּכפּיה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּבזה
לעׂשֹות  הוי'  ּדר "ו ׁשמר ּו ּוכתיב עׂשית", אּתה ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֹּביעקב
ׁשל ֹום", הּצדקה מעׂשה "והיה ּוכתיב ּומ ׁשּפט ", ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָצדקה
מהּדברים  עצמ ֹו את ׁשּׁשֹופט  ּדוקא, ּוכפּיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָעׂשּיה
ּבהכרח  ל ֹו ּׁשהּוא מה היטב לח ׁשב וצרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּמּתרים,
ולא  לז ּולתֹו, לתת צרי מ ֹותר ֹות הּוא והּׁשאר  ְְְְְְִֵַַָָָָָֹלנפׁשֹו,
ּבקיתֹון  ׁשהיה מעׂשה ּכעין  אּלא קֹודמין " ח ּיי" ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָאמר ּו
אפׁשר  אי זאת אבל  ל ׁשניהם, הסּפיק ׁשּלא מים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשל 
וחבר ֹו הּמּתרים ּבדברים ּתענ ּוג מיני ּבכל  יתעּנג ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשהּוא
ּדמה  לדעת צרי והאדם ו ׁשל ֹום, חס ּברעב ְְְִַַַַָָָָָָָָָָימ ּות
עצמ ֹו, ּבׁשביל  רק אינ ֹו רב ׁשפע מלמעלה ל ֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּׁשּנֹותנים
ל ּמה  היטב יתּבֹונן  הרי ּבעצמ ֹו מטעה ׁשאינ ֹו מי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּכי
חבר ֹו והרי זאת, הרויח  ּבאמת וכי ּכז ֹו, הׁשּפעה ל ֹו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנ ּתנה
ּדמה  אּלא זאת אין  ל ֹו, נ ֹותנים אין  ול ּמה מ ּמּנּו ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹט ֹוב

ּבמצות  לז ּכֹותֹו ּבׁשביל  הּוא ּכז ֹו הׁשּפעה ל ֹו ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּׁשּנֹותנים
אם  אתכם" אלקיכם ה' מנ ּסה "ּכי  ּדר על  אֹו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּצדקה,
ׁשהּוא  מי הּנה זה ּדכל  ח ֹובתֹו, למ ּלאת ּבּנּסיֹון  ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹיעמד 

ּו ּבכ ּנ"ל  יתּבֹונן  אבל ּבׁשפל ּות הּוא, ׁשּכן  יבין  לבבֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ואין  הכרח  אצל ֹו הּכל  הרי ּבעיניו  ויקר  מנ ּׂשא ְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשהּוא
הּוא  ל ֹו ּׁשּנֹותנים ׁשּמה ׁשּיח ׁשב וגם ּכלל , מ ֹותר ֹות ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹל ֹו
מ ֹונעת  ההתנ ּׂשאּות הרי ּכן  ואם הּגד ֹולה, מעלתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָמ ּצד 
ּבפרט  עׂשה מצות ּכל  כן  ּוכמ ֹו הּצדקה, מ ּמצות ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָאֹותֹו
ׁשּי זה ׁשּכל  עצמ ֹו, ּובּטּול  ּבכפּיה ּפרטית ּכּונה ּבּה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָיׁש
הּיׁשּות  ׁשּמציאּות מי ּגם והּנה ׁשפל . ׁשהּוא ּבמי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּדוקא
ּכ ּכל  ּגד ֹולה ּבהתּפּׁשט ּות אינ ּה ׁשּלֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָוההתנ ּׂשאּות
מ ּכל  מ ּמׁש, ּבפעל  ט ֹוב ועׂשה מרע מ ּסּור  אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּימנע
לאלקּות, ּכלי אינ ֹו ּומ ּמילא ּבטל , אינ ֹו הרי ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶָָָֹמקֹום
ּדוקא, הּבּטּול  ּבמקֹום אּלא ׁשֹורה אינ ֹו ּדאלקּות ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹוכ ּיד ּוע
ּוׁשפל  ּדּכא ואת אׁשּכֹון  וקד ֹוׁש "מר ֹום ׁשּכתּוב ְְְְְֶֶֶַַָָָָּוכמ ֹו
ז "ל  ר ּבֹותינ ּו אמר ּו הּתֹורה ידיעת ּובענין  ּדוקא. ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָר ּוח "

ב) סג, ׁשּממית (ּברכ ֹות ּבמי אּלא מתקּימת הּתֹורה "אין  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
יהיה  ּדוקא ואז  הּבּטּול , ענין  הּוא ּומיתה עליה", ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָעצמ ֹו
ּדוקא  יׂשראל  לנ ׁשמ ֹות הּתֹורה נ ּתנה ולכן  הּתֹורה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָקּיּום
זרע  ל ּצדיק", זר ּוע "אֹור  ּדכתיב ׁשּבהם, הּבּטּול  ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמ ּפני
צריכה  הּזריעה והּמצות, הּתֹורה את הּוא ּבר ּו ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹהּקד ֹוׁש
ור ּבּוי, ּבתֹוספת הּצמיחה ּתהיה ואז  ּבארץ ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָלהיֹות
תהיּו "ּכי ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ארץ ּבחינת הם יׂשראל  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָונ ׁשמ ֹות
ּכמ ֹו הּבּטּול , ּבחינת ּבהם ׁשּיׁש חפץ", ארץ לי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאּתם
"אמת  ּוכתיב העּמים", מ ּכל  הּמעט  אּתם "ּכי ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּכתּוב
ּדוקא  ּומארץ ּתֹורה, אּלא אמת אין  ּתצמח ", ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמארץ
ואמר ּו הּתֹורה, צמיחת ּתהיה הּבּטּול  ּבחינת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשהּוא
ּדברי  על  עצמ ֹו המנ ּבל  "ּכל  ׁשם) (ּברכ ֹות ז "ל  ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָר ּבֹותינ ּו
ּכל  מר ּבֹו ׁשּׁשֹואל  ר ׁש"י ּופר ׁש מתנ ּׂשא", סֹופֹו ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּתֹורה
עליו , מלעיגים ׁשחבריו  ּדברים ּבהם יׁש ואפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָספקֹותיו 
אינ ֹו הּמנ ּׂשא ּכן  ּׁשאין  מה ּבׁשפל ּות, ׁשהּוא ּבמי זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻוכל 
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רסה    

עבֹודתֹו ּבהתחלת האדם, ּכל  זה ולכן  לאלקּות. ְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכלי
להכניע  ּבׂשר  ויגיעת נפׁש ּביגיעת עצמ ֹו ליּגע ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָצרי

להתקרב  יכ ֹול  ואז  ׁשפל ּות, ּבבחינת להיֹות ׁשּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָהּגּסּות
ּבת  ותֹורה.לאלקּות פּלה ְְֱִִֶָָֹ

– דקליפה   מאר יציאה  ע "י  .וסיגופי ביטושי או  רוחו , גסות  להכניע  התבוננות  סוגי 
לשורש  יגיע  ודעת , מטע למעלה  רצונו  ביטול  –  האר אל  ,העול מתענוגי  "מקבל "

הנשמה .

ּבנפׁשֹוp‰Â‰ה) לידע צרי הּגּסּות, להכניע לזה העצה ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
מ ּמה  היא אם הּגּסּות, ל ֹו ׁשּגֹורמת ִִִִֶֶֶַַַַָהּסּבה
להיֹות  צרי אּלּו, ּבענינים וכד ֹומה הר ּבה ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּׁשּלמד 
ּבזה, להתּגאֹות ל ֹו ׁשאין  אי להתּבֹונן  קבּועֹות ׁשעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָל ֹו
אל  הר ּבה ּתֹורה למד ּת "אם רז "ל  אמר ּו הרי ּכי ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָוהּוא
להתּגאֹות  אין  ּכי נ ֹוצר ּת",  לכ ּכי  לעצמ ט ֹובה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּתחזיק
ּדבר  ּׁשעֹוׂשה ּבמה אבל  ּביתר ֹון , ּדבר  ּכׁשעֹוׂשה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָרק
לא  זאת יעׂשה לא ואם נברא זה ּובׁשביל  ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּנצט ּוה
צרי וגם ּבזה, להתּגאֹות מה ל ֹו אין  הּכּונה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻּתׁשלם
חכמת  אמ ּתית לעמק הּגיע לא ׁשּלמד  ּדכ ּמה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹלדעת
מארץ  ואר ּכה ימצאּנה מי הּוא עמ ֹוק עמ ֹוק ּכי ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּתֹורה,
הּגיע  ׁשּלא אצל ֹו ּוכ ׁשּיתאּמת ים, מ ּני ּורחבה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמ ּדה
ּגם  הּנפׁש. התנ ּׂשאּות מ ּזה ל ֹו ּתהיה לא מ ּמילא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלעמקּה
ויהיה  ׁשּלמד , הּתֹורה ּבֹו ּפעלה מה להתּבֹונן  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָצרי

ּדח ּוׁשּבנא  ואם יד מ ּמארי ּומעׂשה, ּדּבּור  מח ׁשבה ּבפרטי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
למהוי  ּכדבעי ׁשאינם ׁשּלא טויּמצא מ ּמי ּגר ּוע הּוא הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּובֹו מ ּמּנּו ט ֹוב ּבו ּדאי היה ל ֹומד  היה אם וחבר ֹו ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָלמד ,
מה  ּגּופא מ ּזה ּומ ּובן  מאּומה, הּתֹורה אֹור  ּפעל  ְִֶַַַָָָָָֹלא
ּכּונת  היפ ׁשּזה הּתֹורה ּבל ּמּוד  עצמ ֹו את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּׁשּמנ ּׂשא
ּבנפׁשֹו, ּבּטּול  לפעל  צרי הּתֹורה אֹור  ּכי ְְְִִִִַַַָָָֹהּתֹורה,

נפקת  מחכמה ּבּטּול ,טז ּדאֹורייתא ּבחינת היא וחכמה , ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
חכ  ולכן  מה, אזעירת ּכח  ענין  ׁשהּוא י' אֹות היא מה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

סֹוף יז ּגרמ ּה אין  לאֹור  חכמה ּדבחינת ה ּקר ּוב מ ּפני והינ ּו , ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּכלא  יֹותר  קּמיּה ׁשּיֹותר  ּדכל  הּוא, הּתֹורה יח ּבר ּו ולכן  , ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּבּטּול  ּפֹועלת היא הרי  יתּבר ּורצֹונ ֹו חכמתֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשהיא
ּכּמה  מ ּובן  הלא הּתֹורה מ ּלּמּוד  ׁשּמתנ ּׂשא וזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבנפׁשֹו,
אר ּכה  ׁשעה ּוכ ׁשּיהיה הּתֹורה, מאמ ּתית הּוא ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֻרח ֹוק
יפעל  ּבאּלּו וכ ּיֹוצא אּלּו ּבהתּבֹוננ ּות קר ֹובֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַֹלעּתים
טבע  מ ּצד  היא הּגּסּות ואם והּׁשפל ּות. ההכנעה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָּבנפׁשֹו
איּדיׁש (ּבל ׁשֹון  וגס חמרי הּוא ׁשּבתֹולד ּתֹו ְְְְְְִִִִֶַַַָּתֹולד ּתֹו,

ּגעּבארען  עצמ ֹו,יטּגראּב את לבּטׁש ּבּטּוׁשים צרי הּנה ,( ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
נ ּורא  ּביּה סליק ּדלא "אעא ּבּזהר , מתיבתא רב ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹּוכמאמר 

ּדנ ׁשמתא  נהֹורא ּביּה ׁשלט  ּדלא ּגּופא ליּה, ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָמבּטׁשין 
נהֹורא" וסלק ליּה הּסּגּופים כ מבּטׁשין  ענין  והּוא , ְְְְְְִִִִִֵַַַָָ

העני  ּוכמ ֹו חמר ֹו, נכנע זה ידי ועל  עצמ ֹו את ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמסּגף
ל ּצלן , רחמנא ּביּסּורים ׁשּמד ּכה מ ּצד  ּבׁשפל ּות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֻׁשהּוא
חמר ֹו יּכנע עצמ ֹו את ׁשּמבּטׁש הּבּטּוׁשים ידי על  כן  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכמ ֹו
לאלקּות  קר ֹוב להיֹות ׁשּיּוכל  הּׁשפל ּות ּבעצמ ֹו ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָֹֹויפעל 
ּדבכדי  הארץ", אל  כ ּו'  ל  ל" וזהּו ותֹורה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָּבתפּלה
הרצֹון  ּבּטּול  לבחינת ׁשּיּגיע ּבּתפּלה, " ל  ל" ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
ּדוקא, "הארץ" ידי על  זהּו ודעת, מ ּטעם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּלמעלה
"אין  רז "ל  ּוכמאמר  ו ׁשפל ּות, הכנעה ּבחינת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָׁשהּוא
ר ׁש"י  ּופר ׁש ראׁש", ּכבד  מ ּתֹו אּלא להתּפּלל  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹעֹומדין 
," ל  ל אברם אל  הוי' "ו ּיאמר  וזהּו ו ׁשפל ּות. ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהכנעה
עבֹודת  ידי על  ּומקֹור ֹו ל ׁשר ׁשֹו להּגיע ּבעבֹודתֹו  ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָׁשּיל
מ ּבית  היציאה להיֹות צרי הּכל  ּתח ּלת אבל  ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּבר ּורים,
סדר  ּבאפן  ּכאן  וח ׁשיב הארץ, ּומן  ּומ ּמֹולד ּתֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאביו 
הינ ּו ,מארצ היציאה הּוא הּכל  ּדתח ּלת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹהעבֹודה,
ׁשהּוא  ּבקד ּׁשה ארץ ׁשּיׁש ּדכ ׁשם זה, ּדלעּמת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻמהארץ
ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו זה, ּבלעּמת ארץ יׁש ּכן  הּנה הּבּטּול , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻענין 
מאלקּות, היפ ׁשהּוא ׁשנער " ּבארץ בקעה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ"ו ּימצאּו
ּׁשּמׁשּפיל  מה והּוא הּׁשפל ּות, ענין  ּכן  ּגם היא זאת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַֹוארץ
עֹולם  מ ּתענ ּוגי הּגׁשמ ּיים מהּדברים לקּבל  עצמ ֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָאת
ׁשּלמעלה  מד ּבר , – הּנבראים ּבחיר  הּוא ּדהאדם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּזה,
ׁשפל ּות, זה הרי וחי מ ּצֹומח  ּוכ ׁשּמקּבל  וחי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמ ּצֹומח 
אינ ֹו לכן  ההתנ ּׂשאּות, מ ּצד  היא הּׁשפל ּות סּבת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָאמנם
צרכי  אל  הּנמ ׁשכת ּכבהמה ּתאותֹו ר ּוח  על  ל ׁשלט  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיכ ֹול 
– מארצ ההּלּו להיֹות וצרי מהּותּה, ּכל  וזה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּגּוף
ׁשהּוא  ּדקד ּׁשה ארץ ּבבחינת ולהיֹות זה, ּדלעּמת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻֻהארץ
ענין  הּוא – ּומ ּמֹולד ּת ּדקד ּׁשה, הּׁשפל ּות ְְְְְְִִִִִַַַַָֻּבחינת
לא  ט ֹובֹות ּומ ּדֹות ּומצו ֹות ּבּתֹורה הענינים ּדכל  ְְְְִִִִִַָָָָָֹהרגיל ּות,
אבי ּומ ּבית העבֹודה, מ ּצד  אם ּכי ההר ּגל  צד  על  ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָיהיּו
מסּור  יהיה ׂשכל ֹו ּכל  אׁשר  הּמחין , ּתּקּון  ענין  הּוא –ְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹ

ׁשּבּלב. ולעבֹודה ּומצו ֹות ְְְֲִֵֶַַָָלתֹורה
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החשבו.יד . להיות.טו .מבעלי  שצרי יצאה .טז.כפי  הוא ) ברו הקדוש  (של מחכמה   עצמה .יז.התורה  דכל יח .הקטינה 
. כלו כלא  יותר הוא ) (הרי  לפניו  (מגוש ).יט.שיותר גס  שהאש כ .נולד   ע בזוהר: (עד בג) הישיבה  ראש  וכמאמר

האור. ועולה  אותו   מבטשי  הנשמה  אור בו  שולט שאי  גו (כ (כמו  אותו ,  מבטשי  בו  (שולטת) עולה  אינה 
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ט.1) לב, תהלים



רסז    

      ־  ־    ,   
. 

.Ê        , 
 ,        
  ,         
     ,    

. 
.Á ,   "  "  "  

,        
,         
     .    
    ,    
"          
      "    , . 
           ,
   '       
             
        ,      

. 
.Ë     ,     

 ,        , 
  ,  ,      ,   , 
 " "   "   ,   

      "   
.
.È"     , "       '   

   "      , "  "
    , "   "  "
     "    , "  
"   ,         2

              "
           

."
      "   

. 
            
,       ,  ־  , 
     ,     
.          

.‡È ,      
    ,      
            , 
   –      –   
  ,    .   –

.       

    

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

ב.2) צד, סנהדרין  ראה

•
 

תרצ "ג ] חורף [שלהי

מצות  הבריאות. בקו שלא - ל"ע - הייתי החורף כל

עוד  כהיום  וגם  עבודה, מכל להנפש  עלי חזקה הרופאים 

שי' אחב"י כלל בתוך רפו"ש  לי ישלח השי"ת הנני חלוש 

בגו"ר. רפואה הצריכים 

נותנים אין ממש  ברעב  הגועים  שי' אחינו  מצב אמנם 

כמה  ר"ל ואירעו ואיום  נורא המצב רגע, אף מנוח לי

ד"ר  הנכבדים  האדונים  אצל השתדלותינו כל מות, מקרי

אשר  באמרם  מאומה, פעל לא יחיו ראזין וד"ר קאהן

הוצאות  על מקור שום  להם  ואין היא, ריקנית הקופה

זמני  עזר ונתנו עצמם  על העמידו דיבורים  רוב אחרי כאלו.

בעד  כי חפצם  והביעו ידי על שקל אלף סך פסח לצרכי

קמח  של חבילות ישלחו שקלים  מאות שלש  של סכום 

וכן  טארגסין, ע"י עזרה לשלוח שקלים  מאות ושבע פסח,

לו  בארתי בפאריז שי' ראזין הד"ר עם  בהתראותי עשיתי.

ע"י  לשלוח שקל אלף סך לכה"פ יגבילו אשר הנחיצות

המצטרכים של הרשימות עפ"י בחדשו, חדש  מדי טרגסין

שהם תורה ובני זקנים  מלמדים  שובי"ם  מרבנים 

הוא  גם  כתובתם , על ישר להם  ויושלח ביותר, הסובלים 

והעיד  גועים , בפו"מ אשר בהוה המצב היטיב יודע בעצמו

להשתדל  לי והבטחתו ר"ל, רעב נפוחי ראה בעצמו אשר לי

מי  בזה יעזר לא הדזונט ח"ו אם  בהוה המצב וכפי בזה,

להיות. יוכל מה יודע

להביאו  זה דבר בעזר להיות לכבודו פונה הנני ובזה

בהוה  המצב על להביט עלינו הפועל, אל מהכח בעזה"י

הרבנים , הנה אצלי, המקובץ החומר לפי פקוחות, בעינים 

תורה, ובני זקנים  מלמדים , שהיו מי שובי"ם , שהיו מי

צרכי  לקבל זכות כל מושללי הם  המדינה חוקי לפי אשר
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השם . ירחמם  נפש , אלפים  כשמונה הם  אוכל,

הי' - עומדים  וח"ו ח"ו הללו, נפשות אלפים  השמונה

צרתם על נוסף רעב, ידי על הכליון מפתן על - תהי' לא

גזרה. לארץ ולשלחן מהעירות להגרש  ח"ו החדשה בגזירה

והכללי, הפרטי מצבנו עם  התחשב מבלי כולנו אנחנו

בחדשו, חדש  מדי לחם  פרוסת להם  להושיט מחוייבים 

אסון, יגרם  וח"ו ח"ו אשר ברור לדעת עלינו לאו ובאם 

מסודר  בסדר נכונה עצה למצוא להתאחד כולנו עלינו ובכן

בעזה"י  כי אפונה ולא שחת, מרדת נפשותיהם  להציל

יועץ. ברוב ותשועה כאמור ימצא,

עזר  יהי' הדזוינט שתתן לחודש  שקל אלף של בהעזרה

להאומללים עזרה ועדי יוסדו ביוראפ גם  אשר כפול,

בהקדם כבודו של תשובתו מחכה והנני השם , ירחמם 

האפשרי.

בגו"ר. ושמח כשר בחג  ומברכו מכבדו הדו"ש  ידידו

   

•
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב מ"ח, ה'תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח אי"ע נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמואל

אלעזר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתביו מערב חה"ס וד' מ"ח. ופותחין בברכה לברך בברכת מזל טוב 

יכנס לתורה  כן  וכשם שנכנס לברית  נכנס לבריתו של אברהם אבינו  ובטח כבר  בנם שי'  על הולדת 

ולחופה ולמעשים טובים והוא וזוגתו שיחיו יקבלו ממנו רוב נחת חסידותי...

ובעזה"י ישלחו גם להבא דברי דפוס באופן ישר לעורך המודיע בכ"ז בודאי גם  אף ששלחו 

כת"ר יעמוד על המשמר והזירוז שיפרסמו את הענינים שבהם הנוגעים לרבים.

ומסרתי להמזכירות אשר גם שם כת"ר יכנס ברשימת אלו המקבלים הקונטרסים וכו'.

...השקפת התורה היא, אשר במקום שאפשר להציל ילד מחינוך של כפירה ר"ל לחינוך של 

הידור מצוה בתכלית וכו' בודאי צריך לעשות כל ההשתדלות בזה ואם אי אפשר באופן כזה אלא עכ"פ 

לחינוך של שו"ע גרידא בלא לפנים משוה"ד, או עוד גרוע מזה עכ"פ לחינוך של שמירת עיקרי הדת 

והחמורות שבתורה, הרי ג"כ צריך להשתדל להצילו ובלבד שלא יטמע בין העכו"ם ולקבל חינוך של 

כפירה ר"ל.

ברשותו  ובפרט שלאחר שכבר הי' הילד  ולצרה הזאת,  לו  וכל האומר שבאופן כזה הרי מה 

את  ממש  בידיו  דוחה  גם  אלא  גורם  רק  לא  ה"ז  הבריות  יאמרו  מה  היראה  מפני  ידו  את  ומושך 

תלמידים אלו ומוסרם לחינוך נגד דתי.

וידוע אודות אחד מנשיאנו הק' שהי' עונה לשואליו במכתב גם בחוה"מ וכפתגמו "איך קען 

מיט איבער מיינעם א הידור פארבויגען אויף יענעמס א עיקר", ועאכו"כ שמפני חשבונות של פוליטיקה 

וכיו"ב אסור לאבד אפי' נפש אחת מישראל, ועאכו"כ כשהנדון הוא ע"ד מאות ואלפים מבני ישראל 

ועאכו"כ שהנדון הוא ע"ד תלמידים ותלמידות שכבר היו ברשותם, ועל מנהלי המוסדות האחריות 

השלימה בעשיית כל מה שביכולתם שישארו עכ"פ נאמנים לדתם, אף שעדיין אין בידם לפעול שישארו 

חסידים או אולמות'שע מהדרים במצות ביותר וכו' וכו'...
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'‰ ÌLa ‡˜iÂ(ח (יב, «ƒ¿»¿≈

B˙B‡ ÚÈ„BÓ ,'‰ ÌL ˙‡ . . ÏB„b ÏB˜a ‡B˜ ‰È‰L∆»»≈¿»∆≈ƒ«

Ì„‡ ÈÏ B˙e˜Ï‡Â( רמּב"ן) ∆¡…ƒ¿≈»»ְַָ

האמ ּונה  את לפרסם  המ ׁשי אבינּו ׁשאברהם הּכּונה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאין

ּבאפן Ìbּבה' זאת ע ׂשה ּכנען ׁשּבארץ  אּלא ּכנען, ּבארץ  ַ«ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לארץ  ּבח ּוץ  ּבהי ֹותֹו ׁשּכן, הּקֹודמת. לעב ֹודתֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

הבנה מ ּצד זֹו ּבעבדה (ּבלׁשֹון BlLוהּכרהBlLעסק  ֲֲִַַַָָָָֹ∆ְַָָ∆ְִ

הּצדק  קו "והבין ‰BÎp‰הרמ ּב"ם: B˙ezÓ לאחר ואּלּו ,(" ְְִֵֶֶַַַַָƒ¿»«¿»ְְִַַ

להי ֹות  הפ - "ֿלל" ‰',הּצּוּוי  ÁÈÏLצ ּוּוי מ ּצד הּפֹועל ְְִִֶַַָ¿ƒ«ִִֵַַ

‡Ba‰. «≈
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‰ÓÈˆÓ Ì‡ „iÂ ı‡a Ú È‰iÂ( י (יב, «¿ƒ»»»»∆«≈∆«¿»ƒ¿«¿»
‡ËÁ L‡ ÔBÚ ,Ú‰ ÈtÓ . . ı‡‰ ÔÓ B˙‡ÈˆÈ( רמב"ן) ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ¿≈»»»»¬∆»»

הרע  יצר "ע ׂשה אברהם ׁשהרי  מ ּמׁש, לחטא הּכּונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ה)ט ֹוב " ט, ברכות (וכל (ירושלמי  הרע  יצר ּכלל לֹו היה ולא ,ְְְֵֶַָָָָָֹ

Ì‰È‡'מרּכבה' ּבבחינת הי ּו האב ֹות Ì‰ÈÓÈ)ׁשל Ïk אּלא . ∆¿≈∆ְְִִֶֶַָָָָָ»¿≈∆ֶָ

ּבני ּוׁשלמה אני  "והי ּו (ּכמ ֹו ח ּסרֹון מ ּלׁשֹון לחטא היא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֹהּכּונה

אלקי . אֹור וגּלּוי  ּבהמ ׁשכת ח ּסרֹון ּׁשּגרם הינּו ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָֹח ּטאים"),

י ׁש ּדרּגה ׁשּבכל הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר האֹור מע ּוט  ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻּובדגמת

מ ּמּנה. ׁשּלמעלה לדרּגה ּביחס  אֹור ְְְְְִִֶֶַַַַָָָמע ּוט 
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ÌÈÏ‰‡Â ˜e Ô‡ˆ ‰È‰ Ì‡ ˙‡ CÏB‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â, יג) ¿«¿«≈∆«¿»»»…»»¿…»ƒ

ה)

CLÓ ÈÈˆ ÈÒÎ ÈÓ ˙a ,ÈLÈ‡ ÈÓ‡c ‡˙lÈÓ ‡‰ ‡Ó¿»»ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈»«»≈ƒ¿≈ƒ≈¿…

'B‚Â ËBÏÏ Ì‚Â È˙Îc ..(EÏ Ìb ËÈÈÂ ÌÈÒÎ ÏÚÏ aÁ˙‰)ƒ¿«≈¿««¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¿¿

א) צג , (ב"ק

,ּולאיד) ט ֹוב  ׁשכן ׁשל הח ּיּובית ׁשהׁשּפעתֹו אֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהוי 

ׁשרֹואים ּדבר היא רע ) ׁשכן ׁשל הּׁשלילית ,LÁeÓaהׁשּפעתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ¿»

ּבּה. מ ּכירים יהּודים, אינם "אינׁשי ", סתם ׁשאפ ּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָעד

ׁשכנּות  ּכאן ׁשהיתה ׁשאף  ,ּכ ּכדי  עד חזקה זֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוהׁשּפעה

- קבע  ׁשל ׁשכנּות ולא ,ּבּדר יחד הליכה ּבלבד, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹארעית

ּגּלּוי הע ּדר והן נכסים, רּבּוי  ללֹוט , ּברכה הן זֹו ׁשכנּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהביאה

לאברם יד)הּׁשכינה פסוק .(רש "י  ְְְִַַָָ
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Ì‡Ï „biÂ ËÈÏt‰ ‡iÂ( יג (יד, «»…«»ƒ««≈¿«¿»
‰N ˙‡ ‡OÈÂ Ì‡ ‚‰iL Ôek˙Óe . . ‚BÚ ‰Ê( רש "י) ∆ƒ¿«≈∆≈»≈«¿»¿ƒ»∆»»

ּומצא  ׁשּבא ע ֹוג, ׁשמ ֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָּבמדרׁש

לבאר, וי ׁש וכּו'. ע ּגֹות ּבמצות וע ֹוסק  י ֹוׁשב  אברם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻאת

מ ּצה, אכילת ּבמצות ע ֹוסק  ׁשאברהם ע ֹוג ראה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכאׁשר

הבין  הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה אמ ּונה ּדמהמנּותא, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמיכלא

מסירּות  מ ּתֹו לֹוט  את להּציל ּכדי  לּמלחמה יצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי 

הּׂשכל. מ ּצד מק ֹום לֹו ׁשאין ּדבר ִֵֵֶֶֶֶַַָָָנפ ׁש,
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„‡Ó ‰a‰ EÎN(א (טו , ¿»¿«¿≈¿…

È˙e˜„ˆ Ïk ÏÚ ÎN ÈzÏa˜ ‡nL ,ÓB‡Â ‚‡Bc ‰È‰Â¿»»≈¿≈∆»ƒ«¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ

(רש "י )

הרמ ּב"ם ב)ּכתב  י , עבד (ּתׁשּובה לא . . אבינּו "אברהם ְְְִַַַַַָָָָָָָֹ

וי ׁש ׂשכרֹו. ק ּבּול על ּדאג מ ּדּוע  אםּֿכן וק ׁשה, מאהבה". ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא

לא  מאהבה, ה' ע ֹובד להי ֹותֹו ּדוקא הּנֹותנת: ׁשהיא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלֹומר,

עב ֹודת  ׁשל ּכחלק  אּלא אי ׁשי , ּכדבר הּׂשכר ק ּבלת את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָראה

ק ּדּוׁש הינּו ÌÈÓLה', ÌL'ה את ׁשע ֹובד ׁשּמי  רֹואים, ּכּלם : ְִַ≈»«ƒִִֵֶֶֶָֻ

וכב ֹוד. ע ׁשר ְְֵֶַָֹמק ּבל
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ÎÊ Ïk ÌÎÏ ÏBn‰( י (יז , ƒ»∆»»»
הראׁשֹון, הּיהּודי  ׁשּנצט ּוה הראׁשֹונה הּמצוה מילה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמצות

הּמצ ֹות. ּכללּות על הּדין ‡מ ֹורה והּוא ּבּגּוף . נּכר רּׁשּומ ּה . ְְְִִִִַַַַָָָָ

ּבׂשר. לעיני  נראה זה רׁשם ׁשאין אּלא הּמצ ֹות, ּבּהלכל י ׁש . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

הרּוחנית. לּתֹועלת ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ּתֹועלת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

ּבח ּיי הּתֹועלת אבל הּגּוף , ּבח ּיי  ּתֹועלת י ׁש הּמצ ֹות ּבכל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואף 

י ֹותר. ּבאיןֿערֹו היא מ ּפני‚הּנׁשמה וצ ֹועק  ּבֹוכה הּתינֹוק  . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

הּטרח  על הּצֹועק  כן, ּכמ ֹו יבין. - ּוכׁשּיגּדל ׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהע ּדר

הּׂשכל. הע ּדר מ ּפני  רק  זה הרי  מצוה, ׁשּבק ּיּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוההפסד
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שני עמ' א

תחילת זמן קידוש לבנה
יום שלישי בערב, ז' מרחשון



לוח זמנים לשבוע פרשת לך לך בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת
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רעט

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת לך לך 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
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אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 ת.ד.     
 

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנויים ומנויים ומנויים ומנויים :::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים : להורדת 

 
    

      

ל: לשלוח  ניתן ותיקונים  הערות 

- 

 
  






 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 


	סדר הנחת תפילין
	מזמורי תהלים
	מפתח כללי
	מאמר - ד"ה ויאמר ה' אל אברהם ה'תשכ"ה
	התוועדויות
	ש"פ לך לך ה'תשכ"ה
	ו' חשון ה'תשנ"ב
	ח' חשון ה'תשנ"ב
	י' חשון ה'תשנ"ב
	ש"פ לך לך ה'תשנ"ב

	לקוטי שיחות - פרשת לך לך - כרך טו
	ילקוט לוי יצחק
	ילקוט גאולה ומשיח
	חומש יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	תניא יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	היום יום
	הלכה יומית לעיון ברמב"ם
	רמב"ם - שלושה פרקים ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - פרק אחד ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - ספר המצוות
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	נביאים
	כתובים
	משניות
	עין יעקב
	גמרא - מסכת מנחות
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	מתורת רבותינו נשיאי חב"ד
	שולחן ערוך עם הערות וציונים
	שולחן ערוך לפי לוח "רב יומי"
	תורה אור
	שערי תשובה
	מאמרי הצמח צדק
	תורת שמואל - תרל"ב
	שיעורים בהמשך המאמרים - תער"ב
	ספר המאמרים - ה'תרח"צ
	ספר השיחות - ה'ש"ת-תש"א בלה"ק
	אגרות קודש - כ"ק אדמו"ר הריי"צ

	חומש לקריאה בציבור
	לוח זמנים
	תפילת הדרך



