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

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

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

 ב"ה,  י"ט מנ"א, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

להנהלת אגודת חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

א( מוסג"פ העתקת מכתבי להכפר, ולדעתי גם אם באי כח הכפר לא יבקרו אצל המנהלים 
הנזכרים במכתבי, כי יש כאן שמועה שמדברים כבר בעדם בענין השמיטה ממפלגה אחרת, הרי בכל 
זה כדאי שבאי כח מוסדות אנ"ש יבקרו אצל הנ"ל, וירציאו לפניהם על דבר פעולות אנ"ש באה"ק ת"ו 

וכו', ואפילו אם לא יהי' בזה ענין של תביעה ג"כ כדאי הדבר מפני כמה וכמה טעמים.

ב( מבקרת עתה בארה"ק ת"ו מרת לוי, אחת החברות בהנהלת הדז'וינט בצרפת, אשר עד עתה 
פעלו על ידה כמה ענינים לטובת אנ"ש, וגם להבא יש בידה היכולת לפעול בזה. אחת ממטרות ביאתה 
לאה"ק ת"ו שרוצה היא לסדר שם התישבות אבי' שי' )כנראה מסיפורים - א פרומער איד(. ומהנכון 
שיעזרו לה בכל הנ"ל, ושלח לחמך על פני המים וכו'. הכתובת שלה איני יודע, אבל בטח היא תפנה 

לאגו"ח או לאחד מחברי ההנהלה - שנתנו לה כתבתם בפריז.

בברכה.

מ. שניאורסאהן
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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,d`x zyxt zay .c"qa
l"yz'd ,lel` ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÈzÓNÂ'וגֹו ׁשמׁשתי ּבזה 1ּכדכד ּומבֹואר , ¿«¿ƒְְְְִִֶַַָָֹֹ

ּפרׁשתנּו ּתֹורה ּכתיב 2ּבלּקּוטי ּדהּנה ,3 ְְְִִִֵֵֵָָָָ

נקרא  הוי' ׁשּׁשם אלקים, הוי' ּומגן ׁשמׁש ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּכי

ּוכתיב  ׁשמׁש4ׁשמׁש. ׁשמי יראי לכם וזרחה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָ

צדקה  ּבחינת ּגם הרי ּבכנפיה, ּומרּפא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָצדקה

ּבחינֹות  ׁשּתי ,ׁשמׁשֹותי ענין וזהּו ׁשמׁש. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָנקרא

לבאר  ּוממׁשי ׁשמׁש,5ׁשמׁש. ּבחינֹות ׁשּתי ענין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

מּלמּטה  והּׁשנּיה למּטה, מלמעלה ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָהאחת

הּוא  צדקה ׁשמׁש ּדבחינת ּבזה, והענין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָלמעלה.

קאי  צדקה ּכי למעלה, ׁשּמּלמּטה הּׁשמׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָענין

הּמצוֹות  ּכל ּכללּות העלאה 6על הּוא ׁשענינם , ְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

ׁשּזהּו הּניצֹוצין , העלאת למעלה, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָמּלמּטה

ציצית  ּדוקא, ּגׁשמּיים ּבדברים ניּתנּו ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָׁשהּמצוֹות

ענינם  ּכי וכּו', ּגׁשמי ּבקלף ּתפיּלין ּגׁשמי, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָּבצמר 

הּגׁשמּיים  ׁשּבּדברים הּניצֹוצין את להעלֹות ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָהּוא

ּדלתּתא  האתערּותא ידי ועל למעלה. ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָמּלמּטה

הּׁשמׁש ּדלעילא, האתערּותא ּבאה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמּלמּטה

(לׁשֹון  הוי' ׁשמׁש ּבחינת למּטה, ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָׁשּמלמעלה

ּדהיינּו7מהּוה  הענינים), ּכל את המהּוה ׁשהּוא , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ

אלקים. מּׁשם ּגם ׁשּלמעלה הוי' ׁשם ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהארת

ּבּספירֹות  על 8וענינם קאי צדקה ׁשמׁש , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

על קאי הוי' וׁשמׁש ועל הּמלכּות, אנּפין. זעיר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכדין  להוי ,ׁשמׁשֹותי ּכדכד וׂשמּתי נאמר ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַֹזה
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ראה.1) ש"פ הפטרת - יב נד, ד.2)ישעי' ובכ"מ.3)כד, ואילך. פ"ד שעהיוה"א תניא וראה יב. פד, ג,4)תהלים מלאכי

ד.5)כ. כה, ובכ"מ.6)שם א. נא, נצבים ד. מג, שלח ב. לד, אמור לקו"ת גם וראה ג. כג, שם לקו"ת שער 7)ראה פרדס

(ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג וראה רפ"ד. שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער האמצעי 8)א אדמו"ר מאמרי גם ראה

תכא. ס"ע תכ. ע' ח"ב פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לבוא: לעתיד על ישעיה בנבואת ראה, פרשת השבוע פרשת בהפטרת נאמר

'B‚Â CÈ˙LÓL „Î„k ÈzÓNÂ1, מחיצות" דוד: במצודת ופירש ¿«¿ƒ«¿…ƒ¿…«ƒ¿
ביותר", הבהיר כדכד מאבן אשימם דרכם זורחת שהשמש «¿B·Óe‡¯החלונות

‰¯Bz ÈËewÏa ‰Êa הזקן e˙L¯t2·È˙kלאדמו"ר ‰p‰c ,3 »∆¿ƒ≈»»»»≈¿ƒ≈¿ƒ
‰ÈÂ'בתהילים  Ô‚Óe LÓL Èkƒ∆∆»≈¬»»

,ÌÈ˜Ï‡ הממשיל הכתוב ומשמעות ¡…ƒ
המגן  ואת הוי' לשם השמש את

אלוקים  לשם השמש) שעל (ה'נרתיק'

LÓL.היא  ‡¯˜ 'ÈÂ‰ ÌML∆≈¬»»ƒ¿»∆∆
·È˙Îe4 נאמר מלאכי בנבואת ¿ƒ

LÓL ÈÓL È‡¯È ÌÎÏ ‰Á¯ÊÂ¿»¿»»∆ƒ¿≈¿ƒ∆∆
È¯‰ ,‰ÈÙÎa ‡t¯Óe ‰˜„¿̂»»«¿≈ƒ¿»∆»¬≈
.LÓL ‡¯˜ ‰˜„ˆ ˙ÈÁa Ìb«¿ƒ«¿»»ƒ¿»∆∆

ÔÈÚ e‰ÊÂ של הפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿«
,CÈ˙BLÓL,רבים ÈzLלשון ƒ¿«ƒ¿≈

LÓL ˙BÈÁa של אחת בחינה ¿ƒ∆∆
של  שנייה ובחינה הוי' שם שהיא שמש

צדקה. שהיא CÈLÓÓe«¿ƒשמש
תורה בלקוטי הזקן Ï5·‡¯אדמו"ר ¿»≈

LÓL ˙BÈÁa ÈzL ÔÈÚƒ¿«¿≈¿ƒ∆∆
ÏÚÓÏÓ‰הנזכרות, ˙Á‡‰»««ƒ¿«¿»
,‰hÓÏ,מהאלוקות מלמעלה, הארה ¿«»

ונבראים  לעולמות «iM‰Â¿«¿ƒ‰למטה,
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ התעלות ƒ¿«»¿«¿»

למטה  מהנבראים לאלוקות והתקרבות

שממשיך  כפי למעלה, האלוקות אל

ומבאר.

LÓL ˙ÈÁ·c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«∆∆
LÓM‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰˜„¿̂»»ƒ¿««∆∆

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlnL כמשל ∆ƒ¿«»¿«¿»
של  בדרך לאלוקות להתקרבות

למעלה  מלמטה ˆ„˜‰התעלות Èkƒ¿»»
È‡˜ מכוונתÏk ˙eÏÏk ÏÚ »≈«¿»»

˙BÂˆn‰6ÌÈÚL הפנימי , התוכן «ƒ¿∆ƒ¿»»
המצוות  כל ‰ÏÚ‡‰של ‡e‰«¬»»

˙‡ÏÚ‰ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«¬»«
ÔÈˆBˆÈp‰ הקדושה ניצוצות «ƒƒ

הדברים  בתוך שנמצאים האלוקית

ו'נפלו' שירדו אלו ניצוצות באמצעותם, מצוות מקיימים שכאשר הגשמיים

למעלה  מלמטה ועולים חוזרים למטה, על e‰fLמלמעלה הפנימי הטעם ∆∆
ezÈכך  ˙BÂˆn‰L לקיימן,‡˜Âc ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a למשל כמו ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¿»

הוא ˆÈˆÈ˙מצוות  ÈÓLb,שקיומה ¯Óˆa מצוות שקיומה ÔÈlÈÙzוכן ƒƒ¿∆∆«¿ƒ¿ƒƒ
ÌÈÚהוא  Èk ,'eÎÂ ÈÓLb ÛÏ˜a המצוות ‡˙של ˙BÏÚ‰Ï ‡e‰ ƒ¿»«¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿«¬∆

ÔÈˆBˆÈp‰ הקדושים hÓlÓ‰האלוקיים ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·caL מתוך «ƒƒ∆«¿»ƒ««¿ƒƒƒ¿«»
הגשמיים  באלוקות.ÏÚÓÏ‰הדברים ושורשם למקורם È„Èלחזור ÏÚÂ ¿«¿»¿«¿≈

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡‰ ההתעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם hÓlÓ‰שבאה  a‡‰מצד ƒ¿«»»»

מזה  כתוצאה כך, «¬¿e¯Ú˙‡‰»ƒ˙‡אחר
,‡ÏÈÚÏc,מלמעלה ההתעוררות ƒ¿≈»

בחינת  והיא האלוקות, ∆∆»‰LÓMמצד
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏnL השמש ∆ƒ¿«¿»¿«»

מלמעלה  והמשכה להארה כמשל

שהיא המאיר  למטה LÓLה ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆
‰e‰Ó ÔBLÏ) 'ÈÂ‰7‡e‰L , ¬»»¿¿«∆∆

הוי' שם של יוצר ‰e‰Ó‰האור «¿«∆
‰ÌÈÈÚובורא  Ïk כל ‡˙ ∆»»ƒ¿»ƒ

הנבראים  וכל eÈÈ‰cהעולמות ,(¿«¿
‰ÈÂ'והתגלות ‰‡¯˙ ÌL שהוא ∆»«≈¬»»

ביותר  נעלה Ìbאור ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«
‡ÌÈ˜Ï.אפילו  ÌMÓƒ≈¡…ƒ

ÌÈÚÂ בעניין אלו בחינות שתי של ¿ƒ¿»»
(שעניינה  צדקה' 'שמש השמש,

הוי'' ו'שמש למעלה) מלמטה העלאה

למטה) מלמעלה המשכה (שעניינה

˙B¯ÈÙqa8 בספירות שהוא כפי «¿ƒ
˜‡Èהעליונות, ‰˜„ˆ LÓL∆∆¿»»»≈

‰eÎÏn˙,ספירת ÏÚמכוון  «««¿
È‡˜ 'ÈÂ‰ LÓLÂ על מכוון ¿∆∆¬»»»≈ַ

שהן  וכו' גבורה חסד, המידות

הנקראות  ‡ÔÈtהספירות ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ
האלוקי  לאור ביחס (כי זעירות פנים

פנים  אנפין', וב'אריך במוחין המאיר

הספירות, מעשר שלמעלה ארוכות,

קטן  הוא במידות המאיר האור הרי

ומועט).

„Î„k ÈzÓNÂ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿«¿ƒ«¿…
ÔÈ„Îe ÔÈ„k ÈÂ‰Ï ,CÈ˙BLÓLƒ¿«ƒ∆¡≈¿≈¿≈
שמשותיך" כדכד "ושמתי זה כתוב על

מחלוקת  שהייתה ז"ל חכמינו אומרים

ויש  שוהם אומרים יש הכוונה, טובה אבן לאיזו החכמים) ובין המלאכים (בין

אבן  זו (שתהיה זה וגם זה גם שיהיה הקדושֿברוךֿהוא ואמר ישפה אומרים

וכזו  כזו וכדין', 'כדין ובארמית יחד), האבנים משתי שמורכבת טובה
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כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

   'ושמתי כדכד שמשותיך וגו ה"מאמר ד  ) ג

 ה   ..................    ל"ה'תש  ,מבה"ח אלול ,פרשת ראה שבת 

    ,פרשת ראה שבתשיחת   )ד

 יב  ................  י"תש ה'וער"ח אלול  ,מבה"ח אלול

 יט  ......  , מבה"ח אלול, ה'תשכ"דעקב פ"שיחת ש  )ה

 כד  ............  א  , טיך כר פרשת ראה –שיחות -לקוטי  )ו

 כח  ...............  ב , טכרך י פרשת ראה –חות י שיוטלק  )ז

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טילקו  )ח

 ג ל  ..................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 לד  ...............  פרשת ראה –ומשיח אולה קוט גלי  )ט

  לו   ............ פרשת ראה לשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

 בע  ................  פרשת ראהלשבוע שיעורי תהלים   )יא

    ה)(מוגפר התיא בסים רשיעו  )יב

 ג ע  ...................................... פרשת ראהלשבוע  

 אפ  ..............  פרשת ראהבוע שלם" יו םהיו "לוח   ) יג

 פד  .........................  ם "מברב וןילע יתמיו כהלה  )יד

 ם "מבר ירו עיש

 פז  .............  פרשת ראהלשבוע  ,םולים קיג' פר –  )טו

 דק  .......... פרשת ראהלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טז

 קעח  ............  פרשת ראהלשבוע  ,ותצוספר המ –  )יז

  ובים ם וכתיביא  ) יח

 קפב ..................................  א פרק   חמיה  , זפרק  יחזקאל

  ואות מקמסכת  –משיות   )יט

 קפד  .................................................  אור קהתי יב

 קצג   ..........................................  מא יוכת מס בעקיעין   )כ

  ביאורים עם  סוכה תמסכ  )כא

 קצד  ............................................  לא ףד עד ה כ ףמד

  : "דחביאי ו שותימתורת רב

    עם הערות וציויםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 כבר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  ) כג

  כבר  ..............................  קן זה  אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

    לע וגו"סי ה תי בחגוק "יורעל פ אורבי התורלקוטי   )כד

 כהר  ................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תורת  )כה

 כזר  ..............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צהי מרמא  )כו

 כחר  .......................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

 לר  ...............................................  הר"ש ומדמו"ר א

    ט"תר –ספר המאמרים   )כח

 לאר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כט

 לג ר  .............................................  דמו''ר מוהריי''צא

  קה"בל ה'תש"ה -דש"ה'תת ושיחר הספ  ) ל

 לור  .............................................  צ'י' יראדמו''ר מוה 

 לח ר  .........................................  ט ספרק  כרוותספר הז  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 רמא   .....................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 רמב  ................................  ורחומש לקריאה בציב  ) לג

 בר  .................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  )לד

 ג ר  ...........................  הפרק ביאורים לפרקי אבות   ) לה

 דר  ........................  פרשת ראהלשבוע  ים מוח זל  ) לו

 הר  .............  בת קודששל ות רקת הדלסדר מצות   ) לז



ebe'ו jizeyny ckck iznye

ּכדכד) (והיינּו להיֹות 9ּוכדין ׁשּצרי והיינּו, , ְְְְְְְִִֵֶַַַָֹ

ּומלמעלה  למעלה ּדמּלמּטה העבֹודֹות ׁשּתי ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָיחּוד

ּכדכד  אחת, ּתיבה ׁשּנעׂשים (עד ְְֲִֵֶַַַַַַָָֹלמּטה

זעיר  יחּוד ענין הּוא ּובּספירֹות ,(ְְְְִִִִִֵַַַׁשמׁשֹותי

ּדכדכד  הּׁשלימּות ּולאחרי ּומלכּות. ְְְְְְֲִֵֵַַַַַֹאנּפין

ּכהמׁש יֹותר, נעלית לדרּגא ּבאים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָׁשמׁשֹותי

ּבלּקּוטי  ּומבֹואר אקּדח, לאבני ּוׁשערי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּכתּוב

ּבינה 10ּתֹורה  ׁשערי חמּׁשים אּלּו 11ּדׁשערי. ְֲֲִִִִִֵֵַַָָָ

ּבּכתּוב  חפץ,1ּוממׁשי לאבני ּגבּול וכל , ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָ

ּתֹורה  ּבלּקּוטי נתיבֹות 12ּומבֹואר ל"ב ׁשהם ְְְִִֵֵֶָָ

הּגבּולים),13חכמה  לענין ׁשּיי הּנתיבֹות (ּדענין ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָ

ענין  הּוא ּדחפץ חפץ, לאבני ּבאים ידם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשעל

ׁשּבּנפׁש ּבּתענּוג ׁשּׁשרׁשֹו כּו', והחׁשק ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהאהבה

ידי  על מּגיעים  ולזה מהרצֹון, ּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּכמאמר  אּבא 14החכמה, ּפנימּיּות 15ּפנימּיּות ְְְְֲִִִִַַַַָָָ

עּתיק. מחיצֹונּיּות ּגם למעלה ׁשהּוא היינּו ְְְִִִִֵֶַַַַַָעּתיק,

יׂשראל, ׁשל ּבׁשבחן מדּבר זה ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָונמצא,

ּובכללּות  אּלה, מעלֹות ּבהם יהיּו לבא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלעתיד

ּגֹו' ּוׁשערי ּגֹו' ּכדכד וׂשמּתי מעלֹות, ׁשלׁש ְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹהן

ּגֹו'. ּגבּול ְְֵָוכל

הּׁשבּוע LÈÂב) ּבפרׁשת ּפסּוק עם זה לקּׁשר ¿≈ְְִֵֶַַַַָָָָ

ׁשל  ּבׁשבחן ׁשּמדּבר ראה) ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ(ּפרׁשת

מה  ׁשּזהּו מעלֹות, ׁשלׁש נתּפרׁשּו ּבֹו וגם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹיׂשראל,

ּוב16ּׁשּנאמר  אלקי להוי' אּתה קדֹוׁש עם ּכי ְֱֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

אּתה,ּבחר  קדֹוׁש עם ּכי רׁש"י ּופירׁש ּגֹו', הוי' ֲִִֵֵַַַַָָָָָ

הוי', ּבחר ּוב ועֹוד, ,מאבֹותי עצמ ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָקדּוּׁשת
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תעח).9) (רמז עה"פ ישעי' יל"ש (ובפרש"י). א עה, תמו.10)ב"ב ע' שם האמצעי אדמו"ר מאמרי גם וראה א. ר"ה 11)כו,

ב. ואילך.12)כא, תמח ע' שם האמצעי אדמו"ר מאמרי גם וראה ב. מ"א.13)כו, פ"א יצירה ספר פע"ח 14)ראה ראה

וש"נ. ד. מט, נצבים לקו"ת ב. רס, לזח"ג רמ"ז פט"ו. הק"ש תתיג.15)שער ע' פרשתנו אוה"ת גם ב.16)ראה יד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„Î„k eÈÈ‰Â)'כדכד' במילה רמוזה וכדין', כדין 'להוי זו ,9)וההכרעה ¿«¿«¿…

„eÁÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,eÈÈ‰Â ושילוב ‰B„B·Ú˙איחוד ÈzL ¿«¿∆»ƒƒ¿ƒ¿≈»¬
ÌÈNÚpLהאמורות „Ú) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓe ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc¿ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿«¿»¿«»«∆«¬ƒ

‰·Èz מילה˙Á‡,אחד B¯ÈÙq·e˙ועניין ,(CÈ˙BLÓL „Î„k ≈»«««¿…ƒ¿«ƒ«¿ƒ
האופנים  שני של והחיבור והאיחוד

בספירות  שהוא כפי ה' בעבודת הללו

eÁÈ„העליונות  ÔÈÚ ‡e‰ חיבור ƒ¿«ƒ
של  מהספירות פנימית השפעה של

הנקראות  ‡ÔÈtהמידות ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ
˙eÎÏÓe ההשפעה את המקבלת «¿

אנפין. מזעיר

„Î„Îc ˙eÓÈÏM‰ È¯Á‡Ïe¿«¬≈«¿≈¿«¿…
CÈ˙BLÓL מחיבור הנובעת שלימות ƒ¿«ƒ

ה', בעבודת שונים אופנים שני ושילוב

לעיל, b¯„Ï‡כמבואר ÌÈ‡a»ƒ¿«¿»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ,'ה CLÓ‰kבעבודת «¬≈≈¿∆¿≈

,Ác˜‡ È·‡Ï CÈ¯ÚLe ·e˙k‰«»¿»«ƒ¿«¿≈∆¿»
‰¯Bz ÈËewÏa ¯‡B·Óe10 ¿»¿ƒ≈»

È¯ÚL ÌÈMÓÁ el‡ CÈ¯ÚLcƒ¿»«ƒ≈¬ƒƒ«¬≈
‰Èa11 העליונה הבינה ספירת ƒ»

המכונות  דרגות לחמישים מחולקת

בגמרא  ז"ל חכמינו (כדברי 'שערים'

וכולם  בינה שערי חמישים שישנם

שנאמר  אחת, חסר רבינו למשה ניתנו

שרק  ואמרו מאלוקים' מעט 'ותחסרהו

בכך  כנרמז הנו"ן לשער זכה בפטירתו

עניינם  ועל בו") "נו"ן נבו, בהר שנקבר

בחסידות  מבואר אלה שערים של

סגור  מקום של לשער דומה שהדבר

השכל  אור וכך החוצה, הנפתח

והלב  ללב ומגיע מהשכל יוצא שבבינה

את  ומרגיש ו'משער' 'תופס'

לא  והיא בבינה שהיא כפי ההתבוננות

'יוצאת' אלא בשכל 'סגורה' נשארת

כאן  מבואר כך ועל הלב, אל מהמוח

השייכת  ה' עבודת שלימות שלאחר

ה' לעבודת מתעלים לעיל, כמבואר המלכות, וספירת המידות של לספירות

מהספירות נעלית יותר ספירה שהיא הבינה, בבחינת האמורות.הקשורה

·e˙ka CÈLÓÓe1ÈËewÏa ¯‡B·Óe ,ıÙÁ È·‡Ï CÏe·b ÏÎÂ , «¿ƒ«»¿»¿≈¿«¿≈≈∆¿»¿ƒ≈
‰¯Bz12‰ÓÎÁ ˙B·È˙ ·"Ï Ì‰L13 שישנם הסוד בתורת כמבואר »∆≈¿ƒ»¿»

ביותר  הגבוהה האלוקית (ההשגה החכמה במדרגת [=דרכים] נתיבות ל"ב

והארה  נביעה של שונים אופנים היינו הספירות), ראשית לעולמות, השייכת

לעבודה  מתעלים הבינה, לספירת השייכת העבודה לאחר ולענייננו, שלה,

החכמה  לספירת ‰B·È˙p˙השייכת ÔÈÚc) ונבדלות שונות לדרכים חלוקה ¿ƒ¿««¿ƒ
ÌÈÏe·b‰ ÔÈÚÏ CÈiL'גבולך 'וכל זה ביעוד נאמר Ì„Èולכן ÏÚL ,( «»¿ƒ¿««¿ƒ∆«»»

מתעלים  החכמה נתיבות ידי ıÙÁcמגיעים ÌÈ‡aעל ,ıÙÁ È·‡Ï »ƒ¿«¿≈≈∆¿≈∆
חזק  רצון של ÔÈÚבמשמעות ‡e‰ƒ¿«

˜LÁ‰Â בה ‰‡‰·‰ שיש אהבה »«¬»¿«≈∆
BL¯MLתשוקה  ,'eÎ עניין של ∆»¿
LÙpaLהחפץ  ‚eÚza««¬∆«∆∆

,ÔBˆ¯‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL שכוח ∆¿«¿»«≈»»
ויותר  נעלה יותר כוח הוא התענוג

הרצון  כוח מאשר אפילו בנפש עמוק

‰ÊÏÂ אהבה מתוך ה' לעבודת ¿»∆
התענוג  מכוח ÏÚשנמשכת ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ«

¯Ó‡Ók ,‰ÓÎÁ‰ È„È14 בתורת ¿≈«»¿»¿«¬«
‡a‡הסוד  ˙eiÓÈt15 הפנימיות ¿ƒƒ«»

היא  'אבא' הנקרא החכמה של והעומק

,˜ÈzÚ ˙eiÓÈt והעומק הפנימיות ¿ƒƒ«ƒ
(הדרגה  יומין' 'עתיק בחינת של

כתר  בחינת של והפנימית העמוקה

הספירות)על  מעשר שלמעלה יון

Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L eÈÈ‰ אפילו «¿∆¿«¿»«
.˜ÈzÚ ˙eiBˆÈÁÓ≈ƒƒ«ƒ

‰Ê ·e˙kL ,‡ˆÓÂ המתחיל ¿ƒ¿»∆»∆
והמשכו  שמשותיך" כדכד ב"ושמתי

לאבני  גבולך וכל אקדח כאבני "ושעריך

ÏLחפץ" ÔÁ·La ¯a„Ó¿«≈¿ƒ¿»∆
eÈ‰È ‡·Ï „È˙ÚlL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆»ƒ»…ƒ¿
˙eÏÏÎ·e ,‰l‡ ˙BÏÚÓ Ì‰a»∆«¬≈∆ƒ¿»
„Î„k ÈzÓNÂ ,˙BÏÚÓ LÏL Ô‰≈»…«¬¿«¿ƒ«¿…
'Bb CÏe·b ÏÎÂ 'Bb CÈ¯ÚLe 'Bb¿»«ƒ¿»¿≈
ה' עבודת והוא לעיל, נתבאר שעניינם

למעלה  ומלכות, אנפין לזעיר השייכת

ולמעלה  לבינה השייכת ה' עבודת מזה

שעלֿ לחכמה השייכת ה' עבודת מזה

למדריגות  ומגיעים מתעלים ידה

מהחכמה. שלמעלה באלוקות

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ בהפטרה ·) ישראל של בשבחם האמור eÒt˜ה ÌÚאת ¿≈¿«≈∆ƒ»
,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÁ·La ¯a„nL (‰‡¯ ˙L¯t) Úe·M‰ ˙L¯Ùa¿»»««»«»»«¿≈∆¿«≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»≈

e‰fL ,˙BÏÚÓ LÏL eL¯t˙ Ba Ì‚Â על היא Ó‰הכוונה ¿«ƒ¿»¿»…«¬∆∆«
¯Ó‡pM16 ראה E·eבפרשת EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï ‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk ∆∆¡«ƒ«»«»«¬»»¡…∆¿

˙Me„˜ ,‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk È"L¯ L¯ÈÙe ,'Bb 'ÈÂ‰ ¯Áa»«¬»»≈≈«ƒƒ«»«»¿«
EÓˆÚ שקיבלת בך שיש BÚÂ„הקדושה ,EÈ˙B·‡Ó יש נוספת מעלה «¿¿≈¬∆¿
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ז l"yz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

האחת, מעלֹות, ׁשלׁש ּכאן ׁשּיׁש לֹומר ְֲֵֵֶַַַַָָָֹּדיׁש

מּצד  קדֹוׁש ּגֹוי הם ׁשּיׂשראל ,עצמ ְְְְִִֵֵֶַַַָָקדּוּׁשת

הּקדּוּׁשה  ׁשּזֹוהי ,מאבֹותי הּׁשנּיה, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָעצמם,

ׁשּב והּׁשליׁשית, האבֹות, קדּוּׁשת מּצד ְְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשּבאה

למעלה  הּוא ּביׂשראל הּבחירה ׁשענין הוי', ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּבחר

ׁשענין  וכּידּוע כּו', והסּברֹות טעמים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָמּגדרי

קדמה  ׁשּלא יתּבר ּבעצמּותֹו מּוׁשרׁש ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּבחירה

מּכל  למעלה והּוא וׁשלֹום חס וסיּבה עיּלה ְְְְְִִִַַָָָָָלֹו

עם  ּכלל ׁשּייכּות לזה אין ולכן כּו', ּומעלה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָצּיּור

ויׁש ּגֹו'. אּתה קדֹוׁש עם ּכי זה לפני ּׁשּכתּוב ְְִִֵֵֶֶַַַָָָמה

ּבחר  ּוב ועֹוד רׁש"י ּׁשּכתב מה ׁשּזהּו ְְִֶֶֶַַַַַָָלֹומר

ּבחר 17הוי' ּוב ּׁשּכתּוב ׁשּמה מפרׁשים ּדיׁש , ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

זה  ועל ּדיׂשראל, הּקדּוּׁשה לענין ׁשּיי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהוי'

חדׁש ענין הּוא אּלא ּכן, ׁשאינֹו רׁש"י ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָמפרׁש

הּבחירה, ענין מעלת ּגֹודל מּצד ׁשּזהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָלגמרי,

הּמדרׁש מּדברי ּגם מּובן וכן לעיל. 18ּכּנזּכר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

הּתֹורה  ּבאֹור צדק הּצמח יׂשראל 19ׁשּמביא , ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּביׂשראל  הּקּב"ה ּובחר הּגֹוים מּפני ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָנרּדפין

מּדברי 16ׁשּנאמר  ּגם (ּומביא ּגֹו' הוי' ּבחר ּוב ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּפסּוק 20הּמדרׁש את 21על יבּקׁש והאלקים ְְְֱִִֵֶַַַָָָֹ

אינֹו הוי' ּבחר ּוב ׁשענין מּוכח, ּומּזה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָנרּדף),

אּתה, קדֹוׁש עם ּכי זה לפני ּׁשּכתּוב למה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּיי

עצמֹו. ּבפני ענין הּוא ְְְִִֵֶַָָאּלא

˙eiË¯Ù·e ענינים ׁשּׁשלׁשה לֹומר, יׁש יֹותר ƒ¿»ƒְְִִֵֵֶַָָֹ

הענינים  ׁשלׁשת עם קׁשּורים ְְְִִִִֵֶָָֹאּלּו

ענין  הּוא עצמ קדּוּׁשת ּכדכד. וׂשמּתי ְְְְְְְִִֶַַַַַַָֹׁשּבּפסּוק 

ּכי  ּומלכּות, אנּפין זעיר יחּוד ּדכדכד, ְְְְְֲִִִֵַַַָָֹהעבֹודה

יׂשראל  ׁשּכנסת (ּכּידּוע מלכּות ּבחינת הם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיׂשראל

ענין  הּוא יׂשראל ּוקדּוּׁשת הּמלכּות), ספירת ְְְְְִִִִֵַַַַַָהיא
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(17.54 בהערה ובהנסמן ואילך, 178 ס"ע חכ"ח שיחות לקוטי גם ה.18)ראה פכ"ז, תשטו.19)ויק"ר ע' קה"ר 20)פרשתנו

(א). יט טו.21)פ"ג, ג, קהלת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל, עצמך E·eלעם Ô‡kמצד LiL ¯ÓBÏ LÈc ,'ÈÂ‰ ¯Áa בסך ¿»«¬»»¿≈«∆≈»

BÏÚÓ˙הכול  LÏL,שונותÏ‡¯NiL ,EÓˆÚ ˙Me„˜ ,˙Á‡‰ »…«¬»««¿««¿¿∆ƒ¿»≈
ÈBb Ì‰ עם,‰iM‰ ,ÌÓˆÚ „vÓ LB„˜ עם של והקדושה המעלה ≈»ƒ««¿»«¿ƒ»

‰Me„w‰היא ישראל  È‰BfL ,EÈ˙B·‡Óישראל בני aL‡‰של ≈¬∆∆ƒ«¿»∆»»
˙B·‡‰ ˙Me„˜ „vÓ אברהם ƒ«¿«»»

ויעקב, והמעלה ÈLÈÏM‰Â˙יצחק ¿«¿ƒƒ
היא, זה בפסוק האמורה השלישית

ÔÈÚL ,'ÈÂ‰ ¯Áa EaL∆¿»«¬»»∆ƒ¿«
‰¯ÈÁa‰ הקדושֿברוךֿהוא של «¿ƒ»

‡e‰ Ï‡¯NÈa לו שיש דבר לא ¿ƒ¿»≈
ישראל  בני של המעלות (כמו הסברים

מעלות  שהם האבות ומצד עצמם מצד

אלא  וטעמים) סיבות להם ויש מובנות

ÌÈÓÚË È¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ¿≈¿»ƒ
ÔÈÚL Úe„iÎÂ ,'eÎ ˙B¯aÒ‰Â¿«¿»¿«»«∆ƒ¿«
B˙eÓˆÚa L¯LeÓ ‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»¿»¿«¿

C¯a˙È האלוקות lL‡עצמות ƒ¿»≈∆…
‰aÈÒÂ ‰lÈÚ BÏ ‰Ó„˜ שהוא »¿»ƒ»¿ƒ»

עילה  שום ללא ונמצא קיים עצמו

את  וגרמה למציאותו שקדמה וסיבה

ÌBÏLÂמציאותו  ÒÁ מציאותו אלא «¿»
לכל  קדמון והוא ¿e‰Â‡מעצמותו

‰ÏÚÓÏיותר ˆei¯נעלה ÏkÓ ¿«¿»ƒ»ƒ
ותיאור  eÎ'דמות ‰ÏÚÓe ועצמות «¬»

המעלות  מכל למעלה היא האלוקות

להיות, ÊÏ‰שיכולות ÔÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈»∆
עניין  מצד ישראל בני של למעלה

כל  אין ÌÚהבחירה ÏÏk ˙eÎÈiL«»¿»ƒ
ÌÚ Èk ‰Ê ÈÙÏ ·e˙kM ‰Ó«∆»ƒ¿≈∆ƒ«

'Bb ‰z‡ LB„˜ היא הבחירה כי »«»
מפני  לא גם מסויימת, סיבה בגלל לא

קדושתם.

e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ לעיל האמור ¿≈«∆∆
מצד  ישראל בני של מעלתם אודות

הקדושֿברוךֿ בהם שבחר הבחירה

של  הפנימי התוכן הוא »Ó‰הוא,
„BÚÂ È"L¯ ·˙kM נוספת מעלה ∆»««ƒ¿

המעלות  מלבד ישראל בני של

לעיל  ‰ÈÂ'האמורות ¯Áa E·e17, ¿»«¬»»
·e˙kM ‰nL ÌÈL¯ÙÓ LÈc¿≈¿»¿ƒ∆«∆»

Ï‡¯NÈc ‰Me„w‰ ÔÈÚÏ CÈiL 'ÈÂ‰ ¯Áa E·e זה פירוש ולפי ¿»«¬»»«»¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿»≈
בקדושתו, קשורה ישראל בעם BÈ‡Lהבחירה È"L¯ L¯ÙÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈«ƒ∆≈

‡e‰ ‡l‡ ,Ôk הוא הוי'' בחר 'ובך של È¯Ó‚Ïהתוכן L„Á ÔÈÚ ≈∆»ƒ¿»»»¿«¿≈

הקדושה, לעניין בהמשך נאמר ÔÈÚשלא ˙ÏÚÓ Ï„Bb „vÓ e‰fL∆∆ƒ«∆«¬«ƒ¿«
ÔÎÂ .ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,‰¯ÈÁa‰ הקדושֿברוךֿהוא בחירת של זה עניין «¿ƒ»«ƒ¿»¿≈¿≈

עצמו בפני מיוחד כעניין ‰L¯„nבישראל È¯·cÓ Ìb Ô·eÓ18 »«ƒƒ¿≈«ƒ¿»
‰¯Bz‰ ¯B‡a ˜„ˆ ÁÓv‰ ‡È·nL19,זו פרשה על חסידות במאמר ∆≈ƒ«∆«∆∆¿«»

ראה, ÈtÓפרשת ÔÈÙc¯ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿≈
Ï‡¯NÈa ‰"aw‰ ¯Á·e ÌÈBb‰«ƒ»««»»¿ƒ¿»≈

¯Ó‡pL16'Bb 'ÈÂ‰ ¯Áa E·e ∆∆¡«¿»«¬»»
‡È·Óe) הנזכר במאמר צדק הצמח ≈ƒ

L¯„n‰ È¯·cÓ Ìb20ÏÚ «ƒƒ¿≈«ƒ¿»«
˜eÒt21בקוהלתÌÈ˜Ï‡‰Â »¿»¡…ƒ

Ûc¯ ˙‡ Lw·È נאמר שם שגם ¿«≈∆ƒ¿»
ובחר  האומות מפני נרדף "ישראל

ובך  שנאמר בישראל הקדושֿברוךֿהוא

סגולה" עם לו להיות ה' fÓe‰בחר ,(ƒ∆
הקדושֿ בחירת על המדרש מדברי

(הנרדפים) ישראל בבני ברוךֿהוא

'ÈÂ‰ ¯Áa E·e ÔÈÚL ,ÁÎeÓ»∆ƒ¿«¿»«¬»»
ÈÙÏ ·e˙kM ‰ÓÏ CÈiL BÈ‡≈«»¿«∆»ƒ¿≈
‡l‡ ,‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk ‰Ê∆ƒ«»«»∆»

BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ ‡e‰ עניין ƒ¿»ƒ¿≈«¿
מסויימת  במעלה קשור שלא 'עצמי'

הקדושה. מעלת כמו ישראל בני של

,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈«
el‡ ÌÈÈÚ ‰LÏML במעלתם ∆¿…»ƒ¿»ƒ≈

האמור  בפסוק שמנויים ישראל של

מצד  ישראל בני ומעלת (קדושת

בחירת  ומצד האבות מצד עצמם,

ÌÚהקדושֿברוךֿהוא) ÌÈ¯eL¿̃ƒƒ
˜eÒtaL ÌÈÈÚ‰ ˙LÏL¿…∆»ƒ¿»ƒ∆«»

„Î„k ÈzÓNÂ לעיל המבוארים ¿«¿ƒ«¿…
ומלכות, למידות השייכת (העבודה

והעבודה  לבינה, השייכת העבודה

שממשיך  כפי לחכמה), השייכת

ומבאר.

EÓˆÚ ˙Me„˜ הקשורה ה' עבודת ¿««¿¿
עצמם  מצד ישראל בני של בקדושתם

,„Î„Îc ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¬»¿«¿…
לעיל, ‡ÔÈtכמבואר ¯ÈÚÊ „eÁÈƒ¿≈«¿ƒ

,˙eÎÏÓe שעניינו ומלכות ז"א חיבור «¿
לספירת  מהמידות פנימית המשכה הוא

Ï‡¯NÈהמלכות  ˙ÒkL Úe„ik) ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa Ì‰ Ï‡¯NÈ Èkƒƒ¿»≈≈¿ƒ««¿«»«∆¿∆∆ƒ¿»≈
ישראל  נשמות ושורש מקור שהיא האלוקית ÈÙÒ¯˙הבחינה ‡È‰ƒ¿ƒ«

Ï‡¯NÈ ˙Me„˜e ,(˙eÎÏn‰ בישראל קדושה תוספת ÔÈÚהיינו ‡e‰ ««¿¿«ƒ¿»≈ƒ¿«
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ebe'ח jizeyny ckck iznye

הּוא) ּברי (קּודׁשא אנּפין זעיר ְְְְְִִֵַַַָָהמׁשכת

על  קאי מאבֹותי הּקדּוּׁשה וענין ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָּבּמלכּות,

ּבינה  ׁשערי  חמּׁשים ּובינה, חכמה ְֲֲִִִִִֵַַָָָָהּמֹוחין

חפץ). (אבני חכמה נתיבֹות ול"ב ּגֹו') ׁשערי)ְְְְְִֵֵֶֶַָָָ

ּבבחינת  ׁשּׁשרׁשֹו ה') ּבחר ּוב) הּבחירה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָוענין

מּכל  ּבער ׁשּלא ׁשּלמעלה העליֹון ותענּוג ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחפץ

לאבני  ּגבּול וכל ּׁשּכתּוב ּבמה נרמז ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהענינים,

ּבין  הּמבּדיל העצמי  הּגבּול ּדייקא, ּגבּול ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָחפץ,

מּכל  הּקּב"ה ּבחר ּבהם ׁשּדוקא לעּמים, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל

ּבהם  יׁש ּביׂשראל הּקּב"ה ּבחירת ּומּצד ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהעּמים.

לאבני  עד וגֹו' ׁשמׁשֹותי ּדכדכד הּמעלֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָֹּכל

יׁש ׁשּלכן והּתענּוג , הרצֹון ּפנימּיּות ּבחינת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָחפץ,

מעצם  ׁשּבאה ּבהּקּב"ה הּבחירה ענין אצלם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּגם

טֹוב  ׁשם הּבעל ּוכתֹורת ּתפּלה 22הּנפׁש, ּבענין ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָ

ׂשיחֹו יׁשּפ ה' ולפני יעטף כי ּכמׁשל 23לעני , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָֹֹ

מחּפׂשים  וכּוּלם ,הּמל לארמֹון ההֹולכים ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָהעם

ּכן  ּׁשאין מה היקרים, והּדברים האֹוצרֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָאת

הוי' ולפני עצמֹו, ּבהּקּב"ה ּבֹוחרים ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

הּמל עם אחד עצם ׁשּנעׂשים עד ׂשיחֹו, ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹיׁשּפ

מּלׁשֹון  הּתפּלה ענין (ׁשּזהּו ּכלי 24עצמֹו הּתֹופל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ

ֶֶחרס).

היא LÈÂג) הּׁשלימּות ׁשּתכלית להֹוסיף, ¿≈ְְְִִִֵֶַַ

ׁשּׁשרׁשֹו ּדבחירה העיּלּוי ְְְְִִִִֶַָָָלהמׁשי

ּבעבֹודה  ּגם ׁשּיּומׁש ,יתּבר ּומהּותֹו ְְְְֲִֵֶַַַַָָָּבעצמּותֹו

והענין  הּמלכּות. לענין עד הּגלּויים, ְְְְְְִִִַַַַַַָָֹּבּכחֹות

צדק  הּצמח מביא הענין ּבהמׁש ּדהּנה 19הּוא, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבּמדרׁש ּׁשאמרּו מֹוצא 25מה אּתה לוי רּבי אמר , ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

מהן, אחד לֹו ּובירר הּקּב"ה ּברא ּדברים ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהרּבה

ּבּׁשּבת, הּקּב"ה ּובחר ימים ׁשבעה ְִִַַַַָָָָָָָָּברא

ויקּדׁש26ׁשּנאמר  הּׁשביעי יֹום את אלקים ויבר ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ארץ  מהן אחת לֹו ּובירר ארצֹות ּברא ֲֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו,

ׁשּנאמר  ׁשנה,27יׂשראל, אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי ה' עיני ּתמיד ְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
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ט l"yz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

ׁשּנאמר  יׂשראל, מהן, אחת לֹו ּובירר אּוּמֹות ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּברא

יׂשראל  וארץ ׁשּׁשּבת וכיון ּגֹו'. הוי' ּבחר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּוב

ליׂשראל  ניּתנּו לכן הּנבחרים, ּומקֹום זמן ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָהם

ענינּה ׁשּׁשּבת הּידּוע ּפי ועל הּנבחר. העם ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהם

הּמלכּות  הארץ 28ספירת ׁשהיא יׂשראל ארץ וכן , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּמלכּות  ספירת הּוא מּובן,29העליֹונה הרי , ְְְֲִֵֶַַַָָָ

עד  הּבחירה ענין להמׁשי היא הּכּוונה ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָׁשּתכלית

הּמלכּות. ּבספירת ְְְִִַַַַָלמּטה

¯e‡È·e הּפסּוק על ּדהּנה עיני 27הענין, ּתמיד ≈ְְִִִֵֵֵַַָָָָ

ּבאֹור  צדק הּצמח מביא ּבּה, אלקי ְֱִֵֶֶֶֶַַָֹה'

ּברכֹות 30הּתֹורה  ּבמּסכת רז"ל ּׁשאמרּו 31מה ְְְֶֶֶַַַַַָָָ

לפי  (ׁשּיבֹואּו, רחמים (לבּקׁש) צריכים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹׁשלׁשה

לבֹוא  רׁשּות להם ואין הּקּב"ה, ׁשל ּבידֹו ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהם

וחלֹום  טֹובה ׁשנה טֹוב, מל ּברׁשּות), ְֲִֶֶֶַָָָָאּלא

ּדכתיב  טֹוב מל ּביד 32טֹוב, מל לב מים ּפלגי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

אלקי ה' עיני ּתמיד ּדכתיב טֹובה ׁשנה ְֱֲִִִֵֵֶָָָָָָֹהוי',

הּׁש מרׁשית טֹוב ּבּה חלֹום ׁשנה, אחרית ועד נה ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָ

ּׁשּכתּוב 33ּדכתיב  מה ּומביא והחיני. ותחלימני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָ

ּדוּדאי  קׁשה ּדלכאֹורה מהרׁש"א, אּגדֹות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבחּדּוׁשי

רחמים  לבּקׁש ּוצריכים ,יתּבר ּבידֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹהּכל

לאּפֹוׁשי  ּדבעי אמרינן ּדּוכּתין ּובכּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָעליהם,

ּדקאמר, רחמים צריכים ּדׁשלׁשה ואפׁשר ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹרחמי.

ׁשנה  ּדקחׁשיב והיינּו הּׁשנה, מּתחּלת לֹומר ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָרצֹונֹו

זה  ׁשּיֹום לפי טֹוב, מל נמי וקאמר ְְִֵֶֶֶֶַָָָָטֹובה,

הּמלכים  מלכי מל להּקּב"ה להֹודֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָמיּוחד

כּו', הּקדֹוׁש הּמל ּבֹו אֹומרים אנּו ּכן ְִֵֶֶֶַַַָָׁשעל

הּוא  הּׁשנה ּדראׁש חלֹום ּדההּוא טֹוב ְְֲֲַַַָָֹוחלֹום

כּו'. אמיּתי ֲִִֵַהּיֹותר

¯e‡È·e,לֹומר יׁש החסידּות ּדר על הענין ≈ְֲִִֵֶֶַַַָָ

ידּוע  זמן 34ּדהּנה הּוא הּׁשנה ׁשּבראׁש ְְְִֵֶַַַָָָֹ

אּלּו ּדברים ׁשלׁשה ׁשּייכים ולכן הּמלכּות, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבנין
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שבת.28) ערך הכינויים) (ערכי כג שער פרדס ואילך.29)ראה ב פט, מסעי לקו"ת וראה בערכו. יעקב קהלת עקב 30)ראה

ואילך. תר (ובפרש"י).31)ע' א א.32)נה, כא, טז.33)משלי לח, שם.34)ישעי' הכוונות שער ר"ה. שער חיים עץ פרי

ובכ"מ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Bne‡ רבות¯¯È·e ובחרE·e ¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ,Ô‰Ó ˙Á‡ BÏ ≈≈««≈∆ƒ¿»≈∆∆¡«¿

ÌB˜Óe ÔÓÊ Ì‰ Ï‡¯NÈ ı¯‡Â ˙aML ÔÂÈÎÂ .'Bb 'ÈÂ‰ ¯Áa»«¬»»¿≈»∆«»¿∆∆ƒ¿»≈≈¿«»
ÌÈ¯Á·p‰,המקומות שאר ומכל הזמנים שאר ezÈמכל ÔÎÏ השבת «ƒ¿»ƒ»≈ƒ¿

ישראל  ‰Á·p¯וארץ ÌÚ‰ Ì‰L Ï‡¯NÈÏ.העמים Ètמכל ÏÚÂ ¿ƒ¿»≈∆≈»»«ƒ¿»¿«ƒ
Úe„i‰ הסוד aML˙בתורת «»«∆«»

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ dÈÚ28ÔÎÂ , ƒ¿»»¿ƒ«««¿¿≈
‡È‰L Ï‡¯NÈ ı¯‡ למטה מקום ∆∆ƒ¿»≈∆ƒ

כנגד  ‰BÈÏÚ‰המכוון ı¯‡‰»∆∆»∆¿»
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰29 כמבואר ¿ƒ«««¿

נקראת  המלכות שספירת בחסידות

בביטול  היא שהארץ כשם כי "ארץ",

ספירת  כך עליה", דשין "שהכל

ובלשון  ביטול הוא עניינה המלכות

שאין  כלום", מגרמה לה "דלית הזוהר

היא  אלא עצמה, משל כלום לה

בספירות  שמאיר האור את מעבירה

והמידות), (המוחין ≈¬‰¯Èשמעליה
‰Âek‰ ˙ÈÏÎzL ,Ô·eÓ תכלית »∆«¿ƒ««»»

כאמור, CÈLÓ‰Ïהשלימות, ‡È‰ƒ¿«¿ƒ
‰hÓÏ „Ú ‰¯ÈÁa‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»«¿«»

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa מצינו ולכן ƒ¿ƒ«««¿
ששניהם  ישראל, וארץ השבת שגם

מכל  נבחרו המלכות, לעניין שייכים

ומכ  שממשיך הזמנים כפי המקומות ל

ומבאר.

ÏÚ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈«
˜eÒt‰27 של מעלתה אודות הנזכר «»

על  שנבחרה ארץ שהיא ישראל ארץ

הקדושֿברוךֿהוא  ÈÈÚידי „ÈÓz»ƒ≈≈
ÁÓv‰ ‡È·Ó ,da EÈ˜Ï‡ '‰¡…∆»≈ƒ«∆«

‰¯Bz‰ ¯B‡a ˜„ˆ30‰Ó ∆∆¿«»«
˙ÎqÓa Ï"Ê¯ e¯Ó‡M∆»¿««¿«∆∆

˙BÎ¯a31ÌÈÎÈ¯ˆ ‰LÏL ¿»¿…»¿ƒƒ
e‡B·iL) ÌÈÓÁ¯ (Lw·Ï)¿«≈«¬ƒ∆»

Ì‰Lבגילוי, ÈÙÏ דברים שלושה ¿ƒ∆≈
ÔÈ‡Âאלו  ,‰"aw‰ ÏL B„Èa¿»∆«»»¿≈

‡l‡ ‡B·Ï ˙eL¯ Ì‰Ï»∆¿»∆»
‰L ,·BË CÏÓ ,(˙eL¯aƒ¿∆∆»»
·BË CÏÓ ,·BË ÌBÏÁÂ ‰·BË»«¬∆∆

·È˙Îc32 במשלי·Ï ÌÈÓ È‚Ït ƒ¿ƒ«¿≈«ƒ≈
,'ÈÂ‰ „Èa CÏÓ,המלך שעניין הרי ∆∆¿«¬»»

ה' ביד הוא יבוא, ומתי ««L‰אם

·È˙Îc ‰·BË הנזכר ÈL¯Ó˙בפסוק da EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz »ƒ¿ƒ»ƒ≈≈¡…∆»≈≈ƒ
‰L ˙È¯Á‡ „ÚÂ ‰M‰,'ה בעיני תלויים וטובתה השנה שעניין הרי «»»¿««¬ƒ»»

·È˙Îc ·BË ÌBÏÁ33 בישעיהÈÈÁ‰Â ÈÓÈÏÁ˙Â שעניין הרי ¬ƒ¿ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿«¬≈ƒ
ה'. ביד הוא 'ותחלימני' במאמרו È·Óe‡החלום, צדק הצמח Ó‰אדמו"ר ≈ƒ«

˙B„b‡ ÈLecÁa ·e˙kM∆»¿ƒ≈«»
‡"L¯‰Ó,אלו הגמרא דברי על ««¿»

Ïk‰ È‡cÂc ‰L˜ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»∆¿«««…
מלך  של אלה דברים שלושה רק ולא

וחלום C¯a˙È,שנה B„Èa¿»ƒ¿»≈
ÈÓÁ¯ Lw·Ï ÌÈÎÈ¯ˆeÌ ¿ƒƒ¿«≈«¬ƒ

ÔÈzÎec ‰nÎ·e ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«»¿ƒ
ÈÓÁ¯ ÈLBt‡Ï ÈÚ·c ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ«¿»≈¿«≈«¬≈
רק  (לא שצריך אמרו מקומות ובכמה

להרבות  אלא) סתם, רחמים לבקש

שלושה  מיוחדים במה כן ואם רחמים,

המהרש"א  ועונה «¿∆¿LÙ‡Â¯אלו.
ÌÈÓÁ¯ ÌÈÎÈ¯ˆ ‰LÏLcƒ¿…»¿ƒƒ«¬ƒ
˙lÁzÓ ¯ÓBÏ BBˆ¯ ,¯Ó‡˜c¿»»«¿«ƒ¿ƒ«

‰M‰ כבר עליהם לבקש שצריך «»»
השנה, ÈLÁ˜c·בהתחלת eÈÈ‰Â¿«¿¿»»≈

כאן  שמונה BË·‰,וזהו ‰L»»»
ÈÓ ¯Ó‡˜Â גם ואמר,·BË CÏÓ ¿»»«»≈∆∆

‰Ê ÌBiL ÈÙÏ יום השנה, ראש יום ¿ƒ∆∆
השנה  B„B‰Ï˙תחילת „ÁeÈÓ¿»¿

ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ ‰"aw‰Ï¿«»»∆∆«¿≈«¿»ƒ
Ba ÌÈ¯ÓB‡ e‡ Ôk ÏÚL בראש ∆«≈»¿ƒ

eÎ',השנה  LB„w‰ CÏn‰«∆∆«»
ÌBÏÁ ‡e‰‰c ·BË ÌBÏÁÂ«¬¿«¬
¯˙Bi‰ ‡e‰ ‰M‰ L‡¯c¿…«»»«≈

'eÎ ÈzÈÓ‡ בראש שחולמים חלום ¬ƒƒ
ביותר. האמיתי החלום הוא השנה

ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e של הפנימי התוכן ≈»ƒ¿»
של  ההסבר לאור הגמרא, דברי

‰e„ÈÒÁ˙המהרש"א  C¯c ÏÚ«∆∆«¬ƒ
Úe„È ‰p‰c ,¯ÓBÏ LÈ34 בתורת ≈«¿ƒ≈»«

ÔÓÊהסוד  ‡e‰ ‰M‰ L‡¯aL∆¿…«»»¿«
,˙eÎÏn‰ ÔÈa בקבלה כמבואר ƒ¿«««¿

כל  של והשפע האור וחסידות,

המידות) ואור המוחין (אור הספירות

ספירת  ידי על לעולמות ונמשך יורד

השנה  בסיום שנה ומידי המלכות,

השנה  תחילת ולקראת החולפת
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ebe'י jizeyny ckck iznye

ספירת  ענין הּוא טֹוב, מל הּׁשנה. ְְְִִֶֶַַַָָֹלראׁש

הּמלכּות,35הּמלכּות  ענין הּוא טֹובה ׁשנה וכן , ְְְְִֵַַַַַָָָ

מקֹומֹות  ּבכּמה מלכּות.36ּכמבֹואר הּוא ׁשּׁשנה ְְְְֶַַַָָָָ

ּכּמּובן  הּמלכּות, לספירת ׁשּיי טֹוב חלֹום ְְְֲִִֵַַַַַָָוכן

ׁשם  צדק הּצמח יׁש30מּביאּור טֹוב ׁשחלֹום , ֲִֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּגלּות, זהּו הּמעלֹות 37לֹומר ׁשיר ְֲִֶֶַַַַָָ

ּגֹו' ּכחֹולמים היינּו צּיֹון ׁשיבת את ה' ְְְִִִִֶַָּבׁשּוב

אחר  ּבמקֹום ּכמֹו38(וכמבֹואר הּוא ׁשּגלּות ְְְְֵֶַַָָָ

הּמלכּות  לספירת ׁשּיי הּגלּות וענין ְְְְֲִִִַַַַַַָָחלֹום),

מות  יֹורדֹות ׁשרגליה יׁש39ּדוקא זה ּפי ועל . ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

רחמים, צריכים ּדׁשלׁשה הענין ּבביאּור ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹלֹומר

(ּבׁשלׁש ּכדבעי הּמלכּות ּבנין ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּבׁשביל

צ  וחל ֹום), ׁשנה מל ׁשּבּה, להיֹות הּדרג ֹות ריכה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבעצמּותֹו ׁשּׁשרׁשם עליֹונים, רחמים ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָהמׁשכת

הּבחירה. ׁשֹורׁש ,יתּבר ְְִִֵֶַַָָּומהּותֹו

ׁשהיא e‰ÊÂד) אלּול חֹודׁש עבֹודת ענין ּגם ¿∆ְֱֲִִֶֶַַַ

ּתׁשרי), (וחֹודׁש הּׁשנה לראׁש ְְְְִֵֶַַָָָָֹהקּדמה

עׂשרה  ׁשלׁש מתּגּלים אלּול ׁשּבחֹודׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹּכּידּוע

הרחמים  הראׁשֹונה 40מּדֹות ׁשמׁש ּבחינת (ׁשּזהּו ְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּבחודׁש ׁשּמאיר הוי', ׁשמׁש למּטה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמלמעלה

העבֹודה 5אלּול  ּגם ולכן ּדייקא, רחמים ,( ְְֱֲֲִֵַַַָָָָ

ׁשל  ּבאֹופן להיֹות צריכה למעלה ְְְְְְִִִֶֶַַָָָמּלמּטה

הּתֹורה  ּבאֹור ּכּמּובא ׁשּׁשנה 41רחמים, ׁשּלפי ְְֲִִֶֶַַַָָָָ

סליחֹות  לֹומר נהגּו ּכן על רחמים, צריכה ְְֲֲִִִֵַַַָָָטֹובה

רחמים  לעֹורר אלּול) (ּבחֹודׁש הּׁשנה ראׁש ְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹלפני

רז"ל  ּבדברי מבֹואר וכן טֹובה, הּׁשנה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּתהיה

אלּול  חדׁש מראׁש ּבצדקה להרּבֹות 40ׁשּצרי ְְְֱִִֵֶֶַָָָֹֹ
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מל'.35) בבחי' ית' טובו שיאיר הינו טוב מלך שם: אוה"ת סע"ג.36)וראה נו, לר"ה דרושים א.37)לקו"ת קכו, תהלים

קפד.38) ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ג. כח, וישב תו"א עה"פ.39)ראה ח"א נ"ך אוה"ת ה. ה, פרשתנו 40)משלי לקו"ת

ב. כה, תרא.41)שם ע' עקב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שעובר  והשפע ומסתלק, נעלם העולמות את להחיות האלוקי הרצון החדשה,

בראש  ישראל בני של העבודה ידי ועל נעצר, המלכות, ידי על כלל בדרך

ספירת  וכך מחדש נמשך הספירות של והאור מחדש מתעורר הרצון השנה,

ו'נבנית' חוזרת ‡elהמלכות ÌÈ¯·c ‰LÏL ÌÈÎÈiL ÔÎÏÂ,טוב מלך ¿»≈«»ƒ¿…»¿»ƒ≈
וחלום  טובה …¿L‡¯Ïטוב שנה

ÔÈÚ ‡e‰ ,·BË CÏÓ .‰M‰«»»∆∆ƒ¿«
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ35‰L ÔÎÂ , ¿ƒ«««¿¿≈»»

,˙eÎÏn‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰·BË»ƒ¿«««¿
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·Ók36 «¿»¿«»¿

˙eÎÏÓ ‡e‰ ‰ML כמבואר) ∆»»«¿
בחינת  הוא "שנה תורה': ב'לקוטי

גלגלתא  היינו השנה וראש מלכות,

תחילת  עניין וזהו שבמלכות... וכתר

עשייה  בחינת היא המלכות כי מעשיך

כתר  היינו מעשיך ותחילת שבאצילות,

עשייה  בחינת תחילת שהוא דנוקבא

CÈiLהנ"ל). ·BË ÌBÏÁ ÔÎÂ¿≈¬«»
Ô·enk ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«««¿«»

ÌL ˜„ˆ ÁÓv‰ ¯e‡ÈaÓ30, ƒ≈«∆«∆∆»
e‰Ê ¯ÓBÏ LÈ ·BË ÌBÏÁL∆¬≈«∆

·e˙kL BÓk ,˙eÏb‰37¯ÈL «»¿∆»ƒ
˙·ÈL ˙‡ '‰ ·eLa ˙BÏÚn‰««¬¿∆ƒ«
'Bb ÌÈÓÏBÁk eÈÈ‰ ÔBiƒ̂»ƒ¿¿ƒ

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·ÓÎÂ)38 ¿«¿»¿»«≈
ÌBÏÁ BÓk ‡e‰ ˙eÏbL כדברי ∆»¿¬

"החלום  אור': ב'תורה הזקן אדמו"ר

אחד  בנושא הפכים שני מחבר הוא

והיו  כאלו הופכיים עניינים שני ומרכיב

נסתלק  בשינה כי מפני והיינו לאחדים.

כוח  רק נשאר ולא המבחין השכל מוח

ב' להרכיב יכול המדמה וכוח המדמה.

באויר  רצה ספינה כמו הופכיים עניינים

ניצוץ  בגלות, העניין וכך כו'...

בבחינת  שהוא האדם בנפש האלוקות

הוא  יכול המוחין והסתלקות שינה

כל  להיות הופכיים דברים ב' להרכיב

לבצעו  איש ומתן במשא טרוד היום

הגם  כו', לזיתו פונה זה מקצהו

בו  לדבקה כו' מלבושיה להתפשט שתחפץ עד האהבה את מעורר שבתפלה

אחר  אףֿעלֿפיֿכן תתאה, ויחודא עילאה ביחודא התבוננותו מחמת ית'

ההתבוננות  היפך הוא כי ללבו שם ואינו האהבה ועוברת חולפת התפילה

היה  כאילו יחד הפכיים עניינים שני ולחבר להרכיב בלב ומדמה שבתפלה

מזה..." זה ורחוקים נפרדים הם ובאמת CÈiLלאחדים ˙eÏb‰ ÔÈÚÂ ,(¿ƒ¿««»«»
˙ÂÓ ˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯L ‡˜Âc ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ39 הכתוב כלשון ƒ¿ƒ«««¿«¿»∆«¿∆»¿»∆

שבה  המלכות, מידת על מתפרש שהכתוב וחסידות בקבלה ומבואר במשלי

לקדושה, שמחוץ הדרגות עד ביותר, מטה למטה עד נמשך האור ידה ועל

כביכול.

¯e‡È·a ¯ÓBÏ LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿≈
ÌÈÎÈ¯ˆ ‰LÏLc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿…»¿ƒƒ
ÔÈa ‰È‰iL ÏÈ·LaL ,ÌÈÓÁ«̄¬ƒ∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿«

˙eÎÏn‰ מחדש האור בה ויומשך ««¿
,daL ˙B‚¯c‰ LÏLa) ÈÚ·„kƒ¿»≈ƒ¿…«¿»∆»
‰ÎÈ¯ˆ ,(ÌBÏÁÂ ‰L CÏÓ∆∆»»«¬¿ƒ»
ÌÈÓÁ¯ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»««¬ƒ

ÌL¯ML ,ÌÈBÈÏÚ הרחמים של ∆¿ƒ∆»¿»
,C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚa¿«¿«ƒ¿»≈

.‰¯ÈÁa‰ L¯BL∆«¿ƒ»
ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ של „) התוכן ¿∆«ƒ¿«

‡È‰L ÏeÏ‡ L„BÁ ˙„B·Ú¬«∆¡∆ƒ
‰M‰ L‡¯Ï ‰Óc˜‰«¿»»¿…«»»
Úe„ik ,(È¯Lz L„BÁÂ)¿∆ƒ¿≈«»«
ÌÈlb˙Ó ÏeÏ‡ L„BÁaL∆¿∆¡ƒ¿«ƒ

BcÓ˙ומאירים ‰¯NÚ LÏL¿…∆¿≈ƒ
ÌÈÓÁ¯‰40,'ה" בתורה האמורות »«¬ƒ

ורב  אפים ארך וחנון, רחום אֿל ה'

נושא  לאלפים חסד נוצר ואמת, חסד

ונקה" וחטאה ופשע ∆∆(e‰fLעוון
‰BL‡¯‰ LÓL ˙ÈÁa מבין ¿ƒ«∆∆»ƒ»

שנתבארו  בשמש הבחינות שתי

והארה  המשכה שהיא המאמר בתחילת

‰ÏÚÓÏÓ מהאלוקות‰hÓÏ ƒ¿«¿»¿«»
ונבראים, ‰ÈÂ',לעולמות LÓL∆∆¬»»

¯È‡nLומתגלהL„ÂÁa ∆≈ƒ¿…∆
ÏeÏ‡5‡˜ÈÈc ÌÈÓÁ¯ ,( ¡«¬ƒ«¿»

עניין  היא אלול חודש של וההארה

דווקא, ‰B·Ú„‰הרחמים Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«»¬»
‰hÓlÓ להתעלות האדם מצד ƒ¿«»
האלוקות ÏÚÓÏ‰ולהתקרב  אל ¿«¿»

ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿∆∆
¯B‡a ‡·enk ,ÌÈÓÁ«̄¬ƒ«»¿

‰¯Bz‰41ML ÈÙlLÌÈÓÁ¯ ‰ÎÈ¯ˆ ‰·BË ‰ מדברי לעיל כמובא «»∆¿ƒ∆»»»¿ƒ»«¬ƒ
(L„BÁaהגמרא  ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ˙BÁÈÏÒ ¯ÓBÏ e‚‰ Ôk ÏÚ«≈»¬«¿ƒƒ¿≈…«»»¿∆

‰M‰ ‰È‰zL ÌÈÓÁ¯ ¯¯BÚÏ (ÏeÏ‡ הבאהÔÎÂ ,‰·BË ¡¿≈«¬ƒ∆ƒ¿∆«»»»¿≈
‰˜„ˆa ˙Ba¯‰Ï CÈ¯vL Ï"Ê¯ È¯·„a ¯‡B·Ó החלL‡¯Ó ¿»¿ƒ¿≈««∆»ƒ¿«¿ƒ¿»»≈…
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למעלה, ׁשּמּלמּטה הּׁשנּיה ׁשמׁש ּבחינת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ(ׁשּזהּו

לעיל  ּכּנזּכר הרחמים, ענין ׁשּזהּו צדקה), ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשמׁש

המׁשכת  להיֹות צריכה הּמלכּות ּבנין ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָׁשּבׁשביל

ענין  ׁשל הּׁשּייכּות לבאר  ויׁש העליֹונים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָרחמים

לפי  ׁשּזהּו הּמלכּות, לבנין (והּצדקה) ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָהרחמים

ּכלּום  מּגרמּה לּה לית כן 42ׁשּמלכּות ּפי על ואף , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ּבנין  להיֹות עליֹון אֹור ּבּה ׁשּיּומׁש ְְְְֲִִִֶֶַַָּפֹועלים

הּצדקה, מעׂשה ידי על זה נעׂשה ולכן ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמלכּות,

מבין  אינֹו ּכׁשהּנֹותן הּוא לאמּתתֹו הּצדקה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשענין

ּכלל  מעלה ׁשּום ּבֹו ׁשאין למקּבל מּגיע ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָמּדּוע

מרחם  כן ּפי על ואף ּכלּום), מּגרמיּה ליּה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַ(לית

ענין  ּדר (ועל ׁשלם ּבלב לֹו ונֹותן ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָעליו

ׁשּיׁש מעלה איזֹו מחמת ּכלל ׁשאינֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּבחירה,

הּנבחר  צדקה,43ּבהּדבר ׁשמׁש וזהּו .( ְְְְִֶֶֶַַָָָָָ

ּבבחינת  היא הּמלכּות ּבבחינת ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָׁשההמׁשכה

ּבכנפיה, ּומרּפא ּׁשּכתּוב מה ּגם (וזהּו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָצדקה

צרי לכן כּו', יֹורדֹות רגליה ׁשּמלכּות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּדכיון

ּפֹועלים  זה ידי ועל מרּפא). ּבחינת ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָלהיֹות

ּגם  ׁשּימׁש ּובאֹופן ּכדבעי, הּמלכּות ּבנין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻׁשּיהיה

חלֹום, ּבבחינת יֹותר, ּולמּטה הּזמן, ּבגדרי היינּו ׁשּבּמלכּות, ׁשנה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּבבחינת

אֹומני מלכים והיּו (ואדרּבה, הּגלּות ּביּטּול ׁשּיהיה ועד הּגלּות, על ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּדקאי

מיניקֹותי ה'44וׂשרֹותיהם מלחמת וילחֹום כּו' ּדוד מּבית מל ּכׁשּיקּום ,( ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

יׂשראל  נדחי ויקּבץ ּבמקֹומֹו הּמקּדׁש ּבית ויבנה האמיּתית 45וינּצח ּבּגאּוּלה , ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְֵַַָָָוהּׁשלימה
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ועוד.42) א. רטו, ח"ב ב. רמט, ב. לג, ח"א זהר ובכ"מ.43)ראה .219 ע' חכ"ג שיחות לקוטי גם כג.44)ראה מט, ישעי'

ספי"א.45) מלכים הל' רמב"ם

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏeÏ‡ L„Á40‰hÓlnL ‰iM‰ LÓL ˙ÈÁa e‰fL) …∆¡∆∆¿ƒ«∆∆«¿ƒ»∆ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ הנקראת‰˜„ˆ LÓL המאמר בתחילת לעיל e‰fLכמובא ,( ¿«¿»∆∆¿»»∆∆
‰ÎÈ¯ˆ ˙eÎÏn‰ ÔÈa ÏÈ·LaL ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,ÌÈÓÁ¯‰ ÔÈÚƒ¿«»«¬ƒ«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿«««¿¿ƒ»

.ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓÁ¯ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»««¬ƒ»∆¿ƒ
ÔÈÚ ÏL ˙eÎÈiM‰ ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈««»∆ƒ¿«
ÔÈ·Ï (‰˜„v‰Â) ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ¿«¿»»¿ƒ¿«
˙eÎÏnL ÈÙÏ e‰fL ,˙eÎÏn‰««¿∆∆¿ƒ∆«¿

ÌeÏk dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏ42, אין ≈»ƒ«¿»¿
הזוהר, כלשון כלום, מעצמה לה

מהספירות  האור כל את ומקבלת

ממנה, ÔÎשלמעלה Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈
כלום  לה אין עצמה שמצד למרות

¯B‡ da CLÓeiL ÌÈÏÚBt¬ƒ∆¿«»
,˙eÎÏn‰ ÔÈa ˙BÈ‰Ï ÔBÈÏÚ∆¿ƒ¿ƒ¿«««¿
‰NÚÓ È„È ÏÚ ‰Ê ‰NÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆∆«¿≈«¬≈

‰˜„v‰ בראש המלכות' ו'בניין «¿»»
מראש  החל הצדקה ידי על הוא השנה

אלול, ‰v„˜‰חודש ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»»
BÈ‡ Ô˙Bp‰Lk ‡e‰ B˙zÓ‡Ï«¬ƒ»¿∆«≈≈
Ïa˜ÓÏ ÚÈbÓ ÚecÓ ÔÈ·Ó≈ƒ«««ƒ««¿«≈
ÏÏk ‰ÏÚÓ ÌeL Ba ÔÈ‡L∆≈«¬»¿»
(ÌeÏk dÈÓ¯bÓ dÈÏ ˙ÈÏ)≈≈ƒ«¿≈¿

לו, לתת סיבה שום אין »¿Û‡Âולכאורה
ÔÎ Èt ÏÚ הנותןÂÈÏÚ ÌÁ¯Ó על «ƒ≈¿«≈»»

ÌÏLהמקבל  ·Ïa BÏ Ô˙BÂ¿≈¿≈»≈
,‰¯ÈÁa‰ ÔÈÚ C¯c ÏÚÂ)¿«∆∆ƒ¿««¿ƒ»
BÊÈ‡ ˙ÓÁÓ ÏÏk BÈ‡L∆≈¿»≈¬«≈

¯Á·p‰ ¯·c‰a LiL ‰ÏÚÓ43 «¬»∆≈¿«»»«ƒ¿»
הבוחר  רוצה כי רק e‰ÊÂאלא .(¿∆

‰ÎLÓ‰‰L ,‰˜„ˆ LÓL של ∆∆¿»»∆««¿»»
השנה  בראש מחדש »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙האור

˙eÎÏn‰ בניין' הוא זה ידי שעל ««¿
ˆ„˜‰המלכות' ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿»»

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ)'צדקה 'שמש אחרי הפסוק t¯Óe‡בהמשך ¿∆««∆»«¿≈
'eÎ ˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯ ˙eÎÏnL ÔÂÈÎc ,‰ÈÙÎa ממנה להיות ויכולה ƒ¿»∆»¿≈»∆«¿«¿∆»¿

רצויים, לא למקומות גם daהשפעה ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏ המלכות בבחינת »≈»ƒƒ¿»
.(‡t¯Ó ˙ÈÁa¿ƒ««¿≈

‰Ê È„È ÏÚÂ חודש העבודה של ¿«¿≈∆
ובעבודת  רחמים בהתעוררות אלול

ÔÈaהצדקה ‰È‰iL ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿«
ÔÙB‡·e ,ÈÚ·„k ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»≈¿∆

CLÓiLבמלכות שמאיר Ìbהאור ∆À¿««
,˙eÎÏnaL ‰L ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»∆««¿

ÔÓf‰ È¯„‚a eÈÈ‰ בתוך «¿¿ƒ¿≈«¿«
המוגבלת, BÈ˙¯,המציאות ‰hÓÏe¿«»≈

È‡˜c ,ÌBÏÁ ˙ÈÁ·a'ש'חלום ƒ¿ƒ«¬¿»≈
‰eÏb˙,מכוון  ÏÚ לעיל כמובא ««»

˙eÏb‰ ÏehÈa ‰È‰iL „ÚÂ¿«∆ƒ¿∆ƒ«»
,‰a¯„‡Â) שבני בלבד זו ולא ¿«¿«»

תחת  משועבדים יהיו לא ישראל

כלשון  להיפך, אלא העולם אומות

לבוא  לעתיד על בישעיה «¿eÈ‰Âהכתוב
Ì‰È˙B¯NÂ CÈÓB‡ ÌÈÎÏÓ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈∆

CÈ˙B˜ÈÈÓ44CÏÓ Ìe˜iLk ,( ≈ƒ«ƒ¿∆»∆∆
ÌBÁÏÈÂ 'eÎ „Âc ˙ÈaÓƒ≈»ƒ¿ƒ¿
˙Èa ‰·ÈÂ ÁvÈÂ '‰ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆ƒ«≈«¿ƒ¿∆≈
ÈÁ„ ıa˜ÈÂ BÓB˜Óa Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ45 הגלויות le‡baמכל ,‰ ƒ¿»≈«¿»
·B¯˜a ‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿»
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לעתיד-לבוא נאמר מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים, שכמו שעכשיו הוא בעלמא דאתכסייא )ים( כן יהיה הגילוי לעתיד-
לבוא בעלמא דאתגלייא )ארץ(.

ממאמר פרשת ראה ה'תשכ"ז
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.*z"iy'd lel` g"xre g"dan ,d`x t"y zgiy .c"qa
כשר"ח ‡ (מלבד ראה פרשת זו) (כבשנה השנים ברוב קורין אלול, חודש מברכים שבת זו, בשבת .

ראה  דפרשת והשייכות הקשר לבאר ויש אלול), ר"ח בשבת ראה פרשת קורין שאז בשבת, חל אלול
אלול: דחודש לעבודה

הדין  גם ישנו ראה בפרשת שנאמרו הדינים ריבוי "זאת 1בין וחיות: בבהמות טהרה הבהמה 2דסימני
בהמה" בכלל שהחי' "למדנו שמזה חיות, גם (ומונה גו'" תאכלו "כל 3אשר פרסה 4), מפרסת בהמה

צפרניים" בשתי ("חלוקה גו' שסע צפרנין"5ושוסעת בשתי ומלמטה מלמעלה "מובדלת גרה 6, מעלת (
באכילה). שאסורים בלבד, אחד סימן להם שיש אלה מונה (ולאח"ז גו'"

חקירה  יש – לסימנים טהורה 7בנוגע לכן גרה ומעלת פרסה מפרסת היותה שבגלל הוא הפירוש האם
אלו  נדע שאנו כדי אלא אחרות, סיבות בגלל היא שהטהרה או הטהרה, סיבת הם שהסימנים היינו, היא,

הטהרה. לברר סימנים הקב"ה בהם קבע הטהורות, הבהמות הם

להם  שיש לאלה בנוגע הפסוק מלשון משמע וכן הטהרה. סיבת הם שהסימנים ראיות כמה ישנם
הוא  פרסה מפריס כי גו' לכם הם טמאים (ולכן) הפריסו לא ופרסה המה גרה מעלה "כי – אחד סימן

לכם" הוא טמא (ולכן) גרה הטומאה.8ולא או הטהרה סיבת הוא העדרו או שהסימן היינו, ,

סיבת  הווייתן אין . . בתורה שנתפרשו ש"הסימנים דבריו בתחילת כותב שמיני ר"פ שהציוני ולהעיר,
אב  המגונה", מן הראוי המין בהם יודע סימנים הם אמנם האיסור, סיבת העדרם ולא מהמשך ההיתר ל,

הכתוב. לשון כמשמעות הטומאה, או הטהרה גורמים שהסימנים משמע, קבלה, ע"פ בביאורו דבריו

דברים  (ולא לטהרה הם ששייכים לומר בהכרח מבררים, רק הם שהסימנים נאמר אם גם אופן, [ובכל
אחד  דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל שהרי, ממנה, ומסובב כתוצאה שבאים לגמרי), צדדיים

הטהרה,9לבטלה" לברר כדי ורק אך להטהרה שייכים שאינם מיוחדים סימנים לברוא צריך מה ולשם ,
ממנה]. מסובב או הטהרה סיבת – להטהרה ששייכים סימנים ע"י הטהרה לברר שיכולים בשעה בה

לבררה  שצריך הבהמית, נפש שבו, לה"בהמה" בנוגע האדם בעבודת וההוראה הלימוד לבאר ויש
כדלקמן. אלול, דחודש לעבודה במיוחד שייך זה שענין – טהורה בהמה שתהי' לקדושה, ולהפכה

אלול:· חודש של בענינו הביאור ובהקדם  .

מבאר  אדמו"ר מו"ח שמזמן 10כ"ק מבעלֿעסק, ועד"מ הנפש. חשבון של החודש הוא אלול שחודש
הוא  וכן בעסקים, והצלחה ישרה הנהגה תהי' שעי"ז בעסקיו, מהנעשה כללי חשבון לעשות צריך לזמן
בעבודת  ומצבו ממעמדו כללי חשבון לעשות צריכים שבו אלול, חודש בשנה, מיוחד זמן שישנו בעבודה,

טובות. במדות ובהנהגה התומ"צ בקיום ה',

ועבודה  בתורה לעסוק צריכים כולה השנה במשך משא"כ אלול, בחודש הוא הנפש דחשבון הזמן
ממצב  כללי חשבון עושה לזמן מזמן שרק בעלֿעסק, כמו ומצבו, מעמדו כללות אודות לחשוב מבלי
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(ס"א, חלק – ונדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה (*
שמיני  ש"פ שיחת (בשילוב ואילך 222 ע' ח"א בלקו"ש ס"טֿיא)
ואילך. 303 ע' ח"ט ללקו"ש בהוספות (ס"בֿה) וחלק תשט"ז),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא
כאן.1) ונכפל ואילך) א (יא, שמיני בפרשת נאמר שכבר
ד.2) יד,
ה.3) שם, פרש"י
ו.4) שם,

עה"פ.5) פרש"י
ג.6) יא, שמיני פרש"י
וראה 7) אסורות. מאכלות הל' ריש הרמב"ם על צפע"נ ראה

ואילך. 375 ע' ח"ב לקו"ש גם
זֿח.8) שם, פרשתנו
ב.9) עז, שבת

(10.129 ע' ;78 ע' ;75 ע' אידיש סה"מ
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לעשות  שהולך הפרטי  לענין בנוגע רק חשבון עושה שאז עצמו, בהמסחר מתעסק הזמן רוב אבל העסק,
לזמן, מזמן רק עושה הכללי מצבו על חשבון אבל זאת, לעשות ואיך זאת, לעשות כדאי האם עכשיו,
השנה  שכל בעבודה, הוא וכן כדבעי. עצמו להעסק לעולם יגיע לא כללי, חשבון יום כל  יעשה אם כי,
זה  דיום העבודה על יום דכל בקשעהמ"ט פרטי חשבון עשיית גם כולל ועבודה, בתורה לעסוק צריכים 
מכללות  הכללי החשבון ואילו החודש), כל על ר"ח ולפני השבוע, דכל העבודה על שבת לפני (ועד"ז
רוב  עסוק יהי' יום, בכל כללי חשבון יעשה אם כי, אלול, בחודש אלא אינו ה', בעבודת ומצבו מעמדו

היום  רבעי (ג' ועבודה.11היום בתורה לעסוק פנאי לו ישאר  ולא חשבונות, בעשיית (

יום?‚ כל כללי חשבון יעשה שלא ומדוע טוב, דבר הרי הוא חשבון לטעון: מישהו יכול .

מלא  מקרא הרי חשבון, עשיית לפני ועבודה בתורה לעסוק יכול איך – לטעון ממשיך – מזה ויתירה
הכתוב  בתניא 12דיבר ומפורש חוקי", לספר לך מה אלקים אמר להתחיל 13"ולרשע לרשעים אפשר ש"אי

מה  לידע כדי תחילה חשבון לעשות חייב ולכן, תחילה", העבר על תשובה שיעשו בלי הוי' את לעבוד
"וחטאתי  צ"ל התשובה לאחרי שגם אלא עוד ולא לתקן, תמיד"14עליו בתניא 15נגדי כמבואר ,16.

בתורה  לעסוק במקום חשבונות בעשיית שיעסוק היצר עצת שזוהי לידע שצריך – לזה והמענה
החשבונות. יעשה אזי אלול חודש ובבוא חשבונות, עשיית ללא ועבודה בתורה לעסוק צריכים ועבודה.

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר בשיחות שלא 17מובא שכיון נ"ע, אדמו"ר לו ואמר בשמח"ת, בכה שאחד ,
בזמנו. שלא זהו אבל עכשיו, זאת משלים ביוהכ"פ, חטא" "על באמירת בכה

ישר" האדם את האלקים הוא 18"עשה חשבון לעשיית הזמן ובנדו"ד, מסויים, זמן דבר לכל ונתן ,
אלול. חודש

מדה"ר „ י"ג בו שמאירים לפי – דוקא אלול בחודש הוא החשבון שזמן לזה ומהטעמים .19:

שאפילו  גם ומה ומצבו, מעמדו בידעו כי, היזק, להביא לפעמים יכולה בנפשו צדק חשבון עשיית
מהי 20"שמים  אבוד, המצב וכה כה שבין שכיון ולחשוב, ביאוש, ליפול עלול וכו', בעיניו" זכו לא

וכו'. ביגיעתו התועלת

ופשע  עון נושא גו' אפים "ארך מדה"ר, י"ג מאירים שבו אלול, לחודש החשבון עשיית דוחים ולכן
ונקה" ,21וחטאה

המבואר  ע"פ ובפרט כמו 19– (דלא בשדה דמלך כמשל היא אלול בחודש מדה"ר י"ג שהתגלות
הנמצא  העם אל יוצא שהמלך מלכותו), בהיכל שיושב המלך כמשל שהיא ועשי"ת בר"ה יגמה"ר התגלות
הענינים  מצד שדה של ודרגא במקום כשנמצא שגם בנמשל, ודוגמתו בניֿאדם, מושב שאינו בשדה
– מדה"ר י"ג התגלות ישנה השנה, במשך שנעשו בניֿאדם) ישוב במקום עושים (שלא הבלתיֿרצויים

ומצבו  מעמדו על הבט שמבלי בידעו ומצבו, ממעמדו להתייאש מבלי חשבון לעשות יוכל ועי"ז
ית'. לעבדו בשובו אותו יקבלו ובודאי ועבודה, בתורה ולעסוק לה' ולהתקרב לחזור יכול שעברה, בשנה

בתורה ‰ לעסוק צריכים השנה בכל משא"כ אלול, בחודש הוא הנפש לחשבון שהזמן לעיל האמור .
שלפנ"ז  בהתוועדות המדובר עם גם מתאים חשבונות, ללא התורה 22ועבודה בלימוד ההתעסקות אודות

למוטב  מחזירו שבה שהמאור כיון ח"ו), באמונה לספיקות (ועד בלתיֿרצוי ומצב במעמד .23גם
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ה"ו.11) סוף פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ב. לב, ברכות עיין
טז.12) נ, תהלים
א).13) (כג, פי"ז
ה.14) נא, תהלים
אעפ"כ,15) אבל ח"ו, נבזה עצב תמיד שיהי' באופן לא אמנם

החשבון. לידע צריך
פכ"ט.16) תניא ועייג"כ פי"א. אגה"ת
(17.(227 ע' שלום תורת (סה"ש תרע"ח שמח"ת

כט.18) ז, קהלת
ובכ"מ.19) ואילך. סע"א לב, פרשתנו לקו"ת
טו.20) טו, איוב
וֿז.21) לד, תשא
(22.(160 ע' (לעיל סי"א מנ"א כ"ף שיחת
ירושלמי 23) שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א חגיגה
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למארז"ל  בסתירה הוא למוטב") מחזירו שבה ("המאור זה מארז"ל להבין: גם 24וצריך (שהובא
תמוז  י"ב של מיתה"?25במאמר סם לו נעשית זכה "לא (

ה"ה  והסגנון מהתוכן [שכנראה תורה תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר דברי ע"פ – בזה וההסברה
וז"ל  קבלה], ע"פ שהוא להסידור נגלה, ע"פ שהוא השו"ע בין :26"ממוצע"

המצוות  כשמקיים אלא לשמה שלא אפילו ובמצוות בתורה אדם יעסוק לעולם חכמים אמרו "לא
. . פרס לקבל השכר מאהבת או . . העונש מיראת אלא לש"ש ומקיים לומד שאינו רק בתורה שלומד

הכתוב  אמר ועליו רשע, נקרא שלומד מה מקיים אינו אם חוקי 12אבל לספר לך מה אלקים אמר ולרשע
המות". סם לו תורתו נעשית זכה לא חכמים אמרו ועליו . . וגו'

"וי"א  דעה: עוד מוסיף לשמה27ולאח"ז שלא מתוך כי בתורה, אדם יעסוק לעולם יוכל שאעפ"כ
ע"פ  חכמים כמ"ש למוטב, מחזירו שבה שהמאור ולעשות, לשמור ע"מ ללמוד לשמה, לידי אותי 28לבוא

למוטב". מחזירם הי' שבה שהמאור שמרו, ותורתי עזבו אותי הלואי שמרו, לא ותורתי עזבו

כח  שמוסיף אף רשע, בעודו עושה שאדם ומצוות התורה שכל הקבלה חכמי אמרו "וכך ומסיים:
כמ"ש  אחר בגלגול או זה בגלגול בתשובה אח"כ כשיחזור מ"מ, שעה, לפי ממנו 29בקליפות ידח לא כי

מלעסוק  למנוע לו אין ולפיכך בחזרתו, לקדושה וחוזרים ומצוות התורה כל מהקלי' מוציא אזי נדח,
לעולם".

בתורה, לעסוק צריך מ"מ, שעה, לפי בקליפות כח ומוסיף המות, סם לו נעשית כשתורתו גם כלומר:
למוטב. מחזירו שבה והמאור

Â לעיל כמדובר התורה, פנימיות על קאי למוטב שמחזירו שה"מאור" להוסיף, ויש דתורה 22. שנגלה
דתורה. המאור הוא התורה ופנימיות דתורה האור הוא

הרבי. שהוא התורה, (פנימיות) דמאור הנשיא עם קשור ה"ז – ואצלנו

פעם  כל ולא הרבי, של החסידות תורת את ללמוד צריך ומצב מעמד ובכל זמן שבכל מובן ומזה
גם  כי, דערביי"), האלט ער ("צי לזה שייך הוא האם ומצבו למעמדו בנוגע החשבונות להקדים ַצריכים 
אחר) בגלגול או זה (בגלגול תשובה לעשות שסופו למוטב, מחזירו שבה המאור ירוד, הכי במצב בהיותו
התורה  שגם זאת, עוד אלא ופשעים, עוונות מהחטאים שיטהר בלבד זו לא ואז, נדח, ממנו ידח לא כי

שעה  באותה לימודו ע"י למטה לקדושה.30שהוריד וחוזרת מתעלה ,

Ê אדמו"ר מו"ח כ"ק לדברי בנוגע גם לבאר יש עפ"ז חסידים 31. שבין החילוק ארוך בסיפור שתיאר
שחסידי  – חב"ד לחסידי פולין חסידי בין חסידים), שאינם לאלה חסידים בין החילוק על (נוסף גופא

בעו  הן אויסגעריסן" "ווערן חב"ד חסידי משא"כ עוה"ב, והן עוה"ז הן להם יש בעוה"ב:פולין והן ה"ז

ישנם  ביו"ט) (בפרט ו"שיריים" בקיצור, היא ה"תורה" אזי – לרבו נוסע פולין מחסידי חסיד כאשר
שחוזר  ולפני בשמחה, עבודה מתוך הזמן כל עובר וכך בריקוד, יוצאים ואח"כ הסעודות, בכל בריבוי,
בת  עבור רויחא, ומזונא חיי בבני לו המצטרך בכל ברכתו ומבקש ממנו, להפרד הרבי אל נכנס לביתו
והברכות  הבקשות על לבעה"ב'טע ומספר לביתו וכשחוזר לו, מבטיח והרבי וכו', פרנסה עבור בוגרת,
בידו  מסייעת הפעם, עוד לרבו לנסוע וכשרוצה הרבי, אל מנסיעתו שמחה היא גם הרי מהרבי, שקיבלו
לו  שיש כך – וכו' הנסיעה עבור פרוטות וכמה הערינג", מיט "קלעצלעך לדרך, צידה לו שנותנת עי"ז

הזה. עולם
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ב.24) עב, יומא
(25.(260 ע' תש"י (סה"מ זו שנה תמוז יבֿיג קונטרס
ה"ג.26) פ"ד
שם).27) אדה"ז (לשון הרמב"ם וכ"ד המאור מנורת
יא.28) טז, ירמי'

יד.29) יד, שמואלֿב
האוחז 30) "כמשל (ספכ"ד) בתניא הזקן אדמו"ר ובלשון

כו'". פניו וטומן למטה ומורידו מלך של בראשו
(31.60 ס"ע תש"ז סה"ש ראה

z"iy'd lel` g"xre g"dan ,d`x t"y zgiy

זיך  הערט ("וואס ומצבו מעמדו אודות שואלים מעלה של וב"ד לעוה"ב, בבואו שנה, ק"כ ָולאחרי
באמונתו  ו"צדיק שלי, הרבי של חסיד הייתי המוכן: מן תשובה לו יש ביטער... ווערט עס און אים"), מיט

יחי' אלא יחי' א"ת שלי 32יחי'", הרבי משיב: עליו, צוה שהרבי מה כל קיים האם אותו וכששואלים . ְְִַ
עשיתי. וזאת וכו', התורה בלימוד שיעור לי שיהי' תומ"צ, שומר שאהי' לי ואמר ברכות, לי נתן

אביך" אלקי את "דע אודות אותו לשאול במרכבה"33וכשממשיכים "צפית שצריך 34, לימדוני משיב: ,
דורשין  שאין גם ולימדוני לי, יש ואמונה יחי', אלא יחי' א"ת יחי'", באמונתו "צדיק כאמור, ְְִַאמונה,

בראשית  ובמעשה מרכבה ועאכו"כ 35במעשה "אצילות", תיבת שראיתי מקום ובכל זאת, קיימתי ואכן ,
ובמופלא  אני, ומה אני מי שהרי קשת... כמטחוי מזה ברחתי "קו", או תדרוש!36"צמצום" אל ממך

בני  "מאמינים הם ישראל כל שהרי אמיתי), (מקיף הראש מעל לו יש שאמונה כיון ובמילא,
בקום 37מאמינים" הן קיים הרבי דברי ואת זאגן"), צו שייך ניט דאך איז זיי ("ביי החסידים עדת ובפרט ,ָָ

עבורו!... מספיק אינו והעוה"ב הג"ע כל הרי, – תעשה ואל בשב  והן ועשה

אלא) שמי', דכר דמאן "שיריים", לקבלת (לא נדחף הוא הרי – הרבי אל שנוסע חב"ד חסיד ואילו
המאמר, המאמר...לשמיעת את ולהבין לשמוע לו קשה הדחיפות מרוב ולפעמים,

אותו  דחפו בליובאוויטש: שהי' מהשבת בזכרונו שנשאר מה עולם'שער", "א א', יהודי לי סיפר –ַ
הבין, לא המאמר פנים את המאמר. שבהתחלת הפסוק על הקושיא רק שידע המאמר אמירת בעת כך כל
ולכן, הוא, מי ידעו [כנראה צוקוועטשט" אינגאנצן געווען שוין ער "איז המאמר בסיום התירוץ ַולקראת
שייך, הי' לא המאמר לאחרי הארץ") די ("איבערכאפן משהו לטעום מצוה...]. הידור של באופן ַַדחפוהו
כבר  הגיע עכ"פ), (קצת באריכות והתפלה והחזרה המאמר ולאחרי התפלה, ואח"כ "חזרה", שהיתה כיון
הונגעריקער", א און צוקוועטשטער א פארמאטערטער, "א השבת יום כל עליו עבר וכך מנחה, תפלת ַַַַַזמן

– ידע... לא המאמר את וגם

שכן, וכו', בוגרת בת פרנסה, הגשמיים, צרכיו אודות לדבר מתבייש – הרבי אל כשנכנס ואח"כ
כדי  הרבי של זמנו יקח איך מאצילות, ולמעלה אצילות אודות מהרבי מאמר שמע עתה שזה לאחרי
אינו  החנוני השבוע, בימי שחור ולחם לשבת בשר לה שאין בגלל מנוח לו נותנת אינו שזוגתו לו לספר
ויראת  ה' אהבת אודות מבקש הוא מהרבי וכו'... לחייהם יורדים הבעליֿחובות בהקפה, ליתן עוד רוצה
וכיו"ב, חסידות", ווארט א "אין הרגש לו שיהי' זרות, מחשבות ללא להתפלל שיוכל עול, קבלת ַָה',
הרבי  של שברכתו בידעה – הבעה"ב'סטע  שואלת לביתו וכשחוזר אלו. בקשות על ברכתו לו נותן והרבי
שאודות  ומשיב, וכו', הבוגרת הבת עבור ל"נדן" בנוגע לפרנסה, בנוגע הרבי הבטיח מה – מועילה
מטרדות  בלבולים ללא התפלה עבודת ויראה, אהבה אודות אם, כי כלל, הרבי עם דיבר לא אלו ענינים
צועקת  הבאה, בשנה הרבי אל לנסוע וכשרוצה אתר, על "פסק" ממנה שמקבל מאליו מובן הרי הפרנסה...
לנסוע, לו מניחה ואינה אחדים, רובלים וישתכר "שמש" או "חזן" בתור עצמו שישכיר שמוטב זוגתו

לו. אין שעוה"ז כך – וכו' וכו' מאומה לו נותנת ואינה

"א  ברייטקייט": א "מיט ועונה אתה, חסיד איזה אותו שואלים – לעוה"ב בבואו שנה, ק"כ ַַולאחרי
דחב"ד? הר"ת מה הנך יודע – אותו לשאול ממשיכים – א"כ חב"ד'ניק". א חסיד, ַליובאוויטשער
מקיף, בבחינת שהיא בלבד, אמונה מספיק שלא – בזה הפירוש ומהו דעת. בינה חכמה בודאי, ומשיב:

אומר  – א"כ דוקא. בפנימיות אביך", אלקי את "דע והשגה, ידיעה גם צ"ל את אלא נבחן הבה – לו ים
ומשיב: ממך? תבע לא למדך, לא הרבי אולי אותו: שואלים ושותק. ביטער"... דאך "ווערט ָידיעתך,
הוצאות  עבור לי הי' כשלא וגם מאמר, ועוד מאמר ועוד אחד, מאמר שמעתי ממני, ותבע למדני הרבי
ודרישה: החקירה מתחילה ובמילא בכתב. המאמר את הרבי אלי שלח יכלתי, לא רגלי ולילך הדרך,

הדבר. סוף נעשה מה מאליו ומובן וכו', היתכן
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ח"א 32) לקו"ד פל"ג. תניא בסופה. מכות וראה ד. ב, חבקוק
ועוד. ב. קמא,

ב.33) קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, דבריֿהימיםֿא
פ"י.34) משלי מדרש

ב).35) (יא, רפ"ב חגיגה ראה
רע"א.36) יג, שם
א.37) צז, שבת



טו z"iy'd lel` g"xre g"dan ,d`x t"y zgiy

זיך  הערט ("וואס ומצבו מעמדו אודות שואלים מעלה של וב"ד לעוה"ב, בבואו שנה, ק"כ ָולאחרי
באמונתו  ו"צדיק שלי, הרבי של חסיד הייתי המוכן: מן תשובה לו יש ביטער... ווערט עס און אים"), מיט

יחי' אלא יחי' א"ת שלי 32יחי'", הרבי משיב: עליו, צוה שהרבי מה כל קיים האם אותו וכששואלים . ְְִַ
עשיתי. וזאת וכו', התורה בלימוד שיעור לי שיהי' תומ"צ, שומר שאהי' לי ואמר ברכות, לי נתן

אביך" אלקי את "דע אודות אותו לשאול במרכבה"33וכשממשיכים "צפית שצריך 34, לימדוני משיב: ,
דורשין  שאין גם ולימדוני לי, יש ואמונה יחי', אלא יחי' א"ת יחי'", באמונתו "צדיק כאמור, ְְִַאמונה,

בראשית  ובמעשה מרכבה ועאכו"כ 35במעשה "אצילות", תיבת שראיתי מקום ובכל זאת, קיימתי ואכן ,
ובמופלא  אני, ומה אני מי שהרי קשת... כמטחוי מזה ברחתי "קו", או תדרוש!36"צמצום" אל ממך

בני  "מאמינים הם ישראל כל שהרי אמיתי), (מקיף הראש מעל לו יש שאמונה כיון ובמילא,
בקום 37מאמינים" הן קיים הרבי דברי ואת זאגן"), צו שייך ניט דאך איז זיי ("ביי החסידים עדת ובפרט ,ָָ

עבורו!... מספיק אינו והעוה"ב הג"ע כל הרי, – תעשה ואל בשב  והן ועשה

אלא) שמי', דכר דמאן "שיריים", לקבלת (לא נדחף הוא הרי – הרבי אל שנוסע חב"ד חסיד ואילו
המאמר, המאמר...לשמיעת את ולהבין לשמוע לו קשה הדחיפות מרוב ולפעמים,

אותו  דחפו בליובאוויטש: שהי' מהשבת בזכרונו שנשאר מה עולם'שער", "א א', יהודי לי סיפר –ַ
הבין, לא המאמר פנים את המאמר. שבהתחלת הפסוק על הקושיא רק שידע המאמר אמירת בעת כך כל
ולכן, הוא, מי ידעו [כנראה צוקוועטשט" אינגאנצן געווען שוין ער "איז המאמר בסיום התירוץ ַולקראת
שייך, הי' לא המאמר לאחרי הארץ") די ("איבערכאפן משהו לטעום מצוה...]. הידור של באופן ַַדחפוהו
כבר  הגיע עכ"פ), (קצת באריכות והתפלה והחזרה המאמר ולאחרי התפלה, ואח"כ "חזרה", שהיתה כיון
הונגעריקער", א און צוקוועטשטער א פארמאטערטער, "א השבת יום כל עליו עבר וכך מנחה, תפלת ַַַַַזמן

– ידע... לא המאמר את וגם

שכן, וכו', בוגרת בת פרנסה, הגשמיים, צרכיו אודות לדבר מתבייש – הרבי אל כשנכנס ואח"כ
כדי  הרבי של זמנו יקח איך מאצילות, ולמעלה אצילות אודות מהרבי מאמר שמע עתה שזה לאחרי
אינו  החנוני השבוע, בימי שחור ולחם לשבת בשר לה שאין בגלל מנוח לו נותנת אינו שזוגתו לו לספר
ויראת  ה' אהבת אודות מבקש הוא מהרבי וכו'... לחייהם יורדים הבעליֿחובות בהקפה, ליתן עוד רוצה
וכיו"ב, חסידות", ווארט א "אין הרגש לו שיהי' זרות, מחשבות ללא להתפלל שיוכל עול, קבלת ַָה',
הרבי  של שברכתו בידעה – הבעה"ב'סטע  שואלת לביתו וכשחוזר אלו. בקשות על ברכתו לו נותן והרבי
שאודות  ומשיב, וכו', הבוגרת הבת עבור ל"נדן" בנוגע לפרנסה, בנוגע הרבי הבטיח מה – מועילה
מטרדות  בלבולים ללא התפלה עבודת ויראה, אהבה אודות אם, כי כלל, הרבי עם דיבר לא אלו ענינים
צועקת  הבאה, בשנה הרבי אל לנסוע וכשרוצה אתר, על "פסק" ממנה שמקבל מאליו מובן הרי הפרנסה...
לנסוע, לו מניחה ואינה אחדים, רובלים וישתכר "שמש" או "חזן" בתור עצמו שישכיר שמוטב זוגתו

לו. אין שעוה"ז כך – וכו' וכו' מאומה לו נותנת ואינה

"א  ברייטקייט": א "מיט ועונה אתה, חסיד איזה אותו שואלים – לעוה"ב בבואו שנה, ק"כ ַַולאחרי
דחב"ד? הר"ת מה הנך יודע – אותו לשאול ממשיכים – א"כ חב"ד'ניק". א חסיד, ַליובאוויטשער
מקיף, בבחינת שהיא בלבד, אמונה מספיק שלא – בזה הפירוש ומהו דעת. בינה חכמה בודאי, ומשיב:

אומר  – א"כ דוקא. בפנימיות אביך", אלקי את "דע והשגה, ידיעה גם צ"ל את אלא נבחן הבה – לו ים
ומשיב: ממך? תבע לא למדך, לא הרבי אולי אותו: שואלים ושותק. ביטער"... דאך "ווערט ָידיעתך,
הוצאות  עבור לי הי' כשלא וגם מאמר, ועוד מאמר ועוד אחד, מאמר שמעתי ממני, ותבע למדני הרבי
ודרישה: החקירה מתחילה ובמילא בכתב. המאמר את הרבי אלי שלח יכלתי, לא רגלי ולילך הדרך,

הדבר. סוף נעשה מה מאליו ומובן וכו', היתכן
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ח"א 32) לקו"ד פל"ג. תניא בסופה. מכות וראה ד. ב, חבקוק
ועוד. ב. קמא,

ב.33) קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, דבריֿהימיםֿא
פ"י.34) משלי מדרש

ב).35) (יא, רפ"ב חגיגה ראה
רע"א.36) יג, שם
א.37) צז, שבת



z"iy'dטז lel` g"xre g"dan ,d`x t"y zgiy

Á כמ"ש) ה"דעת" בשביל ה"מכאוב" שכדאי אמת הן השאלה: נשאלת וכאן יוסיף 38. דעת "יוסיף
חסידות  לומדים לא וכה כה שבין כיון ובנדו"ד, "דעת", כשאין בה"מכאוב" התועלת מהי אבל, מכאוב"),

מעשה"?! גאנצע די זיך לוינט וואס "איז ַָכדבעי,

יגיע  סוף שסוף מלמעלה לו מסייעים ואז יכלתו, כפי ולעשות להשתדל שצריך – לזה והמענה
הענין. לאמיתת

אור  בתורה המבואר "אפילו 39וע"ד קצוות: ב' בזה שמצינו ולילה, יומם התורה דלימוד להחיוב בנוגע
לא  מצות קיים ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק אלא אדם שנה גו'"40לא כדברי 41ימוש מזה, ויתירה ,

ימוש" לא קיים וערבית שחרית שמע קרית אלא אדם קרא לא ש"אפילו רשב"י 41רשב"י אומר ולאידך, ,
ולילה,42עצמו  יומם תורה ללמוד צריך אלא עלי'", תהא מה תורה כו' חרישה בשעת חורש אדם "אפשר

ככתבן") ("דברים מפיך" הזה התורה ספר ימוש בתורה 43"לא לעסוק חייב לו שאפשר מי שכל היינו, ,
חז"ל  דרשו עליו עוסק, ואינו בתורה לעסוק לו אפשר ואם ולילה, הכרת 44יומם וגו' בזה ה' דבר "כי

וגו'" לו 45תכרת ניתנה לא (שמלמעלה ולילה יומם בתורה לעסוק לו אפשר שאי מי וכל ובבא, בזה ,
י  ביתו, בני לפרנסת ומתן במשא לעסוק שצריך כיון בבחירתו), תלוי' שאינה מסיבה לכך וצא האפשרות

לו  ישלים לו שאפשר מה כל ועוסק לו אפשר שאי ש"כיון – ערבית אחד ופרק שחרית אחד בפרק י"ח
ולילה. יומם בתורה עוסק הי' אילו להשיג" שצריך מה כו' הקב "ה

אביך" אלקי את "דע הציווי לקיום עדיין הגיעו לא מהחסידים חלק שעכשיו אמת הן בנדו"ד: ועד"ז
יכלתם, כפי שמתייגעים כיון מ"מ, תתאה, ביחודא לא גם ולפעמים עילאה, ביחודא אוחזים לא כדבעי,

בשלימות  הדרוש כפי מלמעלה הקב"ה ישלים .46בודאי

תורת  ללמוד צריכים ומצב מעמד שבכל – למוטב" מחזירו שבה ד"המאור הענין כללות גם וזהו
הרצוי'. לשלימות סו"ס יגיע ועי"ז שבתורה, מאור הרבי, של החסידות

Ë שסו"ס כיון ומצבו מעמדו אודות חשבונות ללא ועבודה בתורה לעסוק שצריך לעיל האמור אמנם, .
לעשות  וסופו נדח, ממנו ידח לא שבודאי האלקית, לנפש בנוגע רק ה"ז – למוטב מחזירו שבה המאור

לקדושה. להפכה הבהמית דנפש הבירור גם צ"ל לזה, ונוסף עמו, שבה תורתו וגם תשובה,

בנוגע  הנפש, דחשבון הזמן אלול, חודש מברכים בשבת שקורין השבוע בפרשת ההוראה באה זה ועל
הבהמית. דנפש (טהרה) הבירור על שרומז וגו'", תאכלו אשר הבהמה "זאת דבהמות, טהרה לסימני

התורה  ע"פ בהנהגה גם שכן, בתורה, נאמרו וטמאות, טהורות הבהמות, סוגי ששתי – ובהקדמה
הרמב"ן  וכמ"ש טמאה, בהמה להיות לו 47יכולים שנדמה (היינו, התורה" ברשות "נבל להיות שיכולים

ושרשי). עיקרי ציווי תהיו", "קדושים הציווי על הוא עובר דבר של לאמיתו כי, התורה, ברשות שזהו
טמאה  או טהורה בהמה זוהי אם לידע והבחנה בבירור צורך יש סימנים:48ולכן שני התורה נתנה זה ועל ,

הטהרה. שפועלים ועד הקשורים סימנים – גרה מעלת (ב) פרסה, מפרסת (א)

È:בזה והענין .

אל  קרוב דוקא שהרגל וכו'), טריפות מהלכות גם (כמובן לרגל ראש בין עיקרי חילוק יש בבהמה גם
כ  ארציים, גשמיים, בענינים מונח (רגל) המעשה כח שרק הבהמית, בנפש ודוגמתו המוכרח,הארץ. פי

ארציים. בענינים מונחים להיות צריכים אינם הבהמית דנפש גם (ראש) הנעלים הכחות אבל
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יח.38) א, קהלת
ואילך.39) סע"א צח, מג"א
ח.40) א, יהושע
ב.41) צט, מנחות
ב.42) לה, ברכות
רפ"ג.43) לאדה"ז ת"ת להל' קו"א בזה ועיין

א.44) צט, סנהדרין
לא.45) טו, שלח
ה"י.46) פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ועייג"כ
פ"ל.47) תניא גם וראה קדושים. ר"פ
מ"ע 48) להרמב"ם בסהמ"צ כדאיתא היא, מצוה זה שגם

ועוד. קמט.
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עצמו  את שהכניס כשרונות, ובעל ציור החסידים, לא' פעם אמר נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק –
– בערדליים?!... ראש אבל ראיתי, בערדליים רגלים ערדליים: של במסחר

והעלם  הפסק שענינה (באל"ף) פרסא – פרסה להיות צריכה לארץ הסמוכה בהרגל גם מזה: ויתירה
סדוקה  להיות צריכה הפרסה ולאידך, הארציים. מהענינים בהפסק צ"ל (רגל) המעשה כח שאפילו –
בהם  שיראה הארציים, בהענינים גם למטה, אלקי אור יאיר שעי"ז – דורך") און ("דורך לגמרי ומובדלת

היומי 49אלקות  תניא בשיעור הזקן אדמו"ר ובלשון האמת".50. מאחד יפרדו לא ארץ בעניני "שגם :

ולחזור  תחילה לברר צריך שעושה גשמי דבר לכל שבנוגע – גרה דמעלה הסימן גם צ"ל לזה ונוסף
כו'. לעשותו וכיצד לעשותו האם איבערקייען", "גוט הפעם, עוד ולברר

שמוכרחת  שהגשמיות היינו, טהורה, בהמה – מהבהמה לעשות יכולים אזי אלה סימנים שני וכשישנם
טהרה  של באופן תהי' שבו) (בהמה הגוף .51מצד

‡È:בעוף טהרה מסימני – נוספת והוראה .

טהור. שהוא בו שקיבלו במסורת אלא עוף שום לאכול ואין בלבד, סימנים על סומכין אין – בעוף
בתורה  האמורים הטמאים במינים בקי שהוא . . הצייד רבי לי התיר זה עוף לומר צייד "ונאמן

.52ובשמותיהם"

שו"ע, ע"פ להתנהג אדם יכול כי, שלו, השכל על לסמוך שאין – האדם בעבודת מזה וההוראה
צורך  יש רח"ל. תחתית בשאול מעשה בשעת ולהמצא הדין, משורת לפנים שכלו כפי להתנהג ואפילו
בהצלת  שעוסק רבי צייד", ו"רבי הרבי, אל התקשרות והתקשרות, מסירה מלשון גם "מסורת" במסורת,

ובשמותיהם. בהם ובקי היצר, מעצת ישראל נפשות

·È:"וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי  "ראה – הפרשה התחלת עם גם זה לקשר ויש .

שבכ  דמשה אתפשטותא גם וכולל משה, ע"י נאמר זה שפסוק – ודרא ובהקדמה דרא הדור,53ל נשיא ,
שאנכי" מי "אנכי שלמעלה, "אנכי" כמו "אנכי", הכתר 54שנקרא בחינת נש"י 55, בכללות ודוגמתו ,

הדור. נשיא של בחינתו היחידה, בחינת על קאי ש"אנכי"

והברכה  מהרבי ברכה כשמקבל שרק יתכן שהרי – וקללה" ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה ועז"נ
ספיקות  לו נופלים אזי חלילה הפכי במצב משא"כ אליו, ומתקשר רבי הוא שהרבי רואה אזי מתקיימת
חלילה  ההפכי המצב שגם היינו, וקללה", ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה הכתוב מבהיר ולכן כו',

נותן". ש"אנכי באופן הוא

שהכוונה  לומר אפשר – הברכה היפך יומשך "אנכי" שמבחי' יתכן איך דלכאורה – בזה וההסברה
דעם" מיט אּפקומען זאל "ער כדי ע"י 56היא – הרבי אל [שיבוא עצמו על שיקבל רק היא שהכוונה או , ָָ

ועי"ז  עצמו] על שמקבל הרבי) ע"י (להקב"ה ויאמר – אחר באופן או פדיון, נתינת האוהל, על הליכה
מזה  עה"פ 57יפטר פרש"י שעי"ז 58[וע"ד היינו, תשמעו", אשר מנת "על תשמעו", אשר הברכה "את
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שהי'49) הקו ש"הארת – לבי"ע אצילות שבין בהפרסא כמו
בבי"ע  בהם ומאיר עמהם הפרסא בקע דמל' די"ס בכלים מאיר

ב)). (קלא, ס"כ אגה"ק (תניא כו'" באצילות כמו
ד  לא, אמור (לקו"ת חסידות בדרושי מהמבואר ולהעיר
הפסק  וע"י צמצום, שענינם לשערות, בנוגע ובכ"מ) ואילך.
שערות  צ"ל בריבוי הוא והאור שהחיות במקום שרק – הגולגולת
שער  פרע גדל יהי' "קדוש ה) ו, (נשא בו שנאמר בנזיר, (כמו
השערות  במיעוט, הוא והאור שהחיות במקום משא"כ ראשו"),
וכן  א), כד, (ברכות ערוה באשה שער באשה, (כמו חסרון הם
וכ"ה  גו'"). תער "והעבירו ז) ח, (בהעלותך בהם  שנאמר בלוים
אלא  חסרון, הוא שערות) (ע"ד שההפסק – דבהמה הפרסה בענין

סדוקה. פרסה צ"ל
ס"ט.50) אגה"ק – מנ"א כ"ט

הרועים)51) מלא (לבעמח"ס יעקב בקהלת ממ"ש ולהעיר
בודאי  כזו ש"בהמה" השמים", מן היורד "בשר ר"ת ש"בהמה"
סע"ב). נט, (סנהדרין השמים מן יורד טמא דבר אין כי, טהורה,

הט"ו.52) פ"א אסורות מאכלות הל' רמב"ם ב. סג, חולין
ס"ב. ספ"ב יו"ד טושו"ע

רע"א).53) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
סע"ד.54) יח, פרשתנו לקו"ת
ד.55) לד, אמור לקו"ת
פי"ב.56) אגה"ת תניא עיין
ל)57) ג, (איכה עה"פ להאריז"ל בל"ת מהמבואר ולהעיר

שיכהו  הלחי לו יזמין שכאשר בחרפה", ישבע לחי למכהו "יתן
עצמה. המכה מן ויפטר זו בחרפה ישבע עליו

כז.58) יא, פרשתנו
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יורד  רע שאין היא שהאמת או ברכה"], לפניכם "נותן אזי עצמו) על ומקבל (ששומע שתשמעו
טובו 59מלמעלה  ורב לגודלו מושג שאינו רק טוב בלקו"ת 60והכל וכמבואר רק 61, אינם הקללות שגם

נינהו" ברכתא כולהו "הנך אלא 62ברכות, להתגלות יכולות שאינן ביותר נעלות ברכות מזה, ויתירה ,
הדין). מדת של קטרוג או הרע, עין בהן תשלוט שלא (כדי הברכה היפך של בלשון

אזי  – טוב והכל הרבי, ע"י מלמעלה נמשכים הענינים שכל שיכיר – הרבי אל ההתקשרות ובכח
מבחיוהי" יתיר (ועד) עלמין בכולהו ש"אשתכח במוחש ויראה ובגלוי, בפועל לברכות הקללות .63יהפכו

משיח  לקראת יוליכנו והרבי השלימה, הגאולה בקרוב כשתהי' – זה בכל האמיתית להשלימות ועד
אמן. צדקנו,
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ג.59) פנ"א, ב"ר ראה
סי"א.60) אגה"ק תניא
ואילך.61) סע"א מח, בחוקותי

ב.62) ט, מו"ק
ז"ך.63) לסי' ביאור אגה"ק תניא וראה ב. עא, זח"ג

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב ראש חודש אלול, תשכ"ד
ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ בחור מעם ומורם

מעם ודורש טוב

לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות

מו"ה שניאור זלמן

שליט"א

שלום וברכה!

מכתבי הקודמים בטח הגיעו לידי כ', וכן בודאי קבל הפ"ש ע"י האורחים שבקרו כאן בשעתם.

לא אוכל להעלים מכ' כי נצטערתי רבות להידיעה שכ' לא הי' נוכח אישית באסיפת הפתיחה 
במקומה  העובדה  אבל  בדבר,  ונימוקים  טעמים  היו  שבודאי  ואף  החמישית".  הגדולה  ה"כנסי'  של 

נשארת.

ובעמדנו ערב ראש חודש אלול, דבר בעתו הוא להעלות על הזכרון דברי אדמו"ר הזקן בענין 
סגולת ימי חודש הרחמים, שהוא בדוגמת מלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין 
פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות כו', 

כמבואר בלקו"ת פ' ראה, לב, ב.

ויהי רצון שגם ענין האמור יתמלא כלשון רבנו הזקן - בסבר פנים יפות, למעלה, וממילא נמשך 
גם למטה ספ"י.

כ' לקראת ראש  עולם, אביע תקותי שבדברי הברכה שישמיע  בעניני מלכו של  לענין  ומענין 
השנה הבע"ל יזכיר בפירוש שם שמים, אשר לו הכל יכתירו וממנו כל הברכות )כולל גם סליחת כ' על 

הערתי זו(.

בהוקרה ובכבוד ובברכת כוח"ט לשנ"ט ומתוקה.
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מוגה  בלתי

הקושיא ‡. "והיה1ידועה נאמר מדוע - תשמעון" עקב "והיה הפרשה: בתחילת שכתוב מה awrעל
"והיה נאמר ולא תשמעון"?`mתשמעון",

בזה  דרא2ומבואר האחרון, הדור על וקאי עקביים, מלשון הוא ש"עקב" ,`zawrc.דמשיחא

דמשיחא דעקבתא שבזמן - תשמעון" עקב "והיה נאמר זה נאמר i`ceeaועל לא (ולכן "תשמעון"
"m`.יותר לדחות איֿאפשר הרי האחרון, הדור שזהו דכיון תשמעון"),

יכול  זה הרי זה", "בגלגול יהיה לא ד"תשמעון" הענין אם גם הנה הראשונים, בדורות בשלמא -
כתלנו" אחר עומד זה "הנה כאשר דמשיחא, בעקבתא האחרון, בדור אבל אחר"; "בגלגול ,3להתקיים

ש"תשמעון". בודאי ולכן יותר, זאת לדחות איֿאפשר אזי

החסד ·. ואת הברית את לך אלקיך ה' "ושמר - הכתוב בהמשך שכתוב מה להבין צריך עדיין אך
גו'" נשבע :4אשר

כדבעי  שאינו ומצב במעמד נמצאים שבו זמן בשביל אלא אינו כו' ושבועה ברית של בענין הצורך כל
יבוטל  שמא שיראים לפי אהבתם.. תפסוק שלא ביניהם ברית שכורתים אוהבים שני וכ"משל חסֿושלום,
אהבה  אהבתם תהיה הברית כריתות ועלֿידי מבחוץ, מניעה איזה יגרום שמא או האהבה, ובטלה הדבר

עולם  תמוט בל ומחוץ"נצחית מבית מניעה שום יפרידם ולא .5ועד,

מהו  - אותם" ועשיתם ושמרתם האלה המשפטים את "תשמעון בוודאי כאשר בנידוןֿדידן, אבל
ושבועה? ברית של בענין הצורך

דעקבתא ‚. האחרון שבדור תשמעון", ש"עקב לכך שהסיבה - תליא' בהא ש'הא – הוא הענין אך
כו'. והשבועה הברית בגלל היא בוודאי , תשמעון דמשיחא

דוקא  דמשיחא בעקבתא יהיה בוודאי ד"תשמעון" שהענין - היא והשבועה הברית (ואילו 6כלומר:
דוקא  (לאו הוא דמשיחא שבעקבתא בוודאי ה"תשמעון" וגם כו'), אחר באופן גם להיות יוכל אז עד
רגילות, בלתי סיבות גם (כולל סיבות כמה מסבב שהקב"ה באופן אלא) עצמם, מצד ישראל בני עלֿידי

יהיו ישראל שבני ומשונות) בגמרא migxkenשונות כדאיתא ומצוות, תורה להן 7לקיים מעמיד ש"הקב"ה
צריך  ומצוות התורה שקיום (דאף למוטב" ומחזירן תשובה עושין וישראל כהמן, קשות שגזרותיו מלך

כו'). מלמעלה להיות יכולה זה על וההתעוררות כח' ה'נתינת מכלֿמקום עצמם, בכח להיות

של  באופן באה ושבועה) (ברית ישראל בני עם הקב"ה של העצמית שההתקשרות - בזה והענין
שעלֿידיֿזה  העילוי בשביל - היא בזה והכוונה כו', ירידה של ומצב מעמד להיות יכול שלכן העלם,

דוקא. עצמם בכח ישראל בני עבודת תהיה

לבנות  עלֿמנת הסותר כמשל שהוא - והגלות החורבן ענין כללות גם ותיקון,8וזהו תהו בענין וכמו ,
שהסתירה  גופא, התיקון בעולם ועלֿדרךֿזה התיקון, עולם בנין בשביל היא התהו עולם שסתירת
הבנין  בשביל היא והגלות, החורבן ענין נעשה שעלֿידם הדעת) עץ מחטא (החל החטאים ענין ֿ ידי שעל
ואילו  אדם, ידי מעשה שהיו שני, ובית ראשון בית על מעלתו גודל שמצד והיינו, השלישי, ֿ המקדש דבית
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תשמעון 1) עקב והי' רד"ה תצא. ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה
.(277 ע' ח"ג מנחם (תורת תשי"א אלול מבה"ח עקב, דש"פ

וש"נ.
(2.(283 ע' ריש שם מנחם (תורת הנ"ל סד"ה שם. אוה"ת

ע' חי"ז מנחם (תורת תשט"ז עקב דש"פ זה ד"ה גם וראה וש"נ.
ואילך). 134

(3.316 ע' תרצ"ט סה"ש וראה עה"פ. ובשהש"ר ט ב, שה"ש

וש"נ.4) הנ"ל. ד"ה גם ראה
תפז.5) ע' ריש שם אוה"ת וראה ב. מד, נצבים לקו"ת
ה"ה.6) פ"ז תשובה הל' רמב"ם גם ראה
ב.7) צז, סנהדרין
חכ"ט 8) לקו"ש ואילך. שנו ע' שבט סה"מ מנחם תורת ראה

וש"נ. ואילך. 12 ע'



c"kyz'dכ ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay zgiy

דקודשאֿבריךֿהוא" "בנינא יהיה השלישי עלֿידי 9ביתֿהמקדש שנעשית - הסתירה ענין כדאי לכן ,
בביתֿהמקדש  שיהיה העילוי בשביל - הסתירה ענין להיות יכול היה לא זאת לולי שהרי בעצמו, הקב"ה

לישי.הש 

דנחמתא':„. ד'שבע ההפטרות לסדר בנוגע לבאר יש ועלֿפיֿזה

הביאור  עמי"10ידוע נחמו "נחמו ההפטרות ה'"11בסדר עזבני ציון "ותאמר לא 12, סוערה "עניה ,
מנחמכם"13נוחמה" הוא אנכי ו"אנכי עמי",14, נחמו "נחמו הנחמות: הפטרות בתחילת לומר ש"תיקנו -

ה' עזבני ציון "ותאמר ישראל: כנסת משיבה זה על עמי". נחמו "נחמו לנביאים אמר שהקב"ה כלומר,
חוזרים  הנביאים כלומר, נוחמה", לא סוערה "עניה (ואחרֿכך) הנביאים.. מנחמת מתפייסת איני כלומר, ,"
ואומר: הקב"ה חוזר זה על שלנו. בתנחומין נתפייסה לא ישראל' 'כנסת הנה הקב"ה, לפני ואומרים

וכו'". מנחמכם" הוא אנכי "אנכי

מובן  אינו הרי 15ולכאורה - הנביאים מנחמת מתפייסת שאינה ישראל' 'כנסת של הטענה גודל מהו :
הנביאים" עבדיו (ועלֿידי) אל סודו "גלה שהקב"ה הזמנים, בכל הסדר היה ישראל 16כך בני כאשר גם ,

ישראל  בני שמעו הראשונות דברות בשתי רק מתןֿתורה בזמן שאפילו כך כדי ועד המעלה, בשלימות היו
הדברים  פרטי ואילו בכללות, רק מהקב"ה שמעו הדברות, בשאר ואילו הדברים. פרטי גם הגבורה מפי

("רבן  רבינו ממשה הנביאים")17שמעו כל דער 18של אזוי איז ("וואס כלֿכך הרעש מהו ואםֿכן ,ַָ
עמי"?! נחמו "נחמו לנביאים אומר שהקב"ה ַגעוואלד")

בזה: והביאור

שה  הסדר להיות יכול - הרגיל בנוגע mi`iapבזמן מדובר כאשר אבל ה'; דבר את ישראל לבני יאמרו
עלֿידי  אלא להיות יכול היה לא החורבן ענין שכל כשם הרי - ביתֿהמקדש חורבן על הנחמה לענין

עלֿידיה  להיות מוכרחת החורבן על הנחמה גם כך (כנ"ל), בעצמו envraקב"ה d"awd שהנחמה זמן וכל ,
אמיתית. נחמה זו אין בעצמו, הקב "ה עלֿידי אינה

אומר הקב"ה כאשר עזבני mi`iaplולכן, ציון "ותאמר ישראל': 'כנסת משיבה - עמי" נחמו "נחמו
" אומר בעצמו שהקב"ה עד הנביאים, מנחמת מתפייסת איני כלומר, ," `ikpה' ikp`."מנחמכם הוא

גיסא:‰. לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה אך

ומה  דוקא), עלֿידו היה שהחורבן (כשם בעצמו הקב"ה עלֿידי הנחמה להיות מוכרחת שלבסוף כיון
למה  - הנביאים מנחמת תתפייס לא ישראל' ש'כנסת שיודע ובנידוןֿדידן, לפניו, וידוע גלוי שהכל גם
טענת  (לאחרי דבר של בסופו ורק עמי", נחמו "נחמו לנביאים הקב"ה אמר שתחילה באופן הנחמה היתה
אמר  ולא מנחמכם", הוא אנכי "אנכי הקב"ה אמר הנביאים") מנחמת מתפייסת "איני ישראל' 'כנסת

מנחמכם"?! הוא אנכי "אנכי מלכתחילה

ישראל  שבני כך העלם, של באופן מלכתחילה באה בעצמו הקב"ה של שהנחמה - בזה הביאור ונקודת
פנימיות  מתגלה אחרֿכך ורק בעצמו; הקב"ה עלֿידי ולא הנביאים, שעלֿידי נחמה רק שזוהי חושבים

מנחמכם". הוא אנכי ש"אנכי - הענין

מלמטה  דוקא, והדרגה בסדר להיות הענינים כל צריכים ישראל בני עבודת שמצד כיון - הדבר וטעם

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

א.9) רכא, זח"ג
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ע' ח"ג מנחם (תורת בתחילתה הנ"ל עקב ש"פ שיחת גם וראה
ואילך). 284

א.11) מ, ישעי'
יד.12) מט, שם

יא.13) נד, שם
יב.14) נא, שם
(15.77 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
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וש"נ.18) ס"ג. א) (כ, ליתרו מילואים תו"ש ראה
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הברכות  בתוספת דנחמתא', ד'שבע ההפטרות (באמירת בתורה הנחמה סדר גם נקבע כזה ובאופן למעלה,
הכנה  תחילה להיות צריכה בעצמו, הקב"ה עלֿידי שבאה לנחמה להגיע שכדי ולאחריה), שלפניה

הנביאים. עלֿידי שבאה הנחמה - והקדמה

נמשך  וממנו אלקות, גילוי היה שבו המקום שזהו - דביתֿהמקדש הענין לכללות בנוגע שהוא וכמו
גילוי  יהיה השלישי שבביתֿהמקדש שאף - כולו העולם לכל ועד ישראל ארץ ירושלים, בכל הגילוי
שיהיה  אלקות לגילוי להגיע כדי הנה שני, ובית ראשון בבית מאשר יותר נעלה באופן אלקות

נאמר  עליו שני, בבית ואחרֿכך ראשון, בבית אלקות גילוי תחילה להיות הוצרך השלישי, 19בביתֿהמקדש

יכולים  לאחריֿזה ורק למעלה, דמלמטה בסדר שזהו הראשון", מן האחרון הזה הבית כבוד יהיה "גדול
השלישי. דביתֿהמקדש להעילוי לבוא

שעלֿידי  הנחמה להיות צריכה שלכלֿלראש – ביתֿהמקדש חורבן על לנחמה בנוגע גם הוא וכן
שנחמה  ולאחרי אמיתית; נחמה זו הרי אמת, תורת בתורה, פסוק שזהו וכיון עמי", נחמו "נחמו הנביאים,

נפלא" "יחוד של לאופן עד עמה מתאחדת ישראל' ו'כנסת מהתורה, חלק נעשית מעורר 20זו זה הרי ,
עלֿידי  שהיא הנחמה לתכלית באים ומזה גו'", ה' עזבני ציון "ותאמר הזעקה: את ישראל' 'כנסת אצל

מנחמכם". הוא אנכי "אנכי - בעצמו הקב"ה

.Â:לדבר דוגמא

הבעלֿשםֿטוב  תורת הפסוק 21ידועה שבקשתו 22על שיחו", ישפוך הוי' ולפני יעטוף כי לעני "תפילה
והיינו  כו'", עמו לדבר המלך) (של בהיכלו ליכנס רשות לו "שיתנו שמתפעלים 23היא אלו כמו שאינו ,

החל  דרכם, שעוברים וחדרים בהיכלות שנמצא וכו', ומרגליות טובות אבנים היקר, מההון ומשתוממים
אינו  - העני - הוא אבל כו', מחדר לפנים חדר יותר, פנימי וחדר היכל ואחרֿכך החיצון, וחדר מההיכל

שיחו". ישפוך הוי' "לפני עצמו; המלך - הוא מבוקשו וכל דבר , משום מתפעל

ומיד  תיכף ליכנס יוכל לא למה - כו' והחדרים ההיכלות כל דרך לעבור העני צריך מדוע ולכאורה:
בזה?! וכיוצא הגג דרך עצמו, המלך אל

דרך  תחילה לעבור צריך ולכן והדרגה, בסדר להיות צריכה המלך אל שהכניסה - הוא הענין אך
עצמו. המלך אל להיכנס יכולים ֿ זה לאחרי ורק כו', והחדרים ההיכלות

.Ê הידוע במכתבו (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שכתב מה אודות דובר השיחה שעתה 24בהמשך ש"לפי
רחוק  שכל עלֿפי לנו שנראים דברים כמה הנה משיחא.. דעקבות אחרונים היותר הבירורים זמן הוא

לגמרי", קרוב שהוא להיות יכול שיתוקן, ההנהגה מאד כל באשר רחוק, ומה קרוב מה יודעים אנו "אין
צריכה  ולכן והתיקונים", הבירורים באופני והדרגה סדר עתה יש שלא והדרגה.. בסדר שלא עתה היא

ואישתי" חטוף ואכול ד"חטוף באופן ההנהגה מה"25להיות עד יודע אתנו גו' ש"אין כיון בסוד 26,
דבר  זה הרי ש"בעולמו" יתכן הרי קטן, דבר אלא אינו פלוני שענין לו נראה אם גם ולכן כו', הבירורים

כו'. ועיקרי גדול

שייכות  לו שאין כיון קטנים", "דברים עם רק יתעסק שהוא לומר, יכול אינו שיהודי כשם ולכן:
שיהודי  להיפך, גם כך - הנ"ל במכתב נשמתוֿעדן אדמו"ר הוראת היפך בוודאי שזהו - גדולים" ל"דברים
ענין  שזהו חוצה, המעיינות הפצת ולדוגמא: גדולים", "דברים עם רק יתעסק שהוא לומר, יכול אינו
דיני  כמו קטנים", "דברים עם לא אבל טומל'ען"), איין אין ("מ'האלט הרף ללא אודותיו ַשמרעישים

בזה. וכיוצא בתפילה הפסק דיני או הנהנין ברכת
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סצ"ז.21) כש"ט
א.22) קב, תהלים
וש"נ.23) ואילך. 40 ע' ח"מ מנחם תורת גם ראה

באג"ק 24) ולאח"ז .22 ע' ומעין לקונטרס ב"מבוא" נדפס
רסו. ע' ח"א שלו

א.25) נד, עירובין
ט.26) עד, תהלים



c"kyz'dכב ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay zgiy

דוקא, והדרגה סדר של באופן העבודה להיות צריכה כלל, בדרך אבל שעה; לפי הוא זה שכל אלא,
בארוכה. כנ"ל

***

.Á הסיפור עשר 27ידוע ששבעה זו, בשנה כמו הקביעות היתה אדמו"ר, מו"ח כ"ק שנולד שבשנה ,
פעמים  כמה והזכיר גדולה, בשמחה אז היה מהר"ש, אדמו"ר וזקנו בשבת, חל באב) תשעה (וכן בתמוז

באמת". נדחה שיהיה "הלוואי וסיים, "נדחה", נקרא זה ששבת

לישון... לשכב יכולים ובמילא, הצחות, דרך על פתגם אלא זה שאין שחושבים כאלו ישנם -

היא  האמת בגמרא 28אבל זה ענין שמצינו לעקור 29- ביקש רבי.. חנינא, רבי אמר אלעזר רבי "אמר :
אותה  אלא לגמרי, לעקור ביקש (לא מעשה היה כך לא רבי, זבדא, בר אבא רבי לפניו אמר באב.. תשעה
ונדחה  הואיל רבי ואמר השבת, לאחר ודחינוהו הוה, בשבת להיות שחל באב תשעה אלא בלבד), שנה

טובים  עליה קרי בד 30ידחה.. טועה הייתי שמעתי לא (אילו האחד" מן לי השנים טוב עכשיו בר,
האמת). שלימדתני

.Ë:להבין צריך ולכאורה

ביקש  ש"לא מעשה", היה כך "לא זבדא) בר אבא רבי דברי (לפי הגמרא מסקנת שעלֿפי כיון א)
אלעזר) רבי (שבדברי הקסלקאֿדעתא להקדים הצורך מהו - בלבד" שנה אותה אלא לגמרי, לעקור

הכתוב" דיבר לא טמאה בהמה "בגנות אפילו הרי באב"; תשעה לעקור ביקש ֿ 31ש"רבי.. ועלֿאחת ,
נכון? שאינו דבר שאמר אמורא על הסיפור כמהֿוכמה

טובים עליה "קרי מדוע התלמידmipydב) הרי - האחד" מעשה owizמן היה כך "לא באמרו, רבו, את
ואםֿכן  בלבד, (התלמיד) האחד דברי אלא והתלמיד), (הרב שניהם דברי כאן אין המסקנא שלפי כך כו'",

האחד"? מן השנים "טובים זה על אומרים מדוע

.È:"באב תשעה לעקור ביקש ש"רבי.. הטעם ביאור תחילה להקדים ויש

הזקן  רבינו בשם המאמר הבית 32ידוע נחרב לא יוחאי בן שמעון רבי כמו הגבוהות נשמות "שלפני
של  ענין היה לא אצלו שגם יוחאי, בן שמעון רבי של תלמידו שהיה לרבי בנוגע גם מובן ומזה כלל",
לעקור  "ביקש ולכן שטורעם")), אזא מיט ("ניט כלֿכך בתוקף היה לא החורבן - (ועלֿכלֿפנים ַַחורבן

באב". תשעה

הרי  חורבן, של ענין אין אכן רבי, של דרגתו שמצד אףֿעלֿפי כי לו", הודו "לא ואףֿעלֿפיֿכן
כזו. במדריגה עדיין עומד אינו העולם

"הואיל  רבי אמר זה שעל השבת, לאחר ונדחה בשבת, להיות שחל באב לתשעה בנוגע לבאר יש וכן
ידחה": ונדחה

האבילות) ימי למנין עולה שאינו טוב' 'יום כמו (לא האבילות ימי שבעת למנין עולה ששבת ,33מצינו
בשבת  אבילות אין שהשבת34ואףֿעלֿפיֿכן באופן זה שאין והיינו, ,dgec לא א (שאז האבילות ענין ת

ש  באופן אלא האבילות), ימי למנין עולה השבת לבוא,zktdnהיתה לעתיד  שיהיה עלֿדרך האבילות, את
שכתוב  לששון".35כמו אבלם "והפכתי
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(27.157 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
ח"מ 28) מנחם תורת ואילך. 156 ע' חל"ג לקו"ש גם ראה

ואילך. 268 ס"ע
(ובפירש"י).29) ואילך סע"א ה, מגילה
ט.30) ד, קהלת

א.31) קכג, ב"ב
ז.32) ע' שמות הרמון פלח
רפ"י.33) אבל הל' רמב"ם (במשנה). א יט, מו"ק
שם.34) רמב"ם
יב.35) לא, ירמי'
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וקיימא" מיקדשא ש"שבת לפי - הדבר (כמו 36וטעם האדם בעבודת תלוי אינו השבת שענין והיינו, ,
לזמנים" דקדשינהו אינהו ש"ישראל טוב', להפך 37'יום בכחו ולכן מלמעלה, וניתן שנמשך ענין אלא ,(

האבילות. ענין מכללות שלמעלה ביותר נעלה ממקום נמשך להיותו האבילות, ענין את

"הואיל  רבי אמר זה שעל השבת, לאחר ונדחה בשבת, שחל באב לתשעה בנוגע גם מובן ועלֿפיֿזה
ביותר  נעלה ממקום להיותו וקיימא, שמיקדשא השבת בכח לגמרי לדחותו שרצה - ידחה" ונדחה

כו'. והחורבן הסתירה ענין מכללות שלמעלה 

.‡È:"'כו אלא מעשה היה כך לא "רבי, זבדא, בר אבא רבי דברי לבאר יש ועלֿפיֿזה

ש  לומר זבדא בר אבא רבי כוונת dyrndאין did `l,"באב תשעה לעקור ביקש ש"רבי..

סופר' ה'חתם שמביא הקושיא להקשות יש זה שעל ב'38- דילמא מעשה, היה כך דלא "מנאֿליה :
- אידחי" דאידחי כיון לומר רצה  אחרת פעם ושוב לו, הודו ולא לעקור שביקש אמת, היו המעשים

"לא בנוגעjkאלא רק אלעזר רבי דברי את שמתקן היינו, מעשה", mixacdהיה xcql זה שענין -
היה באב" תשעה לעקור לאחר ixg`lש"ביקש ונדחה בשבת שחל באב תשעה לדחות רצה שתחילה

לגמרי. לעקרו ביקש השבת, בכח הדחיה ועלֿידי ולאחרי ידחה", ונדחה "הואיל באמרו, השבת,

ש"רבי.. אלעזר רבי של הקסלקאֿדעתא את הגמרא מביאה מדוע השאלות: ב' מתורצות ועלֿפיֿזה
לע  ש"רבי..ביקש אלעזר רבי דברי כי - האחד" מן השנים טובים עליה "קרי ומדוע באב", תשעה קור

שסדר  ומבאר מוסיף זבדא בר אבא שרבי אלא המסקנא, לפי גם קיימים באב" תשעה לעקור ביקש
כנ"ל  השבת, בכח הדחיה ועלֿידי לאחרי היתה באב תשעה לעקור שבקשתו באופן היה .39הדברים

להיות  צריך זה שענין אלא לגמרי, באב תשעה לעקור כח נתינת יש שמלמעלה - הדברים ונקודת
לגמרי. עקירתו ואחרֿכך השבת, בכח דחייתו - לכלֿלראש והדרגה: סדר של באופן

לנחמה  להגיע היא הכוונה שתכלית - ההפטרות לסדר בנוגע לעיל שנתבאר מה עלֿדרך זה והרי
לאחרי  - והדרגה בסדר להיות צריך זה ענין אבל מנחמכם", הוא אנכי "אנכי בעצמו, הקב"ה שעלֿידי

אלקיכם" יאמר עמי נחמו ד"נחמו .40ההקדמה
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ובפירש"י.36) א יז, ביצה
ובפירש"י.37) ב קיז, פסחים וראה ובפירש"י. א מט, ברכות
סל"ג.38 חאו"ח שו"ת

(מגילה 39) התוס' קושיית גם לתרץ יש שעפ"ז גם נתבאר
ט' לעקור רוצה הי' [דרבי] תנא דהאי סלקאֿדעתך "היכי שם),

ביתֿדין  דברי לבטל יכול ביתֿדין אין אמרינן.. והא לגמרי, באב
שנשתנה  כיון - ובמנין" בחכמה הימנו גדול אא"כ חבירו
כנ"ל  כו', השבת בכח כו', לעקור וסיבה טעם ונתחדש המציאות

בארוכה.
שתח"י40) ברשימה נמצא .(l"endע"כ

c"kyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay zgiy

וקיימא" מיקדשא ש"שבת לפי - הדבר (כמו 36וטעם האדם בעבודת תלוי אינו השבת שענין והיינו, ,
לזמנים" דקדשינהו אינהו ש"ישראל טוב', להפך 37'יום בכחו ולכן מלמעלה, וניתן שנמשך ענין אלא ,(

האבילות. ענין מכללות שלמעלה ביותר נעלה ממקום נמשך להיותו האבילות, ענין את

"הואיל  רבי אמר זה שעל השבת, לאחר ונדחה בשבת, שחל באב לתשעה בנוגע גם מובן ועלֿפיֿזה
ביותר  נעלה ממקום להיותו וקיימא, שמיקדשא השבת בכח לגמרי לדחותו שרצה - ידחה" ונדחה

כו'. והחורבן הסתירה ענין מכללות שלמעלה 

.‡È:"'כו אלא מעשה היה כך לא "רבי, זבדא, בר אבא רבי דברי לבאר יש ועלֿפיֿזה

ש  לומר זבדא בר אבא רבי כוונת dyrndאין did `l,"באב תשעה לעקור ביקש ש"רבי..

סופר' ה'חתם שמביא הקושיא להקשות יש זה שעל ב'38- דילמא מעשה, היה כך דלא "מנאֿליה :
- אידחי" דאידחי כיון לומר רצה  אחרת פעם ושוב לו, הודו ולא לעקור שביקש אמת, היו המעשים

"לא בנוגעjkאלא רק אלעזר רבי דברי את שמתקן היינו, מעשה", mixacdהיה xcql זה שענין -
היה באב" תשעה לעקור לאחר ixg`lש"ביקש ונדחה בשבת שחל באב תשעה לדחות רצה שתחילה

לגמרי. לעקרו ביקש השבת, בכח הדחיה ועלֿידי ולאחרי ידחה", ונדחה "הואיל באמרו, השבת,

ש"רבי.. אלעזר רבי של הקסלקאֿדעתא את הגמרא מביאה מדוע השאלות: ב' מתורצות ועלֿפיֿזה
לע  ש"רבי..ביקש אלעזר רבי דברי כי - האחד" מן השנים טובים עליה "קרי ומדוע באב", תשעה קור

שסדר  ומבאר מוסיף זבדא בר אבא שרבי אלא המסקנא, לפי גם קיימים באב" תשעה לעקור ביקש
כנ"ל  השבת, בכח הדחיה ועלֿידי לאחרי היתה באב תשעה לעקור שבקשתו באופן היה .39הדברים

להיות  צריך זה שענין אלא לגמרי, באב תשעה לעקור כח נתינת יש שמלמעלה - הדברים ונקודת
לגמרי. עקירתו ואחרֿכך השבת, בכח דחייתו - לכלֿלראש והדרגה: סדר של באופן

לנחמה  להגיע היא הכוונה שתכלית - ההפטרות לסדר בנוגע לעיל שנתבאר מה עלֿדרך זה והרי
לאחרי  - והדרגה בסדר להיות צריך זה ענין אבל מנחמכם", הוא אנכי "אנכי בעצמו, הקב"ה שעלֿידי

אלקיכם" יאמר עמי נחמו ד"נחמו .40ההקדמה
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ובפירש"י.36) א יז, ביצה
ובפירש"י.37) ב קיז, פסחים וראה ובפירש"י. א מט, ברכות
סל"ג.38 חאו"ח שו"ת

(מגילה 39) התוס' קושיית גם לתרץ יש שעפ"ז גם נתבאר
ט' לעקור רוצה הי' [דרבי] תנא דהאי סלקאֿדעתך "היכי שם),

ביתֿדין  דברי לבטל יכול ביתֿדין אין אמרינן.. והא לגמרי, באב
שנשתנה  כיון - ובמנין" בחכמה הימנו גדול אא"כ חבירו
כנ"ל  כו', השבת בכח כו', לעקור וסיבה טעם ונתחדש המציאות

בארוכה.
שתח"י40) ברשימה נמצא .(l"endע"כ

אגרות קודש
 ב"ה,  ג' אלול, תשי"א 

ברוקלין.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר ישעי' שי' הכהן

שלום וברכה!

בעתו קבלתי הפ"נ שלו לחג הגאולה, וקראתיו על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע לעורר ר"ר עליו ועל כב"ב שי' לכאו"א מהם להמצטרך לו, ובימי הרצון והרחמים האלו 
דחדש אלול אחכה לבשו"ט ממנו להתחלת מילוי משאלות לבבו לטובה לענינים אלו שכתב במכתבו 

ובהפ"נ שלו.

ידוע אשר אחד מהר"ת דחדש אלול הוא, איש לרעהו ומתנות לאביונים, וכאו"א מאתנו הוא 
בבחי' אביון לגבי הקב"ה, וידוע מרז"ל מגיד דבריו ליעקב, שמה שהוא מצוה לישראל לעשות, עושה 

הקב"ה בעצמו, ובודאי יתן מתנות לאביונים לכולנו בתכ"י.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"‰ÏÏ˜" ‰ÏÈÓ‰ ÌÂ‚¯˙· ÌÈÏ„·‰‰ ÏÚ È˘Â˜‰

נותן...", אנכי "ראה הפרשה, של הראשון בפסוק
"ברכן  – וקללה" "ברכה המילים את אונקלוס מתרגם

oihele"קללה" המילה את גם מתרגם הוא וכך ,"
יותר. מאוחרים בפסוקים

המילה  את מתרגם הוא יונתן בתרגום זאת, לעומת
ו"והקללה  וקללה" "ברכה הפסוקים בשני "וקללה",
בתרגום  גם וכך "וחילופא", למילה תשמעו", לא אם

"וחילופיהן" השני בפסוק .1ירושלמי

התרגומים  שני בין להבדל הסיבה מהי להבין : יש
"קללה"? המילה לפירוש

יותר, מאוחר בפסוק מדוע מובן, אינו מזה יותר
עצמו, יונתן תרגום משנה עיבל", הר על הקללה "ואת

"ומלטטיא" למילה "הקללה" המילה את ,2ומתרגם
הקודם? כתרגומו "וחילופא" ולא אונקלוס, כתרגום

.·
ÂÊ ‰ÏÈÓÏ Ô˙ÂÈ ÌÂ‚¯˙ ÏÚ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˘˜

הוא  "קללה" א) יונתן: תרגום על תמוה כן כמו
מבטא  "חילופא" המושג ואילו עצמו, בפני מושג
לגבי  אמור "חילופא" ב) קודם. הנזכר לדבר ומחליף

ענינים אך mipeydשני ביניהם, מחליפים ולכן מזה, זה
שבגללו דמיון, איזשהו ביניהם יש זאת עם okziiיחד

ההפוכים  ענינים שני לגבי לא אך ביניהם, להחליף
וקללה. כברכה מזה, זה לגמרי

החל  ענין שזהו אותיות, בחילופי למשל, זה [כך
שנאמר  כפי כלשהוא, קשר להם שיש אותיות על

הקדוש  אחד3בזוהר הוא ש"ועד" ,iteliga,"אתוון
"אחד" של לאותיות קשר יש "ועד" שלאותיות ?4מפני

כי  "אחד", של ב"אלף" מתחלפת "ועד" של ה"וא"ו"
ההמשך  (אותיות "אהו"י" מאותיות אותיות 5שתיהן ,

הנשימה 6הנוח  אותיות "אחד"8)7, של  ה"חי "ת" ,
מן  שתיהן כי "ועד", של ה"עי"ן" את מחליפה

"אחה"ע" הגרוניות ו"דל"ת"9האותיות ,izax של "
שתיהן  כי – "ועד" של בינונית" ב"דל"ת "אחד"

"דל"ת"].

המילה  את לתרגם אפוא אפשר כיצד כן, אם
"ברכה"? של כ"חילופא" "קללה"

.‚
ÌÈÓÂ‚¯˙‰ ÔÈ· ÈÏÏÎ‰ Ï„·‰· ÍÂ¯Î ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

הוא  לכך :10ההסבר

illkההבדל, ote`a לתרגום אונקלוס תרגום בין ,
שאונקלוס הוא, (וירושלמי) המילים yxtnיונתן את

מקומות  ובמספר מקרא, של פשוטו את 11לפי אף
לפי אך (וירושלמי)eheytהענין יונתן תרגום ואילו ,

מוסיף  אלא הפשט, את רק לא רבים במקומות מסביר
וכדומה 12הסברים  דינים חז"ל, מדרשי מביא ,13.

את  מתרגם הפשט, לפי המפרש אונקלוס, לפיכך,
מדרשי  לפי אך "ולוטין". למילה "וקללה" המילה
בביטוי  משתמש הפסוק אם כי פשוט, הענין אין חז"ל
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והקללה")1) הברכה גו' עליך יבואו כי ("והי' א ל, בנצבים תרגם וכן
שבדפוסים  ולהעיר "וחילופא". והקללה") ("הברכה יט שם, "וחילופהון".
– גו'" אם "והקללה "וחילופה", מתרגם וקללה ברכה עה"פ שראיתי
בהוצאת  לברר ויש באל"ף. בכ"מ וצ"ל טה"ד הוא וכנראה "וחילופא".

הקודמות.
(2– לברכה") הקללה את לך ה"א ("ויהפוך ו כג, בתצא תרגם וכן

ובתרגום  "לוטיא". (– הקללה" על יעמדו ("ואלה יג כז, תבוא "לווטין".
כל  את עלי' ("להביא כו כט, נצבים "מלטטיא". טו) (שם, ירושלמי

"לווטיא". – הקללה")
רפ"ז.3) והאמונה היחוד בשער הובא א. קלד, ח"ב
שם).4) בנצו"א (נעתק שם לזהר הרמ"ז
לפניהם.5) הבאות האותיות אחרי – במבטא – נמשכות
במבטא.6) ניכרות ואינם נחות הן לפעמים
בדיבור.7) ביטוי לידי אות כל באה באמצעותן רק
בהקדמת 8) (הנדפסת וחידתו טו) ג, (שמות הראב"ע פי' גם וראה

ספ"א. שבתותי את ד"ה בהר לקו"ת עה"ת). פירושו
שייכות 9) ביאור סי"ג* תשל"ד) (קה"ת, וביאורים תשובות וראה

וש"נ. וצורתם. בתוכנם אלו אותיות
(10miiepiyd כשנאמר רק מתאים ד"חילופא" י"ל, יונתן בתרגום

פרשתנו  כבריש לישראל, מפורש וכשנאמר ל"ברכה", בהמשך "קללה"
או  כו), כט, (כבנצבים בפ"ע "קללה" כשנאמר משא"כ .1 הערה ובהנ"ל
לישראל  קללה מפורש נאמר כשלא או (כבתצא), ברכה לפני כשנאמר
עומדות. בתוקפן שבפנים הקושיות ב' אבל תבוא), ופ' כאן, כט (כבפסוק

ח"א 11) (מו"נ דאפשר מה כל מה' ההגשמה שמרחק מהפסוקים לבד
תרגום  של דרכו יאר, לספר בהקדמה וראה פמ"ח). שם בסופו, פל"ו

אונקלוס.
נביא".12) משה "אמר דמוסיף פרשתנו כבראש
על 13) בתחילתו כד כרך תו"ש וראה ל. יא, כט; יא, בעניננו ראה

התרגומים.

.l"end .jli`e fqw 'r a"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` (*
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"ozep ikp` לומר ייתכן כיצד הרי היום", לפניכם
נותן d"awd14ש  יפה בעין הנותן, (וכל דבר 15נותן (

רע  "אין והלוא ("לוטין"), והברכה הטוב היפך שהוא
מלמעלה" הרעות"16יורד תצא לא עליון ?17ו"מפי

זו היא xiaqnמסיבה שקללה יונתן תרגום
"קללה"18"חילופא" של הענין כלומר, ברכה. של

אם  – המקבל מצד אלא נותן", "אנכי מצד נובע איננו
אליו, המגיעה הברכה "מתחלפת" אז כדבעי איננו הוא

לקללה dyrnעלֿידי jkl–19המקבל, dneca שמעשה
מביא  אלקיכם" ה' מצוות אל "תשמעו של המקבל

ברכה". נותן ל"אנכי

" כתוב כאשר יותר, המאוחר בפסוק ...dzzpeאבל
" על מדובר ואין עיבל", הר על ,ikp`ozep"20הקללה

– כפשוטה המילה את יונתן גם מתרגם שם
"ומלטטיא".

.„
È¯ÂÒÈ ÏÚ ˙ÂÏÎ˙Ò‰‰ ÔÙÂ‡· ÌÈÂ˘ ÌÈÓÂ‚¯˙‰

˙ÂÏ‚‰
לומר  אפשר כיצד ברור: הכל לא עדיין אך
אלא  הקב"ה, מאת באה איננה קללה" – שה"חילופא

" מהפסוק אשר בעוד המקבל, עלֿידי ozepנעשית ikp`
ברכה נותן"dllweהיום "אנכי שהמילים נראה "

היא  כאשר ובמיוחד "וקללה"? המילה על גם מוסבות
בֿוא"ו (החיבור).siqendכתובה

הוא: לכך ההסבר

לארמית  הקודש מלשון לתורה, התרגום ענין כל
עבור – הגלות micedi21(וכדומה) מן כתוצאה בא

התורה  את לתרגם הצורך נוצר שבגללם 22והשעבוד,

הגויים. ללשונות

שבה  לדרך אופנים, שני ישנם עצמו, זה בענין אך
הגלות: יסורי ונתפרשו נראו

של התרגום אונקלוס, תרגום מקום laa23לפי ,
רבה  בעוצמה הוא ההסבר שבו מתקבלים 24הגלות ,

(=קללה). "לוטין" בפשטות: נראים שהם כפי היסורים

ארץ  של תרגומים שהם וירושלמי, יונתן תרגום לפי
כך,25ישראל  כל גדול הגלות מצד ההסתר אין שבה ,

בהתאם  גם (וזאת הענינים. של פנימיותם יותר נגלית
מדרשי  על מבוססים הללו שהתרגומים לעיל, לאמור
ולכן  שבכתב), התורה של פנימיותה את המגלים חז"ל
"חילופא", בעצם הם הגלות שיסורי מפרשים, הם

רק כי דומים, דברים שני של השפעת ote`dחילוף של
פנימיות  לפי והמטרה, הכוונה אך משתנה, הברכה

לנאמר  בדומה זאת וברכה. טוב היא :26הענינים,
אלקיך  ה' בנו את איש ייסר כאשר כי וירעיבך... "ויענך
ה' מצות את "ושמרת לידי להביא כדי מיסרך"

טובה..." ארץ אל מביאך שבני 27אלקיך... כדי ,
לגילויים 28ישראל  ויזכו של 29יזדככו הנעלים

.30הגאולה 

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

א),14) סה, (מנחות הי' ישראל דאוהב מרע"ה עצמו o`keאו קורא
"אנא מתרגם ולכן אני). (ולא הקללה xcqnאנכי (כי וכיו"ב "יהב" ולא "

מצד לא zpizp.32הוא הערה לקמן וראה בפנים). וכדלקמן משה.
א.15) נג, ב"ב
אין 16) ג) (פנ"א, ובב"ר סי"א). אגה"ק (ראה בדא"ח בכ"מ כ"ה

קמט. מזמור תהלים מדרש וראה כו'. רע דבר
ג).17) פ"ד, כאן דב"ר (וראה לא. ג, איכה
והקללה 18) "הברכה א) ל, (נצבים שנאמר 1 שבהערה במקומות וכן

והמותizzpאשר "החיים יט ושם, jiptlלפניך". izzp."והקללה הברכה
תהלים 19) מדרש וראה סע"ב). (שעד, פרשתנו של"ה בהנ"ל ראה

שם.
באה 20) שהקללה נאמר לא הרי שם: בתצא :2 שבהערה בהנ"ל וכן

" אלא כבפרשתנו.jetdie..jlמ"אנכי" הוא בתבוא ."
שהי'21) דמרע"ה היטב באר אח"כ משא"כ יוכלו שישראל בשביל

רק  – לשונם כי כלל, לזה זקוקים היו לא לעצמם שהרי – לאו"ה לבאר
ב). (כז, לקמן בפרש"י הובא ב) (לה, סוטה וראה לה"ק.

ואילך. ד עז, משפטים תו"א ראה – והטעם ותיב"ע. ת"א משא"כ
פירשה, ה) א, (דברים שבט דבר"ח – משמע .t"raופשש"מ

דמגילה.22) רפ"ד הגבורים שלטי ה"י. פי"ב תפלה הל' רמב"ם ראה
ה  א, דברים מפרש"י ולהעיר סק"ב. קו"א פ"א לאדה"ז ת"ת הל' וראה

שם. תו"ש וראה שם). (מתנחומא
מנחות 23) תוס' (ב'). אשן ע' הערוך מוסף (הא'). חלזון ע' ערוך ראה

ר"פ  יאר ספר וראה דידן"). ("תרגום סע"א מט, קידושין כל. ד"ה א מד,
שם. בתו"ש ובהמצויין שם. קו"א אמור.

בבל.24) של תלמודה זה הושיבני.. במחשכים א: כד, סנהדרין וראה
מוסף 25) ראה ירושלמי. תרגום הוא יונתן תרגום הערוך ולדעת

וראה  צו). (אות יונתן תרגום ערך ספרים מערכת הגדולים שם שם. הערוך
שם. תו"ש

ואילך.26) ג ח, עקב
שם.27) הראב"ע ראה
(נצבים 28) שם הקללה שכוונת .1 הערה בהנ"ל תרגומו יומתק ועפ"ז

הכתוב): בהמשך (כמפורש היא א) גו'zeaydeל, לבבך עד zayeאל
בשביל  שהוא מפרש והקללה" הברכה לפניך "נתתי יט: שם, וכן גו'. ה"א

"zxgae."וזרעך אתה תחי' למען בחיים
ואילך,29) 494 ע' [המתורגם] חט"ו ,1338 ע' ח"ד מלקו"ש להעיר

התועלת  ומכריע דנים ובירושלמי בהווה המצב את שדנים הבבלי דשיטת
ואילך. 79 ע' לעיל בארוכה וראה שבעתיד.

ואילך.30) א'שפה ע' מסעי אוה"ת ד. מ, בראשית תו"ח בהנ"ל ראה
ועוד. א'פב). א'מה. ע' ח"ב נ"ך (אוה"ת לאיכה הצ"צ רשימות
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בלשון  ולא התרגום, בלשון מתבטאים אלו דברים
העם, פשוטי שגם היא תרגום כל מטרת כי הקודש,

יוכלו  הקודש, לשון מבינים עניני שאינם את להבין
וגלות 20התורה  ל"קללה" הפנימי הטעם את כלומר, .

לא  שעליהם וכדומה, חכמים לתלמידי רק אומרים אין
גם, אלא כך, כל הגלות לפשוטי xwiraeהשפיעה ,

נזקקים  שהם כך כדי עד גלות השפיעה שעליהם העם,
המשמעות  את מגלים להם גם לשון, לשבעים לתרגום

וגלות. "קללה" של הפנימית

כאשר  ובקיצורה, הפרשה בתחילת זאת כל
העבודה  של משמעותה את כללי באופן מסבירים
של  הפנימית הכוונה את מציינים אז ותכליתה,
כי  "והיה – בפועל בעבודה דנים כאשר אך "קללה",
שמה  בא אתה אשר הארץ אל אלקיך ה' יביאך
כי  "מלטטיא", הפשוט: התרגום נדרש אז – לרשתה"
הבהמית  הנפש על ולהשפיע להכניע אפשר כך רק

חז"ל  כמאמר הרע, על 31והיצר אדם.. ירגיז "לעולם
יצה"ר".

.‰
‰Î¯·‰Ó ¯˙ÂÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ "‰ÏÏ˜"‰ ‡˜Â„

לפניכם" נותן ש"אנכי שהקללה מציינת התורה
היהודי  על להקל כדי רק לא "חילופא", של ענין היא
שיוסבר  כפי הענין, מהות בגלל גם אלא בעבודתו,

להלן.

של  פשוטו שלפי ולומר להקדים יש זאת להבין כדי
רבה  במדרש וכמפורש מכוון 32מקרא, נותן" "אנכי ,

השאלה: לכאורה ומתעוררת לקדושֿברוךֿהוא. כאן
מאות  אפילו למעלה השמות, מן נעלה הוא – "אנכי"

הזוהר  ובלשון אות, של פשוטה,33וקוצו אחדות :
ש  לומר ייתכן אופן zecg`dnוכיצד גם ינבע הפשוטה

"חילופא"?ipydההשפעה –

אחרים  במקומות האמור לפי הוא לכך ,34ההסבר

כאשר  בהתחלקות: דוקא מתגלית הפשוטה שהאחדות
כאשר  ובמיוחד רבים, בקוים מתגלה מאוחדת עצמיות

היא שאין לכך הוכחה זוהי הטובים, בשום zxcbenהם

פשוטה  באמת היא אלא וחלילה, חס ותואר, הגבלה
הרבות  ההתבטאויות גם ולגביה ההפשטה, בשיא

ועיכוב. הגבלה אינן וההפוכות

מתגלה, "אנכי" של הפשוטה שהאחדות וכיוון

שדוקא  יוצא, ה"חילופא", באמצעות דוקא כביכול,

קו באמצעות  למטה יותר dfההשפעה ועמוקה נעלית
בגלוי. וטוב "ברכה" של באופן ההשפעה מן

הזקן  אדמו"ר של להסברו מתאים שמהותם 35וזה ,
מעלמא  טוב דרגת היא היסורים של הפנימית

מטוב  הנעלה הוי' שם של י"ה מאותיות דאתכסיא,

לרדת  יכולים שאינם מכוסים, חסדים הם אלה הגלוי.
גלוי. כחסד

לפסוק  הפנימי ההסבר הוי'36זהו יאהב אשר "את
הקדושֿ של המיוחד והקירוב שהאהבה – יוכיח"

חסדים  – "יוכיח" של באופן למטה יורדים ברוךֿהוא
החסד  חיצוניות הוא גלוי חסד כי .28נסתרים,

כ"קללה", הנראים יסורים, מדוע יותר מובן זה לפי

ברכות" רק אינם האמת "לפי כי "חילופא", מכונים
גלויות  מברכות נעלים "חילופא"37והם שזהו אלא ,

החלפת – שבשורשם `oteבלבד מפני וזאת ההשפעה,
מ  נעלים .38גלויים micqgהם

כך  יתגלו, אלו נעלים וחסדים ברכות שגם כדי אך

בהכרתם  צורך יש חסדים, שהם בשר בעיני שייראה
מכוסים  חסדים הם שהיסורים בכך ישראל בני של

להם  גורם זה דבר הקדושֿברוךֿהוא. מאת הבאים
" מתגלים mignyלהיות ועלֿידיֿזה ביסורים",

יתן  וה' עתה, גם הדברים של והשורש הפנימיות

מגולה. 39הטוב..
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א 31) תקכד, ח"ג לקו"ד וראה פל"א. פכ"ט. תניא א. ה, ברכות
ואילך.

חמין32) נביא משה "אמר כאן שבת"י וע"ד p`c`אף כו'", מסדר
– משה שאמרו גו' ייסר כאשר גו' ויענך

ובלקו"ת  הקב"ה. על קאי נותן" ד"אנכי מד"ר ע"פ הוא כאן המדובר
שאנכי". מי "אנכי על דקאי מפרט ד) (יח, כאן

ב.33) פ, פנחס לקו"ת ב. רנז, זח"ג ראה
פל"א 34) (ושם ואילך פכ"ז הארץ כל ויהי ד"ה נח תו"ח ראה

עת"ר  סה"מ תרס"ב. מדד מי ד"ה (במהדו"ת), א מט, דרמ"צ בנדו"ד).
[המתורגם] לקו"ש וראה ועוד. פי"ב. ה'שי"ת לגני באתי המשך קצד. ע'

ואילך. 163 ע' ח"ט
יא.35) סי' אגה"ק וראה פכ"ו. תניא
שם.36) תניא שם. ברכות וראה יב. ג, משלי
אנכי 37) ראה עה"פ פרשתינו אוה"ת ואילך. א מח, בחקותי לקו"ת

לקו"ש  וראה ואילך). תרמה (ע' כו' הברכה את כו' היום לפניכם נותן
.233 ע' ח"ז

לקו"ש 38) ואילך. תשי ע' לנ"ך אוה"ת .30 בהערה בהנסמן וראה
ואילך. 341 ע' חי"ח [המתורגם]

בג'39) ואילך 270 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש וראה כב. סי' אגה"ק
פכ"ו. תניא סי"א אגה"ק הנ"ל, האופנים:
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הפרשה  בין הקשר מובן לעיל האמור לפי

ולה  בכלל להפטרתה, דנחמתא שבעה של ,40פטרות
כדלהלן:

הקדושֿברוךֿ שינחם הנחמה על מדובר בהפטרות
הוא  אנכי "אנכי של באופן ישראל את בעצמו הוא

ממתן 41מנחמכם" יותר נשגב גילוי – "אנכי" פעמיים ,
"אנכי" אחת פעם רק כתוב ששם כמוֿכן 42תורה, ;

" העצום השפע על גם בהפטרות לבית axeמדובר טוב
בהפטרות 43ישראל" נמצא שאיננו דבר רגיל, טוב ולא ,
אחרות.

דנחמתא  שבע של בתקופה היא: לכך הסיבה
ה  החסדים בג'miqekn44מתגלים המוסתרים ,

דוקא  לעיל, כאמור כי, המצרים, בין בזמן דפורעניתא,
וחסד  כטוב בגלוי נראו לא הם הנעלה שורשם ,45מפני

ופורעניות, כמיצר הדברים נראו בחיצוניות ולהיפך:
הזה, הנעלה הטוב שגם היא, דנחמתא שבע ופעולת

.46מתגלה 

של הסדר בהפטרות,`oteוגם רמוז החסדים גילוי
פרשתנו  בהפטרת לא 47ובמיוחד סוערה "עניה

נחמה...".

של 48האבודרהם  להפטרות סיבה המדרש מן מביא
אומר  הראשונה בהפטרה ולסדרן: דנחמתא" "שבע

– עמי" נחמו "נחמו לנביאים mdyהקדושֿברוךֿהוא
ישראל  כנסת תשובת באה כך על ישראל, את ינחמו

עזבני ציון "ותאמר השניה הנחמה ied'בהפטרה – "
ישראל  הוי'", "עזבני כאילו היא הנביאים באמצעות
ולא  עצמו, מהקדושֿברוךֿהוא תבוא שהנחמה רוצים

מ  כאשר נביאים. לה',באמצעות הנביאים וסרים
אומר  נוחמה", לא סוערה ש"עניה השלישית, בהפטרה

" הרביעית, בהפטרה הקב"ה, כך `ikpעל ikp` הוא
בעצמו. ומנחמם תביעתם את מקבל הוא – מנחמכם"
השישית  וההפטרה החמישית ההפטרה באות כך אחר

שהן  אורך", בא כי אורי ו"קומי ילדה" לא עקרה "רני
לישראל, אומר בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא הנחמות
"שוש  השביעית בהפטרה ישראל כנסת עונה כך ועל

הקדושֿברוךֿהוא ieda'אשיש נחמת לאחר עתה, –
בהוי' אשיש "שוש הרי אורי", ו"קומי עקרה" ב"רני

עצמו. בקדושֿברוךֿהוא – באלקי..." נפשי תגל

הכל, שיודע הקדושֿברוךֿהוא מובן: לא לכאורה
שהנחמה  מלכתחילה ידע הלוא העתיד, את ויודע
והוא  ישראל, עלֿידי תתקבל לא הנביאים באמצעות
עד  שלו נחמתו את אפוא דחה הוא מדוע ינחמם. עצמו

שכחני? ואד' הוי' עזבני יטענו: שישראל

שבא  זמן זהו מובן: זה דלעיל הדברים לפי אבל
ולפיכך  באב, תשעה של כך כל הגדולה הירידה לאחר
הנביאים, באמצעות בנחמה יסתפקו שישראל ייתכן

בכפליים  נחמה זוהי כאשר יוצא,49ובמיוחד אז אך –
בפני  וקללה כעונש הפורעניות את רואים שישראל
את  ולא הנביאים, נחמת מספיקה כך שעל ר"ל, עצמם

כאן. המסתתר הקדושֿברוךֿהוא מאת הנעלה החסד

הנביאים  נחמת לאחר ישראל טוענים כאשר אך
לכך  הוכחה זוהי הרי שכחני", ואד' הוי' "עזבני
הם  והירידה שהפורעניות וחשים יודעים שישראל
חסדים  הם דבר של ולאמיתו בלבד, "חילופא"
שבאמצעות  הנחמה על מתלוננים הם ולפיכך מכוסים,
הגלות, של הפנימית הכוונה זוהי לא הנביאים:
חסדים  הם שאלה נראה הפורענות של מעוצמתה
מהקדושֿברוךֿ רק לבוא היכולים כאלה מאוד, גדולים

עצמו. הוא

לגילוי  גורמת כבר הזאת והידיעה ,50ההכרה
נחמת  בדבר לטענתם מסכים הקדושֿברוךֿהוא
אנכי  אומר: והוא – נוחמה לא סוערה עניה – הנביאים

מנחמכם, הוא אנכי

והשלמה, האמתית בגאולה הענין להשלמת ועד
הנראה  בטוב ה' חסדי את בשר ובעיני בגלוי יראו שאז

והנגלה.

(e"kyz d`x t"y zgiyn)
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(40.47 הערה לקמן ראה
יב).41) נא, (מישעי' שופטים דפ' הפטרה
לקו"ת 42) לענין ראה – ואילך סע"ב סה, שובה שבת ד. מה, נצבים

מוחה. הוא אנכי אנכי
ז).43) סג, (מישעי' נצבים דפ' ההפטרה
הוא 44) הגלות) (ויסורי שהחורבן 30 הערה לעיל בהנסמן ראה

שט"ב  לששון אבלם והפכתי ולכן הפנימיות וחסד אה"ר עוצם מחמת
יו"ט. יהי'

ואילך.45) 65 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש ראה
כל 46) וכן נחמו שבת ענין שזהו א'שפו) (ע' שם מסעי אוה"ת ראה

ואילך). רכט (ע' עת"ר נחמו ד"ה וראה דנחמתא. שבע
או"ח 47) רמ"א – בר"ח ראה ש"פ כשחל משא"כ השנים. ברוב

.350 ע' ח"ט לקו"ש וראה סתכ"ח.
וההפטרות.48) הפרשיות בסדר
ספ"א.49) רבתי איכה
סכ"ב.50) סי"א, כבאגה"ק
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הקודש ללשון  מתורגם 

.‡

Á·ÊÓ‰ ÌÂ˜Ó· ÔÂ¯˙È ,‰¯Â‡ÎÏ ,ÔÈ‡ ‰¯ÈÁ·‰ ÈÙÏ

בפרשתנו ("בית1כתוב  ה'... יבחר אשר המקום  "והיה 
בירושלים " עולותיכם2הבחירה  תביאו... שמה  (

"אשר  הביטוי מן משתמע ,3ה '"xgaiוזבחיכם ...".
רק היא  תביאו...") "שמה (שבזכותה  המקום  שמעלת

אבל בו, ה ' מקוםiptlבחירת  לבחור  היה  ניתן ה ', בחירת 
מקומות עלֿפני יתרון שום  היה  לא  זה ולמקום  אחר ,

אחרים .

חז"ל היתה 4כמאמר  ירושלים  נבחרה  שלא  lk"עד
l`xyi ux`"בית5כשרה נבחר  שלא  עד למזבחות ...

היתה  "עדmilyexiעולמים כלומר, לשכינה...". ראויה 
מעלה לה  היתה  לא  למזבחות " ירושלים ... נבחרה  שלא 
פני על המקדש , ובית  המזבח למקום  באשר מיוחדת,
מעלת לגבי הדבר והוא  ישראל, בארץ  אחרים  מקומות 

בירושלים . המקומות  שאר עלֿפני עולמים " "בית

הבחירה בית בהלכות  אומר הרמב "ם  "המזבח 6אך :
לעולם , ממקומו אותו משנין  ואין ביותר מכוון מקומו

כך7שנאמר אחר לישראל ". לעולה  מזבח מונה8זה  הוא 
זה מקום  של מעלות  המקוםiptlמספר  "הוא – שנבחר

עליו שהקריב  נח ... בו שבנה  המזבח ... אברהם  בו  שבנה 
נברא ". ומשם  הראשון... אדם  הקריב  ובו והבל, קין

הדברים ביותרzehytaמשמעות  מכוון ש "מקומו היא ,
מפני לעולם ", ממקומו אותו משנין המקום9ואין שזהו
קרבנותיהם את  ונח ... אברהם  הקריבו  בחירת10שבו  לפני ,

wxהקדוש ֿברוךֿהוא , `le.בו בחר שה ' מפני

האומרים "אחרונים " בין11יש  מחלוקת  שזוהי ,
החינוך" ל"ספר  המקום12הרמב "ם  "אין – "החינוך" לפי :

השכינה " להשראת  בו,13סגוליי בחר  שה ' מפני אלא  ,
"מקום שהוא  מפני במקום  ה ' בחר הרמב "ם לפי  ואילו

כבר  .oklÎmcewסגוליי"

להבין אשר14יש  "במקום  הפסוק  מן :'d xgaiשמה ...
בחירת מפני  רק  היא  המקום  שמעלת  נראה, תביא ..."

הרמב "ם , מדברי  ואילו  ה'", "יבחר  – בו הקדוש ֿברוךֿהוא
המקום שמעלת  מפני15נראה אלא מזאת , רק  נובעת  איננה 

ואברהם הראשון... קרבנות,16שאדם  בו jkהקריבו meyne
אותו...". משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

.·

Ï"‰ ˙˜ÂÏÁÓÏ ‰¯Â˘˜‰ ˙¯Á‡ ˙˜ÂÏÁÓ

התורה " ב "אור  מביא  צדק " מחלוקת17ה "צמח  את

נעשה הוא  אם  שנבחר, לאחר המקדש  מקום  על הראשונים 
עצמו,xgapמקום במקום  שינויים ללא  שכינה, להשראת 

" שהשכינה  dxeyeאו xi`nנותן והוא מקום ", בבחינת 

האופנים ; לשני דוגמא 

ב"מורה הרמב "ם דעת הראשונה , הדעה  לפי

שכלי18נבוכים " כרעיון היא במקדש  השכינה  השראת  הרי ,
היד, אצבעות  באמצעות  dxeyeהנכתב  xi`n eppi`e,ביד

קשר שום  לה לכתובlkylשאין אפשר זאת , בכל אך ,

היד אצבעות באמצעות  רק  שכלי באמצעות19רעיון ולא ,
המקדש , במקום  דוקא השכינה שורה כך הרגל, אצבעות

השכינה . להשראת קשר לו שאין למרות 
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יא.)1 יב,
ה )2 יב, לעיל וגו' תביאו שמה ד"ה שם רש"י וראה עה"פ. רש"י

ואכ"מ. .48 הערה לקמן שם. רש"י ובמפרשי הנ"ל) (במקומות ובספרי
כו.)3 כא. יח. יד. שם, לקמן הוא .cereועד"ז
בתחילתה.)4 מכילתא
בפנים.)5 לקמן הובא הרמב"ם כלשון נאסרה" ש"לא רק לא
רפ"ב.)6
א.)7 כב, דה"א
ה"ב.)8 שם
רפ"ב.)9 לרמב"ם ספר בקרית הלשון ראה

מקומו)10 לבאר (ולא הלשון גופא.oeekndכפשטות המורי' בהר
בהלכה זה להביא הו"ל שאז נעקד `ובפרט "ובמקדש למ"ש בהמשך '

" א' בהלכה להגירסא (ובפרט כו'" אבינו gafndיצחק mewna.(("'כו נעקד
שם.)11 הבחירה בית להל' למלך מעשי
צה.)12 מצוה
טהור )13 שיהי' מקום לקבוע "צונו ממ"ש מוכיח שם למלך במעשי

אותו  בחר ב"ה והוא כו' ב"א מחשבות שם לטהר הנקיות בתכלית ונקי

כו'". בכיון העולם אמצעית מהיותו אולי כו' המקום
ד.)14 יב, פרשתנו יקר בכלי שהקשה וכמו
בה )15 שונים: ענינים ב' ע"ד שמדובר ע"ד אף – דבפרשתנו כתוב

מקום  ע"ד – וברמב"ם הבמות), (ואיסור בביה"ב קרבן הבאת חיוב
לעולם" ממקומו אותו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח המזבח

גופא. במקדש ה"מכוון" –
בנבואה )16 אברהם ייחדו אשר שהמקום פמ"ה: ח"ג ממו"נ להעיר

בית  שיהי' אותם צוה שאברהם רבים ואצל רבינו משה אצל ידוע הי'
יד. כב, וירא פרש"י וראה עבודה.

סה"מ )17 ואילך. קג ע' ויצא (להצ"צ) ביאוה"ז ואילך. א קעח, ויצא
בארוכה  וראה – ואילך. קפד ע' תר"פ סה"מ ועייג"כ ואילך. סג ע' תר"ל

ואילך. 193 ע' חל"ו לקו"ש
וראה )18 שם). תר"ל וסה"מ באוה"ת (צויין פכ"ה ח"א שם ראה

א'. חכם בשם שם שהובא עבוה"ק
אמצעות )19 ע"י (ועושות בדוגמת הן האצבעות שתנועות ע"י

האותיות.)הקולמוס  קוי
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זאת  הרמב "ןלעומת  דעת  השניה, הדעת  דומה20לפי ,
השכל ל"התלבשות  במקום  השכינה ",genaהשראת 

לשכל, קשר לו יש  אך גשמי , הוא  המוח גם שאמנם ,
ממש ". והשראה  התלבשות "בדרך בו  "מתלבש " והשכל

לפי בזו: זו הללו המחלוקות  שתי כרוכות  לכאורה,
יוצא , סגוליי" "מקום הוא והמזבח  המקדש  שמקום  השיטה
במוח", השכל ל"התלבשות  דומה  בו השכינה  שהשראת
"המקום אלא  סגוליי " "מקום  הוא  שאין השיטה  לפי ואילו

d'אשר  xgai, יוצא בו, ה' בחירת  רק  היא שבו המעלה  – "
בו השכינה  אצבעות21שהשראת  דרך העובר לשכל דומה 

היד.

הרמב"ם שיטת  תואמת  כיצד להבין: יש  זה  לפי
נבוכים"? ב "מורה  לשיטתו הבחירה  בית בהלכות 

.‚

"ÍÂÈÁ"‰ ˙ËÈ˘Ï ‰‰Ê Ì"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘

בהלכות הרמב "ם  שגם  ניווכח היטב  נדייק  אם אך
מכוון ש "מקומו החינוך, ספר  כבעל סובר  בית ֿהבחירה 

הקרבנות ,l`ביותר " את  לפניֿכן עליו שהקריבו מפני
מפני  edÎjexaÎyecwd`אלא  zxiga:

הפסוקים לשון לעיל, כאמור  zenewnא ) xtqnaהיא
כאשר*xgai21"אשר רק  קיימת  אמיתית  ובחירה  וכדומה , "

מעלות . אותן יש  השאר ולכל  הנבחר לדבר 

נאמר  שלעיל חז"ל במאמר שמלכתחילהyexitaב ) ,
למזבחות ". כשרה  ארץ ֿישראל "כל

המעלות כל את הרמב "ם  מונה  מדוע  יובן זה  לפי  ג )
בהלכה  ב 'zcxtpשלעיל בפרק  השניה ),22(ההלכה 

מקומו ש "המזבח  ההלכה  מובאת  שבה הראשונה, ובהלכה 

"זה הפסוק  את  מצטט  הוא משנין...", ואין ביותר מכוון
הבחירה , לאחר  שנאמר לישראל", לעולה מזבח

זה ידו23שפסוק  על בית24מצוטט הלכות בתחילת 
"25הבחירה :ycwnd dpapy oeikכל נאסרו בירושלים 

הדורות לדורי בית שם  ואין  בירושלים26המקומות... אלא
בית הוא זה  דויד ויאמר  נאמר שבה המוריה ובהר  בלבד

לישראל", לעולה מזבח  וזה האלקים  ה '

הפסוק את הימים27וכן לבנות28מדברי שלמה  "ויחל
לדויד נראה  אשר  המוריה  בהר  בירושלים  ה' בית  את 

היבוסי ". ארנן בגרן  דויד במקום  הכין אשר אביהו

מפני משנין...", ואין ביותר מכוון "מקומו כלומר,
שלמה...",dfש " ש"ויחל ומפני לישראל" לעולה מזבח

לאחר le`שנאמר  ,`edÎjexaÎyecwd zxigaהמעלות מפני
xzeiבהלכה dpniשהוא  zxge`n.

הפסוק סוף  את  גם הרמב "ם מצטט מדוע  יובן זה  לפי
הכין אשר  אביהו לדויד נראה אשר  שלמה ...) "(ויחל 
רוצה הוא  לכאורה , כי, היבוסי", ארנן בגרן דויד  במקום
היה ודי המוריה", בהר  "בירושלים  הוא  שהמקום  להוכיח
ה ' בית  את לבנות  שלמה  "ויחל הפסוק  תחילת בציטוט 
הפסוק סוף לכאן קשור ומדוע  המוריה", בהר בירושלים 
בגרן דויד במקום  הכין אשר אביהו לדויד נראה  "אשר

היבוסי"? ארנן

להסביר אפשר לעיל האמור שלפי רומז29אלא, בכך :
שלמה "ויחל – ממקומו" אותו משנין ש"אין הרמב "ם ,

"אשר  מפני  – בירושלים" ה' בית  את cieclלבנות  d`xp30

אין הבחירה  לפני הקדוש ֿברוךֿהוא. בחירת  – אביהו"
מיוחדת מעלה  אחרים ,31שום  מקומות  עלֿפני  זה במקום 

" רק  iqeaidוהוא  opx` oxba."
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(גם )20 ומביא שם. תר"ל וסה"מ ביאוה"ז אוה"ת מרמב"ן )ראה
געה"ת. בענין הגמול ומשער פקודי. ס"פ עה"ת

כו',)21 מקום בבחירת הצורך שם, החינוך הסברת בארוכה ראה
המו"נ  בדעת כו' ביאוה"ז באוה"ת והמבואר המובא עם לכאורה ומתאים

כו'. עקרים רס"ג
ביותר").)*21 "מכוון (שהוא המזבח במקום הבחירה גם נכלל שבזה

כו) כא. יד. יא. ה. (יב, שם שבהכתובים ולהעיר, .57 הערה לקמן וראה
ה'" יבחר אשר "המקום הלשון הקרבנות.נאמר הקרבת לענין

הבחירה.)22 בית דהל'
"לפי )23 מדות דמס' רפ"ג להרמב"ם המשניות מפירוש ולהעיר

גם  (ומביא מקומו על וכן מאד גדולה בתורה המזבח מדת על שהקפידה
ויאמר  שנאמר המזבח מקום להם כשיחד הימים בדברי ונאמר הכ') תחלת

לישראל". לעולה מזבח וזה אלקים ה' בית הוא זה דוד
הטעם )24 ,12 הערה 501 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

ט  (יב, דפרשתנו ולא זה, כתוב הרמב"ם זבחים )שהביא בש"ס שהובא
א). (קיט,

והר )25 בירושלים מעלה הרמב"ם הזכיר לא שם והרי – ה"ג פ"א
אלא  כו' בית שם ש"אין דמה שכוונתו ומובן הבחירה), (שלפני המורי'

ב  בחירת בירושלים מצד רק הוא כו'" נאמר שבה המורי' ובהר לבד
יד  קלב, (תהלים "ואומר שמסיים וכמו זה, במקום מנוחתי )הקב"ה זאת

.47 הערה לקמן וראה שם). לקו"ש (וראה עד" עדי
26(.13 הערה שם לקו"ש ראה
לבאר )27 בכדי לא הוא כו'", יצחק נעקד "ובמקדש לפנ"ז שמביא ומה

מזבח  אלא א: סב, זבחים וכבגמרא מקומו, להדגיש כ"א המקום, מעלת
דבפירוש  ולהעיר מקום. באותו שמונח ראו יצחק של אפרו כו' ידעי מנא
אמר  ז"ל רבותינו "ואמרו (שם): מזבחים הביא שם להרמב"ם המשניות
ואמרו  עליו ומקריב עומד הגדול השר ומיכאל בנוי מזבח ראה אלעזר רבי
מקום  על כו' ואחד המזבח על להם שהעיד אחד כו' עמהם עלו נביאים ג'

ר"א  מאמר (שלאחר נפחא ר"י דעת והשמיט יצחק )המזבח" של "אפרו שם
.47 הערה לקמן וראה שם). נחמני בר ר"ש מאמר (וכן כו'" ראו

א.)28 ג, ב
תש"מ )29 מטו"מ (דש"פ בההתועדות ביאור עוד לקו"ש )ראה –

.22 הערה 70 ע' ח"ל
ואדה"ר.)30 נח אברהם – לא
מובן)31 כי ועפ"ז – ברפ"א גו' שלמה דויחל פסוק הביא שלא זה

כו'. אברהם בו שבנה מפני שהוא הקס"ד לשלול צריך אין שם
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בשם אלו להלכות  הרמב "ם  קורא  מדוע  גם יובן זה  לפי
הבחירה " בית  שהוא32"הלכות הפסוק  שלשון למרות 

מקדש " לי  "ועשו הוא  מיד כותב33מצטט הוא  כן ולפני  ,34

המקדש " בית  לבנות  א ) מצוות ... שש  בכללן וגם35ש "יש  ,
כלי "הלכות  נקראות  אחרֿכך מיד שמופיעות  ההלכות 

dycwn ביאת" ..."ycwnd."

היא המקדש  שמעלת  היא , הרמב "ם  ששיטת מפני זאת ,
מפני  זה .zxiga`edÎjexaÎyecwdרק  במקום

.„

ÂÈ¯·„· ÍÎÏ ÊÓÂ¯ Ì"·Ó¯‰

בהלכה גם  לכך רומז שהרמב "ם  לומר, אף אפשר
המקום : מעלת  את  מפרט  הוא  שבה  בעצמה , השניה 

ביד ש "ומסורת בהרחבה מסביר שהרמב "ם לאחר
בו36הכל שבנה  המקום הוא  דוד... בו שבנה שהמקום 

קרבן הראשון אדם  הקריב  ובו והבל קין נח... אברהם...
חכמים "אמרו ואומר : מוסיף  נברא " ומשם  אדם37כשנברא 

נברא ". כפרתו ממקומו

ש "משם לכך מקור הרמב "ם מביא  מדוע  מובן : ולא 
הוא אין מונה שהוא האחרים  הפרטים  שלגבי בעוד נברא "

חז"ל בדברי מקורם  את  ?38מציין

חז"ל דברי להביא  מתכוון אינו שהרמב"ם  לומר, יש 
כ נברא "xewnאלו ש "משם  בכך39לכך רומז הוא אלא ,

בהלכה הנמנות  המזבח, במקום  שארעו המעלות  שאר שכל
(בלשון ה '" יבחר אשר  "המקום של לענין סותרות אינן זו,

הקדוש ֿ בחירת  מפני  רק היא  המקום  שמעלת  – עתיד)
oknברוךֿהוא  xg`l.בהמשך שיוסבר כפי  ,

.‰

˙¯ÈÁ· ÏÚ ‰‡Â· ÈÙÓ ‡È‰ Ì˘ ˙Â·¯˜‰ ˙·¯˜‰
Â· '‰

דוקא קרבנות  שהביאו האחרים  וכל הראשון אדם 
שידעו מפני  בו בחרו זה, ה "מקוםd`eapaבמקום שזהו

ה'" יבחר הקדוש ֿברוך40ֿ(cizra)אשר בחירת  כלומר, .
קרבנות שם  שהקריבו מכך תוצאה איננה  זה במקום  הוא 

אם  כי סגוליי", ל"מקום והפכוהו הקרבתjtidlלפני ֿכן, :

שידעו מכך תוצאה  היתה  זה  במקום דוקא הקרבנות 
בו יבחר  שהקדוש ֿברוךֿהוא  .41בנבואה 

אי אך שם , שהקריבו הקרבנות  על רק  לומר ניתן זאת 
"ומשם על כך  לומר שזוהיxap`אפשר ,"Îyecwd zlert

`edÎjexa42' ה מידיעת  נבע  נברא " ש "ומשם נאמר  אם  וגם  ,
היתה  כבר הרי  זה, במקום יבחר  הוא  שלdlertשבעתיד

וכבר  okziiבחירה , `l. אחרת

הידוע ההסבר לפי הדבר  קשה  "צדיק43במיוחד על
xn`wורשע  `l44 מתבטאת ה ' ידיעת היתה  שלו  ,"xeaica,

בהתאם להתנהג  בהכרח  האדם  את  מכוון הדבר  היה 

ה ' ידיעת  כאשר  בעניננו, ועלֿאחת ֿכמהֿוכמה ה', לידיעת
,dlertaהתבטאה 

ממקום אדם  חכמים  "אמרו הרמב "ם  מוסיף לפיכך
ezxtk, המאורעות כשאר  לא  (היא  נברא" "ומשם  – נברא"
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שם )32 ספהמ"צ כ. מ"ע היד ספר בריש המצות במנין לשונו וכן
עבודה" "בית וקאפאח העליר בתרגום אבל מביא )(לפנינו. שם וגם –

לי מ"ועשו הראי' בתחלתן.ycwnע"ז ומלחמותיהן מלכים בהל' – "
(ג')33 הבחירה" "בית הקרבנות מעשה מהל' ברפי"ח ומש"כ
כו )פעמים  יד. (יב, בפרשתנו מהפסוקים שם לראיתו מתאים הוא –(

אשר אשרxgai"במקום "המקום ה'".xgaiה'"
צילום)34 וראה לספרו. הקדמתו ראה – מהרמב"ם הוא ג"ז zk"iכי

anxd"m כרך סוף – תש"ז נ.י. שולזינגער (בהוצאת משפטים ס' דהתחלת
ז). תמונה האחרון

שמיני )35 "ספר הרמב"ם הלכות סדר על המצות במנין כתב ועד"ז
בבנין שהם מצות בו (הובא ycwndאכלול הרמב"ם מכת"י ובא' ."

תשכ"ד  ירושלים – המדע ספר דהל')ברמב"ם (בהכותרת בהנ"ל
הבחירה.)ביהב"ח  בית לבנות כו' מצות ו' בכללן יש
בה"ב )36 דיוקים (ועוד הכל" ביד "מסורת לשון שיחת )דיוק ראה –

לקו  – אלו הלכות ב' ביאור בארוכה וראה תשל"ט. דברים ח"ל ש"פ "ש
ואילך. 68 ע'

37(.46 הערה לקמן וראה ח. פי"ד, ב"ר
כי )38 מקור הביא לא הענינים לשאר שבנוגע י"ל אולי גדול בדוחק

אין  נברא" ל"משם בנוגע ודוקא הכל" ביד "מסורת שזוהי מקדים
בכלל )מסורת(! יל"ע אבל – כו'". חכמים "אמרו ע"ז למקור צריך ולכן

נח  בו שבנה ע"ז גם – ההלכה עניני כל על קאי הכל" ביד "מסורת אם
המזבח  אברהם בו שבנה המקום ש"הוא ע"ז רק או ואדה"ר, והבל קין

.(16 הערה לעיל (הובא במו"נ וכדמשמע יצחק", עליו ועקד
מובחר )39 זה שמקום להוכיח בא ב' שבהלכה מכיון י"ל, אולי
בוgafnlומיוחד כפרתו oaxwולהקריב ממקום חכמים "אמרו מסיים לכן ,

מקום שהוא מפני הוא נברא דמשם זה דגם .ezxtkנברא",
ציווהו )40 הקב"ה כי לנבואה הוצרך שלא לאברהם בנוגע ובפרט

ב  כב, כתפלת)(וירא שיהי ' הקב"ה ורצה המורי'" ארץ אל לך `mdxa"לך
יאמר גו' יראה יד).meid"ה' (שם, גו'

"שהמקום )41 ההלכה בתחלת וכופל הרמב"ם הוסיף שלכן וי"ל
dpex` oxeba gafnd dnlye cec ea dpay וכפל מיותר הוא דלכאורה כו'",

ב  שבנה המקום הוא הזה "שהמקום והל"ל כו'"?לשון. ו
מסובב  הוא כו'", המזבח אברהם בו שבנה המקום ש"הוא זה כי –

המזבח". ושלמה דוד בו שבנה "המקום שהוא מזה
בפדר"א )42 המבואר לפי דגם קרבנות. בו שהקריבו זה משא"כ

מקום לאותו שהגיעו "כיון awd(פל"א): ed`xd"d זה לו ואמר לאברהם
מקריב  הראשון אדם שהי' המזבח הוא "זה ממשיך הרי – המזבח" הוא

בו שיקריבו המזבח "הוא – ולא כו'", והבל קין כו' מקודם ".ndiaa"wבו
(דעתיד  בביהמ"ק המזבח מקום שהוא ית' שידיעתו באה )והיינו לא

.16 הערה לעיל וראה בדיבור.
ג )43 יג, תולדות תו"ח ואילך. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ התשובה שער
ואילך.
ב.)44 טז, נדה וראה פ"א. תניא
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יהיה שבעתיד מכך שנבעו זה , במקום  שהקריבו הקרבנות 
" שזהו  מפני אלא ) ה'", יבחר אשר ה "מקום  mewnזה 

ezxtkש המקום ,"xga oey`xd mc`בו את45להביא
.46קרבנו

.Â

˙Â·¯˜‰ ˙·¯˜‰ ÔÈÚ ÏÎ ˙‡ Ì"·Ó¯‰ ‡È·Ó ÚÂ„Ó
?‰Ê ÌÂ˜Ó·

"מקומו הרמב "ם לדעת  גם  אם מובן: לא עדיין ברם ,
ביותר" מפניl`מכוון אלא  קרבנות, בו שהקריבו מפני

בית בהלכות  מביא  הוא  מדוע הקדוש ֿברוךֿהוא , בחירת 
אברהם ... בו שבנה  המקום  ש "הוא  הענין כל את הבחירה 

נברא"? כפרתו ממקום נח ...

אותו משנין "אין מדוע  הרמב "ם  מסביר שבכך לומר, יש 
לעולם ". ממקומו

אינה זו אך ה '", יבחר אשר ה "מקום  זהו אמנם  כי 
במקום47הוכחה ולהחלפתו  לשינויו  אפשרות  לשלילת

.48אחר

שהקדוש ֿברוךֿהוא המלך, דוד לגבי שמוצאים  כשם 
הזכרים 49בחר ולבניו לו "המלכות אחריו ובבניו crבדוד

mler50שפוסק כפי  היא , ההלכה  זאת  ולמרות  ,"
anxd"m51 שהעמ ש "הנביא  מלך", שבטיx`ynיד

בו" נוהגות  המלכות מצוות  וכל  מלך זה  הרי ישראל...
מביתו" המלכות  ש"תיפסק  ).52(אלא 

מנין – המקדש בית  מקום  על לשאול גם  יש  זה  לפי
השאלהzlilylההוכחה  קשה  במיוחד אחר , מקום כל

"אשר מקום  שהיה  שילה , עמד53ה '"xgaiלגבי  שהמשכן ,
שנה שס "ט שלאו54בו לכאורה , לומר , מוכרחים  כך ואם  .

" ה'...dfדוקא  בית  הרdfeהוא לגבי וכן מזבח..."?
בפעם55סיני המשכן  את  רבינו  משה הקים  ששם ,

.56הראשונה ?

הוכחה הרמב "ם  מביא  זה  לצורך בעניננו: לכך ובדומה 
שבמקרה אחריםdfלכך מקומות  שוללת  ה' ,57בחירת 

דוקא מזבחות  להקים השאר וכל הראשון אדם בחרו ולכן 
אחרים ,dfבמקום מקומות שוללת ה ' בחירת  היתה  לא  לו :

בהר המכוון, מקום  רק  קרבנותיהם  להקריב  דייקו הם  מדוע 
עצמו ? המוריה 

הקדוש ֿברוךֿהוא, בחירת שעל ֿידי מובן, ellypמכך
בעתיד, הנבחר  במקום  להקריב  רוצים ואם  המקומות , שאר

ביותר" מכוון ש"מקומו עצמו, המוריה  בהר רק .*57ייתכן

.Ê

"‰˘Â„˜"Ï "‰¯ÈÁ·" ÔÈ· Ï„·‰‰

את להקדים יש  בפנימיותם , הענינים את  להסביר  כדי 
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מן )45 דאיטריד בעידן אדם דבנא מדבחא כ: ח, נח תיב"ע ראה
א. ח, ע"ז וראה קרבנא. עלוי ואקריב דעדן גנתא

שהביא )46 מה יומתק בפנים המבואר וע"פ לפנ"ז. תיכף שמביא כמו
ולאad"xלשון שם inlyexinדוקא, בכס"מ הובא ה"ב. פ"ז "נטל )(נזיר

ממקום מ gafndהקב"ה או אדה"ר", בו שם `"xctוברא וראה (רפי"ב.
ב"מקום )רפ"כ  כי – המקדש" בית ממקום .. וקדוש טהור "ממקום

ezxtk) כוונתו "`l כ"א הבחירה, שלאחרי וביהמ"ק למקום )למזבח
ש(גם dc`"xשהביא להעיר אבל – מה )קרבנו. "היך ממשיך שם בב"ר

ואכ"מ. לי". תעשה אדמה מזבח אמר דאת
47(" מהכתוב הכרח אין gafnועד"ז df דחז"ל כי – לישראל" לעולה

ז  הזה, (החודש "זאת" "זה" ועוד כשנאמר החי' בהדבר )את דיוק הוא –
שבא  – עד"ז הול"ל כאן וגם הימנו. שחוץ וענין למקומו בנוגע ולא עצמו
רמב"ם  ראה – וכו' כרחבו ארכו (רבוע זה כמזבח צ"ל מזבח שכל ללמד

ועוד). הי"ז. פ"ב ביהב"ח הל'
ב  שמביא זה יומתק המזבח `"dועפ"ז (במקום "ובמקדש )הענין

לישראל" לעולה מזבח "זה בהפסוק דיו (ולא כו' שנאמר כו' יצחק )נעקד
קביעת היא בזה שהכוונה להוכיח –mewn בפנים לקמן (ראה כי )המזבח

" gafnמהלשון dfeקביעת על שקאי הכרח אין כנ"ל.mewndלעולה" ,
ה"ג  (פ"א לעיל להוסיף הרמב"ם שהוצרך מה מובן הנ"ל –)וע"פ

ב' ראי' – כו'" בלבד בירושלים אלא כו' בית שם ש"אין לזה בנוגע
מנוחתי "זאת זה icrcrמהכתוב דויד "ויאמר בהראי' הסתפק ולא ,"

בית  "זה מהפסוק כי – לישראל" לעולה מזבח וזה האלקים ה' בית הוא
קביעות על הכרח אין גו' מזבח וזה שמצד mewnגו' הכרח אין וגם הבית.

" זו הכתוב exq`pבחירה מביא ולכן בפנים). (כדלקמן המקומות" כל
"z`f מנוחתי)(דוקאcr icr.57* הערה לקמן בהנסמן וראה ."

ב )48 שגם גופא, בנדו"ד אשרdliyוכמוכרח "המקום xgaiנאמר
הרי"פ  ביאור בארוכה וראה ועוד. ב. כו, תבוא כה. יד, פרשתנו (ספרי ה'"

פדֿפה, מ"ע רס"ג לסהמ"צ לקו"ש ye"pפערלא .2 בהערה הנסמן וראה .

ואילך). 79 ע' חכ"ד
הערה )49 וראה ועוד). ע. עח, תהלים לד. יא. (מ"א הכתוב כלשון

.51
ע"ש.)50 ה"ז, פ"א מלכים הל' רמב"ם
51() מביא בתחילתה שבמכילתא ולהעיר – ה"ח. jyndaשם

כו'" עולמים בית נבחר שלא עד כו' ירושלים נבחרה שלא "עד )להמאמר
למלכות כשרים ישראל כל היו דוד נבחר שלא "עד –e`vi cec xgapyn

l`xyi lk וראה בפנים). (כדלקמן המלכות להפסק בנוגע שזהו וי"ל ."
שלאח"ז. הערה

ש")52 שם, הראב"ד ובהשגת ה"ט. פוסקת l`שם מלכות היתה
(סנהדרין  קיסר" ופלג קיסר כגון דוד  בית למלכות שני' היתה אבל מזרעו

סע"ב  (נשיא )צח, מלכות ענין אמתית זה אין וא"כ אלא )– עליו שאין –
במשנה). א י, (הוריות אלקיו ה'

בתחלתו.)53 שם פרשתנו יקר מכלי ולהעיר ,48 הערה לעיל נסמן
ה"ב.)54 פ"א הבחירה בית הל' רמב"ם ב. קיח, זבחים
מורא )55 (ד"ה פרש"י ועוד,)ראה א טז, תענית הר) (ד"ה ותוס'

העקידה. מקום הי' זה אחת דלדיעה
בסופה.)56 47 הערה ראה
דהמזבח )57 ביותר" ה"מכוון במקום המיוחדת שהבחירה והיינו,

עצמו  המורי' (אפילו )(בהר אחר למקום אותו משנין שאין באופן )הוא
המקומות" "כל שוללת המקדש במקום הבחירה משא"כ – המורי' בהר

ixendשאינם xda המקדש שמקום מצינו ולא ה"ג), פ"א לעיל (ראה '
וראה  ה"ו. פ"ה ביהב"ח מהל' ולהעיר ביותר". "מכוון הוא המורי') (בהר

.23 הערה הנ"ל בפיה"מ לשונו
מקדש  "ובנה ה"ד) פי"א מלכים (הל' הרמב"ם מלשון ולהעיר

enewna70 ע' ח"ל לקו"ש וראה בהערה. 362 ע' ח"ח לקו"ש ראה – "
ואילך.

שם.)*57 חכ"ד לקו"ש גם בכהנ"ל וראה
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רבות פעמים  "בחירה "58המוסבר של הענינים  שני על
בשניהם : הרמב "ם  משתמש  המקדש  לגבי  אשר ו"קדושה",

בית  כליdxigad"הלכות  ו"הלכות  ,"ycwndהלכות" ,"
עלycwndביאת  יתרון  יש  אלו מענינים אחד  בכל ועוד. ,"

האחר : פני 

הרי "קדוש ", שהוא  מסויים  דבר על אומרים  כאשר
– בו חדורה  כיווןutgdשהקדושה  שני , מצד אך  קדוש ,
בחפ קשורה  היא ,שהקדושה  אף  מוגבלת מוגבל, שהוא  ץ ,

מקום . לגבי גם  וכך

מצד אלא  הנבחר, מצד איננה "בחירה " זאת לעומת 
xgead' ה כאשר ה '": יבחר אשר  "המקום – ובעניננו .

מעלה מקבל הוא במקום, בוחר בלתי ֿמוגבל שהוא 
שהקדושה כיוון שני , מצד אך בלתי ֿמוגבלות . וקדושה 

מצד אחר ֿכךxgeadהיא  צורך ויש  שלו", "קב  זה  אין
זאת . להפנים  כדי עצמית  בעבודה

מקום לגבי הנ"ל  ההלכות  בשתי הרמב "ם  מסביר זאת 
המזבח:

מכוון מקומו "המזבח  אומר הוא  הראשונה  בהלכה 
ממקומו אותו משנין ואין –mlerlביותר  "zeigvp

מצד או האדם מצד  בא  אינו זה  דבר  המקום. ואיֿהגבלת 
מפני  אלא  edÎjexaÎyecwd`המקום , zxigaשמעל ,

הבחירה59להגבלה שלאחר  הפסוק  את  מצטט הוא  כך על .
לישראל". לעולה מזבח  "זה

לפני (כבר  יש  זה שבמקום  מוסיף , הוא  השניה  ובהלכה 
גם ה ') הראשוןdyecwבחירת שאדם מפני  מוגבלת,

אדם . נברא  ומשם  קרבנות בו  הקריבו וכדומה 

ישנן זה במקום  .60המעלותizyכלומר,

הבחירה בית  הלכות בין סתירה  שאין מובן, זה  לפי
שמקום יוצא הבחירה בית  מהלכות  נבוכים ". "מורה  לבין
השכינה ", להשראת סגוליי "מקום הוא  והמזבח המקדש 

הקדושה לגבי רק  בניֿאדם ,zlabendוזה  ממעשי  הנובעת
לגבי d'ואילו zxigaהרמב"ם אומר  מוגבלת , איננה  אשר ,

מעביר ", "דרך רק  זהו "כלי", זה  שאין  נבוכים ", ב "מורה 
הקדושה  אין eaאך zyalzne dxey.

הכלֿיכול ה ' כח  שמצד הרמב "ן, סובר זאת  ,61[לעומת
לבלתיֿ הקדושה גם נעשית  הבחירה , לאחר  במיוחד 

והיא  zyalzneמוגבלת , zxceg.[ במקום

.Á
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לקדושה שגם  הרמב "ם , לדעת גם  להוסיף, יש  כך על
לבחירת קשר יש  עצמו , במקום  הקשורה  המוגבלת 

הקדוש ֿברוךֿהוא .

קרבנות , והקריבו מזבחות  שם  הקימו שאברהם ... כיון
יוצא , ה '", יבחר  אשר ה "מקום שזהו בנבואה  יודעם  מפני

לקדושת  שהביאה  קשורהmewndשפעולתם  המוגבלת ,
ה ' אברהם62לבחירת  תפילת יותר טוב  מובנת  זה  לפי .

היום יאמר  "אשר – באופן63וסיכומה  יום, )igvp64(בכל
יראה ". ה' בהר 
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שם).)58 (ובהערות ואילך 434 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש ראה
הט"ז anxd"mובלשון)59 פ"ו ביהב"ח המקדש –)(הל' קדושת לגבי

השכינה "מפני שהיא – dlihaוירושלים dpi` dpikye הערה לקמן וראה ."
ואילך  ו (סעיף ושם .(12 (הערה 24 שבהערה חט"ז לקו"ש וראה .62(

ומקדשות. שבמשכן הנצחיות ע"ד בארוכה,
ה )60 (יב, עה"פ פרשתנו בספרי הענינים ב' שזהו אל )וי"ל אם כי

אשר dהמקום xgaiדרוש גו': '`iap it lr לך שיאמר עד תמתין יכול
שמה ובאת תדרשו לשכנו ת"ל נביא.yexcנביא לך יאמר ואח"כ ומוצא*

ואילך. 119 ע' ח"ל לקו"ש וראה
61(.17 הערה לעיל שצויינו תר"ל וסה"מ ביאוה"ז אוה"ת ראה
בנש"י )62 הקב"ה שבחירת שם, חי"ח בלקו"ש ממשנ"ת להעיר

ב  ע"ש בתומ"צ), עבודתם (מצד קדושתם ע"י בפנימיותם ארוכה נקבעה
הארץ. קדושת לענין גם שם וראה .(71 (ובהערה

שהקריבו  זה שע"י הרמב"ן), לדעת (עכ"פ בעניננו עד"ז י"ל ואולי
(שלאח"ז  הקב"ה בחירת נקבעה זה, במקום קרבנות וכו' )אדה"ר

הבחירה  שלאחרי הקרבנות ע"י ובפרט בהמקום**. בפנימיות מלכתחילה
וש"נ). א. טו, שבועות – מקדשתן דעבודתן מהענין (ולהעיר

במקדש  שההשראה שס"ל דמה הוא, כן להרמב"ם שגם י"ל ואולי

שבאה כמו ההשראה מצד הוא מעביר, דרך רק ע"י dlrnlnהיא אבל :
מצד  גם – [ולהרמב"ן עצמו בהמקום נקבעה כו' האדם עבודת

יכול].t`"lה"למעלה" הכל ית' כחו מצד במקום, התלבשות
ממקומו  אותו משנין ד"אין ע"ז הרמב"ם שהביא מה יומתק ועפ"ז
כי  וכו', יצחק נעקד דבמקדש וזה הקב"ה בחירת הענינים: ב' לעולם"

(הבל"ג  הקב"ה בחירת נקבעה משנין )עי"ז "אין ולכן עצמו, בהמקום
לעולם". ממקומו אותו

ושכינה  השכינה מפני (בכלל) וירושלים המקדש "קדושת לענין ועד"ז
59 הערה (כנ"ל בטלה" בהמקום )אינה השכינה" "מפני הקדושה דקביעת

זה מצד dnlyהוא dycwy לקו"ש גם וראה הי"ד. פ"ו שם כברמב"ם ,
.***221 ע' חט"ו [המתורגם]

יד.)63 כב, וירא
היום )64 שנאמר כ"מ ארז"ל ראה: ר"פ לקו"ת וראה עה"פ. פרש"י

היום  ערך הסה"ד של לערה"כ מציין תרסו ע' ראה באוה"ת – נצחי הוא
כו' מחר ערך בערה"כ כ"מ אשר כ' תרלה ע' שם – ב). מו, (מסוטה
– דוקא היום מערך דמסקנתו הטעם י"ל ואול היום". נקרא עוה"ז "דכל

עוה"ב. גם כולל נצחי כי

*(oiihylwpit z`ved ixtqa e`aed) i"zk dnkae(.`ven dz`e :y"liae .`evne
**(s`zeixyt`yzi egk cvn `ed xacd'f sirq seq mipta lirl `aedk) leki lkd(–n"df dyrp ,nlretar".mc`d zcear i

***(f"nyz) 'ipy d`veda] mixwr :l"ve ixfek :qtcp mixweg zlgznd dxey 46 dxrd mye(.[owzp
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יוסף בן פרת עלי עין  בראשית מט, כב – בן פרת 
בנות צעדה עלי שור

קנד

ם", דיוסף בחי' יסוד מחבר בחי'  פר"ת בגי' ב' פעמים "ׁשֵ
לאה )בינה – השכל( ורחל )מלכות – מעשה( ביחד, וזהו 

ם הקטנה רחל" ם הגדולה לאה וׁשֵ רמז "ׁשֵ

ם, כמ"ש1 שם הגדולה  לאה ורחל, כ"א מהם נקראת ׁשֵ

לאה ושם הקטנה רחל. והיינו2 בינה ומל' בכלל. כי לאה 

היא מבחי' בינה, מל' דתבונה, והיינו מ"ש בשמואל ב' 

סי' ו'3 ארון האלקים אשר נק' שם שם הוי' כו'. כתיב 

ם סמוכים זה לזה, רומז על בינה ומל' לאה  ב' פעמים ׁשֵ

ורחל.

תאוות  עד  בו5  שכתוב  יוסף4  הוא  יחד  והמחברם 

גבעות עולם, שמחבר התרין עלמין, כמ"ש בזוה"ק פ' 

1( בראשית כט, טז.

2( פירוש: ראה אגרת התשובה פרק ד, דהד' אותיות דשם הוי' הם: 

והבנה(,  )השכל  בינה  הוא  ה' ראשונה  אות  )אמונה(,  י' חכמה  אות 

דיבור  )בחי'  מלכות  אחרונה  ה'  אות  מדות(,  )הששה  ז"א  ו'  אות 

ומעשה(, ע"ש.

ומבואר בחסידות )עפ"י מש"כ בזוהר חלק ג' – רעיא מהימנא – דף 

ם הקטנה  ם הגדולה לאה" נוט' "ה-גדולה", "וׁשֵ רמד, ב( דמש"כ "ׁשֵ

רחל" נוט' "ה-קטנה", ו"לאה" ה-גדולה מרמז לבחי' בינה, ו"רחל" 

עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט  ראה  )דיבור(.  מלכות  לבחי'  מרמז  ה-קטנה 

חלק ב סימן טז. יז.

ראה אור התורה פרשת בשלח עמוד תסח וז"ל: בת"א פרשת וישב 

סוף ד"ה בכ"ה בכסלו ]תורה אור כט, ד[ ושם ה' קטנה רחל היינו 

עלמין  כל  בחי' ממלא  הוי' שהיא  אחרונה של שם  ה'  מלכות  בחי' 

המתלבשת בגבולים ומצרים והיא בחי' הדבור ה' מוצאות הפה כו', 

מחשבה  בחי'  שהוא  הוי'  דשם  ראשונה  ה'  היינו  גדולה  ה'  ולפ"ז 

עילאה סובב כל עלמין כנודע מענין כי לא מחשבותי מחשבותיכם 

במתנותי'  גדולה  הגדולה  בענין  ע'  פרשה  ויצא  ברבות  ועיין  כו', 

אין  הוי' לא שניתי ע"כ  אני  ר"ל שנמשך מבחי'  כו',  כהונה לעולם 

הפסק לההמשכה והיינו כי בבינה הנק' ה' עילאה שם התגלות עתיק 

כו' משא"כ המלכות מקבלת מזעיר ע"כ ה' קטנה כו', ע"ש.

ראה גם אור התורה בהעלותך עמוד שצז. תורת מנחם התוועדויות 

ה'תשמ"ה חלק ה' עמוד 2075-2704.

3( פסוק ב “ויקם וילך דוד וכל העם אשר אתו מבעלי יהודה להעלות 

ם ה' צבאות ישב הכרובים  ם ׁשֵ משם את ארון האלקים אשר נקרא ׁשֵ

עליו”, ופרש"י: אשר נקרא שם שם, אשר נקרא לו לארון שם, ומהו 

השם שיהי' שם ה' צבאות עליו.

4( פירוש: יוסף הוא בחי' "יסוד" המחבר בינה ומלכות ביחד.

5( בראשית מט, כו. ראה לקמן סימן קסא.

וארא6 דכ"ב ע"א. היינו מה שיוסף הוא בן פר"ת7 גי' ב' 

ם. פעמים ש"ם, שמחבר הב' פעמים8 ׁשֵ
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד מח

עד,  עדי  ביהו"ה  בטחו  מש"כ(  לפרש  )הקדים  פתח  אבא  רבי   )6

כי בי"ה יהו"ה צור עולמים )פירוש הפשוט, בטחו בה' לעולם כל 

ימי חייכם, כי בו יתברך תלוי חוזק ב' עולמים העולם הזה והעולם 

הבא, ולפי שהכל תלוי בהקב"ה לכן ודאי ראוי לבטוח בו ]מצודות[, 

בני עלמא בעיין  כל  כי(  בטחו ביהו"ה )רצה לומר  ומפרש מש"כ( 

לאתתקפא בי' בקדשא בריך הוא )ולהיות בטחונם בו שיזמין להם 

שצריכים  כפשוטו  הפסוק  כונת  )אם  הכי  אי  ומקשה(  צרכיהם,  כל 

זה פשוט  )שפירושו לעולם, הרי  עד  עדי  מהו  כן(  לבטוח בה', אם 

כל  לו  שיזמין  שעה  ובכל  יום  בכל  בהקב"ה  לבטוח  צריך  שהאדם 

דיהא  בגין  הוא(  עד  עדי  מש"כ  הכתוב  )כונת  אלא  ומתרץ(  צרכו, 

בהקב"ה(,  האדם  של  ובטחונו  חוזקו  שיהי'  )כדי  נש  דבר  תוקפא 

באתר דאיהו קיומא וקשורא דכלא )במקום שהוא קיום וקשר של 

כל הפרצופים העליונים(.

הוא  ז"א,  יסוד  )בחי'  סטרין  לכל  דאחיד  עד אתר  והאי  כי(  )ואמר 

המקום שמאחד ומקשר לכל הצדדים, ומפרש( לסטרא דא ולסטרא 

מקשר  מטה  ולצד  עמו  הבינה  את  ומקשר  מאחד  מעלה  )לצד  דא 

לאתקיימא ולאתקשרא קשרא די לא תעדי )די  את המלכות עמו(, 

להתקיים עי"ז ולהתקשר עמהם קשר שלא יסור ולא יתבטל לעולם(, 

בינה  ותשוקת  תאות   – ז"א  )ויסוד  בי'  דכלא  תיאובתא  עד  והאי 

ומלכות הם בו( כמה דאת אמר, עד תאות גבעות עולם )ומפרש( מאן 

אינון גבעות עולם )מי הם הפרצופים הנקראים גבעות עולם, ואמר( 

אלין אינון תרין אמהן )אלו הם שתי אמהות, כי בינה היא ֵאם לזו"ן 

דאצילות, ומלכות היא ֵאם לעולמות בי"ע, ולכן נקראות גבעות מפני 

שהם גבוהות כגבעה על מה שלמטה מהם ]ועוד כפרש"י על הפסוק 

נוקבי )והם פרצופי  ומגבעות אשורנו, שהאמהות נקראות גבעות[(, 

הנקבות כי בינה היא נוקבא דאבא, ומלכות היא נוקבא דז"א(, יובל 

ושמטה )בינה נקראת יובל ומלכות נקראת שמיטה(, דאקרון גבעות 

עולם )ומביא ראי' שנקראות עולם( כמה דאת אמר מן העולם ועד 

העולם )שפירושו מן הבינה עד המלכות(.

והתשוקה  )והתאוה  עד  בהאי  דילהון  ותיאובתא  כי(  יותר  )ומפרש 

דכל  קיומא  דאיהו  עד(,  הנקרא  ז"א  ביסוד  היא  ומלכות  בינה  של 

סטרין )שהוא הקיום של כל הו"ק ומפרש( תיאובתא דיובלא לגבי 

דעד לאעטרא לי' )התאוה של יובל שהוא הבינה אל יסוד ז"א לעטר 

אותו( ולנגדא עליה ברכאן וכו' )ולהמשיך עליו ברכות(. תיאובתא 

מז"א(  להתברך  המלכות  )ותשוקת  וכו'  מני'  לאתברכא  דשמיטה 

ודאי האי עד תאות גבעות עולם איהו )הרי ודאי יסוד ז"א הנקרא עד 

התשוקה של בינה ומלכות הנקראות גבעות עולם היא אליו(, ע"ש.

7( פירוש: פר"ת בגי' 680, וכן ב' פעמים "שם" )2 × 340( = 680, 

ם רמז ללאה ורחל  וזהו הרמז דיוסף בחי' יסוד, מחבר הב' פעמים ׁשֵ

– בינה ומלכות כמ"ש “ֵׁשם הגדולה לאה וֵׁשם הקטנה רחל", וד"ל.

8( ראה עוד בזה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן יז. יח.

ילקוט לוי יצחק על התורה

עניינו של חודש ניסן הוא המשכה מלמעלה למטה . . ואילו עניינו של חודש אלול הוא עבודת האדם מלמטה למעלה – "אני לדודי".
משיחת שבת פרשת ראה ה'תשכ"ז



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ראהלד

שבעת  לך  תעשה  הסוכות  חג   – יג  טז, 
ימים באספך מגרנך ומיקבך

ביאור מדרש ילקוט תמוה, כל מי שמקיים מצות 
לויתן  של  בסוכה  מושיבו  הקב"ה  בעוה"ז  סוכה 
לע"ל וכו', אמר הקב"ה לבנ"י, היו עושים סוכה כדי 
שתהיו נזכרים הניסים שעשיתי לכם, ומפלפל בזה 
וסוכה  מהכא  אמר  זירא  ור'  ב.(  )סוכה  הגמ'  עפ"י 

תהי' לצל יומם וגו', ההוא לימות המשיח וכו'

בשוחר  איתא  וגם  בילקוט,  תמוה  מדרש  להקדים  א. 
טוב בקצת שינוי לשון, כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם 
הזה הקב"ה מושיבו בסוכה של לויתן לעתיד שנאמר וסוכה 
גו', א"ל הקב"ה לישראל, בניי, היו עושים  יומם  תהי' לצל 
סוכה כדי לדור בתוכה ז' ימים כדי שתהיו נזכרים לפניכם 
עושים  שאתם  פי  על  ואף  במדבר,  לכם  שעשיתי  הנסים 
את הסוכה הוו יודעין שאין אתם גומלים אלא פורעים לי 
שנאמר למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי כו', אמר 
ר' אלעזר בר מרוס למה אנו עושים סוכה אחרי יום כפור, 
אתה מוצא בראש השנה יושב הקב"ה בדין על באי עולם 
וביום כפור הוא חותם הדין שמא יצא דינו של ישראל ח"ו 
גלות לכך אנו עושין סוכה וגולים מבתיהם לסוכה והקב"ה 

מעלה עליהם כאילו גלו גלות עכ"ל.
המדרש הזה הוא תמוה מאד, בפרט ר' אלעזר שמקשה 
עושין  שאנו  הוא  רב  בי'  קרי  זיל  סוכה,  עושים  אנו  למה 
סוכה אחר יום כפור משום שכך צווי ה', ואם קושיתו למה 
בעיני, למה  ופליאה  יותר  כך, הגדיל הקושי'  ציוונו אלקינו 
כן למה ציוה הקב"ה שיעשו שבועות אחר  לא מקשה גם 
הפסח, כי לשון למה אנו עושין אינו מדוקדק יפה, כך הוה 

לי' למימר למה כתיב בתורה יעשו סוכה אחר יום כיפור.
ומצינו במסכת סוכה, סוכה שהיא למעלה מן ך' אמות 
ור"י מכשיר ומביא ראי' ע"ש, וקאמר שם בגמרא  פסולה 
דורותיכם  ידעו  למען  קרא  אמר  רבה  אמר  מילי  הני  מנא 
אין  מך'  למעלה  בסוכה  שדר  יודע  אדם  עשרים  עד  וגו' 
לא  כרבה  כולהו  התם  וקאמר  בסוכה,  שדר  יודע  אדם 
לדורות,  ידיעה  ההוא  דורותיכם  ידעו  מלמען  דיליף  אמרי 
ר"ל לאו בידיעת ישיבת סוכה קאמר אלא בידיעת דורות 
הבאים הקיף סוכות ענני כבוד שנקף לאבותינו קאמר התם 
יומם  ור' זירא אמר מהכא כתיב וסוכה תהי' לצל  בגמרא, 
עד כ' אמה יושב בצל סוכה וכו', וקאמר התם כר' זירא נמי 
לא אמרו ההוא לימות המשיח הוא דכתיב אותן סוכות יהי' 
לצל עונג ולמסתור, אבל סוכות מצוה אינו לעונג ולצל, מה 

לי כ' או מה לי כ"א או מה לי יותר מכ"א.
ותו מצינו בגמרא ת"ר סוכה גנב"ך כשרה וקשיא לי מאי 
יוצא  אינו  לצל  העשוי'  סוכה  אומרים  שמאי  בית  קאמר 
סוכה  אף  אומרים  הלל  ובית  סוכה  מצות  לשם  חובתו  ידי 
העשוי' לצל יוצא ידי חובתו גם כן. ובית שמאי במקום בית 
העשוי'  גנב"ך  סוכה  קאמר  מאי  כן  ואם  משנה,  אינו  הלל 
כדברי  להורות  וכי  הלל,  בית  דברי  הם  והלא  כשירי',  לצל 

בית הלל בא.

הלכה,  שמאי  כבית  שהוא  לומר  צרכינן  ע"כ  אלא 
שמצינו  חובתו,  ידי  יוצא  אינו  לצל  העשויה  שבסוכה 
כו' להוציא את הנשים. וכתב  בגמרא כל האזרח בישראל 
האלשי"ך הטעם כדי שלא יטעו ויסברו שישיבת סוכה היא 
לצל ולעונג ואינו לשם מצוה רק הוא כדי להציל מן החום 

ולישיבת בצילה לעונג.
נמי  יטעו  אז  אמה  כ'  דווקא  הסוכה  יעשו  אם  כן  אם 
ויאמרו שישיבת סוכה לצל ולעונג, דאם לא כן אלא לשם 
אמה,  מכ"א  למעלה  לי  ומה  אמה  כ'  לי  מה  קשה  מצווה 
אלא מאי עושה לשם עונג להנצל מן החום ע"כ עשו דוקא 
עשרים אמה כי למעלה מך' אין אדם יושב בצל סוכה כנ"ל, 
אבל אם היא עשוי' למעלה מך' אז יאמרו לשם מצוה דאם 
בצל  יושב  אדם  אין  מך'  למעלה  והלא  לצל  אלא  כן  לא 

סוכה, ודו"ק.
אם כן הלכה כבית שמאי שסבר סוכך גנב"ך העשוי' לצל 
אינו יוצא ידי חובתו כי סוכה העשוי' לצל היא רק עשרים 
אמה כי אין יושב בצל סוכה כנ"ל, קמ"ל סוכת גנב"ך יוצא 
קמא  כתנא  דהלכה  פירכא  דדינא  מעיקרא  כי  חובתו,  ידי 

שסובר סוכה שהיא למעלה מך' אמה פסולה ודו"ק.
העולה מזה דטעמא דבית שמאי הוא שמצרך לעשות 
סוכה לשם סוכה היא משום שסבר שיעשו סוכה למעלה 
ויזכרו  כנ"ל  עבדו  מצוה  לשם  שלא  יטעו  שלא  כדי  מך', 

ישיבת סוכה דענני כבוד.
הי'  בני  לנו סובר כבית שמאי שאמר  והמדרש שהותר 
עושים סוכה כדי לדור בתוכה ז' ימים, ר"ל בשעת עשיית 
הסוכה צריך לעשות לשם סוכה כדי לדור בתוכו, אבל אם 

היו עושין סוכה משום צל ועונג אינו יוצא ידי חובתו.
וקשה לבעל המדרש והלא בית שמאי במקום בית הלל 
הניסים  לפניכם  נזכרים  שתהיו  כדי  אמר  לזה  משנה,  אינו 
שתהי'  כדי  בסוכה  לישב  שצריכים  במדבר  לכם  שעשיתי 
נזכרים וכו', ואם כן אם יעשו ך' אמה דווקא ויטעו כנ"ל ולא 

יהי' נזכרים הנסים ודו"ק.
סוכה  לעשות  שצריכים  כן  אם  המדרש  לבעל  וקשה 
למעלה מך' אמה והא כתיב וסוכה תהי' לצל יומם כקושית 
הגמרא כנ"ל, ומשני כתירוץ הגמרא כל מי שמקיים מצות 
סוכה וכו' ודו"ק היטיב, ואף על פי שאתם עושים עצמכם 
את הסוכה ואינו יוצאים בסוכה של גוים אם כן ע"כ צריך 

אתה לומר שיעשו הסוכה למעלה מך' אמה כנ"ל.
ואם כן קשה קושית הגמרא והא כתיב למען ידעו וגו', 
אלא  גומלין  אתם  שאין  יודעין  הוי  הגמרא  כתירוץ  ומשני 
בידיעה  אלא  קאמר  הסוכה  בישיבת  בידיע'  לא  פורעים 

שאין אתם גומלין וכו' שנאמר כי בסוכות הושבתי ודו"ק.
ולפי זה יהי' הקושיא של ר' אלעזר בר מרוס על נכון, אך 
נקדים מה שכתוב הטור בהלכות סוכה למה ציוה הקב"ה 
לעשות סוכה בתשרי ולא בניסן, כי הנס הי' בניסן כשיצאו 
ממצרים וכו' שלא ידעו שישבו לשם מצוה כי אז דרך טבע 
לישב בסוכה לצל יומם בימי קציר, אך בהיות בזמן האסיף 
יעשו  והם  הגשמים  מפני  לביתם  תבואתם  מאספים  הכל 

הסוכה אז יודעים כי במצות ית' הם עושין.



לה
ר"ל  סוכה,  עושין  אנו  למה  אלעזר  ר'  הקשה  זה  ולפי 
גוים  יוצאים בסוכה של  אנו  ואין  אנו צרכינן לעשות  למה 
מך'  למעלה  לעשות  שצרכינן  וודאי  אלא  לצל,  העשוים 
ולא  הסוכה  עושין  אנו  הש"י  שבמצות  שידעו  כדי  אמות 
לצל יומם כנ"ל, אם כן למה אנו עושין סוכה אחרי יום כיפור 

ולא בניסן.
יעשו  אם  הטור  כדעת  סובר  הייתי  זה  בלא  בשלמא 
בניסן אז לא ידעו מה שאנו יושבים הוא על פי ציווי השם 
שהוא לצל יומם, אבל עכשיו תירוץ הטור אינו שהרי עשות 
למעלה מך' אמה כדי שידעו שהוא לשם מצוה שהרי יותר 

מך' אינו לצל ע"כ יעשו סוכות כדי בזמנו אחר פסח.

גלות  יתחייבו  ושמא  וכו'  בדין  יושב  השנה  בראש  ומשני 
אהא  ר"ע  בפ'  שבת  במסכת  בגמרא  שהקשו  קושית  וקשה 
דאמרינן מכאן מודעה רבה לאורייתא שכפה עליהם הר כגגית 
והוקשה התוספת אם כן למה גלו ישראל מארצם לבבל, ותי' 

נתתי להם ארצות גוים בעבור ישמרו תורתי ע"ש...
כתירוץ  גלות  חייבים  אזי  חוטאים  כשהם  נמצא 
כיפור  יום  אחר  סוכה  לעשות  צריכין  ע"כ  כנ"ל  התוספות 

כנ"ל.
עיר דוד אות תעו, תעז
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מנ"א, תשי"א 
ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ב מנ"א, בו מודיע אשר מציעים לזוגתו תחי' משרה בלונדון, וכן גם לו יש 
תקוה להסתדר בשם, וכן מקבל מכתבים מאוסטרליא שמציעים לו לבוא לשם, ובהדזוינט משתדלים 

עבורם להעתקה לארצות הברית:

הנה לדעתי כל זמן שיש ביכולתם לקרב את לבן של ישראל בצרפת ובפרט בפאריז, לאביהם 
שבשמים )הכוונה בזה להחזיק שם את ישיבת תו"ת וכן הת"ת( אין עליהם לזוז ממקומם, כי עבודת 
הקדש עליהם בכתף ישאו וידוע פי' הפשוט בזה שלא היו נושאים הכלים על בהמות ועגלות, ובנדון 
דידן אף שהנה"ב אין יכולה לשאת ולהבין מה זה ועל מה זה אבל מכיון שזה עבודת הקדש, הארון 
שולחן ומנורה כו' היינו נגלה ונסתר דתורה, ואמור שבתורה, הרי הם הם הקרובים אל הוי' ועליהם 
למלאות שליחותם במקום אשר לשם הביאתם הכוונה העליונה, וכח המשלח עמהם הוא כ"ק מו"ח 

אדמו"ר דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, ושלוחו של אדם כמותו.

מובן אשר דברי אלה מכוונים לא לבד אליו, אלא לכל אלו השייכים להנהלת תומכי תמימים 
בגשמיות וברוחניות. וניתנו להם הכחות להאיר את כל המדינה כולה בנר מצוה ותורה אור ומאור 

שבתורה.

צריך  מכתבו  שלפי  כיון  לאוסטרליא  נסיעה  בהשתדלות  שיתחיל  הדבר  כדאי  זה  עם  ביחד 
זה להתארך זמן ארוך לפ"ע, והשי"ת יתן לו הרצון והחפץ המתאימים לרצון העליון ויחליט באופן 

המתאים לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

מוסג"פ קטע מההתועדות דש"ק עקב העבר.

בברכה.

נ. ב. בטח שלום לזוגתו ולכל ב"ב שי' הקטנים עם הגדולים ויודיע עד"ז בפירוש ות"ח.
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נֹותן אנכי כו)ראה (יא, ְִֵֵָֹ
ׁשהיא  ּבאלקּות, הראּיה ּדרּגת ה'ראה', את לכם נֹותן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאני
ּדֹומה  אינֹו ּכמאמר והבנה, ׁשמיעה מּדרּגת מעלה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָלמעלה
ּדרּגה  ׁשל מעין ּביׂשראל ּפעל רּבנּו מׁשה לראּיה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשמיעה

צדקנּו. מׁשיח ידי על ּתתגּלה ּוׁשלמּותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָזֹו,
ּבּמה  לראֹות נּתן לׁשמיעה ראּיה ּבין ההבּדל ּגדל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ(את

ׁשל  ּביׁשיבה ׁשמע ׁשנתֹו ּבעת ׁשּפעם האריז"ל, על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשּמסּפר
לא  ׁשנה ׁשמֹונים ּדֹורׁש היה ׁשאם נפלאים, סֹודֹות ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמעלה
ּׁשהּׂשיג  ׁשּמה לנּו, הרי ּׁשהּׂשיג. מה ּכל את למסר יכֹול ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהיה
ּכדי  ׁשנה ׁשמֹונים צרי היה אחת, ּבׁשעה ראּיה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָּבבחינת

ׁשמיעה). ּבדר ְְְִִֶֶָֹלמסר

ÔÎ¯aכו  ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Èc ÈÊÁ¬≈ƒ¬»»≈√»≈»≈ƒ¿»
:ÔÈËÂÏe¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ïúð éëðà äàø (åëzrcl Kixv §¥¨Ÿ¦Ÿ¥§¨¦¨©©
lr dI`x oFWl xn` dOl̈¨¨©§§¦¨©

Fxn` cFr ,mixaCdikp`dOl cFr , ©§¨¦¨§¨Ÿ¦¨¨
DNM dWxRd lMW oeiM cigi oFWl xn`̈©§¨¦¥¨¤¨©¨¨¨ª¨
dpEMdW d`xpe ,dxn`p miAx oFWlA¦§©¦¤¤§¨§¦§¤¤©©¨¨
mlFrA mxigadl `AW itl iM `id¦¦§¦¤¨§©§¦¨¨¨
,dGd mlFr zFaFh lM hirndlE oFilrd̈¤§§©§¦¨¨©¤
Kixv mixaCd mlv` EzO`zIW ickE§¥¤¦§©§¤§¨©§¨¦¨¦
xiMIW '` ,mipipr 'a FA didi gikFOdW¤©¦©¦§¤¦§¨¦¤©¦
'Ade ,oFilrd aEHA ziWEg dxMd©¨¨¦©¨¤§§©
,eipipwe dGd mlFr aEh zbVd biVdW¤¦¦©¨©¨©¤§¦§¨¨
ipipTn llWn didi gikFOd m` iM¦¦©¦©¦§¤ª§¨¦¦§§¥
ibiVnl eixaC Epn`i `l dGd mlFr¨©¤Ÿ¥¨§§¨¨§©¦¥
mixnF` oi` Exn`i iM dGd mlFr zaFh©¨©¤¦Ÿ§¥§¦
did m`W ,ciBie `Fai d`x `NW inl§¦¤Ÿ¨¨¨§©¦¤¦¨¨
dGd mlFrd zNcB zF`pd inrh mrFh¥©£¥£¨§ª©¨¨©¤
Fqi`nn did `l eibEprze eipipwe§¦§¨¨§©£¨Ÿ¨¨©§¦
lAwl mpf` EHi `l dfaE FzlEfA xgFaE¥§¨¨¤Ÿ©¨§¨§©¥
mlFr aEhA biltdl `Ad mB ,eixaC§¨¨©©¨§©§¦§¨
lkVl eixaC Epn`i `le EwCvi `l `Ad©¨Ÿª§§§Ÿ¥¨§§¨¨©¥¤
`N` eixaC oi` Fnvr `EdW lM iraHd©¦§¦¨¤©§¥§¨¨¤¨
,rci `le d`x `l `Ede dpEn`d iRn¦¦¨¡¨§Ÿ¨¨§Ÿ¨©

dWn Wi`d axe riWFn xn` dfled`x §¨¤¨©¦©§©¨¦¤§¥
ikp`EwiCvze E`xY il` WExR ¨Ÿ¦¥¥©¦§§©§¦

`Ed iM ,mixaCd wiCvdl EliMUze§©§¦§©§¦©§¨¦¦
xiMdl biVddid iM dGd mlFr aEh ¦¦§©¦¨©¤¦¨¨

lFcB xiWre KlnE xFAbe c`n lFcB̈§Ÿ§¦¤¤§¨¦¨
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DzxMdA mieW oNM Ff dI`x iM cigï¦¦§¦¨ª¨¨¦§©¨¨¨
dWn zbVd lMl iElBW '` Wi`M§¦¤¨©Ÿ©¨©¤

:`Ad mlFraE dGd mlFrÄ¨©¤¨¨©¨
ãBòxn`OA dvxiikp` d`xKxC lr ¦§¤©©£©§¥¨Ÿ¦©¤¤

l"f mxnF`(d"t daEWY 'ld m"Anx)lFki §¨©§¨¦§§¨¨
`Ede ,EpAx dWnM Fnvr zFUrl mc`̈¨©£©§§¤©¥§
zFnCdl E`xi eil` iM mxirdX dn©¤¥¦¨¦¥¨¦§§¦¨
WcTd zcFarl axTl `Ad lM eil ¥̀¨¨©¨¦¨¥©£©©Ÿ¤
dn mr onvr Ekixri `le 'd zcFar£©§Ÿ©£¦©§¨¦©
iM ,onvr ipirA Eidie mdn dHnNX¤§©¨¥¤§¦§§¥¥©§¨¦
cigi oFWl xn`e ,mci d`vn xiAM©¦¨§¨¨¨§¨©§¨¦
icigil `N` df fnx xn` `NW ilE`©¤Ÿ¨©¤¤¤¤¨¦¦¥
dpFilr dbVdl onvr Epiki xW` mr©£¤¨¦©§¨§©¨¨¤§¨
zFidl Ff dbVd biVdl iE`xd ine in iM¦¦¨¦¨¨§©¦©¨¨¦§
xn` l`xUi zEllM x`W cbpkE dWnM§¤§¤¤§¨§¨¦§¨¥¨©

:mkiptl ozpŸ¥¦§¥¤
Cøãáel"f mdixaC iR lr fnxi fnx §¤¤¤¤¦§Ÿ©¦¦§¥¤

Exn`W(b"rx b"g xdf)ipA lMW ¤¨§Ÿ©¤¨§¥
Kixv oi`e ,dWOn uFvip mdl Wi dxFY¨¥¨¤¦¦¤§¥¨¦
mdW eiRn ErnXW `Edd xFCd xnFl©©©¤¨§¦¦¤¥
df xn`nA fnxX dn `Ede ,EPOn wlg¥¤¦¤§©¤¨©§©£¨¤

ikp` d`xFnvr mr xAcn EN`M WExR §¥¨Ÿ¦¥§¦§©¥¦©§
Eqgizi l`xUi lM iM ,ikp` Fl xnF`e§¥¨Ÿ¦¦¨¦§¨¥¦§©£
xAcn EN`M mOr xAcn `EdWkE eil ¥̀¨§¤§©¥¦¨§¦§©¥
oFWl d`x xn` oM mB dfle ,Fnvr mr¦©§§¨¤©¥¨©§¥§
cigi oFWl `EdW ikp` xErWM cigï¦§¦¨Ÿ¦¤§¨¦
'd lr fnxi cFr ,d`x eilr xn`i¥¨¥¨¨§¥¦§Ÿ©
xErW `Ed dfe ikp` xn`e `xTW¤¨¨§¨©¨Ÿ¦§¤¦
mkl xn`e `xTW FzF` iM d`x aEzMd©¨§¥¦¤¨¨§¨©¨¤
FxnF`e ,'Fbe mkiptl ozp `Ed ikp`̈Ÿ¦Ÿ¥¦§¥¤§§§

d`xoNM df xaC KxrA iM cigi oFWl §¥§¨¦¦§¥¤¨¨¤ª¨
`Ed 'd iM zrcl cg`M mieW Eidi¦§¨¦§¤¨¨©©¦

:'Fbe dkxA mdiptl ozFPd©¥¦§¥¤§¨¨§

ïúðitl WExR .'Fbe mFId mkiptl Ÿ¥¦§¥¤©§¥§¦
mxnF`M mYrC lr Ecnr mFIdW¤©¨§©©§¨§§¨

l"f(:'d f"r)FAx zrC lr cnFr mc` oi ¥̀¨¨¥©©©©
:dpW 'n cr©¨¨

ãBòFxn` cFr xirdA x`AzidkxA ¦§¨¥§¨¦Ÿ§§¨¨
dllwE`N` xnFl Kixv did `NW §¨¨¤Ÿ¨¨¨¦©¤¨

FnM 'Fbe dllTde 'Fbe dkxAd z ¤̀©§¨¨§§©§¨¨§§
KxC lr x`Azi ok` ,oM xg` xn`W¤¨©©©¥¨¥¦§¨¥©¤¤

l"f mxnF`(ixtq)mY` dWn mdl xn` §¨¦§¦¨©¨¤¤©¤
mini 'be 'a migilvn mirWxd mi`Fx¦¨§¨¦©§¦¦§¨¦

FxnF` `Ede ,k"r zFgCl mtFqemFId §¨¦¨§§©
dllwE dkxAoM mB `idW dkxA WExR §¨¨§¨¨¥§¨¨¤¦©¥

mlFrA mirWxd zelW `Ede ,dllw§¨¨§©§©¨§¨¦¨¨
mlFrW hrn onfA `N` Dpi`W dGd©¤¤¥¨¤¨¦§¨ª¨¤¨

FxnF` KxC lr cg` mFi `xTi dGdlirl) ©¤¦¨¥¤¨©¤¤§§¥

(`"i 'fmzFUrl mFId(.a"k oiaExr)dn `Ede ©©£¨¥¦§©
dkxA oFxkfl KEnq mFId xnFl wCwCX¤¦§¥©©¨§¦§§¨¨
`le mFId `N` dkxA Dpi`W xnFl©¤¥¨§¨¨¤¨©§Ÿ
z`vnp ,`id dllw dAxc`e xgnl§¨¨§©§©¨§¨¨¦¦§¥
:dllw zxxFbe zhrn dGd mlFr zaFh©¨©¤ª¤¤§¤¤§¨¨

ãBòl"f mxn`n iR lr x`Azi(ixtq) ¦§¨¥©¦©£¨¨¦§¦

aWFi didW '`l lWn Exn`W¤¨§¨¨§¤¨¨¥
oiliaW 'a eiptl Eide mikxC zWxtA§¨¨©§¨¦§¨§¨¨§¦¦

FtFqe xFWin FzNgY cg`cg`e mivFw ¤¨§¦¨¦§¦§¤¨
dide xFWin FtFqe mivFw FzNgY§¦¨¦§¦§¨¨
mdl xn`e miaWe mixaFrl ricFn¦©¨§¦§¨¦§¨©¨¤
xFWin FzNgYW df liaW mi`Fx mY ©̀¤¦§¦¤¤§¦¨¦
,k"r 'Eke FtFqe 'Eke zFriqR 'be 'aA§§§¦§§§

FxnF` `Edemkiptl ozpWExR 'Fbe §§Ÿ¥¦§¥¤§¥
dkxA Wi zg` lkaE zFaFh ipin 'a¦¥§¨©©¥§¨¨
xFWin FA Wi mirWxd KxC iM ,dllwE§¨¨¦¤¤¨§¨¦¥¦
dkxA ixd FtFqA mivFwe dNgzA¦§¦¨§¦§£¥§¨¨
FzNgY oM mB miIgd Kxce ,dllwE§¨¨§¤¤©©¦©¥§¦¨
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mEBxYd itl mixEQId zErnWn©§¨©¦¦§¦©©§

ּוקללה: ּברכה הּיֹום לפניכם נתן אנכי כו)ראה (יא, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֽֽ
"ּברכן  – אּונקלֹוס ּבתרּגּום ּפרׁש ּוקללה" "ּברכה ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָּבּתבֹות
"ּוקללה" ּתרּגם ּבפרׁשתנּו יֹונתן ּבתרּגּום א ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָּולוטין",
ׁשל  חּלּוף ּפרּוׁש "חילּופא", ּדלׁשֹון להבין וצרי ְְְְִִִִִִֵֶָָָָ"וחילּופא".
אי אבל ּביניהם, ׁשּיכּות ׁשּיׁש א ׁשֹונים, ּדברים ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני

ּברכה? ׁשל 'חילּופא' היא ׁשּקללה להּגיד ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָאפׁשר
ללׁשֹון  הּתֹורה ּתרּגּום ענין ּכללּות ּדהּנה ּבזה: לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָויׁש
ּבני  ׁשל והּגלּות הּׁשעּבּוד מּצד הּוא ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָארמית
ׁשל  אחרים ללׁשֹונֹות הּתֹורה לפרׁש צר ׁשהיה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיׂשראל
אֹופּנים: ב' יׁש עצמֹו והּגלּות הּׁשעּבּוד ּובענין העֹולם, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻאּמֹות
ׁשּבֹו מקֹום - ּבבל ׁשל הּתרּגּום אּונקלֹוס, ּתרּגּום ְְְְִֶֶֶַַַַָָעל־ּפי
הּגלּות  יּסּורי את ראּו ׁשם ּבתקף, היה הּגלּות והסּתר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעלם

קללה". – "לוטין ּבפׁשטּות: נראים ׁשהם ְְְְְְִִִִֵֶַָָָּכפי
ּתרּגּומים  ׁשהיּו וירּוׁשלמי, יֹונתן ּתרּגּום על־ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ּכל־ּכ והסּתר העלם היה לא ׁשּׁשם – יׂשראל ארץ ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשל
ׁשהם  הּגלּות יּסּורי ׁשל הּפנימּיּות יֹותר ראּו – ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכבּבבל
ּדברים  ׁשני ׁשל חּלּוף ׁשּפרּוׁשֹו "חילּופא" רק ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָּבאמת
טֹוב  ּגם הם ּבפנימּיּותם הּיּסּורים ּבאמת ּכי סּוג, ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָׁשּבאֹותֹו

ׁשּמתחּלפים  רק הּברכֹות, המׁשכתם.ּכמֹו ּבאפן ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
איׁש ייּסר ּכאׁשר ּכי גֹו' וּירעיב ויעּנ ּׁשּכתּוב מה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָועל־ּדר
מצֹות  את וׁשמרּת - ׁשּיהיה ּכדי – מיּסרּך אלקי ה' ּבנֹו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
ׁשהּתכלית  היינּו, גֹו', טֹובה ארץ אל  מביא גֹו' אלקי ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹה'
את  לקּבל ויּוכלּו יזּדּככּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי הּוא הּיּסּורים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשל

הּגאּולה. ׁשל הּנעלים ְֲִִִֶַַַַָהּגּלּויים
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drinWE dI`x§¦¨§¦¨

הּיֹום לפניכם נתן אנכי כו)ראה (יא, ְְִִֵֵֵֶַָֹֹֽ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְֲֵֵֶַַָָָָיׁש

ּבגמרא א)איתא כו, השנה ּד"ּכיון (ראש ּדּין" נעׂשה עד  "אין ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מה־ּׁשאין־ּכן  זכּותא". ליּה חזי מצּו לא כּו' ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹּדחזיּוהּו
להם  ׁשּברּור אף – מעדים הּדבר את ׁשֹומעים ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהּדּינים

זכּותא. ליּה חזּו – אמת אֹומרים ְְֱִִֵֵֶֶָָָׁשהעדים
לגמרי, האדם אצל הּנראה הּדבר מתאּמת ׁשּבראּיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָונמצא
עצמֹו ׁשהּוא מּכיון הּדבר, אצלֹו ׁשּיפר ׁשאי־אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד

זה. את ֶֶָָראה
מּמקֹור  ׁשֹומעֹו אם אפילּו ּדבר, ׁשֹומע ּכׁשאדם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן

ספקֹות  ּבלּבֹו להתעֹורר יכֹולים ּביֹותר, ּומסמ ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶָָֻנאמן
ּכבראּיה. אצלֹו מחלט זה ואין הּדבר, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבאמּתּות

"אׁשר  הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד הּכתּוב: ׁשּמזהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוזהּו
ׁשל  ּבאפן האדם אצל להיֹות צרי הּיֹום" לפניכם נֹותן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאנכי
הּוא, ׁשּכ מאמין אֹו ׁשּׁשֹומע ּכדבר רק יהיּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ"ראה",
רֹואה, ׁשהּוא ּדבר ּכמֹו ּבֹו ּולהתאחד להתאּמת צרי זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
ּבזה  ׁשּיהיּו ׁשּי ולא הּדבר, ּבאמּתּיּות לגמרי ּבטּוח ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּוא

ִִׁשּנּויים.

(æë)ýåýé úåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà¤©§¨¨®£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡∑ ּתׁשמעּו""עלֿמנת .אׁשר ∆«¿»»ְְְֲִֶַָ

ÈÈcכז  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ Èc ÔÎ¯a ˙È»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ«»«¿»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dllwE dkxA ixd xFWin FtFqe mivFw¦§¦£¥§¨¨§¨¨
WxtE xfge ,oM mBdkxAd z`WExR ©¥§¨©¥¥¤©§¨¨¥

WEgl iE`x oi`W dkxA `xTi dfl̈¤¦¨¥§¨¨¤¥¨¨
'Fbe ErnWY xW` ,DAW dllTd sprl©£©©§¨¨¤¨£¤¦§§§
iM xrv df zErvn`A WIW mbd£©¤¥§¤§¨¤©©¦
dGd mlFrA mixrhvn miwiCSd©©¦¦¦§©£¦¨¨©¤

WdAdWw mnlFre lMUOd zElCY §¦§©§©ª§¨§¨¨¨¤
m` dllTde ,FA oikixSX dnl mdilr£¥¤§©¤§¦¦§©§¨¨¦
mipCrzn mY`W mbd oErnWY `lŸ¦§§£©¤©¤¦§©§¦
axrie zindAd Wtp zE` lkA mlFrÄ¨§¨©©¤¤©§¥¦§¤¡©

:aWgi dllwl df xFWin ,mkl̈¤¦¤¦§¨¨¥¨¥
ãBòKxCd df lr aEzMd lM x`Azi¦§¨¥¨©¨©¤©¤¤

KEnqA mdl xn`W itl(awr t"q) §¦¤¨©¨¤§¨¥¤

KxcY xW` mFwOd lM ux`d zlgp©£©¨¨¤¨©¨£¤¦§Ÿ
xn` dfl ,didi mkl FA mklbx sM©©§§¤¨¤¦§¤¨¤¨©

mdlozp ikp` d`xdpizp WExR 'Fbe ¨¤§¥¨Ÿ¦Ÿ¥§¥§¦¨
xnFl wCwC ,mFId mkl ozFp 'dW Ff¤¥¨¤©¦§¥©

mFIdlM mdl xn`W Ff dkxA iM ©¦§¨¨¤¨©¨¤¨
mFId cr mdl dxn`p `l 'Fbe mFwn̈§Ÿ¤¤§¨¨¤©©

FxnF`e ,dGddllwE dkxAWi WExR ©¤§§§¨¨§¨¨¥¥
xfge ,dllw DA Wie dkxA Ff dpizpA¦§¦¨§¨¨§¥¨§¨¨§¨©

WxtEErnWY xW` dkxAd z`WExR ¥¥¤©§¨¨£¤¦§§¥
mkl Ff dpizp didY ErnWY m ¦̀¦§§¦§¤§¦¨¨¤
mkl Ff oi` oErnWY `l m`e ,dkxal¦§¨¨§¦Ÿ¦§§¥¨¤
E`Pwzi DzErvn`AW dllw m` iM¦¦§¨¨¤§¤§¨¨¦§©§
dPOn mkz` EcA`ie zFO`d mkÄ¤¨ª¦©§¤§¤¦¤¨

d`pdd mdl didY mB ,dlFcB dnwpA¦§¨¨§¨©¦§¤¨¤©£¨¨
KxcM igvPd mlFrl mdl drxl dPOn¦¤¨§¨¨¨¤¨¨©¦§¦§¤¤

FxnF`(oPgz`e t"q)l` ei`pUl mNWnE §¨¤§©©§©¥§§¨¤
:KEnqA oIre ,Fcia`dl eipRfk dxez ¨¨§©£¦§©¥§¨
.'Bâå øLà äëøaä úà (æëFxn`,z` ¤©§¨¨£¤§¨§¤

zbVOd dkxAd caNn iM xirdl§¨¦¦¦§©©§¨¨©ª¤¤
`Ede ,aFHd cEri DOr Fl cFr 'd KxCn¦¤¤¦¨¦©§

ErnWY xW``Ed dxFYA drinXd iM £¤¦§§¦©§¦¨©¨
FxnF`M WtPd dIgnE `ltn bEprY©£ª§¨§©¤©¤¤§§

(d"p 'irWi)WiBxOde ,mkWtp igzE ErnW §©§¨¦§§¦©§§¤§©©§¦
eilr iM FWtp EPgiUY dxFYd mrhA§©©©¨§¦¤©§¦¨¨
daFh dpYn ozFpl aFh lEnB mNWl§©¥§§¥©¨¨¨
rAzl oi`W xnFl Kixv oi`e z`ltnª§¥§¥¨¦©¤¥¦§Ÿ©



d`xלח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k oey`x meil inei xeriy

(çë)ýåýé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
øLà íéøçà íéäìà éøçà úëìì íBiä íëúà¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

ñ :ízòãé-àì«Ÿ§©§¤«
i"yx£ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ C¯c‰ŒÔÓƒ«∆∆¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆«

'B‚Â ˙ÎÏÏ∑,ּכֹוכבים עבֹודת העֹובד ׁשּכל למדּת הא »∆∆¿ְֲִֵֶַַָָָָָָ
הּוא  מּכאן הרי יׂשראל. ׁשּנצטּוּו הּדר מּכל סר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּככֹופר (ספרי):אמרּו ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּמֹודה 'ּכל ְְֲִֵֶַַַָָָ
ּכּלּה' הּתֹורה .ּבכל ְַָָָֻ

(èë)éäìà ýåýé Eàéáé ék äéäå-øLà õøàä-ìà E §¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤
-ìò äëøaä-úà äzúðå dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©

:ìáéò øä-ìò äììwä-úàå íéføb øä©´§¦¦½§¤©§¨−̈©©¬¥¨«
i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡ ‰z˙Â∑,'מברכיא 'ית ּכתרּגּומֹו: ¿»«»∆«¿»»ְְְְַַָָָ

הּמברכים  ÌÈf¯b.את ¯‰ŒÏÚ∑(לב הר (סוטה ּכלּפי ְְִֶַָ««¿ƒƒְֵַַ
האיׁש ּברּו" ּבּברכה: ּופתחּו ּפניהם, הֹופכין ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּגרּזים

יעׂשה  לא ה'ארּור'ים אׁשר ּכל וגֹו'". ּומּסכה פסל ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
'ּברּו' ּבלׁשֹון ּתחּלה אמרּו ואחרּֿכׁשּבּפרׁשה, , ְְְְִִֶַַַָָָָָָָ

ּבקללה  ּופתחּו עיבל הר ּכלּפי ּפניהם .הפכּו ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָ

(ì)àBáî Cøc éøçà ïcøiä øáòa änä-àìä£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ¤µ¤§´
ìbìbä ìeî äáøòa áLiä éðòðkä õøàa LîMä©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−¨«£¨¨®µ©¦§½̈

:äøî éðBìà ìöà¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«
i"yx£‰n‰Œ‡Ï‰∑ ּבהם אחרי ∑‡È¯Á.סימן נתן ¬…≈»ִֶַָָָ«¬≈ֲֵַ

הּירּדן  לׁשֹון ,העברת וזהּו למרחֹוק, והלאה הרּבה ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הּוא "אחרי", מפלג "אחרי", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל ְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָֻ

LÓM‰ ‡B·Ó C¯c∑ לצד הּירּדן מן .מערב להּלן ∆∆¿«∆∆ְְְֲִֵַַַַַָָ
ׁשּננקדּו ּדברים, ׁשני ׁשהם מֹוכיח הּמקרא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטעם

ּבפׁשטא  נקּוד "אחרי" טעמים, נקּוד ּבׁשני "ו"דר , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

דיּבּור ּבמׁשּפל  'דר 'אחרי היה ואם ּדגּוׁש. והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבׁשֹופר  ּבמׁשרת "אחרי" נקּוד היה הפּו,אחד, ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ

ורפה  ּבפׁשטא "ו"דר.ÏbÏb‰ ÏeÓ∑ מן רחֹוק ְְְְֶֶֶַָָ«ƒ¿»ִָ
Ó¯‰.הּגלּגל  ÈBÏ‡∑ הּוא ׁשּנאמרׁשכם יב), :(בראשית ְִַָ≈≈…∆ְֱֶֶֶַ

מֹורה  אלֹון עד ׁשכם, מקֹום .""עד ְְֵֶֶַַ

(àì)úLøì àáì ïcøiä-úà íéøáò ízà ék¦³©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤
ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬

:da-ízáLéå dúàŸ−̈¦«©§¤¨«
i"yx£'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑ הארץ ׁשל נּסים את וּתירׁשּו ׁשּתבֹואּו ּבידכם סימן יהיּו .ירּדן ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

„ÈÈכח  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡ ‡iËÂÏe¿»«»ƒ»¿«¿¿ƒ«»«¿»
„wÙÓ ‡‡ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿«≈
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈ƒ¿«»««¬««¿«»

:ÔezÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿«¿

‡zכט  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿
ÏÚ ‡iÎ¯·Ó ˙È Ôz˙Â d˙¯ÈÓÏ Ônz ÏÏÚ»≈«»¿≈¿«¿ƒ≈»¿»¿«»«
‡¯eh ÏÚ ‡iËËÏÓ ˙ÈÂ ÔÈf¯‚„ ‡¯eË»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿«»«»

:Ï·ÈÚ„¿≈»

‡¯Áל  È¯BÁ‡ ‡c¯È„ ‡¯·Úa Ôep‡ ‡Ï‰¬»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»¬≈…«
·˙Èc ‰‡Úk ‡Ú¯‡a ‡LÓL ÈÏÚÓ«¬»≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»»¿»≈
:‰¯Ó È¯LÈÓ ¯ËÒa ‡ÏbÏb Ï·˜Ï ‡¯LÈÓa¿≈¿»»√≈ƒ¿¿»ƒ¿«≈¿≈…∆

ÈÓÏ¯˙לא  ÏÚÓÏ ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È¯‡¬≈«»¿ƒ»«¿¿»¿≈«¿≈«
Ôe˙¯È˙Â ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»«¿»¡»¬»≈¿¿≈¿

:da Ôe·˙È˙Â d˙È»«¿≈¿«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

:dilr xkÜ¨¨¤¨
ãBòExn`W l"f mdixaC iR lr dvxi¦§¤©¦¦§¥¤¤¨§

zFxR Dl Wie oxw Dl Wi zEkf§¥¨¤¤§¥¨¥
(.n oiWECw)FxnF`A fnxX dn `Ede ,z` ¦¦§©¤¨©§§¤
dkxAdmlFr zpIvn dkxAd zaY iM ©§¨¨¦¥©©§¨¨§©¤¤¨

iEAxe ,KExA FNke dkxAd xFwn `EdW¤§©§¨¨§ª¨§¦
,dGd mlFrA lkF`W zEkGd zFxitl z ¤̀§¥©§¤¥¨¨©¤

xnFl wCwce,xW``NW aEzMd dNB §¦§¥©£¤¦¨©¨¤Ÿ
wtQd xcbA xaCd zFUrl `iaPd dvẍ¨©¨¦©£©¨¨§¤¤©¨¥

xaC `EdW xW` xn`e ,m` xnFl©¦§¨©£¤¤¨¨
,wiCSd Wtp mdl dzEw xW`M hlgnª§¨©£¤¦§¨¨¤¤¤©©¦
`le drinXA dkxAd aEzMd dlze§¨¨©¨©§¨¨©§¦¨§Ÿ
itl ,dxinW `le dUrn `l xiMfd¦§¦Ÿ©£¤§Ÿ§¦¨§¦
dxFYd miIg midl` ixaC rnFXdW¤©¥©¦§¥¡Ÿ¦©¦©¨
mq DA Wi iM FYxXinE FWtp daihn§¦¨©§§©©§¦¥¨©

l"f mxnF`M miIg(izAx dki` `zgizR)l"fe ©¦§§¨§¦§¨¥¨©¨¦§
dlY dfl ,ahEOl Fxifgn DAW xF`Od©¨¤¨©£¦©¨¨¤¨¨

:drinXA lMdgk dxez ©Ÿ©§¦¨

.eòîLú àì íà äììwäå (çëWExR §©§¨¨¦Ÿ¦§§¥
dxFYd zrinXn Fnvr rpFOd©¥©©§¦§¦©©¨
xErW `Ed dfe ,Fnvrn lNwn `Ed ixd£¥§ª¨¥©§§¤¦
`id Ff ErnWY `l m` dllTde aEzMd©¨§©§¨¨¦Ÿ¦§§¦
xEql EPaaFqIW Fl cFre ,dllTd©§¨¨§¤§§¤¨
xn` xnBW FnM miIgd KxC zEllMn¦§¨¤¤©©¦§¤¨©Ÿ¤

KxCd on mYxqeavgi `N` Ff `le 'Fbe §©§¤¦©¤¤§§Ÿ¤¨©£Ÿ
FxnF`M mixAWp zFx`A Flixg` zkll Ÿ¦§¨¦§§¨¤¤©£¥

:'Fbehk dxez §
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(áì)-úàå íéwçä-ìk úà úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½¥¬¨©«ª¦−§¤
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

áé(à)ïeøîLz øLà íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´¦§§´
éúáà éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNòìEì E ©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯£Ÿ¤²§−

:äîãàä-ìò íéiç ízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì§¦§¨®¨̧©¨¦½£¤©¤¬©¦−©¨«£¨¨«

(á)íL-eãáò øLà úBî÷nä-ìk-úà ïeãaàz ãaà©¥´Â§©§Â¤¨©§Ÿº£¤¯¨«§¨´
-ìò íäéäìà-úà íúà íéLøé ízà øLà íéBbä©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©
:ïðòø õò-ìk úçúå úBòábä-ìòå íéîøä íéøää¤«¨¦³¨«¨¦Æ§©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«

i"yx£Ôe„a‡z „a‡∑ואחרּֿכ "ּתאּבדּון","אּבד", «≈¿«¿ְְְֵַַַַָ
מה) יׂשראל (ע"ז ּבארץ עבֹודהֿזרה לעֹוקר ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָמּכאן

אחריה  לׁשרׁש ׁשּצרי.¯L‡ ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡ ְֲִֵֶֶַָָָ∆»«¿…¬∆

'B‚Â ÌLŒe„·Ú∑ את" מהם? "ּתאּבדּון" ּומה »¿»¿ְְֵֶֶַַ
ההרים  "על אׁשר ."אלהיהם" ֱֲִֵֶֶֶַָֹ

iÈc‡לב  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«»»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈√»≈»≈

aÚÓÏ„א  Ôe¯h˙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ·‰Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»»
ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«»«»ƒ««»ƒ«

:‡Ú¯‡«¿»

eÁÏÙב  Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡˙ ‡„a‡«»»¿«¿»»«¿«»ƒ¿»
˙È ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿»
‡˙Ó¯ ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿««»»«»¿«»»»

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e¿»ƒ««

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå úBNòì ízøîLe (áìitl WExR §©§¤©£§¥§¦
md mdilr zFEvl `AW zFevOdW¤©¦§¤¨§©£¥¤¥
,ExnWIW mdl xn` dfl ux`A miiElY§¦¨¨¤¨¤¨©¨¤¤¦§§

FxnF` KxC lr(f"l ziW`xA)xnW eia`e ©¤¤§§¥¦§¨¦¨©
miMgn EidIW dpEMde ,xaCd z ¤̀©¨¨§©©¨¨¤¦§§©¦
onGAW mbdW dfA dpEMde ,mzFUrl©£¨§©©¨¨¨¤¤£©¤©§¨
mciA mpi` mdOr xAcn `EdW¤§©¥¦¨¤¥¨§¨¨
mixaCd mixOWn Eidi mzFUrl©£¨¦§§©§¦©§¨¦
xn` xnbe ,zrd riBIWM mzF` zFUrl©£¨§¤©¦©¨¥§¨©Ÿ¤

miTgd dN`ip`W md dN` WExR 'Fbe ¥¤©ª¦§¥¥¤¥¤£¦
,ux`A zFUrl ExnWYW mkz` dEvn§©¤¤§¤¤¦§§©£¨¨¤
ux`d z`iaA miiElY mdW itl WExR¥§¦¤¥§¦§¦©¨¨¤
,zFnFwOd lM cA`l 'd dEv mW iM¦¨¦¨§©¥¨©§
mciA mpi` dOW E`A `NW onf lke§¨§¨¤Ÿ¨¨¨¥¨§¨¨

:zFUrl` dxez ©£
.'Bâå íéîiä ìk dzLøì (àoEMzp §¦§¨¨©¨¦§¦§©¥

xEn`d zFUrl ExnWi m`W xnFl©¤¦¦§§©£¨¨
zkWnp mdl 'd ozPW dXxid didY¦§¤©§ª¨¤¨©¨¤¦§¤¤

:'Fbe xW` minId lMa dxez ¨©¨¦£¤§
úBî÷nä ìk úà ïeãaàz ãaà (á©¥§©§¤¨©§Ÿ

.'BâåExn`X dn KxC lr x`Azi §¦§¨¥©¤¤©¤¨§
miYA 'b dpWOd l"fe f"n 'c f"r 'QnA§©¤§©¦§¨¨¦
dxf dcFarl dNgYn iEpAW ziA ,md¥©¦¤¨¦§¦¨©£¨¨¨
dxf dcFarl FxIke FcIq ,xEq` df ixd£¥¤¨¦§§¦§©£¨¨¨
Exn`e ,'Eke WCgX dn lhFp WCge§¦¥¥©¤¦¥§§¨§
ziAl degYWOd ax xn` l"fe 'nBA©§¨§¨©©©¦§©£¤©©¦
FxAg sFQalE WElY xaqw `nl` Fxq £̀¨©§¨§¨©¨§©¦§
iR lr s` F`pA ,opY F`pA op`de xEq`̈§¨£¨§¨¨¨§¨©©¦
m"Anx wqR oke ,k"r Fl degYWd `NW¤Ÿ¦§©£¨§¥¨©©§¨

m"EMr zFkldn g"tA('d dkld)`Ede §¥¦§©£¨¨§
o`M aEzMd xn`nzFnFwOd lM z` ©£©©¨¨¤¨©§

mW Ecar xW`mdl EidW lM WExR £¤¨§¨¥¨¤¨¨¤
dxf dcFarl EdEpAW oiA dcFar mẄ£¨¥¤¨©£¨¨¨
`EdW mbd iEpA `Ede Fl EegYWdW oiA¥¤¦§©£§¨£©¤

:FcA`l Kixve xEq` xAgn§ª¨¨§¨¦§©§
BøîBàå,mz` miWxi mY` xW` §§£¤©¤Ÿ§¦Ÿ¨

azMX dn iR lr x`Azi¦§¨¥©¦©¤¨©
f"r zFkldn f"tA m"Anx('` dkld)l"fe ©§¨§¥¦§£¨¨§

cr dixg` sCxl devn l`xUi ux`aE§¤¤¦§¨¥¦§¨¦§Ÿ©£¤¨©
'Eke ux`l uEgA la` DzF` cA`PW¤§©¥¨£¨§¨¨¤§
lM cA`p FzF` WAkPW mFwn lM̈¨¤¦§§©¥¨
xcB iM ixd ,k"r FAW milENB zcFar£©¦¦¤£¥¦¤¤
EWxIW lM `Ed dxf dcFar cEA` aEIg¦¦£¨¨¨¨¤¨§
`Ede ,dOW `id xW` mFwOd z ¤̀©¨£¤¦¨¨§

FxnF`miWxi mY` xW`df xcbA iM §£¤©¤Ÿ§¦¦§¨¥¤
cA` ltM mrhe ux`d lM mieẄ¦¨¨¨¤§©©¤¤©¥
mxnF` KxC lr x`Azi ,oEcA`Y§©§¦§¨¥©¤¤§¨

m"EMr zkQnA(:b"n)dxf dcFar lEHAW §©¤¤©¤¦£¨¨¨
mixaC 'a KixvF` gExl dxFfe wgFW , ¨¦§¨¦¥§¤¨©

ici `vFi Fpi` dPdn '`aE ,mIl lihn¥¦©¨§¥¥¨¥¥§¥
:micEA` 'a xnFl ltM dfle FzaFg¨§¨¤¨©©¦¦

BøîBàå,mixdd lr mdidl` z`itl §§¤¡Ÿ¥¤©¤¨¦§¦
EpWxtE zFnFwOd lM xq`W¤¨©¨©§¥©§
,xEq` xAgn `EdW iEpA ziA ENt £̀¦©¦¨¤§ª¨¨
xq`p Fpi`W xAgn Wi iM xnFl `aE¨©¦¥§ª¨¤¥¤¡¨
FnkE ,mixdd `Ed dnE EdEcarIW mbd£©¤©©§©¤¨¦§

f"rA EWxCW(.d"n)lr mdidl` l"fe ¤¨§§§¡Ÿ¥¤©
wxtaE ,mdidl` mixdd `le mixdd¤¨¦§Ÿ¤¨¦¡Ÿ¥¤§¤¤

l`rnWi 'x(:`p f"r)zFOFwOd lM EWxC ¦§¨¥¨§¨©§
oipr EdpY dxf dcFarl oipr Fpi` m`A§¦¥¦§¨©£¨¨¨§¥¦§¨
WElYW mixaFq l"f md ,k"r milMl©¥¦¥§¦¤¨
mipR 're `xw Kixv Fpi` FxAg sFQalE§©¦§¥¨¦§¨§¨¦

:dxFYl©¨
ãBòFxnF` x`Azimdidl` z`xirdA ¦§¨¥§¤¡Ÿ¥¤§¨¦

mY` xW` xn`OA wiqtd dOl̈¨¦§¦©©£©£¤©¤
micaFrd oFxkf oiA mz` miWxiŸ§¦Ÿ¨¥¦§¨§¦
KxCd df lr xnFl Fl didW micarPde§©¤¡¨¦¤¨¨©©¤©¤¤
xW` 'Fbe mdidl` z` miFBd mW Ecar̈§¨©¦¤¡Ÿ¥¤§£¤
lr `id dpEMd ok` .mz` miWxi mY ©̀¤Ÿ§¦Ÿ¨¨¥©©¨¨¦©
zkQnA l"f EpizFAx Exn`X dn KxC¤¤©¤¨§©¥§©¤¤
aizM inx `pEd ax l"fe c"n sC f"r©§©¨¨¥§¦

(c"i `"dc)aizkE W`A EtxVIe('d a"y) ©¦¨§¨¥§¦
iY` `AW mcw o`M `iWw `l m`VIe©¦¨¥Ÿ©§¨¨Ÿ¤¤¨¦©
aizkC iYBd iY` `AW xg` o`M iYBd©¦¦¨©©¤¨¦©©¦¦¦§¦
inE ,FW`x lrn mMln zxhr z` gTIe©¦©¤£¤¤©§¨¥©Ÿ¦
DlHaE iY` `z` ongp ax xn` ixẄ¥¨©©©§¨¨¨¦©¦§¨
mB Wxil zE`ivn Wi iM ixd ,k"r£¥¦¥§¦¦©©
mdOr EidWM `Ede onvr mdidl ¡̀Ÿ¥¤©§¨§§¤¨¦¨¤
mdn Epdie md mElHAW mdicaFr§¥¤¤¦§¥§¥¨¥¤

FxnF` `Ede ,l`xUimiWxi mY` xW` ¦§¨¥§§£¤©¤Ÿ§¦
mz`,mdidl` mB `N` cal mz` `le Ÿ¨§ŸŸ¨§©¤¨©¡Ÿ¥¤

FxnF` `Ede,mdidl` z`i`pzE §§¤¡Ÿ¥¤§©
CwdX dOA aEzMd fnx hRWOdmi ©¦§¨¨©©¨©¤¤¦§¦

mdidl` z` KM xg`e mz` xn`n©£©Ÿ¨§©©¨¤¡Ÿ¥¤
iY` `AW xg` xn`W q"Xd ixacM§¦§¥©©¤¨©©©¤¨¦©

:mMln zxhrA ceC dpdp¤¡¨¨¦©£¤¤©§¨
CøãáecEA` fnxl aEzMd oEki fnx §¤¤¤¤§©¥©¨¦§Ÿ¦



d`xמ zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k oey`x meil inei xeriy

(â)íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàå§¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«
i"yx£ÁaÊÓ∑ הרּבה אבנים אבן ∑vÓ·‰.ׁשל ׁשל ƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ«≈»ֶֶֶ

ּבימֹוס, והיא ּבּמׁשנה(אלטאר)אחת, מז)ׁשּׁשנּויה :(ע"ז ְְְִִִֶַַַָָ
ׁשחצבּה לבימֹוס''אבן אילן ∑‡L¯‰.מּתחּלתּה ְְֲִִִֶֶֶָָָָ¬≈»ִָ

‡˙ÌÓLŒ.הּנעבד  Ìz„a‡Â∑(מו להם (שם לכּנֹות ֱֶַָ¿ƒ«¿∆∆¿»ְֶַָ
ּכריא' 'ּבית לּה קֹורין ּגליא' 'ּבית לגנאי: 'עין ׁשם . ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָ

קֹוץ' 'עין .ּכל', ֵֹ

(ã):íëéäìà ýåýéì ïk ïeNòú-àìŸ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï∑ מקֹום ּבכל לּׁשמים ,להקטיר …«¬≈ְְְִִַַַָָָ

"ונּתצּתם  אחר: ּדבר יבחר". אׁשר "ּבּמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּכיֿאם
ּכן", תעׂשּון לא ׁשמם, את ואּבדּתם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹאתֿמזּבחתם

ּולנֹותץ (ספרי) הּׁשם את למֹוחק מן אזהרה אבן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

'וכי  יׁשמעאל: רּבי אמר העזרה. מן אֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּמזּבח,
הּמזּבחֹות  את נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת על ?ּתעלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ

עונֹותיכם  ויגרמּו ּכמעׂשיהם ּתעׂשּו ׁשּלא ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאּלא
ׁשּיחרב' אבֹותיכם .למקּדׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַָ

(ä)íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékÂ¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáL-ìkîeLøãú BðëL ¦¨¦§¥¤½¨¬¤§−¨®§¦§¬¦§§−

:änM úàáe¨¬¨¨«¨
i"yx£eL¯„˙ BÎLÏ∑(ספרי) ׁשילה זה .מׁשּכן ¿ƒ¿ƒ¿¿ְִִֶַֹ

(å)úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ
íëéøãðå íëãé úîeøz úàå íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®§¦§¥¤Æ

:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«
i"yx£ÌÎÈÁ·ÊÂ∑ ׁשל ∑ÌÎÈ˙¯NÚÓ.חֹובה ׁשלמים ¿ƒ¿≈∆ְִֶָָ«¿¿…≈∆

לפנים  לאכל ׁשני ּומעׂשר ּבהמה החֹומה מעׂשר .מן ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ÌÎ„È ˙Óe¯z∑ּבהם ׁשּנאמר הּבּכּורים, (דברים אּלּו ¿«∆¿∆ֱִִֵֶֶֶַַָ

מּיד"כו) הּטנא הּכהן "ולקח :.ÌÎ¯˜a ˙¯Î·e∑ ְִֵֶֶֶַַַָָֹ¿……¿«¿∆
לּכהן  ׁשם ,לתּתם .ויקריבם ְְְִִֵֵַַָָֹ

È˙ג  Ôe¯a˙˙e ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿»
ÈÓÏˆÂ ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó»̃»¿«¬≈≈¿¿»¿«¿≈
ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â ÔeˆˆB˜z ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿¿¿¿»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«

‡ÔBÎ‰Ï:ד  ÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿≈√»¿»¡»¬

ÏkÓה  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»
˙È·Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dzÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

˜ÔBÎÈL„eו  ˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â¿«¿¿«»¬»»≈¿ƒ¿«¿≈
ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡ ˙ÈÂ ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»≈¿»«¿»∆¿
:ÔBÎÚÂ ÔBÎ¯B˙ È¯BÎ·e ÔBÎÈ˙·„Â ÔBÎÈ¯„Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿≈¿¿«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

l`xUi ipA mr gkA oM mB mlrPd gMl©Ÿ©©¤¡¨©¥§Ÿ©©§¥¦§¨¥
dUrOd zFOvrzA EnSrzi xW`MW¤©£¤¦§©§§©£ª©©£¤
`Ede ,mdn xYqpe dlbp EcA`i aFHd©§©§¦§¤§¦§¨¥¤§

FxnF`mW Ecar xW` zFnwOd lM §¨©§Ÿ£¤¨§¨
`EdW mzcFar mW zrBn xW` WExR¥£¤©©©¨£¨¨¤
zlitpA iM ,FxTrl rWxd n"q `QM¦¥¨¨¨§©§¦¦§¦©
Klnl 'd dide oFilrd gM mSrzi df gMŸ©¤¦§©¥Ÿ©¨¤§§¨¨§¤¤

:ux`d lM lr©¨¨¨¤
ízãaàål"f EpizFAx .'Fbe mnW z` §¦©§¤¤§¨§©¥

Exn`(:d"n f"r)`A dn ¨§©¨
,oEcA`Y cA` xn` xaM ixd EpcOll§©§¥£¥§¨¨©©¥§©§
xg` WxWl KixSW xnFl `AW Exn`e§¨§¤¨©¤¨¦§¨¥©©
`AW xn` `aiwr 'xe ,dxW`d iWxẄ§¥¨£¥¨§£¦¨¨©¤¨
ilE`e ,k"r oFiGal DnW zFPWl xnFl©§©§¨§¦¨§©
ux` lr dxdf` oYl aEzMd `AW¤¨©¨¦¥©§¨¨©¤¤

azMW KxcM ,zFvx`d lMn l`xUi¦§¨¥¦¨¨£¨§¤¤¤¨©
oiaIg Ep`W mbd zFvx` x`XW m"Anx©§¨¤§¨£¨£©¤¨©¨¦
oikixv Ep` oi` dxf dcFar cA`l§©¥£¨¨¨¥¨§¦¦
oM oi`X dn DcA`l dixg` URgl§©¥©£¤¨§©§¨©¤¥¥
dixg` URgl KixSW l`xUi ux`A§¤¤¦§¨¥¤¨¦§©¥©£¤¨
dn `Ede ,k"r Epvx` lMn DcA`l§©§¨¦¨©§¥§©

xnFl wCwCXon mnW z` mYcA`e ¤¦§¥©§¦©§¤¤§¨¦
`Edd mFwOdux` `idW ©¨©¤¦¤¤

:dWFcTdb dxez ©§¨
.íëéäìà 'äì ïk ïeNòú àì (ãŸ©£¥©¡Ÿ¥¤
l"fe Exn` ixtqA l"f EpizFAx©¥§¦§¦¨§§
zF` wgFOl oiPn l`rnWi iAx xn`̈©©¦¦§¨¥¦©¦©¥
aizkC dUrY `lA xaFrW mXd on¦©¥¤¥§Ÿ©£¤¦§¦
,k"r oM oEUrz `l mnW z` mYcA`e§¦©§¤¤§¨Ÿ©£¥
ihxR 'a fnxl aEzMd oEMzp iM ilE`e§©¦¦§©¥©¨¦§Ÿ§¨¥

mW wgFOd oicA mpWIW mipiC¦¦¤¤§¨§¦©¥¥
'`e ,Fnvr mXd '` ,KxAzi eizFnXn¦§¨¦§¨©©¥©§§
ixd 'dl FxnF`A ,eixg`Nn 'dl lRhPd©¦§¨©¦§©£¨§§©£¥
`N` cal d"ied `le mXd lr dxdf ©̀§¨¨©©¥§Ÿ£¨¨§©¤¨
a` oipA dfe eizFnXn FA `vFIM lMW¤¨©¥¦§¨§¤¦§©¨

FxnF`e ,mdlmkidl`m"kl fnx ¨¤§§¡Ÿ¥¤¨©§
RhPWm"Anx azMX dnE ,midl`l El ¤¦§§¥Ÿ¦©¤¨©©§¨

dwFl oi`W dxFYd icFqi zFkldn e"tA§¥¦§§¥©¨¤¥¤
oi`W oeiM ,mXd zFIzF` lr `N ¤̀¨©¦©¥¥¨¤¥
dwFl Fpi` aEzMA WExtA Wxtn xaCd©¨¨§Ÿ¨§¥©¨¥¤
oiPn l"fe cFr Exn` ixtqA mWe .eilr̈¨§¨§¦§¦¨§§¦©¦
xaFrW dxfrd on zg` oa` uzFPl©¥¤¤©©¦¨£¨¨¤¥
,'Fbe oEUrz `l aizkC dUrY `lA§Ÿ©£¤¦§¦Ÿ©£§
`N` zg` oa` wEIcA xn` `NW d`xp¦§¤¤Ÿ¨©§¦¤¤©©¤¨

:oipAA mWx FzvizpA dUFrWd dxez ¤¤¦§¦¨¤©¦§¨



מי d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k ipy meil inei xeriy

(æ)ízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À
ýåýé Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'‰ EÎ¯a ¯L‡∑(ספרי) הּברכה .הבא ,לפי ¬∆≈«¿ְְִֵַָָָ

(ç)íBiä ät íéNò eðçðà øLà ìëk ïeNòú àì́Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§Ÿ¦²−Ÿ©®
:åéðéòa øLiä-ìk Léà¦−¨©¨¨¬§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈNÚ eÁ‡ ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï∑ …«¬¿…¬∆¬«¿…ƒ¿
הּירּדן  את עֹוברים אּתם "ּכי על למעלה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָמּוסב

מּיד וגֹו'" הּירּדן, את ּכׁשּתעברּו אּתם , מּתרים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּכּבּוׁש ׁשל ׁשנה ארּבעֿעׂשרה ּכל ּבבמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלהקריב
מקריבים  ּׁשאּתם מה ּכל ּתקריבּו לא ּוּבבמה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹוחּלּוק.
ּכׁשר  והּוא ונמׁשח עּמכם ׁשהּוא ּבּמׁשּכן, הּיֹום ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּפה

אבל  ּונדבֹות. נדרים ואׁשמֹות, חּטאֹות ּבֹו ְְְְֲֲִִַַַָָָָָלהקריב
והּנּדב, הּנּדר אּלא קרב אין ּכל ּבבמה, "איׁש וזהּו: ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

נדרים ּבעיניו", מתנּדבים הּיׁשר ׁשאּתם ּונדבֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
חֹובה, עלֿידי ולא להביאם, ּבעיניכם ׁשּיׁשר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעלֿידי

ּבבמה ּתקריבּו קיז)אֹותם .(זבחים ְְִַָָָ

(è)-ìàå äçeðnä-ìà äzò-ãò íúàá-àì ék¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤
éäìà ýåýé-øLà äìçpä:Cì ïúð E ©©«£½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ì˙‡·Œ‡Ï Èk∑(ספרי) אֹותן ׁשנה ּכל קיט)∑‡Áen‰ŒÏ‰.עדין ּכמֹו∑zÚŒ„Ú‰.ארּבעֿעׂשרה (זבחים ƒ…»∆ְְֵֶַַָָָָ«»»ְֲִַ∆«¿»
ׁשילה  ירּוׁשלים ∑‰ÏÁp‰.זֹו .זֹו ִֹ««¬»ְִַָ

(é)ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiä-úà ízøáòå©«£©§¤»¤©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî íëéäìà¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²

:çèa-ízáLéå áéáqî¦¨¦−¦«©§¤¤«©
i"yx£ı¯‡a Ìz·LÈÂ Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ∑ «¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆»»∆

חלקֹו את מּכיר אחד ּכל ויהא ואת ׁשּתחּלקּוה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ÌÎÏ.ׁשבטֹו ÁÈ‰Â∑ ּומנּוחה וחּלּוק ּכּבּוׁש לאחר ְִ¿≈ƒ«»∆ְְְִִַַָ

ג) את (שופטים ּבם לנּסֹות ה', הניח אׁשר הגֹוים ְֲִִִֵֶֶַַַָמן
אז  ּדוד. ּבימי אּלא זֹו ואין .יׂשראל, ְְִִִֵֵֵֶָָָָ

ß a`Îmgpn c"k ipy mei ß

(àé)Ba íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìáú änL íL BîL ïkLeàééëðà øLà-ìk úà §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−

íëéúøNòî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â∑ הּבחירה ּבית לכם ּבנּו ¿»»«»¿ְְִֵֶַָָ

ּבדוד אֹומר הּוא וכן ז)ּבירּוׁשלים, ּכיֿיׁשב (ש"ב "ויהי : ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
וּיאמר  מּסביב, מּכלֿאיביו הניחֿלֹו וה' ּבביתֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּמל

ּבבית  יֹוׁשב אנכי נא ראה הּנביא: אלֿנתן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמל
היריעה" ּבתֹו יׁשב האלהים וארֹון nL‰.ארזים ְְֱֲֲִִִֵַַָָָֹֹ»»

'B‚Â e‡È·˙∑ אמּור למעלה וכאן ׁשילה, לענין אמּור »ƒ¿ְְְְְִִַַָָָָֹ

ÏÎaז  Ôe„Á˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«»√»¿»¡»¬¿∆¡¿…
CÎ¯· Èc ÔBÎÈza L‡Â Ôez‡ ÔBÎ„È ˙eËLB‡»∆¿«∆¡«»≈ƒ»¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

‰Î‡ח  ÔÈ„·Ú ‡Á‡ Èc ÏÎk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿…ƒ¬«¿»»¿ƒ»»
:È‰BÓ„˜ ¯LÎc ÔÓ Ïk ¯·b ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿«»»¿»»√»ƒ

ÁÈ‡ט  ˙È·Ï ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈¿»»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡ÒÁ‡Ïe¿«¬»»«¿»¡»»»≈»

ÈÈcי  ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â¿«¿¿»«¿¿»¿≈¿¿«¿»«¿»
ÈÏÚa ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»«¬≈
:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„¿»≈ƒ¿¿¿≈¿¿»¿»

daיא  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈
Ïk ˙È Ôe˙Èz Ôn˙Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»«¿»»
˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿¬»»≈¿ƒ¿«
ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÔBÎÈL„e˜¿≈«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„ ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»



d`xמב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k ipy meil inei xeriy
זֹו ּבין הּתר ליּתן הּכתּוב, חּלקם ּולכ ירּוׁשלים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלענין

לנֹוב  ּובאּו ׁשילה מּׁשחרבה ּובאּולזֹו: נֹוב וחרבה , ְְְְְִִֶָָָָָָֹ
לירּוׁשלים  ׁשּבאּו עד מּתרֹות הּבמֹות היּו .לגבעֹון, ְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ÌÎÈ¯„ ¯Á·Ó∑ הּמבחר מן ׁשּיביאּו .מלּמד ƒ¿«ƒ¿≈∆ְְִִֵֶַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(617 'nr a zegiy ihewl)

ׁשם ׁשמֹו לׁשּכן ּבֹו אלקיכם ה' יבחר אׁשר (יב,הּמקֹום ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
יא)

החּיים ּבספר המהר"ל)הקׁשה ּבׁשּום (לאחי נאמר לא מּדּוע , ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
מקֹום  ׁשּבכל ותרץ, ּבפרּוׁש. 'ירּוׁשלים' ּבּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָמקֹום
ולכן  ּבֹו. ּבֹוחר ׁשה' מקֹום זה הרי לה', מתּפּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיהּודי
ּגם  מקֹום, ּבכל קּימת היא ּכי ירּוׁשלים, לצד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָמתּפּללים

הּדר  ּכל חז"ל ּׁשאמרּו מה מבאר זה ּולפי ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבחּוץ־לארץ.
קבע, לדירת ׁשהּכּונה אלקה, לֹו אין ּכאּלּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבחּוץ־לארץ
ׁשּגר  מי אבל הּגאּלה. על ּכלל חֹוׁשב אינֹו האדם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכאׁשר
הּתפּלה  ּבעת ּוכמֹו יׂשראל, וארץ מׁשיח אֹודֹות וח ֹוׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשם
אׁשר  הּמקֹום הּוא מקֹומֹו הרי יׂשראל, ארץ לצד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּׁשּפֹונה

ה'. ְִַיבחר

(áé)íëéðáe ízà íëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ
øLà éåläå íëéúäîàå íëéãáòå íëéúðáe§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´

:íëzà äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék íëéøòLa§©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦§¤«

(âé)éúìò äìòz-ït Eì øîMäøLà íB÷î-ìëa E ¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬
:äàøz¦§¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑(ספרי) ת "לא הּדבר עׂשה"לּתן z¯‡‰.על ¯L‡ ÌB˜ÓŒÏÎa∑ אּתה אבל ,ּבלּב יעלה אׁשר ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»¬∆ƒ¿∆ְְֲֲֲִֶֶַַָָ
נביא  עלּֿפי הּכרמל מקריב ּבהר אלּיהּו ּכגֹון ,. ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

(ãé)éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷na-íà ékE ¦´¦©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½
éúìò äìòz íLéëðà øLà ìk äNòz íLå E −̈©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöî§©¤«¨
i"yx£EÈË·L „Á‡a∑ ּבנימין ׁשל למעלה ּו.ּבחלקֹו ¿««¿»∆ְְְְְִִֶֶַָָ

ׁשבטיכם" "מּכל אֹומר: ּדוד הּוא ּכׁשּקנה ּכיצד? הא , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
הּׁשבטים, מּכל הּזהב ּגבה היבּוסי, מארונה הּגרן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת

היה  ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו הּגרן .ּומּכלֿמקֹום ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(åè)çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø|øNá zìëàå ©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøákéøòL-ìëa Eì-ïúð øLà EE §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨§¨¤®

:ìiàëå éávk epìëàé øBähäå àîhä©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«
i"yx£ELÙ ˙e‡ŒÏÎa מדּבר?∑¯˜ הּכתּוב ּבּמה «¿»«««¿¿ְֵֶַַַָ

הקרבת  ּבלא להם להּתירּה ּתאוה, ּבבׂשר ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹאם
ירחיב  "ּכי אחר: ּבמקֹום אמּור הּוא הרי ְְֲִִִֵֵֵַַָָאמּורים,
וגֹו'", בׂשר אכלה ואמרּת וגֹו' ּגבל את אלהי ְְְְְְְֱֶֶַָָָָָֹֹֻה'
ׁשּיּפדּו מּום, ּבהם ׁשּנפל ּבקדׁשים מדּבר? ּזה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

עֹובר  מּום על יּפדּו יכל מקֹום, ּבכל ?ויאכלּו ְְְִֵֵַָָָָָֹ
"רק" zÏÎ‡Â.ּתלמּודֿלֹומר: ÁaÊz∑ יבמות טו. (בכורות ְַַַƒ¿«¿»«¿»

וחלב עג) ּגיזה הּתר ּבהם ל עלֿידי אין אכילה אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
B‰h‰Â¯.זביחה  ‡Óh‰∑ קדׁשים מּכח ׁשּבאּו לפי ְִָ«»≈¿«»ְִִִֶַָָָֹ

ּבהם ז)ׁשּנאמר ּבכלֿטמא (ויקרא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר : ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
א  וטהֹור ׁשּטמא ּבֹו להּתיר הצר יאכל", ֹוכלין לא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

אחת  Ïi‡ÎÂ.ּבקערה È·vk∑ ּבא קרּבן ׁשאין ְִַַָָ«¿ƒ¿»«»ְֵֶָָָ
Ïi‡ÎÂ.מהם  È·vk∑ והּלחיים הּזרֹוע מן לפטרן ֵֶ«¿ƒ¿»«»ְְְְְִִַַַַָָָ

.והּקבה  ְֵַָ

ÔBÎÈ·eיב  Ôez‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿≈
Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙·e¿»≈¿«¿≈¿«¿»≈¿≈»»ƒ
‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÈÂ¯˜·¿ƒ¿≈¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚƒ¿

ÏÎaיג  C˙ÂÏÚ ˜q˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»«≈¬»»»¿»
:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ∆¡≈

ÔÓיד  „Áa ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¿«ƒ
Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·Lƒ¿»«»«≈¬»»»¿«»«¿≈…ƒ

:C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  ÒBkz CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÏÎa CÏ ·‰È Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Naƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ¿«»¿»
‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ CÈÂ¯ƒ̃¿»¿»»»¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Â¿«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

éèáL ãçàa 'ä øçáé øLà (ãé.E £¤¦§©§©©§¨¤
dOl xnFl blblY `NW WExR¥¤Ÿ§©§¥©¨¨

'` haW lv` rEaw FnFwn didi¦§¤§¨©¥¤¥¤
,FzlEf mFwn rAwl aWgze LihaXn¦§¨¤§©£Ÿ¦§Ÿ©¨¨

mFwOd `N` Ll oi` `N ¤̀¨¥§¤¨©¨
:`Eddeh dxez ©



מג d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k ipy meil inei xeriy

(æè):íénk epëtLz õøàä-ìò eìëàú àì ícä ÷ø©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc‰ ׁשאמרּתי ∑¯˜ אףֿעלּֿפי ««»……≈ְִִֶַַַָ
ּבֹו ל ּבּמזּבח ׁשאין ּדם ּתאכלּנּוזריקת לא ,. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ÌÈnk epÎtLz∑ ׁשאין ל ּדבר לֹומר ּכּסּוי. צרי ƒ¿¿∆«»ƒְִִֵֶַָָָ

הזרעיםאחר  את להכׁשיר ּכּמים, הּוא הרי חולין : (ספרי. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָ
.עד)

(æé)éøòLa ìëàì ìëeú-àìðâc øNòî EELøéúå E «Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³§¨«§Æ§¦«§´
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåéøãð-ìëå Eøcz øLà E §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤̧Æ£¤´¦½Ÿ

éúáãðå:Eãé úîeøúe E §¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«
i"yx£ÏÎe˙Œ‡Ï∑'תעׂשה 'לא לּתן הּכתּוב על ּבא …«ֲִֵֶַַַָָֹ

אֹומר:∑ÏÎe˙Œ‡Ï.הּדבר  ּבןֿקרחה יהֹוׁשע רּבי ַָָ…«ְְִֵֶַַָָֻ
ּבֹו: ּכּיֹוצא רּׁשאי'. אינ אבל אּתה, טו)'יכל (יהושע ְֲֵֵַַַַָָָֹ

יהּודה  ּבני יכלּו לא ירּוׁשלים יֹוׁשבי היבּוסי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ"ואת
לפי  רּׁשאין, ׁשאינן אּלא היּו, יכֹולים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלהֹוריׁשם",
מערת  מהם ּכׁשּלקח ּברית אברהם להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכרת

על  אּלא היּו, חּתּיים אּלא היּו יבּוסים ולא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמכּפלה.
דרּבי  ּבפרקי מפרׁש ּכ יבּוס, ׁשּׁשמּה העיר ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹׁשם

לו)אליעזר ׁשּנאמר(פ' והּוא ה), ב אםֿהסיר(שמואל "ּכי : ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַ
את  עליהם ׁשּכתבּו צּורֹות והּפסחים", ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָהעורים

E¯˜a.הּׁשבּועה  ˙¯Î·e∑ לכהנים אזהרה. ְַָ¿……¿»¿ְְֲִַָָֹ
E„È ˙Óe¯˙e∑הּבּכּורים אּלּו. ¿«»∆ִִֵַ

(çé)éäìà ýåýé éðôì-íà ékíB÷na epìëàz E ¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À©¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLàðáe äzà Ba EEzáe E £¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³¦¤̧Æ

éøòLa øLà éåläå Eúîàå Ecáòåéðôì zçîNå E §©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®§¨«©§À̈¦§¥Æ
éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑ החֹומה לפנים ‡L¯.מן ÈÂl‰Â ƒ¿≈ְִִִַָ¿«≈ƒ¬∆
EÈ¯ÚLa∑ ּכגֹון מחלקֹו, לֹו לתת ל אין אם ƒ¿»∆ְְְִֵֵֵֶָ

מעׂשר  ל אין עני! מעׂשר לֹו ּתן ראׁשֹון, ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָמעׂשר
ׁשלמי על הזמינהּו .עני, ְְִִֵֶַַָָ

(èé)éîé-ìk éålä-úà áæòz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
ñ :Eúîãà-ìò©©§¨¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑'תעׂשה 'לא הּדבר לּתן עליו ∑E˙Ó„‡ŒÏÚ.על מזהר אינ ּבּגֹולה, יֹותר אבל ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ««¿»∆ְְֲֵֵַָָָָָֻ
יׂשראל  .מענּיי ְֲִִֵֵֵָ

(ë)éäìà ýåýé áéçøé-ék-øac øLàk Eìáb-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»©«£¤´¦¤
ìëàì ELôð äeàú-ék øNá äìëà zøîàå Cì̈¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ

:øNa ìëàz ELôð úeà-ìëa øNä¨®§¨©©¬©§§−Ÿ©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â ·ÈÁ¯ÈŒÈk∑(פד 'ּדר(חולין ּתֹורה לּמדה ƒ«¿ƒ¿ְִֶֶָָ

מּתֹו אּלא ּבׂשר לאכל אדם יתאּוה ׁשּלא ְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹארץ'
ועׁשר  ידים B‚Â'.רחבת ELÙ ˙e‡ŒÏÎa∑ שם) ְֲִֶַַַָֹ¿»«««¿¿¿

אּלאֿאםֿט"ז) חּלין, ּבׂשר להם נאסר ּבּמדּבר ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻאבל
מקּדיׁשּה ׁשלמים ּכן .ּומקריבּה ְְְִִִֵַַָָָ

˙dpcLטז  ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc „BÁÏ¿¿»»≈¿««¿»ƒ¿ƒ≈
:‡iÓk¿«»

NÚÓ¯יז  CÈÂ¯˜a ÏÎÈÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿≈«¿ƒ¿»«¿«
CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Úƒ»«¿»ƒ¿»¿≈»¿»»
:C„È ˙eL¯Ù‡Â CÈ˙·„Â ¯c˙ Èc C¯„ ÏÎÂ¿»ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ¿»»¿«¿»¿»

Ècיח  ‡¯˙‡a dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈¿«¿»ƒ
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈«¿¿»¿«»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»

Ïkיט  È‡ÂÏ ˙È ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»≈»≈»
:CÚ¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»

„Èכ  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ È¯‡¬≈«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
ÈÚ¯z˙ È¯‡ ‡¯Na ÏeÎ‡ ¯ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈ƒƒ¿≈
CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa ‡¯Na ÏÎÈÓÏ CLÙ«¿»¿≈«ƒ¿»¿»¿«¿»

:‡¯Na ÏeÎÈz≈ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå áéçøé ék (ëciRwdW itl WExR ¦©§¦§¥§¦¤¦§¦
xUA lk`l de`Y miE`zOd lr 'd©©¦§©¦©£¨¤¡Ÿ¨¨

xAcOA(`"i xAcOA)miE`zOd Exawe ©¦§¨©¦§¨§¨§©¦§©¦
dfl ,xEQ`A xUAd ze`Y cnFr dYrn¥©¨¥©£©©¨¨§¦¨¤

xn`aigxi iM'FbeYxn`eWExR 'Fbe ¨©¦©§¦§§¨©§¨§¥
dvFx dY`W WExtA xn`YW mbd£©¤Ÿ©§¥¤©¨¤
miE`zOd xn`n oFinC dfe xUA lk`l¤¡Ÿ¨¨§¤¦§©£©©¦§©¦

Exn`W(mW)xn` mB ,xUA EPlik`i in ¤¨§¨¦©£¦¥¨¨©¨©

LWtp dE`z iMmiE`zOA xEn`d oFinC ¦§©¤©§§¦§¨¨©¦§©¦
lr s` ,de`Y EE`zd aEzMd xn`W¤¨©©¨¦§©©£¨©©

xn`e mdl aEzMd xiYn ok iRlkA ¦¥©¦©¨¨¤§¨©§¨
:xUA lk`Y LWtp zE``k dxez ©©©§§Ÿ©¨¨



d`xמד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1108 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minW mWl didYW ± dlik`A zExidGd©§¦©£¦¨¤¦§¤§¥¨©¦

אכל  לבלּתי חזק רק . . ּבׂשר: ּתאכל נפׁש ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹֹּֽבכל־אּות
כג)הּדם – כ (יב, ַָ

ּבּגמרא ב)איתא טז, ּבא (חּלין לא אֹומר, יׁשמעאל "רּבי : ְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻ
לארץ  ׁשּנכנסּו ׁשעד ּתאוה". ּבׂשר להם להּתיר אּלא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב
להם. מּתר היה קדׁשים ּבׂשר ורק ּתאוה, ּבׂשר להם ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻנאסר

ּתאוה. ּבׂשר להם הּתר לארץ, ּכׁשּנכנסּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה־ּׁשאין־ּכן
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

ענינים  עם התעּסקּו לא ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכׁשּׁשהּו
ּבזה, וכּיֹוצא הּתֹורה ּבלּמּוד רק היה עסקיהם וכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּגׁשמּיים,
ּכׁשּנכנסּו א קדׁשים. ּבׂשר רק זה היה ּבׂשר ּכׁשאכלּו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָואף

ּולהעלֹותם  ּגׁשמּיים ענינים עם להתעּסק התחילּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָלארץ,
ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּד"ּכל העבֹודה על־ידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלקדּׁשה

דעהּו". ּדרכי ְְֵֶָָָּו"ּבכל
לא  - להם ויּתר לארץ ׁשּכׁשּיּכנסּו הּכתּוב, מזהיר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻועל־זה
ּתאוה", "ּבׂשר - ּגם אּלא מצוה, ּבזה ׁשּיׁש קדׁשים ּבׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרק
לבלּתי  חזק "רק מאד להּזהר יׁש מצוה, ּבּה ׁשאין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאכילה
ּתהיה  לא האדם וחּיּות הּדמים" ׁש"רתיחת הּדם", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאכל
רק  יהיה ּבהם עּסּוקֹו ּכל אּלא הּגׁשמּיים, ּובענינים ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּב"ּבׂשר"

לקדּׁשה. להעלֹותם ׁשמים ְְְֲִִֵַַָָָֻלׁשם

(àë)ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´
éäìàðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNì EE ¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À

éøòLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì ýåýé ïúð øLàE £¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½
:ELôð úeà ìëa§−Ÿ©©¬©§¤«

i"yx£ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯ÈŒÈk∑ לבא ּתּוכל ולא ƒƒ¿«ƒ¿«»ְַָֹֹ
ׁשהּמׁשּכן  עכׁשו ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשלמים ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָולעׂשֹות

עּמכם  הֹול.E˙Èeˆ ¯L‡k 'B‚Â zÁ·ÊÂ∑ חולין) ִֵֶָ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒ

והן כח) יׁשחֹוט, היא ּבזביחה צּוּוי ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלמדנּו
ׁשּנאמרּו ׁשחיטה מּסיני הלכֹות .למׁשה ְְְְֱִִִִֶֶֶַָֹ

(áë)ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä epìëàz«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

i"yx£'B‚Â È·v‰Œ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k C‡∑ ּבטהרה לאכלן מזהר מּתר אינ חלּבן ואּיל ּצבי מה אי חּלין ,; אף ««¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְְְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻֻֻ
א" ּתלמּודֿלֹומר: מּתר? ."חלּבן ְְֶַַַָָֻ

(âë)Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©−̈´©¨®¤
:øNaä-íò Lôpä ìëàú-àìå§«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«

i"yx£Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï ˜ÊÁ מּמה (ספרי)∑¯˜ «¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»ִַ
ּבדם  ׁשטּופים ׁשהיּו למד אּתה "חזק", ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָּׁשּנאמר
יהּודה. רּבי ּדברי "חזק", לֹומר הצר לפיכ ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻלאכלֹו.
אּלא  הּכתּוב ּבא לא אֹומר: עּזאי ּבן ׁשמעֹון ְִִֵֶֶַַַַָָָֹרּבי
להתחּזק  צרי אּתה ּכּמה עד ּוללּמד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָלהזהיר

ׁשאין .ּבמצות  מּמּנּו, להּׁשמר קל ׁשהּוא הּדם, אם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
קלֿוחמר  ּבאזהרתֹו, לחּזק הצר לֹו, מתאּוה ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאדם

מצות  Na‰ŒÌÚ¯.לׁשאר LÙp‰ ÏÎ‡˙Œ‡ÏÂ∑ חולין) ְְִִָֹ¿……««∆∆ƒ«»»
ספרי) לאבר קב. החי אזהרה .מן ְְִֵַַַָָָ

ÈÈכא  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ»
Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ ·‰È Èc CÚÓe≈»»ƒ¿«¿»»¿»ƒ«≈ƒ»

:CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿»¿…¿«¿»

ÏÈ‡Â‡כב  ‡È·Ë ¯Na ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿««¿»¿«¿»
:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk≈≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈

‡¯Èכג  ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z „BÁÏ¿¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈
ÌÚ ‡LÙ ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈«¿»ƒ

:‡¯Naƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ÷çøé ék (àëdn xiYdl `A ¦¦§©§¨§©¦©
igaf zlEf lk`l xAcOA xq`PX¤¤¡©©¦§¨¤¡Ÿ©¦§¥
mrpA xYdd mrh mirhde ,minlW§¨¦§¦§¦©©©¤¥§Ÿ©

xn` dfl ,wgxi iM xn`e eixaCYlk`e §¨¨§¨©¦¦§©¨¤¨©§¨©§¨
LixrWA,WCwOl F`iadl Kxv oi`e ¦§¨¤§¥Ÿ¤©£¦©¦§¨

mFwnA cnFr `EdW lM wgxi WExtE¥¦§©¨¤¥§¨
wFgxl"f EpizFAx EwlgPW EpivnE , ¨¨¦¤¤§§©¥

(:b"v migqR)Wi dwFgx KxcaE wEqRA §¨¦©¨§¤¤§¨¥
Wie ,uEgle miricFOd on mixnF`§¦¦©¦¦§©§¥
mixnF` Wie ,milWExi gzR on mixnF`§¦¦¤©§¨©¦§¥§¦

lMW xnFl xWt`e ,dxfrd gzR on¦¤©¨£¨¨§¤§¨©¤¨
dndA dxfrd gztA hgFXW mc`̈¨¤¥§¤©¨£¨¨§¥¨
Fpi`W 'dl oAxw dPOn Eaixwi xW £̀¤©§¦¦¤¨¨§¨©¤¥
`Fai izn ,'dl minlW `N` gAfl lFkï¦§Ÿ©¤¨§¨¦©¨©¨

:EPnIw`e df `xwn icilak dxez §¨¦¦§¨¤©£©§¤



מה d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz d`x zyxt zay zgiyn)

הּדם  "ּכי הּכתּוב מפרׁש ּדם, אכילת איסּור אזהרת  ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָּבטעם
ּבבׂשר  ׁשּגם ּדאף הּמפרׁשים, ּובארּו גֹו'". הּנפׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּוא
הּבׂשר  ּבין הפרׁש יׁשנֹו מּכל־מקֹום הּנפׁש, נמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהמה

ׁש"נמצאתׁשּבֹו לּדם עצמּה.הּואהּנפׁש, הּנפׁש" ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
נקּבע  ולכן מּבׂשרֹו, ּובׂשר ּדם נעׂשה מאכל ּדבר מּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּדהּנה,

אֹוכל. ׁשהּוא הּמאכל טבע ֲֵֶֶַַַָָָָּבאדם
ּבזה  אין א) הרי (טהֹורה), ּבהמה ּבׂשר אֹוכל האדם ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכאׁשר

נלעס נפׁשּתֹוקף להיֹות צרי הּבׂשר ב) הּבהמה, (וטבע) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
טבע  אל "וׁשב ּובׂשר ּדם ׁשּנעׂשה עד וכּו' ּומׁשּתּנה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּומתעּכל
ּבזה, וכּיֹוצא ּכבׂשר וכּו' עיּכּול צרי ׁשאין הּדם אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּניזֹון":

ׁשהּוא הּדם אכילתֹו על־ידי יתחּבר הּנפׁשהרי ּדהּבהמה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הּבהמה. ּכנפׁש ותתעּבה - האדם ּבנפׁש הּבהמה ונפׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָטבע
הּבהמית  ּדנפׁש מּדֹות ּבדם, הּׁשטּופים ׁשאּלּו מּזה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמּובן

הּבהמה. נפׁש ּכטבע הן ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּלהם
רׁש"י: ׁשּבפירּוׁש הּפירּוׁשים ּב' ְְִִֵֵֶֶַַוזהּו

הּוצר ּו"לפיכ ּבדם", ׁשטּופים ׁש"היּו ּבזה מדּבר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתחלה
מּדֹותיו  ּוברּור ּבתקּון החזּוק על הּצּוּוי והּוא חזק", ְְֲִִִִֵַַַַַָלֹומר

הּבהמית. הּנפׁש ׁשל ְֲִִִֶֶֶַַַַהּטבעּיֹות
מּלׁשֹון  הּוא יהּודה רּבי ּכי יהּודה, רּבי אֹומרֹו זה ְְְְִִִִֵֶַַָָּופירּוׁש
ּומּצד  ּוביטּול, הֹודאה ּבחינת ׁשהּוא ה'" את אֹודה ְִִִֶֶֶַַַַַָָ"הּפעם
ּתחּתֹונֹות, הכי מדרגֹות ּוברּור ּבביטּול היא העבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָזה
טבעּיֹות  למּדֹות ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש הינּו – אתּכפיא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָעבֹודת

ּולׁשּנֹותן. לבררן וצרי הּבהמית, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָּדנפׁש
ּבבחינת "היה ׁשעבֹודתֹו עּזאי ּבן ׁשמעֹון רּבי רצֹוא אבל ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ

ּוכמֹו־כן  כּו' למעלה לעלֹות היה ּומגּמתֹו חפצֹו ׁשּכל ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָּדוקא,
לכן  ואׁשר וכּו'", ּבּתֹורה חׁשקה נפׁשֹו ׁשּלֹו הּתֹורה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעסק

ׁשל ּבאֹופן עׂשה ּומצֹות ּתֹורה ׁשל ענין והתחּזקּות,ריצהּכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ
עד  ּוללּמד להזהיר אּלא הּכתּוב ּבא "לא לדעּתֹו ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹּכּנ"ל,
ּבא  לא ׁשהּכתּוב והינּו ּבמצֹות", להתחּזק צרי אּתה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּכּמה
להתחּזק  להזהיר אּלא – טבעּיֹות מּדֹות וׁשינּוי ּברּור ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָעל
האדם  ׁשעל הינּו ואֹור, זֹוהר מּלׁשֹון להזהיר ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבמצֹות,

נפׁשֹוּולהתעּלֹותלהתחּזק ּולהאיר ּבענין ּבאֹורכּו' אלקי ְְְְְְְְְֱִִִִִֵַַַַָֹ
– ְִַהּמצֹות

לֹו, מתאּוה אדם ּׁשאין מּמּנּו להּׁשמר קל "ׁשהּוא ּבדבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאם
ּכזה  ענין אם זאת־אֹומרת ּבאזהרתֹו", לחּזק ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּוצר
הּטבעּיֹות  מּדֹותיו מּצד לֹו מתאּוה אדם אין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבלאו־הכי
מּדֹותיו, טבע מּצד ּגם מּמּנּו ּומּובּדל הּבהמית, ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָּדנפׁשֹו

לחּזק הּוצר" עליו ּבאזהרתֹומּכל־מקֹום ּבזה ׁשּגם ," ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
הינּו אלקי, אֹור ּבבחינת ּבאזהרתֹו, יֹותר עֹוד ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָֹלהתחּזק

– מּדֹותיו מּטבע ּגם ּבהבּדלה מעלה ְְֲִִֶַַַַַַָָָָלעלֹות
ׁשל  ׁשּנפׁשֹו ּכאּלּו מצֹות ּבעניני מצֹות" לׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ"קל־וחמר
להתחּזק  ׁשעליו על־אחת־ּכּמה־וכּמה – להן מתאּוה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאדם
נפׁשֹו ּולהאיר מּזה, הבּדלה ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּולהתעּלֹות

אלקי.ּבאֹור ְֱִֹ

(ãë):íénk epëtLz õøàä-ìò epìëàz àì−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(ד לדם (כריתות .הּתמצית אזהרה ……¿∆ְְְִַַַַָָ

(äë)éðáìe Eì áèéé ïòîì epìëàz àìéøçà EE −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´©«£¤½
:ýåýé éðéòa øLiä äNòú-ék¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(קלב לדם (חולין .האברים אזהרה ……¿∆ְְִֵַַָָָָ
'B‚Â EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑(כג ׂשכרן (מכות מּתן ּולמד צא ¿««ƒ«¿¿ְְֵַַַָָ

מּמּנּו, קצה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּדם, אם מצות: ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשל

לגזל  קלֿוחמר אחריו, ּולבניו לֹו זֹוכה מּמּנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּפֹורׁש
להם  מתאּוה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו .ועריֹות, ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָ

(åë)éLã÷ ÷øéøãðe Eì eéäé-øLà Eúàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£EÈL„˜ ˜¯∑ּבׁשערי ּולאכלן הּקדׁשים את לׁשחט ל הּתרּתי לא חּלין, לׁשחט מּתר ׁשאּתה אףֿעלּֿפי «»»∆ְְְְְְְֳִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻ
הּבחירה  לבית להביאם אּלא הקרבה, .ּבלא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

(æë)éúìò úéNòåýåýé çaæî-ìò ícäå øNaä E §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´
éäìàéçáæ-íãå Eéäìà ýåýé çaæî-ìò CôMé EE ¡Ÿ¤®§©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:ìëàz øNaäå§©¨−̈Ÿ¥«

iÓk‡:כד  dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

CÈ·ÏÂכה  CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a«¿»¬≈«¿≈¿»»√»¿»

C¯„Âכו  CÏ ÔB‰Èc CÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï È˙È˙Â ÏBhzƒ¿≈≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Áa„Ó‡כז  ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»
ÏÚ CÙzLÈ CÈL„e˜ ˙ÒÎ Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿¿≈«

:ÏeÎÈz ‡¯N·e C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ¿»≈



d`xמו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k ipy meil inei xeriy
i"yx£EÈ˙ÏÚ ˙ÈNÚÂ∑ והּדם הּבׂשר ּתן הן, עלֹות אם ¿»ƒ»……∆ְִֵֵַַָָָֹ

הּמזּבח  ּגּבי זבחי,על ּדם הם, ׁשלמים זבחי ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
"והּבׂשר  :ואחרּֿכ ּתחּלה, הּמזּבח על ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָיּׁשפ

רּבֹותינּו ּדרׁשּו ועֹוד קדׁשי",(ספרי)ּתאכל"; "רק : ְְֵֵֶַַָָָֹ
לארץ  ׁשּבחּוץ הּקדׁשים על ללּמד על ,ׁשּבא ּוללּמד ְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּיקריבּו קדׁשים ולדֹות ועל .הּתמּורֹות ְְְְִִֶַַַַָָ

(çë)øLà älàä íéøácä-ìk úà zòîLå øîL§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬
éðáìe Eì áèéé ïòîì jeöî éëðàéøçà EíìBò-ãò E ¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤̧Æ©½̈

éäìà ýåýé éðéòa øLiäå áBhä äNòú ékñ :E ¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£¯ÓL∑(ספרי)לׁשמרּה צרי ׁשאּתה מׁשנה, זֹו ¿…ְְְִִֶַָָָָָ

ׁשּנאמר ּכענין ּתׁשּכח, ׁשּלא כב)ּבבטנ "ּכי (משלי : ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹ
אפׁשר  ׁשנית, ואם ,"ּבבטנ ּתׁשמרם ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָנעים

מׁשנה, ּבכלל ׁשאינֹו ּכל הא ּותקּים. אינֹוׁשּתׁשמע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מעׂשה  ÌÈ¯·c‰ŒÏk.ּבכלל ׁשּתהא (שם)∑‡˙ ְֲִֶַַ≈»«¿»ƒְֵֶ
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:C‰Ï‡¡»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.zòîLå øîL (çëFl didW dWw §Ÿ§¨©§¨¨¤¤¨¨
miCwd dOle YxnWe rnW xnFl©§©§¨©§¨§¨¨¦§¦
zazA dAx dn cFr ,drinWl dxinW§¦¨¦§¦¨©¦¨§¥©

zazaE z`,lMxn` `l dOl cFr ¤§¥©¨¨¨Ÿ¨©
cFr ,df wEqtA `N` mipAd zahd£¨©©¨¦¤¨§¨¤

KixvFxnF` zrclaFHd dUrz iM ¨¦¨©©§¦©£¤©
ornl xn`Ol mrh zzl `AW d`xPW¤¦§¤¤¨¨¥©©©©£©§©©

xn`e mcw xaM `lde ahiixnW'Fbe ¦©©£Ÿ§¨¨©§¨©§Ÿ§
xn` xnbeornldaFHdW ixd 'Fbe §¨©Ÿ¤§©©§£¥¤©¨

dxinXd crA xkU `id dxEn`d̈£¨¦¨¨§©©§¦¨
ok` ,aEzMd xnFl mcTW drinXde§©§¦¨¤¨©©©¨¨¥
'` ,mixaC 'a lr dEvOW `id dpEMd©©¨¨¦¤§©¤©§¨¦
ErcFp xaM xW` 'd zFevnE dxFY¨¦§£¤§¨§
Exfbi xW` 'aE ,dWn iRn l`xUil§¦§¨¥¦¦¤£¤¦§§
xW` mibiQde mixcBd l"f EpizFAx©¥©§¨¦§©§¨¦£¤
mdW zFevnE dxFY cbpM dfl ,EWCgi§©§¨¤§¤¤¨¦§¤¥

xn` dxFYA xaM mirEci,xnWcbpkE §¦§¨©¨¨©§Ÿ§¤¤
xn` l"f EpizFAxn miWCgzOd mixaC§¨¦©¦§©§¦¥©¥¨©

YrnWezxfB lM lAwl KixSW §¨©§¨¤¨¦§©¥¨§¥©
fnxX dn `Ede ,mdibiqE l"f EpizFAx©¥§¨¥¤§©¤¨©

xn`OAlM z`lM zFAxl z` WExR ©©£©¤¨¥¤§©¨
EWCgIW mixcbE zFxinWE zFxfB§¥§¦§¨¦¤§©§
WExR lM FxnF`e ,l"f EpizFAx©¥§§¨¥
mixaCd Eidi mixcBd zErvn`AW¤§¤§¨©§¨¦¦§©§¨¦

FxnF` `Ede ,zEnlWA mixnWplM ¦§¨¦¦§¥§§¨
mixaCddUrp devOd oi` df zlEf iM ©§¨¦¦©¤¥©¦§¨©£¤

oi` xcBd zErvn`AW zEnlWA DNMª¨¦§¥¤§¤§¨©¨¥¥
C dPOn rxbpxn` xnbe ,xaornl ¦§¨¦¤¨¨¨§¨©Ÿ¤§©©

LipalE Ll ahiimibiqE mixcB iM ¦©§§¨¤¦§¨¦§¨¦
cinrOd xaC `Ed l"f EpizFAx EUrW¤¨©¥¨¨©©£¦
mlFrl l`xUi ipA mr zFxFC©§¥¦§¨¥§¨

:Fl dnFCde xErM lMn mliCadl§©§¦¨¦¨¦§©¤
BøîBàåaFHd dUrz iMiM WExR 'Fbe §§¦©£¤©§¥¦

mpi` minkg mixfFBW mixaC§¨¦¤§¦£¨¦¥¨

'd ipirA xWIde aFHd zFUrl m` iM¦¦©£©§©¨¨§¥¥
df itkE ,adGd ciax mdixaC lMW¤¨¦§¥¤§¦©¨¨§¦¤
mrh oM mB `Ed 'Fbe dUrz iM xn`n©£©¦©£¤§©¥©©
aFHd dUrY dfA iM YrnWe iEESd©¦§¨©§¨¦¨¤©£¤©
mixcBd zErvn`A 'd dESW xWIde§©¨¨¤¦¨§¤§¨©§¨¦
zFxFcl bVOd aFHd caNn dfe mibiQde§©§¨¦§¤¦§©©©ª¨§
df KxclE l"f mdixaC zErvn`n¥¤§¨¦§¥¤§¤¤¤

FxnF`dUrz iMsqFp mrh `Ed §¦©£¤©©¨
:YrnWe xn`Ol©©£©§¨©§¨

ãBòxn`OA aEzMd fnxiYrnWe xnW ¦§Ÿ©¨©©£©§Ÿ§¨©§¨
cnll il dOl mc` xn`i `NW¤ŸŸ©¨¨¨¨¦¦§Ÿ
iYrcie dilr iYcnrW xg` Ff drEnW§¨©©¤¨©§¦¨¤¨§¨©§¦
cEnlY ,Ff devnA xnWl ilr WIX dn©¤¥¨©¦§Ÿ§¦§¨©§
YxnXW xg` mbde WExR xnW xnFl©§Ÿ¥©£©©©¤¨©§¨
cnre mcTW rcFi dY` xaC `vFOnE¦¨¨¨©¨¥©¤¨©§¨©
s`e xnWi xW` z` zrcl mixaCd lr©©§¨¦¨©©¤£¤¦§Ÿ§©

ok iR lr,YrnWexEhR Lpi` WExR ©¦¥§¨©§¨¥¥§¨
:devn lW DzrinWA zrBdn¥©©©¦§¦¨¨¤¦§¨

ãBòFxnF` KxC lr x`Azi(c"i rWFd) ¦§¨¥©¤¤§¥©

itl dPde ,EpiztW mixt dnNWpE§©§¨¨¦§¨¥§¦¥§¦
xace mixaCd lM z` 'Fbe xnW xn`W¤¨©§Ÿ§¤¨©§¨¦§¨¨
mc`d lFkIW rpnPd xcB on `Ed df¤¦¨¥©¦§¨¤¨¨¨¨

xn` dfl ,mixaCd lM mIwlxnW §©¥¨©§¨¦¨¤¨©§Ÿ
ciA mdW dUrY `l zevn cbpM WExR¥§¤¤¦§©Ÿ©£¤¤¥§©
`l zFevn lMn Fnvr xnWl mc`d̈¨¨¦§Ÿ©§¦¨¦§Ÿ
xn` dUr zFevn cbpkE ,dUrY©£¤§¤¤¦§£¥¨©

YrnWecEOlA zFevOd mIwi WExR §¨©§¨¥§©¥©¦§§¦
rinWEN`M Lilr aWgp dfaE dRA Dz §¦¨¨©¤¨¤¤§¨¨¤§¦

lFki dYrnE ,DzF` YnIwe Lcil d`Ä¨§¨§§¦©§¨¨¥©¨¨
:mixaCd lM z` zFUrle xnWl¦§Ÿ§©£¤¨©§¨¦

ãBòl"f mdixaC iR lr x`Azi(.h"i f"r) ¦§¨¥©¦¦§¥¤
,xAql xcde Wipi` qxbl Exn`W¤¨§¦§¨¦¦§¨¨¦§¨

FxnF` `EdeYrnWe xnWxnW WExR §§§Ÿ§¨©§¨¥§Ÿ
,`qxBd `ide dkldd zrici xnWIW¤¦§Ÿ§¦©©£¨¨§¦©¦§¨

eizFrEnW oEkl `xaQd `id YrnWe§¨©§¨¦©§¨¨§©¥§¨
:FlkUA§¦§

ãBòl"f mxnF` KxC lr x`Azixdf) ¦§¨¥©¤¤§¨Ÿ©

(bvw b"gzFxar lrA `EdW in iM¦¦¤©££¥
,eiptA milrpp dxFYd zrC ixrW©£¥©©©¨¦§¨¦§¨¨

`vnze(z"z 'ld l"f i"x`d r"y)ixrW iM §¦§¨¨£¦¦§¦©£¥
md dxFYd ixacA dpadd igzR¦§¥©£¨¨§¦§¥©¨¥
cFq mde ,mc`d iptA EcnrIW zFiWTd©ª§¤©©§¦§¥¨¨¨§¥
dfe ,mc`d zFxarn miEdzOd zFRlTd©§¦©¦§£¦¥£¥¨¨¨§¤

df xn`nA aEzMd xirdWxnW ¤¥¦©¨§©£¨¤§Ÿ
YrnWecnrYW dvFx dY` m` WExR §¨©§¨¥¦©¨¤¤©£Ÿ

xnW dixn` oiadl dxFYd zYn` lr©£¦©©¨§¨¦£¨¤¨§Ÿ
dfaE mdilr xarY lal zFevOd©¦§§©©£Ÿ£¥¤¨¤

:'Fbe lM z` YrnWe§¨©§¨¤¨§
ãBòl"f mxnF` KxC lr x`Azidbibg) ¦§¨¥©¤¤§¨£¦¨

(:e"hK`lnl dnFC axd m` l"fe§¦¨©¤§©§©
,k"r 'Eke EdiRn EWTai dxFY zF`av 'd§¨¨§©§¦¦§

FxnF` `EdexnW`Ed m` WExR §§§Ÿ¥¦
YrnWe f` dxFYd xnFXW dxinWA¦§¦¨¤¥©¨¨§¨©§¨

FxnF`e .EdiRn dxFY,mixaCd lM z` ¨¦¦§§¤¨©§¨¦
Exn`X dn iR lr x`Azi df Kxcl§¤¤¤¦§¨¥©¦©¤¨§

dbibgA(mW)xnB ikid xi`n 'xe l"fe ©£¦¨¨§§¥¦¥¦¨©
iM 'Eke xn`de xg`C dinERn dxFY¨¦¥§©¥§¨¨©§¦
xi`n 'x Wiwl Wix xn` 'Fbe odk iztU¦§¥Ÿ¥§¨©¥¨¦¥¦
LAle 'Fbe Lipf` hd WxcE gMW` `xw§¨©§¨¨©©¨§¤§§¦§
`N` xn`p `l mYrcl iYrcl ziWŸ¦§©§¦§©§¨Ÿ¤¡©¤¨
`iWw `l icCd` i`xw EWw 'Eke iYrcl§©§¦§¨§¨¦£©§¥Ÿ©§¨
mW cFr Exn`e ,ohwA `d lFcbA `d̈§¨¨§¨¨§¨§¨
zPB l` aizkC i`n `ax WxC l"fe§¨©¨¨©¦§¦¤¦©

` 'Fbe fFb``NW xA dAx digkW ¡§©§§§¥©¨©¦¨
d"aew ciar `w i`n dil xn` EdIl`l¥¦¨¨©¥©¨¨¦
EdinERn `YrnW xn`w dil xn`̈©¥§¨©§©§¨¦¥
xn`w `l n"xC dinERnE opAx EdNkC§ª§©¨¨¦¥Ÿ§¨©
xg`C dinERn `YrnW xnbC mEXn¦§¨©§©§¨¦¥§©¥
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:ÔB‰Ú¯‡a ·˙È˙Â ÔB‰˙È»¿¿≈«¿«¿¬

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn` 'Eke `vn oFOx xi`n 'x dil xn`̈©¥¥¦¦¨¨§¨©
'Eke xnF` ipA xi`n xn`w `YXd dil¥©§¨§¨©¥¦§¦¥§
lFki lFcBd l"f mdixaC itl dPd ,k"r¦¥§¦¦§¥¤©¨¨
rWx axd didIW mbd axdn cnll¦§Ÿ¥¨©£©¤¦§¤¨©¨¨
Epivn l"f m"Anxe ,ohTd oM oi`X dn©¤¥¥©¨¨§©§¨¨¦

azMW(c"t z"z 'ld)axdn cnll oi`W ¤¨©¦§¤¥¦§Ÿ¥¨©
oiA wNg `le 'd K`lnM `Ed m` `N ¤̀¨¦§©§©§Ÿ¦¥¥

:`xnBd ixacM ohwl lFcB̈§¨¨§¦§¥©§¨¨
éúéàøåg"Al(e"nx 'iq c"ei K"W)azMW §¨¦¦©¨¦¤¨©

`N` `xnBA wlg `NW¤Ÿ¦¥©§¨¨¤¨
xaFq Fpi` q"Xd la` xi`n 'x zrcl§©©¥¦£¨©©¥¥
`xw n"x xn`W q"Xd oFWl wIce ,oM¥§¦¥§©©¤¨©§¨
xi`n 'x `weC rnWn Wxce gMW ©̀§¨§¨©©§¨©§¨¥¦
,mipFkp eixaC oi`e ,k"r oM xaFQW `Ed¤¥¥§¥§¨¨§¦
dUrOW xnFl cEnlYl Fl oiPn cg ¤̀¨¦©¦©©§©¤©£¥
Ep`W lM cnFr zwlgnA xi`n 'x¥¦§©£Ÿ¤¥¨¤¨
cFre ,`xaq xacA zFeWdl oilFki§¦§©§¦§©§¨¨§
iM zWxCn xi`n 'xl dWwOX dOn¦©¤©§¤§¥¦¦§¨©¦
mzFeWdl utgW gkEn odk iztU¦§¥Ÿ¥¨¤¨¥§©§¨
'xW zn`d xg`W xnF` dY` m`W¤¦©¨¥¤©©¨¡¤¤
`EdW dWxCdn `z` wlgl xi`n¥¦§©©¥Ÿ¨¨¥©§¨¨¤
cEnlYd dWwO dn oM m` lFcBd cEOl¦©¨¦¥©©§¤©©§
`l m` 'Fbe odk iztU iM zWxCn¦§¨©¦¦§¥Ÿ¥§¦Ÿ
znMqn Ff dWxCW xaFQW xn`YW¤Ÿ©¤¥¤§¨¨ª§¤¤

`l m`Wxi`n 'x xnFl lFki did ok ¤¦Ÿ¥¨¨¨©¥¦
`id FGW xn`Y m`e ,oM WxFC Fpi ¥̀¥¥§¦Ÿ©¤¦

xi`n 'x xn`W uxznd zpEM`xw ©¨©©§¨¥¤¨©¥¦§¨
zWxcA dcFn Fpi`e WExtE 'Eke gMW ©̀§¨§¥§¥¤¦§¨©
EWw xnFl xfFg i`n oM m` 'eke iztU¦§¥§¦¥©¥©¨
WxFC Fpi` df WxFCd m` 'Eke i`xw§¨¦§¦©¥¤¥¥
oFxg` `xFn` `EdW `Ax ixd cFre ,df¤§£¥©¨¤¨¨©£
mbd dGd fFb`d dn fFb` zPB l` WxC̈©¤¦©¡©¨¡©¤£©
lk` oi` 'Eke hihA Klkln `EdW¤§ª§¨§¦§¥Ÿ¤
EN` mixacE ,k"r 'Eke q`np FkFzAW¤§¦§¨§§¨¦¥
dkldC rEcie xi`n 'x zxaqM md¥¦§¨©¥¦§¨©©£¨¨
n"x dUrOW xn`pW mbd `axM§¨¨£©¤Ÿ©¤©£¥

:iEpW zwlgnA§©£Ÿ¤¨
ãBòåoiA `id odk iztU iM zWxC m` §¦§¨©¦¦§¥Ÿ¥¦¥

`Ed cal n"xe ohwl oiA lFcbl§¨¥§¨¨§§©
dNW xA dAx aiWn dn wlgl xaFQW¤¥§©¥©¥¦©¨©¦¨

Fpi` `ld 'Eke `vn oFOx n"x EdIl`l¥¦¨¦¨¨§£Ÿ¥
q"Xd la` ,xi`n 'x `N` oM xaFq¥¥¤¨¥¦£¨©©
`N` cnll xYd oi`W dil `xiaq§¦¨¥¤¥¤¥¦§Ÿ¤¨
,ohw didi oiA lFcB didi oiA K`lnMn¦§©§¨¥¦§¤¨¥¦§¤¨¨
'd miMqdW FGn dlFcB di`x dn cFre§¨§¨¨§¨¦¤¦§¦
xn`e xfgW n"x lW dUrOd lr©©©£¤¤¤¨©§¨©

:eiRn `zrnW§©§¨¦¦
íàåxaQ dn dNgYn d"awd xn`Y §¦Ÿ©¦§¦¨©¨©

xnFl oi`W xaQ dn sFQalE§©©¨©¤¥©
xn`W mrHd e"g 'd ipirn mlrPW¤¤¡©¥¥¥©©©¤¨©
rC ,'Eke `vn oFOx n"x dNW xA dAx©¨©¦¨¦¨¨§©
xaC FzFUrA mc`d lr 'd ciRwi iM¦©§¦©¨¨¨©£¨¨
mc`n `le 'dn `N` iwp FA didi `NW¤Ÿ¦§¤¨¦¤¨¥§Ÿ¥¨¨
'dn iwp didIW cr `hgl Fl aWgie§©£Ÿ§¥§©¤¦§¤¨¦¥
df dUrn n"x dUrWM dfle ,mc`e§¨¨§¨¤§¤¨¨©£¤¤
did K`lnM Fpi`W mc`n cnl didW¤¨¨¨¥¥¨¨¤¥§©§¨¨
cFr lM mc`n `l la` 'dn iwp n"x¨¦¥£¨Ÿ¥¨¨¨
,FlrR xWie Kf m` Fnrh rcFp `NW¤Ÿ©©£¦©§¨¨¨¢
drEnW xnF` 'd did `NW aAq dfe§¤¦¥¤Ÿ¨¨¥§¨
xg`e ,zEnlXd xqg FzFidl eiRn¦¦¦§£©©§¥§©©
gaWl mrh dHn lW daiWiA xn`PW¤¤¡©¦¦¨¤©¨©©¨¤©
mB miIwp mzide xcbA qpkp eiUrnA§©£¨¦§¨§¤¤¤¡¦¤§¦¦©
xn`e xfg cInE skY dfle l`xUIn¦¦§¨¥§¨¤¥¤¦¨¨©§¨©
ixacM zn`d mlFrlE ,FnXn `zrnW§©§¨¦§§¨¨¡¤§¦§¥

:n"x
ïBëpäåxaFQW `Ed m"Anxl mrh zzl §©¨¨¥©©¨©§¨¤¥

dnlW zrC oi` dGd onfAW¤©§¨©¤¥©©§¥¨
mkgn cnll Fl xiYdl lFcB `xTYW¤¦¨¥¨§©¦¦§Ÿ¥¨¨
zrcA mlW didW n"x `weCW ,rWẍ¨¤©§¨¤¨¨¨¥§©©
oi`W xaCd Fl xYdW `Ed driciaE¦¦¨¤ª©©¨¨¤¥

x EPOn cnlIW i`Ce WEglilE`e ,FrW ¨©©¤¦§Ÿ¦¤¦§§©
`xw n"x xn`e cEnlYd wIC dfl iM¦¨¤¦¥©©§§¨©§¨
WExR 'Eke oFOx n"x 'Eke Wxce gMW ©̀§¨§¨©§¦§¥
FpWIW `Ed n"x lW df xcB `weC©§¨¨¥¤¤¤¤§
dRlTd wxfi i`Ce `EdW itl df xYdA§¤¥¤§¦¤©©¦§Ÿ©§¦¨
dpFkp Ff `xaqE ,lk`d `N` lk`i `le§ŸŸ©¤¨¨Ÿ¤§¨¨§¨
m"Anx mzq dfl `id Dnvrn dkEnqE§¨¥©§¨¦¨¤¨©©§¨
oiA K`lnM Fpi`W axdn cnll xq`l¤¡Ÿ¦§Ÿ¥¨©¤¥§©§¨¥
Ehrnzp zFxFCd iM ohwl oiA lFcbl§¨¥§¨¨¦©¦§©£
,`vFIke n"xA `N` df xYd Epl oi`e§¥¨¤¥¤¤¨§§©¥

l"f mdixaCn cnlE `ve(:a"iw zAW) §¥§©¦¦§¥¤©¨

:'Eke mik`lnM mipFW`xd m` Exn`W¤¨§¦¨¦¦§©§¨¦§
ìòåFxnF` oFkp lr x`Azi df iRxnW §©¦¤¦§¨¥©¨§§Ÿ

mixaCd lM z` YrnWeWExR 'Fbe §¨©§¨¤¨©§¨¦§¥
oiadl Ll oi`W Lilr dpzn ip` izni ¥̀¨©£¦©§¤¨¤¤¥§§¨¦
xOWn `EdW mc`n `N` drEnW§¨¤¨¥¨¨¤§©¥
`EdW inl `weC `N` zFevOde dxFYd©¨§©¦§¤¨©§¨§¦¤
mAx F` mixaCd lM rnWl xqge ohẅ¨§¨¥¦§Ÿ©¨©§¨¦ª¨
Kixv Fpi`W lFcBd la` ,lkM axdW¤¨Ÿ§Ÿ£¨©¨¤¥¨¦
rnWl `Ed lFki ohw wlg `N` rnWl¦§Ÿ©¤¨¥¤¨¨¨¦§Ÿ©
dxFY xnFW Fpi`W mc`n ENt £̀¦¥¨¨¤¥¥¨
dxFY cnFl didW n"xME zFevnE¦§§¤¨¨¥¨
dxFY xOWn did `NW mbd xg`n¥©¥£©¤Ÿ¨¨§©¥¨
lkF`e FzRlw wxFf didW zFevnE¦§¤¨¨¥§¦¨§¥

:FkFYhk dxez

'Bâå íéBbä úà 'Bâå úéøëé ék (èë¦©§¦§¤©¦§
.'Bâå Eì øîMä'` zrcl Kixv ¦¨¤§§¨¦¨©©

dxf dcFar zxinW zxdf` dlY dOl̈¨¨¨©§¨©§¦©£¨¨¨
Fpi` df zlEGW d`xIW zixki ikA§¦©§¦¤¥¨¤¤©¤¥
icaFr miiFBd z` d`xIWM dxdf`A§©§¨¨§¤¦§¤¤©¦§¥
mipW migEhaE mielW dxf dcFar£¨¨¨§¥¦§¦¨¦
Dpi` m"EMr zxdf`W ,Fpi` dfe ,zFAx©§¤¥¤©§¨©©¥¨
rx`IX dOA ogaOdn ziPYWn¦§©¥¥©¦§¨©¤¤¤¡©

FxnF` 'a ,zFO`dlWwPY oR'Fbeixg` §¨ª§¤¦¨¥§©£¥
mcnXdd`xIW xg` `Axc` `ld ¦¨§¨£Ÿ©§©¨©©¤¦§¤

`l eiptl EcnWPW,mdixg` WwPi ¤¦§§§¨¨Ÿ¦¨¥©£¥¤
FA EwiRqd `l l"f i"Wx xF`Od ixace§¦§¥©¨©¦Ÿ¦§¦

FxnF` 'b ,oFkp lr aEzMd aEXiAoR §¦©¨©¨§¤
WxcY otE WwPY`id dWiwPdW oeiM ¦¨¥¤¦§¥¨¤©§¦¨¦

WwPY oR xnFl Fl did mzcFar zWixC§¦©£¨¨¨¨©¤¦¨¥
FxnF` 'c ,'Fbe ixg` Wxcl 'Fbexn`l §¦§©£¥§§¥Ÿ

FxnF` 'd ,Exn`i inldki`rEci oi` §¦Ÿ§§¥¨¥¨©
,Dinzn F` ,l`FW m` df xn`n zpEM©¨©©£¨¤¦¥©§¦©
rEci oi` miWExRd lklE ,dOcn F`§©¤§¨©¥¦¥¨©

FxnF` 'e ,oEknd`le eilr sqz `l ©§ª¨§ŸŸ¥¨¨§Ÿ
rxbz'd evi rxbz `l `nlWA dWw ¦§©¨¤¦§¨¨Ÿ¦§©§©

lr dESW zFxdf`d lMn rxbi lal§©¦§©¦¨¨©§¨¤¦¨©
`A dn sqz `l la` dxf dcFar£¨¨¨£¨ŸŸ¥©¨
Fpi` df ,mibiq siqFi lal m` ,cOll§©¥¦§©¦§¨¦¤¥

aizM ixdW(ixg` 't sFq)z` mYxnWE ¤£¥§¦©£¥§©§¤¤



d`xמח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iyily meil inei xeriy

(ì)íãîMä éøçà íäéøçà L÷pz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´
éðtîeãáòé äëéà øîàì íäéäìàì Løãz-ïôe E ¦¨¤®¤¦§¸¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹

:éðà-íb ïk-äNòàå íäéäìà-úà älàä íéBbä©¦³¨¥̧¤Æ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦
i"yx£L˜pzŒÔt∑ ואני מֹוקׁש; לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ∆ƒ»≈ְְְְֲִִֵֵַ

נּו"ן  מצינּו ׁשּלא ּבּלׁשֹון, לדקּדק חׁש ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹאֹומר
אבל  מּמּנּו, הּנֹופל ליסֹוד ואפּלּו יּוקׁש, ְֲֲִִִִֵֶַַַָּבלׁשֹון

נּו"ן: מצינּו וקׁשקּוׁש טרּוף ה)ּבלׁשֹון (דניאל ְְְִִִֵָ
אֹומר: אני זה ואף נקׁשן", לדא ּדא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻ"וארּכּבתּה
להיֹות  אחריהם, ּתּטרף ּפן אחריהם", ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ"ּפןּֿתּנקׁש

וכן מעׂשיהם. אחר קט)ּכרּו נֹוׁשה (תהלים "ינּקׁש : ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָ
נֹוׁשים  עליו להיֹות הרׁשע את מקּלל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָלכלֿאׁשרֿלֹו",

ממֹונֹו אחר ּומתנּקׁשין מחזירין ויהיּו ‡È¯Á.רּבים, ְְְְֲִִִִִִַַַַַָ«¬≈
EÈtÓ Ì„ÓM‰∑מּפני ׁשאׁשמידם ׁשּתראה ,אחר ƒ»¿»ƒ»∆ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

מּפני  אּלּו? ּנׁשמדּו מה מּפני לב, לתת ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָיׁש
ּתעׂשה  לא אּתה אף ׁשּבידיהם. מקלקלים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻמעׂשים

ויׁשמידּו אחרים יבאּו ׁשּלא e„·ÚÈ.ּכן, ‰ÎÈ‡∑ ְְֲִִֵֵֶַָֹֹ≈»««¿
וקּטּור  זּבּוח על אּלא עבֹודהֿזרה על ענׁש ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹלפי

ׁשּכתּוב ּכמֹו והׁשּתחואה, כב)ונּסּו לה'(שמות "ּבלּתי : ְְְְְֲִִִִֶַַָָָ
ׁשאם  ּכאן ולּמד ּבא לגבּה, הּנעׂשים ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלבּדֹו",

ּב לעבדּה עבֹודהֿזרה ׁשל ּכגֹון ּדרּכּה אחר, דבר ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָ
לּפעֹור  עבֹודתֹו,,ּפֹוער היא זֹו למרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

אפּלּו והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח אבל ְְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָוחּיב.
חּיב  - ּכדרּכּה .ׁשּלא ְְֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(368 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

לאלקיהם ּתדרׁש ל)ּופן (יב, ְֱִֵֶֶֶֹֹ
היא היא עבֹודתּה ּדר על ּתׁשאל עבודה ׁשּלא (רמב"ם ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ב) ב, זרה

העבֹודֹות, ּדרכי לידע ּבית־ּדין על חּיּוב יׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָואף־על־ּפי־כן
ּדר היא ׁשּזֹו ׁשּידעּו עד ּכֹוכבים עבֹודת סֹוקלין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשאין

ב)עבֹודתּה ג, ספרי (שם קֹורין ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר לֹומר, ויׁש . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

a˙¯ל  ÔB‰È¯˙a Ï˜z˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ»««¿≈»«
ÔB‰˙ÂÚËÏ Úa˙˙ ‡ÓÏÈ„Â CÓ„wÓ ÔeˆzLÈc¿ƒ¿≈ƒ√»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¬»¿
˙È ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÔÈÁÏt ÔÈcÎ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«∆¿≈»¿ƒ«¿«»»ƒ≈»

:‡‡ Û‡ Ôk „aÚ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿∆¿≈≈«»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

l"f EpizFAxl EpivnE ,iYxnWn¦§©§¦¨¦§©¥
,dxf dcFarl incC lM xCbl ExingdW¤¤§¦¦§Ÿ¨§¨¥©£¨¨¨
`NW dxf dcFar ipin xq`i lal m`e§¦§©¤¡Ÿ¦¥£¨¨¨¤Ÿ
xq`W Epivn ixd ,aEzMd xiMfd¦§¦©¨£¥¨¦¤¨©

:dxf dcFar oin lM aEzMd©¨¨¦£¨¨¨
ïëàxidfdl `AW `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨¤¨§©§¦

mc` drhi xW` zFIrHd lr©©¨ª£¤¦§¤¨¨
mirWx dpifgY eipir xW` dfgOn¦©£¤£¤¥¨¤¡¤¨§¨¦
`l KWtP dOn xn`ie ,EzxMi ux`n¥¤¤¦¨¥§Ÿ©¦©©§¨Ÿ
xn`Y F` ,miYXn zg` xnFNn rpOi¦¨©¦©©©¦§©¦Ÿ©
`id mizxkPd micaFrW Ff dcFarW¤£¨¤§¦©¦§¨¦¦
lr 'd ciRwd dfle dcFar daEWg£¨£¨§¨¤¦§¦©
ux`n mgQie Fl `le FzlEfl mzFUr£¨§¨§Ÿ§¦¨¥¥¤¤
micaFrW Ff dcFarW xn`Y F` ,miIgd©©¦Ÿ©¤£¨¤§¦
zF`Pwzdl dcFar daEWg Dpi` miFBd©¦¥¨£¨£¨§¦§©§
xn`YW FnM mwFpe `Pw l` dilr̈¤¨¥©¨§¥§¤Ÿ©
F` xFrtl xrFRd qilFwxnl wxFGd©¥§©§¦©¥¦§
di`xde dfl dnFCke KlOl xiarOd©©£¦©Ÿ¤§©¤¨¤§¨§¨¨
,midl` 'dl Ff dcFar oicaFr oi`W¤¥§¦£¨©¡Ÿ¦
`l miFBd zixkdl 'd ciRwdW mrhe§©©¤¦§¦§©§¦©¦Ÿ
`NW lr `N` FfM dcFar EcarW lr©¤¨§£¨¨¤¨©¤Ÿ
Eafre diE`xd dcFarA 'dl EdEcar£¨©¨£¨¨§¨§¨§
EN` zFTlg 'An zg` lke ,zFevn x`W§¨¦§§¨©©¦£ª¥
lHA df ixd FYrcA rixkOd rixkIW¤©§¦©©©§¦©§©§£¥¤¦¥
`id dcFardW xnFl rixki m` ,dxFY¨¦©§¦©©¤¨£¨¦
carl `xaQd Fl `FaY diE`x dcFar£¨§¨¨©§¨¨©£Ÿ

onvr zFcFard ipinA Epidl` 'dl©¡Ÿ¥§¦¥¨£©§¨
rixki m`e ,zlEGl EUrpWM `Pw mdAW¤¨¥¦¥§¤©£©©§¦©§¦©
`xaQd Fl `FaY dcFar Dpi`W xnFl©¤¥¨£¨¨©§¨¨
dUrn df oi`W oeiM oM `Ed mB zFUrl©£©¥¥¨¤¥¤©£¥

dcFarxn`e 'd xn`n `A dfl ,dxf £¨¨¨¨¤¨©£©§¨©
zixki iM'FbeLl xnXdcg`A zFrhNn ¦©§¦§¦¨¤§¦¦§§©©

`Ad zErh cbpM ,zFnEWxd zFTlg 'An¦£ª¨§§¤¤¨©¨
xn` dcFar mzcFarW mzcnWdn¥©§¨¨¨¤£¨¨£¨¨©

Ll xnXdmdixg` WwPY oRWExR ¦¨¤§¤¦¨¥©£¥¤¥
mdixg` sxHY i"WxiRW FnM WwPY¦¨¥§¤¥©¦¦¨¥©£¥¤
idl`l mdiUrnM zFUrl KExM zFidl¦§¨©£§©£¥¤¥Ÿ©
ciRwdW d`Fx ip`W xg` FcaFr ip`W¤£¦§©©¤£¦¤¤¦§¦
`Ede FzlEfl dfA micaFrW lr 'd©¤§¦¨¤§¨§

FxnF`,LipRn mcnXd ixg`cbpkE §©£¥¦¨§¨¦¨¤§¤¤
DzFid dcFard zpgadn `Ad zErḧ©¨¥©§¨©¨£¨¡¨
dcFar z`xwp Ff dcFar oi`e diEfA§¨§¥£¨¦§¥£¨
xrtl DzFUrl dilr 'd ciRwi `le§Ÿ©§¦¨¤¨©£¨¦§Ÿ

xn` dnFCke FzFGal xFrRlWxcY otE ©§§©§©¤¨©¤¦§
mdidl`ldUrnA WxcY 'iR 'Fbe ¥Ÿ¥¤§¥¦§§©£¥

DA LzlMUd zErvn`nE dcFard̈£¨¥¤§¨©§¨¨§¨
FxnF` `Ede ,xn`YEcari dki` xn`l Ÿ©§§¥Ÿ¥¨©©§

miFBdEcari Ki` iM `Ed DEnY xaC 'iR ©¦¥¨¨¨©¦¥©©§
dcFar daEWg Ff oi` FfM diEfA dcFar£¨§¨¨¥£¨£¨
`l dfA oi` iM oM zFUrl ip` lFkie§¨£¦©£¥¦¥¨¤Ÿ
`Ede ,dxf dcFarl dAg `le cFaM̈§Ÿ¦¨©£¨¨¨§

FxnF`ip` mB oM dUr`exFrRl xrtl §§¤¡¤¥©¨¦¦§Ÿ©§

xnXd ,qilFwxn znibxA oa` wxfle§¦§Ÿ¤¤¦§¦©©§¦¦¨¤
:oM xn`Y oR¤Ÿ©¥

øîâåxn`'dl ok dUrz `lcbpM df §¨©Ÿ¤Ÿ©£¤¥©¤§¤¤
zFUrl aWgIW dpFW`xd zErḧ¨¦¨¤©£Ÿ©£
llWe ,miFBd micaFrW dcFar oin 'dl©¦£¨¤§¦©¦§¨©
xn`e zErHd `A dPOOW `xaQd xTr¦©©§¨¨¤¦¤¨¨©¨§¨©
EUr `pU xW` 'd zarFY lM z` iM¦¤¨£©£¤¨¥¨
`Pwzn 'dW aWFg dY`W FnM `l 'Fbe§Ÿ§¤©¨¥¤¦§©¥
`l FzlEfl df gAWn dUrn miUFrW¤¦©£¤§ª¨¤§¨Ÿ
ipirA iE`pVd xaC `N` Fpi` `Ed ok¥¥¤¨¨¨©¨§§¥¥
ipirA mB xf xaC xnFl oM mB Knqe ,'d§¨©©¥©¨¨¨©§¥¥

FxnF`M mc`mdipA z` mB'Fbe,EtxUi ¨¨§§©¤§¥¤§¦§§
Ff dcFar oi`W 'a zErh mB dYrnE¥©¨©¨¤¥£¨
miUrOd lr ciRwn 'd oi`e dcFar£¨§¥©§¦©©©£¦

Od iM eixaC mrpA dfA xzqcSn dUr ¨©¨¤§Ÿ©§¨¨¦©©£¤¦©
dlrn Dpi`W mbd 'd FzF` `pFU Fnvr©§¥£©¤¥¨©£¨

FxnF` `Ede ,cFakexW` 'd zarFY §¨§§£©£¤
odidl`l EUr `pUcSn dUrOd 'iR ¨¥¨¥Ÿ¥¤¥©©£¤¦©

KxcM ,'d ipirA arzn `Ed Fnvr©§§Ÿ¨§¥¥§¤¤
bVn mrh `lA mixaC dAxd arYW¤¦¥©§¥§¨¦§Ÿ©©ª¨
'a xEQ` xn`YW FnM ,liMUn lkl§¨©§¦§¤Ÿ©¦
xaCA mdipW EvRgIW mbd zFig £̀¨£©¤©§§§¥¤©¨¨
df dUrn xq` ok FnM ,dfl dOFCke§©¤¨¤§¥¨©©£¤¤
EdEUrIW utg oi`W mbd dxf dcFarl©£¨¨¨£©¤¥¨¥¤©£

:dWFcTd FzcFarl©£¨©§¨
øîâåFxnF`xaCd lM z`'Fbe`l §¨©§¥¨©¨¨§Ÿ



מט d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iyily meil inei xeriy
ּבקריאה  הּנה העֹולם, מן עֹובדיה את לבער ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָעבֹודה־זרה
ּדרּגתם  ּבאמצעּות וזאת אֹותּה, וׁשֹוללים מבּטלים עצמּה ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹזֹו
אמּונה, מּצד רק אינֹו ׁשהּבּטּול והיינּו, הּתֹורה. ּבלּמּוד ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּנעלית

והּׂשגת  הבנת עצמֹו, הּׂשכל מּצד ּגם אּלא הּׂשכל, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּמעל
(ׁשלילת  ה' אחדּות מדּגׁשת וכ נעלית; ּבדרּגה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֻהּתֹורה

לעבֹודה־זרה. מקֹום נתינת ׁשּיׁש היכן ּגם ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָעבֹודה־זרה)

(àì)éäìà ýåýéì ïë äNòú-àìúáòBz-ìë ék E Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧
íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNò àðN øLà ýåýé§Ÿ̈¹£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða-úàå§¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì‰ÈaŒ˙‡ Ì‚ Èk∑(ספרי) עֹובד ראיתי 'אני עקיבא: רּבי אמר ואּמֹותיהם. אבֹותיהם את לרּבֹות 'ּגם', ƒ«∆¿≈∆ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכלּבֹו לפני לאביו ׁשּכפתֹו .ואכלֹו'ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

âé(à)Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
ô :epnî òøâú àìå åéìò óñú-àì úBNòì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−¦¤«

i"yx£¯·c‰ŒÏk ּכבחמּורה ∑‡˙ ˙e¯ÓL.קּלה ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿
˙BNÚÏ∑ האמּורים 'עׂשה', על תעׂשה' 'לא לּתן «¬ֲֲֲִִֵֵֶַַָֹ

אּלא  הּוא, תעׂשה' 'לא לׁשֹון 'הּׁשמר', ׁשּכל ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּפרׁשה,

'עׂשה' ׁשל 'הּׁשמר' על לֹוקין ÛÒ˙Œ‡Ï.ׁשאין ֲִִֵֵֶֶֶַָ……≈
ÂÈÏÚ∑(ספרי) מינין חמּׁשה ּבתפּלין, טֹוטפֹות חמּׁשה »»ְֲֲִִִִִִִָָָ

ארּבע ּבלּולב  ּכהנים , ּבברּכת .ּברכֹות ְְְְֲִִַַַַָָֹ

(á)éìà ïúðå íBìç íìç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékE ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²
:úôBî Bà úBà−¬¥«

i"yx£˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙Â∑ ׁשּנאמר ּכענין ּבּׁשמים, ¿»«≈∆ְֱִִֶֶַַַַָָ
ו)ּבגדעֹון ואֹומר(שופטים אֹות", ּלי "ועׂשית :(שם): ְְְְִִִֵָָ

וגֹו'" אלֿהּגּזה חרב ÙBÓ˙."יהיֿנא B‡∑ ּבארץ. ְְִִֶֶַָָֹ≈ֶָָ
אחרים:[ ‡B˙ספרים EÈÏ‡ Ô˙Â∑ּדכתיב (בראשית ּבּׁשמים, ְֲִִֵָ¿»«≈∆ְִִִַַָ

ּולמֹועדים"א) לאתת "והיּו :.˙ÙBÓ B‡∑,ּבארץ ְְְֲִָֹֹ≈ֶָָ

ּכלֿ ועל לבּדּה עלֿהּגּזה יהיה טל "אם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּדכתיב:
ואם  לֹו", תׁשמע "לא אףֿעלּֿפיֿכן חרב], ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹהארץ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו נֹותן מּפניֿמה ְִֵֵַַָָָֹּתאמר:
אלהיכם  ה' מנּסה "ּכי אֹות? לעׂשֹות ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹממׁשלה

."אתכם  ְֶֶ

(â)éìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeäëìð øîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈
:íãáòðå ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà©«£¥̧¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«
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-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä úòãì̈©À©£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááì§©§¤−§¨©§§¤«

(ä)-úàå eàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà©«£¥̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤
Báe eãáòú Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬

:ïe÷aãú¦§¨«
i"yx£e¯ÓLz ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â∑ מׁשה BÏ˜·e.ּתֹורת ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ¿…

eÚÓL˙∑ הּנביאים ˙e„·Ú.ּבקֹול B˙B‡Â∑ ƒ¿»ְְִִַ¿«¬…
˙„Ôe˜a.ּבמקּדׁשֹו B·e∑(יד ּגמל (סוטה ּבדרכיו: הּדבק ְְִָƒ¿»ְְִִֵָָָֹ

ׁשעׂשה  ּכמֹו חֹולים! ּבּקר מתים, קבר ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹחסדים,
.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(myÎoiir 53 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW eikxcA zEwaCd©§¥¦§¨¨¤©¨¨

ּובֹו גו' אלהיכם יהוה תדּבקּון אחרי ְְֱֲִֵֵֶַָָֹֽ
ּכמֹו חֹולים, ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹהּדבק

הּקּב"ה רש"י)ׁשעׂשה ובפירוש ה. (יג, ֶַָָָָ
חֹולים" ּובּקר מתים ּב"קבר ׁשּדוקא הּטעם לבאר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹויׁש

הּקּב"ה, ׁשל ּבדרכיו ההליכה ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָנעׂשית
המנּויים  הּצּוּויים ּכל ּבסֹוף ּבאה תדּבקּון" "ּובֹו אזהרת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּדהּנה
מּובן  ׁשּמּזה ּתׁשמרּו", מצֹותיו "ואת ּגם ּוביניהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּכתּוב,
ּבין  מצוה אינֹו ׁשחּיּובֹו ּבדבר הּוא זֹו ּדבקּות על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהּצּוּוי
עֹוׂשהּו היה לא ּבדרכיו" "הּדבק הּצּוּוי ׁשּלּולי היינּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּמצֹות,

אחר. מפרׁש צּוּוי ְִִֵַַָֹמּצד
ׁשעׂשה  ּכמֹו חֹולים ּבּקר מתים "קבר רׁש"י מפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹולכן
עׂשאם  ׁשהּקּב"ה מֹוצאים אנּו אּלּו ּבדברים רק ּכי ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה",
זה  חסד לגמל מחּיב היה לא האדם ּגּבי ׁשּבדגמתם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹֻֻּבאפן

וחּיּוב: מצוה ְְִִִַָמּצד
אברהם, את לבּקר ּבא ׁשהּקּב"ה ּבּמּצב ּגם - חֹולים ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּקּור
עם  החֹולה", את לבּקר - אליו "וּירא רׁש"י ׁשּפרׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּוכמֹו
ממרא  ּוכמֹו לבּקרֹו, ּבאּו ורעיו מאנׁשיו ּכּמה ׁשּבוּדאי ְְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיֹות

אברהם. ׁשל ּביתֹו ּובני ּבחלקֹו, אליו נגלה ׁשהּקּב"ה -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכבר  ׁשּנאמרה אהרן לקבּורת ּבפׁשטּות הּכּונה - מתים ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקבר
היתה  הסּתּלקּותֹו ׁשהרי הּקּב"ה, על־ידי ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּכתּוב,
ההר  ּבראׁש ׁשם אהרן "וּימת רק נאמר ּובּפסּוק ְְֱֲֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּמערה,
אֹודֹות  ּכלּום ׁשם נזּכר ולא ואלעזר" מׁשה וּירד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ(ּומּיד)
ּבפרׁשת  אבל ׁשם". "וּתּקבר ׁשּנאמר ּבמרים ּכמֹו ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָקבּורתֹו,
ׁשהּקּב"ה  על־ּכרח ואם־ּכן ׁשם", "וּיּקבר נאמר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעקב

יׂשר  מּבני ׁשרּבים אף ּבקבּורתֹו, ּבוּדאי התעּסק היּו אל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבזה. להתעּסק ְְִִֵֶַָָמּוכנים

ÌÏÁÏד  B‡ ‡e‰‰ ‡i· ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈
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dfA f"r ixaC EUrIW Fl dEv 'dW¤¦¨¤©£¦§¥¨¤
ErnWz FlwaE FxnF`e .znEi Egilvie§©§¦©§§§Ÿ¦§¨
WIW `Ed KxAzi FlFwA `weC WExR¥©§¨§¦§¨©¤¥
eizFxn` cOllE cnll rnWl mkl̈¤¦§Ÿ¦§Ÿ§©¥¦§¨
,dxf dcFar lW DlFwA `le zFxFdHd©§§Ÿ§¨¤£¨¨¨
mixn` Ffi` dxn` dxf dcFar m`W¤¦£¨¨¨¨§¨¥£¨¦
xn`e `iaPd `A m`e ,mrnWl xEq`̈§¨§¨§¦¨©¨¦§¨©
rnWl dxf dcFarl Klil 'd dESW¤¦¨¥¥©£¨¨¨¦§Ÿ©
`le dUrn `l mdA oi`W mbd dixaC§¨¤¨£©¤¥¨¤Ÿ©£¤§Ÿ

:znEi ok iR lr s` dPOn d`xil§¦§¨¦¤¨©©¦¥©
BøîBàå`le 'dl WExR .EcarY Fz`e §§§Ÿ©£Ÿ¥©§Ÿ

KxC lr dfA dpEMde ,FzlEfl§¨§©©¨¨¨¤©¤¤
l"f mxnF`(f"p oiHB)oal xqiw xn`W §¨¦¦¤¨©¥¨§¥

FYrAh KilWdl mixrIW dPg lW ohẅ¨¤©¨¤©£¦§©§¦©©§
DP`iaie Klie dxf dcFar iptl Fci lrn¥©¨¦§¥£¨¨¨§¥¥¦¦¤¨
FAlA oi`W mbd carW mi`Fxl d`xie§¥¨¤¨¦¤¨©£©¤¥§¦
`aE o`M cr ,'Eke dvx `le Dcarl§¨§¨§Ÿ¨¨§©©¨
xnFl `iap `A m`W xnFl o`M aEzMd©¨¨©¤¦¨¨¦©
znEi oM zFUrl EdWxn 'd iM 'd iR lr©¦¦©§¥©£¥©

:`iaPd©¨¦
BøîBàå.oEwAcz FaEKxC lr x`Azi §§¦§¨¦§¨¥©¤¤

l"f mxnF`(:`"iw zFAzM)ike §¨§ª§¦
waCIW `N` dpikXA waCl xWt ¤̀§¨¦¨¥©§¦¨¤¨¤¦¨¥
dpikXl daMxn mdW dxFY icnFlA§§¥¨¤¥¤§¨¨©§¦¨
'd dEv o`ke ,KxAzi FA wAcp EN`kE§¦¦§¨¦§¨©§¨¦¨
eiWFcwE 'd iaFxwA `N` waCi `NW¤Ÿ¦¨¥¤¨¦§¥§¨

dcFar iaFxwA waCi `NW `A llWle§¦§Ÿ¨¤Ÿ¦¨¥¦§¥£¨
'd xn`nA xn`e `iap `A m`e ,dxf̈¨§¦¨¨¦§¨©§©£©
ilE`e .`Edd `iaPd znEi oM zFUrl©£¥©©¨¦©§©

FxnF`A oEMzp dfl iMzF`d `aE ¦¨¤¦§©¥§§¨¨
midl` ixg` dklp xn`l ztFOde§©¥¥Ÿ¥§¨©£¥¡Ÿ¦

mixg`midl` dcarpe dklp xn` `le £¥¦§Ÿ¨©¥§¨§©©§¨¡Ÿ¦
Exn`i `l m` mB oiaIgW xnFl mixg £̀¥¦©¤©¨¦©¦ŸŸ§
,mcarpe xn` xnBW mbde ,carl©£Ÿ©£©¤¨©Ÿ¤§¨¨§¥
mcarpe xnFl FtFQW dfA dpEMd©©¨¨¨¤¤©§¨¨§¥
mWxW mihxR lM lr aIgzIW mlFrlE§¨¤¦§©¥©¨§¨¦¤¨©
xn` xnB dfle ,'Fbe 'd ixg` wEqRA 'd©¨©£¥§§¨¤¨©Ÿ¤

`Edd `iaPdecBpl dvxW WExR 'Fbe §©¨¦©§¥¤¨¨§©¥
xn` dziOd mrhe ,znEi xEn`d̈¨¨§©©©¦¨¨©

aEzMd,'d lr dxq xAC iM`NW mbde ©¨¦¦¥¨¨©©£©¤Ÿ
s` dxf dcFar carl WExtA ziqd¥¦§¥©£Ÿ£¨¨¨©
lr xTXW lr aEzMd FaIgn ok iR lr©¦¥§©§©¨©¤¦¥©
ricFnE ,dN`M mirx mixaC `APW 'd¤¦¨§¨¦¨¦¨¥¤¦©
mbde ,F`iap `Api `l FfM d`EaPW 'd¤§¨¨Ÿ§©¥§¦©£©
Ffi` lHal l`xUil xnFl F`ApIW¤§©§©§¦§¨¥§©¥¥

`WA `weC ,drW z`xFd devnx ¦§¨¨©¨¨©§¨¦§¨
`EdW lM dxf dcFarA la` ,zFevn¦§£¨©£¨¨¨¨¤
,dzin eilr aIgW xaC oiA ,xEQ`A§¦¥¨¨¤©¨¨¨¦¨
`l dzin eilr aIg Fpi`W xaC oiaE¥¨¨¤¥©¨¨¨¦¨Ÿ
,drW itl ENt` FzFUrl eilr 'd miMqi©§¦¨¨©££¦§¦¨¨
oke ,'dA dpr xwW `iap oM xn` m`e§¦¨©¥¨¦¤¤¨¨©§¥
`AW dxq xAC iM l"fe ixtqA Exn`̈§§¦§¦§¦¦¥¨¨¤¨
FtEIf lre ,k"r d"awd lW eixaC sIfl§©¥§¨¨¤§©¦

:zn `Ed¥
õeçå`AW aEzMd x`Azi EpMxCn §¦©§¥¦§¨¥©¨¤¨

dxFYd zEllM lr xidfdl§©§¦©§¨©¨
df lr dpWn ixcq dXWA llMW¤¨©§¦¨¦§¥¦§¨©¤

,KxCd'd ixg`'FbeEklYxcq df ©¤¤©£¥§¥¥¤¥¤
dgkW hwl oiC mdA WIW itlE ,mirxf§¨¦§¦¤¥¨¤¦¤¤¦§¨
eizFCOn oNke miIpr zFpYnE d`tE¥¨©§£¦¦§ª¨¦¦¨
KixSW ipW xUrn oiprl mB ,KxAzi¦§¨©©§¦§©©£¥¥¦¤¨¦
mB ,'d xgai xW` mFwOl FkilFdl§¦©¨£¤¦§©©
dn KxC lr WExR iel xUrn oiprA§¦§©©£¥¥¦¥©¤¤©

l"f Exn`X(`"lt x"y)cg` mc`A dUrn ¤¨§©£¤§¨¨¤¨
EdcU Fl dzide eizFxUrn ozFp didW¤¨¨¥©©§¨§¨§¨¨¥
zn onf xg`l 'Eke sl` Fl d`ivFn¦¨¤¤§§©©§¨¥

dpFW`x dpW FpA cnre `Edd Wi`d̈¦©§¨©§¨¨¦¨
xErXn zgtE zFxUrnA Fpir drẍ¨¥§©©§¦¥¦¦
dcVd Fl d`ivFd d`Ad dpWl ,KixSd©¨¦§¨¨©¨¨¦¨©¨¤
dpWl ,cwYW` eilr rxRX dn xErWM§¦©¤¨©¨¨¤§¨©§¨¨
EdcU Fl d`ivFd cFr zgR zxg ©̀¤¤¦¥¦¨¨¥
oke dxarW dpW rxRX dn xErWM§¦©¤¨©¨¨¤¨§¨§¥
migikFn mixaCd ,k"r KxCd df lr©¤©¤¤©§¨¦¦¦
EdcU dzid ozFp didX dn xErWl iM¦§¦©¤¨¨¥¨§¨¨¥
o`M KxAzi Fxn`n `A dfl Fl d`ivFn¦¨¨¤¨©£¨¦§¨©©
eiUrn xg` `Ed KliW eilr dEve§¦¨¨¨¤¥¥©©©£¨
`le Fl oYIX dn itM zzl KxAzi¦§¨©¨¥§¦©¤¦¥§Ÿ
oYIX dn itM eixg` Kli 'dW aaFqi§¥¤¥¥©£¨§¦©¤¦¥

:EpazMW ot` lr eizFxUrn `Ed©©§¨©Ÿ¤¤¨©§
ãBòcbpM df oFWl xnFl aEzMd oEMzp¦§©¥©¨©¨¤§¤¤

mc`d zign FAW itl mirxf xcq¥¤§¨¦§¦¤¦§©¨¨¨
zFrC zFkldA m"Anx azke ,eizFpFfnE§¨§¨©©§¨§¦§¥

(a"d b"t)Flk`nA mc` oEkIW KixSW¤¨¦¤§©¥¨¨§©£¨
'd zcFarl FtEB zFxadl EdYWnaE§¦§¥§©§©£©

aizkC 'Eke('e 'b ilWn)EdrC LikxC lkA §¦§¦¦§¥§¨§¨¤¨¥
Ede ,'Fbexn`n `mkidl` 'd ixg` §§©£©©£¥¡Ÿ¥¤

EklY,mkikxcAE`xiz Fz`excq df ¥¥§©§¥¤§Ÿ¦¨¤¥¤
`xwp zAW iM Fz` zazA mfnxE ,crFn¥§¨¨§¥©Ÿ¦©¨¦§¨

aizkC zF`(f"i `"l zFnW)mB ,`ed zF` ¦§¦§¦©
mdl qgie ,zFzF` mi`xwp miaFh minï¦¦¦§¨¦§¦¥¨¤
xtqA l"f mxnF` KxC lr `xFOd©¨©¤¤§¨§¥¤

xdGd ipETY('h oETY)KixSW zAW `xi ¦¥©Ÿ©¦¨¥©¨¤¨¦
.mWprn `xilExnWY eizFvn z`edf ¦¨¥¨§¨§¤¦§¨¦§Ÿ¤

zFevn dAxd xnWl KixSW ,miWp xcq¥¤¨¦¤¨¦¦§Ÿ©§¥¦§
.zFTfe d`iA ixEQ`e miWp zFkldAW¤§¦§¨¦§¦¥¦¨§¦

ErnWz FlwaEfnxe ,oiwifp xcq df §Ÿ¦§¨¤¥¤§¦¦§¨©
xn`OAErnWz FlwaEzFHdl KixSW ©©£©§Ÿ¦§¨¤¨¦§©

aIgl mihtFXd EhRWi xW`l ofŸ̀¤©£¤¦§§©§¦§©¥
lMn xEqi `le i`MGd zFMflE aIgd©©¨§©©©©§Ÿ¨¦¨

aEzMd xn`W FnkE ,EdExFi xW`oOwl) £¤§¤¨©©¨§©¨

(a"i f"iodMd l` rnW iYlal 'Fbe Wi`de§¨¦§§¦§¦§Ÿ©¤©Ÿ¥
.'Fbe htXd l` F` 'FbeEcarz Fz`e §¤©Ÿ¥§§Ÿ©£Ÿ

zcFar ihRWn FNMW miWcw xcq df¤¥¤¨¨¦¤ª¦§§¥£©
.Epidl` ziAoEwAcz FaExcq df ¥¡Ÿ¥¦§¨¤¥¤

FfnxE ,zFxdHd ihRWn FNMW zFxdḧ¢¤ª¦§§¥©¨¢§¨
zErvn`A iM oEwAcz FaE xn`OA©©£©¦§¨¦§¤§¨



d`xנב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iyily meil inei xeriy
i"yx£‰¯Ò∑ ולא היה ׁשּלא העֹולם, מן הּמּוסר ּדבר »»ְִֶַָָָָָָָֹֹ

ּבלע"ז  דישטורנור"א ּכן, לדּבר צּויתיו ולא ְְְְִִִִֵֵַַַָֹנברא
ÌÈ„·Ú.(אבווענדונג) ˙ÈaÓ E„t‰Â∑(ספרי)לֹו אין אפּלּו ¿«…¿ƒ≈¬»ƒֲִֵ

אּלא  ּדּיֹועלי ,ׁשּפדא. ְֲֶֶֶַָָָ

(æ)éçà Eúéñé ékðá-Bà Enà-ïá EBà Ezá-Bà E| ¦´§¦«§¿¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´
øîàì øúqa ELôðk øLà Eòø Bà E÷éç úLà¥´¤¥¤À¯¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ
zòãé àì øLà íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð¥«§À̈§©«©§¨Æ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨

éúáàå äzà:E ©−̈©«£Ÿ¤«
i"yx£E˙ÈÒÈ Èk∑ׁשּנאמר ּגרּוי, אּלא הסתה (ש"א אין ƒ¿ƒ¿ֱֲֵֵֶֶֶַָָָ

ּבי",כו) הסית ה' "אם ּבלע"ז: רייצען)אמיטר"א ,(אן ְְִִִֵַַ
ּכן אֹוׁשּמׁשי  ∑·En‡ŒÔ.מאב ∑‡EÈÁ.לעׂשֹות ֲִֵֶַַ»ƒֵָ∆ƒ∆

פ)מאם ּומחּוּקה ∑E˜ÈÁ.(קידושין ּבחיק הּׁשֹוכבת ֵֵ≈∆ְְֵֶֶֶַָ
ּבלע"ז אפקיט"א ,ו (אנהאנגענד)ּב מג)כן, "ּומחיק (יחזקאל : ְְְֵֵֵַַ

ּבארץ  הּתקּוע מיסֹוד ELÙk.הארץ", ¯L‡∑ זה ִֶֶַַָָָָָ¬∆¿«¿¿ֶ
קלֿוחמר ,אבי ,ל החביבין את הּכתּוב ל ּפרׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּדברי ∑qa˙¯.לאחרים  ׁשאין ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר ֲִֵַ«≈∆ְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
אֹומר הּוא ׁשלמה וכן ּבּסתר, אּלא ז)מסית :(משלי ְְִֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
ואפלה" לילה ּבאיׁשֹון יֹום, ּבערב ‡L¯."ּבנׁשף ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¬∆

EÈ˙·‡Â ‰z‡ zÚ„È ‡Ï∑ הּוא ּגדֹול ּגנאי זה, ּדבר …»«¿»«»«¬…∆ְֶַָָָ
להם  ּׁשּמסרּו מה מּניחין אין האּומֹות ׁשאף ,ְְִִֵֶֶֶַַַָָָל
ל ּׁשּמסרּו מה 'עזב :ל אֹומר וזה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָֹאבֹותיהם,

'אבֹותי. ֲֶ

‡Bז  C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡ CpÎlÓÈ È¯‡¬≈¿«¿ƒ»¬«ƒ»¿»
CLÙÎ Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ Cz¯·¿«»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿«¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬««¿«»

:C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

waCl miiE`x Eidi dxdHd©¨¢¨¦§§¦¦¨¥
:dpikXAe dxez ©§¦¨

.'Bâå íìç Bà àeää àéápäå (åKxvd §©¨¦©Ÿ¥§ª§©
`l m`W ,mlge `iap xnFl aEzMd©¨©¨¦§Ÿ¥¤¦Ÿ
`NW xnF` iziid `iap `N` xnF` did̈¨¥¤¨¨¦¨¦¦¥¤Ÿ
xn`W dfl `N` dzin aEzMd aIg¦¥©¨¦¨¤¨¨¤¤¨©
miEvOW d`EapA eil` 'd xACW¤¦¥¥¨¦§¨¤§ª¦

aizkC `iaPl rnWl l`xUig"i oOwl) ¦§¨¥¦§Ÿ©©¨¦¦§¦§©¨

(e"h`Ad oM oi`X dn ,oErnWY eil ¥̀¨¦§¨©¤¥¥©¨
i lr aEIg oi`W zFnFlg ixacAl`xU §¦§¥£¤¥¦©¦§¨¥

xOFl mFwn Wie zFnFlg ixaC rnWl¦§Ÿ©¦§¥£§¥¨©
aIg Fpi` ExAci `eW zFnFlg mdilr£¥¤£¨§§©¥¥©¨
xnF` did m`e .mlg F` xnFl cEnlY©§©Ÿ¥§¦¨¨¥
oi`W xnF` iziid `iap `le 'Fbe mlgŸ¥§§Ÿ¨¦¨¦¦¥¤¥
`iaPd la` ,mlFgd `N` dzin aIg©¨¦¨¤¨©¥£¨©¨¦
zn` `iapl wfgn `EdW `iap mB dnE©©¨¦¤ª§¨§¨¦¡¤
Epn`i dG iptNW wEqRA iYWxRW FnM§¤¥©§¦©¨¤¦§¥¤¥¨§
xn`IWM eixaC Epn`IW KxcM eixaC§¨¨§¤¤¤¥¨§§¨¨§¤Ÿ©
drW itl zFevn x`W lr xarl©£Ÿ©§¨¦§§¦¨¨

:'Fbe `iaPde xnFl cEnlY©§©§©¨¦§
íBìçäzpEM .'Fbe xAc iM znEi `Edd ©£©¨¦¦¤§©¨©

xn`IW itl `id aEzMd©¨¦§¦¤Ÿ©
`NW i`CeA `iaPd `nlWA xnF`d̈¥¦§¨¨©¨¦§©©¤Ÿ
xW` `N` df KxcM d`EaPd `FaŸ©§¨§¤¤¤¤¨£¤
zFidl mlFgd oM oi`X dn FANn `cÄ¨¦¦©¤¥¥©¥¦§
mixaC mc`dl E`Fai mFlgAW¤©£¨§¨¨¨§¨¦
dGW zFidl lFki miafFke mi`ltnª§¨¦§§¦¨¦§¤¤
ode ,xwW `le mlg dGd mFlg Wi`d̈¦£©¤¨©§Ÿ¦¥§¥
xW` lr dzin aEIg did m` zn ¡̀¤¦¨¨¦¦¨©£¤
aIgzi df dxf dcFar Ecar mdl xn`iŸ©¨¤¦§£¨¨¨¤¦§©¥

lr zn `EdW oeiM la` ,ziQn oiCn¦¦¥¦£¨¥¨¤¥©
iYWxRW FnkE cal mFlgd xERq¦©£§©§¤¥©§¦
`N` xnF` Fpi` mixaCd hlgd ENt`W¤£¦¤§¥©§¨¦¥¥¤¨
dOl k"` carl xnF`d `Ed ztFOdW¤©¥¨¥©£Ÿ¨¨

xn` dfl ,FnFlg lr mlFgd zEniiM ¨©¥©£¨¤¨©¦
dxq xAciM xnFl wiCvPW mbd WExR ¦¤¨¨¥£©¤©§¦©¦

xirdX dn `Ede eixacM mFlgd `Ä©£¦§¨¨§©¤¥¦
zn`dW didi El WExR mFlgd zazA§¥©©£¥¦§¤¤¨¡¤
`l ok iR lr s` eixacM mFlg FzFid¡£¦§¨¨©©¦¥Ÿ
ipA mrl FxRqlE FaiWgdl Fl did̈¨§©£¦§©§§©§¥
'd lr dxq xAC `EdW oeiM l`xUi¦§¨¥¥¨¤¦¥¨¨©

:znEi cal df lre§©¤§©¨
øîâåxn`ux`n mkz` `ivFOd §¨©Ÿ¤©¦¤§¤¥¤¤

mixvnwcvA hRWl aEzMd `A ¦§©¦¨©¨¦§Ÿ§¤¤
df lr ,df xn`nA mlFgd zzin aEIg¦¦©©¥§©£¨¤©¤
mkz` `ivFd mkidl` 'dW oeiM KxCd©¤¤¥¨¤¡Ÿ¥¤¦¤§¤
oirA 'd d`xd ixd mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦£¥¤§¨§©¦
zWgkde 'd zpEn` uiwdA dgEzR§¨§¨¦¡©§©§¨©
Fxzi zWxtA iYWxRW FnkE ,FzlEf¨§¤¥©§¦§¨¨©¦§
Liz`vFd xW` 'Fbe 'd ikp` wEqRA©¨¨Ÿ¦§£¤¥¦
dGd mlFgd oMW oeike ,mixvn ux`n¥¤¤¦§¨¦§¥¨¤¥©¥©¤
lrA Fl ciBi xW` z` lHal Fl did̈¨§©¥¤£¤©¦©©
dn ipRn zFafFMd zFpFinCA zFnFlgd©£©¦§©§¦§¥©

`le uiwdA d`xX`NW oeike mFlgA ¤¨¨§¨¦§Ÿ©£§¥¨¤Ÿ
EwcSW ciBi df FxRql `aE ok dUr̈¨¥¨§©§¤©¦¤¨§
ziA eil` ErnWIW utge Flv` mixaCd©§¨¦¤§§¨¥¤¦§§¥¨¥
lre eizFnFlg lr znEi dfl l`xUi¦§¨¥¨¤©©£¨§©

:eixaC§¨¨
ïîiM xnFl `A .'d LEv xW` KxCd ¦©¤¤£¤¦§¨©¦

`Ed mlFge `iapl dzin aEIg mrh©©¦¦¨§¨¦§¥

`EdW xaC lr mdixaC E`AW itl§¦¤¨¦§¥¤©¨¨¤
dxf dcFar `EdW dxFYd zEllM xwFr¥§¨©¨¤£¨¨¨
Ycnl `d ,dxFYd lM cbpM dlEwXW¤§¨§¤¤¨©¨¨¨©§¨
oiA 'd zFevn lMn zg` lr `A m`W¤¦¨©©©¦¨¦§¥
dlATd oice ,EznEi `l `iap oiA mlFg¥¥¨¦Ÿ§§¦©©¨¨
`eW eil` xn`p zFnFlgd lrA ,mdn¥¤©©©£Ÿ©¥¨¨§
`iapl rEci `Ed m` `iaPde ,xAci§©¥§©¨¦¦¨©§¨¦
:lnxMd xdA EdIl`M EPOn lAwp zn ¡̀¤§©¥¦¤§¥¦¨§©©©§¤

zøòáefnxIW ilE` .LAxTn rxd ¦©§¨¨¨¦¦§¤©¤¦§Ÿ
d"a WFcTd F`xTW FzF`l§¤§¨©¨

aizkC df mWA(`"k 'g ziW`xA)al xvi §¥¤¦§¦§¥¦¥¤¥
xn` dfle ,rx mc`drxd,rEcId ¨¨¨©§¨¤¨©¨©©¨©

`vFIkA hRWn EUrIWM iM dfA dpEMde§©©¨¨¨¤¦§¤©£¦§¨§©¥
`le FgM WYpe rxd xrAzn dfÄ¤¦§©¥¨©§¦¨Ÿ§Ÿ
FxnF`M mc` ipA zFAlA mSrzi¦§©¥§¦§¥¨¨§§

:LAxTnf dxez ¦¦§¤
éçà Eúéñé ék (æ.'Bâå Efnx Ff 'tA ¦§¦§¨¦§§¨¨©

dzqdd ipt`A dlFcB dxrd 'd¤¨¨§¨§Ÿ§¥©£¨¨
KxCn FzFHdl Fnvrn mc`l d`Ad©¨¨¨¨¨¥©§§©¦¤¤
`AW ziqn Wi iM rC ,xWIde aFHd©§©¨¨©¦¥¥¦¤¨
,mlFrA FzFid mFIn mc`d mr¦¨¨¨¦¡¨¨

l"f mxnF`kE(:`v oixcdpq)wEqRAziW`xA) §§¨©§¤§¦©¨§¥¦

('f 'cziqn `Ede uax z`Hg gzRl©¤©©¨Ÿ¥§¥¦
:rxdl mc`dl§¨¨¨§¨©

ãBòzErvn`A 'a ziqn gM mc`A clEi¦¨¥¨¨¨Ÿ©¥¦§¤§¨
zg` devn lr xar m` dxard̈£¥¨¦¨©©¦§¨©©
xn`n cFq ,rWx utgd gM FA clEY¦¨¥Ÿ©¤¨¥¤©©£©

(a"n c"t zFa`),dxar zxxFB dxar ¨£¥¨¤¤£¥¨
lr iM xnFl zn` iWp` dfA Ekix`de§¤¡¦¨¤©§¥¡¤©¦©
sqFpe cg` xFbHw dpFw '` dxar ici§¥£¥¨¤©¥¤¨§¨



נג d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iyily meil inei xeriy

(ç)éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä éäìàîE ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½
:õøàä äö÷-ãòå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

i"yx£ÌÈ˜Á¯‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰∑(סא לּמה (סנהדרין «¿…ƒ≈∆»¿…ƒָָ
הּכתּוב: אמר ּכ אּלא ּורחֹוקים? קרֹובים ְְִִֵֶַַַָָָָּפרט
רחֹוקים. ׁשל טיבן למד אּתה קרֹובים, ׁשל ְְִִִִִֵֶֶַָָָָמּטיבן

ּברחֹוקים  מּמׁש אין ּכ ּבּקרֹובים, מּמׁש ׁשאין .ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ı¯‡‰ ‰ˆ˜Ó∑(ספרי)ּולבנה זֹו הּׁשמים,חּמה ּוצבא ƒ¿≈»»∆ְְִַַַָָָָָ

סֹופֹו ועד העֹולם מּסֹוף מהּלכים .ׁשהן ְְְִִֵֶַַָָ

ÔÈ·È¯˜cח  ÔBÎÈ¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚhÓƒ«¬««¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈

:‡Ú¯‡«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,F`ihgdl oFW`xd rxd gM lr `Ed mB©©Ÿ©¨©¨¦§©£¦
`hgl dAxi iM dWlW oke mipW oke§¥§©¦§¥§Ÿ¨¦©§¤©£Ÿ

Exn` df mrhlE ,dzQdd FA lCbiA)zFkx ¦§©©©¨¨§©©¤¨§§¨

(:cloi` micnFr daEWY ilrAW mFwn̈¤©£¥§¨§¦¥
:cnrl oilFki mixEnB miwiCv©¦¦§¦§¦©£Ÿ

ãBò`l Kxcl mc`d zFhp zErvn`A§¤§¨§¨¨¨§¤¤Ÿ
`EdW 'b gM zFpw EPaaFqi aFh§§¤§Ÿ©¤
ztqFzA mc`d dMfIW KxcM drx Wtp¤¤¨¨§¤¤¤¦§¤¨¨¨§¤¤
'd ikxcA FzEnSrzdA dxzi dnWp§¨¨§¥¨§¦§©§§©§¥
dpwi mirxd mikxC zErvn`A ok FnM§¥§¤§¨§¨¦¨¨¦¦§¤

:F`ihgdl drx Wtp ztqFY¤¤¤¤¨¨§©£¦
ãBòqipkdl `Ede 'c xcB dGn siqFi¦¦¤¨¥§§©§¦

dlrnl oi`W zxg` xcbA FWtp©§§¨¥©¤¤¤¥§©§¨
sYYWze xAgzY FWtPW `Ede ,dPOn¦¤¨§¤©§¦§©¥§¦§©¥
dfe ,DrahA Fl deWze rxd wlg mr¦¥¤¨©§¦§¤§¦§¨§¤
xTrA xRkl mc` Wtp hlgd xnB `Ed§©¤§¥¤¤¨¨¦§Ÿ¨¦¨
fnxX dn `Ede .dxf dcFar carle§©£Ÿ£¨¨¨§©¤¨©
rxd wlg `Ed Lig` Lziqi iM FxnF`A§§¦§¦§¨¦¥¤¨©
FzNgYn mc`d mr dg`zn `EdW¤¦§©¤¦¨¨¨¦§¦¨

FxnF`e ,mlFrA F`FA mcwLO` oA Ÿ¤¨¨§§¤¦§
xn`e dxvl g` `A oiPn ricFdl oEMzp¦§©¥§¦©¦©¦¨¨§¨¨§¨©

LO` oAdEg `idW ig lM m` `idW ¤¦§¤¦¥¨©¤¦©¨
dXcTd xFwnA rxd zaxrY dnxBW¤¨§¨©£Ÿ¤¨©¦§©§ª¨
`EdW 'a xcB cbpkE .oFW`xd `hgA©¥§¨¦§¤¤¨¥¤
xn` xMfPM mc`d `hgn clFPd ziqn¥¦©¨¥¥§¨¨¨©¦§©¨©

LYa F` Lpa F`miUrn zFclFY md ¦§¦§¥¨©£¦
,mixf mipA mi`xwp md mBW mirẍ¦¤©¥¦§¨¦¨¦¨¦

xn`eLYa F`EcilFIW zFxar Wi iM §¨©¦§¦¥£¥¤¦
dawp zbxcnA Wie xkf zbxcnA xFbHw©¥§©§¥©¨¨§¥§©§¥©§¥¨
gM clei lFcB didIWM `hgd gM itM§¦Ÿ©©¥§§¤¦§¤¨¦¨¥Ÿ©
iEPM eil` qgizi FzEWilg itlE xkGd©¨¨§¦£¦¦§©¥¥¨¦

:zAd©©
ãâðëedrx Wtp oipw `EdW 'b xcB §¤¤¨¥¤¦§©¤¤¨¨

xn` `hFgd mr dElzYWF` ¤¦§©¤¦©¥¨©
Lwig zW`drx Wtp FkFzA zpkFXW ¥¤¥¤¤¤¤§¤¤¨¨

:rxd lirtdl dzqdd FA xiAbze§©§¦©£¨¨§©§¦¨©
ãâðëeWtPd zFhp `EdW 'c xcB §¤¤¨¥¤§©¤¤

didIW rxd wlgl DzFlkE§¨§¥¤¨©¤¦§¤
xn` FWtpALWtpM xW` Lrxoi`W §©§¨©¥¤£¤§©§§¤¥

FWtpe rxd wlg `N` mdipW oiA xcB̈¥¥§¥¤¤¨¥¤¨©§©§
didi EN` zFbxcd xg`e ,zg` dpigA§¦¨©©§©©©§¨¥¦§¤

dN`d mixaCM eil` xAcl ziqOA gMŸ©©¥¦§©¥¥¨©§¨¦¨¥¤
xnFl wCwce ,'Fbe dcarpe dklpxzQA ¥§¨§©©§¨§§¦§¥©©¥¤

Fnvr xiYqn `Ed ziqOd iM xirdl§¨¦¦©¥¦©§¦©§
ixaC xAcnM xAcnE ziqOd `Ed iM¦©¥¦§©¥¦§©¥¦§¥
`l iM mitlh d`xnE zErxe dad ©̀£¨§¥©§¤§¨©¦¦Ÿ

FxnF`e .oEMzn `Ed rxdldklp xn`l §¨©¦§©¥§§¥Ÿ¥§¨
dcarp dklp WExtA xnF`W `l WExR¥Ÿ¤¥§¥¥§¨©©§¨
zilkze mixYqn mixaC xnF` `N ¤̀¨¥§¨¦§ª¨¦§©§¦

xnFl `Ed eixaCdcarp dklpmB ,'Fbe §¨¨©¥§¨©©§¨§©
dcarp dklp xnFl Fxn`nA mixri©£¦§©£¨©¥§¨©©§¨
xnFl dfA mMgznE ,FOr Fnvr llFMW¤¥©§¦¦§©¥¨¤©
miMqn did `l dYr cr `Ed mBW¤©©©¨Ÿ¨¨©§¦
`Ed `AdlE o`Mn `N` dxf dcFarl©£¨¨¨¤¨¦¨§©¨
iM mc`d aWgi dfaE ,carl dvFx¤©£Ÿ¨¤©£Ÿ¨¨¨¦
`EdW DzNEf `le zxAcnd `id FWtp©§¦©§©¤¤§Ÿ¨¨¤

:rxd xvi¥¤¨©
BøîBàåci `l xW`.Yr`A WExR §§£¤Ÿ¨©§¨¥¨

aIgzPX dn cbp dprhA§©£¨¤¤©¤¦§©¥
carl `NW dxFYd zlAwA mc`d̈¨¨§©¨©©¨¤Ÿ©£Ÿ
eilr oi` iM Fl xnF`e mixg` midl ¡̀Ÿ¦£¥¦§¥¦¥¨¨
rcIW dxf dcFarA `weC `l` aEIgd©¦¤¨©§¨©£¨¨¨¤¨©
dxf dcFar la` Dcarl `NW lAwe§¦¥¤Ÿ§¨§¨£¨£¨¨¨
eilr oi` mlFrA mErci `l midl ¡̀Ÿ¦Ÿ§¨¨¨¥¨¨
`l iM carl `NW lATX dn zprh©£©©¤¦¥¤Ÿ©£Ÿ¦Ÿ
`Ede ,lATWM f` zrC lr df dlr̈¨¤©©©¨§¤¦¥§

FxnF`dY` Yrci `l xW`dY` `le §£¤Ÿ¨©§¨©¨§Ÿ©¨
ElATWM md mB LizFa`e `N` cal§©¤¨©£¤©¥§¤¦§
:Ff Erci `l dxf dcFar xEQ` mdilr£¥¤¦£¨¨¨Ÿ¨§

BøîBàå.miOrd idl`n`Fai iM WExR §§¥¡Ÿ¥¨©¦¥¦¨
eiptNX dOn gikFdl dprhA§©£¨§¦©¦©¤§¨¨
iM mkizFaiaq xW` miOrd idl`n¥¡Ÿ¥¨©¦£¤§¦¥¤¦
Epgi l`xUi aiaQW miOrd E`xi¦§¨©¦¤§¦¦§¨¥©£
eil` Exn`ie dAxn dglvdaE delWA§©§¨§©§¨¨§ª¨§Ÿ§¥¨
dprhA `Fai F` ,eiptNX dnl zFnCdl§¦¨§©¤§¨¨¨§©£¨
didYWM `Ede dlFcB dgkFd gikFdl§¦©¨¨§¨§§¤¦§¤
lMW mlFrA dhXRzPW dxf dcFar£¨¨¨¤¦§©§¨¨¨¤¨
FnM DzF` micaFr FAx F` mlFrd̈¨ª§¦¨§
mFc` zEklOW EN` miPnfA rx`W¤¥©¦§©¦¥¤©§¡
,dlFcB dPR `ide ,'Eke micaFr mNMª¨§¦§§¦¦¨§¨

l"f EpizFAx ixaclE(.'i `nFi)Exn`W §¦§¥©¥¨¤¨§
lkA hXRzYW drWxd zEkln dcizr£¦¨©§¨§¨¨¤¦§©¥§¨

lkA zg` dxf dcFar dPd ,mlFrd̈¨¦¥£¨¨¨©©§¨
ux`d dvw cre ux`d dvTn mlFrd̈¨¦§¥¨¨¤§©§¥¨¨¤
Wi iM gikFdl dprh DOr Ff dzqde§£¨¨¦¨©£¨§¦©¦¥

xn` ok iR lr s` ,e"g WOn DA`l ¨©¨©©¦¥¨©Ÿ
Fl da`zdvr dxFYd zpzFp WExR 'Fbe Ÿ¤§¥¤¤©¨¥¨

`l cg` ,EPOn DA hlOIW mc`l̈¨¨¤¦¨¥¨¦¤¤¨Ÿ
FxnF` KxC lr WExR ,Fl da`zilWn) Ÿ¤¥©¤¤§¦§¥

('`,`aY l` mi`Hg LEYti m` ipA§¦¦§©©¨¦©Ÿ¥
`N` zFprhA FOr qpMY `l WExR¥Ÿ¦¨¥¦¦§¨¤¨
dn oIre ,dprh `lA oFvxd zlilW§¦©¨¨§Ÿ©£¨§©¥©

da` `le wEqRA iYWxRX('l 'a mixaC) ¤¥©§¦©¨§Ÿ¨¨§¨¦

mrHde ,dfA cFr eixaC rnW llWie§¦§Ÿ§Ÿ©§¨¨¨¤§©©©
zcnzd ,zFprhA FOr qpMi m`W¤¦¦¨¥¦¦§¨©§¨©

:mc`A rxd zpEkY cilFY aWFgd©¥¦§©¨©¨¨¨
BøîBàåqFgz `lKixSW WExR .'Fbe §§Ÿ¨§¥¤¨¦

dE`Y xW` lM EPOn wigxdl§©§¦¦¤¨£¤§©¤
xEQ` mdA oi`W mixaC ENt` FWtp©§£¦§¨¦¤¥¨¤¦
`le qEgi `le FWtp mc` zFPrl icM§¥§©¨¨©§§Ÿ¨§Ÿ

FWtp dPri dOl xnFl eilr lngi`ll ©£Ÿ¨¨©¨¨§©¤©§§Ÿ
mbd dPde ,df oFa`zl EdWxd 'de xaC̈¨©¦§¨§¥¨¤§¦¥£©
FzF`l `id FxTr WtPl `id df iEPrW¤¦¤¦©¤¤¦¨¦§
miziqnd zFgM mdW Dl dElzOd©¦§©¤¨¤¥Ÿ©§¦¦
dPrzIW ziprYd cFq `Ede ,EpxkGW¤¨©§§©©£¦¤¦§©¤
`EdW FA wEaCd rxd gM cA`l mc`d̈¨¨§©¥Ÿ©¨©©¨¤

FxnF`e .xEn`d ziqOd gMdQkz `le Ÿ©©¥¦¨¨§§§Ÿ§©¤
mxnr ax lW dUrn KxC lr WExR¥©¤¤©£¤¤©©§¨

`ciqg(.`"t oiWECw)ia `xEp wrSW £¦¨¦¦¤¨©¨¥
ipA mB mc` ipA mB cgi EtQ`e mxnr©§¨§ª§©©©§¥¨¨©§¥
`Ede ,ziqn EPOn WxB dfaE Wi ¦̀¨¤¦¥¦¤¥¦§

FxnF`eilr dQkz `leilr fxkd §Ÿ§©¤¨¨©§¥¨¨
hlnp didY dfaE lMd ipirl Edlbe§©¥§¥¥©Ÿ¨¤¦§¤¦§¨
FxnF` `Ede FbxFd dY` dGA iM EPOn¦¤¦¨¤©¨§§§

,EPbxdY bxd iMFxnF`eLciFA didY ¦¨Ÿ©©§¤§§¨§¦§¤
Fzindl dpFW`xA`NW WExR 'Fbe ¨¦¨©£¦§¥¤Ÿ

eiUrn zFNbl aEzMd LzF` dWxd¦§¨§©¨§©©£¨
`N` mxnr iA `xEp ciqgdM `xwle§¦§Ÿ§¤¨¦¨¥©§¨¤¨
biVYWM la` Lci biVY `NWM§¤Ÿ©¦¨§£¨§¤©¦
LN oi` FzFgcle FCbpM mSrzdl§¦§©¥§¤§§¦§¥§

`N` df KxcA mlMdlFA didY Lci §¦¨¥§¤¤¤¤¨¨§¦§¤
,Fzindl dpFW`xAFxnF` KxC lr ¨¦¨©£¦©¤¤§

(h"w miNdY)`l m`e ,iAxwA llg iAle §¦¦§¦¦¨©§¦§¦§¦Ÿ



d`xנד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iyily meil inei xeriy

(è)ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³
ðéòåéìò E:åéìò äqëú-àìå ìîçú-àìå ¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

i"yx£BÏ ‰·‡˙Œ‡Ï∑(שם)לֹו ּתאב ּתהא לא לא , ……∆ְֵֵָֹֹ
ׁשּנאמר לפי יט)ּתאהבּנּו, ּכמֹו",(ויקרא לרע "ואהבּת : ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּתאהב  לא זה ‡ÂÈÏ.את ÚÓL˙ ‡ÏÂ∑ על ּבהתחּננֹו ֶֶַֹֹ¿…ƒ¿«≈»ְְְִַַ
ׁשּנאמר לפי לֹו, למחל כג)נפׁשֹו ּתעזב (שמות "עזב : ְְְֱֲִִֶֶַַַָֹֹֹ

ּתעזב עּמֹו" לא לזה ,.ÂÈÏÚ EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ∑ לפי ֲִֶַָֹֹ¿…»≈¿»»ְִ
ּתחֹוס  לא זה על ,"רע עלּֿדם תעמד "לא .ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂ∑ּבזכּותֹו ּתהּפ ÂÈÏÚ.לא ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ∑ ¿…«¿…ְְִֵַֹ¿…¿«∆»»
לׁשּתק (ספרי) רּׁשאי אינ חֹובה, לֹו יֹודע אּתה .אם ְְִִֵֵַַַַָָֹ

(é)Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âøä ék¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®
:äðøçàa íòä-ìk ãéå§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ep‚¯‰z ‚¯‰ Èk∑(לחֹובה החזירהּו זּכאי, ּדין מּבית יצא יצא (אם , ƒ»…««¿∆ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
לזכּות  ּתחזירהּו אל חּיב, ּדין Œ‰È‰z.(ספרי)מּבית E„È ְֲִִִִֵֵַַַָ»¿ƒ¿∆

‰BL‡¯· Ba∑ לא להמיתֹו. הּניסת ּביד מת מצוה »ƒ»ְְֲִִִֵַַַָָֹ
וגֹו' העם ּכל "ויד ׁשּנאמר: אחרים, ּביד ימּות ."ּבידֹו, ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ

(àé)ìòî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá Bzì÷ñe§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ
éäìà ýåýéúéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáò£¨¦«

(áé)úBNòì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
ñ :Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

(âé)éøò úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà Eïúð E ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬
ì Eì:øîàì íL úáL §²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌL ˙·LÏ∑(ספרי) לדירה נּתנה ׁשּלא לירּוׁשלים, Ó‡Ï¯.ּפרט 'B‚Â ÚÓL˙ŒÈk∑ ּכן "יצאּואֹומרים : »∆∆»ְְְִִִִֶַָָָָֹƒƒ¿«¿≈…ְְִֵָ
."וגֹו' ְ

˙ÒeÁט  ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ dÏ È·È˙ ‡Ï»≈≈≈¿»¿«≈ƒ≈¿»¿
:È‰BÏÚ ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ CÈÚ≈»¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈¬ƒ

·dי  È‰z C„È dpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈≈
‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

:‡˙È¯˙·a¿«¿≈»

·Ú‡יא  È¯‡ ˙eÓÈÂ ‡i·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈»»
C˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»¡»»ƒ«¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔeÙÒBÈיב  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

È‰·יג  C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯wÓ „Áa ÚÓL˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¡»»»≈
:¯ÓÈÓÏ Ônz ·zÓÏ CÏ»¿ƒ««»¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`xwl dpFxg`A mrd lM ci Lci biVz©¦¨§¨¨¨¨¨©£¨¦§Ÿ
Fbxdl mrd eil` `Fal mxnr iA `xEp¨¥©§¨¨¥¨¨¨§¨§
`id Fze`Y cEA`W mgkA§Ÿ¨¤¦©£¨¦

:Fzbixdg dxez £¦¨
.úîå íéðáàá Bzì÷ñe (BøîBàå) (àé§§§©§¨£¨¦¨¥

xdGA l"f mxnF` KxC lr(a"xr b"g) ©¤¤§¨©Ÿ©
mipa` 'd FA WIW l`xUi rnW cFqA§§©¦§¨¥¤¥£¨¦
FxnF`e .zne `hxwA n"q oilwFq FAW¤§¦§¦§¨¨¥§§

oE`xie ErnWi l`xUi lkeE`xIWM iM §¨¦§¨¥¦§§§¦¨¦§¤¦§
ErnWi mz`ixw mrhe mz`ixw l`xUi¦§¨¥§¦¨¨§©©§¦¨¨¦§§
mW l"f mxnF`M ,'d z` d`xil EtiqFie§¦§¦§¨¤§§¨¨

:ciqgd lW dUrn FzF`Aai dxez §©£¤¤¤¨¦
ì (âé.øîàì íL úáLFxnF`,xn`l ¨¤¤¨¥Ÿ§¥Ÿ

l"f Exn`X dnl oEMzp(:'i zFAzM) ¦§©¥§©¤¨§§ª

`Ede ,orpM ux`A zaWl devn WIW¤¥¦§¨¨¤¤§¤¤§©©§
FxnF`xn`l mW zaWlxn` EN`M §¨¤¤¨¥Ÿ§¦¨©

:mW zaWl xn`l¥Ÿ¨¤¤¨
ãBòFxnF` wECwcA x`AziE`vi ¦§¨¥§¦§§¨§

lrIla ipA miWp`xn` dOl £¨¦§¥§¦©©¨¨¨©
lrIla ipA xnFl wiRqn didW miWp £̀¨¦¤¨¨©§¦©§¥§¦©©
xnFl m`e ,miWp` mdW rcFi ip`e©£¦¥©¤¥£¨¦§¦©
`xw Kixv Fpi` df miPhw `le miWp £̀¨¦§Ÿ§©¦¤¥¨¦§¨
oiWpr llkl riBd `NW lMW mhrnl§©£¨¤¨¤Ÿ¦¦©¦§©¢¨¦
aEzMd oEMzp ok` .Fhrnl Kixv oi ¥̀¨¦§©£¨¥¦§©¥©¨
miWp` E`vi Exn`W mbdW xnFl©¤£©¤¨§¨§£¨¦

l"f mxnF`M miwiCv mdW WExRx"cn) ¥¤¥©¦¦§§¨
(glW`Ede ,miwiCv `xwOAW miWp` §©£¨¦¤©¦§¨©¦¦§

FxnF`miWp` E`vi xn`lLricFn §¥Ÿ¨§£¨¦¦£

lrIla ipaA mzF` wifgYW aEzMd©¨¤©£¦¨¦§¥§¦©©
:zExWM zwfg mdn xiqze§¨¦¥¤¤§©©§

ãBòmixaCd YrnW `NW mbdW dvxi¦§¤¤£©¤Ÿ¨©§¨©§¨¦
`N` migicnd E`vIW mixExA§¦¤¨§©§¦¦¤¨
E`vIW df xaC dPOn rnWPW dxin £̀¦¨¤¦§¨¦¤¨¨¨¤¤¨§

'FbeYWxcedWixC dUri WExR 'Fbe §§¨©§¨§¥©£¤§¦¨
lFTA WOn Wi m` zrcl dxiwge©£¦¨¨©©¦¥©¨©

FxnF` `Ede ,rnWPdYxwge YWxce ©¦§¨§§§¨©§¨§¨©§¨
Yl`WemiCwdl Fl did iE`xd onE §¨©§¨¦¨¨¨¨§©§¦

KM xg`e dl`Xd `idW Yl`We§¨©§¨¤¦©§¥¨§©©¨
xnFl oEMzp `N` ,dxiwgde dWixCd©§¦¨§©£¦¨¤¨¦§©¥©
rnXW dpFW`xd drinXA WxcIW¤¦§©§¦¨¨¦¨¤¨©
iR l`Wi k"g`e xaCA micr Wi m ¦̀¥¥¦©¨¨§¦§©¦

:mzEcr iR lr oEcl micrdci dxez ¨¥¦¨©¦¥¨



נה d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k iyily meil inei xeriy

(ãé)-úà eçéciå Eaøwî ìòiìá-éða íéLðà eàöé̈«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²¤
íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð øîàì íøéò éáLé«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−

:ízòãé-àì øLà£¤¬«Ÿ§©§¤«
i"yx£ÌÈL‡∑(פה נׁשים (סנהדרין ∑ÏÚiÏ·ŒÈa.ולא ¬»ƒְִָֹ¿≈¿ƒ««
ׁשּפ(שם) על, מקֹום ּבלי ׁשל עּלֹו Ì¯ÈÚ.רקּו È·LÈ∑ ְְִֶֶָָֹֻ…¿≈ƒ»

נעׂשית  'אין אמרּו: מּכאן אחרת. עיר יֹוׁשבי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹולא

ׁשּיהיּו ועד אנׁשים, ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָעיר
מּתֹוכּה' .מּדיחיה ִִֶַָָ

(åè)ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´
:Eaø÷a úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«

i"yx£·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â∑(מ (סנהדרין ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
יׁש ּכאן הּמקרא מרּבּוי חקירֹות, ׁשבע למדּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּכאן
אינֹו "וׁשאלּת", ו"היטב"; וחקירה ּדריׁשה, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשלׁש:
הּוא  אחר ּובמקֹום ּבדיקֹות. למדּו ּומּמּנּו הּמנין, ְְְְִִִִֵֶַַָָָמן

יט)אֹומר ועֹוד (דברים היטב", הּׁשֹופטים "ודרׁשּו : ְְְְִֵֵֵַָ
אֹומר הּוא אחר יז)ּבמקֹום היטב",(שם "ודרׁשּת : ְְְֵֵֵֵַַָָָ

ליּתן  ׁשוה', ל'גזרה היטב' 'היטב האמּור ולמדּו: ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָ
ּבזה  זה .ׁשל ֶֶֶָ

(æè)áøç-éôì àåää øéòä éáLé-úà äkú äkä©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤
-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå dúà íøçä©«£¥̧Ÿ¨¯§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦

:áøç̈«¤
i"yx£‰k˙ ‰k‰∑(לא ּבאחרת (ב"מ המיתם ּבהם, הּכתּובה ּבמיתה להמיתם יכל אינ .אם «≈«∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æé)zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øéòä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBò äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï∑ּובׁשבילֹו .לׁשמֹו «¡…∆ְְִִִ

(çé)áeLé ïòîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸
Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½

éúáàì òaLð øLàk:E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
i"yx£Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ∑(ספרי) ּבעֹולם חרֹוןֿאף ּבעֹולם, ׁשעבֹודתּֿכֹוכבים זמן .ׁשּכל ¿««»≈¬«ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

È˙יד  eÈÚË‡Â CÈaÓ ‡ÚL¯ Èa ÔÈ¯·b e˜Ù¿»À¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿»»
˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È»¿≈«¿¿¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬«

:ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ»¿«¿

˜ËL‡טו  ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â ˜Bc·˙Â Úa˙˙Â¿ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»¿»À¿»
:CÈa ‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk≈»ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»≈»

‰‰È‡טז  ‡z¯˜ È·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈«¿»«ƒ
˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È ¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆««»«¿»»ƒ«¿»

:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯ÈÚa¿ƒ«¿ƒ¿«¿»∆

B˙Â˜„יז  di˙Ù B‚Ï LBÎz d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»¬»«ƒ¿¿¿»«¿≈
Ì„˜ ¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È ‡¯ea¿»»«¿»¿»»¬»«¿ƒ√»
Èa˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏ ·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿≈≈»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈

:„BÚ

ÏÈ„aיח  ‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»¿ƒ
ÔÈÓÁ¯ CÏ ·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Ècƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«»«¬ƒ
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂƒ«≈¬»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.Eîçøå íéîçø Eì ïúðå (çézpEM §¨©§©£¦§¦©§©¨©
xir lr dESW itl o`M df xn`n©£¨¤¨§¦¤¦¨©¦
axg itl xird lM EbxdIW zgCPd©¦©©¤©©§¨¨¦§¦¤¤
rah cilFi dGd dUrn mYndA ENt`e©£¦§¤§¨©£¤©¤¦¤©
Epl ExRQW FnM ,mc`d alA zEIxfk`d̈©§¨¦§¥¨¨¨§¤¦§¨
xn`nA migvFxd zM mil`rnWId©¦§§¥¦©¨§¦§©£©
drWA lFcB wWg mdl Wi iM KlOd©¤¤¦¥¨¤¥¤¨§¨¨
WxW mdn dzxkpe mc` mibxFdW¤§¦¨¨§¦§§¨¥¤Ÿ¤

Dnvr dpigAde ,xfk`l Eide mingxd̈©£¦§¨§©§¨§©§¦¨©§¨
dfl zgCPd xir igvFxA zWxWp didY¦§¤¦§¤¤§§¥¦©¦©©¨¤
mingx 'd mdl oYIW dghad mdl xn`̈©¨¤©§¨¨¤¦¥¨¤©£¦
zEIxfk`d mdA cilFi raHdW mbd£©¤©¤©¦¨¤¨©§¨¦
gM mdA riRWi mingxd xFwn§¨©£¦©§¦©¨¤Ÿ©

M lHal Wcgn mingxdzEIxfk`d g ¨©£¦¥¨¨§©¥Ÿ©¨©§¨¦
FxnF`e .dUrOd gMn mdA clFPW¤©¨¤¦Ÿ©©©£¤§§

Lngxemc`dW onf lMW dfA xird §¦©§¥¦¨¤¤¨§¨¤¨¨¨

bdpzi ok FnM ixfk` rah xcbA `Ed§¤¤¤©©§¨¦§¥¦§©¥
:ongxl `N` mgxn 'd oi`W FOr 'd¦¤¥§©¥¤¨§©£¨

BøîBàåLAxdemrd mgpl oEMzp §§§¦§¤¦§©¥§©¥¨¨
uxR Evxtp iM mzF`xA¦§¨¦¦§§¤¤
dfl ,cgi zg` xir iWp` oCa`A§¨§©©§¥¦©©©©¨¤
`Ed iM maal rxi `l iM mgihad¦§¦¨¦Ÿ¥©§¨¨¦
.dAxn ztqFzA oFxQgd `Nnie dAxi©§¤¦©¥©¦¨§¤¤§ª¨

FxnF`ernWz iMFzghadl mrh ozp §§¦¦§©¨©©©§©§¨¨



d`xנו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iriax meil inei xeriy

(èé)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì E-ìk-úà øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨
éðéòa øLiä úBNòì íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−

éäìà ýåýéñ :E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ß a`Îmgpn e"k iriax mei ß

ãé(à)eããbúú àì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À
:úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNú-àìå§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

i"yx£e„„b˙˙ ‡Ï∑ּתּתנּו וׂשרט ּגדידה לא …ƒ¿…¿ְְְִִֶֶָֹ
לפי  עֹוׂשין, ׁשהאמֹורּיים ּכדר מת, על ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָּבבׂשרכם
נאים  להיֹות ראּויין ואּתם מקֹום, ׁשל ּבניו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשאּתם

ּומקרחים  ּגדּודים ÌÎÈÈÚ.ולא ÔÈa∑,הּפּדחת אצל ְְְִִָֹֹ≈≈≈∆ֵֶַַַַ
אֹומר הּוא אחר כא)ּובמקֹום קרחה (ויקרא יקרחּו "לא : ְְְְִֵֵַָָָֹ

העינים  ּכבין הראׁש ּכל לעׂשֹות .ּבראׁשם", ְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(295 'nr ck zegiy ihewl)

אלקיכם לה' אּתם א)ּבנים (יד, ֱִֵֶֶַַָֹ
הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת הוספות ידּועה - קה"ת - טוב שם (כתר ְֵַַַַָ

קלג) להֹוריו אות ׁשּנֹולד יחיד ּכבן ה' ּבעיני יקר יהּודי ׁשּכל ,ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּוא  ּכאׁשר ׁשּגם אפֹוא, מּובן .מּכ יֹותר ועֹוד זקנתם, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָלעת

לֹו אסּור ,מל ּבן ׁשל ּכבֹודֹו לפי ׁשאינם חּלין, ּבעניני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻעֹוסק
וכּמבאר  הקב"ה. הּמלכים מלכי מל ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלׁשּכח
ּבהיֹותֹו אפילּו - הּׂשר מעלת ּדֹומה ׁשאינּה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָּבחסידּות,

הדיֹוט. איׁש למעלת - ְְְֲִִֶַַַָּבּׁשביה

(á)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékýåýé øça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À
éðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«
i"yx£‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk∑מאבֹותי עצמ ה',קדּׁשת ּבחר ּוב" ."ועֹוד: ƒ«»«»ְְְְְֲֵֶַַַָֻ

(â):äáòBz-ìk ìëàú àì¬ŸŸ©−¨«¥¨«
i"yx£‰·ÚBzŒÏk∑(לד ל(בכורות ׁשּתעבּתי ּכגֹון:ּכל , »≈»ְְְִִֶַָ

ּדבר  הרי ּבּמדינה, לׁשחטֹו ּכדי ּבכֹור אזן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹצרם
ּכאן, ולּמד ּובא ּבֹו", יהיה לא מּום "ּכל :ל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּתעבּתי

ּבׂשר  ּבּׁשל הּמּום. אֹותֹו על ויאכל יׁשחֹוט ְְִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
ּדבר  הרי על ּבחלב, ּכאן והזהיר ,ל ׁשּתעבּתי ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

.אכילתֹו ֲִָ

(ã)íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−
:íéfò äNå§¥¬¦¦«

È˙יט  ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ¿∆¿«¿»»√»¿»¡»»

˙˙ÔeÓÓÁא  ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈa¿ƒ«√»¿»¡»¬»ƒ¿«¿
:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈÈÚ ÔÈa Ë¯Ó ÔeeL˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»≈≈≈«ƒ

C·eב  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

Á¯Óc˜:ג  Ïk ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»»

ÔÈÏÁ¯cד  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯Bz ÔeÏÎÈ˙c ‡¯ÈÚa ÔÈc≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â¿»¿»¿ƒƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

lW dgivxd dzid m` `nlWA iM¦¦§¨¨¦¨§¨¨§¦¨¤
Wi ziWFp` dnwpl zgCPd xir iWp ©̀§¥¦©¦©©¦§¨¨¡¦¥
oM oi`X dn xaCdn KWnPdl mFwn̈§©¦§¨¥©¨¨©¤¥¥
zlAw mrHn `N` dUrOd oi`W dYr©¨¤¥©©£¤¤¨¦©©©¨©

FxnF` `Ede ,KlOd zevnrnWz iM ¦§©©¤¤§§¦¦§©
eizFvn lM z` xnWl 'd lFwAiM §¦§Ÿ¤¨¦§¨¦

EN`M zgCPd xirA hRWn miUFrWM§¤¦¦§¨¨¦©¦©©§¦
l"f mxnF`M 'd zFevn lM EnIwoixcdpq) ¦§¨¦§§§¨©§¤§¦

(:`"iw:hi dxez

.'Bâå ízà íéða (àdn zrcl Kixv ¨¦©¤§¨¦¨©©©
xn`n Knq mrHmY` mipA ©©¨©©£©¨¦©¤

xnFl oEMzPW d`xp ,EccBzY xn`nl§©£©¦§Ÿ§¦§¤¤¦§©¥©
`N` zOl dca` oi` Wi` zzinAW¤§¦©¦¥£¥¨©¥¤¨
FpA glXW mc`l dnFC `Ed ixd£¥¤§¨¨¤¨©§
glW minilE zxg` xirl dxFgql¦§¨§¦©¤¤§¨¦¨©
`N` oAd xCrd oi`e FpA xg` a`d̈¨©©§§¥¤§¥©¥¤¨
lM lr la` mXn KldW mFwOd on¦©¨¤¨©¦¨£¨©¨

oAd xfgW Fl aFhA dAxc`e FpWi mipR̈¦¤§§©§©¨§¤¨©©¥
df lre miIgd xFwn `EdW eia` lv ¥̀¤¨¦¤§©©¦§©¤
dn dgxw miUle ccFBzdl Epl oi ¥̀¨§¦§¥§¨¦¨§¨©
,'dl mipA E`xwp `NW zFO`d oM oi`X¤¥¥¨ª¤Ÿ¦§§¨¦©

FxnF` `EdemY`zFO`d x`W llWl §§©¤¦§Ÿ§©¨ª
mzzin mFiA miEeCd Eeci mdilrW¤£¥¤¦§©§¦§¦¨¨
`vnPA cFr mpi`W dzin mizn mdW¤¥¥¦¦¨¤¥¨©¦§¨

:miIgd oiAa dxez ¥©©¦



נז d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iriax meil inei xeriy

(ä):øîæå Bàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤

[dÎc] i"yxit£'B‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê.¯eÓÁÈÂ È·ˆe Ïi‡∑ …«¿≈»¿«»¿ƒ¿«¿
עא)למדנּו חולין ולמדנּו(ספרי. ּבהמה, ּבכלל (חולין ׁשהחּיה ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּבכל סג) הּטהֹורה, מן מרּבה טמאה וחּיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּבהמה
הּמעט  את ּפֹורט 'יעלא',∑Bw‡Â.מקֹום מתרּגם: ֵֶַָָֻ¿«ְְְַָָֻ

לט) אשטנבו"ק(איוב הּוא סלע , פ)יעלי וחולין ∑B‡˙e.(ת"א ֲֵֶַַ¿
ב)תורבל"א, נט חולין ברש"י וע"ע ב. כו ר"ה ל"ט. איוב פרש"י ּתֹור (וכן

ארּמי  ּבלׁשֹון יער באל"א, .הּיער. ְֲִִַַַַַַ

(å)ézL òñL úòñLå äñøt úñøôî äîäa-ìëå§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´
:eìëàz dúà äîäaa äøb úìòî úBñøô§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑ ּכתרּגּומֹוסדּוקה ,.‰Ò¯t∑ «¿∆∆ְְְַָ«¿»
ּבׁשּתי ∑ÚÒLÂ˙.(פוסזאהלע)פלאנט"ה חלּוקה ¿…««ְֲִֵָ

והיא  ּבּצּפרנים, חלּוקה ואינּה סדּוקה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָצּפרנים,

סט)∑Ó‰aa‰.טמאה  ּׁשּנמצא (חולין מה מׁשמע ְֵָ«¿≈»ְְִֶַַָָ
אכל  אמרּוּבּבהמה, מּכאן ע"ד)! נּתר (שם ׁשהּׁשליל ְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹ

אּמֹו .ּבׁשחיטת ְִִִַ

(æ)éñéøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äòeñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
eñéøôä àì äñøôe änä äøâ äìòî-ék ïôMä©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½

:íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤«
i"yx£‰ÚeÒM‰∑(כד ּגּבין (נדה ׁשני לּה ׁשּיׁש היא ּברּיה «¿»ְְִִִֵֵֶַָָ

רּבֹותינּו: אמרּו ׁשדראֹות; ס"ג)ּוׁשני נׁשנּו?(חולין 'לּמה ְְְְִִֵֵַָָָָ
הראה, מּפני ּובעֹופֹות, הּׁשסּועה. מּפני ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָּבּבהמֹות,

ּכהנים' ּב'תֹורת נאמרּו .ׁשּלא ְְֱֲִֶֶַֹֹ

(ç)äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

ñ :eòbú¦¨«
i"yx£eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e∑(ת"כ):ּפרׁשּו רּבֹותינּו ¿ƒ¿»»…ƒ»ְֵֵַ

יהיּו יכל ּברגל. עצמֹו את לטהר חּיב ׁשאדם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּברגל,
ּתלמּודֿלֹומר  הּׁשנה? ּבכל כא)מזהרים אל (ויקרא "אמר : ְְְֱִֶַַַָָָָֹֻ

ּכהנים  חמּורה, הּמת ּטמאת ּומה וגֹו'", ְְֲֲֲִִֵַַַַָֹֹֻהּכהנים
לא  קּלה, נבלה טמאת מזהרים; יׂשראל ואין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻֻֻמזהרים

.ּכלֿׁשּכן?! ֵֶָ

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«

(é)eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®
ñ :íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(àé):eìëàz äøäè øBtö-ìk̈¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ‰¯‰Ë ¯BtˆŒÏk∑(נז מׁשּלחת (קידושין .ׁשּבמצרע להּתיר »ƒ¿…»…≈ְְְִִֶַַַָֹֻ

(áé)ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤
:äiðæòäå§¨«¨§¦¨«

i"yx£Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ∑ הּׁשחּוטה את .לאסר ¿∆¬∆……¿≈∆ְֱֶֶַָֹ

ÓÈ¯Â‡ה  ‡ÏÚÈÂ ‡¯eÓÁÈÂ ‡È·ËÂ ‡Ïi‡«»»¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»
:‡ˆÈ„Â ‡Ïa¯B˙Â¿¿»»¿ƒ»

ÙÏhÓe‡ו  ‡˙Ò¯Ù ‡˜È„Òc ‡¯ÈÚa ÏÎÂ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»
‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t ÔÈz¯z ÔÈÙÏËƒ¿ƒ«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·aƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ז  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
‡ÏÓb ˙È ‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙Ò¯Ù È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»»«¿»
‡¯LÙ È˜qÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»«¿»¬≈«¿≈ƒ¿»
Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ÔB‰˙Ò¯Ùe Ôep‡ƒ«¿»¿»¿ƒ»¿»¬ƒƒ

:ÔBÎÏ¿

ÏÂ‡ח  ‡e‰ ‡˙Ò¯t ˜ÈcÒÓ È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»¿»
ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»«¿»»¿ƒƒ¿¿»≈¿

:Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔB‰zÏ··eƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ≈¿

˙ÔeÏÎÈי  ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»¿

ÔeÏÎÈz:יא  ‡ÈÎc ¯tˆ Ïk»ƒ««¿»≈¿

ÚÂ¯יב  ‡¯L ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
:‡ÈÊÚÂ¿«¿»



d`xנח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"k iriax meil inei xeriy

(âé):dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡¯‰Â∑ היא 'ראה', היא ¿»»»¿∆»«»¿ִִָָ

'ּדּיה' היא ׁשרֹואה ,'אּיה', 'ראה'? ׁשמּה נקרא ולּמה ְְְִִֶַַָָָָָָָָָ
ליּתן  ׁשּלא ׁשמֹותיה? ּבכל הזהיר ולּמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּביֹותר.
האֹוסרּה יהא ׁשּלא לחלק, ּדין' ל'בעל ּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹּפתחֹון

ּדּיה  'זֹו, אֹומר: להּתיר, והּבא 'ראה', אֹותּה ְְִֵֵַַַָָָָָקֹורא
ּובעֹופֹות  הּכתּוב'. אסר לא וזֹו ׁשמּה, אּיה אֹו ְְְַַַָָָָָָֹׁשמּה,

הּטמא  ל הטהֹורים ,ים ּפרט ׁשהעֹופֹות ללּמד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
הּמעט  את ּפרט לפיכ הּטמאים, על .מרּבים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

(ãé):Bðéîì áøò-ìk úàå§¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(åè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

(æè):úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkä-úà¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
i"yx£˙ÓLz‰∑ׁשורי"ץ .(פלעדערמויז)קלב"א «ƒ¿»∆

(æé):CìMä-úàå äîçøä-úàå úàwäå§©¨¨¬§¤¨«¨−̈¨§¤©¨¨«
i"yx£CÏM∑(סג הּים (חולין מן ּדגים .הּׁשֹולה »»ִִֶַַָָ

(çé):ólèòäå úôéëecäå dðéîì äôðàäå äãéñçäå§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«
i"yx£˙ÙÈÎec∑הרופ"א ּובלע"ז הּבר, ּתרנגֹול וכר (ווידעהאפף)הּוא ּכפּולה , .ּבלּתֹו ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

(èé):eìëàé àì íëì àeä àîè óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ קרּויים הם טמאים, וחגבים ּוצרעים זבּובין, ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשים הּנמּוכים הם ∆∆»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
.'ׁשרץ' ֶֶ

(ë):eìëàz øBäè óBò-ìk̈¬¨−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ¯B‰Ë ÛBÚŒÏk∑ ּבא הּטמא, את ולא »»…≈ְֵֶַָָֹ

"אֹותּה ּבבהמה: וכן תעׂשה', 'לא על 'עׂשה' ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹליּתן
'עׂשה' מּכלל הּבא ו'לאו' טמאה, ּבהמה ולא ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֹּתאכלּו"

תעׂשה' ו'לא ּב'עׂשה' עליהם לעבר 'עׂשה', -. ְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַֹֹ

(àë)éøòLa-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àìE Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹
äzà LBã÷ íò ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈

éäìà ýåýéìô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

dÊÏ:יג  ‡˙i„Â ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡Ùk ˙·e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»ƒ¿«

dÊÏ:יד  ‡·¯Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»…¿»ƒ¿≈

tÁL‡טו  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

Â·e˙‡:טז  ‡ÙBt˜Â ‡È„˜Â¿«¿»¿ƒ»«¿»

e‡:יז  ÈÏLÂ ‡˜¯˜¯ÈÂ ‡˙˜Â¿»»ƒ«¿≈»¿»≈»

eË¯‡יח  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

Ï‡יט  ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»¿»»¿»
:ÔeÏÎ‡˙Èƒ¿»¿

ÔeÏÎÈz:כ  ÈÎ„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿≈≈¿

Ècכא  Ï¯Ú ·˙B˙Ï ‡ÏÈ· Ïk ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿»¿ƒ»¿«»≈ƒ
¯·Ï dpaÊ˙ B‡ dpÏÎÈÈÂ dpzz CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«
‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¬≈««ƒ«¿√»¿»∆»»»

:·ÏÁa ¯Na ÏeÎÈ≈̇¿««¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.dðéîì 'Bâå äàøäå (âéoin lMW d`xp §¨¨¨§§¦¨¦§¤¤¨¦
c"kdn(.b"q oiNg)mipin FA WIW ¥©ª¦¤¥¦¦

aEzMd mdA xn` miPWnE dAxd©§¥§ª¦¨©¨¤©¨
`N` FA oi`W lke mdipinl Edpinl§¦¥§¦¥¤§¨¤¥¤¨
xnF` Fpi` zvw minFce mihrEn mipin¦¦¨¦§¦§¨¥¥

FA xn`p `l xWp iM di`xde ,Fpinl§¦§¨§¨¨¦¤¤Ÿ¤¡©
'nBA xnF`e Fpinl(.`"q oiNg)cg` sFr lr §¦§¥©§¨ª¦©¤¨

`EdW oiWWFgW xWp `EdW xMp Fpi`W¤¥¦¨¤¤¤¤§¦¤
s`e mipin xWPl WIW ixd ,xWp oin¦¤¤£¥¤¥©¤¤¦¦§©

:Fpinl aEzMd xn` `l ok iR lrci dxez ©¦¥Ÿ¨©©¨§¦

.'Bâå äìáð ìë (àëFxnF`,lMo`nl ¨§¥¨§§¨§¨
xEQ` lr lg xEQ` xn`C(:b"iw oiNg) §¨©¦¨©¦ª¦

mixFdh oiA lApzOd lM zFAxl dvxi¦§¤§©¨©¦§©¥¥§¦
`l zxdf` mdilr d`A mi`nH oiA¥§¥¦¨¨£¥¤©§¨©Ÿ
oi` xn`C o`nlE ,dlap lk Elk`zŸ§¨§¥¨§¨§¨©¥



נט d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k iying meil inei xeriy
i"yx£EÈ¯ÚLaŒ¯L‡ ¯bÏ∑ עליו ׁשּקּבל ּתֹוׁשב, ּגר «≈¬∆ƒ¿»∆ִֵֵֶָָָ

נבלֹות  ואֹוכל עבֹודהֿזרה לעבד ˜„LB.ׁשּלא ÌÚ Èk ְְֲֲֵֵֶַָָָֹֹƒ«»
'‰Ï ‰z‡∑(ספרי)ל ּבּמּתר עצמ את ּדברים ,קּדׁש «»«ְְְְִֵֶַַַָָֻ

ּתּתירם  אל אּסּור, ּבהם נֹוהגים ואחרים ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהּמּתרים

È„b.ּבפניהם  ÏM·˙Œ‡Ï∑(קיג ּפעמים,(חולין ׁשלׁש ְִֵֶ…¿«≈¿ƒְִָָֹ
ולעֹופֹות  לחּיה, טמאה ּפרט ÏM·˙Œ‡Ï.ולבהמה ְְְְְְִֵֵַָָָָָ…¿«≈

È„‚'B‚Â. ¿ƒ¿

ß a`Îmgpn f"k iying mei ß

(áë)àöiä Eòøæ úàeáz-ìk úà øOòz øOò©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬
:äðL äðL äãOä©¨¤−¨¨¬¨¨«

[ak]£¯OÚz ¯OÚ∑(תנחומא) זה אצל זה ענין אמר מה ? «≈¿«≈ְִֵֶֶֶַָָָ
לי  ּתגרמּו 'לא ליׂשראל: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְִִִֵֶַָָָָֹלהם

ּגדיים  אּמֹותיהן,לבּׁשל ּבמעי ׁשהן עד ּתבּואה, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכׁשהּוא  ּכראּוי, מעׂשרֹות מעּׂשרים אּתם אין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשאם

והיא  קדים רּוח מֹוציא אני להתּבּׁשל, ְְְֲִִִִִֵַַָָסמּו
ׁשּנאמר  כו)מׁשּדפּתן', ב קמה",(מלכים לפני "ּוׁשדפה : ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבּכּורים וכן  L‰.לענין ‰L∑(ספרי) ׁשאין מּכאן ְְְִִִֵַ»»»»ִֵֶָ
על  החדׁש מן .הּיׁשן מעּׂשרין ְְִִֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr e zeiecreezd mgpn zxez - a"iyz fenz b"i zgiy)

ּתעּׂשר כב)עּׂשר (יד, ְֵֵַַ
ׁשּתתעּׁשר ּבׁשביל א)עּׂשר ט, (תענית ְְִִִֵֵֶַַ

ה', את לנּסֹות מּתר מעׂשר ׁשּבמצות ׁשם, ּבּגמרא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמבאר

ּדכתיב טז)אף ו, ׁשּנאמר (ואתחּנן ּוכמֹו ה', את תנּסּו לא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹ
י) ג, .(מלאכי . האֹוצר ּבית אל הּמעׂשר ּכל את הביאּו :ֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ארּבֹות  את לכם אפּתח לא אם . . ּבזאת נא ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹֻּובחנּוני

BtÈc˜כב  CÚ¯Ê ˙ÏÏÚ Ïk ˙È ¯OÚ˙ ‡¯OÚ«¿»¿«≈»»¬»««¿»¿ƒ
:‡zL· ‡zL ‡Ï˜Á«¿»«»¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dAxn lM FxnF` xEQ` lr lg xEQ ¦̀¨©¦§¨§©¤
oiA dIg oiA dndA oiA xFdh oin lM̈¦¨¥§¥¨¥©¨¥

:`l d`nh la` sFr£¨§¥¨Ÿ
ãBòFxnF`A dvxilMdn iR lr ¦§¤§§¨©¦©

dpXOA Exn`X(b"n c"t dlirn) ¤¨§©¦§¨§¦¨

zFkldn 'c wxR m"Anx FwqtE§¨©§¨¤¤¥¦§
zFlaPd lM l"fe zFxEq` zFlk`n©£¨£§¨©§¥
gwFNd cviM 'Eke df mr df mitxhvn¦§¨§¦¤¦¤§¥©©¥©
zlape iaSd zlape xFXd zlaPn¦¦§©©§¦§©©§¦§¦§©
xUA zifM lMd on uAwe lFBpxYd©©§§§¦¥¦©Ÿ§©¦¨¨

xn`n `Ede ,k"r dwFl Flk`e`l ©£¨¤§©£©Ÿ
dlap lk Elk`zlr xidfOW WExR Ÿ§¨§¥¨¥¤©§¦©

lMn d`Ad zifM `EdW dlik` xErW¦£¦¨¤§©¦©¨¨¦¨
`N` `A ziGd oi`W mbd lApzOd xaC̈¨©¦§©¥£©¤¥©©¦¨¤¨

:cgi mYWlXn¦§¨§¨©©
øbìxBd oFxkf miCwd .'Fbe xW` ©¥£¤§¦§¦¦§©¥

miCwd ixkpaE dpizPd oFxkfl§¦§©§¦¨§¨§¦¦§¦
'QnA ,ixkPd oFxkfl dxikOd oFxkf¦§©§¦¨§¦§©¨§¦§©¤

oiNg(:c"iw)'xe xi`n 'x zwlgn E`iad ª¦¥¦©£Ÿ¤¥¦§
xAcl aEzMd `AW xaFq n"x dcEdi§¨¥¤¨©¨§©¥
dxiknE iFBl dpizp xiYdl df xcqA§¥¤¤§©¦§¦¨©§¦¨
i"xe ,cgi dxiknE dpizp Knq dfle xBl©¥§¨¤¨©§¦¨§¦¨©©§
xn`W mrHn oazkM mixaCd xaFq¥©§¨¦¦§¨¨¦©©¤¨©
n"xe xknE xn` `le xkn F` `xw§¨¨Ÿ§Ÿ¨©¨Ÿ§
xbC dpizp miCwdl F` zaY aXin§©¥¥©§©§¦§¦¨§¥
i"x zxaql zrcl Kixve ,iFbC dxiknl¦§¦¨§§¨¦¨©©¦§¨©
x`Azie ,df xcqA aEzMd xAC dOl̈¨¦¥©¨§¥¤¤§¦§¨¥

zkQnA EwlgPW zxg` zwlgn iR lr©¦©£Ÿ¤©¤¤¤¤§§§©¤¤
f"r(:f"q)xEQ` oicA oFrnW 'xe xi`n 'x¥¦§¦§§¦¦

`l `ipzC xqF` n"xe xiYn y"x mEbR̈©¦§¥§©§¨Ÿ
lM 'Fbe xW` xBl dlap lk Elk`zŸ§¨§¥¨©¥£¤§¨
diE`x oi`W dlap diExw xBl diE`xd̈§¨©¥§¨§¥¨¤¥§¨
rnWn ,o`M cr dlap diExw Dpi` xBl©¥¥¨§¨§¥¨©¨©§¨
`AX dOn `id oFrnW 'x zWxCW¤§¨©¦§¦¦©¤¨
Dpi` m`e xBl DYzl xnFl aEzMd©¨©§¦¨©¥§¦¥¨
Fpi`W xaC xkFnE ozFp mc` oi` diE`x§¨¥¨¨¥¥¨¨¤¥
xAcn aEzMd diE`xAW Ycnl `d deẄ¤¨¨©§¨¤¦§¨©¨§©¥
`N` dlap diExw oi`W WxFC dfle§¨¤¥¤¥§¨§¥¨¤¨
mlFrl iM ,mi`xp EN` mixaC oi`e ,'Eke§§¥§¨¦¥¦§¦¦§¨
dlap lM dlaPd aEzMd xq`WM§¤¨©©¨©§¥¨¨§¥¨
`A dxikOde dpizPd xn`nE rnWnA§©§¨©£©©§¦¨§©§¦¨¨

:dfA df dlY inE miiE`x mdWM§¤¥§¦¦¨¨¤¨¤
ìòdOn `id y"x zWxCW d`xp oM ©¥¦§¤¤§¨©¦¦©

zke xEACd xErWA aEzMd dPXXa ¤¦¨©¨§¦©¦§¨©
xn` `le dlap zazl KEnq xBl zaY¥©©¥¨§¥©§¥¨§Ÿ¨©
`Ede ixkPl xkn KM xg` xn`W xcqM§¥¤¤¨©©©¨¨Ÿ©¨§¦§
miCwdl iE`xd xEAC xErW oM mB©¥¦¦¨¨§©§¦
WxC dfl ,inl xn`i KM xg`e dUrOd©©£¤§©©¨Ÿ©§¦¨¤¨©
Lxirdl aEzMd `AW oFrnW 'x¦§¤¨©¨©£¦§
`N` dlap Dpi`W xnFl df hRWnA§¦§¨¤©¤¥¨§¥¨¤¨
xnF` did m` la` xBl iE`x `Ed m ¦̀¨©¥£¨¦¨¨¥
:FzWxcl mFwn oi` xBl dPpzY aEzMd©¨¦§¤¨©¥¥¨¦§¨¨

CøãìexcQd iEPW mrh Epgexd df §¤¤¤¦§©§©©¦©¥¤
xaFq iM dcEdi iAxC `Al £̀¦¨§©¦§¨¦¥

mrhlE ,mEbR xEQ` oi`C oFrnW iAxM§©¦¦§§¥¦¨§©©
df xcqA xAcl aEzMd dPW df¤¦¨©¨§©¥§¥¤¤
xBd zazl dlap zaiY xn`n Kinqdl§©§¦©£©¥©§¥¨§¥©©¥
lr Lxirdl Fl KEnQd xcQn dPWe§¦¨¦¥¤©¨©£¦§©
`AW WxFCW n"xl dfle ,Ff dWxC§¨¨§¨¤§¤¥¤¨
xbl dxiknE iFbl dpizp xiYdl aEzMd©¨§©¦§¦¨§§¦¨§¥
xBl diE`xd dlap Wxcl mFwn Fl oi ¥̀¨¦§§¥¨¨§¨©¥
xBl diE`x Dpi` ENt` xq`e 'Eke§§¨©£¦¥¨§¨©¥

:oixA lr EaXizpe§¦§©§©ª§¨
àlàf"r zkQnA mW izi`xW(.g"q) ¤¨¤¨¦¦¨§©¤¤

dlap xn`WM q"Xd dWwdW¤¦§¨©©§¤¨©§¥¨
dWwd dlap Dpi` xbl diE`x Dpi`W¤¥¨§¨§¥¥¨§¥¨¦§¨
dgExq ihErnl `Edd xi`n iAxe l"fe§§©¦¥¦©§¦¥§¨
`xTrn dgExq oFrnW iAxe ,`xTrn¥¦¨¨§©¦¦§§¨¥¦¨¨
dn EpxaC itlE ,k"r `xw Kixhv` `lŸ¦§¨¦§¨§¦§¨¥©
n"x zxaql `lde n"xl q"Vd dWwO©§¤©§©£Ÿ¦§¨©
FnM y"x zWxC Wxcl mFwn oi ¥̀¨¦§§¨©§
xn` `zNnC `gexl iM ilE`e ,EpazMW¤¨©§§©¦§©§¨§¦§¨¨©
xnFl `vnY m` ENt` `xnBA oM¥©§¨¨£¦¦¦§¨©
dcinrdl lFki y"x zWxC xAqIW¤¦§Ÿ§¨©¨§©£¦¨
oi` zn`d xg` la` `xTrn dgExqA¦§¨¥¦¨¨£¨©©¤¡¤¥
df itlE ,EpazMW FnkE n"xl `iWwª§¨§§¤¨©§§¦¤

xAqi n"x mB zn`d xg`(y"xM) ©©¤¡¤©¦§Ÿ§

`nlrA `xtrC `xTrn dgExqA¦§¨¥¦¨¨§©§¨§¨§¨
Kixv Fpi`e i"AWx zxaqM¦§¨©©§¦§¥¨¦

:`xwak dxez §¨



d`xס zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"k iying meil inei xeriy
להלכה נפסק וכן סרמ"ז)הּׁשמים. צדקה הלכות יו"ד ,(טור ְְֲִִֵַַַַָָָ

והּנה, זה. מּדבר חּוץ ה', את לנּסֹות אסּור ּדבר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבכל
אבל  ּבמעׂשר. רק אמּור ׁשהּדבר ּדעה הביא ׁשם ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהרמ"א

חסידים ּבספר איתא וכן האחרֹונים, רב ,(סקמ"ד)הסּכמת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
צדקה. ּבׁשאר ּגם ה' את לנּסֹות ְְְִֶֶַַַָָָֻׁשּמּתר

(âë)éðôì zìëàå|éäìà ýåýéøçáé-øLà íB÷na E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»
ìðâc øNòî íL BîL ïkLEøäöéå ELøéz E §©¥´§´¨¼©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½

ðàöå Eø÷a úøëáeýåýé-úà äàøéì ãîìz ïòîì E §Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬
éäìà:íéîiä-ìk E ¡Ÿ¤−¨©¨¦«

i"yx£'B‚Â zÏÎ‡Â∑ ׁשּכב ׁשני, מעׂשר למדנּוזה ר ¿»«¿»¿ְְֲִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּנאמר  לּלוּיים, ראׁשֹון מעׂשר יח)ליּתן "ּכי (במדבר : ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַ

לאכלֹו רׁשּות להם ונתן וגֹו'", יׂשראל ּבני מאת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָתקחּו

ׁשּנאמר  מקֹום, ּבכל (שם)ּבכל אֹותֹו "ואכלּתם : ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָ
הּוא  אחר מעׂשר זה עלּֿכרח .מקֹום"; ְֲֲֵֵֶַַַָָ

(ãë)BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì:E ¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÎ¯·È Èk∑ הּתבּואה לׂשאת ׁשּתהא .מרּבה ƒ¿»∆¿ְְְֵֵֶַָָָֻ

(äë)zëìäå Eãéa óñkä zøöå óñka äzúðå§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà:Ba E ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)ø÷aa ELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹©¨¨´
ELôð EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−©§¤®

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàåäzà zçîNå E §¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈©¨¬
:Eúéáe¥¤«

i"yx£ELÙ ‰e‡zŒ¯L‡ ÏÎa∑ ּכלל.¯˜aa ¿…¬∆¿«∆«¿¿ְָ«»»
¯ÎM·e ÔÈi·e Ô‡v·e∑ ּפרט.EÏ‡Lz ¯L‡ ÏÎ·e «…««ƒ«≈»ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿

ELÙ∑(סג ב"ק מפרׁש:(ספרי. הּפרט מה וכלל: חזר «¿∆ְְְַַַַָָָָֹ
הארץ  ולדֹות וכּו',ולד אדם למאכל .וראּוי ְְְְְֲֶַַַַָָָָָ

(æë)éøòLa-øLà éåläåBì ïéà ék epáæòú àì E §©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²
ñ :Cnò äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¨«

i"yx£ep·ÊÚ˙ ‡Ï 'B‚Â ÈÂl‰Â∑לֹו מעׂשר מּליּתן ¿«≈ƒ¿…««¿∆ֲִִֵֵַ
CnÚ.ראׁשֹון  ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ Èk∑(ספרי)יצאּו ִƒ≈≈∆¿«¬»ƒ»ְָ

חלק  לֹו יׁש הּוא ׁשאף והפקר, ּופאה ׁשכחה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלקט,
ואינן  ,ּכמֹו ּבהן ּבמעׂשר עּמ .חּיבין ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

(çë)äö÷î|ìLøNòî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ
éøòLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:E §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«

i"yx£ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó∑ ׁשּיבערם לׁשמּטה, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל מעׂשרֹותיו הׁשהה ׁשאם ולּמד, ּבא ƒ¿≈»…»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבּׁשליׁשית  הּבית .מן ְִִִִַַַ

ÈÚ¯zÈכג  Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈
C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»«¿«ƒ»«¿»
ÛÏÈ˙c ÏÈ„a CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓeƒ¿»¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

˙Ïekכד  ‡Ï È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»ƒ
ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
CpÎ¯·È È¯‡ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

C‰˙eכה  C„Èa ‡tÒk ¯eˆ˙e ‡tÒÎa Ôz˙Â¿ƒ≈¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«
:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

È¯B˙aכו  CLÙ ÈÚ¯zÈ Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈«¿»¿≈
Èc ÏÎ·e ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁ·e ‡Ú·e¿»»«¬«¬«¿«ƒ¿…ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â CLÙ CpÏ‡Lƒ̇¿¬ƒ»«¿»¿≈«»√»¿»¡»»

:C˙Èa L‡Â z‡ È„Á˙Â¿∆¡≈«¿∆¡«≈»

ÈÏ˙כז  È¯‡ dÈ˜Á¯˙ ‡Ï CÈÂ¯˜· È„ ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»»¿«¬ƒ≈¬≈≈
:CnÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»

NÚÓ¯כח  Ïk ˙È ˜tz ÔÈL ˙Ïz ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«≈»»«¿«
:CÈÂ¯˜a Úˆ˙Â ‡È‰‰ ‡zLa CzÏÏÚ¬«¿»¿«»«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»



סי d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k iyiy meil inei xeriy

(èë)øbäå Cnò äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éålä àáe¨´©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäåeòáNå eìëàå E §©¨³§¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®

éäìà ýåýé Eëøáé ïòîìøLà Eãé äNòî-ìëa E §©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬
ñ :äNòz©«£¤«

i"yx£ÈÂl‰ ‡·e∑ מעׂשר b‰Â¯.ראׁשֹון ויּטל »«≈ƒְֲִִֵַֹ¿«≈
ÌB˙i‰Â∑ ׁשל עני ׁשל ׁשהּוא ׁשני, מעׂשר ויּטלּו ¿«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ

ּכדר ּבירּוׁשלים אּתה ּתאכלּנּו ולא זֹו, ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹׁשנה
ׁשנים  ׁשּתי ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל eÏÎ‡Â.ׁשּנזקקּת ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ¿»¿

eÚ·NÂ∑ אין' אמרּו: מּכאן ׂשביעה, ּכדי להם ּתן ¿»≈ְְְִִֵֵֵֶָָָָ

לירּוׁשלים  הֹול ואּתה וכּו''. ּבּגרן לעני ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּפֹוחתין
ׁשהׁשהית  ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ,ּבמעׂשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

כז)ּומתוּדה: ּכמֹו(דברים הּבית", מן הּקדׁש "ּבערּתי ְְְִִִִִֶֶַַַַַֹ
לעׂשר (שם)ׁשּמפרׁש ּתכּלה ."ּב"כי ְְְְִֵֶֶַַָֹ

ß a`Îmgpn g"k iyiy mei ß

åè(à):ähîL äNòz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
i"yx£ÌÈLŒÚ·L ıwÓ∑ לכל ׁשנים" "ׁשבע יכל ƒ≈∆«»ƒְִֶַָָָֹ

הּׁשבע", ׁשנת "קרבה ּתלמּודֿלֹומר: ּומלוה? ְְְְְִִֶַַַַַָָָָמלוה
ּומלוה  מלוה לכל ׁשנים ׁשבע אֹומר אּתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָואם

הא  קרבה? היא היא ואחד, אחד ּכל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהלואת
הּׁשמּטֹות  למנין ׁשנים" "ׁשבע .למדּת ְְְְִִִֶַַַַָָָ

(á)Bãé äMî ìòa-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½
åéçà-úàå eäòø-úà Nbé-àì eäòøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½

:ýåýéì ähîL àø÷-ék¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«
i"yx£B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL∑ ׁשל ידֹו את מּׁשה ׁשמט ּבעל .ּכל »»«««≈»ְֶֶֶַַַָָֹ

(â)éçà-úà Eì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úàE ¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−
:Eãé èîLz©§¥¬¨¤«

(ã)ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék ñôà¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½
éäìà ýåýé øLà õøàa:dzLøì äìçð Eì-ïúð E ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈§¦§¨«

i"yx£ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk ÒÙ‡∑ הּוא ּולהּלן ∆∆ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְַָ
ׁשאּתם  ּבזמן אּלא אביֹון"? יחּדל לא "ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹאֹומר:
ולא  ּבאחרים אביֹונים מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָֹעֹוׂשים

מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם ּוכׁשאין ְְִֵֶֶֶֶַָָּבכם.
אביֹון  ּבכם. 'אביֹון'אביֹונים ּולׁשֹון מעני, ּדל , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ

ּדבר  לכל ּתאב .ׁשהּוא ְֵֶָָָָ

(ä)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà ÷øE ©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ìéëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöî§©§−©«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה ∑¯˜ לא אביֹון אז ּב.ÚÓLz ÚBÓL∑ מׁשמיעין קמעא, הרּבה ׁשמע .אֹותֹו «ƒ»«ƒ¿«ְְְִֶֶָֹ»«ƒ¿«ְְְִִִֵַַַָָ

ÒÁ‡Â‡כט  ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈÂ¿≈≈≈»»¬≈≈≈√»¿«¬»»
CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â CnÚƒ»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc ÏÈ„a ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

:„aÚ˙ Èc C„È È„·BÚ ÏÎa¿»»≈¿»ƒ«¿≈

hÓL˙‡:א  „aÚz ÔÈL Ú·L ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

È¯Óב  ¯·b Ïk ËÓL˙c ‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈»¿«»≈
d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È Èc eL¿̄ƒ«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»√»¿»

‡CeÁג  ÌÚ CÏ È‰È È„Â Úa˙z ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ»
:C„È ËÓLz«¿≈¿»

·¯Î‡ד  È¯‡ ‡kÒÓ C· È‰È ‡Ï È¯‡ „BÁÏ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈»¬≈»»»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ ‡Ú¯‡a ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡«¬»»¿≈¿«

‡C‰Ïה  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ „BÁÏ¿ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»»»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå òBîL íà ÷ø (äl"f mdixaC itl iprde xWrdW itl ,oFia` La didi `l xn`Ol KEnq df xn`n xn`(.gk w"en) ©¦¨©§¨©©£¨¤¨©©£©Ÿ¦§¤§¤§§¦¤¨¤§¨Ÿ¦§¦¦§¥¤



d`xסב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k iyiy meil inei xeriy

(å)éäìà ýåýé-ékzèáòäå Cì-øac øLàk Eëøa E ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈
íéaø íéBâa zìLîe èáòú àì äzàå íéaø íéBb¦´©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½

ñ :eìLîé àì Eáe§−¬Ÿ¦§«Ÿ
i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כח)והיכן "ּברּו(דברים «¬∆ƒ∆»ְִֵֵָָ

ּבעיר" ּכׁשּנֹופל ∑zË·Ú‰Â.אּתה הלואה, לׁשֹון ּכל ִַָָ¿«¬«¿»ְְְֵֶַָָָ
"והלוית", ּכגֹון: מפעיל, ּבלׁשֹון נֹופל הּמלוה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָעל
על  נֹופל היה "ועבטּת", אֹומר היה ואם ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָ"והעבטּת",

"ולוית" ּכמֹו ÌÈBb.הלוה, zË·Ú‰Â∑ ׁשּתהא יכל ְְִֶַָָֹ¿«¬«¿»ƒְֵֶָֹ

לא  "ואּתה ּתלמּודֿלֹומר: לזה? ּומלוה מּזה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלוה
¯ÌÈa.תעבט" ÌÈB‚a zÏLÓe∑ עֹובדיּֿכֹוכבים יכל ֲַֹ»«¿»¿ƒ«ƒְִֵָָֹ

?עלי מֹוׁשלים לא אחרים ּוב" ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֲִִֵֶַַָֹ
."ימׁשלּו ְִֹ

(æ)éçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékéøòL ãçàa EE ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà Eöøàaõnàú àì Cì ïúð E §©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¯Ÿ§©¥´

éçàî Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà:ïBéáàä E ¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«
i"yx£ÔBÈ·‡ E· ‰È‰ÈŒÈk∑ ּתאב .קֹודם הּתאב, ƒƒ¿∆¿∆¿ֵֵֵַָָ

EÈÁ‡ „Á‡Ó∑לאחי קֹודם מאבי אחימאּמ. ≈«««∆ְְִִִִֵֵֵָָָ
EÈ¯ÚL∑ אחרת עיר לענּיי קֹודמים עיר Ï‡.ענּיי ¿»∆ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַ…
ın‡˙∑,יּתן לא אם יּתן אם ׁשּמצטער אדם ל יׁש ¿«≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

את  ׁשּפֹוׁשט אדם ל יׁש תאּמץ"; "לא נאמר: ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלכ
תקּפץ" "ולא נאמר: לכ וקֹופצּה, EÈÁ‡Ó.ידֹו ְְְְְֱִֶַָָָֹֹ≈»ƒ

ÔBÈ·‡‰∑ ׁשל אחיו להיֹות סֹופ לֹו, ּתּתן לא אם »∆¿ְְִִִִֵֶָֹ
.אביֹון  ְֶ

CÏו  ÏÈlÓ Èc ‡Ók CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ«ƒ»
ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿
:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒƒ»»ƒ¿¿

Áa„‡ז  CÈÁ‡Ó „Á ‡kÒÓ C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»
‡Ï CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ¯‡a CÈÂ¯wÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈»»
CeÁ‡Ó C„È ˙È ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙«̇¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…»¿»≈¬

:‡kÒÓƒ¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

KEnq xn` dfl ,zEkGA miiElY mpi ¥̀¨§¦©§¨¤¨©¨
oFia`d zripn zghadlrFnW m` wx §©§¨©§¦©¨¤§©¦¨©

lM ExnWi l`xUi m` WExR 'Fbe§¥¦¦§¨¥¦§§¨
,wEqRA xEn`drnWY rFnWdf ¨¨©¨¨©¦§©¤

,cOllE cnll dxFY cEnlYxnWldf ©§¨¦§Ÿ§©¥¦§Ÿ¤
xn` xnbe ,r"n df zFUrle ,z"lnz` §©£¤§¨©Ÿ¤¤

lMlEHA FciA didi `NW WExR 'Fbe ¨§¥¤Ÿ¦§¤§¨¦
dripn `le dUrY `l zevn mEW¦§©Ÿ©£¤§Ÿ§¦¨
FpWIW `Ed f` dUr zevn mEXn¦¦§©£¥¨¤¤§
iM ,oFia` FA didi `NW dghadA©©§¨¨¤Ÿ¦§¤¤§¦
zEkGA iElY Fpi`W Exn`W l"fg xn`n©£©£©¤¨§¤¥¨©§
lM miAxn eizFIkf EidIW mbd `Ed£©¤¦§§ª¨§ª¦¨
lr hlWi `l '` `hg Elt` Fl WIW¤¥£¦¥§Ÿ¦§Ÿ©
riBIWM la` ipr eilr d`xOd lGOd©©¨©©§¤¨¨Ÿ¦£¨§¤©¦©

nlWlmB hlWi zFevOde dxFYd zE ¦§¥©¨§©¦§¦§Ÿ©
mipaE xWr biVie lGOd lr©©©¨§©¦¤¨¦

:miIgee dxez §©¦
.'Bâå ïBéáà Eá äéäé ék (æFxnF`,La ¦¦§¤§¤§§§§

l"f mxn`n fnxl oEMzPW ilE`a"a) ©¤¦§©¥¦§Ÿ©£¨¨
(.'ixQil 'd xgFAW mrh iM Exn`W¤¨§¦©©¤¥§©¥

icM `Ed iprd ixEQiA f"derA mc`l̈¨¨¨§¦¥¨Ÿ¦§¥
,Fqpxtnd Fxag dMfi FzErvn`AW¤§¤§¨¦§¤£¥©§©§§

xn`OA fnxX dn `EdeoFia` LaWExR §©¤¨©©©£©§¤§¥
FxnF`e ,lFcBd iprd Fl `A LzAqA§¦¨§¨¨Ÿ¦©¨§§

,Lig` cg`nFzF`xA aWgY `l WExR ¥©©©¤¥Ÿ©£Ÿ¦§
`EdW rC zEgR `EdW oFia ¤̀§¤¨©¤

dgkFd oi`e Lig`AW micgindn¥©§ª¨¦¤§©¤§¥¨¨
xCQW mrhe ,mig` ltW FzFid iprdn¥¨Ÿ¦¡§©©¦§©©¤¦¥
mbd ,Lvx`A Lig` cg`n EN` zFbxcd©§¨¥¥©©©¤§©§§£©

Exn` l"f EpizFAxW(.`r n"a)xnFl `AW ¤©¥¨§¤¨©
:'Fbe Lxir iIpre LiIpr£¦¤©£¦¥¦§§

ãBòzFbxCd oM mB xnFl xWt ¤̀§¨©©¥©§¨
,mipFia`A 'd xfbi xW` zFxfBd©§¥£¤¦§Ÿ¨¤§¦

wEqRA iYWxR xaM dPd(c"k a"k zFnW) ¦¥§¨¥©§¦©¨§

Fciwtn iprd wlgW 'Fbe delY sqM m ¦̀¤¤©§¤§¤¥¤¤¨¦©§¦
FxWr `Ed dfe xiWrd ciA 'd§©¤¨¦§¤¨§
dPde ,miIprd zFrn FciA micwtOW¤ª§¨¦§¨¨¨£¦¦§¦¥
mc`l df ipr zpn 'd ciwti minrtl¦§¨¦©§¦§©¨¦¤§¨¨
zgiwlA xrhvi `le Wi`l aFxẅ§¦§Ÿ¦§©¥¦§¦©
`l mB FaFxw FzFidl EPOn FzqpxR©§¨¨¦¤¦§§©Ÿ
'd hRWIWkE ,zFaizp aaFql Kxhvi¦§¨¥§¥§¦§¤¦§Ÿ
FzqpxR Fl wigxi iprd xrvl wcvA§¤¤§©¥¤¨¦©§¦©§¨¨
xrhvie mFwn wEgxA mB xf Wi`A§¦¨©§¦¨§¦§©¥
mFwn `vnl xirl xirn aaFql oFia`d̈¤§§¥¥¦§¦¦§Ÿ¨
`Ede ,FWtp sxh mW Fl 'd oikd xW £̀¤¥¦¨¤¤©§§

FxnF`,Lig` cg`nFpi`W mbd F` §¥©©©¤£©¤¥
mbd F` ,LixrW cg`A `Ed `N` Lig`̈¦¤¨§©©§¨¤£©

:Lvx`A Lxirn Fpi`W¤¥¥¦§§©§§
BàFxnF` dvxivx`ALENt` WExR ¦§¤§§©§§¥£¦

lkl xWrd mFwn `EdW Lvx`A§©§§¤§¨¤§¨
:oFia` DA `vOi ok iR lr s` l`xUi¦§¨¥©©¦¥¦¨¥¨¤§

CøãáedlFcB dxrd xirdl fnxi fnx §¤¤¤¤¦§Ÿ§¨¦¤¨¨§¨

Ep` eil`W dO`AW cgind '` lr©©§ª¨¤¨ª¨¤¥¨¨
Kln `Ede `Fai izn miRvnE miEwn§©¦§©¦¨©¨§¤¤
xakE ,oFia` `Ed xW` EpgiWn l`xUi¦§¨¥§¦¥£¤¤§§¨

FxnF`M iprl lWnp('h 'ixkf)akxe ipr ¦§©§¨¦§§§©§¨¨¦§Ÿ¥
EPaaFqi xW` xaCd fnxe ,xFng lr©£§¨©©¨¨£¤§§¤

xn`e oFia` zFidlLaLzAqA WExR ¦§¤§§¨©§¥§¦¨§
fnx mB ,EpSw Ekix`d EpizFpFer iM¦£¥¤¡¦¦¥©¨©

zazALAdE`zOW EpA oFia` `Ed iM §¥©§¦¤§¨¤¦§©¤
dOn cnlE `ve ,Epl`bl `Fai izn̈©¨§¨¢¥§¥§©¦©
iAx dUrnA l"f EpizFAx Exn`X¤¨§©¥§©£¥©¦
giWOd Kln Ed`xWMW iel oA rWFdi§ª©¤¥¦¤§¤¨¨¤¤©¨¦©
Fl xn`e mlFrAW l`xUi lr Fl`W§¨©¦§¨¥¤¨¨§¨©
Fz`iA miRvnE miaWFi md iM l"aix¦¥§¦§©¦¦¨
dAx dIkaA ciqgd drB oM rnXWkE§¤¨©¥¨¨¤¨¦¦§¦¨©¨
fnx dfle ,ml`bl `Fal FzwEWYn¦§¨¨§¨£¨§¨¤¨©

FxnF`ALig` cg`ncgind `EdW §§¥©©©¤¤©§ª¨
l"f EpizFAx EWxRW KxC lr ,Lig`AW¤§©¤©¤¤¤¥§©¥

('i e"k ziW`xA ozpFi mEBxY)hrnM FxnF`A ©§¨¨§¥¦§§¦§©
cg` xnFl FpFvxW mrd cg` akẄ©©©¨¨¤§©¤¨

FxnF`e ,mrd Kln `EdW cgindcg`A ©§ª¨¤¤¤¨¨§§§©©
LixrWcgin `EdW eil` xirdl §¨¤§¨¦¥¨¤§ª¨

FxnF`M dxFn EdFnM oi`W oixcdpqAW¤§©§¤§¦¤¥¨¤§§
(`"i 'irWi)d`xnl `le 'Fbe wcvA htWe §©§¨§¨©§¤¤§§Ÿ§©§¥

z`xiA Fgixde `N` 'Fbe hRWi eipir¥¨¦§Ÿ§¤¨©£¦§¦§©
FxnF` KxC lr LixrW WExtE ,'dmixaC) ¥§¨¤©¤¤§§¨¦

('f d"kFxnF`e dxrWd FYnai dzlre§¨§¨§¦§©©§¨§§



סג d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k iyiy meil inei xeriy

(ç)éc epèéáòz èáòäå Bì Eãé-úà çzôz çúô-ék¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ
:Bì øñçé øLà Bøñçî©§Ÿ½£¤¬¤§©−«

i"yx£ÁzÙz Á˙t∑ ּפעמים ּכּמה Á˙ÙŒÈk.אפּלּו »…«ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«
ÁzÙz∑'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' Ë·Ú‰Â.הרי ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶַָ¿«¬≈

epËÈ·Úz∑ ּבהלואה לֹו ּתן ּבמּתנה, רצה לא Èc.אם «¬ƒ∆ְְְִֵַַָָָָָָֹ≈
B¯ÒÁÓ∑להעׁשירֹו מצּוה אּתה BÏ.ואי ¯ÒÁÈ ¯L‡∑ «¿…ְְְֲִִֶַַָֻ¬∆∆¿«

וע  עליו לרּכב סּוס לפניו אפּלּו לרּוץ סו)∑BÏ.בד (כתובות ְְְֲִִֶֶָָָָָֹ
אּׁשה  אֹומר ,זֹו הּוא ב)וכן עזר (בראשית לֹו "אעׂשה : ְֱִֵֵֵֶֶֶָ

."ּכנגּדֹו ְְֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 82 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minrR d`n Elit` - oYY oFzp̈¦¥£¦¥¨§¨¦

לֹו ּתּתן נתֹון . . לֹו את־יד ּתפּתח ְְִִִֵֶַַָָָֹּֽֽכי־פתח
מאה  אפילּו - ּתּתן נתֹון ּפעמים. ּכּמה אפילּו - ּתפּתח ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּפתֹוח

רש"י)ּפעמים י. - ח (טו, ְִָ
ּדמלּמדנּו רׁש"י ּפרׁש הראׁשֹון הּפסּוק על מּדּוע לעּין ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָיׁש
ּתּתן" "נתֹון ׁשּפרׁש ּכמֹו ולא ּפעמים, ּכּמה אפילּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹלפּתח

ּפעמים? מאה אפילּו ְֲִִֵֶָָׁשהּוא
ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש

"לא  ׁשּלפני־זה לּפסּוק ּבהמׁש ּבא ּתפּתח" "ּפתֹוח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפסּוק
ּולאחרי־זה  גֹו'" יד את תקּפץ ולא לבב את ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹתאּמץ

ּבנתינת  הּלב ּפתיחת על ּדמדּבר ּתפּתח", פתֹוח "ּכי ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻממׁשי
ּבזה. וכּיֹוצא יפֹות ּפנים ּבסבר ׁשּתהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּצדקה

ׁשאם  ּבפעל, הּצדקה נתינת על מדּבר הּׁשני ּבּפסּוק  ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻא
ולא  האביֹון ּבאחי עינ ורעה . . הּׁשבע ׁשנת ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁש"קרבה

לֹו". ּתּתן "נתֹון - לֹו" ִִֵֵָתּתן
נתינה  על רק ּכי רׁש"י, ּבפרּוׁש הׁשּנּוי טעם מּובן ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה
על  אבל ּפעמים, מאה אפילּו ׁשּתהיה לצּוֹות אפׁשר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבפעל
את  ׁשּיפּתח לצּוֹות קׁשה ׁשּבּלב) רגׁש (ׁשהיא הּלב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּפתיחת

וקל־להבין. ּפעמים! מאה ְְְִִִֵַָָָלּבֹו

(è)ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©
òáMä-úðL äáø÷ øîàìäòøå ähîMä úðL ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´

ðéòéçàa Eéìò àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ
:àèç Eá äéäå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§

i"yx£EÈÏÚ ‡¯˜Â∑(ספרי) ּתלמּודֿלֹומר מצוה? יכל ¿»»»∆ְְִַַָָֹ
כד) "ולא (דברים ËÁ‡.יקרא": E· ‰È‰Â∑ֿמּכל ְְִָֹ¿»»¿≈¿ִָ

"וקרא  נאמר: לּמה אםּֿכן יקרא. לא אפּלּו ְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹמקֹום,

מּמי  יֹותר הּקֹורא, עלֿידי ליּפרע אני ממהר ?"ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעלי
קֹורא  .ׁשאינֹו ֵֵֶ

(é)ék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð̈³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º
ììâa|éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä-ìëa E ¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨

:Eãé çìLî ìëáe ENòî©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

ÙÊB‡Â‡ח  dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»
:dÏ ¯ÈÒÁÈc dB¯ÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ≈

CaÏט  ÌÚ Ìb˙Ù È‰È ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ»
‡zL ‡˙ÚÈ·L ‡zL ‡·È¯˜ ¯ÓÈÓÏ ÚL¯aƒ¿«¿≈«¿ƒ»«»¿ƒ≈»«»
‡ÏÂ ‡kÒÓ CeÁ‡a CÈÚ L‡·˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»ƒ¿≈»¿»
:‡·BÁ C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜ÈÂ dÏ Ôzƒ̇≈≈¿ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»»

dÏי  CzÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzz ÔzÓƒ«ƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡¬≈¿ƒƒ¿»»»≈¿»≈ƒ»¿»¡»»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·e C„·BÚ ÏÎa¿»»»¿…»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Lvx`Aux`A Fzcle FzxFd iM xirdl §©§§§¨¦¦¨§¥¨§¤¤
:dWFcTd l`xUi¦§¨¥©§¨

BàKxCd df lr dvxicg`A oFia` ¦§¤©¤©¤¤¤§§©©
LixrWExn`W l"f mdixaC iR lr §¨¤©¦¦§¥¤¤¨§

xdGd 'qAt Wcg xdf)(gp '`cg i` l"fe §©Ÿ©Ÿ©¨¨Ÿ©§¦¨¨
oExrzi `zWipM `cg F` `lidw§¦¨¨¨§¦§¨¦§¨
dYrnE ,k"r ceC oA iz` cIn `zaEIzA§¦§¨¦©¨¦¤¨¦¥©¨
cg` `EdW df xacA a`Y `Ed oFia ¤̀§¨¥§¨¨¤¤©©
Fze`Y zF`Nnl wiRqi dGW LixrW§¨¤¤¤©§¦§©§©£¨

FxnF`e ,dPxA `FalLvx`Axird ¨§¦¨§§§©§§¥¦

xW` dWFcTd ux` `id Fze`Y mFwn§©£¨¦¤¤©§¨£¤
izn a`z `EdW Kl ozFp Lidl` 'd¡Ÿ¤¥¨¤¨¥¨©

dpFId xird cwtY('b 'iptv)zCng ¦§Ÿ¨¦©¨§©§¨¤§©
l`xUi Wi` lkl 'd evie ,zFaaNd©§¨¦©§¨¦¦§¨¥
wGgzi `N` 'Fbe Faal z` uO`i `NW¤Ÿ§©¥¤§¨§¤¨¦§©¥
cg`d wWg zF`Nnl zFOvrze fr lkA§¨Ÿ§©£ª§©§¥¤¨¤¨
mc` ipA dUrn zErvn`A iM ,cgind©§ª¨¦§¤§¨©£¥§¥¨¨

aizkC dwcSd zevnA hxtaE(c"p 'irWi) ¦§¨§¦§©©§¨¨¦§¦§©§¨

xn` xnbe ,ippFMY dwcvALig`n ¦§¨¨¦¨¦§¨©Ÿ¤¥¨¦
oFia`doFia`d Lig` zAQn WExR ¨¤§¥¦¦©¨¦¨¤§

dUrOdW FYrcA mc` KixrIW rEcId©¨©¤©£¦¨¨§©§¤©©£¤
'd giWn lW df xaC zilkzl `Ed§©§¦¨¨¤¤§¦©

:miIg FnWg dxez §©¦
.'Bâå çúô ék (çdn zrcl Kixv ¦¨Ÿ©§¨¦¨©©©

,mEh` all df `Ed mrh zpizP§¦©©©¤§¥¨
FxnF` KxC lr Fl xnFl oEMzPW ilE`e§©¤¦§©¥©©¤¤§

(`"i ilWn)lr iM ,cFr sqFpe xGtn Wi ¦§¥¥§©¥§¨¦©
ixrW Fl migzFR Fci `Ed gzFRW ici§¥¤¥©¨§¦©£¥

FxnF` `Ede ,rtWiMip`W mrh WExR ¤©§§¦¥©©¤£¦
'Fbe uO`z `NW Ll xnF`gzt iM ¥§¤Ÿ§©¥§¦¨Ÿ©



d`xסד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£BÏ Ôzz ÔB˙∑ ּפעמים מאה ּובינBÏ∑.אפּלּו ‰c·¯.ּבינֹו ÏÏ‚a Èk∑אמרּת אּתה אפּלּו ליּתן, »ƒ≈ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿««»»ְֲִִֵַַָָָ

הּמעׂשה  ׂשכר עם האמירה ׂשכר .נֹוטל ְְֲֲִִֵֶַַַַָָ

(àé)éëðà ïk-ìò õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³
éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì Eeöîiðòì EE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²

ðéáàìeñ :Eöøàa E §¤§«Ÿ§−§©§¤«
i"yx£ÔkŒÏÚ∑(שם) כן מּפני.¯Ó‡Ï∑(ספרי) עצה «≈ְִֵֵ≈…ֵָ

לטֹובתמּׁשיא EiÚÏ.אני EÈÁ‡Ï∑?אח לאיזה ְְֲֲִִַָ¿»ƒ«¬ƒ∆ְֵֶָ
הּוא,∑EiÚÏ.לעני  אחד 'עני' לׁשֹון אחד, ּביֹו"ד ְִָ«¬ƒ∆ְְִֶֶָָָ

ענּיים  ׁשני יּודי"ן, ּבׁשני "ענּיי" .אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָ

(áé)éçà Eì øëné-ékEãáòå äiøáòä Bà éøáòä E ¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−
éLôç epçlLz úòéáMä äðMáe íéðL LL¥´¨¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−

:Cnòî¥«¦¨«
i"yx£EÏ ¯ÎnÈŒÈk∑(יד אחרים (קידושין ,עלֿידי ƒƒ»≈¿ְֲִֵֵַ

והרי  מדּבר, הּכתּוב - ּבגנבתֹו ּביתּֿדין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשמכרּוהּו
נאמר  כא)ּכבר עברי",(שמות עבד תקנה "ּכי : ְְְֱִִִִֶֶֶֶַָ

ׁשני  מּפני אּלא מדּבר? הּכתּוב ּביתּֿדין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּובמכרּוהּו
העברּיה", "אֹו ׁשּכתּוב אחד, ּכאן: ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָּדברים

ׁשאין  ּביתּֿדין, ׁשּמכרּוה ולא ּבׁשׁש, ּתצא היא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאף
ולא  "ּבגנבתֹו", ׁשּנאמר: ּבגנבתּה, נמּכרת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאׁשה
ּכאן  ולּמד אביה; ׁשּמכרּה ּבקטּנה אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ'ּבגנבתּה',
ּתצא. סימנין, ׁשּתביא קדם ׁשנים ׁשׁש יצאּו ְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאם

ּתעניק  "העניק ּכאן: חּדׁש ."ועֹוד ְֲֲִִֵֵַַָ

(âé):í÷éø epçlLú àì Cnòî éLôç epçlLú-éëå§¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«

(ãé)ðàvî Bì ÷éðòz ÷éðòäðøbîe EøLà Eá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯
éäìà ýåýé Eëøa:Bì-ïzz E ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«

i"yx£˜ÈÚz ˜ÈÚ‰∑ּבגבּה עדי, ּובמראית לׁשֹון «¬≈«¬ƒְְְְֲִִַַֹ
מפרׁשים  ויׁש לֹו. ׁשהטיבת נּכר ׁשּיהא ּדבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעין.

צּוארֹו על הטענה E¯bÓe.לׁשֹון E‡vÓ ְְַַַָָָƒ…¿ƒ»¿¿
E·˜iÓe∑ּֿתלמּוד ּבלבד? אלּו אּלא לי אין יכל ƒƒ¿∆ְְִִֵֵֶַַָָֹ

.ּבֹורא ּׁשּברכ מה מּכל ,"ּברכ "אׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָלֹומר:

ׁשהם  מיחדים אּלּו מה אּלּו? נאמרּו ּבכלל ולּמה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ּפרדֹות  יצאּו ּברכה, ּבכלל ׁשהּוא ּכל אף .ּברכה, ְְְְְִֶַַָָָָָָָ

ּב'גזרהֿׁשוה' קּדּוׁשין ּבמּסכת רּבֹותינּו ּכּמה ולמדּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּומין  מין מּכל לֹו .נֹותן ִִִֵָ

Ôkיא  ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡kÒÓ ˜BÒÙÈ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈
C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«»¿»

:EÚ¯‡a CkÒÓÏe CÈÚÏ CeÁ‡Ï«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»¿«¿»

a˙יב  B‡ Ï‡¯NÈ ¯a CeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡¬≈ƒ¿««»¬«ƒ¿»≈«
‡zL·e ÔÈL ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

:CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ≈»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»

Ï‡יג  CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»»
:Ôe˜È¯ dp¯ËÙƒ̇¿¿ƒ≈≈»

C¯c‡Óeיד  CÚÓ dÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡«¿»»«¿≈≈≈»»≈ƒ¿»
:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc Cz¯ˆÚnÓeƒ«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

gYtY dY` m` mlrPd xvF` WExR¥¨©¤¡¨¦©¨¦§©
xn` xnbe ,Lci z`hardeWExR 'Fbe ¤¨§§¨©Ÿ¤§©£¥§¥

dUFr Lpi` Fl Lci z` gzFR dY`WM§¤©¨¥©¤¨§¥§¤
Ll mNWi 'd skze `weC d`eld `N ¤̀¨©§¨¨©§¨§¥¤§©¥§
oFkp mrh Wi dfaE ,dAxn ztqFzA§¤¤§ª¨¨¤¥©©¨

:'Eke uO`zi `NW FAllh dxez §¦¤Ÿ¦§©¥§
.'Bâå Eãáòå (áéFxnF`Lcare'FzA ©£¨§§§©£¨§§

devn dncTW Lxirdl e"`ë©£¦§¤¨§¨¦§¨
l"f EpizFAx EWxCX dn `Ede ,diptl§¨¤¨§©¤¨§©¥
xMnl oiC zial zEWx oi`W Ll zazA§¥©§¤¥§§¥¦¦§Ÿ

`Ed dfe ,l`xUil `N` l`xUi car¤¤¦§¨¥¤¨§¦§¨¥§¤
aEzMd xErWxkOi iMWExR ¦©¨¦¦¨¥¥

,xkOIW `Ed cal Ll xkOl KxhvIWM§¤¦§¨¥¦¨¥§§©¤¦¨¥
,mipW WW Lcare 'a hRWn siqFnE¦¦§¨©£¨§¥¨¦

FxnF`eziriaXaE`vie xn` `le 'Fbe §§©§¦¦§§Ÿ¨©§¨¨
xnFl oEMzPW `N` ,ziriaXA uEgl©©§¦¦¤¨¤¦§©¥©
oFbkE ziriaXA mB cari minrtl iM¦¦§¨¦©£Ÿ©©§¦¦§
WW EnlXW mbd card gxA m ¦̀¨©¨¤¤£©¤¨§¥
milWdl Kixv FzcFarl mipẄ¦©£¨¨¦§©§¦
m"Anx wqR oke ,mipW WW zECard̈©§¥¨¦§¥¨©©§¨

dEWxC l"f EpizFAxe ,micar 'dn a"t¥¦£¨¦§©¥§¨¨
(:f"h oiWECw)aEzMd xn`X dOn ¦¦¦©¤¨©©¨

ilE`e ,cari mipW WW mihRWnA§¦§¨¦¥¨¦©£Ÿ§©
`AW cari mipW WXn opiWxcC§©§¦¨¦¥¨¦©£Ÿ¤¨
Kixv mipW 'c dlg m`W cnll¦§Ÿ¤¦¨¨¨¦¨¦

milWdl(.f"i oiWECw),WW carle §©§¦¦¦§©£Ÿ¥
gxA m` cnlp ziriaXaE wECwCnE¦¦§©§¦¦¦§Ÿ¦¨©
dpW zgixA ENt` milWdl KixSW¤¨¦§©§¦£¦§¦©¨¨

:zg`bi dxez ©©



סה d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 87 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

card xExgXn wlg - dwprd©£¨¨¥¤¦¦§¨¤¤

מצרים  ּבארץ היית עבד ּכי וזכרּת . . לֹו ּתעניק ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֽֽֽהעניק
מה  לֹו; ּוׁשנה לֹו הענק אּתה אף ,ל וׁשניתי ל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָהענקּתי

יד ּברחב לֹו ּתּתן אּתה אף יד, ּברחב ל נתּתי (טו,ּבמצרים ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹ
ובספרי) יד־טו.

לׁשֹון  ּומּדּוע האדֹון, על היא הענקה מצות א. לעּין: ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָיׁש
העניק  ׁשהּקּב"ה ׁשמֹורה וׁשניתי" "הענקּתי הּוא ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָה'ּספרי'
הּמצרים  ולא כּו'), ּכסף ּכלי יּתנּו ׁשהּמצרים ּגרם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ(ּכלֹומר
אינֹו ּכֹוכבים־ּומּזלֹות לעֹובד הּנמּכר עבד ב. האדֹון. ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו
ּבני  ׁשּקּבלּו הרכּוׁש על לֹומר אפׁשר ואי הענקה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכלל

הענקה? ּגדר - ּבמצרים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָיׂשראל
ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש

ּבתֹור  - האדֹון נתינת א) חלקים ב' יׁשנם הענקה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָּבמצות
ההנאה  - העבד קּבלת ב) עבֹודתֹו. עבּור לעבד הּטֹוב ֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּכרת

מהּמּתנה. העבד ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּתֹועלת

- הּקֹודם למּצבֹו קׁשּורה האדֹון נתינת ּביניהם: ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהחּלּוק
העבד  קּבלת מה־ּׁשאין־ּכן ּכעבד; עבֹודתֹו עבּור הּטֹוב ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּכרת
אׁשר  מּׁשחרּורֹו, וחלק ּפרט מהּוה והיא לחירּותֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָקׁשּורה
הענין  הפ מּתנֹות, מקּבל הּוא יציאתֹו עם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבד־ּבבד

יד. ורחב חרּות ּכי־אם ְְְִִֵַַָֹּדעבדּות,
ה' וּיפּד ּבמצרים היית עבד ּכי "וזכרּת ּבּפסּוק ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּנה
ּבהענקה, הּׁשני ענין מדּגׁש גֹו'" מצּו אנכי ּכן על ,ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻאלקי
עבדים  היּו יׂשראל ׁשּבני ּדכמֹו העבד, ׁשחרּור ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשלמּות
עבדיהם. ּבׁשחרּור הם מחּיבים ּכן לגמרי, ׁשחררם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוהּקּב"ה
האדֹון  ׁשעל הּנתינה חּיּוב על ּכאן הּמדּבר ׁשאין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּובהיֹות
מי  אצל נֹוגע אינֹו ׁשּבהענקה, הּׁשחרּור ׁשלמּות לגּבי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא
ּדגם  הּמּתנה, נֹותן מי נֹוגע אינֹו וכן לפני־זה, עבד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
חרּות. ׁשל ּבמּצב העבד מרּגיׁש אחר מאדם הּמּתנה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבקּבלת

(åè)Ecôiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−
éäìà ýåýéäfä øácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìò E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬©¤−

:íBiä©«
i"yx£˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑לֹו ּוׁשנה הענק אּתה אף הּים, ּובּזת מצרים מּבּזת ל וׁשניתי .והענקּתי ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

(æè)éìà øîàé-ék äéäåék Cnòî àöà àì E §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³
:Cnò Bì áBè-ék Eúéa-úàå Eáäà£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−¦¨«

(æé)äéäå úìcáe Bðæàá äzúðå òöønä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬
:ïk-äNòz Eúîàì óàå íìBò ãáò Eì§−¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«

i"yx£ÌÏBÚ „·Ú∑ ּתלמּודֿלֹומר ּכמׁשמעֹו? יכל ∆∆»ְְְַַַָָֹ
כה) אל (ויקרא ואיׁש אחּזתֹו, אל איׁש "וׁשבּתם :ְְְֲִִֶֶֶַָֻ

ּתׁשּובּו", עֹולמֹומׁשּפחּתֹו אּלא זה ׁשאין למדּת, הא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ
יֹובל  ÔkŒ‰NÚz.(מכילתא)ׁשל E˙Ó‡Ï Û‡Â∑ הענק ֵֶ¿««¬»¿«¬∆≈ֲֵַ

ּתלמּודֿ אֹותּה? הּכתּוב הׁשוה לרציעה אף יכל ְְְִִִַַַָָָָָָֹלּה,
כא)לֹומר: נרצע (שמות עבד העבד", יאמר אמר "ואם ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

נרצעת  אמה .ואין ְְִֵַַָָ

(çé)ðéòá äL÷é-àìCnòî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈
Eëøáe íéðL LL Eãáò øéëN øëN äðLî ék¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ

éäìà ýåýéô :äNòz øLà ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«

Ú¯‡a‡טו  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
‡‡ Ôk ÏÚ C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»«≈¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ¿«¿»»ƒ¿»»»≈»≈

‡¯Èטז  CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«»»∆≈ƒ»¬≈
:CnÚ dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈ƒ»

L„·e‡יז  d„‡a Ôz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈¿À¿≈¿»»
C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂƒ≈»ƒ≈»«¿»»¿«¿«¿»

:Ôk „aÚz«¿∆≈

ÔÈ¯BÁיח  ¯a d˙È C¯ËÙÓa CÈÚ· ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈«ƒ
CÁÏt ‡¯È‚‡ ¯‚‡a ÔÈ¯z „Á ÏÚ È¯‡ CnÚÓ≈ƒ»¬≈««¿≈«¬«¬ƒ»»¿»
:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂ ÔÈL ˙ÈLƒ¿ƒƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.íìBò ãáò Eì (æémipW WWAW itl §¤¤¨§¦¤§¥¨¦
,FpA iptl milWi axd zEni m ¦̀¨¨©©§¦¦§¥§
didIW `Ed Ll drivx lW Ff dcFarA©£¨¤§¦¨§¤¦§¤

:Lpal `le mlFr cargi dxez ¤¤¨§Ÿ§¦§

.øéëN øëN äðLî ék (çédf itlE ¦¦§¤§©¨¦§¦¤
Fpi` mipW 'b dlg m`W oYi oiCd©¦¦¥¤¦¨¨¨¦¥
oFnn mElWY dfA Wi iM milWdl Kixv̈¦§©§¦¦¥¨¤©§¨

Exn` l"f EpizFAxe ,FA ozPW(.e"h oiWECw) ¤¨©§©¥¨§¦¦

car ,mFIA caFr xikU Exn` o`Mn l"fe§¦¨¨§¨¦¥©¤¤
dfEnxE dkld Ffe ,k"r dliNaE mFIA©©©§¨§£¨¨§¨

:`xwOAhi dxez ©¦§¨



d`xסו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£¯ÈÎN ¯ÎN ‰LÓ Èk∑ עבד אמרּו: מּכאן ƒƒ¿∆¿«»ƒְִֶֶָָ

ּכפלים  וזהּו ּבּלילה, ּובין ּבּיֹום ּבין עֹובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָעברי
רּבֹו ּבּלילה? עבֹודתֹו ּומהּו יֹום, ׂשכירי ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָׁשּבעבֹודת

ׁשפחה  לֹו לאדֹון מֹוסר והּולדֹות .ּכנענית, ְְְְֲִִֵַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeiq fk mei meid)

ּתעׂשה אׁשר ּבכל אלקי ה' יח)ּוברכ (טו, ְְֱֲֲֵֶֶֶַַֹֹ
ּכחֹו ּבכל ּולהׁשּתּדל לפרנסתֹו, ּכלי לעׂשֹות רק האדם ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹעל
היינּו וכּדֹומה, אֹונאה ׁשל ּופסלת סיג מּכל טהֹור יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּכלי

ה', לברּכת ראּוי ּכלי יהיה ואז הּתֹורה. ּדיני על־ּפי ה ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיה
לּמקֹום  ּתל הּפרנסה ב. ּבריוח. ּפרנסה לֹו ּתהיה א. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובׁשנים:

ָָהראּוי.

ß a`Îmgpn h"k ycew zay ß

(èé)ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkøëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈
éäìà ýåýéì Léc÷zEøBL øëáa ãáòú àì E ©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½

ðàö øBëa æâú àìå:E §¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«
i"yx£LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk∑ הּוא אחר ּובמקֹום »«¿¿«¿ƒְֵַָ

אֹותֹו" איׁש יקּדיׁש "לא כז),אֹומר ּכיצד?(ויקרא הא ְִִֵֵַַָֹ
לֹומר: ׁשּמצוה לּמד וכאן אחר, לקרּבן מקּדיׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאינֹו

אּתה  לבכֹורה''הרי כט)קדֹוׁש אחר (ערכין ּדבר אי . : ְֲִִֵֵַַָָָָָ
יקּדיׁש", "לא נאמר: ׁשּכבר 'ּתקּדיׁש', לֹומר ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹאפׁשר

נאמר: ּכבר ׁשהרי יקּדיׁש", "לא לֹומר: אפׁשר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹואי
הקּדׁש אּתה מקּדיׁשֹו ּכיצד? הא עּלּוי,"ּתקּדיׁש", ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשּבֹו הנאה טֹובת ּכפי להקּדׁש ˙Ú·„.ונֹותן ‡Ï ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ…«¬…
'B‚Â Ê‚˙ ‡ÏÂ E¯BL ¯Î·a∑למדּו - החּלּוף אף ƒ¿…∆¿…»…¿ְִַַָ

כה)רּבֹותינּו ּבהוה (בכורות הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא .ׁשאסּור, ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(ë)éäìà ýåýé éðôìíB÷na äðLá äðL epìëàú E ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−
:Eúéáe äzà ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«

i"yx£epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ∑,אֹומר הּוא לּכהן ƒ¿≈¡…∆…¿∆ֵֵַֹ
ואחד  ּתם אחד ּכהּנה, ממּתנֹות ׁשהּוא מצינּו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּכבר

ׁשּנאמר  מּום, יח)ּבעל וגֹו'"(במדבר ּל יהיה "ּובׂשרם :. ְְְֱִֶֶֶַַַָָָ
‰L· ‰L∑ על יֹותר אֹותֹו מׁשהין ׁשאין מּכאן, »»¿»»ְִִֵֵֶַַָ

הּקׁש ּכבר ׁשנתֹו? מּׁשעברה ּפסּול יהא יכל ְְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֻׁשנתֹו,
ׁשּנאמר  יד)למעׂשר, אלהי(לעיל ה' לפני "ואכלּת : ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבקר ּובכֹורֹות ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְֲִִֶַַָָָֹמעׂשר
לחברּתּה מּׁשנה נפסל אינֹו ׁשני ּמעׂשר מה ,"וצאנ, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשנתֹו ּתֹו ׁשּמצוה אּלא נפסל, אינֹו ּבכֹור L‰.אף ְְְְִִֵֶֶַָָָָ»»
‰L·∑,הּיֹום אֹותֹו אֹוכלֹו ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשחטֹו אם ¿»»ְְְְִַָָ

ימים  לׁשני ׁשּנאכל לּמד אחרת; מּׁשנה אחד ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָויֹום
אחד  .(ספרי)ולילה ְְֶַָָ

(àë)òø íeî ìk øeò Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½−Ÿ´¨®
éäìà ýåýéì epçaæú àì:E ´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

i"yx£ÌeÓ∑ ּכלל.¯eÚ B‡ Áqt∑ ּפרט.Ú¯ ÌeÓ Ïk∑ואינֹו הּגלּוי מּום מפרׁש: הּפרט מה וכלל, חזר ְָƒ≈«ƒ≈ְָ…»ְְְְֵַַַַַָָָָָֹ
חֹוזר  ואינֹו ׁשּבגלּוי מּום ּכל אף .חֹוזר, ְְֵֵֵֶַָָ

(áë)éøòLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëå§¨«©¨«

(âë)epëtLz õøàä-ìò ìëàú àì Bîc-úà ÷ø©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−
ô :íénk©¨«¦

i"yx£ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓcŒ˙‡ הֹואיל ∑¯˜ ּתאמר: ׁשּלא «∆»……≈ִֶַֹֹ
קדֹוׁש ׁשהרי הּוא, אּסּור מּכלל הּבא הּתר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻוכּלֹו

הּדם  אף יהא יכל ונאכל, ּפדיֹון ּבלא ּבחּוץ ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹֹונׁשחט
תאכל  לא אתּֿדמֹו "רק ּתלמּודֿלֹומר: ."מּתר? ְֵֶַַַָָֹֹֻ

CÚ·eיט  C¯B˙a „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿»»
ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec¿ƒ«¿≈√»¿»¡»»»ƒ¿«
:CÚ„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂ C¯B˙„ ‡¯Îe·a¿¿»¿»¿»≈¿»¿»»

·zL‡כ  ‡zL dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»≈¿ƒ≈«»¿«»
:C˙Èa L‡Â z‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»«¿∆¡«≈»

Ïkכא  ¯ÈÂÚ B‡ ¯È‚Á ‡ÓeÓ d· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈≈»¬ƒ¬ƒ…
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dpÒk˙ ‡Ï LÈa ÌeÓƒ»ƒ¿ƒ≈√»¿»¡»»

Ák„‡כב  ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»
:‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë ¯Ò·kƒ¿««¿»¿«¿»

‡¯Ú‡כג  ÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈««¿»
:‡iÓk dpcLƒ̇¿ƒ≈¿«»



סז d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ycew zayl inei xeriy

æè(à)çñt úéNòå áéáàä Lãç-úà øBîL̈Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©
éäìà ýåýéìýåýé EàéöBä áéáàä Lãça ék E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯

éäìà:äìéì íéøönî E ¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
i"yx£·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡ ¯BÓL∑,ּבֹואֹו מּקדם »∆…∆»»ƒִֶֹ

מנחת  את ּבֹו להקריב לאביב, ראּוי ׁשּיהא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשמֹור
הּׁשנה העמר, את עּבר לאו, ÌÈ¯ˆnÓ.ואם ְִֵֶֶַַָָָָֹƒƒ¿«ƒ
‰ÏÈÏ∑ ׁשּנאמר יצאּו, ּבּיֹום לג)והלא :(במדבר »¿»ְֱֲֶֶַַַָֹ

לפי  אּלא וגֹו'"? יׂשראל בני יצאּו הּפסח ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָ"מּמחרת
ׁשּנאמר  לצאת, רׁשּות ּפרעה להם נתן (שמות ׁשּבּלילה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

וגֹו'יב) לילה ּולאהרן למׁשה "וּיקרא :". ְְְְְֲִֶַַַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - cvwzz zxb` c"g ycew zexb`)

dgixtE dxiviA mc`d cinY - aia`d WcFg z` xFnẄ¤¤¨¨¦¨¦¨¨¨¦¦¨§¦¨

גו'" ּפסח ועׂשית האביב חֹודׁש את "ׁשמֹור ּכתּוב ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
א) להיֹות (טז, ׁשּצרי הּוא ּבּפסּוק הּפסח חג ׁשּסימן והינּו, .ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָ

האביב. ְִֶָָּבחֹודׁש
ה': ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָויׁש

הּטבע  ּכחֹות הּנה האביב, הֹופעת עם הּטבע, סדרי ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל־ּפי
נדמה  הרֹואה ׁשּלעין עד החֹורף, ימי ּבמׁש ּבהעלם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהיּו
ּפתאֹום  לפתע הּנה וגידּול, צמיחה יצירה החּיּות, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנפסקה
מׁש אּלא זה היה ׁשּלא ּכל, לעין מתּגּלה האביב ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבחֹודׁש
אילנֹות  אחר־ּכ יֹופיעּו למען ּכחֹות, קיּבּוץ ׁשל ְְִִִֶַַַַַָָֹזמן

ירק. עטּופים וׂשדֹות ְְְְֲִִַָָָמלבלבים

הּמרה  הּתקּופה ׁשאחרי מצרים, יציאת ּבעת ּגם היה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוכן
הּנה  יחד, ּגם הּנׁשמה וגלּות הּגּוף ּגלּות - מצרים ּגלּות ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשל
מצרים  ּגלּות ׁשּפעל הּזיּכּו ּבהם נתּגּלה מּועט זמן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבמׁש
טּומאה  ׁשערי ממ"ט נתעּלּו יֹום ּובחמּׁשים יׂשראל, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָּבעם

ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה מּפי הּתֹורה ְְְְִִִַַַַַָָָָלקּבלת
ּתקּופה  איזֹו ּבחּיינּו יׁש ׁשאם לכּולנּו, ּבזה הׂשּכל' ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּו'מּוסר
צמיחה  יצירה, ׁשל ּתקּופה ׁשאינּה ּבּה לטעֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשאפׁשר
וההפסקה  ּבידינּו, טעּות אּלא זה ׁשאין לוּדאי קרֹוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוגידּול,
ּפרח  להֹוצאת - האביב וכמׁשל ּכח, לתֹוספת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתׁשּמׁש

ּפירֹות. ְְִֵולגמֹול

(á)éäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ
ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkL £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

i"yx£Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ∑:ׁשּנאמר ¿»«¿»∆««¡…∆…ֱֶֶַ
ּתּקחּו" העּזים ּומן הּכבׂשים (ספרי)∑e·˜¯."מן ְִִִִִִַָָָ»»

לחגיגה  חבּורה ּתזּבח הּפסח על נמנּו ׁשאם , ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָ

מ  על מרּבה, נאכל ׁשּיהא ּכדי חגיגה עּמֹו ביאים ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
מּפסּוק  הרּבה ּדברים רּבֹותינּו למדּו ועֹוד ְְְְִִֵֵַַַַָָָהּׂשבע,

.זה  ֶ

(â)åéìò-ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬
íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì úBvî©−¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦

íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæz ïòîìéîé ìk §©´©¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬
éiç:E ©¤«

i"yx£ÈÚ ÌÁÏ∑ העני את ׁשּמזּכיר ׁשּנתעּנּולחם ∆∆…ƒְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹ
Èˆ‡˙.ּבמצרים  ÔBÊtÁ· Èk∑ ּבצק הסּפיק ולא ְְִִַƒ¿ƒ»»»»ְְִִֵָֹ
היה להחמיץ  ׁשּל לא וחּפזֹון לזּכרֹון, ל יהיה וזה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹ

אֹומר  הּוא ׁשּכן מצרים, ׁשל יב)אּלא "וּתחזק (שמות : ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
וגֹו'" העם על kÊz¯.מצרים ÔÚÓÏ∑ עלֿידי ְְִִַַָָ¿««ƒ¿…ְֵַ

צאת "אתֿיֹום והּמּצה, הּפסח ."אכילת ְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 921 'nr `"g zegiy ihewl t"r)

zg` zF` lW lCad - unge dSn©¨§¨¥¤§¥¤©©

חמץ, עליו תאכל "לא הּפסח לחג ּבנֹוגע ּכתּוב ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבפרׁשתנּו
גֹו'" מּצֹות עליו ּתאכל ימים ג)ׁשבעת .(טז, ְִִַַַָָָֹ

ּבחמץ  א. ּומהם: ענינים, ּבכּמה חלּוקים וחמץ מּצה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּנה,

ּכמֹות  העיסה נׁשארת - ּבמּצה ואילּו העיסה, מתנּׂשאת -ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
יׁשּות  על מֹורה חמץ ּברּוחנּיּות: הּדבר ּומׁשמעּות ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא.

וׁשפלּות ּביטּול על ּומּצה יג,והתנּׂשאּות, צו לקוטי־תורה (ראה ְְְְְִִִַַַָ

˜„Ìא  ‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È ˙È ¯Ë«»«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»√»
ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¬≈¿«¿»«¬ƒ»«¿»¿»
:‡ÈÏÈÏa ÔÈq CÏ „·ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡¡»»ƒƒ¿«ƒ«¬«»ƒƒ¿≈¿»

Ú‡ב  Èa ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ÒBk˙Â¿ƒƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

ÔÈÓBÈג  ‡Ú·L ÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¬ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒ
eÏÈ‰·a È¯‡ ÈÚ ÌÁÏ ¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz≈¬ƒ«ƒ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ
˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜Ù¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»
ÈÓBÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»≈

:CÈiÁ«»



d`xסח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ycew zayl inei xeriy
ובכ"מ) ד. יד, שה"ש .ג.

ׁש"מּצה" אּלא זהֹות, מאֹותּיֹות מּורּכבֹות ו"חמץ" "מּצה" ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָב.
אּלּו אֹותּיֹות ּוׁשּתי חי"ת. ּבאֹות ו"חמץ" ה"א, ּבאֹות ְְְְִִֵֵֵָהיא
קּוין  מּׁשלׁשה מּורּכבֹות ׁשּתיהן ׁשהרי לּׁשנּיה, אחת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדֹומֹות
ׁשלׁשת  ּבכל סתּומה חי"ת ׁשהאֹות אּלא מּלמּטה. ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹּופתּוחֹות
מּלמעלה  ּפתח לּה יׁש ה"א האֹות ואילּו לגמרי, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּצדדים

ובכ"מ) א, רנב, זח"ג .(ראה
ּברּוחנּיּות: הּדבר מׁשמעּות לבאר ְְְְִֵֵַַָָָָָויׁש

ה"לּפתח  על קאי - האֹותּיֹות) (ׁשּבׁשּתי מּלמּטה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּפתח
רֹובץ" ז)חּטאת ד, מּכל (בראשית ׁשּסתּומה חי"ת, והאֹות . ְְִֵֵֶַָָָָ

לֹו ואין זה ל"ּפתח" ׁש"נכנס" אדם על מֹורה הּצדדים, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאר
לּה ׁשּיׁש ה"א, האֹות מה־ּׁשאין־ּכן מּמּנה. ליציאה ִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמקֹום
ׁשל  ּבמּצב נמצא ׁשאמנם אדם על מֹורה מּלמעלה, ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפתח

אף־על  אבל רֹובץ", חּטאת ּפתח "לּפתח לֹו יׁש ־ּפי־כן, ֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּתׁשּובה. ולעׂשֹות מּמּצבֹו לצאת יכֹול ׁשעל־ידֹו - ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָלמעלה

- ּביֹותר קטן ּפתח הּוא ה"א) (ּבאֹות למעלה ׁשהּפתח ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואף
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו [ב])הרי ב פ"ה, ּכחּודֹו(שהש"ר לי "ּפתחּו ְְְֲִִֵֵַַָ

ׁשל  ּכפתחֹו לכם אפּתח "ואני - ועל־ידי־זה מחט", ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
האדם  יכֹול אחד, ּתׁשּובה הרהּור על־ידי ּכי ְְְִִֵֶַָָָָָָָאּולם",

ּגמּור. לצּדיק ּגמּור מרׁשע - אחד ּברגע - ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלהׁשּתּנֹות
לֹו ׁשאין מי על וגם ויׁשּות, ּגאוה על מֹורה ׁשחמץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָונמצא,

ּתׁשּובה. על וגם ּביטּול על מֹורה ּומּצה לתׁשּובה, ְְְִִֶַַַַַָָָָּפתח
ּבזה: זה ּתלּויים - ּומּצה חמץ ׁשּבין החילּוקים ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשני

לידי  לעֹולם יבֹוא לא ּומתנּׂשא, מתּגאה האדם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּדכאׁשר
חׁשּבֹונֹות  ימצא הּזמן ׁשּכל מּפני חס־וׁשלֹום, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
הּוא  ּכאׁשר מה־ּׁשאין־ּכן הנהגֹותיו. ּכל את ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָלהצּדיק
עצמֹו, את להצּדיק מׁשּתּדל אינֹו וׁשפלּות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַּבביטּול
וכאׁשר  מעׂשיו, מּכל חׁשּבֹון־צדק עֹוׂשה הּוא הרי ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּובמילא
עֹוׂשה  - הראּוי ּבאֹופן אינּה ׁשהנהגתֹו לדעת ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָנֹוכח

ְָּתׁשּובה.

(ã)íéîé úòáL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«¨¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®
íBia áøòa çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬

:ø÷aì ïBLàøä̈«¦−©«Ÿ¤
i"yx£ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«

¯˜aÏ ÔBL‡¯‰∑ ּדֹורֹות ּבפסח לּמֹותיר לפי אזהרה , »ƒ«…∆ְְְִִֶַַַָָ
מצרים, ּבפסח אּלא נאמר האמּור ׁשּלא ראׁשֹון ויֹום ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבניסן  י"ד הּוא אמר:ּכאן ּדאּת ּכמה יב), "א(שמות ְְְְִֵַַָָָָ
ּולפי  מּבּתיכם", ׂשאֹור ּתׁשּביתּו הראׁשֹון ְְְִִִִֵֶַַָָּבּיֹום

ּפסח  ׁשל מענינֹו הּכתּוב לדּבר ׁשּנסּתּלק והתחיל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּתאכל  ימים "ׁשבעת ּכגֹון: ימים, ׁשבעת ְְְְִִִִַַַָָֹֻּבחּקֹות
הצר ,"ּגבּול ּבכל ׂשאֹור ל יראה ולא מּצֹות, ְְְְְְְֵֶַַָָָָֹֻעליו
"ולא  ּכתב: ׁשאם מזהיר, הּוא זביחה ּבאיזֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלפרׁש
הייתי  לּבקר", ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹילין

ּב'בל  ּכּלן ׁשבעה, ּכל הּנׁשחטים ׁשלמים ְְְְִִִִֵַַָָָָָֻאֹומר:
ּכתב: לכ ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָּתֹותירּו',
ארּבעהֿ ּבחגיגת אחר: ּדבר הראׁשֹון". ּבּיֹום ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ"ּבערב
לׁשני  ׁשּנאכלת עליה ולּמד מדּבר, הּכתּוב ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעׂשר
הראׁשֹון  טֹוב ּביֹום ּכאן האמּור ו"הראׁשֹון" ְְִִִָָָָָָימים,
חגיגה  ּבׂשר המקרא: מׁשמעּות וכן מדּבר, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהּכתּוב
עד  הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ילין לא ּבערב, ּתזּבח ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹאׁשר
ּבארּבעהֿעׂשר  היא נאכלת אבל ׁשני, ׁשל ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבקרֹו
ּפסחים  ּבמּסכת היא ׁשנּויה וכ ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּובחמׁשהֿעׂשר,

.(ע"א)
(ä)éøòL ãçàa çñtä-úà çaæì ìëeú àìE ¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©§©©´§¨¤½

éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

(å)éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékE Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìàBák áøòa çñtä-úà çaæz íL BîL ïkL §©¥´§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´

:íéøönî Eúàö ãòBî LîMä©¤½¤¥−¥«§¬¦¦§¨«¦
i"yx£·¯Úa.·kLÓM‰ ‡B.E˙‡ˆ „ÚBÓ »»∆¿«∆∆≈≈¿

ÌÈ¯ˆnÓ∑(ספרי):חלּוקים זמּנים ׁשלׁשה הרי ƒƒ¿»ƒְְֲֲִִֵַָֹ
ּו"כבֹוא  זבחהּו, ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ"ּבערב"

ׂשֹורפהּו; אּתה "צאת ּו"מֹועד ּתאכלהּו, ְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹהּׁשמׁש"
לבית  ויצא נֹותר נעׂשה .הּׂשרפה ּכלֹומר, ְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָ

(æ)éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàå zìMáeE ¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe Ba:E ®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«

Ú·L‡ד  CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»¿»ƒ¿»
‡LÓ¯a ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ ÔÈÓBÈƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿«¿»

Áa„‡ה  ‡ÁÒt ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»«¬»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»

L‡Ï¯‡‰ו  C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»
ÏÚÓk ‡LÓ¯a ‡ÁÒt ˙È ÒBkz Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»ƒ»ƒ¿»¿«¿»¿≈«

:ÌÈ¯ˆnÓ C˜tÓ ÔÓÊ ‡LÓLƒ¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

‡C‰Ïז  ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM·˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»
:CÈÂ¯˜Ï C‰˙e ‡¯Ùˆ· Èt˙˙Â da≈¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿«¿ƒ¿»



סט d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£zÏM·e∑ ּבּׁשּול קרּוי הּוא ׁשאף אׁש, צלי ·a˜¯.זהּו ˙ÈÙe∑(ספרי) ׁשל ׁשּטעּון לבקרֹו מלּמד ׁשני; ƒ«¿»ְִִֵֶֶַָ»ƒ»«…∆ְְְִֵֵֶֶַָָ

יֹוםֿטֹוב  מֹוצאי ׁשל לילה טז)לינה .(חגיגה ְִֵֶַָָָ

(ç)úøöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ
éäìà ýåýéìñ :äëàìî äNòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«

i"yx£˙BvÓ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL∑ הּוא אחר ּובמקֹום ≈∆»ƒ…««ְֵַָ
יב)אֹומר  ימים"(שמות "ׁשבעת הּיׁשן : מן ׁשבעה , ְְִִִִֵַַָָָָ

מּצה  אכילת על לּמד אחר: ּדבר החדׁש. מן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשּׁשה
חֹובה  ׁשאינּה לׁשׁשת .ּבּׁשביעי, למד אּתה ּומּכאן ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכלל  מן ויצא היה, ּבּכלל ׁשביעי ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָהימים,
ולא  רׁשּות, אּלא חֹובה ּבֹו מּצה אכילת ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹללּמד

ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, עצמֹו על ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֻללּמד
מּלילה  חּוץ רׁשּות, ּכּלם אף רׁשּות, ּׁשביעי מה ְְְְִִִַַַָָָָֻיצא:

ׁשּנאמר  חֹובה, קבעֹו ׁשהּכתּוב יב)הראׁשֹון :(שמות ְֱִֶֶֶַַָָָָ
מּצֹות" ּתאכלּו ‡EÈ‰Ï."ּבערב '‰Ï ˙¯ˆÚ∑ עצר ְֶֶַָֹ¬∆∆«¡…∆ֲֹ

מאכל  ׁשל ּכנּופיא אחר: ּדבר הּמלאכה. מן ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָעצמ
יג)לׁשֹון ּומׁשּתה, אֹות(שופטים "נעצרהּֿנא :". ְְְְִֶַָָָ

(è)äîwa Lîøç ìçäî Cì-øtñz úòáL äòáL¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈
:úBòáL äòáL øtñì ìçz̈¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

i"yx£‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó∑(עא מנחות העמר (ספרי. הּקציר מּׁשּנקצר ראׁשית ׁשהּוא ,. ≈»≈∆¿≈«»»ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

(é)éäìà ýåýéì úBòáL âç úéNòåúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„È ˙·„ ˙qÓ∑יד נדבת לאכל ,ּדי קרּואים וקּדׁש ׂשמחה ׁשלמי הבא הּברכה, לפי .הּכל ƒ«ƒ¿«»¿ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(àé)éðôì zçîNå|éäìà ýåýéðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»
éøòLa øLà éåläå Eúîàå EcáòåíBúiäå øbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬

ýåýé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´
éäìàì E:íL BîL ïkL ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«

i"yx£ÈÂl‰Â‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â∑ ארּבעה ¿«≈ƒ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְַָָ
ועבּד ּובּת ּבנ" :ׁשּל ארּבעה ּכנגד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּלי

מׂשּמח  אני ׁשּלי, את מׂשּמח אּתה אם ,"ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואמת
ׁשּלא  .ת ְֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy)

ּכבֹוד־ ׁשּסּפר הּסּפּור ּגם יׁשנֹו העני, ּתפּלת מעלת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבענין
ּדּבּור־ הּמאמר אמירת אֹודֹות אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ְְְֲֲִִִִַַַַַָָֻקדׁשת
מהר"ׁש, אדמֹו"ר על־ידי ּגֹו' יעטף ּכי לעני ּתפּלה ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹהּמתחיל
ּכּמה  עד - חֹול ּביֹום אז (ׁשהיה תרכ"ט ּתׁשרי ו' ְְְִֵֶַַָָָָּביֹום

ּתׁשּובה), ימי עׂשרת על חֹול" "יֹום לֹומר ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָׁשאפׁשר
ְִִּבקיׁשינֹוב.

ּבכל  ּומקּבל מׁשּפיע ענין ּבבאּור היה הּמאמר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתכן
זה  ׁשּמּׁשּום הּוא וה'ּבכן' והּבחינֹות, הספירֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַהּפרצּופים

ÓBÈ·e‡ח  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ≈«ƒ»¿»
„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lk ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»«¿≈

:‡„È·Úƒƒ»

ÏbÓ‡ט  ˙eÈ¯LcÓ CÏ ÈÓz ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»
ÈÓÓÏ È¯Lz ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ „ˆÁa«¬«¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒ

qÓ˙י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚe·L„ ‡bÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«»¿»«»√»¿»¡»»ƒ«
:C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙·„ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

Cz¯·eיא  C¯·e z‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â¿∆¡≈√»¿»¡»»«¿¿»¿«»
‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈ· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.zìëàå zìMáe (ælEXA oFWl xn` ¦©§¨§¨©§¨¨©§¦
gqRd zevnA dxn` dxFYdezFnW) §©¨¨§¨§¦§©©¤©§

('h a"iilE` ,lXan lXaE 'Fbe Elk`Y l ©̀Ÿ§§¨¥§ª¨©
iafl xfFgWxn`W minlWl xwAd zg ¤¥¦§¦©©¨¨¦§¨¦¤¨©

xwaE o`v gqt Ygafe dlrnl aEzMd©¨§©§¨§¨©§¨¤©Ÿ¨¨
l"f EpizFAx Exn`e 'Fbe(:r migqR)o`v §§¨§©¥§¨¦Ÿ

ixR ixEAgaE ,minlWl xwaE gqtl§¤©¨¨¦§¨¦§¦¦§¦

df xacA iYkx`d drC dxFi lr x`YŸ©©¤¥¨¤¡©§¦§¨¨¤
:f"t oniq zNgzAg dxez ¦§¦©¦¨

.úBòáL äòáL øtñì ìçz (èKixv ¨¥¦§Ÿ¦§¨¨ª¨¦
xRqY xnFl ltM dOl zrcl̈©©¨¨¨©©¦§Ÿ
xnFl `A iM ilE`e ,zFraW draW¦§¨¨ª§©¦¨©
DA lgdl dnw did `l m` mdl̈¤¦Ÿ¨¨¨¨§¨¥¨

dIlrd on `aE Wnxg(:b"t zFgpn)s` ¤§¥¨¦¨£¦¨§¨©

,zFrEaW draW xRql lgY ok iR lr©¦¥¨¥¦§Ÿ¦§¨¨
xn`C o`nl dfe(miwqFR ax)zxitq §¤§¨§¨©Ÿ§¦§¦©

o`nl la` ,opAxCn dGd onGA xnrd̈Ÿ¤©§¨©¤¦§©¨¨£¨§¨
xn`C(m"Anx)aEzMd ltM `zixF`C §¨©©§¨§¨§¨¨©©¨

:dGd onGli dxez ©§¨©¤
d`x zWxR zlqg£¨©¨¨©§¥



d`xע zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ycew zayl inei xeriy
מׁשּפיע  ענין להיֹותֹו ועׁשיר, עני אדם ּבצּיּור ּגם להיֹות ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָצרי

הּמׁשּפיע. הּוא והעׁשיר הּמקּבל, הּוא העני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּומקּבל,
הדרת  את מהר"ׁש אדמֹו"ר ּכבֹוד־קדׁשת הרים - ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָֻאבל
- טענה ּבקֹול ּכמדּבר - (ּבאיּדיׁש) ואמר - קֹולֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַָָֻקדׁשת
הענין  להיֹות צרי העֹולמֹות ׁשּבכללּות ׁשּכיון הּדבר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָאמת
ׁשל  קֹומה ּבצּיּור למּטה, ּגם הּנה לכן ּומקּבל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָדמׁשּפיע
אבל  ּומקּבל, דמׁשּפיע הענין להיֹות צרי יׂשראל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָנׁשמֹות
העני  וטענת הּמקּבל. להיֹות הּוא צרי מּדּוע טֹוען: ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהעני

צֹודקת. טענה ֲִֶֶַָהיא
הֹוד  מּפי יֹוצאים הּללּו ּדברי־קדׁש ּבהׁשמע לסּפר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּוממׁשי

ּבבכיה. העם ּגעה - אדמֹו"ר ְְְְְִַַָָָָָֻּכבֹוד־קדׁשת
ּבתמימּות  לבּכֹות זֹוכה הייתי הלואי החסיּדים: אחד ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָואמר

האחרֹון. ּביֹומי ְֲִַָָּכזֹו
ׁשאמר  מה לסּפר אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻּומֹוסיף
נׁשמתֹו־עדן): מהֹורׁש"ּב אדמֹו"ר (ּכבֹוד־קדׁשת אביו ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻלֹו
חסידּות  זאגען ּבעת וערטער זׁשארגאן טאטענס ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָ"ּדעם

לעד". חקּוק ווערן ְְֶַַָָדארפן
ׁשל  ּפתגמֹו אדמֹו"ר: מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֻּומסּים
העני, להיֹות הּוא צרי מּדּוע טֹוען ׁשהעני מהר"ׁש, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאדמֹו"ר
צרי - צֹודקת טענה אכן היא העני ׁשּטענת ׁשּלֹו, ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהאּׁשּור
לעׂשֹות  ועז ּכח נֹותן זה וענין העינים, נגד ּתמיד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלעמֹוד
ּתֹורה  ולבני ּבכלל, ׁשאפׁשר מי לכל טֹוב א ולעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹולחזר

ּבפרט. מצוה ְְְְִִֵָָוׁשֹומרי

(áé)úéNòå zøîLå íéøöîa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨
ô :älàä íéwçä-úà¤©«ª¦−¨¥«¤

i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ∑ האּלה החּקים את ותעׂשה ׁשּתׁשמר ,ּפדיתי .עלֿמנתּֿכן ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

(âé)Etñàa íéîé úòáL Eì äNòz úkqä âç©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½
ðøbî:Eá÷iîe E ¦¨§§−¦¦§¤«

i"yx£EtÒ‡a∑ אחר ּדבר הּקיץ. ּפרֹות לּבית מכניס ׁשאּתה האסיף, לּמד :ּבזמן ,ּומּיקב מּגרנ ּבאסּפ ¿»¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ויקב  ּגרן ּבפסלת הּסּכה את יב)ׁשּמסּככין .(סוכה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - a"iyz zekqd bgc 'a mei zgiy t"r)

`weC ixWY WcgA - zFMqª§Ÿ¤¦§¥©§¨

ימים" ׁשבעת ל ּתעׂשה הּסּכֹות "חג ּבּפרׁשתנּו (טז,נצטוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ
.יג)

לא  ניסן, ּבחדׁש מּמצרים ׁשּיצאנּו ׁש"אף־על־ּפי הּטּור, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוכתב
ימֹות  ׁשהּוא לפי הּזמן, ּבאֹותֹו סּכה לעׂשֹות (ית ּבר (ה' ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻצונּו
נּכרת  היתה ולא לצל, סּכה לעׂשֹות אדם ּכל ודר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּקיץ,
אֹותנּו צּוה ולכן ,יתּבר הּבֹורא ּבמצות ׁשהם ּבהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעׂשיתנּו
ודר הּגׁשמים, זמן ׁשהּוא (ּתׁשרי), הּׁשביעי ּבחדׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנעׂשה
מן  יֹוצאין ואנחנּו ּבביתֹו, וליׁשב מּסּכתֹו לצאת אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻּכל
היא  הּמל ׁשמצות לּכל יראה ּבזה ּבסּכה, ליׁשב ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהּבית

לעׂשֹותּה" סתרכ"ה)עלינּו או"ח .(טור ֲֵַָָ
יׁשיבת  מצות מּקביעּות ׁשּלמּדים הּמּוסר־הׂשּכל לבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָויׁש

ּדוקא: הּגׁשמים ּבּזמן ְְְִִַַַָָָֻסּכה
לא  למצוה ונחׁשבת נּכרת ּכפׁשּוטּה, לסּכה ׁשהּיציאה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּכׁשם
ואז  ּבתקּפּה, מאירה ׁשהּׁשמׁש החּמה, ימֹות ניסן, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחדׁש

אּלא  לאדם, הּוא נֹוח ודבר העֹולם ּדר היא לסּכה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻהּיציאה
ׁשּתׁשׁש לאחרי החרף, ימֹות ּתׁשרי, ּבימי ּכׁשּנעׂשית ורק  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹא
ּגׁשמים, ויֹורדים קרֹות רּוחֹות נֹוׁשבֹות ּובחּוץ חּמה, ׁשל ְְְְִִֶַַָָָָֹּכחּה

הרּוחנית. ּבעבֹודה ּגם הּוא ֲִֵַַָָָּכן
ה'" "ׁשמׁש מאירה ׁשּבֹו זמן הינּו, החּמה, (תהלים דבימֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַָָ

יב) יֹוצא פד, ּכׁשּיהּודי אזי ּבעֹולם, נּכרת יתּבר ה' ּוקדׁשת ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ּבחּוץ  להאיר ּכדי הּוא זֹו יציאה ׁשל ׁשּתכנּה לסּכה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמּביתֹו
("ס'איז  ונֹוח טֹוב ּדבר זהּו ׁשּכן, מצּוה. מּׁשּום ּבכ אין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

גּוט"); ָּפׁשּוט
מאירה  אינּה ה'" ד"ׁשמש זמן ּתׁשרי", ּב"חדׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּדוקא
וחׁש לגמרי, מאירה ה' ׁשמׁש ׁשאין לּזמן ועד ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבתקּפּה,
אזי  - קרֹות רּוחֹות ׁשמנׁשבֹות אּלא עֹוד ולא ּבחּוץ, ְְְֲֵֶֶַַַָָֹׂשֹורר

החיּוב את ּומצוה יׁשנֹו להאיר הּבית מן יצא ׁשיהּודי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ְָהרחֹוב!

(ãé)ðáe äzà Ebça zçîNåEúîàå Ecáòå Ezáe E §¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå:E §©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«

h˙Â¯יב  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈

ÔÈÓBÈיג  ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ ‡bÁ«»ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ
:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CLÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»

Cc·ÚÂיד  Cz¯·e C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ

:CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»



עי d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ycew zayl inei xeriy

(åè)éäìà ýåýéì âçz íéîé úòáLíB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−
éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLàìëa E £¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ

éãé äNòî ìëáe Eúàeáz:çîN Cà úééäå E §¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
i"yx£ÁÓN C‡ ˙ÈÈ‰Â∑ מּכאן למדּו ּתלמּודֹו: ּולפי הבטחה. לׁשֹון אּלא צּוּוי לׁשֹון זה אין ּפׁשּוטֹו, לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

יֹוםֿטֹוב  ליל לׂשמחה לרּבֹות .(שם)אחרֹון ְְְֲִֵַַָ

(æè)íéîòt LBìL|Eøeëæ-ìë äàøé äðMa ¨´§¨¦´©¨¿̈¥«¨¤Á¨§¸§¹
éðt-úà|éäìà ýåýéâça øçáé øLà íB÷na E ¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯

äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe úBvnä©©²§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«¨¤²
:í÷éø ýåýé éðt-úà¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

i"yx£Ì˜È¯ '‰ ÈtŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ∑ ראּיה עלֹות הבא חגיגה אּלא .וׁשלמי ¿…≈»∆∆¿≈≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

(æé)éäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàøLà E ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cì-ïúð̈«©¨«

i"yx£B„È ˙zÓk LÈ‡∑:מרּבים ּוׁשלמים מרּבֹות עלֹות יביא מרּבין, ּונכסים הרּבה אֹוכלין לֹו ׁשּיׁש מי ƒ¿«¿«»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻֻֻ

סימן. פליא"ה פסוקים, ראה קכ"ו פרשת חסלת

a‡˙¯‡טו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»¡»»¿«¿»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¬≈¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»
:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e CzÏÏÚ¬«¿»¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

˜„Ìטז  C¯eÎc ÏÎ ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»¿»√»
‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»
‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„ ‡bÁ·e¿«»¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èƒ¿¬≈√»¿»≈»

Ècיז  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙zÓk ¯·b¿«¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ
Ò Ò Ò :CÏ ·‰È¿«»

å øåáéöì äøèôääú"åîùìáðø ¯ æîø íéãåîò ïî÷ì

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א 
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר זלמן שמעון שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' ראה...

נהניתי ממה שמזכיר בסוף מכ' שעשו קביעות ברבים בלימוד שו"ע רבינו בכל יום, ובודאי יש 
להם לימוד ברבים בדא"ח בכל יום, ולא רק בש"ק שמזכיר במכתבו.

מטובו לפרוש בשלום כל החבורה שיחיו, והנני מסג"פ קטע משיחת ההתועדות דש"מ אלול, 
ובבקשה לזכות בזה את כל חבורתו שי'.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

מה נעשה מר"ד דזכרונותיו משנות תר"פ ואילך?



עב

יום ראשון - כ"ג מנחם־אב
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום רביעי - כ"ו מנחם־אב
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שני - כ"ד מנחם־אב
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום חמישי - כ"ז מנחם־אב
מפרק קכ 

עד סוף פרק קלד

יום שלישי - כ"ה מנחם־אב
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שישי - כ"ח מנחם־אב
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

שבת קודש - כ"ט מנחם־אב
פרק כ 

מפרק קמ עד סוף פרק קמד

שיעורי תהלים לשבוע פרשת ראה

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



עג a`Îmgpn b"k oey`x mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî â"ë ïåùàø íåé
אגרת ז  ,222 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...á÷òéã 'éøôåù äðäå,aiw 'nr cr.à"îá ù"îë

ïBLàøä íãàc déøôeL ïéòî á÷òéc déøôeL ,äpäå16,eitei - §¦¥§¥§©£Ÿ¥¥§¥§¨¨¨¦
,oey`xd mc` ly ezenilye eitei oirk awri ly ezenilyeïwzL¤¦¥

,awri -ìkî äìeìk ïk íb BúîLð äúéäå ,ïBLàøä íãà àèç¥§¨¨¨¦§¨§¨¦§¨©¥§¨¦¨
,íìBò ãòå íìBòî ,ìàøNéaL úBîLpäzenypd mb ,xnelk - ©§¨¤§¦§¨¥¥¨§©¨

"`iqkz`c `nlr"n
,(miqeknd zenlerdn)
`nlr"n zenypd mbe
zenlerdn) "`ilbz`c
zelelk olek eid (mielbd

,awri ly eznypaäéäå§¨¨
äøBúì äákøî¤§¨¨§¨
úàø÷pL ,äìòîlL¤§©§¨¤¦§¥

,"íãà" íLaz`f" - §¥¨¨
"mc` dxezd17,Bîk§

áeúkL18úeîc ìòå" : ¤¨§©§
äàøîk úeîc àqkä©¦¥§§©§¥

,"'eëå íãàdpeekdy - ¨¨§
`aeny itk ,"dxez"l `id

dlawd zxeza19.Bîëe§
áeúkL20íéðôì úàæå" : ¤¨§Ÿ§¨¦

"'eë ìàøNéaz`fe - §¦§¨¥
,l`xyi ly mzeinipta
äøBz àlà úàæ ïéà"21 ¥Ÿ¤¨¨

,"'eë,dxez ,"z`f"y -
,l`xyia mcewn didúîLða úLaìîe äìeìk äúéäL¤¨§¨§¨§ª¤¤§¦§©

,"àáñ ìàøNé"l`xyi" `xwpd dhnl epia` awri lr aqend - ¦§¨¥¨¨
,"`aq l`xyi" `xwp ok mby dlrnl eyxey lr oke ,"`aq

äìeìkädlelk "`aq l`xyi" znyp -.úBîLpä ìkî`ede - ©§¨¦¨©§¨
.dxezd xe`l ilk did¯ "ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå" eäæå§¤©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥

ì "ìà"äøàää úëLîä ïBLzcn lr fnex lÎ` myd ,oky - ¥§©§¨©©¤¨¨
,drtyde dkynd ,cqgdíìòääî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨¥©¤§¥

,éelbä ìà,dxeza yaelnd seqÎoi` xe`l dpeekd -øéàäì ¤©¦§¨¦
áeúkL Bîëe ,BúîLða éelb úðéçáa22;"eðì øàéå 'ä ìà" :- ¦§¦©¦§¦§¨§¤¨¥©¨¤¨

,"l`xyi iwl` lÎ` el `xwie" edfe ,dx`d oeyl `ed "lÎ`"y ixd
`xw awriyjiyndeÎoi` xe` ly zillkd dx`ddn zelbzdd

- zeevne dxezay mihxtd lk ekeza liknd llkd ,seq
.eznypa xi`z zelbzddyáì éøLé ìk åéøçàå23,dl` - §©£¨¨¦§¥¥

xi`nd iwl`d xe`dy
yi xy`e mala `a mgena
zad` ly zexxerzd mdl
dqipknd ,'d z`xie 'd
dxez mcenila zeig

,zeevn mneiwaeíé÷ñBòä̈§¦
øéàî ,úBönáe äøBza©¨©¦§¥¦
-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBà¥¨
éelb úðéçáa àeä¦§¦©¦

,íúîLðaef "dx`d" - §¦§¨¨
" z`xwpepiwlgepixy`) "
aeh dnepiwlg,xnelk ,("

zihxtd ziwl`d dx`dd
,devn lk ici lr dxi`nd
dx`ddn wlg `idy
xaqedy itke .zillkd
`idyk ef dx`dy ,lirl
ote`a `id ,dhnl zcxei
b"ixzl zewlgzd ly
ixd - 'eke miwlg (613)
miiwnd icedi ly dnypa xi`n ziwl`d dx`ddny wlgd

aeh dn epixy`" xn`p jk lre ,devnepiwlg."äæ éelb ïîæe§©¦¤
úòLa àeä íaìå íçîa äøàää æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨©¤¨¨§Ÿ¨§¦¨¦§©

øçà íB÷îa øàBáîL Bîk ,älôzä24.ici lr ,oky -mleq ©§¦¨§¤§¨§¨©¥
mleqd ici lr jynpe ,icedi ly zeevnd iyrn miler dltzd
epax xiaqd o`k cr .dizeawray zelbzdde ziwl`d dx`dd

mirp dn" oeyld xiaqi oldl ."epiwlg" oeyld owfdepilxeb,"
mikef lxeb it lr wxe llkd on `vei wlg lr dxen ixd lxeby

:owfd epax oeylae .dtid wlga
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ùã÷ä úøâà
äéøôåù äðäå
ø"äãà àèç ï÷éúù ø"äãàã äéøôåù ïéòî á÷òéã
ìàøùéáù úåîùðä ìëî äìåìë ë"â åúîùð äúéäå
'÷ðù äìòîìù äøåúì äáëøî äéäå íìåò ãòå íìåòî
äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå ù"îë íãà íùá
úàæ ïéà 'åë ìàøùéá íéðôì úàæå ù"îëå 'åëå íãà
úîùðá úùáåìîå äìåìë äúéäù 'åë äøåú àìà
åì àø÷éå åäæå úåîùðä ìëî äìåìëä àáñ ìàøùé
øåàî äøàää úëùîä ïåùì ìà .ìàøùé é÷ìà ìà
éåìéâ 'éçáá øéàäì éåìéâä ìà íìòääî ä"á ñ"à
áì éøùé ìë åéøçàå åðì øàéå 'ä ìà ù"îëå åúîùðá
ä"á ñ"à 'ä øåà øéàî úåöîáå äøåúá íé÷ñåòä
úàù øúéá äæ éåìéâ ïîæå íúîùðá éåìéâ úðéçáá
äìôúä úòùá àåä íáìå íçåîá äøàää æò øúéå

.à"îá ù"îë
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ובכ"מ.16. א. פד, יד.17.ב"מ יט, כו.18.חוקת א, ואילך.19.יחזקאל ב עא, זח"א ז.20.ראה ד, ב.21.רות פא, תהלים 22.זח"ג
כז. ˘ËÈÏ"‡23.קיח, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(ג מ, שלח לקו"ת (ראה ישרֿאֿל" אותיות "דישראל :.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

סכ"ד". מלקמן "להעיר



a`Îmgpnעד c"k ipy mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî ã"ë éðù íåé
,aiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éåìéâù óà äðäå,aiw 'nr cr:ùîî

éelbL óà ,äpäå,iwl` -úBönäå äøBzä ÷ñò éãé-ìò äæ §¦¥©¤¦¤©§¥¥¤©¨§©¦§
úçà äøBz ék ,ììk Cøãa ìàøNiî Lôð ìëì äåL àeä¨¤§¨¤¤¦¦§¨¥§¤¤§¨¦¨©©

eðlëì ãçà ètLîecvne ,zeevne dxeza aiiegn icedi lk - ¦§¨¤¨§ª¨
ddlrnly dx`d`id ,zeevnde dxezd ici lr zkynpd

cg` lkl zkynp
,deya l`xyin-ìò-óà©©

ïéà èøt Cøãa ïë-ét¦¥§¤¤§¨¥
Bà úBLôpä ìk- ¨©§¨

dlrnly dbixcnd
,dpnnå úBçeøäe` - ¨§

dlrnly dbixcnd
,dpnnúBåL úBîLpä©§¨¨

äæ ïéðòadx`da - §¦§¨¤
ziwl`d zelbzde
ici lr mdl dxi`nd

,devn meiwe dxezéôì§¦
íàBáe íìebìb ïîæe úò¥§©¦§¨¨

,äfä íìBòaziaxn - ¨¨©¤
epizexec ly zenypd
eidy zenyp ixd od dl`
aey ecxie df mlera xak
oipr owzl ick dfd mlerl
onfd itl ixd ,miieqn
dnypdy dtewzde
mlerl zcxeie zlblbzn
dxi`n dfk ote`a - df

dldlrnlne` ef devn ici lry ziwl`d zelbzdde dx`dd
.efäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe25éåä éàîa Ceáà" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¨§©¨¥

."'eë úéöéöa déì øîà ,éôè øéäæxidf did dna jia`" - ¨¦§¥¨©¥§¦¦
dxi`d ziviv zevnay ,ixd ."ziviv zevna" :el dpre ?"xzei
xzei dneiwa xidf did okly ,zcgein ziwl` zelbzd el

yexitd itke ,zexg` zeevna xy`n26ied i`na" :xidf- "ith
dnaxi`d.iwl`d xe`d xzei elúBøBcä ìk ïéà ïëå27.ïéåL §¥¥¨©¨¦

`l` ,dipyl zg` dnyp oia miiepiy mpyiy cala ef `l -
mzceary zexec eidy ,zexecd cvn miiepiy mb mpyizixwird

mzceary zexece ,dxezd oipr dzidzixwirdoipr dzid
'eke dwcvd28zelbzd dxi`d zexec mze`ay zenypl ,oky ,

mipipra zcgeindl`.Lé øáà ìk ,íãàä éøáàL Bîk ék¦§¤¥§¥¨¨¨¨¥¨¥

ì ïæàäå úBàøì ïéòä ,úãçéîe úéèøt älòt BìîLCk ,ò §ª¨§¨¦§ª¤¤¨©¦¦§§¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨
äåöî ìëa"`klnc oixa`" ze`xwpd -29,"jlnd ixa`" - §¨¦§¨

óàå .àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî ãçéîe éèøt øBà øéàî¥¦§¨¦§ª¨¥¥¨§©
â"éøz ìk íi÷ì ìebìâa àBáì äëéøö ìàøNiî Lôð ìkL¤¨¤¤¦¦§¨¥§¦¨¨§¦§§©¥¨©§©

,úBöî,mi`zn cvik - ¦§
dnyply ,xnel ,`eti`
dl` zexece df onf ly
,xg` ote`a ,dxi`n
,ziwl`d zelbzdd
zcgein zexidf zyxcpe
zeevna xzei dwfge

zeihxt?zeniieqn-ìkî¦¨
äëøöð àì íB÷î- ¨Ÿ¦§§¨

devna zcgeind zexidfd
,zniieqnäôcòäì àlà¤¨§©§¨¨

,äøúé úeæéøæe úeøéäæe§¦§¦§¥¨
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨
,úìtëîe äìeôk§¨§ª¤¤
úeøéäfî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦
eäæå .úBönä øàL§¨©¦§§¤
øéäæ éåä éàîa" øîàL¤¨©§©¨¥¨¦

"éôè" ¯ "éôè,xzei - §¥§¥
.à÷éc,oky .`wec - ©§¨

zeidl dkixv zexidflka
o`k dl`yd ,zeevnd
did devn efi`a :`id

xidfxzei.úBièøt úBîLðì éèøtä äfä øBàä ïBøúé ,äpäå§¦¥¦§¨©¤©§¨¦¦§¨§¨¦
,zelbzd xzia devndny xe`d xi`n oday -úðéçáa Bðéà¥¦§¦©

,úòcä úðéçaî äìòîì àlà ,âOî úòãå íòè,dpadde - ©©¨©©ª¨¤¨§©§¨¦§¦©©©©
,Cøaúé åéðôì äáLçîa äìò CkLxi`i zniieqn dnypay - ¤¨¨¨©©£¨¨§¨¨¦§¨¥

.zecgein zelbzde dx`da zniieqn devn ly xe`dBúîâeãå§§¨
:Lnî ìøBbä úðéça àeä ähîìmrh it lr epi` `ed mby - §©¨§¦©©¨©¨

,dlrnln rawp jk `l` ,xg` e` df lxeba dkef recn ,lkye
aezky enk30lxebdy ,"ehtyn lk 'dne lxebd z` lhei wiga" :

,"epilxeb mirp dn" ly oiprd df ixd ,df e` df ly wlga leti
dn dtid wlgdymiieqn oiprn zcgein ziwl` zelbzd dpyiy

"lxeb" ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez ly
.zrce mrhn dlrnly
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ùã÷ä úøâà
äøåúä ÷ñò é"ò äæ éåìéâù óà äðäå
éë ììë êøãá ìàøùéî ùôð ìëì äåù àåä úåöîäå
ïéà èøô êøãá ë"ôòà åðìåëì 'à èôùîå úçà äøåú
éôì äæ ïéðòá úååù úåîùðäå úåçåøä åà úåùôðä ìë
éàîá êåáà ì"æøàîëå æ"äåòá íàåáå íìåâìâ ïîæå úò
úåøåãä ìë ïéà ïëå 'åë úéöéöá ì"à éôè øéäæ éåä
äìåòô åì ùé øáà ìë íãàä éøáàù åîë éë ïéåù
ìëá êë òåîùì ïæàäå úåàøì ïéòä úãçåéîå úéèøô
óàå ä"á ñ"à øåàî ãçåéîå éèøô øåà øéàî äåöî
ìë íéé÷ì ìåâìâá àåáì äëéøö ìàøùéî ùôð ìëù
úåøéäæå äôãòäì àìà äëøöð àì î"î úåöî â"éøú
úìôåëîå äìåôë æò øúéå úàù øúéá äøéúé úåæéøæå
øîàù åäæå .úåöîä øàù úåøéäæî äìòî äìòîì
äæä øåàä ïåøúé äðäå .à÷ééã éôè éôè øéäæ éåä éàîá
âùåî úòãå íòè úðéçáá åðéà úåéèøô úåîùðì éèøôä
åéðôì äáùçîá äìò êëù úòãä úðéçáî äìòîì àìà

:ùîî ìøåâä úðéçá àåä äèîì åúîâåãå êøáúé
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ב.25. קיח, 26.240.שבת ע' תש"א סה"מ .21 ע' תש"ב השיחות ספר ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ב"עת נכלל "לכאורה
'המצוות'". צ"ל אולי דאגה"ק בכת"י לחפש ויש דלעיל. ˘ËÈÏ"‡:28.וזמן" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"ט ס"ה, אגה"ק תקו"ז 29."ראה

לג.30.ת"ל. טז, משלי



עה a`Îmgpn d"k iyily mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî ä"ë éùéìù íåé
אגרת ח  ,aiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úå÷ãö òøåæ ç,224 'nr cr:'åë êåîð

g."úBòeLé çéîöî ,úB÷ãö òøBæ" ..dltzd xcq zepeyln - ¥©§¨©§¦©§
ì áeúkM äî äpäBîëe ,ä÷ãvä úåöîa "äòéøæ" ïBL ¦¥©¤¨§§¦¨§¦§©©§¨¨§

÷eñta áeúkL1,"'eë ä÷ãöì íëì eòøæ" :exvw" :miiqne - ¤¨©¨¦§¨¤¦§¨¨
,cqgd zcn itl drixfd ixt z` exvwiy ,"cqg itlìò ïáeé¨©

eðéúBaø eøîàM äî ét-¦©¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ2éaø" : ¦§¨¦§¨¨©¦

äèeøt áéäé øæòìà¤§¨¨¨¦§¨
,éìöî øãäå éðòì'x - §¨¦©£©©§¥

(dwcv) dhext ozp xfrl`
,lltzd okn xg`le iprl

:áéúëcaezk ,oky -3: ¦§¦
éðô äæçà ÷ãöá éðà."E £¦§¤¤¤¡¤¨¤

,Leøt`xew `edy dn - ¥
,"jipt dfg`" dltzl
ici lr `wec df recne

,dwcv ly dpkddék¦
Cøaúé Búe÷ìà éelb¦¡Ÿ¦§¨¥
ìL BzáLçîa älbúnä©¦§©¤§©£©§¤
,Búlôúa Búðeëå íãà̈¨§©¨¨¦§¦¨
àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨

,déìécitl cg` lk - ¦¥
,exeriyúøBúa àeä§©

íìBòî 'ä ãñç"å ä÷ãö§¨¨§¤¤¥¨
ìò íìBò ãòååéàøé §©¨©§¥¨

."'eëzcxeie dxi`ny -
mlerl oeilrd mlerdn
ziwl` zelbzd oezgzd

,myd i`xi lrøéànä àeä-Ceøa óBñ-ïéà ,'ä øBàL ,øîBìk§©¤¥¨©¥¦
áø éelb úðéçáa äaø äøàäa ,íéðBéìò úBîìBòa äìòîì§©§¨§¨¤§¦§¤¨¨©¨¦§¦©¦©

,zenka -,íeöòå,zeki`a -úîàaL ãòmi`xapd - §¨©¤¤¡¤
,mipeilrd zenlerayéáéLç Lnî àìëe úeàéöna ïéìèa ïä¥§¥¦¦§¦§Ÿ©¨£¦¥

dén÷melkl miaygp md oi`y ji`e mlehiaa miyg mdy - ©¥
,jxazi eiablíò úBìëéää ïä ïäå ,Cøaúé BøBàa ïéììëðå§¦§¨¦§¦§¨¥§¥¥©¥¨¦

LBãwä øäfa íéøàánä ,ïäaL úBîLpäå íéëàìnä©©§¨¦§©§¨¤¨¤©§Ÿ¨¦©Ÿ©©¨
éLðà eðì eøcqL älôzä øãña íúBîB÷îì íúBîLa¦§¨¦§¨§¥¤©§¦¨¤¦§¨©§¥

,äìBãbä úñðkmik`lnde zelkidd mifnexn dltzd xcqa - §¤¤©§¨
,mday zenypdeíMî äpädxi`nd ziwl`d zelbzddn - ¦¥¦¨

.mipeilrd zenlera mdaìôMä íìBòì áBè ék øBàä øéàî¥¦¨¦¨¨©¨¨

éáLBçå 'ä éàøé" ìò ,äfäÎa mippeazn -íéöôçä ,"BîL ©¤©¦§¥§§¥§©£¥¦
,"älôz Bæ álaL äãBáò"a Bãáòìdcear" z`xwpd - §¨§©£¨¤©¥§¦¨

"alay4,áeúkL Bîëe5."ékLç débé 'äå" :ltyd mleray - §¤¨©©¦©¨§¦
dfddibi 'ied" ,zewl` ielib ea xi`n epi`y jeyg mler `edy

my ly xe`d xi`i ,"ikyg
.ily jyegd z` 'ied
Bæ äøàä úãéøé ,äpäå§¦¥§¦©¤¨¨
,äfä íìBòì ähîì§©¨¨¨©¤
,"'ä ãñç" íLa úàø÷ð¦§¥§¥¤¤
ici lr `a df ,oky -
j` ,icedi ly ezcear
dpi` dnvr dceard
jiynzy llk jxra
oipr df `l` ,ef dkynd
xi`nd "'d cqg" ly

,df ielib icediläpëîä- ©§ª¤
,dpekn "'d cqg"íLa§¥

íB÷nî íéãøBiä ,"íéî"©¦©§¦¦¨
'eë Ceîð íB÷îì dBáb6: ¨©§¨¨

zcxl mind rah enk -
jk ,jenpl deab mewnn
zenlerdn 'd xe` cxei
mlerd l` mipeilrd
jynp df "'d cqg" ,ltyd
`zexrz`" ici lr
zexxerzdd - "`zzlc
cqgdn - dhnln
ly zeiniptd zii`x ,"jipt dfg`" okly ,dyer icediy dwcvde
zpizp ixg` ,"dwcva" ixg` `a - ezltza icedil zewl`
cqgd ici lr dlrnly cqgd z` jiyndl ick ,iprl dhext
oipr dk oia `ed df ielib zx`dy oeeik ,dxe`kl ,mxa .dhnly
ila mb xi`dl leki df ixd - dlrnly cqge dwcv ly
ly cqgdn - dhnln zexxerzdd - "`zzlc `zexrz`"d
zcn dpyi dlrnl mby ,owfd epax xiaqn ?dhnl mc`d
miwewf okl ,jxazi exe` lr zeqkle mvnvl ,mevnvde dxeabd
ick ,'d cqgl "`zzlc `zexrz`"k mc`d ly dwcve cqgl
ziwl`d zelbzdd z` rpniz `l mevnvde dxeabd zcny

:owfd epax oeylae ,dltzd zrya icedil
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ùã÷ä úøâà
òøåæ çù"î äðä úåòåùé çéîöî úå÷ãö

ù"îëå ä÷ãöä úåöîá äòéøæ ïåùì
ì"æøàù äî ô"ò ïáåé .'åë ä÷ãöì íëì åòøæ ÷åñôá
÷ãöá éðà áéúëã éìöî øãäå éðòì äèåøô áéäé à"ø
äìâúîä êøáúé åúå÷ìà éåìéâ éë 'éô êéðô äæçà
íåôì ãç ìë åúìôúá åúðåëå íãà ìù åúáùçîá
íìåòî 'ä ãñçå ä÷ãö úøåúá àåä äéìéã àøåòéù
ä"á ñ"à 'ä øåàù øîåìë 'åë åéàøé ìò íìåò ãòå
'éçáá äáø äøàäá íéðåéìò úåîìåòá äìòîì øéàîä
úåàéöîá ïéìèá ïä úîàáù ãò íåöòå áø éåìéâ
ïä ïäå 'úé åøåàá ïéììëðå äéî÷ éáéùç ùîî àìëå
íéøàåáîä ïäáù úåîùðäå íéëàìîä íò úåìëéää
åðì åøãñù äìôúä øãñá íúåîå÷îì íúåîùá ÷"äåæá
íìåòì áåè éë øåàä øéàî íùî äðä â"äðë éùðà
åãáòì íéöôçä åîù éáùåçå 'ä éàøé ìò äæä ìôùä
äðäå éëùç äéâé 'äå ù"îëå äìôú åæ áìáù äãåáòá
'ä ãñç íùá úàø÷ð æ"äåòì äèîì åæ äøàä úãéøé
íå÷îì äåáâ íå÷îî íéãøåéä íéî íùá äðåëîä

:'åë êåîð
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יב.1. י, א.2.הושע י, טו.3.ב"ב י"ז, בתחילתה.4.תהלים כט.5.תענית כב, ב א.6.שמואל ז, תענית ראה



`aעו f"k-e"k iying-iriax mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî å"ë éòéáø íåé
אגרת ח  ,224 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå,biw 'nr cr:'åëå äøàäå

יום רביעי -חמישי כ "ו -כ "ז אב 

áà-íçðî æ"ë éùéîç íåé
,biw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä ïéðòä êà,biw 'nr cr:ì"æéøàä

,úàæ úòãeî ,äpäå,xacd reci -úcî ïk íb äìòîì LiL §¦¥©©Ÿ¤¥§©§¨©¥¦©
ìáì Cøaúé BøBà øézñäìe íöîöì ,íeöîväå äøeábä©§¨§©¦§§©§¥§©§¦¦§¨¥§©

.íéðBzçzì älbúé,`eti` ,cvik ,ixd .mipezgzd mi`xapl - ¦§©¤©©§¦
mevnvde dxeabd zcn zniiwy drya ,"'d cqg" xi`n

?zelbzdd z` dwiqtnd
éeìz ìkä Cà©©Ÿ¨
,"àzúìc àúeøòúà"a§¦§¨¨¦§©¨
.dhnlny zexxerzda -
âäðúî íãàä íàL¤¦¨¨¨¦§©¥

úeãéñça,cqgd zcna - ©£¦
'eë ãñçå íéiç òétLäì§©§¦©©¦¨¤¤
dwcv ozep `edy -
,miiga iprd z` zniiwnd

,äìòîì øøBòî Ck- ¨§¥§©§¨
cqgd zcn jynezy
zelbzda dlrnly

,eil` ziwl`dBîk§
eðéúBaø eøîàL¤¨§©¥

äëøáì-íðBøëæ7äcîa" : ¦§¨¦§¨¨§¦¨
da ¯ ããBî íãàL¤¨¨¥¨

."Bì ïéããBîxy`ke - §¦
,dlrnln mb jk ez` mibdpzn - cqgd zcna bdpzn `ed

.dlrnly cqg el mipzepy,äcnä ïî dðéà Bæ äøBàëìc àlà¤¨§¦§¨¥¨¦©¦¨
,oipr eze` ly -ãáì àaä íìBòä éiç Bì òétLäì íà-ék¦¦§©§¦©©¥¨¨©¨§©

,äfä íìBò éiç òétLî àeäM äî ãâðkmi`zn xky dfy - §¤¤©¤©§¦©©¥¨©¤
mlerd ly oipr rityn `edy dryay -elymiig ly oipr ,

ly oipra xkyd mb ,dcn dze`a ,el miwiprn - miinybmler,
,`ad mler ,xzei dlrp mlera dfy jkl hxtòétLäì àì ìáà£¨Ÿ§©§¦©

] 'ä øBà úøàä éiç Bìøçà çqð,Lnî [àeä-Ceøa óBñ-ïéà : ©¥¤¨©ª¨©¥¥¨©¨
dlrnly ,"seq oi`" ly oipr -,"mler"dn ixnbldébéå øéàiL¤¨¦§©¦©

BkLç,ely jyegd - ¨§
Bæ álaL äãBáò"a©£¨¤©¥
úðéça àéäL ,"älôz§¦¨¤¦§¦©
äàlò äáeLz úâøãîe©§¥©§¨¦¨¨

,dpeilr daeyz -òãBpk8, ©©
"dcnd on" df oi` ixd -

,z`f el ritydléøäL¤£¥
àéädaeyz"d - ¦

`id "zi`lirdäìòîì§©§¨
íìBò éiç ìkî äìòî©§¨¦¨©¥¨
eøîàL Bîk ,àaä©¨§¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì9äòL äôé" : ¦§¨¨¨¨¨¨
íéNòîe äáeLúa úçà©©¦§¨©£¦

,"'eë íéáBèmlera - ¦
mlerd iig lkn dfd

,"`adøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
øçà íB÷îa10äøàäå åéæ àlà Bðéà àaä íìBòc ,úeëéøàa §¨©¥©£¦§¨©¨¥¤¨¦§¤¨¨

:'eëåici lr eli`e ."dpikyd eif" `xwpd ,"'d xe`"n dx`d - §
zryay zelbzddy ixd ,envr d"awd z` "migwel" daeyz
on" df oi` ixde ,`ad mler iign dlrn dlrnl `id dltzd

ziwl` zelbzd el xi`z cqge dwcv ici lry "dcndef?

íéòøæ ïéòøBfL Bîk ,ìLî-Cøc-ìò àeä ïéðòä Càly - ©¨¦§¨©¤¤¨¨§¤§¦§¨¦
,dnecke dhg e` d`eaz,ïéòøb ïéòèBð Bàixt ur ly - §¦©§¦

,oli` epnn gnviyúìaMäL,d`eazd ly -úçîBvä ¤©¦Ÿ¤©©©
åéúBøôe ïìéàäå ,òøfäîmignevd -ïúeäî ïðéà ,ïéòøbäî ¥©¤©§¨¦¨¥¨¥©©§¦¥¨¨¨
òøfä ìL ïúeîöòå§©§¨¤©¤©
ék ,ììk ïéòøbäå§©©§¦§¨¦

íúeîöòå íúeäîly - ¨¨§©§¨
,oirxbde rxfdäìk̈¤
,õøàa á÷øðåixd - §¦§¨¨¨¤

d`a dpi` dginvdy
`l` oirxbd on e` rxfdn

-õøàaL çîBvä çëå§Ÿ©©¥©¤¨¨¤
dîöòly wlgd `l - ©§¨

`vnpd "gnevd gek" `l` ,oirxba e` rxfa dlbzd gnevd gek
,dnvr ux`a]:øçà çqð[Bîöò`ed ,ux`ay "gnevd gek" - ª¨©¥©§

,envrúìaMä ìcâîäå àéöBnä àeällk dzid `ly - ©¦§©§©¥©¦Ÿ¤
,rxfa.åéúBøôe ïìéàäå`ed "gnevd gek" ,oirxba eid `ly - §¨¦¨¥¨

ginvnd iwl` gek
yi" ly oipr ,mixac
,"yi" dyrp "oi`"n :"oi`n
.ipgex gekn inyb xac
ipt md jk m` ,mxa
:dl`yd zl`yp ,mixacd
zrixfl miwewf dn myl
oia ixd - oirxbd e` rxfd
d`a dginvd oi` dk
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðäåäøåáâä úãî ïë íâ äìòîì ùéù úàæ úòãåî
ìáì êøáúé åøåà øéúñäìå íöîöì íåöîöäå
íàù ú"ìãòúàá éåìú ìëä êà íéðåúçúì äìâúé
êë 'åë ãñçå íééç òéôùäì úåãéñçá âäðúî íãàä
äá ããåî íãàù äãîá ì"æøàùîë äìòîì øøåòî
à"ë äãîä ïî äðéà åæ äøåàëìã àìà åì ïéããåî
òéôùî àåäù äî ãâðë ãáì á"äåòä ééç åì òéôùäì
'ä øåà úøàä ééç åì òéôùäì àì ìáà æ"äåò ééç

]à"ðäãåáòá åëùç äéâéå øéàéù ùîî [ä"á ñ"à
äàìéò äáåùú úâøãîå úðéçá àåäù äìôú åæ áìáù
á"äåò ééç ìëî äìòî äìòîì àéä éøäù òãåðë
ù"îëå 'åë è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé ì"æøàùîë
:'åëå äøàäå åéæ àìà åðéà á"äåòã úåëéøàá à"îá

êàïéòèåð åà íéòøæ ïéòøåæù åîë î"ãò àåä ïéðòä
åéúåøéôå ïìéàäå òøæäî úçîåöä úìåáùäù ïéòøâ
ììë ïéòøâäå òøæä ìù ïúåîöòå ïúåäî ïðéà ïéòøâäî
çîåöä çëå õøàá á÷øðå äìë íúåîöòå íúåäî éë

] äîöò õøàáùà"ðìãâîäå àéöåîä àåä [åîöò
äìâîå àéöåî åðéàù ÷ø åéúåøéôå ïìéàäå úìåáùä
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ב.7. ה, י'.8.סוטה פרק מי"ז.9.אגה"ת פ"ד ועוד.10.אבות ספ"ד. ח"א בלקו"א



עז a`Îmgpn f"k iying mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:`id daeyzde ?ux`ay "gnevd gek"n `l` ,mdnBðéàL ÷ø©¤¥
epi` ,ux`ay "gnevd gek" -çkäî õeçì Bçk älâîe àéöBî¦§©¤Ÿ©¥©Ÿ©

,ìòtä ìàdn -zleki,ziynn dginvl ,(geka) ginvdl ¤©Ÿ©
ïéòøbäå òøfä éãé-ìò íà-ékd geky milretd -zleki ¦¦©§¥©¤©§©©§¦

- ux`a `vnpd ginvdl
ginvdl ,ieliba `eai
e` d`eazd z` lreta
cvik .eizexite oli`d z`
?df xac milret md ,ok`
äìëå õøàa ïéá÷øpL¤¦§¨¦¨¨¤§¨¤

íçk ìkgek"n `ay - ¨Ÿ¨
drya ux`ay "gnevd

ymd,gnevd gekn egnv
,õøàaL çîBvä çëa§Ÿ©©¥©¤¨¨¤
,íéãçàì eéäå eãçàúðå§¦§©£§¨©£¨¦

d -hxt"gnevd gek" ly
e` rxfa iehia icil `ay

d mr ,oirxballkly
- ux`ay "gnevd gek"

,cg` xacl miyrp-ìòå§©
çk àéöBî äæ-éãé§¥¤¦Ÿ©

eiç òétLîe ,ìòtä ìà Bçk úà çîBväúìaL ìcâì ú ©¥©¤Ÿ¤©Ÿ©©§¦©©§©¥¦Ÿ¤
,òøfä ïéòk- dhg ly `ed rxfd m`ay ,ux`a rxfpy - §¥©¤©

.dnecke ,dhg ly zleay zgnevãàî äaøä éeaøa ìáà£¨§¦©§¥§Ÿ
,úçà úìaLadhg ipirxb daxd mignev cg` dhg oirxbn - §¦Ÿ¤©©
,zg` zleaya,ãçà ïìéà ìò äaøä úBøt ïëåxy`ae - §¥¥©§¥©¦¨¤¨

daxd mdy cala ef `ly ,oipr cer sqeezin oli`d zexitl
- `l` ,rxfpy oirxbd xy`n xzeiìL ïúeîöòå ïúeäî íâå§©¨¨§©§¨¤

Búeänî äìòî äìòîì íeöòå áø éelòa älòî úBøtä©¥§ª¨§¦©§¨§©§¨©§¨¦¨
.òeèpä ïéòøbä ìL Búeîöòåoirxbny cala ef `ly ixd - §©§¤©©§¦©¨©

xzei daxd zedna mb mdy `l` ,zexit daxd mignev cg`
mrh ixa zexit mignev - mrh ea oi`y oirxbny ,dnxe daeh

,d`pde aehàðåb éàäk ïëå,jkl dneca -õøàä úBøôa §¥§©©§¨§¥¨¨¤
,ïéðéòøb ïéòk ïéðBòøfî íéìãbä,ixt dyer oli` ly -Bîk ©§¥¦¦¥§¦§¥©§¦¦§

.àðåb éàäëe íéàeM÷zexitdy ,jk mda mby ,el dnecde - ¦¦§©©§¨
dlrpe dpey zedn `l` ,rxfd ipirxb ly zedn dze`n mpi`
ynn zedn dze` `id d`eazdy ,d`eaza enk `ly ,xzeia
.dnecke ,dhg gnve dhg erxf ,erxfy d`eazd ipirxb enk

ìkäåzedna mb `l` ax ieaixa wx `l `id dginvdy dn - §©Ÿ
,erxfpy rxfd ipirxb xy`n xzeia dlrpøwòL éðtî ,àeä¦§¥¤¦©

ììBkä ,õøàaL çîBvä çkî òtLð úBøtä úeiç LøLå§Ÿ¤©©¥¦§¨¦Ÿ©©¥©¤¨¨¤©¥
.úBøtä ìk úeiçmyl ,jk m` ,`l` .zexitd lk ginvne - ©¨©¥

"gnevd gk"n recne ,oirxbd e` rxfd zrixfl miwewf dn
?erxfy oin eze` `wec gnev ,zexit ibeq lk ginvdl egekay

,`l` -ïéðéòøbäå§©©§¦¦
ïðéà ,õøàa íéòeøfä©§¦¨¨¤¥¨
àúeøòúà" ïéòk àlà¤¨§¥¦§¨¨

,"àzúìczexxerzd" - ¦§©¨
zyxcpy myk ,"dhnln
ick dhnln zexxerzd
zexxerzd jiyndl

,dlrnlníLa úàø÷pä©¦§¥§¥
"ïéá÷eð ïééî úàìòä"©£¨©©¦§¦

:ì"æ é"øàä éáúëa- §¦§¥¨£¦©
,"lawnd" ,"`awep"dy

" dlrn,"oiawep oiin
eay ilk xvei `ed ,xnelk
,"xkc"dn rty jynei
mb jk .ritynde xkfdn
gek ,eppiprl xywa
gek `ed envr gnevd

cvn oke ,zexitd ibeq lk llekd ipgexezeipgexdlrnl `ed
zexit ginvdl xy`nmiinybgeky lret ,`eti` ,dne in .

lrety df ine ,miinyb zexite oli` lreta ginvie cxi df ipgex
ginvdl "gnevd gek" zlekiay - lynl getz ly hxtdny
ly dzlert ef ixd - ?xg` ixt `le getz ieliba gnvi -
gek" z` zxxernd ,oirxbd ly "oiawep oiin" - "p"n z`lrd"'
oin eze` gnviy drityne ,lreta dginva dlbziy ,"gnevd
dginvd oipry ixd ,mipt lk lr .rxfpy oirxbd znbecay ihxt
zednl cr ,dlrn dlrnl `ed drixfdn gnevy dny `ed

.rxfpy rxfd xy`n zilrpe zxg`,oldl owfd epax xiaqi jka
oipr eil` jiyndl dyer mc`y cqgde dwcvd geka yi ji`
itk ,cala ef `ly ;ely cqgd beqn ixnbl dlrp beqn `edy
ly miig rityn `edy cqgde dwcvd llbay ,mi`zn didy

hxtay ,`ad mlerd iig ly oipr el jynei - dfd mlerddf,
mdipy mdyzenleroeik `l` ,zedn dze` md ,mipt lk lr ,

mler ly oipr el mipzep ,"daeh dcn daexn"y`addn xear
mler ly oipr rityd `edydfddcna" llkl m`zda ,

xnelk ,"dcn"a `xwp dfe - "el oiccen da ccen mc`y
.zedne dcn beq eze`n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ùã÷ä úøâà
òøæä éãé ìò íà éë ìòåôä ìà çëäî õåçì åçë

öä çëá íçë ìë äìëå õøàá ïéá÷øðù ïéòøâäåçîå
çë àéöåî äæ é"òå íéãçàì åéäå åãçàúðå õøàáù
úìåáù ìãâì úåéç òéôùîå ìòåôä ìà åçë úà çîåöä
úçà úìåáùá ãàî äáøä éåáéøá ìáà òøæä ïéòë
ìù ïúåîöòå ïúåäî íâå 'à ïìéà ìò äáøä úåøéô ïëå
äìòî äìòîì íåöòå áø éåìéòá äìåòî úåøéôä
úåøéôá â"äë ïëå òåèðä ïéòøâä ìù åúåîöòå åúåäîî
íéàåù÷ åîë ïéðéòøâ ïéòë ïéðåòøæî íéìãâä õøàä
úåøéôä úåéç ùøùå ø÷éòù éðôî àåä ìëäå â"äëå
.úåøéôä ìë úåéç ììåëä õøàáù çîåöä çëî òôùð
àúåøòúà ïéòë àìà ïðéà õøàá íéòåøæä ïéðéòøâäå
:ì"æéøàä éáúëá ð"î úàìòä íùá úàø÷ðä àúúìã
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a`Îmgpnעח g"k iyiy mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî ç"ë éùéù íåé
,biw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...î"ãò ùîî äëëå,226 'nr cr:ì"ãå ì"åçá

drixfay myk ,oky ,"drixf" oeyla `xwp dwcvd oipr ,j`
daxd `l` zedn dze`a `l ixnbl `edy oipr drihpdn gnev
,dltza zewl` zelbzd ly oipr el jynp jk - dfn dlrnl
wx `l `edy (lirl xiaqdy itk) "d`lir daeyz" ly oipr

ixnbl zxg` zedna
dlrnl `l` ,"mler"dn
oeylae ."mler"dn dlrn

:owfd epax
-Cøc-ìò Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤
äNòî ìk ,ìLî̈¨¨©£¥
,ìàøNé ïéNBòL ä÷ãvä©§¨¨¤¦¦§¨¥
úðéçáa äìòîì äìBò¤§©§¨¦§¦©
"ïéá÷eð ïééî úàìòä"©£¨©©¦§¦

ìïäéúBîLð LøL §Ÿ¤¦§¥¤
,äìòîì`wec df okly - §©§¨
dwcvdicediy.dyer

oipra ,lyna enk ,oky
iptn ixd ,dginv ly
oirxba e` rxfay
gek"n epyi mirxefy
zeidl leki okl ,"gnevd
"oiawep oiin z`lrd" jkn
ux`ay "gnevd gek" l`

icediy drya - dwcva ,lynpa mb jk ,dginvd d`a epnny
yxeyl "p"n z`lrd" xeza ,xacd dler ,cqge dwcv dyer
zexitqd ly cqgdn lylzypy eznyp ly cqgde ,eznyp
,oey`xd wlgd ly 'b wxta owfd epax xne`y itk) zepeilrd
xyrn elylzyp mdy iptn ,zegk dxyr dnypa yi okly
z`lrd" jkn didiy ,dlrnly cqgl zekiiy el yi (zexitqd
lk lr .oldl xiaqiy itk ,dlrnly cqgd z` jiyndl "p"n
yxeya dlrnl dler ,dyer icediy dwcvde cqgd ,mipt

,dlrnl dnypdàø÷pä11"ìàøNé úñðk" íLadf ,oky - ©¦§¨§¥§¤¤¦§¨¥
z` dkeza zqpek `idy iptn mb oke ,l`xyi zenyp ly xewnd
"`lirlc l`xyi" ly - zecnd ly miielibde zexe`d
,"zeliv`"d mleray (zecn) "`"f" zpigan ,(dlrnly)

å`xwp ,zenypd yxey"-"äàzz ànà"dbixcnd - §¦¨©¨¨
,"`ni`" zpigaa dpezgzdìa,øäfä ïBLz`xwp "dpia" - ¦§©Ÿ©

- "zekln"e ,"`ni`"a dpeilrd dbixcnd ,"d`lir `ni`"
,"`ni`"a dpezgzd dbixcnd ,"d`zz `ni`"e`xwp ok -

ìa "äðéëL",àøîbä ïBL,"mipezgza zpkey `idy iptn - §¦¨¦§©§¨¨
mipezgzd mi`xapa zpkeye zcxei `id12,äìeìkäzqpk" - ©§¨

dlelk ,l`xyi zenyp xewn - "l`xyiìL åéúBcî ìkî¦¨¦¨¤

,úéìëúa ïäa úãçéîe ,àeä-Ceøa-LBãwäzecg`zda - ©¨¨§ª¤¤¨¤§©§¦
,xzeia dlrpd.ãñçä úcî àéä ïúéLàøådcnl ,ixd -ef §¥¦¨¦¦©©¤¤

lycqgdwcve cqgdn "p"n z`lrd" dribn ,dlrnly
ly cqgdne ,eznyp yxey ixd df ,oky - dhnl dyer icediy

yxeydfdnypay jynp
.cqgd zcn didz-ìòå§©

Bæ äàìòä éãézcny - §¥©£¨¨
dler dnypd ly cqgd
yxeyay cqga ,dyxeyl

,"zekln"døøBòúî¦§¥
,Lnî "'ä ãñç"- ¤¤©¨

,"'d cqg" dhnl jyniiy
zpigan dlrn dlrnly
,zenypd yxeyay cqgd
,ynn "'d cqg" df `l`
zelbzde cqg `edy
,"mler"dn dlrnly
,Cøaúé BøBà éelb àeäL¤¦¦§¨¥

ähîì øéàäìe ãøéì- ¥¥§¨¦§©¨
mleradfd,úBîLðì§¦§

áø éelb úðéçáa ,ìàøNé¦§¨¥¦§¦©¦©
älôzä úòLa íeöòå§¨¦§©©§¦¨

.íéðt-ìk-ìò`l m` - ©¨¨¦
.dltzd zrya miptÎlkÎlr didzy ,cinz zelbzdd didzy

Búlãâl"L óà ékl -dlecbcqg" `xwp ea myd `edy ,ely ¦©¤¦§ª¨
"'d13,,"ø÷ç ïéà,ef dlecbe df cqg biydl zlekin -ãò ¥¥¤©

"éáéLç àìk dén÷ àlë"c,cvik ,melkl aygp lkd eiabl - §ª¨©¥§¨£¦¥
dhnl dnypl xi`dl 'd cqge dlecbdn jynei ,`eti`

- ?dbyd ly zelbzda,Búlãb àöBî äzàL íB÷îa" éøä£¥§¨¤©¨¥§ª¨
"Búeðúåðò àöBî äzà íL14,zbixcn cvn `wecy - ¨©¨¥©§§¨

"ddlecbdhnl zelbzda zcxl ,dltydde "deepr"d dpyi "
,dhn.'eë ïéãøBiL íéîkmb ixd jky ,jenpl deab mewnn - §©¦¤§¦

dhnl zelbzda `a `ed mby ,minl dnec dlrnly cqgd
.dfd mlera seba dnypl ,dhnáeúkL eäæå15CLça çøæ" : §¤¤¨¨©©Ÿ¤

ïepç" íãàäL éãé-ìòc ,"÷écöå íeçøå ïepç ,íéøLéì øBà©§¨¦©§©§©¦§©§¥¤¨¨¨©
"áäà úB÷ãö" ,"÷écöå íeçøåcqga dwcv dyer `ed - §©§©¦§¨¨¥

,dad`e,Bôeâa úLaìîä BúîLðì çøæiL 'ä øBàì íøBb- ¥§¤¦§©§¦§¨©§ª¤¤§
,jyega xi`dl `xwp dfãîBòäcnery sebd -àeäL ,CLça ¨¥©Ÿ¤¤

.àéåçc àëLî"`iegc `kyn" `xwp sebd -16,(ygpd xer) ¨§¨§¦§¨
- zelbzdne iwl` xe`n wgexnd jyeg ly avna `ed ixd

seba z`vnpd dnypa xi`ie gxfidf.'iedn xe`àø÷ð äæå§¤¦§¨
.àøBäðì àëBLç àëtäúà ãk ,"äòeLé" íLaxy`k - §¥§¨©¦§©§¨£¨¦§¨
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ùã÷ä úøâà
äëëåìàøùé ïéùåòù ä÷ãöä äùòî ìë î"ãò ùîî

ùøåùì ð"î úàìòä úðéçáá äìòîì äìåò
äàúú àîéàå é"ðë íùá àø÷ðä äìòîì ïäéúåîùð
ìëî äìåìëä àøîâä ïåùìá äðéëùå øäæä ïåùìá
ïúéùàøå úéìëúá ïäá úãçåéîå ä"á÷ä ìù åéúåãî
ùîî 'ä ãñç øøåòúî åæ äàìòä é"òå ãñçä úãî àéä
úåîùðì äèîì øéàäìå ãøéì êøáúé åøåà éåìéâ àåäù
ô"ëò äìôúä úòùá íåöòå áø éåìéâ 'éçáá ìàøùé
éáéùç àìë äéî÷ àìåëã ãò ø÷ç ïéà åúìåãâìù óà éë
àöåî äúà íù åúìåãâ àöåî äúàù íå÷îá éøä
øåà êùçá çøæ ù"æå .'åë ïéãøåéù íéîë åúåðúåðò
íåçøå ïåðç íãàäù é"òã ÷éãöå íåçøå ïåðç íéøùéì
åúîùðì çøæéù 'ä øåàì íøåâ áäà úå÷ãö ÷éãöå
àéåçã àëùî àåäù êùçá ãîåòä åôåâá úùáåìîä
àøåäðì àëåùç àëôäúà ãë äòåùé íùá àø÷ð äæå
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עט a`Îmgpn h"k ycew zay mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áà-íçðî è"ë ùãå÷ úáù íåé
אגרת ט  ,226 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà è,ciw 'nr cr.äøåúä

dzid dfÎiptly ixg` d`ad dreyi enk ,xe`l jtdp jyegd
ef ixd - xe`l jtdp `ede jyeg dfÎiptl did jk ,l"x dxv

.dreyieäæå`ed jkl xkydy mixne` ,"zewcv rxef" ixg` - §¤
ä÷ãvä úòéøfî úçîBö Bæ äòeLiL ,"úBòeLé çéîöî"©§¦©§¤§¨©©¦§¦©©§¨¨

,äðBéìòä õøàa ïéòøBfL¤§¦¨¨¤¨¤§¨
àéä ,"õôç õøà"¤¤¥¤¦
,ìàøNé úñðëe äðéëMä©§¦¨§¤¤¦§¨¥
,l`xyi zenyp xewn -
íL ìò ïk úàø÷pL¤¦§¥¥©¥

a úLaìúnLmi`xap - ¤¦§©¤¤©
,íúBéçäì íéðBzçz©§¦§©£¨

áeúkL Bîk17: §¤¨
Eúeëìî"zpiga - ©§§

`id "zekln"dúeëìî©§
."íéîìBò ìklk xewn - ¨¨¦

ef "ux`"ae ,zenlerd
zelbzdd - dginvd d`a o`kne ,dyer icediy dwcvd zrxfp

.dltzd zrya el dxi`nd ziwl`d,èøtä ïî èøôáe- ¦§¨¦©§¨
,cgeinaeïéòøBfLk,dwcv -äðBzçzä Lãwä õøàa- §¤§¦§¤¤©Ÿ¤©©§¨

lky ,zeevnd lk ici lr dyrp df llk jxca .l`xyi ux`a
xenyp ik epl 'idz dwcve" ,"dwcv" mya ze`xwp zeevnd

"z`fd devnd lk z` zeyrl18ici lr xacd dyrp cgeina ,
mirxefyk xacd dyrp hxtd on hxtae ,ynn dwcv zevn
dwcv mipzepyk ,l`xyi ux`a ,dhnl ycewd ux`a dwcv

,l`xyi ux`a dceare dxeza miwqerd zwfgdlúðeëîä- ©§ª¤¤
,dhnly ycewd ux`
zpeekn ,l`xyi ux`

dcâðkux`d cbpk - §¤§¨
,dpeilrdL ,Lnîf` - ©¨¤
äòéøfä,dwcvd ly - ©§¦¨

ãiîe óëz úèì÷ð¦§¤¤¥¤¦¨
éìa ,äðBéìòä õøàä¨¤¨¤§¨§¦
áekòå äòéðî íeL§¦¨§¦
ïéàL øçàî ,íìBòä¨¥©©¤¥
÷éñôîe õöBç øác íeL¨¨¥©§¦
úBöøà" ïéa ììk§¨¥©§

,"íéiçämiigd ux` - ©©¦
,l`xyi ux` ,dhnly miigd ux`e ,zenypd xewn ,dlrnly

äæ" ék,l`xyi ux`ay ycwnd mewn -"íéîMä øòL19; ¦¤©©©¨¨¦
,õøàì-õeça ïk-ïéàM-äîmeyn mda yiy mipipr mpyi my - ©¤¥¥§¨¨¤

,dlrnly ux`a dwcvd zrixf zhilwl aekire dripnéãå§©
:ïéáîì©¥¦

.èepax oc ,ef ycew zxb`a mb jk ,o`k cry ycewd zexb`a enk

lv` zeidl dkixv `idy itk didz dwcvy ick .dwcvd oipra owfd

`ed el x`ypy dnne eiptl oken lkd xy`k ozep `edy `ly ,icedi

eid owfd epax iciqgy itk ote`a didz dwcvdy `l` - dwcvl ozep

mixne`20mgld zqexta" :

d"awd ,jly wlgd yi ily

,xnelk ,"izervn`a jl ozep

dna wlgzdl daeg yibxdl

dze`a dwcv zzle ,el yiy

ikxvl ozep `edy dcn

epi` dyer mc`y dn lkyk wx zeidl leki df - eiclie ezy`

`edyk mb .miny myl z`f dyer `ed `l` ,envr jxevl ,"'inxbl"

,zeicedi zenyp mdy iptn df ixd ,eicli z`e ezy` z` qpxtn

el` zenypl didiy be`cl eilre ,lrnn dwel` wlg `id dnypy

.odl jxvpdwwcfdl mikixvy dl` mb ixd ,dfk ote`a bdpzn mc`yk

lrnn dwel` wlg ,zenyp ilra ok mb md dwcvl21mby be`cl eilre ,

eiclie ezy` - dxezd it lry `l` z`f oi` .mzekxhvd lk didi mdl

,dwcvl miwewfd dl`l mb zeaiigzd yg `ed ,mvra ,j` .mincew

.ezgtyn itlk ezeaiigzda yg `edy dcn dze`a

dyer icediy mipiprdy ,ef ycew zxb`a owfd epax xxern z`f

.oekpd ote`a didz ely dwcvd mb f`y ,miny myl eidi ,'eke ezqpxta

éáeäà .è1,éLôðk øLà éòøå éçàipal azek owfd epax - £©©©§¥©£¤§©§¦
iaxd .eytpk el miaeygd ,eirxe eig` ,eiaed` l`k ,l`xyi
erazay ,zeyecwd eizegiyn zg`a xiaqn r"p v"iixd
,mirx zad`a yxzydl
oeyla owfd epax ynzyn
iciÎlr ik ,"iicici iiaed`"
mirx zad` zyikx
"iicici iiaed`" miyrp
m`zda .owfd epax ly
owfd epaxy dna diyrd ici lry ,o`k mb xnel xyt` ,jkl
.owfd epax ly "iig` iiaed`" miyrp - dwcvd oipra raez

éúàa,df iazkna -éìáä úîcøúa íéðLé øøBòîe øékæîk ¨¦§©§¦§¥§¥¦§©§¥©©§¥
,íéìáäcvn ,oky ."lad" mi`xwp llka miinybd mipiprd - £¨¦

dpeek miinybd mipiprl oi`yke ,ze`ivn mey mdl oi` mnvr
md - dpeekde zilkzd mnvr md `l` - (miny myl) zilrp

,"milad ilad" f`íéøåòä éðéò ç÷ôìådnypd ,oky - §¦§Ÿ©¥¥¨¦§¦
- sebd ici lr zbdpen zeidl dyxne ixneg seba z`vnp
ztfa oze` miwiacn e` eipir z` mixyewy mc`l `id dleyne

idknedhey mrk ez` miaaeqne ,ze`xl elkei `ly oze` m
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ä÷ãöä úòéøæî úçîåö åæ äòåùéù úåòåùé çéîöî åäæå
é"ðëå äðéëùä àéä õôç õøà äðåéìòä õøàá ïéòøåæù
íúåéçäì íéðåúçúá úùáìúîù ù"ò ïë úàø÷ðù
èøôä ïî èøôáå íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî ù"îë
ùîî äãâðë úðååëîä äðåúçúä ÷"äàá ïéòøåæùë
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פי היום יום . . . 

ה'תש"גכג מנחם אביום שלישי

חומש: ראה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ז. אשרנו . . . 222 ועלול כו'.

ִנית  ֵ ַהּשׁ "ְוֶנֶפׁש  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ּבְ י  ִעּמִ ָלַמד  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ תרנ"ב,  ֹחֶרף  ּבְ
ׁש" ֵהם  ַעל" ּוְבֵתַבת "ַמּמָ ֵתַבת "ִמּמַ ִאים ּבְ י ַהּנֹוׂשְ יר ּכִ ׁש", ִהְסּבִ ַעל ַמּמָ ָרֵאל ִהיא ֵחֶלק ֱאלַֹקּה ִמּמַ ִיׂשְ ּבְ
י ֶזהּו  ָבֵאר, ּכִ ִמּיּות. ַוּיְ ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֳארֹו ּגַ ׁש" ּתָ רּוָחִנּיּות, ּו"ַמּמָ ּבָ ֳארֹו רּוָחִנּיּות ׁשֶ ַעל" ּתָ ֲהָפִכים. "ִמּמַ

ִמּיּות. ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות, ּפֹוֶעֶלת ּבְ ּבָ ִעם ֱהיֹוָתּה רּוָחִנּיּות ׁשֶ ִנית ]=ָהֱאלִֹקית[, ׁשֶ ֵ ַמֲעַלת ֶנֶפׁש ַהּשׁ

ה'תש"גכד מנחם אביום רביעי

חומש: ראה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה הארה . . . 222 מרוב.

מקובל רבי מפי רבי: אין דער צייט פון מחלוקת הידועה, הָאבען חסידים דערציילט 
דעם אלטען רבי'ן די גרויסע יסורים ווָאס מ'הָאט פון די מתנגדישע ּפרָאסטע אידען. 
הָאט דער רבי געזָאגט: דער זיידע - אזוי פלעגט דער רבי רופען דעם בעש"ט - הָאט 
זייער ליב געהַאט די ּפרָאסטע אידען. אין די ערשטע טעג ווען איך בין געווען אין 
מעזריטש, הָאט דער רבי הה"מ געזָאגט: מרגלא בפומי' פון רבי'ן - הבעש"ט - אהבת 
ישראל איז אהבת המקום, בנים אתם לה' אלקיכם, אז מען הָאט הָאלט דעם פָאטער 

הָאט מען הָאלט די קינדער.

ּסּוִרים  ֵקן ֶאת ּגֶֹדל ַהּיִ רּו ַהֲחִסיִדים ָלַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחלֶֹקת ַהְידּוָעה, ִסּפְ ְזַמן ַהּמַ י: ּבִ י ַרּבִ י ִמּפִ ל ַרּבִ ְמֻקּבָ
 – ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֶאת  ה  ְמַכּנֶ י  ָהַרּבִ ָהָיה  ְך  ּכָ  – ָבא  ַהּסָ י:  ָהַרּבִ ָעָנה  ִדים.  ְתַנּגְ ַהּמִ ׁשּוֵטי  ִמּפְ ּסֹוְבִלים  ׁשֶ
יד  ּגִ ַהּמַ י – ָהַרב  ָהַרּבִ מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ִמים ָהִראׁשֹוִנים  ּיָ ּבַ ׁשּוִטים.  ַהּפְ הּוִדים  ַהּיְ יֹוֵתר ֶאת  ּבְ ָאַהב 
ָרֵאל ִהיא ַאֲהַבת  ם־טֹוב – ַאֲהַבת ִיׂשְ ַעל־ׁשֵ י – ַהּבַ ל ָהַרּבִ ִפיו[ ׁשֶ גּור ָהָיה ּבְ פּוֵמיּה ]=ׁשָ ָלא ּבְ – ָאַמר: ַמְרּגְ

ִנים. ם ַלה' ֱאלֵֹקיֶכם" – ָהאֹוֵהב ֶאת ָהָאב אֹוֵהב ֶאת ַהּבָ ִנים ַאּתֶ קֹום, "ּבָ ַהּמָ

ה'תש"גכה מנחם אביום חמישי

חומש: ראה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והנה שופרי' . . . .קיב במ"א.

ֲאבֹוֵתינּו  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָביו:  ְכּתָ ִמּמִ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ָמָתם ֵעֶדן, ְזכּוָתם  א, ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ים ִלְבָרָכה ְלַחּיֵ יִקים ּוְקדֹוׁשִ ים זצוקללה"ה נ"ע זי"ע ]=ֵזֶכר ַצּדִ דֹוׁשִ ַהּקְ
ַרַז"ל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  י  ַעל־ּפִ ים טֹוִבים(",  ּוַמֲעׂשִ ה  )ּוְלֻחּפָ לֹוַמר "ְלתֹוָרה  ָצִריְך  ת  ּבַ ַעל  ם  ּגַ ׁשֶ ָעֵלינּו[  ָיֵגן 

ִלּמּוד  ּבְ ֵחֶלק  ים  ׁשִ ַלּנָ ם  ]ּגַ כּו'"  ְוַנְטִרין  כּו'  ּוְבַאְתנּוֵיי  כּו'  רּוֵיי  ִאּקְ ּבְ ַזְכָיין,  ַמאי  ּבְ י  "ָנׁשֵ א(  יז,  ָרכֹות  )ּבְ
עֹות ְלַבֲעֵליֶהן[. ַסּיְ ּמְ ַהּתֹוָרה – ַעל ְיֵדי ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי
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ה'תש"גכו מנחם אביום ששי

חומש: ראה, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: והנה . . . הגורל ממש.

משיחות אאמו"ר: אין דעם יציאת מצרים פון חסידות, איז פאראן די מצוה פון 
סיפור יצ"מ בדבור, דערציילען חסידישע ספורים און דערהערען דעם סיפור אין א 
פנימית דפנימית. מ'בעדארף וויסען אז יעדער סיפור איז א הוראה בחיים. יעדער ספור 
בעדארף בריינגען א מדה טובה און א חיות פנימי אין א הידור מצוה און דערהערען 

דעם דרכי נועם פון תורת החסידות.

ל  ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ֶמת  ַקּיֶ ֲחִסידּות  ל  ׁשֶ ִמְצַרִים"  "יִציַאת  ּבִ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִניִמית. ֵיׁש  ל ַהּפְ ִניִמית ׁשֶ ּפְ ּפּור ּבַ ר ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים ְו"ִלְקלֹט" ֶאת ַהּסִ ִדּבּור, ְלַסּפֵ ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ
ִניִמית  ה טֹוָבה ְוַחּיּות ּפְ ל ִסּפּור ָצִריְך ְלָהִביא ]=ִלְגרֹום[ ִמּדָ ים; ּכָ ַחּיִ ל ִסּפּור הּוא הֹוָרָאה ּבַ ּכָ ָלַדַעת, ׁשֶ

ל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרֵכי ַהּנַֹעם ׁשֶ ִהּדּור ִמְצָוה, ּוְלַהְפִנים ֶאת ּדַ ּבְ

ה'תש"גכז מנחם אבשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: ראה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ח. זורע . . . בחו"ל וד"ל.

ֵעי  ְדּבָ ְהֶיה ָהֵעֶסק ּכִ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ַעל ֵעֶסק.. ּבִ ה ַהּבַ ִמּיּות, ִהּנֵ ַגׁשְ ְכמֹו ּבְ ּבֹון. ּדִ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ
ֲעבֹוָדה  ּבָ ם  ּגַ הּוא  ן  ּכֵ ַהֶחְסרֹונֹות..  ל  ּכָ ֶאת  ן  ּוְלַתּקֵ ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ִלְזַמן  ַמן  ִמּזְ ָצִריְך  ַרב,  ֶרַוח  ן  ְוִיּתֵ
תֹוָרה ּוִמְצֹות ּוְבִמּדֹות טֹובֹות,  ָרֵאל עֹוְסִקים ּבְ ל ִיׂשְ ה ּכָ ָנה ִהּנֵ ָ ָכל ַהּשׁ ֵרְך, ּדְ ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ָהרּוָחִנית ּבַ
יֵליּה,  עּוָרא ּדִ ל ַחד ְוַחד ְלפּום ׁשִ ָרֵאל, ּכָ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ר ּכָ ּבֹון ֲאׁשֶ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ ּבְ
ֲעֵליֶהם  ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ ם  ַנְפׁשָ ּבְ ֶצֶדק  ּבֹון  ֶחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ֵעֶסק,  ַעל  ַהּבַ ְוֵהן  ֹאֶהל  ב  ַהּיֹוׁשֵ ֵהן 
ָנם..  ְלַתּקְ ּוַבֲעבֹוָדָתם  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ְוֶאת  ָקם,  ּוְלַחּזְ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ֲעלֹות  ַהּמַ ְוֵליַדע  ָנה,  ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ּבְ ַעל ְיֵדי ֲהָכָנה טֹוָבה זֹו.. זֹוִכים ְלׁשָ ּדְ

ה'תש"גכח מנחם אביום ראשון

חומש: שופטים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ט. אהוביי . . . קיד פי התורה.

ַנִים ֵהם: ְכָלל – ׁשְ ֳחִלי ַהּגּוף ּבִ ְרֵכי ָהְרפּוָאה ּבָ ּדַ

ֻקְלָקל חֹוֶלה ְוָחלּוׁש. א( ְלַרּפֹאת ֶאת ָהֵאָבר אֹו ַהּכַֹח ַהּמְ

רּו ַעל ָהֵאָבר ְוֹכַח ַהחֹוֶלה, ְלַרּפֹאתֹו. ּבְ ר ֵהם ִיְתּגַ ִריִאים, ֲאׁשֶ ק ֶאת ָהֵאָבִרים ְוַהּכֹחֹות ַהּבְ ב( ְלַחּזֵ

ים טֹוִבים. ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ְרֵכי ָהֲעבֹוָדה: ּתְ ֵני ּדַ ֶפׁש ֵהם ׁשְ ֳחִלי ַהּנֶ ה ּבָ ְגָמא ִמּזֶ ַהּדֻ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



פג היום יום . . . 

ה'תש"גכט מנחם אביום שני

חומש: שופטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ע"כ אהוביי . . . ציון כו'.

עס דארף זיין עבודה בכח עצמו. העכער איז אז מ'נעהמט פאר'ן הַאנט און מ'פירט. 
טייערער איז אז עס איז בכח עצמו.

ד ּומֹוִביִלים. ָיָקר יֹוֵתר הּוא –  ּיָ ּנֹוְטִלים ּבַ ֹכַח ַעְצמֹו. ַנֲעֶלה יֹוֵתר הּוא – ׁשֶ ְצִריָכה ִלְהיֹות ֲעבֹוָדה ּבְ
ֹכַח ַעְצמֹו. ר ֶזה ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מנ"א, תשי"א 
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח תמוז, בו מספר מצבו ובענין פזור הנפש שלו והעדר תוקף הדעת ע"ע 
להפסיק באמצע שיחה נאה כו' וכן בענינים שונים שלו ומבקש עצה טובה וברכה ע"ז.

וכו'  נו"מ עוסק בצ"צ  הנה בכלל צריך להתייעץ בזה עם המנהל רוחני הרה"ח הוו"ח אי"א 
מוה"ר שלמה חיים שי' קעסעלמאן, ובנוגע לענין פזור הנפש, הנה במשך שבועות אחדים יתרגל להתפלל 
מתוך הסידור, וכן בשעת הלימוד כשחושב בנגלה או בחסידות, יהי' אצלו הספר או המאמר שאודותו 
חושב, וכשרק יתחיל להרגיש פזור המחשבה שלו, יביט בהאותיות שבספר, אשר אותיות מאירות לפזר 

את החשך והבלבול וכהפירוש עה"פ ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה,

כן ילמוד בע"פ התחלת פרק מ"א בתניא, ומזמן לזמן יחזור ג"כ בדבור את השורות, והנה ה' 
נצב עליו כו' אם עובדו כראוי,

בטח שומר השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא וכן חוזר דא"ח בע"פ מזמן לזמן 
וירגיל א"ע לחשוב באותיות התורה ובאותיות התהלים ובפרט בהלכו ברחוב,

מובן שכל הנ"ל צריך להיות בלי בליטות, וכידוע אשר חמץ )גאוה וישות( אסור אפי' במשהו.

בברכת הצלחה בלימודו ביר"ש.



v"ndqeפד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  אב מחם כ"ג ראשון יום שביתה? קנה מתי - האילן' תחת 'שביתתי האומר

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰úçz éúúéáL' :øîà̈©§¦¨¦©©
ïìéà BúBà úçz Lé íà ¯ 'úéðBìt òìñ úçz' Bà ,'éðBìt ïìéà¦¨§¦©©¤©§¦¦¥©©¦¨
éøäL ;äúéáL äð÷ àì ,øúé Bà úBnà äðBîL òìñ dúBà Bà¨¤©§¤©¨¥Ÿ¨¨§¦¨¤£¥

...BúúéáL íB÷î ïek àìŸ¦¥§§¦¨
משנה ': ה'מגיד  ביאר

שמואל  ב),לדעת מט, בדרך (עירובין שבת  בערב  ההולך

ממקומו אמה  אלפיים  ובמרחק  החשיכה , זמן והגיע לביתו

רגליו') אמה('מקום אלפיים  עוד של במרחק  ומשם  אילן, ישנו 

ביתו  האילן)נמצא  מגזע אמה אלפיים בסוף 'שביתתי(בדיוק אמר אם -

אמות  שמונה  שם ויש  פלוני ' אילן צידי תחת  משני אמות (ארבע

אמה), האלפיים בתוך הוא האילן נוף כל אך תחתהגזע, שביתה קנה 

משם ללכת  יכול  אינו  אבל  לשם, ללכת לו ומותר  האילן

האילן)לביתו  מגזע אמה אלפיים בסוף שביתתו(הנמצא קנה שמא 

רב לדעת  אך  אמה. מאלפיים  יותר  מביתו המרוחק  ,(שם)בקצה

- אמות' ה 'ארבע  הן  צד  באיזו  מוגדר  מקום  ציין שלא  כיון

את במדויק  ציין לא  האילן  תחת  כי כלל, שביתה  קנה לא 

דעתו עקר שהרי שביתה  קנה  לא  רגליו' ב 'מקום  וגם המקום ,

נמצא . הוא  שבהן  אמות  ארבע אלא  לו  אין ולכן משם,

רגליו' מ'מקום  ללכת  לו שמותר  כשמואל הרמב "ם  ופסק 

אילן' של 'תחתיו שביתתו)אל אלפיים(ששם תוך שעומד כיון

שמונה אילן ... אותו תחת  יש  "אם שכתב  ומה  משם . אמה

יתר או dziayאמות  dpw `lמשם ללכת  יוכל שלא  היינו  ,"

קבע אמות  ארבע אלו במדויק  ציין שלא  מאחר  כי לביתו,

מאלפיים יותר מביתו המרוחק בצד  ששביתתו  יתכן  לשביתתו 

מקום כיוון  לא  שהרי שביתה  קנה "לא  הרמב"ם  כלשון אמה,

שמא אלו , אמות ארבע  בתוך  לשבות  בא  שאם  שביתתו,

שביתה". שקנה  הוא האחרות  אמות בארבע

העץ  גזע ליד  לשבות  התכוין אם  ציין('עיקרו')אך או

התכוין אמות  ארבע  לאלו שבצפונו')במפורש  או או('שבדרומו

אמות משמונה  פחות היה  האילן שני שתחת  שיעור שם (ש'אין

שביתתומקומות') למקום  ועד ממקומו  בשבת  ללכת  לו  מותר 

ביתו עד נוספות  אמה  אלפיים  ע"פ ומשם  ב, בהלכה לעיל (כמובא

שם) עירובין .המשנה

ה'תשפ"א  אב מחם כ"ד שי יום הכיפורים  ביום קטן האכלת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ¯Â˘Ú ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰àeäL ïè÷̈¨¤
àlL éãk ,íéøetkä íBéa BúBà ïépòî ïéà ¯ òLz ïaî úBçẗ¦¤¥©¥§©¦§©¦¦§¥¤Ÿ

.äðkñ éãéì eàBáé̈¦¥©¨¨
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  מכך  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 

היו במשך מסוים  זמן  לכן.להתענות  קודם  להאכילו אסור ם ,

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

a`dאך  lr אף חובה epaמוטלת z` repnlכדי 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 ובלאוֿהכי  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

dpkqאותו icil `eai `ly ickההיתר טעם  שלדעתו  הרי ,"

בשאר כמו  להאכילו אסור כן ולולי הסכנה , מחמת  רק  הוא 

קמט)איסורים  עמ' נוראים ימים קודש .(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  מכך  אותו  למנוע  חייב  אף תרטז,ואביו סי' (או"ח

.ד)

ה'תשפ"א  אב מחם כ"ה שלישי יום טוב  ביום מבריכה צידה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïéøáéáaL íéâc̈¦¤§¥¨¦
äãeöî àáä' ïéøîBàL ãò ,äãéö øqçî àeäL ìk ...íéìBãb§¦¨¤§ª©¦¨©¤§¦¨¥§¨

.áBè íBéa íúBà ïéãö ïéàå ,äö÷î äæ éøä ¯ 'epãeöðe§¤£¥¤ª§¤§¥¨¦¨§
במשנה  ב)שנינו כג, הביברים(ביצה מן  דגים  צדים "אין  :

טוב". ביום 

הדבר : בטעם  ראשונים ונחלקו 

ואע "פ צידה , מלאכת  משום  הוא  שהאיסור  אומרים  יש 

במלאכה רק זה  הרי  טוב , ביום הותרה  נפש  אוכל שמלאכת 

יכולה הצידה  אבל מאתמול, לעשותה אפשרות שאין 

טוב ביום  אסורה היא  ולכן  טוב , יום  קודם  רש"י להיעשות  (ראה
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מוליכין) אין ד"ה א ט, ביצה תוספות שם, .ביצה

גדולים ... שבביברין  "דגים  כותב : הרמב"ם  dfאך ixd
dvwenשהאיסור מדבריו  ומבואר  טוב ". ביום  אותו צדין  ואין

צידה . מלאכת  משום  ולא  מוקצה  טלטול משום  הוא 

הטעמים : בין מינה ' ו'נפקא

זימן אם  מוקצה , משום  רק  הוא שהאיסור  הרמב "ם  לדעת

ומותר מוקצה  אינם  שוב  טוב , יום  בערב  בפירוש הדגים  את 

שכתב  וכפי  טוב , ביום  ה"ה)לקחתם  ש "צריך (לעיל יונים  לגבי

לקחתם מותר ואז  נוטל" אני ואלו אלו  ולומר  מבערב לזמן

טוב . ביום 

צידה , מלאכת משום  הוא  שהאיסור הסוברים  לדעת  אך

בגוזלות רק  יונים  נטילת  התירו ולשיטתם  מועיל, הזימון  אין 

שהם משום  צידה  איסור  בהם  ואין פורחים  שאינם  קטנים 

גדולות  ביונים לא  אך ועומדים , שם)כניצודים  .(תוספות

אברהם ' ס"א)וה 'מגן תצז סי' קטנה(או"ח שבבריכה  כתב

אלא צריך  ואין  בתוכם נראים  והדגים  צלולים  שמימיה 

ול  ידו את  ורקלהושיט לקחתם, ומותר  צידה  זו אין תופסם ,

נחשבים הם  הרי לעין נראים  הדגים  ואין עכורים  המים  כאשר 

לתופסם . ואסור  צידה ' כ'מחוסרים 

הזקן אדמו "ר סק"א)אך אחרון ובקונטרס ס"א, שהיתר(שם כתב

ולכן צידה, משום  הוא  שהאיסור  הסוברים  לדעת  רק הוא  זה

אין ועומדים  כניצודים  נחשבים והדגים  צלולים  המים  כאשר 

הוא שהאיסור הרמב "ם  כדעת להלכה  העיקר אך איסור , בכך

לעכורים צלולים מים  בין לחלק  אין כן ואם מוקצה , משום 

אסור . אופן ובכל

ה'תשפ"א  אב מחם כ"ו רביעי יום במתנה? 'מוקצה' לשלוח מותר האם

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰elôà Ba ïéúBàpL ìk̈¤§¦£¦
øzî ¯ ïélôz ïBâk ,áBè íBéa Ba ïéúBàð ïéàL ét ìò óà ¯ ìça§Ÿ©©¦¤¥§¦§§§¦¦ª¨

ì.áBè íBéa Bøáçì ïçlL §©§¨©£¥§
יש טוב : ויום  בשבת  תפילין טלטול לגבי  הפוסקים  נחלקו 

להניח  איסור אין כי להיתר', שמלאכתו  כ 'כלי שדינם אומרים 

מצוה  לשם  שלא  טוב  ויום  בשבת  בזמנים תפילין רגילים שהיו (וכפי

שמירה) לשם להניחם בשבתעברו להניחם  שאסור  אומרים  ויש  ,

לאיסור' שמלאכתו  כ 'כלי דינם  ולכן טוב , ברורה ויום  משנה (ראה

סקכ"ד) שח .סי'

מובן להיתר ' שמלאכתו כ'כלי  שדינם  הסוברים  ולדעת 

אינם שהרי  טוב , ביום  לחברו  תפילין לשלוח ההיתר טעם

לאיסור ' שמלאכתו  כ'כלי שדינם  הסוברים  לדעת  אך מוקצה ,

גופו  לצורך אלא  לטלטלו  כגון שאין  המותר, שימוש בו (להשתמש

אגוזים) בו לפצח כדי נעשהפטיש אינו זה טלטול  הרי להבין , יש 

בחג, שימוש  לכל עומדים  אינם שהרי  בהם  להשתמש  כדי 

לטלטלם ? ההיתר  ומה

מתכוון שהמקבל באופן הוא  ההיתר  כי  מפרשים , ויש 

ואם הלכותיהן , לימוד  לצורך טוב  ביום בתפילין  להשתמש 

הותר  ולכן בהם שימוש  לצורך נעשה  הטלטול  א"ח כן יוסף (בית

ההשלמה) ספר בשם תקטז .סי'

שמלאכתו כ 'כלי התפילין  שדין  הפוסקים  גם  ולמעשה ,

רק הוא  שההיתר  אמרו  ולא  כצורתה  זו הלכה  הביאו לאיסור '

הלכותיהן. ללימוד  בחג  בהם  להשתמש  מתכוון  המקבל  אם 

בנתינת ולמקבל לנותן שיש  ההנאה  עצם  כי  מכך , ונראה 

טלטול  ולכן  הכלי, של  בגופו כשימוש  נחשבת  המתנה 

מותר . בחג התפילין 

טוב , ליום  שבת  בין זה בדין  חילוק אין  כי אומרים  ויש 

שמלאכתו 'כלי לחברו  כמתנה  לשלוח מותר בשבת וגם 

טוב  ביום  כמו  כאן)לאיסור ', הרמב"ם על לעתים בינה יש(ראה אך  .

שמחה , מצות בו שיש  טוב ביום  רק זאת  שהתירו אומרים 

הטלטול, את המתיר היום  כצורך נחשבת  המקבל הנאת  ולכן

שמחה מצות  בה  שאין  בשבת  כן  שאין  טעם מה  ברוך הגהות (ראה

ס"א). מה סי' אהע"ז מאיר בית על

איגר  סקט"ו)והגר"ע  שו, סי' המג"א על השו"ע התיר(בהגהת

כסף פמוטות  בשבת  לאיסור')לשלוח  שמלאכתו 'כלי במתנה(שהם

ozglנחשבת המתנה  שליחת  החתן, שמחת  מצות  משום  כי ,

הכלי. של  בגופו כשימוש 

ה'תשפ"א  אב מחם כ"ז חמישי יום לעשה'? הניתק 'לאו הוא יראה' 'לא האם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰íeMî ä÷Bì Bðéà¥¤¦
Bà ,çñta õîç äð÷ ïk íà àlà ,"àöné àì"å "äàøé àì"Ÿ¥¨¤§Ÿ¦¨¥¤¨¦¥¨¨¨¥©¤©
,çñtä íã÷ õîç Bì äéä íà ìáà .äNòî äNòiL éãk ¯ Bönç¦§§¥¤©£¤©£¤£¨¦¨¨¨¥Ÿ¤©¤©
øáòL ét ìò óà ¯ BúeLøa Bçépä àlà Bøòa àìå çñtä àáe¨©¤©§Ÿ¦£¤¨¦¦¦§©©¦¤¨©
.äNòî äNò àlL éðtî ,äøBzä ïî ä÷Bì Bðéà ¯ ïéåàì éðL ìò©§¥¨¦¥¤¦©¨¦§¥¤Ÿ¨¨©£¤

ביאור : וצריך

ימצא", ולא  יראה  "לא על  מלקות  לחייב  בכלל ניתן כיצד

בגמרא מפורש  והרי  חמצו, או  בפסח  חמץ  קנה אם  אפילו

א) צה, הניתק(פסחים 'לאו הם ימצא" ולא  יראה  "לא  שהלאוין 

לעשה "! הניתק  "לאו על  לוקין  ואין  'תשביתו', של לעשה'

מבריסק : הגר "ח ומבאר 

על  חיוב א . אופנים: בשני לפרש  יש  'תשביתו' גדר  את 

גם ביעור חיוב  ב . חמץ . לו יהיה  שלא  הכל לעשות  ה 'גברא '

החמץ . של ה 'חפצא' על

יהודה רבי מחלוקת  היא  האופנים  שני בין וה 'נפקא ֿמינה '

חמץ  בביעור מ"א)וחכמים  פ"ב אין(פסחים אומר  יהודה "רבי  :

וזורה מפרר  אף  אומרים וחכמים שריפה . אלא  חמץ ביעור 

'תשביתו' החיוב  יהודה  רבי לדעת  לים ". מטיל או לרוח

ואילו בשריפה, ביעורו ולכן  החמץ  גוף  של ל'חפצא ' מתייחס 

חמץ לו יהיה שלא  ה 'גברא ' על בחובה  מדובר חכמים  לדעת 

שונים . באופנים  זאת  לעשות  וניתן 

ה'עשה ' יהודה רבי לפי נוסף : הבדל ביניהם  יש  זה , ולפי 
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הלאו את  'לנתק' שיכולה  חיובית  פעולה הוא  'תשביתו' של

היא 'תשביתו ' שמצות חכמים  לדעת  ואילו יראה', 'לא  של

שלא איסור הוא  ש 'תשביתו' נמצא  חמץ, יהיה לא  שלאדם 

בלא ֿתעשה ) והן  בעשה  הן אסור שחמץ (היינו  חמץ  יהיה

לעשה . ניתק  יהא  הלאו  שבגללה  חיובית  פעולה  זו אין אבל 

"לא על שלוקין הרמב"ם  דברי  את  לבאר  יש  זה  ולפי 

ימצא": ולא  יראה 

פסק  הי"א)הרמב "ם  פ"ג זה(לקמן אין  ולדבריהם  כחכמים

לעשה ' הניתק 'לאו  שזהו  הגמרא ודברי לעשה ', הניתק  'לאו

יהודה . רבי  בשיטת  ההולכת  בסוגיא  נאמרו

(ield miig epiax iyecig)

ה'תשפ"א  אב מחם כ"ח שישי יום בפה? או בלב חמץ ביטול

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰äúaLä àéä äîe©¦©§¨¨
BúBà áLçéå ...Balî õîçä ìháiL àéä ?äøBza äøeîàä Bæ¨£¨©¨¦¤§©¥¤¨¥¦¦§©§Ÿ

.ììk õîç BúeLøa ïéàL Baìa íéNéå ,øôòk§¨¨§¨¦§¦¤¥¦§¨¥§¨
צריך  ולא בלב  החמץ  בביטול שדי  משמע  הרמב "ם  מלשון 

הטור  כתב  וכן  בפיו, הדבר  תלו)להוציא  סי' עיקר(או"ח :

צריך  אין  [ולכן סגי לבטל  בלבו מחשב  ואם  בלבו , הביטול

שנוהגים ואף  שבלב]. מחשבה על  ברכה  מצינו שלא  לברך,

אלא זה, חכמים שתיקנו מצינו לא - וכו ' חמירא  כל לומר 

כך. שנהגו

יוסף' ה 'בית  תלד)ותמה סי' בירושלמי(שם ה"ב): פ"ב ,(פסחים

צריך רב  יבטל ",xn`iy"אמר  ביתי... בתוך לי  שיש  חמץ  כל

בפה ? לבטל  היא  חכמים  שתקנת  ומשמע 

שיאמר היינו שיאמר' ש 'צריך יפרש  הטור הב "ח: ומיישב

הוא החיוב  אם כי ממשמעו , 'אמירה ' לשון והוציא  בלבו ,

הגמרא היתה בפה  וגם(בבלי)לבטל בפירוש . זאת  לומר צריכה 

רש "י הבודק)מלשון ד"ה ב ו, בלבו "(פסחים שיבטל  "צריך שכתב 

"לרווחא הב"ח, והוסיף  בלב . הוא  הביטול  שחיוב  משמע

ישכחו שמא  הארץ עמי משום  אולי  כן, שנהגו  היא דמילתא 

חמירא". כל לומר  נהגו שבלב, הביטול

רש "י לשון  בלבו...(שם)והנה , שיבטל  צריך  "הבודק הוא 

xne`eהצל"ח והקשה  חמירא ...". סתירה(שם)כל זו  שלכאורה 

בלב , בביטול שדי משמע  הדברים מתחילת  כי וביה , מיניה 

בפה ! אמירה  להיות שצריכה  משמע  ומההמשך

ותירץ :

כולה התורה  בכל  הרי בלב , בביטול די  באמת מדוע

של  ברשותו  אינו שחמץ  אלא  דברים ? אינם  שבלב  דברים

ברשותו הוא  כאילו  עשאו  והכתוב בג(שם)אדם , די ילויולכן 

אסור בפסח שחמץ  התנאים  לדעת  זהו  אמנם , שבלב . דעת 

החמץ הרי  בהנאה , שמותר  הגלילי יוסי  ר ' לדעת אבל בהנאה ,

דברים אינם  שבלב  דברים  כי בלב ביטול יועיל  ולא ברשותו

בפה . להוציאו  וצריך

התחיל  הדעות , לכל ההלכה את  לפרש  הרוצה רש "י ולכן ,

שיבטל  ודי בהנאה  אסור שחמץ  התנאים  רוב  לשיטת לבאר 

יוסי רבי לדעת גם  לצאת  בפה , גם  לומר שיש  וסיים  בלבו ,

הגלילי.

הזקן אדמו "ר  הכריע  אחרון להלכה  ובקונטרס ס"ז תלד סי' (או"ח

אברהם 'סק"ג) וה 'מגן הרמ"א  דברי פי  על ס"א), "עיקר(שם :

צריך  לכתחילה  ש "מדרבנן אלא  בלב " הוא  התורה  מן  הביטול

ולכל  מהירושלמי... יוסף ' ה 'בית  שכתב כמו  בשפתיו להוציא 

היא". הגאונים  תקנת  הפחות 

ה'תשפ"א  אב מחם כ"ט קודש שבת שאולה  ומצה גזולה מצה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰éãé àöBé íãà ïéà¥¨¨¥§¥
.dìæbL ...ïBâk ,Bì äøeñà àéäL ävî úìéëàa BúáBç¨©£¦©©¨¤¦£¨§¤§¨¨

יח)הרא"ש  סי' פ"ב הגמרא (פסחים מדברי זאת  לח,הוכיח (שם

הפרשתא) שמצוות  כשם מחלה , מצה גזירהֿשוה  שלמדים

חובתו ידי  יוצא  אינו במצה  גם כך 'משלכם ', רק היא  חלה

במצה יוצאין דאין  מהכא  ו "משמע  שלו , היא אם  אלא

היא". לכם  לאו  "גזולה  כי  גזולה",

הט"ז  סק"ב)וכתבו תנד סי' סי"ד)ואדה "ז (א"ח מקום(שם שמכל

שיחזירנה מנת על  לו  השאילה לא  "שהרי שאולה במצה  יוצא

מצה ונמצא  אחרת , מצה  לו ויחזיר שיאכלנה  מנת  על  אלא  לו,

היא  ynnזו elyבכסף אשה  למקדש  ודומה  דבר", לכל

אותן את  מחזיר  ואינו  ניתנה להוצאה  שהלואה  שכיון שלווה

מקודשת . - שלווה  המעות 

משנה ' ה 'מגיד ס"ד)וכתב  שם ערוך בשלחן נפסק אדם(וכן שאין

קמח  גזל אם  "אבל  מצה , כשגזל רק  גזולה במצה  יוצא

מקמחו, נעשית  שהמצה ואע "פ  יצא... ואכלה , מצה  ועשאה 

מעשה... שינוי ידי על הגזילה את  הגזלן  קנה  כבר מכל ֿמקום 

שחייב הוא  בלבד ודמים  ממש , כשלו  נעשית  כן  ידי  ועל

ס"י).להנגזל" שם אדה"ז (ש"ע

אחרונים  שם)והקשו א"ח הגרע"א, חיים, מדוע(מקור כן, אם

בגמרא  נאמר והרי גזולה  במצה  יוצא  ב)אינו ל, "כיון(כתובות

והרי ומשתנה  האוכל  נפסד הלעיסה  ידי  על כי קניה ", דלעסיה 

בעת היינו המצוה, קיום  שבעת ונמצא  מעשה, שינוי זה

ועשאו קמח כגוזל זה  אין  ומדוע שלו , המצה  המצה, בליעת

חובתו ? ידי בה שיוצא  מצה 

הריטב"א  לדעת  שאכן  הגרע"א , א)והוסיף  לה, יוצאים(סוכה

הלעיסה . ידי  על שקנאה  כיון גזולה  במצה 

הלכה' ה'ביאור  אדם)וכתב  אין ד"ה שם יש(א"ח שלמעשה

מצה אכל שאם הפוסקים  ורוב  ערוך' ה 'שלחן  כדעת לנקוט

יברך  לא ויאכל יחזור  כאשר  אך חובה , ידי יצא לא  גזולה 

בדיעבד. יצא  שכבר  הריטב "א לדעת  לחוש  יש  כי שוב,
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meil miwxt 'b m"anx ixeriya`Îmgpn h"kÎb"k -`"tyz'd

à"ôùú'ä áà-íçðî â"ë ïåùàø íåé

-mipnfxtq
oiaExr zFkld
-mipnfxtqoiaExirzFkld

¦§¥¦
¦§¥¦

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיצד 1) מהו, בפת, תחומין עירוב עניין בכלל בו נתבאר

ומי  עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר זה ומאי הוא,
עירוב  בעניין ראשון בפרק שנתבאר כמו העושהו, הוא

החצרות.

.‡ÈÓ2‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆiL3ÔBÊÓ ÁÈp‰Â ,˙aL ·¯Úa ƒ∆»»ƒ«¿ƒ»¿∆∆«»¿ƒƒ«¿
˙BcÚÒ ÈzL4ÌeÁz‰ CB˙a ‰È„n‰ ÔÓ ˜BÁ¯5Ú·˜Â , ¿≈¿À»ƒ«¿ƒ»¿«¿¿»«
ÌL B˙˙È·L6‰È„nÏ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,7B˙È·a ÔÏÂ ¿ƒ»»««ƒ∆»««¿ƒ»¿»¿≈

ÈzL Ba ÁÈp‰L ÌB˜na ˙·L el‡k B˙B‡ ·LÁ -∆¿»¿ƒ»««»∆ƒƒ«¿≈
ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙BcÚq‰8. «¿À¿∆«ƒ¿»≈≈¿ƒ

א'.2) עמוד ס' דף עירובין במסכת שגר 3)משנה עיר
כשש 4)בתוכה. שהן גרוגרות, עשרה "כשמונה שהן

ט'). הלכה א' בפרק למעלה (כמבואר בינוניות" ביצים
ברורה 5) (משנה מביתו מתחום יותר שהוא אף העיר, של

ת"ח). סימן חיים המזון 6)אורח את שם שהניח בזה
שביתה. שם לקנות שאם 7)בכוונה השבת, כניסת לפני

קנה  שהרי עירוב, להניח צריך אינו השבת, עד שם נשאר
א'). הלכה ז' פרק להלן (ראה בעצמו נקרא 8)שביתה

בו  ללכת יכול היה שלא תחום מערב שהוא לפי – "עירוב"
בו. ללכת יכול שהוא התחום עם תחילה

.·‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÁÓÏ B·e¯Ú ÌB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈÂ9 ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»»«¿«ƒ«»
B·e¯Ú ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡e‰Lk ,CÎÈÙÏ .Áe¯ ÏÎÏ¿»«¿ƒ»¿∆¿«≈ƒ¿≈

‰È„n‰ „‚k ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÁÓÏ10Cl‰Ó BÈ‡ , ¿»»«¿«ƒ«»¿∆∆«¿ƒ»≈¿«≈
B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„na11‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»∆»«ƒ»¿ƒ»¿»«¿ƒ»

B˙cÓ CB˙a ˙ÚÏ·Ó12Úa¯‡k dlk ‰È„n‰ ·LÁz - À¿««¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»¿«¿«
.dl ‰ˆeÁ B˙cÓ ÌÈÏLÈÂ ,˙Bn‡«¿«¿ƒƒ»»»

בשבת 9) תחומין מהלכות כדין כ"ז בפרק רבינו שכתב וכמו
לעיר  חוץ אדם יצא שלא סופרים "מדברי א': הלכה שבת
אסור, אמה לאלפים חוץ אבל אמה, אלפים עד אלא
– אמה אלפים ושיעור העיר" מגרש הוא אמה שאלפים

בערך. מטרים בה.10)1516 גר שהוא העיר לצד
יותר.11) להלך לו אסור העיר, באמצע כלתה מדתו ואם
ב'.12) בהלכה יבואר

.‚?„ˆÈk13‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ˙‡ ÁÈp‰L È¯‰ ≈«¬≈∆ƒƒ«∆≈¿ƒ∆∆«»
¯ÁÓÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ - Á¯ÊÓ Áe¯Ï ‰È„naL B˙ÈaÓƒ≈∆«¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿«≈¿»»
ÌB˜nÓ Cl‰Óe ,Á¯ÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú ÌB˜nÓƒ¿≈«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿«≈ƒ¿
„Ú ·e¯Ú‰ ÔnL ÛÏ‡ :·¯ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú≈«¿«ƒ«»¿«¬»∆∆∆ƒ»≈«
Cl‰Ó BÈ‡Â ,‰È„n‰ CB˙a B˙ÈaÓ ‰n‡ ÛÏ‡Â ,B˙Èa≈¿∆∆«»ƒ≈¿«¿ƒ»¿≈¿«≈
ÛBÒ „Ú B˙ÈaÓ ‰È‰ .ÛÏ‡‰ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„na«¿ƒ»∆»«»∆∆»»ƒ≈«
˙‡ˆÓpL ,˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÛÏ‡Ó ˙BÁt ‰È„n‰«¿ƒ»»≈∆∆¬ƒ«»««∆ƒ¿≈

‰È„nÏ ıeÁ ‰˙Ïk B˙cÓ14dlk ‰È„n‰ ·LÁz - ƒ»»¿»«¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»

LL ˙B‡Ó ÚLz dl ‰ˆeÁ Cl‰ÈÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡k¿«¿««ƒ«≈»»¿«≈≈
.ÌÈtÏ‡‰ ÌeÏLz ,‰n‡ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿»«¿«ƒ

שם.13) עירובין במסכת של 14)משנה מדתו שכלתה או
העיר  כל נחשבת כן גם העיר, מדת עם בשווה אמה אלפים
לעיר  מחוץ אמה אלפים למנות ומתחיל אמות, כארבע

המשניות). (פירוש

.„CÎÈÙÏ15‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
dlk ‰È„n‰ Ïk ˙‡ „ÈÒÙ‰ - ‰È„naL B˙ÈaÓ16; ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ»À»

,‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú „Ú B˙ÈaÓ Cl‰Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«≈ƒ≈«≈«¿«ƒ«»
Áe¯Ï ‰È„na B˙ÈaÓ Cl‰Ó BÈ‡Â ,ÌÈtÏ‡ B·e¯ÚÓe≈≈«¿«ƒ¿≈¿«≈ƒ≈«¿ƒ»¿«

ÁÈpn‰ .˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ·¯ÚÓ17˙eL¯a B·e¯Ú «¬»¬ƒ«»∆»««ƒ«≈ƒ¿
„ÈÁi‰18‰ÂÈk ‰ÏB„‚ ‰È„Ó ‰˙È‰ elÙ‡ -19, «»ƒ¬ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

‰·¯Á ¯ÈÚ elÙ‡Â20ÔÈ¯BÈ„Ï ‰Èe‡¯‰ ‰¯ÚÓ B‡21- «¬ƒƒ¬≈»¿»»»¿»¿»ƒ
.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ dlk ˙‡ Cl‰Ó¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«

שם.15) עירובין במסכת ההליכה 16)משנה לו אסורה
ללכת  לו מותר לעירוב בכיוון ורק כולה משנה 17).בעיר

א'. עמוד ס"א דף עירובין המוקף 18)במסכת מקום
אחר. במקום עכשיו ושביתתו נקראת 19)מחיצות. שכן

לאלהים". גדולה "עיר ג'): פסוק ג' פרק (יונה הנביא בדברי
נשארו.20) המחיצות אבל דיירים בה במסכת 21)שאין

כמערת  (גדולה) היא "אפילו ב' עמוד ס"א דף עירובין
(רש"י). יהודה" מלך צדקיהו

.‰ÁÈpn‰22‡Ï - da ˙·ML ‰È„n‰ CB˙a B·e¯Ú ««ƒ«≈¿«¿ƒ»∆»«»…
ÌeÏk ‰NÚ23‡l‡ ,B·e¯Ú ÌB˜nÓ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â , »»¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ï LiL ,Ôlk ‰È„n‰ È·k ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿≈«¿ƒ»À»∆≈»∆«¿«ƒ«»
˙BÓB˜na B·e¯Ú Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„nÏ ıeÁ Áe¯ ÏÎÏ¿»««¿ƒ»¿≈ƒ»«≈«¿

¯ÈÚÏ ÔÈÙ¯Ëˆn‰24- Ì‰Ó ıeÁ ÌeÁz‰ ÔÈ„„BnL , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«¿≈∆
ÌeÁzÏ ıeÁ B·e¯Ú Ô˙ .¯ÈÚ‰ CB˙a B˙Bk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿¿»ƒ»«≈«¿

·e¯Ú BÈ‡ -25. ≈≈

א'.22) עמוד ס' דף עירובין במסכת בלא 23)משנה שהרי
וכל  רוח, לכל אמה אלפים העיר מן לו יש כן גם עירוב

(רש"י). בשבילו אמות כארבע "עיבורה 24)העיר היינו
(כמבואר  אמה שלישי ושני אמה שבעים שהוא עיר", של

וב'). א' הלכה כ"ח פרק שבת שאי 25)בהלכות מכיון
העירוב, קניית זמן השבת, בכניסת לשם להגיע לו אפשר

(רש"י). לתחום חוץ שהוא מפני

.Â‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡26, ≈¿»¿ƒ≈≈¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»
ÏL ‰zLÓÏ B‡ Ï·‡‰ ˙È·Ï CÏÈÏ ‰ˆB¯ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»∆≈≈¿≈»≈∆¿ƒ¿∆∆

Ba¯ Èt ÏÈa˜‰Ï B‡ ,ÔÈ‡eN27B¯·Á B‡28ÔÓ ‡aL ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«¬≈∆»ƒ
‰È‰L ÔB‚k ,‰‡¯i‰ ÈtÓ B‡ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ,C¯c‰«∆∆¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿∆»»
ÌÈËÒl‰ ÔÓ B‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ Á¯·Ï ‰ˆB¯∆ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿ƒ
‡l‡ ,el‡ ÏkÓ „Á‡Ï ‡lL ·¯Ú Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ≈«∆…¿∆»ƒ»≈∆»

·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯‰ È¯·„Ï29. ¿ƒ¿≈»¿¬≈∆≈
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חכמים 26) התירו ש"לא א' עמוד פ "ב דף עירובין מסכת
(רש"י). עירוב" ידי על לתחום חוץ משנה 27)לצאת

ב'. עמוד ל"ו דף עירובין לומד 28)במסכת שהוא חכם
שם: עירובין במסכת הדבר ומקור תט"ו). סימן (ב"י ממנו
(הגר"א). טפי" בחבריה ליה דניחא זימנין "ורבנן

"ולשבות 29) א' עמוד מ"ט דף פסחים במסכת משנה
לקנות  התחום על להחשיך הולך "שהיה – הרשות" שביתת
לילך  אמה אלפים ולהלן משם לו שיהא כדי שם, שביתה
הרמב"ם  [ובספרי (הגר"א). רש"י – הרשות" לדבר
במסכת  מאירי עירוב". אינו זה "הרי כתוב המדוייקים
מ"ט  דף פסחים ובמסכת 120 עמ' א' עמוד פ"ב דף עירובין

.[70 עמ' א' עמוד

.ÊÔÈÓeÁz È·e¯Ú Ba ÔÈ·¯ÚÓ - Ba ÔÈÙzzLnL Ïk30, …∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈≈¿ƒ
.ÔÈÓeÁz Ba ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - Ba ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈ƒ¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ
ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ?ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ≈≈¿ƒ¿¿≈¿À¿»

„Á‡Â „Á‡31ÔzÙÏ ‰È‰ Ì‡Â ;32ÈzL Ba ÏÎ‡Ï È„k - ∆»¿∆»¿ƒ»»ƒ¿»¿≈∆¡…¿≈
ÛezM‰ BÓk .˙BcÚÒ33. ¿À¿«ƒ

מערבין 30) "בכל ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
שם. בתוספות ועיין במסכת 31)ומשתתפין" משנה

א'. בהלכה כמבואר ב' עמוד פ"ב דף מסכת 32)עירובין
הפת. עם לאכול שרגילים דבר ב' עמוד כ"ט דף עירובין

י'.33) הלכה א' פרק למעלה

.ÁCÈ¯ˆÂ34È„k ,„Á‡ ÌB˜Óa B·e¯ÚÂ ‡e‰ ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿»∆»¿≈
˙BLÓM‰ ÔÈa BÏÎ‡Ï BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL35Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿∆∆¿»¿»¿≈«¿»¿ƒ»ƒ

˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿
˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a B‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿
˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡L ;·e¯Ú BÈ‡ - ÌÈa¯‰»«ƒ≈≈∆ƒ∆¿»¿ƒ≈¿
.‰¯·Úa ‡l‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰«»ƒƒ¿»«ƒ≈«¿»∆»«¬≈»

ב'.34) עמוד ל"ב דף עירובין במסכת זמן 35)משנה הוא
ואז  ד'). הלכה ה' פרק שבת בהלכות (כמבואר השבת כניסת

העירוב. ידי על שביתה קניית זמן –

.ËÏ·‡36˙eL¯a B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿«»ƒƒ¿
˙ÈÏÓ¯Îa B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÌÈa¯‰37˙aLÏ Ôek˙pL B‡ , »«ƒ¿ƒƒ«≈¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…

˙eL¯a B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,˙ÈÏÓ¯Îa¿«¿¿ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿«»ƒƒ¿
‡e‰L ,·e¯Ú‰ ˙i˜ ˙ÚLaL ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰»«ƒ¬≈∆≈∆ƒ¿«¿ƒ«»≈∆
˙Á‡ ÏkÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»À»¿ƒ¿«¿ƒƒ»««
¯·c ÏkL ;‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙ÈÏÓ¯ÎÏ ˙BiL¯‰ È˙MÓƒ¿≈»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆»»»
˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L∆ƒƒ¿≈¿ƒ…»¿»»≈«¿»

˜Ác‰ ˙ÚLa B‡ ‰ÂˆÓ ÌB˜Óa38. ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿»

ב'.36) עמוד ל"ב דף עירובין במסכת משנה
אלא 37) אינו ממנה, ולהוציא אליה להכניס שהאיסור

י"ד). פרק שבת בהלכות (כמבואר מפורש 38)מדרבנן וכן
י'. הלכה שבת מהלכות כ"ד בפרק

.ÈB˙39ÏBÎÈ Ì‡ ,ÁzÙn‰ „·‡Â ,ÏÚÂ Ïc‚Óa ¿»¿ƒ¿»¿»«¿»«««¿≈«ƒ»
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ‡Ïa B‡ÈˆB‰Ï40ÔÈ‡L ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿…¬ƒ«¿»»¬≈∆≈∆≈

‡l‡ ‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙BNÚÏ ¯eÒ‡»«¬≈«¿»ƒ¿ƒ¿»∆»

Òcw‰ B‡ ‰w‰ L‡¯a B˙ .‰Î‡ÏÓ41ÔÓ ÔÈÁÓBv‰ ¿»»¿»¿…«»∆«À¿»«¿ƒƒ
LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ;·e¯Ú BÈ‡ - ı¯‡‰42eÈ‰ Ì‡Â . »»∆≈≈¿≈»∆»ƒ¿¿ƒ»

.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÔÈˆeÚe ÔÈLeÏz¿ƒ¿ƒ¬≈∆≈

ב'.39) עמוד ל"ד דף עירובין במסכת האסורה 40)משנה
התורה. הרמחים.41)מן ממנו שעושין דק שבט

מחובר 42) לו יתחלף בתלוש, בו להשתמש שרגילים כיון
בין  גם זה על גזרו לכן שיתלוש, לודאי וקרוב בתלוש,

משנה"). ("מגיד השמשות

.‡ÈÚa¯‡ B·e¯Ú ÌB˜Óa BÏ LÈ ,B·e¯Ú ÁÈpn‰ Ïk»««ƒ«≈≈ƒ¿≈«¿«
˙Bn‡43CÎÈÙÏ .44ÛBÒa BlL ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÁÈpn‰ , «¿ƒ»««ƒ«≈≈¿ƒ∆¿

ÏbÏb˙Â ,ÌeÁz‰45CB˙a ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ ·e¯Ú‰ «¿¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»«¿¿
˙Bn‡ ÈzL46‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe ,·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ¿≈«¬≈∆≈¿ƒ…»»

;·e¯Ú BÈ‡ - ˙Bn‡ ÈzLÏ ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡Â .BÓB˜nÓƒ¿¿ƒ»»ƒ¿≈«≈≈
ıeÁ B·e¯Ú ÁÈpn‰Â ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‰NÚ È¯‰L∆¬≈«¬»«¿¿««ƒ«≈

ÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,·e¯Ú BÈ‡ - ÌeÁzÏÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏB «¿≈≈ƒ¿≈∆≈»¿«ƒ«∆
.B·e¯Ú≈

עירובו 43) מקום כלומר: א'. עמוד ל"ה דף עירובין מסכת
שנותנים  אמה מאלפים (חוץ סביבותיו אמות ארבע לו קונה
אמות  ושתי זה מצד אמות שתי לומר, רוצה רוח), לכל לו
חולקים  שיש להלן וראה אמות. ארבע הם שביחד זה מצד

רבינו. שם.44)על עירובין במסכת בין 45)משנה לפני
צד 46)השמשות. מכל אמות ארבע לו שיש סוברים ויש

אורח  ערוך בשולחן פסק וכן אמות שמונה הם שביחד וצד,
ה'. סעיף ת"ט סימן חיים

.·ÈÏbÏb˙47,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙Bn‡ ÈzL ‡ˆÈÂ ·e¯Ú‰ ƒ¿«¿≈»≈¿»»¿≈««¿
˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z ‰È‰L B‡ ,Û¯N B‡ „·‡ B‡48: »«ƒ¿«∆»»¿»¿ƒ¿≈

;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ ;·e¯Ú BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓƒ¿≈≈ƒ∆»≈»¬≈∆≈
˜ÙÒ Ì‡Â .˙BLÓM‰ ÔÈa ·e¯Ú‰ ˙iwL49‰Ê È¯‰ - ∆¿ƒ«»≈≈«¿»¿ƒ»≈¬≈∆

¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;·e¯Ú50ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .51 ≈∆¿≈»≈»≈¿ƒ»ƒ∆¡«
˙BLÓM‰ ÔÈa ·e¯Ú‰52.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - »≈≈«¿»¬≈∆≈

שם.47) עירובין במסכת לא 48)משנה ראויה שאינה
לישראל. ולא נטמא 49)לכהן או נשרף או אבד אם

משחשיכה. – או יום, את 50)מבעוד מעמידים שאנו
שחשכה. לאחרי נתקלקל כי ותולים חזקתו על העירוב

נטמא.51) או נשרף לילה.52)או ספק יום ספק

.‚ÈBÏ e¯Ó‡53eÈÏÚ ·¯ÚÂ ‡ˆ :ÌÈL54„Á‡ ,55·¯Ú »¿¿«ƒ≈¿»≈»≈∆»≈«
„Á‡Â ,ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ56,˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ ·¯Ú »»ƒ¿¿∆»≈«»»≈«¿»

ÔÈa B·e¯Ú ÏÎ‡ ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ ·¯ÚL ‰ÊÂ¿∆∆≈«»»ƒ¿∆¡«≈≈
ÏÎ‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ ·¯ÚL ‰ÊÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿∆∆≈«»»≈«¿»∆¡«
ÔÈaL ;·e¯Ú e˜ Ì‰ÈL - ‰ÎLÁMÓ B·e¯Ú≈ƒ∆»≈»¿≈∆»≈∆≈

¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙÒe ,‡e‰ ˜ÙÒ ˙BLÓM‰57ÏÚ Û‡ . «¿»»≈¿≈»≈»≈««
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ‰ÎLÁ ‡Ï ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ ,ÔÎ Ètƒ≈»≈»≈»»≈…»≈»≈¿»¿ƒ

‰lÁzÎÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú58.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ·¯Ú Ì‡Â ; ≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈«¬≈∆≈

א'.53) עמוד ל"ד דף שבת שליח 54)מסכת שעשאוהו
בשבילם. אחד.55)לערב אחד.56)בשביל ובשביל
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סותרים 57) והעירובין לשניהם, נעשה הזה שהשליח ואף
מועיל  אינו ליום, השמשות בין נחשוב שאם זה, את זה
נחשוב  ואם השמשות, בין עירובו שנאכל זה של העירוב
עירובו  את שהניח זה של העירוב מועיל אינו ללילה, אותו
להקל, ספקו מדרבנן, הוא שעירוב כיון – השמשות בין
ללילה, אותו נחשוב השמשות, בין עירובו שנאכל ולאותו
ליום. נחשבהו השמשות, בין עירובו שהניח ולאותו

שעירובי 58) פי על ואף שם. שבת במסכת וגמרא משנה
הלכה  א' פרק (למעלה השמשות בין לעשות מותר חצרות
המשניות  (פירוש חמור יותר תחומין עירובי דין – כ"א)

שם). שבת במסכת

.„ÈÏÙ59Ïb ·e¯Ú‰ ÏÚ60ÏBÎÈ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ »««»≈«ƒ¿ƒ»
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ‡Ïa B‡ÈˆB‰Ï61;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿…¬ƒ«¿»»¬≈∆»≈
˙BLÓM‰ ÔÈa B‡ÈˆB‰Ï ¯znL62˙i˜ ˙ÚL ‡È‰L , ∆À»¿ƒ≈«¿»∆ƒ¿«¿ƒ«

,·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡Â .·e¯Ú‰»≈¿ƒ»«»»«ƒ∆»≈»¬≈∆≈
˙iNÚa ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ∆¿»¿ƒ∆»«¬ƒ«

‰Î‡ÏÓ63È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ B‡ ÏÙ ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÙÒ . ¿»»»≈ƒ¿»«ƒ∆»≈»¬≈
.¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;¯Lk ‰Ê∆»≈∆¿≈»≈»≈

א'.59) עמוד ל"ה דף עירובין במסכת של 60)משנה
מוקצה. איסור משום מדרבנן בשבת לטלטל שאסור אבנים,

התורה.61) מן משום 62)האסורה האסור דבר שכל
ט'). הלכה (למעלה השמשות בין עליו גזרו לא שבות

בו.63) להשתמש אפשר היה העירוב, קניית בשעת שהרי

.ÂËÏ·‡64- ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Óe¯˙a ·¯Ú Ì‡ ¬»ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ»≈¿≈»
‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ dÈ‡L ;·e¯Ú BÈ‡65eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈∆≈»¿À»»¿»¿≈ƒ»

˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,‰Óe¯z ÏL ˙B¯kk ÈzL ÂÈÙÏ¿»»¿≈ƒ»∆¿»««¿»¿««
Â ,‰‡ÓË:¯Ó‡Â ,Ô‰ÈzLÓ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ¿≈»¿≈≈«≈ƒƒ¿≈∆¿»«

;·e¯Ú BÈ‡ - ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯B‰ha È·e¯Ú≈ƒ«¿»¿»»∆≈≈
.‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ Ô‡k ÔÈ‡L∆≈»¿À»»¿»«¬ƒ»

א'.64) עמוד ל"ו דף עירובין אסורה 65)מסכת שהרי
ספק  כאן, לומר אפשר ואי טומאה. ספק מחמת באכילה
לעירוב  היתה שם כי י"ב, בהלכה למעלה כמו כשר, עירוב
דבר  קרה כך שאחר אלא שם, שהניחו בשעה היתר חזקת
את  מעמידים ואנו העירוב, נתקלקל אם בו מסופקים שאנו
כשרות  חזקת היתה לא כאן, אבל כשר, בחזקת העירוב

(רש"י). מעולם זה לעירוב

.ÊË¯Ó‡66·¯ÚÂ ,L„˜ ¯ÁÓÏe ÏÁ ÌBi‰ BÊ ¯kk : »«ƒ»«…¿»»…∆¿≈«
‡Ï ÔÈ„Ú ˙BLÓM‰ ÔÈaL ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - da»¬≈∆≈∆≈«¿»¬«ƒ…
Ì‡ Ï·‡ .ÌBÈ „BÚaÓ ‰˙È‰ ‰Èe‡¯e ,È‡cÂ ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»««¿»»¿»ƒ¿¬»ƒ
;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÏÁ ¯ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰ :¯Ó‡»««…∆¿»»…≈¿»¿ƒ»

CLÁzL „Ú ‰Èe‡¯ dÈ‡L67LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈»¿»«∆∆¿«¿≈ƒƒ¿ƒ
„Ú ‰Óe¯z ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ,‰Óe¯z¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
ÔÈa Ïk Ï·Ë ‡È‰ È¯‰L ;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬≈ƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯ ‰cÚq‰ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆«¿À»¿»ƒ¿

א'.66) עמוד ל"ו דף עירובין עירובין 67)מסכת במסכת
ההבדל  (מה שנא מאי נחמן: לרב רבא לו "אמר שם:
(ירדה) נחתא לא קדש, ולמחר חול היום לו: אמר ביניהם)?

בין  העירוב חל ולכן (מספק, מספיקא קדושה ליה
פקעא  לא מספיקא חול, ולמחר קדש היום השמשות),
ולכן  אותו, עוזבת הקדושה אין – (מספק מיניה קדושתיה

השמשות)". בין העירוב חל לא

.ÊÈÔ˙Bp‰68ÈÙÏ ;·e¯Ú BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a B·e¯Ú «≈≈¿≈«¿»≈≈¿ƒ
aL‰È‰a ¯eÒ‡ ˙B¯·w‰ ˙È69Ìei˜a ‰ˆB¯L ÔÂÈÎÂ , ∆≈«¿»»«¬»»¿≈»∆∆¿ƒ

‰i˜ ¯Á‡ ÌL ·e¯Ú‰70Ba ‰‰ È¯‰ -71˙È·a B˙ . »≈»««¿ƒ»¬≈∆¡∆¿»¿≈
Ò¯t‰72·e¯Ú ‰Ê È¯‰ -73ÈtÓ ;Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â , «¿»¬≈∆≈«¬ƒ»»…≈ƒ¿≈

Á¯Bt‰ Ïc‚Óa ÌL ÒkÏ ÏBÎiL74ÁtiL B‡ ∆»ƒ»≈»¿ƒ¿»«≈«∆¿«≈«
CÏB‰Â75. ¿≈

ל"א 68) דף ושם ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
בגמרא. ב' כיצד?69)עמוד בהנאה, אסורים קברות "בתי

בהם  עושין ואין בהם שותין ואין בהם אוכלין אין –
י"ג). הלכה י"ד פרק אבל (הלכות ועצם 70)מלאכה"

לדבר  אלא מערבין שאין לפי הנאה אינה העירוב הנחת
(גמרא  ניתנו ליהנות לאו ומצוות ו') הלכה (למעלה מצוה
מן  יהנה שלא כדי העירוב, את שם לתת ואסור שם).

איגר). (ר"ע אינו 71)האיסור באיסור עירובו שהניח וכיון
מילתא  ש"כל מפני עביד עירוב אי תעביד, לא רחמנא דאמר

מסכת  ובועז' ב'יכין ראה ב') עמוד ד' דף (תמורה מהני" לא
לשו"ע  הגרע"א ובהגהות ג' אות א' משנה ג' פרק עירובין

א'. סעיף ת"ט סימן קבר,72)או"ח בו שנחרש "מקום
בכל  ונתפזרו העפר, בתוך המת עצמות נתדקדקו שהרי
בהלכות  (רבינו השדה" כל על טומאה חכמים וגזרו השדה,

א'). הלכה י' פרק מת חכמים 73)טומאת בו גזרו שלא
גזרו. לא הנאה איסור אבל טומאה איסור באויר,74)אלא

בטומאה. נוגע נמצאת 75)ואינו אם ובודק העפר את
כן, לעשות חכמים לו והתירו המטמאו. כשעורה עצם בתוכו
קרבן  ולענין מצוה. לדבר שהוא כיון נטמא, שהוא פי על אף
פסח, קרבן לעשות לו ומותר כלל טומאה עליו גזרו לא פסח
כרת  חיוב בו שיש במקום גזרותיהם חכמים העמידו שלא
בפרק  רבינו שכתב כמו כרת) יתחייב פסח יעשה לא (שאם
כ"ט  דף בכורות תוס' (ועיין ח' הלכה פסח קרבן מהלכות ו'

היכי). ד"ה א' עמוד

.ÁÈÌÈa¯76- ÔÈÓeÁz È·e¯Úa ÛzzL‰Ï eˆ¯L «ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ,Ô·e¯Ú Ôlk ÔÈˆa˜Ó77, ¿«¿ƒÀ»≈»¿≈¿À¿»∆»¿∆»

‰NÚ Ì‡Â .eˆ¯iL ÌB˜Óa „Á‡ ÈÏÎa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒƒ¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿¿ƒ»»
È„È ÏÚ Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ - Ôlk È„È ÏÚ ·e¯Ú „Á‡∆»≈«¿≈À»»ƒƒ«»∆«¿≈

¯Á‡78Ì„‡Ï BÏ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ;ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . «≈¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»¿ƒ»»»
BzÚ„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú79·¯ÚÏ ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡nL , ≈≈¿ƒ∆»¿«¿∆»≈∆¿»≈

Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ BÚÈ„B‰ Ì‡Â .‰Ê ‰ˆ¯L Áe¯‰ d˙B‡a¿»»«∆»»∆¿ƒƒƒ¿«
Ì‡Â .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - CLÁzMÓ ‡l‡ ‰ˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»∆»ƒ∆∆¿«¬≈∆≈¿ƒ
ÔÈ‡L ;Ba ‡ˆBÈ BÈ‡ - ‰ÎLÁL „Ú BÚÈ„B‰ ‡Ï…ƒ«∆»¿»≈≈∆≈

.CLÁzMÓ ÔÈ·¯ÚÓ¿»¿ƒƒ∆∆¿«

א'.76) עמוד פ"ב דף עירובין במסכת "הצריכו 77)משנה
הוא, תחומין עירובי שענין לפי אחד, לכל סעודות שתי מזון
אליו  הצריך מזונו שם ויניח מקום באותו שביתתו שיתן

המשניות). (פירוש פת 78)לשבת" קבל לאחר: שיאמר
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אינו  עצמו ידי ועל בו. לזכות הרוצים אלה לכל בה וזכה זה
מרשותו, יצא לא בידו שהעירוב זמן שכל להם, לזכות יכול

בו. לזכות יכולים האחרים לצד 79)ואין עירוב המניח כי
אם  לשאול צריך ולכן השני, לצד אמה אלפים מפסיד אחד,

זה. בצד לזכות כדי זה בצד להפסיד הוא מסכים

.ËÈ‰ÎBf‰ Ïk80˙B¯ˆÁ È·e¯Úa81B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ - »«∆¿≈≈¬≈¿«ƒ«»
‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÓeÁz È·e¯ÚaÈ·e¯Ú B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ∆≈¿«ƒ«»≈≈

.ÔÈÓeÁz È·e¯Ú B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙B¯ˆÁ¬≈≈¿«ƒ«»≈≈¿ƒ

ב'.80) עמוד פ' דף עירובין א'81)מסכת בפרק כמבואר
כ'. הלכה

.ÎÔ˙B82˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰ÚÓ Ì„‡83BÏ ÁwiL È„k , ≈»»»»¿««««ƒ¿≈∆ƒ«
ÈÂÁÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÓeÁz È·e¯Ú da BÏ ·¯ÚÈÂ ˙t«ƒ»≈»≈≈¿ƒ¬»ƒ»«¿∆¿»ƒ

ÌBzÁÏ B‡84BÈ‡ - BÊ ‰ÚÓa ÈÏ ‰ÎÊ :BÏ ¯Ó‡Â , ¿«¿¿»«¿≈ƒ¿»»≈
‰Ê È¯‰ - BÊ ‰ÚÓa ÈÏÚ ·¯Ú :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .·e¯Ú≈¿ƒ»«»≈»«¿»»¬≈∆

ÂÈÏÚ ·¯ÚÓe ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ÏÎ‡ B‡ ˙t da Á˜BÏ85. ≈«»«…∆ƒ»√»ƒ¿»≈»»
ÈÏ ‰ÎÊe ÏÎ‡ ‰Êa ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÈÏk BÏ Ô˙ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«≈ƒ»∆…∆¿≈ƒ

ÏÚ ·¯ÚÓe ÏÎ‡ Á˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BaBa ÂÈ86. ¬≈∆≈«…∆¿»≈»»

ב'.82) עמוד פ"א דף עירובין במסכת אף 83)משנה
שנתן  כיון במשיכה, אלא במעות נקנים אינם שמטלטלין
נתכוון  שלא תולים אנו למכור, דרכו שאין הבית לבעל

עליו. לערב שליח לעשותו אלא פת, ממנו כיון 84)לקנות
אינן  ומעות מהם, לקנות שהתכוון תולים אנו למכור, שדרכן

ימשוך. עד – עירוב 85)קונות לעשות שליח שעשאו
חזקה  אומרים: שאנו עליו, ומערב מאחר פת וקונה עבורו

לדעתו. ומערב שליחותו עושה הוא 86)שליח הדין כי
כלי  קנה לו: ואומר שהוא כל כלי למקנה הקונה נותן "אם
וקנהו, הכלי את המוכר שהגביה כיון . . . מטלטלין חלף זה
הדמים  נתן לא שעדיין אע"פ המטלטלין את הלוקח קנה
חליפין  קנין הנקרא והוא לחזור" יכול אינו מהם ואחד

ה'). הלכה ה' פרק מכירה בהל' (רבינו

.‡Î·¯ÚÓ87Bz·e Ba È„È ÏÚ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú Ì„‡ ¿»≈»»≈≈¿ƒ«¿≈¿ƒ
ÌÈpËw‰88ÔÈa ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚÂ , «¿«ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ≈

ÔzÚcÓ ‡lL ÔÈa ÔzÚcÓ89Ô‰ÈÏÚ ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ«¿»≈∆…ƒ«¿»¿ƒ»ƒ≈«¬≈∆
·¯ÚÓ BÈ‡ Ï·‡ .Ôa¯ ÏLa ÔÈ‡ˆBÈ - ÔÓˆÚÏ e·¯ÚÂ¿≈¿¿«¿»¿ƒ¿∆«»¬»≈¿»≈
Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏB„b‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ‡Ï…«¿≈¿ƒ«¿ƒ¿…«¿≈«¿
,ÔzÚcÓ ‡l‡ ,BzL‡ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿…«¿≈ƒ¿∆»ƒ«¿»
·¯Ú Ì‡Â .BÁÏL ÏÚ BÏˆ‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ∆¿«À¿»¿ƒ≈«
.B·e¯Úa ÔÈ‡ˆBÈ - eÁÓ ‡ÏÂ e˜˙LÂ eÚÓLÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿≈
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - ÔÓˆÚÏ Ô‰ e·¯ÚÂ Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ·¯Ú≈««∆»≈∆¿≈¿≈¿«¿»≈¿∆»»

ÔÓˆÚ ·e¯Úa ÔÈ‡ˆBÈÂ ,BfÓ ‰ÏB„b90LL Ôa ÔË˜ . ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈«¿»»»∆≈
Bn‡ ·e¯Úa ‡ˆBÈ - ˙BÁt B‡ ÌÈL91CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »ƒ»≈¿≈ƒ¿≈»ƒ

.BÓˆÚÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï¿«ƒ«»»¿¿≈¿À¿«¿

ב'.87) עמוד פ"ב דף עירובין עד 88)מסכת שש מגיל
תי"ד). סימן חיים אורח ברורה (משנה עשרה שלש

מצוה,89) לדבר אלא תחומין עירובי מערבין שאין כיון
(הרא"ש). במצוות לחנכם כדי ידיעתם בלי עליהם מערב

שעירבו.90) צד לאותו הוא 91)והולכים שש גיל שעד
אמו. אחרי כרוך

.·ÎBÏ BÁÈp‰Ï ¯Á‡ „Èa B·e¯Ú ÁlLÏ ‰ˆB¯‰»∆¿«≈«≈¿««≈¿«ƒ
˙eL¯‰ - ÌL B˙˙È·L Úa˜Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L ÌB˜na«»∆∆ƒ¿…«¿ƒ»»»¿

B„Èa92L¯Á „Èa BÁlLÓ BÈ‡ - BÁlLÓ ‡e‰LÎe . ¿»¿∆¿«¿≈¿«¿¿«≈≈
ÔË˜Â ‰ËBL93˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ „Èa ‡ÏÂ , ∆¿»»¿…¿«ƒ∆≈∆¿ƒ¿«

·e¯Ú94„Èa BÁlL Ì‡Â .·e¯Ú BÈ‡ - ÁlL Ì‡Â . ≈¿ƒƒ«≈≈¿ƒƒ¿¿«
È„k ,¯Lk Ì„‡Ï BÎÈÏB‰Ï ÔÈÏeÒt‰ el‡Ó „Á‡∆»≈≈«¿ƒ¿ƒ¿»»»≈¿≈
‰Ê È¯‰ - ·e¯Ú‰ ÌB˜Óa BÁÈpÈÂ ¯Lk‰ BÎÈÏBiL∆ƒ«»≈¿«ƒƒ¿»≈¬≈∆

¯Lk95ÏÈt‰ ÏÚ B‡ ÛBw‰ ÏÚ BÁlL elÙ‡Â .96,‡e‰Â . »≈«¬ƒƒ¿««««ƒ»
B‡ ÏeÒt‰ ‰Ê ‰‡¯iL „Ú ,˜BÁ¯Ó „ÓBÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈»«∆ƒ¿∆∆«»
˙‡ CÈÏB‰Ï BÏ ¯Ó‡L ¯Lk‰ Ïˆ‡ eÚÈb‰L ‰Ó‰a‰«¿≈»∆ƒƒ≈∆«»≈∆»«¿ƒ∆

ÔÎÂ .·e¯Ú‰97eˆ¯Â ÔÈÓeÁz È·e¯Úa eÙzzLpL ÌÈa¯ »≈¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿¿≈≈¿ƒ¿»
.ÔÈÁlLÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡ „Èa Ô·e¯Ú ÁÏLÏƒ¿…«≈»¿««≈¬≈≈¿«¿ƒ

לסמוך 92) ויכול ב' עמוד ל"א דף עירובין במסכת משנה
שליחותו". עושה שליח "חזקה כי בשבת, וללכת עליו

עבורו.93) שביתה לקנות יכולים ואינם דעת בני שאינם
עירוב.94) לשם הניחו לא שמא גוי, או כותי אם 95)כגון

לס  הבטיח הכשר שליח האדם "חזקה כי העירוב, את לו דר
שליחותו". שם.96)עושה עירובין מסכת 97)מסכת

ב'. עמוד פ"ב דף עירובין

.‚Î„Á‡98·¯ÚÂ ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ÌÈa¯ B‡ ∆»«ƒ∆»¿¿∆»≈¿»≈
eÈÏÚ99‰ˆ¯L Áe¯ ‰Ê È‡a Ô‰ÈÏÚ ·¯ÚÂ ,100È¯‰ - »≈¿≈«¬≈∆¿≈∆«∆»»¬≈

Ba ÔÈ‡ˆBÈÂ ·e¯Ú ‰Ê101.Áe¯ BÏ e„ÁÈ ‡Ï È¯‰L , ∆≈¿¿ƒ∆¬≈…ƒ¬«
¯ÓB‡‰102ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,ÌÈ¯Ó˙a ÈÏÚ ·¯Ú :B¯·ÁÏ »≈«¬≈»≈»«ƒ¿»ƒ¿≈«»»

˙B¯‚B¯‚a103¯Ó‡ ;ÌÈ¯Ó˙a ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,˙B¯‚B¯‚a ; ƒ¿»ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»ƒ»«
,C·BLa ;C·BLa BÁÈp‰Â ,Ïc‚Óa È·e¯Ú Áp‰ :BÏ««≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»

a ;Ïc‚Óa BÁÈp‰Â,‰iÏÚa ;‰iÏÚa BÁÈp‰Â ,˙È· ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»«¬ƒ»
·e¯Ú BÈ‡ - ˙È·a BÁÈp‰Â104·¯Ú" BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ¿«ƒ≈≈¬»ƒ»«»≈

,ÌÈ¯Ó˙a ÔÈa ˙B¯‚B¯‚a ÔÈa - ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,Ì˙Ò "ÈÏÚ»«¿»¿≈≈»»≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚa ÔÈa ˙È·a ÔÈa105. ≈¿«ƒ≈«¬ƒ»¬≈∆≈

ב'.98) עמוד נ' דף עירובין לו 99)מסכת פירשו ולא
יערב. צד אינם 100)לאיזה והמשלחים שרצה, צד לאיזה

עליהם. שעירב צד באותו אלא ללכת עכשיו יכולים
למפרע 101) הדבר הוברר – ברירה" "יש אומרים ואנו

ועיין  עליהם, לערב שליח לעשותו נתכוונו זה שלצד
ב'.102)ראב"ד. עמוד ס"ה דף גיטין מסכת

יבשות.103) המשלח,104)תאנים מדעת ששינה כיון
לשליח. עוד נחשב ואינו שליחותו, את שאנו 105)עקר

שהשליח  במה לו שיערב המשלח מסכים הסתם מן אומרים
יערב. במה מתחילה לו פירש שלא כיון רוצה,

.„Î˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLk106ÈÙezLÂ ¿≈∆¿»¿ƒ«≈≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,˙B‡B·Ó107:¯ÓB‡Â . ¿»¿»¿ƒ«≈≈¿ƒ¿≈

Cl‰Ï ÈÏ ¯zÓ ‰È‰È ·e¯Ú‰ ‰Êa108ÌB˜ÓÏ109‰Ê ¿∆»≈ƒ¿∆À»ƒ¿«≈¿»∆
È„È ÏÚ ·¯ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ»»∆»¿»≈«¿≈
B‡ ,ÈBÏÙÏ ¯zÓ ‰È‰È ·e¯Ú‰ ‰Êa :¯ÓB‡ ,ÌÈa«̄ƒ≈¿∆»≈ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ
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צי oiaexir zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn b"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌB˜nÓ Cl‰Ï ,BÊ ¯ÈÚ È·Ï B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó È·Ïƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»
.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰Ê∆«¿«ƒ«»¿»«

ט"ז.106) הלכה א' בפרק למעלה על 107)כמבואר ואף
ד'). הלכה שם (למעלה מדרבנן אלא אינה עירוב שמצות פי
אמרו  שהרי – וצונו" במצותיו קדשנו "אשר מברך: –
אמר  אויא רב צונו? והיכן א'): עמוד כ"ג דף שבת (מסכת
(דברים  ושמאל" ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא
זקניך  ויגדך אביך "שאל אמר נחמיה רב י"א) פסוק ז' פרק
שצוה  היינו ו"צונו" ז'). פסוק ל"ב פרק (שם לך ויאמרו
(מגיד  עירוב בלי לתחום חוץ בשבת לצאת שלא עלינו

אברהם). ומגן לכל 108)משנה מערב ואם "למחר",
השנה". שבתות "לכל יאמר השנה צריך 109)שבתות

סימן  חיים אורח ערוך בשולחן הוא וכן "ממקום" לומר:
ד'. סעיף תט"ו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כן,1) גם ובאמירה דינו, מה ברגל העירוב עניין בו נתבאר

וזמן  בו, עומד שאינו במקום שביתתו שיקבע לומר רצונו
וקביעות  חבירו, בעד כן לעשות יכול אחד ואם זה, עשיית

לסיימו. צריך כיצד המקום,

.‡ÈÓ2‰È„nÏ ıeÁ ˙aL ·¯ÚÓ ‡ˆiL3„ÓÚÂ , ƒ∆»»≈∆∆«»«¿ƒ»¿»«
Úe„È ÌB˜Óa4BÙBÒa B‡ ÌeÁz‰ CB˙a5:¯Ó‡Â , ¿»»«¿«¿¿¿»«

B¯ÈÚÏ ¯ÊÁÂ ,‰Ê ÌB˜Óa È˙˙È·L6BÏ LÈ - ÌL ÔÏÂ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿»«¿ƒ¿»»≈
Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜Ó B˙B‡Ó ¯ÁÓÏ Cl‰Ï7. ¿«≈¿»»≈»«¿«ƒ«»¿»«

‡ÏÂ .ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ ,ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ¯wÚ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ«≈≈¿ƒ¿»≈¿«¿»¿…
,ÌB˜na „·Ïa ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ˙Áp‰a ·¯ÚÏ e¯Ó‡»¿¿»≈¿«»«¿¿≈¿Àƒ¿««»
ÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿…»«»∆»¿»≈«
¯Á‡ „Èa B·e¯Ú ÁlLÈ ‡l‡ ,‡ˆÈ ‡lL ,¯ÈLÚ‰8 ∆»ƒ∆…≈≈∆»ƒ¿«≈¿««≈

.BÏ BÁÈpÈÂ¿«ƒ

ב.2) מט, עירובין מסויים.4)לעיר.3)משנה, מקום
וה"ח. ה"ה להלן מחוץ 5)ראה ולא אמה, אלפים בסוף

ה"א.6)להן. פ"ו למעלה וראה השבת, כניסת אחרי וחזר
מקום.7) באותו שביתה קנה השבת בכניסת שהרי
בכניסת 8) התחום בסוף נמצא בעצמו הוא כאילו ונחשב

שביתה. וקנה השבת

.·ÔÎÂ9Úe„È ÌB˜Óa B˙˙È·L Úa˜Ï Ôek˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿ƒ»¿»»«
¯ÈkÓ ‡e‰L ¯„b B‡ ˙Èa B‡ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,BÏˆ‡∆¿¿ƒ»«ƒ»≈∆«ƒ
B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰ÎLÁLk BÈ·e BÈa LÈÂ ,BÓB˜Ó¿¿≈≈≈¿∆»¿»«¿«ƒ«»

L È„k CÏ‰Â C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â ,˙BÁtB˙B‡Ï ÚÈbi »¿∆¡ƒ«∆∆¿»«¿≈∆«ƒ«¿
ÌB˜Ó10‡ÏÂ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙È·L Ba ‰˜ÈÂ »¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ∆…ƒƒ«¿…

¯ÊÁL B‡ ,BÏˆ‡ ÔeÏÏ B¯·Á B¯ÈÊÁ‰ ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ»«»∆»∆¡ƒ¬≈»∆¿∆»«
„Ú Cl‰Ï BÏ LÈ ¯ÁÓÏ - ·kÚ˙ B‡ ,ÔeÏÏ BÓˆÚÓ≈«¿»ƒ¿«≈¿»»≈¿«≈«
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜n‰ B˙B‡Óe ,BÏ Ôek˙pL ÌB˜Ó»∆ƒ¿«≈≈«»«¿«ƒ«»¿»
˜ÈÊÁ‰Â B˙˙È·L ÌL Úa˜Ï BaÏa ¯ÓbL ÔÂÈkL ;Áe¯«∆≈»∆»«¿ƒƒ¿…«»¿ƒ»¿∆¡ƒ

ÌL „ÓÚL ÈÓk ‰NÚ ,C¯ca11B·e¯Ú ÁÈp‰L B‡ «∆∆«¬»¿ƒ∆»«»∆ƒƒ«≈
.ÌL»

א.9) נב, עירובין השבת.10)משנה, כניסת לפני
ברגליו.11) ועירב

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12ÔÈÁÈ¯ËÓ ÔÈ‡L ,ÈÚa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ
·e¯Ú ÁÈp‰Ï B˙B‡13‡a ‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ,˜BÁ¯a B‡ , ¿«ƒ«≈¿»¿ƒ∆»»»

ÔÓ ¯‡MiL ,‡e‰Â ;CLÁz ‡nL ‡¯È ‰È‰Â C¯ca«∆∆¿»»»≈∆»∆¿«»∆ƒ»≈ƒ
Ì„˜ ‰˙È·L Ba ‰wL ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÚÈb‰Ï È„k ÌBi‰«¿≈¿«ƒ«¿»∆»»¿ƒ»…∆
B˙B‡ ÔÈ·e BÈa ‰È‰Â ,BÁk ÏÎa ı¯ Ì‡ CLÁzL∆∆¿«ƒ»¿»…¿»»≈≈
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙BÁt B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CLÁzLk ÌB˜Ó»¿∆∆¿««¿«ƒ«»»¬»ƒ…
È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡lL B‡ ,ÈÚ ‡ÏÂ ˜BÁ¯ ‰È‰»»»¿…»ƒ∆…ƒ¿«ƒ«¿≈

ÚÈbiL14ÌB˜n‰ ÔÈa ‰È‰L B‡ ,BÁk ÏÎa ı¯ elÙ‡ ∆«ƒ«¬ƒ»¿»…∆»»≈«»
Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜n‰ ÔÈ·e Ba ˙aLÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…≈«»∆≈
ÌB˜n‰ Ôek ‡lL B‡ ,‰n‡ ÌÈtÏ‡Ó ¯˙È ‰ÎLÁLk¿∆»¿»»≈≈«¿«ƒ«»∆…ƒ≈«»
˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰˙È·L Ba ‰wL∆»»¿ƒ»¬≈∆…»»¿ƒ»¿ƒ

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÌB˜Ó15ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ »¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»
.‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L∆≈¿∆»¿»

ב.12) נא, סעודות 13)עירובין שתי מזון לו שאין
לכן  חכמים, רצו לא ברגליו ולערב ללכת ולהטריחו לעירוב,
('משנה  פלוני במקום שביתתי בביתו: אומר אם מספיק

תי). סי' או"ח לאותו 14)ברורה' "שיגיע אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה בין 15)מקום" יש "אם הראב"ד: לדעת

בו  לשבות שנתכוון למקום משחשיכה עומד שהוא המקום
ואין  לתחום חוץ שיצא כמו הוא הרי אמה, מאלפיים יותר

במקומו". אמות ארבע אלא לו

.„ÈÓ16„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌBÈ „BÚaÓ „ÓÚL17ÌL ‰˜Â ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»»»
˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙Â C¯ca ‡a ‰È‰L B‡ ,‰˙È·L¿ƒ»∆»»»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È¯‰ - B˙˙È·L ÌL ‰˜Â BÏˆ‡ Úe„i‰ „ÈÁi‰«»ƒ«»«∆¿¿»»»¿ƒ»¬≈∆

dlk ˙‡ Cl‰Ó18.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ , ¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«
‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL ÌB˜Ó BÊ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿«»ƒ»∆…À«¿ƒ»

‰Ú˜a B‡ Ïz B‡19B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa da ‰È‰ Ì‡ : ≈ƒ¿»ƒ»»»≈»«ƒ
n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰Ó - ˙BÁt‰ »¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙BÈ ‰˙È‰ Ì‡Â ;Áe¯ ÏÎÏ20ÔÈ‡ - ¿»«¿ƒ»¿»≈«≈»«ƒ≈
‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ó ‰ˆeÁÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ da BÏ»∆»«¿««¿»≈∆«¿«ƒ«»
Ûw‰ ‡lL ÌB˜Óa B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .Áe¯ ÏÎÏ¿»«¿≈ƒƒƒ«≈¿»∆…À«

.‰¯È„Ï¿ƒ»

ב.16) נ, דירה.17)עירובין לשם שהוקף מקום או עיר
מאד.18) גדול השטח אם "או 19)אפילו אחר: בנוסח

גומה  כעין השדה בתוך חפירה והוא התימנים). (כת"י נקע"
ה"א.20)('הערוך'). שבת מהל' בפט"ז למעלה ראה

.‰‰Bw‰21ÌiÒ ‡ÏÂ ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰˙È·L22ÌB˜Ó «∆¿ƒ»¿ƒ»¿…ƒ≈¿
‡a ‰È‰ ?„ˆÈk .ÌL ‰˙È·L ‰˜ ‡Ï - B˙˙È·L¿ƒ»…»»¿ƒ»»≈«»»»
‰„Na :B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙È·L :¯Ó‡Â ,C¯ca«∆∆¿»«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆
‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a :B‡ ,˙ÈBÏt ‰Ú˜·a :B‡ ,˙ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆∆«»
‰˙È·L ‰˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÓB˜nÓ ÌÈtÏ‡ B‡«¿«ƒƒ¿ƒ∆¬≈∆…»»¿ƒ»
ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,˜eÁ¯a¿ƒ¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»

‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L23. ∆≈¿∆»¿»

ב.21) מט, בדיוק.22)עירובין שם,23)ציין כשמואל
ממקומו. לזוז לו שאסור שאמר כרב ולא

.Â¯Ó‡24ÚÏÒ ˙Áz :B‡ ,ÈBÏt ÔÏÈ‡ ˙Áz È˙˙È·L : »«¿ƒ»ƒ««ƒ»¿ƒ««∆«
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‰BÓL ÚÏÒ B˙B‡ B‡ ÔÏÈ‡ B˙B‡ ˙Áz LÈ Ì‡ ,ÈBÏt¿ƒƒ≈««ƒ»∆«¿∆
˙Bn‡25Ôek ‡Ï È¯‰L ,‰˙È·L ‰˜ ‡Ï - ¯˙È B‡ «»≈…»»¿ƒ»∆¬≈…ƒ≈

˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ˙aLÏ ‡a Ì‡L ;B˙˙È·L ÌB˜Ó¿¿ƒ»∆ƒ»ƒ¿…¿«¿««
‰wL ‡e‰ ˙B¯Á‡‰ ˙Bn‡ Úa¯‡a ‡nL ,el‡≈∆»¿«¿««»¬≈∆»»

.‰˙È·L¿ƒ»

ב.24) נ, אדם,25)עירובין של מקומו הן אמות ארבע כי
איש  יצא אל תחתיו איש "שבו כט): טז, (שמות כתוב שכן
"כמה  מח.): (עירובין ואמרו השביעי". ביום ממקומו
ידיו  לפשוט כדי ואמה לגופו שלש אמות, ארבע תחתיו?
לשני  נחשב - אמות שמונה האילן תחת יש אם לכן ורגליו",
מקום  את ציין לא - תחתיו שביתתי אמר ואם מקומות,

כלל. שביתה קנה לא לכן בדיוק, השביתה

.ÊCÎÈÙÏ26Úa¯‡a B‡ ,B¯wÚa ˙aLÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ»¿«¿«
˙BÁt ÂÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .BBÙˆaL B‡ BÓB¯„aL ˙Bn‡«∆ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»»«¿»»
È¯‰L ;‰˜ - ÂÈzÁz ˙aLÏ Ôek˙Â ,˙Bn‡ ‰BÓMÓƒ¿∆«¿ƒ¿«≈ƒ¿…«¿»»»∆¬≈
BÓB˜Ó ˙ˆ˜Ó È¯‰Â ,˙BÓB˜Ó ÈL ¯eÚL ÌL ÔÈ‡≈»ƒ¿≈¿«¬≈ƒ¿»¿

ÌiÒÓ27¯ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ ,C¯ca ÌÈ‡a ÌÈL eÈ‰ . ¿À»»¿«ƒ»ƒ«∆∆∆»≈∆«ƒ
,‰˙È·L Ba Ú·B˜ ‡e‰L ÌB˜Ó B‡ ¯„b B‡ ÔÏÈ‡ƒ»»≈»∆≈«¿ƒ»
B˙˙È·L ¯ÒBÓ ¯ÈkÓ BÈ‡L ‰Ê - ¯ÈkÓ BÈ‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ≈¿ƒ»
ÌB˜na B¯·ÁÂ ‡e‰ ˙aLÏ Ôek˙Ó ¯Èkn‰Â ,¯ÈknÏ««ƒ¿««ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¬≈«»

¯ÈkÓ ‡e‰L28. ∆«ƒ

ב.26) נ, אמה 27)עירובין הרי אמות, שבע היו שאם
הזאת  שבאמה אומרים ואנו מקומות, לשני משותפת אחת

שביתה. קא 28)קנה הוו יוסף ורב "רבה א: נא, בעירובין
לרב  רבה ליה אמר בדרך), מהלכים (היו באורחא אזלי
ליה: אמר - הדקל) (תחת דקלא תותי שביתתנו תהא יוסף:
ליה: אמר האילן). מקום את מכיר (אינני ליה ידענא לא
אומר: והמכיר עמך, שביתתי לו שאומר - עלי" סמוך

(רש"י). פלוני" במקום שביתתנו

.Á¯ÈÚ‰ ÈL‡29Ô‰Ï CÈÏB‰Ï Ô‰Ó „Á‡ eÁÏML «¿≈»ƒ∆»¿∆»≈∆¿ƒ»∆
Úe„È ÌB˜ÓÏ Ô·e¯Ú30C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â ,31B¯ÈÊÁ‰Â , ≈»¿»»«¿∆¡ƒ«∆∆¿∆¡ƒ

B˙B‡a ‰˙È·L e˜ ‡Ï Ô‰ - Ô·e¯Ú CÈÏB‰ ‡ÏÂ B¯·Á¬≈¿…ƒ≈»≈…»¿ƒ»¿
Cl‰Ï Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô·e¯Ú ÌL Áp‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌB˜Ó»∆¬≈…À«»≈»¿≈»∆¿«≈

ÌÈtÏ‡ ‡l‡ Ô˙È„nÓÌL ‰˜ ‡e‰Â ;Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ƒ¿ƒ»»∆»«¿«ƒ«»¿»«¿»»»
ÌL ˙aLÏ Ôek˙Â C¯ca ‡a ‡e‰ È¯‰L ,·e¯Ú≈∆¬≈»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…»
ÌB˜Ó B˙B‡Ï Cl‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ ,C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«∆∆¿ƒ»≈¿«≈¿»

.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ epnÓ Cl‰Ïe ,¯ÁÓÏ¿»»¿«≈ƒ∆«¿«ƒ«»¿»«

א.29) נב, עירובין וה"ה.30)משנה, ה"א למעלה ראה
בעלמא 31) בדיבור לערב חכמים התירו בדרך, שבא ובמי

(בעירובין  הראשונים מגדולי כמה ודעת ה"ג). למעלה (ראה
אבל  ממש, לדרך ביוצא אלא בדרך בא נקרא לא כי נב.)
שביתה  קנה לא העירוב את להניח במיוחד יצא אם
אבל  ברגליו, שעירב או העירוב, את שם הניח אלאֿאםֿכן

לא. - לחוד בדיבור

.Ë‰Ê32˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰Bw‰ CÈ¯vL e¯Ó‡L ∆∆»«¿∆»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,‰„Na CÏÈÂ ‡ˆiL ‡Ï - C¯ca ˜ÈÊÁiL ÌB˜Ó»∆«¬ƒ«∆∆…∆≈≈¿≈≈«»∆∆»

‰iÏÚ‰ ÔÓ „¯È elÙ‡33Ì„˜Â ,ÌB˜Ó B˙B‡Ï CÏÈÏ ¬ƒ»«ƒ»¬ƒ»≈≈¿»¿…∆
,˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á B¯ÈÊÁ‰ ¯ˆÁ‰ Á˙tÓ ‡ˆiL∆»»ƒ∆«∆»≈∆¡ƒ¬≈¬≈∆∆¡ƒ
,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰Bw‰ ÏÎÂ .‰˙È·L ‰˜Â¿»»¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»¿ƒ»
ÔÂÈk ‡l‡ ;ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙È·L :¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ∆»≈»
ÌL ‰˜ - ‡e‰L Ïk C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â BaÏa ¯ÓbL∆»«¿ƒ¿∆¡ƒ«∆∆»∆»»»
„ÓÚÂ ÂÈÏ‚¯a ‡ˆiL ÈÓ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰˙È·L¿ƒ»¿≈»ƒ«ƒ∆»»¿«¿»¿»«
;ÌeÏk ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ,‰˙È·L Ba ‰BwL ÌB˜na«»∆∆¿ƒ»∆≈»ƒ«¿

.‰˜ - BaÏa ¯ÓbL ÔÂÈk ‡l‡∆»≈»∆»«¿ƒ»»

א.32) נב, אייתו 33)עירובין אישתתא, בר יהודה "רב
בר  נתן לרב פירות) עם (סל דפירי כלכלה לו) (הביאו ליה
אזיל  הוה כי מאלפים), יותר רחוק (ממקום אושעיא
אמה, אלפים לסוף שביתה לקנות שבת לפני לחזור (כשרצה
דרגא  דנחית עד שבקיה בשבת), לביתו לחזור שיוכל כדי
(החזירו  ליה אמר אחת), ממדרגה שירד עד ללכת לו (הניח
(למחר  ואזיל קדים למחר כאן), (לין הכא בית לו): ואמר
בדרך, החזיק נקרא ללכת, שהתחיל כיון ותלך)". תשכים

שם). (עירובין, שביתה לקנות מחשבתו לו ומספיקה

.ÈÌÈ„ÈÓÏz‰34˙aL ÈÏÈÏa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ««¿ƒƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈«»
‰ÈeˆÓ ÔztL ,ÌÈza‰ ÈÏÚa Ïˆ‡ ÌÈÓ¯Îe ˙B„Na¿»¿»ƒ≈∆«¬≈«»ƒ∆ƒ»¿»
˙È·a ÌÈÏÂ ÌÈ‡·e ,ÌL ÌÈ‡a‰ ÌÈÎ¯„ È¯·BÚÏ¿¿≈¿»ƒ«»ƒ»»ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈaÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÔÈÎl‰Ó - L¯„n‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ≈
Ô˙cÚÒ e‡ˆÓ el‡L ;‰ÏÈÎ‡‰ ÌB˜nÓ ‡Ï ,L¯„n‰«ƒ¿»…ƒ¿»¬ƒ»∆ƒ»¿¿À»»
ÔzÚc ÔÈ‡Â ,‰„NÏ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰ ‡Ï ,L¯„n‰ ˙È·a¿≈«ƒ¿»…»¿ƒ«»∆¿≈«¿»

ÌL¯„Ó ˙Èa ÏÚ ‡l‡ ‰¯È„Ï ˙ÎÓBÒ35. ∆∆¿ƒ»∆»«≈ƒ¿»»

ב.34) עג, מרב 35)עירובין אבין בר חייא רב מניה "בעא
דאכלי  רבם) אצל הלומדים (תלמידים רב בי בני ששת:
אכסניא  (בית בבאגא סעודתם) לחם (האוכלים נהמא
בתוך  שהיה המדרש (בבית רב בבי (ולנים) ובייתי בבקעה)
רב  מבי - תחומא (כשמודדים) משחינן כי אמה), אלפים
משחינן  ליה: אמר להו? משחינן מבאגא או להו משחינן
דאי  שבת), תחום להם מודדים (מביתֿהמדרש רב מבי להו
רצוי  היה (יותר טפי להו ניחא רב, לבי ריפתא להו מייתו
מקומם  שהוא המדרש לבית מאכלים להם שיביאו להם

שם. עירובין, – הקבוע)"

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שני 1) המערב רצונוֿלומר עירובין, שני משפט בו נתבארו

או  אחד, ביום חלוקות, לשעות חלוקים, במקומות עירובין
מחולקין. או לזה, זה סמוכין שהימים אם חלוקים, לימים
עירב  ולא לשבת הסמוכין טובים ימים ביאור לזה ונמשך
ונשלמו  בהן [ו]תחומין [חצרות] עירובי דין מה בערביהן.

ההלכות.

.‡ÔÈ‡2„Á‡Â Á¯ÊÓa „Á‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒ¿≈≈ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆»
ÈMÓ „Á‡ ÏÚ ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa Cl‰iL È„k ,·¯ÚÓa¿«¬»¿≈∆¿«≈¿ƒ¿»««∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡L ;ÈM‰ ·e¯Ú‰ ÏÚ ÌBi‰ ¯‡L·e ,ÔÈ·e¯Ú‰»≈ƒƒ¿»««»≈«≈ƒ∆≈

‰ÚË .„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ3ÈzLÏ ·¯ÚÂ ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿∆»»»¿≈«ƒ¿≈
B‡ ,˙BÁe¯ ÈzLÏ ÔÈ·¯ÚnL ‡e‰ ‰n„Ók ,˙BÁe¯ƒ¿À∆∆¿»¿ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ ·¯Ú „Á‡ ,ÈÏÚ e·¯ÚÂ e‡ˆ :ÌÈLÏ ¯Ó‡L∆»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»«∆»≈«»»
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ÈÏ‚¯k Cl‰Ó - ÌB¯„Ï ÂÈÏÚ ·¯Ú „Á‡Â ÔBÙˆÏ¿»¿∆»≈«»»¿»¿«≈¿«¿≈
Ì‰ÈL4. ¿≈∆

א.2) לח, עירובין היה 3)משנה, שסבור ב. נ, עירובין
וערבית  אחת, לרוח שחרית ללכת מנת על לערב שאפשר

ללכת 4)לאחרת. יכול ואינו שניהם, חומרות עליו נותנים
אחד  שרק למקום אבל ללכת, יכולים ששניהם למקום אלא

אסור. - ללכת יכול

.·„ˆÈk5Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ?Ì‰ÈL ÈÏ‚¯k Cl‰Ó ≈«¿«≈¿«¿≈¿≈∆∆≈»¿«≈
„Á‡‰ Ô˙ .Ba Cl‰Ï Ì‰ÈLÏ LiL ÌB˜Óa ‡l‡∆»¿»∆≈ƒ¿≈∆¿«≈»«»∆»

Á¯ÊÓ Áe¯Ï ‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a ·e¯Ú6ÈM‰ ÁÈp‰Â , ≈¿ƒ∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒƒ««≈ƒ
·¯ÚÓ Áe¯Ï ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ ˜eÁ¯a B·e¯Ú Ô‰Ó7- ≈∆≈¿ƒ¬≈≈«»¿««¬»

Ï‡ ‡l‡ ·¯ÚÓa Cl‰Ó ÂÈÏÚ e·¯ÚL ‰Ê ÔÈ‡,‰n‡ Û ≈∆∆≈¿»»¿«≈¿«¬»∆»∆∆«»
Á¯ÊÓa Cl‰È ‡ÏÂ ;Á¯ÊÓa ÂÈÏÚ ·¯ÚL ÈÓ ÈÏ‚¯k¿«¿≈ƒ∆≈«»»¿ƒ¿»¿…¿«≈¿ƒ¿»
ÂÈÏÚ ·¯ÚL ÈÓ ÈÏ‚¯k ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ‡l‡∆»∆∆«¬≈≈«»¿«¿≈ƒ∆≈«»»
ÔÈ·e¯Ú ÈL ÂÈÏÚ e·¯Ú B‡ ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯ÚÓa¿«¬»¿ƒ»ƒ≈«≈¿»»¿≈≈ƒ
˜eÁ¯a „Á‡Â Á¯ÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a „Á‡ el‡≈∆»¿ƒ«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿∆»¿ƒ

BÓB˜nÓ ÊeÊÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ·¯ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡8. «¿«ƒ«»¿«¬»¬≈∆…»ƒ¿

שם.5) מערב 6)עירובין, לצד אלף בזה הפסיד כן אם
לשם. ללכת יכול אמה 7)שאינו מאות חמש בזה והפסיד

מזרח. אלא 8)לצד במקומו, לשבות נתכוון לא שהרי
עירוב, קנה מהם איזה יודעים אנו ואין עירובו, במקום
של  ועירובו מערב, לצד אלפים מפסידו מזרח של ועירובו

ממקומו. יזוז לא לכן מזרח, לצד אלפים מפסידו מערב

.‚·¯ÚÓ9‰˙Óe ,˙BÁe¯ ÈzLa ÔÈ·e¯Ú ÈL Ì„‡10 ¿»≈»»¿≈≈ƒƒ¿≈«¿∆
‰ÂˆÓ ¯·c ÈÏ Ú¯‡ Ì‡ :¯ÓB‡Â11ÈzˆÁÏ B‡ ,12 ¿≈ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

È‡L ‡e‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê - BÊ Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆÂ ¯ÁÓÏ¿»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ˙ÈM‰ Áe¯aL ·e¯Ú‰Â ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿»≈∆»««≈ƒ≈¿¿ƒ
È‡L ‡e‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê - ˙ÈM‰ BÊ Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆƒ¿«¿ƒ¿««≈ƒ∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ‰BL‡¯‰ Áe¯aLÂ ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿∆»«»ƒ»≈¿¿ƒ

¯ˆ·e¯Ú ‰ÊÈ‡ ÏÚ CÓÒÏ ÈÏ LÈ - ˙BÁe¯‰ ÈzLÏ ÈzÎ ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿…«≈∆≈
¯·c ÈÏ Ú¯‡ ‡Ï Ì‡Â ;CÏ‡ ‰ˆ¯‡L ‰ÊÈ‡Ïe ,‰ˆ¯‡L∆∆¿∆¿≈∆∆∆¿∆≈≈¿ƒ…≈«ƒ»»

Ô‰Ó Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆ ‡ÏÂ13el‡‰ ÔÈ·e¯Ú‰ ÈL ÔÈ‡ - ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆≈¿≈»≈ƒ»≈
È·k ÈÈ¯‰ ‡l‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ CÓBÒ ÈÈ‡Â ,·e¯Ú≈¿≈ƒ≈«∆»≈∆∆»¬≈ƒƒ¿≈
.‰ÓBÁÏ ıeÁÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÈÏ LiL È¯ÈÚƒƒ∆≈ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ«»

(9- ואומר עירובו על אדם "מתנה ב: לו, עירובין משנה,
לברוח  צריך (ואני המזרח מן המכס) (גובי גויים באו אם
ואם  למערב. עירובי אמה) אלפים ארבעת לסוף מפניהם
- ומכאן מכאן באו אם למזרח. עירובי - המערב מן יבואו
עירי. כבני הריני מכאן, ולא מכאן לא אלך. שארצה למקום
- המזרח מן דרשתו) לשמוע רוצה (שאני חכם בא אם
מכאן  בא למערב, עירובי - המערב מן למזרח, עירובי
הריני  - מכאן ולא מכאן לא אלך, שארצה למקום - ומכאן

עירי". הדבר 10)כבני הוברר אומרים: אנו השבת וביום
שביתה  וקנה עירובו, שיחול התכוון זה לצד כי למפרע
אנו  מדרבנן) אלא אינם (=עירובין בדרבנן כי צד, באותו
ז). הלכה ולהלן לז: (עירובין ברירה" "יש אומרים

בזה.11) וכיוצא חכם פני גויים 12)קבלת מפני לברוח

בזה. וכיוצא להתנפל, "לרוח 13)הבאים אחר: בנוסח
התימנים). (כת"י משתיהן"

.„˙aLa ÌeÁzÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L ÌLk14Ck , ¿≈∆»»≈«¿¿«»»
·BË ÌBÈa ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡15ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e16ÌLÎe . »»≈¿¿«ƒƒ¿≈
¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰L·iÁ - ˙aLa ˙eL17Ck , ∆«ƒ≈¿ƒ¿¿«»«»»

·iÁ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰18. «ƒ≈¿ƒ¿¿«ƒƒ«»
˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ ·BË ÌBÈa Ï·‡19. ¬»¿À»¿ƒ≈¿ƒ¿

˙B‡B·Óa ÔÈÙzzLÓe ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿»¿ƒ≈≈¬≈ƒ¿«¿ƒƒ¿
ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe ,˙aLk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ¿«ƒƒ¿«»¿»¿ƒ≈≈¿ƒ¿
.˙aLÏ ÔÈ·¯ÚnL C¯„k ÌÈ·BË ÌÈÓÈÏe ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»ƒƒ¿∆∆∆¿»¿ƒ¿«»

ביום 14) ממקומו איש יצא "אל כט): טז, (שמות שנאמר
אלפים  אלו - "ממקומו נא.): (עירובין ואמרו השביעי",

ז,15)אמה". במגילה אמרו וכן במשנה. א לח, עירובין
בלבד". נפש אוכל אלא לשבת יוםֿטוב בין "אין במשנה: ב

זדונו 16) (שבת) שזה אלא הכיפורים ליום שבת בין "אין
(יום  וזה ביתֿדין), (מיתת אדם בידי במזיד) שבת חילל (אם
אין  ואףֿעלֿפיֿכן שם). (מגילה בכרת" זדונו הכיפורים)
יש  שבשבת לשבת, זה בדין שוים הכיפורים ויום יוםֿטוב
(פכ"ז  מיל עשר לשנים חוץ כגון התורה מן תחומין איסור
אין  בזה גם ויוםֿכיפור ביוםֿטוב ואילו הי"א) שבת מהל'
י, הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה מדרבנן אלא איסור

יד]. הלכה שם ה"ח.17)ובפ"ה פי"ב שבת בהל' כמבואר
הוצאה 18) איסור אין כי שאמר רפרם דברי נדחו שהרי

יד.). (כריתות הכיפורים הוצאה 19)ביום שהותרה מתוך
אשר  "אך טז): יב, (שמות כתוב שהרי נפש, אוכל לצורך
שלא  גם הותרה - לכם" יעשה לבדו הוא נפש, לכל יאכל

יב.). (ביצה לצורך

.‰·BË ÌBÈ20ÔÈa ,˙aLÏ CeÓÒ ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿»¿«»≈
‰ÈÙlÓ21‰È¯Á‡lÓ ÔÈa22ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL B‡ , ƒ¿»∆»≈ƒ¿«¬∆»¿≈»ƒƒ∆
˙BiÏb23BÏ LÈ -24,˙BÁe¯ ÈzLÏ ÔÈ·e¯Ú ÈL ·¯ÚÏ »À≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈

ÏÚÂ ,ÔBL‡¯‰ ÌBiÏ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ CÓBÒÂ¿≈«≈∆≈∆∆ƒ¿∆«»ƒ¿«
ÈM‰ ÌBiÏ ‰iM‰ Áe¯aL ·e¯Ú‰25·e¯Ú ·¯ÚÓ B‡ . »≈∆»««¿ƒ»««≈ƒ¿»≈≈

,ÌÈÓÈ ÈMÓ „Á‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ,˙Á‡ Áe¯Ï „Á‡∆»¿«««¿≈»»¿∆»ƒ¿≈»ƒ
,·e¯Ú ‰NÚ ‡Ï el‡Îe ,¯ÈÚ‰ È·k ‰È‰È ÈM‰ ÌBi·e««≈ƒƒ¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ…»»≈
ÌÈ¯·c ‰na .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ¿≈«¿«ƒ«»¿»««∆¿»ƒ
ÈLa Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈

‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ26,„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È¯‰ - »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»
.˙Á‡ Áe¯Ï ‡l‡ ÌÈÓÈ ÈLÏ ·¯ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈ƒ¿≈»ƒ∆»¿«∆»

א.20) לח, עירובין ששי.21)משנה, ביום 22)ביום
יום  (מלבד המועדים כל את עושים לארץ, בחוץ ראשון.
בגולה  יודעים היו שלא הספק, "מפני ימים, שני הכיפורים)
ואפילו  החודש", את ישראל ארץ בני בו שקבעו היום את
אלא  עדים פי על ישראל בארץ מקדשים שאין הזה בזמן
במנהג  שיזהרו היא חכמים "תקנת המקובל, החשבון לפי
ה"ד  פ"ה החודש קידוש הל' (רבינו שבידיהם" אבותיהם

הוא.23)וה"ה). שני 24)יכול הם ושבת שיוםֿטוב לפי
לח:) (עירובין להם נפרדות קדושות שתי נפרדים, ימים
- נקבעו ספק מפני גלויות, של ימיםֿטובים שני כן וכמו
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חול. מהם פי 25)ואחד על מקדשים שהיו בזמן "אפילו
שני  ראשֿהשנה עושים היו ישראל בארץ ואפילו הראיה,

ה"ז). פ"ה החודש קידוש (הל' ימי 26)ימים" שני
ו"קדושה  ארוך) (יום אריכתא" "יומא נקראים ראשֿהשנה
ומקצתו  זה לצד מקצתו אחד ביום לערב אפשר ואי אחת",

ד. הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"א וראה אחר. לצד

.ÂÔÎÂ27˙aLÏ È·e¯Ú :¯ÓB‡Â B·e¯Ú ÏÚ Ì„‡ ‰˙Ó ¿≈«¿∆»»«≈¿≈≈ƒ¿«»
Ï·‡ ,˙¯Á‡ ˙aLÏ :B‡ ;˙¯Á‡ ˙aLÏ ‡Ï Ï·‡ ,BÊ¬»…¿«»«∆∆¿«»«∆∆¬»
ÌÈÓÈÏ ;ÌÈ·BË ÌÈÓÈÏ ‡ÏÂ ,˙B˙aLÏ ;BÊ ˙aLÏ ‡Ï…¿«»¿«»¿…¿»ƒƒ¿»ƒ

.˙B˙aLÏ ‡ÏÂ ,ÌÈ·BËƒ¿…¿«»

פ"ג.27) עירובין 'תוספתא'

.Ê¯Ó‡28·¯ÚÓ ÈÈ¯‰ :‰MÓÁÏ29ÌkÓ ‰ÊÈ‡ ÏÚ »««¬ƒ»¬≈ƒ¿»≈«≈∆ƒ∆
CÏÈ ‡Ï - È˙Èˆ¯ ‡Ï ,CÏÈ - È˙Èˆ¯ ,‰ˆ¯‡L30Û‡ , ∆∆¿∆»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈«

‰ÎLÁMÓ ‰ˆ¯L Èt ÏÚ31È¯·cÓ ‡e‰L ¯·c .CÏÈ - «ƒ∆»»ƒ∆»¿»≈≈»»∆ƒƒ¿≈
‰¯¯a Ba LÈ ÌÈ¯ÙBÒ32Ïk ÏL ˙B˙aLÏ ·¯ÚÓ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿≈»¿≈«¿»≈¿«»∆»
È˙Èˆ¯ :¯Ó‡Â ,‰M‰33,CÏ‡ ‡Ï - È˙Èˆ¯ ‡Ï ,CÏ‡ - «»»¿»«»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈

Û‡ ,CÏÈ ‰ˆ¯iL ˙aL Ïk - È¯ÈÚ È·k ‰È‰‡ ‡l‡∆»∆¿∆ƒ¿≈ƒƒ»«»∆ƒ¿∆≈≈«
.CLÁzMÓ ‰ˆ¯L Èt ÏÚ«ƒ∆»»ƒ∆∆¿«

ב.28) לז, עירוב.29)עירובין רומי:30)מניח בדפוס
בדפוסי  הוא וכן ילך" לא - רציתי לא ילך, - "רציתי

רוקח'. ו'מעשה שונצינו שאחרי 31)ויניציאה, זמן שהוא
העירוב. שרוצה 32)קניית שכשם למפרע, הדבר הוברר

העירוב. קניית בעת גם רצה - שאני 33)עכשיו בשבת
בעירובי. רוצה

.Á·¯ÚÓ‰34˙aLÏ B‡ ˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLÏ «¿»≈ƒ¿≈»ƒƒ∆»À¿«»
·BË ÌBÈÂ35˙Á‡ Áe¯Ï „Á‡ ·e¯Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆≈∆»¿«««

ÌÈÓi‰ ÈLÏ36ÈeˆÓ BÓB˜Óa ·e¯Ú‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ , ƒ¿≈«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»≈ƒ¿»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk ÈL ÏÈÏ·e ÔBL‡¯‰ ÏÈÏa37„ˆÈk . ¿≈»ƒ¿≈≈ƒ»≈«¿»≈«

˙aL ·¯Úa B‡ ·BË ÌBÈ ·¯Úa BÎÈÏBÓ ?‰NBÚ ‡e‰∆ƒ¿∆∆¿∆∆«»
B„Èa BÏËBÂ ,ÂÈÏÚ CÈLÁÓe38ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - BÏ ‡·e «¿ƒ»»¿¿¿»»ƒ»»≈

·BË ÌBÈ39ÌL BÁÈpÓe ÌB˜Ó B˙B‡Ï BÎÈÏBÓ ¯ÁÓÏe ,¿»»ƒ¿»«ƒ»
˙aL ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - BÏÎB‡Â ,CLÁzL „Ú40B‡ , «∆∆¿«¿¿ƒ»»≈«»

ÈzL Ô‰L ÈtÓ .·BË ÌBÈ ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - B‡È·Ó¿ƒƒ»»≈ƒ¿≈∆≈¿≈
ÔBL‡¯ ÏÈlÓ :¯Ó‡pL È„k ,„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,˙BM„¿̃À¿≈»¿∆»¿≈∆…«ƒ≈ƒ

ÌÈÓÈ ÈLÏ ·e¯Ú‰ ‰˜41. »»»≈ƒ¿≈»ƒ

א.34) לח, עירובין שהעירוב 35)משנה, בפירוש שאמר
ושבת. יוםֿטוב על או הימים, שני על שהוא 36)יחול

כיוון. באותו הימים בשני ללכת קניית 37)רוצה שעת
יהיה 38)העירוב. ולא יאבד, או יגנב שמא מתיירא אם

השני. בלילה הוצאה.39)שם איסור בו שאין
משם.40) להוליכו ימיםֿטובים 41)שאסור בשני אבל 

אחת  וקדושה אריכתא" כ"יומא שהם ראשֿהשנה, של
לסמוך  יכול ראשון, בליל עירוב הניח אם - ה"ה) (למעלה
- הראשון היום של השמשות בין כי שני, ליום גם עליו
"כיומא  אמרו שלא הראב"ד ודעת הימים. לשני קונה
שהעירוב  מצריך ולכן לקולא, ולא לחומרא אלא אריכתא"

ראשֿהשנה. של שני בליל גם קיים יהיה

.ËÏÎ‡42ÔBL‡¯a ·e¯Ú‰43,ÔBL‡¯Ï ·e¯Ú‰ ‰˜ - ∆¡«»≈»ƒ»»»≈»ƒ
CÈ¯ˆ - ÔBL‡¯a ÂÈÏ‚¯a ·¯Ú .ÈMÏ ·e¯Ú BÏ ÔÈ‡Â¿≈≈«≈ƒ≈«¿«¿»»ƒ»ƒ
B˙B‡a „ÓÚÈÂ CÏiL ,‡e‰Â ;ÈMa ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ¿»≈¿«¿»«≈ƒ¿∆≈≈¿«¬…¿

BaÏa ·LÁÈÂ ,ÌB˜Ó44˙Ùa ·¯Ú .‰˙È·L ÌL ‰˜iL »¿«¿…¿ƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ»≈«¿«
‰Ê È¯‰ - ÈMa ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ :ÔBL‡¯a»ƒƒ»»¿»≈¿«¿»«≈ƒ¬≈∆
d˙B‡a ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ - ˙Ùa ·¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â ;·e¯Ú≈¿ƒ»»¿»≈¿«»ƒ¿»≈¿»

dÓˆÚ ˙t‰45.ÔBL‡¯a da ·¯ÚL «««¿»∆≈«»»ƒ

א.42) לח, ימי 43)עירובין בשני נאמרה זו םֿהלכה
או  לפניה לשבת הסמוך ביוםֿטוב או גלויות, של טובים

מיוםֿטוב 44)לאחריה. הכנה משום אסורה אמירה אבל
(מגידֿמשנה). צריך 45)לחבירו אחרת, פת יקח שאם

מכין  הוא והרי יום, מבעוד עירוב שם עליה לקרוא
לחבירו. מיוםֿטוב

.È¯Á‡Ï B‡ ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ∆»ƒ¿∆∆«»¿««
‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜nL ÔÓÊa ,˙aL46ÈÏ ‰‡¯È - «»ƒ¿«∆¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»≈»∆ƒ

Ì‰ ˙Á‡ ‰M„˜e ,„Á‡ ÌBÈk Ô‰L47. ∆≈¿∆»¿À»««≈

לשבת,46) סמוך הכיפורים יום לחול יכול זמן ובאותו
מעת  אבל שם. ו'תוספות' ברש"י ועיין מז. בפסחים כמבואר
בהלכות  כמבואר החשבון, לפי החדשים את קובעין שאנו
לשבת, סמוך הכיפורים יום יחול לא פ"ה, החודש קידוש
ולהכין  המתים, את לקבור שביניהם חול ביום שיספיקו כדי
(ראש  הכיפורים יום לערב או שבת לכבוד טריים ירקות

כ.). ביום 47)השנה אסור בשבת, שאסור שכל לפי
משנה'). ('מגיד הכיפורים

.‡È‰Ê48ÈzLa ÔÈ·e¯Ú ÈL ·¯ÚÏ BÏ LiL ,e¯Ó‡L ∆∆»«¿∆≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈
ÚÈb‰Ï BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â ,ÌÈÓi‰ ÈLÏ ˙BÁe¯ƒ¿≈«»ƒ»∆ƒ¿∆∆¿»¿«ƒ«

ÔBL‡¯‰ ÌBia ÔÈ·e¯Ú‰ ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ49Ì‡ Ï·‡ ; ¿»∆»ƒ¿≈»≈ƒ«»ƒ¬»ƒ
ÌBia ÈM‰ ÌBÈ ÏL ·e¯ÚÏ ÚÈb‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿«ƒ«»≈∆«≈ƒ«
B˙ÂˆÓ ·e¯Ú‰L .·e¯Ú ÈM‰ ·e¯Ú ÔÈ‡ - ÔBL‡¯‰»ƒ≈≈«≈ƒ≈∆»≈ƒ¿»

‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒa ‰È‰iLÌBÈ „BÚaÓ50ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÂ , ∆ƒ¿∆ƒ¿À»»¿»ƒ¿¿∆ƒ
BÊ È¯‰ ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ·e¯Ú‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«ƒ«¿∆»≈«»ƒ¬≈

.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯ dÈ‡≈»¿»ƒ¿

ב.48) לח, זה 49)עירובין רחוקים אינם המקומות ששני
יום. באותו ללכת ויכול אמה, מאלפים יותר אף 50)מזה

צריך  מכלֿמקום משתחשך, הוא העירוב שביתת שקנין
ראשון. יום בסוף לעירוב להגיע באפשרותו שתהיה

.·È‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
ÁÈp‰Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,Á¯ÊÓ Áe¯Ï B˙ÈaÓƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿ƒ¿ƒƒ«
Áe¯a ÛÏ‡ B‡ ‰‡Ó B‡ ˙Á‡ ‰n‡ ˜eÁ¯a ÈL ·e¯Ú≈≈ƒ¿ƒ«»««≈»∆∆¿«
;·e¯Ú ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡ - ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,·¯ÚÓ«¬»¿»«»»¿≈ƒ≈∆«≈ƒ≈
BÏ Èe‡¯ ÈM‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê ÔÈ‡ ÔBL‡¯‰ ÌBia È¯‰L∆¬≈«»ƒ≈∆»≈«≈ƒ»
‡Ï È¯‰L ,ÂÈÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ∆≈»¿«ƒ«≈»∆¬≈…

ÌeÏk ·¯ÚÓ Áe¯a BÏ ¯‡L51. ƒ¿«¿««¬»¿

והפסיד 51) מזרח, לצד אמה אלפים ארבעת לו יש שהרי
מערב. בצד עלֿידיֿזה
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.‚È˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ«≈¿ƒ∆∆«¬≈≈
B˙ÈaÓ ‰n‡52Á¯ÊÓ Áe¯a53ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ , «»ƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿

·¯ÚÓ Áe¯Ï B˙ÈaÓ ˜BÁ¯ ÈL ·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿ƒƒ«≈≈ƒ»ƒ≈¿««¬»
È¯‰ - ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ CB˙a¿¬≈≈«»¿»«»»¿≈ƒ¬≈
.ÔBL‡¯‰ ÌBia BÏ ÚÈbiL BÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;·e¯Ú ‰Ê∆≈∆¬≈∆¿»∆«ƒ««»ƒ

חשובה 52) העיר כל בעיר, ביתו אם אבל בשדה. כשביתו
העיר  לחומת מחוץ אמה אלפים ומודדים אמות, כארבע לו

תטז). סי' או"ח ברורה' עוד 53)('משנה לו יש זה, ולפי
ביום  שמה להגיע שביכלתו למערב, אמה מאות חמש

ראשון.

.„È·BË ÌBÈ54‰NBÚ BÈ‡ - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿¿∆∆«»≈∆
È·e¯Ú ‡ÏÂ ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡Ï ,·BË ÌBÈa ·e¯Ú≈¿…≈≈¬≈¿…≈≈

ÔÈÓeÁz55·¯Ú ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÌBÈa ‡e‰ ·¯ÚÓ ‡l‡ ; ¿ƒ∆»¿»≈¿¬ƒƒ∆∆∆
˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL eÏÁ Ì‡Â .·BË ÌBÈ¿ƒ»¿≈»ƒƒ∆»À
È·e¯Ú ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ·¯ÚÓ - ˙aL ·¯ÚÂ ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿∆∆«»¿»≈ƒ¿ƒƒ≈≈
È¯‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡Â .˙B¯ˆÁ È·e¯ÚÂ ÔÈÓeÁz¿ƒ¿≈≈¬≈¿ƒ»«¿…≈«¬≈
˙aL ·¯Ú·e ÈLÈÓÁa ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ·¯ÚÓ ‰Ê∆¿»≈≈≈¬≈«¬ƒƒ¿∆∆«»

ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ‡Ï Ï·‡ ,‰˙Óe56. «¿∆¬»…≈≈¿ƒ

ב.54) טז, מחר,55)ביצה לצורך דבר כמתקן שנראה
לשבת. מיוםֿטוב להכין הוא 56)ואסור שביתה שקנין

בתנאי. אפילו ביוםֿטוב לקנות ואסור בית, כקנין

.ÂËÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÈLÈÓÁa ¯ÓB‡ ?‰˙Ó „ˆÈk≈««¿∆≈«¬ƒƒƒ«
·BË57ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ -58Â‡Ï Ì‡Â ,59‰Ê È¯‰ - ≈ƒ¿»«¿¿ƒ»¬≈∆
·e¯Ú60ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â ,·¯ÚÓe ¯ÊBÁ ¯ÁÓÏe ; ≈¿»»≈¿»≈¿≈ƒ«

,ÌeÏk ÌBi‰ È¯·„a ÔÈ‡Â LÓ‡Ó Èz·¯Ú ¯·k - ·BË¿»≈«¿ƒ≈∆∆¿≈ƒ¿»««¿
LÓ‡ Ì‡ÂÌÈ¯·c ‰na .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ‰È‰ ¿ƒ∆∆»»¬≈∆≈«∆¿»ƒ

ÈLa Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈
„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ61, »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»

.·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‡l‡ Ô‰Ï ·¯ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈»∆∆»≈∆∆

יום 57) ובכל מספק, הם גלויות של ימיםֿטובים שני שהרי
יוםֿטוב. או חול הוא אם מסופקים לערב 58)אנו שאסור

חול.59)ביוםֿטוב. יום בין 60)והיום העירוב יחול
(מגיד61ֿ)השמשות. תבשילין עירובי לענין א. ו, ביצה

משנה).

à"ôùú'ä áà-íçðî ã"ë éðù íåé

-mipnfxtq
xFUr zziaW zFkld¦§§¦©¨

ÈzLe ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
Ba ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (· .‰Î‡ÏnÓƒ¿»»∆…«¬¿»»

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡lL („ .Ba ˙BpÚ˙‰Ï
-mipnfxtqxFUrzziaW'ld

¿ƒ¿«∆…∆¡…¿ƒ¿
¦§¦©̈ :el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שבת 1) עם בשווה והוא בכלל, המלאכה איסור בו נתבאר

דברים, משני חוץ ומדבריהם, התורה מן האיסור בכל
ואיסור  והשתייה, האכילה איסור בו ונזכר שם. כמבואר
וזמן  ותשמיש, וסיכה הסנדל ונעילת כרחיצה הדברים, שאר

ויציאתו. היום התחלת

ãycew zegiyn zecewpã

הלכות  אחרי הרמב"ם סידר העשור, שביתת הלכות את
הלא  ולכאורה ולולב. סוכה שופר, הלכות עם ולא שבת
הלכות  לפני סידרן לא ומדוע השנה, זמני לפי הוא הסדר
מתאים  היה "זמנים" הספר שם שעל־פי ובפרט סוכה,

שבשנה. הזמנים סדר לפי ההלכות כל את לסדר
שאסור  דבר "כל כתב ההלכות בתחילת בזה: והביאור
כללו  וכו' הכיפורים ביום לעשותו אסור בשבת.. לעשותו
אלא  אלו בעניינים הכיפורים ליום שבת בין אין דבר, של
בכרת" הכיפורים וביום בסקילה בשבת מלאכה שזדון
סמכם  ולכן השבת, לדיני שווים יוה"כ שדיני כלומר

לזה. זה הרמב"ם
לנקודת  הרמב"ם שנתן העדיפות כאן מודגשת ובכלל
כי  הזמנים, סדר פני על החזקה' ה'יד של ההלכתית המבט
יוה"כ  הלכות את להביא יש הלכות" "הלכות ספר להיותו

ההלכתי. לתוכנן בהתאם שבת לדיני בסמיכות
(` oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

.‡‰NÚ ˙ÂˆÓ2L„ÁÏ ¯BNÚa ‰Î‡ÏnÓ ˙aLÏ ƒ¿«¬≈ƒ¿…ƒ¿»»∆»«…∆
ÈÚÈ·M‰3ÏÎÂ .ÌÎÏ ‡e‰ ÔB˙aL ˙aL :¯Ó‡pL , «¿ƒƒ∆∆¡««««»»∆¿»

‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰»∆¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…
‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk ¯ÓB‚Â ¯BNÚ·e :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«∆»¿≈»¿»»…
?‰Ê ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe .eNÚ˙4 «¬««»«¬ƒ«¿»»¿∆

BBˆ¯a ‰NÚ Ì‡5ÔB„Êa6˙¯k ·iÁ -7‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»»ƒ¿¿»«»»≈¿ƒ»»
‰‚‚La8‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -9. ƒ¿»»«»»¿««»¿»

שבתון 2) אמר אשי "רב ב': עמוד כ"ד דף שבת במסכת
הוא". הוא 3)עשה ניסן חודש כי תשרי, חודש הוא

פסוק  י"ב פרק (שמות שנאמר כמו החדשים, למנין הראשון
לכם  הוא ראשון חדשים, ראש לכם הזה "החודש ב'):

השנה". עמוד 4)לחדשי ב' דף כריתות במסכת (משנה
לכך.5)א'). אנסוהו לעשות 6)שלא אסור שהיום יודע

מהלכות  ב' בפרק (ראה כרת עליה ושחייבין זו מלאכה
ב'). הלכה ל'):7)שגגות פסוק כ"ג פרק (ויקרא שנאמר

הזה, היום בעצם מלאכה כל תעשה אשר הנפש "וכל
כרת  הוא ואבדון עמה", מקרב ההיא הנפש את והאבדתי

כהנים). שלא 8)(תורת או אסורה, זו שמלאכה ידע שלא
הכפורים. יום שהיום הבהמה 9)ידע מן הבאה "היא

קבוע, שאינו קרבן שהוא ויורד עולה לקרבן בניגוד בלבד,
מביא  עני היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה אם אלא
פרק  שגגות בהלכות (ראה האיפה" עשירית מביא ודל עוף,

א').

.·‰Î‡ÏÓ Ïk10‰ÏÈ˜Ò ˙aLa dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL11, »¿»»∆«»ƒ«¿»¿«»¿ƒ»
ÔÈ·iÁ12ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ÏÎÂ .˙¯k ¯BNÚa dB„Ê ÏÚ «»ƒ«¿»∆»»≈¿…∆«»ƒ»»
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˙aLa ˙‡hÁ Ôa¯˜13ÌBÈa ˙‡hÁ Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ , »¿««»¿«»«»ƒ»»»¿««»¿
ÏÚ Û‡ ˙aLa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ¯·c ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»»»∆»«¬¿«»««

‰Î‡ÏÓ dÈ‡L Èt14;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ , ƒ∆≈»¿»»»«¬¿«ƒƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰NÚ Ì‡Â15ÔÈknL C¯„k , ¿ƒ»»«ƒ«««¿¿∆∆∆«ƒ

˙aLa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ .˙aM‰ ÏÚ B˙B‡16, «««»¿…∆»¿«¿¿¿«»
B¯Ó‡Ï ¯eÒ‡L ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡17 »¿«¿¿¿«ƒƒ¿…∆»¿»¿

‰lÁzÎÏ B˙BNÚÏ B‡18ÌBÈa ¯eÒ‡ Ck ,˙aLa «¬¿«¿ƒ»¿«»»»¿
ÌBÈÏ ˙aL ÔÈa ÔÈ‡ :¯·c ÏL BÏÏk .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»∆»»≈≈«»¿

el‡ ÌÈÈÚa ÌÈ¯etk‰19˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÔB„fL ‡l‡ , «ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»∆¿¿»»¿«»
.˙¯Îa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ,‰ÏÈ˜Òa -ƒ¿ƒ»¿«ƒƒ¿»≈

הוצאה 10) מלאכת גם ובכללן מלאכות, ותשע שלשים
הוצאה  איסור שאין רפרם, לדעת בניגוד לרשות, מרשות
בפרק  וראה א'). עמוד י"ד דף כריתות (מסכת הכפורים ביום

ג'. הלכה עירובין מהלכות מגילה 11)ח' במסכת משנה
זדונו  שזה אלא הכפורים ליום שבת בין "אין ב' עמוד ז' דף
בכרת". זדונו וזה דין) בית ידי על (=סקילה אדם בידי

לצורך 12) שהן המלאכות הותרו הטובים הימים בשאר
הוא  נפש לכל יאכל אשר "אך אמרה: שהתורה לפי אכילה,
יום  אבל ט"ז), פסוק י"ב פרק (שמות לכם" יעשה לבדו
אוכל  מלאכת בו להתיר אין באכילה אסור שהוא הכפורים
כ"חֿ פסוקים כ"ג פרק (ויקרא בכתוב מבואר וזה  נפש,
כל  כי . . . הזה היום בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כ"ט):
מה  זה, "כי" ". . . הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש
על  טעם הוא אלא הם, שונים איסורים שני והרי טיבו?
(העמק  לאכול שאסור משום - נפש, אוכל מלאכת איסור

חייב 13)דבר). במזיד בשבת, עשאה שאם מלאכה כל
בפרק  (ראה חטאת חייב בשוגג עשאה אם - סקילה, עליה

שבת). מהלכות כל 14)א' עשהו אם התורה, מן ואסור
כ"א  בפרק רבינו דעת וכן הרמב"ן. שכתב כמו היום,

שם. במ"מ ועיין א' הלכה שבת אין 15)מהלכות ומלקות
"תשבות". של בעשה אלא בלאו שאינן מפורש 16)בהן
ואילך. י"ב מהלכה שבת מהלכות כ"ד מפורש 17)בפרק

ואילך. א' מהלכה בשטחים 19)מדרבנן.18)שם אבל
שיתבאר  כפי הכפורים, ליום שבת בין הבדלים ישנם אחרים

להלן.

.‚ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ˜¯i‰ ˙‡ ·p˜Ï ¯zÓe20ÔÓ À»¿«≈∆«»»¿«ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰21˙‡ ¯ÈÒiL ?·epw‰ e‰Óe . «ƒ¿»¿«¿»««ƒ∆»ƒ∆
˙BLtÚÓ‰ ÌÈÏÚ‰22B˙B‡ Ôw˙ÈÂ ,¯‡M‰ ıv˜ÈÂ , ∆»ƒ«¿À»ƒ«≈«¿»ƒ«≈

ÔÈÚvÙÓ ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡Ï23ÔÈÎ¯ÙÓe ÔÈÊB‚‡a24 «¬ƒ»¿≈¿«¿ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ
LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,‰ÏÚÓÏe ‰Án‰ ÔÓ ÌÈBn¯a25. ¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ¿≈»¿«∆∆

˙·È˜a ¯eÒ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ∆»ƒ¿¿«»»ƒ¿ƒ«
ÌBi‰ Ïk ÌÈBn¯ ˙ÎÈ¯Ù·e ÌÈÊB‚‡ ˙ÚÈˆÙ·e ˜¯È26. »»ƒ¿ƒ«¡ƒƒ¿ƒ«ƒƒ»«

¯ÚLa ÌÚ‰ e‚‰ ¯·Îe27·¯Ún·e28eNÚÈ ‡lL , ¿»»¬»»¿ƒ¿»««¬»∆…«¬
ÌBv‰ ÌBÈa el‡ ÏkÓ ˙Á‡29‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ««ƒ»≈¿«∆»¬≈

.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ˙aLk¿«»¿»¿»»

ב').20) עמוד קי"ד דף שבת לזה 21)(מסכת מקודם אבל
המאור). (בעל מהם ויאכל ישכח שמא אסור,

הירק".22) "הדחת מפרשים: והרשב"א והרמב"ן

הקליפה.23) שבירת ידי על הפרי מוציאים מפצחין, כלומר:
מתוכה.24) הפרי ומוציאים הקליפה שלא 25)פותחים

(מגיד  מבערב מוכן מאכל לו כשיהיה נפש, עגמת לו תהיה
ועינוי  נפש עגמת לו שתהיה להיפך: פירש ורש"י משנה).
לאכול  תאבה שנפשו אכילה איסור בשעת ביום שיתקן יותר

שאסור 26)ביום. בשבת להיות שחל הכפורים ליום "מנין
כ"ג): פסוק ט"ז פרק (שמות לומר תלמוד ירק בקניבת
קי"ד  דף שבת (מסכת שבות" שבתון – קדש" שבת "שבתון

ולמעלה. המנחה מן אפילו ואסור ב') בכל.27)עמוד היא
מרכז 28) שהיתה בבל של במערבה שהיא ישראל ארץ היא

התלמוד. בזמן עמוד 29)היהדות קט"ו דף שבת במסכת
(שהיו  מחרפי קא דהוו [רבה] שראה) (מאחר דחזא "כיון א'
(באה  איגרתא אתא להו אמר יום), מבעוד לעשות מקדימין
שרבה  הרי דאסור", יוחנן דרבי משמיה ממערבא אגרת)

אסרו. ישראל בארץ שהיה יוחנן ורבי בבבל שהיה

.„˙¯Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ30:‡È‰Â ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa LÈ ƒ¿«¬≈«∆∆≈¿«ƒƒ»ƒ
˙‡ epÚz :¯Ó‡pL ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó Ba ˙aLÏƒ¿…≈¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
ÈepÚ ‡e‰ ‰Ê È‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÎÈ˙LÙ«¿…≈∆ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ

ÌBv‰ ‰Ê ?LÙpÏ ‡e‰L31˙ÂˆÓ Ìi˜ - Ba Ìv‰ ÏÎÂ . ∆«∆∆∆«¿»«»ƒ≈ƒ¿«
,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - Ba ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ ,‰NÚ¬≈¿»»≈¿∆ƒ≈ƒ¿«¬≈

‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ32¯L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL , ¿»««…«¬∆∆∆¡«ƒ»«∆∆¬∆
LÚL ¯Á‡Ó ;‰˙¯ÎÂ ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰pÚ˙ ‡Ï…¿À∆¿∆∆««∆¿ƒ¿¿»≈««∆»«
e‡ ÔÈ¯‰ÊnL e„ÓÏ ,‰pÚ˙ ‡lL ÈÓÏ ˙¯k ·e˙k‰«»»≈¿ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆À¿»ƒ»

Ba33‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ34‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ . «¬ƒ»¿ƒ»¿»»≈«∆
Ba35‚‚BLa36‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -37. ¿≈«»»¿««»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ea zeayl `ide mixetikd meia yi zg` dyrÎzevn"
."dizye dlik`n

מושם  ובו שבנפש, היחידה בחינת עניין הוא הכיפורים יום
אכילה  והזדככותה, טהרתה הנשמה על הגדול הדגש
הנבראים  כל גופי של והמשותף הבסיסי הצורך הם ושתיה
כי  ביוה"כ ושתיה אכילה נאסרה ולכן בעולם, הגשמיים
- היום של תוכנו מודגש ידו ועל ומהותי, יסודי עניין הוא

שבנפש. יחידה
(525 cenr h"k wlg y"ewl it lr)

שתיה 30) כי אחת", עשה "מצות הגירסא ספרים בקצת
היא  שלפנינו הנוסחא אבל אחת. מצוה והן אכילה בכלל

רוקח). מעשה (עיין בו,31)הנכונה תלויה שהנפש דבר
המשניות). בפירוש (רבינו ושתיה אכילה (משנה 32)היא

א') עמוד פ"א דף ויומא א' עמוד ב' דף כריתות במסכת
קצ"ו. לאוין המצוות בספר הכתוב 33)וראה ענש לא כי

מתחילה. הזהיר כן אם מכלל 34)אלא ושתיה. מאכילה
אינם  ובעילה הסנדל נעילת סיכה רחיצה, העינויים: יתר כי
וראה  משנה). (לחם סופרים מדברי אלא התורה מן אסורים

ה'. הלכה א'.35)להלן עמוד פ"א דף ביומא משנה
שהיום 36) ידע שלא או ולשתות, לאכול שאסור ידע שלא

הכפורים. למעלה 37)יום ראה ויורד, עולה לקרבן בניגוד
א'. הלכה
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.‰ÔÎÂ38‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ39ıÁ¯Ï ¯eÒ‡L ,40,Ba ¿≈»«¿ƒƒ«¿»∆»ƒ¿…
CeÒÏ B‡41Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ B‡ ,Ba42ÏÚ·Ï B‡ ,43. »ƒ¿…∆««¿»ƒ¿…

aLÏ ‰ÂˆÓe‰ÏÈÎ‡Ó ˙·BML C¯„k el‡ ÏkÓ ˙ ƒ¿»ƒ¿…ƒ»≈¿∆∆∆≈≈¬ƒ»
ÔÈÚÏ - ˙aL ;ÔB˙aL ˙aL :¯Ó‡pL ,‰i˙Le¿ƒ»∆∆¡««««»««¿ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡44˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .el‡ ÌÈÈÚÏ - ÔB˙aLÂ , ¬ƒ»¿«»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈«»ƒ»≈
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ Ôa¯˜ B‡45ıÁ¯ Ì‡ Ï·‡ ; »¿»∆»«¬ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»«

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÏÚa B‡ ÏÚ B‡ CÒ B‡46. »»«»««ƒ«««¿

ב').38) עמוד ע"ג דף יומא במסכת קבלו 39)(משנה כך
הכפורים. ביום "עינוי" של פירושו שנאמר 40)חכמים

וכשמן  בקרבו כמים "ותבא י"ח): פסוק ק"ט פרק (תהלים
"מנין 41)בעצמותיו". א'. עמוד פ"ו דף שבת במסכת

ראיה  שאין פי על אף הכפורים? ביום כשתייה שהיא לסיכה
המשניות: בפירוש שם רבינו וכותב ". . . לדבר זכר לדבר
שהוא  כמו כרת עליה חייב שיהיה כשתיה באמרו רוצה "אין
השתיה  כמו אסור שהוא הכוונה אבל השתיה, על חייב
ראשונים  ושאר תם רבינו דעת אבל מלקות". עליה ויתחייב
ד' הלכה למעלה וראה מדרבנן, אלא אינם אלו עינויים כי

משנה. כ"ה):42)בלחם פסוק ב' פרק (ירמיה שנאמר
מצמאה". וגרונך מיחף רגלך (בראשית 43)"מנעי שנאמר

("להשבית  בנותי" את תענה "אם נ'): פסוק ל"א פרק
אלו  שכל הרי ב'). עמוד ע"ז דף יומא רש"י, – עונתן"
הפעולות: מאלה ישבות ואם לעינוי, נחשבים הדברים
את  משלים הוא והבעילה הסנדל נעילת הסיכה, הרחיצה,

משנה). (סדר "לענין 44)העינוי הגירסא: ספרים ובקצת
זה  בפרק רבינו ביאר כך כי הנכונה, הגירסא והיא מלאכה",
בשביתה  עשה מצות שיש ללמדנו בא זה פסוק כי א', הלכה

רוקח). (מעשה עמוד 45)ממלאכה ע"ד דף יומא מסכת
וראה 46)א'. חכמים, דברי נגד שמרד על דרבנן עונש

ד'. הלכה למעלה

.Â‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia ÔÈa Ba ‰Î‡ÏÓ ˙e·ML ÌLk47, ¿≈∆¿¿»»≈«≈««¿»
ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ÈepÚÏ ˙e·L Ck»¿¿ƒ≈«≈««¿»¿»ƒ¿ƒ

L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ48:¯Ó‡pL ,B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ≈…««…∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆∆¡«
:¯ÓBÏk ;·¯Úa L„ÁÏ ‰ÚL˙a ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ Ì˙ÈpÚÂ¿ƒƒ∆∆«¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆»∆∆¿«

ÌeˆÏ ÏÁ˙‰49‰ÚLz ·¯ÚÓ ˙BpÚ˙‰Ïe50CeÓq‰ «¿≈»¿ƒ¿«≈∆∆ƒ¿»«»
„Á‡ ÏÈlÓ ËÚÓ BÈepÚa ‰‰BL ‰‡ÈˆÈa ÔÎÂ .È¯ÈNÚÏ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»∆¿ƒ¿«ƒ≈««

¯NÚ51·¯Ú „ÚÂ ·¯ÚÓ :¯Ó‡pL ,È¯ÈNÚÏ CeÓÒ »»»«¬ƒƒ∆∆¡«≈∆∆¿«∆∆
ÌÎzaL e˙aLz52. ƒ¿¿««¿∆

וחד 47) דיממא, לאזהרה חד במלאכה, כתיבי קראי "חמשה
דליליא, לעונש וחד דיממא, לעונש חד דליליא, לאזהרה

למגמ  לאפנויי דליליא"וחד בין דיממא בין ממלאכה עינוי ר
הלילה  מקום שבכל ואף א'). עמוד פ"א דף יומא (מסכת
ללילה, מיוחד פסוק לכתוב כאן צריך - היום, אחר הולך
היום  "בעצם כ"ח): פסוק כ"ג פרק (ויקרא שכתוב מפני

א').48)הזה". עמוד ט' פרק השנה ראש (מסכת
אלא 49) הקודש על מחול להוסיף חיוב אין רבינו לדעת

מלאכה, בשביתת גם להוסיף שיש אומרים ויש הצום. לענין
טובים, ימים ושאר בשבתות גם אלא הכפורים ביום רק ולא
על  מחול מוסיפין שבות משום בו שיש מקום ש"כל

משנה. מגיד ועיין שיעור 50)הקודש" זו לתוספת אין

בין  (כי להוסיף צריך השמשות בין קודם אבל קצוב,
ספק  מכח ממילא אסור לילה ספק יום ספק שהוא השמשות
"פלג  של הגבול בתוך הרבה או מעט אם – הכפורים) יום

תר"ח). (או"ח ומעלה הכוכבים 51)המנחה" צאת אחרי
לילה. ודאי עמוד 52)שהוא ט' דף ר"ה בגמרא הוא כן

מענין  התוספת דין לומד עקיבא ר' ואילו ישמעאל. לרבי א'
לומד  הוא זה ומפסוק יום שביעית בערב לאכול שמצוה

וכי  – לחודש בתשעה נפשותיכם את "ועניתם הכפורים,
כל  לך: לומר אלא מתענין? בעשירי והלא מתענין בתשעה
התענה  כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי ושותה האוכל
עצמכם  הכינו "כלומר הרא"ש: וביאר ועשירי", תשיעי
כדי  ושתיה באכילה להתחזק המחרת לעינוי לחודש בתשעה
ברוך  המקום של חיבתו להראות מחר, להתענות שתוכלו
יום  להתענות עליו וגזר שעשועים ילד לו שיש כאדם הוא,
שיוכל  כדי התענית יום ערב ולהשקותו להאכילו וצוה אחד,
הלכה  ג' פרק נדרים בהלכות זה לדין רמז [ורבינו לסבול".
ועיין  תוספת. לענין נדרש זה פסוק שהרי עיון וצריך ט'.

כאילו]. ד"ה ב' עמוד ט' דף ר"ה תוספות

.ÊÌÈL53‰ÎLÁL „Ú ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡L54Ô‰Â , »ƒ∆¿¿«∆»¿»¿≈
ÔÈ‡ - L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ ÛÈÒB‰Ï ‰ÂˆnL ˙BÚ„BÈ ÔÈ‡≈»¿∆ƒ¿»¿ƒ≈…««…∆≈
È‡ È¯‰L .ÔB„Êa ˙BNÚÏ e‡B·È ‡lL ;Ô„Èa ÔÈÁÓÓ¿«ƒ¿»»∆…»«¬¿»∆¬≈ƒ
¯È‰Ê‰Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙È·a ¯ËBL ‰È‰iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆≈¿≈»∆»¿∆»¿«¿ƒ

L ,Ô‰Ï Áp‰Â ,ÂÈLÔÈ„ÈÊÓ e‰È Ï‡Â ,ÔÈ‚‚BL e‰i55. »»¿««»∆∆¿¿ƒ¿«¿¿ƒƒ
‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ56. ¿≈»«∆»∆

א'.53) עמוד ל' דף ביצה שקדש 54)מסכת לפני כלומר:
להוכיחו 55)היום. מחוייב מזיד, הוא החוטא אם אבל

פרק  (ויקרא בתורה כתוב שכן לו, ישמע שלא יודע אם אף
אברהם  (מגן עמיתך" את תוכיח "הוכח י"ז): פסוק י"ט
עליו, חולקים רוקח ומעשה ורדים בגנת אבל סמ"ג), בשם
חיוב  אין לעולם – לו ישמע לא שהחוטא שברור במקום כי

בו 56)תוכחה. ונהגו בתורה, מפורש שאינו דבר בכל
שיהו  מוטב כי כן, הדין אדם, בני לכל מסור והדבר היתר,

משנה). (מגיד מזידין יהו ואל שוגגין

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הראויים 1) והדברים והשתייה, האכילה שיעורי בו נתבארו

וכן  זה. איסור נדחה מי אצל ביאור בו ונזכר ראויים. ושאינן
מתענה. שאינו ומי מדבריהם המתענה הוא מי בו נאמר

.‡ÏÎB‡‰2ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÏÎ‡Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa3ÏÎ‡Ï »≈¿«ƒƒ«¬»ƒ»¿ƒ∆¡…
˙·˙BÎk Ì„‡Ï4‰qb‰5‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ‡È‰L ,6 ¿»»¿∆∆««»∆ƒ»ƒ¿≈»

ËÚÓk7ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«¬≈∆«»¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ
‰Ê ¯eÚLÏ8˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈«∆«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓk Ì„‡9ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,‰˙BL ÏL »»ƒ¿…À¿»∆∆»∆»¿∆»¿ƒ
ÂÈÓ‚Ï10·iÁ -11Ì˜lÒiL È„k ?ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰nÎÂ . À¿»«»¿«»¿…À¿»¿≈∆¿«¿≈

„Á‡ „ˆÏ12Ì„‡a ‰Ê ¯eÚLÂ .ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰‡¯ÈÂ ¿«∆»¿≈»∆¿…À¿»¿ƒ∆¿»»
ÈBÈa13˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt -14ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ

¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰Â .‰Ê ¯eÚLÏ¿ƒ∆¿»¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
„Á‡15. ∆»

ב.2) עג, יומא כזֿכט)3)משנה, כג, (ויקרא  שנאמר:
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תעונה" לא אשר הנפש כל כי - נפשותיכם את "ועניתם
יומא  (ראה העינוי את ומבטלים הנפש את המשיבים דברים
שאינם  ה) הלכה (להלן ראויים שאינם לאוכלין פרט פא:)

הנפש. את להתייבש.4)משיבים בהחלו התמר פרי
ב:6)הגדולה.5) עט, ביומא הגמרא מסקנת היא כן

(כלים  בינונית" אלא קטנה ולא גדולה לא שאמרו, "וכביצה
ו). "במעט".7)יז, הגירסא ספרים, משנה,8)בקצת

שם. הפה.9)יומא שוה 10)כמלוא השיעור אין שכאן
כל  של לוגמיו מלוא לפי אלא באכילה, כמו אדם, לכל
שפיו  ולמי גדול, שיעורו - גדול שפיו למי ושותה, שותה

קטן. שיעורו - זה 11)קטן בשיעור כי חכמים שקיבלו
העינוי. ממנו וסר אדם, של דעתו שאין 12)מתיישבת

מלאים  פיו צידי שני שיהיו ממש, לוגמיו מלוא הכוונה
למלוא  נחשב זה ובולט, מלא אחד צד אם אלא משקה,

פ.). (יומא השיעור 13)לוגמיו (=במדה) גדול באדם אבל
מרביעית" יותר מחזיק אבטיח בן של "לוגמו שהרי יותר,

ה"ב). פ"ח יומא יום 14)('ירושלמי' שדין נמצא
דברים  משאר שונה עינוי, מצות בו שיש הכיפורים

בכזי  הם אכילה שיעורי רוב כי באכילה, ורוב שאסורים ת,
שיעור  כיפור, ביום ואילו ברביעית. הם שתיה שיעורי
- השתיה ושיעור הגסה, בככותבת - העינוי לבטל אכילה

לגומיו. ושתה 15)במלוא מככותבת, פחות אכל שאם
שאין  חכמים קיבלו כי מצטרפים, אינם לוגמיו ממלוא פחות

עינוי. מצוות בטל ולא בזה, מתיישבת אדם של דעתו

.·ÌÈ¯·c ÏÎ‡L B‡ ÌÈ¯zn‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ „Á‡∆»»≈√»ƒ«À»ƒ∆»«¿»ƒ
ÔÈ¯eÒ‡‰16Ïebt ÔB‚k ,17¯˙BÂ18Ï·ËÂ19˙BÏ·e »¬ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿≈

ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ - Ì„ B‡ ·ÏÁÂ ˙BÙ¯Ëe¿≈¿≈∆»ƒ¿»«√»ƒ»¿ƒ
ÌBÈa ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,Ì„‡Ï¿»»¬≈∆«»»≈ƒ≈¿

ÌÈ¯etk‰20. «ƒƒ

ב.16) עד, ידי 17)יומא על ונפסלו שנתפלגו קדשים 
שקבעה  הזמן לאחר לאכלם ההקרבה בשעת הכהן מחשבת

יח). ז, (ויקרא אחר 18)התורה שלהם בשר שנותר קדשים
ולילה  ימים שני או ולילה יום התורה, להם שקבעה זמנם

ל). כב, (ויקרא ממנה 19)אחד הופרשה שלא תבואה
ומעשרות. משום 20)תרומות כרת חייב שממילא ואף

שאכל  יתכן - ודם) חלב נותר, (פיגול, ההוא האיסור אוכל
האכילה  את והשלים כזית, משיעור פחות אלו מאיסורים
אלא  ההם האיסורים משום חייב שאינו באופן היתר, בדבר

(מהרש"ל). הכיפורים יום איסור מחמת

.‚·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰˙L B‡ ÏÎ‡»«»»»ƒƒ∆≈«»
˙¯k21‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;22ÈˆÁa »≈««ƒ∆»ƒ«»«¬ƒ

B‡ ÏÎB‡‰Â .¯eÚLk ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ,¯eÚLƒ≈«»ƒ»≈∆»«¿ƒ¿»≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯eÚL ÈˆÁ ‰˙BM‰23. «∆¬ƒƒ«ƒ«««¿

א.21) עד, "כל 22)יומא כג): ז, (ויקרא שנאמר משום
כל  משמעו זה "כל" תאכלו", לא ועז וכשב שור חלב
עח, (תהילים שנאמר כעין מכשיעור, פחות ואפילו שהוא,
והסבירו  שהוא, כל שפירושו חמתו" כל יעיר "ולא לח):
ראוי  שהוא משום "חציֿהשיעור" איסור את עד.) (ביומא
פרס  אכילת כדי בתוך יאכל שאם איסור, לשיעור להצטרף

שניהם  יצטרפו - שיעור חצי עוד ד) הלכה להלן (ראה
סב), סי' יו"ד מגדים' 'פרי (ראה כרת ויתחייב שלם לשיעור
התורה  מן לאסור שבתורה איסורים לכל נלמד חלב ומדין

ה"ז. ומצה חמץ מהל' בפ"א וראה שיעור'. עונש 23)'חצי
מרדו. על חכמים עליו שהטילו

.„ÏÎ‡24ËÚÓ25ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ26˙lÁzÓ LÈ Ì‡ : »«¿«¿»«¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
˙ÏÈÎ‡ È„k ‰B¯Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈¬ƒ«

ÌÈˆÈa LÏL27¯eÚMÎÏ ˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -28Ì‡Â ; »≈ƒ¬≈≈ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ
¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰˙L .¯eÚMÎÏ ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï»≈ƒ¿»¿¿«ƒ»»¿«¿»«
ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰i˙L ˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :‰˙LÂ¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«

˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ‰B¯Á‡ ‰i˙L29ÔÈÙ¯ËˆÓ - ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ
¯eÚLÏ.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ

א.24) פ, מכשיעור.25)יומא יש 26)פחות הכל ובין
"אכילת 27)כשיעור. והפוסקים התלמוד בלשון ונקרא

חצי  הוא זה ושיעור דבר, איזה של חציו פירושו פרס פרס",
כי  אומרים ויש מ"ב). פ"ח (עירובין ביצים שש של ככר
הוא  הזמן ושיעור (מגידֿמשנה). ביצים ארבע שיעורו
ויש  טז). סי' ו חלק סופר' 'חתם (שו"ת רגעים תשעה
ארבעה  או שלשה רגעים, ששה רגעים, שמונה אומרים
פרס). אכילת ערך תלמודית (אנציקולופדיא רגעים

שיעור.28) חצי כאוכל תרומות 29)ודינו בהלכות גם
שאמרו: ממה שם הראב"ד והשיגו כן, רבינו כתב ה"ג) (פ"י
הגוף) את (לטמא הגויה את לפסול מצטרפין המשקין  "כל
נאמר  שזה סובר, ורבינו יג.). (כריתות פרס" אכילת בכדי
צריך  הצירוף שיעור אז ברביעית, ששיעורה בשתיה רק
פרס. אכילת בכדי שהוא מרביעית, גדול בשיעור להיות
מרביעית, בפחות הוא שתיה ששיעור הכיפורים, ביום אבל
דעת  נראה וכן מנוח'). ('רבינו רביעית שתיית בכדי מצטרף

רבינו. על כאן השיג שלא הראב"ד

.‰Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡30ÔB‚k , »«√»ƒ∆≈¿ƒ¿«¬«»»¿
ÌÈÙ¯N B‡ ÌÈ¯n‰ ÌÈ·NÚ31‰˙ML B‡ ,ÔÈLe‡a‰ ¬»ƒ«»ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆»»

¯Èˆ ÔB‚k ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓ32ÒÈ¯eÓ B‡33 «¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÈÁ ıÓÁÂ34‰Ê È¯‰ - ‰a¯‰ Ô‰Ó ‰˙LÂ ÏÎ‡ elÙ‡ , ¿…∆«¬ƒ»«¿»»≈∆«¿≈¬≈∆

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt35. »ƒ«»≈¬»«ƒ«««¿

א.30) פא, יומא האילנות.31)משנה, מן הנוטפים מיצים
מלוחים.32) מדגים היוצאים מדגים 33)מים היוצא שומן

את 34)מלוחים. משיב שחומץ ב פא, ביומא רבי דעת
כרבי, הלכה אין מבירי: מנשה בר גידל רב "דרש הנפש.
בחומץ) מים (עירבו מזגו (כולם) עלמא כולי (יצאו) נפקו
דאמרי  אימר אמר: (והקפיד), ואיקפד גידל רב שמע ושתו,
פורתא  אנא דאמרי אימר אמרי? מי לכתחילה - דיעבד אנא
- חי אנא דאמרי אימר אמרי? מי (הרבה) טובא - (מעט)

אמרי?". מי הביא 35)מזוג תרי"ב סי' באו"ח ה'טור'
ראויים  שאינם אוכלין אכל שאם העזרי': 'אבי בשם
וכדומה  בעפר שם והמדובר ליכא, איסורא אפילו לאכילה,

כלל. אוכל שם עליהם שאין

.Â·iÁ - ÌÈÓa ‚eÊÓ ıÓÁ ‰˙L36ÒÒBk‰ .37ÔÈÏtÏt »»…∆»¿«ƒ«»«≈ƒ¿¿ƒ
ÏÈ·bÊ Ï·‡ ;¯eËt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L·È ÏÈ·bÊÂ38 ¿«¿¿ƒ»≈¿«≈»∆»¬»«¿¿ƒ
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·iÁ - ·Ë¯39È·ÏeÏ ;¯eËt - ÌÈÙ‚ ÈÏÚ ÏÎ‡ . »…«»»«¬≈¿»ƒ»¿≈
ÌÈÙ‚40Ïk ?ÌÈÙ‚ È·ÏeÏ Ô‰ eÏÈ‡Â .·iÁ - ¿»ƒ«»¿≈≈¿≈¿»ƒ…

e·Ï·lL41Ï‡¯NÈ ı¯‡a42ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈≈…«»»¿«
ÌÈ¯etk‰43ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;44.¯eËÙe «ƒƒ»≈«∆¬≈≈¿≈ƒ»

.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

שם.36) כדרכו,37)יומא, שלא אוכל שאדם דבר "כל
לו:). ברכות (רש"י כסיסה" מגיד39ֿ)קנמון.38)נקרא

וכן  פלפלין. על גם ומוסב חייב", רטובין "אבל גורס: משנה
ה"ז  ברכות מהל' בפ"ח רבינו כתב וכן שם. בגמרא הוא
פרי  "בורא עליהם ומברך אוכל, הם רטובין שפלפלין

משנה'. 'מגיד ועיין גפנים.40)האדמה". של רכים ענפים
בשאר 42)שהניצו.41) גם הדין כן כי דוקא, לאו

כך. להיות רגילים ישראל שבארץ אלא הארצות,
לאכילה.43) וראויים הם, ורכים לחים שכבר 44)עדיין

קשים. נעשו

.ÊÏÎ‡45¯Èˆ ;¯NaÏ ÁÏn‰ Û¯ËˆÓ - ÁÏÓa ÈÏˆ46 »«»ƒ¿∆«ƒ¿»≈«∆««»»ƒ
Û¯ËˆÓ - ˜¯È Èab ÏÚL47ÏÎ‡‰ È¯ÈLÎnL ÈtÓ ; ∆««≈»»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈»…∆

Ú·N ‰È‰ .ÌÈ·eLÁ Ô‰ ÏÎ‡k - ÏÎ‡‰ ÌÚ ÌÈ·¯ÚÓ‰«¿…»ƒƒ»…∆¿…∆≈¬ƒ»»»≈«
ÏÎ‡L ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Ó48¯˙È ÏÎ‡Â ,BBÊÓa ıwL „Ú ≈¬ƒ»«»∆»««∆»ƒ¿¿»«»≈
¯eËt - BÚ·N ÏÚ49ÌÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L ÈÓk , «»¿»¿ƒ∆»«√»ƒ∆≈»

¯˙i‰ ÏÎ‡n‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L ;‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»∆««ƒ∆∆««¬»«»≈
‰Êk Ú·NL ÈÓ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡ ,·Ú¯Ï Èe‡¯50. »¿»≈≈»¿»ƒ∆»≈«»∆

ב.45) פ, שהיא 47)מיץ.46)יומא הגסה" ל"ככותבת
שם). (יומא אכילה כיפור,48)שיעור יום ליל בתחילת

שעוד  - וראה מדובר (מגידֿמשנה). ביום מאכילתו ֵַָׂשבע
אכילה 49)להלן. האוכל לקיש, ריש "אמר ב: פ, ביומא

תעונה' לא 'אשר טעמא? מאי פטור, - הכיפורים ביום גסה
ׂשבע  "היה אחרת: גירסא כאן ויש למזיק". פרט כתיב, -ֵַָ
אכל  ואחרֿכך ראויין שאינן אוכלין שאכל גסה מאכילה
למסכת  ב'שיטה' הוא וכן (המאירי). פטור" - ראויין אוכלין
כי  זו, לגירסא הכרח ויש בהקדמה), רוקח' ('מעשה יומא
גסה, אכילה על פטור שהוא יתכן איך שלפנינו, גירסא לפי
משנה' 'מגיד ולדעת אכילתו? בתחילת נתחייב שכבר כיון
על  מיד הכיפורים יום ליל בתחילת שאכל כגון פירושו, –

הכיפורים. יום בערב שאכל מאכלים 50)אכילה אכל ואם
"רווחא  כי חייב, - אכילתו על מתובלים או מבושמים
בבטן  גם מצוי (רווחֿמקום ז:) (מגילה שכיח" לבסומא

('כלבו'). וטוב) מבוסם לדבר מלאה

.Á‰ÏBÁ51‰kÒ Ba LiL52ÌBÈa ÏÎ‡Ï Ï‡ML , ∆∆≈«»»∆»«∆¡…¿
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡È˜a‰ ÌÈ‡ÙB¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ««ƒ∆»¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ BÈ‡53BÓˆÚ Èt ÏÚ54„Ú , ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ«¿«
Èic :¯Ó‡iL55ÈÈ‡ :‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡ .‡ÙB¯‰Â ,CÈ¯ˆ ∆…««ƒ»««∆≈ƒ»ƒ¿»≈

ÂÈt ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ :¯ÓB‡56,‡e‰Â . ≈»ƒ«¬ƒƒ«ƒ»
È˜a ‡ÙB¯ ‰È‰iL57„Á‡Â ,CÈ¯ˆ :¯ÓB‡ „Á‡ ‡ÙB¯ . ∆ƒ¿∆≈»ƒ≈∆»≈»ƒ¿∆»

ÔÈ‡ÙB¯‰ ˙ˆ˜Ó .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ BÈ‡ :¯ÓB‡≈≈»ƒ«¬ƒƒƒ¿»»¿ƒ
- CÈ¯ˆ BÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô˙ˆ˜Óe ,CÈ¯ˆ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»ƒƒ¿»»¿ƒ≈»ƒ
‡lL „·Ï·e .ÔÈ‡È˜a‰ ¯Á‡ B‡ ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰¿ƒ««»…«««¿ƒƒƒ¿«∆…
È‡ CÈ¯ˆ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;È‡ CÈ¯ˆ :‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡È…««∆»ƒ¬ƒ¬»ƒ»«»ƒ¬ƒ

B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó -58,CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰ÏBÁ‰ ¯Ó‡ ‡Ï . «¬ƒƒ…»««∆∆»ƒ
e¯Ó‡L el‡Â ,ÔÈ‡È˜a ÌlÎ eÈ‰Â ,ÌÈ‡ÙB¯‰ e˜ÏÁÂ¿∆¿¿»¿ƒ¿»À»¿ƒƒ¿≈∆»¿
.B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - CÈ¯ˆ e¯Ó‡L ÔÈnk CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«ƒ¿»∆»¿»ƒ«¬ƒƒ

א.51) פב, יומא לאכול,52)משנה, לו יתנו לא שאם
תריח). סי' או"ח (שו"ע ויסתכן החולי עליו שיכבד אפשר

ואת 53) חוקותי את "ושמרתם ה): יח, (ויקרא שכתוב מפני
בהם, "וחי - בהם" וחי האדם אותם יעשה אשר משפטי

פה:). (יומא בהם" שימות "אמר 54)ולא א: פג, ביומא
- צריך אינו אומר ורופא צריך, אומר חולה ינאי, רבי
יד, (משלי נפשו מרת יודע לב טעמא? מאי לחולה, שומעין

ומשקין 55)י)". מאכילין סי"ג) פ"ח (יומא הרא"ש לדעת
לאכילה  אכילה בין וישהה מכשיעור, פחות מעט מעט אותו
פרס  אכילת כדי בתוך יצטרפו שלא כדי לשתיה, שתיה ובין
אבל  ס"ז. תריח סי' או"ח בשו"ע הוא וכן ד), בהלכה (ראה
לא  זה שדין העלה קסז) שאילתא שאלה' ('העמק הנצי"ב
חולה  גבי אבל יג.), כריתות (ראה מעוברת לענין אלא נאמר

הגבלות. שום בלי כדרכו אותו החולה 56)מאכילין שמא
מרגיש  ואינו שם).נבעת (יומא חולשא רוב מחמת בחליו

('פרי  לו שומעין אין מומחה, רופא בעצמו החולה ואפילו
אומן".57)מגדים'). "רופא תימני: בכתבֿיד

צריך 58) דאמר היכא כל אשי, רב בר מר אמר שם: ביומא,
(אין  להו צייתנו לא צריך, לא אמרי מאה אפילו אני,

להם). שומעין

.Ë‰¯aÚ59‰ÁÈ¯‰L60ÌBiL dÊ‡a dÏ ÔÈLÁBÏ - À»»∆≈ƒ»¬ƒ»¿»¿»∆
‡e‰ ÌÈ¯etk‰61- ‰Ê ÔB¯kÊa dzÚ„ ‰¯¯˜˙ Ì‡ ; «ƒƒƒƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»∆

·MÈ˙zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ»¿ƒ»«¬ƒƒ»«∆ƒ¿«≈
ÔÎÂ .dLÙ62ÒBÓÏa BÊÁ‡L ÈÓ63B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - «¿»¿≈ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ

ÔÈÏÈÎ‡Ó ÌÈˆ˜Le ˙BÏ· elÙ‡Â .ÂÈÈÚ e¯B‡iL „Ú«∆≈≈»«¬ƒ¿≈¿»ƒ«¬ƒƒ
„iÓ B˙B‡64ÌÈ¯·c e‡ˆÓiL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈«¿ƒ«∆ƒ¿¿¿»ƒ

.ÔÈ¯zn‰«À»ƒ

א.59) פב, יומא לא 60)משנה, שאם וידוע מאכל. ריח
מסוכנים. וולדה היא מתאווה, שהיא מה לה נותנים

עוברה 61) "ההיא פב:): (יומא בזה ספרו ז"ל חכמינו
לקמיה  (באו) אתו הכיפורים), ביום מאכל (שהריחה דארחה

זילו  להו, אמר דכיפורא דרבי, דיומא (באזנה) לה ולחושו
העובר  שפסק הלחישה, (קבלה ואילחשה לה לחושו הוא,
א, (ירמיה ידעתיך בבטן אצרך בטרם עליה: קרי מתאוותו),
עוברה  ההיא יוחנן. רבי זה) מעובר (נולד מינה נפק ד).
ולא  לה, לחושו להו, אמר חנינא, דרבי לקמיה אתו דארחה,
ד), נח, (תהילים מרחם רשעים זורו עליה: קרי אילחישא,
להפקיע  כדי פירות (שאוצר אוצרֿפירי שבתאי מינה נפק

אין ותניא דבר שערים, וכל ישראל בארץ פירות אוצרין
השערים)". את שמפקיעין לפי נפש, חיי שהוא

א.62) פג, יומא שעיניו 63)משנה, וסימנו הרעבון, חולי
לראות. יכול ואינו (איסור 64)כהות הקל אותו "ומאכילין

מאכילין  לאו ואם דיו, - עיניו האירו אם תחילה, הקל הקל)
הט"ז). פי"ד אסורות מאכלות בהל' (רבינו החמור" אותו

.ÈÔË˜65ÚLz Ôa66ÌÈL67ÌÈL ¯NÚ Ô·e68, »»∆≈«»ƒ∆∆∆»ƒ
ÔÈÎpÁÓ69ÏÎ‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰ ?„ˆÈk .˙BÚLÏ B˙B‡ ¿«¿ƒ¿»≈«»»»ƒ∆¡…
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LÏLa B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ÌBia ˙BÚL ÈzLa70‰È‰ ; ƒ¿≈»««¬ƒƒ¿»»»
Ôa‰ Ák ÈÙÏ .Úa¯‡a B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - LÏLa ÏÈ‚»̄ƒ¿»«¬ƒƒ¿«¿«¿ƒ…««≈
,‰L ‰¯NÚ ˙Á‡ Ôa .˙BÚLa B˙B‡ ˙BpÚÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿«¿»∆««∆¿≈»»

‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa71È¯·cÓ ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó , ≈»»≈¿≈»ƒ¿«∆«¿ƒƒƒ¿≈
.˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿«ƒ¿

א.65) פב, יומא בריא.66)משנה, הוא שלמות,67)אם
(פוסקים). הכיפורים יום לפני נשלמו אם 68)שהשנים

חלש. קצת "חנוך 69)הוא ו): כב, (משלי שנאמר משום
דרכו". פי על לענין 70)לנער אותן מחנכים כן וכמו

('טור'). וסיכה ההשלמה 71)רחיצה שגם הראב"ד, ודעת
זמנה. לפי והנקבה זמנו לפי הזכר הבריאות, לפי הכל -

.‡È˙a72LÏL Ô·e „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL «¿≈∆¿≈»»¿∆»∆¿
˙B¯ÚN ÈzL e‡È·‰L ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ73È¯‰ - ∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¬≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓÈÏLÓe ,˙Bˆn‰ ÏÎÏ ÌÈÏB„‚k Ô‰74; ≈ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒƒƒ«»
,Ô‰ ÌÈpË˜ ÔÈ„Ú - ˙B¯ÚN ÈzL e‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…≈ƒ¿≈¿»¬«ƒ¿«ƒ≈

ÔË˜ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈÓÈÏLÓ ÌÈ‡Â75‡e‰L ¿≈»«¿ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ»»∆
B˙B‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡ ,ÚLz ÔaÓ ˙BÁt76,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa »ƒ∆≈«≈¿«ƒ¿«ƒƒ

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k77. ¿≈∆…»ƒ≈«»»

ב.72) מה, נדה בדברי 73)משנה, אלו הלכות פרטי ראה
ואילך. י הלכה פ"ב אישות בהל' למשה 74)רבינו הלכה

ה:). (סוכה מסיני" למשה הלכה . . . "שיעורין כי מסיני.
שיהא  התורה בכל מצאנו לא כי הכתוב, מן לזה רמז ויש
מצינו  שנה י"ג בבן אבל שנה, י"ג מבן בפחות איש קרוי
. "ויקחו כה): לד, (בראשית כדכתיב איש, הכתוב שקראו
י"ג  בני היו שעה ובאותה חרבו", איש . . ולוי שמעון . .
כתוב  התורה מצוות וברוב שם), ברש"י כט: (נזיר שנה

ה). פרק ב'אבות' מוילנה (הגאון יומא 75)"איש" משנה,
א. שעות.76)סב, לחינוך  רוצה 77)אפילו אפילו

('כלבו'). בידו מוחים - עצמו על להחמיר

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובאי 1) לו, הדומין ושאר הרחיצה ענייני פרטי בו נתבארו

הסדר  על לאחת אחת עניינן בו ונזכר והותרו. נאסרו צד זה
ראשון. בפרק שנזכרו

.‡¯eÒ‡2ıÁ¯Ï3ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa »ƒ¿…¿«ƒƒ≈¿«ƒ≈
ÔBˆa4Úaˆ‡ elÙ‡ .„Á‡ ¯·‡ ÔÈa BÙeb Ïk ÔÈa , ¿≈≈»≈≈»∆»¬ƒ∆¿«

ÌÈna dËÈLB‰Ï ¯eÒ‡ ‰pË˜5CÏn‰Â .6‰lk‰Â ¿«»»¿ƒ»¿«ƒ¿«∆∆¿««»
ÔÈˆÁB¯7Ô‰Èt ˙‡8ÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k - ‰lk ; ¬ƒ∆¿≈∆«»¿≈∆…ƒ¿«∆«
dÏÚa9CÏÓ :¯Ó‡pL ,BÈÙÈa ‰‡¯iL È„k - CÏn‰Â , «¿»¿«∆∆¿≈∆≈»∆¿»¿∆∆¡«∆∆

„Ú ?‰lk ˙‡¯˜ ‰nk „ÚÂ .EÈÈÚ ‰ÈÊÁz BÈÙÈa¿»¿∆¡∆»≈∆¿««»ƒ¿≈«»«
ÌBÈ ÌÈLÏL10. ¿ƒ

ב.2) עז, ודף ב. עג, יש 3)יומא הכיפורים ביום שהרי
ב, (מלכיםֿא שכתוב ממה עז.) (ביומא ולמדו עינוי, מצוות
כי  שדיך על לך ענתות המלך, אמר הכהן "ולאביתר כו):
וכי  . . . נשאת כי אמיתך לא הזה וביום אתה, מות איש
(שמואלֿב  כתוב דוד וגבי אבי". התענה אשר בכל התענית
העם  אמרו כי . . . לדוד הגישו . . . וחמאה "ודבש כט): יז,
שכן  מרחיצה, עיף הכוונה ועיף במדבר", ומצא ועיף רעב

הרי  עיפה", נפש על קרים "מים כה): כה, (משלי כתוב
עינוי. נקרא רחיצה המובא 4)שהעדר בפסוק [שהרי

"מים כתוב: עיפה"].˜¯ÌÈלמעלה, נפש פסחים 5)על
ב. ב.6)נד, עג, יומא הסנדל 7)משנה, נעילת אבל

אפשר  הסנדל בנעילת כי וכלה, למלך אף התירו לא וסיכה
משום  אלא אינה וסיכה חשוב, ומשי בגד של ללבוש להם

חביב). בן (מהר"ם יופי משום ולא העדר 8)תענוג כי
הפנים. על יותר ניכר כאן 9)הרחיצה יש התימנים, בכת"י

איסור  התירו איך - מובן ובזה מגרשה", "ונמצא הוספה:
של  חשש שיש כיון - לכלה? הכיפורים ביום רחיצה
שנכתב  "שמי סו:): (נדרים שמבואר וכמו גירושין,
בין  שלום לעשות כדי המאררים מים על ימחה בקדושה,

לאשתו". חופתה.10)איש אחרי

.·ÈÓ11ÌB˜Ó ıÁB¯ - ËÈË B‡ ‰‡Bˆa CÏÎÏÓ ‰È‰L ƒ∆»»¿À¿»¿»ƒ≈¿
d„È ‰M‡ ‰ÁÈ„Óe .LLBÁ BÈ‡Â ,Bk¯„k ˙Ùph‰«ƒ…∆¿«¿¿≈≈¿ƒ»ƒ»»»
ıÁB¯ ‰ÏBÁ‰Â .˜BÈzÏ ˙t ˙˙BÂ ,ÌÈÓa ˙Á‡««¿«ƒ¿∆∆««ƒ¿«∆≈

È·iÁ ÏÎÂ .ÔkÒÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Bk¯„k12˙BÏÈ·Ë ¿«¿««ƒ∆≈¿À»¿»«»≈¿ƒ
Ôk¯„k ÔÈÏ·BË13ÌBÈa ÔÈa ·‡a ‰ÚL˙a ÔÈa , ¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿»¿»≈¿

.ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

ב.11) עז, ב.12)יומא יח, שדעת 13)ביצה אףֿעלֿפי
בזמנה  שטבילה ה"ו) התורה יסודי מהל' פ"ו (למעלה רבינו
ה'תוספות' כתבו וכן לטבול. מותר זאת בכל - מצוה אינה
עוד: שם וכתבו שם). (לחםֿמשנה כל ד"ה שם בביצה
לטבול  צריכין היו בטהרות, עושים שהיו בזמניהם ש"דוקא
להם  אסור בזמנינו אבל הטהרות, את יטמאו שלא כדי מיד

הכיפורים". יום מוצאי עד לטבול

.‚ÈÓ14‰f‰ ÔÓfa È¯˜ ‰‡¯L15,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ƒ∆»»∆ƒ«¿««∆¿«ƒƒ
‡e‰ L·È Ì‡Â ;Bi„Â ‰tÓa Áp˜Ó - ‡e‰ ÁÏ Ì‡ƒ«¿«≈«¿«»¿«¿ƒ»≈
„·Ïa ÔÈÎÏÎÏÓ‰ ˙BÓB˜Ó ıÁB¯ - CÏÎÏ˙pL B‡∆ƒ¿«¿≈≈¿«¿À¿»ƒƒ¿«
;ÏaËÏ B‡ BÙeb Ïk ıÁ¯Ï BÏ ¯eÒ‡Â .Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ¿…»ƒ¿…
,˙Ó ˙‡ÓË ÈtÓ ,¯B‰Ë ‰f‰ ÔÓfa Ï·Bh‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«¿««∆»ƒ¿≈À¿«≈
‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ‰lÙ˙Ï È¯wÓ ‰ˆÈÁ¯‰ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¿««∆∆»

‚‰Ó16Ïh·Ï ‚‰Ó ÔÈ‡Â ,17‡l‡ ,¯eÒ‡‰ ¯·c ƒ¿»¿≈ƒ¿»¿«≈»»»»∆»
ÌBÈa È¯˜ ‰‡B¯‰L e¯Ó‡ ‡ÏÂ .¯zn‰ ˙‡ ¯Ò‡Ï∆¡…∆«À»¿…»¿∆»∆∆ƒ¿
ÈÏÚ·Ï ‰ÏÈ·Ë ewzLk ‡l‡ ,Ï·BË ÌÈ¯etk‰«ƒƒ≈∆»¿∆ƒ¿¿ƒ»¿«¬≈

e¯‡a ¯·Îe ,ÔÈÈ¯˜18‰ÏËaL19.BÊ ‰wz ¿»ƒ¿»≈«¿∆»¿»«»»

א.14) פח, ובית 15)יומא עזרא תקנת שנתבטלה אחרי
יקרא  לא בתורה, יקרא לא קרי שבעל תיקנו שהם דינו,
באה  זו טומאה כי שיטבול, עד יתפלל, ולא שמע קריאת
יורד  קרי בעל כי הדין היה ובזמניהם ראש, קלות מפני
הקדוש. ביום ותפילה מתורה יתבטל שלא כדי וטובל,

ה"ו.16) פ"ד תפילה הל' המנהג 17)ראה בידי כח אין
טו:): השנה (ראש כמבואר הדין, מצד שאסור דבר להתיר

ליה?". שבקינן נהגו כי איסורא, ק"ש 18)"במקום בהל'
פ"ד. תפילה ובהל' "אין 19)פ"ד, כי שבטלוה, לא

גדול  אלאֿאםֿכן חבירו, דין בית דברי לבטל יכול ביתֿדין
לא  שמתחילה אלא א), פרק (עדיות ובמנין" בחכמה ממנו
כח  היה שלא נתקבלה, ולא ישראל, בכל זו תקנה פשטה
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נהגו  "וכבר מקרה, כל אחרי לטבול בה, לעמוד ישראל ברוב
שאין  לפי שמע, קריאת ולקרות בתורה לקרות ישראל כל
לעולם, בטהרתם עומדים אלא טומאה, מקבלים תורה דברי
ה'", נאום כאש, דברי כה "הלא כט): כג, (ירמיה שנאמר
מקבלים  אינם תורה דברי אף טומאה, מקבלת אינה אש מה

ה"ח). פ"ד ק"ש בהל' (רבינו טומאה"

.„ËÈË20B„È Ì„‡ ÁÈpiL È„k ,¯˙BÈa ÁÏ ‡e‰L ƒ∆«¿≈¿≈∆«ƒ«»»»
B„ÈÏ d˙B‡ ˜Èa„‰ Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏ da ‰ÏÚ˙Â ÂÈÏÚ»»¿«¬∆»«¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ˙ÈÁeÏÁÏ da ˜a„z ˙¯Á‡‰21. »«∆∆ƒ¿«»«¿ƒ»≈≈»»
‡Ï22k Ì„‡ ‡lÓÈÌÈn‰L ;Ba ÔpËˆÈÂ ÌÈÓ N¯Á ÈÏ …¿«≈»»¿ƒ∆∆«ƒ¿ƒ¿«≈∆««ƒ

ÌÈÏÁÊ23‡nL ,¯eÒ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk elÙ‡ .ÂÈÙcÓ ƒ¿»ƒƒ¿»»¬ƒ¿ƒ«»»∆»
˙B¯Ùa ÔpËˆ‰Ï ¯zÓe .B¯Na ÏÚ ÌÈÓ eÊ˙pÈ24. ƒ»¿«ƒ«¿»À»¿ƒ¿«≈¿≈

א.20) עח, וקרוב 21)יומא עונג, הוי הטיט "שלחלוח
(רש"י). שם.22)לרחיצה" התימנים:23)יומא, בכת"י

לחלוחית.24)"נוזלים". בהם שאין כיון

.‰Á˜BÏ25,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙ÁtËÓ Ì„‡ ≈«»»ƒ¿««≈∆∆«ƒƒ
ËÚÓ d·bÓe ,ÌÈÓa d˙B‡ ‰¯BLÂ26˙Áz dÁÈpÓe , ¿∆»¿«ƒ¿«¿»¿««ƒ»««

LLBÁ BÈ‡Â ,ÂÈt ÏÚ d¯È·ÚÓ ¯ÁÓÏe ,ÌÈ„‚a‰27, «¿»ƒ¿»»«¬ƒ»«»»¿≈≈
.‰a¯‰ ¯˜ da LiL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»…«¿≈

שם.25) להטפיח",26)יומא, מנת על  "טופח תהא שלא
להרטיב  יוכל בה שהנוגע כזו רטיבות בה תהא שלא כלומר:

ד). בהלכה למעלה (כנזכר ביום 27)אחרים רחיצה מדין
שלא  ליזהר צריך אבל קצת. נגובה שהיא כיון הכיפורים,
דברי  (ראה המטפחת מן המים סחיטת של חשש בה יהיה

פכ"ב). שבת בהל' רבינו

.ÂCÏB‰‰28Ba¯ Èt ÏÈa˜‰Ï29ÈÓ B‡ ÂÈ·‡ Èt B‡ «≈¿«¿ƒ¿≈«¿≈»ƒƒ
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L30˙È·a ˙B¯˜Ï B‡ , ∆»ƒ∆¿»¿»ƒ¿¿≈

ÌÈna ¯·BÚ - L¯„n‰31LLBÁ BÈ‡Â ,B¯‡eˆ „Ú32. «ƒ¿»≈««ƒ««»¿≈≈
ÌÈna ¯ÊBÁÂ ,d˙BNÚÏ CÏ‰L ‰ÂˆÓ ‰NBÚÂ¿∆ƒ¿»∆»««¬»¿≈««ƒ

CÏB‰ BÈ‡ - ¯ÊÁÏ BÏ ¯Èzz ‡Ï Ì‡L ;BÓB˜ÓÏ33, ƒ¿∆ƒ…«ƒ«¬…≈≈
ÏLÎ ‡ˆÓÂ34¯ÓLÏ CÏB‰‰ ÔÎÂ .‰Âˆn‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿…

LLBÁ BÈ‡Â ,B¯‡eˆ „Ú ÌÈna ¯·BÚ - ÂÈ˙B¯t35. ≈»≈««ƒ««»¿≈≈
„·Ï·e36ÈÏeL ˙ÁzÓ Ì‰È„È e‡ÈˆBÈ ‡lL ƒ¿«∆…ƒ¿≈∆ƒ««≈

Ì‰ÈÏÈÚÓ37ÏÁa ÔÈNBÚL C¯„k ,38. ¿ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿…

ב.28) עז, יצחק,29)יומא רבי "אמר ב: טו, השנה ראש
כג): ד, (מלכיםֿב שנאמר ברגל, רבו פני להקביל אדם חייב
מכלל  שבת", ולא חודש לא היום אליו הולכת את "מדוע
(הל' רבינו בדברי מובא וכן למיזל", איבעי ושבת דבחודש

ה"ז). פ"ה תורה פניו,30)תלמוד להקביל שמצוה
ואזלו  שקלו הוו חייא, ורבי "רבי ה:): (חגיגה כמבואר
(כאשר  מתא לההיא מטו כי בדרך), מהלכין (היו באורחא
הכא  מרבנן צורבא איכא אי אמרו: מקום), לאותו הגיעו
ונקבל  (נלך אפיה ונקביל ניזיל תלמידֿחכם) כאן יש (אם

אסור 31)פניו)". - בספינה לעבור או במים לשחות אבל
גדולות'). 'הלכות בעל בשם איסור 32)('טור' משום

להנאת  מתכוין ואינו מצוה, לדבר שהולך כיון רחיצה,
אחרת  דרך לו כשאין שהמדובר הפוסקים וכתבו רחיצה.

הנהר. דרך תחילתו".33)אלא משום סופו "התירו
"נ 34) הגירסא ספרים, הפסד 35)מנע".בקצת משום

התירו. - ישראל של ב.36)ממונם עז, בכת"י 37)יומא
"בגדיהם". הגירסא פני 38)התימנים, על כשט [ונראה

והואֿהדין  ה), הלכה שבת מהל' (פכ"ג בשבת שאסור המים
ליוםֿכיפור].

.Ê¯eÒ‡39ÏÚÓ ÏÚÏ40.˙Á‡ BÏ‚¯a elÙ‡ ÏcÒÂ »ƒ¿…ƒ¿»¿«¿»¬ƒ¿«¿««
¯zÓe41ÌÚL ÏL ÏcÒa ˙‡ˆÏ42ÈÓb ÏLÂ43‡ˆBiÎÂ À»»≈¿«¿»∆««¿∆∆ƒ¿«≈

C¯BÎÂ .Ô‰a44È¯‰L ,Ba ‡ˆBÈÂ ÂÈÏ‚¯ ÏÚ „‚a Ì„‡ »∆¿≈»»∆∆««¿»¿≈∆¬≈
ÛÁÈ ‡e‰L LÈb¯Óe ÂÈÏ‚¯Ï ÚÈbÓ ı¯‡‰ ÈL˜45. ¿ƒ»»∆«ƒ«¿«¿»«¿ƒ∆»≈

‰i˙L·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈz‰«ƒ««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏcÒÂ ÏÚnÓ Ô˙B‡ ÔÈÚBÓ ,‰ÎÈÒÂ ‰ˆÈÁ¯e46. ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿»¿«¿»

ב.39) עג, שנחשב 40)יומא עז.) (יומא בגמרא למדו
מיחף  רגלך "מנעי כה): ב, (ירמיה שכתוב ממה לעינוי,

מצמאה". ב.41)וגרונך עח, עץ.42)יומא קליפת
עשב.43) סודרא 44)מין כריך הונא, רב בר "רבה

שם). (יומא, ונפיק" עינוי 45)אכרעיה מצוות בזה ומקיים
הכיפורים. לגידולו 46)ביום שנחוצים וסיכה "רחיצה

נעילת  אבל רבנן, בהם גזרו לא הילד, של והתפתחותו
רבנן" בה גזרו - בה תלוי הילד של גידולו שאין הסנדל

(מגידֿמשנה).

.Á¯zÓ47·¯˜Ú ˙ÓÁÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ Ì„‡ ÏÎÏ48 À»¿»»»ƒ¿…∆««¿»≈¬««¿»
da ‡ˆBiÎÂ49‰iÁ‰Â .epÎMz ‡lL È„k ,50˙¯zÓ ¿«≈»¿≈∆…ƒ»∆¿««»À∆∆

‰pˆ ÌeMÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ51ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk52. ƒ¿…∆««¿»ƒƒ»»¿ƒ
‰ÏBÁ‰Â53.‰kÒ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,da ‡ˆBik ¿«∆«≈»««ƒ∆≈»«»»

ב.47) עח, דברים 48)יומא או עקרבים שם מצויים אם
תריד). סי' או"ח (שו"ע המזיקים.49)הנושכים מן

ב.51)היולדת.50) עג, יומא זמן 52)משנה, אותו שעד
הי"ג  שבת מהל' בפ"ב כמבואר סכנה, בו שאין כחולה היא

"רבי 53)(מגידֿמשנה). ה"א): פ"ח (יומא 'ירושלמי'
בליל  לוי בן יהושע רבי לגבי (עלה) סליק נחמן, בר יצחק
לקראתו) (יצא לגביה נפיק הכיפורים), יום (בליל רבא צומא
איסטניס  לו אמר דין? מה לו אמר עור), (נעלי סוליסא לבוש

משנה'). ('סדר אני)" ומצונן (חלש אנא

.Ë¯eÒ‡54CeÒÏ55ÔÈa ,BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó56‰ÎÈÒ »»ƒ¿»¿»≈ƒ»
‚eÚz ÏL dÈ‡L ‰ÎÈÒ ÔÈa ‚eÚz ÏL57Ì‡Â .58‰È‰ ∆«¬≈ƒ»∆≈»∆«¬¿ƒ»»

BÏ LiL B‡ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏBÁ∆««ƒ∆≈«»»∆≈
ÔÈËËÁ59LLBÁ BÈ‡Â Bk¯„k CÒ - BL‡¯a60. ¬»ƒ¿…»¿«¿¿≈≈

ב.54) עז, המשניות),55)יומא בפירוש (רבינו "בשמן"
רחיצה  שנקרא מים לאפוקי דברים בשאר הדין והוא

רוקח'). "ביום 56)('מעשה ה"א: פ"ח יומא ב'ירושלמי'
של  שאינה סיכה בין תענוג של שהיא סיכה  בין כיפור
שהיא  סיכה ציבור, ובתענית באב בתשעה אסור. - תענוג
פסק  ולכן מותר". - תענוג של שאינה אסור, - תענוג של
(פ"ה  הזוהמא להעביר שהיא בסיכה מותר שבאבל רבינו

באב. תשעה כדין אבל שדין ה"ד), אבל כגון 57)מהל'
עצם  כי בסיכה, אסור הלכלוך את או הזוהמא את להעביר
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כוונתו  אין אם מותר ברחיצה אבל תענוג, היא הסיכה
רוקח'). ('מעשה הלכלוך את להעביר רק דין 58)לתענוג

לגבי  זו, שלפני בהלכה המבואר ה'ירושלמי' מן נלמד זה
ושתייה  אכילה מלבד - העינויים שאר כל כי הסנדל, נעילת
חכמים. גזרו לא צער במקום להם: אחד דין -

רפואה 60)אבעבועות.59) עשיית משום איסור כאן ואין
וכמו בשבת  בחול, כן לסוך הבריאים שדרך מפני ויוםֿטוב,

סי' ברורה' ('משנה הכ"ג שבת מהל' בפכ"א רבינו שכתב
תריד).

.ÈLÈ61ÌBÈ ÈÏÈÏa ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó ≈¿∆»¬¿«¿ƒ∆«≈¿≈≈
‡ÏÂ ,BzL‡Ó ÌÈt ˙La BÏ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆»ƒ≈ƒ¿¿…
‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰hn‰ LÈÓLz È„ÈÏ ‡B·È»ƒ≈«¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆»¬∆…

˜ÈÏ„‰Ï62,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡N˙Â BzL‡ ‰‡¯È ‡nL , ¿«¿ƒ∆»ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»≈¿≈»
LÈÓLz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ63˙BÈ‰Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿»ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»«ƒƒƒ¿

ÌB˜Ó ÏÎa ˜ÈÏ„‰Ï Ïk‰ ÔÈ·iÁ - ˙aLa64˙˜Ï„‰L ; ¿«»«»ƒ«…¿«¿ƒ¿»»∆«¿»«
‰·BÁ - ˙aLa ¯65. ≈¿«»»

הנר 61) את להדליק שנהגו "מקום ב: נג, פסחים משנה,
להדליק, שלא שנהגו מקום מדליקין. הכיפורים, יום בלילי

מדליקין". כא):62)אין ס, (ישעיה אומר הוא שניהם ועל
שאמרו  בין וגו', ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם "ועמך
אלא  נתכוונו לא שניהם להדליק, שלא שאמרו ובין להדליק
המנהג  ובמקומותינו בגמרא). שם, (פסחים אחד" לדבר
(שו"ע). ההדלקה על ולברך הכיפורים יום בליל נר להדליק

ובמבואות 63) מדרשות ובבתי כנסיות בבתי "ומדליקין
שם). (משנה, החולים" גבי ועל תנא 64)האפלים "תני

יום  אומר: אלעזר בן שמעון רבי יוחנן, דרבי קמיה
שלא  שאמרו במקום אף בשבת, להיות שחל הכיפורים
השבת" כבוד מפני מדליקים הכיפורים], [ביום להדליק
בשם  סימון "רבי ה"ד): פ"ד (שם וב'ירושלמי' נג:). (פסחים
הלכה  - רבי בשם שאול בן יוסי רבי לוי, בן יהושע רבי

(מגידֿמשנה). אלעזר" בן שמעון שכתב 65)כרבי כמו
ה"א. שבת מהל' פ"ה למעלה רבינו

à"ôùú'ä áà-íçðî ä"ë 'â íåé

-mipnfxtq
aFh mFi zziaW zFkld¦§§¦©

,‰NÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰¯NÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (· .ÁÒt ÏM ÔBL‡¯a¿ƒ∆∆«∆…«¬¿»»
Ba ˙BNÚÏ ‡lL („ .ÁÒt ÏL ÈÚÈ·La ˙aLÏƒ¿…ƒ¿ƒƒ∆∆«∆…«¬
‡lL (Â .˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ˙aLÏ (‰ .‰Î‡ÏÓ¿»»ƒ¿…¿««»∆…
‡lL (Á .‰M‰ L‡¯a ˙aLÏ (Ê .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…¿…«»»∆…
‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (Ë .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…¿ƒ∆«
˙aLÏ (‡È .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (È .˙Bkq‰«À∆…«¬¿»»ƒ¿…

.‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·È .‚Á ÏL ÈÈÓLa«¿ƒƒ∆«∆…«¬¿»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ÌÈÓÈ ˙˙È·L ¯e‡·e≈¿ƒ«»ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק
-mipnfxtqaFhmFizziaW'ld

¤¤¦
¦§§¦©

טוב.1) ביום לעשותן המותרות המלאכות כל רבינו בו כלל

מדברי  והאסורות תורה מדברי האסורות המלאכות וכלל
המלאכות  וביאר בזה. סופרים איסור וסיבת סופרים,
לימות  אף או בלבד, היום לצורך מותרות אם המותרות,
חיים  בעל לאיזה וכן דינן, מה החול לימות נעשו ואם החול.
י"ט  השוואת בו וביאר ולגוים. לבהמות הותרו אם הותרו,
ונתבאר  שבהן. העונש הבדל מלבד מלאכות, בקצת לשבת
מדבריהם. שהוא ומה התורה מן שהוא במה הזה השווי
ענין  והוא הזה, הכלל מן היוצא אחד פרט בו ונתבאר
ונמשך  בשבת. ומותר טוב ביום מדבריהם שנאסר המוקצה
בזה, זה הרצופין טובים ימים שני וחילוק הנולד. עניין לזה

בזה. משפטן מהו הסמוכין, טוב ויום שבת או

.‡·e˙k‰ Ô¯Ò‡L el‡‰ ÌÈÓÈ ˙LL2˙iNÚa ≈∆»ƒ»≈∆¬»»«»«¬ƒ«
ÔBL‡¯Â ,ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Le ÔBL‡¯ :Ô‰L ,‰Î‡ÏÓ¿»»∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
„Á‡·e ,˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈ·e ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿««»¿∆»

ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ÈÚÈ·M‰ L„ÁÏ3˙˙È·Le . «…∆«¿ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ«
‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L .‰ÂL Ôlk4ıeÁ , À»»»∆≈¬ƒ¿»¿∆∆¬»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏnÓ5¯L‡ C‡ :¯Ó‡pL ; ƒ¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆∆¡««¬∆
.¯ÓB‚Â LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È≈»≈¿»∆∆¿≈

ט"ז.2) פרק דברים כ"ג, פרק אלו 3)ויקרא שימים לפי
י"ד) פסוק ט"ז פרק (דברים שכתוב כמו בשמחה, חייבים
ו' בפרק להלן רבינו שביאר וכמו בחגיך", "ושמחת
וחגיגה  שמחה שלמי שיקריב א', פרק חגיגה ובהלכות
שמחה  "שאין יין, ושותין בשר ואוכלין בשמחה, ויאכלם
אלו  ימים נקראים ולפיכך ביין, אלא שמחה ואין בבשר אלא
ט"ו): פסוק ח' (פרק קהלת שאומר כמו טובים", "ימים
השמש  תחת לאדם טוב אין אשר השמחה, את אני "ושבחתי

שמואלֿא וראה ולשמוח". ולשתות לאכול אם כ"ה כי פרק
י"ז. פסוק ח' פרק ואסתר ח' (ויקרא 4)פסוק כתוב שכן

וביאר  תעשו". לא עבודה מלאכת "כל ח'): פסוק כ"ג פרק
המלאכות  לכל עבודה" ב"מלאכת הכוונה כי הרמב"ן
אוכל  שאילו נפש, אוכל לצורך משמשים שאינם ושמושים

עבודה. מלאכת ולא הנאה" "מלאכת נקרא שיש 5)נפש
זה. בפרק להלן רבינו שמבאר כמו דינים, חילוקי כמה בזה

.·È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰„B·Ú ˙Î‡ÏnÓ ˙·BM‰ Ïk»«≈ƒ¿∆∆¬»¿∆»≈∆¬≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜6"ÔB˙aL" Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L ;7, ƒ≈ƒ¿«¬≈∆¬≈∆¡«»∆«»

‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó „Á‡a ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙e·L ,¯ÓBÏk8 ¿«¿¿»»∆¿∆»≈∆¿»»
‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ dÈ‡L9‚¯‡ B‡ Ò¯‰ B‡ ‰aL ÔB‚k , ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿∆»»»«»«

‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha È¯‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈¬≈ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…
Ïk ,eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk :¯Ó‡pL ;‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«»¿∆∆¬…»…«¬»
‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰NÚ Ì‡Â .Ô‰· ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ10 ¿»»…≈»∆»∆¿ƒ»»¿≈ƒ¿«¿»»

‰˜BÏ -11‰¯Bz‰ ÔÓ12. ∆ƒ«»

ב'.6) עמוד כ"ד דף שבת באחד 7)מסכת נכתב זה ביטוי
(ויקרא  הסוכות חג של ושמיני ובראשון השביעי לחודש
רבינו  ביאר כבר אמנם המועדים, בשאר ולא כ"ג), פרק
"מקראי  בהם שנכתב שכיון קנט) עשה המצוות (בספר
כאילו  מלאכה, בו תעשה שלא קדשהו שפירושו קודש",

ממלאכה. תשבות שבתון, אבות 8)נכתב מל"ט אחת
ז' מפרק שבת בהלכות המבוארות מתולדותיהן, או מלאכות
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שעיקרה 9)ואילך. כיון אכילה, לצורך עשאה אם אפילו
(הרב  נפש אוכל צורך נחשבת לא לאכילה, עומדת אינה

–10)המגיד). העבירה עובר את מתרים עדים ששני
לו  הצפוי והעונש החטא חומר על – אותה עשותו קודם

ראה 11)בעקבו. שבתורה, תעשה לא כל על העובר כדין
ט'. הלכה י' פרק סנהדרין כ"ה 12)בהלכות פרק דברים

בֿג. פסוקים

.‚‰NBÚ‰13˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡14·BË ÌBÈa ‰a¯‰ »∆¬¿»«¿≈¿
‚¯‡Â ¯˙ÒÂ ‰·e Ú¯fL ÔB‚k ,˙Á‡ ‰‡¯˙‰a¿«¿»»««¿∆»«»»¿»«¿»«
˜elÁ .˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰a¿«¿»»««≈∆∆»««ƒ

˙aLÏ ˙BÎ‡ÏÓ15·BË ÌBÈÏ ˙BÎ‡ÏÓ ˜elÁ ÔÈ‡Â ,16. ¿»¿«»¿≈ƒ¿»¿

ב'.13) עמוד כ"א דף מכות בהלכות 14)מסכת מבוארות
ז'. פרק בהעלם 15)שבת הרבה מלאכות בשוגג שהעושה

בהלכות  (ראה ומלאכה מלאכה כל על חטאת חייב אחד,
ז'). פרק למדנו 16)שבת לשבת מלאכות חילוק שדין לפי

"מחלליה  י"ד) פסוק ל"א פרק (שמות מדכתיב ע) דף (שבת
אחד, חלול על הרבה קרבנות התורה ריבתה – יומת" מות
אש  תבערו "לא ג') פסוק ל"ה פרק (שם שכתוב ממה או
המלאכות  כל בכלל הבערה השבת", בים מושבותיכם בכל
הבערה  מה לך, ולומר אליה להקיש יצאה? ולמה היתה,
שהיא  כל אף עצמה, בפני עליה וחייבין מלאכה אב שהיא
שכתוב  ממה או עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה אב
מצות  מכל בשגגה תחטא כי "נפש ב') פסוק ד' פרק (ויקרא
שחייבים  פעמים מהנה" מאחת ועשה תעשינה, לא אשר ה'
חיוב  לענין נאמרו אלו וכל ואחת, אחת כל על חטאת
חטאת  חיוב אין טוב שביום וכיון מלקות, לחיוב ולא חטאת,
במסכת  (רש"י מלאכות חילוק דין בו אין מלקות, חיוב רק

שם). מכות

.„Ïk17‰NÚ Ì‡ ,˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰Î‡ÏÓ »¿»»∆«»ƒ»∆»¿«»ƒ»»
‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL ·BË ÌBÈa d˙B‡18ıeÁ ,‰˜BÏ - »¿∆…¿…∆¬ƒ»∆

‰‡ˆB‰‰ ÔÓ19‰¯Ú·‰‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó20CBznL ;21 ƒ«»»≈¿ƒ¿¿««¿»»∆ƒ
‰¯z‰L22‰¯z‰ ,‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ∆À¿»»»¿¿…∆¬ƒ»À¿»

‡ÈˆB‰Ï ·BË ÌBÈa ¯zÓ CÎÈÙÏ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL∆…¿…∆¬ƒ»¿ƒ»À»¿¿ƒ
˙eL¯Ó el‡a ‡ˆBiÎÂ ÁzÙÓ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ B‡ ÔË»̃»≈∆»«¿≈«¿«≈»≈≈¿
C¯ˆÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÈÚ·‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ .˙eL¯Ïƒ¿¿≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈¿…∆
- ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ba LiL Ïk :˙BÎ‡ÏÓ ¯‡Le .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»¿»»∆≈…∆¬ƒ»

‰LÈÏÂ ‰iÙ‡Â ‰ËÈÁL ÔB‚k ,¯zÓ23;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ À»¿¿ƒ»«¬ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
‰·È˙k ÔB‚k ,¯eÒ‡ - ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»∆…∆¬ƒ»»¿¿ƒ»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ·e ‰‚È¯‡Â«¬ƒ»ƒ¿»¿«≈»∆

ב'.17) עמוד ט"ז דף מגילה במסכת והן 18)משנה
כתיבה, כגון: אכילה, לעניני עומדות אינן שמעיקרן מלאכות

ספר). בקרית (המבי"ט בהן וכיוצא ובנין מפני 19)אריגה
משא  תוציאו "ולא כ"ב): פסוק י"ז פרק (ירמיה שכתוב
ביצה  (מסכת טוב ביום ולא – בשבת השבת", ביום מבתיכם

א'). עמוד י"ב ג'):20)דף פסוק ל"ה פרק (שמות שכתוב
אין  בשבת השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא
מסכת  (ירושלמי טוב ביום אתה מבעיר אבל מבעיר אתה

ב'). הלכה ה' פרק י"ב 21)ביצה דף ביצה מסכת משנה
שמאי  לבית הלל, ובית שמאי בית בין מחלוקת א' עמוד

שנפסקה  – הלל לבית אבל נפש, אוכל לצורך רק מותר אינו
הותרה  נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך – כמותם  הלכה

נפש". אוכל לצורך שלא פרק 22)גם (שמות כתוב שכן
לא  מלאכה כל לכם, יהיה קדש "מקרא ט"ז): פסוק י"ב
לכם". יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך בהם, יעשה

פרק 23) ביצה מסכת שרק בירושלמי אמרו י' הלכה א'
טחינה, אבל מותרות, – ואילך מלישה שהם המלאכות
מפני  נפש, אוכל לצורך מותרות אינן וכדומה, רקידה
לכם  יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך שכתוב:
משמור  ט"זֿי"ז), פסוקים שם (שמות המצות" את ושמרתם

ז'. בהלכה להלן וראה מותר. ואילך

.‰·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙BNÚ‰Ï ¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ Ïk24, »¿»»∆∆¿»¿≈»≈∆∆
·¯ÚaÓ ˙ÈNÚ Ì‡ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ da ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»∆¿≈¿…ƒ»ƒ«¬≈ƒ»∆∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ -25ŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa d˙B‡ ˙BNÚÏ »¿¬»ƒ«¬»¿««
‰¯Êb ?‰Ê ¯·c e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L Èt26 ƒ∆ƒ¿…∆¬ƒ»¿»»»¿»»∆¿≈»

·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡nL∆»«ƒ«»»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆
·BË ÌBÈÏ ,·BË ÌBÈ27CÏB‰ Blk ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ , ¿¿ƒ¿»À≈

‡ÏÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,˙BÎ‡ÏÓ Ô˙B‡ ˙iNÚa«¬ƒ«»¿»¿ƒ»«ƒƒ¿«¿…
ÏÎ‡Ï È‡t BÏ ‰È‰È28. ƒ¿∆¿«∆¡…

א'.24) עמוד קל"ד דף שבת במסכת זו סברא מקור
אלו 25) דברים הנ"ל י' הלכה א' פרק דביצה הירושלמי לפי

גורס  שהוא אלא הראב"ד, דעת (וכן התורה מן אסורים
אינן  רבינו לדעת אבל ואילך"). "מתלישה בירושלמי

מדרבנן. אלא במשנה 26)אסורות ראה זו לגזירה מקור
א'. עמוד י"א דף קטן מועד הגירסא:27)מסכת בכ"י

טוב". ביום אותם ויעשה טוב יום בנ"א:28)"מערב
(מער"ק). ולשתות" "לאכול

.Â.·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰‰ e¯Ò‡ ‡Ï BÓˆÚ ÌÚh‰ ‰fÓeƒ∆««««¿…»¿«»»¿
¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ ‡È‰ ‰‡ˆB‰‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»»ƒ¿»»∆∆¿»
È„k ?‰e¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ d˙BNÚÏ«¬»≈∆∆¿»»…¬»»¿≈
‰Ó Ïk ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNa ˙Ba¯‰Ï¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»«
ÂÈ„iL ÈÓk ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈˆÙÁ ÌÈÏLÈÂ ,‰ˆ¯iM∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¬»»¿…ƒ¿∆¿ƒ∆»»
·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ˙BÎ‡ÏÓ ¯‡L Ï·‡ .˙B¯eÒ‡¬¬»¿»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆

˜ÒÚ Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ - ·BË ÌBÈ29Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ƒ¿≈»∆≈∆≈ƒ»
.·BË ÌBÈa¿

מוליך 29) הוא מועט ובזמן עסק, בה אין ההוצאה ואילו
רוקח). (מעשה שצריך מה ומביא

.Ê?„ˆÈk30ÔÈ¯ˆB˜ ÔÈ‡31ÔÈL„ ‡ÏÂ32‡ÏÂ ÔÈ¯BÊ ‡ÏÂ ≈«≈¿ƒ¿…»ƒ¿…ƒ¿…
ÔÈ¯¯Ba33ÔÈÁBË ‡ÏÂ34ÔÈ„w¯Ó ‡ÏÂ ÌÈhÁ‰ ˙‡35 ¿ƒ¿…¬ƒ∆«ƒƒ¿…¿«¿ƒ

Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL ;·BË ÌBÈa¿∆»≈¿«≈»∆∆¿»«¬»
.ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¿≈¿»∆¿≈¿…ƒ»

לצורך 30) שהם אף מלאכות, קצת לעשות חכמים אסרו
ה'. בהלכה למעלה ראה נפש, דף 31)אוכל חגיגה מסכת

היא  (=האם שרי" מי טוב ביום "קצירה א' עמוד י"ח
בסוגיא 32)מותרת?). ב' עמוד י"ב דף ביצה מסכת
במשנה.33)דמלילות. ב' עמוד י"ד דף דף 34)שם שם

א'. עמוד ב'.35)י"ד עמוד כ"ט דף שם בנפה, לנפות
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.ÁÔÈLÏ Ï·‡36ÌBÈa ÔÈÏM·Óe ÔÈËÁBLÂ ÔÈÙB‡Â ¬»»ƒ¿ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ¿
„ÒÙ‰ CÎa LÈ ,·¯ÚaÓ el‡ ‰NÚ Ì‡L ;·BË37B‡ ∆ƒ»»≈ƒ»∆∆≈¿»∆¿≈

ÌBi‰ ÏMaL ÏÈL·z B‡ ÌÁ ÌÁÏ ÔÈ‡L .ÌÚË ÔB¯ÒÁ∆¿««∆≈∆∆««¿ƒ∆ƒ≈«
,LÓ‡Ó ÏMa˙pL ÏÈL·˙Îe LÓ‡Ó ‰Ù‡pL ÌÁÏk¿∆∆∆∆¡»≈∆∆¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈≈∆∆
ÔÎÂ ,LÓ‡Ó ËÁLpL ¯N·k ÌBi‰ ËÁLpL ¯Na ‡ÏÂ¿…»»∆ƒ¿««¿»»∆ƒ¿«≈∆∆¿≈

È¯ÈLÎÓ ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik Ïk38Ô‰a LiL ,LÙ ÏÎ‡ …«≈»≈¿≈«¿ƒ≈…∆∆∆∆≈»∆
,·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚ - ·¯ÚaÓ eNÚ Ì‡ ÔB¯qÁƒ»ƒ«¬ƒ»∆∆ƒ»¿

ÔÈÏ·z ˙˜ÈÁL ÔB‚k39.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿ƒ«¿»ƒ¿«≈»∆

א'.36) עמוד קל"ד דף שבת על 37)מסכת חולק הראב"ד
יותר, וטעימים יפין והירקות הפירות גם הרי כי זה, טעם
פירות  לתלוש התירו לא כן פי על ואף יומן, בני כשהן

טוב. ביום כר'38)וירקות ב' עמוד כ"ח דף ביצה מסכת
את 39)יהודה. להכשיר אלא אוכל עצמם התבלין שאין

בהשגת  ועיין נפש, אוכל מכשירי הם ולפיכך באו האוכל
י'. הלכה ד' פרק להלן הראב"ד

.ËÔÈ‡40ÏÎ‡iM ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡ ≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»≈
‡l‡ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,ÏÁa¿…¿…À¿»¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆»

‰NÚ .·BË ÌBÈa da ˙B‰Ï È„k41ÌBÈa ÏÎ‡Ï È„k ¿≈≈»»¿»»¿≈∆¡…¿
.ÏÁa ¯˙Bn‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¯È˙B‰Â ,·BË¿ƒÀ»∆¡…«»¿…

ט"ו.40) הלכה להלן וראה ב' עמוד מ"ו דף פסחים מסכת
ב'.41) עמוד ט"ו דף ביצה מסכת במשנה זה כעין

.È‰‡ÏÓÓ42¯Na ‰¯„˜ ‰M‡43dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿»ƒ»¿≈»»»««ƒ∆≈»
‡lÓÓ .˙Á‡ ‰ÎÈ˙ÁÏ ‡l‡ ‰ÎÈ¯ˆ44˙È·Á ÌBzÁ ¿ƒ»∆»«¬ƒ»««¿«≈«¿»ƒ

.„Á‡ ÔB˙È˜Ï ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÏL∆«ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆»¿ƒ∆»
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙t ¯epz ‰M‡ ‰‡ÏÓÓe¿«¿»ƒ»««««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÔÓÊaL ;„Á‡ ¯kÎÏ ‡l‡45‡È‰ ¯epza ‰a¯Ó ˙t‰L ∆»¿ƒ»∆»∆ƒ¿«∆««¿À»««ƒ
‰ÙÈ ˙Ù‡46ÁÏBÓe .47˙·a ¯Na ˙BÎÈ˙Á ‰nk Ì„‡ ∆¡≈»∆≈«»»«»¬ƒ»»¿«

˙Á‡ ‰ÎÈ˙ÁÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡48. ««««ƒ∆≈»ƒ∆»«¬ƒ»««
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א'.42) עמוד י"ז דף ביצה האש 43)מסכת על ונותנת
להלן). (ראה מלאה אחת 44)כשהקדרה שבטירחא לפי

(רש"י). חול לצורך במיוחד טורח ואינו הכל, את עושה הוא
כנ"ל. וקדרה באשה הדין קטנים 45)והוא היו תנוריהם

אין  מלא, שהוא ומתוך בדפנותיהם. הפת מדבקים והיו
אורח  ערוך (שלחן יפה נאפה והפת להתפשט, לחומו מקום

תק"ז). סימן שם.46)חיים אלעזר בן שמעון ר' כדעת
וכתב  מותר. לחוד בתנור פת כל נותן אפילו זה ולפי
בשר, להוסיף שמותר בקדירה, הדין הוא זה שלפי הרשב"א

בשר. הרבה בו כשיש יותר שמן מסכת 47)שהתבשיל
ב'. עמוד י"א דף (רש"י).48)ביצה לכולן אחת שטירחא

.‡ÈÏM·Ó‰49Ba ÏÎ‡Ï È„k ·BË ÌBÈa ‰ÙB‡‰ B‡ «¿«≈»∆¿¿≈∆¡…
ÏÈL·z‰ ¯‡LÂ ,e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁ¯B‡ ÔnfL B‡ ,ÌBi·«∆ƒ≈¿ƒ¿…»¿ƒ¿«««¿ƒ
ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,¯ÁÓÏ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙t‰Â¿««¬≈∆À»∆¡…¿»»≈¿…≈

˙aLa50ÌÈ¯ÚÈ ‡lL „·Ï·e ;51,¯eÒ‡ - ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ∆¡ƒ»
e¯ÈÓÁ‰L ÈtÓ ;·BË ÌBÈ ¯Á‡L ˙aLa elÙ‡Â«¬ƒ¿«»∆««ƒ¿≈∆∆¿ƒ

„ÈÊn‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÚÓa52. ¿«¬ƒ≈ƒ«≈ƒ

ב'.49) עמוד י"ז דף ביצה מיום 50)מסכת לבשל שאסור
ו', בפרק להלן כמבואר תבשילין, עירוב בלי לשבת טוב
לאכלו. מותר לשבת ונשאר ביום לבו שבשלו וכאן

אני 51) עוד לומר יערים לא טוב, יום לצורך שבישל "לאחר
ויותירם  אחרים תבשילין ויבשל אורחים, להזמין צריך

(רש"י). על 52)לשבת" לעבור הוא רשע מזיד "שאלו
משים  עצמו והוא הימנו, למדים אחרים ואין חכמים, דברי
לא  הלכך בהיתר, לעשות סבור מערים אבל – ושב לבו אל
לפיכך  – הימנו למדים ואחרים בו, לחזור לבו אל ישיב

(רש"י). רבנן" קנסוהו

.·ÈÈÓ53˙kÒÓ ‰Ó‰a Bl ‰˙È‰L54ËÁLÈ ‡Ï - ƒ∆»¿»¿≈»¿À∆∆…ƒ¿«
ÏBÎiL Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa d˙B‡55ÏÎ‡Ï »¿∆»ƒ≈≈«∆»∆¡…

˙ÈÊk ‰pnÓ56ÈÏˆ57ËÁLÈ ‡lL È„k ;ÌBÈ „BÚaÓ ƒ∆»¿«ƒ»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÁa ÏÎ‡iM ‰Ó ·BË ÌBÈa¿«∆…««…¿≈…«≈»∆

א'.53) עמוד כ "ה דף ביצה במסכת "שהוא 54)משנה
סעודתו, סעד שכבר לבשר, צריך ואינו תמות, שמא ירא

(רש"י). שוחט" הוא הפסדו מחמת שהות 55)אלא שיש
הפסד  משום התירו אוכל, שאינו אף טוב, ביום ממנו לאכול

המגיד). (הרב לשחוט 56)ממונו יכול כזית אותו ומשום
ודוקא  שחיטה. בלא בשר לכזית אפשר אי כי הבהמה את
אלא  לשחוט אסור בריאה בהמה אבל זאת, התירו במסוכנת

(מ"מ). טוב ביום לאכלה רוצה כן מהר,57)אם שמתבשל
ישראל). (תפארת הדחה ולא מליחה לא צריך ואין

.‚ÈÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡ ÔÈ‡58ÏÈÎ‡‰Ï È„k ·BË ÌBÈa ≈ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«¬ƒ
- ÌÎÏ ‰NÚÈ Bc·Ï ‡e‰ :¯Ó‡pL ;ÌÈ·Ïk B‡ ÌÈ˙ekƒ¿»ƒ∆∆¡«¿«≈»∆»∆

ÌÈ·ÏÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ ,ÌÈ˙eÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ59CÎÈÙÏ . »∆¿…¿ƒ»∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»
˙aLa È˙ek‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ60ÌBÈa B˙B‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ∆«ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒ¿

È˙ek‰ ‡a Ì‡ Ï·‡ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ‰¯Êb ,·BË¿≈»∆»«¿∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»«ƒ
¯·kL ,ÔÈÏÎB‡ Ô‰M ‰Ó Ô‰nÚ ÏÎB‡ - ÂÈÏ‡Ó≈≈»≈ƒ»∆«∆≈¿ƒ∆¿»

.‰eÈÎ‰¡ƒ»

מלאכת 58) לכל הדין והוא ב' עמוד כ"א דף ביצה מסכת
גוים. לצורך לעשותה שאסור – נפש בכ"י 59)אוכל

"לבהמה". בשבילו.60)הגירסא: שיבשל לחוש שאין

.„È‰Ó‰a61- Ï‡¯NÈ ÏL dÈˆÁÂ È˙ek ÏL dÈˆÁL ¿≈»∆∆¿»∆ƒ¿∆¿»∆ƒ¿»≈
‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ;·BË ÌBÈa dËÁLÏ ¯zÓÀ»¿»¬»¿∆ƒ∆¿»∆¡…ƒ∆»
ÌÈ˙eÎÏ dÈˆÁL ‰qÚ Ï·‡ .‰ËÈÁL ‡Ïa ¯Na ˙ÈÊk¿«ƒ»»¿…¿ƒ»¬»ƒ»∆∆¿»¿ƒ
ÏBÎiL ÈtÓ ,d˙B‡ ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈÏ dÈˆÁÂ¿∆¿»¿ƒ¿»≈»∆¡»ƒ¿≈∆»

Èa .˜ˆa‰ ˜lÁÏ62Ï‡¯NÈÏ ÁÓ˜ e˙pL ÏÈÁ‰ ¿«≈«»≈¿≈««ƒ∆»¿∆«¿ƒ¿»≈
‰pnÓ ˙t ÔÈ˙BpLk Ì‡ ,·BË ÌBÈa ˙t Ì‰Ï ˙BNÚÏ«¬»∆«¿ƒ¿∆¿ƒ«ƒ∆»
;·BË ÌBÈa Ô‰Ï B˙BÙ‡Ï ¯zÓ - ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˜BÈ˙Ï¿ƒ≈«¿ƒƒÀ»∆¡»∆¿

˙qÚ .˜BÈ˙Ï Èe‡¯ ˙ÙÂ ˙t ÏkL63ÔÓÊa ,ÌÈ·Ïk‰ ∆»«»«»¿ƒƒ««¿»ƒƒ¿«
ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L64˙ÈÙ‡ - ‰pnÓ65.·BË ÌBÈa ∆»ƒ¿ƒƒ∆»∆¡≈¿

א'.61) עמוד כ"א דף ביצה שאסור 62)מסכת הרי"ף דעת
זו, שלפני בהלכה כמבואר טוב, ביום הפת את להם לאפות
שמאחר  סובר ורבינו טוב, ביום הנכרי את מזמנין שאין
חיל  לבני פת לאפות זו, למלאכה יורדים אנו אונס שמתוך
ולוקחין  בתינו לתוך ירדו הם להם נעשה לא ואם הנכרים,
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אפייתנו  עיקר להיות מתפשטת דעתנו אין לנו, המזומן את
הסכים  הראב"ד וגם (מאירי) התינוק לצורך אלא הם לצרכם

רבינו. והובאה 63)לדעת א' פרק חלה במסכת משנה
א'. עמוד כ"א דף ביצה מועט 64)במסכת שבה שהמורסן

אדם. לאכילת ראויה ואף 65)והיא הרועים. חלק משום
י"ד) הלכה למעלה (ראה הבצק את לחלק לו שאפשר פי על
זה  הרי נבילה בבשר הכלבים את לפייס שאפשר כיון –
שם). ביצה מסכת (גמרא לחוד הרועים בשביל אופה כאילו

.ÂËÏM·Ó‰66B‡ ‰Ó‰aÏ B‡ ÌÈ˙eÎÏ ·BË ÌBÈa «¿«≈¿¿ƒƒ¿≈»
ÌÈÁ¯B‡ BÏ e‡a el‡L ;‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÁÏ ÁÈp‰Ï67, ¿«ƒ«¿…≈∆∆ƒ»¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡¯ ÏÈL·z B˙B‡ ‰È‰68¯È˙B‰Â BLÙÏ ‰NÚ . »»«¿ƒ»»∆»»¿«¿¿ƒ
ÌÈ˙ekÏ epnÓ ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -69.‰Ó‰aÏÂ À»¿«¬ƒƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»

ב'.66) עמוד מ"ו דף פסחים פת 67)מסכת צריכים שיהיו
(רש"י). היום חזי 68)זה אורחים ליה ומיקלעי "הואיל

(גמרא). למעלה 69)ליה" ראה מאליהם, לביתו שבאו
י"ג. הלכה

.ÊË‰ˆÈÁ¯70‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - ‰ÎÈÒÂ ¿ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ¿«¬ƒ»
‰i˙Le71¯L‡ C‡ :¯Ó‡pL ;·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚÂ , ¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆¡««¬∆

Ûeb‰ CÈ¯vL ÏÎÏ - LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È72,CÎÈÙÏ . ≈»≈¿»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ»
ÂÈ„È ÂÈt Ô‰a ıÁB¯Â ,·BË ÌBÈa ÔÈnÁ ÔÈnÁÓ¿«ƒ«ƒ¿¿≈»∆»»»»

ıÁ¯Ó ˙¯Êb ÌeMÓ ,¯eÒ‡ - BÙeb Ïk Ï·‡ ;ÂÈÏ‚¯Â73. ¿«¿»¬»»»ƒ¿≈«∆¿»
ÔÈnÁÂ74Ïk Ô‰a ıÁB¯ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ enÁe‰L ¿«ƒ∆«≈∆∆≈»∆»

˙aLa ‡l‡ ‰Ê ¯·c ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;·BË ÌBÈa BÙeb¿∆…»¿«»»∆∆»¿«»
„·Ïa75. ƒ¿«

ב'.70) עמוד כ"א דף ביצה במסכת כעין 71)משנה ביטוי
"מנין  א'). עמוד פ"ו דף שבת (מסכת במשנה  מצינו זה
ראיה  שאין פי על אף הכפורים, ביום כשתייה שהיא לסיכה
י"ח) פסוק ק"ט פרק (תהלים שנאמר לדבר, זכר לדבר

בעצמותיו". וכשמן בקרבו כמים לא 72)"ותבא זה דרש
בידינו  המצויים במדרשים ולא התלמודים בשני לא מצאנו
עמוד  כ"ב דף בפסחים שאמרו מה על מבוסס ודאי זה [אבל
להנאה. ובין לאכילה בין הדיעות לכל נדרש ש"יאכל" ב'

קי"ג]. סימן יראים בספר מפורש (מסכת 73)וכן ירושלמי
קפרא, לבר שאל פילוסופיוס "חד ג') הלכה ג' פרק שבת
אמר  לרחוץ? ואסור לשתות מותר סריסא, ללוי שאל אבלט
לך? רע אינו שמא אשתך, עם מחבק סריס תראה אם לו,
שלא  לו אמר כלום? לה הוא ומכי לו אמר אין, – לו אמר
שירגילו  חכמים (חששו יתפרצו שלא והכא א"ל תתפרץ,
חששו  לא לשתייה אבל כלל, לצורך שלא אף לחמם עצמם
לא), לרחיצה אבל מזונו, לצורך הוא וגם הוא מועט דדבר
לנו  – בקנה דחית לזה רבי תלמידיו, לו  אמרו שיצא כיון
יאכל  אשר אך – נאמר כבר והלא להם אמר משיב, אתה מה
שוה  אינו גופו כל (ורחיצת לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל
רבינו  לדעת אבל התורה. מן איסורו זה ולפי נפש)". לכל
מדרבנן. אלא אסור ואינו מרחץ גזירת משום הוא

הגאונים.74) בשם מן 75)הרי"ף לחמם אסור שבשבת
גזרו  לא מדרבנן אלא איסורו שאין טוב ביום אבל התורה,

טוב. יום ערב על

.ÊÈÏk76˙aLa ¯eÒ‡L77ÓB„ ‡e‰L ÌeMÓ ÔÈa -‰ …∆»¿«»≈ƒ∆∆
ÌeMÓ ‡e‰L ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡È·Ó B‡ ‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»≈ƒƒ≈¿»»≈∆ƒ
‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ˙e·L¿¬≈»¿∆»ƒ≈»»
ÌÈ¯zÓ Ì‰L ÌÈ¯·„ B‡ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ba…∆¬ƒ»¿«≈»¿»ƒ∆≈À»ƒ
¯eÒ‡L ÏÎÂ .el‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,·BË ÌBÈa¿¿∆ƒ¿»≈«¬»≈¿…∆»
‡l‡ ,·BË ÌBÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ˙aLa BÏËÏËÏ¿«¿¿¿«»»¿«¿¿¿∆»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ78¯zÓ - ˙aLa ¯znL ÏÎÂ .da ‡ˆBiÎÂ ¿…∆¬ƒ»¿«≈»¿…∆À»¿«»À»
¯eq‡ :˙aLa ÔÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa LÈÂ .·BË ÌBÈa¿¿≈¿«∆≈¿«»ƒ
;˙aLa ¯zÓe ·BË ÌBÈa ¯eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ,‰ˆ˜ÓÀ¿∆∆«À¿∆»¿À»¿«»

ÈtÓ79,‰ˆ˜n‰ Ba e¯Ò‡ ,˙aMÓ Ï˜ ·BË ÌBiL ƒ¿≈∆«ƒ«»»¿«À¿∆
.Ba ÏÊÏÊÏ ‡B·È ‡nL∆»»¿«¿≈

טוב 76) יום בין "אין ב': עמוד ל"ו דף ביצה מסכת משנה
בלבד". נפש אוכל אלא רבינו 77)לשבת בדברי מבואר

שאסרום  דברים שיש א' הלכה שבת מהלכות כ"א בפרק
מביאים  שהם ויש למלאכה דומים שהם מפני חכמים
גם  ויש א'). הלכה כ"ד בפרק עוד שם (ועיין למלאכה
כגון  "תשבות", של עשה מצות משום התורה מן שאסורים
משביתת  א' בפרק עוד ועיין היום. כל שבותים עושה אם

ב'. הלכה י'78)עשור הלכה ג' פרק להלן רבינו כתב כן
בתנור  לאפות כדי מוקצה, שהוא האפר, לגרוף שמותר
עמוד  ח' דף ביצה במסכת התוס' כתבו וכן טוב יום לצורך
לטלטל  שמותר יצחק הר"ר בשם יהודה רב אמר ד"ה א'

נפש. אוכל לצורך טוב ביום דף 79)מוקצה ביצה מסכת
לן  סתם בה, לזלזולי אתי ולא דחמירא "שבת ב': עמוד ב'
לזלזולי  ואתי דקיל טוב יום מוקצה, להתיר שמעון כרבי

מוקצה". לאסור יהודה כרבי לן סתם ביה,

.ÁÈ?„ˆÈk80˙Ï‚¯z81¯BLÂ ,ÌÈˆÈa Ïc‚Ï ˙„ÓBÚ‰ ≈««¿¿…∆»∆∆¿«≈≈ƒ¿
ÔÈ„ÓBÚ‰ ˙B¯Ùe ,C·BL ÈBÈÂ ,‰LÈ¯ÁÏ „ÓBÚ‰»≈«¬ƒ»¿≈»≈»¿ƒ
¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰ˆ˜Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ‰¯BÁÒÏƒ¿»»≈¿«≈»∆À¿∆≈¿»
·¯ÚaÓ Ì˙B‡ ÔÈÎiL „Ú ,·BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿«∆»ƒ»ƒ»∆∆

‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ·LÁÈÂ82ÔÎeÓ Ïk‰ - ˙aLa Ï·‡ . ¿«¿…¬≈∆«¬ƒ»¬»¿«»«…»
¯eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ÌLÎe .‰Î‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙aL Ïˆ‡≈∆«»¿≈»ƒ¬»»¿≈∆«À¿∆»

„ÏBp‰ Ck ,·BË ÌBÈa83.¯eÒ‡ ¿»«»»

ביום 80) אסור שמוקצה זו שלפני בהלכה האמור על מוסב
ב'.81)טוב. עמוד י"ט דף שבת משנה 82)מסכת

א'. עמוד י' דף ביצה (להלן 83)במסכת כלים שברי [כמו
ביום  ונולד בעולם היה שלא דבר אבל י"ב), הלכה ב' פרק
עמוד  ב' דף ביצה (מסכת ממוקצה חמור יותר איסורו טוב

כאן]. בלח"מ ועיין א'),

.ËÈÏÁ84ÔÈ‡ Ï·‡ ;·BË ÌBÈÏ ÔÈÎÓ ÏÁÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ …≈ƒ¿«»¿…≈ƒ¿¬»≈
.·BË ÌBÈÏ ‰ÈÎÓ ˙aL ‡ÏÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ ·BË ÌBÈ≈ƒ¿«»¿…«»¿ƒ»¿

CÎÈÙÏ85- ˙aM‰ ¯Á‡ ·BË ÌBÈa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa , ¿ƒ»≈»∆¿»¿««««»
‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚ ˙Ï‚¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰¯eÒ‡86; ¬»¿««ƒ∆««¿¿…∆∆∆«¬ƒ»

LÓ‡Óe ÏÈ‡B‰87ÔÈÎÓ ˙aL ‡ˆÓ ,‰ˆÈa‰ ‰¯Ó‚ ƒ≈∆∆ƒ¿¿»«≈»ƒ¿»«»≈ƒ
·BË ÌBÈÏ d˙B‡88·BË ÌBÈ ÏÎa ‰e¯Ò‡Â .89‰¯Êb , »¿«¬»»¿»¿≈»

ÏÎa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa ÔÎÂ .˙aL ¯Á‡L ·BË ÌBÈ ÌeMÓƒ∆«««»¿≈≈»∆¿»¿»
.·BË ÌBÈ ¯Á‡L ˙aL ÌeMÓ ‰¯Êb ,‰¯eÒ‡ - ˙aL«»¬»¿≈»ƒ«»∆««
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דכתיב 84) מאי רבה אמר ב': עמוד ב' דף ביצה מסכת
יום  (וסתם הששי ביום "והיה ה') הלכה ט"ז פרק (שמות
חול  – יביאו" אשר את והכינו רש"י) חול, יום הוא ששי
שבת  קרוי טוב יום (שגם טוב ליום מכין וחול לשבת, מכין
ליום  מכינה שבת ואין לשבת, מכין טוב יום ואין רש"י) –

א').85)טוב". עמוד ב' דף ביצה (מסכת משנה
י"ח).86) הלכה למעלה (ראה מוקצה שכל 87)ואינה

לפני  שעות וארבע עשרים התרנגולת במעי נגמרת ביצה
שם). ביצה (מסכת העולם לאויר שבת 88)יציאתה והכנת

הכנה  וצריכה היא חשובה טוב יום וסעודת הכנה אינה
שם). (רש"י לשבת הדין והוא אסורה, אבל 89)ולפיכך

לא  חול "סעודת כי אסרוה, לא טוב יום שלאחר חול ביום
כהאי  שמים בידי הכנה ואין הזמנה, בה שייכא ולא חשיבא,

ביצה). מסכת בריש רש"י (ראה אוסרת" גוונא

.ÎÌLÎe90.dÏËÏËÏ ¯eÒ‡ Ck ,‰ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ¿≈∆»¿»¿»»»¿«¿¿»
¯ÁÓÏ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡ Ôlk - ÛÏ‡a ‰·¯Ú˙ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿»¿»¿∆∆À»¬∆¬≈¿»»
ÛÏ‡a elÙ‡ - ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·c ÏÎÂ ,Ïk‰ e¯zÈÀ¿«…¿»»»≈≈«ƒƒ¬ƒ¿∆∆

ÏËa BÈ‡ ÌÈÙÏ‡91ËÁBM‰ .92·BË ÌBÈa ˙Ï‚¯z93 ¬»ƒ≈»≈«≈«¿¿…∆¿
ÔÈ‡L ;˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ˙B¯eÓb ÌÈˆÈa da ‡ˆÓe»»»≈ƒ¿¬≈≈À»∆≈
È‡¯˜‡ ‡l‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„Â ,„ÈÓz ÈeˆÓ ¯·c ‰Ê∆»»»»ƒ¿»»∆≈»∆»«¿«

Ba e¯Ê‚ ‡Ï - ‡ÓÏÚa94. ¿»¿»…»¿

בשבת,90) שנולדה ביצה "אחד ב' עמוד ג' דף ביצה מסכת
לא  אותה, מטלטלין אין טוב, ביום שנולדה ביצה ואחד
ואם  – המטה כרעי בה לסמוך ולא הכלי, את בה לכסות

אסורות". כולן באלף שמן 91)נתערבה פי על "ואף
כ"ג  פרק (שמות שכתוב מפני בשנים, אחד בטל התורה
כאן, חכמים החמירו – להטות" רבים "אחרי ב'): פסוק
יאכלנו  לא ביטול, בלי זמן לאחר מתירין לו ויש הואיל

(רש"י). ביטול" ידי על ב'92)באיסור דף ביצה מסכת
ב'. הכנה 93)עמוד כאן שאין השבת אחר הוא אם אפילו

ותוספות  (רש"י כדרכה נולדה שלא כיון טוב ליום משבת
(מסכת 94)שם). רבנן" בה גזרו לא שכיחא דלא "מילתא

ב'). עמוד ב' דף ביצה

.‡Î‰Ê95·BË ÌBÈ Ïk ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈNBÚ e‡L ∆∆»ƒ¿»»»∆»
‡e‰ ‚‰Ó - ÌÈÓÈ ÈL el‡Ó96È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ . ≈≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒƒƒ¿≈

ÔÈ‡Â .˙eÏba eLcÁ˙pL ÌÈ¯·cÓe ,‡e‰ ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿«»¿≈
‡l‡ ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL Ï‡¯NÈ ı¯‡ Èa ÔÈNBÚƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈»ƒƒ∆»
¯ÙqÓ L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰·e .„·Ïa ‰M‰ L‡¯a¿…«»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«…∆ƒ≈∆
L‡¯ ÔÈNBÚ ÌÚË ‰Ê È‡Óe ,‰Ê ‚‰Ó ¯wÚ ¯‡· ‰Ê∆¿»≈ƒ«ƒ¿»∆≈≈∆««ƒ…

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÈ ÈL ‰M‰97. «»»¿≈»ƒ¿»»

א'.95) עמוד ד' דף ביצה גם 96)מסכת רבינו כתב כן
עשרים  ברשימת י"ד הלכה תורה תלמוד מהלכות ו' בפרק
אחד  בדבר המזלזל "ה' עליהם: המנדים דברים וארבעה
אף  גלויות של שני טוב יום המחלל י"א – סופרים מדברי
ואילו  סופרים. מדברי שאינו הרי מנהג". שהוא פי על
וכן  הוא" סופרים מדברי שני טוב "ויום רבינו כתב בסמוך
וביאור  ו'. הלכה החודש קידוש מהלכות ה' בפרק כתב
י"ד) הלכה מת"ת ו' (בפרק משנה הלחם שכתב כמו הדבר

(מסכת  שאמרו כמו במנהג התחיל שני טוב יום עיקר שכל
ולאחר  אבותיכם" במנהג "הזהרו ב') עמוד ד' דף ביצה
יבטלו  שלא חכמים תקנו הראייה פי על הקידוש שבטל
אבל  סופרים. מדברי תקנה לפנינו והרי כנ"ל, אבותינו מנהג
טוב  ליום חכמים נתנו לא מנהג היה הדבר עיקר שכל מכיון
העדיפו  ולא יתר חומרת התקנה, מצד שבא היום, של שני

שם). משנה לחם (ראה הקדום המנהג על "יום 97)אותה
היו  הראייה, פי על קובעין שהיו בזמן השנה, ראש של טוב
שלא  לפי מספק, ימים שני אותו עושים ישראל ארץ בני רוב
השלוחין  שאין החדש את דין בית בו שקבעו יום יודעין היו
עצמה, בירושלים אפילו אלא עוד ולא טוב. ביום יוצאין
של  טוב יום עושין היו רבות פעמים דין, בית מקום שהוא
יום  כל העדים באין היו לא שאם ימים, שני השנה ראש
ולמחר  קדש לעדים שמצפין יום באותו היו נוהגין שלושים,
בזמן  ואפילו ימים שני אותו עושים והיו והואיל קדש.
אותו  ישראל ארץ בני אפילו עושים שיהו התקינו הראייה,
(רבינו  החשבון" על שקובעים הזה בזמן ימים שני תמיד
אלפס  רב כתב וכן ז'). הלכה ה' פרק החודש קדוש בהלכות

דביצה. א' בפרק

.·Î·BË ÌBÈ98È¯·cÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÈL≈ƒ««ƒ∆ƒƒ¿≈
c Ïk ,ÌÈ¯ÙBÒÏÎÂ .ÈMa ¯eÒ‡ - ÔBL‡¯a ¯eÒ‡L ¯· ¿ƒ»»»∆»»ƒ»«≈ƒ¿»

ÏlÁÓ‰99‰M‰ L‡¯ ÏL elÙ‡Â ,ÈL ·BË ÌBÈ100- «¿«≈≈ƒ«¬ƒ∆…«»»
˙e·L ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„a ÔÈa101‰Î‡ÏÓa ÔÈa ,102, ≈¿»»∆ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ÔÈa103˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ≈∆»»«¿«ƒ««
˙ec¯Ó104ÔÈcÓ B‡ ,105Ì‡ ,B˙B‡106ÔÓ ‰È‰È ‡Ï «¿¿«ƒƒ…ƒ¿∆ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰107ÌLÎe .108„tÒ‰a ¯eÒ‡ ÔBL‡¯‰L ««¿ƒƒ¿≈∆»ƒ»¿∆¿≈
‰ÁÓNa ·iÁÂ ,˙ÈÚ˙Â109Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â .ÈM‰ Ck - ¿«¬ƒ¿«»¿ƒ¿»»«≈ƒ¿≈≈≈∆

.„·Ïa ˙Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ ,L¯Ù‰∆¿≈∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«

ב'.98) עמוד ד' דף ביצה שכותב 99)מסכת מה ראה
י"ד. הלכה ו' פרק תורה תלמוד בהלכות רבינו

שני 100) כשעשו הראייה פי על מקדשים שהיו [שבזמן
והיום  ימים שני אותו שעשו מקרים גם היו בספק ימים
ולא  לערב סמוך באו שהעדים כגון העיקר היה השני
ביום  גם נהגו כן פי על ואף למחר עד לקבלם הספיקו
עמוד  ה' דף ביצה (מסכת אמרו זה שמטעם קודש ראשון
אחד  כיום הם השנה ראש של טובים ימים ששני ב')
שיום  ונמצא כ"ד), הלכה בסמוך (עיין להם אחת וקדושה
ביום  העובר והרי התורה מן עיקרו השנה ראש של שני טוב
מנדים  אין מדרבנן אלא איסורו שאין דבר על ראשון טוב
רבינו  ומשמיענו תצ"ו) סימן או"ח הב"י שכתב (כמו אותו
ר"ה  של שני טוב יום חילל אם אותו מנדים כן פי על שאף
לחם  ועיין שבות, משום שהוא בדבר חיללו אם אפילו

כ"א.101)משנה]. פרק שבת בהלכות כל 102)מבואר
שבת. מהלכות ז' בפרק מנויות פרק 103)המלאכות שם

איסור 104)כ"ז. על העובר את מענישין דין שבית עונש
י"ח  (בפרק רבינו ולשון שיעורו, נתפרש ולא דרבנן,

שיראו". מה "כפי ד') הלכה עדות לשון 105)מהלכות
יושבין  אין הקהל, מן אותו שמבדילין והבדלה, ריחוק
שבקדושה, דבר לכל אותו מצרפין ואין אמותיו, בארבע
תלמוד  מהלכות ז' פרק רבינו בדברי ראה ופירושו וכדומה,
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ד'. הלכה א'.106)תורה עמוד נ"ב דף פסחים מסכת
קל.107) עונש עליו נותנים התורה כבוד מועד 108)מפני

א'. עמוד ח' דף ו'.109)קטן פרק להלן ראה

.‚Î?„ˆÈk110e˜qÚ˙È ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa - ˙n‰ ≈««≈¿ƒƒ¿«¿
ÌÈ˙ek‰ B˙¯e·˜a111ÈL ·BË ÌBÈ·e ,112Ba e˜qÚ˙È ƒ¿»«ƒ¿≈ƒƒ¿«¿

‰hn‰ ˙iNÚ ÔB‚k ,ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿»»¿¬ƒ««ƒ»
‡ˆBik ÏÎÂ ÌÈÓNa‰ ˙ˆÈˆ˜e ÔÈÎÈ¯Îz‰ ˙¯ÈÙ˙e¿ƒ«««¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿…«≈
,·eLÁ ‡e‰ ÏÁk ˙n‰ Èa‚Ï ÈL ·BË ÌBiL ;‰Êa»∆∆≈ƒ¿«≈«≈¿…»

.‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

א'.110) עמוד ו' דף ביצה ואף 111)מסכת ישראל. ולא
סנהדרין  (הלכות רבינו שביאר כמו היא, מצוה מת, שקבורת
עשה  הוא טוב שיום לפי טוב, יום דוחה אינו - ט"ו), פרק
לא  דוחה עשה ואין א'), בהלכה למעלה (ראה תעשה ולא
ודוקא  תקכ"ו). סימן חיים אורח אברהם (מגן ועשה תעשה
מים  לו ולחמם להלבישו אבל ישראל ידי על אסור לקוברו
(שלחן  ישראל ידי על מותר בקבר ולשומו להוציאו לטהרו,

תקכ"ו). סימן חיים אורח ד'112)ערוך דף ביצה מסכת
ב'. עמוד

.„Î˙BM„˜ ÈzL - ˙BiÏb ÏL el‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ≈∆»À¿≈¿À
„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,Ô‰113‰ˆ˜Ó ‰È‰L ¯·c ,CÎÈÙÏ . ≈¿≈»¿∆»¿ƒ»»»∆»»À¿∆

B˙B‡ ÔÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡¯a „ÏBpL B‡ ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa¿ƒ∆«»ƒƒ≈ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈMÏ114?„ˆÈk .115‰„ÏBpL ‰ˆÈa «≈ƒ¬≈∆À»≈«≈»∆¿»

ae„BvpL ÛBÚÂ ‰iÁ .ÈMa ÏÎ‡z - ÔBL‡¯116 »ƒ≈»≈«≈ƒ«»»∆ƒ
¯˜ÚpL Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ¯·c .ÈMa eÏÎ‡È - ÔBL‡¯a»ƒ≈»¿«≈ƒ»»«¿À»««¿«∆∆¡«

ÔÎÂ .ÈMa ÏÎ‡È - ÔBL‡¯a117ÔÈÚ‰ ˙‡ ÏÁÎÏ ¯zÓ »ƒ≈»≈«≈ƒ¿≈À»ƒ¿…∆»«ƒ
ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈL ·BË ÌBÈa118‰na . ¿≈ƒ¿««ƒ∆≈»…ƒ«∆

Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»
Ô‰ ˙Á‡ ‰M„˜ - ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈL119, ¿≈»ƒ∆…«»»¿À»««≈

‡l‡ ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ ÌÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ÌBÈÎe¿∆»≈¬ƒ¿»≈«¿»ƒ∆»
ÏL ÔBL‡¯a ‰„ÏBpL ‰ˆÈa Ï·‡ ,„·Ïa ˙n‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¬»≈»∆¿»»ƒ∆

ÈM· ‰¯eÒ‡ - ‰M‰ L‡¯120‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .121. …«»»¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆
Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆÈa ‰„ÏBÂ ,·BË ÌBÈÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aL«»«¿»¿¿¿»≈»¿««≈∆
‰„ÏB elÙ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÈMa ‰¯eÒ‡ -¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆«¬ƒ¿»

.BÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aMa ÏÎ‡z ‡Ï - ÈL ÌBÈa¿≈ƒ…≈»≈««»«¿»

אחד 113) נפשך ממה כן ואם ימים, שני עושים מספק שהרי
הוא. חול הרי 114)מהם קודש היה הראשון היום שאם

היה  אתמול כן אם טוב, יום היום ואם ומותר, חול היום
טוב. ליום מכין וחול עמוד 115)חול, ד' דף ביצה מסכת

א'.116)ב'. עמוד כ"ד דף עמוד 117)שם כ"ב דף שם

לא 118)א'. לכן בריא, גופו כל אבל קצת, בעינו שחש
שני. טוב ביום רק חומר 119)התירו עליו הטילו חכמים

(הר"ן). ארוך אחד א'.120)יום עמוד ד' דף ביצה מסכת
(להלן 121) ביום בו שאסור טוב ביום שנולד אפרוח כגון

ליום  הסמוכה בשבת שאסור הדין הוא – א') הלכה ב' פרק
לו. הסמוכה בשבת אסור טוב ביום נולד אם וכן טוב.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ואיזו 1) מוקצה, הוא ומה בפרט, המוקצה דיני בו נתבארו

באכילה  המוקצה וענין המוקצים, לדברים מועילה הכנה
בשלימות. והנולד המוקצה דיני וכל ובטלטול,

.‡ÁB¯Ù‡2¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa „ÏBpL3‡e‰L ÈtÓ , ∆¿«∆«¿»ƒ¿≈∆
Ï‚ÚÂ .‰ˆ˜Ó4Bn‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,·BË ÌBÈa „ÏBpL À¿∆¿≈∆∆«¿ƒ»¿»ƒ

¯zÓ - ‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚ5Èab ÏÚ ÔÎeÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆∆«¬ƒ»À»ƒ¿≈∆»««≈
ÌBÈa ¯zÓ ‰ÈÚÓaL ‰Ê ‰È‰ ,Bn‡ ËÁL el‡Â ,Bn‡ƒ¿ƒ»«ƒ»»∆∆¿≈∆»À»¿

.„ÏB ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ·BË««ƒ∆…»

שמתיר),2) יוחנן כרבי (ודלא אסור דאמר כרב א. ו, ביצה
ה'תוספות  של פירושו לפי מ"ב פ"ד עדיות במשנה הוא וכן

שם. טוב' ביוםֿטוב.3)יום ולטלטלו ביצה 4)לאכלו
ב. מידי 5)ו, ויצא חדשיו, לו שכלו בבירור יודעין אנו אם

שמונה  בן שיהיה עד לשחטו אסור כן, לא שאם נפל. ספק
פ"ד. אסורות מאכלות בהל' רבינו בדברי ראה ימים,

.·˙BÓ‰a6˙B‡·e ,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙BÚB¯Â ˙B‡ˆBiL ¿≈∆¿¿«¿»
ÌeÁz‰ CB˙a ˙BÏÂ7ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈÎeÓ el‡ È¯‰ - ¿»¿«¿¬≈≈»ƒ¿¿ƒ

˙BÏÂ ˙BÚB¯‰ Ï·‡ .·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÁBLÂ Ô‰Ó≈∆¿¬ƒ»¿¬»»¿»
ÌeÁzÏ ıeÁ8ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa e‡a Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÁBL «¿ƒ»¿≈¬ƒ»

¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙Úc ÔÈ‡Â ,ÔÈˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ;·BË ÌBÈa¿ƒ¿≈∆≈À¿ƒ¿≈«««¿≈»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

א.6) מ, ביצה הבייתיות"7)משנה, "הבהמות והן
שם. שם.8)שבמשנה שבמשנה "מדבריות" והן

.‚ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ9- ·BË ÌBÈa ÌeÓ da „ÏBpL ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»¿
¯eÒ‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»«¿»∆»≈∆∆»

·BË ÌBÈa dËÁLÏ10˙B‡¯Ï ¯eÒ‡ ,CÎÈÙÏ .11ÈÓeÓ ¿»¬»¿¿ƒ»»ƒ¿≈
ÌÈL„˜12ÌÎÁ‰ Ì¯ÈzÈ ‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa »»ƒ¿¿≈»∆»«ƒ≈∆»»

Ï·‡ .ÌBia Ba ËÁLÏ ‰Ê ‡B·ÈÂ ,ÔÓeÓa13‡e‰ ‰‡B¯ ¿»¿»∆ƒ¿…«¬»∆
.¯ÒB‡ B‡ ¯ÈzÓ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ìen‰«≈∆∆¿»»«ƒ≈

אי9ֿ) ולהקריבן קדשים, שהם בהמה ומעשר בכור כגון
קבוע, מום בו שיפול עד וממתינים מקדש, שאין אפשר
אם  לחכם הבהמה את ומראים לחולין. יוצא שעלֿידיֿזה
פ"ו). בכורות בהל' רבינו בדברי (ראה קבוע מום הוא

מו:).10) (שבת מוקצה שמעון,11)שהיא רבי כדעת
א. כו, ביצה מערב 12)במס' בבהמה נפלו אם אפילו

(מגידֿמשנה). אז החכם אותה ראה שלא כיון יוםֿטוב,
ב.13) כו, ביצה

.„¯BÎa14ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - BnÚ BÓeÓe „ÏBpL15ÔÈ‡Â . ¿∆«ƒ¬≈∆»¿≈
B˙B‡ ÌÈ¯w·Ó16BÓeÓ ‰‡¯Â ¯·Ú Ì‡Â .·BË ÌBÈa ¿«¿ƒ¿¿ƒ»«¿»»

ÏÙpL ¯BÎa .ÏÎB‡Â ËÁBL ‰Ê È¯‰ - B¯Èz‰Â B¯w·e17 ƒ¿¿ƒƒ¬≈∆≈¿≈¿∆»«
ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ;BÓB˜Óa ‰Ò¯t BÏ ‰NBÚ - ¯B·Ï¿∆«¿»»ƒ¿∆¬≈≈»
.·BË ÌBÈa ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,B˙BÏÚ‰Ï¿«¬ƒ¿≈∆≈»ƒ¿ƒ»¿

B˙B‡18Ba ˙‡Â19ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ - ¯B·Ï eÏÙpL ¿∆¿∆»¿¿«¬∆∆»ƒ
˙‡ ‰ÏÚÓe ÌÈ¯ÚÓe ,BËÁBL BÈ‡Â ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ«¿»¿»¬¿≈¬«¬ƒ«¬∆∆
Ô‰Ó ‰Ê È‡ ˙‡ ËÁBLÂ ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ ÈM‰«≈ƒ«¿»¿»¬¿≈∆≈∆≈∆

e¯Èz‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ;‰ˆ¯iL20ÌÈ¯Ú‰Ï21. ∆ƒ¿∆ƒ«««¬≈«ƒƒƒ¿«¬ƒ
˙Ó‰a22‰ÏÙpL ÔÈlÁ23,˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰„ÓÚÂ ,‚b‰ ÔÓ ∆¡«Àƒ∆»¿»ƒ««¿»¿»≈≈¿≈
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‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ È¯‰Â24·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL - «¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿
ÏÎ‡˙Â ‰¯Lk ‡ˆnzL ¯LÙ‡ ,˜„a˙Â25. ¿ƒ»≈∆¿»∆ƒ»≈¿≈»¿≈»≈

ואסור 14) הקדש, הוא טהורה, בהמה שבכור א. כו, ביצה
שאין  בזמן לכן בעזרה, נשחט אלאֿאםֿכן לאכלו לכהן
(רבינו  הכהן ויאכלנו קבוע, מום בו שיפול עד מניחו מקדש,

פ"א). בכורות כיון 15)בהל' מעולם, אסור היה לא שהרי
לאכילה  מוכן היה היוםֿטוב ובכניסת (רש"י), במומו שנולד
בבכורה  קדוש אינו הלידה שלפני אמו, שחיטת ידי על

כו:). להתירו 16)(ביצה קבוע מום בו יש אם לראות
מה  מטלטל ונמצא קבוע, מום בו יהיה לא "שמא בשחיטה
ידקדק  לא שמא או טלטול, בלא שאיֿאפשר לו, ראוי שאינו

(ראב"ד). יוםֿטוב" שמחת מפני כו,17)בראייתו ביצה
שמעון. כרבי א.18)א. לז, לשחוט 19)ביצה שאסור

שה, או "ושור כח) כב, (ויקרא שנאמר אחד, ביום שניהם
אחד". ביום תשחטו לא בנו ואת ק 20)אותו ב.שבת יז,

על  חסה שהתורה ומצינו וה"י. ה"ט שבת מהל' פכ"א ועיין
חמור  תראה "כי ה) כג, (שמות שנאמר חיים, בעלי צער
ב'כסף  וראה עמו". תעזוב עזוב - משאו תחת רובץ שונאך
'צער  שדין רבינו שדעת ה"ט, רוצח מהל' בפי"ג משנה'

התורה. מן הוא חיים' תיקרא 21)בעלי ההיתר "תחבולות
בפירוש  (רבינו מרמה" תיקרא להיתר ושאינו ערמה,

מ"א). פ"ה תמורה א.22)המשניות, לד, ביצה
היא 23) שאז מאבריה, אחד נתרסק לא אם בדיקה וצריכה

ה"כ). פ"ט שחיטה בהל' (רבינו באכילה ואסורה טריפה
מעת 24) שהתה שאם רבינו כתב שחיטה, מהלכות בפ"ט

מיד  נבדקת עמדה ואם בכך, ומותרת בדיקה צריכה לעת
כאן  רבינו שכתב מה זה, ולפי לעת. מעת  צריכה ואינה
שהרי  לעת", מעת "ושהתה פירושו לעת" מעת "ועמדה
המילים  חסרות אחר, ובנוסח לעת. מעת צריכה אינה עמדה
ובנוסח  ממש. עמדה היינו "עמדה" זה ולפי לעת", "מעת
לעת" מעת "ועמדה המילים שלושת כל חסרות אחר,

רוקח'). הן.25)('מעשה כשרות ועופות בהמות שרוב

.‰ÔÈÊe‡26˙ÈaaL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â27el‡ È¯‰ - «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¬≈≈
ÔÈÎeÓ28C·BL ÈBÈ Ï·‡ .ÔenÊ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,29ÈBÈÂ »ƒ¿≈¿ƒƒƒ¬»≈»¿≈

ÌÈ¯tˆÂ ‰iÏÚ30ÔÈÁÈÙËa epwL31‰¯ÈÎa B‡32 ¬ƒ»¿ƒ√ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»
CÈ¯ˆÂ .‰ˆ˜Ó el‡ È¯‰ - Òc¯Ù·e33·¯ÚaÓ ÔnÊÏ ¿«¿≈¬≈≈À¿∆¿»ƒ¿«≈ƒ»∆∆

.ÚÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ;ÏËB È‡ el‡Â el‡ :¯ÓBÏÂ¿«≈»≈¬ƒ≈¿≈»ƒ¿«¿≈«

א.26) כה, או"ח 27)ביצה אברהם' ('מגן בבית הגדילים
תצז). אם 28)סי' בשבת שאף ביוםֿטוב, לצודם ומותר

כניצודים. שהם לפי הכ"ד) שבת מהל' (פי"א פטור צדם
יונים.29) בעלייתו.30)קן שיקננו מדבריות יונים
עופות.31) בהם לקנן בכתלים הבנויים חרס כלי
אלו.32) תיבות חסרות א.33)בכת"י י, ביצה משנה,

ביונים  וכו' עליה ויוני שובך יוני מפרשים ויש הלל. כבית
הזמנה  מועילה לא כן, לא שאם לפרוח. יכולים שאינם
ביוםֿטוב  אסורה צידתה כן ואם צידה, מחוסרים הם שהרי

(מגידֿמשנה).

.ÂÔnÊ34ÌÈ·Ïe ÌÈ¯ÁL35ÌB˜Óa ÌÈ¯ÁL ‡ˆÓe , ƒ≈¿…ƒ¿»ƒ»»¿…ƒƒ¿
È‡L ;ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈ¯ÁL ÌB˜Óa ÌÈ·Ïe ÌÈ·Ï¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿…ƒ¬ƒ∆¬ƒ

ÌÈ¯Á‡ el‡Â ,Ô‰Ï eÁ¯t ÔnfL Ô˙B‡ ‡nL :¯ÓB‡≈∆»»∆ƒ≈»¿»∆¿≈¬≈ƒ
Ô‰36¯eÒ‡ - ÔÎeÓ ˜ÙÒ ÏÎÂ ,37‡ˆÓe ÌÈL ÔnÊ . ≈¿»¿≈»»ƒ≈¿«ƒ»»

‰ - ‰LÏL¯eÒ‡ Ïk38.ÔÈ¯zÓ - ÌÈL ‡ˆÓe ‰LÏL . ¿»«…»¿»»»¿«ƒÀ»ƒ
Ôwa ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,Ôw‰ ÈÙÏ ‡ˆÓe Ôw‰ CB˙a ÔnÊƒ≈¿«≈»»ƒ¿≈«≈ƒ≈»«≈
Ô˜ ÌL LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Á¯ÙÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â Ô‰ ‡l‡∆»≈¿≈»¿ƒƒ¿…«««ƒ∆≈»≈
el‡ È¯‰ - ‰n‡ ÌÈMÓÁ CB˙a ˙ÈÂÊ Ô¯˜a ¯Á‡«≈¿∆∆»ƒ¿¬ƒƒ«»¬≈≈
.‰ÂLa Bp˜ „‚k ‡l‡ ‰c„Ó ‰c„Ó‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆≈«¿«∆¿«∆∆»¿∆∆ƒ¿»∆

ב.34) י, ביצה לבנים.35)משנה, ויונים שחורים יונים
חוששים 36) אלא היונים, אותם שהם אומרים אנו ואין

(גמרא). מקומותיהם הפכו והטעם,37)שמא א. כד, ביצה
ג: (ביצה יוםֿטוב אחרי מתירין לו שיש דבר שהוא מפני
(מגידֿמשנה). זה בספק להחמיר חכמים שרצו או ד.)

ּבׁשנים 38) בטל ואינו החוץ, מן בא בוודאי מהם שאחד ְִַַלפי
באלף, אפילו בטל לא מתירין לו שיש שדבר המוזמנים,

ה"כ. בפ"א כמבואר

.ÊÌÈ‚c39ÔÈ¯·È·aL40ÛBÚÂ ‰iÁ ÔÎÂ ,ÌÈÏB„b »ƒ∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»»
ÔÈ¯·È·aL41„Ú ,‰„Èˆ ¯qÁÓ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏB„b ∆¿≈»ƒ¿ƒ…∆¿À«ƒ»«

‰ˆ˜Ó ‰Ê È¯‰ - ep„eˆe ‰„eˆÓ ‡·‰ :ÌÈ¯ÓB‡L42, ∆¿ƒ»≈¿»¿∆¬≈∆À¿∆
.eÏÎ‡È ‡Ï - „ˆ Ì‡Â ;·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»¿¿ƒ»…≈»≈
B˙B‡ ÔÈ„ˆÂ ,ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - ‰„eˆÓ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»ƒ¿»¬≈∆»¿»ƒ

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ·BË ÌBÈa43Òc¯Ùa ‰pwL ‰iÁ44 ¿¿¿ƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿«¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ Ô‰Lk ‰È„ÏÈ - ¯ÈÚÏ CeÓq‰«»»ƒ¿»∆»¿∆≈¿«ƒ∆≈»¿ƒƒ
.Ô‰ÈÏÚ BzÚcL ÈtÓ ,ÔenÊ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ ,‰„Èƒ̂»≈»¿ƒƒƒƒ¿≈∆«¿¬≈∆

ב.39) כג, ביצה מוקפות 40)משנה, מים של בריכות
רוחות. סביב.41)מארבע גדר מוקפים חיות גני

המותרות 42) המלאכות מן היא שצידה רבינו שדעת נראה
לאכילה  יותר טובים ביוםֿטוב שהניצודים לפי ביוםֿטוב,
משום  אלא אינו איסורו וכל יוםֿטוב, בערב מהניצודים
ב'חידושי  (ועיין יז הלכה להלן גם נראה וכן מוקצה.

כג:). ביצה א.43)המאירי' כה, מקום 44)ביצה שהוא
בנקל. משם לצאת יכול הוולד ואין המשתמר,

.Á˙B„eˆÓ45ÌBÈ ·¯ÚÓ ÔÒ¯tL ,ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ¿«»¿¿»ƒ∆¿»»≈∆∆
Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏhÈ ‡Ï - ·BË…ƒ…≈∆¿∆»ƒ≈≈«

·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ e„BvpL46¯ÎBq‰ .47·¯ÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ∆ƒ≈∆∆«≈««««ƒ≈∆∆
el‡ È¯‰ - ÌÈ‚c da ‡ˆÓe ÌÈkL‰ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ¿»»ƒ¿ƒ»»»»ƒ¬≈≈
Ô‰ È¯‰Â ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ e„Bv ¯·kL ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¿»ƒ≈∆∆«¬≈≈

.ÔÈÎeÓ»ƒ

א.45) כד, ביצה ו,46)משנה, הלכה למעלה שכתב כמו
אסור. - מוכן ספק א.47)שכל כה, ביצה

.Ë˙Èa48ÔÈÎeÓ ˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L49˙ÁÙÂ ,50- «ƒ∆»≈≈»ƒ¿ƒ¿«
˙Át‰ ÌB˜nÓ ÏËB51„ÓBÚ‰ .52‰ˆ˜n‰ ÏÚ53·¯ÚÓ ≈ƒ¿«¿»»≈««À¿∆≈∆∆

·BË ÌBÈ54˙ÈÚÈ·M‰ ‰Ma55- ¯˜Ù‰ ˙B¯t‰ ÏkL , «»»«¿ƒƒ∆»«≈∆¿≈
ÌL¯iL CÈ¯ˆ56.ÏËB È‡ Ô‡k „ÚÂ Ô‡kÓ :¯Ó‡ÈÂ »ƒ∆ƒ¿…¿…«ƒ»¿«»¬ƒ≈

.ÏhÈ ‡Ï - ÌL¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«…ƒ…

ב.48) לא, ביצה ולא 50)לאכילה.49)משנה, מאליו.
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ביוםֿטוב. הכותל את שבתוכו 51)ששברו הפירות ואין
(רמב"ן). עצמם מחמת אסורים היו לא שהרי מוקצים,

א.52) לד, ביצה לייבש,53)משנה, שמונחין פירות
מלאכלן. ונאסרו שבת".54)והוקצו, "ערב שם: במשנה,

הי"ז) פ"א (למעלה בשבת מותר שמוקצה שפסק רבינו אבל
(מגידֿמשנה). טוב" "יום וכתב המשנה, מלשון שינה

אבל 55) ומעשרות. מתרומות ופטורים הפקר, שהפירות
אינו  מוקצה שסתם טבל, משום אסורים - השנים בשאר
ואףֿ (מגידֿמשנה). מלאכה גמר לפני הוא שהרי מעושר,
– מלאכה גמר קודם עראי אכילת לאכול שמותר עלֿפי
משום  למעשר קובעת ששבת שכשם אסור, ביוםֿטוב
יוםֿטוב  כן כמו לד:), (ביצה עונג" לשבת "וקראת שנאמר
וכל  הט"ז), פ"ו (להלן עונג מצות יש בו שגם למעשר קובע

קבע. אכילות הן שבו שהקצה 56)אכילות במוקצה כאן
למעלה  אבל מעשה. והצריכו יותר החמירו בידיו, האדם
('תוספות' בלבד אמירה אלא צריך אין (ה"ה) שובך ביוני

ואומר). ד"ה לד: ביצה

.ÈÈ˙ek57LÈ Ì‡ :·BË ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ ‰¯eLz ‡È·‰L ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
‡È·‰L B‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó58B‡ ‰iÁ ≈«ƒƒ¿À»««¿«≈≈ƒ«»

el‡ È¯‰ - ÌBia Ba Ô„eˆÏ ¯LÙ‡L ÌÈ‚„ B‡ ˙BÙBÚ»ƒ∆∆¿»¿»«¬≈≈
·¯ÚÏ „Ú ÔÈ¯eÒ‡59eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,60elÙ‡Â . ¬ƒ«»∆∆¿«¿ƒƒ¿≈∆«¬«¬ƒ

Ò„‰61ÔÈzÓiL „Ú ·¯ÚÏ Ba ÁÈ¯Ó BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ ¬«¿«≈≈≈ƒ«»∆∆«∆«¿ƒ
,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .eNÚiL È„Îaƒ¿≈∆«¬¿ƒ≈≈«ƒƒ¿À»««¿«
B‡ ¯˜Ú ÏBÓ˙‡nL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆ ‰˙È‰L B‡∆»¿»»««»»∆≈∆¿∆¡«
B‡È·‰ Ì‡Â ,¯zÓ - ÌeÁz‰ CBzÓ B‡È·‰ Ì‡ :„Bvƒƒ¡ƒƒ«¿À»¿ƒ¡ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡a‰Â .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌeÁzÏ ıeÁÓƒ«¿¬≈∆»¿«»ƒ¿ƒƒ¿»≈

¯Á‡ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁÓ ‰Ê62. ∆ƒ«¿À»¿ƒ¿»≈«≈

פפא.57) רב של מימרא ב. כד, שם.58)ביצה ברייתא,
שהוא 59) אף ראשון, ערב היינו "לערב, שם: רש"י בפירוש

חול  הוא הלילה אם ממהֿנפשך, ומותרין שני, יוםֿטוב ליל
בוודאי  אז הוא, קודש ואם שיעשו. בכדי המתין הרי -
ולא  בזה, ראיות הרבה לי ויש בחול. נלקטו שהרי מותרין,
בו  נוהגים היו כי בזה, יעקב רבינו פי את לשאול זכיתי
של  פטירתו ולאחר פשוט, דבר לי והיה במקומינו, היתר
ליל  עד אוסר, שהוא הלוי יצחק רבינו את שמעתי רבינו
ב'הלכות  וגם כמותו, עירו אנשי וכל שני, יום ֿטוב מוצאי
הדבר, לי הועיל ולא לפניו ודנתי כן, אוסר גדולות'
גם  כמותי, מצאתי הגאולה מאור גרשום רבינו ובתשובת
זקן  גדול אדם לשם שבא מגרמיי"ש מכתב אלי בא עתה
בכל  ובקי קלונימוס, ר' ושמו רומא, מן בישיבה ויושב
ב'מגיד  ועיין הכרע. אין רבינו ובדעת כן". והורה הש"ס

שם. משנה' וב'לחם הכ"ד, פ"א למעלה שלא 60)משנה'
לתלוש  לגוי יאמר שלא ועוד, יוםֿטוב. ממלאכת יהנה

שם). ו'תוספות' (רש"י בעירובין 61)בשבילו מפורש כן
א. החמיר 62)מ, שאינו שלא תחומין, באיסור חכמים ו

[ואף  כה.). ביצה (רש"י העולם כל על לאסרו מדרבנן, אלא
אין  ביוםֿטוב שהרי זה, בכלל מיל לי"ב מחוץ הביאו אם
הי"ד, פ"ה להלן ראה רבינו. לדעת התורה מן תחומין איסור

הבתים']. 'ספר בשם רוקח' 'מעשה ובהקדמת

.‡ÈÌÈˆÚ63¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa Ï˜c‰ ÔÓ e¯LpL ≈ƒ∆»¿ƒ«∆∆¿»

„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô˜Èq‰Ï64¯epz‰ CB˙Ï e¯L Ì‡Â . ¿«ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»¿¿««
‰a¯Ó -65˙ÓÈ¯Ú .Ô˜ÈqÓe ÔÈÎeÓ ÌÈˆÚ Ô‰ÈÏÚ66 «¿∆¬≈∆≈ƒ»ƒ«ƒ»¬≈«

Ô·z‰67ÌBÈa Ô‰a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈˆÚ ÏL ¯ˆB‡Â «∆∆¿»∆≈ƒ≈«¿ƒƒ»∆¿
.‰ˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,·¯ÚaÓ ÔÈÎ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË∆»ƒ≈≈ƒƒ»∆∆ƒ¿≈∆≈À¿∆

·¯ÚÓ Ô·z‰ ‰È‰ Ì‡Â68ÌÈˆB˜a69Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ»»«∆∆¿…»¿ƒ∆¬≈≈»
.ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - L‡Ï ‡l‡∆»»≈¬≈∆»

ב.63) ד, שמא 64)ביצה גזירה נוסף: טעם כתב הרי"ף
ויתלוש. שדבר 65)יעלה ה"כ בפ"א רבינו שביאר ואף

מן  נהנה שאינו כיון - באלף אפילו בטל לא מתירין לו שיש
כאן  ואין מותר. לכן שנשרפו, לאחר רק בעין כשהם העצים
זה  איסור שכל כיון לכתחילה, איסור מבטלים אין משום

שם). (גמרא, מדרבנן אלא א.66)אינו ל, ביצה משנה,
מותר 67) - בהמה למאכל עומד אם אבל לסחורה, שהוכן

אליהו 68)(לחםֿמשנה). רבי (הגאון יוםֿטוב מערב
תקיח). סי' או"ח תקיח 69)מוילנה, סי' או"ח ובשו"ע

וב'תוספות'). בגמרא שם (ועיין סרוח גם שיהא הצריך ס"ז,

.·ÈÔÈ‡70¯‡ÂqÓ ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó71ÈtÓ ,˙B¯B˜ ÏL ≈¿«¿ƒ≈ƒƒ¿»∆ƒ¿≈
,·BË ÌBÈa ‰¯aLpL ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;‰ˆ˜Ó Ô‰L∆≈À¿∆¿…ƒ«»∆ƒ¿¿»¿

ÔÎÂ .„ÏB ‡È‰L ÈtÓ72- ·BË ÌBÈa e¯aLpL ÌÈÏk ƒ¿≈∆ƒ»¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿¿
ÔÈ˜ÈqÓ Ï·‡ .„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡≈«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈»¬»«ƒƒ

ÌÈÓÏL ÌÈÏÎa73ÌBÈ ·¯ÚÓ e¯aLpL ÌÈÏÎa B‡ , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆
‡ˆBik .·¯ÚaÓ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ eÎe‰ È¯‰L ,·BË∆¬≈¿ƒ¿»»«∆∆ƒ»∆∆«≈

ÌÈÊB‚‡ :Ba74- ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÔÏÎ‡L ÌÈ„˜Le ¡ƒ¿≈ƒ∆¬»»≈∆∆
- ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;·BË ÌBÈa Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ¬»»¿

LÈÂ .Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡75:Ô‰a LiL ˙B‡ÁÒ ≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿≈À¿»∆≈»∆
È¯‰L ,Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡ - ·¯ÚaÓ ÔÏÎ‡ Ì‡L∆ƒ¬»»ƒ»∆∆≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆∆¬≈
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ˜ÈqÓ - ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;eˆ˜‰À¿¿ƒ¬»»¿«ƒƒƒ¿≈∆≈

.ÏÎ‡‰ ·b ÏÚ ÔÈÎeÓ»ƒ««»…∆

א.70) לא, ביצה המושכבות 71)משנה, קורות של סדר
(רש"י). לבנין ראויות ותהיינה תתעקמנה שלא לארץ

א.72) כט, בהן 73)שבת שאחז לאחר בהן יגע לא אבל 
בטלטול  שאסור נולד, והם כלים שברי נעשו שאז האור,

אין 74)(הרשב"א). ביוםֿטוב אכלן "ואם עד מכאן
כת"י  לפי דיוםֿטוב פ"ג בתוספתא הוא בקליפיהן" מסיקין

.(206 עמ' צוקמ. (הוצאת זה 75)ווין על כותב הראב"ד
רוקח' ב'מעשה העיד וכבר זו", נוסחא שמענו לא "מעולם
עוז' וה'מגדל רבינו. מדברי זה כל נמחק קדמון שבכתבֿיד
לא  אשר נוסחאות לידו שהגיעו היא נפלאת "לא כותב
שנכתבה  הנוסחא מן בידו לבוא זכה שהרי לידינו, הגיעו
וגם  שלנו, תורה כספרי בגוילים, התלמוד מחברי בימי
לבן  המכונה בעזרה ממנה מגיהין שהיו ספרֿתורה במקרא
לגמרא  אינה אלו בנוסחאות רבינו שכוונת ונראה אשר".
המשנה' 'מרכבת כתב (וכן למעלה הנזכרת לתוספתא אלא

הי"ד). יוםֿטוב מהלכות בפ"א

.‚ÈıB˜76Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,‰ˆ˜Ó ‡e‰ È¯‰ - ·Ë»̄…¬≈À¿∆ƒ¿≈∆≈»
Ò‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï˙BÏˆÏ „etL BÓk ˙BNÚÏ BÏ ¯e ¿«»»¿ƒ»»«¬¿«ƒ¿
¯Na Ba77.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»¿≈…«≈»∆
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"חיזרא".76) נקרא התלמוד ובלשון א. לג, ביצה
כמין 77) הבשר, בתוך להכניסו עץ מהן "ליטול ברי"ף:

שכתב  במה רבינו כוונת וכן הצלי". בו לצלות שפוד
שפוד. כמין הבשר בתוך להכניסו - שפוד" כמו "לעשות

.„ÈÔÈÏËB78ÈÙ„Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈˆÚ79ÔÈ˜ÈqÓe ‰kq‰ ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿»¿≈«À»«ƒƒ
‰„N‰ ÔÓ ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ ,Ô‰a80eÈ‰ elÙ‡ , »∆¬»≈¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ»

·¯ÚaÓ ÌL ÔÈÒpÎÓ81Ï·‡ .82·a‚Ó83‰„Na ‡e‰84 ¿À»ƒ»ƒ»∆∆¬»¿«≈«»∆
ÂÈÙlÓ85ÔÈ‡È·Óe .ÌL ˜ÈÏ„Óe ,86ÔÈÒpÎÓ‰ ÔÓ ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒƒ«¿À»ƒ

ÌLÏ ‡lL ˙ÙwÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯aL∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿»À∆∆∆…¿≈
˙Á˙Bt dÏ ‰È‰iL „·Ï·e ;‰¯Èc87CB˙a ‰È‰˙Â , ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿∆»««¿ƒ¿∆¿

˙aL ÌeÁz88Ô‰ È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»≈∆»ƒ»≈¬≈≈
.‰ˆ˜ÓÀ¿∆

ב.78) ל, ביצה אסור,79)משנה, עצמם הדפנות מן אבל
אוהל. סותר הוא התלושים.80)שהרי העצים

ר"ן.81) ועיין מחר, לצורך עצים כמעמר שנראה
א.82) לג, ביצה שם 84)מלקט.83)משנה, במשנה

הוא  וכן בשדה, רבינו ומפרשה משלפניו", "מגבב כתוב
המשנה. לבשל 85)בפירוש כדי רק שעושה מוכיח שזה

מעמר. משום בו ואין א.86)קדירתו, לא, ביצה משנה,
הדבר 88)מסגר.87) נחשב התנאים, אלו כל יש שאם

כמוכן.

.ÂËÈÏÚ89ÔÈÒpÎÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÙ‚ ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ¬≈»ƒ«¬≈¿»ƒ««ƒ∆≈¿À»ƒ
Ût¯˜a90Ô‰ È¯‰ ,Ô˙B‡ ˙¯fÙÓ Áe¯‰L ÔÂÈk - ¿«¿≈≈»∆»«¿«∆∆»¬≈≈

ÔÈ¯fÙÓk91„·k ÈÏk Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈ¯eÒ‡Â ƒ¿À»ƒ«¬ƒ¿ƒƒƒ«¬≈∆¿ƒ»≈
.ÔÈÎeÓ el‡ È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¬≈≈»ƒ

א.89) לא, לעיר.90)ביצה מחוץ גדר, מוקף נרחב, מקום
שהרוח 91) חושב שהוא יוםֿטוב, מערב עליהן סומך שאינו

(רש"י). כבר פזרתן

.ÊË‰Ó‰a92˙kÒÓ ‰˙È‰ Ì‡ :·BË ÌBÈa ‰˙nL93 ¿≈»∆≈»¿ƒ»¿»¿À∆∆
Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈ·ÏÎÏ ‰ÎzÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¬≈∆¿«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‡ÏÂ ,‰ˆ˜Ó ‰Ê È¯‰ ,‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ -ƒ¿…»¿»«¿»∆»¬≈∆À¿∆¿…

ÌÈL„˜ ˙Ó‰a .dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ94‰Óe¯˙e ,‰˙nL ¿ƒ∆»ƒ¿»∆¡«»»ƒ∆≈»¿»
dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ ‡Ï - ˙‡ÓËpL95. ∆ƒ¿≈…¿ƒ∆»ƒ¿»

ב.92) כז, ודף א. ב, שתמות 93)ביצה עליה שחשב
לכלב. ויתננה מערב 94)ביוםֿטוב מסוכנת היתה אפילו

את  מאכילין אין אצלנו העיקר כי בטלטול, אסורה יו"ט
מצות  שהרי להר"מ) המשניות (פירוש לכלבים הקדשים
כז: ביצה ברש"י וראה בשריפה. היא טמאים קדשים

שם. עליה 95)ו'תוספות' טרפון רבי את ושאלו "ומעשה,
לו  ואמרו ושאל, המדרש לבית ונכנס שנטמאת, החלה ועל

שם). (ביצה, ממקומם" יזיזם לא

.ÊÈÌÈ‚c96‰ˆ˜Ó Ô‰L ‰iÁÂ ˙BÙBÚÂ97ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ - »ƒ¿¿«»∆≈À¿∆≈«¿ƒ
˙BBÊÓ Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈa Ô˙B‡98‡nL ; »¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿∆»

LnzL‰Ï B‡ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÏÎÂ .Ô‰Ó ÁwÏ ‡B·È»ƒ«≈∆¿…∆»¿»¿¿ƒ¿«≈
.BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ·BË ÌBÈa Ba¿ƒ¿≈∆À¿∆»¿«¿¿

ב.96) כג, ז.97)ביצה הלכה למעלה אףֿעל98ֿ)ראה
שם. רש"י ועיין מאליהם, ניזונים שאינם עליו, שמזונותם פי

.ÁÈÒÈÎn‰99BÏ „ÁÈ Ì‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ¯ÙÚ ««¿ƒ»»≈∆∆ƒƒ≈
¯˜ B¯ˆÁaBÏËÏËÏ ¯zÓe ,ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÂÊ Ô «¬≈∆∆»ƒ¬≈∆»À»¿«¿¿

ÔÎÂ .ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ba ˙BNÚÏÂ100ÌBÈ ·¯ÚÓ ˜q‰L ¯Ù‡ ¿«¬»¿»»¿≈≈∆∆À«≈∆∆
·BË101˜q‰LÂ ;ÔÎeÓ -102‡e‰L ÔÓÊ Ïk :·BË ÌBÈa »¿∆À«¿»¿«∆

‰ˆÈa Ba ˙BÏˆÏ È„k ÌÁ103ÔÈ„ÚL ,BÏËÏËÏ ¯zÓ - «¿≈ƒ¿≈»À»¿«¿¿∆¬«ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;‡e‰ L‡≈¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿≈∆

ÈÓ .„ÏB104¯˜c BÏ ‰È‰L105,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ıeÚ »ƒ∆»»∆∆»≈∆∆
B˜zÂ106¯ÙÚ B˙B‡ ‰È‰ Ì‡ :¯ÙÚ ‰ÏÚ‰Â ,·BË ÌBÈa ¿ƒ¿¿¿∆¡»»»ƒ»»»»
ÁeÁÈz107‰qÎÓ ‰Ê È¯‰ -108Ì‡ Ï·‡ ;BÏËÏËÓe Ba ƒ«¬≈∆¿«∆¿«¿¿¬»ƒ

LzÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯ÙÚ Le‚ ‰ÏÚ‰109ÌBÈa B˙B‡ ∆¡»»»¬≈∆…ƒ¿¿
.·BË

יהודה.99) רב של מימרא א. ח, (ביצה 100)ביצה משנה
הוא". מוכן כירה, "אפר א.101)ב.) ח, שם.102)ביצה

דברים.103) שאר מכל יותר מהר מתבשלת שהיא
ב.).104) (ביצה את 105)משנה בו שחופרין ברזל יתד

אבל 106)הקרקע. ונתקו. שעבר כלומר בדיעבד.
כתב  (שהרי שחט כבר אם אפילו לנתקו אסור לכתחילה
'בירור  – בו" ומכסה "שוחט כתב ולא בו", "מכסה בסמוך
התירו  שלא עבר) ואם ד"ה ג ציון ב. ביצה למסכת הלכה'
ה"א  פ"ג (להלן כיסוי מצות לצורך מוקצה טלטול אפילו
הערב), עד יכסה לא - ושחט ועבר מוכן, עפר לו אין שאם
שהוא  אףֿעלֿפי מלאכה, איסור התירו שלא וכלֿשכן
שיחפור  שחט שאם "ומודים במשנה שאמרו ומה מדרבנן.
שאינה  "מלאכה שסובר למי אלא אינו זה - ויכסה" בדקר
מלאכה  א' קולות: שתי כאן ויש עליה" פטור לגופה צריכה
רבינו  לדעת אבל מקלקל. וב' לגופה, צריכה שאינה
שבת  מהל' (פ"א עליה חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה
התירו  לא - מקלקל של אחת קולא אלא כאן ואין ה"ז)
ג. ובהערה ה"א, פ"ג להלן וראה כאן). המלך' ('שער

רך.107) שמצוותֿעשה 108)עפר עוף או חיה שחט אם
שחיטה  בהל' רבינו שכותב כמו בעפר, דמם את לכסות

פרק 109)פי"ד. שבת בהל' כמבואר אסורה, שכתישה
שמיני.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומה 1) בפרטיהן, המותרות המלאכות קצת בו נתבארו

הוא  זה בפרק הנזכרות לאלו הכולל והענין בהן, שאסור
ומשקין. לאוכלין היותן

.‡ÈÓ2ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰L3¯znL ,ÔÎeÓ ¯Ù‡ B‡ ƒ∆»»»»»≈∆»∆À»
;ÌÓ„ ‰qÎÓe ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - BÏËÏËÏ¿«¿¿¬≈∆≈«»»¿«∆»»
- BÏËÏËÏ Èe‡¯‰ ¯Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»»≈∆»»¿«¿¿
ÌÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï - ËÁLÂ ¯·Ú Ì‡Â ;ËÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ¿«¿ƒ»«¿»«…¿«∆»»

·¯ÚÏ „Ú4‰i¯a ÔÎÂ .5˜ÙÒ ‡e‰L6Ì‡ ‡È‰ ‰iÁ Ì‡ «»∆∆¿≈¿ƒ»∆»≈ƒ«»ƒƒ
‰Ó‰a7ËÁL Ì‡Â ;·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ¿≈»≈¬ƒ»¿¿ƒ»«

ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰ elÙ‡ ,·¯ÚÏ „Ú dÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï -…¿«∆»»«»∆∆¬ƒ»»»»»
‡È‰ ˙È‡cÂ ‰iÁ :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ;¯Ù‡ B‡≈∆∆»…«»∆«»«»ƒƒ
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¯Èz‰Ï ‰‡B¯‰ ‡B·ÈÂ ,·BË ÌBÈa BÓ„ ‰qk CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ»»¿¿»»∆¿«ƒ
BaÏÁ8. ∆¿

א.2) ב, ביצה יוםֿטוב.3)משנה, ראה 4)מערב
גדולי  לדעת אבל .(106 (בהערה שני פרק בסוף למעלה
בו  שחופרין ברזל (יתד נעוץ דקר לו יש אם הראשונים,
כדברי  בו, לכסות יכול תיחוח, בעפר יום מבעוד קרקע)
ויכסה". בדקר שיחפור שחט שאם "ומודים המשנה

פ"ב.5) ביכורים "כוי".6)משנה, התלמוד בלשון ונקרא
שחיטה).7) מהל' בפי"ד (רבינו מספק לכסות וצריך
מותר 8) חיה וחלב כרת, חייב בהמה מחלב כזית והאוכל

אסור  חלבו וכוי פ"ז), אסורות מאכלות בהל' (רבינו באכילה
מאכלות  מהל' בפ"א (רבינו אכילתו על לוקין ואין מספק,

אסורות).

.·ÔÎÂ9‡Ï - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰ ¿≈«≈«»»≈∆∆…
·BË ÌBÈa ÌÓ„ ‰qÎÈ10‰Ó‰a ËÁL .11ÛBÚÂ ‰iÁ ¿«∆»»¿»«¿≈»«»»

„Ú B˙B‡ ‰qÎÈ ‡Ï - ÌÓc ·¯Ú˙Â ,·BË ÌBÈa¿¿ƒ¿»≈»»…¿«∆«
·¯ÚÏ12ÏBÎÈÂ ,¯Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰ Ì‡Â ; »∆∆¿ƒ»»»»»≈∆¿»

e‰qÎÈ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯È˜„a Ïk‰ ˙BqÎÏ13. ¿««…ƒ¿ƒ»««¬≈∆¿«≈

ב.9) ח, ואין 10)ביצה יוםֿטוב, מערב לכסות לו שהיה
יכול  שהרי יוםֿטוב, משמחת אותו מונע הכיסוי מצוות
(רש"י). יוםֿטוב במוצאי דמו את ולכסות הבשר, את לאכול

מכיסוי.11) פטור טרחא 12)שדמה טורח הוא שהרי
(רש"י). בהמה דם ביניהם שיש מצוה, של שאינה

אפילו 13) הדם את לכסות יכול החצר, באמצע שחט ואם
אברהם' ('מגן כליו יתלכלכו שלא כדי דקירות, בכמה

תצח). סי' או"ח בשו"ע

.‚ËÁBM‰14¯Óˆ LÏ˙Ï BÏ ¯zÓ - ·BË ÌBÈa ‰Ó‰a «≈¿≈»¿À»ƒ¿∆∆
ÔÈkq‰ ÌB˜ÓÏ15B„Èa16epÊÈÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«∆…¿ƒ∆

BÓB˜nÓ17¯‡Lk CaÒÓ ÌL ¯‡MÈ ‡l‡ ,18¯Óˆ ƒ¿∆»ƒ»≈»¿À»ƒ¿»∆∆
,Bk¯„ ‡e‰L ÈtÓ ;Ë¯ÓÈ ‡Ï - ÛBÚa Ï·‡ .¯‡ev‰««»¬»¿…ƒ¿…ƒ¿≈∆«¿

LÏBz ‡ˆÓÂ19·BË ÌBÈa20. ¿ƒ¿»≈¿

א.14) כה, והסכין 15)בכורות תלישה, בלי ישחוט שאם
חלדה, משום פסולה השחיטה תהיה - בצמר מכוסה יהיה

ה"י. פ"ג, שחיטה הל' אלא 16)ראה גזיזה דרך שאין
כלאחד  שהוא בידו, והתירו ה"ח) שבת מהל' (פ"ט בכלי

יוםֿטוב. שמחת משום רק 17)יד, שתולש שייראה כדי
פ"ג  בבכורות ישראל' ('תפארת לצרכו ולא שחיטה לצורך

יו"ט). לענין וה"ה בכור, לענין ובנוסחאות 18)מ"א
(בבי"ת). "בשאר" הגירסא: התירו 19)ישנות, שלא

מערב  לעשות שאיֿאפשר מה אלא נפש אוכל מכשירי
חסרון  או הפסד שיגרום מבלי ה"ח) בפ"א (ראה  יוםֿטוב
מערב  לעשותו אפשר הנוצה מריטת אבל לאוכל, טעם

(הרא"ש). למרוט 20)יוםֿטוב השוחטים עכשיו "נהגו
על  שחולק הרמב"ן דעת על וסומכין שחיטה, קודם הנוצה
שאיֿ שחיטה, לפני הצואר מן נוצה תלישת ומתיר רבינו,
בפירוש  ורבינו סט). כלל אדם' ('חיי זה בלא לשחוט אפשר
הגמרא  דברי כל את העתיק שם, בכורות במס' המשניות
והתנצל  המשנה, בפירוש כן דרכו שאין אףֿעלֿפי זה, בענין

לפי  המסכת מכוונת שאינו ואע"פ זה, "וזכרתי זה: בלשון
עליו". עוברים אדם בני שרוב

.„·BË ÌBÈa ‰Ó‰a ¯BÚ ËÈLÙn‰21;epÁÏÓÈ ‡Ï - ««¿ƒ¿≈»¿…ƒ¿»∆
‡e‰ „eaÚ ‰fL22C¯ˆÏ ‡lL ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡ˆÓÂ , ∆∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»»∆…¿…∆

B˙B Ï·‡ .‰ÏÈÎ‡23eÒ¯„iL È„k ,‰ÒÈ¯c‰ ˙Èa ÈÙÏ ¬ƒ»¬»¿ƒ¿≈≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿¿
ÂÈÏÚ24ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .„ÒtÈ ‡ÏÂ »»¿…ƒ»≈¿…ƒƒ»»∆∆»ƒ¿≈

ËÁLlÓ ÚnÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓN25¯zÓe . ƒ¿«¿≈∆…ƒ»«ƒƒ¿…À»
ÈÏˆÏ ¯Na ÁÏÓÏ26¯BÚ‰ Èab ÏÚ27¯·„a ÌÈÓÈ¯ÚÓe , ƒ¿…«»»¿»ƒ««≈»«¬ƒƒ¿»»

‰Ê28,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ¯Na ËÚÓ ÁÏBÓ ?„ˆÈk . ∆≈«≈«¿«»»ƒ»¿«ƒ»
.Blk ¯BÚ‰ ÁÏÓiL „Ú«∆ƒ¿«»À

(מגידֿמשנה).21) ביוםֿטוב נשחטה "שהמליחה 22)וגם
פי"א). שבת בהל' (רבינו הוא" עיבוד המדובר 23)מין

מערב  נשחטה אם (אבל כנ"ל ביוםֿטוב שנשחטה בבהמה
יוםֿטוב. מערב למלחו יכול והיה הואיל - אסור יוםֿטוב,

העור 24)מגידֿמשנה). לתיקון שכוונתו כלֿכך ניכר ולא
יא:). יא.).25)(ביצה (ביצה תחילתן" משום סופן "התירו

ה'.26) הלכה כדלהלן מועטת, מליחה אף 27)שהיא
קצת. העור גם ימלח פ"א 28)שעלֿידיֿזה 'ירושלמי'

שלא  כדי הערמה, קצת שנראה זה דבר התירו וחכמים ה"ו.
ביוםֿטוב, לשחוט ירצה ולא העור, והפסד קלקול לידי יבוא

יוםֿטוב. משמחת וימנע

.‰‰na29BÈ‡L ,ÈÏˆÏ ÁÏBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈
‰a¯‰ ÁÏÓ CÈ¯ˆ30‰¯„˜Ï Ï·‡ ;31ÁÏÓÏ ¯eÒ‡ - »ƒ∆««¿≈¬»ƒ¿≈»»ƒ¿…«

ÔÎÂ .¯BÚ‰ ÏÚ32ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡33ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ «»¿≈≈¿ƒ∆«¬»ƒ¿≈
ÔÈÎt‰Ó34Èab ÏÚ Áe¯a Ô˙B‡ ÔÈÁËBL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ¿«¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»»«««≈

˙B„˙È35.‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

א.29) יא, נראה 30)ביצה הי"ב, אסורות מהלכות [בפ"ו
(עיי"ש  לקדירה כמו מליחה צריך שלצלי רבינו מדברי
מזבח  איסורי מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן במגידֿמשנה).
כמולח  יפה יפה (בקרבנות) הבשר למלוח "ומצוה הי"א:

וצ"ע]. לצלי", לצלי 31)בשר מולח אם והואֿהדין
שם). (ביצה, אסור - לקדירה כמו מרובה מליחה

שם.32) מולח 33)ביצה, אם גמור, אוכל שאינו שדבר
מעבד. משום בו יש - יסריח שלא תיקון 34)כדי שזה

יסרחו. שלא יהושע.35)לחלבים כרבי ולא כתנאֿקמא
יא:). (שם למלחם יבוא שמא גזירה

.ÂËÈLÙn‰36.·BË ÌBÈa ÏÈb¯È ‡Ï - ‰Ó‰a‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿≈»…«¿ƒ¿
Ï‚¯Ó ¯Na Ïk ‡ÈˆBn‰ ‰Ê ?ÏÈb¯n‰ ‡e‰ „ˆÈk≈«««¿ƒ∆«ƒ»»»≈∆∆
ÈtÓ .Ú¯wÈ ‡ÏÂ ÌÏL ¯BÚ‰ Ïk ‡ÈˆBiL È„k ,˙Á‡««¿≈∆ƒ»»»≈¿…ƒ»≈«ƒ¿≈

ÏB„b Á¯Ë ‰Ê ËLÙ‰a Á¯BhL37C¯ˆ Ba ÔÈ‡Â , ∆≈«¿∆¿≈∆…«»¿≈…∆
ÔÎÂ .„ÚBnÏ38„È ˙Èa ˙BNÚÏ ¯eÒ‡39,‡e‰Â .¯Naa «≈¿≈»«¬≈»«»»»

‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL .ÔÈkÒa ‰NÚiL∆«¬∆««ƒ∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÔÓÈÒ ˙BNÚÏ ¯zÓe .ÏÁa40.¯Naa ¿…À»«¬ƒ»«»»

א.36) לג, שתי 37)בכורות דרך העור את מפשיט אבל
ועלֿידיֿזה  השניה, עד האחת מרגל שחותך הרגלים,
יוסף' ('בית בזה מרובה הטרחא שאין שלם, העור מפשיט

כאן). כסףֿמשנה ועיין תצט, סי' א.38)או"ח כח, ביצה
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להוליכו 39) ללוקח ונותנו יד בית בו עושה בשר, "כשמוכר
מקח  שאין היכר, לעשות לשנות צריך וביוםֿטוב לביתו,

כח.). ביצה (רש"י ביוםֿטוב" יחליפהו 40)וממכר "שלא
(רש"י). הנושאו"

.ÊÔÈ‚ÏBÓ41L‡¯‰ ˙‡42ÔÈ·‰·‰Óe ,ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡Â ¿ƒ∆»…¿∆»«¿«ƒ¿«¿¬ƒ
„ÈÒa Ô˙B‡ ÔÈÏÙBË ÔÈ‡ Ï·‡ ;¯e‡a Ô˙B‡43 »»¬»≈¿ƒ»¿ƒ

˙ÈÒ¯Á·e44Ô˙B‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡Â ,‰Ó„‡a ‡ÏÂ ¿«¿ƒ¿…«¬»»¿≈¿ƒ»
ÌÈ¯tÒÓa45;BlL ˙¯tÒ˙a ˜¯i‰ ˙‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»«ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»¿ƒ¿…∆∆

˜ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ Ba LiL ÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈw˙Ó Ï·‡Òc46 ¬»¿«¿ƒ∆»…∆∆≈ƒ¿À¿»
˙Bi·kÚÂ47˙¯tÒ˙a ,48. ¿«»ƒ¿ƒ¿…∆

א.41) לד, השיער.42)ביצה את להסיר כדי ברותחין,
כעיבוד.43) נראה חרס.44)שזה כלי ממנו שעושין חומר
(רש"י).45) השיער לצורך זה עושה כאילו שנראה
"קורנס".46) הגירסא התימנים, שיש 47)בכת"י צמח מין

למאכל. ראוי והוא קוצים, אוכל 48)בו צורך שהוא כיון
נפש.

.Á¯zÓ49Ll‰Â .·BË ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰qÚ LeÏÏ50 À»»ƒ»¿»¿¿«»
ÌBÈa ‰lÁ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓ BÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰qÚƒ»≈∆∆≈«¿ƒƒ∆»«»¿

·BË51‰lÁ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓ - ·BË ÌBÈa dLÏ Ì‡Â .52 ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ∆»«»
Ì‡Â .Ô‰kÏ d˙BÂ53˙‡ÓËpL B‡ ,‰‡ÓË ‰qÚ ‰˙È‰ ¿¿»«…≈¿ƒ»¿»ƒ»¿≈»∆ƒ¿≈

ÌBÈa ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ˙‡ ÏM·È ‡Ï - ‰lÁ‰««»…¿«≈∆««»∆≈¿«¿ƒ¿
ÏÎ‡Ï ‡l‡ ·BË54‰Ù¯NÏ BÊÂ ,55ÔÎÂ .˙„ÓBÚ56ÔÈ‡ ∆»∆¡…¿ƒ¿≈»∆∆¿≈≈

ÌÈL„˜ ÔÈÙ¯BN ÔÈ‡L ,·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÙ¯BN57 ¿ƒ»¿∆≈¿ƒ»»ƒ
- e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ˙Ù¯NL ;·BË ÌBÈa e‡ÓËpL∆ƒ¿¿¿∆¿≈«»»ƒ∆ƒ¿¿
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,Û¯NÈ L‡a :¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆∆¡«»≈ƒ»≈«¬ƒ«¿»»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ dÈ‡L58‡ÏÂ ‰NÚ - ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿«≈»∆¬≈¿…
‰NÚ˙59‰NÚÂ ‰NÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‰NÚ ÔÈ‡Â ,60. «¬∆¿≈¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

מרובה 49) פת אופים אין אומרים, שמאי "בית ב: כב, ביצה
וראה  הלל. כבית והלכה מתירים". הלל ובית ביוםֿטוב,

וכו'. פת תנור אשה שממלאה ה"י פ"א ביצה 50)למעלה
א. יוםֿטוב.51)ט, מערב לעשותה שאפשר

שנאמר 52) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש "מצותֿעשה
תרומה" תרימו חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, (במדבר

ביכורים). מהל' ה"א א.53)(פ"ה מו, פסחים משנה,
הוא 54) נפש לכל יאכל אשר "אך טז) יב, (שמות ֵֵָשנאמר

לכם". יעׂשה נאכלת 55)לבדו שאינה טמאה תרומה כדין ֵֶָ
פ"ב). תרומות בהל' (רבינו בשריפתה יהנו רק לכהן,

ב.56) כד, שמצות57ֿ)שבת קדשים, בכלל שתרומה
כה. שבת ועיין פי"ג. אליהו דבי (תנא לשורפן היא עשה

שם). ו'תוספות' 'מעשה 58)ורש"י בעל שלפני בכתבֿיד
בהן". "וכיוצא תיבות נמצאו לא למעלה 59)רוקח', ראה

ה"ב. ב.60)פ"א כה, שבת

.Ë·¯Ú‰ „Ú ‰pÁÈpÈ ?da ‰NÚÈ „ˆÈk61Û¯NÈÂ ≈««¬∆»«ƒ∆»«»∆∆¿ƒ¿…
‰È‰ .d˙B‡62‰pÁÈpÈ Ì‡L ,ÁÒt ÏL ·BË ÌBÈ »»»∆∆«∆ƒ«ƒ∆»

ıÈÓÁz63‡l‡ ,˜ˆa ‰lÁ‰ ˙‡ LÈ¯ÙÈ ‡Ï -64‰Ù‡È «¿ƒ…«¿ƒ∆««»»≈∆»…∆
‰lÁ‰ LÈ¯ÙÈ Ck ¯Á‡Â ,‰‡Óh‰ ‰qÚ‰ Ïk ˙‡∆»»ƒ»«¿≈»¿««»«¿ƒ««»

.ÌÁÏ∆∆

בנותר 61) אלא אינו זה - בלילה קדשים שורפין שאין [אף
מהדורא  ביהודה' 'נודע – בלילה נשרף טמא אבל ופיגול,
מפסולי  פי"ט הרמב"ם לשון מדקדוק צו, סי' או"ח תנינא

ה"ה]. א.62)המוקדשין מו, פסחים ואף 63)משנה,
חמץ  מהל' (בפ"ד רבינו וביאר הקדש, של היא שהחלה
יג, (שמות שנאמר הקדש, של חמץ על עובר שאינו ומצה)
רואה  אתה אבל רואה, אתה אי שלך לך", יראה "ולא ז)
שלא  כיון כשלו, החמץ נחשב כאן - גבוה? ושל אחרים של
"הואיל  ההפרשה, על לישאל ויכול כהן, לידי עדיין נתנו
מו:). (שם הוא" ממוניה עלה, מתשיל בעי ואי

בצונן",64) תטיל אומר, בתירא "בן עוד: אמרו במשנה,
זו, תקנה על לסמוך אין לכתחילה אבל מלהחמיץ, המונעו
(הרא"ש). תחמיץ שלא יפה יזהר לא שמא חכמים שחששו

.ÈÔÈ‡65È¯eÙa ÔÈÙB‡66˙Átz ‡nL ‰¯Êb ,‰L„Á67 ≈ƒ¿¿ƒ¬»»¿≈»∆»ƒ»≈
ÔÈ‡ .·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,ÌÁl‰ „ÈÒÙ˙Â68 ¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ»«ƒƒ¿«≈

ÔÈÙ¯Bb69ÔÈLaÎÓ Ï·‡ ,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz70¯Ù‡‰ ˙‡ ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¬»¿«¿ƒ∆»≈∆
Ô‰aL71‡l‡ ˙BÏˆÏ B‡ Ba ˙BÙ‡Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ∆»∆¿ƒƒ∆¿»∆¡ƒ¿∆»

ÔÈÓ˙BÒÂ .¯zÓ - Û¯b Ôk Ì‡72LÙ¯Â ËÈËa ¯epz‰ Èt ƒ≈»«À»¿¿ƒƒ««¿ƒ»∆∆
BÎk¯L ,‡e‰Â .¯‰p‰ ˙B·È·ÒaL73Ï·‡ .LÓ‡Ó ∆ƒ¿ƒ«»»»∆ƒ¿≈∆∆¬»

˙‡ Ïa‚Ï ¯zÓe .¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa ËÈË Ïa‚Ï¿«≈ƒ¿»À»¿«≈∆
¯Ù‡‰74.¯epz‰ Èt Ba ÌzÒÏ »≈∆ƒ¿…ƒ««

א.65) לד, חרס.66)ביצה של גג 67)תנור יתקלקל
מלבנים, שנעשו שלנו, בתנורים אבל הפת. על ויפול התנור
חזקים, והם יחד, להדביקן לחברתה לבינה בין טיט ונותן

תקז). סי' או"ח ברורה' ('משנה זה חשש משנה,68)אין
ב. לב, הטיט.69)ביצה מטיח לתוכו נפל אם

יגע 70) ולא חלק שיהיה כדי שבו, והאפר האש להשכיב
לאחר 71)בפת. והגחלים האפר מן התנור את "ולגרוף

אי  מכבה, שהוא ואףֿעלֿפי מותר, שהוא לי יראה הסקה,
כך  נפש, אוכל לצורך להבעיר שמותר וכשם כן, בלא אפשר
על  בשר כמניח זה והרי נפש, אוכל לצורך לכבות מותר

הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה שם.72)הגחלים" ביצה,
מאתמול".73) סימן) בו (=עשה דצייריה "והוא שם בגמרא

"דמריח" וצ"ל "דטריח", דק"ס) (כת"י הרי"ף בנוסחת אבל
ל'). ציון שם, הלכה' ('בירור גיבול בו ואין ממורח שהוא

באפר,74) גיבול שאין (הט"ז) שבת מהל' בפ"ח לשיטתו
וכאן. שם עליו חולק והראב"ד

.‡È¯epz75ÔÈÎÒ ÔÈ‡ - ÌÈL„Á ÌÈ¯ÈÎÂ76ÔÓLa Ô˙B‡ «¿ƒ«ƒ¬»ƒ≈»ƒ»¿∆∆
ÔÈ‚ÈÙÓ ÔÈ‡Â ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡ ÔÈLË ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈa77 ¿¿≈»ƒ»¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

ÔÓqÁÏ È„k ÔBˆa Ô˙B‡78˙BÙ‡Ï ÏÈ·La Ì‡Â ;79Ô‰a »¿≈¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ∆¡»∆
ÔÈ‡ .¯zÓ -80ÌÈ·‡‰ ˙‡ ÔÈaÏÓ81B‡ ˙BÏˆÏ À»≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿

ÔÓqÁnL ÈtÓ ,Ô‰ÈÏÚ ˙BÙ‡Ï82ÔÈÙB‡Â ÔÈ˜ÈqÓe . ∆¡¬≈∆ƒ¿≈∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ
¯eÙaÈ83ÈÎÈË‡a ÔÈnÁ ÔÈnÁÓe ,84. ¿¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈

א.75) לד, החדשים 76)ביצה התנורים לסוך היה דרכן
משום  ואסור ולצחצחן, להחליקן כדי אותן, ולשפשף בשמן

כלי. הכלי.77)תיקון את מחזק היסק, אחר הבא שהצונן
שיוכלו 79)לחזקן.78) כדי התנור את להפיג שהוצרכו

הפת. ישרף ולא בהם, א.80)לאפות לג, ביצה משנה,
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רבינו 81) גירסת וכן "הרעפים", הגירסא ספרים, בכמה
הגגות. את בהם שמכסים חרסים והם המשניות, בפירוש

אבל 82) ישנים, ברעפים אפילו אסור משנה' ה'מגיד לדעת
אלא  נאסר שלא מפורש להרמב"ם המשנה בפירוש

א. לד, ביצה הגמרא דברי וכפשטות תנור 83)בחדשים,
חרס. של אלה,84)גדול בשני והשמיענו גדולה. יורה

(מגידֿ עושה הוא חול לצורך יאמרו: שמא חוששים שאין
משנה).

.·ÈÔÈ‡85·¯ÚÓ Ôab Ì‡L ;·BË ÌBÈa ‰È·b ÔÈNBÚ ≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ≈≈∆∆
Ï·‡ .ÌÚË ÔB¯ÒÁ ‰Êa ÔÈ‡ ,·BË ÌBÈ86˙‡ ÔÈÎc ≈»∆∆¿««¬»»ƒ∆

‚eÙÈ ,·¯ÚaÓ Ô˙B‡ Ce„È Ì‡L ;Ôk¯„k ÔÈÏ·z‰«¿»ƒ¿«¿»∆ƒ»»ƒ»∆∆»
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa CBc BÈ‡ ÁÏÓ Ï·‡ .ÔÓÚË«¿»¬»∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ú˜a Ce„iL B‡ ,LzÎn‰ ‰h‰ƒ»««¿≈∆»ƒ¿»»¿«≈»¿≈
‚eÙÈ ‡Ï ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÁÏn‰ ˜ÁL Ì‡L ;‰pLiL∆¿«∆∆ƒ»««∆«≈∆∆…»

ÔÈ‡Â .BÓÚË87Ô‰lL ÌÈÁ¯a ÔÈÏtÏt‰ ˙‡ ÔÈ˜ÁBL88, «¿¿≈¬ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ∆»∆
ÔÈÏ·z‰ ÏÎk ‰Îe„Óa Ô˙B‡ Cc ‡l‡89. ∆»»»ƒ¿»¿»«¿»ƒ

א.85) קלד, א.86)שבת יד, ביצה משנה,87)משנה,
עזריה. בן אלעזר רבי על החולקים כרבנן א. כג, ביצה

איכא).88) ד"ה א. יד, ביצה ('תוספות' חול כמעשה שנראה
יוםֿטוב 89) מערב אותם דכים אם טעמם מפיגים הם שאף

שם). ('תוספות'

.‚ÈÔÈ‡90˙BÙÈ¯‰ ˙‡ ÔÈL˙Bk91‰ÏB„b ˙LzÎÓa92, ≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆∆¿»
ÈepM‰ ‡e‰ ‰fL ,‰pË˜ ˙LzÎÓa ÔÈL˙Bk Ï·‡¬»¿ƒ¿«¿∆∆¿«»∆∆«ƒ
;¯eÒ‡ ‰pË˜a elÙ‡ - Ï‡¯NÈ ı¯‡·e .dlL∆»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿«»»
Ì˙B‡ ÔÈL˙Bk Ì‡Â ,‡È‰ ‰·BË Ô‰lL ‰‡e·z‰L∆«¿»∆»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ93. ≈∆∆≈¿»∆¿≈

א.90) יד, במכתש.91)ביצה כתושים אף92ֿ)שעורים
כותשין  ואם טובה, התבואה אין לארץ שבחוצה עלֿפי
לכתוש  אסור זאת בכל נפסדת, היא יוםֿטוב מערב אותה
בריחיים  פלפלים לטחון שאסרו כמו גדולה, במכתשת

לחםֿמשנה. – הי"ב) (למעלה רבינו 93)שלהם מפרש כן
לארץ. לחוץ ישראל ארץ בין יד:) (שם בתלמוד שחילקו מה
שאינו  אףֿעלֿפי בשינוי, לדוך שהתירו למלח דומה זה ואין
מפני  הי"ב), (למעלה יוםֿטוב מערב דכים אם מתקלקל
מלח  צריכים המאכלים כל שהרי הוא, הכרחי צורך שמלח

(לחםֿמשנה).

.„ÈÁÓw‰94B„w¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,95·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ «∆«««ƒ∆ƒ¿≈∆∆
‰iL ÌÚt B˙B‡ ÔÈ„w¯Ó ÔÈ‡ - ÔÈaq‰ epnÓ ¯ÈÒ‰Â¿≈ƒƒ∆«Àƒ≈¿«¿ƒ««¿ƒ»

ÏÙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa96ÌÒÈ˜ B‡ ¯B¯ˆ BÎB˙a ¿∆»ƒ≈»«¿¿≈»
È¯BÁ‡Ó „w¯iL ÔB‚k ,¯zÓ - ‰pL Ì‡Â .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒƒ»À»¿∆¿«≈≈¬≈

ÔÁÏM‰ Èab ÏÚ „w¯L B‡ ,‰Ùp‰97ÈepLa ‡ˆBiÎÂ , «»»∆ƒ≈««≈«À¿»¿«≈¿ƒ
.‰Ê∆

ב.94) כט, נפש,95)ביצה אוכל לצורך אף אסורה רקידה
מערב  לעשותה שאפשר לפי הי"ז, בפ"א רבינו שכותב כמו
מזה  לעשות הדרך כי וגם טעמו, את שיפסיד מבלי יוםֿטוב
חול. לצורך ביוםֿטוב וטורח רבים, לימים הרבה

להסיר 96) אלא הקמח, לייפות כדי לרקד כוונתו שאין

הצרורות. תיבה 97)מתוכו גבי על לעשותן הדרך שבחול,
עריבה. או

.ÂËÔÈÏÏBÓ98˙BÏÈÏÓ99ÔÈÎ¯ÙÓe100ÌBÈa ˙ÈË˜ ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿
elÙ‡Â ,ÏÎB‡Â BÁk ÏÎa „È ÏÚ „È ÏÚ ÁtÓe .·BË¿«≈««»«»¿»…¿≈«¬ƒ

ÔB˜a101ÈeÁÓ˙a B‡102Ï·‡ ,103‰Ùa ‡Ï104‡ÏÂ ¿»¿«¿¬»…¿»»¿…
ÔÎÂ .‰¯·Îa105¯¯Ba - ·BË ÌBÈa ˙BiË˜ ¯¯Ba‰ ƒ¿»»¿≈«≈ƒ¿ƒ¿≈

‡Ï·Ëa ‡ÏÂ ‰Ùa ‡Ï Ï·‡ ,ÈeÁÓ˙·e B˜ÈÁa Bk¯„k¿«¿¿≈¿«¿¬»…¿»»¿…¿«¿»
.‰¯·Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»

ואילו 98) שינוי, בלי כדרכו שמולל ונראה ב. יב, ביצה
רבינו  כי הי"ד) שבת מהל' (פכ"א בשינוי מולל בשבת
- בשינוי" - מולל "כיצד יג:) (ביצה שאמרו מה מפרש
שם). ו'תוספות' רש"י (ועיין ביוםֿטוב ולא בשבת

על 99) ממנה נפרשים והגרעינים לבישולה, שהגיעה שבולת
ביד. אותה כשמוללים השרביטין 100)נקלה מפרק

מהן. זרע והשני 101)ומוציא רחב, אחד שראשו כלי
ומנענע  הרחב בראשו הקטניות ונותנין מרזב, כמין עשוי
(רש"י). בכלי נשאר והפסולת המרזב, דרך ומתגלגל האוכל

גדולה.102) אלו 103)קערה בכלים לעשות שדרך לפי
מחר. לצורך עובד כאילו ונראה רבה, בכת"י,104)בכמות

"בטבלא". ב.105)הגירסא יד, ביצה משנה,

.ÊË‰na106ÏÚ ‰a¯Ó ÏÎ‡‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»…∆¿À∆«
˙ÏÒt‰107ÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó ˙ÏÒt‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¿…∆¬»ƒ»¿»«¿…∆¿À»«»…∆

Á¯Ë ‰È‰ Ì‡Â .˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰ ˙‡ ¯¯Ba -≈∆»…∆«ƒ«∆«¿…∆¿ƒ»»…«
ÏÎ‡‰ ˙¯È¯·a Á¯hÓ ¯˙È ÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÏÒt‰ ˙¯È¯·aƒ¿ƒ««¿…∆ƒ»…∆»≈ƒ…«ƒ¿ƒ«»…∆
˙‡ ¯¯Ba ,‰a¯Ó ÏÎ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙ÏÒt‰ ÔÓƒ«¿…∆««ƒ∆»…∆¿À∆≈∆

.˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰»…∆«ƒ«∆«¿…∆

שם.106) הפסולת,107)ביצה, לברור יותר טוב שאז
מועטה. שטרחתו

.ÊÈÔÈ‡108ÈtÓ ,dlL ˙pÒÓa Ïc¯Á‰ ˙‡ ÔÈpÒÓ ≈¿«¿ƒ∆««¿»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿≈
¯¯B·k ‰‡¯pL109ÏL ˙ÒÓa ‰ˆÈa ÔÈ˙B Ï·‡ ; ∆ƒ¿∆¿≈¬»¿ƒ≈»¿¿«∆∆∆

Ïc¯Á110ÂÈÏ‡Ó ÔpzÒÓ ‡e‰Â ,111Ì‡Â .112‰˙È‰ «¿»¿ƒ¿«≈≈≈»¿ƒ»¿»
·BË ÌBÈa ÔÈÈ dÏ ÔzÏ ¯zÓ - ‰ÈeÏz ˙¯nLÓ‰113; «¿«∆∆¿»À»ƒ≈»«ƒ¿

Ï·‡114‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,‰lÁza ‰Ï˙È ‡Ï ¬»…ƒ¿∆«¿ƒ»∆…«¬∆¿∆∆∆
ÏÁa ‰NBÚ115ÌÈ¯ÚÓe .116˙¯ÓLÓ‰ ˙‡ ‰ÏB˙Â ∆¿…«¬ƒ¿∆∆«¿«∆∆

Ck ¯Á‡Â ,ÌÈBn¯ da ‰ÏB˙Â ,ÌÈBn¯ da ˙BÏ˙Ïƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒƒ¿««»
.ÌÈ¯ÓL dÎB˙Ï Ô˙B≈¿»¿»ƒ

ממתקין 108) ואין החרדל, את מסננין "אין א: קלד, בשבת
(מגידֿמשנה). מיירי וביוםֿטוב בגחלת". אותו

לאכילה 109) ראוי שלו הפסולת שגם אינו, ממש ובורר
ס"ג). תקי סי' ברורה' החרדל 110)('משנה בה שנתנו

סט"ו). שיט סי' ברורה' ('משנה יוםֿטוב כי 111)מערב
העכורים  בדברים אותם ונותנים שטורפים הביצים טבע כך
כ'). פרק שבת להר"מ המשנה (פירוש אותם מזככים והם

הי"ד. שבת מהל' בפ"ח ב.112)וראה קלז, שבת משנה,
חטאת 113) חייב ובשבת היא, גמורה שהמלאכה אףֿעלֿפי

נפש  אוכל משום מותר ביוםֿטוב – הי"ז) שבת מהל' (פכ"א
הלכה'). ב'ביאור ס"ד תקי סי' ברורה' שבת,114)('משנה
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הכלי 115)שם. על אוהל, כעושה שנראה א. קלח, שם,
רבינו  כתב הי"ז), (פכ"א שבת ובהל' שם). ברורה' ('משנה

לשמר". יבוא ב.116)"שמא קלט, שבת

à"ôùú'ä áà-íçðî å"ë 'ã íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאסור 1) ומה בפרטיהן, המותרות המלאכות יתר בו נתבאר

הוא  המלאכות, לאלו הכולל והענין ההוצאה. מן חוץ בהן,
עוד  משקין. ולא אוכלין שאינן בדברים או בכלים, היותן
וממכר, מקח גזרת משום האסורין דברים זה בפרק נתבארו
יכתוב. שמא גזירה משום שאסורה שבת בהלכות ונתבאר

.‡ÔÈ‡2ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ‡Ï L‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ3ÔÓ ‡ÏÂ ≈ƒƒ∆»≈…ƒ»≈ƒ¿…ƒ
ÔÈÎÎBÁL ÔB‚k ,˙BÎzn‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ·‡‰4BÊ Ô˙B‡ »¬»ƒ¿…ƒ««»¿∆¿ƒ»

ËÙp‰ ÔÎÂ .L‡‰ ‡ˆzL „Ú BÊ· BÊ ÔÈkÓ B‡ BÊa5 »«ƒ¿«∆≈≈»≈¿≈«≈¿
ÌÈÓa ‡e‰L ¯˙BÈa „Á‰6„Ú Ì˙B‡ ÔÈ„ÈnL , ««¿≈∆¿«ƒ∆¿ƒƒ»«

˙ÈÎeÎÊ B‡ ‰L˜ CÊ ÈÏk B‡ ,˜ÏciL7,ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ∆ƒ»≈¿ƒ«»∆¿ƒ¿≈»«ƒ
d‰‚ ¯ÊÁiL „Ú LÓM‰ ÔÈÚ „‚k d˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»¿∆∆≈«∆∆«∆«¬…»¿»

ÔzLÙÏ8¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk - ˜ÏcÈÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»≈»∆¿«≈»
Ú·‰Ï ‡l‡ ·BË ÌBÈa ¯z‰ ‡lL ;·BË ÌBÈaL‡Ó ¯È ¿∆…À«¿∆»¿«¿ƒ≈≈

‰ÈeˆÓ9¯eÒ‡ - L‡ ‡ÈˆÓ‰Ï Ï·‡ ,10¯LÙ‡ È¯‰L , ¿»¬»¿«¿ƒ≈»∆¬≈∆¿»
·¯ÚaÓ d˙B‡ ‡ÈˆÓ‰Ï11. ¿«¿ƒ»ƒ»∆∆

א'.2) עמוד ל"ג דף ביצה במסכת הדין 3)משנה והוא
ומשיב  שואל (שו"ת אש ולהוציא גפרור לחכך שאסור
ס"ז). סימן (או"ח סופר כתב ושו"ת ס"ב סימן ו' מהדורא

"שחופפין".4) הגירסא מה 5)בכ"י רבינו מפרש כן
המים". מן האור את מוציאין "אין שם במשנה שאמרו

"כמים".6) הגירסא זכוכית".7)בכ"י "כלי הגירסא בכ"י
הגאונים,8) (אוצר הגאון פירשו וכן הפשתן. שיידלק לומר

במשנה  שאמרו למה שם ורש"י צ"ו) סימן התשובות  חלק
המים". מן האור את מוציאין ואפיה 9)"אין בישול לשם

טוב  יום מערב לעשותם שאיֿאפשר טוב ביום מותר זה וכל
ח'). הלכה א' פרק האש,10)(למעלה את הוציא כבר ואם

ראב"ד). ועיין המגיד (הרב טוב ביום בה להשתמש מותר
מן 11) אסורים טוב יום מערב לעשותם שאפשר ומכשירים

והמאירי  ב') עמוד כ"ח דף (ביצה יהודה לר' גם התורה
ל"ג  דף (שם בגמרא לפרש שהוצרכו ממה רבינו על תמה
שדעת  נראה [אבל טוב ביום מוליד שהוא משום ב' עמוד
ר' דברי סוף היא מוציאין" "ואין של זו שבבא שם הגמרא
עמוד  ל"ד דף (שם השניה במשנה אמרו ולכן שם אליעזר
ר' והרי שם) רש"י (ועיין אליעזר" רבי אמר "ועוד א')
שאפשר  שמכשירין ב') עמוד קל"ז דף (שבת סובר אליעזר
ולפיכך  טוב ביום מותרים כן גם טוב יום מערב לעשותם
מביא  להלכה אבל מוליד משום אחר טעם לפרש הוצרכו
ובפני  סק"א תק"ב סימן בט"ז ועיין הנכון. הטעם את רבינו

שם]. יהושע

.·‡lL ·BË ÌBÈa ‰¯Ú·‰ ‰¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆À¿»«¿»»¿∆…
C¯ˆÏ12¯eÒ‡ ,13‰¯Ú·‰ elÙ‡ L‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ ¿…∆»¿«∆»≈¬ƒÀ¿¬»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ14C¯ˆ Ba ÔÈ‡L ‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ; ¿…∆¬ƒ»∆«ƒ¿»»∆≈…∆

ÏÏk ‰ÏÈÎ‡15ÔÈ‡ Ck ,L‡‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ ÔÈ‡L ÌLÎe . ¬ƒ»¿»¿≈∆≈¿«ƒ∆»≈»≈
B‡ ‚¯‡L ÈÓk ,‰˜BÏ - ‰ak Ì‡Â .¯p‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ¿«ƒ∆«≈¿ƒƒ»∆¿ƒ∆»«

.‰a»»

שלא 12) נמי הותרה נפש) (אוכל לצורך שהותרה "שמתוך
י"ב). הלכה א' פרק (למעלה דף 13)לצורך" ביצה מסכת

א'. עמוד לכבות 14)כ"ב לו שנתיר לטעות מקום והיה
טוב  יום משמחת וימנע אחרת פעם ידליק לא כן לא שאם

יב). הלכה להלן וראה משנה גדולה 15)(לחם האש ואם
אם  אלא הקדירה לבשל אפשר שאי או התבשיל, ומקלקלת
זהב  וטורי תקיב, סימן או"ח (רמ"א לכבות מותר יכבה,

תק"ב). סימן או"ח

.‚ÔÈ‡16¯p‰ Èt ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ17‰ÏÚÓÏ18È„k ≈¿«¿ƒ∆ƒ«≈¿«¿»¿≈
epnÓ ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓ ÔÈ‡Â ,‰aÎzL19BÈ‡Â ,20 ∆ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ∆«∆∆ƒ∆¿≈

dL‡¯ ˙‡ ıÙB Ï·‡ ,ÈÏka ‰ÏÈ˙t‰ L‡¯ ˙‡ C˙BÁ≈∆…«¿ƒ»«∆ƒ¬»≈∆…»
‰c‚‡ .B„Èa21ıÚ Ïk - ‰¯e„Óa ‰˜Ï„‰L ÌÈˆÚ ÏL ¿»¬À»∆≈ƒ∆À¿¿»ƒ¿»»≈

BËÓLÏ ¯zÓ L‡‰ B· ‰ÊÁ‡ ‡lL22‰ÓB„ BÈ‡Â , ∆…»¬»»≈À»¿»¿¿≈∆
.¯p‰ ÔÓ ÔÓL ¯ÈÒÓÏ¿≈ƒ∆∆ƒ«≈

א'.16) עמוד כ"ב דף ביצה הפתילה.17)מסכת
השמן.18) מן שבת 19)להוציאו מהלכות י"ב פרק ראה

ב'. ביצה 20)הלכה במסכת שאמרו מה רבינו מפרש כן
דהיינו  טוב" ביום הפתילה את "מוחטין ב' עמוד ל"ב דף

ראב"ד. ועיין בכלי ולא הרי"ף 21)ביד כגירסת גרס רבינו
והיינו  שרי" קינסא רב "אמר א' עמוד כ"ב דף ביצה במסכת

חננאל. רבינו שפירש כמו דקים) (עצים שאינו 22)קיסמין
שידלק. מונעו אלא מכבה

.„ÔÈ‡23ÔBÓÓ ÏÈv‰Ï È„k ‰˜Ïc‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ24ÌBÈa ≈¿«ƒ∆«¿≈»¿≈¿«ƒ»¿
dÁÈpÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈaÎÓ ÔÈ‡L C¯„k ,·BË¿∆∆∆≈¿«ƒ¿«»∆»«ƒ»

‡ˆBÈÂ25ÔÈaÎÓ ÔÈ‡Â .26,‰hn‰ LÈÓLz ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ¿≈¿≈¿«ƒ∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ«ƒ»
ÔÈ·Ï BÈa ‰vÁÓ ‰NBÚ B‡ ,ÈÏk ÂÈÏÚ ‰ÙBk ‡l‡∆»∆»»¿ƒ∆¿ƒ»≈¿≈
˙BNÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .¯Á‡ ˙È·Ï B‡ÈˆBÓ B‡ ,¯p‰«≈ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ≈»«¬
LnLÏ ¯eÒ‡Â ,˙BaÎÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈¬≈∆»¿«¿»¿«≈

.‰ÈÏ‡Ó ‰aÎzL „Ú«∆ƒ¿∆≈≈∆»

א'.23) עמוד כ"ב דף ביצה יש 24)מסכת אם אבל
א'). עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת מותר נפשות לספק לחשוש

אליהו 25) בשם של"ד) סימן (או"ח ברורה המשנה כתב
הדליקה  לכבות ההיתר "יצא הגדולה כנסת ושיירי רבה,
יחסר  לא יכבנה לא שאם שאפשר כיון בשבת אף מקום בכל
ותבא  לברוח, יכול שאין חולה או זקן בעיר שם מהיות

עליו". המתיר 26)הדליקה יהודה ר' על החולקים כרבנן
א'). עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת טוב ביום צרכיו כל

.‰¯zÓ27ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,˜ÏB„ ‡e‰Â ¯p‰ ˙‡ ÏËÏËÏ28 À»¿«¿≈∆«≈¿≈¿≈¿ƒ
‰aÎÈ ‡nL29Ï˜„ Èab ÏÚ ¯p‰ ˙‡ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â . ∆»¿«∆¿»¿«ƒ«∆«≈««≈∆∆

·BË ÌBÈa Ba ‡ˆBiÎÂ30LnzL‰Ï ‡B·È ‡nL , ¿«≈¿∆»»¿ƒ¿«≈
.·BË ÌBÈa ¯aÁÓa«¿À»¿

דף 27) שבת דמסכת (מהגמרא בסמוך שאמר ממה נלמד
– טוב ביום דקל גבי על הנר להניח שאין א') עמוד מ"ה
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ועיין  משנה) (מגיד מותרים אחרים שטלטולים משמע
כ"י. בנוסחת "חוששין".28)בסמוך הגירסא בכתבֿיד

א'29) פרק שבת הלכות (עיין מותר מתכוון שאינו דבר כי
ה'). ולפי 30)הלכה טוב". יום "מערב הגירסא בכתבֿיד

ביום  במחובר להשתמש יבוא "שמא שמסיים מה מובן זה
"ביום  וכופל חוזר הוא למה קשה נוסחתנו לפי ואילו טוב",

בסמוך. למעלה ועיין רוקח) (מעשה טוב"

.ÂÔÈ‡31ÔÈMÚÓ32‡e‰L ÈtÓ ,·BË ÌBÈa ˙¯Ë˜a ≈¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆
da ÁÈ¯‰Ï elÙ‡Â ,‰aÎÓ33¯n‚Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«∆«¬ƒ¿»ƒ«»¿≈»ƒ«¿«≈

˙Áz ÔMÚÏ ¯zÓe .¯eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÏk‰ ˙‡Â ˙Èa‰ ˙‡∆««ƒ¿∆«≈ƒ∆»À»¿«≈««
˙BÏˆÏ ¯znL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï e¯LÎiL È„k ˙B¯t‰«≈¿≈∆À¿¿«¬ƒ»¿∆À»ƒ¿

L‡‰ ÏÚ ¯Na34ÔÈ˜zÓÓe .35ÏL ˙ÏÁ‚a Ïc¯Á‰ ˙‡ »»«»≈¿«¿ƒ∆««¿»¿«∆∆∆
.‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ıÚ ÏL ˙ÏÁ‚a ‡Ï Ï·‡ ,˙ÎzÓ«∆∆¬»…¿«∆∆∆≈ƒ¿≈∆¿«∆

ÔÈ‡Â36‰¯„w‰ ÔMÚ˙z ‡lL È„k L‡‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ37 ¿≈¿«ƒ∆»≈¿≈∆…ƒ¿«≈«¿≈»
.˙Èa‰ B‡««ƒ

ב'.31) עמוד כ"ב דף ביצה נקרא 32)מסכת זה בגמרא
גחלים. על בשמים מיני לפזר לא 33)"מוגמר", שזה

יאכל  אשר "אך שכתוב מכיון נפש", "אוכל בכלל הותר
נפש  לכל השווה דבר לכם", יעשה לבדו הוא נפש לכל
נפש  לכל שווה אינו ומוגמר ז) דף (כתובות התורה התירה
דעת  טוב ביום סיגריות עישון ובענין למפונקים. אלא שאינו
י') אות א' פרק ביצה (מסכת הרא"ש על נתנאל הקרבן
אבל  נפש, לכל שווה אינה זו שהנאה זה מטעם לאסור
מביא  הלכה בביאור תקי"א) סימן (או"ח ברורה במשנה
הרבה  שהיום שכיון אחרונים ועוד מה"שעריֿתשובה"

נפש. לכל השווה כדבר דינו – בזה בכ"י 34)רגילים
העץ". "על א'.35)הגירסא עמוד קל"ד דף שבת מסכת

ר'36) על החולקים כרבנן א' עמוד כ"ב דף ביצה מסכת
טוב. ביום הצרכים כל המתיר אם 37)יהודה אבל

צורך  שזה לכבות מותר הקדרה שבתוך התבשיל מתקלקל
לציון). (ראשון נפש אוכל

.ÊÔÈ‡38ÁetÓa ÔÈÁÙB39‰NÚÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈa ≈¿ƒ¿««¿¿≈∆…«¬∆
.˙¯ÙBÙLa ÔÈÁÙB Ï·‡ ;ÔÈNBÚ ÔÈn‡‰L C¯„k¿∆∆∆»À»ƒƒ¬»¿ƒƒ¿∆∆

ÔÈ‡40ÔÈÓÁt ÔÈNBÚ41ÔÈÏ„Bb ÔÈ‡Â ,42,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ»
ÌÈLÏ d˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ ‡ÏÂ ,d˙B‡ ÔÈ·‰·‰Ó ‡ÏÂ¿…¿«¿¬ƒ»¿…¿ƒ»ƒ¿«ƒ

„ia dÎÚÓÓ Ï·‡ ;ÈÏÎa43,ÔÓLa d˙B‡ ‰¯BLÂ , ƒ¿ƒ¬»¿«¬»«»¿∆»«∆∆
˙‡ˆÓÂ ,ÚˆÓ‡a ˜ÈÏ„Óe ˙B¯ ÈzL ÔÈa d˙B‡ ÁÈpÓe«ƒ«»≈¿≈≈«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿≈

.˙B¯ ÈzL ÈÙa ˙˜ÏÁ ‰ÏÈ˙t‰«¿ƒ»∆¡∆∆¿ƒ¿≈≈

א'.38) עמוד ל"ד דף ביצה אבל 39)מסכת אומנין, של
הרב  ערוך (שולחן להתיר המנהג בתים בעלי של במפוח

תק"ב). א'.40)סימן עמוד ל"ב דף ביצה במסכת משנה
כלי.41) מתקן הוא וגם מכבה, לשזור 42)שהוא

(רש"י).43)הפתילה. ומותר יד כלאחר תיקון רק דזה

.ÁÔÈ‡44¯Èp‰ ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡Â N¯Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BL ≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆«¿»
˙BÏˆÏ45ÔÈÚˆBt ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ46B˙BNÚÏ ‰w‰ ˙‡ ƒ¿¬≈∆¿≈¿ƒ∆«»∆«¬

„etL .ÁÈÏÓ Ba ˙BÏˆÏ „etL BÓk47Ûˆ¯pL48, ¿«ƒ¿»ƒ««∆ƒ¿«
ÔÈw˙Ó ÔÈ‡ - B„Èa BËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿»¿¿»≈¿«¿ƒ

ÈL .B˙B‡49,Ô˙iNÚ ˙lÁ˙a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»»
Ô˙B‡ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ˙BÒBk ÈL B‡ ˙B¯ ÈzL ÔB‚k¿¿≈≈¿≈≈¬ƒ»

.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈLÏƒ¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆ƒ

ב'.44) עמוד ל"ב דף ביצה במסכת כשרוצים 45)משנה
קנה  קולפים או נייר או חרס לוקחים התנור, על דג לצלות
ישרף. שלא הדג תחת ושמים במים אותם ומרטיבים

א'.46) עמוד ל"ד דף ביצה דף 47)מסכת ביצה מסכת
ב'. עמוד שלא 48)כ"ח טוב ביום נעקם ואפילו שנעקם.

כרבנן  שהלכה אסור, – טוב יום מערב לתקנו לו אפשר היה
ו'. הלכה כנ"ל יהודה ר' ביצה 49)לגבי במסכת משנה

רבינו  וכפירוש הנר" את פוחתין "אין א' עמוד ל"ב דף
המשנה. בפירוש

.ËÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡50dlL ˙ÊÁLÓa ÔÈkq‰ ˙‡51Ï·‡ , ≈«¿ƒƒ∆««ƒ¿«¿∆∆∆»¬»
ÔÈ‡Â .Ô·‡ B‡ N¯Á Èab ÏÚ B‡ ıÚ‰ Èab ÏÚ d„cÁÓ¿«¿»««≈»≈««≈∆∆∆∆¿≈

ÌÈ¯BÓ52d„cÁÏ e‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c ƒ»»∆»«ƒ¿≈∆…»¿«¿»
CzÁÏ ‰ÏBÎiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»«¿…
ÏÏk CzÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÓbÙpL B‡ ˜Á„a¿…«∆ƒ¿¿»¬»ƒ≈»¿»«¿…¿»
‡B·È ‡nL ,ıÚ‰ ÏÚ elÙ‡ d˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ»¬ƒ«»≈∆»»

˙B‡¯‰Ï e¯Ò‡ ‰Ê ÈtÓe .˙ÊÁLÓa dÊÈÁL‰Ï53ÔÈkÒ ¿«¿ƒ»¿«¿∆∆ƒ¿≈∆»¿¿«¿«ƒ
ÌÎÁÏ54:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,‰Óe‚t ‰È‰z ‡nL ,·BË ÌBÈa ¿»»¿∆»ƒ¿∆¿»¿…«

‰p„cÁÈÂ CÏÈÂ ,d˙ÓÈ‚t ÌeMÓ da ËÁLÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…»ƒ¿ƒ»»¿≈≈ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÏ ÔÈkq‰ ‰‡¯L ÌÎÁÂ .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆¿»»∆»»««ƒ¿«¿¬≈∆

.ı¯‡‰ ÌÚÏ dÏÈ‡LÓ«¿ƒ»¿«»»∆

א'.50) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת אפילו 51)משנה
מאתמול. לעשות אפשר היה שלא טוב, ביום נתקלקלה
ביום  אסורים נפש אוכל שמכשירי שאמרו יהודה דר' וכרבנן
טוב. יום בערב לעשותם אפשר היה לא אם אפילו טוב

ב'.52) עמוד כ"ח דף ביצה שהשוחט,53)מסכת הכוונה
לעם  סכין "לראות הגירסא ובכ"י לחכם. סכינו יראה
סכין. הרואה בחכם הוא המדובר זה ולפי הארץ",

לפני 54) לחכם סכינו להראות השוחט צריך הדין לפי
(יורה  השחיטה הפוסלת פגימה בו אין אם שיבדקנו שחיטה

י"ח). סימן דעה

.ÈÔÈ‡55‡ÏÂ Ìc¯˜a ‡Ï ,·BË ÌBÈa ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó ≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…¿À¿…¿…
ıÈÙB˜a ‡l‡ ,‰¯‚Óa ‡ÏÂ ÏbÓa56;BlL „Á‰ „v·e ¿«»¿…ƒ¿≈»∆»¿ƒ««««∆

‰ÓÏÂ .Ìc¯˜k ‡e‰L ÈtÓ ,·Á¯‰ „va ‡Ï Ï·‡¬»…««»»»ƒ¿≈∆¿À¿…¿»»
‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ?Ba ‡ˆBiÎÂ Ìc¯˜a e¯Ò‡»¿¿À¿…¿«≈∆…«¬∆¿∆∆∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ Úw·Ï BÏ ‰È‰ ¯LÙ‡ È¯‰L ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆¬≈∆¿»»»¿«≈«≈∆∆

·BË57Úewa‰ ¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ .58¯LÙ‡L ÈtÓ ?ÏÏk ¿»»…∆¡««ƒ«¿»ƒ¿≈∆∆¿»
ÚnÈÂ ,B¯ÈÚ·‰Ï ÏÎeÈ ‡ÏÂ ,‰·Ú ıÚa ÚbÙiL∆ƒ¿«¿≈»∆¿…«¿«¿ƒ¿ƒ»«
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .ÈepLa Úw·Ï e¯Èz‰ CÎÈÙÏ ,ÏM·lÓƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿«≈«¿ƒ¿»«¿»ƒ
,e¯Èz‰M ‰Ó Ô‰a e¯Èz‰ ÌÚh‰ ‰fÓ - ‰ÊÏ ÔÈÓBc‰«ƒ»∆ƒ∆«««ƒƒ»∆«∆ƒƒ

.e¯Ò‡M ‰Ó e¯Ò‡Â¿»¿«∆»¿

ב'.55) עמוד ל"א דף ביצה במסכת של 56)משנה סכין
מערב 57)קצבים. לעשות שאפשר נפש אוכל ומכשירי

טוב. יום דוחים אינם טוב, שאפשר 58)יום מאחר
טוב. יום מערב לעשותו
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.‡È‡Ï59„e‡ Ô‰Ó ÏhÏ ÌÈˆÚ‰ ÔÈa ‰M‡ Òkz60 …ƒ»≈ƒ»≈»≈ƒƒ…≈∆
Ba ˙BÏˆÏ61ÔÈ‡Â ,62˙‡ ‡ÏÂ ‰¯„w‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ƒ¿¿≈¿ƒ∆«¿≈»¿…∆

ÌÈˆÚ ÏËÏËÏ e¯Èz‰ ‡lL ;‰¯B˜ ÏL ˙Ú˜·a ˙Ïc‰«∆∆ƒ¿««∆»∆…ƒƒ¿«¿≈≈ƒ
„·Ïa ‰˜q‰Ï ‡l‡ ·BË ÌBÈa63. ¿∆»¿«»»ƒ¿«

א'.59) עמוד ל"ג דף ביצה עץ 60)מסכת חתיכץ
והגחלים. העצים בו ומהפכים התנור בו שגורפים

מאתמול.61) לכך הוכן שלא במסכת 62)מאחר משנה
ב'. עמוד ל"ב דף להסקה"63)ביצה אלא עצים נתנו "לא

א'). עמוד ל"ג דף ביצה (מסכת

.·ÈÔÈ˜lÒÓ64ÈÒÈ¯z65˙BiÁ66ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ¿«¿ƒ¿ƒ≈¬À«¬ƒƒ»¿
ÔÓ Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÈÏ·z ‡ÈˆBiL È„k ,·BË¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ

·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈ ‡ÏÂ ,˙eÁ‰67ÌÈ¯·c ‰na . «¬¿…ƒ»«ƒƒ¿««∆¿»ƒ
¯Èˆ Ô‰Ï LiLa ?ÌÈ¯eÓ‡68Ô‰Ï LÈ Ï·‡ ;ÚˆÓ‡a ¬ƒ¿∆≈»∆ƒ»∆¿«¬»≈»∆

Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb ,¯eÒ‡ - „v‰ ÔÓ ¯Èˆ69Ô‰Ï ÔÈ‡LÂ . ƒƒ««»¿≈»∆»ƒ¿«¿∆≈»∆
˙Èaa elÙ‡ - ¯wÚ Ïk ¯Èˆ70.¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓ ƒ»ƒ»¬ƒ««ƒÀ»¿«¬ƒ

ב'.64) עמוד י"א דף ביצה במסכת דפים 65)משנה
הארגזים. את בהם מחוברים 66)שסוגרים שאינם ארגזים

תבלין. מיני בתוכם ומונחים פי 67)לאדמה, על ואף
שאם  חכמים התירוה טוב יום שמחת לצורך אינה שהחזרה
משום  סופן "התירו – לפתוח. ירצה לא להחזיר יוכל לא

ב'). עמוד י"א דף ביצה (מסכת ברזל 68)תחילתן" יתד
הדלת. סובבת ויתחייב 69)שעליו בחוזק אותו יתחוב

י"ג). הלכה שבת מהלכות י' (פרק בונה תריסי 70)משום
יום  שמחת משום כאן שאין שבחנויות, ולא שבבית, כלים

טוב.

.‚ÈÌÈÏk71ÔÈÏvÙÓ Ô‰L72,˙BÈÏÁ ÏL ‰¯BÓ ÔB‚k , ≈ƒ∆≈¿À»ƒ¿¿»∆À¿
ÔÈ„ÈÓÚÓ - ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á Ô‰L ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ¿ƒ≈¿À¿»∆≈¬ƒ¬ƒ«¬ƒƒ

Ì˙B‡73Ú˜˙È ‡lL ,‡e‰Â .·BË ÌBÈa74ÔÈ‡L ÈÙÏ . »¿»∆…ƒ¿«¿ƒ∆≈
Ô„cˆÏ ¯zÓ - ‡qk‰ ˙Èa ÏL ÌÈ·‡ .ÌÈÏÎa ÔÈa75 ƒ¿»¿≈ƒ¬»ƒ∆≈«ƒ≈À»¿«¿»
e¯Ê‚ ‡Ï B„B·k ÌeMÓe ,‡e‰ È‡¯Ú ÔÈa ;·BË ÌBÈa76. ¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿…»¿

ב'.71) עמוד כ"א דף ביצה במסכת מורכבים 72)משנה
לפרקם. שאפשר "אותן".73)מחלקים הגירסא בכ"י

י"ב.74) הלכה למעלה וראה בחוזק אותו יתחוב
לא 76)לסדרן.75) ארעי בנין תורה אסרה קבע "בנין

קבע, בנין משום ארעי בנין על רבנן וגזרו תורה, אסרה
(מסכת  רבנן" בו גזרו לא הבריות) (כבוד כבודו משום והכא

ב'). עמוד ל"ב דף ביצה

.„È‰NBÚ‰77˙‡ C¯BÚ ‡e‰Lk ,·BË ÌBÈa ‰¯e„Ó »∆¿»¿¿∆≈∆
,‰Î¯Ún‰ ¯ÈcÒiL „Ú ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÁÈpÓ BÈ‡ - ÌÈˆÚ‰»≈ƒ≈«ƒ«∆«∆«∆«¿ƒ««¬»»
È‡¯Ú ÔÈa ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿««ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ

¯eÒ‡ -78C¯BÚ B‡ ,·ea¯Úa ÌÈˆÚ‰ CÙBL B‡ ‡l‡ . »∆»≈»≈ƒ¿ƒ¿≈
,ÂÈzÁz ¯Á‡ ÁÈpÓe ,‰ÏÚÓÏ ıÚ ÁÈpÓ ?„ˆÈk .ÈepLa¿ƒ≈««ƒ«≈¿«¿»«ƒ««≈«¿»

ı¯‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ,ÂÈzÁz ¯Á‡Â79. ¿«≈«¿»«∆«ƒ«»»∆

ב'.77) עמוד ל"ב דף ביצה בנין 78)מסכת חכמים אסרו
קבע. בנין לעשות יבא שלא להשים 79)ארעי מותר אבל

צריך  שאינו כיון בנין, משום כאן ואין רגליו, גבי על שולחן
המגיד). (הרב שתחתיו לאויר

.ÂËÔÎÂ80ÒÈÎÓe d˙B‡ ÊÁB‡ - ‰¯„w‰81ÌÈ·‡‰ ¿≈«¿≈»≈»«¿ƒ»¬»ƒ
‰hn‰ ÔÎÂ .ÌÈ·‡‰ Èab ÏÚ ‰pÁÈpÈ ‡Ï Ï·‡ ,‰ÈzÁz«¿∆»¬»…«ƒ∆»««≈»¬»ƒ¿≈«ƒ»
.Ô‰ÈzÁz ÌÈÏ‚¯‰ ÒÈÎÓe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL¯w‰ ÊÁB‡ -≈«¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ»«¿«ƒ«¿≈∆
‰¯eL Èab ÏÚ ‰¯eL Ô˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï ÌÈˆÈa elÙ‡¬ƒ≈ƒ…«¬ƒ»»««≈»

Ïc‚Ó BÓk e„ÓÚiL „Ú82ÏÈÁ˙ÈÂ ‰pLÈ ‡l‡ , «∆««¿¿ƒ¿»∆»¿«∆¿«¿ƒ
.ÈepL CÈ¯ˆ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿≈…«≈»∆»ƒƒ

א'.80) עמוד ל"ג דף ביצה הגירסא 81)מסכת בכ"י
הביצים,82)"ומניח". לצלות ביניהם האש שיכניס כדי

ברורה  (משנה מותר שתחתיו לאויר צריך אינו אם אבל

תק"ב). סימן או"ח

.ÊËÔÈ¯ÈÒÓ83ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ó‰aa ÌÈÏ˙p‰ ÔÈ·e·Ê ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿≈»««ƒ
‰¯eaÁ ÔÈNBÚ Ô‰L84ÔÈ‡Â .85ÔÈ„lÈÓ86‰Ó‰a‰ ˙‡ ∆≈ƒ«»¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈»

‡lL „Ïea ÊÁB‡ ?„ˆÈk .ÔÈ„ÚÒÓ Ï·‡ ,·BË ÌBÈa¿¬»¿«¬ƒ≈«≈«»»∆…
BÓËÁa BÏ ÁÙBÂ ,ı¯‡Ï ÏtÈ87.ÂÈt CB˙Ï „c Ô˙BÂ , ƒ…»»∆¿≈«¿»¿¿≈«¿ƒ

¯zÓ - „Ïe‰ ˙‡ ‰˜Á¯Â ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»¿»¿ƒ¬»∆«»»À»
ÛlÊÏ88Ïea ÔzÏÂ ÂÈÏÚ d˙ÈÏMÓ89È„k ,dÓÁ¯a ÁÏÓ ¿«≈ƒƒ¿»»»»¿ƒ≈∆«¿«¿»¿≈

,Ôk Ô‰Ï ˙BNÚÏ ¯eÒ‡ - ‰‡Óh‰ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÌÁ¯zL∆¿«≈»»¬»«¿≈»»«¬»∆≈
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ÈÙÏ90. ¿ƒ∆≈»¿ƒ»

א'.83) עמוד כ"ג דף ביצה במסכת שאינו 84)משנה לפי
מותר. – מתכוון שאינו ודבר חבורה לעשות מתכוון

ב'.85) עמוד קכ"ח דף שבת במסכת להוציא 86)משנה
הרחם. מן הוולד ברירין.87)את לשפוך.88)הסתום

אגרוף.89) אחרי 90)מלא לעולם מקרבתו שאינה
שריחקתו.

.ÊÈÈÏk91ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»≈∆∆≈«¿ƒƒ
B˙‡ÓËa B˙B‡ ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa B˙B‡92. ¿¿≈»∆»«¿∆¿À¿»

Ì‡Â93ÌÈÓ ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰94˙‡ ÏÈaËÓ - BaL ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ«ƒ∆«¿ƒ∆
LLBÁ BÈ‡Â ÂÈÓÈÓa ÈÏk‰95ÈÏk .96¯B‰Ë ‰È‰L «¿ƒ¿≈»¿≈≈¿ƒ∆»»»

L„˜Ï BÏÈaË‰Ï ‰ˆ¯Â ,‰Óe¯˙Ï97¯zÓ - ƒ¿»¿»»¿«¿ƒ¿…∆À»
BÏÈaË‰Ï98˙BÏÚÓ ˙BÏÈ·hÓ ‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈…«≈»∆ƒ¿ƒ«¬

.[˙BÏÚÓ‰] (˙B‡Óh‰) ¯‡L¿»«À¿««¬

ב'.91) עמוד י"ז דף ביצה במסכת הוא 92)משנה בחול
שהוא  טוב ליום הכלי טבילת את וישהה במלאכתו, טרוד

שאפשר. מה כל טהרתו למהר רוצים ואנו מסכת 93)פנוי,
ב'. עמוד י"ח דף ידי 94)ביצה על שטהרתם טמאים

מקוה). מי עם וחיבור (=זריעה עם 95)השקה והמים
נטהרו. חננאל.96)הכלי רבנו וכפירוש שעשו 97)שם.

טבילה  צריך לתרומה שהטהור לקודש מעלות חכמים
י"ג. פרק הטומאות אבות בהלכות כמבואר לקודש,

ישהה".98) "שמא גזרו לא דרבנן במעלות כי

.ÁÈÈÏk99ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ·BË ÌBÈa ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿
·BË100„ÏÂ Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ÈÏk‰ ‡ÓË .101 ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈¿«

,·BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ,‰‡Óh‰«À¿»≈∆∆«¿ƒƒ¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‡e‰L ÈÙÏ102¯‡a˙iL BÓk , ¿ƒ∆»ƒ«»¿∆ƒ¿»≈
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.ÂÈÏ‡Ó ¯B‰Ë ‡e‰Â ‡ÓË ÈÏ„a ÔÈÏ„Óe .BÓB˜Óaƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈≈»
‰c103ÌÈ„‚a dÏ ÔÈ‡L104˙Ó¯ÚÓ - ÛÈÏÁ‰Ï ƒ»∆≈»¿»ƒ¿«¬ƒ«¬∆∆

‰È„‚·a ˙Ï·BËÂ105. ¿∆∆ƒ¿»∆»

א'.99) עמוד י"ח דף ביצה היה 100)מסכת שלא כיון
טוב. יום מערב להטבילו לטומאה,101)אפשר ראשון

הטומאה. מאב אלא – טומאה מקבל כלי אין התורה ומן
ישהה".102) "שמא בו גזרו לטבול 103)ולא לה מותר

טוב. טבילתה,104)ביום אחרי וללבוש להחליף טהורים
בגדיה. להטביל לה אפשר אי טוב הם 105)וביום אם

ואין  ביניהם עוברים שהמים מהודקים, ולא עליה רפויים
חציצה. משום כאן

.ËÈÁwÓ ˙¯Êb ÌeMÓ ·BË ÌBÈa e¯Ò‡ ÌÈa¯ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ»
¯kÓÓe106ÔÈ‡ ?„ˆÈk .107ÌÈÓc ÌÈ˜ÒBt108‰lÁzÎÏ ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

˙BÂL ˙BÓ‰a ÈzL ‡È·Ó ‡l‡ ,·BË ÌBÈa ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»¿∆»≈ƒ¿≈¿≈»
¯ÁÓÏe ,Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈËÁBLÂ ,BÊÏ BÊ»¿¬ƒ««≈∆¿«¿ƒ≈≈∆¿»»

‰iM‰ ÈÓ„ ‰nk ÔÈÚ„BÈ109Ô˙B „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒ«»¿≈«¿ƒ»¿»∆»¿∆»≈
:‰Ê ¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Lk .B˜ÏÁ ÈÓc¿≈∆¿¿∆≈¿«¿ƒ≈≈∆……«∆
,ÌÈÓc ÌeL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,ÌÈLa ‰z‡Â ÚÏÒa È‡¬ƒ¿∆«¿«»ƒ¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ»ƒ

.ÚÈ·¯ ‰ÊÂ LÈÏL ÏËB ‰Ê ‡l‡∆»∆≈¿ƒ¿∆¿ƒ«

פסוק 106) י"ג פרק נחמיה בספר כמפורש בשבת שאסור
ומוכרים  מכר וכל דג מביאים בה ישבו "והצורים ט"ז:
יהודה  חורי את ואריבה ובירושלים. יהודה לבני בשבת
עושים  אתם אשר הזה הרע הדבר מה להם: ואומרה
כ"ז  דף ביצה מסכת רש"י (ראה השבת" יום את ומחללים
שמא  היא חכמים וגזירת טוב. ליום הדין והוא ב') עמוד
י"ב). הלכה שבת מהלכות כ"ג (פרק לכתוב יבוא

ב'.107) עמוד כ"ז דף ביצה במסכת מחיר.108)משנה
בהקפה. לוקח אלא משלם לא אם הדין 109)ואפילו והוא

צריך  אין לו, ומאמינים מקח בדמי הקצב על סומכין שאם
בלא  חצי, או רגל ממנו לוקח אלא אחרת, בהמה להביא
לו  משלם הוא ולמחר דמים, פיסוק או וממכר מקח זכירת

(תניא).

.ÎÔ‰Lk110ÔÈ‡L ;ÌÈÊ‡Óa eÏ˜LÈ ‡Ï - ÔÈ˜lÁÓ ¿∆≈¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿…¿«ƒ∆≈
ÔÈÁÈbLÓ111Ba ÔzÏ elÙ‡ .¯wÚ Ïk ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «¿ƒƒ¿«…¿«ƒ»ƒ»¬ƒƒ≈

ÌÈÊ‡n‰ eÈ‰ Ì‡ ,¯eÒ‡ - ÌÈ¯aÎÚ‰ ÔÓ B¯ÓLÏ ¯Na»»¿»¿ƒ»«¿»ƒ»ƒ»«…¿«ƒ
ÔÈÈeÏz112ÁaË .ÌÈÊ‡Ó ÛÎa Ï˜BLk ‰‡¯pL ÈtÓ , ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿«…¿«ƒ«»
Ôn‡113¯eÒ‡Â .B„Èa Ï˜LÏ ¯eÒ‡114ÈÏÎa Ï˜LÏ À»»ƒ¿…¿»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ

ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ‡ÏÓ115ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ116,˙Bn‰ ÏÚ »≈»ƒ¿≈«ƒƒ¬»ƒ««»
Ï·‡117,·BË ÌBÈa ÌÈL„w‰ ¯Na ÏÚ ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ ¬»«ƒƒ¬»ƒ«¿««√»ƒ¿

.‰Âˆn‰ ˙‡ ·aÁÏ È„k¿≈¿«≈∆«ƒ¿»

א'.110) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת מעיינים 111)משנה
במקום 112)ומשתמשים. דוקא ולאו שהוא מקום בכל

ב'). סעיף ת"ק סימן הלכה (ביאור בו לשקול שרגילים
בידו.113) המשקל לכוון שאינו 114)שיודע מי אפילו

והרי"ף). הר"ח לפי הוא (כן במסכת 115)אומן משנה
ב'. עמוד קמ"ח דף בגמרא 117)גורלות.116)שבת

המנ  על לא "אבל אמרו: ב') עמוד קמ"ט דף שבת ות (מסכת

יום  של היינו חול" "של והראב"ד רש"י ולפי חול", של
אבל  אמורים. הדברים ובקדשים טוב, יום מערב כלומר חול,
של  מנות על ואילו חולין. של – חול" "של מפרש הרמב"ם

המצוה. את לחבב כדי מותר קדשים

.‡Î‡Ï118¯È„a ÈÏ Ôz' ÁaËÏ Ì„‡ ¯Ó‡È119,'¯Na ……«»»¿«»≈ƒ¿ƒ»»»
ÔÈNBÚ ¯ÁÓÏe ,'˜ÏÁ ÈˆÁ' B‡ '˜ÏÁ ÈÏ Ôz' ‡l‡∆»≈ƒ≈∆¬ƒ≈∆¿»»ƒ

ÔÎÂ .BÈÂL ÏÚ ÔBaLÁ120‰cÓa ˙eÁ‰ ÏÚaÓ ÁwÈ ‡Ï ∆¿«»¿¿≈…ƒ«ƒ«««¬¿ƒ»
ÈÂÁÏ ¯ÓB‡ ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk ‡l‡ .Ï˜LÓa B‡¿ƒ¿»∆»≈«∆≈«∆¿»ƒ

elÙ‡Â .BÈÂL BÏ Ô˙B ¯ÁÓÏe ,'‰Ê ÈÏk ÈÏ ‡lÓ'121 «≈ƒ¿ƒ∆¿»»≈»¿«¬ƒ
¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;ep‡ÏÓÈ - ‰cÓÏ „ÁÈÓ‰ ÈÏk ‰È‰»»¿ƒ«¿À»¿ƒ»¿«¿∆¿∆…«¿ƒ

.‰cÓ ÌL BÏ≈ƒ»

ב'.118) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת שאסור 119)משנה
(רש"י). דמים שם דף 120)להזכיר ביצה במסכת משנה

א'. עמוד א'.121)כ"ט עמוד כ"ט דף שם כרבא

.·ÎÌBzÁp‰122ÏÈ·La ,‰¯„˜Ï Ô˙BÂ ÔÈÏ·z „„BÓ ««¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
ÁÓ˜ „Óz ‡Ï ‰M‡‰ Ï·‡ .BÏÈL·z „ÈÒÙÈ ‡lL∆…«¿ƒ«¿ƒ¬»»ƒ»…»…∆«

‰qÚÏ123ÈÙÏ ÔzÏ ÌÈ¯BÚN Ì„‡ „ÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…»…»»¿ƒƒ≈ƒ¿≈
dÏ Ô˙BÂ ¯ÚLÓ ‡l‡ ,BzÓ‰a124. ¿∆¿∆»¿«≈¿≈»

נחתום 122) כי אומרים ויש א'. עמוד כ"ט דף ביצה מסכת
בהווה  חכמים שדברו אלא אדם, לכל הדין והוא דוקא, לאו

משנה). (מגיד חשש 123)(=ברגיל) אין שכאן מכיון
שלא  אלא לאכילה, ראויה תהיה ולא העיסה שתתקלקל

למדוד. אסור ולכן הצריך, מן יותר שאין 124)יהיה מכיון
המדידה. בלי וקלקול הפסד

.‚Î¯zÓe125ÈÂÁ‰ ÔÓ ÁwÏ126ÌÈÊB‚‡Â ÌÈˆÈa À»ƒ«ƒ«∆¿»ƒ≈ƒ∆¡ƒ
BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈÓa¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿«∆…«¿ƒ
È¯‰ ?ÔÈn‰ ÌeÎÒ „ˆÈk .ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL»ƒ¿…¿ƒ¿»≈«¿«ƒ¿»¬≈
- ÌÈÊB‚‡ ‰¯NÚ B‡ ÌÈBn¯ ‰¯NÚ Ba ‰LB ‰È‰L∆»»∆¬»»ƒƒ¬»»¡ƒ
EÏ ‰È‰iL È„k ‰¯NÚ ÈÏ Ôz' ·BË ÌBÈa BÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿≈ƒ¬»»¿≈∆ƒ¿∆¿
‰NBÚ ¯ÁÓÏe Ì˙Ò Á˜BÏ ‡l‡ ,'ÈÏˆ‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«¿»¿»»∆

.ÔBaLÁ∆¿

ב'.125) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת הרגיל 126)משנה
וכל  (רש"י) המחיר על לדבר מבלי לו לתת  ומאמינו אצלו
שהחנוני  אף בזה, משמיענו חידוש אלא אחר, לאדם שכן
מזכיר  שאינו מכיון מותר זה כל עם וממכר, למקח מתכוון

שכ"ג). סימן ברורה (משנה מנין או משקל ולא דמים לא

.„ÎCÏB‰127ÈÂÁ Ïˆ‡ Ì„‡128ÏÈ‚¯‰ ‰ÚB¯ B‡129 ≈»»≈∆∆¿»ƒ∆»»ƒ
Ìht‰ Ïˆ‡ B‡ BÏˆ‡130epnÓ Á˜BÏÂ ,BÏˆ‡ ÏÈ‚¯‰ ∆¿≈∆««»»»ƒ∆¿¿≈«ƒ∆

¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎÂ ˙BÙBÚÂ ˙BÓ‰a¿≈¿¿»«∆ƒ¿∆»∆…«¿ƒ
ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL BÏ131. »ƒ¿…¿ƒ¿»

ב'.127) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת בכ"י 128)משנה
ו"חנוני" אצלו" הרגיל רועה אצל אדם "הולך הגירסא

בלי 129)ליתא. לו ונותנו מאמינו אצלו שרגיל מתוך
(רש"י). דמים בהמות.130)פיסוק בפיטום העוסק

מנין".131) שום "ולא בכ"י:
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.‰Î˙‡ÂÏ‰132·BË ÌBÈ133ÔÈca d˙B‡ ÔÈÚ·Bz -134; «¿»«¿ƒ»«ƒ
,ÌeÏk BÏ Ô˙B BÈ‡ - Ú·z‰Ï ‰z ‡Ï ¯Ó‡z Ì‡L∆ƒ…«…ƒ¿»¿ƒ»≈«≈≈¿

.·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚÓ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«

עמו 132) קמ"ח דף שבת במסכת יוסף רב לגבי ב'.כרבא ד
טוב 133) יום לשמחת השייכים ומשתה מאכל מיני שהלווה

תקכ"ה). סימן או"ח אברהם מסרב 134)(מגן אם
לו. נזקקין דין בית טוב, יום אחרי להשלים

.ÂÎÈtŒÏÚŒÛ‡135ÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡L136˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z ««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿»««¿
Ì‡ ,·BË ÌBÈa137Ô‰Èa‚‰L ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z BÏ eÈ‰ ¿ƒ»¿««¿∆ƒ¿ƒ»

LÓ‡Ó138·BË ÌBÈa Ô‰kÏ ÔÎÈÏBÓ ‰Ê È¯‰ -139ÔÈ‡Â ; ≈∆∆¬≈∆ƒ»«…≈¿¿≈
‰·˜Â ÌÈÈÁÏe ÚB¯Êe ‰lÁ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ140ÔÎÈÏBnL , »ƒ««»¿«¿»«ƒ¿≈»∆ƒ»

È‡a‚Â .·BË ÌBÈa Ô‰kÏ141ÔÓ ÔÈ·Bb ‰˜„ˆ «…≈¿¿«»≈¿»»ƒƒ
˙B¯ˆÁ‰142C¯„k ÔÈÊÈ¯ÎÓ eÈ‰È ‡ÏÂ .·BË ÌBÈa «¬≈¿¿…ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆

CB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,‰Úˆa ÔÈ·B‚ ‡l‡ ,ÏÁa ÔÈÊÈ¯ÎnL∆«¿ƒƒ«…∆»ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿
.dÓˆÚ ÈÙa ‰eÎLe ‰eÎL ÏÎÏ ÔÈ˜lÁÓe .Ô˜ÈÁ≈»¿«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿»

ב'.135) עמוד ל"ו דף ביצה במסכת משנה
עמוד 137)מפרישין.136) י"ב דף ביצה במסכת משנה

טוב.138)ב'. יום טוב 139)מערב יום שמחת משום
הכהן. לפני 140)של גם שהרי כלום, מתקן אינו שבזה

לכתחילה  להפרישם ומותר הבשר. לאכול מותר הפרשתן
שם). ביצה (מסכת טוב ג'141)ביום פרק תוספתא

הלכה 142)דדמאי. עניים מתנות מהלכות ט' פרק ראה
וחצר". חצר מכל – "שלוקחין ב':

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כדי 1) חכמים, בה שאסרו ומה ההוצאה, עניני בו נתבארו

בו  נתבארו כן ואחרי בחול. עושה שהוא כדרך יעשה שלא
התחומין. עניני

.‡‰¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡2elÙ‡ ·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ««ƒ∆À¿»»»¿¬ƒ
C¯ˆÏ ‡lL3‡e‰L C¯„k ˙BÏB„b ˙B‡NÓ ‡NÈ ‡Ï , ∆…¿…∆…ƒ»«»¿¿∆∆∆

¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .˙BpLÏ CÈ¯ˆ ‡l‡ ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»
¯zÓ - ˙BpLÏ4‡È·n‰ ?„ˆÈk .5ÌB˜nÓ ÔÈÈ Èck ¿«À»≈««≈ƒ«≈«ƒƒ»

ÌB˜ÓÏ6‰t˜·e ÏÒa Ì‡È·È ‡Ï -7‡e‰ ‡È·Ó Ï·‡ , ¿»…¿ƒ≈¿«¿À»¬»≈ƒ
‡ CÈÏBn‰ .ÂÈÙÏ B‡ BÙ˙k ÏÚÔ·z‰ ˙8ÏÈLÙÈ ‡Ï -9 «¿≈¿»»«ƒ∆«∆∆…«¿ƒ

ÂÈ¯Á‡Ï ‰tw‰ ˙‡10B„Èa dÎÈÏBÓ Ï·‡ ,11. ∆«À»¿«¬»¬»ƒ»¿»

ה"ד.2) בפ"א לעיל א.4)אכילה.3)כמבואר ל, ביצה
ב.5) כט, ביצה עירובי 6)משנה, עלֿידי או התחום בתוך

(רש"י). היום 7)תחומין לסעודת צריך שהוא מה אפילו
('טור'). החג (רש"י).8)של לבהמתו להאכיל או להיסק

מלאכה 10)ישליך.9) לעשות מתכוון כאילו שנראה
(רש"י). ממקום 11)גדולה הדברים מוליך אם ודוקא

(=מעשי  דחול' כ'עובדין שנראה הרבים, רשות דרך למקום
טוב  יותר למקום, ממקום בחצר כשמוליכן אבל חול),
להרבות  ויצטרך מעט מעט משיוליך ביחד, הרבה להוליך
ברורה' 'משנה ('תוספות', יוםֿטוב משמחת ויתבטל בהילוך

תקי). סי'

.·ÔÎÂ12Ôk¯cL ˙B‡BNÓ13‡NÈ - ËBÓa Ô˙B‡ ‡NÏ ¿≈«∆«¿»ƒ»»¿ƒ»

ÂÈ¯BÁ‡Ó Ô˙B‡ ‡NÏ Ôk¯cLÂ ;ÂÈ¯Á‡Ó Bab ÏÚ Ô˙B‡»««≈«¬»¿∆«¿»ƒ»»≈¬»
Û˙k‰ ÏÚ ‡Np‰Ï Ôk¯cLÂ ;BÙ˙k ÏÚ Ô˙B‡ ‡NÈ -ƒ»»«¿≈¿∆«¿»¿ƒ»≈««»≈

„‚a Ô‰ÈÏÚ N¯ÙÈ B‡ ;ÂÈÙÏ B„Èa Ô˙B‡ ‡NÈ -14, ƒ»»¿»¿»»ƒ¿…¬≈∆∆∆
¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .‡Nn‰ ÈepMÓ ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆ƒƒ««»¿ƒƒ∆¿»

˙BpLÏ15ÌÈ¯·c ‰na .Bk¯„k ‡È·Óe ‡NB - ¿«≈≈ƒ¿«¿«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡16- ‰Ó‰a Èab ÏÚ Ï·‡ ;Ì„‡‰ ÏÚ ‡NBa ¬ƒ¿≈«»»»¬»««≈¿≈»

‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,ÏÏk ‡È·È ‡Ï…»ƒ¿»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÏÁa17. ¿…

א.12) ל, רבא),13)ביצה של (עירו במחוזא רבא "אתקין
גבו  (על ברגלא לדרו (במוט) בדוחקא (שמוליכין) דדרו
הכתף)...". (על באגרא לדרו ברגלא דדרו מאחוריו),

"בגדו".14) הגירסא אורחים 15)בכת"י , שזימן כגון
(רש"י). לפניהם להביא למהר וצריך שמותר 16)הרבה,

ביוםֿטוב. משאות שאין 17)להביא מפני שכתב מי ויש
כמו  זמורה, יחתוך שמא ביוםֿטוב בבעליֿחיים משתמשין
(מגידֿ ה"ט שבת מהל' בפכ"א כמפורש בשבת כן שאסרו

משנה).

.‚ÔÈ‡18ÏwÓa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ‚È‰Ó19‡Óeq‰ ÔÈ‡Â , ≈«¿ƒƒ∆«¿≈»¿«≈¿≈«»
BÏ˜Óa ‡ˆBÈ20ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,BÏÈÓ¯˙a ‰ÚB¯‰ ‡ÏÂ ,21 ≈¿«¿¿…»∆¿«¿ƒ¿≈¿ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ ,‡qÎa22‰NÚÈ ‡lL ; ¿ƒ≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆…«¬∆
ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯ eÈ‰L LÈ‡Â .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k¿∆∆∆∆¿…¿ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ

BÏ23ÂÈ¯Á‡ ‡qÎa ÔÈ‡ˆBÈ -24ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿ƒ«ƒ≈«¬»ƒƒ«
ÔBÈ¯t‡a elÙ‡ ,Û˙k‰25. «»≈¬ƒ¿«ƒ¿

ב.18) לב, ביצה לחנגא"19)משנה, דאזיל כמאן "דמחזי
א. לג, ביצה - למכור) לשוק מוליכה כאילו (=שנראה

ואינו 20) מקל, בלא לילך לו שאפשר כיון ב. כה, ביצה
ללכת  יכול שלא מי אבל פסיעותיו, וליישר לתקן אלא נוטלו

תקכב). סי' (או"ח מותר - מקל שם.21)בלא ביצה,
להלן 22) וראה האשה", ואחר האיש "אחר הגירסא בכת"י,

דרשתו.23)בסמוך. לשמוע המדרש בדפוס 24)לבית
הכסא  לישא אסור ולפי"ז בכסא". "יוצא ש"י: וויניציאה

תקכב). סי' (ב"ח כאוהל,25)אחריו יריעות מכוסה כסא
שם. שבגמרא "אלונקי" והוא בחוץ. אדם בני בו לשאת

.„ÔÈ‡26C·BL ÏL Ìlq‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ27C·BMÓ ≈ƒƒ∆«À»∆»ƒ»
‡e‰ Bbb Ôw˙Ï e¯Ó‡È ‡nL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a C·BLÏ¿»ƒ¿»«ƒ∆»…¿¿«≈«

BÎÈÏBÓ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;BÎÈÏBÓ28ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¬»ƒ¿«»ƒƒ««ƒ
- ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L ÌB˜Ó ÏkL∆»»∆»¿¬»ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ
˙ÁÓN ÈtÓ e¯Èz‰ Ô‡k ,¯eÒ‡ ÌÈ¯„Á È¯„Áa elÙ‡¬ƒ¿«¿≈¬»ƒ»»ƒƒƒ¿≈ƒ¿«

.·BË ÌBÈ

א.26) ט, ביצה הלל,28)קןֿיונה.27)משנה, כבית
של  סולם ודוקא (שם). אמי בר חנן רב של שני וכלשון
עליו  שאין לטלטלו אסור - עליה של סולם אבל שובך,

ה"ז). שבת מהל' בפכ"ו (למעלה כלי תורת

.‰ÈÓ29Ì˙BpÙÏ CÈ¯ˆÂ ,Bbb ÏÚ ˙B¯t BÏ eÈ‰L ƒ∆»≈««¿»ƒ¿«»
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ30ÔÈbba elÙ‡Â ,‚‚Ï ‚bÓ ÌËÈLBÈ ‡Ï - ¿»«≈…ƒ≈ƒ«¿««¬ƒ««ƒ

,˙BBlÁ‰ ÔÓ Ï·Áa ÌÏLÏLÈ ‡ÏÂ ,ÔÈÂM‰‡ÏÂ «»ƒ¿…¿«¿¿≈¿∆∆ƒ««¿…
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‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;˙BÓlÒa Ì„È¯BÈƒ≈¿À»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÔÏÈMÓ Ï·‡ .ÏÁa31‰a¯‡ C¯c elÙ‡ ,32ÌB˜nÓ , ¿…¬»«ƒ»¬ƒ∆∆¬À»ƒ»

ËÁL .‚b‰ B˙B‡a ÌB˜ÓÏ33‰„Na ‰Ó‰a34‡Ï - ¿»¿«»»«¿≈»«»∆…
ËBÓa ‰p‡È·È35‰ËBÓa B‡ ,¯ÈÚÏ36d‡È·Ó ‡l‡ , ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»∆»¿ƒ»

ÌÈ¯·‡ ÌÈ¯·‡37. ¬»ƒ¬»ƒ

ב.29) לה, ביצה ממשמשים 30)משנה, גשמים שרואה
צריך  והוא אורחים שקיבל או הפירות, את ויפסידו ובאים

ולהושיבם. האורחים לקבלת הפירות מפילן,31)למקום
זיתך". ישל "כי מ) כח, (דברים בגג 32)מלשון חור

א.33)הבית. כח, ביצה להוליכו 34)משנה, צריך והוא
ליוםֿטוב. לבשל יג,35)לבית (במדבר מלשון עץ, בד

בשנים". במוט "וישאוהו קטן.36)כג) ואם 37)מוט
איברים, איברים להביאו פנאי ואין לאורחים, לתת ממהר

תצח). סי' ברורה' ('משנה במוט להביאו מותר

.ÂÏk38ÔÈ˙B‡pL39ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÁa elÙ‡ Ba …∆¿ƒ¬ƒ¿…««ƒ∆≈
ÔÈlÙz ÔB‚k ,·BË ÌBÈa Ba ÔÈ˙B‡40ÔÁlLÏ ¯zÓ - ¿ƒ¿¿¿ƒƒÀ»¿«¿»

Ba ÔÈ˙B‡pL ¯·c ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;·BË ÌBÈa B¯·ÁÏ«¬≈¿¿≈»ƒ«»»∆¿ƒ
¯znL ,˙B˙ÏÒe ÌÈÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,·BË ÌBÈa¿¿≈¿»ƒ¿»∆À»
‰NÚiL „Ú ÏÁa Ba ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L ¯·c ÏÎÂ .ÔÁlLÏ¿«¿»¿»»»∆≈¿ƒ¿…«∆«¬∆
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ‰NÚÓ B·«¬∆∆»«¬¿≈¿«¿ƒ

.·BË ÌBÈa B˙B‡¿

ב.38) יד, ביצה אינו 40)נהנין.39)משנה, שיוםֿטוב
תפילין. זמן

.Ê?„ˆÈk41ÈÙÏ ,‰‡e·z ·BË ÌBÈa ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿ƒ¿¿»¿ƒ
ÔÁË Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÁa da ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L42¯eÒ‡Â , ∆≈¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«¿»

ÔÁËÏ43ÈtÓ ,˙BiË˜ ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ;·BË ÌBÈa ƒ¿…¿¬»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈
‰ÏB˜ B‡ ·BË ÌBÈa ÔÏM·nL44.ÔÏÎB‡Â Ô˙B‡ ∆¿«¿»¿∆»¿¿»

ÌÈiÁ elÙ‡ ,˙BÙBÚÂ ‰Ó‰a ‰iÁ ÔÈÁlLÓe45ÈtÓ , ¿«¿ƒ«»¿≈»¿¬ƒ«ƒƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·BË ÌBÈa ËÁLÏ ¯znL∆À»ƒ¿…¿¿≈…«≈»∆

ב.41) יד, ביצה מהם 42)משנה, לאכול שאפשר ואף
לטחינה. התבואות עומדות כלל בדרך מכלֿמקום קליות,

לו 43) לשלוח מותר לבהמתו, תבואה לתת צריך חבירו ואם
('משנה  טחינה בלא ממנה ליהנות שאפשר כיון ביוםֿטוב,

תקטז). סי' "קולף".44)ברורה' הגירסא בכת"י,
וולדות 45) לגדל או להליכה ולא לשחיטה, עומדים אם

ברורה'). ('משנה

.Á¯·c Ïk46epÁÏLiLk ,·BË ÌBÈa BÁlLÏ ¯znL »»»∆À»¿«¿¿¿∆ƒ¿»∆
‰¯eLz B¯·ÁÏ47‰¯eLa epÁÏLÈ ‡Ï -48‰¯eL ÔÈ‡Â . «¬≈¿»…ƒ¿»∆¿»¿≈»

ÁlML È¯‰ ?„ˆÈk .Ì„‡ Èa ‰LÏMÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿»¿≈»»≈«¬≈∆»«
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ˙BÈÈ B‡ ˙BÓ‰a B¯·ÁÏ«¬≈¿≈≈¿«¿»¿≈»»¿∆»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰Úa¯‡ B‡49˙Á‡ ‰¯eLa ÔÈÎÏB‰ ÔlÎÂ , «¿»»∆««∆¿À»¿ƒ¿»««
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÁlL .ÏÁa¿…»«¿»ƒƒ¿«¿»¿≈»»¿∆»

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»

ב.46) יד, שולחם 48)מתנה.47)ביצה כאילו שנראה

משום  שאסור מפרש אפרים ורבינו (רש"י). בשוק למכור
סרסור  והשלישי לוקח, השני מוכר, האחד כאילו שנראה

אדם 49)(מתווך). בני ארבעה או "שלשה הגירסא בכת"י,
זה". אחר זה כאחד,

.Ë·¯ÚÓ‰50BzÓ‰a È¯‰ - ·BË ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú «¿»≈≈≈¿ƒ¿¬≈¿∆¿
e‰BÓk ÂÈ˙B¯Ùe ÂÈÏÎÂ51‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»≈»»¿≈ƒƒ»∆»

.B·e¯Ú ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a¿«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿≈

הבעלים".50) כרגלי והכלים "הבהמה א: לז, ביצה משנה,
נגררים 51) ובהמותיו כליו גם שביתתו, קונה שאדם במקום

אחריו.

.ÈÈˆÙÁ52Ô‰a ‰ÎfL ÈÓ ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - ¯˜Ù‰53. ∆¿≈∆¿≈¬≈≈¿«¿≈ƒ∆»»»∆
ÈˆÙÁÂ54ÌÈ˙ek‰55Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÓB˜Óa ‰˙È·L ÔÈB˜ ¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»∆

ÌÈ˙ek ÌÈÏÚa ‰¯Êb ;ÔÓB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿»¿≈»¿»ƒƒ
˙B¯t .Ï‡¯NÈ ÌÈÏÚa ÌeMÓ56ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ e‡ˆiL57 ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈∆»¿ƒ¿»

ÈtÓ ,ÔÓB˜Ó ˙‡ e„ÈÒÙ‰ ‡Ï - „ÈÊÓa elÙ‡ ,e¯ÊÁÂ¿»¿¬ƒ¿≈ƒ…ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡k Ô‰L58.Ò‡a ¯ÊÁÂ Ò‡a ‡ˆiL ∆≈¿»»∆»»¿…∆¿»«¿…∆

שביתה 52) החפצים קנו שלא א) לט, (ביצה משנה
שבת  מס' לתלמוד רבינו של בפירושו נראה [וכן במקומם.

שב]. עמ' יח כרך "סיני" ב. במס'53)יח, שפסקו ומה
קונין  הפקר ש"חפצי נורי בן יוחנן כרבי הלכה (מו.) עירובין
כי  לחומרא, ולא לקולא אלא זה אין - במקומן" שביתה
ומגידֿמשנה. ראב"ד ועיין בעירובין, המיקל כדברי הלכה

ב.54) מז, קונים 55)עירובין אינם הדין שלפי אףֿעלֿפי
שביתה  לדין שייכות להם אין שלהם הבעלים שהרי שביתה,

שם). (רש"י ב.56)כלל מא, בכת"י,57)עירובין
לתחומן". "חוץ כז 58)הגירסא (פרק שבת בהלכות לעיל

לא  אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא "מי הי"אֿהי"ב):
(באונס)... לדעתו שלא לתחום חוץ שיצא מי יכנס...

יצא". לא כאילו (באונס) החזירוהו

.‡È¯ÒBn‰59B·Ï BzÓ‰a60ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰ - «≈¿∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿«¿≈
·‡‰61d¯ÒÓ .62- ·BË ÌBÈa BÏ d˙ elÙ‡Â ,‰ÚB¯Ï »»¿»»¿∆«¬ƒ¿»»¿

‰ÚB¯‰ ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰63ÌÈÚB¯ ÈLÏ d¯ÒÓ .64È¯‰ - ¬≈ƒ¿«¿≈»∆¿»»ƒ¿≈ƒ¬≈
Ô‰Ó „Á‡ ‰˜ ‡lL ÈtÓ ,‰ÈÏÚa ÈÏ‚¯k ‡È‰65. ƒ¿«¿≈¿»∆»ƒ¿≈∆…»»∆»≈∆

א.59) לז, ביצה יום60ֿ)משנה, בערב לו מסר אפילו
ואין 61)טוב. בניהם, ביד כליהם להפקיד אדם בני שדרך

מגןֿאברהם). (מגידֿמשנה. ברשותם למסור כוונתם
ב.62) לז, יוםֿטוב 63)ביצה מערב כי ברשותו, שמסרה

הרועה. אצל אלא אצלו שביתה לקנות שלא בדעתו היה
יוםֿטוב.64) מערב כל 65)אפילו נותן פעמים שכמה

שלא  התחום יתמעט כזה ובאופן אחר, למקום עירובו אחד
דעתו  אין ולכן האמצעיים, אמה אלפים כיֿאם לה יהיה

שצז). סי' הציון' ('שער הרועים אחרי נמשכין שיהיו

.·ÈÈÓ66·BË ÌBÈa ÌÈÁ¯B‡ BÏˆ‡ ÔnfL67‡Ï - ƒ∆ƒ≈∆¿¿ƒ¿…
ÏBÎÈ ‰cÚq‰ ÏÚa ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ˙BÓ Ì„Èa eÎÈÏBÈƒ¿»»»¿»∆≈«««¿À»»
‡Ï ,‰cÚq‰ ÏÚa ÈÏ‚¯k ‰cÚq‰ ÏkL ;Ba CÏÈÏ≈≈∆»«¿À»¿«¿≈«««¿À»…

¯Á‡ Ô‰Ï ‰ÎÊ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÏ‚¯k68˙BÓa ¿«¿≈»¿ƒ∆»ƒ≈»»»∆«≈¿»
.·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ el‡≈≈∆∆
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א.66) מ, ביצה מערב 67)משנה, זימנם אם והואֿהדין
('משנה  יוםֿטוב מערב מנותיהם להם זיכה ולא יוםֿטוב

זה 68)ברורה'). הבית בעל "שמסרם שם: רש"י פירש כן
לפלוני ‡Á¯לאדם הללו במנות זכה לו, ואמר במשיכה,

יום  מבעוד שלהם והיו בפניו, שלא לאדם לו שזכין ופלוני,
שצריך  דביצה פ"ד בתוספתא מפורש וכן כרגליהם". לילך
ואין  ביצה). מסכת סוף בר"ח (הובאה אחר עלֿידי לזכות
שואל  בדין י"ז בהלכה להלן שכתב למה דומה זה
הרי  ביוםֿטוב, אלא המשאיל לו נתנו שלא (שאףֿעלֿפי
מערב  ברשותו העמידו שהמשאיל השואל כרגלי הוא
שהאורחים  לפי - אחר) ידי על זיכהו שלא אע"פ יוםֿטוב,
הבית, בעל שולחן על סמוכים להיות אלא דעתם אין
מהֿשאיןֿכן  במנות, לזכות דעתם ואין משלו ואוכלים
המילה  חסרה ובכת"י אלא). ד"ה שם ('תוספות' שואל

רוקח'). ('מעשה רבינו בדברי "אחר"

.‚ÈÔÎÂ69˙¯Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ„˜ÙÓ ÂÈ˙B¯t eÈ‰L ÈÓ70, ¿≈ƒ∆»≈»À¿»ƒ¿ƒ«∆∆
BÏ e‡È·È ‡Ï - BÏˆ‡ ‡B·Ï ¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa e·¯ÚÂ¿≈¿¿≈»»ƒ»∆¿…»ƒ

e‰BÓk ÂÈ˙B¯tL ;ÂÈ˙B¯tÓ71„Èa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»∆≈»»««ƒ∆≈¿«
Ô¯˜ Ô‰Ï „ÁiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e·¯ÚL el‡≈∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ≈»∆∆∆

˙ÈÂÊ72‰Ê ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï „ÁÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; »ƒ¬»ƒ…ƒ≈»∆¬≈≈¿«¿≈∆
BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ Ô‰L73. ∆≈À¿»ƒ∆¿

ב.69) לט, ביצה לתחום.70)משנה, והרי 71)מחוץ
עירוב. הניח לא ואמר 72)הוא בביתו, מקום לו שהשאיל

חו"מ  (שו"ע שמירה קבלת כאן שאין לפניך, הבית הרי לו
ב'מאירי'). וראה רצא, לשמור,73)סי' קיבלם שהרי

עומדים. הם ובאחריותו

.„È¯Ba74ÂÈÏÚa ÈÏ‚¯k - „ÈÁÈ ÏL75d˙B‡ ÏLÂ ; ∆»ƒ¿«¿≈¿»»¿∆»
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚¯k - ¯ÈÚ‰76Ï·a ÈÏBÚ ÏLÂ ;77, »ƒ¿«¿≈«¿≈»»ƒ¿∆≈»∆

- ÏkÏ ÔÈ¯eÒÓ Ô‰LÈÓ ÏkL ;Ô‰Ó ‡lÓÓ‰ ÈÏ‚¯k ∆≈¿ƒ«…¿«¿≈«¿«≈≈∆∆»ƒ
˙B¯‰ .Cl‰Ó ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏBÓ - Ô‰Ó ‡lnL∆ƒ≈≈∆ƒ»¿»∆¿«≈¿»

ÔÈÎLBn‰78ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚÓe79Ì„‡ Ïk ÈÏ‚¯k -80. «¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«¿≈»»»
ÔÈ‡ÏÓÓ - ÌeÁz‰ CB˙Ï ÌeÁzÏ ıeÁÓ ÔÈ‡a eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒƒ«¿¿«¿¿«¿ƒ

˙aLa Ô‰Ó81·BË ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,82. ≈∆¿«»¿≈»ƒ«¿

מכונסים.74) מים בו ויש א. לט, ביצה ומי 75)משנה,
יכול  הבור שבעל למקום רק להוליכן יכול לא מים, שמילא

לשם. להוליך 76)ללכת יכולים העיר מאנשי אחד וכל
- העיר מאותה שאינו זר אדם אבל שעירבו. למקום המים

ממימיו,77)לא. לשתות דרכים עוברי בשביל שעשאוהו
הפקר. נובעין.78)והוא שאינן אףֿעל79ֿ)אףֿעלֿפי

נביעתם. ממקום לימשך יוצאים שאינם שלא 80)פי לפי
(רש"י). במקומם קבועים שאינם משום שביתה קנו

כנ"ל.81) שביתה דין בהם שאין שיסוד 82)לפי לפי
מיל) עשר בשנים (כמו התורה מן הוא בשבת תחומין איסור
(פכ"ז  השביעי" ביום ממקומו איש יצא "אל שנאמר לפי
תחומין  איסור כל אין ביוםֿטוב ואילו ה"א), שבת מהל'
של  בנו אברהם רבינו כתב [וכן בנימין') ('בני מדרבנן אלא
יב. סימן הבבלי דניאל לר' נסים' 'מעשה בספר הרמב"ם

ה"י]. פ"ב ולמעלה מו, עמ' "זמנים" בספר מש"כ וראה

.ÂË¯BL83‰ÚB¯ ÏL84;¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚¯k - ∆∆¿«¿≈«¿≈»»ƒ
Ìht ÏL ¯BLÂ85ÌBÈa BËÁLÏ BÁ˜lL ÈÓ ÈÏ‚¯k - ¿∆«»¿«¿≈ƒ∆¿»¿»¬¿

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡Ï B¯ÎÓÏ ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,·BËƒ¿≈∆««¿»»¿»¿«¬»ƒ¬≈ƒ
Ïk‰Â ,ÌhÙÓ ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ıeÁ≈«¿≈»»ƒƒ¿≈∆¿À»¿«…
ÂÈÏÚa BËÁL Ì‡ ÔÎÂ .B˙B˜Ï ÔÈ‡·e BÚÓL ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿»ƒƒ¿¿≈ƒ¿»¿»»
ÌÈÁ˜Bl‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk - B¯Na ¯ÎÓe ·BË ÌBÈa¿»«¿»»∆»¿∆»ƒ«¿ƒ
ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜nÏ B˙Ó CÈÏBÓƒ¿»«»∆≈ƒ¿≈∆««¿»»
˙B¯ÈÚ ÈL‡ epnÓ eÁ˜iL ,‡e‰ Ck ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆»∆ƒ¿ƒ∆«¿≈¬»
‡e‰L ,Ï·a ÈÏBÚ ÏL ¯B·k ‰Ê ¯BL ‡ˆÓÂ ,˙B¯Á‡¬≈¿ƒ¿»∆«∆≈»∆∆

.ÏkÏ ¯eÒÓ»«…

א.83) לח, מוכרו 84)ביצה הוא ולפעמים בהמות, מגדל
דרך  אין - מפוטם אינו שהשור וכיון ומכיריו, לשכניו
במקומו, אחד כל ימצא כזה ששור אחרות, מעיירות לקנותו

העיר. אותה אנשי על רק בעליו דעת אין שמפטם 85)לכן
לקנות. אחרים ממקומות גם באים כזה ושור למכור, שוורים

.ÊË˙ÏÁb‰86‰ÈÏÚa ÈÏ‚¯k -87;dÏ‡BL ÈÏ‚¯k ‡ÏÂ ««∆∆¿«¿≈¿»∆»¿…¿«¿≈¬»
˙·‰ÏM‰Â88,CÎÈÙÏ .B„Èa ‡È‰L ÈÓ ÈÏ‚¯k - ¿««¿∆∆¿«¿≈ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

ÌB˜Ó ÏÎÏ BÎÈÏBÓ - B¯·ÁÓ ıÚ B‡ ¯ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ≈≈≈¬≈ƒ¿»»
.CÏB‰ ‡e‰L∆≈

לט,86) ביצה הרי 87)א.משנה, ממש, בה ויש הואיל
הבעלים. כרגלי שהם כלים כשאר בה 88)היא שאין

בעליה. שביתת עליה חל ולא ממש,

.ÊÈÏ‡BM‰89ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ B¯·ÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈≈∆∆««ƒ
ÈÏ‚¯k ‡e‰ È¯‰ - ·BË ÌBÈa ‡l‡ BÏ B˙ ‡lL∆…¿»∆»¿¬≈¿«¿≈

Ï‡BM‰90Bk¯cL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa epnÓ BÏ‡L . «≈¿≈ƒ∆¿««ƒ∆«¿
‰Ê ÈÏk epnÓ Ï‡LÏ „ÈÓz91‡e‰ È¯‰ - ·BË ÌBÈ ÏÎa »ƒƒ¿…ƒ∆¿ƒ∆¿»¬≈

ÏÈ‡Ln‰ ÈÏ‚¯k92. ¿«¿≈««¿ƒ

א.89) לז, ביצה לו 90)משנה, לתת שהבטיחו שכיון
שביתה  אצלו לקנות ברשותו העמידו יוםֿטוב, מערב

הי"ב. למעלה וראה יוםֿטוב, תיבת 91)בכניסת בכתבֿיד,
איננה. יוםֿטוב,92)"זה" מערב לשאול בא שלא שכיון

שהשואל  חשב כי שואל, של ברשותו הכלי בעל העמידו לא
(גמרא). לשאול אחר מקום לו מצא

.ÁÈÌÈL93epnÓ BÏ‡L „Á‡‰ ,„Á‡ ˜eÏÁ eÏ‡ML ¿«ƒ∆»¬»∆»»∆»¿≈ƒ∆
BÏ BziL epnÓ BÏ‡L ÈM‰Â ,˙È¯ÁL BÏ BziL∆ƒ¿«¬ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ¿
ÌÈ‡Â ,ÌÈÏ‡BM‰ ÈL ÈÏ‚¯k ‰Ê ÈÏk È¯‰ - ˙È·¯Ú«¿ƒ¬≈¿ƒ∆¿«¿≈¿≈«¬ƒ¿≈»
Cl‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈML ÌB˜n· ‡l‡ B˙B‡ ÌÈÎÈÏBÓƒƒ∆»«»∆¿≈∆¿ƒ¿«≈

.Ba

ב.93) לז, ביצה

.ËÈ?„ˆÈk94È¯‰‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a ÔBL‡¯‰ ·¯ÚL ≈«¬≈∆≈≈»ƒ¿ƒ∆∆«»
LÓÁ ˜eÁ¯a ÈM‰ ·¯ÚÂ ,Á¯ÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓƒ¿∆»¿ƒ¿»¿≈≈«≈ƒ¿ƒ¬≈
Á˜BlLk - ·¯ÚÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó≈«»ƒ¿∆»¿«¬»¿∆≈«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ Á¯ÊÓÏ BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,˜eÏÁ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿»∆»«∆∆
ÛBÒ ‡e‰L ,˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰n‡«»«¬≈≈«»ƒ¿∆»∆
ÁwiLÎe ;Ba Cl‰Ï ·¯ÚÓa ·¯ÚL ‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰«¿∆»∆∆≈≈¿«¬»¿«≈¿∆ƒ«
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ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ ·¯ÚÓa BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,‰Ê ÈÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿«¬»∆»«∆∆
‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÏk‰ ÌB˜nÓ ‰n‡«»ƒ¿«¿ƒ∆«¿∆»∆
˜eÁ¯a ‰Ê ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ba Cl‰Ï Á¯ÊÓa ·¯ÚL∆≈≈¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»ƒ≈≈∆¿ƒ
ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a ‰ÊÂ ,Á¯ÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÔÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿«ƒ

.BÓB˜nÓ e‰eÊÈÊÈ ‡Ï el‡ È¯‰ - ·¯ÚÓÏ ‰n‡«»¿«¬»¬≈≈…¿ƒƒ¿

שם.94) ביצה,

.ÎÔÎÂ95,ÁÏÓ B‡ ÌÈÓ dz¯·ÁÓ ‰Ï‡ML ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¬»≈¬∆¿»«ƒ∆«
‰qÚ‰ È¯‰ - ÏÈL·z Ô‰a ‰ÏMa B‡ d˙qÚ Ô‰a ‰LÏÂ¿»»»∆ƒ»»ƒ¿»»∆«¿ƒ¬≈»ƒ»

Ô‰ÈzL ÈÏ‚¯k ÏÈL·z‰ B‡96eÁ˜lL ÌÈL ÔÎÂ . ««¿ƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈¿«ƒ∆»¿
Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa eËÁLÂ ˙eÙzLa ‰Ó‰a¿≈»¿À»¿»¬¿««ƒ∆»«
Ï·‡ .Ô‰ÈL ÈÏ‚¯k ¯Na‰ Ïk È¯‰ - B˙Ó „Á‡ Ïk»∆»¿»¬≈»«»»¿«¿≈¿≈∆¬»

˙È·Á eÁ˜Ï Ì‡97·BË ÌBÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ,˙eÙzLa ƒ»¿»ƒ¿À»¿»¿»¿
ÔÈÓeÁ˙e ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏ‚¯k „Á‡ Ïk ÏL B˜ÏÁ È¯‰ -¬≈∆¿∆»∆»¿«¿»ƒ¿ƒ
˜ÏÁ el‡k ·LÁÂ ,Ô‰a ‰¯¯a LÈ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ≈¿≈»»∆¿«¿…¿ƒ≈∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙È·Áa Ïc·Óe BÏ ¯e¯a ‰È‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰L∆ƒƒ«»∆»»»À¿»∆»ƒ≈∆∆
Ôk ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .·¯ÚÓ ‰È‰ ‡Ï el‡Îe ,·BË¿ƒ…»»¿…»¿≈«»»«≈
B˙B‡ ·LÁ elÙ‡ ,BÚÈb‰L ‰Ê ˜ÏÁL .‰Ó‰aa«¿≈»∆≈∆∆∆ƒƒ¬ƒ«¿…
‰È‰ el‡Îe ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰Ó‰aa Ïc·Ó ‰È‰L∆»»À¿»«¿≈»≈∆∆¿ƒ»»

˜È È¯‰ ,¯e¯a98‰Ó‰a‰ ‰˙È‰Lk B¯·Á ÏL B˜ÏÁÓ »¬≈»«≈∆¿∆¬≈¿∆»¿»«¿≈»
¯·È‡ Ïk ‡ˆÓÂ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜BÈ ‰È¯·È‡ ÏkL ,˙Ói«̃∆∆∆»≈»∆»¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»»≈»
ÈÏ‚¯k Ô‰ CÎÈÙÏ ,B¯·Á ˜ÏÁÂ B˜ÏÁÓ ·¯ÚÓ ¯·È‡Â¿≈»¿…»≈∆¿¿≈∆¬≈¿ƒ»≈¿«¿≈

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.95) לז, ביצה העיסה 96)משנה, להוליך רשאית ואינה
כיון  ללכת, הרשות להן יש ששתיהן במקום אלא והתבשיל
רק  שזהו ואף אחר, אצל שביתה שקנה דבר בהם שנתערב
מתירין  לו שיש דבר שהוא מפני - בטל אינו מועט, דבר
לא  באלף אפילו - מתירין לו שיש דבר וכל יום ֿטוב, אחרי

לט.). (ביצה יין.97)בטל על 98)של שם, בגמרא
תחומין  ינקי "דקא הבהמה את האוסר רב, של זאת שיטה
לא  מוקצה "לאיסור לרב: אסי ורב כהנא רב שאלו מהדדי",
כך  ומתוך רב. ושתק חששו?" תחומין לאיסור חששו,
שצז) סי' ברורה' ב'משנה (המובאים ראשונים כמה סוברים

בו. שחזר מוכח רב, ששתק שממה מותרת, הבהמה שגם

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בדיני 1) הפרק ונסתיים תבשילין. עירובי דיני בו נתבארו

שאסור  ומה בהן, אשר השמחה ומצות טובים, ימים כבוד
מצות  מחמת מועד של בחולו בין טובים, בימים בין לעשות

ותענית. הספד והוא יו"ט,

.‡·BË ÌBÈ2ÔÈ‡ - ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL3ÔÈÙB‡ ∆»ƒ¿∆∆«»≈ƒ
.˙aLa ¯ÁÓÏ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe¿«¿ƒ¿«∆≈¿»»¿«»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ‰Ê ¯eq‡Â4ÏM·Ï ‡B·È ‡lL È„k , ¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…»¿«≈
BÈ‡ ˙aLÏ :‡e‰ ¯ÓÁÂ ÏwL ;ÏÁÏ ·BË ÌBiÓƒ¿…∆«»…∆¿«»≈

ÏÁÏ ÔkL Ïk ,ÏM·Ó5ÏÈL·z ‰NÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«≈»∆≈¿…¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ
‰ÙB‡Â ÏM·Óe ÂÈÏÚ CÓBÒ ‰È‰iL ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆∆ƒ¿∆≈»»¿«≈¿∆
CÓBqL ÏÈL·˙Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLÏ ·BË ÌBÈa¿¿«»¬≈∆À»¿«¿ƒ∆≈

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»≈≈«¿ƒƒ

ב.2) טו, ביצה הכתוב 3)משנה, על זה את סמכו חכמים
שבתון  ה' דבר אשר הוא אליהם "ויאמר כג): טז, (שמות
תבשלו  אשר ואת אפו, תאפו אשר את מחר, לה' קודש שבת
ביוםֿטוב  (פת אופין אין אליעזר, רבי אמר "מכאן בשלו",
ואין  חמישי), (מיום האפוי על אלא שבת) בערב שחל
מכאן  חמישי), (מיום המבושל על אלא (תבשיל) מבשלין
נחשב  שזה התורה", מן תבשילין לעירובי חכמים סמכו
לצורך  יוםֿטוב מערב והאפיה הבישול התחיל כאילו
בחול. בה שהתחיל המלאכה אותה גומר וביוםֿטוב השבת,

"צרכי 4) בידינו: הוא שכלל איסור, כאן אין התורה מן אבל
'הגהות  ועיין מו:). (פסחים ביוםֿטוב" נעשים שבת

תקכז. סי' או"ח וב"י מן 5)מיימוניות', שהוא אשי כרב
(שם) ולרבא ולשמואל טו:). (ביצה האחרונים האמוראים
"זכור  ח): כ, (שמות קרא "דאמר השבת, כבוד משום הוא
להשכיחו" שבא מאחר זכרהו לקדשו", השבת יום את
הוא  אחר יום מחמת שבת צרכי להכין לשכוח (שאפשר
מנה  שיברור "כדי עירוב ותיקנו בו), טרוד שהוא היוםֿטוב
עירוב  שעושה (מתוך ליוםֿטוב יפה ומנה לשבת יפה
הסעודה  כל את יכלה ולא השבת, את יזכור תבשילין

לשבת)". יפה מנה ישאיר אלא ביוםֿטוב,

.·‰nÏÂ6·e¯Ú‰L ÌLkL ?·e¯Ú BÓL ‡¯˜ ¿»»ƒ¿»¿≈∆¿≈∆»≈
ÌeMÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙B‡B·Óe ˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈¿≈∆∆«»ƒ
‡ÈˆB‰Ï ¯znL ÌzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL È„k ,¯k‰∆≈¿≈∆…«¬∆««¿»∆À»¿ƒ
ÌeMÓ - ÏÈL·z‰ ‰Ê Ck ;˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿«»»∆««¿ƒƒ
˙BÙ‡Ï ¯znL e·LÁÈÂ en„È ‡lL È„k ,ÔB¯kÊÂ ¯k‰∆≈¿ƒ»¿≈∆…¿«¿«¿¿∆À»∆¡
‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÌBia Ba ÏÎ‡ BÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa¿«∆≈∆¡»«¿ƒ»ƒ¿»

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰Ê ÏÈL·z«¿ƒ∆≈≈«¿ƒƒ

צרכי 6) מערב הוא העירוב, עלֿידי כי מסביר, והראב"ד
מכין  כאילו נחשב ולא יחד, לעשותם ויוםֿטוב שבת
שהתחיל  מה עם יחד אותם עושה אלא לשבת מיוםֿטוב

ביוםֿטוב. אותם גומר והוא יוםֿטוב, מערב לבשל

.‚È·e¯Ú7ÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÔÈ‡ B¯eÚL - ÔÈÏÈL·z ≈≈«¿ƒƒƒ≈»ƒ¿«ƒ≈
„Á‡Ï8ÌÈÙÏ‡Ï ÔÈa9˙Ùa ‡Ï ‰Ê ·e¯Ú ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿∆»≈«¬»ƒ¿≈ƒ≈∆…¿«

˙BÙÈ¯a ‡ÏÂ10ÏÈL·˙a ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ11‡e‰L ¿…¿ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
˙¯t¯t12.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈ·e ÌÈ‚„Â ¯Na ÔB‚k , «¿∆∆¿»»¿»ƒ≈ƒ¿«≈»∆

ÏÚL ˙ÈeÓL elÙ‡Â .‰¯„˜ ÈÏeLaL ÌÈL„Ú elÙ‡Â«¬ƒ¬»ƒ∆¿≈¿≈»«¬ƒ«¿ƒ∆«
da LÈ Ì‡ ,B„¯Bb - ÈÏv‰ da ÔÈÎ˙BÁL ÔÈkq‰ Èab«≈««ƒ∆¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈»

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌeMÓ ÂÈÏÚ CÓBÒ - ˙ÈÊk¿«ƒ≈»»ƒ≈≈«¿ƒƒ

ב.7) טז, אחד.8)ביצה איש 9)לאיש אלפי לכמה
ה"ט). עירובין מהל' בפ"א כתושות 10)(וראה חטים

כב). כז, מבושל.11)(משלי את 12)דבר בה שמלפתים
אתה). הלחם (שאוכלים הפת

.„ÏÈL·z13,ÈÏˆ elÙ‡ - ‰Ê ·e¯Ú ÔÈÚÏ e¯Ó‡L «¿ƒ∆»¿¿ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ
˜eÏL elÙ‡14Le·k elÙ‡ ,15ÔMÚÓ B‡16ÌÈ‚c elÙ‡ . ¬ƒ»¬ƒ»¿À»¬ƒ»ƒ

ÔÏeMa ‡È‰ Ô˙Á„‰Â ,ÔÈnÁ ÌÈÓa ÔÁÈ„‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆¡ƒ»¿«ƒ«ƒ«¬»»»ƒƒ»
.Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¬≈∆≈¬≈∆

ב.13) טז, מדי.14)ביצה יותר במים 15)מבושל שרוי
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ויתחיל  האש על שיתננו כדי עד וציר בחומץ או שלם, יום
ה"א).16)להרתיח. ו פרק (נדרים 'ירושלמי'

.‰CÈ¯ˆÂ17Ïk ‰Ù‡iL „Ú ÈeˆÓ ‰Ê ·e¯Ú ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈∆»«∆…∆»
ˆ ‡e‰L Ïk ÏM·Ïe ,˙BÙ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰ÓCÈ¯ «∆»ƒ∆¡¿«≈»∆»ƒ

ÏÎ‡ Ì‡Â .CÈ¯ˆ ‡e‰L Ïk ÔÈnÁ ÌÁÈÂ ,ÏM·Ï¿«≈¿»≈«ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆¡«
- ‰Ù‡È B‡ ÏM·iL Ì„˜ Û¯N B‡ „·‡ B‡ ·e¯Ú‰»≈»«ƒ¿«…∆∆¿«≈…∆
‰Ó ‡l‡ ÌÁ‰Ï B‡ ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»∆¡¿«≈¿»≈∆»«

ÏÈÁ˙‰ .„·Ïa ·BË ÌBÈa ÏÎB‡ ‡e‰M18B˙qÚa19B‡ ∆≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»
BÏÈL·˙a20¯ÓBb ‰Ê È¯‰ - „·‡ B‡ ·e¯Ú‰ ÏÎ‡Â ,21. ¿«¿ƒ¿∆¡«»≈»«¬≈∆≈

ב.17) טו, ביצה ב.18)משנה, יז, שהתחיל 19)ביצה
אותם 20)ללוש. ׂשם לא אפילו וכדומה, הירק ָלחתוך

באיסור  חכמים הקילו אוכלין הפסד שמשום האש, על עדיין
('מאירי'). מדרבנן אלא מה 21)שאינו ולבשל לאפות

שהתחיל.

.ÂÁÈpn‰22‡e‰ Ì‰ÈÏÚ CÓÒiL È„k ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆
È·e¯Úa ‰kÊnL C¯„k Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ¯Á‡Â«¬≈ƒ»ƒ¿«»∆¿∆∆∆¿«∆¿≈≈

˙aL23È·e¯Úa ‰ÎBÊ - ˙aL È·e¯Úa ‰ÎBfL ÏÎÂ . «»¿»∆∆¿≈≈«»∆¿≈≈
‰ÎBÊ BÈ‡ - ·e¯Ú B˙B‡a ‰ÎBÊ BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿»∆≈∆¿≈≈∆

.‰Êa»∆

א.22) פ, ע 23)עירובין בהל' למעלה פ"א עיין ירובין
בפרטות. ה"ב

.ÊBÈ‡Â24ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ25·¯ÚÓ Ô‰Ï ‰kfL el‡Ï ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»»∆≈∆∆
Ô‰Ï ‰kÊ ¯·kL Ú„ÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ Ï·‡ ,·BË ÌBÈ¬»≈¿ƒƒ≈«∆¿»ƒ»»∆
eÏM·ÈÂ ÂÈÏÚ eÎÓÒÈ Ck ¯Á‡Â ,Ô‰Ï ·¯ÚÂ ¯Á‡«≈¿≈≈»∆¿««»ƒ¿¿»»ƒ«¿
È¯‰ - ·BË ÌBÈa ‡l‡ eÚ„È ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .eÙ‡ÈÂ¿…««ƒ∆…»¿∆»¿¬≈

LÈÂ .ÔÈ¯zÓ el‡26¯ÈÚ‰ Ïk ÏÚ ·¯ÚÏ Ì„‡Ï BÏ ≈À»ƒ¿≈¿»»¿»≈«»»ƒ
ÊÈ¯ÎÓ ¯ÁÓÏe ,ÌeÁz‰ CB˙a ‰ÈÏ‡ ·B¯w‰ Ïk ÏÚÂ¿«»«»≈∆»¿«¿¿»»«¿ƒ
CÓÒÈ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ÈÓ Ïk :¯ÓB‡Â¿≈»ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ¿…

.È·e¯Ú ÏÚ«≈ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

..xne`e fixkn xgnle ... xird lk lr axrl mc`l el yie"
."'ek

מצוה  בשום שאינו דבר מצינו תבשילין, עירוב במצות
זאת  ובכל חובה, ידי אחרים בה להוציא שאפשר אף אחרת
כל  את חובה ידי שמוציאים ולומר להכריז שיש מצאנו לא

הזו. בעיר הדרים
"ואהבת  מצות מתבטאת אורחים בהכנסת בזה: והביאור
הדגשה  בה יש השנה כל שמצוותה והגם כמוך" לרעך
אבל  (הלכות הרמב"ם שכתב וכפי טובים, בימים מיוחדת
ליתום  לגר להאכיל חייב ושותה אוכל "וכשהוא פי"ד) ריש
שנועל  מי אבל האומללים, העניים שאר עם ולאלמנה
לעניים  מאכיל ואינו ובניו, הוא ושותה ואוכל חצרו דלתות
כרסו... שמחת אלא מצוה שמחת זו אין הנפש ולמרי

כו'". שנאמר... להם היא קלון כזו ושמחה

תבשילי  בהכנת גם לטרוח שעליו לאדם כשמזכירים
בהכנת  גם זה ידי על שמתוסף הרי יו"ט בערב כבר השבת
מספיק  יהיה וממילא מועד, מבעוד יו"ט של התבשילים
ונמצא  ביו"ט, לביתו שיבואו האורחים כל עבור גם
של  העניין מודגש תבשילין עירוב מצות של שביסודה
בעיר  הדרים ישראל "לכל שמזכה ידי על ישראל אהבת
האורחים  כשמכניס בקודש ומעלה מוסיף ואח"כ הזאת

עצמו. ביו"ט
(`k oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ב.24) טז, בפניו".25)ביצה שלא לאדם "זכין
הניח 26) שלא מי אידי, בר יעקב רבי "מכריז ב: טז, ביצה

רב  אמר כמה? ועד שלי. על ויסמוך יבוא - תבשילין עירוב
אבוה  שבת. תחום עד דאביי, משמיה זכריה בר נהומי
אמי  ר' נהרדעא), כל (על נהרדעא אכולה מערב דשמואל

טבריה)". כל (על טבריה אכולהו מערבי אסי ור'

.ÁC¯·Ï ·iÁ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈpn‰27‰z‡ Ce¯a : ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ«»¿»≈»«»
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
˙BÙ‡Ï ÈÏ ¯zÈ ‰Ê ·e¯Úa :¯ÓB‡Â .·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆À«ƒ∆¡

ÏM·Ïe28¯ÁÓlL ·BË ÌBiÓ29Ba ‰kÊ Ì‡Â .˙aLÏ ¿«≈ƒ∆¿»»¿«»¿ƒƒ»
ÈL‡Ï B‡ ,ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏÂ ÈÏ :¯Ó‡È - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ…«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿≈

.˙aLÏ ·BË ÌBiÓ ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ,Ìlk ¯ÈÚ‰»ƒÀ»∆¡¿«≈ƒ¿«»

(לפני)27) עובר עליהן מברך המצוות "כל ב: ז, פסחים
כל  "וכן ה"ג): פי"א ברכות (הל' הרמב"ם ולשון לעשייתן".
חובה  שהיא מצוה בין (חכמים) סופרים מדברי שהן המצוות
ונטילת  עירוב כגון חובה, שאינן מצוות בין מדבריהם...
במצותיו  קדשנו אשר לעשייתן קודם הכל על מברך ידים,
יז, (דברים בה שכתוב בתורה צונו? והיכן לעשות, וצונו
והציען  הדברים ענין נמצא תעשה", לך יאמרו "אשר יא):
מאלו  לשמוע בהן שצוה במצותיו קדשנו אשר הוא , כך
וכן  המגילה, את לקרות או חנוכה של נר להדליק שצוונו

סופרים". שמדברי המצוות כל הגאונים:28)שאר נוסח
ולאדלוקי  ולאטמוני ולבשולי לאפויי לנא, שרא יהא "בדין
תקכז). סי' (או"ח צרכנא" כל ולמעבד הנר) (ולהדליק שרגא
שלא  שרגא" "לאדלוקי להזכיר צריך שאין אומרים יש אבל
הנר  להדלקת ולא אכילה לצרכי אלא עירוב הצריכו
'תוספות', בשם ב'מאירי' ועיין הקודש', ב'עבודת (הרשב"א

י). ציון כא: ביצה למסכת הלכה' שחל 29)וב'בירור כגון
ישראל, בארץ או השבת. וביום הששי ביום יוםֿטוב
אבל  ששי. ביום בלבד, אחד יום אלא אינו שיוםֿטוב
וששי, חמישי ביום יוםֿטוב וחל גלויות, של בימיםֿטובים
לא  - רביעי יום שהוא יוםֿטוב בערב העירוב את ומניח
אלא  לשבת לבשל אסור שהרי "שלמחר", לומר שייך
להלן  (מגידֿמשנה ראשון ביוםֿטוב ולא שני, ביוםֿטוב

לחםֿמשנה). – הי"ב

.ËÈÓ30BÏ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒ¿…ƒƒ
BÁÓ˜ Ck ,˙BÙ‡ÏÂ ÏM·Ï BÏ ¯eÒ‡L ÌLk - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈∆»¿«≈¿∆¡»ƒ¿
ÏM·Ï BÓˆÚÏ ÁÈp‰L ¯Á‡Ï ¯eÒ‡Â .¯eÒ‡ BÏÎ‡Óe«¬»»¿»¿«≈∆ƒƒ«¿«¿¿«≈
‰Ê ‡ˆÓpL ;BÏ ‰˜iL „Ú ,ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ ˙BÙ‡ÏÂ¿∆¡»∆∆…ƒƒ««∆«¿∆∆ƒ¿»∆
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קכג aeh mei zziay 'ld - mipnf xtq - a`Îmgpn e"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯Á‡ ÔzÈ ,‰ˆ¯ Ì‡Â .e‰˜ È¯‰L ,BlL ‰ÙB‡Â ÏM·Ó¿«≈¿∆∆∆¬≈»»¿ƒ»»ƒ≈««
‰zÓa ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ Ck31. »»∆∆…ƒƒ«¿«»»

א.30) יז, אמר 31)ביצה מאחרים, לאכול קיבל לא ואם
אופין  תבשילין, עירוב הניח שלא "מי כא:): (ביצה הונא רב
הנר. את לו ומדליקין אחת, קדירה לו ומבשלין אחת פת לו
שרו  חייו כדי קטן, דג לו צולין אף אמרו, יצחק רבי משום
ולא  זו, מימרא השמיטו האלפסי והרב רבינו אבל רבנן". לו

שם. הלכה' 'בירור וראה הביאוה.

.ÈÈÓ32‰Ù‡Â ÏM·e ,ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ≈¿»»
- e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁ¯B‡ ÔnfL B‡ ,¯È˙B‰Â ,ÌBia ÏÎ‡Ï∆¡…«¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ¿…»

Ì‡Â .¯ÁÓÏ ¯˙Bn‰ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰33‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Ú‰ ¬≈∆≈«»¿»»¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ - ˙aLÏ ÏM·e ‰Ù‡Â ¯·Ú .BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡»¿»¿»«¿»»ƒ≈««»≈¿ƒ
e¯Ò‡ ‡ÏÂ ÌÈ¯Ún‰ ÏÚ e¯Ò‡Â e¯ÈÓÁ‰ ‰ÓÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿»»∆¡ƒ¿»¿«««¬ƒ¿…»¿
Ïk‰ e‡ˆÓ - ÌÈ¯ÚnÏ ¯Èzz Ì‡L ?„ÈÊn‰ ÏÚ««≈ƒ∆ƒ«ƒ««¬ƒƒ¿¿«…
„ÈÊn‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌL ÚwzLÈÂ ,ÔÈÓÈ¯ÚÓ«¬ƒƒ¿ƒ¿««≈≈≈«¿ƒƒ¬»«≈ƒ
.˙¯Á‡ ÌÚt ¯·ÚÈ ‡Ï - ÌBi‰ ¯·Ú Ì‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿ƒ»««…«¬…«««∆∆

הותיר 32) ואם ליוםֿטוב, הוא "מבשל ב: טו, ביצה משנה,
לשבת". הותיר ב.33)- יז, ביצה

.‡ÈÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL34·¯ÚÂ ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï eÏÁL ¿≈»ƒƒ∆»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆∆
‡e‰L ,ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰NBÚ - ˙aL«»∆≈≈«¿ƒƒƒ¿ƒƒ∆

ÁÎL .·BË ÌBÈ ·¯Ú35ÔBL‡¯a BÁÈpÓ - ÁÈp‰ ‡ÏÂ ∆∆»«¿…ƒƒ««ƒ»ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈa ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈpÓ ?„ˆÈk .‰˙Óe«¿∆≈««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿¬ƒƒ

ÏÁ ¯ÁÓÏe ·BË ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â36¯ÁÓÏ - ¿≈ƒ«¿»»…¿»»
ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â ;ÌeÏk CÈ¯ˆ ÈÈ‡Â ˙aLÏ ‰Ù‡Â ÏM·‡¬«≈¿…∆¿«»¿≈ƒ»ƒ¿¿ƒ«…
ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ÈÏ ¯zÈ ‰Ê ·e¯Úa - ·BË ÌBÈ ¯ÁÓÏe¿»»¿≈∆À«ƒ∆¡¿«≈

˙aLÏ ·BË ÌBiÓ ¯ÁÓÏ37. ¿»»ƒ««»

להניח 34) השני הדין שהרי גלויות". "של נוסף: בכת"י
של  ימיםֿטובים בשני רק אפשר תנאי, על ראשון ביוםֿטוב
כמבואר  השנה, ראש של ימיםֿטובים בשני ולא גלויות,

יג. הלכה א.35)להלן יז, הגירסא:36)ביצה בכת"י
יוםֿטוב, ולמחר חול היום ואם כלום, בדברי אין "חול

מעתה". עירובי מניח לומר 37)הריני צריך אין ולמחר
תקכז). סי' או"ח (שו"ע כלום

.·È‡ˆBik38˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ :Ba39ÏL «≈»¿»»¿≈«¿»∆
Ï·Ë40·BË ÌBÈa41- ÏÁ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ ∆∆¿ƒ≈ƒ«…

È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡Â ,BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰zƒ¿∆¿»«¿ƒ«…∆≈ƒ¿»«
ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .ÌeÏk42dÁÈpÓe43ÈMa ¯ÁÓÏe . ¿¿≈»∆»≈«ƒ»¿»»«≈ƒ

¯ÊBÁ44,ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â ≈¿≈ƒ«…∆≈ƒ¿»«¿
‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰z - ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â¿ƒ«…ƒ¿∆¿»«¿≈»∆»
˙‡ ÁÈpÓe .ÔBL‡¯a ‰ÈÏÚ ‡¯wL C¯„k ,dÁÈpÓe ÌL≈«ƒ»¿∆∆∆»»»∆»»ƒ«ƒ«∆

e¯z ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯wL BÊ.‰iM‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,‰Ó ∆»»»∆»≈¿»¿≈∆«¿ƒ»

ב.38) לט, הפרישו 40)סלים.39)עירובין שלא תבואה
טבל, נקראת ממנה, לאכול ואסור ומעשרות, תרומות ממנה

לאכילה. טובה שאינה להפריש 41)טבֿלא, ואסור
הכ"א). פ"ד יוםֿטוב הל' (ראה ביוםֿטוב ומעשרות תרומות

ממנה.43)תרומה.42) אוכל הכלכלה 44)ואינו לאותה
(רש"י). אתמול עליה שאמר

.‚È‰na45ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
;˙BiÏb,‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa Ï·‡ »À¬»ƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

,ÁÈpÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ÁÈp‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ƒ»«¿…ƒƒ«¿¿ƒƒ≈«ƒ«
‰˜Ó B‡ ,ÂÈÏÚ e·¯Ú Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡∆»≈«¬≈ƒƒ≈¿»»«¿∆

BÁÓ˜46ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰È‰È B‡ ,·¯ÚL ÈÓÏ ƒ¿¿ƒ∆≈≈ƒ¿∆»∆¡¿«≈
ÌBiÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .˙aLÏ««»¿≈ƒ»«¿…ƒ¿ƒ¿»ƒ

˙aL È‡ˆBÓ „Ú LÈ¯ÙÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯47. ¿ƒƒ≈«¿ƒ«»≈«»

בשני 45) אשי דרב קמיה יתיב הוה "רבינא א: ו, ביצה
ליה: אמר עציב. דהוה חזייה השנה. ראש של ימיםֿטובים
עירוב  אותיבי "דלא ליה: אמר מר?" עציב "אמאי
לא  מי (עכשיו), האדינא מר "ולותיב ליה: אמר תבשילין",
לחבירו  מיוםֿטוב תבשילין עירוב אדם מניח רבא: אמר
ימיםֿטובים  בשני רבא, דאמר "אימר ליה: אמר ומתנה?"
אמר?". מי - השנה ראש של ימיםֿטובים בשני גלויות, של

איננה.46) "קמחו" תיבת הרמב"ם 47)בכת"י, כתב כבר
השנה, ראש של ימיםֿטובים "שני הכ"ד): פ"א (למעלה
הדברים", אלו לכל חשובים הן אחד וכיום הן, אחת קדושה
חול", ולמחר יוםֿטוב היום "אם להתנות איֿאפשר כן אם

אחד. ליום נחשבים שהם כיון

.„ÈeÈ‰L ÔÓÊa eÈ‰ e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈∆»«¿»ƒ¿«∆»
,‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜Ó Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»
˜lzÒ‰Ï È„k ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ ˙BiÏb‰ Èa eÈ‰Â¿»¿≈«»Àƒ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈
Èa eLcwL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜Ùq‰ ÔÓƒ«»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆ƒ¿¿≈
Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÈaL ,ÌBi‰ Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¬»«∆¿≈∆∆ƒ¿»≈
ÌBÈ ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿¿«¿ƒ»»≈
.„·Ïa ‚‰Ó ‡l‡ ,˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï ÈL ·BË≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«»≈∆»ƒ¿»ƒ¿«

.ÂËÔÓfa ‰˙Óe Ì„‡ ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»¬ƒ≈∆≈¿»≈»»«¿∆«¿«
‡ÏÂ ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡ÏÂ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡Ï ,‰f‰«∆…≈≈«¿ƒƒ¿…≈≈¬≈¿…
‡l‡ ;È‡z ÏÚ Ï·h‰ ¯NÚÓ BÈ‡Â ,˙B‡B·Ó ÈÙezLƒ≈¿¿≈¿«≈«∆∆«¿«∆»

„·Ïa ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ïk‰48. «…≈∆∆ƒ¿«

ימים48ֿ) שני על תנאי להתנות הזה, הדין שמקור ואף
מהאמוראים  שהיה רבא, מדברי הוא גלויות, של טובים
הי"ג: פ"ה החודש קידוש בהל' רבינו כתב הרי - האחרונים
מסוף  זה, בחשבון לחשב ישראל כל התחילו "ומאימתי
שם  נשאר ולא ישראל ארץ שחרבה בעת הגמרא, חכמי
גמרא  חכמי בימי וכן משנה חכמי בימי אבל קבוע, ביתֿדין

Â¯·‡עד ÈÈ·‡ ÈÓÈ."סומכין היו ישראל ארץ קביעת על -
דרב  קמיה יתיב הוה דרבינא ב"עובדא מבואר שבגמרא ואף
כתב  הרי - אשי? רב בימי גם נהג הזה שהדין אשי",
קבלת  בסדר תורה' 'משנה לספר בהקדמתו הרמב"ם
אשי  רב מרבא, שקיבלו החכמים "שמכלל החכמים:
אז  עד שנהג רבא של בדורו הם גם היו כן אם ורבינא",
כאן  והראב"ד הרמב"ם). (מפרשי ישראל ארץ קביעת סדר
שיש  "אףֿעלֿפי זה: בדין הרמב"ם של חידושו על כותב
שחלקו  הראשונים הגאונים ראינו לא טעם, כעין בדבריו

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



aehקכד mei zziay 'ld - mipnf xtq - a`Îmgpn e"k 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הוא, גמור חול השני היום אם הוא, כלֿשכן שהרי זה, בדבר
גלויות". של ימיםֿטובים בשני עירוב לעשות שיכול בוודאי
שהיום  יודעים שאנחנו שמכיון היא הרמב"ם דעת אבל
מנהג, בתור בידינו נשאר והשני ודאי, יוםֿטוב הוא הראשון

יוםֿטוב כאן יש כן ואיֿאפשר È‡„Âאם המנהג, מצד
הוא. חול אם - מספק עליו להתנות

.ÊËÌLk49Ïk Ck ,d‚pÚÏe ˙aL „aÎÏ ‰ÂˆnL ¿≈∆ƒ¿»¿«≈«»¿«¿»»»
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ50„aÎÓ '‰ LB„˜Ï :¯Ó‡pL ;51ÏÎÂ , »ƒƒ∆∆¡«ƒ¿¿À»¿»

¯·Îe .L„˜ ‡¯˜Ó :Ô‰a ¯Ó‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆¡«»∆ƒ¿»…∆¿»
e¯‡a52„eak‰53‚epÚ‰Â54ÔÎÂ .˙aL ˙BÎÏ‰a55 ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»¿≈

ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa „ÚÒÈ ‡lL Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»∆…ƒ¿…¿«¿≈»ƒƒƒ
‰Án‰56ÏÏÎa ‰Ê ¯·cL ,˙aL ·¯Úk ,‰ÏÚÓÏe «ƒ¿»¿«¿»¿∆∆«»∆»»∆ƒ¿«

˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .„eak‰57ÏtË el‡k ,58 «ƒ¿»«¿«∆∆«¬¿ƒƒ¿«
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ59. «¬«»ƒ

ב.49) טו, ולענגם.50)ביצה לכבדם ולפני 51)מצוה
והגאון  וכבוד. עונג כאן הרי עונג", לשבת "וקראת כתוב זה,
האחרונים  על הרמב"ם) על (בהגהותיו העיר האדר"ת
ולא  בשבת, כמו ביוםֿטוב עונג מצות יש אם שהסתפקו

ה"ט. פ"ב למעלה ועיין אלה. רבינו דברי בהל'52)הביאו
ה"ב). (פ"ל, בחמין,53)שבת ורגליו ידיו פניו לרחוץ

(שם). נקיה ובכסות נאים בבגדים לתקן 54)להתלבש
ממונו, לפי הכל - מבוסם ומשקה ביותר, שמן תבשיל
שתי  על לבצוע היין, על אותן לקבוע סעודות, לאכול

(שם). יין ושתיית בשר אכילת ב.55)ככרות, צט, פסחים
מהל'56) פ"ל למעלה (ראה לפניה שעה וחצי קטנה, מנחה

סעודת  שיאכל כדי וכסףֿמשנה), במגידֿמשנה ה"ד שבת
לתיאבון. בערב מכבד 57)יוםֿטוב שאינו א. קיח, פסחים

חולוֿ "המועדות" לפרש אפשר ואי הימיםֿטובים. ומענג
- שם) רשב"ם שפירש (כמו מלאכה ובעושה שלֿמועד
אסור  חולֿהמועד אין ה"א) פ"ז (להלן רבינו לדעת שהרי
עבודהֿ כעובד שהוא לומר סברא ואין התורה, מן במלאכה
חולו. ד"ה יח. בחגיגה ה'תוספות' כתבו וכן זרה.

מסכה 59)נתחבר.58) "אלהי יזֿיח): לד (שמות שנאמר
תשמור". המצות חג את לך, תעשה לא

.ÊÈ¯‡L ÌÚ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓLe ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈«∆«¿«¿≈∆»ƒ¿»
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ60„tÒ‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ìlk -61˙ÈÚ˙Â62. »ƒƒÀ»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ

ÁÓN Ô‰a ˙BÈ‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ63ÂÈ·e ‡e‰ ,·Ï ·BËÂ ¿«»»»ƒ¿»∆»≈«¿≈»»
ÂÈ· È·e BzL‡Â64:¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰ ÏÎÂ ¿ƒ¿¿≈»»¿»«ƒ¿ƒ»»∆∆¡«

‰¯eÓ‡‰ ‰ÁÓN‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯ÓB‚Â EbÁa zÁÓNÂ¿»«¿»¿«∆¿≈««ƒ∆«ƒ¿»»¬»
˙BÎÏ‰a ÔÈ¯‡·Ó e‡L BÓk ,ÌÈÓÏL Ôa¯˜ ‡È‰ Ô‡k»ƒ»¿«¿»ƒ¿∆»¿»¬ƒ¿ƒ¿
ÂÈ·e ‡e‰ ÁÓNÏ ‰ÁÓN d˙B‡ ÏÏÎa LÈ ,‰‚È‚Á¬ƒ»≈ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿…«»»

.BÏ Èe‡¯k „Á‡ Ïk ,B˙È· È·e¿≈≈»∆»»»

השנה.60) וראש השבועות כז,61)חג קטן מועד משנה,
ב.62)א. סח, א.63)פסחים קט, בכת"י,64)פסחים

ביתו". "ובני הגירסא:

.ÁÈ?„ˆÈk65˙BÈÏ˜ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈpËw‰ ≈««¿«ƒ≈»∆¿»
ÌÈ„‚a Ô‰Ï ‰B˜ - ÌÈLp‰Â ,˙Bc‚Óe ÌÈÊB‚‡Â∆¡ƒƒ¿»¿«»ƒ∆»∆¿»ƒ
ÔÈÏÎB‡ - ÌÈL‡‰Â ,BBÓÓ ÈÙk ÌÈ‡ ÌÈËÈLÎ˙Â¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿»¬»ƒ¿ƒ

ÔÈ‡Â ,¯N·a ‡l‡ ‰ÁÓN ÔÈ‡L ;ÔÈÈ ÔÈ˙BLÂ ¯Na»»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»»¿≈
·iÁ - ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰LÎe .ÔÈÈa ‡l‡ ‰ÁÓNƒ¿»∆»¿«ƒ¿∆≈¿∆«»

‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ ÏÈÎ‡‰Ï66ÌÈiÚ‰ ¯‡L ÌÚ ¿«¬ƒ«≈«»¿»«¿»»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÏÎB‡Â ,B¯ˆÁ ˙B˙Ïc ÏÚBpL ÈÓ Ï·‡ .ÌÈÏÏÓ‡‰»À¿»ƒ¬»ƒ∆≈«¿¬≈¿≈
‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó BÈ‡Â ,BzL‡Â ÂÈ·e ‡e‰ ‰˙BLÂ¿∆»»¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿∆
,‰ÂˆÓ ˙ÁÓN BÊ ÔÈ‡ - LÙ È¯ÓÏe ÌÈiÚÏ«¬ƒƒ¿»≈∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»
Ì‰ÈÁ·Ê :¯Ó‡ el‡ ÏÚÂ ;BÒ¯k ˙ÁÓN ‡l‡∆»ƒ¿«¿≈¿«≈∆¡«ƒ¿≈∆
ÌÓÁÏ Èk ,e‡nhÈ ÂÈÏÎ‡ Ïk ,Ì‰Ï ÌÈB‡ ÌÁÏk¿∆∆ƒ»∆»…¿»ƒ«»ƒ«¿»
:¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ‡È‰ ÔBÏ˜ BÊk ‰ÁÓNÂ .ÌLÙÏ¿«¿»¿ƒ¿»»»ƒ»∆∆∆¡«

.ÌÎÈbÁ L¯t ,ÌÎÈt ÏÚ L¯Ù È˙È¯ÊÂ¿≈ƒƒ∆∆«¿≈∆∆∆«≈∆

ובני 65) בניו לשמח אדם חייב רבנן, "תנו א: קט, פסחים
ביין. משמחם? במה בחגך", "ושמחת שנאמר: ברגל, ביתו
להן", בראוי ונשים להם, בראוי "אנשים אומר: יהודה רבי

בא  צבעונין, בבגדי בבבל - ונשים ביין, – ישראל אנשים רץ
מגוהצים". פשתן יד):66)בבגדי טז, (דברים שנאמר

והגר  והלוי ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה בחגך, "ושמחת
בשעריך". אשר והאלמנה והיתום

.ËÈÈtŒÏÚŒÛ‡67ÏÏÎa ˙B„ÚBna ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡L ««ƒ∆¬ƒ»¿ƒ»«¬ƒ¿«
ÌBi‰ Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰È ‡Ï ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈…ƒ¿∆≈¿∆»«

Blk68˙c‰ ‡È‰ Ck ‡l‡ ,69¯˜aa :70Ïk ÔÈÓÈkLÓ À∆»»ƒ«»«…∆«¿ƒƒ»
ÔÈÏÏt˙Óe ,˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÚ‰»»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
Ì‰Èz·Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÌBi‰ ÔÈÚa ‰¯Bza ÔÈ¯B˜Â¿ƒ«»¿ƒ¿««¿¿ƒ¿»≈∆
ÔÈBLÂ ÔÈ¯B˜ ,˙BL¯„Ó Èz·Ï ÔÈÎÏB‰Â ,ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙lÙz ÔÈÏÏt˙Ó ÌBi‰ ˙BˆÁ ¯Á‡Â ,ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«¿««¬«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«

n‰¯‡L ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰Èz·Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰Á «ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈∆∆¡…¿ƒ¿¿»
.‰ÏÈl‰ „Ú ÌBi‰««««¿»

ב.67) טו, ח):68)ביצה טז, (דברים אומר אחד "כתוב
לה): כט, (במדבר אומר אחד וכתוב אלקיך", לה' "עצרת
"חלקהו, אומר: יהושע רבי כיצד? הא לכם", תהיה "עצרת
יושב  וחציו ושותה, אוכל חציו לכם", וחציו לה' חציו

"ביוםֿטוב 70)הדין.69)ושונה. אמרו: א כג, במגילה
ÔÈ¯Á‡Ó או"ח ל'טור' ב'פרישה' ועיין הכנסת). (לבית לבוא"

ה. ציון טו: ביצה למסכת הלכה' וב'בירור סק"ה, תקכט סי'

.Î‡Ï - Ï‚¯a ÁÓNÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈¿∆¿»≈«»∆∆…
ÏkL ,¯Ó‡ÈÂ ,L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁN·e ÔÈÈa CLÓÈƒ¿…¿«ƒƒ¿¿«…¿…«∆»
;‰ÁÓN ˙ÂˆÓa ‰a¯È - ‰Êa ÛÈÒBiL ÈÓƒ∆ƒ»∆«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»
dÈ‡ L‡¯‰ ˙el˜Â ‰a¯‰ ˜BÁN‰Â ˙e¯ÎM‰L∆«ƒ¿¿«¿«¿≈¿«»…≈»
ÏÚ eÈeËˆ ‡ÏÂ ,˙eÏÎÒÂ ˙eÏÏB‰ ‡l‡ ,‰ÁÓNƒ¿»∆»≈¿ƒ¿¿…ƒ¿«ƒ«
da LiL ‰ÁÓN‰ ÏÚ ‡l‡ ,˙eÏÎq‰Â ˙eÏÏB‰‰«≈¿«ƒ¿∆»««ƒ¿»∆≈»
z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz :¯Ó‡pL ;Ïk‰ ¯ˆBÈ ˙„B·Ú¬«≈«…∆∆¡«««¬∆…»«¿»
.Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆¿ƒ¿»¿≈»≈……
„·ÚÏ ¯LÙ‡ È‡Â .‰ÁÓNa ‰„B·Ú‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿»«¬…
˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ÌM‰ ˙‡∆«≈…ƒ¿¿…ƒ«

˙e¯ÎL CBzÓ ‡ÏÂ L‡¯71. …¿…ƒƒ¿

א.71) לא, ברכות
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.‡ÎÔÈ·iÁ72,ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÒc¯t·e ˙Bpba ÔÈNtÁÓe ÔÈ·aÒÓ eÈ‰iL∆ƒ¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ««««¿≈ƒ¿«
ÌL ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï eˆa˜˙È ‡lL È„k ,˙B¯‰p‰«¿»¿≈∆…ƒ¿«¿∆¡…¿ƒ¿»
¯·„a e¯È‰ÊÈ ÔÎÂ .‰¯·Ú È„ÈÏ e‡B·ÈÂ ÌÈLÂ ÌÈL‡¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¬≈»¿≈«¿ƒ¿»»
ÌÈLÂ ÌÈL‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰Ê∆¿»»»¿≈∆…ƒ¿»¿¬»ƒ¿»ƒ
e‡B·È ‡nL ,ÔÈÈa eÎLÓÈ ‡ÏÂ ,‰ÁÓNÏ Ì‰Èz·a¿»≈∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿¿¿«ƒ∆»»

‰¯·Ú È„ÈÏ73. ƒ≈¬≈»

ה"א):72) פ"ד (סוכה בתוספתא הדברים "בראשונה מקור
ונשים  מבפנים רואים אנשים השואבה, בית שמחת כשהיה
ראש, קלות לידי באים שהם ביתֿדין וכשראו כבחוץ, רואות
נשים  ששם רוחות, שלש כנגד בעזרה, גזוזטראות שלש עשו
מעורבין". היו ולא השואבה, בית בשמחת ורואות יושבות

ריגלא"73) - דשתא סקבא אבין: "אמר א: פא, קידושין
שיש  הרגל, ימות - ולעבירה ליחוד השנה ימות של (ריעוע
זה  ונותנים ונושאים דרשה, לשמוע ונשים אנשים קבוצות

רש"י). זה, עם

.·ÎÔBL‡¯Â ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Le ÔBL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
CB˙a ‰Úa¯‡ ‰ÏBba Ô‰Â ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿≈«»«¿»»¿
ÏL BlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ‚Á‰ CB˙a ‰MÓÁÂ ÁÒt‰«∆««¬ƒ»¿∆»≈«ƒ¿»ƒÀ∆
ÔÈ·iÁ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .„ÚBÓ ÔÈ‡¯˜Â ,„ÚBÓ≈¿ƒ¿»ƒ≈¿««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰a „tÒÏ ¯zÓ ,˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒÀ»ƒ¿…»∆

ÂÈÙa ÌÎÁ „ÈÓÏz74¯eÒ‡ - ¯·wiL ¯Á‡Ï Ï·‡ ; «¿ƒ»»¿»»¬»¿««∆ƒ»≈»
,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a B„ÙÒÏ¿»¿»∆¿≈»ƒ«¿»≈√»ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ„ÙBqL ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»«ƒ∆¿ƒ»∆«¿ƒ≈¬»ƒ

el‡ ÌÈÓiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ¿»»««ƒ∆»ƒ≈¬ƒ¿∆¿≈
.Ô‰a „tÒÏ ¯eÒ‡ - ‰¯e·w‰ ¯Á‡Ï Ï·‡ ;˙ÈÚ˙Â¿«¬ƒ¬»¿«««¿»»ƒ¿…»∆

בפני 74) מועד "אין פפא: רב "אמר ב: כז, קטן מועד
חכם". תלמיד

.‚ÎÔÈ‡75‡lL ,„ÚBna ·BÁ¯a ˙n‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒƒ««≈»¿«≈∆…
B¯·˜Ï B˙ÈaÓ ‡l‡ ,„tÒ‰‰ ˙‡ ÏÈb¯‰Ï76ÔÈ‡Â .77 ¿«¿ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ≈¿ƒ¿¿≈

ÔÈÏa‡˙Ó78ÔÈ¯·Ó ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÚBna79 ƒ¿«¿ƒ«≈¿≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ
Û˙k‰ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ80ÂÈ·B¯˜ ‡l‡ ,˙n‰ ÏÚ „ÚBna ¿…¿ƒ«»≈«≈««≈∆»¿»

ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈ·iÁ Ô‰L81ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .82B‡ ∆≈«»ƒ¿ƒ¿«≈»»¿ƒ»»»»
¯Lk Ì„‡83˙ÏÈË ˙ÚLa ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ , »»»≈∆»»≈»»ƒ¿«¿ƒ«

ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÚBna ÂÈÏÚ Ú¯B˜ ‰Ê È¯‰ - ‰ÓL¿»»¬≈∆≈«»»«≈««ƒ
,ÏÏk ÈL ·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â .B·B¯˜ BÈ‡L∆≈¿¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

.˙Ó ÏL ÂÈ·B¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ¿»∆≈

א.75) כז, קטן מועד מוכן 76)(משנה, כשהקבר כלומר
תקמז). סי' או"ח ב.77)(שו"ע כד, קטן מועד משנה,

הרגל 78) שמחת של דמצוותֿעשה אבילות, עליו חלה לא
(מועד  יחיד של שהיא אבילות דוחה רבים, של מצוה שהיא

יד:). אחרי 79)קטן לאבל שעושין ראשונה סעודה
לאבילות 80)הקבורה. הכתף לחלוץ נהגו לא ועכשיו

שמ). סי' יו"ד (שו"ע בחול קרובים.81)אפילו שבעה הם
ואשתו. אחותו, אחיו, בתו, בנו, אמו, קטן 82)אביו, מועד

א. (שם).83)כה, הגון

.„ÎÌÈL84‡Ï Ï·‡ ,˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :„ÚBna »ƒ«≈ƒ¿≈«≈¿«¬»…
.˙BpÚÓ ÔÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ;˙BB˜Ó ‡ÏÂ ˙BÁtËÓ¿«¿¿…¿¿ƒ¿««≈≈»¿«
˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :ÌÈ¯eÙe ‰kÁÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ«¬À»ƒƒ¿≈«≈¿«
ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡ .˙BB˜Ó ‡Ï Ï·‡ ,˙BÁtËÓe¿«¿¬»…¿¿≈∆ƒ∆À»
.˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡ ?‰pÈ˜ .˙Á‡k ˙BBÚ¿««ƒ»««∆∆¿À»

¯eÒ‡Â85¯¯BÚiL Ì„‡Ï86ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ B˙Ó ÏÚ ¿»¿»»∆¿≈«≈…∆¿∆∆¿ƒ
‚‡Bc BaÏÂ ,·ˆÚ ‡e‰Â Ï‚¯‰ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌBÈ¿≈∆…»»∆∆¿∆¡»¿ƒ≈
ÔeÎÈÂ ,BalÓ ‰‚‡c‰ ¯ÈÒÈ ‡l‡ ;¯Úv‰ ÔB¯ÎfÓ ·‡BÎÂ¿≈ƒƒ¿«««∆»»ƒ«¿»»ƒƒƒ«≈

‰ÁÓNÏ BzÚc87. «¿¿ƒ¿»

ב.84) כח, שם א.85)משנה, ח, שם הספד.86)משנה,
בחגך".87) "ושמחת התורה: מצות לקיים

à"ôùú'ä áà-íçðî æ"ë 'ä íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני בו נתבארו

.‡BlÁ2Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÚBÓ ÏL À∆≈««ƒ∆…∆¡«
'ÔB˙aL'3ÏÈ‡B‰ -4'L„˜ ‡¯˜Ó' ‡¯˜Â5‡e‰ È¯‰Â «»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆«¬≈

Lc˜na ‰‚È‚Á ÔÓÊ6‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ¯eÒ‡ ,7È„k , ¿«¬ƒ»«ƒ¿»»«¬ƒ«¿»»¿≈
.ÏÏk ‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«…∆≈»∆¿À»¿»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»»¬»«ƒ««

˙ec¯Ó8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÈtÓ ,9Ïk ‡ÏÂ . «¿ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…»
·BË ÌBÈk Ba ‰¯eÒ‡ ‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ10ÔÈÚ‰ ÛBqL , ¿∆∆¬»¬»¿∆»ƒ¿»

ÏÁ ÌBÈk ‰È‰È ‡lL È„k - Ba e¯Ò‡pL ÌÈ¯·ca11 «¿»ƒ∆∆∆¿¿≈∆…ƒ¿∆¿…
LÈÂ Ba ˙B¯eÒ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ CÎÈÙÏ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»¿ƒ»≈¿»¬¿≈

.Ba ˙B¯zÓ ˙BÎ‡ÏÓ¿»À»

והיום 2) בגלויות) (והשני הראשון היום שבין החג ימי הם
והיום  בגלויות) (והשני הראשון היום ושבין בפסח, השביעי

בסוכות. ממלאכה.3)השמיני לשבות בכ"י 4)המורה
ונקרא". הואיל הוא טוב "יום חגיגה 5)הגירסא: (מסכת

בו  לנהוג (רש"י), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח).
מלאכה. לעשות שלא טוב.6)קדושה יום של חגיגה קרבן

יום 7) כי מבואר א') הלכה ד' פרק פסחים (מסכת בירושלמי
בעשיית  אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב שאדם
שיהא  בדין "אינו הכתוב: מתוך זה את ומוכיח מלאכה,
עמוד  י"ח דף ובחגיגה במלאכה". עסוק ואתה קרב קרבנך
אסור  מועד של שחולו הכתוב מן מקורות. כמה הובאו א'
חג  "את י"ד): פסוק כ"ג פרק (שמות מלאכה בעשיית
מועד  של חולו על "לימד ימים", שבעת תשמור המצות
ד'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור
במועדם", אותם תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי "אלה
הרי  הראשון ביום אם מדבר, הכתוב "במה עקיבא: רבי אמר
נאמר: כבר הרי בשביעי ואם "שבתון", נאמר: כבר
מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב אין הא "שבתון",
ראה  (פרשת בספרי ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך
שאינם  (הסוכות) וחג פסח אומר, שמעון "רבי ט"ז): פרק
ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת
יום  אלא אינה (קצירה), מלאכה עונת שהיא (שבועות) עצרת
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הרי  ישראל". של ממונם על חסה שהתורה מלמד אחד,
מלאכה. בעשיית אסור המועד על 8)שחול אותו מלקין

חכמים. דברי נגד "כתוב 9)שמרד שם: חגיגה במסכת
וביום  מצות תאכל ימים "ששת ח'): פסוק ט"ז פרק (דברים
שביעי  מה מלאכה", תעשה לא אלקיך לה' עצרת השביעי
עצור  שביעי מה אי עצורין, ימים ששת אף (ממלאכה) עצור
תלמוד  מלאכה? בכל עצורים ימים ששת אף מלאכה, בכל
מלאכה  בכל עצור השביעי עצרת", השביעי "וביום לומר:
הכתוב  מסרן לא הא מלאכה, בכל עצורין ימים ששת ואין
מותר, יום ואיזה אסור יום איזה לך לומר לחכמים, אלא
מן  ויש מותרת". מלאכה ואיזו אסורה מלאכה איזו
מן  הוא המועד בחול מלאכה שאיסור שסוברים הראשונים

תק"ל. סימן הלכה בביאור ראה סוגי 10)התורה. וחמשה
יעשנו  לא (אם האבד דבר א. המועד. בחול מותרים מלאכה
פועל  ג. נפש. לאוכל מועד צרכי ב. הדבר). יפסד במועד
(שאינו  הדיוט מעשה ה. רבים. צרכי ד. יאכל. מה לו שאין

תק"ל). סימן ברורה משנה – אומן ירושלמי 11)מעשה
בר  אבא רבי "אמר ג'): הלכה ב' פרק קטן מועד (מסכת

התר  אתי שימנה מי היה "אילו עושין ממל: שיהיו תי
אלא  מלאכה לעשות אסור כלום המועד, בחול מלאכה
ועכשיו  בתורה? ויגיעין ושמחין ושותין אוכלין שיהיו

ופוחזין". ושותין אוכלין

.·d˙B‡ ‰NÚÈ ‡Ï Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ïk :Ô‰ el‡Â¿≈≈»¿»»∆ƒ…«¬∆»
,d˙B‡ ÔÈNBÚ - ‰a¯‰ „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È „ÚBna«≈ƒ¿∆»∆¿≈«¿≈ƒ»
ÔÈ˜LÓ ?„ˆÈk .‰a¯‰ Á¯Ë da ‰È‰È ‡lL „·Ï·e12 ƒ¿«∆…ƒ¿∆»…««¿≈≈««¿ƒ

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa13‰˜Ln‰ ˙È· ‡Ï Ï·‡ ,„ÚBna14; ≈«¿»ƒ«≈¬»…≈««¿∆
‰‡Óv‰ ı¯‡‰ ‡È‰Â ,ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L∆ƒ…«¿∆≈«¿»ƒ¿ƒ»»∆«¿≈»
- d˙B‡ ‰˜LÓ ‡e‰LÎe .daL ˙BÏÈ‡‰ Ba e„ÒÙÈ -ƒ¿¿»ƒ»∆»¿∆«¿∆»

‰Î¯a‰ ÔÓ ‰˜LÈÂ ‰Ï„È ‡Ï15,ÌÈÓLb‰ ÈnÓ B‡ …ƒ¿∆¿«¿∆ƒ«¿≈»ƒ≈«¿»ƒ
ÔÓ ‡e‰ ‰˜LÓ Ï·‡ ;ÏB„b Á¯Ë ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆…«»¬»«¿∆ƒ

ÔÈÚn‰16‰lÁzÎÏ ‡ˆiL ÔÈa ‰È‰L ÔÈa ,17BÎÈLÓÓ - ««¿»≈∆»»≈∆»»¿«¿ƒ»«¿ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰˜LÓe«¿∆¿≈…«≈»∆

א').12) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת אדמה 13)(משנה
להשקאה. תעלות בה ויש למים, שדה 14)שצמאה

גשמים. ממי המסתפקת בבור 15)צמחים מכונסין מים
המים. משם ולשאוב לדלות גדולה טירחא ויש עמוק,

לשם.16) המים את מחדש.17)ממשיך עכשיו

.‚CÙB‰18ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ Ì„‡19C¯B„Â Ô˙B‡ ÔÁBËÂ ,„ÚBna ≈»»∆≈»«≈¿≈»¿≈
Û‚Â ˙Bi·Á‰ ‡lÓÓe ,Ô˙B‡20‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ,Ô˙B‡ »¿«≈∆»ƒ¿»»¿∆∆∆∆

e‰NBÚ - ‰NÚ ‡Ï Ì‡ „ÒÙ‰ Ba LÈL Ïk .ÏÁa¿……∆≈∆¿≈ƒ…«¬∆≈
ÔÎÂ .ÈepL CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bk¯„k21ÂÈ˙B¯t Ì„‡ ÒÈÎÓ ¿«¿¿≈»ƒƒ¿≈«¿ƒ»»≈»

„·Ï·e ,ÌÈ·pb‰ ÈtÓ22‰Úˆa ÌÒÈÎiL23‰ÏBLÂ ;24 ƒ¿≈««»ƒƒ¿«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿»¿∆
Ì¯k ÔÎÂ .„·‡z ‡lL ÏÈ·La ‰¯Ln‰ ÔÓ BzLtƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆……≈¿≈∆∆

B˙B‡ ÔÈ¯ˆBa - „ÚBna ¯ˆa‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰L25. ∆ƒƒ«¿«¿ƒ»≈«≈¿ƒ

שכשנותנים 18) ב'). עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
כדי  מניחם שם, וצוברן לקיטה לאחר במעטן הזיתים
והופכן  הבד, בבית ונותנן מאליהן, ויתבשלו שיתחממו

נפסדים. עכשיו כן עשה לא ואם במשנה 19)וטוחנן.

לא  אותם להפוך אבל הפוכים", זיתיו היו "אם כתוב: (שם)
אבלות  לענין שם בברייתא אבל הראב"ד). (השגות הותר
ה' פרק ברמב"ם הנוסחא (כן להפוך" "זיתיו מפורש
משנה  מגיד ראה מקורות, כמה ובעוד י' הלכה אבל מהלכות
מפריש  יחיאל רבינו תלמיד ידידיה רבינו ושיטת עוז ומגדל
המועד  לחול הדין והוא שם) הר"ן וחידושי קטן מועד על

משנה). קטן 20)(מגיד מועד במסכת במשנה והוא וסותם.
ב'. עמוד י"ב י"ב 21)דף דף קטן מועד במסכת משנה

ב'. אלא 22)עמוד לעשותו אפשר שאי דבר הוא ואם
תקל"ח). סימן (רמ"א האבד בדבר מותר הכל בפרהסיא,

ברור,23) ההפסד שאין מפני בצנעא לעשות כאן החמירו
רמב"ן). בשם משנה (מגיד גנבים שיבואו ודאי זה שאין

ומוציא.24) אפילו 25)מעלה לעשות מותר האבד שבדבר
משנה). (מגיד לקרקע במחובר

.„¯eÒ‡Â26el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ¯Á‡ÈÂ Ôek˙iL Ì„‡Ï ¿»¿»»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»≈
ÌÁÈpÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ27ÈtÓ „ÚBna Ô˙BNÚÏ È„k ¿«≈»∆¿«ƒ≈¿≈«¬»«≈ƒ¿≈

,„ÚBnÏ dÁÈp‰Â BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÓ‰ ÏÎÂ .Èet ‡e‰L∆»¿»«¿«≈¿«¿¿ƒƒ»«≈
ÔÈ„a‡Ó ÔÈc ˙Èa - „ÚBna d‡NÚÂ28ÔÈ¯È˜ÙÓe d˙B‡ «¬»»«≈≈ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒƒ

Ï d˙B‡Ì‡Â .Ïk29ÔÈÒB˜ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ BzÎ‡ÏÓ Ôek »«…¿ƒƒ≈¿«¿»≈≈¿ƒ
epnÓ d˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ Ba30ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¬»¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿≈¿ƒ

‡lL È„k „ÚBna ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ˙BNÚlÓ Ôa‰«≈ƒ«¬»¿»»«≈¿≈∆…
.„·‡z…≈

ב').26) עמוד י"ב דף קטן מועד במסכת (משנה
השנה,27) ימות בשאר המלאכה את לעשות לו שאפשר

למועד. אותה מצמצם והוא לאחריו, או המועד לפני
וסובר 28) (שם). יאבדו" במועד מלאכתן כוונו אם "וכולן

המלאכה  מלעשות אותו שמונעין הוא שהפירוש הרמ"ך
יאבדּו, היא: זו מלה וקריאת להיפסד. הדבר את ְֹומניחין
מאבדין  דין שהבית פירושו "יאבדו" כי סובר רבינו אבל
וראיה  יאּבדּו. זו מילה וקריאת הדבר, את ומפקירין ְְַאותו
ההוא  ליה הוה ינאי "רבי (שם): מהגמרא רבינו לדברי
דמועדא, בחולא הפירות) (לקטוף זימניה דמטי פרדיסא
לפרדיסייהו  עלמא כולי שהיוה (אחרת) לשנה קטפיה.
שתא", ההוא לפרדיסא ינאי רבי אפקריה דמועדא, לחולא
במועד  מלאכתו שמכוון למי מפקירין דין שבית הרי

טוב). יום עמוד 29)(תוספות י"ג דף קטן מועד (מסכת
ממונו".30)א'). את מאבדין "ואין הגירסא: בכ"י

.‰ÈÓ31ÌB˜Ó BÏ ˙B·Ï B‡ „‚a BÏ ¯t˙Ï CÈ¯vL ƒ∆»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»
„ÚBna32d˙B‡a ¯È‰Ó BÈ‡Â ËBÈ„‰ ‰È‰ Ì‡ : «≈ƒ»»∆¿¿≈»ƒ¿»
‰Î‡ÏÓ33‰È‰ Ì‡Â ;Bk¯„k d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆∆»¿«¿¿ƒ»»

.ËBÈ„‰ ‰NÚÓ d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¯È‰Ó Ôn‡À»»ƒ¬≈∆∆»«¬≈∆¿
·ÈÏÎÓ - ‰¯ÈÙ˙a ?„ˆÈk34ÔÈ··e ,35ÌÈ·‡ ÁÈpÓ - ≈«ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ«¬»ƒ

ÛLÂ ,Ô‰ÈÏÚ ËÈËa ÁË BÈ‡Â36Ú˜¯w‰ È˜„Ò37 ¿≈»¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈««¿«
Ï‚¯·e „ia dÏÈbÚÓe38ÌÈˆÏÁÓa ÌÈÏÈbÚnL ÔÈÚk ,39. «¿ƒ»«»»∆∆¿≈∆«¿ƒƒ¿«¬»«ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ב').31) עמוד ח' דף קטן מועד במסכת לצורך 32)(משנה
אומן 33)המועד. שאינו סימן במלאכה מהיר שאינו מי

הכלב.34)(הגר"א). שיני כמו מזו, זו התפירות מרחיק
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א').35) עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
וסותם.36) הגג.37)מחליק ברגל 38)של שיעשה

יעשנו  לא אבל בכלי, לעשות שרגילים כדרך הטיח, החלקת
(מהריט"ץ). בגגות.39)בכלי הטיט בו שמחליקים כלי

.ÂÈÓ40BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ ˙¯aÁÓ ‰‡e·z BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿»¿À∆∆««¿«¿≈
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰pnÓ ‡l‡ „ÚBna ÏÎ‡iM ‰Ó«∆…««≈∆»ƒ∆»««ƒ∆≈

„ÒÙ‰ Ô‡k41ÏÎ‡iM ‰Ó ˙B˜Ï B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ , »∆¿≈≈«¿ƒƒƒ¿«∆…«
¯ˆB˜ ‡l‡ ,„ÚBn‰ ¯Á‡ ¯ˆ˜iL „Ú ˜eM‰ ÔÓƒ««∆ƒ¿…«««≈∆»≈
,CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÔÁBËÂ ¯¯B·e ‰¯BÊÂ L„Â ¯nÚÓe¿«≈¿»¿∆≈¿≈«∆»ƒ
Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏkL ;˙B¯Ùa Le„È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…»¿»∆»»»∆≈

„ÒÙ‰42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BpLÏ CÈ¯ˆ - ∆¿≈»ƒ¿«¿≈…«≈»∆

ב').40) עמוד י"ב דף קטן מועד מועד 41)(מסכת (מסכת
בחולא  קציר) לו קצרו =) חצדא ליה חצדו "רב שם): קטן
שאינה  חיטה (שדה פסיד הוה דלא – דחיטי – דמועדא
(לא  הוה יאכל מה לו ואין עכשיו) יקצרוה לא אם נפסדת

לאכול)". מה לו מביא 42)היה אינו השינוי ידי שעל
דבר  כל שהרי שינוי צריך אינו הפסד מביא אם אבל הפסד
וכל  ג') הלכה למעלה שכתב (כמו שינוי צריך אינוי האבד

משנה. כסף ועיין במעשיו, הפסד גורם אם שכן

.ÊÌÈL·k43,ÔL·Bk - „ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ¿»ƒ∆»∆¡…≈∆«≈¿»
.ÔL·ÎÏ ¯eÒ‡ - „ÚBn‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»¿ƒ∆»¿«««≈»¿»¿»

„eˆÏ ÏBÎiL Ïk ÌÈ‚c Ì„‡ „ˆÂ44ÁÏBÓe ,45Ïk‰ ¿»»»»ƒ…∆»»≈««…
ËÁÒÈ Ì‡ ,„ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡iL ¯LÙ‡ È¯‰L ;„ÚBna«≈∆¬≈∆¿»∆…«≈∆«≈ƒƒ¿…

.eÎk¯˙iL „Ú ˙Ba¯ ÌÈÓÚt B„Èa Ô˙B‡»¿»¿»ƒ««∆ƒ¿«¿

פירות,43) והם א') עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
ובחומץ. במים לכבשם שדרך ודגים, ואפילו 44)ירקות

שאין  מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי יותר צד הוא אם
אולי  לומר יש צידה כל ועל להשני, אחד בטעמו שוה דג כל
או"ח  אברהם (מגן המועד לכבוד יותר משובחים ימצא

לפי 45)תקל"ג). א') עמוד י"א דף קטן מועד (מסכת
שם. השנית הלשון

.ÁÔÈÏÈËÓ46‡lLÂ ;„ÚBn‰ C¯ˆÏ „ÚBna ¯ÎL ¿ƒƒ≈»«≈¿…∆«≈¿∆…
¯ÎL „Á‡Â ÌÈ¯Óz ¯ÎL „Á‡ .¯eÒ‡ - „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈»∆»≈«¿»ƒ¿∆»≈«

ÌÈ¯BÚN47ÌÈ¯ÚÓ ,ÔLÈ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .48‰˙BLÂ ¿ƒ««ƒ∆≈»»«¬ƒ¿∆
Ïk ÔÎÂ .‰‡B¯Ï ˙¯k BÊ ‰Ó¯Ú‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ÔÓƒ∆»»∆≈«¬»»ƒ∆∆»∆¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ב').46) עמוד י"ב דף קטן מועד שם 47)(מסכת שיש
מרובה. ואף 48)טירחא יותר. לו טוב שהחדש לומר

ואמרו: יהודה בר יוסי רבי על חכמים חלקו שם שבגמרא
פסק  הרמב"ם – ? בהשגות) (הראב"ד בכך" מערימין "אין
שאין  שכיון ב' עמוד קל"ט דף שבת במסכת דגמרא כסתמא
תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה

.ËÏk49ÔÈNBÚLk ,„ÚBn‰ C¯ˆÏ Ô‰L ˙BÎ‡ÏÓ »¿»∆≈¿…∆«≈¿∆ƒ
Ô‰Èn‡ Ô˙B‡50ÌÈ„iv‰ ?„ˆÈk .‰Úˆa ÔÈNBÚ - »À»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«««»ƒ

ÔÈNBÚ el‡ È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏ ÔÈ¯ˆBa‰Â ÔÈÁBh‰Â¿«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ
„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰NÚ Ì‡Â .„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰Úˆa¿ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ»»¿…∆«≈

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯È˙B‰Â¿ƒ¬≈∆À»

ב').49) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
עליהם 50) ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

לצורך  שעושה יכיר לא הרואה כי בצנעא, מלאכתם לעשות
אינו  המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט אבל המועד,
בפרהסיא  אף לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה

(פוסקים).

.È„ÚBna ÌÈa¯‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙B¯Ba ÌÈa¯Ï ÌÈ¯ÙBÁÂ .˙B·BÁ¯‰ ˙‡Â ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈ¯BÎÂ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B¯‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯ÚÓe ˙B¯B·Ï ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎ¯c‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈb¯Ó - ¯ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.B¯eÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים שצרכי
דבי  "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי
שאם  אומרים יש זה ולפי הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ"ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם
הם  כאלו הכתוב עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י'): פסוק י"ט פרק (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב'). עמוד ה' דף קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש

.‡ÈÔÈ‡ˆBÈÂ56˙‡ ¯È˜Ù‰Ï ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈ‡Ïk‰57ÔÈ„BÙe .58‰ ˙‡˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡Â ÌÈÈe·M «ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆

,˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe ,˙BLc˜‰‰ ˙‡Â ÌÈÓ¯Á‰«¬»ƒ¿∆«∆¿≈«¿ƒ∆«
ÔÈÚˆB¯Â ,‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ¿¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆»∆¿»¿¿ƒ
ÏÚ ÔÈiˆÓe ,Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓe ,È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿…»¿«¿ƒ«
Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,Ôeiˆ ˙‡ ÌÈÓL‚ eÁnL ˙B¯·w‰«¿»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿≈∆ƒ¿¿≈∆

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆ el‡ ÏkL ;ÌÈ‰k‰59. «…¬ƒ∆»≈»¿≈«ƒ≈

א').56) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת לעקור 57)(משנה
שאז  משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את
וממעות  בזול, נשכרים והם ממלאכה, הפועלים בטלים
מה  וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת

(רש"י). עושים להקדש כסף לחסוך מקור 58)שאפשר
ב'. הלכה א' פרק קטן מועד מסכת בירושלמי זו הלכה

הוא"59) רבים צורך לעשותו, נזקק דין שבית ["שכל
כל  ועושין ד"ה א' עמוד ב' דף קטן מועד מסכת (מאירי
בי"ד  שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי
(פרק  סוטה השקאת וכן ב') הלכה ערכין מהלכות ח' (פרק
מהלכות  ט' (פרק עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג'
הלכה  עבדים מהלכות ג' (פרק עבד ורציעת א') הלכה רוצח
וטהרת  ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט').
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מישראל, טומאה למעט רבים לצורך היא אף המצורע
מסכת  בתחלת ריטב"א ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת

קטן]. מועד

.·ÈÌÈ„Â60˙BBÓÓ ÈÈc61˙BLÙ ÈÈ„Â ˙BkÓ ÈÈ„Â ¿»ƒƒ≈»¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»
B˙B‡ ÔÈ˙ÓLÓ - ÔÈc‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓe .„ÚBna«≈ƒ∆…ƒ≈»»«ƒ¿«¿ƒ
˙Èa ‰NÚÓ ÔÈ·˙Bk Ck ,„ÚBna ÔÈcL ÌLÎe .„ÚBna«≈¿≈∆»ƒ«≈»¿ƒ«¬≈≈

BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ÔÈc62˙B¯b‡ ÔÈic‰ ÔÈ·˙Bk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆≈«¿ƒ««»ƒƒ¿
ÔBÊÓÏ Ô‰a e¯ÎnL ˙B¯b‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ÌeL∆»¿««¿ƒ¿∆»¿»∆ƒ¿
‰ÓBc‰ ÏÎÂ ,ÔÈe‡Óe ‰ˆÈÏÁ È¯ËLe ,˙Ba‰Â ‰M‡‰»ƒ»¿«»¿»≈¬ƒ»≈ƒ¿»«∆
,Ìe¯kÊiL È„k Ì·˙ÎÏ ÔÈic‰ ÌÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï»∆ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ««»ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿
,Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÌÈ¯·„ B‡ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÔB‚k¿«¬«¬≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¬≈∆

kÈÓ .ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ ,ÈÏÚ ÔÓ‡ ÈBÏt LÈ‡ :ÔB‚¿ƒ¿ƒ∆¡»»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
‰tŒÏÚa ‰ÂÏn‰ BÈÓ‡‰ ‡ÏÂ ,„ÚBna ˙BÂÏÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«≈¿…∆¡ƒ««¿∆¿«∆
ÈLec˜Â ÔÈhb ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ .·BÁ ¯ËL ·˙Bk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿«¿≈¿ƒƒƒ¿ƒ≈

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆk el‡ ÏkL ;˙BzÓe ÔÈ¯·BLÂ ÌÈL63. »ƒ¿»ƒ«»∆»≈¿»¿≈«ƒ≈

הטעם 60) כאן ואף ב'). עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
(עיין  הם רבים וכצורך דין בית מעשי אלה שכל מפני הוא

משנה). במועד,61)מגיד להתדיין רוצים הצדדים שני אם
ולא  ניסן בימי לא זמן קובע דין הבית אין כן לולא אבל
הלכות  (רמב"ם במועדות" טרודים שהעם "מפני תשרי בימי

ט'). הלכה כ"ה פרק מועד 62)סנהדרין במסכת (משנה
ב'). עמוד י"ח דף בכל 63)קטן שההיתר אומרים ויש

ועוד). (ראב"ד האבוד כדבר שהם מפני הוא אלה

.‚È¯eÒ‡Â64ÔÈlÙz ÌÈ¯ÙÒ elÙ‡ „ÚBna ·zÎÏ ¿»ƒ¿…«≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÔÈ‰ÈbÓ ÔÈ‡Â .˙BÊeÊÓe65¯ÙÒa ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¿¿≈«ƒƒ¬ƒ««¿≈∆

‰¯ÊÚ‰66„ÚBn‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ BfL ÈtÓ ,67. »¬»»ƒ¿≈∆¿»»∆≈»¿…∆«≈
BÓˆÚÏ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz Ì„‡ ·˙Bk Ï·‡68‰ÂBËÂ , ¬»≈»»¿ƒƒ¿»¿«¿¿∆

¯ÎBÓe ·˙Bk - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .B„‚·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ≈«…«≈≈
.B˙Ò¯t È„k ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿≈«¿»»

שם).64) שבספר.65)(משנה טעות שממנו 66)לתקן
ספר  מהלכות ז' פרק (למעלה המלך של תורה ספר מגיהים
א'). הלכה מלכים מהלכות ג' פרק ולהלן ב' הלכה תורה

טוב.67) יום בו לקרוא אחר תורה ספר לציבור שיש מכיון
כדי  ולהגיה, לכתוב מותר אחר, ספר להם אין אם אבל

משנה). (כסף לקרוא במה לציבור להם 68)שיהיה שצריך
מיד. המועד לאחר לתפילין

.„È¯zÓe69ÌBÏL ˙Ï‡L ÏL ˙B¯b‡ ·zÎÏ70,„ÚBna À»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈«»«≈
el‡ ˙B·È˙kL ;ÂÈ˙B‡ÈˆÈ ·MÁÓe ÂÈ˙BBaLÁ ·˙BÎÂ¿≈∆¿»¿«≈¿ƒ»∆¿ƒ≈

„‡Ó Ôew˙a ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡71‰NÚÓk e‡ˆÓÂ , ≈»»ƒ¿»¿ƒ»¿…¿ƒ¿¿¿«¬≈
˙BÎ‡Ïna ËBÈ„‰72. ∆¿«¿»

שם).69) שבמשנה 70)(משנה רשות" של "אגרות הן
איננה.71)שם. הזאת התיבה הראב"ד 72)בכ"י ולדעת

ימצא  לא שאולי האבד דבר שהוא מטעם הוא באלה ההיתר
המכתב. את שיוליך מי כך אחר

.ÂËÔÈNBÚ73˙n‰ ÈÎ¯ˆ Ïk74,B¯ÚN ÔÈÊÊBb .„ÚBna ƒ»»¿≈«≈«≈¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÔB¯‡ BÏ ÔÈNBÚÂ ,B˙eÒk ÔÈÒaÎÓe¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ…»»∆

‰Úˆa ÌÈ¯Ò Ô‰Ó ÔÈ¯ÒBÂ ˙B¯B˜ ÔÈ‡È·Ó - ÌÈ¯Ò¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»
˙Èa‰ CB˙a75‰È‰ Ì‡Â .76ÔÈNBÚ - ÌÒ¯ÙÓ Ì„‡ ¿««ƒ¿ƒ»»»»¿À¿»ƒ
˜eMa elÙ‡77¯ÒÏ ¯Úi‰ ÔÓ ıÚ ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡ Ï·‡ . ¬ƒ«¬»≈¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿…

Ô‰a ˙B·Ï ÌÈ·‡ ÔÈ·ˆBÁ ÔÈ‡Â ,ÔB¯‡Ï ˙BÁeÏ epnÓƒ∆¿»¿≈¿ƒ¬»ƒƒ¿»∆
.¯·∆̃∆

ב').73) עמוד ח' דף קטן מועד לתפור 74)(מסכת כמו
מגדים). (פרי אומן מעשה הוא אם ואפילו תכריכין

המת.75) לצורך שנעשה שיודעים שם, נמצא שהמת
ו').76) הלכה א' פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי
הזה 77) שבזמן "ומה נעשה. המת שבשביל יודעים שהכל

שהמת  פי על אף הכנסת בית בחצר הארון לתקן רגילין
וכשיש  ביחד, מישראל עתה רב עם שאין מפני אחרת, בחצר
מפורסם  כמת חשובים כולם והמתים יודעים, כולם בעיר מת

מיימוניות). (הגהות חשדא" וליכא

.ÊËÔÈ‡78‡ˆnÈ ‡nL ,„ÚBna ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ≈ƒ∆«¿»ƒ«≈∆»ƒ»≈
Ï·‡Ï Ct‰ BbÁ ‡ˆÓÂ ‡ÓË79ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â .80ÌÈL »≈¿ƒ¿»«∆¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»ƒ

‚Á‰ ˙ÁÓN ÁkzLz ‡lL È„k ,„ÚBna ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«≈¿≈∆…ƒ¿««ƒ¿«««
È‡eNp‰ ˙ÁÓNaB˙Le¯b ˙‡ ¯ÈÊÁÓ Ï·‡ .Ô81, ¿ƒ¿««ƒƒ¬»«¬ƒ∆¿»

ÔÈÒ¯‡Óe82˙cÚÒ ‰NÚÈ ‡lL „·Ï·e ,„ÚBna ÌÈL ¿»¿ƒ»ƒ«≈ƒ¿«∆…«¬∆¿À«
ÔÈ‡eN ˙cÚÒ ‡ÏÂ ÔÈÒe¯‡83·¯ÚÈ ‡lL ;84‰ÁÓN ≈ƒ¿…¿À«ƒƒ∆…¿»≈ƒ¿»

.‚Á‰ ˙ÁÓNa ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«∆»

א').78) עמוד ז' דף קטן מועד במסכת שהרי 79)(משנה
צרעת  טומאת מהלכות י' (פרק אבלות דיני כמה בו נוהגים

ו'). ב').80)הלכה עמוד ח' דף קטן מועד במסכת (משנה
(רש"י).81) כך כל עמה שמח להתקשר 82)שאינה ומותר

ממש  אירוסין שאינו סעודה לעשות וגם לשידוך בתנאים
וקציעה). החג 83)(מור שמחת תשתכח אלו ידי שעל

הזאת. ההלכה בראש כמבואר מלא 84)ממנו "שנאמר
אישות  מהלכות י' (פרק זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע

בירושלמי). הוא וכן י"ד הלכה

.ÊÈÔÈ‡85‡nL ‰¯Êb ,„ÚBna ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â ÔÈÁl‚Ó ≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈¿≈»∆»
·BË ÌBÈ ‡B·ÈÂ ,„ÚBn‰ CB˙Ï BÓˆÚ Ì„‡ ‰‰LÈ«¿∆»»«¿¿«≈¿»

ÔBL‡¯‰86BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÏeÓ ‡e‰Â »ƒ¿¿À»¿ƒ»»ƒ∆ƒ∆¿»
ÒaÎÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe Ál‚Ï¿«≈«¿«≈¿∆∆¬≈∆À»¿«≈

.„ÚBna Ál‚Ïe¿«≈««≈

ב').85) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת עיקר 86)(משנה
המשנה  בפירוש כתב וכן הראשון טוב ביום הוא הקפידא
כמבואר  אותו ולענג לכבד התורה מן שהוא משום והיינו

רוקח). (מעשה הקודם בפרק

.ÁÈ?„ˆÈk87ÌBÈa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL Ï·‡ ≈«»≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿
·BË88‡e‰ È¯‰Â ·BË ÌBÈ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL B‡ ,∆»ƒ¿¿∆∆«¬≈
˙aL89Ìi‰ ˙È„nÓ ‡a‰Â ;Ál‚Ï ¯LÙ‡ È‡L90- «»∆ƒ∆¿»¿«≈«¿«»ƒ¿ƒ««»

;da ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒÏ ‡l‡ ,Ïih‰Ï ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»¿ƒ«≈∆»ƒ¿»¿«≈»
‰È‰L ÈÓe ;ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓe ‰È·M‰ ˙ÈaÓ ‡ˆBi‰Â¿«≈ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈»¬ƒƒ∆»»

‰cÓ91ÚaLpL ÈÓe ;„ÚBna ‡l‡ e‰e¯Èz‰ ‡ÏÂ ,92 ¿À∆¿…ƒƒ∆»«≈ƒ∆ƒ¿«
¯Èz‰Ï ÌÎÁÏ Ï‡L ‡ÏÂ ,ÒaÎÏ ‡lLÂ Ál‚Ï ‡lL∆…¿«≈«¿∆…¿«≈¿…ƒ¿«¿»»¿«ƒ
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ÔÈÒaÎÓe ÔÈÁl‚Ó el‡ È¯‰ - „ÚBna ‡l‡ B¯„ƒ¿∆»«≈¬≈≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.„ÚBna«≈

(87.( ב' עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת לא 88)(משנה
מבטל  הרגל אין זה באופן שהרי כאן, מדובר גילוח לענין
אלא  אסור שאינו כיבוס לענין אלא שלשים, גזירת ממנו
מותר  טוב יום בערב לכבס אסור שהיה שכיון שבעה, בתוך
מעשה  בהקדמת [ועיין משנה). (כסף המועד בחול לכבס לו
תלמיד  דוד בר' חיים להר' משקין חידושי בשם רוקח
עוד  ועיין בזה הרמב"ם רבינו בשם שכתב מה הרשב"א
יד" על ("קובץ הרמב"ם של נכדו הנגיד יהושע ר' בשו"ת

כ]. שאלה ת"ש) ג' כלו 89)ספר טוב יום שבערב וכיון
שלשים, אבילות ממנו נתבטלה טוב יום ובכניסת שבעה, לו
יכול  ולא אנוס שהיה מאחר המועד, בחול להסתפר לו מותר

משנה). (כסף שבת שהיה החג לפני במועד,90)להסתפר
שהות  לו היה שלא לחשיכה סמוך טוב יום בערב או

החג. לפני שהוא 91)להתגלח זמן כל להתגלח שאסור
נדר.92)בנידוי. או

.ËÈÔlÎÂ93‡ÏÂ Ï‚¯‰ Ì„˜ Ál‚Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ¿À»∆»»»∆¿«¿«≈«…∆»∆∆¿…
ÔÓÊ ÚÈb‰L Ú¯ˆn‰Â ¯ÈÊp‰ Ï·‡ .ÔÈ¯eÒ‡ - eÁl‚ƒ¿¬ƒ¬»«»ƒ¿«¿…»∆ƒƒ«¿«
- Ï‚¯‰ Ì„˜ ÔÈa ,„ÚBn‰ CB˙a ÔÈa - ÔzÁÏ‚zƒ¿«¿»≈¿«≈≈…∆»∆∆
,„ÚBna Ál‚Ï ÔÈ¯zÓ ,È‡t Ì‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»∆¿«À»ƒ¿«≈««≈

Ô‰È˙Ba¯˜ e‰LÈ ‡lL94‡ˆBi‰ ÏÎÂ .95B˙‡ÓhÓ ∆…«¿»¿¿≈∆¿»«≈ƒÀ¿»
B˙¯‰ËÏ96ÔË˜Â .„ÚBna Ál‚Ï ¯zÓ -97ÔÈa - „ÏBpL ¿»√»À»¿«≈««≈¿»»∆«≈

„ÚBn‰ ÈÙÏ ÔÈa ,„ÚBna98„ÚBna BÁl‚Ï ¯zÓ -99. «≈≈ƒ¿≈«≈À»¿«¿«≈
ÈL‡Â100- „ÚBn‰ CB˙a Ôz¯ÓLÓ ‰ÓÏML ¯ÓLÓ ¿«¿≈ƒ¿»∆»¿»ƒ¿«¿»¿«≈

Ál‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÓLÓ ÈL‡L ÈtÓ ,Ál‚Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿«≈«ƒ¿≈∆«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈«
Ô‰lL ˙aMa101. ««»∆»∆

ב').93) עמוד י"ז דף קטן מועד מביאים 94)(מסכת שאין
(רש"י). התגלחת אחרי אלא במשנה 95)קרבנותיהם

והמצורע  "והנזיר ב': עמוד י"ג דף קטן מועד (מסכת
הביא: המשנה בפירוש הרמב"ם אבל לטהרתו". מטומאתו
נוסחאות  בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה

ואינו 96)(בדק"ס). טומאתו ימי כל מתקשט אינו והטמא
קיב): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח
עצמו  על שיכריז צריך טמא שכל – יקרא טמא "וטמא
טמא". שהוא בה יוודע הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה,
לבני  שיוכר עניין בגופו "שיעשה קסט): (מצוה ובחינוך
הגאון  ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם
:(38 עמ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות
במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט ואל כו' "הזב
להגר"ש  12 עמ' פישל הרי מכון כתבי בהקדמת וראה

א').97)ליברמן]. עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
לגלחו 98) מותר שנה י"ג בן שאינו זמן שכל אומרים יש

מגדים). (פרי לא 99)במועד במצוות חייב שאינו שכיון
מנוול. כשהוא לרגל יכנס שלא עליו לגזור שייך

ב').100) עמוד י"ז דף קטן מועד מבואר 101)(מסכת
"ואנשי  י"ב: הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק ברמב"ם
כדי  שלהם) בשבוע =) בשבתן ולכבס לספר אסורין משמר

מנוולין". כשהן למשמרתן יעלו שלא

.Î¯zÓ102ÌÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰ÙN ÏhÏ À»ƒ…»»¿À∆≈¿ƒ…ƒ»¿«ƒ
ÈÁM‰ ˙ÈaÓ ¯ÚN ‰M‡‰ ˙¯·ÚÓe .ÈÏÎa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ«¬∆∆»ƒ»≈»ƒ≈«∆ƒ

‰NBÚÂ ;ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰Â¯Ú‰ ˙ÈaÓe103Ïk ƒ≈»∆¿»≈«»≈ƒ¿ƒ¿»»
˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙¯·ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆

„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜¯Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈
BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י"ח דף קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב'). עמוד ח' דף קטן מועד כחול 104)במסכת צבע לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי על ואף שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח בכ"י
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי

.‡ÎÌÈ·f‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙B·f‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈ¯tq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ ¯zÓ - ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈ¯vL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆

א').109) עמוד י"ד דף קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני ידים.112)תו בו שמנגבים
"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי בהם שכורכין

(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו
מהמרחץ.114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים

א').115) עמוד י"ח דף קטן מועד (מסכת

.·ÎÔÈ‡116‰¯BÁÒ ÔÈNBÚ117ÔÈa ¯kÓÏ ÔÈa ,„ÚBna ≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿…≈
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ,„·‡‰ ¯·c ‰È‰ Ì‡Â .˙B˜Ïƒ¿¿ƒ»»»»»»≈∆≈»»ƒ

˙B¯iL B‡ ˙BÈÙÒ ÔB‚k ,„ÚBn‰ ¯Á‡Ï118B‡ ,e‡aL ¿«««≈¿¿ƒ«»∆»
ÏBÊa e¯ÎÓe ˙‡ˆÏ ÌÈL˜·Ó Ì‰L119¯˜Èa eÁ˜Ï B‡ ∆≈¿«¿ƒ»≈»¿¿»¿¿…∆

ÔÈ‡Â .¯kÓÏ B‡ ˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -120ÔÈÁ˜BÏ ¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿…¿≈¿ƒ
ÌÈza121„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‡l‡ ‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ122. »ƒ«¬»ƒ¿≈»∆»¿…∆«≈

א').116) עמוד י' דף קטן מועד הטורח 117)(מסכת מפני
אברהם). ב'118)(מגן פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי

ג'). זה 119)הלכה ואף מריוח יימנע מהם יקנה לא ואם
כיון  האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד (משנה 120)שאינו
א'). עמוד י"ג דף קטן מועד הגירסא:121)במסכת בכ"י

ועבדים". אבנים ואע"פ 122)"בתים אסור להרויח אבל
להם  יש אלו – להרויח לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב
משנה). (מגיד המועד זלזול בזה ויש בקנייתם גדול פרסום

.‚ÎÈ¯ÎBÓ123‰Úˆa ÔÈ¯ÎBÓ - ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙B¯t124 ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰Áe˙t ˙eÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .„ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈≈«ƒ»¿»«¬¿»

ÊÏÈB·ÓÏ B‡ ˙ÈÂ125‰˙È‰ Ì‡Â ,Bk¯„k Á˙Bt - ¿»ƒ¿»≈«¿«¿¿ƒ»¿»
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˙Á‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ Á˙Bt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t126. ¿»ƒ¿»«ƒ≈«««¿≈««
˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ127‡ÈˆBÓ ¿∆∆»«¬∆««Àƒ

.·BË ÌBÈ „B·k ÏÈ·La ,˙B¯Ùa ˜eM‰ ˙‡ ¯hÚÓe¿«≈∆«¿≈ƒ¿ƒ¿
ÔÈÏ·z È¯ÎBÓ128‡ÈÒ‰¯Ùa Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -129. ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿∆¿»

ב').123) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
לצורך 124) שהוא היכר ואין המתקיימים דברים שהם לפי

הרבים.125)המועד. לרשות מפולש פותח 126)שאינו
(רש"י). המועד כבוד משום אחת, דלת ונועל אחת דלת

להרבות 127) רגילים והיו עצמו בפני רגל הוא עצרת שמיני
שם). קטן מועד על שיטה ועיין משנה, (מגיד בסעודות בו

תקל"ט).128) סימן ברורה (משנה שאינם 129)ובשמים
יום. אותו לצורך אותם שקונים יודעים והכל מתקיימים

.„ÎÏk130¯ÓB‡ BÈ‡ - „ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L …∆»«¬«≈≈≈
Ì‡ ,„ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ ;B˙BNÚÏ È¯ÎÏ¿»¿ƒ«¬¿…∆»«¬«≈ƒ
ÔÎÂ .B˙Ò¯t È„k ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«¬≈∆∆¿≈«¿»»¿≈
¯kNÏ ¯ÈLÚÏ ¯zÓe .B˙Ò¯t È„k ‰¯BÁÒ ‰NBÚ∆¿»¿≈«¿»»À»¿»ƒƒ¿…
‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ ÏÚBt≈»ƒ∆≈«…««¬¿»»∆ƒ

B¯ÎN ÏhiL È„k ,„ÚBna ‰¯eÒ‡ÔÎÂ .Ba Ò¯t˙‰Ï ¬»«≈¿≈∆ƒ…¿»¿ƒ¿«¿≈¿≈
C¯ˆ ÈtÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ∆≈»¿…∆«≈ƒ¿≈…∆

ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ¯ÎBn‰131. «≈∆≈«∆…«

א').130) עמוד י"ב דף קטן מועד אם 131)(מסכת "אף
לו  יש אם אבל לעבוד, לו מותר למכור, בית כלי לו יש
יוסף  (בית לאכול" מה לו אין נקרא לא למכור, סחורות

תקמ"ג). סימן או"ח

.‰ÎÔÈ¯ÎBN132„ÚBna ‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ¯ÈÎN‰ ¿ƒ«»ƒ««¿»»«≈
„ÚBn‰ ¯Á‡Ï d˙BNÚÏ133‡lLÂ Ï˜LÈ ‡lL „·Ï·e , «¬»¿«««≈ƒ¿«∆…ƒ¿…¿∆…

È¯Î .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰ÓÈ ‡ÏÂ „cÓÈƒ¿…¿…ƒ¿∆¿∆∆∆∆¿…»¿ƒ
˙Ïa˜ ÏawL134ÌeÁzÏ ıeÁ ‰È‰ elÙ‡ ,Ï‡¯NiÓ135 ∆ƒ≈ƒ…∆ƒƒ¿»≈¬ƒ»»«¿

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ;„ÚBna B˙BNÚÏ BÁÈpÓ BÈ‡ -≈«ƒ«¬«≈∆«…¿ƒ
¯ÎN ‡e‰L B˙B‡ e„LÁÈÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL BÊ ‰Î‡ÏnL∆¿»»∆ƒ¿»≈¿«¿¿∆»«
ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ ÔÈ‡L ,„ÚBna BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ˙‡∆«»¿ƒ«¬«≈∆≈«…¿ƒ

¯ÈÎN‰ ÔÈa LiL L¯Ù‰‰136ÔÏaw‰ ÔÈ·e137CÎÈÙÏe , «∆¿≈∆≈≈«»ƒ≈««¿»¿ƒ»
.¯eÒ‡»

א').132) עמוד י"ב דף קטן מועד שמתנה 133)(מסכת
המועד. אחרי המלאכה שיעשה בפירוש עמו

ישראל.134) של ביתו לבנות שהרי 135)בקבלנות,
עובד  שהנכרי ויראו לתחום מחוץ ללכת מותר במועד
לתחום  חוץ לצאת שאסור לשבת בניגוד ישראל, בשביל
חוץ  מלאכה לעשות הגוי לקבלן להניח מותר ולפיכך

י"ד). הלכה שבת מהלכות ו' (פרק יום 136)לתחום שכיר
ישראל. של שלוחו שהוא מפני הדין פי על שאסור

ישראל.137) של כשלוחו ולא עצמו דעת על שעושה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בביאור 1) הפרק ונסתיים מועד. של חולו דיני בו נתבארו

הפסח  ערב דיני ובפרט במלאכה. הן מה טובים, ימים ערבי
השאר. מן חלוק שדינו

.‡˙B¯‰2ÌÈn‚‡‰ ÔÓ ÔÈÎLBn‰3˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ¿»«¿ƒƒ»¬«ƒÀ»¿«¿
e˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;„ÚBna ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ô‰Ó4ÔÎÂ . ≈∆≈«¿»ƒ«≈¿∆…»¿¿≈

˙¯·BÚ ÌÈn‰ ˙n‡L ,˙BÎ¯a‰5¯zÓ - Ô‰ÈÈa «¿≈∆««««ƒ∆∆≈≈∆À»
,ÔÈÁÏM‰ ˙ÈaÓ ‰ÙËpL ‰Î¯a ÔÎÂ .Ô‰Ó ˙B˜L‰Ï¿«¿≈∆¿≈¿≈»∆»¿»ƒ≈«¿»ƒ
˙Èa ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ˙ÙËB ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ∆∆À»¿«¿ƒ∆»≈
‰˜Ln‰ ÔÈÚn‰ ˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;˙¯Á‡ ÔÈÁÏM‰«¿»ƒ«∆∆¿∆…»«««¿»««¿∆

‰BÈÏÚ‰ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa6. ≈«¿»ƒ»∆¿»

א.2) ד, קטן מכונסים.3)מועד מים שאינם 4)נחלי
ואין  האגם, מן תמיד מושכים אלא פעם בשום פוסקים
טירחה  שזוהי ולהשקות, בכד למלא יצטרכו שמא לחשוש

-5)יתירה. ידן על עוברת המים אמת שאין בריכות אבל
המים, כל שיוצאו אחר כי השדות, מהן להשקות אסור
יתירה  טירחה והיא אחר, ממקום בדלי מים להביא יצטרך

שאסורה. - המועד יש 6)בחול המעיין, פסק אם אבל
ואסור  אחר, ממעיין בדלי מים להביא שיצטרך לחשוש

יתירה. טירחה שהוא המועד בחול

.·‰‚e¯Ú7dB·b dÈˆÁÂ CeÓ dÈˆÁL8‰Ï„È ‡Ï - ¬»∆∆¿»»¿∆¿»»«…ƒ¿∆
‡e‰L ÈtÓ ,dB·b ÌB˜Ó ˙B˜L‰Ï CeÓ ÌB˜nÓƒ»»¿«¿»»«ƒ¿≈∆
È„k ˙B˜¯È‰ ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ˙BÏ„Ï ¯zÓe .ÏB„b Á¯Ë…«»À»ƒ¿«ƒ¿«¿«¿»¿≈

ÔÏÎ‡Ï9¯eÒ‡ - Ô˙BtÈÏ ÏÈ·La Ì‡Â ;„ÚBna10. ¿»¿»«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»»

א.7) ד, קטן ואחת 8)מועד ערוגות שתי כשהן וכלֿשכן
העליונה  להשקות מהתחתונה דולין אין מחבירתה, גבוהה

תקלז). סי' ברורה' לאכילה 9)('משנה ראויין שיהיו
(ריטב"א). במועד אכילה לצורך לימכר ועומדין

טורח 10) גם חכמים התירו מכשיריו, או נפש אוכל שלגבי
טירחה  לעשות אסור להשביחן כדי אבל המועד, בחול גדול

(רמב"ן). המועד צורך זה שאין יתירה

.‚ÔÈ‡11˙Bi‚eÚ ÔÈNBÚ12È„k ÌÈÙb‰ È¯wÚa ≈ƒƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿≈
eÏ˜Ï˜˙Â ˙BÈeNÚ eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈÓ e‡lÓ˙iL13È¯‰ - ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ»¬¿ƒ¿«¿¿¬≈

Ìw˙Ó ‰Ê14ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÎÂ .„ÚBna15‰Ï˜Ï˜˙pL ∆¿«¿»«≈¿≈««««ƒ∆ƒ¿«¿¿»
ÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .„ÚBna d˙B‡ ÔÈw˙Ó -16 ¿«¿ƒ»«≈≈«»¿»¬À»∆«

‰ML „Ú da ¯ÙBÁ -17ÌÈÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ;18- ≈»«ƒ»»¿»¬À»ƒ¿«ƒ
‰Ú·L „Ú d˜ÈÓÚÓ19ÔÈÎLBÓe .20ÌÈn‰ ˙‡21ÔÏÈ‡Ó «¬ƒ»«ƒ¿»¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»

ÔÏÈ‡Ï22‰„N‰ Ïk ˙‡ ‰˜LÈ ‡lL „·Ï·e ,23Ì‡Â . ¿ƒ»ƒ¿«∆…«¿∆∆»«»∆¿ƒ
dlk ˙‡ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ‰ÁÏ ‰„N ‰˙È‰24. »¿»»∆«»À»¿«¿∆À»

ÔÈˆÈa¯Óe25„ÚBna ‰„N‰ ˙‡26el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL . «¿ƒƒ∆«»∆«≈∆»«¿»ƒ»≈
.¯˙BÈ Á¯Ë Ô‰a ÔÈ‡≈»∆…«≈

א.11) ב, קטן מועד לא 13)חפירות.12)משנה, אבל
לגמרי. משהיו 14)נסתמו יותר להעמיקן אסור אבל

ס"ו, תקלז סי' הגר"א ביאורי ועיין (מגידֿמשנה, בתחילה
סק"ה). מגדים' 'פרי לבעל אברהם' תעלה 15)וב'אשל

מפני  המים אמת ונקראת למקום, ממקום בשדה מים להוליך
טפחים. ששה = אמה היו ועומקה 1610)שרוחבה

הקלקול. לאחר אמה 17)סנטימטר שיעור שהוא טפחים,
יוצא  (ריטב"א). יותר להעמיקה ואסור מקודם, שהיתה כמו

טפחים. חמישה בחפירה הקלקול,18)שמעמיק לאחר
טפחים. שבעה עמוקה היתה לכן קודם שהוא 19)ואילו
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טפחים. חמישה כדברי 20)מעמיק ב. ו, קטן מועד משנה,
יעקב. בן אליעזר האילן 21)רבי סביב חפירה עושין

מים. כבית 22)למלאות השקייה צריכים שהאילנות
ה"ב). פ"ז (למעלה ("בית 23)השלחין הבעל בשדה

אמורים, הדברים ה"ב) פ"ז למעלה רבינו כלשון המשקה"
השדה  כל על ההשקייה מניעת עלֿידי ייפסדו לא והאילנות

יוסף'). טורח 24)('נמוקי אין מקודם, לחה שהיתה שכיון
(מגידֿמשנה). להשקותה השדה 25)רב את לזלף

הירקות. בשביל מועטת רבי 26)בהשקייה שלדברי ואף
שלא  "ובלבד כמותו: הרמב"ם שפסק יעקב, בן אליעזר
השדה? את להרביץ גם איסור יש השדה", כל את ישקה
- מים יזלף לא שאם השלחין, בבית מדובר שכאן לומר יש

(מגידֿמשנה). ומותר האבד דבר והוא הזריעה יפסיד

.„ÌÈÚ¯Ê27‡Ï - „ÚBn‰ ÈÙlÓ e˙L ‡lLÌ˜LÈ ¿»ƒ∆…»ƒƒ¿≈«≈…«¿≈
È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÓ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ«ƒ¿»…ƒ≈

¯˙BÈ Á¯Ë28¯zÓe .29ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯‰p‰ ˙‡ ·Ò‰Ï …«≈À»¿»≈∆«»»ƒ»¿»
ÏL ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba .ÌzÒpL ¯‰ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿»∆

Ì‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ,„ÈÁÈ30ÔÈËËBÁ -31,Ô˙B‡ »ƒƒ»»»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈÙLÂ32Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBÁ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰È˜„Ò ˙‡ ¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¬»≈¿ƒ»

BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÌÎB˙Ï ÌÈÒBÎÂ .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿»«ƒ««ƒ∆≈
ÔÈNBÚÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ33˙Î¯·34.„ÚBna »ƒ»∆¿ƒƒ¿∆∆«≈

ב.27) ה, קטן מועד אף 28)משנה, אסורה יתירה וטירחה
(כסףֿמשנה). הפסד ב.29)במקום ד, קטן מועד

(משנה 33)וסותמין.32)מנקין.31)לשתייה.30)
ח:). קטן פירש 34)במועד וכן לכביסה. מים בריכת

הלכה  פ"ז (למעלה לכבס חכמים שהיתרום ולאלה רש"י.
משנה). (מגיד המועד לצורך והוא כא)

.‰ÌÈ¯aÎÚ35ÔÈ„ˆ - ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L «¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ»»ƒ
?„ˆÈk .Bk¯„k „ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„Na .„ÚBna Ô˙B‡»«≈ƒ¿≈»ƒ»»¿«¿≈«

Ì‡Â .‰„eˆn‰ ‰ÏB˙Â ¯ÙBÁ36Ô·Ï ‰„N ‰È‰37CeÓÒ ≈¿∆«¿»¿ƒ»»¿≈»»»
È„k ,ÈepLa Ô·l‰ ‰„Na Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏƒ¿≈»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈
„ˆ „ˆÈÎÂ .‰e·È¯ÁÈÂ ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«»
Ck ¯Á‡Â ,Ìc¯˜a ‰kÓe ,ı¯‡a „etL ıÚB ?ÈepLa¿ƒ≈«»»∆«∆¿À¿…¿««»

.‡nb BÓB˜Ó ‡ˆÓÂ ,B˜zÓ¿«¿¿ƒ¿»¿À»

האישות 35) את "צדין כתוב: ושם ב. ו, קטן מועד משנה,
שמקלקלת  קטנה חיה חפרפרת, היא אישות העכברים", ואת

בשדות. חפירותיה ידי על האילנות חכמים 36)את כדעת
ודוקא  כדרכו, שלא אלא הותר לא לבן שבשדה שם, במשנה
נוסחת  לפי ז.) (שם בברייתא הוא שכן אילן, לשדה הסמוכה
בברייתא  נוסחתנו לפי אבל מגידֿמשנה). (עיין שם רבינו
פסקו  ולפי"ז לעיר. הסמוכה לבן בשדה המשנה מדברת שם,
מותר  אילן, לשדה הסמוכה לבן שבשדה והרא"ש הרי"ף
צדין  - אילן לשדה סמוכה אינה ואם כדרכן, אותן לצוד

שינוי. ידי על צל 37)אותן שם שאין תבואה שדה
לבן. שדה נקראת אילנות,

.ÂÏÙpL ‰pb Ï˙k38ËBÈ„‰ ‰NÚÓ e‰Ba -39B‡ , …∆ƒ»∆»«≈«¬≈∆¿
‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡Ó‚Â ÌÈ˜a B˙B‡ ¯„B‚≈¿»ƒ¿…∆¿«≈»∆¿≈ƒ»»

ËBÈ„‰ ‰NÚÓ B˙B‡ ‰Ba - ‚‚Ï ‰˜ÚÓ40Ï˙k Ï·‡ . «¬∆¿«∆«¬≈∆¿¬»…∆

¯ˆÁ41‰‰Bb ‰È‰ Ì‡Â .Bk¯„k e‰Ba - ÏÙpL42- »≈∆»«≈¿«¿¿ƒ»»∆
.Bk¯„k e‰B·e ,‰kq‰ ÈtÓ B¯˙BÒ¿ƒ¿≈««»»≈¿«¿

אם 38) גדול הפסד של חשש כאן שאין ב. ו, קטן מועד
(רש"י). אדם בני בה גבי 39)יכנסו על זו אבנים שמניח

בגמרא). הוא וכן המשניות, (פירוש בטיט טח ואינו זו,
מצוות 40) כאן ויש בו, להשתמש שרגילים גג הוא ואם

('ביאור  כדרכו המעקה לעשות מותר לגגך", מעקה "ועשית
הריטב"א). בשם תקמ סי' של 41)הלכה' חשש שיש

ה"ג, פ"ז (למעלה שינוי צריך אינו האבד ודבר גנבים,
ה"ז). ליפול.42)ולהלן נוטה

.Ê‰Ba43‡aËˆ‡ Ì„‡44¯Èv‰ .‰ÈÏÚ ÔLÈÏ B‡ ·LÈÏ ∆»»ƒ¿«»≈≈ƒ«»∆»«ƒ
¯Bpv‰Â45‰¯Bw‰Â46- e¯aLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚn‰Â ¿«ƒ¿«»¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿

;ıÚ ÏLa ÔÈa ÏÊ¯a ÏLa ÔÈa ,Bk¯„k „ÚBna Ôw˙Ó¿«¿»«≈¿«¿≈¿∆«¿∆≈¿∆≈
Áe˙t Á˙t‰ ÁÈpÈ Ì‡L ,‡e‰ ÏB„b „ÒÙ‰ ‰fL∆∆∆¿≈»∆ƒ«ƒ««∆«»«
.˙ÈaaM ‰Ó Ïk „a‡Ó ‡ˆÓ - ˙B¯e·L ˙B˙Ï„e¿»¿ƒ¿»¿«≈»«∆««ƒ

e¯‡a ¯·Îe47CÈ¯ˆ BÈ‡ - „ÒÙ‰ Ba LiL Ïk : ¿»≈«¿…∆≈∆¿≈≈»ƒ
ÈepL48. ƒ

ב.43) י, קטן התירו 44)מועד שלא אומרים ויש ספסל.
וכ"ה  רמב"ן, (מגידֿמשנה, במעקה כמו הדיוט במעשה אלא

סובבת 45)במאירי). שהדלת התחתונה שבאסקופה חור
ה"ג.47)המשקוף.46)בו. פ"ז ואפילו 48)למעלה

האפשרות  לו היתה לא אם יוםֿטוב, מלפני נשברו אם
אסור  - במועד מלאכתו כיוון אם אבל יוםֿטוב. לפני לתקנם

תקמ). סי' (או"ח

.ÁÔÈ‡49˙eÓiL ˙ÓÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁ50, ≈¿ƒ∆∆ƒ¿»¿≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¬»ƒ»»»¬≈∆
¯v˜Ó B‡ B˙cÓa ÛÈÒBÓ ?„ˆÈk .„ÚBna Bw˙Ó¿«¿«≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

.Ba ¯·wiL ˙ÚÏ ÔBÎ ‰È‰iL È„k ,B˙cnÓƒƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈∆ƒ»≈

וקברות 49) כוכין חופרין "אין ב: ח, קטן מועד משנה,
ולכן  בבנין". וקברות בחפירה "כוכין שם: ובגמרא במועד".

"אין רבינו: ואיןÔÈ¯ÙÂÁכתב -ÔÈÂ· משנה רבינו ומפרש ."
בפירוש  הוא (וכן שימותו למתים קבר במכין שהמדובר זו
אם  "אבל מסיפא: זה, על שואל הראב"ד אבל המשניות).
התירו? למה שמת, לפני ואם במועד", מתקנו - עשוי הי'

צרכו.50) כל לו עושים מת, כבר אם אבל

.ËÔÈ‡51¯·wÓ ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙n‰ ˙‡ ÔÈpÙÓ ≈¿«ƒ∆«≈¿…∆»¬»ƒ∆∆
¯eÒ‡Â .„aÎÓÏ ÈeÊaÓ ‡ÏÂ ÈeÊ·Ï „aÎnÓ ‡ÏÂ ,¯·˜Ï¿∆∆¿…ƒ¿À»¿»¿…ƒ»ƒ¿À»¿»

ÌÈÓi‰ ¯‡La ÌÏBÚÏ Ôk ˙BNÚÏ52‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ≈»»
BlL CB˙a e‰pÙÓ53elÙ‡ ÌÈÓi‰ ¯‡La e‰pÙÓ - ¿«≈¿∆¿«≈ƒ¿»«»ƒ¬ƒ

.ÈeÊ·Ï „aÎnÓƒ¿À»¿»

יוסי.51) כרבי א . ח, קטן מועד 'ירושלמי'52)משנה,
שהבלבול  לפי הטעם שכתב מי "יש פ"ב). סוף קטן, מועד
(איוב  לדבר וזכר הדין, מיום שמתייראין מפני למתים, קשה
הרגזתני  "למה אמר: ושמואל לי", ינוח אז "ישנתי יג): ג,
לפנות  אפילו הטעם, הוא זה שאם אומר ואני לעלות?"
המת" בזיון משום הטעם עיקר אלא אסור, היה שלו לתוך

הט"ו). אבל מהלכות בפי"ד לו 53)(הרדב"ז "שערב
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הרמב"ן  וכתב ('ירושלמי'), אבותיו" אצל נח שיהיה לאדם
אם  וכן מותר, - ישראל לארץ שלהעלותו שהואֿהדין

מותר. - לפנותו דעתם היה מתחילה

.ÈÔÈÚÈÏ˙Ó ÔÈ‡54ÔÈÓÈ‰ÊÓ ‡ÏÂ ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡55˙‡ ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»¿…«¿ƒƒ∆
ÔÈÓf‚Ó ‡ÏÂ ,˙BÚÈËp‰56˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÒ Ï·‡ ; «¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»»ƒ∆»ƒ»

˙B¯t‰ ˙‡Â57ÔÈ¯˜BÚÂ ,ÔÓLa Ô‰aL58,‰zLt‰ ˙‡ ¿∆«≈∆»∆¿∆∆¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛtÁÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ59˙‡ ÔÈ¯ˆB˜Â ,„ÚBna da ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿…»«≈¿¿ƒ∆

˙eLk‰60¯ÎMÏ dÏÈË‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ»«≈»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„ÚBna«≈¿≈…«≈»∆

משום 54) - האילנות מן התולעים ליטול ב. נ, זרה עבודה
אברהם'). ('מגן יתירה טירחה זבל 55)שהוא להדביק

טירחה  ישנה כאן ואף הקליפה, שנקלף במקום באילנות,
יתירה.56)יתירה. טירחה זו וגם האילנות, מענפי לקצץ

שאינו 57) אסור, - זה בלא אבל במועד. לאכלם שנוכל כדי
לחםֿ ועיין רוקח', ('מעשה הפירות להשביח אלא נעשה

ב.58)משנה). יב, קטן פירות 59)מועד בו לכסות
לייבש. משתמשים 60)השטוחים שבפרחיו צמח מין

(=הבירה). השכר לבישול

.‡ÈÔÈ‡61¯ÈcÏ Ô‡v‰ ˙‡ ÔÈÒpÎÓ62˙‡ eÏaÊiL È„k ≈¿«¿ƒ∆«…«ƒ¿≈∆¿«¿∆
e‡a Ì‡Â ;„ÚBna e‰„N ¯i„Ó ‡e‰ È¯‰L ,Ú˜¯w‰««¿«∆¬≈¿«≈»≈«≈¿ƒ»
ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈÚiÒÓ ÔÈ‡Â .¯zÓ - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆À»¿≈¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯ÓBL Ô‰Ï63¯ÚÏ64˙aL ¯ÈÎN ‰È‰ .Ô‡v‰ ˙‡65, »∆≈¿«≈∆«…»»¿ƒ«»
Úe·L ¯ÈÎN ,‰L ¯ÈÎN ,L„Á ¯ÈÎN66ÔÈÚiÒÓ - ¿ƒ…∆¿ƒ»»¿ƒ»«¿«¿ƒ

Ô˙B‡67ÌB˜nÓ Ì‡ˆ ˙‡ ¯ÚÏ ¯ÓBL ÔÈ¯ÎBNÂ , »¿¿ƒ≈¿«≈∆…»ƒ»
Ï·f‰ .‰„N‰ Ïk eÏaÊiL È„k ÌB˜ÓÏ68- ¯ˆÁaL ¿»¿≈∆¿«¿»«»∆«∆∆∆¿»≈

ÔÈ„„ˆÏ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ69˙Ù¯k ¯ˆÁ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»≈¿∆∆
¯˜a70.‰tL‡Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - »»ƒƒ»«¿»

א.61) יב, קטן לשדה 62)מועד בהמות שמכניסין
עד  למקום ממקום מטיילות הלילה וכל שם, ושוכבות

השדה. כל ממקום 64)גוי.63)שמזדבל מוליכין
מזדבל. והשדה מהן מתנערים הגללים כך מתוך למקום,

בלבד.65) היום לאותו ולא השבוע, לכל שבע 66)נשכר
בהבלעה.67)שנים. שהוא ב.68)מכיון נה, פסחים

אותו.69) מוציאין בחצר.70)ואין הזבל שנתרבה

.·È‰ÂLn‰71,ÌB˜Ó Ôw˙Ï Ôek˙Ó Ì‡ :Ú˜¯w‰ Èt ««¿∆¿≈««¿«ƒƒ¿«≈¿«≈»
‰‡e·z ÏL È¯k Ba „ÈÓÚiL72Ba Le„iL B‡73- ∆«¬ƒ¿ƒ∆¿»∆»

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒƒ¿«≈«¬«»»∆»¿≈
ÌÈˆÚ C¯ˆÏ Ì‡ :e‰„N CBzÓ ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰74- «¿«≈≈ƒƒ»≈ƒ¿…∆≈ƒ

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - Ú˜¯w‰ Ôw˙Ï Ì‡Â ;¯zÓ˜˙Bt‰75ÌÈÓ À»¿ƒ¿«≈««¿«»¿≈«≈«ƒ
ÌÈ‚c‰ eÒkiL Ôek˙ Ì‡ ,‰p‚Ï76Ì‡Â ;¯zÓ - ¿ƒ»ƒƒ¿«≈∆ƒ»¿«»ƒÀ»¿ƒ

ÔÓ ˙Bi¯Á ıˆBw‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B˜L‰Ï¿«¿»»∆»¿≈«≈¬ƒƒ
‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï Ôek˙ Ì‡ :Ï˜c‰77Ì‡Â ;¯zÓ - «∆∆ƒƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿≈»À»¿ƒ

‰Ê È‡Ï ¯kÈ ÂÈNÚnÓe .¯eÒ‡ - ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»ƒ«¬»À«¿≈∆
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·„»»ƒ¿«≈

ב.71) י, קטן השדה 72)מועד כל את שמשווה כגון
תקלז). סי' שמותר 73)(או"ח ה"ו, פ"ז למעלה ראה

פני  להשוות מותר כן וכמו המועד. לצורך במועד לדוש
המועד. לצורך תבואה בו שידוש שנוטל 74)הקרקע כגון

שם). (או"ח הקטנים ומניח פותח.75)הגדולים
מקום 76) ולמטה המים, שיכנסו מקום למעלה שפותח כגון

שם). (או"ח המים אחד 77)שיצאו מצד כולן שקוצץ כגון
"לבהמתו". הגירסא: ובכת"י שם). (או"ח

.‚È¯epz78Ô‰a ‰Ù‡ÈÂ eL·ÈiL ¯LÙ‡L ,ÌÈ¯ÈÎÂ «¿ƒ«ƒ∆∆¿»∆ƒ¿¿…∆»∆
Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈNBÚ - „ÚBna79ÔÈ·e . «≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»≈

Ck ÔÈ·e Ck80ÔÈBa -81ÏÚÂ ¯epz ÏL N¯Á ÏÚ »≈»ƒ«∆∆∆«¿«
ÔÈ‚¯ÒÓe .Ô‰lL ‰ÏÙh‰ ‰¯Èk‰82,˙Bhn‰ ˙‡ «ƒ»«¿≈»∆»∆¿»¿ƒ∆«ƒ

ÔÈ¯˜BÂ83ÔÈÚ Ô‰Ï ÔÈÁ˙BÙe ,ÌÈÁ¯‰ ˙‡84, ¿¿ƒ∆»≈«ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ„ÈÓÚÓe85ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÈB·e ,Ô˙B‡86ÌÈÁ¯ ÏL87. «¬ƒƒ»ƒ««««ƒ∆≈«ƒ

א.78) יא, קטן מפני 79)מועד לחמם לתנור צריך ואם
החלון  נשבר אם וכן צינה. אצל חולים שהכל מותר, - הקור
סי' ברורה' ('משנה אותו לתקן מותר - הקור מחמת וסובל

לפי 80)תקמ). יתייבשו, לא אם ובין יתייבשו אם בין
הטפילה  נתייבשה לא אם אף עליהם לאפות שאפשר

ברורה'). הטיח 81)('משנה את מתקנים כלומר הטפילה,
התנור. כתנא82ֿ)שעל ח:) קטן מועד (משנה, אורגים

המועד  לצורך שהוא מפני אומרים יש ההיתר, ובטעם קמא.
מעשה  הוא ומסרגין קטן) מועד על ב'שיטה' ידידיה (רבינו
האבד  דבר שהוא מפני אומרים ויש ירוחם). (רבינו הדיוט

שינוי. צריך ואין י:).83)(רא"ש) קטן (מועד מנקין
עמדם.85)חור.84) על אותם שמגלגלים 86)מתקנים

הריחיים. לצורך 87)את הם הללו הדברים ארבעת כל
(מגידֿמשנה). שינוי בלי כדרכם נעשים ולכן נפש, אוכל

.„ÈÔÈ˙ÙBÊ88ÔÈi‰ „ÒtÈ ‡lL È„k ,˙È·Á‰ ˙‡89. ¿ƒ∆∆»ƒ¿≈∆…ƒ»≈««ƒ
Á¯Ë Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ea˜a‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÊÂ90ÔÈÓ˙BÒÂ . ¿¿ƒ∆««¿ƒ¿≈∆≈…«¿¿ƒ

ÔÈtÁÓe .„Òtz ‡lL È„k ,¯ÎL ÏL ˙È·Á‰ Èt91˙‡ ƒ∆»ƒ∆≈»¿≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆
˙BÚÈˆw‰92ÔÈÎk¯Óe .e„·‡È ‡lL È„k ,L˜a93˙‡ «¿ƒ¿«¿≈∆……¿¿«¿ƒ∆

ÔÈ‡ Ï·‡ .ËBÈ„‰ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„ia ÌÈ„‚a‰«¿»ƒ«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈∆¿¬»≈
È¯L˜ ÔÈNBÚ94.Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„i‰ ˙Èa ƒƒ¿≈≈«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈À»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.88) יב, קטן טורח.89)מועד בו שיש אףֿעלֿפי
רב.90) הפסד בו שאין קטן 91)אףֿעלֿפי (מועד מכסין

לייבש.92)יג:). השטוחים א.93)פירות י, קטן מועד
הקמטים.94) את לתקן

.ÂËÔÈˆˆB˜95È¯tˆ96ÌÈÁ¯ ÏL ¯BÓÁ97ÔÈB·e , ¿ƒƒ»¿≈¬∆≈«ƒƒ
ÏhÏ ¯zÓ - ÂÈÏÚ ·k¯iL ÒeÒÂ .‰Ó‰·Ï Òe·‡≈ƒ¿≈»¿∆ƒ¿«»»À»ƒ…

B˙BtÈÏ È„k B˜¯ÒÏe ÂÈ¯tˆ98ÔÈÚÈa¯Ó ÔÈ‡Â .99‰Ó‰a ƒ»¿»¿»¿¿≈¿«¿≈«¿ƒƒ¿≈»
Ï·‡ ,„ÚBna100‰pnÓ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,Ìc dÏ ÔÈÊÈwÓ «≈¬»«ƒƒ»»¿≈¿ƒƒ∆»

ÌÈ‡È¯a ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÏÎÂ .‰‡eÙ¿̄»¿»«¬»«¿ƒ∆≈»«¬«¿ƒƒ
Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï Ì„‡Ï ¯zÓ - ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡∆»ƒ¿»À»¿»»¿»¿»¿ƒ¿»

„ÚBna101. «≈

שם.95) קטן, הפרסות 96)מועד על ברזלים לשים וכן
מעכבות 97)('תוספות'). הצפרנים כי המועד, לצורך והוא

הדיוט  מעשה לעשות שצריך אומרים ויש החמור. הליכת
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הרמב"ן). בשם רכיבה.98)(מגידֿמשנה צרכי שהוא
המועד.99) אחר לעשותו שאפשר מפני א. יב, קטן מועד

שם.100) קטן, התוספתא 101)מועד בשם אלפסי רבינו
שמא  אסור ויוםֿטוב שבשבת ואףֿעלֿפי קטן. דמועד פ"ב
ויש  ה"כ). שבת מהל' (פכ"א סממנים שחיקת לידי יבוא
שהרי  הסממנים לשחוק אפילו מותר המועד שבחול אומרים
י:). מו"ק 'תוספות' ועיין מגדים', ('פרי המועד לצורך הוא

.ÊËÔÈ‡102ÔÈpÙÓ103¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ104‡ÏÂ ,„ÚBna ≈¿«ƒ≈»≈¿»≈«≈¿…
‰¯eÚÎÏ ‰‡pÓ ‡ÏÂ ‰‡Ï ‰¯eÚkÓ105‰pÙÓ Ï·‡ ; ƒ¿»¿»»¿…ƒ»»ƒ¿»¬»¿«∆

Ô‰L ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe .¯ˆÁ d˙B‡a ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿«ƒ¿»»≈¿ƒƒ≈ƒ∆≈
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈ƒ≈»À»¿»ƒ¿»

ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÌÈÏk Ï·‡ ;˙BiÁBÏˆeÔB‚k ,„ ¿ƒ¬»≈ƒ∆≈»¿…∆«≈¿
ÔÈ‡ - Úav‰ ˙ÈaÓ ¯Óˆ B‡ LËBl‰ ÔÓ ‰L¯ÁÓ«¬≈»ƒ«≈∆∆ƒ≈««»≈

ÔÈ‡È·Ó106B¯ÎN BÏ Ô˙B - ÏÎ‡i ‰Ó Ôn‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ≈»À»«…«≈¿»
˙Èaa ÔÁÈpÓ - BÈÓ‡Ó BÈ‡ Ì‡Â .BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe«ƒ»∆¿¿ƒ≈«¬ƒ«ƒ»««ƒ
ÔpÙÓ - e·bÈ ‡nL Ì‰Ï LLBÁ Ì‡Â .BÏ CeÓq‰«»¿ƒ≈»∆∆»ƒ»¿¿«»

‰Úˆa ‡l‡ ,B˙È·Ï ‡È·È ‡Ï Ï·‡ .˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ107. ¿»≈«∆∆¬»…»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»

א.102) יג, קטן מועד דרך 104)כלים.103)משנה,
הרבים. לפנות 105)רשות מתיר פ"ב) (סוף ב'ירושלמי'

היא  ששמחה לכעורה, מנאה אפילו שלו לחצר אחרים משל
מגידֿמשנה). ועיין (הראב"ד, שלו בתוך שדר לאדם

לצור 106) שלא טירחא אברהם'משום וה'מגן (רש"י). ך
במועד. שתיקנו אותו שיחשדו משום ושואל 107)מפרש

יביאם  לא למה יאכל, מה לאומן אין אם אברהם': ה'מגן
ובכת"י  לעשות? מלאכה לו לתת מותר שהרי בפרהסיא,

בצנעא". "אלא הללו תיבות שתי חסרות

.ÊÈ¯eÒ‡108ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ »«¬¿»»¿«¿≈»ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰109‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙B˙aL È·¯Ú BÓk , «ƒ¿»¿«¿»¿«¿≈«»¿»»∆

.ÌÏBÚÏ ‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ - Ô‰a ‰Î‡ÏÓ¿»»»∆≈∆ƒ«¿»»¿»
ÔÈkÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,BÁ¯k ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏh·Óe Ba ÔÈ¯ÚB‚Â¿¬ƒ¿«¿ƒ¿«»¿¬»≈«ƒ
ÔÈcÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿¿≈»ƒ«∆≈¿«ƒ

B˙B‡110Ba ‰NBÚ‰L ,˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯ÚÓ ıeÁ .≈∆∆«∆«««¬∆»∆
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈcÓ - ˙BˆÁ ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»««¬¿«ƒ¿≈»ƒ«
ÌBiL ÈÙÏ .e‰ec ‡Ï Ì‡ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈknL∆«ƒ«««¿ƒ…ƒ¿ƒ∆
,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Ú ¯‡Lk BÈ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒ»≈ƒ¿»«¿≈»ƒƒ

Ôa¯˜ ˙ËÈÁLe ‰‚È‚Á Ba LiL ÈtÓ111. ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¿ƒ«»¿»

ב.108) ג, וחצי 109)פסחים שעתיים שהיא קטנה, מנחה
היום. סוף מרדות 110)לפני ממכת חמור נידוי שהרי

הכ"ב). פ"א ולמעלה נב. בדין 111)(פסחים ש"אינו
פ"ד  פסחים ('ירושלמי' קרב" וקרבנך במלאכה עסוק שתהא
לעולם  אסור - המקדש בזמן אז, שנאסר וכיון ה"א).

מקום). ד"ה נ. פסחים ('תוספות'

.ÁÈCÎÈÙÏ112˙iNÚa ¯eÒ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ¿ƒ»«¿»»»»¿ƒ»»«¬ƒ«
„ÚBÓ ÏL BlÁ BÓk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Î‡ÏÓ113‡e‰Â . ¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À∆≈¿

„ÚBÓ ÏL BlÁÓ Ï˜114ÌBi‰ ÈˆÁÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , «≈À∆≈¿≈»∆»≈¬ƒ«
‰nÁ‰ ı‰Ó Ï·‡ ;‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe115 ¿«¿»∆¿««¿ƒ»¬»≈»≈««»

˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Ó :‚‰na ÈeÏz - ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«»«ƒ¿»»∆»¬«¬
ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ˙BNÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ,ÔÈNBÚ -116. ƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ

א.112) נ, א.113)פסחים יג, קטן ראה 114)מועד
הכ"א. במלאכה 115)להלן מותר החמה הנץ לפני אבל

הלל  וכבית ב:) (פסחים יהודה כרבי מנהג, שום בזה ואין
נה.). לפני 116)(פסחים ממלאכה מניעה של זה [במנהג

קרב  אינו שהרי פסח, קרבן משום הטעם אין היום, חצות
מקום). ד"ה נ. פסחים 'תוספות' (ועיין חצות לאחר אלא
"משום  הוא: "המנהג שטעם יג.) קטן (מועד בבבלי ומצאנו
בצרכי  שיתעסק או יוםֿטוב צרכי להכין כדי יוםֿטוב" צורך
ומרור  מצה בצרכי הזה בזמן או המקדש בית בזמן פסחו
פירש"י  וכן שם). (ריטב"א חמץ" וביעור כליו והכשר
רש"י  בין מחלוקת שום אין זה, ולפי במשנה). נ. (פסחים
לאחר  ה'ירושלמי' של טעמו כתב שהרמב"ם והרמב"ם,
חצות  לקודם ה'בבלי' של טעמו כתב ורש"י היום, חצות

צ"ע]. ודבריו כחלוקים, עשאם משנה' וה'מגיד היום,

.ËÈÏÈÁ˙È ‡Ï - ˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â117 «¬ƒ¿»∆»¬«¬…«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰lÁza«¿ƒ»«¬¿»»¿«¿»»»»««ƒ

LÏL ‡l‡ ;˙BˆÁ Ì„˜ d¯Ó‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L118 ∆»¿»¿»…∆¬∆»»
„·Ïa ˙Bin‡e‚‰pL ÌB˜Óa Ì‰a ÔÈÏÈÁ˙nL ,Ô‰ À»Àƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»∆ƒ¿∆»¬

˙BNÚÏ119ÔÈËiÁ‰ :Ô‰ el‡Â ,˙BˆÁ „Ú ÔÈNBÚÂ , «¬¿ƒ«¬¿≈≈««»ƒ
ÏÈÁ˙‰ Ì‡ - ˙Bin‡ ¯‡L Ï·‡ .ÔÈÒ·Bk‰Â ÔÈ¯tq‰Â¿««»ƒ¿«¿ƒ¬»¿»À»Àƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ;˙BˆÁ „Ú ¯Ó‚iL ‡e‰ ,¯NÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ Ô‰a»∆…∆«¿»»»»∆ƒ¿…«¬∆≈

.‰a¯‰ C¯ˆ ˙Bin‡ ¯‡LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÚ‰»»¿ƒƒƒ¿»À»À…∆«¿≈

א.117) נה, פסחים להם 118)משנה, צריכים שהעם מפני
"שלש 119)הרבה. של הנ"ל המשנה מפרש והראב"ד

'מגיד  ועיין מלאכה. לעשות שלא שנהגו במקום אומניות",
משנה'.

.ÎCÏB‰‰120- ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚL ÌB˜nÓ «≈ƒ»∆ƒ¿»∆≈ƒ
·eMia ‰NÚÈ ‡Ï121‡e‰ ‰NBÚ Ï·‡ ;˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ , …«¬∆«ƒƒ¿≈««¬…∆¬»∆

ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏB‰‰Â .¯a„na«ƒ¿»¿«≈ƒ»∆≈ƒ¿»
‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B .‰NÚÈ ‡Ï - ÔÈNBÚL∆ƒ…«¬∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ ,ÌMÓƒ»¿À¿≈»∆»«¿»¿««ƒ≈…

¯eq‡‰ ÈtÓ ÏËa ‡e‰L Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È122ÌÏBÚÏ . ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡123ÔÎÂ .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,124BzÚcL ÈÓ «¿«∆»»ƒ¿≈««¬…∆¿≈ƒ∆«¿

ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,BÓB˜Ó ÈL‡k ‚‰B - BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿»≈≈
ÌB˜n‰ ÈL‡ ÈÙa ‰‡¯˙È ‡lL ,‡e‰Â .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿≈«»

.˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L∆ƒ¿≈««¬…∆

א.120) נ, פסחים אותו 121)משנה, של התחום בתוך או
אברהם'). ('מגן שיאמרו 122)הישוב - מחלוקת אין ואז

(גמרא). לעשות מלאכה לו המקום.123)שאין ממנהג
זה 124) בענין דוקא שלאו כלומר מי", כל "וכן לומר צריך

('משנה  כן הדין ומנהג מנהג בכל אלא פסח, ערב של
כב). ס"ק תסח סי' ברורה'

.‡ÎÔÈÎÈÏBÓ125‰Úa¯‡a Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ≈»À»¿«¿»»
.„ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚ»»««¬««ƒ∆≈»¿…∆«≈
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dvneקלד ung zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn f"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈÙ¯B‚Â126B˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓe ,‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ Ï·Ê ¿¿ƒ∆∆ƒ«««¿≈¿≈»ƒƒ
ÔÈ·ÈLBÓe .‰tL‡Ï127˙Ï‚¯z .ÌÈÏB‚¯˙Ï ÔÈÎ·BL »«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ«¿¿…∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ‰·LiL128‰˙ÓÂ ,¯˙È B‡ ∆»¿»««≈ƒ¿»»ƒ»≈»≈»
‡lL È„k ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ ÔÈ·ÈLBÓ -ƒƒ«∆∆«¿∆»¿«¿»»»»¿≈∆…

„ÚBn·e .ÌÈˆÈa‰ e„ÒtÈ129ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡130Ì‡ Ï·‡ . ƒ»¿«≈ƒ«≈≈ƒƒ¬»ƒ
d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚÓ „ÚBna ‰Á¯a»¿»«≈≈««≈ƒ«¬ƒƒ»

.dÓB˜ÓÏƒ¿»

ב.125) נה, פסחים במגריפה.126)משנה, אותו מוציאים
אבל 127) והתרנגולות, התרנגולים שיעמדו מקום לתקן

(מגידֿמשנה). כרש"י ולא אסור - תחתן ביצים לתת
אלא 128) ראויות ואינן מאכילה הביצים נפסדו וכבר

אחרת 130)בחולֿהמועד.129)לדגירה. תרנגולת
הוחמו  שכבר ביצים על תשב אם הוא שספק מפני תחתיה,
כחולֿהמועד  חמור שאינו פסח ובערב אחרת, תרנגולת תחת

(מגידֿמשנה). זה בספק הקילו -

·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«

-mipnfxtq
dSnE ung zFkld¦§¨¥©¨

LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1 ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…

ıÓÁ2(· .‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa »≈¿«¿»»»»≈¬«¿»¿»
ÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ¿¿«¿»»»»∆…∆¡…
Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰Ú·L Ïk ıÓÁ»≈»ƒ¿»∆…∆¡…«¬…∆»≈»
‡lL (Â .‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰ .‰Ú·Lƒ¿»∆…≈»∆»≈»ƒ¿»∆…

ˆnÈ‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡3ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Ê . ƒ»≈»≈»ƒ¿»∆¡…«»¿≈≈
.‰ÏÈl‰ B˙B‡a ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á .ÁÒt‰«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿««¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ãycew zegiyn zecewpã

סדר  גם הדיוק, בתכלית שנכתב הרמב"ם של בספרו
השל"ה  מאמר ידוע שהרי מכוון, בכוונת נכתב ההלכות
גם  שישנו ומכאן, בדיוק. הוא בתורה וקדימה סדר שגם

ומצה. חמץ להלכות יו"ט שביתת הלכות סיום בין קשר
לכל  הנוגעות יו"ט הלכות הרמב"ם הקדים כללי, באופן
הפרטיות  ההלכות כתב ואח"כ בשווה טובים' ה'ימים
ראש  ומצה, חמץ הלכות עצמו, בפני יו"ט לכל הנוגעות

ולולב. סוכה שופר, השנה,
כי  פרטי, קשר גם ביניהם יש הכללי הקשר מלבד אבל
בערבי  מלאכה לעשות "אסור כתב יו"ט הלכות בסיום
החומר  לבאר וממשיך ולמעלה" המנחה מן טובים ימים
עשר  ארבעה שיום לפי חצות.. אחר פסח ב"בערב המיוחד
חגיגה  בו שיש מפני טובים, ימים ערבי כשאר אינו בניסן
דינים  לבאר ממשיך שאח"ז ובהלכות קרבן" ושחיטת
בהתחלת  לזה ובהמשך בניסן, עשר ארבעה ליום הנוגעים
עשר  ארבעה ביום חמץ לאכול "שלא ומצה חמץ הלכות

ולמעלה". היום מחצות
(ak oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

"מקום  נכתב יו"ט, הלכות בסוף המבוארים הדינים בין
אין  לעשות שלא שנהגו מקום עושין, לעשות שנהגו
ההולך  שיהודי ההלכה הובאה לכך ובהמשך עושין".
המקום, כמנהג לנהוג צריך אחר, למקום אחד ממקום
ו"לא  בצנעא מנהגו יעשה אלא מחלוקת לעורר שלא ויזהר

בו...". שהוא המקום אנשי בפני יתראה
ובגאון  בתוקף לעמוד ליהודי מצוה התורה האדם: ובעבודת
מכל  בחרתנו ש"אתה ידיעה תוך היהדות ענייני כל על
כלל  מתפעל אינו ולכן הלשונות" מכל "ורוממתנו העמים"
בא  זה וענין  מסביבו, אשר העולם אומות של ההנהגה מצורת
היהודי  נשאר בהם המסחר ובענייני החול בימי ביטוי לידי

בתכלי  הנ"ל בתוקף ומכל וכו'. גבול השגת מגניבה הזהירות ת
למציאותו. ביחס ורוממות עליונות של רגש לעצמו קונה

זמן  הוא יום־טוב כי ומצה, לחמץ יו"ט שבין הקשר גם זהו
ומיד  הלשונות", מכל "ורוממתנו בחרתנו" "אתה רוממות
בזהירות  הצורך את להדגיש ומצה" "חמץ הלכות אח"כ
ח"ו  גאווה של תנועה לידי בזה לבוא שלא מיוחדת

אחרון. הכי הקצה עד ממנה ולהתרחק
(ak oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

כמבואר 1) אכילה, בכלל היא שאף הנאה, איסור גם כולל
ב). (הלכה ושעורה,2)להלן חיטה שהם: דגן מיני חמשת

באים  במים כשמתערבים ושיפון, שועל שיבולת כוסמין,
ה"א). פ"ה (להלן חימוץ אחר 3)לידי פסח בערב אבל

הערה  להלן (ראה ימצא ובל יראה בל על עובר אינו חצות,
ובמגידֿמשנה). ה"ח, ופ"ג יח,

ראׁשֹון 4ּפרק ¤¤¦
וקיומו,4) אכילתו, וענין מהותו החמץ, איסור רבינו בו כלל

בלאו, שהוא ומה בכרת, ממנו שהוא ומה ותערובתו, וזמניו,
מדבריהם. שהוא ומה

.‡ÏÎB‡‰ Ïk5˙Èfk6ÏÈÏ ˙lÁzÓ ÁÒta ıÓÁ »»≈««ƒ»≈«∆«ƒ¿ƒ«≈
¯NÚŒ‰MÓÁ7ÔÒÈa ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»»»«∆»¿∆¿ƒ¿ƒ»

„ÈÊÓa8˙¯k ·iÁ -9ıÓÁ ÏÎ‡ŒÏk Èk" :¯Ó‡pL , ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»…≈»≈
‰˙¯ÎÂ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ - ‚‚BLa ;"11. ¿ƒ¿¿»¿≈«»»¿««»¿»

„Á‡12‰ÁÓÓ‰ „Á‡Â ÏÎB‡‰13‰˙BLÂ14. ∆»»≈¿∆»«¿«∆¿∆

שהיא 5) - גרמא שהזמן ממצותֿעשה הפטורות הנשים גם
מצוות  בכל כי בזו, חייבות - תדירה ואינה לזמן מזמן
חייבים  נשים ואחד אנשים אחד שבתורה, לאֿתעשה

כט.). קידושין גראם.6)(משנה, איסור 7)30 על ואילו
אין  ולמעלה, היום מחצות עשר ארבעה ביום חמץ אכילת

ח). הלכה להלן (ראה מלקות אלא כרת שידע 8)עונש
בפ"ב  (ראה כרת עליו ושחייבים בפסח חמץ לאכול שאסור

ה"ב). שגגות א.9)מהל' ב, כריתות ומסיים 10)משנה,
מיום  כלומר השביעי", יום עד הראשון "מיום הפסוק: שם

בו. כ"א יום עד בניסן שחייבה 11)ט"ו למקרים בניגוד
אם  אלא קבוע, שאינו קרבן הוא ויורד, עולה קרבן התורה
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ואם  עוף, מביא עני היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה
היא  קבועה חטאת ואילו האיפה. עשירית מביא דל היה
ה"ד). פ"א שגגות הל' (רמב"ם בלבד הבהמה מן הבאה

ה"י.12) פ"א פסחים ידי 13)תוספתא על אותו ממיס
נוזל. ועושהו כתיבא 14)היתוך "אכילה א: קכ, חולין

קרא  אמר לקיש: ריש אמר הוא? אכילה לאו והאי ביה,
כל  משמע נפש השותה", לרבות - "נפש" טו): יב (שמות

בכלל. שותה גם וממילא אדם, של דעתו המיישב דבר

.·ıÓÁ‰15ÁÒta16‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰È‰a ¯eÒ‡ ∆»≈«∆«»«¬»»∆∆¡«…
ÏÎ‡È17ÁÈpn‰Â .‰ÏÈÎ‡ ¯z‰ Ba ‡‰È ‡Ï - "ıÓÁ18 ≈»≈»≈…¿≈∆≈¬ƒ»¿««ƒ«

ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ19BÏÎ‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,20¯·BÚ , »≈ƒ¿«∆«««ƒ∆…¬»≈
ÔÈÂ‡Ï ÈLa21ÏÎa ¯‡N EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL , ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…≈»∆¿¿…¿»

¯eq‡Â ."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡˘" :¯Ó‡Â ,"EÏ·b22 ¿À∆¿∆¡«¿……ƒ»≈¿»≈∆¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈˆÈÓÁÓ BaL ¯B‡N‰ ¯eq‡Â ıÓÁ‰23. ∆»≈¿ƒ«¿∆«¬ƒƒ∆»

א.15) כא, פסחים מחצות 16)משנה, פסח בערב וכן
(להלן  חמץ" עליו תאכל "לא בו שכתוב ולמעלה, היום
בכלל  הנאה איסור גם - "אכילה" שנאמר מקום וכל ה"ח),
כסףֿמשנה). ועיין הט"ו, אסורות מאכלות מהל' (פ"ח

היתר 17) בו יהא לא משמע (בצירי), יאכל ֵ"מדקרינא
הן  אכילה לידי הנאות וסתם אכילה, שום לידי המביא
בפ"ח  וראה (רש"י). מאכל" דבר בדמים שלוקח באות,
"לא  נאמר אם שאפילו הט"ו, אסורות מאכלות מהל'

הנאה  איסורי - אבל 19)משאיר.18)בכלל.תאכלו"
עובר  אינו הפסח, כניסת עד ומעלה היום מחצות פסח בערב
עליו  מוטלת אלא ימצא", ובל יראה "בל של הלאו על
ולהלן  ג, הערה למעלה (וראה החמץ השבתת של המצוה

ובמגידֿמשנה). ה"ח, ב.20)פ"ג ה, ולמה 21)פסחים
ז): יג, (שמות גם כתוב שהרי לאוין, שלשה על יעבור לא
הרמב"ם  כתב כבר - (כסףֿמשנה) חמץ"? לך יראה "ולא
בא  שלא "לאו" כל כי התשיעי) (שורש המצוות' ב'ספר
נחשב  אינו זה, בדבר נוסף דבר איזה ולחדש ענין לתוספת
ולא  בעצמו הלאו אותו לחזק אלא בא שלא יתירא, ל"לאו"

(הגרי"ב). נוסף "לאו" עליו ב,22)להוסיף ביצה משנה,
הם 23)א. שוים שיעוריהם שלענין שאע"פ הראב"ד כתב

אינו  - כלב מאכילת שנפסל חמץ שהרי ביניהם, הבדל יש -
לבער, חייב - כלב מאכילת שנפסל ושאור לבערו, זקוק
המחמץ  שאור? "איזהו פ"א): (ביצה בתוספתא שנינו שכך
קרוי  מאימתי אחרים, מידי שנתחמץ חמץ? אחרים. את
וכסףֿ במגידֿמשנה (ועיין לכלב" מלאכול משיפסל שאור?

משנה).

.‚BÈ‡24‰˜BÏ25'‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ≈∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈
ÁÒta ıÓÁ ‰˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡26È„k ,BˆnÁ B‡ ∆»ƒ≈»»»≈«∆«ƒ¿¿≈

Ì„˜ ıÓÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰NÚÓ Ba ‰NÚiL∆«¬∆«¬∆¬»ƒ»»»≈…∆
BÁÈp‰ ‡l‡ ,B¯Ú· ‡ÏÂ ÁÒt‰ ‡·e ,ÁÒt‰27B˙eL¯a «∆«»«∆«¿…ƒ¬∆»ƒƒƒ¿

ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»««¿≈»ƒ≈∆ƒ
‰NÚÓ B· ‰NÚ ‡lL ÈtÓ ,‰¯Bz‰28B˙B‡ ÔÈkÓe , «»ƒ¿≈∆…»»«¬∆«ƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ29. «««¿

ה"ה.24) פ"ד מכות ארבעים.25)תוספתא, מלקות
וכל 26) בהנאה, אסור בפסח שהחמץ ואףֿעלֿפי הגוי. מן

גוי  ביד שהוא זמן כל - קנין בר  אינו בהנאה שאסור דבר
של  חמץ כדין הפסח אחר בהנאה מותר להיות ראוי הוא
דע"ז). בפ"ג (ר"ן המכירה עליו חלה ולכן גוי,

חייבים 28)השאירו.27) שאין מקומות, בכמה הוא וכלל
של  "עשה" כאן שיש ואף מעשה. בו שאין לאו על מלקות
ואין  לעשה, הניתק לאו הוא והרי מבתיכם, שאור תשביתו
לומר, יש (משנהֿלמלך)? מעשה בשעה גם עליו לוקין
והלאו  פסח, בערב היא תשביתו של שמצוותֿעשה שכיון
"לאו  הוא הרי הפסח, בתוך הוא ימצא ובל יראה בל של
עליו  ולוקים לעשה, הניתק לאו בגדר שאינו עשה", שקדמו

המשנה'). על 29)('סדר שעבר מרדו על מדרבנן עונש
תורה. איסור

.„ıÓÁ30ÌÏBÚÏ ‰È‰a ¯eÒ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL31. »≈∆»«»»«∆«»«¬»»¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·„Â32ÏÚ ¯·ÚL ÈtÓ , ¿»»∆¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆»««

‰‚‚La BÁÈp‰ elÙ‡ e‰e¯Ò‡ ,'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È Ïa'«≈»∆«ƒ»≈¬»¬ƒƒƒƒ¿»»
Ò‡· B‡33ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡lL È„k , ¿…∆¿≈∆…«ƒ«»»»≈ƒ¿«∆«

.ÁÒt‰ ¯Á‡ B· ‰‰iL È„k¿≈∆≈»∆«««∆«

א.30) כח, פסחים אם 31)משנה, שגם בפסח, חמץ [כמו
שעבר  בחמץ קנסו כן הי"א), פ"ג (להלן אסור אפרו - שרפו
שריפתו]. לאחר גם בהנאה אסור שיהיה הפסח עליו

התורה.32) מן איסורו - יהודה לרבי אבל שם. שמעון כרבי
אינו 33) שהרי לבטלו לא וגם לבערו, יכול ולא אנוס שהיה

(בבאֿקמא  שאמרו ממה הוא רבינו לדברי והמקור ברשותו.
שלך  הרי לו: אומר הפסח, עליו ועבר חמץ "גזל צו:):
הפסח  עליו שעבר ואףֿעלֿפי בהנאה שאסור הרי לפניך",

מגידֿמשנה). ועיין לא: לפסחים הרמב"ן (חידושי באונס

.‰ÁÒt‰ CBz ¯Á‡ ¯·„a ·¯Ú˙pL ıÓÁ34ÔÈa - »≈∆ƒ¿»≈¿»»«≈«∆«≈
‡e‰LŒÏÎa ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL ÔÈa ,BÈÓa35. ¿ƒ≈∆…¿ƒ¬≈∆≈¿»∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁÂ¿»≈∆ƒ¿»≈∆»«»»«∆«««ƒ
·¯Ú˙ Ì‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L36ÔÈa ,BÈÓa ÔÈa - ∆»«¬»»ƒƒ¿»≈≈¿ƒ≈

ÁÒt‰ ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL37. ∆…¿ƒ¬≈∆À»¿»¿«««∆«
BÓˆÚ ıÓÁa ‡l‡ e¯Ò‡Â eÒ˜ ‡lL38˙·¯Úz‰ Ï·‡ , ∆…»¿¿»¿∆»∆»≈«¿¬»««¬…∆

.ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿«««∆«

(34- היום חצות אחר פסח בערב אבל הפסח, תוך דוקא
הבאה. הערה כדלהלן בלבד, במינו אלא אוסר אינו

לו 35) שיש "דבר שהוא מפני בזה והטעם במשהו.
הפסח  לאחר שהרי לעולם, אסורה התערובת שאין מתירין",
בין  שהוא בכל אוסר לפיכך מותרת, התערובת כל תהיה
מתירין  לו שיש דבר שכל ואףֿעלֿפי במינו. שלא בין במינו
בו  שאמרה חמץ - בששים בטל מינו, בשאינו שנתערב
פט"ו  (רמב"ם בו החמירו תאכלו" לא מחמצת "כל התורה
שאז  הפסח, תוך ודוקא ה"טֿיב). אסורות מאכלות מהל'
במינו  בין אוסר - תאכלו" לא מחמצת "כל זה פסוק נאמר
אינו  - היום חצות אחרי הפסח בערב אבל במינו, שלא  ובין

(כסףֿמשנה). בלבד במינו אלא בתוך 36)אוסר אפילו
רוקח'). ('מעשה לבער 37)הפסח חייב הפסח בתוך אבל

רוקח'). ('מעשה בתוכו שנתערב החמץ מפני הכל, את
הפסח.38) לאחר שנשאר

.ÂÔÈ‡39,ıÓÁ ÏL BÓˆÚ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ««¿∆»≈
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ÏÎÂ È„n‰ ¯ÎLÂ ÈÏ·a‰ Á˙ek ÔB‚k ,ıÓÁ ·e¯Ú Ï·‡¬»≈»≈¿»««¿ƒ¿≈»«»ƒ¿»
ÔÏÎ‡ Ì‡ - Ô‰a ·¯ÚÓ ıÓÁ‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï ‰ÓBc‰«∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆»≈¿…»»∆ƒ¬»»

˙¯k Ba ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ,ÁÒta40˙ˆÓÁÓ Ïk" :¯Ó‡pL , «∆«∆¿≈»≈∆∆¡«»«¿∆∆
˙Èfk ÏÎ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."eÏÎ‡˙ ‡Ï……≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««ƒ

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙·¯Úz‰ CB˙a ıÓÁ41, »≈¿««¬…∆ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ
˙Èfk ˙·¯Úza ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BlL ‡e‰∆∆ƒ«»¬»ƒ≈««¬…∆««ƒ

¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa42BÏ ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ««ƒ∆»
‰˜BÏ BÈ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,ÏÎ‡Ï43˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ∆¡…ƒ»«≈∆∆»«ƒ««
˙e„¯Ó44. «¿

א.39) מב, פסחים ענוש 40)משנה, - גמור דגן חמץ "על
אומרים  וחכמים אליעזר. רבי דברי בלאו, - עירובו על כרת,
יצחק  רבינו וכתב מג.). (פסחים כלום" בלא עירובו, על -
כלום, בלא עירובו רבנן דאמרו "אףֿעלֿגב שם: אלפסי
כאן, אין (מלקות איכא איסורא אבל לקי, דלא הוא מילקא
כזית  דליכא היכא מילי והני כאן) יש דרבנן איסור אבל
- ביצים) שלש (=אכילת פרס אכילת בכדי כזית) (שאין
- פרס אכילת בכדי כזית) (שיש כזית דאיכא היכא אבל
בכזית  שיש שבתערובת הדברים ומקור לוקה". לרבנן אפילו
הוא  בלבד, מלקות אלא כרת חייב אינו פרס אכילת בכדי
רבינו  בדברי והובאה כ) יב, (שמות דרשב"י במכילתא
תאכלו, לא מחמצת "כל קצח): (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
וזיתום  האדומי וחומץ המדי ושכר הבבלי כותח לרבות
חמץ, תלמודֿלומר (כרת), עליהן חייבין יהא יכול המצרי.
יצאו  - תערובת) (=בלי גמור מין שהוא מיוחד חמץ מה
לאֿתעשה  עליהן ליתן באו? למה גמור. מין שאינן אלו
ובספרו  וכסףֿמשנה במגידֿמשנה (וראה עליו)". (=ללקות
נד). עמ' דרשב"י" ומכילתא "הרמב"ם כשר הגר"מ של

ובפוסקים 41) בגמרא הנקרא וזהו ב. יב, כריתות משנה,
אכילת  בכדי שיעורו רש"י ולדעת פרס". אכילת "בכדי

ביצים. בטל.42)ארבע אינו בפסח חמץ כי 43)שהרי
מצטרף. אינו פרס, אכילת מכדי ככל 44)יותר מדרבנן.
ז). הלכה (להלן מכשיעור פחות אוכל

.ÊBÓˆÚ ıÓÁ‰ ÔÓ ÏÎB‡‰45È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÁÒta »≈ƒ∆»≈«¿«∆«»∆¬≈
ÏÎ‡È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰Ê46ŒÛ‡Â ." ∆»ƒ«»∆∆¡«…≈»≈¿«

¯eÚLk ÏÚ ‡l‡ ,Ôa¯˜ B‡ ˙¯k ·iÁ BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈≈«»»≈»¿»∆»«¿ƒ
ÔÈkÓ ,„ÈÊÓa ˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎB‡‰Â .˙Èfk ‡e‰L∆««ƒ¿»≈»ƒ««ƒ¿≈ƒ«ƒ

.˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿

ו'.45) בהלכה למעלה מבואר - בהיתר נתערב שאם
כן 46) אם בהנאה, אסור שחמץ ה"ב) (למעלה למדנו ומזה

איסור  על ועבר האיסור, מן נהנה הרי שהוא כל כשאכל
פענח'). ('צפנת תורה

.Á¯eÒ‡47˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï »∆¡…»≈¿«¿»»»»≈¬
.ÌBia ˙ÈÚÈ·L ‰ÚL ˙lÁzÓ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe ÌBi‰«¿«¿»∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ«

ÏÎB‡‰ ÏÎÂ48‰f‰ ÔÓfa49‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ,50, ¿»»≈«¿««∆∆ƒ«»
Ôa¯˜ ÏÚ ,¯ÓBÏk - "ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈¿««»¿«

e„ÓÏ Ck .ÁÒt‰51‰ÚeÓM‰ ÈtÓ52:‰Ê ¯·c Le¯Ùa «∆«»»¿ƒƒ«¿»¿≈»»∆
Ï,ÁÒt‰ ˙ËÈÁLÏ ‰Èe‡¯L ‰ÚMÓ ıÓÁ ÏÎ‡˙ ‡……«»≈ƒ»»∆¿»ƒ¿ƒ««∆«

ÌBi‰ ÈˆÁ ‡e‰Â ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‡e‰L53. ∆≈»«¿«ƒ¿¬ƒ«

שעות 47) משש חמץ מיהא, עלמא "דכולי ב: ד, פסחים
זקני  לפני שנקראו מדוייקות ובנוסחאות אסור". - ולמעלה
שעות  משש חמץ מיהא עלמא "דכולי כתוב: התלמוד,
קצט). לאֿתעשה מצות המצוות' ('ספר דאורייתא" ולעלמא

(משנהֿלמלך 48) לוקה אינו לגוי, שמכר כגון הנהנה, אבל
ה"ח). התורה יסודי מהל' "אחר 49)פ"ה הגירסא: בכת"י
משנה'. ב'לחם וכ"ה זה", "ומנין 50)זמן ב: כח, פסחים

בלאֿתעשה? עובר שהוא ולמעלה שעות משש חמץ לאוכל
ולא  יהודה". רבי דברי חמץ", עליו תאכל "לא שנאמר:
עליו  עובר אינו הפסח שבערב שאמר שם שמעון כרבי
רבינו  פסק הפסח אחר שבענין ד' הלכה למעלה וראה בלאו.
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ועיין יהודה כרבי ולא שמעון כרבי

א.51) ה, הפסח 53)הקבלה.52)פסחים שקודם ואף
לפני  ששחטו ותמיד התמיד, קרבן את להקריב צריכים
לא  הוא הפסח שחיטת זמן כרחו בעל כן אם פסול, חצות
התמיד? שחיטת אחרי חצות אחרי שעה אלא בחצות
לתמיד  קודם הפסח שחט אם שבדיעבד כיון מכלֿמקום
הפסח  שחיטת זמן נחשב ואילך היום מחצות כן אם כשר,

תשחט). לא ד"ה שם ('תוספות'

.Ëe¯Ò‡Â54‰ÚL ˙lÁzÓ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ ¿»¿¬»ƒ∆¡…»≈ƒ¿ƒ«»»
‰¯Bz ¯eq‡a ÚbÈ ‡lL È„k ,˙ÈML55‰ÚL ˙lÁzÓe . ƒƒ¿≈∆…ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»»

‰ÚL Ïk ‰È‰·e ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ıÓÁ‰ ‰È‰È ˙ÈMLƒƒƒ¿∆∆»≈»«¬ƒ»«¬»»»»»
˙ÈÚÈ·MÓ ,ÌBi‰ ¯‡Le ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙ÈMLƒƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL .‰¯Bz‰ ÔÓ - ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«»»»¬ƒƒ≈¿ƒ»

‰¯Êb ,ıÓÁ56ÔpÚÓ‰ ÌBÈ ÌeMÓ57ÔÈa ‰ÚËÈ ‡nL , »≈¿≈»ƒ«¿À»∆»ƒ¿∆≈
˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁ58‰ÚLa ‰È‰a ¯eÒ‡ BÈ‡Â . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈»«¬»»¿»»

ÔÈÏBz CÎÈÙÏ .˙ÈLÈÓÁ59‰„BzŒÌÁÏÂ ‰Óe¯z da60 ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿∆∆»
ÔÈÏÎB‡ ‡Ï - L„˜ ‡e‰L ıÓÁÓ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ61‡ÏÂ ¿«≈»∆≈»≈∆…∆…¿ƒ¿…

ÔÈÙ¯BN62Ïk‰ ÔÈÙ¯BNÂ ,˙ÈML ‰ÚL ÚÈbzL „Ú63. ¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒƒ¿¿ƒ«…

ב.54) יא, פסחים ויבוא 55)משנה, בשעות, יטעה שלא
התורה. מן שאסור בזמן ב.56)לאכול יב, פסחים

בחמה 57) לבדוק אפשר ואי זורחת, חמה אין ערפל, שיש
יותר. לטעות ויש שביום 58)(רש"י), כתוב שם בגמרא

את  ושאלו לשביעית, חמישית בין לטעות יכול המעונן
לששית"? חמישית "בין כאן: כותב הוא למה הרמב"ם
הוא  לשביעית חמישית בין בהלכות שנזכר "מה והשיב:
וזכרתי  שם, שהקשה מה כפי התלמוד מאמר והוא האמת,
בשעה  שעה חילוף והוא לרוב הנופל יותר, המצוי דבר אני
הדינין  להקריב הזה החיבור בכל שכוונתי בהיות אחריה,
ועיין  עו, סי' פריימן (הוצ' הרוב" דרך אל או השכל אל

המצב 59)בכסףֿמשנה). על וקדשים תרומה לגבי ביטוי
שאינו  התלוי, כדבר אותם, שורפים ולא אוכלים לא שבו

ישראל'). ('תפארת בארץ ולא בשמים שישארו,60)לא
לאוכלן. אפשר מדרבנן.61)ואי חמץ לאכול שאסור

לשרוף 62) ואסור לאכילה, ראויים עוד התורה מן שהרי
באכילה. שמותרים זמן כל ותרומה חולין 63)קדשים גם

חמץ. שהם וקדשים תרומה וגם

.È¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆À»∆¡…»≈¿«¿»»»»
˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚL ÛBÒ „Ú64‰ÚLa ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ; «»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿»»
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Ba ÔÈ‰ Ï·‡ ,˙ÈLÈÓÁ65ÏÎB‡‰Â ;66˙ÈML ‰ÚLa67, ¬ƒƒ¬»∆¡ƒ¿»≈¿»»ƒƒ
˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ68‰ÚL ˙lÁzÓ ÏÎB‡‰Â ; «ƒ«««¿¿»≈ƒ¿ƒ«»»

.‰˜BÏ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆

היום.64) שליש ועופות 65)שהוא בהמות לפני לתת
לנכרי. עוד 66)ולמכור ועיין (לחםֿמשנה). נהנה או

וראיתי  (ד"ה ה"ח התורה יסודי מהל' פ"ה במשנהֿלמלך
אותו 67)לה"ה). מכים אין חמישית, בשעה האוכל אבל

בהנאה  ולא באכילה אלא אז נאסר שלא שכיון מרדות, מכת
(לחםֿמשנה). מרדות מכת לענין גם בו החמירו לא -

דרבנן.68) איסור על ועובר חכמים נגד המורד כדין

à"ôùú'ä áà-íçðî ç"ë éùéù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומה 1) התורה, מן שהוא מה השבתתו, מצות בו נתבאר

בדיקה, הצריכין המקומות ואיכות סופרים. מדברי שהוא
לכל, חיובה מזמן הבדיקה בענין הבאין והספיקות

בשיירא. והיוצא [בים] המפרש כמו וליחידים,

.‡˙ÂˆÓ2˙ÈaL‰Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ3Ì„˜ ıÓÁ‰4 ƒ¿«¬≈ƒ«»¿«¿ƒ∆»≈…∆
e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL ,B˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡ ÔÓÊ¿«ƒ¬ƒ»∆∆¡««»ƒ«¿ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÌÎÈzaÓ ¯‡N5ÔBL‡¯‰L ,e„ÓÏ ¿…ƒ»≈∆ƒƒ«¿»»¿∆»ƒ
¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê6‰Ó - ‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ . ∆«¿»»»»¿»»¿»»∆«

- "ÈÁ·Ê Ìc ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙kM∆»«»…ƒ¿««»≈«ƒ¿ƒ
.Ìi˜ ıÓÁ‰ ÔÈ„ÚÂ ÁÒt‰ ËÁL˙ ‡Ï ,¯ÓBÏk¿«…ƒ¿««∆««¬«ƒ∆»≈«»
˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ÁÒt‰ ˙ËÈÁLe7. ¿ƒ««∆««¿»»»»««¬

א').2) עמוד ה' דף פסחים שיתבאר 3)(מסכת כדרך
ב'. חמץ,4)בהלכה אכילת איסור זמן חלות שברגע כדי

רוקח). (מעשה ברשותו מושבת החמץ יהיה היום, בחצות
מסיני.5) למשה הלכה חכמים, הזה 6)קבלת שהראשון

שמצינו  וכמו משמע", דמעיקרא "ראשון קודם. משמעותו:
ופירוש  תולד", אדם "הראשון ז'): פסוק ט"ו פרק (איוב
הראשון  ביום אך תאכלו, מצות ימים "שבעת הוא: הכתוב

מבתיכם. שאור תשביתו הימים) לשבעת ראה 7)(הקודם
ח'. הלכה א' בפרק

.·‰Óe8,‡È‰ ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰˙aL‰ ‡È‰ «ƒ«¿»»»¬»«»ƒ
BÏh·iL9BaÏa10BaÏa ÌÈNÈÂ ,¯ÙÚk B˙B‡ ·LÁÈÂ ∆¿«¿¿ƒ¿«¿…∆»»¿»ƒ¿ƒ

È¯‰ B˙eL¯aL ıÓÁ ÏkLÂ ,ÏÏk ıÓÁ B˙eL¯a ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈¿»¿∆»»≈∆ƒ¿¬≈
.ÏÏk C¯ˆ Ba ÔÈ‡L ¯·„Îe ¯ÙÚk ‡e‰∆»»¿»»∆≈…∆¿»

בביטול 8) "מדאורייתא ב'): עמוד ד' דף פסחים (מסכת
"תבערו", כתיב ולא "תשביתו" דכתיב סגי", בעלמא

(רש"י). השבתה היא בלב (ר"מ)9)והשבתה רומי בדפוס
ידוע  ושאינו מרשותו, לו הידוע החמץ "שיסיר הגירסא:
הביטול  אין זה ולפי משנה. הכסף הביא וכן בלבו" יבטלו
אינו  לו הידוע לחמץ אבל לו, ידוע שאינו לחמץ רק מועיל
זה  לדין ומקור העולם. מן לבערו צריך אלא ביטול, מועיל
לו  "אמרו ב'): עמוד כ"ז דף פסחים (מסכת הגמרא מדברי
שריפה): אלא חמץ ביעור אין הסובר יהודה לרבי (חכמים
דין, אינו להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל

אמרה: והתורה ובטל? יושב יהא לשרפו עצים מצא לא
יכול  שאתה דבר בכל מבתיכם", שאור "תשביתו

וב  יושב יהא הגמרא: של הקושיא ומה טל,להשביתו",
ודאי  אלא לשרפו, עצים לו אין אם לבטלו יכול הלא
ובזה  (כלבו). ביטול לו מועיל לא לפנינו ומונח ידוע שחמץ
החיוב  בפסחים ראשונה במשנה נזכר שלא הדבר מובן
ביטול  מועיל לא ידוע שלחמץ כיון – החמץ את לבטל
התקינו  התלמוד וחכמי אותו. ולשרוף לבער צריכים אלא
הבדיקה  אחר שיבטל ב'), עמוד ו' דף (פסחים כך אחר
ודעתו  חמץ, של יפה גלוסקא הפסח) (בתוך ימצא שמא
את  ביטל לא אם יראה בל על למפרע עובר ונמצא עליה,
לדחות  האריכו הרמב"ם מפרשי אבל משנה). (כסף החמץ
ז' דף (פסחים ובגמרא במשנה מקומות מכמה זו, גירסא
על  בפירוש שם שמבואר ועוד) א' עמוד מ"ט א', עמוד
שביטול  הרי בלבו", "מבטלו לפנינו ומונח הידוע חמץ
זו  גירסא לפי גם כי הרש"ל, ותירץ ידוע? לחמץ מועיל
יראה  בבל עובר אינו ידוע, חמץ ביטל אם הרמב"ם, של
אמרה: והתורה ברשותו, אינו שביטלו, שמכיון ימצא, ובל
של  רואה אתה אבל רואה אתה אי "שלך לך", יראה "לא
כדי  מביתו, אותו לבער שחייב אלא גבוה", ושל אחרים

"תשביתו". מצוות דף 10)לקיים פסחים במסכת (משנה
בטל  שאור, לך יראה "לא דרשו: ובספרי א'). עמוד מ"ט
"כל  לאמר: שנהגו אלא בפה. לבטל צריך זה ולפי בלבך".
הלכה  ג' פרק להלן רבינו בדברי וראה (טור). וכו'" חמירא

שם. רוקח ובמעשה ט' והלכה ז'

.‚È¯·cÓe11ÌÈ¯ÙBÒ12NtÁÏ -13ıÓÁ‰ ¯Á‡ ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈««∆»≈
B‡ÈˆB‰Ïe ˜c·ÏÂ ÌÈ¯BÁ·e ˙B‡B·ÁÓa14ÏkÓ ¿«¬¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒƒ»

BÏe·b15ÔÈ˙ÈaLÓe ÔÈ˜„BaL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ .16 ¿¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒ«¿ƒƒ
˙lÁzÓ ,‰ÏÈla ıÓÁ‰17¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏ18¯B‡Ï , ∆»≈««¿»ƒ¿ƒ«≈«¿»»»»¿

¯p‰19ÈtÓ ,20¯B‡Â ,ÌÈzaa ÔÈÈeˆÓ ÌÚ‰ Ïk ‰ÏÈlaL «≈ƒ¿≈∆««¿»»»»¿ƒ«»ƒ¿
‰˜È„·Ï ‰ÙÈ ¯p‰21ÔÈ‡Â .22L¯„Ó ÔÈÚ·B˜23ÛBÒa «≈»∆ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»¿
¯NÚŒ‰LÏL ÌBÈ24˙B¯˜Ï ÏÈÁ˙È ‡Ï ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .25 ¿»»»¿≈∆»»…«¿ƒƒ¿

˙lÁ˙a ıÓÁ ˙˜È„aÓ ÚnÈÂ CLnÈ ‡nL ,BÊ ˙Úa¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ«
.dpÓÊ¿«»

א').11) עמוד ב' דף פסחים במסכת אחרי 12)(משנה
(ר"ן). מדרבנן אלא בדיקה חיוב אין החמץ, את שביטל

"בדיקתֿחמץ".13) חכמים: בלשון ונקרא 14)ונקרא
"ביעורֿחמץ". חכמים: והחמירו 15)בלשון רשותו.

לאכלו  יבוא שמא השנה, כל בו רגיל שאדם בחמץ, חכמים
אור). ד"ה א' עמוד ב' דף פסחים מסכת (תוספות בפסח

דף 16) פסחים (מסכת אמרו וכן החמץ את שיבטל היינו
שיבטל". צריך "הבודק ב'): עמוד פסחים 17)ו' (מסכת

לשון  ותפס עשר", לארבעה "אור במשנה): ב' עמוד ב' דף
שיש  הלילה מתחילת הוא הבדיקה חיוב כי להורות "אור"

הרי"ף). בהשגת (הראב"ד אור קצת בניסן.18)עוד
א').19) עמוד ד' דף פסחים (מסכת חכמים למדו
א')20) עמוד ד' דף פסחים מחשיך 21).(מסכת ביום כי

(רש"י). הנר לבדוק 22)אור וישכח בלימודו יטרד שלא
א'). עמוד ד' דף פסחים ללמוד 23)(מסכת שיעור
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אורח 24)בציבור. אברהם (מגן הלילה לפני שעה חצי
תל"א). סימן לעצמו.25)חיים ללמוד

.„ÔÈ‡26¯B‡Ï ‡ÏÂ ‰·l‰ ¯B‡Ï ‡Ï ,ÔÈ˜„Ba ≈¿ƒ…¿«¿»»¿…¿
‰nÁ‰27‰˜e·‡‰ ¯B‡Ï ‡ÏÂ28‰na .¯p‰ ¯B‡Ï ‡l‡ , ««»¿…¿»¬»∆»¿«≈«∆

Ï·‡ .˙B‡B·ÁÓ·e ÌÈ¯BÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¬¬»
‰¯„ÒÎ‡29,‰nÁ‰ ¯B‡Ï d˜„a Ì‡ ,·¯ d¯B‡L «¿«¿»∆»«ƒ¿»»¿««»

Bic30ÈtÓ ,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ˆÁ‰ ÚˆÓ‡Â . «¿∆¿«∆»≈≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
ÏtiL ıÓÁ Ïk ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÙBÚ‰L∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»»≈∆ƒ…

ÌL31. »

ב').26) עמוד ז' דף פסחים אפילו 27)(מסכת השמש.
עשר  ארבעה בליל לבדוק ששכח כגון היום, בודק אם
הלכה  ג' בפרק להלן כמבואר עשר, ארבעה ביום ובודק

בזה 28)ה'. והטעם יחד, דולקים נרות או עצים חבילת
להכניסה  יכול שאינו א') עמוד ח' דף פסחים (מסכת

שם. לבדוק ובסדקין קירות 29)בחורין שלשה לה שיש
פרוץ. הרביעי בודקין 30)והקיר לכתחילה אבל בדיעבד,

משנה). (כסף הנר לאור בלילה גם מה 31)בה אבל
לשם  מגיעים העופות אין החצר, שבצדדי בחורין שנמצא

תל"ג). סימן חיים אורח (הב"ח, בדיקה וצריכים

.‰¯BÁ32˙Èa‰ ÚˆÓ‡aL33ÔÈaL ,34- B¯·ÁÏ Ì„‡ ∆¿∆¿«««ƒ∆≈»»«¬≈
ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰Ê∆≈«»∆»«««¿∆≈«»

BaÏa BÏh·Ó ¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL35Ï·‡ .36¯BÁ ∆»«««¿«¿»¿«¿¿ƒ¬»
ÏÏk ˜„B· BÈ‡ ,Ì"ekÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈaL37‡nL , ∆≈ƒ¿»≈¿«≈≈¿»∆»

ÈÏ ‰NBÚ ‡e‰ ÌÈÙLk :Ì"ekÚ‰ ¯Ó‡È38BÏh·Ó ‡l‡ …«»«¿»ƒ∆ƒ∆»¿«¿
ÌB˜Ó ÏÎÂ .Bi„Â BaÏa39BÈ‡ ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ¿ƒ¿«¿»»∆≈«¿ƒƒ»≈≈

.‰˜È„a CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»

א').32) עמוד ח' דף פסחים שבאמצע 33)(מסכת דוקא
האדם  יד שאין ביותר, גבוהים שהם החורים אלה אבל הבית
בדיקה, צריכים אין טפחים, משלשה והנמוכים שם, מגעת

חמץ. שם להשתמש דרך אין ביתו 34)כי שבין בקיר
חבירו. חמץ.35)לבית לשם נתגלגל כל 36)שמא

לא  ודיו" בלבו לגוי... ישראל שבין חור "אבל הזה הקטע
וגם  רוקח). (מעשה קס"א ה' משנת יד כתב ברמב"ם נמצא

משנה. כסף ועיין היה, לא משנה מגיד נראה 37)בספר
בנר  לבדוק צריך ביום גם שהרי בודק אינו ביום שגם
כתב  מנוח רבינו אבל רוקח. מעשה – ד') הלכה (למעלה
יבוא  ולא תמיד בו משתמש שהוא כדרך היום לאור שבודק
משנה. כסף ועיין כשפים, לו עושה שהוא לחשדו

יעליל 38) זה ידי ועל בנר, ובסדקים בחורים בלילה שמחפש
סכנה. לידי ויבוא ב'39)עליו דף פסחים במסכת (משנה

א'). עמוד

.Â¯BÁ˙Èa‰ È40ÌÈBzÁz‰41ÌÈBÈÏÚ‰Â42‚‚Â , ≈««ƒ««¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«
ÚÈˆi‰43˙B¯ˆB‡Â ,Ôa˙Óe ,ÔÈÏeÏÂ ,¯˜a ˙Ù¯Â ,44ÔÈÈ45 «»ƒ«¿∆∆»»¿ƒ«¿≈¿¿«ƒ

ÌÈ‚c ˙È·e ,Ô‰Ó ˜tzÒÓ BÈ‡L ÔÓL ˙B¯ˆB‡Â¿¿∆∆∆≈ƒ¿«≈≈∆≈»ƒ
ÌÈÏB„b46ÒÈÎ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

˜tzÒnL ÔÈÈ ˙B¯ˆB‡Â ,¯ÎL ˙B¯ˆB‡ Ï·‡ .ıÓÁ Ô‰Ï»∆»≈¬»¿≈»¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈
epnÓ47ÌÈpË˜ ÌÈ‚c ˙È·e ,48˙È·e ,ÌÈˆÚ‰ ˙È·e , ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ≈»≈ƒ≈

ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙Èa‰ È¯BÁÂ ,ÒÈ¯en‰49- el‡· ‡ˆBiÎÂ «¿»¿≈««ƒ»∆¿»ƒ¿«≈»≈

ıÓÁ Ô‰Ï ÔÈÒÈÎnL ÔÓ˙qL ,‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ50Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»∆«¿ƒƒ»∆»≈¿ƒ
.‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ıÓÁ ÌL ÒÈÎ‰ ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿ƒ»»≈≈»ƒ¿ƒ»

˜„BaLÎe51˙B¯eL ÈzL epnÓ ˜„Ba ,Ûz¯n‰ ¿∆≈««¿≈≈ƒ∆¿≈
.‰pnÓ ‰hÓlLÂ ‰BÈÏÚ‰ Ô‰L ,˙BBˆÈÁ‰«ƒ∆≈»∆¿»¿∆¿«»ƒ∆»

א').40) עמוד ח' דף פסחים משלשה 41)(מסכת למטה
תינוקות  שאין ובמקום שם, להשתמש דרך שאין טפחים,

משנה). (כסף לשם 42)מצויים מגעת אדם יד שאין
להשתמש 43)(קובץ). אפשר ואי משופע שגגו קטן חדר

בדיקה. צריך אינו ולכן היה 44)עליו מגידֿמשנה בגירסת
מהן", מסתפק שאינו יין ואוצרות שמן "ואוצרות כתוב:
מוסב  מהן", מסתפק "שאינו שכתוב: ומה ליין. שמן הקדים
אין  מהן מסתפק אם גם שמן באוצרות אבל יין על רק
מה  אחת בפעם שנוטל קבע, להם שיש בדיקה, צריכין
הסעודה  באמצע לשם ליכנס רגילים ואין לסעודתו, שצריך
א'). עמוד ח' דף (פסחים בגמרא הוא וכן בידו. פתו עם
השיג  לפנינו שהיא כמו הנוסחא לפניו שהייתה והראב"ד
לפי  צריך אינו שמסתפק שאע"פ בשמן "טעה וכתב עליו

לסיפוקו". קבע ששמן 45)שיש מפני הזכיר לא ושמן
למעלה. שנזכר כמו בדיקה צריך אינו שמסתפק אע"פ

קבוע 46) שהדבר הסעודה באמצע שם להכנס דרך אין
צריכים. כמה "ובית 47)מקודם כאן: גורס רוקח במעשה

השעוה". ובית בהם 48)המלח משתמשים כמה קבוע לא
בידו. ופתו הסעודה באמצע שם נכנס יש 49)ולפעמים

זה  דין נזכר שכבר מכיון זה, קטע בהם כתוב שלא ספרים
ה'. נכנס 50)בהלכה בידו כשפתו סעודתו, באמצע שמא

מהן. להביא עמוד 51)לשם ב' דף פסחים במסכת (משנה
ב'). עמוד ח' דף (שם דרב אליבא הלל, כבית א')

.ÊÔÈLLBÁ ÔÈ‡52ÌB˜ÓÏ ıÓÁ ‰cÏÁ ‰¯¯b ‡nL53 ≈¿ƒ∆»≈¿»À¿»»≈¿»
,˙È·Ï ˙ÈaÓ LeÁ Ì‡L .ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ»≈∆ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

ÛBÒ ¯·cÏ ÔÈ‡Â ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ LeÁ54ÏÈÏ ˜„a . »≈ƒ¿ƒ¿≈«»»»«≈
È¯‰ - ÚLz ‡ˆÓe ˙BlÁ ¯NÚ ÁÈp‰Â ,¯NÚŒ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒƒ«∆∆«»»≈«¬≈
‰¯¯b È¯‰L ,‰iL ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ ,LLBÁ ‰Ê∆≈¿»ƒƒ¿…««¿ƒ»∆¬≈≈¿»

È‡cÂa ¯aÎÚ B‡ ‰cÏÁ55. À¿»«¿»¿««

א').52) עמוד ט' דף פסחים במסכת בספרים 53)(משנה
שאין  למקום חמץ בו שמכניסין "ממקום הגירסא: אחרים

חמץ". בו יבדקו 54)מכניסין ישראל שכל אפשר שאי
לא  עוד השני שמא לחוש יש פעם וכל בבתֿאחת, חמצם
בדוק  שאינו ממקום חמצו חולדה והעבירה חמץ בדק

סוף. לדבר ואין הבדוק, ט'55)למקום דף פסחים (מסכת
ב'). עמוד

.ÁÔÎÂ56ÂÈÙa ıÓÁÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯aÎÚ ‰‡¯ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»∆ƒ¿«¿«ƒ¿»≈¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰iL ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ - ‰˜È„a ¯Á‡««¿ƒ»»ƒƒ¿…««¿ƒ»««ƒ
ÏÎ‡ ¯·k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÔÈ¯e¯t ‡ˆnL∆»»≈ƒ¿∆¿«««ƒ≈¿ƒ¿»»«
ÔÈLLBÁ ‡l‡ ;ÔÈ¯e¯t‰ È¯‰Â ,‰Ê ÌB˜Óa ˙t‰ d˙B‡»««¿»∆«¬≈«≈ƒ∆»¿ƒ

ÔBlÁ· B‡ ¯BÁa dÁÈp‰ ‡nL57ÌL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â , ∆»ƒƒ»¿¿«¿≈«≈ƒ»
eÈ‰58È¯‰ - ÌeÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˜„B·e ¯ÊBÁ CÎÈÙÏe , »¿ƒ»≈≈ƒ…»»¿¬≈

˙t‰ d˙B‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .˙Èa‰ Ïk ˜„Ba ‰Ê59dÏËpL ∆≈»«»ƒ¿ƒ»»»««∆¿»»
.‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÒÎÂ ¯aÎÚ‰»«¿»¿ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»
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ב').56) עמוד י' דף פסחים צריך 57)(מסכת אין אבל
ובסדקים. בחורים הפעם עוד שאין 58)לבדוק מקודם.

רבינו). בדברי ט' הלכה ולהלן (גמרא לפרר עכבר של דרכו
רוקח).59) (מעשה שהיה כמו שלם שאינו אף

.Ë‰‡¯60,¯kk B„È·e ˜e„a ˙È·Ï ÒÎpL ˜BÈz »»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ»¿»ƒ»
ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓe ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ61,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ¿««¬»»»≈ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚLa epnÓ ‰ÏÙpL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â ,BÏÎ‡L B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆¬»¿≈«≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿«
¯ÙÏ ˜BÈz‰ C¯cL ,‰ÏÈÎ‡C¯c ÔÈ‡Â ,B˙ÏÈÎ‡ ˙Úa ¯ ¬ƒ»∆∆∆«ƒ¿»≈¿≈¬ƒ»¿≈∆∆

CÈ¯ˆ - ÏÏk ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .¯¯ÙÏ ¯aÎÚ«¿»¿»≈¿ƒ…»»≈ƒ¿»»ƒ
.˜c·Ïƒ¿…

ב').60) עמוד י' דף פסחים פירורין 61)(מסכת שאין אף
משנה). (מגיד הככר אותו כדי

.ÈÁÈp‰62,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ∆«»¿∆»∆»≈
ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e63‰vÓ Ì‡ ıÓÁ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ , »«¿»¿»«¿…»«¿ƒ»≈ƒ«»

ÏkL ;˜c·Ï CÈ¯ˆ - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ ,ÏË»«¿ƒ¿«¿«ƒ»»ƒƒ¿…∆»
Úe·w‰64‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ,65. «»«¿∆¡»«∆¡»

ב').62) עמוד ט' דף פסחים הגירסא:63)(מסכת בכ"י
מהם". אחד קבוע 64)"ונטל אחד כל והמיעוט הרוב אם

על  כמחצה הוא הרי אלא הרוב, אחר הולכים אין במקומו,
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ח' בפרק (וראה מחצה

חמץ 65)י"א). בבדיקת מדובר שכאן והגם לספק. ונחשב
שכיון  הרא"ה ביאר לקולא? דרבנן וספק מדרבנן, שהיא
ספק  בשביל ונתקנה הספק, על באה חמץ בדיקת שעיקר
(מגיד  ספק של בנידון לבדוק חכמים חייבוהו לכן חמץ,
כזו  סברא יג הלכה מעשר מהלכות י"א בפרק [ועיין משנה).

שם]. ברדב"ז

.‡ÈÔÈ¯eaˆ ÈL66,‰vÓ ÏL „Á‡Â ıÓÁ ÏL „Á‡ , ¿≈ƒƒ∆»∆»≈¿∆»∆«»
ÈL e‡·e ,˜e„· BÈ‡L „Á‡Â ˜e„a „Á‡ ,ÌÈz· ÈLe¿≈»ƒ∆»»¿∆»∆≈»»¿≈
Úe„È ÔÈ‡Â ,‰vÓ ÏË ‰ÊÂ ıÓÁ ÏË ‰Ê ,ÌÈ¯aÎÚ«¿»ƒ∆»«»≈¿∆»««»¿≈»«

ıÓÁ‰ ÏËpL ‰Ê ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï67ÔÎÂ ;68ÈL ¿≈∆«ƒƒ¿«∆∆»«∆»≈¿≈¿≈
ÌÈz·69¯aÎÚ ‡·e ,ıÓÁ ÏL „Á‡ ¯eaˆÂ ÔÈ˜e„a »ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆»≈»«¿»

ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏËÂ70ÒÎpL Ú„iL B‡ , ¿»«¿≈»«¿≈∆«ƒƒ¿«∆»«∆ƒ¿«
B‡ ,ÌeÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„·e ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿ƒ¿««¬»»«¿…»»¿

eÈ‰L B‡ ;¯kÎ ‡ˆÓe ˜„aL71ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ∆»«»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒƒ∆
Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¯kk L¯Ùe ,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ«»¿∆»∆»≈≈«ƒ»≈∆¿≈»«
L¯tL ¯kk‰ ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e ,‰vÓ B‡ ıÓÁ Ì‡ƒ»≈«»»«¿»¿»««ƒ»∆≈«
ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ el‡ ÏÎa - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«ƒ»¿»≈≈»ƒƒ¿…««

.Úe·˜ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰iL¿ƒ»∆≈»»«

ב').66) עמוד ט' דף פסחים תולים 67)(מסכת אנו
הבדוק, לבית והמצה בדוק שאינו לבית הובא שהחמץ

לקולא. – מדרבנן עמוד 68)שספק י' דף פסחים (מסכת
אנשים 69)א'). שני של בתים "שני הגירסא: בכ"י

לשם,70)בדוקין". העכבר נכנס שלא תולין בית כל על
בדיקה. צריך ה'71)ואין ומשנת קי"א ה' משנת בכ"י

בדוק". לבית ציבורין... תשעה שהיו "או הקטע חסר קס"א

.·ÈÁÈp‰72¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe BÊ ˙ÈÂÊa ıÓÁ‰73B‡ , ƒƒ«∆»≈¿»ƒ¿»¿»ƒ«≈

¯NÚ ‡ˆÓe ˙BlÁ ÚLz ÁÈp‰L74¯aÎÚ ‡aL B‡ ; ∆ƒƒ«≈««»»∆∆∆»«¿»
- ÒÎ ‡Ï B‡ ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ˜ÙÒÂ ,ıÓÁ‰ ÏËÂ¿»«∆»≈¿»≈ƒ¿«¿«ƒ∆…ƒ¿«

˜c·Ï CÈ¯ˆ el‡ ÏÎa75. ¿»≈»ƒƒ¿…

ב').72) עמוד י' דף פסחים חוששים 73)(מסכת אנו
אחרת  בזוית והנמצא בבית נאבד זו בזוית שהניח שהחמץ

אחר. חמץ ומעשהֿרוקח 74)הוא משנה המגיד בנוסחת
ופירש  מצה ואחד חמץ צבורין תשעה שהיו "או כאן: כתוב
ונטל  עכבר ובא מצה אם חמץ אם יודע ואינו מהם ככר
ויניציאה  בדפוס אבל הבדוק". לבית ונכנס שפירש הככר

הזה. הקטע אין שלנו ובדפוסים מספק.75)ואמסטרדם

.‚ÈÒÎ76ÌMÓ ¯aÎÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ˙È·Ï ¯aÎÚ ƒ¿««¿»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»ƒ»
‡e‰ - ÒÎpL ÔBL‡¯‰ ‡e‰ :ÌÈ¯ÓB‡ - ÂÈÙa ¯kÎÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«
ÔBL‡¯‰ ‰È‰ .˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‡ˆiL ÔB¯Á‡‰»«¬∆»»¿≈»ƒƒ¿…»»»ƒ

˜c·Ï CÈ¯ˆ - Ô·Ï ‡ˆiL ‰ÊÂ ,¯ÁL ÒÎpL77ÒÎ . ∆ƒ¿«»…¿∆∆»»»»»ƒƒ¿…ƒ¿«
‰ÈÙa ¯kÎÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ¯aÎÚ«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ»À¿»¿ƒ»¿ƒ»

˜c·Ï CÈ¯ˆ -78¯kÎÂ ¯aÎÚÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ˙‡ˆÈ . »ƒƒ¿…»»ƒ»À¿»¿«¿»¿ƒ»
ÈÙa ‰È‰L ‡e‰ ¯kk‰ ‰fL ,˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÙa¿ƒ»≈»ƒƒ¿…∆∆«ƒ»∆»»¿ƒ

¯aÎÚ‰79·iÁ ÔÈ‡ - ÂÈÙa ˙Ùe ¯BÁÏ ÒÎpL LÁ . »«¿»»»∆ƒ¿«¿«¿ƒ≈«»
‡È·‰Ï80¯·Á81B‡ÈˆB‰Ï82. ¿»ƒ»≈¿ƒ

ב').76) עמוד י' דף פסחים שקלי 77)(מסכת לא "עכברי
שנכנס. הככר אותו זה אין ובודאי שם), (גמרא מהדדי"

ככר 78) לקחה החולדה אומרים אין "בפיה, הגירסא: בכ"י
העכבר  מן שאם לבדוק", צריך אלא והוציאה העכבר מן
שם). (גמרא בפיה עצמו העכבר את גם לה היה לקחה

בפיה.79) העכבר גם ולהוציא 80)שהרי בממון לשכור
ארסיים.81)הוצאות. נחשים על השולט קוסם

בלבו.82) מבטלו אלא

.„È˙Èfk83‡È·‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰¯B˜ ÈÓLa ıÓÁ ««ƒ»≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
B„È¯B‰Ï ÌlÒ84‰¯B˜ ÈÓMÓ ÏtÈ ÌÈÓÚtL ,85‰È‰ . À»¿ƒ∆¿»ƒƒ…ƒ¿≈»»»

¯B·a ıÓÁ86B˙BÏÚ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -87‡l‡ , »≈¿≈¿«¿ƒ¿«¬∆»
Bi„Â BaÏa BÏh·Ó. ¿«¿¿ƒ¿«

ב').83) עמוד י' דף פסחים שכבר 84)(מסכת פי על אף
שברשותו. החמץ את בפסח.85)ביטל לאכלו יבוא ושמא

לומר" תמצא "אם ידי על ונפשטה בגמרא שם היא ובעיא
פשיטות  היא לומר" תמצא ש"אם מקום בכל רבינו כשיטת

ג').86)לאיבעיא. הלכה ג' פרק פסחים מסכת (תוספתא
בכוונה,87) שם הטמינו אם אבל מתכוון, בלא שם נפל אם

משנה). (מגיד עובר

.ÂË˙tk88‰Èt ÁË Ì‡ - ‰·ÈLÈÏ d„ÁiL ¯B‡N ƒ«¿∆ƒ¬»ƒƒ»ƒ»»∆»
‰ÏË· BÊ È¯‰ ,ËÈËa89˜ˆa .dÓi˜Ï ¯zÓe90È˜„ÒaL ¿ƒ¬≈¿≈»À»¿«¿»»≈∆¿ƒ¿≈

Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,„Á‡ ÌB˜Óa ˙Èfk LÈ Ì‡ - ‰·¯Ú‰»¬≈»ƒ≈««ƒ¿»∆»«»¿«≈¿ƒ
B‡ ‰·¯Ú‰ È¯·L Ba ˜fÁÏ ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ - Â‡Ï»ƒ»»»¿«≈ƒ¿≈»¬≈»

BËeÚÓa ÏËa ,·˜ Ba ÌzÒÏ91·iÁ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿…∆∆»≈¿ƒ¿ƒ»«»
ËeÁÂ ,˙BÓB˜Ó ÈLa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL B· eÈ‰ .¯Ú·Ï¿«≈»¿≈¬»≈≈ƒƒ¿≈¿¿
ËeÁ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk ÔÈ‡B¯ - Ì‰ÈÈa ˜ˆa ÏL∆»≈≈≈∆ƒ…∆ƒƒ»≈«
.¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,BnÚ ÔÈÏhƒ»ƒƒ«»¿«≈¿ƒ»≈»ƒ¿«≈
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שאור 88) חתיכת והיא ב') עמוד מ"ה דף פסחים (מסכת
ויבשה. חמץ.89)קשה  במסכת 90)מדין (משנה

א'). עמוד מ"ה דף כתב 91)פסחים מפאריש יחיאל "רבי
מה  על לסמוך אין השנה כל בהם שלשין עריבות כי
אפשר  אי כי מהן. החמץ ומנקרין בחמין אותן שרוחצין

מימוניות). (הגהות כזית" הכל בין ישאר שלא לנקרן

.ÊË‰na92?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c93- ˙È·a Ï·‡ ;‰·¯Úa «∆¿»ƒ¬ƒ«¬≈»¬»¿«ƒ
·iÁ ,BnÚ ÔÈÏh ÔÈ‡ ËeÁ‰ ÏËpÈ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒƒ»≈«≈ƒ»ƒƒ«»

Ô˙B‡ ıa˜Ó ÌÈÓÚtL ÈtÓ ,¯Ú·Ï94˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ . ¿«≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¿«≈»»»¬ƒ«ƒ
‰iÏÚa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa95˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁ ; ««ƒ«¬ƒ«ƒ»¬ƒ»¬ƒ«ƒ««ƒ«¬ƒ«ƒ

˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ê ˙È·a ˙ÈÊ ÈˆÁ ;‰¯„ÒÎ‡a»«¿«¿»¬ƒ«ƒ¿«ƒ∆«¬ƒ«ƒ««ƒ
ÔÈ˜e·c ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ - epnÓ ÌÈÙlL96 ∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈«¬»≈≈ƒ¿ƒ

,¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ ,˙BÚ˜¯˜· B‡ ˙B¯B˜· B‡ ÌÈÏ˙Îaƒ¿»ƒ¿¿«¿»≈«»¿«≈
.Bi„Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡∆»¿«≈¿ƒ¿«

ב').92) עמוד מ"ה דף פסחים חצאי 93)(מסכת ששני
לבער. חייב אינו מקומות בשני חמץ ידי 94)זיתים על

(רש"י). החצאים שני יחד מזדמנים הבית את שמטאטאים
(רש"י).95) אחד במקום יחד יזדמנו שהזיתים שכיח אינו
למעלה 96) שכתב למה דומה שהוא דבוקים היו אם דוקא

לחזק  היה שאם העריבה, שבסדקי בצק בענין ט"ו בהלכה
חייב  הרצפה על מונח אם אבל לבער, צריך אינו לסתום או
בבצק  למעלה שכתב כמו מכזית בפחות אפילו לבער
לבער  חייב לסתום או לחזק אינו שאם העריבה, שבסדקי

משנה). (כסף זית חצי אפילו

.ÊÈ¯ÈkNn‰97Ì˙Ò ˙Èa98¯NÚŒ‰Úa¯‡a99‰Ê È¯‰ - ««¿ƒ«ƒ¿»¿«¿»»»»¬≈∆
˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ˜e„a ˙˜ÊÁa100‰Ê ˜ÊÁ‰ Ì‡Â . ¿∆¿«»¿≈»ƒƒ¿…¿ƒÀ¿«∆

e‡ ÔË˜ B‡ ‰M‡ e¯Ó‡Â ,˜„· ‡lL ¯ÈkNn‰««¿ƒ∆…»«¿»¿ƒ»»»»
ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - e‰e˜„·101ÏÚ ÌÈÓ‡ Ïk‰L , ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ∆«…∆¡»ƒ«

ÌÈL elÙ‡Â ,‰˜È„·Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰Â ,ıÓÁ ¯eÚaƒ»≈¿«…¿≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ
B· ‰È‰iL ÔË˜ ‰È‰iL ,‡e‰Â ;ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆

˙Ú„102.˜c·Ï ««ƒ¿…

ב).97) עמוד ד' דף פסחים יודעים 98)(מסכת אנו שאין
מחמץ. הבית את בדקו כדי 99)אם לפנינו, המשכיר ואין

לא  או בדוק הבית אם אצלו ולברר לשאלו יוכל שהשוכר
תל"ז). סימן יוסף ולא 100)(בית שם בגמרא היא בעיא

שהרי  מדרבנן, אלא אינה חמץ שבדיקת ומכיון נפשטה.
רא"ש  (ועיין להקל דרבנן שספק לבדוק, חייב אינו – ביטלו

פסחים). מסכת שהגיע 102)להעיד.101)תחלת
ברורה). (משנה לחינוך

.ÁÈ¯ÈkNn‰103B¯·ÁÏ ˙Èa104¯ÒÓ ‡lL „Ú Ì‡ : ««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ«∆…»«
¯ÈkNn‰ ÏÚ - ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰ BÏ««¿≈«»«¿»»»»«««¿ƒ

˜c·Ï105- ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰ ¯ÒnMÓ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒƒ∆»«««¿≈«»«¿»»»»
˜c·Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ106‡e‰L ˙˜ÊÁa ˙Èa ¯ÈkNn‰ . ««≈ƒ¿…««¿ƒ«ƒ¿∆¿«∆

BÈ‡Â ,˜c·Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ - ˜e„· BÈ‡L ‡ˆÓÂ ˜e„·»¿ƒ¿»∆≈»««≈ƒ¿…¿≈
˙eÚË ÁwÓ107,¯ÎNa ÌÈ˜„BaL ÌB˜Óa elÙ‡Â , ƒ«»«¬ƒ¿»∆¿ƒ¿»»

‰NBÚ ‡e‰ ‰ÂˆÓ È¯‰L108. ∆¬≈ƒ¿»∆

ב').103) עמוד ד' דף פסחים באחת 104)(מסכת וקנאו

משנה). (מגיד בה נקנית קרקע ששכירות מהדרכים
בו 105) ליכנס יכול הוא אין מפתח, להשוכר שאין מכיון

(הר"ן). חמץ בדיקת לעצמו 106)לעשות קנאו כבר אם
ורק  לעצמו, קנאו לא אם אבל הקנינים. מדרכי באחת
בעל  אלא לבדוק, אותו מחייב זה אין אצלו, נמצא המפתח

משנה). (כסף לבדוק חייב לאדם 107)הבית לו נוח כי
בגופו. מצוה מצוה 108)לקיים לקיים לאדם לו נוח

אלא  זו אין – עכשיו תובעו שהוא ומה (גמרא). בממונו
שאין  פי על שאף אומרים ויש מהשכירות. בו לחזור אמתלא
השוכר  יכול זאת בכל טעות מקח ואינה קיימת השכירות
את  שכר שהרי הבדיקה, על שהוציא ההוצאות את לתבוע

רמב"ן). בשם משנה (מגיד בדוק בחזקת הבית

.ËÈN¯ÙÓ‰109‡¯iL· ‡ˆBi‰Â Ìia110ÌÈLÏL CBz - «¿»≈«»¿«≈¿«»»¿ƒ
˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ111CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ; »ƒ¿……∆¿ƒ≈»ƒ

˜c·Ï112ÁÒt‰ Ì„˜ ¯ÊÁÏ BzÚc Ì‡Â .113CÈ¯ˆ , ƒ¿…¿ƒ«¿«¬……∆«∆«»ƒ
ÁÒt‰ ·¯Ú ¯ÊÁÈ ‡nL ;‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ïƒ¿…¿««»≈≈∆»«¬…∆∆«∆«

·Ï È‡Ù BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ˙BLÓM‰ŒÔÈaÔÈ‡ Ì‡Â .¯Ú ≈«¿»¿…ƒ¿∆¿«¿«≈¿ƒ≈
˜c·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ÊÁÏ BzÚc114B˙È· ‰NBÚ‰ ÔÎÂ . «¿«¬…≈»ƒƒ¿…¿≈»∆≈

¯ˆB‡115CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ ÌÈLÏL CBz - »¿ƒ»ƒ¿…¿««»
BzÚc Ì‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ;BÎB˙Ï B¯ˆB‡ ÒBk≈»¿…∆¿ƒƒ«¿
e‰NBÚ CkŒ¯Á‡Â ˜c·Ï CÈ¯ˆ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ¿«…∆«∆«»ƒƒ¿…¿««»≈
BÈ‡ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯ˆB‡»¿ƒ≈«¿¿«…∆«∆«≈

˜c·Ï CÈ¯ˆ116. »ƒƒ¿…

למדינת 109) ונוסע פורש א'). עמוד ו' דף פסחים (מסכת
ארוך.110)הים. לזמן נסיעה שאמרו 111)שהיא כיון

לפסח  קודם הפסח בהלכות ודורשים שואלים חכמים
חמץ  בדיקת חובת עליו חלה הזמן יום,ֿמאותו שלשים

בפסח.112)(גמרא). בביתו להיות דעתו שאין כיון
שחייב 113) הפסח ימי בתוך לחזור דעתו אם שכן ומכל

נקי  ביתו את ימצא שבחזירתו כדי לדרך, צאתו לפני לבדוק
(רש"י). שנמצא 114)מחמץ במקום בלבו מבטלו אלא

מימוניות). והגהות (טור, הביטול לתוכו 115)בזמן אוסף
ופירות. התבואות,116)תבואה תחת שנמצא החמץ כי

(רש"י). כמבוער הוא הרי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כגון 1) הבדיקה אחר שהוא במה הבדיקה, דיני בו נתבארו

י"ד  שחל כגון בזמנה, נעשית הבדיקה כשאין וכן הביטול,
השריפה, וענין בזמנו, בדק שלא מי וכן בשבת. להיות
בביטול, לו ודי הבדיקה מן פטור שהוא ומי והביעור,

בו. וכיוצא

.‡˜„BaLk2NtÁÓe Ì„‡3ÈÏÈÏa4¯NÚŒ‰Úa¯‡5- ¿∆≈»»¿«≈¿≈≈«¿»»»»
ÌÈ¯BÁ‰ ÔÓ ıÓÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ6ÔÓe ˙B‡B·Án‰ ÔÓe ƒ∆∆»≈ƒ«ƒƒ««¬ƒ

BÁÈpÓe ,Ïk‰ ıa˜Óe ,˙BiÂf‰7„Ú „Á‡ ÌB˜Óa «»ƒ¿«≈«…«ƒ¿»∆»«
B¯Ú·Óe ,ÌBia ˙ÈML ‰ÚL ˙lÁz8B¯Ú·Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ«»»ƒƒ«¿«¬¿ƒ»»¿«¬

B¯Ú·Ó ,¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa9. ¿≈≈«¿»»»»¿«¬

א.2) ב, פסחים ב.3)משנה, ז, לילות 4)פסחים
ושנה. שנה כל ליל כלומר, פסחים 6)בניסן.5)דעלמא.

א. ב.7)ח, י, פסחים ב:8)משנה, יא, פסחים משנה,
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שש". בתחילת בכל 9)"ושורפין הוא חמץ ביעור שהרי
כרבי  ולא יא), הלכה (להלן העולם מן לבערו שיכול דבר
זאת  ולמד שריפה", אלא חמץ ביעור "אין שאמר: יהודה
ולדבריו  כח.) (פסחים בשריפה שהוא בקדשים נותר מדין
אין  כך בלילה, נותר שורפין שאין שכשם לומר מקום יש

ס"א. תמה בסי' רמ"א ועיין בלילה. חמץ שורפין

.·ıÓÁ‰10ÁÈpnL11È„k ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ∆»≈∆«ƒ«¿≈≈«¿»»»»¿≈
BÁÈpÓ BÈ‡ ,˙BÚL Úa¯‡ „Ú ¯ÁÓÏ epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿»»««¿«»≈«ƒ

ÈÏÎa BÚÈˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa „¯ÙÓe ¯fÙÓ12B‡13 ¿À»¿…»¿»»∆»«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÒÁ B‡ˆÓe Ba ¯‰Ê ‡Ï Ì‡L ;Ba ¯‰fÈÂ Úe„È ˙ÈÂÊa¿»ƒ»«¿ƒ»≈∆ƒ…ƒ¿«¿»»≈
‡nL ,˙¯Á‡ ÌÚt ˜c·ÏÂ ÂÈ¯Á‡ NtÁÏ CÈ¯ˆ -»ƒ¿«≈«¬»¿ƒ¿…«««∆∆∆»

ÌÈ¯aÎÚ‰ e‰e¯¯b14. ¿»»«¿»ƒ

ב.10) י, פסחים בבדיקתו.11)משנה, שמוצא מה וכן
כלי".12) עליו כופה עושה? הוא "כיצד ב'ירושלמי': כ"ה
"או".13) המלה נשמטה ב.14)בכת"י ט, פסחים

.‚ÏÁ15˙‡ ÔÈ˜„Ba - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿ƒ∆
¯NÚŒ‰LÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,˙aLŒ·¯Ú ÈÏÈÏa ıÓÁ‰16, ∆»≈¿≈≈∆∆«»∆≈¿»»»

˙BÚL Úa¯‡ „Ú epnÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ıÓÁ‰ ÔÓ ÁÈpÓe«ƒ«ƒ∆»≈¿≈∆¡…ƒ∆««¿«»
B¯Ú·Ó ¯‡M‰Â ,ÚˆÓ ÌB˜Óa BÁÈpÓe ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»«ƒ¿»À¿»¿«¿»¿«¬
˙aM‰ ÌBÈa ıÓÁ‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â .˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»¿ƒƒ¿«ƒ∆»≈¿««»

‡Úa¯‡ ¯Á17BÏh·Ó - ˙BÚL18‰ÙBÎÂ19„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ «««¿«»¿«¿¿∆»»∆ƒ«
.B¯Ú·Óe ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ È‡ˆBÓ»≈»ƒ¿«¬

את 15) "מבערין שאמר: וכתנאֿקמא א. מט, פסחים משנה,
ראב"ד. ועיין השבת", מלפני איֿאפשר 16)הכל שהרי

(לעיל  החמה לאור בודקין אין כי עשר, שלשה ביום לבדוק
בטיהרא  "שרגא כי הנר, אור מועיל לא וביום ה"ד), פ"ב
מועיל?). הוא מה השמש, בפני (=נר מהניא" מאי

(לעיל 17) פסח בערב חמץ לאכול אסור רביעית שמשעה
- בהנאה? מותר חמץ חמישית, שעה שכל ואף ה"ט), פ"א
כלי  עליו כופה ולכן - מוקצה הוא באכילה, שאסור כיון
חמש". "אחר מגיה והב"ח הריב"ש). בשם יוסף' ('בית

א.18) ז, א.19)פסחים ו, פסחים

.„dÙ¯NÏ CÈ¯ˆÂ ,‰Óe¯z ÏL ˙Ba¯ ˙B¯kk BÏ eÈ‰»ƒ»«∆¿»¿»ƒ¿»¿»
˙aLŒ·¯Ú20·¯ÚÈ ‡Ï -21‰‡Óh‰ ÌÚ ‰¯B‰h‰ ∆∆«»…¿»≈«¿»ƒ«¿≈»

Û¯NÈÂ22‰¯B‰Ëe ,dÓˆÚÏ ‰‡ÓË Û¯BN ‡l‡ , ¿ƒ¿…∆»≈¿≈»¿«¿»¿»
‰ÈeÏ˙e ,dÓˆÚÏ23È„k ‰¯B‰h‰ ÔÓ ÁÈpÓe ,dÓˆÚÏ ¿«¿»¿»¿«¿»«ƒ«ƒ«¿»¿≈

„·Ïa ˙aM‰ ÌBÈa ˙BÚL Úa¯‡ „Ú ÏÎ‡Ï24. ∆¡…««¿«»¿««»ƒ¿»

שבמשנה 20) ואףֿעלֿפי יוסי, וכרבי במשנה) א. יד, פסחים
בדף  הברייתא באה - בשבת להיות שחל בי"ד מפורש לא
שחל  בי"ד שהמדובר שבמשנה, הסתום את ומפרשת כ:
(ועיין  המשנה בפירוש רבינו כתב וכן בשבת. להיות

מנוח'). ו'רבינו א.21)כסףֿמשנה יד, פסחים משנה,
על 22) לשמור הזהירה שהתורה הטהורה, את יטמא שלא

הנה  "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר תטמא, שלא התרומה
כה.). (שבת תרומותי" משמרת את לך ספק 23)נתתי

טמאה. ספק ב.24)טהורה, יא, פסחים משנה,

.‰ÈÓ25Œ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„· ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎML ƒ∆»«≈ƒ¿…»«¿≈«¿»»

˜„Ba - ¯NÚ26˜„· ‡Ï .˙È¯ÁLa ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »»≈«¿»»»»¿«¬ƒ…»«
¯eÚa‰ ˙ÚLa ˜„Ba - ˙È¯ÁLa27˙ÚLa ˜„· ‡Ï . ¿«¬ƒ≈ƒ¿««ƒ…»«ƒ¿«

‚Á‰ CB˙a ˜„Ba - ¯eÚa‰28- ˜„· ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ¯·Ú . «ƒ≈¿∆»»«»∆∆¿…»«
Ï‚¯‰ ¯Á‡ ˜„BaıÓÁÓ ‡ˆniM ‰Ó ¯Ú·iL È„k , ≈««»∆∆¿≈∆¿«≈«∆ƒ»≈≈»≈

‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL29. ∆»«»»«∆«ƒ¿≈∆»«¬»»

ב.25) י, פסחים ובסדקין 26)משנה, בחורין הנר לאור
ה"ד. פ"ב למעלה וראה תלה). סי' (או"ח כדינו

החמץ.27) שריפת זמן ששית, בחול28ֿ)בשעה היינו
פוסקים  ושאר אברהם' ה'מגן אבל מנוח'), ('רבינו המועד
כופה  - שמוצא החמץ ועל ביוםֿטוב, גם שבודק סוברים

כלי. ה"ד.29)עליו בפ"א לעיל כמבואר

.ÂÌBÈa B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ıÓÁ‰ ˜„BaLk¿∆≈∆»≈¿≈≈«¿»»»»¿
C¯·Ó - Ï‚¯‰ CB˙a B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡30Ì„˜31 «¿»»»»¿»∆∆¿»≈…∆

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :˜c·Ï ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ¿…»«»¡…≈∆∆
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰32¯eÚa ÏÚ33 »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ

ÔÈÒÈÎnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa NtÁÓe ˜„B·e ;"ıÓÁ»≈≈¿«≈¿»«¿∆«¿ƒƒ
ıÓÁ Ì‰Ï34- Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ˜„a Ì‡Â .e¯‡aL BÓk , »∆»≈¿∆≈«¿¿ƒ»«¿««»∆∆

C¯·Ó BÈ‡35. ≈¿»≈

א.30) ז, לפני 31)פסחים עליהן מברך המצוות כל כי
ז:). (פסחים בביטול 32)עשייתן די התורה מן כי והגם

שייך  ואיך מדרבנן, היא חמץ ובדיקת ה"ב) פ"ב (לעיל
פי"א  ברכות (בהל' הרמב"ם הסביר כבר "וצונו"? לברך
הכל  על מברך סופרים... מדברי שהן המצוות כל "וכן ה"ג):
לעשות". וצונו במצותיו קדשנו "אשר לעשייתן: קודם
"אשר  יא): יז, (דברים בה שכתוב בתורה, צונו? והיכן
הוא: כך והציען הדברים ענין נמצא תעשה". לך יאמרו
שצוונו...". מאלו לשמוע בהן שצוה במצותיו, קדשנו אשר

המטרה 33) אבל הביעור, התחלת אלא אינה הבדיקה
על  ולא הביעור על מברכים ולכן הביעור, היא הסופית

א.34)הבדיקה. ב, פסחים לבער 35)משנה, חייב אינו
הפסח  עליו שעבר שחמץ אלא מדרבנן, אפילו החמץ את
החמץ  את ולמצוא לבדוק צריכים ולכן בהנאה, אסור
מצוה  כאן שאין וכיון במאכל. יתערב שלא במקום ולהשימו
(כסףֿ הרגל שאחר הבדיקה על מברכין אין לכן לבערו,

משנה).

.Ê¯ÓBbLÎe36¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„a Ì‡ :˜c·Ï ¿∆≈ƒ¿…ƒ»«¿≈«¿»»»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ - ˙BÚL LL Ì„˜ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa B‡¿«¿»»»»…∆≈»»ƒ¿«≈

e‰‡B¯ BÈ‡Â B˙eL¯a ¯‡LpL ıÓÁ Ïk37¯Ó‡ÈÂ ,38: »»≈∆ƒ¿«ƒ¿¿≈≈¿…«
ÏË· ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ˙È‡¯ ‡lL È˙eL¯a LiL ıÓÁ Ïk"»»≈∆≈ƒ¿ƒ∆…¿ƒƒ¬≈»≈

¯ÙÚk ‡e‰ È¯‰Â39Ï·‡ ."40‰ÚL ˙lÁzÓ ˜„a Ì‡ «¬≈∆»»¬»ƒ»«ƒ¿ƒ«»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML41BÈ‡ È¯‰L ,Ïh·Ï ƒƒ¿«¿»≈»¿«≈∆¬≈≈

B˙eL¯·42.‰È‰a ¯Ò‡ ¯·kL , ƒ¿∆¿»∆¡««¬»»

לבדיקה 36) סמוך (בלבו שיבטל צריך "הבודק ב: ו, פסחים
רש"י)". עיין 37)מיד, ולשרוף, לבער חייב שרואה מה כי

שני. פרק בתחילת ה"ב:38)לעיל פ"ב פסחים 'ירושלמי'
ואיני  ביתי בתוך לי שיש חמץ כל לומר: צריך אמר, "רב

ה"ב. פ"ב למעלה וראה יבטל", - בו "ראבי"ה 39)יודע
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כעפרא, הפקר וליהוי ליבטיל לומר: שיש הלוי, מר"י קיבל
מיימוניות'). ('הגהות הפקר" מטעם הוא ביטול כי

ב.40) ו, "אינו 41)פסחים הגירסא נוסחאות, בכמה
דברים 42)צריך". שני אלעזר: רבי "אמר ב: ו, פסחים

ברשותו  הן כאילו הכתוב ועשאן אדם, של ברשותו אינן
וחמץ  הרבים, ברשות בור הן: ואלו רש"י) עליהן, (להתחייב

ולמעלה". שעות משש

.Á˙BÚL LMÓe ,LL Ì„˜ Ïh· ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…ƒ≈…∆≈ƒ≈»
‡ˆÓ ‰ÏÚÓÏeÂÈÏÚ BzÚ„ ‰È‰L ıÓÁ43,BaÏ· ‰È‰Â ¿«¿»»»»≈∆»»«¿»»¿»»¿ƒ

ÏÚ ¯·Ú ‰Ê È¯‰ - B¯Ú· ‡ÏÂ ¯eÚa‰ ˙ÚLa BÁÎLe¿»ƒ¿««ƒ¿…ƒ¬¬≈∆»««
‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï'44.Ïh· ‡ÏÂ ¯Ú· ‡Ï È¯‰L ,' …≈»∆¿…ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈¿…ƒ≈

BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏÎ BÏ ÏÈÚBÓ ‰zÚ Ïeha‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ«»ƒ¿¿ƒ∆≈
B·iÁÏ ,B˙eL¯· ‡e‰ el‡k e‰NÚ ·e˙k‰Â ,B˙eL¯·ƒ¿¿«»»»¿ƒƒ¿¿«¿

‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ45ÏÎa B¯Ú·Ï ·iÁÂ ,' ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈¿«»¿«¬¿»
ÂÈÏÚ ‰ÙBk - ·BËŒÌBÈa B‡ˆÓ Ì‡Â .ep‡ˆÓiL ˙Ú≈∆ƒ¿»∆¿ƒ¿»¿∆»»

ÈÏk46B¯Ú·Óe ·¯ÚÏ „Ú47- ‡e‰ Lc˜‰ ÏL Ì‡Â . ¿ƒ«»∆∆¿«¬¿ƒ∆∆¿≈
epnÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ,ÈÏk ÂÈÏÚ ˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡48. ≈»ƒƒ¿»»∆ƒ∆«…¿ƒƒ∆

כמבואר 43) עליו, עובר אינו ממנו, יודע אינו אם אבל
ואי. ד"ה שם וב'תוספות' כא. 'ירושלמי'44)בפסחים

יראה  בבל עובר ולמעלה שעות משש כי ה"ד. פ"ה פסחים
באכילה  אסור זמנו לפני חמץ כי דסובר למאן ימצא, ובל
מפרש  משנה' ה'מגיד אבל פענח'). ('צפנת התורה מן
ולא  הרגל, בתוך יראה בל על שעובר הרמב"ם שכוונת

שעו  משש פסח רבינו בערב מדברי נראה וכן הערב. עד ת
עיי"ש. חמץ, הלכות שבפתיחת המצוות' ב'מנין

ב.45) ו, וישכח 46)פסחים יראהו שלא כדי א. ו, פסחים
ממנו. לאכול ויבוא פסח אסור 47)שהיום ביוםֿטוב אבל

נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך שאמרו: ואף לבערו.
- פ"א) ריש יוםֿטוב בהל' (עיין לצורך"? שלא גם הותרה
מוקצה  הוא הרי ובהנאה, באכילה אסור שהוא כיון חמץ
(כסףֿ ביוםֿטוב לשרפו אפשר אי לכן לטלטלו, ואסור
שכתב  למה סמוך זו הלכה רבינו שהביא ומתוך משנה).
מדובר  כאן שגם נראה ביטל", לא אם "לפיכך בתחילה
(מגידֿ לשרפו לו התירו לא ואףֿעלֿפיֿכן ביטל, כשלא

שם).48)משנה). (גמרא, קדושתו מחמת

.ËÈÓ49B˙ÈaÓ ‡ˆiL50˙BNÚÏ ¯eÚa‰ ˙ÚL Ì„˜ ƒ∆»»ƒ≈…∆¿««ƒ«¬
‰ÂˆÓ51˙ceÚÒ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï B‡ , ƒ¿»∆¡…¿»∆ƒ¿»¿¿«

ÔÈÒe¯‡52.B˙Èa CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ ,ÔÈ‡eNÂ ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«∆≈»≈¿≈
¯ÊÁÈ - B˙ÂˆÓÏ ¯ÊÁÏÂ ¯Ú·Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‡53Ì‡Â ; ƒ»«¬…¿«≈¿«¬…¿ƒ¿»«¬…¿ƒ

Â‡Ï54BaÏa Ïh·È -55ÒÈb‰ „iÓ ÏÈv‰Ï ‡ˆÈ .56ÔÓ , »¿«≈¿ƒ»»¿«ƒƒ«««ƒƒ
¯‰p‰57˙Ïtn‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰ ÔÓ ,58BaÏa Ïh·È - «»»ƒ«¿≈»ƒ««…∆¿«≈¿ƒ
Bi„Â59CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ BÓˆÚ C¯ˆÏ ‡ˆÈ . ¿«»»¿…∆«¿¿ƒ¿«∆∆»≈¿

‰ˆÈak „Ú ?¯ÊBÁ ‡e‰ ‰nk „ÚÂ .„iÓ ¯ÊÁÈ - B˙Èa60. ≈«¬…ƒ»¿««»≈««≈»
‰ˆÈakÓ ˙BÁt ‰È‰61.Bi„Â BaÏa BÏh·Ó - »»»ƒ«≈»¿«¿¿ƒ¿«

א.49) מט, פסחים פסח.50)משנה, במשנה 51)ערב
רבינו  וסובר בנו". את למול או פסחו את "לשחוט כתוב:

אחרת. למצוה "בבית 52)שהואֿהדין כתוב: במשנה
הרמב"ם  מדברי אבל עצמו, בחתן שהמדובר משמע חמיו",

כסעודה  דינה כזאת, בשמחה המשתתף זר לאדם שגם מוכח
מצוה. ביעור 53)של מצות שתיהן, לקיים שאפשר שכיון

היום. מצוותה שזו כיון מצוות, לשאר קודמת חמץ
לעשות 54) ביום זמן לו ישאר לא חמץ, בביעור יעסוק שאם

האחרת. ה"ב.55)המצוה פ"ב למעלה חיל 56)ראה
ורוצחים. אדם.57)שודדים בני ישוב מקום השוטף

בסכנה.58) אדם בני שוכבים ותחתיו מתמוטט, קיר
מהצלת 59) יתבטל שלא כדי חמץ, בביעור יטפל ולא

(כסףֿמשנה). גראם.60)נפשות חשוב 61)60 לא
בביטול. ודיו אוכל,

.ÈÈÓ62ÁÈp‰L63˙ÏbÏ‚Ó ‰qÚ64,‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒƒ«ƒ»¿À¿∆∆¿≈¿»»
Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‡e‰Â ,‡ˆiL ¯Á‡ ¯kÊÂ65‡¯È ‰È‰Â , ¿ƒ¿«««∆»»¿≈ƒ¿≈«¿»»»≈

BaÏa BÏh·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡B·iL Ì„˜ ıÈÓÁz ‡nL66 ∆»«¿ƒ…∆∆»¬≈∆¿«¿¿ƒ
Ïeha‰ ÔÈ‡ - ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ Ï·‡ .ıÈÓÁzL Ì„…̃∆∆«¬ƒ¬»ƒ∆¡ƒ»≈«ƒ

ÌeÏk ÏÈÚBÓ67‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÏÚ ¯·Ú ¯·k ‡l‡ , ƒ¿∆»¿»»««…≈»∆¿…
‡ˆnÈ68B˙È·Ï ¯ÊÁiLk „iÓ ¯Ú·Ï ·iÁÂ ,'69. ƒ»≈¿«»¿»≈ƒ»¿∆«¬…¿≈

א.62) ז, במים.64)בחולֿהמועד.63)פסחים נילושה
ולאפותה 65) ולילך לקום יכול אינו רבו, כבוד אימת ומפני

בתוך 66)(רש"י). ילמד אדם כל 'הרוקח', כתב "מכאן
בו  שלשין הכלי מן שיפול כל הבצק, כשלשין לומר ביתו
מיימוניות'). ('הגהות והפקר" בטל יהא - הארץ על

ברשותו 67) אינו שהחמץ מדובר, הענין בחולֿהמועד שהרי
פסח 68)לבטלו. בערב אבל עובר, בפסח חמץ שהמשהה

(למעלה  ימצא" ובל יראה "בל על עובר אינו - חצות אחר
ביוםֿטוב 69)ה"ח). אבל לשרפו, מותר שבחולֿהמועד

ה"ח). (למעלה ביטלו לא אם אפילו אסור

.‡È„ˆÈk70BÙ¯BN ?ıÓÁ ¯eÚa71¯¯BÙ B‡ ,72‰¯BÊÂ ≈«ƒ»≈¿≈¿∆
ÌiÏ B˜¯BÊ B‡ ,Áe¯Ï73Ì‡Â .74‰L˜ ıÓÁ‰ ‰È‰75 »«¿«»¿ƒ»»∆»≈»∆

‰Ê È¯‰ - ‰¯‰Óa BÎzÁÓ Ìi‰ ÔÈ‡ÂCkŒ¯Á‡Â B¯¯ÙÓ ¿≈«»¿«¿ƒ¿≈»¬≈∆¿»¿¿««»
ıÓÁ .ÌiÏ B˜¯BÊ76˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL77‡ˆÓÂ , ¿«»»≈∆»¿»»»«…∆¿ƒ¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÙÚ ÂÈÏÚ78‡e‰ È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ »»»»¿»¿»ƒ≈¬≈
BaÏa Ïh·Ï CÈ¯ˆÂ ;¯Ú·Ók79‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ƒ¿…»¿»ƒ¿«≈¿ƒƒ¬«ƒ…ƒ¿¿»

B˙ .˙ÈML ‰ÚL80- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ Ì"ekÚÏ »»ƒƒ¿»¿«…∆»»ƒƒ
Ì‡Â .¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡81- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ BÙ¯N ≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿»…∆»»ƒƒ

.ÁÒt‰ CB˙a BlL ÔÈÓÁta ˙B‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»≈»«∆»ƒ∆¿«»«
Ï·‡82ÏÈ‡B‰ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML ‰ÚMÓ BÙ¯N Ì‡ ¬»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿«¿»ƒ

,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ba ˜ÈqÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â¿»«¬»»¬≈∆…«ƒ«¿ƒ«ƒ
Ì‡Â .ÏM·È ‡ÏÂ B· ‰Ù‡È ‡ÏÂ83- ‰Ù‡ B‡ ÏMa ¿……∆¿…¿«≈¿ƒƒ≈»»

ÔÎÂ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ B˙B‡Â ˙t‰ d˙B‡»««¿««¿ƒ»«¬»»¿≈
‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡ BlL ÔÈÓÁt‰84¯Á‡ BÙ¯BNÂ ÏÈ‡B‰ , «∆»ƒ∆¬ƒ«¬»»ƒ¿¿««

.‰È‰a ¯Ò‡pL∆∆¡««¬»»

א.70) כא, פסחים (שו"ע 71)משנה, פחמים שנעשה עד
תמה). סי' מי 72)הרב ימצאנו שלא דקים לפירורים

(פסחים  יהודה רבי על החולקים וכחכמים ממנו, שיהנה
לנהר.73)כא.). א.74)או כח, יבש 75)פסחים לחם

יבשות. חיטים ב.76)או לא, פסחים של 77)משנה, גל
ס"מ.78)אבנים. 10 הוא טפח הגל 79)כל יפקח שמא

(רש"י). לפניו החמץ ונמצא במועד, משם) האבנים (יסירו
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א.80) כא, פסחים ב.81)משנה, כא, פסחים
א.82) כא, פסחים ב.83)משנה, כו, כדין 84)פסחים

לג:). (תמורה אסור שאפרם הנקברים, כל

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שלו אם בקיומו, עובר אדם חמץ זה אי על בו נתבאר

בו  נתבאר וכן אחרים. ברשות או ברשותו, ואם אחרים. של
ממ  שמותר ומה חמץ, תערובת בקיום נו.האיסור

.‡·e˙k2Ì‡ ÏBÎÈ ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :‰¯Bza »«»…≈»∆¿»≈»ƒ
B˙B‡ ÔÓË3Ì"ekÚ „Èa B˙B‡ „È˜Ù‰ B‡4‰È‰È ‡Ï , »«ƒ¿ƒ¿««…ƒ¿∆

- "ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡N" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯·BÚ≈«¿«¿……ƒ»≈¿»≈∆
B„È˜Ù‰ elÙ‡5BÈÓË‰ B‡6¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ÏBÎÈ . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆≈

B˙È·a ıÓÁ‰ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡7˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ , ∆»ƒ≈»»∆»≈¿≈¬»ƒ»»»
?¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰„Na ,B˙ÈaÓ8 ƒ≈«»∆¿ƒ«∆∆…ƒ¿∆≈
ÏBÎÈ .E˙eL¯ ÏÎa - "EÏ·b ÏÎa" :¯ÓBÏ „eÓÏz9 «¿«¿»¿À∆¿»¿∆»

Ì"ekÚ ÏL ıÓÁ B˙eL¯Ó ¯Ú·Ï ·iÁ ‡‰È10ÏL B‡ ¿≈«»¿«≈≈¿»≈∆«∆
È‡ ElL - "EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Lc˜‰∆¿≈«¿«…≈»∆¿∆¿ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰‡B¯ ‰z‡ Ï·‡ ,‰‡B¯ ‰z‡11ÏL B‡ «»∆¬»«»∆∆¬≈ƒ∆
d·b12. »…«

יט):2) יב, (שמות דרשב"י במכילתא רבינו דברי מקור
או  טמון היה אם יכול לך", יראה "ולא שנאמר: "מכלל
שאור  תלמודֿלומר: חייב? יהא לא - אחרת בעיר מופקד

גוי  ביד היינו כאן, שאמרו שמופקד וברור ימצא". אבל לא .
רבינו. לדברי מתאים אינו אחרת" "בעיר שם שכתוב מה
המכילתא. בדברי אחרת נוסחא לרבינו לו היתה ואולי

"לא3) בכלל (כסףֿמשנה).È¯‡‰שאינו רואהו אינו שהרי ,"
יראה4) "לא בכלל שאינו לומר מקום אינו ÍÏשיש שהרי ,"

(כסףֿמשנה). בבתיכם",5)בידך "ימצא בכלל שהוא
והוא  לו שאול הגוי, ביד חמצו בו שמניח המקום שהרי
פרשת  המכילתא כדברי שלא וזהו (כסףֿמשנה). בביתו
ברשותך, גבולך אף ברשותכם, בתיכם "מה י) (פרשה שמות
שיכול  אףֿעלֿפי נכרי ברשות שהוא ישראל של חמצו יצא
דרשב"י  המכילתא כדברי אלא ברשותו", אינו אבל לבערו,

מגידֿמשנה). (ועיין לו 6)הנ"ל יש שהרי ב. ה, פסחים
" בכלל והוא אותו, למצוא ÓÈˆ‡האפשרות ‡Ï."(7 שהרי

בבתיכם". ימצא "לא גוי"8)כתוב ביד אותו ו"הפקיד
(לחםֿ לביתו וקרוב שכנו כשהגוי הוא בסמוך, שלמעלה

ב.9)משנה). ה, אחריות.10)פסחים עליו קיבל שלא
הקדש.12)גוים.11)

.·BÁÈp‰ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆∆»≈∆ƒ¿»≈ƒƒƒ
elÙ‡Â ÔeÓË elÙ‡ ,B˙eL¯·13elÙ‡Â ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ƒ¿¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ«∆∆«¬ƒ

'‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì"ekÚ „Èa „˜ÙÓÀ¿»¿««¬≈∆≈ƒ…≈»∆
‰È‰L Ì"ekÚ ÏL B‡ Lc˜‰ ÏL ıÓÁ .'‡ˆnÈ ‡Ï'Â¿…ƒ»≈»≈∆∆¿≈∆«∆»»
,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙Èaa BnÚ ‰È‰ elÙ‡ - Ï‡¯NÈ Ïˆ‡≈∆ƒ¿»≈¬ƒ»»ƒ««ƒ¬≈∆À»
„iL ·LBz ¯b ÏL ‰È‰ elÙ‡Â .BlL BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»∆≈»∆«
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ˙ËÏBL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆»»≈ƒ¿ƒ

Òta B˙eL¯Ó ıÓÁ‰Á14‰vÁÓ ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ∆»≈≈¿«»«¬»»ƒ«¬¿ƒ»
Ì"ekÚ ÏL BˆÓÁ ÈÙa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚15, ¿»¬»»¿»ƒƒ¿≈¬≈∆«

epnÓ ˜tzÒ‰Ï ‡B·È ‡nL16BÈ‡ ,Lc˜‰ ÏL Ï·‡ ; ∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬»∆∆¿≈≈

‡lL È„k Lc˜‰‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ÈtÓ ,CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«…¿ƒƒ«∆¿≈¿≈∆…
‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È17. »ƒ≈¿ƒ»

ב.13) ה, של 14)פסחים החמץ אין סוף שסוף לפי
א.15)הישראל. ו, מספיק 16)פסחים לא וכאן ליהנות.

(למעלה  ביוםֿטוב בביתו חמץ מוצא כדין כלי, עליו לכפות
שאז  יוםֿטוב מוצאי עד קצר, זמן הוא ששם לפי ה"ח) פ"ג
חוששים  - הפסח ימי כל בביתו שהחמץ כאן אבל ישרפנו,
ויבואו  החמץ ויתגלה צורך לאיזה הכלי ינטל שמא אנו

(כסףֿמשנה). הנהגה 17)לאכלו כל כדין מעילה קרבן
ההקדש. מן בשוגג

.‚Ì"ekÚ18Ïa˜ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L «∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒƒ≈
BÏ ÌlLÈ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L ,˙eÈ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈«¬»∆ƒ»«ƒ¿«¿«≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„19ÂÈÏÚ Ïa˜Â ÏÈ‡B‰ , »»¬≈∆«»¿«¬ƒ¿ƒ≈»»
BlLk ‰NÚ - ˙eÈ¯Á‡20˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¬»«¬»¿∆¿ƒ…ƒ≈»»«¬»
BÏˆ‡ BÓi˜Ï ¯zÓ -21¯Á‡ epnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓe , À»¿«¿∆¿À»∆¡…ƒ∆««

.‡e‰ Ì"ekÚ‰ ˙eL¯aL ,ÁÒt‰«∆«∆ƒ¿»«

ה:).18) (עירו 19)(פסחים מחוזא לבני רבא להו "אמר
המלך, (צבא חילא דבני (חמץ) חמירא בעירו רבא): של
דאילו  כיון מבתייכו, העיירות) על מזונותיהן טורח ומטילין
ובעיתו  קאי ברשותייכו (נאבד), מיתביד ואילו (נגנב) מגניב
הוא) (כשלכם דמי" כדילכון לשלם), (תצטרכו לשלומי

ה:). ממנו 20)(פסחים לאכול אסור ביערו, לא ואם
פ"ב). פסחים לו 21)('ירושלמי' ועושה א: ו, פסחים

זו. שלפני בהלכה כמבואר טפחים, עשרה גבוהה מחיצה

.„Òp‡ Ì"ekÚ22Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L ««»∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒ
,BÓlLÏ B·iÁÓ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L Ï‡¯Ni‰ Ú„BÈ≈««ƒ¿»≈∆ƒ»«ƒ¿«¿«¿¿«¿
Ïa˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌlLÏ BÒB‡Â e‰ÙBÎÂ¿≈¿¿¿«≈««ƒ∆…ƒ≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙eÈ¯Á‡23el‡k ·LÁ È¯‰L ; «¬»¬≈∆«»¿«¬∆¬≈∆¿»¿ƒ
.B˙eÈ¯Á‡a Òp‡‰ B·iÁnL ÈtÓ ,BlL ‡e‰∆ƒ¿≈∆¿«¿»«»¿«¬»

ותקיף.22) קשה חמירא 23)אדם "בעירו ב: ה, פסחים
ר"ח: ופירש זו), שלפני בהלכה לעיל (מובא חילא" דבני
ישראל  בבתי שלהם החמץ את מפקידים היו החיילות "בני
אלא  משגיחים אין באונס, הלחם אותו אבד אם ואפילו כו'
המלכות, חוק בזה היה שלא רבינו וסובר אותם". עונשים
ב'אוצר  וראה עליו. ועובר הישראל כשל זה הרי ואעפ"כ

ובראב"ד. יא סי' תשובות הגאונים'

.‰Ï‡¯NÈ24ÔÈ‰¯‰L25Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ BˆÓÁ26Ì‡ : ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆»«ƒ
ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ ˙BÚÓ EÏ È˙‡·‰ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡»«ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ»¿«
˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - ÂLÎÚÓ ‰Ê ıÓÁ ‰˜ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈»≈∆≈«¿»¬≈∆ƒ¿

Ì"ekÚ‰27ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ¯zÓ ıÓÁ‰ B˙B‡Â ,28; »«¿∆»≈À»¿«««»«
Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ BÏ Ú·wL ÔÓÊ B˙B‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿«∆»«…∆«»«¿ƒ
el‡k ıÓÁ‰ B˙B‡ ‡ˆÓ - ÂLÎÚÓ ‰˜ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿≈≈«¿»ƒ¿»∆»≈¿ƒ

Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ ÔB„wt ‡e‰29¯eÒ‡Â ,30¯Á‡Ï ‰È‰a ƒ»≈∆»«¿»«¬»»¿««
.ÁÒt‰«»«

לא:).24) (שם בגמרא שאמרו מה לפי ב. ל, פסחים משנה,
('ערוך').25) משכון = בערבית רהן לפני 26)שמשכן.
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שלו.27)פסח. הוא הרי בתוספתא 28)כלומר, הוא כן
חמצו, על ישראל את שהלוה "נכרי ה"ה): פ"ב (פסחים

באתי לא אם לו אחר ‰Ì„Â˜ÁÒÙואמר לך, מכור הוא הרי
לא  שאם בהנאה". לומר צריך ואין באכילה, מותר הפסח
הישראל  יכול הפסח שבתוך כיון הפסח, לפני הזמן קבע
ברשותו. הוא הרי - המשכון ולפדות החוב לשלם

ברשותו 29) הוא משכון, המקבל שישראל שאףֿעלֿפי
ה"א) שכירות מהל' (פ"י ואבידה גניבה של באחריות וחייב
(פסחים  כלל ברשותו אינו מישראל, משכון המקבל גוי -

ישראל 30)לא:). של שחמץ א, בהלכה לעיל כמבואר
הישראל. עליו עובר נכרי, ביד המופקד

.ÂÏ‡¯NÈ31ıÓÁ ‰È‰Â ,‰ÈÙÒa ÔÈ‡· eÈ‰L Ì"ekÚÂ ƒ¿»≈¿«∆»»ƒƒ¿ƒ»¿»»»≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL ‰ÚÈb‰Â Ï‡¯NÈ „Èa32B¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«ƒ¿»≈¿ƒƒ»»»¬ƒƒ¬≈∆¿

epnÓ BÁ˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‰zÓa BÏ B˙B B‡ Ì"ekÚÏ»«¿¿«»»¿≈¿¿ƒ∆
‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÏ epziL „·Ï·e ;ÁÒt‰ ¯Á‡33. «««»«ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿»

ה"ו.31) פ"ב פסחים י"ד 32)תוספתא "של נוסף: בכת"י
על 33)בניסן". במתנה לו נותנו אם כי תנאי, שום ללא

בטלה  והמתנה התנאי, את יקיים שלא לחשוש יש תנאי, ידי
ימצא". ובל יראה "בל על ועובר למפרע,

.Ê¯ÓB‡34Ì"ekÚÏ Ï‡¯NÈ35Á˜BÏ ‰z‡L „Ú :36 ≈ƒ¿»≈¿««»«»≈«
ÌÈ˙‡Óa Á˜Â ‡Ba ,‰Óa37Á˜BÏ ‰z‡L „Ú ; ¿»∆¿«¿»»ƒ«»«»≈«

Áw‡Â C¯Ëˆ‡ ‡nL ,Ï‡¯NiÓ Á˜Â ‡Ba ,Ì"ekÚÓ≈«¿«ƒƒ¿»≈∆»∆¿»≈¿∆«
ÁÒt‰ ¯Á‡ EnÓ38¯kÓÈ ‡Ï Ï·‡ .39ÏÚ BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ƒ¿«««»«¬»…ƒ¿…¿…ƒ∆«

È‡z40'‰‡¯È Ïa' ÏÚ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â . ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆≈««≈»∆
.'‡ˆnÈ Ï·'e«ƒ»≈

ה"ו.34) פ"ב פסחים שעה 35)תוספתא לפני פסח בערב
לעצמך.36)חמישית. חמץ חמץ 37)קונה שיקנה

במנה, רק לעצמו לקנות רוצה שאינו אףֿעלֿפי הרבה,
על  לו ויתן הפסח לאחר העודף את ממנו שיקנה לו ומרמז

רווח. שיקנה 38)זה בוודאות לו מבטיח הוא שאין באופן
- הערמה קצת כאן שיש ואף זה. על לו מרמז רק ממנו,
אלא  אסור אינו הפסח עליו שעבר שחמץ כיון מותר,
(שבת  מותרת בדרבנן והערמה ה"ד), בפ"א (ראה מדרבנן

פסח.39)קיט:). תעשה 40)לפני "אם לנכרי: שאומר
לך  נתון החמץ - הפסח לאחר או הפסח בתוך פלוני דבר
אין  עדיין - התנאי נתקיים שלא זמן שכל לך", מכור או

נתון. או מכור החמץ

.Á˙·¯Úz41ıÓÁ42Ïa' ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - «¬…∆»≈¿ƒ»∆»ƒ«
ÒÈ¯en‰ ÔB‚k ;'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È43Á˙eÎÂ ,44,ÈÏ·a‰ ≈»∆«ƒ»≈¿«¿»¿»««¿ƒ

‡ˆBik ÏÎÂ ,ÁÓw‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈNBÚL ,È„n‰ ¯ÎLÂ¿≈»«»ƒ∆ƒƒ«∆«¿»«≈
Ï·‡ .ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈ¯·cÓ el‡·45˙·¯Úz Ba LiL ¯·c »≈ƒ¿»ƒ«∆¡»ƒ¬»»»∆∆«¬…∆

‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ıÓÁ46BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »≈¿≈»«¬ƒ»¬≈∆À»¿«¿
.ÁÒta«»«

הבבלי 41) כותח בפסח, עוברין "אלו א: מב, פסחים משנה,
יראה  בל על "עוברין המשניות בפירוש רבינו ופירש כו'"

פירש"י. וכן ימצא" שאין 42)ובל אף חמץ, בו שנתערב
אכילתו, על לוקה ואין פרס, אכילת בכדי חמץ כזית בו

ובל  יראה ב"בל עליו עובר זאת בכל ה"ו, בפ"א כמבואר
(מגידֿמשנה  בתערובת חמץ כזית יש סוף סוף שהרי ימצא"

הכהן). משה ר' בשם כבושים 43)וכסףֿמשנה דגים ציר
קמח. לתוכו ושמים ולחם.44)במלח, חמוץ מחלב עשוי

ב.45) מה, נוקשה".46)פסחים "חמץ חז"ל בפי נקרא

.Ë˙·¯Ú ?„ˆÈk47ÔÈ„·Ú‰48ÁÓ˜ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ≈«¬≈«»«¿»ƒ∆»«¿»∆«
È¯‰ ,¯eÚa‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL B˙ elÙ‡ - ˙B¯BÚÂ¿¬ƒ¿»»»««…∆«ƒ¬≈

BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê49Ô˙Â ,˙B¯BÚ‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â . ∆À»¿«¿¿ƒ…»«»¿»«
ÁÓw‰50¯zÓ - ¯eÚa‰ ˙ÚLÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì„˜ «∆«…∆¿»»ƒƒ¿««ƒÀ»

- ÌÈÓÈ ‰LÏL CBz ;LÈ‡·‰Â „ÒÙ È¯‰L ,BÓi˜Ï¿«¿∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯Ú·Ï ·iÁ51. «»¿«≈

ב.47) מה, קמח 48)פסחים שם ונותנים עורות. מעבדי
מיד 49)(רש"י). הקמח מסריח העורות, שעלֿידי

הוא 51)לבד.50)ומתקלקל. לאכילה ראוי שעדיין
אף  אחת, שעה בביעור שנתחייב וכיון הפסח, זמן כשמגיע

לבער. חייב - הפסח בימי אחרֿכך שנתקלקל

.È¯BÏÈw‰ ÔÎÂ52‰iË¯‰Â53˙ÈÏtÒ‡‰Â54 ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿¿»ƒ
˜"‡È¯z‰Â55,ÁÒta ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ıÓÁ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ¿«ƒ¿»∆»«¿»»≈À»¿«¿»«∆«

ıÓÁ‰ ˙¯eˆ ‰„ÒÙ È¯‰L56. ∆¬≈ƒ¿¿»«∆»≈

לעין.52) משחה והוא ה"ב, פ"ג פסחים תוספתא
לרככה.53) מכה על ששמים סממנים משוחה תחבושת
תחבושת.55)תחבושת.54) ראויה 56)מין ואינה

לאכילה.

.‡È˙t‰57dÓˆÚ58ÏÎ‡lÓ ‰ÏÒÙÂ ‰LtÚL «««¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ∆¡…
·Ïk‰59‡Ó‚ÏÓe ,60‰Á¯ÒpL61¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -62. «∆∆¿À¿»∆ƒ¿¿»≈»ƒ¿«≈
ÌÈ„‚a63‰hÁ ·ÏÁa Ô˙B‡ eÒakL64˙B¯È ÔÎÂ , ¿»ƒ∆ƒ¿»«¬≈ƒ»¿≈¿»

ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ‰Ê· ‡ˆBik ÏÎÂ ,ıÓÁa Ô˙B‡ e˜acL∆ƒ¿»¿»≈¿…«≈»∆À»¿«¿»
nÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÁÒta,'‡ˆ «∆«¿≈»∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈

˙„ÓBÚ ıÓÁ‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡L65. ∆≈«∆»≈∆∆

ב.57) מה, שום 58)פסחים בלי בעין, היא שהפת
יתבאר 59)תערובת. לאדם, מלאכול רק נפסלה ואם

שאחריה. והיא 60)בהלכה ה"ב. פ"ג פסחים תוספתא
לועס  שאדם בהם וכיוצא ותאנים מקמח עשויה תחבושת

המכה. על כלב.61)ונותן לאכילת ראויה שאינה עד
נתחמצה 62) בין הבדל אין הפסח, לפני שנסרחה מאחר

אבל  נתחמצה. ולבסוף נסרחה או נסרחה ולבסוף
נסרחה  אלאֿאםֿכן לקיימה מותר אינו בפסח כשנתחמצה
פירוש  לפי ה'ירושלמי' בשם (הראב"ד נתחמצה ולבסוף

ב.63)המגידֿמשנה). מה, והיינו 64)פסחים עמילן. =
לפסח. סמוך (הראב"ד).65)אפילו כלב מאכילת ונפסל

.·È¯·c66ıÓÁ Ba ·¯Ú˙pL67Ì„‡Ï ÏÎ‡Ó BÈ‡Â , »»∆ƒ¿»≈»≈¿≈«¬»¿»»
ÏÏk68Ì„‡ Ïk ÏÎ‡Ó BÈ‡L B‡ ;69˜"‡È¯z‰ ÔB‚k , ¿»∆≈«¬«»»»¿«ƒ¿»

¯eÒ‡ ,BÓi˜Ï ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B· ‡ˆBiÎÂ¿«≈««ƒ∆À»¿«¿»
BÏÎ‡Ï70ÔÓ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú ¿»¿««««»«¿««ƒ∆≈ƒ

BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ‡l‡ ıÓÁ‰71. ∆»≈∆»»∆¬≈∆»¿»¿

א.66) ל, ה"ה.67)פסחים בפ"א כמבואר בטל, אינו
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אלא 68) לאכילה), טוב =) מעליא חמץ בו שנתערב היינו
בתוכו  נתערב אם אבל לאכילה, ראוי אינו הביטול שעלֿידי
תמב). סי' (או"ח מותר - לאכילה ראוי שאינו נוקשה, חמץ

לחולים.69) מותר.70)רק בהנאה כמבואר 71)אבל
ה"ה. בפ"א לעיל

à"ôùú'ä áà-íçðî è"ë ÷"ù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושאין 1) מחמיצין שהן המינין החמץ, דיני בו נתבארו

לעשותו, שאסור ומה המחמיצין. והמשקין מחמיצין.
פסח, פת ללוש ראוי וכיצד ממנו. שמותר ומה חמץ, מחשש
שנשתמשו  הכלים, הכשר דיני נתבארו ובסופו בזה. וכיוצא

בזה. וכיוצא חמץ, בהן

.‡ÈÈÓ ˙LÓÁ ‡l‡ ,ÁÒta ıÓÁ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ»≈«∆«∆»¬≈∆ƒ≈
Ô‚„„·Ïa2‰hÁ‰ Ô‰L ,ÌÈhÁ ÈÈÓ ÈL Ì‰Â , »»ƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈ƒƒ∆≈«ƒ»

‰¯BÚN‰ Ô‰L ,ÌÈ¯BÚN‰ ÈÈÓ ‰LÏLe ,˙Óqk‰Â¿«À∆∆¿»ƒ≈«¿ƒ∆≈«¿»
Ê¯‡ ÔB‚k ,˙BiËw‰ Ï·‡ .ÔBtM‰Â ÏÚeLŒ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒ¬»«ƒ¿ƒ¿…∆
ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÌÈÏBÙe ÔÁ„Â¿…«ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆≈»∆ƒ
B· ‡ˆBiÎÂ Ê¯‡ ÁÓ˜ LÏ elÙ‡ ‡l‡ ;ıÓÁ»≈∆»¬ƒ»∆«…∆¿«≈

ÔÈÁ˙B¯a3˜ˆa BÓk Át˙pL „Ú ÌÈ„‚·a e‰qÎÂ , ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«¿»≈
‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ıÈÓÁ‰L4ıenÁ ‰Ê ÔÈ‡L , ∆∆¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒ»∆≈∆ƒ
.ÔBÁ¯Ò ‡l‡∆»ƒ¿

א').2) עמוד ל"ה דף פסחים את 3)(מסכת שממהרים
רתחו  שאם יפה, המים רתחו שלא ובאופן החימוץ, תהליך
י"ז). והלכה ג' הלכה להלן (ראה כלל מחמיצים אינם יפה

נתערבו 4) שמא חומרא, בזה נוהגים יש אבל הדין. מן
טוחנים  שלפעמים ועוד הקטניות. בתוך הדגן מיני מחמשת
המינים  חמשת בקמח זה קמח להחליף ויבואו לקמח אותם

תנ"ג). סימן (הרמ"א

.·˙LÓÁ5˙B¯Ù ÈÓa ÔLÏ Ì‡ ,el‡ Ô‚„ ÈÈÓ ¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ»»¿≈≈
È„ÈÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ - ÌÈÓ ÌeL ‡Ïa „·Ïaƒ¿«¿…«ƒ¿»≈»ƒƒ≈
Át˙pL „Ú ÌBi‰ Ïk ÔÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ .ıenÁƒ∆»¬ƒƒƒ»»««∆ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ - ˜ˆa‰6‡L ,ÔÈˆÈÓÁÓ ˙B¯Ù ÈÓ ÔÈ «»≈À»«¬ƒ»∆≈≈≈«¿ƒƒ
·ÏÁÂ ,ÔÈÈ ÔB‚k :Ô‰ ˙B¯Ù ÈÓe .ÔÈÁÈ¯ÒÓ ‡l‡7 ∆»«¿ƒƒ≈≈≈¿«ƒ¿»»

L·„e8ÏÎÂ ÌÈBn¯ŒÈÓe ÌÈÁet˙ŒÈÓe ˙ÈÊŒÔÓLÂ ¿«¿∆∆«ƒ≈«ƒ≈ƒƒ¿»
,‡e‰Â .ÔÈ˜LÓe ÌÈÓLe ˙BÈÈ ¯‡MÓ Ô‰· ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒ¿
·¯Ú˙ Ì‡Â .ÌÏBÚa ÌÈÓ ÌeL Ô‰a ·¯Ú˙È ‡lL∆…ƒ¿»≈»∆«ƒ»»¿ƒƒ¿»≈

ÔÈˆÈÓÁÓ el‡ È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÌÈÓ Ô‰a9. »∆«ƒ»∆¬≈≈«¿ƒƒ

אֿב).5) עמודים ל"ה דף פסחים הרמב"ם 6)(מסכת
רוקח  (מעשה כרת" עליו חייבין "אין ידו בכתב תיקן עצמו
וויניציאה  רומא בדפוסי הוא וכן הרמב"ם) בן הר"א בשם
שאין  פי על אף זה ולפי מוגה. בספר הרמ"ך מצא וכן
ולפני  רוקח). (מעשה איסור בו יש כרת עליו חייבים
וכתב  עליו השיג ולפיכך שלפנינו הנוסחא היתה הראב"ד
ואסור  נוקשה חמץ הוא הרי גמור חמץ שאינו שאע"פ

א'). עמוד נ"ד דף במנחות במצות 7)(וראה סימן כשעשה
יבוא  שמא באכילה אסורות כן לא שאם חלב. של שהן

הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ט' (פרק בבשר לאכלם
(הגמי"י).8)כ"ב). דבורים דבש ובין תמרים דבש בין

וראה 9) א' עמוד ל"ו דף פסחים (מסכת בברייתא הוא כן
כ'). הלכה להלן

.‚ÌÈÓa ÌÈhÁ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡10‡ÏÂ ,˙BÙÈ¯ ÔB‚k , ≈¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
;¯eÓb ıÓÁ ‰Ê È¯‰ - ÏMa Ì‡Â .˙B·È·Ï ÔB‚k ,ÁÓ∆̃«¿¿ƒ¿ƒƒ≈¬≈∆»≈»

eÚwa˙iL ,‡e‰Â11ÔÈÏB˜ ÔÈ‡ .ÏÈL·za12˜ˆa‰ ˙‡13 ¿∆ƒ¿«¿««¿ƒ≈ƒ∆«»≈
˙t‰ ˙‡ ÔÈÏM·Ó Ï·‡ ;˙·Án‰ ÏÚ ÔÓLa14˙‡Â ¿∆∆«««¬«¬»¿«¿ƒ∆««¿∆

ÈeÏw‰ ÁÓw‰15CkŒ¯Á‡Â ,‰a¯‰ ÌÈn‰ ÁÈz¯‰ Ì‡Â . «∆««»¿ƒƒ¿ƒ«««ƒ«¿≈¿««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓw‰ ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ƒ¿ƒ¿»«∆«¬≈∆À»ƒ¿≈∆

ıÈÓÁiL Ì„˜ „iÓ ÏMa˙Ó16e‚‰ ¯·Îe .17¯ÚLa ƒ¿«≈ƒ»…∆∆«¿ƒ¿»»¬¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï ·¯Ún‰ ÏÎ·e „¯ÙÒ·eƒ¿»«¿»««¬»∆¡…»»∆¿≈»∆»…

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÌÈn‰ ÁÈz¯È18. «¿ƒ«««ƒ»∆»∆

(להלן 10) להחמיץ נותנים אינם רותחים שמים פי על שאף
מסכת  (רש"י מחמיץ הוא פושרין שהמים בעוד – בסמוך)

ב'). עמוד ל"ט דף עמוד 11)פסחים מ' דף פסחים (מסכת
כשמואל. שלא 12)א') בצק לקלות וכרמל. קלי מלשון

מחבת. על בשמן יחמיץ 13)נחמץ ועכשיו במים. שנילוש
מים  עם פירות שמי בשמן, אותו שקולים פי על אף

למעלה. שכתב כמו –14)מחמיצים, שנאפה שאחרי
ל"ט  דף פסחים (מסכת מחמיץ אינו במים שורהו אפילו

ב'). לאכילה.15)עמוד כבר וראוי האש על שקלוהו
ובגמרא)16) במשנה ב' עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת

חימוץ. לידי מביאה אינה ברותחים) נתינה =) שחליטה
המתיבתא.17) בשם ברי"ף הוא כן 18)כן עשה [ואם

– לכתחילה אלא אסרו שלא שמותר, אומרים יש בדיעבד
כ"א]. עמוד מלונדריש לר"א זרעים פסקי

.„¯zÓ19˜ˆa ÔÎÂ .˙B¯Ù ÈÓa ÁÓw‰ B‡ Ô‚c‰ ÏM·Ï À»¿«≈«»»«∆«¿≈≈¿≈»≈
e‰Ï˜ B‡ ˙B¯Ù ÈÓa BÏMa Ì‡ - ˙B¯Ù ÈÓa BLlL∆»¿≈≈ƒƒ¿¿≈≈»»
ÔÈ‡ ˙B¯Ù ÈnL ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,ÔÓMa ˙·Án‰ ÏÚ«««¬««∆∆¬≈∆À»∆≈≈≈»

.ÔÈˆÈÓÁÓ«¿ƒƒ

שילא:19) ר' דבי "אמרי ב'): עמוד ל"א דף פסחים (מסכת
העשוי  קמח (מאכל שרי" ומילחא במישחא דעביה ותיקא
ואף  (רי"ף). מחמיצים אינם פירות שמי מותר) ומלח בשמן
יש  כרת חיוב שאין שאע"פ ב' בהלכה למעלה הנוסחא לפי
גזרה  אסרו, לא ברותחים חליטה גם שיש כאן – איסור בזה
חיוב  כאן שאין כיון ג') הלכה (למעלה יפה ירתיח לא שמא

כרת.

.‰ÏÓ¯k20- B˙B‡ ÔÈÁBËÂ ¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL «¿∆∆¿«¿¬ƒ»¿¬ƒ
Ó ÔÈ‡‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,ÌÈÓa BlL ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈÏM· ≈¿«¿ƒ∆«∆«∆¿«ƒ∆»…ƒ¿»

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏM·nLk ıÈÓÁÓ ‡ˆÓÂ ,‰ÙÈ ¯e‡a»»∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈
ÔÈÏÏBnLk21Ô‰a ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡ ,˙BL„Á‰ ˙B¯„w‰ ¿∆¿ƒ«¿≈«¬»≈¿«¿ƒ»∆

‰ÈeÙ‡ ‰vÓ ‡l‡22ÁÓ˜ Ï·‡ ,d˙B‡ eÁËÂ e¯ÊÁL ∆»«»¬»∆»¿¿»¬»¬»∆«
.ıenÁ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰ÙÈ e‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,¯eÒ‡ - ÈÏ»̃ƒ»∆»…»»»∆¿»ƒ≈ƒ

כך 20) כל קלויים אינם אבל באש, אותן שמעבירין שבלים
מנוח. רבינו בפירוש ועיין שם). פסחים היו 21)(מסכת

כדי  חדשות בקדירות אותם ומבשלים ומים קמח נותנים
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דף  פסחים מסכת – משנה לחם ועיין מנוח, (רבינו לחזקן
ב'). עמוד שרי 22)מ' פפא "רב שם): פסחים (מסכת

התיר  פפא שרב רבינו ומפרשה בתסיסי" קדירה לממחה
כנ"ל. אסור, בקמח אבל אפויה, במצה קדירה למלול

.ÂÔÈÏÏBa ÔÈ‡23ÈtÓ ,ÁÒta ÌÈÓa ÔÈ¯BÚN‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«¿ƒ¿«ƒ«∆«ƒ¿≈
ÏÏa Ì‡Â .‰¯‰Óa ÔÈˆÈÓÁÓe ÔÈÙ¯ Ô‰L24eÙ¯ Ì‡ - ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ»

·Èa‰ ÈtŒÏÚ ÔÁÈp‰ Ì‡L È„k25ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ¿≈∆ƒƒƒ»«ƒ«ƒ∆ƒ»»
eÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - eÚwa˙È ,˙BlÁ‰««ƒ¿«¿¬≈≈¬ƒ¿ƒ…ƒƒ

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Ê ÔBÈÙ¯Ï¿ƒ¿∆¬≈≈À»ƒ

א').23) עמוד מ' דף פסחים חסדא 24)(מסכת כרב (שם)
עוקבא. מר שם.25)בשם חננאל רבינו בפירוש הוא כן

שם). (תוספות מנוקב כלי והוא

.ÊÌÈhÁ‰26,ÔaÒ ¯ÈÒ‰Ï È„k ÌÈÓa Ô˙B‡ ÏÏ·Ï ¯zÓ «ƒƒÀ»ƒ¿…»¿«ƒ¿≈¿»ƒÀ»
¯·Îe .˙Ïq‰ ÔÈÁBhL C¯„k „iÓ Ì˙B‡ ÔÈÁBËÂ¿¬ƒ»ƒ»¿∆∆∆¬ƒ«…∆¿»
È¯Ú·e „¯ÙÒ·e È·v‰ ı¯‡·e ¯ÚLa Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰»¬»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«¿»≈
‡nL ‰¯Êb ,ÌÈÓa ÌÈhÁ‰ eÏÏ·È ‡lL ,·¯Ún‰««¬»∆…ƒ¿¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆»

eˆÈÓÁÈÂ e‰LÈ27. ƒ¿¿«¿ƒ

שעורים 26) כמו להחמיץ ממהרים ואינם קשים יותר שהם
שם). פסחים שאין 27)(מסכת מפני היא הגאונים תקנת

שם  בגמרא וגם יחמיץ. שלא באופן ללתות בקיאים אנו
דשרירי  חיטים אפילו שמים) וירא (חסיד נפש "בעל אמרו:

במים). יבלול (לא ילתות" לא קשים) (שהם

.Á:ÌÈhÁ B‡ ÌÈ¯BÚN B· e‡ˆÓÂ ÏMa˙pL ÏÈL·z«¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿¿ƒƒƒ
eÚwa˙ Ì‡28È¯‰L ,¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ Ïk È¯‰ - ƒƒ¿«¿¬≈»««¿ƒ»∆¬≈

Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - eÚwa˙ ‡Ï Ì‡Â ;ıÓÁ‰ Ba ·¯Ú˙ƒ¿»≈∆»≈¿ƒ…ƒ¿«¿ƒƒ»
Ù¯BNÂÔ29Ô‚c‰ ÔÈ‡L ,ÏÈL·z‰ ¯‡L ÔÈÏÎB‡Â , ¿¿»¿¿ƒ¿»««¿ƒ∆≈«»»

‡l‡ BÈ‡Â ,‰¯Bz ÏL ¯eÓb ıÓÁ Úwa˙ ‡ÏÂ ÏÏ·pL∆ƒ¿«¿…ƒ¿««»≈»∆»¿≈∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

מניחין 28) היו שאם עד נשרו שאם ו' בהלכה שכתבנו שזה
אסורים, ממש, נתבקעו לא אפילו מתבקעין היו הביב פי על
כיון  בתבשיל, אבל בעינם, חטים אותם לאכול אלא אינו זה
אסרו  לא מדרבנן, אלא אינו במשהו חמץ תערובת שאיסור

משנה). (מגיד ממש בנתבקעו ממש.29)אלא חמץ כמו

.ËÌeMÓ30,"˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿«¿∆∆««
ıenÁ „ˆ ÏkÓ d˙B‡ e¯ÓLÂ ‰vna e¯‰f‰ - ¯ÓBÏk¿«ƒ»¬««»¿ƒ¿»ƒ»«ƒ
Ô‚ca ¯‰fÏ Ì„‡ CÈ¯ˆ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ -¿ƒ»»¿¬»ƒ»ƒ»»ƒ»≈«»»
¯Á‡ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È ‡lL ,ÁÒta epnÓ ÏÎB‡L∆≈ƒ∆«∆«∆…»»»«ƒ««

¯ˆ˜pL31Ô‚c .ıenÁ ÌeL Ba ‰È‰È ‡lL „Ú ,32 ∆ƒ¿««∆…ƒ¿∆ƒ»»
¯eÒ‡L ÌLk - ÌÈÓ ÂÈÏÚ ÏÙpL B‡ ¯‰pa ÚaËpL∆ƒ¿««»»∆»«»»«ƒ¿≈∆»

BÓi˜Ï ¯eÒ‡ Ck ,BÏÎ‡Ï33Ï‡¯NÈÏ B¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿»¿»»¿«¿∆»¿¿ƒ¿»≈
BÚÈ„BÓe34B¯ÎBÓ Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ epÏÎ‡iL È„k , ƒ¿≈∆…¿∆…∆«»«¿ƒ¿

ËÚÓ ¯ÎBÓ - ÁÒt‰ Ì„˜ È¯ÎÏ35,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿»¿ƒ…∆«∆«≈¿«¿»∆»¿∆»
ep¯kÓÈÂ È¯Îp‰ ¯ÊÁÈ ‡nL ,ÁÒt‰ Ì„˜ ‰ÏÎiL È„k¿≈∆ƒ¿∆…∆«∆«∆»«¬…«»¿ƒ¿ƒ¿¿∆

.Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈

מכאן 30) שהרי ט' הלכה מתחילה שכאן להיות צריך כן

חדש). פרי בשם וקובץ רוקח (מעשה חדש ענין מתחיל
"לפיכך  לפני להלן ט' הלכה מתחילה אחרים ובדפוסים

להם 31)אמרו". "אמר א'): עמוד מ' דף פסחים (מסכת
מהרטבתם  להזהר בגורן העמרים המהפכים לאלה רבא
מצה  לו אין שאם י"ג, הלכה ח' פרק להלן וראה במים.
שאינה  ממצה סעודתו כל אוכל כזית, אלא משומרת
לפני  אבל לבסוף. המשומרת מן כזית ואוכל משומרת

להזהר. צריך אין עמוד 32)הקצירה מ' דף פסחים (מסכת
חימוץ.33)ב'). לידי מביאתן בלי 34)שהרטיבות אבל

עדיין  שהחטים לפסח, יקיימנו שמא מחשש אסור, הודעה
שמא  הוא ספק וכאן לקיימן, מותר ובלתיתה נבקעו לא

ברורה). (משנה בגמרא:35)נתבקעו שם לפנינו
מעט  מעט (ימכרם לישראל" קבא קבא "ליזבנינהו
(מגיד  "לישראל" גרס לא שהרמב"ם ונראה לישראל).

משנה).

.ÈÛÏc ÂÈÏÚ ÏÙpL Ô‚c36‰tË „¯BË ‡e‰L ÔÓÊ Ïk - »»∆»«»»∆∆»¿«∆≈ƒ»
È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡ ,‰tË ¯Á‡««ƒ»¬ƒ»«À≈»ƒ≈

ıenÁ37¯eÚMk ‰‰zL Ì‡ - ˜ÒtiLk Ï·‡ .38È¯‰ , ƒ¬»¿∆ƒ»≈ƒƒ¿«»«ƒ¬≈
.¯eÒ‡ ‰Ê∆»

על 36) זה דין נאמר ושם ב') עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת
וברציפות 37)קמח. מתמיד באופן הנופל הדלף שטרוד

י"ג). הלכה להלן (ראה להחמיץ לו נותן היינו 38)אינו
י"ג). הלכה (להלן מיל שיעור

.‡È‰ÏB„‚ ‰qÚ ÁÒta ÔÈLÏ ÔÈ‡39,ıÈÓÁz ‡nL , ≈»ƒ«∆«ƒ»¿»∆»«¿ƒ
‰lÁ ¯eÚLk ‡l‡40ÔÈLÏ ÔÈ‡Â .„·Ïa41ÔÈnÁ· ‡Ï , ∆»¿ƒ«»ƒ¿»¿≈»ƒ…¿«ƒ
‰nÁ ÈnÁa ‡ÏÂ42,ÌBi· Ba e·‡LpL ÌÈÓa ‡ÏÂ , ¿…¿«≈«»¿…¿«ƒ∆ƒ¿¬«
elL ÌÈÓa ‡l‡43el‡ ÏkÓ „Á‡a LÏÂ ¯·Ú Ì‡Â . ∆»¿«ƒ∆»¿ƒ»«¿»¿∆»ƒ»≈

‰¯eÒ‡ ˙t‰ È¯‰ -44. ¬≈««¬»

"בפסח"39) שכתוב וממה א') עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
ויש  קאמר, חמץ איסור בזמן דוקא משמע לפסח כתב ולא
שאם  העובדים, במספר תלוי שהכל ואומרים בזה מקילים

גדולה. בעיסה אפילו מותר עובדים הרבה (ראה 40)יש
ט"ו). הלכה ביכורים מהלכות ו' ובפרק י"ב הלכה להלן

לא 41) אשה רבא: "דרש א'): עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת
בחמין  ולא י"ב) הלכה להלן בשמש, =) בחמה לא תלוש
חמה". בחמי ולא ובר"ח) במ"מ ברא"ש הנוסחא (כן

מהשמש.42) שנתחממו שם).43)מים פסחים (מסכת
בלילה  אותן והלינו השקיעה בזמן אותם ששאבו מים והם
הרקיע  של בשיפולו מהלכת השמש ניסן שבימי לפי בבית.
מן  לשאבם צריך לפיכך שבקרקע המים את מחממת והיא
מפרשים  ויש שם). (רש"י שיצטננו בכדי ולהלינם הארץ
מפני  הקרקע בתוך בלילה המים יהיו שלא הוא שהעיקר
המים  את ומחממת לקרקע מתחת השמש מהלכת שבלילה

(ראבי"ה). "עברה 44)שבתוכה שם): פסחים (מסכת
ולדעת  בחמין" ולשה "עברה ופירש"י: אסור" – ולשה

לנו. שלא מים על גם מוסב זה רבינו

.·È‰M‡ ·L˙ ‡Ï45LÓM‰ ˙Áz46‡ÏÂ ,LeÏ˙Â …≈≈ƒ»«««∆∆¿»¿…
ÌÈ·Ú‰ ÌBÈa ÚÈ˜¯‰ ˙Áz47ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ , ««»»ƒ«¿∆»ƒ¬ƒ¿»∆≈
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˜qÚ˙˙Â ‰qÚ‰ ˙‡ ÁÈp˙ ‡ÏÂ .Ba ˙Á¯BÊ LÓM‰«∆∆««¿…«ƒ«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Á‡ ¯·„a48‰˙È‰ Ì‡Â .49‰ÙB‡Â ‰LÏ50‰ÎÈ¯ˆ - ¿»»«≈¿ƒ»¿»»»¿»¿ƒ»

˙Ùh˜nL ,„Á‡ :ÌÈÓ ÏL ÌÈÏÎ ÈL51,„Á‡Â ,Ba ¿≈≈ƒ∆»ƒ∆»∆¿«∆∆¿∆»
,LÓM‰ ˙Áz ‰LÏÂ ‰¯·Ú Ì‡Â .‰È„È Ba ˙pˆnL∆¿«∆∆»∆»¿ƒ»¿»¿»»«««∆∆
¯eÚMÓ ¯˙È ‰qÚ ‰˙NÚL B‡ ,‰È„È ‰pˆ ‡lL B‡∆…ƒ¿»»∆»∆»¿»ƒ»»≈ƒƒ

˙¯zÓ ˙t‰ - ‰lÁ52‰LÏL BÓk ?‰lÁ ¯eÚL ‰nÎÂ . «»««À∆∆¿«»ƒ«»¿¿»
‰ˆÈa‰ Ûe‚k ,‰ˆÈa LÓÁÂ ÌÈˆÈa ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿«≈»

˙ÈBÈa‰53dÏ˜LÓÎ ‡Ï ,54. «≈ƒ…¿ƒ¿»»

המצות 45) את אופות הנשים היו ואז שם). פסחים (מסכת
"שלש  ב'): עמוד מ"ח דף פסחים מסכת במשנה הוא (וכן

בתנור". ואופות כאחת לשות השמש 46)נשים שחום לפי
להחמיץ. וקרובה העיסה את דף 47)מחמם יומא (מסכת

מקום  בכל חומה להגביר אז השמש שמטבע ב') עמוד כ"ח
לעננים. א'):48)מבעד עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת

בבצק  עוסקת שתהא כלומר התנור", מן ידה תגביה "ולא
יחמיץ. שלא הזמן שם).49)כל פסחים (מסכת

(לדעת 50) מהתנור מתחממות שידיה אופה היתה אם דוקא
מעצמן). מתחממות שידיה אופה אינה אם אפילו רש"י

לתנור.51) ונותנתה במים החררה פני את שטחה
שאם 52) אומרים ויש לכתחלה. חששות אלא אינן אלו שכל

משנה). (מגיד בדיעבד אפילו אסור בשמש לשה
כמדתה.53) שוין.54)כלומר ומשקלה מדתה שאין

.‚ÈÔÓÊ Ïk55˜ˆaa ˜ÒBÚ Ì„‡L56ÌBi‰ Ïk elÙ‡ , »¿«∆»»≈«»≈¬ƒ»«
,BÁÈp‰Â B„È dÈa‚‰ Ì‡Â .ıenÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - BlkÀ≈»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»¿ƒƒ

ÏBw‰ ÚÈÓL‰Ï ÚÈb‰L „Ú ˜ˆa‰ ‰‰LÂ57ÊaÔÓ ¿»»«»≈«∆ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ¿«
.„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k - ÂÈÏÚ B„È· ‰kÓ Ì„‡L∆»»«∆¿»»»¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»
Ì„‡ Cl‰iL È„k ‰‰L Ì‡ - ÚÓL BÏB˜ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»»¿≈∆¿«≈»»

ÏÈÓ58eÙÈÒÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k , ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÂÈ˙B¯ÚN e„ÓÚL Ì„‡k ÂÈÙ59¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»¿»»∆»¿«¬»¬≈∆»

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,BÏÎ‡Ï¿»¿¿≈«»ƒ»»»≈

הלכה 55) למעלה וראה ב' עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
(אחרונים).56)י'). בעץ מגלגלה או אותה שלש
וזהו 57) גמור חמץ וזהו קול משמעת החמוצה שהעיסה

דף  פסחים (מסכת במשנה הנאמר חגבים" "כקרני שיעור
ב'). עמוד שני 58)מ"ח שיעור והוא בינונית, הלכה

פסחים  מסכת המשניות (פירוש דקות 24 = שעה חומשי
הלכה  שבת מהלכות ה' פרק למעלה ועיין א'. עמוד מ"ה דף

י"ט). הערה מראיתן 59)ד' שנשתנה (שם). "שיאור" וזהו
(ערוך). ללובן

.„È˙BLBl ,Ô‰Ó „i‰ e‰Èa‚‰L ,˙BqÚ ÈzL eÈ‰»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ«»≈∆ƒ
˙¯Á‡Â ÏB˜ dÏ LÈ Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,e‰zLÂ ˙Á‡ ˙Úa¿≈««¿ƒ¿»»««≈∆∆»¿«∆∆

ÏB˜ dÏ ÔÈ‡60eÙ¯NÈ Ô‰ÈzL -61ıÓÁ Ô‰ È¯‰Â , ≈»¿≈∆ƒ»¿«¬≈≈»≈
.¯eÓb»

מ"ו 60) דף פסחים (מסכת שבמשנה החרש" "בצק וזהו
המשניות  (פירוש הזה כחרש קול משמיע שאינו א') עמוד

כיוצא 61)שם). יש אם החרש "בצק שם: במשנה הוא כן
אסור". זה הרי שהחמיץ בו

.ÂËÔÈ˜È¯Ò ÔÈNBÚ ÔÈ‡62ÈtÓ ,ÁÒta ÔÈ¯iˆÓ‰ ≈ƒ¿ƒƒ«¿À»ƒ«∆«ƒ¿≈
Ô‰ÈÏÚ ‰‰BL ‰M‡‰L63.Ô˙iNÚ ˙Úa ÔÈˆnÁ˙Óe , ∆»ƒ»»¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈¬ƒ»»

Ô‰L ÈtÓ ,Ì˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓ ÔÈÓBzÁp‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»««¿ƒÀ»ƒ«¬»ƒ¿≈∆≈
ŒÈÏÚa Ï·‡ .Ì˙BNÚÏ ÌÈ¯‰ÓÓe Ô˙en‡a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿À»»¿«¬ƒ«¬»¬»«¬≈

ÒeÙ„a Ô˙B‡ e¯ˆ elÙ‡Â ,ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈz·64‡nL - »ƒ¬ƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»
ÒeÙ„· ‡lL Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯Á‡ e‡B·È65Ô˙iNÚa e‰LÈÂ »¬≈ƒ«¬»∆…ƒ¿¿ƒ¿«¬ƒ»»

.eˆÈÓÁÈÂ¿«¿ƒ

מין 62) בפת שמציירין פי' א') עמוד ל"ז דף פסחים (מסכת
ועוף. כלום.64)לציירן.63)חיה שוהה שאינו

דפוס.65) ע"י שנעשו יודע אינו שהרואה

.ÊËÌÈÓ66¯Á‡ ‰·¯Ú‰Â ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈˆÁB¯L «ƒ∆¬ƒ»∆«»«ƒ¿»¬≈»««
- ‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÓ ÔÎÂ ,ÔÈLlL∆»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa Ô˙B‡ CtLÈ ‰Ê È¯‰67‡lL È„k , ¬≈∆ƒ¿…»ƒ¿ƒ¿¿≈∆…
.ıÈÓÁÈÂ „Á‡ ÌB˜Óa eˆa˜˙Èƒ¿«¿¿»∆»¿«¿ƒ

ב').66) עמוד מ' דף פסחים במסכת זה 67)(משנה כל
י"ח. הלכה להלן נראה וכן (ב"י). חמץ איסור זמן לאחר

.ÊÈÔÒ¯en‰ ˙‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡68ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ≈ƒ∆«¿»«ƒƒƒ¿≈
ÔÈËÏBÁ Ï·‡ .ıÈÓÁÈ ‡nL ,ÔÈÏB‚¯z‰69Ô‰Ï ««¿¿ƒ∆»«¿ƒ¬»¿ƒ»∆

·¯ e‚‰ ¯·Îe .Ô‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁ˙B¯a ÔÒ¯en‰«¿»¿¿ƒ«ƒƒƒ¿≈∆¿»»¬…
ÌÈn‰ ÁÈz¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ËÏÁÏ ‡lL ÌÏBÚ‰»»∆…«¬…¿≈»∆»…«¿ƒ«««ƒ

.‰ÙÈ»∆

דקה 68) קליפה ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
ומיועדת  מורסן קרויה הקמח יציאת אחר בנפה הנשארת

עופות. אינו 69)לאכילת שאז רותחים במים לשים
ג'. הלכה למעלה וראה מחמיץ.

.ÁÈÔÏÈÎ‡Óe ÁÓ˜ B‡ ÔÒ¯eÓ ÔÈÏB‚¯zÏ LeÏÏ ¯zÓeÀ»»««¿¿ƒ¿»∆««¬ƒ»
„iÓ70‡lL „Ú Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,Ô‰ÈÙÏ Ô˙B B‡ , ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¬≈∆«∆…

ÔÈ¯wÓ Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÏÈÓ Cel‰ È„k Ô‰ÈÙÏ ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»¿«∆≈¿«¿ƒ
ıÈÓÁÓ BÈ‡ - B„Èa Ct‰Ó ‡e‰L B‡ Ba71. ∆¿«≈¿»≈«¿ƒ

CtLÈÂ ÌÈÓa ÈÏk‰ ÛËLÈ ,ÏÎ‡lÓ e˜ÒÙiLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿…«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
.ÔB¯„Ó ÌB˜Óaƒ¿ƒ¿

(ב"י).70) כן לעשות שאסור פוסקים שכתב 71)ואנו כמו
לידי  בא אינו בבצק עוסק שאדם זמן שכל י"ג הלכה למעלה

י'. בהלכה עוד ועיין חימוץ,

.ËÈ‰¯L˙ ‡Ï72d„Èa CÈÏBzL ÔÒ¯eÓ ‰M‡ …«¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»»
L·È d¯Na ÏÚ ‰ÙL Ï·‡ ,ıÁ¯nÏ73ÒÚÏÈ ‡ÏÂ .74 «∆¿»¬»»»«¿»»»≈¿…ƒ¿«

B˙kÓ ÏÚ ÔzÈÂ ÔÈhÁ Ì„‡75.˙BˆÈÓÁÓ Ô‰L ÈtÓ , »»ƒƒ¿ƒ≈««»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ
˙Ò¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡76- Ô˙ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆«∆«¿«¬…∆¿ƒ»«

„iÓ CÙMÈ77ÔÈ‡Â .ıÈÓÁ‰Ï ¯‰ÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈∆¿«≈¿«¿ƒ¿≈
Ïc¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B78ÏÎ‡È - Ô˙ Ì‡Â ; ¿ƒ∆«∆«¿««¿»¿ƒ»«…«

.„iÓƒ»

קליפתֿהחטים 72) ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
הדקה. היא וסובין המשניות) (פירוש הי'73)העבה דרכם

קפידא  אין ובזה ולהזיע, במורסן הגוף ולשוף למרחץ ליכנס
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זיעה  רק מים, אין הגוף ועל במים נשרה לא שהמורסן כיון
משנה). (כסף מחמצת אינה אדם וזיעת המרחץ, מחום

במשנה).74) מיני 76)לרפואה.75)(שם של תערובת
מים. בהן ויש מיל,77)פירות הילוך של זמן לפני אפילו
להחמיץ. אינו 78)שממהרים וחריפותו חוזקו שמפני
מהר. כך כל מחמיץ

.Î¯zÓ79ÔÈÏ·z‰ ÔzÏ80Áˆw‰Â ÔÈÓLÓM‰Â81 À»ƒ≈««¿ƒ¿«À¿¿ƒ¿«∆«
¯zÓ ÔÎÂ .˜ˆa‰ CB˙Ï Ô‰· ‡ˆBiÎÂ82‰qÚ‰ LeÏÏ ¿«≈»∆¿«»≈¿≈À»»»ƒ»

ÌÈÓa83·ÏÁÂ L·„ B‡ ÔÓLÂ84Ûh˜Ï B‡ ,85.Ô‰a ¿«ƒ¿∆∆¿«¿»»¿«≈»∆
ÔBL‡¯‰ ÌBi·e86ÌÈÓa ‡l‡ ,Ûh˜Ïe LeÏÏ ¯eÒ‡ «»ƒ»»¿«≈∆»¿«ƒ

ÌÁÏ ‰È‰iL È„k ‡l‡ ,ıÓÁ ÌeMÓ ‡Ï - „·Ïaƒ¿»…ƒ»≈∆»¿≈∆ƒ¿∆∆∆
ÈÚ87˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‡e‰ „·Ïa ÔBL‡¯‰ ÌBi·e , …ƒ«»ƒƒ¿«∆»ƒƒ¿

.ÈÚ ÌÁÏ ÔB¯ÎÊƒ¿∆∆…ƒ

במצה 79) "יוצאין פסחים): דמסכת ב' פרק (תוספתא
בתבלין). (מעורבת שנותנים 80)המתובלת" בשמים מיני

עמוד 82)קימעל.81)במאכל. ל"ו דף פסחים (מסכת
טוב  ביום היתה (שביתתי היתה שבתי עקיבא: ר' "אמר א'):
ביין  עיסה להם ולשתי יהושע ור' אליעזר ר' אצל פסח) של
ד"ה  ב' עמוד ל"ה דף שם תוס' – במים (מעורב ודבש ושמן

ראב"ד). (ועיין דבר" לי אמרו ולא המגידֿמשנה 83)ומי)
המלה  חסרה תס"ב סימן או"ח בב"י (וגם "ביין" העתיק
שהמדובר  מפרש המגידֿמשנה גם זאת בכל אבל "במים")

אלו. כל עם מים ב').84)בתערובת הלכה למעלה (ראה
העיסה.85) את ובכזית 86)למרוח הראשון בלילה כלומר

דף  פסחים (מסכת הדברים ומקור משנה), (מגיד הראשון
"ביום  לבניו: לוי בן יהושע ר' להם שאמר א') עמוד ל"ו

בחלב". המצות לי תלושו לא פסח של כר'87)הראשון
שם). פסחים (במסכת עקיבא

.‡ÎÒ¯ÁŒÈÏk Ïk88- ÔBˆa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL »¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿≈
ÔBˆa ‰vÓ Ô‰a LnzL‰Ï ¯zÓ89ÈÏkÓ ıeÁ ; À»¿ƒ¿«≈»∆«»¿≈ƒ¿ƒ

,˙Ò¯Á Ba ÔÈÁÈpnL ÈÏÎe ,¯B‡N‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ∆«¿¿ƒ∆«ƒƒ¬…∆
‰L˜ BˆenÁL ÈtÓ90Ô‰a ÔÈLlL ˙B·¯Ú ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ»∆¿≈¬≈∆»ƒ»∆

Ô‰ È¯‰ - ıÈÓÁiL „Ú ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,ıÓÁ‰∆»≈«ƒƒ»«∆«¿ƒ¬≈≈
ÁÒta Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,¯B‡N ˙È·k91. ¿≈¿¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆«»«

כל 88) שמואל: "אמר ב'): עמוד ל' דף פסחים (מסכת
מצה" בהן משתמש בצונן חמץ בהן שנשתמש הכלים
וראה  חרס, בכלי הרי"ף ופירשה ברי"ף] הוא כן – [בצונן

אם 89)להלן. אבל בצונן בחמץ בהם נשתמש אם דוקא
במצה  בהם להשתמש אסור בחמין בחמץ בהם נשתמש
שהם  מכיון בחמין בהם ישתמש שמא גזירה בצונן אפילו
שאפשר  מתכת כלי אבל להגעילם. אפשר ואי חרס כלי
יבוא  שמא גזרו ולא בצונן בהם להשתמש מותר להגעילם
כאן  ותפס להגעילם. הוא יכול שהרי בחמין בהם להשתמש
כלים  לגבי זה חידוש להשמיענו בצונן", "מצה הלשון
בחמץ  בהם נשתמשו לא אם אבל בחמין, בהם שנשתמשו
לא  שהרי בחמין גם במצה בהם להשתמש מותר בצונן אלא

משנה). (מגיד כלום שם).90)בלעו פסחים (מסכת
בצונן.91) אפילו

.·ÎÒ¯Á ÏL ·Èa92Ïk ıÓÁ ˙BlÁ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ƒ∆∆∆∆ƒ»»«»≈»

ÁÒta ‰vÓ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡ ÔÈ‡ - dlk ‰M‰93Ì‡Â . «»»À»≈ƒ»»«»«»«¿ƒ
ÏM·Ó ‰È‰L ÌB˜Ó ˜Èq‰Â ÌÈÏÁb B‡ÏÓ94ıÓÁ‰ Ba ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒ»∆»»¿«≈∆»≈

ÏM·Ï ¯zÓ -95‰vÓ ÂÈÏÚ96. À»¿«≈»»«»

שם).92) פסחים במסכת טעם 93)(הרי"ף שפולט מפני
באש  מסיקו שהוא פי על ואף במצה. ומבליע שבלע החמץ
בפנים  היא הבליעה שהרי בכך מתכשר אינו האפיה לפני

שם). (רי"ף מבחוץ אלא אינו "אופה".94)וההיסק בנ"א:
"לאפות".95) פולטו.96)בנ"א: כך כבולעו

.‚ÎÌÈ·‡ ÈÏÎe ˙BÎzÓ ÈÏk97ıÓÁ Ô‰a LnzLpL ¿≈«»¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆»≈
ÔBL‡¯ ÈÏÎa ÔÈÁ˙B¯a98Ô˙B - ÔÈÒtÏ‡Â ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¿¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿»ƒ≈

ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ ‡lÓÓe ÌÈÓ ÏL ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï Ô˙B‡»¿¿ƒ»∆«ƒ¿«≈¬≈∆«ƒ
eËÏÙiL „Ú BÎB˙a ÔÁÈz¯Óe99ÛËBL CkŒ¯Á‡Â , «¿ƒ»¿«∆ƒ¿¿¿««»≈

ÔBˆa Ô˙B‡100ÔÈÈkq‰ ÔÎÂ .‰vÓa Ô‰a LnzLÓe ,101 »¿≈ƒ¿«≈»∆¿«»¿≈««ƒƒ
ÔBL‡¯ ÈÏÎa ·vp‰ ˙‡Â ·‰l‰ ˙‡ ÁÈz¯Ó -102, «¿ƒ«∆«««¿∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ

.‰vÓa Ô‰a LnzLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«≈»∆¿«»

סימן 97) או"ח בטור (הובא גאון האי רב מדעת להוציא
תוספתא  (ועיין הגעלה מועילה לא אבנים שבכלי תכ"א)

.(495/14 עמ' צוק"מ הוצ' י' פרק האש.98)זבחים על
הכלי 99) שישהה שצריך שם בפסחים הרי"ף גם כתב כן

מי  כי כן נהגו לא אבל שבו, האיסור כל שיפלוט עד במים
תנ"ב). סימן או"ח (טור הכל יפלוט מתי לשער יודע

שמא 100) חשש יש כן יעשה לא שאם הכלים את לצנן כדי
(טור  שעליו החמים מהמים האיסור את ויבלע הכלי יחזור
ד"ה  ב' עמוד צ"ו דף זבחים תוספות ועיין רש"י. בשם שם

לא).
שתשמישם 101) פי על ואף ב') עמוד ל' דף פסחים (מסכת

כמו  באור אותם ללבן צריך מהגוי לקחם ואם האור ידי על
ג' הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"ז בפרק רבינו שכתב
בחמץ  כאן – האש ידי על פולטו כך האש ידי על שכבולעו
(מגיד  בהגעלה להתיר הקילו היתר, החמץ היה שכשבלעו

ויש 102)משנה). רותחים. ומימיו האש על שעמד
להגעיל  אפשר האש מן אותו הסירו אם שאפילו אומרים

תנ"א). סימן (טור רתיחות מעלים שמימיו זמן כל בתוכו

.„ÎÔ‰a LnzLpL ÌÈˆÚ ÈÏÎe ÌÈ·‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk¿≈«»«¬»ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆
ÈL ÈÏÎa ıÓÁ103Ô˙B‡ Ô˙B - ˙BÒBÎÂ ˙B¯Ú˜ ÔB‚k , »≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»¿≈»

ÔÈÁ˙B¯ ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï104ÔÁÈpÓe , ¿¿ƒ»¿≈¬≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»
ÔÙËBL CkŒ¯Á‡Â ,eËÏÙiL „Ú BÎB˙a105LnzLÓe ¿«∆ƒ¿…¿««»¿»ƒ¿«≈

.‰vÓa Ô‰a»∆¿«»

ראשון.103) מכלי החמץ בהם ראשון,104)ששפכו מכלי
.100 בהערה לעיל שכתבנו מה וראה פולטו כך כבולעו

כ"ג).105) בהלכה למעלה שנזכר (כמו צוננים במים

.‰ÎÔÈa - ÔÈnÁa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL N¯ÁŒÈÏk Ïk»¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿«ƒ≈
ÔB‚k ,ÈL ÈÏk ÔÈa ;˙B¯„˜ ÔB‚k ,ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ¿¿≈≈¿ƒ≈ƒ¿

˙B¯Ú˜106ÔÈNBÚL ,¯·‡a ÔÈÚeLÂ ÔÈÁeLÓ eÈ‰L ÔÈa ; ¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ
˙ÈÎeÎÊ ÔÈÚk Ô˙B‡107- Ô‰L ‰Ók Ò¯Á eÈ‰L ÔÈa ; »¿≈¿ƒ≈∆»∆∆¿»∆≈

‰vÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡108¯Á‡Ï ÔÁÈpÓ ‡l‡ , ≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»∆»«ƒ»¿««
ÁÒt‰109.Ô‰a ÏM·Óe «∆«¿«≈»∆
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ראשון.106) מכלי בהם פסחים 107)ששופכים (מסכת
ב'). עמוד ל' חרס 108)דף שכלי העידה שהתורה לפי

פסחים  (מסכת לעולם אותו פולטים אינם איסור שבלעו
כ"ב. הלכה למעלה ראה באש, ליבון ולענין שם).

כרב 109) ולא א') עמוד ל' דף פסחים (מסכת כשמואל
(שם). שישברו שאמר

.ÂÎÈÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,BÁÈz¯‰Ï ‰ˆ¯L ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ∆»»¿«¿ƒ¿…»»¿ƒ
BÏ ÛÈwÓ ‰Ê È¯‰ - BÎB˙a BÁÈz¯‰Ï È„k epnÓ ÏB„‚»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ¿¬≈∆«ƒ
„Ú ÌÈÓ e‰‡ÏÓÓe ,ıeÁaÓ B˙ÙN ÏÚ ËÈË ÏL ‰ÙN»»∆ƒ«¿»ƒ«¿«¿≈«ƒ«
,BÎB˙a ÌÈn‰ ÁÈz¯Óe ,B˙ÙN ÏÚ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ«¿»«¿ƒ«««ƒ¿

Bi„Â110B˙B‡ ÛËBL CkŒ¯Á‡Â ,111Ba LnzLÓe ¿«¿««»≈ƒ¿«≈
.‰vÓa¿«»

כך 110) כבולעו א'). עמוד ע"ו דף זרה עבודה (מסכת
כן  שפתו על ניצוצות התזת ידי על שבלע  כשם פולטו,

(שם). כ"ג).111)פולטו הלכה (כנ"ל בצונן

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואיכות 1) התורה, מן המצה אכילת חיוב דיני בו נתבארו

והמחויי  לישתה, ואיכות היא, דבר זה ומאי בין האכילה,
לאכול  לומר רוצה בשבילה, חכמים שאסרו ומה באכילתה.

אחריה. לאכול שאסרו מה וכן הפסח, בערב

.‡ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»∆¡…«»¿≈
ÏÎa ;"˙vÓ eÏÎ‡z ·¯Úa" :¯Ó‡pL ,¯NÚŒ‰MÓÁ¬ƒ»»»∆∆¡«»∆∆…¿«…¿»

ÌB˜Ó2ÔÓÊ ÏÎ·e3Ôa¯˜a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰Ï˙ ‡ÏÂ . »¿»¿«¿…»»¬ƒ»¿»¿«
ÁÒt‰4Ïk d˙ÂˆÓe ,dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ BÊ ‡l‡ , «∆«∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»»
‰ÏÈl‰5:˙eL¯ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ - Ï‚¯‰ ¯‡La Ï·‡ . ««¿»¬»ƒ¿»»∆∆¬ƒ««»¿

˙BÈÏ˜ B‡ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡ ÏÎB‡ ,‰ˆ¯ ;‰vÓ ÏÎB‡ ,‰ˆ»̄»≈«»»»≈…∆…«¿»
.‰·BÁ - „·Ïa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa Ï·‡ .˙B¯Ù B‡≈¬»¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«»

.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙ÈÊk ÏÎ‡MÓeƒ∆»«««ƒ»»¿≈»

נוהגת 2) הגוף, חובת שהיא מצוה שכל בחו"ל. והן בא"י הן
לז:). (קידושין לארץ בחוצה ובין בא"י בזמן 3)בין בין

קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש שבית
כלומר 4) יאכלוהו", ומרורים מצות "על שכתוב: אע"פ

הכתוב  ריבה - בזה זה תלויים שהם הרי הפסח, את יאכלו
שאףֿעלֿפי  לך לומר מצות", תאכלו "בערב מיוחד: פסוק
קכ.). (פסחים מצה לאכול מצוה - פסח קרבן שאין

עד 5) אלא לאכול שלא גזרו שחכמים כאן כתב שלא מכיון
אכילת  לגבי פסח, קרבן מהל' פ"ח בסוף שכתב (כמו חצות
עלות  אחר יאכלנו שמא בפסח אלא גזרו שלא נראה הפסח)
גזרו  לא - כרת בה שאין במצה אבל בכרת, ויתחייב השחר
שמים, מלכות בה שיש קריאתֿשמע ובמצות מנוח'). ('רבינו

מא). עמוד 'זמנים' ספר (ועיין יותר בה גזרו

.·‡ˆÈ - ‰vÓ ÚÏa6‡ˆÈ ‡Ï - ¯B¯Ó ÚÏa ;7ÚÏa . »««»»»»«»…»»»«
‡Ï ¯B¯Ó È„È ,‡ˆÈ ‰vÓ È„È - „Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ«»»¿∆»¿≈«»»»¿≈»…

‰vnÏ ‰ÏÙËk ¯B¯n‰L ,‡ˆÈ8·ÈÒa ÔÎ¯k .9‡ˆBiÎÂ »»∆«»ƒ¿≈»««»¿»»¿ƒ¿«≈
‡ˆÈ ‡Ï ‰vÓ È„È Û‡ - ÔÚÏ·e B·10. ¿»»«¿≈«»…»»

אכילה.6) היא הרי בפיו, שנגעה שאנו 7)מפני מפני
את  ל"וימררו זכר שהוא בפיו מרור טעם שיטעום צריכין

קטו:). (פסחים מרירות טעם טועם אינו ובבליעה חייהם",
שונצינו  רומא, (דפוסי יצא" - מרור "בלע אחר: ובנוסח
מנוח') וב'רבינו בלחםֿמשנה וכ"ה תימן, וכת"י וויניציאה
שלא  "שאיֿאפשר בזה: ופירש שם, בפסחים רש"י וכגירסת

מרור". טעם בו מצה 8)טעם בין מפסיק אינו ולפיכך
ראב"ד). ועיין (מגידֿמשנה, מצה ידי ויצא מיני 9)לפיו,

באילן. שצומחים מין 10)חוטים אינו שהסיב שכיון
אבות  מהל' בפ"ג רבינו כתב וכן חוצץ. הוא הרי מאכל,
הטהור  העוף נבלת מבשר כזית "הכורך ה"ה: הטומאות
זה  הרי בגרונו, נגע שלא אע"פ ובלעו בה וכיוצא בחזרת
בכסףֿ שם ועיין טהור" זה הרי ובלעו, בסיב כרכו טמא.

רוקח'). ('מעשה משנה

.‚‰vÓ ÏÎ‡11B‡ Ì"ekÚ e‰eÒ‡L ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa »««»¿…«»»¿∆¬»«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡Ï ÔÈËÒÏ12,‰vÓ ˙Èfk ÏÎ‡ ; ƒ¿ƒ∆¡…»»¿≈»»«««ƒ«»

B˙eËL ˙Úa ‰tÎ ‡e‰Â13·iÁ - ‡t¯˙ CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ¿∆¿≈¿¿««»ƒ¿«≈«»
‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡ d˙B‡L ÈÙÏ ;‡t¯˙pL ¯Á‡ ÏÎ‡Ï∆¡…««∆ƒ¿«≈¿ƒ∆»¬ƒ»»¿»

.˙Bˆn‰ ÏkÓ ¯eËt ‰È‰L ‰ÚLa¿»»∆»»»ƒ»«ƒ¿

א.11) כט, השנה כוונה 12)ראש צריכות אין שמצוות
משנה' ה'מגיד וכתב ה"ד). שופר מהל' בפ"ב (וראה
שאין  חשב אם אבל פסח, והיום מצה שזוהי כשידע שדווקא

יצא. לא - פסח היום שאין או כלל מצה חולה 13)זו
נופל. שהוא בעת הנפילה, במחלת

.„Ì„‡ ÔÈ‡14Œ‡l‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈«¬ƒ««»∆»
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡Ó dÏÎ‡ ÔkŒÌ‡15:¯Ó‡pL ; ƒ≈¬»»≈∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆∆¡«

ÂÈÏÚ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙Ú·L ,ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï"……«»»»≈ƒ¿«»ƒ…«»»
,‰vÓ ÔÏÎ‡ Ì‡ ,ıenÁ È„ÈÏ ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c - "˙BvÓ«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒƒ¬»»«»
Ê¯‡ ÔB‚k ,ÌÈ¯·c ¯‡L Ï·‡ ;B˙·BÁ È„È Ô‰· ‡ˆÈ»»»∆¿≈»¬»¿»¿»ƒ¿…∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰vÓ È„È Ô‰· ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ˙BiË˜Â ÔÁ„Â¿…«¿ƒ¿ƒ≈≈»∆¿≈«»¿ƒ∆≈

ıÓÁ Ì‰a16. »∆»≈

א.14) לה, פסחים וגמרא, ושעורה,15)משנה חיטה
ושיפון. שועל שיבולת באות 16)כוסמין, וכשמתנפחות

חימוץ. לידי ולא וקלקול סרחון לידי

.‰‰NBÚ‰17LÈ Ì‡ - Ê¯‡‰ ÔÓe ÌÈhÁ‰ ÔÓ ‰qÚ »∆ƒ»ƒ«ƒƒƒ»…∆ƒ∆
Ô‚c ÌÚË da18ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ,19 »««»»≈»¿≈»ƒ««¿»ƒ

‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa -20È„È d· ‡ˆBÈ , ƒ¿«∆»ƒ¿ƒƒ∆»≈»¿≈
B˙·BÁ21‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰ ÔÈ‡ ;22‡ˆBÈ BÈ‡ , »≈»ƒ¿ƒƒ∆»≈≈

ÌLÏ ˙¯nLÓ BÊ ÔÈ‡L ,d·dLlL ‰vÓ .‰vÓ »∆≈¿À∆∆¿≈«»«»∆»»
˙B¯ÙŒÈÓa23ÁÒta B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ -24ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈≈≈»¿≈»«»«¬»≈

B‡ ÔÓL· B‡ ÔÈÈa d˙B‡ ÔÈLÏ25·ÏÁ26ÌÁÏ" ÌeMÓ , »ƒ»¿«ƒ¿∆∆»»ƒ∆∆
e¯‡aL BÓk ,"ÈÚ27È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÏÎ‡Â LÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»¿»«…»»¿≈

ÔÒ¯eÓ ˙Ùa ‡Ï ,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ .B˙·BÁ28˙Ùa ‡ÏÂ »≈¿ƒ…¿«¿»¿…¿«
BlL ÔÈaÒa ÁÓw‰ ˙‡ ‡e‰ LÏ Ï·‡ ;ÔÈaÒÀƒ¬»»∆«∆«¿Àƒ∆

B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈÂ ,˙Ù e‰NBÚÂ ,BÒ¯eÓ·e29ÔÎÂ . ¿¿»¿≈«¿≈»¿≈»¿≈
È„È d· ‡ˆBÈÂ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯˙BÈa ‰i˜ ˙ÏÒŒ˙t«…∆¿ƒ»¿≈¬≈À∆∆¿≈»¿≈
."ÈÚ ÌÁÏ" ‰Ê ÔÈ‡ da ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÁÒta B˙·BÁ»«∆«¿≈¿ƒ»≈∆∆∆…ƒ

מ"ז.17) פ"ג חיטים 18)חלה שיעור בעיסה אין ואפילו
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מן  כזית כשאוכל בה יוצא פרס, אכילת בכדי כזית שיהא
נגרר  להיות טבעו החיטים, עם מחובר שהאורז כיון העיסה,
האורז  גם מתחמץ החיטים וכשמתחמצים החיטים, אחר
ודוחן  חיטים אבל ואורז, בחיטים ודוקא והרא"ש). (הרמב"ן
ידי  בה יוצא אינו אורז, עם דגן מיני שאר או בו וכיוצא
ודעת  פרס. אכילת בכדי כזית בדגן יש אלאֿאםֿכן חובתו
אכילת  בכדי כזית כשיש דוקא ואורז בחיטים שגם הראב"ד

בשביל 19)פרס. עיסה שעשה והיינו מ"ח. פ"א חלה
הכלבים. לרועים 20)אכילת גם ממנה להאכיל שכיוון

מצה.21)הישראליים. לשם נשתמרה אפילו 22)שהרי
נקיה. פת פ"ה 23)היתה (למעלה משנה' ב'כסף ראה

חובתו  ידי יוצא אינו שלפיה כאן, ישנה נוסחא שישנה ה"א)
פירות. במי לשה אם וכתב 24)גם הוא. עוני שלחם

אינו  כן לא שאם מים, קצת שיוסיף שצריך משנה' ה'מגיד
אינו  - חימוץ לידי באה שאינה מצה וכל חימוץ, לידי בא

בה. רומי.25)יוצא בדפוס בפ"ט 26)כ"ה ראה
ואם  בחלב, העיסה לשין "שאין הכ"ב אסורות ממאכלות
שינה  ואם בשר. בה יאכל שמא אסורה, הפת כל - לש
הרי  בשר, בה יאכל שלא עדי ניכרת שתהיה עד הפת בצורת
לא  שאם המצות, בצורת ששינה מדובר כאן וגם מותר". זה
ה"ב. פ"ה למעלה וראה הנ"ל. מטעם באכילה אסורה כן

ה"כ.27) פ"ה שסובין 28)למעלה מ"ו, פ"ב בחלה כ"ה
מצה. לענין והואֿהדין בחלה, חיוב בכלל אינם ומורסן

וחזר 29) ממנה הפרישן אם אבל הפרישן, לא אם ודוקא
כזית  לשיעור מצטרפין אין ביחד, ולשן הקמח לתוך ועירבן

שם). (חלה,

.ÂÒtÏ‡· B‡ ¯ep˙a ˙ÈÙ‡pL ‰vÓ „Á‡30ÔÈa - ∆»«»∆∆¡≈¿«¿ƒ¿»≈
ÔÈa ,ÁÈ˙¯‰ CkŒ¯Á‡Â ÒtÏ‡a ˜ˆa‰ ˜Èa„‰L∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ«≈

Ú˜¯wa d‡Ù‡ elÙ‡ ,˜Èa„‰ CkŒ¯Á‡Â ÁÈz¯‰L31- ∆ƒ¿ƒ«¿««»ƒ¿ƒ¬ƒ¬»»««¿«
˙ÈÙ‡ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»¿≈»¿≈ƒ…∆¡≈
ÔÈËeÁ eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â ;da ÔÈ‡ˆBÈ ,‰¯eÓ‚ ‰iÙ‡¬ƒ»¿»¿ƒ»¿∆…ƒ¿ƒ

dÒ¯BtL ˙Úa ‰pnÓ ÔÈÎLÓ ˜ˆa ÏL32ÔÈ‡ˆBÈÂ . ∆»≈ƒ¿»ƒƒ∆»¿≈∆¿»¿¿ƒ
Èe¯M‰ ˜È˜¯a33‰vÓ Ï·‡ .ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ; ¿»ƒ«»¿∆…ƒ«¬»«»

È¯‰L ,d˙ÏÈÎ‡a B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ BÈ‡ - dÏMaL∆ƒ¿»≈≈»¿≈»«¬ƒ»»∆¬≈
˙t ÌÚË da ÔÈ‡34. ≈»«««

בתוכה.30) המצה ונותנים מתחתיה, שמסיקין קערה
ואופין 31) וקמח מים ושמים הכירה, בתוך גומא שעושין
יש 33)ששוברה.32)בה. שעדיין שרויה, מצה היינו

מא.). (פסחים מצה טעם רבי 34)בה לגבי יוסי כרבי
(שם). מאיר

.ÊÌ„‡ ÔÈ‡35‡È‰L ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈»«¬ƒ««»∆ƒ
Ï·Ë ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÏ ‰¯eÒ‡36ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡37 ¬»¿∆»«∆∆«¬≈ƒ

dÏÊbL B‡ ,B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL38Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ∆…ƒ¿»¿»∆¿»»∆«¿»…
;B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ - ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈¿≈»

ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ÏÎÂ39‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ¿…∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈≈
.B˙·BÁ È„È B·¿≈»

א.35) לה, פסחים הורמו 36)משנה, שלא הארץ תבואת
ומעשרות. תרומות מעשרה 37)ממנה אחד חלק שנותנים

עד  ללויים גם לאכול אסורה ועדיין ללויים, מהתבואה

לכהנים. הזה המעשר מן מעשר הלויים שיפרישו
בבלי 38) תלמוד עלֿפי הוא וכן ה"ג. פי"ג שבת 'ירושלמי'

זה  ודבר שלו, שהיא במצה אלא יוצא שאינו לח.) (פסחים
בה: שכתוב מחלה, לחם" - "לחם בגזירהֿשוה נלמד
- ואכל שגזל בידינו שכלל ואע"פ שלכם. - "עריסותיכם"
קנייה", "לעסיה ל:): (כתובות שאמרו כמו ב"שינוי", קנאו
('מעשה  הבליעה בבית מישהו לו שתחב שהמדובר אפשר
"זמנים" בספר וראה הרשב"א. תלמיד בשם בהקדמה רוקח'

מא). נראה 39)עמוד וכן הי"א. ברכות מהל' פ"א למעלה
בזה. זה תלויים מצה ודין הברכה שדין שם) ב'ירושלמי'

.ÁÌÈ‰k‰40‰lÁa ÔÈ‡ˆBÈ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óe¯z·e «…¬ƒ¿ƒ««»«¿»««ƒ
Ì„‡ ÏÎÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰vÓ ‡È‰L42ÔÎÂ .43ÔÈ‡ˆBÈ ∆ƒ«»∆≈»¿»¿»»»¿≈¿ƒ

ÈL ¯NÚÓ ÏL ‰vÓa44Ï·‡ ;ÌÈÏLe¯Èa45ÔÈ‡ ¿«»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¬»≈
ÈtÓ ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ ,ÌÈ¯eka ÏL ‰vÓa ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿«»∆ƒƒ¬ƒƒ»«ƒƒ¿≈
¯NÚÓe ,˙B·LBn‰ ÏÎa ¯z‰ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ≈»∆∆≈¿»«»«¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ‰„tiL ¯LÙ‡ ÈL46:·e˙ÎÂ ; ≈ƒ∆¿»∆ƒ»∆¿≈»≈¿»»¿»
‰Èe‡¯‰ ‰vÓ - "˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙B·LBÓ ÏÎa"¿…¿≈∆…¿««»»¿»
.‰·BÁ È„È da ÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,˙B·LBn‰ ÏÎa ÏÎ‡‰Ï¿≈»≈¿»«»∆¿ƒ»¿≈»

א.40) לה, פסחים מן 41)משנה, לכהנים שמפרישין חלק
כתרומה. לכהנים ונאכלת האוכלה 42)הבצק, זר שהרי

שמים. בידי מיתה א.43)חייב לו, אףֿעל44ֿ)פסחים
בירושלים. אלא לאכלו שאסור ב.45)פי לו, שם

שם.46) גמרא,

.Ë‰„Bz ˙BlÁ47,ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ eNÚL ¯ÈÊ È˜È˜¯e «»¿ƒ≈»ƒ∆»»¿«¿»
- "˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿«¿∆∆««

ÚÏ ˙¯nzLn‰ ‰vÓÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,„·Ïa ‰vÓ ÔÈ «»«ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««»ƒ¿«∆¿ƒ
Á·Ê‰ ÔÈÚÏ ˙¯nzLÓ BÊ Ï·‡ ;da48Ì‡Â .49Ô‡NÚ »¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««∆«¿ƒ¬»»

,B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏƒ¿…«¬≈∆≈»¿≈»
ÏÎ‡È e¯ÎnÈ ‡Ï Ì‡L ,BzÚc ,˜eMa ¯kÓÏ ‰NBÚ‰L∆»∆ƒ¿…««¿∆ƒ…ƒ»¿…«
.‰vÓ ÌLÏ Ô¯ÓL Ô˙iNÚ ˙ÚLa ,‡ˆÓÂ ,Ô˙B‡»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿»»¿≈«»

שם.47) כוותיה.48)משנה, ותניא כרבא ב. לח, שם
שם.49) משנה,

.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a ÔÈ·iÁ Ïk‰50 «…«»ƒ«¬ƒ««»¬ƒ»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ51ÔË˜ .52B˙B‡ ÔÈÎpÁÓ - ˙t ÏÎ‡Ï ÏBÎiL53 «¬»ƒ»»∆»∆¡…«¿«¿ƒ

Ô˜Ê B‡ ‰ÏBÁ .‰vÓ ˙Èfk B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe ˙BˆÓa¿ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ«»∆»≈
ÔÈÏÈÎ‡Óe ÌÈÓa ˜È˜¯ BÏ ÔÈ¯BL - ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»∆¡…ƒ»ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ

ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ;B˙B‡54. ¿∆…ƒ«

נשים 50) ידוע, בזמן שתלויה מצוה שכל ואף ב. מג, פסחים
על  גם נצטוו חמץ, באיסור שמוזהרות כיון - ממנה פטורות

שם). (פסחים, מצה אכילת של שנימולו 51)'עשה' גויים
כנשים. במצוות חייבים עבדות, לשם נלמד 52)וטבלו

במצוות. הקטן חינוך בענין מב:) (סוכה שאמרו ממה
שכתב 53) כמו שלמעלה, חייבין" "הכל בכלל אינו אבל

אביו  על ורק חיובים, הטילו לא עצמו הקטן שעל הרמב"ן
(כסףֿמשנה). ה"ו.54)לחנכו למעלה ראה

.‡ÈÓÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c55‰vÓ ¯Á‡56 ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«««»
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‡l‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ¿»∆¡ƒ¿«≈»∆∆»
˙BÏÎ‡Ó ‰È¯Á‡ ÏÎ‡Â ,‰vÓ ÏÎ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««»¿»««¬∆»«¬»
‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe ˙B¯Á‡¬≈≈¿«≈»∆≈¿≈««ƒ«»

.˜ÒBÙe ‰B¯Á‡a»«¬»≈

טעם 55) שישאר כדי אחר, בדבר הסעודה את מסיימין אין
בפיו. מצה 56)מצה שהשווה שמואל, אמר יהודה כרב

קיט:). (פסחים כלום אחריו מפטירין שאין לפסח

.·ÈÈ„k ,ÁÒt‰ ·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ∆¡…«»¿∆∆«∆«¿≈
·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡L ÈÓe .·¯Úa d˙ÏÈÎ‡Ï ¯k‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆≈«¬ƒ»»»»∆ƒ∆»««»¿∆∆

BLÙ ‡ˆzL „Ú ˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÁÒt‰57. «∆««ƒ«««¿«∆≈≈«¿
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ58‰Án‰ Ì„wÓ ÁÒt‰ ·¯Ú59 ¿≈»∆¡…∆∆«∆«ƒ…∆«ƒ¿»

ÏÎB‡ Ï·‡ .‰Â‡˙a ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÒkiL È„k ,ËÚÓkƒ¿«¿≈∆ƒ»≈«¬ƒ««»¿«¬»¬»≈
˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ËÚÓ ‡e‰60Ô‰Ó BÒ¯Î ‡lÓÈ ‡ÏÂ ,61. ¿«≈¿»¿…¿«≈¿≈≈∆

ÌÈÓÎÁÂ62·¯Ú ÔÓˆÚ ÔÈ·ÈÚ¯Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ «¬»ƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»∆∆
˙B·È·Á ˙BˆÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Â‡˙a ‰vÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ÁÒt‰«∆«¿≈∆¡…«»¿«¬»¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ
ÌÈÓÈ È·¯Ú B‡ ˙B˙aL È·¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ¿»«¿≈«»«¿≈»ƒ

CLÁzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ - ÌÈ·BË63. ƒ≈¿≈«∆∆¡«

שומע 57) אינו והוא יאכל, שלא אותו שמזהירים היינו
זמן  כל אותו מכים וכו' ואוכל וחוזר אותו ומכים ואוכל,
תצא  הזמן במשך אם אפילו ואוכל, חכמים דברי על שעובר
שתצא  "עד הללו המלים אין אחרות, ובנוסחאות נפשו.

מנוח'). ו'רבינו רוקח' ('מעשה רבינו 58)נפשו" לשון זה
פ"י): (פסחים פסחים ערבי פרק בתחילת המשנה, בפירוש
לחם  לאכול ברשותו אין כי לבדו [חמץ] לחם אכילת "אינו
ארבעה  יום מצה לאכול לנו ואסור שעה, באותה [חמץ]
הרבה  לאכול מנעוהו אבל המצוה, בשעת שיאכלנה עד עשר

מצה  והיינו המאכלים". ידי משאר בה יוצא שאינו עשירה
מצה  או יאכל) לא ד"ה צט: פסחים ('תוספות' חובתו
ולא  ה"ו) (למעלה חובה ידי יוצא אינו בה שאף מבושלת,

וירקות. פירות אלא לאכול (מגיד59ֿ)הותר קטנה מנחה
דפסחים). בפ"י המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה,

(60- (=פירות תרגימא במיני הוא "מטביל ב: קז, פסחים
בירק". מטביל יצחק רבי (ברכות 61)רש"י), [בגמרא

(ועיי"ש  הלב סועד שהוא אסור יין שמעט מפורש לה:)
שסובר  נראה רבינו, זאת הזכיר שלא ומכיון ב'תוספות').
ה'טור' שכתב כמו לשתות, מותר הרבה ובין מעט שבין
ברכות  בגמרא לרבינו היתה אחרת וגירסא תעא). סי' (או"ח

לג]. עמוד "זמנים" בספרי וראה א.62)שם. קח, פסחים
ב.63) צט, שם

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מן 1) לאבותינו, שנעשו הנסים סיפור חיוב בו נתבאר

מדבריהם, החרוסת וחיוב כוסות, הארבעה וחיוב התורה,
סופרים. מדברי הזה בזמן שהוא המרור, אכילת וחיוב

.‡¯tÒÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2˙B‡ÏÙÂ ÌÈqa ƒ¿«¬≈∆»¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿»
,ÔÒÈa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡Ï eNÚpL∆«¬«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¬ƒ»»»¿ƒ»
Ì˙‡ˆÈ ¯L‡ ‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»∆««∆¬∆¿»∆
"˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL BÓk ,"ÌÈ¯ˆnÓ3. ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¡«»∆««»

z„b‰Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏaL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿≈¬ƒ»»»«¿«¿ƒ«¿»
LÈL ‰ÚLa - "‰Ê ¯e·Úa ¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆¿»»∆≈
,Ô· BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .EÈÙÏ ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vÓ«»»À»ƒ¿»∆¿««ƒ∆≈≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ ÌÈ·iÁ - ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡¬ƒ¬»ƒ¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒƒ«
È¯‰ - eÈ‰LÂ eÚ¯‡L ÌÈ¯·ca CÈ¯‡n‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿»««¬ƒ«¿»ƒ∆≈¿¿∆»¬≈

ÁaLÓ ‰Ê4. ∆¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

eyrpy ze`ltpe miqpa xtql dxez ly dyrÎzevn"
enk ...dfd meid z` xekf xn`py ...mixvna epizea`l

."zayd mei z` xekf xn`py

לכאן? בשבת המדבר הפסוק של עניינו מה להבין וצריך
החיוב  בדבר המצוות' ב'ספר שכתב מה פי על שתירצו יש
לבנך  "והגדת הפסוק את וציטט מצרים, ביציאת לספר
בן, לו אין ש"אם הגמרא דורשת שעליו כו'" ההוא ביום
עליה  שחייב השבת זכירת כמו עצמו" לבין בינו גם חייב

עצמו. לבין בינו
חזר  החזקה' ב'יד כי ברמב"ם כך לתרץ אפשר שאי אלא
את  "זכור הפסוק והביא המצוות' ב'ספר שכתב ממה בו
רק  הוא זה שחיוב לחשוב מקום כלל אין וא"כ הזה" היום

בן. לו שיש בזמן
בא  כו'" הזה היום את "זכור הפסוק בהמשך בזה: והביאור
מצות  תאכל ימים "שבעת כו'"... חמץ יאכל "ולא החיוב
עניין  לקדשו" השבת יום את "זכור בפסוק משא"כ כו'"
בפסוק  כמו שלא בדברים, זכירה - עצמו בפני הוא הזכירה
בא  החיבור ובוא"ו לו שבהמשך הזה" היום את "זכור
בפני  כציווי לפרשו אפשר אי ולכן חמץ" יאכל "ולא הציווי
"זכור  הפסוק להביא הוצרך לכן בדברים", "זכירה - עצמו
עניין  הוא בדברים הזכירה בו כי לקדשו" השבת יום את
זכירה  שהיא שבפסח הזכירה על גם ראיה ומכאן בפ"ע.
לאבותינו  שנעשו ונפלאות בנסים לספר היינו בדברים,

כו'". במצרים
(dk oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

מצוה2) ולילה יום מהל'ÈÎÊ‰Ï¯שבכל (פ"א מצרים יציאת
המצוה פסח בליל ואילו ה"ג) שמע ·ÂË¯Ù˙קריאת  ¯ÙÒÏ

לאבותינו. אז שנעשו והנפלאות כשם 3)הנסים [כלומר
שנאמר  אףֿעלֿפי ציווי, הוא שבת בענין הנאמר ש"זכור"
את  "זכור שם: נאמר שהרי קמוצה), (=בזי"ן מקור בלשון
הוא  בפסח כאן הנאמר זכור כן כמו לקדשו", השבת יום
על  ברש"י וראה מקור. בלשון שנכתב אףֿעלֿפי ציווי,
(עשה  המצוות' ב'ספר רבינו כתב וכן ח). כ, (שמות התורה

שהוא לומר רוצה הזה, היום את "זכור לזכרו,ˆÂ‰קנז):
- עוז' ב'מגדל וראה השבת". יום את זכור שנאמר: כמו

לז]. עמוד המצוות'4)"זמנים" ב'ספר רבינו כתב וכן
הדברים  ויאריך במאמר שיוסיף מה "וכל וז"ל: (שם)
מעול  המצרים לנו שעשו ומה השם, לנו שעשה מה בהגדלת
מה  על לו ובהודות מהם נקמתנו השם לקח ואיך וחמס,
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dvneקנב ung zekld - mipnf xtq - a`Îmgpn h"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פסחים, סוף ובתוספתא טוב". יותר יהי' - מחסדיו שגמלנו
אפילו  הלילה כל פסח בהלכות לעסוק אדם "חייב אמרו:
תלמידו. לבין בינו אפילו עצמו, לבין אפילו בנו , לבין בינו
בן  ביתוס אצל מסובין שהיו וזקנים גמליאל ברבן מעשה
קרות  עד הלילה כל פסח בהלכות עוסקין והיו בלוד, זונין
אליעזר  "רבי בא: פרשת סוף במכילתא הוא וכן הגבר".
או  חכמים של חבורה היתה שאם אומר אתה מנין אומר,
לכך  חצות, עד פסח בהלכות לעסוק שצריכים תלמידים של
וכן  פסח. בהלכות לעסוק שהחיוב הרי העדות", מה נאמר
שיודעין  חכמים תלמידי שני "ואפילו קטז: בפסחים הוא

ÁÒÙ‰ ˙ÂÎÏ‰·."לזה זה שואלין

.·:¯Ó‡pL ,eÏ‡L ‡Ï elÙ‡Â ,ÌÈaÏ ÚÈ„B‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿ƒ««»ƒ«¬ƒ…»¬∆∆¡«
"E·Ï z„b‰Â"5.B„nÏÓ ÂÈ·‡ Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ - ¿ƒ«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆≈»ƒ¿«¿

LtË B‡ ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk6elk ,Èa :BÏ ¯ÓB‡ - ≈«ƒ»»»»ƒ≈≈¿ƒÀ»
,‰Ê „·Ú BÓk B‡ BÊ ‰ÁÙL BÓk ,ÌÈ„·Ú eÈÈ‰»ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆
ŒCe¯aŒLB„w‰ e˙B‡ ‰„t ‰f‰ ‰ÏÈl·e ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ««¿»«∆»»»«»»
- ÌÎÁÂ ÏB„b Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙e¯ÁÏ e‡ÈˆBiÂ ‡e‰«ƒ≈«≈¿ƒ»»«≈»¿»»
eÏ eNÚpL ÌÈqÂ ,ÌÈ¯ˆÓa eÏ Ú¯‡M ‰Ó BÚÈ„BÓƒ«∆≈«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆«¬»

Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰ - ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ7. «¿≈∆«≈«…¿ƒ«¿∆≈

דרשב"י 5) מכילתא בשם שם המצוות' ב'ספר הוא כן
יכול  בנך, ישאלך כי שנאמר "מכלל עוז'): ב'מגדל (והובא
לו? מגיד אתה אין לאו ואם לו, מגיד אתה ישאלך אם
הגדה  שלשון שאלך" שלא אע"פ לבנך, והגדת תלמודֿלומר

מעצמו. מגיד והוא שאלוהו שלא כנוסחת 6)מורה
שלנו: ההגדה בנוסח אבל ה"ד) דפסחים (פ"י ה'ירושלמי'

א.7)"תם". קטז, פסחים משנה,

.‚e‡¯iL È„k ,‰f‰ ‰ÏÈla ÈepL ˙BNÚÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«¬ƒ««¿»«∆¿≈∆ƒ¿
‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :e¯Ó‡ÈÂ eÏ‡LÈÂ ÌÈa‰«»ƒ¿ƒ¿¬¿…¿«ƒ¿«»««¿»«∆
Ck :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ï ·ÈLiL „Ú "?˙BÏÈl‰ ÏkÓƒ»«≈«∆»ƒ»∆¿…«»∆»

˜lÁÓ ?‰pLÓ „ˆÈÎÂ .‰È‰ CÎÂ Ck ,Ú¯‡ CÎÂ8Ì‰Ï »»≈«»»»»»¿≈«¿«∆¿«≈»∆
˙BÈÏ˜9ÌÈÊB‚‡Â10Ì‰ÈÙlÓ ÔÁÏM‰ ÌÈ¯˜BÚÂ ,11Ì„˜ ¿»∆¡ƒ¿¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆…∆

‰Ê „iÓ ‰Ê ‰vÓ ÔÈÙËBÁÂ ,eÏÎ‡iL12‡ˆBiÎÂ , ∆…¿¿¿ƒ«»∆ƒ«∆¿«≈
Ô· BÏ ÔÈ‡ .el‡‰ ÌÈ¯·„·13ÔÈ‡ .BzÏ‡BL BzL‡ - ƒ¿»ƒ»≈≈≈ƒ¿«¿≈

‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏ‡BL - ‰M‡ BÏƒ»¬ƒ∆∆∆«ƒ¿«»««¿»
Ï‡BL - Bc·Ï ‰È‰ .ÌÈÓÎÁ Ôlk eÈ‰ elÙ‡Â ,"‰f‰«∆«¬ƒ»À»¬»ƒ»»¿«≈

."‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :BÓˆÚÏ¿«¿«ƒ¿«»««¿»«∆

א.8) קט, קלויים.9)פסחים חטים וזהו 10)שבלי
הסעודה. לאחרי כן להם מחלקים שתמיד השינוי,

קטו:).11) (פסחים מהמקום השולחן את מסירין
והראב"ד 12) פסחים". בלילי מצה "חוטפין א: קט, פסחים

לאכול. שממהרין א.13)פירש קטז, פסחים

.„CÈ¯ˆÂ14?„ˆÈk .Á·La ÌiÒÏe ˙e‚a ÏÈÁ˙‰Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿«≈¿∆«≈«
‰lÁzaL ,¯tÒÓe ÏÈÁ˙Ó15eÈ˙B·‡ eÈ‰16ÈÓÈa , «¿ƒ¿«≈∆«¿ƒ»»¬≈ƒ≈

ÔÈÙ„B¯Â Ï·‰‰ ¯Á‡ ÔÈÚBËÂ ÌÈ¯ÙBk ,ÂÈÙÏÓe Á¯∆̇«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿¿ƒ
e·¯wL ,˙Ó‡‰ ˙„a ÌiÒÓe ;ÌÈÏÈÏ‡ ˙„B·Ú ¯Á‡««¬«¡ƒƒ¿«≈¿«»¡∆∆≈¿»
ÔÎÂ .B„eÁÈÏ e·¯˜Â ,˙Bn‡‰Ó eÏÈc·‰Â ,BÏ ÌB˜n‰«»¿ƒ¿ƒ»≈»À¿≈¿»¿ƒ¿≈

ÏÈÁ˙Ó17ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·ÚL ,ÚÈ„BÓe «¿ƒƒ«∆¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿«ƒ

eNÚpL ˙B‡ÏÙ·Â ÌÈqa ÌiÒÓe ,eÏÓbL ‰Ú¯‰ ÏÎÂ¿»»»»∆¿»»¿«≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆«¬
"È·‡ „·‡ Èn¯‡"Ó L¯„iL - ‡e‰Â .e˙e¯Á·e eÏ18 »¿≈≈¿∆ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

‰L¯t‰ Ïk ¯Ó‚iL „Ú19CÈ¯‡Óe ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿…»«»»»¿»«ƒ«¬ƒ
.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - BÊ ‰L¯t L¯„aƒ¿«»»»¬≈∆¿À»

במשנה).14) א קטז, שם).15)פסחים (פסחים כרב
מאברהם 16) למעלה גם נמשך היחס הי' מתןֿתורה לפני

אבות  קורין "אין מתןֿתורה לאחרי אבל "אבות", ונקראו
טז:). (ברכות לשלשה" כתב 17)אלא וכן שם. כשמואל

אנו  (ועכשיו כתרווייהו" עבדינן "והאידנא חננאל: רבינו
וכשמואל). כרב = כשניהם שם.18)עושים פסחים,

כיֿתבוא.19) פרשת ב'ספרי' ראה

.‰ÏÈÏa el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ Ïk»ƒ∆…»«¿»¿»ƒ≈¿≈
- ¯NÚŒ‰MÓÁB˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï20,ÁÒt :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»»»…»»¿≈»¿≈≈∆«

¯B¯Óe ‰vÓ21ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ - ÁÒt . «»»∆««∆»««»«
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«

¯B¯Ó ."'B‚Â '‰Ï ‡e‰22ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌeL ÏÚ - «¿»«∆≈¿«ƒ¿ƒƒ
.eÏ‡‚pL ÌeL ÏÚ - ‰vÓ .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡∆«≈¬≈¿ƒ¿«ƒ«»«∆ƒ¿¬

‰„b‰ ÔÈ‡¯˜ Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e23. ¿»ƒ»≈À»ƒ¿»ƒ«»»

מצרים.20) יציאת סיפור מצות נאמר 21)חובת שהרי
לומר  היא שהמצוה - פסח" זבח "ואמרתם כז): יב, (שמות
ומרור  מצה והושוו קטז:) (פסחים הפסח ענין על ולספר

ואמרתם). ד"ה קטז. שם ('תוספות' מסדר 22)לפסח שינה
ה"ד, (פ"ח להלן כתב וכן ומצה. מרור פסח וכתב: המשנה,

שם). "והגדת".23)עיין הכתוב: שם על

.Â¯B„Â ¯Bc ÏÎa24BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯‰Ï Ì„‡ ·iÁ ¿»»«»»»¿«¿∆«¿
,ÌÈ¯ˆÓ „eaÚMÓ ‰zÚ ‡ˆÈ BÓˆÚ· ‡e‰ el‡k¿ƒ¿«¿»»«»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

'B‚Â ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL25‰Ê ¯·c ÏÚÂ ." ∆∆¡«¿»ƒƒ»¿¿«»»∆
„·Ú Èk z¯ÎÊÂ" :‰¯Bza ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰eƒ̂»«»»«»¿»«¿»ƒ∆∆
„·Ú ˙ÈÈ‰ EÓˆÚ· ‰z‡ el‡k - ¯ÓBÏk ,"˙ÈÈ‰»ƒ»¿«¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ»∆∆

.˙ÈcÙÂ ˙e¯ÁÏ ˙‡ˆÈÂ¿»»»«≈¿ƒ¿≈»

ב.24) קטז, פסחים שם:25)משנה, בגמרא הוא כן
למדו  שם ובמשנה משם". הוציא ואותנו שיאמר: "וצריך
בנוסח  הוא וכן לי". ה' עשה זה "בעבור מהפסוק: כאן

שלנו. ההגדות

.ÊCÎÈÙÏ26„ÚBqLk27ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ,‰f‰ ‰ÏÈla Ì„‡ ¿ƒ»¿∆≈»»««¿»«∆»ƒ∆¡…
- „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯Á C¯c ·ÒÓ ‡e‰Â ˙BzLÏÂ¿ƒ¿¿≈≈∆∆≈¿»∆»¿∆»

ÌÈL ÔÈa ,ÌÈL‡ ÔÈa28‰f‰ ‰ÏÈla ˙BzLÏ ·iÁ - ≈¬»ƒ≈»ƒ«»ƒ¿««¿»«∆
ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡29BÏ30.Ì‰Ó «¿»»∆»ƒ≈¬ƒ≈∆

BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â31 «¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»…ƒ¿¬
.˙ÈÚÈ·¯ - Ô‰Ó ÒBk Ïk ¯eÚL .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»ƒ»≈∆¿ƒƒ

יסעד 26) כן על ומשוחרר, כנגאל עצמו את שרואה מכיון
חורין. בני כדרך רבינו:27)בהסיבה כתב ה"ח להלן

ארבעה  ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה "שצריכים
זה  הרי היסב אם - ושתייתו אכילתו ושאר כוסות...

שהזמן 28)משובח". מצוותֿעשה מכל שפטורות אע"פ
הנס  באותו היו הן שאף כוסות, בארבעה חייבות - גרמא
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) מצרים יציאת חכמים של אותם וסמכו קח:). פסחים
גאולה  של לשונות ארבע על סח) פרשה רבה (בראשית
וגאלתי, והצלתי, "והוצאתי, וארא: בפרשת שנאמרו

להוסיף 29)ולקחתי". אבל אסור, לפחות שרק נראה
של  פסוקים עשרה בענין הגאונים שכתבו כמו מותר,
או"ח  ועיין לב. חה"ת לר"ה (אוצה"ג השנה בראש מלכיות
שמותר  ה"י) ספ"ח להלן כתב וכן בהגהה). ס"ז תעב סי'

חמישי. כוס ליתא.30)לשתות רומי, בדפוס
הגבאים.31)

.ÁÏ‡¯NÈaL ÈÚ elÙ‡32‰M‡ .·ÒiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈……««∆»≈ƒ»
‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡33- ‡È‰ ‰·eLÁ ‰M‡ Ì‡Â . ≈»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒ

ÂÈ·‡ Ïˆ‡ Ô·e .‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ34- Ba¯ ÈÙa LnM‰Â , ¿ƒ»¬ƒ»≈≈∆»ƒ¿««»ƒ¿≈«
·ÒÓ BÈ‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏz Ï·‡ .‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ35, ¿ƒƒ¬ƒ»¬»«¿ƒƒ¿≈«≈≈≈

dÈ‡ ÔÈÓÈ ˙aÒ‰Â .˙eL¯ Ba¯ BÏ Ô˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»««¿«¬ƒ«»ƒ≈»
‰aÒ‰36·Òn‰ ÔÎÂ ,37ÂÈt ÏÚ B‡ Bt¯Ú ÏÚ38ÔÈ‡ - ¬ƒ»¿≈«≈≈«»¿«»»≈

˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ?‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ È˙ÓÈ‡Â .‰aÒ‰ BÊ¬ƒ»¿≈»«¿ƒƒ¬ƒ»ƒ¿«¬ƒ«
el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ ˙i˙L·e ‰vÓ ˙Èfk39¯‡Le ; ««ƒ«»ƒ¿ƒ««¿»»»≈¿»

Ì‡ - B˙i˙Le B˙ÏÈÎ‡Ì‡Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,·Ò‰ ¬ƒ»¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿À»¿ƒ
.CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï»≈»ƒ

ב.32) צט, להסב 33)פסחים דרכה אין אשה, שסתם
פעם. בכבודו 34)בשום חייב שהבן ואף א. קח, פסחים

על  מוחל אב שמסתמא הסיבה, צריך זאת בכל ומוראו,
לבנו. ובהסיבה 35)כבודו מורא, דרך בפניו לישב שצריך

מורא. דרך זו בימינו 36)אין שהרי חירות, דרך זה שאין
שם). (רשב"ם לאכול צריך שם.37)הוא פסחים,

ופירש 38) הסיבה" שמו לא "פרקדן אמרו: שם בפסחים
(ועיי"ש  ערפו" או פניו על שוכב היינו ש"פרקדן, רבינו:

פרקדן). ד"ה שאמרו 39)ב'תוספות' מה רבינו הזכיר [לא
רבינו  שסובר מפני הסיבה, צריך אינו שמרור שם, בפסחים
המפרשים  שכתבו (כמו דוקא למרור מיוחד זה דין שאין
שאר  כל שבכלל אלא לעבדות) זכר הוא שמרור מפני
במרור  גם זה, לפי כן ואם הסיבה. צריך שאינו הוא אכילתו

מב]. עמוד "זמנים" - משובח זה הרי הסיב אם

.Ë‚ÊÓÏ CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡40È„k Ô˙B‡ «¿»»»≈»ƒƒ¿…»¿≈
˙Úc ÈÙÏe ÔÈi‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,‰·¯Ú ‰i˙L ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈»«…¿ƒ««ƒ¿ƒ««

ÈÁ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó ÔzÚa¯‡a ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .‰˙BM‰41. «∆¿…ƒ¿…¿«¿«¿»≈¿ƒƒ«ƒ»
‰Úa¯‡ ‰˙LÈ„È ‡ˆÈ - ‚eÊÓ BÈ‡L ÔÈiÓ el‡ ˙BÒBÎ »»«¿»»≈ƒ«ƒ∆≈»»»¿≈

˙e¯Á È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,˙BÒBÎ ‰Úa¯‡42‰Úa¯‡ ‰˙L . «¿»»¿…»»¿≈≈»»«¿»»
˙Á‡ ˙·a ÔÈ‚eÊÓ ˙BÒBÎ43È„È ,‡ˆÈ ˙e¯Á È„È - ¿ƒ¿«∆»¿≈≈»»¿≈

Ô‰Ó ÒBk ÏkÓ ‰˙L Ì‡Â .‡ˆÈ ‡Ï ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡«¿»»…»»¿ƒ»»ƒ»≈∆
‡ˆÈ - Ba¯44. À»»

לשתייה.40) וקשה מדי, חריף היה באופן 41)שיינם
עד  מים בו ומוסיף יין, רביעית רוב יהיה וכוס כוס שבכל

שלימה 42)רביעית. מצוה זו אין כלומר, ב. קח, פסחים
ביניהן 43)(רש"י). הגדה אמר שלא והיינו שם. פסחים,

הגדה. דרך על דוקא שתיקנו כוסות, ד' ידי יצא לא -
הכוס.44) כל לשתות צריך ולכתחילה שם. פסחים,

.ÈÂÈÏÚ C¯·Ó ,eÏl‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó ÒBÎÂ ÒBk Ïk»»≈«¿»»«»¿»≈»»

dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a45Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡ ,ÔBL‡¯ ÒBÎÂ . ¿»»ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»»ƒ
‰„b‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‡¯B˜ ,ÈL ÒBk .ÌBi‰46ÒBk . «≈ƒ≈»»∆««»»

¯ÓBb ,ÈÚÈ·¯ ÒBk .ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,ÈLÈÏL¿ƒƒ¿»≈»»ƒ¿««»¿ƒƒ≈
¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Óe Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ47ÔÈ·e . »»∆««≈¿»≈»»ƒ¿««ƒ≈

˙BÒBk‰48ÈLÈÏL ÔÈa .‰˙BL ˙BzLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,el‡‰ «»≈ƒ»»ƒ¿∆≈¿ƒƒ
‰˙BL BÈ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï49. ƒ¿ƒƒ≈∆

הד'45) "אלו הרמב"ם: של בנו אברהם רבינו לשון זה
מצוה  מהן אחד וכל סופרים, מדברי חובה שתייתן כוסות
שתייתו  קודם מהם אחד כל על יברך ולזה עצמו, בפני
שתאו  אם שתייתו ואחר הגפן", פרי "בורא לעצמו: ברכה
היא  וזו הגפן", פרי ועל הגפן "על ממנו: רביעית או כולו
בין  בהלכות הרב שחלק והחילוק ז"ל, מארי אבא סברת
סברא  היא הגפן", "על ברכת לבין הגפן" פרי "בורא ברכת
מעורר  ז"ל מארי אבא שהיה כמו ההיקש, אותה יאמת לא
ספר  בשם רוקח' ('מעשה לפניו" הלימוד בעת זה על אותנו

קדמון). חלמיש 46)כת"י עד ההלל "ומקצת נוסף: בכת"י
רוקח'). ('מעשה מים" (להלן 47)למעינו "יהללוך" היא

קיח.). (פסחים יהודה כרב ה"י) פסחים 48)פ"ח משנה,
ב. אבל 49)קיז, ההלל, את יגמור ולא ויישן ישתכר שמא

('הגהות  משתכר אינו הסעודה שבתוך הראשונים מן
'ירושלמי'). בשם מיימוניות'

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ò¯Á‰50,ËÈhÏ ¯ÎÊ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¬…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ
ÌÈ¯ˆÓa Ba ÔÈ„·BÚ eÈ‰L51?d˙B‡ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜enˆ B‡ ˙B¯‚B¯‚ B‡ ÌÈ¯Óz ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«≈»∆
ıÓÁ ÔÎB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÒ¯B„Â52Ô˙B‡ ÔÈÏa˙Óe ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»

ÔÁÏM‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ,Ô·˙a ËÈË BÓk ,ÔÈÏ·˙a¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ»««À¿»
.ÁÒt‰ ÈÏÈÏa¿≈≈«»«

ואףֿעל50ֿ) קיד.) (פסחים במשנה צדוק ברבי אלעזר כרבי
מפני  וכו'" במצותיו קדשנו "אשר עליה מברכים אין פיֿכן
מנוח' ו'רבינו תעה, סי' או"ח ('טור' למרור טפלה שהיא
צדוק  ברבי אלעזר שלרבי כתב המשנה בפירוש ורבינו כאן).

כ  הלכה שאין אלא וכו' קדשנו אשר עליה לברך דבריו.צריך
ועיין  שם, (ב"ח שם שכתב ממה רבינו בו חזר וכאן

כאן). יוחנן 51)לחםֿמשנה כרבי ובלבנים. בחומר
שהיו  לתפוח זכר שאמר: לוי כרבי ולא קטז.) (פסחים
עוררתיך. התפוח תחת שנאמר התפוח, תחת בניהן יולדות

(52=) לקהוייה צריך הילכך אביי: "אמר שם: בגמרא
עב) לעשותו =) לסמוכיה וצריך לתפוח, זכר חריף) לעשותו
הביא  - לטיט" "זכר שכתב: אףֿעלֿפי ורבינו, לטיט". זכר
זכר  משום חריף) לעשותה =) חומץ לתוכה שנותנים
"צריך  הרי"ף: כגירסת וגרס תעב). סי' או"ח ('טור' למרירות

שם). (ב"ח לתפוח" "זכר גרס: ולא לקהוייה"

.·È,dÓˆÚ ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ dÈ‡ ¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆnL ,ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡a ‡È‰ ‰ÈeÏz ‡l‡∆»¿»ƒ«¬ƒ««∆«∆ƒ¿«¬≈««

ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ ¯Na ÏÎ‡Ï53È¯·cÓe ; ∆¡…¿««∆«««»¿ƒƒƒ¿≈
ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰Ê ÏÈÏa Bc·Ï ¯B¯n‰ ÏÎ‡Ï - ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆¡…«»¿«¿≈∆¬ƒ≈

.ÁÒt Ôa¯˜ ÌL»»¿«»«

יאכלוהו",53) ומרורים מצות "על יא): ט, (במדבר שנאמר
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מרור  אין פסח שאין ובזמן מרור, יש פסח שיש בזמן
קכ.). (פסחים

.‚ÈÌÈ¯B¯Ó54˙¯ÊÁ‰ Ô‰ ‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰55 ¿ƒ»¬ƒ«»≈«¬∆∆
„Á‡ Ïk - ¯B¯n‰Â ‡È·Á¯Á‰Â ‡ÎÓz‰Â ÔÈLÏÚ‰Â¿»√»ƒ¿««¿»¿««¿¬ƒ»¿«»»∆»
„Á‡Ó ÏÎ‡ Ì‡Â .¯B¯Ó ‡¯˜ el‡ ˜¯È ÈÈÓ ˙LÓÁÓ≈¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ¿»»¿ƒ»«≈∆»

‡ˆÈ - ˙Èfk ÔzLÓÁÓ B‡ Ô‰Ó56ÔÈÁÏ e‰iL ‡e‰Â ,57. ≈∆≈¬ƒ¿»««ƒ»»¿∆¿«ƒ
L·È elÙ‡ ,Ô‰lL ÁÏwa ÔÈ‡ˆBÈÂ58Ô˜ÏL Ì‡Â .59B‡ ¿¿ƒ«∆«∆»∆¬ƒ»≈¿ƒ¿»»

ÔL·Î60Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ÔÏM· B‡61. ¿»»ƒ¿»≈¿ƒ»∆

א.54) לט, פסחים שחס 55)משנה, שם על חסא,
שם  ובגמרא שם). (פסחים וגאלנו עלינו הקדושֿברוךֿהוא
המינים. לשאר קודמת שהיא כלומר בחזרת, שמצוה אמרו
- בחזרת" "מצוה שמפרש משום זה, דין השמיט והרמב"ם
- בה יוצאים מתוקה, שהיא שאףֿעלֿפי בחזרת גם מצוה

תעג). סי' יוסף' ('בית מר שסופה שם.56)כיון משנה,
ב.57) לט, הרבה.59)שם.58)שם, בישלם
לעת.60) מעת במים שראן או טעם 61)בחומץ שבטל

(שם). שלהם המרירות



meil cg` wxt m"anx ixeriya`Îmgpn h"kÎb"k -`"tyz'd

à"ôùú'ä áà-íçðî â"ë ïåùàø íåé

-mirxfxtq
zFnExY zFkld¦§§

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
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 ‰Óe¯z‰2‰‡Ò ?„ˆÈk . «¿»»¿∆»≈»≈«¿»
Ïk‰ ·¯Ú˙Â ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z¿»∆»¿»¿≈»¿»∆Àƒ¿ƒ¿»≈«…

Ô‰kÏ d˙BÂ ˙Á‡ ‰‡Ò Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ -3¯‡M‰Â , «¿ƒƒ«…¿»««¿¿»«…≈¿«¿»
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ4ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z ÏÎÂ . À»¿»ƒ¿»¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ

‰ÈÏÚ5ÌÈ¯BÚO‰Â ÔÈ·e¯Á‰Â ÔÈÒÈÏk‰ ˙Óe¯z ÔB‚k , »∆»¿¿««¿ƒƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÙÂ ÏÈ‡B‰ ;dÈa‚‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌB„‡ ÏL∆¡≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿»

.ÌÈ¯fÏ ¯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 ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿»¿»ƒ≈»«¬»«…
Ún„Ó6‰Óe¯z ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ¯ÎnÈÂ ,7ıeÁ , ¿À»¿ƒ»≈«…«…¬ƒƒ¿≈¿»

‰‡Ò d˙B‡ ÈÓcÓ8·¯Ú˙pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈»¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
BÈÓa ÔÈÓ9ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ Ï·‡ ;10: ƒ¿ƒ¬»ƒ¿∆≈ƒ¿≈««

,Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ - ‰Óe¯z ÌÚË Ïka LÈ Ì‡ƒ≈«…««¿»«¬»«…¿À»
ÌÚË Ì‡Â ;BaL ‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ ÌÈ‰kÏ ¯ÎnÈÂ¿ƒ»≈«…¬ƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ««

.ÌÈ¯ÊÏ ¯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 ‰Óe¯z ‰‡Ò11ÔÓ ¿»¿»∆»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ dÈa‚‰L ‰‡q‰ ‰ÏÙÂ ,Ïk‰«…¿»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ«¿»«≈≈»

˙Ún„Ó12ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡13‰Óe¯z ‰‡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 ‰Óe¯z 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 ;‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò Ún„Ó ÏL∆¿À»¿»∆¿»»«¿»»

.˙BÚn„Ó ÔÈ‡ - ÔÈ‡Ò ¯OÚÓ≈∆∆¿ƒ≈»¿«¿

סאה.11) להרים בתערובת.12)שצריך כי 13)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 Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿¿ƒ»≈
ÌÈhÁÏ ÌÈhÁ ÔB‚k14Bk¯c Ï·‡ ;ÁÓ˜Ï ÁÓ˜ B‡ ¿ƒƒ¿ƒƒ∆«¿∆«¬»«¿

‰Óe¯z ÔÈÈ B‡ ÔÈlÁ ÔÓLÏ ‰Óe¯z ÔÓL ÔB‚k ,ÏÏa‰Ï¿ƒ»≈¿∆∆¿»¿∆∆Àƒ≈¿»
È¯‰ - ‰Óe¯z ·¯ Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÔÈlÁ ÔÈÈÏ¿≈Àƒ¿ƒ««»…ƒ…¿»¬≈
ÔÈlÁk ‡e‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ·¯ Ì‡Â ;‰Óe¯˙k Ún„Ó ‰Ê∆¿«≈«ƒ¿»¿ƒ…Àƒ¬≈¿Àƒ

ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡ 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 ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»
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ÔÈ¯zÓ ÔÈlÁ‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰ÏÙÂ d‰Èa‚‰ ,˙¯Á‡16, «∆∆ƒ¿ƒ»¿»¿»«∆∆¬≈«ÀƒÀ»ƒ
‰‡n‰ CB˙Ï eÏÙ Ì‡L ;Ô‰ÈÏÚ ‰Óe¯z ‰a¯zL „Ú«∆ƒ¿∆¿»¬≈∆∆ƒ»¿¿«≈»

„BÚÂ ‰‡Ò ‰‡Ó ÔÈlÁ17‰‡Ò ¯Á‡ ‰‡Ò ‰Óe¯z ÏL Àƒ≈»¿»¿∆¿»¿»««¿»
.Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ -«¬»«…¿À»

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 ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»¿…ƒ¿ƒ
‰BL‡¯a Ú„È Ì‡ ,˙¯Á‡ ‰‡Ò ‰ÏÙpL „Ú d‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒ»«∆»¿»¿»«∆∆ƒ»«»ƒ»
LÈ¯ÙÓ ‡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¿≈∆¿««

.Ê¯Ò‡Ï dnÚ ˙Ù¯ËˆÓ ‰Óe¯z ÏL ˙ÏÒt ÔÈ‡≈¿…∆∆¿»ƒ¿»∆∆ƒ»∆¡…
ÔÈlÁ‰ ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ ÔÈlÁ‰ ˙ÏÒt Ï·‡ ,ÔÈlÁ‰«Àƒ¬»¿…∆«Àƒƒ¿»∆∆ƒ«Àƒ
ÏL ˙BÙÈ ÌÈhÁ ‰‡Ò ?„ˆÈk .‰Óe¯z‰ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«¿»≈«¿»ƒƒ»∆
,ÔÈlÁ ÏL ˙BÚ¯ ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z¿»∆»¿»¿≈»¿»ƒƒ»∆Àƒ
ÏLÂ ÔÈa¯Ó ÔÈlÁ ÏL ÔÒ¯n‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïk‰ ÔÁËÂ¿»««…««ƒ∆«À¿»∆Àƒ¿Àƒ¿∆
‰‡nÓ ˙BÁÙa ‰Óe¯z ÏL ÁÓ˜ È¯‰Â ,ËÚeÓ ‰Óe¯z¿»»«¬≈∆«∆¿»¿»ƒ≈»
ÌÚ ÁÓwa ÔÈ¯ÚLÓe ;‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿«¬ƒ«∆«ƒ
‰‡Ò ‰ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡Â ‰‡Ó ‡e‰L ,ÔÒ¯n‰«À¿»∆≈»¿∆»¬»ƒ»¿»¿»
ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰Óe¯z ÏL ˙BÚ¯ ÌÈhÁƒƒ»∆¿»¿»ƒ≈»¿»ƒƒ
‰Óe¯z ÏL ÁÓw‰ È¯‰Â ,Ïk‰ ÔÁËÂ ,ÔÈlÁ ÏL ˙BÙÈ»∆Àƒ¿»««…«¬≈«∆«∆¿»
‰‡Óa ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓ ‰‡nÓ „Á‡∆»ƒ≈»ƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿≈»

.‰Óe¯z‰ ‰˙ÁÙe ,ÔÈlÁ‰ e¯È˙B‰ È¯‰L ;„Á‡Â¿∆»∆¬≈ƒ«Àƒ»¬»«¿»

.ÁÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÏÙpL ÏeÏˆ ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‚Ï…«ƒ∆¿»»∆»«¿≈»Àƒ
Ì‰aL ÌÈ¯ÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈ¯eÎÚ18ÔÈÏÚÓ ‡l‡ , ¬ƒ≈ƒƒ¿»ƒ∆»∆∆»«¬ƒ

‚l‰ ˙‡19ÔÈÏeÏˆ ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ¯eÎÚ ‚Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ∆«…¿≈ƒ»«…»¿≈»Àƒ¿ƒ
BaL ÌÈ¯ÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -20. ≈ƒƒ¿»ƒ∆

כדי 18) 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.

.Ë¯Á‡Â ,ÔÈÈ ÔÈbÏ ‰ÚL˙Â ÌÈÚL˙Ï ÏÙpL ÌÈÓ ‚Ï…«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»Àƒ«ƒ¿««
,Ïk‰ Únc - ‰Óe¯z 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 ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»Àƒ¿»¿
‚‚BLa Ì‡ :‰‡Ó ÏÚ eÙÈÒB‰L „Ú ÌÈ¯Á‡ ÔÈlÁ22- Àƒ¬≈ƒ«∆ƒ«≈»ƒ¿≈

„ÈÊÓa Ì‡Â ;„Á‡Â ‰‡Óa ‰ÏBÚ BÊ È¯‰23Ïk‰ È¯‰ - ¬≈»¿≈»¿∆»¿ƒ¿≈ƒ¬≈«…
‰¯Bz È¯eq‡ ÔÈÏh·Ó 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 dÏh·Ï ¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z¿«»»»∆À»¿«¿»¿…
BÏ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .B˙‡ÓË ÈÓÈa dÏÎB‡Â¿¿»ƒ≈À¿»¿…∆»ƒ»»
„Á‡ ‚Ï epnÓ ÏËB - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÏL ÔÈÈ«ƒ∆¿«»»»∆≈ƒ∆…∆»
;‰LÏL Ïk‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁ ÔÈbÏ ÈL ÂÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»»¿≈ÀƒÀƒ¿ƒ¿»«…¿»
CB˙Ï Ô˙BÂ ‚Ï ‰Óe¯z ÏL ÔÈiÓ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«ƒ∆¿»…¿≈¿

‰LÏM‰25¯ÊBÁÂ ;‰˙BLÂ ‚Ï ÔzÚa¯‡Ó dÈa‚Óe , «¿»«¿ƒ«≈«¿«¿»…¿∆¿≈
.‰˙BLÂ ‚Ï ÏËBÂ ¯ÊBÁÂ ,¯Á‡ ‚Ï ÔÎB˙Ï CÈÏLÓe«¿ƒ¿»…«≈¿≈¿≈…¿∆
„Ú ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‚Ï ÏËBÂ ‰Óe¯z ‚Ï Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈…¿»¿≈…ƒ««¬…∆«
ÔÈbÏ ‰nk ÏËpL ‡ˆÓÂ .‰Óe¯z 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

.·ÈÚ¯Ê e‰Ê È‡ Ú„B ‡ÏÂ ÔÈlÁ‰ „ˆa ‰Óe¯z Ú¯Bf‰«≈«¿»¿««Àƒ¿…«≈∆∆«
‰‚Ï ‰‡Ó ‰È‰ elÙ‡ ,‰Óe¯z26‰‚ÏÂ ‰Óe¯z ÏL ¿»¬ƒ»»≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ¿»

ÔÈ¯zÓ Ôlk - ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡27?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ««∆ÀƒÀ»À»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈ¯BÚO‰Â ÌÈhÁ‰ ÔB‚k ,Ú˜¯wa ‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a¿»»∆«¿»∆««¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ
ÔB‚k ,ı¯‡a „ÒÙ BÚ¯Ê 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 ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡29. ««∆¿»«¬…∆≈≈∆¬≈«…¿À»

LÏ˙ Ì‡Â30.„Á‡Â ‰‡Óa ‰Óe¯z‰ ‰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 ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
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‰Óe¯z 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‡ Ú¯Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿««¿»¿≈ƒ»«««≈∆«ƒƒÀƒ

‰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‡ Ú¯Ê»««≈∆«¿ƒ»«ƒƒÀƒ»¿¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ˙Ún„Ó - „Á‡ ÌB˜ÓÏ36Ú¯Ê . ¿»∆»¿««««¿«»∆ƒ¿≈∆»«
ÔÈÏecb‰ - ‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a :Ì‰ÈzL ˙‡ „Á‡∆»∆¿≈∆¿»»∆«¿»∆«ƒƒ
.Ún„Ó ÔÈÏecb‰ - ‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„·e ,ÔÈlÁÀƒ¿»»∆≈«¿»∆«ƒƒ¿À»
‡lL „Ú ‰iM‰ ˙‡ Ú¯BÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆«¿ƒ»«∆…

‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯ˆ˜37¯Á‡Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯ˆ˜ Ï·‡ ; »«∆»ƒ»¬»»«∆»ƒ»¿««
- ‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ,‰iM‰ ˙‡ Ú¯Ê Ck»»«∆«¿ƒ»¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆
‰·BÁ ÔÈOÚ ÔÈ¯aÁÓe 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,‰Óe¯z 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 ;ÔÈ¯zÓ - el‡ CB˙Ï el‡ eÏÙÂ ,‰Óe¯z¿»¿»¿≈¿≈À»ƒ∆¬ƒ≈

‰Óe¯z‰ CB˙Ï ‰Óe¯˙e ,eÏÙ ÔÈlÁ CB˙Ï ÔÈlÁÛ‡Â . Àƒ¿Àƒ»¿¿»¿«¿»¿«
ÌÈ¯·c ‰na .‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈlÁ ea¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«Àƒ««¿»«∆¿»ƒ
;Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»«¿««∆∆ƒƒ¿≈∆
ÏÚ ÔÈlÁ ea¯iL „Ú - ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a Ï·‡¬»ƒ¿»∆»«∆ƒ¿Àƒ«

.‰Óe¯z‰«¿»

.ÂËÈ¯k‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò39¯Ó‡Â ,40: ¿»¿»∆»¿»¿«¿ƒ¿»«
‰‡Ò d˙B‡ ‰ÏÙpL ÌB˜na - BÎB˙Ï ‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z¿««¿ƒ∆¿«»∆»¿»»¿»

‰ÓizÒ ÌL41Ïk‰ ÚÓcÂ ,È¯k‰ ˙Óe¯z42‰Óe¯za »ƒ¿«¿»¿««¿ƒ¿ƒ«««…«¿»
BBÙˆa È¯k‰ ˙Óe¯z :¯Ó‡ .È¯k‰ ˙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 ,È¯k‰ 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

.ÊËÌÈÈ¯k ÈL ˙Óe¯z :¯Ó‡Â ,ÌÈÈ¯k 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‡ È¯Îe ÔÈ‡Ò¿ƒ¿ƒ∆»¿»«¬≈««ƒ«¿ƒ»≈
˙Á‡ È¯‰ - ‰f‰ È¯k‰ ÏÚ ‰Óe¯z ‰ÈeOÚÔ‰Ó ¬»¿»««¿ƒ«∆¬≈««≈∆

ÌÈÈ¯k ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰Óe¯z¿»¿≈»«≈ƒ»¿»»¿≈¿»ƒ
ÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,˙Á‡ ‰‡Òe¿»««¿»«¬≈¿»«∆»ƒ
,Ô‰Ó „Á‡ ÔwzÂ ,‰Óe¯z ‡È‰ È¯‰ - eÏl‰ ÌÈÈ¯k‰«¿»ƒ«»¬≈ƒ¿»¿ƒ«≈∆»≈∆

.Ï·h‰ ÔÓ Ôw˙Ó‰ ‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈∆«¿À»ƒ«∆∆

התרומה.43) מהם באיזה יודעים אנו שאין

à"ôùú'ä áà-íçðî ã"ë éðù íåé

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
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 ˙B·Ï ÌÈMÓÁÂ ˙B¯BÁL ¬ƒƒ¿≈¿«¬ƒƒ¿»∆»¿»
- ‰·Ï ‰˙È‰ :‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ‰‡z ÔÎB˙Ï¿»¿≈»««∆¿»»¿»¿»»

˙BÚn„Ó ˙B·l‰Â ,˙B¯zÓ ˙B¯BÁM‰3‰˙È‰ ; «¿À»¿«¿»¿À»»¿»
Ì‡Â .˙B¯zÓ ˙B·l‰Â ,˙BÚn„Ó ˙B¯BÁM‰ - ‰¯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»

ãycew zegiyn zecewpã

dp`z okezl dltpy zepal miynge zexegy zep`z miyng"
."'ek zexzen zexegyd dpal dzid ,dnexz ly zg`

השחורות  יהושע, רבי לפי תרומות: מסכת במשנה, ומקורו
רבי  השחורות. את מעלות והלבנות הלבנות, את מעלות
אסורות. השחורות נפלה, שחורה שאם היינו אוסר, אליעזר
אומר: עקיבא ורבי אסורות. הלבנות נפלה, לבנה ואם
זו, את זו מעלות אין לבנה) או (שחורה נפלה מה בידוע
הרמב"ם  ופסק זו, את זו מעלות - נפלה מה ידוע וכשאינו

עקיבא. כרבי
לא  במציאות שהרי בפשטות, מובן האוסר ר"א של טעמו
שאין  ובוודאי הלבנות, בחמשים אלא התרומה התערבה
כתבו  יהושע, רבי של בטעמו שנפל. מהמין מאה
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הכל  ומערבן דורסן היה רוצה היה שאם שכיון המפרשים,
עקיבא  רבי של ובטעמו לבטלה. מצטרפין כולן ביחד,
שבידוע  - כתבו ידוע, ואינו שנפל מה ידוע בין שמחלק
שיכול  כיון מעלות, אין לבנה) או (שחורה נפלה תאנה איזו
לבטל. מסייעות אינן הן שמותרות וכיון האחרות, לאכול
ולכן  איסור, בספק כולן נפלה, איזו ידוע אין אם אבל

זו. את זו מעלות
רצה  שאם בכך מה הרי יהושע, רבי בדעת א. להבין: וצריך
מעלות  ואיך דרסן לא לפועל והרי כולן, את מערב לדורסן

זו. את זו
הרי  נפלה, איזו יודע שאינו בכך מה עקיבא, רבי בדעת ב.
התערבה  לא במציאות אבל בידיעתו, הוא הספק כל

במאה. אחד של תערובת כאן ואין במאה התרומה
יבש  תערובת גדר בכללות חולקים ור"ע שר"א לומר ויש
זו  בתערובת דבר כל כי בלח, לח כתערובת שאינה ביבש
יודע  אינו שהאדם אלא עצמו, בפני נפרד ועומד נשאר
מתערובת  שונה ביבש יבש גדר האם האיסור, נמצא איפה
ה'גברא', מצד אלא ב'חפצא' תערובת שאינו בזה בלח לח
או  האיסור, לבטל כדי מספיק זה וגם האדם בידיעת היינו
בתערובת  כמו ב'חפצא' הוא ביבש יבש תערובת גדר שגם
והאיסור. ההיתר בין להבחין אפשר אי בו גם כי בלח, לח
ב'חפצא', להיות צריכה ביבש יבש תערובת שגם סובר ר"א
כאן  אין כי השחורות את להעלות יכולות הלבנות אין ולכן
יבש  שתערובת סוברים ור"ע ר"י אבל במציאות. תערובת

ה'גברא'. מצד רק שתהיה מספיק ביבש
לבטלה, מצטרפין שכולן ר"י של דעתו גם תובן ועל־פי־זה
כי  ביחד, הכל ומערבן דורסן היה רוצה היה שאילו כיון

גם  הוא התערובת גדר ולכן לשיטתו האדם, של בדעתו
יחד. הכל של לתערובת ורצונו מחשבתו גם כאן נוגעת

(f"h oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

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 שאיֿאפשר 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

.·‰Ï·c ÏL ÌÈaÏÓe ‰Ï·„ ÈÏebÚ ÔÎÂ8ÏebÚ ÏÙpL ¿≈ƒ≈¿≈»«¿¿ƒ∆¿≈»∆»«ƒ
ÔaÏÓ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ÔaÏÓ B‡«¿≈∆¿»¿»¿≈»«ƒ«¿≈
ÌÈaÏnÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏebÚ‰ È¯‰ - ÏebÚ B‡ ‰È‰9 »»ƒ¬≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ««¿¿ƒ
‰Ï·„ ÈÏebÚ .Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a ‰Óe¯z‰ ‰ÏÚ˙Â¿«¬∆«¿»¿∆»≈»ƒ«…ƒ≈¿≈»

ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b10ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰Ï·c 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
,ÔÈ¯ËÈÏ Úa¯‡ „Á‡ Ïk Ï˜LÓ ÏebÚ ÌÈ¯OÚ Ô‰Ó≈∆∆¿ƒƒƒ¿«»∆»«¿«ƒ¿ƒ
ÏÈ‡B‰ ,‡¯ËÏ „Á‡ Ïk Ï˜LÓ ÏebÚ ÌÈ¯OÚ Ô‰Óe≈∆∆¿ƒƒƒ¿«»∆»ƒ¿»ƒ
ÔË˜ ¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ - „Á‡Â ÔÈ¯ËÈÏ ‰‡Ó Ïk‰ Ï˜LÓeƒ¿««…≈»ƒ¿ƒ¿∆»¬≈ƒ≈»»

.ÌÈpËw‰ ÔÓ „Á‡ dÈa‚Óe ,ÏÙ»««¿ƒ«∆»ƒ«¿«ƒ

כמו 8) התאנים מדבלת עושים אדם "בני חֿט. 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 ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ¿«∆«¿«…∆≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¬∆
.‰Óe¯z‰«¿»

שהם 13) ואףֿעלֿפי 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‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈhÁ16ÔÈ‡L ; ƒƒ≈¿«¬ƒ»¿∆»≈»∆≈

‰ÏÏ· Ì‡ ‡l‡ ÔÈ¯ÚLÓ17B‡ ,ÔÈlÁ‰ ÌÚ ‰Óe¯z ¿«¬ƒ∆»ƒƒ¿¿»¿»ƒ«Àƒ
„ˆÈÎÂ .‰Óe¯z‰ ‰ÏÙ ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»«¿≈∆»»¿»«¿»¿≈«
Èab ÏÚ ÌÈhÁ ‡È‰ el‡k ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ?‰OÚÈ«¬∆ƒ∆«¿»¿ƒƒƒƒ««≈

ÌÈ¯BÚO18Èab ÏÚ ‰ÏÙpL dÓˆÚ ‰Óe¯z‰ LÈ¯ÙÓe , ¿ƒ«¿ƒ«¿»«¿»∆»¿»««≈
ÈÓk ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL ÔÈlÁ‰ ÔÓ ËÚÓ ÌÚ ‰¯e‚n‰«¿»ƒ¿«ƒ«Àƒ∆»¿»¬≈∆¿ƒ

.ÔÈ¯BÚO 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‰Óe¯z ‰ÏÙpL ˙B¯e‚Ó ÈzL B‡ ¿≈À¿≈¿∆»¿»¿»
Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÏ·Â Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï¿««≈∆¿ƒ¿¿»¿≈»«¿≈≈∆

„Á‡ ˙È·a ˙B¯e‚Ó ÈzL eÈ‰ Ì‡ :‰ÏÙ20el‡ È¯‰ - »¿»ƒ»¿≈¿¿«ƒ∆»¬≈≈
eÈ‰ el‡k Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a ‰ÏÚ˙Â ,˙BÙ¯ËˆÓƒ¿»¿¿«¬∆¿∆»≈»ƒ«…¿ƒ»
‰˙È‰ elÙ‡Â ˙BÙ¯ËˆÓ ˙Btw‰Â .˙Á‡ ‰¯e‚Ó Ô‰ÈzL¿≈∆¿»««¿«Àƒ¿»¿«¬ƒ»¿»
¯·c‰ ·B¯wL ÈÙÏ ,¯Á‡ ˙È·a ‰t˜Â ‰Ê ˙È·a ‰tÀ̃»¿«ƒ∆¿À»¿«ƒ«≈¿ƒ∆»«»»

Ô‰ÈzL ıa˜Ï21˙Btw‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ˙È·a ¿«≈¿≈∆¿«ƒ∆»¬»ƒ»¿≈«À
.˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙B¯ÈÚ ÈzLaƒ¿≈¬»≈»ƒ¿»¿

כחכמים.19) יב, משנה פ"ד ברייתא 20)תרומות
וכתנאֿקמא. שם קופות 21)בירושלמי ח): (הלכה שם
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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»»¿«¬
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 ‰Óe¯z ÏL ÌÈ‡z ‡¯ËÈÏ Ò¯cL , 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 d¯ÎBÓe¿»¿…≈ƒ¿≈»ƒ¿»¿«¿»
Ôlk ÔÈnt‰ - ‰‡nÓ ˙BÁt eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»«ÀƒÀ»

ÔÈ¯zÓ ÌÈÏeM‰Â ,˙BÚn„Ó25. ¿À»¿««ƒÀ»ƒ

שם.22) וכרבי 23)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

.ÊdÒ¯c Ì‡ ÔÎÂ26ÔÈ‡Â ,ÏebÚ Èt ÏÚ B‡ ˙¯ek Èt ÏÚ ¿≈ƒ¿»»«ƒ«∆∆«ƒƒ¿≈
ÏebÚ‰ Èt ÏÚ dÒ¯c .‡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„e¯t Ì‰ el‡k Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯30ÈÙÏ ‰ÏÚ˙Â , ƒ»¿ƒ≈¿¿«¬∆¿ƒ

- ÔÈ¯ËÈÏ ‰‡Ó ÔÈÏebÚ‰ ÏÎa LÈ Ì‡ ;Ï˜Ln‰«ƒ¿»ƒ≈¿»»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏebÚ ÏÎa LiL ‡e‰Â .‰ÏÚz31ÈL ÏÚ ¯˙È Ô‰Ó «¬∆¿∆≈¿»ƒ≈∆»≈«¿≈

ÔÈ¯ËÈÏ32˜ÙqL ;·¯a ‰Óe¯z‰ ÏË·zL È„k , ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»»…∆¿≈
.ÔÈlÁ‰ ·¯a ÏËa ‰Óe¯z‰«¿»»≈¿…«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 שני 29)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,

.Á¯ÒB‡ d˜ÙÒe ,‰‡Óa ¯ÒB‡ d‡cÂ - ‰Óe¯z‰«¿»«»»≈¿≈»¿≈»≈
ÌÈMÓÁa33¯˙BÈa ‰È‰ Ì‡Â ;·¯a ‡l‡ ¯z‰ dÏ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ¿≈»∆≈∆»¿…¿ƒ»»¿≈

˙Á‡ ‰‡z ?„ˆÈk .·¯ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ÌÈMÓÁÓ≈¬ƒƒ≈»¿ƒ»…≈«¿≈»««
ÔÈÓi˜ ‰‡n‰ È¯‰Â ,ÚL˙Â ÌÈÚL˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óe¯z34 ¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ»≈««¬≈«≈»«»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÊÏ ¯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 ‰a¯iL „Ú ,˙B¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰„·‡L ‡È‰ƒ∆»¿»¬≈≈¬«∆«¿∆¬≈∆

¯Á‡ ÌB˜nÓ ÔÈlÁ38ÌÈ‡z ÌÈMÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈÂ Àƒƒ»«≈¿ƒ¬≈∆¬ƒƒ¿≈ƒ
‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ‰ÏÙ Ì‡Â .Ïk‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˙Á‡Â¿««≈««…¿ƒ»¿»««∆¿»
¯z‰ - Ïk‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰„·‡Â ˙Á‡Â ÌÈMÓÁ CB˙Ï¿¬ƒƒ¿««¿»¿»««ƒ«…À«

ÌÈ¯ÊÏ ¯‡M‰39. «¿»¿»ƒ

הקודמת.36) ההלכה של  אברבנאל:37)המשך בכ"י
שם. הפנים מראה ועיין חמשים". כמפורש 38)"לתוך

שבתרומה  אףֿעלֿפי 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‰Óe¯z ‰‡Ò40¯OÚÓ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»«¬≈
B˙Óe¯z ‰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˙Óe¯z ÈÓcÓe ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ «…¬ƒƒ¿≈¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«
È¯‰ - ‰ÏÙ Lc˜‰Â ÈL ¯OÚÓÏ Ì‡Â ;BaL ¯OÚÓ«¬≈∆¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆¿≈»¿»¬≈

e„tÈ el‡43.‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ e¯ÎnÈÂ ≈ƒ»¿ƒ»¿¿…≈ƒ¿≈¿»

א.40) משנה פ"ה מעשר.41)תרומות תרומת
לזרים.42) אסור חולין.43)שהדמוע ויהיו

.‡È‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò44‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿»ƒ≈»
,Lc˜‰ B‡ ÈL ¯OÚÓ B‡ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ B‡ ÔÈlÁÀƒ«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ∆¿≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈa45È¯‰ - Ïk‰ ÚncÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ¯B‰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»«∆≈»¿«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c46;ÈÁ ÏÎ‡‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„a ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿¿≈»≈«
‡nL ,ÔÁÈpÈ ‡Ï - ÈÁ ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·„a Ï·‡¬»¿»»∆«¿¿≈»≈«…«ƒ≈∆»
C¯„k Ïk‰ ˜ÈÏ„È ‡l‡ ;Ô‰Ó ÏÎ‡ÈÂ Ì‰a Ï˜zÈƒ»≈»∆¿…«≈∆∆»«¿ƒ«…¿∆∆

‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈ˜ÈÏ„nL47. ∆«¿ƒƒ¿»¿≈»

שם.44) או 45)משנה מעשר או חולין, אותם כלומר,
(כסף46ֿ)הקדש. שם כגירסתו המשנה, על ירושלמי
תקלה 47)משנה). יהיה שלא כדי מאוס בכלי שנותנים

יב. הלכה בפי"ב כמבואר לאחרים,

.·È‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰‡Ò48‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»
ÔÈlÁ49ÈÓcÓ ıeÁ ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ¯ÎnÈ - ÔÈ‡ÓË Àƒ¿≈ƒƒ»≈«…«…¬ƒƒ¿≈

˙BÈÏ˜ ‰Ê Ún„Ó ÏÎB‡ Ô‰k‰Â .‰Óe¯z50LeÏÈ B‡ , ¿»¿«…≈≈¿À»∆¿»»
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L ˙B¯t ÈÓa B˙B‡51‡ÓË˙ ‡lL È„k , ¿≈≈∆≈»«¿ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»

Ún„Ó LeÏÈ B‡ .ÔÈ‡Óh‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ BaL ‰Óe¯z‰«¿»∆ƒ«Àƒ«¿≈ƒ»¿À»
‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ‰Ê52ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡L , ∆»ƒ¿≈»∆≈…∆»≈¿«≈…∆

¯Á‡53‰Ê Ún„Ó ˜lÁ˙È B‡ .‰ˆÈ·k ‰È‰iL „Ú54 «≈«∆ƒ¿∆¿≈»ƒ¿«≈¿À»∆
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‰Óe¯z‰ ‡Óhz ‡lL È„k ,‰qÚ ÏÎa ‰ˆÈ·kÓ ˙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,
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 ‰Óe¯z ‰‡Ò55ÔÈlÁ ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿≈»Àƒ
ÔÈ¯B‰Ë56‰‡Ò ÔÎÂ ,57‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ¿ƒ¿≈¿»¿»¿»∆»¿»¿≈»

‰ÏÚz - ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ58˙BÈÏ˜ ÏÎ‡˙Â ,‰‡Óe „Á‡a59 Àƒ¿≈ƒ«¬∆¿∆»≈»¿≈»≈¿»
‰‡q‰ ÔÈ‡L ;‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt B‡ ˙B¯t 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 ‰Óe¯z ‰‡Ò61ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿≈»¿»∆
ËeÚÓa ‰ÏËa - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z62Ïk‰ 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 ‰Óe¯z ÏL ¿≈À∆»¿»¿»∆¿»¿««
‰‡Ò ‰ÏÙ Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Ú„BÂ Ô‰Ó≈∆¿«¿≈≈∆»¿»¿««»»¿»¿»
:ÌÈ¯ÓB‡ - ‰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 :ÌÈ¯ÓB‡¿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 ‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙÂ¿»¿»¿»∆¿»¿««≈∆¿≈»«≈

.‰ÏÙ ‰‡Óh‰ CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡ - ‡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 (כסףֿמשנה), חולין

הקלקלה.

.ÊÈ˙Bt˜ ÈzL70ÏL ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ , ¿≈À««∆¿»¿»¿««∆
ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ71CB˙Ï ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ : Àƒ¿≈ƒ»¿»¿»¿»¿»¿

‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡ - 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 הכסףֿמשנה, 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 ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿»¿≈»¿««≈∆
‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡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 ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»¿≈»∆»¿»¿««≈∆
eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â ,‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ≈»¿

(˙BÈÏ˜75˙B¯t ÈÓa eLBlÈ B‡76. ¿»ƒ¿≈≈

וברמב"ם 75) קושטא ובדפוס רומי בדפוס ליתא המוקף, כל
(תוספתא  כתביֿיד כמה ובעוד קורקוס, הר"י שלפני כ"י
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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  הכסףֿמשנה הגיה זה ומתוך עסקינן". הוכשרו
דברי  מיושבים זה ולפי טהורין", חולין של "ואחת הקודמת
הוכשרו  לא שעוד טהורים בחולין שהמדובר כאן, רבינו
החולין, אל התרומה נפלה שמא וחששו טומאה, לקבל
ייטמאו  שלא טומאה, לקבל יכשירום שלא תיקנו ולפיכך
חששו  לא אכילה איסור שלענין שאףֿעלֿפי 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 ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ , ¿≈À««∆¿»¿≈»¿««∆
CB˙Ï ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈlÁÀƒ¿ƒ¿»¿»¿»∆¿»¿»¿
ÔÈlÁ‰Â ,‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï ÔÈ¯ÓB‡ - 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 ‰Óe¯z ÏLÔ‰Ó ˙ »¿»¿»∆¿»¿≈»¿««≈∆
¯eÒ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ˜ÙqL .˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL -79, ¿≈∆¬∆¿≈¿»¿≈»»

‰‡ÓË ‰Óe¯z ¯eq‡L ÈtÓ ;¯zÓ - Ún„Ó‰ ˜ÙÒe¿≈«¿À»À»ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈»
ÏÚ ,Ô‰È¯·cÓ - Ún„Ó‰ ¯eq‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ -ƒ«»¿ƒ«¿À»ƒƒ¿≈∆«

˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ÌÈ¯wÚ‰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'.
הכסףֿמשנה  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 יחֿיט) (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
ואףֿעלֿפיֿכן  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  שאףֿעלֿפי תרומה, מטמא של דאורייתא איסור על
שזהו  אכילה, לענין אלא זה אין ברוב, בטלה התורה
בטהרה, עוד להזהר שאפשר טומאה, לענין אבל בדיעבד.

זה לכתחילה,הרי איסור מבטלין אין והרי כלכתחילה,
שכתב  כמו הדעות, לכל דאורייתא איסור זהו ובתרומה

יח). סימן בתשובה במין 80)אבניֿמילואים כלומר,
יֿיג. אֿו, הלכות פט"ו שם עיין במינו.

à"ôùú'ä áà-íçðî ä"ë éùéìù íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שנתבלה 1) ביצה שהוא, בכל מדמעת סתומה שחבית יבאר

העיסה. לתוך שנפל תרומה של שאור או תרומה של בתבלין
ירק  הכובש טעם. בנותן הוא אם בתרומה מינו בשאינו מין
פת  הרודה אחר. דבר איזה או תרומה של ירק עם  חולין של
יין  של כוסות ב' תרומה. של יין חבית פי על ונתנה חמה
של  שמן שנתערבו. במים, מזוגים חולין ואחד תרומה אחד
הדברים  אחר. דבר גבי על או פירות גבי על שנפל תרומה

מברך. הוא מה תרומה והאוכל תרומה. שנקראו

.‡‰Óe˙Ò ˙È·Á2‡e‰L ÏÎa ˙Ún„Ó -3?„ˆÈk . »ƒ¿»¿«««¿»∆≈«
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL ‰Óe¯z ÏL ‰Óe˙Ò ˙È·Á»ƒ¿»∆¿»∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ

˙Bi·Á‰ eÁzÙ .Ïk‰ Únc - ˙BÓe˙Ò ˙Bi·Á4- »ƒ¿ƒ«««…ƒ¿¿∆»ƒ
.‰‡Óe „Á‡a ‰ÏÚz«¬∆¿∆»≈»

מאכלות 2) מהל' (פט"ז בטל ואינו חשוב דבר שהוא
ה"אֿג). מ"ז.3)אסורות פ"ג שבטלה 4)ערלה

אסור  אבל מאליהם, שנפתחו והיינו מ"ח. שם חשיבותן.
ועי' הי"ב, (שם לכתחלה איסור מבטלין שאין לפתחם,

כאן). רדב"ז

.·‰Óe˙Ò ˙È·Á5‰·¯Ú˙pL6‰ÏÙÂ ,˙Bi·Á ‰‡Óa »ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»»ƒ¿»¿»
ÏB„b‰ ÌiÏ Ì‰Ó ˙Á‡7ÏL :ÔÈ¯ÓB‡Â ,Ôlk e¯z‰ - ««≈∆«»«»À¿À»¿¿ƒ∆

‰ÏÙpL ‰‡˙a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‰ÏÙpL ‡È‰ ‰Óe¯z¿»ƒ∆»¿»«∆≈≈ƒ¿≈»∆»¿»
‰‡ÓÏ8CÈ¯ˆ ‡l‡ ;ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÙÂ , ¿≈»¿»¿»««≈∆«»«»∆»»ƒ

˙¯k d˙ÏÈÙ - ˙È·Á‰L ÈÙÏ .˙Á‡ LÈ¯Ù‰Ï9, ¿«¿ƒ««¿ƒ∆∆»ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆
.˙¯k d˙ÏÈÙ ÔÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ ‰‡˙e¿≈»¿«≈»≈¿ƒ»»ƒ∆∆

(בהלכה 5) חשיבותה מחמת לעולם, בטלה שאינה
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שהוא 6)הקודמת). וכרבא לקיש כריש ב. עד, זבחים
דבריו. שפירש משנה' 'כסף ראה בהגהות 7)בתרא. ראה

שם. מקובצת' להפריש 8)'שיטה שצריך אלא שבטלה
ה"א). פי"ג (למעלה לכהן דריש 9)אחת אליבא כרבא,

שם. לקיש,

.‚‰Óe˙Ò ˙È·Á10‰ÁzÙÂ ˙Bi·Á ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL »ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿¿»
Ô‰Ó ˙Á‡11‰pnÓ ÏËB -12‰‡nÓ „Á‡13‰˙BLÂ ««≈∆≈ƒ∆»∆»ƒ≈»¿∆

˙È·Á‰ d˙B‡14„Ú ˙B¯eÒ‡ - ˙Bi·Á‰ ¯‡L Ï·‡ ; »∆»ƒ¬»¿»∆»ƒ¬«
ÏËB - Ô‰Ó Á˙tzL ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ .eÁ˙tiL∆ƒ»¿¿»««¿««∆ƒ»«≈∆≈

dÚen„ È„k ‰pnÓ15‰·¯Ú˙ .¯‡M‰ ‰˙BLÂ16˙È·Á ƒ∆»¿≈ƒ»¿∆«¿»ƒ¿»¿»»ƒ
ÏËB - ‰‡Ó Ì‰Ó eÁzÙÂ ,˙Bi·Á ÌÈMÓÁÂ ‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ»ƒ¿ƒ¿¿≈∆≈»≈

˙Á‡ ˙È·Á Úen„ È„k Ì‰Ó17¯‡Le ;‰‡n‰ ‰˙BLÂ ≈∆¿≈ƒ«»ƒ««¿∆«≈»¿»
ÏL ˙È·Á d˙B‡Ï ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,˙B¯eÒ‡ ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒ¬¿≈«¬ƒƒ¿»»ƒ∆

·¯a ‡È‰L ‰Óe¯z18˙Bi·Á ÌÈÙÏ‡ ‰nk eÈ‰ elÙ‡ . ¿»∆ƒ¿…¬ƒ»«»¬»ƒ»ƒ
epÓÈ‰ ÏËB - Á˙tiM ‰Ó ÏÎÂ ,Ún„Ó Ôlk -„Á‡ À»¿À»¿»«∆ƒ»«≈≈∆∆»

‰‡nÓ19.Ún„Ó ¯‡M‰Â ,‰˙BL ÌÈ¯ÈM‰Â , ƒ≈»¿«¿»ƒ∆¿«¿»¿À»

אלעזר.10) רבי של מימרא שם, כלומר,11)זבחים
ה"א. למעלה וראה (שם), מאליה לכהן.12)נפתחה ונותן

ואחד.13) ממאה אחד טעם 14)כלומר: שאין אףֿעלֿפי
כולה  הרי תרומה, זו חבית אם ממהֿנפשך: שהרי לזה,
היא: חכמים תקנת מותרת, כולה - חולין היא ואם אסורה,
באופן  גם לטעות יבואו לכהן, הרמה בלי כאן נתיר אם

רוקח'). ('מעשה כולן ואחד.15)שיתפתחו ממאה אחד
הוא 16) וכן אושעיא, רבי של מימרא שם, זבחים

ה"ז. פ"ד תרומות "נוטל 17)ב'ירושלמי' להלן כתב [וכן
לתוך  אחת חבית נפלה הרי עיון: וצריך ממאה". אחד הימנו
אחד  אלא ליטול צריך אינו כן ואם חביות, וחמשים מאה
אינו  שנפתחו המאה להתיר וכשרוצה ואחת, וחמשים ממאה
כתב  וכן ואחת. וחמשים מאה חלקי מאה אלא להרים צריך
צריך  (כן מק"נ אחד דמועה כדי ד"ה שם בזבחים רש"י
ממאה, אחת יטול אם שאפילו שם שהוסיף אלא להיות),

עיי"ש]. איתא, ברובא איסורא נאמר כלומר,18)לא
(שם). וצ"ע].19)במאה למעלה, [ראה

.„˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k20ınÁÓ‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»∆«¿«≈
Áetz ˜q¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ Ïa˙Ó‰Â21 ¿«¿«≈≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ≈««

‰qÚ‰ Ïk - ‰ˆÈÓÁ‰Â ‰qÚ‰ CB˙Ï B˙e ‰Óe¯z ÏL∆¿»¿»¿»ƒ»¿∆¿ƒ»»»ƒ»
.ÌÈ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡Â ˙Ún„Ó¿À«««¬»¿»ƒ

מ"ד.20) פ"ב בערלה מהמשנה ה"א, תרומות 21)פט"ז
מ"ב. פ"י

.‰‰ÏazpL ‰ˆÈa22elÙ‡ - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏ·˙a ≈»∆ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆¿»¬ƒ
dlL ÔBÓÏÁ23.ÚÏB· ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ ∆¿∆»»ƒ¿≈∆≈«

מי"ב.22) שהוא 23)שם החלבון וכלֿשכן בפנים, שהוא
בחוץ.

.Â¯B‡O24B‰Èa‚‰Â ,‰qÚ‰ CB˙Ï ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL25 ¿∆¿»∆»«¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ˆnÁ˙ Ck ¯Á‡Â26. ¿««»ƒ¿«¿»¬≈À∆∆

פ"ח.24) תרומות בעיסה 25)תוספתא מאה שהיה היינו

למעלה  למאה, שנפלה תרומה כדין והגביהו השאור, נגד
שמח'). ו'אור קורקוס (ר"י ה"א שהגביהו 26)פי"ג שכיון

אומרים  אנו אין אחרֿכך, שנתחמצה אףֿעלֿפי השאור
וראה  נתחמצה. מעצמה אלא השאור, עלֿידי שנתחמצה

שם. כפשוטה תוספתא

.Êe¯‡a ¯·k27BÈ‡La ÔÈÓ (‰Óe¯z) ·¯Ú˙ Ì‡L , ¿»≈«¿∆ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿∆≈
ÌÚ ÏMa˙pL CzÁÓ Ïˆa ,CÎÈÙÏ .ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓƒ¿≈««¿ƒ»»»¿À»∆ƒ¿«≈ƒ

ÏÈL·z‰28LÈÂ ,ÔÈlÁ ÏÈL·z‰Â ‰Óe¯z Ïˆa‰ Ì‡ , ««¿ƒƒ«»»¿»¿««¿ƒÀƒ¿≈
Ì‡Â ;ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ È¯‰ - Ïˆa‰ ÌÚË Ba«««»»¬≈««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ
ÏÈL·z‰ ÌÚË ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ÏÈL·z‰Â ÔÈlÁ Ïˆa‰«»»Àƒ¿««¿ƒ¿»¿ƒ¿»««««¿ƒ

.¯eÒ‡ Ïˆa‰ È¯‰ - Ïˆaa«»»¬≈«»»»

פי"ג 27) ולמעלה ה"אֿו, אסורות מאכלות מהל' בפט"ו
מבושל,28)ה"ב. מחותך, דברים: שלשה כאן מנה [רבינו

בהלכה  המבואר ולפי עדשים). (שאינו סתם תבשיל עם
מחותך  כלומר: הנ"ל, מהדברים אחד כל - הסמוכה
אלא  אחר בתבשיל שלא ואף נתבשל, שלא (אףֿעלֿפי
ואף  שלם, שהבצל (אףֿעלֿפי מבושל שנתבשלו), בעדשים
אחר  בתבשיל שנתבשלו), בעדשים אלא אחר בתבשיל שלא
בכל  - נתבשל) שלא ואףֿעלֿפי שלם שהוא (אףֿעלֿפי
ובין  תרומה, והתבשיל חולין שהבצל בין הנ"ל, האופנים
התירו  ולא אסור. הכל - חולין והתבשיל תרומה שהבצל
כגון: הנ"ל. הדברים משלשת אחד אף שאין באופן אלא
וכשלא  שנתבשלו, אחר) בתבשיל (ולא עדשים שלם, בצל
אינה  כאן רבינו שכוונת וכנראה עמהם. הבצל נתבשל
לחוד, מהם ואחד אחד לכל אלא ביחד, הדברים לשלושת

ראשונה']. ב'משנה וראה

.ÁeÏMa˙pL ÌÈL„Ú29Ïˆa ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿««»ƒ¿ƒ¿»»»
L·È30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏL ‰È‰ Ì‡ :31‰È‰ Ì‡Â , »≈ƒ»»»≈¬≈∆À»¿ƒ»»

ÌÚË Ô˙Ba - CzÁÓ32ÏMa Ì‡Â .33ÌÚ Ïˆa‰ ¿À»¿≈««¿ƒƒ≈«»»ƒ
Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - CzÁÓ ÔÈa ÌÏL ÔÈa ,ÌÈL„Ú‰»¬»ƒ≈»≈≈¿À»¿«¬ƒ¿≈

ÌÚË34ÏÈL·z‰ Ïk ¯‡Le .35Ïˆa‰ CÈÏL‰L ÔÈa - ««¿»»««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ«»»
ÌÏL ÔÈa ,ÏÈL·z‰ ÌÚ BÏMaL ÔÈa ÏMa˙pL ¯Á‡««∆ƒ¿«≈≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒ≈»≈

ÌÚË Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - CzÁÓ ÔÈa36‰Ó ÈtÓe . ≈¿À»¿«¬ƒ¿≈««ƒ¿≈»
ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ eÏMa˙pL ÌÈL„Ú CB˙Ï ÌÏL Ïˆa»»»≈¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿≈¿«¬ƒ
;ÌÏL ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰Ó ·‡BL BÈ‡L ÈtÓ ?B˙B‡ƒ¿≈∆≈≈≈∆∆¬≈»≈
ÌÈÏˆa eÈ‰ Ì‡Â .eÏMa˙ ¯·kL ,ÔÎB˙Ï ËÏBt ‡ÏÂ¿…≈¿»∆¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿»ƒ

ÌÈk¯37B˙ÓËt ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .CzÁÓk Ô‰ È¯‰ -38 «ƒ¬≈≈ƒ¿À»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»
‰BˆÈÁ‰ B˙tÏ˜e39ÁÏ ‰È‰L B‡ ,40‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ»∆»»«¬≈

ÁÓkËBÏÙw‰Â .Cz41ÌÏL ÔÈa ,L·È ÔÈa ÁÏ ÔÈa - ƒ¿À»¿««¿≈«≈»≈≈»≈
ÌÚË Ô˙Ba - CzÁÓ ÔÈa42. ≈¿À»¿≈««

בפירושו 29) רבינו וכתב שם. ו'ירושלמי' מ"א פ"י תרומות
חולין  של ובצל תרומה של עדשים שהיו בין שוה "הדין שם:
משנה'. ב'כסף וראה חולין", של ועדשים תרומה של בצל או

בה 30) שאין יבשה קליפה לו שיש כלומר, שם. 'ירושלמי'
שלמה'). ('מלאכת שהבצל 31)לחות רבינו, ביאר בסמוך

אינן  הן אף נתבשלו, שכבר והעדשים בולע, אינו השלם
ובין  חולין, והעדשים תרומה כשהבצל בין ולפיכך בולעות.
שלם  שהבצל כיון - תרומה והעדשים חולין כשהבצל
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עוד  העדשים אם אבל מותר. הכל נתבשלו, כבר והעדשים
תרומה  הבצל אם בין שלם, שהבצל אףֿעלֿפי נתבשלו, לא
עוד  שהעדשים שכיון אסור, הכל - תרומה העדשים אם ובין
אףֿעלֿפי  בולע, הבצל ואז הרבה פולטות הן נתבשלו, לא

להלן. וראה שלם. ואףֿעלֿפי 32)שהוא שם. משנה,
ומכיון  קצת, פולטות הן - עוד נתבשלו לא שהעדשים

הזה. הטעם את בולע הוא מחותך 'ירושלמי'33)שהבצל
מקודם. העדשים נתבשלו אם אלא התירו שלא שם,

הוא 34) ביחד שנתבשלו כיון - שלם שהבצל שאףֿעלֿפי
מעדשים.35)בולע. חוץ היינו שם. שרק 36)משנה,

לאחר  הרבה לפלוט ולא לבלוע לא טבעם העדשים
ולפיכך  ולפלוט, לבלוע דרכו אחר תבשיל אבל שנתבשלו,
ומפליט  חולין, הוא אם בולע הוא שלם, שהבצל אףֿעלֿפי

תרומה. הוא שלשה 37)אם שנים "היו : שם 'ירושלמי'
הן". כמחותכין "העביר 38)קטנים, שם: 'ירושלמי'

הוא". כמחותך משנה').39)פטמתו, ('כסף שם
אסור".40) בלח אבל "ביבש, שם: שם.41)'ירושלמי'

מ"א). פ"ב שני מעשר ישראל' ('תפארת בצל מי והוא
שבארץ  החציר שהוא כתב, שם לרבינו המשניות ובפירוש

הסמוכה. בהלכה וראה שלם,42)הצבי, לבצל שבניגוד
מעדשים  שנפלט המעט אותו וגם הרבה, בולע הוא

תוכו. אל נפלט שנתבשלו

.Ë˜¯È L·Bk‰43- ‰Óe¯z ÏL ˜¯È ÌÚ ÔÈlÁ ÏL «≈»»∆Àƒƒ»»∆¿»
¯ÈˆÁÂ ÌÈÏˆa ÈÈnÓ ıeÁ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÓeLÂ44ÏL ÌÈÏˆa ÌÚ ÔÈlÁ ÏL ˜¯È L·k Ì‡L , ¿ƒ∆ƒ»«»»∆Àƒƒ¿»ƒ∆
‰Óe¯z ÏL ÌÈÏˆa ÌÚ ÔÈlÁ ÏL ÌÈÏˆa B‡ ,‰Óe¯z¿»¿»ƒ∆Àƒƒ¿»ƒ∆¿»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -45Ïˆa ÌÚ ‰Óe¯z ÏL ˜¯È L·k . ¬≈≈¬ƒ»«»»∆¿»ƒ»»
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ Ïˆa‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ÏL46. ∆Àƒ¬≈«»»À»¿»ƒ

מותרים".43) זה, עם זה הנכבשים "כל מ"י: שם [בתרומות
ו'משנה  יוםֿטוב' 'תוספות (עי' רבים בזה הקשו וכבר
כמבושל" הוא הרי "כבוש קיימאֿלן הלא שם): ראשונה'
יפה  אבל זה? עם זה הנכבשים מותרים ולמה צז:), (חולין
(שם  יוחנן כרבי לפסוק רבינו שדעת חדשים' ב'תוספות כתב
דבריו  מפרש שהוא אלא כמבושל", אינו ש"כבוש קיא:)
קליפה  אלא צריך ואינו כמליח הוא אבל כמבושל, שאינו
מבוארים  רבינו דברי זה ולפי בדבריו). (עיי"ש מליח כדין
אסורות  מאכלות מהל' (בפ"ט רבינו דעת שהרי נכון, על
(ראה  בדיעבד מותר - נקלף ולא קליפה הטעון שדבר הי"ז),
ירק" "הכובש רבינו כתב ולכן ס"ד), צא סי' יו"ד בשו"ע
מותר  הוא ולכן קליפה, בר אינו עלים שהוא שירק לפי

להלן]. וראה ופירש 44)לזרים. "החסית", שם: במשנה
וחידודם". לחריפותם ומיניהם והבצלים "השומים רבינו:
בכולו. ומבליע כמבושל" הוא הרי "כבוש אמרו ובהם

כנ"ל.45) הבצלים, בכל או הירק בכל נבלעה שהתרומה
ואינו 46) חריף אינו תרומה של שהירק לפי שם. משנה,

ירוקים  בבצלים שהמדובר [ונראה הבצל. בכל מבליע
יבשים  בצלים אבל ירק. ככל קליפה, בני שאינם ארוכים
למעלה]. ראה קליפה, צריכים - לקלפם שאפשר ועגולים,

.ÈÔÈlÁ È˙ÈÊ47eÈ‰ Ì‡ :‰Óe¯z È˙ÈÊ ÌÚ ÔL·kL ≈≈Àƒ∆¿»»ƒ≈≈¿»ƒ»
ÏLÂ ÔÈÚeˆt ÔÈlÁ eÈ‰L B‡ ,el‡Â el‡ ÔÈÚeˆt¿ƒ≈»≈∆»Àƒ¿ƒ¿∆

el‡ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÓa ÔL·kL B‡ ,ÔÈÓÏL ‰Óe¯z¿»¿≈ƒ∆¿»»¿≈¿»¬≈≈
È˙ÈÊ eÈ‰L B‡ ,ÔÈÓÏL Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¬»ƒ»¿≈∆¿≈ƒ∆»≈≈
el‡ È¯‰ - ÔÈÓÏL ÔÈlÁ‰ È˙ÈÊÂ ÔÈÚeˆt ‰Óe¯z¿»¿ƒ¿≈≈«Àƒ¿≈ƒ¬≈≈

ÔÈÓÏM‰ ÔÓ ˙B·‡BL ÔÈÚeˆt‰L ÈÙÏ .ÔÈ¯zÓ48. À»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒ

מ"ז.47) שם מן 48)תרומות שואבים השלמים ואין
הפצועים.

.‡ÈÌÈL·k ÈÓ49Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ˙B˜ÏL ÈÓe ≈¿»ƒ≈¿»∆¿»¬≈≈
.ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¿»ƒ

שם).49) (משנה, מלח במי שכבשם

.·È˙·M‰50da LÈ - ‰¯„wa ÌÚË ‰˙ ‡lL „Ú : «∆∆«∆…»¿»«««¿≈»≈»
da ÔÈ‡ - ‰¯„wa ÌÚË ‰˙pMÓ ;‰Óe¯z ÌeMÓƒ¿»ƒ∆»¿»«««¿≈»≈»

‰Óe¯z ÌeMÓ51. ƒ¿»

(פירוש 50) שבת ערבי: בלשון הוא וכן מ"ד. פ"ג עוקצין
שם). ישראל' ו'תפארת (רע"ב אניס והוא שם) המשניות

בבשול 51) וימצא בתבשיל) =) בבשול כחו שהשליך "כיון
ממנו  והנשאר תועלתו תמה כבר השבת, טעם בתבשיל) =)
לאכילה  ראויים אינן אשר השמרים, במדריגת הוא אחרֿכך
בתרומה" חייב אינו כן ועל הי"ג) פי"א למעלה (ראה

שם). המשניות, (פירוש

.‚È‰„B¯‰52ÔÈÈ ÏL ˙È·Á Èt ÏÚ d˙e ‰nÁ ˙t »∆««»¿»»«ƒ»ƒ∆≈
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈhÁ ˙t ‰˙È‰ Ì‡ :‰Óe¯z53ÏLÂ ; ¿»ƒ»¿»«ƒƒ¬≈À∆∆¿∆
˙B·‡BML ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ - ÌÈ¯BÚO54. ¿ƒ¬»ƒ¿≈∆¬

מ"ג.52) שם, וכרבא 53)תרומות שם, יוסי רבי כדעת
וראה  היא", מילתא לאו "ריחא סו:) זרה (עבודה שאמר
(כסףֿמשנה). הל"ג אסורות מאכלות מהל' בפט"ו

שם.54) יוסי, רבי כדברי

.„È¯epz55ÔBnÎa B˜Èq‰L56Ba ‰Ù‡Â ‰Óe¯z ÏL «∆ƒƒ¿«∆¿»¿»»
˙¯zÓ ˙t‰ - ˙t‰ ˙‡57‡l‡ ,ÔBnk ÌÚË da ÔÈ‡L ; ∆««««À∆∆∆≈»«««∆»

.¯eÒ‡ BÈ‡ ÁÈ¯‰Â ,BÁÈ≈̄¿»≈«≈»

מ"ד.55) שם, כז.56)תרומות כח, בישעיה הנזכר הוא
שם). ישראל' ('תפארת "קיממעל" ואףֿעלֿפי 57)והוא

אסורה  הפת - הכרם ובכלאי ערלה בקליפי שהסיקו שתנור
תרומה  לדמות אין - הכ"ב) אסורות מאכלות מהל' (פט"ז
בהנאה, שאסורים הכרם וכלאי לערלה בהנאה, שמותרת

שם. במשנה, וברע"ב שם, זרה בעבודה ברש"י ראה

.ÂËÔÈ¯BÚO58Û‡ ,ÌÈÓ ÏL ¯B·Ï eÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ¿ƒ∆¿»∆»¿¿∆«ƒ«
Ô˙B ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ Ô‰ È¯‰ - ÂÈÓÈÓ eLÈ‡·‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ≈»¬≈≈À»ƒ∆≈≈

.¯ÒB‡ Ì‚ÙÏ ÌÚË««ƒ¿»≈

שם.58) הר"ש פירשה וכן מ"ב. שם, תרומות

.ÊËÔzÏz59¯Ba CB˙Ï ÏÙpL ,BˆÚÂ ‡e‰ ,‰Óe¯z ÏL ƒ¿»∆¿»¿≈∆»«¿
Bc·Ï ÔzÏ È„k ÔzÏz‰ Ú¯Êa LÈ Ì‡ ,ÔÈÈ ÏL60ÌÚË ∆«ƒƒ≈¿∆««ƒ¿»¿≈ƒ≈¿«««

¯eÒ‡ ÔÈi‰ È¯‰ - ÔÈia61.ÌÈ¯ÊÏ ««ƒ¬≈««ƒ»¿»ƒ

(פירוש 59) "חולבה" בערבי נקרא והוא מ"ה. שם,
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שם). קדושת 60)המשניות, בו שאין מהעץ סיוע בלי
ביין,61)תרומה. טעם ליתן אין לבדו בתלתן אם אבל

שם). (משנה, אסור אינו - העץ עם ביחד רק אלא

.ÊÈ˙BÒBk ÈL62,ÔÈlÁ „Á‡Â ‰Óe¯z „Á‡ ,ÔÈÈ ÏL ¿≈∆«ƒ∆»¿»¿∆»Àƒ
Ô·¯Ú Ck ¯Á‡Â ÌÈÓa „Á‡ Ïk ‚ÊÓ63ÔÈÈ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - »«»∆»¿«ƒ¿««»≈¿»ƒ∆≈

,ÌÈna ·¯Ú˙ ‰Óe¯z‰ ÔÈÈ el‡Îe ,BÈ‡ el‡k ÔÈlÁ‰«Àƒ¿ƒ≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿»≈««ƒ
ÌÚË Ïh·Ï ÌÈn‰ B˙B‡ Èe‡¯ Ì‡ :BÈÓ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈ƒƒ»««ƒ¿«≈««
- Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ Ïk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z‰ ÔÈÈ≈«¿»¬≈«…À»¿»ƒ¿ƒ«

e¯‡a ¯·kL ;¯eÒ‡64.ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L , »∆¿»≈«¿∆≈««ƒ«¬ƒ∆««ƒ

ב.62) עג, זרה כנגד 63)עבודה מאה חולין של ביין ואין
שני). ד"ה שם ('תוספות' תרומה של פי"ג 64)יין למעלה

עיי"ש. ה"ט,

.ÁÈ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ65ÌÁÈ„È - ˙B¯t Èab ÏÚ ÏÙpL «ƒ∆¿»∆»«««≈≈¿ƒ≈
˙B¯zÓ Ì‰Â66ÔÓL ÔÎÂ .67Èab ÏÚ ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ¿≈À»¿≈∆∆∆¿»∆»«««≈

ÔÓM‰ ÏÙ .˙B¯zÓ Ì‰Â ÌÁÈ„È - ˙B¯t68ÔÈÈ Èab ÏÚ ≈¿ƒ≈¿≈À»»««∆∆««≈«ƒ
¯Èv‰ Èab ÏÚ ÏÙ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ÔÈi‰Â ,B˙B‡ ‰t˜È -69 «¿∆¿««ƒÀ»¿»ƒ»«««≈«ƒ

‰tÏ˜ ÏhÈÂ B˙B‡ ‰t˜È -70¯ÈÒiL È„k ,¯Èv‰ ÏÚÓ «¿∆¿ƒ…¿ƒ»≈««ƒ¿≈∆»ƒ
.ÔÓM‰ ÌÚË BaL ¯Èv‰ Ïk»«ƒ∆«««∆∆

פ"ח.65) תרומות סה,66)תוספתא זרה עבודה במשנה,
ואם  מותרות, והן ידיחן ענבים גבי על שנפל נסך "יין ב:
מאכלות  בהל' רבינו והביאה אסורות". מבוקעות היו

רדב"ז. ועי' הל"ב, שם שם.67)אסורות תוספתא,
ליתא.70)שם.69)שם.68) שם

.ËÈ‰¯„˜71da ÏM·È ‡Ï - ‰Óe¯z da ÏMaL ¿≈»∆ƒ≈»¿»…¿«≈»
‰¯„w‰ ÛËL Ì‡Â .ÌÚË Ô˙Ba - ÏMa Ì‡Â ;ÔÈlÁÀƒ¿ƒƒ≈¿≈««¿ƒ»««¿≈»

da ÏM·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa B‡ ÌÈÓa72ÏMa . ¿«ƒ¿«ƒ¬≈∆À»¿«≈»ƒ≈
‡l‡ ,Blk ˙‡ ÛËLÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÈÏk‰ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»«¿ƒ≈»ƒƒ¿…∆À∆»

„·Ïa ÏeMa‰ ÌB˜Ó ÛËBL73. ≈¿«ƒƒ¿«

ב.71) צו, וכתב 72)זבחים רבינו, על בזה השיג הראב"ד
מפורש  וכן בצונן. שטיפה ואחרֿכך בחמין הגעלה שצריך
זה  ענין על רבינו פי את שאלו לוניל וחכמי שם. בזבחים
זה, על השיב ורבינו קנ) סי' פריימן הוצאת הרמב"ם (שו"ת
נמצא  עבודה בסדר "שאלה והתשובה: השאלה לשון וזו
אלא  הגעלה צריך אינו תרומה בו שנתבשל שכלי בו, כתוב
כי  מייחלות, גאוננו לתשובת ועינינו ושטיפה, (?) מריקה
כיֿאם  קדשים משאר תרומה נתמעטה לא לעניותֿדעתינו
כלים  של הגעלה אחר שהוא יתירה ושטיפה למריקה
צריך, לא ולתרומה (הגעלה), צריך קדשים בהם שנתבשל
שאמרתי  זה תשובה, - דמיקל מאן ליכא הגעלה בלא אבל
זרעים, בספר הגעלה צריך תרומה בו שנתבשלה כלי אין
מתניתא  דההיא מדיוקא ולא תרומה, בהלכות אמור הוא
אלא  סמכתי, - [צו:] חטאת דם בפרק בזבחים שם האמורה
תנן  דהא מ"ח], [פי"א תרומות בסוף השנויה המשנה על
חולין, לתוכה נותן טיפין ג' והטיף לכד מכד המערה
ממשנה  וכו'. פירושה וזהו תרומה. זו הרי ומיצתה הרכינה
צריכה  תרומה בה שנתבשלה זו קדירה שאין דקדקתי זו
אם  הדברים, וקלֿוחומר בלבד. שטיפה אלא לחולין הגעלה

אףֿעלֿפי  מדמע אינו הכד בדופני הנשאר השמן או היין
המדמעת  תרומה ממנה מתמצה היה צדה על הרכין שאילו
הדעת  על שיעלה בחרסית שנבלעה לתרומה קלֿוחומר כו'
ממש  בו אין בחרסית הנבלע שזה וידמע, הנבלע אותו שיצא
ובכסףֿמשנה. קורקוס בר"י הועתקה התשובה (מקצת וכו'"
על  שתמה קכב, סי' יו"ד חדש' ב'פרי ועי' רדב"ז). ועי'
אפשר  היה הנ"ל, בתשובה רבינו דברי [ולולא רבינו. דברי
הגעלה, שלאחר לשטיפה שהכוונה כאן, רבינו בדברי לפרש
הגעלה  שכל הכ"ג, ומצה חמץ מהל' בפ"ה שכתב וכמו
הוא  החידוש שעיקר אלא אחריה, בצונן שטיפה צריכה
שם, בזבחים רבא שאמר וכמו מים, צריכה השטיפה שאין
היינו  ושטיפה, מריקה מדין תרומה שמיעטו שמה
במזוג, ולא במים ולא דוקא, במים שטיפה צריך שבקדשים
להלן]. עוד וראה ובמזוג, ביין גם טוב - בתרומה ואילו

אמר 73) מדין כן תרומה שמיעטו שמה שם, בזבחים אביי
הכלי  במקצת בישל אפילו שבקדשים הוא ושטיפה, מריקה
צריך  לא בתרומה ואילו הכלי, בכל ושטיפה מריקה טעון

בלבד. הבישול מקום אלא

.Î‰ÏB„‚ ‰Óe¯z74‰lÁ‰Â ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ¿»¿»¿««¬≈¿««»
‰Óe¯z e‡¯˜ Ôlk - ÌÈ¯eka‰Â75¯OÚÓ ˙Óe¯˙a . ¿«ƒƒÀ»ƒ¿¿¿»ƒ¿««¬≈

˙Óe¯˙k :¯ÓB‡Â .ÈÈ ˙Óe¯z epnÓ Ì˙Ó¯‰Â :¯Ó‡∆¡««¬≈…∆ƒ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«
Ô¯b76:¯Ó‡Â .‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ :¯Ó‡ ‰lÁ·e . …∆¿«»∆¡««»»ƒ¿»¿∆¡«

E¯‰ˆÈÂ EL¯È˙ E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
ÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚhL ¯·„ EÏ ÔÈ‡Â ;E„È ˙Óe¯˙e 'B‚Â¿¿«»∆¿≈¿»»∆»¬»«»
Ô‰·e ,ÌÈ¯eka‰ ÔÓ ıeÁ ‰Ê ˜eÒÙa BË¯Ù ‡lL∆…≈¿¿»∆ƒ«ƒƒ»∆
ÔÈ‡e¯˜ Ô‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .E„È ˙Óe¯˙e :¯Ó‡∆¡«¿«»∆»»«¿»∆≈¿ƒ

‰Óe¯z77. ¿»

מ"א.74) פ"ב פ"י 75)ערלה למעלה וראה ב. טו, מעילה
מכאן,76)ה"ד. למחקו יש ואולי חלה. לענין נאמר [זה

תרימו  חלה נאמר "ובחלה המילים אחרי להלן ולהעתיקו
רדב"ז]. ועי' גורן]. כתרומת [ואומר מעילה,77)תרומה"

שם.

.‡Î‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ ÔzÚa¯‡ ÔÈc ,CÎÈÙÏ78- Úen„Â ¿ƒ»ƒ«¿«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ«
‰‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚ Ôlk :‡e‰ „Á‡79‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe , ∆»À»ƒ¿∆»≈»ƒ¿»¿ƒ∆

‰Ê ÌÚ80eÙ¯OÈ - e‡ÓË Ì‡Â ,81¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈ„Â . ƒ∆¿ƒƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««¬≈
È‡Óc ÏL82ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯˙k - ÌÈÎ¯c‰ el‡ ÏÎa ∆¿«¿»≈«¿»ƒƒ¿««¬≈∆

d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ‡l‡ ,È‡cÂ83. ««∆»∆≈ƒ«¬ƒ»»

ה"ד.78) פ"י למעלה ראה אכילה, איסור לענין כלומר,
שם.79) איסור 80)ערלה, לענין ובין דימוע לענין בין

בכזית. הי"דֿט"ו.81)אכילה פ"ב למעלה ראה
שם.82) ומעילה, (כסף83ֿ)ערלה הספק על לוקין שאין

משנה).

.·Î,ÏÎ‡Ó B˙B‡ ˙k¯a C¯·Ó - ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿»¿»≈ƒ¿««¬»
C¯·Ó Ck ¯Á‡Â84Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜a eLc˜ ¯L‡ :85 ¿««»¿»≈¬∆ƒ¿»ƒ¿À»∆«¬…

‰Óe¯z ÏÎ‡Ï eeˆÂ86Ì˙B‡ eÈ‡¯Â eÏa˜ CÎÂ . ¿ƒ»∆¡…¿»¿»ƒ«¿¿»ƒ»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁa elÙ‡ ÔÈÎ¯·Ó87˙ÏÈÎ‡ ÌbL . ¿»¿ƒ¬ƒ¿««»»»∆∆«¬ƒ«

‰„B·Úk Ïe·b‰ ÈL„˜88Ôz‡ ‰zÓ ˙„·Ú :¯Ó‡pL , »¿≈«¿«¬»∆∆¡«¬…««»»∆≈
.ÌÎ˙p‰k ˙‡∆¿À«¿∆
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שצריך 84) פשוט להלן), (ראה לאכול שמצוה שמאחר
המשנה  כוונת זוהי כי ויתכן (כסףֿמשנה). עליה לברך
על  דהיינו מלברכך", שכחתי "לא מי"א) פ"ה שני (במעשר
קורקוס). (ר"י באכילה מדברת הפרשה כל שכן אכילתה.
מהל' פי"א ולהלן ב. מ, לברכות מקובצת' ב'שיטה [וראה

פרדס]. חיים הרב הערת - הט"ו שני ש"כל 85)מעשר
בקדושתו  קדשנו אשר מברך קדושה, בה שיש מתנה האוכל
במשנהֿ וראה ה"ב, ביכורים מהל' (פ"א וכו'" אהרן של

ה"א). הקרבנות מעשה מהל' פ"י העושה 86)למלך כדין
(פי"א  ב"על" ולא (בלמ"ד) "לעשות" שמברך לעצמו, מצוה

הי"א). ברכות מברכים 87)מהל' דרבנן מצוה על שגם
"שאל  הדברים", מכל תסור "לא - ציונו? והיכן "וציונו".

כג.). (שבת לך" ויאמרו זקניך ויגדך עג,88)אביך פסחים
- למקום אדם שבין מצותֿעשה "וכל מצוה. שהיא הרי א.

ה"ב). שם, ברכות (הל' לעשייתה" קודם עליה מברך

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

à"ôùú'ä áà-íçðî å"ë éòéáø íåé

-mirxfxtq
xVrn zFkld¦§©£¥

‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï ‡e‰Â ˙Á‡ ‰ÂˆÓƒ¿»««¿¿«¿ƒ«¬≈ƒ¿»»»
‰ÚÈ¯f‰ ˙MÓ ‰LÂ1.ÌiÂÏÏ BzÏÂBÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e ¿»»ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùaƒ¿»ƒ≈
זריעה.1) שנת שאינה השמיטה שנת למעט

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
לאוכלו,1) מותר ישראל ואם ראשון, מעשר נקרא מה יבאר

פירותיהם  יאכלו הכהנים אם ודין קדושה. בו יש ואם
פירותיו  האוכל לכהן. מכהן המעשר מוציאין ואם בטבלם.
להיות  מותר אם בטבלו. מעשרו האוכל לוי בן או טבלין
על  זה ממקום מעשרין ואם יפריש. ואח"כ והולך אוכל
בהם. שוין והמעשר שהתרומה הדברים ודין אחר. מקום
שפטורים  והדברים ידך. על מעשר הריני לחבירו האומר
מעשרים  ואם המובחר. מן אלא מעשרין אין ודין מהמעשר.

מעשר. הוא אם מעשר מקצת המפריש ודין באומד.

.‡¯Á‡2ÔÈLÈ¯ÙnL3‰ÏB„‚ ‰Óe¯z4„Á‡ LÈ¯ÙÓ ««∆«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ∆»
B·e .ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .¯‡Lp‰ ÔÓ ‰¯OÚÓ≈¬»»ƒ«ƒ¿»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ
ÈÈÏ eÓÈ¯È ¯L‡ Ï‡¯OÈ Èa ¯OÚÓ ˙‡ Èk :¯Ó‡∆¡«ƒ∆«¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆»ƒ«»

‰f‰ ¯OÚn‰Â .¯ÓB‚Â5ÌÈiÂÏÏ6˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,7; ¿≈¿««¬≈«∆«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÈÂÏ È·ÏÂ :¯Ó‡pL8Ï‡¯OÈa ¯OÚÓ Ïk Èz˙ ‰p‰ ∆∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ»«¬≈¿ƒ¿»≈

.‰ÏÁÏ¿«¬»

ãycew zegiyn zecewpã

on dxyrn cg` yixtn ,dlecb dnexz oiyixtny xg`"
."'ek xyrn `xwpd edfe ,x`ypd

התרומה  והלא תרומה, הפרשת קדמה מדוע להבין וצריך
בו  ו"אין חולין הוא מעשר ואילו לזר, שאסורה קודש היא
ומעשר  לה', מתנה היא תרומה כלומר: כלל", קדושה
הלוי  של מחייתם לצורך הם עני ומעשר (ללוי) ראשון
ובפרט  תרומה, הפרשת לאחר עד לאחרם ומדוע והעני,

כמה  עד גמזו איש נחום רבי ממעשה הידוע על־פי לעני
גדולה. הכי במהירות העני מזונות בנתינת להיזהר יש

הרי  טבל, היא הרי התרומה שקודם זאת שמלבד אלא,
הטוב  מן יאכיל רעב "האכיל המובחר מן לעשר מצוה ישנה
שבכסותו  היפה מן יכסה ערום כסה שבשולחנו... והמתוק
שכבר  מעשר ולעני ללוי לתת מוטב שעל־פי־זה ומובן כו'".
בכל  "הרמה" נעשית התרומה על־ידי כי תרומתו, הורמה
המשובח  מן היא אחר־כך המעשר נתינת וממילא הכרי,
הנה  מעשרו, נתינת למהר שיש לעני ובנוגע החלב". ו"מן
אפילו  התורה.... מן שיעור לה אין גדולה ש"תרומה מכיון
ב"רגע  תרומה להפריש יכול הכרי" את פוטרת אחת חיטה
הרי  תרומה, הפרשת על לברך גם שצריך ואף כמימרא",
כוללן  ביניהן, סח ולא מיד זה אחר זה הכל הפריש "אם

ומעשרות". תרומות להפריש ומברך אחת בברכה
וזוכה  פרנסה בענייני עוסק כשיהודי ה': לעבודת ההוראה
מפרנסתו  "מעשר" להפריש צריך לכל־לראש ה', לברכת
ועל־ידי־זה  וסיוע, לעזר שזקוקים אחרים יהודים עבור
חלק  שיגדל וככל ככה, פעמים תשע ה' לברכת זוכה

החלקים. תשע שאר בהתאם יגדלו הצדקה
(g"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ההפרשה.2) סדר הוא נתן 3)שכן לא שעדיין ואף
שנאמר: שמה ראשון, מעשר מפריש - לכהן התרומה
סדר  על אלא נאמר לא תאחר" לא ודמעך "מלאתך

הנתינות. סדר על ולא "תרומה 4)ההפרשות, נקראת
ואילו  ממאה, אחד שהיא מעשר לתרומת ביחס גדולה"

מחמישים. אחד היא גדולה שני 5)תרומה למעשר בניגוד
לבעלים. בן 6)שהוא אלעזר כר' ולא עקיבא, רבי כדעת

לכהן. אף ראשון מעשר שאמר: לוייה 7)עזריה גם שהרי
ואוכלת, מעשר לה נותנים זנות, בעילת נבעלה או שנשבית
ייחוד. משום הגרנות בבית לה חולקין שאין אלא

שהוא 8) אבל ללויים, שהמעשר אלא למד לא זה מפסוק
לוי" "ולבני אדרבא שהרי ממנו, ללמוד אין לנקבות גם ניתן

לוי". לבנות "ולא לדרוש: יש

.·Ï‡¯OÈÏ ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ9¯zÓe , «¬≈ƒÀ»«¬ƒ»¿ƒ¿»≈À»
‰‡ÓËa BÏÎ‡Ï10ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡L ; ¿»¿¿À¿»∆≈¿À»¿»¿»»

¯OÚÓ ‡l‡ BÈ‡ - ‰i„t B‡ L„˜ ˙B¯OÚÓa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿««¿…∆¿ƒ»≈∆»«¬≈
·LÁÂ :¯Ó‡pL ?ÔÈlÁ ÔBL‡¯ ¯OÚnL ÔÈpÓe .ÈL≈ƒƒ«ƒ∆«¬≈ƒÀƒ∆∆¡«¿∆¿«
;·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆

·˜ÈÂ Ô¯b ‰Ó11ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Û‡ ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ - «…∆¿∆∆Àƒ¿»»»««¬≈ƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL12CÎÈÙÏ .¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ -13˙a , ∆ƒ¿»¿»Àƒ¿»»»¿ƒ»«

˙ÈaLpL ÈÂÏ14˙eÊ ˙ÏÈÚa ‰ÏÚ·pL B‡15ÔÈ˙B - ≈ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿¬»¿ƒ«¿¿ƒ
˙ÏÎB‡Â ¯OÚn‰ dÏ16‰ÚÓML ÈÓ Ï·‡ .17˙nL »««¬≈¿∆∆¬»ƒ∆»¿»∆≈

„Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰ B‡ dÏÚa18˙qÂ ,19‡a Ck ¯Á‡Â , «¿»≈ƒ»≈∆»¿ƒ»¿««»»
‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ÌÈÓÎÁ d˙B‡ eÒ˜ - dÏÚa20 «¿»»¿»¬»ƒ∆ƒ¿∆¬»

.¯OÚÓa¿«¬≈

לזרים".9) אסור ראשון "מעשר שאמר מאיר כרבי דלא
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בכל 10) אותו "ואכלתם הפסוק (מן בספרי זאת למדו
בקבר". "אפילו תרומות 11)מקום", מהם שהופרשו

באכילה 12)ומעשרות. אסור תרומתו שניטלה קודם אבל
בו. המעורבת מעשר תרומת חולין.13)משום שהוא לפי

לגוי.14) נבעלה שמא כנעני.15)וחוששים לעבד או לגוי
מתרומה. נפסלת הייתה כהן בת הייתה ולא 16)שאם

שזנות  משום בעלה, שמת בשמעה כדלהלן אותה, קנסו
שכיחה. עד 17)אינה מפי או תומו לפי המסיח גוי מפי

אינם  אלה שכל ושפחה, עבד מפי או אחר עד מפי ששמע
אחרת. לעדות עדים 18)כשרים שני לה העידו שאם נראה

שלעניין  פי על [ואף קנסוה. לא - בעלה בא כך ואחר וניסת
ניסת  שאפילו ה, הלכה י פרק שם רבינו פסק לבעלה חזרה
שהרי  קנסוה, לא מעשר לעניין - ומזה מזה תצא עדים בשני
שכיחה, לא שזנות משום קנסוה, לא זנות בעילת נבעלה
ששני  ויתברר בעלה יבוא כך ואחר בעדים נישואין כן כמו

שכיח]. לא זה גם שקר, העידו לא 19)העדים אם אבל
עשתה  לא שהרי קנסוה, לא בלבד, נתקדשה אלא ניסת

מעשר.20)איסור. באכילת אף שאסורה משמע

.‚ÌÈiÂÏ21ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÌÈ‰ÎÂ22È„k , ¿ƒƒ¿…¬ƒ«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿≈
¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï23ÌÈ‰k‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ∆¿««¬≈¿≈«…¬ƒ

˙BÓe¯z ¯‡L ÔÈLÈ¯ÙÓ24˙B¯OÚÓe25ÈÙÏe .ÔÓˆÚÏ «¿ƒƒ¿»¿««¿¿«¿»¿ƒ
Ïk‰ ÔÓ ÔÈÏËB ÌÈ‰k‰L26Ô‰È˙B¯t eÏÎ‡È ÏBÎÈ , ∆«…¬ƒ¿ƒƒ«…»…¿≈≈∆

ÈtÓ .Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÔÏ·Ëa¿ƒ¿»«¿«≈»ƒ««∆ƒƒ
- 'Ìz‡ Ìb' ;ÌiÂÏ‰ el‡ - 'Ìz‡' :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿«∆≈«¿ƒƒ««∆

.ÌÈ‰k‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï¿«∆«…¬ƒ

מפרישים 21) לויים רק שלא לך לומר לכהנים, לויים הקדים
כדי  ולא מעשר תרומת ממנו להפריש כדי רק ראשון מעשר
מנת  על שלא מפרישים הכהנים גם אלא אחר, ללוי ליתנו

ללוי. שבישראל 22)ליתן פי על ואף לעצמן. ומשאירים
על  הפריש ואם לכהן או ללוי ליתנה ההפרשה מצוות עיקר
אין  וכהנים בלויים - מצוה, שום כאן אין לתת שלא דעת

כן. כדי 23)הדבר המעשר הפרשת אין בשניהם כלומר,
הלויים  ביניהם: הבדל יש זאת ובכל לאחרים ליתנו
לכהן, וליתנה מעשר תרומת להפריש כדי מעשר מפרישים
תרומת  להפריש כדי ראשון מעשר מפרישים הכהנים ואילו

לעצמם. שכולן 24)מעשר וביכורים, וחלה תרומה כגון
תרומה. במעשר 25)נקראות שהרי מובנים, הדברים אין

כתב  [וה"פרישה" חלק לכהן אין עני ובמעשר שני
גם  אבל ראשון. למעשר הכוונה אלא דווקא לאו שמעשרות
למעלה. הוזכר כבר ראשון מעשר שהרי מיושב לא זה
תרומות. שאר כלומר: תרומ'", "שאר כתוב שהיה ונראה
תרומות  "שאר פענחו ושוב תרו"מ, "שאר וכתבו וטעו

ומעשר"]. תרומות "שאר או כלומר,26)ומעשרות"
אותן. ואוכלים הלויים ומן הישראלים מן תרומות נוטלים
טבל, לאכול מותרים שיהיו לטעות מקום היה שכן, וכיוון

התרומות. תערובת מחמת הוא טבל איסור כל שהרי

.„¯OÚn‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡27ÌÈ‰k‰ „iÓ28:¯Ó‡pL ; ≈ƒƒ««¬≈ƒ««…¬ƒ∆∆¡«
Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó eÁ˜˙ Èk29‰p‰k ˙BzÓ Ïk ÔÎÂ .30 ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈»«¿¿À»

Ô‰ÎÏ Ô‰kÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -31˙‡ Ò˜ ‡¯ÊÚÂ . ≈ƒƒ»ƒ…≈¿…≈¿∆¿»»«∆

BpÓÊa ÌiÂÏ‰32Ô‰Ï ezÈ ‡lL33Ó‡l‡ ,ÔBL‡¯ ¯OÚ «¿ƒƒƒ¿«∆…ƒ¿»∆«¬≈ƒ∆»
ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ eÏÚ ‡lL ÈÙÏ ,ÌÈ‰kÏ Ô˙pÈ34. ƒ»≈«…¬ƒ¿ƒ∆…»ƒƒ»«ƒ

ראשון.27) מיד 28)מעשר אותו מוציאים שאין שכן וכל
מעשר 29)הלויים. נותנים "ישראל בספרי. הוא כן

הוא  וכן ללויים". מעשר נותנים כהנים אין אבל ללויים,
את  לוקחים אתם ישראל בני "מאת שם: זוטא  בספרי
מכאן  הכהנים, מיד המעשר את לוקחים אתם אין המעשר,

הכהנים". מיד המעשר מוציאים אין תרומות,30)אמרו
וקיבה. ולחיים שתרומה 31)זרוע שם: שאמרו [ומה

הלויים, מיד היינו - מידם מוציאים וחלה מעשר ותרומת
הכהנים]. מיד שדעת 32)ולא א) (הלכה למעלה ראה

לכהנים. ולא ללויים רק ראשון שמעשר עקיבא, כרבי רבינו
כלל  [=ללויים] להם יתנו שלא עזרא קנסם כן פי על ואף
בזמנו  אלא היה לא זה חמור קנס אולם לכהנים. רק אלא
יתן: שירצה שלמי אלא קנס, לא מכן לאחר אבל עזרא של
איך  שהעיר שצה) (מצוה חינוך במנחת ועיין ללוי. או לכהן
שתרומות  רבינו שלדעת וכתב התורה, מן מצוה עזרא עקר

שפיר. אתי התורה מן אינם עזרא בזמן אבל 33)ומעשרות
אם  בדיעבד וכן שלו, ראשון מעשר הלוי מן מוציאין אין
אמרו  שכן שלו, הוא הרי ראשון, מעשר ללוי ישראל נתן
משקל  להו, יהבינן דלא עזרא דקנסינהו "אימר שם: בחולין

אמר". מי עימו 34)מינייהו עלו שלא לזה, והמקור
ומבני  ובכהנים בעם "ואבינה טו: ח, בעזרא הוא לירושלים,

שם". מצאתי לא לוי

.‰ÂÈ˙B¯t ÏÎB‡‰35ÔÈÏ·Ë36¯OÚn‰ ÏÎ‡L ÈÂÏ ÔÎÂ , »≈≈»¿»ƒ¿≈≈ƒ∆»«««¬≈
BÏ·Ëa37Èt ÏÚ Û‡ ,38ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ Ô‰L39- ¿ƒ¿««ƒ∆≈«»ƒƒ»«»«ƒ

˙Bzn‰ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡40Ô‰ÈÏÚ·Ï41¯L‡ :¯Ó‡pL ; ≈¿«¿ƒ««»¿«¿≈∆∆∆¡«¬∆
.Ô˙B‡ eÓÈ¯iL „Ú ÌeÏk Ô‰a EÏ ÔÈ‡ - '‰Ï eÓÈ¯È»ƒ«≈¿»∆¿«∆»ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e42CÏB‰Â ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓ ¿»»»∆À»¿»»ƒ¿≈¿≈
.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»«¿ƒ¿»««¿

חייב 35) אינו אחר של טבל פירות על אבל פירותיו, דווקא
מעשר 36)מיתה. או תרומה, ממנה הפריש שלא תבואה

הפריש  ולא ראשון ומעשר תרומה הפריש אם אבל ראשון,
מיתה. חייב אינו עני, הפריש 37)מעשר שלא כלומר,

מעשר. תרומת שחיוב 38)ממנו פי על אף לומר: ורוצה
הרי  כן ואם שבו התרומות תערובת מחמת הוא בטבל מיתה
שלא  לפי משלמים, אינם כן פי על אף - תרומה כאוכל הוא

ההפרשה. לאחר אלא הכהן בהם הוא 39)זכה כן
"מנין  ו פרק סוף אמור פרשת כהנים ובתורת פג. בסנהדרין
קדשי  את יחללו ולא דכתיב במיתה שהוא הטבל את לאוכל
הכתוב  לתרום בעתידים לה' ירימו אשר את ישראל בני
כאן  אף במיתה תרומה מה מתרומה חלול חלול ויליף מדבר
(בתרומה) קרא "אמר פו. ביבמות אמרו ובתרומה במיתה".

יחללוהו". כי בו אם 40)ומתו אבל בשוגג, כשאכל והיינו
שאינו  מפני בתרומה, אפילו מלשלם הוא פטור במזיד אכל

ומשלם. המתנות,41)לוקה בעלי הינם והלויים הכהנים
למי  אותן לתת בהן הנאה טובת המתנות לנותני שיש אלא

רוצים. ומואב.42)שהם ועמון שנער מצרים, היינו

.Â‰Ê ÌB˜nÓ ÔÈ¯OÚÓ43CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ¿«¿ƒƒ»∆«»«≈¿≈»ƒ
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Ûwn‰ ÔÓ ¯OÚÏ44ÏÚ ÔÈnÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿«≈ƒ«À»¬»≈¿«¿ƒƒƒ«
BÈÓ BÈ‡L45ÔÓ ‡ÏÂ ,¯eËt‰ ÏÚ ·iÁ‰ ÔÓ ‡ÏÂ , ∆≈ƒ¿…ƒ««»««»¿…ƒ

.¯OÚÓ BÈ‡ - ¯OÚ Ì‡Â ;·iÁ‰ ÏÚ ¯eËt‰«»«««»¿ƒƒ≈≈¿À»

תבואה 43) על זה במקום הנמצאת מתבואה כלומר,
אחר. במקום מקיפין 44)הנמצאת "אין כמו סמוך כלומר,

ב  בפרק ששנינו ממה זה דין רבינו ולמד חביות". שתי
המוקף". מן שלא ניטלת מעשר "תרומת ה משנה מביכורים,
המוקף, מן שלא ניטל שהמעשר שכן שכל רבינו וסובר
המוקף, מן אלא תורמין אין חכמים שתלמידי למעלה שכתב
בתרומה  להם יתחלף שלא כדי מעשר, בתרומת אלא אינו זה
חשש. כל אין במעשר אבל המוקף, מן רק הנתרמת גדולה

אני 45) "ואף ד: הלכה ב פרק תרומות בירושלמי הוא כן
תורמין  שאין שבתבואה מינין שני שבדגן מינין שני מרבה
לעניין  ומעשר תרומה שהשוו הרי זה". על מזה מעשרין ולא

זה.

.Ê‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ :‰Óe¯˙a e¯Ó‡L Ïk46, …∆»«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆«∆
e¯Ó‡L ÏÎÂ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡ :¯OÚÓa Ck»¿«¬≈≈¿«¿ƒƒ∆«∆¿…∆»«¿

‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡ :‰Óe¯˙a47:¯OÚÓa Ck , ƒ¿»ƒ»«¿»¿»»¿«¬≈
¯eËt ‡e‰L ÏÎÂ .˙B¯OÚÓ ÂÈ˙B¯OÚÓ - LÈ¯Ù‰ Ì‡ƒƒ¿ƒ«¿¿»««¿¿…∆»

‰Óe¯z‰ ÔÓ48Ì¯Bz‰ ÏÎÂ ;¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt -49- ƒ«¿»»ƒ««¬≈¿»«≈
- eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï :Ô‰a e¯Ó‡L Ïk .¯OÚÓ¿«≈…∆»«¿»∆…ƒ¿…¿ƒ»¿
Ô‰È˙B¯OÚÓ - e¯OÚ Ì‡ Ck ,‰Óe¯z Ô˙Óe¯z¿»»¿»»ƒƒ¿«¿¿≈∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡L ÏÎÂ .˙B¯OÚÓ50ÔÈ‡ Ck , ««¿¿…∆≈¿»¿»»≈
˙B¯OÚÓ Ô‰È˙B¯OÚÓ51. «¿¿≈∆««¿

פירות 46) על זו שנה פירות התלוש, על המחובר מן כגון
הארץ. פירות על לארץ חוץ ופירות אחרת כגון 47)שנה

הטמא  מן מלאכתו, נגמרה שלא מדבר היפה, על הרע מן
בשוגג. הטהור או 48)על אדם, מאכל שאינו דבר כגון

והעוללות. והפרט והפאה והשכחה שאינו 49)הלקט זה
תרומתם  אין תרמו ואם יתרומו, שלא החמישה בכלל

ששומע 50)תרומה. והאלם שומע, ואינו המדבר כגון
והסומא. והשיכור והערום מדבר, אחד 51)ואינו כגון

שם. המנויים מהחמישה

.ÁEÈ„È ÏÚ ¯OÚÓ ÈÈ¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰52BÈ‡ - »≈«¬≈¬≈ƒ¿«≈«»∆≈
‡Ï B‡ ¯OÚÈ Ì‡ ‰‡¯iL „Ú BnÚ „ÓÚÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈…

¯OÚÈ53CÈ¯ˆ - È„È ÏÚ ¯OÚ :B¯·ÁÏ ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒ»««¬≈«≈«»«»ƒ
BnÚ „ÓÚÏ54. «¬…ƒ

בשבילך.52) המעשרות מתקן הריני על 53)כלומר, שאף
אלא  להקל שליחותו" עושה "שליח אומרים שאין פי
אם  אבל השליח, את המשלח כשביקש היינו להחמיר,
שליחותו  עושה שליח חזקה אומרים עצמו, הציע השליח

להקל. אומרים 54)אף אין מהשליח ביקש שהוא שכיוון
שליחותו. עושה שליח חזקה

.ËÔÈ·e¯Á‰55‡l‡ ˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ∆»ƒ≈»«»ƒ¿««¿∆»
Ì‰È¯·cÓ56·¯] ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,57.Ì„‡ [ ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»«¬«…»»

ÔÈ¯eËt - ÔË˜a ÔÈa ÔÏ„‚a ÔÈa ,ÌÈ¯n‰ ÌÈ„˜M‰Â58, ¿«¿≈ƒ«»ƒ≈¿»¿»≈¿»¿»¿ƒ
ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈»…∆

מדרבנן,55) אלא חייבין שאינן צלמונה לחרובי הכוונה
מן  וחייבין הם אדם בני רוב מאכל חרובין שאר אבל

מדרבנן.56)התורה. כלומר סופרים, כן 57)מדברי
הגירסא: רומי ובדפוס הראב"ד, העתיק וכן להיות. צריך
שאם  הנכונה, היא גירסתנו אבל אדם", מאכל שאינן "לפי
דברי  ומקור מדרבנן. אפילו חייבים אינם אדם, מאכל אינם
פירות  לרבות העץ "מפרי הירושלמי: ומן הספרי מן רבינו
וכו' צלמונה וחרובי שיטה חרובי מרבה שאני יכול האילן,
רבינו  וסובר העץ", פרי כל ולא העץ מפרי לומר תלמוד
חרובי  נתמעטו זה ולפי התורה, מן האילנות שמעשר
שמעשר  הראב"ד דעת אבל דאורייתא. מחיוב רק צלמונה
כן  ואם מדרבנן, אלא אינו ויצהר) מתירוש (חוץ האילנות

לגמרי. פטורים צלמונה יוסי 58)חרובי בר' ישמעאל כר'
וזה" "זה רבינו ופירש לפטור". וזה "זה אביו בשם שאמר

קטנים. בין גדולים בין מרים בגדלן 59)שקדים כלומר,
הרי  מתוקים, שהם אף ובקטנן, מרירותם, מחמת אוכל אינם
ל"בקטנן", "בגדלן" רבינו הקדים ולפיכך נגמרו. לא עדיין

ממעשר. לפטרם יותר פשוט שבגדלם משום

.È;˙B¯OÚnÓ ¯eËt - ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL ÔÏÈ‡ƒ»∆¿»¿««ƒ»ƒ««¿
‡ˆi‰ EÚ¯Ê ˙‡e·z Ïk ˙‡ ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««≈¿«≈≈»¿««¿∆«…≈

‰„O‰60˙B¯OÚÓa ·iÁ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . «»∆¿≈»∆ƒ∆«»¿««¿
Ì‰È¯·cÓ61- ¯ˆÁa ˙„ÓBÚ‰ ‰‡z È¯‰L .·iÁ ƒƒ¿≈∆∆¬≈¿≈»»∆∆¿»≈«»

˙Á‡k ÔÙÒ‡ Ì‡ ‰È˙B¯t ¯OÚÏ62. ¿«≈≈∆»ƒ¬»»¿∆»

חייבים.60) בשדה מעשרות 62)מדרבנן.61)דווקא
אחת  אוכל בחצר עומדת שהיא "תאנה ח: משנה ג פרק
כהנטוע  בחצר שהנטוע הרי חייב", צירף ואם ופטור. אחת
לדברי  שם המשנה דברי יסתרו שלא ובכדי בשדה,
מן  לפטור הירושלמי שכוונת כורחנו על הנ"ל, הירושלמי
אינו  זה [וכל מדרבנן. לחייב שם המשנה וכוונת התורה,
לדעת  אבל התורה, מן אילנות שמעשר רבינו, לדעת אלא
דברי  סותרים כורחנו על מדרבנן, אילנות שמעשר הראב"ד
בהשגת  ועיין הנ"ל הירושלמי לדברי הנ"ל המשנה

הראב"ד].

.‡ÈÌÈÏˆa63eLÈ¯L‰ elÙ‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê eLÈ¯L‰L ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«∆¬ƒƒ¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÙ .˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ‰iÏÚ Ú˜¯˜a¿«¿«¬ƒ»¿ƒƒ«««¿»¿»¬≈∆

˙ÏtÓ64‰„Oa ÔÈÚeËk el‡ È¯‰ - ÔÈl‚Ó Ô‰ È¯‰Â «…∆«¬≈≈¿Àƒ¬≈≈ƒ¿ƒ«»∆
.˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁÂ¿«»ƒ¿««¿

שהפטור 63) נראה כאן, זו הלכה רבינו שכתב זה ומתוך
ומכיוון  מדרבנן, אלא חיובו שאין כבית, דינו שגג מפני הוא
חכמים. חייבוהו לא הבצלים של בהשרשתם רוצה שאינו

שדה.64) אלא בית אינו ומעתה העלייה גג שמתמוטט היינו

.·Èe‰„O ¯nLÓ‰65ÛÒ‡Â ¯Á‡ ‡·e ,ÂÈ·Ú ÈtÓ «¿«≈»≈ƒ¿≈¬»»»«≈¿»«
‰È‰L B‡ ,‰„O d˙B‡a ˙B¯‡Lp‰ ÌÈ‡z‰ ˙‡∆«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»»∆∆»»

˙BÚÏ„n‰Â ˙B‡L˜n‰ ÈtÓ e‰„O ¯nLÓ66‡·e , ¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿»»
ÌÈ¯fÙÓ‰ ÌL ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈ·Ú‰ ˙‡ ÛÒ‡Â ¯Á‡«≈¿»«∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒ»«¿À»ƒ

Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„O‰ ÏÚaL ÔÓÊa :‰„Oa67- «»∆ƒ¿«∆«««»∆«¿ƒ¬≈∆
¯OÚÓa ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏe ,ÏÊb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒƒ»≈¿ƒ»«»ƒ¿«¬≈
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‰Óe¯˙·e68ÔÈ¯zÓ - Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ ; ƒ¿»≈««««ƒ«¿ƒ¬≈∆À»ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËÙe ,ÏÊb ÌeMÓ69. ƒ»≈¿ƒƒ««¬≈

ענבים.65) וגם תאנים גם בו צמיחת 66)ויש מקום
והדלועין. מקפיד 67)הקישואין שהוא בו שיודעין היינו,

מהם. יטלו אם 68)שלא או הפירות מן גזל אם כלומר,
השדה. בעל לו פטור 69)נתן והפקר הפקר שהן משום

המעשר. מן

.‚È:¯Ó‡pL .¯Á·n‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆»ƒ«À¿»∆∆¡«
˙‡e·˙k ÌiÂÏÏ ·LÁÂ ,epnÓ BaÏÁ ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a«¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆¿∆¿««¿ƒƒƒ¿«

¯OÚnL ÌLk ;·˜È ˙‡e·˙ÎÂ Ô¯b70ÌÈLÈ¯ÙnL …∆¿ƒ¿«»∆¿≈∆«¬≈∆«¿ƒƒ
BaL ·ÏÁ‰ ÔÓ - ÌiÂÏ‰71ÌÈLÈ¯ÙnL ¯OÚÓ Ck , «¿ƒƒƒ«≈∆∆»«¬≈∆«¿ƒƒ

BaL ·ÏÁ‰ ÔÓ - ·˜i‰ ÔÓe Ô¯b‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ72. ƒ¿»≈ƒ«…∆ƒ«∆∆ƒ«≈∆∆

המעשר.70) מן מעשר שהיא מעשר, תרומת כלומר,
את 71) "בהרימכם שנאמר שבמעשר, החלב מן כלומר,

ממנו". היפה.72)חלבו מן שתורמים

.„È„Ó‡a ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡73Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ‡l‡ , ≈¿«¿ƒ¿…∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈÓa B‡74ÁaLÓ - ¯eÚLa ˜c˜„Ó‰ ÏÎÂ .75. ¿ƒ¿»¿»«¿«¿≈¿ƒ¿À»

È¯‰L ,ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈ˙B¯OÚÓ - ˙B¯OÚÓa ‰a¯n‰Â¿««¿∆¿««¿«¿¿»¿À¿»ƒ∆¬≈
Ô‰a ·¯ÚÓ Ï·h‰76.ÔÈw˙Ó ÂÈ˙B¯Ùe , «∆∆¿…»»∆≈»¿À»ƒ

ותרומת 73) באומד דווקא ניטלת תרומה אבל מעשר, דווקא
כמעשר. אבל 74)מעשר בתלמוד, הרגיל הסדר תפס

והשוקל  המונה מן משובח והמודד משובח המונה להלכה
משניהם. המונה,75)משובח מן משובח המודד כלומר

משניהם. משובח יותר, מדוקדק שהוא והשוקל
והרי 76) עליו, מעשר שם אין העשירית על העודף כלומר,

טבל. הוא

.ÂË¯OÚÓ ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰77¯OÚÓ BÈ‡ -78‡l‡ , ««¿ƒƒ¿»«¬≈≈«¬≈∆»
‰Ó¯Ú‰ ˙‡ ˜ÏÁL ÈÓk79[LÈ¯Ù‰Ï] CÈ¯ˆ Ï·‡ ; ¿ƒ∆»«∆»¬≈»¬»»ƒ¿«¿ƒ

‡ÈˆBiL ˜ÏÁ‰ ‰fÓ80BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .BlL ¯OÚÓ ƒ∆«≈∆∆ƒ«¬≈∆≈«»
BÈ‡ - ¯OÚÓ ÌLÏ ‰MÓÁ Ì‰Ó LÈ¯Ù‰ ,‰‡Ò ‰‡Ó≈»¿»ƒ¿ƒ≈∆¬ƒ»¿≈«¬≈≈
¯OÚÓ ÔÈ‡Ò LÓÁ‰ ÏÚ LÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¯OÚÓ«¬≈¿≈»¿«¿ƒ«∆»≈¿ƒ«¬≈

¯Á‡ ÌB˜Óa81Ô‰Ó LÈ¯ÙÓ ‡l‡ ,82‡È‰L ,‰‡Ò ÈˆÁ ¿»«≈∆»«¿ƒ≈∆¬ƒ¿»∆ƒ
.Ô‰lL ¯OÚn‰««¬≈∆»∆

שלפניו.77) התבואה מעשירית פחות הפריש כלומר,
שאמרו  ומה ולהשלים. להוסיף בדעתו כשהיה והמדובר
מתוקנים  מעשרותיו במעשרות "הממעט בתוספתא:
להשלים. בדעתו כשאין היינו מקולקלין" ופירותיו

השלים.78) שלא הטבל 79)כיוון את שחלק כמי כלומר,
לפניו. טבל ערוגות שתי והרי חלקים, לשני סתם

ולא 80) ממנו, ודווקא חל. ולא מעשר בתורת שהפריש
הפטור. על החיוב מן כמפריש שנראה אחר ממקום

אחר.81) ממקום הסאין.82)כלומר, מחמשת

.ÊË‰Ê ¯OÚÓ LÈ¯Ùn‰83‰lÁz C¯·Ó84C¯„k , ««¿ƒ«¬≈∆¿»≈¿ƒ»¿∆∆
˙Bˆn‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·nL85ÈL ¯OÚÓ ÏÚ C¯·Ó ÔÎÂ . ∆¿»¿ƒ««ƒ¿¿≈¿»≈««¬≈≈ƒ

ÏÚ C¯·Ó .¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ ÏÚÂ ÈÚ ¯OÚÓ ÏÚÂ¿««¿«»ƒ¿««¬≈ƒ««¬≈¿»≈«
BÓˆÚ ÈÙa „Á‡ Ïk86¯Á‡ ‰Ê Ïk‰ LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ; »∆»ƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿ƒ«…∆««

˙Á‡ ‰Î¯·a ÔÏÏBk - Ô‰ÈÈa ÁÒ ‡ÏÂ „iÓ ‰Ê∆ƒ»¿…»≈≈∆¿»ƒ¿»»««
˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯Ù‰Ï :C¯·Óe87. ¿»≈¿«¿ƒ¿««¿

ראשון.83) ההפרשה.84)מעשר המצוות 85)לפני "כל
לעשייתן". עובר עליהן חמש 86)מברך לברך "צריך

המעשרות. ארבע ועל גדולה תרומה על כלומר, ברכות".

ביניהן. בהפסקה, לחוד, אחד כל במפריש זה וכל
לאחרים 87) שהמפריש ברכות, מהלכות י"א בפרק וראה

תרומה". הפרשת "על מברך

à"ôùú'ä áà-íçðî æ"ë éùéîç íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פירותיו 1) הגומר אלא התורה מן להפריש חייב שאינו יבאר

בקוטנן  לאכילה ראויות שאינן פירות ודין לעצמו. לאוכלן
אדם  ימכור אם המעשרות. עונת היא איזו ודין הראויות. או

עליהם. נאמן שאינו למי המעשרות בעונת פירותיו

.‡¯ÓBb‰ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒƒ«»∆»«≈
ÂÈ˙B¯t2BÓˆÚÏ ÔÏÎ‡Ï3- Ô¯ÎÓÏ Ô¯ÓBb‰ Ï·‡ . ≈»¿»¿»¿«¿¬»«¿»¿»¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eËt4Ì‰È¯·cÓ ·iÁÂ5¯OÚ :¯Ó‡pL ; »ƒ«»¿«»ƒƒ¿≈∆∆∆¡««≈
B˙‡e·z ¯ÓBb‰ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - zÏÎ‡Â 'B‚Â ¯OÚz¿«≈¿¿»«¿»≈«»∆»«≈¿»

.dÏÎ‡Ï¿»¿»

להלן 2) וראה ההפרשה. חיוב עליו חל שאז מלאכתם, גומר
מלאכתם. גמר הוא מה ח, הלכה לעשר,3)פ"ג חייב ואז

ומנחתֿחינוך  בגיליונו, (הגרע"א למכרם נמלך אם אפילו
שצה). שבשעת 4)מצוה כיון בעצמו, לאכלם נמלך אפילו

שם). (מנחתֿחינוך למכרם חשב למלאכה, ברייתא 5)גמר
הינו, בית של חנויות חרבו מה "מפני פח. מציעא בבבא
דברי  על דבריהם שהעמידו מפני ירושלים, קודם שנים שלש
מן  היתר לו מצאו חכמים, מדברי שאסור מה (כלומר, תורה
ולא  - ואכלת תעשר עשר אומרין שהיו רש"י). - התורה
פטורים  התורה שמן הרי לוקח". ולא - זרעך תבואת מוכר,

שניהם. חייבים ומדבריהם הלוקח, וגם המוכר גם

.·˙‡e·z :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eËt - Á˜Bl‰ ÔÎÂ¿≈«≈«»ƒ«»∆∆¡«¿«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰È¯·cÓ ·iÁÂ ,EÚ¯Ê«¿∆¿«»ƒƒ¿≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
Ì‡ Ï·‡ ;¯ÎBÓ „Èa ÔzÎ‡ÏÓ e¯Ó‚pL ¯Á‡ ÔÁ˜lLa¿∆¿»»««∆ƒ¿¿¿«¿»¿«≈¬»ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯OÚÏ ·iÁ - Á˜BÏ „Èa e¯Ó‚6. ƒ¿¿¿«≈««»¿«≈ƒ«»

ממה 6) ומקורו תבואת. ד"ה בתוספות ר"ת דעת גם כן
מן  ממורחים בלתי טבלים שהלוקח יא: בבכורות שאמרו
כיון  וטעמו: התורה. מן במעשרות חייב - הוא ומרחן הגוי
(תוספות  זרעך" כ"תבואת אצלו הם הרי הלוקח, שמרחם
התורה, מן פטור לעולם שלוקח סובר, (והראב"ד שם).
ופאה  שכחה "לקט מג:) (סוטה שאמרו ממה ומקורו
קלא  בעיר אבל בשדה, - למעשר הוקבעו בגורן, שעשאן
להם  שיש משום פטורים, שבעיר ומכיון למילתא", ליה אית
שבשדה  עלֿכרחינו ופאה, שכחה לקט שהם ויודעים קול
אףֿעלֿפי  - העין מראית משום מדרבנן, אלא חייבים אינם
מבוררים). אינם שם הכסףֿמשנה (ודברי העני שמירחם
השדה, בעל כשמירחם שהמדובר נראה, רבינו ודעת
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מחייבו, אינו לעניים, לחלקם דעת על שהוא זה, שמירוח
בבבא  רש"י כתב וכן מחייב. אינו למכרם שמירוח  כשם
וראה  השדה. בעל שמירחם שהמדובר מרחו, ד"ה צד. קמא

ט). הלכה תרומות מהלכות בפ"ב רבינו בדברי

.‚˙B¯t7ÔB‚k ,ÔË˜a ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»¿»¿
¯Òa‰8¯OÚÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - B· ‡ˆBiÎÂ9eÏc‚iL „Ú «…∆¿«≈≈»«»ƒ¿«¬≈«∆ƒ¿¿

„Ú - ıÚ‰ È¯tÓ ı¯‡‰ Ú¯fÓ :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡ eOÚÈÂ¿≈»…∆∆∆¡«ƒ∆«»»∆ƒ¿ƒ»≈«
È¯t ‰È‰iL10˙‡ :¯Ó‡pL ;˙BiËw‰Â ‰‡e·z‰ ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆¿ƒ¿≈«¿»¿«ƒ¿ƒ∆∆¡«≈

‰‡e·z ‰OÚzL „Ú - EÚ¯Ê ˙‡e·z Ïk11‡È‰ BÊÂ . »¿««¿∆«∆≈»∆¿»¿ƒ
˙B¯OÚn‰ ˙BÚ12˙B¯t‰Â ‰‡e·z‰ ÚÈbzL Ì„˜Â . ««««¿¿…∆∆«ƒ««¿»¿«≈

‰ˆ¯ÈM ‰Ó Ïk Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - BÊ ‰BÚÏ13ÏÎ·e ¿»À»∆¡…≈∆»«∆ƒ¿∆¿»
‰ˆ¯iL C¯c14. ∆∆∆ƒ¿∆

א.7) משנה פ"א נתבשלו 8)מעשרות שלא ענבים היינו
לפני  והיינו ח). משנה פ"ד לשביעית המשנה (פירוש

הלכה כדלהלן מבחוץ, שלהם חרצן וראה שייראה ה.
בפ"ט  ולהלן יד, הלכה כלאים מהלכות בפ"ה למעלה

ב. הלכה שני מעשר ראה 9)מהלכות מדבריהם, אף
ט. הלכה פ"א בפירוש 10)למעלה גם רבינו כתב כן

ג. הלכה פ"א מעשרות בירושלמי ועיין שם. המשנה
שני 11) הביא רבינו [והנה ב. הלכה סוף שם ירושלמי

שיהיה  עד העץ, "מפרי לפירות: אחד זה, בענין פסוקים
בהלכה  כתב (ולכן לאכילה ראוי שיהא שצריך ומכאן פרי",
אוכל". "ויעשו - לאכילה" ראויים שאינם "פירות זו:
הם  "ראויין לאכילה", ראויין שהם "פירות ד: ובהלכה
ראויים  שיהו - "התאנים ה: ובהלכה לאכילה". מתחילה
שני  ופסוק לאכילה"), ראוי שיהא עד - "הירק לאכילה".
תבואה". שתעשה עד זרעך, "תבואת וקטניות: לתבואה
נזרע  שהוא דבר זרעך, "תבואת מפורש (שם) ובירושלמי
ומכאן  ומצמיח". נזרע שאינו משליש, פחות יצא ומצמיח.
ה). הלכה (להלן להצמיח ראוי זרעה שיהיה שצריך לתלתן,
מצמחת  אינה כן שלפני שליש, משתביא תבואה וכן
נזכר  לא שם מעשרות שבמשנה נראה וכן שם). (ירושלמי
ענין  ואילו וכו'". אוכל "תחילתו אוכל", שהוא "כל אלא
ובתבואה, ג) משנה (שם בתלתן אלא נזכר לא ההצמחה
שהחכמים  לו. בסוכה רש"י כתב וכן שם. בירושלמי
אתרוגים  ומחייבים ד) משנה (שם שמעון ר' על החולקים
מצמיחים, שאינן שאףֿעלֿפי סוברים, במעשר, קטנים
להלן  רבינו כתב וכן לאכילה. שראויים משום הם חייבים
ראויין  שהם מפני משיתעגלו, "והאתרוגים ה: הלכה
אבל  בפירות, אלא אינו זה וכל קטנים". כשהם לאכילה
ראויה  שהיא אףֿעלֿפי שליש, הביאה שלא תבואה
ופ"ו  ג, משנה פ"א (חלה בחלה חייבת שהרי לאכילה,
במעשרות, חייבת אינה - ג) הלכה ביכורים מהלכות

מצמחת). משנה 12)אלאֿאםֿכן פ"ד בשביעית שנזכרה
"מאימתי  ב: משנה שם במעשרות שאמרו מה והיא ט,

וכו'". במעשרות חייבות ובין 13)הפירות רב בין כלומר,
דוקא  היא עראי שאכילת יט, הלכה פ"ג להלן ראה מעט,
ידו, לתוך וכונס מקלף אם אבל ואוכל, אחת אחת מקלף אם
כתב  שם שגם כ, בהלכה עוד שם (ועיין קבע אכילת זו הרי
קבע). אכילת על שירצה" מה "כל זו כלשון רבינו

(להלן 14) ומלח אש כגון למעשר, הקובעות דרכים לרבות
ג). הלכה פ"ג

.„ÔB‚k ,ÔË˜a ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ˙B¯t≈∆≈¿ƒ«¬ƒ»¿»¿»¿
˙BBÙÙÏn‰Â ÌÈ‡eMw‰15Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ,16‡l‡ «ƒƒ¿«¿»¿∆≈«ƒƒ»∆»

‰lÁzÓ Ô‰ ÔÈÈe‡¯ Ï·‡ ,„·Ïa ÔÙe‚a ÛÈÒB‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿ƒ≈ƒ¿ƒ»
ÔË˜a ¯OÚÓa ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï17; «¬ƒ»¬≈≈«»ƒ¿«¬≈¿»¿»

.˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ô˙‡ÈˆÈ ˙lÁznL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»»¿««««¿

והדלועים 15) הקשואים "ובירק, ושם: ד. משנה שם
וכאן  ה הלכה להלן כלשונה רבינו והביאה והמלפפונות"
שם, להלן רבינו הביא שם, שנשנו ואתרוגים ותפוחים קיצר.
שהוא  כל שיעור להם שיש משום כאן, הזכירם ולא

לקרקע.16)"משיתעגלו". א:17)במחובר משנה שם
שומרו  שהוא אףֿעלֿפי אוכל, וסופו אוכל שתחלתו "כל

וגדול". קטן חייב אוכל, להוסיף

.‰‡È‰ BÊ È‡18?˙B¯OÚn‰ ˙BÚ19˙B¯t‰ eÚÈbiMÓ ≈ƒ««««¿ƒ∆«ƒ«≈
È¯t‰ ‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰ ,ÁÓˆÏÂ ÚÈ¯Ê‰20?„ˆÈk . «¿ƒ«¿ƒ¿…««…¿ƒ«∆«¿ƒ≈«

Î‡Ï ÌÈÈe‡¯ e‰iL „Ú ÌÈk¯ eOÚiMÓ - ÌÈ‡z‰‰ÏÈ «¿≈ƒƒ∆≈»«ƒ«∆¿¿ƒ«¬ƒ»
Ô˙ÙÈÒ‡ ˙ÚMÓ ˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡21. ««∆¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¬ƒ»»

ÌÈLe‡a‰Â ÌÈ·Ú‰22ÌÈwc‰ ÌÈ·Ú‰ Ì‰Â , »¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈»¬»ƒ««ƒ
˙Bi¯a„n‰23ıeÁaÓ Ì‰lL Ôˆ¯Á‰ ‰‡¯iMÓ -24. «ƒ¿»ƒƒ∆≈»∆««¿»∆»∆ƒ«

ÒniMÓ - ÌÈBn¯‰Á¯t‰25˙BÚaˆ‡‰ ÔÈa Ô‰lL »ƒƒƒ∆ƒ««∆«∆»∆≈»∆¿»
ÌÈÓ epnÓ ‡ˆÈÂ26eÁ˙tiMÓ - ÌÈ¯Óz‰ .27.¯B‡Ok ¿≈≈ƒ∆«ƒ«¿»ƒƒ∆ƒ»¿ƒ¿

ÌÈn„‡ ÌÈ„È‚ eÏÈËiMÓ - ÔÈ˜Ò¯Ù‡‰28- ÌÈÊB‚‡‰ . »¬«¿¿ƒƒ∆»ƒƒƒ¬Àƒ»¡ƒ
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰Ó ÏÎ‡‰ L¯t˙iMÓ29ÌÈ„˜M‰ . ƒ∆ƒ¿»≈»…∆≈«¿ƒ»«ƒ»«¿≈ƒ

‰BˆÈÁ‰ Ô˙tÏ˜ L¯t˙zMÓ - ÌÈ˜e˙n‰30ÌÈ¯n‰ ; «¿ƒƒ∆ƒ¿»≈¿ƒ»»«ƒ»«»ƒ
ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eËt -31˜ ÈÏÚa Ïk ¯‡Le .ÔB‚k ,˙BtÏ ¿ƒ¿»¿»»«¬≈¿ƒ¿

ÔÈÏBa¯Ëˆ‡‰32ËBl‰Â33ÌÈËa‰Â34eOÚiMÓ - »ƒ¿¿Àƒ¿«¿«»¿ƒƒ∆«¬
ÏÎ‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰BzÁz‰ ‰tÏ˜35- ÌÈ˙Èf‰ . ¿ƒ»««¿»«¿»»…∆«≈ƒ

ÔÈÈe‡¯ Ô‰M ‰nÓ ‰ÚLzÓ „Á‡ ÔÓL eOÚiMÓƒ∆«¬∆∆∆»ƒƒ¿»ƒ«∆≈¿ƒ
Ô‰lL LÈÏL ‰ÊÂ ,e¯ÓbiLk ˙BOÚÏ36ÌÈÁetz‰ .37 «¬¿∆ƒ»¿¿∆¿ƒ∆»∆««ƒ

eÏbÚ˙iMÓ - ÌÈ‚B¯˙‡‰Â38ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ , ¿»∆¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ
- ‚B‡‰Â ÌÈ˙ez‰ .ÌÈpË˜ Ì‰Lk ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¿∆≈¿«ƒ«ƒ¿»

eÓÈc‡iMÓ - ÌÈc‡‰Ï Ôk¯cL Ïk ÔÎÂ .eÓÈc‡iMÓ39. ƒ∆«¿ƒ¿≈»∆«¿»¿«¿ƒƒ∆«¿ƒ
˙B¯BÁL ˙Bc˜ ˙Bc˜ eOÚiMÓ - ÔÈ·e¯Á‰40ÔÎÂ . ∆»ƒƒ∆«¬¿À¿À¿¿≈

¯ÈÁL‰Ï Ôk¯cL Ïk41ÌÈÒb‡‰ .e„˜piMÓ - »∆«¿»¿«¿ƒƒ∆ƒ»¿»«»ƒ
eOÚiMÓ - ÔÈ„¯ÊÚ‰Â ÌÈLÈ¯t‰Â ÔÈÏÓËÒe¯w‰Â¿«¿¿¿≈ƒ¿«»ƒƒ¿»À¿»ƒƒ∆«¬

Ï‰Ï Ôk¯cL Ïk ÔÎÂ .˙B·Ï ˙BÁ¯˜ ˙BÁ¯˜- ÔÈa »¿»¿¿»¿≈»∆«¿»¿«¿ƒ
˙BÁ¯˜ eÁ¯˜iMÓ42LÈÏL ‡È·zMÓ - ‰‡e·z‰ .43. ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ
‰È‰iMÓ - ÔzÏz‰44Ú¯Ê Ì‡ ‰ÁÈÓˆÏ Èe‡¯ dÚ¯Ê45. «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«

ÔÈÁÈh·‡‰Â ÔÈÚeÏc‰Â ÔÈ‡eLw‰ :˜¯i·e«»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬«ƒƒ
BÓk ,ÔË˜a ÔÈ·iÁ - Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ˙BBÙÙÏÓ‰Â¿«¿»¿¿…«≈»∆«»ƒ¿»¿»¿

e¯‡aL46„Ú ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ˜¯i‰ ¯‡Le ; ∆≈«¿¿»«»»∆≈»«¬ƒ»«
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡ - ÏÈc‚iL47. ∆«¿ƒ≈«»«∆¿≈»«¬ƒ»

Ba ÚÈb‰L ÏBkL‡48Blk - È„ÈÁÈ ¯Èb¯‚ elÙ‡49 ∆¿∆ƒƒ«¬ƒ«¿ƒ¿ƒƒÀ
˙B¯OÚÓÏ ¯eaÁ50Blk ÚÈb‰ el‡Îe ,51B˙B‡ ‡ÏÂ . ƒ¿««¿¿ƒƒƒ«À¿…

ÔÙb‰ d˙B‡ da LiL Áe¯‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÏBkL‡∆¿ƒ¿«∆»»»«∆≈»»«∆∆
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elÙ‡ da ÚÈb‰L ÔBn¯ ÔÎÂ .ÏBkL‡‰ da LiL∆≈»»∆¿¿≈ƒ∆ƒƒ«»¬ƒ
‰„È¯t52¯eaÁ dlk - ˙Á‡53. ¿ƒ»««À»ƒ

ב.18) משנה זו,19)שם לעונה הפירות שיגיעו שמשעה
במעשרות. שאם 20)חייבים כזה, לשיעור שיגיעו כלומר,

השיעורים  וכל שיעורו. לפי פרי כל להצמיח, יוכלו יזרעו
ולא  שהוא, מה לפי פרי בכל שליש הבאת הם כאן, שנאמרו
שבשאר  משום וזיתים בתבואה אלא שליש הבאת נזכרה
(הרא"ש). סימן אין וזיתים ובתבואה סימן, ליתן יכול פירות
לומר, צריך י) הערה ג (הלכה למעלה שכתבנו מה [ולפי
ולהצמיח", להזריע הפירות "משיגיעו רבינו שכתב שמה
ושל  לאכילה" "ראוי של השיעורים שני כלל שבדרך  היינו
כותב  זה אחרי שהרי ראיה, והא אחד. בזמן הם "מצמיח"

לאכילה"]. ראויים כו' התאנים "כיצד ירושלמי 21)רבינו
אחר  אלא במעשרות חייבים אינם כי ונראה ב. הלכה שם
לאכילה. ראויים אינם לכן קודם שהרי שעות, כ"ד

רוקח).22) (מעשה ליתא אחרים שנאמר 23)בספרים כמו
(פירוש  באושים" ויעש ענבים לעשות "ויקו ב) ה, (ישעיה

שם). ויזכככו 24)המשניות שיתרככו והיינו שם. ירושלמי
המים  לרוב מבחוץ הגרעינים שיראו עד הענבים קליפות
צריך  האשכול מן כמה זו, הלכה בסוף וראה (שם). שבתוכן

במעשר. חייב ויהא זה לשיעור רומי:25)שיגיע בדפוס
ההלכה  בסוף להלן וכן קורקוס. מהר"י הגיה וכן "הפרד",

שם.26)"פרידה". בירושלמי הוא רומי 27)כן בדפוס
הגר"י  הגיה וכן קורקוס. מהר"י בפירוש וכן "משיתפתחו".
חזוןֿאיש. ועיין שם, המשניות בפירוש לנדא

להתבשל 28) כשיתחילו האפרסקין "כי שם. ירושלמי
המשנה  (פירוש אדומים" גידין או חוטין כמו בהם נמשכין

ולשון 29)שם). יהודה. כר' ולא שם, במשנה כחכמים
בפירושו  רבינו וכתב מגורה", משיעשו "האגוזים המשנה:
כאילו  האוכל ויהיה הקליפה, מן האוכל "משיבדל למשנה:

האוצר". והוא במגורה בתוספתא 30)הוא הוא כן
שם, בירושלמי הפיסקא ולפי ב. הלכה פ"א מעשרות
פירוש  עם שבירושלמי במשנה הוא וכן במשנה. כן מפורש

קורקוס. ומהר"י ובריבמ"ץ שירליאו, בקטנן 31)ר"ש בין
שם. שביארנו ומה ט, הלכה פ"א למעלה וראה בגדלן, ובין

יד.).32) זרה (עבודה הארז פרי והם שם. ירושלמי
שאמרו 33) "אלצרין" והוא יא. מג, בבראשית הנזכר

בירושלמי,34)בירושלמי. שאמרו ה"איפסטקין" אלו
קורקוס). (מהר"י בערבי" פסתק הנקראים כן 35)ו"הם

לר' חכמים מודים אלה שבשלשה שם, בירושלמי הוא
משיעשו  והשקדים "האגוזים ב) משנה (שם האומר יהודה,

(התחתונה)". "והזיתים 36)קליפה שם: ג במשנה
"מהו  ז) הלכה (פ"ד שביעית ובירושלמי שליש". משיכניסו
מתניתא  לוג, ראב"ד) ועיין רבינו, גירסת כן - [שליש שליש
ממה  מתשעה אחד הרי לסאה". לוגין שלשה עושין שהן

לעשות. ראויין ד.37)שהן משנה שם 38)שם במשנה
עיון, צריך אבל ניכר. הפרי אין כן לפני כי ויתכן ליתא.

(כסףֿמשנה). זה לרבינו לו והיינו 39)מניין ב. משנה שם
שם). המשניות (פירוש להאדים משנה 40)שיתחילו שם

משינקדו". "החרובין סנה 41)ג: וענבי הדס ענבי כגון
שם). מכוסין 42)(ירושלמי בוסר, כשהן הללו הפירות

מעט, מעט מתקרחין להתבשל וכשמתחילין דקות, בשערות
שם). (ר"ש לבנים והן הכל נופל בישולן כן 43)ובגמר

ג  הלכה למעלה ראה מצמחת, היא ואז שם. במשנה הוא
י. משיהיה.44)והערה ואמרו 45)צ"ל: שם. משנה

קומצו  מלא נוטל בודק? "כיצד ב) (הלכה שם בירושלמי
לאו  ואם חייבת, רובה שקע אם מים, של הספל לתוך ונותן
משתצמח  ד"ה יב: ר"ה ותוס' ברש"י וראה פטורה".

ד.46)לזרעים. הלכה בירושלמי 47)למעלה הוא כן
ג. הלכה שנראה 48)שם מעשרות, לעונת הגיע כלומר,

למעלה. ראה בחוץ, שלו האשכול.49)החרצן כל
עליו.50) שחל מעשרות לחיוב מחובר כלומר,
ב.51) הלכה שם שבתוך 52)ירושלמי קטן אחד גרגיר

שיש 53)הרימון. הרימון, אותו בה שיש הרוח כל כלומר,
- רימון" "וכן שכתב ממה נראה כן הפרידה, אותה בו
(כסףֿמשנה). לו שקדם האשכול כדין הרימון שדין משמע
כוונתו  שאם הרוח, כל חיבור, "כולה" שכתב ממה נראה וכן
באשכול. שאמר כמו "כולו" לומר לו היה הרימון, על רק

.Â¯kÓÈ ‡Ï54t Ì„‡˙BÚÏ e‡aMÓ ÂÈ˙B¯ …ƒ¿…»»≈»ƒ∆»¿«
˙B¯OÚn‰55˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ56Ì‡Â . «««¿¿ƒ∆≈∆¡»««««¿¿ƒ

e¯ka57¯‡M‰ ¯kÓÏ ¯zÓe ,˙B¯eka‰ ˙‡ ÏËB - ƒ¿≈∆««À»ƒ¿…«¿»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL58¯kÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ∆¬«ƒ…ƒƒ«¿««««¿¿≈…ƒ¿…

BzÙb ˙‡ Ì„‡59ÂÈbÊ ˙‡Â60ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ »»∆ƒ¿¿∆«»¿ƒ∆≈∆¡»«
ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯OÚn‰61ÔÈ˜Ln‰L ; «««¿¿ƒ≈∆«¿ƒ∆««¿ƒ

˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ Ì‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰62B·z ˙‡ ‡ÏÂ . «¿ƒ≈∆«»ƒ¿««¿¿…∆ƒ¿
‰‡e·z epnÓ Ë˜ÏÏ63‰‡e·z‰L ;ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ ƒ¿…ƒ∆¿»¿ƒ∆≈∆¡»∆«¿»

.¯OÚÓa ˙·iÁ Ô·z‰ ÔÓ Ë˜lzL∆ƒ»≈ƒ«∆∆«∆∆¿«¬≈

ג.54) משנה פ"ה ואילך 55)מעשרות מכאן חייבים שהם
על 56)במעשרות. עובר לו והמוכרם יעשרם, לא שמא

(ירושלמי). מכשול" תתן לא עור חלק 57)"ולפני שבאו
מעשרות. לעונת הפירות שאשכול 58)מן ואףֿעלֿפי

אותה  כל המעשרות, לעונת יחידי גרגר אפילו בו שהגיע
כיון  מכירה, לענין החמירו לא - למעשרות חיבור הרוח
וראה  מעשר, בלי הפירות באכילת איסור עוד אין שעתה

ראשונה". שלהם.59)"משנה ופסולת זיתים גרעיני
(פירוש 60) וסחיטתן דריסתן אחר הנשארות ענבים קליפות

בר"ש). וראה שם, הלוקח 61)המשניות שפירש כלומר,
- פירש לא אם אבל משקין, מהם להוציא כדי שלוקחם
(מלאכת  לשריפה אלא עומדים אינם הסתם שמן לו, מוכרן

למי 62)שלמה). וכו' ימכור "לא שנינו: שם במשנה
מהן  הוציא ואם משקין, מהן להוציא וכו' נאמן שאינו
"שאם  נאמר כאילו רבינו, ופירשה במעשרות". חייבין
(תוספות  המכירה לאיסור טעם נתינת שזוהי וכו'", הוציא

שם). ממנו 63)אנשי "ללקוט מפורש לא שם במשנה
בפירוש  וראה וזגים. מגפת רבינו למדה אבל תבואה",

שם. המשנה

.ÊÔÈÈ È¯ÓL64Â ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pLÔ˙ Ì‡ :ÔpÒ ƒ¿≈«ƒ∆»«¬≈∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ»«
‰LÏL65¯˙i‰ ‰fÓ ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ - ‰Úa¯‡ ‡ˆÓe66 ¿»»»«¿»»ƒ«¬≈ƒ∆«»≈

¯Á‡ ÌB˜nÓ67Ì¯Bz‰L ;‰Óe¯z ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ BÈ‡Â . ƒ»«≈¿≈«¿ƒ»»¿»∆«≈
Ïk‰ ÏÚ BaÏa - ‰lÁza68‰Óe¯z· e¯‡aL BÓk ,69. «¿ƒ»¿ƒ««…¿∆≈«¿«¿»
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ÏÚ ¯˙È ‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ˆÓ»»»≈«¿»»««ƒ∆»»»≈«
B˙cÓ70¯eËt - ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡Â71. ƒ»¿««ƒ∆≈»∆«««ƒ»

לתירוץ 64) מב: בפסחים ופירושה ו. משנה שם מעשרות
אינו  חרצנים על בנותן אבל שמרים, על מים בנותן אחד,
הפרי. של טפילה פליטה רק יין, שאינו במעשר, חייב

רמא).65) ד"ה צו: בתרא בבא (רש"י מים מן 66)כוסות
הרביעית. מיניה 67)הכוס וכלֿשכן אחר, ממקום אף

הפטור, על החייב מן מעשר שהוא אומרים ואין וביה,
שם). (רע"ב הוא גמור ג.68)שחיוב הלכה שם ירושלמי

כא.69) הלכה תרומות מהלכות ד יותר 70)בפרק כלומר,
שנתן. כוסות אלא 71)משלש יין של חשוב טעם זה שאין

וראה  פטור, ד"ה שם, פסחים (רש"י בעלמא" דפירי "קיוהא
צו: בתרא בבבא זו משנה פירושו וכן ברשב"ם).

.ÁLÈc˜n‰72ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÂÈ˙B¯t73e‡a ‡lL „Ú ««¿ƒ≈»¿∆≈¿À»ƒ«∆…»
¯OÚn‰ ˙BÚÏ74eÚÈb‰ Ô‡„tL ¯Á‡Â ,Ô‡„Ùe75- ¿«««¬≈¿»»¿««∆¿»»ƒƒ
¯OÚÓa ÔÈ·iÁ76Ì‰Â ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡Â . «»ƒ¿«¬≈¿ƒ»¿««««¿¿≈

ÔÈ¯eËt - Ô‡„t Ck ¯Á‡Â ¯aÊb‰ „Èa77. ¿««ƒ¿»¿««»¿»»¿ƒ

ח.72) משנה פ"ד לע 73)פאה הגיעו לא שעוד ונת אף
ואםֿכן  כקרקע, וחשובים לקרקע צריכים והם המעשרות,
מן  ופטורים הקדש, הם מכלֿמקום מעלה. בהם אין

רבינו 74)המעשרות. כתב וכן ה. הלכה למעלה המבוארת
שם. ורע"ב ר"ש ועיין שם. המשנה לעונת 75)בפירוש

חובתם.76)המעשר. בשעת הקדש ביד היו ולא הואיל
לעונת 77) באו שלא עד פירותיו "המקדיש שם: במשנה

ופדאן המע  המעשרות לעונת משבאו חייבין, ופדאן שרות
באו  שלא עד הקדישם שאם רבינו, למד ומזה חייבין"
הגזבר  ביד המעשרות לעונת והגיעו המעשרות, לעונת
בידי  היו חובתם שבשעת כיון פטורים, - פדאם ואחרֿכך
שלא  עד "הקדישן עוד: נאמר שם המשנה ובסוף הגזבר.

כה. הלכה פ"ג להלן הובא וזה וכו'", נגמרו

à"ôùú'ä áà-íçðî ç"ë éùéù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שהגיעו 1) פירות מחוברין. כשהן פירותיו המקדיש יבאר

שאחד  ודין מלאכתן. נגמרה לא ועדיין ונתלשו מעשר לעונת
מלאכתן  גמר ואיזהו למעשרות, הפירות קובע דברים מששה
אוכל  אם בשבולין שהקדימו ראשון מעשר ודין פירות. של
או  בדרך קציצות המוצא עראי. אכילת היא וכיצד עראי,
פירות  המקדיש לעשר. חייב אם בזה וכיוצא גרוגרות

מלאכתן. שתגמר קודם ופדאם תלושים

.‡˙B¯t2˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L3eLÏ˙Â4ÔÈ„ÚÂ ≈∆ƒƒ¿««««¿¿ƒ¿¿«¬«ƒ
dL„Â d¯ˆwL ‰‡e·z ÔB‚k ,ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï…ƒ¿¿»¿«¿»¿¿»∆¿»»¿»»

d˙B‡ ‰¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ5dÁ¯Ó ‡ÏÂ6Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - «¬«ƒ…»»»¿…≈¿»À»∆¡…≈∆
È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡7ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú8¯ÓbzMÓe . ¬ƒ«¬««∆ƒ»≈¿«¿»ƒ∆ƒ»≈

ÔzÎ‡ÏÓ9È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ -10. ¿«¿»»∆¡…≈∆¬«

מ"ב.2) פ"א ה"גֿה.3)מעשרות פ"ב למעלה ראה
סב,4) (קידושין במעשרות חייבים אינם מחוברין שפירות

ה"א). שם ו'ירושלמי' מן 5)א. המוץ להפריד כדי לרוח,
ערימה  מעמיד אלא ממרח שאינו במי היינו הגרעינים.
כאן  ואין ערימה העמיד לא - זרה שלא ומכיון הי"ג), (להלן

מלאכה. שאין 6)גמר מירוח לעשות שדרכו מי היינו
עד  ערימה, והעמיד שזרה אףֿעלֿפי מלאכה, גמר אצלו

שם). (להלן מירוח וכל 7)שיעשה קבע, אכילת לא אבל
(רש"י  לקבע עראי בין הבדל אין התורה שמן מדבריהם, זה

במוץ). ד"ה לא. כנ"ל.8)בברכות במירוח, או בערימה
מ"ה.9) למכרם 10)שם, עלֿמנת בגומר שהמדובר מכיון

מדבריהם, אלא אינו החיוב שכל כרחנו על כדלהלן, בשוק,
ה"א. פ"ב למעלה כמפורש

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na11Ô¯ÎÓÏ ÂÈ˙B¯t ¯ÓB‚a «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈≈»¿»¿»
˜eMa12È¯‰ - ˙Èaa ÔÎÈÏB‰Ï B˙ek ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¬»ƒ»¿»«»»¿ƒ»««ƒ¬≈

Î‡Ï ¯zÓ ‰Ê„Ú ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡ È‡¯Ú Ô‰Ó Ï ∆À»∆¡…≈∆¬«««∆ƒ¿¿»¿«¿»«
¯OÚÓÏ eÚ·wiL13. ∆ƒ»¿¿«¬≈

שם.11) ואפשר 12)משנה, תלוי, הדבר בדעתו שלא
שמקח  למעשר, ויקבע וימכר גורנו בפתח לוקח שימצא

שם). ('ירושלמי', כדלהלן למעשר, במשנה,13)קובע
מגיע  שהוא עד עראי מהם אוכל לביתו "במוליך שם:
לרבות  למעשר, הקובעים הדברים כל כלל ורבינו לביתו".
ודעת  ה"ב. ופ"ד ה"ג, כדלהלן מדרבנן, הקובעים אלה גם
תירוש  שבדגן ה"א, בפ"ד ולהלן כאן, בהשגה הראב"ד
והם  הקובעים, הדברים ששת לכל צריך אין ויצהר

בלבד. ויקב בגורן מתחייבים

.‚˙B¯OÚÓÏ ˙B¯t‰ Ú·B˜ ÌÈ¯·„ ‰MMÓ „Á‡14: ∆»ƒƒ»¿»ƒ≈««≈¿««¿
¯ˆÁ‰15Áwn‰Â ,16L‡‰Â ,17ÁÏn‰Â ,18‰Óe¯z‰Â ,19, ∆»≈¿«ƒ»¿»≈¿«∆«¿«¿»

˙aM‰Â20‰¯Ó‚pL ¯·„a ‡l‡ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ÔlÎÂ . ¿««»¿À»≈¿ƒ∆»¿»»∆ƒ¿¿»
BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

ה"ב.14) פ"ד להלן ראה רומי,15)מדבריהם, [בדפוס
הסמוכה: בהלכה נראה וכן "הבית". אברבנאל: ובכ"י
שכתב  שם, בפ"ד להלן אבל לבית". שיכנסו עד וכו' "כיצד
וכו' אבל וכו', לביתו בכניסתו שיקבע עד כו' לוקין "שאין
"חצר" שהנוסחא נראה וכו'", שמנינו דברים הששה בשאר
אין  זאת ובכל החצר", "הבית, צ"ל כי ויתכן הנכונה. היא
ה"ז]. שם להלן ראה בית, בכלל שחצר ששה, אלא כאן

ואילך.16) מה"א פ"ה, ואילך.17)להלן מהי"ד שם,
הי"ח.18) הי"ט.19)שם, מנה 20)שם, ולא ה"כ. שם,

הי"ד  פ"ה ולהלן מ"א, פ"ד במעשרות הנזכר "כובש" גם
במלח  הוא כובש רבינו שלדעת משום בראב"ד), (ראה
(כסףֿ "מלח" בכלל הוא והרי המשנה) בפירוש (עיי"ש

ורדב"ז). א 21)משנה לה, בביצה יוחנן רבי של מימרא
לענין  גם רבינו מזה ולמד ותרומה. שבת מקח, חצר, לענין -

איש'. ב'חזון וראה ומלח. אש

.„Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈaÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙B¯t ?„ˆÈk≈«≈∆«¿¿ƒ»««ƒ««ƒ
„Ú È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ Ô‰Ó ÏÎB‡ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»≈≈∆¬ƒ«¬««

˙ÈaÏ eÒÎpL22,˙B¯OÚÓÏ eÚa˜ - ˙ÈaÏ eÒÎ ; ∆ƒ¿¿««ƒƒ¿¿««ƒƒ¿¿¿««¿
¯OÚiL „Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â23B‡ ,Ô¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»∆¡…≈∆«∆¿«≈¿≈ƒ¿»»

Ô‰Ó LÈ¯Ù‰ B‡ ,ÁÏÓa ÔL·k B‡ ,¯e‡a ÔÏMaƒ¿»»¿»»¿∆«ƒ¿ƒ≈∆
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„Ú ÏÎ‡È ‡Ï - Ì‰ÈÏÚ ˙aL ‰ÒÎ B‡ ,‰Óe¯z¿»ƒ¿¿»«»¬≈∆……««
˙ÈaÏ eÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚiL24ÔÒÈÎ‰ . ∆¿«≈««ƒ∆…ƒƒ««ƒƒ¿ƒ»

Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ ˙ÈaÏ««ƒ…∆∆ƒ»≈¿«¿»¬≈∆≈≈∆
È‡¯Ú25˙ÈaÏ eÒÎpL ¯Á‡Ó ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚Ï ÏÈÁ˙‰ . ¬«ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿»≈««∆ƒ¿¿««ƒ

Ïk‰ ¯OÚÏ ·iÁ -26ÔÈÚeÏ„e ÔÈ‡eM˜ ÒÈÎ‰ ?„ˆÈk . «»¿«≈«…≈«ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
ÛLÙLiL Ì„˜ ˙ÈaÏ27˙Á‡ ÛLÙLÏ ÏÈÁ˙iMÓ -28 ««ƒ…∆∆¿«¿≈ƒ∆«¿ƒ¿«¿≈««

Ì¯Bz‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯OÚÓÏ Ïk‰ eÚa˜ƒ¿¿«…¿«¬≈¿≈…«≈»∆¿≈«≈
Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»À»∆¡…≈∆

È‡¯Ú29Ì„˜ dÓ¯z Ì‡L ,ÌÈ‡z ˙lkÏkÓ ıeÁ . ¬«ƒ«¿««¿≈ƒ∆ƒ¿»»…∆
¯OÚÓÏ ‰Úa˜ - ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL30. ∆ƒ»≈¿«¿»ƒ¿¿»¿«¬≈

הקודמת.22) בהלכה ראה בית, בכלל אפילו 23)וחצר
א.24)עראי. פח, ה"ו.25)בבא ֿמציעא להלן ראה

שם.26) להלן וראה ב. שם, להלן 27)בבאֿמציעא ראה
מלאכתם. גמר שזהו כולם,28)ה"ח, לשפשף דעת על

שם. להלן כנ"ל,29)ראה מלאכתם לגמור שיתחיל עד
למעשר. הקובעים הדברים בכל פ"ב 30)וכן מעשרות

לעזר, רבי "אמר ה"ג: שם וב'ירושלמי' כחכמים. מ"ד,
שם  בתוספתא הוא וכן מתניתין", היא דבר כל של בכלכלה
ליעזר  לרבי חכמים "ומודים :(231 10 עמ' ליברמן (הוצאת
שלא  מלאכתה, נגמרה שלא עד שתרמה פירות של בכלכלה
כו', משיחפה ש"כלכלה משום והיינו עראי". ממנה יאכל
כל  שילקט עד ממלא אינו אם וכו' משימלא מחפה אינו אם
"וכשתורם, מ"ה), פ"א מעשרות ממס' ה"י, (להלן צרכו"
מתוקן  שאינו יתן שהיאך זו, בכלכלה עוד ילקוט לא בוודאי

שם). אליהו' ('שנות מתוקן" על

.‰‡È·n‰31‰‡z ÈÎBÒ ˙ÈaÏ32È„aÎÓ ,ÌÈ‡z Ì‰·e «≈ƒ««ƒ≈¿≈»»∆¿≈ƒ«¿¿≈
‰¯Óz33ÌÈ¯Óz Ì‰·e34B‡ ˙B˜BÈz ÌeÒÈÎ‰ Ì‡ : ¿»»»∆¿»ƒƒƒ¿ƒƒ

ÏÚa ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â ;¯OÚÓÏ eÚa˜ ‡Ï - ÌÈÏÚBt¬ƒ…ƒ¿¿¿«¬≈¿ƒƒ¿ƒ»««
¯OÚÓa ·iÁ - ˙Èa‰35ÒÈÎ‰ .36ÌÈÏaL37˙BOÚÏ ««ƒ«»¿«¬≈ƒ¿ƒƒ√ƒ«¬
eÚa˜ ‡Ï - ‰qÚ Ô‰Ó38˙BÏÈÏÓ ÔÏÎ‡Ï ;39eÚa˜ - ≈∆ƒ»…ƒ¿¿¿»¿»¿ƒƒ¿¿

¯OÚÓÏ40‰‡e·˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41Ï·‡ ; ¿«¬≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»
˜ ‡Ï - ˙BiË˜a¯OÚÓÏ eÚa42. ¿ƒ¿ƒ…ƒ¿¿¿«¬≈

(31.(238 8 עמוד ליברמן (הוצאת פ"ג מעשרות תוספתא
תאנה.32) תמרים.33)ענפי לא 34)כפות אלה שני

זו  הלכה סמיכות מתוך נראה וכן למעשר, מלאכתם נגמרה
להלן. וראה כאן. האחרות בעל 35)להלכות כשהביאם

בבת  מלאכה, גמר עם הבית, פני ראיית באה לבית, הבית
עוד, ללקט דעתו אין בוודאי לבית שמביאם שכיון אחת,
אינה  תינוקות של מחשבה אבל הקודמת. בהלכה ראה
אינה  פועלים, והבאת מחשבה. מחשבתן שאין קובעת,
ואףֿעלֿ שלהם. הפירות אין שהרי הבית, בעל את מחייבת
(להלן  למעשר נקבעו מדעתו, שלא חבירו פירות שהגומר פי
נגמרו, והרי קובעת, המלאכה גמר של המעשה שם - ה"ז)
מחייבת  אחר של מחשבתו ואין קובעת, המחשבה כאן אבל
אדם. אין ד"ה ב פג, יבמות ב'תוספות' ראה הבית, בעל את
שאחד  שם, להלן שכתב ממה צריךֿעיון שעדיין אלא
שלא  למעשר קובעים למעשר, הקובעים דברים מהששה
דברים  הששה בכלל ובית חצר גם והרי הבית, בעל מדעת

איש'. 'חזון ועי' א.36)הנ"ל. יג, בביצה ברייתא
פ"ג. מעשרות במוץ 37)ותוספתא תבואה הכניס כלומר,

לא 38)שלה. שהרי ופטור, עראי, אכילת מהן ואוכל
מלאכתן. השבלים 39)נגמרה את שמשפשף כלומר,

הזרעונים. את ברבי 40)ואוכל יוסי כרבי ולא כרבי,
שאין  מלאכתן, גמר היא בשבלין שהכנסתן לפי שם. יהודה,
והריהו  שם), (רש"י גרנן וזה אחר, גורן לידי לבוא סופן

בקליפתם. אגוזים אותה 41)כמכניס כונסין שהרבה
גרנה. וזהו שם.42)למלילות, בגמרא השניה כלשון

גרנן. זה ואין למירוח, הכנסתם קטניות שסתם

.Â¯zÓ43dÒÈÎ‰Ï ‰‡e·z‰ ÏÚ ÌÈ¯Ú‰Ï44ıBna45, À»¿«¬ƒ««¿»¿«¿ƒ»«
¯OÚn‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ˙ÏÎB‡ BzÓ‰a ‰È‰zL È„k46. ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿∆∆¿»ƒ««¬≈

ËÚÓ ËÚÓ ‰¯BÊÂ47¯eËÙe B˙È·Ï ÒÈÎ‰L ¯Á‡ ¿∆¿«¿«««∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÌÏBÚÏ48BÈ‡ È¯‰L ,˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ¿»ƒ«¿»ƒ«««¿∆¬≈≈

.Ïk‰ ¯Ó‚Ï ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿…«…

מקומות.43) ובעוד א. ט, בפסחים אושעיא רבי של מימרא
ראה 45)לביתו.44) מלאכתה, נגמרה שלא זמן כל

מתחייב  בבית, מלאכתה שנגמרה שאחר ה"ד, למעלה
להאכיל 46)במעשרות. "ומותר רבינו כתב ה"כ להלן

ועיי"ש  הבית", בתוך ואפילו הטבל מן עראי לבהמה
מלאכתו. שנגמרה לפני לבית, כשנכנס שהמדובר שפירשנו,
אוכלת  בהמתו "שתהיה כאן אמר למה להבין יש כן ואם
שלא  זמן כל לאדם, גם מותרת עראי אכילת הרי ופטורה",
- ב סז, מנחות ב'תוספות' ועי' מלאכה. גמר לאחר נקבע
10 שורה פ"ג מעשרות כפשוטה' וב'תוספתא כדי, ד"ה

.12 שאם 47)הערה הכל, את לגמור עלֿמנת שלא היינו,
כדלהלן. למעשרות הכל הוקבע - לכך היינו,48)נתכוין

שזרו  החלק אבל ומירוח. זריה בלי בבית הנשאר החלק
ה"ד: למעלה כמבואר במעשר, מתחייב - וגמרוהו אותו
משיתחיל  שישפשף, קודם לבית ודילועין קישואין "הכניס
ה'תוספות' כדעת ולא למעשר". הכל נקבעו - אחת לשפשף

עיי"ש. משיפקסו, לא ד"ה - ב פח, בבבאֿמציעא

.Ê¯ÓBb‰49BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯t50ÔÎÂ , «≈≈»∆¬≈∆…ƒ«¿¿≈
ÌÈÚ·BwL ÌÈ¯·„ ‰MM‰ ÔÓ „Á‡a ÂÈ˙B¯t Ú·Bw‰«≈«≈»¿∆»ƒ«ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ

¯OÚÓÏ51¯OÚÓÏ eÏ·Ë el‡ È¯‰ - BzÚcÓ ‡lL52. ¿«¬≈∆…ƒ«¿¬≈≈»¿¿«¬≈

כריש 49) ולא ה"א, פ"ב מעשרות ב'ירושלמי' יוחנן כרבי
שעומדים 50)לקיש. כגון למעשר, קובע שהגמר באופן

ה"ב). (למעלה לבית להוליכם ולא בשוק כגון 51)להמכר
מלאכתם  שנגמרה ולאחר (שם), לבית להוליכם שעומדים

שהממרח 52)(שם). שכשם מפורש, שם ב'ירושלמי'
כמוֿכן  יוחנן, רבי לדעת נטבלו מדעתו, שלא חבירו פירות
אבל  למעשר, נקבעו - מדעתו שלא שלקם או כבשם אם
יכול  כיצד הדבר, קשה ואמנם שם. נזכרו לא הדברים יתר
להיות  יכולה וכיצד הבעלים, מדעת שלא מקח להיות
באה  השבת הרי לכאן, שבת ענין ומה מדעתו, שלא תרומה

ה"ה. למעלה עוד וראה רדב"ז, ועי' מאליה?

.Áe‰Ê È‡53?˙B¯t ÏL ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚54ÔÈ‡eMw‰ ≈∆¿«¿«¿»∆≈«ƒƒ
ÛLÙLiMÓ - ÔÈÁÈh·‡‰Â ÔÈÚeÏc‰Â55¯ÈÒÈÂ B„Èa ¿«¿ƒ¿»¬«ƒƒƒ∆¿«¿≈¿»¿»ƒ
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ÛLÙLÓ BÈ‡ Ì‡Â .˜c ¯ÚO BÓk ,Ô‰ÈÏÚL ·e‰v‰56 «ƒ∆¬≈∆¿≈»«¿ƒ≈¿«¿≈
B˙B‡ ¯ÈcÒiMÓ - ÁÈh·‡·e ;‰Ó¯Ú „ÈÓÚiMÓ -ƒ∆«¬ƒ¬≈»»¬«ƒ«ƒ∆«¿ƒ

‰ˆ˜Óa57ÁÈh·‡ „ˆa ÁÈh·‡58‰È‰ .59ÛLÙLÓ ¿À¿»¬«ƒ«¿«¬«ƒ«»»¿«¿≈
˙Á‡ ˙Á‡60‰¯Ó‚ Bk¯ˆ Ïk ¯ÓbL ÔÂÈk - ««««≈»∆»«»»¿ƒ¿¿»

ÔzÎ‡ÏÓ61ÔÈÓ¯B˙Â .62ÔÈÚeÏ„e ÔÈ‡eM˜63Èt ÏÚ Û‡ ¿«¿»¿¿ƒƒƒ¿ƒ««ƒ
.Ô‰ÈÏÚÓ ·e‰v‰ ¯ÈÒ‰ ‡lL∆…≈ƒ«ƒ≈¬≈∆

מ"ה.53) פ"א אֿג.54)מעשרות הלכות למעלה ראה
אבטיח 55) - משיפקסו והדלועים "הקישואים שם: במשנה,

שיפול  - "משישלק" היינו "משיפקסו" והיינו משישלק",
שם). המשנה, (פירוש השער אותם 56)מהם מוכרין שיש

שהם. אבטיחים.57)כמו לשטוח מקום שמקצים דרכם
על 58) זה כשהם נשברים שהם ערימה מהם עושין שאין

שם). אליהו' ('שנות פ"א.59)זה מעשרות תוספתא
בלבד,60) מהם חלק אלא כולם, לשפשף דעת על שלא

להלן. אם 61)ראה שרק (רדב"ז). שנגמרו אלא כלומר,
כולה  את לחייב התחלה היא הרי כולם, לשפשף נתכוין
אלא  קובע אינו לכך, נתכוין שלא כאן אבל ה"ד), (למעלה
עיי"ש). ורדב"ז (כסףֿמשנה צרכו כל שיגמור עד

מדבר 62) תורמין שאין אףֿעלֿפי [כלומר, שם. תוספתא,
מהל' (פ"ה מלאכתו נגמרה שלא דבר על מלאכתו שנגמרה
לתרום  מותר נקבעו, מהם שמקצת כיון - ה"ד) תרומות
(שם  למעלה כמפורש נקבעו, שלא אלה על שנקבעו מאלה
מקצת, ברר משיברור. - הגורן את תורמין "מאימתי ה"ה)
כסףֿמשנה  ועי' ברור", שאינו על הברור מן תורמין

למעלה].63)ורדב"ז]. ראה ודילועין, קישואין על [כלומר,

.Ë˜¯i‰64„‚‡p‰65„‚‡iMÓ -66- „‚B‡ BÈ‡ Ì‡ . «»»«∆¡»ƒ∆∆¡…ƒ≈≈
‡lÓÓ BÈ‡ [Ì‡] .ÈÏk‰ ˙‡ ‡lÓiMÓ67‰Ê È¯‰ - ƒ∆¿«≈∆«¿ƒƒ≈¿«≈¬≈∆

.Bk¯ˆ Ïk ËwÏiL „Ú È‡¯Ú ÏÎB‡≈¬««∆¿«≈»»¿

שם.64) אגודות.65)במשנה, אגודות להמכר שדרכו
הי"ב.66) להלן מלא 67)ראה כלי שאין קטן בכפר כלומר,

הכלי. את ממלאים אינם נמכר,

.È‰ÏkÏk68‰tÁiMÓ -69ÌÈÏÚa daL ˙B¯t‰ «¿»»ƒ∆¿«∆«≈∆»¿»ƒ
‡lÓiMÓ - ‰tÁÓ BÈ‡ Ì‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈˆe‰·e¿ƒ¿«≈»∆ƒ≈¿«∆ƒ∆¿«≈

‡lÓÓ BÈ‡ Ì‡ .ÈÏk‰ ˙‡70.Bk¯ˆ Ïk ËwÏiL „Ú - ∆«¿ƒƒ≈¿«≈«∆¿«≈»»¿

ה"ד.68) למעלה ראה פירות, כנ"ל.70)משיכסה.69)של

.‡ÈÏB„‚ ÈÏk71ÔÂÈk - BÈˆÁ ˙‡ ˙‡lÓÏ BzÚcL ¿ƒ»∆«¿¿«…∆∆¿≈»
- Blk ˙‡ ˙‡lÓÏ BzÚ„a ‰È‰ .ÏaË BÈˆÁ ‡lnL∆ƒ≈∆¿ƒ¿»»»¿«¿¿«…∆À

L „Ú ÏaË BÈ‡BzÚ„·e ÌÈL eÈ‰ .Blk ˙‡ ‡lÓi ≈ƒ¿»«∆¿«≈∆À»¿«ƒ¿«¿
.Ì‰ÈL ‡lÓiL „Ú eÏaË ‡Ï - Ì‰ÈL ˙‡ ˙‡lÓÏ¿«…∆¿≈∆…ƒ¿¿«∆¿«≈¿≈∆

ה"ד.71) פ"א מעשרות 'ירושלמי'

.·È„‚‡72Èt ÏÚ Û‡ ,‰„Oa ÏB„b „‚‡ ˜¯i‰ »««»»∆∆»«»∆««ƒ
˜eMÏ ˙BpË˜ ˙Bc‚‡ B„‚‡Ï BzÚ„aL73‰Ê È¯‰ - ∆¿«¿¿»¿¬À¿««¬≈∆

ÏaË74„¯t‰ .75ÔÈ˜env‰Â76„ÈÓÚiMÓ - ÔÈ·e¯Á‰Â ƒ¿»«∆∆¿«ƒƒ¿∆»ƒƒ∆«¬ƒ
Bbb L‡¯a ‰Ó¯Ú77ÌÈÏÚ‰ ¯ÈÒiMÓ - ÌÈÏˆa‰Â . ¬≈»¿…«¿«¿»ƒƒ∆»ƒ∆»ƒ

˙BtÏw‰Â78BÈ‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚÓ ÌÎÈÏL‰Ï Bk¯cL ¿«¿ƒ∆«¿¿«¿ƒ»≈¬≈∆¿ƒ≈
.‰Ó¯Ú „ÈÓÚiL „Ú - ¯ÈÒÓ≈ƒ«∆«¬ƒ¬≈»

פ"א.72) שם ותוספתא שם, להתיר 73)'ירושלמי' כלומר,
(ריבמ"ץ  קטנות אגודות ולאגדה ולחזור הגדולה האגודה

שם). אם 74)במשנה, אבל בשדה, מלאכתו נגמרה שהרי
'ירושלמי' נטבל, אינו בשדה, ולאגוד ולחזור להתיר בדעתו

ה"ט. עניים מתנות מהל' בפ"ב וראה שם.75)שם. משנה,
אותם. שמייבשים רימון גרגירי מיובשים.76)והוא ענבים

(מעשרות 77) כדתנן לייבשם, הגג בראש להעמידם "שדרך
לראש  כנס שלא עד החרובין הי"ח) להלן וראה מ"ד, פ"ג
ראה  מלונדריש. אליהו רבינו בשם יוםֿטוב' ('תוספות הגג"
אבל  קמב), עמוד ופסקיו, מלונדריש אליהו רבינו בפירושי
רבי  אמר לא? בשדה הא בעי: יונה "רבי שם: ב'ירושלמי'
בראש  ערימה משיעמיד אפילו לך, מימר אתא דרובה חיננא
כמו  לכאן, השייכת ה"כ דלהלן הראב"ד בהשגת וראה גגו".

שמח'. ב'אור "הבצלים 78)שכתב ע"א: שם במשנה,
'שמלה' כמו בחילוף. "משיקלף", כמו והוא משיפקל",

שם). מלונדריש, אליהו (רבינו 'שלמה'

.‚È‰‡e·z‰79‰Ê ?Á¯ÓÓ e‰Ê È‡Â .Á¯ÓiMÓ - «¿»ƒ∆¿»«¿≈∆¿»≈«∆
È¯k‰ Èt ‰tÈÓ‰80Ïk ÛBÒa ˙Á¯a ‰‡e·z ÏL «¿«∆¿≈«¿ƒ∆¿»¿««¿»

¯·c81Ì‡ .‰ÈOÚÓ Ïk ÔÈ¯ÓBbLk ÔÈOBÚL C¯„k , »»¿∆∆∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬∆»ƒ
Á¯ÓÓ BÈ‡82‰Ó¯Ú „ÈÓÚiL „Ú -83- ˙BiËw‰ . ≈¿»≈««∆«¬ƒ¬≈»«ƒ¿ƒ

¯aÎiMÓ84ÏÎB‡Â ‰¯·k‰ ˙ÁzÓ ÏËBÂ .85BÈ‡ [Ì‡] . ƒ∆ƒ¿…¿≈ƒ«««¿»»¿≈ƒ≈
Á¯ÓiL „Ú - ¯·Bk86ÏhÏ ¯zÓ - Á¯nL Èt ÏÚ Û‡Â . ≈«∆¿»«¿««ƒ∆≈«À»ƒ…

ÌÈÚËBw‰ ÔÓ87ÔÈ„„v‰ ÔÓe88Ô·z‰ CB˙aM ‰nÓe89 ƒ«¿ƒƒ«¿»ƒƒ«∆¿«∆∆
ÏÎB‡Â90. ¿≈

שם.79) משיתמרח,80)משנה, "תבואה שם: 'ירושלמי'
אפוי  משייפה) =) ישפר דו מן יוחנן רבי בשם חנניא רבי

כריו)". פני =) הוא 81)דכריה זה שייפוי באופן כלומר:
קטנים, עמרים מכמה לעשות דעתו שאין המלאכה, סוף

להלן. ראה גדולה, ערימה - פניהם ייפה ודעתו 82)שכבר
אנשי  ('תוספות גדולה ערימה - הקטנים מהעמרים לעשות

(שם).83)שם'). נתכוין שלא גדולה ערימה אותה
עפר.84) עמהם נתערב עקירתן שבשעת בכברה, ינפח
נאמרו 85) טעמים ושני שם. ותוספתא 'ירושלמי'

משום  או הקרקע, על נחו לא שעדיין משום או ב'ירושלמי'.
עדיין  נקבעו לא ולכן צרכה. כל בהם עשתה לא שהרוח
הגירסא  וב'ירושלמי' האויר, מן נוטל וכוונתו למעשר,
כפשוטה' ב'תוספתא וראה הסמוכה. בהלכה ועי' "וקולט".

שם.86)שם. נידושו.87)משנה, מצד 88)שלא
שבתבן.89)הכרי. מחוסרים 90)החיטים שהקוטעים

לרוח  זריה - ושבתבן לכרי, עליה - שבצדדים ואילו דישה,
ה"ד, למעלה [וראה שם). במשנה, (ריבמ"ץ נקבעו ולא
נקבעו  - אחת לשפשף התחיל אם ודילועין, שבקישואין

וצריךֿעיון]. שופשפו, שלא אלה אף למעשר, כולם

.„ÈÔÈi‰91ÔÈbf‰ ‰ÏLÈÂ ˙Bi·Áa epÁÈpiMÓ - ««ƒƒ∆«ƒ∆∆»ƒ¿ƒ¿∆««ƒ
˙È·Á‰ Èt ÏÚÓ ÔÈpˆ¯Á‰Â92CB˙a ‡e‰Lk Ï·‡ . ¿««¿«ƒ≈«ƒ∆»ƒ¬»¿∆¿

È‡¯Ú ‰˙BL - ˙È·Áa B„ÈÓÚ‰Ï ep‰Èa‚iLk ,¯Ba‰93. «¿∆«¿ƒ∆¿«¬ƒ∆»ƒ∆¬«
‰BÈÏÚ‰ ˙b‰ ÔÓ ËÏB˜Â94¯Bpv‰ ÔÓe95ÌB˜Ó ÏkÓe ¿≈ƒ««»∆¿»ƒ«ƒƒ»»

.‰˙BLÂ¿∆

מ"ז.91) ב.92)שם צב, בבבאֿמציעא עקיבא כרבי
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ועי' ורדב"ז. (כסףֿמשנה בחביות" משישלה - "יין שאמר:
איש'). שלא 93)'חזון כיון הבור, בתוך ששלה אףֿעלֿפי

(כסףֿמשנה). בחבית שם 94)שלה שדורכין מקום
לבור.95)הענבים. היין נשפך שדרכו

.ÂËÔÓM‰96‰˜eÚÏ „¯iMÓ -97- „¯iL Èt ÏÚ Û‡ . «∆∆ƒ∆≈≈»»««ƒ∆»«
Ï˜Ú‰ ÔÓ ÏËB98ÏÓn‰ ÔÓe99ÔÈqt‰ ÔÈaÓe100 ≈ƒ»≈∆ƒ«∆∆ƒ≈««ƒ

Ô˙BÂ101‰pË˜ ‰¯Ú˜Ï102,ÏÈL·z‰ CB˙Ï ÈeÁÓ˙Ïe ¿≈ƒ¿»»¿«»¿«¿¿««¿ƒ
ÈÏÎa ÏMa˙Ó BÈ‡L ÈtÓ ,ÌÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒ¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

‰È‰ Ì‡Â .ÈL¯˙BÈa ÌÁ103- „i‰ ˙‡ ‰ÂÎiL È„k ≈ƒ¿ƒ»»«¿≈¿≈∆ƒ¿∆∆«»
.ÏMa˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,BÎB˙Ï ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈

שם.96) השמן 97)משנה, לתוכה שמתקבץ החפירה
שם). המשנה, בו 98)(פירוש ונותנים מחבלים עשוי כלי

להלן). (ראה הממל עלֿידי להסחט אבן 99)הזיתים
הזיתים. את לא 100)הטוחנת אלה שבכל הנסרים. מבין

מלאכה. לגמר היין עוד מה 101)הגיע על מוסב זה
- לעוקה שירד אףֿעלֿפי כלומר: שירד", "אע"פ שלמעלה
נגמרה  שלא ובממל שבעקל אלה אבל וכו'. לקערה נותן
רבינו  שכתב כמו בישול, עלֿידי נקבעים אינם מלאכתם,

ראשונה'). ('משנה ה"ג "חמיטה"102)למעלה פירש כך
כלי 103)שבמשנה. שהם באלפס או בקדירה היה כלומר,

הט"ז, פ"ה להלן רבינו כתב וכן שם, במשנה הוא כן ראשון,
רדב"ז. ועי'

.ÊËÏebÚ‰104‰Ï·c ÏL105ep˜ÈÏÁiMÓ -106. »ƒ∆¿≈»ƒ∆«¬ƒ∆
˙B¯‚B¯b‰107Le„iMÓ -108- ‰¯e‚ÓÏ ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â . «¿»ƒ∆»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»

‰¯e‚n‰ Èt ÏÚ B„Èa ÏÈbÚiMÓ109˙B¯‚B¯b‰ L„ ‰È‰ . ƒ∆«¿ƒ¿»«ƒ«¿»»»»«¿»
˙È·Á‰ ‰¯aL] ,‰¯e‚n‰ Èt ÏÚ ÏebÚ‰ B‡ ˙È·Áa∆»ƒ»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿¿»∆»ƒ

‰¯e‚n‰ ‰ÁzÙL B‡110„Ú ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - [ ∆ƒ¿¿»«¿»¬≈∆……««
¯OÚiL111. ∆¿«≈

מ"ח.104) בזו.105)שם, זו הדבוקות תאנים גוש
במשקין.106) העיגול פני תאנים 107)שמחליק

בכלי 108)מיובשות. קצתם על קצתם אותם משיכתוש
שם). המשנה, (פירוש שם להצניעם רוצה כלי 109)שהוא

דבילה. עיגולי בו שעושים הדישה 110)עגול בשעת
הדישה. מלאכת נגמרה לא שעדיין דלא 111)והעיגול,

זמן  וכל לעליונות, זקוקות שהתחתונות שאמר יוסי כרבי
אלא  נגמרו, לא התחתונות אף העליונות נגמרו שלא
לעליונות. זקוקות התחתונות שאין שאמר (שם), כתנאֿקמא
העליונות, מן אף לאכול אסור נגמרו, שהתחתונות ומכיון
למעלה  [וראה כפשוטה') 'תוספתא (ה"ד, למעלה כמבואר

פט]. הערה הי"ג

.ÊÈÌÈ‡z112‰ˆ˜naL ÌÈ·ÚÂ113Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¿≈ƒ«¬»ƒ∆«À¿∆À»∆¡…≈∆
ÔÓB˜Óa È‡¯Ú114CÈÏB‰Â ‰ˆ˜n‰ ÔÓ ÏË Ì‡ Ï·‡ . ¬«ƒ¿»¬»ƒ»«ƒ«À¿∆¿ƒ

‰¯Ó‚ È¯‰L ,È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈……«≈∆¬«∆¬≈ƒ¿¿»
Ôk¯ˆ Ïk eL·È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ115. ¿«¿»««ƒ∆…»¿»»¿»

(112.(234 44 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ב מעשרות תוספתא
והענבים.113) התאנים ליבוש שהוקצב מקום
את 114) מחזיר שהוא ועוד מלאכתן. נגמרה לא שעדיין

לייבשן. אחר,115)המותר למקום הולכתו כלומר:
צרכם. כל יבשו שלא אףֿעלֿפי מלאכה, כגמר מחשיבתו

.ÁÈÔÈ·e¯Á‰116‚b‰ L‡¯Ï ÔÒk ‡lL „Ú117- ∆»ƒ«∆…¿»»¿…««
Ô‰Ó „È¯BÓ118‰Ó‰·Ï119¯ÈÊÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ;¯eËÙe ƒ≈∆ƒ¿≈»»ƒ¿≈∆«¬ƒ

È‡¯Ú ÏÈÎ‡Ó ‡ˆÓÂ ,BLaÈÏ ¯˙Bn‰ ˙‡120. ∆«»¿«¿¿ƒ¿»«¬ƒ¬«

מ"ד.116) פ"ג שכבר 117)שם בחרובין אפילו מדובר
הגג, על ליבשם שדעתו אלא בשדה, ערימה מהם העמיד
ראש  על כולם שיכנס עד מלאכתן נגמרה לא עדיין ולכן

שדבר 118)הגג. לפי למעשר, שם נקבעים ואינם לחצר.
ה"ג). (למעלה בחצר נקבע אינו מלאכתו נגמרה שלא

לא 119) עוד כי הדברים ניכרים לבהמה, שנותנם שכיון
אינו  מלאכתם גמר לאחר כי מלאכתם, נגמרה ולא יבשו
כמו  בחצר, באכילה אסורים לאדם אבל לבהמה. נותנם
במקום  אלא לאכול שאין הקודמת), (בהלכה למעלה שאמר

שם.120)המוקצה. המשנה, בפירוש גם כתב כן

.ËÈÔBL‡¯ ¯OÚÓ121¯eÒ‡ - ÌÈÏaMa BÓÈc˜‰L «¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ»
B˙Óe¯z LÈ¯ÙiL Ì„˜ È‡¯Ú epnÓ ÏÎ‡Ï122Ì‡Â ; ∆¡…ƒ∆¬«…∆∆«¿ƒ¿»¿ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÏÎ‡123˙ÏÈÎ‡ ‡È‰ „ˆÈk . »««ƒ«««¿≈«ƒ¬ƒ«
?È‡¯Ú124ÏÎB‡Â ÌÈ¯BÚO Ûl˜Ó ‰È‰L ÔB‚k125- ¬«¿∆»»¿«≈¿ƒ¿≈

˙Á‡ ˙Á‡ Ûl˜Ó126·iÁ - B„È CB˙Ï ÒÎÂ ÛÏ˜ Ì‡Â . ¿«≈««««¿ƒ»«¿»«¿»«»
¯OÚÏ127ÌÈhÁ ÏL ˙BÏÈÏÓ ÏÏBÓ ‰È‰ .128‰tÓ - ¿«≈»»≈¿ƒ∆ƒƒ¿«∆

ÏÎB‡Â „ÈÏ „iÓ129·iÁ - B˜ÈÁ CB˙Ï ‰t Ì‡Â . ƒ»¿»¿≈¿ƒƒ»¿≈«»
¯OÚÏ130‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏÎa ‰t Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿«≈¿≈»ƒ«ƒƒ»ƒ¿ƒ∆≈∆
È‡¯Ú131ÔÎÂ .132CB˙Ï ‰¯ÚwÏ Ô˙BÂ ÔÈi‰ ÔÓ ÏËB ¬«¿≈≈ƒ««ƒ¿≈«¿»»¿

ÏÎB‡Â ÔBˆ ÏÈL·z133ÏÚ Û‡ ‰¯„w‰ CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ , «¿ƒ≈¿≈¬»…¿«¿≈»««
ÔË˜ ¯B·k ‡È‰L ÈtÓ ,˙Bˆ ‡È‰L Èt134ÔÎÂ .135 ƒ∆ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈

B¯Oa ÏÚ ÌÈ˙ÈÊ ËÁBÒ136B„È CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,137ÔÎÂ . ≈≈ƒ«¿»¬»…¿»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

א.121) יג, ביצה לקיש, ריש של כלומר,122)מימרא
ללוי, ונתנו תבואתו, שדש לפני ראשון מעשר הפריש ישראל

ממנ  שיפריש עד מעשרו, לאכול הלוי מעשר אסור תרומת ו
שם  כלומר: טובלו, ששמו שם:), פטור. גדולה מתרומה (אבל
עראי. באכילת ואוסרו טובלו עליו, שנקרא מעשר

שם.123) ביצה, ברש"י וראה פ"א. סוף תרומות 'ירושלמי'
מ"ה.124) פ"ד מירוח.125)מעשרות קודם בשבילם כשהן
ואף 126) הלאה, וכן ואוכל, אחת אחת מקלף כלומר:

אוכל  שבשעורים אמרו, פ"ג ובתוספתא שם שב'ירושלמי'
שמשנתנו  רבינו סובר שלש, שלש ובחיטים שתים, שתים

גמר 127)חולקת. זהו כי אומרים ויש קבע. אכילת שזוהי
הט"ו. פ"ד להלן ראה בין 128)מלאכתם, ממעכן

באש  שהבהבן שבלים הן ומלילות ידיו, וכפות אצבעותיו
שם). המשנה, כדי 129)(פירוש ליד מיד החיטים מנער

הפסולת. ב.131)כנ"ל.130)שתסור יב, ביצה
קודם 132) הבור ומן הגת מן נוטל כלומר, מ"א. שם מעשרות

כנ"ל. בחביות שאין 133)שישלה כלומר, שם. 'ירושלמי'
ונקבע  מבשל זה הרי בו סולדת היד שאם בו, סולדת היד

שם).134)למעשר. ראשונה' ('משנה קבע אכילת היא והרי
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שם.135) קבע,137)לסוך.136)משנה, כאכילת שזוהי
הט"ז). פי"ג (להלן כשתייה היא סיכה שהרי

.Î˙B¯tÓ È‡¯Ú ÏÎ‡Ï ¯znL ÌLÎe‰¯Ó‚ ‡lL ¿≈∆À»∆¡…¬«ƒ≈∆…ƒ¿¿»
ÔzÎ‡ÏÓ138Ck ,139‰Ó‰·ÏÂ ‰iÁÏ Ô‰Ó ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ ¿«¿»»À»¿«¬ƒ≈∆¿«»¿ƒ¿≈»

‰Ó Ïk Ô‰Ó ¯È˜ÙÓe ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙BÙBÚÏe¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ≈∆»«
‰ˆ¯iM140e¯Ób Ì‡Â .¯OÚiL Ì„˜141Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿∆…∆∆¿«≈¿ƒ»¿««ƒ

¯OÚÓÏ eÚa˜ ‡lL142ÏÈÎ‡È ‡ÏÂ ¯È˜ÙÈ ‡Ï - ∆…ƒ¿¿¿«¬≈…«¿ƒ¿…«¬ƒ
¯OÚiL „Ú Ú·˜ ˙ÏÈÎ‡ ˙BÙBÚÏe ‰iÁÏe ‰Ó‰·Ï143. ƒ¿≈»¿«»¿¬ƒ«∆««∆¿«≈

È‡¯Ú ‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓe144Ï·h‰ ÔÓ145elÙ‡Â À»¿«¬ƒƒ¿≈»¬«ƒ«∆∆«¬ƒ
ÏÈÎ‡Óe .˙Èa‰ CB˙a146¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜t147ÌOÚiL „Ú ¿««ƒ«¬ƒ¿ƒ≈»ƒ«∆«¬≈

˙BÏÈ·Á148. ¬ƒ

מירח 138) ולא זרה לא ועדיין ודשה, שקצרה תבואה כגון
ה"א). מ"ו.139)(למעלה פ"א אכילת 140)פאה אפילו

ה"ג. פ"ב למעלה וראה מלאכתן.141)קבע.
ה"ב).142) (שם לבית להוליכן היתה שלא 143)כשדעתו

קביעות, הזכירו ולא מירוח קודם אלא שם במשנה התירו
שם. שם', אנשי ב'תוספות קבע 144)וראה אכילת אבל

שלא  ואףֿעלֿפי הבית, לתוך נכנס שכבר כיון אסורה,
להלן. ראה מלאכתו, מלאכתו 145)נגמרה נגמרה שלא

הגר"י  בשם 65 שורה פ"ב, מעשרות כפשוטה' ('תוספתא
ה"כ.146)מקוטנא). שם תלתן 147)תוספתא של זירים

קבע. אפילו ומאכילם בזה, זה גמר 148)המחוברים שזהו
ובהמה  אדם שמאכל במעשר, וחייבים יג.) (ביצה מלאכתן
בהמה  מאכל אבל מ"ב, פ"ב שני, במעשר מפורש וכן הם,

כפשוטה'). ('תוספתא ממעשר פטור

.‡Î‡ˆBn‰149˙BˆÈˆ˜150‰„O „ˆa elÙ‡ ,C¯ca «≈¿ƒ«∆∆¬ƒ¿«¿≈
˙BˆÈˆ˜151¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -152‡ˆÓ . ¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ««¬≈»»
˙B¯‚B¯‚153Ì„‡‰ ·¯ ˙B¯‚B¯b‰ ·¯ eÒ¯c Ì‡ ,154- ¿»ƒ»¿…«¿»…»»»

¯OÚÏ ·iÁ155.ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓ Ô˙˜ÊÁL ; «»¿«≈∆∆¿»»ƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿»
‰Ï·„ ÈÁÏt ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ156¯·cÓ Ì‰L Úe„iL ; ¿≈ƒ»»ƒ¿≈¿≈»∆»«∆≈ƒ»»
¯eÓb‰157. «»

מ"ד.149) פ"ג מאיזה 150)מעשרות תלושים גרגירים
למעשר. מלאכתם נגמרה ולא שהוא, שיש 151)אילן

הן. השדה שמן והפקר 152)להניח הבעלים. שנתייאשו
הקודמת. בהלכה ראה המעשר, מן פטור מלאכה גמר קודם

מלאכתן 153) נגמרה כבר אם בה ניכר ולא מיובשות. תאנים
לא. רוב 154)או דרסו האדם בני שרוב כלומר,

בשדות. מלאכתן,155)גרוגרותיהם גמר דריסתן שעם
מיעוט  אלא דרסו לא אם אבל בהט"ז. למעלה כמבואר
גרוגרותיהם, רוב דרסו אדם בני מיעוט שרק או גרוגרותיהם,
אלו  באו הגרוגרות שמרוב להניח שיש לעשר, חייב אינו
הם  והרי מהם נתייאשו שהבעלים ואףֿעלֿפי (רדב"ז).
גמר  לאחר שהופקרו מאחר ממעשרות, פטורים אינם הפקר,

למעלה. ראה בעיגול,156)מלאכה. שנדרסו לאחר
תאנים  הרבה פלח ובכל פלחים, לכמה העיגול מחלקים

שם). (רש"י ברוב 157)דבוקות צורך לנו אין כן ואם
דורסים.

.·Î‡ˆÓ158˙BÎÈ¯k159„ÈÁi‰ ˙eL¯a :160·iÁ - »»¿ƒƒ¿«»ƒ«»

¯OÚÏ161˙B¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,162˙BnÏ‡‰Â .163 ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿¿»¬À
¯OÚÓa ˙B·iÁ ÌB˜Ó ÏÎa -164‡ˆÓ .165‰‡e·z ¿»»«»¿«¬≈»»¿»

‰Áe¯Ó166d˙B‡ ‰OBÚ -167˙BÓe¯z168ÏÚ ˙B¯OÚÓe ¿»∆»¿««¿«
˙B¯Á‡ ˙B¯t169LLBÁ BÈ‡Â170‡ˆÓ .171‰lkÏk ≈¬≈¿≈≈»»«¿«»

‰tÁÓ172˙B¯OÚÓa ˙·iÁ -173‡ˆÓ .174‰lkÏk175: ¿À»«∆∆¿««¿»»«¿«»
‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ˜eMÏ ÔÈÒÈÎÓ ·¯‰L ÌB˜Óa¿»∆»…«¿ƒƒ«»∆¡…ƒ∆»

È‡¯Ú176È‡Óc dw˙Óe ,177ÔÈÒÈÎÓ ·¯‰L ÌB˜Ó·e ; ¬«¿«¿»¿«¿»∆»…«¿ƒƒ
È‡¯Ú ‰pnÓ ÏÎB‡ - ÌÈzaÏ178È‡cÂ dw˙Óe ,179; «»ƒ≈ƒ∆»¬«¿«¿»««

È‡Óc - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ180- ˙ÈaÏ dÒÈÎ‰ Ì‡Â ; ∆¡»¿∆¡»¿«¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ
BÏ ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .È‡cÂ dw˙Ó¿«¿»«««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Û‡ ,‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÏ LiL ¯·„a Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚¿«¿»»¬»¿»»∆≈¿«¿»»«
LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - È‡cÂ ¯OÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆¿«≈««≈»ƒ¿«¿ƒ
‰ÚLa ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù‰L Ô˙˜ÊÁL ,‰Óe¯z¿»∆∆¿»»∆ƒ¿ƒ≈∆¿»¿»»

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL181. ∆ƒ¿¿»¿«¿»

פ"ב.158) מעשרות קטנות.159)תוספתא אלומות
שם).160) (תוספתא גזל משום שאין 161)שאסורות

מתגלגלים  שאינם סימן, שמקומם מתייאשים, הבעלים
מהל' בפט"ו ראה שם. מצויין רבים שאין לפי ממקומן,

ה"י. ואבידה ובהמה,162)גזילה אדם ברגלי שמתגלגלים
סימן, מקומן ואין שם, שהניחם במקום נמצאים ואינם
ממעשרות. פטור - מירוח לפני והפקר הבעלים. ונתייאשו

וכבדות.163) ברשות 164)גדולות אפילו סימן שמקומן
ולא  ממקומן, מתגלגלות אינן כבדן שמחמת הרבים,

הבעלים. שם.165)נתייאשו שהיא 166)תוספתא, בין
מפוזרת, שהיא ובין הבעלים, נתייאשו שלא מכונסת
אחר  ממעשר פוטר הפקר שאין ממנה. הבעלים שנתייאשו
מעשרות  ממס' פ"ג ב'ירושלמי' הוא וכן (שם. מלאכה גמר

ה"א). "עושה 167)סוף בטעות: חדשים, בדפוסים
מתרומה 168)עושה". "פטורין : אמרו שם ב'ירושלמי'

נתרמה  אלאֿאםֿכן שתעקר לגורן שאיֿאפשר גדולה,
כוונת  אין כן ואם זו. הלכה בסוף וראה גדולה", תרומה
אלא  מעשר, ותרומת גדולה לתרומה ב"תרומות" רבינו
כמה  ממנה להוציא שאפשר והכוונה בלבד, מעשר לתרומת
"תרומה  הנוסחא: שם, ובתוספתא מעשר. תרומת פעמים

נפטרה 169)ומעשרות". לא מרוחה, היתה שכבר שכיון
למעלה. כמבואר ההפקר, עלֿידי ומעשרות מתרומה
שאסורה  כרי, היתה אם שאפילו מפורש שם ובתוספתא
להבין: ויש ומעשרות. תרומה אותה עושה כן גם גזל, משום
וצריך  אחרים? משל ומעשרות תרומות להפריש יכול האיך
להתקלקל  עומדת שהיא כשרואה שהמדובר לומר,

כפשוטה'). שמא 170)('תוספתא חושש אינו כלומר,
בבית  אלא מעשרין שאין מירוח, לאחר הבעלים עישרו

שם). שם.171)('ירושלמי' למעלה 172)תוספתא, ראה
מלאכתה. גמר זה הרי הפירות, משיחפה שכלכלה ה"י,

ההפקר 173) אין מלאכתה, ונגמר מחופה שהיתה שכיון
משום  שאסורה אמרו שם שבתוספתא אלא מעשרות, פוטרה

הפקר. שאינה שם.174)גזל, שנגמרה 175)'ירושלמי'
שם. למעלה ראה אֿב.176)מלאכתה, בהלכות כנ"ל

ומתרומה 177) הבית. בעל עישרה שמא ספק, שהוא מפני
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ה"א. פ"ט להלן ראה דמאי, כדין פטור, כנ"ל 178)גדולה
ב. שלא 179)בהלכה כיון תרם, ולא עישר לא שוודאי
עוד. דמאי,180)נקבע דין לזה אין אבל מספק. [כלומר:

במכשירין  זה וכעין מספק. גדולה תרומה גם מפריש אלא
יוםֿטוב' וב'תוספות שם. ורא"ש בר"ש ראה מ"י, פ"ב

ובזיתים]. ד"ה מ"ד פ"ג שם,181)מעשרות 'ירושלמי'
למעלה. וראה

.‚ÎÈ¯„Á182elL ÌÈÏÓp‰183˙·iÁ‰ ‰Ó¯Ú‰ „ˆa184 «¿≈«¿»ƒ∆»¿«»¬≈»««∆∆
ˆÓp‰ È¯‰ -˙B¯OÚÓa ·iÁ Ô‰a ‡185Úe„iL ; ¬≈«ƒ¿»»∆«»¿««¿∆»«

.‰ÏÈl‰ Ïk ÔÈ¯¯B‚ eÈ‰ ¯eÓb ¯·cnL∆ƒ»»»»¿ƒ»««¿»

הך.182) והיינו "חורי", הגירסא: ושם מ"ז. פ"ה שם
לילה.183) מלאכת 184)לינת שנגמרה כגון במעשרות.

הפטורה, הערימה בצד לנו ואם בהי"ג. כנ"ל החיטין,
ממעשר. פטור בהן גם 185)הנמצא חייבת הערימה ואם

שמצא. מה על לתרום גם חייב בתרומה,

.„Î‡ˆBn‰186˙Áz ÔÈ·e¯ÁÂ ˙Èf‰ ˙Áz ÌÈ˙ÈÊ «≈≈ƒ««««ƒ¿»ƒ««
·e¯Á‰187‰Ê ÔÏÈ‡nL Ô˙˜ÊÁL ;¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - ∆»«»ƒ¿«¬≈∆∆¿»»∆≈ƒ»∆
eÏÙ188Ì‰ È¯‰ - ‰‡z‰ ˙Áz ÌÈ‡z ‡ˆÓ . »¿»»¿≈ƒ«««¿≈»¬≈≈
˜ÙÒ189¯ÙÚa ˙BÎÏÎÏ˙Óe ˙BpzLÓ È¯‰L ;190‡nL , »≈∆¬≈ƒ¿«ƒ¿«¿¿∆»»∆»

eÏÙ BÊ ‰‡zÓ191e¯OÚ˙pL ÌÈ‡zÓ B‡192. ƒ¿≈»»¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿

מ"ד.186) פ"ג "והוא 187)שם שם: ב'ירושלמי' הוא כן
אם  אבל חרובים, תחת וחרובים זיתים תחת זיתים שמצא
בדא". לא - זיתים תחת וחרובין חרובין תחת זיתים מצא

הואיל 188) זית, "שאני ב: כא, בבבאֿמציעא הוא כן
ב  וחייבים עליו". מוכיח להלן.וחזותו ראה מוודאי, מעשר

"תאנה 189) : שם במשנה והנה מספק. לעשר חייב כלומר,
משום  מותרות תאנים, תחתיה ומצא דרך על נוטה שהיא
מהל' בפט"ו רבינו כתב וכן המעשרות". מן ופטורות גזל,
מספק  אפילו לגמרי שפטורות ומשמע הט"ו. ואבידה גזילה
ב'ירושלמי' אבל שם). מעשרות, המשניות' ב'פירוש (וראה
לבין  בינו הא לדרך, [הנוטה] אלא אמרו "לא : אמרו שם
הם  כאן רבינו ודברי מתייאש. אינו אז כלומר, לא", חבירו
התאנה, תחת תאנים מצא אלא כתב שלא ה'ירושלמי', דברי
ולכן  שם) גזילה בהל' שכתב (כמו לדרך" "הנוטה כתב ולא

ספק. שהיא נפילתה 190)כתב עם "תאינה שם: אמרו כן
שלא  ואףֿעלֿפי עליה. מוכיחה חזותה ואין נמאסת",
- כמותו הלכה שאין דרבא אליבא אלא זו לסברא הוצרכו

עליה. חולק ואין היא שלא 191)עובדא במעשר, וחייבים
כנ"ל. הבעלים, מספק.192)נתייאשו מעשר ולכן

.‰ÎLÈc˜n‰193ÔÈLeÏz ˙B¯t194Ì„˜ Ô‡„Ùe ««¿ƒ≈¿ƒ¿»»…∆
¯OÚÏ ·iÁ - ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL195‰¯Ó‚ Ì‡Â . ∆ƒ»≈¿«¿»«»¿«≈¿ƒƒ¿¿»

ÔÓ ÔÈ¯eËt - Ô‡„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰‰ „Èa ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»¿««∆¿≈¿««»¿»»¿ƒƒ
ÔÓ ÔÈ¯eËt eÈ‰ Ô˙·BÁ ˙ÚLaL ;˙B¯OÚn‰«««¿∆ƒ¿«»»»¿ƒƒ

˙B¯OÚn‰196ÔÓ ‰¯eËt - ˙BÁÓÏ ‰Ó˜ LÈc˜n‰ . «««¿««¿ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ
˙B¯OÚn‰197. «««¿

מ"ד.193) פ"ג וחלה מ"ח, פ"ד לעונת 194)פאה שבאו
לעונת  משבאו הגזבר ביד היו אלא כן לא שאם מעשרות,

פ"ב. סוף כנ"ל ממעשר, נפטרו שבשעת 195)מעשרות,

במעשרות. חייבין היו פטור 196)חובתן שהקדש
ממס' פ"א 'ירושלמי' הקדש, דיגון ולא מ"דגנך" ממעשר,

ה"א. כמו 197)מעשרות [והיינו פ"י. מנחות תוספתא
לכל  ונאכל נפדה העומר שמותר - א סו, במנחות שאמרו
שמחייב  שם עקיבא כרבי (ולא המעשר מן ופטור אדם
להן" לצורך אלא הקדש] [של מעות נתנו "שלא משום
נפטרו  לא ולפיכך למותר. ולא להן לצורך כלומר: (שם:).
ונותר  למנחות, קמה במקדיש כן וכמו הקדש). במירוח
ב'תוספות  וראה ממעשרות, הנותר פטור ופדאוה, ממנה

שם]. ראשונים'

à"ôùú'ä áà-íçðî è"ë ÷"ù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיכנס 1) עד התורה מן למעשרות נקבע הטבל שאין יבאר

אמות  ארבע בו יש אם אלא קובע שאינו בית ודין לבית.
תאנים  המביא הקובעת. חצר היא ואיזו אמות. ארבע על
קובע  חצר אויר אם לביתו. והכניסן הפטורה בחצר לאוכלן

בחצר. הטעונה וגפן למעשר

.‡ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓÏ Úa˜ Ï·h‰ ≈«∆∆ƒ¿»¿««¿ƒ«»«
epÒÈÎiL3B˙È·Ï4ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :¯Ó‡pL ; ∆«¿ƒ∆¿≈∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰5eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;¯ÚM‰ C¯c epÒÈÎiL ‡e‰Â . ««ƒ¿∆«¿ƒ∆∆∆«««∆∆¡«¿»¿
EÈ¯ÚL·6˙Bbb C¯c B˙‡e·z ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ .7 ƒ¿»∆¬»ƒƒ¿ƒ¿»∆∆«

˙BÙÈt¯˜Â8‰Óe¯z‰ ÔÓ ¯eËt -9˙B¯OÚn‰ ÔÓe10. ¿«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ«««¿

חצר 2) שגם שם יוחנן כר' ולא פח. מציעא בבבא ינאי כר'
התורה. מן אחר.3)קובעת ובין התבואה בעל בין

אחר.4) של לבית לא כשנכנסו 5)אבל מקרא של ופשוטו
שישה  ידי על נקבע מדבריהם אבל הפתח. דרך כדרכן לבית

לבית. נכנס שלא פי על ואף בתבואה 6)דברים ומדובר
למעשר. קובע הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה

שבגג.7) ארובה דרך אלא הרגילה, בדרך לבית נכנסו שלא
קובע. אינו עצמו אחורית.8)והגג בדרך לבית שנכנסו

לה: ובברכות לדירה. שאינו קובע, אינו עצמו והקרפף
דרך  גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו:
שם  [ואף המעשרות". מן לפוטרן כדי קרפיפות, דרך חצרות,
בחצר  והמדובר הבית. שאחורי חצר דרך שהכניס הכוונה
של  היא זו מימרא שהרי קובעת שאינה משתמרת, שאינה
התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו והוא יוחנן, רבי

"תרומה".9) רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת להעיר יש
קבע.10) באכילת אסור מדבריהם אבל

.·‡ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È˙ÏÈÎ ≈»∆ƒ∆≈ƒƒ«»«¬ƒ«
ÈtÓ e¯‡aL BÓk ,B˙È·Ï B˙ÒÈÎa Ú·wiL „Ú Ï·h‰«∆∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ»¿≈¿∆≈«¿ƒƒ
ÌÈ¯·„ ‰MM‰ ¯‡La Úa˜ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÚeÓM‰«¿»¬»ƒƒ¿«ƒ¿»«ƒ»¿»ƒ

eÈnL11˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ∆»ƒ≈ƒ»»∆»«««¿
˜eMÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙B¯tÓ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ≈∆«¿¿ƒ»«

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡12˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ««∆ƒ¿¿»¿«¿»≈∆∆»««
·iÁ ¯kÓÏ ¯ÓBb‰ ÔÈ‡L ;e¯‡aL BÓk ,˙ec¯Ó«¿¿∆≈«¿∆≈«≈ƒ¿…«»

.Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ¯OÚÓa¿«¬≈∆»ƒƒ¿≈∆

מדבריהם.11) אלא למעשר קובעים הדברים ששת שאין
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הדברים 12) מששת באחד נקבע כאילו עראי לאכלם שאסור
הקובעים.

.‚BÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««≈
Ú·B˜13˙Èa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ÌÈbb‰ ÔÎÂ . ≈«¿≈««ƒ≈»¿ƒ««ƒ∆««ƒ

Ú·B˜ ‰hÓlL14ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‚ba ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«»≈«¿ƒ…»»«««¿«««
BÈ‡ - ‰ÏBÚÂ ÚtLÓ ˙Èa‰ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿∆»»««ƒ¿À»¿∆≈
¯ÈÂ‡ ˙ˆ˜Ók ‰Ê ‚‚ È¯‰ ‡l‡ ,¯OÚn‰ ÔÓ ¯ËBt≈ƒ««¬≈∆»¬≈«∆¿ƒ¿»¬ƒ

˙Èa‰15. ««ƒ

בית.13) קרוי ואינו לדירה ראוי שם:14)שאינו [במשנה
ורבינו  החייבת". חצר של שהם פי על אף פטורין "הגגות
והכוונה  קובע", שלמטה שהבית פי על "אף וכתב שינה
לפי  - משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב שאין
בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על הקשו שבירושלמי
תאנים  "הביא שאמר יהודא רבי בן יוסי כר' תפתר ותירצו:
אבל  פטור". - גגו בראש לאוכלן לחצרו והעבירן השדה מן

שחייב]. כרבי פסק סוף 15)רבינו סוף הרי עיון: [צריך
הגג]. דרך אלא השער, דרך לבית נכנס לא

.„ÔÈÙÈ¯v‰16ÔÈb¯a‰Â17‰Úa¯‡ ‡e‰Â ,ıÈw‰ Èz·e «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ»≈««ƒ¿«¿»»
ÔÎÂ ,ÌÈÏ˙k ‡Ïa ‡ˆÓpL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰¯˜˙Â ÌÈ„enÚ«ƒ¿ƒ¿»««≈∆∆ƒ¿»¿…¿»ƒ¿≈
,ıÈw‰ ÈÓÈa ˙Bpb‰ È·e ÌÈÓ¯k‰ Èa ÔÈOBÚL ˙BkÒÀ∆ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈««ƒ≈««ƒ
ÌÈÁ¯ Ì‰a LÈÂ ıÈw‰ ÈÓÈ Ïk Ô‰a ÔÈ¯cL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆»¿≈««ƒ¿≈»∆≈«ƒ
˙kÒ ÔÎÂ .¯OÚÓÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈÏB‚¯˙Â¿«¿¿ƒ≈»¿ƒ¿«¬≈¿≈À«

ÌÈ¯ˆBi‰18‰BˆÈÁ‰19‚Áa ‚Á‰ ˙kÒÂ20ÔÈ‡ - «¿ƒ«ƒ»¿À«∆»∆»≈»
c ÔÈ‡ el‡ ÏkL .ÔÈÚ·B˜Ú·˜ Ô˙¯È21. ¿ƒ∆»≈≈ƒ»»∆«

והולך 16) מלמעלה צר גג, בלי אוהל, כמו הוא וצריף
למטה. בדרכים.17)ומרחיב לשמור העשויים מגדלים

לפנים 18) זו סוכות שתי שעושים חרס כלי יוצרי של דרכם
עושה  הוא ובחיצונה קדרותיו ומצניע דר הוא בפנימית מזו,

למכור. קדרותיו ומוציא הפנימית 19)מלאכתו אבל
לדור 20)קובעת. המשיך אם אבל הסוכות, בחג כלומר,

למעשר. וקובעת קבע, דירת היא הרי - החג לאחר בסוכה
אינם 21) חייהן נה: בערובין אמרו בצריפין, הדרים שעל

בהם  לדור ולא בקיץ, להתקרר אלא אינן השאר ואף חיים,
למילתייהו  חזו "בורגנין אמרו בורגנין, ועל בקביעות.
היוצרים  סוכת ממש. לדירה ולא לתפקידם)", (=ראויים
אינה  החג וסוכת הפנימית. אלא היוצר, דירת אינה החיצונה

בלבד. עראי דירת אלא

.‰ÔÈÙÈ¯v‰22ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ÔÈÏ·BË - ÔÈb¯a‰Â «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆««
Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÏ·BË ÔÈ‡L Èt23ÔÎÂ .24¯Ùq‰ ˙Èa25 ƒ∆≈»¿ƒ¿»»»¿≈≈«≈∆

L¯„n‰ ˙È·e26ÈtÓ ,„nÏÓe ·LBiL ‰ÊÏ ÔÈÏ·BË - ≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆≈¿«≈ƒ¿≈
B˙È·k Ì‰L27.ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈÏ·BË ÔÈ‡Â , ∆≈¿≈¿≈¿ƒ«¬≈ƒ

גם 22) רבינו למד ומזה הבורגנין". לבעל טובלין "שהן
היוצרים. וסוכת הקיץ בתי של דינם מה פירש ולא לצריפין,

למי 23) טובל אינו קבע, דירת שהיא בית, גם הרי לעיין יש
פירותיו  במכניס אלא אינו זה כי אומרים ויש שלו. שאינו
נקבע  שבביתו (ומכאן בעלמא העברה דרך חבירו לבית
קבע  דרך הכניסם אם אבל העברה), דרך הכניס אם אפילו

קבע, דירת שאינן ובורגנין, צריפין ואילו למעשר. קובע -
קבע. דרך הפירות הכניסו אם אפילו אדם, לכל טובלים אינן

ובית 24) ספר "בית רומי: כתבֿיד כגירסת שם ירושלמי
למשנה". לסופר טובלין מקרא.25)תלמוד בו שמלמדים

וגמרא.26) משנה בו ממש,27)שמלמדים "ביתו" ולא
לאחרים. קובעים אינם ולפיכך שם דרים אינם שהרי

.Â˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡ :L¯„n‰ ˙È·e ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈»∆≈
‰¯Èc28ÔÈÚ·B˜ -29.ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ

˙B¯‡È¯e‡‰30ÒpÎÓÏ ˙BÈeOÚ‰ ˙B„OaL ˙B¯ˆB‡‰Â31 »¿»¿»»∆«»»¬«¿À»
ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ -32‰¯È„Ï eÈ‰ Ì‡Â ;33.ÔÈÚ·B˜ - ≈»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ

לשמש.28) או אותם 29)לחזן בין רבינו חילק לא כאן
לשמש  קבע דירת ישנה שכאן לפי אדם, כל לבין שם הדרים
הכניסו  אם לאחרים, גם הקובע כבית הוא והרי הכנסת, בית
בית  בתוך אינה שהדירה פי על ואף בקביעות, פירות בו
הכנסת, בית גם קובע - ידו שעל בחדר אלא גופו, הכנסת

הקבע. לדירת ומרפסת שער כבית מחסנים.30)שהוא
מלאכתה.31) גמר לאחר התבואה בהם שאינן 32)לכנס

כן 33)דירה. לא שאם למכונס, וגם לדירה גם כלומר,
שקובעים. הוא פשוט

.Ê˙Èa‰L ÌLk34˙Ú·B˜ ¯ˆÁ‰ Ck ,¯OÚÓÏ Ú·B˜ ¿≈∆««ƒ≈«¿«¬≈»∆»≈««
¯OÚÓÏ35eÒkiMÓe ;36¯ÚM‰ C¯c ¯ˆÁÏ37,eÚa˜ ¿«¬≈ƒ∆ƒ»¿∆»≈∆∆«««ƒ¿¿

.˙Èa‰ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿ƒ»¿««ƒ

בר 34) שמואל "ר' ג: הלכה ג פרק מעשרות בירושלמי
למעשר  הקובעת חצר דיני (כל כולהון יונתן ר' בשם נחמן

למדו". הבית מן במשנה) בתוס'35)האמורים מדבריהם.
קובע  בית שרק הסובר ינאי לר' שאף עד, המתחיל דיבור

מדבריהם. חצר קובעת - התורה הפירות.36)מן
לעניין 37) רבינו למד ומשם בית, לעניין שם מציעא בבא

חצר.

.ÁÔÈ¯ÓL ÌÈÏk‰L Ïk ?˙Ú·Bw‰ ¯ˆÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»≈«««…∆«≈ƒƒ¿»ƒ
B˙adÎ38dÎB˙a ÏÎ‡lÓ LBa Ì„‡ ÔÈ‡L B‡ ,39B‡ . ¿»∆≈»»ƒ∆¡…¿»

‰z‡ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - dÏ Ì„‡ ÒkÈ Ì‡L ,¯ˆÁ»≈∆ƒƒ»≈»»»¿ƒ»«»
Lw·Ó40ÔÈ¯BÈ„ ÈL da LiL ¯ˆÁ ÔÎÂ ?41‡È‰L B‡ ¿«≈¿≈»≈∆≈»¿≈»ƒ∆ƒ

ÒÎÂ ‡a „Á‡Â ÒÎÂ dÁ˙Bt „Á‡L ,ÔÈÙzL ÈLÏƒ¿≈À»ƒ∆∆»¿»¿ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»
È¯‰ - ÔÈÏÚBÂ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÚBÂ ‡ˆBÈ B‡≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿¬ƒ¬≈

.˙Ú·B˜ BÊ««

בחצר 38) שאין פי על ואף הפתח, בצד שומר שישנו והיינו
(כל  כולן כדברי שהלכה להלן, הנזכרים הדברים יתר זו

להחמיר. שם) במשנה שאין 39)התנאים פי על ואף
בתוכה. נשמרים נשמרת 40)הכלים שאינה פי על ואף

בתוכה. לאכול בוש שכנים.41)ואדם

.Ë¯ÚL ˙Èa42‰¯„ÒÎ‡‰Â ¯ˆÁ ÏL43- ˙Òt¯n‰Â ≈««∆»≈¿»«¿«¿»¿«ƒ¿∆∆
˙Ú·B˜ ‰˙È‰ Ì‡ :¯ˆÁk Ô‰ È¯‰44ÔÈÚ·B˜ -45Ì‡Â , ¬≈≈¿»≈ƒ»¿»««¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Â‡Ï46. «≈»¿ƒ

הוא 42) שבינתיים ומה שערים, שני גדולות לחצירות כי
שער. רוחותיו.43)בית משלוש המוקף מקורה מקום
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לחצר.45)למעשר.44) טפלים אינם 46)שהם שהם
כבורגנין. אלא אינו - שומר עומד השער שבבית ואף דירה.

.È˙BÚ·B˜ Ô‰ÈzL - BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ ÈzL47. ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿
˙Ú·B˜ ˙ÈÓÈt‰ - BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÌÈ¯ˆBi‰ ˙kÒ48, À««¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ««

˙Ú·B˜ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰Â49˙È·k ˙Ú·B˜ - ˙eÁ‰Â .50. ¿«ƒ»≈»««¿«¬««¿«ƒ

הרגל 47) דריסת לפנימית שיש פי על ואף החיצונה, גם
משתמרת. שאינה כחצר אינה - קבע 48)עליה שדירת

החמה. לימות אלא שאינה אף קבע 49)היא, דירת שאינה
החיצונה  אומרים אין - לחצר טפל שער שבית ואף כנ"ל.
כל  חשובה הפנימית שאין למעשר, ותקבע לפנימית טפלה

שער. בית החיצונה לה להיות דר 50)כך שאינו ואף
למעשר  היא קובעת בחנות, תשמישו שכל כיוון בבית,

כחצר.

.‡ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙B¯t CÈÏBn‰51Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ≈»ƒ»¿»««ƒ
Ô‰a ÒÎ ‡e‰L52‡Ï - C¯ca ˙B¯ˆÁÏÂ ÌÈz·Ï ∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«¬≈«∆∆…

eÚa˜53È‡¯Ú ÏÎB‡ ‡l‡ ,54‡e‰L ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú ƒ¿¿∆»≈¬««∆«ƒ««»∆
‰¯ÊÁa ÔÎÂ .B˙n‚Ó ÛBÒ55. ¿«»¿≈«¬»»

פי 51) על ואף למכרם, כשמוליכם המדובר כי אומרים יש
שאינו  כיוון - מיד נקבעו בשוק למכרם פירותיו שהגומר
מיד. נקבעו לא מיוחד, במקום אלא למכרם רוצה

אם 53)עמהם.52) אלא קובעים  וחצרו חברו בית שאין
לפירותיו. סופית מגמה לו אין קבע 54)כן אכילת אבל

בו 55)אסורה. חזר מגמתו לסוף שהגיע שלפני היינו,
למקום  שיחזירם עד נקבעים אינם - והחזירם ונמלך

המיועד.

.·È˙B¯ÈÚa ÔÈ¯ÈÊÁn‰ ÔÈÏÎB¯‰56¯ˆÁÓ ÔÈÒÎ Ô‰L , »¿ƒ««¬ƒƒ»¬»∆≈ƒ¿»ƒ≈»≈
È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡ - ¯ˆÁÏ57ÔÈlL ˙ÈaÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ¿»≈¿ƒ¬««∆«ƒƒ««ƒ∆»ƒ

Ba58.

לנשים.56) בשמים לאכלם 57)למכור שנטלום מפירות
למעשר. מיד נקבעו - נטלום למכרן שאם בעצמם,

קובע 58) אחר בית אף - אחרת מגמה לפירות שאין שכיוון
למעשר.

.‚ÈÔÓ ‰¯eËt‰ ¯ˆÁa ÔÏÎ‡Ï ‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z ‡È·n‰«≈ƒ¿≈ƒƒ«»∆¿»¿»¿»≈«¿»ƒ
˙B¯OÚn‰59¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎL , «««¿»«¿ƒ¿ƒ»¿≈¬≈∆À»

È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡ÏÂ Ô‡ÈˆB‰Ï60ÔÎÂ .61ÔÏÚ‰Â ÁÎL Ì‡ ¿ƒ»¿∆¡…≈∆¬«¿≈ƒ»«¿∆¡»
,Bbb L‡¯a ÔÏÎ‡Ï Ô‡È·‰ .È‡¯Ú ‚ba Ô‰Ó ÏÎB‡ - ‚bÏ««≈≈∆««¬«¡ƒ»¿»¿»¿…«

B¯·Á ¯ˆÁ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎLÂ62ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜ - ¿»«¿ƒ¿ƒ»¿¬«¬≈ƒ¿¿¿……«
.¯OÚiL „Ú«∆¿«≈

משתמרת.59) אם 60)שאינה אלא קובע הבית שאין
עראי. אפילו לאכול, אסור הבית בתוך אבל מדעת, הכניסו

הגג 61) לראש והעלן "שכח נאמר: ושם שם. תוספתא
להיות  צריך כי ויתכן עראי". מהן אוכל ביתו בתוך אפילו
פי  על ואף ביתו דרך לגג העביר כלומר ביתו", "מתוך
בדעת, היה שלא כיוון - העברה בדרך אפילו קובע שביתו

קובע. אינו בשכחה, "הבית"62)אלא להיות: צריך
חצרו  דרך פירותיו העביר כלומר, כפשוטה), (תוספתא

נקבעו  בעלמא, בהעברה לגג שהעלם אף המשתמרת
הוא  וכן בדעת. הייתה אם בהעברה קובעת שחצירו למעשר,
לאוכלן  לחצירו והעבירן השדה מן תאנים "הביא בירושלמי

מחייב. רבי גגו בראש

.„È¯ˆÁ63˙¯cÚ ‡È‰L64ÔÈÏÎB‡Â ,‰p‚k ‡È‰ È¯‰ - »≈∆ƒ∆¿∆∆¬≈ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
È‡¯Ú dÎB˙a65da¯ ¯„ÚiL ‡e‰Â .66da¯ Ú¯Ê Ì‡Â . ¿»¬«¿∆≈»≈À»¿ƒ»«À»

da¯ ÚË Ì‡ ÔÎÂ .È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ -67ÚË Ì‡Â . ≈¿ƒ¬«¿≈ƒ»«À»¿ƒ»«
¯ˆÁ ÈBÏ68˙¯cÚ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,69È¯‰ -ÏÎB‡ ‰Ê ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿∆∆¬≈∆≈

˙BÏÈ‡ Ô˙B‡Ó È‡¯Ú70. ¬«≈»ƒ»

כגינה 63) היא הרי נעדרת, שהיא חצר נחמיה ר' בשם "תני
עראי. בתוכה שהחרישה 65)נחרשת.64)אוכלין

ממנה. חצר שם מבטלת חצר, של תשמיש שאינה
כולה,66) לעדור ימשיכו בוודאי רובה, שנעדרה [שכיוון

נעדר]. לא שעדיין המיעוט מן גם חצר דין בטל ולכן
רובה 67) נטע חייבת, רובה זרע "תני שם: בירושלמי

הדא  חצר, של לנוייה שנטעה והיא חסדא רב אמר פטורה,
נחמיה) רבי של מברייתא =) ההיא מן לומדת) =) ילפא
רובה  (זרע ההיא מן ילפא הדא הדא. מן ילפא וההיא
קורקוס] הר"י להיות, צריך כן - פטורה רובה [נטע חייבת)
הייתה  שאם הדא מן ילפא וההיא נעדרת, שתהא והוא
של  [ופירושם רובה" שעידר והוא פטורה, שהיא נעדרת
חצר, מתורת בטלה רובה, נעדרה שאם פי על אף דברים:
כולה, לעדור ימשיכו שבוודאי הדברים שנראים מפני היינו
שנשאר  שהמיעוט הוא סימן ונטעוה, שזרעוה לאחר אבל
בחצר, ונטיעה זריעה כי ומסתבר כך. יישאר - מעודר בלתי
אין  לפיכך לכך, המועד בבוא יעקרון ובוודאי קבע, אינן
אליו  לבטל בקביעות, שלא ניטע או שנזרע הרוב, של בכוחו
חצר, בתורת נשאר והמיעוט כלל, נעדר שלא המיעוט את
קובע  הוא שגם לחצר, שער כבית הוא הרי הרוב כן ואם

עצמו. החצר כמו היא 68)למעשרות זו שנטיעה
אל  נעדר, ולא ניטע שלא המיעוט, בטל ולפיכך לקביעות,

ונעדר. שניטע שהגיה 69)הרוב מה לפי שם, ירושלמי
והוא  לנוי) בנטעה =) פטורה רובה "נטע קורקוס: הר"י
ולהשתמש  להלך אפשר נעדרה, לא שאם נעדרת". שתהא

האילנות. שסביב השטח הכניס 70)בכל אם הדין הוא
החוץ. מן פירות לתוכה

.ÂË¯ˆÁa ˙„ÓBÚ‰ ‰‡z71˙Á‡ ‰pnÓ ÏÎB‡ - ¿≈»»∆∆¿»≈≈ƒ∆»««
˙Á‡72Û¯ˆ Ì‡Â ;¯eËÙe73¯OÚÓa ·iÁ -74‰na . ««»¿ƒ≈≈«»¿«¬≈«∆

Ì‡ Ï·‡ ;Ú˜¯wa „ÓBÚ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈««¿«¬»ƒ
‰‡z‰ L‡¯Ï ‰ÏÚ75B˜ÈÁ ‡lÓÓ -76ÏÎB‡Â77ÌL78; »»¿…«¿≈»¿«≈≈¿≈»

¯OÚÓÏ Ú·B˜ ¯ˆÁ ¯ÈÂ‡ ÔÈ‡L79. ∆≈¬ƒ»≈≈«¿«¬≈

שלא 71) או רובה, ניטע שלא וכגון קורקוס). (הר"י החייבת
בבית, העומדת תאנה שגם רבינו, שכתב מה ועיין נעדרה.

מכאן. זה דין ולמד מדבריהם, במעשר כלומר,72)חייבת
חצר  שאין הלאה. וכן ואוכל אחת קוצץ ואוכל, אחת קוצץ

מלאכתו. שנגמרה בדבר אלא שניים.73)קובעת שקצץ
כגורן.74) עשאן שבידו מלאכתן, כנגמרה זה שהרי

ואין  גורנה", כעמיר קבצם "כי הפסוק על זה דבר והסמיכו
משתיים. פחות אלא 75)קיבוץ דווקא, לאו התאנה וראש
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החצר. כאוויר הוא הרי הקרקע, על עומד שאינו  כיוון
מלאכתם.76) גמר שזהו פי על עראי.77)אף אכילת
לחצר".78) יוריד שלא הבית 79)"ובלבד שאוויר מכלל

קובע. כן

.ÊË‰˙È‰80‰p‚Ï ‰ËBÂ ¯ˆÁa ˙„ÓBÚ81‰Ê È¯‰ - »¿»∆∆¿»≈¿»¿ƒ»¬≈∆
Bk¯„k ‰pba ‰pnÓ ÏÎB‡82‰ÚeË ‰˙È‰ el‡k ≈ƒ∆»«ƒ»¿«¿¿ƒ»¿»¿»

‰pba83BÊ È¯‰ - ¯ˆÁÏ ‰ËBÂ ‰p‚a ‰ÚeË ‰˙È‰ . «ƒ»»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»≈¬≈
˙Á‡ ‡l‡ ÌL ÏÎB‡ BÈ‡L ,¯ˆÁa ‰ÚeËkƒ¿»∆»≈∆≈≈»∆»««

[˙Á‡]84. ««

לגינה,80) ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י: משנה שם
ופטור". כדרכו לגינה.81)אוכל נוטים ופירותיה שענפיה

עראי.ו 82) באכילת ומותר חייב. אינו בידו, שצירף אף
בטל 83) (שהענף עיקרו בתר נופו "שדי שאמרו פי על ואף

וכשנוטה  החצר פני בראיית תלוי הדבר כאן - העיקר) לגבי
קורקוס). (ר"י החצר פני רואה אינה הרי בגינה, ואוכל לגינה

שהנוף 84) פי על אף כאן, ואף חייב. שניים, צירף אם אבל
לעשר. חייב - הבית פני שראה כיוון לעיקר, בטל

.ÊÈ¯ˆÁa ‰ÚeËpL ÔÙb85ÏBkL‡‰ Ïk ˙‡ ÏhÈ ‡Ï - ∆∆∆¿»¿»≈…ƒ…∆»»∆¿
„Á‡ „Á‡ ¯b¯‚Ó ‡l‡ ,ÏÎ‡ÈÂ86‡Ï - ÔBn¯a ÔÎÂ . ¿…«∆»¿«¿≈∆»∆»¿≈¿ƒ…

ÔBn¯‰ Ïk ˙‡ ÏhÈË¯Bt ‡l‡ ,87ÔÏÈ‡a ÔBn¯‰ ˙‡88, ƒ…∆»»ƒ∆»≈∆»ƒ»ƒ»
„¯t‰ ÏÎB‡Â89B˙ÙBk - ÁÈh·‡a ÔÎÂ .ÌMÓ90 ¿≈«∆∆ƒ»¿≈«¬«ƒ«¿

Ú˜¯wa91ÌL BÏÎB‡Â92ÏBkL‡a ÏÎB‡ ‰È‰ .93 ««¿«¿¿»»»≈¿∆¿
‰pba94¯ˆÁÏ ‰pb‰ ÔÓ ÒÎÂ ,95‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»∆»≈««ƒ∆»»

¯ˆÁ‰ ÔÓ96¯OÚiL „Ú ¯Ó‚È ‡Ï -97. ƒ∆»≈…ƒ¿…«∆¿«≈

לגפן,86)החייבת.85) מחובר בעודו האשכול מן כלומר,
מלאכתו. כנגמר זה והרי גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל

"פורד".87) כמו מפרשים ויש כרמך". "ופרט מלשון
מחובר.88) הרימון.89)בעודו (פרק 90)גרגיר ובר"ש

אותו  כופף מחובר שהאבטיח עץ ואוכל, "כופף שם): ב
ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך לפיו האבטיח שיגיע
חתיכה. מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח", "וסופת

עראי.92)במחובר.91) מאשכול.93)אכילת כלומר,
בהיתר.94) לאכלו והתחיל שם בכוונה.95)שתלשו

קובעת. החצר אין - ונכנס שכח מתיר 96)שאילו אז שרק
לגמור. אליעזר לאכלו,97)ר' זה אשכול שתלש שכיוון

למעשר. קובעתו וחצר מלאכתו, נגמרה

.ÁÈ¯aÒk98¯ˆÁa ‰Úe¯f‰99ÌÒ¯˜Ó -100‰ÏÚ ‰ÏÚ À¿»«¿»¿»≈¿«¿≈»∆»∆
BÏÎB‡Â101Û¯ˆ Ì‡Â ;102¯OÚÏ ·iÁ -103Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ≈≈«»¿«≈¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בתורה.98) האמור גד זרע מבטלת 99)והוא אינה וזריעה
החצר. מחוברת 101)תולש.100)שם כשהכסבר

והחצר 103)שניים.102)לקרקע. מלאכתן, שנגמרה
קובעתן.
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à"ôùú'ä áà-íçðî â"ë ïåùàø íåé
שכא. תעשה לא מצות

― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ

הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ
(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ

אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה
הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― my)לכלֿרּוח glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ

ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אלֿיצא
ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

à"ôùú'ä áà-íçðî ã"ë éðù íåé
áà-íçðîã"ë-â"ëéðù-ïåùàøíåé.שכט תעשה לא מצות קסה. עשה מצות

קצו. תעשה לא מצות קסד. עשה מצות
― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ

(mixetkd meia):אמרֹו והּוא והעבֹודֹות, ְְְְֲִַָָָמןֿהּמלאכֹות

לכם" היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,fh `xwie)ּבארנּו ּוכבר , ְְִֵֶַַַַָָָ
ּפעמים bqw)ּכּמה ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרםzay) ְְִַָָָָ

(:ck."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ֲֵַַָ

― השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא "וכלֿמלאכה ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְְִִַָָָָָָֹמלאכה

gk)תעׂשּו" ,bk my)חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו l)ּכרת, ,my)― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָמקריב
(:gi)ּומגּלה(:l).וזּולתן ְְִָָָ

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
אתֿנפׁשתיכם" "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא (myּבתׁשרי, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hk ,fhּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt): ְְְִֵַָ
הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― אתֿנפׁשתיכם" ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ"ּתעּנּו

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. אכילה זה br.)ואיזהּו? `nei), ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ּברחיצה אסּור ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
נאמר: ׁשּכן האּלה, מּכלֿהּפעּלֹות לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמּטה,

אתֿנפׁשתיכם" ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,my), ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכאּלּו
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החצר. כאוויר הוא הרי הקרקע, על עומד שאינו  כיוון
מלאכתם.76) גמר שזהו פי על עראי.77)אף אכילת
לחצר".78) יוריד שלא הבית 79)"ובלבד שאוויר מכלל

קובע. כן

.ÊË‰˙È‰80‰p‚Ï ‰ËBÂ ¯ˆÁa ˙„ÓBÚ81‰Ê È¯‰ - »¿»∆∆¿»≈¿»¿ƒ»¬≈∆
Bk¯„k ‰pba ‰pnÓ ÏÎB‡82‰ÚeË ‰˙È‰ el‡k ≈ƒ∆»«ƒ»¿«¿¿ƒ»¿»¿»

‰pba83BÊ È¯‰ - ¯ˆÁÏ ‰ËBÂ ‰p‚a ‰ÚeË ‰˙È‰ . «ƒ»»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»≈¬≈
˙Á‡ ‡l‡ ÌL ÏÎB‡ BÈ‡L ,¯ˆÁa ‰ÚeËkƒ¿»∆»≈∆≈≈»∆»««

[˙Á‡]84. ««

לגינה,80) ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י: משנה שם
ופטור". כדרכו לגינה.81)אוכל נוטים ופירותיה שענפיה

עראי.ו 82) באכילת ומותר חייב. אינו בידו, שצירף אף
בטל 83) (שהענף עיקרו בתר נופו "שדי שאמרו פי על ואף

וכשנוטה  החצר פני בראיית תלוי הדבר כאן - העיקר) לגבי
קורקוס). (ר"י החצר פני רואה אינה הרי בגינה, ואוכל לגינה

שהנוף 84) פי על אף כאן, ואף חייב. שניים, צירף אם אבל
לעשר. חייב - הבית פני שראה כיוון לעיקר, בטל

.ÊÈ¯ˆÁa ‰ÚeËpL ÔÙb85ÏBkL‡‰ Ïk ˙‡ ÏhÈ ‡Ï - ∆∆∆¿»¿»≈…ƒ…∆»»∆¿
„Á‡ „Á‡ ¯b¯‚Ó ‡l‡ ,ÏÎ‡ÈÂ86‡Ï - ÔBn¯a ÔÎÂ . ¿…«∆»¿«¿≈∆»∆»¿≈¿ƒ…

ÔBn¯‰ Ïk ˙‡ ÏhÈË¯Bt ‡l‡ ,87ÔÏÈ‡a ÔBn¯‰ ˙‡88, ƒ…∆»»ƒ∆»≈∆»ƒ»ƒ»
„¯t‰ ÏÎB‡Â89B˙ÙBk - ÁÈh·‡a ÔÎÂ .ÌMÓ90 ¿≈«∆∆ƒ»¿≈«¬«ƒ«¿

Ú˜¯wa91ÌL BÏÎB‡Â92ÏBkL‡a ÏÎB‡ ‰È‰ .93 ««¿«¿¿»»»≈¿∆¿
‰pba94¯ˆÁÏ ‰pb‰ ÔÓ ÒÎÂ ,95‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»∆»≈««ƒ∆»»

¯ˆÁ‰ ÔÓ96¯OÚiL „Ú ¯Ó‚È ‡Ï -97. ƒ∆»≈…ƒ¿…«∆¿«≈

לגפן,86)החייבת.85) מחובר בעודו האשכול מן כלומר,
מלאכתו. כנגמר זה והרי גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל

"פורד".87) כמו מפרשים ויש כרמך". "ופרט מלשון
מחובר.88) הרימון.89)בעודו (פרק 90)גרגיר ובר"ש

אותו  כופף מחובר שהאבטיח עץ ואוכל, "כופף שם): ב
ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך לפיו האבטיח שיגיע
חתיכה. מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח", "וסופת

עראי.92)במחובר.91) מאשכול.93)אכילת כלומר,
בהיתר.94) לאכלו והתחיל שם בכוונה.95)שתלשו

קובעת. החצר אין - ונכנס שכח מתיר 96)שאילו אז שרק
לגמור. אליעזר לאכלו,97)ר' זה אשכול שתלש שכיוון

למעשר. קובעתו וחצר מלאכתו, נגמרה

.ÁÈ¯aÒk98¯ˆÁa ‰Úe¯f‰99ÌÒ¯˜Ó -100‰ÏÚ ‰ÏÚ À¿»«¿»¿»≈¿«¿≈»∆»∆
BÏÎB‡Â101Û¯ˆ Ì‡Â ;102¯OÚÏ ·iÁ -103Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ≈≈«»¿«≈¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בתורה.98) האמור גד זרע מבטלת 99)והוא אינה וזריעה
החצר. מחוברת 101)תולש.100)שם כשהכסבר

והחצר 103)שניים.102)לקרקע. מלאכתן, שנגמרה
קובעתן.
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à"ôùú'ä áà-íçðî â"ë ïåùàø íåé
שכא. תעשה לא מצות

― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ

הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ
(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ

אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה
הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― my)לכלֿרּוח glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ

ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אלֿיצא
ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

à"ôùú'ä áà-íçðî ã"ë éðù íåé
áà-íçðîã"ë-â"ëéðù-ïåùàøíåé.שכט תעשה לא מצות קסה. עשה מצות

קצו. תעשה לא מצות קסד. עשה מצות
― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ

(mixetkd meia):אמרֹו והּוא והעבֹודֹות, ְְְְֲִַָָָמןֿהּמלאכֹות

לכם" היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,fh `xwie)ּבארנּו ּוכבר , ְְִֵֶַַַַָָָ
ּפעמים bqw)ּכּמה ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרםzay) ְְִַָָָָ

(:ck."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ֲֵַַָ

― השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא "וכלֿמלאכה ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְְִִַָָָָָָֹמלאכה

gk)תעׂשּו" ,bk my)חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו l)ּכרת, ,my)― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָמקריב
(:gi)ּומגּלה(:l).וזּולתן ְְִָָָ

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
אתֿנפׁשתיכם" "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא (myּבתׁשרי, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hk ,fhּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt): ְְְִֵַָ
הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― אתֿנפׁשתיכם" ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ"ּתעּנּו

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. אכילה זה br.)ואיזהּו? `nei), ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ּברחיצה אסּור ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
נאמר: ׁשּכן האּלה, מּכלֿהּפעּלֹות לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמּטה,

אתֿנפׁשתיכם" ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,my), ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכאּלּו
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― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת המיחדת והּׁשביתה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֻולעבֹודה,
אמר לפיכ(oeyl ltk)ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת : ְְְִִַַַַָָָָ

(my zen ixg`)ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום "מּנין :ְִִִִִִֶַַָָ
ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד הּמּטה? ּובתׁשמיׁש ְְְְִִִַַַַַַַָָָּובסיכה

העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ּכלֿאּלּו הׁשּבת ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכלֹומר:

― הקצ"ו ּביֹוםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹצֹום
למי ּכרת וחּיב אתֿהענׁש ׁשהזּכיר ּכיון אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ׁשּמזהר ידענּו "ּכיׁשּיאכל, אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
ונכרתה" וגֹו' לאֿתעּנה אׁשר hk)כלֿהּנפׁש ,bk my). ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֻ

ּכרתֹות ּבכללם(a.)ּובריׁש מנּו ּכרת, מחּיבי ּכׁשּמנּו , ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ּובארּו הּכּפּורים, ּביֹום ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהאֹוכל
והּמילה. מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות הּוא ― ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכרת
לאֿתעׂשה, מצות הּכּפּורים ּביֹום ׁשהאכילה נתּבאר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנה
קבּועה, חּטאת ׁשגגתּה ועל ּכרת זדֹונּה על חּיבים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָּולפיכ
הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו

(g dpyn c wxt)זה ּדין יתחּיב ׁשּלא ,(zaxwp z`hgd)אּלא ְִִֵֶֶֶַָֹ
ּבמחּיבי יתעּלה אמר ׁשהרי ּבלבד, לאֿתעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבמצות
לאֿתעׂשינה" אׁשר ה' מּכלֿמצות "אחת קבּועה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

(bi ,c my)ספרא ּולׁשֹון .(c dkld c wxt xen`)ּכי" : ְְִִָ
עּנּוי; ענׁש זה הרי ― ונכרתה לאֿתעּנה אׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻכלֿהּנפׁש
אֹומר ּכׁשהּוא ׁשמענּו. לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאבל
הּוא: וחמר קל ׁשּכבר לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹענׁש
הרי ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָמה
טֹובים ּבימים נֹוהגת ׁשהיא מלאכה עליו, ענּוׁש ְְִִִֶֶֶָָָָָָהּוא
לּמה ּכן ואם עליה, ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּובׁשּבתֹות
ענׁש מה לעּנּוי: אזהרה מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאמר
― אזהרה" לאחר עּנּוי ענׁש אף אזהרה לאחר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָֹמלאכה
נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ודיני מהּֿׁשאמרנּו. נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנה

יֹומא. מּסכת ְֶֶַָּבסֹוף

à"ôùú'ä áà-íçðî ä"ë éùéìù íåé
שכג. תעשה לא מצות קט. עשה מצות
שכד. תעשה לא מצות קס. עשה מצות

― הקנ"ט ׁשּנצטהּמצוה מּמלאכההּצּוּוי לׁשּבֹות ּוינּו ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"[ּו]בּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַָּביֹום

קדׁש" מקרא fh)הראׁשֹון ,ai zeny),זֹו הקּדמה ודע . ְְְִִֶַַָָָָֹ
ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" "מקרא ה' ּבֹו ׁשּכלֿמהּֿׁשאמר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהיא:
מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא ― "קּדׁשהּו" וענין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ"קּדׁשהּו".
ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ּׁשּמיחד מה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאּלא

מּקדם crw)הזּכרנּו xeriy oldl)אתּֿדבריהםdyr zeevn) ְְְִִִֵֶֶֶַֹ
(dlw ,vּכלֿיֹום ּכלֹומר: הּוא", עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ְֲֵַַַָָ

"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו dnec)ׁשאֹומר oeyl e`)אמר ּכאּלּו הּוא ְִֵֶַַָָ
ּבׁשביתה. צּוּוים ּכלֿאּלּו ― "ּתׁשּבֹות" אֹו ְְְִִִִִֵָָ"ׁשבֹות"

ה'" gl)ו"ׁשּבתת ,bk `xwie),ּכּלם הּמֹועדים לימי קרא ְְֲִִֵַַָָָֹֻ

ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות טֹובים. לימים (zayּכלֹומר: ְְְְְִִִֵַַַַָ
(:g dvia .dk:ּכלֹומר ולאֿתעׂשה", עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:

ועׂשּית היא; עׂשה מצות ― ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשביתה
לפיכ לאֿתעׂשה. מצות היא ― ּבֹו האסּורה ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹהּמלאכה
ולאֿ עׂשה על עבר אסּורה, מלאכה ְְֲֲֵֶַַָָָָָָֹּכלֿהעֹוׂשהֿבֹו
הּׁשביתה, ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָתעׂשה.

טֹוב יֹום .(dvia)ּבמּסכת ְֶֶַ

― השכ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿ אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִֶֶַַַָָָָמלאכה

בהם" לאֿיעׂשה fh)מלאכה ,ai zeny). ְֵֶֶָָָָֹ

― הק"ס ּבּיֹוםהּמצוה ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּׁשביעי

קדׁש" .(my)מקראֿ ְִֶָֹ

― השכ"ד מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָמלאכה

בהם" ּובּׁשביעי.(my)לאֿיעׂשה ּבראׁשֹון ּכלֹומר: , ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

à"ôùú'ä áà-íçðî å"ë éòéáø íåé
שכה. תעשה לא מצות קסב. עשה מצות
שכו. תעשה לא מצות קסג. עשה מצות

― הקס"ב לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
הּיֹום ּבעצם "ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָמּמלאכה

קדׁש" מקראֿ k`)הּזה ,bk `xwie). ְִֶֶַָֹ

― השכ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲֲֶֶֶֶָָָָָֹמלאכה

.(my)תעׂשּו" ֲַ

― הקס"ג מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּביֹום

[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה ck)לחדׁש ,my)ל קדם ּוכבר . ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ
oeylלׁשֹונם lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna epakrzd xak) ְָ

(l"fg."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

― השכ"ו מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכת ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ּביֹום ְְְְְֶֶַָָָָָָֹמלאכה

תעׂשּו" לא dk)עבדה ,my). ֲֲַָֹֹ

à"ôùú'ä áà-íçðî æ"ë éùéîç íåé
שכז. תעשה לא מצות קסו. עשה מצות
שכח. תעשה לא מצות קסז. עשה מצות

קצט.
áà-íçðîæ"ë-ä"ëéùéîç-éùéìùíåé

― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִֶַַַַָָֻּבּיֹום

מקראֿקדׁש" dl)הראׁשֹון ,bk `xwie). ְִִֶָָֹ
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― השכ"ז מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְִֶַַָָָֻמלאכה

תעׂשּו" לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת .(my)זה: ְֲֲֶֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום

לכם" יהיה מקראֿקדׁש el)הּׁשמיני my)ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ּבכלֿיֹום ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye oey`x)

(zekeq lyׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם ely)יֹום dziayd ipica dpey)ׁשאינּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ

ּבכלֿיֹוםֿטֹוב נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו מּתר וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּׁשני,
הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה הלכת לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמהם.
ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר טֹוב. ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּכלֿיֹום
הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ְְְֲִִִַַַַַָָָָֻיֹוםֿטֹוב.
ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹהיא
הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּתיר
נפׁש, אכל ׁשאינם אףֿעלּֿפי ּבּׁשּבת, ואסּורים ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּביֹוםֿטֹוב

יֹוםֿטֹוב ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ai.:)ּכמֹו dvia). ְְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכת ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא אּלּו(my)עבדה טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּכלֿהעֹוׂשה
לֹו מּמהּֿׁשּצרי הּמלאכה היתה אּלאֿאם לֹוקה, ―ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מהם ּבאחד הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, "א(gqta)ּבאכל : ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא לכלֿנפׁש יאכל ai,אׁשר zeny) ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

(fhּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין והּוא .ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ
ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

― הקצ"ט חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אמרֹו:(oqipl)אחר והּוא , ְְְֲַַַָָָָָ

חמץ" עליו b)"לאֿתאכל ,fh mixac)זה ּכּנּוי .zaiz) ִֵֶַָָָֹֹ
("eilr"ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָמּוסב

אמר י"ד, ּביֹום aezkd)הערּבים zpeke)זמן מּׁשּיחּול ּכי : ְְְִִִֶַַַַָָָ
ּפסחים ּובגמרא חמץ. לאֿתאכל "מּנין(gk:)ׁשחיטתֹו : ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹ

ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאֹוכל
וׁשם חמץ". עליו לאֿתאכל "ּדכּלי(c:)ׁשּנאמר: אמרּו: ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מיהא zehiyd)עלמא lkl ,mxa)ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְִִֵֵָָָָָ
jli`e)ּולמעלה ziriay dry)לׁשֹון מצאנּו ּכ ּדאֹוריתא". ְְְְְַַָָָָָ

הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכלֿהּנסחאֹות
ׁשּׁשית(a:)וׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

(dzligzn)היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע dxziּדלא dwgxd minkg epwz) ְְְְִִַַָָָ

(dxezd on xeqi` icil ribdl `ly ickואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת

à"ôùú'ä áà-íçðî ç"ë éùéù íåé
קצז. תעשה לא מצות קו. עשה מצות

קצח.
áà-íçðîè"ë-ç"ëùãå÷úáù-éùéùíåé

― הקנ"ו אתֿהחמץהּמצוה לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו

אמ ׂשארוהּוא ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: רֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹ
eh)מּבּתיכם" ,ai zeny):ּכן ּגם לּה קֹוראים וחכמים , ְֲִִִֵֵֶַַָָָ

סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות
מערבא ּדבני dמּגמרא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְְְִִֵַַָָָ

(b dkld:ולאֿתעׂשה עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה

ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב hi)לאֿתעׂשה, my). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ּכלֿאכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
(eh ,ai my)חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַָ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָחּטאת
ְִָּפסחים.

― הקצ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לחם, ׁשאינם אףֿעלּֿפי חמץ, ּתערבת ּבהם ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים

והּׁשכר והּמּוריס הּכּותח gnw)ּכגֹון zaexrz mr milk`n) ְְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא "ּכלֿמחמצת אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא "ּכלֿמחמצת הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

miyperעליהן mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`pyמה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ
מין ׁשהּוא מיחד מין(ung)חמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ

ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.
ּבפסחים אסּורים(bn.)נתּבאר ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― אכילתם על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּומזהרים
יׁש ּפרס(xahvn)אם אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

(mgl xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)אבל ;ֲָ
מּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש חּיביםאם אין ― זה ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מלקּות. אכילתם ְֲִַַָָעל

à"ôùú'ä áà-íçðî è"ë ÷"ù íåé
קח. עשה מצות רא. ר. תעשה לא מצות

― מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
הּימים, ּכלֿׁשבעת ּבכלֿמֹוׁשבֹותינּו חמץ יראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׂשאר ל ולאֿיראה חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: ְְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹוהּוא

"ּבכלּֿגבל(f ,bi zeny)ּבׁשני לאוין ׁשני אּלּו ואין . ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש אחד. ּבענין הם אּלא f:)ענינים, dvia): ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור וסּים ּבחמץ הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ"ּפתח
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קפי

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א 
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר אברהם שי' שו"ב

שלום וברכה!

בנועם נודעתי שאוחז הוא במנהג הטוב שנתייסד על פי הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע, והוא לסדר בכל שנה כתה של מתלמדים לאומנות הזביחה וכת"ר הוא העומד בראשם 
ומלמדם דיעה באומנות זו, ושגם בשנה זו נגש הוא היום למלאכתו זו בחפץ וברצון, ויהי רצון אשר 
עוד רבות בשנים יוכל להשפיע על הדור הצעיר בלימוד אומנות זו, אשר עפ"י הדין קשורה היא ביראת 
שמים ביותר, וכידוע אשר שו"ב הנה חזקת כשרות שלו צריכה להיות חזקה ביותר ועוד יותר מרב וכו'.

ועפ"י מרז"ל אשר אפילו ריש גרגותא משמיא קא ממני לי' ועאכו"כ בלימוד תורה והקשור 
בזה, אשר מינוי זה הוא משמיא הרי במילא נגלה זה גם בו את האוצר של יראת שמים בתוספת מרובה 

גם יותר ממה שהי' עד עתה.

מוסג"פ קטע מהתועדות דשבת מברכים אלול, אשר בו מבואר הענין והרמז דאלו"ל הוא ר"ת 
א נה ל ידו ו שמתי ל ך )שמות כט, יג(, היינו הענין דערי מקלט.

והנה בערי מקלט ארז"ל )מכות יו"ד, ע"א( דיש ללמד תורה רק לתלמידים הגונים כי תלמיד 
שנתחייב גלות הרי מגלין רבו עמו. וכמבואר בהשיחה סעיף ו', אבל בנדון דידן הרי נכון לבי בטוח בה' 
אשר מכיון שהתלמידים הם תלמידי כ"ק מו"ח אדמו"ר ולומדים בישיבתו, במילא קאן ער גיין אויף 
ברייטע פלייצעס, ויה"ר שישבע רוב נחת מהם הן בלימוד האומנות דזביחה והן בהיראת שמים, ונזכה 
א(  )נב,  וישחוט את הצפוני, כמבואר בסוכה  יבוא  הגדול הוא הקב"ה אשר  לביאת השוחט  במהרה 
וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר יהי' זה בחסד וברחמים, בחסד מדתו של אברהם אבינו, וברחמים מדתו 
של יעקב ועפמ"ש ליעקב אשר פדה את אברהם )עיין תניא סוף פרק מ"ה( ובין שני אלו הרי במילא אין 
חשש מצד מדת הגבורה דיצחק אבינו. וכמבואר ג"כ בענין התקיעות בזהר, שזהו רמז ג"כ דיומא דין, 

שבר"ח אלול מתחילין לתקוע, ואז קם הקב"ה מכסא דין ויושב על כסא רחמים.

בברכת הצלחה וכתיבה וחתימה טובה ובפרט בריאות הנכונה לו ולזוג' שיחיו.

a`Îmgpn h"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין ּכלֹומר: ׂשאר", הינּו ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹחמץ
(uingnd)והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָעצמֹו

חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב אינֹו ― ּברׁשּותֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָחמץ
ׁשּיהא וקנהּו ּולׁשֹון(f`y)ּבּפסח מעׂשה. עֹוׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבּכרם ּכלאים והמקּים ּבּפסח חמץ "המׁשּיר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּתֹוספּתא.
לֹוקה". אינֹו ―ֵֶ

― הר"א יּמצאהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפקד, הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ּברׁשּותנּו, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻחמץ

ּבבּתיכם" יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת אמרֹו: (myוהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
(hi ,aiּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ּבתנאי עליו לֹוקין זה וגם .ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו הּכללים לפי (k`.)ׁשהזּכרנּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות אמרּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּובפרּוׁש

ּפסחים מּסכת ּובתחּלת ׁשּתי(d.)יּמצא. ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

עליהם ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּמצות
"ּבכלּֿגבּל וגֹו' "לאֿיראה f)ּבאמרֹו: ,bi my)והענינים ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻ

וׁשם ּבבּתיכם". "לאֿיּמצא ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהזהיר
ׁשּכלֿלאו vni`")נתּבאר la"e "d`xi la" :mipydn)לֹומד ְִֵֵֶָָָ

עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ׁשּלא ענין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמןֿהאחר
ּבלֿיּמצא. ועל ּבלֿיראה על לאוין: ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשני

― הקנ"ח ּבלילהּמצוה מּצה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָט"ו

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב gi)יתעּלה: ,ai my):אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּוכבר חֹובה". קבעֹו הּכתּוב ― מּצֹות ּתאכלּו ְְְֶֶַַָָָָָֹ"ּבערב
― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ׁשאכילת ּבפסחים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתּבאר
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ואיל מּכאן ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָחֹובה;

ּפסחים. ּבמּסכת ְְִֶֶַָזֹו
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i"yx
(·).õ÷ä àá'וגו והשחתם בארץ ונושנתם שאמרתי

תאבדון אבוד כי היום בכם ד )העידותי ונושנתם (דברים
ומ' מאות ד' תת"ן בה נשתהו והם תתנ"ב בגי'
הבית: עמד שנים ות"י הבית שנבנה עד לה משנכנסו

(‰).äòø úçà äòø למעלה ומיוחדת שלימה רעה
הבית: חורבן והוא הרעות äàá.מכל äðä טעמו

פועלת:בא  לשון הוא äøéôöä.(Ê)ל"ף äàá טעמו
הצפירה  באה כבר פעלה לשון והוא בבי"ת למעלה

בא: והתפארת השחר מאור ושקע בא ãäכמו àìå
.íéøä צעקת לשון והד טוריא במצדי לאישתיזבא ולא

השבתי  הידד כמו ההרים ראשי אל לברוח לקום הכרזה
יז) הידד(ישעיה  עליו כא)וענו נושא (ירמיה קול השמעת

הקורה: וטועני הגת אל ענבים áåø÷î.(Á)משא

íåéä.(È)במהרה: äðä:היום בא  äàá.הנה äðä
äøéôöä.הרעה: äàöé:הרעה יום של השחר õöעלה
.äèîä:אתכם ïåãæä.להכות çøô נבוכדנצר נתגלה
åâå'.(È‡)הרשע: í÷ ñîçä הוא בידכם אשר החמס

לשחתכם: רשע למטה עליכם íäî.קם àì אמר כך
מרשעי  נפש להשאיר זקוק אינך למשחית הקב"ה
ולא  מבניהם ולא מהם לא יוצאת טובה אין כי ישראל

íäá.מהמונם: äð àìå מגעגע אחרי נוהה בהם אין
ה' אחרי ישראל בית כל וינהו כמו אלי לב ונותן

ו) א  ל'(שמואל  לפולחנא ואיתנהיאו  הוא ארמי ולשון
כל  וינהו וכן יללה לשון חברו ומנח' וגעגועין תאוה
ה"א  רק בתיבה ואין יללה לשון פירש ישראל בית

יסוד:

cec zcevn
(·).˙Ó„‡Ï:מושבותיהם אדמת  ‡¯·Ú.על ÏÚלא ר "ל 

מא "י: אחת  עיר אף  יבואÚ˙‰.(‚)תשאר  קרוב בזמן ר"ל
עליך : דרכיך :ÍÈÎ¯„Î.הקץ ÍÈÏÚ.כפי È˙˙Â: לך אשלם ר "ל 

(„).ÍÈÎ¯„ ÈÎ:דרכיך תועבותיך ÍÈ˙Â·ÚÂ˙Â.גמול  תשלומי
בתוכך : גמול :Ì˙Ú„ÈÂ.יבואו לשלם  נאמן ה' שאני תדעו אז 

(‰).‰Ú¯ ˙Á‡ ‰Ú¯שברעות ומיוחדת  אחת שהיא רעה ר"ל 
בה "מ : חורבן וזהו באה ‰˜ı.(Â)הנה ‡· ‡· ı˜הדבר כפל 

הענין: ‡ÍÈÏ.לחזק ıÈ˜‰לבוא השינה מן התעורר כאילו
באה: והנה  Â‚Â'.(Ê)עליך  ‰¯ÈÙˆ‰ הרעה:·‡‰ יום של  הבוקר עליך  באה הארץ  יושב ÓÂ‰Ó‰.אתה  ÌÂÈ‰ ·Â¯˜היום קרוב

מהומה : ‰¯ÌÈ.של „‰ ‡ÏÂ: החללים מדמי וטנוף  געול  כ"א ההרים  על והדר  הוד  עוד יהיה Â¯˜Ó·.(Á)לא ‰˙Ú מיד ר "ל 
קרוב: ÍÈÏÚ.בזמן  È˙˙Â: לך אשלם דרכיך :ÍÈÎ¯„Î.(Ë)ר"ל בתוכך :ÍÈ˙Â·ÚÂ˙Â.כגמול  יבואו תועבותיך Ì˙Ú„ÈÂ.תשלומי

במקרה: בא  ולא  העון בגמול  המכה ה ' אני אשר  ותבינו  תדעו ‰ÌÂÈ.(È)אז ‰‰:באה והנה היום קרבה ‰ˆÈÙ¯‰.הנה  ‰‡ˆÈ
הרעה: מיום השחר ‰ËÓ‰.יצאה  ıˆההכאה הוא  המטה ופרי  פרי  לעשות קרוב והוא ציץ הוציא בהם להכות ההוכן המטה

זעמי בידם הוא ומטה באשור נאמר וכן יאמר  הכשדים  ועל י)בו ‰ÔÂ„Ê.:(ישעיה Á¯Ùפרי יעשה ומהר פרח כבר זדון איש  נ "נ
והאבדון: הכליון והוא רב:‰ÒÓÁ.(È‡)הזדון  באכזריות ברשע  המכה מטה להיות קם חמס איש Ì‰Ó.נ"נ ‡Ïהכליון אין  ר"ל

מה עשו זרועם  בכח  לא כי ומפחיד  המבהיל  שאון בקול מהמיית' ולא עמהם אשר  הרב  עם  מהמון ולא הכשדים מנצחון בא
זאת: כל עשתה  ה ' יד  כ "א ·‰Ì.שעשו ‰ ‡ÏÂובעוצם בחירתם ברוע עשו לא כי בעבורם והיללה  הנהי  שיהיה ראוי אין ר"ל

ידם:

oeiv zcevn
(·).˙ÂÙÎ:קצות(„).ÒÂÁ˙:וחמלה חס ‰˜ıÈ.(Â)מל'

השינה: מן והערה  הקצה ובוקר‰ˆÈÙ¯‰.(Ê)מל' שחר ענין
ויצפור ישוב ז)כמו ובלבול :ÓÂ‰Ó‰.:(שופטים רעש  ‰„.ענין 

והדר: הוד  מל' כמוˆı.(È)הוא הפרח  גלוי והוא  ציץ מל'
ציץ יז)ויצץ רב :ÌÂÓ‰Ó.(È‡):(במדבר עם Ì‰Ó‰Ó.המון

הומיה: מל' ה'‰.הוא אחרי וכו ' וינהו וכן ויללה נהי מל '
וז) :(ש"א

` wxt dingp - miaezk

à-÷øô äéîçðgÎ`

à:äøéaä ïLeLa éúééä éðàå íéøNò úðL åéìñk (åìñë)-Lãçá éäéå äéìëç-ïa äéîçð éøácáàáiå ¦§¥¬§¤§−̈¤£©§¨®©§¦³§«Ÿ¤¦§¥Æ§©´¤§¦½©£¦¬¨¦−¦§©¬©¦¨«©¨¸Ÿ
éáMä-ïî eøàLð-øLà äèéìtä íéãeäiä-ìò íìàLàå äãeäéî íéLðàå àeä éçàî ãçà éððç£¹̈¦¤¨¯¥©©²¬©£¨¦−¦«¨®¨¤§¨¥º©©§¦¯©§¥¨²£¤«¦§£¬¦©¤−¦

:íìLeøé-ìòåâúîBçå ätøçáe äìãâ äòøa äðéãna íL éáMä-ïî eøàLð-øLà íéøàLpä éì eøîàiå §©§¨¨¦«©Ÿ§»¦¼©«¦§¨¦º£¤«¦§£³¦©§¦Æ¨´©§¦½̈§¨¨¬§Ÿ−̈§¤§¨®§©³
:Làá eúvð äéøòLe úöøôî íìLeøéãäìaàúàå äkáàå ézáLé älàä íéøácä-úà | éòîLk éäéå §¨©¦ÆÆ§Ÿ̈½¤§¨¤−¨¦§¬¨¥«©§¦º§¨§¦´¤©§¨¦´¨¥À¤¨©Æ§¦Æ¨«¤§¤½¨¤§©§−̈

:íéîMä éýìà éðôì ìltúîe íö éäàå íéîéäàøBpäå ìBãbä ìàä íéîMä éýìà ýåýé àpà øîàå ¨¦®¨«¡¦¬¨Æ¦§©¥½¦§¥−¡Ÿ¥¬©¨¨«¦¨Ÿ©À¨«¨³§¨Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¨¥¬©¨−§©¨®
ìe åéáäàì ãñçå úéøaä øîL:åéúBöî éøîLåðæà àð éäzéðéòå úáM÷-Eì úBçeúô Eúlôz-ìà òîL Ÿ¥³©§¦Æ¨¤½¤§Ÿ£−̈§Ÿ§¥¬¦§¨«§¦´¨´¨§§«©¤´¤§«¥¤¶§ª¦§´Ÿ©¤§¦©´

éðôì ìltúî éëðà øLà Ecáòéãáò ìàøNé éða-ìò äìéìå íîBé íBiä Eúåàhç-ìò äcåúîe E ©§§¿£¤´¨Ÿ¦Á¦§©¥̧§¨¤³©Æ¨´¨©½§¨©§¥¬¦§¨¥−£¨¤®¦§©¤À©©³Ÿ
:eðàèç éáà-úéáe éðàå Cì eðàèç øLà ìàøNé-éðaæúBönä-úà eðøîL-àìå Cì eðìáç ìáç §¥«¦§¨¥Æ£¤´¨¨´½̈©£¦¬¥¨¦−¨¨«£−Ÿ¨©´§¨®§Ÿ¨©´§¤©¦§À

:Ecáò äLî-úà úéeö øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úàåçäLî-úà úéeö øLà øácä-úà àð-øëæ §¤©«ª¦Æ§¤©¦§¨¦½£¤¬¦¦−¨¤Ÿ¤¬©§¤«§¨¨Æ¤©¨½̈£¤¬¦¦²¨¤Ÿ¤¬
:íénòa íëúà õéôà éðà eìòîz ízà øîàì Ecáò©§§−¥®Ÿ©¤´¦§½̈£¦¾¨¦¬¤§¤−¨©¦«

i"yx
(‡).'åâå äéîçð éøáã ספר נחמיה כתב ואילך מכאן
íéøùò.זה: úðù המלך לדריוש עשרים שנת היא

עשרים  שנת מצאנו ר"ה ובמסכת ארתחששתא שהוא
בחדש  ויהי למטה שנ' הכתוב מן לג"ש עשרים שנת
מונין  היו תשרי ומחדש וגו' לארתחששתא כ' שנת ניסן
כסלו  בחדש ויהי כאן נאמר כן ועל השנים לחשבון
נאמר  ולמטה תשרי לאחר הבא כסלו והוא וגו' כ' שנת
שנה  שבאותה ניסן הוא וגומר כ' שנת ניסן בחדש ויהי
לחשבון  מונין היו מניסן ולומר לפתור יכול ואיני
ויהי  שנאמר למטה הכתוב מעשה ואותו שנותיהם
ויהי  שנאמר זה מעשה קודם היה וגו' ניסן בחדש
דבר  בהם ומאוח' מוקדם ואין וגו' כ' שנת כסליו בחדש
שאף  מוכיחות והפרשיות ולומר לפתור יכול איני זה
בשביל  אם כי היתה לא שנייה פרשה של מעשה אותו

ראשונה: זאת פרשה של זה éçàî.(·)מעשה ãçà
מחברי: åâå'.אחד íéãåäéä ìò íìàùàå להם שאלתי

מן  בירושלים נשארו אשר היהודים פליטת ענין על

בבל: של בבל:äèéìôä.השבי מגלות שנצולו שם על
.íéìùåøé ìòå:אליהם שאלתי העיר ענין ועל

(‚).éì åøîàéå אחרון ועל ראשון ראשון על לי השיבו
החומות  ענין על ואח"כ היהודים ענין על תחלה אחרון

åâå'.והשערים: íéøàùðä נשארו אשר היהודים אותם
ובחרפ' גדולה ברעה נתונים הם ירושלים במדינת שם

אותם: ושוללים בוזזים כוכבים שהעובדי úîåçåלפי
.úöøåôî íéìùåøé פרוצה היא הרי העיר וחומת

בנו  לא שישראל כקדמתן באש שרופים והשערים
לבדו: ב"ה בנין אם כי ושעריה העיר כמו åúöð.חומות

נתצו)נוצתו כמו  נצתו ימים:íéîé.(„):(ס "א כמה
(‰).àðà:ותחנה בקשה קושבת ÷úáù.(Â)לשון כמו

קושב  קשב מן יאמר כן אוהב מאהב יאמר כאשר כו'
וחי"ת ìåáç.(Ê)וקושבת: השחתה לשון דבר שם

שא"כ  פעול בל' לפותרו יכול ואיני פתח בחטף ננקדה
גדול: בקמץ חי"ת לנקד לו השחתה åðìáç.היה לשון

ו)כמו מנחם:(בדניאל  חברו וכן עבדת לא חבולא

cec zcevn
(‡).‰ÈÓÁ È¯·„: זה ספר כתב  נחמיה ÌÈ¯˘Ú.ר"ל ˙˘

הפרסי : דריוש כיÂ¯‡˘.מחברי :ÈÁ‡Ó.(·)למלכות על 
ל ' בהם אמר לזה עלו ומעט  בשבי בבבל  ישבו  הגולה רוב

ÌÈÏ˘Â¯È.שארית: ÏÚÂ:חומותיה בנין Ù¯Á·Â‰.(‚)על 
אותם : מחרפים כוכבים כשהיוÂ˙ˆ.העובדי באש שרופים 

משומם:È˙·˘È.(„)מאז: ישבתי ימים:ÌÈÓÈ.ר "ל  כמה ר "ל 
(‰).˙È¯·‰ ¯ÓÂ˘: בברית שהבטיח  ÍÈÈÚÂ(Â)הגמול 

.˙ÂÁÂ˙Ù:עיני בדמעות  ההיא:‰ÌÂÈ.לראות  בעת È‡Â.ר "ל 
חטאנו: אבי ובית  שאני מה  ומתודה  ÂÎÂ'.(Ê)ר"ל ÏÂ·Á:'וכו שמרנו ולא  דבריך שחתנו ˙ÂÏÚÓ.(Á)ר"ל Ì˙‡אתם כאשר

וכו': אפיץ ואני תמעלו

oeiv zcevn
(‡).‰¯È·‰:המלך ארמון  מקום  ענין‰ËÈÏÙ‰.(·)ר"ל

ופליט  שריד  וכן  ח')שארית פרצהÂÙÓ¯ˆ˙.(‚):(יהושע מל'
אש Â˙ˆ.ושבר : ויצת כמו ושרפה  הצתה ד')מל ' :(איכה

(„).Ìˆ:מתענה(‰).‡‡:בקשה ל ' ענין  ‡.(Â)הוא È‰˙
בקשה: ל ' ענין היא או עתה שמיעה:˜˘·˙.תהא  ענין

(Ê).ÏÂ·Á בשר כל השחית כי השחתה ו')ענין  ת "א(בראשית
ופשע:˙ÂÏÚÓ.(Á)חבילו: חטא  אפזר:‡ıÈÙ.ענין
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æ-÷øô ìà÷æçé`iÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáõwä àa õ÷ ìàøNé úîãàì ýåýé éðãà øîà-äk íãà-ïá äzàå ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ§©¨´¤¨À̈Ÿ¨©º£Ÿ¨¯§¦²§©§©¬¦§¨¥−¥®¨´©¥½
:õøàä úBôðk òaøà (úòáøà)-ìòâéìò õwä äzòézèôLe Ca étà ézçlLå Céëøãk Cézúðå C ©©§©−©§¬¨¨«¤©¨Æ©¥´¨©½¦§¦©§¦³©¦Æ½̈§©§¦−¦§¨¨®¦§¨©¦´

éìòéúáòBz-ìk úà C:Cãéìò éðéò ñBçú-àìåéëøã ék ìBîçà àìå Céìò CéúBáòBúå ïzà CCëBúa C ¨©½¦¥−¨£Ÿ¨«¦§Ÿ¨¬¥¦²¨©−¦§´Ÿ¤§®¦´§¨©¹¦¨©´¦¤¥À§£©Æ¦Æ§¥´
(ô) :ýåýé éðà-ék ízòãéå ïééäzä:äàá äpä äòø úçà äòø ýåýé éðãà øîà äkåàa àa õ÷ ¦«§¤½¨¦©§¤−¦«£¦¬§¨«¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´§¦®¨¨²©©¬¨−̈¦¥¬¨¨«¥´½̈¨¬

éìà õé÷ä õwä:äàa äpä Cæéìà äøéôvä äàaãä-àìå äîeäî íBiä áBø÷ úòä àa õøàä áLBé E ©¥−¥¦´¥¨®¦¦¥−¨¨«¨¯¨©§¦¨²¥¤−¥´¨¨®¤¨´¨¥À¨²©¬§−̈§Ÿ¥¬
:íéøäçéìò éúîç CBtLà áBøwî äzòézèôLe Ca étà éúélëå Céëøãk Céìò ézúðå Cúà C ¨¦«©¨´¦¨À¤§³£¨¦Æ¨©½¦§¦¥¦³©¦Æ½̈§©§¦−¦§¨¨®¦§¨©¦´¨©½¦¥−

éúBáòBz-ìk:Cèéëøãk ìBîçà àìå éðéò ñBçú-àìåéìò CéúBáòBúå ïzà Cízòãéå ïééäz CëBúa C ¨£¨«¦§Ÿ¨¬¥¦−§´Ÿ¤§®¦§¨©¹¦¨©´¦¤¥À§£©Æ¦Æ§¥´¦«§¤½¨¦«©§¤¾
:äkî ýåýé éðà éké:ïBãfä çøt ähnä õö äøôvä äàöé äàá äpä íBiä äpäàéí÷ | ñîçä ¦²£¦¬§−̈©¤«¦¥¬©−¦¥´¨¨®¨«§¨Æ©§¦½̈¨µ©©¤½¨©−©¨«¤¨¨¬−̈

:íäa dð-àìå íäîäî àìå íðBîäî àìå íäî-àì òLø-ähîì§©¥¤®©Ÿ¥¤º§¯Ÿ¥£¨²§¬Ÿ¤¡¥¤−§Ÿ¬Ÿ©¨¤«

i"yx
(·).õ÷ä àá'וגו והשחתם בארץ ונושנתם שאמרתי

תאבדון אבוד כי היום בכם ד )העידותי ונושנתם (דברים
ומ' מאות ד' תת"ן בה נשתהו והם תתנ"ב בגי'
הבית: עמד שנים ות"י הבית שנבנה עד לה משנכנסו

(‰).äòø úçà äòø למעלה ומיוחדת שלימה רעה
הבית: חורבן והוא הרעות äàá.מכל äðä טעמו

פועלת:בא  לשון הוא äøéôöä.(Ê)ל"ף äàá טעמו
הצפירה  באה כבר פעלה לשון והוא בבי"ת למעלה

בא: והתפארת השחר מאור ושקע בא ãäכמו àìå
.íéøä צעקת לשון והד טוריא במצדי לאישתיזבא ולא

השבתי  הידד כמו ההרים ראשי אל לברוח לקום הכרזה
יז) הידד(ישעיה  עליו כא)וענו נושא (ירמיה קול השמעת

הקורה: וטועני הגת אל ענבים áåø÷î.(Á)משא

íåéä.(È)במהרה: äðä:היום בא  äàá.הנה äðä
äøéôöä.הרעה: äàöé:הרעה יום של השחר õöעלה
.äèîä:אתכם ïåãæä.להכות çøô נבוכדנצר נתגלה
åâå'.(È‡)הרשע: í÷ ñîçä הוא בידכם אשר החמס

לשחתכם: רשע למטה עליכם íäî.קם àì אמר כך
מרשעי  נפש להשאיר זקוק אינך למשחית הקב"ה
ולא  מבניהם ולא מהם לא יוצאת טובה אין כי ישראל

íäá.מהמונם: äð àìå מגעגע אחרי נוהה בהם אין
ה' אחרי ישראל בית כל וינהו כמו אלי לב ונותן

ו) א  ל'(שמואל  לפולחנא ואיתנהיאו  הוא ארמי ולשון
כל  וינהו וכן יללה לשון חברו ומנח' וגעגועין תאוה
ה"א  רק בתיבה ואין יללה לשון פירש ישראל בית

יסוד:

cec zcevn
(·).˙Ó„‡Ï:מושבותיהם אדמת  ‡¯·Ú.על ÏÚלא ר "ל 

מא "י: אחת  עיר אף  יבואÚ˙‰.(‚)תשאר  קרוב בזמן ר"ל
עליך : דרכיך :ÍÈÎ¯„Î.הקץ ÍÈÏÚ.כפי È˙˙Â: לך אשלם ר "ל 

(„).ÍÈÎ¯„ ÈÎ:דרכיך תועבותיך ÍÈ˙Â·ÚÂ˙Â.גמול  תשלומי
בתוכך : גמול :Ì˙Ú„ÈÂ.יבואו לשלם  נאמן ה' שאני תדעו אז 

(‰).‰Ú¯ ˙Á‡ ‰Ú¯שברעות ומיוחדת  אחת שהיא רעה ר"ל 
בה "מ : חורבן וזהו באה ‰˜ı.(Â)הנה ‡· ‡· ı˜הדבר כפל 

הענין: ‡ÍÈÏ.לחזק ıÈ˜‰לבוא השינה מן התעורר כאילו
באה: והנה  Â‚Â'.(Ê)עליך  ‰¯ÈÙˆ‰ הרעה:·‡‰ יום של  הבוקר עליך  באה הארץ  יושב ÓÂ‰Ó‰.אתה  ÌÂÈ‰ ·Â¯˜היום קרוב

מהומה : ‰¯ÌÈ.של „‰ ‡ÏÂ: החללים מדמי וטנוף  געול  כ"א ההרים  על והדר  הוד  עוד יהיה Â¯˜Ó·.(Á)לא ‰˙Ú מיד ר "ל 
קרוב: ÍÈÏÚ.בזמן  È˙˙Â: לך אשלם דרכיך :ÍÈÎ¯„Î.(Ë)ר"ל בתוכך :ÍÈ˙Â·ÚÂ˙Â.כגמול  יבואו תועבותיך Ì˙Ú„ÈÂ.תשלומי

במקרה: בא  ולא  העון בגמול  המכה ה ' אני אשר  ותבינו  תדעו ‰ÌÂÈ.(È)אז ‰‰:באה והנה היום קרבה ‰ˆÈÙ¯‰.הנה  ‰‡ˆÈ
הרעה: מיום השחר ‰ËÓ‰.יצאה  ıˆההכאה הוא  המטה ופרי  פרי  לעשות קרוב והוא ציץ הוציא בהם להכות ההוכן המטה

זעמי בידם הוא ומטה באשור נאמר וכן יאמר  הכשדים  ועל י)בו ‰ÔÂ„Ê.:(ישעיה Á¯Ùפרי יעשה ומהר פרח כבר זדון איש  נ "נ
והאבדון: הכליון והוא רב:‰ÒÓÁ.(È‡)הזדון  באכזריות ברשע  המכה מטה להיות קם חמס איש Ì‰Ó.נ"נ ‡Ïהכליון אין  ר"ל

מה עשו זרועם  בכח  לא כי ומפחיד  המבהיל  שאון בקול מהמיית' ולא עמהם אשר  הרב  עם  מהמון ולא הכשדים מנצחון בא
זאת: כל עשתה  ה ' יד  כ "א ·‰Ì.שעשו ‰ ‡ÏÂובעוצם בחירתם ברוע עשו לא כי בעבורם והיללה  הנהי  שיהיה ראוי אין ר"ל

ידם:

oeiv zcevn
(·).˙ÂÙÎ:קצות(„).ÒÂÁ˙:וחמלה חס ‰˜ıÈ.(Â)מל'

השינה: מן והערה  הקצה ובוקר‰ˆÈÙ¯‰.(Ê)מל' שחר ענין
ויצפור ישוב ז)כמו ובלבול :ÓÂ‰Ó‰.:(שופטים רעש  ‰„.ענין 

והדר: הוד  מל' כמוˆı.(È)הוא הפרח  גלוי והוא  ציץ מל'
ציץ יז)ויצץ רב :ÌÂÓ‰Ó.(È‡):(במדבר עם Ì‰Ó‰Ó.המון

הומיה: מל' ה'‰.הוא אחרי וכו ' וינהו וכן ויללה נהי מל '
וז) :(ש"א

` wxt dingp - miaezk

à-÷øô äéîçðgÎ`

à:äøéaä ïLeLa éúééä éðàå íéøNò úðL åéìñk (åìñë)-Lãçá éäéå äéìëç-ïa äéîçð éøácáàáiå ¦§¥¬§¤§−̈¤£©§¨®©§¦³§«Ÿ¤¦§¥Æ§©´¤§¦½©£¦¬¨¦−¦§©¬©¦¨«©¨¸Ÿ
éáMä-ïî eøàLð-øLà äèéìtä íéãeäiä-ìò íìàLàå äãeäéî íéLðàå àeä éçàî ãçà éððç£¹̈¦¤¨¯¥©©²¬©£¨¦−¦«¨®¨¤§¨¥º©©§¦¯©§¥¨²£¤«¦§£¬¦©¤−¦

:íìLeøé-ìòåâúîBçå ätøçáe äìãâ äòøa äðéãna íL éáMä-ïî eøàLð-øLà íéøàLpä éì eøîàiå §©§¨¨¦«©Ÿ§»¦¼©«¦§¨¦º£¤«¦§£³¦©§¦Æ¨´©§¦½̈§¨¨¬§Ÿ−̈§¤§¨®§©³
:Làá eúvð äéøòLe úöøôî íìLeøéãäìaàúàå äkáàå ézáLé älàä íéøácä-úà | éòîLk éäéå §¨©¦ÆÆ§Ÿ̈½¤§¨¤−¨¦§¬¨¥«©§¦º§¨§¦´¤©§¨¦´¨¥À¤¨©Æ§¦Æ¨«¤§¤½¨¤§©§−̈

:íéîMä éýìà éðôì ìltúîe íö éäàå íéîéäàøBpäå ìBãbä ìàä íéîMä éýìà ýåýé àpà øîàå ¨¦®¨«¡¦¬¨Æ¦§©¥½¦§¥−¡Ÿ¥¬©¨¨«¦¨Ÿ©À¨«¨³§¨Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¨¥¬©¨−§©¨®
ìe åéáäàì ãñçå úéøaä øîL:åéúBöî éøîLåðæà àð éäzéðéòå úáM÷-Eì úBçeúô Eúlôz-ìà òîL Ÿ¥³©§¦Æ¨¤½¤§Ÿ£−̈§Ÿ§¥¬¦§¨«§¦´¨´¨§§«©¤´¤§«¥¤¶§ª¦§´Ÿ©¤§¦©´

éðôì ìltúî éëðà øLà Ecáòéãáò ìàøNé éða-ìò äìéìå íîBé íBiä Eúåàhç-ìò äcåúîe E ©§§¿£¤´¨Ÿ¦Á¦§©¥̧§¨¤³©Æ¨´¨©½§¨©§¥¬¦§¨¥−£¨¤®¦§©¤À©©³Ÿ
:eðàèç éáà-úéáe éðàå Cì eðàèç øLà ìàøNé-éðaæúBönä-úà eðøîL-àìå Cì eðìáç ìáç §¥«¦§¨¥Æ£¤´¨¨´½̈©£¦¬¥¨¦−¨¨«£−Ÿ¨©´§¨®§Ÿ¨©´§¤©¦§À

:Ecáò äLî-úà úéeö øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úàåçäLî-úà úéeö øLà øácä-úà àð-øëæ §¤©«ª¦Æ§¤©¦§¨¦½£¤¬¦¦−¨¤Ÿ¤¬©§¤«§¨¨Æ¤©¨½̈£¤¬¦¦²¨¤Ÿ¤¬
:íénòa íëúà õéôà éðà eìòîz ízà øîàì Ecáò©§§−¥®Ÿ©¤´¦§½̈£¦¾¨¦¬¤§¤−¨©¦«

i"yx
(‡).'åâå äéîçð éøáã ספר נחמיה כתב ואילך מכאן
íéøùò.זה: úðù המלך לדריוש עשרים שנת היא

עשרים  שנת מצאנו ר"ה ובמסכת ארתחששתא שהוא
בחדש  ויהי למטה שנ' הכתוב מן לג"ש עשרים שנת
מונין  היו תשרי ומחדש וגו' לארתחששתא כ' שנת ניסן
כסלו  בחדש ויהי כאן נאמר כן ועל השנים לחשבון
נאמר  ולמטה תשרי לאחר הבא כסלו והוא וגו' כ' שנת
שנה  שבאותה ניסן הוא וגומר כ' שנת ניסן בחדש ויהי
לחשבון  מונין היו מניסן ולומר לפתור יכול ואיני
ויהי  שנאמר למטה הכתוב מעשה ואותו שנותיהם
ויהי  שנאמר זה מעשה קודם היה וגו' ניסן בחדש
דבר  בהם ומאוח' מוקדם ואין וגו' כ' שנת כסליו בחדש
שאף  מוכיחות והפרשיות ולומר לפתור יכול איני זה
בשביל  אם כי היתה לא שנייה פרשה של מעשה אותו

ראשונה: זאת פרשה של זה éçàî.(·)מעשה ãçà
מחברי: åâå'.אחד íéãåäéä ìò íìàùàå להם שאלתי

מן  בירושלים נשארו אשר היהודים פליטת ענין על

בבל: של בבל:äèéìôä.השבי מגלות שנצולו שם על
.íéìùåøé ìòå:אליהם שאלתי העיר ענין ועל

(‚).éì åøîàéå אחרון ועל ראשון ראשון על לי השיבו
החומות  ענין על ואח"כ היהודים ענין על תחלה אחרון

åâå'.והשערים: íéøàùðä נשארו אשר היהודים אותם
ובחרפ' גדולה ברעה נתונים הם ירושלים במדינת שם

אותם: ושוללים בוזזים כוכבים שהעובדי úîåçåלפי
.úöøåôî íéìùåøé פרוצה היא הרי העיר וחומת

בנו  לא שישראל כקדמתן באש שרופים והשערים
לבדו: ב"ה בנין אם כי ושעריה העיר כמו åúöð.חומות

נתצו)נוצתו כמו  נצתו ימים:íéîé.(„):(ס "א כמה
(‰).àðà:ותחנה בקשה קושבת ÷úáù.(Â)לשון כמו

קושב  קשב מן יאמר כן אוהב מאהב יאמר כאשר כו'
וחי"ת ìåáç.(Ê)וקושבת: השחתה לשון דבר שם

שא"כ  פעול בל' לפותרו יכול ואיני פתח בחטף ננקדה
גדול: בקמץ חי"ת לנקד לו השחתה åðìáç.היה לשון

ו)כמו מנחם:(בדניאל  חברו וכן עבדת לא חבולא

cec zcevn
(‡).‰ÈÓÁ È¯·„: זה ספר כתב  נחמיה ÌÈ¯˘Ú.ר"ל ˙˘

הפרסי : דריוש כיÂ¯‡˘.מחברי :ÈÁ‡Ó.(·)למלכות על 
ל ' בהם אמר לזה עלו ומעט  בשבי בבבל  ישבו  הגולה רוב

ÌÈÏ˘Â¯È.שארית: ÏÚÂ:חומותיה בנין Ù¯Á·Â‰.(‚)על 
אותם : מחרפים כוכבים כשהיוÂ˙ˆ.העובדי באש שרופים 

משומם:È˙·˘È.(„)מאז: ישבתי ימים:ÌÈÓÈ.ר "ל  כמה ר "ל 
(‰).˙È¯·‰ ¯ÓÂ˘: בברית שהבטיח  ÍÈÈÚÂ(Â)הגמול 

.˙ÂÁÂ˙Ù:עיני בדמעות  ההיא:‰ÌÂÈ.לראות  בעת È‡Â.ר "ל 
חטאנו: אבי ובית  שאני מה  ומתודה  ÂÎÂ'.(Ê)ר"ל ÏÂ·Á:'וכו שמרנו ולא  דבריך שחתנו ˙ÂÏÚÓ.(Á)ר"ל Ì˙‡אתם כאשר

וכו': אפיץ ואני תמעלו

oeiv zcevn
(‡).‰¯È·‰:המלך ארמון  מקום  ענין‰ËÈÏÙ‰.(·)ר"ל

ופליט  שריד  וכן  ח')שארית פרצהÂÙÓ¯ˆ˙.(‚):(יהושע מל'
אש Â˙ˆ.ושבר : ויצת כמו ושרפה  הצתה ד')מל ' :(איכה

(„).Ìˆ:מתענה(‰).‡‡:בקשה ל ' ענין  ‡.(Â)הוא È‰˙
בקשה: ל ' ענין היא או עתה שמיעה:˜˘·˙.תהא  ענין

(Ê).ÏÂ·Á בשר כל השחית כי השחתה ו')ענין  ת "א(בראשית
ופשע:˙ÂÏÚÓ.(Á)חבילו: חטא  אפזר:‡ıÈÙ.ענין
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‚ïéáeàL íéî àìî àeäL øBa,epnî äàöBéå Bì úñðëð änàäå–Bìeñôa àeä íìBòì,øizLð àHL áMçúiL ãò ¤¨¥©¦§¦§¨©¨¦§¤¤§§¨¦¤§¨¦§©¤¦§©¥¤¦§©©
GL íéðBLàøä ïîïébì äL.eéäL íéðLäå÷nì ïéìéhî,äöçîe âG äæå äöçîe âG äæ,èçBqäìéhîe Búeñk úà ¦¨¦¦§¨ª¦§©¦¤¨©¦¦©¦§¤¤¤¡¨§¤¤¡¨©¥¤§©¦
äaøä úBîB÷nî,äaøä úBîB÷nî ìéhîe øeöøvä ïî äøòîäå–àáé÷ò éaøøéLëî,íéîëçåïéìñBt.øîàéaø ¦§©§¥§©§¨¤¦©©§©¦¦§©§¥©¦£¦¨©§¦©£¨¦§¦¨©©¦

àáé÷ò:eøîà àGïéìéhî,ìéhî àlà.Bì eøîà:eøîà Cë àGå Cë àG,àlà:GL Bì eìôpLïébì äL. £¦¨¨§©¦¦¤¨©¦¨§¨§¨¨§¤¨¤¨§§¨ª¦
„ãçà éìkî,íéðMî,GMîeäL–ïéôøèöî;äòaøàîe–ïéôøèöî ïéà.äòLz åéìò eìôpL äìBçä éø÷ ìòa ¦§¦¤¨¦§©¦¦§¨¦§¨§¦¥©§¨¨¥¦§¨§¦©©¤¦©¤¤¨§¨¨¦§¨

ïéa÷íéî,GL Baø ìòå BLàø ìò eìôpL øBäèåïéáeàL íéî ïébì äL;ãçà éìkî,GMîe íéðMîäL–ïéôøèöî; ©¦©¦§¨¤¨§©Ÿ§©ª§¨ª¦©¦§¦¦§¦¤¨¦§©¦¦§¨¦§¨§¦

b.el zqpkp dn`de:åì íéñðëðå ïåøãîä ïî íéàáù íéîùâ éî ïåâë.ezeqk z` hgeqdïèçåñ àåäùëå ,íéáåàù íéî éáéùç åá íéòìáð åéäù íéîäå
:ãâáì ïàëîå ïàëîù äáøä úåîå÷îî ïéàá ïä øåáä êåúì.xevxvd on dxrndeåðîî äøòîäå ,úùø äùòî øáëî ïéîë äëáù åéô ìò ïéùåòù ñøç éìë

:äáøä úåîå÷îî íéîä ìéèî.xiykn `aiwr 'x,ãçà íå÷îîå ãçà éìëî äå÷îì ïìéèî ë"àà äå÷îä úà ïéìñåô ïéáåàù íéî íéâåì äùìù ïéàã øáñ÷
:øåöøöå úåñëá ë"àùî.milqet minkge:ïéôøèöî íéìë äùìù éøáñã.lihn `l` oilihn exn` `lìéèîä éìëã ,åéúåáøî àáé÷ò 'ø ìáé÷ äæ ïåùìë

:ä÷åîä úà ìñåô äå÷îì íéî ïéâåì äùìù.eltpy `l` exn` jk `le:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå .äáøä íéìëî åà ãçà éìëî àðù àìå
c.'eke mipyn cg` ilkn:àéä ïðáøã åäééúìîã àîåéñ.min oiaw dryz.øåäè ,íéî ïéá÷ äòùú åéìò åðúð íà ,ìåáèì ìåëé åðéàù äìåç éø÷ ìòá

:íéìë äùìù åà íéúùî àðù àì ãçà éìëî àðù àìã ïéúéðúî ïðéòîùàå.oiae`y min oibel dyly eaex lre ey`x lr eltpy xedh okeúà ìñåôã
úáùã àî÷ ÷øô ïðéøîàãë äîåøúä[âé óã]:ïéôøèöî ïéà äòáøàî ,ïéôøèöî íéìë äùìù åà íéúùî ,ïéâåì äùìù éðä ,.mixen` mixac dnaíéúùîã

`xephxa yexit
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Bì úñðëð änàäå ,ïéáeàL íéî àìî àeäL øBa ותעלה – ÆÈÅÇÄÀÄÀÈÇÈÄÀÆÆ
לבור, נכנסת גשמים מי  epnîשל äàöBéå מן נמשכת שהתעלה – ÀÀÈÄÆ

מים  שנכנסים מידה שבאותה הרי  מלא, שהבור וכיון ולהלן, הבור
בתוכם  כוללים היוצאים שהמים אלא ממנו, מים יוצאים אף לתוכו 

ללמדנו , המשנה באה ומכאן  הבור, ממי חלק dfגם xeayíìBòìÀÈ
áMçúiL ãò ,Bìeñôa àeä,ויתברר חשבון שייעשה –àHL ÄÀÇÆÄÀÇÅÆ

íéðBLàøä ïî øizLð,שבבור השאובים המים מן  נשארו שלא – ÄÀÇÇÄÈÄÄ
GLïébì äL,בבור היו  שאובים מים כמה חשבון , שעושים כלומר  – ÀÈËÄ

שיצאו  שהמים ומשערים האמה, מן לתוכו  נכנסו  גשמים מי  וכמה

שהיו  המים כמות שבין היחס כפי השאובים המים מן  חלק כללו 
גם  האמה מן ושנכנסו בבור שהיו המים, כל לכמות בבור  בתחילה

dpynd),יחד  xe`a ileya dnbec oiir) נשארו לא זה חשבון לפי  ואם
הבור מי לוגים, משלושה פחות אלא בבור שהיו השאובים המים מן

למקוה הראב"ד).כשרים בשם יוסף" אחר ("בית שם פירוש (המובא 

הראב"ד ), כלומרבשם מחצה, על מחצה הוא היוצאים המים שחשבון

מן  היא היוצאים המים והשארשמחצית בבור  שהיו השאובים המים
האמה. äå÷nìמן ïéìéhî eéäL íéðL ח äöçîeסר,– âG äæ ÀÇÄÆÈÇÄÄÇÄÀÆÆÆÁÈ

äöçîe âG äæå שפסק קודם השני שהתחיל  וכגון  שאובים, מים – ÀÆÆÁÈ
okeהראשון  ,(d`ad dpyna x`eank)ìéhîe Búeñk úà èçBqäÇÅÆÀÇÄ

äaøä úBîB÷nî ארבעים בו שהיו  במקוה בגדו  שטבל כלומר – ÄÀÇÀÅ
מן  למקוה ונפלו וסחטו, הבגד את הגביה כך ואחר  מצומצמות, סאה

שנפלו  אלא שאובים, מים הם והרי לוגים, שלושה בו הנבלעים המים
שבבגד, הרבה ממקומות אם כי אחד ממקום ïîלא äøòîäåÀÇÀÈÆÄ

äaøä úBîB÷nî ìéhîe øeöøvä מן שאובים מים המערה או – ÇÇÀÇÄÄÀÇÀÅ
מטיל ונמצא ברשת, מכוסה שפיו  בקבוק או כד  כעין היינו הצרצור ,

המקוה לתוך  המים שבצרצור ,(xqgd)את הרבה àáé÷òממקומות éaøÇÄÂÄÈ
øéLëî את פוסלים שאובים מים לוגים שלושה אין  שלדעתו – ÇÀÄ

אחד, וממקום אחד מכלי  לתוכו  נפלו  כן אם אלא החסר המקוה

ïéìñBt íéîëçå שנפלו שאובים מים לוגים שלושה הם, שסוברים – ÇÂÈÄÀÄ
או  משניים נפלו אפילו  או הרבה, ממקומות ואפילו אחד, מכלי 

החסר המקוה את פוסלים הם הרי כלים, c).משלושה dpyn oldlk)
:àáé÷ò éaø øîàeøîà àG:החכמים –ïéìéhî מטילין היו  – ÈÇÇÄÂÄÈÈÀÇÄÄ

פסלוהו , חסר למקוה שאובין  מים לוגין  ìéhîשלושה àlà כלשון – ÆÈÇÄ
מרבותיו , עקיבא רבי קיבל  חסר,lihndyזה למקוה מים לוגין  שלושה

אחד. ממקום אחד  אדם שמטיל דווקא ומשמע המקוה, את פוסל

Bì eøîà:עקיבא לרבי חכמים –eøîà Cë àGå Cë àG לא – ÈÀÈÀÈÈÀ
אמרו, "מטיל " ולא GL"מטילין " Bì eìôpL :àlàïébì äL– ÆÈÆÈÀÀÈËÄ

ממקום  נפלו אם הבדל ואין פסלוהו , לוגין  שלושה לו  שנפלו  מקוה
במשנה  כמבואר  הרבה, מכלים או הרבה, ממקומות שנפלו או אחד 

הבאה.

ברישא: ששנינו  epnn,בענין d`veie el zqpkp dn`de ,oiae`y min `ln `edy xea"
,"oibel dyely mipey`xd on xiizyp `ly aygziy cr ,eleqta `ed mlerlבאור הרי 

ep`ady),החשבון  oey`xd yexitd itl),שאובים מים סאה 40 היו בבור אם למשל 
סאה, מ12760ֿ יותר קצת האמה מן  לתוכו שייכנסו עד  בפסולו הבור  לעולם
המים  שכמות והרי סאה, 12800 = שבבור  המים עם יחד  זו  שכמות לפי
,(40/12800 = 1/320) הכללית מהכמות 1/320 היא בבור  שהיו השאובים
היינו שנכנסה, המים כמות אותה ממנו יוצאת שגם ונמצא מלא, שהבור  וכיון 

השאובים המים מן  1/320 כוללת זו  שכמות הרי  סאה, בבור12760 שהיו 
(8/7היינו סאה לוגים 398/7 שלושה פחות סאה 40 שהן  ,(12760:320 = 39

וֿ לוגים, 24 היא שאם 8/7(הסאה לעיל , שבארנו וזהו  , לוגים) 21 = סאה
שיוצאים  מאחר הרי  סאה, מ12760ֿ יותר קצת האמה מן  גשמים מי ייכנסו 
מקוה  ויהיה שאובים, מים לוגים משלושה פחות בבור יישארו  זה, כשיעור
מחצה, על  מחצה לפי החשבון את שעושים השני, הפירוש לפי ברם, כשר.
הסאה  40 כל  עמהם יצאו כבר  בלבד, סאה 80 ויצאו נכנסו שאם יוצא,

השאובים. המים של

ד ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. שבמשנה חכמים של  דבריהם המשך היא משנתנו

çà éìkîã,אחד מכלי  שאובים מים לוגים שלושה למקוה נפלו – ÄÀÄÆÈ
הצרצור , כגון הרבה, ממקומות GMîeואפילו  ,íéðMîäL או – ÄÀÇÄÄÀÈ

כלים, משלושה או כלים משני  לוגים שלושה –ïéôøèöîשנפלו ÄÀÈÀÄ
חסר  כשהוא המקוה, את d`q);לפסול  mirax` ea oi`y)äòaøàîeÅÇÀÈÈ

כלים, מארבעה שאובים מים לוגים שלושה נפלו  אם אבל –ïéàÅ
ïéôøèöî.כלי בכל לוג ואין הואיל המקוה, את לפסול  –éø÷ ìòa ÄÀÈÀÄÇÇÆÄ

íéî ïéa÷ äòLz åéìò eìôpL äìBçä בהקדמה) בארנו  כבר  – ÇÆÆÈÀÈÈÄÀÈÇÄÇÄ
זרע, שכבת ממנו שיצאה מי היינו קרי , שבעל  ד ), ג, ברכות למשנה

עד תורה בדברי לעסוק לו שאסור כלומר  עזרא, מתקנת טבילה, צריך 
לטבול, היה יכול ולא חולה היה שאם ללמד , משנתנו  ובאה שיטבול,

שאובים מים קבים תשעה עליו  mibel),ונתנו 4 `ed awd) זה שבכגון 
בהם, מיטהר שהוא חכמים ìòåתיקנו BLàø ìò eìôpL øBäèåÀÈÆÈÀÇÙÀÇ

GL BaøïéáeàL íéî ïébì äL חכמים מגזירת טמא, שהוא – ËÀÈËÄÇÄÀÄ
;(c ,` zay dpynl epxe`a oiir)GMîe íéðMî ,ãçà éìkî,äL ÄÀÄÆÈÄÀÇÄÄÀÈ

ïéôøèöîאחד מכלי  הקרי בעל על הקבים תשעת את נתנו  אם – ÄÀÈÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iriax wxt ze`ewn zkqn

aøàîäò–ïéôøèöî ïéà.íéøeîà íéøác äna?ïBLàøä ÷ñt àHL ãò éðMä ìéçúäL ïîæa.íéøác änáe ¥©§¨¨¥¦§¨§¦©¤§¨¦£¦¦§©¤¦§¦©¥¦©¤¨©¨¦©¤§¨¦
íéøeîà?úBaøì ïekúð àHL ïîæa;úBaøì ïekúð ìáà,ì ïéôøèöî äðMä ìëa áBèø÷ elôàGLïébì äL. £¦¦§©¤¦§©©§©£¨¦§©©§©£¦ª§§¨©¨¨¦§¨§¦¦§¨ª¦

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡øBpvä úçz íéìk çépnä,íépè÷ íéìk ãçàå íéìBãb íéìk ãçà,íéììâ éìk elôà,íéðáà éìk,äîãà éìk– ©©¦©¥¦©©©¦¤¨¥¦§¦§¤¨¥¦§©¦£¦§¥§¨¦§¥£¨¦§¥£¨¨

äå÷nä úà ïéìñBt.çëBMä ãçàå çépnä ãçà,éøáãkéànL úéa;ìlä úéáeçëBLa ïéøäèî.øîàøéàî éaø: §¦¤©¦§¤¤¨©©¦©§¤¨©¥©§¦§¥¥©©¥¦¥§©£¦§¥©¨©©¦¥¦
eaøå eðîðéànL úéaìòìlä úéa;øöça çëBLa íéãBîe,øBäè àeäL.øîàéñBé éaø:dîB÷îa ú÷Gçî ïéãò ¦§§©¥©©©¥¦¥¦§¥©¤¨¥¤¨¨©©¦¥£©¦©£¤¦§¨
úãîBò. ¤¤

:ïéôøèöî íéìë äùìùå.zeaxl oiekzp `ly onfaéñåäì ïéåëúð àìù ,éà÷ äå÷îà:íéî åá úåáøäì éãë åéìò ó.aehxw elit`ã"ñî ãçà ,èòåî øåòéù
:âåìá
c`.xepvd zgz milk gipndäéä àìå ìéàåäã ,å÷÷ç óåñáìå åòá÷ù õò ìù øåðöá éøééî àëäå .äå÷îì åéô êøã íéãøåéå åá íéñðëð íéîùâ éîù áæøî

å÷÷çù ô"òà ,åòá÷ùë åéìò éìë úøåú:ùåìúá åéìò éìë úøåú äéä àìå ìéàåä ,íéáåàù íéî åëåúáù íéîä éáéùç àì ïë éøçà.miphw milk cg`eàìã
:éáéùç àìã àîéú.millb ilk elit`çéðîì éîã àìã ,íúåà äôë åà íøáù íà åìéôà ,äå÷îä úà ìåñôì íéìë éáéùç ,äàîåè ïéðòì íéìë éáéùç àìã

:ïáâðì ââä ùàøá íéð÷ð÷.gkeya oixdhn lld ziaeïçëùå åøæôúðå íéáò øåùé÷ úòùá øåðöä úçú ïçéðäùë åäééúâåìô éî÷åî ,àøîâá úáùã àî÷ ÷øôá
,åúáùçî äìèá éøáñ ììä úéáå .ïëåúì åìôéù äöøù äéúòã éìâã ,äðåùàøä åúáùçî äìèáúð àì íéáò øåæéô íåùî éøáñ éàîù úéáã ,åøù÷úðå åøæçå
ìëä éøáã ,ïçëùå åúëàìîì àöéå àåáì íéîùâä åøçéàå íéáò øåùé÷ úòùá øåðöä úçú ïçéðä ìáà .ãåò íéîùâ åãøé àì øáñ÷ã ,äéúòã çñà åøæôúð éëã

:êëì äìéçúî ïéåëúð àìù ,íéøåäè ìëä éøáã ,íéáò øåæéô úòùá ïçéðä íàå .åúçëùá åúáùçî äìèá àì ïéåëúð êëì äìéçúîå ìéàåäxvga gkya
.xedh `edy,ïëåúì åìôéù äöøã äéúòã éìâã ,éàîù úéá éâéìôã àåä øåðöä úçú à÷åãã .äå÷îì åìôðå ïéôèåðä ïî åàìîúðå ,øåðöä úçú àìù øöçá

`xephxa yexit

נפלו  אם וכן  לטהרו , מצטרפים הם הרי  כלים, משלושה או משניים או

הרי משלושה, או  משניים או  אחד מכלי  הטהור על  הלוגים שלושת
הטהור; את  לטמא מצטרפים כלים,äòaøàîהם מארבעה אבל – ÅÇÀÈÈ

ïéôøèöî ïéà לשלושה ולא קרי, בעל  את לטהר  קבין , לתשעה – ÅÄÀÈÀÄ
הטהור. את לטמא íéøeîàלוגים íéøác äna המים שמצטרפים – ÇÆÀÈÄÂÄ

כלים? ומשלושה ñt÷משניים àHL ãò éðMä ìéçúäL ïîæaÄÀÇÆÄÀÄÇÅÄÇÆÈÇ
ïBLàøäהכלי שפסק קודם מים לשפוך  השני  הכלי שהתחיל  – ÈÄ
íéøeîàהראשון . íéøác änáe כלים מארבעה לוגים ששלושה – ÇÆÀÈÄÂÄ

שפסק  לאחר השני התחיל  שאם או המקוה, את לפסול מצטרפים אינם
מצטרפים? אין úBaøìהראשון ïekúð àHL ïîæa את כשנתן – ÄÀÇÆÄÀÇÇÀÇ

שם  שפכם אלא במקוה, מים להרבות התכוון לא השאובים המים
מקרה; úBaøìבדרך  ïekúð ìáà,במקוה מים להרבות התכוון אם – ÂÈÄÀÇÇÀÇ

äðMä ìëa áBèø÷ elôà היינו קרטוב אלא נתן  לא אפילו – ÂÄËÀÀÈÇÈÈ
מועט beln)שיעור השנה,(1/64 GLìבכל ïéôøèöîïébì äL– ÄÀÈÀÄÄÀÈËÄ

המקוה. את לפסול מצטרפים הם הרי  לוגים, לשלושה שהשלים כל

i p y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

שאובים. מים בענין ללמד  מוסיף זה פרק

øBpvä úçz íéìk çépnä גשמים מי ונתמלאו  הגג, מן  היורד  – ÇÇÄÇÅÄÇÇÇÄ
את  עושה שאינו  בצינור כאן ומדובר  למקוה; מהם ונפלו  הצינור , מן
קיבול בית בו יש  ואפילו שאובים, למים בו העוברים הגשמים מי 
בצינור הוא המדובר שכן  כלי , תורת עליו  אין  מקום מכל צרורות,

שם  עליו  היה לא שקבעו ובשעה שהואיל  חקקו, כך ואחר  שקבעו 
ואילו  כלי, חשוב אינו כך, אחר  שחקקו  אף לפיכך המים כלי, היו 

שמשנתנו  אלא כשרים, המים היו למקוה, ישר הצינור  מן  מקלחים
שאם ללמד, xepivd,באה zgz milk gipdíéìBãb íéìk ãçà– ÆÈÅÄÀÄ
גדולים, כלים ÷íépèבין  íéìk ãçàåכלומר קטנים, כלים ובין  – ÀÆÈÅÄÀÇÄ

כלים חשובים קטנים כלים שאף להשמיענו , המשנה (רש "ישבאה

א); טז , מפרשים:שבת milecbויש milk oia סאה ארבעים המחזיקים –
טומאה  מקבלים אינם גודלם רוב שמחמת ביבש, כוריים שהם בלח

א ), טו, כלים miphw(עיין milk oiae סיכת מכדי  פחות מחזיקים שהם –
a),קטן  ,a milk oiir Ð .wepiz jeql ick ea yiy ony xeriyn zegt)

טומאה מקבלים אינם קטנם שם ),שמחמת íéììâ,(תוספות  éìk elôàÂÄÀÅÀÈÄ
äîãà éìk ,íéðáà éìk טומאה לענין כלים חשובים שאינם – ÀÅÂÈÄÀÅÂÈÈ

jxev oi`y ,eprinydl dpynd d`a ,lirl ep`ady ,zetqezd yexit itle)
`l` ,d`neh lawnd oinn mdy xg`n ,miphw milke milecb milk xnel

Ð llk d`neh milawn mpi`y ,'eke millb ilk elit` הרא "ש,(ïéìñBtÀÄ
äå÷nä úà ונפלו הללו, לכלים הצינור מן שירדו הגשמים מי  – ÆÇÄÀÆ

שאפילו  שאובים, מים כדין המקוה, את פוסלים חסר , למקוה מהם
דומה  זה ואין  שאובים. לענין הם כלים טומאה, מקבלים שאינם כלים

ונתמלאו  לנגבם, הגג בראש  קנקנים שהמניח ז), ב, (לעיל ששנינו  למה
אותם יכפה או  ישברם ezenk),מים, dkldy ,ryedi iax zrcl) והמים

למלאם  ולא לנגבם הניחם שם שהרי  כשרים, למקוה מהם הנופלים
כמים  דינם הלכך  מים, למלאם כדי שהניחם מוכח כאן  ואילו מים,

כפייה. או שבירה כאן מועילה ואין  ãçàåשאובים, çépnä ãçàÆÈÇÇÄÇÀÆÈ
çëBMä כלים השוכח ובין  בכוונה, הצינור  תחת כלים המניח בין  – ÇÅÇ

המקוה, את פוסלים מים, ונתמלאו הצינור, éànLתחת úéa éøáãkÀÄÀÅÅÇÇ
המים  של דינם בשוכח אף שלדעתם שמאי, בית דברי  הם כך –

רצונו  היה הסתם שמן  לפי  שאובים, מים כדין  הצינור  מן  שנתמלאו 
מניח(המאירי),שיתמלאו  משום בשוכח שגוזרים משום (רמב"ם ;או

אחרונה"); "משנה  ישראל"; "תפארת  çëBLaעיין ïéøäèî ìlä úéáeÅÄÅÀÇÂÄÀÅÇ
בשוכח  גוזרים אינם ואף המים; את לשאוב נתכוון ולא הואיל  –

שבת במסכת מניח. ב)משום בשעה (טז , הכלים את הניח שאם מבואר ,
ויצא  לבוא הגשמים שאחרו פי  על אף בעבים, השמים שנתקשרו

שפוסלים  מודים, הכל  הצינור , תחת שהניח הכלים את ושכח למלאכתו 
מחמת  מחשבתו בטלה לא נתכוון, לכך ומתחילה שהואיל  המקוה, את
הכל עבים, פיזור בשעת הצינור תחת הכלים את הניח ואם שכחתו;

לא  לכך ; מתחילה נתכוון  שלא לפי כשאובים, המים שאין מודים,
הכלים  את שהניח בכגון אלא במשנתנו  הלל  ובית שמאי בית נחלקו

הכלים, את ושכח העבים, ונתפזרו עבים, קישור  בשעת הצינור תחת
העבים  פיזור משום שמאי בית שלדעת עבים, השמים ונתקשרו  וחזרו 

היה  שרצונו  דעתו, גילה שהרי  הראשונה, מחשבתו נתבטלה לא
הלל בית ולדעת שאובים. כמים דינם הלכך מים, הכלים שיתמלאו 

הכלים, מן דעתו  הסיח העבים שמשנתפזרו הראשונה, מחשבתו  בטלה
שאובים. כדין  המים אין  הלכך עוד , גשמים ירדו  שלא היה סבור כי

eðîð :øéàî éaø øîà,למנין החכמים עמדו –éànL úéa eaøå ÈÇÇÄÅÄÄÀÀÇÅÇÇ
ìlä úéa ìò.שמאי כבית הלכה וקבעו  –íéãBîe,שמאי בית – ÇÅÄÅÄ
øöça çëBLa ונתמלאו הצינור; תחת ולא בחצר, כלים שכח שאם – ÀÅÇÆÈÅ

למקוה, ונפלו  גשמים, מי øBäèהכלים àeäL המים שאין  – ÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ïéáeàL íéî àìî àeäL øBa,epnî äàöBéå Bì úñðëð änàäå–Bìeñôa àeä íìBòì,øizLð àHL áMçúiL ãò ¤¨¥©¦§¦§¨©¨¦§¤¤§§¨¦¤§¨¦§©¤¦§©¥¤¦§©©
GL íéðBLàøä ïîïébì äL.eéäL íéðLäå÷nì ïéìéhî,äöçîe âG äæå äöçîe âG äæ,èçBqäìéhîe Búeñk úà ¦¨¦¦§¨ª¦§©¦¤¨©¦¦©¦§¤¤¤¡¨§¤¤¡¨©¥¤§©¦
äaøä úBîB÷nî,äaøä úBîB÷nî ìéhîe øeöøvä ïî äøòîäå–àáé÷ò éaøøéLëî,íéîëçåïéìñBt.øîàéaø ¦§©§¥§©§¨¤¦©©§©¦¦§©§¥©¦£¦¨©§¦©£¨¦§¦¨©©¦

àáé÷ò:eøîà àGïéìéhî,ìéhî àlà.Bì eøîà:eøîà Cë àGå Cë àG,àlà:GL Bì eìôpLïébì äL. £¦¨¨§©¦¦¤¨©¦¨§¨§¨¨§¤¨¤¨§§¨ª¦
„ãçà éìkî,íéðMî,GMîeäL–ïéôøèöî;äòaøàîe–ïéôøèöî ïéà.äòLz åéìò eìôpL äìBçä éø÷ ìòa ¦§¦¤¨¦§©¦¦§¨¦§¨§¦¥©§¨¨¥¦§¨§¦©©¤¦©¤¤¨§¨¨¦§¨

ïéa÷íéî,GL Baø ìòå BLàø ìò eìôpL øBäèåïéáeàL íéî ïébì äL;ãçà éìkî,GMîe íéðMîäL–ïéôøèöî; ©¦©¦§¨¤¨§©Ÿ§©ª§¨ª¦©¦§¦¦§¦¤¨¦§©¦¦§¨¦§¨§¦

b.el zqpkp dn`de:åì íéñðëðå ïåøãîä ïî íéàáù íéîùâ éî ïåâë.ezeqk z` hgeqdïèçåñ àåäùëå ,íéáåàù íéî éáéùç åá íéòìáð åéäù íéîäå
:ãâáì ïàëîå ïàëîù äáøä úåîå÷îî ïéàá ïä øåáä êåúì.xevxvd on dxrndeåðîî äøòîäå ,úùø äùòî øáëî ïéîë äëáù åéô ìò ïéùåòù ñøç éìë

:äáøä úåîå÷îî íéîä ìéèî.xiykn `aiwr 'x,ãçà íå÷îîå ãçà éìëî äå÷îì ïìéèî ë"àà äå÷îä úà ïéìñåô ïéáåàù íéî íéâåì äùìù ïéàã øáñ÷
:øåöøöå úåñëá ë"àùî.milqet minkge:ïéôøèöî íéìë äùìù éøáñã.lihn `l` oilihn exn` `lìéèîä éìëã ,åéúåáøî àáé÷ò 'ø ìáé÷ äæ ïåùìë

:ä÷åîä úà ìñåô äå÷îì íéî ïéâåì äùìù.eltpy `l` exn` jk `le:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå .äáøä íéìëî åà ãçà éìëî àðù àìå
c.'eke mipyn cg` ilkn:àéä ïðáøã åäééúìîã àîåéñ.min oiaw dryz.øåäè ,íéî ïéá÷ äòùú åéìò åðúð íà ,ìåáèì ìåëé åðéàù äìåç éø÷ ìòá

:íéìë äùìù åà íéúùî àðù àì ãçà éìëî àðù àìã ïéúéðúî ïðéòîùàå.oiae`y min oibel dyly eaex lre ey`x lr eltpy xedh okeúà ìñåôã
úáùã àî÷ ÷øô ïðéøîàãë äîåøúä[âé óã]:ïéôøèöî ïéà äòáøàî ,ïéôøèöî íéìë äùìù åà íéúùî ,ïéâåì äùìù éðä ,.mixen` mixac dnaíéúùîã

`xephxa yexit
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Bì úñðëð änàäå ,ïéáeàL íéî àìî àeäL øBa ותעלה – ÆÈÅÇÄÀÄÀÈÇÈÄÀÆÆ
לבור, נכנסת גשמים מי  epnîשל äàöBéå מן נמשכת שהתעלה – ÀÀÈÄÆ

מים  שנכנסים מידה שבאותה הרי  מלא, שהבור וכיון ולהלן, הבור
בתוכם  כוללים היוצאים שהמים אלא ממנו, מים יוצאים אף לתוכו 

ללמדנו , המשנה באה ומכאן  הבור, ממי חלק dfגם xeayíìBòìÀÈ
áMçúiL ãò ,Bìeñôa àeä,ויתברר חשבון שייעשה –àHL ÄÀÇÆÄÀÇÅÆ

íéðBLàøä ïî øizLð,שבבור השאובים המים מן  נשארו שלא – ÄÀÇÇÄÈÄÄ
GLïébì äL,בבור היו  שאובים מים כמה חשבון , שעושים כלומר  – ÀÈËÄ

שיצאו  שהמים ומשערים האמה, מן לתוכו  נכנסו  גשמים מי  וכמה

שהיו  המים כמות שבין היחס כפי השאובים המים מן  חלק כללו 
גם  האמה מן ושנכנסו בבור שהיו המים, כל לכמות בבור  בתחילה

dpynd),יחד  xe`a ileya dnbec oiir) נשארו לא זה חשבון לפי  ואם
הבור מי לוגים, משלושה פחות אלא בבור שהיו השאובים המים מן

למקוה הראב"ד).כשרים בשם יוסף" אחר ("בית שם פירוש (המובא 

הראב"ד ), כלומרבשם מחצה, על מחצה הוא היוצאים המים שחשבון

מן  היא היוצאים המים והשארשמחצית בבור  שהיו השאובים המים
האמה. äå÷nìמן ïéìéhî eéäL íéðL ח äöçîeסר,– âG äæ ÀÇÄÆÈÇÄÄÇÄÀÆÆÆÁÈ

äöçîe âG äæå שפסק קודם השני שהתחיל  וכגון  שאובים, מים – ÀÆÆÁÈ
okeהראשון  ,(d`ad dpyna x`eank)ìéhîe Búeñk úà èçBqäÇÅÆÀÇÄ

äaøä úBîB÷nî ארבעים בו שהיו  במקוה בגדו  שטבל כלומר – ÄÀÇÀÅ
מן  למקוה ונפלו וסחטו, הבגד את הגביה כך ואחר  מצומצמות, סאה

שנפלו  אלא שאובים, מים הם והרי לוגים, שלושה בו הנבלעים המים
שבבגד, הרבה ממקומות אם כי אחד ממקום ïîלא äøòîäåÀÇÀÈÆÄ

äaøä úBîB÷nî ìéhîe øeöøvä מן שאובים מים המערה או – ÇÇÀÇÄÄÀÇÀÅ
מטיל ונמצא ברשת, מכוסה שפיו  בקבוק או כד  כעין היינו הצרצור ,

המקוה לתוך  המים שבצרצור ,(xqgd)את הרבה àáé÷òממקומות éaøÇÄÂÄÈ
øéLëî את פוסלים שאובים מים לוגים שלושה אין  שלדעתו – ÇÀÄ

אחד, וממקום אחד מכלי  לתוכו  נפלו  כן אם אלא החסר המקוה

ïéìñBt íéîëçå שנפלו שאובים מים לוגים שלושה הם, שסוברים – ÇÂÈÄÀÄ
או  משניים נפלו אפילו  או הרבה, ממקומות ואפילו אחד, מכלי 

החסר המקוה את פוסלים הם הרי כלים, c).משלושה dpyn oldlk)
:àáé÷ò éaø øîàeøîà àG:החכמים –ïéìéhî מטילין היו  – ÈÇÇÄÂÄÈÈÀÇÄÄ

פסלוהו , חסר למקוה שאובין  מים לוגין  ìéhîשלושה àlà כלשון – ÆÈÇÄ
מרבותיו , עקיבא רבי קיבל  חסר,lihndyזה למקוה מים לוגין  שלושה

אחד. ממקום אחד  אדם שמטיל דווקא ומשמע המקוה, את פוסל

Bì eøîà:עקיבא לרבי חכמים –eøîà Cë àGå Cë àG לא – ÈÀÈÀÈÈÀ
אמרו, "מטיל " ולא GL"מטילין " Bì eìôpL :àlàïébì äL– ÆÈÆÈÀÀÈËÄ

ממקום  נפלו אם הבדל ואין פסלוהו , לוגין  שלושה לו  שנפלו  מקוה
במשנה  כמבואר  הרבה, מכלים או הרבה, ממקומות שנפלו או אחד 

הבאה.

ברישא: ששנינו  epnn,בענין d`veie el zqpkp dn`de ,oiae`y min `ln `edy xea"
,"oibel dyely mipey`xd on xiizyp `ly aygziy cr ,eleqta `ed mlerlבאור הרי 

ep`ady),החשבון  oey`xd yexitd itl),שאובים מים סאה 40 היו בבור אם למשל 
סאה, מ12760ֿ יותר קצת האמה מן  לתוכו שייכנסו עד  בפסולו הבור  לעולם
המים  שכמות והרי סאה, 12800 = שבבור  המים עם יחד  זו  שכמות לפי
,(40/12800 = 1/320) הכללית מהכמות 1/320 היא בבור  שהיו השאובים
היינו שנכנסה, המים כמות אותה ממנו יוצאת שגם ונמצא מלא, שהבור  וכיון 

השאובים המים מן  1/320 כוללת זו  שכמות הרי  סאה, בבור12760 שהיו 
(8/7היינו סאה לוגים 398/7 שלושה פחות סאה 40 שהן  ,(12760:320 = 39

וֿ לוגים, 24 היא שאם 8/7(הסאה לעיל , שבארנו וזהו  , לוגים) 21 = סאה
שיוצאים  מאחר הרי  סאה, מ12760ֿ יותר קצת האמה מן  גשמים מי ייכנסו 
מקוה  ויהיה שאובים, מים לוגים משלושה פחות בבור יישארו  זה, כשיעור
מחצה, על  מחצה לפי החשבון את שעושים השני, הפירוש לפי ברם, כשר.
הסאה  40 כל  עמהם יצאו כבר  בלבד, סאה 80 ויצאו נכנסו שאם יוצא,

השאובים. המים של
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הקודמת. שבמשנה חכמים של  דבריהם המשך היא משנתנו

çà éìkîã,אחד מכלי  שאובים מים לוגים שלושה למקוה נפלו – ÄÀÄÆÈ
הצרצור , כגון הרבה, ממקומות GMîeואפילו  ,íéðMîäL או – ÄÀÇÄÄÀÈ

כלים, משלושה או כלים משני  לוגים שלושה –ïéôøèöîשנפלו ÄÀÈÀÄ
חסר  כשהוא המקוה, את d`q);לפסול  mirax` ea oi`y)äòaøàîeÅÇÀÈÈ

כלים, מארבעה שאובים מים לוגים שלושה נפלו  אם אבל –ïéàÅ
ïéôøèöî.כלי בכל לוג ואין הואיל המקוה, את לפסול  –éø÷ ìòa ÄÀÈÀÄÇÇÆÄ

íéî ïéa÷ äòLz åéìò eìôpL äìBçä בהקדמה) בארנו  כבר  – ÇÆÆÈÀÈÈÄÀÈÇÄÇÄ
זרע, שכבת ממנו שיצאה מי היינו קרי , שבעל  ד ), ג, ברכות למשנה

עד תורה בדברי לעסוק לו שאסור כלומר  עזרא, מתקנת טבילה, צריך 
לטבול, היה יכול ולא חולה היה שאם ללמד , משנתנו  ובאה שיטבול,

שאובים מים קבים תשעה עליו  mibel),ונתנו 4 `ed awd) זה שבכגון 
בהם, מיטהר שהוא חכמים ìòåתיקנו BLàø ìò eìôpL øBäèåÀÈÆÈÀÇÙÀÇ

GL BaøïéáeàL íéî ïébì äL חכמים מגזירת טמא, שהוא – ËÀÈËÄÇÄÀÄ
;(c ,` zay dpynl epxe`a oiir)GMîe íéðMî ,ãçà éìkî,äL ÄÀÄÆÈÄÀÇÄÄÀÈ

ïéôøèöîאחד מכלי  הקרי בעל על הקבים תשעת את נתנו  אם – ÄÀÈÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iriax wxt ze`ewn zkqn

aøàîäò–ïéôøèöî ïéà.íéøeîà íéøác äna?ïBLàøä ÷ñt àHL ãò éðMä ìéçúäL ïîæa.íéøác änáe ¥©§¨¨¥¦§¨§¦©¤§¨¦£¦¦§©¤¦§¦©¥¦©¤¨©¨¦©¤§¨¦
íéøeîà?úBaøì ïekúð àHL ïîæa;úBaøì ïekúð ìáà,ì ïéôøèöî äðMä ìëa áBèø÷ elôàGLïébì äL. £¦¦§©¤¦§©©§©£¨¦§©©§©£¦ª§§¨©¨¨¦§¨§¦¦§¨ª¦

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡øBpvä úçz íéìk çépnä,íépè÷ íéìk ãçàå íéìBãb íéìk ãçà,íéììâ éìk elôà,íéðáà éìk,äîãà éìk– ©©¦©¥¦©©©¦¤¨¥¦§¦§¤¨¥¦§©¦£¦§¥§¨¦§¥£¨¦§¥£¨¨

äå÷nä úà ïéìñBt.çëBMä ãçàå çépnä ãçà,éøáãkéànL úéa;ìlä úéáeçëBLa ïéøäèî.øîàøéàî éaø: §¦¤©¦§¤¤¨©©¦©§¤¨©¥©§¦§¥¥©©¥¦¥§©£¦§¥©¨©©¦¥¦
eaøå eðîðéànL úéaìòìlä úéa;øöça çëBLa íéãBîe,øBäè àeäL.øîàéñBé éaø:dîB÷îa ú÷Gçî ïéãò ¦§§©¥©©©¥¦¥¦§¥©¤¨¥¤¨¨©©¦¥£©¦©£¤¦§¨
úãîBò. ¤¤

:ïéôøèöî íéìë äùìùå.zeaxl oiekzp `ly onfaéñåäì ïéåëúð àìù ,éà÷ äå÷îà:íéî åá úåáøäì éãë åéìò ó.aehxw elit`ã"ñî ãçà ,èòåî øåòéù
:âåìá
c`.xepvd zgz milk gipndäéä àìå ìéàåäã ,å÷÷ç óåñáìå åòá÷ù õò ìù øåðöá éøééî àëäå .äå÷îì åéô êøã íéãøåéå åá íéñðëð íéîùâ éîù áæøî

å÷÷çù ô"òà ,åòá÷ùë åéìò éìë úøåú:ùåìúá åéìò éìë úøåú äéä àìå ìéàåä ,íéáåàù íéî åëåúáù íéîä éáéùç àì ïë éøçà.miphw milk cg`eàìã
:éáéùç àìã àîéú.millb ilk elit`çéðîì éîã àìã ,íúåà äôë åà íøáù íà åìéôà ,äå÷îä úà ìåñôì íéìë éáéùç ,äàîåè ïéðòì íéìë éáéùç àìã

:ïáâðì ââä ùàøá íéð÷ð÷.gkeya oixdhn lld ziaeïçëùå åøæôúðå íéáò øåùé÷ úòùá øåðöä úçú ïçéðäùë åäééúâåìô éî÷åî ,àøîâá úáùã àî÷ ÷øôá
,åúáùçî äìèá éøáñ ììä úéáå .ïëåúì åìôéù äöøù äéúòã éìâã ,äðåùàøä åúáùçî äìèáúð àì íéáò øåæéô íåùî éøáñ éàîù úéáã ,åøù÷úðå åøæçå
ìëä éøáã ,ïçëùå åúëàìîì àöéå àåáì íéîùâä åøçéàå íéáò øåùé÷ úòùá øåðöä úçú ïçéðä ìáà .ãåò íéîùâ åãøé àì øáñ÷ã ,äéúòã çñà åøæôúð éëã

:êëì äìéçúî ïéåëúð àìù ,íéøåäè ìëä éøáã ,íéáò øåæéô úòùá ïçéðä íàå .åúçëùá åúáùçî äìèá àì ïéåëúð êëì äìéçúîå ìéàåäxvga gkya
.xedh `edy,ïëåúì åìôéù äöøã äéúòã éìâã ,éàîù úéá éâéìôã àåä øåðöä úçú à÷åãã .äå÷îì åìôðå ïéôèåðä ïî åàìîúðå ,øåðöä úçú àìù øöçá

`xephxa yexit

נפלו  אם וכן  לטהרו , מצטרפים הם הרי  כלים, משלושה או משניים או

הרי משלושה, או  משניים או  אחד מכלי  הטהור על  הלוגים שלושת
הטהור; את  לטמא מצטרפים כלים,äòaøàîהם מארבעה אבל – ÅÇÀÈÈ

ïéôøèöî ïéà לשלושה ולא קרי, בעל  את לטהר  קבין , לתשעה – ÅÄÀÈÀÄ
הטהור. את לטמא íéøeîàלוגים íéøác äna המים שמצטרפים – ÇÆÀÈÄÂÄ

כלים? ומשלושה ñt÷משניים àHL ãò éðMä ìéçúäL ïîæaÄÀÇÆÄÀÄÇÅÄÇÆÈÇ
ïBLàøäהכלי שפסק קודם מים לשפוך  השני  הכלי שהתחיל  – ÈÄ
íéøeîàהראשון . íéøác änáe כלים מארבעה לוגים ששלושה – ÇÆÀÈÄÂÄ

שפסק  לאחר השני התחיל  שאם או המקוה, את לפסול מצטרפים אינם
מצטרפים? אין úBaøìהראשון ïekúð àHL ïîæa את כשנתן – ÄÀÇÆÄÀÇÇÀÇ

שם  שפכם אלא במקוה, מים להרבות התכוון לא השאובים המים
מקרה; úBaøìבדרך  ïekúð ìáà,במקוה מים להרבות התכוון אם – ÂÈÄÀÇÇÀÇ

äðMä ìëa áBèø÷ elôà היינו קרטוב אלא נתן  לא אפילו – ÂÄËÀÀÈÇÈÈ
מועט beln)שיעור השנה,(1/64 GLìבכל ïéôøèöîïébì äL– ÄÀÈÀÄÄÀÈËÄ

המקוה. את לפסול מצטרפים הם הרי  לוגים, לשלושה שהשלים כל

i p y m e i
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שאובים. מים בענין ללמד  מוסיף זה פרק

øBpvä úçz íéìk çépnä גשמים מי ונתמלאו  הגג, מן  היורד  – ÇÇÄÇÅÄÇÇÇÄ
את  עושה שאינו  בצינור כאן ומדובר  למקוה; מהם ונפלו  הצינור , מן
קיבול בית בו יש  ואפילו שאובים, למים בו העוברים הגשמים מי 
בצינור הוא המדובר שכן  כלי , תורת עליו  אין  מקום מכל צרורות,

שם  עליו  היה לא שקבעו ובשעה שהואיל  חקקו, כך ואחר  שקבעו 
ואילו  כלי, חשוב אינו כך, אחר  שחקקו  אף לפיכך המים כלי, היו 

שמשנתנו  אלא כשרים, המים היו למקוה, ישר הצינור  מן  מקלחים
שאם ללמד, xepivd,באה zgz milk gipdíéìBãb íéìk ãçà– ÆÈÅÄÀÄ
גדולים, כלים ÷íépèבין  íéìk ãçàåכלומר קטנים, כלים ובין  – ÀÆÈÅÄÀÇÄ

כלים חשובים קטנים כלים שאף להשמיענו , המשנה (רש "ישבאה

א); טז , מפרשים:שבת milecbויש milk oia סאה ארבעים המחזיקים –
טומאה  מקבלים אינם גודלם רוב שמחמת ביבש, כוריים שהם בלח

א ), טו, כלים miphw(עיין milk oiae סיכת מכדי  פחות מחזיקים שהם –
a),קטן  ,a milk oiir Ð .wepiz jeql ick ea yiy ony xeriyn zegt)

טומאה מקבלים אינם קטנם שם ),שמחמת íéììâ,(תוספות  éìk elôàÂÄÀÅÀÈÄ
äîãà éìk ,íéðáà éìk טומאה לענין כלים חשובים שאינם – ÀÅÂÈÄÀÅÂÈÈ

jxev oi`y ,eprinydl dpynd d`a ,lirl ep`ady ,zetqezd yexit itle)
`l` ,d`neh lawnd oinn mdy xg`n ,miphw milke milecb milk xnel

Ð llk d`neh milawn mpi`y ,'eke millb ilk elit` הרא "ש,(ïéìñBtÀÄ
äå÷nä úà ונפלו הללו, לכלים הצינור מן שירדו הגשמים מי  – ÆÇÄÀÆ

שאפילו  שאובים, מים כדין המקוה, את פוסלים חסר , למקוה מהם
דומה  זה ואין  שאובים. לענין הם כלים טומאה, מקבלים שאינם כלים

ונתמלאו  לנגבם, הגג בראש  קנקנים שהמניח ז), ב, (לעיל ששנינו  למה
אותם יכפה או  ישברם ezenk),מים, dkldy ,ryedi iax zrcl) והמים

למלאם  ולא לנגבם הניחם שם שהרי  כשרים, למקוה מהם הנופלים
כמים  דינם הלכך  מים, למלאם כדי שהניחם מוכח כאן  ואילו מים,

כפייה. או שבירה כאן מועילה ואין  ãçàåשאובים, çépnä ãçàÆÈÇÇÄÇÀÆÈ
çëBMä כלים השוכח ובין  בכוונה, הצינור  תחת כלים המניח בין  – ÇÅÇ

המקוה, את פוסלים מים, ונתמלאו הצינור, éànLתחת úéa éøáãkÀÄÀÅÅÇÇ
המים  של דינם בשוכח אף שלדעתם שמאי, בית דברי  הם כך –

רצונו  היה הסתם שמן  לפי  שאובים, מים כדין  הצינור  מן  שנתמלאו 
מניח(המאירי),שיתמלאו  משום בשוכח שגוזרים משום (רמב"ם ;או

אחרונה"); "משנה  ישראל"; "תפארת  çëBLaעיין ïéøäèî ìlä úéáeÅÄÅÀÇÂÄÀÅÇ
בשוכח  גוזרים אינם ואף המים; את לשאוב נתכוון ולא הואיל  –

שבת במסכת מניח. ב)משום בשעה (טז , הכלים את הניח שאם מבואר ,
ויצא  לבוא הגשמים שאחרו פי  על אף בעבים, השמים שנתקשרו

שפוסלים  מודים, הכל  הצינור , תחת שהניח הכלים את ושכח למלאכתו 
מחמת  מחשבתו בטלה לא נתכוון, לכך ומתחילה שהואיל  המקוה, את
הכל עבים, פיזור בשעת הצינור תחת הכלים את הניח ואם שכחתו;

לא  לכך ; מתחילה נתכוון  שלא לפי כשאובים, המים שאין מודים,
הכלים  את שהניח בכגון אלא במשנתנו  הלל  ובית שמאי בית נחלקו

הכלים, את ושכח העבים, ונתפזרו עבים, קישור  בשעת הצינור תחת
העבים  פיזור משום שמאי בית שלדעת עבים, השמים ונתקשרו  וחזרו 

היה  שרצונו  דעתו, גילה שהרי  הראשונה, מחשבתו נתבטלה לא
הלל בית ולדעת שאובים. כמים דינם הלכך מים, הכלים שיתמלאו 

הכלים, מן דעתו  הסיח העבים שמשנתפזרו הראשונה, מחשבתו  בטלה
שאובים. כדין  המים אין  הלכך עוד , גשמים ירדו  שלא היה סבור כי

eðîð :øéàî éaø øîà,למנין החכמים עמדו –éànL úéa eaøå ÈÇÇÄÅÄÄÀÀÇÅÇÇ
ìlä úéa ìò.שמאי כבית הלכה וקבעו  –íéãBîe,שמאי בית – ÇÅÄÅÄ
øöça çëBLa ונתמלאו הצינור; תחת ולא בחצר, כלים שכח שאם – ÀÅÇÆÈÅ

למקוה, ונפלו  גשמים, מי øBäèהכלים àeäL המים שאין  – ÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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·øBpvä úçz àìáè çépnä,æaæáì dì Lé íà–äå÷nä úà úìñBt;åàì íàå–äå÷nä úà úìñBt dðéà.dô÷æ ©©¦©©§¨©©©¦¦¤¨§¦§¥¤¤¤©¦§¤§¦¨¥¨¤¤¤©¦§¤§¨¨
çBcì–ïéáe Ck ïéaäå÷nä úà úìñBt dðéà Ck. ¦©¥¨¥¨¥¨¤¤¤©¦§¤
‚úBøBøö ìa÷ì øBpva èèBçä,õò ìLa–àeäL ìk,ñøç ìLáe–úéòéáø;éñBé éaøøîBà:ìk ñøç ìLa óà ©¥©¦§©¥§§¤¥¨¤§¤¤¤§¦¦©¦¥¥©§¤¤¤¨

àeäL,ñøç éìk éøáLa àlà úéòéáø eøîà àG.BëBúa íéìçìçúî úBøBøö eéä–äå÷nä úà íéìñBt.BëBúì ãøé ¤¨§§¦¦¤¨§¦§¥§¥¤¤¨§¦§©§£¦§§¦¤©¦§¤¨©§
Laëðå øôò–øLk.ïàkîe ïàkî øö àeäL ïBìéñ,òöîàä ïî áçøå–ìñBt Bðéà,äìa÷ì äNòð àHL éðtî. ¨¨§¦§©¨¥¦¤©¦¨¦¨§¨¨¦¨¤§©¥¥¦§¥¤©£¨§©¨¨

:åøæôúðùë äìèá êëìä ,øéôù àúééî÷ äáùçî àø÷éòî àçëåî àì ,øåùé÷ úòùá åìéôà ,øöçá çéðî ìáà .àúééî÷ äáùçî äìèá àì øåæéô íåùîåoiicr
.zcner dnewna zwelgn:éàîù úéá éãéîìú åáø àìå êë ìò ïéðîì åãîò àìù

a.xepvd zgz `lah gipnd:äå÷îì íéîä êéùîäì.fafal dl yi m`:ìåáé÷ úéá äì äéäéù éãë ,äéúåçåø òáøàî áéáñ äôù.dewnd z` zlqet
:úéùéøôãë å÷÷ç óåñáìå åòá÷ù øåðöá éøééàã ,äå÷î ìåñôî äåä àì øåðö íåùîå .íéáåàù íéî åäì ååäã.gecil dtwfäðéà :äáù úôåðèî çãåúù éãë

úà úìñåô:äúìá÷ êøãë àîéé÷ àìã .äå÷îä
b.xepva hhegdå÷÷çùëå ,íéîä êåìä íéáëòîä úåøåøö ìá÷ì éãë èòî ÷÷ç åá ÷÷ç ë"àà äå÷îä úà ìñåô ïéàå ,íéããö éðùî çåúô úåéäì øåðö êøã

:äå÷îä úà íéìñåôå ïä íéáåàù åá íéøáåòä íéîä éøä ,ùåìú äéäùë éìë úøåú åéìò äéäå ìéàåä ,éøééà åòá÷ óåñáìå.qxg lyaeë"àà éìë áéùç àì
:úéòéáø ìù ìåáé÷ úéá åì ùé.qxgd ixaya `l` ziriax exn` `låúìéçúî ìáà ,úéòéáø ÷éæçî øáùä àäéù ïðéòá øáùðù øçàì ñøç éìëá à÷åã

:éñåé 'øë äëìä ïéàå éìë áåùç àåäù ìë åìéôà.milglgznêìéà íéòðòðúî àìà íäî àìîúðù ô"òà åá íé÷ãåäî íðéàù ,ìåáé÷ úéá êåúá íéìâìâúî
äëìîä ìçìçúúå ïåùì .êìéàå('ã øúñà):.dewnd z` oilqet:åìåáé÷ ìèáúð àìã.ekezl cxi:åìåáé÷ úéá êåúì.yakpe xträùòðå òá÷ð øôòäù

`xephxa yexit

תחילה  שנתכוון  הוכחה כל שאין לפי המקוה, את פוסלים שנתמלאו 
הגמרא לפי מפרשים ויש  מים. בהם lirl),לשאוב ep`ady) שכוונת

ונתפזרו  עבים קישור  בשעת בחצר  כלים הניח שאם היא, המשנה
ונתמלאו  עבים ונתקשרו וחזרו  ושכחם, מהכלים דעתו והסיח העבים

על שאף כשרים, שהמים מודים, שמאי בית אף גשמים, מי הכלים
ואין  הואיל  מקום מכל  העבים, קישור בשעת הכלים את שהניח פי 

משנתפזרו  לפיכך  מים, למלאם מחשבתו שהיתה ניכרת, הוכחה כאן 
מחשבתו בטלה ישראל ").העבים "תפארת  éñBé:(ברטנורא; éaø øîàÈÇÇÄÅ

úãîBò dîB÷îa ú÷Gçî ïéãòשדברי מבארים, המפרשים רוב – ÂÇÄÇÂÆÄÀÈÆÆ
מאיר רבי  על חולק יוסי  רבי  כלומר  הרישא, על  מוסבים יוסי רבי

בית  על שמאי  בית רבו  ולא כך על למנין חכמים עמדו שלא ואומר ,
עומדת במקומה המחלוקת עדיין  אלא הגר "א ;הלל , ברטנורא ; (רש"י;

ישראל"), בשוכח "תפארת  שאף אמר, יוסי  שרבי מפרש, הרמב"ם אבל
בהם  שנתמלאו שהמים וסוברים, שמאי בית חולקים בחצר כלים

משום  בשוכח שגוזרים לפי המקוה, את פוסלים מהגשמים הכלים
בהסבר מניח שמאריך  שם , משנה " "כסף  ועיין ד; ד, מקואות הל' (עיין

הגמרא , דברי בבאור וכן משנתנו, בבאור הרמב"ם  של המיוחדת שיטתו

השוכח  בענין הסיפא על אלא  הרישא, על מוסבים  אינם  הרמב"ם שלדעת

בחצר).

ב ה נ ש מ ר ו א ב

épnäøBpvä úçz àìáè ç ויורדים נמשכים הגשמים מי והרי  – ÇÇÄÇÇÀÈÇÇÇÄ
המים  את פוסל שאינו בצינור מדובר כאן  ואף למקוה; הטבלא דרך 
במשנה  שבארנו  כמו חקקו, כך  ואחר שקבעו כגון  בו, העוברים

æaæáìהקודמת: dì Lé íà,מסביב מסגרת לטבלה יש  אם – ÄÆÈÀÄÀÅ
קיבול , בית לה שיש äå÷näונמצא úà úìñBt שהטבלא לפי – ÆÆÆÇÄÀÆ

שאובים; כמים דינם לתוכה הנופלים שהמים ונמצא כלי, חשובה
åàì íàå,לבזבז לה שאין  –äå÷nä úà úìñBt dðéàשהואיל – ÀÄÈÅÈÆÆÆÇÄÀÆ

למקוה  ויורדים עליה הנמשכים המים אין קיבול  בית לטבלא ואין
שאובים. çBcìמים dô÷æכדי הצינור  תחת הטבלא את זקף – ÀÈÈÄÇ

שבה, הלכלוך  מן  במים Ckשתודח ïéáe Ck ïéa לה שיש  בין – ÅÈÅÈ
לה, שאין ובין äå÷näלבזבז úà úìñBt dðéà כשעומדת שהרי – ÅÈÆÆÆÇÄÀÆ

שאובים. המים נעשו לא הלכך  קבלתה, כדרך עומדת אינה בזקיפה,

היתה  שלא כל קבלתה, כדרך עומדת שאפילו התוספתא), פי (על כותבים יש
המקוה  את פוסלת אינה הטבלא, את להדיח אלא המים את לשאוב כוונתו 

.(ixi`nd)המשנה נקטה למה קשה, זה לפי  כלdtwf."gecil"ברם, דעת ומכאן 

"משנה  בעל ואמנם לעיל. שבארנו כמו שזקפה, משום הוא שהטעם המפרשים,
אם  אבל המקוה, את פוסלת אינה לידוח זקפה אם שדווקא כותב, אחרונה"
ובשעה  קבלתם, כדרך  המים שנתקבלו  כיון  שאיבה, זו הרי  לידוח, הניחה

מים. שם שייכנסו  ידע הטבלא את שהניח
אינה  לבזבז, לטבלא אין שאם ששנינו, שמה אחרונה", "משנה בעל מעיר  כן

א  מעצמם, למקוה המים שנופלים דווקא זהו המקוה, את אדם פוסלת אם בל 
אדם  יד  תפיסת שכל המקוה, את פסל  למקוה, ועירה הטבלא את הגביה

פוסלת.
הטבלא  בלא שאף בכגון  בסיפא שמדובר כותב, למשנתנו  בפירושו הרא"ש
בלי למקוה להגיע יכולים המים אין אם אבל למקוה, נמשכים המים היו
מפני נפסלים, מקום מכל  שאובים, מחמת נפסלים שאינם פי על אף הטבלא,
דבר באמצעות שלא להתהוות שצריך  כלומר בטהרה, הווייה צריך  שמקוה

טומאה "zx`tzהמקבל oiire ;y"`xd zrc lr miwleg yiy ,"dpexg` dpyn" oiir)
.("l`xyi

i y i l y m e i
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øBpva èèBçä,בצינור גומה העושה –úBøBøö ìa÷ìכדי – ÇÅÇÄÀÇÅÀ
ומדובר הילוכם; את ומעכבים המים עם הבאים הצרורות את שתקבל

כלי, תורת עליו  נשארה הלכך שקבעו , קודם בצנור  שחטט בכגון כאן 
המקוה: את ופוסלים שאובים כמים דינם בו  העוברים שהמים והרי 

õò ìLa,עץ של  בצינור –àeäL ìkכל קיבול  בית אפילו – ÀÆÅÈÆ
פוסלים  למקוה דרכו המקלחים והמים כלי, הצינור  את עושה שהוא

המקוה, ñøçאת ìLáe,חרס של ובצינור  –úéòéáø שאין הלוג, – ÀÆÆÆÀÄÄ
רביעית  של קיבול בית לו יש  כן  אם אלא כלי חשוב חרס של  הצינור

àeäLהלוג. ìk ñøç ìLa óà :øîBà éñBé éaøבצינור אף – ÇÄÅÅÇÀÆÆÆÈÆ
כלי, אותו  עושה שהוא כל קיבול בית אפילו  חרס eøîàשל  àG– ÈÀ

חרס,úéòéáøחכמים, בכלי רביעית שיעור  –àéìk éøáLa àl ÀÄÄÆÈÀÄÀÅÀÅ
ñøç כלים נחשבים הם עדיין  הלוג, רביעית מחזיקים שבריו שאם – ÆÆ

טומאה a).לקבל  ,a milk oiir) בית בו יש אפילו  שלם, חרס כלי  אבל
עליו . כלי תורת שהוא, כל  iqeiקיבול iaxk dkld oi`e רמב"ם (עיין

ו). ו, מקואות  BëBúaהל ' íéìçìçúî úBøBøö eéä מתנדנדים – ÈÀÄÀÇÀÂÄÀ
הם  אין  אבל צרורות, נתמלאה שהגומה כלומר הקיבול, בית בתוך

רפויים, אלא בה äå÷näמהודקים úà íéìñBt סתימה זו שאין  – ÀÄÆÇÄÀÆ
הצינור . של  קיבולו  בית נתבטל  BëBúìולא ãøéהקיבול בית לתוך – ÈÇÀ

– Laëðåשבצינור  øôò בית את וסתם מהודק נעשה שהעפר – ÈÈÀÄÀÇ
בית øLkהקיבול, שנתבטל לפי מהצינור , מים שנתמלא המקוה – ÈÅ

חשובים  בו העוברים המים ואין כלי, אינו ושוב הצינור של  הקיבול 

izdw - zex`ean zeipyn
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„øöça eáøòúpL íéîLâ éîe ïéáeàL íéî,ä÷eòáe,äøònä úBìòî ìòå,øLkä ïî áø íà–øLk,áø íàå ©¦§¦¥§¨¦¤¦§¨§¤¨¥¨¨§©©£©§¨¨¦Ÿ¦©¨¥¨¥§¦Ÿ
ìeñtä ïî–ìeñt;äöçîì äöçî–ìeñt.éúîéà?äå÷nì eòébé àHL ãò íéáøòúnL ïîæa.CBúa ïéçl÷î eéä ¦©¨¨¤¡¨§¤¡¨¨¥¨©¦§©¤¦§¨§¦©¤©¦©¦§¤¨§©§¦§

íénä,íéøLk íéî äàñ íéòaøà BëBúì ìôpL òeãé íà,GL BëBúì ãøé àHL ãòïéáeàL íéî ïébì äL–øLk; ©©¦¦¨©¤¨©§©§¨¦§¨©¦§¥¦©¤¨©§§¨ª¦©¦§¦¨¥
åàì íàå–ìeñt. §¦¨¨

äìòð äìñîá íåâøú .åéìò íéøáåò íéîäå äôé ÷ãåäî('ë øáãîá):÷ñéð àùéáë çøåàá.xyk:ìåáé÷ úéá ïàë ïéàãoeliq:àåä ãçà ,áæøîå øåðéöå`edy
.o`kne o`kn xv:äå÷îì åðîî íéãøåéù íå÷îîå åá íéñðëð íéîäù íå÷îî ,åéúåéô éðùî.rvn`a agxeù ïîæ ìë äìá÷ì áéùç àì éëä åìéôà÷÷ç àì
:úåøåøö ìá÷ì åá

c.miae`y min:äå÷îì íéìåñô ïäù.minyb ine:íéøùëä.dwera e` xvga eaxrzpyíùîå ,äøòîä úåìòî ìò åà ,ïäá íéöá÷úî íéîäù àîåâ
:äå÷îì åãøéå åëùîð.xykd on aex m`:øùë ,ïéáåàù íéî è"éå íéîùâ éî ïäî äàñ à"ëù ïåâë.mind jeza oiglwn eidéãé ìò äå÷îì åãøé àìù

:äå÷îä êåúì ïéçì÷î åéä ïîöò íéìëä ïî àìà ,äøòîä úåìòîå ä÷åòäå øöçä êøã äëùîä.leqt e`l m`eåìôðùë íéìñåô ïéáåàù íéî ïéâåì äùìùã
ïéìñåô ïéà íéøùëá åáøòúð àìù ïîöò éðôá ïéáåàù íéîä åìéôà ,íéáåàù íéî áåøä åéäéù ãò ïéìñåô ïéà äëùîä êøã ìáà .äëùîä êøãë àìù äå÷îì
.íéøùë íéî áåøäå ìéàåä ,øùëå íéáåàù íéî äàñ è"é åëåúì êéùîîå óúëá àìîî ,íéîùâ éî äàñ à"ë åá ùéù äå÷î ïåâë .áåøá àìà äëùîä êøã

:äëìä ïëå
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בארץïBìéñשאובים. המונח צינור אחרונה ");– øö("משנה  àeäL ÄÆÇ
òöîàä ïî áçøå ,ïàkîe ïàkî:כזה – ÄÈÄÈÀÈÈÄÈÆÀÇ

באמצע, מים שמתכנסים פי על  אף
ìñBt Bðéà,המקוה את –éðtî ÅÅÄÀÅ

äìa÷ì äNòð àHLהצר המקום מן  המים שיצאו  כדי אלא – ÆÇÂÈÀÇÈÈ
ובחוזק. בשטף

ד ה נ ש מ ר ו א ב

øöça eáøòúpL íéîLâ éîe ïéáeàL íéî למקוה משם וירדו  –, ÇÄÀÄÅÀÈÄÆÄÀÈÀÆÈÅ
ä÷eòáe וממנה שבקרקע, בחפירה היינו בעוקה, שנתערבו או  – ÈÈ

למקוה, äøònäנמשכו  úBìòî ìòå מעלות על שנתערבו  או – ÀÇÇÂÇÀÈÈ
המקוה, לתוך המעלות מן וירדו המקוה, נמצא שבה áøהמערה, íàÄÙ

øLkä ïî עשרים כלומר כשרים, ממים הוא המקוה שיעור  רוב אם – ÄÇÈÅ
גשמים, מי  הם ומשהו  המים øLkסאה ונגררו שהואיל המקוה, – ÈÅ

אם  לפיכך  למקוה, וירדו  ונמשכו למקוה חוץ הקרקע על  המעורבים
מיטהרים  שאובים מים שכן  כשר , המקוה הכשרים, מן רוב היה

כשרים ממים המקוה שיעור  כשרוב ב),בהמשכה, יב, תמורה  (גמרא

ìeñtä ïî áø íàå,שאובים ממים המקוה רוב אם אבל  –ìeñt ÀÄÙÄÇÈÈ
וכן  המקוה; –äöçîì äöçî עשרים אלא במקוה היו  לא אם – ÆÁÈÀÆÁÈ

כשרים, מים המקוה.ìeñtסאה –éúîéà כשרוב המקוה כשר – ÈÅÈÇ
כשרים? ממים äå÷nìשיעורו  eòébé àHL ãò íéáøòúnL ïîæaÄÀÇÆÄÀÈÀÄÇÆÇÄÇÄÀÆ

למקוה, שהגיעו קודם הגשמים ומי השאובים המים כשנתערבו  –

רוב  כשיש  השאובים המים את לטהר  ההמשכה מועילה זה שבכגון 
כשרים. ממים eaxrzp,שיעור `l elit`eשיעור רוב במקוה שהיה כל

ויורדים  הנמשכים שאובים מים לטהר  המשכה מועילה כשרים ממים
לעיל הבאנו  שכבר  כמו המשנה ).לתוכו, באור  בשולי אם (עיין אבל

íénä CBúa ïéçl÷î eéäידי על למקוה ירדו  שלא כלומר  – ÈÀÇÀÄÀÇÇÄ
לתוך ישר  מקלחים כשרים ומים שאובים מים היו  אלא המשכה,

íéøLk,המקוה. íéî äàñ íéòaøà BëBúì ìôpL òeãé íàÄÈÇÆÈÇÀÇÀÈÄÀÈÇÄÀÅÄ
GL BëBúì ãøé àHL ãòïéáeàL íéî ïébì äL יודעים אם – ÇÆÈÇÀÀÈËÄÇÄÀÄ

לתוכו  שנפלו  קודם כשרים מים סאה ארבעים המקוה לתוך  שנפלו 

שאובים, לוגים המקוה,øLkשלושה –åàì íàå ידוע שאין  – ÈÅÀÄÈ
שלושה  לתוכו שנפלו קודם כשרים סאה ארבעים המקוה לתוך  נפלו  אם

שאובים, המקוה ìeñtלוגים לתוך הנופלים שאובים שמים המקוה, – È
בשלושה  המקוה את פוסלים הקרקע, על המשכה ידי על שלא הכלי, מן

לוגים.

הדברים  אבל  המפרשים. רוב פירשוה וכן  הרמב"ם, לשיטת המשנה את בארנו 
– המשנה מלשון  שכן ובירור, ביאור  תוספת עוד onfaטעונים ?izni`"

miaxrzny"dewnl eribi `ly cr מיטהרים שאובים מים שאין משמע, –

שאובים  מים נמשכו אם אבל כשרים, במים מעורבים כשהם אלא בהמשכה
פירוש  זהו  הרי כן, ואם פסול. כשרים, רוב בו  יש אפילו  המקוה, לתוך לבדם

mind"הסיפא: jeza oiglwn eid" מעלות על או בעוקה  או  בחצר  נתערבו שלא –
עצמם, בפני  הגשמים ומי עצמם בפני  השאובים המים נמשכו  אלא המערה,
פוסלים  שאובים מים לוגים שלושה זה שבכגון המקוה, לתוך  מקלחים והיו 

כשרים. מים סאה ארבעים בו  שהיו קודם לתוכו  נפלו אם המקוה, את

בן אליעזר  רבי  של  דעתו נגד הוא זה פירוש אבל  הר"ש. מפרש כך ואמנם
ששנינו : מובא, א) יב, (תמורה בגמרא שכן  `xne:יעקב, awri oa xfril` iax"

d`q zg`e mixyr ea yiy dewnminyb in,(מקוה שיעור רוב lnn`(כלומר 
d`q dxyr ryz szka,(שאובים dewnl(מים owzete וגומה חריץ (שיעשה

המקוה, לתוך החריץ דרך  המים ויקלחו  הגומה, לתוך הדלי  מן ויערה למרחוק,
– המשכה. דרך  i"yx,(oixedhהיינו ode,( בו לטבול המקוה שכשר  (כלומר 

dkyndae diiaxa zxdhin dai`ydyוהמשיך כשרים ממים המקוה שיעור (כשרוב
הר "ש, שכותב וזהו  – השאיבה). מיטהרת לתוכו , שאובים מים של מיעוט
באו אפילו  יעקב בן  אליעזר לרבי  שכן  יעקב, בן אליעזר כרבי  אינה שמשנתנו 
שקדמו שבין  לדעתו, משמע וכן  כשרים; בהמשכה, עצמם בפני שאובים מים
מיטהרים  השאובים לעולם לכשרים השאובים שקדמו ובין  לשאובים הכשרים

ובהמשכה, awriברבייה oa xfril` iaxk dkldd mpn`e.
הוא  שכן יעקב, בן אליעזר כרבי  היא שמשנתנו משמע, הרמב"ם מדברי  אבל 

ח): ד, מקואות (הל ' oibelכותב dyelya dewnd z` oilqet oiae`yd mind oi`"
ekynpe dewnl ueg oiae`yd mind exxbp m` la` .ilkd on dewnd jezl eltiy cr
aex did m` la` ;dvgnl dvgn eidiy cr dewnd z` oilqet mpi` Ð dewnl ecxie
dide ,mixyk min edyne d`q mixyr ea yiy dewn ?cvik .xyk dewnd ixd ,mixykd on
rwxwd lr mikynp eidy oia ,dewnl micxeie mikynp minde ,dewnl ueg a`eye `lnn
elit`e ,xyk `ed ixd Ð dewnd z` milqet mpi`y mixacn ea `veike oeliqd jeza e`
on d`q mirax` aex my did m` dxyk dekiyndy dae`ydy ,d`q sl`l enilyd

."xykd
(שם  כותב הוא כן פי  על ואף יעקב, בן  אליעזר כרבי  פוסק שהרמב"ם והרי 

משנתנו: כלשון י) aexשם, m` ...xvga miaxrzn eidy miae`y mine minyb in"
;oicxeie oikynpe dewnl eribi `ly cr oiaxrzny onfa ?izni` ...xyk Ð xykd on

x` ekezl eltpy reci m` :dewnd jezl oiglwn mileqtde mixykd eid m` la`mira
Ð e`l m`e ;xyk Ð oiae`y min oibel dyely ekezl ecxi `ly cr oixyk min d`q

."leqt
הסיפא: את מפרש שהרמב"ם משנה", "כסף בעל  מסיק jezaמכאן oiglwn eid

mind שאיבתם ממקום מקלחים היו  השאובים המים אלא נמשכים, היו  שלא –
כלל המשכה בלי  המקוה dpyna).לתוך epx`ay enk) המשנה שנקטה ומה –

..."oiaxrzny onfa ?izni`" באים השאובים המים שאם להשמיענו , כדי  היינו 
סאה  עשרים להם קדמו כן אם אלא בהמשכה מיטהרים אינם עצמם, בפני
סאה  מעשרים פחות במקוה היו  אם אבל  המקוה. בתוך  כשרים מים ומשהו
שבאו פי  על  אף שאובים, מים לוגים בשלושה נפסל הריהו כשרים, ומשהו

lirl);בהמשכה ep`ady y"xd ixack `ly)כמדובר מתערבים, כשהם ואילו 
רוב  שאין  פי  על  אף למקוה, ויורדים נמשכים המעורבים והמים במשנתנו ,
יורדים  אינם השאובים שגם כיון  מקום מכל לעצמו , ועומד  ניכר  הכשרים
– כשרים. המשכה, ובדרך  הכשרים, עם מעורבים אלא עצמם בפני למקוה

izdw - zex`ean zeipyn
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תחילה  שנתכוון  הוכחה כל שאין לפי המקוה, את פוסלים שנתמלאו 
הגמרא לפי מפרשים ויש  מים. בהם lirl),לשאוב ep`ady) שכוונת

ונתפזרו  עבים קישור  בשעת בחצר  כלים הניח שאם היא, המשנה
ונתמלאו  עבים ונתקשרו וחזרו  ושכחם, מהכלים דעתו והסיח העבים

על שאף כשרים, שהמים מודים, שמאי בית אף גשמים, מי הכלים
ואין  הואיל  מקום מכל  העבים, קישור בשעת הכלים את שהניח פי 

משנתפזרו  לפיכך  מים, למלאם מחשבתו שהיתה ניכרת, הוכחה כאן 
מחשבתו בטלה ישראל ").העבים "תפארת  éñBé:(ברטנורא; éaø øîàÈÇÇÄÅ

úãîBò dîB÷îa ú÷Gçî ïéãòשדברי מבארים, המפרשים רוב – ÂÇÄÇÂÆÄÀÈÆÆ
מאיר רבי  על חולק יוסי  רבי  כלומר  הרישא, על  מוסבים יוסי רבי

בית  על שמאי  בית רבו  ולא כך על למנין חכמים עמדו שלא ואומר ,
עומדת במקומה המחלוקת עדיין  אלא הגר "א ;הלל , ברטנורא ; (רש"י;

ישראל"), בשוכח "תפארת  שאף אמר, יוסי  שרבי מפרש, הרמב"ם אבל
בהם  שנתמלאו שהמים וסוברים, שמאי בית חולקים בחצר כלים

משום  בשוכח שגוזרים לפי המקוה, את פוסלים מהגשמים הכלים
בהסבר מניח שמאריך  שם , משנה " "כסף  ועיין ד; ד, מקואות הל' (עיין

הגמרא , דברי בבאור וכן משנתנו, בבאור הרמב"ם  של המיוחדת שיטתו

השוכח  בענין הסיפא על אלא  הרישא, על מוסבים  אינם  הרמב"ם שלדעת

בחצר).

ב ה נ ש מ ר ו א ב

épnäøBpvä úçz àìáè ç ויורדים נמשכים הגשמים מי והרי  – ÇÇÄÇÇÀÈÇÇÇÄ
המים  את פוסל שאינו בצינור מדובר כאן  ואף למקוה; הטבלא דרך 
במשנה  שבארנו  כמו חקקו, כך  ואחר שקבעו כגון  בו, העוברים

æaæáìהקודמת: dì Lé íà,מסביב מסגרת לטבלה יש  אם – ÄÆÈÀÄÀÅ
קיבול , בית לה שיש äå÷näונמצא úà úìñBt שהטבלא לפי – ÆÆÆÇÄÀÆ

שאובים; כמים דינם לתוכה הנופלים שהמים ונמצא כלי, חשובה
åàì íàå,לבזבז לה שאין  –äå÷nä úà úìñBt dðéàשהואיל – ÀÄÈÅÈÆÆÆÇÄÀÆ

למקוה  ויורדים עליה הנמשכים המים אין קיבול  בית לטבלא ואין
שאובים. çBcìמים dô÷æכדי הצינור  תחת הטבלא את זקף – ÀÈÈÄÇ

שבה, הלכלוך  מן  במים Ckשתודח ïéáe Ck ïéa לה שיש  בין – ÅÈÅÈ
לה, שאין ובין äå÷näלבזבז úà úìñBt dðéà כשעומדת שהרי – ÅÈÆÆÆÇÄÀÆ

שאובים. המים נעשו לא הלכך  קבלתה, כדרך עומדת אינה בזקיפה,

היתה  שלא כל קבלתה, כדרך עומדת שאפילו התוספתא), פי (על כותבים יש
המקוה  את פוסלת אינה הטבלא, את להדיח אלא המים את לשאוב כוונתו 

.(ixi`nd)המשנה נקטה למה קשה, זה לפי  כלdtwf."gecil"ברם, דעת ומכאן 

"משנה  בעל ואמנם לעיל. שבארנו כמו שזקפה, משום הוא שהטעם המפרשים,
אם  אבל המקוה, את פוסלת אינה לידוח זקפה אם שדווקא כותב, אחרונה"
ובשעה  קבלתם, כדרך  המים שנתקבלו  כיון  שאיבה, זו הרי  לידוח, הניחה

מים. שם שייכנסו  ידע הטבלא את שהניח
אינה  לבזבז, לטבלא אין שאם ששנינו, שמה אחרונה", "משנה בעל מעיר  כן

א  מעצמם, למקוה המים שנופלים דווקא זהו המקוה, את אדם פוסלת אם בל 
אדם  יד  תפיסת שכל המקוה, את פסל  למקוה, ועירה הטבלא את הגביה

פוסלת.
הטבלא  בלא שאף בכגון  בסיפא שמדובר כותב, למשנתנו  בפירושו הרא"ש
בלי למקוה להגיע יכולים המים אין אם אבל למקוה, נמשכים המים היו
מפני נפסלים, מקום מכל  שאובים, מחמת נפסלים שאינם פי על אף הטבלא,
דבר באמצעות שלא להתהוות שצריך  כלומר בטהרה, הווייה צריך  שמקוה

טומאה "zx`tzהמקבל oiire ;y"`xd zrc lr miwleg yiy ,"dpexg` dpyn" oiir)
.("l`xyi
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øBpva èèBçä,בצינור גומה העושה –úBøBøö ìa÷ìכדי – ÇÅÇÄÀÇÅÀ
ומדובר הילוכם; את ומעכבים המים עם הבאים הצרורות את שתקבל

כלי, תורת עליו  נשארה הלכך שקבעו , קודם בצנור  שחטט בכגון כאן 
המקוה: את ופוסלים שאובים כמים דינם בו  העוברים שהמים והרי 

õò ìLa,עץ של  בצינור –àeäL ìkכל קיבול  בית אפילו – ÀÆÅÈÆ
פוסלים  למקוה דרכו המקלחים והמים כלי, הצינור  את עושה שהוא

המקוה, ñøçאת ìLáe,חרס של ובצינור  –úéòéáø שאין הלוג, – ÀÆÆÆÀÄÄ
רביעית  של קיבול בית לו יש  כן  אם אלא כלי חשוב חרס של  הצינור

àeäLהלוג. ìk ñøç ìLa óà :øîBà éñBé éaøבצינור אף – ÇÄÅÅÇÀÆÆÆÈÆ
כלי, אותו  עושה שהוא כל קיבול בית אפילו  חרס eøîàשל  àG– ÈÀ

חרס,úéòéáøחכמים, בכלי רביעית שיעור  –àéìk éøáLa àl ÀÄÄÆÈÀÄÀÅÀÅ
ñøç כלים נחשבים הם עדיין  הלוג, רביעית מחזיקים שבריו שאם – ÆÆ

טומאה a).לקבל  ,a milk oiir) בית בו יש אפילו  שלם, חרס כלי  אבל
עליו . כלי תורת שהוא, כל  iqeiקיבול iaxk dkld oi`e רמב"ם (עיין

ו). ו, מקואות  BëBúaהל ' íéìçìçúî úBøBøö eéä מתנדנדים – ÈÀÄÀÇÀÂÄÀ
הם  אין  אבל צרורות, נתמלאה שהגומה כלומר הקיבול, בית בתוך

רפויים, אלא בה äå÷näמהודקים úà íéìñBt סתימה זו שאין  – ÀÄÆÇÄÀÆ
הצינור . של  קיבולו  בית נתבטל  BëBúìולא ãøéהקיבול בית לתוך – ÈÇÀ

– Laëðåשבצינור  øôò בית את וסתם מהודק נעשה שהעפר – ÈÈÀÄÀÇ
בית øLkהקיבול, שנתבטל לפי מהצינור , מים שנתמלא המקוה – ÈÅ

חשובים  בו העוברים המים ואין כלי, אינו ושוב הצינור של  הקיבול 

izdw - zex`ean zeipyn
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„øöça eáøòúpL íéîLâ éîe ïéáeàL íéî,ä÷eòáe,äøònä úBìòî ìòå,øLkä ïî áø íà–øLk,áø íàå ©¦§¦¥§¨¦¤¦§¨§¤¨¥¨¨§©©£©§¨¨¦Ÿ¦©¨¥¨¥§¦Ÿ
ìeñtä ïî–ìeñt;äöçîì äöçî–ìeñt.éúîéà?äå÷nì eòébé àHL ãò íéáøòúnL ïîæa.CBúa ïéçl÷î eéä ¦©¨¨¤¡¨§¤¡¨¨¥¨©¦§©¤¦§¨§¦©¤©¦©¦§¤¨§©§¦§

íénä,íéøLk íéî äàñ íéòaøà BëBúì ìôpL òeãé íà,GL BëBúì ãøé àHL ãòïéáeàL íéî ïébì äL–øLk; ©©¦¦¨©¤¨©§©§¨¦§¨©¦§¥¦©¤¨©§§¨ª¦©¦§¦¨¥
åàì íàå–ìeñt. §¦¨¨

äìòð äìñîá íåâøú .åéìò íéøáåò íéîäå äôé ÷ãåäî('ë øáãîá):÷ñéð àùéáë çøåàá.xyk:ìåáé÷ úéá ïàë ïéàãoeliq:àåä ãçà ,áæøîå øåðéöå`edy
.o`kne o`kn xv:äå÷îì åðîî íéãøåéù íå÷îîå åá íéñðëð íéîäù íå÷îî ,åéúåéô éðùî.rvn`a agxeù ïîæ ìë äìá÷ì áéùç àì éëä åìéôà÷÷ç àì
:úåøåøö ìá÷ì åá

c.miae`y min:äå÷îì íéìåñô ïäù.minyb ine:íéøùëä.dwera e` xvga eaxrzpyíùîå ,äøòîä úåìòî ìò åà ,ïäá íéöá÷úî íéîäù àîåâ
:äå÷îì åãøéå åëùîð.xykd on aex m`:øùë ,ïéáåàù íéî è"éå íéîùâ éî ïäî äàñ à"ëù ïåâë.mind jeza oiglwn eidéãé ìò äå÷îì åãøé àìù

:äå÷îä êåúì ïéçì÷î åéä ïîöò íéìëä ïî àìà ,äøòîä úåìòîå ä÷åòäå øöçä êøã äëùîä.leqt e`l m`eåìôðùë íéìñåô ïéáåàù íéî ïéâåì äùìùã
ïéìñåô ïéà íéøùëá åáøòúð àìù ïîöò éðôá ïéáåàù íéîä åìéôà ,íéáåàù íéî áåøä åéäéù ãò ïéìñåô ïéà äëùîä êøã ìáà .äëùîä êøãë àìù äå÷îì
.íéøùë íéî áåøäå ìéàåä ,øùëå íéáåàù íéî äàñ è"é åëåúì êéùîîå óúëá àìîî ,íéîùâ éî äàñ à"ë åá ùéù äå÷î ïåâë .áåøá àìà äëùîä êøã

:äëìä ïëå

`xephxa yexit

בארץïBìéñשאובים. המונח צינור אחרונה ");– øö("משנה  àeäL ÄÆÇ
òöîàä ïî áçøå ,ïàkîe ïàkî:כזה – ÄÈÄÈÀÈÈÄÈÆÀÇ

באמצע, מים שמתכנסים פי על  אף
ìñBt Bðéà,המקוה את –éðtî ÅÅÄÀÅ

äìa÷ì äNòð àHLהצר המקום מן  המים שיצאו  כדי אלא – ÆÇÂÈÀÇÈÈ
ובחוזק. בשטף

ד ה נ ש מ ר ו א ב

øöça eáøòúpL íéîLâ éîe ïéáeàL íéî למקוה משם וירדו  –, ÇÄÀÄÅÀÈÄÆÄÀÈÀÆÈÅ
ä÷eòáe וממנה שבקרקע, בחפירה היינו בעוקה, שנתערבו או  – ÈÈ

למקוה, äøònäנמשכו  úBìòî ìòå מעלות על שנתערבו  או – ÀÇÇÂÇÀÈÈ
המקוה, לתוך המעלות מן וירדו המקוה, נמצא שבה áøהמערה, íàÄÙ

øLkä ïî עשרים כלומר כשרים, ממים הוא המקוה שיעור  רוב אם – ÄÇÈÅ
גשמים, מי  הם ומשהו  המים øLkסאה ונגררו שהואיל המקוה, – ÈÅ

אם  לפיכך  למקוה, וירדו  ונמשכו למקוה חוץ הקרקע על  המעורבים
מיטהרים  שאובים מים שכן  כשר , המקוה הכשרים, מן רוב היה

כשרים ממים המקוה שיעור  כשרוב ב),בהמשכה, יב, תמורה  (גמרא

ìeñtä ïî áø íàå,שאובים ממים המקוה רוב אם אבל  –ìeñt ÀÄÙÄÇÈÈ
וכן  המקוה; –äöçîì äöçî עשרים אלא במקוה היו  לא אם – ÆÁÈÀÆÁÈ

כשרים, מים המקוה.ìeñtסאה –éúîéà כשרוב המקוה כשר – ÈÅÈÇ
כשרים? ממים äå÷nìשיעורו  eòébé àHL ãò íéáøòúnL ïîæaÄÀÇÆÄÀÈÀÄÇÆÇÄÇÄÀÆ

למקוה, שהגיעו קודם הגשמים ומי השאובים המים כשנתערבו  –

רוב  כשיש  השאובים המים את לטהר  ההמשכה מועילה זה שבכגון 
כשרים. ממים eaxrzp,שיעור `l elit`eשיעור רוב במקוה שהיה כל

ויורדים  הנמשכים שאובים מים לטהר  המשכה מועילה כשרים ממים
לעיל הבאנו  שכבר  כמו המשנה ).לתוכו, באור  בשולי אם (עיין אבל

íénä CBúa ïéçl÷î eéäידי על למקוה ירדו  שלא כלומר  – ÈÀÇÀÄÀÇÇÄ
לתוך ישר  מקלחים כשרים ומים שאובים מים היו  אלא המשכה,

íéøLk,המקוה. íéî äàñ íéòaøà BëBúì ìôpL òeãé íàÄÈÇÆÈÇÀÇÀÈÄÀÈÇÄÀÅÄ
GL BëBúì ãøé àHL ãòïéáeàL íéî ïébì äL יודעים אם – ÇÆÈÇÀÀÈËÄÇÄÀÄ

לתוכו  שנפלו  קודם כשרים מים סאה ארבעים המקוה לתוך  שנפלו 

שאובים, לוגים המקוה,øLkשלושה –åàì íàå ידוע שאין  – ÈÅÀÄÈ
שלושה  לתוכו שנפלו קודם כשרים סאה ארבעים המקוה לתוך  נפלו  אם

שאובים, המקוה ìeñtלוגים לתוך הנופלים שאובים שמים המקוה, – È
בשלושה  המקוה את פוסלים הקרקע, על המשכה ידי על שלא הכלי, מן

לוגים.

הדברים  אבל  המפרשים. רוב פירשוה וכן  הרמב"ם, לשיטת המשנה את בארנו 
– המשנה מלשון  שכן ובירור, ביאור  תוספת עוד onfaטעונים ?izni`"

miaxrzny"dewnl eribi `ly cr מיטהרים שאובים מים שאין משמע, –

שאובים  מים נמשכו אם אבל כשרים, במים מעורבים כשהם אלא בהמשכה
פירוש  זהו  הרי כן, ואם פסול. כשרים, רוב בו  יש אפילו  המקוה, לתוך לבדם

mind"הסיפא: jeza oiglwn eid" מעלות על או בעוקה  או  בחצר  נתערבו שלא –
עצמם, בפני  הגשמים ומי עצמם בפני  השאובים המים נמשכו  אלא המערה,
פוסלים  שאובים מים לוגים שלושה זה שבכגון המקוה, לתוך  מקלחים והיו 

כשרים. מים סאה ארבעים בו  שהיו קודם לתוכו  נפלו אם המקוה, את

בן אליעזר  רבי  של  דעתו נגד הוא זה פירוש אבל  הר"ש. מפרש כך ואמנם
ששנינו : מובא, א) יב, (תמורה בגמרא שכן  `xne:יעקב, awri oa xfril` iax"

d`q zg`e mixyr ea yiy dewnminyb in,(מקוה שיעור רוב lnn`(כלומר 
d`q dxyr ryz szka,(שאובים dewnl(מים owzete וגומה חריץ (שיעשה

המקוה, לתוך החריץ דרך  המים ויקלחו  הגומה, לתוך הדלי  מן ויערה למרחוק,
– המשכה. דרך  i"yx,(oixedhהיינו ode,( בו לטבול המקוה שכשר  (כלומר 

dkyndae diiaxa zxdhin dai`ydyוהמשיך כשרים ממים המקוה שיעור (כשרוב
הר "ש, שכותב וזהו  – השאיבה). מיטהרת לתוכו , שאובים מים של מיעוט
באו אפילו  יעקב בן  אליעזר לרבי  שכן  יעקב, בן אליעזר כרבי  אינה שמשנתנו 
שקדמו שבין  לדעתו, משמע וכן  כשרים; בהמשכה, עצמם בפני שאובים מים
מיטהרים  השאובים לעולם לכשרים השאובים שקדמו ובין  לשאובים הכשרים

ובהמשכה, awriברבייה oa xfril` iaxk dkldd mpn`e.
הוא  שכן יעקב, בן אליעזר כרבי  היא שמשנתנו משמע, הרמב"ם מדברי  אבל 

ח): ד, מקואות (הל ' oibelכותב dyelya dewnd z` oilqet oiae`yd mind oi`"
ekynpe dewnl ueg oiae`yd mind exxbp m` la` .ilkd on dewnd jezl eltiy cr
aex did m` la` ;dvgnl dvgn eidiy cr dewnd z` oilqet mpi` Ð dewnl ecxie
dide ,mixyk min edyne d`q mixyr ea yiy dewn ?cvik .xyk dewnd ixd ,mixykd on
rwxwd lr mikynp eidy oia ,dewnl micxeie mikynp minde ,dewnl ueg a`eye `lnn
elit`e ,xyk `ed ixd Ð dewnd z` milqet mpi`y mixacn ea `veike oeliqd jeza e`
on d`q mirax` aex my did m` dxyk dekiyndy dae`ydy ,d`q sl`l enilyd

."xykd
(שם  כותב הוא כן פי  על ואף יעקב, בן  אליעזר כרבי  פוסק שהרמב"ם והרי 

משנתנו: כלשון י) aexשם, m` ...xvga miaxrzn eidy miae`y mine minyb in"
;oicxeie oikynpe dewnl eribi `ly cr oiaxrzny onfa ?izni` ...xyk Ð xykd on

x` ekezl eltpy reci m` :dewnd jezl oiglwn mileqtde mixykd eid m` la`mira
Ð e`l m`e ;xyk Ð oiae`y min oibel dyely ekezl ecxi `ly cr oixyk min d`q

."leqt
הסיפא: את מפרש שהרמב"ם משנה", "כסף בעל  מסיק jezaמכאן oiglwn eid

mind שאיבתם ממקום מקלחים היו  השאובים המים אלא נמשכים, היו  שלא –
כלל המשכה בלי  המקוה dpyna).לתוך epx`ay enk) המשנה שנקטה ומה –

..."oiaxrzny onfa ?izni`" באים השאובים המים שאם להשמיענו , כדי  היינו 
סאה  עשרים להם קדמו כן אם אלא בהמשכה מיטהרים אינם עצמם, בפני
סאה  מעשרים פחות במקוה היו  אם אבל  המקוה. בתוך  כשרים מים ומשהו
שבאו פי  על  אף שאובים, מים לוגים בשלושה נפסל הריהו כשרים, ומשהו

lirl);בהמשכה ep`ady y"xd ixack `ly)כמדובר מתערבים, כשהם ואילו 
רוב  שאין  פי  על  אף למקוה, ויורדים נמשכים המעורבים והמים במשנתנו ,
יורדים  אינם השאובים שגם כיון  מקום מכל לעצמו , ועומד  ניכר  הכשרים
– כשרים. המשכה, ובדרך  הכשרים, עם מעורבים אלא עצמם בפני למקוה

izdw - zex`ean zeipyn
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‰òìqaL ú÷Mä–äpnî ïéàìîî ïéà,ïéLc÷î ïéàåda,äpnî ïéfî ïéàå,ìéút ãéîö äëéøö dðéàå,dðéàå ©Ÿ¤¤©¤©¥§©§¦¦¤¨§¥§©§¦¨§¥©¦¦¤¨§¥¨§¦¨¨¦¨¦§¥¨
äå÷nä úà úìñBt.ãéña døaçå éìk äúéä–da ïéàìîî,a ïéLc÷îed,äpnî ïéfîe,ìéút ãéîö äëéøöe,úìñBôe ¤¤¤©¦§¤¨§¨§¦§¦§¨§¦§©§¦¨§©§¦¨©¦¦¤¨§¦¨¨¦¨¦¤¤

äå÷nä úà.ähîlî äá÷ð,ãvä ïî Bà,íäL ìk íéî ìa÷ì äìBëé dðéàå–äøLk.á÷pa äéäé änëå?úøôBôLk ¤©¦§¤¦§¨¦§©¨¦©©§¥¨§¨§©¥©¦¨¤¥§¥¨§©¨¦§¤©¤¤¦§¤¤
ãBpä.øîààøéúa ïa äãeäé éaø:íéìLeøéa äúéäL àeäé ú÷La äNòî,ãBpä úøôBôLk äáe÷ð äúéäå,ìk eéäå ©¨©©¦§¨¤§¥¨©£¤§Ÿ¤¥¤¨§¨¦¨©¦§¨§¨§¨¦§¤¤©§¨¨

dab ìò úBNòð íéìLeøéaL úBøähä,eçìLåéànL úéaäeúçôe;éànL úéaLíéøîBà:daø úçtiL ãò. ©§¨¤¦¨©¦©£©©¨§¨§¥©©§¨¨¤¥©©§¦©¤¦¨¥ª¨

d.zweyd:úåîäáä äá ïé÷ùîå ,äðôåãáù øåç êøã äì ïéñðëð íéîäå ,ïéòîä úôù ìòù äìåìç ïáà.dpnn mi`lnn oi`:úàèç éîì íéîoiycwn oi`e
.daäéä àìå ìéàåä ,å÷÷ç óåñáìå åøáéçù ùåìú åìéôàå ,å÷÷çù øáåçî òìñá éøééî àëäå .éìë äáåùç äðéàã ,äëåúáù íéîä ìò äøô øôà íéðúåð ïéà

:éìë áåùç åðéà ùåìúá éìë íù åéìò.lizt cinv dkixv dpi`eäðéàù éôì ,ìéúô ãéîö àìá ãáì éåñéëá äëåúáù äî ìò úìöî úîä ìäåàá àéä íà
:ãáì éåñéëá íëåúáù äî ìò íéìéöîù úåãå øåáë àìà éìë äáåùç.dewnd z` zlqet dpi`eíéáåàù íéî íéáùçð ïéà äå÷îì äëåúî íéîùâ éî åìôð íà

:äå÷îä úà ìåñôì.awpa `di dnke:äáéàù íòèî äå÷îä úà ìåñôé àìù éìë úøåúî åìèáì.c`pd zxtetykãé ìù úåòáöà éúù åéäéù åøåòéùå
:á÷ðä êåúá çåéøá ïáçøá úåøæåç ìãåâì úåëåîñä.`edi zwey:úàø÷ð äúéä êë.dab lr milahp mlyexi ly zexdh lkeíéùåòå äëåúá íéìéáèîù

:úøôåôùë á÷ð êøã åá íéáøòúî ú÷åùä éîå äãöá äéä íìù äå÷î àìà ,äàñ íéòáøà ú÷åùá äéä àìå .úåøäè.daex zgtzy crá÷ðá ùé åìéôà
:äáåø øáùúù ãò äéìò éìë úøåú íìåòì ãàðä úøôåôùë
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ששנינו : dewnl",וזהו eribi `ly cr oiaxrzny onfa ?izni`" לא שאם כלומר
ויורדים, נמשכים השאובים שהיו  פי  על  אף למקוה, שיגיעו  קודם מתערבים היו
בהם  שיתערבו  קודם הכשרים מן  סאה ארבעים רוב במקוה היו  לא אם
לפיכך למקוה, שהגיעו קודם ונתערבו  הואיל אלא פסול ; המקוה השאובים,
וברוב  בהמשכה המעורבים המים מיטהרים כשרים, רוב קדמו  לא אפילו 

אם אבל  ויורדים, נמשכים השאובים כשהיו דווקא זה כל ברם, – eidכשרים.
mind jeza miglwnהיו אפילו המשכה, בלא למקוה יורדים השאובים שהיו –

שנפלו מעת כולם נפסלו  קרטוב, פחות סאה ארבעים המקוה שבתוך הכשרים
– שאובים. מים לוגים שלושה dpynaלתוכם epx`a mpn` jke משנה" (עיין

אחרת). בדרך  הרמב"ם לשיטת שמבאר אחרונה",

i r i a x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

òìqaL ú÷Mä המעיין מן  מים לתוכו  שנכנסים בסלע קיבול  בית – ÇÙÆÆÇÆÇ
לו , äpnîהסמוך  ïéàìîî ïéà הרישא פרה; באפר לקידוש מים – ÅÀÇÀÄÄÆÈ

ממלאים  אין  גורסים: ושם ז), (ה, פרה במסכת גם נשנתה משנתנו  של
נכונה גירסה והיא ישראל");בה, "תפארת עיין טוב"; יום  ("תוספות 

da ïéLc÷î ïéàå אין השוקת, לתוך ונתנם בכלי  מים מילא אם – ÀÅÀÇÀÄÈ
המים; קידוש לשם לתוכה הפרה אפר את äpnîנותנים ïéfî ïéàåÀÅÇÄÄÆÈ

מזים  אין השוקת, לתוך ושפכם בכלי הפרה אפר מי  קידש אם –
ואין  מקדשים ואין  ממלאים שאין  לפי האמור , כל של והטעם מתוכה;

בכלי  אלא הפרה אפר מי d),מזים ,d dxt); כלי חשובה אינה והשוקת
ìéút ãéîö äëéøö dðéàå היא הרי  המת באוהל  היתה שאם – ÀÅÈÀÄÈÈÄÈÄ

פתיל, צמיד בלא בלבד, בכיסוי  הטומאה מן  שבתוכה מה על  מצלת
מה  על  שמצילים שבבית ודות כבור  ודינה כלי, חשובה שאינה לפי

בלבד  בכיסוי e);שבתוכם ,d zeld`)äå÷nä úà úìñBt dðéàå– ÀÅÈÆÆÆÇÄÀÆ
ארבעים  בו  שאין  למקוה ממנה ונפלו  גשמים, מי לתוכה ירדו  אם
כלי, השוקת שאין לפי שאובים, מים משום המקוה נפסל  לא סאה,

שאובים. מים דין שבתוכה למים éìkואין äúéä שוקת שעשה – ÈÀÈÀÄ
הסלע, מן שתלש  אבן ãéñaבתוך  døaçå כשוקת ועשאה לקרקע, – ÀÄÀÈÀÄ

daשבסלע, ïéàìîî,הפרה באפר  לקידוש מים –,da ïéLc÷îe ÀÇÀÄÈÀÇÀÄÈ
äpnî ïéfîe מתורת נתבטלה לא לקרקע שחיברה פי  על  שאף – ÇÄÄÆÈ

ìéútכלי , ãéîö äëéøöe שבתוכה מה על המת באוהל להציל כדי – ÀÄÈÈÄÈÄ
ככלי, שדינה לפי  יטמא, äå÷näשלא úà úìñBôeלמי שיש  – ÆÆÆÇÄÀÆ

והיא  הואיל  המקוה, את הפוסלים שאובים מים דין  שבתוכה הגשמים
כלי. ähîlîחשובה äá÷ð ופוסלת ככלי , שהיא השוקת אותה אם – ÄÀÈÄÀÇÈ

בשוליה, ניקבה המקוה, ãväאת ïî Bà,הצד מן  שניקבה או  – ÄÇÇ
íäL ìk íéî ìa÷ì äìBëé dðéàå,הנקב דרך  יוצאים שהמים – ÀÅÈÀÈÀÇÅÇÄÈÆÅ

äøLk העוברים הגשמים שמי  כלומר  המקוה, את פוסלת ואינה – ÀÅÈ
מתורת  מבטלה שהנקב לפי שאובים, כמים נחשבים אינם למקוה דרכה

á÷paכלי. äéäé änëå שלא כלי, מתורת השוקת את לבטל  כדי – ÀÇÈÄÀÆÇÆÆ
שאובים? משום המים בה ãBpäייפסלו úøôBôLk כשפופרת – ÄÀÆÆÇ

שתי בריווח בה לסבב שאפשר כשיעור  ורחבה הנאד , פי  על הנתונה

לאגודל. הסמוכות àäNòîאצבעות :àøéúa ïa äãeäé éaø øî ÈÇÇÄÀÈÆÀÅÈÇÂÆ
íéìLeøéa äúéäL àeäé ú÷La נקראת שהיתה בשוקת היינו – ÀÙÆÅÆÈÀÈÄÈÇÄ

יהוא", ãBpä"שוקת úøôBôLk äáe÷ð äúéäå שבארנו כמו  – ÀÈÀÈÀÈÄÀÆÆÇ
dabלעיל, ìò úBNòð íéìLeøéaL úBøähä ìk eéäå שהיו – ÀÈÈÇÀÈÆÄÈÇÄÇÂÇÇÈ

בטהרות, בהם להשתמש  כלים בה éànLמטבילים úéa eçìLåÀÈÀÅÇÇ
äeúçôe,ברובה ושברוה –úçtiL ãò :íéøîBà éànL úéaL ÀÈÈÆÅÇÇÀÄÇÆÄÈÅ

daøעד עליה כלי תורת לעולם הנאד, כשפופרת בנקב יש  אפילו – ËÈ
ברובה. שתישבר 

ששנינו: שלאחר  הרמב"ם, לפי  הסיפא את cvdבארנו  on e` dhnln dawip"
,"dxyk ,mdy lk min lawl dleki dpi`e הנקב שיעור מהו  ללמד , הסיפא מוסיפה

המעשה  את מביאה היא ענין  ובאותו  כלי , מתורת השוקת את לבטל  כדי 
יהוא. בשוקת

ששנינו במה שהרי זה, פירוש על תמהים יש minאבל lawl dleki dpi`e"
,"mdylk,ללמד המשנה מוסיפה ולמה הנקב, שיעור  את המשנה קבעה כבר

הנקב? יהיה כמה
המדובר בענין  היה יהוא בשוקת המעשה זה פירוש שלפי מקשים, ועוד 
המים  ייפסלו  שלא כדי הנאד, כשפופרת נקובה השוקת שהיתה במשנתנו ,
שמאי בית שמחלוקת מבואר , א) (טו , יבמות במסכת ואילו  בתוכה, המקלחים
פחות  בשוקת שהיה כגון  מקואות, עירוב לענין  היתה יהוא בשוקת הלל ובית
במחוברת  די הלל בית שלדעת שלם, למקוה מחוברת והיתה סאה, מארבעים
היינו רובה, שייפחת צריך שמאי בית ולדעת הנאד, כשפופרת שהוא בנקב

שביניהם הדופן  ורוחב אורך  l`xyi").רוב zx`tz") שהסיפא מפרשים, יש מכאן 
עירוב  לענין  עצמו בפני  דין ללמדנו באה היא אלא הרישא, על  מוסבה אינה

ששנינו: וזהו  awpaמקואות; `di dnke,שלם מקוה עם השוקת את המחבר –
סאה? ארבעים בה שאין  פי  על אף לטבילה, כשרה השוקת גם שתהא כדי 

.c`pd zxtetyk ממסכת לעיל  שהבאנו  כמו יהוא, בשוקת המעשה היה וכן
יבמות.

ברישא: ששנינו  בענין cvd",אבל on e` dhnln dawip" כשפופרת שיהא צורך אין
שהם, כל  מים לקבל יכולה ואינה בשוקת למטה הוא שהנקב שכיון  הנאד,

כלי מתורת y"`xd).נתבטלה ;y"xd)
תקשה  שלא יבמות במסכת הסוגייה את ליישב נדחק משנה" "כסף בעל  ברם,

הרמב"ם פירוש לפי משנתנו  על b).כלל ,e ze`ewn 'ld oiir)
השוקת  ביטול  לענין בנקב" יהא "וכמה הפיסקה את מפרש מברטנורא הרב
כמבואר מקואות, עירוב לענין  – יהוא בשוקת המעשה ואילו כלי , מתורת
כשפופרת  הנקב שיעור שם שגם לפי המעשה, את המשנה כאן  ומביאה ביבמות,
יהוא  שוקת של זו הביאו שביבמות פי  על "אף המאירי: כותב וכן  הנאד.
שהיתה  אלא סאה ארבעים בה היו שלא לומר רוצה מקואות, עירוב לענין
הנקב, אותו דרך מתערבים והיו סאה, ארבעים בו  שהיו אחר  למקוה סמוכה
מקואות  לעירוב נקב נחשב שהוא שכל  תליא, בהא והא הואיל  מקום מכל

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iying wxt ze`ewn zkqn
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`xephxa yexit

לפיכך שאובה, מתורת המקוה ייפסל שלא כלי, מתורת להפקיעו נקב נחשב
חברתה". על  אחת מביאים

והרב  הרמב"ם פירוש על הראשונה הקושיה נשארה עדיין מקום ומכל 
שהם, כל  מים לקבל יכולה שאינה ברישא, שנינו  שכבר  שלאחר  מברטנורא,

הנאד ? כשפופרת הנקב ששיעור  ללמד, המשנה מוסיפה למה
מבארים יש ztqezd`),אמנם it lr) מים לקבל  יכולה "ואינה ששנינו: שמה

כמלוא  הנקב אפילו זה שבכגון מלמטה, כשניקבה דווקא היינו שהם", כל
ללמד: המשנה באה כך על הצד, מן  בניקבה אבל כשרים; שבה המים מחט,

c`pd zxtetyk ?awpa d idi dnk e.("l`xyi zx`tz" oiire ;"aeh mei zetqez" oiir)

א ה נ ש מ ר ו א ב

ú÷Mä éab ìò BøéáòäL ïéòîלתוך יורדים מימיו  ונמצאו  – ÇÀÈÆÆÁÄÇÇÅÇÙÆ
כגון  ככלי , שדינה בשוקת כאן ומדובר  לחוץ; יוצאים ומשם השוקת,

למעיין , סמוך  וקבעה מאבן  שוקת שבתוךìeñtשעשה המים היינו  – È
וירדו  שהואיל  לטבילה, פסולים כולם השוקת מן  היוצאים ואף השוקת

למעיין , הם שמחוברים פי על  ואף שאובים. מים נעשו  השוקת לתוך 
בכלי שאובים השוקת שבתוך  שהמים לפי  אותם, מטהר המעיין  אין 

ידי על אלא למעיין  מחוברים אינם השוקת מן  שיצאו המים וגם הם,
שבכלי משום (רמב"ם ).השאובים אלא פסולים שאינם מבארים, ויש 

רא "ש).גזירה ר "ש; àeäL(עיין ìk äôN éab ìò Bøéáòäשמי – ÆÁÄÇÇÅÈÈÈÆ
שהם, כל  ואפילו  השוקת, שפת על  גם עוברים äöeçהמעיין  øLkÈÅÈ

dì;לשוקת שמחוץ במים להטביל  כשר  –ìëa øäèî ïéònäL ÈÆÇÇÀÈÀÇÅÀÈ
àeäL אינם השוקת שפת על הנמשכים המעיין שמי פי על  אף – Æ

היוצאים  השאובים המים את הם מטהרים מקום מכל שהם, כל אלא
שדווקא  מפרשים, יש  שהוא. בכל  מטהר  שהמעיין לפי  השוקת, מן

אסור השוקת שפת על אבל  לטבילה, כשרים לשוקת שמחוץ המים
שכתוב לפי לו):לטבול , יא, יהיה (ויקרא  מים מקוה ובור  "מעיין 

שאינו  בקרקע והיינו כלים טהור ", גבי  על אבל טומאה, לקבל  ראוי

ט).לא ט , מקואות הל' רמב"ם  עיין אחרונה"; "משנה  ויש(מהר"ם ;
dlמפרשים: dveg xyk בין השוקת, בתוך שאינם המים כל היינו –

לטבילה  כשרים שפתה שעל אלו  ובין  ממש  לשוקת שמחוץ המים

ברטנורא ). שבארנו (הר"ש ; מהטעם פסולים, השוקת שבתוך המים ברם,

חיבורם  ידי  על מיטהרים אינם בכלי  הנמצאים שאובים שמים לעיל ,
המעיין ,Bøéáòäלמעיין . את –äëøa éab ìò נכנסו שמימיו – ÆÁÄÇÇÅÀÅÈ

בריכה, הבריכה,B÷éñôäåלתוך  מן המעיין את והפסיק –àeä éøä ÀÄÀÄÂÅ
äå÷nk;כמעיין ולא כמקוה, דינם שבבריכה המעיין  מי  כלומר  – ÇÄÀÆ

ובאשבורן  סאה בארבעים אלא מטהר  אינו  שמקוה הזכרנו , וכבר 
,(miqpekn eininy mewna).בזוחלים ואף שהוא בכל מטהר מעיין  ואילו

BëéLîäå øæç,לבריכה המעיין את שוב שהמשיך  –ìeñt– ÈÇÀÄÀÄÈ
שבה, המים זבים,íéáfìפסולים לטבילת –íéòøöîìå ולטהרת – ÇÈÄÀÇÀÙÈÄ

בצפרים, úàhçהמצורעים éî ïäî Lc÷ìe הפרה אפר  מי – ÀÇÅÅÆÅÇÈ
חיים מים צריכים אלו  שכל g),האדומה, ,` lirl oiir) פסקה והרי 

המעיין , מן  משהפסיקם המים, íéðBLàøäחיות eàöiL òãiL ãòÇÆÅÇÆÈÀÈÄÄ
יוכל חשבון  שלפי  כזו, מים כמות ממנה ויצאו  לבריכה שייכנסו –
לאחר בבריכה שנשתיירו  הראשונים המים יצאו שכבר  בה, לשער 

לטהר המים חזרו ברם, ג). ג, לעיל  שבארנו (כמו המעיין את שהפסיק
שהוא ובכל בזוחלים אף המאירי).כמעיין (הרא "ש;

גבי על  המעיין  את שהעביר בכגון  בסיפא שמדובר  משמע, המשנה מלשון 
כולם  היו  הבריכה שמי פי על שאף להשמיענו, המשנה ובאה ריקה, בריכה
כמקוה, המים נעשו  הבריכה, מן  המעיין  את משהפסיק מקום מכל המעיין, מן 

– חיים. כמים דינם אין  מקום מכל המעיין , את והמשיך  חזר `mpnואפילו jk
c"a`xd yxtn oke ,"l`xyi zx`tz" lra yxtn.("הנפש "בעלי (בספר

ט): ט, מקואות (הל ' כותב הרמב"ם eininאבל  eid"( המעיין jezl(של oikynp
dkixal ueg `vei did .dewnk dkixad dze` ixd ,my oieewpe ,min d`ln `idy dkixa
dewnd in lk e`viy rciy cr ,z`hg in ycwle mirxevnle miafl leqt df ixd Ð

."dkixad in jeza eidy
רבנו  שמפרש "ונראה משנה": "כסף בעל מדברת (m"anxd),וכותב שמשנתנו 

;dewn in d`ln dkixaa:ששנינו יורדים ewiqtde,ומה המעיין שמי לומר, היינו
מי שאין  שכיון כמקוה, היא הרי לפיכך לה, חוצה יוצאים היו  ולא לבריכה
יורדין המעיין  מי  שעדיין פי  על אף הבריכה, מן  ויוצאים נמשכים המעיין 

מקוה. מדין  הבריכה שבתוך  המים את מעלים אינם ekiyndeלתוכה, xfg–
האחר , מהצד  ויצא שיימשך שעשה miaflכלומר leqt' וכוe`viy rciy cr

mipey`xdשנקוו שכיון  לבריכה, שנכנסו  הראשונים המעיין מי אף היינו –
טבילה, לענין  כמעיין דינם מקום ומכל  חיים. מים שם מהם פסק בבריכה
שבבריכה  המים את הם מעלים ממנה, ויוצאים לה נכנסו המעיין שמי  שמאחר 

כמעיין ". להיות
יוסף" ב"בית x"`)ואף drc dxei xeh) בבריכה במשנתנו שמדובר מבואר ,

למשנתנו בפירושו הרמב"ם מדברי מקום ומכל גשמים. מי מלאה כבר שהיתה
sqei"),משמע zia" zrcl) קודם מים בבריכה היו  שלא בכגון במשנה שמדובר

מים. נתמלאה עליה המעיין  העברת ידי  שעל אלא עליה, המעיין  את שהעביר
עיון. וצריך

i y i n g m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

Bøéáòä,המעיין את –íéìk éab ìò הכלים דפני  גבי  על  היינו – ÆÁÄÇÇÅÅÄ
הרא"ש ),מבחוץ ìñôñ(הרמב"ם; éab ìò Bàקיבול בית לו שאין – ÇÇÅÇÀÈ

àeäכלל, éøä :øîBà äãeäé éaøעל שעבר לאחר  המעיין , – ÇÄÀÈÅÂÅ
הספסל, גבי על או  הכלים äéäLגבי  Bîk,עליהם שעבר קודם – ÀÆÈÈ

שעבר לאחר ואף מעיין, מתורת אותו מבטלים הספסל  או  הכלים שאין
שהוא. ובכל בזוחלים כמעיין  מטהר  הוא øîBà:עליהם éñBé éaøÇÄÅÅ

äå÷nk àeä éøäהספסל גבי  על או הכלים גבי על  שעבר  לאחר  – ÂÅÇÄÀÆ
(במים  ובאשבורן סאה בארבעים אלא מטהר  שאינו כמקוה, דינו 

izdw - zex`ean zeipyn
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‰òìqaL ú÷Mä–äpnî ïéàìîî ïéà,ïéLc÷î ïéàåda,äpnî ïéfî ïéàå,ìéút ãéîö äëéøö dðéàå,dðéàå ©Ÿ¤¤©¤©¥§©§¦¦¤¨§¥§©§¦¨§¥©¦¦¤¨§¥¨§¦¨¨¦¨¦§¥¨
äå÷nä úà úìñBt.ãéña døaçå éìk äúéä–da ïéàìîî,a ïéLc÷îed,äpnî ïéfîe,ìéút ãéîö äëéøöe,úìñBôe ¤¤¤©¦§¤¨§¨§¦§¦§¨§¦§©§¦¨§©§¦¨©¦¦¤¨§¦¨¨¦¨¦¤¤

äå÷nä úà.ähîlî äá÷ð,ãvä ïî Bà,íäL ìk íéî ìa÷ì äìBëé dðéàå–äøLk.á÷pa äéäé änëå?úøôBôLk ¤©¦§¤¦§¨¦§©¨¦©©§¥¨§¨§©¥©¦¨¤¥§¥¨§©¨¦§¤©¤¤¦§¤¤
ãBpä.øîààøéúa ïa äãeäé éaø:íéìLeøéa äúéäL àeäé ú÷La äNòî,ãBpä úøôBôLk äáe÷ð äúéäå,ìk eéäå ©¨©©¦§¨¤§¥¨©£¤§Ÿ¤¥¤¨§¨¦¨©¦§¨§¨§¨¦§¤¤©§¨¨

dab ìò úBNòð íéìLeøéaL úBøähä,eçìLåéànL úéaäeúçôe;éànL úéaLíéøîBà:daø úçtiL ãò. ©§¨¤¦¨©¦©£©©¨§¨§¥©©§¨¨¤¥©©§¦©¤¦¨¥ª¨

d.zweyd:úåîäáä äá ïé÷ùîå ,äðôåãáù øåç êøã äì ïéñðëð íéîäå ,ïéòîä úôù ìòù äìåìç ïáà.dpnn mi`lnn oi`:úàèç éîì íéîoiycwn oi`e
.daäéä àìå ìéàåä ,å÷÷ç óåñáìå åøáéçù ùåìú åìéôàå ,å÷÷çù øáåçî òìñá éøééî àëäå .éìë äáåùç äðéàã ,äëåúáù íéîä ìò äøô øôà íéðúåð ïéà

:éìë áåùç åðéà ùåìúá éìë íù åéìò.lizt cinv dkixv dpi`eäðéàù éôì ,ìéúô ãéîö àìá ãáì éåñéëá äëåúáù äî ìò úìöî úîä ìäåàá àéä íà
:ãáì éåñéëá íëåúáù äî ìò íéìéöîù úåãå øåáë àìà éìë äáåùç.dewnd z` zlqet dpi`eíéáåàù íéî íéáùçð ïéà äå÷îì äëåúî íéîùâ éî åìôð íà

:äå÷îä úà ìåñôì.awpa `di dnke:äáéàù íòèî äå÷îä úà ìåñôé àìù éìë úøåúî åìèáì.c`pd zxtetykãé ìù úåòáöà éúù åéäéù åøåòéùå
:á÷ðä êåúá çåéøá ïáçøá úåøæåç ìãåâì úåëåîñä.`edi zwey:úàø÷ð äúéä êë.dab lr milahp mlyexi ly zexdh lkeíéùåòå äëåúá íéìéáèîù

:úøôåôùë á÷ð êøã åá íéáøòúî ú÷åùä éîå äãöá äéä íìù äå÷î àìà ,äàñ íéòáøà ú÷åùá äéä àìå .úåøäè.daex zgtzy crá÷ðá ùé åìéôà
:äáåø øáùúù ãò äéìò éìë úøåú íìåòì ãàðä úøôåôùë

`xephxa yexit

ששנינו : dewnl",וזהו eribi `ly cr oiaxrzny onfa ?izni`" לא שאם כלומר
ויורדים, נמשכים השאובים שהיו  פי  על  אף למקוה, שיגיעו  קודם מתערבים היו
בהם  שיתערבו  קודם הכשרים מן  סאה ארבעים רוב במקוה היו  לא אם
לפיכך למקוה, שהגיעו קודם ונתערבו  הואיל אלא פסול ; המקוה השאובים,
וברוב  בהמשכה המעורבים המים מיטהרים כשרים, רוב קדמו  לא אפילו 

אם אבל  ויורדים, נמשכים השאובים כשהיו דווקא זה כל ברם, – eidכשרים.
mind jeza miglwnהיו אפילו המשכה, בלא למקוה יורדים השאובים שהיו –

שנפלו מעת כולם נפסלו  קרטוב, פחות סאה ארבעים המקוה שבתוך הכשרים
– שאובים. מים לוגים שלושה dpynaלתוכם epx`a mpn` jke משנה" (עיין

אחרת). בדרך  הרמב"ם לשיטת שמבאר אחרונה",

i r i a x m e i
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òìqaL ú÷Mä המעיין מן  מים לתוכו  שנכנסים בסלע קיבול  בית – ÇÙÆÆÇÆÇ
לו , äpnîהסמוך  ïéàìîî ïéà הרישא פרה; באפר לקידוש מים – ÅÀÇÀÄÄÆÈ

ממלאים  אין  גורסים: ושם ז), (ה, פרה במסכת גם נשנתה משנתנו  של
נכונה גירסה והיא ישראל");בה, "תפארת עיין טוב"; יום  ("תוספות 

da ïéLc÷î ïéàå אין השוקת, לתוך ונתנם בכלי  מים מילא אם – ÀÅÀÇÀÄÈ
המים; קידוש לשם לתוכה הפרה אפר את äpnîנותנים ïéfî ïéàåÀÅÇÄÄÆÈ

מזים  אין השוקת, לתוך ושפכם בכלי הפרה אפר מי  קידש אם –
ואין  מקדשים ואין  ממלאים שאין  לפי האמור , כל של והטעם מתוכה;

בכלי  אלא הפרה אפר מי d),מזים ,d dxt); כלי חשובה אינה והשוקת
ìéút ãéîö äëéøö dðéàå היא הרי  המת באוהל  היתה שאם – ÀÅÈÀÄÈÈÄÈÄ

פתיל, צמיד בלא בלבד, בכיסוי  הטומאה מן  שבתוכה מה על  מצלת
מה  על  שמצילים שבבית ודות כבור  ודינה כלי, חשובה שאינה לפי

בלבד  בכיסוי e);שבתוכם ,d zeld`)äå÷nä úà úìñBt dðéàå– ÀÅÈÆÆÆÇÄÀÆ
ארבעים  בו  שאין  למקוה ממנה ונפלו  גשמים, מי לתוכה ירדו  אם
כלי, השוקת שאין לפי שאובים, מים משום המקוה נפסל  לא סאה,

שאובים. מים דין שבתוכה למים éìkואין äúéä שוקת שעשה – ÈÀÈÀÄ
הסלע, מן שתלש  אבן ãéñaבתוך  døaçå כשוקת ועשאה לקרקע, – ÀÄÀÈÀÄ

daשבסלע, ïéàìîî,הפרה באפר  לקידוש מים –,da ïéLc÷îe ÀÇÀÄÈÀÇÀÄÈ
äpnî ïéfîe מתורת נתבטלה לא לקרקע שחיברה פי  על  שאף – ÇÄÄÆÈ

ìéútכלי , ãéîö äëéøöe שבתוכה מה על המת באוהל להציל כדי – ÀÄÈÈÄÈÄ
ככלי, שדינה לפי  יטמא, äå÷näשלא úà úìñBôeלמי שיש  – ÆÆÆÇÄÀÆ

והיא  הואיל  המקוה, את הפוסלים שאובים מים דין  שבתוכה הגשמים
כלי. ähîlîחשובה äá÷ð ופוסלת ככלי , שהיא השוקת אותה אם – ÄÀÈÄÀÇÈ

בשוליה, ניקבה המקוה, ãväאת ïî Bà,הצד מן  שניקבה או  – ÄÇÇ
íäL ìk íéî ìa÷ì äìBëé dðéàå,הנקב דרך  יוצאים שהמים – ÀÅÈÀÈÀÇÅÇÄÈÆÅ

äøLk העוברים הגשמים שמי  כלומר  המקוה, את פוסלת ואינה – ÀÅÈ
מתורת  מבטלה שהנקב לפי שאובים, כמים נחשבים אינם למקוה דרכה

á÷paכלי. äéäé änëå שלא כלי, מתורת השוקת את לבטל  כדי – ÀÇÈÄÀÆÇÆÆ
שאובים? משום המים בה ãBpäייפסלו úøôBôLk כשפופרת – ÄÀÆÆÇ

שתי בריווח בה לסבב שאפשר כשיעור  ורחבה הנאד , פי  על הנתונה

לאגודל. הסמוכות àäNòîאצבעות :àøéúa ïa äãeäé éaø øî ÈÇÇÄÀÈÆÀÅÈÇÂÆ
íéìLeøéa äúéäL àeäé ú÷La נקראת שהיתה בשוקת היינו – ÀÙÆÅÆÈÀÈÄÈÇÄ

יהוא", ãBpä"שוקת úøôBôLk äáe÷ð äúéäå שבארנו כמו  – ÀÈÀÈÀÈÄÀÆÆÇ
dabלעיל, ìò úBNòð íéìLeøéaL úBøähä ìk eéäå שהיו – ÀÈÈÇÀÈÆÄÈÇÄÇÂÇÇÈ

בטהרות, בהם להשתמש  כלים בה éànLמטבילים úéa eçìLåÀÈÀÅÇÇ
äeúçôe,ברובה ושברוה –úçtiL ãò :íéøîBà éànL úéaL ÀÈÈÆÅÇÇÀÄÇÆÄÈÅ

daøעד עליה כלי תורת לעולם הנאד, כשפופרת בנקב יש  אפילו – ËÈ
ברובה. שתישבר 

ששנינו: שלאחר  הרמב"ם, לפי  הסיפא את cvdבארנו  on e` dhnln dawip"
,"dxyk ,mdy lk min lawl dleki dpi`e הנקב שיעור מהו  ללמד , הסיפא מוסיפה

המעשה  את מביאה היא ענין  ובאותו  כלי , מתורת השוקת את לבטל  כדי 
יהוא. בשוקת

ששנינו במה שהרי זה, פירוש על תמהים יש minאבל lawl dleki dpi`e"
,"mdylk,ללמד המשנה מוסיפה ולמה הנקב, שיעור  את המשנה קבעה כבר

הנקב? יהיה כמה
המדובר בענין  היה יהוא בשוקת המעשה זה פירוש שלפי מקשים, ועוד 
המים  ייפסלו  שלא כדי הנאד, כשפופרת נקובה השוקת שהיתה במשנתנו ,
שמאי בית שמחלוקת מבואר , א) (טו , יבמות במסכת ואילו  בתוכה, המקלחים
פחות  בשוקת שהיה כגון  מקואות, עירוב לענין  היתה יהוא בשוקת הלל ובית
במחוברת  די הלל בית שלדעת שלם, למקוה מחוברת והיתה סאה, מארבעים
היינו רובה, שייפחת צריך שמאי בית ולדעת הנאד, כשפופרת שהוא בנקב

שביניהם הדופן  ורוחב אורך  l`xyi").רוב zx`tz") שהסיפא מפרשים, יש מכאן 
עירוב  לענין  עצמו בפני  דין ללמדנו באה היא אלא הרישא, על  מוסבה אינה

ששנינו: וזהו  awpaמקואות; `di dnke,שלם מקוה עם השוקת את המחבר –
סאה? ארבעים בה שאין  פי  על אף לטבילה, כשרה השוקת גם שתהא כדי 

.c`pd zxtetyk ממסכת לעיל  שהבאנו  כמו יהוא, בשוקת המעשה היה וכן
יבמות.

ברישא: ששנינו  בענין cvd",אבל on e` dhnln dawip" כשפופרת שיהא צורך אין
שהם, כל  מים לקבל יכולה ואינה בשוקת למטה הוא שהנקב שכיון  הנאד,

כלי מתורת y"`xd).נתבטלה ;y"xd)
תקשה  שלא יבמות במסכת הסוגייה את ליישב נדחק משנה" "כסף בעל  ברם,

הרמב"ם פירוש לפי משנתנו  על b).כלל ,e ze`ewn 'ld oiir)
השוקת  ביטול  לענין בנקב" יהא "וכמה הפיסקה את מפרש מברטנורא הרב
כמבואר מקואות, עירוב לענין  – יהוא בשוקת המעשה ואילו כלי , מתורת
כשפופרת  הנקב שיעור שם שגם לפי המעשה, את המשנה כאן  ומביאה ביבמות,
יהוא  שוקת של זו הביאו שביבמות פי  על "אף המאירי: כותב וכן  הנאד.
שהיתה  אלא סאה ארבעים בה היו שלא לומר רוצה מקואות, עירוב לענין
הנקב, אותו דרך מתערבים והיו סאה, ארבעים בו  שהיו אחר  למקוה סמוכה
מקואות  לעירוב נקב נחשב שהוא שכל  תליא, בהא והא הואיל  מקום מכל

izdw - zex`ean zeipyn
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àeäL ìëa.B÷éñôäå äëøa éab ìò Bøéáòä–äå÷nk àeä éøä;BëéLîäå øæç–íéáfì ìeñt,íéòøönìå,Lc÷ìe §¨¤¤¡¦©©¥§¥¨§¦§¦£¥©¦§¤¨©§¦§¦¨©¨¦§©§Ÿ̈¦§©¥
úàhç éî ïäî,íéðBLàøä eàöiL òãiL ãò. ¥¤¥©¨©¤¥©¤¨§¨¦¦
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d`.zweyd iab lr exiardy oirn:òìñáù ú÷åù àìå .éìë àåäù.leqt,õåçì ú÷åùä ïî íéøáåòå íéàöåéù íéîáå ú÷åùä êåúáù íéîá ìéáèäì
ìéáèäì øùë ,ú÷åùä êåúá íéøáåò íúö÷îù ô"òà ,àåäù ìë ú÷åùä úôù ìò íéøáåò ïéòîä éî íà ìáà .ú÷åùä êåúì íéëôåù íìåë ïéòîä éîå ìéàåä

:àåäù ìëá øäèî ïéòîã ,äì äöåç åà ú÷åùä úôù ìòù íéîá.ewiqtde:ïéòîì ïéøáåçî äëéøáä éî ïéàù.dewnk `ed ixdãò àåäù ìëá øäèî ïéàå
:äàñ íéòáøà íù àäéù.ekiynde xfg:äëéøáì ïéòîä éî øáéçù.miafl leqt:íééç íéî åäá áéúë úàèç éîå íéòøåöîå íéáæå .ïúåéç ÷ñô øáëã

a.milk iab lr exiard:õåçáî íéìëä éðôåã ìò ïéòîä øéáòäù.didy enk `ed ixd:àåäù ìëáå íéìçåæá øäèì.dewnk `ed ixdíéòáøà éòáã
:ïøåáùàáå äàñ.lqtq iab lr liahi `ly calae:éñåé 'øë äëìäå .íéìëá ìéáèé àîù äøéæâ

`xephxa yexit

לפיכך שאובה, מתורת המקוה ייפסל שלא כלי, מתורת להפקיעו נקב נחשב
חברתה". על  אחת מביאים

והרב  הרמב"ם פירוש על הראשונה הקושיה נשארה עדיין מקום ומכל 
שהם, כל  מים לקבל יכולה שאינה ברישא, שנינו  שכבר  שלאחר  מברטנורא,

הנאד ? כשפופרת הנקב ששיעור  ללמד, המשנה מוסיפה למה
מבארים יש ztqezd`),אמנם it lr) מים לקבל  יכולה "ואינה ששנינו: שמה

כמלוא  הנקב אפילו זה שבכגון מלמטה, כשניקבה דווקא היינו שהם", כל
ללמד: המשנה באה כך על הצד, מן  בניקבה אבל כשרים; שבה המים מחט,

c`pd zxtetyk ?awpa d idi dnk e.("l`xyi zx`tz" oiire ;"aeh mei zetqez" oiir)

א ה נ ש מ ר ו א ב

ú÷Mä éab ìò BøéáòäL ïéòîלתוך יורדים מימיו  ונמצאו  – ÇÀÈÆÆÁÄÇÇÅÇÙÆ
כגון  ככלי , שדינה בשוקת כאן ומדובר  לחוץ; יוצאים ומשם השוקת,

למעיין , סמוך  וקבעה מאבן  שוקת שבתוךìeñtשעשה המים היינו  – È
וירדו  שהואיל  לטבילה, פסולים כולם השוקת מן  היוצאים ואף השוקת

למעיין , הם שמחוברים פי על  ואף שאובים. מים נעשו  השוקת לתוך 
בכלי שאובים השוקת שבתוך  שהמים לפי  אותם, מטהר המעיין  אין 

ידי על אלא למעיין  מחוברים אינם השוקת מן  שיצאו המים וגם הם,
שבכלי משום (רמב"ם ).השאובים אלא פסולים שאינם מבארים, ויש 

רא "ש).גזירה ר "ש; àeäL(עיין ìk äôN éab ìò Bøéáòäשמי – ÆÁÄÇÇÅÈÈÈÆ
שהם, כל  ואפילו  השוקת, שפת על  גם עוברים äöeçהמעיין  øLkÈÅÈ

dì;לשוקת שמחוץ במים להטביל  כשר  –ìëa øäèî ïéònäL ÈÆÇÇÀÈÀÇÅÀÈ
àeäL אינם השוקת שפת על הנמשכים המעיין שמי פי על  אף – Æ

היוצאים  השאובים המים את הם מטהרים מקום מכל שהם, כל אלא
שדווקא  מפרשים, יש  שהוא. בכל  מטהר  שהמעיין לפי  השוקת, מן

אסור השוקת שפת על אבל  לטבילה, כשרים לשוקת שמחוץ המים
שכתוב לפי לו):לטבול , יא, יהיה (ויקרא  מים מקוה ובור  "מעיין 

שאינו  בקרקע והיינו כלים טהור ", גבי  על אבל טומאה, לקבל  ראוי

ט).לא ט , מקואות הל' רמב"ם  עיין אחרונה"; "משנה  ויש(מהר"ם ;
dlמפרשים: dveg xyk בין השוקת, בתוך שאינם המים כל היינו –

לטבילה  כשרים שפתה שעל אלו  ובין  ממש  לשוקת שמחוץ המים

ברטנורא ). שבארנו (הר"ש ; מהטעם פסולים, השוקת שבתוך המים ברם,

חיבורם  ידי  על מיטהרים אינם בכלי  הנמצאים שאובים שמים לעיל ,
המעיין ,Bøéáòäלמעיין . את –äëøa éab ìò נכנסו שמימיו – ÆÁÄÇÇÅÀÅÈ

בריכה, הבריכה,B÷éñôäåלתוך  מן המעיין את והפסיק –àeä éøä ÀÄÀÄÂÅ
äå÷nk;כמעיין ולא כמקוה, דינם שבבריכה המעיין  מי  כלומר  – ÇÄÀÆ

ובאשבורן  סאה בארבעים אלא מטהר  אינו  שמקוה הזכרנו , וכבר 
,(miqpekn eininy mewna).בזוחלים ואף שהוא בכל מטהר מעיין  ואילו

BëéLîäå øæç,לבריכה המעיין את שוב שהמשיך  –ìeñt– ÈÇÀÄÀÄÈ
שבה, המים זבים,íéáfìפסולים לטבילת –íéòøöîìå ולטהרת – ÇÈÄÀÇÀÙÈÄ

בצפרים, úàhçהמצורעים éî ïäî Lc÷ìe הפרה אפר  מי – ÀÇÅÅÆÅÇÈ
חיים מים צריכים אלו  שכל g),האדומה, ,` lirl oiir) פסקה והרי 

המעיין , מן  משהפסיקם המים, íéðBLàøäחיות eàöiL òãiL ãòÇÆÅÇÆÈÀÈÄÄ
יוכל חשבון  שלפי  כזו, מים כמות ממנה ויצאו  לבריכה שייכנסו –
לאחר בבריכה שנשתיירו  הראשונים המים יצאו שכבר  בה, לשער 

לטהר המים חזרו ברם, ג). ג, לעיל  שבארנו (כמו המעיין את שהפסיק
שהוא ובכל בזוחלים אף המאירי).כמעיין (הרא "ש;

גבי על  המעיין  את שהעביר בכגון  בסיפא שמדובר  משמע, המשנה מלשון 
כולם  היו  הבריכה שמי פי על שאף להשמיענו, המשנה ובאה ריקה, בריכה
כמקוה, המים נעשו  הבריכה, מן  המעיין  את משהפסיק מקום מכל המעיין, מן 

– חיים. כמים דינם אין  מקום מכל המעיין , את והמשיך  חזר `mpnואפילו jk
c"a`xd yxtn oke ,"l`xyi zx`tz" lra yxtn.("הנפש "בעלי (בספר

ט): ט, מקואות (הל ' כותב הרמב"ם eininאבל  eid"( המעיין jezl(של oikynp
dkixal ueg `vei did .dewnk dkixad dze` ixd ,my oieewpe ,min d`ln `idy dkixa
dewnd in lk e`viy rciy cr ,z`hg in ycwle mirxevnle miafl leqt df ixd Ð

."dkixad in jeza eidy
רבנו  שמפרש "ונראה משנה": "כסף בעל מדברת (m"anxd),וכותב שמשנתנו 

;dewn in d`ln dkixaa:ששנינו יורדים ewiqtde,ומה המעיין שמי לומר, היינו
מי שאין  שכיון כמקוה, היא הרי לפיכך לה, חוצה יוצאים היו  ולא לבריכה
יורדין המעיין  מי  שעדיין פי  על אף הבריכה, מן  ויוצאים נמשכים המעיין 

מקוה. מדין  הבריכה שבתוך  המים את מעלים אינם ekiyndeלתוכה, xfg–
האחר , מהצד  ויצא שיימשך שעשה miaflכלומר leqt' וכוe`viy rciy cr

mipey`xdשנקוו שכיון  לבריכה, שנכנסו  הראשונים המעיין מי אף היינו –
טבילה, לענין  כמעיין דינם מקום ומכל  חיים. מים שם מהם פסק בבריכה
שבבריכה  המים את הם מעלים ממנה, ויוצאים לה נכנסו המעיין שמי  שמאחר 

כמעיין ". להיות
יוסף" ב"בית x"`)ואף drc dxei xeh) בבריכה במשנתנו שמדובר מבואר ,

למשנתנו בפירושו הרמב"ם מדברי מקום ומכל גשמים. מי מלאה כבר שהיתה
sqei"),משמע zia" zrcl) קודם מים בבריכה היו  שלא בכגון במשנה שמדובר

מים. נתמלאה עליה המעיין  העברת ידי  שעל אלא עליה, המעיין  את שהעביר
עיון. וצריך

i y i n g m e i
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Bøéáòä,המעיין את –íéìk éab ìò הכלים דפני  גבי  על  היינו – ÆÁÄÇÇÅÅÄ
הרא"ש ),מבחוץ ìñôñ(הרמב"ם; éab ìò Bàקיבול בית לו שאין – ÇÇÅÇÀÈ

àeäכלל, éøä :øîBà äãeäé éaøעל שעבר לאחר  המעיין , – ÇÄÀÈÅÂÅ
הספסל, גבי על או  הכלים äéäLגבי  Bîk,עליהם שעבר קודם – ÀÆÈÈ

שעבר לאחר ואף מעיין, מתורת אותו מבטלים הספסל  או  הכלים שאין
שהוא. ובכל בזוחלים כמעיין  מטהר  הוא øîBà:עליהם éñBé éaøÇÄÅÅ

äå÷nk àeä éøäהספסל גבי  על או הכלים גבי על  שעבר  לאחר  – ÂÅÇÄÀÆ
(במים  ובאשבורן סאה בארבעים אלא מטהר  שאינו כמקוה, דינו 

izdw - zex`ean zeipyn



cקצ dpyn iying wxt ze`ewn zkqn

‚ìcpk CeLî àeäL ïéòî,BëéLîäå åéìò äaø–äéäL Bîk àeä éøä.ãîBò äéä,BëéLîäå åéìò äaøå– ©§¨¤¨©©¨¦¨¨¨§¦§¦£¥§¤¨¨¨¨¥§¦¨¨¨§¦§¦
ïøaLàa øäèì äå÷nì äåL,àeäL ìëa Ba ìéaèäì ïéònìå. ¨¤©¦§¤§©¥§¤§Ÿ¤§©©§¨§©§¦§¨¤

„äå÷nk íéniä ìk,øîàpL(é ,à úéùàøá):"íéné àø÷ íénä äå÷îìe";éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:íiä ¨©©¦©¦§¤¤¤¡©§¦§¥©©¦¨¨©¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©¨
äå÷nk ìBãbä,øîàð àG"íéné",àlàäaøä íéné éðéî Ba LiL.éñBé éaøøîBà:íéniä ìkïéìçBæa íéøäèî, ©¨©¦§¤¤¡©©¦¤¨¤¤¦¥©¦©§¥©¦¥¥¨©©¦§©£¦§£¦
ïéáfì ïéìeñôe,íéòøöîìå,úàhç éî íäî Lc÷ìe. §¦©¨¦§©§Ÿ̈¦§©¥¥¤¥©¨

b.lcpk jyen `edy:é"ãéôåèðö æ"òìá åì ïéøå÷å ,íéìâø äáøîù äæ õøùë ,äáøä úåîå÷îá íéìçåæ åéîéîù.eilr daixåìãâúðå åëùîðù ãò íéáåàù íéî
:íù íéìçåæ åéîéîù úåîå÷îä.didy enk `ed ixd:äìéçúá åéäù åîë åäù ìëáå íéìçåæá íéøäèî åììä úåîå÷îädidïéòîä.cneråéîéî åéä àìå

:ïéáåàù íéîä úîçî êìéàå êìéà íéìçæð åéîéîù ãò ïéòîä ìãâúðå íéáåàù íéî åéìò äáéøå ,íéìçæð.oirnl 'eke deyíéìçæð íéîäù åììä úåîå÷îä
åéäù úåëéøáä áéçøäù ,åëéùîäå åéìò äáéø ,øçà ùåøéô .ïøåáùàá àìà ïéìçåæá íéøäèî ïéàù äå÷îì íéåùå ,ïäù ìëá íéøäèîù ïéòîì ïéåù ,íäá
ïéà ïéããöä ïîå ,ïéìçåæá øäèî íù ,ïáéçøäå ïäéìò äáéøù íãå÷ íéìçåæ åéîéî åéäù íå÷îáã ,äéäù úåîë àåä éøä ,ïìéãâäå àåää ïéòîä ïî íéî úåëùåî
äå÷îì äåù ,ïéìçåæ åúãéîò íå÷î äùòù ,åëéùîäå ,ïúãéîò íå÷î áéçøäù ,åéìò äáéøå ,íéãîåò àìà íéìçåæ åéîéî åéä àì íà ìáà .ïøåáùàá àìà øäèî

øçàî ,ïéìçåæá øäèî ïéàå ,ïøåáùàá øäèì:ïéìçåæ ïðéà ïéòîä íå÷î ø÷éòã
c.dewnk lecbd mid:úéùàøá éîéî ìë åå÷ð íùù ,úéùàøá äùòîá àø÷ éòúùî äéáã ,ìåãâä íéì àìà äå÷î áåúëä àø÷ àì.mini xn`p `leïåùìá

:åéìà íéëìåä íéìçðä ìëù ,äáøä íéîé éðéî åá ïéáøåòîù éðôî àìà ,íéáø.minid lk xne` iqei iaxíäù ïéðòì íäéìò ïéòî úøåú éîð ìåãâä íéå
:éñåé 'øë äëìäå .äå÷î ïàø÷ áåúëäù ,íééç íéî úøåúì ïä ïéìåñô ìáà .íäéìò ïéìçåæå íéëìåä íéìçðäù éðôî ,ïéìçåæá ïéøäèî
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ìñôqäמכונסים), éab ìò ìéaèé àHL ãáìáeעל שכן  וכל  – ÄÀÇÆÇÀÄÇÇÅÇÇÀÈ
כלים בתוך יטביל שמא גזירה הכלים, ברטנורא).גבי  dklde(הרא"ש;

.iqei iaxk
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ìcpk CeLî àeäL ïéòîשנמש רבים,– קטנים נחלים ממנו  כים ÇÀÈÆÈÇÇÈ
"נדל", הנקרא מרובות רגלים בעל  לשרץ åéìòודומה äaøשפך – ÄÈÈÈ

הרבה, שאובים מים נחליו BëéLîäåלתוכו התפשטות את והגדיל – ÀÄÀÄ
ולרוחב, äéäLלאורך Bîk àeä éøä שהוא בכל כמעיין שמטהר – ÂÅÀÆÈÈ

באה  שהתפשטותו  פי  על אף והתרחב, שהתפשט מקום בכל  ובזוחלים
עמהם. הולכים המעיין  שמי  משום השאובים, המים ידי  äéäÈÈעל

ãîBò, כנדל משוך  היה ולא ונח, עומד המעיין היה –åéìò äaøå ÅÀÄÈÈÈ
שאובים, מים –BëéLîäåאילך וזוחלים נמשכים מימיו –שעכשיו  ÀÄÀÄ

ïøaLàaואילך, øäèì äå÷nì äåL מכונסים שמימיו במקום – ÈÆÇÄÀÆÀÇÅÀÆÀÙÆ
זוחלים, למעיין ,ïéònìåואינם ושווה –àeäL ìëa Ba ìéaèäì ÀÇÇÀÈÀÇÀÄÀÈÆ

(לעיל ששנינו כמו סאה, ארבעים בו  שאין אף שהוא, בכל  שמטהר  –
ז ): xdhlא, dewnl deey ,miae`y min eilr eaxe mihren eininy oiirn"

."`edy lka ea liahdl oiirnle ,oxeay`a

אחרת: בדרך  משנתנו מפרש הר"ש אבל  והרא"ש, הרמב"ם לפי  משנתנו  בארנו 
,lcpk jeyn `edy oiirnek iynde e i lr dax,שאובים מים עליו שריבה לא –

בסוף לעיל  ששנינו כמו  בזוחלין, מטהר היה לא כן אשאם eininyפרק oiirna)
,(miae`y min eilr eaxe mihrenאלאeilr daix המקומות לכל בריכות שעשה היינו

מים אחת כל ונתמלאה מוליך , onשהיה min zekyen eidy zekixad aigxdy)
.olicbde `edd oiirnd,(ברטנורא –didy enk `ed ixdמימיו שהיו שבמקום –

אינו הצדדים ומן  בזוחלין , מטהר  שם והרחיבם, עליהם שריבה קודם זוחלין 
באשבורן . אלא cnerמטהר  d idזוחלין מימיו  היו  לא מעיין  שאותו  כלומר –

עומדים, eאלא i lr daxe,עמידתו מקום שהרחיב –ek iyndeהרחבתו ועשה –
oxזוחלין, eay`a xdhl d ewnl de eyשעיקר מאחר  בזוחלין, מטהר ואינו –

זוחל אינו  miyexitd).המעיין ipy `iany `xephxaa oiir)
מפרש: lcpkוהר "ן  jeyn `edy oiirn שהוא זה כנדל  מעט מעט מושך שהיה –

רגלים, מרובה קטן  ekiyndeשרץ eilr daix אלא נמשך אינו  אבל בשטף, –
היא  הכוונה הר "ן  לפירוש שאף (כלומר  בתחילתו בו מהלך שהיה במקום
להלן המים שיימשכו עשה לא המים שריבוי אלא שאובים, מים עליו  שריבה

בשטף), במקומם המשיכה שתהא אם כי  didyממקומם enk `ed ixdשהרי –
מתחילתו . זוחל היה מקום cnerבאותו did, כלל נמשך היה שלא –eilr daxe

ekiynde(א בו : יש דינים שני  ממקומו, להלן –oxeay`a xdhl dewnl deey–
והוא  אשבורן, שצריך  למקוה שווה מתחילתו מהלך  היה שלא במקום היינו

ב) שהוא; בכל בו מטבילין  שאין lהדין deey`edy lka ea liahdl oiirn–
והוא  שהוא, בכל  כמעיין  מטהר  עכשיו אף מתחילה, עומד שהיה במקום היינו

בזוחלין  שמטהר  ligzndהדין  xeaic ,`x oniq drc dxei xeh lr "sqei zia" oiir)
.("`edy lk oiirne d`q mirax` el yiy dewn"

i y y m e i
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ח). (ח, פרה במסכת גם שנויה משנתנו

äå÷nk íéniä ìk שדרכם פי  על שאף כמעיין , ולא כמקוה דינם – ÈÇÇÄÇÄÀÆ
בין  לטהר  עליהם מעיין תורת אין מקום מכל  כמעיין , זוחלים להיות
אלא  מטהר שאינו כמקוה, הם הרי אלא בזוחלים, בין באשבורן 

בלבד  milgef);באשבורן  mpi`e cg` mewna miqpekn eininy onfa epiid)
ולטהרת  זבים ולטבילת הפרה אפר מי  לקידוש כשרים אינם וכן

חיים" "מים טעונים אלו וכל הואיל בצפרים, ויקרא המצורעים (עיין

יז ), יט , במדבר  יג; טו, ה -ו; ואין יד , המעיין, מן  הנובעים מים והיינו

כמעיין , נחשבים íéné"הימים àø÷ íénä äå÷îìe" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÀÅÇÇÄÈÈÇÄ
"מקוה"; נקראים שהימים והרי  –øéàî éaø éøác שפסוק הסובר, – ÄÀÅÇÄÅÄ

שבעולם. הימים כל כולל  ìBãbäזה íiä :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÈÇÈ
האוקיינוס, היינו  מדבר,äå÷nkבלבד , הכתוב בו שכן  כמקוה, דינו – ÇÄÀÆ

בראשית מימי נקוו xaegndששם ,oekizd mil s` dpeekdy ,miyxtn yie)
,(qepiiwe`lכ דינם הימים שאר  בזוחלים,אבל  אף שמטהרים מעיין

חיים", "מים הטעונים הדברים לכל "íéné"וכשרים øîàð àG– ÆÁÇÇÄ
רבים, Baבלשון  LiL àlà,הגדול בים שיש  מפני –íéné éðéî ÆÈÆÆÄÅÇÄ

äaøäאליו הולכים הנחלים שכל  ברטנורא );– אמרו ,(הר"ש; וכן  ÇÀÅ
בצידון העולה דג לטעם בעכו העולה דג טעם דומה (ספרישאינו 

הרא"ש ). ïéìçBæaעקב; íéøäèî íéniä ìk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈÇÇÄÀÇÂÄÀÂÄ
מעיין , כדין  בזוחלים, אף –ïéìeñôe,הם פסולים אבל –ïéáfì– ÀÄÇÈÄ

זבים, בצפרים,íéòøönìåלטבילת לטהרתם –éî íäî Lc÷ìe ÀÇÀÙÈÄÀÇÅÅÆÅ
úàhç אלו שכל לעיל, הטעם שבארנו כמו האדומה, פרה אפר  מי – ÇÈ

ואילו  הנובעים, מעיינות מי  אלא חיים מים ואין  חיים, מים צריכים

שאין  לפי  "מקוה", הכתוב שקראם וזהו נובעים, אינם הימים מימי
חיים". "מים תורת עליהם

בזוחלים. מטהר  הגדול  הים אף יוסי  רבי  שלדעת מבארים, המפרשים רוב
היא: יוסי רבי שכוונת מפרש, הרמב"ם minidאבל  lk,הגדול הים מן חוץ –

בזוחלים מטהר ואינו  דבר לכל כמקוה lde'שדינו ;i ,e dxt 'ld m"anx oiir)
.(my "dpyn sqk" oiire ;ai ,h ze`ewn

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïéìçBfä,זוחלים שהם נהרות כגון –ïéònk, כמעיין דינם – ÇÂÄÇÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ïéìçBfä–ïéònk,íéôèBpäå–äå÷nk.ãéòä÷Bãö éaøíéôèBpä ìò eaøL ïéìçBfä ìò–íéøLk íäL.íéôèBðå ©£¦©©§¨§©§¦©¦§¤¥¦©¦¨©©£¦¤©©©§¦¤¥§¥¦§§¦
ïéìçBæ ïàNòL–ìwî elôà CîBñ,äð÷ elôà,äáæå áæ elôà,ìáBèå ãøBé;éøácäãeäé éaø.éñBé éaøøîBà:ìk ¤£¨¨£¦¥£¦©¥£¦¨¤£¦¨§¨¨¥§¥¦§¥©¦§¨©¦¥¥¨
àeäL øácäàîè ìa÷î–Ba ïéìéçæî ïéà. ¨¨¤§©¥ª§¨¥©§¦¦

ÂìúpL ìbäàñ íéòaøà Báe L,ìòå íãàä ìò ìôðåíéìkä–íéøBäè.äàñ íéòaøà Ba LiL íB÷î ìk ©¤¦§©©§¨¦§¨§¨©©¨¨¨§©©¥¦§¦¨¨¤¤©§¨¦§¨
–ïéìéaèîe ïéìáBè.ïéöéøça ïéìéaèî,íéöòpáe,äò÷aa úáøòîä øBîçä úñøôáe.éànL úéaíéøîBà:ïéìéaèî §¦©§¦¦©§¦¦©£¦¦©§¨¦§©§©©£©§Ÿ¤¤©¦§¨¥©©§¦©§¦¦

d.oilgefd:ïäù ìëáå ïéìçåæá ïéøäèîå ïéòîë ïä éøä ,ïéìçåæ ïäù úåøäð ïåâë.mithepdeíéîùâ éî ïåâë.dewnk:ïøåáùàáå äàñ íéòáøàá øäèìmdy
.mixyk:íäì íéîéìùî ïéôèåð ïë íà àìà ïéìçåæá äìéáè éãë ïéàù íå÷îá åìéôàå .íéèòåî ïéôèåðå ìéàåä ,ïéìçåæë.oilgef o`yry mithepeäå÷î ïåâë

:ïéìçåæå ïéàöåé åéîéîå åúôù ìò õøôù.lwn elit` jneqíå÷îá íéîä åãîòéù ãò íéîä úàéöé íå÷î ïéîúåñå ìâøá åà ãéá ïéëîåñ äáæ åà áæ åà ,äð÷ åà
:ìáåèå àîèä ãøåéå ,ïøåáùà íéùòðå ãçà.d`neh lawn `edy xac lkíéìåëé ïðéàù ,ïéàîè ïäù äáæå áæ àéòáéî àìíäéãéá íéîä úàéöé íå÷î íåúñì

:äàîåè ìá÷î àåäå ìéàåä ,øåîâ øåäè åìéôà àìà ,ïøåáùà ïúåùòìå íéîä ãéîòäì éãë íäéìâøá åà.ea oiligfn oi`äìéçæä íå÷î åá ïéãéîòî ïéà øîåìë
:éñåé éáøë äëìäå .äøäè éãé ìò àäú ïúééååä ,øåäè äéäé íéî äå÷î àø÷ øîàã ,éñåé éáøã àîòèå .åá ìåáèì ìëåéå ïøåáùà äùòéù éãë

e.ylzpy lb:øòåñå êìåäù íéä ïî.mixedh milkd lre mc`d lr ltpeìáåèä øäè àì ,äîåøúìå éðù øùòîì ìáà .äðåë åòá àì ïéìåçã ,ãáìá ïéìåçì
:ïéåëéù ãò.oilaeh:äùàå ùéà.oiliahne:äìéèðá éâñ àìã ùãå÷ì ïåâë ,íéãé úìéáè êéøöù íå÷îá íéãé åà íéìë.oivixg,äøòîë íéòáåøîå íéáçø

:ïéøå÷î ïðéàù àìà.mivirpe:äìòîìî íéáçøå äèîìî íéøö÷.xeng zqxt:äîäá ìë úñøô ïéãä àåäå.drwaa zaxerndìò ò÷ø÷á úéùòðù àîåâ

`xephxa yexit

שהם, ובכל  בזוחלים כגון íéôèBpäåשמטהרים הנוטפים, והמים – ÀÇÀÄ
גשמים, באשבורן äå÷nkמי אלא מטהרים שאינם כמקוה, דינם – ÇÄÀÆ

(cg` mewna micnere miqpekn mdyk).סאה éaøובארבעים ãéòäÅÄÇÄ
íéôèBpä ìò eaøL ïéìçBfä ìò ÷Bãöשאם נוטפים – נתערבו  ÈÇÇÂÄÆÇÇÇÀÄ

הנוטפים, על הזוחלין ורבו  íéøLkבזוחלין, íäLל טבילה – ÆÅÀÅÄ
אלא  בזוחלין  טבילה כדי  שאין פי  על ואף שהם; ובכל בזוחלים

– הנוטפים mpi`yבהשלמת epiid ,mdy lka mixdhny epipyy dn oky
lk zliah ick mda `diy jixv mipt lk lr la` ,d`q mirax` mikixv

(epzkqnl dgizta oiir) lahpd sebdשהואיל כשרים, מקום מכל  –
מפרשים, ויש  הזוחלין. ברוב מתבטלים הם הרי  מועטים והנוטפים

כשרים, הנוטפים על  הזוחלין רבו אם שדווקא להשמיע, באה שמשנתנו
ראשון  אומרים: ואין  פסולים, הזוחלין, על  הנוטפים רבו  אם אבל 
בכך ודרכם הואיל  בטל, הזוחלין לתוך  מהנוטפים שנפל  ראשון 

ïéìçBæ(הרא "ש). ïàNòL íéôèBðå, שפתו על  שנפרץ מקוה כגון – ÀÀÄÆÂÈÈÂÄ
וזוחלים, יוצאים ÷äðומימיו elôà ,ìwî elôà CîBñסומך – ÅÂÄÇÅÂÄÈÆ

המים, יציאת את לעכב כדי  קנה, או מקל  הפירצה e`elôàÂÄלמקום
äáæå áæעד המים, יציאת מקום וסותמים ברגל או ביד סומכים – ÈÀÈÈ

אחד , במקום ועומדים מכונסים leahlשיהיו jixvy dfeìáBèå ãøBéÅÀÅ
àeäLבהם;– øác ìk :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøácÄÀÅÇÄÀÈÇÄÅÅÈÈÈÆ

Ba ïéìéçæî ïéà ,äàîè ìa÷î את בו מעמידים אין כלומר – ÀÇÅËÀÈÅÇÀÄÄ
סובר, יוסי רבי לטבילה; כשר ויהא אשבורן שיעשה כדי  הזחילה

המים  יציאת מקום לסתום יכולים שאינם וזבה בזב לומר  צורך שאין
אפילו  אלא לטבילה, כשר  המקוה שיהא בשביל  ברגליהם, או  בידיהם

טומאה, מקבל  פנים כל  ועל הואיל כן, לעשות יכול  אינו גמור  טהור
שנאמר לו):לפי יא, תהא (ויקרא  הווייתם טהור ", יהיה מים "מקוה

טומאה. המקבל דבר ידי על מקוה להכשיר  שאין  ומכאן  טהרה, ידי על 

על מקשים יש אבל  מברטנורא. הרב פירשה וכן  הר "ש, לפי  משנתנו בארנו 
המשנה בלשון יפה מתיישב שאינו  זה, y"`xd).פירוש yexit oiir)

והיא  עצמו, במעיין עוסקת שכולה אחרת, בדרך משנתנו מפרש הרמב"ם ברם
הנוטפים: למימיו הזוחלים מימיו  בין  הבדל  שיש ללמד  באה

o i lg efdמן מימיהם המושכים נהרות כגון  המעיין, מן  הזוחלים המים –
oהמעיינות, i irnk,דבר לכל כמעיין  דינם –mithe pd eהמעיין מי אבל  –

למטה, ונקווים גבוה ממקום טיפות טיפות שהטיפות dewnkהבאים פי  על אף –
כשהם  סאה בארבעים אלא מטהרים שאין  כמקוה, דינם תכופות, נופלות

אחד  במקום ועומדים ולקדש (oxeay`a),מכונסים ולמצורעים לזבים ופסולים
חטאת. מי mithepdמהם lr eaxy oilgefd lr wecv iax cirdנתערבו שאם –

הנוטפים, על הזוחלים ורבו ממנו , הנוטפים עם המעיין מן  הזוחלים המים
mixyk mdyלכל כמעיין  שדינם חטאת, מי מהם ולקדש ולמצורעים לזבים –

milgefדבר . o`yry mithepe,כמקוה שדינם המעיין , מן הבאים נוטפים שכן  –

זוחלים, לעשותם רוצה lwnאם elit` dpw elit` jneqאלו עליהם להזיל  –
זה בכגון  זוחלים, להיות וישובו laeheהטיפות, cxei dafe af elit` במים –

פי על ואף דבר , לכל כמעיין שדינם זוחלין , שעשאם מהנוטפים שנתכנסו
מכל מקוה, במי  לה די  הזבה ואילו חיים, במים טבילה צריך בלבד  שהזב

הזב. אגב זבה המשנה נקטה d`nehמקום lawn `edy xac lk :xne` iqei iax
עץ, כלי פשוטי  שהוא מקל כגון  סופרים, מדברי  ואפילו –ea oiligfn oi`–

לעשותם  כדי המעיין מן הנוטפים המים את עליו  להזיל  אותו סומכים אין
במשנה. שבארנו  מהטעם iqei.זוחלים, iaxk dklde

y c e w z a y
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LìúpL ìb, הסוער הים מן  –äàñ íéòaøà Báeבגל והיה – ÇÆÄÀÇÇÀÈÄÀÈ
מים, סאה íéìkäארבעים ìòå íãàä ìò ìôðå,הטמאים – ÀÈÇÇÈÈÈÀÇÇÅÄ

íéøBäèלעיל) הסובר יוסי, כרבי משנתנו  שסתם מפרשים, יש  – ÀÄ
שהואיל מטהר, הגל  הלכך בזוחלין", מטהרים הימים "כל ד): משנה

הים של בזוחלין כטבילה זו הרי  הטמאים על על(הרא"ש );ונפל ואף

ארבעים  בגל  שיהיו  צריך מקום מכל שהוא, בכל  מטהר  שמעיין פי 
חיבורו  ממקום ונתלש  הואיל  שמשנתנו (ש"ך ).סאה, מפרשים, ויש 

צריך במעיין אף אדם שלטבילת לפי סאה", ארבעים "ובו  נקטה
במים מתכסה גופו כל שיהא כדי סאה, יום ארבעים "תוספות  (עיין

סימ  דעה יורה  ט "ז , ועיין ה ).טוב"; סעיף  רא  בגמראן א )– יט , (חגיגה

שיפול ומצפה יושב היה שהאדם בכגון במשנתנו שמדובר מבואר,

שהטובל לפי לו; שנתכוון  לדבר טבילה לו עלתה זה שבכגון עליו, הגל 
כגון  הקל, דבר  לשם שטבל ומי טובל, הוא מה לשם לכוון  צריך 

לו  מועילה זו  טבילתו  אין שני, מעשר  לאכילת או חולין  לאכילת
קרבנות או תרומה כגון  חמור , דבר e).לאכילת ,a dbibg dpyn oiir)

בגל, זו לטבילה אמנם נתכוון שלא בסתם, משנתנו  מפרשים יש  ברם,
הטובל שאין בלבד , חולין לענין אלא "טהורים" המשנה נקטה ולא

כוונה צריך ברטנורא ).לחולין  íéòaøà(רמב"ם; Ba LiL íB÷î ìkÈÈÆÆÇÀÈÄ
äàñ,שאובים שאינם מים –ïéìáBè,אדם בני  בו  –ïéìéaèîe ÀÈÀÄÇÀÄÄ

הכלים. את בו –ïéìéaèî,כלים –íéöòpáe ,ïéöéøçaבמי – ÇÀÄÄÇÂÄÄÇÀÈÄ
בנעיצים; או בחריצים המכונסים חפירות oivixgגשמים היינו  –

ומרובעות, ורחבות mivrpeרחבות מלמטה צרות שהן חפירות –

d).מלמעלה ,d `nw `aa oiir) חפירות היינו  שנעצים מפרשים, ויש 
עמוד או עץ מעקירת כגון בקרקע, הנעוץ דבר  מעקירת הנעשות

äò÷aa(רמב"ם ); úáøòîä øBîçä úñøôáe שנעשתה בגומה – ÀÇÀÇÇÂÇÀÙÆÆÇÄÀÈ
עם  מעורבת והיא גשמים, מי  ונתמלאה החמור , פרסת ידי על  בבקעה

הנאד כשפופרת נקב ידי על בבקעה שיש סאה ארבעים של מקוה

הר"ב); שנעשו (הר"ש ; כאלו , גומות כמה יש  שאם מפרשים, ויש

izdw - zex`ean zeipyn



קצי c dpyn iying wxt ze`ewn zkqn

‚ìcpk CeLî àeäL ïéòî,BëéLîäå åéìò äaø–äéäL Bîk àeä éøä.ãîBò äéä,BëéLîäå åéìò äaøå– ©§¨¤¨©©¨¦¨¨¨§¦§¦£¥§¤¨¨¨¨¥§¦¨¨¨§¦§¦
ïøaLàa øäèì äå÷nì äåL,àeäL ìëa Ba ìéaèäì ïéònìå. ¨¤©¦§¤§©¥§¤§Ÿ¤§©©§¨§©§¦§¨¤

„äå÷nk íéniä ìk,øîàpL(é ,à úéùàøá):"íéné àø÷ íénä äå÷îìe";éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:íiä ¨©©¦©¦§¤¤¤¡©§¦§¥©©¦¨¨©¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©¨
äå÷nk ìBãbä,øîàð àG"íéné",àlàäaøä íéné éðéî Ba LiL.éñBé éaøøîBà:íéniä ìkïéìçBæa íéøäèî, ©¨©¦§¤¤¡©©¦¤¨¤¤¦¥©¦©§¥©¦¥¥¨©©¦§©£¦§£¦
ïéáfì ïéìeñôe,íéòøöîìå,úàhç éî íäî Lc÷ìe. §¦©¨¦§©§Ÿ̈¦§©¥¥¤¥©¨

b.lcpk jyen `edy:é"ãéôåèðö æ"òìá åì ïéøå÷å ,íéìâø äáøîù äæ õøùë ,äáøä úåîå÷îá íéìçåæ åéîéîù.eilr daixåìãâúðå åëùîðù ãò íéáåàù íéî
:íù íéìçåæ åéîéîù úåîå÷îä.didy enk `ed ixd:äìéçúá åéäù åîë åäù ìëáå íéìçåæá íéøäèî åììä úåîå÷îädidïéòîä.cneråéîéî åéä àìå

:ïéáåàù íéîä úîçî êìéàå êìéà íéìçæð åéîéîù ãò ïéòîä ìãâúðå íéáåàù íéî åéìò äáéøå ,íéìçæð.oirnl 'eke deyíéìçæð íéîäù åììä úåîå÷îä
åéäù úåëéøáä áéçøäù ,åëéùîäå åéìò äáéø ,øçà ùåøéô .ïøåáùàá àìà ïéìçåæá íéøäèî ïéàù äå÷îì íéåùå ,ïäù ìëá íéøäèîù ïéòîì ïéåù ,íäá
ïéà ïéããöä ïîå ,ïéìçåæá øäèî íù ,ïáéçøäå ïäéìò äáéøù íãå÷ íéìçåæ åéîéî åéäù íå÷îáã ,äéäù úåîë àåä éøä ,ïìéãâäå àåää ïéòîä ïî íéî úåëùåî
äå÷îì äåù ,ïéìçåæ åúãéîò íå÷î äùòù ,åëéùîäå ,ïúãéîò íå÷î áéçøäù ,åéìò äáéøå ,íéãîåò àìà íéìçåæ åéîéî åéä àì íà ìáà .ïøåáùàá àìà øäèî

øçàî ,ïéìçåæá øäèî ïéàå ,ïøåáùàá øäèì:ïéìçåæ ïðéà ïéòîä íå÷î ø÷éòã
c.dewnk lecbd mid:úéùàøá éîéî ìë åå÷ð íùù ,úéùàøá äùòîá àø÷ éòúùî äéáã ,ìåãâä íéì àìà äå÷î áåúëä àø÷ àì.mini xn`p `leïåùìá

:åéìà íéëìåä íéìçðä ìëù ,äáøä íéîé éðéî åá ïéáøåòîù éðôî àìà ,íéáø.minid lk xne` iqei iaxíäù ïéðòì íäéìò ïéòî úøåú éîð ìåãâä íéå
:éñåé 'øë äëìäå .äå÷î ïàø÷ áåúëäù ,íééç íéî úøåúì ïä ïéìåñô ìáà .íäéìò ïéìçåæå íéëìåä íéìçðäù éðôî ,ïéìçåæá ïéøäèî

`xephxa yexit

ìñôqäמכונסים), éab ìò ìéaèé àHL ãáìáeעל שכן  וכל  – ÄÀÇÆÇÀÄÇÇÅÇÇÀÈ
כלים בתוך יטביל שמא גזירה הכלים, ברטנורא).גבי  dklde(הרא"ש;

.iqei iaxk

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ìcpk CeLî àeäL ïéòîשנמש רבים,– קטנים נחלים ממנו  כים ÇÀÈÆÈÇÇÈ
"נדל", הנקרא מרובות רגלים בעל  לשרץ åéìòודומה äaøשפך – ÄÈÈÈ

הרבה, שאובים מים נחליו BëéLîäåלתוכו התפשטות את והגדיל – ÀÄÀÄ
ולרוחב, äéäLלאורך Bîk àeä éøä שהוא בכל כמעיין שמטהר – ÂÅÀÆÈÈ

באה  שהתפשטותו  פי  על אף והתרחב, שהתפשט מקום בכל  ובזוחלים
עמהם. הולכים המעיין  שמי  משום השאובים, המים ידי  äéäÈÈעל

ãîBò, כנדל משוך  היה ולא ונח, עומד המעיין היה –åéìò äaøå ÅÀÄÈÈÈ
שאובים, מים –BëéLîäåאילך וזוחלים נמשכים מימיו –שעכשיו  ÀÄÀÄ

ïøaLàaואילך, øäèì äå÷nì äåL מכונסים שמימיו במקום – ÈÆÇÄÀÆÀÇÅÀÆÀÙÆ
זוחלים, למעיין ,ïéònìåואינם ושווה –àeäL ìëa Ba ìéaèäì ÀÇÇÀÈÀÇÀÄÀÈÆ

(לעיל ששנינו כמו סאה, ארבעים בו  שאין אף שהוא, בכל  שמטהר  –
ז ): xdhlא, dewnl deey ,miae`y min eilr eaxe mihren eininy oiirn"

."`edy lka ea liahdl oiirnle ,oxeay`a

אחרת: בדרך  משנתנו מפרש הר"ש אבל  והרא"ש, הרמב"ם לפי  משנתנו  בארנו 
,lcpk jeyn `edy oiirnek iynde e i lr dax,שאובים מים עליו שריבה לא –

בסוף לעיל  ששנינו כמו  בזוחלין, מטהר היה לא כן אשאם eininyפרק oiirna)
,(miae`y min eilr eaxe mihrenאלאeilr daix המקומות לכל בריכות שעשה היינו

מים אחת כל ונתמלאה מוליך , onשהיה min zekyen eidy zekixad aigxdy)
.olicbde `edd oiirnd,(ברטנורא –didy enk `ed ixdמימיו שהיו שבמקום –

אינו הצדדים ומן  בזוחלין , מטהר  שם והרחיבם, עליהם שריבה קודם זוחלין 
באשבורן . אלא cnerמטהר  d idזוחלין מימיו  היו  לא מעיין  שאותו  כלומר –

עומדים, eאלא i lr daxe,עמידתו מקום שהרחיב –ek iyndeהרחבתו ועשה –
oxזוחלין, eay`a xdhl d ewnl de eyשעיקר מאחר  בזוחלין, מטהר ואינו –

זוחל אינו  miyexitd).המעיין ipy `iany `xephxaa oiir)
מפרש: lcpkוהר "ן  jeyn `edy oiirn שהוא זה כנדל  מעט מעט מושך שהיה –

רגלים, מרובה קטן  ekiyndeשרץ eilr daix אלא נמשך אינו  אבל בשטף, –
היא  הכוונה הר "ן  לפירוש שאף (כלומר  בתחילתו בו מהלך שהיה במקום
להלן המים שיימשכו עשה לא המים שריבוי אלא שאובים, מים עליו  שריבה

בשטף), במקומם המשיכה שתהא אם כי  didyממקומם enk `ed ixdשהרי –
מתחילתו . זוחל היה מקום cnerבאותו did, כלל נמשך היה שלא –eilr daxe

ekiynde(א בו : יש דינים שני  ממקומו, להלן –oxeay`a xdhl dewnl deey–
והוא  אשבורן, שצריך  למקוה שווה מתחילתו מהלך  היה שלא במקום היינו

ב) שהוא; בכל בו מטבילין  שאין lהדין deey`edy lka ea liahdl oiirn–
והוא  שהוא, בכל  כמעיין  מטהר  עכשיו אף מתחילה, עומד שהיה במקום היינו

בזוחלין  שמטהר  ligzndהדין  xeaic ,`x oniq drc dxei xeh lr "sqei zia" oiir)
.("`edy lk oiirne d`q mirax` el yiy dewn"

i y y m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

ח). (ח, פרה במסכת גם שנויה משנתנו

äå÷nk íéniä ìk שדרכם פי  על שאף כמעיין , ולא כמקוה דינם – ÈÇÇÄÇÄÀÆ
בין  לטהר  עליהם מעיין תורת אין מקום מכל  כמעיין , זוחלים להיות
אלא  מטהר שאינו כמקוה, הם הרי אלא בזוחלים, בין באשבורן 

בלבד  milgef);באשבורן  mpi`e cg` mewna miqpekn eininy onfa epiid)
ולטהרת  זבים ולטבילת הפרה אפר מי  לקידוש כשרים אינם וכן

חיים" "מים טעונים אלו וכל הואיל בצפרים, ויקרא המצורעים (עיין

יז ), יט , במדבר  יג; טו, ה -ו; ואין יד , המעיין, מן  הנובעים מים והיינו

כמעיין , נחשבים íéné"הימים àø÷ íénä äå÷îìe" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÀÅÇÇÄÈÈÇÄ
"מקוה"; נקראים שהימים והרי  –øéàî éaø éøác שפסוק הסובר, – ÄÀÅÇÄÅÄ

שבעולם. הימים כל כולל  ìBãbäזה íiä :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÈÇÈ
האוקיינוס, היינו  מדבר,äå÷nkבלבד , הכתוב בו שכן  כמקוה, דינו – ÇÄÀÆ

בראשית מימי נקוו xaegndששם ,oekizd mil s` dpeekdy ,miyxtn yie)
,(qepiiwe`lכ דינם הימים שאר  בזוחלים,אבל  אף שמטהרים מעיין

חיים", "מים הטעונים הדברים לכל "íéné"וכשרים øîàð àG– ÆÁÇÇÄ
רבים, Baבלשון  LiL àlà,הגדול בים שיש  מפני –íéné éðéî ÆÈÆÆÄÅÇÄ

äaøäאליו הולכים הנחלים שכל  ברטנורא );– אמרו ,(הר"ש; וכן  ÇÀÅ
בצידון העולה דג לטעם בעכו העולה דג טעם דומה (ספרישאינו 

הרא"ש ). ïéìçBæaעקב; íéøäèî íéniä ìk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈÇÇÄÀÇÂÄÀÂÄ
מעיין , כדין  בזוחלים, אף –ïéìeñôe,הם פסולים אבל –ïéáfì– ÀÄÇÈÄ

זבים, בצפרים,íéòøönìåלטבילת לטהרתם –éî íäî Lc÷ìe ÀÇÀÙÈÄÀÇÅÅÆÅ
úàhç אלו שכל לעיל, הטעם שבארנו כמו האדומה, פרה אפר  מי – ÇÈ

ואילו  הנובעים, מעיינות מי  אלא חיים מים ואין  חיים, מים צריכים

שאין  לפי  "מקוה", הכתוב שקראם וזהו נובעים, אינם הימים מימי
חיים". "מים תורת עליהם

בזוחלים. מטהר  הגדול  הים אף יוסי  רבי  שלדעת מבארים, המפרשים רוב
היא: יוסי רבי שכוונת מפרש, הרמב"ם minidאבל  lk,הגדול הים מן חוץ –

בזוחלים מטהר ואינו  דבר לכל כמקוה lde'שדינו ;i ,e dxt 'ld m"anx oiir)
.(my "dpyn sqk" oiire ;ai ,h ze`ewn
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ïéìçBfä,זוחלים שהם נהרות כגון –ïéònk, כמעיין דינם – ÇÂÄÇÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iying wxt ze`ewn zkqn

‰ïéìçBfä–ïéònk,íéôèBpäå–äå÷nk.ãéòä÷Bãö éaøíéôèBpä ìò eaøL ïéìçBfä ìò–íéøLk íäL.íéôèBðå ©£¦©©§¨§©§¦©¦§¤¥¦©¦¨©©£¦¤©©©§¦¤¥§¥¦§§¦
ïéìçBæ ïàNòL–ìwî elôà CîBñ,äð÷ elôà,äáæå áæ elôà,ìáBèå ãøBé;éøácäãeäé éaø.éñBé éaøøîBà:ìk ¤£¨¨£¦¥£¦©¥£¦¨¤£¦¨§¨¨¥§¥¦§¥©¦§¨©¦¥¥¨
àeäL øácäàîè ìa÷î–Ba ïéìéçæî ïéà. ¨¨¤§©¥ª§¨¥©§¦¦

ÂìúpL ìbäàñ íéòaøà Báe L,ìòå íãàä ìò ìôðåíéìkä–íéøBäè.äàñ íéòaøà Ba LiL íB÷î ìk ©¤¦§©©§¨¦§¨§¨©©¨¨¨§©©¥¦§¦¨¨¤¤©§¨¦§¨
–ïéìéaèîe ïéìáBè.ïéöéøça ïéìéaèî,íéöòpáe,äò÷aa úáøòîä øBîçä úñøôáe.éànL úéaíéøîBà:ïéìéaèî §¦©§¦¦©§¦¦©£¦¦©§¨¦§©§©©£©§Ÿ¤¤©¦§¨¥©©§¦©§¦¦

d.oilgefd:ïäù ìëáå ïéìçåæá ïéøäèîå ïéòîë ïä éøä ,ïéìçåæ ïäù úåøäð ïåâë.mithepdeíéîùâ éî ïåâë.dewnk:ïøåáùàáå äàñ íéòáøàá øäèìmdy
.mixyk:íäì íéîéìùî ïéôèåð ïë íà àìà ïéìçåæá äìéáè éãë ïéàù íå÷îá åìéôàå .íéèòåî ïéôèåðå ìéàåä ,ïéìçåæë.oilgef o`yry mithepeäå÷î ïåâë

:ïéìçåæå ïéàöåé åéîéîå åúôù ìò õøôù.lwn elit` jneqíå÷îá íéîä åãîòéù ãò íéîä úàéöé íå÷î ïéîúåñå ìâøá åà ãéá ïéëîåñ äáæ åà áæ åà ,äð÷ åà
:ìáåèå àîèä ãøåéå ,ïøåáùà íéùòðå ãçà.d`neh lawn `edy xac lkíéìåëé ïðéàù ,ïéàîè ïäù äáæå áæ àéòáéî àìíäéãéá íéîä úàéöé íå÷î íåúñì

:äàîåè ìá÷î àåäå ìéàåä ,øåîâ øåäè åìéôà àìà ,ïøåáùà ïúåùòìå íéîä ãéîòäì éãë íäéìâøá åà.ea oiligfn oi`äìéçæä íå÷î åá ïéãéîòî ïéà øîåìë
:éñåé éáøë äëìäå .äøäè éãé ìò àäú ïúééååä ,øåäè äéäé íéî äå÷î àø÷ øîàã ,éñåé éáøã àîòèå .åá ìåáèì ìëåéå ïøåáùà äùòéù éãë

e.ylzpy lb:øòåñå êìåäù íéä ïî.mixedh milkd lre mc`d lr ltpeìáåèä øäè àì ,äîåøúìå éðù øùòîì ìáà .äðåë åòá àì ïéìåçã ,ãáìá ïéìåçì
:ïéåëéù ãò.oilaeh:äùàå ùéà.oiliahne:äìéèðá éâñ àìã ùãå÷ì ïåâë ,íéãé úìéáè êéøöù íå÷îá íéãé åà íéìë.oivixg,äøòîë íéòáåøîå íéáçø

:ïéøå÷î ïðéàù àìà.mivirpe:äìòîìî íéáçøå äèîìî íéøö÷.xeng zqxt:äîäá ìë úñøô ïéãä àåäå.drwaa zaxerndìò ò÷ø÷á úéùòðù àîåâ
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שהם, ובכל  בזוחלים כגון íéôèBpäåשמטהרים הנוטפים, והמים – ÀÇÀÄ
גשמים, באשבורן äå÷nkמי אלא מטהרים שאינם כמקוה, דינם – ÇÄÀÆ

(cg` mewna micnere miqpekn mdyk).סאה éaøובארבעים ãéòäÅÄÇÄ
íéôèBpä ìò eaøL ïéìçBfä ìò ÷Bãöשאם נוטפים – נתערבו  ÈÇÇÂÄÆÇÇÇÀÄ

הנוטפים, על הזוחלין ורבו  íéøLkבזוחלין, íäLל טבילה – ÆÅÀÅÄ
אלא  בזוחלין  טבילה כדי  שאין פי  על ואף שהם; ובכל בזוחלים

– הנוטפים mpi`yבהשלמת epiid ,mdy lka mixdhny epipyy dn oky
lk zliah ick mda `diy jixv mipt lk lr la` ,d`q mirax` mikixv

(epzkqnl dgizta oiir) lahpd sebdשהואיל כשרים, מקום מכל  –
מפרשים, ויש  הזוחלין. ברוב מתבטלים הם הרי  מועטים והנוטפים

כשרים, הנוטפים על  הזוחלין רבו אם שדווקא להשמיע, באה שמשנתנו
ראשון  אומרים: ואין  פסולים, הזוחלין, על  הנוטפים רבו  אם אבל 
בכך ודרכם הואיל  בטל, הזוחלין לתוך  מהנוטפים שנפל  ראשון 

ïéìçBæ(הרא "ש). ïàNòL íéôèBðå, שפתו על  שנפרץ מקוה כגון – ÀÀÄÆÂÈÈÂÄ
וזוחלים, יוצאים ÷äðומימיו elôà ,ìwî elôà CîBñסומך – ÅÂÄÇÅÂÄÈÆ

המים, יציאת את לעכב כדי  קנה, או מקל  הפירצה e`elôàÂÄלמקום
äáæå áæעד המים, יציאת מקום וסותמים ברגל או ביד סומכים – ÈÀÈÈ

אחד , במקום ועומדים מכונסים leahlשיהיו jixvy dfeìáBèå ãøBéÅÀÅ
àeäLבהם;– øác ìk :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøácÄÀÅÇÄÀÈÇÄÅÅÈÈÈÆ

Ba ïéìéçæî ïéà ,äàîè ìa÷î את בו מעמידים אין כלומר – ÀÇÅËÀÈÅÇÀÄÄ
סובר, יוסי רבי לטבילה; כשר ויהא אשבורן שיעשה כדי  הזחילה

המים  יציאת מקום לסתום יכולים שאינם וזבה בזב לומר  צורך שאין
אפילו  אלא לטבילה, כשר  המקוה שיהא בשביל  ברגליהם, או  בידיהם

טומאה, מקבל  פנים כל  ועל הואיל כן, לעשות יכול  אינו גמור  טהור
שנאמר לו):לפי יא, תהא (ויקרא  הווייתם טהור ", יהיה מים "מקוה

טומאה. המקבל דבר ידי על מקוה להכשיר  שאין  ומכאן  טהרה, ידי על 

על מקשים יש אבל  מברטנורא. הרב פירשה וכן  הר "ש, לפי  משנתנו בארנו 
המשנה בלשון יפה מתיישב שאינו  זה, y"`xd).פירוש yexit oiir)

והיא  עצמו, במעיין עוסקת שכולה אחרת, בדרך משנתנו מפרש הרמב"ם ברם
הנוטפים: למימיו הזוחלים מימיו  בין  הבדל  שיש ללמד  באה

o i lg efdמן מימיהם המושכים נהרות כגון  המעיין, מן  הזוחלים המים –
oהמעיינות, i irnk,דבר לכל כמעיין  דינם –mithe pd eהמעיין מי אבל  –

למטה, ונקווים גבוה ממקום טיפות טיפות שהטיפות dewnkהבאים פי  על אף –
כשהם  סאה בארבעים אלא מטהרים שאין  כמקוה, דינם תכופות, נופלות

אחד  במקום ועומדים ולקדש (oxeay`a),מכונסים ולמצורעים לזבים ופסולים
חטאת. מי mithepdמהם lr eaxy oilgefd lr wecv iax cirdנתערבו שאם –

הנוטפים, על הזוחלים ורבו ממנו , הנוטפים עם המעיין מן  הזוחלים המים
mixyk mdyלכל כמעיין  שדינם חטאת, מי מהם ולקדש ולמצורעים לזבים –

milgefדבר . o`yry mithepe,כמקוה שדינם המעיין , מן הבאים נוטפים שכן  –

זוחלים, לעשותם רוצה lwnאם elit` dpw elit` jneqאלו עליהם להזיל  –
זה בכגון  זוחלים, להיות וישובו laeheהטיפות, cxei dafe af elit` במים –

פי על ואף דבר , לכל כמעיין שדינם זוחלין , שעשאם מהנוטפים שנתכנסו
מכל מקוה, במי  לה די  הזבה ואילו חיים, במים טבילה צריך בלבד  שהזב

הזב. אגב זבה המשנה נקטה d`nehמקום lawn `edy xac lk :xne` iqei iax
עץ, כלי פשוטי  שהוא מקל כגון  סופרים, מדברי  ואפילו –ea oiligfn oi`–

לעשותם  כדי המעיין מן הנוטפים המים את עליו  להזיל  אותו סומכים אין
במשנה. שבארנו  מהטעם iqei.זוחלים, iaxk dklde

y c e w z a y
ו ה נ ש מ ר ו א ב

LìúpL ìb, הסוער הים מן  –äàñ íéòaøà Báeבגל והיה – ÇÆÄÀÇÇÀÈÄÀÈ
מים, סאה íéìkäארבעים ìòå íãàä ìò ìôðå,הטמאים – ÀÈÇÇÈÈÈÀÇÇÅÄ

íéøBäèלעיל) הסובר יוסי, כרבי משנתנו  שסתם מפרשים, יש  – ÀÄ
שהואיל מטהר, הגל  הלכך בזוחלין", מטהרים הימים "כל ד): משנה

הים של בזוחלין כטבילה זו הרי  הטמאים על על(הרא"ש );ונפל ואף

ארבעים  בגל  שיהיו  צריך מקום מכל שהוא, בכל  מטהר  שמעיין פי 
חיבורו  ממקום ונתלש  הואיל  שמשנתנו (ש"ך ).סאה, מפרשים, ויש 

צריך במעיין אף אדם שלטבילת לפי סאה", ארבעים "ובו  נקטה
במים מתכסה גופו כל שיהא כדי סאה, יום ארבעים "תוספות  (עיין

סימ  דעה יורה  ט "ז , ועיין ה ).טוב"; סעיף  רא  בגמראן א )– יט , (חגיגה

שיפול ומצפה יושב היה שהאדם בכגון במשנתנו שמדובר מבואר,

שהטובל לפי לו; שנתכוון  לדבר טבילה לו עלתה זה שבכגון עליו, הגל 
כגון  הקל, דבר  לשם שטבל ומי טובל, הוא מה לשם לכוון  צריך 

לו  מועילה זו  טבילתו  אין שני, מעשר  לאכילת או חולין  לאכילת
קרבנות או תרומה כגון  חמור , דבר e).לאכילת ,a dbibg dpyn oiir)

בגל, זו לטבילה אמנם נתכוון שלא בסתם, משנתנו  מפרשים יש  ברם,
הטובל שאין בלבד , חולין לענין אלא "טהורים" המשנה נקטה ולא

כוונה צריך ברטנורא ).לחולין  íéòaøà(רמב"ם; Ba LiL íB÷î ìkÈÈÆÆÇÀÈÄ
äàñ,שאובים שאינם מים –ïéìáBè,אדם בני  בו  –ïéìéaèîe ÀÈÀÄÇÀÄÄ

הכלים. את בו –ïéìéaèî,כלים –íéöòpáe ,ïéöéøçaבמי – ÇÀÄÄÇÂÄÄÇÀÈÄ
בנעיצים; או בחריצים המכונסים חפירות oivixgגשמים היינו  –

ומרובעות, ורחבות mivrpeרחבות מלמטה צרות שהן חפירות –

d).מלמעלה ,d `nw `aa oiir) חפירות היינו  שנעצים מפרשים, ויש 
עמוד או עץ מעקירת כגון בקרקע, הנעוץ דבר  מעקירת הנעשות

äò÷aa(רמב"ם ); úáøòîä øBîçä úñøôáe שנעשתה בגומה – ÀÇÀÇÇÂÇÀÙÆÆÇÄÀÈ
עם  מעורבת והיא גשמים, מי  ונתמלאה החמור , פרסת ידי על  בבקעה

הנאד כשפופרת נקב ידי על בבקעה שיש סאה ארבעים של מקוה

הר"ב); שנעשו (הר"ש ; כאלו , גומות כמה יש  שאם מפרשים, ויש

izdw - zex`ean zeipyn
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:äá ïéìéáèî ,ãåðä úøôåôùë á÷ð éãé ìò äàñ íéòáøà ìù äå÷îì úáøåòî àéäå íéî äá åöá÷úðå äîäá ìù ìâø úñøô éãé.zilcxgíøæ .úéìã øä åîë
:éàîù úéáì ïäá ïéìéáèî äàñ íéòáøà àìà ïôåñ ãòå ïúìçúî ïéà åìéôàå .øää äáåâî ùåøéô ,øä ìù åéìãî íéàáä íéî.oiliahn oi` mixne` lld ziae

:ïøåáùàá àìà úøäèî úéìãøç ïéàù .ãçà íå÷îá äàñ íéòáøà åéäéù ãò.mda laehe milk xcebyàìå íéîä êåìéä åáëòéù éãë íéìëá äöéçî äùåò
ù íéìëä úöéçî êåúáù íéîä ïúåàá ìáåèå ,ïéìçåæ åéäé:äå÷î éîë ïä.elahed `l oda xcby milke,äöéçîä êåúáù íéîá éìëä ìë ìáèåä àìù éôì

ììä úéáà âéìô éëéäå ,åá ïéìéçæî ïéà äàîåè ìá÷î àåäù øáã ìë ìéòì éñåé 'ø øîà àäå ,àéù÷ éàå .õåç éôìëù ãö àìå úéìãøçä éôìëù ãöä íà éë
øãåâäù ììä úéáì éàîù úéá íéãåî ,øîà÷ éëäå ,åìáèåä àì ïäá øãâù íéìëå øîàã ,éà÷ àôéñà íéãåîå éàäã ,øîåì ùé .ïäá ìáåèå íéìë øãåâù íéãåîù
ïéà äàîåè ìá÷î àåäù øáã ìë øîàã éñåé 'øë ,ïäá ìáåèå íéìë øãåâ ïéàù éøáñ íìåòì ììä úéá ìáà .åìáèåä àì ïäá øãâù íéìë ,ïäá ìáèå íéìë

:àúôñåúá òîùî éëäå .åá ïéìéçæî
e`.dxrnd ixeg .axernd lk:äøòî äå÷îì éø÷ ,úåøòîá ïäìù úåìéáè áåøù íåùîå .äå÷îä êåúáù ïéøåç.ody dnkúøôåôùë ïéáå÷ð ïéàù ô"òà

:ãåðä.dxrnd zwerúøôåôùë ïäéðéá ùé ïë íà àìà ,ïäá ìåáèì íéøùë úåéäì ïäî äìòîìù äå÷îä éîéî íò ïéáùçð äéîéî ïéà ,äå÷îä éìåùáù àîåâ
:ïøáçì ãåðä.izni` dcedi 'x xn`:ùøôì àìà ÷åìçì äãåäé 'ø àá àì.dnvr z` zcnrn `idy onfaúà úãîòî àéä à÷åòä à÷åòá ìåáèì àáùë

:åéìàî ìôåð äøòîä ïéáå äðéá ÷éñôîä ââä ïéàå ,äîöò.dnvr z` zcnrn dpi` m` la`äå÷îä úéúçú àåäù à÷åòä ââ ìôåð ìåáèì àáù äòùáå
:à÷åòä éîá äøòîä éîéî íéáøòúîå.`idy enk da oiliahn:ãåðä úøôåôùë á÷ðá ïéà åìéôàå

`xephxa yexit

וה  החמור, פרסות ידי על  נקבים בבקעה ידי על  מעורבות גומות

סאה, ארבעים כולן  ובין  גשמים, מי כולן ונתמלאו הנאד, כשפופרת
מהן  אחת בכל  כלים ישראל").מטבילים éànL("תפארת  úéaÅÇÇ
úéìcøça ïéìéaèî :íéøîBà–"zilcxg"מי של  זרם היינו ÀÄÇÀÄÄÀÇÀÀÄ

כלים  שמטבילים שמאי , בית וסוברים ההר, מן היורדים גשמים

פי על אף סאה, ארבעים סופה, ועד  מתחילתה בה, יש אם בחרדלית,
סאה. ארבעים אין הטבילה ïéàשבמקום :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÅ

ïéìéaèî מכונסים כשהם אלא מטהרים גשמים מי  שאין  בחרדלית, – ÇÀÄÄ
סאה ארבעים בשיעור  אחד במקום a).ועומדים ,d zeicr oiir)íéãBîeÄ

שמאי, לבית הלל  בית –íéìk øãBb àeäL בכלים גדר שעושה – ÆÅÅÄ
המים, את לעכב כדי  החרדלית, íäaבתוך  ìáBèå המתכנסים במים – ÀÅÈÆ

החרדלית  בתוך שעושה מפרשים, ויש  מקוה; כמי שהם לגדר , סמוך

ההיקף  אותו  בתוך המתכנסים במים וטובל  כלים של מחיצות היקף

íäa(הרמב"ם ). øãbL íéìëå היו אם הגדר , את בהם שעשה – ÀÅÄÆÈÇÈÆ
eìaèäטמאים, àG החרדלית כלפי  שאינם הכלים שצידי  לפי – ËÀÈ

) המכונסים במים הוטבלו  לא חוץ כלפי m"anxd:אלא yexit itleמפני

במים  הוטבל ולא לגדר  מחוץ הוא הכלים היקף של החיצון  שהצד
לגדר ). שמחוץ בזוחלים אלא הנקווים

על מקשה מברטנורא אומר :הרב יוסי שרבי  לעיל , שנינו  והלא lkהסיפא:
ea oiligfn oi` d`neh lawn `edy xac,(המים זחילת את בו מעכבים אין (כלומר

וטובל כלים גודר שהוא כאן, שמודים הלל בית על  חולק יוסי  רבי  וכיצד
בהם?

שמאי לבית הלל  בית שמודים המשנה כוונת שאין  לפרש, הר "ב נדחק מכאן
שהגודר הלל , לבית שמאי  בית שמודים אלא בהם, וטובל  כלים גודר שהוא

זה בכגון בהם, וטובל  elahed.כלים `l mda xcby milk לעולם הלל  בית אבל
המקבל דבר  שכל יוסי , רבי  כדעת בהם, וטובל כלים גודר  שאין סוברים,

) בו  מזחילים אין  aeh",טומאה mei zetqez" oiirרבי בדברי המפרשים שלדעת
eaיוסי : oiligfn oi` לקושיית מקום אין זוחלים, המים שיהיו  עושים אין –

הר"ב).

א ה נ ש מ ר ו א ב

מקואות. בעירוב דן  זה פרק

äå÷nì áøòîä ìk,שלם למקוה המחובר  מים אוסף כל  –äå÷nk ÈÇÀÙÈÇÄÀÆÇÄÀÆ
והולכת. מפרשת שהמשנה כמו  כמקוה, דינו  –äøònä éøç– ÙÅÇÀÈÈ

במערה שהוא המקוה כתלי שבתוך  כלומר  שבמערה, (epzpynהחורים
dewnl z`xewdxrn,(zexrna eid mdiniay ze`ewn aexy meyn ,é÷ãñåÀÄÀÅ

äøònä,המקוה שבכותלי והסדקים –íäa ìéaèî במים – ÇÀÈÈÇÀÄÈÆ
הללו, ובסדקים íäLשבחורים äîk מעורבים שאינם פי על  אף – ÀÈÆÅ

שמשנתנו  מוסיפים, ויש  השערה. כחוט שהוא, בכל  אלא המקוה מי  עם

בהם  מטבילים שהם, כל מים אלא בהם אין שאפילו ללמד, גם באה
וצינורות מחטים כגון  "תפארת (פירושכלים, המאירי; להרמב"ם; המשנה

äøònäישראל"). ú÷eò מים בה ויש  המקוה, שבצד  החפירה – ÇÇÀÈÈ
סאה, מארבעים פחות ïkכשרים íà àlà ,da ïéìéaèî ïéàÅÇÀÄÄÈÆÈÄÅ

ãBpä úøôBôLk äáe÷ð äúéä למקוה מחוברת היתה שהעוקה – ÈÀÈÀÈÄÀÆÆÇ
היינו  הנאד כשפופרת שנקב הזכרנו, וכבר הנאד ; כשפופרת בנקב
לאגודל. הסמוכות אצבעות שתי כרוחב שקוטרו עגול נקב כשיעור 

éúîéà :äãeäé éaø øîà? הנאד כשפופרת נקובה שתהא צריך  – ÈÇÇÄÀÈÅÈÇ
dîöò úãîòî àéäL ïîæa העוקה בין  המפסיק שהכותל  – ÄÀÇÆÄÇÂÆÆÇÀÈ

חזק, הוא dîöòלמקוה úãîòî dðéà íà ìáàשהכותל – ÂÈÄÅÈÇÂÆÆÇÀÈ
ורופף, רעוע הוא המקוה לבין  בינה äîkהמפסיק da ïéìéaèîÇÀÄÄÈÀÈ

àéäL למקוה מחוברת אלא הנאד כשפופרת נקובה אינה אפילו  – ÆÄ
המקוה מן  כחלק שהיא לפי בה, מטבילים שהוא, ("תפארת בכל 

מפרשים:ישראל"). dnvrויש  zcnrn `idy onfa ?izni` שחלוקים –
מימיה  אין סאה, ארבעים במקוה שיש  אף שפעמים המקוה, מן  מימיה

אלא  למקוה מחוברת אינה זה בכגון  שבעוקה, המים עם מתערבים
הנאד. כשפופרת נקובה היתה כן  dnvr,אם zcnrn dpi` m` la`

העוקה, מי  עם מימיה מעורבים סאה, ארבעים במקוה שיש זמן  שכל 
`idy dnk da oiliahnחורי כמו המקוה, מן כחלק היא שחשובה –

וסדקיה הרא"ש).המערה (הר "ש;

ענין dxrndבארנו  zwer הרמ אבל  והרא"ש. הר "ש שהכוונה כפירוש מפרש, ב"ם
עשויה  המקוה, מי שטח תחת שהיא חפירה היינו  המקוה, שבתוך  לעוקה היא
המבדלת  הקרקע היתה שאם קמא, תנא דברי  לפרש יהודה רבי ובא ככיפה,
במים  מטבילים אין  עצמה, את להעמיד ויכולה בריאה, והמקוה העוקה בין
הנאד; כשפופרת נקב ידי  על  המקוה עם מעורבים היו  כן  אם אלא שבעוקה
מי לתוך נופל במקוה שהטובל עד עצמה, את להעמיד  יכולה אינה אם אבל 

העוקה במי מטבילים שהוא, בכל  אלא מעורבים אינם אפילו  (yexitהעוקה,
.(c ,g ze`ewn 'ld ;m"anxdl dpynd הרמב"ם לפי  מפרש מברטנורא הרב ואף

.("dpexg` dpyn" oiire)
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ììä úéáà âéìô éëéäå ,åá ïéìéçæî ïéà äàîåè ìá÷î àåäù øáã ìë ìéòì éñåé 'ø øîà àäå ,àéù÷ éàå .õåç éôìëù ãö àìå úéìãøçä éôìëù ãöä íà éë
øãåâäù ììä úéáì éàîù úéá íéãåî ,øîà÷ éëäå ,åìáèåä àì ïäá øãâù íéìëå øîàã ,éà÷ àôéñà íéãåîå éàäã ,øîåì ùé .ïäá ìáåèå íéìë øãåâù íéãåîù
ïéà äàîåè ìá÷î àåäù øáã ìë øîàã éñåé 'øë ,ïäá ìáåèå íéìë øãåâ ïéàù éøáñ íìåòì ììä úéá ìáà .åìáèåä àì ïäá øãâù íéìë ,ïäá ìáèå íéìë

:àúôñåúá òîùî éëäå .åá ïéìéçæî
e`.dxrnd ixeg .axernd lk:äøòî äå÷îì éø÷ ,úåøòîá ïäìù úåìéáè áåøù íåùîå .äå÷îä êåúáù ïéøåç.ody dnkúøôåôùë ïéáå÷ð ïéàù ô"òà

:ãåðä.dxrnd zwerúøôåôùë ïäéðéá ùé ïë íà àìà ,ïäá ìåáèì íéøùë úåéäì ïäî äìòîìù äå÷îä éîéî íò ïéáùçð äéîéî ïéà ,äå÷îä éìåùáù àîåâ
:ïøáçì ãåðä.izni` dcedi 'x xn`:ùøôì àìà ÷åìçì äãåäé 'ø àá àì.dnvr z` zcnrn `idy onfaúà úãîòî àéä à÷åòä à÷åòá ìåáèì àáùë

:åéìàî ìôåð äøòîä ïéáå äðéá ÷éñôîä ââä ïéàå ,äîöò.dnvr z` zcnrn dpi` m` la`äå÷îä úéúçú àåäù à÷åòä ââ ìôåð ìåáèì àáù äòùáå
:à÷åòä éîá äøòîä éîéî íéáøòúîå.`idy enk da oiliahn:ãåðä úøôåôùë á÷ðá ïéà åìéôàå

`xephxa yexit

וה  החמור, פרסות ידי על  נקבים בבקעה ידי על  מעורבות גומות

סאה, ארבעים כולן  ובין  גשמים, מי כולן ונתמלאו הנאד, כשפופרת
מהן  אחת בכל  כלים ישראל").מטבילים éànL("תפארת  úéaÅÇÇ
úéìcøça ïéìéaèî :íéøîBà–"zilcxg"מי של  זרם היינו ÀÄÇÀÄÄÀÇÀÀÄ

כלים  שמטבילים שמאי , בית וסוברים ההר, מן היורדים גשמים

פי על אף סאה, ארבעים סופה, ועד  מתחילתה בה, יש אם בחרדלית,
סאה. ארבעים אין הטבילה ïéàשבמקום :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÅ

ïéìéaèî מכונסים כשהם אלא מטהרים גשמים מי  שאין  בחרדלית, – ÇÀÄÄ
סאה ארבעים בשיעור  אחד במקום a).ועומדים ,d zeicr oiir)íéãBîeÄ

שמאי, לבית הלל  בית –íéìk øãBb àeäL בכלים גדר שעושה – ÆÅÅÄ
המים, את לעכב כדי  החרדלית, íäaבתוך  ìáBèå המתכנסים במים – ÀÅÈÆ

החרדלית  בתוך שעושה מפרשים, ויש  מקוה; כמי שהם לגדר , סמוך

ההיקף  אותו  בתוך המתכנסים במים וטובל  כלים של מחיצות היקף

íäa(הרמב"ם ). øãbL íéìëå היו אם הגדר , את בהם שעשה – ÀÅÄÆÈÇÈÆ
eìaèäטמאים, àG החרדלית כלפי  שאינם הכלים שצידי  לפי – ËÀÈ

) המכונסים במים הוטבלו  לא חוץ כלפי m"anxd:אלא yexit itleמפני

במים  הוטבל ולא לגדר  מחוץ הוא הכלים היקף של החיצון  שהצד
לגדר ). שמחוץ בזוחלים אלא הנקווים

על מקשה מברטנורא אומר :הרב יוסי שרבי  לעיל , שנינו  והלא lkהסיפא:
ea oiligfn oi` d`neh lawn `edy xac,(המים זחילת את בו מעכבים אין (כלומר

וטובל כלים גודר שהוא כאן, שמודים הלל בית על  חולק יוסי  רבי  וכיצד
בהם?

שמאי לבית הלל  בית שמודים המשנה כוונת שאין  לפרש, הר "ב נדחק מכאן
שהגודר הלל , לבית שמאי  בית שמודים אלא בהם, וטובל  כלים גודר שהוא

זה בכגון בהם, וטובל  elahed.כלים `l mda xcby milk לעולם הלל  בית אבל
המקבל דבר  שכל יוסי , רבי  כדעת בהם, וטובל כלים גודר  שאין סוברים,

) בו  מזחילים אין  aeh",טומאה mei zetqez" oiirרבי בדברי המפרשים שלדעת
eaיוסי : oiligfn oi` לקושיית מקום אין זוחלים, המים שיהיו  עושים אין –

הר"ב).

א ה נ ש מ ר ו א ב

מקואות. בעירוב דן  זה פרק

äå÷nì áøòîä ìk,שלם למקוה המחובר  מים אוסף כל  –äå÷nk ÈÇÀÙÈÇÄÀÆÇÄÀÆ
והולכת. מפרשת שהמשנה כמו  כמקוה, דינו  –äøònä éøç– ÙÅÇÀÈÈ

במערה שהוא המקוה כתלי שבתוך  כלומר  שבמערה, (epzpynהחורים
dewnl z`xewdxrn,(zexrna eid mdiniay ze`ewn aexy meyn ,é÷ãñåÀÄÀÅ

äøònä,המקוה שבכותלי והסדקים –íäa ìéaèî במים – ÇÀÈÈÇÀÄÈÆ
הללו, ובסדקים íäLשבחורים äîk מעורבים שאינם פי על  אף – ÀÈÆÅ

שמשנתנו  מוסיפים, ויש  השערה. כחוט שהוא, בכל  אלא המקוה מי  עם

בהם  מטבילים שהם, כל מים אלא בהם אין שאפילו ללמד, גם באה
וצינורות מחטים כגון  "תפארת (פירושכלים, המאירי; להרמב"ם; המשנה

äøònäישראל"). ú÷eò מים בה ויש  המקוה, שבצד  החפירה – ÇÇÀÈÈ
סאה, מארבעים פחות ïkכשרים íà àlà ,da ïéìéaèî ïéàÅÇÀÄÄÈÆÈÄÅ

ãBpä úøôBôLk äáe÷ð äúéä למקוה מחוברת היתה שהעוקה – ÈÀÈÀÈÄÀÆÆÇ
היינו  הנאד כשפופרת שנקב הזכרנו, וכבר הנאד ; כשפופרת בנקב
לאגודל. הסמוכות אצבעות שתי כרוחב שקוטרו עגול נקב כשיעור 

éúîéà :äãeäé éaø øîà? הנאד כשפופרת נקובה שתהא צריך  – ÈÇÇÄÀÈÅÈÇ
dîöò úãîòî àéäL ïîæa העוקה בין  המפסיק שהכותל  – ÄÀÇÆÄÇÂÆÆÇÀÈ

חזק, הוא dîöòלמקוה úãîòî dðéà íà ìáàשהכותל – ÂÈÄÅÈÇÂÆÆÇÀÈ
ורופף, רעוע הוא המקוה לבין  בינה äîkהמפסיק da ïéìéaèîÇÀÄÄÈÀÈ

àéäL למקוה מחוברת אלא הנאד כשפופרת נקובה אינה אפילו  – ÆÄ
המקוה מן  כחלק שהיא לפי בה, מטבילים שהוא, ("תפארת בכל 

מפרשים:ישראל"). dnvrויש  zcnrn `idy onfa ?izni` שחלוקים –
מימיה  אין סאה, ארבעים במקוה שיש  אף שפעמים המקוה, מן  מימיה

אלא  למקוה מחוברת אינה זה בכגון  שבעוקה, המים עם מתערבים
הנאד. כשפופרת נקובה היתה כן  dnvr,אם zcnrn dpi` m` la`

העוקה, מי  עם מימיה מעורבים סאה, ארבעים במקוה שיש זמן  שכל 
`idy dnk da oiliahnחורי כמו המקוה, מן כחלק היא שחשובה –

וסדקיה הרא"ש).המערה (הר "ש;

ענין dxrndבארנו  zwer הרמ אבל  והרא"ש. הר "ש שהכוונה כפירוש מפרש, ב"ם
עשויה  המקוה, מי שטח תחת שהיא חפירה היינו  המקוה, שבתוך  לעוקה היא
המבדלת  הקרקע היתה שאם קמא, תנא דברי  לפרש יהודה רבי ובא ככיפה,
במים  מטבילים אין  עצמה, את להעמיד ויכולה בריאה, והמקוה העוקה בין
הנאד; כשפופרת נקב ידי  על  המקוה עם מעורבים היו  כן  אם אלא שבעוקה
מי לתוך נופל במקוה שהטובל עד עצמה, את להעמיד  יכולה אינה אם אבל 

העוקה במי מטבילים שהוא, בכל  אלא מעורבים אינם אפילו  (yexitהעוקה,
.(c ,g ze`ewn 'ld ;m"anxdl dpynd הרמב"ם לפי  מפרש מברטנורא הרב ואף

.("dpexg` dpyn" oiire)

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: ז המעשה:דף סיום את מספרת àúàהגמרא ék לקיש ריש ¦¨¨
ïðçBé éaøc dén÷ì,הבבליים על שאמר מה את לו déìוסיפר øîà §©¥§©¦¨¨¨©¥

יוחנן, àîòèרבי eðééä åàì שכינה שרתה לא שלכך כדבריך הטעם אין - ¨©§©£¨
ד  שני, àøæòבבית éîéa eälek e÷éìñ énð éà היו ישראל כל אם אף - ¦©¦§¦§¦¥¤§¨

מקום מכל éðLעולים, Lc÷îa äðéëL àéøL äåä àì,,לכך והטעם Ÿ£¨©§¨§¦¨§¦§¨¥¦
áéúëcלבניו נח כז)בדברי ט ïkLéå,(בראשית úôéì íéäìà zôé' ¦§¦©§§¡Ÿ¦§¤¤§¦§Ÿ

,'íL éìäàa§¨¢¥¥
הגמרא, úôéì',דורשת íéäìà zôé'c áb ìò óà שמלכות יזכה שיפת ©©©§©§§¡Ÿ¦§¤¤

מקום מכל השני, המקדש בית את לבנות יסייעו מזרעו שהיא ¥ïéàפרס
äøBL äðéëMäזה íL'בבית éìäàa' àlà על שנבנה ראשון בבית - ©§¦¨¨¤¨§¨¢¥¥

שכינה  שרתה שלא הסיבה וזוהי שם, של מזרעו שהוא המלך שלמה ידי
ישראל. ידי על ולא פרסיים ידי על שנבנה מפני שני, בבית בשלימות

הגמרא: פרס,éàñøôeמבררת מלכות -eúà÷ úôiîc ïì àðî שהם - ©§¨¥§¨¨§¦¤¤¨¨
הגמרא: מבארת יפת. ב)áéúëcמזרע י âBâîe(בראשית øîb úôé éða' ¦§¦§¥¤¤Ÿ¤¨

,'ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe,זה בפסוק המנויים העמים ישבו ארצות באיזה הגמרא äæדורשת 'øîb' ¨©§¨¨§ª¨¤¤§¦¨Ÿ¤¤
ב  שיושב àéîîøb.àéðBã÷îהעם Bæ 'éãî' .àiãð÷ Bæ 'âBâî'.BòîLîk 'ïåé'.יון בשם הידועה ארץ - ¤§©§¨¨©§¦¨¨©¨¤§¨¨¨§©§¨

é÷ééðeà úéa äæ 'ìáz'ïðaøå éàîéñ éaø da éâéìt ,'ñøéz' .àéñeî Bæ 'CLî' ישבו,. ארץ éøîàåבאיזו ª¨¤¥©§¦¤¤§¨¦¨§¦¥¨©¦¦©§©¨¨§¨§¥
dìהם שהחולקים אומרים יש -,øîà ãç ,ïðaøå ïBîéñ éaø'תירס'é÷ééøz úéa Bæ במקום היושב [-העם ¨©¦¦§©¨¨©¨©¥§©§¦

øîà,ההוא], ãçå'תירס'.ñøt Bæגם ñøt,וכן Bæ 'ñøéz' óñBé áø éðz היושב שהעם מצינו זו דעה ולפי §©¨©¨©¨¥©¥¦¨¨©
יפת. מבני שהוא תירס הוא בפרס

' זו: בפרשה נוספים פסוקים לבאר הגמרא ממשיכה יפת, בני של הפסוק את הגמרא שביארה כּוׁשאגב ְֵּובני
àëzáñå'וגו' äîòøå äzáñ(ז óñBé,.(שם áø éðz מקום שהיה משום דומין שמותיהן וסבתכא סבתה ©§¨§©§¨§©§§¨¨¥©¥

אחת מחוזות, שתי בו והיו הרים, המוקף מחוז àúéieb,זה ïúñé÷ñ,פנימי מחוז àúééøa,הוא ïúñé÷ñå ©¦§¨©©¨¨§©¦§¨¨©§¨
ל  מסביב חיצוני àãçìפנימי,מחוז àãç ïéaמרחק היה לחיצון הפנימי בין -éñøt äàî,צד dôwéäåבכל ¥£¨©£¨¥¨©§¥§¤¥¨

החיצון  éñøt.של àôìà©§¨©§¥
נוסף: פסוק לבאר ממשיכה נמרודהגמרא מלכות את המתאר בפסוק ìáaנאמר Bzëìîî úéLàø éäzå'©§¦¥¦©§©§¨¤

'äðìëå ãkàå Cøàå(י dòîLîk.(שם ,'ìáa'.זה בשם הידועה הארץ -äæ ,'Cøà' הקרויה הארץ §¤¤§©©§©§¥¨¤§©§¨¨¤¤¤
.éôðéð øôBð äæ 'äðìk' .økNa äæ 'ãkàå' .úeëéøBà¦§©©¤©§©©§¥¤¤¦§¦

פרשה: שבאותה הפסוקים את לדרוש ממשיכה בעצת הגמרא להיות רצה שלא אשור בענין מדבר הפסוק
ונאמר  אחרות, ערים לבנות מהם והלך נמרוד, של מארצו יצא ולכן בה' ולמרוד מגדל לבנות שרצו הפלגה דור

יא)כך ìéñ÷,(שם äæ øeMà ,óñBé áø éðz .'øeMà àöé àåää õøàä ïî' בני ישבו סילק במדינת - ¦¨¨¤©¦¨¨©¨¥©¥©¤¦©
נאמר הפסוק בהמשך çìk',אשור. úàå øéò úáBçø úàå äåðéð úà ïáiå',המקומות את הגמרא מבארת ©¦¤¤¦§¥§¤§Ÿ¦§¤¨©

ïLéîc úøô Bæ 'øéò úáBçø' ,BòîLîk 'äåðéð',éñøeác úøô Bæ 'çìk'ó. ¦§¥§©§¨§Ÿ¦§©§¥©¨©§©§§¦
וה  אשור בנה נוספת הבאעיר בפסוק מוזכרת יב):יא øéòä(שם àåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø úàå'§¤¤¤¥¦§¥¥¨©¦¨¦

.'äìãbä:הגמרא ïBôñéè÷à.מבארת äæ 'ïñø' כיצד מתוכו הכרע שאין הפסוק בסיום לדון הגמרא ממשיכה ©§Ÿ¨¤¤¤©§¦§
äåðéðלפרשו, íà òãBé éðéà ,'äìãbä øéòä àéä'היאïñø íà ,äìBãbä øéòäהיאäìBãbä øéòä, ¦¨¦©§Ÿ¨¥¦¥©¦¦§¥¨¦©§¨¦¤¤¨¦©§¨

øîBàאולם àeäLkאחר ג)במקום ג ìL(יונה Cìäî íéäìàì äìBãb øéò äúéä äåðéðå','íéîé úL §¤¥§¦§¥¨§¨¦§¨¥Ÿ¦©£©§Ÿ¤¨¦
øîBà éåä ש לומר צריך -,äìBãbä øéòä àéä äåðéð.גדולה עיר אחר במקום קרויה שהיא משום ¡¥¥¦§¥¦¨¦©§¨

i"yx

àúà éëyiwl oa oerny iax Ð
jk :el xtiqe ,opgei iaxc dinwl

.ipeltl el izxn`
úôéì íéäìà úôéù éô ìò óàÐ

oi` ,ipy zia zepal miiqxt ekfy
oey`x ycwna `l` dxey dpiky
ly erxfn `ay ,dnly dpay

.myïúñé÷ñå àúééååâ ïúñé÷ñ
àúééøá,i`w `kzaqe dzaq` Ð

,mixd swen fegn mde ,dey onyy
ziniptd z` ztwn dpevigde
swid on ueg zinipt dwegxe
swide ,iqxt d`n cv lkl dpevig

.iqxt `tl` dpevigdõøàä ïî
àöé àéääzvra zeidl `ly Ð

.dbltd xec



xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dkeq(oey`x meil)

àlàn xzei epi` oli`d zgzy ghyd m`íéúàñ úéam` la` , ¤¨¥¨©¦
`l` oli`d zgz milhlhn oi` df xeriyn xzei lecb ghyd
`nlyae .zevign swen epi`y mewn oick ,xzei `le zen` rax`
icia dvignd dzyrp `l ok m` `ptce `veda bex` sepd oi` m`
ea milhlhn oi` dxicl swen epi`y mewn lke ,dxic myl mc`
micia oli`d sep z` bx`y oeik la` ,miz`q zian xzei `ed m`
recn dxicl swen `edy oeike ,ok dyr dizgz xecl jxevl i`ce
oi`y mrhd :`xnbd zvxzn .lecb `edy lkk ea lhlhl xeq`

q zian xzei `edyk eizgz milhlhnepi`y meyn epi` miz`
`l` ,dxicl swenéåäc íeMîoli`d ici lr swedy df mewn ¦§¨¥

llkaøéåàì äéLéîLzL äøécxney da xeciy ick wx dzyrpy - ¦¨¤©§¦¤¨¨£¦
dxenb dxic dpi`e ,dizeaiaqy zecyd z` xenyie zecyd

,dkezay diyinyz jxevl zipapdøéåàì äéLéîLzL äøéc ìëå§¨¦¨¤©§¦¤¨¨£¦
dizeaiaqyBa ïéìèìèî ïéàekeza -àlàcr `ed elceb m` ¥§©§§¦¤¨

,íéúàñminkg ea exfb df xeriyn lecb xzei `ed swidd m` la` ¨©¦
.zen` rax`n xzei ea elhlhi `ly

,òîL àzy mc`úáLzeynyd oia zay axra ddy -ìúa- ¨§©¨©§¥
dnc` znixr e` weväøNò dBáb àeäLzeyxk epice ,migth ¤¨©£¨¨
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n xzei `le ,[cigid zeyx aygpíéúàñ úéa ãò,ïëåzay m`ò÷ða ©¥¨©¦§¥§¤©
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zcner dpi`y dvigny awri xa `g` ax ixack `lye ,dievn
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miwqer mdy iptn .dkeq xg` xfgl mikixv mpi`e mziipg zrya

.zexg` zeevn zeyrln xeht zg` devna wqerde ,devnaïéìBç¦
ïäéLnLîe,milegd ly,äkeqä ïî ïéøeètmeyn mixeht milegd §©§¥¤§¦¦©¨

meyn mixeht mdiynyne ,dkeqd zaiyia mixrhvn mdy
wqerd lke devna miwqer md ixde mze` ynyl mikixvy

mc` lk oke .devnd on xeht devnaéàøò ïéúBLå ïéìëBàdlik` - §¦§¦£©
raw dpi`y zi`xr.äkeqì õeçoldl dpynae(:ek)dn x`azi ©¨
.i`xr zlik` `xwp

àøîâ
éléî éðä àðîmiiwln xeht devna wqerdy df oic cnlp okidn - §¨¨¥¦¥

,zxg` devnïðaø eðúcweqtdn -(f e mixac)'Eúéáa EzáLa' §¨©¨¨§¦§§§¥¤
y cnlp ,rny z`ixw zevn iabl xn`pyäåöîa ÷ñBòì èøt§¨§¥§¦§¨

,rny z`ixwn xeht `edy devn xacl jldn `edy e` lreta
eyxc cere ,zxg` devna weqr `edy meynèøt ,'Cøcá Ezëìáe'§¤§§©¤¤§¨

ïúçìlreta wqer epi`y it lr s` rny z`ixwn xeht `ed mby §¨¨
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:`xnbd zvxzn .zxg` devnn xhtp epi` devna wqerdïk íà¦¥
,devn xacl jleda elit`e jxca mikledd lka xacn weqtdy

úáLa' àø÷ àîéìziaaúëìáe,'jxca'Ezëìáe' 'EzáLa' éàî ¥¨§¨§¤¤§¤¤©§¦§§§¤§§
yexcpy ick ,'s"k' dxezd dtiqedyCãéc úëìaly dkilda - §¤¤¦¨

,jkxevle jzrcl `idy zeyxúáééçéîc àeä`exwle wiqtdl §¦©§©
,rny z`ixwàäcexh jpd m`c úëìajxevl,äåöîúøéètonfa ¨§¤¤§¦§¨§¦©

.rny z`ixw zevn meiwn dkildd
:`xnbd dywnéëä éà,zexg` zeevnn xeht devna wqer lky ¦¨¦

énð äðîìàä úà ñðBk eléôà`ed ixdy ,rny z`ixwn xeht didi £¦¥¤¨©§¨¨©¦
z` qpekdy exn`e minkg ewlig dnle ,oi`eyip zevna wqer
zvxzn .aiig dpnl`d z` qpekde rny z`ixwn xeht dlezad

:`xnbdãéøè äìeúaä úà ñðBkoeike ,devn zlira zaygna eal ¥¤©§¨¨¦
la` ,rny z`ixwn xeht cexh `edy,ãéøè àì äðîìà ñðBkokle ¥©§¨¨Ÿ¨¦

.odizy z` miiwl leki ixdy ,zexg` zeevn meiwn xeht epi`
wqer oicn epi` dlezad z` qpekd ly exehty dpiad `xnbd
okle ,ie`xk ezrc oiekl leki epi` ezcxhay meyn `l` ,devna

,dywnBúðéôñ äòáè äzòî àlà ,øeèôc énð éëä ãéøèc àëéä ìëå§¨¥¨§¨¦¨¦©¦§¨¤¨¥©¨¨§¨§¦¨
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øàt,ixd ,la` epi` eli`k d`xn x`tzn m`e ,x`t xa epi` la`e §¥

ok m`e .zeevnd x`yne rny z`ixwn zxhet xrvd zcxih oi`y
qpekd recn dywe ,rny z`ixwa aiig mia ezpitq drahy in s`

:`xnbd zvxzn .ef devnn xeht dlezad z`àëä`yepy ozg - ¨¨
dlezaäåöîc àcøéè ãéøè,z` xiqdl aiegn epi`y aezkd cnile ¨¦¦§¨§¦§¨

`l` ,zxg` devn miiwl ick da weqry devnd zaygnn ezrc
la` ,da iwa zeidl eal ozie dpey`xd ezevna weqrl jiyni

íúä,mia ezpitq drahy inae la`a -úeLøc àcøéè ãéøèyie ¨¨¨¦¦§¨¦§
.rny z`ixwa oiekle ealn `cxihd xiqdl el

:`xnbd dywnåy df oic ikàëäî äåönä ïî øeèt äåöîa ÷ñBòä §¨¥§¦§¨¨¦©¦§¨¥¨¨
à÷ôðixd ,yxcp `ed 'jxca jzklae jziaa jzaya' weqtdn - ©§¨

à÷ôð íúäî,yxcp `ed xg` weqtn -,àéðúcxn`p(e h xacna) ¥¨¨©§¨§©§¨
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קצה
ezny in` cenr dk sc ± iyily wxt`nei

minkg epzp df xeriyy ,okynd xvgk ,miz`q zia xeriyk `l` ded epi` ok m` `l`

o`kn `ed lecb m`e .dxicl epi`y swid lkl`l` ea oilhlhn oi`e ,zilnxk ied Ð

zian xzei `ed elit` ,dxicle swed miciac oeik i`de ,mc` ly eizen` rax` jeza

miz`q.dia lhlhil Ðøéåàì äùéîùúùxie` jxevl `l` ef dxic dieyr dpi` Ð

daeyg dpi`e ,zecyd xenyl ,dl dvegy

.lecb swid xizdl dxicìúá úáùycw Ð

dpwe ,dxyr deab lza `ede mc`d lr meid

.ezziay myúéá ãò úåîà òáøàî àåäå
íéúàñepi` la` ,zen` rax`n `ed lecb Ð

.miz`q zia lr xzeiò÷ðá ïëå`neb Ð

.d"`ilee* = ziy`xa ini zyyn dieyrdäî÷å
äøåö÷.drvn`a Ðúåìåáùådxyr zedeab Ð

edpip zevign ipd lk .aiaq dze` zetiwn

`lc ,o`kn xzeil `le ,miz`q zia swidl

xgnl dlek z` jldn ,jkld .dxicl ziyrp

df zaye li`ed ,dllg lkc .mitl` dl dvege

ly zen` rax`k ded ,mei ceran dxie`a

,zen` rax`n `ede hwp ikdle .dziay mewn

zen` rax`n xzei ded `l i`cjldn i`n Ð

zen` rax` inp zevign `la ?`ki` dlek z`

yi` eay" epiidc ,dil zi` dziay mewn

l`" aizkc ,dn` mitl` odl dvege "eizgz

mewn slinl opax jenq`e "enewnn yi` `vi

oiaexira opixn`ck ,'ek dqipn mewne ,mewnn

deaby lkc .`ed zevign swen lze .(`,`p)

oda swde ,ely zevign wiq` ceb opixn` dxyr

.ey`x z`úåôé÷î úåìåáùåoi`c ab lr s`e Ð

.gexa zecneräéì ãéáòãmilayd zevignl Ð

ocb`y cr ,zleayl zleayn `ptce `veda

.ef z` ef zewifgne ,aiaq cgi olcbeäðùî
äåöî éçåìùcenll oebk ,devn jxca ikled Ð

.miieay zectle eax ipt liawdle dxezïéøåèô
äëåñä ïî.oziipg zrya elit`e Ðàøîâ

äåöîá ÷ñåòì èøô êúéáá êúáùáepi`y Ð

.rnyn i`n yxtn onwle .rny z`ixwa aiig

ïúçì èøô êøãá êúëìáå`edc ab lr s`e Ð

cixh devna inp.i`xw ixz edl ikixhvi` Ð

aizk `icda e`l ozgc oeik ,cg aizk ded i`c

`xwagxeh `l` aezkd xht `l `pin` ded Ð

.devnl jldn e` ,micia devn zk`ln dyere

`l` ,wqer epi`e lhae ayei `edy ozg la`

dlira zaygna cixh.aezkd xht `l Ð

z`ixwn xehtc opirny` `xizi `xwn jkld

.dlira zaygna cixhc ,rnyòîùî éàî.devnl hxt i`xw ipdn Ðêøã éëjled Ð

a.dxegq jxc'åë ïðé÷ñò àì éî,zeyxd mr devn jxc `xwna lelkl leki jpi` ike Ð

.zexwl aiigil `pngx xn`we devn jxc inp rnyne ,aizk `nzq jxc `deïë íàÐ

."jxca zkla" aezkl ,i`w inp devn jxcacãéøè.dlira zaygna cexh eal Ð

`xw dixht ik ,`xazqne.cg`k mipya weqrl leki epi`e dixht `cxih meyn Ðñðåë
ãéøè àì äðîìà.odizy z` miiwl lekie Ð'åë àãøéè íåùî éàrnyn jixtc i`d Ð

cexhc ezpitq drah elit` jklde ,eal z` oeekl leki epi`y itl ezxhet ezcxhc dil

exrva!xhtil Ðøàô ïäá øîàðùx`tznyke .`ed x`t xa e`l la`e ,onwlck Ð

.la` epi`y envra d`xnäåöîã àãøéè ãéøè ïúçaiigin `lc `xw opirny`e Ð

ozie dpey`xa weqri `l` ,eilr d`ad ef liaya dpey`x devn zaygnn ezrc xiqdl

.xaca iwa zeidl ealúåùøã àãøéèbedpl aiig `edy it lr s`y Ðdlirp ly zelia`

ezn ceak ze`xdl dkiqe dvigx.xrhvdl aiig epi` Ðäåöîî øåèôã äåöîá ÷ñåòäå
à÷ôð àëäî."jziaa jzay"n Ð'åâå íéùðà éäéåa Ðzipyd dpya ,`xw xacn gqt

.mixvn z`ivil
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äî÷`veda dl ciarc `pwqna dl iwenc ab lr s` Ð dze` zetiwn zeleaye dxevw

`ptcemzdc ,lirl iyw`ck ,dleka lhlhip ikd i` :iieyw`l o`k jiiy `l Ð

,xie` `l` jkq `kil `kd la` .dxicl swenk aiyge jkq ea yiy ,ux`d lr jkqnd oli`a

.(`,ck oiaexir) "oiqt oiyer" wxt `zi`ck ,dxicl swen aiyg `l gzt seqale siwd elit`e

éçåìùoebk ,devn xaca ikled Ð devn

,oiieay zectle eax ipt liawdl e` dxez cenll

yxit jk .oziipg zrya elit`e ,dkeqd on oixeht

ikled :xn`wc ,`xnba rnyn oke .qxhpewa

oiae meia oia dkeqd on oixeht devn xacl

`l` oikled oi`y it lr s` ,rnyne .dlila

dlilae `nnia ilf`c i`c .meiaxacl elit` Ð

:cere .`ziixaa ipzwck ,ixiht inp zeyxd

`zwx` epbc `ped ax xa daxe `cqg axc `caer

i`n` mdipy miiwl oileki m` :dnize .`xeqc

oilitze ecbaa ziviv el yiy mc` eh`c ?oixeht

oia oi`" 'tae ?zevn x`yn jka xhtin in ey`xa

el xifgnc d`pd xcend iab (a,bl mixcp) "xcend

sqei axc dhext dil ipdnc it lr s` ezcia`Ð

eziaa dcia`y onf lk i`e .`giky `lc meyn

iprl `ztix azinln xhtin`giky ok m` Ð

`edy drya `l` xhtn `l i`ce `l` !`id

,dkxevl dgheye dcia` ly zilh oebk ,da wqer

dze`ay `giky `lc zepefn dl ozepy dnda e`

`kdc xnel jixve !epnn le`yl ipr `ai dry

zevn meiwa icxhin i`c ,`peeb i`d ika ixii` inp

.zevnn ilhan eed dkeqêúëìáåhxt jxca

cixh devna inp `edc ab lr s`e Ð ozglÐ

ozgc oeik ,cg aizk ded i`c .i`xw ixz jixhvi`

xht `l `pin` ded `xwa aizk `icda e`l

jldn e` ,micia devn dyere gxeh `l` aezkd

wqer epi`e lhae ayei `edy ozg la` ,devna

dliraa aygn `l`jkld ,aezkd xht `l Ð

,rny z`ixwn xehtc opirny` `xizi `xwn

.qxhpewa yxit jk .dlira zaygna cixhc

"jxca jzklae"nc rnyn oizrnyc `ibeqe

`nw wxt idliyae .wiqr `w devnac i`d hrnn

:mzd qxbc ,jtdl `qxbd (`,`i) zekxac

"jzaya""jxca jzklae" ,ozgl hxt Ðhxt Ð

rnyn ikdc ,d`xp ef `qxibe .devna wqerl

,rny z`ixwa zaiiginc `ed jcic zaya :`xw

zliraa aygne ayei dz`y ,devnc zaya `le

:rnync devna wqer hrnn jzklae devn

ded `l ozgne .devn zkla `le jcic zkla

s` ,ealn `cxihd xiqdl jk lk el lwp oi`y ozg ip`y `nlcc ,devna wqer x`y opirci

.ezcxh zaygn xiqdle dizrc diaezil dil irain zeyxc `cxihay it lréøäùxn`p

"jilr yeag jx`t" l`wfgil `pngx dil xn` `wcn yxtn oizrnya onwl Ð x`t odaÐ

exwi`c meyn ielz mrhdy `pyil rnync `de .ixiht `nlr ilek la` ,zaiiginc `ed z`

la` epi`y envra d`xn x`tznyke ,`ed x`t xa e`l la`e ,x`txninl `z` `l Ð

i`ne :xn`z m`e .x`t exwi`c oilitz ip`yc, zevn x`yn exhetl `kdn opitli `lc `l`

dxez cenlz iabe ,mila` x`yl `le dil xn`w l`wfgil `wecc opixn`c oilitz iab `py

`pngx dil xn`cn ,dxez cenlza xeq` la` :(`,eh) ohw crenc `nw wxt opixn`

"mec wp`d" l`wfgilea dpiyy dxez ixacnc :xnel yie !l`wfgik mila` x`y icarc Ð

jxved i`n` oilitza la` ,dxez ixaca xeq` la`c meyn xninl ol zi` r"kn aezkd

.?exqe`l xeaq iziidy liaya `l m` ,oilitz gipiy el xnel
l`yin
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"Cøcá Ezëìáe"¯úà ñðBkä :eøîà ïàkî .ïúçì èøt §¤§§©¤¤§¨§¨¨¦¨¨§©¥¤
äìeúaä¯äðîìàä úàå ,øeèt¯?òîLî éàî .áéiç ©§¨¨§¤¨©§¨¨©¨©©§©

úeLø Cøc äî ,Cøck :àðeä áø øîà¯,úeLø ìk óà ¨©©¨©¤¤©¤¤§©Ÿ§
ìéæà÷c ïðé÷ñò àì éî .÷eñò äåöîác éàä é÷etàì§©¥©¦§¦§¨¨¦¨¨§¦©§¨¨¥
àîéì ïk íà !éø÷éì àðîçø øîà à÷å ,äåöî øáãì¦§©¦§¨§¨£©©£¨¨¦§¦¦¥¥¨

"Ezëìáe" "EzáLa" éàî ,"úëìá"e "úáLa" àø÷¯ §¨§¤¤§¤¤©§¦§§§¤§§
äåöîc úëìa àä ,úáééçéîc àeä Cãéc úëìa¯ §¤¤¦¨§¦©§©¨§¤¤§¦§¨

ñðBk !éîð äðîìàä úà ñðBk eìéôà ,éëä éà .úøéèt§¦©¦¨¦£¦¥¤¨©§¨¨©¦¥
äìeúaä úà¯äðîìà ñðBk ,ãéøè¯ìëå .ãéøè àì ¤©§¨§¦¥©§¨¨¨§¦§¨
ãéøèc àëéääòáè äzòî àìà ?øeèôc éîð éëä ¥¨¦§¦¨¦©¦§¨¤¨¥©¨¨§¨

àîéz éëå !?øeèôc éîð éëä ,ãéøèc íia Búðéôñéëä §¦¨©¨¦§¦¨¦©¦§¨§¦¥¨¨¦
éîð¯áéiç ìáà :áø øîà àãáæ øa àaà éaø øîàäå ©¦§¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¥©¨

éøäL ,ïéìéôzä ïî õeç ,äøBza úBøeîàä úåönä ìëá§¨©¦§Ÿ¨£©¨¦©§¦¦¤£¥
ãéøè àëä !øàt ïäa øîàðàcøéèíúä ,äåöîc¯ ¤¡©¨¤§¥¨¨§¦¦§¨§¦§¨¨¨
÷ñBòäå .úeLøc àcøéè ãéøèäåönä ïî øeèt äåöîa §¦¦§¨¦§§¨¥§¦§¨¨¦©¦§¨

øLà íéLðà éäéå" :àéðúc ,à÷ôð íúäî ?à÷ôð àëäî¥¨¨¨§¨¥¨¨¨§¨§©§¨©§¦£¨¦£¤
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קצו
ezny ina cenr dk sc ± iyily wxt`nei

.`edia`e acpa e`nhpy eid otvl`e l`yin xne` `aiwr 'x :ixtiqa `ziixaa opiqxb ikd

eid sqei ly epex` i`yep m` :xne` wgvi 'xotvl`e l`yin m`e ,xdhil eid oileki Ð

eideid in `l` ,xdhil eid oileki Ðzeidl odly iriay lgy eid devn zn i`nh Ð

.'ebe "elki `le" xn`py ,gqt axraåéä ïôöìàå ìàùéî åà óñåé ìù åðåøà éàùåð íàå
øäèéì åéä ïéìåëémwed oqipa cg`a ixdy Ð

lr efiy dxtd z` xfrl` sxy el ipye ,okynd

,dxdha odigqt zeyrl oday zn i`nh

zeiyxt dpny :(`,q) oihib zkqna xn`ck

zg` dnec` dxte ,okynd mwedy meia exn`p

dpeny `ede okynd mwed oqipa cg`ae .odn

meid eze` :(a,ft zay) ol `niiwck ,mi`elnl

,jkld .`edia`e acp ezn eae .zexhr xyr lhp

`xwe .xdhil oileki eid gqtd cre ycg y`xn

,inp sqei ly epex` i`yepe ."elki `le" xn`

`ly xzeie miycg dxyr mdilr exar xak

,oeiq ycg y`xa axeg xda epgyn ede`yp

"ipiq xacn e`a dfd meia" (hi zeny) aizkck

dpy ly xii`a mixyr cr myn erqp `le

ipyd ycga zipyd dpya idie" aizkc ,d`ad

xdn erqie 'ebe lrn oprd dlrp ycga mixyra

'd."äåöî úî éàîè`weec devn zn e`l Ð

,edl ixw devn zn inp odizn elit`c ,xn`w

zyxta mixen`d oebk .oda wqrzdl devnc

.ea `nhn odkdy (`k `xwie) mipdkìçù
ïäìù éòéáù`zxe`l efgc ab lr s`e Ð`l Ð

`nh lr oiwxefe oihgey oi` :xaqwc ,exzyi`

devna wqerc dipin opirny mewn lkn .uxy

dray odizna e`nhp ixdy ,devnd on xeht

ef d`nehy it lr s`e ,gqtd iptl miniakrz

dlw devn :`nl` .odigqt zlik` mci lr

dxeng iptn dzegcl jixv jpi` jcil d`ad

.`eal dcizrdàáåéç ïîæ àèî àìãÐ

.gqt zlik` onf ribd `l oiicr e`nhpykìáà
,dtegd jeza `aeig onf `hnc rny zixw Ð

jkl ie`x `ede.aiigil `ni` Ðçñô ìáà
àì àîéà àåä úøëáãdray lk zna e`nhi Ð

.gqtd iptlàëéøö"`edd meia" azkinl Ð

devna wqerc ,dray jez e`nhpc opireny`l

.devnd on xehtìà÷æçéì àðîçø äéì øîàãî
'åëz` jnn gwel ippd" `pngx dil xn`wc Ð

la` mizn mec wp`d 'ebe dtbna jipir cngn

"dyrz `lyeag jx`t" ,dilr la`zz `l Ð

ip`y itl ,mila` x`y jxck `ly "jy`x lr

oicizr jky ,l`xyil ztene ze` jze` dyer

:`nl` .mdilr la`zn yi` oi`e odizn zenl

.oilitza xeq` la`ïåùàø íåéá éìéî éðäåÐ

meik dzixg`e" aizkck ,`nei cg `xxn xwirc

."xnàèéùô,zevn x`yn `d `py i`n Ð

?zevnd lka aiig la`c lirl ax opirny`c

àìéîîã àøòö.oda jkiqy mixaca dgxiq e` dpiv e` dng oebk ,ezxrvn dkeqdy Ð

äéúòã éáåúéì äéì éòáéî.devnl ezrc ayiil eilr daeg Ðéãçéîì.genyl =íåùî
ãåçééiptn cinz miaxl my d`ivie d`ia jxc oi`e ,odizebba oiyer eid dkeq mzqc Ð

.dlkd mr xg` cgiizie ,eikxv zeyrl ozgd cxi `nye ,gxehdïúç øòömewndy Ð

.ezlk mr wgyl yeae ,zeptc yly `l` dl oi`y ,gezte xvéúøúdkeq ,zevn izy Ð

lbxd jeza la` ,lbxd axr `ypy oebke .oi`eyip zevne(a,g) ohw crena ol `niiw Ð

.crena miyp oi`yep oi`cäìôúä ïî ïéøåèô.dpeek `irac Ðïéìéôúä ïîå.y`x zelwe zexky `gikyc meyn Ðòîù úéø÷á ïéáééçå,oey`x weqt `l` epi` dzpeek zevnc Ð

.oey`x weqt `exwl ick dphw dry ozrc ayiil milekie
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ìàùéî,(`,ap oixcdpq) "zezin rax`" wxt xn`c o`nle :xn`z m`e Ð eid otvl`e

`xw` mipdk zxeza yixc inp oke ,oditeb etxypy ,i`ed ynn dtixyc

lr etxyp eli`k zniiw dzid ocly `nyc :xnel yie ?e`nhp i`n` ,"mze` y` lk`ze"c

zniiw eclye sxypy zn (a,fk dcp) "zltnd" wxt xn`ck ,`lahw iab.`nh Ð

ìçùdyw o`kn Ð gqtd axra odly iriay

`,q oihib) "oiwfipd" idliya iel 'x xn`c `dl

mwedy mei eze`a exn`p zeiyxt dpeny :(mye

my yxite .mi`nh zyxt aiyg `we ,okynd

ytpl mi`nh eid xy` miyp` idie" qxhpewa

,gqtd axra didy `kd gkenck ,okzi `le ."'ebe

`l `aiwr 'xl elit`e .oqipa cg`a mwed okynde

"dy`d" wxta migqta opiqxbc mixtqd itl okzi

l`yin xn`c ,`aiwr 'xk dl xaq ax :(a,v)

axra zeidl odly iriay lgy ,eid otvl`e

wgvi 'x `l` ,`zil `qxib dze` ,edine .gqtd

mi`nh zyxt :yxtl d`xpe .mzd qxbuxyc Ð

lr xdfil ekxvedy itl ,dcpe dafe afe dlape

.eiycwe ycwn z`nehíåùîonf `hn `lc

yixa opiyxcc `dn zeywdl oi`e Ð `aeig

z` hegyl jledc :(mye `,w migafa) "mei leah"

xg`l elit` "ezeg`le"n devn znl `nhn egqt

`kd wiicc `de .ip`y devn znc .zevg

e`nhp devn znl ipzwc `ziixanzn `l Ð

yxitck ,miaexwl xnelk `l` ,ynn devn

,`nhn epi`c `ed zevg xg`le .qxhpewa

zevg mcew la` .`nhi `l zxn` :mzd ipzwck

dzny odkd sqeia mzd opixn`wck ,`nhi Ð

ede`nhe mipdkd eig` epnpe gqtd axra ezy`

ici` :mzd xn`c (daxl) dyw la` .egxk lra

o`k ,zevg xg`l ici`eewxfe ehgyy mcew Ð

o`k ,eilr:`nl` ,eilr ewxfe ehgyy xg`l Ð

onf `aeig onf `hnc `kid elit` miaexwl `nhn

xnel oi`e !eilr ewxfe ehgy `ly xg`n gqtd

rny z`ixwn xehtc ozgn opitli `teb `idcÐ

,zxk dia zilc rny z`ixw ip`y `nlcc

zxk `ki`c gqt dipin iz` `le ,`kd xn`wck

.`aeig onf `ihneïéàÐ dtega `l` dgny

ezlk elit` eztegn ozg `vi m`c o`kn rnyn

xg` ziaa lek`l miklede ,enroikxan oi`c Ð

oi`c oeik ,mipzg zkxa `le "eperna dgnydy"

a,f) zeaezkc `nw wxtae .dtega `l` dgny

ziaa mipzg zkxa oikxan :inp opixn` (mye

zia `edc ,dteg mewna `wec ,rnyn .mipzg

iwet`l `nlcc ,myn di`x oi` ,edine .mipzg

oiqexi`d ziaa s` xn`c ,iz` `w dcedi iaxcn

i`c ?dteg `id dn wcwcl jixve .dze` oikxan

dil ixw oi`eyip zkxa dlgz ekxay mewna

dtegoikxan xird aegxa elit`y minrt Ð

.ziaa qpkil oileki oi`e oiaexn mrdyk ,dze`

mye ,`nlra i`xw`l ieyrd mewn `le ,dteg dil ixw dlke ozg zaiyi xwir mewn `l`

.dray lk mipzg zkxa oikxan

ïéáééçå,oey`x weqt `l` epi` dzpeek zevnc qxhpewa yxitck Ð rny z`ixwa

.oey`x weqt `exwl ick dphw dry ozrc ayiil oilekie
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ïé÷ñBò eéäL eéä ïôöìàå ìàLéî :øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥¦¨¥§¤§¨¨¨¤¨§¦
áãðaìL BðBøà éàNBð íà :øîBà ÷çöé éaø .àeäéáàå §¨¨©£¦©¦¦§¨¥¦§¥£¤

eéä óñBé¯ïôöìàå ìàLéî íà ,øähéì ïéìBëé eéä øák ¥¨§¨¨§¦¦¨¥¦¦¨¥§¤§¨¨
eéä¯,eéä äåöî úîa ïé÷ñBò àìà .øähéì eéä ïéìBëé ¨§¦¨¦¨¥¤¨§¦§¥¦§¨¨

àìå" :øîàpL .çñt áøòa úBéäì ïäìL éòéáL ìçL¤¨§¦¦¤¨¤¦§§¤¤¤©¤¤¡©§Ÿ
ïéìBëé ïéà àeää íBia ,"àeää íBia çñtä úBNòì eìëé̈§©£©¤©©©©©¥§¦

øçîì àä ,úBNòì¯éàc ,àëéøö .úBNòì ïéìBëé ©£¨§¨¨§¦©£§¦¨§¦
íúä ïðéòîLà¯,çñtc àáeiç ïîæ àèî àìc íeMî ©§©¦©¨¨¦§¨§¨§©¦¨§¤©

òîL úàéø÷ ïîæ àèîc àëä ìáà¯.àëéøö ,àì àîéà £¨¨¨¦§¨§©§¦©§©¥¨¨§¦¨
éàåàëä ïðéòîLà¯íúä ìáà ,úøk àkéìc íeMî §¦©§©¦©¨¨¦§¥¨¨¥£¨¨¨

úøk àkéàc¯àaà éaø øîà ,àôeb .àëéøö ,àì àîéà §¦¨¨¥¥¨¨§¦¨¨¨©©¦©¨
úBøeîàä úBöî ìëá áéiç ìáà :áø øîà àãáæ øa©©§¨¨©©¨¥©¨§¨¦§¨£
øîàcî .øàt ïäa øîàð éøäL ,ïéìéôzî õeç ,äøBza©¨¦§¦¦¤£¥¤¡©¨¤§¥¦©£©

éìò LBáç Eøàt" ìà÷æçéì àðîçø déì'åâå "E¯zà ¥©£¨¨¦§¤§¥§¥§£¨¤©§
àîìò élek ìáà ,úáéiçéîc àeä¯éléî éðäå .éøéèt §¦©§©£¨¥¨§¨§¦¦§¨¥¦¥

éaø øîàå ."øî íBék dúéøçàå" :áéúëc ïBLàø íBéa§¦¦§¦§©£¦¨§¨§¨©©¦
îà àãáæ øa àaà!àèéLt .äkeqa áéiç ìáà :áø ø ©¨©©§¨¨©©¨¥©¨©¨§¦¨

:áø øîà àãáæ øa àaà éaø øîàå ìéàBä :àîéúc eäî©§¥¨¦§¨©©¦©¨©©§¨¨©©
äkeqä ïî øeèt øòèöî¯,àeä øòèöî éîð éàä ¦§©¥¨¦©¨©©¦¦§©¥

éléî éðä :ïì òîLî÷¯àëä ìáà ,àìénîc àøòö¯ ¨©§©¨¨¥¦¥©£¨§¦¥¨£¨¨¨
éáBzéì déì éòaéà ,déLôð øòèöî à÷c àeä eäéà¦§¨¦§©¥©§¥¦¨¥¥§©¥
ïúç :áø øîà àãáæ øa àaà éaø øîàå .déúòc©£¥§¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¨
ìk äkeqä ïî ïéøeèt äteçä éða ìëå ïéðéáLBLäå§©§¦¦§¨§¥©¨§¦¦©¨¨

éãçéîì eòác íeMî ?àîòè éàî ,äòáL¯eìëéìå ¦§¨©©§¨¦§¨§¥¡¦§¥§
.äteça àìà äçîN ïéà !äkeqa eãçéìå ,äkeqa©¨§¥¡©¨¥¦§¨¤¨©¨
íB÷îa àìà äçîN ïéà !äteça eãçéìå ,äkeqa eìëéìå§¥§©¨§¥¡©¨¥¦§¨¤¨¦§
íeMî :øîà ééaà !äkeqa äteç eãáòéìå .äceòñ§¨§¥¤§¨©¨©©¥¨©¦
àkéà ?eäééðéa éàî .ïúç øòö íeMî :øîà àáøå .ãeçéé¦§¨¨¨©¦©©¨¨©¥©§¦¨
ïàîì .íúäì éìééòå é÷ôðc éLðéà éçéëLc :eäééðéa¥©§¦§¦¦¡¨¥§¨§¦§¨§¦§¨¨§©

ãeçéé íeMî øîàc¯øòö íeMî øîàc ïàîì ,àkéì §¨©¦¦¥¨§©§¨©¦©©
ïúç¯.àkéàéãçå äkeqa éìëà àðà :àøéæ éaø øîà ¨¨¦¨¨©©¦¥¨£¨£©¦©¨©£¦

eðz .ézøz àðãéáò à÷c ,éàáéì éãçc ïkL ìëå ,äteça©¨§¨¤¥©£¦¦¨¦§¨¨¥§¨©§¥¨
ïéðéáLBLäå ïúç :ïðaøïî ïéøeèt äteç éða ìëå ©¨©¨¨§©§¦¦§¨§¥¨§¦¦

ïéáéiçå ,ïéìéôzä ïîe äìôzä,òîL úàéø÷a ©§¦¨¦©§¦¦§©¨¦§§¦©§©
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dkeq(oey`x meil)

øîBà àáé÷ò éaø,le`yl e`ay miyp` mze`,eéä ïôöìàå ìàLéî ©¦£¦¨¥¦¨¥§¤§¨¨¨
ïé÷ñBò eéäLepiax dyn ly eieeiv it lràeäéáàå áãðam`ivedl ¤¨§¦§¨¨©£¦

`ly dxf y` eaixwd xy`k ekeza ezny xg` ,ycwnd zian
.mze` 'd devøîBà ÷çöé éaøililbd iqei iaxk xnel xyt` i` ©¦¦§¨¥

y meyn ,`aiwr iaxkeeéä óñBé ìL BðBøà éàNBð íàmiyp`d mze` ¦§¥£¤¥¨
ixd ,ililbd iqei iax zrckøähéì ïéìBëé eéä øák,ax onf iptl §¨¨§¦¦¨¥

ede`yp `le oex`d z` egipde miycg dxyr l`xyi epg xaky
s`e .mnreéä ïôöìàå ìàLéî íà`edia`e acpa oiwqer eidy ¦¦¨¥§¤§¨¨¨

,`aiwr iax zrck,øähéì eéä ïéìBëé'`a ezn `edia`e acp ixdy §¦¨¦¨¥
p c"ia `ed gqtd zaxwd onf eli`e ,okynd mwed eay oqip.oqi

àlàmiyp`d mze`äåöî úîa ïé÷ñBòdevny miaexwd on cg` - ¤¨§¦§¥¦§¨
mzxeawa wqrzdlìçL ,eéäd meidéòéáLdxdhlúBéäì ïälL ¨¤¨§¦¦¤¨¤¦§

.çñt áøòalek`l mixzen eidi xak gqt lilay it lr s`e §¤¤¤©
md gqt axr `edy daxwdd onfay oeik mewn lkn ,miycw
oebka xacn aezkdy oipne .mdilr miwxefe mihgey oi` ,mi`nh

,dføîàpL(e h xacna),'àeää íBia çñtä úNòì eìëé àìå'rnyne ¤¤¡©§Ÿ¨§©£Ÿ©¤©©©
`weecyàeää íBiaoqipa c"ia -úBNòì ïéìBëé ïéàoaxw aixwdl - ©©¥§¦©£

,gqtøçîì àä,oqip e"h epiide xgnl gqt zaxwd onf did m` - ¨§¨¨
eidúBNòì ïéìBëémeid did oqip c"iy ixd ,exdhp xaky gqt oaxw §¦©£

,devnd on xeht devna wqerdy gken o`kne .ozxdhl iriayd
dxeng devn iptn da wqer `edy dlw devn zegcl jixv oi`e
,mdizn zxeawa weqrl mdl xzed ji` ok `l m`y ,ecil `eazy
dxengd gqtd oaxw zevn z` miiwl elkei `l df ici lr ixd
jzklae jziaa jzaya' weqtd z` jixv recn dyw ok m`e .xzei

.devnd on xeht devna wqerdy cnll 'jxca
:`xnbd zvxznàëéøörny z`ixway] el`d zeyxcd izy - §¦¨

,devnd on xeht devna wqery cnll md zekxvp [gqt oaxwaye
,zxzein odn zg` oi`eíúä ïðéòîLà éàc,gqt oaxw oiprl - §¦©§§¦¨¨¨

did ,gqt oaxw dyri `l df ici lry it lr s` `nhdl xzeny
,`nhdl xzen my `weecy xnel xyt`c íeMî`nhp xy`k ¦§

oiicràèî àì[ribdÎ],çñôc àáeiç ïîæyeygl jixv oi` okle Ÿ§¨§©¦¨§¤©
,gqt oaxw lek`le aixwdl lkei `l df ici lry dnnàëä ìáà£¨¨¨

,rny z`ixw zevna ozg oiprl -àîéà ,òîL úàéø÷ ïîæ àèîc¦§¨§©§¦©§©¥¨
àìweqr `edy s` rny z`ixw `xwie ,devnd on xeht didi Ÿ

jkl ,oi`eyip zevnaàëéøöoi`e rny z`ixwn dyxcd z` §¦¨
.gqt oaxwn cenllàëä ïðéòîLà éàåm`y ,rny z`ixw oiprl - §¦©§§¦¨¨¨

,gqt oaxwl micnl epiid `l ,`exwln xeht zxg` devna wqer
c íeMîrny z`ixw lehiaaíúä ìáà ,úøk àkéìoaxw oiprl - ¦§¥¨¨¥£¨¨¨

,gqtúøk àkéàc,gqt oaxw dyer epi`e lhany inlàì àîéà §¦¨¨¥¥¨Ÿ
,gqtd z` zeyrl lkeiy ick bgd mcew mini dray znl `nhi

oklàëéøöea yiy it lr s`y ,gqt oiprl xn`py weqtd z` s` §¦¨
.devnd on xeht devna wqerd ,zxk

úBöî ìëa áéiç ìáà ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¥©¨§¨¦§
äøBza úBøeîàä,,ax exrv f`y zelia`l oey`xd meia elit`e ¨£©¨

î õeçzevn,'øàt' ïäa øîàð éøäL ,ïéléôz,x`t xa epi` la`e ¦§¦¦¤£¥¤¡©¨¤§¥
,xacl di`xe .la` epi`y envr d`xn x`tzn m`edéì øîàcî¦§¨©¥

ìà÷æçéì àðîçøbdpi `ly ,zenz ezy`y ericedy drya `iapd ©£¨¨¦¤§¥
dUrz `l la`' `l` mila` ibdpnaéìò LBáç Eøàt'Bâå 'El`wfgi) ¥¤Ÿ©£¤§¥§£¨¤§

(fi ckzcerq dyri `le milrpn yaliy oke] oilitz gpd -
,daeyza exfgi `l m`y l`xyi ipal ze`l didiy ick ,[d`xad
.mdilr la`zdl elkei `le miax ezenie ycwnd zia axgi

,l`wfgil 'd xn`y df dyrnn `xnbd dgikenezà`weecàeä ©§
úáééçéîc,mila` x`yk bedpz `le ,oilitz gipdlélek ìáà §¦©§©£¨¥

àîìò,mila` mdyk mlerd lk -éøéètzevnn md mixeht - ¨§¨§¦¦
.mgipdl mixeq` s`e ,oilitzéléî éðäåwx ,xeht la`yíBéa §¨¥¦¥§

dïBLàø,zelia`d xwir `ed f`y ,ezelia`láéúëcz`eapa ¦¦§¦

zeprxetd(i g qenr)'cigi la`M diYnUe'øî íBék dúéøçàåmeik - §©§¦¨§¥¤¨¦§©£¦¨§¨
meia `id zexixnde zelia`d xwiry ixd ,xn `edy zend

.oey`xd
a áéiç ìáà ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîàåzevn.äkeñdywn §¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¥©¨§¨

:`xnbdàèéLtx`azpy zeevn x`yn dkeq zevn dpey dn ike §¦¨
:`xnbd zvxzn .mda aiig la`y lirløîàå ìéàBä ,àîéúc eäî©§¥¨¦§¨©

,áø øîà àcáæ øa àaà éaødøòèöîdkeqa zedylïî øeèt ©¦©¨©©§¨¨©©¦§©¥¨¦
éàä ,äkeqäla`d -,àeä øòèöî énðoicn dkeqd on xeht didie ©¨©©¦¦§©¥

,xrhvnïì òîLî÷c meyn ,xrhvn oicn la` xehtl oi`yéðä ¨©§©¨¨¥
éléî`ed xrvdyk ,xeht xrhvnyàìénîc àøòöel mxbpy - ¦¥©£¨§¦¥¨

,jkqd ly oegxiq e` dpiv e` meg ly xrv oebk ,dkeqd zngn
àëä ìáàxrhvn `edy dn ,la`a -øòèöî à÷c àeä eäéà £¨¨¨¦§¨¦§©¥

déùôð,dkeqd zngn `le zn el zny envr zngn `ed xrvd - ©§¥
jkledézòc éáezéì déì éòaéàexrv bitdle ezrc ayiil jixv - ¦¨¥¥§©¥©§¥

.dkeq zevn miiwl lkeiy ick
ïéðéáLBMäå ïúç ,áø øîà àcáæ øa àaà éaø øîàåäteçä éða ìëå §¨©©¦©¨©©§¨¨©©¨¨§©§¦¦§¨§¥©¨

,dlkde ozgd mr genyle szzydl mi`ad -äkeqä ïî ïéøeèt§¦¦©¨
aìëdäòáLozgd zgnya oiweqr mdyk dzynd ly mini ¨¦§¨

.dlkdeàîòè éàî,dkeqd on md mixhtpéãçéîì eòác íeMî- ©©£¨¦§¨§¥¡¦
mpi`e ,genyl mikixv mi`exwde oipiayeyde dlkde ozgd
genyl mileki mpi` recn :`xnbd dywn .dkeqa genyl mileki

,dkeqaäkeqa eãçéìå äkeqa eìëéìåoi`eyipd zcerq z` eyri - §¥§©¨§¥¡©¨
:`xnbd zvxzn .da egnyi s`e dkeqaa àlà äçîN ïéàmewn ¥¦§¨¤¨§

d,äteç.dtegd mewna `l` dkeqa genyl mileki mpi` jkle ¨
:`xnbd dywnäkeqa eìëéìå,dkeqa elk`i -äteça eãçéìåxg` §¥§©¨§¥¡©¨

:`xnbd zvxzn .dcerqd,äãeòñ íB÷îa àlà äçîN ïéàokle ¥¦§¨¤¨¦§§¨
dywn .dkeqa `le dtegd mewna dcerqd z` zeyrl jixv

:`xnbdeãáòéìåd z`äkeqa äteçjeza dtegd z` eyri - §¥¨§¨©¨
mewna mignyy `vnpe ,egnyie mzcerq my elk`ie dkeqd
z` zeyrl xyt` i` :`xnbd zvxzn .dcerq mewnae dteg

,mi`xen` ewlgp xacd mrhae ,dkeqa dtegdíeMî ,øîà éiaà©©¥¨©¦
ãeçéémiqpkp miax oi`e ,zebba zekeqd z` zeyrl jxcd didy - ¦

dkeqd on ozgd `vi `ny minkg eyyge ,onfd lk my mi`veie
.dlkd mr onf eze`a xg` cgiizie ,eikxv zeyrl ick,øîà àáøå§¨¨¨©

`ed dkeqa dteg miyer oi`y mrhdïúç øòö íeMîdkeqy - ¦©©¨¨
dlkde ozgde ,uext iriaxd dcve zeptc yely za zeidl dkxc
mr my genyl yiiazn `edy xrhvn ozgde ,miaxl mi`xp

.dlkd
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîiia` xn`y mrhd oia weligd dn - ©¥©§

:zx`ane .`ax xn`y mrhl,eäééðéa àkéàote`éLðéà éçéëLc ¦¨¥©§¦§¦¥¦§¥
íúäì éìééòå é÷ôðcl` mi`veie miqpkp mdy miyp` miievn - §¨§¥§¨§¥§¨¨

,dkeqdøîàc ïàîì`ed mrhdy [iia`Î]àkéì ,ãeçéé íeMî- §©§¨©¦¦¥¨
z` eyri okle ,my miievn miaxy oeik cegi yyg oi` df ote`a

e .da elk`ie dkeqa dtegdøîàc ïàîì`ed mrhdy [`axÎ]íeMî §©§¨©¦
àkéà ,ïúç øòömeyny ,my miqpkpy gikyyk df xrv yi i`ce - ©©¨¨¦¨

.ezlk mr genyl yiiazn ozgd okàðà ,àøéæ éaø øîàiz`ypyk ¨©©¦¥¨£¨
dy`éìëàizlk` -éãçå äkeqaizgny -äteçaizxht `le] ¨§¥©¨©£¦©¨

,[ax zrck dkeq zevnn invràðãéáò à÷c éàaéì éãçc ïkL ìëå§¨¤¥©£¦¦¨¥§¨¨¥§¨
ézøzizy izniiwy ,xzei izgny dkeqa izaiyi zngn `weec - ©§¥

.dkeq zevne oi`eyip zevn ,zeevn
,älôzä ïî ïéøeèt äteç éða ìëå ïéðéáLBMäå ïúç ,ïðaø eðziptn ¨©¨¨¨¨§©§¦¦§¨§¥¨§¦¦©§¦¨

mileki mpi`e ozg zgnya micexh mde ,dpeek dkixv dlitzy
,mal oiekl,ïéléôzä ïîegiqi `ly y`x caek mikixvy meyn ¦©§¦¦

,y`x zelwe zexky giky oi`eyipae ,odn ezrcúàéø÷a ïéáéiçå§©¨¦¦§¦©
òîL,dfk hren xacae ,oey`x weqta wx `id da dpeekd zaegy §©

.oiekle mzrc ayiil md mileki
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dkeq(ipy meil)

,eøîà àìéL éaø íeMî`weecøeèt ïúç`edy oeik ,rny z`ixwn ¦©¦¦¨¨§¨¨¨
,dlirad zaygna cexhïéáéiç äteçä éða ìëå ïéðéáLBMäålr s` §©§¦¦§¨§¥©¨©¨¦

.da micexh mpi`y oeik ,devna miwqer mdy it
íéøôñ éáúBk ,àéá÷ò ïa àéððç éaø øîà ,àéðz[dxez ixtqÎ]ïéléôz Ÿ©§¨¨©©¦£©§¨¤£©§¨§¥§¨¦§¦¦

ïäéøbúå ïä ,úBæeæîeoilitzd z` mixteqdn mipewy mixgeqd - §¥§©¨¥¤
,mdl miwewfd miyp`l xeknl ick zefefndeïäéøbz éøbúå- §©¨¥©¨¥¤

,milecbd mixgeqd on mipewy miphwd mixgeqdïé÷ñBòä ìëå§¨¨§¦
íéîL úëàìîa,devna miwqer mdy -ééBúàìdf llk `a - ¦§¤¤¨©¦§¨¥

zeaxléøëBîd ravúìëzmiwqer mi`xwp md mby ,zivivl §¥§¥¤
`id ixdy ynn devn ly utg dpi` zlkzdy it lr s` ,devna

,cbaa dlhd zxqegnïîe älôzä ïîe òîL úàéøwî ïéøeèt§¦¦§¦©§©¦©§¦¨¦
,éìéìbä éñBé éaø éøác íéi÷ì ,äøBza úBøeîàä úBöî ìkîe ïéléôzä©§¦¦¦¨¦§¨£©¨§©¥¦§¥©¦¥©§¦¦

,eixacke ezhiyk `id ef `ziixa ,xnelkéìéìbä éñBé éaø äéäL¤¨¨©¦¥©§¦¦
.äåönä ïî øeèt äåöna ÷ñBòä ,øîBà¥¨¥©¦§¨¨¦©¦§¨

,íBia äkeqä ïî ïéøeèt íBia íéëøc éëìBä ,ïðaø eðzxn`py meyn ¨©¨¨§¥§¨¦©§¦¦©¨©
`xwie)(an bkzaiyi oirk ,execz oirk 'eayz' eyxce ,'EaWY zMQA'©ªŸ¥§

ezia z` aefrln rpnp epi` dpyd lkay myke ,eziaa mc`
aeh mei mpi`y bgd inia jk ,dfa `veike dxegql jxcl z`vle

,jkn rpndl jixv epi`,äìéla ïéáéiçåmpi`e mikled mpi` f`y §©¨¦©©§¨
.mikxc ikled miaygp,äìéla íéëøc éëìBä,mikled mpi` meiae §¥§¨¦©©§¨

,äìéláe íBia íéëøc éëìBä .íBia ïéáéiçå äìéla äkeqä ïî ïéøeèt§¦¦©¨©©§¨§©¨¦©§¥§¨¦©©©§¨
.äìéla ïéáe íBia ïéa äkeqä ïî ïéøeètxacl mikledyk df lke §¦¦©¨¥©¥©©§¨

m` la` ,zeyxd,äåöî øáãì ïéëìBä`l` mikled mpi` m` elit` §¦¦§©¦§¨
meia,äìéla ïéáe íBia ïéa ïéøeètmicexh md dlila mby oeik §¦¥©¥©©§¨

,devna miwqer miaygpe devnd zaygnaàcñç áøc àä ék¦¨§©¦§¨
àìâøc àúaLa éìééò eåä ék àðeä áø øa äaøåcrend leg zaya - §©¨©©¨¦¨¨§¥§©§¨§¦§¨

àøeñc àú÷øà eðb eåä ,àúeìb Léø éáìxdpd zty lr mipyi eid - §¥¥¨¨¨¨©©§¨§¨
.dkeqa mipyi eid `le ,`xeq lyéøîàmdy mrhd z` eyxit - ¨§¥

,ok miyer,ïðà äåöî éçeìL ïðàdyxcd z` renyl ep`ay £¨§¥¦§¨£¨
,`zelb yixd ipt z` liawdleïéøeèôe.dkeqd on §¦

,íBia äkeqä ïî ïéøeèt ,íBia øéòä éøîBL ,ïðaø eðzmpi`y meyn Ÿ¨©¨¨§¥¨¦©§¦¦©¨©
a ayil mileki,mixney mdy drya dkeqéøîBL .äìéla ïéáéiçå§©¨¦©©§¨§¥

ïéa øéòä éøîBL .íBia ïéáéiçå äìéla äkeqä ïî ïéøeèt ,äìéla øéòä̈¦©©§¨§¦¦©¨©©§¨§©¨¦©§¥¨¦¥
éøîBL .äìéla ïéáe íBia ïéa äkeqä ïî íéøeèt ,äìéla ïéáe íBia©¥©©§¨§¦¦©¨¥©¥©©§¨§¥

íéñcøôe úBpb,mzial mikled mpi`e cinz my mi`vnp mdy ¦©§¥¦
,äìéla ïéáe íBia ïéa ïéøeèt.meia `l` mixney mpi`y it lr s` §¦¥©¥©©§¨

:`xnbd dywneáúéìå íúä äkeñ éãáòéìådkeq mixneyd eyri - §¦©§¦¨¨¨§¥§
.mixney mpi`y onfa da eayie miqcxte zepba,øîà éiaà©©¥¨©

xn`py meyn md mixeht'zMQAeyxce ,'mini zraW EaWY ©ªŸ¥§¦§©¨¦
eáLz''eøeãz ïéòkxc `edy jxck didz dkeqa daiyidy - ¥§§¥¨

leki epi`y oeike ,eyinyz ilke eizehn mr dpyd lk eziaa
.dkeq zevn xwirn xeht ,gxehd iptn qcxtle dpibl m`iadl

e,øîà àáøy meyn mixeht mdy mrhdápbì äàøB÷ äöøt, ¨¨¨©¦§¨§¨©©¨
apbl znxeb dcyd ly xcba zniiwd dvxity myk xnelk

c qpkiymeyn ,miapbl znxeb ef dkeq jk ,dcya aepbl dkx
.ipyd cvd on apebe qpkp `ede dkeqa oyi xneydy rcei apbdy

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîly enrh oia dkldl weligd edn - ©¥©§
:zx`ane .`ax ly enrhl iia`àéøk øèðî à÷c eäééðéa àkéà¦¨¥©§§¨©§©©§¨

éøéôczeyrle oiekl leki `ed f`y ,zexit ly ixk xney `edy - §¥¥
dvxit o`k oi`e ,elek z` ze`xle ixkd len dkeqd gzt z`

.dfa mb jiiy execz oirk eayz ly mrhd la` ,apbl z`xewd
:dpyna epipyíäéLnLîe íéìBç:dkeqd on mixeht,ïðaø eðz Ÿ¦§©§¥¤¨©¨¨

eøîàL äìBç,dkeqd on xeht `edyàìa `weec exaicLiL äìBç ¤¤¨§Ÿ¤¤¥
äðkñ Baxn`py ,xeht i`ce `edy(d gi `xwie)`le 'mdA ige' ©¨¨¨©¨¤

,mda zeniy,äðkñ Ba ïéàL äìBç eléôà àlàeeléôàwx m`Lç ¤¨£¦¤¤¥©¨¨£¦¨
eléôàå åéðéòawx m`BLàøa Lçmeyn ,dkeqd on xeht `ed mb §¥¨©£¦¨§Ÿ

.dkeqd on xeht xrhvnde da xrhvn `edyïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤
øézäå ,éøñé÷a éðéòa ézLç úçà íòt ,ìàéìîbiléaéøa éñBé éaø ©§¦¥©©©©©§¦§¥©§¥¨¦§¦¦©¦¥§¦¦

[execay sixg didy]éLnLîe éðà ïLéì,el jixv iziidyõeç ¦Ÿ£¦§©§¦

.äkeqì©¨
àøL áø[xizdÎ]äkeqa àzìéëa àðâîì àìãøa àçà áøìoeyil - Ÿ©§¨§©©¨©§§¨§¦§¨§¦§¨©¨

[dhnd on mi`veid micenr iab lr qextd oelie oirk] dlik jeza
zaygpe dhnd on migth dxyr ddeab `idy it lr s`e ,dkeqa

,dkeqd jkql oyid oia uvegd lde`é÷a íeMîeidy miyezi - ¦¨¥
.eze` mixrvnàðâîì àcà øa àçà éaøì déì àøL àáøoyil -øa ¨¨§¨¥§©¦©¨©©¨§¦§¨©

àzìlhnî,dkeql ueg -àzLéâøâc àçøéñ íeMîztvx dzidy - ¦¦©©§¨¦¦§¨§©§¦§¨
dilr micxeiyk zgxqn `idy dpal rwxwn dieyr dkeqd
zngn xrhvny meyn minybd ewqt xaky s` exhte ,minyb

:`xnbd zyxtn .gixdïî øeèt øòèöî ,àáø øîàc ,déîòèì àáø̈¨§©£¥§¨©¨¨¦§©¥¨¦
äkeqä,:`xnbd dywn .`ed xrhvn df s`eïéìBç ïðz ïðà àäå ©¨§¨£¨§©¦

,äkeqä ïî íéøeèt íäéLnLîe`weecy rnyne,äìBçïéàxeht - §©§¥¤§¦¦©¨¤¦
x`y la` ,el dwifn dkeqde daxd xrhvn `edy meyn ,dkeqn

d mc`àì øòèöî:`xnbd zvxzn .dkeqd on xhtp,éøîàdn ¦§©¥Ÿ¨§¥
y meyn df dleg dpynd dhwpyå àeä ,äìBçs`íéøeèt åéLnLî, ¤§§©§¨§¦

la`øòèöî`weecøeèt àeäla`àì åéLnLî.ezngn mixhtp ¦§©¥¨§©§¨Ÿ
:dpyna epipy:äkeqì õeç éàøò úìéëà íéìëBà:`xnbd zx`an Ÿ§¦£¦©£©©¨

änëå`idéàøò úìéëà,dkeqa dlke`l aiig epi`yáø øîà §©¨£¦©£©¨©©
,óñBély xeriya ztéòéa úìz Bà ézøz.mivia yely e` mizy - ¥©§¥§©¥¥

éiaà déì øîà,sqei axléëäa Léðéàì déì ébñ ïéàébñ ïéðîéæ àäå ¨©¥©©¥§¨¦§¦©¦¦©¦¥§¦¦§¨¦
reayl ick df xeriya mc`l ic zeax minrt ixd -déì äåäå©£¨¥

ef dlik`òá÷ úãeòñ.eliaya,éiaà øîà àlàzlik` xeriy §©¤©¤¨¨©©©¥
`ed i`xrälëì ìéiòå áø éa øa íéòèãkcinlz jxcy xeriyk - ¦§¨¦©¥©§©¥§©¨

`ny yyege ,cenll yxcnd zial qpkpy mcew xweaa merhl
.dviak `ed df xeriye ,dzeye eit `eln mrehe zeyxcd ekyni
éàøò úðéL íéðLé ïéàå ,äkeqì õeç éàøò úìéëà ïéìëBà ,ïðaø eðz Ÿ¨©¨¨§¦£¦©£©©¨§¥§¥¦¥©£©

.äkeqì õeç:`xnbd zl`eyàîòè éàî.dpiyl dlik` oia wlgl ©¨©©£¨
:`xnbd dper,éMà áø øîài`xr zpiy elit` exq` dpiyaäøæb ¨©©©¦§¥¨

íãøé ànLoi`y dn ,dkeql uegn raw zpiya egxk lra rwzyie ¤¨¥¨¥
.dfa xefbl oi`y dlik`a okéiaà déì øîà,iy` axlàä àlà ¨©¥©©¥¤¨¨

,òá÷ úðéL àì ìáà ïéléôza éàøò úðéL íãà ïLé ,àéðúc`ny §©§¨¨¥¨¨¥©£©©§¦¦£¨Ÿ¥©¤©
.mda gitiíãøé ànL Leçéìzpiya exq`y myk ,raw zpiy oyiie ¥¤¨¥¨¥

.dkeql ueg i`xr,éàléò áøc déøa óñBé áø øîàoyil exizd ¨©©¥§¥§©¦©
wx oilitza i`xr zpiyaote`yíéøçàì BúðéL øñBîcinrny - §¥¥¨©£¥¦

.epxiri mcxi m`y xneyé÷úîéáøò ,àiLøLî áø déì óàáøò C ©§¦¥©§©§¦¨©§¦©§¨
éøöCyegl epl yi xnelk ,axr jixv envr `ed s` jly axrd - ¨¦

.mcxi xneyd mby,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà àlà¤¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
,oilitz mr i`xr zpiy oyil dxizdy `ziixadïéa BLàø çépîa§©¦©Ÿ¥

,ïðé÷ñò åékøa.jk mcxi `l i`cey,øîà àáøoi` mlerl ¦§¨©§¦¨¨¨¨©
dne ,oilitza i`xr zpiy oyil xzen okle mcxi `ny miyyeg
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'xk yixcc .eixg`l oefnd zkxa ira `le ,dkeq

"zkxae zraye zlk`e" :(`,hn zekxa) dcedi

la` .dviak epiide ,driay da yiy dlik` Ð

eiptlxeq`e ,dpdp ixdy ,dkxa ira edc lka Ð

.dkxa `la dfd mlerd on zepdilàøîâ
øåúñì äùòîxg` `iadl mixacnd jxc ike Ð

ipzwc ?mdixac z` xzeqd dyrn?mdixac

`iane ,dkeql ueg i`xr oizeye oilke` :`yix

.dkeq jixv liyaz znirhlc dyrn
éëä
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åìèðgkenck ,ded odk wecv 'xc ,ok yxit mpgae .zeiwp meyn :qxhpewa yxit Ð dtna

dide (`,el zexeka) "oiycwend ileqt lk" wxt seqae (a,hi zekxa) "ezny in" wxt

xyr dpenyn" zg` `id efy .dnexzd z` zelqete od zeipy micie ,dnexz zxdh lr lke`

ipy wxt gkenck ,d`neh lawn dviakn zegt elit`c .(`,ci) zayc `nw wxtac "xac

dviak ea oi` :opzc ,(` dpyn) zexdh zkqncÐ

.xedh lkde `nh `ed

àìåwxtc dcedi iaxk dl xaq Ð eixg` jxia

yixcc (a,hn zekxa) "elk`y dyly"

"zkxae zraye zlk`e"da yiy dlik` Ð

xn`e ,bilt xi`n 'xe .dviak epiidc ,driay

opixn`cn ,dizeek dkld d`xpe .zifka oikxanc

'x xn` ,(mye a,gl zekxa) "oikxan cvik" wxt

zif lk`y opgei 'x z` izi`x ip` :`a` xa `iig

wxt opixn` cere .seqe dlgz eilr jxiae giln

'x xn` ,(mye `,gn zekxa) "elk`y dyly"

`iven epi` mlerl :opgei 'x xn` `a` xa `iig

ax xn` oke .obc zifk lk`iy cr ozaeg ici miax

inlyexid jezne .axc dinyn dcedi xa `ped

dcixt elit`c ,zifk opira `l dixaac rnyn

oenix ly zg` dcixt e` apr ly zg`dperh Ð

yixa 'lyexia `zi` ikde .dixg`le diptl dkxa

eiptl jxae `zif aqp opgei 'x :"oikxan cvik"

.dia lkzqn `a` xa `iig 'x dede .eixg`le

,ia lkzqn z` dn !d`laa :opgei 'x dil xn`e

eiptl dkxa oerh dray oinn `edy lk jl zil

dil `kixv dne ,dil zi` ,eixg`leiptn Ð

opgei iaxl dil zile .ezhrnn ezpirxby

opgei 'x dil car dn ?ezhrnn ezpirxbyÐ

oky dxn` opgei iaxc dizlin .dixa meyn

ly zg` dcixt e` apr ly zg` dcixt elit`

oenix.eixg`le eiptl dkxa dperh `idy Ð

cvik" wxt df dyrn oirk yi eply cenlzae

:`a` xa `iig 'x xn`c (a,gl zekxa) "oikxan

jxae ,giln zif lk`y opgei 'x z` izi`x ip`

:`xif 'xl dinxi 'x dil xn` .seqe dligz eilr

dilwyc oeik ?giln zif` opgei 'x jixa ikid

zxaq in :dil xn` !`xeriy dil xva dizpirxbl

`z`c zif `idde ,opira ipepia ?opira lecb zifk

dizpirxbl dilwyc ab lr s`c ,ded lecb zif opgei 'xc dinwlinlyexic `idd epiid eply cenlzdc `caer ded i` ,`zyde .`xeriy dil yt Ðopiknq `le ,eply lr wleg ok m` Ð

ilreply cenlzdc `edd la` .dixa iedc oirxbd mr elk`e ,mly zif did inlyexic `idde ,eid miyrn ipy `ny la` .`ed dixac meyn dil ipy `lcn doky ,oirxb ea did `l Ð

`witqn envr `ivedl dvexde .did ipepia zifn ohw inlyexic zife .did lecbc uxzl jxved ikdle ,dixa ded `le ,`ed oirxb `la giln zif mzqxaca elit` zifk lk`iy jixv Ð

eiptl la` ,dixg`ly dkxa oiprl `wece .dixa `edy,wecv 'xc `caern rnynck dkxa `la dfd mlera zepdil xeq`c xeriy opira `l eiptlc ,xac lka zifkn zegt elit` jxan Ð

ziyixtck ,eixg` jxia `le :xn`wceiptl `d :rnyn .dcedi 'xk dl xaqc meyn Ðyly eilr xne`y lk :"oikxan cvik" wxt zlgza inlyexia opixn`e .qxhpewa yxit oke .jxia Ð

zekxazekxa yly eilr xne` oi`y lke ."ux`d on mgl `ivend" eiptl xne` Ðzekxa yly eilr xne` oi`c ,zifkn zegt ixd :oeaizd ."ux`d on mgl `ivend" eilr xne` oi` Ð

wlgl `z` `l` ,xeriyk ea oi`y xacl xeriyk ea yiy xac oia wlgl `z` `l :yexit .`kxvp mipin x`yl `g` xa awri 'x xn` `d !"ux`d on mgl `ivend" eiptl exn`i `l dzrn

oi`y ogece fxe` zte ,dielir dizcerq raw `l ik ,oipqika d`ad zte ,`rx`c `aek oke ,zekxa yly eixg` oikxan oi`y dxicw dyrn oebk ,mipind zyng ly lk`n x`yl zt oia

zekxa yly mdixg` oikxan`edyk :seqan xnege lwa dlgza dkxa ol `wtp (mye `,dl zekxa) "oikxan cvik" yixac ab lr s`e ."ux`d on mgl `ivend" mdilr mixne` oi` Ð

,`nlra `zln ielb `l` epi` xnege lw eze`c .seqa jxan `lc ab lr s` dlgza jxan edynae ,eic xninl jiiy `l ,mewn lkn ?oky lk `l arx `edyk ,jxan rayeiptl dkxac

lv` dk`ln oiyer eidy milretd :`ipz (mye `,fh zekxa) "`xew did" wxta oke .eiptl jxan epi`e eixg`l jxan oefnd lr ,ixw lra :(a,k zekxa) "ezny in" wxt opzck `ziixe`c e`l

ziad lraied `l mixetkd mei iablc ab lr s` ."otbd ixt lre otbd lr" oii zifk` oikxany d`xp dizy oiprle .zekxa izy dixg`l oikxan la` ,diptl oikxan oi`e ozt oilke` Ð

(mye a,br) `neic `xza wxt xn`ck ,`nbel `lnn zegta aeyg xeriydkxa oiprle ,zazekk mixetkd meia `xeriy ied dlik` oiprlc ,rcz .eixg`l oiid zkxa dipin opitli `l Ð

jkld ,`nbel `ln jixv oi`c yeciw oiprl xn`c o`nl zi`e .ziyixtck xi`n iaxk dkldc ,zifka eixg`l aiiginzvw ,edine .`nbel `ln ira `lc zeidl leki inp eixg` jxal Ð

zlk`e" :xi`n 'x yixc (mye `,hn zekxa) "elk`y dyly" wxtac ,dviak irac dizya xi`n 'x icenc wcwcl d`xp did"zraye" ,dlik` ef Ðdcedi 'xe .zifka dlik`e ,dizy ef Ð

"zraye zlk`e" :yixcef i`e ,driay da yiy dlik` ef Ð"zraye"n dizy xi`n 'xl ol `wtpc oeike ,dviak ef Ðoia wlgl yi `nye .zegta driay ied `lc ,dviak ira ok m` Ð

opiwqr i`na `kd :'ixn`c (mye a,k zekxa) "ezny in" wxt gkenck ,edpip opaxc oixeriy ipd lke .dviakn zegta ied dizya driay `nlcc ,dlik`l dizy.opaxc `xeriy lk`c Ð

"elk`y dyly" wxt 'ixn`c `de .dxenb driay opira `ziixe`cnc ,`nlra `zknq` `xwe .dcedi 'xl dviake ,xi`n 'xl zifk `l` `xeriy mey epivn `l eixg`lc dkxa oiprle

oraey ick elk` `nzqn dklnde jlndy it lr s` ,`iven obc zifka `d .zifk lk`iy cr ozaeg ici mixg` `iven epi`c rnyn ,carc `ed dinxbl ghy oa oerny (`,gn zekxa)Ð

.qxhpewa my yxit oke ,mixg` `ivedl (edl) ie`x did llk lk` `l elit` ,lecb `dc .`ziixe`c witn `lc ,opaxc ohwl opaxc lecb inc `l
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äöéöwa æçBà Bðéàå:íéøîBà íéîëçå .á÷òé éaø éøác , §¥¥©§¦¨¦§¥©¦©£Ÿ©£¨¦§¦
úðéL àì ìáà ,éàøò úðéL ïéìéôza íãà ïLé̈¥¨¨©§¦¦¥©£©£¨Ÿ¥©

éàøò úðéL änëå .òá÷¯.änà äàî Ceìéä éãk ¤©§©¨¥©£©§¥¦¥¨©¨
øúBé íBia ïLéì íãàì øeñà :áø øîàúðéMî ¨©©¨¨¨¨¦Ÿ©¥¦¥©

ñeqä úðéL änëå .ñeqä¯:ééaà øîà .éîLð ïézéL ©§©¨¥©©¦¦¦§¥¨©©©¥
déúðLéaøãe ,éaøãk áøãe ,áøãk øîcãåããk, ¦§¥§¨¦§©§©¦§©¦§©¦¦§¨¦
ãåããeäåä ééaà .éîLð ïézéL àéñeñãe ,àéñeñãk §¨¦¦§§¨§§¨¦¦¦§¥©©¥£¨

áø déìò éø÷ ,éáeë éáì àúécaîetî ìééòîãk íééð̈¥§¦§©¥¦§©¦¨§¥¥¨¥£¥©
ìöò éúî ãò" :óñBéákLzíe÷z éúî."EúðMî ¥©¨©¨¥¦§¨¨©¨¦§¨¤

äöø ,íBia ïLéì ñðëpä :ïðaø eðz¯äöø ,õìBç¯ ¨©¨©©¦§¨¦Ÿ©¨¨¥¨¨
äìéìa .çépî¯éaø .ïúð éaø éøác ,çépî Bðéàå õìBç ©¦©©©§¨¥§¥©¦©¦§¥©¦¨¨©¦

éðtî ,ïéçépî ïðéàå ïéöìBç íìBòì íéãìéä :øîBà éñBé¥¥©§¨¦§¨§¦§¥¨©¦¦¦§¥
éø÷ ìòa éñBé éaø øáñ÷ àîéì .äàîeèa ïéìéâøL¤§¦¦§§¨¥¨¨¨©©¦¥©©¤¦

:ééaà øîà ?ïéìéôz çépäì øeñàíéãìéaïäéúBLðe ¨§©¦©§¦¦¨©©©¥¦¨¦§¥¤
eðz .øác ìbøä éãéì eàBáé ànL ,ïðé÷ñò ïänò¦¨¤¨§¦©¤¨¨¦¥¤§¥¨¨¨

ïéìéôza Búhî LnLå çëL :ïðaø¯àì æçBà Bðéà ©¨©¨©§¦¥¦¨©§¦¦¥¥Ÿ
òeöøaéðtî ,íìhéå åéãé ìBhiL ãò ,äöéöwa àìå ä ¨§¨§Ÿ©§¦¨©¤¦¨¨§¦§¥¦§¥

íéãiäL.ïä úBið÷ñòäðùîBì eàéáäå äNòî ¤©¨©¦©§¨¦¥©£¤§¥¦
ïaøìe ,ìéLázä úà íBòèì éàkæ ïa ïðçBé ïaøì§©¨¨¨¤©©¦§¤©©§¦§©¨
íeìòä :eøîàå ,íéî ìL éìãe úBáúBë éðL ìàéìîb©§¦¥§¥¨§¦¤©¦§¨§©£
,äöéakî úBçt ìëBà ÷Bãö éaøì Bì eðúpLëe .äkeqì©¨§¤¨§§©¦¨¤¨¦©¥¨
.åéøçà Cøéa àìå ,äkeqì õeç Bìëàå ätna Bìèð§¨©©¨©£¨©¨§Ÿ¥©©£¨

àøîâ:éðú÷ éëäå àøqçî éøeqç !?øBzñì äNòî©£¤¦§©¥§©§¨§¨¦¨¨¥
Bîöò ìò øéîçäì àa íà¯Bì eàéáäå ,éîð äNòîe .àøäeé íeMî déa úéìå ,øéîçî ¦¨§©§¦©©§©§¦§¥¥¦£¨©£¤©¦§¥¦

,íéî ìL éìãe úBáúBë éðL ìàéìîb ïaøìe ,ìéLázä úà íBòèì éàkæ ïa ïðçBé ïaøì§©¨¨¨¤©©¦§¤©©§¦§©¨©§¦¥§¥¨§¦¤©¦
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סוכה. פרק שני - הישן תחת המיטה דף כו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dkeq(ipy meil)

äöéöwa æçBà Bðéàå,envr oilitzd ziaa -,á÷òé éaø éøác §¥¥©§¦¨¦§¥©¦©£Ÿ
oi`e ,dlila elit` i`xr zpiy oilitza oyil xzen ezrcle

.raw zpiyl xxbi `ny miyyegíãà ïLé ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨¥¨¨
,òá÷ úðéL àì ìáà éàøò úðéL ïéléôzadlila la` ,meia `weece ©§¦¦¥©£©£¨Ÿ¥©¤©

.raw zpiy oyi `ny miyyegy ,dxeq` i`xr zpiy s`änëå`ed §©¨
xeriyänà äàî Celéä éãk ,éàøò úðéL. ¥©£©§¥¦¥¨©¨

:[oilitza `ly] meia dpiy oic `xnbd d`ian ab`øeñà ,áø øîà̈©©¨
,ñeqä úðéMî øúBé íBia ïLéì íãàì.dxez lehia meynänëå`ed ¨¨¨¦Ÿ©¥¦¥©©§©¨

xeriyéîLð ïézéL ,ñeqä úðéL.zeniyp miyy ick -,éiaà øîà ¥©©¦¦¦§¥¨©©©¥
xeriyøîc déúðL`ed meia ipngp xa dax zpiy -áøãk- ¦§¥§©¦§©

,df xeriy dax cnl epnne ,oyi ax didy xeriykéaøãk áøãe- §©¦§©¦
epnne ,meia oyi iax didy xeriyk `ed ax ly ezpiy xeriye

,elv` lcby oeik cnlãåããk éaøãe`ed oyi iax didy xeriyde - §©¦¦§¨¦
dzid efy eizea`n iax laiw jky ,jlnd cec oyi didy xeriyk

,l`xyi jln cec zpiyàiñeñãk ãåããecec ly ezpiy xeriye - §¨¦¦§©¨
,qeqd zpiy xeriyk `edéîLð ïézéL àiñeñãe`id qeqd zpiye - §©¨¦¦¦§¥

.zeniyp miyyíééð äåä éiaàmeiakonf xeriyàúéãaîetî ìéiòîã ©©¥£¨¨¥§¦§©¥¦§©¦¨
éáek éáì,iaek ia `xwpd mewnl `zicanet xird on mikledy - §¥¥

.ze`qxt yy jelid xeriy `ededéìò éø÷eilr `xw -óñBé áø ¨¥£¥©¥
weqtd z`(h e ilyn),'EúðMî íe÷z éúî ákLz ìöò éúî ãò'`edy ©¨©¨¥¦§¨¨©¨¦§¨¤

.dxezn lhae dcnd lr xzi meia oyi
íBia ïLéì ñðëpä ,ïðaø eðz,oilitza yeal `ede i`xr zpiyäöø ¨©¨¨©¦§¨¦Ÿ©¨¨

,õìBççépî äöømeiay ,eilr migpen oxi`yn `l` ovleg epi` - ¥¨¨©¦©
oeyil qpkpd la` .raw zpiy mda oyiiy miyyeg oi`,äìéla©©§¨

,çépî Bðéàå õìBç.raw zpiy mda oyiie xxbi `ny yeygl yiy ¥§¥©¦©
íéãìiä ,øîBà éñBé éaø .ïúð éaø éøác[mixegaÎ]ïðéàå ïéöìBç íìBòì ¦§¥©¦¨¨©¦¥¥©§¨¦§¨§¦§¥¨

ïéçépî,oeyil mikledy mcewäàîeèa ïéìéâøL éðtîyie ,ixw ly ©¦¦¦§¥¤§¦¦§§¨
:`xnbd zl`ey .mzpy rvn`a ixw e`xi `ny yeyglàîéì¥¨

,ïéléôz çépäì øeñà éø÷ ìòa éñBé éaø øáñ÷mda oeyil xq` okle ¨¨©©¦¥©©¤¦¨§©¦©§¦¦
m` ,oilitza xzen ixw lray iqei iax xaeq m`y ,ixw e`xi `ny
elit`y oeik ,d`xi `ny yygn mda oeyil xeq`l el did `l ok
o`nk o`kn gikep ok m`e ,oilitz gipdl el xzen d`exy drya
lka iqei iaxk weqtl epl yiy ,oilitza xeq` ixw lray xn`c

.enr ewenipy oeik mewn,éiaà øîà,`ziixadíéãìéaxak mdy ¨©©©¥¦¨¦

mi`eypïäéúBLðeze`vnp,ïðé÷ñò ïänòmiyyeg f`yeàBáé ànL §¥¤¦¨¤©§¦¨¤¨¨
cgiøác ìbøä éãéìxn`c o`nl s` xeq` dfy ,mdilr oilitzdyk ¦¥¤§¥¨¨

.oilitzl oeifa `edy oeik ,oilitza xzen ixw lray,ïðaø eðz̈©¨¨
äòeöøa àì æçBà Bðéà ,ïéléôza Búhî LnLå çëLoilitzd lyàìå ¨©§¦¥¦¨©§¦¦¥¥Ÿ¨§¨§Ÿ

äöéöwaoilitzd seba -å ,åéãé ìBhiL ãòjk xg`éðtî ,íìhé ©§¦¨©¤¦¨¨§¦§¥¦§¥
,ïä úBið÷ñò íéãiäL.ztepihd mewna erbp `ny yeygl yie ¤©¨©¦©§¨¦¥

äðùî
ìéLázä úà íBòèì éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eàéáäå äNòî`ed m` ©£¤§¥¦§©¨¨¨¤©©¦§¤©©§¦

,obedk lyeane laeznìàéìîb ïaøìee`iadúBáúBk éðLÎ] §©¨©§¦¥§¥¨
[mixnz,íéî ìL éìãe,dkeql uegn eidyk.äkeqì íeìòä eøîàå §¦¤©¦§¨§©£©¨

`ly mnvr lr exingd ,i`xr zlik` wx ef dzidy it lr s`e
.`xdei meyn dfa oi`e ,dkeql ueg lek`l÷Bãö éaøì Bì eðúpLëe§¤¨§§©¦¨

ìëBà[ztÎ]äöéákî úBçt,dkeqa elke`l envr lr xingd `l ¤¨¦©¥¨
`l` ezlik` iptl eici z` lhp `l okeätna Bìèðeici z` jxk - §¨©©¨

,zeiwp meyn dtnaäkeqì õeç Bìëàåå ,okåéøçà Cøéa àìzkxa ©£¨©¨§Ÿ¥©©£¨
`l` oefnd zkxa mikxan oi`y dcedi iaxk xaqy meyn ,oefnd

xn`py ,dviak lke` m`(i g mixac),'YkxaE YraUe Ylk`e'§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨
.dviak `idy driay da yiy dlik`

àøîâ
`ian `pzd recn :`xnbd dywnøBzñì äNòîeixac z` ©£¤¦§

dligzay ,mipey`xd(.dk)zlik` lek`l xzeny oicd z` raw
oaxe i`kf oa opgei oaxy dyrn `iad jk xg`e ,dkeql ueg i`xr
jxc oi` ixde ,dkeql ueg i`xr zlik` elit` elk` `l l`ilnb
riiql `l` ,mdixac z` xzeqd dyrn `iadl mixacnd

:`xnbd zvxzn .mdixacléðz÷ éëäå àøqçî éøeqçdpynd - ©¥§©§¨§¨¦¨¨¥
dteqa zepyle siqedl yie ,`id dxqg dpey`xdøéîçäì àa íà'¦¨§©§¦

Bîöò ìòdkeql ueg i`xr zlik` elit` lek`l `ly,'øéîçî ©©§©§¦
àøäBé íeMî déa úéìå.gex qbe oze`bk df ici lr d`xp epi` - §¥¥¦£¨

ey ,envr lr xingdl xyt`y di`x `pzd `ianénð äNòî©£¤©¦
ìàéìîb ïaøìe ìéLázä úà íBòèì éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eàéáäå§¥¦§©¨¨¨¤©©¦§¤©©§¦§©¨©§¦¥

,íéî ìL éìãe úBáúBk éðL§¥¨§¦¤©¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א 
ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' 
מהו"ר סעדי' שי' שד"ר

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מכ"ו מנ"א עם הרשימות, ועדיין מחכים להידיעה מהלשכה שקבלו הספרים.

שיהי'  השי"ת  ויתן  מכנס,  על  בקשה  הפעם  עוד  שהגיש  במכ'  שכותב  ממה  הנני  רצון  שבע 
בהצלחה מופלגה למעלה מן הטבע בטבע. וכמבואר במאמר שנדפס לי"ב תמוז.

בחוגים  המתאים  באופן  זה  יפרסם  ובטח  אלול,  דש"מ  בההתועדות  מהשיחה  קטע  מוסג"פ 
היותר רחבים.

בברכת הצלחה וכוח"ט.

מ. שניאורסאהן
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,äkeqì íeìòä eøîàåelit` lek`l `ly mnvr lr exingdy §¨§©£©¨
.dkeql ueg i`xr zlik`ìëBà ÷Bãö éaøì Bì eðúpLëezt -úBçt §¤¨§§©¦¨¤¨

ätna Bìèð ,äöéakî,eici lhp `le,äkeqì õeç Bìëàåzegty oeik ¦©¥¨§¨©©¨©£¨©¨
,dkeqd on dxehte i`xr zlik` `id dviaknåéøçà Cøéa àìå§Ÿ¥©©£¨

.oefnd zkxa
zegt `weecy rnyn wecv iax ly df dyrnn :`xnbd dywn

,dkeqd on dxehte i`xr zlik` z`xwp dviaknéòa äöéak àä̈©¥¨¨¥
äkeñ,raw zlik` zaygpy meynóñBé áøc dézáeéz éåäéz àîéì ¨¥¨¦§¥§§¥§©¥

lirl xn`y(.ek),raw zlik` ied mivia yelye mizy cryåok §
`zaeizcéiaàxn`y(my)zlik` zaygp dviakn xzei wxy ©©¥

:`xnbd zvxzn .i`xr zlik` oiicr zaygp dviak la` ,raw
àîìécepi` ,dviakn zegt lke`d didy dpynd dazky dn ¦§¨

raw zlik` zaygp dviaky jkn cnlpy ,dkeq zevn meyn
,oefnd zkxae mici zlihp zevn meyn `l` ,dkeq oiprl

zlik`ayäöéakî úBçtzt lyéòa àì äëøáe äìéèðjixv oi` - ¨¦©¥¨§¦¨§¨¨Ÿ¨¥
,dixg` oefnd zkxa jxal jixv oi` oke ,dzlik` mcew eici lehil

àälke` did m`,äìéèð éòa ,äöéaklke`d z` minkg eaiigy ¨©¥¨¨¥§¦¨
zta rbi `ny dtna elhiy ewtzqd `le mici zlihpa dviak

,eiciaåjixv okäëøaxeriy da yi dviaky oeik ,oefnd zkxa - §§¨¨
.driay

äðùî
úBãeòñ äøNò òaøà ,øîBà øæòéìà éaø,äkeqa ìBëàì íãà áéiç ©¦¡¦¤¤¥©§©¤§¥§©¨¨¨¤¡©¨

mei lka zecerq izyïéà ,íéøîBà íéîëçå .äìéla úçàå íBia úçà©©©§©©©©§¨©£¨¦§¦¥
äaö÷ øácìdvex epi` m`e ,dkeqa dlik`l daeg zavw oi` - ©¨¨¦§¨

,dkeqa lek`l jixv lek`l utg m` wxe ,aiig epi` lek`lõeç
,ãáìa âç ìL ïBLàø áBè íBé éìélîdkeqa zt lek`l daeg f`y ¦¥¥¦¤¨¦§©

.`xnba eyxcy enkìëà àlL éî ,øæòéìà éaø øîà ãBòåzcerq §¨©©¦¡¦¤¤¦¤Ÿ¨©
ïBLàøä áBè íBé [éìéì],daeg `idyíéìLézlik`a dcerqd z` ¥¥¨¦©§¦

a ztqep dcerqâç ìL ïBøçàä áBè íBé éìéì.zxvr ipiny - ¥¥¨©£¤¨
ïéîeìLz øácì ïéà ,íéøîBà íéîëçåz` milydl leki epi` - ©£¨¦§¦¥©¨¨©§¦

,dkeqa dlke`l aiigy bg ly oey`x aeh mei lil zcerqäæ ìòå§©¤
dkeqa oey`xd dlila lk` `lyøîàð(eh ` zldw)ìëeé àì úeòî' ¤¡©§ª¨Ÿ©

.'úBðnäì ìëeé àì ïBøñçå ï÷úì¦§Ÿ§¤§Ÿ©§¦¨

àøîâ
:`xnbd zxxan,øæòéìà éaøc àîòè éàîizy lek`l mc` aiigy ©©£¨§©¦¡¦¤¤

iax :`xnbd zyxtn .dkeqa zekeqd bg ly mei lka zcerq
weqtd on z`f yxec xfril`(an bk `xwie)zMQA','eáLz ©ªŸ¥§

ezernynyeøeãz ïéòk,eziaa mc` zxic oirk -äøéc äîjxc §¥¨©¦¨
dcerq dpyd zeni lk da lek`l mc` lkå íBia úçàdcerqúçà ©©©§©©

óà ,äìélaaäkeñlek`l jixvïðaøå .äìéla úçàå íBia úçà ©©§¨©¨©©©§©©©©§¨§©¨¨
cenll yi o`kn daxc`y mixaeq xfril` iax lr miwlegy
dxezd dzeeydy oeiky ,mei lka zecerq izy lek`l aiig epi`y

dkeqd zaiyi z`,äøéãkcenll yiäøéc äîeziaa mc` lk - §¦¨©¦¨
òa éàé[dvex m`Î],ìéëàeéòa éà énð äkeñ óà ,ìéëà àì éòa éà ¦¨¥¨¦¦¨¥Ÿ¨¦©¨©¦¦¨¥

ìéëà àì éòa éà ìéëà,dywn .mei lka zecerq lek`l aiig epi`e ¨¦¦¨¥Ÿ¨¦
:`xnbdéëä éàoi`y micnl ep` execz oirk eayz oicny - ¦¨¦

,lek`l eaiiglénð ïBLàø áBè íBé éìéì eléôà,eaiigl oi` ok mb - £¦¥¥¦©¦
.dkeqa lek`l daeg oey`x aeh mei lilay minkg exn` dnle

:`xnbd zvxzn,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàxewn ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨
,dey dxifbn `ed dkeqa oey`xd aeh mei lila dlik`d aeig

ïàk øîàð[zekeqd bgaÎ]âça øNò äMîç øîàðå ,øNò äMîç ¤¡©¨£¦¨¨¨§¤¡©£¦¨¨¨§©
úBvnäïläl äî ,zevnd bga -äáBç ïBLàøä äìéì,dvn lek`l ©©©§©¨©§¨¨¦¨

eCìéàå ïàkîbgd ini x`ya -úeLøm`e dvn lke` dvx m`y - ¦¨§¥¨§
,lke` epi` dvxïàk óà,zekeqd bga -äáBç ïBLàøä äìéì ©¨©§¨¨¦¨
e ,dkeqa lek`lCìéàå ïàkîbgd ini x`ya -,úeLøaiig epi`e ¦¨§¥¨§

:`xnbd zxxan .dkeqa lek`líúäåzevnd bga -ïìðîzlik`y §¨¨§¨¨
:zx`ane .daeg oey`x dlila dvnàø÷ øîà(gi ai zeny)áøòa' , ¨©§¨¨¤¤

[e"h lilaÎ],'úvî eìëàzy ixd.äáBç Bòá÷ áeúkä Ÿ§©Ÿ©¨§¨¨
:dpyna epipyøæòéìà éaø øîà ãBòåaeh mei ilil lk` `ly in §¨©©¦¡¦¤¤

cvik :`xnbd dywn :bg ly oexg`d aeh mei ilil milyi oey`xd
ipiny `edy bg ly oexg`d aeh meia eizecerq z` milydl leki

,zxvríãà áéiç úBãeòñ äøNò òaøà ,øæòéìà éaø øîà àäå§¨¨©©¦¡¦¤¤©§©¤§¥§©¨¨¨
,äìéla úçàå íBia úçà ,äkeqa ìBëàìz` lek`l aiigy oeike ¤¡©¨©©©§©©©©§¨

epi` f` ixd ,zxvr ipinya mnilydl leki ji` dkeqa zecerqd
.dkeqa ayeiàøéa øîàøæòéìà éaø Ba øæç ,énà éaø øîàdnn ¨©¦¨¨©©¦©¦¨©©¦¡¦¤¤

minkgl dcene dkeqa zecerq izy mei lka lek`l jixvdy
yi ef dcerqly xaeqy `l` ,daeg `ed oey`x dlila wxy
eik ,dkeqa lke` epi`y it lr s` zxvr ipinya dnlydo

ly oexg` aeh meia dnlyd mdl yiy bgd zepaxwn micnely
.bg

:`xnbd zl`eyéàîa íéìLîz` zxvr ipinya milyn cvik - ©§¦§©
zcerq `idy xkip didi dnae ,oey`xd meia lk` `ly dcerqd

,dnlydàîéìéàmilynyàzôéøaixd ,[ztÎ]à÷ déîBéc äãeòñ ¦¥¨§¦§¨§¨§¥¨
ìéëàxkidd dne ,meid eze` zcerq myl lke`y xacd d`xp - ¨¦

,xg` meil `id dnlydy xneléðéîa íéìLé ,íéìLé éàî àlà¤¨©©§¦©§¦§¦¥
àîébøz.oipqik zte zexit znbeck mipcrne ze`xtxt -énð àéðz ©§¦¨©§¨©¦

,àöé àîébøz éðéîa íéìLä íà ,éëädipy dcerq raw m` oky lke ¨¦¦¦§¦§¦¥©§¦¨¨¨
.xyae mgla

ñBtBøèBtà ìàLezia lr dpennd -éaø úà Cìnä ñtéøâà ìL ¨©©§¤©§¦©©¤¤¤©¦
íBia úçà äãeòñ àlà ìBëàì ìéâø éðéàL éðà ïBâk ,øæòéìàzeni lk ¡¦¤¤§£¦¤¥¦¨¦¤¡¤¨§¨©©©

,dpydìëBàL eäîwx dkeqaúçà äãeòñmei lkøètàå`v`e - ©¤©§¨©©§¤¨¥
eayz meyn `ed zecerq izy aiigl mrhd ixdy ,izaeg ici dfa

a izxic `id jke ,execz oirk.dpyd lkäzà íBéå íBé ìëa ,Bì øîà̈©§¨¨©¨
éLîîúBàøtøt änk Cjiyndl ick ze`xtxt ipin dnk lke` - ©§¦©¨©§§¨

z`f dz` dyere ,ztd z` lek`l jal z`Eîöò ãBáëì- ¦§©§§
,jpea`zlåéLëòåm`d zekeqd bga -éLîî äzà éàúøtøt C §©§¨¦©¨©§¦©§¤¤

ðB÷ ãBáëì úçà,Eick ze`xtxt lek`l aiig jpd i`ce xnelk ©©¦§§
.zecerq izy lek`l lkez df ici lre ,jpea`z z` exxeriyãBòå§

Léå ,éøBtéöa úçàå àéøáèa úçà íéLð ézL éì LiL éðà ïBâk ,BìàL§¨§£¦¤¥¦§¥¨¦©©¦§¤§¨§©©§¦¦§¥
,éøBtéöa úçàå àéøáèa úçà úBkeñ ézL éìdzpa dy` lky ¦§¥©©¦§¤§¨§©©§¦¦

,ea dxcy mewna dkeqøètàå äkeñì äkeqî àöàL eäîay`y - ©¤¥¥¦¨§¨§¤¨¥
zevn zaeg ici jka `v`e ,ef dkeqa zvwne ef dkeqa bgd zvwn

.dkeqàì ,Bì øîà,dipyl jlile zg` dkeqn z`vl i`yx jpi` - ¨©Ÿ
meynìL dúåöî ìha äkeñì äkeqî àöBiä ìk ,øîBà éðàL¤£¦¥¨©¥¦¨§¨¦¥¦§¨¨¤

äðBLàøzayl jixv `l` .dkeq zevn miiw `ly `vnpe ,rxtnl ¦¨
.oldl yxtny enk zg` dkeqa minid zray lk

ezrc z` xfril` iax yxit day `ziixad z` d`ian `xnbd
:bgd ini zray lk zg` dkeqa daiyi zaeg oipraéaø ,àéðz©§¨©¦
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íézamibidpne mixiyríéòeøt úBøèL éäLî ìò ,úeëìnì ïéøñîð ¨¦¦§¨¦©©§©©§¥§¨§¦
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רג
ezny in` cenr fk sc ± iyily wxt`nei

:opiqxb ikdóñåé áøã äéúáåéú éåäéú àîéð.zlz izxz :lirl xn`c Ðééáàåxn`c Ð

opixn`ck ,`ed zg` drilaa lk`pd lke` dviakc ,dviak epiidc ,ax ia xa mirhck

."lk`i xy` lke`d lkn" (`,t) `neic `xza 'taäëøáå íéãé úìéèð éòá äöéáë àäÐ

.`l inp dviak elit` dkeq la`äðùîúåãåòñ äøùò òáøàyxtn `xnbae Ð

.`nrhäáö÷ øáãì ïéàzeprzdl dvx m` Ð

lk`i m` `l` ,el oiwewf ep` oi` Ðlk`i `l Ð

.dkeql uegïåùàøä áåè íåé éìéìî õåçÐ

.`xnba silick ,zeprzdl i`yx epi`yíéìùé
ipinya oexg`d aeh meia z`f ezcerq Ð

jixt `xnbae .dkeqa epi`y it lr s`e ,zxvr

.dlràøîâúåùø êìéàå ïàëîikdc Ð

zyy" :(`,kw) migqtc `xza wxta dl opitli

dn "zxvr iriayd meiae zevn lk`z mini

zeyx iriayiriaydy itl .zeyx dyy s` Ð

on `vie "zevn lk`z mini zray" llka

zlik`y cnll ,llkdepi` ea xen`d zevn

daeglek`l z`a m` `l` Ðjzlik` `dz Ð

`l` ,`vi envr lr cnll `le .ung `le dvn

.`vi elek llkd lr cnllïìðî äéôåâ íúäåÐ

.daeg `din oey`xd dlilcøæòéìà 'ø øîàäå
äëåñá ìåëàì íãà áééç úåãåòñ äøùò òáøà
ayi m`e ,aizi dkeqa `l oexg` meiac oeike Ð

siqez la lr xaer devn myl dai`n Ð

?`kd `ki` dkeqc dnlydàøéá øîàmy Ð

.mkgøæòéìà 'ø åá øæçxnel ,minkg lv` Ð

zeprzdl dvx m`e ,davw xacl oi`yÐ

`din `dae .oey`xd aeh mei ililn ueg ,dprzi

yiy enk ,oinelyz dl yi :xaqwc ,ediilr bilt

aeh meia s` oey`x mei zepaxwl oinelyz

.oexg`dàúôéøá àîéìéàxn`z :xnelk Ð

mgla creq `edy oexg`d aeh mei zcerqy

.oey`xl oinelyz `dz dcerqd ikxeve oztle

ìéëà÷ äéîåéã àúãåòño`k yi xkid i`ne Ð

cerql ekxc `ld ?dpey`x dcerq myl `dzy

.meidàîéâøú éðéîáe`iai wliqy xg`l Ð

oipqke zexit oebk ,eiptl mipcrne ze`xtxt

.zelyean zeheltweàîéâøú.y"ebpext* =

éëä éîð àéðú,inely`l dcerq `ied ikdac Ð

izy lek`l envr raewe xfeg epi`y it lr s`e

.xyae mgl ly zecerq'åë íéìùä íàlke Ð

.xyae mgla dipy dcerq raw m` oky

ñôéøâà ìù ñåôåøèåôàaxe ely lr dpenn Ð

.w"lwy** oixewy ,eziaäãåòñ ìëåàù åäî
íåéá úçà.xht`e dkeqa Ðúåàøôøôipin Ð

eal zeidl miirn ipa z` migzetd mipcrn

.lk`ie ztd xg` jeynäëåñî àöàù åäî
äëåñì.efa xgnle ,efa meid oyile lek`l Ð

äðåùàø ìù äúåöî ìèéáexary mini elit` Ð

silick ,devn epi`e ,rxtnl ocai` xak eilr

.zg` dkeqa dray lk ayil jixvy onwl
ïéà
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åøîàå`l :`pyil i`da `kdc 'ipzn iziin (a,hr) `neic `xza wxta Ð dkeql melrd

'ek wecv 'xl epzpyke ,onvr lr xingdl evxy `l` ok dkldy iptnepiid Ð

.jk diepy epzpyn eli`k cenlzd dl iziin ,ikd oizipzn opivxznc meyn

àäwiqnck ,rbp `nlc opiyiigc ,dtna ixzyin `le Ð dlik`l miici zlihp ira dviak

`dc :dniz ,edine .(a,fw oileg) "xyad lk" wxt

elit` ok m`e ,ziyixtck ,did odk wecv 'x

xn`ck ,miici zlihp `la dtna ixy dviak

`le dnexz ilke`l dtn exizd :mzd l`eny

.!zexdh ilke`l dtn exizd

åáùúdxfba sili inlyexia Ð execz oirk

oldl xn`pe "eayz" o`k xn`p :dey

,"mini zray dlile mnei eayz cren ld` gzte"

oldl dxn`py daiyi dnzelild z` da dyrÐ

o`k dxen`d daiyi s` ,miniakda dyr Ð

a opgei 'x yxtn opaxc `nrhe .miniak zelilmy

xn`pe gqta "xyr dyng" xn`p :l`rnyi iax

gqta xn`pd xyr dyng dn ,bga "xyr dyng"

s` ,zeyx minid lk x`ye daeg oey`xd dlilÐ

bga xn`pd xyr dyngdaeg oey`xd dlil Ð

oldl dn i` :era `iixag .zeyx minid lk x`ye

de`z `edyk dvnl qpkiy crcr o`k s` Ð

oldl dn i` :ira `xif 'x .de`za dkeql qpkiy

dvn obc zifk lk`iy crlk`iy cr o`k s` Ð

.dkeqa obc zifk

éài`c ,llk Ð lik` `l ira i`e lik` ira

lik`opixn`ck ,dkeqa lek`l aiig Ð

i`e ,daeg ied `l aeh meiac `kd rnyne .lirl

.oey`xd aeh mei liln ueg ,llk lik` `l ira

zkxaa aeh mei ly xikfd `le drh m` df itle

oefndwxt opixn`c `de .xefgl jixv epi` Ð

,aeh meie zezay (a,hn zekxa) "elk`y dyly"

xfeg drh m` ,lik` `lc dil ibq `lc`l Ð

,gqt ly oey`xd aeh mei ilila `l` `nwezin

ogky`c `de .bg ly oey`xd aeh mei ililae

"mixac el`" wxtae (a,eh) dviac ipy wxta

'dl eivg ,edwlg :aeh mei iab (a,gq) migqta

yxcnd zial eivge dlik`l eivg .mkl eivge

ryedi 'x ixacoda oi`c ixite `xyiaa xyt` Ð

ilil la` .aeh mei zxkfd ira `le ,oefnd zkxa

bg ly oey`xd aeh meioeik ,zt `la ibq `l Ð

xfril` 'xlc ab lr s` .zevnd bgn opitlic

`nibxz ipina milyd m` mini x`ya opixn`

.`viàäåzecerq dxyr rax` xfril` 'x xn`

h"ia milync `d` Ð dkeqa lek`l mc` aiig

.dkeq `kilc ,jixt oexg`døæçxfril` 'x ea

m`e ,davw xacl oi`y xnel ,minkg lv` Ð

aeh mei ililn ueg dprzi zeprzdl dvx

dl yi xaqwc ,ediilr bilt `din `dae .oey`xd

aeh mei oaxwl oinelyz yiy enk oinelyz

.qxhpewa yxit jk ,oexg` aeh meia s` oey`x

llk rnyn `l "milyd m`"e "milyi"c `pyile

ly oeayg dnlyd oeyl `l` ,oinelyz oeyl

opitli dvnnc oeik :cere .zecerq dxyr rax`Ð

dlil ly dvnl oinelyz `diy opivn `l

inlyexia zvw rnync :cere .gqt ly oey`xd

jkl .zg` dcerqa xfril` 'x xht `lc rnyn qtixb` ly qetexhet`c `caern :cere !`nibxz ipina milyic opixn` `kde ,dvn iab enk bg ly oey`xd aeh mei zcerql obc zifk irac

`l m`e dkeqa lek`l jixv dligzkl :xnelk ,daeyg devnl `g` 'x xn` :ipyn inlyexiae .ira zecerq dxyr rax` mlerle ,dkeq jixvn didy dnn xfril` 'x ea xfg :yxtl d`xp

lk`.dkeq `la ipinya milyn Ðéðéîá`l ixitc (mye a,hr) `neic ipiny wxt wiqn `ax `dc ,ok xnel xyt` i`e .oilyean zeheltwe oipqike zexit oebk :qxhpewa yxit Ð `nibxz

dkeq ira zexit jzrc `wlq i`e .`kdn wiice ,dkeq iraixit i`c rnyn mewn lkn .edpip ixit ipin inp `nibxz ipin :`ni` zirai`e .zexit igiky `lc `xz`a :igce !zexita milyil Ð

dkeq ira `lly zecerq yly milydl `nibxz ipin elireiy o`kn cenll oi`e .ztd z` oda oiztlny mixac x`ye mibce xya oebk eed `nibxz ipine .zexita zlren dnlyd oi` Ð

zaymzeeydl ep`a elit`e .zt mewna `edy ,on iab "meid" `zlz aizkcn (a,fiw zay) opitlic ,mzd ip`yc Ð.dkeq iab ipdn `lc 'yixtck ,zexita witp `l Ð
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רד
ezny ina cenr fk sc ± iyily wxt`nei

äëåñì äëåñî ïéàöåé ïéà.efa xgne efa meid e` ,efa oyile efa lek`l Ðäëåñ ïéùåò ïéàå
ãòåî ìù åìåçá.oey`xd aeh mei dkeqa ayi `ly in Ðúòáù ìù âç íùì äëåñ äùò

íéîéädpin opirnye .drayl dpi`c ,cren ly elega dkeq oiyer oi`c dpin zrny Ð

ok m`c ,dkeql dkeqn oi`vei oi`c.`id drayl dkeq e`l Ðàèéùôzkeq `dc Ð

.`id drayäðéàå àéä éúéøçà éàä àîéúã åäî
ïì òîùî à÷ äòáùìmeia da ayie li`ed Ð

`id milydl efe ,aeh`pixw dray zkeq Ð

.`id dpey`xl oinelyzy ,diaíëìùî íëìÐ

.le`yd z`e lefbd z` `ivedlåáùé çøæàä ìë
áéúë úåëåñálkl zg` dkeq :rnync Ð

`diy xyt` i`e .df xg` df da eayiy ,l`xyi

lr `l` cg lkl dhext dey ihn `lc ,olekl

.dl`y iciíééúðéá.cren ly elega Ðïè÷å
ìãâúðù`z`e ,crena zexry izy el egnv Ð

.cren ly elega dkeq dyery iieaxl "lk" i`d

'x xn`ck ,okl mcew aiegna ok oi`y dn

.lirl xfril`äëåñ ïéùåò éøîàã ïåéë ïðáøå
ãòåî ìù åìåçáokl mcew aiegny in elit`e Ð

dyr `lelkc ,iieaxl i`d jixhvi` `l ez Ð

.`ed okyìâøáelv` jlde ,oey`x aeh mei Ð

.aeh mei axrnìâøä éúáåùî êðéàli`ed Ð

.jzy` lv` jziaa zcnr `leúà éðà çáùî
ïéðìöòälbxd liaya `ly it lr s` Ð

oi`vei opi` dpyd zeni lk ixdy ,miakrzn

zelvr zngnip` ogayn ok it lr s` Ð.òåãî
'åâå úëìåä úà,dl xn` zinpey ly dlra Ð

midl`d yi` cr dvex`e dkl`" el dxn`yk

."daey`eäéîåéá éúàå ìéæàã àägnyne Ð

ezy` mr bgd zgny,eax ipt liawdl aiig Ð

.aexir ici lr e` ,megzd jezay xir oebk

'åë ïðçåé ìù åúëåñá úáùù:jixt dinwl Ð

.oiplvrd z` ip` gayn :xfril` 'x xn` `d

ïéãñ äéìò ùåøôàù åäîjtfeyz `ly ,lvl Ð

i`xr ld` lr siqen meyn xeq` in ,ynyd

?`l e` zaya'åë èáù ìë êì ïéàe`iyd Ð

xn` `ly :(`,gk) onwl opixn`ck ,xg` xacl

.eax itn rny `ly cg` xacãéîòä àìù
èôåùznyn eidy oze` ,l`xyi z` riyen Ð

ryedi .jlnl le`y gyny l`eny cre ryedi

dypnn oercb ,oinipan ced` ,mixt`nixd Ð

ilztpn ycwn wxa ,ocn oeyny .lgx ipanÐ

ilr ,dcedin frea df ova` .ddla ipan ixd

oleafn ipleafd oel` ,xkyyin rlez ,ielnÐ

xbnye gztie l`ipzr la` .miyxetn el`

oae`xne ,odihay zeny izrci `l oecare xi`ie

.yxetn iz`vn `l xy`e cb oernyeäîç òéâä
.mlv` zaxwzne zhytzn Ðéô ìò íéëìî

íéàéáð.l`eny it lr cece le`y ÐàöéåÐ

.xacd z` xizdl dvx `lyåâéìôäù éðôî àì
íéøáãáebiltd `l xg` xacl e`iydy dn Ð

`l` ,oeekzp dxez ecnll `ly ezegcle epnid

.'ek xac xn` `lyäëåñì äëåñî ïéàöåé ïéà
'åëz` lbxd jezay zay gipd ji`de Ð

`ipzck ,cela xc didy .cela dzidy ezkeq

.cell xfril` 'x xg` :(a,al oixcdpq)øçà ìâø
äéäeyn dkeqa oiayei eide ,zxvr oebk Ðm

.xie`äéãéãî äéì èåùôúåyextz `ly Ð

.i`xr ld` lr siqedl xeq`c ,oicq dilr

éåìúå øåù÷ù.dry lk my Ðåá ïé÷÷åô.siqen `le dpea `l df oi` jkl cnere oweznc oeik Ðåá ïé÷÷åô ïéà åàì íàå.ld` znizq lr `ed siqenc Ð
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åäî(dcicac) oeik ol rnyn `w :oda aezky mixtq yi Ð `id izixg` dltpc oeik `nizc

`id idi` ciarw.mivr oze`a dze` dpeay itl rnynÐìëeayi l`xyia gxf`d

ly `dzy xyt` i`e ,df xg` df da eayiy ,l`xyi lkl zg` dkeq :rnyn Ð zekeqa

,wgc mpg lre .qxhpewa yxit jk ,dl`y ici lr `l` cg` lkl dhext dey ihn `lc ,mlek

"jl" azkc oeikc,rnyn oitzeyc ihernl Ð

dnexz iab (`,elw oileg) "fbd ziy`x"a gkenck

elit`e .mzd aiyg `wc `aehe ,d`te dlge

opixn` miax oeyl "mkl" dia aizkc inp bexz`

epwy oig`d :(a,flw `xza `aa) "oilgep yi"a

ea `veie mdn cg` elhepe ziad zqitza bexz`

ea `veik bexz` `ki`c oebk ,elk`l leki m`

cge cg lkle`l m`e ,`vi Ð"mkl"c ,`vi `l Ð

inc `le .ezvwn `le ,ely elek `diy rnyn

wxtc "mkizenexz"e "mkizeqixr"e "mkicba"l

.llka oitzey lyc ,(`,elw oileg) "fbd ziy`x"

miax oeyl "mkl" aizkc `deirai`c meyn Ð

wxt opiyxcc ,miax oeyl "mzgwle" azkinl dil

lkl dgiwl `dzy ;(`,bn dkeq) "daxre alel"

l`xyi lkl zg` dkeq (opiaxne) ,cg`e cg`Ð

,dle`y ihernl "jl" iyxc `lc dpin rny

iab `d :dyw ,edine .dlefb ihernl dil inwene

"mdicba" aizkcn oitzeyc opiaxn ziviv

wxta "jzeqk" aizkcn dle`y opihrnne

inp `kd ok m`e ,(`,elw oileg) "fbd ziy`x"

jgxk lrc ,`gip qxhpewd yexitle !ikd yexcip

lkl zg` dkeq opiaxncn ,dle`ya oi`vei

mkly dkeq irac xfril` 'xlc :dnize .l`xyi

`die ,mlerl zg` dkeqa oi`vei mipy oi` Ð

`nye !cg`e cg` lkl dkeq ziad ipa lkl jixv

,(oitzey) execz oirk "eayz" aizkcn iaxn ded

lk ebdpy dne .zg` dkeqa cgi ayil milekiy

ea z`vl zetzeya bexz` zepwl ldwdozrc Ð

`edy drya exiagl ewlg cg` lk zepwdl

`l ea szzypy liayac ,xifgdl zpn lr jxan

.dpzn dnyc ,xifgdl zpn lr dpznn rxb

÷÷ô,(a,fh) `nw wxta lirl epyxit Ð oelgd

.dxez xtq e`iad `le egky iab
lk
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ét ìò íéëìî eãéîòä ïéîéðáe äãeäé èáL ,íéàéáð epnî eàöé àìL ìàøNiî èáLå èáL ìk̈¥¤§¥¤¦¦§¨¥¤Ÿ¨§¦¤§¦¦¥¤§¨¦§¨¦¤¡¦§¨¦©¦

åéúBìbøîì änç òébä .íéàéáðéaø ìéLôä .äéìò Nøéôe ïéãñ ïðçBé ìèð ,øæòéìà éaø ìL §¦¦¦¦©©¨§©§§¨¤©¦¡¦¤¤¨©¨¨¨¦¥©¨¤¨¦§¦©¦
àìL øác øîà àìL éðtî àìà ,íéøáãa BâéìôäL éðtî àì .àöéå åéøBçàì Búéìè øæòéìà¡¦¤¤©¦©£¨§¨¨Ÿ¦§¥¤¦§¦¦§¨¦¤¨¦§¥¤Ÿ¨©¨¨¤Ÿ
ìâø !äkeñì äkeqî ïéàöBé ïéà :øæòéìà éaø øîàäå ?éëä ãéáò éëéä .íìBòì Baø étî òîL̈©¦¦©§¨¥¦¨¥¨¦§¨¨©©¦¡¦¤¤¥§¦¦¨§¨¤¤
úaL !ìâøa ïäéúaî ïéàöBé ïéàL ïéðìöòä úà éðà çaLî :øæòéìà éaø øîàäå .éàåä øçà©¥£©§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¥©£¦¤¨©§¨¦¤¥§¦¦¨¥¤¨¤¤©¨

:ïðúc ,déãécî déì èBLôéúå .éàåäàééeìúå øeLwL ïîæa :øîBà øæòéìà éaø ,ïBìçä ÷÷t¯ £©§¦§¥¦¦¥¦§©§¨©©©¦¡¦¤¤¥¦§©¤¨§¨
åàì íàå ,Ba ïé÷÷Bt¯!ïé÷÷Bt Ck ïéáe Ck ïéa :íéøîBà íéîëçå .Ba ïé÷÷Bt ïéà §¦§¦¨¥§¦©£¨¦§¦¥¨¥¨§¦
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc dkeq(iyily meil)

äkeñì äkeqî ïéàöBé ïéàzeidl dkeqd dkixvy ,bgd rvn`a ¥§¦¦¨§¨
dkeqd dzid `ly `vnp zxg` dkeql `vei m`e ,mini drayl

.mini drayl dpey`xdåok,ãòBî ìL Bleça äkeñ ïéNBò ïéà §¥¦¨§¤¥
mrhndf.drayl die`xd dkeq ef oi`yïéàöBé ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦§¦

äkeñì äkeqî,bgd rvn`aãòBî ìL Bleça äkeñ ïéNBòåoi`y , ¦¨§¨§¦¨§¤¥
.drayl die`xd dkeq jixvïéåLåmicene minkge xfril` iax §¨¦

äìôð íàLbgd rvn`a dkeqdäðBáe øæBçLdze`ãòBî ìL Bleça ¤¦¨§¨¤¥¤§¤¥
drayl dieyr zaygp xfril` iax zrcl s`e ,da ayil lekie

:`xnbd zyxtn .oldl yxtny enk ,miniøæòéìà éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¡¦¤¤
c ,crend lega dkeq zeyrl xq`yäNòz úkqä âç' àø÷ øîà̈©§¨©©ªŸ©£¤

,'íéîé úòáL Eìyxceì äéeàøä äkeñ äNò,äòáLdpea xy`ke §¦§©¨¦£¥¨¨§¨§¦§¨
`vei m` oke ,mini drayl ziyrp `l cren ly elega dkeq
dzid `l dpey`xd dkeqy `vnp ,bgd rvn`a dkeql dkeqn

.mini dray zaiyilïðaøåiaxk weqtd on yexcl oi`y mixaeq §©¨¨
daxc` `l` ,xfril`,âça äkeñ äNò ,àðîçø øîà÷ éëälekiy ¨¦¨¨©©£¨¨£¥¨¤¨

.bgd ini zrayn mei lka dkeq zeyrl
:`ziixaa epipyïéåLåminkge xfril` iaxäðBáe øæBçL äìôð íàL §¨¦¤¦¨§¨¤¥¤

,ãòBî ìL Bleça dúBà.drayl dieyr ef dkeq oi`y mixne` oi`e ¨§¤¥
:`xnbd dywnàèéLtdkeq ly jynd ixdy ,dpeae xfegy §¦¨

:`xnbd zvxzn .drayl dieyrd dkeq ef ixde ,`id dpey`xd
ì dðéàå àéä éúéøçà éàä àîéúc eäîäòáLdpeae xfegy ef dkeq - ©§¥¨©©£¦¦¦§¥¨§¦§¨

dpi` ok m`e dpey`xd ly jynd dpi`e zxg` dkeql zaygp
dieyr,draylïì òîLî à÷aygp h"eia ef dkeqa ayiy oeiky ¨©§©¨

.drayl dieyr dzidy dpey`x ly dnlyd eiykr dpeay dn
áBè íBéa BúáBç éãé àöBé íãà ïéàL íLk ,øîBà øæòéìà éaø àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¥§¥¤¥¨¨¥§¥¨§
íBia íëì ízç÷ìe' áéúëc ,Bøéáç ìL Báìeìa âç ìL ïBLàøä̈¦¤©§¨¤£¥¦§¦§©§¤¨¤©

'íéøîz útk øãä õò éøt ïBLàøährnl ,mkNXn mkl miyxece ¨¦§¦¥¨¨©Ÿ§¨¦¨¤¦¤¨¤
,ezaeg ici mda `vei oi`y mile`y e` milefb mipind zrax`Ck̈

úkqä âç' áéúëc ,Bøéáç ìL Búkeña BúáBç éãé àöBé íãà ïéà¥¨¨¥§¥¨§¨¤£¥¦§¦©©ªŸ
,'íéîé úòáL Eì äNòzzaizeyexcl zxzein 'Ll'ClMî ©£¤§¦§©¨¦§¦¤¨

.da `veiy mc`d zelraa zeidl dkixv dkeqdyíéîëçå©£¨¦
áBè íBéa BúáBç éãé àöBé íãà ïéà eøîàL ét ìò óà ,íéøîBà§¦©©¦¤¨§¥¨¨¥§¥¨§

,Bøéáç ìL Báìeìa ïBLàøä,'mkl' ea xn`py meynàöBé ìáàmc` ¨¦§¨¤£¥£¨¥
BúáBç éãéayeiykBøéáç ìL Búkeñameyn .çøæàä ìk' áéúëc §¥¨§¨¤£¥¦§¦¨¨¤§¨

,'úkqa eáLé ìàøNéa'e xqg 'zMQA' xn`py dneìkL ãnìî §¦§¨¥¥§©ªŸ©ªŸ§©¥¤¨
úçà äkeña áLéì íéeàø ìàøNé`diy okzi `l ixde ,df xg` df ¦§¨¥§¦¥¥§¨©©

.dxyk dle`y dkeqy jgxk lre ,dkeqa dhext dey cg` lkl
:`xnbd dywn'Eì' éàä ,ïðaøåbg' dkeq zevn oiprl xn`py §©¨¨©§©

zelraa zeidl dkixv dkeqdy rnyny ,'Ll dUrY zMQd©ªŸ©£¤§
,da ayeid.déa éLøc éàî:`xnbd zvxzndéì éòaéîminkg ©¨§¥¥¦¨¥¥

df weqt mikixvéèeòîìdkeqìáà ,äìeæbdkeqäìeàLhrnl oi` §©¥§¨£¨§¨
c oeik ,df weqtn'çøæàä ìk' áéúkayil miie`x l`xyi lky §¦¨¨¤§¨

dywn .x`azdy itke dxyk dle`y dkeqy cnln ,zg` dkeqa
:`xnbdçøæàä ìk' éàä ,øæòéìà éaøåzMQA EaWi l`xUiA' §©¦¡¦¤¤©¨¨¤§¨§¦§¨¥¥§©ªŸ

zg` dkeqa ayil l`xyi lk mie`xy minkg epnn eyxcy]
,[dxyk dle`y dkeqy epnn ecnledéì ãéáò éàîyxec `ed dn ©¨¦¥

xfril` iaxly uxzne .eadéì éòaéîdf weqtíéúðéa øéibúpL øâì ¦¨¥¥§¥¤¦§©¥¥§©¦
,bgd rvn`a -íéúðéa ìcbúpL ïè÷åmiaiigy bgd rvn`a - §¨¨¤¦§©¥¥§©¦

s` ,dkeqadkeqd oi`e bgd zligza dkeqa eayi `ly it lr
'gxf`d lM' ieaixd on z`f yxece ,drayl mdl die`xz` zeaxl ¨¨¤§¨

.el`ïðaøåohwe xiibzpy xb zeaxl 'gxf`d lM' miyxec mpi`y §©¨¨¨¨¤§¨
y meyn mnrh ,xfril` iaxk mizpia licbdyeøîàL ïåékminkg ¥¨¤¨§

lirlãòBî ìL Bleça äkeñ ïéNBòdie`x didzy dkeq jixv oi`e ¦¨§¤¥
,drayléøèöà àìàø÷ Clicbdy ohwe bga xiibzpy xb zeaxl Ÿ¦§§¦§¨

l`xyin mc` dn ,`ed xnege lwe ,miaiig mdy heyty ,bga
aiig ,dkeq dyr `le bgd zligza dkeq zevna aiig didy
zligza zeyrl miie`x eid `ly el` ,crend lega dzeyrl
.devna eaiigzpyk bgd rvn`a dzeyrl milekiy oky lk ,bgd
Baø øæòéìà éaø éðt ìéa÷äì CìäL éàòìà éaøa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©¦¦§©¤¨©§©§¦§¥©¦¡¦¤¤©

Bì øîà ,ìâøa ãBìa,xfril` iaxðéà ,éàòìàî Emdy miyp`d §¨¤¤¨©¦§©¥§¦
ïéàL ïéðìöòä úà éðà çaLî ,øîBà øæòéìà éaø äéäL .ìâøä éúáBM§¥¨¤¤¤¨¨©¦¡¦¤¤¥§©¥©£¦¤¨©§¨¦¤¥

,ìâøa ïäézaî ïéàöBé`le zelvr zngn ok oiyer mdy it lr s` §¦¦¨¥¤¨¤¤
mrhde ,mdizan mi`vei mpi` dpyd zeni x`ya mbe lbxd zngn

meyn'Eúéáe äzà zçîNå' áéúëc,dgny zevn lbxa yiy epiide ¦§¦§¨©§¨©¨¥¤
:`xnbd dywn .ezia z` aefri `l okle ezy`e yi`øîàäå ,éðéà¦¦§¨¨©

øîàpL ,ìâøa Baø éðt ìéa÷äì íãà áéiçL ïéépî ÷çöé éaølv` ©¦¦§¨¦©¦¤©¨¨¨§©§¦§¥©¨¤¤¤¤¡©
`iapd ryil`l jlil dzvxe ,dpa zny ,zinpeyd dy`d

dlra dl xn`e ,eliayaàìå Lãç àì íBiä åéìà úëìä zà òecî'©©©§Ÿ¤¤¥¨©ŸŸ¤§Ÿ
.'úaLwiicl yieììkîdfácy`xLéðéà áéiçéî úaLå Lãç ©¨¦§¨¦§Ÿ¤§©¨¦©©¦¦

déaø étà éìea÷àì`ed ok m`e ,eax ipt liawdl mc` aiegn - §©§¥©¥©¥
y`xe zayn lbx rxb `ly ,eax ipt liawdl aeig yi lbxa oicd
,lbxa ezia z` aefri `ly xfril` iax ixacn ixdy dywe ,yceg

:`xnbd zvxzn .lbxa eax ipt liawdl devn oi`y gkenàìŸ
déîBéa éúàå ìéæàc àä àéL÷aexw axdy ote`a wqer wgvi iax - ©§¨¨§¨¦§¨¥§¥

,ezy` mr genyl meia ea ezial xfege eipt liawdl jlede ezial
àäote`a epiid ,miplvrd z` ip` gayn xfril` iax xn`y dn - ¨

déîBéa éúà àìå ìéæàcaxra eil` jlil jixve epnn wegx axdy - §¨¦§Ÿ¨¥§¥
dgny zevn lhai jk ici lre ,meia ea xefgl leki epi`e aeh mei

.ezy` mr
ìL Búkeña ïBéìòä ìéìba úáML øæòéìà éaøa äNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©©¨¦¨¤§§¨¤

éàòìà éaøa ïðçBéäkeqì änç òébäå ,ïBéøñé÷a dì éøîàå éøñé÷a ¨¨§©¦¦§©§¥¨¦§¨§¥¨§¥¨§§¦¦©©¨©¨
[mnewnl dribd `l oiicre]Bì øîà .,xfril` iaxl opgeieäî ¨©©

ïéãñ äéìò NBøôàLick dkeqd lr oicq qextl xzen m`d - ¤¤§¨¤¨¨¦
lr siqen `edy oeik xeq`l yiy e` ,dngd iptn jilr lvdl

.zaya i`xr lde``l` ezl`y lr zeprl xfril` iax dvx `l
e xg` oiprl e`iydàlL ìàøNiî èáLå èáL ìk Eì ïéà ,Bì øîà̈©¥§¨¥¤§¥¤¦¦§¨¥¤Ÿ

èôBL epnî ãéîòä.l`xyi ipal riyen -,äkeqä éöçì änç òébä ¤¡¦¦¤¥¦¦©©¨©£¦©¨
Bì øîàxfril` iaxl opgei aey.ïéãñ äéìò NBøôàL eäî ,aey ¨©©¤¤§¨¤¨¨¦

e xg` xacl e`iydàlL ìàøNiî èáLå èáL ìk Eì ïéà ,Bì øîà̈©¥§¨¥¤§¥¤¦¦§¨¥¤Ÿ
,íéàéáð epnî eàöéeét ìò íéëìî eãéîòä ïéîéðáe äãeäé èáL ¨§¦¤§¦¦¥¤§¨¦§¨¦¤¡¦§¨¦©¦

íéàéáðdidy] jlnd cece [oinipa hayn didy] jlnd le`y - §¦¦
.`iapd l`eny ici lr egynpy [dcedi haynänç òébä¦¦©©¨

äéìò Nøéôe ïéãñ ïðçBé ìèð ,øæòéìà éaø ìL åéúBìbøîìlr - §©§§¨¤©¦¡¦¤¤¨©¨¨¨¦¥©¨¤¨
.xfril` iaxl l`y `le ,dkeqdåéøBçàì Búélè øæòéìà éaø ìéLôä¦§¦©¦¡¦¤¤©¦©£¨

,àöéådpr `ly dn :`xnbd zyxtn .xacd z` xizdl dvx `ly §¨¨
,mixg` mipipr el dpre ezl`y lr opgeil xfril` iaxéðtî àìŸ¦§¥

,íéøáãa BâéìôäL,ef dkld ecnll dvx `lyøîà àlL éðtî àlà ¤¦§¦¦§¨¦¤¨¦§¥¤Ÿ¨©
Baø étî òîL àlL øácbdp jke.íìBòì ¨¨¤Ÿ¨©¦¦©§¨

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéäxc didy xfril` iax jld cvik ¥¦¨¦¨¦
,bgay zaya zeayl opgei ly ezkeql celaøæòéìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¡¦¤¤

äkeñì äkeqî ïéàöBé ïéàezkeq afr cvike ,bgd ini zray lk ¥§¦¦¨§¨
`l df dyrn :`xnbd zvxzn .ixqiwa zeayl jlde cela dzidy

`l` ,zekeqd bga llk did,éàåä øçà ìâømeyn dkeqa eayie ¤¤©¥£©
dyrnd did m` elit` :`xnbd dywn .devn myl `le xie`

ezian jld cvik ,dyw xg` lbxaéðà çaLî ,øæòéìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¥©£¦
,ìâøa ïäézaî ïéàöBé ïéàL ïéðìöòä úàyi` dgny aeig meyn ¤¨©§¨¦¤¥§¦¦¨¥¤¨¤¤

`l` ,lbxa dyrnd df did `ly uxzne .ezy`e.éàåä úaL©¨£©
:df dyrn lr zeywdl `xnbd dtiqendéãécî déì èBLôéúå- §¦§¥¦¦¥

xfril` iax ixacn ezl`y z` i`rl` iaxa opgei hyt `l recn
,envrïBlçä ÷÷t ïðúc,oelgd z` ea mezql ieyry gel oink - ¦§©§©©©

øeLwL ïîæa øîBà øæòéìà éaøoelgl wwtd -å`edéeìúxie`a ©¦¡¦¤¤¥¦§©¤¨§¨
ux`a xxbp epi`eBa ïé÷÷Btoi` jkl cnere owezny oeiky ,zaya §¦

,irx` lde` lr dtqed meyn jkaåàì íàåe` xeyw epi` m` - §¦¨
,ux`a xxbp `ed la` xeyw `edy,Ba ïé÷÷Bt ïéà`edy oeik ¥§¦

.zaya i`xr lde` lr siqenCk ïéáe Ck ïéa íéøîBà íéîëçåoia - ©£¨¦§¦¥¨¥¨
,xeyw epi` m` oiae ielze xeyw `ed m`.ïé÷÷Btiax zrcy ixd §¦

oicd `ed ok m`e zaya i`xr lde` lr siqedl xeq`y xfril`
.dkeqd iab lr oicq qextl oi`y
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oicq zqixt oicl ,oelgd wwt oicn gikedl oi` :`xnbd zvxzn
c meyn ,dkeqd lrìháîc àeä íúäcnery oelgd lv` wwtl ¨¨¦§©¥

lde` lr siqen `ed ixd ea mzeqyk okle ,df yeniyl cinz
,i`xràëä ìáàdkeqd iab lr oicq qxetaìháî àìclv` oicql £¨¨¨§Ÿ§©¥

,elhil eteq ixdy dkeqdàìxyt`e i`xr lde` lr siqen aiyg Ÿ
.xzen ,xfril` iax zrcl s`y

ìL eäeìàLe ïBéìòä ìéìba úáML øæòéìà éaøa äNòî ïðaø eðzíéL ¨©¨¨©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨©©¨¦¨¤§§¥§Ÿ¦
,äkeñ úBëìäa úBëìälräøNò íézLzel`yézòîL íäì øîà £¨§¦§¨§¥¤§¥¨©¨¤¨©§¦

lre ,mdl aiyde[ä]øNò äðBîLzel`yézòîL àì íäì øîàoic §¤¤§¥¨©¨¤Ÿ¨©§¦
.mdl aiyd `le dfíéøácä óeléç øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø,did ©¦¥§©¦§¨¥¦©§¨¦

lry[ä]øNò äðBîLzel`yézòîL íäì øîàlre ,mdl aiyde §¤¤§¥¨©¨¤¨©§¦
äøNò íézLzel`yézòîL àì íäì øîà.mdl aiyd `leeøîà §¥¤§¥¨©¨¤Ÿ¨©§¦¨§

Bìm`déøác ìk,äòeîMä étî àlà ïðéà Eoeiky epl xne` dz`y ¨§¨¤¥¨¤¨¦¦©§¨
.epl dper jpi` zrny `lyéðez÷÷æä íäì øîàipekixvz ike - ¨©¨¤¦§©§¦

,éúBaø étî ézòîL àlL øác øîBìxnel `ly izecnn zg` ef ixd ©¨¨¤Ÿ¨©§¦¦¦©©
.izecn md jke ,izrny `ly xacúéáa íãà éðîã÷ àì éîiî¦¨©Ÿ§¨©¦¨¨§¥

,Løãnä,yxcnd zial ce`n mikyn didyúéáa ézðLé àìå ©¦§¨§Ÿ¨©§¦§¥
àì Løãnä`idy dlilaàìå ,òá÷ úðéL`idy meiaéàøò úðéL, ©¦§¨Ÿ¥©¤©§Ÿ¥©£©

,yxcnd ziaa oyil xzen minkg icinlzly it lr s`ézçpä àìå§Ÿ¦©§¦
éáa íãà,éúàöéå Løãnä ú,z`vl xg`n didyúçéN ézçN àìå ¨¨§¥©¦§¨§¨¨¦§Ÿ©§¦¦©

,ïéleçzebdpd zngne ,minkg icinlz ly oileg zgiy elit` ¦
,izrny `le izeax exn`y xac did `l el`øác ézøîà àìå§Ÿ¨©§¦¨¨

dkld.íìBòî éaø étî ézòîL àlL¤Ÿ¨©§¦¦¦©¦¥¨
:df oipra ztqep `ziixa `xnbd d`ianïa ïðçBé ïaø ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¨¨¨¤

éàkæ.ea eidy zecne zelrnïéleç úçéN çN àì åéîiîCìä àìå ©©¦¨¨Ÿ¨¦©¦§Ÿ¨©
àìa úBnà òaøàixaca xdxdlïéléôz àìáe äøBz,íãà Bîã÷ àìå ©§©©§Ÿ¨§Ÿ§¦¦§Ÿ§¨¨¨

Løãnä úéáa,yxcnd zial c`n mikyn didyúéáa ïLé àìå §¥©¦§¨§Ÿ¨©§¥
àì Løãnä`idy dlilaàìå ,òá÷ úðéL`idy meia,éàøò úðéL ©¦§¨Ÿ¥©¤©§Ÿ¥©£©
øäøä àìådxez ixaca,úBôpeèîä úBàBánalk didy it lr s` §Ÿ¦§¥©§©§¨

,xdxd `le ezaygna hly ,da rewy jkúéáa íãà çépä àìå§Ÿ¦¦©¨¨§¥
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רח
ezny ina cenr gk sc ± iyily wxt`nei

äëåñ íìåòì ééáà øîàixab gxf`c .iaxnw `aeig `xw el`c .`id `zkld `xehtl Ð

`l` .mixetkd meia opiyxcck ,diyxcnl ol ded miypd z` zeaxl 'de ,rnync `ed

miypd z` `ivedl "gxf`d" :ipzwce .ozxhet ipiqn dynl dkldy`nlra `zknq` Ð

zevn `d oxhetl `zkld il dnl jl `iywce .onwlck ,`z` iieaxl `xw xwire ,`ed

jzrc `wlq ,jixhvi` ?`ed `nxb onfdy dyr

.'ekêéøèöà øîà àáøzeaiig miyp mzd dn Ð

dyr zevn dvnc iab lr s`e ,dvn zlik`a

migqta xfrl` 'xck `wtpc ,`nxb onfdy

zray ung eilr lk`z `l" xn`py (a,bn)

ung lk`z laa epyiy lk "zevn lk`z mini

`l zevna opyi miype ,dvn lek` mewa epyi Ð

.ung zlik` epiidc ,dyrzúøîàã àúùäå
àéä àúëìä äøåèôì äëåñe`le Ð

`xw ,`id `iieax `xwc 'd eli`c ,`zernynn

?dkeqc 'd `z` i`n` ,xnelk ?il dnlúåáøì
íéøâä úà.dkeqa miaiigy Ðäãåäé áøãî

à÷ôðmiyp iieaxl gxf`dc 'd ,`xw il dnle Ð

?iepirléåðéò úôñåúìaezkd jixvdy Ð

.mei ceran zeprzdle ligzdläéèòîå ìéàåä
àø÷(bk `xwie) iepira aizkc ,zxke e`ln Ð

"dfd meid mvra"yepr mei ly envr lr Ð

.iepir ztqez lr zxk yepr epi`e ,zxk

`neic `xza wxta herni` inp dxdf`ne

dia eaiigil `lc ,ihrnl inp miyp .(`,`t)

.`nlra dyr zevnl elit`êåðéçì òéâäù ïè÷
.en`l jixv epi`yn Ðåäðéð àîìòá àúëîñà

dil zi`ck xfril` iaxl ,`xwe Ðxb zeaxl Ð

dkeq miyerc ,lcby ohwe mizpia xiibzpy

.oiyer l`xyi x`y oi`y dn ,cren ly elega

edl zi`ck opaxl e`oiie`x l`xyi lky Ð

ikd .dle`y dkeq xiykdle ,zg` dkeqa ayil

`n` `xew epi`e ezpyn xeripy lk :opiqxb

.xeripy dry lka dzexwl dixg` jexk epi`y

:opikxteåø÷ éîð íéìåãâ [àîà],xnelk Ð

jixv oi` dil zixwc `ed ?en`l `xew epi`y

'`n`' `xew m` `d en`lzixw en`l jixv Ð

libx en`l jixv epi`y lecb elit` ,dil

.xeripyk dzexwlàøå÷ åðéàå øåòéðù ìë àìà
àîà àîàepi`y Ðzexwl dixg` jexk

wzeye `xew la` ,eil` `azy cr zepyleÐ

.`ed en`l jixv e`løåúñì äùòîohw `dc Ð

?jkiqe zgit i`n`e ,`ed en`l jixvd

äðùîòá÷ åúëåñezxic xwir lk zeidl Ð

.daúåðôì øúåî éúîéàî.cxile dpnid Ð

äô÷îä çøñúùîlk .dtwnd lwlwzzyn Ð

.dtwn iexw ar `le jx `l ,ietw liyazìùî
'åë ãáòìoniq bga micxeid minyb :xnelk Ð

.'ek carl lyn ,md dllwïåúé÷ åì êôùåÐ

.inl jty in yxtn `xnbae .eipt lr min ly

àøîâäëåñá ïðùîåekzgne ecenl xaeq Ð

,i`xen`c `zrny epiidc cenrl ,eixea lr

df mrh dn ,`ziixae dpyn inrh ly `xaqe

.xzen dfe xeq` df xeht dfe aiigéðúîå éø÷î
zekexrd zeipyn zepyle azkay zexwl Ð

.dta zexebyeàúììèîá.dkeqa ÐéåðúåÐ

oke .opyle gexhl ,`xaq `edc cenlzd

llkn `l` ze`a opi`y i`xen`c `zrny

.`zlnl `zln encnc dpyn ixac jezn oicnl ody iwecwcàúììèîî øá,dvxi m` Ð

dizrc `wlq `w .ezrc aigxdl el dti xie`de .dkeqd on xeht xrhvne ,`ed xrhvnc

.opyn epiid iepz'åë ñøâéîì àädxexad `xnb qxbinl ,eed oepiy ipeeb ixz ,xnelk Ð

`zrny epiide xak el.opyn epiide ,dkeq jixv Ðéðåéòì.`zllhnn xa Ð
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äåùäyi` `l` il oi` :xn`c (a,c) oikxrc `nw wxt :xn`z m`e Ð yi`l dy` aezkd

llwn iab (`,eq oixcdpq) "zezin rax`" wxtae ?oipn dkixrdy dy` ,jixrdy

oi`c ,ipnif ixz yi` aizkcn dl yixcc ,dy` zeaxl "yi` yi`" ol jixhvi`c ,en`e eia`

"oicd xnbp" wxta oke !yi`l dy` deydcn dil wetiz ,zeaxl `l` herin xg` herin

aizkcn ,zilzp dy`d oi` (a,en oixcdpq)

:xnel yie !yi`l dy` deyd opixn` `le ,"yi`"

opixn`c `ed xkf oeyla dxn`py dyxt oiprlc

yixa dl iziin `d`c ,yi`l dy` aezkd deyd

aizkc `kid la` .gxf` iab `kde (a,a) dxenz

"yi`"wxtac :dyw ,edine .dy` opihrnn Ð

(a,cn `nw `aa) "dynge drax` gbpy xey"

dray xey xey :xn`iab ,dy`d xey `iadl Ð

`l` "yi` xey" dia aizk `l mzde .zindy xey

oeyl `l` epi` dfe ,"znei eilra mbe" dia aizkc

epnn hrnn iziidy xezi mey ea yi `nye !xkf

meyn :inp i` .`pngx 'iiaxc e`l i` ,dy`

`nw `aa) "dynge drax`" wxta opiyxcc

opitli ded ,oiwfpl dgibp dzinl dgibp (`,cn

."yi` xey gbi ik" eda aizkc oiwfpn dzin

úåáøì`le l`xyi jzrc `wlqc Ð mixbd

lk" wxt ogky` `peeb i`d ik .qixb

,dtepz iab (mye a,`q zegpn) "ze`a zegpnd

micare mixb ,l`xyi ipa `l` il oi` :'ixn`c

oiipn mixxgeynoke ."aixwnd" xnel cenlz Ð

w"tqae ,(mye a,cr zenai) "lxrd" wxta

ik dy` l`xyi ipa l` xac" :(a,f) zezixkc

dgtye zxeib ,l`xyi ipa `l` il oi` "rixfz

oiipn zxxgeyn:dnize ."dy`" xnel cenlz Ð

iab (mye `,et oixcdpq) "oiwpgpd od el`" wxtac

"l`xyi ipa" :opixn` ytp apebinl ihernl Ð

xxgeyn elek la` ,oixeg ipa eivge car eivgyÐ

"mizek zepa" wxta oke .l`xyi ipan hrnn `l

oi`e ,daifa oi`nhn l`xyi ipa :(`,cl dcp)

mixxgeyne mixb la` .daifa oi`nhn mixkpdÐ

`,bv) "zecn izy" wxta zegpna oke !ihrnn `l

,oikneq mixkpd oi`e oikneq l`xyi ipa :(mye

mixxgeyne mixb la``nw wxtae .oikneq Ð

mixkpd oi`e .oikixrn l`xyi ipa :(a,d) oikxrc

opiaxnc ieax mey yi ipd lka `nye oikixrn

.mixxgeyne mixbïàëÐ jepigl ribdy ohwa

oizipznc it lr s` ,en`l jixv epi`y ohw oebk

uxzle zeywdl cenlzd jxc ,`icda dl ipzw

yixcc (mye `,c) dbibgc `nw wxt dizeekce .ok

"jxekf lk"ueg opzde :jixte .miphwd zeaxl Ð

o`k :ipyne !ohwe dhey yxgnribdy ohwa Ð

k epiidc ,jepiglfeg`l leki epi`y lk :mzd opzc

m`e ,ziad xdl milyexin zelrle eia` ly ecia

zelrl lekijzrc `wlqwe .jepigl ribd epiid Ð

iaxn ohw lkc dywnc`nzq `xwc meyn Ð

"mizek zepa" yixa dzeekce .edl `piaxn aizk

mipy yly zac meyn e`l i`c ,(mye `,al dcp)

ded `zkld d`ia oiprl cg` meieelit` iaxn Ð

`nzq `xwc meyn "dy`e" aizkcn cg` mei za

`zkec lka opixn`c ,jepigl ribd `zyde .aizk

`kdc .epiipr itl cg` lk `l` ,miey olek oi` Ð

lekiy dbibg iabe ,en`l jixv oi`a opixn`

iab (`,an dkeq) "lefbd alel" seqae ,zelrl

.xacl rceia dxez iabe ,shrzdl rceia ziviv iabe ,rprpl rceia alelåáùúoirk

`d` bilt `l (`,ek) lirl zepb ixney iab `pixg` `nrh yxtnc inp `ax Ð execz

.my ziyixtck ,`ziixaïðùîå:jixte .cenlzd epiide ,zeipynd mrh x`al Ð dkeqa

oebk ,oeir yi inp `xnbac :ipyne !xie` agexe daygn jixvy itl `zllhnn xal iepz `de

minrha ipeirl la` .xzene xeq` ipelt xac.dkeqn xa Ð
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רט
ezny ina cenr gk sc ± iyily wxt`nei

äëåñ íìåòì ééáà øîàixab gxf`c .iaxnw `aeig `xw el`c .`id `zkld `xehtl Ð

`l` .mixetkd meia opiyxcck ,diyxcnl ol ded miypd z` zeaxl 'de ,rnync `ed

miypd z` `ivedl "gxf`d" :ipzwce .ozxhet ipiqn dynl dkldy`nlra `zknq` Ð

zevn `d oxhetl `zkld il dnl jl `iywce .onwlck ,`z` iieaxl `xw xwire ,`ed

jzrc `wlq ,jixhvi` ?`ed `nxb onfdy dyr

.'ekêéøèöà øîà àáøzeaiig miyp mzd dn Ð

dyr zevn dvnc iab lr s`e ,dvn zlik`a

migqta xfrl` 'xck `wtpc ,`nxb onfdy

zray ung eilr lk`z `l" xn`py (a,bn)

ung lk`z laa epyiy lk "zevn lk`z mini

`l zevna opyi miype ,dvn lek` mewa epyi Ð

.ung zlik` epiidc ,dyrzúøîàã àúùäå
àéä àúëìä äøåèôì äëåñe`le Ð

`xw ,`id `iieax `xwc 'd eli`c ,`zernynn

?dkeqc 'd `z` i`n` ,xnelk ?il dnlúåáøì
íéøâä úà.dkeqa miaiigy Ðäãåäé áøãî

à÷ôðmiyp iieaxl gxf`dc 'd ,`xw il dnle Ð

?iepirléåðéò úôñåúìaezkd jixvdy Ð

.mei ceran zeprzdle ligzdläéèòîå ìéàåä
àø÷(bk `xwie) iepira aizkc ,zxke e`ln Ð

"dfd meid mvra"yepr mei ly envr lr Ð

.iepir ztqez lr zxk yepr epi`e ,zxk

`neic `xza wxta herni` inp dxdf`ne

dia eaiigil `lc ,ihrnl inp miyp .(`,`t)

.`nlra dyr zevnl elit`êåðéçì òéâäù ïè÷
.en`l jixv epi`yn Ðåäðéð àîìòá àúëîñà

dil zi`ck xfril` iaxl ,`xwe Ðxb zeaxl Ð

dkeq miyerc ,lcby ohwe mizpia xiibzpy

.oiyer l`xyi x`y oi`y dn ,cren ly elega

edl zi`ck opaxl e`oiie`x l`xyi lky Ð

ikd .dle`y dkeq xiykdle ,zg` dkeqa ayil

`n` `xew epi`e ezpyn xeripy lk :opiqxb

.xeripy dry lka dzexwl dixg` jexk epi`y

:opikxteåø÷ éîð íéìåãâ [àîà],xnelk Ð

jixv oi` dil zixwc `ed ?en`l `xew epi`y

'`n`' `xew m` `d en`lzixw en`l jixv Ð

libx en`l jixv epi`y lecb elit` ,dil

.xeripyk dzexwlàøå÷ åðéàå øåòéðù ìë àìà
àîà àîàepi`y Ðzexwl dixg` jexk

wzeye `xew la` ,eil` `azy cr zepyleÐ

.`ed en`l jixv e`løåúñì äùòîohw `dc Ð

?jkiqe zgit i`n`e ,`ed en`l jixvd

äðùîòá÷ åúëåñezxic xwir lk zeidl Ð

.daúåðôì øúåî éúîéàî.cxile dpnid Ð

äô÷îä çøñúùîlk .dtwnd lwlwzzyn Ð

.dtwn iexw ar `le jx `l ,ietw liyazìùî
'åë ãáòìoniq bga micxeid minyb :xnelk Ð

.'ek carl lyn ,md dllwïåúé÷ åì êôùåÐ

.inl jty in yxtn `xnbae .eipt lr min ly

àøîâäëåñá ïðùîåekzgne ecenl xaeq Ð

,i`xen`c `zrny epiidc cenrl ,eixea lr

df mrh dn ,`ziixae dpyn inrh ly `xaqe

.xzen dfe xeq` df xeht dfe aiigéðúîå éø÷î
zekexrd zeipyn zepyle azkay zexwl Ð

.dta zexebyeàúììèîá.dkeqa ÐéåðúåÐ

oke .opyle gexhl ,`xaq `edc cenlzd

llkn `l` ze`a opi`y i`xen`c `zrny

.`zlnl `zln encnc dpyn ixac jezn oicnl ody iwecwcàúììèîî øá,dvxi m` Ð

dizrc `wlq `w .ezrc aigxdl el dti xie`de .dkeqd on xeht xrhvne ,`ed xrhvnc

.opyn epiid iepz'åë ñøâéîì àädxexad `xnb qxbinl ,eed oepiy ipeeb ixz ,xnelk Ð

`zrny epiide xak el.opyn epiide ,dkeq jixv Ðéðåéòì.`zllhnn xa Ð
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äåùäyi` `l` il oi` :xn`c (a,c) oikxrc `nw wxt :xn`z m`e Ð yi`l dy` aezkd

llwn iab (`,eq oixcdpq) "zezin rax`" wxtae ?oipn dkixrdy dy` ,jixrdy

oi`c ,ipnif ixz yi` aizkcn dl yixcc ,dy` zeaxl "yi` yi`" ol jixhvi`c ,en`e eia`

"oicd xnbp" wxta oke !yi`l dy` deydcn dil wetiz ,zeaxl `l` herin xg` herin

aizkcn ,zilzp dy`d oi` (a,en oixcdpq)

:xnel yie !yi`l dy` deyd opixn` `le ,"yi`"

opixn`c `ed xkf oeyla dxn`py dyxt oiprlc

yixa dl iziin `d`c ,yi`l dy` aezkd deyd

aizkc `kid la` .gxf` iab `kde (a,a) dxenz

"yi`"wxtac :dyw ,edine .dy` opihrnn Ð

(a,cn `nw `aa) "dynge drax` gbpy xey"

dray xey xey :xn`iab ,dy`d xey `iadl Ð

`l` "yi` xey" dia aizk `l mzde .zindy xey

oeyl `l` epi` dfe ,"znei eilra mbe" dia aizkc

epnn hrnn iziidy xezi mey ea yi `nye !xkf

meyn :inp i` .`pngx 'iiaxc e`l i` ,dy`

`nw `aa) "dynge drax`" wxta opiyxcc

opitli ded ,oiwfpl dgibp dzinl dgibp (`,cn

."yi` xey gbi ik" eda aizkc oiwfpn dzin

úåáøì`le l`xyi jzrc `wlqc Ð mixbd

lk" wxt ogky` `peeb i`d ik .qixb

,dtepz iab (mye a,`q zegpn) "ze`a zegpnd

micare mixb ,l`xyi ipa `l` il oi` :'ixn`c

oiipn mixxgeynoke ."aixwnd" xnel cenlz Ð

w"tqae ,(mye a,cr zenai) "lxrd" wxta

ik dy` l`xyi ipa l` xac" :(a,f) zezixkc

dgtye zxeib ,l`xyi ipa `l` il oi` "rixfz

oiipn zxxgeyn:dnize ."dy`" xnel cenlz Ð

iab (mye `,et oixcdpq) "oiwpgpd od el`" wxtac

"l`xyi ipa" :opixn` ytp apebinl ihernl Ð

xxgeyn elek la` ,oixeg ipa eivge car eivgyÐ

"mizek zepa" wxta oke .l`xyi ipan hrnn `l

oi`e ,daifa oi`nhn l`xyi ipa :(`,cl dcp)

mixxgeyne mixb la` .daifa oi`nhn mixkpdÐ

`,bv) "zecn izy" wxta zegpna oke !ihrnn `l

,oikneq mixkpd oi`e oikneq l`xyi ipa :(mye

mixxgeyne mixb la``nw wxtae .oikneq Ð

mixkpd oi`e .oikixrn l`xyi ipa :(a,d) oikxrc

opiaxnc ieax mey yi ipd lka `nye oikixrn

.mixxgeyne mixbïàëÐ jepigl ribdy ohwa

oizipznc it lr s` ,en`l jixv epi`y ohw oebk

uxzle zeywdl cenlzd jxc ,`icda dl ipzw

yixcc (mye `,c) dbibgc `nw wxt dizeekce .ok

"jxekf lk"ueg opzde :jixte .miphwd zeaxl Ð

o`k :ipyne !ohwe dhey yxgnribdy ohwa Ð

k epiidc ,jepiglfeg`l leki epi`y lk :mzd opzc

m`e ,ziad xdl milyexin zelrle eia` ly ecia

zelrl lekijzrc `wlqwe .jepigl ribd epiid Ð

iaxn ohw lkc dywnc`nzq `xwc meyn Ð

"mizek zepa" yixa dzeekce .edl `piaxn aizk

mipy yly zac meyn e`l i`c ,(mye `,al dcp)

ded `zkld d`ia oiprl cg` meieelit` iaxn Ð

`nzq `xwc meyn "dy`e" aizkcn cg` mei za

`zkec lka opixn`c ,jepigl ribd `zyde .aizk

`kdc .epiipr itl cg` lk `l` ,miey olek oi` Ð

lekiy dbibg iabe ,en`l jixv oi`a opixn`

iab (`,an dkeq) "lefbd alel" seqae ,zelrl

.xacl rceia dxez iabe ,shrzdl rceia ziviv iabe ,rprpl rceia alelåáùúoirk

`d` bilt `l (`,ek) lirl zepb ixney iab `pixg` `nrh yxtnc inp `ax Ð execz

.my ziyixtck ,`ziixaïðùîå:jixte .cenlzd epiide ,zeipynd mrh x`al Ð dkeqa

oebk ,oeir yi inp `xnbac :ipyne !xie` agexe daygn jixvy itl `zllhnn xal iepz `de

minrha ipeirl la` .xzene xeq` ipelt xac.dkeqn xa Ð
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¯.äøBzaL ïéLðBò ìëì Léàì äMà áeúkä äåLä¦§¨©¨¦¨§¦§¨¨¦¤©¨
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äøéc äî ,eøeãz ïéòk "eáLz" àðéîà Cúòc¯ ©£¨¨¦¨¥§§¥¨©¦¨
äkeñ óà ,BzLàå Léà¯òîLî à÷ ,BzLàå Léà ¦§¦§©¨¦§¦§¨©§©
éøèöéà :øîà àáø .ïìéìé àðéîà Cúòc à÷ìñ ,Có ¨¨¨¨©¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨¨¥

ïìäì äî ,úBvnä âçî "øNò äMîç" "øNò äMîç"£¦¨¨¨£¦¨¨¨¥©©©©§©¨
úBáéiç íéLð¯òîLî à÷ ,úBáéiç íéLð ïàk óà ¨¦©¨©¨¨¦©¨¨©§©

?éì änì àø÷ ,àúëìä äkeñ zøîàc àzLäå .ïì̈§¨§¨§¨§©§¨¦§§¨§¨¨¨¦
¯çøæàä" :àðéîà Cúòc à÷ìñ .íéøbä úà úBaøì§©¤©¥¦¨§¨©£¨¨¦¨¨¤§¨

òîLî à÷ ,íéøbä úà àìå àðîçø øîà "ìàøNéa§¦§¨¥¨©©£¨¨§Ÿ¤©¥¦¨©§©
àì !à÷ôð áø øîà äãeäé áøcî íéøetkä íBé .ïì̈©¦¦¦§©§¨¨©©¨§¨Ÿ

úôñBúì àìà àëøöð:àðéîà Cúòc à÷ìñ .éepéò ¦§§¨¤¨§¤¤¦¨§¨©£¨¨¦¨
éepéò úôñBúì àðîçø èòéîe ìéàBäLðBòîäøäæàîe, ¦¦¥©£¨¨§¤¤¦¥¤¥©§¨¨

"ìk" :øî øîà .ïì òîLî à÷ ,ììk íéLð eáéiçúð àìŸ¦§©§¨¦§¨¨©§©¨¨©¨¨
¯íépè÷e íéãáòå íéLð :ïðúäå .íépèwä úà úBaøì§©¤©§©¦§¨§©¨¦©£¨¦§©¦

àéL÷ àì !äkeqä ïî ïéøeètïàk :¯òébäL ïè÷a §¦¦©¨¨©§¨¨§¨¨¤¦¦©
ïàk ,Cepéçì¯òébäL ïè÷ .Cepéçì òébä àìL ïè÷a §¦¨§¨¨¤Ÿ¦¦©§¦¨¨¤¦¦©

ìòa àzëîñà àø÷e ,ïðaøcî !àeä ïðaøcî Cepéçìàî §¦¦§©¨©¦§©¨©§¨©§©§¨§¨§¨
éøö BðéàL ïè÷" .àeäïè÷ éîc éëéä .'åë "Bnàì C ¨¨¤¥¨¦§¦¥¦¨¥¨¨

éøö BðéàLäðôpL ìk :éàpé éaø éác éøîà ?Bnàì C ¤¥¨¦§¦¨§¦§¥©¦©©¨¤¦§¤
Bnà ïéàåBzçp÷îøBòpL ìk :øîBà ïBòîL éaø , §¥¦§©©§©¦¦§¥¨¤¥
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:éðú÷ éëäåBúìk äãìéå éîð äNòîe ,øéîçî éànLå §¨¦¨¨¥§©©©§¦©£¤©¦§¨§¨©¨

ï÷fä éànL ìLúçôeähnä ìò Ckéñå äáéæònä úà ¤©©©¨¥¦¥¤©©£¥¨§¦¥©©¦¨
.ïèwä ìéáLaäðùîäNBò íãà íéîiä úòáL ìk ¦§¦©¨¨¨¦§©©¨¦¨¨¤

øzeî éúîéàî ,íéîLb eãøé .éàøò Búéáe òá÷ Búkeñ¨¤©¥£©¨§§¨¦¥¥¨©¨
úBpôì¯øácä äîì :ìLî eìLî .ät÷nä çøñzMî §©¦¤¦§©©¦§¨¨§¨¨§¨©¨¨
äîBc¯ïBúé÷ Bì CôLå ,Baøì ñBk âBæîì àaL ãáòì ¤§¤¤¤¨¦§§©§¨©¦

.åéðt ìòàøîâíãà íéîiä úòáL ìk :ïðaø eðz ©¨¨¨©¨©¨¦§©©¨¦¨¨
íéìk Bì eéä ?ãöék .éàøò Búéáe òá÷ Búkeñ äNBò¤¨¤©¥£©¥©¨¥¦

íéàð¯úBàð úBòvî ,äkeqì ïìòî¯.äkeqì ïìòî ¨¦©£¨©¨©¨¨©£¨©¨
äúBLå ìëBàìéièîe.äkeqa:ïðaø eðzc ?éléî éðäî ¥§¤§©¥©¨¨¥¦¥§¨©¨©

íéîiä úòáL ìk :eøîà ïàkî .eøeãz ïéòk "eáLz"¥§§¥¨¦¨¨§¨¦§©©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dkeq(iriax meil)

y cenll yi oeyld ieaixn `l`ìëì Léàì äMà áeúkä äåLä¦§¨©¨¦¨§¦§¨
,äøBzaL ïéLðBòlkly 'mc`d z`Hg lMn EUri iM' xn`py ¨¦¤©¨¦©£¦¨©Ÿ¨¨¨

zewln yper miaiig mixetkd mei lry oeike ,miey md z`hg
.ea zeaiig miypd s`y df llkn cnlp ixd zxke

àúëìä äkeñ íìBòì éiaà øîàmiyp`l `id gxf` zernyny ¨©©©¥§¨¨¦§§¨
dkldy `l` ,miyp zeaxl epl did zeaxl `a 'ddy oeike cala

aezky dne] ,zexeht miypy ipiqn dynlgxf`d `ziixaa
`le `a `ed zeaxl 'd ixdy `zknq` `ed miypd z` `ivedl

,[oldl `xnbd yxtzy enk `ivedlå`id dkeq ixd epiywdy dn §
ipiqn dynl dkldd dkxved dnle `nxb onfdy dyr zevn

,oxhetléøèöéàCy meynàðéîà Czòc à÷ìñeyxcy oeiky xnel ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨
weqtd on minkg(an bk `xwie)mini zraW EaWY zMQAïéòk 'eáLz' ©ªŸ¥§¦§©¨¦¥§§¥

eøeãzxnel yi ok m` ,ziaa dxicd oirk dkeqa daiyid didzy ¨
äîaäøécjxcBzLàå Léà,cgi xeclóàaäkeñd lrBzLàå Léà ©¦¨¦§¦§©¨¦§¦§

cgi xecl,,dkeqa zeaiig eidi miypd s` ok m`eïì òîLî à÷̈©§©¨
dkeqa eidiy jixv oi`e execz oirk eayz eyxc `l df oiprly

.cgi ezy`e yi`
øîà àáø,xg` uexizéøèöéàCz` xehtl ipiqn dynl dkld ¨¨¨©¦§§¦

y itl miypdàðéîà Czòc à÷ìñy oeikyéìéäMîç øNò äMîç ó ¨§¨©§¨£¦¨¨¦£¦¨¨¨£¦¨
úBvnä âçî øNò,oey`xd dlila dkeqa dlik` aeig dfn micnle ¨¨¥©©©

y mb jkn cenll yiïläl äîonfdy dyr zevn `id dvny s` ©§©¨
`xwnd on epcnl ,`nxbyúBáéiç íéLðà÷ ,úBáéiç íéLð ïàk óà , ¨¦©¨©¨¨¦©¨¨

ïì òîLî.dey dxifbd dxn`p `l df oiprly ipiqn dynl dkldd ©§©¨
:`xnbd dywnäkeñ úøîàc àzLäåéì änì àø÷ ,àúëìädnl - §©§¨§¨§©¨¦§§¨§¨¨¨¦

:`xnbd zvxzn .gxf`d zaiza 'd dxezd dazkúà úBaøì§©¤
,íéøbäl`xyik zevnd lka miaiig mixbd dxezd lkay s`y ©¥¦

,cgein ieaix jixv oi`eàðéîà Czòc à÷ìño`kyy oeikçøæàä' ¨§¨©§¨£¦¨¨¤§¨
,àðîçø øîà 'ìàøNéal`xyi `weec rnynà÷ ,íéøbä úà àìå §¦§¨¥¨©©£¨¨§Ÿ¤©¥¦¨

ïì òîLî.dkeqa miaiig md s`y mixbd z` zeaxl 'd ze`d ©§©¨
azkpy 'gxf`d' zaiza 'ddy ,`ibeqd zpwqn itl :`xnbd dywn

aíéøetkä íBéixd df ieaix jxved dn myl ,`a miyp zeaxl ©¦¦
îllkdáø øîà äãeäé áøclkl yi`l dy` aezkd deydy ¦§©§¨¨©©

dxezay miyperdà÷ôð:`xnbd zvxzn .àlà àëøöð àì ©§¨Ÿ¦§§¨¤¨
éepéò úôñBúìiepir ztqez zevna s`y epcnll `a weqtd - §¤¤¦

,llka miyp mei ceranàðéîà Czòc à÷ìñzeaiig miypy s`y ¨§¨©§¨£¦¨
mewn lkn ,mixetkd meia iepiraì àðîçø èòéîe ìéàBälr xaer ¦¦¥©£¨¨§

éepéò úôñBúxeht `edyLðBòî,zxkäøäæàîexaer epi` mbe - ¤¤¦¥¤¥©§¨¨
y xnel yi ,iepir ztqez lr yi dyr zevn wxe ,dyrz `laàìŸ

ììk íéLð eáéiçúð`nxb onfdy dyr zevn ixdy ,ef ztqeza ¦§©§¨¦§¨
,zexeht miypïì òîLî à÷miypd z` zeaxl gxf`d ly 'd ¨©§©¨
:iepir ztqezl

øî øîà,`ziixaa lirl,íépèwä úà úBaøì 'ìk'miaiig md s`y ¨©©¨§©¤©§©¦
dkeqa.:`xnbd dywnïðúäåjtidl dpynaíépè÷e íéãáòå íéLð §¨§©¨¦©£¨¦§©¦

äkeqä ïî ïéøeèt.:`xnbd zvxznïàk àéL÷ àì`ziixaaïè÷a §¦¦©¨Ÿ©§¨¨§¨¨
ì òébäLlibCepéç,miaiig jkle ,en`l jixv epi` xakyïàk ¤¦¦©§¦¨

dpynaL ïè÷aoiicrCepéçì òébä àl,en`l jixv `ed oiicry §¨¨¤Ÿ¦¦©§¦
weqtdy xnel xyt` ji` :`xnbd dywn .dkeqd on xeht jkle

s` ixd ,jepigl eribdy miphw zeaxl `a 'lk'Cepéçì òébäL ïè÷̈¨¤¦¦©§¦
,àeä ïðaøcîzvxzn .`xwnd on ezeaxl minkg eyxc ji`e ¦§©¨¨

`l` aiig epi` dfk ohw ok` :`xnbdàzëîñà àø÷e ,ïðaøcî¦§©¨¨§¨©§©§¨
àeä àîìòa: §¨§¨

:dpyna epipyéøö BðéàL ïè÷:'eë Bnàì C:`xnbd zxxanéîc éëéä ¨¨¤¥¨¦§¦¥¦¨¦
ly exeriy dn -éøö BðéàL ïè÷,Bnàì C:`xnbd dperéác éøîà ¨¨¤¥¨¦§¦¨§¥§¥

äðôpL ìk éàpé éaø`qkd zialBzçp÷î Bnà ïéàåwewf epi`y - ©¦©©¨¤¦§¤§¥¦§©©§
.dzxfrløîBà [Lé÷ì ïa] ïBòîL éaøexeriy`edøBòpL ìkohwd ©¦¦§¤¨¦¥¨¤¥

ànà àøB÷ Bðéàå BúðMî,dl `exwl en` xg` jexk epi`y oeiky ¦§¨§¥¥¦¨
xnel xyt` ji` :`xnbd dywn .en`l jixv epi`y ohw `ed ixd
ixde ,en`l jixv oiicr `ed ixd xeripyk en`l `xewd lky

eø÷ énð íéìBãb [ànà]libx oiicr en`l jixv epi` i`cey s`e ¦¨§¦©¦¨
:`xnbd zvxzn .xerip `edyk en`l `exwl(àîéà) àlàxeriyd ¤¨¥¨

`edànà ànà àøB÷ Bðéàå øBòpL ìkzexwl dixg` jexk epi`y ¨¤¥§¥¥¦¨¦¨
jk xg`e zg` mrt wx `xew `ede eil` `eazy cr aeye aey

:en`l jixv epi` xaky gken dfa ,wzey
:dpyna epipyøBzñì äNòî :'eë Búlk äãìéå äNòîjxc ike ©£¤§¨§¨©¨©£¤¦§

ixde mdixac z` xzeqd dyrn mdixac xg` `iadl mixacnd
zvxzn ,aiig en`l jixv epi` ohwd m` `weecy `pzd xn`

:`xnbdéànLå éðz÷ éëäå àøqçî éøeqç`nw `pz lr wleg ©¥§©§¨§¨¦¨¨¥§©©
eøéîçîekpgl dkeqa aiig en`l jixv epi`y s` ohw lky ©§¦

,dpynd d`iad df lre ,zeevnaéànL ìL Búlk äãìéå énð äNòîe©£¤©¦§¨§¨©¨¤©©
.ïèwä ìéáLa ähnä ìò Ckéñå äáéæònä úà úçôe ï÷fä©¨¥¦¥¤©©£¥¨§¦¥©©¦¨¦§¦©¨¨

äðùî
íéîiä úòáL ìkzekeqd bg lyäNBò íãàz`òá÷ Búkeñici lr ¨¦§©©¨¦¨¨¤¨¤©

my oyie dzeye lke`e mi`pd eilk z` myl dlrnyéàøò Búéáe¥£©
ilk z` my gipne ,mii`xrd eiyeniy z` dyer `ed eziaae -

.dkeqa mda lek`l xnby xg` miklkelnd dlik`díéîLb eãøé̈§§¨¦
ezial zcxl dvex `ede ,dkeqd jezlúBpôì øzeî éúîéàîz` ¥¥¨©¨§©

,dkeqd on envrMîmci lry cr minyb daxd jk lk ecxiçøñz ¦¤¦§©
cqtze lwlwzz -ät÷näepi`y liyaz lk] jinqd liyazd - ©¦§¨

.[dtwn iexw dar `le jxeìLîmicxeid minybd z` minkgd ¨§
exn`e ,dllw oniq mdy bgaàaL ãáòì ,äîBc øácä äîì ìLî̈¨§¨©¨¨¤§¤¤¤¨

Bì CôLå Baøì ñBk âBæîìeaxïBzé÷min ly,åéðt ìòel ze`xdl ¦§§©§¨©¦©¨¨
enk md ixd ,bga micxeid minybd ok ,eyeniya utg epi`y
epizaiyia utg epi`y ze`xdl ,epipt lr min d"awd jtyy

.dkeqa

àøîâ
íéîiä úòáL ìk ,ïðaø eðzzekeq lyBúéáe òá÷ Búkeñ äNBò íãà ¨©¨¨¨¦§©©¨¦¨¨¤¨¤©¥

,éàøò:`ziixad zyxtnïìòî íéàð íéìk Bì eéä ,ãöék,äkeqì £©¥©¨¥¦¨¦©£¨©¨
el eid m` okeìéièîe äúBLå ìëBà ,äkeqì ïìòî úBàð úBòvîmr ©¨¨©£¨©¨¥§¤§©¥

eiade`e eigxe`.äkeqa:`xnbd zyxtnéléî éðä àðîlky ©¨§¨¨¥¦¥
,dkeq zevn llka md elld mixacdïðaø eðúcxn`py dnn §¨©¨¨

epkyz e` eidz zekeqa xn`p `le 'mini zraW EaWY zMQA'©ªŸ¥§¦§©¨¦
epcnll `a ,mini zray,eøeãz ïéòk 'eáLz'oeyl `id daiyiy ¥§§¥¨
e ,dreaw daiyie aekireøîà ïàkîminkgíéîiä úòáL ìkly ¦¨¨§¨¦§©©¨¦

bgd.éàøò Búéáe òá÷ Búkeñ íãà äNBò:`ziixad zyxtnãöék ¤¨¨¨¤©¥£©¥©
ok dyer,äkeqì ïìòî úBàð úBòvî ,äkeqì ïìòî íéàð íéìk Bì eéä̈¥¦¨¦©£¨©¨©¨¨©£¨©¨

ïpLîe ,äkeqa ìéièîe äúBLå ìëBàecenil z`lr cenrl ekzgne ¥§¤§©¥©¨§©¥
eixea.äkeqa©¨

ixac yexit `edy oepiyd s`e ecenil lky `ziixadn rnyn
,dkeqa didi mi`xen`d ixace dpynddxizq `xnbd dywn

:jkléðéà,àø÷î ,àáø øîàäåazkay dxez zexwl -àðúîe- ¥¦§¨¨©¨¨¦§¨¦§¨
jixv ,dta zexebyd zeipyn zepylmzeyrl`weecàzìlèîa¦§©©§¨

,[dkeqd jezaÎ]éepúåzxaq xe`ia z` llekd cenlzd cenil - §©¥
mi`xen`d ipic z`e ,xeht dfe aiig df mrh dn dpynd ixac
xac mincny ici lr ,dpynd ixaca wecwcde oeird jezn mi`ad

ezeyrl xzen ,xaclàzìlènî øaxie`dy itl ,dkeql uegn - ©¦§©©§¨
on xeht xrhvnde xrhvi dkeqa ayi m`e ,ezrc aigxdl el dti
`ziixad ixack `ly ,dkeql uegn `ed oeirdy ixd ,dkeqd

:`xnbd zvxzn .dkeqa lkdyàä ,àéL÷ àì`ziixad - Ÿ©§¨¨
dkeq dkixvndñøâîaxrv mey el oi`y ,xak mixexad mixaca §¦§©

e .dkeqa ezaiyiaàädkeq jixv oi`y `ax xn`y dnéðeiòa ¨§©¥
ezaiyia xrhvn `edy jk lk mixexa mpi` oiicry mixaca

.dkeqn xeht okle dkeqa
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dkeq(iying meil)

oeir mkixv mpi`y mixac yi cenlza mby di`x `xnbd d`ian
mpi` mde] oeir mikixvd mixac yie [dkeqa cenll jixv mze`e]

:[dkeqa miaiigéîéé÷ eåä ék àîç øa [éîøå àáøc] (äáøã) àä ék¦¨§¨¨§¨¦©¨¨¦¨¨§¥
àcñç áøc dénwîeid dligz ,cenlz mcnily xg`éèäøî ¦©¥§©¦§¨§©£¥
éããä éãäa àøîâaernyy mipicd ixwir lr zexidna mixfeg - ¦§¨¨©£¥£¨¥

,xeq` dne xzen dn eitnøãäå[jk xg`eÎ]àøáña éðéiòîoiadl §¨©§©§¥¦§¨¨
cenlza s`y ixd ,zeywdl dn yi m`e xac lk ly enrh dn
ode oepiy od cenild ibeq ipy mikiiy mi`xen`d ixac mdy envr

.oeir
àézLî éðàî ,àáø øîàmxi`ydl xzen zeqek oebk ,dizy ilk - ¨©¨¨¨¥¦§§¨

àzìlèîala` ,miqe`n mpi`y itl ,dkeqa -àìëéî éðàîilk - ¦§©©§¨¨¥¥§¨
l o`ivedl jixv oda lek`l exnby xg`l zexrw oebk dlik`øa©

[uegÎ]àzìlènî.miqe`n mdy itlàaöçoia`eyy qxg ly ck ¦§©©§¨©§¨
min eaìéçLåjixv dizy ilk mdy s` ,ea mia`eyy ur ly ilc §¨¦
eidiyàzìlènî øa,dkeql llk mqipkdl oi`e¯ àbøLexp ©¦§©©§¨§©¨

àzìlèîa,dkeqd jeza -¯ dì éøîàåexn`y yieàzìlhnî øa ¦§©©§¨§¨§¥¨©¦§©©§¨
,dkeqd jezl eqipkdl xeq`eéâéìt àìå`l`äìBãb äkeña àäf` §Ÿ§¦¥¨§¨§¨

,xi`dl ick dkeqd jeza enewnäpè÷ äkeña àäwx da yiy ¨§¨§©¨
exq` my ,migth dray lr migth dray ly mvnevn xeriy
lha `vnpe ezkeq sxyiz `ny dkeqd jeza xpd gipdl minkg

:dkeq zevnn
:dpyna epipyíéîLb eãøégxqzyn ,zeptl xzen izni`n ¨§§¨¦

dtwndàðz :`ed dkeqdn z`vl xeriydy dpyna epipyy dn ¨¨
elit` `id dpeekd ,dtwnd gxqzynïéñéøb ìL ät÷nä çøñzMî¦¤¦§©©¦§¨¤§¦¦

lk elwlwziy jixv oi`e ,minyb hrna lwlwzdl zxdnny s`
.mixg`d milk`nd,àzìlèîa óñBé áøc dén÷ áéúé à÷ äåä éiaà©©¥£¨¨¨¦©¥§©¥¦§©©§¨

¯ à÷éæ áLðgexd dayp¯ àúåáéö éúééî à÷åoinqiw dxiyde §©¦¨§¨©§¥¦§¨¨
,lk`nd jezl jkqdnóñBé áø eäì øîàeiptl miayeiléì ept ¨©§©¥©¦

àëäî éðàî,dkeqd on `vpe o`kn milkd il ept -éiaà déì øîà ¨©¥¨¨¨©¥©©¥
,ok zeyrl xzen ji`ïðz àäåwx zeptzdl xzenyçøñzMî §¨§©¦¤¦§©

ät÷nä,dfk avnl eprbd `l oiicr ep`eïåék éãéãì déì øîà ©¦§¨¨©¥§¦¦¥¨
éàzòc àðéðàcxac mey leaql leki ipi`e zrc oip` ip`y - ©£¦¨©§©

dfk hren xeriya s` ,qe`in,éì éîc ät÷nä çøñzL éîkxzene §¦¤¦§©©¦§¨¨¦¦
.dkeqd on z`vl il

ãøéå íéîLb eãøéå äkeqa ìëBà äéä ,ïðaø eðzdzidy ezkeqn ¨©¨¨¨¨¥©¨§¨§§¨¦§¨©
minybd ewqt el ayiyke ,ziad jeza ezcerq z` xenbl dilra

BúBà ïéçéøèî ïéàe ezcerq z` wiqtdlúBìòìdkeqløBîâiL ãò ¥©§¦¦©£©¤¦§
z`,Búãeòñm` okeãøéå íéîLb eãøéå äkeqä úçz ïLé äéäakye §¨¨¨¨¥©©©¨§¨§§¨¦§¨©

,ziaaøBàiL ãò úBìòì BúBà ïéçéøèî ïéà:`xnbd zwtzqn . ¥©§¦¦©£©¤¥
eäì àéòaéàaiegn epi` izn cre `ziixaa `qxibd `id ji` ¦©§¨§

m`d ,zelrløBòiL ãòwdy lke ,ezpyn uiwieelit` ezpyn ui ©¤¥
,dkeql zelrle ezpyn mewl jixv ,dlild ivga `edBà

`ed xeriydyøBàiL ãòokl mcewe ,xgyd zelr `ede meid ©¤¥
.dkeql zelrl jixv epi` ezpyn uiwd elit`òîL àzepipyy ¨§©

`ed xeriydy zxg` `ziixaa,øçMä ãenò äìòéå øBàiL ãòitle ©¤¥§©£¤©©©©
,dyw efd `qxibdézøz,df z` df mixzeq el` mixeriy ipy - ©§¥

ziilr ly xeriyde ,gxfnd lk xe`iy jixvy rnyn xe`iy cry
,dfl mcew `ed xgyd cenràlàjgxk lràîéà[xn`zÎ] ¤¨¥¨

`id `ziixaa dpekpd dqxibdy,øçMä ãenò äìòéå øBòiL ãòixd ©¤¥§©£¤©©©©
xgyd cenr dlr `ly onf lke ,cgi ea exn`p mixeriyd ipyy
cenr dlr m` oke ,dkeql zelrl jixv epi` ezpyn xxerzdy s`

:ezpyn eze` oiviwn oi` ,xxerzd `l oiicre xgyd
:dpyna epipyäîBc øácä äîì ìLîeaxl qek befnl `ay carl ¨¨§¨©¨¨¤

eipt lr oeziw el jtyeeäì àéòaéà :,lynd ixac zpeek dnéî ¦©§¨§¦
,éîì CôLeyniy `ly xnelk eax ipt lr oeziw jty card m`d ¨©§¦

oi`y minybd zcixi ici lr d`xn d"awdy `ed lynpde ,obedk
eiptl dievx dkeqa ozaiyi oi`e ,dxeyk eze` micaer l`xyi
lyndy e` .axd ipt lr oeziw zkityl elv` dleyn `id ixde
`v el xne`k `ed ixde ,card ipt lr oeziw axd jtyy `ed
`id minybd zcixi lynpa oke ,jyeniya ipevx oi`y iptln

xne`k minybd zcixia d`xn d"awdy epiide ,oeziwd zkity
.dkeq zevn eniiwzy ipevx oi`y dkeqd on e`v l`xyilzhyet

:`xnbdéà Bì øîàå åéðt ìò ïBzé÷ Baø Bì CôL àéðúc òîL àz̈§©§©§¨¨©©¦©¨¨§¨©¦
.ELenLa éLôàici lr d`xn `ed jexa yecwdy cvdk yxetn ¤§¦§¦§

.dkeqa aypy epevx oi`y minybd zcixi
ä÷Bì änçäL ïîæa ,ïðaø eðzhrn dpald dxizqn minrtly ¨©¨¨¦§©¤©©¨¨

dwel ynydy enk d`xp df ixde ynyd xe`n,df ixdòø ïîéñ¦¨©
äNòL íãå øNa Cìîì äîBc øácä äîì ìLî ,Blek íìBòä ìëì§¨¨¨¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¨¨¨¨¤¨¨

,íäéðôì ñðt çépäå åéãáòì äãeòñdcerqd rvn`aeíäéìò ñòk §¨©£¨¨§¦¦©¨¨¦§¥¤¨©£¥¤
íäéðtî ñðt ìBè Bcáòì øîàå,CLBça íáéLBäådngdyk ok enk §¨©§©§¨¨¦§¥¤§¦¨©¤

mlerd lr qrek d"awdy oniq df ixd jk lk dxi`n dpi`e dwel.
úBøBànL ïîæ ìk ,øîBà øéàî éaø ,àéðzïé÷Bìdf ixdòø ïîéñ ©§¨©¦¥¦¥¨§©¤§¦¦¨©

,ìàøNé ìL íäéàðBNì[mnvr l`xyil dpeekde ,`ilrn `pyilÎ] §§¥¤¤¦§¨¥
,ïäéúBkîa ïéãneìnL éðtî,mlekn xzei zewll milibx mdyìLî ¦§¥¤§¨¦§©¥¤¨¨

øôBñìzewepiz cnln -Bãéa äòeöøe øôqä úéáì àaL,zekdl §¥¤¨§¥©¥¤§¨§¨
,âàBc àeä íBéå íBé ìëa úB÷ìì ìéâøL éî ,âàBc éîl`xyi jkle ¦¥¦¤¨¦¦§§¨¨¥

.mlekn xzei be`cl mikixv
,ä÷Bì änçäL ïîæa ,ïðaø eðzdf ixdòø ïîéñwx,íéáëBk éãáBòì ¨©¨¨¦§©¤©©¨¨¦¨©§§¥¨¦

d m` la`ä÷Bì äðáìdf ixdéðtî ,ìàøNé ìL íäéàðBNì òø ïîéñ §¨¨¨¦¨©§§¥¤¤¦§¨¥¦§¥
ïéðBî ìàøNiLmipye miyceg xcq¯ äðálìyie ,dpald jelid itl ¤¦§¨¥¦©§¨¨

,dnr zekiiy mdlíéáëBk éãáBòåmipy mipen¯ änçìjelid itl §§¥¨¦©©¨
.dngdm`ä÷Bì`idyk dngdçøænadf ixd ,xweaa -òø ïîéñ ¨©¦§¨¦¨©

,çøæî éáLBéìz`vnp `idyk dngd dzwl m`eáøònadf ixd §§¥¦§¨©©£¨
,áøòî éáLBéì òø ïîéñ`idyk meid zevga dng dzwlyke ¦¨©§§¥©£¨

z`vnpòé÷øä òöîàadf ixd ,mc` lk y`xa zcnereòø ïîéñ §¤§©¨¨¦©¦¨©
.Blek íìBòä ìëìy rxi` m`eåéðte minec` dng ly,íãì ïéîBc §¨¨¨¨¨¦§¨

y oniq df ixd,íìBòì àa áøçly eipt m`e ,mc jtyp eci lry ¤¤¨§¨
zenec dngd÷Nìy oniq df ixd ,xegyl dnec `idyáòø évéç §©¦¥¨¨
,íìBòì ïéàaoinec dngd ipt m`e ,zeixad ipt mixigyn md ixde ¨¦¨¨

Bæìå Bæìy oniq df ixd ,xegyl zehep mbe zenec` mdyévéçå áøç ¨§¨¤¤§¦¥
áòøcgia.íìBòì ïéàam`eä÷ìdngdBúñéðëazrya - ¨¨¨¦¨¨¨¨¦§¦¨

dy oniq df ixd ,driwyd,àáì ääBL úeðòøetlk xary enk §¨¨¨Ÿ
q cr zeprxet oniq mey d`xp `le meidxeari ok ,ezriwyl jen

xak m` la` ,zeprxetd `eazy cr ax onfBúàéöéazrya - ¦¦¨
zeprxetdy oniq df ixd ,dwl dgixfd,àáì úøäîîjxck §©¤¤¨Ÿ

,`eal xdin oniqdyíéøácä óeléç íéøîBà Léådwl m`y §¥§¦¦©§¨¦
zxyl zedy cer dngl oi`y myk ,ziaxr ezriwye ezqipka
m`e ,`a `ed cin `l` oizndl zedy zeprxetl oi` jk ,meia
meid lk daxd zedy dngl yiy myk dwel `ed gexfl ez`ivia

.`eal ddey zeprxetd jkïéàL ä÷BlL äneàå äneà ìk Eì ïéàå§¥§¨¨§¨¤¨¤¥
äéäìà[eyr ly xy didy l`nq oebk] dcra uilnd dxy `ede ¡Ÿ¤¨
ä÷Bìyprpe,dnòenkøîàpLmixvn z` 'd dkdy onfaìëáe' ¤¦¨¤¤¡©§¨

íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ìàøNiL ïîæáe .'íéèôL äNòà íéøöî éäìà¡Ÿ¥¦§©¦¤¡¤§¨¦¦§©¤¦§¨¥¦§¤¨
elà ìkî ïéàøéúî ïéàmipniqdíéBbä Cøc ìà 'ä øîà äk' øîàpL , ¥¦§¨§¦¦¨¥¤¤¡©Ÿ¨©¤¤¤©¦

,'änäî íéBbä ezçé ék ,ezçz ìà íéîMä úBúàîe eãîìz ìà©¦§¨¥Ÿ©¨©¦©¥¨¦¥©©¦¥¥¨
miyxeceezçé íéáëBk éãáBòminyd zeze`nezçé ìàøNé ïéàå , §¥¨¦¥©§¥¦§¨¥¥©

jxca mikled mpi`e mewn ly epevx oiyery onfa zeze` mze`n
miebd.

únL ïéc úéa áà ìò ,ä÷Bì änç íéøác äòaøà ìéáLa ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§¦©§¨¨§¨¦©¨¨©©¥¦¤¥
L äñøBàîä äøòð ìòå ,äëìäk ãtñð Bðéàådnr akyl cg` dqtz §¥¦§¨©£¨¨§©©£¨©§¨¨¤
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ריי
ezny in` cenr hk sc ± iyily wxt`nei

'åë àä éë.`gxha oeir `ki`e ,`gxh `la `hdix inp `ki` `zrnyac Ðéîéé÷ ååä éë
àãñç áøã äéî÷î.`zzrny edpixnb`c xza Ðàøîâá éèäøî:eitn ernyy dn Ð

.xzen ipelt xac ,xeq` ipelt xacàøáñá éðééòî øãäåyi m`e ,xac ly enrh dn Ð

.melk aiydlàéúùî éðàî.zeqek Ðàúììèîá.miqe`n opi`y itl Ðàìëéî éðàîÐ

.o`ivedl jixv oda elk`y xg`l ,zexrwøáì
àúììèîî.dkeql ueg Ðàáöçqxg ly ck =

.mind ea oia`eyyìéçùå.ur ly ilc =àâøù
.l"iiyexw* oixewy ,qxg ly xp =äðè÷ äëåñ

xeq` ,migth dray ,mvnevn xeriy ly Ð

.dkeza ogipdlïéñéøâ ìù äô÷îzxdnn Ð

.hrn minyba lwlwlàúåáéöly oinqw =

ipip`n sqei ax .lk`nd lr xiyn did ,jkq

migqt) "migqt iaxr" 'ta `ipzc ,ded zrc

oipngxd miig opi` odiig dyly :(a,biw

leaql oileki mpi`y ,zrcd ipip`e oipgzxde

edpzi` edlek sqei ax xn`e ,qe`in xac mey

.iaíéîùâ åãøéåxenbl dkeqd on cxie Ð

minyb ewqt el ayiyke ,ziaa ezcerqoi` Ð

.xenbiy cr zelrle wiqtdl eze` oigixhn

øåàéù ãò åäì àéòáéàcenr dlriy cr Ð

.xgydøåòéù ãò åà,uiwd m` `d .ezpiyn Ð

dlild ivga did elit`dlrie ,ezpiyn mewi Ð

.dkeqa oyieãåîò äìòéå øåàéù ãò òîù àú
øçùä,da `ipzc `ed xeriy cr jigxk lre Ð

ok `l m`c?xgyd cenr dlrie i`n Ðéúøú
,df z` df mixzeq od el` mixac ipy :dinza Ð

cenr dlre ,gxfnd el xi`dy rnyn xe`iy

xgyd.okl mcew rnyn Ðàìàjgxk lr Ð

dlriyn xeriy cr :xn`w ikde ,ipzw xeriy

,dlila ezpiyn uiwd m` iwet`l .xgyd cenr

xrip `le xgyd dlr m`e .oigixhn oi`coi` Ð

.eze` oiviwnéîì êôù éîikde ,eaxl car Ð

,zecar eaxl dyer didy carl lyn :xn`w

l`xyi oi`y recia jk ,obedk ecaer epi`y

el jtye :xn`w ikd `nlc e` .dxeyk oicaer

iyt` i`c ,iptln `v :xnel ,eipt lr oeziw eax

.oeziw zkity `id minyb zcixie .jyenya

`yexit ,edine .`ed dllw oniq mewn lkne

,`id i`n oeziwd zkity :ol `irain oizipznc

?minyb zcixi e` dkeqd zaiyiäîçäù ïîæá
'åë ä÷åìdllw ipniqa `kd ixii`c meyn Ð

.dl hwpñðô çéðäå.`"pxihpl** =íáéùåäå
êùçáyk jk Ðlk dxi`n dpi` dwel dngd

.jkíäéúåëîá íéãîåìîù éðôîipin lk Ð

be`cl l`xyil mdl yi mlera oi`ad zeiprxet

xzei epliaya `l` df oniq `a `l :xnele

xzei zewll milibx ody iptn ,zene` x`yn

.mleknøôåñì ìùî.zewepiz cnln Ðäòåöøå
åãéá.zekdl Ðâàåã éî`xi odn df i` ÐÐ

.zewll libxyçøæîá ä÷åìdngdyk ,xwaa Ð

.gxfnaòé÷øä òöîàá,meid zevga Ð

.mc` lk y`xa zcneryk÷ùìdvepn ieyr Ð

.xegyl dnec `ede ,mifr lyáòø éöéç.mipt oixigyn Ðåúñéðëá ä÷ì.ezriwya Ðàáì ääåù úåðòøåô.meid zelk cr ze`xdl ,oniqd ddeyy jxck Ðúøäîî úåðòøåô åúàéöéá
àáì.`al oniqd xdiny jxck Ðíéøáãä óåìéç íéøîåà ùéåziaxr ezqipka dwl Ð`ed ezriwyl jenqy meia ynyl zedy el oi`y myk oniqdy ,`al zxdnn zeprxet ÐÐ

zixgy .ez`ivia `al zeprxetl zedy oi` jk.meia zedy cer dngl yiy myk ,`al ddey zeprxet Ðäéäìà.eyr ly xy didy l`nq oebk ,dcra uilnd dxy Ðêøã ìà
åãîìú ìà íéåâäepevx eyrzyne ,mdiyrnk zeyrl Ð."ezgz l` minyd zeze`n" Ðíéøáã äòáøà ìéáùá.xaca mrh izrny `l Ðúåøåàî.miakeke gxi Ðøúñìô éáúåë

.dev `ly dn enya aezkl ,mc` lr itec meyl ,lnr iazkne mitiefn zexhy Ðä÷ã äîäá éìãâî.mdixiag dcya zerxln mxnyl oileki oi`y ,ux`d z` oiaixgn Ðéööå÷ ìòå
úåáåè úåðìéà.eaeh rityny ezkxaae `ed jexa yecwda oihreak oi`xpe ,od oizigyny ,odly od elit`e Ðíéòåøô úåøèù éäùî ìò.zxg` mrt zeable xefgl ick ,mlv` Ð

úéáéøá éåìî ìòåoda opegy ,`kln xeay oebk :(a,r) `rivn `aaa opixn`e "epvawi milc opegl ziaxze jypa eped daxn" (gk ilyn) aizke ,ziaxa l`xyil miza ilra oielny Ð
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àðîoda elk`y xg`l ,zexrw Ð `lkincjk ,qe`in meyn dkeqd on m`ivedl jixv Ð

,opira execz oirkc `nrhe ,`yilc ipb`e zexicw oebk :miyxtn yie .qxhpewa yxit

:zelecb zekld lra yxit oke .mcal mdl yi zia `l` ,dxic ziaa zeidl oilibx oi` ipde

.itz iae ieh iae icetye ixcw oebkéøîàå`piiprn `bxy oi` Ð `zllhnn xa dl

`zllhnn xa `lkinc `pnc ,mixg`cepiid Ð

lke` dcerq zryac ,oda ynzyn oi`y drya

`bxy la` .dkeqa dxrwawlec ecera Ð

wxt onwl gkenck ,xeq` exe`l el ynzyne

ly iriay iab opzc (mye `,gn) "daxre alel"

lek`ln xnb :bgi`c meyn ,ezkeq xizi `l Ð

z` cixen la` .deeba lik` `zcerq dil inxzn

,mei ceak iptn dlrnle dgpnd on milkd

my cerqiy mewnl ez`xwl envr oiknk d`xny

ilk cixedl mewn el oi` :`xnba opixn`e .dlild

,dyri dn oexg`d aeh meia da lek`l jixve

dkeq zeyrl devnd lr siqenk epi`y gikeie

mini dpenydl aiygcne .xpd z` da wilcn Ð

dwlcd zrya `xikid.bga xeq`c dpin rny Ð

dkeqa opinwenc meync ,`nrh epiid `nye

,rcze .ezkeq sxyz `ny opiyiige dphw

,xpd z` liirn hwp `lcn ,`wec dwlcdc

.`lkin ip`n da liirn mzd hiwpck
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ריב
ezny ina cenr hk sc ± iyily wxt`nei

íãéá ÷ôñ äéäù ìòå,mxecay zexiar ixaer cia zegnl elld miza ilra ly Ð

.egin `le ,mdn mi`xi zeixade ,mxyer zngn mirnyp mdixacyïé÷ñåôù ìòåilra Ð

.mipzep `le (mde) ,miiprl edepziy miaxa dwcv elld mizaïåéîèìmilke oinnhpy Ð

.mdil`nùáåë.aeye jla edgcny Ð÷ùåò.exky lfeb ixnbl Ðçåøä úåñâ ìòåÐ

.oxyer liaya mdig` lr oixxzyne mi`bzny

ïùéä êìò ïøãä

áìåì.ìåæâäxcde mixnz ly sk alel

:ediiytp it`a daxre qcd ipz.ìåæâ
:mklyn aizk mkl mzgwle leqt.ùáéopirac

:edep`e (eh zeny) aizkc zxcedn devnìù
.äøéùàyxtn `xnbae f"r eze` oicaery oli`

:`nrh.úçãðä øéò ìùåi`w dtxylc meyn

alele ueawz dlly lk z`e (bi mixac) aizkc

oeike (:al sc) onwlck migth 'c xeriy ira

sexykc miiw exeriy oi` i`w dtxyl i`dc

:inc.åùàø íè÷ð:xcd ied `lc leqtåöøôð
.åéìòici lr `l` oixaegn mpi`e dxcyn

xcd e`l `"aewy` oixewy `iteg ik dceb`

:`ed.åéìò åãøôð`l` dxcya od oixaegn

:oli` itprk o`kle o`kl micxtp od dlrnly

.äìòîìî åðãâàéediy mcb`i eilr ecxtp m`

:oialel x`yk dxcyd mr oiler.ìæøáä øä éðéö
:milwc ipiv .`xnba yxtn.úåøùëoialel

oi`e c`n miphw odly oilry t"r`e odly

:dxcy ly dkx` mr oiler.åá òðòðì éãë
dxcyd `dz migth dyly `xnba yxtn

rprpl ick xzei gthe qcd ly ekxe` cbpk

cixene dlrn (:fl sc) onwlck reprp opirac

:mirx millhe zerx zegex xevrl `iane jilen

.éðúå ÷éñô÷ 'îâ:leqt.ïåùàø è"éá àðù àì
:`ziixe`cn diaeigc.éðù è"éá àðù àìmeiac opaxcn `l` alel zlihpa dizilc

:aizk oey`xd.ùáé àîìùáopira ycwnl xkf meyn `ed devnc oeik inp opaxca leqt

:devn xecd.àì éàîà:dilqtinl iziz `kidn
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áìåì`le ."xcd" dia aizkc ,bexz`l alel ywzi`c meyn `xnba yxtne Ð leqt yai

"edep`e il` df" (eh zeny) aizkc meyn qxhpewd yxity enk"edep`e" oi`c Ð

devn alel :opax ixn`c ,(a,`i dkeq) `nw wxt gkenck ,ikda lqtin `le ,dlgzkl `l`

ecb` `l ,"edep`e il` df" xn`py meyn ecbe`lenk yxtl oi` `kdc yai i`de .xyk Ð

,(a,hk dxf dcear) "oicinrn oi`" wxtc yai

miyai ,mixkp ly mipvxgd opzc,mixzen Ð

,ycg xyr mipy xg`l miyai :`xnba yxtne

aex eyai :yai qcd iab (`,bl) onwl opixn` `dc

oigl oilr ica dyly my xiizype eilrÐ

xyr mipya ielz zeyaid oi` :`nl` .oixiyk

zeyai enk `kdc zeyai :xnel yi `l` .ycg

zexeka) "oinen el` lr" wxta opzc ,xeka of`

cr dyai :xne` mleynd oa iqei iax (`,fl

.oxetva zkxtp `dzy

íè÷ðoilr ipya ixiin dxe`kl Ð ey`x

.dxcyd y`xn oi`veid miirvn`d

oa ryedi iax xn`w (`,al) `xnbac ,`iyw la`

oilrd oze` ode ,leqt zneizd dlhip :iel

leqt ey`x mhwpa elit` `de .miirvn`dlk Ð

ixiin ey`x mhwpc xnel jixve !ixnbl elhp oky

iaxl dil jixhv` ,inp i` .mipeilrd oilrd aexa

dizrc `wlqc ,dlhip opireny`l iel oa ryedi

on zg` dlhip :inp i` .mhwpn ith xcd aiygc

enhwp ok m`` dlqtin `l mhwpac ,zneizd

.odizy

åöøôð`ipzck ,ixii` oilr aexa Ð eilr

:qxhpewa yxite .(ipy wxt) `ztqeza

lr `l` oixaegn opi`e ,ely dxcyd on evxtpy

ixnbl eylzpy xnel dvexy rnyn .dceb` ici

n `le .dxcyd on:opixn`c ,`xnba ok rny

evxtpon eylzpy oilrde .`iteg ik ciarc Ð

(a,fl) `xnba opixn`ck ,exwin ived dxcyd

m` :xnelk .dvivg iede ,ived ixiizync `pryeda `ailel yipi` (cebil) `l :dax xn`

zgzn uvwl `ae ,daxrd on i`cn xzei `ed jex`ixiizync ,eceb`a ecera uvwi `l Ð

opixn`ck ,`iteg oiyer oivedd one .dvivwd ici lr dxcyd on ylzpyk aleld ilr

ived edpicare dixagn `ailel lfbc o`n i`d :(`,ev `nw `aa) "`nw lfebd"a,ipw Ð

`iteg edpicare ived .ived `zyde `ailel `xwirnjxc oky ,mze` wlge cnre ,miletk aleld ilr lky itl ,mipyl dlre dlr lk wlgy epiide .`iteg `zyde ived `xwirn ,ipw Ð

.`iteg zeyrl

÷éñô÷`edy lk xqge awip (a,cl) onwl opixn` `d :dnize .biltn `le ,mzq ipzwcn wiicc rnyn Ð ipy aeh meia `py `le oey`x aeh meia `py `l ipzemeiac ab lr s` ,leqt Ð

le`y ipzw `le ,lefb ipzwcn wiic i`e .oey`x aeh meia oizipzn iwene .dia witpe dia liahn `pipg 'xc ,`xnba (a,el) onwl opixn`ck ,xyk ipy aeh`ibeqd seqa onwl `d Ð

yaic `inec lefb ipzwc meyn i`e .dizrc` wiq` `l `kd la` ,ikd wgvi xa ongp ax wiic,edine .xcd meyn ipy aeh meia s` liqtnc eaex lr ziffg dzlr :ipzw awp iab inp ikd Ð

:oixn` onz .cala oey`x aeh meia `l` oileqt opi` oileqtd lk :l`eny 'x mya ongp xa wgvi iax dlr wiqnc ,oey`x aeh meia `l` liqtin `l ziffg meync zvw rnyn inlyexia

`weec oey`x mei i` ,edine .ziffg iab (a,dl) onwl opixn`c ,cg` mewna epiide .eaexk enheg ,cg` cvn eaexxazqn `le ,xqgk aiygc meyn `l` liqtin `le ,`ed xcd jgxk lr Ð

mzq ipzcn wcwcl jiiy dpync `yixa :inp i` .ipy aeh meia xiykne oey`x aeh meia lefbc oizipzn iwenc ,oizrnyc l`eny enk ipze wiqtw i`d dil zil `pipg 'xc :xnel yie .llk

`yixa biltn `lc icii` ,ipixg` edlek la` ,biltn `le.wlgl yiy it lr s` ,mzq eixac dpeye ,`tiqa biltn `l Ð

ïðéòádnz dgiwl opirac ,xqg dipin opihrnnc "mzgwle" oke .oey`x aeh meia `l` mwezin `l mklyn "mkl"e ,inei edlekl xcd opirac dil `hiytc rnyn Ð `kile xcd`l Ð

,`xw cga iaizk iccd icda edlek `d ?dfn df `py i`n :dnize .dia witpe ipy aeh meia dia liahn `pipg 'x :(a,el) `wxita onwl opixn`wck ,oey`x aeh meia `l` liqtin

aizk dixza "xcd" la` ,iniiw dilr "oey`x meia" inwn iaizkc ipdc dil rnync meyn i`e !"xcd ur ixt oey`xd meia mkl mzgwle"opiyxc "mzgwle" aizkcn ,`iyw izk` Ð

,inp opiyxc (`,bn dkeq) "daxre alel" yixae ,(a,`n) oiwxit idliyae dnz dgiwl opirac ,df z` df oiakrn alelay oipin drax`c :(a,cl) oiwxita onwle (`,fk zegpn) "dax unewd"a

aizkcn cg`e cg` lkl dxitq :(a,dq zegpn) "l`rnyi iax" wxt opiyxcc ikid ik ,cigi oeyl "zgwle" aizk `lcn ,cg`e cg` lkl dgiwl `dzy miax oeyl "mzgwle" aizkcn

wlae ,cg` oina ibqiz minid x`ya ,ok m`e ."mzxtqe"`zi`ck ,ycwnl xkf opaxc inei x`ye ,oileaba `ziixe`c oey`x meic meyn :`nrh epiidc d`xp jkl !mlek liaya cg` ly dgi

cg` lkl dgiwle ,oipin drax` oebk dgiwld xwira ,jkld .(`,cn dkeq) "daxre alel" yixale`yae xqga la` .devn xecd meyn xcda oke ,`ziixe`c oirk inei x`ya oewz ÐÐ

lefbae ,oewz `l.lefba inp `vei le`ya `veiy jeznc ,oewz `lc xaq l`enye ,dxiara d`ad devn meyn oewzc xaq opgei iaxc ,oizrnyc `zbelt Ð
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íé÷ñBtL ìòå ,eçéî àìå úBçîì íãéa ÷tñ äéäL ìòå§©¤¨¨¦¥§¨¨§©§Ÿ¦§©¤§¦
äòaøà ìéáLa :áø øîà .ïéðúBð ïðéàå íéaøa ä÷ãö§¨¨¨©¦§¥¨§¦¨©©¦§¦©§¨¨
éLáBk ìò :ïBéîèì ïéàöBé íézá éìòa éñëð íéøác§¨¦¦§¥©£¥¨¦§¦§¦§©§¥

é÷LBò ìòå ,øéëN øëNïé÷øBtL ìòå ,øéëN øëNìBò §©¨¦§©§¥§©¨¦§©¤§¦
,çeøä úeqb ìòå ,ïäéøáç ìò ïéðúBðå ïäéøàeö ìòî¥©©§¥¤§§¦©©§¥¤§©©¨©

ìáà .ïìek ãâðk çeøä úeqâåòaíéåðíéåðòå" :áéúk §©¨©§¤¤¨£¨©£¨¦§¦©£¨¦
õøà eLøééeâpòúäå."íBìL áBø ìò ¦§¨¤§¦§©§©¨

ïùéä êìò ïøãä

áìeìLáiäå ìeæbä¯øéò ìLå äøéLà ìL .ìeñt ¨©¨§©¨¥¨¤£¥¨§¤¦
úçcpä¯åéìò eöøôð ,BLàø íè÷ð .ìeñt ©¦©©¨¦§©Ÿ¦§§¨¨

¯åéìò eãøôð .ìeñt¯:øîBà äãeäé éaø ,øLk ¨¦§§¨¨¨¥©¦§¨¥
epãâàéáìeì .úBøéLk ìæøaä øä épéö .äìòîìî ©©§¤¦§©§¨¦¥©©©§¤§¥¨

ìL Ba LiLBa òðòðì éãk íéçôè äL¯.øLk ¤¥§¨§¨¦§¥§©£¥©¨¥
àøîâàðL àì ,éðúå ÷éñt à÷ïBLàø áBè íBéa ¨¨¥§¨¥¨§¨§¦

Láé àîìLa .éðL áBè íBéa àðL àìå¯"øãä" §¨§¨§¥¦¦§¨¨¨¥¨¨
ïBLàø áBè íBé àîìLa ,ìeæb àìà .àkéìå ,ïðéòä¥©§¥¨¤¨§¦§¨¨¦

¯"íëì" :áéúëc¯éðL áBè íBéa àìà ,íëìMî ¦§¦¨¤¦¤¨¤¤¨§¥¦
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סוכה. פרק שני - הישן תחת המיטה דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

אף שעניינו של אלול הוא 'אני לדודי', עבודה מלמטה למעלה, מכל-מקום צריכה להיות תחילה התעוררות ונתינת כוח מלמעלה.
ממאמר פרשת ראה ה'תשכ"ז
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÷tñ äéäL ìòå-zlekigkeúBçîì íãéa,mxecay dxiar ixaera §©¤¨¨¦¥§¨¨¦§
mxyer zngn mirnyp mdixacy itlíé÷ñBtL ìòå ,eçéî àìå§Ÿ¦§©¤§¦

ïéðúBð ïðéàå íéaøa ä÷ãözegnl mxyera miynzyn mpi`y oeike §¨¨¨©¦§¥¨§¦
mpi`e mixcepe mpenn zngn milykp mde ,dxiar ixaera
mdiqkp jkl mirext zexhy midyn e` ziaixa mielne ,miniiwn

.zeklnl mixqnp
ïBéîèì ïéàöBé íéza éìòa éñëð íéøác äòaøà ìéáLa ,áø øîà- ¨©©¦§¦©§¨¨§¨¦¦§¥©£¥¨¦§¦§¦§

,mdil`n mipnhpe milkøéëN øëN éLáBk ìòezpeeky s`y ©§¥§©¨¦
,aeye jla edgcn `ed ,el mlyløéëN øëN é÷LBò ìòåepi`y §©§¥§©¨¦
,ixnbl exky lfebe llk el mlynïäéøàeö ìòî ìBò ïé÷øBtL ìòå§©¤§¦¥©©§¥¤

ïäéøáç ìò ïéðúBðåz` mdn zgwl mikixv mdig`y mixaeqy §§¦©©§¥¤
r,mleçeøä úeqb ìòåliaya mixg` lr mixxzyne mi`bzny §©©¨©

,mxyerïlek ãâðk çeøä úeqâå,cgi mlekk dxeng -íéåðòa ìáà §©¨©§¤¤¨£¨¨£¨¦
õøà eLøéé íéåðòå' áéúk'íBìL áø ìò eâpòúäå ,mpenn oi`y itl §¦©£¨¦¦§¨¤§¦§©§©Ÿ¨

:mdn ca`p

äèîä úçú ïùéä êìò ïøãä

ìåæâä áìåì ¯ éùéìù ÷øô
dxeza xn`p(n bk `xwie)xcd ur ixR oFW`xd mFIA mkl mYgwlE'§©§¤¨¤©¨¦§¦¥¨¨

mkiwl` 'd iptl mYgnUE lgp iaxre zar ur spre mixnY zRM©Ÿ§¨¦©£©¥¨Ÿ§©§¥¨©§©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤
zekeqd bg ly oey`xd meia zgwl yiy o`kn 'mini zraW¦§©¨¦
spr ,alel mixnY zRM ,bexz` xcd ur ixR ,mireci mipin drax`§¦¥¨¨©Ÿ§¨¦£©

.zeaxr lgp iaxr ,qcd zar ur¥¨Ÿ©§¥¨©
mipind zrax` md el`y oipn miweqtdn eyxci epiptly wxta
.mda milqet mixac dfi`e mxeriy edn ,zekeqa lehil mikixvy
in ,lehil jixv mini dnk ,dlihpd onf ,dlihpd jxc x`azz oke
dpynd zx`an dligza .mipic ihxt dnk cere dlihpa aiegnd

.bexz`e daxr qcd ipic z` k"g`e ,aleld ipic z`

äðùî
ìeæbä áìeìminkg eyxce 'mkl mYgwlE' xn`py meyn ,leqt ¨©¨§©§¤¨¤

.'mklyn'åalel okLáiäjxtpy xeriyk eilr aex eyaiizdy - §©¨¥
,oxetiva,ìeñtd`p alela devnd z` miiwl jixvy meyn ¨

aizkc xcedne(a eh zeny)lwcn alel .iep oeyl - 'Edep`e'ìL §©§¥¤
äøéLà,dtixy oerh `ede ,dxf dcearl eze` micaery oli` - £¥¨

ålwcn alel okúçcpä øéò ìLeztzpe egcedy l`xyi ly xir - §¤¦©¦©©

,dxf dcear cearl diayei aex,da `vnpd lk z` sexyl jixve
,ìeñt,dtixyl cner `ed ixd df alel sexyl jixvy oeiky ¨

alela yxcpd xeriyd z` ea oi`e sexyk aygp `ed ixd dzrne
.migth drax` `edym`BLàø íè÷ðaex enhwpy ,aleld ly ¦§©Ÿ

.xcd epi`y meyn ,leqt ,mipeilrd milrd iy`xm` okeeöøôð- ¦§§
aex eylzpåéìò`l` eil` mixaegn mpi`e ,dxcydn aleld ly ¨¨

,dceb` ici lr,ìeñt.xcd epi`y meynmixaegn md m` la` ¨
y `l` dxcyleãøôðiy`xåéìò,o`kle o`kl aleld lyLk,ø ¦§§¨¨¨¥

.ea zakrn dzitk oi` ezetkl xyt`y oeik ,zetk epi`y s`eéaø©¦
,øîBà äãeäéo`kle o`kl aleld ly eilr ecxtp m`epãâàé §¨¥¤¤§¤

äìòîlîmr elriy ick ,dxcyl hega milrd iy`x z` xeywi - ¦§©§¨
.ynn zetk aleld didiy jixvy meyn ,mialel x`yk dxcyd

mi`ad mialelnépéöilwc -ìæøaä øäoa `ibay xda milcbd - ¦¥©©©§¤
,milyexil jenqd mpid,ce`n miphw mdly milrde,úBøéLk§¥

eilrny dlrd ly exwir cva dlr lk ly ey`x didiy calae
.xcd epi` df `lay ,dqekn dxcyd didzy

:aleld jxe` xeriy z` zyxtn dpyndBa LiL áìeìekxe`a - ¨¤¥
ìLíéçôè äLgth cereéãkedaeby qcddn deab aleld didiy §¨§¨¦§¥

lkeie ,migth dyelyBa òðòðì,alela -,øLkdfn zegta la` §©£¥©¨¥
deab `edy wlga `l` rprpl xyt` i` ixdy ,leqt.qcddn

`ed jky ,ea rprpl elkeiy ick aleld xeriya didiy jixve
onwl exn`y enk ezevn(:fl)dlrnl aleld z` rprpl jixvy

:e`iadle ekiledle dhnle

àøîâ
y jkn :`xnbd zwiicnéðúå ÷éñt à÷eixac z` mzq `pzd - ¨¨¦§¨¥

oey`xd meid oia wlig `le leqt yai e` lefb alely dpyna
,minid x`yly rnynïBLàø áBè íBéa àðL àìzlihp aeigy Ÿ§¨§¦

,'oFW`xd mFIA' aizkc ,dxezdn `ed aleldáBè íBéa àðL àìå ©¨¦§Ÿ§¨§
éðLyai alel ,opaxcn `ed aleld zlihp aeigy bgd ini x`ya - ¥¦

:`xnbd zl`ey .leqt lefb e`àîìLaalelLáéx`ya mb leqt ¦§¨¨¨¥
c meyn ,dxezdn eaeig oi`y miniïðéòa øãäå ,yai alelaàkéì ¨¨¨¦¨§¥¨

jixv elhil devny oeik ,opaxcn `l` aeigd oi`y s`e ,xcd
,zxcedn devnd didzyàlàalelïBLàø áBè íBé àîìLa ,ìeæb ¤¨¨¦§¨¨¦

meyn ,leqt `edáéúëcmYgwlE''íëìaleld didiy epiide ¦§¦§©§¤¨¤
ëlMîàì éànà éðL áBè íBéa àlà ,í,lefb alela daeg ici mi`vei ¦¤¨¤¤¨§¥¦©©Ÿ

.elqtl oipne opaxcn `l` epi` alel lehil aeigd ixdzvxzn
:`xnbd,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א 
ברוקלין.

שלום וברכה!

אתפלא ודואג אני מה שזה זמן רב לא שמעתי ממנו מאומה הן בהנוגע בריאות זוגתו תחי' והן 
בנוגע להסתדרותו והסתדרות בנו וכב"ב שי', ובטח הכל שלום כמנהג חסידים הקדמונים שבעת שהי' 
הכל שלום אינם כותבים ומודיעים, אבל אולי כדאי הי' לבטל מנהג זה ולהודיע גם בעת שהכל שלום, 

והשי"ת יזכנו לבשר אך טוב וחסד תכה"י.

מוסג"פ קונטרס הרשימות למגלת איכה וקטע השיחה של ההתועדות דש"מ אלול, ובבקשה 
לפרסמו באופן המתאים בחוגים היותר רחבים.

החותם בברכה להסתדרות הנכונה בגשמיות וברוחניות גם יחד לבריאות הנכונה ולכל טוב, 
ובפ"ש למתפללי ביהכ"נ שלו בברכת כוח"ט.
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,mini x`ya leqt lefby mrhddéì äåäc íeMîlefb alel zlihp ¦©£¨¥
äøéáòa äàaä äåöîjkitle ,dxiar ici lr zniiwzny devn - ¦§¨©¨¨©£¥¨

,daeg ici da mi`vei oi`úàå çqtä úàå ìeæb íúàáäå' øîàpL¤¤¡©©£¥¤¨§¤©¦¥©§¤
äìBçä''d xn` mkcIn DzF` dvx`d 'ebe,dvex d"awd oi`y ©¤©¤§¤¨¦¤§¤¨©

,mileg e` [ci e` lbx mdl xqgyÎ] migqit milefb zepaxw lawl
zekinqa `le gqitl zekinqa lefb weqta azkpy dnn wiicl yie

oaxwy ,dleglc àéîec ìeæboaxwäî ,çqôoaxwdéì úéì çqt ¨§¨§¦¥©©¦¥©¥¥
àzðwz,`ed reaw men ixdy mlerl eaixwdl xyt` i` -óà ©©§¨©

oaxwàzðwz déì úéì ìeæbe ,mlerl eaixwdlàðL àìaixwn m` ¨¥¥©©§¨Ÿ§¨
oaxwd z`Leàé éðôì,milraàðL àìåoaxwd z` aixwn m` ¦§¥¥§Ÿ§¨
Leàé øçàì,dyw dxe`kle .eaixwdl oi` ,milraéðôì àîìLa §©©¥¦§¨¨¦§¥

Leàéy meyn lefb oaxw leqtl yiøîà 'íkî áéø÷é ék íãà' ¥¨¨¦©§¦¦¤¨©
,àðîçø,mklyn epiid mkn yexcl yieålefb oaxwdéãéc åàì ©£¨¨§¨¦¥

àeä`le eilral oaxwd jiiy ,oiicr ey`iizd `l milrady oeiky
,eaixwnd olfblLeàé øçàì àlàleqt `ed recn ,milraàä ¤¨§©©¥¨

Leàéa dééð÷oi`e] ,ely `ede ye`ia oaxwd z` dpw olfbd ixd - ©§¥§¥
,[minc `l` lfbpl aiig `edåàì àlàoaxw ly eleqt jgxk lr - ¤¨¨

blef,äøéáòa äàaä äåöî déì äåäc íeMîoia welig ea oi` okle ¦©£¨¥¦§¨©¨¨©£¥¨
mrhne .gqitk zinler dpwz el oi`e ,ye`i xg`ll ye`i mcew
d`ad devn `id ezlihpy oeik ,mini x`ya leqt lefb alel mb df

.dxiara
:dxiara d`ad devn leqtl ztqep dyxc `xnbd d`ianøîàå§¨©

áäà 'ä éðà ék' áéúëc éàî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø©¦¨¨¦©¦¦§¤©©¦§¦¦£¦Ÿ¥
úéa ìò øáBò äéäL íãå øNa Cìîì ìLî ,'äìBòa ìæâ àðN ètLî¦§¨¥¨¥§¨¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨¨¥©¥

øîà ,ñënäjlndeðz åéãáòìd z`ñëîea miaiiegn ep`y ©¤¤¨©©£¨¨§¤¤
Bì eøîà ,íéñëBnìozil epl yi dn myl ,jlnd epipec` ,eicar ©§¦¨§
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אלול, תשי"א 
ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו, בו שואל באשר רוצה להכניס בת שלש לגן ילדים, ויש הצעה להכניסה להגן 
ששם שפת הלימוד הוא באידיש ושואל חוו"ד.

הנה לדעתי נכון הדבר, כי העיקר במה שנוגע בחינוך הילדים והילדות בכלל ובפרט התחלת 
החינוך הוא הענין דיראת שמים ומכיון שהכל מודים שהחינוך דשם הוא טוב יותר מבאחרים במקצוע 

זה, אין להתחשב עם נמוקים אחרים, כי הכל בטל מפני העיקר.

בברכת הסתדרות מתאימה ופרנסה טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד, ונחת אידישן חסידישן 
נחת מכל ילידי' שי' וכוח"ט לשנה טובה ומתוקה.
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רטז
ezny ina cenr l sc ± iyily wxt`nei

úìæâð äðéà ò÷ø÷å,`id dilra zwfga mlerlc ,ye`i meya olfbl diepw dpi` :xnelk Ð

ixtd ylzpyn la` .oiwfipa (a,fiw `nw `aa) "`xza lfeblld zia ol `wtp i`xwncÐ

,oiplfbd od eidiy ,mkl depzie xaegnd on od deffbl ,jkld .elfeb `ed eylezde ,lfb ied

zexitd lkn xak ey`iizp milrade .mdn dze` oigwel mz`exg`e .mlv` ye`i iede Ð

:xaqwe ,mkzeyxl ozeyxn dpzyn `ed jk

zeyx iepiye ye`i la` ,ipw `l `cixb ye`iÐ

ipw inp i`e .ipwm` ,ied dxiara d`ad devn Ð

xaegnd on dekzgz mz`.milfeb mz` eidz Ð

åäãéã åäééãéá.ixkpee` Ðïãéáoigweld ,ocic Ð

dxiara d`ad devn e`l ocicle .odn oze`

.`idåäééôåâ éøëðååàãoipew mdy mze`a Ð

.ea z`vl ,mkxevläùòî éåðéùá äåéð÷éìÐ

inp dyrn iepiyc ,cgi oipind zyly cb`y

.ipwåúééøáì øæåçäod ixde ,ocb` xizn Ð

.dpey`xak
àðòùåä
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ò÷ø÷å,milra zwfga `id mlerlc ,ye`i meya olfbl diepw dpi` :xnelk Ð zlfbp dpi`

oicde .qxhpewa yxitck ,(mye a,fiw `nw `aa) "`xza lfebd"a ol `wtp i`xwnc

rwxwa liren ye`i i`c ,enrye`i mcew i` ,zlfbp dpi`c i`na dpin dil `wtp i`n ÐÐ

ye`i xg`l i`e ,ipw `l zlfbp dzid elit`iab oizrnya giken oke .ye`ia dpew ixd Ð

.dlefb dkeqa ibiltc ,opaxe xfril` 'xc `zbelt

`iede ,zlfbp dpi` rwxwc meyn opax ixyknc

ezkeqa ezaeg ici `vei mc`e ,dle`y dkeq dil

ye`i iptl i` ,`zyde .exiag lyelit` `d Ð

.ye`i xg`l i`ce `l` .oilfbp oi` oilhlhn

oilhlhn dkeq dzid m`c ,di`x myn oi` ,edine

y`xae dlbrd y`xay ezkeqn e`ivedy oebk

dpitqdoia ye`i mcew oia da `vei did `l Ð

(`,h) (`nw) wxta opihrnnc meyn ye`i xg`l

"jl" ,dkeq iab "jl" aizkcnz` `ivedl Ð

,dle`yk `aiyg `l inp ye`i iptle .dlefbd

la` ,iniiw milra zeyxa e`l oilfbpd oilhlhnc

`dn wcwcl yie .zcner dilra zwfga rwxw

xkn :(a,bn `xza `aa) "mizad zwfg"a `ipzc

dcy el xkn ,ziad z` elzilh el xkn dxt el xkn ,dilr el cirn oi` Ðoerny lifil `lc ,xrxrnwe dcedi `z`e ,iell dxkne oernyn dcy lfby oae`xa dl iwene .dilr el cirn Ð

zilhe dxt la` .`xcdc dil `gipc ,iell icedq`lzeyx iepiye ,ipw `l ick ye`i xaq `wc meyn `niz ike .ye`i ipdn `l rwxwac `icda rnyn .zeyx iepiye ye`i iedc ,ixcd `l Ð

wa jiiy `lrwxdxt iab enk ,gweld da wifgdy mcew y`izp xak inp rwxw iab `kde (`,eq `nw `aa) "daexn"a yxtnck ,dicil `z` `xeqi`ac meyn ipw `l ye`ic `nrh `d Ð

xeqi`le ,ye`i oi` mlerlc :ayiil yi ,edine .rwxwl ye`i yi ,ok it lr s` :iel 'x xn` ?zlfbp rwxw yie :jixtc ,rwxwl ye`i yic rnyn iriay wxt seq mi`lkc inlyexiae .zilhe

eiptln `vie mxkd z` rxfy qp`d (e dpyn iriay wxt) :mzd opzc ,ixii` mi`lk meyn opaxcmilretl ozep `di dnk cr .crena elit`e exvew Ðekxck exvew o`kn ,xzi yily cr Ð

qp` `xwp izni`n .crend xg`l elit` jledeozep `di dnk cr .crena elit` exvewl xzen ,oizipzn ipik :opgei 'x mya awri xa `a` :inlyexic `xnba dlr opixn`e .rwyiyn Ð

milretlqp` `xwp izni`n .mincl yily cr xn` cge ,xkyl yily cr xn` cg :zyy axe `ped ax ,yily cr Ðey`izp `le milrad erwzyp :`g` 'x xn` .rwyiyn Ðoixeq` Ð

erwzyp `le milrad ey`izp ,dxez xac,crena elit` exvewl xzen :eyexit ikde .inlyexi o`k cr .rwxwl ye`i yi ok it lr s` :iel 'x xn` ?zlfbp rwxw yie .mixteq ixacn oixeq` Ð

milret xkey .ca`d xacn ueg dxeq` dk`lncxkyl yily cr milretl ozepe .ely epi`y xac xqe` mc` oi`c ,mxkd xq`p `l qp`d zrixfae .xvewe meqxt jxc elit` Ðepiid Ð

mincl xn`c o`ne .yily cr devna :(mye `,h) `nw `aac `nw wxta `ped ax xn`ck ,mdl ozil ie`x didy dnn xzei yily zexikya mdl daxnymiiey yily mdl ozepy epiid Ð

o`kn xzi la` ,zexitd lk lyezrixfa xq`iy ,elyk aygil mxkd lr qp` my `xwp izni`n .crend xg`l elit` xekyi `le ekxck xvewe ,siqei `l Ð,epnn milra my rwyiyn Ð

n` `lc milrad ey`izp `ly it lr s`e ,qp`d my lr `xwpeiy`in `lc ixn` elit`e .iy`inc ixaq op`c ,"qik oexqgl dil iee" ex`xqzine ,mia drahy ezpitq lr geevk dyrp Ð

erwzyp `le ey`izp la` .qp`d zrixfa `ziixe`cyic :ipyne ?opaxcn elit` xeq`l ,xnelk ?zlfbp rwxw yie :jixte .xeq` opaxcn la` ,zlfbp dpi` rwxwc ,`ziixe`cn xqizn `l Ð

milra my rwzypc `kid ,edine .`ziixe`cn xeq` `lcn ,ye`i oi` `ziixe`cn la` ,mi`lk meyn opaxcn xeq`l ye`icere .dxez xac exeqi` iedcn ,ye`i yi `ziixe`cn elit` Ð

ey`izp `le milrad erwzypy :xg` oipra yxtl yisiqede ,mi`lkd epnn exwr `le milrad iptl mxkd x`ype qp`d el jldy `l` ,xn`w qp`d zrixf zngn `l ,dxez xac exeqi` Ð

miz`nerwzyp `le ey`izp la` .ey`izp `lc oeik ,ied edcicc ,mi`lk miniiwny milrad zngn dxez xac exeqi` Ðzkqnae .xwir oey`xe ,df oeyll `aeh ikxit `ki`e .opaxcn Ð

zlfbp rwxw oi`y it lr s` :irli` x"` ?zlfbp rwxw yie .rwxw lfba xeht miaxd zeyxa ,ely jeza rhepa aiig miaxl rhep :xfrl` oa oerny 'x mya inlyexia `ipz `nw wxt dlxr

,daxc` .dlxrd on xeht ye`i yie zlfbpc meyn rnync ?zlfbp rwxw yie `ziixa` jixt `w i`n eze .aiig rhpy olfbd :ipzw mzdc oizipzn `dc ,denz `zln dleke .rwxwl ye`i yi Ð

ye`i yic `id [dpwzn] m`e .ye`i ea jiiy oi`c miaxd zeyxc `inec ye`i `la epiide ,drhpe rwxw lfbl miaxd zeyxa rhep incn :cere !ely jezl rhepa aiigl il yi df gknjixv Ð

.milrad my erwzypyk dnwe`léëel`" yixa ol `niiwe ,gwela lfbp dia rci `lc ,`ed zrcn `ly ye`i `edd :xn`z m`e Ð edcic ediicia milra ye`i iedip inp ixkpee` effb

ey`izpe da irci `kd la` ,mdn ca`py milrad erciy mcew ecil `ac `kid `l` zrcn `ly ye`i ixwin `lc :xnel yie !ye`i ied `l zrcn `ly ye`ic (a,ak `rivn `aa) "ze`ivn

.rwxwl ye`i oi`c `l` ,mcewn

éåðéùipw `l `ziixe`cnc oeik ,milk o`yre mixqp oebk ,oiteyn mivr lfeba (a,bv `nw `aa) `nw lfebd yixa `zi`ck ,opaxcn ipwc ab lr s`e Ð iepiy diny `l eziixal xfegdÐ

!yixn mrhn `l` ipw `lc ab lr s` ,witpc dkeq iab rnyn (`,`l dkeq) `zaq `iddn ,edine .`kd witp `lalel zceb`a `kde ,miayd zpwz meyn mzd :uxzl yi `l`

"`nw lfebd" yixa ogky`ck ,`q` `zyde `q` `xwirnc ,jka eny dpzyp `lc oeik ,dyrn iepiy aiyg `l xaegnd on uvwpy dne .eceb` xizdl liwpc ,miayd zpwz jiiy `l `nlra

dicic `rx`l `icyc ab lr s` ,dilhwe dixagn `lwic lfbc i`d :(`,ev `nw `aa)`nrh i`n .ipw `l Ð`zeigl wqtc ab lr s`e .ixwin `lwic inp `zyde ixwin `lwic `xwirnc Ð

`nw `aa) "`nw lfebd" yixa opaile xnv ,ozziqe mipa` ,otiye mivr oke .dlfbd zryk mlyne ,mny dpzyp `lc ab lr s` ,iepiy aiygc dpiwfde dndan e` ,xcd `lc `ygkn rxb

.(a,bväåéð÷éìåxfegd iepiyc ,yixn iab (`,fq `nw `aa) "daexn"a opixn`ck ,myd iepiya oicd `ede ,iepiy diny `l eziixal xfegd dyrn iepiyc opixn` `d :dniz Ð myd iepiya

dicda dyrn iepiy `kilc myd iepiya :xnel yi cere .`pixg` `iepiy mzd wiqnc ,sqei axc `ail` `kd jixtc :xnel yie !iepiy diny `l myd iepiya eziixal,eziixal xfega ipw `l Ð

ecb`c `kd la` .dyrn iepiy aiyg `l dxiaa e`pa `edy enkc .yixn enk,(a,eq) mzdc `avere :xn`z m`e .dizlnl xcdc ab lr s` ,ipwe myd iepiy icda dyrn iepiy aiyg ixd Ð

daygn `l` da oi`e reviw da zilc oeikye`i `kilc `kidc .myd iepiy icda ye`i `ki` mzdc :xnel yie !ipw i`n`e ,`ed eziixal xfeg dicic myd iepiy ok m` Ðdaygn oi` Ð

.`kd `pwiqnck ipw `l ye`i mr elit`c ,eziixal xfegd dyrn iepiyn ,`aver iab ogky`ck ,ye`i mr ipwc xfegd myd iepiy sicre .milrad ey`iizp `ly itl :ipzwck ,ez`nhn

lfeblld ziae (`,eq my) "daexn"c izkec dnka gkenck ,ipw ye`i `la dicegl dyrn iepiy `lde ?iccdl inc ikidc .inc dyrn iepiyk myd iepiy :mzd opixn`wc `d `gip `zyde

xcd `lc `kid la` ,eziixal xfeg `averc meyn :`nrh epiid ,`l` !`averc `idd gkenck ,ye`i icda `l` ipw `l myd iepiy eli`e ,(a,bv my) "`nwapbc `idd`c .dicegl ipw Ð

ikd e`l i`c ,rnyn .li` iexw enei oa li` ,xey iexw enei oa xey :ipyne !dynge drax` aiigzi `le ,myd iepiya edpipwile :(`,dq) lirl mzd jixt ,xey dyrpe lbr ,li` dyrpe dlh

xfeg epi`y myd iepiy oke ,xfeg epi`y dyrn iepiyc ;xaca mipic dnk yi `zyde .dicegl myd iepiya ipw Ðxfegd dyrn iepiye .y`iizp `lc ab lr s` ,`ziixe`cn ipw Ðdpew Ð

dizlnl xcdc myd iepiye .miayd zpwz meyn `nrhe ,(a,cv `nw `aa) "`nw lfebd" yixa rnynck ,opaxcn ye`i `la,miayd zpwz meyn yixn oiprln ueg ,llk ipw `l ye`i `la Ð

,myd iepiya edpipwl :`kd jixtc `d :xn`z m`e .mivr inc `l` dl oi` ongp ax xn`e ,dy`izp `l `nl` ,`geevc (`,`l sc) `zaq `iddc `zrny gkenck ea `veike rwxw oipa lke

.dyrn iepiy `le myd iepiy `l dia zilc ,dceb` elfbya `nwe`l `ki` oizipznc :xnel yie !(a,hk dkeq) "lefbd alel"c oizipzn` dil iywz
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dkeq(iyiy meil)

ò÷ø÷åy dpicúìæâð dðéàzipwpe milrad zeyxn z`vei dpi` - §©§©¥¨¦§¤¤
,olfbl mipwp milhlhn la` ,zeyx iepiye ye`i meya olfbl
lfb ixkpd `l ,xaegndn miqcdd z` mz` effbz m`y `vnpe
z` mzlfb mz` `l` ,l`xyi zeyxn miqcdd z` `ivede
,xaegndn mze` mzylze miqcdd z` mzffby i"ry ,miqcdd
,dpew epi` ecal ye`ie ,md oilhlhn ixdy ,l`xyi zeyxn e`vi
d`ad devn meyn mileqt miqcdd eidi dpew ecal ye`i m` s`e

.dxiaraeäðéà äeææâì ,Ckìämiqcdd z` mnvr mixkpd effbi - ¦§¨¦§§¨¦§
,mdn egwz mz`e miplfbd eidi mde ,xaegndneåäéìc éëéä ék¦¥¦§¦§

eäãéc eäééãéa íéìòa Leàémcia milrad ly ye`id didiy jk - ¥§¨¦¦©§¦§
,zexitd lkn ey`iizd xak milrady oeik ,mixkpd lyéepéLå§¦

úeLøädidi,eëééãéadfa oi`e .dpew zeyx iepiy mr cgi ye`ie ¨§¦©§
.devnd mcew qcdd dpwp xaky oeik ,dxiara d`ad devn meyn
z` effbi `ly ixkpee`l `ped ax xn` recn :`xnbd dywn

d ,mnvra miqcddixóBñ óBñmbéøkðååà eææb ékz` mnvra ¦¨§£©§¨¥
,xaegndn miqcddeäééãéa íéìòa Leàé éåäéì,ixkpee`d ly ¦§¥¥§¨¦¦©§

miqcdd lr ye`id lg xaegnd on miqcdd z` eylzy dryay
,ixkpee`d ly mciaïãéa úeLøä éepéLåmigwel ep`yke - §¦¨§§¨¨

zeyx iepiye ye`ie ,zeyx iepiy meyn dfa yi ixd ixkpee`dn
ep` `ly oeik ,dxiara d`ad devn meyn dfa oi`e ,dpew i`ce

.dfa yi leqt dne ,xaegndn eylz ixkpee`d `l` eplfbzvxzn

:`xnbdeäééôeb éøkðååàc àðòLBäa ,àëéøö àì`ped ax ixac - Ÿ§¦¨§©§¨©£©§¨¥©§
jxevl migwel mil`xyid ixkpee`dy miqcdd mze` lr exn`p
,mnvra effbi m` okle ,alel zlihpa daeg ici mda z`vl mnvr

.zeyx iepiy o`k oi` oiicry oeik ,mileqt miqcdd eididywn
miqcdd z` mnvra effbi mil`xyid ixkpee`d m` mb :`xnbd
mewn lkn ,zeyx iepiy dfa oi`y s`e ,daeg ici mda z`vl elkei

,äNòî éepéLa äeéð÷éìåaleld mr miqcdd z` micbe`yky §¦§§¨§¦©£¤
z` dpew dyrn iepiye ,qcda iepiy `ed cb`d dyrn ,daxrde

.olfbl utgd
:`xnbd zvxznøáñ à÷`ped axéøö ïéà áìeìãâà Cxwirn - ¨¨©¨¥¨¦¤¤

xyt`e ,zeaxrde miqcdd mr aleld z` ceb`l jxev oi` oicd
,miceb` mpi`yk mb mlhiloldl `ziixaa dfa ewlgpe](.bl)[

,cb` o`k oi` `linneås`øîBì éöîz íàxn`c o`nkéøö áìeìC §¦¦§¥©¨¨¦
,ãâà`ed cb`dy oeik dyrn iepiy o`k oi`Búéiøáì øæBçä éepéL ¤¤¦©¥¦§¦¨
àeäzeidl miqcdd mixfege cb`d z` xizdl leki ixdy -

,dligzak,éepéL déîL àì Búéiøáì øæBçä éepéLådpwp utgd oi`e §¦©¥¦§¦¨Ÿ§¥¦
.olfbl eci lr:`xnbd dywnäeéð÷éìåz` mil`xyid ixkpee`d §¦§§¨

miqcddíMä éepéLamipew dyrn iepiye zeyx iepiyy myky - §¦©¥
mr cgi dpew ,utgd ly eny dpzyp m` mb jk ,ye`i mr cgi

,miqcdd ly mny dpzyp o`k mbe ,ye`iàøwéòîccb`d mcew §¥¦¨¨
déì äåäenyàqà,qcd -àzLäåcb`d xg`l eiykre - £¨¥©¨§©§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשי"א 
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מהו"ר משה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' עקב והקודמים לו:

... בשמחה גדולה הנני לבשרו שסו"ס בא לפועל התחלת הרעיון שעורר הוא בשנת תש"ה והוא 
שידפיסו את מאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"ח המתנדבים אז )ומפני כמה סבות 
מניעות העלמות והסתרים נתאחר הדבר( ושלשום ערב כ' מנ"א הביאו מבית הכורך את הכרך הראשון 
של מאמרים אלו, והוא כרך מאמרי קיץ ה'ש"ת וחמרא למרי וטיבותא לשקי' והוא עורר את הרעיון 
אשר עתה התחיל להתגשם בפו"מ, מתי יודפסו ויוכרכו הכרכים הבאים אינני יודע מפני רוב הטרדות 

וגודל העבודה.

אבל בכ"ז תקותי חזקה שיהי' זה בעתיד הקרוב לפ"ע.

ספר המאמרים הנ"ל נשלח לו בחבילה בפ"ע ביחד עם קונטרס עסקנות ציבורית, ובודאי יאשר 
קבלתם.

בברכה ופ"ש כב"ב שי'.



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc dkeq(ycew zay meil)

eny,àðòLBä:`xnbd zvxzn .`pryed jxevl cb`py my lr ©§¨
énð àøwéòîcb`d mcew mb -déì eø÷ àðòLBä àqàìmi`xew - ¥¦¨¨©¦§©¨©§¨¨¥
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äì åø÷ àðòùåä.bga `pryedl ocbe`l oilibxy my lr Ðíéáøä úåùøá êëñîäåÐ

.miaxd lfb inp `dú÷åìçî,dwfga exiag z` swzy oebk xfril` 'x liqtc `d Ð

.rwxwk `ed ixd rwxwl xaegnd lke ,lfbp ly erwxwa diepad ezkeqn e`ivede'øå
äéîòèì øæòéìà,jkld .(a,fk dkeq) "oyid" wxta ,da oi`vei oi` dle`y dkeq :xn`c Ð

.dleqt ef jytp dnnúìæâð ò÷ø÷ éà,xnelk Ð

oilhlhn x`yk lfb zxez rwxwd lr yi m`

.olfbd zwfga cenrlàéä äìåæâ äëåñ'xe Ð

"jl dyrz" :yixc xfril``le ,jlyn Ð

.dle`y `le dlefbúìæâð äðéà éàålke Ð

.dle`y dl `ied `id dilra zeyxa minid

`ki` ,(a,fiw `nw `aa) "lfebd"a `id `zbelte

,herine ieaix yixcc zlfbp rwxw xn`c o`nl

yixcc zlfbp dpi` rwxw xn`c o`nl `ki`e

.ihxte illkåäééîòèì ïðáøå`vei :ixn`c Ð

edl `xiaqe .dle`ya ,ely epi`y dkeqa mc`

wxta ixn`c `id opaxc ,zlfbp dpi` rwxwc

dilr ibilte .zlfbp dpi` rwxwc (my) "lfebd"

jkld ,rwxw zlifbc `da inp xfril` 'xc

ongp axl dil dedc inp oicd `ede .`id dle`y

"lfebd"a xn`c ,dinrhl xfril` 'xc xninl

iy`iinc ,`id dlefb dkeqe ,zlfbp rwxw :(my)

rwxw dil dedc ,oilhlhn x`yk dpin milra

rwxw :ixn`c ,ediinrhl opaxe .olfb zwfga

ikd xn` i` `l` .`id dle`ye ,zlfbp dpi`Ð

miw op`e ,dle`ya xfril` 'x icenc rnyn ied

.liqt dle`ya s`c (a,fk dkeq) "oyid"a ol

i` ,xnelk .jytp dnn ongp ax dl xn` jkld

dpi` rwxw xfril` 'xl dil `xiaq ded inp

opaxk zlfbpmeyn dl liqt ikd elit` Ð

.dle`yïäá êëéñå íéöò ìæâ ìáà`l ef oi` Ð

iepiye dyrn iepiya edppwc ,dle`y `le dlefb

jixv epi` miayd zpwz meyn ,cere .myd

wxta opixn`ce .minc xefgi `l` epipa xezql

dlefba opax ecenc (my) "oyid"lfeba e`l Ð

mivr lfeba `le ,rwxwl zxaegnd dkeq

y`xa dieyrd dkeq lfeba `l` ,oda jkqne

zlfbp dnvr `idc ,dpitqd y`xae dlbrd

xifgdl eilr oi`e ,rwxwl zxaegn dpi`y

meyn o`k oi`c ,diepa `idy enk `l` minc

`le ,dzepal dilr gxh `l ixdy miayd zpwz

ze`ivi dilr `ived.`id dlefb jkld Ðéàîî
.dle`yc `nrhae ,ibilt rwxw zlifbac Ð

àúáñ àéää`zelb yix icar dpnn elfbc Ð

.oda ekkqe ,mivräçååödl xifgdl dgeev Ð

.onvr mivràäåáàìicili ,epia` mdxa`l Ð

.ze`n ylye xyr dpny eziaàúéòôÐ

.ef `id ziplewíéöò éîã àìàminkg zpwzc Ð

lehiy dxiaa e`pay lefbd yixnd lr ef `id

epipa z` rwrwl edeaiig `le ,einc z` lfbpd

.(`,dp) oihib zkqna ,miayd zpwz iptnåãáò
àúð÷ú ïðáø.einc lehl Ðùéøî úð÷ú éðôî

xizqie ,daexn cqtd o`k oi` :opixn` `le Ð

.raw oipak dray lk dil ieyn devnc .ezkeq

íéöòî àðù éàî àèéùôlfb :lirl oxn`c Ð

oda jkiqe mivr.minc `l` el oi` Ðíéöò
éçéëùjkld ,df el oziy minca zepwl Ð

`dc ,lfebl edegxh` `l miayd zpwz meyn

.oafne gxhin ivn lfbpàðéèá äøáç éàåded Ð

.reaw oipa x`yk diløãä éòá âåøúà äî.dia aizkck Ðïðéù÷î àìlw `l` oda zyxcp dxezdy zecn dxyr yly lkn envrn yexcl ozip `le .dfn df cenll eywed `l Ð

.xnegeøãä éòá ìëä éøáã âåøúà ìáà.(`,dl) onwl i`fr oa dil yixcck ,ipeei oeyl xeci` dcedi iaxl dil opiyxc `le .dia aizk xcdc Ðúåôëzekn) opzck ,dxiq` oeyl Ð

.cenrd lr eici izy ztek :(a,akáìåìä úà ïéãâåà ïéàcgi mipind dyly edlek ,`pryed epiid alel i`d Ð.áéñá åìéôà.miptb ialel oirk ,eiaiaq jxkpe lwcd zeaiaq lcbd Ð

àì÷éãã àø÷éòá åìéôàå.`ed xcd meyn e`l mzd dcedi 'xc `nrhc .oind eze`n `diy calae ,aleld d`xnl dnec odi`xn oi`y it lr s`e .dtilwd on Ðøáñ÷ã íåùî àìà
ãâà êéøö áìåì.iying oin cb`i m` "siqez la"a xaer `vnpe ,devnd on ied enr cb`pd lk :jkld Ðùéøô.`"ipexew* =íéùåîë.y"icivlt** =
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éà"`xza lfeblld zia ikd dil opirnyc ,ok xaq xfril` 'xc `ed zn` Ð zlfbp rwxw

.oipr lka eixac ayiil dvex `l` ,(a,fiw `nw `aa)

ìáàiepiye dyrn iepiya edppwc ,dle`y `le dlefb `l df oi` Ð oda jkiqe mivr lfb

`de .minc xifgi `l` ,epipa z` xezql eilr el oi` miayd zpwz meyn :cere .myd

opax ecenc (a,fk dkeq) "oyid" wxta opixn`c

dlefba`le rwxwl zxaegnd dkeq lfeba e`l Ð

dieyrd dkeq lfeba `l` oda jkiqe mivr lfeba

dnvr `ide dpitqd y`xa e` dlbrd y`xa

xifgdl eilr oi`e ,rwxwl zxaegn dpi`y zlfbp

zpwz meyn da oi`c ,diepa `idy enk `l` minc

miaydeilr `ived `le ,ezepal gxh `l ixdyÐ

lre .qxhpewa yxit jk ,`id dlefb jkld ,ze`ivi

wxta dlefb opihrnnc "jl" aizkcnc ,wgc mpg

oda jkiqe mivr lfbe ,(a,fk dkeq) "oyid"iepiy Ð

meyne .ipw `l `ziixe`cne ,`ed eziixal xfegd

yixn zpwzmwezin `xwe ,opaxcn epiid Ð

dpitqe dlbr `la [opaxcn] elit`e .`ziixe`cn

dkeq dpay oae`xa oebk ,`xw dinewe`l `ki`

z` swze oerny `ae ,ezrcn oerny ly exvga

ezkeqn e`ivede oae`xzxez dilr oi`c Ð

`le ,oae`x ly ezeyxa `niiw `lc oeik dle`y

oi` jkle ,zcner milrad zwfgac rwxwl `inc

.zlfbp rwxw

äãåäé 'øåÐ bexz`l alel opiywn `l xaq

cenll eywed `l :qxhpewa yxit

yly lkn envrn yexcil ozip `le ,dfn df

lw `l` oda zyxcp dxezdy zecn dxyr

,oikenq elit`c .yxit dlecb dnize .xnege

yxcil epzip dfl df oikenqd ze`xwn ipy epiidc

on oikenq :(`,c) zenai yixa oxn`ck ,dxezd on

oipn dxezdmlerl crl mikenq" :xn`py Ð

ipy epiidc `yiwid oky lk ,"xyie zn`a mieyr

xl elit`e .cg` weqta miywend mixacdcedi '

,dptene gkenc `kid `l` oikenq yixc `lc

,`l` .dcen `yiwida mewn lkn ,mzd opixn`ck

oi`c ,dey dxfbn ueg ,envrn oc mc` zecnd lk

,ibilt `xaqa `kde .eaxn dcnl ok m` `l` oc

`nye .xac eze`l myiwdl oi`y mixac yic

.zexita `l` xcd oeyl jiiy `l xaqw

ïéàikid :dniz Ð epina `l` aleld z` oicbe`

lqt `de :xcd irac meyn xninl ira

oiyer eidy adf ly zeipeniba (a,el) oizipzna

.jinrhile xninl ivn ied `nye !iep meyn

àìÐ yixt `le oenx `l `iai `l bexz` `vn

jxan xyk `vn `l m`c o`kn wcwcl yi

la` .zegcl yie .oenx e` yixt :hwpcn ,leqta

zrya opaxl leqt alel enk ,ixyc wcwcl yi
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רכ
ezny ina cenr `l sc ± iyily wxt`nei

ïéëøë éðáá.my mievn milwc oi`e ,oiqcxt mewn lr oixc oi`y Ðàðéî éúééî éà
àðéøçà.dicda dil cib` `le Ðïéîéá áìåìå ìàîùá âåøúà äáø øîàã ïåéëmeyn Ð

oinia bexz` el oipzepy ,dil oitlgnc oipnife .devn cg bexz`e ,zevn zlz `kdc

,silgiy cr eicin zg`a alelde bexz`d feg`le cil cin oktdl jixve ,l`nya alele

i`cn xzei lecb ded i`eeicin leti `ny Ð

.awp ea rx`iy ,leqtieúçà åãéá íéðùÐ

cg`d mewnay ,zg` ecia mibexz` ipy .opiqxb

.oktdiyk aleld fg`iäðùì äðùî åðìéàá øãä
ixt oi`y ,`xw xn` bexz`c opirny `kdn Ð

.ok dyer xg`æ"ò ìù áìåìea eyniyy Ð

:inp i` ,rwxw diptl cakl dxf dcearl

.ea dwxfl e` diptl exiardl ,alela dzceary

ìåèé àì.deabl qi`nc Ðøùë ìèð íàås`e Ð

zepdil e`l zevnc ,`ed d`pd ixeqi`c ab lr

`l` ,sebd z`pd zevn meiw oi` :xnelk .epzip

.eaxl car zcearäùîã äøùàáeidy mze` Ð

aezkd okixvdy ,l`xyi ux` yeaik zrya

oetxyz mdixy`e" (ai mixac) aizkck ,dtxy

zzkinc o`nk i`de ,xeriy jixv alele ."y`a

.i`w dtxylc oeik ,dixeriy÷ãñðewcqp Ð

.oilrd iy`xóåôë,oenb`k setk ey`x Ð

oitetke oigy odiy`xy owfde oab yi`l zenec

.dhnl
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ìéàåäi`de i`w dicegl i`d `pixg` `pin iziin i` cb` jixv alel dcedi 'x xn`e

jixvc meyn dcedi 'xlc lirl rnync ,opaxl oky lk :dniz Ð i`w dicegl

xg` oinn dil cib` i` ,cb`cb` jixv oi`c ,opaxl la` .oipind zyng dil ded ÐÐ

"oiwpgpd od el`" wxta `icda opixn` inp ikde .i`w dicegl i`de i`w dicegl i`dc ,`l

`xiaq i`c ,rxeb siqend lk iab (a,gt oixcdpq)

cb` jixv oi` alel oli`de i`w dicegl i`d Ð

eze` ozepya ixiin `kdc :xnel yie !i`w dicegl

`l ok m` :xn`z m`e .dcedi 'xl cb`l ueg

enk iziinwc `pixg` `pin i`d ztqez aygi

`lc :xnel yie !cb` jixv oi`c ,lirlc opaxl

epina `ly ecb`iykc ,incaygil el oi` Ð

mipine ,ozlicb jxck df oi`c meyn ,siqenk

la` (a,dn) onwlck ozlicb oirk opira alelay

cb` irac dcedi iaxlsiqenk aygil el yi Ð

`kde .ezlicb jxck `ly 'ceb` lkc ,ezceb`a

`pixg` `pin iziinc xn`w dcedi iaxl elit`

aiyg cb`l ueg elit`c ,ezlicb jxck dil hwpe

oixcdpqa xn`wc `de .opaxl oky lke ,siqenk

dicegl i`d cb` jixv oi` xn`c o`nl (a,gt)

i`w dicegl i`de i`wlk df oi`c oiprl epiid Ð

xaerc `l` `vi devn ici mlerlc rxeb siqend

'xc `nw `pzc ,`gip `zyde ."siqez la" lr

siqen oi` alelay mipin drax` ipzwc dcedi

`lc ediizbelt xa opax epiid `nzqne ,odilr

cb` eraepiide ,"siqez la" `ki` ikd elit`e Ð

.ozlicb jxc dil hiwpc oebk

÷åøéäravk ed`xny rnyn Ð izxkk

zekxac `idde .f"rla c"xie* oixewy

opzc ,f"rla `"cpxi`**l dnecy zvw rnyn

,izxkl zlkz oia xikiyn :(a,h) `nw wxt mzd

wxt zegpnae .dfn df oipeyn hrnc rnyn

mie ,mil dnec zlkzc opixn` (a,bn) "zlkzd"

riwxl dnec`"cpxi` oixewy rav oirk edfe Ð

c"xie rav `edy rnyn inlyexia la` .f"rla

miiqn izxkl zlkz oiac `idd`c ,miayr oirk

,miayrl dnec mie ,mil dnec zlkz :dil

(a,fn oileg) "zetixh el`" wxtae .riwxl miayre

`zria oebk :opixn`c ,f"rla d"l`i*** rav oirk `edy ,dvia ly oenlgl inc wexic rnyninc ikid dxykc dwexi `l` :jixte .dtxh Ðmirbpc `ztqeza rnyn oke .izxkk Ð

.dy`a mi`nh minc 'd iab (`,hi) dcpc ipy wxta rnyn oke .lwc ly uexgke qeeh spkk :xne` qekneq ,lnxegke deryk :xne` xfrl` 'x ,miwexiay wexi :`ipzc ,deryl dnecy

dhep oda oi` izxkfy miravd lkae ,zinenc` d`xnl dhep ok m`` dy`a ze`nhl oi`c rnyn .mec` `edy dcp mcl oipn :mzd opixn`e .`nhn l`lldn oa `iawr ,wexid :opzc

z) aizkck ,wexi `xwpd `edy giken inp `xwe .f"rla d"l`i rav `l` zinenc` d`xnl.dliegd on `ad adf `edy mgpn 'it zxagnd xtqae "uexg wxwxia dizexa`e" (gq mild

z`c dnk ,zeilbxne zeaeh mipa`a owixedy :xn` yiwl yix ,"eikipg z` wxie"c `xw` (bn dyxt) dax ziy`xaa opixn`c ,`id i`xen`c `zbelte .daeh oa` df uexg :yxit ypece

"uexg wxwxia dizexa`e" zxn`"aald jxe `xid yi`d in" zxn` z`c dnk ,owixed mixhey zyxta :xne` iel 'x .zeytp zlvda ewqrzie ,oennd xg` oihedl edi `ly yexit Ð

cge mixhey zyxta ,dxeza owixedy :xn` cg ,l`enye ax ,"eikipg z` wxie" :(`,al) "mixcp drax`" idliya opixn`e .xefgl ewwfedy dna eyiiazpe ,ociay zexiarn xnelk Ð

izxkk miwexi epiptl mi`ad mibexz` mze`e .deryl dnec exwir bexz` ,edine .d"l`i ravl dnec adfe ,yixcw "uexg wxwxia"c `xw :yexit .adfa owixedy xn`elit` mixyk Ð

.miixt xnb i`cec ,daexn onf ilka edyy xg`l yelza elit` mibexz` x`y d`xnl mixfegyk ,dcedi 'xløåòéù'x da ibiltc xqead bexz`c `zbelt ef oi` Ð ohw bexz`

`l elit` ,`kdc i`de .xcd irac meyn ipy mrh itle ,cg` mrhl ,drixf xa e`lc meyn `aiwr 'x dil liqt dviake feb`k lecb elit` `dc ,(`,el) oiwxita onwl opaxe `aiwr

xcd irabexz` la` ,md miphw inp mleyia xnbac miapr iab xnz` `xeriy `eddc ,oald letk xqead bexz` onwl qxhpewa 'ity enk `le .`xit xnb `lc meyn dil liqt Ð

lecb ixt `edy,xnl dviake ,xnl feb`ka xiykn `kd mzd liqtc `aiwr 'x elit`c ,xzei lcbil eteq oi`ya `kde .daxd xzei lcbil eteqyk .`ed xqea dviakn xzei elit` Ð

o`kn zegt la` .ixt xnb aiygcmdn yiy miapra `ed ievne .ixt leyia icil e`eai `l mlerly daxd mixac yic ,xzei lcbil eteq oi`y it lr s` ,ixt xnb aiyg `l Ð

:xne` `aiwr 'x ,xqead bexz` :ipz inlyexia zexyrnc `nw wxtae .ith `xit aiyg xqead bexz`c ,o`kn zegta `kd ilqt mzd ixiyknc opax elit`c okzi cer .xqea mlerly

.ixt epi` :mixne` minkge ,ixtøáãi`fr oa Ð dpyl dpyn epli`a xcd.zexg` zeyxc my yie ,(`,dl) oiwxita onwl ikd yixcc `edìùÐ leqt zgcpd xir lye dxy`

rwz m` ,dxf dcear ly xtey :`ipzc `dn jixte .zgcpd xir xtra oiqkne ,epzip zepdil e`l zevn :`ax xn`c (mye `,ht oileg) "mcd ieqik" seqadcear ly alele ,`vi `l Ð

dxfrwz xteye alel iab `xwirn wiq`c meyn ,`ziixan iiez`l dil `gip `l` .leqt dxy` ly :ipzwc ,oizipznn iieyw`l ivn ded ,`vi `l lhp m` Ðlhp ,`vi Ð.`vi Ð

äøùàáede`x" wxtae .`vi `l rwz :mzd ipzwc ,xtey` uxzl jixv oke .`vi `l lhp m`c (mye `,ht oileg) "mcd ieqik" seqc `ziixa oke Ð dixeriy zzkin izezkc dync

dxf dcear ly xt'eya (mye `,gk dpyd y`x) "oic ziarwz m`e ,rwzi `l Ðdxf dcear ly lcpqa :`ax xn` (mye a,bw zenai) "dvilg zevn" wxta oke .`vi Ðdzvilg Ð

`vi `l ipzwc `edde .lehia dl yic ,ixkpc dxf dceara edpdc .dixeriy zzknc opixn` `le ,dxykixkpc dxf dcear :xn`z m`e .zinler dliha dpi`y ,l`xyic dxf dceara Ð

ddab`cn ,inp,zepwl `ly zpn lr diabdy oebk :xnel yie !dl lhan xcde dl dabn `nlc opixfb (`,an dxf dcear) "minlvd lk" wxta opixn`ck ,l`xyi ly dyrpe ,diipw Ð
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øéàî éaø ,ïè÷ âBøúà øeòéL :òîL àz .àøét øîb̈©¥¨¨§©¦¤§¨¨©¦¥¦

.àøét øîb àìc íeMî ,àì ?øãä éòác íeMî åàì .äöéak :øîBà äãeäé éaø ,æBâàk :øîBà¥¨¤©¦§¨¥©¥¨¨¦§¨¥¨¨Ÿ¦§Ÿ¨©¥¨
ãçà eìéôà :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,úçà Bãéa íéðL æBçàiL éãk ìBãâáe :òîL àz̈§©§¨§¥¤¤¡§©¦§¨©©¦§¥©¦§¨©¦¥¥£¦¤¨

àîòè éàî .åéãé ézLa¯âBøúàå ïéîia áìeì :äaø øîàc ïåék ,àì ?øãä éòác íeMî åàì ¦§¥¨¨©©§¨¨¦§¨¥¨¨Ÿ¥¨§¨©©¨¨©¨¦§¤§
ìàîNaeäðéëBtàì éúàå ,déì éôìçîc ïéðîéæ ,áéúk àä äãeäé éaøì àìàå .éìeñôéàì éúàå , ©§Ÿ¦§¦§¦©§¦¥§¨¥§©¦§§¨¥§¦§¥§¤¨§©¦§¨¨§¦

ì äðMî Bðìéàa øcä" àeää !øãä?ìeñt äøLà ìLå ."úçcpä øéò ìLå äøLà ìL" ."äðL ¨¨©©¨§¦¨¦¨¨§¨¨¤£¥¨§¤¦©¦©©§¤£¥¨¨
ìèð íàå ,ìBhé àì äøæ äãBáò ìL áìeì :àáø øîàäå¯àëä !øLkäøLàa,ïðé÷ñò äLîc §¨¨©¨¨¨¤£¨¨¨Ÿ¦§¦¨©¨¥¨¨©£¥¨§¤¨§¦©

éúezëc."BLàø íè÷ð" .dpéî òîL ,úçcpä øéòc àéîec éðú÷c éîð à÷éc .déøeòéL úzëéî §©¥¦§©¦¥©§¨©¦§¨¨¥§¨§¦©¦©©§©¦¨¦§©Ÿ
÷cñð ìáà ,íè÷ð àìà eðL àì :àðeä áø øîà¯÷cñðå .øLk,óeôk áìeì :àéðúäå ?øLk ¨©©¨Ÿ¨¤¨¦§©£¨¦§©¨¥§¦§©¨¥§¨©§¨¨¨
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dkeq(ycew zay meil)

ïékøk éðáa,miievn milwc oi`y mewna mixcyúà ïéLéøBî eéäL ¦§¥§©¦¤¨¦¦¤
,ïäéða éðáì ïäéáìeì,alel zevnl mze` milhep eid odipa ipae §¥¤¦§¥§¥¤

.mixyk miyai mialely ixd ,miyai eid el` mialely i`ceae
] (íäì) eøîàBì[ike ,minkg,äéàø íMîixd÷çcä úòL ïéà ¨§¦¨§¨¨¥§©©§¨

,äéàøelhpe mixg` mdl did `ly ,wgcd zry mdl dzid mye §¨¨
e`vi `ly s`e ,alel zxez mdn gkzyz `ly ick miyaid z`

.alel zlihp zaeg ici mda:`xnbd zwiicnúäéî éðz÷lk lr - ¨¨¥¦©
y `ziixaa x`ean miptåàì éàî ,ïéøLk ïéLáé óà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©§¥¦§¥¦©¨

mb exn`p yai xiykdy dcedi iax ixacy,âBøúààs`y gkene ©¤§
bexz` xiykd okle xcd didiy dcedi iax jixvn `l bexz`a

.yai:`xnbd zvxzn,àìwx md `ziixaa dcedi iax ixacáìelà Ÿ©¨
la` ,mda xyk yai okle xcd eidiy jixv oi`y ,mipind x`ye

.ea leqt yaie xcd didiy jixv bexz`
:ef `ziixa yxtl `xnbd zwwfp ,o`k ef `ziixa dxkfedy oeik

,øî øîàalelay mipin drax`ïéà Ck ïäî ïéúçBt ïéàL íLk ¨©©§¥¤¥£¦¥¤¨¥
.ïäéìò ïéôéñBî:`xnbd zl`eyàèéLtmdilr siqedl xeq`y ¦¦£¥¤§¦¨

dne zevnd lka oicd `ed ok ixdy ,siqez laa xaery meyn
:`xnbd zvxzn .dfa yecigdàîéúc eäî,xne` iziid -ìéàBä ©§¥¨¦

éøö áìeì äãeäé éaø øîàåãâà Cmr aleld z` ceb`l daeg - §¨©©¦§¨¨¨¦¤¤
dna `l` siqez la xeqi` oi` ,leqt ecb` `l m`e ,mipind x`y

dceb`a mdnr `edyàðéøçà àðéî éúééî éàå ,sqep oin `iai m` - §¦©§¥¦¨©£¦¨
oeik siqez la lr xeari `l ,ceb`d aleld mr cgi ecb`i `le

yéà÷ déãeçì éàäå éà÷ déãeçì éàäeipin mr ceb`d aleld - ©§¥¨¥§©§¥¨¥
,envrl cner siqedy oinde envrl cnerïì òîLî à÷xaery ¨©§©¨

.siqez la meyn,øî øîà,`ziixad jyndaàì âBøúà àöî àì ¨©©Ÿ¨¨¤§Ÿ
àèéLt :àøîâä äù÷î .øçà øác àìå Léøt àìå ïBnø àì àéáé̈¦Ÿ¦§Ÿ¨¦§Ÿ¨¨©¥§¦¨
`iadl dxn` dxezd ixdy bexz` epi`y xg` oin `iai `ly

:`xnbd zvxzn .xg` oin `le bexz`àîéúc eäîoi`y ote`ay ©§¥¨
c minkg epwiz bexz` eléúééìenewna xg` oin `iaiy -éëéä ék ©§¥¦¥¦

úøBz çëMz àlLzlihpïì òîLî à÷ ,âBøúà,xg` oin lehi `ly ¤Ÿ¦¨©©¤§¨©§©¨
meyncdépéî àaøeç ÷éôðc ïéðîéæ,leykn jkn `vi minrty - ¦§¦§¨¦§¨¦¥

Cøñîì éúàcoind z` lehil ekiyni ,bexz` mdl didiyk s`y - §¨¥§¦§©
.xyk xg` oin mb jk ,xyk bexz`y myk exn`ie ,xg`d

jixvn dcedi iaxy xn`y `ax ixac lr zeywdl zxfeg `xnbd
:yaia xiykn alela wxe ,xcd bexz`d didiyâBøúà ,òîL àz̈§©¤§

,øéLëî äãeäé éaøå ,ìeñt ïLiä,xcd epi`y i`ce oyi bexz`e ©¨¨¨§©¦§¨©§¦
,àzáeéz ,àáøc àzáeézoi` bexz`a mby `icdl gken o`kny §§¨§¨¨§§¨
.xcd dcedi iax jixvn

:`xnbd dywnåikéòa àìdidiy bexz`a dcedi iaxàäå ,øãä §Ÿ¨¥¨¨§¨
,ïðz ïðàbexz`ézøëk ÷Bøiäiayr ly mravl dnec `edy - £¨§©©¨§©§¦

,dcydåàì .ìñBt äãeäé éaøå ,øéLëî øéàî éaøenrh oi` ike - ©¦¥¦©§¦§©¦§¨¥¨
lqety dcedi iax lyéòác íeMîbexz`d didiyøãä.zvxzn ¦§¨¥¨¨

:`xnbd,àìwexi bexz`a leqtd mrhàøét øîb àìc íeMî- Ÿ¦§Ÿ¨©¥¨
`le bexz` my eilr oi`e ,ie`xk ixtd liyad `l oiicry meyn

.xcd epi`y meyn:dywne `xnbd dtiqen,òîL àzednøeòéL ¨§©¦
ïè÷ âBøúà,xyk didie,øîBà øéàî éaøn zgti `léaø ,æBâàk ¤§¨¨©¦¥¦¥¨¡©¦

,øîBà äãeäén zgti `líeMî åàì ,äöéakiax ly enrh m`d - §¨¥©¥¨¨¦
meyn epi` dviak lecb jixvny dcedi,øãä éòácohw bexz`e §¨¥¨¨

:`xnbd zvxzn .xcd eppi`,àìohwd bexz`a leqtd mrh Ÿ
dviaknàøét øîb àìc íeMîgiken bexz`d ly elceby - ¦§Ÿ¨©¥¨

.xcd epi`y meyn `le ,ekxv lk liyad `l oiicry

:`xnbd dywnòîL àzlqti `l oiicre bexz`d lceb didi dnk ¨§©
,ezelcb zngnáebexz`ìBãbexeriyiL éãkl lkeíéðL æBçà- §¨§¥¤¡§©¦

mibexz` ipy,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,úçà Bãéabexz` §¨©©¦§¥©¦§¨©¦¥¥
xyk lecbeléôàbexz` wifgdl jixv m`éàî .åéãé ézLa ãçà £¦¤¨¦§¥¨¨©

àîòèecia ezenk mipy feg`l leki epi`y bexz` dcedi iax lqet ©£¨
,zg`,øãä éòác íeMî åàì.xcd epi` jk lk lecb bexz`e ¨¦§¨¥¨¨

:`xnbd zvxzn,àì`l` ,xcd meyn leqtd mrh oi`øîàc ïåék Ÿ¥¨§¨©
,äaød z`yáìeìfeg`l jixv daxrde qcdd mr cgiaciïéîé ©¨¨§¨¦

åz`dâBøúàfeg`l jixvacidéì éôìçîc ïéðîéæ ,ìàîNminrt - §¤§§§Ÿ¦§¦§¦©§¥¥
,epinia bexz`d z`e el`nya aleld z` el epzie el etilgiy

cil cin mktedl jixveeäðéëetàì éúàå,cil cin mktedl `eaie - §¨¥§©¦§
mktedl icke el`nya bexz`d z`e epinia aleld z` lehile
`ly lecb bexz`d didi m`e ,zg` cia bexz`de aleld z` lehi
bexz`d leti `ny yeygl yi ,zg` ecia ezenk mipy feg`l lkei

,ecinéìeñtéàì éúàåzngn awp ea didiy leqt icil `eaie - §¨¥§¦§¥
.dfk lecb bexz` dcedi iax lqt okl ,xg` bexz` el oi`e ezlitp

:`xnbd dywnäãeäé éaøì àlàådidi bexz`dy jixvn epi`y §¤¨§©¦§¨
,xcdáéúk àäur ixR' bexz` lr dxeza,'øãäxnel xyt` ji`e ¨§¦§¦¥¨¨

xaeq dcedi iax :`xnbd zvxzn .xcd bexz`d didiy aeig oi`y
yàeääoin zgwl jixvy cnll `a weqta xn`py 'xcd'øcä- ©©¨

xbdì äðMî Bðìéàa,äðL`l` ,ltep epi`e urd lr ax onf wifgny §¦¨¦¨¨§¨¨
oi`y bexz`l dpeekdy micnl dfne ,mipy dnk s` lecbl jiynn
didiy jixvy weqtd zpeek oi` la` ,ok dyery xg` ixt oin cer

:xcd df oin
lwcn `ad alel :dpyna epipy,úçcpä øéò ìLå äøLà ìLleqt: ¤£¥¨§¤¦©¦©©

dywn:`xnbdåalel ikäøLà ìLdxf dcear ly epiidc,ìeñt §¤£¥¨¨
ìeì ,àáø øîàäåäøæ äãBáò ìL ádcear jxevl ea eynzydy - §¨¨©¨¨¨¤£¨¨¨

aleld z` mixiarny jka dzceary e` ,diptl cakl oebk dxf
,dxf dceard iptlìBhé àìdligzkl,qe`n `edy meyn Ÿ¦

,devnl ea ynzydløLk ìèð íàå,ezaeg ici `vies`y §¦¨©¨¥
lr dywe .epzip zepdil e`l zeevn ,dxf dcearn zepdil xeq`y
dlqty dpyndn ,dxf dcear ly alel carica xiykdy `ax

.carica s`dxf dcear ly alely `ax ixac :`xnbd zvxzn
eplhai m`y epicy ,ixkp ly dxf dceara xen` carica xyk
cner `edy aygp epi` jkitle d`pda xzen `ed ixd ixkpd

la` ,dtixylàëädpyna -ïðé÷ñò äLîc äøLàaxaecn - ¨¨©£¥¨§Ÿ¤©§¦¨
ux` yeaik zrya dyn ly epnfa dzidy dxiy` ly alela

dxez dzeiv ef dxiy` lre ,l`xyi(b ai mixac)oEtxUY mdixW`e'©£¥¥¤¦§§
,'W`Ao`nk `id ixd ,dtixyl zcner ef dxiy`y oeikeéúezëc ¨¥§©¥

déøeòéL úúkéîxack `ed `l` miiw exeriy oi`y ink - ¦§©¦¥
ick [migth drax`] xeriy ea didiy jixv alele ,xxetnd

.leqt ,carica mb okle ,xyk didiydpyndy `xnbd dgiken
:dtixy aiigd alela zxacnéðz÷c ,énð à÷écly alel dpyna ©§¨©¦§¨¨¥

dxiy`c àéîecly alel,úçcpä øéòzgcpd xir ly alel dn §¨§¦©¦©©
micner da xy` lke zgcpd xir ixdy ,dixeriy zzkin izezk
zzkin izezky alell dpeekd dxiy` ly alel s` ,dtixyl

,dtixyl zcnerd dync dxiy`a epiide ,dixeriy:dpéî òîL§©¦¨
y alel :dpyna epipy,BLàø íè÷ð:leqteðL àì ,àðeä áø øîà ¦§©Ÿ¨©©¨Ÿ¨

leqtyàlàm`íè÷ð,ey`xìáàm`÷cñðxnelk ,ey`x ¤¨¦§©£¨¦§©
,milrd iy`x ewcqpy.øLk,`xnbd dywnåik÷cñðey`x,øLk ¨¥§¦§©¨¥

áìeì ,àéðzäåey`xyóeôk,dhnl §¨©§¨¨¨
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באלול הוא זמן התגלות י"ג מדות הרחמים.
ממאמר פרשת ראה ה'תשכ"ז



c"agרכב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

áäö÷î àeäL øeqàì BzëàìnL éìk elôàå...[fkepnî Bzòã äö÷îe çéqî íãàL eðéäc ,Bñeàî úîçî ©£¦§¦¤§©§§¦¤ª§¤¥£©¦§©§¤¨¨©¦©©§¤©§¦¤
øð ïBâk ,øzä ìL úøçà äëàìîa Ba LnzLälî Bñeàî úîçî[gkïLé[hkBa e÷éìãä àlL ñøç ìL ¥£©¦¦§¦§©¥¦§¨¨©¤¤¤¤¥§¥¨¨¤¤¤¤Ÿ¦§¦

úaL dúBàa[l.Ck ìéáLa äö÷î ïéc Bì ïéà ¯ §¨©¨¥¦ª§¤¦§¦¨
LnzLäì ììk éeàø Bðéà íà elôàåelôà ,øð ïBâk ,BðBçøñå Bñeàî úîçî øzä ìL úøçà äëàìîa Ba ©£¦¦¥¨§¨§¦§©¥¦§¨¨©¤¤¤¤¥¥£©¦§¦§§¥£¦

èôð Ba e÷éìãäL ,úëzî ìL[`lBìèìèì øzî àlà ,ìeèìèa øñàäì äö÷î ïéc Bì ïéà ïë-ét-ìò-óà ¯ ¤©¤¤¤¦§¦¥§§©©¦¥¥¦ª§¤§¥¨¥§¦§¤¨ª¨§©§§
øeqàì BzëàìnL éìk øàLk[alàeä éeàø íB÷î-ìknL éðtî ,[blíéìk Ba úBqëì[cl: ¦§¨§¦¤§©§§¦¦§¥¤¦¨¨¨§©¥¦

ב  סעיף סוף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

dkld ixe`ia
äö÷åî àåäù [æë וגם איסור מחמת מוקצה גם שהוא -

מיאוס  .27מחמת
øð ïåâë [çë.להדלקה שמן בה שנותנים מנורה -

ïùé [èë הוא אם אבל מאוס, והוא בו הדליקו שכבר -
מאוס. אינו חדש
úáù äúåàá [ì שבת באותה בו הדליקו אם אבל -

לאחר  אף השבת לכל גופו מחמת מוקצה הוא הרי
.28שכבה 

èôð åá [àì כלל ראוי אינו נפט בו הדליקו שאם -
בו  מתכת 29להשתמש של הוא אם 30אפילו וכלֿשכן ,

חרס  של מפני 31הוא מוקצה דין לו אין ואףֿעלֿפיֿכן ,
כלים. בו לכסות הוא שראוי

øåñéàì åúëàìîù éìë øàùë [áì או גופו לצורך -
.32מקומו 

àåä éåàø [âì בכך דרכם אין אפילו -33.
íéìë åá [ãì נשארה ממש" "כלי הוא שהנר כיון -

בו  להשתמש ניתן לא אם אף כלי תורת עליו
הכלים 34למלאכתו  את בו לכסות אפילו ראוי לא ואם ,

כלי  בגדר אינו -35.

zetqede mipeiv
מחמת 27) מוקצה נעשה לא להיתר שמלאכתו כלי אבל

לה. הערה כדלהלן מיאוס,
ס"א.28) רעט סי'
כלשהו.29) היתר לדבר
מחרס.30) פחות מאוסה שמתכת אף
שמן.31) בו הדליקו אם גם לשימוש ראוי שאינו
כא.32) הערה לעיל כנסמן
להלן 33) משמע וכן בו", לכסות "ראוי הלשון משמעות כן

כט. סעיף
לשימוש 34) שיחדוהו אלא ממש כלי שאינו בחפץ אך

ומיאוס) איסור (מחמת בשבת לעשותו ניתן שלא כלשהו

כדלעיל  כלי בו לכסות ניתן אם אף כלי תורת ממנו בטלה
לעולם  ייחדוהו כן אם אלא סל"ב, ולהלן ס"ז רעט סי'

סנ"ג. כדלהלן כלים בו לכסות
והיינו 35) סכ"ג), רסו (סי' דם מקיזי של כוסות ובדוגמת

להיתר  שמלאכתו כלי אך לאיסור, שמלאכתו בכלי דווקא
כיסוי  של כגון אחר לשימוש ראוי אינו אפילו בטלטול מותר
לא  אם גם בטלטול מותרת זכוכית צלחת (ולדוגמה: כלים
שהיא  מחמת או שתישבר מחשש אחרים כלים בה מכסים
להלן  יתבאר רעי, של גרף טלטול ולעניין ביותר), מטונפת

עג. סעיף על

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בשבת  אהל משום האסורים דברים שטו סימן ב חלק

מותר ‚ עצמה בפני רשות שתחלק לו צריך אינו אם ...אבל
כגון  איסור מתרת היא אם אף בשבת בתחלה לעשותה
לשמש  מותר שיהיה כדי הנר אור בפני מחיצה שתולה
שהמחיצה  כיון אלא רשויות לחילוק כאן צריך שאינו מטתו
שמשמש  במקום הנר את רואה שאינו בענין מהנר גבוה היא
דרך  יפה נראה האור שאין בענין קצת עבה היא וגם
שאינה  טפחים י' גבוה אינה אם אף לשמש מותר המחיצה
שלא  בענין בטוב קשורה אינה אם וגם כלל רשות חולקת

במחיצות  כן לקשור שצריך כמו אותה להניד הרוח יוכל
שנתבאר  כמו הספרים בפני כגון רשויות לחילוק העשויות
עצמה  בפני רשות שתחלק לו צריך שאינו וכיון ר"מ בסי'
שהיא  דהיינו רשות שחולקת בענין אף לעשותה מותר

היטב: וקשורה טפחים י' גבוהה

שאין „ הספרים כל נגד המחיצה תולה אם בספרים וכן
יש  אם רשויות לחילוק כאן צריך שאינו כלל מגולין
אין  אם שאף זו ממחיצה לבד הספרים על אחד מכסה
שאינה  בטוב קשורה אינה וגם טפחים י' גבוה זו מחיצה
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בעלמא  מכיסוי גרועה אינה מקום מכל כלל רשות חולקת
מכסה  יש אם לשמש אפילו או שם צרכיו לעשות ומותר
שני  כאן יש שהרי זו ממחיצה לבד הספרים על אחד
לתלותה  מותר לפיכך כלי בתוך ככלי זה והרי כיסויים
לו  צריך שאינו כיון רשות שחולקת בענין אפילו בשבת
הספרים  לכסות שמותר לומר צריך ואין רשויות שתחלוק

כלל: מחיצה כאן אין שהרי כיסויים שני בבגדים

מחיצה ‰ שאין מהמחיצה למעלה מגולים הספרים ואפילו
ורוצה  הספרים על כיסוי עוד שאין או כיסוי חשובה זו
וקשורה  טפחים י' גבוה המחיצה שתהא וצריך לשמש
מקום  בכל וכן עצמה בפני רשות שתחלוק כדי כהלכתה
לעשותה  אלא איסור אין רשות לחלק מחיצה לעשות שרוצה
כשיעור  יום מבעוד עשויה היתה אם אבל בשבת  בתחלה
מותרת  עראי אהל שתוספת בשבת עליה להוסיף מותר טפח
הכרוכה  מחצלת כגון למטה מלמעלה הוא זה שטפח  בין
למטה  משולשל ממנה טפח וכדי יום מבעוד המוט על
ולקשרה  בשבת למטה כולה לשלשל מותר יום מבעוד
מחיצה  היתה אם כגון הצד מן הוא זה שטפח ובין כהלכתה
סדין  לתלות מותר טפח רוחב הספרים לפני הצד מן בולטת
ואף  עראי אהל תוספת הוא שהסדין בשבת בפניהם
כמו  כלום בכך אין קבועה היא שם הבולטת שהמחיצה
היא  כשהתוספת אלא איסור שאין שי"ג בסי' שנתבאר

קבועה:

* * *
Â בכל אסורה קבועה מחיצה אבל עראי במחיצת זה וכל

ואפילו  בעלמא לצניעות אלא נעשית אינה אפילו ענין
מותר  מקום ומכל ענין בכל אסור קבוע תוספת עליה להוסיף
שם  שקבועין אע"פ לנוי המצויירים סדינים בשבת לתלות

למחיצה: שם עשויין שאינן כיון

Ê שהוא אע"פ דלת במקום הפתח לפני שתולין והוילון
נע  שהוא שכיון בשבת לתלותו מותר בקביעות שם תלוי
ושבים  ועוברים להולכים מעכב אינו וגם מצוייה ברוח ונד
ואין  עראי מחיצת אלא קבועה מחיצה נקרא אינו שם דרך
ארון  שלפני הפרוכת וכן להתיר עשוייה כשאינה איסור בה
אין  אם אפילו זה מטעם בשבת שם לתלותו מותר הקדש
מפני  לארון רביעית מחיצה הוא והפרוכת לארון דלת

לצניעות. אלא עשוי ואינו הוא עראי שמחיצת

לרחבו  יכפל שלא בו וכיוצא הוילון כשתולה שיזהר ובלבד
טפח  בגג אהל עושה שנמצא אותו שתולה בשעה  טפח
שיכולים  שנים אותו תולין גדול וילון הוא אם לפיכך

אסור. אחד אבל יתקפל שלא כאחד כולו לתלותו

אסור  שפה כעין סביבה ותלוי תפור גג לה שיש וכילה
תגבה  שלא אפשר שאי בעשרה אפילו בשבת כלל לתלותה

עראי: אהל ותיעשה מעט השפה

Á וכופפין הספינה בדופן האחד ראשם שתוקעים עצים
עליהם  ופורסים השני דופן עד בעיגול השני ראשם
ברוחב  יש אם הגשמים מן או החמה מן להגן מחצלאות
עליהם  לפרוס מותר מהם באחד אפילו טפח העצים
העשוי  עראי אהל על מוסיף אלא שאינו בשבת מחצלאות

הם  אם טפח רוחב מהם אחד בשום אין ואפילו יום מבעוד
אהל  חשובים הם הרי טפחים מג' בפחות לזה זה סמוכים
עליהם  לפרוס ומותר כלבוד הוא טפחים מג' פחות שכל

חשוקים מחצלאו  עליה שיש התינוק עריסת וכן בשבת ת
הם  החשוקים אם הזבובים מפני להגן סדין עליהם ופורסין
לאו  ואם בשבת סדין עליהם לפרוס מותר שנתבאר בדרך

אסור:

* * *
Ë על שיאהיל אהל לעשיית בו מתכוין שאינו עראי גג כל

בגופו  תשמיש איזה בו להשתמש כדי אלא שתחתיו מה
גג  בזה שעושה אע"פ רגליו על השולחן דף שמשים כגון
ומ"מ  אהל לעשיית מתכוין שאינו כיון כלום בכך אין עראי
לאהל  דומה זה הרי זה גג תחת עראי מחיצות גם מעמיד אם
למטה  מלמעלה אלא למעלה מלמטה כדרכו לעשותו ואסור
מחוברים  דפים הם שלה שהרגלים מטה כגון שינוי דרך
עליהם  שמניחים או עור עליהם ופורסים התיבה כדופני
בתחלה  הרגלים את יעמיד לא עליהם לישן מלמעלה קרשים
דומה  זה שהרי בחול כדרכו עליהם הקרשים או העור ויניח
באויר  תחלה הקרשים או העור יאחז אלא אוהל לעשיית
אוהל  לעשיית דומה זה שאין תחתיהם הרגלים ישים ואח"כ

למטה: מלמעלה לבנות דרך שאין

È מסורגת היא אלא קרשים או עור עליה אין זו מטה ואם
שאין  טפחים ג' לחבל חבל בין יש אם מלמעלה בחבלים
להניח  או בשבת בתחלה סדין עליה לפרוס אסור לבוד כאן
אסור  וכן אהל לעשיית דומה שזה מפני כסת או כר עליה
היה  ואם אהל כסותר שהוא מפני שעליה התחתון בגד לסלק
כשיעור  שבת מערב פרוס אחר בגד או כסת או כר עליה
מוסיף  אלא שאינו המטה כל על בשבת לפרוס מותר טפח

עראי: אהל על

‡È שלה הרגלים דהיינו מחיצות לה שיש זו במטה זה וכל
אלא  מחיצות ד' לה אין ואפילו התיבה כדפני שהן
תורת  רגליהן על שאין שלנו מטות אבל זו כנגד זו שתים
הקרשים  בה להניח ואח"כ תחלה להעמידה מותר מחיצות
סדין  עליה לפרוס מותר בחבלים מסורגת היא אם או
ואין  טפחים ג' לחבל חבל בין יש אם אף בשבת בתחלה
מתכוין  שאינו כזה עראי שאהל מפני אהל עשיית משום בזה
לו  יש כן אם אלא חכמים אסרוהו לא אהל לעשיית בו
ואם  לאהל דומה הוא שאז לארץ המגיעות מחיצות  תחתיו
בסי' יתבאר לארץ סמוך טפחים מג' בפחות מגיעות הן

תק"ב:

* * *
·È אוחז שתים גבי על אחת זו על זו חביות כשמסדרין

יסדר  לא אבל תחתיה התחתונות ויסדר העליונה בידו
שהחלל  מפני עליהן העליונה ויניח תחלה התחתונות
לפיכך  וגג מחיצות ב' לו שיש לאהל דומה ביניהן שנעשה

למטה. מלמעלה שינוי בדרך לעשותו צריך

על  ואחד מכאן ואחד מכאן אחד ספר להניח מותר אבל
כלל  צריך ואין שהואיל טפח חלל ביניהן שנעשה אף גביהן
בחללו  שמשתמשים לאהל דומה אינו שביניהם לאויר
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יתעפשו  שלא שביניהן לאויר הוא צריך בחבית משא"כ
אין  אם אף במטה וכן כן מסדרם הוא כך שבשביל החביות
שתחתיה  באויר צורך לו יש זו כנגד זו מחיצות ב' אלא לה
לומר  צריך ואין בהם וכיוצא סנדלים בנתינת שם שמשתמש
שם  להצניע שיכול התיבה כדפני מחיצות ד' לה יש אם

בתיבה: כמו חפציו

‚È אסרו לא אהל לעשיית בו מתכוין שאינו עראי גג כל
אלא  בשבת תחתיו שמעמיד המחיצות על לפורסו
היה  אם אבל יום מבעוד במחיצות קבוע הגג היה כשלא
מותר  ומונחים נכפלים שהיו אלא יום מבעוד בהן קבוע כבר
פרקים  העשוי כסא כגון בשבת ולהעמידן לפושטן
ונמתח  נפתח והעור אותו פותחין עליו לישב וכשרוצים
לפותחו  מותר נכפל והעור אותו סוגרין אותו וכשמסירין
שאינו  מפני תחתיו מחיצות לו יש אם אף בשבת לכתחלה
עשויים  שהרי כלום עושה שאינו כיון אהל לעשיית דומה
אלא  יום מבעוד המחיצות עם הגג כבר הם ועומדים
להעמיד  מותר זה ומטעם עליהם לישב בשבת שמותחן
עליו  שמניחין בכותל הקבוע הדף וכן ולסלקה החופה

מחיצות: להן יש אם אף ספרים

„È ומותחים לסננן שמרים בה לתת אותה שתולין משמרת
לנטותה  ואסור אהל עשיית חשוב צד לכל פיה
על  ואף יום מבעוד השמרים עם תלויה היתה אם ולמותחה
כדי  אסרו כאן אהל משום אסור אינו מחיצות בלא שגג פי
אבל  שבת זלזול משום בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא
דברים  שאר או פירות בה ליתן כדי ולמותחה לתלותה מותר
לסננם  שמותר צלולים ומים יין בה לסנן כדי אפילו או

כלל: שבת זלזול כאן ואין בשבת

* * *
ÂË או ביושר טפח רחב גג בראשו יש אם משופע אהל

טפחים  מג' בפחות יש אלא טפח בראשו אין אפילו
כלבוד  הוא טפחים מג' פחות שכל טפח רחב לראשו סמוך
קבוע  אוהל זה הרי טפח רחב גג בראשו יש כאילו זה והרי
משום  חייב בשבת אותו והנוטה להתקיים עשוי הוא אם
אבל  גמור בנין סותר כמו סותר משום חייב והמפרקו בונה
סמוך  טפחים מג' בפחות ולא טפח גג בראשו אין אם
בתחלה  אותו והעושה עראי אוהל זה הרי טפח רוחב לראשו
בין  לנטותו בין סופרים מדברי אסור אבל פטור בשבת

כלל: לקיום עשוי אינו אפילו לפרקו

ÊË דהיינו המוט על אותה שכופלין כפולה טלית כיצד
וב' מכאן וחציה מכאן המוט על תלויה שחציה
קצוותיה  ב' בין בצל שם וישן ונכנס לארץ מגיעין קצוותיה
ולא  טפח גג לה שאין אע"פ בשבת בתחלה לתלותה אסור
על  כרוכה היתה ואם טפח רחב לראשה סמוך מג' בפחות
שמושכין  תלויין חוטין בקצוותיה ויש יום מבעוד המוט
למשכה  מותר ולכאן לכאן לפורסה המוט על בהם אותה
מבעוד  בה תלויים שהם כיון אלו שחוטין מפני בשבת בהם
אם  כמו מועילים הם הרי לפורסה בהם למשכה כדי יום
בשבת  עושה אינו שאז יום מבעוד טפח רחב פרוסה היתה

עראי. אהל תוספת אלא

לנטותו  שמותר אהל שכל המוט מעל לפורקה ג"כ ומותר
לפרקו  ומותר סתירה משום ג"כ בו אין בנין משום בו ואין
שאינו  יום מבעוד העשוי טפח אהל על מכשמוסיף חוץ
העשוי  האהל את לא אבל התוספת את לסתור אלא מותר
מפני  המוט מעל הטלית לפרק כאן מותר ואעפ"כ מאתמול
שהחוטין  אלא יום מבעוד ממש טפח אהל היה לא שכאן

טפח: רוחב כמו מועילין

* * *
ÊÈ בפחות ולא טפח גג לה כשאין אמורים דברים במה

גג  לה יש אם אבל טפח רוחב לראשה סמוך משלשה
שזהו  טפח רוחב לראשה סמוך משלשה בפחות או טפח
על  להוסיף שאפילו כלום מועילין החוטין אין קבוע אהל
כאן  להתקיים עשויה אין זו טלית אם ואף אסור קבע אהל
אהל  נטיית כדרך נטויה שהיא כיון אעפ"כ לפורקה שדעתו
שתהא  עליה ימלך שמא כלום חכמים בה הקילו לא קבוע
ולא  קבוע אהל שהוסיף ונמצא נטויה שהיא כמו כך קבועה
דרך  שאין בענין כשהוא אלא עראי אהל על להוסיף הקילו

גבי כלל על מחצלת פרישת כגון נטוי שהוא כמו כך לקבעו
כלל  דרך שאין למעלה כמ"ש הספינה על או קונדיסין
כל  וכן בשבת פרוסה שהיא כמו כך שם המחצלת לקבוע

בזה: כיוצא

ÁÈ סמוך מג' בפחות ולא טפח בגגה שאין חתנים כילת
לנטותה  מותר לכך מתוקנת והיא הואיל טפח לגגה
מן  למטה משולשלת תהא שלא והוא בשבת לפרקה ומותר
מדבר  או החמה מן להגן עשויה שהכילה מפני טפח המטה
שהיא  וכיון גג לה שאין אלא עליה אהל שם ויש אחר
לקיר  גג נעשית המטה הרי טפח המטה מן למטה משולשלת
ואין  להגן עשויה אינה שהמטה ואע"פ המטה שסביב טפח
טפח  קיר על אהל שם שיש כיון מקום מכל עליה אהל שם
עם  אהל כאן יש הרי להגן העשויה הכילה מכלל שהוא זה

גג.

עליה  הפרוס שהסדין אע"פ כילה עליה שאין מטה אבל
כלום  בכך אין צדדיה מכל המטה מן למטה טפח ממנה יורד
שם  כאן אין הרי זה טפח לקיר גג נעשית שהמטה שאף
מותר  זה ומטעם המטה על ולא זה טפח על לא כלל אהל
יורדת  היא אם אף בשבת בתחלה השלחן על מפה לפרוס

צדדיו: מכל טפח השלחן מן למטה

* * *
ËÈ על ישטחנו לא לכסותה החבית פי על ששוטחין בגד

והוא  מגולה פיה מקצת יניח אלא אהל משום כולה פני
שאז  טפח חסירה היא אלא לגמרי מלאה אינה שהחבית
חלל  על אהל כעושה זה הרי כולה פני על הבגד כששוטח
שכל  אהל משום בה אין טפח חסרה אינה אם אבל טפח

כלל. אהל קרוי אינו טפח חלל לו שאין אהל

זה  חלל של שמחיצות אע"פ טפח חלל שם כשיש אבל
אין  וא"כ יום מבעוד עשויות כבר היו החבית דופני דהיינו
פי  על קדרה להניח מותר שהרי אהל משום בהן לאסור
אהל  משום בה ואין רנ"ג בסי' שנתבאר כמו בשבת הכירה
כבר  ועומדות עשויות הכירה ודופני הואיל הכירה חלל על
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לעשיית  בו מתכוין שאינו עראי גג אסרו ולא יום מבעוד
שנתבאר  כמו בשבת תחתיו מחיצות כשמעמיד אלא אהל
לאהל  בו מתכוין אינו ג"כ החבית פי שעל והכיסוי למעלה
כירה  גבי על לקדירה דומה אינו אעפ"כ בעלמא לכיסוי אלא
מפי  יותר הרבה רחב היה שבימיהם החבית שפי מפני
אף  אהל לעשיית דומה זה הרי פיה כל וכשמכסה הכירה

יום. מבעוד עשויות שהמחיצות

היא  אם פיה כל המכסה הכיסוי ליטול שאסור הדין והוא
למגופה  דומה ואינו אהל לסותר שדומה משום טפח חסרה
לפי  שי"ד בסי' שנתבאר כמו ולהחזירה ליטלה שמותר

עומדת  שהיא עליה מוכיח ותיקונה לכך מתוקנת שהמגופה
אף  בבגד כשמכסה משא"כ כאהל נראית אינה לכן לכך
עליו  המוכיח תיקון בו אין מקום מכל לכך מיוחד שהבגד
ביותר  הרחבים כלים שאר בכיסוי הדין וכן לכך עומד שהוא

שבימיהם: החביות פי כרוחב

Î אלא בה וכיוצא בחבית כן אסרו שלא אומרים ויש
להחמיר  ויש מדאי יותר רחבה שהיא בה וכיוצא בגיגית
למחות  אין האחרונה כסברא והמקילין הראשונה כסברא
כלל  אהל משום כלים בכיסוי שאין אומרים שיש מפני בידם

מדאי: יותר הרחבים בכלים אף
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i)179"כּו' ,el miNdY). §¦¦
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xdGA aEzMX dn KxC lr Edfeעּמּוד רמ "ו, ּדף ויחי, (ּבפר ׁשה §¤©¤¤©¤¨©Ÿ©ְְִַַַָָָ

lFwב ') `Edde" :gNYW`"`NirlC `wiOr xz`n192dWxtaE . §©¦§©©¥£©©¦¨¦§¥¨§¨¨¨
wlA('א `Edi(קפ"ז , cM" :`gilW`lirNn'ׁשם .193"כּו עּיין , ¨¨©¦§¦¨¦§¥¨ֵַָ

K`lOd oiprA Wxtd WIW jxC lre194Fpi`W drWAW : §©¤¤¤¥¤§¥§¦§©©©§¨¤§¨¨¤¥
xnF` `Ed ixd gilW(b ,e dirWi)d"ied WFcw ,WFcw ,WFcw" : ¨¦©£¥¥§©§¨¨¨¨£¨¨
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oigFOn KWnPW dkWndd oiA Wxtdd o`M oaEi df jxc lre§©¤¤¤¨¨©¤§¥¥©©§¨¨¤¦§¨¦¦
Wcg xF` oiaE onvr `ni`eÎ`A`c'כּו"onvrn"C zFid mr : §©¨§¦¨©§¨¥¨¨¦¡§¥©§¨

`xwp df lM mr ,dlrnln mdl KWnPW dOn oM mb FWxẄ§©¥¦©¤¦§¨¨¤¦§©§¨¦¨¤¦§¨
Fnvr iRn dWn" oiprM "onvrn"'כּוxF`" zpigA oM oi`W dn ," ¥©§¨§¦§©Ÿ¤¦¦©§©¤¥¥§¦©

dpiaE dnkg WxXn ,dlrn dlrnln KWnPW Epiid "Wcg̈¨©§¤¦§¨¦§©§¨©§¨¦Ÿ¤¨§¨¦¨

"dxFY ihEwl"A aEzMW FnM EpiidC .onvr[l"fix`dl]dWxR ©§¨§©§§¤¨§¦¥¨§¨©¦©¨¨¨
gM FA Wi FCal `EdW ,WOn oFilrd liv`Odn KWnPW ,`xIe©¥¨¤¦§¨¥©©£¦¨¤§©¨¤§©¥Ÿ©

cinY WCgl'כּו`ni`eÎ`A`l KWnPW wx .197כּו', §©¥¨¦©¤¦§¨§©¨§¦¨
zpigaA `YzlCÎ`zExrz` ici lr KWnp Ff dkWnde§©§¨¨¦§¨©§¥¦§£¨¦§©¨¦§¦©
oM lr ,lEaBÎilA ± "c`n" zpigA FzFidl :"Lc`n lkA"§¨§Ÿ¤¦§§¦©§Ÿ§¦§©¥
dPde .WOn sFqÎoi` zpigA ,Wcg xF` iENiB KiWnn©§¦¦¨¨§¦©¥©¨§¦¥
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א'). עּמּוד ז', (ּדף וּיקרא cnzz).ּבפרׁשה cEOr Fxzi dxFYd xF` d`x) ְְִַַַָָָָ§¥©¨¦§©
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ּבׁשּלח,[xdGA]ועּיין(197) ּובפרשת ג'. עּמּוד ס"א דף אחרי, ּבפרשת ְֵַ©Ÿ©ְְְֲֵַַַַַַַָָָָ

ב'). עּמּוד ס"ג ַַדף

(198.` ,ci ` wlg xdf .`i ,b dWxR dAx zldw .f ,h dWxR dAx ziW`xA)§¥¦©¨¨¨¨Ÿ¤¤©¨¨¨¨¨Ÿ©¥¤

.(` ,pw .a ,gq a wlg .a ,hi¥¤

(199.(b ,dp dpXd W`x .b ,`v irqn .b ,fi lirl mb d`x)§¥©§¥©§¥¥Ÿ©¨¨

כּו'"200) באר עלי כּו' יׂשראל יׁשיר "אז ּפסּוק על ׁשּנתּבאר מה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָועּיין
.(Kli`e a ,aq zTg lirl)§¥ª©¨¥¨

KWnp `Ed dlrnl dHOOW zFxitq xUr zpigA xTir df itl" :1101 ci azkA)¦§©¨§¦¤¦©§¦©¤¤§¦¤¦©¨§©§¨¦§¨

xn`W FnM `l dxF`kl dfe ,'Ek `qxRd `Ed mVW `weC zEkln zpigAn¦§¦©©§©§¨¤¨©©§¨§¤¦§¨Ÿ§¤¨©

Kixve .mNEkl oke ,'Ek zEklOdn xF`d zxfg WIW FnM iM a wxR mW qCxRA©©§¥¥¤¤¦§¤¥£¨©¨¥©©§§¥§¨§¨¦

.(zFdBd cFr mW d`x .a ,gpw dxFY ihETl ± "mipEIve zFxrdl zFtqFd" ± ."oEIr¦¨§¤¨§¦¦¦¥¨§¥¨©¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

שבחי'Î"ÂÓÎÂ(ט) דאצי' אדם בבחי' למעלה יובן
ובו  דאצי' דומם בחי' היא תתאה ה"א
דאדם  נשמה בחי' שהוא דחכמה יו"ד מבחי' נתלבש
וחיות  בהמות בחי' (אבל כנ"ל). דנתב"ס (מטעם דאצי'
חיות  כמו זהו האצי' שלפני דתהו ב"ן בחי' שהוא
וי"ו  ה"א בבחי' שהן הנ"ל. דמע"ב וצומח ובהמות
כו'). דמרכבה ושור אריה וכמו בערך זא"ז שקרובים
נעשה  טעם מאיזה גופא היא להבין יש עדיין הנה אך
מאמר  בו שאין דעפר הדומם מבחי' אדה"ר של גופו

הברואים  שבכל תחתונה היותר המדרגה שהיא כלל
נברא  שהאדם שאע"פ כידוע הוא הענין אמנם כנ"ל.
כו'. קדמו יתוש דאפי' כמא' הברואים מכל באחרונה
הנבראים  כל של הבריאה שלימות תכלית הוא אבל
כולם. ויתקנו יתעלו דוקא שע"י עד במע"ב לו שקדמו
וכמ"ש  דוקא. האדם ע"י ותקונם לתקן לעשות וכמ"ש
דוקא  לכבודי יצרתיו בראתיו לכבודי ז) מג, (ישעי'
מאין  העליונים העולמות השתלשלות כל גם דהיינו
דכל  סופא עד דרגין כל מריש דבי"ע עולמות בג' ליש
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יתעלו  שע"י האדם בריאת בשביל הוא ליש מאין דרגין
שכל  עולמות בג' למטה שנפלו דתהו הניצוצות כל
היש  בטול בבחי' להיות היא עלייה לצורך זו ירידה
ע"י  הוא הכל כו' ביח"ע ושרשן במקורן להתייחד לאין
לב"ן  שמברר דחכמה מ"ה בשם שהוא דוקא האדם
שבע"ס  יח"ע כל ואפי' כו'. בראתיו לכבודי וז"ש כו'.

הכל  האצי' סוף עד דאצי' דרגין כל מריש באו"כ דאצי'
שע"י  כו' לעבדה בג"ע ויניחהו כמ"ש האדם. ע"י
וז"ש  באצי'. אורות מוסיף היה דבריאה בג"ע עבודתו

לפי  כו'. בראתיו ממש לעליון לכבודי אדמה אדם שנק'
וד"ל: כו' בצלמו כמ"ש המאציל. עצמות שהוא ממש

miwl` 'd xviie
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`de ,r"iA`oipw mWA `xwp zEliv86iM ,mrHde .d`ixA ©¦©§¨£¦¦§¨§¥¦§¨§©©©¦§¦¨
la` ,Wil oi`n xaC zEEdzd lr xnFl dvFx `Edoipw ¤©©¦§©¨¨¥©¦§¥£¨¦§¨

zE`ivnA dzid dxFgQd ixdW ,dWcg zEEdzd Fpi ¥̀¦§©£¨¨¤£¥©§¨¨§¨¦§¦
d`ivi wx `EdW `N` ,DzF` dpTW mcFw mb `idW FnM§¤¦©¤¤¨¨¨¤¨¤©§¦¨
zEEdzd zpigA `Ed dlrnl Fpipre .zEWxl zEWxn¥§¦§§¦§¨§©§¨§¦©¦§©
dlrnNW mlrddn iENib zpigA `EdW ,zEliv`d̈£¦¤§¦©¦¥©¤§¥¤§©§¨

.'a wxR Wix l"PM zEliv`dn¥¨£¦©©¥¤¤

aizM mrRW Edfe87"`xFAaizM mrtE "lMd z`88 §¤¤©©§¦¥¤©Ÿ©©§¦
"dpFwFzEnvre FzEdOn zEEdzdd zNgYn iM :"lMd ¥©Ÿ¦¦§¦©©¦§©¦¨§©§

w"` mb ixdW ,Wil oi`n d`ixA zpigaA `Ed KxAzi¦§¨¥¦§¦©§¦¨¥©¦§¥¤£¥©©
C mc`" `xwpd`ixa"89lr Wil oi`n FzEEdzdW itl , ¦§¨¨¨¦§¦¨§¦¤¦§©¥©¦§¥©

zEliv`d zEEdzd KMÎxg`e .iEpR mFwnE mEvnv ici§¥¦§¨¨§©©¨¦§©¨£¦
`xwp w"`dnoipwxF` `Ed w"` iM ,iENibl mlrdn ± ¥¨©¦§¨¦§¨¥¤§¥§¦¦©

`"i wxR d"k devn x`AzpW FnM ,illM90KMÎxg`e . §¨¦§¤¦§¨¥¦§¨¤¤§©©¨
"Wil oi`n d`ixA" `xwp ,WOn micxtp mdW ,d`ixA§¦¨¤¥¦§¨¦©¨¦§¨§¦¨¥©¦§¥

.zEdl` `EdW zEliv`d iAbl§©¥¨£¦¤¡Ÿ

`EdW ± KiWnn dWOW zrCd zkWnd lr dPde§¦¥©©§¨©©©©¤Ÿ¤©§¦¤
`xwp ± zEliv`A zEliv`d iptNW milEBir zpigAn¦§¦©¦¦¤¦§¥¨£¦©£¦¦§¨

oipwiM" Edfe .dpwzmBW ,xnFl dvFx ,"ixar car ¦§¨§¤¦¦§¤¤¤¦§¦¤©¤©

"h"Hn ± carC `xhqn" ,r"iAnW zFnWPd91mi`xwPd , ©§¨¤¦¦©¦¦§¨§¤¤©©©¦§¨¦
± iENibl mlrdn KiWnie dpwi mdl mb ,"dndA rxf"¤©§¥¨©¨¤¦§¤§©§¦¥¤§¥§¦

.oiaOl ice .zrCd zpigA§¦©©©©§©©¥¦

" FxnF` xE`iaEixar cargaWl mrh zpizp `Ed ± " ¥§¤¤¦§¦§¦©©©§¤©
mb zEliv`C zrC zpigA KiWndl dGd zlFkId lr©©§¤©¤§©§¦§¦©©©©£¦©
lW FWxW cSn ± mrh aEh xn`p xaMW zFid mr .r"iaA§¦©¦¡¤§¨¤¡©©©¦©¨§¤
o`M ,"lFcbe ohw deWnE deXd" milEBird zpigAn dWnŸ¤¦§¦©©¦¦©¨¤©§¤¨Ÿ§¨¨
Wi onvr zFnWPd zFlrn cSn mBW xnFl cFr siqFn¦©¤©¦©©£©§¨©§¨¥
mr dfl milBEqn milM mdW ± Ff dkWndl mrh aEh©©§©§¨¨¤¥¥¦§¨¦¨¤¦
mi`xwp mFwn lMn ixdW ."dndA rxf" mi`xwp ozFid¡¨¦§¨¦¤©§¥¨¤£¥¦¨¨¦§¨¦

car"ixarmdW cSnE ,"miIxar" mdW xnFl dvFx ," ¤¤¦§¦¤©¤¥¦§¦¦¦©¤¥
.zrCd zpigA mdl KiWndl zlFki Wi miIxar¦§¦¦¥§¤§©§¦¨¤§¦©©©©

aEzMX dn mW lr `Ed "ixar" iM :oiprde92"xarA §¨¦§¨¦¦§¦©¥©¤¨§¥¤
mkizFa` EaWi xdPd." ©¨¨¨§£¥¤

aizM dPd iM93n `vFi xdpe" :ocrdpiA zpigA `Ed ± " ¦¦¥§¦§¨¨¥¥¥¤§¦©¦¨
d z` zFwWdl" dnkgdn KWnPXoB.zEkln zpigA ± " ¤¦§¨¥©¨§¨§©§¤©¨§¦©©§

mXnE" .zEliv`C zElWlYWdd xcq zpigA `EdecxRi" §§¦©¥¤©¦§©§§©£¦¦¨¦¨¥
.r"iaA ±§¦©

" la`xdPd xardpiaE dnkgn dlrnNW dn Epiid " £¨¥¤©¨¨©§©¤§©§¨¥¨§¨¦¨
dlrnNW mitiTOd zpigA `Ede ,zEliv`C©£¦§§¦©©©¦¦¤§©§¨

" mWe ,zElWlYWdnEaWi"EpizFa`.mXn mWxXW ± ¥¦§©§§§¨¨§£¥¤¨§¨¦¨
ElRWp mdipaE ,zEliv`d zpigaA EkWnp mXOW `N ¤̀¨¤¦¨¦§§¦§¦©¨£¦§¥¤¦§§

.l"PM "dndA rxf" zFxTdl r"iaA mb©§¦©§¦¨¤©§¥¨©©
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Ï·‡ יש שותפים ג' שארז"ל ע"ד הוא השיתוף ענין
והקב"ה  כו' אם כו' אב והקב"ה ואם אב באדם
בצאת  שהרי הקב"ה חלק הוא שהעיקר נשמה בו נותן
שכלי  דומם כאבן ואם אב חלק נשאר הגוף מן הנפש
שותפי' אינם כי ונמצא מאומה, פועלי' אינם השכל
הקב"ה, הוא העיקר ואם האב בחלק כי וגם שוים,
כאלקינו  צייר אין כאלקינו צור אין ע"פ ארז"ל שהרי
יודעי' ואם האב אין והרי צורה, בתוך צורה שצר
משתהה  כאשר רק מהטפה הולד נצטייר איך מאומה
הקב"ה  של ברצונו חדשים ט' האם בבטן הטיפה

מגודלים, איברי' ברמ"ח הולד ציור ממנה מצטייר
ומ"מ  כו', הקב"ה חלק הוא ככולו רובא הרי ונמצא
בעשרת  וציוה כו' שותפי' ג' ז"ל כאמרם שותפי' קראן
אמך, ואת אביך את כבד כמ"ש אותם לכבד הדברות
הם  שהרי שותפות קצת להם יש עכ"פ כי מפני הוא
ונמצא  יוליד, לא אשה יקח לא ואם עכ"פ, בחירה בעלי
להם  שיש מאחר מ"מ מאד קטן הוא חלקם כי הגם
דמי  עכ"פ מזה נשמע שותפים. קראן שותפות קצת
כלל  שייך אינו שודאי חפשית הבחירה לו שאין
יוצאת  שממנה הארץ עד"מ כמו שותף, בשם לקרותו
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הארץ  על גשם וכשיורד בה, שזורעין ע"י שזהו לחם
האם  בארץ, מלובש אשר הצומח כח מפני מצמיח
ממגד  כמו או זו, בצמיחה שותפות יש שלהארץ נאמר
שמפני  נאמר האם ירחי' גרש וממגד שמש תבואות
ודאי  שותפות, להם יש בהם דרך נמשך השפע שירידת
לומר  שא"א בו החוצב ביד כגרזן הם שהרי כן אינו
מן  האבנים שחוצב זו במלאכה שותף הוא שהגרזן
אבל  ההר, מן חוצבים וע"י שבו כלי הוא אלא ההר,
החוצב  האדם עם שותף שיהי' המעלה לו נערוך לא
השמש  כן כלל, בחירה בעל אינו להיותו והיינו בו,
המשפיעי' אלקות ומערכות השמי' צבא וכל והירח
שע"י  השפע שלוחי רק הם הנה הבורא, ברצון חיות
כו' עשב לך שאין הנ"ל כמארז"ל והוא השפע, עובר

הנ  אבל כו', מזל לו מקור שאין שהוא המזל בחי' ה

כגרזן  הוא הנה למטה הצומח להעשב החיות המשפיע
א"א  ולכן כלל, בחירה בעל שאינו בו החוצב ביד
נצטוו  זה דבר על הנה אך כלל. השיתוף במעלת לתארו
ב"נ  אבל אחד, ה' כו' ישראל שמע כמ"ש לבד, ישראל
שנמשך  הנ"ל הרמ"א לפ"ד השיתוף על מצווי' אינם
עמי' גבולות שיצב לפי והיינו והתוס', הר"ן אחר
מקבלי' והם יעקב ירך יוצאי נפש ע' בנ"י למספר
ה' אבל עד"ז, נצטוו לא ולכן שרים, מע' ההשפעה
שלא  השיתוף אזהרת הוא ליחדו מצות הוא אחד
היום  וידעת כמ"ש וה"ז כלל, ש"ש עם דבר שום לשתף
ממעל  בשמי' האלקי' הוא הוי' כי לבבך אל והשבות
וכדכתי' כלל, זולתו שאין עוד אין מתחת הארץ ועל

כו'. עמדי אלקי' ואין הוא אני אני כי עתה ראו
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daEW"."LpFrA YlWk iM Liwl` 'd cr l`xUi ¨¦§¨¥©¡Ÿ¤¦¨©§¨©£¤
C zFnXd 'a daEWY iAB xn`PW dn oiadl Kixve'ied §¨¦§¨¦¨¤¤¡©©¥§¨©¥©£©

emiwl`oM mB xn`PW "Liwl` 'ied cr YaWe" aizM oke , ¤¡Ÿ¦§¥§¦§©§¨©£¨¡Ÿ¤¤¤¡©©¥
'iedC zFnW 'ad mikIW dn oiadl Kixve ,zFnW 'a¥§¨¦§¨¦¨©¨¦©§©£©

.daEWYd oiprl miwl`e¤¡Ÿ¦§¦§©©§¨
,"LpFrA YlWM ik"C mrh zpizpd oiadl Kixv mbe§©¨¦§¨¦©§¦©©©§¦¨©§¨©£¤
`Ed daEWY lr mixidfOW dnC Fnvrn oaEn df `ld£Ÿ¤¨¥©§§¨¤©§¦¦©§¨
ik"C mrHd xnFl Kixv dn oM m`e ,oFre `hgd cSn¦©©¥§§¨§¦¥¨¨¦©©©©§¦

."'Ek YlWM̈©§¨
WxcnA `zi`C dn dNgYn miCwdl Kixv df oiadlE§¨¦¤¨¦§©§¦¦§¦¨¨§¦¨§¦§©

:dAx©¨
zCnA mlFrd z` `xal daWgnA dlr dNgYA"©§¦¨¨¨§©£¨¨¦§Ÿ¤¨¨§¦©
."mingxd zCn FA sYW mIwzn mlFrd oi`W d`x ,oiCd©¦¨¨¤¥¨¨¦§©¥¦¥¦©¨©£¦
xFwn KxAzi `Ed `ldC ,`iWETd lirl x`Azpe§¦§¨¥§¥©§¨©£Ÿ¦§¨¥§
zCnA `xal daWgnA dlr" dOl oM m`e ,cqgde aFHd©§©¤¤§¦¥¨¨¨¨§©£¨¨¦§Ÿ§¦©
zFidl Kixv did aihdl aFHd rah cSn `Nde ,"oiCd©¦§©Ÿ¦©¤©©§¥¦¨¨¨¦¦§
.'Ek mingxde cqgd zCnA `xal daWgOd zIlr zNgY§¦©£¦©©©£¨¨¦§Ÿ§¦©©¤¤§¨©£¦
zFqFM Fl didW Klnl" df lr lWn xn` WxcOaE©¦§¨¨©¨¨©¤§¤¤¤¨¨

"'Ek miTC1l`xUi zFnWp md "zFqFk"C lirl x`Azpe . ©¦§¦§¨¥§¥§¥¦§¦§¨¥
mWkC ,cFre .dxFYd xF` okFzA lAwl milM mdW itl§¦¤¥¥¦§©¥§¨©¨§¦§¥

zFnWp ok FnM ,FciÎlr dzFW qFMd lrA ixd qFMW¤£¥©©©¤©¨§¥¦§
,sFqÎoi` zEInvr zpigaA oznWp zlrn cSn ,l`xUi¦§¨¥¦©©£©¦§¨¨¦§¦©©§¦¥

qFM `xwp df mW lre ,dxFYA miriRWn md ixd.'Ek £¥¥©§¦¦©¨§©¥¤¦§¨

dYrnE" :WxcOA xn`W dn oiadl KixvozFp ip` m` ¥©¨¨¦§¨¦¨¤¨©©¦§¨¦£¦¥
,oiqixwn md ixd opFv ,oirTAzn md ixd oiOg okFzl§¨©¦£¥¥¦§©§¦¥£¥¥©§¦¦

Ecnre mdA ozpe oiOgA opFv axrEdn oiadl Kixve ," ¥¥¥§©¦§¨©¨¤§¨§§¨¦§¨¦©
.opFve oiOgC lWOd©¨¨§©¦§¥

lr zFxFdl `Ed dGd lWOd oipr zEllM mpn`̈§¨§¨¦§©©¨¨©¤§©
dcFard ot`e xcq didIW Ki` ,dlrnNn dbdpdd©©§¨¨¦§©§¨¥¤¦§¤¥¤§Ÿ¤¨£¨
ozFp ip` m`" xn` df lre .dHnl l`xUi zFnWpC§¦§¦§¨¥§©¨§©¤¨©¦£¦¥

:WExR ."oiOg okFzloiOgdxEaBd zCn zpigA `Ed §¨©¦¥©¦§¦©¦©©§¨
`Ed mgC ,ztie mg mW ± gp ipA 'b oiprn rcFPke ,oiCde§©¦§©¨¥¦§©§¥Ÿ©¥¨¨¨¤§¨
FnkE ,W`d iciÎlr `A mg lMW .'Ek dxEaBd zpigA§¦©©§¨¤¨Ÿ¨©§¥¨¥§
dxEaBd zpigAn `AW WtPAW W` iRWxe zEningd©£¦§¦§¥¥¤©¤¤¤¨¦§¦©©§¨

.rEcIM `weC WtPAW¤©¤¤©§¨©¨©
" EdfeoiOg okFzl ozFp ip` m`z` `xaIW Epid ," §¤¦£¦¥§¨©¦©§¤¦§¨¤

`NW ,mixAWpe mirTAzn md ixd ,oiCd zCnA mlFrd̈¨§¦©©¦£¥¥¦§©§¦§¦§¨¦¤Ÿ
ux`A wiCv oi`" iM ,dxEaBde oiCd iEAx lAql ElkEi§¦§Ÿ¦©¦§©§¨¦¥©¦¨¨¤
.Wprde oiCd eilr KWOie ,"`hgi `le aFH dUri xW £̀¤©£¤§Ÿ¤¡¨§¦¨¥¨¨©¦§¨Ÿ¤
mbe ,"eipirA Ekf `l minW mB" ixd oiCd zCnAW hxtaE¦§¨¤§¦©©¦£¥©¨©¦Ÿ¨§¥¨§©
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c"agרלב i`iyp epizeax zxezn

zCnA FzF` `xai m`e ."'Ek dNdY miUi eik`lnA"§©§¨¨¨¦§¦¨§¦¦§¨§¦©
lWn Edf ± oiC ilA cal mingxdopFv okFzl oYi m`, ¨©£¦§©§¦¦¤¨¨¦¦¥§¨¥

zPvM" aEzMW FnkE .mingxd zCn zpigA `Ed "opFv"C§¥§¦©¦©¨©£¦§¤¨§¦©
glW zWxR f"nxd WxtE ,"xivw mFiA blW`"r f"pw sC, ¤¤§¨¦¥¥¤¤¨¨©§©©

CblW,micqgd xFwn ,"xEg blzM DWEal" zpigA `Ed §¤¤§¦©§¥¦§©¦¨§©£¨¦
blzM DWEal" oM lre ."'Ek `wiYr i`dA `l`nU zil"C§¥§¨¨§©©¦¨§©¥§¥¦§©
FnM ,oiRp` xirGn mikWnPd mipiCd KMWOW ,"xEg¦¨¤§©¥©¦¦©¦§¨¦¦§¥©§¦§

`Ax `xC`A aEzMW(`"rq h"kw sC)oPvOW blXd FnkE . ¤¨¨¦§¨©¨©§©¤¤¤§©¥
ixd ,adNde zElrRzdd oipr `EdW ,oiOgd lW mgŸ¤©©¦¤¦§©©¦§©£§©©©£¥

lXd`xwp cqg `EdW l`kin mB okle .'Ek mzF` oPvn b ©¤¤§©¥¨§¨¥©¦¨¥¤¤¤¦§¨
± "dpi`xE dpi`v" wEqR lr mixiXd xiWA dAx WxcnA§¦§©©¨§¦©¦¦©¨§¤¨§¤¨

."'Ek blW lW K`ln"©§¨¤¤¤

EdfemlFrd z` `xaIW Epid ,opFv okFzl oYi m` lWOd §¤©¨¨¦¦¥§¨¥©§¤¦§¨¤¨¨
,ExaXi `le EnIwzIW iRÎlrÎs` if`W ,mingxd zCnA§¦©¨©£¦¤£©©©¦¤¦§©§§Ÿ¦¨§

" Eidi la`oiqixwnlWnPaE .miIwp Eidi `NW :WExR ± " £¨¦§©§¦¦¥¤Ÿ¦§§¦¦©¦§¨
.Wprd on Ecgti `NW ,E`hgIW zFidl lkEIW `Ed¤©¦§¤©§§¤Ÿ¦§£¦¨Ÿ¤

`Ed `ln `xwnE(`"i 'g zldw)mbzt dUrp oi` xW`" ¦§¨¨¥Ÿ¤¤£¤¥©£¨¦§¨
mdA mc`ÎipA al `ln oM lr ,dxdn drxd dUrn©£¥¨¨¨§¥¨©¥¨¥¥§¥¨¨¨¤
drxd dUrn mbzt dUrp `N"W ipRnC ,"rx zFUrl©£©§¦§¥¤Ÿ©£¨¦§¨©£¥¨¨¨
,KtdlE ,mFlWe qg rxd zIUrl dAq `Ed "'Ek¦¨©£¦©¨©©§¨§¥¤
dxinWl dAq `Ed mzrxM drx iUFrl minNWOWM§¤§©§¦§¥¨¨§¨¨¨¦¨¦§¦¨
mixidfOd miaEzM Epivn okle .'Ek Wprd cgRn `hgdn¥©¥§¦©©¨Ÿ¤§¨¥¨¦§¦©©§¦¦

aEzMW FnkE ,Wprd z`xi lr('d dinxi)`l izF`d" ©¦§©¨Ÿ¤§¤¨¦§§¨©¦Ÿ
mWB ozPd" ,"'Ek mIl lEaB lFg iYnU xW` ,'Ek E`xiz¦¨£¤©§¦§©¨©Ÿ¥¤¤
mkiz`Hge dN` EHd mkizpFr" ,"'Ek mYrA WFwlnE dxFi¤©§§¦¨£Ÿ¥¤¦¥¤§©Ÿ¥¤
mEIwA mifxfnE mixidfn dxFYA oke ."'Ek aFHd Erpn̈§©§¥©¨©§¦¦§¨§¦§¦
izFTgA m`" aEzMW FnkE ,miWprd cgR iciÎlr zFvOd©¦§©§¥©©¨¢¨¦§¤¨¦§ª©

."'Ek ErnWY `l m`e 'Ek mYrA mkinWB iYzpe EklY¥§§¨©¦¦§¥¤§¦¨§¦Ÿ¦§§
ipRn `xIW ,Dinxbl `Ed Wprd z`xi zEllkC mbd£©¦§¨¦§©¨Ÿ¤§©§¥¤¨¥¦§¥
Wprd z`xiC Ff Dinxbl mFwn lMn ,FNW zEWId cEA ¦̀©¥¤¦¨¨§©§¥§¦§©¨Ÿ¤
E`xiz `l izF`d" df lr mixidfn `ldC ,xEnB rx Dpi ¥̀¨©¨©£Ÿ©§¦¦©¤©¦Ÿ¦¨
cgR iciÎlr zFevnE dxFYd mEIw lr mifxfn oke ,"'Ek§¥§¨§¦©¦©¨¦§©§¥©©
iM ,xEnB rx Dpi`W xnFl gxkdA ixd oM m` ,miWprd̈¢¨¦¦¥£¥§¤§¥©©¤¥¨©¨¦
aFh DivgW Dbp zRlTn `Ed Wprd z`xi oiprC m ¦̀§¦§©¦§©¨Ÿ¤¦§¦©Ÿ©¤¤§¨
mc`d Kixve ,aFh `Ed "rxn xEq"aC Epide .rx Divge§¤§¨©§©§¦§¥©§¨¦¨¨¨
FxvIW d`FxWM ,Wprd z`xi minrtl FnvrA xxFrl§¥§©§¦§¨¦¦§©¨Ÿ¤§¤¤¤¦§
xEQ` irAn `l ,xEQ` zFUrl mFlWe qg eilr xABzn¦§©¥¨¨©§¨©£¦¨¦¨¥¦
Kixv ,mixtFq ixaC lW lw xEQ` ENt` `N` ,dxFY¨¤¨£¦¦©¤¦§¥§¦¨¦
l`xUIn cg`eÎcg`ÎlkC .Wprd z`xi FnvrA xxFrl§¥§©§¦§©¨Ÿ¤§¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥
mc`d Kixv xW` ,olSl `pngx mPdiB ixEQiA oin`n©£¦§¦¥¥¦Ÿ©£¨¨¦§©£¤¨¦¨¨¨
,dGd mlFr ixEQIn mB zn`A `xizn ixdW ,dGn `xil¦Ÿ¦¤¤£¥¦§¨¥¤¡¤©¦¦¥¨©¤
.rEcIM KFxrÎoi`A milFcB mdW mPdiB ixEQi oMWÎlMnE¦¨¤¥¦¥¥¦Ÿ¤¥§¦§¥£©¨©
dn Epid ,"dziOd mFi Fl xiMfi" l"fx Exn`W Edfe§¤¤¨§©©©§¦©¦¨©§¨
Wprd didie ,xaC lM lr oFAWge oiC didi KM xg`W¤©©¨¦§¤¦§¤§©Ÿ¨¨§¦§¤¨Ÿ¤
EWpri `l dGd mlFrAW zFid m`C .FzrxM rx iUFrl§¥©§¨¨§¦¡¤¨¨©¤Ÿ©©§

la` ,"'Ek eipR l` ei`pUl mNWnE" cSn `Ede ,FzF`§¦©§©¥§Ÿ§¨¤¨¨£¨
,olSl `pngx dWw WprA Wprie oFAWg didi KM xg ©̀©¨¦§¤¤§§¥¨¥§Ÿ¤¨¤©£¨¨¦§©
zFid m` ,dfaE .`hgdn lFSp didi df iciÎlre§©§¥¤¦§¤¦¥©¥§¨¤¦¡
mFwn lMn ,Dbp zRlTn `Ed Wprd z`xiC DinxbldW¤©§©§¥§¦§©¨Ÿ¤¦§¦©Ÿ©¦¨¨
aFh Fpi` oM mB DbPAW aFHde .DbPAW aFHdn `Ed¥©¤©Ÿ©§©¤©Ÿ©©¥¥
rxdn aFh xzFi `Ed mFwn lMn ,llkE llM dXcwC¦§ª¨§¨§¨¦¨¨¥¥¨©
liSdl lFkIW dnaE .olSl `pngx xEQ`d dUrnC xEnB̈§©£¥¨¦©£¨¨¦§©§¨¤¨§©¦
mB Epide ,Fnvr z` liSdl Kixv xEnB rxdn Fnvr z ¤̀©§¥¨©¨¨¦§©¦¤©§§©§©
DiaE Dipin"C ,cFre .'Ek Wprd z`xiC DinxbldA§©§©§¥§¦§©¨Ÿ¤§§¦¥¥
cSOW rxd lr xABzdl ickaE ."`Bxp DA `cWil¥§¨¥©§¨¦§¥§¦§©¥©¨©¤¦©
Wprd z`xi iciÎlr zFidl Kixv `xg` `xhQde dRlTd©§¦¨§©¦§¨¨¢¨¨¦¦§©§¥¦§©¨Ÿ¤
cSOW Wprd z`xi ixd ,didIW Ki`e .'Ek Dbp zRlTOW¤¦§¦©Ÿ©§¥¤¦§¤£¥¦§©¨Ÿ¤¤¦©

.'Ek `hgd on xnFW dxEaBd©§¨¥¦©¥§

calE,z`f cFr ,`hgd on xEnW dxEaBd iciÎlrW z`f §©Ÿ¤©§¥©§¨¨¦©¥§Ÿ
dAxd dlrp dcFarl df iciÎlr mi`A `tEB dcFarAW¤¨£¨¨¨¦©§¥¤©£¨©£¤©§¥
mingxde cqgd zCn zpigA iciÎlrW dcFard on xzFi¥¦¨£¨¤©§¥§¦©¦©©¤¤§¨©£¦
zaY ,"`Ed ieNd care" wEqR lr xdGA xn`W FnkE .'Ek§¤¨©©Ÿ©©¨§¨©©¥¦¥©
`l `nlrA gMYW` `piC `lnl` ,`wiYr `C" ± "`Ed"¨©¦¨¦§¨¥¦¨¦§©©§¨§¨¨
ipA oilcYW` `le d`Nr `zEpnidn `Wp ipA irci ied̈¥¨§¦§¥¨¨¥¥¨¨¦¨¨§¨¤§§¨¦§¥
`nlrA gMYW`C `zEnilW `pglR ,'Ek `zixF`A `Wp̈¨§©§¨ª§¨¨§¥¨§¦§©©§¨§¨
`C xnF` ied ,Dil ciar o`n `WiCw `Mln iAbl§©¥©§¨©¦¨©¨¥¥¡¥¥¨

.FpFWl o`M cr ."d`eil¥¨¨©¨§
zpigA ,l`nVd ew mdW mIeNd iciÎlr `wecC§©§¨©§¥©§¦¦¤¥©©§Ÿ§¦©
dcFarl E`Fai `weC df iciÎlr ,oiCd zCn ,dxEaB§¨¦©©¦©§¥¤©§¨¨¨£¨
`wiYr zpigA iENB mzcFarA EkiWnIW cr ,ziYn`d̈£¦¦©¤©§¦©£¨¨¦§¦©©¦¨
cqg zpigaA wx did m` oMÎoi`WÎdn ."`Ed" `xwPd©¦§¨©¤¥¥¦¨¨©¦§¦©¤¤
dlrnl mzcFarA llM mi`A Eid `l ± oiC ilA mingxe§©£¦§¦¦Ÿ¨¨¦§¨©£¨¨§©£¨
mikiWnn Eid `le ,oiCd zCn iciÎlr FnM Ff dbxcnE©§¥¨§©§¥¦©©¦§Ÿ¨©§¦¦

.'Ek oiCd zCn iciÎlrW dcFarA FnM dfM oFilr xF`¤§¨¤§©£¨¤©§¥¦©©¦
cqgd zCn lr oiCd zCnA dlrn oFxzi WIW `vnpe§¦§¨¤¥¦§©£¨§¦©©¦©¦©©¤¤

:mixaC 'bA§§¨¦
oi`hg" Eid mingxde cqgd zCn iciÎlrW ,'`d̈¤©§¥¦©©¤¤§¨©£¦¨£¨¦
zFvOd mEIwe dxFYd wqrA oilCYWn Eid `NW ,"oi`iBq©¦¦¤Ÿ¨¦§©§¦§¥¤©¨§¦©¦§
`piC `lnl`" xdGA xn`W Edfe ,"aFh dUre rxn xEq"A§¥¨©£¥§¤¤¨©©Ÿ©¦§¨¥¦¨
z`xi iciÎlre ,"`zixF`A `Wp ipA oilCYWn ied `l 'Ek¨¨¥¦§©§¦§¥¨¨§©§¨§©§¥¦§©
xEq"A zFvnE dxFYd mEIwA oixdfp oiCd zCnC Wprd̈Ÿ¤§¦©©¦¦§¨¦§¦©¨¦§§

."aFh dUre rxn¥¨©£¥
iciÎlrW dcFarA dlrn oFxzi Wi dcFarA mBW ,'ad©¤©¨£¨¥¦§©£¨¨£¨¤©§¥
,mingxde cqgd zCn iciÎlrW dcFard lr oiCd zCn¦©©¦©¨£¨¤©§¥¦©©¤¤§¨©£¦
"`nlrA gMYW`C `zEnilW `pglR" xdGA xn`W FnM§¤¨©©Ÿ©ª§¨¨§¥¨§¦§©©§¨§¨

iciÎlr `EdmIeNd.l`nVd eTn odW ,`weC ©§¥©§¦¦©§¨¤¥¦©©§Ÿ
,xzFi oFilr xF` iENB oikiWnn df iciÎlrW ,'bd©¤©§¥¤©§¦¦¦¤§¥
irci ied `lC" aEzMW EdfC ,'Ek `wiYr zpigA§¦©©¦¨§¤¤¨§¨¨¥¨§¦

.l`nVd ew zpigA iciÎlr m` iM "d`Nr `zEpnidn¥¥¨¨¦¨¨¦¦©§¥§¦©©©§Ÿ
h"pxz ,l`xyi daey d"c
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"äéä àåä אין ממעשיו מרובה שחכמתו וכל מתקיימת, חכמתו מחכמתו מרובין שמעשיו כל אומר
מתקיימת" .1חכמתו

הגמרא  לביטוי זהה אומר" היה "הוא כהרגל.2הביטוי אצלו הוא זה שפתגם ומשמעו בפומיה", "מרגלא

רבה  לב תשומת נתנו בפרט, ראשיֿמתיבתות שהיו והאמוראים והתנאים בכלל, אמורא וכל תנא כל
טובות  שהן ישרות והנהגות טובות מידות עמוקה, יראתֿשמים של משמעות שיכילו שונים פתגמים ליצירת

התורה. בלימוד והן שמים ביראת הן הרצויה התועלת את ומביאות עצמן, בפני

ככל  קרובות לעיתים לקחם ולשומעי לתלמידיהם הללו הפתגמים את אומרים היו והאמוראים התנאים
חייהם  אורח את לנהל היטב שיזכרו כדי והשומעים, התלמידים של בזכרונם נחרט שהדבר עד האפשר,

טובות. והנהגות ומדות ומצוות , התורה חיבת פתגמי של ההוראות לאור

בניסים  ומלומד חסיד שהיה דוסא, בן חנינא רבי אומר": היה "הוא המשנה משמעות גם אדם 3זו ,
ביותר. הגדולים הדורות לראשי כמו פתגמים לו היו שמימי,

אם 4שלושת  אשר טובות, והנהגות ומידות המצוות קיום באופן הם כאן מביאה שהמשנה הפתגמים
שהאדם  התורה אזי מצוה, שהוא כפי היא המידות  והנהגת מורה שהוא כפי כזה באופן הוא המצוות קיום

נחתֿרוח. יתברך לה' כביכול, גורמים, הזה בעולם וחייו האדם של לידתו ואז קיום, לה יש לומד

ברורים  עצמו, את ולהדריך לחנך צריך האדם איך דוסא, בן חנינא רבי של וההדרכה החנוך פתגמי
להסבירם. וחובה כלליים הם אך מאוד,

מפורטת. השגה היא הראויה ההשגה ראויה. השגה איננה שטחית השגה שכלית, בהשגה אפילו

השכלה  – השכלה על בהשגה היתרון נקודת 5זהו את הפותחת החכמה כוח של ההמצאה משמעה
ההבנה. של החיים מקור היא והנקודה ההבנה,

השוואות  למצוא הוא, הבינה כוח של התוכן הבינה. כוח של הביאור – משמעה השגה, הבנה,
היטב. זאת יקלוט שהאדם כדי ההשכלה, את ומבארים המאירים מתאימים ומשלים

כנקודה,6בזוהר  אלא אינה חכמה של השכלית ההמצאה בארמון. נקודה בהיכלא", "נקודה ביטוי ישנו
ההבנה  נעשית ההסברה עם הנקודה התאחדות ידי שעל – ארמון – היכל היא בינה של וההסברה

בש  ישירות שהם בענינים בפרט מפורטת. השגה שהיא "חכמתו הראויה, כמו דברים בפועלֿממש, ביל
ואז  בהרחבה זאת לבאר בהכרח אלא כללית, הוראה עלֿידי להתבצע יכול זה אין וכדומה, מתקיימת"

הרצויה. התועלת את מביא הדבר

– התורה וידיעת לימוד – מחכמתו יותר הם הטובים שמעשיו שמי אומר דוסא בן חנינא רבי
מתקיימת. אינה החכמה אצלו הטובים, מהמעשים יותר היא שחכמתו זה מתקיימת. החכמה אצלו
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י.1) משנה ג, פרק אבות פרקי
ע"א.2) יז ברכות
ע"א.3) כה תענית
כ"ק 4) [הערת הבא במאמר ראה – השלישי הפתגם אודות

אדמו"ר].
(5(223 ע' (לעיל צרה ביום ה' יענך ד"ה, המאמר ראה

אדמו"ר]. כ"ק [הערת
אדמו"ר].6) כ"ק [הערת ועוד ע"א. ו, א חלק
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רבי  קודם החכמה? על המעשה בריבוי התורה חכמת קיום את תולה חנינא רבי מדוע להבין, צריך
להיות  וצריך הכל, לא עוד זה אבל התורה, ללימוד יראתֿחטא בהקדמת תלוי החכמה שקיום אמר חנינא

מחכמתו"? מרובין "מעשיו גם

המעשה  וכוח הנפש, בכוחות ביותר העליון הכוח שהיא הוא, החכמה של ערכה הדרגות, במעלת
ביותר. התחתון הכוח הוא

החכמה  ספירת – העליונות בספירות גם הוא דאצילות,7כך ספירות של ההשתלשלות ראשית היא
דאצילות". דרגין דכל "סופא שהוא המלכות ספירת הוא ומעשה

העליונות  בספירות ביותר העליונה הדרגה שהיא החכמה, קיום את חנינא רבי מתנה איך להבין, צריך
הנפש? ובכוחות בספירות ביותר התחתונה דוקא שהיא בדרגה הנפש, ובכוחות

מעשה".8הגמרא  לידי שמביא תלמוד "גדול אומרת

במעשה? החכמה קיום את חנינא רבי תולה מדוע בלימוד. תלוי להיות צריך המעשה הרי זה, עלֿפי
התורה  דיני את שיעשה במעשה, רק לא תלוי לומד, שהאדם התורה קיום החכמה, קיום – מזו יתירה

מחכמתו". מרובים "מעשיו להיות מוכרח אלא בפועלֿממש,

יותר  להיות מוכרחים המעשים מרובין". "מעשיו להיות מוכרח התורה, בידיעות חכמתו שתגדל ככל
מתקיימת". חכמתו "אין אזי ממעשיו, מרובה חכמתו ואם מחכמתו,

מתקיימת"? "חכמתו זה עלֿידי  שרק מרובים" ב"מעשיו הכוונה מה להבין, צריך

.øåöé÷ לימוד אודות מסוימים לפתגמים היא בפומיה" ו"מרגלא אומר" היה ב"הוא שהכוונה מבאר
מלמ  היו והאמוראים שהתנאים טובות, במידות והנהגה שמים יראת אודות המצוות, וקיום התורה דים וחיבת

את  מבאר להסברה. ונזקקים כלליים, אבל מאוד ברורים הם חנינא רבי של הפתגמים תלמידיהם. את
נעלית  חכמה הרי – ושואל ההשכלה, על ההבנה יתרון בהיכלא", "נקודה מפורטת, השגה של המשמעות 
שבזה  מרובין" "מעשיו של הפירוש ומה במעשה החכמה קיום את תולה הוא מדוע ממעשה, במעלה יותר

החכמה? קיום תלוי

.a

ùåøéô ויראה אהבה שהמידות הוא מחכמתו" מרובין "מעשיו להיות שצריך חנינא רבי של דבריו
במעשה. בכלל, יהיו,

שהרבי  כפי תעשה, לא ומצוות עשה מצוות של השורש הן ויראה שאהבה זאת בתניא 9מלבד 10כותב

מלבד  תעשה, לא מצוות של והמקור השורש היא ויראה עשה מצוות של והמקור השורש היא שאהבה
ויראה. אהבה המידות עם להיות צריך המצוות קיום זאת

שהזוהר  הן 11כפי ויראה אהבה – לעילא" פרחין  דבהון גדפין תרין הן ויראה ש"אהבה אומר,
המצוות. את המגביהות הכנפיים
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ע"ב).7) (מג לה פרק תניא,
ע"ב.8) מ קידושין
הזקן.9) אדמו"ר

קטן.10) וחינוך אדמו"ר] כ"ק [הערת ד פרק
ותניא 11) אדמו"ר]. כ"ק [הערת יו"ד תקון זוהר, תקוני ראה

ע"ב). (נה, מ פרק
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למעשה, נחשבות תעשה לא מצוות גם אלא מעשה, הן עשה מצוות רק לא – מעשה הן המצוות
מעשה.12כמאמר  הוא תעשה לא שגם הרי מצוה", עשה כאילו שכר לו נותנין עבירה עבר ולא "ישב

התבוננות  וכדומה, אלקות האמנת כמצות והמוח, הלבבות חובות של מצוות גם – מזו יתירה
אין  מעשה כי מעשה, הוא זה כל לה', הנשמתית וביראה לה', הנשמתית באהבה התעמקות באלקות,
גם  כוונתו מעשה המעשה. כוח את המכיל הגוף של אחר בחלק או היד ידי על הנעשה דבר רק כוונתו

הדבר. של הסופית החתימה

אלקות. האמנת של המעשה נקראת מאין, יש בבריאה ההבנה

שבלב  מאלקות היראה רגש השם, וביראת מעשה, נקרא שבלב לאלקות האהבה רגש השם, באהבת
מרובין": "מעשיו להיות שצריך בהוראתו חנינא רבי כוונת זו מעשה. נקרא

מוכרח  המצוות קיום גם אלא שלומדים, מהתורה שבא המצוות קיום להיות שמוכרח בלבד זו לא
נעלית, יותר בדרגה הם התורה לימוד והן המצוות מעשה הן שאז וביראה, התורה לנותן אהבה עם להיות

על  יתרון יש במידות כי לגמרי, אחרת מוחין.ברמה

הדרגות  על 13במעלת המידות בתכונת  יתרון קיים זאת ובכל ממידות, נעלים מוחין הנפש כוחות של
והיתרון  מוחין. שהיא חכמה על במידות שישנו היתרון – מחכמתו" מרובין "מעשיו זהו המוחין. תכונת

ממידות. מקיפה יותר שתכונתם ממוחין, פנימיים יותר שהם הוא, המידות שבתכונת

התכונה  בלב, שמקומן ומידות בראש, שמקומו השכל של הנפש בכוחות במוחש רואים שאנו כפי
אופן  שזה בשכל, מוקף בשכל שמבינים והדבר להבין, שצריך דבר כל להקיף היא שכל של הטבעית

המושג  עם – המבין האדם – המשיג של ביותר הגדול כתכונת 14החיבור לא מקיפי, ענין זהו זאת בכל ,
פנימיות. שהן המידות,

בטבעם. שונים ומידות מוחין לכן

יכול  שאדם במוחש רואים שאנו כפי שנאוי, דבר אפילו ולשאת לסבול שביכלתו הוא, השכל טבע
דבר  לעצמו ומתאר שכלית מתבונן שהוא כשם שונא, שהוא דבר של שכלי תיאור ולקבל שכלית להתבונן 

עליו. שאהוב

שאהוב  מדבר מתפעל אינו אדם מיוחדת, לב שימת ללא מקיף. היא השכל שתכונת היא, לכך הסיבה
מקיף. זה כי עליו, משפיע לא וזה בתכלית עליו שנאוי דבר מקיף השכל כך עליו,

פרטית  השגחה בענין או מאין יש בריאה בענין אלקית בהשגה כשמתבוננים שבלב, בעבודה לכן,
התפעלות  שום לו אין בענין, השכלית, ההתעמקות ההתבוננות, בעת אלקית, השגה בעניני וכדומה

בהתבוננות. ההתפעלות את שמחדיר כוח להיות ומוכרח מקיף, הוא שכל כי מהענין,

הוא  השנאוי הדבר השנאוי. דבר לסבול יכולות שאינן הוא טבען פנימיות, שהן המידות תכונת אבל
זאת. לסבול יכולות שאינן כך המידות אצל מאוס

ויראה  באהבה המצוות קיום נקרא מקיף, שהן המוחין לגבי פנימיות, שהן שבמידות, זה יתרון בגלל
מחכמתו". מרובין "מעשיו
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ע"ב.12) לט, קידושין
אדמו"ר].13) כ"ק [הערת הקודם במאמר ראה

ע"ב).14) (ט, ה פרק תניא,
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ה"מעשיו  להיות מוכרח אבל התורה, ענין כל את מביא זה כי התורה, לימוד חכמה, להיות צריכה אכן
מתקיימת". "חכמתו זה עלֿידי שדוקא המוחין, על המידות יתרון – מחכמתו" מרובין

.øåöé÷,מעשה נקראות והלבבות, המוח חובת של מצוות ואפילו תעשה לא אפילו שמצוות, מבאר
האמנת  של המעשה היא מאין יש בבריאה שההבנה כמו דבר, בכל הסופית החתימה גם כוונתו מעשה כי
שהן  יתרון ישנו במידות כי במעשה, הכלולות ויראה אהבה המידות הם מרובין" ש"מעשיו מבאר אלקות.

חכמתו. את מקיימים הם ויראה אהבה מידות עם "מעשיו" מקיף. שהן מוחין לגבי פנימיות

[y"cz'd a`Îmgpn] ,eiyrny lk xne` 'id `ed
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•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

.‰.epiid micar
היינו"? "עבדים התירוץ תוכן מהו

את  הקב"ה הוציא לא "ואילו אומר שהוא מה גם,
וכו', בנינו" ובני ובנינו אנו הרי ממצרים, אבותינו
בזמן  גם הגאולה להיות יכולה הייתה הרי לכאורה

יותר? מאוחר
כנגד  הן הקושיות ארבעת הוא: העניין אלא,

ולקחתי" וכו' והוצאתי הלשונות: לאמיתו 30ארבעה .
ענין  שהוא – הגאולה להיות יכולה הייתה דבר, של
אך  תפילה, ידי על גם – המערכות ושידוד שינוי של
ידוע  הרי בעצמו. הקב"ה על־ידי הגאולה הייתה כאן

ההגדה' 'בעל במאמר אלקינו"הפירוש ה' "ויוציאנו
של  לאמיתו שהרי דאריך", לזרועות הלבישו "או"א –
שעשה  הוא הקב"ה מצרים, ביציאת הפלא מהו דבר,
הרי, הגאולה, את עשה עצמו והוא הגלות, את
על  הפלא מאשר יותר גדול הגלות על הפלא לכאורה,
הרי  בנו, את ומנשק בנו את מכה כשאבא הגאולה.
– המכות על ואילו מדוע, שואלים לא הנשיקה על

שואלים.
הייתה  שהגאולה הוא, והפלא החידוש אלא,
מה  וזהו דוקא. "ולקחתי" בעצמו, הקב"ה על־ידי
כו' הקב"ה הוציא לא "ואילו אומר ההגדה' ש'בעל
במ"ט  אז היו ישראל שבני כידוע וכו'. ובנינו" אנו הרי
היו  שם, להיות ח"ו ממשיכים היו ואם טומאה, שערי
כבר  יכולים היו ולא הנו"ן, בשער ר"ל יורדים
התירוץ  וזהו מצרים, בגאולת שהיה הנס זהו להיגאל.
היינו  "ולקחתי" שכן הקושיות, על היינו" "עבדים של

יתברך. עצמותו
.Â.gaeyn df ixd ,mixvn z`ivia xtql daxnd lke

כשחוזרים  גם היא מצרים, יציאת בסיפור המצוה

יש  פעם בכל כאשר ובמיוחד פעמיים, אחד דבר על
חידוש. שהוא איזה

.Ê בזה שיש ספירות, לשון על־דרך – "לספר"
ספר  מלשון ובהירות, ספירות מלשון פירושים, כמה

סיפור. ומלשון
.Áexn`e mdicinlz e`ay cr 'ek xfril` iaxa dyrn

.zixgy ly rny z`ixw onf ribd ,epizeax :mdl
יעירו  שתלמידים הדבר, יתכן כיצד לכאורה,
קיבול. כלי להיות צריכים הרי תלמידים לרבותיהם,
זה  הרי אך נו, הלכה, של עניין היה זה אם בשלמא
הזמן, תחילת זה היה הזמן, סיום היה לא עדיין
זמן  לפני מצרים יציאת בסיפור החלו שהם ובפרט

להפסיק. צריכים לא הדין ועל־פי שמע, קריאת
שמאחרים  על החסידים התנצלות זוהי והרי 
אומרים, חסידים שכן ותפילה, שמע קריאת בזמן
מה  אלא התורה, את ללמוד רק משמעו אין שלימוד

אותנ  מלמדת להתעסק שהתורה מתחילים הם ובכך ו,
– ותפילה. שמע קריאת זמן לפני

מדברים  שהרביים שבזמן יתכן כיצד ובכן,
אותם? ויפסיקו התלמידים יבואו בלימוד,

של  הענין הם ותלמיד רב  הוא, העניין אלא
עילאה', 'יחודא – רב  תתאה'. ו'יחודא עילאה' 'יחודא

תתאה'. 'יחודא – תלמיד
התלמיד, על וישפיע שיפעל הוא, רב  של ענינו
מה  וזה עילאה'. מ'יחודא הארה תורגש  בו שגם
מעצמו, על־ידם נאמר זה להם", "ואמרו שכתוב
עילאה' 'יחודא של האור את 'הרגישו' הם "רבותינו",
שמע  קריאת זמן "הגיע עליהם, המשיכו שהרביים
ערבית' של שמע ש'קריאת ידוע שחרית", של
תתאה', 'יחודא הן המטה' שעל שמע ו'קריאת
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עילאה', 'יחודא היא שחרית' של שמע ו'קריאת
מרגישים  תתאה', 'יחודא בבחינת שהם אלה שאפילו
'יחודא  של הארה שחרית', של שמע ב'קריאת
'יחודא  בבחינת שהם באלה גם הדבר וכך עילאה',
תתאה' 'יחודא של דרגה הם מרגישים עילאה',
שעל  שמע ו'קריאת ערבית' של שמע ב'קריאת

בענייניהם. הוא שהדבר כפי אלא המטה',
בבחינת  שהם שבאלה בכך, מתבטא ההבדל
ואלה  'חובה', היא ערבית תפילת תתאה', 'יחודא
היא  ערבית תפילת עילאה' 'יחודא בבחינת שהם
הוא  בכלל ההבדל מ'חובה'. שלמעלה 'רשות'
בדרך  למעלה, מלמטה השגה, הוא תתאה' ש'יחודא
גם  אך תירוץ, שישנו שלמרות ותירוץ, קושיא
הנחה, הוא עילאה' 'יחודא ואילו נשארת. הקושיא

כלל. קושיא שאין באופן למטה מלמעלה
להם: ואמרו תלמידיהם שבאו "עד העניין: וזהו
– שחרית" של שמע קריאת זמן הגיע רבותינו,
פשוטה  בשפה עילאה'. 'יחודא של הגילוי את הרגשנו
לפעול  שהצטרכתם מה את רביים! הדבר: משמעות

פעלתם. –
.Ë.'ek 'ixfr oa xfrl` iax xn`

כולם, מודים בלילות, מצרים יציאת לזכירת בנוגע
לימות  בנוגע רק היא הפלוגתא להיות, צריכה שהיא
המשיח  בימות שאפילו אומרים, חכמים המשיח.
שלא  סובר בן־זומא מצרים, יציאת להזכיר יצטרכו
הזו  הפלוגתא מכל מצרים. יציאת להזכיר אז יצטרכו
קשה  זכיתי", ה"ולא את עזרי' בן אלעזר ר' 'הרגיש'
בעל  היה בן־זומא הלב . תום של עניין זה אך לומר,
הוא  נוגע, אינו – כך אחר שאירע מה גדול, השגה

כו', לפרדס שנכנסו מהארבעה היה הוא 31הרי אך
גם  מביא הוא אף־על־פי־כן גדול. השגה בעל היה
שמוצאים  כפי אומרים", "וחכמים חכמים דברי את

בבית־ ובית־הלל.אנו שמאי
שום  בכלל תהיה שלא היא, בית־שמאי שיטת
לברר  היא בית־הלל שיטת ואילו החיצונים, יניקת
מוצאים  אנו אף־על־פי־כן החיצונים, יניקת את
גם  אלא שמביאים רק ולא מביאים, שבית־הלל
כאן  גם כך לדבריהם. בית־שמאי דברי מקדימים
"וחכמים  שלו, הבר־פלוגתא את בן־זומא מביא
את  עזרי' בן אלעזר ר' 'הרגיש' ומזה כו'", אומרים

זכיתי". ה"ולא

.„ÂÈ.mewnd jexa
זאת־אומרת  ה', ברוך ליכתב צריך היה לכאורה
להבין, צריך גם אד'. שם או אלקים שם הוי', שם
הוא". ברוך כו' הוא "ברוך אחר־כך: הלשון כפל מהו
ש"הוא  הכוונה המקום" "ברוך הוא: העניין אלא
הנעלם, אלקות הוא הוא" "ברוך עולם", של מקומו
לגליא  הכוונה ישראל" לעמו תורה שנתן "ברוך

התורה. פנימיות הוא" "ברוך שבתורה,
.‡È.dxez dxaic mipa drax` cbpk

רק  ישנם פסח להלכות בנוגע הרי לכאורה
שהרי  לשאול", יודע ו"שאינו "תם" "רשע", שלשה:
מהו  היא שאלתו הפסח, בהלכות שואל אינו החכם
הם  שהכל מכיוון ומשפטים, חוקים עדות, בין ההבדל
שבתורה  המצוות לכל נוגעת הרי זו שאלה הוי'. ציווי

לפסח. רק ולא
להזניח  רצו שלא הוא, פשט על־פי הדבר אלא
ב"רשע", כשמטפלים ביחוד מה'הגדה', ה"חכם" את
רצו  שלא בוודאי לשאול", יודע וב"שאינו ב"תם"
הרי  כו'" העדות "מה ובשאלת ה"חכם", את להזניח

על־כל־פנים. בכלל, הפסח גם
.·È.'ek cg`e mkg cg`

הלובן, נקודת של הענין הוא שפסח דובר, הרי
ומרגישים  חשים זו, לדרגה כשמגיעים הנה
רשע, ואחד חכם, "אחד אחד, בכל קיים שה"אחד"

לשאול". יודע שאינו ואחד תם, ואחד
.‚Èxexne dvn yiy drya `l` izxn` `l ,df xeara

.jiptl migpen
הכוסות, ארבע את מזכירים לא מדוע לכאורה,

בפסח? עיקרי ענין שהן
יצא  יין "נכנס פנימיות, הוא 'יין' הוא: העניין אלא

בפועל.32סוד" יבוא שהדבר הוא העיקר אך ,
ומרור: מצה שיש בשעה

dvn,הוא לחמץ מצה בין שההבדל אמרנו הרי –
שנקודת  הוא והעיקר הלובן, נקודת היא בה', שמצה,

ממש. ובפועל במידות תבוא הלובן
xexn'ד הוא, לר' ד' בין הבדל ר'. רום נוטריקון –

שבד' אלא ודיבור, מחשבה על המורה קוין, שני היא
במחשבה  מאירה שהיו"ד ומשמעה מאחוריה, יו"ד יש
בעיגול, שזה אלא קוין, שני בעלת היא ר' גם ודיבור.
כלומר  ביותר, למעלה או דרגות, שתי בזה ויש
ביותר, למטה או המחשבה, כמו הוא שהדיבור
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העבודה  וזוהי המחשבה, את מחלל שהדיבור כלומר
התחתונה  הדרגה את להעלות ר', רום "מרור", של
"לפניך". בבחינת נעשים ואז העליונה, לדרגה ר' של
אל  מדחי ר"ל שהולך 'אחוריים', בבחינת שהוא יש

של  העבודה כשישנה אך מאתמול, גרוע שהיום דחי,
בנפש' 'הנחה נוצרת לפניך", "מונחים אז: ומרור, מצה

"לפניך". בבחינת להיות

c"yz ,ipy xcq ,gqtd bgc ipy lil

•

1
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7

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

ecinlze axd - h"q wxt

הישיבה  ראש של עיניו משו לא שלמה רבי לפני ליבו את שפך מויאזין שברוך העת אותה כל
הייתה  עצמו לברוך שלפניו. הבחור של בטיבו מאוד מתעניין הישיבה ראש כי ברור היה ממנו.

ראש. ועד רגל מכף אותו ובוחן נשמתו לעמקי במבטו חודר שהגאון תחושה

מוטל  כאילו חש ברוך תורה? רזי וללמדו תלמידו להיות ראוי הגאון אותו ימצא אכן האם -
נפשו. מעומק שנבע בבכי, שפרץ עד כלֿכך עליו השפיע הדבר המאזניים. כף על גורלו

את  השגת "והרי - רחמים של בנימה ברוך את שלמה רבי שאל בוכה"? אתה מה "לשם
הבורא"! בעבודת המלך דרך על ועלית יעדך,

לשלמות  הרבה לו חסר כי הישיבה לראש להסביר רצה ליבו בכל לענות. מאוד חפץ ברוך
לו  חסר בדרכו. הנפשי והביטחון הרוחנית היציבות בתחום גם אלא הידע, בתחום רק לא נפשו,
סוערת  הייתה רוחו ברם, רב. אמון לו יש שבו שלמה, רבי של קומתו בשיעור מדריך מאוד

מלה. ולהשמיע פה לפצות יכול היה ולא גרונו, את חנקו ודמעות

לחדרו  מחר אליו שייכנס לו ואמר לברוך פנה קלה, דומייה ולאחר קמעא הרהר שלמה ר'
ערבית. תפילת לאחר

ביקורו  על לדעת צריך היה אחד לא אף אחורית, דלת דרך שלמה ר' של חדרו את עזב ברוך
הצדיק. אצל

הייתה  "חסד", כמניין שעות. 27 שהן יממות, שלש של תענית עצמו על ברוך קיבל בינתיים
דיבור  תענית עצמו על קיבל כן הגאון. בעיני וחסד חן לו שייתן הקב"ה אל העמוקה כמיהתו זו

אלו. יממות שלוש במשך לישון ושלא

גופנית  חולשה חש הוא ללון. נהג בו המדרש בבית ותפילה בתורה ברוך בילה הלילה את
גם  רגיל והיה לדידו, חידוש היו לא וסיגופים צומות שכן הדבר, נובע מניין שיידע מבלי גדולה,

מתפרנס. היה ממנה אשר קשה לעבודה

מין  "חשתי - יותר מאוחר ברוך סיפר - לילה" באותו  חצות תיקון לערוך התחלתי "כאשר
הבורא, לעבודת נפתח שליבי סוףֿסוף חשתי ממושך זמן ולאחר מאוד, התאמצתי בלב. אטימות 

זוו  תמונות עיני לנגד ולעמוד טובים לא רעיונות בי ליפול רגע מאותו החלו בבד שבד עה,אלא 
כמותן". ראיתי לא שמעולם

התחלתי  ואז הועילו, לא הנוראים והמחזות טובים הלא מהרעיונות להיפטר מאמצי "כל

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



רלט c"ag i`iyp epizeax zxezn

נואשת: קריאה פרצה ומפי טובים, הלא והמחזות הרעיונות את ממני שיסיר הקב"ה לפני להתחנן 
ואת  הללו, מהרעיונות לגמרי שוחררתי רגע מאותו הועיל. והדבר עולם", של ריבונו "אוי,

רב". בבכי ערכתי תיקוןֿחצות

לנוח  החוצה ויצא "ותיקין", תפילת התפלל החמה הנץ ועם בליבו, הקלה לברוך גרם זה כל
קמעה.

רוחנית  הכנה להיות אמור היה זה כל ועבודה. בתורה לעסוק ברוך המשיך היום כל במשך
כתלמידו. לקבלו הוא מוכן האם שלמה, מרבי לשמוע אמור שהיה למה

של  לחדרו שוב חשאי באופן להיכנס השעה הגיעה כי השמש לו רמז ערבית תפילת ַַַָָלאחר
הישיבה. ראש

פניו  סבר את בראותו לחדר כניסתו עם מיד התעודד הוא ברם  רעם. כהלום דפק ליבו
בנו. אל אב כדבר בנעימות אליו לדבר החל שלמה רבי הצדיק. של הידידותיות

ו"ראשית  הקודש" "עבודת מספרי למד פרקים אלו לדעת שלמה רבי התעניין תחילה
בספר  י"ד. לפרק והגיע היראה" "שער את למד חכמה" "ראשית בספר כי לו השיב ברוך חכמה",
הוסיף  זאת עם השני. החלק של הפרקים וארבעת ארבעים כל את כבר סיים הקודש" "עבודת
עבורו, מובנים לא נשארו דברים הרבה אך אלו, בספרים שלמד מה כל את להבין עמל רבות ֹכי

מהשגתו. למעלה

אליו: בפנותו שלמה רבי  הפתיעו כאן

ו"ראשית  הקודש" "עבודת בספרים פרקים מספר לומדים כאשר האם לי: נא אמור "עתה
רב", לך "עשה לנו הורו חכמינו הדבר? את לך התיר מי וסיגופים? בתעניות לעסוק יש חכמה"
הרי  - וסיגופים תעניות - אלו כגון דברים גם שכן העצמית, דעתו על דבר יעשה לא שאדם כדי
תורה, מלימוד האדם את לבטל זה ידי על רוצה הוא הרע, היצר מעשי קרובות לעיתים הם

כצדיק. האדם ירגיש עצמו ושבעיני

אך  רצופות, שעות 27 לצום נדר מפר איני "הפעם לברוך: לאמור שלמה רבי ְְִֵֵוממשיך
מובהק". מרב רשות קבלת לאחר כיֿאם כן לעשות לך אל ַלהבא

"והוא  - שלמה רבי לו הסביר - גדול" "אומן הוא כי הרע היצר על אומרים ז"ל "חכמינו
למצבו  בהתאם אחד לכל בפנותו העולם. בורא של רצונו את לעשות לא אחד כל את ְֶַמפּתה
תנוצל  מושלמת, שהיא ככל הדרך, כי מסוימת, סכנה אורבת הבורא עבודת של דרך בכל ודרגתו.

חלילה". קלקול, לידי האדם להבאת היצר עלֿידי

כמי  דיבר שלמה רבי הקודש. ברוח הכל יודע שלמה רבי כי לברוך ברור היה הגאון מדברי
נראה  היה בכלל זאת? לו סיפר מי וסיגופים. תעניות עצמו על קיבל ברוך, שהוא, ברורות שיודע

בוויאזין. האלמנה עם בעבר ניסיונו את אפילו ברוך, של מחשבותיו כל את ידע שלמה שרבי

וסיכם: להתלבט, לברוך שלמה  רבי נתן לא רב זמן

עבודתך  את לעזוב והמיידית הנכונה החלטתך ובעיקר האלמנה, בבית בניסיון "עמידתך
הנכונה". בדרך הקב"ה את לעבוד יתעורר ליבך כי מעלה של דין בית של הדין לפסק גרם אצלה,

מטרתו? את אכן השיג האם נדהם: עמד ברוך
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c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

לאמור: המשיך והצדיק

שאוכל  כדי לפניך מציג  הנני שאותם התנאים את עצמך על לקבל בנכונותך הדבר תלוי "עתה
שלם  בלב ולהתפלל תורה ללמוד עליך וראשונה בראש הבורא. בעבודת השם, בעזרת להדריכך,
לא  ושגם אתך, לומד הנני כי לדעת לאדם שאין הוא עיקרי תנאי בענווה. לנהוג ועליך ונכון,

ומשא". מגע איתי לך שיש עליך ניכר יהיה

ומיד. תיכף ברוך הסכים - התנאים" כל את עצמי על מקבל "הנני

לחדרו  יזמינו שהגאון לכך זוכה שתלמיד לאחר שמיד נהוג היה שלמה רבי של בישיבתו
הגאון  מחדר צאתו עם אותו מקיפים קטן, ועד למגדול התלמידים, כל היו איתו, לשוחח
ראש  מפי לשמוע שזכה התורה דברי על לחזור צריך היה והלה טוב", "מזל לו ְַָומאחלים

הישיבה.

רבות  שנים שלמדו תלמידים היו הגאון, לחדר להיקרא יזכה שתלמיד נדירה תופעה זו הייתה
לכך. זכו לא ומעולם בישיבה

אך  - הראשון כביקורו בסוד להישמר אמור היה הגאון אצל ברוך של השני שביקורו הגם
הישיבה  ראש של מחדרו ברוך של צאתו עם ומיד בישיבה. - מה משום - הדבר נודע זאת למרות 

לבבית. טוב" "מזל בברכת הישיבה תלמידי כל קידמוהו

והוא  מהגאון, ששמע התורה דברי על שיחזור ממנו לדרוש החלו התלמידים נבוך. היה ברוך
לחלוטין. סתום למבוי נקלע הוא להם. לומר מה ידע לא

עליו  אמרו מפינסק. גדלי' שמואל העילוי היה שלמה רבי מתלמידי ביותר והמעולה החשוב
האחרים. התלמידים לפני פלפול לומר אחת לא כיבדו שלמה רבי כי

פעם  גרשון יחיאל אותו יצא כיצד זכר עצמו ברוך גרשון, יחיאל היה אחר חשוב תלמיד
התלמידים  כל הקיפוהו מכן לאחר טוב". "מזל לו איחלו שכולם ואיך שלמה, רבי של מחדרו

שלמה. מרבי ששמע התורה לדברי והקשיבו

עצה  לשית יודע הוא ואין רבו, מפי ששמע התורה דברי על לחזור ברוך גם נדרש עתה
בנפשו.

הגיע  לכך ונוסף התלמידים, צעיר ברוך, שהוא, התלמידים בעיני גדול פלא זה היה בכלל,
הישיבה! ראש אצל ביחידות להיות זכה כבר לישיבה, מזמן לא רק

תלמידים  אליו יזמין שלמה שרבי אירע בודדות פעמים רק כי לברוך סיפרו זו בהזדמנות
חדשים.

מפני  מסתתר פשוט היה ביישנותו שמרוב כך לידי שהגיע ביישן בתלמיד היה המקרים אחד
בו. נתקל אשר אדם כל

אחר. לאיש היה הגאון של מחדרו יצא כאשר אך

גדול. צדיק היה אביו ומאימו. מאביו יתום  היה שהוא התברר

בישיבה. החשובים מהתלמידים אחד להיות הצעיר הפך יותר מאוחר
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רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ונוסף  גאווה, ובעל וסובא זולל היה הוא טובות, לא מידות בעל בחור עם היה אחר מקרה
גדולים. בכישרונות גם שניחן אלא ושקרן, כעסן לכך

שלמה. רבי אצל ביקורו לאחר לגמרי השתנה זה תלמיד גם

המצרים. בין שרוי היה  ִֵַָברוך

•

1
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3

4

ycew zexb`

תרפ"ג] אלול [אמצע

אאמו"ר  כ"ק הוד ד', עבד אתכם הורה אשר וטוב,
אם  היום, גם עמו החי זי"ע, בג"מ זצוקללה"ה ַהרה"ק

ובתמים. באמת קיים פקודיו רק

שמוה  זה אשר שמו) כותב (איו האיש שאלת ע"ד
יאמר  ואם רופא, בעצת תשאל אשר הדבר כון כו', שים
בזרעא  בקרוב לבבם ישמח והשי"ת יעשו. מה, לעשות
אחת  מטבע ליתן "בל עצמם על יקחו וקיימא. חייא
קודם  ה' ב' ביום תורה, לומדי של לצדקה שתהי') (איזה
הבדלה, אחר ומוש"ק רות הדלקת קודם עש"ק התפלה,

ולברכה. לטובה לבבם משאלות ימלא והשי"ת

ויתן  כשורה, הכל שיהי' השי"ת יתן המשפט, ע"ד
בי  להחזקת בהוגע וישתדלו בריוח, פרסה השי"ת להם

תורה.

בתוך  בקרוב רפו"ש השי"ת לו ישלח שי' גיסו ע"ד
לגיסתו  רפו"ש ישלח והשי"ת רפואה, הצריכים כאחב"י

ושלמה. בריאה ותהי' תי'

ידידיו  עם בכתובים יבוא אשר במאד הדבר כון
ממו  והרחוקים איליו הסמוכים שי' והתמימים שי' א"ש

לתורה. עתים וקביעות דא"ח לימוד על לעוררם

בכוח"ט. ומברכו והדו"ש "כאו ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח מנחם אב, ה'תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

 להנהלת ישיבת תו"ת ליובאוויטש לוד, 
ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתביהם מכ"ט תמוז וה' מנ"א.

לאסוף  בכוונה  וכו'  שווייץ  הולנד  לבלגי'  מיוחד  שליח  לשלוח  בדעתם  שעלה  שכותבים  מה 
כספים לטובת הישיבה, הנה לדעתי בכלל נכון הדבר, אבל בשני תנאים: א( שיתדברו בזה עם מוסדות 
ליובאוויטש האחרים שגם הם שולחים שד"רים למדינות שונות, בכדי שלא יהיו בלבולים ותרעומות 
מאחד על חברו. ואולי כדאי לסדר מגבית מאוחדת עם קצת מהם. ב( אשר השליח או שליחים שלהם, 
"נעמען  כפתגמו,  אלא,  גרידא,  כספים  באסיפת  יתעסקו  לא  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  הוראת  כפי  הנה 
גשמיות און זייען רוחניות". וראינו במוחש, אשר הצלחתו של חלק הראשון מעבודה זו תלוי' בהצלחת 

החלק השני...

בברכה ופ"ש חבורתם יחיו.

מ. שניאורסאהן



ipyרמב ,oey`x - ai ,`i - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äàø úùøô
àéåëäàøïåùàøäëøa íBiä íëéðôì ïúð éëðà §¥À¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©®§¨−̈

:äìì÷eæëúåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà §¨¨«¤©§¨®̈£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

çëýåýé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
øLà íéøçà íéäìà éøçà úëìì íBiä íëúà¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

:ízrãé-àìñèëéäìà ýåýé Eàéáé ék äéäåE «Ÿ§©§¤«§¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
dzLøì änL-àá äzà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨§¦§®̈
äììwä-úàå íéføb øä-ìr äëøaä-úà äzúðå§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©©´§¦¦½§¤©§¨−̈

:ìáér øä-ìrìéøçà ïcøiä øára änä-àìä ©©¬¥¨«£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ
áLiä éðrðkä õøàa LîMä àBáî Cøc¤µ¤§´©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−

:äøî éðBìà ìöà ìbìbä ìeî äáøraàìék ¨«£¨®̈µ©¦§½̈¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«¦³
õøàä-úà úLøì àáì ïcøiä-úà íéøár ízà©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¤¨½̈¤
dúà ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬Ÿ−̈

:da-ízáLéå(éåì)áì-ìk úà úBNrì ízøîLe ¦«©§¤¨«§©§¤´©«£½¥¬¨
íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä-úàå íéwçä©«ª¦−§¤©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−

:íBiäáéàà íéètLnäå íéwçä älàøL ©«Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´
éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNrì ïeøîLz¦§§´©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯

éúáàízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì Eì E £Ÿ¤²§−§¦§®̈¨̧©¨¦½£¤©¤¬
:äîãàä-ìr íéiçá-ìk-úà ïeãaàz ãaà ©¦−©¨«£¨¨«©¥´Â§©§Â¤¨

ízà øLà íéBbä íL-eãár øLà úBî÷nä©§Ÿº£¤¯¨«§¨´©¦À£¤¬©¤²
íéîøä íéøää-ìr íäéäìà-úà íúà íéLøé«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©¤«¨¦³¨«¨¦Æ

:ïðrø õr-ìk úçúå úBòábä-ìråâízözðå §©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«§¦©§¤´
íäéøLàå íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈©«£¥«¥¤Æ
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàåã-àì §¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«Ÿ
:íëéäìà ýåýéì ïk ïeNrúä-ìà-íà ék ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«Â¦¦¤

-ìkî íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦¨
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáLeLøãú BðëL ¦§¥¤½¨¬¤§−®̈§¦§¬¦§§−

:änL úàáe(ìàøùé)åíëéúìò änL íúàáäå ¨¬¨¨«¨©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ
íëãé úîeøz úàå íëéúøNrî úàå íëéçáæå§¦§¥¤½§¥Æ©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®
:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå íëéøãðå§¦§¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«

æízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À
Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−

éäìà ýåýé:Eçeðçðà øLà ìëk ïeNrú àì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«´Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§
:åéðéra øLiä-ìk Léà íBiä ät íéNòèék Ÿ¦²−Ÿ©®¦−¨©¨¨¬§¥¨«¦¬

äìçpä-ìàå äçeðnä-ìà äzr-ãr íúàá-àì«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤©©«£½̈
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð Eé-úà ízøárå £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«©«£©§¤»¤

ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiäíëéäìà ©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
áéáqî íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²¦¨¦−

:çèa-ízáLéåìåçá ïàë ãò ¦«©§¤¤«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(121 'nr g zegiy ihewl)
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יׁש ה', עבֹודת את ּומעּכב הּמֹונע ּדבר מתרחׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

יּתכן  לא ולכן ה', מאת הּוא ּבעֹולם ּׁשּקֹורה מה ׁשּכל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלדעת

"ּכי  נּסיֹון, אּלא זה ואין ה', לעבֹודת ּבאמת ינּגד ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּדבר

והתעּלּות  התחּזקּות ּומטרתֹו אתכם". אלקיכם ה' ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמנּסה

הּוא  - ּבאמת ּבאדם 'נקלטת' זֹו ידיעה ּכאׁשר ה'. ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעבֹודת

על  הּנֹוסף האֹור את ּבׂשר, ּבעיני ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרֹואה

וההסּתר. ההעלם ְְְְֵֵֵֶֶַַידי
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:ìiàëåæèõøàä-ìr eìëàú àì ícä ÷ø §¨«©¨«©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzæééørLa ìëàì ìëeú-àìE ¦§§¤−©¨«¦«Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéúå E ©§©³§¨«§Æ§¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−



רמג iyily - bi - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àöåðéøãð-ìëå Eéúáãðå øcz øLà Eúîeøúe E §Ÿ¤®§¨§¨¤̧Æ£¤´¦½Ÿ§¦§Ÿ¤−§©¬
:Eãéçééäìà ýåýé éðôì-íà ékepìëàz E ¨¤«¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷naðáe äzà Ba EE ©¨Æ£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³
éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecárå EzáeE ¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®

éäìà ýåýé éðôì zçîNå:Eãé çìLî ìëa E §¨«©§À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
èééîé-ìk éålä-úà áærz-ït Eì øîMä-ìr E ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−©

:Eúîãàñëéäìà ýåýé áéçøé-ékEìáb-úà E ©§¨¤«¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»
äeàú-ék øNá äìëà zøîàå Cì-øac øLàk©«£¤´¦¤¨¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬
ìëàz ELôð úeà-ìëa øNa ìëàì ELôð©§§−¤«¡´Ÿ¨®̈§¨©©¬©§§−Ÿ©¬

:øNaàëøçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék ¨¨«¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹
éäìà ýåýéEø÷aî zçáæå íL BîL íeNì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´

ðàvîeEúéeö øLàk Eì ýåýé ïúð øLà E ¦«Ÿ§À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®
éørLa zìëàå:ELôð úeà ìëa EáëøLàk Cà §¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬©§¤«©À©«£¤̧

àîhä epìëàz ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®©¨¥Æ
:epìëàé åcçé øBähäåâëìëà ézìáì ÷æç ÷ø §©¨½©§−̈«Ÿ§¤«©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ

Lôpä ìëàú-àìå Lôpä àeä ícä ék ícä©½̈¦¬©−̈´©¨®¤§«ŸŸ©¬©¤−¤
:øNaä-írãëepëtLz õøàä-ìr epìëàz àì ¦©¨¨«−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−

:íénkäëéðáìe Eì áèéé ïrîì epìëàz àìE ©¨«¦−Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´
éøçà:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék Eåë÷ø ©«£¤½¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«©¯
éLã÷øLà Eéøãðe Eì eéäé-úàáe àOz E ¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨

:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìàæëéúìr úéNråE ¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ
éäìà ýåýé çaæî-ìr ícäå øNaä-íãå E ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©

éçáæéäìà ýåýé çaæî-ìr CôMé EøNaäå E §¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈
:ìëàzçëíéøácä-ìk úà zrîLå øîL Ÿ¥«§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´

éðáìe Eì áèéé ïrîì jeöî éëðà øLà älàäE ¨¥½¤£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³
éøçàøLiäå áBhä äNrú ék íìBò-ãr E ©«£¤̧Æ©½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈

éäìà ýåýé éðéra:Eñ §¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 361 'nr ak zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
הענין  חסידּות, ּבספרי ּבאּור ּוביתר מּוסר, ּבספרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמבאר

ּגם  נּתנּו הּנסיֹונֹות עם ׁשּביחד היינּו ׁשיחנא", ּגמלא ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָּד"לפּום

ּדֹורנּו, ׁשּזכה אּלא עליהם. להתּגּבר הּמתאימים הּכחֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכן

ּבּדר ללכת הּמתאים ּבּתקף ׁשּכׁשּמחליטים ּבמּוחׁש, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנראה

רֹואים  הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו הּיׁשר' 'ספר ּפי על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּיׁשרה

להתּגּבר  והּכחֹות מראׁש, ׁשערּום מאׁשר ּפחּותים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשהּקׁשיים

ּבהׁשערה. היּו מאׁשר יֹותר ּכּבירים ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם

éùéìùèëéäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧
éðtî íúBà úLøì änL-àá äzàzLøéå E ©¨¬¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´

:íöøàa záLéå íúàìL÷pz-ït Eì øîMä Ÿ½̈§¨«©§−̈§©§¨«¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ
éðtî íãîMä éøçà íäéøçàLøãz-ïôe E ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸

älàä íéBbä eãáré äëéà øîàì íäéäìàì¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ
:éðà-íb ïk-äNràå íäéäìà-úààìäNrú-àì ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦Ÿ©«£¤´

éäìà ýåýéì ïëøLà ýåýé úárBz-ìë ék E ¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹£¤´
-úàå íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNr àðN̈¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ§¤

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúðaâéàúà §´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«¥´
Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk̈©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
òøâú àìå åéìr óñú-àì úBNrì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−

:epnîôáç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékíBìç íì ¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®
éìà ïúðå:úôBî Bà úBà EâúôBnäå úBàä àáe §¨©¬¥¤²−¬¥«¨³¨Æ§©¥½

éìà øac-øLàíéäìà éøçà äëìð øîàì E £¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯
:íãárðå ízrãé-àì øLà íéøçàãòîLú àì £¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À

íBìçä íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬©«£−
úrãì íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìäíëéäìà ýåýé éøçà §©§¤−§¨©§§¤«©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå eàøéú Búàå eëìz¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´

:ïe÷aãú Báe eãárú Búàå eòîLúåàéápäå ¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬¦§¨«§©¨¦´
-øaã ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´¦¤
| íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìr äøñÂ¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´
Eçécäì íéãár úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤´¤®̈
:Eaøwî òøä zøráeñæéçà Eúéñé ékE ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿¨¦´

ðá-Bà Enà-ïáBà E÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À¯
äãárðå äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ

éúáàå äzà zrãé àì øLà íéøçà íéäìà:E ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«
çíéáøwä íëéúáéáñ øLà íénrä éäìàî¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´



iriaxרמד - ci - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éìàäö÷-ãrå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà E ¥¤½−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬
:õøàäèåéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì ¨¨«¤«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®

ðér ñBçú-àìåäqëú-àìå ìîçú-àìå åéìr E §«Ÿ¨³¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−
:åéìréä ékäðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âø ¨¨«¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈

:äðøçàa írä-ìk ãéå BúéîäìàéBzì÷ñe ©«£¦®§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬
ýåýé ìrî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá̈«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´

éäìà:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«
áéúBNrì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À

:Eaø÷a äfä òøä øáckñâéúçàa òîLú-ék ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«¦«¦§©º§©©´
éøréäìà ýåýé øLà Eì Eì ïúð EíL úáL ¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬§²¨¤¬¤−̈

:øîàìãéEaøwî ìriìá-éða íéLðà eàöé ¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½
äãárðå äëìð øîàì íøér éáLé-úà eçéciå©©¦²¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²

:ízrãé-àì øLà íéøçà íéäìàåèzLøãå ¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«§¨«©§¨¯
øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈

:Eaø÷a úàfä äárBzä äúNrðæèäkú äkä ¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«©¥´©¤À
dúà íøçä áøç-éôì àåää øérä éáLé-úà¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤©«£¥¸Ÿ¨¯
:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤

æézôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
çéïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á

Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé áeLé̈¸§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´
àk Eaøäåéúáàì òaLð øL:EèéòîLú ék §¦§¤½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«¦´¦§©À

éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúåöî-ìk-úà øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²
ýåýé éðéra øLiä úBNrì íBiä Eeöî éëðà̈«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬

éäìà:Eñ ¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 388 'nr `k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

ׁשּכׁשּיבא  אדמֹו"ר, מֹוריֿוחמי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפתּגם ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹידּוע

והּתקּופה  הּימים על ּביֹותר ויתחרטּו יצטערּו צדקנּו, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמׁשיח

ּבתֹורה  לפעל יכֹולים ׁשהיּו הּגלּות, זמן ׁשּבסֹוף טֹובה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהכי

ׁשאז  ּדאז, וההסּתרים ההעלמֹות ּכל על ּבהתּגּברּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומצֹות

ׁשּצּוה  לזה והן לעֹובד הן יֹותר, וחביבה יֹותר נעימה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהעבֹודה

ּכׁשרּוח  מהּֿׁשאיןּֿכן ּומנהיגֹו, העֹולם ּבֹורא העבֹודה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

מנּגדים. ואין הארץ מן יעבר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֻהּטמאה

éòéáøãéààì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ
:úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéNú-àìå eããbúú¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

áéäìà ýåýéì äzà LBã÷ ír ékøça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´
øLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì ýåýé§Ÿ̈À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìrñâ:äárBz-ìk ìëàú àì ©§¥¬¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«
ãíéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−

:íéfr äNåäïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià §¥¬¦¦«©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ
:øîæå Bàúeåäñøt úñøôî äîäa-ìëå §¬¨¨«¤§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈

äîäaa äøb úìrî úBñøô ézL òñL úrñLå§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®
:eìëàz dúàæéìrnî eìëàú àì äæ-úà Cà Ÿ−̈Ÿ¥«©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´

ìîbä-úà äreñMä äñøtä éñéøônîe äøbä©¥½̈¦©§¦¥¬©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈
änä äøâ äìrî-ék ïôMä-úàå úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤̧¤§¤©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨

:íëì íä íéàîè eñéøôä àì äñøôeç-úàå ©§¨Æ´Ÿ¦§¦½§¥¦¬¥−¨¤«§¤
àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçäÂ©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

bú:eòñèìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà ¦¨«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ Bì-øLàéøLà ìëå £¤²§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«§¸Ÿ£¤¯

àeä àîè eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬−
:íëìñàé:eìëàz äøäè øBtö-ìkáéøLà äæå ¨¤«¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«§¤¾£¤¬

:äiðæräå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àìŸ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
âé:dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäåãéúàå §¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«§¥¬

:Bðéîì áøò-ìkåè-úàå äðriä úa úàå ¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzäæè-úà ©©§−̈§¤©®̈©§¤©¥−§¦¥«¤

:úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkäæé-úàå úàwäå ©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤§©¨¨¬§¤
:CìMä-úàå äîçøäçéäôðàäå äãéñçäå ¨«¨−̈¨§¤©¨¨«§©´£¦½̈§¨«£¨−̈

:ólèräå úôéëecäå dðéîìèéóBòä õøL ìëå §¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«§ŸÆ¤´¤¨½
:eìëàé àì íëì àeä àîèëøBäè óBò-ìk ¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−

:eìëàzàë-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àì Ÿ¥«Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤
éørLaír ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz E ¦§¨¤¹¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³

éäìà ýåýéì äzà LBã÷éãb ìMáú-àì E ¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
מן  להתּפעל לא ּבתקף עצמֹו את מעמיד יהּודי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּכאׁשר



רמה iyiy ,iying - eh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
היא  ּגּופא הּנּסיֹון ׁשל הּפנימית הּכּונה ּכיצד מתּגּלה – ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּנּסיֹון

הּוא  ׁש"מנּסה" הּזקן רּבנּו ּוכפרּוׁש ּבעבֹודתֹו, ועּלּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתֹוספת

נּסי". "ארים והרמה, נס ְֲִִִִֵַָָָמּלׁשֹון

éùéîçáëErøæ úàeáz-ìk úà øOrz øOr©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®
:äðL äðL äãOä àöiäâëýåýé | éðôì zìëàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¨¨¬¨¨«§¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´

éäìàì øçáé-øLà íB÷na EíL BîL ïkL ¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»§©¥´§´¨¼
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéz E ©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

ðàöåéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìz ïrîì EE §Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:íéîiä-ìkãëàì ék Cøcä Enî äaøé-éëå ¨©¨¦«§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ

øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék BúàN ìëeú©»§¥¼¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ
éäìà ýåýéýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬

éäìà:EäëEãéa óñkä zøöå óñka äzúðå ¡Ÿ¤«§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåE §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:BaåëELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå «§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹
EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa©¨¨´©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå ELôðzçîNå E ©§¤®§¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈
:Eúéáe äzàæëéørLa-øLà éåläåàì E ©¨¬¥¤«§©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ

:Cnr äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék epáærúñ ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦¨«
çëìL | äö÷îøNrî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ

éørLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:Eèëàáe §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«¨´
å Cnr äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éåläíBúiäå øbä ©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³

éørLa øLà äðîìàäåïrîì eòáNå eìëàå E §¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©
éäìà ýåýé EëøáéøLà Eãé äNrî-ìëa E §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬

:äNrzñ ©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
לגּלֹות  ּכדי ּגׁשמי ּדבר עם מתעּסקים הּברּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָּבעבֹודת

הּנּצֹוץ  את לגּלֹות וכן קֹונֹו, את לׁשּמׁש ׁשּנברא ּתכליתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאת

ּביֹותר, למּטה נפל ׁשּבּנּסיֹון האלקי הּנּצֹוץ א ׁשּבֹו. ְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהאלקי

זה. העלם לבּטל יׁש לגּלֹותֹו ּוכדי לגמרי, ּבהעלם ׁשהּוא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעד

הּוא  הּברּורים ּבעבֹודת :ּכ ּבעצמֹו, האדם ּבעבֹודת ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָואף

ּפֹועל הּוא ּובנּסיֹון ּומּדֹותיו; ׂשכלֹו ּכחֹותיו, את ‰CÙ'ּפֹותח' ְִִִֵֵֶַַָָָֹ≈∆
נפׁש. מסירּות מּתֹו ְְִִִֶֶטבעֹו,

éùéùåèà:ähîL äNrz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
áBãé äMî ìra-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½

-úàå eärø-úà Nbé-àì eärøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤
:ýåýéì ähîL àø÷-ék åéçàâNbz éøëpä-úà ¨¦½¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«¤©¨§¦−¦®Ÿ

éçà-úà Eì äéäé øLàå:Eãé èîLz Eãñôà ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−©§¥¬¨¤«¤¾¤
ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½

éäìà ýåýé øLà õøàaäìçð Eì-ïúð E ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈
:dzLøìäýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íà ÷ø §¦§¨«©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´

éäìàì Eúàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîL ¡Ÿ¤®¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ
:íBiä Eeöî éëðà øLàåéäìà ýåýé-ékE £¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

íéaø íéBb zèáräå Cì-øac øLàk Eëøa¥«©§½©«£¤−¦¤®̈§©«£©§º̈¦´©¦À
àì Eáe íéaø íéBâa zìLîe èárú àì äzàå§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−¬Ÿ

:eìLîéñæéçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékE ¦§«Ÿ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà Eöøàa Eïúð E §©©´§¨¤½§©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà õnàú àì Cì̈®¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½
éçàîïBéáàä E:çBì Eãé-úà çzôz çúô-ék ¥«¨¦−¨«¤§«¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®

:Bì øñçé øLà Bøñçî éc epèéárz èáräå§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«
èìriìá Eááì-ír øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©

øîàìärøå ähîMä úðL òáMä-úðL äáø÷ ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´
ðéréçàa Eéìr àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàéòøé-àìå Bì ïzz ïBúð ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬
Eëøáé äfä øácä | ììâa ék Bì Ezúa Eááì§¨«§−§¦§´®¦º¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ

éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëáe ENrî-ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
àééëðà ïk-ìr õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨®̈¤©¥º¨«Ÿ¦³

éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì EeöîE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯
iðrìðéáàìe E:Eöøàa Eñáééçà Eì øëné-ékE ©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−§©§¤«¦«¦¨¥̧§¹¨¦´

äðMáe íéðL LL Eãárå äiøárä Bà éøárä̈«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´¨¦®©¨¨Æ
:Cnrî éLôç epçlLz úréáMäâéepçlLú-éëå ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«§¦«§©§¤¬

:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôçãé÷éðrä ¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«©«£¥³
ðàvî Bì ÷éðrzðøbîe EEëøa øLà Eá÷iîe E ©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯¥«©§²

éäìà ýåýé:Bì-ïzz Eåèúééä ãár ék zøëæå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ
éäìà ýåýé Ecôiå íéøöî õøàaéëðà ïk-ìr E §¤´¤¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯

:íBiä äfä øácä-úà Eeöîæèøîàé-ék äéäå §©§²¤©¨¨¬©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´
éìàEúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöà àì E ¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤¥¤½

è-ék:Cnr Bì áBæéäzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¬−¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³



iriayרמו - fh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Eúîàì óàå íìBò ãár Eì äéäå úìcáe Bðæàá§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬§−¤´¤®̈§©¬©«£¨«§−
:ïk-äNrzçéðérá äL÷é-àìBúà EçlLa E ©«£¤¥««Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³

LL Eãár øéëN øëN äðLî ék Cnrî éLôç̈§¦Æ¥«¦½̈¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´
éäìà ýåýé Eëøáe íéðL:äNrz øLà ìëa Eô ¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 426 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
ׁשל  אׁשרֹו נגד להּלחם הּוא הרע הּיצר ׁשל ענינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבּׂשכל  יסֹוד להן ׁשאין ּבהסּברֹות והּגׁשמי, הרּוחני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאדם,

אתכם". אלקיכם ה' מנּסה "ּכי היא מציאּותן וכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבריא,

אי עצמֹו האדם ּגם רֹואה – ּבּנּסיֹון ועֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכׁשּמתאּמץ

הּמדּמה. מציאּותן ּכל ְְְִֵֶַָָָָֻׁשּבטלה

éòéáùèéðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkE ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ
éäìà ýåýéì Léc÷z øëfäøëáa ãárú àì E ©¨½̈©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ

ðàö øBëa æâú àìå EøBL:Eëýåýé éðôì ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«¦§¥Á§Ÿ̈¸
éäìàøçáé-øLà íB÷na äðLá äðL epìëàú E ¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−£¤¦§©´

:Eúéáe äzà ýåýéàëçqt íeî Bá äéäé-éëå §Ÿ̈®©−̈¥¤«§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ
éäìà ýåýéì epçaæú àì òø íeî ìk øer Bà:E ´¦¥½−Ÿ´¨®´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

áëéørLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëåâëõøàä-ìr ìëàú àì Bîc-úà ÷ø §¨«©¨«©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzôæèàLãç-úà øBîL ¦§§¤−©¨«¦¨Æ¤´Ÿ¤
éäìà ýåýéì çñt úéNrå áéáàäLãça ék E ¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤

éäìà ýåýé EàéöBä áéáàääìéì íéøönî E: ¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
áéäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ

ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkLâìëàú-àì £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨««ŸŸ©³
íçì úBvî åéìr-ìëàz íéîé úráL õîç åéìr̈¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬©−¤´¤
økæz ïrîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©¦§ÀŸ

éiç éîé ìk íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà:E ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«
ãíéîé úráL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«¨¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®

íBia áøra çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬
:ø÷aì ïBLàøääçñtä-úà çaæì ìëeú àì ¨«¦−©«Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©

éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà E:Cì ïúð Eåék §©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«Â¦
éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íàì EïkL ¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§©¥´

LîMä àBák áøra çñtä-úà çaæz íL BîL§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´©¤½¤
:íéøönî Eúàö ãrBîæíB÷na zìëàå zìMáe ¥−¥«§¬¦¦§¨«¦¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾

éäìà ýåýé øçáé øLàø÷aá úéðôe Ba E £¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¨¦´¨©½Ÿ¤
éìäàì zëìäå:EçúBvî ìëàz íéîé úLL §¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®

éäìà ýåýéì úøör éréáMä íBiáeäNrú àì E ©´©§¦¦À£¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−
:äëàìîñèìçäî Cì-øtñz úòáL äráL §¨¨«¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³

:úBráL äráL øtñì ìçz äîwa Lîøç¤§¥Æ©¨½̈¨¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«
ééäìà ýåýéì úBòáL âç úéNråúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬

éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
àééäìà ýåýé | éðôì zçîNåðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»

éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecáråøbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²
øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå íBúiäå§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³

éäìà ýåýé øçáéì E:íL BîL ïkLáézøëæå ¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«§¨´©§½̈
-úà úéNrå zøîLå íéøöîa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¦§®̈¦§¨«©§¨´§¨¦½¨¤
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î:øérä àéáä Cì Bì øîàiå Bì-øLà ørpä-ìà åéìk-úà ïúðBäé ïziå©¦¥³§«¨¨Æ¤¥½̈¤©©−©£¤®©Ÿ́¤½¥−¨¥¬¨¦«

`xenl iy
(çë,éãnòî.úeLø éìa Cìä àìå ,íçì úéáì Bzëìa úeLø ç÷ì épnî ¥¦¨¦¦¤¦¨©§§¤§§¥¤¤§Ÿ¨©§¦§
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ìeàL äéä ,íéîøka ìeçì eàöiL¤¨§¨©§¨¦¨¨¨

äàaL ãò ,óèçì äöø àìå ïLéa©§¨§Ÿ¨¨©§Ÿ©¤¨¨
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ycew zegiyn zecewp
המקשים  נמצא 1יש להבראות" יכול אחד ש"במאמר מכיון :

ויחיד; אחד מאמר של לכוחו שווה העולם של האמיתי ערכו כי
עלֿפי והעונש השכר נמדדים אפוא (כפי עשרהמדוע מאמרות

רוצה  הוא "אם - המקשים ובלשון בפועל)? נברא שהעולם
על  ולא הרשע על מוטל הדבר אין במאמרים, להרבות

הצדיק"?!

הענין: ביאור

אין  להבראות", יכול אחד במאמר "והלא המשנה דברי את
בפועל, שגם אלא בוצעה, ולא שנדחתה כאפשרות אותם לפרש
גםֿיחד  הכוחות שני של צירוף בו יש נברא, אכן שהעולם כפי

אחד" "במאמר נבראה 2- - אחד" ב"מאמר מאמרות". ו"בעשרה
החומר  הראשון"מציאות "החומר זהו מאין; יש קיים 3, שהוא

מאמרות" ב"עשרה זאת, לעומת כולם. הנבראים בכל בשווה
יצירה  בספר כמבואר וצירופים, חילופים ספור אין )4(הכוללים

ונברא.צורת נבראה נברא בכל השונה הנבראים,

בזולתו: שאין מעלה יש הללו הכוחות משני אחד בכל

בעניני  ו"מתלבשים" לפרטים נחלקים מאמרות" "עשרה
ומוגבלת, מצומצמת אלוקית דרגה שזוהי ואף השונים, הבריאה

"חודרת" שהיא בכך היא העולם.מציאותלתוך מעלתה

בהיותו  היא אחד" ה"מאמר של מעלתו גיסא, לאידך
אלוקי אור מבטא והוא הבריאה מגדרי מוגבל למעלה בלתי

בעולם. מהתלבשות שלמעלה

אלוקות  - אמיתית שלמות נוצרת יחדיו הענינים שני בצירוף
ומשפיעה החודרת אחד"), ("מאמר מהעולם בתוך שלמעלה

מאמרות"). ("עשרה הנבראים ופרטי העולם גדרי
(538 'nr .a jxk ,`"ypz'd zegiydÎxtq)

המפרשים: הקשו

להטיב", הטוב ו"טבע הטוב, עצם הוא הקב"ה הרי א)
באופן  במיוחד העולם את ברא שהקב"ה יתכן כיצד אםֿכן

הרשעים"? מן "להיפרע כדי מסויים

אחד  במאמר העולם את לברוא הקב"ה יכול אמנם אם ב)
מדוע  מאמרות), בעשרה לבוראו בחר כלשהי שמסיבה (אלא
זוז  השווה כלי שקנה ראובן והלא זו, בטענה הרשעים מן ייפרע
זוז  אלא לו משלם שמעון אין שמעון, וגנבו זוזים בעשרה אחד

נאמר  וכבר אםֿכן 5אחד; שניהם", דבר יבוא האלוקים "עד
בעשרה  שנברא העולם איבוד על הרשעים יתחייבו מדוע

מאמרות?

לעיל) נתבאר שכבר מה על (בנוסף אלה קושיות לתרץ ויש

משנתנו: דברי על בחסידות המובא עלֿפי

הרמב"ם  ביאר מאמרות" "בעשרה המשנה דברי את דהנה,
רק  בראשית) (בפרשת נזכרת "ויאמר" שהמילה אףֿעלֿפי כי
נמי  "בראשית כי מאמרות עשרה ישנם זאת בכל פעמים, תשע

הוא" למעלה 6מאמר הוא "בראשית" שמאמר בחסידות ומוסבר .
לכך  הסיבה זו "מחשבה". בדרגת והוא הדיבור מבחינת

ש  מה הוא ענינו כי "ויאמר" כתוב לא עלה שב"בראשית"

גשמי במחשבה  עולם שיתהווה בכדי אך העולם. את לברוא
"דיבור" צריך היה ועלֿכן ב"מחשבה" להישאר היה איֿאפשר
אחד  במאמר "והלא באומרה המשנה כוונת אפוא זוהי ממש.
העולם  בריאת ה"יכולת", שבדרגת כלומר, להבראות"; יכול

"בראשית". - אחד "מאמר" עלֿידי נתהוותה אכן

- והלא.." לומר תלמוד "ומה המשנה בשאלת הפירוש זהו
על  המחשבה? בבחינת ולא הדיבור בבחינת העולם נברא מדוע

תשובתה. את המשנה משיבה כך

בין  ההבדל את ולבאר להקדים יש המשנה, תשובת להבנת
הוא  דיבור - הענין נקודת הנפש. בכוחות למחשבה, דיבור
מחשבה, הזולת. עם הקשר בשביל הוא ועיקרו לאדם "חיצוני"

לבוש ל  והיא עצמו, לאדם שייכת "פנימית", היא זה, עומת
הנפש. עם המאוחד

אלוקה" אחזה בבחינת 7"מבשרי נברא העולם היה אילו :
והיתה  הקב"ה, עם ומאוחד קשור העולם היה בלבד, מחשבה
של  מציאותו שבפועל העובדה בפשיטות. אלקות בו נרגשת
נברא  שהעולם מפני היא מאלקות כנפרדת נראית העולם

("ויאמר"). דיבור בבחינת

כו'": להיפרע "כדי - המשנה דברי תוכן אםֿכן זהו

כל  אזי מחשבה, בבחינת אחד", "במאמר העולם נברא אילו
היו  לא גם וממילא בעולם, קיים היה לא ה"בחירה" רעיון
עלֿכן  ועונש. שכר של הענין לכל מקום היה ולא "רשעים"

("בעשרה דיבור בבחינת העולם שתהיה מאמרות נברא כדי ,("
הרשעים.. מן "להיפרע יהיה אפשר וממילא לאדם, "בחירה"

לצדיקים". טוב שכר וליתן

כי  לומר אין גםֿיחד: השאלות שתי יתיישבו זה לפי
"מאמר (רק) הוא העולם של האמיתי עתה אחד "שוויו" שכן ,"

אכן  הוא הרי "דיבור" בבחינת העולם משנברא בפועל, כי מובן
" הראשונה,עשרה "שווה" השאלה מתורצת  כן כמו מאמרות".

אלא  הרשעים עם להחמיר המשנה כוונת אין המבואר לאור שכן
שכר. ולתת להעניש האפשרות לעצם

(473 'r p"yzd zegiydÎxtq)

שער2).מדרשֿשמואל1). פרדס (ראה בפועל גם באה שהיכולת אלא היכולת, בדרגת רק לא הוא להבראות" יכול אחד "במאמר והפירוש
ג). פרק בראשית.3).יא פרשת תחילת רמב"ן א.4).ראה פרק והאמונה היחוד ח.5).שער כב, כא,6).משפטים מגילה א. לב, ראשֿהשנה

כו.7).ב. יט, איוב
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(473 'r p"yzd zegiydÎxtq)

שער2).מדרשֿשמואל1). פרדס (ראה בפועל גם באה שהיכולת אלא היכולת, בדרגת רק לא הוא להבראות" יכול אחד "במאמר והפירוש
ג). פרק בראשית.3).יא פרשת תחילת רמב"ן א.4).ראה פרק והאמונה היחוד ח.5).שער כב, כא,6).משפטים מגילה א. לב, ראשֿהשנה

כו.7).ב. יט, איוב



לוח זמנים לשבוע פרשת ראה - בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:586:018:428:459:209:2210:3110:3113:2113:2019:3619:3120:0419:5919:1220:10באר שבע )ק(

5:545:588:398:429:189:2010:2910:3013:2113:2019:4219:3620:0720:0119:0420:13חיפה )ק(

5:555:598:408:429:189:2010:2810:2913:2013:1919:4119:3620:0419:5818:5620:10ירושלים )ק(

5:566:008:418:449:209:2110:3010:3113:2213:2119:3819:3320:0620:0119:1220:12תל אביב )ק(

5:515:548:338:359:089:0910:1610:1713:0213:0119:0619:0319:3219:2818:4319:38אבו דאבי )ח(

5:305:388:158:219:139:1710:3010:3313:3813:3720:3120:2221:1021:0020:0521:15אוסטריה, וינה )ק(

7:207:149:139:109:529:4810:4510:4212:5712:5617:3417:3918:0318:0717:1918:19אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:385:458:248:309:199:2210:3510:3713:4113:3920:2820:1921:0520:5620:0321:11אוקראינה, אודסה )ק(

5:055:137:507:568:488:5110:0510:0713:1313:1120:0519:5520:4320:3319:3920:49אוקראינה, דונייצק )ק(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ק(
5:145:227:598:068:589:0210:1510:1813:2413:2320:1720:0820:5620:4619:5121:02

5:345:428:168:249:219:2510:3910:4113:5013:4920:4920:3921:3021:1920:2221:36אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:265:348:088:169:139:1710:3110:3413:4213:4120:4220:3221:2421:1220:1621:29אוקראינה, קייב )ק(

6:076:148:548:599:469:5011:0211:0414:0614:0520:5420:4521:2721:1820:2621:33איטליה, מילאנו )ק(

6:176:178:478:469:179:1610:1910:1912:5112:5018:2418:2318:4718:4618:0518:55אקוואדור, קיטו )ח(

7:477:429:459:4310:2210:1911:1611:1413:3013:2918:1418:1918:4218:4617:5918:56ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:528:4510:4010:3611:2011:1612:1212:0914:2214:2118:5118:5719:2319:2818:3819:40ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:076:128:538:579:389:4010:5110:5213:4813:4720:1820:1220:5020:4319:5520:55ארה״ב, בולטימור )ק(

5:535:598:398:439:259:2810:3910:4013:3813:3720:1120:0420:4320:3619:4720:49ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:535:598:408:449:269:2810:3910:4113:3813:3720:1120:0420:4420:3619:4820:49ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:256:319:129:1610:0010:0211:1411:1514:1514:1320:5120:4421:2521:1720:2721:30ארה״ב, דטרויט )ק(

6:416:449:259:2710:0210:0411:1211:1314:0214:0120:1520:1020:4220:3719:5220:47ארה״ב, האוסטון )ק(

6:046:088:498:529:299:3110:4010:4113:3313:3219:5219:4720:2120:1519:3020:27ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:476:509:309:3210:0510:0611:1411:1414:0114:0020:0720:0320:3320:2919:4520:39ארה״ב, מיאמי )ק(

5:475:538:348:389:209:2310:3410:3613:3413:3320:0820:0120:4120:3319:4420:47ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:186:239:049:089:509:5211:0311:0514:0214:0120:3420:2721:0720:5920:1121:12ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:455:518:318:359:199:2110:3310:3413:3313:3220:0820:0120:4220:3419:4420:47ארה״ב, שיקגו )ק(

6:576:559:159:149:469:4410:4510:4413:0913:0818:2118:2218:4518:4618:0418:55בוליביה, לה-פס )ח(

6:076:168:488:579:5610:0011:1511:1714:2714:2621:2921:1922:1222:0021:0322:17בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:096:188:518:599:5710:0111:1511:1814:2714:2621:2821:1822:1021:5921:0222:16בלגיה, בריסל )ק(

6:426:388:538:519:259:2310:2310:2112:4312:4217:4917:5218:1018:1217:2918:22ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:296:258:408:399:139:1110:1010:0912:3112:3017:3417:3617:5918:0117:1818:11ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:245:338:058:149:139:1810:3210:3513:4513:4420:5020:3921:3121:1920:2521:37בריטניה, לונדון )ק(

5:255:358:008:119:189:2210:3810:4113:5413:5321:0520:5321:5121:3820:4021:57בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:265:368:058:159:179:2210:3710:4013:5213:5021:0020:4921:4321:3020:3121:49גרמניה, ברלין )ק(

5:546:038:378:459:419:4510:5911:0114:1014:0821:0820:5821:4921:3820:4221:55גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:476:438:558:539:289:2610:2510:2312:4412:4317:4817:5118:0718:0917:2518:19דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:156:178:558:569:289:2910:3510:3513:1713:1719:1419:1119:3919:3618:5419:45הודו, מומבאי )ח(

6:126:148:528:539:259:2510:3110:3213:1313:1319:0919:0619:3419:3118:4919:41הודו, פונה )ח(

5:215:298:078:139:049:0710:2010:2213:2713:2620:1820:0920:5620:4619:5221:01הונגריה, בודפשט )ק(

4:565:027:437:478:298:329:439:4512:4312:4119:1719:0919:4919:4218:5319:55טורקיה, איסטנבול )ח(

6:286:339:159:189:5810:0011:1011:1214:0714:0620:3420:2821:0520:5820:1121:11יוון, אתונה )ק(



רנה

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ראה - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:445:518:298:359:259:2910:4210:4413:4813:4720:3720:2821:1521:0520:1221:20מולדובה, קישינב )ק(

6:126:148:528:539:259:2610:3210:3213:1513:1419:1219:0919:3719:3318:5119:43מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:397:309:229:1810:0510:0010:5710:5313:0513:0417:3217:3918:0518:1217:2018:25ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:275:308:108:128:468:489:559:5612:4412:4318:5318:4919:2019:1518:3119:26נפאל, קטמנדו )ח(

5:135:187:598:038:448:479:589:5912:5612:5519:2819:2120:0019:5319:0220:06סין, בייג'ין )ח(

7:067:059:369:3610:0610:0611:0911:0913:4113:4119:1619:1519:3919:3818:5719:47סינגפור, סינגפור )ח(

4:575:067:367:458:478:5210:0710:1013:2113:2020:2720:1621:1120:5920:0021:17פולין, ורשא )ק(

6:276:258:488:479:199:1710:1910:1812:4512:4418:0218:0318:2618:2717:4518:36פרו, לימה )ח(

6:246:319:109:1510:0310:0711:1911:2114:2414:2321:0921:0121:4621:3720:4421:51צרפת, ליאון )ק(

6:246:329:089:1510:0810:1211:2611:2814:3514:3321:3121:2122:0921:5821:0322:14צרפת, פריז )ק(

5:535:538:268:268:568:569:599:5912:3412:3318:1218:1118:3618:3417:5318:43קולומביה, בוגוטה )ח(

6:076:138:538:589:439:4610:5811:0014:0013:5920:4320:3521:1521:0620:1621:20קנדה, טורונטו )ק(

5:385:458:258:309:179:2110:3310:3513:3713:3620:2320:1520:5820:4919:5721:04קנדה, מונטריאול )ק(

5:556:008:418:449:219:2310:3310:3413:2713:2619:4819:4220:1820:1219:2520:23קפריסין, לרנקה )ק(

5:065:177:337:499:029:0710:2310:2613:4213:4120:5820:4621:4721:3320:3021:53רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:354:466:497:148:338:389:559:5813:1613:1420:4020:2721:2721:1220:0721:33רוסיה, מוסקבה )ח(

5:005:077:457:518:418:459:5810:0013:0513:0419:5419:4620:3220:2319:2920:38רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:046:128:498:559:469:4911:0311:0514:1014:0821:0420:5521:3821:2820:3421:43שוויץ, ציריך )ק(

6:036:048:408:419:129:1210:1710:1712:5612:5618:4618:4419:1019:0818:2619:17תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךונר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV
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