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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

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

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
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:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

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

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

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

תחילת זמן קידוש לבנה: יום רביעי בערב, ו' אלול

אגרות קודש

]ג' אלול, תשי"א[

ללשכת  נדבתו  מסרתי  אשר  הצדקה  בקופת  השתתפותו  וכן  ממנו,  פ"ש  לי...  מסר  בשעתו 

חשאין, היינו שממנה עוזרים לאנשים שצריך לפרנסתם מבלי פרסום, שזהו מהמעלות היותר נעלות 

במצוה הצדקה, ומוסג"פ הקבלה.

כן מסר לי הרה"ח וכו' הנ"ל בשעתו, אשר נמלאו לו לאריכות ימים ושנים טובות פ"א שנה, 

הצדקה,  לעניני  בעזרתו  להמשיך  ויוכל  טובות  ושנים  ימים  באורך  השי"ת  יברכו  אשר  רצון  ויהי 

באמירת תהלים, בקביעות עתים לתורה ובהשתתפות ג"כ בשיעורים הנלמדים ברבים, אשר על ידי 

כל זה יתחזק הדביקות וההתקשרות שלו בה' אלקינו הוא אלקים חיים, וכמ"ש ואתם הדבקים בה' 

אלקיכם חיים כולכם היום.

שנותיו,  למספר  המתאים  תהלים  הקאפיטל  לומר  הבעש"ט  מימי  עוד  מהתקנה  יודע  בטח 

ובודאי יאמר מכאן ולהבא בבקר אחר התפלה הקאפיטל פ"ב, שהוא הוא ג"כ שירו של יום השלישי.

נודע במרז"ל אשר עוה"ז ועוה"ב ע"ז נאמר יחיינו מיומים, וסיומו של הכתוב - ביום השלישי 

שזהו  התחי'  עולם  צדקנו,  משיח  ביאת  לאחר  שיהי'  בעולם  מדבר  השלישי  יום   - לפניו  נחי'  יקימנו 

למעלה גם מעולם הבא, היינו גן עדן.

ובעבודה הוא, אשר העולם דעוה"ז הוא הענין דבעלי עסקים, שרוב עסקם בעניני עוה"ז אלא 

שהנהגתם הוא עפ"י תורה, והוא העבודה דשבט זבולון. עוה"ב הוא הענין דבעלי תורה ויושבי אהל, 

שרוב עסקם הוא בלימוד תורה, וזהו ענין העבודה דשבט ישכר. וביום השלישי הוא העבודה בשניהם 

יחד, היינו שהנשמה והגוף משתתפים בהתלהבות שוה בעבודת השם, וע"ד אדם הראשון קודם החטא 

שלא הי' חילוק אצלו בין הגוף והנשמה, וכמ"ש ולא יתבוששו, ועד"ז יהי' ואת רוח הטומאה אעביר מן 

הארץ והגוף יהי' עוד יותר נעלה מהנשמה, אשר זהו תכלית המכוון.

ובכל אחד ואחד מאתנו, יכול להיות מעין זה גם עתה. היינו שנעבוד את השי"ת בעניני הגוף 

מבלי להרגיש בזה הנאת הגוף. שזהו עוד יותר נעלה מהעבודה דבכל דרכיך דעהו. ולעת הזקנה כאשר 

תאוות הגוף נחלשה און מי איז נעהנטער צום אמת, הנה בקל יותר להגיע לעבודה זו.

ויהי רצון מהשי"ת אשר ינוב בשיבה דשן ורענן יהי' וישבע רוב נחת וענג בעבודתו את השי"ת 

במנוחת הנפש ומנוחת הגוף.
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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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 ג   ..............................  קכ ,קיט תהליםמזמורי   )ב
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 חכ  .................  "ל הן זצאורסאשני  צחקי ילו המקובל ר'
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  עם ביאורים יןעירובמסכת   )כ

 קצד  ...............................................  כעד דף  יד ףמד
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    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא
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    תצאכי  התורלקוטי   ) כג
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   חייםתורת   )כד

 טלר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיךדרך מצ –צ הצ"מאמרי   )כה

 מר  .........................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   רת שמואל תרל"בתו  )כו

 במר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   )כז
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  ש"טת –ם מאמריספר ה  )כח

 דמר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כט

 זמר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 טמר  .........................................  ט כפרק  ספר הזכרונות  ) ל

  ות קודש אגר  )לא

 בנר  .......................................................  הריי"צאדמו"ר מו

 ג נר  ..................................  לקריאה בציבור שחומ  )לב

 סר  ..................  קודש-ת שבתהתורה למנחקריאה   ) לג

 סאר  ...................  ב- א יםפרקלפרקי אבות  ביאורים  )לד

 סבר  ..................  תצא-פרשת כילשבוע  לוח זמנים   ) לה

 סגר  .............  שבת קודשלהדלקת נרות סדר מצות   ) לו
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c"i ,`vzÎik zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,lel`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡ˆ˙ŒÈk'וגֹו איבי על ּומבאר 1לּמלחמה , ƒ≈≈ְְְְִֵֶַַָָָֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן (ונתּבאר 2רּבנּו ְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

האמצעי  אדמּו"ר ּבדרּוׁשי ה'צמח 3ּגם ּובדרּוׁשי , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

והּגהֹותיו  נׂשיאינּו4צדק' רּבֹותינּו ּובדרּוׁשי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבּזהר 5ׁשּלאחריֿזה  ּדאיתא ׁשעת 6), צלֹותא ׁשעת ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּומביא  ּׁשּכתּוב 7קרבא, מה מּיד 8ּגם לקחּתי אׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

אּונקלֹוס: ותרּגם ּובקׁשּתי, ּבחרּבי ְְְְְְְְֱִִִִֵַַָֹהאמרי

"ּכיֿתצא  ׁשּכתּוב ׁשּמה והינּו, ּובבעּותי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבצלֹותי

ׁשּבעבֹודת  הּמלחמה על קאי גֹו' ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָלּמלחמה"

המׁש את ּגם לפרׁש הּזקן רּבנּו ּומֹוסיף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתפּלה.

"איבי על לּמלחמה) ("ּכיֿתצא ,9הּכתּוב ְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

הּמתאּוה  ּכח לנּצח זֹו למלחמה ּכיֿתצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּפירּוׁש:

הּגׁשמּיים  הּזה עֹולם ּבתענּוגי לקררּה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּבנפׁשֹו

"על  ּבבחינת ּתהיה ה', לאהבת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָּולאתהּפכא

אין  ּכי למעלה, ׁשרׁשם ּבבחינת ּדהינּו ,"ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹאיבי

מּלמעלה  יֹורד ׁשהּוא 10רע טֹוב הּוא וׁשרׁשם , ְְְְִֵֶַַָָָ

ּומֹוסיף  כּו'. ׁשּבקדּוׁשה עליֹונה מרּכבה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָמּבחינת

מא 11לבאר  'למעלה הינּו "איבי ׁש"על ,,'יבי ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

כּו'. ׁשם ואחיזה ׁשליטה ׁשּלמּטה לאֹויב ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאין

הּזקן CÈ¯ˆÂב) רּבנּו ּפרּוׁש יתאים אי להבין, ¿»ƒְְִִֵֵֵֵַַַָָ

רׁש"י  ּפרּוׁש ׁש"ּבמלחמת 12עם ְְִִִֵֶֶֶַ

ׁשההֹוכחה  ּובהקּדים, מדּבר". הּכתּוב ְְְְִֵֶַַַַָָָָהרׁשּות,

מדּבר" הּכתּוב הרׁשּות, ׁש"ּבמלחמת רׁש"י ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

ּבמלחמת  ּכי ׁשביֹו", "וׁשבית ׁשּכתּוב מּמה ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָהיא
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פרשתנו.1) ג).2)ריש לה, ג. (לד, והב' הא' תצא כי ואילך.3)רד"ה תפא ע' פרשתנו האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה 4)ראה

תתפב. ע' ואילך. תתע ע' פרשתנו ואילך.5)אוה"ת רפב ע' תרכ"ט סה"מ ובכ"מ.6)ראה שם. בלקו"ת הזהר בשם כ"ה

(ברע"מ). א רמג, זח"ג ג).7)וראה (לד, הא' תצא כי כב.8)רד"ה מח, ע"ב.9)ויחי ריש לה, פרשתנו ראה 10)לקו"ת

סי"א. אגה"ק תניא ועוד. ב. קו, של"ה ג. פנ"א, רע"א.11)ב"ר לו, 1284)שם ע' חי"ד לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

זה). (ממאמר ואילך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: פרשת בתחילת נאמר

'B‚Â EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk1Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·Óe , ƒ≈≈«ƒ¿»»«…¿∆¿¿»≈«≈«»≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a2 התורה פרשיות על שלו חסידות מאמרי המכיל ספר ¿ƒ≈»

ויקראֿבמדברֿדברים  החומשים זה(a˙Â‡¯של ÈLe¯„aעניין Ìb ¿ƒ¿»≈«ƒ¿≈
של חסידות ¿»‡„eÓ"¯מאמרי

ÈÚˆÓ‡‰3,הזקן אדמו"ר של בנו »∆¿»ƒ
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÈLe¯„·e של נכדו ƒ¿≈«∆«∆∆

אדמו"ר  של וחתנו הזקן אדמו"ר

הגהות ÂÈ˙B‰b‰Â4האמצעי ¿«»»
של  ותוספות) ביאורים (הערות,

אדמו"ר  למאמרי צדק' ה'צמח אדמו"ר

¯eÈ˙Baהזקן, ÈLe¯„·eƒ¿≈«≈
‰ÊŒÈ¯Á‡lL eÈ‡ÈN5 בדורות ¿ƒ≈∆¿«¬≈∆

צדק' ה'צמח אדמו"ר אחרי ),הבאים,
‡˙È‡c מובא¯‰fa6˙ÚL ¿ƒ»«…«¿«

‡·¯˜ ˙ÚL ‡˙BÏˆ,התפילה זמן ¿»¿«¿»»
(מלחמה), קרב זמן È·Óe7‡הוא ≈ƒ
זה  במאמר הזקן Ó‰אדמו"ר Ìb««

·e˙kM8 ליוסף אבינו יעקב בברכת ∆»
לו מוריש שהוא הנחלה ∆¬‡L¯לגבי

ÈzÁ˜Ï כבשתיÈ¯Ó‡‰ „iÓ »«¿ƒƒ«»¡…ƒ
a¯ÁaÌb¯˙Â ,ÈzL˜·e È ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈

ÒBÏ˜e‡ בחרבי' המילים את ¿¿
È˙eÚ··eובקשתי': È˙BÏˆaƒ¿ƒ¿»ƒ

ובבקשתי, nL‰בתפילתי ,eÈ‰Â¿«¿∆«
"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" ·e˙kL∆»ƒ≈≈«ƒ¿»»

È‡˜ 'B‚ מכוון‰ÓÁÏn‰ ÏÚ »≈««ƒ¿»»
.‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««¿ƒ»

L¯ÙÏ Ô˜f‰ ea¯ ÛÈÒBÓe ֿ על ƒ«≈«»≈¿»≈
חסידות  ‰CLÓפי ˙‡ Ìb«∆∆¿≈

(‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk") ·e˙k‰«»ƒ≈≈«ƒ¿»»
"EÈ·È‡ ÏÚ9ŒÈk :Le¯Èt , «…¿∆≈ƒ

תצא˙ˆ‡ BÊכאשר ‰ÓÁÏÓÏ ≈≈¿ƒ¿»»
ÁvÏ על ‰e‡˙n‰ולהתגבר Ák ¿«≈«…««ƒ¿«∆

È‚eÚ˙a d¯¯˜Ï BLÙaL∆¿«¿¿»¿»¿«¬≈
ÌÈiÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ לקרר »«∆««¿ƒƒ

התאוות  של ההתלהבות את ולצנן

הגשמי  הזה העולם לתענוגי

‡Ît‰˙‡Ïe הזה העולם של תענוגות ולהתאוות לאהוב במקום להופכם, ¿ƒ¿«¿»
‰È‰z ,'‰ ˙·‰‡Ï זו מלחמה הנלחם האדם -ÏÚ" ˙ÈÁ·a ¿«¬«ƒ¿∆ƒ¿ƒ««

‰ÏÚÓÏ ÌL¯L ˙ÈÁ·a eÈ‰c ,"EÈ·È‡ של ('על') העליון השורש …¿∆¿«¿ƒ¿ƒ«»¿»¿«¿»
הגשמיים,התאוות  ÏÚÓlÓ‰והתענוגים „¯BÈ Ú¯ ÔÈ‡ Èk10 ƒ≈«≈ƒ¿«¿»

עצם  הוא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ונמצא  ממנו, בא הכל והרי הטוב

טוב  הכל הדברים, ומקור שבשורש

ÌL¯LÂ הגשמיים הדברים כל של ¿»¿»
הזה  העולם תאוות BË·וכללת ‡e‰

‡e‰L עצמו המתאווה הכוח ∆
‰BÈÏÚ ‰·k¯Ó ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆¿»»∆¿»

'eÎ ‰Le„˜aL היא ו'מרכבה' ∆ƒ¿»
כפשוטה  שמרכבה כשם הביטול, עניין

המנהיג  הרוכב כלפי לחלוטין בטלה

עצמה. משל רצון שום לה ואין אותה

¯‡·Ï ÛÈÒBÓe11ÏÚ"L , ƒ¿»≈∆«
"EÈ·È‡ נוסף בפירוש גם מתפרש …¿∆

eÈ‰ היציאה של למלחמ שעם זו ה «¿
האדם  המתאווה, כוח על התגברות

ÔÈ‡Lנמצא  ,'EÈ·È‡Ó ‰ÏÚÓÏ'¿«¿»≈…¿∆∆≈
·ÈB‡Ï הקדושה היפך של העניינים »≈

ÌL ‰ÊÈÁ‡Â ‰ËÈÏL ‰hÓlL∆¿«»¿ƒ»«¬ƒ»»
'eÎ אלא האדם על שולטים לא והם

עליהם  ומתגבר עליהם שולט האדם

אותם. ומנצח

ÌÈ‡˙È CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (·¿»ƒ¿»ƒ≈«¿ƒ
Ô˜f‰ ea¯ Le¯t'תורה ב'לקוטי ≈«≈«»≈

במלחמה  מדבר שהכתוב לעיל, הנזכר

עניין  שהיא התאוות על ניצחון של

ה' בעבודת Le¯tעיקרי ÌÚƒ≈
È"L¯12 זה פסוק על «ƒ

·e˙k‰ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa"L∆¿ƒ¿∆∆»¿«»
,"¯a„Ó.חובה שאינה מלחמה ¿«≈

ÏL ‰ÁÎB‰‰L ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆«»»∆
,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa"L È"L«̄ƒ∆¿ƒ¿∆∆»¿
‰nÓ ‡È‰ "¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈ƒƒ«

·e˙kLהפסוק "È·LÂ˙בהמשך ∆»¿»ƒ»
ı¯‡ ˙ÓÁÏÓa Èk ,"BÈ·Lƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆∆
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ebe'ו jaie` lr dnglnl `vzÎik

ׁשהרי  ׁשביֹו", "וׁשבית לֹומר אין יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָארץ

נאמר  מה 13ּכבר אבל נׁשמה. ּכל תחּיה לא ְְְֱֲֶֶַַַָָָָָֹ

על  ּתהיה) (אזי לּמלחמה "ּכיֿתצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּׁשּכתּוב

מקרא  ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּגם לפרׁש יׁש ,"לא 14איבי ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ

חֹובה, ּבמלחמת ּגם אּלא הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָרק

הּדין  רק (לא לבאר ּבא זה ׁשּכתּוב ְְְִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו,

ּגם) אּלא הּכתּוב, ׁשּבסּיּום ׁשביֹו" ְְְְִִִֶֶַַָָָָּד"וׁשבית

ּד"על  ּבאֹופן להיֹות צריכה לּמלחמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשהּיציאה

ּבּמלחמה. הּנּצחֹון יהיה ׁשעלֿידיֿזה ,"ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאיבי

ׁשּלפניֿזה  ּבּפרׁשה ּׁשּכתּוב מה 15ועלּֿדר ֿ "ּכי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מּמ רב עם ורכב סּוס וראית גֹו' לּמלחמה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָתצא

הּוא  הּכתּוב ׁשּתֹוכן הינּו, גֹו', מהם תירא ְִֵֶֶֶַַָָֹלא

הּקּב"ה  ׁשּבעיני ּכיון מהם", תירא "לא ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּציּוּוי

ּׁשּכתּוב  מה רׁש"י ׁשמדּיק ּכפי אחד, ּכסּוס ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכּולם

לפרׁש יׁש ֿ זה ועלּֿדר יחיד. לׁשֹון ורכב" ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ"סּוס

,"איבי על לּמלחמה "ּכיֿתצא ּכאן ּׁשּכתּוב ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמה

"על  ּתהיה לּמלחמה  ׁשהּיציאה הּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּציּוּוי

ּכפי  האֹויב ׁשל ּבמהּותֹו להתּבֹונן הינּו, ,"ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹאיבי

רׁש"י  ּפרּוׁש עלּֿדר) כּו' ּומקֹורֹו ּבׁשרׁשֹו ְְְִֵֶֶֶַַָׁשהּוא

ׁשהם  ּכפי ׁשּזהּו גֹו', ורכב" סּוס "וראית ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבפסּוק

הּיראה  ּתתּבּטל ׁשעלֿידי ֿזה הּקּב"ה), ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבעיני

זה  ׁשּכל ּומּובן, לנּצחֹו. יֹותר קל ויהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָמּמּנּו,

ּבּמלחמה  ּגם ּובמילא חֹובה, ּבמלחמת ּגם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּי

סּיּום  מּצד אמנם, הּתפּלה. ׁשּבעבֹודת ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָהרּוחנית

ּבמלחמת  ׁשּי (ׁשאינֹו ׁשביֹו" "וׁשבית ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּכתּוב

י  מקרא ארץ ׁשל ּפׁשּוטֹו ּגם מׁשּתּנה ׂשראל), ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּפרּוׁשֹו ׁשאין לּמלחמה", "ּכיֿתצא ׁשּכתּוב ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבמה

לּמלחמה, ּתצא אם אּלא לּמלחמה, ּתצא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'ּכאׁשר'

מדּבר" הּכתּוב הרׁשּות, ׁש"ּבמלחמת .16ּכיון ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּפרּוׁש עם זה יתאים אי מּובן, אינֹו ֿ זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָועלּֿפי

רׁשּות  אינּה זֹו מלחמה הרי הּתפּלה, ׁשּבעבֹודת הּמלחמה על ׁשּקאי הּזקן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָרּבנּו
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טז.13) כ, פנאי 14)שופטים לו הי' "שאילו רש"י, בשם וישב) (ר"פ הרשב"ם מ"ש כידוע - בפירש"י נתפרש שלא אף

יום". בכל המתחדשים הפשטות לפי אחרים פירושים לעשות צריך א.15)הי' שם, ע'16)שופטים שם לקו"ש גם ראה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ ישראל בני נצטוו בה ישראל ארץ את לכבוש החובה במלחמת  ƒ¿»≈

לארץ  Ó‡¯בכניסתם ¯·k È¯‰L ,"BÈ·L ˙È·LÂ" ¯ÓBÏ ÔÈ‡13 ≈«¿»ƒ»ƒ¿∆¬≈¿»∆¡«
‰ÓL Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï הכניסה בעת ישראל בארץ הנמצאות מהאומות …¿«∆»¿»»

שבויים. לקחת אין ואםֿכן "ŒÈk˙ˆ‡לארץ, ·e˙kM ‰Ó Ï·‡¬»«∆»ƒ≈≈
ÏÚ (‰È‰z ÈÊ‡) ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¬«ƒ¿∆«
Ìb L¯ÙÏ LÈ ,"EÈ·È‡…¿∆≈¿»≈«

‡¯˜Ó ÏL BËeLÙa14 רק ולא ƒ¿∆ƒ¿»
חסידות  עלֿפי הכתוב …Ï‡כפירוש

Ìb ‡l‡ ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa ˜«̄¿ƒ¿∆∆»¿∆»«
,eÈ‰Â ,‰·BÁ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿«¿

‰Ê ·e˙kL על למלחמה תצא "כי ∆»∆
¯˜אויביך" ‡Ï) ¯‡·Ï ‡a»¿»≈…«

"BÈ·L ˙È·LÂ"c ÔÈc‰«ƒ¿¿»ƒ»ƒ¿
(Ìb ‡l‡ ,·e˙k‰ ÌeiÒaL∆¿ƒ«»∆»«

‰L‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓÁÏnÏ ‰‡Èˆi ∆«¿ƒ»«ƒ¿»»¿ƒ»
˙BÈ‰ÏמלכתחילהÏÚ"c ÔÙB‡a ƒ¿¿∆¿«

,"EÈ·È‡ מעל שנמצאים הכרה מתוך …¿∆
ב'על  השונים הפירושים (ולפי האויב

לעיל) האמורים ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLאויביך'
‰Ê למלחמה היציאה כאשר ∆

אויביך' 'על היא ∆¿È‰Èƒ‰מלכתחילה
C¯cŒÏÚÂ .‰ÓÁÏna ÔBÁvp‰«ƒ»«ƒ¿»»¿«∆∆
ŒÈÙlL ‰L¯ta ·e˙kM ‰Ó«∆»«»»»∆ƒ¿≈

‰Ê15,שופטים "ŒÈk˙ˆ‡פרשת ∆ƒ≈≈
ÒeÒ ˙È‡¯Â 'B‚ ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¿»ƒ»
‡¯È˙ ‡Ï EnÓ ·¯ ÌÚ ·Î¯Â»∆∆««ƒ¿…ƒ»
ÔÎBzL ,eÈ‰ ,"'B‚ Ì‰Ó≈∆«¿∆∆
‡Ï" ÈeeÈv‰ ‡e‰ ·e˙k‰«»«ƒ…
ÈÈÚaL ÔÂÈk ,"Ì‰Ó ‡¯Èƒ̇»≈∆≈»∆¿≈≈

ÌÏek ‰"aw‰ וכל הסוסים כל «»»»
רק  נחשבים האויב של הרבים הרכבים

„Á‡ ÒeÒk,בלבד˜i„ÓL ÈÙk ¿∆»¿ƒ∆¿«≈
ÒeÒ" ·e˙kM ‰Ó È"L«̄ƒ«∆»

,„ÈÁÈ ÔBLÏ "·Î¯Â:ומפרש »∆∆¿»ƒ
וכן  אחד, כסוס כולם בעיני ורכב. "סוס

אחד  כאיש מדין את והכית אומר הוא

עם  פרעה. סוס בא כי אומר הוא וכן

בעיני  אבל רב, הוא בעיניך ממך. רב

רב". אינו

‰Ó L¯ÙÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈¿»≈«
‡ˆ˙ŒÈk" Ô‡k ·e˙kM∆»»ƒ≈≈

‡e‰ ÈeeÈv‰L ,"EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏהדבר Èˆi‰L‡‰עצם «ƒ¿»»«…¿∆∆«ƒ∆«¿ƒ»
ÏL B˙e‰Óa ÔBa˙‰Ï ,eÈ‰ ,"EÈ·È‡ ÏÚ" ‰È‰z ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»ƒ¿∆«…¿∆«¿¿ƒ¿≈¿«∆

'eÎ B¯B˜Óe BL¯La ‡e‰L ÈÙk ·ÈB‡‰ העליון ומקור בשורש והרי »≈¿ƒ∆¿»¿¿
לאלוקות  בטל שהכול eÒÙa˜בוודאי È"L¯ Le¯t C¯cŒÏÚ)«∆∆≈«ƒ¿»

,'B‚ "·Î¯Â ÒeÒ ˙È‡¯Â"¿»ƒ»»∆∆
ÈÈÚa Ì‰L ÈÙk e‰fL∆∆¿ƒ∆≈¿≈≈

,‰"aw‰,לעיל המובא רש"י כלשון «»»
אינו  בעיני אבל רב, הוא "בעיניך

ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰רב" ההתבוננות ), ∆«¿≈∆
האויב  ומקור ≈»¿Ïha˙zƒבשורש

‰‡¯i‰הפחדÏ˜ ‰È‰ÈÂ ,epnÓ «ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿∆«
‰Ê ÏkL ,Ô·eÓe .BÁvÏ ¯˙BÈ≈¿«¿»∆»∆
‰·BÁ ˙ÓÁÏÓa Ìb CiL«»«¿ƒ¿∆∆»

ÓÁÏna‰כפשוטה, Ìb ‡ÏÈÓ·e¿≈»««ƒ¿»»
.‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL ˙ÈÁe¯‰»»ƒ∆«¬««¿ƒ»
·e˙k‰ ÌeiÒ „vÓ ,ÌÓ‡»¿»ƒ«ƒ«»

˙È·LÂ"CiL BÈ‡L) "BÈ·L ¿»ƒ»ƒ¿∆≈«»
Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙ÓÁÏÓa,כאמור ¿ƒ¿∆∆∆∆ƒ¿»≈

'לא  הציווי חל זו שבמלחמה כיוון

נשמה' כל Ìbתחיה ‰pzLÓ ,(ƒ¿«∆«
‰Óa ‡¯˜Ó ÏL BËeLt¿∆ƒ¿»¿«
,"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" ·e˙kL∆»ƒ≈≈«ƒ¿»»
‡ˆz '¯L‡k' BLe¯t ÔÈ‡L∆≈≈«¬∆≈≈

‰ÓÁÏnÏ שלא ייתכן לא זה ולפי «ƒ¿»»
מפורש, לא היציאה מועד ורק תצא

‡l‡ פירושו תצא" zˆ‡"כי Ì‡ ∆»ƒ≈≈
‰ÓÁÏnÏ שתצא ייתכן ומשמעו, «ƒ¿»»

תצא, שלא «≈ÔÂÈkוייתכן
·e˙k‰ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa"L∆¿ƒ¿∆∆»¿«»

"¯a„Ó16,.רש"י כפירוש ¿«≈
CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈»≈

‰Ê ÌÈ‡˙È האומר רש"י של הפירוש «¿ƒ∆
רשות' ב'מלחמת ÌÚƒשמדובר
È‡wL Ô˜f‰ ea¯ Le¯t הכתוב ≈«≈«»≈∆»≈

למלחמה" תצא ‰ÓÁÏn‰"כי ÏÚ««ƒ¿»»
È¯‰ ,‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««¿ƒ»¬≈

BÊ ‰ÓÁÏÓ כוח' מול המלחמה ƒ¿»»
התפילה, בעת «≈‡dÈהמתאווה'
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ז d"kyz'd ,lel` c"i ,`vzÎik zyxt zay

חֹובה  (עֹוד 17אּלא ּגדֹולה הּיֹותר חֹובה ואדרּבה, , ְְְֵֶַַַָָָָָ

הּמצֹות  ּדקּיּום מהחּיּוב מּמה 18יֹותר וכּמּובן ,( ְְְִִִִֵֵַַַַָ

הּזקן  רּבנּו ׁשּיקריב 7ׁשּמבאר הּוא הּתפּלה ׁשענין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּולקׁשרּה להעלֹותּה הּבהמית, נפׁשֹו את אחד ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָּכל

ּומקֹור  האׁש, מיסֹוד ּגםּֿכן ׁשהיא ְְְִִֵֵֶַָָָּבׁשרׁשּה

העליֹונה, מרּכבה קדׁש, ּבהררי ויסּודתּה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹחּוצבּה

ירידת  ׁשּלאחר אּלא כּו', ׁשֹור ּפני אריה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָּפני

ׁשמרי  ׂשרים, ּבׁשבעים והתלּבׁשּות ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָוהׁשּתלׁשלּות

והּכח  הּזה עֹולם ּתענּוגי נמׁש ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹהאֹופּנים,

האׁש, חמימּות ּבחינת ּגםּֿכן ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָהּמתאּוה

להעלֹות  וצרי ּדֹולק, זר אׁש הּוא הרע הּיצר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָוגם

אׁש ּבחינת לׁשרׁשּה הּבהמית הּנפׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָאת

יצרֹו יֹום ׁש"ּבכל לבאר, ּוממׁשי כּו'. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

להמׁשי יֹום ּבכל וצרי עליו", מתּגּבר אדם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשל

ּכתיב  הּנה ּכי ׁשּלמעלה. אׁש "ימים 19ּבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

ימי  האדם, חּיי לׁשני וקצבה מסּפר ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָיּוצרּו",

גֹו' ׁשנה ׁשבעים ּבהם נּתנּו20ׁשנֹותינּו ולא , ְְְְִִִֵֶָָָֹ

אינּה הּנׁשמה ּכי  ׁשּבקרּבֹו, האלקית ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָֹלנפׁשֹו

כּו' לעצמּה ּתקּון חּיי 21צריכה מסּפר אּלא , ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

וׁשניו  הּבהמית, נפׁשֹו ּבֹו להתלּבׁש נּתן ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהאדם

חכמתֹו ׁשּׁשערה ּבּמסּפר לֹו יתּברקצּובים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

ּכלּֿכ מּמּנה להעלֹות ּבנפׁשֹו לׂשאת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָׁשּיּוכל

כּו' הּכלים ּבׁשבירת ׁשּמה ׁשּנפלּו ונצֹוצים ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹּכחֹות

 ֿ ועל חסידּות). מאמרי ּברּבּוי זה ענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ(ּכמבאר

הּוא  הּתפּלה ׁשּבעבֹודת ׁשהּמלחמה נמצא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָּפיֿזה

ירידת  ענין ּכל ּתכלית ׁשּזֹוהי ועד עקרי, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָענין
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תצ 17) "כי לד"ה ומציין א) כ, (דשופטים מלחמה על תתסד) (ע' שופטים באוה"ת שהקשה למלחמה".כמו ראה 18)א

ואילך. ד ע, בלק טז.19)לקו"ת קלט, י.20)תהלים צ, ב).21)שם (מח, פל"ז תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·BÁ ‡l‡ ˙eL¯17,‰a¯„‡Â ענייני , שאר ככל רגילה חובה לא ¿∆»»¿«¿«»
ה  אלא והמצוות eiÁ‰Ó·התורה ¯˙BÈ „BÚ) ‰ÏB„b ¯˙Bi‰ ‰·BÁ»«≈¿»≈≈«ƒ

˙Bˆn‰ Ìei˜c18'ה בעבודה ומיוחד מסויים עניין היא מהן אחת שכל ¿ƒ«ƒ¿
ויסודי  כללי עניין היא הבהמית הנפש של המתאווה כוח על ההתגברות ואילו

ה' Ô·enÎÂבעבודת של ), החשיבות ¿«»
'מלחמה' הנקראת התפילה עבודת

Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·nL ‰nÓ7 ƒ«∆¿»≈«≈«»≈
תורה' ב'לקוטי זה »¿ÔÈÚL∆ƒבמאמר

של  הפנימי ‰e‡התוכן ‰lÙz‰«¿ƒ»
עניין  של הרוחנית למשמעות בדומה

‡˙הקרבנות  „Á‡ Ïk ·È¯˜iL∆«¿ƒ»∆»∆
˙ÈÓ‰a‰ BLÙ אותה ויקרב «¿««¬ƒ

האלוקות d˙BÏÚ‰Ïלאלוקות, אל ¿«¬»
dL¯La d¯L˜Ïe העליון ומקורה ¿«¿»¿»¿»

‡È‰L הבהמיתהנפש,ÔkŒÌb ולא ∆ƒ«≈
ומקורה  שורשה האלוקית הנפש רק

הבהמית  הנפש גם אלא בקדושה,

הוא  שלה ‰‡Lהשורש „BÒÈÓƒ»≈
העליון, d·ˆeÁהרוחני ¯B˜Óe¿¿»

L„˜ È¯¯‰a d˙„eÒÈÂ בדרגות ƒ»»¿«¿≈…∆
באלוקות, ««¿∆k¯Ó·‰גבוהות

,‰BÈÏÚ‰ כמתואר יש, ובמרכבה »∆¿»
עליונים  מלאכים יחזקאל, בנבואת

נאמר  עליהם הקודש' 'חיות הנקראים

להם  BL¯שיש Èt ‰È¯‡ Èt¿≈«¿≈¿≈
,'eÎ הם בקדושה אלה נעלים ועניינים

הבהמית  הנפש של והמקור השורש

˙„È¯È ¯Á‡lL ‡l‡∆»∆¿««¿ƒ«
˙eLaÏ˙‰Â ˙eÏLÏzL‰Â¿ƒ¿«¿¿¿ƒ¿«¿
שהם  כפי באלוקות הנעלים העניינים

להתלבש  העליונה במרכבה

ÌÈ¯N ÌÈÚ·La,העולם אומות של ¿ƒ¿ƒ»ƒ
מקור  שמהוות רוחניות בחינות היינו

העולם, אומות לשבעים השפעה

ÌÈpÙB‡‰ È¯ÓL הפסולת , ¿»≈»«ƒ
העליונים  המלאכים של והחיצוניות

'אופנים' יסוד CLÓהנקראים מבחינת האמורות, העליונות מהדרגות למטה ƒ¿»
שלמעלה  ‰e‡˙n‰האש Ák‰Â ‰f‰ ÌÏBÚ È‚eÚz אלה לתענוגים «¬≈»«∆¿«…««ƒ¿«∆

L‡‰ ˙eÓÈÓÁ ˙ÈÁa ÔkŒÌb ‡e‰L הן גשמיים לתענוגים והתאוות ∆«≈¿ƒ«¬ƒ»≈
בוערת, כאש ‰¯Úחזקות ¯ˆi‰ Ì‚Â עצמו,˜ÏBc ¯Ê L‡ ‡e‰ ¿««≈∆»«≈»≈

CÈ¯ˆÂ'מלחמה' הנקראת התפילה, ‰LÙpבעבודת ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ¿»ƒ¿«¬∆«∆∆
.'eÎ ‰ÏÚÓlL L‡ ˙ÈÁa dL¯LÏ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿»¿»¿ƒ«≈∆¿«¿»

CÈLÓÓeהזקן ‡„Ìאדמו"ר ÏL B¯ˆÈ ÌBÈ ÏÎa"L ,¯‡·Ï «¿ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿∆»»
"ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó יצרו את להכניע הצליח האדם אתמול אם גם מחדש, ƒ¿«≈»»

עליו, CÈLÓ‰Ïולהתגבר ÌBÈ ÏÎa CÈ¯ˆÂ למטה ÈÁa˙מלמעלה ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL L‡ וממשיך הרע. היצר ואש התאוות אש את להכניע כדי ≈∆¿«¿»

הזו  וה'מלחמה' העבודה מדוע ומבאר

ויום, יום בכל להיות ‰p‰צריכה Èkƒƒ≈
·È˙k19"e¯ˆeÈ ÌÈÓÈ" ֿ הקדוש ¿ƒ»ƒ»

ימים, ויצר ברא ≈∆LiLברוךֿהוא
ÈiÁ ÈLÏ ‰·ˆ˜Â ¯tÒÓƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈«≈

,Ì„‡‰ בתהילים הכתוב ÈÓÈכלשון »»»¿≈
‰L ÌÈÚ·L Ì‰a eÈ˙BL¿≈»∆ƒ¿ƒ»»

'B‚20ez ‡ÏÂ הקצובים , הימים ¿…ƒ¿
אדם ‰‡È˜Ï˙לכל BLÙÏ¿«¿»¡…ƒ

dÈ‡ ‰ÓLp‰ Èk ,Ba¯˜aL∆¿ƒ¿ƒ«¿»»≈»
'eÎ dÓˆÚÏ Ôe˜z ‰ÎÈ¯ˆ21 ¿ƒ»ƒ¿«¿»

גוף  בתוך לחיות למטה הנשמה וירידת

הנשמה  לצורך איננה הזה בעולם גשמי

פגם  כל בה אין הירידה שלפני עצמה

לתיקון, זקוקה tÒÓ¯ואינה ‡l‡∆»ƒ¿«
של והשנים Ôzהימים Ì„‡‰ ÈiÁ«≈»»»ƒ»
Ba LaÏ˙‰Ï בגופוBLÙ ¿ƒ¿«≈«¿

BÏ ÌÈ·eˆ˜ ÂÈLÂ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿»»¿ƒ
B˙ÓÎÁ ‰¯ÚML ¯tÒna«ƒ¿»∆ƒ¬»»¿»
BLÙa ˙‡NÏ ÏÎeiL C¯a˙Èƒ¿»≈∆«»≈¿«¿

‰pnÓ ˙BÏÚ‰Ï הבהמית מנפשו ¿«¬ƒ∆»
CkŒÏkשל כזו BÁk˙כמות »«…

ÌÈˆBˆÂ אלוקות של ניצוצות ¿ƒƒ
‰nL eÏÙpL כמו הבהמית, בנפש ∆»¿»»

בכלל הזה העולם »È·Laƒ¿ƒ¯˙בענייני
‰Ê ÔÈÚ ¯‡·Ók) 'eÎ ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿…»ƒ¿»∆
(˙e„ÈÒÁ È¯Ó‡Ó Èea¯a¿ƒ««¿≈¬ƒ
העולמות  וחסידות, בקבלה כמבואר

'סדר  עם הנוכחית, במתכונתם

ועשר  ומסודר הדרגתי השתלשלות'

מלובשים  שלהם שהאורות ספירות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך

וכלים  מרובים אורות היו בו התוהו' 'עולם קדם ול'תיקון' התיקון'. 'עולם

ואלוקות  קדושה ניצוצות של ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב מועטים,

הקדושה. לגבולות שמחוץ לתחומים

ÔÈÚ ‡e‰ ‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL ‰ÓÁÏn‰L ‡ˆÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«ƒ¿»»∆«¬««¿ƒ»ƒ¿»
È¯˜Ú,'ה ÈÏÎz˙בעבודת È‰BfL „ÚÂ של È¯È„˙המטרה ÔÈÚ Ïk ƒ»ƒ¿«∆ƒ«¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ«

,Ûeba ‰ÓLp‰ ירידה כמו ביותר, גדולה ירידה ¯Ó‰שהיא ‡¯‚È‡Ó «¿»»«≈ƒ¿»»»
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ebe'ח jaie` lr dnglnl `vzÎik

עמקּתא  לבירא רמה מאיגרא ּבּגּוף, .22הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ

הרׁשּות, "ּבמלחמת זה על לֹומר אפׁשר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָואי

מדּבר". ְֵַַָהּכתּוב

הּזקן ‡Cג) רּבנּו ּפרּוׁש לפי ׁשּגם הּוא, הענין «ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

קאי  לּמלחמה" "ּכיֿתצא ׁשּכתּוב ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשמה

לפרׁש אפׁשר הּתפּלה, ׁשּבעבֹודת הּמלחמה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

רׁש"י, ּפרּוׁש לפי ּכמֹו לּמלחמה" ְְְִִִִֵֵֵַַָָ"ּכיֿתצא

מה  ּכי רׁשּות, ׁשל ענין ׁשּזהּו 'אם', ְְְִִִִֶֶֶַָמּלׁשֹון

ּכל  אצל חֹובה  מלחמת היא הּתפּלה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָּׁשעבֹודת

ּבתחלת  רק זה הרי מּיׂשראל, ואחד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד

אֹופּני  ׁשני אפׁשרּיים לאחריֿזה אבל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעבֹודתֹו,

ּדהּנה  ּבזה, והענין ּתפּלה. אֹו ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָעבֹודה,

מקֹומֹות  ּבכּמה ּבברּור 23מבאר אֹופּנים ׁשני ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשלֹום. ּובדר מלחמה, ּבדר הרע, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּיצר

החלּוק 24ּובכללּות  זה הּתפּלה,25הרי עבֹודת ּבין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ׁש"ּדרכיה  הּתֹורה, לעבֹודת - קרבא" ְְְֲֶֶַַַַָָָָָ"ׁשעת

ׁשלֹום" נתיבֹותיה וכל נעם והינּו,26ּדרכי . ְְְְְִֵֶַַַָָָֹ

הרע  הּיצר ּברּור ענין הּוא הּתפּלה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשעבֹודת

הּמברר  התלּבׁשּות עלֿידי למעלה, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמּלמּטה

ולכן  הּבהמית), (נפׁש ּבּמתּברר האלקית) ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ(נפׁש

הּברּור  אבל ויגיעה. מלחמה עלֿידי ּבא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָזה

(ּכּידּוע  למּטה מּלמעלה הּוא ּתֹורה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָׁשעלֿידי

הּׁשמים" מן "לחם נקראת ּבדר27ׁשהּתֹורה ,( ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּתֹו לימּוד ׁשעלֿידי ממׁשימּמילא, האדם רה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מתּבּטל  ועלֿידיֿזה ּבנפׁשֹו, אלקּות ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַֹּומגּלה

מּובן  ועלּֿפיֿזה מאליו. הרע הּיצר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ(ּומתּברר)

(ׁשהּוא  מלחמה עלֿידי הרע הּיצר ׁשּברּור ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמה

הרׁשּות", "מלחמת נקרא הּתפּלה) עבֹודת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָענין

עבֹודה  עלֿידי מנּוחה, ׁשל ּבאֹופן ּברּור יׁשנֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָּכי
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ב.22) ה, חגיגה - חז"ל לשון ועוד.23)ע"פ ואילך. ד ג, במדבר לקו"ת ואילך. ד ה, בראשית גם 24)תו"א - בפרטיות

טעהמ"צ  וראה א). כד, אורה (שערי בבלי וש"ס ירושלמי ש"ס או סכ"ו), אגה"ק תניא (ראה דטו"ר ואילנא עה"ח יש בתורה

תפלה  - ובתפלה כו'; הקליפה לשבר כדי ההלכה עסק כו' בכח מקשה הי' שהאריז"ל שם, המצוות ושער ואתחנן להאריז"ל

ג). סה, בשלח (תו"א עונג לשבת וקראת ודשבת ואילך).25)דחול קס ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט נ"ח ת"ר ד"ה בארוכה ראה

ואילך). 105 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד משה יז.26)ויאמר ג, ב.27)משלי קסה, שלו פסחים במסכת של"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡z˜ÓÚ ‡¯È·Ï22 לבור גבוה ÏÚעמוק.מגג ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡Â ¿≈»¬ƒ¿»¿≈∆¿»««

,"¯a„Ó ·e˙k‰ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa" ‰Ê השאלה מתחזקת ומעתה ∆¿ƒ¿∆∆»¿«»¿«≈
שהיא  התפילה עבודת של במלחמה שמדובר הזקן אדמו"ר פירוש מתאים איך

מדבר  שהכתוב רש"י פירוש עם ה' בעבודת עיקרי ועניין גמורה חובה

רשות'? ב'מלחמת

ÈÙÏ ÌbL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (‚«»ƒ¿»∆«¿ƒ
‰ÓL Ô˜f‰ ea¯ Le¯t≈«≈«»≈∆«
"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" ·e˙kL∆»ƒ≈≈«ƒ¿»»

È‡˜ מכוון‰ÓÁÏn‰ ÏÚ »≈««ƒ¿»»
¯LÙ‡ ,‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««¿ƒ»∆¿»
"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" L¯ÙÏ¿»≈ƒ≈≈«ƒ¿»»
ÔBLlÓ ,È"L¯ Le¯t ÈÙÏ BÓk¿¿ƒ≈«ƒƒ¿
,˙eL¯ ÏL ÔÈÚ e‰fL ,'Ì‡'ƒ∆∆ƒ¿»∆¿
תצא, שלא וייתכן שתצא ייתכן היינו

הציוויים  קיימים אזי תצא ואם

שעבודת  ואף הפרשה, שבהמשך

ה', בעבודת עיקרי עניין היא התפילה

תצא", "כי לפרש אפשר זה בעניין גם

דבר  היינו תצא", "אם של במשמעות

יהיה, שלא Ó‰שייתכן Èkƒ«
‡È‰ ‰lÙz‰ ˙„B·ÚM∆¬««¿ƒ»ƒ

‰·BÁ ˙ÓÁÏÓ'רשות' ‡ˆÏולא ƒ¿∆∆»≈∆
È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¬≈
Ï·‡ ,B˙„B·Ú ˙ÏÁ˙a ˜¯ ‰Ê∆«ƒ¿ƒ«¬»¬»

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï את עבר שהאדם לאחר ¿«¬≈∆
ועלה  ה' בעבודת הראשון השלב

גבוהה, יותר ÈLלדרגה ÌÈi¯LÙ‡∆¿»ƒƒ¿≈
B‡ ‰¯Bz ,‰„B·Ú ÈpÙB‡«≈¬»»

‰lÙz שעבודת בהכרח התפילה ולא ¿ƒ»
ש  כפי לגביו, גמורה חובה ממשיך היא

ומבאר.

¯‡·Ó ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa23 בתורת ¿«»¿

‡ÌÈpÙBהחסידות ÈL LiL∆≈¿≈«ƒ
Ú¯‰ ¯ˆi‰ ¯e¯·a הטוב הפרדת ¿≈«≈∆»«

והעלאתו  ותיקונו שבו, מהרע שבו

ÓÁÏÓ‰לקדושה, C¯„a מתוך ¿∆∆ƒ¿»»
איתו, ÌBÏLמאבק C¯„·e ידי על ¿∆∆»

לטוב. אותו גם שהופכים

˙eÏÏÎ·e24 ההבדל כללי, באופן ƒ¿»

שלום  בדרך לבירור מלחמה בדרך בירור ‰eÏÁ˜בין ‰Ê È¯‰25 ההבדל ¬≈∆«ƒ
‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÔÈa,מלחמה בדרך בירור ˜¯·‡"שהיא ˙ÚL" ≈¬««¿ƒ»¿«¿»»

להתגבר  כדי הרע יצר עם ישירה התעסקות ידי על בירור ומלחמה, קרב שעת

- È˙B·È˙‰עליו ÏÎÂ ÌÚ ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯c"L ,‰¯Bz‰ ˙„B·ÚÏ«¬««»∆¿»∆»«¿≈…«¿»¿ƒ∆»
"ÌBÏL26, עיסוק ידי על בירור »

מתברר  הרע שהיצר באופן בתורה

‰lÙz‰ממילא. ˙„B·ÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆¬««¿ƒ»
Ú¯‰ ¯ˆi‰ ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«≈«≈∆»«

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ היצר אל ירידה ƒ¿«»¿«¿»
למעלה מלמטה והעלאתו »ŒÏÚהרע

LÙ) ¯¯·n‰ ˙eLaÏ˙‰ È„È¿≈ƒ¿«¿«¿»≈∆∆
LÙ) ¯¯a˙na (˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«ƒ¿»≈∆∆

(˙ÈÓ‰a‰ על היא ההתלבשות והרי ««¬ƒ
המתברר, אל יורד שהמברר ≈«¿ÔÎÏÂידי

‰ÓÁÏÓ È„ÈŒÏÚ ‡a ‰Ê∆»«¿≈ƒ¿»»
‰ÚÈ‚ÈÂ מגע מחייבת ה'התלבשות' כי ƒƒ»

הבהמית. והנפש הרע היצר עם קרוב

‰¯Bz È„ÈŒÏÚL ¯e¯a‰ Ï·‡¬»«≈∆«¿≈»
Úe„ik) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ƒ¿«¿»¿«»«»«
ÔÓ ÌÁÏ" ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿≈∆∆ƒ

"ÌÈÓM‰27, שיורד רוחני  מזון  «»«ƒ
הוא  והבירור למטה), מלמעלה ונמשך

È„ÈŒÏÚL ,‡ÏÈnÓ C¯„a¿∆∆ƒ≈»∆«¿≈
CÈLÓÓ Ì„‡‰ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»»»»«¿ƒ

למטה  ‡e˜Ï˙מלמעלה ‰l‚Óe¿«∆¡…
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,BLÙa כאשר ¿«¿¿«¿≈∆

בגלוי, האדם בנפש מאירה האלוקות

Ú¯‰ ¯ˆi‰ (¯¯a˙Óe) Ïha˙Óƒ¿«≈ƒ¿»≈«≈∆»«
ÂÈÏ‡Ó בו 'להתלבש' צורך מבלי ≈≈»

ישירות. אתו ולהתעסק

Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הפנימי הטעם ¿«ƒ∆»
‰¯Úעל  ¯ˆi‰ ¯e¯aL ‰Ó«∆≈«≈∆»«

ÔÈÚ ‡e‰L) ‰ÓÁÏÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿«
‡¯˜ (‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»ƒ¿»

,"˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ" שאכן אף ƒ¿∆∆»¿
ה', בעבודת עיקרי בעניין Èkƒמדובר

BLÈגםÏL ÔÙB‡a ¯e¯a ∆¿≈¿∆∆
‰ÁeÓ,'ו'מלחמה קרב ŒÏÚללא ¿»«

‰¯Bz ÏL ‰„B·Ú È„È כמבואר ¿≈¬»∆»
לעיל.
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ט d"kyz'd ,lel` c"i ,`vzÎik zyxt zay

הּפרׁשה  ּבסּיּום ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ּתֹורה. 28ׁשל ְְִֶֶֶַַַָָָָָ

גֹו', איבי מּכל ל אלקי הוי' ּבהניח ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָֹֹוהיה

ּוכמֹו מלחמה, ׁשל ּבענין צֹור אין ְְְְִִֵֶֶֶָָָָׁשאז

גֹו',29ׁשּכתּוב  לי מּקרב נפׁשי בׁשלֹום ּפדה ְְְִִִֶַָָָָָ

חרב 30ּוכתיב  אפילּו ּבארצכם, לאֿתעבר וחרב ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַֹֹ

ׁשלֹום  מנּוחה,31ׁשל ּבדר היא העבֹודה ואז , ְְְֲִֶֶֶָָָָָ

הּתֹורה. לימּוד ׁשעלֿידי העבֹודה אֹופן ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּזהּו

ּומּצב  ּבמעמד נמצאים ּכאׁשר ׁשּגם זאת, ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹועֹוד

הּתפּלה, ׁשּבעבֹודת הּמלחמה ּבענין צֹור ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיׁש

העבֹודה  ׁשּזֹוהי הּתֹורה, לימּוד עלֿידי ְֲִִִֵֵֶַַָָָהּנה

הּתפּלה  עבֹודת ּגם נעׂשית מנּוחה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבדר

העסק  ׁשּמעלת ּדכׁשם והינּו, לגמרי. אחר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבאֹופן

מּתֹורה  יֹותר ּגבֹוּה הּוא הּתפּלה ׁשאחר ְִִֵֶַַַַַָָָָּבּתֹורה

הּתפּלה  ּפֹועלת 32ׁשּקֹודם ּׁשהּתפּלה מה ׁשּזהּו , ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּפעּולה  ּגם יׁשנּה ּכמֹוֿכן הּנה הּתֹורה, ְְְִֵֵֶַַַַָָָעל

ׁשּנעׂשית  הּתפּלה עבֹודת על הּתֹורה ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָּדלימּוד

יֹותר. נעלה ְֲֵֶֶַּבאֹופן

אֹופּני LÈÂד) ׁשני ּבענין לעיל האמּור לקּׁשר ¿≈ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָ

ׁשל  ענינֹו עם ותֹורה, ּדתפלה ְְְֲִִִִֶָָָָָהעבֹודה

ׁשּבדרּוׁשי  הּידּוע עלּֿפי ּובפרט אלּול. ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹחדׁש

ּבפרׁשת  ּכבר הּנה ּתֹורה', ׁשּב'לּקּוטי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהחסידּות

 ֿ ועל אלּול, חדׁש עניני אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְֱִֵֵֶַָֹ"ראה"

והענין אחתּֿכּמהֿוכּמ "ּכיֿתצא". ּבפרׁשת ה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ּכתיב  ּדהּנה לי"33ּבזה, ודֹודי לדֹודי "אני ְְְְֲִִִִִִֵֶָ

אלּול  וידּוע 34(ראׁשיּֿתיבֹות ּבּׁשֹוׁשּנים". הרֹועה ( ְֱִֵֵֶַַַָָָ

ּבּׁשֹוׁשּנים" "הרֹועה ּבענין ּפרּוׁשים ׁשני .35ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּכנגד  עלין ּתליסר ּבּה יׁש ׁשּׁשֹוׁשּנה אחד, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפרּוׁש

ּדרחמי  מכילין אלּול 36י"ג ׁשּבחדׁש והינּו, , ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַֹ

הרחמים  מּדֹות י"ג ׁשּי37מאירֹות זה וענין , ְְְֲִִִִֶַַָָָ

ּתקרי  אל ׁשני, ּופרּוׁש הּתפּלה. לעבֹודת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּבכללּות
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‰L¯t‰ ÌeiÒa ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ28 כי פרשת השבוע פרשת ¿∆««∆»¿ƒ«»»»

‚B',תצא  EÈ·È‡ ÏkÓ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÁÈ‰a ‰È‰Â,כלומר ¿»»¿»ƒ«¬»»¡…∆¿ƒ»…¿∆
שיהיו  ישראל לבני מסייע הקדושֿברוךֿהוא שבו מצב על מדברת התורה

סביבם האויבים מכל ÓÁÏÓ‰,במנוחה ÏL ÔÈÚa C¯Bˆ ÔÈ‡ Ê‡L∆»≈∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»»
·e˙kL BÓÎe29 המלך דוד בדברי ¿∆»

כלפיו  וההתנגדות המרד הפסקת לגבי

אבשלום  אנשי ·ÌBÏLמצד ‰„t»»¿»
'B‚ ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ וניצחון פדות «¿ƒƒ¿»ƒ

במלחמה, צורך ללא שלום, בדרכי

·È˙Îe30 ֿ שהקדוש בברכות בתורה ¿ƒ
על -ברוך  ישראל לבני מבטיח הוא

המצוות  Ú˙Œ‡Ï·¯קיום ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…
,ÌÎˆ¯‡a ז"ל חכמינו ואמרו ¿«¿¿∆

היא  ÏLשהברכה ·¯Á eÏÈÙ‡¬ƒ∆∆∆
ÌBÏL31 כלומר בארץ, תעבור לא גם »

ואפילו  כלל מלחמה שום בו שאין מצב

מלחמה, כלי ‰B·Ú„‰לא Ê‡Â¿»»¬»
e‰fL ,‰ÁeÓ C¯„a ‡È‰ƒ¿∆∆¿»∆∆
È„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡∆»¬»∆«¿≈

,‰¯Bz‰ „eÓÈÏ.לעיל כמבואר ƒ«»
,˙‡Ê „BÚÂ לידי בא שבו נוסף עניין ¿…

ללא  היא ה' שעבודת זה עניין ביטוי

של  בדרך אלא ומאבקים מלחמות

ÌÈ‡ˆÓשלום, ¯L‡k ÌbL∆««¬∆ƒ¿»ƒ
C¯Bˆ LiL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆≈∆
˙„B·ÚaL ‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿»»∆«¬«

,‰lÙz‰ המצב שזה לעיל כאמור «¿ƒ»
הראשונים  בשלבים העבודה', 'בתחילת

ה', eÓÈÏ„בעבודת È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈ƒ
‰¯Bz‰,לתפילה בנוסף עוסקים בו «»

C¯„aL ‰„B·Ú‰ È‰BfL∆ƒ»¬»∆¿∆∆
‰ÁeÓ,מלחמה כל ÈNÚ˙ללא ¿»«¬≈

ÔÙB‡a ‰lÙz‰ ˙„B·Ú Ìb«¬««¿ƒ»¿∆
È¯Ó‚Ï ¯Á‡ על אף פי וזאת «≈¿«¿≈

כן  עצמה מצד התפילה שעבודת

לעיל. כמבואר במלחמות, קשורה

˜ÒÚ‰ ˙ÏÚnL ÌLÎc ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆«¬«»≈∆
‡e‰ ‰lÙz‰ ¯Á‡L ‰¯Bza«»∆«««¿ƒ»
Ì„BwL ‰¯BzÓ ¯˙BÈ dB·b»«≈ƒ»∆∆

‰lÙz‰32‰Ó e‰fL , «¿ƒ»∆∆«
,‰¯Bz‰ ÏÚ ˙ÏÚBt ‰lÙz‰M∆«¿ƒ»∆∆««»

כל  זאת עם אבל ה' בעבודת שונים עניינים שני הם והתפילה התורה כלומר,

התפילה  שלאחר התורה שללימוד וכשם בשני, ויתרון מעלה פועל מהם אחד

לימוד  לגבי מעלה בו יש ולכן לו, שקדמה מהתפילה כתוצאה ויתרון מעלה יש

התפילה, שקודם ‰ÏeÚt‰התורה Ìb dLÈ ÔÎŒBÓk ‰p‰ וההשפעה ƒ≈¿≈∆¿»««¿»
˙ÈNÚpL ‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÏÚ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏc כתוצאה התפילה, ¿ƒ«»«¬««¿ƒ»∆«¬≈

ÏÚ‰התורה,מלימוד  ÔÙB‡a¿∆«¬∆
¯˙BÈ.עצמה מצד התפילה מאשר ≈

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ¯M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈»»¿≈
Ú‰ ÈpÙB‡ ÈL ÔÈÚa‰„B· ¿ƒ¿«¿≈«≈»¬»

BÈÚ ÌÚ ,‰¯B˙Â ‰ÏÙ˙cƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿»
המיוחדת  ה' L„Áועבודת ÏL∆…∆

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e .ÏeÏ‡¡ƒ¿»«ƒ«»«
ÈLe¯„aL מאמרי˙e„ÈÒÁ‰ ∆ƒ¿≈«¬ƒ

¯·k ‰p‰ ,'‰¯Bz ÈËewÏ'aL∆¿ƒ≈»ƒ≈¿»
"‰‡¯" ˙L¯Ùa היא שקביעותה ¿»»«¿≈

אלול  חודש בראש או מברכים בשבת

L„Á ÈÈÚ ˙B„B‡ ¯ae„Ó¿»ƒ¿¿≈…∆
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÏeÏ‡¡¿««««»¿«»

"‡ˆ˙ŒÈk" ˙L¯Ùa שקביעותה ¿»»«ƒ≈≈
וכמה  כמה עברו שכבר לאחר היא

אלול. מחודש ימים

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â33 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
השירים' È„B„Ïב'שיר È‡"¬ƒ¿ƒ

"ÈÏ È„B„Â נמשכים ישראל, בני אני, ¿ƒƒ
הקדושֿברוךֿהוא, אל ומתקרבים

אל  ומתקרב נמשך והקדושֿברוךֿהוא

ישראל  ≈≈«(¯‡B·ÈzŒÈL˙בני
ÏeÏ‡34."ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰ ( ¡»∆««ƒ

ÌÈLe¯t ÈL LiL Úe„ÈÂ¿»«∆≈¿≈≈ƒ
"ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰" ÔÈÚa35. ¿ƒ¿«»∆««ƒ

da LÈ ‰pLBML ,„Á‡ Le¯t≈∆»∆«»≈»
ÔÈÏÚ ¯ÒÈÏz עלים עשרה שלוש ¿≈«»ƒ

ÈÓÁ¯c ÔÈÏÈÎÓ ‚"È „‚k36 ¿∆∆¿ƒƒ¿«¬≈
הרחמים  מידות עשרה שלוש

ג. רחום. ב. אֿל. א. בתורה, (האמורות

חסד. ורב ו. אפים. ה. ארך. ד. וחנון.

י. לאלפים. ט. חסד. נוצר ח. ואמת. ז.

יג. וחטאה. יב. ופשע. יא. עוון. נושא

‡ÏeÏונקה). L„ÁaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿…∆¡
˙B¯È‡Ó ומתגלות˙BcÓ ‚"È ¿ƒƒ
ÌÈÓÁ¯‰37‰Ê ÔÈÚÂ גילוי , של »«¬ƒ¿ƒ¿»∆

הרחמים eÏÏÎa˙מידות CiL«»ƒ¿»
.‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ«¬««¿ƒ»
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ebe'י jaie` lr dnglnl `vzÎik

ׁשּׁשֹונים  אּלא ׁשּׁשֹונים 38ׁשֹוׁשּנים ּבאֹותם , ְִִִֶֶֶַָָ

י"ג 39ּבּתֹורה  התּגּלּות ׁשּבענין להֹוסיף, ויׁש . ְְְְְִִִֵֶַַַָ

ּב"הרֹועה  הראׁשֹון (הּפרּוׁש הרחמים ְֲִִִֵֶַַָָָמּדֹות

י"ג  התּגּלּות ּבין ּגדֹול הפרׁש יׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָּבּׁשֹוׁשּנים")

י"ג  להתּגּלּות אלּול ׁשּבחדׁש הרחמים ְְְֱֲִִִֶֶַַָֹמּדֹות

הּכּפּורים  ׁשּביֹום הרחמים ואחד 40מּדֹות , ְְֲִִִִֶַַַַָ

הרחמים  מּדֹות י"ג ּׁשהתּגּלּות הּוא, ְֲִִִִִֶַַַָהחלּוקים

ׁשּבא  לי" "ּדֹודי ענין עקר הּוא הּכּפּורים ְְִִִִִִֶֶַַַָׁשּביֹום

התּגּלּות  ואלּו לדֹודי", ּד"אני העבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָלאחרי

ענין  הּוא אלּול ׁשּבחדׁש הרחמים מּדֹות ְְֱֲִִִֶֶַַָֹי"ג

ּד"אני  העבֹודה את לעֹורר ׁשענינֹו לי" ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָ"ּדֹודי

אתערּותאּֿדלעילא  ּבחינת ּדהינּו, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָלדֹודי",

 ֿ על ׁשּזהּו האתערּותאּֿדלתּתא, את ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמעֹוררת

ּכמֹו למּטה, מלמעלה ׁשהיא הּתֹורה ענין ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָּדר

ענין  ׁשּגם ונמצא, (ּכּנ"ל). הּׁשמים מן ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָלחם

אלּול  ׁשּבחדׁש הרחמים מּדֹות י"ג ְְֱֲִִִֶֶַַָֹהתּגּלּות

ּגם  ׁשּׁשּי ּבאֹופן הּוא הּתפלה, לענין ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּׁשּי

הּוא  הּתפּלה ענין ּגם הּנה ׁשּלכן הּתֹורה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלענין

ג). סעיף (ּכּנ"ל יֹותר נעלה ְְֲִֵֶֶַַַּבא ֹופן

e‰ÊÂּכ הּׁשנה ּכל על אלּול ּדחדׁש ּולּה,הּיתרֹון ¿∆ְְֱִֶַַַָָָָֹ

הּתפּלה  ּבענין רק לא היא ְְְֲִִִֶַַַַָָֹׁשּמעלתֹו

אּלא  ּבּׁשֹוׁשּנים"), ּד"הרֹועה הראׁשֹון ְִִֵֶֶַַַָָָ(הּפרּוׁש

ּד"הרֹועה  הּׁשני (הּפרּוׁש הּתֹורה ּבענין ְְְִִֵֵֶַַַַַָָּגם

ּבלימּוד  יֹותר להֹוסיף צרי ׁשּלכן ְְִִִִֵֵֶַַָָּבּׁשֹוׁשּנים"),

וׁשלֹום  מנּוחה ׁשּבדר העבֹודה ׁשּזֹוהי ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָהּתֹורה,

הּתֹורה, ּפנימּיּות לימּוד עלֿידי ּובפרט ְְְְִִִִֵַַַָָָּדוקא,

כּו' מחלֹוקת ולא כּו' קּוׁשיא לא ּתמן ּדלית ׁשּבּתֹורה, ּדרזין ורזין ּכֹולל 41רזין , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּוׁשלמּות  אמּתית ּפֹועלים ועלֿידיֿזה ׁשלֹום, ּבדרכי חּוצה הּמעינֹות הפצת ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּגם

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה גֹו', בׁשלֹום" ּד"ּפדה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהענין

הּיעּוד  יקּוים מכּסים.42ׁשאז לּים ּכּמים הוי' את ּדעה הארץ מלאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
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א.38) עדר, זח"ב ב. ל, ב.39)שבת כ, שם תתכז.40)זהר ע' ח"ג שה"ש אוה"ת ב. לד, שם לקו"ת קכד,41)ראה זח"ג

ובכ"מ. .24 שבהערה אגה"ק וראה (ברע"מ). מלכים.42)ב הל' סוף רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈL Le¯Ùe,"בשושנים ‡l‡ב"הרועה ÌÈpLBL È¯˜z Ï‡ ≈≈ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ∆»

LÌÈBM38ÌÈBML Ì˙B‡a ולומדים, ונמצא Bza39¯‰ועוסקים ∆ƒ¿»∆ƒ«»
התורה, לימוד עניין והן מלחמה, בדרך הבירור התפילה, עבודה עניין שהן

אלול. לחודש במיוחד שייך שלום, בדרך הבירור

˙elb˙‰ ÔÈÚaL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆¿ƒ¿«ƒ¿«
Le¯t‰) ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ«≈
‰ÚB¯‰"a ÔBL‡¯‰»ƒ¿»∆

"ÌÈpLBMa שלשושנה בכך הקשור ««ƒ
כאמור  עלים, עשרה שלוש LÈיש (≈

‚"È ˙elb˙‰ ÔÈa ÏB„b L¯Ù‰∆¿≈»≈ƒ¿«
ÏeÏ‡ L„ÁaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒ∆¿…∆¡
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È ˙elb˙‰Ï¿ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈaL40„Á‡Â , ∆¿«ƒƒ¿««
˙elb˙‰M ,‡e‰ ÌÈ˜eÏÁ‰«ƒƒ∆ƒ¿«
ÌBÈaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ∆¿
ÔÈÚ ¯˜Ú ‡e‰ ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ«ƒ¿«

"ÈÏ È„Bc" של והתקרבות התגלות ƒƒ
בדרך  ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא

למטה È¯Á‡Ïמלמעלה ‡aL∆»¿«¬≈
"È„B„Ï È‡"c ‰„B·Ú‰»¬»¿¬ƒ¿ƒ
בדרך  לאלוקות האדם של התקרבות

למעלה, ‰˙elb˙מלמטה eÏ‡Â¿ƒƒ¿«
L„ÁaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ∆¿…∆

‡e‰ ÏeÏ‡ למטה מלמעלה הארה ¡
BÈÚL "ÈÏ È„Bc" ÔÈÚƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»
È‡"c ‰„B·Ú‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ¿≈∆»¬»¿¬ƒ

"È„B„Ï,למעלה eÈ‰c,מלמטה ¿ƒ¿«¿
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האלוקות, מצד מלמעלה, התעוררות

Œ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙‡ ˙¯¯BÚnL∆¿∆∆∆»ƒ¿¬»
‡z˙Ïc מצד מלמטה, התעוררות ƒ¿«»

ÔÈÚהאדם, C¯cŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆ƒ¿«
‡È‰L ‰¯Bz‰ והמשכה הארה «»∆ƒ

ÌÁÏ BÓk ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿∆∆
.(Ï"pk) ÌÈÓM‰ ÔÓƒ«»«ƒ««

˙elb˙‰ ÔÈÚ ÌbL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«ƒ¿«ƒ¿«
L„ÁaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ∆¿…∆
,‰ÏÙz‰ ÔÈÚÏ CiML ÏeÏ‡¡∆«»¿ƒ¿««¿ƒ»

לעיל, CiMLכמבואר ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆«»
‰p‰ ÔÎlL ,‰¯Bz‰ ÔÈÚÏ Ìb«¿ƒ¿««»∆»≈ƒ≈

התורה מלימוד ÔÈÚכתוצאה Ìb«ƒ¿«
‰ÏÚ ÔÙB‡a ‡e‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»¿∆«¬∆

.(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ¯˙BÈ≈««¿ƒ

ÔB¯˙i‰ e‰ÊÂ המיוחדת ‰M‰והמעלה Ïk ÏÚ ÏeÏ‡ L„Ác ¿∆«ƒ¿¿…∆¡«»«»»
Le¯t‰) ‰lÙz‰ ÔÈÚa ˜¯ ‡Ï ‡È‰ B˙ÏÚnL ,dÏek»∆«¬»ƒ…«¿ƒ¿««¿ƒ»«≈

,"ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰"c ÔBL‡¯‰ הרחמים מידות י"ג ‡l‡עניין ,( »ƒ¿»∆««ƒ∆»
"ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰"c ÈM‰ Le¯t‰) ‰¯Bz‰ ÔÈÚa Ìb עניין «¿ƒ¿««»«≈«≈ƒ¿»∆««ƒ

התורה  דברי של ÔÎlLהשינון ,(∆»≈
¯˙BÈ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ אלול בחודש »ƒ¿ƒ≈

È‰BfLגם ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»∆ƒ
‰ÁeÓ C¯„aL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿∆∆¿»

,‡˜Âc ÌBÏLÂ עם קרוב מגע ללא ¿»«¿»
כמו  הבהמית והנפש הרע היצר

התפילה, עניין Ë¯Ù·eבעבודת ƒ¿»
במיוחד  הוא התורה בלימוד השלום

˙eiÓÈt „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿ƒƒ
ÔÈÊ¯ ,‰¯Bz‰סודותÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯Â «»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

סודות  חלק BzaL¯‰,וסודי שעל ∆«»
נאמר  בתורה ÔÓzזה ˙ÈÏc שאין ¿≈«»

ÏÂ‡שם 'eÎ ‡ÈLe˜ ‡Ï…¿»¿…
'eÎ ˙˜BÏÁÓ41, שהשלום היינו «¬∆

כך  כדי עד מודגשים המלחמה והעדר

אין  עצמם התורה בדברי שאפילו

מחלוקות  ואין Ìbקושיות ÏÏBk≈«
˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ פנימיות של ¬»«««¬»

ÌBÏL,התורה  ÈÎ¯„a ‰ˆeÁ»¿«¿≈»
˙ÈzÓ‡ ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¬ƒ¬ƒƒ
‰„t"c ÔÈÚ‰ ˙eÓÏLe¿≈»ƒ¿»¿»»

,'B‚ "ÌBÏL· האמיתית הפדות ¿»
‰‡ÈzÓ˙והשלימה ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ

ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
„eÚi‰ ÌÈe˜È Ê‡L ,e˜„ˆ42 ƒ¿≈∆»¿««ƒ

העולם  מצב על ישעיהו הנביא שאמר

המשיח Úc‰בימות ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆≈»
ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»««ƒ«»¿«ƒ
קרקע  כל את מכסים הים שמי כשם

ותמלא  תכסה ה' את הדעה כך הים,

כולו. העולם כל את
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מוגה  בלתי

מדבר ‡. הכתוב הרשות "במלחמת למלחמה", תצא "כי פרשתנו, ריש רש"י בפירוש ,1הביאור
ארץ  נאמר שבמלחמת כבר שהרי שביו, ושבית לומר אין נשמה"2ישראל כל תחיה לא אומות בשבעה

להוכיח  אין שבפרשתנו, - למלחמה) בנוגע "כי" פעמים ג' הקודמת בפרשה שכתוב למה (בהשוואה
" שנאמר ממה מדבר" הכתוב הרשות לומר ikש"במלחמת דאפשר "אם", שפירושו למלחמה", תצא

לומר  אין ישראל ארץ  "שבמלחמת בגלל ורק גו'", בשביה וראית שביו "ושבית על קאי ד"כי" שהספק
הרשות  ש"במלחמת לומר צריך נשמה", כל תחיה לא אומות בשבעה נאמר כבר שהרי שביו, ושבית
ו"תצא" למלחמה", "תצא על קאי - (אם) "כי" תצא": ד"כי הפירוש משתנה (ועלֿפיֿזה מדבר" הכתוב

הרוחני  במובן (לא כפשוטו ישראל 3- מארץ יציאה האויב);4), למקום

בפסוק  הוא 5וכן ד"כי" שהספק לומר יש גו'", תירא לא גו' רב עם גו' וראית גו' למלחמה תצא "כי
רש"י; סתם ולכן הרשות, במלחמת שמדובר הכרח לרש"י ואין גו'", "וראית על

בפסוק  שמפרש 6וכן לאחרי ורק המצור. על קאי ד"אם" שהספק לפרש יש גו'", עיר אל תצור "כי
מדבר"; הכתוב הרשות ש"במלחמת לפרש מוכרח כו'", בשלום שפותח "למד

בפסוק  ומזה 7אבל עצמה, המלחמה על קאי ש"כי" לומר בהכרח גו'", להלחם עיר אל תקרב "כי
שלום  דברי לסיחון משה ששלח מזה להוכיח שיש כיון אלא מדבר". הכתוב הרשות ש"במלחמת מוכח

"כמו רש"י מוסיף - ישראל ארץ במלחמת גם שייכת לשלום oipraשקריאה yxetny8 לכל תעשה כן
גו'". הרחוקות הערים

ישראל  ארץ "שבמלחמת ומסיים הרשות" "במלחמת שמתחיל רש"י, שבפירוש המופלאים ומהענינים
חובה  במלחמת (ולא אפשר 9כו'" אי (כאשר חובה שאינה באופן גם ישראל, ארץ שבמלחמת לרמז, ,(

אתכם" ילמדו לא אשר "למען עצמה, בפני מצוה זוהי כי נשמה", כל תחיה לא נאמר "כבר .10ליישבה),
והחיוב  אומות", מז' שהם אףֿעלֿפי שבתוכה "כנענים גם מרבינן שביו" ד"ושבית מהריבוי ומכלֿמקום,
שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - ישראל בארץ היושבים על רק הוא נשמה" כל תחיה ד"לא

ואילך. 78 עמוד י"ד חלק ב'לקוטיֿשיחות' ונדפס

***

גו'.·. למלחמה תצא כי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

(במאמר ‚. לעיל להמדובר -11בהמשך מנוחה בדרך או מלחמה בדרך העבודה, אופני ב' אודות (
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הוא 1) (בפתח) למלחמה" תצא) ש"(כי הידיעה,אף ה' במקום ַ
לארץ, הכניסה לצורך המלחמה שזוהי הידועה, למלחמה כמו
שנכנסו  לדור תורה במשנה ע"ה רבינו משה "מדבר שאודותה

ספכ"ה). - בתניא אדה"ז (כלשון לארץ"
טז.2) כ, שופטים פ'
לקוטי3) עם  הגש "פ  (ראה ולמד" "צא ומנהגים כמו  טעמים

ללמוד  יכול שהרי למקום, ממקום ליציאה הכוונה שאין כא), ע'
יציאת  - נפשית להכנה הכוונה אלא עתה, נמצא שבו במקום גם

הלימוד. לצורך - הקודם ומצבה ממעמדה הנפש
"סמוך4) ב): שם, (שופטים רש"י הספר וכלשון מן לצאתכם

ארצכם". מגבול
א.5) שם, שופטים

יט.6) שם,
יו"ד.7) שם,
טו.8) שם,
מלחמת9) שאינה חובה מלחמת יש מלחמת שהרי וכמו א"י,

פרשתנו שבסוף  שאף גו'עמלק, לך אלקיך ה' בהניח "והי' נאמר
אשר זכרבארץ את תמחה לרשתה נחלה לך נותן אלקיך עמלק"ה'

כבר  מסופר הרי עמלק), את למחות לשאול שמואל שצוה (כפי
אודות בשלח הכניסה בס"פ קודם עמלק עם יהושע מלחמת

בארץ לארץ, רק לא הוא עמלק דמלחמת שהחיוב מוכח, ומזה
מקום. בכל גם אלא ישראל,

יח.10) שם,
(11.(281 ע' חמ"ד מנחם (תורת פ"ג
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להבין: צריך

ו  הטוב, עצם הוא שהקדושֿברוךֿהוא להיטיב כיון הטוב שבשביל 12טבע ככה, ה' עשה למה -
אלקיך  ה' בהניח "והיה הפרשה: בסיום שנאמר היעוד לקיום עד להמתין יצטרכו מנוחה בדרך העבודה

דוקא?!... למלחמה" תצא ד"כי באופן היא העבודה עיקר ואילו מסביב", אויבך מכל לך

עלמא" דהוי שנין אלפי "שית שבמשך - יותר בדרך 13ובפרטיות היא העבודה הזמן, רוב הנה ,
הגלות, בזמן ומצב המעמד כללות שזהו מלחמה,

מרגישים  לא אפילו כאשר והן גלות, של ומצב במעמד שנמצאים ומרגישים יודעים כאשר הן
שנמצא  לו לומר  צריך שפלוני או בספרים... כתוב שכך יודעים ורק גלות, של ומצב במעמד שנמצאים

בקרבך" אשר זר ה"אֿל תחת ישראל) בארץ (אפילו או העולם, אומות תחת מצב 14בגלות שזהו ומובן, .
מהֿשאיןֿכן  מהגלות, לצאת משתדלים אזי בגלות, שנמצאים ומרגישים יודעים כאשר כי יותר, גרוע

בגלות. שנמצאים כלל מרגישים לא כאשר

נאמר  הגלות זמן לכללות שבנוגע תהיה 15ואף זה, קטן" "רגע לאחרי ומיד עזבתיך", קטן "ברגע
היעוד  ויקויים למעלה,16הגאולה מצד רק הוא קטן" ד"רגע הזמן שיעור הרי - וגו'" ה' כבוד "ונגלה

זמן. ריבוי נמשך זה הרי למטה ואילו

ובשביה  במיצר הנתונים ישראל בני לאחינו בנוגע יותר מודגש זה שמוכנים 17וכל בתנועה שנמצאים ,
להם מועיל זה אין ואףֿעלֿפיֿכן, נפשם, לשלם למסור מוכן יהודי ולדוגמא: ומצוות. תורה לקיים שיוכלו

אתרוג, עבור ממון ומצוות.ריבוי תורה עניני בשאר בזה וכיוצא אתרוג, להשיג אפשרות לו אין אבל
מלמעלה וכמ  לקפוץ כדי רק להועיל יכול מסירותֿנפש שענין אדמו"ר , מוריֿוחמי כבודֿקדושת של

תועיל!... לא נפש מסירות גם - למעלה מלמטה לקפוץ כדי אבל למטה,

הפוסקים  בדברי אמנם לקיים18מצינו רוצה עצמו שמצד שכיון אלא , נפשו, למסור ומוכן המצוה,
נחשב גופא זה הרי כו', לו מניחים ככה,שאין ה' עשה למה אףֿעלֿפיֿכן, אבל המצוה; קיים כאילו לו

ומצוות?!... תורה לקיים שיוכלו להם תועיל לא נפש מסירות שאפילו כזה ומצב במעמד שיהיו

אופן  שגם כך, ולתפלה, לתורה פנוי ולבם מוחם שיהיה אפשר אי ולכן לילה... ולא יום לא להם אין
ד"במחשכים  באופן אצלם היא לתורה, עתים קביעות כמו ושלום, מנוחה בדרך להיות שצריכה העבודה

הלימוד 19הושיבני" אופן לגבי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה עצמו, מצד התורה לימוד להיות שצריך האופן לגבי
רז"ל  אמרו זה על אשר ישראל, ישראל".20בארץ ארץ כתורת תורה "אין

חז"ל „. כלשון - הוא הענין יתברך 21אך ברצונו עלה "שכך - הרע" יצר כנגד אלא תורה דיברה "לא
כו'" סטראֿאחרא אתכפיא כד יתברך לפניו רוח נחת יקרא 22להיות "אסתלק עלֿידיֿזה שדוקא ,

כו'" יצירך 23דקודשאֿבריךֿהוא "כשמחך שהיה כפי ולא מלחמה, בדרך העבודה ענין מכללות החל ,
מקדם" אלא) סתם, בגןֿעדן רק (ולא החטא 24בגןֿעדן קודם העבודה 25, לכללות בנוגע ועלֿדרךֿזה ,

ושביה מיצר של במצב - גופא הגלות ובזמן הגלות, האמצעי דזמן אדמו"ר שמבאר וכפי כו',
למלחמה  ישראל מבני חיל אנשי לקיחת ענין להבין .26בדיבורֿהמתחיל

בתורה. נאמר שכך כיון אנו, יודעים זאת אבל ודעת, טעם עלֿפי מובן שאינו ענין אמנם זהו
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מספרי 12) (ד"ה בהערה 334 ע' חכ"ד בלקו"ש הנסמן ראה
הח"ן).
וש"נ.13) א. לא, ר"ה
ב.14) קה, שבת ראה
זו.15) שבת הפטרת - ז. נד, ישעי'
ה.16) מ, שם
זה17) בענין דיבר שליט"א אדמו "ר ובין כ"ק בכיות, מתוך

א ' כאן שנמצא  אמר , ברוסיא)הדברים מביקור עתה זה (שחזר
ומרגיש זאת.שיודע 

ס"י.18) ח"ב יעקב שבות סע"ז. מברונא מהר"י שו"ת ראה

שו"ת  גם וראה ס"א. חו"מ סשכ"ב. יו"ד סקנ"ט. או"ח חת"ס
שם. שנסמנו ובספרים סל"ב, ח"א הקהתי שבט

א.19) כד, סנהדרין וראה ו. ג, איכה
ד.20) פט"ז, ב"ר
פרשתנו21) בפרש"י הובא ב. כא, יא.קידושין כא,
רפל"ו.22) תניא
פכ"ז.23) תניא ב. קכח, זח"ב ראה
ונישואין.24) אירוסין ברכת נוסח
וש"נ.25) ואילך. 189 ס"ע חל"ה מנחם תורת גם ראה
וש"נ.26) ואילך. רסג ע' קונטרסים אדהאמ"צ מאמרי
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האמונה, בענין שלימותו על (נוסף החכמה שלימות תכלית רבינו, משה אצל אפילו שמצינו וכפי
רז"ל  דבר 27כמאמר לכל יאמין שכתוב 28"פתי כמו שמו, על נקראת שהתורה משה"), זה תורת 29, "זכרו

עשרת  (בגלל מלכות הרוגי לעשרה בנוגע נאמר [עליו עקיבא לרבי שאירע מה ראה שכאשר עבדי", משה
השכינה" במקום ש"בא יוסף) את שמכרו לא 30השבטים שכרה", וזו תורה זו עולם, של "רבונו וטען ,[

"אמר  אלא ודעת, טעם עלֿפי לו להסביר אפשרות לפני"!...31היתה במחשבה עלה כך שתוק, לו

בזהר ‰. איתא בשמחתה,32אמנם, לראות יזכו שהם הלבנה, (מיעוט) מפגימת שסבלו לאלו בנוגע
רז"ל  מאמר בשמחתה",33עלֿדרך ורואה זוכה ירושלים על המתאבל "כל

מהגלות, לצאת שיזכו הראשונים יהיו הם כו', ובשביה במיצר שהיו שאלו דידן, בנדון ועלֿדרךֿזה
נאמר  עליו צדקנו, משיח בראשם".34בביאת וה' גו' לפניהם הפורץ "עלה

***

.Â יונק ועד מעולל אשה ועד "מאיש עמלק", זכר את "תמחה פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
שה  ועד היתה"35משור עמלק משל זו בהמה לומר הבהמה, על אפילו נזכר עמלק שם יהא שלא ,

הקדושֿברוךֿ רק לעשות יכול זה (שענין האדם ממחשבת עמלק זכרון מחיית על אינו שהציווי -
גם 36הוא  עמלק זכרון סוףֿסוף ישכח (שעלֿידיֿזה עמלק של שמו שמזכירים הדברים כל למחות אלא ,(

. "אשה על (נוסף דוקא חיים בעלי - האדם) ש"החיו ממחשבת לומר מקום היה זאת שלולי יונק", .
מדין 37לכם" כבמלחמת הקודם 38, בעליהם של רושם ישאר שלא גמור שינוי לעשות אפשר אי שבהם ,(

בדומם  מהֿשאיןֿכן היתה"), עמלק משל זו בהמה עמלק,39("לומר שם יזכיר שלא באופן שינוי מספיק ,
אפשר  שאז - הרשות שינוי שעלֿידי הקודם.40ועד בעליהם שם עליהם נקרא לא - לשנותם

המן  בית את אסתר קיבלה איך מקרא של בפשוטו מובן לא 41ועלֿפיֿזה לרשותה, שנכנס לאחרי כי ,
במדרש  שכתוב מה וזהו המן". "בית עוד .42נקרא אמחה מ "מחה אפילו .lr ומ האבנים",lrהעצים

זכרו  למחות בשביל ואבנים, עצים על שמו לכתוב מנהג (ואדרבה: עצמם והאבנים העצים ).43ולא

שזוהי  דומם, בבחינת לא אבל המדות, בענין רק להיות יכולה עמלק שפעולת הענינים, ובפנימיות
- דקבלתֿעול העבודה

ואילך. 86 עמוד י"ד חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה
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א.27) פ"ג, שמו"ר
טו.28) יד, משלי
טו,29) בשלח מכילתא וראה כב. ג, ד.מלאכי  פ"ל, שמו"ר א.

וש"נ.
תורת 30) גם וראה ברכות. סוף להאריז"ל הש"ס לקוטי

וש"נ. .406 ע' ריש חל"ג מנחם
ב.31) כט, מנחות
א.32) קפא, זח"א ראה
וש"נ.33) ב. ל, תענית
יג.34) ב, מיכה
ג.35) טו, שמואלֿא
"מחה 36) בפסוק מאומה לפרש רש"י הוצרך לא ולכן,

ששם  לומר אפשר אי שלכן פרשתנו, (שלפני בשלח שבפ' אמחה"
זכר  מחיית אודות מדובר ששם כיון בפרשתנו), פירושו על סמך
וכשם  כא), א, (איוב לקח" וה' נתן "ה' כי הקב"ה, ע"י עמלק

האדם. ממחשבת זכרו את למחות ביכלתו כך שיצרו,

יח.37) לא, מטות
שאין 38) תואר, יפת לאשת בנוגע פרשתנו בהתחלת ועד"ז

להרגה. חיוב
בנוגע 39) ו) פכ"ו, (ב"ר במדרש הדעות מחילוקי להעיר

. מתחייב שהוא לך "אין - המבול "אפילו לעונש אדם", אלא .
רצועה". אפילו מקל "אפילו או וכלב", זאב

מ"ט)40) פ"ח (פרה במשנה שמצינו המכזבים וע"ד שנהרות 
לקידוש פסולים  לשבוע חיים"אחת "מים שאינם לפי חטאת, מי

דאף ליפסק,- שעומדים כיון מ"מ, הם, נובעים כבר שעתה הנה
חיים". "מים נחשבים אינם עתה

ז.41) ח, אסתר
הא"ח).42) כתב (ד"ה סתר"צ או"ח בב"י הובא
קה,43) (שבת שבת בהלכות שמצינו שאף וע"ד (במשנה)), ב

מקלקל הנה פטור, על שמקלקל  רק לא - חייב לתקן מנת על
חשיב  ה"ז לתקן, בשביל שלהיותו הקלקול, על גם אלא התיקון,

מחייתו. בשביל המן שם לכתיבת בנוגע ועד"ז תיקון.
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ונתנו ‡. אויבך על למלחמה תצא "כי בפסוק

פרשתנו  שבהתחלת שביו" ושבית בידך אלקיך ה'
להבין  צריך למלחמה 1– תצא "כי נאמר למה (א) :

lr" ולא "mrאויבך", או (ב)2אויבך"aאויבך" ,
שב  "ושבית הוהֿליהֿלמימר eiמהו דלכאורה, ,"

סתם?iay"3"ושבית

") אלו דיוקים – מזה אויבך",lrויתירה
שב  הםei"ושבית ("dfl df dxizqa:כי ,

"lr"ה את מדגיש לגבי zepeilrאויבך" "
של  מציאות שיש אףֿעלֿפי כלומר, "אויבך",
האויב, את לנצח כדי במלחמה צורך ויש "אויבך"
שוים, צדדים שני שבין מלחמה זו אין מקום, מכל

" הם ישראל .4מאויבך dlrnlאויבך",lrאלא

ד" שהמצב דיוק: עוד להוסיף מקום lrויש
ערך  להם יש אבל, מאויבך, (למעלה אויבך"

לאחר אלא אינו ל"אויבך") d`ividושייכות
ודרגתם  ממקומם ישראל 5("תצא") מצד אבל ,

ממש" ממעל אלקה "חלק שהם ועד 6עצמם ,
חד"7ש"ישראל  כולא אין 8וקודשאֿבריךֿהוא ,

ד" באופן לא אפילו אויבך, עם כלל ערך lrלהם
ל"אויבך". כלל שייכות להם אין אויבך",

שב  "ושבית התוקף eiולאידך, על מורה "

שכתוב  ממה ולהעיר "וילחם 9ד"אויבך".
אויב  שישנו היינו, שבי", ממנו וישב בישראל
מישראל. שבי בפועל שלקח כך כל חזק שהוא
את  שמנצחים לאחר שגם בפרשתנו, להעיר ועוד

"שב  נקרא זה הרי שבי, ממנו ושבית ",eiהאויב
אויבך! של שהיה בשבי שניכר

ושייכות ·. בקשר לדייק יש עלֿדרךֿזה
בסתירה  הם שלכאורה – וסיומה הפרשה דתחילת

לזה: זה

מודגש הפרשה l`xyicבהתחלת swezd שגם –
וכן  אויבך", "על זה הרי כו', מלחמה של במצב

שביו" ושבית בידך אלקיך ה' "ונתנו .10שבודאי

לך  עשה אשר את "זכור הפרשה, בסיום ואילו
וגו'" מודגש11עמלק –df znerlc swezd שבכחו ,

וגו'", בך ויזנב גו' "אשר לישראל, להרע עמלק של
מיוחדת  בזכירה צורך שיש לא 12ועד גו' "זכור ,

בענין 13תשכח" מיוחדת השתדלות – ועיקר ועוד ,
ש"מלחמה  כך, כדי ועד עמלק", זכר את ד"תמחה

דור" מדור בעמלק דין 14לה' דעלמא "מדרא ,
דעל  ומדרא דמשיחא דאתי"ומדרא .15מא

" הם שישראל כיון אחר: אויבך",lrובסגנון
ש" ובודאי מאויבך, jciaלמעלה jiwl` 'd epzpe"'גו

ד" המציאות אפשרית איך –wlnr jl dyr'גוapfie
ja"'16גו!?

לכללות ‚. בנוגע נוספת שאלה בהקדים ויובן
ד"אויבך": הנצחון בשביל ה"מלחמה" ענין

עלֿ אלא אינה שבעולם הענינים כל מציאּות
"כל  – הקב"ה עלֿידי ונבראו שנתהוו ידיֿזה
נמצאו  לא שביניהם ומה וארץ משמים הנמצאים
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אוה"ת 1) תצג. ע' פרשתנו האמצעי אדמו"ר מאמרי גם ראה
ועוד. תשמ"ה. תצא כי ד"ה תתע. ע' שם

פרשתנו)2) בסיום נזכר (שאודותה עמלק במלחמת מ"ש ע"ד
הלחם ט).a"וצא יז, (בשלח עמלק"

שבי".3) ממנו "וישב א) כא, (חוקת מ"ש ע"ד
למקום 4) דהיינו אויבך על וזהו א: לז, פרשתנו לקו"ת ראה

כו'. שולטים האויבים שאין
הלחם 5) וצא ע"פ .. "ברבות פרשתנו: ריש אוה"ת ראה

כאן  צ"ל וכך מבפנים, שהוא למי אלא צא אומרים אין .. בעמלק
לא  והמלחמה בבי"ע, אם כי רע, יגורך לא באצי' תצא, כי בענין
וראה  תצא". כי וזהו בבי"ע, היינו טו"ר, שיש במקום רק שייך
הנה"א  ירידת על ש"קאי כוֿז) (ע' תרמ"ו בסה"מ תצא כי ד"ה
שהוא  למלחמה, תצא כי עז"נ לבררם, ונה"ב בגוף ונתלבש שירד
לירד  היא) טהורה בי שנתת (נשמה האצי' מבחי' יציאה בחי'
הרע  .. האויב את לברר בכדי החומרי בגוף שיתלבש עד בבי"ע,

כו'". הנה"ב של
רפ"ב.6) תניא
א.7) עג, ח"ג זהר ראה
הכתוב8) היינו,o`kובלשון (בידך)", אלקיך ה' "(ונתנו) –

עג, בלק ג. מ, שלח לקו"ת (ראה וחיותך כחך אלקיך, הוא שהוי'
ג).

א.9) כא, חוקת
שב 10) ב"ושבית התוקף eiוגם על היא ההדגשה עיקר "

ש"נתנו  ברור דבר ה"ז שבי, לקח שהאויב לאחר שגם – דישראל
שביו". ושבית בידך אלקיך ה'

ואילך.11) יז כה,
הוי12) עה"פ: מפרש"י האויב.b`ecולהעיר מגרוי
א).13) יח, (מגילה בלב" – תשכח לא בפה, – "זכור
בשלח.14) ס"פ
עה"פ.15) תיב"ע
שב 16) "ושבית – פרשתנו בהתחלת זה דרך שבי eiועל ,"

ס"א. כנ"ל מישראל", "אויבך" שלקח
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המצאו" מאמתת שנתהוו 17אלא בלבד זו ולא .
"המחדש  – מזה יתירה אלא בראשית, ימי בששת

בראשית" מעשה תמיד יום בכל וכתורת 18בטובו ,
חידוש 19הבעלֿשםֿטוב  נעשה רגע שבכל

ממש. ואפס מאין כולה הבריאה דכל ההתהוות

מציאות  אפשרית איך מובן: אינו ועלֿפיֿזה
הוא  ועלֿידיֿזה (דישראל, אויב "אויבך", של

בו,d"awdc20אויב) להלחם צורך שיש ועד ,
"מלחמה הכתוב כלשון בה dl'כביכול, – בעמלק"

מציאותו  התהוות נעשית ממש זה שברגע בשעה
הקב"ה?! עלֿידי ממש ואפס מאין האויב של

יאורי  "לי שאומר מנגד של המציאות ואפילו
עשיתני" מודיעה 21ואני והתורה היא, האמת הרי, ,

מהווה  זו מציאות שגם האמת, אותה ומגלה
לא  ובמילא, ממש, ואפס מאין רגע בכל הקב"ה

מנגד. של מציאות תתכן

ניגוד  הוא להקב"ה הניגוד אחר: ובסגנון
שכל  כיון והיפוכו, דבר המנגד, של למציאותו
המצאו". "מאמתת אלא אינה המנגד של מציאותו

בזה:„. והביאור

הוא 22ידוע  הזה עולם בריאת ש"תכלית
בתחתונים", דירה לו להיות הקב"ה שנתאווה
עלֿידי  – ממש" והחומרי הגשמי הזה ב"עולם
ואז  שבו, גשמי בגוף להתלבש הנשמה ירידת
בדברים  שנתלבשו ומצוות התורה לקיים יכולה
גשמי, בצמר וציצית גשמי בקלף תפילין גשמיים,

המצוות. בכל בזה וכיוצא

הקב"ה ברא זו כוונה דעולם ze`ivndובשביל
[שהרי, בעלמא דמיון של באופן לא – הגשמי הזה
דמיון  אלא אינה העולם שמציאות נאמר אם
דירה  לו "להיות הכוונה נשלמה לא בעלמא,
אלא  בעלמא], דמיון של באופן אלא בתחתונים"

zizin` ze`ivn23 ב"תורת הכתוב דבר מלא ומקרא ,

ואת  השמים את אלקים ברא "בראשית אמת"
משמים 24הארץ" הנמצאים "כל הרמב"ם ובלשון ,

מאמתת  אלא נמצאו לא שביניהם ומה וארץ
מ" היא שמציאותם היינו, e`vndהמצאו", zzn`,"

האמצעי  אדמו"ר בדרושי המבואר עלֿפי 25ובפרט

הנברא  דיש דיש 26שהמציאות המציאות היא
האמיתי.

של למציאּות בנוגע גם מובן cbpnומזה
("אויבך"):

דירה יתברך לו להיות שהכוונה mipezgzaכיון
ממנו  למטה תחתון שאין במדרגה ל"התחתון היא

jxaziבענין exe` xzqd קליפות מלא שהוא עד ..
שהן אחרא ynnוסטרא 'd cbp ואפסי אני לומר

של 22עוד" שמציאותו לומר, צריך עלֿכן ,
דמיון ה"תחתון", אינה ממש", ה' "נגד שהוא

אלא עלֿידי cbpn27שלze`ivnבעלמא, שנברא ,
דדירה  הכוונה תושלם שעלֿידו כדי הקב"ה
נחת  להיות יתברך ברצונו עלה "שכך בתחתונים,
ואתהפך  אחרא סטרא אתכפיא כד יתברך לפניו רוח
החושך  במקום ה'.. אור שיאיר לנהורא, חשוכא

כו'" אחרא של 22והסטרא מציאות שיש היינו, ,
המנגד  של ומציאותו אחרא, וסטרא חושך מנגד,

לקדושה. מתהפכת

של  מציאות שתהיה אפשר איך לתמוה ואין
רגע  בכל מתהווית זו שמציאות בשעה בה מנגד
"נמנע  הוא שהקב"ה כיון – ממש ואפס מאין

:28הנמנעות"

לא  דתורה, שכל גם שכל, שעלֿפי אףֿעלֿפי
ואפס  מאין רגע בכל שמתהווית שמציאות יתכן

מכלֿמקום,cbpzממש – אותה שמהווה למציאות
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ה"א.17) פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם
ק"ש.18) ברכות
פ"א.19) שעהיוה"א
ישראל 20) את השונא כל לה: יו"ד, בהעלותך פרש"י ראה

לפי  ג: לא, מטות פרש"י וראה העולם. והי' שאמר מי את שונא
הקב"ה. כנגד עמדו כאילו הם נחשבו ישראל כנגד שעמדו

(2140 ע' חכ"א לקו"ש ספכ"ב. תניא וראה ג. כט, יחזקאל
ואילך.
פל"ו.22) תניא
"שנים 23) במשנה) א סז, (סנהדרין התורה מדין הראי' כידוע

פטור" עינים והאוחז חייב, מעשה העושה קישואים, לוקטים
ובכ"מ). תלב. ע' תרס"ו המשך קמט. ע' תרכ"ט סה"מ (ראה

הקודמת.24) שבהערה מאמרים וראה א. א, בראשית
ג.25) מג, בשלח ביאוה"ז
ב"ה 26) המאציל של ועצמותו מ"מהותו שהתהוותו

לו  שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו הוא שמציאותו
לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא ולכן, המוחלט ח"ו, ואפס מאין יש

קנ). ע' עזר"ת סה"מ וראה ס"כ. (אגה"ק כו'" ממש
הוא 27) (23 (שבהערה חייב" מעשה ד"העושה שהדין להעיר,

כשפיםseyiklבנוגע שמן ש"נקרא פי על שאף היינו, ,oiyigkny
dlrn ly `ilnt ה"ז מ"מ, ממש", ה' "נגד ב), שם, (סנהדרין "

ze`ivn.("חייב מעשה ("העושה
להצ"צ 28) החקירה בספר הובא סתי"ח. הרשב"א שו"ת ראה

ועוד. תכ. ע' תרע"ח סה"מ ב. לד,



h"nyz'dטז lel` 'h ,`vz zyxt zay zegiyn

"נמנע  הגבלה, בשום מוגבל אינו שהקב"ה כיון
הרי, תעשה", מה לך יאמר ו"מי הנמנעות",
מנגד, של מציאות לברוא יתברך ברצונו כשעלה

ziyrp דבר שזהו היות עם המנגד של מציאותו
שהיא  מציאות ממש ואפס מאין שמהווה והיפוכו,

ממש". ה' "נגד

ישראל ‰. של לעבודתם בנוגע גם מובן ומזה
בתחתונים: יתברך לו הדירה בעשיית

מלא  שהוא "תחתון.. של מציאות שיש כיון
מנגד  ממש", ה' נגד שהן אחרא וסטרא קליפות
היא  המנגד של שהתהוותו אלא, עוד, ולא אמיתי,

" אותו שהמהווה zerpnpdמצד rpnp מובן שמזה ,"
עבודתם  הרי, – המנגד שבמציאות התוקף גודל
ההעלם, גילוי של באופן רק אינה ישראל של
את  מגלים ומצוות דתורה העבודה שעלֿידי היינו,
לו  דירה נעשה ועלֿידיֿזה הזה, שבעולם הטוב

של באופן היא עבודתם אלא ,yecigיתברך,
אחרא  סטרא "אתכפיא ופעולתם עבודתם שעלֿידי

נגד keyg`ואתהפך ה"תחתון.. שמציאות לנהורא",
יתברך. לו דירה ונעשית מתהפכת ממש" ה'

ד"תחתון.. מציאות על להתגבר שכדי ומובן,
חידוש בו ולפעול ממש" ה' לו ezeyrlנגד דירה

לזה  והכח ביותר. נעלים בכוחות צורך יש יתברך,
וקודשאֿבריךֿהוא  "ישראל כי, – לישראל ניתן
מושרשים  ישראל שנשמות היינו, חד", כולא
כח  בהם יש ולכן יתברך, ועצמותו במהותו

התחתון ycglה'עצמות' מציאות את להפוך דבר,
יתברך  לו דירה .29ולעשותו

התחתון  דבריאת שהכוונה שכיון לומר, ויש
ינצחו  עבודתו עלֿידי שהאדם כדי היא והמנגד
עליה  תהיה ועלֿידיֿזה לקדושה, אותו ויהפך
עילוי  יש התחתון מצד גם הרי, – העובד באדם
לגבי  (ישראל) העובד האדם של במציאותו ותוקף
רק  מתגלה שזה אלא, (דהתחתון), הוא מציאותו

המלחמה. בעבודת מתחיל שהאדם לאחר

הוא  התוקף – העבודה התחלת לפני כלומר:
מצד  היא שמציאותו דכיון התחתון, במציאּות

תקיפה  מציאּות זו הרי הנמנעות" אבל 30"נמנע .

אזי  – המלחמה בעבודת התחיל כבר כשהאדם
ממנו  לנגד 31"ניטל" האדם 32הכח של ובכוחו ,

(א) ענינים: שני מצד לקדושה, ולהפכו לנצחו
"ישראל  ממש", ממעל אלקה "חלק האדם, מעלת
למנגד  אין שלכן, חד", כולא וקודשאֿבריךֿהוא
למטה  שירד לאחר גם (ב) כלל, אליו ושייכות ערך
הכוונה  הרי – מנגד של מציאות שיש למקום
ינצחו, שהאדם כדי אלא אינה המנגד דבריאת

כנ"ל.

.Â,המנגד של מציאותו (תוקף אלו קצוות וב'
בהתחלת  מודגשים לקדושה) להפכו דישראל והכח
ה' ונתנו אויבך על למלחמה תצא "כי – הפרשה

שביו": ושבית בידך אלקיך

מציאות  "אויבך", של מציאות יש – גיסא מחד
כדי  ב"מלחמה" צורך ויש הקב"ה, עלֿידי שנבראת
ש(לפני  אלא, עוד, ולא ד"אויבך", המציאּות לנצח
לוקח  ש"אויבך" מצב אפשרי המלחמה) התחלת

"שביו". ונעשה ישראל) של דבר (גם שבי

תצא "כי כאשר, – גיסא "dnglnlולאידך
באופן  ומלכתחילה מיד זה הרי העבודה), (התחלת

המציאות dlrnlאויבך",lrד" מצד (הן מאויבך
מצד  והן למטה, לירד ש"יצא" לפני העובד של
– ועיקר ועוד כנ"ל), ד"אויבך", הבריאה כוונת

" אלקיךepzpeשבכלֿזה ",jciaה'

ש" eiayועד ziaye שנפלו הדברים שגם היינו, ,"
לקדושה, ומתהפכים חוזרים "אויבך" בידי בשביה
שעלֿידיֿ כדי אלא אינה ד"שביו" הכוונה גם כי,
העילוי  עלֿדרך – יותר עוד גדול עילוי ניתוסף זה

כזכיות" לו נעשו של 33ד"זדונות מיוחד סוג ,
חטא  שלא (ובינוני) צדיק אצל שאינו "זכיות"

גם 34מעולם  ולכן, החושך, מן האור כיתרון כיֿאם ,
"שב  נקרא זה הרי לקדושה שמתהפך ",eiלאחר

בו שניכר שנתהפך swezdכיון (כפי זה דלעומת
מתוקף  יותר נעלה באופן שהוא – לקדושה)

envrהקדושה cvn.
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ואילך.29) 74 ע' חי"ב ואילך. 22 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה ראה
p"ye.

(30– אותו שינצחו כדי היא רגע) (בכל בריאתו שכוונת ואף

מציאות  ה"ז ובמילא, קושיא, אין הנמנעות" "נמנע מצד הרי,
דמנגד). המציאות לכללות בנוגע (ס"ד) לעיל האמור (ע"ד תקיפה

ממשלתה 31) ש"מסירה ב) (לז, פכ"ט בתניא המבואר ע"ד
כו'". ורשות הכח ממנה ומסלק ויכלתה

העילוי 32) יש אז גם שלכן, מציאותו, דעצם התוקף לא אבל
שב  בפנים.eiד"ושבית כדלקמן ,"

פ"ז.33) תניא וראה ב. פו, יומא
א.34) קצא, להצ"צ סהמ"צ שם. תניא ראה
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.Ê אשר את "זכור – הפרשה בסיום ועלֿדרךֿזה
גו'": עמלק לך עשה

"עמלק", של מציאותו ישנה – גיסא מחד
שיכול  כך, כדי עד התוקף, בכל שהיא מציאות

ד"קרך  מצב ירוד 35להיות למצב בא (ומזה בדרך
ד"שביו"). הענין דרך (על גו'" בך ויזנב יותר)

" שכאשר – לפניֿזה שמצינו יעקב vie36`וכפי
חרנה" וירד ,37גו' העליונה ודרגתו ממקומו שיצא

מקום" של אף "חרון "חרנה", לעסוק 38ללכת ,
בן  אליפז "רדף הבירורים, דעבודת ב"מלחמה"

כו'" אחריו עמלק).. של (אביו שהיה lhpeעשו מה
יעקב  של ("שביו").39בידו

תוקף  בה שיש מציאות הוא "עמלק" כלומר,
– "יחוס" לו שיש שטוען גם ומה ליהודי, ֵַלנגד

אברהם! של נכדו עשו, של מזרעו להיותו

בניגוד  והתכלית הכוונה – גיסא ולאידך
אצל  יותר עוד גדול עילוי שיתוסף היא, ד"עמלק",
מכל  ומבטלו עמלק עם שלוחם עלֿידיֿזה ישראל,
אלא, עוד, ולא עמלק", זכר את "תמחה וכל,
מברר  הוא הרי לקדושה להפכם שיכולים שהדברים

לקדושה  ומהפך ביעקב,40ומזכך שמצינו כמו ,

לבן  בבית הבירורים עבודת גמר היה 41שלאחר
oken בעׂשו הבירור שלימות לפעול (ובמילא 42מצדו ֵָ

שעירה" אדוני אל "אבוא בעמלק), (כפי 43גם ִ
גו' מושיעים "ועלו לבוא, לעתיד בפועל שיקויים

עשו" הר את עילוי 44לשפוט ניתוסף זה ידי שעל ,(
יותר  עוד ו)45גדול (סעיף לעיל האמור עלֿדרך ,

כזכיות". לו נעשו ש"זדונות התשובה במעלת 

.Á לפרשה ההמשך את גם לבאר יש עלֿפיֿזה
– זו) שבת במנחת לקרוא (שמתחילין שלאחריֿזה
כל  מראשית ולקחת גו' הארץ אל תבוא כי "והיה
ה' יבחר אשר המקום אל והלכת גו' האדמה פרי

וגו'" ביכורים:46אלקיך מצות –

דבירור  בעבודה לעסוק יוצא יהודי כאשר
אזי  וגו'", אויבך על למלחמה תצא "כי העולם,

ב" גם מלשון x`duפועל הארץ"), אל תבוא ("כי "
– ממנו) למטה תחתון שאין (תחתון ארציות
אל  והלכת גו' האדמה פרי כל מראשית ש"ולקחת
"והנחתו  ועד גו'", אלקיך ה' יבחר אשר המקום

אלקיך" ה' לדרגא 47לפני עליה ב'תחתון' שפועל ,
לביתֿהמקדש. – נעלית הכי
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וראה 35) עה"פ. ופרש"י (תנחומא קרירות מלשון – "קרך"
אינו  ש"עמלק" היינו, ועוד), רצד. ע' עטר"ת פו. ע' תרמ"ז סה"מ

רצון יקיים שלא לו ולומר ליהודי לבוא שבודאי יכול (כיון ח"ו ה'
יהודי  של בסגנון לדבר לשונו"* את "שנה ולכן, אליו), ישמע לא
רצון  לקיים צריך שבודאי באמרו, "עמלק"), שהוא יכירו  (שלא
אברהם  בן להיותו – שבדבר הפשיטות גודל מצד ואדרבה, ה',
"חלק  היא ונשמתו ולאה, רחל רבקה שרה בת ויעקב, ויצחק
חיות  להתפעלות, מקום מה – וכו' ממש" ממעל אלקה
(היפך  זו וקרירות בקרירות. התומ"צ לקיים יכולים והתלהבות?!
לענינים  השורש נעשית וחמימות) חיות של באופן שהיא הקדושה

כו'. מזה שלמטה
"כי36) מ"ש "vz`ע"ד בעמלק".v`למלחמה", הלחם
ויצא.37) ר"פ
נח.38) ס"פ פרש"י
יא.39) כט, ויצא פרש"י
ענינים 40) (א) הבירורים: בעבודת אופנים שני שיש כידוע

שאיֿאפשר  ענינים (ב) לקדושה, ולהעלותם לבררם שיכולים
שבירתן  ע"ד דחי', של בדרך הוא ובירורם לקדושה, להעלותם

ובכ"מ). .34 שבהערה להצ"צ סהמ"צ (ראה תקנתן זוהי

,"l`xyia mglie 'eb abpd ayei cxr jln iprpkd rnyie" y"n c"r (*
"'ek epeyl z` dpye ,abpd ux`a ayei wlnr xn`py ,wlnr df"

.(i"yxtae ` ,`k zweg)

בשתי 41) שנה עשרה ארבע .. שנה "עשרים – ובפרטיות
בדרושי  וכמבואר מא), לא, (ויצא בצאנך" שנים ושש בנותיך
שהעבודה  ואילך) ד כז, שם תו"ח ד. כג, ויצא (תו"א חסידות
הגדולה  "שם ומלכות, דבינה הבירור על קאי בנותיך" "בשתי
ו"הקטנה", בינה, גדולה, ה"א "הגדולה", רחל", הקטנה ושם לאה
ש"צאן  "בצאנך", לעבודה בנוגע זה דרך ועל מלכות; קטנה, ה"א
העליון" לובן .. השתלשלות מסדר מלמעלה היוצא בחי' היינו

ג). שם, (תו"א
(לט,42) שם תו"ח ואילך). סע"ב (כד, וישלח ר"פ תו"א ראה

ועוד. ג). מא, ג.
יד.43) לג, וישלח
שם.44) וישלח פרש"י כא. א, עובדי'
אל 45) ("אבוא "אדוני" לעשו יעקב קורא שעש"ז לומר, ויש

ipec` יעקב אצל ניתוסף דעשו הבירור ידי שעל כיון שעירה"),
לאחר  שגם (ס"ו) לעיל האמור (ע"ד יותר עוד גדול עילוי

"שב  נקרא ה"ז השבי בנוגע eiשמחזירים י"ל זה דרך ועל .("
_ מג) שם, (ויצא צאני" והצאן גו' בנותי "הבנות לבן לטענת
שהעילוי  כיון – בתורתֿאמת* חלק ונעשית שנכתבה טענה
עבודתו  ידי על נעשה הבירורים עבודת ידי על ביעקב שניתוסף

oal ziaa.
אֿב).46) (כו, תבוא ר"פ
יו"ד.47) שם,

rbepa (a"iq d"t v"prtn .` ,`i zekn p"rtv) x`eand c"r (*
mb ,(`k ,a zeny ± "dyn l`eie") dxeza zyxetnd dyn zreayl

.dreayd dlhay xg`l
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העבודה  לשלימות גם שרומז לומר, [ויש
יהיה  העובד שהאדם שכיון – לבוא דלעתיד
העבודה  נעשית שבהם העולם עניני וכל בשלימות,

בשלימות  בשלימות,48יהיו היא העבודה גם ,
רצונך" ].49"כמצות

ב' בביכורים גם מודגש – יותר ובפרטיות
והפיכתו  העולם, מציאות (תוקף הנ"ל הקצוות

:50לקדושה)

פרי  כל מראשית ד"ולקחת העבודה לפני
ד"הארץ", המציאות תוקף מודגש – האדמה"
"נמנע  מצד בה שיש התוקף ארציות, מלשון

שה"בכור" ועד מלשון 51הנמנעות", גם ("ביכורים"
הוא .eyr52"בכור")

ד" העבודה פרי 53מראשית zgwleועלֿידי כל
גו' ה' יבחר אשר המקום אל והלכת גו' האדמה
– העולם בירור גו'", אלקיך ה' לפני והנחתו
השפופרת  (כמשל הבכור הוא שיעקב האמת נתגלה
שנוצר  יעקב אחרון, יוצא ראשון שהנכנס כו'

אחרון  יצא לשרשו 54ראשון בא ש"יעקב.. ועד ,(
עליונים" ביכורים ש"ביכורים"55בחינת כידוע ,56

ישראל  על כדכתיב 57קאי בתאנה 58, "כבכורה
וכתיב  אבותיכם", ראיתי ישראל 59בראשיתה "קדש

ישראל  של שמחשבתן כיון תבואתה", ראשית לה'
לתורה  אפילו דבר, לכל .60קדמה

ד"ביכורים" שהעילוי – מזה יתירה לומר ויש
ומתגלה  נמשך יתברך) ועצמותו במהותו (ֿהשרש
ממנו, למטה תחתון שאין התחתון הזה בעולם
שישראל  עלֿידיֿזה יתברך, לו דירה שנעשה
מציאותו  שאמיתת שבו, ה'עצמות' כח בו מגלים

האמיתי  יש הוא הנברא יש .61של

***

.Ë– ברמב"ם היומי שיעור עם זה לקשר ויש
מכירה  :62בהלכות

("לתקן  לקונו האדם בעבודת ה"מכירה" ענין
שכתוב 63הדעות" מה עלֿדרך הוא, "קונה 64),

מהתחתונים  קונה יתברך "שה' וארץ", שמים
ו)מקנים  ש(מוכרים סגולתו", עם מישראל ובפרט
ומצב  ממעמד אותם מוציאים העולם, עניני כל לו
אותם  ומעלים דפרודא, טורי הרבים", ד"רשות

עולם  של יחידו היחיד", .65ל"רשות

דברים, משלשה "באחד נעשית זו ומכירה
בעבודת  שענינם – בחזקה" או בשטר או בכסף

וגמילות66ֿה' עבודה דתורה הקוין ג' הוא, ,
תפארת 67חסדים  גבורה חסד בחינת שהם אשר,68, ,

האדם  עבודת כללות נעשית אלו קוין ג' עלֿידי
כולו. העולם כל להקב"ה להקנות

– הנ"ל הקצוות ב' מודגשים ה"מכירה" ובענין
לקדושה: והפיכתו דהעולם המציאות תוקף
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(שעליהם 48) ונפש שנה עולם הענינים דג' השלימות גם כולל
שלימות  – תרכ"ח) עשן סיני והר רד"ה ראה – יצירה ספר מיוסד
שלימות  ושני), ראשון מבית יותר נעלה שיהי' (ביהמ"ק, העולם
שנעשים  חיל" אל מחיל ד"ילכו העלי' עניני כל שכולל (ועד הזמן

האדם. ושלימות שלאח"ז), הזמן במשך
ואילך.49) פי"ז תרל"ז וככה המשך וראה מוסף. תפלת כלשון
ואילך).50) תתרלג (ע' תבוא ר"פ אוה"ת ראה – לקמן בהבא
ב"51) גם שמרומז תוקף ziy`xוי"ל – האדמה" פרי כל

התחלת  שלפני העולם ג) מט, ויחי ת"א – תוקף לשון ("בכור"
העבודה.

התיקון),52) לעולם (שקדם התוהו עולם – למעלה ובשרשו
שבעולם. הגשמיים שבדברים הקדושה ניצוצות נפלו שממנו

(53" עה"פ)nומ"ש ופרש"י (ספרי ראשית" כל ולא ראשית
שצריך האדם, עבודת מעלת להדגיש כדי ה"ז –xegal מ"כל
לה'. להביא כדי ד)ראשית", באופן שהם (הענינים

כו.54) כה, תולדות פרש"י
תתרמג.55) ע' שם אוה"ת
כי 56) מבכורה, למעלה הוא ביכורים בחי' שם: אוה"ת ראה

בסדר  ראשית הוא ולמעלה רחם, פטר ראשית הוא בכור
הביכורים  אבל מתיקון, שלמעלה תהו בחי' והוא השתלשלות,

כו'. הקדומה ומח' א"ק בחי' למעלה הוא לכל שקודם
(ברע"מ)57) ב רנג, ח"ג (ברע"מ). רע"א קכא, ח"ב זהר

פרשתנו. ריש באוה"ת ונת' הובא – שם וברמ"ז
שם.58) בזח"ג הבוא ו. ט, הושע
שם.59) וח"ג ח"ב בזהר הובא ג. ב, ירמי'

תורה 60) הן ואלו פי"ד ח"א בתד"א וכמ"ש ד. פ"א, ב"ר
ישראל  אומר אני אבל כו', קודם מהן איזה יודע איני  אבל וישראל
תבוא  אוה"ת – תבואתה ראשית לה' ישראל קדש שנאמר קדמו

תתרלד). (ע' שם
העצמות 61) לכח כלל דומה זה אין שאעפ"כ, אלא

שבעולם  העצמות כח מגלים שישראל כך, כדי ועד שבישראל,
.(28 שבהערה חי"ב לקו"ש (ראה התחדשות של באופן

זֿט.62) פרקים
תמורה.63) הל' סוף רמב"ם ראה
יט.64) יד, לך
ומ 65) במקח לדון מצות להצ"צ סהמ"צ בארוכה מכר ראה

שער  סידור ואילך. ג טז, עקב לקו"ת גם וראה ואילך). ב (לו,
סה"מ  ואילך. קפז ס"ע שבועות אוה"ת ואילך. ב קיא, ברהמ"ז
(תורת  תשי"ב (הא') קנינים חמשה ד"ה ואילך. רנח ע' ח"ב תרל"ו

ואילך). רפג ע' תשי"ב המאמרים ספר – מנחם
כפשוטם.66) מכירה בהלכות – מהן" ו"נשתלשלו
סי"א).67) לקמן (וראה זו בשבת שלומדים – אבות מס' ריש
ואילך.68) רעו ע' ח"ב תרל"ו סה"מ ראה – לקמן בהבא

ועוד.
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דהעולם, המציאות תוקף מדגישה – "מכירה"
"רשות  (של מציאות אם, כי בעלמא, דמיון שאינו
ב"קנין" צורך שיש ועד דפרודא), טורי הרבים",
ליחידו  היחיד", "רשות לעשותה כדי תורה עלֿפי

עולם; של

לפעול  ישראל של בכוחם – ולאידך
מ"ר  לעשות "רשות ה"מכירה", - הרבים" שות

הרי  הרבים" ב"רשות בהיותם שגם כיון היחיד",
"כולא dlrnlהם להיותם אויבך"), ("על ממנו

ובגלוי, בפועל בעבודתם גם הקב"ה, עם חד"
להקב"ה, דכנסתֿישראל הקידושין ענין שזהו
בשטר  בכסף דרכים, בשלשה נקנית "האשה

וגמילות69ֿובביאה" עבודה דתורה הקוין ג' ,
העולם 70חסדים  לקשר וביכולתם בכוחם ולכן, ,

ועד  בחזקה", או בשטר או "בכסף הקב"ה עם
רק  (לא הקב"ה עם דהעולם ההתאחדות שפועלים

ובשטר "בכסף שנקנים "נכסים" ",dwfgaeכמו
שהוא באופן גם) znbeceאלא oirn71 הקנין

בעלה,`dyד" רצון ועושה מבעלה שמקבלת ,"
ובשטר "בכסף פנימי d`iaaeשנקנית יחוד ,"72,

לעצמותו, דירה יתברך, לו דירה נעשה שהעולם
בדירה  הדר של העצם מתגלה .73שבה

.È מכירה להלכות בנוגע האמור על ונוסף
פרטית  הלכה גם ולבאר להוסיף יש – בכללותן

קודש': ה'שבת דיום השיעור בהתחלת

אףֿעל74ֿ"מי  הפירות, משך ולא הדמים שנתן
שביארנו  כמו המטלטלין, נקנו שלא כל 75פי ,

מעשה  עשה לא מוכר בין לוקח בין בו החוזר
מי 76ישראל  אומרין, שפרע.. מי לקבל וחייב ,

הפלגה  דור ומאנשי המבול דור מאנשי שפרע
הוא  בים, שטבעו וממצרים ועמורה סדום ומאנשי

בדיבורו". עומד שאינו ממי יפרע

דור  מאנשי שפרע ד"מי הדיוק טעם לבאר ויש
(דלכאורה, דוקא כו'" הפלגה דור ומאנשי המבול

מזכירים  העולםלמה דאומות oznעונשים iptl
dxez תורה מתן לאחר ישראל דבני עונשים ולא ,77(

האדם  לעבודת בנוגע –78:

ולא  הדמים ("נתן למשיכה כסף שבין החילוק
הוא  ה', בעבודת על 79משך") מורה ש"כסף" –

וההמשכה dhnlהגילוי dlrnln..יתברך ("שה'
המשכת  סוד הוא כסף (לישראל) להם נותן
כל  נפש תכסף אליו אשר האיןֿסוף אורו והתגלות

וההגבהה 80חי") ההעלאה על מורה ו"משיכה" ,
dlrnl dhnln..החפץ מושך יתברך ("שהוא

היחיד  לרשות דפרודא.. מטורי והגבהה העלאה
בב' היא העבודה ושלימות עולם"), של יחידו
הקנין  נעשה שעלֿידם ומשיכה, דכסף הענינים
של  ליחידו היחיד, רשות להיות הרבים דרשות

עולם.

שהיה  היינו, משך", ולא הדמים "נתן וכאשר
עבודת  נעשית לא עדיין אבל מלמעלה, הגילוי
ומאיזו  למעלה, מלמטה ההעלאה לפעול האדם
שאינו  היינו, מהמכירה, בו" "חוזר שתהיה סיבה
אומרים  – יתברך לו הדירה בעשיית עבודתו ממלא
כזב", ידברו (ש"לא ישראל" מעשה עשה ש"לא לו
באמרו  ומצוות התורה לקיים עצמו על קיבל והרי

ונשמע" להיות 81"נעשה "רוצה שבודאי וכיון ,(
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קידושין.69) מסכת ריש
ג.70) א, בשלח לקו"ת גם וראה רפא). (ע' שם תרל"ו סה"מ

ועוד. ואילך. רג קצט. ע' שבועות א. קו, וירא אוה"ת
לו 71) דירה נעשה שהעולם לאחר גם כי, ממש, לא אבל

.61 הערה כנ"ל ישראל, של מעלתם לגבי בערך שלא ה"ז  יתברך
הוא 72) בהם נקנית שהאשה "הדברים שם: תרל"ו סה"מ ראה

בחי' הם שהם נקנים שהנכסים דברים וג' פנימית, המשכה בחי'
חיצונית". המשכה

אוה"ת 73) – הגהות ועם תפט. ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי
ובכ"מ. ג. ס"ע תרס"ו המשך ואילך. תרעט ע' ח"ב שה"ש

ה"אֿב.74) פ"ז
ה"א.75) פ"ג
יג)76) ג, (צפני' דכתיב הוא, עמך מעשה עושה לאו "האי

מח, ב"מ (פרש"י כזב" ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית
ב).

ו"אין 77) עונשים, ריבוי היו בנ"י ימי דברי שבמשך פי על אף
רק הדבר ולא זה"*, בדבר מלאים הספרים שכל ראי' צריך

הגלות  ענין דכללות מהעונש החל – ממש בפועל אלא ב"ספרים",
הזה! היום עצם עד שנמשך מארצנו") גלינו חטאינו ("מפני

בפורענות 78) "קלנו – הענינים בפשטות הפירוש על נוסף
עומדים  ואין שוא דבר פיהם אשר כמעשיהם, עושה שזה רשעים,
יעשו  לא ישראל שארית בהו שנאמר בבנ"י משא"כ בדיבורם,

שם). לב"מ מהרש"א (חדא"ג כזב" ידברו ולא עולה
(79.65 שבהערה דרושים ראה
ס"ט),80) (כנ"ל דישראל העבודה על קאי "כסף" שגם וי"ל

המשכת – היא שהעבודה החפץ)`xeאלא, (קנין שהבירור היינו, ,
הבירור  אופן וע"ד מלמעלה. האור גילוי המשכת ידי על נעשה

בפנים. כדלקמן שלמה, בימי
השבועות 81) חג לקו"ש וראה א. פו, שבת ז. כד, משפטים

ש.ז.

.giynd z`ial rbepa ± a"d `"it mikln 'lda m"anxd oeyl (*
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כו'" המצוות כל לעשות ישלים 82מישראל, בודאי ,
יתברך. לו דירה לעשות עבודתו

האמיתי  האדם רצון גילוי ולזרז להקל וכדי
שפרע", מי לקבל "חייב – מישראל" "להיות

וכו'. הענין חומר יבין שעלֿידיֿזה

הפרעון  רק מזכירים – גופא שפרע" וב"מי
בזה, וכיוצא הפלגה" "דור המבול", דור ד"אנשי
דוקא, תורה מתן שלפני העולם דאומות עונשים

כי:

הוא  המטה, עבודת המשיכה, דפעולת ההכרח
מצד –mlerd ixcb שלהיותו תורה), מתן (לפני

אלאֿ להתברר יכול אינו ממש", ה' נגד "תחתון..
מלמטה  ויעלוהו שימשכוהו עלֿידיֿזה אםֿכן

למעלה;

של מצדם –l`xyiאבל, תורה) מתן (לאחר
לעולם, שייכים אינם עצמם שמצד לכך נוסף הרי,
ומה  חד", כולא וקודשאֿבריךֿהוא ש"ישראל כיון
הקב"ה  ציווי בגלל רק זה הרי בעולם שנמצאים
למלחמה") תצא ("כי ודרגתם ממקומם לצאת
היו  למטה ירידתם לאחר גם הנה למטה, ולירד
אלא  מלחמה, של בדרך (לא העולם לברר יכולים

עלֿידי ושלום) מנוחה של xe`dבדרך zelbzd ieaix,
לאבוקה  עד האור תוקף שעלֿידי שלמה, כבימי
למקומו  הקדושה ניצוצות כל ובאו נתקבצו גדולה

נאמר  (עליו שלמה של על 83ודרגתו שלמה "וישב
ה'") מלחמה 84כסא בדרך בבירור צורך שיש וזה ,

בני  על עלילה ד"נורא הענין מצד רק זה הרי דוקא,
כו',85אדם" והגלות החטא ענין נעשה זה שבגלל ,

מלחמה  בדרך הבירורים בעבודת צורך יש ואז
דוקא.

נתינת  מספיק ישראל של דרגתם שמצד וכיון
שצריך  וזה אור), גילוי שעלֿידי (הבירור דמים
והירידה  למטה הירידה מצד רק הוא למשיכה

העולם  דאומות מצב זה 86בגלות, כשמזהירים לכן, ,

משיכה) גם שיעשה (לפעול משך ולא דמים שנתן
כי  כו'", המבול דור מאנשי שפרע "מי אומרים
(משיכה) העולם דבירור העבודה העדר על הפרעון
תורה), מתן (לפני העולם גדרי מצד אלא אינו
מתן  (לאחר ישראל של מציאותם מצד מהֿשאיןֿכן
כן, פי על ואף כו'; העולם מגדרי שלמעלה תורה)
בגדרי  לפעול למטה ירדו שסוףֿכלֿסוף כיון
שמצד  (עונש שפרע" ד"מי האזהרה פועלת העולם,
כפי  המשיכה, עבודת גם שתהיה העולם) גדרי
לו  דירה להיות שיוכל העולם, גדרי מצד המתחייב

יתברך.

***

.‡È שלומדים אבות פרקי עם גם זה לקשר ויש
כללות  נתבאר שבהם – אֿב פרקים – זו בשבת

העבודה: ענין

מסיני" תורה קיבל הענין 87"משה כללות –
בחינת  שמצד ה'נתינתֿכח' גם כולל תורה, דמתן
נעשית  שעלֿידה מישראל, ואחד אחד שבכל משה
ד"מילתא  באופן ה'" את ד"ליראה העבודה

"מה 88זוטרתי" זה על שאומרים עד אלקיך 89, ה'
מעמך `mשואל ik"88ליראה.

התורה  על עומד, העולם דברים שלשה "על
חסדים" גמילות ועל העבודה שלשה 90ועל ו"על ,

ועל  האמת ועל הדין על קיים, העולם דברים
התורה 91השלום" עניני כל (הכוללים הקוין ג' –

העולם  וקיום עמידת נעשה שעלֿידם ומצוות)
יתברך  לו דירה שנעשה השלימות, .92בתכלית
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ספ"ב.82) גירושין הל' רמב"ם
כג.83) כט, הימיםֿא דברי
סה"מ 84) א. ד, במדבר לקו"ת א. ו, בראשית תו"א ראה

ועוד. .107 ע' תש"ד ואילך. קסב ע' תרנ"ט
יב,85) תולדות תו"ח וראה ד. וישב תנחומא ה. סו, תהלים

המאמרים  ספר – מנחם (תורת תשל"א לגני באתי ד"ה ואילך. ד
ועוד. ואילך). כה ע' ח"א לגני באתי

יוחנן 86) ר' דעת בביאור ב) (לז, שם להצ"צ סהמ"צ ראה

גמור  קנין הוא שד"ת לר"י ש"ס"ל קונות*, מעות שד"ת
(משיכה) מ"ן העלאת יהי' בודאי הרי (כסף) זה מ"ד שמשנמשך
עכו"ם  "ומ"מ ומסיים, לרשות", מרשות והיציאה הקנין סוד שהוא
מגקה"ט  נמשכים הם כי במשיכה, אלא מקנה אינו ר"י לדברי
עד  אלא גמור קנין ואינו מאד, עד קשה מהם והבירור לגמרי,
ישראל  משא"כ לאור, החושך שנהפך בפ"מ ההעלאה שנגמר

כו'". ממעל אלקה חלק שהם
מ"א.87) פ"א
רפמ"ב.88) תניא א. כה, מגילה ב. לג, ברכות
יב.89) י, עקב
מ"ב.90) שם אבות
מי"ח.91) שם
בשטר 92) בכסף או ובחזקה, בשטר בכסף הקנין דוגמת

ס"ט. כנ"ל ובביאה,

lr dpw dxez oic t"ry llba `ed rxty in lawl aeigd ixdy (*
.(a"wq c"xq g"devw) zernd ici



כי h"nyz'd lel` 'h ,`vz zyxt zay zegiyn

כו'" המצוות כל לעשות ישלים 82מישראל, בודאי ,
יתברך. לו דירה לעשות עבודתו

האמיתי  האדם רצון גילוי ולזרז להקל וכדי
שפרע", מי לקבל "חייב – מישראל" "להיות

וכו'. הענין חומר יבין שעלֿידיֿזה

הפרעון  רק מזכירים – גופא שפרע" וב"מי
בזה, וכיוצא הפלגה" "דור המבול", דור ד"אנשי
דוקא, תורה מתן שלפני העולם דאומות עונשים

כי:

הוא  המטה, עבודת המשיכה, דפעולת ההכרח
מצד –mlerd ixcb שלהיותו תורה), מתן (לפני

אלאֿ להתברר יכול אינו ממש", ה' נגד "תחתון..
מלמטה  ויעלוהו שימשכוהו עלֿידיֿזה אםֿכן

למעלה;

של מצדם –l`xyiאבל, תורה) מתן (לאחר
לעולם, שייכים אינם עצמם שמצד לכך נוסף הרי,
ומה  חד", כולא וקודשאֿבריךֿהוא ש"ישראל כיון
הקב"ה  ציווי בגלל רק זה הרי בעולם שנמצאים
למלחמה") תצא ("כי ודרגתם ממקומם לצאת
היו  למטה ירידתם לאחר גם הנה למטה, ולירד
אלא  מלחמה, של בדרך (לא העולם לברר יכולים

עלֿידי ושלום) מנוחה של xe`dבדרך zelbzd ieaix,
לאבוקה  עד האור תוקף שעלֿידי שלמה, כבימי
למקומו  הקדושה ניצוצות כל ובאו נתקבצו גדולה

נאמר  (עליו שלמה של על 83ודרגתו שלמה "וישב
ה'") מלחמה 84כסא בדרך בבירור צורך שיש וזה ,

בני  על עלילה ד"נורא הענין מצד רק זה הרי דוקא,
כו',85אדם" והגלות החטא ענין נעשה זה שבגלל ,

מלחמה  בדרך הבירורים בעבודת צורך יש ואז
דוקא.

נתינת  מספיק ישראל של דרגתם שמצד וכיון
שצריך  וזה אור), גילוי שעלֿידי (הבירור דמים
והירידה  למטה הירידה מצד רק הוא למשיכה

העולם  דאומות מצב זה 86בגלות, כשמזהירים לכן, ,

משיכה) גם שיעשה (לפעול משך ולא דמים שנתן
כי  כו'", המבול דור מאנשי שפרע "מי אומרים
(משיכה) העולם דבירור העבודה העדר על הפרעון
תורה), מתן (לפני העולם גדרי מצד אלא אינו
מתן  (לאחר ישראל של מציאותם מצד מהֿשאיןֿכן
כן, פי על ואף כו'; העולם מגדרי שלמעלה תורה)
בגדרי  לפעול למטה ירדו שסוףֿכלֿסוף כיון
שמצד  (עונש שפרע" ד"מי האזהרה פועלת העולם,
כפי  המשיכה, עבודת גם שתהיה העולם) גדרי
לו  דירה להיות שיוכל העולם, גדרי מצד המתחייב

יתברך.

***

.‡È שלומדים אבות פרקי עם גם זה לקשר ויש
כללות  נתבאר שבהם – אֿב פרקים – זו בשבת

העבודה: ענין

מסיני" תורה קיבל הענין 87"משה כללות –
בחינת  שמצד ה'נתינתֿכח' גם כולל תורה, דמתן
נעשית  שעלֿידה מישראל, ואחד אחד שבכל משה
ד"מילתא  באופן ה'" את ד"ליראה העבודה

"מה 88זוטרתי" זה על שאומרים עד אלקיך 89, ה'
מעמך `mשואל ik"88ליראה.

התורה  על עומד, העולם דברים שלשה "על
חסדים" גמילות ועל העבודה שלשה 90ועל ו"על ,

ועל  האמת ועל הדין על קיים, העולם דברים
התורה 91השלום" עניני כל (הכוללים הקוין ג' –

העולם  וקיום עמידת נעשה שעלֿידם ומצוות)
יתברך  לו דירה שנעשה השלימות, .92בתכלית
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ספ"ב.82) גירושין הל' רמב"ם
כג.83) כט, הימיםֿא דברי
סה"מ 84) א. ד, במדבר לקו"ת א. ו, בראשית תו"א ראה

ועוד. .107 ע' תש"ד ואילך. קסב ע' תרנ"ט
יב,85) תולדות תו"ח וראה ד. וישב תנחומא ה. סו, תהלים

המאמרים  ספר – מנחם (תורת תשל"א לגני באתי ד"ה ואילך. ד
ועוד. ואילך). כה ע' ח"א לגני באתי

יוחנן 86) ר' דעת בביאור ב) (לז, שם להצ"צ סהמ"צ ראה

גמור  קנין הוא שד"ת לר"י ש"ס"ל קונות*, מעות שד"ת
(משיכה) מ"ן העלאת יהי' בודאי הרי (כסף) זה מ"ד שמשנמשך
עכו"ם  "ומ"מ ומסיים, לרשות", מרשות והיציאה הקנין סוד שהוא
מגקה"ט  נמשכים הם כי במשיכה, אלא מקנה אינו ר"י לדברי
עד  אלא גמור קנין ואינו מאד, עד קשה מהם והבירור לגמרי,
ישראל  משא"כ לאור, החושך שנהפך בפ"מ ההעלאה שנגמר

כו'". ממעל אלקה חלק שהם
מ"א.87) פ"א
רפמ"ב.88) תניא א. כה, מגילה ב. לג, ברכות
יב.89) י, עקב
מ"ב.90) שם אבות
מי"ח.91) שם
בשטר 92) בכסף או ובחזקה, בשטר בכסף הקנין דוגמת

ס"ט. כנ"ל ובביאה,

lr dpw dxez oic t"ry llba `ed rxty in lawl aeigd ixdy (*
.(a"wq c"xq g"devw) zernd ici

h"nyz'd lel` 'h ,`vz zyxt zay zegiyn

לבוא" לעתיד צדיקים של שכרן שמתן 93"ודע

"היום  העבודה, כל ושלימות גמר ולאחר בסוף –
שכרם" לקבל ולמחר .94לעשותם

המשנה  להקדים נוהגים לזה, "כל 95ונוסף
ולסיים  כו'", הבא לעולם חלק להם יש ישראל

לפיכך 96במשנה  ישראל את לזכות הקב"ה "רצה
מודגשת  שבזה – ומצוות" תורה להם 97הרבה

לפני  שעוד מהתורה, שלמעלה ישראל של מעלתם
ד"כל  הענין כבר ישנו מסיני" תורה קיבל ש"משה
"נצר  להיותם הבא" לעולם חלק להם יש ישראל

להתפאר" ידי מעשה קיבל 98מטעי ש"משה וזה ,
(העיקר) בשביל הוא, כו'", ומסרה מסיני תורה

הקב"ה "רצה l`xyiישראל, z` zekfl99 לפיכך
ומצוות"mdlהרבה .100תורה

הם  עצמם מצד שישראל – האמור ובסגנון
קוין  דג' מהתחלקות ולמעלה מהעולם, למעלה
לעולם  שירדו כיון אלא, העולם, גדרי שמצד
העולם  דברים שלשה ("על קוין לג' שמחולק

אצלם  גם נעשה של 101עומד"), ציור (ובעבודתם)
קוין  שיתווסף 102ג' העילוי בשביל – בזה והכוונה ,

של  שכרן "מתן בעולם, עבודתם עלֿידי אצלם
ישראל". את "לזכות לבוא", לעתיד צדיקים

***

.·È למעשה בנוגע לעיל מהאמור מההוראות
העיקר" הוא "המעשה – :103בפועל

(ובפרט  אלול בחודש השבת  ביום בעמדנו
שבתות  שתי כבר שישנן פרשת 104לאחר באלול),

יש  – שביו ושבית גו' אויבך על למלחמה תצא כי
אלול  דחודש העבודה עניני בכל יתירה נתינתֿכח
ג' שכוללים ד"אלול" ב'ראשיֿתיבות' (כמרומז
תשובה  וכן וגמילותֿחסדים, עבודה דתורה הקוין

למלחמה105וגאולה  תצא ד"כי באופן ,(lr,"אויבך
היו  אם שאפילו שביו", ד"ושבית להענין ועד
עלֿ לקדושה אותם מהפכים בלתיֿרצויים ענינים

אלול. דחודש התשובה עבודת ידי

ד"מלך  במשל גם מרומז  זה שענין לומר , ויש
פניו  ומקבלין העיר.. אנשי ש"יוצאין בשדה",

למעלה 106בשדה" הוא הרי עצמם שמצד –
כן, פי על ואף העיר"), "אנשי אם (כי מ"שדה"

"oi`vei,המלך (של פניו ומקבלין העיר.. אנשי
שגם  היא שהכוונה כיון בשדה", הוא) אף שיוצא

לקדושה ה"ש  ותתהפך תתברר .107דה"

עניני  אודות גם במיוחד ולעורר להוסיף ויש
באלול  לט"ו השייכים התייסדות 108העבודה יום –

תמימים" תומכי ומדגיש 109ישיבת מורה ששמה ,
בנוגע  הן בעבודה, והשלימות התמימות ענין
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ספ"ב.93) אבות
ס"פ 94) בפרש"י הובא – ב ד, א. ג, ע"ז א. כב, עירובין

ואתחנן.
חלק.95) ר"פ סנהדרין
מכות.96) מסכת סוף משנה
הובא 97) אבות. מסכת לריש אלמושנינו הר"מ פירוש גם ראה

ואילך. 343 ע' חי"ז לקו"ש לאבות. בהקדמה שמואל במדרש
כא.98) ס, ישעי'
ואילך.99) 409 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה

גדול 100) ריבוי ניתוסף מ"ת לאחר שגם – יותר ובפרטיות
ידי  שעל הירידה לאחר גם העולם לברר שיוכלו כדי בתורה, יותר
לעיל  המבואר ע"ד ועוד), תרס"ו. לך ויתן ד"ה (ראה העגל חטא
הירידה  גם ניתוסף בעולם הירידה כללות על שנוסף (סוס"י)
גדול  עילוי ניתוסף שעי"ז מלחמה, בדרך העבודה צ"ל שבגללה
כללות  שמצד הזכות על בהוספה ישראל", את "לזכות יותר, עוד

צדיקים"). של שכרן ("מתן דמ"ת הענין
זה101) שבגלל גםועד קוין דג' ציור –dlrnlנעשה

מה  שכל ממך", למעלה מה "דע שני פרק בהתחלת כההמשך
ב). קיב, או"ת סקצ"ח. להה"מ (לקו"א ממך הוא שלמעלה

שמאי 102) משה ר"ת – "משה" – הראשונה בתיבה גם ונרמז
הקוין  ב' הם והלל ששמאי עד), אופן עמוקות מגלה (ראה הלל

האמצעי. קו הוא ומשה וימין*, דשמאל
רומז  ש"מה" שי"ן, בתוספת "מה" אותיות ש"משה" ועוי"ל,
הירידה  שמצד אלא מציור, שלמעלה דישראל המציאות עצם על

קוין. ג' על שרומז השי"ן, ניתוסף לעולם

d`xe .a ,bl dkxa) "enl zc y` epinin" ± dxeza df jxc lre (*
.(b"iq .i"q w"db`

זו.103) בשבת שלומדים – מי"ז פ"א אבות
(104– הגאולה לענין  בנוגע שבתות" ד"שתי מהעילוי להעיר

ב. קיח, (שבת בא" דוד בן שבתות שתי ישראל משמרין "אלמלי
אלול  לחודש במיוחד ושייך ואילך). א מא, בהר לקו"ת וראה
בחודש  יתירה והדגשה הגאולה. ענין (גם) נרמז שבו שבר"ת
נסים", שנת ל"תהא והכנה ידך", "תשמט שנת – זו דשנה אלול

כמ"פ. כמדובר
וש"נ.105) ואילך. 313 ע' חכ"ד לקו"ש ראה
ב.106) לב, ראה פ' לקו"ת
גם107) הוא בשדה" ד"מלך שהענין יומתק zezayaועפ"ז

(וכהלשון  משדה למעלה הוא ששבת פי על אף אלול, דחודש
כמו יו"ט ואינם החול ימות "הם אלול שימי שם zezayבלקו"ת

העילוי  ב"שדה" גם לפעול היא שהכוונה כיון – טוב") ויום
דשבת.

באשלמותא".108) אלול) (דחודש סיהרא "קיימא שבו
שסה.109) ע' ח"י ב . ע ' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות

ח"א  הנ"ל קודש מאגרות ולהעיר ובכ"מ. אלול. טו יום" "היום
בשלשה  ק: אלול.ע' הוא לרחמים עשר
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ושלימות  לתמימות ועד להזולת, בנוגע והן לעצמו
עבודת  עלֿידי הגאולה ענין – העבודה דכללות
ד"אשר  הענין לבטל דוד" בית ד"חיילי המלחמה

משיחך" עקבות את 110חרפו ממש בפועל ולהביא ,
מלכא  דוד עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה

.111משיחא 

.‚È הענינים בכל הטובות שההחלטות ויהיֿרצון
ה"שכר" ומיד תיכף ויפעלו ויזרזו ימהרו האמורים
ועוד  לבוא", לעתיד צדיקים של שכרן "מתן –

מצוה" מצוה "שכר – שלימות 112לפניֿזה ,
הכתוב  ובלשון רצונך", ד"כמצות באופן העבודה

שכרו".113בפרשתנו  תתן "ביומו

הקריאה  לפני (עוד ומיד שתיכף – ובפשטות
אל  תבוא "כי ממש בפועל נעשה במנחה) בתורה
ארץ  רק לא נחלה", לך נותן אלקיך ה' אשר הארץ
(כמו  אומות עשר ארץ גם אלא אומות, שבע
ה' "ירחיב אזלינן דמינה השבוע בפרשת שכתוב

וקדמוני  קניזי קיני ארץ גבולך", את ),114אלקיך
עליה" יושביה ד"כל בה", וישבת ,115"וירשתה

ושבע  שכבשו שבע להמתין בלי – ומיד ותיכף
וצמיחת 116שחלקו  כו' וזריעה לחרישה עד ,
גו'117הפירות  האדמה פרי כל מראשית "ולקחת –

לבית  גו'", אלקיך ה' יבחר אשר המקום אל והלכת
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, .118המקדש

הזריזות, בתכלית ממש, ומיד תיכף וכאמור,
כמו  – בביכורים מודגש הזריזות ענין אשר,

הרואה 119שכתוב  יראה אשר קיץ בטרם "כבכורה
יבלענה". בכפו בעודה אותה

של  באופן העבודה עלֿידי – לזה וההכנה
ז"ל  חכמינו ובלשון כבי 120זריזות, עלמא "האי

אשר, ושתי", חטוף ואכול חטוף דמיא הילולא
הילולא  "כבי רק (לא ל"הילולא" זוכים עלֿידיֿזה

`inc וכנסתֿישראל דהקב"ה הנישואין – ("121,
ירושלים 122"מהרה  ובחוצות יהודה בערי ישמע גו'

כלה" וקול חתן קול שמחה וקול ששון ,123קול
ממש. ומיד תיכף
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ראית 110) אם טו: פט"ו, רבתי פסיקתא וראה נב. פט, תהלים
טעמי' ומה המשיח, מלך של לרגליו צפה מחרף דור אחר דור

כו'. משיחך עקבות חרפו אשר ה' אויבך חרפו אשר
דוד 111) בית למלחמת היוצא כל ד"ה הידועה שיחה ראה

ע' תש"ב השיחות בספר נדפסה – נ"ע מהורש"ב אדמו"ר לכ"ק
ואילך. ב תרפז, ח"ד לקו"ד ואילך. 141

ש"פ 112) משיחות קונטרס בארוכה וראה מ"ב. פ"ד אבות
ואילך). 164 ע' ח"ד תשמ"ט (התוועדויות זו שנה עקב

ואילך.113) 138 ע' כט חלק לקו"ש וראה טו. כד,
ובפרש"י.114) ח יט, שופטים
פ"י 115) ויובל שמיטה הל' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין ראה

ועוד. ה"ח.

נתחייבו 116) ש"לא הראשונה בפעם לארץ כבהכניסה
עה"פ). (פרש"י וחלקוה" הארץ את שכבשו עד בביכורים

יומה"117) בת פירות  ועושה נזרעת להיות עתידה "הארץ כי,
תרעב). רמז בחוקותי (יל"ש

א.118) רכא, זח"ג ובפרש"י. יז טו, בשלח
ד.119) כח, ישעי'
א.120) נד, עירובין
אֿב.121) מח, שה"ש בלקו"ת נתבאר ספט"ו. שמו"ר
יֿיא).122) לג, ירמי' (ע"פ ונשואין אירוסין ברכת
ימי 123) – אלול וי"ג י"א מתברכין זה הש"ק שמיום להעיר,

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק יחידו ובנו אדנ"ע דכ"ק הנישואין

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc oiaexir(iying meil)

dit xn`na dywiay ,'dita sxh zif dlr dpde' weqtd yxtzn
.d"awd cin `edy ,zif dlr [dpefn] dtxh didiy

:xfrl` oa dinxi iax ixacn cerìk ,øæòìà ïa äéîøé éaø øîàå§¨©©¦¦§§¨¤¤§¨¨¨
äìéla äøBz éøác Ba ïéòîLpL úéa,[dlila ea micnely iptn]áeL ©¦¤¦§¨¦¦§¥¨©©§¨

øîàpL ,áøçð Bðéà(i dl aei`)úBøîæ ïúð éNò dBìà äià øîà àìå' ¥¤¡¨¤¤¡©§Ÿ¨©©¥¡©Ÿ¨Ÿ¥§¦
,'äìélaepiid ,dlila zexinf ozepdy weqtd z` yexcl yie ©¨§¨

di`' xn`iy jk ickl ribi `l ,rnyp elewe dlila dxez cneld
.axgp df zia oi`y itl ,'axg ippd dzre ip`yry iwel`

:xfrl` oa dinxi iax ixacn ceríBiî ,øæòìà ïa äéîøé éaø øîàå§¨©©¦¦§§¨¤¤§¨¨¦
Lc÷nä úéa áøçLoa 'd mya l`xyi z` jxaln mipdkd ewqte ¤¨©¥©¦§¨

,zeize` rax`íìBòì Bic[mlera mc`e mc` lkl xnelk] ©¨¨
LnzLiLjxan `edy zra ode d"awd z` gayn `edy zra od ¤¦§©¥

,exiag z`úBiúBà ézLa,`"de c"ei zeize`d ode ,myd onøîàpL ¦§¥¦¤¤¡©

(e pw milidz),'déeììä dé ìläz äîLpä ìk'dpeekdy yexcl yie Ÿ©§¨¨§©¥¨©§¨
d"ied my eli`e ,'di' mya d"awd z` lldl leki mc` lky `id

.cala mipdkl `l` ozip `l zeize` rax` oa
:xfrl` oa dinxi iax ixacn cer,øæòìà ïa äéîøé éaø øîàåxy`k §¨©©¦¦§§¨¤¤§¨¨

ìáa äìl÷úð,l`xyil dzyr xy` zerxd lk lreìl÷úðmb ¦§©§¨¨¤¦§©§
äéðéëLexn`y enke ,dzllwn(:ep dkeq),'epikyl e` ryxl ie`' §¥¤¨

xy`k eli`eïBøîBL äìl÷úð,di`hg lräéðéëL eëøaúðici lr ¦§©§¨§¦§¨§§¥¤¨
y epxn`y dne .daehl xkfizy dl `ed gaye ,jkìáa äìl÷úð¦§©§¨¨¤

,äéðéëL eìl÷úðmeyn df ixdáéúëc(bk ci diryi)LøBîì äézîNå' ¦§©§§¥¤¨¦§¦§©§¦¨§©
,'íéî éîâàå ãt÷cetiwd ixecnl dyexi didzy laa dllwzpy ¦Ÿ§©§¥¨¦

zenewnd z` zewifnd zerx zeig da ekliy epiide ,min inb`le
y epxn`y dne .dl mikenqd,äéðéëL eëøaúð ïBøîBL äìl÷úðixd ¦§©§¨§¦§¨§§¥¤¨

meyn dfáéúëc(e ` dkin)äãOä éòì ïBøîL ézîNå' ¦§¦§©§¦Ÿ§§¦©¨¤
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המשך ביאור למג' עירובין ליום חמישי עמ' ב



כג

`vz zyxt zegiy ihewl יד כרך

זכר ‡. את "תמחה רש"י מעתיק פרשתנו בסיום
יונק  ועד מעולל אשה ועד "מאיש ומפרש: עמלק"

שה  ועד על 1משור אפי' נזכר עמלק שם יהא שלא
היתה" עמלק משל זו בהמה לומר .2הבהמה

להשמיענו  רש"י בא – ראשונה בהשקפה
 ֿ הבני הריגת רק (לא פירושה עמלק זכר שמחיית
ומוכרח  הבהמה. מחיית גם אלא) דעמלק, אדם
עמלק  שם נזכר הרי דאיֿלאוֿהכי – בפשש"מ הוא
עמלק" "זכר אינם דבניֿאדם ועוד הבהמה). (על

עצמו. עמלק אלא

את  "תמחה בהתיבות קשה בכלל מה וצלה"ב:
לפרשן  רש"י שהוזקק עמלק" נאמר 3זכר ואם ?

פי' (לא מפרש אלא)zeaizdשרש"י שבכתוב,
הו"ל  – עמלק זכר מחיית הוא איך דמילתא קושטא

זאת בשלח lirlלפרש "אמחה 4בפ' בה שנאמר
בפעם  כלום רש"י פירש ומדלא עמלק", זכר את
מחיית  אופן והן התיבות פי' דהן מוכח הראשונה,
למקרא  חמש לבן גם ופשוט מובן הוא עמלק זכר

כאן  לפרשו לרש"י ל"ל וא"כ –5.

רש"י: בדברי לדייק יש עוד

שמחיית  הוא כאן רש "י של שחידושו מכיון א)
xkf מעתיק) למה – הבהמה" על "אפילו הוא עמלק

בשמואל  אשה 6מהכתוב ועד "מאיש גם ו(כותב
יונק" ועד .7מעולל

"מגמל  הכתוב סיום גם רש"י הביא לא למה ב)
חמור" ואינם 7ועד עמלק", "זכר הם שגם מאחר ,

מקרא כדמוכח שה", ועד "משור דשמואל בכלל
בפ"ע  .8דמפרטו

(כנ"ל), הוא, קרא שה" גו' ועד "מאיש ג)
או  "כדכתיב", בכ"מ כדרכו רש"י, כתב לא ובכ"ז

כיו"ב.

של  שם יהא "שלא רש"י שמבאר אחרי ד)
בהמה  "לומר מוסיף הבהמה", על אפי' נזכר עמלק

לשון. כפל הוי ולכאו' – כו'" זו

התיבות  גם רש"י מעתיק פירושו בראש ה)
" מהו אלא לפרש נחית לא והרי – את" xkf"תמחה

עמלק".

בזה:·. והביאור
את ד"תמחה קשה xkfבהציווי עמלק"

של  הזכרון הוא פירושו עמלק" "זכר בפשש"מ:
הוא עמלק" זכר את "תמחה והציווי zegnlעמלק;

ממחשבתו  היינו הזכרון ממקום עמלק של זכרון
ציווי שייך איך ואי"מ: אדם. של zegnl"xkfולבו

על  יהי' לא עמלק "זכר והול"ל ממחשבתו, עמלק"
יחשוב  שלא היינו וכיו"ב, מלבך" "תסיר או לבך"

עמלק מחשבתו oevxaע"ד על "בעה''ב" אינו אבל ,
עמלק", "זכר במח' "יפול" שלא

מרז"ל  מהם 9וע"ד ניצול אדם אין עבירות ג'
כו'. עבירה הרהור יום, בכל

על כשנזכר את ieeivdואדרבא: מזכיר עצמו זה ,
עמלק.

מחה "כי נאמר בשלח בפ' את `dgnבשלמא
- עמלק" עמלק.d"awdyזכר של זכרו את ימחה

d"awd את וישכיח שימחה מבטיח יכול) כל (שהוא
אדם  בני של ולבן ממחשבתם עמלק אבל 10זכר .

" - ישראל בני אל הוא שהציווי dgnzבפרשתנו
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נ.1) טו, ש"א
שם.2) ובשלח עה"פ כאן פס"ז בשלח. ס"פ מכילתא ראה

וכן  ה"ד פ"ו מלכים הל' ברמב"ם .19 הערה לקמן ראה אבל
ראה  – הבהמה) (ולא האדם מחיית רק הזכירו תרד מצוה בחינוך

שם. מנ"ח
בהערה 3) (ראה רז"ל דרשו שכן מפני שזהו לומר דאין ומובן

שנוגע  במקום רק רז"ל דרשות מביא רש"י אין א) שהרי הקודמת)
הו"ל  וא"כ בשלח פ' במכילתא (גם) אי' זו דרשה ב) לפשש"מ,

וכבפנים. שם, בבשלח להביאה לרש"י
יד.4) יז,
כמ"ש 5) לי' דהוקשה התירוץ מספיק שאינו מובן ועפ"ז

את  תמחה מאי עמלק את תהרוג למיכתב הוי . . "דאל"כ בגו"א
כבפנים, בבשלח, הא' בפעם לפרש הו"ל דא"כ – עמלק" זכר

בשלח. בפ' שייכת דאינה קושיא ישנה דכאן לומר ומוכרח
(6.1 הערה כדלעיל
כאן.7) בספורנו שהוא וכמו

(8" הוזכר (2 הערה לעיל (ראה רז"ל שבדרשת lnbולהעיר
עמלק". של זה

גם 9) מעתיק בתניא - פי"ב. תניא וראה סע"ב). (קסד, ב"ב
וי"ל  - "ולה"ר") הסיום מעתיק אינו (אבל תפלה" "ועיון ההמשך
בתפילתו  "לכוון העדר היינו תפלה דעיון שם התוס' לפי' דכוונתו
קצר  בזמן אפילו ממח"ז ניצול דאין מוכח שמזה היטב",

בנדו"ד. גם מובן ומזה - דתפילתו.
אני 10) שחפץ מזהירך אני "לכך (שם): בשלח בפירש"י

ושים  מאי דא"כ אני אותו שאמחה לא שם: וברא"ם למחותו",
יהושע. באזני

ללחום  צריכים דבנ"י הוא יהושע את שמזהיר שזה י"ל אבל
ואהרוג  שאמחה (ולא הם שיהרגום הריגתם ע"י ולמחותם נגדם
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האדם  יכול איך כנ"ל, קשה, עמלק"' זכר את
בנ"א  כל ושבמחשבת שבמחשבתו זכרון למחות

השמים"? "תחת אשר

על  לא הוא הציווי ולבאר: לפרש רש"י בא וזה
למחות  - כ"א האדם, ממחשבת עמלק זכרון מחיית

עמלק  של שמו המזכירים הדברים "משור 11כל :
על  אפילו נזכר עמלק שם יהא שלא שה ועד
שעי"ז  היתה", עמלק משל זו בהמה לומר הבהמה

יישכח ממילא) גם q"eq12(ובדרך עמלק זכרון
האדם  של ולבו .13ממחשבתו

וענין ‚. תיבת לפרש נחית דרש"י הנ''ל, ועפ"י
מחיית  על הציווי תוכן דהיינו (עמלק)", "זכר

oexkfd עמלק בזכר נוסף פרט להשמיענו רק (ולא
מכללות  לכאו' כדמשמע בהמה), גם כולל (שהוא
(תחילת  גם שכותב מה מובן דרש"י), לשונו

ועד "מאיש גו'":הכתוב)
בנ"י  נקמת "נקום נצטוו שבה מדין במלחמת

המדינים" גו'14מאת בנשים הטף "כל בה נאמר ,
לכם" "וכל 15החיו נאמר שבזה ל"אשה" בנוגע גם .

הנה  "הן כי הטעם: מפורש הרי הרוגו", גו ' אשה
ה'" בעדת המגפה ותהי גו' מעל למסר לבנ"י היו
זאת  דלולי מזה, דמשמע המגפה, היתה שבסיבתם
ה"טף  כמו - לכם" ד"החיו בכלל הנשים גם היו

את  ולהרוג לנקום הציווי שהי' אף - בנשים"
במלחמה  גם לומר מקום הי' ועד''ז המדינים.
בני  נקמת נקום ע"ד היתה היא שגם עמלק, דמחיית

את 16ישראל  "זכור (בפרשתינו) שמקדים וכמו ,
עשה אשרjlאשר גו' ויזנבjxwעמלק גו'",jaגו'

גו'" עמלק זכר את "תמחה סבור 17ולכן והייתי ,
אבל  האנשים, את (להרוג) למחות שחייבים לומר

לכם" "החיו והטף רש"י 18הנשים מבאר לכן ;
למחות  הוא כאן הציווי הכתוב): תחלת (בהביאו

"xkfועד "מאיש כולל וזה - מעולל `dy(עמלק)"
".wpeiועד

צורך  אין גו'" "מגמל הכתוב) (סיום אולם
להרוג  שהציווי דכיון מאליו, הוא מובן כי להביאו,
מפני  (לא הטעם רש"י מפרש שה ועד משור

נאמר l`enya"דכתיב" שכאן מפני אלא) כו',
"xkf'אפי נזכר עמלק שם יהא "שלא צ"ל ולכן "

זה.dndadעל בכלל שלהם הבע''ח שכל פשוט ,"

הוא „. שהטעם רש"י פי' לפי אי"מ: עדיין אך
הרי  קשה: כו'" אפי' נזכר עמלק שם יהא "שלא
אלא  חיים, בעלי על רק לא עמלק של  שמו נקרא
וכרמים  ושדות בתים כגון אחרים, נכסים על גם
דנצטוו  רק רש"י כתב ולמה - מטלטלין ואפילו

להשמיד הציווי הי' ולא הבהמה, את lkלמחות
על  גם נזכר עמלק" שם יהא "שלא נכסיהם,

הדומם?
" רש"י מוסיף dndaלכן xnel עמלק משל זו

עמלק  מחיית הנ"ל: קושיא מתרץ ובזה היתה",
ע"י  הזכרון המעוררים בדברים להיות צריכה
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" מחיית אבל -xkfאני), הקב"ה ע"י הוא האדם מלב עמלק"
וגו'".`dgn"מחה

רד"ק 11) וראה כאן, פירש"י) (ל' חיים מים ובאר רא"ם וראה
שם). (ש"א קרא ומהר"י

עצמן  ומשנין כשפים בעלי "שהיו פי' שם שברש"י ומה
ע"פ  בתכלית בדיוק כ"כ אינו בנ"ך פירש''י הרי - לבהמה'' ודומין
במ"א**). בזה דוגמאות (וכמש"כ עה"ת* בפירושו כמו פשש"מ

ישתכח 12) דהמת ונתקיים במחשבה דעלה ממחז"ל להעיר
דזהו  לומר ואין - ב. נח, ברכות וראה ב). נד, (פסחים הלב מן

קרא מביא בברכות שהרי טעמי') בתר (דזיל בבנ"א ilkcרק
אובד.

הוא 13) זכר ("שבכלל "זכר" מדכתיב ההלכה ע"ד משא''כ
שם. חינוך ראה הנשים. גם להרוג שצריך רק למדו הכל")

ב.14) לא, במדבר
יח.15) לא, שם

l"i n"yyt wx yxtl z"dr i"yx zhiyc enk ik ,l"i f"r mrhd (*
oac iptn mrhd חמשk"`yn ,hytd jxcl wx jiiy epi`e `xwnl

oa עשרepi`y s`) hyt wx `l `ed `xnbe dpynd lr i"yxt okly ,
dnk cnly cr k"k yng oad lcbyk - (zetqezdk h"ewyd c"r
enk) ezpada k''b lcb - j"p cenil ligzne ynegd lk minrt
.cal n"yytn xzei cenill jiiye (xyr oa zepyl axwzp zehytay
'` dxrd 6 'r lirl .3 dxrdl dxrd 180 'r d"g y''ewl d`x (**

.cere .42 dxrd 92 'r b"ig y''ewl .34 dxrdl

נקמת16) "נקום מדין במלחמת שמצינו שכמו "i"paולהעיר
"נקמת ב), פ'd'(שם, שבסוף עמלק במלחמת עד"ז ג), (שם, "

"מלחמה נאמר שם),dlבשלח פירש''י (וראה בעמלק" '
עשה אשר "זכור "להנקם jlובפרשתנו כאן: ספורנו וראה גו'".

כו'". מעמלק
שבזה 17) א"י מלחמת עממין, ז' ממלחמת ללמוד אין אבל

הוא  שם הטעם כי טז) כ, (שופטים נשמה" כל תחי' "לא נאמר
יח), (שם תועבתם" ככל לעשות אתכם ילמדו לא אשר "למען

.84 ע' לעיל בארוכה ראה בא"י. דוקא שזהו
עליהם"18) שבא צר מיד ישראל ד"עזרת חובה במלחמת וגם

מלחמה  תבואו כי מש"נ שהוא ה"א) פ"ה מלכים הל' (רמב"ם
השכם להרגך הבא תורה ש"למדך ט), י, (בהעלותך "ebxdlגו'"

אבל  לאנשים בנוגע רק זהו בפשטות א), כב, משפטים (פרש''י
שם  83 ע' לעיל (ראה להרגם אין להרגך" "באו שלא וטף נשים

עמלק שגם להעיר ועפ"ז שם). ובשוה"ג 27 למלחמה a`הערה
הנ"ל  בדוגמת הרי"ז נגדו נקמה שבמלחמת קס"ד וא"כ ישראל על

להרגך. שבאו האנשים רק להרגו" ד"השכם
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exn`iy שייך וזה היתה", עמלק משל "זו עליהם
אחרים  בנכסים ולא בבע"ח .19רק

בזה: והביאור

בה  לעשות א"א הבע"ח) כל (ובכללה בבהמה
הקודמת, מציאותה כלל ניכר יהי' שלא גמור שינוי
שאסור  ובפרט לברייתו, חוזר שאינו שינוי או

בע"ח  את שינוי 20לצער בה לעשות א"א וא"כ
הבהמה  תצא כאשר שגם מובן, ומזה המצער.
שינוי  בה שייך שאין מאחר חדשים, בעלים לרשות

הראשו  בעלים של רושם עלי' נשאר נים.גמור,
בעלי' של שמם עלֿידה להזכר האדם ובטבע
לרשות  כשתעבור גם עמלק בהמת ולכן הקודמים.
מציורה  גמור) (שינוי תשתנה שלא מכיון ישראל
ולא  היתה", עמלק משל "זו עלי' יאמרו הקודם,

עמלק. של שמו יימחה

"למחות" הכרח אין - אחרים בנכסים משא"כ
באופן  שינוי - פשש"מ ע"פ - וצריך ודיו אותם,
דדברים  י"ל ואולי עמלק. שם הנכסים יזכירו שלא
לעולם  שיישארו מוכרח שאינו מאחר אלו,

- הרשות שינוי ע"י הנה הקודמת, במציאותם
אחרת לרשות בטבע xyt`eשנכנסו אין לשנותם,

נכסים xnelהאדם היתה''. . . של "זו אח"כ עליהם
כגון  הם, חשובים אם אפי' וכו', דומם (דבר אחרים
שיכולים  "מאחר ומרגליות טובות אבנים

מציאותם אין כך zniiwלשנותם") כדי 21עד

לעולם. הראשונים הבעלים שם עליהם שייקרא

" רש"י שמוסיף dndaוזהו xnel עמלק משל זו
למחות נצטוו לא למה מובן שעי"ז נכסי lkהיתה",

שייך  עלי' דוקא כי (הבע"ח), הבהמה מלבד עמלק
עמלק. של שמו יימחה במחייתה ורק עמלק, זכרון

(גם) כל n"yytaוההכרח שלא אתר על כאן
ל' בקרא הול"ל דא"כ – מאבדים עמלק נכסי

הנדחת  בעיר לעיל עדמש"נ .22"חרם",

יתורץ ‰. בפשש"מ רש"י בשיטת הנ"ל ע"פ
במג"א  לאסתר".23מ"ש נתתי המן בית "הנה

"המן  - עמלק מזרע הי' שהמן מכיון לכאו',
ibb`d ואיך זכרו, את למחות היו חייבים הרי ,"

ביתו  את אסתר ?24קבלה
כי  איסור בזה הי' לא ניחא: הנ"ל שיטה לפי
בית  "הנה - הבית על המן של שמו שנקרא (זה

הי' - לאסתר" נתתי אבל wxהמן הנתינה, בעת
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"תני 19) שם): בילקוט הובא ז. ט, (מזמור תהלים במדרש
זכר  להשאיר שלא . . הקב"ה נשבע שבועה אלעזר רבי בשם

. . נכד ולא נין לא `oliעמלק exn`i `ly. . הי' עמלק של זה
שייך  עמלק דמחיית מזה משמע ולכאו' המה". זכרם אבד שנא'

רק כו'.g"raaלא באילן גם אלא
במחיית  בנ"י שעל בציווי לא הוא שם המדובר א) אבל:

"נשבע אלא .d"awdעמלק .xi`ydl `ly.הקב"ה שיעשה מה ,"
בפירש"י  (הובא שם ובמדרש מחית" "שמם שלפניו (וכבכתוב

מחה שנא' הנ"ל `dgnשם); דרז"ל כפשטות ועיקר: ב) גו'*).
"שלא  אלא עמלק של כו' אילן איבוד על בכלל מדובר אינו
זכרם  (גם) יאבד ועי"ז עמלק של נכד" ולא נין לא . . . להשאיר
עם  מציאות אין שהרי כו'" עמלק של זה אילן יאמרו "שלא

הוא  דשם באבער תהלים במדרש ראה (אבל קצת).עמלק. באו"א
יהי' הכל והשלל ד"המלחמה בשלח ס"פ בחיי מרבינו ולהעיר

כו'". בהנאה אסור
כ"ה  שם בשלח ופס"ז במכילתא שגם אפ"ל הנ"ל וע"פ
עמלק" של זה גמל יאמרו "שלא בזה הכוונה (שאין הפירוש,
ונכד" "נין יניח שלא שעי"ז כ"א עמלק, של הבע"ח גם שימחה
שם  אי' שהרי שלהם)**, מהבע"ח גם זכרם יאבד עמלק של
וע"ד  "המודעי") שמוסיף (אלא אלעזר ר' בשם המימרא אותה
יאמרו  "שלא שמסיים (אלא אניח" אם הקב"ה "נשבע הל' אותו
הוא  כאן בפס"ז אבל זה"). "אילן במקום עמלק" של זה גמל

באו"א.
(20.42 ובהערה ,150 ע' ח"ו לקו"ש ראה

dgn"a xaecn myy) glya t"qa i"yx `iad oke ")אמחה *)
.(my mildzc miaezkd

`lxrt i"xdn y"nk `le ,i"yxtc xewn 'eke `zliknd ei` f"tre (**
`zlikndn `ed df i"yxt xewnc ,cere .` ,aqx `"g (b"qx v"ndql)

.glya t"qa

(21xirdleע"ד דמי"dklddמהכלל כזרוק כו' העומד ד"כל
ענינים  בכמה ועוד ב) קב, (מנחות דמי" "כשרוף ב) יג, (פסחים
בהנ"ל  דשאני אף - ב עב, חולין ב. עו, ב"ק א. נא, כתובות ראה -
ודאי  אינו כאן משא"כ הפעולה בו שתעשה עי"ז הוא דעומד

בו. דשייך כ"א להשתנות, דעומד
ששאול 22) זה מובן בפנים האמור וע"פ טזֿיח. יג, ראה

את  שלחו לא מ"ובביזה (שם) בבחיי ומש"כ הבע"ח. רק השמיד
יתן  "שלא יו"ד) ט, (אסתר שם ופירש לשיטתי' רש"י - ידם"

ידם. שולחים היו זאת דלולא מוכח - בממון" צרה עין המלך
ז.23) ח,
(24.523 ע' ח"א רס"ג בסהמ"צ פערלא מהר"י שהקשה וכמו

תירוצים: כמה ועיי"ש
הטיל  עמלק מחיית שמצות ורא"ם) (רמב"ן הדיעות ע"פ א)

זו. מצוה נוהגת הי' לא אז ולכן המלך, על הכתוב
ולא  אחשורוש ברשות וטיהרו המן נכסי כל קנה אחשורוש ב)
א  לח, (גיטין בסיחון טיהרו ומואב עמון ע"ד עמלק. כשל נחשב

כו). כא, חוקת בפירש"י הובא -
בן  "וכי ה"ו) פ"ב (יבמות בירושלמי שאי' מה ע"פ ג)
(מזרע  המדתא" "בן הי' שלא שהכוונה - (בתמי') הוא" המדתא

צורר". בן "צורר רשע אחר יחסו הכתוב אלא עמלק),
כיון  א) הנ"ל: כל לומר אין רש"י) (שיטת פשש"מ ע"פ אבל

הוא ש"ז  כן לכאו"א, ציווי - תשכח" לא גו' לך עשה אשר את כור
" הוא הכתוב לשון ב ) זל"ז. בין להכתוב izzpבנוגע  ond zia

ג) גו'''. סיחון עיר חשבון "כי (שם) בחוקת משא"כ לאסתר",
אגג. מזרע המן הי' פשש''מ ע"פ
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,oeca`ae xawa ezeida 'd gay z` xtql lkei m`d ,xnelk
`xwp .eizenyn cg` `edy o`kne ,mepdibd `ed 'oeca`'eøàa§¥

áéúëc ,úçL(i fh my)ì éLôð áæòú àì ék'Eãéñç ïzú àì ìBàL ©©¦§¦¦Ÿ©£Ÿ©§¦¦§Ÿ¦¥£¦§
,'úçL úBàøìle`yl zcxl epafri `ly 'da gheay ,xnelk ¦§¨©

.'zgy' mya `xwp mepdiby ixd ,zgyleemb eizenynïBàL øBa¨
áéúëc ,ïåiä èéèåxne`e 'dl jlnd cec dceny(b n my)éðìòiå' §¦©¨¥¦§¦©©£¥¦

,'ïåiä èéhî ïBàL øBaîgkene ,mepdibl zcxln elivdy ,xnelk ¦¨¦¦©¨¥
.'oeid hih'e 'oe`y xea' `xwpyå`xwp okáéúëc ,'úåîìö'(i fw my) §©§¨¤¦§¦

,'úåîìöå CLç éáLé'.'zenlv' `xwpy mepdib iayeil dpeekde Ÿ§¥Ÿ¤§©§¨¤
åmb `xwp,'úézçzä õøà'miaezka ok xn`p `ly s`emewn lkn , §¤¤©©§¦

àeä àøîb.l"fg elaw ok ± §¨¨
:`xnbd zl`ey .mitqep zeny mepdibl oi` m`d zxxan `xnbd

àkéì eúå,mitqep zeny mepdibl oi` m`d ±àkéàäå`ed ixde ± §¥¨§¨¦¨
`xwp,'ípäéb'ryedi iax e`pn `l recne ,sqep my el yiy `vnpe ¥¦Ÿ

,cala iepik `l` ,mewnd my epi` 'mepdib' :`xnbd daiyn .iel oa
,mpid `ib ,oewixhep `ede'àéb'my lréâk] (íðäéâá) äweîòL ©§¤£¨§©

,[wnr-]'ípä'my lrdì ãøBé ìkäL [da yprdl(íðä) é÷ñò ìò ¦¨¤©Ÿ¥¨©¦§¥
ípç.zeixr ode ¦¨

:`xnbd zl`eyàkéàäå`ede sqep my el yi `lde ±,'äzôz' §¨¦¨¨§¤
áéúëcaixgpq zece`(bl l diryi)äzôz ìeîúàî Ceøò ék'`ed mB ¦§¦¦¨¥¤§¨§¤©¦

'd znWp dAxd mivre W` Dzxcn agxd winrd okEd KlOl©¤¤¨¤§¦¦§¦§ª¨¨¥§¥¦©§¥¦§©
xkfpy oeik ,mepdibl dpeekdy gxkdae ,'DA dxrA zixtB lgpM§©©¨§¦Ÿ£¨¨
,'dztz' mya mb `xwp mepdiby ixd ,mivre y` df mewna yiy
zvxzn .eizeny llka df my iel oa ryedi iax dpn `l recne

:`xnbdàeääiepik `l` mepdib ly eny epi` ,'dztz' ,my eze` ± ©
fnxl ,calaBøöéa äztúnä ìkL[exvi ixacl-],íL ìBté ¤¨©¦§©¤§¦§¦¨

.mepdiba
d`ian ,mepdib ly eigzt zece` xfrl` oa dinxi iax ixac ab`

zece` :`xnbd zxne` .ocr ob gzt zece` mixac `xnbd,ïãò ïb©¥¤
àeä ìàøNé õøàa íà ,Lé÷ì Léø øîà,`vnp,ïàL úéadizexity ¨©¥¨¦¦§¤¤¦§¨¥¥§¨

`id ,l`xyi ux` zexit lkn xzei miwezníàå .Bçút`ed ¦§§¦
,àéáøòa`xwpd mewndíøb úéa`ed,Bçútmd eizexity §£©§¨¥¨¤¦§

.`iaxra xzeia miweznd,àeä úBøäpä ïéa íàå`xwpd mewnd §¦¥©§¨

ïéð÷ñîec`ed,Bçútoiay xzeia miweznd md eizexit `ed s`y ©§§¦¦§
.zexdpd

:`xnbd zxne` .laaa `ed m` ,ocr ob ly egzt okid dpc `xnbd
ocr ob m`ìááamewnd `ed okid ,xnelk .egzt `ed okid ,`ed §¨¤

gzt `vnp yiwl yix ixacl myy xzeia miaehd md eizexity
,ocr obàðéîé øáòîc éøéôa çazLî éiaàz` gayn did iia` ± ©©¥¦§©©§¥¥§¥£©§¦¨

e ,zxt xdp ly inexcd eciv ly eizexitéøéôa çazLî àáø̈¨¦§©©§¥¥
àéðtøäc`vnpe .`iptxd `xwpd mewnd zexit z` gayn did ± §©§©§¨

zwelgna ielz ,laaa `ed m` ocr ob ly egzt `ed okid oecipdy
.`iptxda e` ,oinin xdpd xara `ed m` ,`axe iia`

lirl dpyna epipy(:fi)lr migpend oicneicd oia wgxnd iabl
,xead zty'åëå ézL àåìîk ïäéðéáe',xwa yly yly ly zewax ¥¥¤¦§Ÿ§¥

`le zexeyw ,rax` ly xne` dcedi iax ,xi`n iax ixac
.'zexzen

zl`ey .'zexzen `le zexeyw' dpynd dltk recn dpc `xnbd
:`xnbdeåä àìc ïðéòãé ïðà ,eåä úBøeL÷c déì àðúc ïåék ,àèéLt§¦¨¥¨§¨¨¥¦§££©©§¦¨§Ÿ£
úBøzeîopi`y -'zexzen'] zexzen `l ody mircei ep` - ¨

`le zexeyw' xnel eixac z` `pzd ltk recne ,[zexeyw
oky ,jkl jxved `pzd :`xnbd daiyn .'zexzenàîéúc eäî©§¥¨

y'úBøeL÷'zecenv zecner ody dpeekdLnî ìáà ,úBøeL÷ ïéòk §§¥§£¨©¨
àì.zexeyw ynn eidiy jixv oi` -ïì òîLî à÷`pzdàìå' Ÿ¨©§©¨§Ÿ

,'úBøzeîzewaxa ze`xiad iqt oia geexd z` xryl yiy xnel ¨
.ynn zexeyw ody

oicneicd oiay geexd z` oda mixryny zewaxdy dpyna epipy
y ote`a od.'úàöBé úçàå úñðëð úçà'©©¦§¤¤§©©¥

:dpynd ixacl xe`ia dtiqend `ziixa d`ian `xnbd,àðz̈¨
y ote`a oicneicd oiay geexd z` zewax izya mixrynä÷áø¦§¨

.úàöBé ä÷áøå úñðëðzqpkp dxty ote`a mixryn oi` ,xnelk ¦§¤¤§¦§¨¥
zextdy epipye ,zexeyw opi`y `vnp f` ixdy ,z`vei dxte
ote`a mixryny ,onvr zewaxl dpeekd `l` ,cgi zexeyw

.z`vei zg` dwaxe zqpkp zg` dwaxy
mixeriyd el` md zen` dnk zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd
epzp minkgy dpyna epipy :ze`xia iqt iabl dpyna exn`py
dxt `dzy ick zegtd lkl ,xead on miqtd zwgxdl xeriy

.mipta daexe dy`x,ïðaø eðzeänkxeriy `edìL daeøå dLàø ¨©¨¨©¨Ÿ¨§¨¤
.úBnà ézL ,äøtizy cr xeal miqtd z` axwl xyt`y `vnp ¨¨§¥©

oicneicd oiay geexdy dpyna epipy cer .jkn zegt `le ,zen`
.[zext icnv ipy] zewax izy `lnk cr didiy xyt`déáBò änëå§©¨§¨

,änà éLéìL éðLe änà ,äøt ìL¤¨¨©¨§¥§¦¥©¨
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`vz zyxt - zegiy ihewl

"בית  עוד נקרא לא אסתר) של לרשותה כשנכנס
עליו  אמרו ולא הי'25המן" המן של זה .26בית

אשר  את "זכור הציווי עצם וק"ו: ומכש"כ
עמלק, את מזכיר - תשכח" לא גו' עמלק לך עשה
כי  - כנ"ל פשש"מ, ע"פ - סתירה בזה אין ובכ"ז

הדרךdgnieכשיזכור ה"ז -q"eqy עמלק זכר ישכח
,27לגמרי 

המן. בית בנתינת עאכו"כ

"‡Â.אפשרו איך תמוה: לאחכ"ז zegnilוהנה
כמה  הוא - לעמלק שאירע מה והרי עמלק של זכרו

בתורה  נצטווינו 28פרשיות ואדרבא השמר 29, רק :
כנ"ל, וכן, מלבבך. יסורו ופן גו' תשכח פן גו' לך

" הכתוב כל' הוא, דפרשתנו אשר xekfהציווי את
לך ".wlnrעשה

בפשש"מ) (גם עמלק dxeq`cועכצ"ל זכירת
זכירה, מחיית zaiiegneלשם לשם עמלק זכירת

אלא עוד ולא לכתוב dligzklyזכרו. הוא מנהג
ע"י  למחותו בשביל ואבנים עצים על שמו

א"א30הקשה  שהרי ,el את תמחה מצות לקיים
xkf31 תחלה שיכתבו מבלי .32עמלק

לגונב בנוגע צ"ע שעפ"ז ע"מ iprnולהעיר
באופן  יקבל שלא יודע כי כפל תשלומי לשלם

לקיים 33אחר  ע"מ בפסח חמץ הקונה ,
אבד 34"תשביתו" לקיים ע"מ ע"ז עושה ,

ואכ"מ.35תאבדון  .

.Ê:שבפירש"י תורה" של מ"יינה
בחסידות  בעבודה 36מבואר עמלק דקליפת

"אשר הקרירות, את jxwהו"ע שמקרר - בדרך"
כו'37האדם  מאלקות להתפעל זכר 38שלא ומחיית ,

דקב"ע  העבודה ע"י היא .39עמלק

בפירש"י: מרומז זה ודבר

עמלק  מדות) ז' אומות, (ז' גוים וראשית עמלק
דנפה"א  מדות בז' בזלעמ"ז: בעיקר לפעול יכולים

נפה"ב  -40ובכל ה' י' (רק שלם השם שאין - ועד
שלם  הכסא ואין דלמע') ז"מ ה', ו' (כס,41ולא

עולם של אלופו אין אלף, בההעלם dlbpבלא
הדום  והארץ כסאי דהשמים אף דהעולם, וכיסוי

(שרפרף)). רגלי

דנקרא  - אשה" ו(המקבל) "איש ה"ז - ובאדם
המדות  ע"ש "עולל 42כן ה"ז - בקטנות וכשהם ,

-43ויונק" שה" ועד "משור שלו ובנפה"א
בקטנות  (בחלישות) או .44בתוקפה,
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בכם"25) חפץ שאני רואים הכל "ומעתה שם: רש"י ומ"ש
שבית נראה שיהי' היתה הבית בנתינת דכוונתו משמע ondדלכאו'

זה  אין עמלק, (המן) שם לכאו' נזכר עי"ז והרי לאסתר, נמסר
רק זהו א) כי: על zraקושיא נקרא עדיין המן כששם הנתינה

מפעולת  חלק עצמו זה ב) זמן, לאחר לא אבל (וכבפנים) הבית
המן. של) וזכרו (כחו מחיית

סי'26) בב"י (הובא המדרש ל' מדיוק לזה סמוכין להביא ויש
אפי' עמלק זכר את אמחה מחה "כי הא"ח): כתב ד"ה lrnתר"צ

שרש"lrneהעצים "יש זו שמהגדה בב"י (עיי"ש האבנים''
התינוקות  מנקשין ובניו המן שם הקורא ד"כשמזכיר להמנהג
וע"י  ובניו המן שם בהם וכתוב שבידם עץ בלוחות או באבנים

" רק למה דלכאו' - נמחקים") הם lrneהעציםlrnהניקוש
העצים  השמדת ע"י עמלק זכר לגמרי למחות דהול"ל - האבנים"

כ"א mnvrוהאבנים למחות, אי''צ עצמם שהם מזה ומוכרח ,
כאן. תו"ת וראה שעליהם. הזכר

הל'27) סוף ברמב"ם גם (הובא ממדרז"ל צע"ק שעפ"ז אלא
יבטל. לא עמלק זכר גם דא"כ - יבטלו לא הפורים דימי מגלה)
שיכרת  משיחנו בביאת אף ואפשר תרג): (מצוה מנ"ח וראה

מ"ע. תמיד יהי' הזכירה מ"מ כו' וכל מכל עמלק
הרמב"ם  עפמש"כ והרי – אפשר בדרך זה שכותב וצ"ע
נשמט  דפוסים בכמה - קפז מ"ע (סהמ"צ אומות ז' הריגת במצות

הצע  הוא.מפני ודאי לכאורה, תכ"ה) מצוה כחינוך הובא - נזאר
להזכיר 28) מותר בתורה הכתובה דע"ז כה"ג מצינו ולכאורה

סוף  (יתרו בשאילתות טעמי' דפי' התם שאני - ב) סג, (סנה' שמה
היינו  אישתרי", בתורה למקרי' ומשתרי הואיל נב), שאילתא
לא  סו''ס הרי בנדו"ד משא"כ האיסור, מכלל הוציאתה דהתורה

עמלק. זכר ימחה
דבר 29) דאפילו מ"ח) פ"ג, (אבות ובמשנה ט. ד, ואתחנן

כו'. ממשנתו אחד

(30.26 הערה לעיל ראה
מחיית31) מצות ההסברה rxfמשא"כ צ"ל ולכן – עמלק

לדורות". "נוהג נקרא דאעפ"כ (שם) בסהמ"צ
ש"יכרת 32) לאחר גם – המצוה לקיים אפשר כזה ובאופן

.27 הערה לעיל ראה – וכל" מכל עמלק
ובנ"כ.33) ב. סא, ב"מ
הל'34) ריש לרמב"ם מל"מ סע"ב), (כט, פסחים תוס' עיין

ועוד. חו"מ.
ע"ז 35) מעשות שהזהירנו ב מל"ת להרמב"ם סהמ"צ ראה

שם. בחינוך הובא - וברמב"ן כז) (מצוה בחינוך ועד"ז לעבוד.
והי'36) וד"ה זכור ד"ה ג. אות תר"פ ירים כאשר והי' ד"ה

ועוד. כה). (קונטרס תרצ"ד ירים כאשר
"ל'37) כאן בפרש"י הובא ט) (פרשתנו בתנחומא וכדרז"ל

קור".
ח"ו 38) לקו"ש וראה ואילך). א (פה, זכור ד"ה תו"א גם ראה

ואילך. (סי"ג) 104 ע'
הנ"ל 39) וד"ה ד'. אות תר"פ משה ירים כאשר והי' ד"ה ראה

זכור. לפ' בשיחה ח"ג לקו"ש וראה בסופו. תרצ"ד
עמלק.40) גוים ראשית עה"פ דרושים
בשלח.41) ס"פ בפירש"י הובא – בסופו תצא תנחומא
ה'ש"ת.42) אדם חביב ד"ה א. כה, שה"ש לקו"ת
(43.71 ע' מילואים ,8 ע' ה) (א, לאיכה הצ"צ רשימות ראה
ע'44) התפלה קונטרס א. לז, אמור ד. ב, ויקרא לקו"ת ראה

.20
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. ועד "מאיש עמלק זכר את למחות צריך ולכן
שה", .

- ב"גוים" עמלק ובחי' פעולת שיש וכיון
ובפרט  למחות צריך וג"ז גוים" "ראשית שה"ה

נאמר  ברורה 45שלעת"ל שפה עמים אל אהפוך "אז
אחד", שכם ולעבדו ה' בשם כלם לקרא

נאמר (משא"כ xwa`לכן חמור" ועד "מגמל גם
לפשש"מ). השייך שענינו בפירש"י

("אם  דקב"ע העבודה שהיא דומם בבחי' אבל
שויתי אין iznnece"46לא בזה וקב"ע), ביטול -

וביטול  קב"ע בחי' ע"י ואדרבה אחיזה, לעמלק
. . ועד "איש מבחי' גם עמלק זכר מחיית נעשית

שלם. והכסא שלם השם ונעשה שה".

(d"kyz `vz t"y zgiyn)
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ט.45) ג, ב.46)צפני' קלא, תהלים



כז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc oiaexir(iyiy meil)

:mepdib zece` mitqep mixacúBîL äòáL ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¦§¨¥
Léelèéèå ,ïBàL øBáe ,úçL øàáe ,ïBcáàå ,ìBàL ,ïä elàå ,ípäéâì ¥§¥¦Ÿ§¥¥§©£©§¥©©¨§¦

ïåiä,[ipraeh ueae ytx-].úézçzä õøàå ,úåîìöå`xwp,ìBàL ©¨¥§©§¨¤§¤¤©©§¦§
áéúëcdbcd irna ezeid zra dpei xn`ypei)(b a dìBàL ïèaî' ¦§¦¦¤¤§

,'éìB÷ zòîL ézòeL`xwp .'le`y' mya dpekn mepdiby ixd ¦©§¦¨©§¨¦
áéúëc ,ïBcáà(ai gt milidz),'ïBcáàa Eúðeîà Ecñç øáwa øtñéä' £©¦§¦©§ª©©¤¤©§¤¡¨§¨£©

,oeca`ae xawa ezeida 'd gay z` xtql lkei m`d ,xnelk
`xwp .eizenyn cg` `edy o`kne ,mepdibd `ed 'oeca`'eøàa§¥

áéúëc ,úçL(i fh my)ì éLôð áæòú àì ék'Eãéñç ïzú àì ìBàL ©©¦§¦¦Ÿ©£Ÿ©§¦¦§Ÿ¦¥£¦§
,'úçL úBàøìle`yl zcxl epafri `ly 'da gheay ,xnelk ¦§¨©

.'zgy' mya `xwp mepdiby ixd ,zgyleemb eizenynïBàL øBa¨
áéúëc ,ïåiä èéèåxne`e 'dl jlnd cec dceny(b n my)éðìòiå' §¦©¨¥¦§¦©©£¥¦

,'ïåiä èéhî ïBàL øBaîgkene ,mepdibl zcxln elivdy ,xnelk ¦¨¦¦©¨¥
.'oeid hih'e 'oe`y xea' `xwpyå`xwp okáéúëc ,'úåîìö'(i fw my) §©§¨¤¦§¦

,'úåîìöå CLç éáLé'.'zenlv' `xwpy mepdib iayeil dpeekde Ÿ§¥Ÿ¤§©§¨¤
åmb `xwp,'úézçzä õøà'miaezka ok xn`p `ly s`emewn lkn , §¤¤©©§¦

àeä àøîb.l"fg elaw ok ± §¨¨
:`xnbd zl`ey .mitqep zeny mepdibl oi` m`d zxxan `xnbd

àkéì eúå,mitqep zeny mepdibl oi` m`d ±àkéàäå`ed ixde ± §¥¨§¨¦¨
`xwp,'ípäéb'ryedi iax e`pn `l recne ,sqep my el yiy `vnpe ¥¦Ÿ

,cala iepik `l` ,mewnd my epi` 'mepdib' :`xnbd daiyn .iel oa
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המשך ביאור למג' עירובין ליום שישי עמ' א

`vz zyxt - zegiy ihewl

. ועד "מאיש עמלק זכר את למחות צריך ולכן
שה", .

- ב"גוים" עמלק ובחי' פעולת שיש וכיון
ובפרט  למחות צריך וג"ז גוים" "ראשית שה"ה

נאמר  ברורה 45שלעת"ל שפה עמים אל אהפוך "אז
אחד", שכם ולעבדו ה' בשם כלם לקרא

נאמר (משא"כ xwa`לכן חמור" ועד "מגמל גם
לפשש"מ). השייך שענינו בפירש"י

("אם  דקב"ע העבודה שהיא דומם בבחי' אבל
שויתי אין iznnece"46לא בזה וקב"ע), ביטול -

וביטול  קב"ע בחי' ע"י ואדרבה אחיזה, לעמלק
. . ועד "איש מבחי' גם עמלק זכר מחיית נעשית

שלם. והכסא שלם השם ונעשה שה".
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ט.45) ג, ב.46)צפני' קלא, תהלים
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כח

בראשית מו, כו – כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה 
יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש

קי

רמזים בהזהר, דה"שבעים" נפש עם יעקב הוא כנגד 
הע"א בסנהדרין הגדולה, ו"אלקים נצב בעדת אל", זהו 
השכינה שירדה עמהם במצרים – ורמז בזה בהפסוק 

)שיר השירים ד, ז( "כלך ]בגי' ע'[ יפה רעיתי ומום אין 
בך"

כתיב1 )שיר השירים ד, ז( כלך יפה רעיתי ומום אין 

בך, כלך יפה רעיתי דא כנסת ישראל, ומום אין בך, אלו 

שבעים  שמהן,  ותרין  שבעין  לקביל  דאינון  סנהדרין, 

ועל  יעקב וקדשא בריך הוא על כלא,  נפש דנחתו עם 

דא אין בודקין מן הסנהדרין ולמעלה תנן.
ספר הזהר חלק ב' דף לד, ב

בך  אין  ומום  כנס"י,  דא  רעיתי  יפה  כלך  כתיב 
דז"א,  מדות  ז'  הם2  סנהדרין  הע'  כו'.  סנהדרין  אלו 
תפארת  בחי'3  יעקב  ועם  ע'.  עולה  מי'  כלול  שכ"א 

ומום  רעיתי  יפה  כתיב כלך  )אמר רבי אלעזר(  ]תרגום ללה"ק[   )1

כלך יפה רעיתי דא כנסת ישראל )היא המלכות  אין בך, )ומפרש( 

הנקראת כנסת ישראל, והוקשה לו אם היא כולה יפה, אם כן מכל שכן 

שאין בה מום, ולמה כתיב ומום אין בך, לכן דורש מש"כ( ומום אין 

בך, אלו סנהדרין )אלו הם סנהדרי הגדולה שלא הי' בהם מום, והם 

היו ע"א ועם השכינה שהיתה עמהם היו ע"ב(, דאינון לקביל שבעין 

ותרין שמהן )שהם היו כנגד ע"ב שמות, וכנגד( שבעים נפש דנחתו 

עם יעקב )שבעים נפש שירדו עם יעקב למצרים, והוא הי' הע"א(, 

וקדשא בריך הוא על כלא )והקב"ה דהיינו השכינה שירדה עמהם 

למצרים היתה למעלה מכולם, והיא השלימה את מנין ע"ב(, ועל דא 

תנן )במס' קדושין עו  ולמעלה  אין בודקין מן הסנהדרין  )ועל כן(, 

ע"א, כלומר מי ששימש בסנהדרין אז כל יוצאי חלציו היו מוחזקים 

שאין בהם פסול משפחה, לפי שהשכינה היתה תמיד עמהם(.

2( מבאר כאן, דכמו דיש השבעים נפש שירדו למצרים, כמו כן יש 

מדות,  הז'  כנגד  סוגים  ז'  בעצם  יש  בבנ"י  וכמו  סנהדרין,  השבעים 

וכ"א כלול מיו"ד נעשה "שבעים", כמו"כ הוא בסנהדרין שהם כנגד 

הז' מדות וכ"א כלול מיו"ד.

וכמו   ,)5 הערה  )ראה  "תפארת"  הוא  כולם  ה"כולל"  המדה  והנה 

"תפארת",  בחי'   – מיעקב  נמשכים  הם  בבנ"י,  נפש  ב"שבעים" 

וכמו"כ יש השבעים סנהדרין שמהם תצא תורה לישראל ו"תפארת 

ביעקב ותורה שם  יעקב – כמ"ש "ויקם עדות  וזהו בחי'  זו תורה", 

לישראל" והוא כנגד השבעים ואחד.

וכמו שיש השבעים נפש עם יעקב, והקב"ה עולה על גביהן, כמו"כ 

יש הע"א סנהדרין, ועליהם "אלקים נצב בעדת אל", סך הכל מספר 

ע"ב.

3( יעקב בחי' תפארת: ראה זהר חלק א' דף קנז, ב. חלק ג' דף שב, 

א. לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב. תורה אור פרשת נח יא, א. המשך 

תרס"ו )קה"ת ה'תשע"א( עמוד רצא. תקע"ג. ועוד.

שתפארת הוא4 כולל כל הז' מדות, כמו שיעקב5 מספרו 

ז' פעמים הוי' וכו'.

סנהדרין6 שמהם תצא תורה לכל ישראל, תורה הוא 

בחי'  תורה,  מתן  זו  והתפארת  כמאמר7  תפארת  בחי' 

ג:  כט,  עמוד  ויחי  פרשת  האמצעי  לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  ראה   )4

כל עיקר בחינת יעקב הוא בבחינת קו האמצעי שנקרא בריח התיכון 

בבחינת  דהיינו  כידוע,  דז"א  תפארת  בחינת  שהוא  כו'  המבריח 

כמה  יש  כאשר  התפארת  ענין  עיקר  שזהו  דוקא  מחו"ג  ההתכללות 

גוון אחד  גוונים שונים הפכיים יחדיו מעורבים, ולא כאשר אין רק 

אדום או לבן שאין זה תפארת כלל כידוע, ובחי' ההתכללות מאדום 

בחיר  נקרא  שיעקב  וזהו  כנודע,  מחו"ג  התכללות  בחינת  הוא  ולבן 

שבאבות, כי בחינת אברהם הוא רק בבחינת החסד בלבד, ובחי' יצחק 

רק במדת הפחד ואין שם בחינת תפארת כו' אבל בחינת יעקב כלול 

משניהם וכמ"ש אלקי אבי אברהם ופחד יצחק הי' לי שכלולים בו 

אור חסד דאברהם ופחד דיצחק, וע"כ נק' בריח התיכון כו' שכולל ב' 

הקוין דימין ושמאל והוא עיקר בחינת התפארת.

ובאור התורה פרשת ויקרא עמוד תקיב וז"ל: תפארת הוא קו האמצעי 

שכולו חסד וגבורה, ובחסד וגבורה כלול ענפי החסד והגבורה, נצח 

ויסוד בודאי  והוד בגבורה, וא"כ הכל כלול בתפארת,  כלול בחסד, 

כלול בתפארת, ע"ש.

וז"ל:  מה  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק  לוי  תורת  וראה 

עיקר ז"א הוא תפארת ויסוד, שהוא באמצע ז"א, ותפארת כולל חסד 

יסוד, כחד  וגוף – תפארת, וברית –  ויסוד כולל נצח והוד,  וגבורה, 

חשבינן ע"ש.

)7 × 26( = 182. ראה אור  ז' פעמים הוי'  וכן  5( יעק"ב בגי' 182, 

התורה חנוכה עמוד שכו, ב. ספר המאמרים ה'תרנ"ט עמוד קעו.

ם הוי' בעיקר הוא במדת התפארת )ראה תניא – אגרת הקדש סימן  וׁשֵ

כולל כל  יב(, ו"יעקב" בגי' "ז" פעמים הוי', וזהו דתפארת )יעקב( 

הז' מדות )בני ישראל( וד"ל.

הגזית שממנו  הגדול שבלשכת  דין  לבית  “באין  ב.  פו,  סנהדרין   )6

אשר  ההוא  המקום  מן  י(  יז,  )דברים  שנא'  ישראל  לכל  תורה  יוצא 

יבחר ה'".

ראה אור התורה בהעלותך עמוד שפט וז"ל: ארז"ל במשנה בסנהדרין 

תורה  כי  ישראל,  לכל  יוצאה  תורה  שממנה  הנחנקין,  פרק  ב(  )פו, 

היינו תפארת ע' פרדס ערך תורה ואורייתא מחו"ב נפקת, וזהו אשר 

סנהדרין ע' זקנים שמקבלים מחו"ב, אמרו עליהם שמהם תורה שהיא 

תפארת הכולל חסד וגבורה יוצאה לכל ישראל, ובפרדס ערך לשכת 

הגזית שהם דנין דין אמת לאמתו, אפ"ל אמת היינו תפארת ע' זהר 

ר"פ ויקרא דף הראשון ע"פ ונתתם לי אות אמת, ופי' לאמתו זהו ע"ד 

וא"כ  היינו תפארת שנק' אמת,  יעקב  ליעקב דקשה דהא  תתן אמת 

שזהו  בתפארת  ע"ק  בחי'  שיאיר  הפי'  אלא  ליעקב,  אמת  תתן  מהו 

אמיתית האמת..., והטעם ע' סנהדרין הם ע' ענפים שבתפארת, שהם 

ז' ספירות כל אחת כלולה מיו"ד, ע"ש.

7( ברכות נח, א. ראה הביאור בלקוטי תורה פרשת קדושים כט, ד.

 פירוש: מבאר דכמו בחי' תפארת כולל כל הז' מדות, )וזהו הטעם 

ם הוי'(. כן ה"סנהדרין" כנגד  שיעקב בחי' תפארת בגי' ז' פעמים ׁשֵ

הז' מדות )– הכלולים מעשר בחי' חב"ד חג"ת נהי"ם – הם שבעים(. 

ראה אור התורה נ"ך עמוד תקיד.

רבה  )ויקרא  עמודים  ז'  "והתפארת" שיש  בתורה  הוא  ולהעיר שכן 

פרשה יא, ג( והם הז' ספרים, דהתורה נחלקת לז' ספרים. ראה ילקוט 

לוי יצחק חלק ב סימן קסו.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כט

יעקב שהוא מדת התפארת, וכתיב8 ויקם עדות ביעקב 

ותורה שם בישראל.

ויעקב עם הע' נפש יוצאי ירכו הוא מספר הסנהדרי 

גדולה שהיו ע"א כנ"ל.

זהו שהע' נפש הם נמשכים9 מיעקב, ועם יעקב הם 

מ"ה,  באלפי"ן  ומלואו  פשוט  הוי'  שם  מספר10  ע"א, 

שהוא בתפארת11 דז"א.

וקב"ה על כלא, קב"ה י"ל הוא פנימיות12 התפארת 
בחי'13 דעת. הנה הוא מצטרף עם הע"א דז"א שאז הם 

ע"ב14 שמהן מספר15 חס"ד, ואז אין מום ברעיתי.

8( תהלים עח, ה.

9( ראה לקוטי שיחות חלק כ עמוד 218 ואילך.

ם הוי' במלוי אלפי"ן, כזה: יו"ד  ם הוי' בגי' 26, + ׁשֵ 10( פירוש: ׁשֵ

)20(, + ה"א )6(, + וא"ו )13(, + ה"א )6( = 45, מ"ה.

ביחד 26 + 45 = 71 ע"א. וזהו רמז דהע' נפש עם יעקב הם בחי' 

שהוא  הוי'  ם  לׁשֵ לרמז  דוקא  ע"א  במספר  שהם  וזהו  תפארת, 

ב"תפארת". ראה הערה 12.

אגרת  תניא  )ראה  התפארת  במדת  הוא  הוי'  ם  ׁשֵ עיקר  פירוש:   )11

הקודש סימן יב, מובא לקמן סימן קנג הערה 30(.

ם ס"ג  ם ע"ב הוא בחכמה, ׁשֵ ם הוי', ׁשֵ וידוע דיש ד' אופנים במילוי ׁשֵ

ם מ"ה בז"א – תפארת, )שתפארת כולל כל המדות כנ"ל(,  בבינה, וׁשֵ

ם ב"ן במלכות, כידוע. וׁשֵ

12( ראה דרך מצותיך עמוד מו וז"ל: הדעת הוא הנקרא בזהר מפתחא 

דכליל שית דהיינו שהוא פנימי' המדות כמו שאנו רואים שהמדות 

ומרגיש את עצמו  יודע  כי כשהאדם  ונמשכים אחר הדעת,  בטילים 

הרי אנו רואים בחוש שלפי שהוא מרגיש את עצמו וחיותו מאד אזי 

יותר  הרע  ולשנוא  הטוב  לאהוב  רב  בהתפעלות  מתפעלים  מדותיו 

מכפי שיתפעל בעת שאינו מרגיש עצמו כל כך, כגון כשטרוד באיזה 

כך  כל  יתפעל  לא  שאז  כך,  כל  עצמו  מרגיש  אינו  שאז  גדול  ענין 

במדותיו באהבה ושנאה, נמצא שהמדות נגררים אחר הדעת שהוא 

כמו  נה"י  החג"ת  המדות  לששה  מפתח  נק'  ולכן  כנ"ל,  ההרגשה 

שמסיח  ע"י  סוגרה  או  ומעוררה  המדה  התפעלות  שפותח  המפתח 

דעתו וכו'.

ראה גם לקוטי תורה פרשת ואתחנן ו, ד. תורת חיים שמות תכד, א. 

אור התורה ואתחנן עמוד קעב. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן 

נט.

ועמהם  ג(  יעקב,  ב(  נפש,  שבעים  א(  דרגות:  ג'  דיש  נמצא,   )13

הקב"ה.

ג(  ואחד,  השבעים  המספר  ב(  סנהדרין,  השבעים*  א(  יש:  וכמו"כ 

הקב"ה – "אלקים נצב בעדת א-ל".

בספירות הם: א( בחי' מלכות – היינו אין מלך בלא עם – השבעים 

)פנימיות  נפש דבנ"י, ב( בחי' תפארת – ז"א – יעקב, ג( בחי' דעת 

דתפארת(, "וקב"ה על כלהו".

ובעבודה )בכללות( הוא: א( מעשה המצות בפועל )בחי' מלכות(, ב( 

המדות – האהבה ויראה בקיום המצות )ז"א – תפארת הכולל כולם(, 

ג( השכל "דעת" החיות של המדות.

*( בחסידות מבואר שזהו ג"כ כנגד: א( השבעים זקנים, ב( משה, ג( 

והקב"ה על גביהם. ראה אור התורה

14( ראה לקמן הערה 19. 24. לקמן סימן קמז הערה 28.

15( ראה זהר ח"ג דף ערה ע"ב. "שבעין ותרין סנהדרין כמנין חסד", 

נמשך משם  כשאין  והוא  אלקים,  מספר  הוא  מו"ם 

דז"א בשם אלקים דמלכות שבנינה16 מהגבורות,  הוי' 

שבמלכות,  הגבורות  תוקף  מצד  מום  להיות  יכול  אז 

הע"ב  שהוא17  דז"א  הוי'  משם  כשמאיר  משא"כ 

סנהדרין בשם אלקים דמלכות אז ומום אין בך, וכמובן.

הסנהדרין  מן  בודקין  אין  דא  ועל  שאמר  ומה 

ולמעלה תנן, עפ"י פשוט אתי שפיר מה שאין בודקין 
אם  ע"ב,  לחושבן  עמהם  מצטרף  שהקב"ה  מאחר  כי 

מאחר  טובים  כולם  בודאי  בהם  לבדוק  שייך  איך  כן 

שהקב"ה עמהם, וכמובן.

והנה באמת הסנהדרין עצמן הוא ע"א, כי מה שהם 

ע"ב הוא בצירף הקב"ה. הנה הסנהדרין עצמן הם לא 

אלקים  כמ"ש18  הוא  עליהם  הוא  הקב"ה  רק  הקב"ה 

נמצא  שהקב"ה  ישפוט,  אלקים  בקרב  אל  בעדת  נצב 

במשפט הסנהדרין ששופטים.

ולפי19 זה יש לפרש מה שכתוב ומום אין בך, הוא כי 

ע"ש. ראה הביאור בהערה 24.

16( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ו ופרק ז וז"ל: והנה שם 

אלקים הוא שם מדת הגבורה והצמצום ולכן הוא גם כן בגימטריא 

ונראה  העולם  ומחיה  המהוה  שלמעלה  האור  שמסתיר  לפי  הטבע 

מגן  הוא  זה  אלקים  ושם  הטבע  בדרך  ומתנהג  עומד  העולם  כאילו 

ונרתק לשם הוי"ה להעלים האור והחיות הנמשך משם הוי"ה ומהוה 

מאין ליש שלא יתגלה לנבראים ויבטלו במציאות... הנה סיבת וטעם 

הצמצום וההסתר הזה שהסתיר והעלים הקדוש ברוך הוא את החיות 

של העולם כדי שיהי' העולם נראה דבר נפרד בפני עצמו הנה הוא 

מלכותו  התגלות  בשביל  הוא  העולם  בריאת  תכלית  כי  לכל  ידוע 

יתברך דאין מלך בלא עם פי' עם מלשון עוממות שהם דברים נפרדים 

וזרים ורחוקים ממעלת המלך כי אילו אפילו היו לו בנים רבים מאד 

לא שייך שם מלוכה עליהם וכן אפילו על שרים לבדם רק ברוב עם 

דווקא הדרת מלך ושם המורה על מדת מלכותו יתברך הוא שם אדנות 

כי הוא אדון כל הארץ ונמצא כי מדה זו ושם זה הוא המהוין ומקיימין 

בפני  נפרד  ודבר  גמור  יש  עכשיו  שהוא  כמות  עולם  להיות  העולם 

עצמו, ע"ש.

17( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשכ"ג עמוד מו.

18( תהלים פב, א.

19( ע"ב שמות. פירוש: ראה שמות יד, פסוקים יט, כ, כא.

ַוֵיֶלְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמֲחֵנה  ִלְפֵני  ַההֵֹלְך  ָהֱאלִֹקים  ַמְלַאְך  ַוִיַסע  יט(  )פסוק 

ֵניֶהם ַוַיֲעמֹד ֵמַאֲחֵריֶהם. ֵמַאֲחֵריֶהם ַוִיַסע ַעמּוד ֶהָעָנן ִמּפְ

ְך  ֶ ָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֹשׁ ׁשְ ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיׂ )פסוק כ( ַוָיבֹא ּבֵ

ְיָלה. ל ַהּלָ ְיָלה ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ ַוָיֶאר ֶאת ַהּלָ

רּוַח ָקִדים ַעָזה  ם ּבְ ה ֶאת ָידוֹ ַעל ַהָים ַויוֶֹלְך ה' ֶאת ַהּיָ ֶ )פסוק כא( ַוֵיט מֹשׁ

ִים. ְקעּו ַהּמָ ם ֶלָחָרָבה ַוִיּבָ ם ֶאת ַהּיָ ׂשֶ ְיָלה ַוּיָ ל ַהּלַ ּכָ

ראה סוכה דף מה ע"א רש"י ד"ה אני והוא. זהר חלק ב דף נא, ב. 

יעקב ערך ע"ב. דיש בכל הג' פסוקים אלו ע"ב אותיות, סך  קהלת 

הכל רי"ו אותיות, ומצרפין ג' אותיות ביחד – אות אחת מכל פסוק, 

כ'  ובפסוק  )חסד(,  ישר  "ויסע" בסדר  יט  וחושבין האותיות בפסוק 

"ויבא" בסדר הפוך למפרע )בחי' גבורה(, ובפסוק כא "ויט" בסדר 

ישר )תפארת(, ומצרפין כל ג' אותיות ביחד, והם "עב" שמות ע"ש.

וראה אור התורה פרשת ראה עמוד תרלו. ראש השנה עמוד א'תמו. 
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ל

הע"ב19 שמות השם האחרון שבהם הוא20 מו"ם, הע"א 

השם  בלי  הקודמים  שמות  הע"א  לנגד  הם  סנהדרין 

מו"ם.

מו"ם גימט' אלקים, הוא מה שהקב"ה הנקרא אלקים 

הוא עמהם וקב"ה על כלא.

ואל תקשי21 הרי מום הוא שם האחרון, הוא, כי מה 

שהוא האחרון הוא בהאותיות דפסוקי ויסע ויט שלנגד 

אברהם ויעקב חסד22 ותפארת, בהפסוקים הללו, אותיות 

יצחק23  ויבא  הפסוק  מצד  אבל  האחרונים,  הם  מ"ם 

ביאורי הזהר להצמח צדק עמוד תיח. תורת מנחם – ספר המאמרים 

ה'תשח"י עמוד שיא-ב. תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ח חלק א 

עמוד 591 הערה 45. לקמן סימן קמז.

ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן ו. ז. ח.

20( פירוש: בפסוק יט התיבה האחרונה היא "מאחריהם" – אות "מ" 

בסוף, בפסוק כ' התיבה הראשונה היא "ויבא" – אות "ו", ובפסוק כא 

התיבה האחרונה היא "המים – אות "מ" בסוף.

נמצא השם האחרון הוא "מום". ראה הערה 21.

ם ה"עב" כנגד “הקב"ה" שהוא  ם “מום" הוא הׁשֵ 21( מקשה דאם הׁשֵ

ם ה"אחרון"? הרי הקב"ה הי' צ"ל  כולם, האיך שייך שהוא הׁשֵ על 

הראשון, וע"ז מתרץ:

22( אברהם בחי' חסד: כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם 

זהר חלק א' דף מז, ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר 

האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ.

23( יצחק בחי' גבורה: ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי 

שם.  ובהנסמן  תקפ  עמוד  ח"ב  התורה  פרשיות  על  הזקן  אדמו"ר 

תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד. לקוטי שיחות חלק ה עמוד 357 

ואילך. חלק כ עמוד 101 ואילך.

גבורה האות ו' דמו"ם הוא הראשון )כי האותיות דויבא 

הוא  אדרבה  גבורה  ויבא  מצד  א"כ  למפרע(.  חושבין 

אלקים  ששם  אלקים  גימט'  שמו"ם  מה  זהו  הראשון, 

הוא במדת הגבורה בחי' יצחק ביחוד. וסנהדרין בכלל 

כתיב  שלכן  גבורה24,  בחי'  ולדון  לשפוט  הוא  ענינם 

בהם אלקים נצב כו' בקרב אלקים ישפוט. א"כ בבחי' 

סנהדרין גבורה השם הזה הוא הראשון, זהו וקב"ה על 

כלא.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רכ-רכא

הסנהדרין  וז"ל:  רל  עמוד  שמות-דברים  יצחק  לוי  לקוטי  ראה   )24

הוא ההמשכה דרך קו השמאל, כי הרי הסנהדרין הם לדון ולשפוט 

ודין הוא בקו השמאל, והיו יושבין בלשכת הגזית, שהוא היכל הזכות 

דגבורה. ואם שהם ע"ב שמהן שהוא שם ע"ב דחסד כמספר דחס"ד, 

כו'  אותו  מעלין  זכות  עליו  ללמד  לי  יש  אמר  ואם  בזכות,  ופותחין 

כדאיתא בסנהדרין דף מ'. והטי' לטובה די על פי אחד משא"כ הטי' 

לרעה צריך ב' דוקא, הרי שכל זה הוא בחי' חסד, וכן זכות גופא הוא 

ענין חסד היפך דחובה שהוא דין.

עכ"פ המשכת החסד הזה הוא דרך קו השמאל דוקא כי הרי הזכות 

והחסד הי' בדין ומשפט דוקא, וכן הע"ב שמהן הנה אותיות שבהן 

רי"ו מספר גבורה )ובפרשה שני' דקריאת שמע שהוא עטרא דגבורה, 

שם הוא שם ע"ב דחסד והוא מה שהחסד נמשך דרך קו השמאל(.

והיינו מה שקמ"ל על הסנהדרין שמום אין בך כי מאחר שההמשכה 

הזאת דחסדים הוא דרך קו השמאל הוי אמינא שיש בהם מו"ם מספר 

שם אלקים עצמו גבורות בלי חסדים, לכן אשמעינן קרא שאינו כן כי 

באמת הוא המשכת חסדים ע"ב שמהן רק שההמשכה הוא דרך קו 

השמאל גבורה, ע"ש.
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לי

כד, א – כי יקח איש אשה ובעלה וגו'

היו משועבדים  )לפני הגאולה(  בני ישראל במצרים  א. 
ועד  גוי"2,  מקרב  "גוי  הארץ"1,  ב"ערות  למצרים,  כעבדים 
שהי' נדמה שבכמה ענינים הם כהמצריים, "הללו עובדי ע"ז 
הללו עובדי ע"ז" )כמו שטענו המלאכים אפילו בקריעת ים 
סוף3, ועל־אחת־כמה־וכמה שכן הי' בהיותם עוד במצרים 

כמו שאפילו משה רבינו אמר4(.
ובלשון החסידות, שבני ישראל היו אז משוקעים במ"ט 
שערי טומאה5, ועד שאיתא6 שבאם היו נשארים עוד רגע 

במצרים, לא היו יכולים ליגאל ר"ל!
ויציאת מצרים היתה בזה, שגם בהיותם כל כך שקועים 
הוציאם  משם  והטומאה,  הזוהמא  מקום  הארץ",  ב"ערות 
מלכי  מלך  עליהם  "נגלה  ובעצמו"7,  "בכבודו  הקב"ה 
המלכים הקב"ה וגאלם"8, ובחר בהם, "הניח את העליונים 
ואת התחתונים ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו כו'"9, 
"ובנו בחרת מכל עם ולשון" )שזה קאי על "הגוף החומרי 
הנדמה10 בחומריותו לגופי אומות העולם"11(, "כדי לקרבם 

אליו בקירוב ויחוד אמיתי וכו'" בשעת מתן תורה...
וצריך להבין:

ו"עובדי  גוי"  "מקרב  שהיו  זה  על  הבט  שמבלי  היתכן, 
עבודה זרה" )כטענת משה כנ"ל( גאלם הקב"ה?

המלכים  מלכי  מלך  עליהם  ד"נגלה  באופן  ובפרט 
ובעצמו", דלכאורה: אפילו "תפלה קלה  הקב"ה" "בכבודו 
ו"דבר  גלולים",  מלאה  שהי'  לפי  הכרך  בתוך  התפלל  לא 
חמור כזה )החודש הזה לכם( לא כל שכן"12 – וא"כ, איך זה, 
ש"מלך מלכי המלכים הקב"ה" "בכבודו ובעצמו" ירד ויבוא 

בתוך ארץ מצרים, בעיר מצרים, בבית פרעה וכו'?!
ויובן זה על פי הלכה ברמב"ם:

בה  נמצא  כך  ואחר  אשה  שהמקדש  כותב13,  הרמב"ם 
שקדשה.  לפני  המום  אודות  ידע  האם  תלוי  זה  הרי  מום, 
שהיא  הדין  קדשה,  כן  פי  על  ואף  זה,  מלפני  ידע  ובאם 

מקודשת, כי "שמע )אודות המום( ורצה".
ובני ישראל –  ומזה מובן בנוגע לנישואין שבין הקב"ה 

1( מקץ מב, ט. יב. )וראה קה"ר פ"א, ד בסופו( וראה פרש"י לך יב, יט. אחרי יח, ג.

2( ואתחנן ד, לד. ראה גם מכתב ער"ח ניסן ה'תשמ"ח.

3( זוהר חלק ב', קע, רע"ב. מכילתא בשלח יד כח.

4( שמות רבה פמ"ג, ח.

5( ראה אור התורה שיר השירים עמוד רס ואילך. ובכמה מקומות.

6( הובא בהגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים פיסקא מצה זו )עמוד ל(. וש"נ.

7( הגדה של פסח פיסקא ויוציאנו.

8( הגדה של פסח פיסקא מצה זו.

9( תניא פרק מו.

לגבי  גם  אלא(  למטה,  בשר  לעיני  רק  )לא  הוא  העולם  אומות  לגופי  והדמיון   )10

למעלה כביכול, שדוקא אז שייך ענין בחירה, בב' דברים דומים ושוים זה לזה.

11( תניא פרק מט.

12( פירוש רש"י בא יב, א.

13( הלכות אישות פרק כב הלכה ב.

"המקדש עמו ישראל בחופה וקידושין" – ביציאת מצרים 
ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  "מגיד  ]שהרי  תורה14  ומתן 

לישראל", מה שהוא עושה מצוה לאחרים לעשות15[:
מכיון שעוד לפני שהקב"ה קידש את בני ישראל, ועוד 
ידע הקב"ה  לגלות מצרים – הרי  לפני שבני ישראל הלכו 
בהיותם  במצרים  ישראל  בני  שיקבלו  ה"מומים"  אודות 
יודע  הקב"ה  כי  וכו'"(16,  זרה  עבודה  )"עובדי  גוי"  "מקרב 
ויודע תעלומות וחוזה מראש מה שיהי' אחר כך,  עתידות 
ואף על פי כן הבטיח הקב"ה )בברית בין הבתרים( ש"אחרי 
כו',  ישראל  בני  את  יקדש  ושהוא  גדול"17  ברכוש  יצאו  כן 
שבני  ה"מומים"  למרות  חלים,  שהקידושין  הוא,  הדין  אזי 

ישראל מקבלים, גם "מומים" חמורים.
"שמע  הוא  ברמב"ם  וברורה  צחה  הלשון  מזה:  ויתירה 
ורצה" לא "שמע והסכים" או "וויתר" וכיו"ב: מכיון שהבעל 
ידע על המום מלפני זה, אזי הדין שלא רק שהסכים על זה, 

או ויתר על זה, אלא "רצה".
אודות  מקודם  שידע  מכיון  להקב"ה:  בנוגע  ועד"ז 
כמבואר  כן.  שיהי'  ש"רצה"  ראי'  זה  הרי  שיהיו,  המומים 
"נורא  שהקב"ה  זה  מצד  בא  המומים  ענין  שכל  בכ"מ18, 
עניינים  שיהיו  הקב"ה  של  ורצונו  אדם"19,  בני  על  עלילה 
הפכיים, בכדי שעל ידי זה יתוסף )נוסף לעבודת הצדיקים( 

גם מעלת עבודת התשובה,
כמאמר  )"רצה"(,  האמיתי  רצונו  הוא  בזה   – ואדרבה 
צדיקים  אין  עומדים  תשובה  שבעלי  שבמקום  חז"ל20 

גמורים עומדים שם, ועד ש"אין יכולים לעמוד שם"21.
ב"ערות  כו'  והעלמות  המומים  כל  על  הבט  ולכן, מבלי 
ונישואין  ישראל,  ובני  הקב"ה  הנישואין שבין  נהי'  הארץ", 
באופן  עולמים,  ולעולמי  לעד  עד,  עדי  בנין   – בשלימותם 

ד"והיו לבשר אחד"22, ישראל וקוב"ה כולא חד23.
כפי שיהי' בשלימות ובגלוי בגאולה האמיתית והשלימה 
אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  ש"כימי  צדקנו,  משיח  ע"י 

נפלאות"24.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ח חלק ג' עמוד 58 

ואילך

14( יום חתונתו זה מתן תורה – ראה תענית כו, ב במשנה. ועוד.

15( תהלים קמז, יט.שמות רבה פ"ל, ט.

16( ראה שמות רבה פמ"ג, ח.

17( לך טו, יד.

18( ראה תורת חיים תולדות ד"ה ויתן לך פרק י ואילך. לקוטי שיחות חלק יח עמוד 

395. וש"נ.

19( תהלים סו, ה. תנחומא וישב ד.

20( ברכות לד, ב.

21( רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ד.

22( בראשית ב, כד.

23( ראה זוהר חלק ג עג, א.

24( מיכה ז, טו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי־תצא 
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i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ הּכתּוב - הרׁשּות ּבמלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְִֶֶַָָ
"וׁשבית  לֹומר: אין יׂשראל ארץ ׁשּבמלחמת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמדּבר,

נׁשמה"àׁשביֹו" ּכל תחּיה "לא נאמר: ּכבר ׁשהרי ,. ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

BÈ·L ˙È·LÂ∑ׁשּבתֹוכּה ּכנענים ואףֿעלּֿפי ,áלרּבֹות ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִֶַַַַָ
אּמֹות  מׁשבע .ׁשהן ִֵֶֶַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr l jxk zegiy ihewl)

ׁשביֹו וׁשבית . . אֹויבי על לּמלחמה תצא י)ּכי (כא, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּובכללּות  האדם, ׁשל האֹויב הּיצר, מלחמת הינּו זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמלחמה
ּבעת  ּתכף לדעת, יׁש ה'. אֹויבי ּכל נגד  הּמלחמה – ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹותר

עֹומדים ׁשּבעצם זֹו, למלחמה אֹויביהּיציאה למעלה על , ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
אמּתית, מציאּות יׁש ּבה', הּדבּוקים ליׂשראל, רק ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָמּמּנּו,

לּקדּׁשה. המנּגדים ,"אֹויבי" -ׁשביֹווׁשבית מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
לּקלּפה  ׁשּכן אצלֹו, ּבּׁשביה ׁשהיה ּדבר האֹויב מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹוקחים
ּבּׁשביה  אצלּה ּׁשּנפל מה רק עצמּה, מּצד ּומציאּות ּתקף ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאין

הּקדּׁשה. ְְִַָֻמּגבּול

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 85 'nr c"ig zegiy ihewl t"r)

!zEWxd zngln - xvId zngln¦§¤¤©¥¤¦§¤¤¨§

,"אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבתחילת
מדּבר". הּכתּוב - הרׁשּות "ּבמלחמת רׁש"י ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּומפרׁש

לּמלחמה  תצא ׁש"ּכי ּבארּוּכה מבֹואר חסידּות ּבדרּוׁשי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהּנה,
ּבׁשעת  הּיצר־הרע עם הּיצר־טֹוב מלחמת על קאי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָגֹו'"
זה  ּבכל (ראה קרבא" ׁשעת צלֹותא ּד"ׁשעת ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּתפּלה,

ּבפרׁשתנּו). ואֹור־הּתֹורה ְְְִֵֵַָָָָָּבלּקּוטי־ּתֹורה
רׁש"י  ׁשל ּפרּוׁשֹו מתאים הּיצר, ּבמלחמת ּדגם לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָויׁש

מדּבר": הּכתּוב - הרׁשּות ְְְְִֵֶֶַַָָ"ּבמלחמת
מקֹומֹות ּבכּמה במדבר מבֹואר לקוטי־תורה ואילך. ד ה, (תורה־אור ְְְַָָ

ועוד) תרנ"ט. חנוכה נר ת"ר ד"ה ד. ּבברּור ג, אֹופּנים ּב' ְִֵֵֶַׁשּיׁש
מנּוחה. ּבדר ב. מלחמה. ּבדר א. הּיצר־הרע: ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהכנעת

הּיצר־הרע  הכנעת - קרבא" "ׁשעת היא הּתפּלה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָּדעבֹודת
לימּוד  עבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן מלחמה. ּובדר יגיעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל־ידי
ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נֹועם ּדרכי "ּדרכיה נאמר עליה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ּבנפׁשֹו, אלֹוקּות ּומגּלה ממׁשי הּתֹורה לימּוד על־ידי ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָּכי
ּובלי  מּמילא, ּבדר ונכנע הּיצר־הרע מתּבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָועל־ידי־זה

ּבמלחמה. ְְִֶָָצֹור
מלחמת  נקרא מלחמה על־ידי הּיצר־הרע ׁשּברּור מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזהּו
ּכי  "רׁשּות", ּבגדר רק היא זֹו מלחמה עיקר ּדכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָהרׁשּות",

ּוב  מלחמה, ּבלי הּיצר־הרע, את להכניע אחרת ּדר אֹופן יׁשנּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּתֹורה. ׁשל עבֹודה על־ידי - מנּוחה ְְֲֵֶֶַָָָׁשל

ã ycew zegiyn zecewp ã(p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn)

התחלתּה ּובוּדאי ּבּתֹורה, ענין ּכל הֹוראה. מּלׁשֹון היא ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָּתֹורה
ּבחּיי  נצחית והֹוראה הֹוראה מהּוה ּבּתֹורה, ּפרׁשה ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוׁשמּה

וטף. נׁשים אנׁשים יהּודי, ּכל יהּודי, ׁשל ְְֲִִִִֶַַָָָָהּיֹום־יֹום

מּפרׁשת  יהּודי לכל הנצחית ההֹוראה מהי להבין: ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָָוצרי
ה' ּונתנֹו אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי - ּבּתֹורה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשבּוע

ׁשביֹו"? וׁשבית ּביד ְְְֱִִֶֶָָָֹאלקי
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לג `vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b oey`x meil inei xeriy
הרׁשּות  ּבמלחמת קאי לּמלחמה" תצא ׁש"ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובפרט
הּזה  ּבּזמן ׁשּיכת ׁשאינּה מדּבר"), הּכתּוב הרׁשּות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ("ּבמלחמת
יׂשראל  ּבני לעבֹודת מּזה הנצחית ההֹוראה איפֹוא מהי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשל  ּבאֹופן עד הּמקֹומֹות, ּובכל הּזה) ּבּזמן (ּגם הּזמּנים ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָּבכל

ּבעיני הּתֹורה) (ּדברי יהיּו יֹום "?חדׁשים "ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּבהקּדים: ְְְִַָויּובן

עבֹודתֹו חלקים: ׁשני ּבכללּות יׁשנם יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבעבֹודת
ּבחלקֹו ועבֹודתֹו הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לימּוד - ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָּבּקדּוׁשה
ּכלי  ולעׂשֹותּה העֹולם, ּגׁשמּיּות את ּולזּכ לברר - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבעֹולם
יתּבר לֹו ּדירה - הּידּוע ּובּלׁשֹון ואלקּות. ְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֹלקדּוׁשה

ְְִַּבתחּתֹונים.
עֹוׂשים  ׁשּבֹו ּבאֹופן מתּבּטא - העבֹודֹות ׁשּתי ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָההבּדל
ׁשלֹום, ּבדרכי ּבכלל היא - ּבּקדּוׁשה העבֹודה העבֹודה: ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָאת
מה־ּׁשאין־ּכן  מנּגד. ,"אֹויבי" עם מתעּסקים לא זה ּבענין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכי
תצא  "ּכי מלחמה, ׁשל ּבאֹופן היא - העֹולם ּדברּור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהעבֹודה
הרי  ׁשּבגלּוי ּבאֹופן נבראּו "ּתחּתֹונים" :"אֹויבי על ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלּמלחמה
הם  הרי עצמם ּומּצד לאלקּות, ּומנּגד הּמעלים "אֹויבי" ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהם

"ּדירה מ(להיֹות) והיפ ,ּבער יתּברׁשּלא צרילֹו ולכן ," ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּדירה להּלחם  ולעׂשֹותֹו אֹותֹו לכּבֹוׁש ּכדי העֹולם עם ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ

ׁשּבּה האדם,להקּב"ה, (ּכמֹו עצמּותֹו ּבכל ּבגלּוי הּקּב"ה נמצא ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָָ
הּפרטית). ּבדירתֹו ׁשּנמצא ְְְְִִִִֶַָָָָּכביכֹול,

ׁשל  והסּתר העלם - "ּד"אֹויבי ׁשהּמציאּות היֹות מּזה: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָיתרה
ּברא  הּוא עצמֹו, הּקּב"ה ידי על נבראה - ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָה'ּתחּתֹונים'
(ּכׁשם  "ּתחּתֹון" ׁשל ּתכּונה ּתהיה הּזה) (ּדעֹולם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבגׁשמּיּות
ּכּמה  עד מּובן "עליֹון"), ׁשל ּתכּונה עם הרּוחנּיּות את ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּברא
חס־וׁשלֹום, עצמֹו ּבכח (לא הּמנּגד ּדמציאּות הּתֹוקף ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֹּגדֹול
- ּכזה) ּבאֹופן הּמנּגד את ׁשּברא הּקּב"ה ׁשל ּבכחֹו ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאּלא

את יֹותר עֹוד מחּזק זה הרי ׁשּכן, ׁשּזקּוק הּמלחמה וכיון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
להקּב"ה. ּדירה העֹולם את לעׂשֹות ּבכדי יהּודי ּכל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָלּה

"ּכי הּלׁשֹון מּובן ו"תצא ועל־ּפי־זה אֹויבי":על לּמלחמה", ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
אּמֹות) (ד' ּבּתחּום הּוא יהּודי ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָּכיון

אצלֹו להיֹות צריכה (עליֹון), לצאת יציאה ּדקדּוׁשה מּמקֹומֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָ
לֹו ׁשּניּתן לכ מּודע ׁשּיהיה ּוכדי 'ּתחּתֹונים'. עם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלמלחמה
ּתחּתֹון, ׁשל מציאּות ּכנגד מלחמה ּבּמלחמה, לנּצח ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכח
ׁשּזֹוהי  הּפסּוק אֹומר - הּקּב"ה על־ידי ׁשּנברא ּכזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָותחּתֹון

" לּמלחמה הּיהּודי על יציאה ,מאֹויבי למעלה ,"אֹויבי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּוכדלקּמן. ,אֹויבי ("על") מעל עֹומד לּמלחמה) ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ(הּיֹוצא

"אֹויבי על לּמלחמה תצא ּד"ּכי העבֹודה - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּובפרטּיּות
ּבבחינת  הם ׁשּלֹו הּבהמית ונפׁש הּגּוף עצמֹו: ּבאדם ּגם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָיׁשנּה
לּמלחמה  לצאת ועליו האלקית), (נפׁש לנׁשמתֹו ּביחס ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּתחּתֹון
ּגּופֹו ׁשל הּטבעּיֹות הּנטּיֹות על להתּגּבר - הּיצר מלחמת -ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ
לעבֹודת  יפריעּו ׁשּלא ּובאֹופן אֹותן לכּבֹוׁש הּבהמית, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָֹונפׁשֹו
אּלּו, ּבכחֹות ּגם ה' את ׁשּיעבֹוד - מּזֹו יתירה ועד ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹה'
להיֹותֹו - זה על הּכח לֹו וניּתן ."יצרי ּבׁשני - לבב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ּבכל

" אֹויבי".על (נׁשמתֹו) ְְִֶַָ

אלּול: חֹודׁש - זה לזמן ּבנֹוגע הֹוראה ּגם יׁשנּה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומּזה
יׂשראל  ׁשּכל מּכיון לּיהּודי: ולטעֹון לבֹוא יכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּיצר־הרע
העבֹודה  עניני ּכל את יהּודי ּכל קים ּבוּדאי ּכׁשרּות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחזקת
ּכבר  עברּו אּלא אחד, יֹום ּבמׁש רק ולא אלּול, ְְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָֹּדחֹודׁש
רצּופים  ימים עׂשרה זה, ּבחֹודׁש ימים מעׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָלמעלה
הּתֹורה  ּבלימּוד והֹוספה לי", ודֹודי לדֹודי "אני ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָּבעבֹודה
מֹוסיפים  יׂשראל ׁשּבני הענינים ּכל עם ּבהידּור, הּמצֹות ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָוקּיּום
ואם־ּכן  - ׁשּלפני־זה) ּבהתועדּויֹות (ּכמדּוּבר אלּול ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָּבחֹודׁש
לעׂשֹות  להמׁשי - על־ּכל־ּפנים אֹו "לנּוח", עכׁשו ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָאפׁשר
ּכבר  ׁשּיׁשנּה ּובפרט והדרגה, ּבסדר אבל העבֹודה, ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאת
ואפילּו וכּו'. וכּו' רצּופים ימים עׂשרה ּבמׁש ּבזה ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָהרגילּות
אין  אבל ּבזה, להֹוסיף אפׁשר - ּבעבֹודה להֹוסיף רֹוצים ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָאם
רעׁש עם "מלחמה", ּבאמצעּות לכ להּגיע הכרח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל
ואפילּו להּלחם. מי עם לכאֹורה אין ּכבר ׁשּכן, - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּו'ׂשטּורעם'
מאׁשר  ּבקדּוׁשה, לפעֹול עדיף הרי - להּלחם ּבמה יׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאם

ׁשּדֹורׁשת ּבמלחמה למלחמה.יציאה להתעּסק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
האחרֹון  ּדֹור להיֹותֹו ּבמיּוחד: זה ּבדֹורנּו מתחּזקת זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשאלה
הּמלחמה  עבֹודת ׁשל הענינים ריּבּוי (ּולאחרי הּגלּות ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
ׁשּיהיה  זה), ּדֹור וּכֹולל עד הּדֹורֹות, ּבמׁש יׂשראל ּבני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּפעלּו
יֹותר  מתאים לכאֹורה היה - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ּדֹור ְְְְִִִֵַַַָָָָָּגם
עלּיֹות  ׁשל ּבאֹופן ּדלעתיד־לבא ּבעבֹודה לפעֹול ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָֹׁשּיתּכֹוננּו
עם  להתעּסק מאׁשר עצמּה, ּבּקדּוׁשה חיל) אל מחיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ(ילכּו

מלחמה. ְְְִִֵָָעניני
"אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי מּפרׁשת ההֹוראה יׁשנּה ּכ ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעל
העבֹודה  לעׂשֹות ׁשּצרי אלּול), ּבחֹודׁש ּתמיד אֹותּה ְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ(ׁשּקֹורין
להלחם  - לעצמֹו ּבנֹוגע הן מלחמה, ׁשל ּבאֹופן אלּול ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדחֹודׁש

טב  לעבֹודה ּולׁשּנֹות ּבנֹוגע והן דּקדּוׁשה, טבע ּגם רגילּותֹו, ע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
חדּורים  לא ׁשעדין ּבעֹולם חלקים ולכּבֹוׁש ללחֹום - ְְְֲֲֲִִִִִֶַָָָָָֹּבעֹולם

ולעׂשֹותם ּבקדּוׁשה, יתּבר.ּדירה לגמרי לֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
ּבּגלּות  האחרֹון הּדֹור להיֹותֹו אּדרּבה: - זה לדֹורנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָּובנֹוגע
לסּים  יתרה אחריּות עלינּו מּוטלת - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָודֹור
ׁשל  ה'" מלחמֹות ל"יּלחם הּדר את ּולהכין הּמלחמה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת
אחד  ׁשּבכל ניצֹוץ־מׁשיח על־ידי [ועל־ּדר־זה צדקנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמׁשיח

ְִִֵָמּיׂשראל].
מלחמה  ׁשל ּבאֹופן - להֹוסיף צרי יהּודי ּכל לּפֹועל: ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּובנֹוגע
העבֹודה  ּובכללּות אלּול, ּדחֹודׁש הענינים ּבכל - הּטבע ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָוׁשינּוי
הּקּב"ה  אל יׂשראל ּדבני ההתקרבּות לי", ודֹודי לדֹודי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָּד"אני

ּומצֹותיה. הּתֹורה קּיּום על־ידי (וׂשמחה), אהבה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמּתֹו
מּתֹו - (ּובפרט הּתֹורה ּבלימּוד ההֹוספה על־ידי - ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּובמיּוחד
(אׁשר  הּקּב"ה עם ּבמיּוחד מתאחדים ׁשעל־ידי־זה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאהבה),
יהבית"), ּכתבית נפׁשי "אנא ּבתֹורתֹו, עצמֹו את ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ"הכניס"

כּו'", נפלא ְְִִָּב"יחּוד
יהּודים  על להׁשּפיע כן ּוכמֹו הּתֹורה, ּבלימּוד ּבעצמֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָלהֹוסיף
ּתינֹוקֹות  טף, - מיּוחדת ּובהדּגׁשה ונׁשים, אנׁשים - ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָנֹוספים
ּבׁשיעּורי  - ּובפרט הּתֹורה, ּבלימּוד ׁשּיֹוסיפּו - רּבן ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשל
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ּברּבים. ִַָָּתֹורה

ּבני  את מאחדת ׁשהיא הּצדקה, נתינת על־ידי - כן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּוכמֹו
יׂשראל  ואהבת ה' לאהבת ּכלי נעׂשה ׁשּזה ּביחד, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָיׂשראל

לי"). ודֹודי לדֹודי ("אני הּקּב"ה ְְְֲִִִִֵַַָָעל־ידי
הּתפּלה, עבֹודת - אלּול ּדחֹודׁש העבֹודה קּוי ּבׁשאר ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָוגם

ּגאּולה. ׁשל ּבאֹופן - זה ּבכל והׁשלמּות הּתׁשּובה, ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָעבֹודת
וחתימה  ּכתיבה ּבברּכת יֹותר עֹוד יֹוסיף ׁשּזה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָויהי־רצֹון,
ּומתּוקה, טֹובה לׁשנה יׂשראל, ּבני ּולכל יהּודי לכל ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָָטֹובה

יחד, ּגם ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות והּנגלה, הּנראה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָּבטֹוב
הא  הּגאּולה - עיקרית הכי הּברכה על־ידי מּתיתעדי והׁשלמה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

אלקי ה' "ּונתנֹו וינּצח, ה' מלחמת יּלחם אׁשר צדקנּו, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמׁשיח

העֹולם  (ׁשאּומֹות הּׁשביה עיקר - ׁשביֹו" ּו"וׁשבית ,"ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּביד
למקֹומם  ׁשחֹוזרים על־ידי־זה הּמקּדׁש, ּבית - אחריה) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרדפּו
ׁשעׂשה  הּמׁשּכן עם ּביחד ׁשני, ּובית ראׁשֹון ּדבית ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּמׁשּכֹונֹות
אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבית ּבנין - ועיקר ועֹוד ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמׁשה,

,ידי ְֶָּכֹוננּו
ולקחּת גֹו' הארץ אל תבֹוא ּכי) "(והיה ּבפׁשטּות יקּוים ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָואזי
ּבבית  הּביּכּורים ּומביאים גֹו'" האדמה ּפרי ּכל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָמראׁשית

הּׁשליׁשי, ְְִִִַַָהּמקּדׁש
לּמלחמה" תצא "ּכי הּמלחמה, ענין ׁשלמּות ּגם יׁשנּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואז
הּקרּבנֹות  עבֹודת לאּׁשי", "לחמי - לחם מּלׁשֹון מלחמה -ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

מּמׁש. ּומּיד ּתיכף - זה וכל הּמקּדׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבבית

(àé)dá z÷Lçå øàz-úôé úLà äéáMa úéàøå§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈
:äMàì Eì zç÷ìå§¨«©§¨¬§−§¦¨«

i"yx£˙L‡∑אפּלּוâאיׁש M‡Ï‰.אׁשת EÏ zÁ˜ÏÂ∑ ≈∆ֲִִֵֶ¿»«¿»¿¿ƒ»
ּת ּדּברה הרע לא יצר ּכנגד אּלא אין ãֹורה ׁשאם , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

אם  אבל ּבאּסּור. יּׂשאּנה מּתירּה, ְֲִִִִֶַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

"ּכי  אחריו: ׁשּנאמר ׂשֹונאּה, להיֹות סֹופֹו ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָנׂשאּה,
סֹורר  ּבן מּמּנה להֹוליד וסֹופֹו וגֹו'", לאיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָתהיין

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ .ּומֹורה, ְְְִִֶַָָָָ

(áé)dLàø-úà äçlâå Eúéa CBz-ìà dúàáäå©«£¥−̈¤´¥¤®§¦§¨Æ¤Ÿ½̈
:äéðøtö-úà äúNòå§¨«§−̈¤¦¨«§¤«¨

i"yx£‰È¯tˆŒ˙‡ ‰˙NÚÂ∑ ּתגּדלםä ׁשּתתנּול .ּכדי ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְְְִֵֵֵֶַַ

(âé)Eúéáa äáLéå äéìòî déáL úìîN-úà äøéñäå§¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½
ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå äéáà-úà äúëáe¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤´©¨¦®§©̧©¥¹

:äMàì Eì äúéäå dzìòáe äéìà àBáz̈³¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«
i"yx£dÈ·L ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â∑,נאים ׁשהם לפי ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְִִֵֶָ

ּבּמלחמה ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים  מתקּׁשטֹות ,åּבנֹותיהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
עּמהם  אחרים להזנֹות E˙È·a.ּבׁשביל ‰·LÈÂ∑ ְְְֲִִִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆

ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש ונתקל æּבבית יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ÈÚ¯z˙Âיא  eÊÁ ˙¯ÈtL ‡˙z‡ ‰È·La ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«≈¿ƒƒ¿≈
:ez‡Ï CÏ d·q˙Â d·«¿ƒ¿«»¿ƒ¿

Èa¯˙eיב  dLÈ¯ ˙È Ál‚˙e C˙È· B‚Ï dpÏÚ˙Â¿»≈ƒ«¿≈»¿««»≈«¿«ƒ
:‡‰¯ÙeË ˙È»¿»»»

C˙È·aיג  ·˙È˙Â dpÓ dÈ·L ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿≈»
¯˙·e ÔÈÓBÈ Á¯È dn‡ ˙ÈÂ ‡‰e·‡ ˙È Èk·˙Â¿ƒ¿≈»¬»¿»ƒ«¿«ƒ»«
:ez‡Ï CÏ È‰˙e dpÏÚ·˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz Ôk≈≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»¿ƒ¿

minkg izty
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mixkp la` ,KxCl oi`vFIWM miiEfA§¦§¤§¦©¤¤£¨¨§¦

:'ekeæDil ded `lC ,uxzl FpFvx§§¨¥§Ÿ£¨¥
i`CeC ,'dzkaE daWie' wx xninl§¥©©§¨§¨¨§¨§©©
aizM lirl ixdW ,`Ed LziaA§¥§¤£¥§¥§¦
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ׁשּתתּגּנה  ּכדי ּבנּוּולּה, רֹואה ּבבכּיתּה, רֹואה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּה,

‡˙È·‡Œ‰.עליו  ‰˙Î·e∑ּכלּֿכçּכ ׁשּתהא לּמה? די ָָ»¿»∆»ƒ»ְְֵֵֶָָָָ
מתקּׁשטת  יׂשראל ּבת עצבה, וזֹו ׂשמחה יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבת

מתנּולת  .וזֹו ְְִֶֶַ

(ãé)øëîe dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ
øLà úçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú-àì«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©£¤¬

ñ :dúépò¦¦¨«
i"yx£da zˆÙÁ ‡ÏŒÌ‡ ‰È‰Â∑מבּׂשר הּכתּוב ¿»»ƒ…»«¿»»ְְֶַַָ

ׁשּסֹופèלׂשנאֹותּה.da ¯nÚ˙˙Œ‡Ï∑ּתׁשּתּמׁש לא ְְִֶָ…ƒ¿«≈»ְִֵַֹ
עימראה. וׁשּמּוׁש: לעבדּות קֹורין ּפרסי ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִַַָָָָּבּה.

ּכן  למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל .מיסֹודֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

(åè)äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú-ék¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ
äàeðOäå äáeäàä íéðá Bì-eãìéå äàeðN úçàäå§¨«©©´§½̈§¨«§´¨¦½¨«£−̈§©§¨®

:äàéðOì øëaä ïaä äéäå§¨¨²©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«

(æè)Bì äéäé-øLà úà åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®
-ïá éðt-ìò äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé àì́Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤

:øëaä äàeðOä©§−̈©§«Ÿ

(æé)íéðL ét Bì úúì øéké äàeðOä-ïa øëaä-úà ék¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦
ètLî Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì àöné-øLà ìëa§¬Ÿ£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬

ñ :äøëaä©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈL Èt∑(קכג BÏ.אחים éׁשני ּכנגד (ב"ב ‡ˆnÈŒ¯L‡ ÏÎa∑ ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ׁשאין ּבראּוי מּכאן ƒ¿«ƒְְִֵֶֶַ¿…¬∆ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּכבּמחזק ëלבא  האב, מיתת .לאחר ְְְִַַַַָָָָֹֻ

dLÙÏיד  dp¯ËÙ˙Â d· ÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«
da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dpaÊ˙ ‡Ï ‡aÊÂ¿«»»»¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁ¬«ƒƒƒ«

Á„‡טו  ÔÈL ÔÈz¯z ¯·‚Ï ÔÈÂ‰˙ È¯‡¬≈¿∆¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ¬»
ÔÈa dÏ Ô„ÈÏÈÂ ‡˙‡ÈN ‡„ÁÂ ‡zÓÁ¿̄∆¿»«¬»¿ƒ¬»ƒƒ»≈¿ƒ
‡¯Îe· ‡¯a È‰ÈÂ ‡˙‡ÈNe ‡zÓÁ¿̄∆¿»¿ƒ¬»ƒ≈¿»¿»

:‡˙‡ÈNÏƒ¿ƒ¬»

dÏטז  È‰È Èc ˙È È‰B·Ï ÔÒÁÈc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈
Èt‡ ÏÚ ‡zÓÁ¯ ¯a ˙È ‡¯k·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«»»»«¿∆¿»««≈

:‡¯Îea ‡˙‡ÈN ¯·«¿ƒ¬»¿»

ÔzÓÏיז  L¯ÙÈ ‡˙‡ÈN ¯· ‡¯Îea ˙È È¯‡¬≈»¿»«¿ƒ¬»«¿«¿ƒ«
È¯‡ dÏ ÁÎzLÈ Èc ÏÎa ÔÈ˜ÏÁ ÔÈz¯z dÏ≈«¿≈√»ƒ¿…ƒƒ¿¿«≈¬≈

:‡˙e¯Î· ‡ÈÊÁ dÏ dt˜z LÈ¯ ‡e‰≈»¿≈≈»¿»¿≈»

minkg izty

dedC ,uxznE .'LziA KFY l` Dz`ade'©£¥¨¤¥¤§¨¥©£¨
dWlW F` mipW Fl Eid m` ,`pin`̈¦¨¦¨§©¦§¨
aWYW ,cg`A `N` FzxiC oi`e miYÄ¦§¥¦¨¤¨§¤¨¤¥¥
xn`p Kkl ,FA FzxiC oi`W FzF`A§¤¥¦¨§¨¤¡©
,FA WOYWOW ziAA ,'LziaA daWie'§¨§¨§¥¤©©¦¤¦§©¥

:FA FzxiC xTirW xnFl FpFvxçFpFvx §©¤¦©¦¨§
lA`zYW dxFY dxn` dOl ,xnFl©¨¨¨§¨¨¤¦§©¥
,dMaze milil` caFr dia` liaWA¦§¦¨¦¨¥¡¦¦§¦§¤
`l Ff diIkaC ,uxznE .zxFIB `id `d̈¦¦¤§¨¥¦§¦¨Ÿ
icM `N` ,dia` cFaM liaWA¦§¦§¨¦¨¤¨§¥

:'ekci dxez

(ci)èokidn iYrci `l ,m"`xd azM̈©¨§¥Ÿ¨©§¦¥¥¨
df EWxcC d`xpe .'ek df EWxC̈§¤§¦§¤§¨§¤
zNnC mEXn ,'ebe 'm` dide' aizkCn¦¦§¦§¨¨¦¦§¦©
EWxC ikd mEWnE ,zi`Ce oFWl 'dide'§¨¨¨©¨¦¦¨¦¨§
sFQ` i`wC xnFl oi`e .EWxCX dn©¤¨§§¥©§¨¥©
`l m`' xninl Dil dedC ,wEqRd©¨©£¨¥§¥©¦Ÿ

'Yvtg' `le ,cizr oFWl `EdW 'uFRgY©§¤§¨¦§Ÿ¨©§¨
LxVan aEzMd `N` ,xar oFWl `EdW¤§¨©¤¨©¨§©¤§
i"Wx WxiR `de ,xn`Y m`e .'eke§¦Ÿ©§¨¥¥©¦
zFidl FtFq D`Up m` la` ,lirl§¥£¨¦§¨¨¦§
'ebe 'dide' il dOl oM m`e ,'ek D`pFU§¨§¦¥¨¨¦§¨¨
gMn df cnlp `de ,df lr xVal§©¥©¤§¨¦§©¤¦Ÿ©
i"Wx WxitcM zFIWxRd zEkinq§¦©¨¨¦¦§¥¥©¦
EWxiRW itl ,xnFl Wie .lirl§¥§¥©§¦¤¥§
m`iade ,i"Wx ixaC z` zFtqFYd©¨¤¦§¥©¦¤¡¦¨
WxiRW ,mW Kix`de FxtqA m"`xd̈§¥§¦§§¤¡¦¨¤¥¥
ENit` ,oiWECiwC `Ow wxtA i"Wx©¦§¤¤©¨§¦¦£¦
dxFYd dxiYd `l dpFW`x d`iA¦¨¦¨Ÿ¦¦¨©¨
d`xpe .ElNd miUrOd lM xg`l `N ¤̀¨§©©¨©©£¦©¨§¦§¤
xg`e' aizkCn ,FriIqn oM mB `xTdC§©§¨©¥§©§¦¦§¦§©©
xg` aizkE ,'DYlraE dil` `aY oM¥¨Ÿ¥¤¨§©§¨§¦©©
lkEp oM m`e ,'dX`l Ll dzide' KM̈§¨§¨§§¦¨§¦¥©
,'ebe 'Yvtg `l m` dide'C `xwC xnFl©¦§¨¦§¨¨¦Ÿ¨©§¨

dpFW`x d`iA ENit` `id dxFUAd©§¨¦£¦¦¨¦¨
zFIWxRd zEkinQnE ,dilr `ai `lŸ¨Ÿ¨¤¨¦§¦©¨¨¦
gTi m`W ,Kli`e dIpW d`iAn Epcnl̈©§¦¦¨§¦¨§¥¨¤¦¦©
dgTie DgxM lrA DxiIbie DzF`¨¦©§¨§©¨§¨§¦¨¤¨

:'ek DzF`pUl FtFQW dX`leh dxez §¦¨¤¦§¨
(fi)élkA mipW it'C ,uxzl FpFvx§§¨¥§¦§©¦§Ÿ

dOn mipW iR rnWn 'Fl `vOi xW £̀¤¦¨¥©§©¦§©¦¦©
ipW Fl didIW xnFl FpFvx ,Fl WIX¤¥§©¤¦§¤§¥
mipn dWlW giPd m`W ,miwlg£¨¦¤¦¦¦©§¨¨¦
ipW xFkAd gTIW ,dXng Eid mig`de§¨©¦¨£¦¨¤¦©©§§¥
.cg` Egwi mig` drAx`de mipn̈¦§¨©§¨¨©¦¦§¤¨
i`w `l 'Fl `vOi xW` lka'C ,uxznE§¨¥¦§Ÿ£¤¦¨¥Ÿ¨¥
'mipW iR' ,xn`w ikd `N` ,'mipW iR' ©̀¦§©¦¤¨¨¦¨¨©¦§©¦
'Fl `vOi xW` lka'E ,mig` ipW cbpM§¤¤§¥©¦§Ÿ£¤¦¨¥

:`Ed DiWtp iR`A `zNinëFpFvx ¦§¨§©¥©§¥§
,'Fl `vOi xW` lkA' `weC ,xnFl©©§¨§Ÿ£¤¦¨¥
FA wfgEnE eiWkr Fl WIX dn EpiidC§©§©¤¥©§¨§¨



vzÎik`לו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b oey`x meil inei xeriy

(çé)òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©
òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà ìB÷a§¬¨¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−

:íäéìà£¥¤«
i"yx£¯¯BÒ∑הּדר מן ּבדברי ∑BÓe¯‰.סר מסרב ≈ִֶֶַָ∆ְְְִֵֵָ

ממרים  לׁשֹון ‡˙B.אביו, e¯qÈÂ∑(עא מתרין (סנהדרין ְְִִַָ¿ƒ¿…ְִַ
ׁשלׁשה  ּבפני אֹותֹוּבֹו אינֹוìּומלקין ּומֹורה סֹורר ּבן . ְְְִִֵֵֵֵֶַָֹ

ּתרטימר  ויאכל ׁשּיגנב עד חצי ּבׂשרîחּיב ויׁשּתה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ונאמר וסֹובא", "זֹולל ׁשּנאמר: יין, כג)לֹוג "אל (משלי : ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַ

ּבזֹוללי  יין ּבסֹובאי למֹו"ּתהי עב)ðּבׂשר ּובן (סנהדרין . ְְְְְִִֵֵֵַָָָ
לסֹוף  ּתֹורה הּגיעה סֹופֹו, ׁשם על נהרג ּומֹורה ְֱִִֵֵֶֶַַָָסֹורר
ואינֹו לּמּודֹו ּומבּקׁש אביו ממֹון ׁשּמכּלה סֹוף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָּדעּתֹו:

הּברּיֹות  את ּומלסטם ּדרכים ּבפרׁשת ועֹומד ,ñמֹוצא, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
חּיב  ימּות ואל זּכאי ימּות ּתֹורה: .אמרה ְְַַַַָָָָָָ

(èé)éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬
:Bî÷î øòL-ìàå Bøéò¦−§¤©¬©§Ÿ«

(ë)epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬
:àáñå ììBæ eðì÷a òîLŸ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

(àë)zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬
ñ :eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ∑ׁשּצרי ּומֹורה'òמּכאן סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל 'ּפל ֹוני ּבביתּֿדין: .הכרזה ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

È‰B˙ÈÏיח  È¯Óe ÈËÒ ¯a ¯·‚Ï È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ¿««»≈»≈≈ƒ
ÔÙlÓe dn‡ ¯ÓÈÓÏe È‰e·‡ ¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó¿««¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂ d˙È»≈¿»¿««ƒ¿

d˙Èיט  Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

È¯Óeכ  ÈËÒ ÔÈ„ ‡a dz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:¯ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא  ‡i·‡a dz¯˜ È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎÂ CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬

minkg izty

,Fl iE`xX dnA la` ,mipW iR lhFp¥¦§©¦£¨§©¤¨
xg`l eia` iWixFOn cg` zOW oFbM§¤¥¤¨¦¦¥¨¦§©©
eia`l dzid m` oiCd `Ede ,eia` zFn¨¦§©¦¦¨§¨§¨¦
,iE`x `Ed df lM ,oFMWn iYlA deln¦§¤¦§¦©§¨¤¨

:dfA mipW iR xFkAl oi`egi dxez §¥©§¦§©¦¨¤
(gi)ìopzC ,hwp oizipznC `pXil¦¨¨§©§¦¦¨©¦§©

,FzF` oiwlnE dWlW iptA FA oixzn©§¦¦§¥§¨©§¦
oiccvl oizipznC Wxtn `xnBaE©§¨¨§¨¥§©§¦¦¦§¨¦
oiwlnE mipW iptA oixznC ,ipzẅ¨¥§©§¦¦§¥§©¦©§¦
i"Wxl Dil `pn ,xn`Y m`e .dWlWA¦§¨§¦Ÿ©§¨¥§©¦
aizkCn ,xnFl Wie .FzF` oiwlOW¤©§¦§¥©¦¦§¦
m` dide' aizM oNdlE ,'xxFq oA' `kd̈¨¥¥§©¨§¦§¨¨¦
'oA' 'oA' opitlie ,'rWxd zFMd oA¦©¨¨¨§¨§¦©¥¥
o`M s` zFwln oNdN dn ,deW dxfbl¦§¥¨¨¨©§©¨©§©¨

:zFwlnîdn lr ,i"Wxl dWwC ©§§¨¤§©¦©©
dxFnE xxFq oA WxtnE ,eicr FA oixzO©§¦¥¨§¨¥¥¥¤
`NW FA oixzn oM m`e ,'ek aiIg Fpi ¥̀©¨§¦¥©§¦¤Ÿ

:xUA xnihxY lk`i `le aFpbiðrnW ¦§§ŸŸ©©§¥¨¨¨§©
xUaA KiIW '`aFqe llFf' oFWlC DPin¦¨¦§¥§¥©¨§¨¨
df liaWA ike ,i"Wxl dWw Eze .oiie§©¦§¨¤§©¦§¦¦§¦¤
xUA xnihxY lkF`e apFBW ,bxdp¤¡¨¤¥§¥©§¥¨¨¨
xxFq oA WxtnE ,oii bFl ivg dzFWe§¤£¦©¦§¨¥¥¥
m`e .'ek FtFq mW lr bxdp dxFnE¤¤¡¨©¥§¦
dxFnE xxFq oaC `pW i`n ,xn`YŸ©©§¨§¥¥¤

lr bxdpe FYrC sFql dxFY driBdC§¦¦¨¨§©§§¤¡¨©
xW`A' aizM l`rnWiA `de ,FtFq mW¥§¨§¦§¨¥§¦©£¤
lW eiUrn itl i"Wx WxitE ,'mW `Ed¨¥¥©¦§¦©£¨¤
`EdX dn itl `le oFCip `Ed eiWkr©§¨¦§Ÿ§¦©¤
WExitA mW oiIr ,'eke zFUrl cizr̈¦©£©¥¨§¥
mzdC ,xnFl Wie .`xIe zWxtA i"Wx©¦§¨¨©©¥¨§¥©§¨¨
ligzd `l ohw didWM l`rnWi iAB©¥¦§¨¥§¤¨¨¨¨Ÿ¦§¦
dxiar DzF`l KiIWC iCinA llM§¨§¦¥§©¨§¨£¥¨
oA la` ,`nSA l`xUi z` zinIW¤¨¦¤¦§¨¥©¨¨£¨¥
,dxiar DzF`A ligzd dxFnE xxFq¥¤¦§¦§¨£¥¨
Wi cFre .xUA xnihxY lkF` ixdW¤£¥¥©§¥¨¨¨§¥
lr oipC dlrn lW oiC ziA oi`C ,xnFl©§¥¥¦¤©§¨¨¦©
lW oiC zial devn la` ,FtFq mW¥£¨¦§¨§¥¦¤
mW lr mirWxd z` EpEcIW dHn©¨¤¨¤¨§¨¦©¥

:otFqñm`e .obxFde ,xnFl FpFvx ¨§©§§¨§¦
`idW dliwqA oFCip dOle ,xn`YŸ©§¨¨¦¦§¦¨¤¦
,xnFl Wi .`Ed siqA gvFx `d ,dxEng£¨¨¥©§©¦¥©
zFIxAd z` mhqlOW minrtlC§¦§¨¦¤§©§¥¤©§¦
z` lNgOW `vnp ,obxFde zAWA§©¨§§¨¦§¨¤§©¥¤
zlihp mEXn dliwqA aiIge zAXd©©¨§©¨¦§¦¨¦§¦©

:dnWphi dxez §¨¨
(`k)òi"Wxl Dil `pn zFWwdl oi ¥̀§©§§¨¥§©¦

aizM ixde ,dfxkd `N` Kixv oi`W¤¥¨¦¤¨©§¨¨©£¥§¦
WxiR `l dOle ,'ErnWi l`xUi lke'§¨¦§¨¥¦§§§¨¨Ÿ¥¥

FnM lbxd cr Fl mipiYnOW i"Wx©¦¤©§¦¦©¨¤¤§
mrd lke' lr mihtFW zWxtA WxiRW¤¥¥§¨¨©§¦©§¨¨¨
,xnFl Wie .`xnn owfA xEn`d 'ErnWi¦§§¨¨§¨¥©§¥§¥©
FA didY micrd ci' aizM mzdC§¨¨§¦©¨¥¦¦§¤
mrd lM cie Fzindl 'dpFW`xä¦¨©£¦§©¨¨¨
Fxir iWp`C rnWn o`ke ,'dpFxg`Ä©£¨§¨©§©§©§¥¦
EdEnbxE' aizkC dNgY Fnbxl Eligzi©§¦§¨§§¦¨¦§¦§¨
ikd Wxtl Kixv `N` ,'Fxir iWp` lM̈©§¥¦¤¨¨¦§¨¥¨¦
i"Wx WxiRW FnM ,Fxir iWp` cnrnA§©£©©§¥¦§¤¥¥©¦
'Dxir iWp` dElwqE' lr KEnqA§¨©§¨¨©§¥¦¨
iWp` cnrnA ,rx mW `ivFnA aEzMW¤¨§¦¥¨§©£©©§¥
Fl mipiYnOW o`M Yxn` i`e ,Dxir¦¨§¦¨§©§¨¤©§¦¦
iWp` lM cnrnA xn` dOl lbxd cr©¨¤¤¨¨¨©§©£©¨©§¥
oeiM l`xUi lM cnrnA ied `de ,Fxir¦§¨¨¥§©£©¨¦§¨¥¥¨
oi` i`Ce `N` ,mW Eid l`xUi lMW¤¨¦§¨¥¨¨¤¨©©¥
aEzMX dnE ,lbxd cr Fl mipiYnn©§¦¦©¨¤¤©¤¨
KixSW Epiid 'ErnWi l`xUi lke'§¨¦§¨¥¦§§©§¤¨¦
,xnFl Wi iOp i` .oiC ziaA dfxkd©§¨¨§¥¦¦©¦¥©
lM EdEnbxE' aizM dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨§¦§¨¨
micrd ci' aizM `de ,'ebe 'Fxir iWp ©̀§¥¦§¨§¦©¨¥¦
xnFl oi`e ,'ebe 'dpFW`xa FA didY¦§¤¨¦¨§¥©
cnrnA 'Fxir iWp` lM' aizkC `dC§¨¦§¦¨©§¥¦§©£©
l`xUi lke' aizM `dC ,Fxir iWp` lM̈©§¥¦§¨§¦§¨¦§¨¥
lM cnrnA didW rnWn ,'ebe 'ErnWi¦§§©§©¤¨¨§©£©¨



לז `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ipy meil inei xeriy

ß lel` 'c ipy mei ß

(áë)úîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õò-ìò Búà úéìúå§¨¦¬¨Ÿ−©¥«

i"yx£˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ סמיכּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִ
סֹוף  אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד ִִִִִִֶַַָָָָָָהּפרׁשּיֹות,

וי  רעה, לתרּבּות מיתה ׁשּיצא ויתחּיב עברֹות עבר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ıÚŒÏÚ.ּבביתּֿדין  B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה רּבֹותינּו(סנהדרין ְִֵ¿»ƒ»…«≈ֵַ
נתלין  הּנסקלין ּכל קללת ,ôאמרּו: "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָ

ּבסקילה  ה' והּמבר ּתלּוי", .אלהים ְְְֱִִִֵַָָָֹ

(âë)íBia epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò Búìáð ïéìú-àì«Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤̧Æ©´
-úà ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ék àeää©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ¤

éäìà ýåýé øLà Eúîãàñ :äìçð Eì ïúð E ©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk∑ הּוא מל ׁשל ,öזלזּולֹו ƒƒ¿«¡…ƒ»ְִֶֶֶ

ּבניו  הם ויׂשראל ּדיֹוקנֹו, ּבדמּות עׂשּוי מׁשל .÷ׁשאדם ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָ
נעׂשה  אחד לזה, זה ּדֹומין ׁשהיּו ּתאֹומים אחים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלׁשני

אֹותֹו הרֹואה ּכל ונתלה, ללסטּיּות נתּפס ואחד ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָׂשר
הקל  לׁשֹון ׁשּבּמקרא, קללה ּכל ּתלּוי'. 'הּׂשר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָאֹומר:

ּכמֹו: ב)וזלזּול, נמרצת (מ"א קללה קללני .""והּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

áë(à)éçà øBL-úà äàøú-àìíéçcð BéN-úà Bà E «Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½
éçàì íáéLz áLä íäî zîlòúäå:E §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«

i"yx£zÓlÚ˙‰Â∑ עין רֹואהּוøּכֹובׁש אינֹו .ּכאּלּו ¿ƒ¿««¿»ְִִֵֵֵַ
zÓlÚ˙‰Â ‰‡¯˙Œ‡Ï∑אֹותֹו תראה ׁשּתתעּלם ùלא …ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְְִִֵֶֶַֹ

ּפׁשּוטֹו. זהּו ל)מּמּנּו, ּפעמים (ב"מ אמרּו: ורּבֹותינּו ְְְְִִֵֶֶַָָ
וכּו'úׁשאּתה  .מתעּלם ְְִֵֶַַָ

(á)éçà áBø÷ àì-íàåéìà EBzôñàå Bzòãé àìå E §¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ
éçà Løc ãò Enò äéäå Eúéa CBz-ìàBúà E ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½

:Bì BúáLäå©«£¥«Ÿ−«

ÏË˜˙ÈÂכב  ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ¯·‚· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

a˜Ó¯כג  È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ· ˙È·˙ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜zƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈«¿»√»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò˙ ‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ƒ¿¿«¿»¿»≈»«¿»ƒ¿»¡»»

:‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»

‡d¯nא  ˙È B‡ CeÁ‡„ ‡¯Bz ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»»¿»»ƒ¿≈
Ôep·È˙˙ ‡·˙‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ÔÚËc¿»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»»¿≈ƒ

:CeÁ‡Ï¿»

dÏב  zÚ„È ‡ÏÂ C˙ÂÏ CeÁ‡ ·¯˜ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»»≈¬¿»»¿»¿««¿≈
Úa˙Èc „Ú CnÚ È‰ÈÂ C˙È· B‚Ï dpLÎ˙Â¿«¿¿ƒ≈¿≈»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿«

:dÏ dp·È˙˙Â d˙È CeÁ‡¬»≈¿»≈ƒ≈≈

minkg izty

xninl Dil dede ,l`xUilM EdEnbxE' ¦§¨¥©£¨¥§¥©§¨¨
DYkEcl `iWEw `xcd oM m` ,'l`xUi¦§¨¥¦¥¨§¨§¨§§¨
lke uxznE ,'aizM micrd ci' `de§¨©¨¥¦§¦§¨¥§¨
mlFrlE ,`z`C `Ed dfxkdl l`xUi¦§¨¥§©§¨¨§¨¨§¨
oiIre .xird lM cnrnA 'ebe 'EdEnbxE'§¨§©£©¨¨¦§©¥

:mihtFW zWxR lirl dGn cFrak dxez ¦¤§¥¨¨©§¦
(ak)ôiedC ,'zilze znEde' aizkC¦§¦§¨§¨¦¨§¨¥

,milzp miznEOd lM rnWnC ,llM§¨§©§©¨©¨¦¦§¦
,'iElY midl` zllw iM' aizM eixg`e§©£¨§¦¦¦§©¡Ÿ¦¨
mXd Kxan `weC rnWnC ,hxR iedC§¨¥§¨§©§©©§¨§¨¥©¥
ENit`e ,oiznEOd x`W `le dlzp¦§¤§Ÿ§¨©¨¦©£¦
iaxwn i`e ,dliwq miaiIgW ozF`¨¤©¨¦§¦¨§¦§¨§¦
`N` llMA oi`e hxtE llM ied iccdl©£¨¥¨¥§¨§¨§¥©§¨¤¨
icin oi` mXd Kxan ,hxRAX dn©¤©§¨§¨¥©¥¦¦¦
iccdn iwgxnC `YWd ,`l `pixg ©̀£¦¨Ÿ©§¨¦§©£¦¥£¨¥
iz`e ,oiznEOd lM dAxnE llM `z`̈¨§¨§©¤¨©¨¦§¨¥
`N` oilzp oi`W llMd hrinE hxR§¨¦¥©§¨¤¥¦§¦¤¨
,zvwnA hxRl incC ,`weC oilwqPd©¦§¨¦©§¨§¨¥©§¨§¦§¨

:mXd Kxan FnM dliwqA odWbk dxez ¤¥¦§¦¨§§¨¥©¥
(bk)ödn 'iM' i`d ,dfA x`al FpFvx§§¨¥¨¤©¦©

WxtnE ,dlrnNX` `Ed mrh zpizP§¦©©©©¤§©§¨§¨¥
lM xn`C o`nl Epiide .'ek FlEflf¦§§©§§©§¨©¨
minkg ixacl la` ,oilzp oilwqPd©¦§¨¦¦§¦£¨§¦§¥£¨¦
`N` oilzp oilwqp oi`C Edl `xiaqC¦§¦¨§§¥¦§¨¦¦§¦¤¨
iOp `EdW dxf dcFar caFre sCbn§©¥§¥£¨¨¨¤©¦
iM' aEzMX dn xnFl Kixv ,sCbn FnM§§©¥¨¦©©¤¨¦
,mXd Kxan Epiid 'midl` zllw¦§©¡Ÿ¦©§§¨¥©¥
aEWIW itl `N` ,dllw oFWl 'zllw'e§¦§©§§¨¨¤¨§¦¤¨
,FhEWtl aFxTd WxcOd itl `xwOd©¦§¨§¦©¦§¨©¨¦§
oilwqPd lkC zFIWxRd zEkinq gMnE¦Ÿ©§¦©¨¨¦§¨©¦§¨¦
oFWl 'zllw' i"Wx Wxtn ,oilzp¦§¦§¨¥©¦¦§©§
.o`M Kix`dW m"`xdA oiIr .lEflf¦§©¥§¨§¥¤¤¡¦¨
Dil `pn dWwY `lC ,xnFl Wi cFre§¥©§Ÿ©§¤§¨¥
`dC ,oilzp oilwqPd lkC i"Wxl§©¦§¨©¦§¨¦¦§¦§¨
.`Ed lEflf oFWl 'zllw'C `kd WxiR¥¥¨¨§¦§©§¦§
aizkCn ,rnWn EdiieexY KgxM lrC§©¨§¨©§©§©§©¦¦§¦

mXd Kxanl i`C ,'midl` zllw'¦§©¡Ÿ¦§¦¦§¨¥©¥
Kxan' aFYkl Dil ded iz` cEgl§¨¥£¨¥¦§§¨¥
oFWl 'zllw' `N` ,dIwp oFWl 'mXd©¥§§¦¨¤¨¦§©§
ded ,cEgl lEflf oFWl i`e ,`Ed lEflf¦§§¦§¦§§£¨
`N` ,`icdA lEflf oFWl xninl Dil¥§¥©§¦§§¤§¨¤¨
:iz`vn .`z` iOp mXd Kxanl¦§¨¥©¥©¦¨¨¨¨¦

÷mBW l`xUi hxtaE ,xnFl FpFvx§©¦§¨¦§¨¥¤©
,urd lr Fzlap oilY `l Kkl ,md eipÄ¨¥§¨Ÿ¨¦¦§¨©¨¥

:'ek oig` ipWl lWnC` dxez §¨¨¦§¥©¦
áë(`)ømilrn `EdW xnFl oi`C§¥©¤©£¦

YnNrzde' oM m`C ,m`vOW ciBdNn¦§©¦¤§¨¨§¦¥§¦§©©§¨
:Dil irAn 'mzF`ù,uxzl FpFvx ¨¦¨¥¥§§¨¥

`N` d`xz `l' rnWn `xwC¦§¨©§©Ÿ¦§¤¤¨
:mNrzdl xYEnC rnWnC ,'YnNrzde§¦§©©§¨§©§©§¨§¦§©¥

úziaA xFXde odM did ,cviM `d̈¥©¨¨Ÿ¥§©§¥
itl Fpi`e owf `EdW F` ,zFxaTd©§¨¤¨¥§¥§¦

:FcFaka dxez §



vzÎik`לח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ipy meil inei xeriy
i"yx£EÈÁ‡ L¯c „Ú∑(כז ּבלבב(ב"מ ּתעלה וכי «¿…»ƒְְְֲִִֶַָ

דרׁשהּו אּלא ׁשּידרׁשהּו? קדם לֹו יהא ׁשּיּתנהּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
à.BÏרּמאי  B˙·L‰Â∑ הׁשבה ּבֹו יאכל áׁשּתהא ׁשּלא , ַַ«¬≈…ְֲֵֶֶַָָֹֹ

ּכל  אמרּו: מּכאן מּמּנּו. ותתּבעם ּדמיו ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָּבבית
עֹוׂשה  וׁשאינֹו ויאכל, יעׂשה - ואֹוכל ׁשעֹוׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּדבר

.יּמכר -âואֹוכל  ְִֵֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(284 'nr ck zegiy ihewl)

ידעּתֹו ולא אלי אחי קרֹוב לא ב)ואם ׁשרֹואה (כב, מי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
הּנה  ּכדבעי, מתנהג ׁשאינֹו רּוחנית, אבדה ליהּודי ְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנאבד
להתעּלם  אסּור - מּכירֹו ואינֹו מּמּנּו רחֹוק זה יהּודי אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָאפילּו
אבדתֹו, את וידרׁש ׁשּיבֹוא עד לֹו לעזר יׁש אּלא זֹו, ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאבדה

הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הנהגתֹו. את ׁשּיתּקן ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּכלֹומר,
ליהּודי  אפילּו יׂשראל, אהבת על הּנפׁש את למסר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיׁש

מעֹולם. ראּו ֵֶָָֹׁשּלא

(â)ïëå BúìîNì äNòz ïëå Bøîçì äNòz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧
éçà úãáà-ìëì äNòzepnî ãáàz-øLà E ©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−

ñ :ílòúäì ìëeú àì dúàöîe§¨¨®¬Ÿ©−§¦§©¥«
i"yx£ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï∑עינ אֹותֹוãלכּבׁש רֹואה אינ .ּכאּלּו …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֶֹ

(ã)éçà øBîç-úà äàøú-àìíéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´
ñ :Bnò íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå Cøca©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ˜z Ì˜‰∑(לב טעינה (ב"מ מּׂשאֹוäזֹו להטעין , »≈»ƒְְְִִַַָָ
מעליו  ויׁשב ∑BnÚ.ׁשּנפל הל אם אבל ּבעליו, עם ֵֶַָָָƒְְֲִִַַָָָָָ

לטעֹון  רצית אם מצוה, ועלי 'הֹואיל ואמר: ְְְְִִִִִֶַָָָָָלֹו
ּפטּור  .טען", ְָֹ

(ä)øáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤
éäìà ýåýé úáòBú ék äMà úìîNäNò-ìk E ¦§©´¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥

ô :älà¥«¤
i"yx£‰M‡ŒÏÚ ¯·‚ŒÈÏÎ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑(פ"א נזיר (ספרי. …ƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»

ׁשאין  האנׁשים, ּבין ׁשּתל ּכדי לאיׁש, ּדֹומה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּתהא
נאּוף  לׁשם אּלא ‡M‰.זֹו ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ∑ ְִֵֶָ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»

הּנׁשים. ּבין ליׁשב אחר ליל ׂשער åּדבר יׁשיר ׁשּלא : ְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
הּׁשחי æהערוה  ּבית ׁשל ˙ÚB·˙.וׂשער Èk∑ אס רה לא ְְִֵֵֶֶֶַָָָƒ¬«ְָָֹ

לבּוׁש אּלא ּתֹועבה çּתֹורה לידי .הּמביא ְִִֵֵֵֶַָָָ

ÔÎÂג  d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ d¯ÓÁÏ „aÚz ÔÎÂ¿≈«¿≈«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈¿≈
dpÓ „·È˙ Èc CeÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ „aÚz«¿≈¿»¬≈«¬ƒ≈«ƒ≈

:‰‡qk˙‡Ï eL¯ CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â¿«¿¿ƒ«≈»¿¿ƒ¿«»»

¯ÔÓד  d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»¬»»¿»≈»»
:dnÚ ÌÈ˜˙ ‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»¿ƒƒ≈

ÏÂ‡ה  ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚c ÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï»¿≈ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»¿»
ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ Èew˙a ¯·b Ôw˙È¿««¿«¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡¡»»»»≈ƒ≈

minkg izty

(a)àxnFlM ,'Lig`'l aW 'FzF`' zNnE¦©¨§¨¦§©
lrA `EdW Lig` z` WFxcYW¤¦§¤¨¦¤©©
ca`PW xaCl Eid mipniQ dn ,dcia £̀¥¨©¦¨¦¨©¨¨¤¤¡©

:EPOnáDil ded `lC ,uxzl FpFvx ¦¤§§¨¥§Ÿ£¨¥
LOr didi' `N` ,'Fl FzFaWde' xninl§¥©©£¥¤¨¦§¤¦§
`EdW Fl rcEi m`e ,'Lig` WFxC cr©§¨¦§¦¦¨©¤

:Fl aiWdl dY` aiIg i`Ce Llv`â ¤§§©©©¨©¨§¨¦
:'Fl FzFaWde' miIwl lkEIW icMb dxez §¥¤©§©¥©£¥

(b)ãdf Wxtl KxvEd (igxfn xESw)¦¦§¨¦§©§¨¥¤
ipRn ,lirl df WxiR xaMW aB lr s ©̀©©¤§¨¥¥¤§¥¦§¥
Exn`X dn iR lr FWxtl xfgW¤¨©§¨§©¦©¤¨§
,mNrzn dY`W minrR ,l"f EpizFAx©¥©§¨¦¤©¨¦§©¥
,FWExitA wREqn `Ed EN`M d`xPW¤¦§¤§¦§¨§¥
`l' Wxtl xWt` i`W o`M xn` Kkl§¨¨©¨¤¦¤§¨§¨¥Ÿ

:'ek `NW `N` 'mNrzdl lkEzc dxez ©§¦§©¥¤¨¤Ÿ

(c)ä,oFWNd dPWn dOl ,uxzl FpFvx§§¨¥¨¨§©¤©¨
zWxtaE ,'miwY mwd' aizM o`MW¤¨§¦¨¥¨¦§¨¨©
,uxznE .'afrY afr' aizM mihRWn¦§¨¦§¦¨Ÿ©£Ÿ§¨¥
,`VOd wxtl dwixtA xAcn mWC§¨§©¥¦§¦¨§¨¥©©¨

:dpirh Ff la`d dxez £¨§¦¨
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(å)øBtö-ï÷ àøwé ék|éðôìõò-ìëa Cøca E|Bà ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
-ìò úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©
:íéðaä-ìòíàäçwú-àìíéöéaä-ìò Bàíéçøôàä̈«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−©©¨¦«

i"yx£‡¯wÈ Èk∑ לּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניה èּבעֹודּה(חולין .על ƒƒ»≈ְְִָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

(æ)Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®
ñ :íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«

i"yx£ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô∑(קמב קּלה (שם מצוה אם ¿««ƒ«»¿ְִִַָָ
ּכיס  חסרֹון ּבּה לéׁשאין ייטב "למען ּתֹורה: אמרה , ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

מצֹות  ׁשל ׂשכרן למּתן קלֿוחמר ימים", ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹוהארכּת
.חמּורֹות  ֲ

ß lel` 'd iyily mei ß

(ç)Ebâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

i"yx£L„Á ˙Èa ‰·˙ Èk∑ ׁשּלּוח מצות קּימּת אם ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְִִִִַַַָ
מעקה, מצות ּותקּים חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּקן,
ולבגדים  וׂשדה לכרם ותּגיע מצוה, ּגֹוררת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמצוה

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ סביב ∑ÚÓ˜‰.נאים, ּגדר ְְְִִִַָָָָָ«¬∆ִֵָָ

ׁשּמׁשּמר  ּתיק ּכגֹון 'ּתיקא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָלּגג,
ּׁשּבתֹוכֹו ‰ÏÙp.מה ÏtÈŒÈk∑ ליּפל זה ,ëראּוי ְֶַƒƒ…«…≈ִֶָֹ

,עלֿיד מיתתֹו ּתתּגלּגל לא ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹואףֿעלּֿפיֿכן
עלֿידי  וחֹוב זּכאי, עלֿידי זכּות .חּיב ìׁשּמגלּגלין ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr `k .210 'nr hi zegiy ihewl)

חדׁש ּבית תבנה ח)ּכי מעקה (כב, חּיּוב הרי לׁשאל, יׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבית ׁשּקנה ּבמי ּגם ּדהּנה יׁשןהּוא לֹומר, ויׁש מעקה. ּבלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

אפֹוא, מׁשמעּותּה, חדׁש" "ּבית ּובנּית אׁשּתֹו, זֹו – ְְְִִִֵֵַַַָָָָּביתֹו
צּוארֹו על רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָהתחלת
צר יׁש זה ּבמּצב ּפרנסה. ּבמציאת להתעּסק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּומתחיל
הן  ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסיגים ּבהגּבלֹות הינּו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבמעקה,

ׁשּכן  חדׁש", "ּבית הּכתּוב נקט לכן ּבמעׂשה. והן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבדּבּור
חדׁש. ּבית ּבנּית ּבעת ּבעּקר ׁשּי רּוחנית ּבעבֹודה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמעקה
הענין  ׁש"אין מקֹומֹות, ּבכּמה ׁשּמצינּו למה ּדגמא לנּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוהרי
ּדתֹורה  (נגלה הּתֹורה" ּבפנימּיּות ּדרׁשני אּלא אֹומר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּנגלה

ּפנימי). ּפרּוׁש ׁשּיׁש מכריח ְְִִִֵֵֶַַָּגּופא
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ולא־תׂשים  לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּֽֽכי
מּמּנּו: הּנפל ּכי־יּפל ּבבית ח)ּדמים (כב, ְִִִִֵֵֶֶַָֹֹֽֽ

"עׂשה  ח: הלכה יא ּפרק ּברכֹות הלכֹות ּב'יד' ּׁשהעיר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ...ּבּמה
"ּדברים  ד: הלכה ׁשם עצמֹו ּדעת ׁשּסֹותר כּו'", מבר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָמעקה

מעקה  חּיּוב והרי – עליהם" מברכים אין סּכנה מּׁשּום ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהם
גֹו'. ּדּמים תׂשים ולא לגּג מעקה ועׂשית ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּוא
אינֹו גֹו' ּדמים תׂשים ולא להרמּב"ם אׁשר ּפׁשּוט, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּולדעּתי
עצמֹו. ּבפני צּוּוי אּלא מעקה, עׂשּית חּיּוב על טעם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָנתינת

ÏÎaו  ‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡p˜ Ú¯ÚÈ È‡≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»
‡Ó‡Â ÔÈÚ· B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ≈ƒ¿ƒ»
·q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ÏÚ ‡Ú·¿̄≈»«∆¿…ƒ«≈ƒ»ƒ«

:‡ia ÏÚ ‡n‡ƒ»«¿«»

CÏז  ·qz ‡ia ˙ÈÂ ‡n‡ ˙È ÁlL˙ ‡ÁlL«»»¿««»ƒ»¿»¿«»ƒ«»
:ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙Â CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ

Èz˜‡ח  „aÚ˙Â ‡z„Á ‡˙Èa È·˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈≈»«¿»¿«¿≈¿»»
C˙È·a ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ÈeL˙ ‡ÏÂ C¯b‡Ï¿ƒ¿»¿»¿«ƒ«ƒƒ¿¿≈»

:dpÓ ÏÙc ÏtÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿»≈ƒ≈

minkg izty

xEq` oipr lkA `nlC ,ikd Wxtl§¨¥¨¦¦§¨§¨¦§¨¨
,uxznE .`Ed aEzMd zxifbC WFAll¦§¦§¥©©¨§¨¥
''d zarFz iM' mrh ozFp `xw `dC§¨§¨¥©©¦£©
dxFY dxq` `lC rnWn ,'ebe©§©§Ÿ¨§¨¨

:'eke dxez

(e)èon dlrnl xie`A zgxFR i` la £̀¨¦©©¨£¦§©§¨¦
:Dgwll xYEn mipAdf dxez ©¨¦¨§¨§¨

(f)éoM xninl Dil dedC ,uxzl FpFvx§§¨¥©£¨¥§¥©¥
KklC ,uxznE .zFvOd x`Xn zg`A§©©¦§¨©¦§§¨¥¦§¨
dNw Ff devnC mEXn ,o`M aYkp¦§©¨¦§¦§¨©¨

:'ek oNEMng dxez ¦¨
(g)ëxninl Dil dOl ,uxzl FpFvx§§¨¥¨¨¥§¥©

xnFl FpFvx 'ltFPd'C ,uxznE .'ltFPd'©¥§¨¥§©¥§©
oeiM ,KlFde WxtnE .lFRil df iE`ẍ¤¦§¨¥§¥¥¨
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ׁשּכתב  ּוכמֹו ּתרי"ג, ּבחׁשּבֹון מנאם לא הּמצֹות טעמי הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכי
ּדמים", תׂשים "ולא אבל הּמצֹות, ּבספר החמּׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבּׁשרׁש

לא־תעׂשה. מצֹות ּבמנין ְְְְֲִִִִֶַַֹהכניסֹו
הּספרי – ּכּנ"ל לֹומר להרמּב"ם ח)והכריחֹו כב, "ועׂשית (דברים : ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָ

לא־תעׂשה". מצות כּו' תׂשים לא מצות־עׂשה. כּו' ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹמעקה

עׂשה  מעקה, עׂשּית ּבמקֹום ׁש)אם נפקא־מיּנּה האמּור, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּו(לפי
ּובּטל  לא־תעׂשה מצות קּים – ּבזה וכּיֹוצא לּגג ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכבׁש
ספר  על נֹוׂשאי־ּכלים א. ע"ב, מּיֹומא ּולהעיר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמצות־עׂשה.

ׁשם. ְִַָהּמצֹות
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לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּֽכי
היכל לרּבֹות ובספרי)ּבית ח. (כב, ְִֵַַָ

הרמּב"ם ּכתב ׁשהרי ּבזה, צרי־עּיּון רוצח ולכאֹורה (הלכות ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ריש  חושן־משפט בשולחן־ערוך הוא וכן יא. פרק ריש נפש ושמירת

תכז) הּוא סימן מעקה ׁשאינן ּדחּיּוב ּובבּתים ּדירה", ּב"ּבית רק ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּדירה", "ּבית אינֹו ההיכל ולכאֹורה לֹו", זקּוק "אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָלדירה

ּבמעקה? נתחּיב ְְְֲִֵֶַַַַואּמאי
האכילה  הּוא הּדירה ענין ּדעּקר מצינּו ּדהּנה ּבזה, לֹומר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָויׁש
ּתדּורּו" ּכעין "ּתׁשבּו ׁשגדרּה סּכה ּבמצות ּוכמֹו ההּוא. ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻּבּמקֹום

ב) כח, ּבּסּכה (סוכה האכילה היא ּבסּכה הּיׁשיבה מצות ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֻֻּדעּקר
וראה  יב. סעיף תרלט סימן אורח־חיים הזקן אדמו"ר שולחן־ערוך (עיין

הסימן) בסוף ערוך' ה'שולחן נושאי־כלי שם. .טור
ּבזבחים איתא א)והּנה עֹובדי (סג, הּקיפּו ׁשאם "מּנין ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָ

לׁשם  נכנסין ׁשהּכהנים העזרה, ּכל את ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹּכֹוכבים־ּומּזלֹות
הּקדׁשים  ּבקדׁש ּתלמּוד־לֹומר קדׁשים, קדׁשי ׁשם ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹואֹוכלין

ג)ּתאכלּנּו" הלכה י פרק הקרבנות מעשה בהלכות הרמב"ם פסק .(וכן ְֶֹ
ּבהיכל. ּדוקא היא קדׁשים אכילת ׁשּמצות זמּנים ּדיׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָונמצא
ּבמעקה. ּומחּיב הּוא, ּדירה" "ּבית ּבגדר ההיכל ּגם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻועל־ּפי־זה
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לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה "ּכי ּכתּוב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
הּקדֹוׁש ּבשל"ה ואיתא מּמּנּו". הּנֹופל יּפֹול ּכי ּפרׁשתנּו)גֹו' (סֹוף ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּגבּול  האדם ׁשּיעׂשה ורֹומז ּגבֹוּה, הּוא ּגג רמז ּכתּוב: ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"מצאתי
ֲַַָלּגאוה".

הּכתּוב: ּדברי לפרׁש יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָועל־ּפי־זה
יׂשראל  ּבני ּבקרּוב עֹוסק יהּודי ּכאׁשר - חדׁש" ּבית תבנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ"ּכי

סביב  להּקּב"ה, "ּבית" ּובֹונה ׁשּבּׁשמים, ׁשּתהיה לאביהם ה ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מּגאוה. ליּזהר עליו ,"לגּג מעקה "ועׂשית - ּביהדּות ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחדּורה
יכֹולה  הּגאוה אּלא עצמֹו, ּבעבֹודת חּסרֹון רק זה אין ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכי
ּולקרב. להׁשּפיע רֹוצה הּוא עליו הּׁשני, אצל לנפילה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלגרֹום
ּובלי  הּלב, מן הּיֹוצאים ּבדברים הּׁשני על מׁשּפיע ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָּכי
א ּפעּולתם. ויפעלּו הּׁשני לב אל יּכנסּו הּדברים אז ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפנּיֹות,
יכֹול  ׁשּזה זאת לבד הּנה וגאוה, יׁשּות ּבדבריו מעֹורבים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאם
הּנה  הּׁשני, את לקרב ּדבריו והצלחת ּבהׁשּפעת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָלהפריע

הּׁשֹומע  את לרחק לגמרי, ההיפ את לגרֹום עלּולה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגאותֹו
ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

יכֹול  האדם ּדאין - מּמּנּו" הּנֹופל יּפֹול "ּכי הּכתּוב ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומדּיק
איׁש היה הּׁשני אם ּכי ּבאׁשמתֹו, אינּה הּׁשני ׁשּירידת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלטעֹון,
לּגאוה  ׁשּבדבריו האמת ּבין מבחין היה אזי ,הֹול ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָיׁשר

זרק" קליּפתֹו אכל, ו"ּתֹוכֹו ב)ׁשּבהם, טו, הּׁשני (חגיגה וירידת . ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ה'. ּבעבֹודת ויֹורד "נֹופל" הּוא הרי ׁשּבלאו־הכי מּׁשּום ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָהיא
ירידה  - הּגאוה  עליו ּפֹועלת לכן הּוא", "נֹופל ׁשהּׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּכיון

יתירה. ְְִֵָָּונפילה
הּנֹופל" יּפֹול ּכי גֹו' לגּג מעקה "ועׂשית הּכתּוב ׁשּמזהיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוזהּו
מּכל־מקֹום  "נֹופל", ּבבחינת הּוא ׁשהּׁשני זה על הּבט ׁשּמּבלי -ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הינּו הּנֹופל, יּפֹול לא "ׁשּמ"ּגג ליזהר האדם על חּיּוב ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּוטל
אּלא  הּנֹופל, אצל יתירה לנפילה ּתגרֹום לא ׁשּל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּגאוה
ועבֹודה. לתֹורה ּולקרבֹו מּזה, ליזהר ּׂשּביכלּתֹו מה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיעׂשה

(è)äàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
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i"yx£ÌÈ‡Ïk∑)(פב חולין לט. וחרצן קידושין ּוׂשעֹורה îחּטה ƒ¿»ƒְְְִַָָָ
יד  ּכל ∑Lc˜zŒÔt.ּבמּפלת 'תסּתאב', ּכתרּגּומֹו: ְֶַָֹ∆ƒ¿«ְְְִַַָָ

ּבין  הקּדׁש, ּכגֹון לׁשבח ּבין האדם, על הּנתעב ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר

ּכמֹו: קדׁש, לׁשֹון ּבֹו נֹופל אּסּור, ּכגֹון (ישעיה לגנאי ְְְְִִֵֵַָ
קּדׁשּתי"סה) ּכי ּבי ּתּגע מּלּוי ∑‰ÏÓ‡‰."אל זה ְְִִִִַַַ«¿≈»ִֶ

מֹוסיף  ׁשהּזרע .ותֹוספת ְִֶֶֶֶַַ

˙zÒ‡·ט  ‡ÓÏÈc ÔÈ·e¯Ú CÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿««¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
:‡Ó¯k ˙ÏÏÚÂ Ú¯Ê˙ Èc ‡Ú¯Ê ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»««¿»
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(é)ñ :åcçé øîçáe-øBLa Løçú-àìŸ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«
i"yx£¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙Œ‡Ï∑(נד יחד (ב"ק להנהיגם והּואֿהּדין ׁשּבעֹולם, מינים ׁשני לכל ðהּואֿהּדין …«¬…¿«¬ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׂשא  ׁשּום ּבהֹולכת זּוגים .קׁשּורים ְְִִַַָָ

(àé):åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìú àì³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«
i"yx£ÊËÚL∑:ּפרׁשּו ורּבֹותינּו ערּוב, ונּוז לׁשֹון טוּוי .ñׁשּוע, ««¿≈ְְְְֵֵֵַַָ
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ּתעׂשה־ּל ּגדלים . . ׁשעטנז תלּבׁש יא־יב)לא (כב, ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֽֽ
הּכלאים מן אף ,ל ּתעׂשה א)ּגדילים עמוד ריש ד, .(יבמות ְְֲִִִִִֶַַַַָ

– ּבגדים ּכלאי א. אֹופּנים: ג' יׁשנם אסּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָּבתערֹובֹות
קרקע  וכלאי ּבהמה ּכלאי ב. אחד. ּבבגד מינים ׁשני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּתפירת
ּבּׁשּול  ג. מינים. ׁשני מּתערבת חדׁש ּדבר ּוצמיחת הּלדת –ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

נתערב. ׁשּטעמם – ּבחלב ְְֲִֵֶַָָָָָָּבׂשר
מצוה, לעניני מּתרת ּתערבתן אם ּביניהם חּלּוק מצינּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻוהּנה

ּבציצית מּתרים ּבגדים מיבמות)ּדכלאי ּכהּנה (ּכּנ"ל ּובבגדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֻֻ
הלכה  ח פרק המקדש כלי הלכות י. פרק סוף כלאים הלכות (רמב"ם

לגבֹוּה.יא־יב) אֹו לקדׁש ׁשּיּתרּו מצינּו לא וקרקע ּבהמה ּכלאי ,ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּבּמכילּתא קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, משפטים)ּובבׂשר פרשת (סוף ְְְְְְִַַַָָָָָָָָ

ּגם  ׁשאסּור מהּכתּובים ודרׁשּו ּבמקּדׁשין, מּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשּיהיה
החּלּוק. ּבטעם לעּין ויׁש ְְְְִִֵֵַַַַַָֻּבּמקּדׁשים.
הרמּב"ן ּׁשּכתב מה על־ּפי לֹומר יט)ויׁש יט, ּבטעם (קדושים ְְְִֵֶַַַַַַַַָָ

אֹו ּבהמה מיני ׁשני ׁשּכׁשמערב וקרקע, ּבהמה ּכלאי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאּסּור

סדרי  ּומערּבב כּו' ּומכחיׁש "מׁשּנה הּוא הרי זרעים, מיני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָׁשני
והּצמחים, הּבהמֹות ׁשּיֹוציאּו קבע הּׁשם־יתּבר ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבראׁשית",
אחר. מין מֹוציאים הם הרי יחד ּוכׁשמערבם ּדוקא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמיניהם

הּנ"ל: האֹופּנים ג' ּבין החּלּוק את לבאר יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועל־ּפי־זה
הם  הרי חדׁש, מין מהם ׁשּנֹוצר מּכיון וקרקע, ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכלאי
ּגּבי  מּתרים ּבגדים ּכלאי ,ּומאיד קדּׁשה. ּבעניני ּגם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻאסּורים
חדׁש, מין הּמינים ׁשני מּצרּוף נֹוצר לא ׁשהרי קדּׁשה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻעניני
הּתפרים  את להסיר נּתן ּבבגד, צרּופן לאחרי ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואדרּבה

הּמינים. את ְְִִִֶַַּולהפריד
ּבגדים, לכלאי דֹומה ׁשזה קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, ּבבׂשר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָא
לא  אבל וחלב, ּבׂשר טעמי נתערבּו רק ּבחלב ּבבׂשר ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹׁשהרי
לכלאי  ּדדמי היא הּמּסקנא א חדׁש. מין מּזה ונצמח ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנֹולד
ׁשאי־ עד והחלב הּבׂשר טעמי ׁשּנתערבּו מּכיון ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבהמה,

ּדבר נֹוצר ׁשּמּצירּופן נמצא להפרידן, ולכן אפׁשר חדׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ
ּבמקּדׁשין. ּגם ְְֲִִַָֻאסּורין

(áé)Eúeñk úBôðk òaøà-ìò Cl-äNòz íéìãb§¦¦−©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−
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i"yx£ClŒ‰NÚz ÌÈÏ„b∑(ספרי ד. לכ (יבמות הּכלאים, מן הּכתּוב אף סמכן . ¿ƒƒ«¬∆»ְְְִִִַַַַָָָָ
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i"yx£d‡Ne ‰ÈÏ‡ ‡·e∑סֹופֹו. »≈∆»¿≈»
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aÁÓ¯יא  ÔzÎÂ ¯ÓÚ ‡ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï»ƒ¿«««¿≈»¬«¿ƒ»¿À«
:‡„Ák«¬»

ÈÙkיב  Úa¯‡ ÏÚ CÏ „aÚz ÔÈ„tÒ¯k¿À¿¿ƒ«¿∆»««¿««¿≈
:d· ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ¿»ƒ¿«≈«

dpÒÈÂ:יג  d˙ÂÏ ÏeÚÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«

minkg izty

lirlC ,xnFl Wie .'mi`lM rxfz `lŸ¦§©¦§©¦§¥©¦§¥
LcU' aizkcM ,mirxf i`lMn ixiin©§¥¦¦§¥§¨¦§¦§¦¨§
`N` xaFr Fpi`e ,'mi`lM rxfz `lŸ¦§©¦§©¦§¥¥¤¨
,oie`l ipWA xaFr o`ke ,cg` e`lA§©¤¨§¨¥¦§¥¨¦
i`lM mEXnE mirxf i`lM mEXn¦¦§¥§¨¦¦¦§¥

:mxMi dxez ¤¤

(i)ð`nlC ,Dil `pn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥¦§¨
Wie .dWixgaE ,xFnge xFW `weC©§¨©£©£¦¨§¥
,zAXn 'xFW' 'xFW' opitliC ,xnFl©§¨§¦©¦©¨
,'LYndA lke LxFnge LxFWe' aizkC¦§¦§§©£§§¨§¤§¤
lM o`M s` ,zFndA lM oNdN dn©§©¨¨§¥©¨¨
e`l xFnge xFWC li`Fde ,zFndA§¥§¦§©£©

`N` ,`weC e`l 'Wxgz `l' s` ,`weC©§¨©Ÿ©£Ÿ©©§¨¤¨
:'ek mbidpdl oiCd `Ed`i dxez ©¦§©§¦¨

(`i)ñmical iwER`l,fEpe iEeh opi`W §©¥§¨¦¤¥¨¨§
lirl oiIre .fphrW mEXn mdA oi ¥̀¨¤¦©©§¥§©¥§¥

:miWFcw zWxtAai dxez §¨¨©§¦



vzÎik`מב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iyily meil inei xeriy

(ãé)òø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì íNå§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®
äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà øîàå§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨

:íéìeúa dì éúàöî-àìå§«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«
i"yx£ÌÈ¯·c ˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ∑:עברה ּגֹוררת עברה ¿»»¬ƒ…¿»ƒֲֲֵֵֶֶָָ

על  יט)עבר תׂשנא"(ויקרא לׁשֹון ò"לא לידי לבא סֹופֹו , ְִִֵַַָָָָֹֹ
‰f‡˙.הרע  ‰M‡‰Œ˙‡∑(ספרי) אֹומר ׁשאין מּכאן ָָ∆»ƒ»«…ִֵֵֶָ

ּבעלּֿדין ôּדבר  ּבפני .אּלא ְִִֵֶַַָָָ

(åè)éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpä éáà ç÷ìå§¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯
:äøòMä øéòä éð÷æ-ìà äøòpä©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

i"yx£dn‡Â ‰¯Úp‰ È·‡∑(שם) הרעים ּגּדּולים ׁשּגּדלּו עליה:,öמי יתּבּזּו ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְִִִִִִֶֶַָָָָ

(æè)ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä éáà øîàå§¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä Léàì̈¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨

i"yx£‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â∑(שם) לאּׁשה רׁשּות ׁשאין האיׁש÷מלּמד ּבפני .לדּבר ¿»«¬ƒ««¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

(æé)éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìò íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦
äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈

:øéòä éð÷æ éðôì¦§¥−¦§¥¬¨¦«
i"yx£‰ÏÓO‰ eN¯Ùe∑(שם) מׁשל זה ּכּׂשמלה øהרי הּדברים מחּורין :. »¿«ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ

(çé):Búà eøqéå Léàä-úà àåää-øéòä éð÷æ eç÷ìå§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«
i"yx£B˙‡ e¯qÈÂù∑ מו)מלקֹות .(כתובות ¿ƒ¿…ְַ

(èé)ék äøòpä éáàì eðúðå óñë äàî Búà eLðòå§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³
äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìò òø íL àéöBä¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈

ì ìëeé-àìñ :åéîé-ìk dçlL «Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«

ÌeLיד  dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz dÏ ÈeLÈÂƒ«ƒ««¿≈ƒƒ¿«≈¬«
˙ÈlÚÂ ˙È·Ò ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ¿«ƒ

:ÔÈÏe˙a dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ¿»«¿»«¿»ƒ«¿ƒ

„zÓÏeÚ‡טו  (È‰e·‡ ‡") ‡‰e·‡ ·qÈÂ¿ƒ«¬»¬ƒ¿∆¿»
È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â¿ƒ«¿«¿»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

Èz¯aטז  ˙È ‡i·ÒÏ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»¿»«»»¿«ƒ
:dpÒe ez‡Ï ÔÈ„‰ ‡¯·‚Ï ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«

Ï‡יז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL ‡e‰ ‡‰Â¿»«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»
Èz¯· ÈÏe˙a ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿≈¿«ƒ

:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜ ‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»√»»≈«¿»

b·¯‡יח  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe¯a„ÈÂ¿ƒ¿¿»≈«¿»«ƒ»«¿»
:d˙È Ôe˜ÏÈÂ¿«¿»≈

ÔezÈÂיט  ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿
ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È¯‡ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï«¬»¿∆¿»¬≈«≈ƒ«
dÏ ˙ÈÏ ez‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡¯NÈ„ ‡zÏe˙a¿¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk d¯ËÙÓÏ eL¿̄¿ƒ¿¿«»ƒ

minkg izty

(ci)òaYknl Dil dOl ,xnFl FpFvx§©¨¨¥§¦§©
iM' aFYkl Fl did ,'D`pUE dil` `aE'¨¥¤¨§¥¨¨¨¦§¦
,uxznE .'ebe 'Dl mUe dX` Wi` gTi¦©¦¦¨§¨¨§¨¥
'D`pUE' li`Fd ,LcOll ,xn`p KklC¦§¨¤¡©§©¤§¦§¥¨

:'ebe 'Dl mUe' FtFqô,ok `l m`C §¨¨§¦Ÿ¥
i`d ,u"ixdn dWwd .il dOl 'z`Gd'©Ÿ¨¨¦¦§¨©£¦©
aizkC `dn Dil wFRiY ,il dOl `xw§¨¨¨¦¥¥¥¨¦§¦
,'ebe '`Vz `l' mihRWn zWxtA§¨¨©¦§¨¦Ÿ¦¨
oiICl eixaC rinWi `NW i"Wx WxitE¥¥©¦¤Ÿ©§¦©§¨¨©©¨
dUrz `lA FaiIgl xnFl Wie .'ek§¥©§©§§Ÿ©£¤
`AW mcFw eixaC rinWOW inl dUre©£¥§¦¤©§¦©§¨¨¤¤¨
itlE (igxfn xESw) .Fxiag oiC lrA©©¦£¥¦¦§¨¦§¦
ded mzdn i`C ,d`xp iYrC zEIpr£¦©§¦¦§¤§¦¥¨¨£¨

mipiCd ilrAW `kid `weeC `pin`̈¦¨©§¨¥¨¤©£¥©¦¦
oi`W `kid la` ,miprFh mnvrA§©§¨£¦£¨¥¨¤¥
ded ,KEnqacM ,zxAcn Dnvr dX`d̈¦¨©§¨§©¤¤§¦§¨£¨
`NW oFrhl lrAd lFkiC `pin`̈¦¨§¨©©©¦§¤Ÿ

:ol rnWn `w ,diptAci dxez §¨¤¨¨©§©¨
(eh)öz` E`ivFde' ok `l m`C§¦Ÿ¥§¦¤

ia`' xn`p dOle ,Dil irAn 'dlEzAd©§¨¦¨¥¥§¨¨¤¡©£¦
E`x `Wxcl `N` ,'DO`e dxrPd©©£¨§¦¨¤¨¦§¨¨§

:'ek milECiBfh dxez ¦¦
(fh)÷ziaA zcnFr dX`d s` `dC§¨©¨¦¨¤¤§¥

,'DO`e dxrPd ia` gwle' aizkcM ,oiC¦§¦§¦§¨©£¦©©£¨§¦¨
`le ,'dxrPd ia` xn`e' eixg` aizkE§¦©£¨§¨©£¦©©£¨§Ÿ
cOln `N` ,'dxrPd m` dxn`e' aizM§¦§¨§¨¥©©£¨¤¨§©¥

m`C WxiR m"`xde .u"ixdn mWA .'ek§¥©£¦§¨§¥¥¥§¦
dPd mipwGd l` dxrPd dxn`e' ok `lŸ¥§¨§¨©©£¨¤©§¥¦¦¥
irAin 'ebe 'il mU dGd Wi`d̈¦©¤¨¦¦¨¥

:Dilfi dxez ¥
(fi)ødca`PW xWt` ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¤§¨¤¤¤§¨

dGW rcFi in F` ,dqAMW F` dlnVd©¦§¨¤ª§¨¦¥©¤¤
mC `Ed m` F` ,DNW dlnVd©¦§¨¤¨¦©

:milEzAgi dxez §¦
(gi)ù'oa'E 'ExQie'n 'ExQie' opitliC§¨§¦©§¦§¦§¦§¥

oaaE 'FzF` ExQie' `kd aizM ,'oA'n¦¥§¦¨¨§¦§§¥
dn ,'FzF` ExQie' aizM dxFnE xxFq¥¤§¦§¦§©
mzde .zFwln o`M s` zFwln oNdN§©¨©§©¨©§§¨¨

xxFq oA' aizkC mEXn ,olpn,'dxFnE §¨¨¦¦§¦¥¥¤



מג `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iyily meil inei xeriy

(ë)íéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä úîà-íàå§¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
:äøòpì©©«£¨«

i"yx£¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â∑(שם) ארּוסין לאחר ׁשּזּנתה והתראה, .úּבעדים ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(àë)äéáà-úéa çút-ìà äøòpä-úà eàéöBäå§¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨
äúNò-ék äúîå íéðáàa døéò éLðà äeì÷ñe§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³
òøä zøòáe äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‰È·‡Œ˙Èa Á˙tŒÏ‡∑(מה ׁשּגּדלּתם (כתובות ּגּדּולים d¯ÈÚ.ראּו ÈL‡∑(ספרי) ּכל עירּהàּבמעמד .אנׁשי ∆∆«≈»ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»ְְֲִֵַַַָָ

‰È·‡ ˙Èa ˙BÊÏ∑ אביה ּבבית .ּכמֹו: ƒ¿≈»ƒ»ְְִֵָָ

(áë)áëL Léà àöné-ék|ìòa-úìòá äMà-íò ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©
äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL-íb eúîe¥̧Æ©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

ñ :ìàøNiî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
i"yx£Ì‰ÈLŒÌb e˙Óe∑(ספרי) מעׂשה להֹוציא ≈«¿≈∆ְֲִֵַ

לרּבֹות ,áחּדּודים  "ּגם", מהם. נהנית האּׁשה ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מאחֹוריהם)אחריהםהּבאים  אחרים: אחר (שם).â(ספרים :ãּדבר ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּולד  את לר ּבֹות ׁשניהם", מעּברת ä"ּגם היתה ׁשאם , ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּתלד  עד לּה ממּתינין .אין ְִִֵֵֵֶַַָ

Ï‡כ  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈»
:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁkzL‡ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

‡·e‰‡כא  ˙Èa Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈»»
È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i·‡a dz¯˜ ÈL‡ dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«¿«¿«»¿¬≈
‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa ‡Ï˜ ˙„·Ú»¿«¿»»¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡z˙כב  ‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

minkg izty

'zFMd oA m` dide' aizM zFwlnaE§©§§¦§¨¨¦¦©
'oA'n 'oA' opitlie ,'ebe§¨§¦©¥¦¥

:ziWixtcMhi dxez §¦§¦¦
(k)úENit` ,zlwqp dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦§¤¤£¦

dzPf `nlC dzPiGW `Ed zn` m ¦̀¡¤¤¦§¨¦§¨¦§¨
xg`l dzPf m` ENit`e ,oiqExi` mcFw¤¥¦©£¦¦¦§¨§©©
d`xzde micr `lA `nlC oiqExi ¥̀¦¦§¨§Ÿ¥¦§©§¨¨

:'eke micrA WxiR okl ,dzPf`k dxez ¦§¨¨¥¥¥§¥¦
(`k)àdi`x `ianC il d`xp¦§¤¦§¥¦§¨¨

ziaA 'dia` ziA' WxiRW FWExitl§¥¤¥¥¥¨¦¨§¥
,zg` 'a xqgW xnFl FpFvx ,dia`̈¦¨§©¤¨¥©©
,'a xQgl `xTd KxCW Epivn okide§¥¨¨¦¤¤¤©§¨§©¥
iWp` lM cnrnA 'Dxir iWp`' WxtnE§¨¥©§¥¦¨§©£©¨©§¥
aizM `xTaC ,xnFl FpFvx ,Dxir¦¨§©§©§¨§¦
rnWn ,'mipa`A Dxir iWp` dElwqE'§¨¨©§¥¦¨¨£¨¦©§©
aizM `dC ,Fpi` dfe ,miligzn mdW¤¥©§¦¦§¤¥§¨§¦
dpFW`xa FA didY micrd ci'©¨¥¦¦§¤¨¦¨
xnFl Kixv KgxM lre ,'ebe 'Fzindl©£¦§©¨§¨¨¦©
lM cnrnA xnFl FpFvx ,'Dxir iWp`A'§©§¥¦¨§©§©£©¨
`xTd KxCW DPin rnW ,Dxir iWp ©̀§¥¦¨§©¦¨¤¤¤©§¨
oM m` ,i"Wxl dWw Eze .z"iA xQgl§©¥¥§¨¤§©¦¦¥
zaiIg ikd mEXnC `xTd on rnWn©§©¦©§¨§¦¨¦©¤¤

,dia` ziaA dzUr dlap iM ,dliwqA¦§¦¨¦§¨¨¨§¨§¥¨¦¨
dxFYd daiIg dOl dWw df itl oM m ¦̀¥§¦¤¨¤¨¨¦§¨©¨
dqxF`nd dxrPd mr akW m` dliwq§¦¨¦¨©¦©©£¨©§¨¨
okl ,dia` ziaA dzPif `l `d ,xirÄ¦¨Ÿ¦§¨§¥¨¦¨¨¥
akW Kkitl ,'xirA Wi` D`vnE' WxiR¥¥§¨¨¦¨¦§¦¨¨©
`idW oeiM ,aPBl d`xFw dvxR ,DOr¦¨¦§¨§¨©©¨¥¨¤¦
DziaA daWi `NW KM lM dvExR§¨¨¨¤Ÿ¨§¨§¥¨
oM mB dzPif i`Ce zFlEzAd KxcM§¤¤©§©©¦§¨©¥
.dliwqA `id ikd mEXnE ,dia` ziaA§¥¨¦¨¦¨¦¦¦§¦¨
i"Wx KRdn dOl xiRW iz` `YWde§©§¨¨¥©¦¨¨§©¥©¦
uxFzi dfaE .xcQM `NW i`xw Wxtl§¨¥§¨¥¤Ÿ©¥¤¨¤§©
mrh iYrci `l ,m"`xd azMX dn©¤¨©¨§¥Ÿ¨©§¦©©

:'ek oFkpak dxez ¨
(ak)ádilr `A m` ,xnFl FpFvx§©¦¨¨¤¨

,mFwn FzF`A `NW dixai` x`WA¦§¨¥¨¤¨¤Ÿ§¨
odipW ikd ENit` ,zipdp dX`d oi`W¤¥¨¦¨¤¡¥£¦¨¦§¥¤
i`Axz`C mzd ip`W .oiaiIg©¨¦¨¥¨¨§¦§©©

:'dX` iaMWO'nâzF`gqEp o`M Wi ¦¦§§¥¦¨¥¨§¨
aizM miWExiR zvwnAW ,zFtNgzn¦§©§¤§¦§¨¥¦§¦
.m"n `lA 'mdixg` mi`Ad zFAxl'§©©¨¦©£¥¤§Ÿ¥
mpiC xnbp m` oFbM ,xnFl FpFvx§©§¦¦§©¦¨
xg` `Ed `A m` ikd ENit` ,dzinl§¦¨£¦¨¦¦¨©©

`A xg` Wi` F` ,zxg` dX` lr KM̈©¦¨©¤¤¦©¥¨
dfC opixn` `le ,oibxdp md mB ,dilr̈¤¨©¥¤¡¨¦§Ÿ¨§¦©§¤
E`vnpe `Ed `lihw `xaB FpiC xnbPW¤¦§©¦©§¨§¦¨§¦§§
`N` ,EakW mizn iAB mixg` EN`W¤¥£¥¦©¥¥¦¨§¤¨
oM mB miaiIg mdixg` mi`Ad EN ¥̀©¨¦©£¥¤©¨¦©¥
zFAxl aizM miWExiR zvwnaE .dzin¦¨§¦§¨¥¦§¦§©
xnFlM ,m"nA mdixg`n mi`Ad©¨¦¥©£¥¤§¥§©
:DMxcM `NW EpiidC ,mdixFg`n¥£¥¤§©§¤Ÿ§©§¨

ãakW m`C ,dWw oFW`x mrhlC¦§©©¦¨¤§¦¨©
`hiWR DMxcM `NW ENit` DOr¦¨£¦¤Ÿ§©§¨§¦¨
,'dX` iaMWn' aizM `dC ,aiIg `EdW¤©¨§¨§¦¦§§¥¦¨
DMxcM ,miaMWn ipW Dl WIW cOln§©¥¤¥¨§¥¦§¨¦§©§¨
okl ,il dOl 'mB' oM m` ,DMxcM `NWe§¤Ÿ§©§¨¦¥©¨¨¦¨¥
,dWw xg` xaC itlE .xg` xaC WxiR¥¥¨¨©¥§¦¨¨©¥¨¤
mdipW EznE' ,xninl Dil ded ikdC§¨¦£¨¥§¥©¥§¥¤

dX`d mr akFXd Wi`d,'dX`d mbe ¨¦©¥¦¨¦¨§©¨¦¨
:oFW`x mrh WxiR okläzlgp) ¨¥¥¥©©¦©£©

i"Wx WxiR dfA `vFIM oipr lr (awri©£Ÿ©¦§¨©¥¨¤¥¥©¦
xninl Dil dedCn ,('f sC) oikxrA©£¨¦©¦©£¨¥§¥©
zFgR 'EznE' oi`C `prci `p`e ,'EznE'¥©£¨¨©§¨§¥¥¨

:FpFWl o`M cr ,mipXnbk dxez ¦§©¦©¨§



vzÎik`מד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iyily meil inei xeriy

(âë)äéäé ékdàöîe Léàì äNøàî äìeúá äøòð ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬
:dnò áëLå øéòa Léà¦²¨¦−§¨©¬¦¨«

i"yx£¯ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז ארע (ערכין לא ּבביתּה, יׁשבה אּלּו הא לּגּנב, קֹוראה ּפרצה עּמּה, ׁשכב לפיכ ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
.לּה ָ

(ãë)øòL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå|àåää øéòä §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
øác-ìò äøòpä-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ
-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá ä÷òö-àì øLà£¤´Ÿ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤
ñ :Eaøwî òøä zøòáe eäòø úLà-úà äpò¦−̈¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(äë)äNøàîä äøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈
-øLà Léàä úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À¨¦²£¤

:Bcáì dnò áëL̈©¬¦−̈§©«

(åë)úåî àèç äøòpì ïéà øáã äNòú-àì äøòpìå§©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§¨®¤
ïk Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk ék¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−

:äfä øácä©¨¨¬©¤«
i"yx£'B‚Â Ìe˜È ¯L‡k Èk∑:מׁשמעֹו זהּו ּפׁשּוטֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְִֶַָ

העֹומד  ּכאדם עליה, עמד ּובחזקה היא, אנּוסה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָּכי
להרגֹו. חברֹו עג)על סנהדרין כה. ּבֹו:(פסחים ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְְֲֵֵַַָָ

ללּמד  ּבא זה למד הרי .וכּו'åונמצא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

(æë)ïéàå äNøàîä äøòpä ä÷òö dàöî äãOá ék¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
ñ :dì òéLBî¦−©¨«

(çë)äNøà-àì øLà äìeúá äøòð Léà àöîé-ék¦«¦§¨´¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
:eàöîðå dnò áëLå dNôúe§¨−̈§¨©´¦¨®§¦§¨«

(èë)íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðåÂ§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´
ìëeé-àì dpò øLà úçz äMàì äéäú-Bìå óñk̈®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬

ñ :åéîé-ìk dçlL©§−̈¨¨¨«

âë(à)ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àìó «Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬
ñ :åéáà̈¦«

Ò¯‡Óc‡כג  ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b dpÁkLÈÂ ¯·‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד  ‡z¯˜ Ú¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e d¯·Á ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú»≈¿ƒƒ≈»

zÓÏeÚ‡כה  ˙È ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLc ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÈÏ˙כו  ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È¯‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ dpÏË˜ÈÂ d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

zÓÏeÚ‡כז  ˙ÁÂˆ dÁkL‡ ‡Ï˜Á· È¯‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«∆¿»
:dÏ ˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡Ò¯‡Ócƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ«

Ï‡כח  Èc ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ ¯·b ÁkLÈ È¯‡¬≈«¿«¿«∆¿»¿À¿»ƒ»
:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ dp„ÁÈÂ ‡Ò¯‡Ó¿»¿»¿∆¡ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

e·‡Ï‰‡כט  dnÚ ·kLÈc ‡¯·b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ««¬»
È‰z dÏÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿≈
d¯ËÙÓÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ diÚ Èc ÛÏÁ ez‡Ï¿ƒ¿√«ƒ«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«

:È‰BÓBÈ Ïk»ƒ

Èl‚Èא  ‡ÏÂ È‰e·‡ ˙z‡ ˙È ¯·b ·qÈ ‡Ï»ƒ«¿«»ƒ«¬ƒ¿»¿«≈
:È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ

minkg izty

(ek)årnWn `xTaC ,xnFl FpFvx§©§©§¨©§©
,dqxF`nd dxrp lr cOll `A gvFxC§¥©¨§©¥©©£¨©§¨¨
gvFxC `vnpe ,mElM EPOn oicnl oi`e§¥§¥¦¦¤§§¦§¨§¥©

dxrP dn ,dqxF`nd dxrPn cnlp¦§¨¦©£¨©§¨¨©©£¨
dxiard on DliSdl oYip dqxF`nd©§¨¨¦©§©¦¨¦¨£¥¨
oi`e' rnWncM ,lrFA lW FWtpA§©§¤¥¦§©§©§¥

xaC lkA Dl riWFn Wi `d ,'Dl riWFn¦©¨¨¥¦©¨§¨¨¨
gvFx s` ,Dl riWFi riWFdl lkEIW¤©§¦©¦©¨©¥©

:scFx lW FWtpA FliSdl oYipfk dxez ¦©§©¦§©§¤¥



מה `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd iyily meil inei xeriy
i"yx£ÁwÈŒ‡Ï∑(סז לּקּוחין (קידושין ּבּה לֹו ואין æאין , …ƒ«ְִִֵֵָ

ּבּה ּתֹופסין ‡·ÂÈ.קּדּוׁשין Ûk ‰l‚È ‡ÏÂ∑(לג (יבמות ְִִִָ¿…¿«∆¿«»ƒ
אביו  ׁשל יבם לאביו,çׁשֹומרת הראּויה ּכבר , והרי ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

מּׁשּום: עליה יח)הּוזהר אּלא (ויקרא ?"אבי אחי "ערות ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

זה  על לּהèלעבר ולסמ לאוין, יבא ּבׁשני "לא : ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹ
ממזר  ׁשאין ללּמד ּכריתֹות,éמחּיבי אלא ממזר", ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבעריֹות  ׁשאין ּביתּֿדין, מיתֹות מחּיבי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוקלֿוחמר
ּביתּֿדין  ּכרת מיתת ּבּה .ëׁשאין ִִֵֵֵֶַָָ

(á)ñ :ýåýé ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£‡kcŒÚeˆt∑(עז ׁשּנּדּכאּו(יבמות אֹו ׁשּלֹוìׁשּנפצעּו ÎÙL‰.ּביצים ˙e¯Îe∑ יֹורה אינֹו וׁשּוב הּגיד ׁשּנכרת ¿««»ְְְִִִֵֶֶֶַ¿»¿»ְְִִֵֶֶַַ
מֹוליד  ואינֹו וׁשֹותת ׁשֹופ אּלא זרע, .קּלּוח ְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(lel` 'f mei meid)

ולא  לבּסֹוף, ּבאלף ּדּכא" "פצּוע לכּתב הֹורה הּזקן ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֹאדמֹו"ר
ְֵּבה"א.

הּסֹופר, עזרא ׁשהּגיהֹו ּבידם ׁשּקּבלה ספר־ּתֹורה יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבפראג
ּבפרׁשת  ּתמיד אֹותֹו וגֹוללין ּתֹורה, ּבׂשמחת אּלא ּבֹו קֹורין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאין
ּבֹו וכתּוב ראיתיו, תרס"ח ּבׁשנת ּבפראג ּכׁשהייתי ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשמע.

ראיתי  תרס"ז, ּבׁשנת ּבוארמס ּכׁשהייתי ּכן ּבאלף. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ"ּדּכא"
מרֹוטנּבּורג, מהר"ם ׁשּכתבֹו ּבידם מקּבל אׁשר ספר־ּתֹורה ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשם

יהּודא' ּב'ׁשארית ועּין ּבאלף. "ּדּכא" ּכתּוב ּבֹו (יֹורה־ּדעה וגם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ט"ז) נחמיה'סימן כ"ב)ו'דברי סימן 'מׁשנת (יֹורה־ּדעה ּובספר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לב)אברהם' ּבזה.(סימן הּדנים ספרים ּכּמה מצּין ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

(â)ò øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àìéøéN «Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½
ñ :ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·ÈŒ‡Ï'‰∑ יּׂשא .יׂשראלית îלא …»…«¿≈ƒ¿«ְְִִִֵָֹ

(ã)øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´
:íìBò-ãò ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNò£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«

i"yx£ÈBnÚ ‡·ÈŒ‡Ï∑ יּׂשא .יׂשראלית ðלא …»…«ƒְְִִִֵָֹ

Ï‰˜a‡ב  ÏÚÓÏ ÏaÁÓ„Â ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»»
:ÈÈ„«¿»

‡Ûג  ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ‡¯ÊÓÓ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈«¿≈»¿≈«ƒ¿»»«¿»«
‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ dÏ Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈≈¿≈«ƒ¿»»

:ÈÈ„«¿»

Ï‰˜a‡ד  ÏÚÓÏ È‡·‡BÓe È‡BnÚ Ôek„È ‡Ï»ƒ¿«»≈»»≈¿≈«ƒ¿»»
ÏÚÓÏ ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c Û‡ ÈÈ„«¿»«»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿¿≈«

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜aƒ¿»»«¿»«√»

minkg izty

âë(`)æxninl Dil ded ,uxzl FpFvx§§¨¥£¨¥§¥©
.'dNbi `l' `tiqA aizkcM 'dNbi `l'Ÿ§©¤§¦§¦§¥¨Ÿ§©¤
DA Fl oi` rnWn dgiwC ,uxznE§¨¥§¦¨©§©¥¨
,sqk iWECiw xnFl FpFvx ,oiWECiw¦¦§©¦¥¤¤
.oFxtr dcVn 'dgiw' 'dgiw' opitliC§¨§¦©¦¨¦¨¦§¥¤§
m`C ,eia` zzin xg`l xnFl FpFvxE§©§©©¦©¨¦§¦

:Wi` zW` `idC Dil wFRiY ok `lç Ÿ¥¥¥§¦¥¤¦
dNbi `le' cFr Dil dOl ,uxzl FpFvx§§¨¥¨¨¥§Ÿ§©¤
mai zxnFW zFAxl `N` ,'eia` spM§©¨¦¤¨§©¤¤¨¨

:'ekèoie`l dWlW `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§¨¨¦
zW` didz `l'C e`l `Mi` `dC ,od¥§¨¦¨©§Ÿ¦§¤¥¤
xnFl Wie .'xf Wi`l dvEgd zOd©¥©¨§¦¨§¥©
zzin xg`l s` ElNd oie`l ipWC¦§¥¨¦©¨©§©©¦©
zW` didz `l'C e`l la` ,md eia`̈¦¥£¨©§Ÿ¦§¤¥¤

:miIgn `weC 'xf Wi`l zOdéFpFvx ©¥§¦¨©§¨¥©¦§
dNbi `le' aYkp df liaWA mbe ,xnFl©§©¦§¦¤¦§©§Ÿ§©¤
'`ai `l' Dl KFnqIW icM ,'eia` spM§©¨¦§¥¤¦§¨Ÿ¨Ÿ
`xw wiqtn `de ,xn`Y m`e .'ebe§¦Ÿ©§¨©§¦§¨
oeiM xnFl Wie ,'dMC rEvR `ai `l'C§Ÿ¨Ÿ§©©¨§¥©¥¨

EdA KiIW `le Edpip mipa ipA e`lC§©§¥¨¦¦§§Ÿ©¨§
:wqtd aiWg `l ,xfnnë,xnFl FpFvx ©§¥Ÿ£¦¤§¥§©

on oiWpFr oi` `de Dil iWwY l`W¤©©§¥¥§¨¥§¦¦
,'ek zFixrA oi`W WxiR okl ,oiCd©¦¨¥¥¥¤¥¨£¨
e`lA oM m` zxM DiA `Mi`e li`Fde§¦§¦¨¥¨¥¦¥§©
`EdW oeiM `Ed xfnn iOp xnge lw©¨Ÿ¤©¦©§¥¥¨¤
eia` lW mai zxnFWe .zFzixM iaiIgn¥©¨¥§¥§¤¤¨¨¤¨¦

FzcFC `idW ,zxkA:a dxez §¨¥¤¦¨
(a)ì,'xfnn `ai `l' eixg` aizkCnC§¦¦§¦©£¨Ÿ¨Ÿ©§¥

xfnO dn ,xfnnl dMC rEvR WiTn©¦§©©¨§©§¥©©§¥
dMC rEvR s` ,mFwn FzF`n FNW lEqR§¤¥¨©§©©¨

:mFwn FzF`n FNW lEqRb dxez §¤¥¨
(b)îWxiR `l dOle ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨Ÿ¥¥

Wie .dMC rEvR iAB lirl df i"Wx©¦¤§¥©¥§©©¨§¥
ldwA' i`n Wxtl `A `l i"WxC xnFl©§©¦Ÿ¨§¨¥©¦§©
''d ldw'C `Ed `hiWtC `zNnC ,''d§¦§¨¦§¦¨¦§©
dWwC `N` ,zil`xUi `Vi `NW `Ed¤Ÿ¦¨¦§§¥¦¤¨§¨¤
`ai `l xfnnC aizM dOl i"Wxl§©¦¨¨§¦§©§¥Ÿ¨Ÿ

rEvR dnE ,`Ed xnge lw `de 'd ldwA¦§©§¨©¨Ÿ¤©§©
`al xEq` dxiarA xvFp `NW dMC©¨¤Ÿ©©£¥¨¨¨Ÿ
lM `l dxiarA xvFPW xfnn ,ldwA§¨¨©§¥¤©©£¥¨Ÿ¨
,zil`xUi `Vi `l WxiR okl ,oMW¤¥¨¥¥¥Ÿ¦¨¦§§¥¦
FzF` oitFM D`Up m` ENit` xnFlM§©£¦¦§¨¨¦
`l D`Up m` dMC rEvtE ,`ivFdl§¦§©©¨¦§¨¨Ÿ
,xnge lw slinl ivn `l ikdlE ,`ivFi¦§¨¦Ÿ¨¥§¥©©¨Ÿ¤
zFidl oiCd on `Al FIC `nipC§¥¨©©¨¦©¦¦§

:oFCPMc dxez ©¦
(c)ðlirl WxiR xaM `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§¨¥¥§¥

,xnFl Wi .''d ldwA xfnn `ai `l' iAB©¥Ÿ¨Ÿ©§¥¦§©¥©
`al mixEq` mixkf a`FnE oFOrC oeiM¥¨§©¨§¨¦£¦¨Ÿ
,ldTA `al zFxYEn zFawpE ,ldTA©¨¨§¥¨¨Ÿ©¨¨
`Vi `l xkGdW Wxtl KxvEd§©§¨¥¤©¨¨Ÿ¦¨
zxYEn dawPd la` ,zil`xUi¦§§¥¦£¨©§¥¨¤¤
aFYkl KxvEd `xTd mbe ,l`xUiA§¦§¨¥§©©§¨§©¦§
''d ldwA `ai `l' ia`FnE ipFOr iAB©¥©¦¨¦Ÿ¨Ÿ¦§©

:df mrHnd dxez ¦©©¤



vzÎik`מו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e iriax meil inei xeriy

(ä)íénáe íçla íëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦
éìò øëN øLàå íéøönî íëúàöa CøcaE ©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹

:jìì÷ì íéøäð íøà øBútî øBòa-ïa íòìa-úà¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨
i"yx£¯·cŒÏÚ∑(ספרי) העצה להחטיאכם ñעל אתכם ּבטרּוף ∑C¯ca.ׁשּיעצּו .ּכׁשהייתם «¿«ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆ְְֱִֵֶֶ

(å)éäìà ýåýé äáà-àìåì ECôäiå íòìa-ìà òîL §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ
éäìà ýåýéEáäà ék äëøáì äììwä-úà El E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−

éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(æ)éîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìñ :íìBòì E «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

i"yx£ÌÓÏL L¯„˙Œ‡Ï∑(שם)"ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: ּכן?òמּכלל זה אף יכל "לא , ּתלמּודֿלֹומר: …ƒ¿…¿…»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשלמם תד  ."רׁש ְְִָֹֹ

ß lel` 'e iriax mei ß

(ç)éçà ék éîãà áòúú-àìéøöî áòúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´¦§¦½
:Böøàá úééä øâ-ék¦¥−¨¦¬¨§©§«

i"yx£ÈÓ„‡ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑ לגמריô ׁשראּוי ואףֿעלּֿפי , …¿«≈¬…ƒְְְִֵֶַַַָ
לקראת ּבחרב ׁשּיצא לתעבֹו, ל.È¯ˆÓ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑ ְְְְֲִֶֶֶַַָָָ…¿«≈ƒ¿ƒ

וכל  מה öמּכל ליאֹור. זכּוריכם ׁשּזרקּו אףֿעלּֿפי , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
אכסניא  לכם ׁשהיּו לפיכ÷ּטעם? הּדחק. .ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

(è)íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà íéðä¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−
ñ :ýåýé ìä÷a¦§©¬§Ÿ̈«

ÓÁÏa‡ה  ÔBÎ˙È eÚ¯Ú ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿¿«¿»
¯‚‡ È„Â ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a ‡iÓ·e¿«»¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
ÏÚ Èc Ì¯‡ ¯B˙tÓ ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙È CÏÚ¬»»ƒ¿»«¿ƒ¿¬«ƒ«

:C˙eÈhÏÏ ˙¯t¿»¿«»»

CÙ‰Âו  ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

CÈÓBÈז  Ïk ÔB‰˙·ËÂ ÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿¿»»¿»»
:ÌÏÚÏ¿»»

Ï‡ח  ‡e‰ CeÁ‡ È¯‡ ‰‡ÓB„‡ ˜Á¯˙ ‡Ï»¿««¡»»¬≈¬»
:dÚ¯‡· ‡˙ÈÂ‰ ¯i„ È¯‡ ‰‡¯ˆÓ ˜Á¯¿̇««ƒ¿»»¬≈«»¬≈»¿«¿≈

Èk„Èט  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡¯c ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙È Èc ÔÈa¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿≈
:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ÔB‰Ï¿¿≈«ƒ¿»»«¿»

minkg izty

(d)ñded ,il dOl 'xaC' ok `l m`C§¦Ÿ¥§©¨¨¦£¨
,'ebe 'EnCw `l xW` lr' xninl Dil¥§¥©©£¤Ÿ¦§
,xEAiCd lr ,`xw xn`w ikd `N ¤̀¨¨¦¨¨©§¨©©¦
,'ebe EnCw `l xW` dvrd lr xnFlM§©©¨¥¨£¤Ÿ¦§
FpFvxE ,iOp df xaC liaWaE xnFlM§©¦§¦¨¨¤©¦§

:'xW`e' FnM 'xW`'C xnFle dxez ©©£¤§©£¤
(f)òWFxcY iziY `kidn ,xnFl FpFvx§©¥¥¨¥¥¦§

.'ebe llMn uxznE ,mzaFhe mnFlW§¨§¨¨§¨¥¦§¨
iYrC zEIprl d`xp (igxfn xESw)¦¦§¨¦¦§¤©£¦©§¦
,'ebe 'Wxcz `l' i"WxA xnFl KixSW¤¨¦©§©¦Ÿ¦§
'mzaFhe' xn`PW `xwOd sFq lre§©©¦§¨¤¤¡©§¨¨
`l' ,`ipY ixtqA ixdW ,df WxiR¥¥¤¤£¥§¦§¥©§¨Ÿ
iM' xn`PW llMn ,'mnFlW Wxcz¦§§¨¦§¨¤¤¡©¦
,oM o`M s` lFki ,'ebe 'xir l` axwz¦§©¤¦¨©¨¥
.mFwn lMn 'Wxcz `l' xnFl cEnlY©§©Ÿ¦§¦¨¨
`l Fl aFHA' xn`PW llMn ,'mzaFhe'§¨¨¦§¨¤¤¡©©Ÿ

xnFl cEnlY ,o`M s` lFki ,'EPpFY¤¨©¨©§©
Epiad `l miqiRcOde .'ek mzaFhe§¨¨§©©§¦¦Ÿ¥¦

:'ebe zNn EhinWde ,i"Wx zpEMg dxez ©¨©©¦§¦§¦¦©
(g)ôeixg` aizM `d ,uxzl FpFvx§§¨¥¨§¦©£¨

iWilW xFC mdl EclEi xW` mipA'¨¦£¤¦¨§¨¤§¦¦
oM m` ,`ai `l ipW xFC `d ,'`aïŸ¨¥¦Ÿ¨Ÿ¦¥
`l' `WixA xn` dOle ,`Ed arFzn§¨§¨¨¨©§¥¨Ÿ
`l' aEzMX dn ,uxznE .'arzz§©¥§¨¥©¤¨Ÿ
,arzz `l ixnbl xnFl FpFvx 'arzz§©¥§©§©§¦Ÿ§©¥

:marzY hrn la`öaizkC mEXn £¨§©§©£¥¦¦§¦
ipW xFC `d ,'`ai iWilW xFC' eixg ©̀£¨§¦¦¨Ÿ¨¥¦
,'ixvn arzz `l' xn` dOle ,`ai `lŸ¨Ÿ§¨¨¨©Ÿ§©¥¦§¦
lMn arzz `l ,xn`w ikdC uxznE§¨¥§¨¦¨¨©Ÿ§©¥¦Ÿ
lirl WxitcM ,EarzY hrn la` ,lkëŸ£¨§©§©£¦§¥¥§¥
lMn' o`M hwpe .'inFc` arzz `l' iAB©¥Ÿ§©¥£¦§¨©¨¦Ÿ
lM' xn`PW mEXn xnFl FpFvx ,'lkëŸ§©¦¤¤¡©¨

lke EdkilWY dxF`id cFNId oAd©¥©¦©§¨©§¦ª§¨
EwxGW iR lr s`e ,'oEigY zAd©©§©§©©¦¤¨§
l` ikd ENit` ,xF`il mkixEkf§¥¤©§£¦¨¦©
hwPW dfe .'ek EidW ,mrH dn ,EarzY§©£©©©¤¨§¤¤¨©

:'lke lMn' i"Wx÷dOl ,miWwn Wi ©¦¦Ÿ¨Ÿ¥©§¦¨¨
xFC dOl mrHd Wxtl i"Wxl Dil¥§©¦§¨¥©©©¨¨
Wxtn Fnvr aEzMd `d ,`ai iWilW§¦¦¨Ÿ¨©¨©§§¨¥
,xnFl Wie .'ebe 'ziid xb iM' ,mrHd©©©¦¥¨¦¨§¥©
mixB EidW liaWA ike ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦¦§¦¤¨¥¦
mdl EUrW xg` ldTA E`ai Fvx`A§©§¨Ÿ©¨¨©©¤¨¨¤
ike ,mdixEkf EbxdW dGd rxd lM̈¨©©¤¤¨§§¥¤§¦
mibxFd mixB mW WIW zFvx` x`WA¦§¨£¨¤¥¨¥¦§¦
mrH dn WxiR df lre ,mdNW mixkGd©§¨¦¤¨¤§©¤¥¥©©©
iM' lr WExiR 'mrH dn' i`d didie ,'ek§¦§¤©©©©¥©¦

:`xwA aizkC 'ebe 'xbh dxez ¥¦§¦¦§¨



מז `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e iriax meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÈLÈÏL ¯Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒ¯L‡ ÌÈa∑ »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿

מּיד  מּתרין האּמֹות ׁשהּמחטיא øּוׁשאר למדּת הא , ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻ
ההֹורגֹו מן לֹו קׁשה ּבעֹולם ùלאדם, הֹורגֹו ׁשההֹורגֹו, . ְְְִֶֶַַָָָָָָ

העֹולם  ּומן הּזה העֹולם מן מֹוציאֹו והּמחטיאֹו, ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָהּזה,
וכן  נתעב, לא ּבחרב ׁשּקּדמם אדֹום לפיכ ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּבא.

נתעבּו ׁשהחטיאּום, ואּלּו ׁשּטּבעּום. .מצרים ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַ

(é)éáéà-ìò äðçî àöú-ékøác ìkî zøîLðå E ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬
:òø̈«

i"yx£z¯ÓLÂ 'B‚Â ‡ˆ˙ŒÈk∑ הּסּכנה ׁשהּׂשטן ּבׁשעת .מקטרג ƒ≈≈¿¿ƒ¿«¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

(àé)-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé-ék¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥
CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå äìéì̈®§¨§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£‰ÏÈÏŒ‰¯wÓ∑ הּכתּוב ÈÂˆ‡.ּבהוה úּדּבר ƒ¿≈»¿»ִֶֶַַָֹ¿»»

‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑ מצותֿעׂשה È·‡.זֹו ‡Ï ∆ƒ««¬∆ְֲִֵַ…»…
‰Án‰ CBzŒÏ‡∑ ליּכנס ואסּור לאֿתעׂשה. מצות זֹו ∆««¬∆ְְֲִִֵֶַַָָֹ

לוּיה, ׁשכינה ו למחנה למחנה סח)àּכלֿׁשּכן .(פסחים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ

(áé)LîMä àáëe íéna õçøé áøò-úBðôì äéäå§¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤
:äðçnä CBz-ìà àáé̈−Ÿ¤¬©©«£¤«

i"yx£·¯ÚŒ˙BÙÏ ‰È‰Â∑ יטּבל ׁשמׁשֹו להערב סמּוáׁשאינֹו ּׁשמׁש, הערב ּבלא .טהֹור ¿»»ƒ¿∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡˙È¯LÓ ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¿ƒ»««¬≈¿»»
:LÈa ÌÚcÓ ÏkÓ ¯nzÒ˙Â¿ƒ¿««ƒ…ƒ««ƒ

wÓ¯‰יא  ÈÎ„ È‰È ‡Ï Èc ¯·b C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»¿«ƒ»¿≈¿≈ƒ¿≈
ÏeÚÈ ‡Ï ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ˜BtÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ»»≈

:‡˙È¯LÓ B‚Ï¿«¿ƒ»

ÏÚÓÎeיב  ‡iÓ· ÈÁÒÈ ‡LÓ¯ ÈÙÓÏ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«¿»«¿≈¿«»¿≈«
:‡˙È¯LÓ B‚Ï ÏeÚÈ ‡LÓLƒ¿»≈¿«¿ƒ»

minkg izty

(h)øqpT dn xn`Y l` ,xnFl FpFvx§©©Ÿ©©§¨
xFC cr oarYW dnA oqpTW df¤¤§¨¨§©¤¦£¨©
,oM opiC zFOE` x`W s` `d ,iWilW§¦¦¨©§¨¦¨¥
:'ek zFOE`d x`WE WxiR okl̈¥¥¥§¨¨

ù`l dOl Kl iWwY l` ,xnFlM§©©¦§¥¨¨¨Ÿ
`l a`FnE oFOr ixd ,ixnbl Earzp¦§£§©§¦£¥©¨Ÿ
z` E`ihgdW `N` ,mElM EUr̈§¤¨¤¤¡¦¤
ixvnE inFc`e ,ixnbl Earzp ,l`xUi¦§¨¥¦§£§©§¦©£¦¦§¦
oi`e .ixnbl Earzp `le obxdl Ecnr̈§§¨§¨§Ÿ¦§£§©§¦§¥
,'ebe mkz` EnCw `lC mEXn xnFl©¦§Ÿ¦§¤§¤
iOp mFc`C xnFl Kixv KgxM lr `dC§¨©¨§¨¨¦©¤¡©¦
aEzMd ozp dOl ok `l m`C ,EnCw `lŸ¦§§¦Ÿ¥¨¨¨©©¨
Lig` iM' 'inFc` arzz `l'C mrHd©©©§Ÿ§©¥£¦¦¨¦
rnW ,EnCTW mrHd mB ozp `le '`Ed§Ÿ¨©©©©©¤¦§§©
xnFl oi`e .mrHd xTir df oi`C DPin¦¨§¥¤¦©©©©§¥©
lNwl mrlA z` xkUC mEXn ,iOp©¦¦§¨©¤¦§¨§©¥
,mrlA z` xkU `l mFc`e ,mzF`¨¤¡Ÿ¨©¤¦§¨
mrlA z` mFc` xkU `lC `d `nlC¦§¨¨§Ÿ¨©¡¤¦§¨
xW` z`W df rci `l mFc`C mEXn¦¤¡Ÿ¨©¤¤¤£¤
df rci wlaE ,x`Ei mrlA xF`ï¦§¨©¨¨¨©¤
i"Wx WxiRW FnkE ,oFgiq znglOn¦¦§¤¤¦§¤¥¥©¦
wifgdl oi` ,oM `EdW oeike ,lirl§¥§¥¨¤¥¥§©£¦
xzFi dAxC`e ,df liaWA daFh mFc`l¤¡¨¦§¦¤§©§©¨¥
bFxdl EvxW oeiM mzF` arzl did̈¨§©¥¨¥¨¤¨©£

,Lig` `EdW mEXn i`e .axgA mzF`¨©¤¤§¦¦¤¨¦
,EpOr md miaFxw iOp a`FnE oFOr `d̈©¨©¦§¦¥¦¨
miWp` iM' hFll mdxa` xn`W FnkE§¤¨©©§¨¨§¦£¨¦

'Epgp` mig`Ycnl `d ,uxznE . ©¦£©§§¨¥¨¨©§¨
:'eki dxez

(`i)úla` ,ixw d`FxW KxC dliNaC§©©§¨¤¤¤¤¤¦£¨
i`CeA la` .ixw d`FxW KxC oi` mFIA©¥¤¤¤¤¤¦£¨§©©
:`nh `Ed mB mFIA ixw d`FxW in¦¤¤¤¦©©¨¥

àzFpgn ipW aizkCn ,xnFl FpFvx§©¦¦§¦§¥©£
ipWl DiwR` `de ,xn`Y m`e .wEqRA©¨§¦Ÿ©§¨©§¥¦§¥
zevnl cge dUr zevnl cg ,zFpgn©£©§¦§©£¥§©§¦§©
lM hwp dOl ,dWw cFre .dUrz `lŸ©£¤§¨¤¨¨¨©¨
hFwpl did `N` ,dpikW dpgnl oMW¤¥§©£¥§¦¨¤¨¨¨¦§
dpgnlE dIel dpgnl qpMil xEq`e§¨¦¨¥§©£¥§¦¨§©£¥
,FWExiR ikdC xnFl Wie .dpikW§¦¨§¥©§¨¦¥
`vie' aEzMX dn dfA uxzl FpFvxC¦§§¨¥¨¤©¤¨§¨¨
KgxM lr Epiid 'dpgOl uEgn l ¤̀¦©©£¤©§©¨§¨
zFAxl iziY ikidnC ,dpikW dpgn©£¥§¦¨§¥¥¦¥¥§©
`ai `l' aizM eixg`e ,zFpgn x`W§¨©£§©£¨§¦Ÿ¨Ÿ
ENit` `xw dAxn 'dpgOd KFY l ¤̀©©£¤§©¤§¨£¦
qpkp m`W ,dWw oM m`e ,dIel dpgn©£¥§¦¨§¦¥¨¤¤¦¦§©
`EdW dpikW dpgnl ixw z`nEhA§§©¤¦§©£¥§¦¨¤
dUrA `N` xaFr Fpi` dxEng dXEcw§¨£¨¥¥¤¨©£¥
dpgnl qpkp m`e ,'ebe '`vie' aizkcM§¦§¦§¨¨§¦¦§©§©£¥

xaFr KM lM dXEcw DA oi`W dIel§¦¨¤¥¨§¨¨¨¥
,dUrn xEng `EdW dUrz `lA§Ÿ©£¤¤¨¥£¥
m`C ,uxznE .'ebe '`ai `l' aizkcM§¦§¦Ÿ¨Ÿ§¨¥§¦
dUrz `lA dIel dpgnl qpMil xEq`̈¦¨¥§©£¥§¦¨§Ÿ©£¤
oi` ixde ,xn`Y m`e .'ek oMW lM̈¤¥§¦Ÿ©©£¥¥
iNin ipd ,xnFl Wie .oiCd on oiWpFr§¦¦©¦§¥©¨¥¦¥
`kd la` ,dxFYA llM fnx `lC `kid¥¨§Ÿ¨©§¨©¨£¨¨¨
dUrz `l la` dUrA xaFrW aizM§¦¤¥©£¥£¨Ÿ©£¤
m"`xde .oiWpFr df xacA ,oiCd on `Ä¦©¦§¨¨¤§¦§¨§¥
dpikW dpgn EdiieexzC mEXn ,uxiY¥¥¦§©§©§©£¥§¦¨
lW DzXEcw mEXn dIel dpgnE©£¥§¦¨¦§¨¨¤
Edl iaiWg dpgn cgkE ,`Ed dpikW§¦¨§©©£¤£¦¥§

:Kix`d iM mW oiIr ,'ekai dxez ©¥¨¦¤¡¦
(ai)álFAhl lFki i`CeC ,xnFl FpFvx§©§©©¨¦§

FpFvx `N` ,dvxIW izn mFId lM̈©¨©¤¦§¤¤¨§
zFptl dide' `xTA aEzMX dn ,xnFl©©¤¨©§¨§¨¨¦§
la` xn`Y `NW ,'miOA ugxi axr¤¤¦§©©©¦¤ŸŸ©£¨
daFh dvr `xw `N` ,`l okl mcFw¤¨¥Ÿ¤¨§¨¥¨¨
eixg` aEzMW FnM ,ol rnWn `ẅ©§©¨§¤¨©£¨
,'dpgOd KFY l` `ai WnXd `akE'§Ÿ©¤¤¨Ÿ¤©©£¤
dn WnW axrd `lA xFdh Fpi`W oeiM¥¨¤¥¨§Ÿ¤¡¥¤¤©
hwPW Edfe .lFcB mFId cFrA lFAhl FN¦§§©¨§¤¤¨©
,lFAhi FWnW axrdl KEnq i"Wx©¦¨§¤¡¥¦§¦§

:'ek Fpi`Wbi dxez ¤¥



vzÎik`מח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e iriax meil inei xeriy

(âé):õeç änL úàöéå äðçnì õeçî Eì äéäz ãéå§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®§¨¨¬¨−̈¨«

i"yx£EÏ ‰È‰z „ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּכתרּגּומֹו, ידֹו"(במדבר על ÁnÏ‰."איׁש ıeÁÓ∑ חּוץâ ענן ל. ¿»ƒ¿∆¿ְְְִַַָƒ««¬∆ֶָָ

(ãé)ðæà-ìò Eì äéäz ãúéåõeç EzáLa äéäå E §¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½
:Eúàö-úà úéqëå záLå dá äzøôçå§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨¤¥«¨¤«

i"yx£EÊ‡ŒÏÚ∑ מּׁשאר לבדãּתׁשמיׁש זינEÊ‡∑.ּכלי ּכלי .ּכמֹו «¬≈∆ְְְְְִִֵַַָ¬≈∆ְְְֵֵ

(åè)éäìà ýåýé ékCläúî E|ðçî áø÷aEìéväì E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À§©¦«§Æ
éáéà úúìåéðôì Eéðçî äéäå Eäàøé-àìå LBã÷ E §¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³

éøçàî áLå øác úåøò Eáñ :E §Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«
i"yx£E· ‰‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּוä,""ּדבר .ערות ¿…ƒ¿∆¿ְֶַַָָָָ

(æè)éìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãáò øébñú-àìE «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−
:åéðãà íòî¥¦¬£Ÿ¨«

i"yx£„·Ú ¯ÈbÒ˙Œ‡Ïå∑.לארץ ּכתרּגּומֹו מחּוצהֿלארץ ׁשּברח יׂשראל ׁשל ּכנעני עבד אפּלּו אחר: ּדבר …«¿ƒ∆∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.יׂשראל  ְִֵָ

(æé)ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé Enò¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬
éøòLñ :epðBz àì Bì áBha E §¨¤−©´®−Ÿ¤«

(çé)Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àìŸ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−
:ìàøNé éðaî¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰L„˜ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּומזּמנת מקּדׁשת מפקרת, …ƒ¿∆¿≈»ְְְֶֶֶֶֶֶֻֻֻ
˜„L.לזנּות  ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(נד למׁשּכב (סנהדרין מזּמן ְִ¿…ƒ¿∆»≈ְְְִַָֻ

יׂשראל  מּבנת אּתתא תהי 'לא ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָזכּור,

זֹו ׁשאף עבדא', היא,æלגבר זנּות לבעילת מפקרת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֻ
הּקׁשּו ׁשהרי ּבּה, לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֻמאחר

ׁשּנאמר: כב)לחמֹור, החמֹור",(בראשית עם ּפה לכם "ׁשבּו ְֱֲֲִֶֶֶַַַָֹ

È¯LÓÏ˙‡יג  ‡¯aÓ CÏ È‰È Ôw˙Ó ¯˙‡Â«¬«¿«»¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ»
:‡¯·Ï Ônz ˜Bt˙Â¿ƒ«»¿»»

C˜tÓaיד  È‰ÈÂ CÈÊ ÏÚ CÏ È‰z ‡˙kÒÂ¿ƒ¿»¿≈»«≈»ƒ≈¿ƒ¿»
:C˙˜tÓ ˙È ÈqÎ˙e ·e˙˙e da ¯tÁ˙Â ‡¯·Ï¿»»¿«¿««¿¿«≈»ƒ¿»»

B‚aטו  ‡Îl‰Ó dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»¿ƒ¿≈¿«¿»¿
C··„ ÈÏÚa ¯ÒÓÓÏe C˙e·ÊLÏ C˙È¯LÓ«¿ƒ»¿≈»»¿ƒ¿««¬≈¿»»
C· ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ‡LÈc˜ C˙È¯LÓ È‰˙e CÓ„√̃»»¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿¬≈»
:CÏ ‡·ËB‡lÓ d¯ÓÈÓ ·e˙ÈÂ Ì‚˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ¿»»»

¯dBaטז  „ÈÏ ÔÈÓÓÚ „·Ú ¯ÒÓ˙ ‡Ï»ƒ¿«∆∆«¿ƒ¿«ƒ≈
:dBa¯ ˙ÂlÓ C˙ÂÏ ·ÊzLÈc¿ƒ¿≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈

Áa„‡יז  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈa ·zÈ CnÚƒ»ƒ≈≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈«¬»
:dpB˙ ‡Ï dÏ ·ËÈÈ„a CÈÂ¯˜ ÔÓƒƒ¿»ƒ¿≈«≈»ƒ≈

Ú·„יח  ¯·‚Ï Ï‡¯NÈ ˙aÓ ‡˙z‡ È‰˙ ‡Ï»¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«»≈
:‡Ó‡ ‡˙z‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ·qÈ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»

minkg izty

(bi)âoxd` zOXn `lde ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©£Ÿ¦¤¥©£Ÿ
i"Wx WxitcM cFak ippr EwNYqp¦§©§£¨¥¨¦§¥¥©¦
mCwEn oi` ,xnFl Wie .zTg zWxtA§¨¨©ª©§¥©¥§¨
zzin mcFw xn`p dfe ,dxFYA xgE`nE§¨©¨§¤¤¡©¤¦©

:oxd`ci dxez ©£Ÿ
(ci)ãcal Ll didY df czIW ,xnFlM§©¤¨¥¤¦§¤§§©

xFRgYW icM ,LWinWY ilM x`W§¨§¥©§¦§§¥¤©§
:DAeh dxez ¨
(eh)ä`l m`C ,wEqRd W`xA xMfPd©¦§¨§Ÿ©¨§¦Ÿ

A 'd`xi `l' okc"EId zgY i"xiv ¥Ÿ¥¨¤§¥¥©©©

:Dil irAinfh dxez ¦¨¥¥
(fh)å`EdW car WExiR ,oinnr car¤¤©§¦¥¤¤¤

oiHibA `zi`cM ,miFbl xMnPd l`xUi¦§¨¥©¦§¨§¦¦§¦¨§¦¦
`xw dOl ,dWw df itlE .(dn sC)©§¦¤¨¤¨¨¨¨
,`Ed l`xUi `dC ,'car' `xTd FzF`©§¨¤¤§¨¦§¨¥
lW WExitlE .'ek xg` xaC WxiR okl̈¥¥¥¨¨©¥§¥¤
`l' `xw i`dC oeiM ,dWw xg` xaC̈¨©¥¨¤¥¨§©§¨Ÿ
FnM ,`Ed zExigC `pXil 'xiBqz©§¦¦¨¨§¥§
F` iFbl FCar xkFOd o`Mn Exn`W¤¨§¦¨©¥©§§
oM m` ,zExigl `vi ux`l dvEgl§¨¨¨¤¨¨§¥¦¥

,'xiBqz `l'C `pXil hwp dOl dWẅ¤¨¨¨©¦¨¨§Ÿ©§¦
l` car ciarY `l' xninl Dil ded£¨¥§¥©Ÿ©£¦¤¤¤
mrhl mB Kixv ikd mEXn ,'eipFc £̀¨¦¨¦¨¦©§©©

:oFW`xfi dxez ¦
(gi)æmBxY qFlwpE`e li`Fd ,xnFlM§©¦§§§¦§¥

ipRn ,DiPin daEWY il aiWY l` ,oM¥©¨¦¦§¨¦¥¦§¥
xaFq qFlwpE` mBW uxzl iplFkIW¤¨§¦§¨¥¤©§§¥
KEnqA WxiR Kke ,'ek Ff s`W izFnM§¦¤©§¨¥¥§¨

:oMhi dxez ¥



מט `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e iriax meil inei xeriy
יׂשראל  מּבני ּגברא יּסב 'ולא לחמֹור. הּדֹומה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעם
ׁשּכל  ידּה, על קדׁש נעׂשה הּוא ׁשאף אמתא', ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָאּתתא

לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין זנּות, ּבעילֹות ְְְְִִִִִֵֶָּבעילֹותיו
.ּבּה ָ

(èé)ýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úáòBú ék øãð-ìëì E-íb E ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©

ñ :íäéðL§¥¤«
i"yx£‰BÊ Ô˙‡∑ ּפסּול ּבאתננּה, טלה לּה נתן ∆¿«»ְְֶֶַַָָָָָ

Ïk·.להקרבה  ¯ÈÁÓe∑ ּבכלב ׂשה ŒÌb.החליף ְְַָָ¿ƒ∆∆ְֱִֶֶֶֶ«
Ì‰ÈL∑(סה ׁשּנּויהם (ב"ק ועׂשאן çלר ּבֹות ח ּטים ּכגֹון , ¿≈∆ְְֲִִִֵֶַַָָ

.סלת  ֶֹ

(ë)éMú-àìéçàì CCLð ìëà CLð óñk CLð E «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤
:CMé øLà øác-ìk̈¨−̈£¤¬¦¨«

i"yx£CÈM˙Œ‡Ï∑ ללוה רּבית èאזהרה יּתן ׁשּלא לּמלוה:, אזהרה ואחרּֿכ כה)לּמלוה, לא (ויקרא ּכסּפ "את …«ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּנׁש לֹו ע)"ּתּתן .(ב"מ ְִֵֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1011 'nr b zegiy ihewl)

תּׁשי כ)לא הּמתים (כג, לתחּית קם אינֹו ּברּבית הּמלוה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
ס"ב) ריבית הלכות הזקן אדמו"ר מרויח (שו"ע ּברּבית ְְְִִִֶַַַַהּמלוה

לסחר  לּלֹווה אפׁשרּות נתן והּוא ׁשּלֹו, היה ׁשּבעבר ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּכסף
לעבד  ּכח לֹו נֹותנים מלמעלה: לֹו מֹודדים זֹו ּובמּדה ְְְְְֲִִִִַַַָָֹֹּבֹו.
ּבעבֹודה  ּכביכֹול, מׁשּתּתפים, לא אבל "לסחר", ְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָֹֹעבֹודתֹו,
ׁשּכן  הּמתים", "ּתחּית מּׁשּום יׁש מצוה ּבקּיּום והּנה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָעצמּה.

לקדּׁשה, ּכלי נעׂשה (מיתה), ונפסד הֹווה ׁשהּוא ּגׁשמי, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֻּדבר
הּמתים  לתחּית מביאה זֹו ועבֹודה ונצחּיּות. חּיּות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָׁשהיא
הּמגּבלת, האדם, מעבֹודת ּבאה אינּה זֹו נצחּיּות א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכפׁשּוטּה.
צותא). מלׁשֹון ('מצוה' חּיים" ּב"אלקים מהתחּברּות ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאּלא
ּבעבֹודתֹו, מלמעלה מׁשּתּתפים ׁשּלא ּברּבית, הּמלוה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָֹואּלּו

הּמתים. ּבתחּית קם אינֹו ְִִִֵֵַַָָָּכאמּור,

(àë)éMú éøëpìéçàìe CéMú àì EEëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹
éäìà ýåýéäzà-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

ñ :dzLøì änL-àá̈−̈¨§¦§¨«
i"yx£CÈM˙ È¯ÎpÏ∑,לאחי ּבׁשני (שם)ולא עליו לעבר 'עׂשה', – 'עׂשה' מּכלל הּבא ו'עׂשה'é'לאו' .לאוין «»¿ƒ«ƒְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

(áë)éäìà ýåýéì øãð øcú-ékì øçàú àì EBîlL ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
éäìà ýåýé epLøãé Løã-ékEá äéäå Cnòî E ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−

:àèç¥«§
i"yx£BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï∑(ספרי),רגלים הּמקרא ׁשלׁשה מן רּבֹותינּו .ëּולמדּוהּו …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

È·Ï˙יט  ‡aÏk ÔÙÏeÁÂ ‡˙ÈpÊ ¯‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿««¿»¿≈
˜Á¯Ó È¯‡ ‡¯„ ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»¿»ƒ¿»¬≈¿»»

:ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»««¿≈

e·Ú¯כ  ˙Èa¯ ÛÒk ˙Èa¯ CeÁ‡Ï Èa¯˙ ‡Ï»¿«≈«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ
:Èa¯˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒ̄ƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈

ÏÈ„aכא  Èa¯˙ ‡Ï CeÁ‡ÏÂ Èa¯z ÔÈÓnÚ ¯·Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»¿«≈¿ƒ
ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»¿»«

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙‡Á¯כב  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯c˙ È¯‡¬≈ƒ«¿«√»¿»¡»»»¿≈«
C‰Ï‡ ÈÈ dpÚa˙È Úa˙Ó È¯‡ d˙eÓlLÏ¿«»≈¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¡»»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ CpÓƒ»ƒ≈»»

minkg izty

(hi)çi"Wx waW ikide ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¥¦¨©©¦
`le md Exn`C lNd ziA ixaC¦§¥¥¦¥§¨§¥§Ÿ
WxcC i`OW ziaM WxtnE mdiiEPiW¦¥¤§¨¥§¥©©§¨©
oeiM ,xnFl Wie .mdiiEPiW zFAxl mB©§©¦¥¤§¥©¥¨
,`iWw lNd zial mB `xnBA xn`wC§¨¨©©§¨¨©§¥¦¥©§¨
ziaC `AiN` WxiR ikd mEXn¦¨¦¥¥©¦¨§¥

:i`OWk dxez ©©
(k)è`l' ok `l m`C (awri zlgp)©£©©£Ÿ§¦Ÿ¥Ÿ

mxFBd `Ed deNd iM ,Dil irAn 'KFXY¦¦¨¥¥¦©Ÿ¤©¥
:EPkXIW delOl`k dxez ©©§¤¤¦§¤

(`k)é`l Lig`lE' ,'Lig`l KiXz `l'Ÿ©¦§¨¦§¨¦Ÿ
dWlW Eed `de ,zFWwdl oi`e .'KiXz©¦§¥§©§§¨¨§¨
oYz `l xEr iptl' aizkC ,oie`l̈¦¦§¦¦§¥¦¥Ÿ¦¥
e`l `Ed e`l i`dC xnFl Wi .'lFWkn¦§¥©§©©©
`EdW in DiA opiWxC `dC ,zFllkAW¤¦§¨§¨¨§¦©¥¦¤
dvr Fl oYY `l xnFlM ,xacA xEr¦¥§¨¨§©Ÿ¦¥¥¨

e`l lr oiwFl oi`e ,dpEbd Dpi`W¤¥¨£¨§¥¦©©
lr EWxcC oeiM ,iOp i` .zFllkAW¤¦§¨¦©¦¥¨§¨§©
zFpnl Evx `l ikd mEXn ,xacA xErd̈¦¥§¨¨¦¨¦Ÿ¨¦§
,WxiR m"`xde .oie`Nd llkA FzF`¦§©©¨¦§¨§¥¥¥
'KiXz `l'C e`l ,oie`l ipWA xaFr¥¦§¥¨¦©§Ÿ©¦
Kix`de ,'ebe 'oYz `l xEr iptl'C e`le§©§¦§¥¦¥Ÿ¦¥§¤¡¦

,iYazMX dnE .mW:iz`vn oMak dxez ¨©¤¨©§¦¥¨¨¦
(ak)ësFqA lirl aizkC ,xnFl FpFvx§©¦§¦§¥§



vzÎik`נ zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iying meil inei xeriy

(âë):àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú éëå§¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§

(ãë)éúôN àöBîzøãð øLàk úéNòå øîLz E ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨
éäìà ýåýéìéôa zøac øLà äáãð Eñ :E ©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

i"yx£¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ∑(ו 'עׂשה'(ר"ה תעׂשה'ìליּתן 'לא .על »¿»∆ƒ¿…ֲֲִֵֵֶַַֹ

ß lel` 'f iying mei ß

(äë)ELôðk íéáðò zìëàå Eòø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−
éìk-ìàå EòáNñ :ïzú àì E ¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«

i"yx£EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk∑(פז הּכתּוב -îּבפֹועל (ב"מ ƒ»…¿∆∆≈∆ְֵַָ
ׁשּתרצה ∑ELÙk.מדּבר  אכילה ∑EÚ·N.ּכּמה ולא ְֵַ¿«¿¿ְִֶֶַָ»¿∆ְֲִָֹ

˙Ôz.ּגּסה  ‡Ï EÈÏkŒÏ‡Â∑ ּתֹורה ּדּברה ׁשּלא מּכאן ַָ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְִִֶָָָֹ

ׁשל  לכליו נֹותן ׁשאּתה ּבזמן הּבציר, ּבׁשעת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
לעדר  ּבא אם אבל הּבית, אֹוכל ðּבעל אינֹו .ּולקׁשקׁש, ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr ,cl jxk zegiyÎihewl)

תבא  ּכי . . ּכנפׁש ענבים ואכלּת רע ּבכרם תבא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכי
ּביד מלילֹות וקטפּת רע כה)ּבקמת (כג, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

מדּבר הּכתּוב ּבפֹועל, זֹו אף . . מדּבר הּכתּוב (רש"י)ּבפֹועל, ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָ
"ּכי  להקּדים צרי הּכתּוב היה לכאֹורה ּבזה: לדקּדק ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיׁש
חידּוׁש היא ּבּכרם הּפֹועל אכילת ׁשהרי ?"רע ּבקמת ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹתבא

ּבּקמה. מלילֹות מּקטיפת יֹותר ְְִִִֵַַָָָּגדֹול
הּקּב"ה זה "רע" הּוא: ּבזה הּבאּור ריש אּלא רבה, (שמות ֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

יתרו) קֹונֹו.פרשת את לׁשּמׁש ׁשּנברא ליהּודי, רֹומז ּו"ּפֹועל" ,ְְִִִֵֵֵֶֶַָ
הּדין  מּׁשּורת לפנים ּתענּוג, מּתֹו לעבֹודה רֹומז - ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָ"ּכרם"

עבֹודה  - "קמה" ּתענּוג). הּמֹוסיפים ּפירֹות מצמיח ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ(הּכרם
(מּתבּואת  הּדין ׁשּורת על־ּפי הּמּוכרח ּכפי עֹול, קּבלת ְְְִִִִִַַַַַַַָָמּתֹו

האדם). לקּיּום הּמּוכרח לחם, עֹוׂשים ְְִִֶֶֶַַָָָָָהּׂשדה
ּובראׁשֹונה  ּבראׁש ל"קמה": "ּכרם" קדם מּדּוע מּובן, זה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלפי
ׁשל  "ּפֹועלֹו" הּוא ּתענּוג מּתֹו ׁשהעֹובד הּכתּוב ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָמלּמדנּו
ענבים  ("ואכלּת צרכיו ּכל את לֹו מסּפק והּקּב"ה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָָהּקּב"ה,
ּגדֹול  חידּוׁש הּכתּוב מׁשמיענּו מּכן ּולאחר ;("ׂשבע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּכנפׁש
("וקטפּת הּוא ּכן עֹול' 'קּבלת מּתֹו העֹובד ׁשאף ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיֹותר,

.("ּביד ְְִֶָמלילֹות

(åë)Eãéa úìéìî zôè÷å Eòø úî÷a àáú ék¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®
éðú àì Lîøçåñ :Eòø úî÷ ìò ó §¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«

i"yx£·˙ ÈkEÚ¯ ˙Ó˜a פ"ז)∑‡ ּבפֹועל (ב"מ זֹו, מדּבר ñאף הּכתּוב -. ƒ»…¿»«≈∆ְְֵֵַַַָ

BÁ·‡:כג  C· È‰È ‡Ï ¯cÓÏ ÚÓz˙ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈»»

„Èכד  ‡Ók „aÚ˙Â ¯hz C˙ÂÙÒ ˙e˜t‡«»ƒ¿»»ƒ«¿«¿≈¿»ƒ
‡zÏlÓ Èc ‡z·„ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡z¯„¿«¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ«∆¿»

:CÓeÙa¿»

ÔÈ·Úכה  ÏeÎÈ˙Â C¯·Á„ ‡Ó¯Îa ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ
:Ôz˙ ‡Ï C‡ÓÏe CÚ·N CLÙk¿«¿»ƒ¿»¿»»»ƒ≈

ÛBË˜˙Âכו  C¯·Á„ ‡˙Ó˜a ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿
‡˙Ó˜ ÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ‡Ï‚Óe C„Èa ÔÈÏÓc¿»¿»ƒ»«¿»»¿ƒ««¿»

:C¯·Á„¿«¿»

minkg izty

bgaE zFSOd bgA' ,d`x zWxR̈¨©§¥§©©©§©
Dil ded `l ,'zFMQd bgaE zFrEaXd©¨§©©ªŸ£¨¥
`le xgai xW` mFwOA' wx xninl§¥©©©¨£¤¦§©§Ÿ
aizM `xwC `WixA ixdW ,'ebe 'd`xi¥¨¤¤£¥§¥¨¦§¨§¦
lr i`w `nzQnE ,'dpXA minrR WlW'¨§¨¦©¨¨¦§¨¨¨¥©
oYil `N` ,xn`p dOle ,ElNd WlẄ©¨§¨¨¤¡©¤¨¦¥
mNWn Fpi` m`W ,xcPl milbx WlẄ§¨¦©¤¤¤¦¥§©¥
dUrz `lA xaFr milbx WlWA§¨§¨¦¥§Ÿ©£¤

:dUrebk dxez ©£¥

(ck)ìlirl aizM `d ,uxzl FpFvx§§¨¥¨§¦§¥
KixSW DPin rnW ,'FnNWl xg`z `l'Ÿ§©¥§©§§©¦¨¤¨¦

:FniIwldk dxez §©§
(dk)îiWwY l`W ,KlFde WxtnE§¨¥§¥¤©©§¥

l`e' aizM ixdW ,ikd Wxtl Dilpn§¨¥§¨¥¨¦¤£¥§¦§¤
,'ek dxAC `NW o`Mn 'oYz `l LilM¤§§Ÿ¦¥¦¨¤Ÿ¦§¨
,lkF` Fpi` WwWwlE xCrl FxkU la £̀¨§¨§©¥§©§¥¥¥
aEzMd xivAA lrFtaC DPin rnW§©¦¨¦§¥©¨¦©¨

:xAcnðmiaprd hTlOW ,WExiR §©¥¥¤§©¥¨£¨¦
:miaFHd KFYn mirxdek dxez ¨¨¦¦©¦

(ek)ñ'sipz `l Wnxge' aizM ixdW¤£¥§¦§¤§¥Ÿ¨¦
zrWA `N` dxFY dxAC `NW o`Mn¦¨¤Ÿ¦§¨¨¤¨¦§©
lW Filkl ozFpe xvFw dY`W ,xivTd©¨¦¤©¨¥§¥§¤§¤
F` WFxgl FxkU la` ,ziAd lrA©©©©¦£¨§¨©£
DPin rnW ,lkF` Fpi` xaC x`Wl¦§¨¨¨¥¥§©¦¨

:xAcn aEzMd lrFtaCfk dxez ¦§¥©¨§©¥



ני `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iying meil inei xeriy

ãë(à)àì-íà äéäå dìòáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ
áúëå øác úåøò dá àöî-ék åéðéòa ïç-àöîú¦§¨¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk øôñ dì̈¹¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«
i"yx£¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓŒÈk∑ מצוהòּבעיניו חן ּתמצא ׁשּלא לגרׁשּה, ּבעיניו)עליו חן ּתמצא ׁשּלא מצוה אחרים: .(ספרים ƒ»»»∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 217 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATdA zEwacl i`pzM zEWixR§¦¦§©¦§¥§©¨¨

אּׁשה איׁש א)ּכי־יּקח (כד, ִִִִַָֽ
להּבעל־ׁשם־טֹוב טֹוב' ׁשם ּב'ּכתר יו"ד)איתא סימן :(בתחלתו ְְִֵֵֶֶַַַָ

ׁשּכתּוב  וזהּו אּׁשה, נקראין ויׂשראל . . איׁש נקרא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ"הּקּב"ה
ּכביכֹול". אׁשּתֹו נקראין ׁשּיהיּו לבעלּה, נקנית ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה

ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ידּוע על והּנה פענח (צפנת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
מקומות) ובכמה טו, הלכה ג פרק אישות הלכות ְִִּד"קּדּוׁשין הרמב"ם

על  ּׁשנאסרה מה ּוב' לֹו, ּׁשּקנּויה מה א' ּפעּלֹות. ׁשּתי ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעֹוׂשה
ֲִֵאחרים".

ׁשּיׁש יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי ּגם הּוא ׁשּכן לֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש

ּדיׂשראל  הּדבקּות א. ּפעּלֹות. ׁשּתי אּלּו ּבקּדּוׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָֻּגם
עֹולם  מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ב. ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָוקּודׁשא־ּברי־הּוא.

זה. יחּוד על ּומסּתירים הּמעלימים ְְִִִִִֶֶַַַַַהּזה
לבעלּה קנּויה ׁשּתהיה אי־אפׁשר ואּׁשה, איׁש ׁשּבקּדּוׁשי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּוכׁשם
ּוכנסת  הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי ּכמֹו־כן אחרים, על ׁשּתאסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבלי
ּבלי  ּבהּקּב"ה הּדבקּות ּכדבעי ׁשּתהיה אי־אפׁשר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,
ּב'חֹובת  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּזה, עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָהּפריׁשּות

ה')הּלבבֹות' אהבת לשער השער ׁשּתתיּׁשב (פתח מּמּנּו הּנמנע "מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ּבנּו". העֹולם אהבת התיּׁשב עם ּבלּבנּו הּבֹורא ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאהבת

(á)øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå: §¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«
i"yx£¯Á‡ŒLÈ‡Ï∑(צ זּוגֹו(גיטין ּבן זה הכניסּהôאין וזה ּביתֹו, מּתֹו רׁשעה ה ֹוציא הּוא ראׁשֹון, .ׁשל ¿ƒ«≈ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

(â)úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa ïúðå§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàä̈©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨«
i"yx£ÔB¯Á‡‰ LÈ‡‰ d‡Ne∑לׂשנאֹותּה ׁשּסֹופֹו מבּׂשרֹו כי öהּכתּוב "אֹו ׁשּנאמר: קֹוברּתֹו, - לאו ואם , ¿≈»»ƒ»«¬ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ

."ימּות  ָ

(ã)ì dçlL-øLà ïBLàøä dìòa ìëeé-àìáeL «Ÿ©´©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸
äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì dzç÷ì§©§¹̈¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äáòBú-ék¦«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLàñ :äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£‰‡nh‰ ¯L‡ È¯Á‡∑(יא סֹוטה (יבמות .ׁשּנסּתרה ÷לרּבֹות «¬≈¬∆À«»»ְְְִֶַָָ

Ï‡א  Ì‡ È‰ÈÂ dpÏÚ·ÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ≈ƒ»
da ÁkL‡ È¯‡ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL«̇¿««¬ƒ¿≈ƒ¬≈«¿««
·‰ÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ ·BzÎÈÂ Ìb˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ«

:d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èaƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈

‡Ô¯Á:ב  ¯·‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓ ˜Bt˙Â¿ƒƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

Ëbג  dÏ ·BzÎÈÂ ‰‡¯˙· ‡¯·b dpÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯ehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez‡Ï dÏ d·Òc ‰‡¯˙· ‡¯·b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

d¯ËÙד  È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ¯˙a ez‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó È¯‡ ˙·‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡ÒÁ‡«¬»»

minkg izty

ãë(`)òdOl mrh ozFp `xTd `dC§¨©§¨¥©©¨¨
Da `vn iM' ,eipirA og d`vn `lŸ¨§¨¥§¥¨¦¨¨¨
.'ek eilr devnC rnWn ,'xaC zexr¤§©¨¨©§©§¦§¨¨¨
oFWl `EdW 'dide' zNn xn`PW Edfe§¤¤¤¡©¦©§¨¨¤§
(awri zlgp) :devn xnFlM ,i`Ce©©§©¦§¨©£©©£Ÿ
Da `vn iM dide' xninl Dil dedC©£¨¥§¥©§¨¨¦¨¨¨
Dil dOl ,'FziAn DgNWe xaC zexr¤§©¨¨§¦§¨¦¥¨¨¥

`N` ,'ebe '`vnz `l m`' aizkC¦§¦¦Ÿ¦§¨¤¨
xn`Y `NW cOll `A aEzMd©¨¨§©¥¤ŸŸ©
WEgl Wie ,onf xg`l ENit` dPgNW £̀©§¤¨£¦§©©§©§¥¨
`le eipirA og `vnY ipiaE ipiA `OW¤¨¥¥¥¥¦§¨¥§¥¨§Ÿ
.DWxbl eilr devn okl ,dPgNWi§©§¤¨¨¥¦§¨¨¨§¨§¨
ipFvx oi`e ,m"`xd azMX dn iYrcie§¨©§¦©¤¨©¨§¥§¥§¦

:Kix`dla dxez §©£¦

(a)ô`UFPd ipXd df oi` ,WExiR¥¥¤©¥¦©¥
oA .DWxBW oFW`x lW FbEf oA DzF`¨¤¤¦¤¥§¨¤
ok `l m`C .Fl dnFC WExiR ,FbEf¥¤§¦Ÿ¥

:Dil dOl 'xg`'b dxez ©¥¨¨¥
(b)öWi`d D`pU m`' ok `l m`C§¦Ÿ¥¦§¥¨¨¦

:Dil irAn 'oFxg`dc dxez ¨©£¦¨¥¥
(c)÷m` FrnWnM xnFl oi`C ,WExiR¥§¥©§©§¨¦



vzÎik`נב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iyiy meil inei xeriy

ß lel` 'g iyiy mei ß

(ä)àáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìò øáòé-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçà¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«
i"yx£‰L„Á ‰M‡∑לֹו חדׁשה ואפּלּו,øׁשהיא ƒ»¬»»ֲֲִִֶַָָ

ּגרּוׁשתֹו לּמחזיר ּפרט ÂÈÏÚ.אלמנה, ¯·ÚÈ ‡ÏÂ∑ ְְְְֲִַַָָָָ¿…«¬…»»
הּצבא  מז)∑cŒÏÎÏ·¯.ּדבר סוטה צר(ספרי. ׁשהּוא ְַַָָ¿»»»ֶֶֹ

אבל  ּדרכים. לתּקן ולא ּומזֹון, מים לסּפק לא ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹֹהּצבא,
ּכהן  עלּֿפי הּמלחמה מעֹורכי ּבנה ùהחֹוזרים ּכגֹון: , ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

מים  מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ארס חנכֹו, ולא ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹּבית
הּדרכים  את ּומתּקנין B˙È·Ï.ּומזֹון ‰È‰È∑(שם) אף ו ְְְִִֶַַָָƒ¿∆¿≈ְַ

ּביתֹו ּכרם úּבׁשביל נטע ואם וחנכֹו ּבית ּבנה אם , ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּמלחמה  צרכי ּבׁשביל מּביתֹו זז אינֹו .וחּללֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

B˙È·Ï∑ּביתֹו ּכרמֹו∑È‰È‰.זה את ∑ÁnNÂ.לרּבֹות ¿≈ֵֶƒ¿∆ְְֶַַ¿ƒ«
אּתתּה', ית 'ויחדי ותרּגּומֹו: אׁשּתֹו, את ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָיׂשּמח
זה  ׁשאין הּוא, טֹועה אּתתּה', עם 'ויחדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַוהּמתרּגם:

'וׂשּמח' ׁשל 'וׂשמח'àּתרּגּום ׁשל אּלא ,. ְְְִֶֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr l zegiy ihewl)

לביתֹו יהיה נקי ּדבר ה)לכל מֹוחלין (כד, אּׁשה ׁשהּנֹוׂשא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
עוֹונֹותיו ּכל על הטורים)לֹו קּיּום (בעל היא הּנּׂשּואין ּתכלית ְֲִִִִִַַַָָ

לּתֹורה  יׂשראל ּבני קרּוב והּנה, ּבנים. הֹולדת ּורבּו, ּפרּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמצות
חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל רז"ל ּכמאמר רּוחנית, ּורבּיה ּפרּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא

ּכא  . . מיחד ּתֹורה וחּזּוק עּדּוד אפֹוא, למדים נמצינּו ילדֹו. ּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻ
מבטח  הּיהדּות: ּובחּזּוק הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻלמי

עוֹונֹותיו! ּכל על לֹו ׁשּמֹוחלין ֲֲִֶַָָלֹו

(å)ñ :ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«

i"yx£ÌÈÁ¯∑ הּתחּתֹונה העליֹונה ∑Î¯Â·.היא ּבביתּֿדין ∑á.Ï·ÁÈŒ‡Ïהיא חֹובֹו על למׁשּכנֹו ּבא ,âאם ≈«ƒְִַַָ»»∆ְִֶָָ…«¬…ְְְְִִֵַַָ
נפׁש אכל ּבהן ׁשעֹוׂשים ּבדברים ימׁשּכנּנּו ק"ג)לא .(ב"מ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

BtÈ˜ה  ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
Èt ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙È·Ï È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò¿«

·‰ÔBו  È¯‡ ‡aÎ¯Â ‡ÈÁ¯ ‡BkLÓ ·qÈ ‡Ï»ƒ««¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿
:LÙ ÏÎÏ ÔBÊÓ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿«

minkg izty

rnWn ded oM m`C ,Wi`l z`Vp¦¥§¦§¦¥£¨©§©
,Dxifgdl xEq` dilr `A m` `weC©§¨¦¨¨¤¨¨§©£¦¨
,xFfgl xYEn oiqExi`d on FzWExB `d̈§¨¦¨¥¦¨©£
FziAn DgNWe' aizM `dC ,Fpi` dfe§¤¥§¨§¦§¦§¨¦¥
,'ebe 'dzide dklde FziAn d`vie§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨
oFWl `EdW died rnWn 'dzid'e§¨§¨©§©£¨¨¤§
on FzWExB s`C DPin rnW ,oiWECiw¦¦§©¦¨§©§¨¦
ixg`' oM m` ,xifgdl xEq` oiqExi`d̈¥¦¨§©£¦¦¥©£¥
zFAxl `N` ,Dil dOl 'd`OHd xW £̀¤ª©¨¨¨¨¥¤¨§©
`EdW ixg` ,xnFlM .dxYqPW dhFq¨¤¦§§¨§©©£¥¤
cr dilr `ai `l d`OHd `OW wtq̈¥¤¨ª©¨¨Ÿ¨Ÿ¨¤¨©
aB lr s`e .mixx`nd min dPwWIW¤©§¤¨©¦©§¨§¦§©©©
aizM `icdA dxYqPW dhFq xEQi`C§¦¨¤¦§§¨§¤§¨§¦
dhFq zkQnA opixn`e ,d`nEh DÄ§¨§¨§¦©§©¤¤¨
cg ,minrR WlW 'd`nhpe' (g sC)©§¦§§¨¨§¨¦©
xaM ,dnExzl cge lrAl cge lrFAl©¥§©©©©§©¦§¨§¨
`kdC `xw Kixhvi`C `xnBA EvxiY¥§©§¨¨§¦§§¦§¨§¨¨

:e`lA Dlr mwinld dxez §¥©£¨§©
(d)øgTi iM' ,ok `l m`C (dix` xEB)©§¥§¦Ÿ¥¦¦©

:Dil irAn 'dlEzA Wi`ù,WExiR ¦§¨¦¨¥¥¥
`weC ,`Ed hErin `xwA aizkC 'eilr'¨¨¦§¦¦§¨¦©§¨
,`aSl KiIXd xaC lM xFari `l eilr̈¨Ÿ©£¨¨¨©©¨©¨¨

:xaFr xg` lr la`úzNn ,WExiR £¨©©¥¥¥¦©
zxg` died Fl siqFd ,`Ed iEAx 'didi'¦§¤¦¦£¨¨©¤¤
Fkpge ziA dpFAd EpiidC ,dfM zFidl¦§¨¤§©§©¤©¦©£¨
mdl dzlr `le ,FlNge mxM rhFPde§©¥©¤¤§¦§§Ÿ¨§¨¨¤
qpFkl mieW mdW ,lENige KEPigl dpẄ¨§¦§¦¤¥¨¦§¥
`NW FzREgl dpW Fl dzlr `le dX ¦̀¨§Ÿ¨§¨¨¨§¨¤Ÿ
KEPig iAB iOp oiCd `Ed ,FnFwOn fEfï¦§©¦©¦©¥¦

:lENigeà,o"iXd zgY w"xigA ,WExiR §¦¥§¦¥©©©¦
zgY u"nwA WExiR ,'gnUe' lW `N ¤̀¨¤§¨©¥§¨©©©

:o"iXde dxez ©¦
(e)árnWn 'lagi `l'C ,uxzl FpFvx§§¨¥§Ÿ©£Ÿ©§©

dfe ,oiC ziaA FzF` oMWnl xEq`C§¨§©§¥§¥¦§¤
aWd' xidfdl KxvEdCn `dC ,Fpi ¥̀§¨¦§§©§©§¦¨¥
DPin rnW 'hFard z` Fl aiWŸ¦¤¨£§©¦¨
aizkC dnC ,uxznE .oMWnl xYEnC§¨§©§¥§¨¥§©¦§¦
`A m` xnFl FpFvx 'lagi `l' o`M̈Ÿ©£Ÿ§©¦¨
Edeld dNgYAW oFbM ,'ek FpMWnl§©§§§¤©§¦¨¦§¨

`A eiWkre oFMWn `lA:'ek FpMWnl §Ÿ©§§©§¨¨§©§§
âiM' aEzMX dn ,uxzl FpFvxC mEXn¦¦§§¨¥©¤¨¦

mixaC lM rnWn 'laFg `Ed Wtp¤¤¥©§©¨§¨¦
dOl oM m`e ,Wtp lkF` mdA dUFrW¤¤¨¤¤¤¤§¦¥¨¨
,iBq cgA `dC ,'akxe migx' xn`p¤¡©¥©¦¨¨¤§¨§©©¦
,md Wtp lkF` ilM EdiieexY `dC§¨©§©§§¥¤¤¤¥
lre cEgl migx lr e`l oYil icM `N ¤̀¨§¥¦¥©©¥©¦§§©
,dfl Kixv dGW iR lr s`e .cEgl akx¤¤§§©©¦¤¤¨¦§¤
xaFr md milM ipWE li`Fd mFwn lMn¦¨¨¦§¥¥¦¥¥

:cg`e cg` lM lrf dxez ©¨¤¨§¤¨



נג `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iyiy meil inei xeriy

(æ)ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
òøä zøòáe àeää ápbä úîe Bøëîe Ba-ønòúäå§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‡ˆnÈŒÈk∑(ספרי) והתראה ׁשּבּתֹורה ,ãּבעדים 'יּמצא' ּכל ׁשּיׁשּתּמׁש∑BaŒ¯nÚ˙‰Â.וכן עד חּיב אינֹו ƒƒ»≈ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆ְִֵֵֶַַַָ

.ּבֹו

(ç)ì úòøvä-òâða øîMäìëk úBNòìå ãàî øîL ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®§ŸÁ
íúéeö øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬¦¦¦−

:úBNòì eøîLz¦§§¬©«£«
i"yx£˙Ú¯v‰ŒÚ‚a ¯ÓM‰∑ טמאה סימני ּתתלׁש הּבהרת äׁשּלא את ּתקֹוץ ‡˙ÌÎ.ולא e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk∑ ƒ»∆¿∆««»««ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¿…¬∆∆¿∆

לטהר  אם להחליט, אם להסּגיר, .אם ְְְְֲִִִִִֵַַַ

(è)éäìà ýåýé äNò-øLà úà øBëæCøca íéøîì E ¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤
ñ :íéøönî íëúàöa§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑(ספרי) »≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּבצרעת  ּתלקה ׁשּלא להּזהר ּבאת ּתסּפר åאם אל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבאחיה  ׁשּדּברה למרים, העׂשּוי זכֹור הרע. ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָלׁשֹון
ּבנגעים  .ולקתה ְְְִִָָָ

(é)-ìà àáú-àì äîeàî úàMî Eòøá äMú-ék¦«©¤¬§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤
:Bèáò èáòì Búéa¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

i"yx£EÚ¯· ‰M˙ŒÈk∑ ּתחֹובæּבחבר.‰Óe‡Ó ˙‡MÓ∑(שם) ּכלּום ׁשל .çחֹוב ƒ«∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»ְֶ

(àé)eçaàéöBé Bá äLð äzà øLà Léàäå ãîòz õ ©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬
éìà:äöeçä èBáòä-úà E ¥¤²¤¨«£−©«¨

(áé):Bèáòa ákLú àì àeä éðò Léà-íàå§¦¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«
i"yx£BË·Úa ·kL˙ ‡Ï∑(קיד תׁשּכב (ב"מ אצללא .èועבטֹו …ƒ¿««¬…ְְְֲִֶַַֹֹ

ÈaÓז  È‰BÁ‡Ó ‡LÙ ·b ¯·b ÁkzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈
‡·pb ÏË˜˙ÈÂ dpaÊÈÂ da ¯‚zÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÁÏ„‡ח  ¯hÓÏ e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ««¬»
È‡ÂÏ ‡i‰k ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe¿∆¿»¿…ƒ«¿»¿»¬«»≈»≈

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿ƒƒ¿¿∆¿»

ÌÈ¯ÓÏט  C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏeÚי  ‡Ï ÌÚcÓ eL¯ C¯·Á· ÈL¯˙ È¯‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«»≈
:dBkLÓ ·qÓÏ d˙È·Ï¿≈≈¿ƒ««¿≈

tÈ˜יא  d· ÈL¯ z‡ Èc ‡¯·‚Â Ìe˜z ‡¯·a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿»≈≈«≈
:‡¯·Ï ‡BkLÓ ˙È C˙ÂÏ¿»»»«¿»¿»»

˙ekL·יב  ‡Ï ‡e‰ ÔkÒÓ ¯·‚ Ì‡Â¿ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿
:dBkLÓa¿«¿≈

minkg izty

(f)ãoeiM xn`Y `NW ,Wxtl KxvEd§©§¨¥¤ŸŸ©¥¨
ENit` ,`pngx `lY FciA `vnpaC¦§¦§¨§¨§¨©£¨¨£¦
rnWn `w ,FapBW drWA micr `Mil¥¨¥¦§¨¨¤§¨¨©§©
ok `l m`C ,micrA d`ivn mzqC ol̈¦§¨§¦¨§¥¦§¦Ÿ¥
xkn `Ed `N` FapB `NW xnFl lFkï©¤Ÿ§¨¤¨¨©

:Fnvr z`g dxez ¤©§
(g)ä,d`nEh ipniq zWilzAW ipRn¦§¥¤¦§¦©¦¨¥§¨

lkEi `l ,Fnvr rbPd zvivwA F`¦§¦©©¤©©§Ÿ©
xFdh `Ed m` rbPd z` oigadl odMd©Ÿ¥§©§¦¤©¤©¦¨

:`nh F`h dxez ¨¥
(h)åile .dfl df oipr dn ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¦§¨¤§¤§¦

aizkC `xEYi uxzl `A i"WxC d`xp¦§¤§©¦¨§¨¥¦¨¦§¦
'c`n xFnWl' zrxv rbp iAB `xwA¦§¨©¥¤©¨©©¦§§Ÿ
xdGdl z`A m` WxiR df lre ,il dOl̈¨¦§©¤¥¥¦¨¨§¦¨¥

:'ek dwlY `NWi dxez ¤Ÿ¦§¤
(i)æ`l' oFWNn ,'dXY' WExiR didie§¦§¤¥©¤¦§Ÿ

,'iWxz ix`' FnEBxze .'dWFpM Fl didz¦§¤§¤§©§£¥¦§¥

ix`On' FnM ,`Ed daFg oFWl df mB©¤§¨§¦¨¥
lrAn FWExiRW ,'rxt` ix`R KzeWx©§¨¨¨¥¤§©¤¥¦©©
`Ow `aA) lAwY oiAEq ENit` LaFg§£¦¦§©¥¨¨©¨

:(fn sCçzNn WxtY `l la` ©£¨Ÿ§¨¥¦©
aizMW 'dnE`n' x`WM df 'dnE`n'§¨¤¦§¨§¨¤§¦

:mElk `l FWExiRW ,`xwA`i dxez ¦§¨¤¥Ÿ§
(ai)èmEXn xEq` `d ,FrnWnM i`C§¦§©§¨¨¨¦

:ziAxbi dxez ¦¦



vzÎik`נד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ycewÎzayl inei xeriy

(âé)áëLå LîMä àBák èBáòä-úà Bì áéLz áLä̈¥Á¨¦̧³¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬
ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe BúîìNa§©§¨−¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬

éäìàñ :E ¡Ÿ¤«
i"yx£LÓM‰ ‡B·k∑(שם) ואם הּוא. לילה ּכסּות אם ¿«∆∆ְְְִִַָ

ּב"ואּלה  ּכתּוב ּוכבר ּבּבקר, החזירהּו יֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹּכסּות
הּיֹום ":הּמׁשּפטים  ּכל לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא "עד ְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּתּקחּנּו הּׁשמׁש ּוכבֹוא לֹו, ואם ∑jÎ¯·e.ּתׁשיבּנּו ְְִִֶֶֶֶַָ≈¬∆»ְִ
צדקה  ּתהיה ּול" מּכלֿמקֹום: ,מברכ ."אינֹו ְְְְְִִֵֶֶָָָָָ

ß lel` 'h ycewÎzay ß

(ãé)éçàî ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú-àìEøbî Bà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²
éøòLa Eöøàa øLà:E £¤¬§©§§−¦§¨¤«

i"yx£¯ÈÎN˜LÚ˙Œ‡Ï∑ לע אּלא ּכתּוב? ּכבר בר והלא …«¬…»ƒְֲֲֶַַָָָֹֹ
ׁשהּוא  ׂשכיר", ׂשכר תעׁשק "לא לאוין: ּבב' האביֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹעל

הזהר: ּכבר העׁשיר ועל ואביֹון, יט)עני תעׁשק (ויקרא "לא ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻ

"רע רבה)∑‡·ÔBÈ.את ּדבר éהּתאב (ויקרא ∑E¯bÓ.לכל ֲֵֶ∆¿ְֵַָָָָƒ≈¿
צדק  ּגר ּתֹוׁשב ∑EÈ¯ÚLa.זה ּגר נבלֹות זה .האֹוכל ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ

Eˆ¯‡a ¯L‡∑ וכלים ּבהמה ׂשכר .ëלרּבֹות ¬∆¿«¿¿ְְְְִֵֵַַָ

(åè)ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³
àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeä éðò̈¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³

éìòñ :àèç Eá äéäå ýåýé-ìà E ¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
i"yx£BLÙŒ˙‡ ‡N ‡e‰ ÂÈÏ‡Â∑ הּזה הּׂשכר אל ¿≈»…≈∆«¿ֶֶַַָָ

ונתלה  ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא ìהּוא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ
ËÁ‡.ּבאילן  E· ‰È‰Â∑(ספרי) מּכלֿמקֹוםî, אּלא ִָָ¿»»¿≈¿ִֶָָָ

הּקֹורא  עלֿידי ליּפרע .ׁשּממהרין ְְֲִִֵֵֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 138 cenr h"k jxk zegiyÎihewl itÎlr)

giWOd zFnil ± l`xUi lW mxkU xEg ¦̀§¨¨¤¦§¨¥¦©¨¦©

ׂשכרֹו תּתן טו)ּביֹומֹו (כד, ְְִֵָ
מצינּו בחוקותי הּנה ורש"י כהנים תורת יד־טז, ב, פרק אבות (ראה ִִֵָ

ט) ּבקּיּום כו, יׂשראל ׁשל עבֹודתם את ז"ל חכמינּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהׁשוּו
לתׁשלּום  הּמצֹות ׂשכר ואת הּפֹועל, למלאכת והּמצֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּתֹורה

העבֹודה. ֲַָָעל
הרמּב"ן בסופו)וכתב הגמול ּבּקּבלה (שער הכריעּו וכן ְְְְִִֵַַַַַָָָָ

ּכאׁשר  לעתיד־לבא הּוא הּׂשכר מּתן ׁשּזמן ְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּובחסידּות,
ׁשּקרינּו הּנׁשמֹות עֹולם ואינֹו הּמתים ּבתחּית מחּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ"הּקּב"ה

ֵֶַּגן־עדן".
לימֹות  יׂשראל ׁשל ׂשכרם הּקּב"ה מאחר היא לתמּה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹויׁש
ּׁשהּוא  ּד"מה הּתֹורה, ּכל את מקּים הּקּב"ה והרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמׁשיח,

ולׁשמֹור" לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר הּוא פרשה עֹוׂשה רבה (שמות ְְְְֲִִֵֵֶַָ
ט) ?ל,

קּדיׁשא  ּתניא ּבספר ּבארּוכה הּמבאר על־ּפי הּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹויתּבארּו
ל"ו) הּקּב"ה (פרק ׁש"נתאּוה הּוא העֹולם ּבריאת ְְְְִִִֶַַַַָָָָָּדתכלית

ּבתחּתֹונים". ּדירה לֹו ְְְִִִַָלהיֹות
הימּנּו למּטה ּתחּתֹון "אין מּצד־עצמֹו הּזה העֹולם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר,
הּוטל  יׂשראל מּבני אחד ּכל ועל ,"יתּבר אֹורֹו הסּתר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבענין
הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על־ידי ּבעֹולם, מיחד חלק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻלברר

ּבעֹולם. חלקֹו ואת הּגׁשמי ּגּופֹו את הּוא מזּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבזה
ּכללּות  זּכּו יׁשלם ּכאׁשר לעתיד ּתהיה העלּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻותכלית
ּבהדר  עליהם ו"יֹופיע ,יתּבר לֹו לדירה ראּוי ויהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעֹולם,

LÓL‡יג  ÏÚÓk ‡BkLÓ ˙È dÏ ·˙˙ ‡·˙‡»»»»≈≈»«¿»¿≈«ƒ¿»
‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ CpÎ¯·ÈÂ d˙eÒÎa ·ekLÈÂ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

CÈÁ‡Óיד  ‡kÒÓe ‡ÈÚ ‡¯È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»ƒ¿≈»≈«»
:CÈÂ¯˜a CÚ¯‡· Èc C¯BibÓ B‡ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

È‰BÏÚטו  ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡ÈÚ È¯‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡·BÁ»

minkg izty

(ci)é:mpiprA miaFxw 'da`'e 'a`Y' iM¦¨¥§¨¥§¦§¦§¨¨
ëxW` F` ,LxBn F`' ,xn` EN`kE§¦¨©¦¥§£¤

F`'W ipRnE .'LixrWA F` ,Lvx`A§©§§¦§¨¤¦§¥¤
F`'e ,aWFY xB lr dxFn 'LixrWA¦§¨¤¤©¥¨§
mdipWE ,wcv xB lr dxFn 'LxBn¦¥§¤©¥¤¤§¥¤
xg` 'LixrWA' WxiR ,xB mWA miPEkn§¦§¥¥¥¥¦§¨¤©©

lr dxFOd 'Lvx`A xW`' mcFw 'LxBn'¦¥§¤£¤§©§§©¤©
mtEB xkU `le milke dndA xkU§©§¥¨§¥¦§Ÿ§©¨
mcFw 'LixrWA' WxitC d`xp ile .`Ed§¦¦§¤§¥¥¦§¨¤¤
xkU 'Lvx`'n iAxpC ikid iM ,'Lvx`A'§©§§¦¥¦¦§©¥¥©§§§©

dndAded 'LixrWA' e`l i`C ,'eke §¥¨§¦©¦§¨¤£¨
`z` aWFY xB zFAxl 'Lvx`A' `pin`̈¦¨§©§§§©¥¨¨¨

:ith xAYqnCeh dxez §¦§©¥§¥
(eh)ìeilr FWtp xqFOW ,i"Wx WxiR¥¥©¦¤¥©§¨¨

lFRil Fnvr oMqe ,DFaB WakA zFlrl©£§¤¤¨©§¦¥©§¦
:eilr dlrWM oli`A zFlYleîENit`e §¦¨¨¦¨§¤¨¨¨¨©£¦

`xwe' xn`p dOl oM m` .`xwi `lŸ¦§¨¦¥¨¨¤¡©§¨¨
:'ek oixdnOW `N` ,'Lilrfh dxez ¨¤¤¨¤§©£¦



נה `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ycewÎzayl inei xeriy
הארץ". ּכל את ה' כבֹוד וימּלא עּזֹו, ְְִֵֶֶָָָָֻּגאֹון

היא  הּדֹורֹות ּבמׁש יׂשראל ּבני ּכל ׁשל ׁשעבֹודתם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָונמצא
אינּה ׁש"ׂשכירּות הּוא ׁשהּדין ּומאחר אחת, ׂשכירּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבגדר

לבּסֹוף" אּלא ב)מׁשּתּלמת קי, מציעא מׁשּתּלם (בבא ׂשכרּה ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּיהיה  ּכּלֹו העֹולם ּבזּכּו העבֹודה, ּבגמר מּיד לבּסֹוף ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻרק

הּמתים. ּתחּית לעת ,להּׁשם־יתּבר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּדירה

(æè)eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àìŸ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´
eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìòñ : ©¨®¦¬§¤§−¨«

i"yx£ÌÈaŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈŒ‡Ï∑ ואם ּבנים, ּבעדּות …¿»«»ƒְְִִֵָ
יּומתּו", ּבחטאֹו "איׁש נאמר: ּכבר ּבנים, ּבעון ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹּתאמר

מתים  והּקטּנים אביו, ּבעון מת איׁש, ׁשאינֹו מי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאבל
ׁשמים  ּבידי אבֹותם .ּבעון ֲֲִִֵַַָָֹ

(æé)ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú àì́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤
:äðîìà©§¨¨«

i"yx£ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï∑ ּכבר העׁשיר ועל …«∆ƒ¿«≈»ְְִֶַָָ
טז)הזהר: לעבר (דברים ּבעני וׁשנה מׁשּפט", תּטה "לא ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹֻ

יֹותר  עני מׁשּפט להּטֹות ׁשּנקל לפי לאוין, ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעליו

עליו  ו ׁשנה הזהיר לכ עׁשיר, ˙Ï·Á.מּׁשל ‡ÏÂ∑ ְְְִִִִֶָָָָָָ¿…«¬…
ּבׁשעת  .הלואה ðׁשּלא ְְִֶַַָָֹ

(çé)éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãáò ék zøëæåE §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íMî¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

i"yx£z¯ÎÊÂ∑ ּבּדבר ּכיס חסרֹון יׁש אפּלּו חּקֹותי , לׁשמר :ּפדיתי .עלֿמנתּֿכן ¿»«¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

(èé)äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À
ïòîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú àì³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáééãé äNòî ìëa Eñ :E §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«
i"yx£¯ÓÚ zÁÎLÂ∑ּגדיׁש עמר ,ñולא אמרּו: מּכאן ¿»«¿»…∆ְְִִֶָָָֹֹ

סאתים  ּבֹו ׁשכחה òׁשּיׁש אינֹו ∑Oa„‰.ּוׁשכחֹו, ְְְִִֵֵֶַָָָ«»∆
קמה  ׁשכחת מּלקצר ôלרּבֹות מקצתּה ׁשּׁשכח ,.‡Ï ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ…

BzÁ˜Ï ·eL˙∑(מ"ד פ"ו ׁשּלאחריו,(פאה אמרּו: מּכאן »¿«¿ְְֲִֶַָָָ
ּתׁשּוב" ּב"בל ׁשאינֹו ׁשכחה, אינֹו ׁשּלפניו, .ׁשכחה. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

EÎ¯·È ÔÚÓÏ∑(ספרי) ואףֿעלּֿפיö ׁשּלא לידֹו ׁשּבאת ¿««¿»∆¿ְְִֶֶַַָָֹ
מעּתה:,÷ּבמתּכּון  אמר ּבמתּכּון. לעֹוׂשה קלֿוחמר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּוא  הרי ּבּה, ונתּפרנס עני ּומצאּה מּידֹו סלע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָנפלה
עליה  מתּבר. ְִֵֶָָָ

Ï‡טז  ÔÈ·e ÔÈa Ìet ÏÚ Ô‰·‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï»¿¬»»«¿ƒ¿ƒ»
:Ôe˙eÓÈ d·BÁa L‡ Ô‰·‡ Ìet ÏÚ Ôe˙eÓÈ¿«¬»»¡«¿≈¿

˙q·יז  ‡ÏÂ ‡nzÈÂ ‡¯Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»¿»ƒ«
:‡ÏÓ¯‡ Le·Ï ‡BkLÓ«¿»¿«¿¿»

C˜¯Ùeיח  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»
„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È»ƒ¿»»»≈

ÓÚ¯‡יט  ÈL˙Â CÏ˜Áa C„ˆÁ „BˆÁ˙ È¯‡¬≈«¿¬»»¿«¿»¿ƒ¿≈À¿»
‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï d·qÓÏ ·e˙˙ ‡Ï ‡Ï˜Á·¿«¿»»¿¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ«»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Èc ÏÈca È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe¿«¿¿»¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…

:C„È È„·BÚ»≈¿»

minkg izty

(fi)ðiR lr s` dR Wxtl i"Wx gxkEd§©©¦§¨¥Ÿ©©¦
`NW icM ,'lagi `l' iAB lirl WxiRW¤¥¥§¥©¥Ÿ©£Ÿ§¥¤Ÿ
hwpnl `xwl Dil dOl xnFl drhY¦§¤©¨¨¥¦§¨§¦§©
lirl `de ,'dpnl` cbA lagz `le'§Ÿ©£Ÿ¤¤©§¨¨§¨§¥
lr `N` ,'Fl EPaiWY aWd' aizM§¦¨¥§¦¤¤¨©
`l' dpnl` iAB `xw hwp ikdl KgxM̈§¨§¨¦§©§¨©¥©§¨¨Ÿ
d`eld zrWA DpMWn ENit`C ,'lagz©£Ÿ©£¦¦§§¨¦§©©§¨¨
`NW WxiR ikd mEXn ,xifgdl aiIg©¨§©£¦¦¨¦¥¥¤Ÿ
d`eld zrWA la` ,d`eld zrWA¦§©©§¨¨£¨¦§©©§¨¨
`l 'lagz `l'C ,xifgdl Kixv oi ¥̀¨¦§©£¦§Ÿ©£ŸŸ
la` ,d`eld zrWA `NW `N` KiIW©¨¤¨¤Ÿ¦§©©§¨¨£¨

oi` FYrCn ozFPW oeiM Fz`eld zrWA¦§©©§¨¨¥¨¤¥¦©§¥
`xw hwpC `de .dlag oFWl FA KiIW©¨§£¨¨§¨§¨©§¨
cOll ,'dpnl` cbA lagz `le'§Ÿ©£Ÿ¤¤©§¨¨§©¥
`NW mEXn `N` daWdA Dpi`W¤¥¨©£¨¨¤¨¦¤Ÿ
xn`cM ,dizFpkWA rx mW D`iVdl§©¦¨¥¨¦§¥¤¨¦§¨©
zFeWdl iOp i` ,lAwnd wxR `xnBA©§¨¨¤¤©§©¥¦©¦§©§
oi`C dxiWr oiaE dIpr oiA dpnl ©̀§¨¨¥£¦¨¥£¦¨§¥

:DzF` oipMWnngi dxez §©§§¦¨
(hi)ñ:miz`q FA WIW Epiid WicB̈¦©§¤¥¨©¦
òdn ,miz`q lr dxFY dciRwd m`C§¦¦§¦¨¨©¨©¦©

:xnr iN dn icB iNôoi` m` ,WExiR ¦§¦©¦Ÿ¤¥¦¥

miz`q DA Wi m` la` ,miz`q dnTA©¨¨¨©¦£¨¦¥¨¨©¦
ded `lC WicbC `inEC ,dgkW Dpi ¥̀¨¦§¨§¨§¨¦§Ÿ¨¥

:dgkWöFzF` gkXWMW ,WExiR ¦§¨¥¤§¤¨©
FA Ekf xaM milrAd FA Erci `l oicre©£©¦Ÿ¨§©§¨¦§¨¨
,milrA zpeEkA `NW cIn miIprd̈£¦¦¦¨¤Ÿ§©¨©§¨¦
:'Lkxai ornl' aizM ikd ENit`e©£¦¨¦§¦§©©§¨¤§

÷,oiEMznA `NW ixiinC FzgkFde§¨¨§©§¦¤Ÿ§¦§©¥
i`C ,'ebe 'Lkxai ornl' aizkCn¦¦§¦§©©§¨¤§§¦

oiEMznAornl' `kd aizkC `pW i`n §¦§©¥©§¨¦§¦¨¨§©©
aizkC zFnFwn x`Xn xzFi 'Lkxai§¨¤§¥¦§¨§¦§¦

:'dwcv'k dxez §¨¨



vzÎik`נו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ycewÎzayl inei xeriy

(ë)éøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékíBúiì øbì E ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£¯‡Ù˙ ‡Ï∑(קלא ּתפארּתֹו(חולין ּתּטל לאילן øלא ּפאה ׁשּמּניחין מּכאן .ׁשכחה ùזֹו(שם)∑‡EÈ¯Á.מּמּנּו, …¿«≈ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ«¬∆ְִָ

(àë)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ékíBúiì øbì E ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑.ּתּקחּנה לא עֹוללת, ּבֹו מצאת אם …¿≈ִִֶֶֶָָָָָֹ
ז) ולא (פאה ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללֹות? היא ְְְִֵֵֵֶָָָֹֹואיזֹו

וראיתי  הּבית. לבעל היא הרי מהם, אחד לּה יׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנטף.

י  ּפסיגין ּבתלמּוד 'ּכתף'? היא איזֹו על רּוׁשלמי: זה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
ּבּׁשדרה  הּתלּויֹות אּלּו 'נטף', זה. .ויֹורדֹות úּגב ְְְְִֵֵֶַַַָָ

(áë)éëðà ïk-ìò íéøöî õøàa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

äë(à)ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø äéäé-ék¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

i"yx£·È¯ ‰È‰ÈŒÈk∑(ספרי) נּגׁשים להיֹות אל àסֹופם ƒƒ¿∆ƒְִִִֶָָ
מריבה, מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מעּתה: אמר ְְֱִִִֵֵֵַַָָָָֹהּמׁשּפט.
זֹו אֹומר: הוי הּצּדיק? מן לפרׁש ללֹוט ּגרם ְְֱִִִִֵֵַַַָֹמי

‡˙ÚL¯‰Œ.מריבה  eÚÈL¯‰Â∑ הּמתחּיבין ּכל יכל ְִָ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְִִַַָָֹ
ּתלמּודֿלֹומר: לֹוקין? .ּבּדין ְִִַַַ

(á)eäkäå èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´
:øtñîa BúòLø éãk åéðôì§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

i"yx£Ôa Ì‡ ‰È‰ÂáÚL¯‰ ˙Bk‰∑,לֹוקה ּפעמים ¿»»ƒƒ«»»»ְִֶָ
הענין, מן למד הּלֹוקה? הּוא ּומי לֹוקה, אינֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּוּפעמים

ׁשּלא  לאו ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם לעׂשה â"לא (מכות נּתק ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹ
‰ËÙM.יג) BÏÈt‰Â∑ לא אֹותֹו מלקין ׁשאין מלּמד ¿ƒƒ«…≈ְְִֵֵֶַַֹ

Bi‚Ï¯‡כ  C¯˙a ÈlÙ˙ ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È¯‡¬≈«¿≈»»¿«≈«¿»¿ƒ»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

C¯˙aכא  ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯k ÛBË˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿»»¿»≈«¿»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

Ú¯‡a‡כב  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«≈¬»¿«¿»¿∆¿«»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

È„Ï‡א  Ôe·¯˜˙ÈÂ ‡i¯·b ÔÈa ÔÈ„ È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»¿ƒ¿»¿¿ƒ»
:‡·iÁ ˙È Ôe·iÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È ÔekÊÈÂ Ôepe„ÈÂƒÀƒ«»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב  ‡·iÁ ¯a Ì‡ È‰ÈÂdpÓ¯ÈÂ ‡·iÁ ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»«»»¿ƒ¿ƒ≈
:ÔÈÓa d˙·BÁ ˙qÓk È‰BÓ„˜ dp˜ÏÈÂ ‡ic«»»¿«¿ƒ≈√»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

minkg izty

(k)øFixR lM lFHY `l ,i"Wx WxiR¥¥©¦Ÿ¦¨¦§
`l' oFWlE .x`R x`Xi `NW cr EPOn¦¤©¤Ÿ¦¨¥§¥§Ÿ
'WxWz iz`EaY lkaE' oFWNn 'x`tz§©¥¦§§¨§¨¦§¨¥

:dxiwr FWExiRWùxnFl FpFvx ¤¥£¦¨§©
rnWn ,'Lixg`' aizkCn .oli` zgkW¦§©¦¨¦¦§¦©£¤©§©

:aEWY laA `Ed Lixg`X dn`k dxez ©¤©£¤§©¨
(`k)úlFMW`AW irvn` hiaxW©§¦¤§¨¦¤¨¤§

lW dxcWl dnFCW ,'dxcW' diExw§¨¦§¨¤¤§¦§¨¤
oke ,zFrlSd z` zxAgOW mc`̈¨¤§©¤¤¤©§¨§¥
oi`xwPd zFPhw zFlMW` Fl mixAEgn§¨¦©§Ÿ§©©¦§¨¦
gYpe' ,dkizg oFWl oibiqtE ,oibiqR§¦¦§¦¦§£¦¨§¦©
bqtie inlWExi mEBxY 'eigzpl FzF`¦§¨¨©§§©§¦§¦§©
df oiakFW oibiqRdWkE ,oibiqtl Dizï¥¦§¦¦§¤©§¦¦§¦¤
zFtzM lr zakFXd iF`VnM od df lr©¤¥§©©¤¤©§¥
md shpe .szM iExw Kkl ,mc` lW¤¨¨§¨¨¨¥§¨¥¥

sFqA dAxd mixAEgnd miapr ixBxB©§§¥£¨¦©§¨¦©§¥§
mpi` EN` lM ,dHnl oithFpe dxcXd©¦§¨§§¦§©¨¨¥¥¨
`le szM `l odA oi`WM la` ,miIprl©£¦¦£¨§¤¥¨¥Ÿ¨¥§Ÿ
.miIprl `id Ff ,oixGEtn `N` shp̈¥¤¨§¨¦¦©£¦¦
Dl oi`W lM ,WxiR m"`xde .iz`vn̈¨¦§¨§¥¥¥¨¤¥¨
iW`xA oiiElYd ode ,shp `le szM `lŸ¨¥§Ÿ¨¥§¥©§¦§¨¥
,d"`iaq oei oFWlA z`xwPd zFxFnGd©§©¦§¥¦§¨¨
lr dGW oibiqRd odW szM mdA oi`W¤¥¨¤¨¥¤¥©§¦¦¤¤©
oixBxBd odW shp `le ,'ek df iAB©¥¤§Ÿ¨¥¤¥©©§¥¦
`xwpe ,zFlFMW`d zFxcWA zFiElYd©§§¦§¨¤§§¦§¨
oial FpiA wiqtOW ipRn dbiqR szMd©¨¥§¦¨¦§¥¤©§¦¥§¥
dlFre biQtn oFWNn ,xg`d szMd©¨¥¨©¥¦§§©¥§¤
o`M cr ,dlFre wiqtn FWExiRW¤¥©§¦§¤©¨
miWFcw zWxtA lirl oiIre .FpFWl§§©¥§¥§¨¨©§¦

:xzFi WxFtn mWeak dxez §¨§¨¥

äë(`)àxninl Dil dedCn ,WExiR¥¦©£¨¥§¥©
mdl didi xW` miWp` EWBi iM'¦¦§£¨¦£¤¦§¤¨¤
m` ,xn`w ikdC DPin rnW ,'hRWOd©¦§¨§©¦¨§¨¦¨¨©¦
`le hRWnl EWBIW mtFq aix didi¦§¤¦¨¤¦§§¦§¨§Ÿ
:hRWn ici lr m` iM xXRzdl ElkEi§§¦§©¥¦¦©§¥¦§¨

áoFWl `EdW miWxtn Wie .FnEBxzM§©§§¥§¨§¦¤§
Wxg iwER`l ,zrC xA `EdW ,dpiA¦¨¤©©©§©¥¥¥
i`TW miWxtn Wie .ohwe dhFW¤§¨¨§¥§¨§¦¤¨¥
oian htFXd m` dide xnFlM ,htFX ©̀¥§©§¨¨¦©¥¥¦

:iz`vn .zFMdl iE`xe xarWâ`d ¤¨©§¨§©¨¨¦¨
e`l oiCd `Ede ,oiwFl oi` dUrl wYip¦©©£¥¥¦§©¦©
zzin zxdf`l oYiPWe dUrn FA oi`W¤¥©£¤§¤¦©§©§¨©¦©
e`le oinElWzl oYiPWe oiC ziA¥¦§¤¦©§©§¦§©
sC) zFMn zkQnA `zi`cM ,zFllkAW¤¦§¨¦§¦¨§©¤¤©©

:(bia dxez



נז `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ycewÎzayl inei xeriy
מּטה  אּלא יֹוׁשב, ולא ¯B˙ÚL.עֹומד È„k ÂÈÙÏ∑ ְֵֵֶֶָֹֻ¿»»¿≈ƒ¿»

ׁשּתים  ּכדי ׁשּתי ,ãּולאחריו אֹותֹו מלקין אמרּו: מּכאן ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
מּלפניו  ּוׁשליׁש מּלאחריו כב)ידֹות ∑tÒÓa¯.(מכות ְְְֲִִִַָָָָ¿ƒ¿»

"ּבּמסּפר"(שם) נקּוד לֹומר ,äואינֹו ּדבּוק, ׁשהּוא לּמד ְְִִֵֵֶַַָָָ

מנין  אּלא ׁשלמים, ארּבעים ולא ארּבעים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבמסּפר
לארּבעים  ּומׁשלים סֹוכם חסר åׁשהּוא ארּבעים והם , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

.אחת  ַַ

(â)éñé àì epké íéòaøàéñé-ït óälà-ìò Búkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ
éçà äì÷ðå äaø äkîéðéòì E:E ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

i"yx£ÛÈÒÈ ‡Ï∑ מּכאןæחברֹו את לּמּכה ‡EÈÁ.אזהרה ‰Ï˜Â∑קראֹו ּומּׁשּלקה, רׁשע. קֹוראֹו הּיֹום ּכל ……ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ¿ƒ¿»»ƒְְִֶַָָָָָָ
אחי. ִָ

(ã)ñ :BLéãa øBL íñçú-àì«Ÿ©§¬Ÿ−§¦«
i"yx£BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙Œ‡Ï∑(נד הּכתּוב (ב"ק ּדּבר …«¿…¿ƒִֶַָ

ועֹוף  חּיה ּבהמה, לכל והּואֿהּדין העֹוׂשים çּבהוה, , ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
א  מאכל, ּבדבר ׁשהיא נאמר ּבמלאכה לּמה םּֿכן ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

האדם è'ׁשֹור' את להֹוציא ?.BLÈ„a∑(פט יכל (שם ְִֶָָָ¿ƒָֹ
מּבחּוץ  ׁשֹור",?éיחסמּנּו תחסם "לא ּתלמּודֿלֹומר: ְְְְִֶַַַַַֹֹ

נאמר ëמּכלֿמקֹום  ולּמה ּדיׁש. מה :ל לֹומר ּדיׁש? ְְֱִִִֶַַַַַָָָָ

מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּדבר ּולחּלה)מיחד, וגּדּולֹו(למעׂשר ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֻ
והּמגּבן  החֹולב יצא ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל אף הארץ, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמן
והּמקּטף, הּלׁש יצא הארץ. מן ּגּדּולֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּמחּבץ,
ּבתמרים  הּבֹודל יצא לחּלה. מלאכּתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנגמרה

למעׂשר ìּובגרֹוגרֹות  מלאכּתן ׁשּנגמרה ,. ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָ

(ä)Bì-ïéà ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½
àáé dîáé øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àìŸ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ

:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìò̈¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«
i"yx£ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈŒÈk∑(יז להם (יבמות ׁשהיתה ƒ≈¿«ƒ«¿»ְֶֶָָָ

היה  ׁשּלא אחיו לאׁשת ּפרט ּבעֹולם, אחת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיׁשיבה
ּבּנחלה ∑ÂcÁÈ.ּבעֹולמֹו מן ,îהּמיחדים לאחיו ּפרט ְָ«¿»ְְְֲִִִַַַָָָָֻ

‡BÏŒÔÈ.האם  Ô·e∑(כב עליו (שם ּבן ðעּין אֹו: ּבת, אֹו ֵָ≈≈ֵֵַַָָ
הּבת  ּבת אֹו הּבת ּבן אֹו הּבן ּבת אֹו הּבן, .ּבן ֵֵֵֵַַַַַַַַ

ÛÒBÈג  ‡ÓÏÈc ÛÒBÈ ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈ƒ¿»≈
CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a¯ ‡ÁÓ ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï¿«¿»≈«ƒ≈»»«»¿≈«¬

:CÈÈÚÏ¿≈»

dLÈ„a:ד  ‡¯Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

ÔB‰pÓה  „Á ˙eÓÈÂ ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe·˙È È¯‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿
‡¯·Ï ‡˙Ó ˙z‡ È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ ¯·e«≈≈»¿≈ƒ«≈»»¿»»
dÏ d·qÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓ·È ÈBlÁ ¯·‚Ïƒ¿«ƒ»¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒ¿«

minkg izty

(a)ã,eiptNn zg` ,zFIrWx WlW ixd£¥¨¦§¦©©¦§¨¨
zFci iYWE ,eiptNn WilW xnFlM§©§¦¦§¨¨§¥¨
'FzrWx icM' ,miWxtn Wie .eixFg`n¥£¨§¥§¨§¦§¥¦§¨

zFMn dxUr WlW EpiidoaC mEXn , ©§§¤§¥©¦§¤
'eiptl'E ,`Ed oiWpr xA dxUr WlW§¤§¥©¢¨¦§¨¨
lr 'eixFg`l'e ,FAl cbpM xnFl FpFvx§©§¤¤¦§©£¨©
:`Ed qpw miwlg ipW ozF`C ,FAB©§¨§¥£¨¦§¨

ä:z"iAd zgY g"YtA xnFl FpFvx§©§©¨©©©¥
åxiMfdlE zFpnl KixSW ,xnFlM§©¤¨¦¦§§©§¦

`le ,'zg` xqg mirAx`' oipOA©¦§¨©§¨¦¨¥©©§Ÿ
xn`i `N` ,'rWze miWlW' xn`IW¤Ÿ©§¦¨¥©¤¨Ÿ©
icM ,mrHde .'zg` xqg mirAx`'©§¨¦¨¥©©§©©©§¥
zg` dMn cFr FzF` dwlie gMWi `NW¤Ÿ¦§©§©§¤©¨©©
ikd mEXn ,'ebe 'siqFi oR' lr xFarie§©£©¤¦¦¨¦
icM 'zg` xqg mirAx`' xiMfn `Ed©§¦©§¨¦¨¥©©§¥
`xTA xiMfOW `gip iOp dfaE .xFMfIW¤¦§¨¤©¦¦¨¤©§¦©§¨

:'rWze miWlW' `le ,'mirAx`'b dxez ©§¨¦§Ÿ§¦¨¥©
(b)æ,xYidA dMn dNgYA `kd `dC§¨¨¨©§¦¨©¤§¤¥

oMW lM ,'siqFi `l' aizM ok iR lr s`e§©©¦¥§¦Ÿ¦¨¤¥
FzNgYnC ,mPgA Fxiag z` dMn m ¦̀©¤¤£¥§¦¨§¦§¦¨

:dUrz `lA xaFrW ,xEQi`Ac dxez §¦¤¥§Ÿ©£¤
(c)ç,'ek 'xFW' 'xFW' opitliC§¨§¦©

:lirl iYWxitcMèoeiM ,WExiR ¦§¥©§¦§¥¥¥¨
aFYkl oM m` ,`weC e`l 'xFW'C§©©§¨¦¥¦§

:'dniqgA WEcY `l' `pngxéFpFvx ©£¨¨Ÿ¨©£¦¨§
zrWA `weC rnWn 'FWicA' ,xnFl©§¦©§©©§¨¦§©
uEgAn EPnqgi lFki oM m` ,dWiC¦¨¦¥¨©§§¤¦©
xYEn `di KM xg`e FWiC zrWA `NW¤Ÿ¦§©¦§©©¨§¥¨
:'ek xnFl cEnlY ,dniqgA oM WEcl̈¥©£¦¨©§©

ë`l' xninl Dil ded ok `l m`C§¦Ÿ¥£¨¥§¥©Ÿ
`weC rnWnC ,'dniqgA xFWA WEcŸ§©£¦¨§©§©©§¨
`l' aizkCnE ,xEq` dWiC zrWA¦§©¦¨¨¦¦§¦Ÿ
'FWica'E .mFwn lMn rnWn ,'mqgz©§Ÿ©§©¦¨¨§¦
WxtOW FnM iz` `pixg` `Wxcl¦§¨¨©£¦¨¨¥§¤§¨¥
df oirkE ,'ek WiC xn`p dOle ,KlFde§¥§¨¨¤¡©©¦§¥¤
`l' lr awr zWxR sFqA iYWxiR¥©§¦§¨¨©¥¤©Ÿ

:'eke 'Wi` aSiziìm` ,xnFl FpFvx ¦§©¥¦§©¦
mr df ExXwzpe oWAiil bBd lr opzFp§¨©©©§©§¨§¦§©§¤¦
dvFx m` dGn df mcixtdl Kixve df¤§¨¦§©§¦¨¤¦¤¦¤
zFk`lOd El`AW ,WExitE .olHil¦§¨¥¤§¥©§¨
zFk`lnA la` ,`Mil devn ENit £̀¦¦§¨¥¨£¨¦§¨
dxnbp `le rwxw ilECiB odW¤¥¦¥©§©§Ÿ¦§§¨
,e`lA xaFr Fpi`W iR lr s` ,oYk`ln§©§¨©©¦¤¥¥§©
mFwn lMn ,mc` `le 'xFX'n `wtpcM¦§¨§¨¦§Ÿ¨¨¦¨¨
la` ,FOr dpzd `l m` `Mi` devn¦§¨¦¨¦Ÿ¦§¨¦£¨

:Kixv `l i`pY ENit` EN`Ad dxez §¥£¦§©Ÿ¨¦
(d)îmicgEind `weC ,xnFl FpFvx§©©§¨©§¨¦

,zn m` df z` WxFi dGW ,dlgpA§©£¨¤¤¥¤¤¦¥
on mig`l hxR ,a`d on mig` EpiidC§©§©¦¦¨¨§¨§©¦¦
lMW ,df z` WxFi df oi`W m`d̈¥¤¥¤¥¤¤¤¨
eig` `le FzF` oiWxFi eia` iaFxw§¥¨¦§¦§Ÿ¤¨
,'eCgi' Dil dOl ,xn`Y m`e .FO`n¥¦§¦Ÿ©¨¨¥©§¨
'mig`' 'mig`'C deW dxfBn Dil wFRiY¥¥¦§¥¨¨¨§©¦©¦
aizkE ,'mig`' `kd aizM ,awri ipAn¦§¥©£Ÿ§¦¨¨©¦§¦



vzÎik`נח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ycewÎzayl inei xeriy

(å)únä åéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−©¥®
:ìàøNiî BîL äçné-àìå§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«

i"yx£¯BÎa‰ ‰È‰Â∑ האחים אֹותּהñּגדֹול מיּבם .הּוא ¿»»«¿ְְִֵַַָָ
„Ïz ¯L‡∑ לאילֹונית ׁשאינּהòּפרט Ìe˜È.יֹולדת , ¬∆≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»

ÂÈÁ‡ ÌLŒÏÚ∑ נחלת יּטל אׁשּתֹו, את ׁשּיּבם ôזה «≈»ƒְֲִִִֵֶֶֶַַֹ

אביו  ּבנכסי BÓL.הּמת ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ∑(כד ּפרט (שם ְְִִֵֵַָ¿…ƒ»∆¿ְָ
מחּוי öלאׁשת  ׁשּׁשמֹו .סריס, ְְִֵֶֶָָ

(æ)äúìòå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹

:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«
i"yx£‰¯ÚM‰∑:ּדינא'÷'לתרע ּכתרּגּומֹו .ּבית ««¿»ְְְִִֵַַָ

(ç)àì øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½¬Ÿ
:dzç÷ì ézöôç̈©−§¦§©§¨«

i"yx£„ÓÚÂ∑ ּבעמידה.¯Ó‡Â∑(לב הּקדׁש(סוטה הּקדׁשøּבלׁשֹון ּבלׁשֹון ּדבריה היא ואף ,. ¿»«ֲִַָ¿»«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(è)Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå§¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ
äNòé äëk äøîàå äúðòå åéðôa ä÷øéå Bìâø ìòî¥©´©§½§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´

:åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà Léàì̈¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
i"yx£ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ∑(קו ‡L¯.קרקע ùּגּבי על (יבמות ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆

‰·ÈŒ‡Ï∑ ּדלא וייּבם, יחזר ׁשּלא ׁשחלץ, למי מּכאן …ƒ¿∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
וּכיון  יבנה", לא "אׁשר אּלא: ּבנה', לא 'אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכתיב:

יבנה  לא ׁשּוב ּבנה, .ׁשּלא ְִֶֶָָֹֹ

ÓL‡ו  ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ˙ Èc ‡¯Îe· È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
:Ï‡¯NiÓ dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡˙Ó È‰eÁ‡„«¬ƒ≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

dzÓ·Èז  ˙È ·qÓÏ ‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ«»¿ƒ¿≈
‡i·Ò Ì„˜Ï ‡È„ ˙Èa Ú¯˙Ï dzÓ·È ˜q˙Â¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»»√»»«»
‡ÓL È‰eÁ‡Ï ‡Ó˜‡Ï ÈÓ·È È·ˆ ‡Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»«¬ƒ¿»

:È˙eÓaÈÏ È·‡ ‡Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»»≈¿«»ƒ

Ìe˜ÈÂח  dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯˜ È·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ¿ƒ¿≈»≈«¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ
:daÒÓÏ (‡Ú¯) ‡Ú¯ ‡Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

È¯L˙Âט  ‡i·Ò Ì„˜Ï d˙ÂÏ dzÓ·È ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»»«»¿«¿≈
·˙˙Â È‰Bt‡a ˜B¯˙Â dÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÒ≈≈≈««¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»≈
˙È È·È ‡Ï Èc ¯·‚Ï „·Ú˙È ÔÈ„k ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙Èa≈»«¬ƒ

minkg izty

,'ebe 'mig` Licar xUr mipW' mzd̈¨§¥¨¨£¨¤©¦
Wie .a`d on o`M s` a`d on oNdN dn©§©¨¦¨¨©¨¦¨¨§¥
mig` E`xwpC EpivOW oeiM ,xnFl©¥¨¤¨¦§¦§§©¦
mig` miWp`' aizkcM ,miaFxw ENit £̀¦§¦§¦§¦£¨¦©¦
miaFxw ENit` `pin` ded ,'Epgp £̀©§£¨¨¦¨£¦§¦
,frA iAB EpivOW FnM ,mAiil oiaiIg©¨¦§©¥§¤¨¦©¥Ÿ©
dlgpA micgEind ,'eCgi' aizM Kkl§¨§¦©§¨©§¨¦§©£¨
EvxiY zFnaiC ipW wxR `xnBaE .'ek©§¨¨¤¤¥¦¦¨¥§
,m"`xd m`iade ,mW oiIr ,xg` oiprA§¦§¨©¥©¥¨¤¡¦¨¨§¥

:mW oiIrð'oi`' aizkCn ,xnFl FpFvx ©¥¨§©¦¦§¦¥
,c"Ei xqg 'o`' xninl Dil dedC ,c"EiA§©£¨¥§¥©¥£©
xqg 'inai o`n' KEnqA aYkPW FnM§¤¦§©§¨¥¥§¨¦£©
,'oI`' F`xFw c"EiA aizkCnE ,c"Ei¦¦§¦§§©¥
aizM EN`M iede ,o"irA sNgzn s"l`e§¨¤¦§©¥§©¦§¨¥§¦§¦
Wi m`W ,eilr oiIr xnFl FpFvx ,'oiIr'©¥§©©¥¨¨¤¦¥
dvilgd on dxEhRW 'ek zA F` oA Fl¥©¤§¨¦©£¦¨

:mEAId onEe dxez ¦©¦
(e)ñlFcBA devOW ,xnFl FpFvx§©¤¦§¨©¨

oi` m` `nlC ,xn`Y m`e .mAiil§©¥§¦Ÿ©¦§¨¦¥
m`C ,xnFl Wie .mEAIn mixEhR xFkA§§¦¦¦§¥©§¦

mig` EaWi iM' xninl Dil ded `l oM¥¨£¨¥§¥©¦¥§©¦
zW`l hxR LcOll `A `EdC ,'eCgi©§¨§¨§©¤§§¨§¥¤
,i"Wx WxitcM FnlFrA did `NW eig`̈¦¤Ÿ¨¨§¨¦§¥¥©¦
dOl mAiin oi` xFkA Fpi`W eig` m`e§¦¨¦¤¥§¥§©¥¨¨
did `NW eig` zW` hrnl Kixhvi ¦̀§§¦§©¥¥¤¨¦¤Ÿ¨¨
,`Ed xFkA e`l `dC ,`hiWR ,FnlFrA§¨§¦¨§¨©§
Fpi`W eig` s`C Dpin rnW i`Ce `N ¤̀¨©©§©¦¨§©¨¦¤¥
`A 'xFkA' aEzMX dnE ,mAiin xFkA§§©¥©¤¨§¨
,mig`d on lFcBA devOW LcOll§©¤§¤¦§¨©¨¦¨©¦

:i"Wx WxitcMòKM aEzMd xEriWe ¦§¥¥©¦§¦©¨¨
,'xFkAd dide dX`l Fl DgwlE' :`Ed§¨¨§¦¨§¨¨©§
xW`' .xFkA didi mAiind xnFlM§©©§©¥¦§¤§£¤
,clil diE`x `dY dnai DzF`e ,'clY¥¥§¨§¨¨§¥§¨¥¥

:'ek zipFli`l hxRôdY` (`xnBA) §¨§©§¦©§¨¨©¨
FnW m`W `N` Fpi` F` ,dlgpl xnF`¥§©£¨¥¤¨¤¦§
oixFw 'opgFi' ,sqFi FnW oixFw 'sqFi'¥¦§¥¨¨¦
,'eig` mW' o`M xn`p .opgFi FnW§¨¨¤¡©¨¥¨¦
E`xTi mdig` mW lr' oNdl xn`pe§¤¡©§©¨©¥£¥¤¦¨§
o`M s` dlgp oNdN dn ,'mzlgpA§©£¨¨©§©¨©£¨©¨

:dlgpöm` ,(hr sC) zFnaiA opzE ©£¨§©¦¨©¦

dwNW i"Wx WxiR ,dOg qixq did̈¨§¦©¨¥¥©¦¤¨¨
zg` drW dOg d`x `NW ,FO` irOn¦§¥¦¤Ÿ¨¨©¨¨¨©©
Fl dzidW mc` qixq la` ,FzExWkA§©§£¨§¦¨¨¤¨§¨
oivlFge ulFg ,xWFMd zrW§©©¤¥§§¦

:FYW`lf dxez §¦§
(f)÷,'EPlk`Y LixrWA' FnM Fpi`e§¥§¦§¨¤Ÿ§¤

FWExiRW,aizM 'mipwGd l`' `dC ,xir ¤¥¦§¨¤©§¥¦§¦
ziA xrWA `Ed mipwGd aWFnE©©§¥¦§©©¥

:oiCg dxez ¦
(g)ødxfbA 'Exn`e' 'xn`e' opitliC§¨§¦©§¨©§¨§¦§¥¨

oNdlE ,'xn`e' `kd aizM ,deẄ¨§¦¨¨§¨©§©¨
'lM l` Exn`e' aizM `az iM zWxtA§¨¨©¦¨Ÿ§¦§¨§¤¨
o`M s` ,WcTd oFWlA oNdN dn ,'ebe©§©¨¦§©Ÿ¤©¨
opitli ,olpn mzde .WcTd oFWlA¦§©Ÿ¤§¨¨§¨¨¨§¦©
Epre' aizM `kdC ,iccdn 'dIpr' 'dIpr'£¦¨£¦¨¥£¨¥§¨¨§¦§¨
dWn' xnF` `Ed Fxzi zWxtaE 'mIeld©§¦¦§¨¨©¦§¥¤
oNdN dn ,'lFwA EPpri midl`de xAci§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨
oFWlA o`M s` ,WcTd oFWlA¦§©Ÿ¤©¨¦§

:WcTdh dxez ©Ÿ¤
(h)ù`l ,eipR cbpM ,'eiptA' WExitE¥§¨¨§¤¤¨¨Ÿ
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(é)ñ :ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â BÓL ‡¯˜Â∑(שם) ׁשם העֹומדים ּכל על הּנעל'úמצוה 'חלּוץ .לֹומר: ¿ƒ¿»¿¿ְְֲִִַַַַַָָָָ

(àé)úLà äáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

:åéLáîa ä÷éæçäå§¤«¡¦−¨¦§ª¨«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈŒÈk∑(ספרי) מּכֹות לידי לבא ידי ,àסֹופן מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מּכהּו", "מּיד ׁשּנאמר: áּכמֹו ƒƒ»¬»ƒְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.מּצּות  ַ

(áé)ðéò ñBçú àì dtk-úà äúv÷åñ :E §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«
i"yx£dtkŒ˙‡ ‰˙v˜Â∑ לפי הּכל ּבׁשּתֹו, ּדמי ממֹון, ¿«…»∆«»ְְְִֵַָָֹ

נאמר  מּמׁש? ידּה אּלא אינֹו אֹו והּמתּבּיׁש. ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמבּיׁש
"לא  זֹוממין ּבעדים להּלן ונאמר תחֹוס", "לא ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹֹּכאן

ממֹון  ּכאן אף ממֹון, ּלהּלן מה .תחֹוס", ְַַַָָָָָ

(âé):äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«

i"yx£Ô·‡Â Ô·‡∑ מׁשקלֹותâ.‰pË˜e ‰ÏB„b∑(ספרי) ּכׁשּמכחׁשת ּבגדֹולה ãּגדֹולה נֹוטל יהא ׁשּלא הּקטּנה, את ∆∆»»∆ְִָ¿»¿«»ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבקטּנה  .ּומחזיר ְֲִַַַָ

(ãé):äpè÷e äìBãb äôéàå äôéà Eúéáa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈§©¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכן עׂשית ּכלּום אם ל יהיה .äלא …ƒ¿∆¿ְְְִִִֵֶָָֹ

(åè)÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤
éîé eëéøàé ïòîì Cl-äéäéýåýé-øLà äîãàä ìò E ¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬

éäìà:Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

ÈÒ‡:י  È¯L ˙Èa Ï‡¯NÈa dÓL È¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»

È‰eÁ‡Âיא  ¯·b ‡„Ák ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡¬≈ƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ
„iÓ dÏÚa ˙È ‡·ÊLÏ „Á ˙z‡ ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»«¬«ƒ«
:d˙z‰a ˙È·a Û˜˙˙Â d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈

CÈÚ:יב  ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙È ıe˜˙e¿»¿«»¿≈»

¯a˙‡יג  Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿ƒ»«¿««¿««¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

¯a˙‡יד  ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙È·a CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

ÔÏÈÎÓטו  CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó«¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

minkg izty

'dwxie'C mEXn ,WExiR .WOn eiptA§¨¨©¨¥¦¦§¨§¨
,'mipwGd ipirl' zNnl lirl wEaC̈§¥§¦©§¥¥©§¥¦
,'dwxie mipwGd ipirl' xn` EN`M§¦¨©§¥¥©§¥¦§¨§¨
Kixv KgxM lre ,FCal 'eiptA' x`Xie§¦¨¥§¨¨§©§©¨§¨¨¦
mEXnE .eipR cbpM FWExiRW xnFl©¤¥§¤¤¨¨¦
aEWg ,eipR cbpM `weC `Ed wFxdC§¨©§¨§¤¤¨¨¨
aizM okl ,WOn eiptA `Ed EN`M§¦§¨¨©¨¨¥§¦

:'eiptl' `le 'eiptA'i dxez §¨¨§Ÿ§¨¨
(i)úzNn i"Wxl dWwC ,WExiR¥§¨¤§©¦¦©

,'ek devn ,uxznE .Dil dOl 'l`xUiA'§¦§¨¥¨¨¥§¨¥¦§¨
cnrnA 'l`xUiA' WExiR didie§¦§¤¥§¦§¨¥§©£©
dvilg zrWA mW EidIW ,l`xUi¦§¨¥¤¦§¨¦§©£¦¨
aB lr s`e .'lrPd uElg' `Fxwl¦§£©©©§©©©
xnFl Wi ,'uElg ziA' `xwA aizkC¦§¦¦§¨¥£¥©
cg` ziA ,iz` `Wxcl 'ziA' zNnC§¦©¥¦§¨¨¨¥©¦¤¨

m`W WExiR ,miYA iYW `le dpFA `Ed¤§Ÿ§¥¨¦¥¤¦
z` mAiil Fl xEq` FYnai qpFM¥§¦§¨§©¥¤

:Dzxv`i dxez ¨¨¨
(`i)àiM' xninl Dil ded ok `l m`C§¦Ÿ¥£¨¥§¥©¦

uxznE ,'ebe 'daxwe eig` z` Wi` dMi©¤¦¤¨¦§¨§¨§¨¥
:zFMn icil `al FtFq zESn ici lrC§©§¥©¨Ÿ¦¥©
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vzÎik`ס zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ycewÎzayl inei xeriy
i"yx£ClŒ‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡∑,ּכן עׂשית הרּבה אם ל .åיהיה ∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

(æè)éäìà ýåýé úáòBú ékìk älà äNò-ìk E ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ
ô :ìåò äNò¬Ÿ¥¨«¤

(æé)íëúàöa Cøca ÷ìîò Eì äNò-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬
:íéøönî¦¦§¨«¦

i"yx£EÏ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑ ּבמּדֹות ׁשּקרּת אם »≈¬∆»»¿ְְִִִַָ
האֹויב, מּגרּוי ּדֹואג הוי (משלי ׁשּנאמר:ּובמׁשקלֹות, ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶַָָ

"ּבא יא) ּבתריּה: ּוכתיב ה'", ּתֹועבת מרמה ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ"מאזני
קלֹון æזדֹון  ."וּיבא ַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 551 'nr f"kg zegiy ihewl t"r)

?Fnvr z` cFCnl mc`d Kixv "dcin dpw" dfi` itl§¦¥¤§¥¦¨¨¦¨¨¨¦§¤©§

איפה  גֹו' ואבן אבן ּבכיס ל יהיה "לא ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבסֹוף
יג־יז). (כה, עמלק" ל עׂשה אׁשר את זכֹור גֹו' ְְֲֲֵֵֵֶָָָָָואיפה

ב)ּוב'תֹוספֹות' לג, קידושין - ואימא הּמדרׁש(ד"ה לׁשֹון הּובא ְְְְִַָָ
לסמיכּות  ׁשהּטעם והינּו עמלק", ּבא (מׁשקלֹות) זה עֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ"על
עֹון  "על ּבא עמלק ּכי הּוא עמלק לזכירת מׁשקלֹות ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפרׁשת

ֶזה".
ּכ ּכדי עד מׁשקלֹות, עֹון חֹומר מהּו מּובן, אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָולכאֹורה

עמלק? ּבא זה עֹון ְֲִֵֵֶֶָָָׁשּמּפני
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

אֹותֹו מׁשכנע אינֹו האדם, את להחטיא הּיצר־הרע ּבא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכאׁשר
לעׂשֹות  הּיצר מנּסה ּבתחלה אּלא ּבהּקּב"ה, ׁשּימרֹוד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּתחילה
להתנהג  ׁשּיׁש הּיצר ׁשּמסּכים ּדאף והינּו, ּב"מּדה". ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ"חּסרֹון"
טֹוען  מּכל־מקֹום ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל והגּבלֹות "מּדֹות" ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻלפי
הּוא  החּסרֹון אם ּובפרט "חסרה", ּתהיה הּמּדה ׁשאם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיצר

ּכלּום. יקרה לא ּב"ּכלׁשהּו", ְְְְִֶֶַָֹרק
וצדק", ׁשלמה "אבן יהיה ׁשּליהּודי מסּכים הּיצר מּזֹו, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָויתרה

אבן  עֹוד ּגם ליהּודי יהיה ׁשלמה, לאבן ׁשּבנֹוסף ׁשרֹוצה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָרק
ליׂשראל  ׁשּיׁשנם היא הּיצר ׁשּטענת והינּו, ׁשלמה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינּה
ׁשה"מּדה" נֹוגע ׁשם - הּנׁשמה לעניני ּבנֹוגע "מידֹות". ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּתי
ּכאׁשר  א ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל ההגּבלֹות לפי ּבדּיּוק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻּתהיה
ׁשם  האדם, ׁשל הּגׁשמּיים ּוצרכיו הּגּוף עניני אֹודֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָמדּוּבר
ּדרכי  ׁשל ה"מּדֹות" ּכפי ׁשּתהיה ה"מּדה" את להתאים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּוּתר

ָָהעֹולם.
"ּביאתֹו" ּתחלת ּכי עמלק", "ּבא - מׁשקלֹות" "עֹון ׁשּמּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָוזהּו
אּלא  ה', נגד ּגלּויה ּבמרידה אינּה ויצר־הרע עמלק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשל

ספק ּבגימטרּיא (עמלק האדם ּבמֹוח ספקֹות (סה"מ ּבהטלת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
רצד) עמ' להתאים תרע"ט אפׁשר הּגּוף לעניני ּבנֹוגע ּדאּולי ,(ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
ה"מּדֹות". ִֶַאת

האדם  צרי עמלק", מ"ּביאת ונׁשמר ּבטּוח להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָּוכדי
"איפה  עם רק יהיּו האדם עניני ׁשּכל ּבמׁשקלֹות, זהיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלהיֹות

הּתֹורה. והגּבלֹות מּדֹות ועל־ּפי אחת, וצדק" ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשלמה

ã ycew zegiyn zecewp ã(ftx 'nr ,miqxhpew mixn`nd xtq)

מּמצרים  ּבצאתכם ּבּדר עמלק ל עׂשה אׁשר את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָזכֹור
יז) (כה,

לצאת  מתעֹוררים ּכאׁשר - מּמצרים" ּבצאתכם ּבּדר"ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
"עמלק" ּבא והחמרּיּות, הּגׁשמּיּות ׁשל מהּמצר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּולהתעּלֹות

להפריע. ְְְִֶַַַּומנּסה
ּתֹורה  ּדברי לחקֹוק יׁש "זכֹור": - היא עמלק לקליּפת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהעצה

מקֹום. ּובכל עת ּבכל ּבהם ּולהרהר ולחׁשב ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּבּזּכרֹון,

(çé)éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLàE £¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½
éò äzàå:íéäìà àøé àìå òâéå ó §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

i"yx£C¯ca E¯˜ ¯L‡∑ מקר אחר:לׁשֹון ּדבר ה. ¬∆»¿«∆∆ְְִֵֶַָָ
ּדבר  זכּור. ּבמׁשּכב מטּמאן ׁשהיה וטמאה. קרי ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻלׁשֹון

והפׁשיר צּננ וחם, קר לׁשֹון מרתיחתç,אחר: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹ
זה  ּובא ּבכם, להּלחם יראים האּומֹות ּכל ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהיּו

‡ÔÈlטז  „·Ú Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»√»¿»¡»»»»≈ƒ≈
:¯˜L „·Ú Ïk…»≈¿«

Á¯‡a‡יז  ˜ÏÓÚ CÏ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈¿»¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

„‰BÂיח  Ïk Ca ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»»«¬
‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ z‡Â C¯˙a ÔÈ¯Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿¿«¿≈¿≈¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„»≈ƒ√»¿»

minkg izty

(eh)å`Ow 'Kl'C `inEC `xzA 'Kl'C§¨©§¨§¨§¨©¨
'Kl' s` ,dxiar WpFr mr waC `EdW¤¨¥¦¤£¥¨©¨

:devOd xkU mr waC `xzAfh dxez ©§¨¨¥¦§©©¦§¨

(fi)æaiF`d `A ,xnFl FpFvx§©¨¨¥
Ll didie dngln LA dxBzie§¦§¨¤§¦§¨¨§¦§¤§

:oFlwlgi dxez §¨
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סי `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ycewÎzayl inei xeriy
לאמּבטי  מׁשל לאחרים. מקֹום והראה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָוהתחיל
ּבן  ּבא ּבתֹוכּה, לירד יכֹולה ּברּיה ּכל ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָרֹותחת,
ׁשּנכוה, אףֿעלּֿפי לתֹוכּה, וירד קפץ אחד, ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבלּיעל

אחרים èהקרה  ּבפני Ea.אֹותּה ·pÊÈÂ∑:זנב מּכת ְְֲִִִֵֵָָ«¿«≈¿ַַָָ
וזֹורק  מילֹות חֹותé מעלה ÌÈÏLÁp‰ŒÏk.ּכלּפי ְְְִֵֵֵַַָ»«∆¡»ƒ

EÈ¯Á‡∑ ּכח חטאם ëחסרי הענן ìמחמת ׁשהיה , «¬∆ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
Ú‚ÈÂ.ּפֹולטן  ÛÈÚ ‰z‡Â∑:ּדכתיב ּבּצמא, (שמות עיף ְָ¿«»»≈¿»≈«ְִִֵַָָָ

"וּיבא יז) אחריו: ּוכתיב למים", העם ׁשם ְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹ"וּיצמא
È¯‡.ּבּדרÚ‚ÈÂ∑.עמלק" ‡ÏÂ∑ עמלקî.ÌÈ‰Ï‡∑ ֲֵָ¿»≈«ֶֶַ¿…»≈ֲֵָ¡…ƒ

ל .מּלהרע ְְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz glya zyxt zay zgiy)

אחרי הּנחׁשלים יח)ּכל (כה, ֱֲִֶֶַַָָ
ּפֹולטן הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח (רש"י)חסרי ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

נפלא: ולקח לימּוד ְְְִִֵֶַָָלפנינּו
ּובׁשביל  הענן, מן ׁשּנפלטּו חטא ּבבעלי אּלא ּפגע לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹעמלק
ּבעמלק, להלחם ּכדי מהענן יׂשראל ּכל יצאּו אּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָיהּודים

יז)ּכּכתּוב ּבעמלק"(בשלח הּלחם רש"י)"וצא הענן, מן .(צא ְֲִֵֵֵַַָָָ
לענן", "חּוץ לצאת ואחד אחד ּכל ׁשל חֹובתֹו אֹומר: ְֱֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהוי
חׂשּוף  הּיהדּות, ׁשל לעֹולמּה מחּוץ ׁשּנמצא ליהּודי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָלהּגיע

לּתֹורה. ּולקרבֹו ּומׁשּונים, ׁשֹונים ְְְֲִִִֵַַָָָל'עמלקים'

(èé)éäìà ýåýé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqîäìçð Eì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ

úçzî ÷ìîò (øëæ) øëæ-úà äçîz dzLøì§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤´¤£¨¥½¦©−©
:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

i"yx£˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑,אּׁשה ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְִִֵַָ
ׁשם  יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹמעֹולל

נזּכר  מּׁשל ðעמלק זֹו ּבהמה לֹומר: הּבהמה, על אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
היתה: ְֲֵָָָעמלק

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 941 'nr f"hg mgpn zxez - f"hyz mixet zgiy t"r)

"dcU Wi`" `le "mild` aWFi" zFidl KxCd©¤¤¦§¥Ÿ¨¦§Ÿ¦¨¤

קר "אׁשר עמלק מלחמת אֹודֹות נאמר ּפרׁשתנּו ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבסֹוף
"יח)ּבּדר קרירּות(כה, מּלׁשֹון קר הּמדרׁש, ּומפרׁש (תנחומא . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

פרשתנו) זֹו:סוף קרירּות מׁשמעּות לפרׁש ויׁש .ְְְְִֵֵַָָ
נעׂשה  להכריז ורצּו למּתן־ּתֹורה, הלכּו יׂשראל ּבני ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכאׁשר
ּׁשּיׁשמעּו מה יקימּו לאו, אם והן יבינּו אם הן לנׁשמע, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָקֹודם
ילכּו ׁשּלא טען לא עמלק קרירּות. ּופעל עמלק ּבא -ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשל  נכד היה הּוא ּגם ׁשהרי הּתֹורה, את לקּבל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחס־וׁשלֹום
ּתם  "איׁש יעקב הנהגת על הסּכים לא אבל ויצחק, ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָֹֹאברהם

אהלים" כז)יֹוׁשב כה, אהלים",(תולדות "יֹוׁשב היא: טענתֹו . ֲִִִֵֵַָָָֹֹ
לׁשאֹול  לא ּתם", "איׁש אבל מסּכים, הּוא - ּתֹורה ְְְֲִִִִַָָָֹללמֹוד
קֹודם  "נעׂשה אּלא מּמּנּו, ּידרׁשּו ּומה הּמדּוּבר ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתחלה

מסּכים. אינֹו זה על - ְְְִִֵֶַַַלנׁשמע"
הּוא  - ציד" יֹודע "איׁש עׂשו, ׁשל הּסדר לפי מתנהג ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּוא

מׁשער  הּוא ּולהכיל, לצּוד הּוא מסּוגל ּכּמה מחּׁשב הּוא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָמבין,
היא  הנהגתֹו יקּים. וכּמה ילמד ּכּמה ׂשכלֹו ואת ּכחֹותיו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאת
ורק  ּולהבין, לׁשמֹוע לכל־לראׁש ונעׂשה, נׁשמע ׁשל ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹּבסדר

לאו. אם זאת לעׂשֹות יּוכל אם לׁשער יּוכל ְֲִִֵַַַַָָֹאז
ּכזֹו ואמת אמת, היא ׁשהּתֹורה ּכיון - הּוא טֹוען - ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואדרּבה
יקּדים  אם נפקא־מינּה למאי אם־ּכן ׂשכל, על־ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשמחּויבת
יקּדים  אם ּגם ׁשּיהיה, אֹופן ּבאיזה ;להיפ אֹו לנׁשמע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַנעׂשה
הּמחּויב  ּדבר ׁשּזהּו ּכיון ל"נעׂשה", ּבוּדאי יבֹוא לנעׂשה, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנׁשמע

ׂשכל. ִֵֶַעל־ּפי
ּומֹוד  הּתֹורה מבהירה ּכ ּד"יֹודע על ההנהגה ׁשעל־ידי יעה, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ה"אהלים", את ועֹוזבים ׁשּיֹוצאים ׂשדה", ל"איׁש ּבאים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹציד",
איׁש יעקב ׁשל ּבדרּכֹו להתנהג חיבים אּלא ועבר. ׁשם ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאהלי

הּגמרא ּכדברי הּנכֹונה, ּבּדר הֹולכים ואז סע"א ּתם, פח, (שבת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ÈÏÚaיט  ÏkÓ CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»ƒ»«¬≈
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ¯BÁÒ ¯BÁqÓ C··„¿»»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»¡»»
‡¯Îec ˙È ÈÁÓz d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»¿»»
Ù Ù Ù :ÈLzz ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„«¬»≈ƒ¿¿«»»ƒƒ¿≈

minkg izty

:oixWFR min oFWl ,LxiWtdeèFpFvx §¦§¦§§©¦§¦§
:mixg` iptA xw DzF` d`xd ,xnFl©¤§¨¨©¦§¥£¥¦

édlrn iRlM mixaC giHdW ,xnFlM§©¤¦¦©§¨¦§©¥©§¨
dn l`xUi LOrl ziESW devn xnFl©¦§¨¤¦¦¨§©§¦§¨¥©
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'dlnU' oke ,zF`lR i`lR FtFqA§¦§¥§¨§¥¦§¨

:'dnlU'ìKYgp ,oprd on EhltPW ©§¨¤¦§§¦¤¨¨¤§©
:wlnrn ozlinî`EdW WxtY `NW ¦¨¨¥£¨¥¤Ÿ§¨¥¤

i`xi l`xUi Eid `NW ,l`xUil x`FY©§¦§¨¥¤Ÿ¨¦§¨¥¦§¥
WxiR okl ,'rbie sir'C `inEC ,midl ¡̀Ÿ¦§¨§¨¥§¨¥©¨¥¥¥
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FnM xar lrR `Ed oM m` ,c"EId zgY©©©¦¥Ÿ©¨©§
Dil ded x`FY did EN`e ,'wgvi owf iM'¦¨¥¦§¨§¦¨¨©£¨¥

:c"EId zgY `"eWA cFwplhi dxez ¦§¦§¨©©©
(hi)ðeixg` xi`WY `NW ,xnFlMxkf §©¤Ÿ©§¦©£¨¥¤
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vzÎik`סב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ycewÎzayl inei xeriy
ׁשּלא ואילך) ׁשאּלּו ּתנחם", יׁשרים "ּתּומת הּפסּוק ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

ׁשהּתֹורה  וטֹוענים ּפזיזא", "עּמא ׁשל הּסדר עם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמסּכימים
פּון  ("ׁשּפרינּגען מהּגדרים לצאת צריכים ולא ׂשכל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹענינּה
ואחר־ּכ נׁשמע סדר, מּתֹו לגׁשת צריכים אּלא הֹויט"), ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדער

רחמנא־ליצלן, יׁשדם" ּבֹוגדים "סלף סֹוף־ּכל־סֹוף אזי - ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנעׂשה
" - ּבתמימּות הליכה על־ידי רק היא הּנכֹונה ּתּומת והּדר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּתנחם". - ְְִֵַָיׁשרים

סימן. על"י פסוקים, תצא ק"י פרשת חסלת

å øåáéöì äøèôääú"åîùìèðø ¯ çðø íéãåîò ïî÷ì

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc oiaexir(iriax meil)

úBvéçîìdf ote`ae ,od zeniiw `xiiyd z` zetiwnd zevignd - ¦§¦
xtqna zaya erx`y miiepiya miaygzn oi`y iqei iax dcen

.mipegd miyp`d
øîà ÷çöé éaøåezhiy aeyiia xnel leki wgvi iax eli`e -, §©¦¦§¨¨©

éøîàc àðàayiizdl leki izxn`y oicd -ì eléôàixacéaø £¨§¨§¦£¦§©¦
,äãeäéy itlíúä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòxn` `l - §¨©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨

,'dxzed dxzede li`ed zay' mixne`y my dcedi iaxàlà¤¨
meynïéøBiãì eäðúéàc,didy itk xzep my mixiicd xtqny - §¦§§§¦¦

la` ,mdn erxbp `le mdilr etqep `lyàëäoiiprl ,o`k - ¨¨
,drwaa dzpgy `xiiyïéøBiãì eäðúéìminiiw mixiicd oi` - ¥§§§¦¦

erxbp e` mdilr etqepy itl ,dligzn eidy avn eze`a my
dxzede li`ed' mixne` oi`y dcedi iax dcen df ote`ae ,mdn

.'dxzed
:dpyna epipy,íéøîBà íéîëçåly dvign `dzy jka icãçà ©£¨¦§¦¤¨

,íéøác éðMî.'axr' zvign e` 'izy' zvign e` ¦§¥§¨¦
:`xnbd dywnàn÷ àpz eðééäminkg zhiy dxe`kl - ©§©¨©¨

minkgd zhiyk ynn `id dcedi iaxa iqei iax lr miwlegd
`xiiya exaic `l' exn`e ,dcedi iax lr dpyna lirl ewlgpy
,ekxv lk siwdl cigil s` mixizn el`e el` oky ,'deeda `l`
dhiyk el` minkg ixac z` dpynd dxikfd recn ,ok m`e

.dnvr ipta
:`xnbd zvxzneäééðéa àkéàmc` oic oiprl mdipia welig yi - ¦¨¥©§

ãéçécnerdáeMééamewn z` siwdl utge ,drwaa `le ,xira - ¨¦§¦
`pz zrcl .'axr' ly e` 'izy' ly drexb dvigna ezziay
siwdl cigil exizd `l ,[dcedi iax lr miwlegd minkg] `nw
my el zpnefn oi`e xg`n ,drwaa `l` efk dvigna ekxv lk
ly dxenb dvigna siwdl `ed aiig aeyiia la` ,die`x dvign
[dcedi iaxa iqei iax lr miwlegd] minkg eli`e ,'axre izy'
drexb dvigna siwdl aeyiia cnerd cigil elit` mixizn

.ekxv lk xeriyk

äðùî
minkg eliwdy mipic zencewd zeipyna ex`azpe xg`n
mda eliwdy mipic ef dpyn dzr zyxtn ,`xiiy iabl oiaexira
.zexivg iaexir oic `ed mdn cg`e ,`avd dpgn iyp`l minkg

eøèt íéøác äòaøàmideyd el`l minkgäðçîaiyp` ly ©§¨¨§¨¦¨§§©£¤
,cg`d .dnglnl mi`veid `avdíéöò ïéàéáîdpgnd jxevl §¦¦¥¦

,íB÷î ìkî,ipyd .lfb meyn jka oi`e ,mixg` ly mdizecyn s` ¦¨¨
úöéçøî ïéøeèôe[zlihp-]íéãé,iyilyd .dcerqd mcewy §¦¥§¦©¨©¦

emixeht,éàîcî`la ux`d mr ly zexit lek`l mi`yx ,xnelk ¦§©
,iriaxd .zexyrne zenexz mdn yixtdlemixehtáøòlîiaexir ¦§¨¥
.dpgnd jezay zexivg izy oia zexivg

àøîâ
:dpgnd iyp` ipica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

iyp`çîúàöBiä äðelit` ,dnglnl,úeLøä úîçìîìepiidc ©£¤©¥§¦§¤¤¨§
md ixd ,dxezd on dilr mieevn oi`y dngln,íéöò ìæâa ïéøzeî¨¦§¤¤¥¦

mlhepd mc` mzqy s` ,zecyd on mivr lehil mixzen ,xnelk
mdyk elit` mlhil mi`yxe ,lfb meyn xaeríéLáémiie`xe §¥¦

.dwqdl
óà ,øîBà àîéz ïa äãeäé éaøzeidl dpgnd iyp` mi`yxïéðBç ©¦§¨¤¥¨¥©¦

,íB÷î ìëa.cigid zeyxa mbeâøäpL íB÷îáednglna eaíLmd §¨¨§¨¤¤¤§¨
,ïéøa÷ð.my mexawi `ly zegnl leki mewnd lra oi`e ¦§¨¦

:`ziixaa epipy .`ziixad ixac z` zyxtn `xnbdïéøzeî¨¦
.íéLáé íéöò ìæâa:`xnbd dywnéàämd mixzeny ,df oic - §¤¤¥¦§¥¦©

iyp`l zcgein `lew epi` ,mixg` zecyn miyai mivr lehil
`l` ,`avdäåä òLBäéc àzðwz`id oep oa ryedi zpwz - ©©§¨¦ª©£¨

,l`xyi lkløî øîàc`nw `aa zkqna epipy jky -(:t), §¨©©
òLBäé äðúä íéàðz äøNòz` mligpdyk l`xyi lk mr oep oa £¨¨§¨¦¦§¨§ª©

,cg`d i`pzd .ux`dïéòøî eäiLmdizendaïéLøBça- ¤§§¥¦©¨¦
eizenda z` zerxl i`yx mc` lk `diy ,xnelk ,zexria
oi` ixdy ,eilr akrl xrid lra lkei `le ,exiag ly xria
i`pzd .dxivwl cner xrid oi`y itl ,jka cqtd el mxeb `ed

,ipyd,ïäéúBãOî íéöò ïéèwìîehwll mc` lk i`yx ,xnelk §©§¦¥¦¦§¥¤
akrl leki dcyd lra oi`e ,exiag ly eizecy jezn mivr
xear owzl minkg ekxved recn ,denzl yi ok m`e .eilr
,mixg` ly mdizecyn mivr lehil mi`yx eidiy `avd iyp`

.jka xzen mc` lk ixde
:`xnbd zvxzníúädpwzd zwqer ,ryedi zpwz iabl ,my - ¨¨

éâéäå éîæéäazecyn hwll ryedi xizd mze` wxy ,mivew ipin - §¦§¥§¦¥
la` ,mixg`àëäs` minkg exizd ,dpgnd iyp`l ,o`k -øàLa ¨¨¦§¨

ipinénð éà .íéöò,ok enke -íúä`diy ryedi owiz `l ,my - ¥¦¦©¦¨¨
`l` lehil xzenïéøaeçîaeli`e ,rwxwlàëäexizd ,o`k - ¦§¨¦¨¨

mb lehil dpgnd iyp`l,ïéLeìúamilrad meylzy it lr s` ¦§¦
.lfb meyn mlhil mc` lkl xeq`e ,dwqd jxevlénð éàenke - ¦©¦

,okíúä`l` lehil xzen `diy ryedi owiz `l ,my -ïéçìa- ¨¨§©¦
la` ,mdilr milrad zrc oi`e dwqdl miie`x mpi`y ,miaehx

àëäs` lehil `avd iyp`l exizd ,o`k -íéLáéamiie`xd ¨¨¦¥¦
mivew ipin oiprl `l` dzid `l ryedi zpwz ,xnelk .dwqdl
minkg exizd `avd iyp`l eli`e ,migle rwxwl mixaegn mdyk

.miyaie miyelz mdyk s`e ,mixg` mivr ipin mb lehil
:`ziixaa epipy cer,íB÷î ìëa ïéðBç óà ,øîBà àîéz ïa äãeäé éaø©¦§¨¤¥¨¥©¦§¨¨

.íéøa÷ð íL íéâøäpL íB÷îáe:`xnbd dywnàèéLtheyt - §¨¤¤¡¨¦¨¦§¨¦§¦¨
yi` lk ixdy ,mixawp md my mibxdpy mewn eze`ay xacd

dnglna bxdpy `avå ,àeä äåöî úîy `ed oicdäðB÷ äåöî úî ¥¦§¨§¥¦§¨¤
z`,BîB÷îjky ,eze` e`vn eay mewna eze` mixaewy ,epiidc §

yi jxev dn ,ok m`e .ux`l mzqipka l`xyil ryedi owiz
.`avd iyp` xear zcgein dpwza

:`xnbd zvxznàëéøö àìdpwz owzl minkg ekxved `l ok` - Ÿ§¦¨
z`f epwz `l` ,devn zn `ed bxdpdyk efáb ìò óà©©©
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המשך מעמוד ס

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc oiaexir(iriax meil)

úBvéçîìdf ote`ae ,od zeniiw `xiiyd z` zetiwnd zevignd - ¦§¦
xtqna zaya erx`y miiepiya miaygzn oi`y iqei iax dcen

.mipegd miyp`d
øîà ÷çöé éaøåezhiy aeyiia xnel leki wgvi iax eli`e -, §©¦¦§¨¨©

éøîàc àðàayiizdl leki izxn`y oicd -ì eléôàixacéaø £¨§¨§¦£¦§©¦
,äãeäéy itlíúä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòxn` `l - §¨©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨

,'dxzed dxzede li`ed zay' mixne`y my dcedi iaxàlà¤¨
meynïéøBiãì eäðúéàc,didy itk xzep my mixiicd xtqny - §¦§§§¦¦

la` ,mdn erxbp `le mdilr etqep `lyàëäoiiprl ,o`k - ¨¨
,drwaa dzpgy `xiiyïéøBiãì eäðúéìminiiw mixiicd oi` - ¥§§§¦¦

erxbp e` mdilr etqepy itl ,dligzn eidy avn eze`a my
dxzede li`ed' mixne` oi`y dcedi iax dcen df ote`ae ,mdn

.'dxzed
:dpyna epipy,íéøîBà íéîëçåly dvign `dzy jka icãçà ©£¨¦§¦¤¨

,íéøác éðMî.'axr' zvign e` 'izy' zvign e` ¦§¥§¨¦
:`xnbd dywnàn÷ àpz eðééäminkg zhiy dxe`kl - ©§©¨©¨

minkgd zhiyk ynn `id dcedi iaxa iqei iax lr miwlegd
`xiiya exaic `l' exn`e ,dcedi iax lr dpyna lirl ewlgpy
,ekxv lk siwdl cigil s` mixizn el`e el` oky ,'deeda `l`
dhiyk el` minkg ixac z` dpynd dxikfd recn ,ok m`e

.dnvr ipta
:`xnbd zvxzneäééðéa àkéàmc` oic oiprl mdipia welig yi - ¦¨¥©§

ãéçécnerdáeMééamewn z` siwdl utge ,drwaa `le ,xira - ¨¦§¦
`pz zrcl .'axr' ly e` 'izy' ly drexb dvigna ezziay
siwdl cigil exizd `l ,[dcedi iax lr miwlegd minkg] `nw
my el zpnefn oi`e xg`n ,drwaa `l` efk dvigna ekxv lk
ly dxenb dvigna siwdl `ed aiig aeyiia la` ,die`x dvign
[dcedi iaxa iqei iax lr miwlegd] minkg eli`e ,'axre izy'
drexb dvigna siwdl aeyiia cnerd cigil elit` mixizn

.ekxv lk xeriyk

äðùî
minkg eliwdy mipic zencewd zeipyna ex`azpe xg`n
mda eliwdy mipic ef dpyn dzr zyxtn ,`xiiy iabl oiaexira
.zexivg iaexir oic `ed mdn cg`e ,`avd dpgn iyp`l minkg

eøèt íéøác äòaøàmideyd el`l minkgäðçîaiyp` ly ©§¨¨§¨¦¨§§©£¤
,cg`d .dnglnl mi`veid `avdíéöò ïéàéáîdpgnd jxevl §¦¦¥¦

,íB÷î ìkî,ipyd .lfb meyn jka oi`e ,mixg` ly mdizecyn s` ¦¨¨
úöéçøî ïéøeèôe[zlihp-]íéãé,iyilyd .dcerqd mcewy §¦¥§¦©¨©¦

emixeht,éàîcî`la ux`d mr ly zexit lek`l mi`yx ,xnelk ¦§©
,iriaxd .zexyrne zenexz mdn yixtdlemixehtáøòlîiaexir ¦§¨¥
.dpgnd jezay zexivg izy oia zexivg

àøîâ
:dpgnd iyp` ipica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

iyp`çîúàöBiä äðelit` ,dnglnl,úeLøä úîçìîìepiidc ©£¤©¥§¦§¤¤¨§
md ixd ,dxezd on dilr mieevn oi`y dngln,íéöò ìæâa ïéøzeî¨¦§¤¤¥¦

mlhepd mc` mzqy s` ,zecyd on mivr lehil mixzen ,xnelk
mdyk elit` mlhil mi`yxe ,lfb meyn xaeríéLáémiie`xe §¥¦

.dwqdl
óà ,øîBà àîéz ïa äãeäé éaøzeidl dpgnd iyp` mi`yxïéðBç ©¦§¨¤¥¨¥©¦

,íB÷î ìëa.cigid zeyxa mbeâøäpL íB÷îáednglna eaíLmd §¨¨§¨¤¤¤§¨
,ïéøa÷ð.my mexawi `ly zegnl leki mewnd lra oi`e ¦§¨¦

:`ziixaa epipy .`ziixad ixac z` zyxtn `xnbdïéøzeî¨¦
.íéLáé íéöò ìæâa:`xnbd dywnéàämd mixzeny ,df oic - §¤¤¥¦§¥¦©

iyp`l zcgein `lew epi` ,mixg` zecyn miyai mivr lehil
`l` ,`avdäåä òLBäéc àzðwz`id oep oa ryedi zpwz - ©©§¨¦ª©£¨

,l`xyi lkløî øîàc`nw `aa zkqna epipy jky -(:t), §¨©©
òLBäé äðúä íéàðz äøNòz` mligpdyk l`xyi lk mr oep oa £¨¨§¨¦¦§¨§ª©

,cg`d i`pzd .ux`dïéòøî eäiLmdizendaïéLøBça- ¤§§¥¦©¨¦
eizenda z` zerxl i`yx mc` lk `diy ,xnelk ,zexria
oi` ixdy ,eilr akrl xrid lra lkei `le ,exiag ly xria
i`pzd .dxivwl cner xrid oi`y itl ,jka cqtd el mxeb `ed

,ipyd,ïäéúBãOî íéöò ïéèwìîehwll mc` lk i`yx ,xnelk §©§¦¥¦¦§¥¤
akrl leki dcyd lra oi`e ,exiag ly eizecy jezn mivr
xear owzl minkg ekxved recn ,denzl yi ok m`e .eilr
,mixg` ly mdizecyn mivr lehil mi`yx eidiy `avd iyp`

.jka xzen mc` lk ixde
:`xnbd zvxzníúädpwzd zwqer ,ryedi zpwz iabl ,my - ¨¨

éâéäå éîæéäazecyn hwll ryedi xizd mze` wxy ,mivew ipin - §¦§¥§¦¥
la` ,mixg`àëäs` minkg exizd ,dpgnd iyp`l ,o`k -øàLa ¨¨¦§¨

ipinénð éà .íéöò,ok enke -íúä`diy ryedi owiz `l ,my - ¥¦¦©¦¨¨
`l` lehil xzenïéøaeçîaeli`e ,rwxwlàëäexizd ,o`k - ¦§¨¦¨¨

mb lehil dpgnd iyp`l,ïéLeìúamilrad meylzy it lr s` ¦§¦
.lfb meyn mlhil mc` lkl xeq`e ,dwqd jxevlénð éàenke - ¦©¦

,okíúä`l` lehil xzen `diy ryedi owiz `l ,my -ïéçìa- ¨¨§©¦
la` ,mdilr milrad zrc oi`e dwqdl miie`x mpi`y ,miaehx

àëäs` lehil `avd iyp`l exizd ,o`k -íéLáéamiie`xd ¨¨¦¥¦
mivew ipin oiprl `l` dzid `l ryedi zpwz ,xnelk .dwqdl
minkg exizd `avd iyp`l eli`e ,migle rwxwl mixaegn mdyk

.miyaie miyelz mdyk s`e ,mixg` mivr ipin mb lehil
:`ziixaa epipy cer,íB÷î ìëa ïéðBç óà ,øîBà àîéz ïa äãeäé éaø©¦§¨¤¥¨¥©¦§¨¨

.íéøa÷ð íL íéâøäpL íB÷îáe:`xnbd dywnàèéLtheyt - §¨¤¤¡¨¦¨¦§¨¦§¦¨
yi` lk ixdy ,mixawp md my mibxdpy mewn eze`ay xacd

dnglna bxdpy `avå ,àeä äåöî úîy `ed oicdäðB÷ äåöî úî ¥¦§¨§¥¦§¨¤
z`,BîB÷îjky ,eze` e`vn eay mewna eze` mixaewy ,epiidc §

yi jxev dn ,ok m`e .ux`l mzqipka l`xyil ryedi owiz
.`avd iyp` xear zcgein dpwza

:`xnbd zvxznàëéøö àìdpwz owzl minkg ekxved `l ok` - Ÿ§¦¨
z`f epwz `l` ,devn zn `ed bxdpdyk efáb ìò óà©©©
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:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥®̈¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬

:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«
åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥

éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³
:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦

ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ
:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦

äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«



סה mildz

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦

ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦
àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ

àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À
:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨

:äîçìnì©¦§¨¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc oiaexir(iriax meil)

ïéñô ïéùåò ¯ éðù ÷øô
lhlhl xzidd oiprl ,zay zevign ipica wqer ,encewk ,df wxt
oic oke ,dxewe igla xzipd iean ipic epecip mcewd wxta .okeza
mipecip df wxta .izy `la axr zvigne axr `la izy zvign
mipecip wxtd seqa .stxwe dpiba lehlh ipic oke ,ze`xia iqt ipic
da mixcdn cg`y xvga lehlh xeqi` iabl ,zexivg iaexir ipic

.mixg`d mr axir `l

äðùî
eid el` zex`a .min zex`a miaxd zeyxa miievn eid l"fg onfa

eaygpe ,drax` zeagxe migth dxyr zewenr,cigid zeyx
odl dvegn l` m`ivedle odininn zelcl did xyt` i` jkitle
z`vnp dndady meyn ,my zcnerd dnda zewydl zpn lr
dpynd .zeyxl zeyxn zaya `ivedl oi`e ,miaxd zeyxa
,cigid zeyxl x`al jenqd mewnd z` jetdl ozip cvik zx`an
xear ,dzty l` x`ad on mind z` `ivedl xyt`l zpn lr

.dndad ziizy
ïéNBò[micinrn-]ïéqtaiaq [ur zegel-]úBàøéáì[min zex`a-] ¦©¦§¥¨

zeyx zeaygpe dxyr zewenr zex`ady itl ,miaxd zeyxay
x`ad aiaq swend mewnd s` dyrp df swid ici lre ,cigid
dvegn l` x`ad on min `ivedl xzene ,dxenb cigid zeyxl

.mind on dzeye miqtd oial zqpkp l`xyi zndae ,dl
zvirp ici lr miyer x`ad swid z`ïéãîBéc äòaøàmicenr-] ©§¨¨§¨¦

ly dpite dpit lka ['x ze`d zxevk cgi mixaegn miletk
od jk ici lre ,siwn `ed dze` x`ad aiaqy mewndïéàøð¦§¦

äðBîLklk dpet ,zepitd zg`a cneicd z` urepyky ,miqt ¦§¨
,ziaxrn zinexc oxway cneicd oebke ,zg` gexl epnn qt

cv oeeikl dpet xg` qte oetv cv oeeikl dpet epnn cg` qty
mi`xp oicneicd zrax`y `vnpe ,zepxwd x`ya oke ,gxfn
,zen` izy ly otec gex lka yi jk ici lre ,miqt dpenyk
,uext odipiae ,gexd seqa dcbpk dipyde cg`d dvwa zg`

,øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøácici lr swidd z` zeyrl yi ¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥
zvirpäðBîLd miqtøNò íéðLk ïéàøðurep ,cvik `d ,miqt §¨¦§¦¦§¥¨¨

íéãîBéc äòaøàjk ici lre x`ad aiaqy mewnd zepit rax`a ©§¨¨§¨¦
,dcedi iax ixaca lirl xen`ke ,miqt dpenyk mi`xp mdåcer §

mdilr siqeiäòaøàmiqtïéèeLtmdn cg` lk cinriy ©§¨¨§¦
.[` xeiv] exiagl cneic oia ,zg` gex ly drvn`a

ïäáBbzegtl `ed miqtd lyíéçôè äøNò,dvign xeriy `edy §¨£¨¨§¨¦
äML ïaçBøå,dn` `ide ,migth,àeäL ìk íééáBòå.xeriy el oi`y §§¨¦¨§§¨¨¤

ïäéðéáe`edy wgxn cr zeidl leki [miqtd oia-]ézL àìîk ¥¥¤¦§Ÿ§¥
úB÷áø[micnv-]ìL ìLìL Lø÷a L,micnvdn cg` lkaéøác §¨¤¨Ÿ¨Ÿ¨¨¦§¥

,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø`lnk `edy wgxn cr `ed xeriyd ©¦¥¦©¦§¨¥
zewax izy[òaøà] òaøà ìL.zg` lk xwa ¤©§©©§©

oiay wgxnd xeriy ccnp oday zendadzeidl odilr ,miqtd
,úBøzeî àìå úBøeL÷y xeriya micceneúçàzewaxdúñðëð §§Ÿ¨©©¦§¤¤

miqtd oialúàöBé úçàå.[a xeiv] myn §©©¥
áéø÷äì øzeîoicneicd z`,øàaì,ohw swid zeyrleãáìáe ¨§©§¦©§¥¦§©

ick zegtl oicneicd oial cr x`ad ztyny mewna didiy
íéðôa daeøå dLàø äøt àäzLdf mewnå`idäúBL,x`ad on ¤§¥¨¨Ÿ¨§¨¦§¦§¨

,lehlhd z` my xizdl oi` ,xen`d xeriyd ick my oi` eli`y
ilcd z` myl `iveie swidl uegn daexy ezxt xg` jyni `ny

.miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivedy `vnpe ,mind eay
øzeî¨
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המשך ביאור למג' עירובין ליום רביעי עמ' ב



סו

יום ראשון -  ג' אלול
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים ז-ט

יום רביעי -  ו' אלול
מפרק לה

עד סוף פרק לח
ופרקים טז-יח

יום שני - ד' אלול
מפרק כג

עד סוף פרק כח
ופרקים י-יב

יום חמישי - ז' אלול
מפרק לט

עד סוף פרק מג
ופרקים יט-כא

יום שלישי - ה' אלול
מפרק כט

עד סוף פרק לד
ופרקים יג-טו

יום שישי - ח' אלול
מפרק מד

עד סוף פרק מח
ופרקים כב-כד

שבת קודש - ט' אלול
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד ופרקים כה-כז

לשבוע פרשת כי־תצא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



סז lel` 'cÎ'b ipyÎoey`x mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ג' ראשון יום
אגרת י  ,ehw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åã åðééä êà,230 'nr cr.'åëå ïéãîåò

יום ראשוןֿ שני ג ֿ'ד 'אלול 

אלול  ד' שני יום
,230 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä ø÷éò äðäå,fhw 'nr cr.áéúë åùôð

ì à÷åc eðééä CàìàîNe ïéîé äpnî øñ àìå äøBzä øîBL ©©§©§¨§¥©¨§Ÿ¨¦¤¨¨¦§Ÿ
;àîéð àìîk elôà`l elit` dxezdn dhp `ly inl - £¦¦§Ÿ¦¨

,zg` dxryaCøcä åéìò øéáòäL éî ìáà,dxezd ly - £¨¦¤¤¡¦¨¨©¤¤
Lãwa úBòøâî úúì ,Bkøc äåòäL øçàî ,íBìLå-ñç©§¨¥©©¤¤¡¨©§¨¥¦§¨©Ÿ¤

,ïBéìòäixd icedi ,oky - ¨¤§
"oeilrd ycw"n jiynn
ep`y itk ,zeevn ci lr
zeevnd zkxaa mixne`
,"eizeevna epycw xy`"
mikiynn zeevn ici lry
,"oeilrd ycw"n "dyecw"
,zeevn meiwÎi` ici lre
ycw"a zrxbnl minxeb

,"oeilrd,Bkøò òøbL¤¨©¤§
äî ,BúëLîä úðéça§¦©©§¨¨©
éLîäì ìBëé äéäMC ¤¨¨¨§©§¦

Búeäìà úðéçaî¦§¦©¡Ÿ
øBàî øBàä úøàäå§¤¨©¨¥

àeä-Ceøa óBñ-ïéà- ¥¨
,jiyndl ecia didyelà¦

äøBzä øîBL äéä̈¨¥©¨
éøä ¯ dúëìäk dîi÷îe§©§¨§¦§¨¨£¥
ìëeé àì äæ úeòî§ª¨¤Ÿ©

íà-ék ,ï÷úì,ici lr - ¦§Ÿ¦¦
Bðéàå úBîìBòäî äìòîlL ïBéìòä øBàä úëLîäa§©§¨©¨¨¤§¤§©§¨¥¨¨§¥

,ïäa Laìúî,zenlera yalzn df oeilr xe` oi` -àø÷pä ¦§©¥¨¤©¦§¨
"äàlò ãñç",xzei dlrp cqg -,"ãñç áø"å,ieaixa cqg - ¤¤¦¨¨§©¤¤

,äcîe ìeáb éìa óBñ-ïéà úðéçáa èMtúîe øéànL éôì§¦¤¥¦¦§©¥¦§¦©¥§¦§¦¨
CBz íöîöî epðéàL øçàîzeinipta -àlà úBîìBòä ¥©©¤¥¤§ª§¨¨¨¤¨

éwî úðéçáaóBñ ãò ïéâøc ìk Léøî ,äìòîlî ïäéìò ó ¦§¦©©¦£¥¤¦§©§¨¥¥¨©§¦©
,'eëåmdilr siwn `ed ,oteq cr zebixcnd lk zlgzdn - §

.deey ote`aBëéLîî íãàäLëexe` -,dfåéNòîa ähîì §¤¨¨¨©§¦§©¨§©£¨
,"àzúìc àúeøòúà"åici lr xxern `edy zexxerzda - §¦§¨¨¦§©¨

,dhnl ezcearCBz èMtúîe øéàî äæ ïBéìò øBà éæà£©¤§¤¥¦¦§©¥
Lãwa eðzpL úBòøâî ìëå úeòî ìk ïwúîe úBîìBòä̈¨§©¥¨§ª¨§¨¦§¨¤¦§©Ÿ¤
ïøBà Lcçîe ,ïBéìòä̈¤§§©¥¨
øúéå úàN øúéa ïáeèå§¨§¤¤§¥§¤¤
Lãç øBà úðéçáa ,æò̈¦§¦©¨¨

.Lnîxcq ly xe` `l - ©¨
did xaky ,zelylzyd
wx zrke okÎiptl mb
xaecnd `l` ,dlbzp
dlrnly ycg xe`a

,zelylzyd xcqnïëì̈¥
:eøîàl"f epinkg -30: ¨§

íB÷îa",dbixcnae - §¨
ïéãîBò äáeLz-éìòaL¤©£¥§¨§¦

."'eëåmiwicv elit` - §
,my micner mpi` mixenb
daeyz ilray iptn z`fe

xe` mikiynnycg`edy
xcqn ixnbl dlrnl
`edy xe` ,zelylzyd
iaxdy itke .leab ila
oeyla wiicn `"hily

zenewn dnka `aend31,micner daeyzÎilray mewna" :
oi` mixenb miwicvoilekidbixcnae mewnay ,"ea cenrl

daeyz ilra"yoicneroi` mixenb miwicv" - zeriawa "oileki
d elit` mdl oi` ,"ea cenrlzlekicala ef `l ;my cenrl

oi`" `l` ,ef dbixcna "oicner" oi`yoilekielit` mdl oi` ,"
zcear ici lr jynpd xg` xe` beqa xaecn oky ,jkl zlekid

.`wec daeyzd

äáeLzä øwò ,äpäå§¦¥¦©©§¨
éãé-ìò ék ,ála àeä©¥¦©§¥
àaìc à÷îòî äèøçä©£¨¨¥ª§¨§¦¨

,ald wnern -øøBòî§¥
.äfä ïBéìòä øBà ÷îò- Ÿ¤¨¤§©¤

ytpd ly "miwnrnn"d

xxernwnerd z`
xe` jiyndl ,dlrnly
dlrnly df dlrp
yiye zelylzydn
exiqgdy dn owzl egeka
.zeevnde dxezd ipipra

BëéLîäì éãk Càxe` - ©§¥§©§¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðîî øñ àìå äøåúä øîåùì à÷åã åðééä êà
øéáòäù éî ìáà àîéð àìîë åìéôà ìàîùå ïéîé
úåòøâî úúì åëøã äåòäù øçàî å"ç êøãä åéìò
äéäù äî åúëùîä 'éçá åëøò òøâù ïåéìòä ùã÷á
ñ"à øåàî øåàä úøàäå åúåäìà 'éçáî êéùîäì ìåëé
éøä äúëìäë äîéé÷îå äøåúä øîåù äéä åìéà ä"á
ïåéìòä øåàä úëùîäá à"ë ï÷úì ìëåé àì äæ úååòî
ãñç '÷ðä ïäá ùáìúî åðéàå úåîìåòäî äìòîìù
éìá ñ"à 'éçáá èùôúîå øéàîù éôì ãñç áøå äàìéò
úåîìåòä êåú íöîåöî åððéàù øçàî äãîå ìåáâ

é÷î 'éçáá àìàãò ïéâøã ìë ùéøî äìòîìî ïäéìò ó
ú"ìãòúàå åéùòîá äèîì åëéùîî íãàäùëå 'åëå óåñ
ï÷úîå úåîìåòä êåú èùôúîå øéàî äæ ïåéìò øåà éæà
ùãçîå ïåéìòä ùã÷á åðúéðù úåòøâî ìëå úååòî ìë
ùîî ùãç øåà 'éçáá æò øúéå úàù øúéá ïáåèå ïøåà

.'åëå ïéãîåò ú"òáù íå÷îá åøîà ïëì

ø÷éò äðäå
àáìã à÷îåòî äèøçä éãé ìò éë áìá àåä äáåùúä
åëéùîäì éãë êà äæä ïåéìòä øåà ÷îåò øøåòî
ú"ìãòúà êéøö íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá øéàäì
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ב.30. לד, עומדין.31.ברכות אין שם: בברכות כמובא ודלא - ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם
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,df dlrpéøö ¯ íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòa øéàäìC §¨¦§¨¤§¦§©§¦¨¦
"àzúìc àúeøòúà"dhnln zexxerzd -úðéçáa Lnî ¦§¨¨¦§©¨©¨¦§¦©

,äcîe ìeáb éìa ãñçå ä÷ãvä äNòî eðéäc ,äNòîdfy - ©£¤§©§©£¥©§¨¨¨¤¤§¦§¦¨
a oeilr xe` jiyndl dhnln zexxerzddmler,íãàäL Bîëc¦§¤¨¨¨

,ãñç áø òétLîcqg - ©§¦©©¤¤
,leab ila ,ieaix ly ote`a

Leøt:"cqg" dlnd - ¥
,ú"éìc ñ"çzepngxd - ©©¥

zpigaa `edy in lry
,z"ilcïBéáàå ìãì eðéäc§©§§¨§¤§

dhnl `ed "oeia`" -
zernyn oky ,"ipr"n
a`zd" :`id oeia` dlnd

"xac lkl32avna `edy ,
,el xqg xac lkyúéìc§¥

,íeìk déîøbî déì- ¥¦©§¥§
elyn el oi`ymelk,

,cqg rityn `ed dfkle
äcîe ìeáb ïúBð Bðéàå§¥¥§¦¨
Ck ,BúòtLäå Búðéúðì¦§¦¨§©§¨¨¨

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
Báeèå BøBà òétLî©§¦©§

,äàlò ãñç úðéçáa- ¦§¦©¤¤¦¨¨
,oeilr cqgáø" àø÷pä©¦§¨©

úðéçáa øéànä ,"ãñç¤¤©¥¦¦§¦©
äcîe ìeáb éìa óBñ-ïéà¥§¦§¦¨
íéðBéìò úBîìBòä CBz¨¨¤§¦

ílkL ,íéðBzçúå,mipezgzde mipeilrd zenlerd lk -íä §©§¦¤ª¨¥
,íeìk ïBäéîøbî ïBäì úéìc ,Cøaúé Bìöà ú"éìc úðéçáa¦§¦©©¥¤§¦§¨¥§¥§¦©§¥§

mdlyn zenlerd lkl oi`y -melk,,éáéLç àìk dén÷ àlëå§ª¨©¥§¨£¦¥
l miaygp mleke -melkmdlyn odl oi`y ,xnelk ,d"awd iabl

melk mdl ribn `l mzcear cvne mnvr cvn md ,melk
ixd - "melk"k miaygp ,"iaiyg `lk" mdy oeeik ,d"awdn
cvn edyn mdl ribiy ,llk mewn zqtez dppi` mzceary
zpigaa wx `id mdl ozep d"awdy drtydd lk `l` ,mzcear
`a ,jiyndle xxerl ick mzceara yiy dn mb ,oky - cqg

cvn wx okÎmbdlrnly cqgddwcv beq ici lr ,mipt lk lr .
dlrnly oeilrd xe`d z` mc`d jiynn ,leab ilay dfk cqge

,zelylzydníãàä íâtL íéîâtä ìk eð÷úð äæ-éãé-ìòå§©§¥¤¦§§¨©§¨¦¤¨©¨¨¨
.íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòa äìòîì åéúBðBòa,ixd - ©£¨§©§¨§¨¤§¦§©§¦

,"mler cqg" zpiga mikiynn ,zlaben dwcvd zcear iciÎlry

."cqg ax" zpiga mikiynn ,dlabd ila cqge dwcv ici lre
áeúkL eäæå33ètLîe ä÷ãö äNò" :34,"çáfî 'äì øçáð- §¤¤¨£§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨©

z`ad xy`n xzei d"awdl aiage aed` ,htyne dwcv zeyrl
,el oaxw,ìeáâe äcîe øeòL úðéçáa ïä úBðaøwäL éôì§¦¤©¨§¨¥¦§¦©¦¦¨§

ä÷ãöa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¦§¨¨
ìeáb éìa øfôì ìëeiL¤©§©¥§¦§

.åéúBðBò ïwúì,ixd - §©¥£¨
mbe zepaxw mby zexnl

dwcvmixtkn,zepeer lr
xeriya md zepaxw j`
dleki dwcv eli`e ,leabe
,leabe xeriy ila zeidl
xe` dkiynn `id `linae
,dlabdn dlrnly
iciÎlry zepeerd zxtke
xg` ote`a `id df xe`

.ixnbl:eøîàM äîe- ©¤¨§
l"f epizeax35:æaæáîä"- ©§©§¥

,ax ieaixa dwcv ozepd
,aiiegn `ed xy`n xzei
,"Lîçî øúBé æaæáé ìà©§©§¥¥¥Ÿ¤
okÎm` ,ely geeixdn -
,o`k mixne` ep` cvik
zzl c`n dlecb dlrny

?dlabd ila dwcveðéä©§
Bà ,àèç àlL éîa à÷åc©§¨§¦¤Ÿ¨¨

`l` ,`hgy in -zLïw ¤¦¥
,éeàøk úBiðòúå íéôebña åéàèç,yxcpy itk -ìk ïwúì £¨¨§¦¦§©£¦¨¨§©¥¨

.äìòîì íéîâtäzpizpl wewf `ed oi` eizepeer zxtkle - ©§¨¦§©§¨
,dwcv`ed.ynegn xzei fafai `lyéøvL éî ìáàïwúì C £¨¦¤¨¦§©¥

àèéLt ¯ ïéãò BLôð,xacd xexa ixd -äòøb àìc`ly - ©§£©¦§¦¨§¨¨§¨
drexbìëå" ,áLçð óñk ïéàL ,óebä úàeôøî Lôpä úàeôø§©©¤¤¥§©©¤¥¤¤¤§¨§¨

áéúk "BLôð ãòa ïzé Léàì øLà36heytd yexitd itl - . £¤§¦¦¥§©©§§¦
cra" aezk `l weqtae zeid j` ,eiig cra :`id dpeekdeiig,"

cra" `l`eytpi`cky ,ynn ytpd cra `id dpeekd ixd ,"
z` owzl ick el xy` lk zzlytpd.

zxb`d ziy`xa `iady weqtd z` owfd epax xiaqi oldl
did - "'d icqg"l dpeekd m` :l`yy ,"epnz `l ik 'd icqg"
"'d icqg" zernyny xiaqi owfd epax ?"enz `l ik" xnel jixv
aezky dn xiaqn `ed jkae ,dlabd ila dwcv zpizp ote` `id

:owfd epax oeylae ."epnz `l ik"
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ùã÷ä úøâà
éìá ãñçå ä÷ãöä äùòî åðééäã äùòî 'éçáá ùîî
ñ"ç 'éô ãñç áø òéôùî íãàäù åîëã äãîå ìåáâ
åðéàå íåìë 'éîøâî äéì úéìã ïåéáàå ìãì åðééäã ú"éìã
òéôùî ä"á÷ä êë .åúòôùäå åúðéúðì äãîå ìåáâ ïúåð
øéàîä ãñç áø '÷ðä äàìéò ãñç 'éçáá åáåèå åøåà
íéðåéìò úåîìåòä êåú äãîå ìåáâ éìá ñ"à 'éçáá
úéìã êøáúé åìöà ú"éìã 'éçáá íä íìåëù íéðåúçúå
æ"éòå éáéùç àìë äéî÷ àìåëå íåìë ïåäéîøâî ïåäì
äìòîì åéúåðåòá íãàä íâôù íéîâôä ìë åð÷úð
èôùîå ä÷ãö äùò ù"æå .íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá
øåòéù 'éçáá ïä úåðáø÷äù éôì çáæî 'äì øçáð
ìåáâ éìá øæôì ìëåéù ä÷ãöá ë"àùî .ìåáâå äãîå
ùîåçî øúåé æáæáé ìà æáæáîä ù"îå .åéúåðåò ï÷úì

äíéôåâéñá åéàèç ï÷úù åà àèç àìù éîá à÷åã åðéé
éî ìáà .äìòîì íéîâôä ìë ï÷úì éåàøë úåéðòúå
úàåôø äòøâ àìã àèéùô ïééãò åùôð ï÷úì êéøöù
ùéàì øùà ìëå áùçð óñë ïéàù óåâä úàåôøî ùôðä

.áéúë åùôð ãòá ïúé
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ד.32. טו, ראה עה"ת ג.33.פרש"י כא, ˘ËÈÏ"‡:34.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עפ"ז"ËÙ˘Ó דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי
ה"ז  עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה, סתם נפש, לכל השווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה מובן עי"ז
צדקה  היינו משפט עם ובחבור ביחד הבאה בצדקה כאן שהמדובר הכתוב פי' ולכן מזבח?! נבחר זה ואיך לעיל, כמפורש עולם חסד
- וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי - הענין אותו אינו אבל ב) (סג, בתו"א הבי' עם זה לקשר ויש עוונותיו. ותיקון משפט שהיא

א. צט, וירא אוה"ת רפל"ג. אדר"נ א.35.ראה נ, ד.36.כתובות ב, איוב
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אלול  ה' שלישי יום
אגרת יֿ יא  ,fhw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãñç úãî äðäå,fhw 'nr cr:'åë àá

יום שלישיֿ רביעי ה ֿ'ו 'אלול 

אלול  ו' רביעי יום
אגרת יא  ,fhw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðéá êìéëùäì àé,232 'nr cr.íåéä ìë

ìL BîL ìò úàø÷ð ,äcîe ìeáb éìa Bæ ãñç úcî ,äpäå§¦¥¦©¤¤§¦§¦¨¦§¥©§¤
àeä-Ceøa-LBãwä,d"awd ly cqgd ote` dfy -,"'ä éãñç" ©¨¨©§¥

,`ed jexa yecwd ly eicqg -:áéúëãkaezky enk -37: §¦§¦
íä ìàøNé ìkL íâä ék ."'eë íìBò ãòå íìBòî 'ä ãñçå"§¤¤¥¨§©¨¦£©¤¨¦§¨¥¥

,íéãñç éìîBâå íéðîçø©£¨¦§§¥£¨¦
äcîe ìeáb Lé íøa§¨¥§¦¨
ìáà ,íãàä éîçøì§©£¥¨¨¨£¨
àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§¨
,"àeä-Ceøa óBñ-ïéà"¥¨

,óBñ-ïéà åéúBcîìe- §¦¨¥
Îoi` jxazi `edy myk
oi` od eizecn mb jk ,seq

,zeiteq:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky38:eìë àì ék"¦Ÿ¨

."'eëå åéîçømd eingx - ©£¨§
ecqgy myk ,ixd .seq ila
`edÎjexaÎyecwd ly
mb jk ,iteq oi` `ed
dwcv dyery mc`d
ok mb df ,dlabd ila cqge
ote` ,"'d icqg" `xwp

.d"awd ly cqgdeäæå§¤
àéápä øîàL39eðîú àì ék 'ä éãñç" :úeìbäå ïaøçä øçà ¤¨©©¨¦©©©ª§¨§©¨©§¥¦Ÿ¨§

,eðîú àlL éôì :Leøt ,"'Bâåmininz ep` oi`y iptn -40, §¥§¦¤Ÿ©§
Lôpa íâôe àèç íeL éìa íéîìLe íéîéîz eðà ïéàL¤¥¨§¦¦§¥¦§¦¥§§¨©¤¤

,íéðBéìò úBîìBòáemi`hg ly mipipr oiicr epa yi `l` - §¨¤§¦
,minbteíäL 'ä éãñça âäðúäì eðà ïéëéøö ïk ìòmicqg - ©¥§¦¦¨§¦§©¥§©§¥¤¥

,äàlò ãñçå íéîçø eðéìò øøBòì éãk ,úéìëúå ìeáb éìa§¦§§©§¦§¥§¥¨¥©£¦§¤¤¦¨¨
,oeilr cqg -àeäLzpiga -ìeáb éìa íéîçøå ãñç áø ¤©¤¤§©£¦§¦§

:áeúkL Bîk ,úéìëúå:weqt eze` ly eteqa -eìë àì ék" §©§¦§¤¨¦Ÿ¨
."'Bâå åéîçøjiyndl yiy oeeik ixd ,leab ila md eingx - ©£¨§

mingxdl`zeidl dwcvd dkixv -"'d icqg"yexit df .

oi` ,oky - "epnz `l ik" ,dcne leab ila cqg ,"'d icqg" weqtd
oeilrd xe`dn dkyndl wwcfdl epilre ,minlye mininz ep`
ick ,oky) minbtde mi`hgd z` owzl ick leab ila `edy
ze`ixad avn oi` ,mitebiqe zeiprz ici lr ie`xk epwezi dl`y

miyelgd epizexec ly41

jxcd `l` ,z`f miyxn
- (dwcv ici lr wx `id
bdpzdl mikixv okle
ila cqg ,"'d icqg"a

.dlabdeøîàL eäæå§¤¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì42ìàøNé ïéà" : ¦§¨¨¥¦§¨¥
,"ä÷ãöa àlà ïéìàâð¦§¨¦¤¨¦§¨¨

eNòiL,dwcvd -íà íb ¤©£©¦
,àðécî íéøeèt eéäé- ¦§§¦¦¦¨

md oicd cvn m` mb
,dwcv zzln mixehték¦

l"f epizeaxy itk -
mixne`43:ãåc ïa ïéà"¥¤¨¦

:"'eë àadlkzy cr - ¨
`ly ,"qikd on dhext
,olvil `pngx ,didz
zpizpy ,xnelk ,dwcv epzi z`f lkae ,qika dhext elit`
z` d`ian efk dwcv ixd ,laben izla ote`a didz dwcvd
od cin"d z` d`ian `id oke zepeerd ly zhlgend dxtkd

"oil`bp44dlkzy cr" xn`nd z` `ian owfd epax oi`y dn .
iaxd xiaqn - "'eke"a z`f fnxn `l` ,"qikd on dhext
`hal dvex owfd epax oi`y iptn dfy xnel xyt`y ,`"hily
micediy ici lr rvazdl leki df l"fg xn`ne ,el` milin

mnvr z` eaygizeipgexamb dfy xnel yie .milcke miyxk
" xne` owfd epax oi`y dneidiyk`l` ,oicd cvn "mixeht

.zeipgexa rvazdl leki df oipr ,oky - "m`"

.àé"dpia jlikydl" ,cigi oeyla owfd epax ligzn ef ycewd zxb`

weqtd oeylk)1ik ,"llk"l dglyp `idy zexnl ,(l`ipcl xn`py

icigil wx jiiy dxe`kly dcear ote` owfd epax raez ef zxb`a

dl`l `l mb ,miinyb mipipra llk oevx didi `ly ,dlebq

`l oevxdy ,xnelk .'d zcearl yeniyÎixae ze`ixal migxkeny

ziwl`d zeigae "zeipgex"a zevxl `l` ,mipiprd "zeinyb"a didi

mipipra xqg melyeÎqg m` s`y ,jk ick cre ;miinybd mipipray

miinybdmc`l migxkenddgnya didi `l` ,jkn xrhvi la -

df xac ly ezin`ly dpen`d cvnaeh- (ef zxb`a xiaqiy itk)

.dlebq icigil wx ,dxe`kl ,jiiy ,dfk dcear ote`

likydl" ,cigi oeyla ef dyecwd ezxb` owfd epax ligzn ,oklj,"dpia

`a df ,oky .l`xyin cg` lkl xacd jiiy xac ly ezin`ly ,zexedl
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ùã÷ä úøâà
ìåáâ éìá åæ ãñç úãî äðäå
áéúëãë 'ä éãñç ä"á÷ä ìù åîù ìò úàø÷ð äãîå
ìàøùé ìëù íâä éë 'åë íìåò ãòå íìåòî 'ä ãñçå
éîçøì äãîå ìåáâ ùé íøá íéãñç éìîåâå íéðîçø íä
óåñ ïéà åéúåãîìå ä"á ñ"à '÷ð ä"á÷ä ìáà .íãàä
øçà àéáðä ù"æå .'åëå åéîçø åìë àì éë áéúëãë
éôì 'éô .'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç úåìâäå ïáøåçä
àèç íåù éìá íéîìùå íéîéîú åðà ïéàù åðîú àìù
âäðúäì åðà ïéëéøö ë"ò íéðåéìò úåîìåòáå ùôðá íâôå
åðéìò øøåòì éãë úéìëúå ìåáâ éìá íäù 'ä éãñçá
éìá íéîçøå ãñç áø àåäù äàìéò ãñçå íéîçø
åäæå .'åâå åéîçø åìë àì éë ù"îë úéìëúå ìåáâ
íâ åùòéù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æøàù

:'åë àá ãåã ïá ïéà éë àðéãî íéøåèô åéäé íà
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יז.37. קג, כב.38.תהלים ג, 39.1.איכה הערה לעיל ˘ËÈÏ"‡:40.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וגלות החורבן - כמשנ"ת 41."והראי'
פ"ג. באגה"ת 42.9.לעיל הערה ס"ט לעיל א.43.ראה צז, ה.44.סנהדרין הלכה שם תשובה הל' כב.1.רמב"ם ט, דניאל



`lelע 'e iriax mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

wx eilr ,icedi lkl yi ixd dpen`e ,zizin`d dpen`d cvn xwira

e zelblzeigl.ef dpen`a

Cøcä Bæ àì ék ,"äðéa EìékNäì"2'ä øBà ïkLé3,icedia - , §©§¦§¦¨¦Ÿ©¤¤¦§Ÿ
õôç úBéäì,zevxl -íéøNa éiçaly oevx `edy "utg"a - ¦§¨¥§©¥§¨¦

mivexy oevx `l ,beprz
migxkeny iptn xacd z`
`l` ,(zilkz llba) ea
envr xacd z` mivex
,ea beprz el yiy iptn
oipry ,jxcd ef `l ixd
miiga evxi "iig"d
evxiye ,miiptebÎmiixyad
zeinybd z` "utg"a

ly zeiptebde,éðBæîe éðáe¨¥§¥
miclil oevxdy -
"utg"a didi dqpxtle

,mipiprd ly "zeinyb"d cvn beprzeeðéúBaø eøîà äæ ìò ék¦©¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ4:ðBöø ìha""'eë E5,epevx iptn - ,eðéäc- ¦§¨¦§¨¨©¥§§§©§

iptn elhan `edy `l` oevx el yiy ezernyn oi` "jpevx lha"
,oldl yxtn `edy itk ,`l` ,oeilrd oevxd `ed oi`y
,oeilrd oevx epi`y dna oevx mey el didi `l dligzklny
ììk ïBöø íeL Bì äéäé àìå ,úeàéöna ìèa BðBöø äéäiL¤¦§¤§¨¥¦§¦§Ÿ¦§¤¨§¨

íéììëpä ,ílk äfä íìBò éðéðòa:mipiprd zylya -éiç éðáa §¦§§¥¨©¤ª¨©¦§¨¦§¨¥©¥
,éðBæîemde ,mda gxken mc`dy mixac md dl`y zexnl - §¥

oevx mey el didi `l z`f lka ,d"awd z` ezcearl mirbep
mnvr dl` mixaca`l` ,'d zcearamixac ici lr d`ay

lehia ly ote`a didi oevxdy - "jpevx lha" yexit df .dl`
itlk ohw mkg ly ezelhazd lynl enk `l ,(ze`ivna lha)
`ed mb z`f lka j` ,eitlk lha ok` `ed ,mpn` ody ,lecb mkg
`ed oi`y ,eyexit "ze`ivna lehia" `l` ,ze`ivn zpigaa
oevx el yiy dpeekd oi` "oevxd lehia"a mb jk .llk `vnp
- d"awd oevx df oi` m` epevx lhan `ed `l` ,dl` mixacl

.dligzkl oevx mey el oi`y `id dpeekd `l`øîàîëe§©£©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø6ote`d zeidl jixv mc`d lv`y - , ©¥¦§¨¦§¨¨
:"éç äzà Eçøk ìò"Llr"k `ed ,miig ,"iig" ly oipr mby - ¤©¨§£©¨©

- miinyb miig xeza mnvr miiga ,oky ,(epevxl cebipa) "egxk
."ipefn"le "ipa"l rbepa xacd jky okyÎlke ,llk miig el oi`
el didi `ly ekeza lerti icediy ,xacd ixyt` cvik ,`l`

?xzeia migxkena `l elit` ,miinybd mipipra llk oevx mey
oi`y cala ef `ly ,`vi exe`iane .oldl owfd epax z`f xiaqi
el mixqgyk mb `l` ,miinybd mipipra beprze oevx mey el
xac ,xrv el mxeb df oi` ,melyeÎqg dfn laeq `ede dl` mipipr
di`x meyn ea yiy
mey el oi` ok`y zizin`
xy`k dl` mipipra beprz
yi ,oky .mze` el yi
yg epi` mc`y minrtl
mixaca beprza

miniieqn7ef oi` j` ,
mlrday dgked
el oi` ok` zeiniptae
xacd ixyt` ;mda beprz
el yi ezeinipta wenry
- jkl di`x .mda beprz
`ed xrve .jkn xrhvn `ed ,mixac mze` el mixqg xy`ky
mixac el mixqgyk xrhvn `edy dn ixd - beprzn jtidd
jkn bprzn `ed - mixac mze` el yi xy`ky giken ,dl`
xrhvn `ed oi` m` ,eli`e ;(beprz eze`a yg `ed oi`y zexnl)

xqgykel oi` ok`y zizin` dgked ef ixd - mixac mze` el mi
:owfd epax oeylae .mixac mze` el yi xy`k beprz mey

,ïéðòä øeàáeoevxe utg el eidi `ly lertl mc` leki cvik - ¥¨¦§¨
- xzeia el migxkena `l mb ,dfd mlerd ipipra÷ø àeä©

,"úéLàøa øöBé"a úézîà äðeîà`edÎjexaÎyecwda - ¡¨£¦¦§¥§¥¦
,("ziy`x" ly dpigaa) "ziy`xa" lkd xveiyeðéäc§©§

úàø÷pä ,"ïéà"î "Lé" äàéøaäL`xwp "oi`"d -úéLàø" ¤©§¦¨¥¥©¦©¦§¥¥¦
,"äîëçxacdy eppi` o`k "oi`" dlnd yexit -epi`,miiw ¨§¨

d`ixady xnel ixd xyt` i` oky ,byen epi` - "oi`" `l`
"lkd jnn" ixdy ,qt`n ,"oi`"n `id8,zewl`n `a lkd ,

`le oaen `l - `ed "oi`" yexit `l` ,izin`d "yi"d `edy
eli`e ,"yi" el `xew `ed eze` oian `xapdy xac ,oky .byen
,"oi`" `xew `ed ,ixnbl ezpade ezbydn dlrnl `edy xacl
,"oi`n yi" yexit df .miiw xacd oi` ely dpadd mlera oky
enk ,"ziy`x" z`xwp "dnkg"e .dnkg ly "oi`"dn `ad "yi"

aezky9ly dpey`xd dxitqd `id ,"dnkg ziy`x" :
dlrnl `ed "dnkg"n dlrnl ,oky ,zelylzyd
`l` - "yi"l xewn zeidln ixnbl dlrnle zelylzydn
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ùã÷ä úøâà
êìéëùäì àéïåëùé êøãä åæ àì éë äðéá

ééçá õôç úåéäì 'ä øåà
åðééäã 'åë êðåöø ìèá ì"æøà æ"ò éë éðåæîå éðáå íéøùá
ììë ïåöø íåù åì äéäé àìå úåàéöîá ìèá åðåöø 'éäéù
éðåæîå ééç éðáá íéììëðä íìåë äæä íìåò éðéðòá

:éç äúà ë"òù ì"æøàîëå
øåàéáåúéùàøá øöåéá úéúéîà äðåîà ÷ø àåä ïéðòä

úéùàø '÷ðä ïéàî ùé äàéøáäù åðééäã
àøáð íåùì úâùåî äðéàù åúîëç àéäå äîëç
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.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו וצ"לÏÏÎ"לכאורה בשרים?! בחיי חפץ להיות כו' ישכון הדרך שזו אפ"ל איך :‰ÏÎ˘‰
‰È··ע"י דאדרבה דקס"ד (בקיצור) ויל"פ זה! כו'„ÈÙÎ˙‡‡˜Â‡לשלול יקרא אסתלק דעי"ז - פכ"ז פט"ו, (עיין ה' אור ישכון

קדושה לקו"ת ÂÙÓÂ¯˘כו'),‰‡„ÂÈÏÚÏÚÌ‰ונמשכת להרמב"ם. מח"פ מ"ו וראה שם. עה"ת פרש"י קדושים. ס"פ (ספרא אחז"ל
אדם יאמר שלא הה"מ), בשם ד) (ט, יאמר‡"‡ואתחנן אבל בנוגע‡Ú˘‰ומה‡È˘Ùכו' רק (היינו דאין ÚÓÏ˘‰כו' כו' ולהשכילך ,(

הדרך זו לא אבל שם) (כמבואר נמי ÔÂÎ˘È."(3הכי (הע' וכדלקמן ˘ËÈÏ"‡:3.כו'. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בטל) שזהו משמע זה "מל'
-ÂÎÂ'רצונך ה' ישכון ואואפ"ל: וכו'. בתניא רגיל אינו ל ' ה' אור דישכון הדרגא ומהו דוקא ה'" אור ד"ישכון העבודה לדרגת נוגע (

עכ"פ הבטל בדבר רק ש"ישכון·ÁÎאפשרי הביטוי‡Â¯(פ"ו); גם צ"ל - ה'" -·‚ÈÂÏÈ(גילוי) ד"ישכון" באופן יהי' ושזה (בפועל);
כו'". רצון שום לו יהי' שלא בקביעות, הגלוי הביטול גם צ"ל - ובקביעות ומתלבשת מ"ד.אבו 4.ששוכנת פ"ב Î"˜5.ת ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡משמע"˘È˘ ËÂ˘Ù„."(פמ"ט) כו' בטבעו בהן דקשור בתומ"צ, והיינו - הזה הרצון מכ"ב.6.לו פ"ד אבות
.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תענוג אינו תמידי תענוג "וע"ד יד.8.: כט, ו.9.דה"א קיט, תהלים



עי lel` 'e iriax mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

."yi"l xewn zeidl zelylzydd ziy`x `id "dnkg"àéäå§¦
Búîëç,dnkgd zxitq zbixcne zpiga -úâOî äðéàL- ¨§¨¤¥¨ª¤¤
,dpadaìàøáð íeLlkd xvei `ed ,"ziy`xa xvei" edf - §¦§¨

Îe ,"dnkg" ly "ziy`x"aúò ìëa àéä úàfä äàéøaä10 ©§¦¨©Ÿ¦§¨¥
ìk íéeäúnL ,òâøå̈¤©¤¦§©¦¨

íéàeøaä,cinz -"Lé" ©§¦¥
Cøaúé Búîëçî "ïéà"î¥©¦¥¨§¨¦§¨¥

ìkä úà äiçîä11- . ©§©¤¤©Ÿ
wx `l lkd z` dign `ed
mb `l` ,zeig ly ote`a

ly ote`azeedzd,
dfy oeeike ,xvep xacdy
gxkdd on ,"oi`n yi"
didz zeedzddy

zicinzxaqeny itk .
oipray ,zeciqgd zxeza
xacdyk ,"lelre dlir"
daiqk ynyn oey`xd
leki ,ipyd xacl cala
zeidl (aaeqnd) "lelr"d

eli`e .ea z`vnp `l xak (daiqd) "dlir"dy ixg` mb miiw
,ixnbl df iptl zniiw dzid `ly zeycgzd efy ,"oi`n yi"a
did `l df - zxg`) "yi" ly oiprd miiw `l "oi`"a ixdy
cinz didi ycgnd gekdy gxkdd on ,("yi" m`Îik ,"oi`"
itke) zeedzdd z`e yecigd z` ea lertl ,ycgzpy xaca

"dpen`de cegid xry"a xaqedy12mi zrixwn "oky lkn"a
eaehae" ,zicinz `id xac lk zeedzde z`ixay - jk ,(seq

mei lka ycgn"cinz13zeycgzddyk ,"mei lka" wx `l ,
`l` ,zxkip"cinz"zeycgzdde d`ixad dpyi ,rbx lka ,

"oi`" edne ,"yi"l "oi`"ndfdlrnly jxazi eznkg zpiga - ?
.dbydnBzòãa øiöéå ,Búðáä ÷îòa íãàä ïðBaúiLëe- §¤¦§¥¨¨¨§Ÿ¤£¨¨¦©¥§©§

eli`k didiy ,eiptl xacd z` xiivi ,xacd z` oiaiy ixg`
,zxiievn dpenza opeazny ink ,eiptl xacd xiievnBúéåä- £¨¨

"yi" ,ez`ixaeLnî òâøå òâø ìëa "ïéà"îlkay ,xnelk - ¥©¦§¨¤©¨¤©©¨
,jk m`e - ,jxazi eznkg ly "oi`"d zpiga ea zlret rbx

éàäBà ,Bì òø ék Bzòc ìò äìòé C,el yiy -íéøeqé íeL ©¥©£¤©©§¦©¦¦
øàL Bà ,"éðBæîe éiç éða"î,íìBòa ïéøeqé éleki cvik - ¦¨¥©¥§¥§¨¥¦¦¨¨

- ?mixeqi laeq `edye el rxy ezrca zelrléøädrya - £¥
ÎyáBhäå íéiçä øB÷î àeä ,Cøaúé Búîëç àéäL ,"ïéà"ä̈©¦¤¦¨§¨¦§¨¥§©©¦§©

àeäå ,âðòäåzpiga -,àaä íìBòî äìòîlL ïãòämler - §¨Ÿ¤§¨¥¤¤§©§¨¥¨©¨
,`adocr obdnypd ly xzeia deabd mibeprzd zcn `edy ,

df - zewl` zbyde zpadn zbprzndob"ocr"n jynpd cala
dpigae ,exewn `edyef,cinz eze` deedne dignL éðtî ÷ø©¦§¥¤

df xac -Bì äîãð ïëì ¯ âOî Bðéà,el yiy -Bà òø ¥ª¨¨¥¦§¤©

÷ø ,áBè ìkäå ,äìòîlî ãøBé òø ïéà úîàa ìáà ,íéøeqé¦¦£¨¤¡¤¥©¥¦§©§¨§©Ÿ©
,âOî BðéàL,dfay "aeh"d -.Báeè áøå Bìãâìezeid iptne - ¤¥ª¨§¨§§©

oiadl ezlekine mc`d zbydn dlrnl `ed - xzeia lecb aeh
mb ,eyxeya dlrnl xac lk zeig ,xnelk .dfd aehd z`
cxeiy dn ly yxeyd
rx ly oipra dhnl
- olvilÎ`pngx mixeqie
aeh xac `ed yxeya ixd
ezcixia j` ,zn`a
lekiy aeh epyi ,dhnl
d`xiye dhnl zcxl
aeh epyie ,aeh `edy
dpeilr dbixcna x`ypd

dfy itk xzeiazligza
df myy ,zelbzdd
df okle dbydn dlrnl
rx ly yeala dhnl cxei
eay "aeh"d ,oky .mixeqie
itk ,dlbzd `l oiicr
wxta `ian owfd epaxy
(oipr eze`a oc `edyk) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlgay e"k

weqtd z`14mi`a mixeqiy ,"dÎi epxqiz xy` xabd ixy`" :
iptl ,'ied my ly zelbzdd ziy`x dfy ,'ied my ly "dÎi"n
'ied my ly 'de 'e ,"zelbp d"e - zelbpde"y) "d"e"a cxei dfy

dn ,"zelbp" odcxeiyixd ,"zexzqp" od d"i eli`e ,zelbzda
dn xac ly ezzin`l ixd ,(d"in mi`a ,mixeqi ,"epxqiz"

eyxey cvn aeh `ed ,mixeqie rxk mc`l d`xpy`iany itke ,
"dxez ihewl"a owfd epax15xac lk lry "efnb yi` megp"n ,

"daehl ef mb" xn`16ay wx `l ,ernyny ,xge`njkn `vi
xg`le) yxeyd cvn aeh xacd zrk mby `l` ,daeh ly oipr

.("aeh"d dlbzi oknøwò eäæå17àøáð dìéáLaL äðeîàä §¤¦©¨¡¨¤¦§¦¨¦§¨
íãàä18,"déðéî éeðt øúà úéì"c ïéîàäì ,mewn oi`y - ¨¨¨§©£¦§¥£©¨¦¥

,`ed jexa yecwd `vnp mewn lka `l` ,epnn ieptøBàá"e§
,"íéiç Cìî éðt- mipt l` mipt cg` mr `vnp jlndyk - §¥¤¤©¦

,dhnl zeklnd oipra xaqeny itk ,ipyl miig `ian xacd
`ed m` ixd ,miigd jtidl olvilÎ`pngx htyp edyinyk mby
xe`a" oky ,miiga x`yp `ede ehtyn z` mixinn ,jlna ybet
ly e`vnidy ,dlrnly "zekln"d oipra mb jk ,"miig jln ipt
.miig `ian - mewn lka ,mler ly ekln ,`edÎjexaÎyecwd

ïk ìòå,okle -"BîB÷îa äåãçå æò"19ly e`vnid - , §©¥Ÿ§¤§¨¦§
ly) wfeg mc`l zzl dkixv ,mewn lka `edÎjexaÎyecwd
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.10.21 הערה לקמן ˘ËÈÏ"‡:11.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ב שהיחוה"א שחרית.13.שם.12."כדלעיל של ק"ש ברכות נוסח

יב.14. צד, א.15.תהלים סב, א.16.במדבר כא, ˘ËÈÏ"‡:17.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ רמב"ם א. כה, זח"ב מרע"מ "להעיר
פ"ז]". והאמונה היחוד [שער ב פג, לעיל ˘ËÈÏ"‡:18.בתחלתו. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מוסיף ואילך שמכאן שמסקנת È¯˜ÈÚ"יל"פ

(2 ושעה, עת בכל (1 צ"ל: הנ"ל ˘ÓÓ.".19:‡"ËÈÏ˘בה˘ÈÁÈ'התבוננות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"ÂÓÂ˜Ó· זה לשלפני מתאים -
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íåùî ùåçé àì ïéîàîä ìáà .úîàä éîëç ãàîá
åìöà ïéåù åàìå ïä íìåòä éðéðò ìëáå íìåòá ïéøåñé
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ÈÙ ¯Â‡·ואיך במקומו, וחדוה עוז הכתוב דוקא שהובא יל"פ ועפ"ז .Á¯ÎÂÓ˘מובן אינו דלכאורה דאין ÏÏÎלהביאו. משנ"ת ע"פ :
החילוק. כן כביכול, להקב"ה, בנוגע שגם וכו', במקומו למע', שזהו והתירוץ עכ"פ. בשר בעיני רע נמצא מאין דא"כ - כו' יורד רע
בסופו". תשי ע' ובפרט  עה"פ לתנ"ך שלו ובאוה"ת לאיכה, הצ"צ רשימות ועיין בראי. גואי ב) ה, (חגיגה גו' וחדוה עוז עה"פ וכדרז"ל

.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ביוצר שהנדון שנת"ל ˘È˘‡¯·.".21:‡"ËÈÏ˙"כמו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שיש אף דמרמז "י"ל
ÁÎשונים האגה"קÌÈÎÙ‰Âעתים בריש לעיל וכן ואילך) ב ג, (קהלת Ú˙'"זמ"ז ÏÎ·'..22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כיון"

חי". הוא ושעה עת בכל והרי - נברא ושעה".23.דבשבילה עת "בכל שצ"ל טעם ˘ËÈÏ"‡:24.עוד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"
היפך ויל"פ: רגיל. לא וגם (כנ"לÌˆÚמיותר ומציאותו בריאתו ˘ËÈÏ"‡:25.נברא)".˘·˘·ÏÈ‰ענין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ישעי "ע"ד

- יחיש צ"ל כאן גם ואולי שם. תרגום וראה טז כה".·'כח, ב, קהלת תרגום וראה ˘ËÈÏ"‡:26.יודין. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"כנ"ל"
.[24 ˘ËÈÏ"‡:27.[הערה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(באו"ה) ספ"א ח"א רס"א. מאגה"ק ולהעיר סע"א. כב, - ת"ו Î"˜28."תקו"ז ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡לעיל"‡Ï הענין שהדגיש לאחר - כאן משא"כ חז"ל. בדברי שהובא בכ"מ פי' וזהו הוא מובן כי - זה הודגש
ÌÈÈÁ„."חפץ שצ"ל פשיטא ובזה מלך, פני באור
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:æåðâä ïåéìòä áåèá äîåãîä òøä úîàá

äéäå áéä÷ãöä úãåáòå íåìù ä÷ãöä äùòî
ùøôää ïéáäì .íìåò ãò çèáå è÷ùä
ô"ò 'åë çèáå è÷ùäì íåìù ïéáå äãåáòì äùòî ïéáù
øù ìàëéî éë åéîåøîá íåìù äùåò ô"ò ì"æøàù äî
äæ úà äæ ïéáëî ïéàå ùà ìù øù ìàéøáâå íéî ìù
íéãøåéä íéî íùá '÷ðä ãñç ìù øù ìàëéîù øîåìë
äòôùää 'éçá àåäå êåîð íå÷îì äåáâ íå÷îî
'éçáå íéðåúçúì íéðåéìò úåîìåòî úåéçä úåèùôúäå
äøåáâä 'éçá àéä äìòîì úåìòì äòáèù ùà
àìù äìòîì äèîî íééçä úòôùä úå÷ìúñäå
úåéãâð úåãî ïäå áøå íåöò íåöîöá ÷ø òéôùäì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

כג.29. לז, ˘ËÈÏ"‡:30.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"‰¯Â‡ÎÏדפסוק השייכות השגח"פ Ê‰צע"ק ע"ד כו"כ שבתנ"ך לכאן, דוקא
Ì„Â˜'נר בזה וגם כו'. נוקף סע"ב) ז, (חולין דוקא בו חז"ל פי' ע"פ ומובן ‰„ÂÈ˜לזה. Ï„Â‚."לכאורה "במליצות" אפילו דאדה"ז

ד.31. קלט, ˘ËÈÏ"‡:32.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שנוגע אסיפא לרמז וי"ל - "כוננו" לאחרי גו' התרגום Ô‡Îל"נ פי' (ע"פ
'מחשבת'". גם - עניניו" ד"כל שם.33."מחשבת") ˘ËÈÏ"‡:34.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב לד, ברכות יז.1."וכמחז"ל לב,

ו.2. ויגש תנחומא יב. ה, רבה דברים ב.3.ראה כה, איוב



`lelעד 'h ycew zay mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

קודש שבת אלול יום ט'
,234 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìéòìã àúåøòúà äðäå,giw 'nr cr.øåëå óøöîá

mevnvax,zenka zeigd zphwd lyïäå,dxeabe cqg - §¥
,Bæì Bæ úBiëôäå úBicâð úBcîdrtyd ly oipr `ed cqg - ¦¤§¦§¨§¦¨

,mevnve dlabd ly oipr `id dxeab eli`e ,zlaben izla
eðééäå,ipydn cg` miiktde micbep dxeabe cqg izn -ïäLk §©§§¤¥

,ïcáì úBcî úðéçáa- ¦§¦©¦§©¨
ly oipr ixd `id dcn
dcn lke ,dlabde xeriy
m` ,`id dpte`a zlaben
ote`a e` cqg ly ote`a

,dxeab ly
àeä-Ceøa-LBãwä Cà©©¨¨

,íäéðéa íBìL äNBò- ¤¨¥¥¤
oia zecbpzd didz `ly

,dipyl zg` dcneðééäc§©§
älbúnL éeléb éãé-ìò©§¥¦¤¦§©¨
äaø äøàä ïää¤¤¨¨©¨
ãàî äîeöò äòtLäå§©§¨¨£¨§Ÿ
-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨

BîLk øLà ,àeä- £¤¦§
xe`" `edyoi`ila ,"seq

eq,leab ilae s,àeä ïk¥
äcî úðéçáa BðéàL¤¥¦§¦©¦¨

àlà ,íBìLå-ñç,`ed - ©§¨¤¨
elôà ,õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì,dlrnl -úðéçaî §©§¨©§¨©¥¥£¦¦§¦©

úòc-äðéa-äîëç`idy -,úBcnä øB÷îokyÎlkne - ¨§¨¦¨©©§©¦
,zecnd zpigan ixnbl dlrnl `edyéæàåoda dxi`nyk - ©£©

,seqÎoi` xe`n dx`dìàéøáâå ìàëéî ìL úBicâð úBcnä©¦¤§¦¤¦¨¥§©§¦¥
,dxeabe cqg ly -íéãçàì eéäå ,ïLøLå ïøB÷îa úBììëð¦§¨¦§¨§¨§¨§¨©£¨¦

.éelb úðéçáa íäì øéànä Cøaúé BøBàa íéìèáe ,Lnî©¨§¥¦§¦§¨¥©¥¦¨¤¦§¦©¦
cebipd ca`p ,seqÎoi` xe`l mzelhazd lceb cvn ,oky -
ixd ,ipyl cg` micbpnd mixy ipya lynd itk ,mdipiay
mde mzecbpzd zca`p ,jlnd ipta micner mdy drya
zelhazdd cvn `ad xac ,miaeh micicik mdipia mixacn
dlrp dcna df lynpa mb jk ,jlnd ipta mdipy ly dlecbd
oipr ,"seqÎoi` xe`"l ixd `ed mlehiay iptn ,oky .xzeia
ly dlabdd ixnbl zca`p - "leab ila"e "seqÎoi`" `edy

.zecnd,íéãñça úBøeábä íé÷zîúîe íéâfîúî éæàå- ©£©¦§©§¦¦§©§¦©§©£¨¦

,zewiznl mileynd cqgle aehl zektdp odäðéça éãé-ìò©§¥§¦¨
úòvîîÎd z` zkeeznd -òéøënä å÷,dxeabe cqg oia - §ª©©©©©§¦©

,íéîçøä úcî àéä ,ãñç étìk ähîezcny drya - ©¤§©¥¤¤¦¦©¨©£¦
zxne` dxeabd zcne ,dlabd ila ritydl zxne` cqgd
inn drtydd z` repnl
zlawl ie`x epi`y
zcn d`a - rtyd
odipia drixkne mingxd

lk ewd z` dhnezcn it
`ed oi` m` mby ,cqgd
la` ,rty zlawl ie`x
cvne ,eilr engxiy ie`x
,el ritydl zepngxd

úàø÷päzcn - ©¦§¥
z`xwp ,mingxdíLa§¥

éîëç éøáãa "úøàôz"¦§¤¤§¦§¥©§¥
,úîàä,dlawd inkg - ¨¡¤

éðLî äìeìk àéäL éôì§¦¤¦§¨¦§¥
,íãàå ïáì :ïéðåb§¨¦Ÿ¤§Ÿ¤
ãñçì íéænøîä©§©§¦§¤¤

.äøeáâefnxn oal - §¨
.dxeabl - mec`e ,cqgl
mya `xwp df okle
.itei ea yi mirav dnkn akxend xac oky - itei - "zx`tz"
z`xwp okl - dxeab mbe cqg mb "mingx"a yiy iptn ,ixd

."zx`tz" mya ef dcnàeä-Ceøa ä"éåä íL íúñ ïëìå§¨¥§¨¥£¨¨¨
áeúkL Bîk ,úøàôzä úcî ìò äøBî äøBzä ìëaL¤§¨©¨¤©¦©©¦§¤¤§¤¨

LBãwä øäfa4zecnd lr ixd mixen miyecwd zenyd - , ©Ÿ©©¨
lr - miwl` my ,cqgd zpiga lr lÎ` my enk ,zepeilrd
riten `edy itk - 'ied my eli`e .dnecke dxeabd zcn
`ed 'ied my ."zx`tz"d zcn lr dxen - inzq ote`a dxeza
zcn idefe ,miyecwd zenyd x`yn dlrnle "mvrd my" ixd

,"zx`tz"dïàkL éôì,"zx`tz"d zcna -úðéça àeä §¦¤¨§¦©
úàN øúéa ,äaø äøàä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éeléb¦¥¨¤¨¨©¨§¤¤§¥

.Cøaúé úBLBãwä åéúBcî øàMîdyer" ly oiprd edf - ¦§¨¦¨©§¦§¨¥
,"seqÎoi` xe`"n ezelbzda jxazi `edy ,"einexna mely

.dxeabe cqg oia ,l`ixabe l`kin oia mely dyer

àúeøòúà ,äpäå§¦¥¦§¨¨
,àìéòìczexxerzdd - ¦§¥¨

,dlrnlnéeléb øøBòì§¥¦
äòtLäå äaø äøàä¤¨¨©¨§©§¨¨
,ìéòì-úøkæpä äîeöò£¨©¦§¤¤§¥

-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨
,àeä,ick -úBNòì©£
íBìLzecnd oia - ¨

,dlrnly,ìéòì økæpä©¦§¨§¥
àúeøòúàa àéä¦§¦§¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êà .ïãáì úåãî 'éçáá ïäùë åðééäå åæì åæ úåéëôäå
äìâúîù éåìéâ é"ò åðééäã íäéðéá íåìù äùåò ä"á÷ä
ñ"à øåàî ãàî äîåöò äòôùäå äáø äøàä ïäá
àìà å"ç äãî 'éçáá åðéàù àåä ïë åîùë øùà ä"á
øå÷î ã"áç 'éçáî åìéôà õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì
ìàéøáâå ìàëéî ìù úåéãâð úåãîä éæàå úåãîä
íéìèáå ùîî íéãçàì åéäå ïùøùå ïøå÷îá úåììëð
íéâæîúî éæàå éåìéâ 'éçáá íäì øéàîä êøáúé åøåàá
å÷ úòöåîî 'éçá é"ò íéãñçá úåøåáâä íé÷úîúîå
'÷ðä íéîçøä úãî àéä ãñç éôìë äèîå òéøëîä
äìåìë àéäù éôì úîàä éîëç éøáãá úøàôú íùá
íù íúñ ïëìå â"åçì íéæîøîä íãåàå ïáåì ïéðååâ 'áî
úøàôúä úãî ìò äøåî äøåúä ìëáù ä"á 'éåä
ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àåä ïàëù éôì ÷"äåæá ù"îë
úåùåã÷ä åéúåãî øàùî úàù øúéá äáø äøàä ä"á

.êøáúé

äøàä éåìéâ øøåòì àìéòìã àúåøòúà äðäå
úåùòì ä"á ñ"à øåàî ì"ðä äîåöò äòôùäå äáø
ä÷ãöä äùòîá àúúìã àúåøòúàá àéä ì"ðä íåìù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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עה lel` 'h ycew zay mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,àzúìc,dhnly dceard ly zexxerzdd ici lr -äNòîa ¦§©¨§©£¥
íéiç úòtLäå ä÷ãvä,miig mipzepd mipipr -ãñçå ïç ©§¨¨§©§¨©©¦¥¨¤¤

íéîçøå5,íeìk déîøbî déì úéìc ïàîìel oi`y inl - §©£¦§©§¥¥¦©§¥§
,melk envrn.'eë íéìôL çeø úBéçäìemirityny ici lr - §©£©§¨¦

iprd z` dwifgnd dwcv
ote`a z`f miyere ,miiga
cqg ,og mb ea yiy
zpzip dwcvdy ,mingxe
ly ote`ae ybxa

"eqiitnd"6zray ,
zpizp mr zg` dperae
dybxd el mipzep dwcvd
miccerne minnexn ,daeh
letp didi `ly ,egex z`
ici lr ixd - egexa
dhnln ef zexxerzd
zexxerzd mikiynn
daxd dx`ddn dlrnln
dnevrd drtydde
`edÎjexa "seqÎoi` xe`"n
,zepeilrd zecnd l`
odipia mely zeyrl
ewznei zexeabdye
epax xiaqi oldl .micqgl
dyrn"y dn owfd
ytpa zlret "dwcvd

xy`e .zindad eytpay rxd mr eznglnae ezceara ,mc`d
ipy mpyi - rxdn xxazi day aehdy ,zindad ytpd xexiaa
zcear ici lr ,dlrnl dhnln jxca cg` ote` :mipte`
dcbpky dcnd z` xxal ziwl`d ytpay dcn lk znglne
ytpd ly dad`d ici lr xxal lynl enk ,zindad ytpa
ici lr ;zindad ytpd ly de`zde cqgd zcn z` ziwl`d
ly drxd d`xid zcn z` xxal ziwl`d ytpd ly d`xi
dlrnln jxca xexia ,ipy ote` ;dnecke ,zindad ytpd
zexxazn - iwl` xe` envr lr jiynn mc`dy ici lr ,dhnl
didi `ealÎcizrly enke jxcÎlr .zindad ytpd ly zecnd
zelbzdd ici lr rxdn xxazi aehdy xexiad llka mlera
gex z`e" didiy lrtzy zelbzd ,mlera f` didzy ziwl`d

"ux`d on xiar` d`nehd7icedi ly ezceara mb dfÎjxcÎlr ,
jxca xexiad epyi ,zindad eytp ly rxdn aehd z` xxal

dlrnlnxe` jiynnd ,dnyl dxez cenil ici lr) dhnl
ici lr mb jk .rxdn xxazie xabzi ely aehdy xferd (iwl`
ziwl` zelbzd icedi jiynn ,"dwcvd dyrn" ,dwcvd oipr
.rxdn aehd xexia elv` didiy ,ezltz zrya el zilbznd

:owfd epax oeylae,úàæ úòãeîe,reci -eøîàM äî ©©Ÿ©¤¨§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø8ì äøBza ÷ñBòä ìò:dîL ©¥¦§¨¦§¨¨©¨¥©¨¦§¨

,"ähî ìL àéìîôáe äìòî ìL àéìîôa íBìL íéNî"¥¦¨§¨©§¨¤©§¨§¨©§¨¤©¨
úBcnäå íéøOä íä ¯ "äìòî ìL àéìît",ìéòì úBøkæpä ¨©§¨¤©§¨¥©¨¦§©¦©¦§¨§¥

íéðBéìò úBìëéää ïäL¤¥©¥¨¤§¦
øäfaL äàéøaä íìBòa§¨©§¦¨¤©Ÿ©

,LBãwäoia melyd my - ©¨
dxeabe cqg ly zecnd
aeha od odizyyk
`hazn melyde ,dyecwe
zellkzd didzy jka
dxeabde ,dxeabe cqg ly

,cqga wznezàéìîô"e¨©§¨
ïä ¯ "ähî ìL¤©¨¥
,íéðBzçzä úBìëéää©¥¨©©§¦
äfä íìBò èøôáe¦§¨¨©¤
òøå áBè áøòîä ìôMä©¨¨©§Ÿ̈¨©

îf` -íãà àèç ¥¥§¨¨
,ïBLàøä`iady `hg - ¨¦

,rxde aehd zaexrzl
rx oi`e rx ila aeh oi`y

,aeh ilaìò èìBL òøäå§¨©¥©
áeúkL Bîk ,áBhä9: ©§¤¨

íãàä èìL øLà"£¤¨©¨¨¨
,"'eë íãàamc`"d - ¨¨¨

lyen ,dtilw ly "lrila
,"el rxl" weqt eze`a miiqny itke ,dyecw ly "mc`"d lr

"õîàé íàlî íàìe"10dyecwd cv xabzn minrtl - , §Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
,dfÎznerly cvd xabzn minrtleíãàa Leça äàøpëå§©¦§¤§¨¨¨

"ïè÷ íìBò" íLa àø÷pä ,ïBzçzä11áBhä íéîòôlL , ©©§©¦§¨§¥¨¨¨¤¦§¨¦©
Côäì íéîòôìå øáBbxabzn rxdy -ïéàå .íBìLå-ñç ¥§¦§¨¦§¥¤©§¨§¥

,"õ÷ úò" ãò íìBòa íBìL,rxl seq didiyk -øøaúiL ¨¨¨©¥¥¤¦§¨¥
÷ácì òøäî áBhäwaczdl -øB÷î ,BøB÷îe BLøLa ©¥¨©¦¨¥§¨§§§

çeøå ,"ïåà éìòt ìk eãøtúé" éæàå ,àeä-Ceøa íéiçä©©¦¨©£©¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤§©
õøàä ïî øáòé äàîhä56áBhä úðéça BëBzî øøaúiLk , ©ª§¨©£Ÿ¦¨¨¤§¤¦§¨¥¦§¦©©

.eäiçîäl ,rxdn xxazi aehdyk ,f`y -meiw `lina didi ` ©§©¥
.aehdn wx `a rxd ly ezeige eneiw lk ixdy ,rxläæ øeøáe¥¤

,rxdn xxazi aehdy -Búe÷ìà éelb éãé-ìò ïk-íb äéäé¦§¤©¥©§¥¦¡Ÿ
ähîìici lr ixd dyrp llka xexiady myk ,xnelk - §©¨

zelbd onf jyna epizceare epiyrn12lr xexiad didi mb jk ,
,dhnl f` didzy ziwl`d zelbzdd iciäaø äøàäa§¤¨¨©¨

áeúkL Bîk ,äîeöò äòtLäå13äòc õøàä äàìî ék" : §©§¨¨£¨§¤¨¦¨§¨¨¨¤¥¨
"'eë 'ä ãBák äìâðå" ,"'ä úà14íìBòä úeììëa eäæå . ¤§¦§¨§§¤¦§¨¨¨

,ãéúòìzelbzdd ici lr - rxdn xxaziy aehd didi f`y - ¤¨¦
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ùã÷ä úøâà
äéì úéìã ïàîì íéîçøå ãñçå ïç íééç úòôùäå
úàæ úòãåîå .'åë íéìôù çåø úåéçäìå íåìë 'éîøâî
íéùî äîùì äøåúá ÷ñåòä ìò ì"æø åøîàù äî
àéìîô .äèî ìù àéìîôáå äìòî ìù àéìîôá íåìù
úåìëéää ïäù ì"ðä úåãîäå íéøùä íä äìòî ìù
äèî ìù àéìîôå ÷"äåæáù äàéøáä íìåòá íéðåéìò
áøåòîä ìôùä æ"äåò èøôáå íéðåúçúä úåìëéää ïä
áåèä ìò èìåù òøäå ïåùàøä íãà àèçî òøå áåè
íåàìî íåàìå 'åë íãàá íãàä èìù øùà ù"îë
íùá àø÷ðä ïåúçúä íãàá ùåçá äàøðëå õîàé
å"ç êôéäì íéîòôìå øáåâ áåèä íéîòôìù ïè÷ íìåò
òøäî áåèä øøáúéù õ÷ úò ãò íìåòá íåìù ïéàå
åãøôúé éæàå ä"á íééçä øå÷î åøå÷îå åùøùá ÷áãéì
øøáúéùë õøàä ïî øåáòé äàîåèä çåøå ïåà éìòåô ìë
é"ò ë"â äéäé äæ øåøéáå åäééçîä áåèä 'éçá åëåúî
äîåöò äòôùäå äáø äøàäá äèîì åúå÷ìà éåìéâ
'ä ãåáë äìâðå 'ä úà äòã õøàä äàìî éë ù"îë
ïåúçúä íãàá êà ãéúòì íìåòä úåììëá åäæå 'åë
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.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שלום שים ברכת מנוסח ב.6."להעיר ט, ב.7.ב"ב יג, ˘ËÈÏ"‡:8.זכרי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
החלצו". ד"ה מטות לקו"ת ב. צט, ועוד.9."סנהדרין סכ"ה. לקמן וראה טו. ח, כג.10.קהלת כה, ג.11.תולדות פקודי תנחומא

א). קא, ב. (ק, תס"ט רפל"ז.12.תקו"ז ח"א ט.13.כנ"ל יא, ה.14.ישעי' מ, שם



`lelעו 'h ycew zay mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,f` dlbzzy ziwl`dúò" ìëa ¯ ïBzçzä íãàa Cà©¨¨¨©©§§¨¥
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המשך ביאור למג' עירובין ליום שלישי עמ' א



עז היום יום . . . 

ה'תש"גג אלוליום ששי

חומש: שופטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב. ז־ט.

תניא: והנה מדת . . . בא כו'.

ן  ָמה זֹו ְצִריָכה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ר ְנׁשָ י "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו", ֲאׁשֶ ָרִטית יֹוֵדַע ּכִ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ֲאִמין ּבְ ַהּמַ
ִריְך  ּצָ ָבר ׁשֶ ה ַהּדָ ִריַאת ָהעֹוָלם, ִהּנֵ ַעת ּבְ ְ ם ִמּשׁ ִנים, אֹו ּגַ ָ ּשׁ לֹוִני. ּוֵמאֹות ּבַ ָמקֹום ּפְ רּור ְוִתּקּון ּבְ ֵאיֶזה ּבֵ
ֵמָאז  ה  ִהּנֵ זּו  ַהּלֵ ָמה  ְנׁשָ ְוַגם  נֹו,  ּוְלַתּקְ ְלָבְררֹו  בֹוא  ּתָ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלאֹוָתּה  ה  ְמַחּכֶ ן  ּקֵ ְלִהְתּתַ אֹו  ֵרר  ְלִהְתּבָ

ל ָעֶליָה. ר ֻהּטַ ן ֶאת ֲאׁשֶ ה ִלְזַמן ְיִריָדָתּה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ֶנֱאְצָלה ְוִנְבְרָאה, ִהיא ְמַחּכָ

ה'תש"גד אלולשבת

חומש: שופטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. י־יב.

תניא: יא. להשכילך . . . הגנוז.

ַגע  ּנָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ית  ּלִ ַהּטַ ק  נֹוׁשֵ ּוְבסֹוָפּה,  ִריָאה  ַהּקְ ת  ְתִחּלַ ּבִ יתֹו  ַטּלִ ּבְ נֹוֵגַע  ַהּתֹוָרה:  ְרכֹות  ּבִ ֵסֶדר 
ֶפר־ּתֹוָרה ְוקֹוֵרא. ָניו, ְקָצת, ְלָיִמין, ּוְמָבֵרְך. ּפֹוֵתַח ַהּסֵ ֶפר־ּתֹוָרה, ַמְפֶנה ּפָ ֶפר־ּתֹוָרה, ּגֹוֵלל ַהּסֵ ּסֵ ּבַ

ב  ֶכל, ִאיׁש – ַמֲעַלת ַהּלֵ ָאִרים: ָאָדם – ַמֲעַלת ַהּמִֹחין ְוַהּשֵׂ ָעה ּתְ ָנם ַאְרּבָ י, ֶיׁשְ ַמֲעַלת ִמין ָהֱאנֹוׁשִ ּבְ
ר ַעל ַעְצמֹו  ּבֵ ֶבר – ִמְתּגַ יֶהם, ּגֶ ּתֵ ׁשְ ִמּדֹות, אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ּדֹות, ֱאנֹוׁש – ַהֲחִליׁשּות ּבְ ְוַהּמִ
ֶגֶבר עֹוֵסק ִעם ָהֱאנֹוׁש  ִמּדֹות, ַהְינּו ּדְ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֲעלֹות אֹו ּבְ יג ַאַחת ַהּמַ ִניעֹות ְוִעּכּוִבים ְלַהּשִׂ ְלָהִסיר ַהּמְ

יהֹו ְלַמֲעַלת ִאיׁש אֹו ָאָדם. ְלַהְגּבִ

ֲעלֹות  ל אֹוָתם ַהּמַ ָנם ּכָ ֱאנֹוׁש ֶיׁשְ ַגם ּבֶ ֶהְכֵרַח ּדְ ר ַלֲעׂשֹות ֵמֱאנֹוׁש ִאיׁש אֹו ָאָדם, ֲהֵרי ּבְ ֶאְפׁשָ ּוֵמַאַחר ּדְ
ָאָדם. ִאיׁש ְוַגם ּבְ ָנם ּבְ ׁשְ ּיֶ ׁשֶ

ה'תש"גה אלוליום ראשון

חומש: תצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. יג־טו.

תניא: יב. והי' . . . מדות לבדן.

יִצית.  ַהּצִ ּובֹוְדִקים  ָיִמין  ֵתף  ּכָ ַעל  ל  ְמֻקּפָ דֹול  ית־ּגָ ּלִ ַהּטַ יִחים  ַמּנִ דֹול:  ּגָ ית  ַטּלִ ת  ְלִביׁשַ ּבִ ִמְנָהֵגנּו 
אֹותֹו,  ִטים  ּפֹוׁשְ ֵתף,  ַהּכָ ִמן  ית  ּלִ ַהּטַ לֹוְקִחים  ְך  ּכָ ַאַחר  ּגֹו'".  י  ַנְפׁשִ ְרִכי  "ּבָ אֹוְמִרים  ִדיָקה  ַהּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ
ִציִצית. ִסּיּום  ף ּבְ ת ְלִהְתַעּטֵ ְרּכַ ָניו ַלֲאחֹוָריו, ּוַמְתִחיל ּבִ ֶנֶגד ּפָ ית, ַמֲחִזיר אֹותֹו ִמּכְ ּלִ ַפת ַהּטַ ִקים ׂשְ ְ ְמַנּשׁ

ֹמאל. ַצד ׂשְ ארֹו ַלֲאחֹוָריו ּבְ ְנפֹות ָיִמין ְסִביב ַצּוָ ָרָכה ָסמּוְך ִלְכִריַכת ב' ּכַ ַהּבְ
ים ִסיָמן ט(. ְבֵרי ְנֶחְמָיה ֹאַרח ַחּיִ ים ִסיָמן א, ּדִ ֵאִרית ְיהּוָדא ֹאַרח ַחּיִ )ַעּיֵן ׁשְ

ה'תש"גו אלוליום שני

חומש: תצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. טז־יח.

תניא: אך . . . 234 הקדושות ית'.

הצ"צ סיפר: דער בעש"ט הָאט זייער הָאלט געהַאט ליכטיקייט, ואמר: אור בגימט' 
רז, דער ווָאס ווייס דעם סוד ווָאס אין יעדער זאך, קָאן ליכטיג מאכען.
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יום 
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יום 
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יום 
רביעי



היום יום . . . עח

א 'ָרז' – ַהּיֹוֵדַע ֶאת  ִגיַמְטִרּיָ ם־טֹוב ְמֹאד ָאַהב אֹור, ְוָאַמר: 'אֹור' ּבְ ַעל־ׁשֵ ר: ַהּבַ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ל ְלָהִאיר. ָבר, ְמֻסּגָ ָכל ּדָ ּבְ ַהּסֹוד ׁשֶ

ה'תש"גז אלוליום שלישי

חומש: תצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. יט־כא.

תניא: הנה אתערותא . . . קיח המחייהו.

ֵה"א. ָאֶלף ְלַבּסֹוף, ְולֹא ּבְ א" ּבְ ּכָ ֵקן הֹוָרה ִלְכּתֹב "ְפצּוַע ּדַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְמַחת ּתֹוָרה,  ׂשִ א ּבְ יהֹו ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ֵאין קֹוִרין ּבֹו ֶאּלָ ִהּגִ ָיָדם ׁשֶ ָלה ּבְ ּבָ ּקַ ְפרַאג ֵיׁש ֵסֶפר־ּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ
א"  ּכָ "ּדַ ּבֹו  ְוָכתּוב  ְרִאיִתיו,  תרס"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ ְפרַאג  ּבִ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ַמע.  ׁשְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ִמיד  ּתָ אֹותֹו  ְוגֹוְלִלין 
ָתבֹו  ּכְ ׁשֶ ָיָדם  ּבְ ל  ְמֻקּבָ ר  ֲאׁשֶ ֵסֶפר־ּתֹוָרה  ם  ׁשָ ָרִאיִתי  תרס"ז,  ַנת  ׁשְ ּבִ וָאְרְמס  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ָאֶלף.  ּבְ
ָעה ִסיָמן ט"ז( ְוִדְבֵרי  ֵאִרית ְיהּוָדא )יֹוֶרה ּדֵ ׁשְ ן ּבִ ָאֶלף. ְוַעּיֵ א ּבְ ּכָ תּוב ּדַ ַמֲהַר"ם ֵמרֹוְטְנּבּוְרג, ְוַגם ּבֹו ּכָ

ֶזה. ִנים ּבָ ה ְסָפִרים ַהּדָ ּמָ ן ּכַ ַנת ַאְבָרָהם )ִסיָמן לב( ְמַצּיֵ ָעה ִסיָמן כ"ב( . ּוְבֵסֶפר ִמׁשְ ְנֶחְמָיה )יֹוֶרה ּדֵ

ה'תש"גח אלוליום רביעי

חומש: תצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. כב־כד.

תניא: ובירור . . . קיח במצרף וכור.

ִנים.  ֲאֵסיַפת ָהַרּבָ ֶפֶטְרּבּוְרג ּבַ ַנת תר"ג ּבְ ׁשְ ְזכּוָתם ִהְצִליַח ּבִ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹשָׁ ַמח ֶצֶדק" ָמָנה ׁשְ ַה"ּצֶ
ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  ְדרּוׁשֵ ּבִ ְוָיַגע  ָטַרח  ר  ֲאׁשֶ עֹות,  ָ ַהּשׁ ֶאֶלף  ִים  ּתַ ּוׁשְ ים  לֹשִׁ ׁשְ ְזכּות  הּוא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד 
ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  רּוׁשֵ ּדְ ִלְלֹמד  ְמֻיָחד  עּור  ׁשִ לֹו  ָקַבע  תקס"ד  ַנת  ׁשְ )ּבִ תקס"ד־תקצ"ד  ִנים  ָ ַהּשׁ ים  לֹשִׁ ׁשְ

ָסָתם(. ַהְדּפָ ק ּבְ ַנת תקצ"ד ִהְתִחילּו ְלִהְתַעּסֵ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גט אלוליום חמישי

חומש: תצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. כה־כז.

תניא: הנה מודעת . . . 236 פעמים וכו'.

ה  ְקׁשֵ ִעְנָין  ּבְ ַעת  ַהּדַ ַהֲעָמַקת  ּבְ ְלִהְתּבֹוְננּות  ַיַחס  ּבְ  – ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְוכּו'  ים  ָנׁשִ ִדיֵני  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִמן  ּוְרָאָיה  טֹוב',  'ִכי  ּבְ יִגים  ּוַמּשִׂ ְמִביִנים  ֲאַזי  נֹוֵגַע,  ָהִעְנָין  ִאם  ָגה:  ַהַהּשָׂ
ָלה  ּכָ ַהׂשְ ֲעֵלי  ּבַ ם ֵהם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ אֹוִנים  ְוַהּגְ ְוָאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ּתַ ֶזה  ּבָ ִרים  ּוְמַדּבְ ִלְטֹען,  כֹולֹות  ּיְ ׁשֶ ְוַטֲענֹוֵתיֶהן 
ֶעֶרְך ִלְטֹען ְטָענֹות ֵאּלּו. ֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא,  ּבְ ה ֵאיָנּה  ָ ְוַהּתֹוָרה ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַוֲהלֹא ָהִאּשׁ ֻמְפָלָגה, 

ְכִלִיים ֲעמּוִקים. ַעת ַמְמִציִאים ׂשִ י ַהּדַ ם ֲחלּוׁשֵ ה ּגַ ר ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ִהּנֵ ַכֲאׁשֶ ּדְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

כשרואים צורך במלחמה גלוייה אין להתרשם גם מזה כי הרי הולכים בשליחותו של אדון עולם, אבל.. זהו לאחר שנוצלו האופנים 
האחרים.

ממכתב כ"ב אלול, ה'תשח"י
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ה'תש"פ  אלול ג' ראשון יום בשבת  אשפה סילוק

:‚È ‰ÎÏ‰ ,ÂÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰pèî øác ìkïBâk ,ó ¨¨¨§ª¨§
,da ïéáLBiL øöça eéä íà ¯ ïäa àöBiëå äàBöå àé÷å éàø§¦§¦§¨§©¥¨¤¦¨¤¨¥¤§¦¨

.àqkä úéáì Bà ätLàì ïàéöBäì øzîª¨§¦¨¨©§¨§¥©¦¥
וממילא שימוש  כל  בהם  שאין  מאוסים בדברים  מדובר 

גורמים שהם  מחמת  מכלֿמקום , כ'מוקצה ', נחשבים  הם  הרי 

אדם שבני ממקום ולהוציאם  לטלטלם התירו  נעימות , אי

בו. מצויים 

דבר לגבי רק  לא  נאמר שההיתר  לומר  מקום  יש  ולכאורה 

לאדם גורמת  בחדר  שהימצאותו דבר  לכל אלא  מאוס ,

מותר יהא זה  ולפי  במקום . לשהות  לו  שקשה עד איֿנוחות 

מפריע והאור  בעיניו חש  הוא  כאשר  מהחדר דולק  נר להוציא 

וכדומה  קח)לו הערה פכ"ב א, כהלכתה שבת שמירת .(ראה

מחמת ולא מיאוס  מחמת  רק  שהתירו  מצאנו  למעשה  אך

ממון, הפסד מחמת מוקצה לטלטל  שאסור  כשם  אחר , צער

פחות איננו ממון  מאיבוד לאדם הנגרם  שהצער  למרות

רע ריח של לפכ"ב מהצער ומילואים תיקונים ג כהלכתה שבת (שמירת

.שם)

אינו מאוס דבר  לטלטל ההיתר  יסוד כי  הדבר , וטעם

משום  אלא  האדם , בצער ההתחשבות eceakaמחמת dribtd
שהתירו וכשם מאוס , דבר ליד  לשהות  נאלץ  הוא  כאשר

הבריות  כבוד מחמת  מדרבנן  שונים  אבנים איסורים  טלטול (כגון

הכיסא) בבית לקנח הגוףכדי צער  מפני להתיר  מקום  אין  ולכן ,

אדם  של כבודו מכלל יהונתן שאינו שלמי מ. סי' ח"ב יהושע (דבר

רסד) עמ' א .מוקצה

שהרי ההיתר, בכלל הוא  לאדם  המפריע  דבר כל  לא  וכן

עד  כלי עליו לכפות צריך ביום ֿטוב  בביתו  חמץ  המוצא 

אומרים ואין מוקצה, איסור משום  לטלטלו ואסור  הלילה

כדבר זה  הרי לו , מפריעה בבית  החמץ  ומציאות  שמאחר 

ולא הותר  מאוס  דבר שדווקא ומוכח לטלטלו, ומותר  מאוס 

נעימות  ואי נוחות אי שגורם  אחר  נד)דבר ח"ה, הקהתי .(שבט

ה'תש"פ  אלול ד' שני יום שבת  במוצאי בשמים ברכת

:ËÎ ‰ÎÏ‰ ,ËÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ìò ïéëøáî änìå§¨¨§¨§¦©
,úaMä úàéöéì úáàBc LôpäL éðtî ?úaL éàöBîa íéîNaä©§¨¦§¨¥©¨¦§¥¤©¤¤¤¤¦¦©©©¨

.áBè çéøa dúBà ïéáMéîe dúBà ïéçnNî§©§¦¨§©§¦¨§¥©
ב)בגמרא  כז, באדם(תענית בו ניתנה  יתירה  "נשמה נאמר :

'שבת שנאמר  ממנו, אותה נוטלין  שבת  במוצאי  שבת , בערב 

ראשונים  וכתבו נפש ". אבדה  וי  ששבת  כיון  – (תוס'וינפש '

ועוד)פסחים כי, ד"ה ב, להריח קב, חכמים  תקנו  זה  שמטעם 

על  הדואבת  הנפש  את  להשיב  כדי שבת , מוצאי  כל בבשמים

יתירה '. ה 'נשמה איבוד

דואבת  שהנפש "מפני  הרמב "ם  מלשון  zaydאך z`ivil"

ליציאת אלא היתירה, הנשמה  לאיבוד כוונתו שאין משמע

השינוי. משמעות את  להבין  וצריך  – השבת 

'היד' בספר  כותב הרמב"ם  אין  כלל בדרך להבין : יש  כן 

בשמים לברכת  הטעם את כאן  כתב  ומדוע  ההלכות, טעמי את 

שבת ? במוצאי

והביאור :

הפרק  ביום(ה"א)בתחילת  קידוש  שמצוות  הרמב "ם  כתב

לזכרהו וצריך וקידוש", שבח "זכירת  לזכור  היא  השבת

שגם היינו  בהבדלה ", וביציאתו  וביציאתו... "בכניסתו

לקדשו השבת  יום  את לזכור  ענינה קידוש , רק  ולא  הבדלה ,

הבאים החול  לימי  גם  השבת זכרון 'המשכת ' ומטרתה

לאחריה .

צרי וקידוש ' שבת ולאו'זכירת  שמחה מתוך להיות  כה 

'הפרדס' בספר  רש "י  שביאר כפי  דואבת , נפשו  (ריש כאשר 

הבדלה) ליבוהלכות אל יתעצב  "לא  הבשמים  הרחת  ידי  שעל ,

זכרון שיהא  כדי תיקנו  זה  וכל  המעשה , ימי ששת  בזוכרו 

בצאתו". אף  שמח ויהא  בלבו שבת

היא שבת  במוצאי  בשמים  שהרחת  הרמב "ם  כתב  לא  ולכן 

יתירה ', ה 'נשמה  יציאת  על הדואבת  הנפש  את  להשיב כדי 

מודגשת בכך כי  השבת " ליציאת דואבת שהנפש  "מפני  אלא

ליציאת הקשורה  הבדלה לחיוב הבשמים  ברכת  של השייכות 

הבשמים ברכת  כי  יתירה '. ה 'נשמה  ליציאת רק ולא  השבת,

אלא שבת , במוצאי הנפש  דאבון  את  לתקן  רק  באה אינה

מהווה היא  ולכן הבאים , לימים  השבת  פעולת  את  'להמשיך'

בהבדלה . שבת לזכירת  השלמה 

(197 'nr ,`l zegiy ihewl)

ה'תש"פ  אלול ה' שלישי יום משנה' ול'לחם חצרות' ל'עירוב שלימה פת

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰,úBøöça ïéáøòî ïéà¥§¨§¦©£¥
.ãáìa äîìL úôa àlà¤¨§©§¥¨¦§©

חסדא  רב  א)לדעת  פא, היינו(עירובין בקיסם', 'תפרה  אם 

כפת ונראות קיסם  תחיבת  ידי על הפת פרוסות שחיבר 

אינו החיבור  מקום  כאשר  רק  זהו אמנם , בה . מערבין שלימה ,

כשלימה . נראית  והפת  ניכר 

סופר ' ה 'חתם  מו)והקשה  סי' או"ח :(שו"ת

זו ? הלכה  הרמב "ם השמיט מדוע 

הרמב "ם דעת  טומאה , לקבלת  אוכלין הכשר  בדין ואמנם 

הי"ב)היא  פ"ו טומ "א או(בהל' בכוש ותחבו  שנחתך שאתרוג

חיבור  אינו  - חתיכה בקיסם  מכשיר אינו אחת, חתיכה על משקה נפל (ואם

חיבוראחרת) שאם  בסתם  חסדא  רב דברי הובאו  בגמרא  הרי ,

בין לחלק יש  ואכן, זו . בפת מערבים ניכר, אינו הפרוסות 

חצרות לעירוב  חיבור אינו  בקיסם  חיבור שבו  אוכלין הכשר
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צריך  בעירוב כי  קיסם , תחיבת  ידי  על שלימה פת  שנחשבת 

שלימה יתן  שאחד מחלוקת , לידי יבואו "שמא  שלימה פת 

להיות צריך והעירוב  פרוסה  ואתה  שלימה  נותן  אני  ויאמר

אם בקיסם ... וחיברה  "כשנפרסה  ולכן ועריבה " נוחה שותפות 

ניכרת שאינה  כיון  בה ... מערבין  - שנפרסה  ניכרת  אינה

מחלוקת " לידי יבואו  לא  – ס"י)לשכנים  שסו סי' אדה"ז .(ש"ע

ותירץ :

בגמרא  א)אמרו פה, חיבור".(פסחים אינם  אוכלין "חיבורי

כמופרדים . נחשבים להיחתך העומדים  אוכל חלקי  כלומר,

שמחוברות אלא  לפרוסות  כבר פרוסה  הפת כאשר  וכלֿשכן 

כשלימה  להחשיבה שאין וודאי  חסדא)בקיסם , רב כדעת .(שלא

בפת מערבים  אין לדעתו  ולכן זו , כדעה נקט והרמב "ם

בקיסם . המחוברת פרוסה 

ערוך' וה 'שולחן  הטור ס")אך שמו סי' חסדא(א"ח כרב  פסקו

וקצה בפת אחד קצה  שהכניס  בקיסם וחיברה נפרסה  ש "אם 

בה" מערבין שנפרסה  ניכרת  אינה אם  - בפרוסה (ש"ע השני 

ס"י) שם .אדה"ז

לחם חצאי ב ' לאדם  יש  "אם  נפסק : משנה ' 'לחם ולענין 

el oi`e...בעץ יחד יחברם  - בשבת  משנה ללחם  שלם לחם

כמו משנה , לחם  לענין כשלם  ודינו נראה, חיבורם  יהא  ולא 

אם אבל חצירות ... עירובי  לענין כשלם elשדינו yiלחם

זה " על לסמוך  אין  ס"ג)שלם  קסח סי' .(שם

ה'תש"פ  אלול ו' רביעי יום מעבר  אין אך פתח, יש

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰,ìúkä ãöa ïìéà äéä̈¨¦¨§©©Ÿ¤
úeáL øeqàå ìéàBä ,ãçà ïéáøòî ,eöø íà ¯ ìúkì ílñ eäNòå§¨¨ª¨©Ÿ¤¦¨§¨§¦¤¨¦§¦§
ïéà ¯ ìúkì ílñ äøLà äNò .ïìéàa äìòé àlL Bì íøbL àeä¤¨©¤Ÿ©£¤¨¦¨¨¨£¥¨ª¨©Ÿ¤¥
àéä éøäL ,äøBzä ïî äéìò úBìòì øeñàL éðtî ,ãçà ïéáøòî§¨§¦¤¨¦§¥¤¨©£¨¤¨¦©¨¤£¥¦

.äéðäa äøeñà£¨©£¨¨
לשניה אחת  מחצר  הגישה שאם הרמב "ם  בדברי  מבואר 

מדרבנן  באיסור  בשבת)כרוכה  האילן על החצרות(עליה בני יכולים 

מדאורייתא  איסור  במקום ורק אחד, בעירוב  (עליה להשתתף 

אשירה) של השנייהבאילן החצר לבני כי יחד, לערב  יכולים  אינם 

לעירוב . גישה  אין

אברהם ' ה 'מגן  מבאר  הדבר כד)ובטעם  ס"ק שעב סי' :(א"ח

ב 'בין ולא  עצמה  בשבת  נאסרו מדרבנן שבת  איסורי

הכוכבים).השמשות' לצאת החמה שקיעת שבין ב 'בין(הזמן כי ונמצא 

ולעבור האילן  על  לעלות  מותר השבת  כניסת  של השמשות '

כשר העירוב  היה השבת ובכניסת  ומאחר  השנייה , לחצר 

וכפי השבת , כל במהלך נמשך  ההיתר  הותר, והטלטול

כה)שנפסק  הל' חלון(להלן דרך  יחד  שעירבו  חצרות  שתי לגבי

והותר שמאחר החלון, נסתם  השבת ובמהלך  שביניהן

בטל ההיתר  אין שוב  השבת  בכניסת והותרה הטלטול ("הואיל

כולה") הותרה שבת, .מקצת

במהלך  נסתם  כאשר  רק  הוא  ההיתר חלון  לגבי אמנם,

עומד  היה  לא  השבת  ובכניסת  ומאחר  צפוי, בלתי באופן השבת

כאן אך בטל, איננו  ושוב השבת  כל למשך  חל  ההיתר  להיסתם ,

הפתח 'יסתם' השבת כניסת  שעם  מלכתחילה  ברור (שהרי היה 

באילן) העליה הותרה "!תיאסר שהותרה  "כיון  אומרים  אין ובזה 

מחצר הגישה עצם  כי להתיר  יש  זה  במקרה ומכל ֿמקום 

השבת  כל במהלך קיימת  האילן)לחצר שאיסור(באמצעות אלא 

הקיים כפתח זה  והרי  זאת , מאפשר  אינו  באילן  העליה

אליו, הגישה את  מונע  חיצוני שגורם אלא  השבת  כל  במהלך

ממנו שולל זה אין מראש , ידוע  שהדבר  למרות  זה, ובמקרה 

השמשות  בבין פתח  שו"ת שם  שם, אברהם' ה'מגן על השקל (מחצית

בסופו) יד .רעק"א

ה'תש"פ  אלול ז' חמישי יום חצרות  ועירובי תחומין עירובי

:„Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰ìò ïéëøánL íLk§¥¤§¨§¦©
.ïéîeçú éáeøò ìò Cøáî Ck ,úBàBáî éôezLå úBøöç éáeøò¥¥£¥§¦¥§¨§¨¥©¥¥§¦

רק נועד  והוא  תחומין עירוב  בעשיית  מצוה  שאין אף 

כך  על לברך ניתן  אמה , לאלפיים  מחוץ  ההליכה  את  להתיר

לתחום מחוץ לצאת  נרצה  שכאשר שנצטווינו  היינו 'וציונו',

ידיים נטילת  על שמברכים כשם  עירוב , ידי  על כן נעשה 

ליטול  חייב  לאכול שכשרוצה  אלא לאכול, חיוב  שאין למרות

משנה)ידיו .(מגיד

תחומין עירובי על לברך שאין וסובר  חולק הראב "ד אך

מצוה לצורך אלא  מערבים שאין ואף  מצוה , בהם  שאין  משום 

ה"ו) 'וציונו(לעיל יאמר  ואיך לעירוב  נוגעת  המצוה  אין  הרי ,

בכך. מצווה  כשאינו עירוב ' מצות על 

אינו אם  לעשותו חיוב אין חצרות  בעירובי שגם ולמרות

התבטל  חצרות  שבעירובי כיון הרי  בחצר , לטלטל רוצה 

עשיית מתירו , העירוב  שהרי  בחצר , הטלטול איסור לגמרי

תחומין בעירובי אך עליו . לברך ויש  התקנה  עצם  היא  העירוב 

'מזיז' רק  והעירוב עומד  במקומו  לתחום  מחוץ  היציאה  איסור 

היא התקנה  שעיקר  נמצא  העירוב , למקום השביתה  מקום  את 

אין ולכן העירוב , עשיית  ולא  לתחום  מחוץ  היציאה  איסור 

עליו א)לברך פב, עירובין .(רש"ש

מצוה יש  חצרות  בעירובי  הראב "ד : בדעת  מפרשים ויש 

שבת ' ב'עונג  פוגע  בחצר  הטלטול איסור  כי עירוב לעשות 

מונע אינו  לתחום  מחוץ  יציאה  איסור אך  להתירו, ומצוה

לברך  ואין  צרכיו  את  לאדם  להתיר  נועד והעירוב שבת ' 'עונג 

י)(העמק עליו ק, שאילתא .שאלה

מברכים שאין  מכך  הראב "ד  כדעת להוכיח יש  ולכאורה 

שאינה משום  מדרבנן , חובה  שהיא  אף הריאה בדיקת על 

האכילה . את  לאדם  להתיר  באה  ורק מצוה

חיוב אין הריאה בבדיקת  כי  לומר, יש  הרמב "ם ולדעת 

נוכל  (ואם  טריפה  היא אם  לברר  הכוונה  אלא  המעשה בעצם 

בעירוב אך בבדיקה ), צורך  אין  אחר באופן זאת  לדעת 

עליו לברך יש  מעשה  לעשות  חז"ל  שם)שתיקנו שאלה .(העמק



פי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  אלול ח' שישי יום חינוך  מצות מוטלת מי על

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ¯Â˘Ú ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰òLz ïa ïè÷̈¨¤¥©
ìéâø äéä ?ãöék .úBòL BúBà ïéëpçî ,íéðL øNò ïáe íéðL̈¦¤¤¤¨¦§©§¦¨¥©¨¨¨¦

ìLa BúBà ïéìéëàî ,íBia úBòL ézLa ìëàìúçà ïa ...L ¤¡Ÿ¦§¥¨©©£¦¦§¨Ÿ¤©©
éøácî íéìLîe äpòúî ¯ äá÷ð ïéa øëæ ïéa ,äðL äøNò¤§¥¨¨¥¨¨¥§¥¨¦§©¤©§¦¦¦§¥

.úBåöîa Bëpçì éãk ,íéøôBñ§¦§¥§©§§¦§
לגבי ההלכה , של הראשון  שבחלקה  מדייק  מנוח  רבינו

ולא לשעות " אותו  "מחנכין הרמב "ם כתב  לשעות , תענית 

בן קטן  לגבי ההלכה , בהמשך ורק  מדרבנן , חובה  שזו הזכיר 

ומשלים "מתענה  כתב  שלימה, תענית  המתענה  אחתֿעשרה 

mixteq ixacn."במצוות לחנכו כדי 

והטעם :

המצוה את כשמקיים  דווקא  היא  מדרבנן חינוך מצות

אינה לשעות  תענית  אך היום , כל  כשמתענה  היינו כתיקונה,

אדם כל  על  "המוטלת  חובה אלא  מדרבנן  חינוך מצות בכלל

מדרבנן)מעצמו" כמצוה ללכת(ולא בניו  את  ולהרגיל  ללמד 

מדברי מצוה  שזו הרמב "ם כתב  לא  בזה  ולכן ישרות. בדרכים 

סופרים .

למצוות , בנו את  להרגיל הכללית , החינוך  חובת  כלומר :

חייב ולכן הסברא , מן  ברור  דבר  אלא  מדרבנן  מצוה איננה 

מפורש  ציווי ללא אף  מעצמו 64)בה עמ' לה, שיחות .(לקוטי

נוסף : ענין לבאר  יש  זה  ולפי 

על מוטלת  חינוך מצות  האם  דנו  על a`dהראשונים  או

envr oad:בעניין סתירה  לכאורה מצאנו הרמב "ם  ובדעת  .

ברכות  הט"ו)בהלכות  יכול (פ"ה, לחינוך שהגיע  שקטן כתב 

ומכך  מדרבנן, בברכה המחויב  גדול  חובה  ידי ולהוציא  לברך

בהלכות מאידך, במצווה . מחויב נחשב  עצמו שהקטן מבואר

אסורות הכ"ח)מאכלות  מאכלות(פי"ז, האוכל שקטן  כתב

" `eiaאסורות  lr devnלחנכו כדי ולהפרישו  בו לגעור 

האב ! על מוטלת שהחובה  הרי  בקדושה ",

חינוך  מצות  שונים : דינים  בשני מדובר האמור לפי אך

הסברא , מצד חייב , האב ואילו  עצמו, הבן על מוטלת  מדרבנן 

לעבירות  מלהתרגל ולמנעו  במצוות  בנו  את  קדם להרגיל  (הררי

סג) סי' .א,

ה'תש"פ  אלול ט' קודש שבת טוב  ביום רעפים ליבון

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰úà ïéðaìî ïéà¥§©§¦¤
.ïîqçnL éðtî ,ïäéìò úBôàì Bà úBìöì íéðáàä̈£¨¦¦§¤¡£¥¤¦§¥¤§©§¨

אברהם' ה 'מגן  סק"א)וכתב  תק"ח סי' הגמרא(א"ח שנוסחת 

א) לד, את(ביצה מלבנין "אין  היא: להרמב "ם  ובפיה"מ

mitrxd"(הגג את בהם שמכסים כי(לבנים ללבנם  מותר  אבנים  אבל ,

וחיזוק . חיסום  בהם  שייך  לא 

נאמרו  טעמים  שם)ושני הרעפים(ביצה את  ללבן  אסור  מדוע

היינו לבדקן", ו"צריך  חדשים , ברעפים  מדובר  האחד: באש .

לעמוד  הם  יכולים האם  הרעפים  את  בודקים  הליבון  ידי  שעל 

שיתכן ומאחר  עליהם , לצלות  ניתן כך  ואחר גבוה  בחום 

שלא שטרח נמצא  בהם , להשתמש  יוכל ולא  מהחום  ויתבקעו

טוב . יום  לצורך

האש חום  ידי  על כלומר, לחסמן ". "שצריך נוסף: טעם 

כלי' 'תיקון נעשה  ובכך  ומתחזקים  מתקשים (וחיובו הרעפים 

בפטיש') 'מכה .משום

משנה ': ה'מגיד  והוסיף

כי חדשים, ברעפים  רק  שהאיסור  כתב  ולא סתם  הרמב "ם 

הראשון  הטעם  לפי ונמצא אמנם  האש מחום יתבקעו שהרעפים (החשש

לצורך) שלא עמדושטרח שלא חדשים  ברעפים  רק לאסור  יש 

השני  הטעם  לפי אבל בניסיון , מתקשים עדיין הרעפים (שבליבון

ל'כלי') אותם ועושה נוסףומתחזקים כי בישנים גם  הוא  האיסור  ,

הוא הליבון שאיסור  השני  כטעם  פסק  והרמב "ם חיזוק . בהם

לישנים . חדשים  רעפים  בין  הבדל  אין ולכן  שמחסמן ", "מפני

את מלבנים  "אין  להלכה : נפסק  ערוך' ב'שולחן וגם

מתחסמין  הן הליבון  שע"י מפני טוב ... ביום  (פי'הרעפים 

ומתחזקין) שהןמתקשין שעה כל מכלֿמקום  ישנים , הן ואפילו ,

טוב " ביום  כלי מתקן  זה  והרי יותר , מתחזקין הן מתלבנים 

ס"א) תקח סי' אדה"ז .(שו"ע

אגרות קודש
 ב"ה,  ד' תמוז, תשי"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב מוה"ר יהושע תנחום שי'

שלום וברכה!

...אתענין לדעת מהסדר של הישיבה בימי החופש עתה, ובטח יודיע בשו"ט גם בזה, שמצאו עצה 

איך להשפיע על התלמידים והתלמידות גם בימי החופש, וכמו שאמרתי זה מכבר שבכמה פרטים הנה 

בימי החופש אפשר להשפיע על התלמידים והתלמידות הרבה יותר מבזמן הלימוד מכמה וכמה טעמים.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש אשר במילא זה ג"כ ברכה והצלחה בעניניו הפרטיים.
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ה'תש"פ  אלול ג' ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

ועׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
בהם 1) שאין בדברים דבריהם, של איסורים בו נתבארו

צרכי  או מצוה, במקום מהם, שהותר ומה מלאכה. חשש
את  דוחין ביתֿדין עונשי שאין ביאור לזה ונמשך רבים,
בהקדמת  הפרק ונסתיים מצוה. שהם פי על אף השבת,
מצד  בשבת, דברים מקצת טלטול איסור סיבות הודעת
מטולטלין. הדברים שבהן הרשויות מצד לא הדברים, מהות

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈¬ƒ¿«»««ƒ
.‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ÔÈ‡È·Ó ÌÈ‡Â ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÓBc ÌÈ‡L∆≈»ƒƒ¿»»¿≈»¿ƒƒƒ≈¿»»
˙aMÓ ·ÈLz Ì‡ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»∆∆¿ƒ∆∆¡«ƒ»ƒƒ«»
Bz„aÎÂ :¯Ó‡Â .ÈL„˜ ÌBÈa EˆÙÁ ˙BNÚ EÏ‚«̄¿∆¬¬»∆¿»¿ƒ¿∆¡«¿ƒ«¿

¯·c ¯a„Â EˆÙÁ ‡ˆnÓ EÈÎ¯c ˙BNÚÓ2CÎÈÙÏ . ≈¬¿»∆ƒ¿…∆¿¿¿«≈»»¿ƒ»
¯a„Ï elÙ‡Â ,˙aLa ÂÈˆÙÁa Cl‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»¿«≈«¬»»¿«»«¬ƒ¿«≈

ÓÏ ¯kÓi ‰Ó BÙzL ÌÚ ¯a„iL ÔB‚k ,Ô‰a‰Ó B‡ ¯Á »∆¿∆¿«≈ƒÀ»«ƒ¿…¿»»«
CÏÈ ‰¯BÁÒ ‰Ê È‡·e ,‰Ê ˙Èa ‰·È C‡È‰ B‡ ,‰˜iƒ¿∆≈«ƒ¿∆«ƒ∆¿≈∆¿»≈≈
:¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk .ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ»∆¿«≈»∆∆¡«

¯zÓ ¯e‰¯‰ ,¯eÒ‡ ¯eac - ¯·c ¯a„Â3. ¿«≈»»ƒ»ƒ¿À»

רבי 2) "אמר ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי
אלהיך  לה' שבת השביעי "ויום י) כ, (שמות כתיב אבהו:
בעשרה  (שהרי ממאמר שבת הוא ברוך הקדוש מה –
(שלא  ממאמר" שבות אתה אף העולם), נברא מאמרות

חול). דברי בשבת עמוד 3)תדבר ק"נ דף שבת (מסכת
א').

.·¯eÒ‡4È„k ˙aLa ÂÈ˙B„Ne ÂÈ˙Bpb „˜ÙÏ Ì„‡Ï »¿»»ƒ¿…«»¿»¿«»¿≈
‰Ê È¯‰L ;Ô‰È˙B¯t Ô‰ C‡È‰ B‡ ,ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ ‰Ó ˙B‡¯Ïƒ¿»≈¿ƒƒ≈«≈≈≈∆∆¬≈∆
„Ú ˙aLa ‡ˆiL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .BˆÙÁ ˙BNÚÏ Cl‰Ó¿«≈«¬∆¿¿≈»¿»»∆≈≈¿«»«

ÌeÁz‰ ÛBÒ5·B¯˜ ‰È‰iL È„k ,CLÁzL „Ú ÌL ·LÈÂ , «¿¿≈≈»«∆∆¿«¿≈∆ƒ¿∆»
BÎel‰ ‡ˆÓ È¯‰L ;˙aL È‡ˆBÓa ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ«¬¬»»¿»≈«»∆¬≈ƒ¿»ƒ

.ÂÈˆÙÁ ˙BNÚÏ ˙aLa¿«»«¬¬»»

ב').4) עמוד ל"ח דף עירובין אמה 5)(מסכת אלפיים
א'. הלכה כ"ז בפרק כמבואר מהעיר

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6ÌeÁz‰ ÏÚ CÈLÁ‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ««¿
CÈLÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙BNÚÏ ˙aLa ¯eÒ‡L ¯·c ˙BNÚÏ«¬»»∆»¿«»«¬¬»ƒ∆¿ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLa B˙BNÚÏ ¯znL ¯·c ˙BNÚÏ«¬»»∆À»«¬¿«»¬≈∆À»
ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ‡È·‰Ï ÌeÁz‰ ÏÚ ÔÈÎÈLÁÓ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈«¿ƒƒ««¿¿»ƒ≈¿À»ƒ
;˙B¯t ¯ÓLÏ ‡e‰ CÈLÁÓ Ï·‡ ,ÔÈÏÚBt ¯kNÏ B‡ƒ¿…¬ƒ¬»«¿ƒƒ¿…≈

˙aLa ¯ÓLÏ ¯zÓ È¯‰L7B‡ ‰Ó‰a ‡È·‰Ï CÈLÁÓe . ∆¬≈À»ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿»ƒ¿≈»
ÔÈLeÏz ˙B¯t8ŒÛ‡ ,‰‡a ‡È‰Â dÏ ‡¯B˜ - ‰Ó‰a‰L ; ≈¿ƒ∆«¿≈»≈»¿ƒ»»«

eÈ‰ el‡ - ÔÈLeÏz ˙B¯Ùe ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡È‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ«¿≈¿ƒƒ»

Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ .˙aLa Ô‡È·‰Ï ¯zÓ ‰È‰ ,˙BvÁÓ ÌL»¿ƒ»»À»«¬ƒ»¿«»¿≈≈»»
ÈBÏt C¯ÎÏ :B¯·ÁÏ9ÌL eÈ‰ Ì‡L ;¯ÁÓÏ CÏB‰ È‡ «¬≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈¿»»∆ƒ»»

ÌÈb¯a10.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙aLa ÌLÏ CÏB‰ ‰È‰ , À¿»ƒ»»≈¿»¿«»¿≈…«≈»∆

להחשיך 6) שאסור א'). עמוד ק"נ דף שבת מסכת (משנה
התחום. ח'.7)על הלכה להלן מערב 8)ראה שנתלשו

באכילה  שאסורים בשבת שנתלשו פירות אבל שבת
אין  – בטלטול ואסורים ז') הלכה כ"א פרק (למעלה
ב'). עמוד ק"נ דף שבת (מסכת עבורם מחשיכים

לתחום.9) מחוץ שעל 10)שהוא שומרים, של סוכות
הן  אם לתחום, מחוץ אפילו בשבת ללכת יוכל  ידיהן
טפחים, וארבעה אמה שבעים בתוך לזו זו מובלעות

וב'. א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר

.„¯zÓ11ÈnÚ „ÓÚzL ‰‡¯‰ :ÏÚBÙÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»«¿≈¬ƒ¿∆∆«¬…ƒƒ
?·¯ÚÏ12;·¯ÚÏ ÈÏ ÔBÎ ‰È‰ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ »∆∆¬»……«¡≈»ƒ»∆∆

¯eÒ‡Â .˙aLa BˆÙÁ ‰NBÚ ‡ˆÓpL13‚l„Ïe ıe¯Ï ∆ƒ¿»∆∆¿¿«»¿»»¿«≈
CÎel‰ ‡‰È ‡lL - EÈÎ¯c ˙BNÚÓ :¯Ó‡pL ,˙aLa¿«»∆∆¡«≈¬¿»∆∆…¿≈ƒ»

„¯BÈÂ .ÏÁ ÏL CÎel‰k ˙aL ÏL14¯B·Ï Ì„‡ ∆«»¿ƒ»∆…¿≈»»¿
ÁÈLÂ15„¯BÈÂ ÒtËÓe ,‰n‡ ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰¯ÚÓe ¿ƒ«¿»»¬ƒ≈≈»«»¿«≈¿≈

‰˙BLÂ16‰ÏBÚÂ ÒtËÓe ,17¯eÒ‡Â .18˙Ba¯‰Ï ¿∆¿«≈¿∆¿»¿«¿
‰ÁÈNa19‰ÏËa20‡‰È ‡lL - ¯·c ¯a„Â :¯Ó‡pL , ¿ƒ»¿≈»∆∆¡«¿«≈»»∆…¿≈

˙aL ÏL C¯ea„.ÏÁ ÏL C¯ea„k ƒ»∆«»¿ƒ»∆…

א').11) עמוד ק"נ דף שבת אם 12)(מסכת נראה "עכשיו
פי  על אף לכשתחשך, אלי תבא אם לערב, עמי תעמוד
מזהירו, הוא לעבודה לשכרו מנת שעל יודעים ששניהם
זה  הרי רמז, בדרך אלא בפירוש כן אומר שאינו כיון
אסור  דבר – דבר "ודבר א': בהלכה ומבואר כהרהור,
"הנראה  פירש: ובהגה"מ שם). רש"י (ועיין מותר" הרהור

בעיניך". טוב א').13)– עמוד קי"ג דף שבת (מסכת
א').14) עמוד ק' דף עירובין ארוכה.15)(מסכת חפירה
שיש 16) "בין שתיה, לצורך לא גם לרדת מותר רש"י לדעת

מים". בהן שאין בין מים של 17)בהן חשש כאן ואין
כתב  של"ו סימן חיים אורח ובטור חול, כדרך הילוך איסור
קרקע  יעקור שמא חוששין שאין הוא בזה שהחידוש

ועלייתו. א').18)בירידתו עמוד קי"ג דף שבת (מסכת
שמעון 19) "רבי ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי

אמי  לה: אמר הרבה, מדברת אמו את כשראה יוחאי בן
היום". י 20)שבת (מסכת ב'):בתלמוד עמוד י"ט דף ומא

חולין  שיחת השח רבא "אמר ושם: אסור, בחול שגם מובא
בם" "ודברת ז') פסוק ו', פרק (דברים שנאמר בעשה, עובר
שהמדובר  שם פירש הר"ח אבל בטלים". בדברים ולא –
מהלכות  ב' בפרק לעיל ועיין לימודו. באמצע המפסיק על

ד'. הלכה דעות

ãycew zegiyn zecewpã

"zaya blcle uexl xeq`"

כו'", מצוה לדבר בשבת לרוץ "מותר ה' בהלכה וממשיך
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לתלמיד־ כשבאים ה': לעבודת בנוגע זו מהלכה וההוראה
השליחות  את לו ומוסרים שבת, בבחינת שהוא חכם
טוען  חוצה, המעיינות בהפצת לעסוק שיש הדור, מנשיא
לרוץ  יכול אינו וממילא שבת" איקרי "תלמיד־חכם הוא
ולדלג  לרוץ "מותר ההוראה באה זה על בשבת, ולדלג
מותר  היינו שמותר, בלבד זו ולא מצוה". לדבר בשבת
לבית  לרוץ "מצוה כן לפני שפסק כמו אלא לכתחילה,
נעלה, הכי עניין הוא התורה שלימוד אף כי כו'" הכנסת
בית  לבנין אפילו רבן בית של תינוקות מבטלין ש"אין עד
נפש' 'פיקוח של בעניין מדובר כאשר אעפ"כ המקדש",
הוא  וכך בשבילו, השבת את לחלל שצריך התורה אומרת
תורה  מלימוד להפסיק שיש ברוחניות נפש' ב'פיקוח גם
ש'מת  אחר במקום ומבואר אחר. יהודי להציל כדי (שבת)
בו  אין אבל הזה, בעולם החי אדם הוא ברוחניות מצוה'
על  כלל יודע שאינו מכיון - מצוה' 'מת - למצוות חיות
כהן־גדול  אפילו חייב מצוה' שב'מת כשם ולכן המצוה,
כדי  שבתון) (שבת יוה"כ עבודות באמצע להפסיק
לעזוב  שיש ברוחניות מצוה' ל'מת בנוגע כך בו , להתעסק
וכלשון  זה, יהודי להחיות כדי נעלית הכי העבודה את
הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו "חלל הידוע
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‰˙È·Ï ıe¯iL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙aLa ıe¯Ï ¯zÓÀ»»¿«»ƒ¿«ƒ¿»¿∆»¿≈
L¯„n‰ ˙È·Ï B‡ ˙Òk‰21ÔÈ·MÁÓe .22ÏL ˙BBaLÁ «¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ∆¿∆

‰ÂˆÓ23ÔÈ„„BÓe ,24- ‰Â˜Ó ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„È„Ó ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
¯eÚMk LÈ Ì‡ Ú„ÈÏ25Ïa˜Ó Ì‡ Ú„ÈÏ - „‚a B‡ , ≈«ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ¿«≈

‰‡ÓË26ÔÈ˜ÒBÙe .27Èz·Ï ÔÈÎÏB‰Â .ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ À¿»¿ƒ¿»»«¬ƒƒ¿¿ƒ¿»≈
˙B‡ÈË¯ËÏ elÙ‡Â - ˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ28 ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¬ƒ¿«¿ƒ»

ÔÈÏ˜¯Ëe29ÁwÙÏ - ÌÈ˙ek ÏL30ÌÈa¯ È˜ÒÚ ÏÚ31 ¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈««ƒ¿≈«ƒ
Ò¯‡Ï ˙B˜BÈz‰ ÏÚ ÔÈÎcLÓe .˙aLa32˜BÈz‰ ÏÚÂ , ¿«»¿«¿ƒ««ƒ≈»≈¿««ƒ

˙en‡ B„nÏÏe ¯ÙÒ B„nÏÏ33ÔÈ¯w·Óe .34ÔÈÏBÁ ¿«¿≈∆¿«¿À»¿«¿ƒƒ
:¯ÓB‡ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï ÒÎp‰Â .ÌÈÏ·‡ ÌÈÓÁÓe¿«¬ƒ¬≈ƒ¿«ƒ¿»¿«≈∆«∆≈

‡B·Ï ‰·B¯˜ ‰‡eÙ¯e ,˜ÚÊlÓ ‡È‰ ˙aL35. «»ƒƒƒ¿…¿»¿»»
ÔÈÎÈLÁÓe36ÁwÙÏ ÌeÁz‰ ÏÚ37ÏÚÂ ‰lk È˜ÒÚ ÏÚ «¿ƒƒ««¿¿«≈««ƒ¿≈«»¿«
˙n‰ È˜ÒÚ38¯Î˙Â ÔB¯‡ BÏ ‡È·‰Ï ,:BÏ ¯ÓB‡Â .ÔÈÎÈ ƒ¿≈«≈¿»ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈

.ÈBÏt ÌB˜nÓ ‡·‰ ,ÌL ˙‡ˆÓ ‡Ï .ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ≈ƒ¿¿ƒ…»»»»»≈ƒ¿¿ƒ
BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e .ÌÈ˙‡Óa ‡·‰ ,‰Óa ˙‡ˆÓ ‡Ï…»»»¿»∆»≈¿»«ƒƒ¿«∆…«¿ƒ

ÁwÓ ÌeÎÒ39,Ô‰ ‰ÂˆÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL . ¿ƒ»∆»≈¿«≈»∆ƒ¿»≈
ÈˆÙÁ ,ÔÈ¯eÒ‡ EÈˆÙÁ - 'eÎÂ EÈˆÙÁ ˙BNÚ :¯Ó‡Â¿∆¡«¬¬»∆¿¬»∆¬ƒ∆¿≈

.ÔÈ¯zÓ ÌÈÓL»«ƒÀ»ƒ

זירא:21) רבי "אמר ב'): עמוד ו' דף ברכות (מסכת
לבית  הדרשה את לשמוע רצים חכמים כשראיתי בתחילה
כיון  השבת! את מחללים חכמים אמרתי: המדרש,
אדם  ירוץ לעולם לוי: בן יהושע רבי שאמר מה ששמעתי

מהרתי. אני גם בשבת, ואפילו הלכה (מסכת 22)לדבר
א'). עמוד ק"נ דף לסעודת 23)שבת ההוצאות כחשבון

ש"ו). אברהם (מגן וכדומה שבת 24)מצוה (מסכת משנה
א'). עמוד קנ"ז סאה.25)דף בו 26)ארבעים שיש בגד

בגדים  טומאת מקבל אצבעות שלש על אצבעות שלש
א'). הלכה כ"ב פרק כלים בהלכות (מסכת 27)(רבינו

כסף. סכומי מקציבים א') עמוד ק"נ דף שבת
חדרים.29)לתיאטראות.28) שמסביבו מרווח אולם
המשניות).30) (פירוש ולחקור רבים 31)לשאול צרכי

מצוה. לדבר רבינו:32)נחשבים כתב המשנה בפירוש
והבנות". הבנים בשדוכי – מצוה (מסכת 33)"דבר

לפדותו, למולו, בבנו: חייב "האב א') עמוד כ"ט קדושין
אומנות". וללמדו אשה להשיאו תורה, (מסכת 34)ללמדו

א'). עמוד י"ב דף שלא 35)שבת דעתם להרחיב "צריך
(רש"י). עמוד 36)יצטערו" קנ"א דף שבת (מסכת משנה

המשניות).37)א'). (פירוש ולחקור" שכל 38)"לשאול
הם. מצוה צרכי יוסיף,39)אלו לא שעליו מסוים סכום

ממונו. חסכון אם כי מצוה זו בהקצבה שאין מכיון

.ÂÔÈ‚ÈÏÙÓ40ÏB„b‰ Ìia41,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙aL ·¯Úa «¿ƒƒ«»«»¿∆∆«»ƒ¿«ƒ¿»
˜ÒBÙe42˙·BL BÈ‡Â - ˙aLÏ BnÚ43ÔÈ¯ÈÙÓe .44 ≈ƒƒ¿…¿≈≈¿ƒƒ
ÌÈ¯„45˙aL C¯ˆÏ ÔÈa - ˙aLa46C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa , ¿»ƒ¿«»≈¿…∆«»≈∆…¿…∆
˙aL47ÔÈÏ‡LÂ .48C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯„p‰ ÏÚ ÌÎÁÏ «»¿ƒ¿»ƒ¿»»««¿»ƒ∆≈¿…∆

Ô¯Èz‰Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ¯ÈzÓe ,˙aM‰««»«ƒƒ««ƒ∆»»»∆¿«¿«ƒ»
Ô‰ ‰ÂˆÓ - el‡ ÌÈ¯·cL ;˙aM‰ Ì„˜49. …∆««»∆¿»ƒ≈ƒ¿»≈

א').40) עמוד י"ט דף שבת ל'41)(מסכת בפרק להלן
בספינה) (לנסוע להפליג שאסור רבינו, מביא י"ג הלכה
הנוסעים  צער משום השבת, קודם ימים משלושה פחות
לפני  ימים שלשה יפליג לכן כשיכור", וינועו "יחוגו אשר
יצטער  ולא השבת קודם עליו דעתו "שתתיישב כדי שבת,
פטור  במצוה העוסק כי מותר, מצוה ולדבר מדאי". יותר
מצוה  ו"שליחות רמ"ח) הרב, ערוך" ("שלחן אחרת ממצוה

ט"ז). פרשה שלח רבה, (במדבר שבת" מתנה 42)דוחה
שישבות. הנכרי בכך 43)עם אין שובת אינו כך אחר ואם

א').44)כלום. עמוד קנ"ז דף (שבת בעל 45)משנה
בתו  נדרי – והאב אשתו, נדרי את שמעו ביום להפר יכול

נשאת). ולא בגרה שלא לאכול 46)(עד שלא נדר כגון
(רש"י). להפר 47)בשבת יוכל לא היום, יפר לא אם כי

עליו.48)עוד. מתחרט הנודר אם נדר להתיר יכול החכם
עד 49) להתירם ימתין השבת לצורך שאינן נדרים אבל

למחר.

.ÊÔÈ‡50˙ÂˆÓ LÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .˙aLa ÔÈLBÚ ≈¿ƒ¿«»««ƒ∆»…∆ƒ¿«
‰NÚ51˙È·a ·iÁ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aL ‰ÁBc dÈ‡ , ¬≈≈»»«»≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿≈

ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ - ‰˙ÈÓ B‡ ˙e˜ÏÓ ÔÈcƒ«¿ƒ»≈«¿ƒ¿≈¿ƒƒ
ÏÎa L‡ e¯Ú·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;˙aLa B˙B‡¿«»∆∆¡«…¿«¬≈¿…
‡lL ÔÈcŒ˙È·Ï ‰¯‰Ê‡ BÊ - ˙aM‰ ÌBÈa ÌÎÈ˙·LÓ¿…≈∆¿««»«¿»»¿≈ƒ∆…
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰Ù¯N ·iÁ˙pL ÈÓ ˙aLa eÙ¯NÈƒ¿¿¿«»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»¿«ƒƒ¿»

ÔÈLÚ52. √»ƒ

ב').50) עמוד ל"ה דף המצוות 51)(סנהדרין בספר ראה
לשרוף  רכ"ח: מצוה ברצועה. להכות רכ"ד: עשה מצות

הסמוכות. במצוות עוד שם ועיין כו' בגמרא 52)העוברים
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כגון  שבת, חילול בו שיש בדבר שדוקא משמע (שם)
שבת  חילול בהם שאין עונשים ושאר לדון, אסור – שריפה
ונזכר  ו' הלכה ד' (פרק סנהדרין בירושלמי אולם מצאנו. לא
(שמות  כאן "נאמר מפורש: שכ"ב) מל"ת המצוות" ב"ספר
ונאמר  מושבותיכם" בכל אש תבערו לא ג') פסוק ל"ה, פרק
לחוקת  לכם אלה "והיו כ"ט) פסוק ל"ה, פרק (במדבר להלן
(מושבות) להלן מה מושבותיכם", בכל לדורותיכם משפט
מדבר, הכתוב דין בבית כאן אף מדבר, הכתוב דין בבית
שכל  משמע בשבת", דנין יהיו שלא דינים לבתי מכאן

זה. באיסור נכללים העונשים

.Á¯zÓ53ÔÈa - ˙aLa ÂÈ˙B¯t ¯ÓLÏ Ì„‡Ï À»¿»»ƒ¿…≈»¿«»≈
B‡ ,Ô‰Ó ÏhÏ Ì„‡ ‡a Ì‡Â .ÔÈ¯aÁÓ ÔÈa ,ÌÈLeÏz¿ƒ≈¿À»ƒ¿ƒ»»»ƒ…≈∆

¯ÚBb - Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰iÁÂ ‰Ó‰a54Ì‰a ‰kÓe Ô‰a ¿≈»¿«»∆¡…≈∆≈»∆«∆»∆
‡e‰ ‰ÓÏÂ ,‡e‰ ÂÈˆÙÁÓ ‰Ê ¯·„ ‡BÏ‰Â .Ô˜ÈÁ¯Óe«¿ƒ»«¬»»∆≈¬»»¿»»
ÌÈˆÙÁ BÓˆÚÏ ˙B˜Ï ‡l‡ ¯Ò‡ ‡lL ÈtÓ ?¯zÓÀ»ƒ¿≈∆…∆¡«∆»ƒ¿¿«¿¬»ƒ
Ïth‰Ïe ÁÈÂ¯‰Ïe ¯kzN‰Ï B‡ ,ÌÈÈeˆÓ ‰zÚ ÔÈ‡L∆≈»«»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒ«≈
‡a ¯·kL BBÓÓ ¯ÓLÏ Ï·‡ ;B„ÈÏ ‡B·zL ‰‡‰a«¬»»∆»¿»¬»ƒ¿…»∆¿»»
‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .¯zÓ - ‡e‰L ˙BÓk „ÓÚiL „Ú B„ÈÏ¿»«∆«¬…¿∆À»»¿»∆

B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓB„55.ÌÈ·pb‰ ÈtÓ ∆¿≈≈ƒ¿≈««»ƒ

על 53) הוא "מחשיך א' עמוד ק"נ דף שבת מסכת משנה
(שם  בגמרא ואמרו בידו" פירות ומביא לשמור התחום
לשמור  שמותר הרי מחוברים. בפירות שהמדובר ב') עמוד
זה  על להחשיך אסור כן לא שאם מחוברים פירות גם

ג'. הלכה ט'54)כדלעיל בהלכה שבסמוך ממה נלמד
מותר. שלגעור משמע כו' יספק בגמרא 55)שלא הוא [כן

לשומרו" ביתו את "לנועל ב': עמוד ק"ו דף שבת מסכת
הוא]. ומותר שפטור זה בענין אמרו א' עמוד ק"ז דף ושם

.Ë¯nLÓ‰56ÂÈ‡L˜Óe ,˙BÙBÚ‰ ÈtÓ ÂÈÚ¯Ê57 «¿«≈¿»»ƒ¿≈»ƒ¿»»
ÂÈÚÏ„Óe58˜tÒÈ ‡Ï - ‰iÁ‰ ÈtÓ59„w¯È ‡ÏÂ60 ƒ¿»»ƒ¿≈««»…¿«≈¿…¿«≈

¯B¯ˆ ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÏÁa ‰NBÚL C¯„k61˜¯ÊÈÂ ¿∆∆∆∆¿…¿≈»∆»ƒ…¿¿ƒ¿…
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ

א').56) עמוד ק"ד דף עירובין קשואין.57)(מסכת שדה
דלועין.58) כף.59)שדה אל כף כדי 60)יכה ברגל

והחיות. העופות את כ"ג 61)להבריח פרק לעיל עיין
שמא  גזירה בשבת מרקדין ולא מספקין "שאין ה' הלכה
כן  עשה אם שדוקא משנה במגיד שם ועיין שיר" כלי יתקן

זו. גזירה גזרו לשיר

.ÈÏk62˙e·L ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÌÈ¯·c‰63‡Ï , »«¿»ƒ∆≈¬ƒƒ¿…
˙BLÓM‰ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚64ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ; »¿¬≈∆≈«¿»∆»¿«¿∆

,‡e‰Â .ÔÈ¯zÓ ˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‡ ,ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ‡e‰∆≈¬ƒ¬»≈«¿»À»ƒ»
˜Á„ B‡ ‰ÂˆÓ ¯·c ÌL ‰È‰iL65BÏ ¯zÓ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿∆»¿«ƒ¿»…«≈«À»

ÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙BLÓM‰ ÔÈa66Èt ÏÚ ËeLÏ B‡ ≈«¿»«¬¿ƒ»»«¿≈
ÌÈn‰67·ÏeÏ ‡È·‰Ï68¯ÙBL B‡69ÔÓ „È¯BÓ ÔÎÂ . ««ƒ¿»ƒ»»¿≈ƒƒ

˙ÈÏÓ¯k‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓ B‡ ÔÏÈ‡‰70·e¯Ú71ÔÎÂ .‰NÚL »ƒ»ƒƒ««¿¿ƒ≈∆»»¿≈
ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„Ï C¯ˆÂ ,ÊtÁÂ „e¯Ë ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿∆¿»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙e·L¿≈«¿»¬≈∆À»¬»ƒ…
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯eÒ‡ - ‰ÂˆÓ ¯·c ‡ÏÂ ˜Ác ÌL ‰È‰»»»…«¿…¿«ƒ¿»»¿ƒ»≈

È‡ce‰ ˙‡ ÔÈ¯NÚÓ72ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa ¿«¿ƒ∆«««≈«¿»««ƒ
Ï·‡ ;˙e·L ÌeMÓ ˙aLa ¯NÚn‰ ˙L¯Ù‰ ¯eq‡L∆ƒ«¿»«««¬≈¿«»ƒ¿¬»

È‡Óc‰ ˙‡ ÌÈ¯NÚÓ73. ¿«¿ƒ∆«¿«

דבר 62) כל אומר: "רבי ב'): עמוד ל"ב דף עירובין (מסכת
וסובר  השמשות", בין עליו גזרו לא שבות, משום שהוא
מהמשנה  יקשה שלא כדי מצוה, דבר על נאמר שזה רבינו
אינו  ספק חשיכה "ספק א'): עמוד ל"ד דף שבת (מסכת
הכלים" את מטבילין ואין הפירות את מעשרין אין חשיכה,
רבינו  זה על (ורמז ט"ו הלכה כ"ג בפרק להלכה ונפסק
אלא  שבות, משום אלא וטבילה במעשר שאין אף בסמוך),
מצוה  לדבר אלא השמשות בין שבות התירו שלא ודאי

משנה"). וחכמים 63)("מגיד התורה מן המותרים דברים
כ"א. פרק בתחלת כמבואר עליהם ספק 64)גזרו שהוא

ד'. הלכה ה' בפרק כמבואר לילה ספק צורך 65)יום
יתלוש 66)גדול. שמא גזירה משום חכמים שאסרו

ו'. הלכה כ"א בפרק גזירה 67)כמבואר חכמים שאסרו
ה'). הלכה כ"ג (פרק שייטין של חבית יעשה שמא

נטילה.68) תקיעה.69)למצות שאיסור 70)למצות
י"א. הלכה י"ד בפרק כמבואר מדרבנן הוא בתוכו טלטול

מצוה"71) לדבר אלא תחומין עירובי מערבין "שאין
לשבות  "נתכוון ואם ו'). הלכה ו' פרק עירובין (הלכות
בכרמלית, עירובו והניח הרבים ברשות או היחיד ברשות
(עירובֿתחומין) עירובו והניח בכרמלית לשבות שנתכוון או
שבשעת  עירוב, זה הרי – הרבים ברשות או היחיד ברשות

להוצ  מותר ביןֿהשמשות, שהוא העירוב, ולהכניס קניית יא
דבר  שכל לדברֿמצוה, לכרמלית הרשויות משתי אחת מכל
במקום  השמשות בין עליו גזרו לא סופרים מדברי שהוא

ט'). הלכה (שם ממנה 72)מצוה" הופרשה שלא תבואה
ומעשר. הפריש 73)תרומה אם שספק הארץ עם פירות

ט"ו). הלכה כ"ג פרק (ראה מעשרות מהם

.‡ÈÔË˜74‰NÚL75ÌeMÓ ‡e‰L ¯·c ˙aLa »»∆»»¿«»»»∆ƒ
˙e·L76ÏËÏË B‡ ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ LÏzL ÔB‚k , ¿¿∆»«≈»ƒ∆≈»ƒ¿≈

BLÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡ - ˙ÈÏÓ¯Îa77Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
B„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ BÁÈp‰78. ƒƒ»ƒ≈¿«ƒ¿»

בר 74) יצחק "לרבי א'): עמוד קי"ד דף יבמות (מסכת
בשבת, הרבים ברשות המדרש בית מפתחות אבדו ביסני
לשם  הבא לו אמר לעשות), מה (לשאול פדת רבי לפני בא
יביאו  המפתחות את ימצאו ואם שם, וישחקו ותינוקת תינוק
מצווין  דין בית אין נבילות אוכל "קטן מינה: שמע לך.

בסמוך. להלן וראה הגיע 75)להפרישו" שלא בקטן
בין  להבדיל מבין (שהוא לחינוך הגיע אם אבל  לחינוך,
שכן  כל במצוות לחנכו אביו שחייב כיון להיתר), איסור
א'). עמוד ק"כ דף שבת (תוספות מאיסור להפרישו שצריך

צריך 76) אינו אביו שגם ההלכה, סוף על נאמר זה
להפרישו  צריכים אין דין בית אבל דרבנן, מאיסור להפרישו
מאכלות  בהלכות כמבואר תורה איסור עושה אם גם

משנה). (כסף כ"ז הלכה י"ז פרק "במה 77)אסורות
בחילול  להרגילו אסור אבל מעצמו בשעשה אמורים דברים
(הלכות  שבות" משום שהן בדברים ואפילו ומועד, שבת

שם). אסורות דין 78)מאכלות בית שאין פי על "אף
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בו  לגעור אביו על מצוה הקטן, את להפריש מצווין
פי  על לנער חנוך שנאמר: בקדושה, לחנכו כדי ולהפרישו,

(שם). וגו'" דרכו

.·ÈC¯„k ˙aLa ÌÈ¯·c ˙ˆ˜Ó ÏËÏËÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L79?‰Ê ¯eq‡a eÚ‚ ‰Ó ÈtÓe . ∆∆¿…ƒ¿≈»»¿¿ƒ∆

‰È‰È ‡lL eeˆÂ ÌÈ‡È· e¯È‰Ê‰ Ì‡ ‰Óe :e¯Ó‡»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆
˙aM‰ ˙ÁÈN ‡ÏÂ ,ÏÁa CÎel‰k ˙aLa CÎel‰ƒ»¿«»¿ƒ»¿…¿…ƒ«««»
‡lL ¯ÓÁÂ Ï˜ - ¯·c ¯a„Â :¯Ó‡pL ,ÏÁ‰ ˙ÁÈNk¿ƒ««…∆∆¡«¿«≈»»«»…∆∆…
‰È‰È ‡lL È„k ;ÏÁa ÏeËÏËk ˙aLa ÏeËÏË ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿¿«»¿ƒ¿¿…¿≈∆…ƒ¿∆

Â ,ÂÈÈÚa ÏÁ ÌBÈk‰ptÓ ÌÈÏk Ôw˙Ïe dÈa‚‰Ï ‡B·È ¿…¿≈»¿»¿«¿ƒ«¿«≈≈ƒƒƒ»
‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÚÈˆ‰Ï B‡ ,˙È·Ï ˙ÈaÓ B‡ ‰pÙÏ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·c Lw·ÈÂ ,B˙È·a ·LBÈÂ ÏËa ‡e‰ È¯‰L ;Ô‰a»∆∆¬≈»≈¿≈¿≈ƒ«≈»»
ÌÚh‰ ÏË·e ,˙·L ‡lL ‡ˆÓÂ ,Ba ˜qÚ˙iL∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…»«»««««

.ÁeÈ ÔÚÓÏ :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»¿««»«

הדינים 79) ופרטי "מוקצה"; הפוסקים: בלשון נקרא וזה
טלטול  איסור ומקור כ"ו. ובפרק כ"ה בפרק להלן יבוארו
עמוד  קכ"ג דף שבת (מסכת בברייתא הוא בשבת המוקצה
משנה  נשנית חכליה בן נחמיה בימי חנינא: רבי "אמר ב'):
"בימים  י"ג): (נחמיה שכתוב מוקצה), טלטול (איסור זו
ומביאים  בשבת גתות דורכים ביהודה ראיתי ההמה
גדר  לגדור כדי כלים, הרבה טלטול (וגזרו הערימות"
רש"י). – בהם מקילים שהיו שבת באיסורי להחמיר

היו  בראשונה הכל: אסרו כלים ומתחלה שלשה אומרים
סכין  לשימוש: מאד להם זקוק (שאדם בשבת ניטלים
ולחם) בשר לחתוך וסכין לקדירה, כף דבילה, בה לחתוך
שבת), באסורי להזהר העם שהתחיל (כשראו והתירו וחזרו
הכלים  כל שאמרו: עד יותר) (כשנזהרו יותר והתירו וחזרו
בהלכות  להלן המפורשים מאלה חוץ בשבת, ניטלים
המוקצה  טלטול באיסור רבינו של טעמיו ובעיקר שלפנינו.
טעם  כי וכתב בהשגה הראב"ד חלק י"ג ובהלכה זו בהלכה
הוצאה  איסור לידי יבוא שמא משום הוא טלטול איסור
שבת  (מסכת בגמרא כמבואר הרבים לרשות היחיד מרשות
היא  הוצאה גזירת שמשום פי על ואף ב'), עמוד קכ"ד דף
גוזרים  שאין משום האוכלין ועל הכלים כל על גזרו לא –
בה  לעמוד יכולים הצבור רוב כן אם אלא הצבור על גזירה
שמה  היא רבינו ודעת א'). עמוד י"ד דף ביצה (רש"י
לפי  אלא אינו היא" הוצאה צורך ש"טלטול בגמרא שאמרו
שרוב  אחרונה משנה לפי אבל הכל, שאסרו ראשונה משנה
הוא  שהטעם לומר אפשר אי בטלטול, מותרים הכלים
כרחנו  על אלא מאלו, אלו נשתנו מה כן שאם הוצאה משום
(ועיין  בדבריו שביאר וכמו זה בענין הונחו אחרים שטעמים

מ"מ).

.‚È,¯eq‡Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk ÏËÏËÈÂ ¯w·iLk ,„BÚÂ»¿∆¿«≈ƒ«¿≈≈ƒ∆¿«¿»¿ƒ
,„BÚÂ .‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ËÚÓ Ô‰a ˜qÚ˙iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿«≈»∆¿«¿»ƒ≈¿»»»
ÔÈÏËa ‡l‡ ,˙Bin‡ ÈÏÚa ÌÈ‡ ÌÚ‰ ˙ˆ˜nL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»»»≈»«¬≈À»À∆»¿≈ƒ
Ô‰ÈÓÈ ÏkL ,˙B¯˜ È·LBÈÂ ÔÈÏih‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÓÈ Ïk»¿≈∆¿««»ƒ¿¿≈¿»∆»¿≈∆
¯a„Ïe Cl‰Ï ¯zÓ ‰È‰È Ì‡Â ;‰Î‡ÏnÓ ÌÈ˙·BL Ô‰≈¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆À»¿«≈¿«≈
‰˙È·L ˙·L ‡lL ‡ˆÓ ,ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ÏËÏËÏe¿«¿≈ƒ¿»«»ƒƒ¿»∆…»«¿ƒ»
‰˙È·L ‡È‰ el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰˙È·L CÎÈÙÏ .˙¯kp‰«ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»

¯eq‡a eÚ‚ el‡ ÌÈ¯·c ÈtÓe .Ì„‡ ÏÎa ‰ÂM‰«»»¿»»»ƒ¿≈¿»ƒ≈»¿¿ƒ
‡l‡ ˙aLa Ì„‡ ÏËÏËÈ ‡lL e¯Ò‡Â ,ÏeËÏh‰«ƒ¿¿»¿∆…¿«¿≈»»¿«»∆»

.¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰Ï CÈ¯v‰ ÌÈÏk≈ƒ«»ƒ»∆¿∆ƒ¿»≈

ועׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
הפרק.1) בזה נשלמו ולא טלטול דיני מקצת בו נתבארו

.‡¯znL ÈÏk‰ ‡e‰Â ,¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈ≈¿ƒ∆¿«¿¿∆≈¿«¿ƒ∆À»
ÒBk :ÔB‚k .ÏÁa BÏ ‰NÚpL ¯·c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ«¬¿«»»»∆«¬»¿…¿
¯Na Ba CzÁÏ ÔÈkÒÂ ,da ÏÎ‡Ï ‰¯Ú˜e ,Ba ˙BzLÏƒ¿¿»»∆¡…»¿«ƒ«¿…»»

Ò¯˜Â ,˙ÙÂ2ÚˆÙÏ3.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡ Ba »«¿À¿»ƒ¿…«¡ƒ¿«≈»∆

לפצח.3)פטיש.2)

.·¯eÒ‡L ÈÏk‰ ‡e‰Â ,¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk LÈÂ¿≈¿ƒ∆¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆»
˙LzÎÓ ÔB‚k .BÏ ‰NÚpL ¯·c ˙aLa Ba ˙BNÚÏ4 «¬¿«»»»∆«¬»¿«¿∆∆

ÌÈÁÈ¯Â5.˙aLa ÔÁËÏÂ LzÎÏ ¯eÒ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈«ƒ¿«≈»∆∆»ƒ¿¿ƒ¿…¿«»

יבשים.4) דברים לכתישת טחנתֿיד.5)כלי

.‚Ïk6B‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa - ¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk »¿ƒ∆¿«¿¿∆≈≈»»∆≈
BÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ,Ô·‡ ÏL B‡ ,Ò¯Á ÏL∆∆∆∆∆∆∆«∆∆À»¿«¿¿

ÈÏk ÏL BÓˆÚ ÏÈ·La ÔÈa ,˙aLa7C¯ˆÏ ÔÈa , ¿«»≈ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ≈¿…∆
BÓB˜Ó8BÙeb C¯ˆÏ ÔÈa ,9¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏk ÏÎÂ . ¿≈¿…∆¿»¿ƒ∆¿«¿¿ƒ

B‡ ,ÌÈ·‡ ÏL B‡ ,Ò¯Á ÏL B‡ ,ıÚ ÏL ‰È‰ ÔÈa -≈»»∆≈∆∆∆∆¬»ƒ
BÙeb C¯ˆÏ ÔÈa ,˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙ÎzÓ ÏL10, ∆«∆∆À»¿«¿¿¿«»≈¿…∆

BÓˆÚ ÏÈ·La Ï·‡ ;BÓB˜Ó C¯ˆÏ ÔÈa11- ÈÏk ÏL ≈¿…∆¿¬»ƒ¿ƒ«¿∆¿ƒ
.¯eÒ‡»

בשבת,6) טלטול איסור ויסוד קכד.) קכב: (שבת משנה
וי"ב. י"א הלכה הקודם בפרק או 7)מבואר ישבר שלא

ד'. הלכה כדלהלן יגנב, במקום 8)שלא להשתמש שצריך
מונח. משמע 9)שהכלי הכלי. בגוף להשתמש שצריך

אלא  להיתר, מלאכתו אם אפילו כלי שום לטלטל שאין
אבל  כלי, של עצמו בשביל או מקומו או גופו לצורך דוקא
(מגידֿמשנה). לטלטל אסור - כלל לצורך שלא

נפחים 10) של פטיש כגון הכלי, בגוף היתר של לשימוש
ז'. הלכה כדלהלן אגוזים, בו או 11)לפצוע ישבר שלא

כנ"ל. יגנב שלא

.„‡e‰ ÏËÏËÓ ?„ˆÈk12ÏÎ‡Ï ıÚ ÏL ‰¯Úw‰ ˙‡ ≈«¿«¿≈∆«¿»»∆≈∆¡…
Óa ·LÈÏ B‡ da‡e‰ ‰ÊÂ - ·bz ‡lL È„k B‡ ,dÓB˜ »≈≈ƒ¿»¿≈∆…ƒ»≈¿∆

È„k ‰nÁ‰ ÔÓ d˙B‡ ÏËÏË Ì‡ ÔÎÂ .dÓˆÚ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿»¿≈ƒƒ¿≈»ƒ««»¿≈
‡lL È„k ÌÈÓLb‰ ÔÓ B‡ ,¯·M˙Â LaÈ˙z ‡lL∆…ƒ¿«≈¿ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈∆…

Át˙z13dÓˆÚ ÏÈ·La ÏËÏËÓ ‰Ê È¯‰ - „Òt˙Â ƒ¿«¿ƒ»≈¬≈∆¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»
.¯z‰Ï dzÎ‡ÏnL ÈtÓ ,¯zÓeÀ»ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆≈

בשביל 12) או ומקומו גופו לצורך להיתר שמלאכתו כלי
ותתקלקל.13)עצמו. מרטיבות תתנפח

.‰˙LzÎn‰ B‡ ÌÈÁÈ¯‰ ‡e‰ ÏËÏËÓ ÔÎÂ14¯aLÏ ¿≈¿«¿≈»≈«ƒ««¿∆∆¿«≈
‡e‰ ‰ÊÂ - ‰hnÏ ‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ B‡ ÌÈÊB‚‡ ‰ÈÏÚ»∆»¡ƒ«¬»∆»«ƒ»¿∆
dÏËÏËÓ BÈ‡ Ï·‡ ;BÓB˜Óa ·LÈÏ B‡ BÙeb C¯ˆÏ¿…∆≈≈ƒ¿¬»≈¿«¿¿»
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‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·bz ‡lL È„k ‡ÏÂ ,¯·Mz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈¿…¿≈∆…ƒ»≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

לאיסור.14) שמלאכתם

.ÂÏÎÂ15˙B¯B˜Â ÌÈ˜Â ˙BÚÓe ÌÈ·‡ ÔB‚k ,ÈÏk BÈ‡L ¿…∆≈¿ƒ¿¬»ƒ»¿»ƒ¿
Ô·‡ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ16‰¯B˜ B‡ ‰ÏB„b ¿«≈»∆»¿«¿¿»∆∆¿»»

,Ì„‡ Èa ‰¯NÚa ˙Ïh ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰ÏB„‚¿»««ƒ∆ƒƒ∆∆«¬»»¿≈»»
d˙B‡ ÌÈÏËÏËÓ - ‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz LÈ Ì‡17˙B˙Ïc .18 ƒ≈«¿ƒ»∆»¿«¿¿ƒ»«¿

.ÏËÏËÏ eÎe‰ ‡Ï ,ÌÈÏk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Èa‰««ƒ««ƒ∆≈≈ƒ…¿¿«¿≈
˙aLa elÙ‡ e˜¯t˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ19ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¬ƒ¿«»≈¿«¿¿ƒ

ÔÎÂ .Ô˙B‡20˙n‰Â ÏBÁ‰Â ¯ÙÚ‰21Ô˙B‡ ÔÈÊÈÊÓ ÔÈ‡ - »¿≈∆»»¿«¿«≈≈¿ƒƒ»
‰BÓL Ô·e .ÔÓB˜nÓ22¯eÒ‡Â ,Ô·‡k ‡e‰ È¯‰ - ÈÁ ƒ¿»∆¿»«¬≈»∆∆¿»

.BÏËÏËÏ¿«¿¿

ב.15) קכג, א.16)שבת קב, נתבטל 17)עירובין לא כי
וכבדה. גדלה מפני ממנה כלי קכב,18)שם שבת משנה,

ונעל,19)ב. כשפתח מטלטלן היה השמשות שבין אף
שעומדים  מכיון אותן, מטלטלים אין כשנתפרקו עכשיו

שח). סי' אברהם' 'מגן (ראה הבית עם שבת 20)להתחבר
א. ב.21)לט, קנא, שבת א.22)משנה, קלה, שבת

צפרניו  ואין לקוי ושערו לעיבורו חדשים שמונה שנולד
ויצא  התשיעי בחודש להוולד ראוי שהיה כברייתן שלימין
שאינו  כמת ונחשב הי"ג) מילה מהלכות (פ"א שנגמר קודם

לחיות. יכול

.Ê¯zÓ23ËÏ,BLÈÓLz C¯ˆÏ ‡lL elÙ‡ ÈÏk‰ ÏËÏ À»¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ∆…¿…∆«¿ƒ
.dLÈÓL˙Ï ‰NÚ ‡lL ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»∆…«¬»¿«¿ƒ»

Ò¯˜ Ì„‡ ÏËB ?„ˆÈk24Ìc¯˜ ;ÌÈÊB‚‡ Ba ÚˆÙÏ25 ≈«≈»»À¿»ƒ¿…«¡ƒÀ¿…
‰Ï·c Ba CzÁÏ -26;‰¯‚Ó27¯¯‚Ï -28˙‡ da «¿…¿≈»¿≈»¿»≈»∆

‰Ù¯‚Ó ;‰È·b‰29˙B¯‚B¯b‰ ˙‡ da Û¯‚Ï -30˙‡ ; «¿ƒ»«¿≈»ƒ¿…»∆«¿»∆
˙Á¯‰31˙‡ ;ÔË˜Ï ÏÎ‡ ÂÈÏÚ ˙˙Ï - ‚ÏÊn‰ ˙‡Â »««¿∆««¿≈»≈»»…∆¿»»∆
LBk‰32¯k¯k‰ ˙‡Â33·Á˙Ï -34ÏL ËÁÓ ;Ba «¿∆«ƒ¿»ƒ¿…««∆
ÔÈ‡wÒ35·LÈÏ - ˙LzÎn‰ ˙‡ ;˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ - «»ƒƒ¿…«∆«∆∆∆««¿∆∆≈≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ»∆»¿≈…«≈»∆

ב.23) קכב, שבת צורפי 24)משנה, של או נפחים של
להלן  ראה - בשמים של קורנס ואילו קכג.) (שבת זהב

ט. עצים.25)הלכה בו לחטוב העשוי תאנה 26)גרזן
שנים.27)יבשה. שנים עשוי שפיה סכין כעין

ולחלקה.28) בה 29)לחתכה שגורפים יד כעין כלי
יבשות.30)דברים. דגן 31)תאנים בו לזרות עץ כלי

התבן. מן הבר את להבר כדי עשוי 32)ברוח קטן שיפוד
הפה. לתוך האוכל את בו שמכניסים מנול 33)עץ חלק

הארג. על בו מכה שהאורג הכלי בנוסח 34)האורגים,
(שונצינו). "לדחוף" והמחט 35)אחר: שקים עושים

גדולה. שלהם

.ÁÏËÏËÓe36„È ÏL ËÁÓ Ì„‡37da ÏhÏ ‰ÓÏM‰ ¿«¿≈»»««∆»«¿≈»ƒ…»
ıBw‰ ˙‡38B‡ ,dlL ·e˜p‰ ‰ˆw‰ Ïh Ì‡ Ï·‡ ; ∆«¬»ƒƒ««»∆«»∆»

d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - dlL „Á‰ ‰ˆw‰39‰˙È‰ Ì‡Â . «»∆««∆»≈¿«¿¿ƒ»¿ƒ»¿»
ÌÏb40dÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ41. …∆«¬«ƒ…ƒ¿»À»¿«¿¿»

ב.36) קכב, שבת ומלאכתה 37)משנה, בה לחפור עשויה
שנכנס 38)לאיסור. מה להוציא שמותר ראיה, "מכאן

מותר  כן וכמו בשבת, והברקנים הקוצים מן האדם בבשר
להרחיב  לא אבל ממנה הליחה שתצא כדי החבורה לסחוט
הי"ז. בפ"י למעלה וראה המשניות). (פירוש הפה"

כלי.39) שם מהם עדיין.40)שבטל נגמרה שלא
מלאכתה 41) שם אין עדיין, ניקבה שלא שכיון שאףֿעלֿפי

לפעמים  יש - לתפירה ראויה ואינה עליה, לאיסור
הקוצים  את להוציא בה ומשתמשים כך אותה שמשאירים

שם). ורש"י קכג. שבת (גמרא ביד הנתחבים

.ËÏk42ÔB‚k ,ÂÈÓ„ e˙ÁÙÈ ‡nL ÂÈÏÚ „Èt˜nL ÈÏk »¿ƒ∆«¿ƒ»»∆»ƒ¿¬»»¿
ÌÈˆ˜n‰ ÌÈÏk43,¯˙BÈa ÌÈ¯˜È‰ ÌÈÏÎÂ ‰¯BÁÒÏ ≈ƒ«À¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈

ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - e„ÒtÈ ‡nL Ô‰ÈÏÚ „Èt˜nL∆«¿ƒ¬≈∆∆»ƒ»¿»¿«¿¿»
.ÒÈk ÔB¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙aLa¿«»¿∆«ƒ¿»À¿∆≈¬«∆¿ƒ

¯qn‰ :ÔB‚k44„˙ÈÂ ,ÏB„b‰45ÔÈkÒÂ ,‰L¯ÁÓ ÏL ¿««»«»¿»≈∆«¬≈»¿«ƒ
ÌÈÁaË ÏL46·¯ÁÂ ,47ÌÈÙkL‡ ÏL48ÔÈvÁÂ , ∆«»ƒ¿∆∆∆À¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÈL¯Á‰49ÌÈÓNa ÏL Ò¯˜Â ,50.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»»ƒ¿À¿»∆«»ƒ¿«≈»∆

ב.42) קכג, שבת נגר 44)המיוחדים.43)משנה, כלי
עצים. בו לחפירה 45)לנסר שבמחרישה החדה המתכת

הבשר 46)באדמה. את בו מקצבים שהקצבים סכין
שחיטה. של סכין ה'תוספות' ולדעת (רש"י), באטליז

את 49)סנדלרים.48)סכין.47) לחתוך הנגרים קרדום
של  "וחצין אחר: ובנוסח דנגרי"). "חצינא (בגמרא: הקורות

רוקח'). ('מעשה של 50)חרשין" "קורנס אחר: בנוסח
שח  בסי' יוסף' ה'בית זה על ותמה (ויניציאה). נפחים"
חסרון  מחמת מוקצה שאינו מודים הכל נפחים של שבקורנס

שם). (שבת, כיס

.ÈÏk51¯eÒ‡ - ¯eq‡‰ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜‰L ÈÏk »¿ƒ∆À¿»≈¬«»ƒ»
BÏËÏËÏ52¯ :ÔB‚k .53‰¯Bn‰Â ,˙aLa Ba e˜ÈÏ„‰L ¿«¿¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿«»¿«¿»

‰È‰L54- ˙BÚÓ ÂÈÏÚ eÈ‰L ÔÁÏLÂ ,‰ÈÏÚ ¯p‰ ∆»»«≈»∆»¿À¿»∆»»»»
ÏÚŒÛ‡¯eÒ‡ - ˙BÚn‰ eÏÙpL B‡ ¯p‰ ‰·kL ÈtŒ ««ƒ∆»»«≈∆»¿«»»

ÔÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ‰È‰L ÈÏk ÏkL ;ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»∆»¿ƒ∆»»»¿«¿¿≈
ŒÏÚŒÛ‡ ,dlk ˙aM‰ Ïk BÏËÏËÏ ¯Ò‡ ,˙BLÓM‰«¿»∆¡«¿«¿¿»««»À»««

¯eq‡‰ BÏ Ì¯bL ¯·c‰ CÏ‰L Èt55. ƒ∆»««»»∆»«»ƒ

א.51) קנז, מקומו 52)שבת לצורך או גופו לצורך אפילו
א.53)(כסףֿמשנה). מד, עליו 54)שבת שהניחו

(מגידֿמשנה). לבין 55)בכוונה דאיתקצאי "מיגו
שנעשה  מפני (=מתוך, יומא" לכולי איתקצאי השמשות,

היום). לכל הוקצה השמשות, לבין מוקצה

.‡ÈÏ·‡56¯ ÔB‚k ,BÒe‡Ó ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜n‰ ÈÏk57ÔLÈ ¬»¿ƒ«À¿∆≈¬«ƒ¿≈»»
ÔÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡Bv‰ ÈÏÎe ËÙ ÏL∆≈¿¿¿ƒ«»¿«≈»∆À»¿«¿¿»

.Ô‰Ï C¯ˆ‰ Ì‡ ,˙aLa¿«»ƒÀ¿«»∆

א.56) קנז, חרס.57)שבת של

.·ÈÏk58,Ô‰È˙B˙Ïc e˜¯t˙pL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ »«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿»¿«¿≈∆
Ïc‚Óe ‰·z ‰cL ˙B˙Ïc ÔB‚k59e˜¯t˙pL ÔÈa - ¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿

˙aLa60ÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙aM‰ Ì„˜ e˜¯t˙pL ÔÈa , ¿«»≈∆ƒ¿»¿…∆««»À»¿«¿≈
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ÔÎÂ .˙B˙Ïc Ô˙B‡61e¯aLpL ˙aLa ÔÈÏhp‰ ÌÈÏk‰ Ïk »¿»¿≈»«≈ƒ«ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿¿
,‡e‰Â .ÔÈÏh Ô‰È¯·L - ˙aLa ÔÈa ,˙aM‰ Ì„˜ ÔÈa -≈…∆««»≈¿«»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ»

ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈNBÚ Ô‰È¯·L eÈ‰iL62È¯·L ?„ˆÈk . ∆ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ≈≈¿«¿»≈«ƒ¿≈
‰·¯Ú63- ˙ÈÎeÎÊ È¯·L ;˙È·Á‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ - ¬≈»¿«»∆∆ƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

Ì‡ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ct‰ Èt ˙‡ Ô‰a ˙BqÎÏ¿«»∆∆ƒ««¿≈…«≈»∆¬»ƒ
ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÏÏk ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ ÔÈ‡64. ≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»¿»»¿«¿¿»

ב.58) קכב, שבת הכ"ה.59)משנה, בפכ"ב מבואר
מוכנים 60) הם שהרי מותרים, בשבת נתפרקו רק לא

אלא  לכלי, מחוברים עדיין כשהיו השמשות, מבין ועומדים
שעומדים  כיון לטלטלם, מותר - השבת קודם נתפרקו אפילו

לכלי. ולחברם לחזור ב.61)לכך קכד, שבת משנה,
שהרי 62) נכונה, זו ונוסחא מלאכה". "מעין אחר: בנוסח

החבית  פי את בהן לכסות עריבה שברי "כיצד רבינו מפרש
('מעשה  שם בשבת יהודה רבי של תנאֿקמא וכדעת וכו'"
כתנאֿקמא. פסק שרבינו משנה' ה'מגיד כתב וכן רוקח'),

שונים.63) לתשמישים ושטוח גדול נשברו 64)כלי "ואם
(רמ"א  מותר" - זכוכית שברי כגון להזיק, שיכולים במקום

ס"ו). שח סי'

.‚ÈÏk65LiL ,‡e‰Â .˙aLa ÌÈÏh ÌÈÏk‰ ÈÈeqk »ƒ≈«≈ƒƒ»ƒ¿«»»∆≈
ÈÏk ˙¯Bz66ÔB‚k ,Ú˜¯wa ¯aÁÓ ÈÏk ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ «¿ƒ¬≈∆»»¿ƒ¿À»««¿«¿

‰eÓh‰ ˙È·Á67˙Èa dlL Èeqka LÈ Ì‡ :ı¯‡a »ƒ«¿»»»∆ƒ≈«ƒ∆»≈
‰ÊÈÁ‡68ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ¬ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ

ÔÈˆÈ¯ÁÂ ˙B¯Ba ÔB‚k ,˙BÚ˜¯w‰ ÈÈeqk ÔÎÂ .B˙B‡69- ¿≈ƒ≈««¿»¿«¬ƒƒ
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡70˙Èa BÏ LÈ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,Ô‰lL Èeqk ≈¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆»ƒ≈≈≈

¯epz‰ Èeqk .‰ÊÈÁ‡71˙Èa BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬ƒ»ƒ««««ƒ∆≈≈
.BÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰ÊÈÁ‡¬ƒ»À»¿«¿¿

ב.65) קכו, שבת אסורים 66)משנה, - כן לא שאם
אחיזה 67)בטלטול. לבית צריכים אנו בארץ בטמונה

בארץ  טמון אינו אם אבל שם), יוסי רבי של (וכתנאֿקמא
בן  אליעזר וכרבי - אחיזה בית צריכים אנו אין התנור, כמו

קכה.). (שם כלי 68)יעקב שזהו שמוכיח בו, לאחוז
ולהחזירו. לקחתו בקרקע.69)העשוי ארוכות חפירות

אותו,70) מכסה אם לבונה דומה קרקע, כיסוי שהוא מכיון
הכיסוי. את נוטל אם כסותר מחוברים 71)או שוליו רק

גזרו  לא לכן מגולה, וחציו בה טמון כולו אין אבל לקרקע,
(מגידֿמשנה). וחריץ בבור כמו עליו, חכמים

.„ÈÌÈ¯·„ ÈL72¯zÓ „Á‡Â BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ „Á‡ , ¿≈¿»ƒ∆»»¿«¿¿¿∆»À»
‰Ê B‡ ‰Ê ÏÚ ‰Ê B‡ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓÒ Ô‰Â ,BÏËÏËÏ¿«¿¿¿≈¿ƒ∆»∆∆«∆∆
Ì‡ :ÈM‰ ÏËÏhÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈÏËÏËnL ÔÓÊ·e ,‰Êa»∆ƒ¿«∆¿«¿¿ƒ∆»≈∆ƒ«¿≈«≈ƒƒ
ŒÛ‡Â ,BÏËÏËÓ - BÏËÏËÏ ¯znL ¯·cÏ CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒ«»»∆À»¿«¿¿¿«¿¿¿«

Ì‡Â ;BnÚ ÏËÏhÓ ¯eÒ‡‰ ¯·cL ÈtŒÏÚCÈ¯ˆ «ƒ∆»»»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ
¯·„ B˙B‡a epÏËÏËÈ ‡Ï - ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏËÏËÏ¿«¿≈»»»»…¿«¿¿∆¿»»

.¯zn‰«À»

דבר 72) ידי (=על הצד מן טלטול בידינו: הוא זה כלל
המותר  דבר לצורך ואם אסור, - המוקצה דבר לצורך אחר)

דכ"ע). ד"ה מג: שבת 'תוספות' (וראה מותר -

.ÂË„ˆÈk73‰bt ?74‰eÓË ‰˙È‰L75Ô·˙a76, ≈««»∆»¿»¿»¿∆∆

‰¯¯ÁÂ77ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ‰˙È‰L78LBÎa Ô·ÁBz -79 «¬»»∆»¿»««≈∆»ƒ¬»¿
¯k¯Îa B‡79ÌÈÏÁb‰Â Ô·z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÏËBÂ ¿ƒ¿»¿¿»¿««ƒ∆«∆∆¿«∆»ƒ

˙ÚLa ˙aLa ÌÈ¯Ú80˙ÙÏ ÔÎÂ .‰ÏÈË81˙BBˆ B‡ ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿≈∆∆¿
ÌÈl‚Ó ÌÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Óe ,¯ÙÚa ÌÈeÓË eÈ‰L82- ∆»¿ƒ¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ

ÔËÓBL83¯ÙÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ô‰lL ‰ÏÚa ˙aLa ¿»¿«»∆»∆∆»∆¿««ƒ∆∆»»
B‡ Ô·‡‰ Èab ÏÚ ˜BÈz B‡ ¯kk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯Úƒ¿»¬»ƒ»»ƒ»ƒ««≈»∆∆

ÏËÏËÈ ‡Ï - ‰¯Bw‰ Èab ÏÚ84¯kka ‰¯Bw‰ B‡ Ô·‡‰ ««≈«»…¿«¿≈»∆∆«»«ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ LiL ˜BÈza B‡«ƒ∆≈»∆»¿≈…«≈»∆

א.73) קכג, צרכה.74)שבת כל בשלה שלא תאנה
היא 75) כן לא שאם בכוונה, טמנה שהוא ולא טמונה, היתה

שבת  'תוספות' ועיין יז, הלכה (להלן לתבן בסיס נעשית
פגה). ד"ה טיט.76)קכג. לעשית ומיוחד המוקצה

גחלים.77) גבי על אפויה דקה טמונה 78)עוגה ואינה
"מכבה  בשבת, גחלים חותה הוא הרי כן לא שאם בתוכם,
שגגות  בהל' (כמבואר התחתונות" את ומדליק העליונות את

משנה'. 'כסף – הי"ב) ז'.79)פ"ז בהלכה מבואר
רוקח').80) ('מעשה בשעת" "ננערים אחר: בנוסח
מ"ט.81) פ"א אם 82)כלאים מכוסים, העלים אם אבל

בשבת  גומא כעושה נראה כרכר, או כוש בהם תוחב
אותם.83)(מגידֿמשנה). "לא 84)מושך ב: קמב, שבת

הכ"א). פכ"ו (להלן בלבד" למת אלא ותינוק כיכר התירו

.ÊËÏËB85Ba ˙‡ Ì„‡86ÂÈÏÚ ÔÈÚebÚ‚ BÏ LiL87 ≈»»∆¿∆≈«¿ƒ»»
Ô·‡‰Â88B„Èa89,¯Èc‰ ÏtÈ Ì‡L ;¯È„ ‡Ï Ï·‡ , ¿»∆∆¿»¬»…ƒ»∆ƒƒ…«ƒ»

‰ÏkÏk .B„Èa ·‡‰ epÏhÈ90Ì˙ÒÂ ,‰·e˜ ‰˙È‰L ƒ¿∆»»¿»«¿«»∆»¿»¿»¿»«
Ô·‡‰ È¯‰L ;dÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô·‡a dlL ·˜∆∆∆»»∆∆À»¿«¿¿»∆¬≈»∆∆

ÔÙ„k ˙ÈNÚ91Ô·‡‰Â ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‰lkÏk‰ ‰˙È‰ . «¬≈¿…∆»¿»««¿«»¿≈»≈¿»∆∆
ÌÈ·Ú ÔB‚k ,ÌÈaË¯ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ - ˙B¯t‰ CB˙a¿«≈ƒ»«≈¿Àƒ¿¬»ƒ

‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÏËB - ÌÈ˙e˙Â92¯ÚÈ Ì‡L ; ¿ƒ≈»¿∆ƒ∆ƒ¿«≈
.e¯Ê‚ ‡Ï „ÒÙ‰ ÌB˜Ó·e ,¯ÙÚa eÙhÈ - ˙B¯t‰«≈ƒ»¿∆»»ƒ¿∆¿≈…»¿

ב.85) קמא, שבת בה.86)משנה, לטלטל שמותר בחצר
יקחנו.87) לא אם ויתעצב לאביו, משתוקק שהבן
מוקצה.88) מוקצה.89)שהיא סל.90)ויטלטל
(פירוש 91) הסל" מן כחלק "והיא יפה מהודקת היא אם

ולהיתר,92)המשניות). לאיסור בסיס נעשתה "שהכלכלה
בסיס  אינו כאילו לגבו, האיסור ובטל יותר, חשוב וההיתר

שט). סי' אברהם' ('מגן להיתר" רק

.ÊÈ˙È·Á93‰Èt ÏÚ Ô·‡ ÁÎML94dcˆ ÏÚ dhÓ - »ƒ∆»«∆∆«ƒ»«»«ƒ»
˙Bi·Á‰ ÔÈa ‰˙È‰ .˙ÏÙB ‡È‰Â95- ‰ÈÏÚ Ô·‡‰Â ¿ƒ∆∆»¿»≈∆»ƒ¿»∆∆»∆»

d‰Èa‚Ó96Ô·‡‰Â ,ÌL dcˆ ÏÚ dhÓe ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ «¿ƒ»¿»«≈«»«ƒ»»¿»∆∆
¯kÏ CÈ¯ˆÂ ¯k‰ ÏÚ ˙BÚÓ ÁÎBM‰ ÔÎÂ .˙ÏÙB97- ∆∆¿≈«≈«»«««¿»ƒ««

¯k‰ ÌB˜ÓÏ CÈ¯ˆ Ì‡Â .˙BÏÙB Ô‰Â ¯k‰ ˙‡ ¯ÚB≈∆««¿≈¿¿ƒ»ƒƒ¿««
ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ˙BÚn‰Â ¯k‰ ˙‡ ÏËB -98 ≈∆««¿«»»»¬»ƒƒƒ«

˙aL ·¯ÚÓ ˙BÚn‰Èt ÏÚ Ô·‡‰ ÁÈp‰ B‡ ,¯k‰ ÏÚ «»≈∆∆«»«««ƒƒ«»∆∆«ƒ
eÏh elÙ‡Â ,ÔÏËÏËÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ˙È·Á‰∆»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«¿¿»«¬ƒƒ¿
.¯eÒ‡‰ ¯·„Ï ÒÈÒa eNÚ È¯‰L ;Ô·‡‰Â ˙BÚn‰«»¿»∆∆∆¬≈«¬»ƒ¿»»»»

ב.93) קמב, שבת מהיין 94)משנה, לקחת צריך והוא
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שמא 95)שבתוכה. במקומה, אותה להטות יכול שאינו
ותשברנה. החבית על האבן לחבית.96)תיפול

עליו.97) בכוונה.98)לשכב

.ÁÈÔ·‡‰99‰Èe¯waL100dÈ‡Â da ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‡ : »∆∆∆«≈»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˙ÏÙB101‰Èe¯w‰ ˙ˆ˜Ók ‡È‰ È¯‰ -102¯zÓe , ∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿»«≈»À»

Â‡Ï Ì‡Â ;da ˙‡lÓÏ103„‚a .da ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ -104 ¿«…»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆∆
BËÓBL - ‰w‰ ÏÚL105‰w‰ ÏÚÓ106. ∆««»∆¿≈««»∆

א.99) קכה, שבת המשניות'100)משנה, ב'פירוש רבינו
בו  ותולים מים, בו ששואבים חרס כלי היא "קרויה ביאר:
בהל' פירש (וכן המעיין" לתחתית וירד שיכבד כדי אבן,
יבשה  דלעת היא "קרויה פירש: רש"י אבל ה"א), פ"כ כלים
שואבת  אינה קלה שהיא ומתוך מים, בה וממלאים חלולה

להכבידה". כדי אבן בה ונותנים צפה, שהיא 101)אלא
יפה. הקרויה.102)קשורה של אינה 103)כחלק אם

בסיס  ונעשית האבן לגבי מתבטלת הקרויה יפה, קשורה
האסור. א.104)לדבר קמ, הבגד 105)שבת את מוריד

שאינו  לפי הבגד, מתוך הקנה את לקחת אסור אבל מהקנה.
להסקה. רק ועומד תולים 106)כלי כביסה, לאחר בגד

לייבשו. קנה על אותו

.ËÈ˙B¯t107ÌÈ‡L ˙B¯t ÔB‚k ,ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ≈∆»∆¡…¿≈∆≈»
ÔÈ¯NÚÓ108Ì‰È¯·cÓ ¯NÚÓa ÔÈ·iÁ Ô‰ elÙ‡ ,109B‡ , ¿À»ƒ¬ƒ≈«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆

B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ110‰Óe¯z B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»¿»
‰‡ÓË111¯NÚÓ B‡ ,ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¿≈»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿

Ô˙ÎÏ‰k112È‡Óc‰ Ï·‡ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -113ÏÈ‡B‰ - ¿ƒ¿»»»¿«¿¿»¬»«¿«ƒ
ÌÈiÚÏ Èe‡¯Â114,Ô‡„tL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ ÔÎÂ ; ¿»«¬ƒƒ¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆¿»»

LÓÁ‰ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡115.ÔÏËÏËÏ ¯zÓ - ««ƒ∆…»««…∆À»¿«¿¿»

ב.107) קכו, שבת מהם 108)משנה, הפרישו שלא
ומעשרות. ראויים 109)תרומות אינם חכמים מדברי שרק

(פירוש  נקוב שאינו בעציץ שצמחו כפירות לאכילה,
ולקח 110)המשניות). הלוי שהקדים כגון גדולה, תרומה

ממנה  שהפרישו קודם התבואה, שנתמרחה אחר המעשר
הפריש  ולא מעשר תרומת ממנו והפריש גדולה, תרומה

(רע"ב). גדולה לאכילת 111)תרומה אפילו ראויה שאינה
כהן. של שיפדה 112)בהמתו כגון כהלכה, נפדו "שלא

ולא  הגון אינו הפדיון וזה כסף, של חתיכה על שני מעשר
לומר: רוצה מפותח. כסף על שיפדה עד כהלכתו נעשה
יד, (דברים בידך" הכסף "וצרת שכתוב כמו מצויירים מעות
הקרקע. על ההקדש שיחלל או צורה, עליו שיש דבר - כה)
הניתן  דבר שיהיה - במטלטלין אלא שיפדה הקדש דין ואין

המשניות). (פירוש ליד" מעמי 113)מיד לקוחים פירות
בפכ"ג  כמבואר מעשרות, בהפרשת זהירים שאינם הארץ

בהל'114)הט"ז. (רבינו דמאי" העניים את לאכיל "מותר
הי"א). פ"י והקדש 115)מעשר שני מעשר בפדיון

אינו  אבל לא), כז, (ויקרא הקרן מלבד חומש מוסיפים
באכילה. ומותרים - מעכב

.ÎÏËÏËÓ116dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óe¯z‰ Ï‡¯NÈ ¿«¿≈ƒ¿»≈«¿»««ƒ∆≈»
BÏ ‰Èe‡¯117‰¯B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈÏËÏËÓe ; ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»

‰na .„Á‡ ÈÏÎa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈlÁ‰ ÌÚ B‡ƒ«Àƒƒ»¿≈∆ƒ¿ƒ∆»«∆

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c118‰hÓÏ ‰¯B‰h‰ ‰˙È‰La ?119, ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«¿»¿«»
Ô˙B‡ ¯ÚÈ Ì‡L ,Ú˜¯wa ÔÈÙpË˙n‰ ˙B¯t eÈ‰Â¿»≈«ƒ¿«¿ƒ««¿«∆ƒ¿«≈»
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;e„ÒtÈƒ»¿¬»ƒ»¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆
ÁÈpÓe ,ÔÈlÁ‰ B‡ ‰¯B‰h‰ ÏËBÂ ,ÈÏk‰ ¯ÚB≈«¿ƒ¿≈«¿»«Àƒ«ƒ«
ÔÈa - ÈÏk‰ ÌB˜ÓÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â .‰‡Óh‰«¿≈»¿ƒ»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈
ÏËÏËÓ - ‰hÓÏ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ‰¯B‰h‰L∆«¿»¿«¿»≈∆»¿»¿«»¿«¿≈

.„Á‡k Ïk‰«…¿∆»

ב.116) קמא, שבת לכהן.117)משנה, שראויה כיון
טז.118) הלכה למעלה שנתבאר אם 119)כמו אבל

לטלטל  לו אסור הטהורה, את לקחת שיכול למעלה טהורה
למטה" הטמאה "כשהיתה אחר: ובנוסח הכלי. את

הנדפס. הנוסח את מבכר משנה' וב'כסף (ויניציאה)

.‡ÎÍa„120:ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ ·MÁL ÌÈ·‡ ÏL ƒ¿»∆¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿
Ìe„nÏ Ì‡121Â‡Ï Ì‡Â ,¯ÁÓÏ Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯zÓ - ƒƒ¿À»≈≈¬≈∆¿»»¿ƒ»

˙Bi¯Á .¯eÒ‡ -122Ô¯„bL Ï˜c ÏL123ÌÈˆÚÏ124, »¬ƒ∆∆∆∆¿»»¿≈ƒ
¯zÓ - ‰·ÈLÈÏ ˙aL ·¯ÚÓ Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ¿ƒ¿«¬≈∆≈∆∆«»ƒƒ»À»

ÔÏËÏËÏ125¯zÓ - ÌBÈ „BÚaÓ Ô‰ÈÏÚ ·LÈ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿¿»¿≈ƒ»«¬≈∆ƒ¿À»
.ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»

רבי 120) הלך אחת פעם חנינא: רבי "אמר ב: קכה, שבת
בנין), אבני (שורת אבנים של נדבך ומצא אחד, למקום
למחר". עליהם שנשב כדי וחשבו צאו לתלמידיו: ואמר

מערב 121) והכינום מעשה שעשו עליהם, לישב כדי סדרום
ענפים.122)שבת. א . נ, בנוסח 123)שבת שלקטן;

(שונצינו). "שגרדן" באש.124)אחר: להסיקן
מכיון 125) אבנים, בנדבך כמו מעשה, צריך אין וכאן

ואף  להסקה, ויש לישיבה, העומדות מהן יש שחריות
לישיבה, לייחדן לבד במחשבה די להסקה, מתחילה שחשב
אבנים  של בנדבך אבל מחשבה, מידי מוציאה שמחשבה
להכינם  מיוחד מעשה צריך לישיבה, ולא לבנין העומד

(מגידֿמשנה). לישיבה

.·ÎLw‰126B„Èa eÚÚÈ ‡Ï - ‰hn‰ ÏÚL127Ï·‡ , ««∆««ƒ»…¿«¿¿∆¿»¬»
BÙe‚a BÚÚÓ128¯zÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó ‡e‰ Ì‡Â . ¿«¿¿¿¿ƒ«¬«¿≈»À»

ÔÈ„Ò B‡ ¯k ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏËÏËÏ129‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿≈ƒ»»»»«»ƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ·LiL ÈÓk ‰NÚ È¯‰L ;B„Èa BÚÚÓ - Ô‰a»∆¿«¿¿¿»∆¬≈«¬»¿ƒ∆»«»»

ÒÈÎn‰ .ÌBÈ „BÚaÓ130¯ÙÚ ÏL ‰t˜131Ì‡ ,B˙È·a ƒ¿««¿ƒÀ»∆»»¿≈ƒ
˙aLa BÏËÏËÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙ÈÂÊ Ô¯˜ dÏ „ÁÈ132, ƒ≈»∆∆»ƒ≈∆∆«»¿«¿¿¿«»

.ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ba ‰NBÚÂ¿∆»¿»»

להסקה.126) עומד והוא א. קמא, שבת משנה,
מוקצה.127) לטלטל טלטול 128)שאסור כי בכתפיו,

מותר. שינוי) (=בדרך יד והסדין 129)כלאחר הכר
להסקה. ולא לשכיבה הקש את שהקצה מוכיחים

א.130) נ, רוק.131)שבת בו לא 132)לכסות אם אבל
לטלטלו  ואסור הבית, עפר אגב בטל זוית, קרן לו ייחד

שח). סי' (או"ח

.‚ÎBk‰Ó ÈÏk Ïh·Ï ¯eÒ‡133‡e‰L ÈtÓ , »¿«≈¿ƒ≈∆≈ƒ¿≈∆
¯˙BÒk134Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔzÈ ‡Ï ?„ˆÈk . ¿≈≈«…ƒ≈¿ƒ«««≈¿«»¿«≈
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,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ¯paL ÔÓM‰L ;ÛËBp‰ ÔÓM‰ ˙‡∆«∆∆«≈∆«∆∆∆«≈»¿«¿¿
ÔÎÂ .¯zÓ ‰È‰L ÈÏk‰ ÏeËÏË ¯Ò‡È - ÈÏkÏ ÏtiLÎe¿∆ƒ…«¿ƒ≈»≈ƒ¿«¿ƒ∆»»À»¿≈
˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ««

d˙ˆÈa Ïa˜Ï ˙Ï‚¯z‰135ÈÏk‰ ‡e‰ ‰ÙBk Ï·‡ , ««¿¿…∆¿«≈≈»»¬»∆«¿ƒ
‰ÈÏÚ136ÔÎÂ .137¯eÒ‡L ¯·c Ïk ÏÚ ÈÏk‰ ‰ÙBk »∆»¿≈∆«¿ƒ«»»»∆»

.epÏhÈ - ıtÁÈ Ì‡L ,BÏha ‡Ï È¯‰L ;BÏËÏËÏ¿«¿¿∆¬≈…ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ¿∆

יום.133) מבעוד מוכן שהיה ממה ב. מב, שבת משנה,
אוסרו 134) ועכשיו הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה

אבל  ב. קכח, בשבת רש"י פירש וכן שיבאר. כמו בטלטול
ומחברו  מקום לו כקובע "שהוא פירש שם, ב מב, בדף

למלאכה". ודומה בשבת 135)בטיט שנולדה ביצה כי
הי"טֿה"כ). פ"א יו"ט הל' (ראה ובטלטול באכילה אסורה

יגע 136) שלא "ובלבד ה'ירושלמי': בשם הביא הראב"ד
ולא  בטלטול אלא אסור אינו שמוקצה ואף בביצה",
הכלי" ידי על הביצה ינענע "שמא חוששים בנגיעה,

האומר 137)(מגידֿמשנה). יצחק רבי לדעת בניגוד
מג.). (שבת בטלטול שאסור דבר לצורך כלי לטלטל שאסור

.„ÎÔÈ˙B138ÛÏc‰ ˙Áz ÈÏk139ÈÏk‰ ‡lÓ˙ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ
CÙBL -140‰BLÂ141ÚÓ BÈ‡Â ,142‰È‰iL ,‡e‰Â . ≈¿∆¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆

‰ˆÈÁ¯Ï Èe‡¯ ÛÏc‰143ÔÈ‡ - Èe‡¯ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆»ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈»≈
ÔÈÒe‡n‰ ÌÈna BÏËÏËÏ ¯zÓ - Ô˙ Ì‡Â .ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒ»«À»¿«¿¿««ƒ«¿ƒ

‰lÁzÎÏ ÈÚ¯ ÏL Û¯b ÔÈNBÚ ÔÈ‡L .BaL144. ∆∆≈ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿ƒ»

ב.138) לה, ביצה הגגות 139)משנה, מן הנוזלים "מים
לקבל  כלי ונותנים המשניות), (פירוש הגשם" ירידת בעת

הבית. את יטנפו שלא המים לחוץ.140)את
הדלף.141) תחת הכלי את שוב כל 142)מחזיר מלשנות

(רש"י). לכך צריך אם ראויים 143)היום אינם שאם
תחתם  כלי לתת לכתחילה ואסור מוקצה הם לרחיצה
לכתחילה. רעי של גרף עושה הוא שהרי לקבלם,

להוציא.144) מותר - ונתן עבר אבל ב. לו, ביצה

.‰Î˙È·Á145Ï·Ë ÏL146ÈÏk ‡È·Ó - ‰¯aLpL »ƒ∆∆∆∆ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz ÁÈpÓe147Ôw˙Ó - Bw˙Â ¯·Ú Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ;148, «ƒ««¿∆»ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿¿À»

ÔÈ˙BÂ .Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰149ÈÏk150Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ¬≈ƒ¿À»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈
˙BˆBˆÈ151Ó Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÏËÏËÏ ¯zÓe ,Ln ƒƒ¿≈∆≈»∆«»À»¿«¿≈

‰¯B˜ .ÈÏk‰152ÏÒÙÒa d˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ‰¯aLpL «¿ƒ»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿«¿»
‰hn‰ ˙Bk¯‡a B‡153ÌÈÁeÂ¯ eÈ‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,154 «¬À«ƒ»∆»ƒ≈»¿ƒ

.Bk‰Ó ÈÏk Ïh·È ‡lL È„k ,ÌÏËÈ ıtÁiL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆«¿…ƒ¿≈¿≈∆…¿«≈¿ƒ≈∆≈
ÌÈ·‡ Èab ÏÚ ˙ÏˆÁÓ ÔÈÒ¯Bt155Èab ÏÚ B‡ ˙aLa ¿ƒ«¿∆∆««≈¬»ƒ¿«»««≈

- ÌÈÓLb·e ,‰nÁ‰ ÈtÓ - ‰nÁa ,ÌÈ¯B·c ˙¯ek«∆∆¿ƒ««»ƒ¿≈««»«¿»ƒ
„eˆÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,ÌÈÓLb‰ ÈtÓ156È¯‰L ; ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈»∆¬≈

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa dÏËB157ÔÈÙBÎÂ .158˙aLa Ïq‰ ˙‡ ¿»¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ∆««¿«»
ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÈÙÏ159È¯‰L ;e„¯ÈÂ ÂÈÏÚ eÏÚiL ÏÈ·La ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿ƒ∆«¬»»¿≈¿∆¬≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÏÚÓ e„¯iLk BÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿¿¿∆≈¿≈»»¿≈…«≈»∆

א.145) מג, תרומות 146)שבת ממנו הופרשו שלא
שהוא 147)ומעשרות. זמן כל לאכילה ראוי שאינו אף

תרומות  מגביהין אין כי היום, לתקנו אפשר ואי טבל,
מתוקן  היה שלא דבר כמתקן שנראה מפני בשבת, ומעשרות

ה"ט). "המגביה 148)(פכ"ג הט"ו: בפכ"ג כמבואר
את  תיקן - - - ביוםֿטוב או בשבת ומעשרות תרומות

ב.149)הפירות". מז, שבת בשבת.150)משנה, אפילו
שעל 151) במפה האש תאחז שלא הנר, מן היוצאים

א.152)השולחן. מג, שני 153)שבת שבין הלוחות
לארכה. המיטה מותר 154)כרעי ברפיון, כשסמוכים

שתעלה  כדי לא אבל לרדת, תוסיף לא שהקורה כדי לסמכם
שיג). סי' (או"ח כבונה ימחו 155)שהוא "שלא בנין אבני

שומרת  והמחצלת (רש"י). במים" ששרויות מאחר בגשמים
הגשמים. מפני יהדק 156)עליהן לא וגם הדבורים, את

איסור  על ויעבור לצאת, יוכלו לא שהדבורים המחצלת את
בפ"א). (כמבואר ימות" ולא רישיה "פסיק משום צידה

מהיכנו.157) כלי מבטל ב.158)ואינו קכח, שבת משנה,
היום 159) ראויים שאינם לפי הם, מוקצים חיים שבעלי

(מגידֿמשנה).

.ÂÎ‰Ó‰a160ÌÈn‰ ˙n‡Ï B‡ ¯B·Ï ‰ÏÙpL161Ì‡ : ¿≈»∆»¿»¿¿««««ƒƒ
‰Ò¯t dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ162„Ú d˙B‡ ÔÈÒ¯ÙÓ - dÓB˜Óa »ƒ≈»«¿»»ƒ¿»¿«¿¿ƒ»«

Â‡Ï Ì‡Â ;˙aL È‡ˆBÓ163ÁÈpÓe ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ‡È·Ó - »≈«»¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿»«ƒ«
ÈÏk Ïh·nL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰˙ÏÚ - ‰˙ÏÚ Ì‡Â ,‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ»¿»»¿»¿««ƒ∆¿«≈¿ƒ
¯Úˆ ÈtÓ - ÌÈn‰ CB˙Ï ¯BaÏ BÎÈÏLÓ È¯‰L ,Bk‰Ó≈∆≈∆¬≈«¿ƒ«¿««ƒƒ¿≈««

ÌÈiÁ ÈÏÚa164ÔÎÂ .B„Èa d˙BÏÚ‰Ï ¯eÒ‡Â .e¯Ê‚ ‡Ï «¬≈«ƒ…»¿¿»¿«¬»¿»¿≈
ÔÈ¯˜BÚ ÔÈ‡165ÔÈÁBc Ï·‡ ,¯ˆÁa ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ≈¿ƒ¿≈»¿«»»∆»≈¬»ƒ

ÔÈc„Óe .eÒkiL „Ú Ô˙B‡166˙Ï‚¯z .ÌÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú »«∆ƒ»¿¿«ƒ¬»ƒ¿»ƒ«¿¿…∆
ÔÓ ˙ËÓL ‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈc„Ó ÔÈ‡ - ‰Á¯aL∆»¿»≈¿«ƒ»ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆ƒ

ÔÈLÏ˙ ‰Èt‚‡ e‡ˆÓÂ ,„i‰167„Ú d˙B‡ ÔÈÁBc Ï·‡ ; «»¿ƒ¿¿¬«∆»ƒ¿»ƒ¬»ƒ»«
.ÒkzL∆ƒ»≈

ב.160) קכח, בשבת,161)שבת הם מוקצים חיים ובעלי
למעלה. שנזכר ומשקין.162)כמו אוכלין לה להוריד

שם.163) לפרנסה אפשר ואי עמוקים, שהמים
"כי 164) ה): כג, (שמות שכתוב כמו התורה, מן שהוא

עמו", תעזוב עזוב . . . משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה
דבר  מפני ונדחה דרבנן איסור רק הוא מהיכנו כלי וביטול
בעלי  שצער רבינו שדעת אומרים ויש הגולה'). ('באר תורה
מהלכות  בפי"ג מדבריו שנראה (כמו מדרבנן אלא אינו חיים
מהיכנו  כלי לבטל אסרו לא ואףֿעלֿפיֿכן ה"ט), רוצח
מנוחת  על התורה שקדה שהרי חיים, בעלי צער  במקום
וחמורך" שורך ינוח "למען שנאמר כמו בשבת, החיים בעלי
אחד  נייח הכתוב לו "הוסיף שם: ובמכילתא יב). כג, (שמות
אינו  או בא לכך אומר אתה ואוכל, הקרקע מן תולש להיות
צער" אלא נייח זה אין אמרת ביתו, בתוך יחבשנו אלא

שמח'). מוקצה.165)('אור משום אוחז 166)להגביהם
(מגידֿמשנה). ומוליכם ובצדדים לדעת 167)בצוארם

משום  האיסור וטעם ומותר. מתכוון שאינו דבר זהו הראב"ד
בשבת. ומטלטלם שנשמטים

ועׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הטלטול.1) דיני בו נשלמו

.‡ÈÏk Ïk2¯zÓ - BlL ÌÈ˜Â ÂÈÏ·ÁÂ ‚¯B‡‰ »¿≈»≈«¬»»¿»ƒ∆À»
¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ,ÔÏËÏËÏ3„·kÓ ıeÁ , ¿«¿¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿¿ƒƒ…∆

ÔBzÁz‰ „·ÎÂ ÔBÈÏÚ‰4ÔÈÏh ÔÈ‡L ÈÙÏ ;5Ô‰L ÈtÓ , »∆¿¿…∆««¿¿ƒ∆≈ƒ»ƒƒ¿≈∆≈
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ÔÈÚe˜z6,ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‚¯B‡ ÏL ÌÈ„enÚ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»«ƒ∆≈»¿«¿¿»
Ô‰lL ˙Bnb‰ Ôw˙È ‡nL7.ÔÈ¯zÓ - ‚¯B‡‰ ÈÏk ¯‡Le . ∆»¿«≈«À∆»∆¿»¿≈»≈À»ƒ

א.2) קיג, בפכ"ח 3)שבת כמבואר ומקומו, גופו לצורך
רוקח') ('מעשה להיתר" "שמלאכתו אחר: ובנוסח ה"ג.

שם. רש"י קורות 4)וכדעת שתי הן האריגה מכונת יסוד
שניהם  בין עמודים; הנקראים - הצדדים משני חזקות
עליון, כובד הנקראת מלמעלה אחת קורות, שתי מונחים
לכובד  מסביב תחתון; כובד הנקראת - מלמטה ואחת
מניחים  התחתון הכובד ועל השתי, חוטי את שמים העליון

הארג. כלי 5)את תורת עליהן אין לפיכך בחול, אף
מפני 6)(מגידֿמשנה). ליטלם וקשה העמודים בתוך

את 7)כבדם. יזיז בה, תקועים שהם הקרקע מן כשחולצם
בונה  משום ויתחייב העמוד במקום גומא ויעשה העפר

(רש"י).

.·‰¯Óz ÏL ˙B„aÎÓ8Ô‰a ÔÈ„aÎnL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿¿∆¿»»¿«≈»∆∆¿«¿ƒ»∆
È¯‰L ;¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈∆¬≈

¯zÓ˙aLa „aÎÏ9e¯‡LpL ÌÈ·Ï .10- ÔÈa‰ ÔÓ À»¿«≈¿«»¿≈ƒ∆ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»
·Ò‰Ï ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ ;¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿»≈

Ô˙B‡ ÔÈÙL È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ11¯·ˆ Ì‡Â .Ô˙B‡ ÔÈw˙Óe ¬≈∆∆¬≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»«
Ô˙B‡12Ìˆ˜‰ È¯‰ -13ÌÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ,14. »¬≈ƒ¿»¿»¿«¿¿»

"ושמה 8) בו תלויים שהתמרים הקנה ב. קכד, שבת
וגם  למטה, ונתלה כבד עליה שתלוי שהפרי משום מכבדות,
האי  (רב הבית" את (לטאטא) לכבד עשוי שהוא משום

כגון 9)גאון). גומות, ישווה שמא חשש שאין במקום
ה"ג. בפכ"א כמבואר אבנים, שהשלים 10)ברצפת אחר

בנין. לצורך בהן להתמש בדעתו ואין מבואר 11)בנינו,
הכ"א. זה.12)בפכ"ה על זה לבנין.13)סדרן

ה"ו.14) בפכ"ה כמבואר

.‚‰pË˜ Ò¯Á15˙eL¯a elÙ‡ dÏËÏËÏ ¯zÓ - ∆∆¿«»À»¿«¿¿»¬ƒƒ¿
ÈÏk Èt da ˙BqÎÏ ¯ˆÁa ‡È‰ ‰Èe‡¯e ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿»ƒ∆»≈¿«»ƒ¿ƒ

ÔË˜16˙Ùe‚Ó .17‰˙zk˙pL ˙È·Á18‡È‰ -19 »»¿«»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
‰È¯·Le20dÏËÏËÏ ¯zÓ21‰tL‡Ï d˜¯Ê Ì‡Â ; ¿»∆»À»¿«¿¿»¿ƒ¿»»»«¿»

ÌBÈ „BÚaÓ22-dÏËÏËÏ ¯eÒ‡23ÚÚB¯˙pL ÈÏk .24- ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿≈«
LÏ˙È ‡Ï25.Ba CÓÒÏ B‡ Ba ˙BqÎÏ Ò¯Á epnÓ …ƒ¿ƒ∆∆∆¿«ƒ¿…

חרס.15) כלי שבר ב. קכד, שהיתה 16)שבת כיון
אבנים  או צרורות כגון כלי, שאינו דבר אבל כלי, מתחילה
- לטלטלם אסור כלי, בהם לכסות שראויים אףֿעלֿפי

ה"ו. בפכ"ה בטיט.17)כמבואר החבית פי סתימת
החבית.18) החבית.20)המגופה.19)שנשברה של
קטן.21) כלי פי בהם לכסות זרקה 22)שראויים אם אבל

מותר  עליה כלי תורת היה השמשות שבין כיון בשבת,
כלי.23)(מגידֿמשנה). עוד מהיות שבטלה

ופירש 25)שנשבר.24) יספות". "לא מובא: בגמרא
יחתוך. לא הרי"ף:

.„¯zÓ26ÌÈ·‡ LÏL ‡qk‰ ˙È·Ï ÒÈÎ‰Ï27 À»¿«¿ƒ¿≈«ƒ≈»¬»ƒ
˙BÏÊ¯˜Ó28.„i‰ ‡ÏÓk ?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ô‰a Áp˜Ï ¿À¿»¿«≈«»∆¿«»ƒ»ƒ¿…«»

¯eÒ‡ - C¯t˙‰Ï ‰·B¯˜ ‡È‰L ‰Ó„‡ Ï·‡¬»¬»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»

dÏËÏËÏ29‚bÏ ÌÈ·‡ ˙BÏÚ‰Ï ¯zÓe .da Áp˜Ï ¿«¿¿»¿«≈«»À»¿«¬¬»ƒ«»
Ô‰a Áp˜Ï30- ËÈËa eÚwzLÂ ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È . ¿«≈«»∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ

¯k ÔÓeM¯ Ì‡31ÏËÏËÏ ¯zÓ ,32‰ÈÏÚ LiL Ô·‡ . ƒƒ»ƒ»À»¿«¿≈∆∆∆≈»∆»
elÙ‡Â ,dÏËÏËÏ ¯zÓ - ‡È‰ Áp˜Ï È‡ceL ,ÛepËƒ∆««¿«≈«ƒÀ»¿«¿¿»«¬ƒ

.‰ÏB„‚ ‡È‰ƒ¿»

א.26) פא, כמבואר 27)שבת בטלטול, אסורות שהן אף
שדוחה  הבריות כבוד שגדול משום - ה"ו בפכ"ה, למעלה

לו:). בסוכה ו'תוספות' (רש"י דרבנן חדות,28)איסור
(מגידֿמשנה). לקינוח ראויה.29)הראויות שאינה מפני

מפני 30) - התירו גדולה, טירחא כאן שיש ואףֿעלֿפי
פא:). (שבת דרבנן איסור שדוחה הבריות כבוד שגדול

מן 31) למעלה ניכר ורישומן לגמרי, בקרקע נטבעו שלא
סותר.32)הקרקע. משום איסור ואין

.‰‰È‰33¯B¯ˆ ÂÈÙÏ34N¯ÁÂ35¯B¯va Áp˜Ó -36. »»¿»»¿»∆∆¿«≈««¿
È‚‡Ó N¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â37N¯Áa Áp˜Ó - ÌÈÏk38eÈ‰ . ¿ƒ»»«∆∆≈»¿≈≈ƒ¿«≈««∆∆»

Áp˜Ó - ÌÈk¯ ÌÈ·NÚ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ·NÚÂ ¯B¯ˆ ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ¿«≈«
Ô‰a39¯B¯va Áp˜Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,40. »∆¿ƒ»¿«≈««¿

א.33) פב, מוקצה.34)שבת שהיא קטנה אבן
ג.35) בהלכה כמבואר מוקצה, אףֿעלֿפי 36)שאינו

סכנה. בו ויש חד שהוא בחרש מקנח ואינו מוקצה, שהוא
('ערוך').37) חוצה מהכלי הבולטת הכלי לפי השפה

הכלי. צואר פירש: מ"ג פ"יא, כלים המשניות ובפירוש
הבשר.38) את מקרע ואינו חלק שאינם 39)שהוא

בהם,40)"מוקצה". שולטת האור יבשים שעשבים לפי
שם). (שבת, נושרות הטבעת פי שיני בהם והמקנח

.ÂÈ¯ÈL41eÏaL ˙B‡ÏˆÁÓ42ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - ¿»≈«¿¿»∆»¬≈≈ƒ¿ƒ
¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL43a ˙BqÎÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ ;Ô‰ ∆¿«¿¿∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿«»∆

Ûeph‰44‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ,eÏaL ÌÈ„‚a È¯ÈL Ï·‡ . «ƒ¬»¿»≈¿»ƒ∆»∆≈»∆¿»
‰LÏL ÏÚ45ÔÈ‡L ;ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -46‡Ï ÔÈÈe‡¯ «¿»»¿«¿¿»∆≈»¿ƒ…

¯epz‰ È¯·L .ÌÈ¯ÈLÚÏ ‡ÏÂ ÌÈiÚÏ47¯zÓ - «¬ƒƒ¿…«¬ƒƒƒ¿≈««À»
.¯z‰Ï ÔzÎ‡ÏnL ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰ È¯‰Â ,ÔÏËÏËÏ¿«¿¿»«¬≈≈¿»«≈ƒ∆¿«¿»¿∆≈

‰¯Èk48‰È˙BÎ¯iÓ ˙Á‡ ‰ËÓLpL49¯eÒ‡ - ƒ»∆ƒ¿¿»««ƒ«¿∆»»
Ú˜˙È ‡nL ,dÏËÏËÏ50. ¿«¿¿»∆»ƒ¿«

א.41) קכה, ישנה.42)שבת ממחצלת ונפרדו שנרקבו
התימנים). (כת"י "שבלו" המילה חסרה אחר, ובנוסח

ה"ג.43) בפכ"ה השלמה 44)מבואר המחצלת גם שהרי
האבק. יעלה שלא והלכלוך, הבית עפר את לכסות עומדת

על 45) אצבעות שלש כלומר שלש", על "שלש לתקן יש כן
(כבדפוסים  שלשה" על "שלשה שאילו אצבעות, שלש
עשירים, לבגדי שיעור הוא טפחים, שלשה כלומר חדשים)
אצבעות  שלש על אצבעות בשלש שיעורם עניים בגדי ואילו
ופחות  כו:), שבת ומסכת כלים, מהל' בפכ"ב (כמבואר

לעשירים. ולא לעניים לא ראויין אינן - ודעת 46)משלוש
נזהר  שאדם מצוה, של בטלית נשנה זה שדין הראב"ד
לכן  שנקרעה, אחר אף מגונה תשמיש בה מלהשתמש
לטלטלן, מותר מטלניות בשאר אבל אצבעות, שלש שיעורה
וחרס. צרור שמטלטלים כמו שלש, על שלש בהן שאין אף
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שלנו.47) כקדירות מטלטלים היו שלהם תנורים
שמלאכתה 48) ואף לבישול, תנור כעין ב. קלח, שבת

כמבואר  מקומה או גופה לצורך לטלטלה מותר לאיסור,
ה"ג. בחזקה 50)רגילה.49)בפכ"ה הרגל את יחבר

בפטיש. מכה או בונה משום ויתחייב בכירה,

.ÊÌlÒ51‰iÏÚ ÏL52BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -53ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ; À»∆¬ƒ»»¿«¿¿∆≈»»
C·BL ÏLÂ .ÈÏk ˙¯Bz54B˙Bh‰Ï ¯zÓ -55‡Ï Ï·‡ , «¿ƒ¿∆»À»¿«¬»…

‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;C·BLÏ C·BMÓ BÎÈÏBÈƒƒ»¿»∆…«¬∆¿∆∆∆
„eˆÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ56Ba ÔÈ˜ÒBnL ‰˜ . ∆¿…¿»»»∆∆¿ƒ

ÌÈ˙Èf‰57¯Bz ÂÈÏÚ LÈ Ì‡ -ÈÏk ˙58ÈÏÎk ‡e‰ È¯‰ , «≈ƒƒ≈»»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ
¯eq‡Ï BzÎ‡ÏnL59‰˜ .60˙Èa‰ ÏÚa BÈ˜˙‰L ∆¿«¿¿ƒ»∆∆ƒ¿ƒ««««ƒ

È¯‰ ,ÂÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz LÈ Ì‡ - Ba ÏÚBÂ Á˙Bt ˙BÈ‰Ïƒ¿≈«¿≈ƒ≈«¿ƒ»»¬≈
¯z‰Ï BzÎ‡ÏnL ÈÏÎk ‡e‰61. ƒ¿ƒ∆¿«¿¿∆≈

ב.51) ט, גגו.52)ביצה בו להטיח ועשוי גדול שהוא
ומקומו.53) גופו לצורך יונים.54)אפילו של קן
למקום.55) אבל 56)ממקום הי"ג. בפכ"ד כמבואר

לטלטלם  מותר בבית, לשימוש העשויים שבבית סולמות
תקיח). סי' אורחֿחיים (ט"ז למקום משנה,57)ממקום

ומהפכים  הזיתים, את בו לחבוט מקל "עושים ב: קכג, שבת
המקלות  אותם בראשי ועושים בביתֿהבד, כשהם הזיתים בו
מרימים  הזיתים בו וכשמהפכים קשר, או עגול רימון כעין
לא" או שמנונית בו יש אם ברימון ומביטים המקל, את

המשניות). (ראה 58)(פירוש תשמיש לאיזה ראוי שהוא
הי"ג). ומקומו,59)בפכ"ה גופו לצורך לטלטלו ומותר

עצמו. לצורך פט"ו.60)ולא שבת ומותר 61)תוספתא
ה"ג). (פכ"ה כלי של עצמו לצורך אף לטלטל

.Á˙Ïc62¯Èˆ dÏ ‰È‰L63dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆∆∆»»»ƒ««ƒ∆≈»
‰ˆ˜Ó ÌB˜Ó da ÌzÒÏ dÈÎ‰L ,¯Èˆ ‰zÚ64‡È‰Â , «»ƒ∆¡ƒ»ƒ¿…»»À¿∆¿ƒ

ÌÈ˜„Á ÔÎÂ ,da ÔÈÓ˙BÒÂ d˙B‡ ÔÈÏËBpL ,˙¯¯‚65 ƒ¿∆∆∆¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈¬»ƒ
ÔÓÊa :˙¯¯‚p‰ ˙ÏˆÁÓ ÔÎÂ ,‰ˆ¯t‰ Ô‰a ÔÈÓ˙BqL∆¿ƒ»∆«ƒ¿»¿≈«¿∆∆«ƒ¿∆∆ƒ¿«

ÔÈ¯eLwL66ÌÈÏÚBÂ Ô‰a ÔÈÓ˙BÒ - Ï˙ka ÔÈÈeÏ˙e ∆¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ»∆¿¬ƒ
Ô‰a ÔÈÏÚB ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ì‰a67ÌÈ‰B·‚ eÈ‰ Ì‡Â . »∆¿ƒ»≈¬ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ

Ô‰a ÔÈÏÚB - ı¯‡‰ ÏÚÓ68. ≈«»»∆¬ƒ»∆

א.62) קא, עירובין שהדלת 63)משנה, ברזל של יתד
עליה. בה 64)סובבת שמניחים הבתים, מאחורי חצר

הבית  בעל ואין תדיר, בה משתמשים ואין ועצים, סחורה
אלא  כראוי, בציר ותלויה קבועה דלת לה לעשות חושש
ויש  לארץ, מטילה פותח וכשהוא הפתח, כנגד זוקפה

(רש"י). לארץ נגררות אבל קושרים 65)שתלויות "קוצים,
פירצת  בהם ונועלים לוח, מהם ועושים בקנים, הקוצים
המשניות). (פירוש חיות" או גנבים שם יכנסו שלא הגינות,

וכשנועלים 66) כדלת שהם ניכר בכותל, ותלויים בחבל
בונה. משום חייב אינו עכשיו 67)בהם כבונה שנראה

זה. בזה.68)דופן בנין דרך שאין

.Ë˙Ïc69„Á‡ ÁeÏ dÏ ‰È‰L70d˙B‡ ÔÈËÓBML , ∆∆∆»»»«∆»∆¿ƒ»
Ôk ‰hÓÏ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ :da ÔÈÏÚBÂ71BÓk ¿¬ƒ»ƒ…»»»¿«»≈¿

‰t˜Ò‡72- ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡È‰L ‰ÈÏÚ ÁÈÎBnL , «¿À»∆ƒ«»∆»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
da ÔÈÏÚB ÔÈ‡73Ì‡Â ;74ÌÈÏÚB - ‰t˜Ò‡ ‰hÓÏ LÈ ≈¬ƒ»¿ƒ≈¿«»«¿À»¬ƒ

¯‚ ÔÎÂ .da75‡¯ËÒBÏ˜ BL‡¯a LiL76˙ÁÎBnL , »¿≈∆∆∆≈¿…¿¿»»∆««
Ïk ¯‡Lk ‰¯B˜ BÈ‡Â ‰ÏÈÚÏ ÔÎeÓ ÈÏk ‡e‰L ÂÈÏÚ»»∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿»»

Ba ÔÈÏÚB - ˙B¯Bw‰77.˙aLa «¬ƒ¿«»

תדיר.69) ויציאה לכניסה העשויה א. קא, עירובין
דלת.70) היכר בה  ואין אחד קרש רק בה יסוד.71)שיש
דלתות,73)מפתן.72) כשאר הדלת תיקוני לה שאין לפי

כבונה. ונראה בלבד כסתימה היא אחר,74)הרי בנוסח
בה" נועלים אסקופה למטה יש "ואם הזה המשפט כל חסר

אותה 75)(שונצינו). שעושים קורה "הוא א. קב, עירובין
השערים, בה ונועלים בדלתות אותה ונותנים וערב, בשתי
(פירוש  הכותל" אל הכותל מן מבריח בריח כמו ועניינו

ממה 76)המשניות). בו, וכיוצא טבעת או רימון "דמות
בשבת" בטלטול האסורה קורה ואינו כלי שהוא עליו שיורה

המשניות). שהיו 77)(פירוש שבטבריא, בכנסת "מעשה
והתירו  והזקנים גמליאל רבן שבא עד איסור, בו נוהגים

קא:). שם (משנה להם"

.È¯‚78¯eL˜ ‰È‰ Ì‡ :‡¯ËÒBÏ˜ BL‡¯a ÔÈ‡L ∆∆∆≈¿…¿¿»»ƒ»»»
Bc‚‡Â Ïh ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;Ba ÔÈÏÚB - ˙Ïca ÈeÏ˙Â¿»«∆∆¬ƒ¿≈ƒ»»ƒ»¿«¿

BnÚ79;¯‚p‰ ‰È‰Â ,˙Ïca Úe·˜ Bc‚‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ƒ¬»ƒ»»«¿»««∆∆¿»»«∆∆
ÔÈ¯ÊBÁÂ ,˙ÈÂÊa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,‰¯B˜ BÓk ËÓLƒ¿»¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ
;Ba ÏÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈˆB¯L ˙Úa Ba ÔÈÏÚBÂ¿¬ƒ¿≈∆ƒ¬≈∆»ƒ¿…

ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L80„‚‡ Ba ÔÈ‡Â ,„e‚‡ BÈ‡Â , ∆≈»»«¿ƒ¿≈»¿≈∆∆
ÂÈÏÚ ÁÈÎB‰Ï81. ¿ƒ«»»

בראשו 78) (שאין הנגרר "נגר א. קב, עירובין משנה,
במקדש), שבות איסור (שאין במקדש בו נועלים גלוסטרא),
כלל  קשור (שאינו והמונח כבונה), (שנראה במדינה לא אבל

אסור". וכאן כאן בארץ) מונח קשור 79)אלא שהיה
האגד. ע"י ליטלו ויכול חזק בראשו 80)בחבל שאין כיון

ה"ו, בפכ"ה כמבואר תשמיש, לשום ראוי ואינו גלוסטרא
כנועץ 81)והכ"ג. – כבונה נראה ולכן לנעול, שעשוי

בכותל. ויתד נגר עכשיו

.‡È‰¯BÓ82˙BÈÏÁ ÏL83- ‰pË˜ ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa - ¿»∆À¿≈¿»≈¿«»
d˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡84˙aLa ‰p¯ÈÊÁÈ ‡nL ;85eÈ‰ . ≈¿«¿¿ƒ»∆»«¬ƒ∆»¿«»»

ÌÈ˜„Á da86‰˙È‰ Ì‡ :˙BÈÏÁ ˙ÏÚ·k ˙È‡¯ ‡È‰Â »¬»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«¬«À¿ƒ»¿»
ÈtÓ dÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ,‰ÏB„‚¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿≈

dc·k87.dÏËÏËÏ ¯zÓ - BfÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ ; »¿»»¿»¿«»ƒÀ»¿«¿¿»

א.82) מו, פרקים.83)שבת מפרקים מורכבת
בה,84) הדליק שאם שבת. באותה בה הדליקו לא אפילו

בפכ"ה  כמבואר לאיסור, מוקצה שהיא מפני בטלטול אסורה
כלי 85)ה"י. עושה ונמצא ויחזירנה, ותתפרק תיפול שמא

לפרקים.86)בשבת. הדומים מסביב אין 87)חריצים
(פכ"ה  רבינו כתב שהרי כבדה, משום הוא שהאיסור הכוונה
ניטלת  שהיא אףֿעלֿפי כלי, תורת עליו שיש שכל ה"ו)
גדולה  שהיא מכיון אלא אותה, מטלטלים אדם בני בעשרה
שהרואה  משום ואסורה פרקים כשל נראית חריצים, בה ויש
הדרך  שאין קטנה במנורה אבל פרקים. של שהיא יחשוב
חדקים, בה יש אם איסור בה אין פרקים, של לעשותה

רוקח'). ('מעשה פרקים של שאינה יודעים שהכל
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.·ÈÏÚÓ88Ìen‡‰ Èab ÏÚL89ÔÈËÓBL -90B˙B‡ ƒ¿»∆««≈»ƒ¿ƒ
LaÎÓ .˙aLa91ÏLÌÈza ÈÏÚa92ÔÈ¯ÈzÓ -93Ï·‡ , ¿«»«¿≈∆«¬≈»ƒ«ƒƒ¬»

ÔÈL·Bk ‡Ï94‡e‰L ÈtÓ ,Ba ÚbÈ ‡Ï - ÔÈÒ·Bk ÏLÂ . …¿ƒ¿∆¿ƒ…ƒ«ƒ¿≈∆
ÒÈk ÔB¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó95¯Óˆ Èfb ÔÎÂ .96ÔÈ‡ - À¿∆≈¬«∆¿ƒ¿≈ƒ≈∆∆≈

Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ97. ¿«¿¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬≈∆
ÔÈÁÏM‰Â .ÔÈ¯zÓ - LÈÓL˙Ï Ô„ÁÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ98- ¿ƒ»ƒƒ¬»¿«¿ƒÀ»ƒ¿«¿»ƒ

ÏL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰L ÔÈa ,ÔÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿¿»≈∆»∆««««ƒ∆
Ôn‡99.Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L ÈtÓ , À»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ¬≈∆

א.88) קמא, לנעל.89)שבת עץ מורידים 90)דפוס
ששם  כיון לאיסור, שמלאכתו אףֿעלֿפי מהאימום, אותו
שם). (או"ח מקומו לצורך לטלטלו מותר עליו, כלי

ושמים 91) - לוחות שני "עשוי א. קמא, שבת משנה,
קושרים  כך ואחר ומקופלים, המכובסים הבגדים את ביניהם
ויהיה  הבגדים שיתיישרו כדי אותם, ומהדקים הלוחות את

המשניות). (פירוש נאה" תחוב 92)הקיפול שאינו
לצורך 93)בחזקה. בגדים ממנו ליטול המכבש את
חול 94)השבת. צורך שהוא ולהדקם בגדים בו להכניס
פירש 95)(רש"י). ורש"י ט. הלכה כה פרק למעלה ראה

לסתירה. דומה והתרתו בחזקה, תחוב שהוא משום
מהצאן.96) הגזוז הצמר א. מט, שבת לשמרם 97)משנה,

מעובדים;98)לטוויה. בלתי ובהמה חיה של עורות
המשניות). (פירוש וישלח ו) א, (ויקרא "והפשיט" תרגום

ומשתמש 99) עליהם מקפיד אינו למכירה העומדים אף
בהם.

.‚È¯·c Ïk100‡ˆBiÎÂ ‰‡BˆÂ ‡È˜Â ÈÚ¯ ÔB‚k ,ÛpËÓ »»»¿À»¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ô‰a101Ô‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ - da ÔÈ·LBiL ¯ˆÁa eÈ‰ Ì‡ : »∆ƒ»¿»≈∆¿ƒ»À»¿ƒ»

ÏL Û¯b ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡qk‰ ˙È·Ï B‡ ‰tL‡Ï¿«¿»¿≈«ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿»∆
ÈÚ¯102˙¯Á‡ ¯ˆÁa eÈ‰ Ì‡Â ;103,ÈÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBk - ¿ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆ƒ¬≈∆¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÏÚL ˜¯ .Ô‰a CÏÎÏ˙ÈÂ ÔËw‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈«»»¿ƒ¿«¿≈»∆…∆«««¿«
Bnz ÈÙÏ BÒ¯Bc -104‡Bk ÔÈÏËÏËÓ .CÏB‰Â105ÈtÓ ¿¿ƒÀ¿≈¿«¿¿ƒ»»ƒ¿≈

B¯Ù‡106ÈtÓ ,ÌÈˆÚ È¯·L ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆¿««ƒ∆≈»»ƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
LÔÈ‡Â .ÈÚ¯ ÏL Û¯‚k ‡e‰107ÈÚ¯ ÏL Û¯b ÔÈNBÚ ∆ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿»∆¿ƒ

¯·ÚL B‡ ,ÂÈÏ‡Ó ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ ;˙aLa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿«»¬»ƒ«¬»≈≈»∆»«
.B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - e‰NÚÂ¿»»ƒƒ

ב.100) קכא, מאוס.101)שבת דבר מבואר 102)כל
הכ"ד. להוציאם.103)בפכ"ה שאסור שם דר שאינו

ה"ד.104) בפי"א נחושת 105)כמבואר כלי א . מז, שבת
בהן. להתחמם כדי בוערות גחלים בו ששמים

ודעת 106) ומגידֿמשנה); (רש"י צואה" או רוק בו "לכסות
דבר  בו שיש מכיון הוא הכנונא טלטול שהיתר הראב"ד
בסיס  הוא הרי האפר, - היתר ודבר עצים, שברי - איסור
מן  יותר חשוב ההיתר אם לטלטלו, ומותר ולהיתר, לאיסור
שם  אינו וכאילו ההיתר, לגבי האיסור בטל שאז האיסור,

הכ"ד.107)כלל. בפכ"ה מבואר

.„ÈÔÓL108„a‰ ˙Èa ÏL ‰¯Bw‰ ˙ÁzÓ ‡ˆBiL ∆∆∆≈ƒ«««»∆≈««
- ‰¯BÁÒÏ ÌÈÎen‰ ÌÈ„˜Le ÌÈ¯Óz ÔÎÂ ,˙aLa¿«»¿≈¿»ƒ¿≈ƒ«»ƒƒ¿»

elÙ‡Â .˙aMa ÌÏÎ‡Ï ¯zÓ109B‡ ‰‡e·z ÏL ¯ˆB‡ À»¿»¿»¿«»«¬ƒ»∆¿»

.˙aMa ‰pnÓ ˜tzÒ‰Ï ÏÈÁ˙Ó - ‰¯e·ˆ ‰‡e·z¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«»
ÏÎ‡ ÌeL ÔÈ‡L110‡l‡ ,ÏÏk ˙aLa ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ∆≈…∆∆À¿∆¿«»¿»∆»
‡e‰ ÔÎeÓ Ïk‰111˙B¯‚B¯bÓ ıeÁ ,112ÔÈ˜enˆÂ113 «…»ƒ¿»¿ƒƒ

‰ˆ˜naL114ÏÈ‡B‰ ;Ì˙B‡ ÌÈLaÈnL ÔÓÊa ∆«À¿∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡Â ÌÈ˙Èa ˙BÁÈ¯ÒÓe«¿ƒ≈»«ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»¬≈≈

ÔÈ¯eÒ‡115˙È·Á .‰ˆ˜Ó ÌeMÓ ˙aLa116‰˙lb˙pL ¬ƒ¿«»ƒÀ¿∆»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰¯aLpL ÁÈh·‡Â117ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - «¬«ƒ«∆ƒ¿¿»««ƒ∆≈»¿ƒ

Úˆn‰ ÌB˜Óa ÔÁÈpÓe ÔÏËB ,‰ÏÈÎ‡Ï118Ba ‡ˆBik . «¬ƒ»¿»«ƒ»¿»«À¿»«≈
ÚÈÓ˜119ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰ÁÓÓ BÈ‡L120 »≈«∆≈À¿∆««ƒ∆≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ ,Ba121¯˙BÓ .122¯paL ÔÓM‰ ¿«¿¿ƒ««∆∆∆«≈
¯eÒ‡ - ˙aL d˙B‡a Ô‰a e˜ÈÏ„‰L ,‰¯ÚwaLÂ¿∆«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆¿»«»»
‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL d˙B‡a epnÓ ˜tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ∆¿»«»ƒ¿≈∆À¿∆

.¯eq‡ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ

א.108) יט, א.109)שבת קכז, אפילו 110)שבת
לאכילה. עומד ואינו ולסחורה למכירה המיוחד

טז,111) (שמות התורה כציווי לאכילה, בידים הכינו כאילו
וכרבי  יביאו". אשר את והכינו הששי ביום "והיה ה):
מגרוגרות  חוץ בשבת בטלטול מותר שמוקצה שאמר שמעון
(שבת  שבת בליל שדלק ונר שבסמוך, מה:) (שבת וצימוקים

ההלכה. שבסוף יבשות.112)מה.) ענבים 113)תאנים
לסחורה 114)יבשים. המיוחדת הבתים שמאחורי חצר
א.115)ועצים. מה, פט"ו.116)שבת שבת תוספתא

משקין. בה חוששים 117)שיש מצויים, שנחשים במקום
ארס, בהם והטיל מהאבטיח, ואכל מהמים שתה נחש שמא
פי"א  הנפש ושמירת רוצח בהל' כמבואר בהנאה, ואסורים
בו  שניקר כלומר שניקרה" "אבטיח אחר: ובנוסח ה"ח.
רוקח'). 'מעשה ועיין (מגידֿמשנה, עיקר זו ונוסחא הנחש.

ויבואו 118) מהאבטיח ויאכלו מהמים ישתו לא שאחרים
סכנה. פ"ה.119)לידי שבת כמבואר 120)תוספתא

הי"ד. ('צפנת 121)בפי"ט כלי תורת עליו שיש לפי
א.122)פענח'). מד, שבת

.ÂË¯ˆB‡123ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÈÈ Èck ÏL B‡ ‰‡e·z ÏL »∆¿»∆«≈«ƒ««ƒ
epnÓ ˜tzÒ‰Ï ¯znL124Ba ÏÈÁ˙‰Ï ¯eÒ‡ , ∆À»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿«¿ƒ

B˙BpÙÏ125˙ÒÎ‰Ï e‰ptL ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ¿«∆»ƒ¿«ƒ¿»¿∆ƒ»¿«¿»«
ÔÈÁ¯B‡126L¯„n‰ ˙Èa Ba Úa˜Ï B‡127ÔÈpÙÓ „ˆÈÎÂ . ¿ƒƒ¿…«≈«ƒ¿»¿≈«¿«ƒ

,˙Bt˜ LÓÁ B‡ Úa¯‡ ‡lÓÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ?B˙B‡»∆»¿∆»¿«≈«¿«»≈À
ÔÈ¯ÓBbL „Ú128B˙ÈÚ˜¯˜ e„aÎÈ ‡ÏÂ .129,¯ˆB‡ ÏL «∆¿ƒ¿…¿«¿«¿»ƒ∆»
e¯‡aL BÓk130ÒÎ ‡l‡ ;131‰NBÚÂ ,Ba ‡ˆBÈÂ ¿∆≈«¿∆»ƒ¿»¿≈¿∆

.B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ÂÈÏ‚¯a ÏÈ·L¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ»

א.123) קכו, שבת הקודמת.124)משנה, בהלכה כמבואר
סק"מ).125) שלג סי' אברהם' ('מגן טירחא משום
(רבינו 126) שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת "שגדולה

ה"ב). פי"ד אבל לשמוע 127)בהל' הבאים לתלמידים
קופות 128)דרשה. וחמש ארבע אפילו (במשנה) "אמרו

ובתנאי  גדול, מנין אפילו אמר: כאילו הריבוי, דרך על -
דבר" שום יניח שלא עד כולו, האוצר אותו יפנה שלא

המשניות). גומות,129)(פירוש להשוות יבוא שמא
בונה. משום ה"ב.130)ויתחייב כ"א זה 131)בפרק
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הרשות, לדבר באוצר להתחיל שאסור שלמעלה למה מוסב
וכו'. שביל" ועושה בו ויוצא נכנס "אלא כתב זה ועל

.ÊËÏk132‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L133ÛBÚÂ ‰iÁÂ …∆»¿«¬«¿≈»¿«»»
ÔÈÈeˆn‰134?„ˆÈk .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - «¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«»≈«

ÒBÓ¯z‰ ˙‡ ÔÈÏËÏËÓ135ÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ ,L·i‰ ¿«¿¿ƒ∆«À¿«»≈ƒ¿≈∆«¬»
Ál‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈfÚÏ136·ˆÁ‰ ˙‡ .137ÈtÓ , »ƒƒ¬»…∆««∆∆»»ƒ¿≈

Ïc¯Á‰ ˙‡ .ÌÈ‡·ˆÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L138‡e‰L ÈtÓ , ∆«¬»ƒ¿»ƒ∆««¿»ƒ¿≈∆
‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,˙BÓˆÚ‰ ˙‡ .ÌÈBÈÏ ÏÎ‡ÓÏÎ «¬»¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈∆≈«¬»

ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÈÚ¯b‰Â ÔÈtÏw‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈ·ÏÎÏƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ»¿ƒ¿«¬«
˙‡ ÏÎB‡ - ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ‰Ó‰a¿≈»¿«¿¿ƒ»¿∆≈»¿ƒ≈∆
ÔÈÏËÏËÓ .ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ,ÂÈ¯Á‡Ï Ô˜¯BÊÂ ÏÎ‡‰»…∆¿¿»¿«¬»¿»¿«¿¿»¿«¿¿ƒ

ÁeÙz ¯Na139ÔÈÏËÏËÓe .‰iÁÏ ÏÎ‡Ó ‡e‰L ÈtÓ , »»»«ƒ¿≈∆«¬»¿«»¿«¿¿ƒ
ÏÙz ÔÈa - ÈÁ ¯Na140Èe‡¯L ÈtÓ ,ÁÈÏÓ ÔÈa , »»«≈»≈≈»ƒ«ƒ¿≈∆»

¯eÒ‡ - ÏÙz‰ Ï·‡ ;ÁÈÏÓ ‚c ÔÎÂ .Ì„‡Ï¿»»¿≈»»ƒ«¬»«»≈»
BÏËÏËÏ141. ¿«¿¿

ב.132) קכו, שבת למאכל 133)משנה, ראוי שאינו אף
מצוי 134)אדם. שאינו לבעלֿחי אלא ראוי אינו אם אבל

מאותו  לו יש אלאֿאםֿכן לטלטל אסור אדם, בני רוב אצל
שח). סי' (או"ח בעלֿחי שגרעיניו 135)מין בתרמיל צמח

לפול. ביותר.136)דומים מר ממין 137)שהוא ירק
ישר. בקו באדמה עמוק בוקעים ששרשיו הבצלים

משמשים 138) העגולים שגרגיריו הטעם, חריף צמח
מלח 140)סרוח.139)לרפואה. חסר א. קכח, שבת
כלל.141)ותבלין. לאכילה ראוי שאינו

.ÊÈÔÈ‡142Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÎeÎÊ È¯·L ÔÈÏËÏËÓ ≈¿«¿¿ƒƒ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈
˙BiÓÚÏ ÏÎ‡Ó143˙B¯BÓÊ ÈÏÈ·Á ‡ÏÂ ;144ŒÏÚŒÛ‡ , «¬»¿«¬ƒ¿…¬ƒ≈¿««

Ûel‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÌÈÏÈÙÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L Èt145ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ∆≈«¬»¿ƒƒ¿…∆«««ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈ·¯BÚÏ ÏÎ‡Ó Ô‰L∆≈«¬»¿¿ƒƒ¿≈∆≈≈¿«≈»∆

.Ì„‡ Èa ·¯ Ïˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ≈∆…¿≈»»

פט"ו.142) שבת הקומה 143)תוספתא גבה עוף יענה,
הכוח. הגפן.144)ורב עלים 145)ענפי בעל עשב

מתפשטים. רחבים

.ÁÈÈÏÈ·Á146L˜147ÔÈ„¯Ê ÈÏÈ·ÁÂ148ÔÈ˜˙‰ Ì‡ :149 ¬ƒ≈««¬ƒ≈¿»ƒƒƒ¿ƒ»
Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ150ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¬«¿≈»¿«¿¿ƒ»¿ƒ»≈

ÈÏÈ·Á .Ô˙B‡ ÔÈÏËÏËÓ151·BÊ‡Â ‰‡et ‰‡ÈÒ ¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»»¿≈
˙È¯B˜Â152ÌÈˆÚÏ ÔÒÈÎ‰ :153Ì‰Ó ˜tzÒÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒƒ¿ƒ»»≈ƒ≈ƒ¿«≈≈∆

ÔÎÂ .Ô‰Ó ˜tzÒÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ;˙aLa¿«»¿«¬«¿≈»ƒ¿«≈≈∆¿≈
‡zÈÓ‡a154Ì‚ÈÙa ÔÎÂ ,155ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ , «¬ƒ¿»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÏ·z156. ¿»ƒ

ב.146) קכו, שבת קש 147)משנה, "חבילי אחר: בנוסח
במשנה. הוא וכן זרדין" וחבילי עצים ענפי 148)חבילי

המשניות). (פירוש הזמיר בשעת שכורתים רכים אילן
הלכה 149) כה פרק למעלה וראה שבת, מערב לכך שהזמינן

מעשה. צריך דבר באיזה עומדים 150)כא שסתמם
מוקצה. והם א.151)להסקה קכח, מבואר 152)שבת

למאכל  וגם להסקה הראויים צמחים אלה כל הי"ט; בפכ"א

(מגידֿמשנה); מחשבתו אחר הולך הכל לפיכך בהמה,
התימנים). (כת"י וקורנית" ואזוב "סיאה אחר: בנוסח

הם.153) ומוקצים בשבת ראויים אינם להסקה,
(רש"י 154) מינט"א והיינו קכח.), (שבת ניניא" - "אמיתא
ריח 155)שם). לו ויש ריחניים. קטנים עלים בעל צמח

בפ"ט  רבינו ביאר וכן שם, (רש"י רודא בערבית ונקרא טוב,
א'). משנה בהם 156)דשביעית לתבל הכניסם שאם

הרי  האש) על ראשון בכלי אותם לתת (שהדרך התבשילים
מהם  מסתפק ואין לעצים שהכניסם סיאה כחבילי הם

בשבת.

.ËÈÔÈ‡157ÏÎ‡Ó ÔÈÙ¯Bb158ÌËt‰ ÈÙlÓ159ÔÈa - ≈¿ƒ«¬»ƒƒ¿≈«¿»≈
Òe·‡a160ÔÈ‡Â - Ú˜¯˜ ÏL Òe·‡a ÔÈa ,ÈÏk ÏL »≈∆¿ƒ≈»≈∆«¿«¿≈
ÔÈ˜lÒÓ161ÈÚ¯‰ ÈtÓ ÔÈ„„ˆÏ162‰ÂLÈ ‡nL ‰¯Êb ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈»∆»«¿∆

˙Bn‚163ÔÈ˙BÂ ¯BÓÁ‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB .164ÈÙÏ À¿ƒƒƒ¿≈«¬¿¿ƒƒ¿≈
¯BM‰165ÈÙÏ ÔÈ˙BÂ ¯BM‰ ÈÙlÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ï·‡ , «¬»≈¿ƒƒƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿≈

,B¯È¯a ÛpËÓ ¯BM‰ ÈÙlL ÏÎ‡n‰L ÈtÓ ;¯BÓÁ‰«¬ƒ¿≈∆««¬»∆ƒ¿≈«¿À»¿ƒ
ÌÁÈ¯L ÌÈÏÚ ÔÎÂ .˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¬«¿≈»«∆∆¿≈»ƒ∆≈»

Òe‡Óe Ú¯.ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÔzÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈ «¿ƒ¿≈«¿≈»«¿»»¿«¿¿»
È‡Ïz :CÎÈÙÏ166ÏLÂ ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ‚c ÏL ¿ƒ»¿«∆»ƒ»¿«¿¿¿∆

¯zÓ - ¯Na167.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»À»¿≈…«≈»∆

ב.157) קמ, שבת נקי 158)משנה, בלתי מאכל מוציאים
שם). ר"ח (ועיין אחר מאכל במקומו שור 159)להכניס

אותו. בו 160)שמפטמים שנותנים אבן כלי או עץ כלי
לבהמה. ידרסנו 161)מאכל שלא לצדדין, המאכל את

המשניות).162)ברעי. (פירוש ויתחייב 163)הגללים
באבוס  אף גזרו זה ומטעם ה"א, בפ"ה כמבואר בונה, משום

כלי. התימנים).164)של (כת"י "ומניחין" אחר: בנוסח
ריר.165) בו שאין החמור במאכל קץ השור שאין
שכל 166) לפי כלי, תורת עליו אין דגים, עליו שתולין העץ

(מגידֿ השימוש אחרי העצים לבין זורקו בו המשתמש
קלט:).167)משנה). (שבת ו'תוספות' (שם) רש"י

.Î˙aLa ˙n‰ ˙‡ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡168, ««ƒ∆»¿«¿≈∆«≈¿«»
ÔÈÎÒ169ÔÈÁÈ„Óe B˙B‡170B˙B‡171eÊÈÊÈ ‡lL „·Ï·e , »ƒ¿ƒƒƒ¿«∆…»ƒ

¯·È‡ Ba172ÔÈËÓBLÂ .173È„k ÂÈzÁzÓ ¯k‰ ˙‡ ≈»¿¿ƒ∆««ƒ«¿»¿≈
‡ÏÂ ÔÈzÓiL ÏÈ·La ,ÏBÁ‰ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿…

ÁÈ¯ÒÈ174¯˜Ó ÈÏk ÔÈ‡È·Óe .175ÔÈÁÈpÓe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe «¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈«¿ƒ«»«ƒƒ
Át˙È ‡lL È„k BÒ¯k ÏÚ BÏ176ÔÈ˜˜BÙe .177˙‡ «¿≈¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ∆

ÈÁl‰ ˙‡ ÔÈ¯LB˜Â .Áe¯‰ Ô‰a ÒkÈ ‡lL ,ÂÈ·˜178; ¿»»∆…ƒ»≈»∆»«¿¿ƒ∆«∆ƒ
‰ÏÚiL ‡Ï179‡ ,ÔÈˆnÚÓ ÔÈ‡Â .ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l180˙‡ …∆«¬∆∆»∆…ƒ¿≈¿«¿ƒ∆

˙aLa ÂÈÈÚ181. ≈»¿«»

א.168) קנא, שבת בשמן.169)משנה, מושחים
נאסר 171)במים.170) ולא נגיעה, אלא טלטול זה שאין

טלטול. אלא או 172)במוקצה רגלו או ידו לו יגביה "לא
(רש"י). עיניו" החום 174)מושכים.173)ריסי עלֿידי

('מעשה  יטריח" "ולא חסר אחר, בנוסח וכסתות; כרים של
קרירות.175)רוקח'). יתנפח.176)הגורם

ונפתח 178)וסותמים.177) הולך פיו שהיה מת "של
(רש"י). יותר" פיו יפתח שלא כדי לחיו, את קושרים
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שלא 179) אלא אבר, בו מזיז כן שאם שנפתח, מה להסגר
(רש"י). להפתח בשבת.180)יוסיף עינים עצימת

המעמץ 181) אבל מוקצה, טלטול משום ואסור שמת, לאחר
מיתתו  את שמקרב דמים, שופך זה הרי הנפש יציאת לפני

קנא:). (שבת

.‡Î˙Ó182B‡ ¯kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ‰nÁa Ïhn‰ ≈«À»««»«ƒ«»»ƒ»
˜BÈz183BÏËÏËÓe ,184¯ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«¿¿¿≈ƒ»¿»¿≈»¿»≈

.BÏËÏËÓe ,˜BÈz B‡ ¯kk ÂÈÏÚ ÁÈpÓ - ˙Ó da LiL∆≈»≈«ƒ«»»ƒ»ƒ¿«¿¿
ÔÓ B˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - ˜BÈz ‡ÏÂ ¯kk ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ»¿…ƒ«ƒƒƒ

ÌB˜Ó ÏkÓ ‰˜Ïc‰185ÈtÓ ,˙BaÎÏ ‡B·È ‡nL ; «¿≈»ƒ»»∆»»¿«ƒ¿≈
ÏËÏËÏ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .Û¯NÈ ‡lL B˙Ó ÏÚ Ïe‰a ‡e‰L∆»«≈∆…ƒ»≈¿…ƒƒ¿«¿≈
Ïe‰a Ì„‡L ÈtÓ ,„·Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ˜BÈz B‡ ¯kÎa¿ƒ»ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»»»

.B˙Ó ÏÚ«≈

ב.182) מג, מת 183)שבת המלך "דוד ב: ל, שבת
מה  בחמה, ומוטל מת אבא לחכמים: שלמה ושלח בשבת,
וטלטלו". תינוק או כיכר עליו הנח לו: שלחו אעשה?

בטלטול.184) המותר הכיכר אגב המת את מטלטל
המת 185) את שמצילין שמעתי לוי: בן יהושע רבי "אמר

מג:). (שבת הדליקה" מפני

.·Î‰È‰186ÏhÓ187‰nÁa188ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â189 »»À»««»¿≈»∆»
BÏËÏËÏ190ÔÈ‡a - BÓB˜nÓ BÊÈÊ‰Ï eˆ¯ ‡lL B‡ , ¿«¿¿∆…»«¬ƒƒ¿»ƒ

ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÌÈ·LBÈÂ Ì„‡ Èa ÈL191Ì‰Ï ÌÁ . ¿≈¿≈»»¿¿ƒƒ¿≈¿»»«»∆
‰hÓlÓ192B˙hÓ ‡È·Ó ‰Ê -193‰ÊÂ ,‰ÈÏÚ ·LBÈÂ ƒ¿«»∆≈ƒƒ»¿≈»∆»¿∆

‰Ê - ‰ÏÚÓÏÓ Ì‰Ï ÌÁ .‰ÈÏÚ ·LBÈÂ B˙hÓ ‡È·Ó≈ƒƒ»¿≈»∆»«»∆ƒ¿«¿»∆
˙ÏˆÁÓ ‡È·Ó194˙ÏˆÁÓ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,ÂÈab ÏÚ N¯BÙe ≈ƒ«¿∆∆≈««»¿∆≈ƒ«¿∆∆

B˙hÓ Û˜BÊ ‰Ê .ÂÈab ÏÚ N¯BÙe195,BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ ≈««»∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰vÁÓ ‡ˆÓÂ - BÏ CÏB‰Â ËÓLÂ B˙hÓ Û˜BÊ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ»

‰ÈÏ‡Ó ‰ÈeNÚ196‰Ê ˙ÏˆÁÓe ‰Ê ˙ÏˆÁÓ È¯‰L ; ¬»≈≈∆»∆¬≈«¿∆∆∆«¿∆∆∆
Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì‰È˙Bˆ˜ ÈLe ,BÊÏ BÊ ˙BÎeÓÒ Ô‰Èbb«≈∆¿»¿≈¿≈∆«««¿«

.˙n‰ Ècˆ ÈMÓƒ¿≈ƒ≈«≈

ב.186) מג, להסריח 188)המת.187)שבת וקרוב
ולמת. לחיים בזיון עלֿידי 190)בצל.189)ויגרם לשם

ותינוק. מחום 191)כיכר שיצטערו כדי הקרקע, "עלֿגבי
יהיו  והמיטות עליהן, לשבת מיטות להביא ויצטרכו הקרקע,

(רש"י). מהשמש.192)למחיצה הוחם שהקרקע
בחום.193) ישב שלא הקרקע, לבין בינו שתפסיק
ולאוהל.194) לצל לפרוש קנים, או קש של שטיח
נמצאת 195) - השני וכן עליה, מונחת המחצלת "שתהא

להם". והולכים נשמטים ולכשירצו מאליה, עשויה מחיצה
שאין  אסור, – אוהל לעשות מיטות לכתחילה ולהביא

(רש"י). בשבת בתחילה ארעי אוהל אי 196)עושים ואם
שלא  לכתחילה, אוהל לפרוש מותר זו, תקנה לעשות אפשר

שיא). סי' אברהם' ('מגן המת יסריח

.‚ÎÓ˙197ÁÈ¯Ò‰L198ÔÈa ‰fa˙Ó ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ≈∆ƒ¿ƒ«««ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈
B‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ - epnÓ ÌÈfa˙Ó Ì‰Â ÌÈiÁ‰««ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆À»¿ƒ

˙ÈÏÓ¯ÎÏ199‡Ï ˙‡ ‰ÁBcL ,˙Bi¯a‰ „B·k ÏB„b . ¿«¿¿ƒ»¿«¿ƒ∆∆∆…
‰¯BzaL ‰NÚ˙200¯L‡ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‡e‰L , «¬∆∆«»∆…»ƒ«»»¬∆

¯Á‡ ÌB˜Ó Ô‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ EÏ e„ÈbÈ«ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»»»∆»«≈
B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ba ˙‡ˆÏ»≈≈ƒƒ∆»«ƒƒ

.Ì‰ ÔÈ‡ˆBÈÂ BÓB˜Óaƒ¿¿¿ƒ≈

ב.197) צד, סי'198)שבת (או"ח להסריח שקרוב או
מדרבנן,199)שיא). אלא אסור אינו לשם שהטלטול

הי"ג. בפי"ד לאו 200)כמבואר כי היא, דרבנן אסמכתא
כמבואר  הדורות, בכל ותיקנו חכמים שגזרו מה כולל זה
התורה, מן האסור דבר אבל ה"ב; ממרים מהל' בפ"א
חכמה  "אין נאמר: זה ועל הבריות, כבוד מפני נדחה אינו
"כל  - ל) כא, (משלי ה'" לנגד עצה ואין תבונה ואין
(ברכות  לרב" כבוד חולקין אין - השם חילול יש מקום

יט:).

ה'תש"פ  אלול ד' שני יום

ועׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
מהן 1) המוגבלים, לתחומין חוץ ההליכה דיני בו נתבארו

התחומין, שיעורי בו ונזכרו דבריהם. של ומהן תורה דבר
מדידתן. איכות לא אבל

.‡‡ˆBi‰2‰È„n‰ ÌeÁ˙Ï ıeÁ3‰˜BÏ - ˙aLa4, «≈ƒ¿«¿ƒ»¿«»∆
.ÈÚÈ·M‰ ÌBia BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««≈≈ƒƒ¿…««¿ƒƒ

¯ÈÚ‰ ÌeÁz ‡e‰ ‰Ê 'ÌB˜Ó'5¯eÚL ‰¯Bz ‰˙ ‡ÏÂ . »∆¿»ƒ¿…»¿»»ƒ
‡e‰ ‰Ê ÌeÁzL ,e˜ÈzÚ‰ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ ;‰Ê ÌeÁ˙Ïƒ¿∆¬»¬»ƒ∆¿ƒ∆¿∆

ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈLÏ ıeÁ6Ï‡¯NÈ ‰ÁÓ „‚k ,7CÎÂ . ƒ¿≈»»ƒ¿∆∆«¬≈ƒ¿»≈¿»
.‰ÁnÏ ıeÁ e‡ˆ˙ ‡Ï :ea¯ ‰LÓ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆∆«≈…≈¿««¬∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe8¯ÈÚÏ ıeÁ Ì„‡ ‡ˆÈ ‡lL ,9‡l‡ ƒƒ¿≈¿ƒ∆…≈≈»»»ƒ∆»
;¯eÒ‡ - ‰n‡ ÌÈtÏ‡Ï ıeÁ Ï·‡ ,‰n‡ ÌÈtÏ‡ „Ú««¿«ƒ«»¬»¿«¿«ƒ«»»

¯ÈÚ‰ L¯‚Ó ‡e‰ ‰n‡ ÌÈtÏ‡L10. ∆«¿«ƒ«»ƒ¿«»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

כתב  השביעי", ביום ממקומו איש יצא "אל הציווי בטעם
קדמון", ולא מחודש שהעולם ונדע ש"נזכור החינוך' ב'ספר
לו  ראוי כך העולם, בריאת ממלאכת ה' ששבת וכשם

אחד. במקום לנוח לאדם
הלכות  בלימוד מתבטאת השבוע ימות בכל השבת זכירת
זכירת  על מצוה שיש וכשם החול, ימות במשך שבת
שכולו  ל"יום בנוגע מצוה ישנה כך שבוע, שבכל השבת
הגלות  של החולין בימי שגם העולמים", לחיי ומנוחה שבת
ההכנה  על שיודעים ועל־ידי־זה אליה, ולהתכונן לזוכרה יש

יותר. בנקל הגלות בזמן העבודה תהיה - הגאולה לזמן
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."...dwel - zaya dpicnd megzl ueg `veid"

י"ב  הוא מהתורה תחומין שאיסור היא כאן הרמב"ם דעת
שכתב  ממה בו וחזר אמה. אלפיים סופרים ומדברי מיל,
תחומין  שאיסור שכ"א) (לא־תעשה המצוות' ב'ספר
דעה  וישנה ר"ע), (כדברי אמה אלפיים הוא מהתורה
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שצ"ו) סי' ריש שבת (הל' אדמוה"ז בשו"ע המובאת נוספת
אינו  מיל מי"ב יותר וגם כלל, מהתורה עיקר לתחומין שאין

מהתורה. אסור
ואלפיים  התורה, מן הוא מיל שי"ב כאן הרמב"ם ובדעת
האם  ביו"ט, תחומין לאיסור בנוגע לחקור יש מדרבנן, אמה
הרמב"ם, לשון את הרוגוצו'בי ומבאר לא. או מהתורה הוא
הגם  ביו"ט, ולא בשבת רק הוא שהאיסור משמע שממנו
שמצוות־ בלבד", נפש אוכל אלא ליו"ט שבת בין ש"אין
מלאכה  שאינם מדברים וגם בשבת ממלאכה לשבות עשה
ולא  בשבת רק הוא שביתה של זה ציווי והרי טירחא, אלא
אלא  מלאכה אינה לתחום חוץ יציאה ובנידון־דידן ביו"ט,
הציווי  גם בה שיש בשבת רק אסורה ולכן בלבד, טירחא
רק  שאסור ביו"ט מה־שאין־כן מטירחא. גם "תשבות"
אלא  התורה מן תחומין איסור אין בטירחא, ולא במלאכה
אלא  ליו"ט שבת בין "אין הכלל כן ועל בלבד. מדרבנן

מלאכה". ל"איסור בנוגע הוא בלבד" נפש אוכל מלאכת
צריך  יהודי ה', בעבודת הוראה ללמוד יש אלו מהלכות
אוהל  שבמרכזו ישראל, במחנה הוא שמקומו תמיד לזכור
עליו  ומגינים אותו המקיפים הכבוד ענני ומסביבו מועד
הציווי  כך ועל ישראל. למחנה שייך שאינו עניין כל מפני
ליהודי  ואסור מצב ובכל זמן בכל ממקומו" איש יצא "אל
והגם  ומצוותיה. תורה היהדות, היינו - ממקומו לצאת
את  ממשיך יהודי אבל לשבת, בקשר נאמר זה שציווי
את  מקיים אז וגם השבוע, ימי כל על השבת של קדושתה
של  במצב תמיד ונמצא ממקומו", איש יצא "אל הציווי

השביעי". "ביום - קדושה
(bi 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב').2) עמוד י"ז דף עירובין היישוב 3)(מסכת או העיר
בתוכו. גר תעשה 4)שהוא לא על העובר כל כדין

י"חֿי"ט. פרקים סנהדרין בהלכות כמבואר שבתורה,
המינים 5) שאמרו כמו ממש ממקומו יזוז שלא הכוונה ואין

חדש  מדי "והיה כ"ג): פסוק ס"ו, פרק (ישעיה נאמר שהרי
לפני  להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו

מיימוניות). (הגהות ה'" אלפים 6)אמר הוא המיל שיעור
רבינו  כתב שכ"א) (מל"ת המצות בספר והנה אמה.
לאלפים  מחוץ להלוך "שלא זה בפסוק הזהירה שהתורה
פרשה  (בשלח מהמכילתא וראייתו אחת", אמה אפילו אמה
רבינו  כתב וכן אמה", אלפים אלו ממקומו איש יצא "אל ה)
ראשונים, הוצאת המאור, (ספר המשניות לפירוש בהקדמתו
שיטת  שזוהי מכיון זו, מדיעה רבינו חזר וכאן כ"ד), עמוד
"בו  במשנה: ב') עמוד כ"ז דף סוטה (מסכת  עקיבא רבי
רבי  את ומינו מנשיאות גמליאל רבן את (שהעבירו ביום
דרש  א'), עמוד כ"ח דף בברכות כמובא עזריה בן אלעזר
אבל  התורה)", (מן שבת תחום אמה אלפים עקיבא: רבי
מקומות  בהרבה שמצאנו כמו כדבריו, פסקו לא חז"ל
שאמרו: ב') עמוד קנ"ג דף א', עמוד ס"ט דף שבת (מסכת
ששיטת  הרי עקיבא" דרבי ואליבא דאורייתא, "תחומין

בזה. עקיבא לרבי מודים חכמים שאין היא התלמוד
יומא 7) (מסכת – מיל) עשר (=שנים פרסאות שלש שהוא

הלכה  ג' פרק עירובין (מסכת ובירושלמי ב'). עמוד ע"ה דף
לקוניא: בן יוסי רבי בי שמעון רבי בשם יונתן "רבי ד')
כרסנא  בר שמעון רבי תורה: דבר שבת תחומי על לוקין
תחום  אלא מכולם, (ברור) מחוור לך אין אחא: רבי בשם
פוסקים  הרבה ברם, ישראל". כמחנה מיל עשר שנים
פעם  אף הביא שלא הבבלי התלמוד כדעת נקטו ראשונים

מיל. עשר בשנים התורה, מן תחומין משנה 8)איסור
א'). עמוד מ"ה דף עירובין כ"ח 9)(מסכת בפרק להלן

אמה. אלפים למדוד מתחילים מהיכן שנאמר 10)מבואר
יהיה  זה בתוך והעיר כו' באמה אלפים קדמה פאת "את
ועיי"ש  ה' פסוק ל"ה פרק (במדבר הערים" מגרשי להם

ברש"י).

.·„ÓÏ ˙‡ˆÓ11nL ,Ïk ˙‡ Cl‰Ï ˙aLa Ì„‡Ï ¯z ƒ¿≈»»≈∆À»¿»»¿«»¿«≈∆»
‰ÂÈk ‰˙È‰ elÙ‡ ,dlk ¯ÈÚ‰12‰˙È‰L ÔÈa - »ƒÀ»¬ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈∆»¿»

¯zÓ ÔÎÂ .‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ,‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»≈∆…»¿»À∆∆»¿≈À»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÈÚÏ ıeÁ Cl‰Ï BÏ13,Áe¯ ÏÎÏ ¿«≈»ƒ«¿«ƒ«»¿»«

˙Úa¯Ó ‡Ï·Ëk ˙BÚa¯Ó14˙‡ ¯kN ‰È‰iL È„k , ¿À»¿«¿»¿À««¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»∆
˙BiÂf‰15B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰n‡ ÌÈtÏ‡Ï ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡Â . «»ƒ¿ƒ»»¿«¿«ƒ«»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ16‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈL „Ú , «««¿«¿≈»»ƒ¬»ƒ»»
elÙ‡ ,ÏÈÓ ¯NÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»≈«¿≈»»ƒ¬ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰n‡17. «»««∆ƒ«»

ב').11) עמוד מ"ט דף עירובין (מסכת סמל 12)משנה
בה  יש אשר הגדולה העיר "נינוה בה: שנאמר גדולה, לעיר
י"א). ד', (יונה אדם" רבוא עשרה משתים הרבה

שיעור 13) היא: המטרית המדה לפי שבת תחום מדידת
אמה  שבעים ועוד – אמה ואלפים ס"מ 528 תורה של אמה
אמה  אלפים למדוד מתחילים שמהן אמה שלישי ושני
"חיי  ולפי מטר, 1093 ביחד – א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר
השיטות, על לסמוך יש הדחק שבשעת ע"ו) (כלל אדם"
להלן  (וכמבואר אמה מאות ושמונה אלפים להלך שמותר
תחומין  עירובי מניח ואם מטר, 1516 להלך יכול זו) בהלכה
בהלכות  כמבואר אמה, אלפים עוד להלך לו מותר שאז
בערך, מטר 2994 הכל בסך להלך יכול ו', פרק עירובין
הילוך  הוא מיל ששיעור תנט) חיים אורח (שו"ע הדין ולפי
ובשעת  דקות, 36 עירוב ידי על להלוך יכול דקות, 18
ו24ֿ דקות 50 הכל בסך שניות, ו24ֿ דקות 14 עוד הדחק
למעלה  שהבאנו המשניות בפירוש רבינו (ולדעת שניות
להלוך  יכול דקות, 24 הוא מיל ששיעור ד' הלכה ה' בפרק

דקות). 48 עירוב ידי בעיגול 14)על מודדים שאין כלומר
אלפים  לצפון וכן אמה, אלפים למזרח אלא העיר, סביב
שהרבוע  אמה, מאות ושמונה אלפים יוצא ובאלכסון אמה,
אמה  ברבועה אמה "כל – חומשים בשני העיגול על עודף
א'). עמוד נ"ז דף עירובין (מסכת באלכסונה" חומשים ושני

שאומר 15) מי יש הדברים, בבאור המפרשים "ונחלקו
כמדת  אמה, מאות ושמונה אלפים לילך רשאי הוא שלעולם
מי  ויש הזויות, אל ולא פניו לעבר כשהולך גם האלכסון,
כשהולך  אלא אמה, מאות ושמונה אלפים לו שאין שהורה
אין  פניו לעבר הולך אם אבל העיר, תחומי בכל באלכסון

1

2

3

4

5

6

7

8

9



zayצו zekld - mipnf xtq - lel` 'c ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

("מגיד  רבינו" דעת נראה וכן בלבד, אמה אלפים אלא לו
כבמואר 16)משנה"). דרבנן, איסור על העובר כדין

ג'. הלכה א' שכמה 17)בפרק א' בהלכה בארנו כבר
אלא  אינו תחומין איסור שכל סוברים ראשונים פוסקים
ביום  ממקומו איש יצא אל תורה: שאמרה ומה מדרבנן,
לאיסור  אלא תחומין, לאיסור הכוונה אין – השביעי"
המן, ללקוט בידו הכלי עם יצא שלא בשבת, הוצאה

הלכ  ז' בפרק א'.כמבואר ה

.‚Cl‰Ó‰18,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÌeÁzÏ ıeÁ «¿«≈«¿¿«¿»≈¬»»¿»ƒ
ÔÈ‡Â ‰¯NÚ ÔÈ‰B·bL ÌÈ„enÚ Èab ÏÚ ıÙwL ÔB‚k¿∆»«««≈«ƒ∆¿ƒ¬»»¿≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa¿»∆»≈∆«¿»»««¿»»¿»ƒ¬≈∆

˜ÙÒ19ÔÈ‡ B‡ ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz LÈ Ì‡ , »≈ƒ≈¿ƒ¿«¿»≈¬»»≈
‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓeÁz20ÌB˜Ó ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿«¿»≈¬»»¬»ƒ»««»

ÏÚ Cl‰Ók ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»»««¿»»¬≈∆ƒ¿«≈«
.ÌL ÔÈÓeÁz ¯eq‡ LÈÂ ,ı¯‡‰»»∆¿≈ƒ¿ƒ»

א').18) עמוד מ"ג דף עירובין האסור 19)(מסכת בדבר
אסור  שאינו ובדבר להחמיר, בספקו הולכים התורה, מן
טומאת  בהלכות (כמבואר לקולא ספקו חכמים, מדברי אלא

ובראב"ד). י"ב הלכה ט' פרק ונהרות 20)מת בימים אבל
ספק  הוא לא, או מעשרה מלמעלה אם ספק יש אם גם
לפי  דאורייתא, תחומין איסור ובנהרות בימים "שאין דרבנן,
ולא  מדרבנן, אלא אסור אינו בהם והטלטול כרמלית, שהם
והמהלך  מדרבנן, אסור המים פני על המעביר שיהיה יתכן
אמות  ארבע שהמעביר שאמרו וכמו התורה, מן לוקה
א'), הלכה י"ד בפרק (כמבואר פטור מקורה הרבים ברשות
שנים  המהלך ספק בלי כן מדבר, לרגלי דומה שאינו לפי
למחנה  דומה שאינו לפי פטור, המים פני על מיל עשר
ו"כסף  ס"ט סימן פריימן הרמב"ם (תשובות ישראל"

משנה").

.„ÈÓ21¯È„a ˙·ML22¯‰Òa B‡ ,¯a„naL23B‡ ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ¿»¿««
˙‡ Cl‰Ó - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,‰¯ÚÓaƒ¿»»¿«≈»∆≈¿«»ƒ¿«≈∆

Úea¯a Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk24. À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«
ÔÎÂ25ÒÎpL ‰ÚLa ÔLÈ ‰È‰ elÙ‡ - ‰Ú˜·a ˙·BM‰ ¿≈«≈¿ƒ¿»¬ƒ»»»≈¿»»∆ƒ¿«

‰˜ ‡lL ,˙aM‰26BÓB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈ - ‰˙È·L ««»∆…»»¿ƒ»≈¿«≈ƒ¿
‰n‡ ÌÈtÏ‡27‰È‰ .Úea¯a Áe¯ ÏÎÏ28Cl‰Ó «¿«ƒ«»¿»«¿ƒ«»»¿«≈

ÌÈtÏ‡ Cl‰Ó - ˙aL ÌeÁz Ú„BÈ BÈ‡Â ,‰Ú˜·a¿ƒ¿»¿≈≈«¿«»¿«≈«¿«ƒ
˙BiBÈa ˙BÚÈÒt29.˙aL ÌeÁz ‡e‰ ‰ÊÂ , ¿ƒ≈ƒ¿∆¿«»

ב').21) עמוד מ"א דף עירובין (מסכת מקום 22)משנה
הצאן. לשמירת הצאן 23)בנוי לשמירת גדר מוקף מגרש

ב'). עמוד כ"ב דף עירובין (ר"ח פירות הכנסת או
בעיר.24) שובת מ"ה 25)כדין דף עירובין (מסכת משנה

א'). לקנות.26)עמוד התכוון לא הואיל 27)כלומר
(גמרא). קונה נמי ישן קנה, ניעור היה (מסכת 28)ואילו

א'). עמוד מ"ב דף מצב 29)עירובין מקום אמה חצי
לרגל. רגל בין אמה וחצי הרגל

.‰Cl‰Ó‰30‰ÓÏLÂ ,Cl‰Ï BÏ LiL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ «¿«≈«¿«ƒ«»∆≈¿«≈¿»¿»
‰È„n‰ CB˙a B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ¯‰Ò B‡ ¯Èc CB˙a B˙cÓƒ»¿ƒ««¿»»¿«¿ƒ»
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡ -≈¿«≈∆»«ƒ»¿≈¿ƒ

˙‡ Cl‰Ó ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ CB˙a B˙cÓ ‰˙ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ»¿¿«»ƒ¿«≈∆
˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙ÏkLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dlkÀ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»ƒ»¿ƒ¿»
d˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Ún‰ ˙ˆ˜Óa B‡ ¯ÈÚ‰»ƒ¿ƒ¿»«¿»»¬»ƒ»¿»»
- BlL ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a ˙ÚÏ·Ó „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒÀ¿««¿«¿«ƒ«»∆
,˙Bn‡ Úa¯‡k ˙eL¯‰ d˙B‡ Ïk BÏ ·LÁz≈»≈»»»¿¿«¿««

¯‡M‰ ˙‡ BÏ ÔÈÓÈÏLÓe31. «¿ƒƒ∆«¿»

ב').30) עמוד ס' דף עירובין לו 31)(מסכת שנשאר
שטח  כי מלוניל יהונתן רבינו לדעת בניגוד אמה, מאלפים
אמות  ארבע אפילו מפחית ואינו כלל נחשב אינו העיר

האמה. מאלפים

.ÂB‡ B˙˙È·L ÌB˜nÓ ‰n‡ ÛÏ‡ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»∆∆«»ƒ¿¿ƒ»
¯ÈÚÏ ıeÁÓ32dk¯‡a LiL ,‰¯ÚÓ B‡ ‰È„Ó „Ú ƒ»ƒ«¿ƒ»¿»»∆≈¿»¿»

‰È„n‰ Ïk ˙‡ Cl‰Ó - ÛÏ‡Ó ˙BÁt B‡ ‰n‡ ÛÏ‡∆∆«»»≈∆∆¿«≈∆»«¿ƒ»
da Ú‚tL ‰¯Ún‰ B‡33‰n‡ ÛÏ‡ dÏ ‰ˆeÁ Cl‰Óe , «¿»»∆»«»¿«≈»»∆∆«»

˙Bn‡ Úa¯‡ ˙BÁt34. »«¿««

כמיותרות 32) והן לעיר" מחוץ "אם המילים חסרות בנ"א
בתוך 33)(מער"ק). נמצאות המדינה או שהמערה מכיון

אמה. אחת 34)אלפים כל נחשבות המדינה או המערה
אמות. כארבע

.ÊCB˙a Ba Ú‚tL ,‰¯Úna B‡ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¿ƒ»«¿»»∆»«¿
‰n‡Â ‰n‡ ÛÏ‡ ,B˙cÓ35‡l‡ da Cl‰Ó BÈ‡ - ƒ»∆∆«»¿«»≈¿«≈»∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌeÏLz ‡e‰L ,„·Ïa ‰n‡ ÛÏ‡36LiL ∆∆«»ƒ¿«∆«¿«¿«ƒ«»∆≈
.BÏ

מבליע 35) ואינו המערב, בתוך נגמר שבת שתחום ונמצא
אמה. אלפים בתוך שבת.36)אותו תחום של

.ÁÈÓ37ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¯ÈÚ‰ ÈˆÁa B˙cÓ ‰˙ÏkL ƒ∆»¿»ƒ»«¬ƒ»ƒ««ƒ
ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ ,B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ Cl‰Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»«ƒ»À»¿«¿≈¿»

‰˜È¯Ê È„È ÏÚ ¯ÈÚ‰38ÔÎÂ .39,‰Ú˜·a ˙·ML ÈÓ »ƒ«¿≈¿ƒ»¿≈ƒ∆»«¿ƒ¿»
‰vÁÓ ÌÈ¯Î e‰eÙÈw‰Â40˙aLa41da Cl‰Ó BÈ‡ - ¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡42‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»«¿«ƒ«»¿»«««ƒ∆
ÏÚ ‰vÁn‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ ¯zÓe ;‰vÁn‰ CB˙a¿«¿ƒ»À»¿«¿≈¿»«¿ƒ»«

‰¯Èc ÌLÏ ‰eÙÈw‰ Ì‡ ,‰˜È¯Ê È„È43. ¿≈¿ƒ»ƒƒƒ»¿≈ƒ»

ב').37) עמוד מ"ב דף עירובין גזרו 38)(מסכת ולא
החפץ. אחר ימשך שמא דף 39)חכמים עירובין (מסכת

א'). עמוד דירה.40)מ"ב מחיצה 41)לשם כי
כ"ב). הלכה ט"ז (פרק מחיצה שמה בשבת העשוייה

קנין 42) זמן - השבת, בכניסת מחיצה באויר שבת שלא לפי
אין 43)השביתה. דירה, לשם שלא הקיפוה שאם

אמות. ארבע אלא בתוכה מטלטלים

.ËÈÓ44‰È‰L ÔÈa - ‰È„ÓÏ ÒkÏ C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»≈∆»»
‰·¯Áa ‡a ‰È‰L ÔÈa ,Ìia ‡a45CB˙a ÒÎ Ì‡ - »«»≈∆»»»∆»»»ƒƒ¿«¿

ŒÛ‡ ,˙aM‰ ÒkiL Ì„˜ ¯ÈÚÏ ·B¯˜ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»»»ƒ…∆∆ƒ»≈««»«
‰Ê È¯‰ - ˙aLa ‡l‡ ‰È„nÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚ«ƒ∆…ƒƒ««¿ƒ»∆»¿«»¬≈∆
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,ÒkÈƒ»≈ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»
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אחת 44) פעם ב'): עמוד מ"א דף עירובין (מסכת משנה
ורבי  יהושע ורבי אליעזר, ורבי גמליאל (רבן נכנסו לא
לרבן  לו אמרו שחשכה, עד הים) שפת (שעל לנמל עקיבא)
שבאנו  כיון העיר, לתוך (מהאניה לירד אנו מה גמליאל:
הייתי  שכבר אתם, מותרים להם: אמר לתחום)? מחוץ
חשכה". שלא עד התחום בתוך והיינו (במשקפת) מסתכל

ביבשה.45)

.È‰È‰46‡l‡ ¯BÚ ‡ÏÂ ,C¯ca ÔLÈÂ ,‰È„ÓÏ ‡a »»»ƒ¿ƒ»¿»≈«∆∆¿…≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÌeÁz‰ CB˙a BÓˆÚ ‡ˆÓ ¯BÚpLÎe ,˙aLa¿«»¿∆≈»»«¿¿«¿¬≈∆
‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰ÈÂ ,dÏ ÒkÈƒ»≈»ƒ«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»
,BÊ ‰È„ÓÏ Cl‰Ï ‰˙È‰ BzÚcL ÈtÓ ;Áe¯ ÏÎÏ¿»«ƒ¿≈∆«¿»¿»¿«≈ƒ¿ƒ»

k ‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰˙È·L ‰˜ CÎÈÙÏeÈ¯‰L ,Ô˙BÓ ¿ƒ»»»¿ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ»¿»∆¬≈
.ÌeÁza Ô‰nÚ ÒÎƒ¿«ƒ»∆«¿

א').46) עמוד מ"ה דף עירובין (מסכת משנה

.‡ÈÈÓ47˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL48- ƒ∆»»«¿¬ƒ«»««
Ô˙lÁz ,Ì„‡Ï BÏ LiL ˙Bn‡ Úa¯‡‰L .ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈∆»«¿««∆≈»»»¿ƒ»»
ıeÁ ‡ˆiL ÔÂÈk ,CÎÈÙÏ ;Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜nÓƒ»∆≈¿ƒ»≈»∆»»
Cl‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,BÓB˜Óa ·LÈ - ¯˙È B‡ ‰n‡ BÓeÁzÓƒ¿«»»≈≈≈ƒ¿¿≈¿«≈

ıeÁÏÂ ÂÈÏ‚¯ ˙„ÈÓÚÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ‡l‡49ÔÎÂ . ∆»¿«¿««≈¬ƒ««¿»¿«¿≈
CÈLÁ‰L ÈÓ50‰n‡ elÙ‡ ‰È„n‰ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ƒ∆∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¬ƒ«»

˙Á‡51ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡l‡ ,dÏ ÒkÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ««¬≈∆…ƒ»≈»∆»¿«≈ƒ»
‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ba „ÓBÚ ‡e‰Â ˙aM‰ ÂÈÏÚ ÒÎpL∆ƒ¿«»»««»¿≈«¿«ƒ«»

¯ÈÚ‰ ˙ˆ˜Óa B˙cÓ ‰˙Ïk Ì‡Â .„·Ïa52„Ú Cl‰Ó - ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈«
CB˙a ˙Á‡ BÏ‚¯ ‰˙È‰ .e¯Ó‡L BÓk ,B˙cÓ ÛBÒƒ»¿∆»«¿»¿»«¿««¿

ÒkÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÁzÏ ıeÁ ˙Á‡ BÏ‚¯Â ÌeÁz‰53. «¿¿«¿«««¿¬≈∆ƒ»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel - zaya dpicnd megzl ueg `veid"

אל  אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא "מי כתב ובהמשך
מחוץ  אחת ורגלו התחום בתוך אחת רגלו היתה יכנס...
מסכת  בסוף הוא הדברים ומקור יכנס". זה הרי לתחום,
או  "אמה היציאה לשיעור בנוגע והנה במשנה. עירובין
שיעור  שהרי להבין צריך אחת, מאמה פחות לא אבל יותר"
וממילא  מסיני", למשה "הלכה השיעורים ככל הוא תחומין
מדוע  וא"כ יותר, ולא פחות לא הדיוק בתכלית הוא גם
מדוייק  הוא תחומין שיעור והלא אמה, הוא היציאה שיעור
מאמה. פחות של יציאה על גם יתחייב לא ומדוע ביותר,
אחת  שרגלו למי להכנס התירו מדוע להבין, יש ועד"ז
ששיעור  כיון לתחום, מחוץ אחרת ורגלו התחום בתוך
נחשב  לא בחוץ האחת כשרגלו מדוע מדוייק, הוא תחומין

לתחום. מחוץ כנמצא
(ci 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב').47) עמוד נ"ב דף עירובין (מסכת דעת 48)משנה
לו  מותר אמות, ארבע התחום מן יצא שלא שכל הראב"ד
לחזור  רשות לו שיש ומכיון העיר, לתוך וליכנס לחזור
העיר, כבני הוא והרי כלל, יצא לא כאילו נחשב עירו, לתוך

היא". מילתא תחומין "הבלעת הפוסקים בלשון נקרא וזה
שמעון,49) כרבי פוסקים שיש הביא משנה" ב"מגיד

יכנס, – לתחום מחוץ אמות עשרה חמש יצא ש"אפילו
את  (מצמצמים) ממצים התחומין) (מודדי המשוחות שאין
הטועין  מפני סופו), לפני התחום את קובעים (אלא המדות
לסימן  מהלאה שעברו עד נזכרים ואין בטעות (היוצאים

לתחום.50)התחום)". מחוץ בדרך נמצא השבת כשנכנס
העיר.51) אפשר 52)מתחום איך תמהו: המבארים

והוא  לתחום מחוץ שיצא כיון העיר, במקצת מדתו שתכלה
רבינו  דברי את מבארים ויש אמה? העיר תחום מסוף רחוק
העיר  בתוך נגמרה כשמדתו אחר ובמקרה אחרת עיר על
שהחשיך" מי "וכן של להלכה כהמשך הדברים נאמרו ולא

שלא 53)(מער"ק). בגמרא הסובר כדעת פסק הראב"ד
בעירובין  המקיל כדברי שהלכה רבינו דעת אבל יכנס,

משנה") ("מגיד

.·ÈÈÓ54ÔB‚k ,BzÚ„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿«¿¿
‰Ú¯ Áe¯ B‡ ÌÈ¯Î e‰e‡ÈˆB‰L55- ‡ˆÈÂ ‚‚ML B‡ , ∆ƒ»¿ƒ«»»∆»«¿»»
¯ÊÁ .˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡56‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï ≈∆»«¿««»«¿««≈∆»

e‰e¯ÈÊÁ‰ .˙Bn‡ Úa¯‡57‡ˆÈ ‡Ï el‡k -58Ì‡Â . «¿««∆¡ƒ¿ƒ…»»¿ƒ
¯È„a ÌÈ¯Î e‰e˙pL ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a e‰e˙¿»ƒ¿«»ƒ¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ
˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰¯ÚÓe ¯‰ÒÂ¿««¿»»¿ƒ«∆∆≈¿«≈∆
‡e‰Â ¯kÊÂ ,‰‚‚La el‡Ó „Á‡Ï ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .dlkÀ»¿≈ƒ»»¿∆»≈≈ƒ¿»»¿ƒ¿«¿

.dlk ˙‡ Cl‰Ó - ÔÎB˙a¿»¿«≈∆À»

ב').54) עמוד מ"א דף עירובין (מסכת משנה
(רש"י).55) דעתו "חזר 56)שנטרפה המשפט: חסר בנ"א

(מער"ק). אמות" ארבע אלא לו אין התחום.57)לדעת
כאלפים 58) לה וחוצה אמות, כארבע לא העיר כל והרי

רוח. לכל אמה

.‚È‡ˆÈ59‡lL ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ »»«¿¿««««ƒ∆»«∆…
BÏ ÔÈ‡ - ‰Ú¯ Áe¯ B‡ ÌÈ¯Î e‰e¯ÈÊÁ‰L ÔB‚k ,˙Ú„Ï¿««¿∆∆¡ƒ»¿ƒ«»»≈

˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡60- ˙Ú„Ï ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿««¿≈ƒ»»«¿¿««
ŒÏÚŒÛ‡- ¯‰ÒÂ ¯Èc ÔB‚k ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ CB˙a ‡e‰L Èt ««ƒ∆¿¿«»ƒ¿ƒ»««

˙Bn‡Úa¯‡‡l‡BÏ ÔÈ‡61L¯ÙÓ‰.62ÏB„b‰Ìia63ŒÛ‡ , ≈∆»«¿«««¿»≈«»«»«
Ïk ˙‡ Cl‰Ó - Ba ˙·ML ÌeÁzÏ ıeÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿∆»«¿«≈∆»

dlk ‰ÈÙq‰64.dlÎa ÏËÏËÓe , «¿ƒ»À»¿«¿≈¿À»

ב').59) עמוד מ"א דף עירובין שיציאתו 60)(מסכת כיון
לדעת. היתה התחום כרחו 61)מן על הוציאוהו אם רק כי

בהלכה  כמבואר כולה את מהלך היחיד רשות לתוך
-62)הקודמת. ב') עמוד מ"ב דף עירובין (מסכת משנה

באניה. מפרנדיסין 63)המפליג (חכמים) שבאו "מעשה
והפליגה  לרומא) בדרך התיכון הים חוף שעל ברינדיזי (היא
ורבי  גמליאל רבן הים) משפת (התרחקה בים ספינתם
מחוץ  בשבת שיצאה (אף כולה את הלכו עזריה בן אלעזר
עקיבא  ורבי יהושע רבי מחיצות) לספינה שיש כיון לתחום,
והלכה  עצמן" על להחמיר שרצו אמות, מארבע זזו לא

עזריה. בן אלעזר ורבי גמליאל ושבת 64)כרבן הואיל
הספינה  בכל והטלטול (גמרא); יום מבעוד מחיצות באויר
בהליכתה  בין גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר, הוא

ס"ז). סימן פריימן הרמב"ם, (שו"ת בעמידתה" בין
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.„ÈÈÓ65Ûw‰Â ,˙Ú„Ï ‡lL ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ƒ∆»»«¿∆…¿««¿À«
˙aLa ‰vÁÓa66;‰vÁn‰ d˙B‡ Ïk Cl‰Ï BÏ LÈ - ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«≈»»«¿ƒ»

ÏÚ ¯˙È ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â‰È‰ Ì‡Â .‰n‡ ÌÈtÏ‡ »∆…ƒ¿∆»≈««¿«ƒ«»¿ƒ»»
‰vÁn‰ CB˙a B˙ˆ˜Ó ÚÏ·Ó epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆À¿»ƒ¿»¿«¿ƒ»
Ïk ˙‡ Cl‰Ï BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - BzÚ„Ï ‡lL ˙ÈNÚpL∆«¬≈∆…¿«¿ƒ¿≈¿«≈∆»

BÓeÁ˙Ï ÒÎ ‰Ê È¯‰ ,‰vÁn‰67- ÒkiL ÔÂÈÎÂ ; «¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿¿≈»∆ƒ»≈
‡ˆÈ ‡Ï el‡k ‡e‰ È¯‰68. ¬≈¿ƒ…»»

ב').65) עמוד מ"ג דף עירובין בריה 66)(מסכת "נחמיה
ושכח) בלימודו (השתקע שמעתא משכתיה חנילאי דרב
נחמיה  נחמן: לרב חסדא רב לו אמר לתחום , חוץ ויצא
חוץ  שיצא כיון ליכנס לו (שאסור בצער שרוי תלמידך
ויכנס" אדם בני של מחיצה לו עשה לו: אמר לתחום).
שנעשית  מחיצה לכל הדין והוא שם). עירובין (מסכת
הלכה  ט"ז בפרק למעלה רבינו בדברי המבואר לפי בשבת

שנעשתה 67)כ"ב. המחיצה בתוך מובלע שבת שתחום
בשבת. אלפים 68)מסביבו לה וחוצה כולה את ומהלך

אמה.

.ÂËÈÓ Ïk69BÓB˜nÓ ÊeÊÏ BÏ ÔÈ‡L70CB˙a ‡l‡ »ƒ∆≈»ƒ¿∆»¿
ÂÈ·˜Ï C¯ˆ Ì‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡71‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - «¿««ƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈∆≈

˜ÈÁ¯Óe72˙ˆ˜ÓÏ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁÂ ‰ÙÂ «¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ - ˙Bt‰Ï ˜Á¯˙iL ˙Úa epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz¿∆»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ

ÒkÈ - ÒÎÂ73‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe , ¿ƒ¿«ƒ»≈¿ƒ…»»»∆…»»
˙Ú„Ï ‰lÁza74ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Ú„Ï ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ ; «¿ƒ»¿««¬»ƒ»»¿««««ƒ

.˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ ,ÒÎpL∆ƒ¿«≈∆»«¿««

ב').69) עמוד מ"א דף עירובין חוץ 70)(מסכת שיצא
לדעת. שלא שבני 71)לתחום ממקום להתרחק וצריך

פרק  דיעות בהלכות כמבואר צניעות, משום – מצויים אדם
ו'. הלכה לא 72)ה' את שדוחה הבריות כבוד "גדול

ותשובות  כ"ג הלכה כ"ו בפרק כמבואר שבתורה" תעשה
ס"ז. סימן (אם 73)הרמב"ם הוא פקח "אי אמרו ובגמרא

דעל  וכיון התחום), לתוך (יכנס לתחומא עייל הוא), פקח
נכנס). שנכנס (וכיון משום 74)על" להתרחק לו מותר

נכנס  אם אף העיר, לתוך נכנס אינו אבל  הבריות, כבוד
בתחומו.

.ÊËÈÓ Ïk75ÌÈ„Ú‰ ÔB‚k ,ÔÈcŒ˙Èa ˙eL¯a ‡ˆiL »ƒ∆»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰·l‰ ˙i‡¯ ÏÚ „ÈÚ‰Ï e‡aL76ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ∆»¿»ƒ«¿ƒ««¿»»¿«≈»∆ƒƒ

‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙‡ˆÏ BÏ ¯znL77‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈ - ∆À»»≈ƒ¿«ƒ¿»≈«¿«ƒ«»
BÏ ÚÈb‰L ÌB˜Ó B˙B‡a Áe¯ ÏÎÏ78ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿»«¿»∆ƒƒ«¿ƒƒƒ«

¯ÈÚ‰ ÈL‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰È„ÓÏ79ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ , ƒ¿ƒ»¬≈¿«¿≈»ƒ¿≈«¿«ƒ
.‰È„nÏ ıeÁ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡«»¿»««¿ƒ»

ב').75) עמוד כ"ג דף השנה (ראש שהרי 76)משנה
להעיד, דין לבית הולכין אלו הרי החודש, את שראו "עדים
במועדם" אותם תקראו אשר שנאמר: שבת, היה אפילו

ב'). הלכה ג' פרק החודש קדוש "הבא 77)(הלכות כמו
הלכה  כדלהלן המפולת" ומן הנהר ומן הדליקה מן להציל

(מפני 78)י"ז. היום כל משם זזין היו לא "בראשונה
שיהיו  הזקן, גמליאל רבן התקין בשבת) לתחום חוץ שיצאו

שם). (משנה רוח" לכל אמה אלפים "שכיון 79)מהלכין
בו  קנו כאלו אליו, שהגיעו המקום הרי ברשות, שהלכו

משנה"). ("מגיד השמשות" בין שביתה

.ÊÈ‰È‰80CÏB‰ ‡e‰Â BÏ e¯Ó‡Â ,˙eL¯a ‡ˆBÈ »»≈ƒ¿¿»¿¿≈
C¯ca81LÈ - ˙BNÚÏ ˙‡ˆiL ‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ ¯·k : «∆∆¿»«¬≈«ƒ¿»∆»»»«¬≈

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÓB˜nÓ BÏ82‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ»»
ÌÈtÏ‡ CB˙a ÚÏ·Ó ˙eL¯a epnÓ ‡ˆiL ÌeÁz ˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆»»ƒ∆ƒ¿À¿»¿«¿«ƒ
,BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - BÓB˜nÓ BÏ LiL ‰n‡«»∆≈ƒ¿¬≈∆≈ƒ¿

ÔÈ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .‡ˆÈ ‡Ï el‡Îe83˙BLÙ ÏÈv‰Ï ¿ƒ…»»¿»«¿ƒ¿«ƒ«¿
B‡ ,¯‰p‰ ÔÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „iÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ«¿≈»ƒ«»ƒ«»»

˙Ïtn‰ ÔÓ84Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï LÈ - ƒ««…∆≈»∆«¿«ƒ«»¿»«
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „È ‰˙È‰ Ì‡Â .Ba eÏÈv‰L ÌB˜nÓƒ»∆ƒƒ¿ƒ»¿»«»¿≈»ƒ
ÌB˜na ˙aLÏ ÌÈ„ÁÙÓ eÈ‰Â ,‰ÙÈwz ˙BÏfÓe«»«ƒ»¿»¿«¬ƒƒ¿…«»
ÈÏÎ·e ÔÓB˜ÓÏ ˙aLa ÔÈ¯ÊBÁ el‡ È¯‰ - Ba eÏÈv‰L∆ƒƒ¬≈≈¿ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈÊ85. ≈»

ב').80) עמוד מ"ד דף עירובין (מסכת כשכבר 81)משנה
לעשותו, שיצאת הדבר נעשה כבר לו: אמרו בדרך היה

ללכת. צריך כאילו 82)ואינך הוא הרי ברשות, שיצא כיון
שביתה. שם כ"ג 83)קנה דף השנה ראש (מסכת משנה

ב'). אדם.84)עמוד בני על שנפל (מסכת 85)קיר
זיינן  כלי מניחין היו "בראשונה א'): עמוד מ"ה דף עירובין
אחת  פעם מהמלחמה), (כשחזרו לחומה הסמוך בבית
כלי  ליטול ונכנסו אחריהם ורדפו האויבים, בהם הכירו
באותה  . . . זה את זה והרגו אחריהם, אויבים  ונכנסו זיינן,
ומבואר  זיינן". בכלי למקומן חוזרין שיהיו התקינו שעה

וכ"ה. כ"ג הלכות ב' בפרק למעלה

ועׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
ואיכות 1) התחומין, בחשבון עולה שאינו מה בו נתבאר

ביאור  בזה ונכלל ובגיאיות, ובהרים העיירות סביב המדידה
נסמוך. מי על המודדין נחלקו ואם סומכין, מודד זה אי על

.‡˙Èa Ïk2‰¯Èc3‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L4Ì‡ , »≈ƒ»∆≈ƒ«¿ƒ»ƒ
ÈLÈÏL ÈLe ‰n‡ ÌÈÚ·L ‰È„n‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰»»≈≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»¿≈¿ƒ≈

‰n‡5ÚÏˆ ‡e‰L ,6˙Úa¯Ó‰ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa7˙BÁt B‡ , «»∆∆«≈»«ƒ«¿À««»
‰È„nÏ Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ‰fÓ8;‰pnÓ ·LÁÂ ƒ∆¬≈∆ƒ¿»≈«¿ƒ»¿∆¿»ƒ∆»

ıeÁ ÔÈ„„BÓ ,Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ
.‰Ê ‰¯Èc ˙ÈaÓƒ≈ƒ»∆

נז.).2) (עירובין ('מעשה 3)משנה בתוכו דרים אין אפילו
בתוכו.4)רוקח'). שובת שהוא אמה 5)הישוב שבעים

(בפט"ז  טפחים וארבעה אמה שבעים על טפחים וארבעה
שביעיות  וחמש אמה "שבעים . . . שם משנה' וב'מגיד ה"א,

המרובע.6)בקירוב"). של אחד -7)צד סאה "בית
חמשת  - סאתים בית נמצא אמה, חמשים על אמה חמשים
שבעים  של הריבוע ושטח ה"ג). בפט"ז (רבינו אמה" אלפים
אמה  שלישי ושני אמה שבעים על אמה שלישי ושני אמה
למעלה. בפט"ז כמבואר בקירוב, אמה אלפים חמשת הוא -

יוחנן 8) רבי שאמר כעיר, ונחשב עיר" של "עיבורה ונקרא
יהושע  בהיות "ויהי יג): ה, (יהושע קרא אמר נו:) (נדרים
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כתוב  והרי ממש, ביריחו אי - ביריחו? מאי ביריחו",
ישראל, בני מפני ומסוגרת סוגרת "ויריחו א): ו, (יהושע
דרשו  וכן בעיבורה. - שמעֿמינה אלא בא" ואין יוצא אין
וחוצה, העיר "מקיר ד) לה, (במדבר מהכתוב יז.) (עירובין
מחוץ  יתנו וכמה מדוד!". ואחרֿכך חוצה תן תורה: אמרה
המשכן  בחצר שכתוב ממה כג:) (עירובין למדו לעיר,
חמשים  ורוחב באמה מאה החצר "אורך יח): כז, (שמות
ועיין  (הריב"ש. סאתים בית שיעור שהוא בחמשים",

מגידֿמשנה).

.·‰È‰9‰È„nÏ ·B¯˜ ‰Ê ˙Èa10‰n‡ ÌÈÚ·La11, »»«ƒ∆»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»
˙È·e ,‰n‡ ÌÈÚ·La ÔBL‡¯ ˙È·Ï ·B¯˜ ÈL ˙È·e«ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
CÏ‰Ó „Ú ÔÎÂ ,‰n‡ ÌÈÚ·La ÈMÏ ·B¯˜ ÈLÈÏL¿ƒƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿≈««¬«

˙Á‡ ‰È„Ók Ïk‰ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰nk12,ÔÈ„„BnLÎe ; «»»ƒ¬≈«…ƒ¿ƒ»««¿∆¿ƒ
‡e‰Â .ÔB¯Á‡‰ ˙ÈaÏ ıeÁÓ ÔÈ„„BÓ13˙Èa ‰È‰iL , ¿ƒƒ««ƒ»«¬»∆ƒ¿∆≈

˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰Ê ‰¯Èc14.¯˙È B‡ ƒ»∆«¿««««¿««»≈

א.9) כא, בתוכו.10)עירובין ששובת לישוב
שקיצר 11) אלא - טפחים" וארבעה אמה ל"שבעים כוונתו

ושיריים". אמה "שבעים הפוסקים: ובדברי בלשון,
מפוזרים.12) ב.13)שבתיה ג, שבפחות 14)סוכה

דירה. שם עליו אין מזה,

.‚˙Òk‰ ˙Èa ÔÎÂ15ÔÈfÁÏ ‰¯Èc ˙Èa Ba LiL16, ¿≈≈«¿∆∆∆≈≈ƒ»««»ƒ
‰¯Èc ˙Èa Ba LiL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·e≈¬«»ƒ«»∆≈≈ƒ»

Ì‰È‰ÎÏ17˙B¯ˆB‡‰Â ,18‰¯Èc ˙Èa Ô‰a LiL19, ¿…¬≈∆¿»»∆≈»∆≈ƒ»
˙BvÁÓ LÏLÂ ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a LiL ¯·w‰Â ¯Lb‰Â¿«∆∆¿«∆∆∆≈»∆≈ƒ»¿»¿ƒ

‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L20Úa¯‡ ÏÚ Úa¯‡ Ô‰a LÈÂ ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈»∆«¿«««¿«
ÔÈb¯a‰Â ,˙Bn‡21Ìia Èea‰ ˙Èa‰Â ,22ÈzLe , «¿«À¿»ƒ¿««ƒ«»«»¿≈

‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ LiL ˙BvÁÓ23ÏÚ ÔÈa LiL ‰¯ÚÓe , ¿ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿»»∆≈ƒ¿»«
,dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ Ïk - ‰¯Èc ˙Èa da LÈÂ ‰Ètƒ»¿≈»≈ƒ»»≈ƒ¿»¿ƒƒ»

‰n‡ ÌÈÚ·L CB˙a eÈ‰ Ì‡˙Èa‰ B˙B‡Óe .ÌÈ¯ÈLÂ ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ≈««ƒ
‰È„n‰ Ïk Èt ÏÚ Áe˙Ó ËeÁ el‡k ÔÈ‡B¯ ‡ˆBi‰24, «≈ƒ¿ƒ»««¿≈»«¿ƒ»

.‰n‡ ÌÈtÏ‡ ËeÁ‰ B˙B‡Ï ıeÁ ÔÈ„„BÓe¿ƒ¿««¿«ƒ«»

בתוכו.15) לדור עשוי אינו שסתמו ב. נה, עירובין
פרשת 16) ב'סיפרי' (ראה התיבה לפני העומדים ציבור שלוחי

כתב ˘‰ÔÊÁנשא כפים מנשיאות ובפי"ד להם, לומר צריך
להם). אומר ששליחֿציבור של 18)לכמריהם.17)רבינו

לשומר. דירה בית בהם שיש ושמן, יין לגובה 19)תבואה
דירה" בו "שיש אחר: בנוסח הקברות; בית ולשומר המכס

התימנים). -20)(כת"י ונהרס תחילה, דירה בית שם שהיה
תקרה. בלא מחיצות שלש שומרים 21)ונשארו סוכות

לעיר,22)בגינה. ושירים אמה שבעים בתוך הים, באיי
שבספינה. כלים בו לפנות דירה 23)ועשוי בית שהיה

ותקרה. מחיצות שתי ממנו ונשארו ונהרס, על 24)בתחילה
הבנין. נמצא שבו העיר של הצד כל פני

.„dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L el‡Â25ÔÈ‡L ˙BvÁÓ ÈzL : ¿≈∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»¿≈¿ƒ∆≈
¯Lb‰Â ,Ô‰ÈÈa ÔÈ¯cL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ26 ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆»ƒ≈≈∆¿«∆∆

¯·w‰Â27˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·e ˙Òk‰ ˙È·e ¿«∆∆≈«¿∆∆≈¬«»ƒ«»
ÁÈM‰Â ¯Ba‰Â ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ˙B¯ˆB‡‰Â28 ¿»»∆≈»∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«

‰¯Ún‰Â29C·BM‰Â30‰ÈÙÒaL ˙È·e31el‡ Ïk - ¿«¿»»¿«»«ƒ∆ƒ¿ƒ»»≈
.dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»

דירה.25) בית שם עליהם השומר 26)שאין שם שגר אף
המכס. את הקברות.27)הגובה שומר שם אם גם

ארוכה.28) בו 29)חפירה יסתתרו סלע, או הר בתוך חלל
אדם. יונים.30)בני שפעמים 31)קן קבוע, שאינו כיון

אמה. לשבעים מחוץ הספינה הולכת

.‰eÈ‰32˙B¯ÈÚ ÈzL33LÈ Ì‡ - BÊÏ ‰ÎeÓÒ BÊ , »¿≈¬»¿»»ƒ≈
‰È‰iL È„k ,LÈÏLe ˙Á‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈ¯ÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚ·L34ÌÈ¯ÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚ·LÂ BÊÏ ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ
¯ÈÚ Ïk ‡ˆÓÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚk Ô‰ÈzL ÔÈ·LBÁ - BÊÏ»¿ƒ¿≈∆¿ƒ««¿ƒ¿»»ƒ
ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ‰iM‰ ¯ÈÚ‰ Ïk ˙‡ ˙Îl‰Ó Ô‰Ó≈∆¿«∆∆∆»»ƒ«¿ƒ»¿»»«¿«ƒ

ÔÈLlLÓ ÌÈ¯Ùk ‰LÏL eÈ‰ .‰n‡35ÔÈa LÈ Ì‡ - «»»¿»¿»ƒ¿À»ƒƒ≈≈
ÌÈtÏ‡ ÌÈBˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ·e ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ≈»∆»¿∆»ƒ«ƒƒ«¿«ƒ

‰n‡36ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈM‰ ÔÈ·e ,Ô‡kÓ ˙BÁt B‡ «»»ƒ»≈«¿«ƒ«ƒƒ
LÈÏL ˙BÁt ÌÈBÓLe LÏL ÌÈ˙‡Ó37‰È‰iL È„k , »«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

B˙B‡ ‰‡¯zLk ,ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·e Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈa≈»∆»≈∆≈»∆¿»ƒ¿∆ƒ¿∆
‰n‡ ˙Á‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ,Ô‰ÈÈa ‡e‰ el‡k¿ƒ≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿«««»
ÌÈtÏ‡ ÔÈ„„BÓe ,˙Á‡ ‰È„Ók ÔzLÏL È¯‰ - LÈÏLe¿ƒ¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»««¿ƒ«¿«ƒ

¯ÈÚ .ÔzLÏLÏ ıeÁÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡38‰Ùw‰L39 «»¿»«ƒƒ¿»¿»ƒ∆À¿»
‰·LÈ ÛBq·Ïe40d˙·ÈLÈÓ dÏ ÔÈ„„BÓ -41‰·LÈ ; ¿«»¿»¿ƒ»ƒƒ»»»¿»

‰È˙BÓBÁÓ dÏ ÔÈ„„BÓ - ‰Ùw‰ ÛBq·Ïe42. ¿«À¿»¿ƒ»≈∆»

ב.32) נז, ארבע 33)עירובין או שלש היו אם הדין וכן
רוקח'). ('מעשה בשורה לזו זו סמוכות וכולן עיירות,

אמה.34) שלישי שלפנינו:35)שני כבציור
רואים 36) עירוב, בלי לשניהם מהאמצעי לבוא שאפשר

אחת. בשורה החיצונים שני בין נתון האמצעי כאילו
האמצעי.37) הכפר רוחב א.38)מלבד כו, עירובין
תושבים.39) עדיין בה היו ולא מסביב, בחומה
החומה.40) עד כולה מיושבת ואינה כיון 41)נתיישבה

כל  את לעשות חשובה החומה אין לדירה, הוקפה שלא
מן  אמה אלפים מודדים ואין אמות, כארבע כולה העיר

המיושבים. הבתים מן אלא רחוקה 42)החומה היא אפילו
שהעיר  אחרי הוקפה שהחומה מכיון הבתים, מן הרבה

מיושבת. היתה

.Â¯ÈÚ43‰k¯‡ ‰˙È‰L44Úa¯Ó B‡dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - ˙ ƒ∆»¿»¬À»¿À««ƒ¿≈»
,‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ,˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡«¿«»ƒ»«ƒƒ»¿∆ƒ
.‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«≈«¿«∆»

˙BiÂÊ dÏ ÔÈNBÚ - ‰l‚Ú ‰˙È‰45el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â , »¿»¬À»ƒ»»ƒ¿ƒ»¿ƒ
Úa¯Ó B˙B‡ ˙BÚÏvÓ ıeÁ ÔÈ„„BÓe ,Úa¯Ó‰ CB˙a ‡È‰ƒ¿«¿À»¿ƒƒ«¿¿À»
.˙BiÂf‰ ¯kzNÓ ‡ˆÓpL ;Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«∆ƒ¿»ƒ¿«≈«»ƒ

א.43) נה, ואין 44)עירובין אמה אלפים ארכה שהיה
שתהיה  עד ירחיבנה אומרים אין אמה, אלף אלא ברחבה

שהיא. כמות אותה מניח אלא יפה, ממלאים 45)מרובעת
ומודדים  מרובעת, היתה כאילו אותה ומרחיבים הקרנות את
יוצא  ואם א), (ציור שלפנינו כבציור מהעיגול ולא מהריבוע

בהליכתו. מרוויח הוא העיר קרנות דרך
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.ÊÔÎÂ46˙LlLÓ ¯ÈÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡47dÏ LiL B‡ , ¿≈ƒ»¿»»ƒ¿À∆∆∆≈»
˙Ba¯ ˙BÚÏˆ48d˙B‡ ÔÈÚa¯Ó -49ÔÈ„„BÓ Ck ¯Á‡Â , ¿»«¿«¿ƒ»¿««»¿ƒ

dÚa¯Ó ‡e‰LÎe .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ Úa¯ÓÏ ıeÁ«¿À»«¿«ƒ«»¿»«¿∆¿«¿»
ÌÏBÚ‰ Úea¯a dÚa¯Ó -50Áe¯ Ïk ‡‰zL È„k , ¿«¿»¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»«

˙eÎÓe ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ „‚k ‰ÎeLÓ ‰pnÓƒ∆»¿»¿∆∆«≈»»¿À∆∆
.dc‚k¿∆¿»

מרובעת.46) אותה ב).47)עושין (ציור משולש כצורת
ג).48) (ציור שלפנינו את 49)כבציור ומשווים מושכים

הארוך. כפי הקצר צפונה 50)הצד "נותן א: נו, עירובין
אחר: בנוסח העולם"; לדרום ודרומה העולם, לצפון

(שונצינו). העולם" "כריבוע

.Á‰˙È‰51‰·Á¯52- „Á‡ „vÓ ‰¯ˆ˜e „Á‡ „vÓ »¿»¿»»ƒ«∆»¿»»ƒ«∆»
‰ÈeNÚ ‰˙È‰ .‰·Á¯ dlk ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ»¿ƒƒÀ»¿»»»¿»¬»

Ì"b ÔÈÓk53˙L˜k ‰ÈeNÚ ‰˙È‰L B‡ ,54ÔÈa LÈ Ì‡ : ¿ƒ«∆»¿»¬»¿∆∆ƒ≈≈
˙BÁt ‰ÈL‡¯ ÈL55ÔÈ„„BÓ - ‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Ó ¿≈»∆»»≈«¿««¬»ƒ«»¿ƒ

¯˙i‰ ÔÓ dÏ56¯˙i‰ ÔÈaL ·Á¯‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B¯Â , »ƒ«∆∆¿ƒ∆»»…«∆≈«∆∆
˙Lw‰Â57ÈL ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈza ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k ¿«∆∆¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»»≈¿≈

ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡ ‰ÈL‡¯58ÔÓ ‡l‡ dÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - »∆»«¿««¬»ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ
.˙Lw‰«∆∆

א.51) נה, בצד 52)עירובין התחומין את למדוד כשבא
על  תחילה מוסיפים אלא החומה, מן מודדים אין הקצר,
מתחילים  ולהלן ומשם הרחב, הצד עם שוה שתהא עד העיר

התחומין. יוונית,53)למדוד שלישית אות היא "גממא"
(רש"י). שלנו" ך כעין כחצי 54)"וצורתה בנויים הבתים

פנוי. המקום ראשיה שני ובין ראשה 55)עיגול, שתחום
האחר, ראשה תחום בתוך מובלע אמה), (אלפים זו של

זה. ידי על אחת כעיר החבל 56)נעשית נקרא - יתר
אותה. ומותח הקשת קצות בשני שני 57)האוחז ובין

הג"ם. בזה.58)ראשי זה מובלעים התחומים שאין

.Ë¯ÈÚ59ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙·LBiL60‰ÈÙÏ LÈ Ì‡ : ƒ∆∆∆«¿««««ƒ≈¿»∆»
‰wc61È„k ,ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ «»…««¿«««¿««««¿≈

ÏÁpa eLnzLÈÂ ‰ÈÏÚ e„ÓÚiL62ÏÁp‰ ‡ˆÓ - ∆««¿»∆»¿ƒ¿«¿«««ƒ¿»«««
ÏÁp‰ ˙ÙNÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe ,¯ÈÚ‰ ÏÏÎaƒ¿«»ƒ¿ƒ»«¿«ƒ«»ƒ¿««««
ÈtÓ ‰È„n‰ ÏÏÎa Blk ÏÁp‰ ‰NÚÈÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿≈»∆«««Àƒ¿««¿ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ‡ - ‰wc ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BcvÓ ‰Èea‰ ‰wc‰««»«¿»ƒƒ¿ƒ…»»»«»≈

Ô‰Èza Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ63ÏÁp‰ ‡ˆÓÂ , ¿ƒ»∆∆»ƒ∆«»≈∆¿ƒ¿»«««
Ì‰lL ÌÈtÏ‡‰ ÔÓ „cÓ64. ƒ¿»ƒ»«¿«ƒ∆»∆

א.59) סא, בימי 60)עירובין באפיק שוטפים מים מקום
הקיץ. בימי ומתייבש או 61)הגשמים, קטנה במה כעין

הכ"ד). פ"ה עירובין בהל' רבינו (כלשון בעת 62)"מצבה"
(ריטב"א). מים מלא העיר.63)שהנחל זוהי 64)מקיר

רש"י  דעת אבל הגאונים, דעת וכן זו, בהלכה רבינו שיטת
מפחד  קבועה, ישיבתה אין הנחל, שפת על היושבת שעיר
בגובה  (מחיצה דקה עשו אם לפיכך הנחל, של השטפונות
ישיבת  נחשבת השטפון, מפני הישוב על להגן אמות) ארבע
לא  ואם התחומין, את העיר מקיר לה ומודדים קבועה, העיר
אלא  אחד לכל מודדים ואין קבועה, ישיבתה אין דקה, עשו

נחשב  אופן בכל אבל י'. בהלכה הצריפין כדין ביתו, מפתח
(מגידֿמשנה). אמה אלפים בתוך הנחל

.ÈÔÈÙÈ¯ˆ È·LBÈ65Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ»∆∆»ƒ∆«
Ô‰Èza66ÌÈza ÈL ÈL ÏL ˙B¯ˆÁ LÏL ÌLLÈ Ì‡Â .67 »≈∆¿ƒ≈»»¬≈∆¿≈¿≈»ƒ

Ìlk eÚa˜‰ -68ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,d˙B‡ ÔÈÚa¯Óe , À¿¿À»¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆«¿«ƒ
ÏÎÏ ‰n‡.˙B¯ÈÚ‰ ¯‡Lk Áe¯ «»¿»«ƒ¿»»¬»

בצריפין 65) וחונים הם מקנה "אנשי ב: נה, עירובין
בהם  וחונים ערבה) וענפי מקנים עשויים ארעיים (מעונות
משם  ונוסעים לבהמות, המרעה שכלה עד חדשים, או חודש

(רש"י). אחר" במקום קבועים 66)ונקבעים שאין לפי
עיר. דין להם ואין אחד, אבן.67)במקום או עץ בתי

קבע.68) למקום הצריפין את גם עושים הקבועים הבתים

.‡ÈÔÈ‡69‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏL Ï·Áa ‡l‡ ÔÈ„„BÓ70, ≈¿ƒ∆»¿∆∆∆¬ƒƒ«»
˙BÁt ‡Ï71¯˙È ‡ÏÂ72ÔzLt ÏL Ï·Á·e ;73È„k , …»¿…»≈¿∆∆∆ƒ¿»¿≈

‡È‚Ï ÚÈb‰ .ÈcÓ ¯˙BÈ CLnÈ ‡lL74BaÁ¯ ‰È‰ Ì‡ - ∆…ƒ»≈≈ƒ«ƒƒ«¿«¿ƒ»»»¿
BÚÈÏ·‰Ï ÏBÎiL ,‰n‡ ÌÈMÓÁ75- ‰cn‰ Ï·Áa ¬ƒƒ«»∆»¿«¿ƒ¿∆∆«ƒ»

BÚÈÏ·Ó76˙Úa¯‡Ó ˙BÁt B˜ÓÚa ‰È‰iL ,‡e‰Â . «¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿»≈«¿««
ÌÈÙÏ‡77. ¬»ƒ

נז:).69) (עירובין "אורך 70)משנה יח): כז, (שמות כתוב
תורה: אמרה בחמשים", חמשים ורוחב באמה מאה החצר
נח.). (עירובין מדוד" אמה חמשים של בחבל

"שהוא 71) שם) (עירובין, מרבה" שהוא "מפני מחמשים.
קצר  כשהחבל ה"ג) פ"ה עירובין ('ירושלמי' ונשכר" נמתח

(רש"י). המדה ומאריך למתחו שממעט"72)יכול "מפני
שם) ('ירושלמי' ומפסיד" נקמז "שהוא שם). (עירובין,

באמצעיתו. ומתקצר כבדו, מפני רבי 73)מתקפל "אמר
בנביאים  וכתוב אעשה מה אבל כו' מדה לך אין יהושע,
המדה" וקנה בידו פשתים "ופתיל ג): מ, (יחזקאל חבלים

שם). בחשבון 75)בקעה.74)('ירושלמי' להכניסו
(פירוש  הגיא" עומק למדידת יצטרך "ולא מלמעלה

משפתו 76)המשניות). אמה חמשים רחב אינו "אם
מאלפים, יותר במדרונו שיש אףֿעלֿפי מלמעלה, לשפתו
יעמוד  אלא התחום, למדת מדרונו מדת יעלה אומרים אין
ויבליע  מכאן שפתו על ואחד מכאן הגיא שפת על אחד

(רש"י). אחד" בחבל כקשת 77)מדרונו העשויה עיר כדין
(רשב"א). ח' בהלכה

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na78˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰L ?79 «∆¿»ƒ¬ƒ∆»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „¯BÈ80Ì‡ Ï·‡ ;Ba LnzL‰Ï ¯LÙ‡ È‡L , ≈¿∆¿∆ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬»ƒ

BÚÈÏ·Ó BÈ‡ - Bc‚k „¯BÈ ˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ÔÈ‡81, ≈«ƒ¿…∆≈¿∆¿≈«¿ƒ
kÓ ˙BÁt B‡ ÌÈtÏ‡ B˜ÓÚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡.Ô ∆»ƒ≈»»»¿«¿«ƒ»ƒ≈

המדה.78) בחבל העמוק הגיא את שמבליע א. נח, עירובין
בו.79) תלויה הבנאים של האנך שאבן שהיה 80)החוט

משפתו  המשקולת חוט משליכים שאם עד ישר, הגיא עומק
להלוך  ראוי הגיא שאין נמצא עיכוב, בלי יורד ולמטה,

(רש"י). בו בגיא,81)ולהשתמש להשתמש שנוח מכיון
ומודדו. בתוכו נכנס

.‚È‰È‰82ÌwÚÓ ‡Èb83¯c˜Ó -84¯c˜Ó ,‰ÏBÚÂ »»«¿¿À»¿«≈¿∆¿«≈
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ÏBÎÈ BÈ‡L ,ÌÈMÓÁÓ ·Á¯ ‡È‚ ‰È‰ .„¯BÈÂ¿≈»»«¿»»≈¬ƒƒ∆≈»
ÌB˜ÓÏ CÏB‰ - BÚÈÏ·‰Ï85ÏBÎÈ ‡e‰L86,BÚÈÏ·‰Ï ¿«¿ƒ≈¿»∆»¿«¿ƒ

B˙cÓ „‚k ‰ÙBˆÂ ,BÚÈÏ·Óe87.¯ÊBÁÂ , «¿ƒ¿∆¿∆∆ƒ»¿≈

א.82) נח, נוח 83)עירובין אבל משופע, מדרונו "שהיה
רוקח'). ו'מעשה (רש"י מודד 84)להילוך" המדה, "מחתך

(פיר  וקירוב" ט"ז באומד בהלכה ולהלן המשניות). וש
ובגיאיות. בהרים מקדרים כיצד שאפשר 85)מפורש אחר

למדוד. משם של 86)לו בחבל אלא מודדים שאין מכיון
אמה. שמדתו 87)חמשים המקום כנגד ומביט "מכוון

(רש"י). התחום" סימני ומציין הגיא, בתוך העיר כנגד כלה

.„ÈÚÈb‰88·wÈ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Ï˙ÎÏ89Ï˙k‰ ˙‡90; ƒƒ«¿…∆≈¿ƒƒ…∆«…∆
„ÓB‡ ‡l‡91LnzL‰Ï ¯LÙ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â BaÁ¯ ∆»≈»¿¿≈¿ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈

‰ÙÈ ‰„È„Ó B„„BÓ - Ba92˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ»»»¿ƒ»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „¯BÈ93.‰ÙÈ ‰„È„Ó BaÁ¯ „„BÓ - ≈¿∆¿≈»¿¿ƒ»»»

א.88) נח, כמבואר 89)עירובין קידור, ידי על ימדוד
טז. שאיֿאפשר 90)בהלכה וישר, זקוף כשהכותל

בו. עליו 91)להשתמש לעלות טורח כשיש מעריך,
(רש"י).92)(הרא"ש). חלקה" "כיון 93)"כקרקע

הכותל" בראש רחבו למדוד יכול כך, כל זקוף שהוא
(מגידֿמשנה).

.ÂËÚÈb‰94ËwÏ˙Ó ¯‰ ‰È‰ Ì‡ :¯‰Ï95dB·b epnÓ ƒƒ«¿«ƒ»»«ƒ¿«≈ƒ∆»«
˙Bn‡ LÓÁ C¯‡a ÌÈÁÙË ‰¯NÚ96BÚÈÏ·Ó -97 ¬»»¿»ƒ¿…∆»≈««¿ƒ

ËwÏ˙iL „Ú ‰a¯‰ dB·‚ ‰È‰ Ì‡Â ;B˙cÓÏ ¯ÊBÁÂ¿≈¿ƒ»¿ƒ»»»««¿≈«∆ƒ¿«≈
n‡ Úa¯‡ CLÓ CBzÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ epnÓ- ˙B ƒ∆¬»»¿»ƒƒ∆∆«¿««

B„ÓB‡98ÔB‚k ,BÚÈÏ·‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â ¿¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿
B¯c˜Ó - ÌÈMÓÁÓ ¯˙È BaÁ¯ ‰È‰L99.ËÚÓ ËÚÓ ∆»»»¿»≈≈¬ƒƒ¿«¿¿«¿«

.ÌÈ¯‰a ÔÈ¯c˜Ó :e¯Ó‡L ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆∆»¿¿«¿ƒ∆»ƒ

שבת.94) תחום של אמה אלפים במדידת א, נח, עירובין
ההר 96)מגביה.95) עולה רוחב, אמות חמש שבהילוך

בגובה. טפחים מודד 97)עשרה ואינו השיפוע, את מבליע
ההר. בתחתית למטה רחבו לפי זקוף 98)אלא שהוא כיון

לו. והולך מעריכו המדה,99)מאד, בחיתוך מודדו
יז. בהלכה כמבואר

.ÊË„ˆÈk100ÔÈ¯c˜Ó101BÈ‡L ˙BÈ‡‚a B‡ ÌÈ¯‰a ≈«¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈»∆≈
,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏL Ï·Á ÌÈL ÔÈÊÁB‡ ?ÔÚÈÏ·‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»¬ƒ¿«ƒ∆∆∆«¿««

B˙ˆ˜ ÊÁB‡ ÔBÈÏÚ‰102ÔBzÁz‰Â ,ÂÈ˙BÏb¯Ó „‚kÓ »∆¿≈¿»ƒ¿∆∆«¿¿»¿««¿
BaÏ „‚k ÈM‰ ‰ˆwa ÊÁB‡103„ÓÚÏ ÔBÈÏÚ‰ ¯ÊBÁÂ ; ≈«»∆«≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»∆¿«¬…

˙cÓ epnÓ ˜ÈÁ¯Óe „¯BÈ ÔBzÁz‰Â ,ÔBzÁz‰ ÌB˜Óaƒ¿««¿¿««¿≈«¿ƒƒ∆ƒ«
˙‡ ÔÈ„„BnL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏbÏb˙Ó ÔÎÂ ;Ï·Á‰«∆∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ∆

Blk104ÚÈÏ·‰Ï „„Bn‰ CÏiLÎe .‡Ï - ‡Èb‰ B‡ ¯‰‰ À¿∆≈≈«≈¿«¿ƒ«»»««¿…
,ÌÈ¯·BÚ‰ B˙B‡ e‡¯È ‡lL ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ≈≈«¿∆…ƒ¿»¿ƒ

Ô‡ÎÏ ‰‡a ÔÈÓeÁz ˙cÓ :e¯Ó‡ÈÂ105. ¿…¿ƒ«¿ƒ»»¿»

בזו 100) להבליעו, יכול אינו "אם א: נח, בעירובין משנה,
שמעתי  מאיר, רבי משום ינאי רבי בשם דוסתאי רבי אמר

בהרים". בחבל 101)שמקדרין שמודד המדה את מחתכים
המשניות), (פירוש אמה חמשים בשל ולא אמות ארבע של

נקוב  הוא כאילו ההר מדת משוה "נוקבים" פירש: ורש"י
שיתבאר. וכמו העליון, רגלי מעמד קצה 102)במקום

ארבע 103)החבל. כל של מדרונו מתמעט עלֿידיֿזה
(רש"י). איש קומת בחצי (עירובין 104)אמות בתוספתא

מישור, שם היה שלא אמורים, דברים "במה מובא: ד) פרק
את  ומניח המישור, את מודד ומישור הר שם היה אם אבל

נשכר". ונמצא אדם 105)ההר, בני ויטעו כאן. עד מגיעה
לתחום. מחוץ בשבת לצאת

.ÊÈÔÈ‡106‰ÁÓÓ Ì„‡ ˙„È„Ó ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ107, ≈¿ƒ∆»«¿ƒ«»»À¿∆
˙aL ÈÓeÁz eÏ eÈ‰ .Ú˜¯w‰ ˙cÓ Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«ƒ«««¿«»»¿≈«»

Ô‰Ó ÌeÁza ‰a¯ ,„„Óe ‰ÁÓÓ ‡·e ,ÔÈ˜ÊÁÓ108 À¿»ƒ»À¿∆»«ƒ»«¿≈∆
‰a¯L ÌeÁza BÏ ÔÈÚÓBL - ÌeÁza ËÚÓe109ÔÎÂ . ƒ≈«¿¿ƒ«¿∆ƒ»¿≈

‰a¯ „Á‡ ,ÌeÁz‰ e„„Óe ÔÈÁÓÓ ÌÈL e‡a Ì‡ƒ»¿«ƒÀ¿ƒ»¿«¿∆»ƒ»
‰a¯ÓÏ ÔÈÚÓBL - ËÚÓ „Á‡Â110‰a¯È ‡lL „·Ï·e . ¿∆»ƒ≈¿ƒ«¿«∆ƒ¿«∆…¿«∆
dBÒÎÏ‡ ˙cnÓ ¯˙È111.¯ÈÚ ÏL »≈ƒƒ«¬«¿»∆ƒ

נח:).106) (עירובין "אין 107)משנה המשנה לשון
החכם  האדם הוא "מומחה", המומחה": מן אלא מודדין
מן  בחכמה או שתהיה, מלאכה באיזו במלאכתו המהיר
מהיר  בתשבורת, חכם שיהיה בכאן ורוצה החכמות,

המשניות). (פירוש קרקעות" "כשאומר 108)במדידת
עכשיו" עד חושבים שהיינו ממה יותר הוא שבת שתחום

המשניות). הדבר 109)(פירוש את חכמים אמרו "שלא
יט. בהלכה וראה (משנה), להקל" אלא להחמיר

במדידה.110) טעה השני - אומרים מפורש 111)שאנו
יח. בהלכה

.ÁÈÔBL‡¯‰ ‡nL :¯Ó‡ ,‰Ê ‰a¯iL ˙Úa ?„ˆÈk≈«¿≈∆¿«∆∆…«∆»»ƒ
ÔBÒÎÏ‡ Ô¯wÓ112CÎÈÙÏe ,ÌÈtÏ‡‰ „„Ó ¯ÈÚ ÏL ƒ∆∆¬«¿∆ƒ»«»«¿«ƒ¿ƒ»

‰È„n‰ ÔÈ·e BÈa ÌeÁz‰ ÚÏˆ ‡ˆÓÂ ,B˙cÓ ËÚÓƒ≈ƒ»¿ƒ¿»∆««¿≈≈«¿ƒ»
ÚÏvÓ ÌÈtÏ‡ „„Ó ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÂ ;ÌÈtÏ‡Ó ˙BÁt»≈«¿«ƒ¿∆»«¬»««¿«ƒƒ∆«

‰È„n‰113¯˙BÈa ‰ÚhL ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆»»¿≈
ÔBL‡¯‰ ÏÚ ¯˙È ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ‰a¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ê ÏÚ«∆¿ƒ»ƒƒ»∆»«¬»≈«»ƒ

·e¯˜a ‰n‡ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó LÓÁa elÙ‡114- ¬ƒ«¬≈≈¿ƒ«»¿≈
.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈa ;BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈«∆≈¿ƒ

כזה.112) באלכסון, העיר של מהקרן שמדד 113)שמדד
כזה: ישר, בקו העיר חמש 114)מאמצע לומר רוצה

מאלף  חמשיות שתי שיעור אמה, ושתים ושבעים מאות
שלפי  אלפיים). ביחד (שהם ושתים ועשרים מאות וארבע
אמה  שהרי מהמדה, חמישיות שתי הפסיד באלכסון, שמדד
משנה'. 'מגיד – באלכסון חמישיות ושתי אמה היא בריבוע

.ËÈelÙ‡115‰ÁÙL elÙ‡ ,„·Ú116¯ÓBÏ ÔÈÓ‡ ,117: ¬ƒ∆∆¬ƒƒ¿»∆¡»ƒ«
ÏB„b‰ ÔÓ‡Â .˙aM‰ ÌeÁz Ô‡k „Ú118¯eÎÊ :¯ÓBÏ «»¿««»¿∆¡»«»«»

‡;ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk ˙aLa ÌÈ‡a eÈÈ‰ Ô‡k „ÚL ,È ¬ƒ∆«»»ƒ»ƒ¿«»¿∆»ƒƒ»»
B˙e„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ119‡lL .‰Ê ¯·„a120e¯Ó‡ ¿¿ƒ«≈¿»»∆∆…»¿

¯eÚML ÈtÓ ;Ï˜‰Ï ‡l‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈ƒ¿≈∆ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡121. «¿«ƒ«»ƒƒ¿≈∆

נח:).115) (עירובין כנענים,116)משנה ושפחה עבד
פ"ט  עדות בהל' (כמבואר דברים בשאר לעדות הפסולים
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את 117)ה"ד). מדדו שהם להם להאמין הכוונה אין
נאמנים  אלא המומחה, על אלא סומכין אין שהרי התחומין,
בפעם  ובוודאי כאן, עד בשבת ללכת מוחזקים שהיו לומר
סי' ברורה' ('משנה מומחה ידי על התחום נעשה ראשונה

להעיד 118)שצט). נאמנים "ואלו כח. בכתובות משנה
אלא  כזאת עדות מקבלים ואין בקטנם", שראו מה בגדלם

בהם. והקילו דרבנן שהיא תחומין על 119)לענין אבל
שצט). סי' או"ח ושו"ע ('טור' סמכו לא קטן של עדותו

נח:).120) (עירובין הוא 121)משנה מיל עשר שנים אבל
פרק  (למעלה התורה מן הוא מיל עשר שנים השיעור, מן

ה"א). כז

ועׂשרים  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
זכירת 1) כולל שהוא זכור של מצותֿעשה בו נתבאר

מן  שהוא במה ענייניהם, בו ונתבארו וההבדלה, הקידוש
הפרק. נסתיים ובזה דבריהם, ושל התורה

.‡˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ Lc˜Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»¿«≈∆««»
ÌÈ¯·„a2.BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ :¯Ó‡pL , ƒ¿»ƒ∆∆¡«»∆««»¿«¿

e‰¯ÎÊÏ CÈ¯ˆÂ .Lec˜Â Á·L ˙¯ÈÎÊ e‰¯ÎÊ ,¯ÓBÏk¿«»¿≈¿ƒ«∆«¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈
,ÌBi‰ Lec˜a - B˙ÒÈÎa :B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ«

B˙‡ÈˆÈ·e3.‰Ïc·‰a - ƒƒ»¿«¿»»

בספרא:2) הוא וכן הלב. בהרהור די ולא דווקא בדברים
אומר  כשהוא בלבך, יכול לקדשו. השבת יום את "זכור
זכור, מקיים אני מה הא אמורה, הלב שמירת הרי שמור,
הוא  וכן ג). הלכה בחקותי פרשת (ריש בפיך" שונה שתהיה
בכניסתו  דברים "ולאמור קנה: מצוה המצוות' ב'ספר
אינו  היין על שקידוש ו' הלכה להלן וראה וביציאתו".

דרבנן. מצוה אלא התורה מן רבינו 3)מצותֿעשה כתב כן
קדשהו  כן גם "ואמרו קנה) (מצותֿעשה המצוות' ב'ספר גם
נמצאה  ולא הבדלה". כלומר ביציאתו, וקדשהו בכניסתו
דרב  בשאילתות אלא שלפנינו התלמודית בספרות זו מימרא
לרש"י  המיוחס בפירוש (וראה הברכה וזאת בפ' גאון אחאי

י'). סי' התשובות חלק שם הגאונים ובאוצר א', ד' נזיר

.·eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÌBi‰ Lec˜ ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«ƒ«»«»¡…≈
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ4e· ‰ˆ¯Â ÂÈ˙BˆÓa5, ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»»

BL„˜ ˙aLÂ6ÔBˆ¯Â ‰·‰‡a7ÔB¯kÊ ,eÏÈÁ‰ ¿««»¿¿«¬»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ8‰lÁz .9L„˜ È‡¯˜ÓÏ10¯ÎÊ , ¿«¬≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆≈∆

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ11z¯Á· e· Èk .12zLc˜ e˙B‡Â13 ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»
EL„˜ ˙aLÂ ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ14ÔBˆ¯·e ‰·‰‡a15 ƒ»»«ƒ¿««»¿¿¿«¬»¿»

ezÏÁ‰16˙aM‰ Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .17. ƒ¿«¿»»«»¿«≈««»

ביוםֿטוב 4) כמו בנו" בחר "אשר בשבת אומרים ואין
ישראל, לבחירת קדמה ששבת משום יט), הלכה (להלן
יב): ה, (דברים שכתוב נו:) (סנהדרין במרה ניתנה שבת
היכן  אלהיך", ה' צוך כאשר לקדשו השבת יום את "שמור
חוק  לו ׂשם "ׁשם כה) טו, (שמות שכתוב כמו במרה, - צוך?
במתן  התחילה האומות מכל ישראל ובחירת ומשפט".
מכל  סגולה לי "והייתם ה): יט, (שמות ה' כשאמר תורה,

('אבודרהם'). "כי 5)העמים" ד): קמט, (תהילים שנאמר
אתכם". "ורציתי כז) מג, (יחזקאל וכתוב בעמו", ה' רוצה

להם".6) הודעת קדשך שבת "ואת יד): ט, (נחמיה שנאמר
בכפיית 7) בסיני ניתנו - המועדים ובכללם המצוות, כל

ההר", בתחתית "ויתיצבו יז): יט, (שמות שכתוב כמו ההר,
ההר  את הקב"ה עליהם "שכפה פח.): (שבת חז"ל ודרשו
ואם  מוטב, התורה מקבלים אתם אם להם: ואמר כגיגית,
במרה  ניתנה שבת מצות אבל קבורתכם", תהיה שם - לאו

ברצון. כיֿאם אונס חֿיא):8)בלי כ, (שמות שנאמר
את  ה' עשה ימים ששת כי לקדשו... השבת יום את "זכור
ביום  וינח בם אשר כל ואת הים את הארץ ואת השמים
ויקדשהו". השבת יום את ה' ברך כן על השביעי,

יום 9) הוא "כי הנוסחא: ווניציאה, שונצינו בדפוסי
ז:). (כתובות ברש"י וכ"ה נאמרה 10)תחילה", שבת
כג). (ויקרא המועדים בפרשת (דברים 11)תחילה שנאמר

ה' ויוציאך מצרים, בארץ היית עבד כי "וזכרת טו): ה,
אלהיך  ה' צוך כן על נטויה, ובזרוע חזקה ביד משם אלקיך
"כי  שם: הרמב"ן שהסביר וכמו השבת", יום את לעשות
מחדש, קדמון, אלוה על מורה מצרים יציאת היות בעבור
המורה  השבת על ספק בלבך יעלה ואם . . . ויכול חפץ,
ביציאת  עיניך שראו מה תזכור והיכולת, והחפץ החידוש על
"צריך  אמרו: קיז: ובפסחים לראיה. לך שהוא מצרים,
טז, (דברים הכא כתיב היום, בקידוש מצרים יציאת להזכיר
התם  וכתיב מצרים, מארץ צאתך יום את תזכור למען ג):
שם  ועיין לקדשו", השבת יום את זכור ח): כ, (שמות

למען. ד"ה (דברים 12)ב'תוספות' בכם" "ויבחר שנאמר
ז). יט).13)ז, כו, (דברים קדוש" עם "ולהיותך

להלן 14) וראה קד.). (פסחים הפתיחה מעין לחתימה סמוך
כמו 15)הכ"ב. עוונות המזכיר חטאת קרבן אין שבשבת

לרצון  שהיא עולה אלא כט.) כח. (במדבר במועדים שיש
('מעשה  ובששון" "בשמחה אחר: ובנוסח ג). א, (ויקרא
שמחתכם  "וביום בהעלותך פרשת ב'ספרי' וכ"ה רוקח').
עמ' ח"ב מו"ק על שיטה [ועיין השבתות" אלו ובמועדיכם,

מט.]. לברכות הרא"ש ותוס' שנאמר:16)סב. כמו
טז). לא, (שמות עולם" ברית קיז,17)"לדורותם פסחים

"מקדש  וביוםֿטוב השבת", "מקדש אומרים בשבת ב.
ימי  מששת ועומדת קבועה שבת כי והזמנים", ישראל
אבל  דין. בבית ולקדשה לקבעה צריך ואין בראשית,
ובמסכת  החדשים. את הקובע דין, בבית תלוי יוםֿטוב
אלא  ישראל, בחתימה מזכיר אינו "בשבת (פי"ג): סופרים

לישראל" קדמה שהשבת השבת, מקדש

.‚‰ÊÂ18CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰Ïc·‰‰ ÁÒ ¿∆…«««¿»»»«»¡…≈∆∆
ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ,ÌÏBÚ‰19CLÁÏ ¯B‡ ÔÈ·e ,20, »»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆

ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ·21ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈ·e , ≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
‰NÚn‰22.ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ««¬∆»«»««¿ƒ≈…∆¿…

ב.18) קג, "ולהבדיל 19)פסחים י.): י. (ויקרא שנאמר
החול". ובין הקודש ד):20)בין א, (בראשית שנאמר

במוצאי  נברא והאור החושך", ובין האור בין אלהים "ויבדל
נד.). (פסחים "ואבדיל 21)שבת כו): כ, (ויקרא שנאמר

יג): לא, (שמות בשבת וכתוב לי", להיות העמים מן אתכם
ה' אני כי לדעת לדורותיכם, וביניכם ביני היא אות "כי
האומות. מן ישראל נבדלים שבשבת הרי מקדשכם",

לומר 22) שצריך מפני תקנוהו אלא הבדלות, ממנין אינו זה
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להלן  וראה קד.). (פסחים לחתימה סמוך הפתיחה מעין
שם. ובהערה כב הלכה

.„¯wÚ23‰ÏÈla - Lecw‰24- ‰ÏÈla Lc˜ ‡Ï Ì‡ . ƒ««ƒ««¿»ƒ…ƒ≈««¿»
.Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Lc˜Ó - „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa≈¿≈≈¿≈ƒ¿«≈¿≈»«À

‰ÏÈla ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡Â25¯ÁÓÏ ÏÈc·Ó -26ÏÈc·Óe ; ¿ƒ…ƒ¿ƒ««¿»«¿ƒ¿»»«¿ƒ
ÍÏB‰ÂÈLÈÏL ÌBÈ ÛBÒ „Ú27ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ . ¿≈¿«¿ƒƒ¬»≈¿»≈«

.„·Ïa ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏa ‡l‡ ¯B‡‰»∆»¿≈»≈«»ƒ¿«

א.23) קו, השבת 24)פסחים יום את "זכור שכתוב
(הרשב"ם). היום כשמתקדש השבת כניסת בשעת לקדשו",

יום 25) את "זכור שכתוב בלילה, היא ההבדלה שעיקר
- השבת ויציאת וביציאתו, בכניסתו זכרהו לקדשו", השבת

הבדיל 26)בערב. שלא "מי קז. פסחים במסכת הוא כן
כולו". היום כל והולך מבדיל שבת, שלשה 27)במוצאי

(פסחים  שעברה לשבת שייכים שבוע, של ראשונים ימים
ותנו  כתבו לעדים: "האומר גיטין: לענין שאמרו כמו קו.),
אמר  שלישי. יום סוף עד כותבין שבת! לאחר לאשתי גט
מיום  כותבין השבת! קודם לאשתי גט ותנו כתבו להם:
הכ"ג). פ"ט גירושין בהל' (רבינו ששי" יום סוף עד רביעי
ושונצינו). (ויניציאה הרביעי" יום סוף "עד אחר: ובנוסח
[ומה  הנכונה היא שלנו שהנוסחא משנה' ה'כסף וכתב
סוף  עד והולך ומבדיל למחר "מבדיל וכתב רבינו שחילק
ראשון  ביום שההבדלה נראה ביחד, כללם ולא שלישי" יום
הוא  ראשון יום כי תשלומין, משום ולא בזמנה הבדלה היא
חלאוה  מהר"ם בחידושי הובא הרמב"ן, (וכ"כ שבת מוצאי
הוא  שלישי יום סוף עד ההבדלה ואילו קו:), לפסחים
סי' או"ח לשו"ע הגרע"א בהגהות וראה תשלומין. מטעם
במוצאי  הבדלה שכח שאם לפסוק שרוצה ו' סעיף רצ"ט

דין יוםֿטו  אין שביו"ט אףֿעלֿפי למחר, להבדיל יכול ב,
יוםֿטוב]. אחר ימים שלשה של

.‰¯eÒ‡28ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï29L„wMÓ »¿»»∆¡…ƒ¿«ƒƒ∆»«
BÏ ¯eÒ‡ - ÌBi‰ ‡ˆiMÓ ÔÎÂ .Lc˜iL „Ú ÌBi‰««∆¿«≈¿≈ƒ∆»»«»

‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏÂ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÏÈÁ˙‰Ï30ÌÚËÏ B‡ ¿«¿ƒ∆¡…¿ƒ¿¿«¬¿»»ƒ¿…
¯zÓ - ÌÈÓ ˙BzLÏÂ .ÏÈc·iL „Ú ,ÌeÏk31ÁÎL .32B‡ ¿«∆«¿ƒ¿ƒ¿«ƒÀ»»«

- ÏÈc·iL Ì„˜ B‡ Lc˜iL Ì„˜ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ¯·Ú»«¿»«¿»»…∆∆¿«≈…∆∆«¿ƒ
.ÏÎ‡L ¯Á‡ ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«¿ƒ««∆»«

א.28) קה, לאכול 29)פסחים לאדם "אסור אחר: בנוסח
ה'ירושלמי' בשם הרשב"א כתב וכן (ויניציאה), לשתות" או
"אסור  רבינו כתב שלא מובן ובזה לשתות, אסור מים שגם
התיר  שבהבדלה מכיון בהבדלה, שפסק כמו כלום" לטעום
שאסור  בקידוש אבל טעימה. איסור כתב מים, לשתות
טעימה  איסור לכתוב הוצרך לא מים, אף ולשתות לאכול

ב.30)(מהרי"א). קנ, לא 31)שבת אשי, רב דבי "רבנן
שם). (פסחים מים) לשתות (התירו אמיא" קפדי

אסי,32) רב לבית נזדמן אבא בר ירמיה "רב ב: קו, פסחים
והבדיל". כוס לו נתנו הבדלה, קודם מאכל דבר וטעם שכח

.ÂÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ33ÏÚ ÏÈc·‰Ïe ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈«««ƒ¿«¿ƒ«
ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ,‰lÙza ÏÈc·‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÔÈi‰««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

ÒBk ÏÚ34¯Á‡Óe .35"ÏÁÏ L„˜ ÔÈa" ¯Ó‡ÈÂ ÏÈc·iL «≈««∆«¿ƒ¿…«≈…∆¿…

ÏÈc·‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ BÏ ¯zÓ -À»«¬¿»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ
C¯·Óe .ÒBk‰ ÏÚ36‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ37Ck ¯Á‡Â , ««¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»

Lc˜iL „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB BÈ‡Â .Lc˜Ó38. ¿«≈¿≈≈∆»»«∆¿«≈

לקדשו,33) השבת יום את "זכור קו.) (פסחים שאמרו ומה
הוא  היין על שקידוש ראיה מכאן אין - היין" על זוכרהו
אסמכתא  אלא גמורה דרשה זו אין כי התורה, מן מצוה
במסכת  בפירש"י וראה זוכרהו). ד"ה שם ('תוספות' בעלמא
התורה. מן מצוה היא היין על שקידוש שדעתו ד. נזיר

מן 34) (כשעלו בתחילה יוחנן: רבי "אמר א: לג, ברכות
(לקנות  העשירו בתפילה, הבדלה קבעו דחוקים) והיו הגולה
להבדיל  עזרא תקנת נשתכחה (ואז הכוס על קבעוה יין)
אמרו: והם בתפילה, קבעוה - והענו חזרו בתפילה),

הכוס". על להבדיל צריך בתפילה קנ,35)המבדיל שבת
נא:).משנ 36)ב. (ברכות לקידוש 37)ה גורם "שהיין

שתדיר  ועוד: קידוש), אין - פת או יין אין (שאם ֵֵָשּתאמר
ששותה  עת שבכל תדיר, הוא (יין קודם" תדיר תדיר, ושאינו

שבת). בליל אלא אינו קידוש אבל עליו, מברך כי 38)יין
קו:), (פסחים המוציא לברכת נטילה בין הפסק הוא הקידוש
לקדש  שיכול הסובר לרב דוקא שזה הרשב"ם דעת אבל
קידוש  שאין שפוסקים מה לפי אבל סעודה, במקום שלא
הקידוש  כן אם ח), בהלכה (כמבואר סעודה במקום אלא
ידיו  שנטל הרא"ש נהג וכן הפסק, כאן ואין לסעודה שייך

רעא). סי' ורמ"א או"ח ('טור' קידוש קודם

.Ê„ˆÈk39˜ÈÊÁÓ ‡e‰L ,ÒBk Á˜BÏ ?‰NBÚ ‡e‰ ≈«∆≈«∆«¬ƒ
˙ÈÚÈ·¯40BÁÈ„Óe ,¯˙È B‡41BÙËBLÂ ÌÈÙaÓ ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿ƒ¿¿
ıeÁaÓ42BÈÓÈa BÊÁB‡Â ,ÔÈÈ e‰‡ÏÓÓe ,43B‰Èa‚Óe , ƒ«¿«¿≈«ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ44ÁÙË45Ï‡ÓNa ÚiÒÈ ‡ÏÂ ,¯˙È B‡46, ƒ««¿«∆«»≈¿…¿«≈ƒ¿…
ËeLt ‚‰Óe .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÙb‰ ÏÚ C¯·Óe¿»≈««∆∆¿««»¿«≈ƒ¿»»

"elÎÈÂ" ˙L¯t ‰lÁza ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ ÏÎa47¯Á‡Â , ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»»»««¿À¿««
‡BÏÓ ‰˙BLÂ .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó Ck»¿»≈«««ƒ¿««»¿«≈¿∆¿

ÂÈÓ‚Ï48‰¯e·Á Èa ÏÎÏ ‰˜LÓe ,49ÏËB Ck ¯Á‡Â . À¿»«¿∆¿»¿≈¬»¿««»≈
.ÏÎB‡Â "‡ÈˆBn‰" C¯·Óe ,ÂÈ„È»»¿»≈«ƒ¿≈

ב.ברכ 39) נא, שיעור 40)ות שהוא הלוג, רביעית הוא
וחומש  אצבע וחצי אצבעים, ברום אצבעים על אצבעים
עשר  מעוקבות, אצבעות 10.8 שהן קט.) (פסחים אצבע
ומחצה  ביצה שיעור והוא חמישיות וארבע אצבעות
קידוש  של הכוס תהא לא ולכתחילה ה"ב), בפ"ח (כמבואר

גרם. מתשעים ברכות 41)פחותה מהל' בפ"ז כמבואר
נקיה 42)הט"ו. שתהיה ומבחוץ מבפנים במפה מקנחו או

קפג). סי' החשובה.43)(או"ח מיסב 44)בידו הוא ואם
שכתוב  משום טפח, השולחן מן מגביהו השולחן, על
אקרא". ה' ובשם אשא ישועות "כוס יב): קטז , (תהלים

סנטימטרים.45) כעשרה עליו 46)שהוא יראה שלא
כל 47)כמשא. המנונא, רב "דאמר ב: קיט, שבת

הכתוב  עליו מעלה - ויכולו ואומר שבת בערב המתפלל
בראשית". במעשה להקדושֿברוךֿהוא שותף נעשה כאילו

לצד 48) מסלקו שאילו כל כלומר לוגמיו", "כמלוא היינו
"מלוא  ואילו רביעית. רוב והוא לוגמיו כמלוא יראה אחד,
בפ"ז  רבינו בדברי ועיין מרביעית. יותר הוא לוגמיו"
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הוא  השתיה ששיעור מדבריו שנראה ה"ט, מצה מהלכות
אם. ד"ה קז. פסחים 'תוספות' ועיין רביעית. רוב

צריכים 49) החבורה בני כל שאין נראה, הגאונים "מדברי
(מגידֿמשנה). לוגמם" מלוא

.ÁÔÈ‡50‰cÚÒ ÌB˜Óa ‡l‡ Lec˜51‡Ï ?„ˆÈk . ≈ƒ∆»ƒ¿¿À»≈«…
¯Á‡ ˙È·a ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ˙È·a Lc˜È52Lc˜ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈¿«ƒ∆¿…«¿«ƒ«≈¬»ƒƒ≈

‰iL ˙ÈÂÊa ÏÎB‡ - BÊ ˙ÈÂÊa53˙È·a ÔÈLc˜Ó ‰nÏÂ . ¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«¿ƒ¿≈
˙Òk‰54ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L ,ÔÈÁ¯B‡‰ ÈtÓ ?55.ÌL «¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ»

א.50) קא, "וקראת 51)פסחים יג): נח, (ישעיה "שכתוב
בקריאה  כלומר לשבת, קורא שאתה במקום עונג", לשבת
משום  וגם הוא, חכמים ומדרש עונג, יהא שם קידוש, של
היין  על בוודאי היין", על "זכריהו היין: על קידוש שנקבע
(הרשב"ם). חשוב" שהוא נקבע הסעודה שבשעת

כי 52) אחרות, דיעות ויש זו. הלכה בשיטת רבינו דעת זוהי
הקידוש  אחרי יצא אפילו הראשון, מקומו את הרואה כל
רעג). סי' (או"ח אחד מקום חשוב לחצר, מהבית

לסעודה.53) קידוש בין להפסיק ולא מיד לאכול וצריך
רעא). סי' קידוש 54)(רמ"א ואין שם, אוכלים אין שהרי

סעודה. במקום ממש,55)אלא הכנסת בבית הכוונה אין
ה"ו), תפילה מהל' בפי"א (כמבואר בו לאכול אסור שהרי
ושומעים  הכנסת, לבית הסמוך בבית אוכלים שהיו אלא
קנא), סי' (או"ח ובט"ז (מגידֿמשנה), הכנסת, בבית קידוש
או  להאכיל העיר בני הוצרכו שאם רמב"ן בשם הביא
תנאי  שעל מותר, הכנסת, בבית זמני באופן אורחים להשכיב

נבנה. זה

.Ë‰È‰56‰È‰ ‡lL B‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ¯˙BÈ ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó »»ƒ¿«∆¿«≈ƒ««ƒ∆…»»
C¯·Óe ,‰lÁz ÂÈ„È ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ BÏ«ƒ¬≈∆≈»»¿ƒ»¿»≈
ÔÈ‡Â .ÏÎB‡Â ÚˆBa Ck ¯Á‡Â ,Lc˜Óe ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ¿«≈¿««»≈«¿≈¿≈

˙t‰ ÏÚ ÔÈÏÈc·Ó57ÒBk‰ ÏÚ ‡l‡ ,58. «¿ƒƒ«««∆»««

ב.56) קו, ומר 57)פסחים ינוקא "מר א: קז, פסחים
בא  אחת פעם אשי: לרב סיפרו חסדא רב של בניו קשישא
שכר  לו הבאנו להבדלה, יין לנו היה ולא למקומנו אמימר
יין; לו להביא טרחנו למחר טעם, ולא הבדיל ולא להבדיל
להבדלה  יין לנו היה ולא אצלנו, נזדמן שוב אחרת לשנה
אצלכם  הוא השכר כן אם אמימר, אמר שכר; לו ונתנו
השכר", על והבדיל היין), במקום (משקה מדינה" "חמר
שלא  כיון יין, אין אם גם הפת על מבדילים שאין הרי
קו:). פסחים ('תוספות' הפת על אמימר הבדיל

שמקדשים 58) כיון שבת, במוצאי יוםֿטוב חל אם "אמנם
גם  מבדילים הקידוש אגב העיקר, הוא והקידוש הפת, על

מי  ('הגהות הפת" ימוניות').על

.ÈÈÓ59ÁÎLÂ ,˙aL ÈÏÈÏa ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï Ôek˙pL ƒ∆ƒ¿«≈¿«≈«««ƒ¿≈≈«»¿»«
,˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - Lc˜iL Ì„˜ ÂÈ„È ÏËÂ¿»«»»…∆∆¿«≈¬≈∆¿«≈«««
.‰cÚÒÏ ÂÈ„È ÏËpL ¯Á‡ ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈«««ƒ««∆»«»»ƒ¿À»
„ÚÒiL Ì„˜ ˙aM‰ ÌBÈa ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»¿»≈«««ƒ¿««»…∆∆ƒ¿…

‰iL ‰cÚÒ60"‰a¯ ‡Lec˜" ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .61. ¿À»¿ƒ»¿∆«ƒ¿»ƒ»«»
Ck ¯Á‡Â ,‰˙BLÂ „·Ïa "ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó¿»≈≈¿ƒ«»∆ƒ¿«¿∆¿««»
Ì„˜ ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â .„ÚÒÈÂ ÂÈ„È ÏhÈƒ…»»¿ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿…¿…∆

Lc˜iL62ÌB˜Óa ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ‰Ê Lec˜ Ì‚Â . ∆¿«≈¿«ƒ∆…ƒ¿∆∆»ƒ¿
.‰cÚÒ¿À»

(59- ידיו הנוטל רב, אמר ברונא רב "אמר א: קו, פסחים
נטילה  בין הפסק הוא שהקידוש רשב"ם ופירש יקדש"; לא

ה"ו. למעלה וראה רז"ל:60)ל"המוציא", שאמרו כמו
אלא  לי אין היין, על זוכרהו לקדשו, השבת יום את "זכור
השבת" יום את זכור תלמודֿלומר – מנין? ביום בלילה,
בכניסת  אלא התורה מן קידוש חיוב ואין קו.) (פסחים

מדרבנן. רק הוא היום קידוש אבל בלילה, כמו 61)השבת
שהיא  יום של קידוש גם כך נהור", "סגי לעיור שקוראים
אותה  כינו בלבד, הגפן פרי בורא ברכת אלא שאינה קצרה

(מגידֿמשנה). רבה" "קידושא שתיקנו 62)בשם: שכל
ביום, קידוש שתיקנו וכיון תיקנו, תורה בדבר כמו - רבנן
ולקדש  קידוש, קודם לטעום שלא בלילה, כמו בו נוהגים
שלא  וסובר רבינו, על חולק הראב"ד אבל סעודה. במקום
בלילה, קידש לא אם אלא קידוש קודם ביום לטעום אסרו

ביום  לקדש חייב שהחסיר שאז מה להשלים התורה מן
בלילה.

.‡ÈÌ„‡Ï BÏ LÈ63„BÚaÓ ˙aL ·¯Ú ÒBk‰ ÏÚ Lc˜Ï ≈»»»¿«≈««∆∆«»ƒ¿
ÏÈc·Ó ÔÎÂ ;˙aM‰ ‰ÒÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈ64ÏÚ ««ƒ∆…ƒ¿¿»««»¿≈«¿ƒ«

;˙aL ‡È‰ ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ ÒBk‰«ƒ¿««ƒ∆¬«ƒƒ«»
B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈk ˙ÚLa ÔÈa d¯Ó‡Ï - ‰¯ÈÎÊ ˙ÂˆnL∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»

ËÚÓk BÊ ‰ÚLÏ Ì„˜ ÔÈa65. ≈…∆¿»»ƒ¿«

שבת 63) ערב של אדם מתפלל שמואל, "אמר ב: כז, ברכות
הכוס". על קדושה ואומר שם:64)בשבת, בברכות,

הכוס". על הבדלה ואומר שבת, מוצאי של אדם "מתפלל
התימנים).65) (כת"י "במעט" אחר: בנוסח

.·ÈÈÓ66ÂÈÏÚ L„˜Â ,˙aL ·¯Úa ÏÎB‡ ‰È‰L ƒ∆»»≈¿∆∆«»¿»«»»
ÌBi‰67‰tÓ Ò¯Bt - ‰cÚq‰ CB˙a ‡e‰Â68ÏÚ «¿¿«¿À»≈«»«

C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,B˙cÚÒ ¯ÓB‚Â ,Lc˜Óe ÔÁÏM‰«À¿»¿«≈¿≈¿À»¿««»¿»≈
‰È‰ .ÔBÊn‰ ˙k¯a69‡e‰Â ˙aM‰ ‡ˆÈÂ ,˙aLa ÏÎB‡ ƒ¿««»»»≈¿«»¿»»««»¿

B˙cÚÒ ¯ÓBb - B˙cÚÒ CB˙a70ÂÈ„È ÏËBÂ ,71C¯·Óe , ¿¿À»≈¿À»¿≈»»¿»≈
ÂÈÏÚ ÏÈc·Ó Ck ¯Á‡Â ,ÒBk‰ ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a72Ì‡Â . ƒ¿««»««¿««»«¿ƒ»»¿ƒ

‰i˙M‰ CB˙a ‰È‰73˜ÒBt -74Ck ¯Á‡Â ,ÏÈc·Óe »»¿«¿ƒ»≈«¿ƒ¿««»
.B˙i˙LÏ ¯ÊBÁ≈ƒ¿ƒ»

א.66) ק, שאסור 67)פסחים אכילתו, את להפסיק צריך
קידוש. קודם בשבת לאחר 68)לאכול עד הפת את לכסות

השבת  לכבוד סעודה עכשיו שהביא היכר שיהיה הקידוש,
צריך  היין על קידוש בכל וכן רעא); סי' אברהם' ('מגן
עליה  לברך צריך מכוסה, הפת אין שאם הפת, את לכסות
"ארץ  ח): ח, (דברים בפסוק הקודם כל "כי היין, קודם
ברכות  בהל' (רבינו לברכה" קודם וגפן", ושעורה חיטה

מיימוניות'). ו'הגהות הי"ג א.69)פ"ח קה, פסחים
חכמים 70) שדרשו סעודתו, באמצע להפסיק צריך ואינו

"שמור" ח) כ, (שמות "זכור" ז) פרשה יתרו (מכילתא
אמרו  מכאן מלאחריו, ושמור מלפניו זכור יב) ה, (דברים
שילך  רוצה שאינו כאדם הקודש", על מחול שמוסיפים
נראה  - באמצע מפסיק ואם שיכול, זמן כל מאצלו אוהבו

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



קה zay zekld - mipnf xtq - lel` 'c ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המלך. את אחר 71)כמגרש הידים את ליטול שצריך
פ"ז  ברכות בהל' (כמבואר המזון ברכת לפני הסעודה

אסור 72)הי"ב). כוסות, שני לו יש שאם סובר הראב"ד
עושין  שאין מפני אחד, כוס על והבדלה המזון ברכת לברך
נפש  ושמירת רוצח בהל' (כמבואר חבילות חבילות מצוות
אבל  כמשא, עליו המצוות קיום נראה יהא שלא ה"ה), פ"ו
קידוש  אחד כוס על לומר רוצה אם שרק - רבינו דעת
כי  מזה, זה ונפרדים שונים ענינים שני שהם המזון, וברכת
על  המזון וברכת השבת), (קדושת להבא על הוא  הקידוש
הבדלה  אבל קב:), פסחים (ראה שאכל) (הסעודה העבר
כוס  על לומר מותר נתקנו, העבר על ששניהם המזון וברכת

(מגידֿמשנה). מותר 73)אחד מים שאילו יין, שתיית
ה"ה). (למעלה הבדלה לפני א.פסחים74)לשתות קה,

בה. מפסיק ולפיכך חשובה, אינה ששתייה

.‚È‰È‰75- ˙aL ˙ÒÎ‰ ÌÚ B˙ÏÈÎ‡ ¯Ó‚Â ÏÎB‡ »»≈¿»«¬ƒ»ƒ«¿»««»
C¯·Ó76ÏÚ Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÔBÊn‰ ˙k¯a ¿»≈ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿«≈«

ÔÈ‡L ,„Á‡ ÒBk ÏÚ Lc˜ÈÂ C¯·È ‡ÏÂ .ÈL ÒBk≈ƒ¿…¿»≈ƒ«≈«∆»∆≈
„Á‡ ÒBÎa ˙BˆÓ ÈzL ÔÈNBÚ77Lec˜ ˙ÂˆnL ; ƒ¿≈ƒ¿¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‰¯Bz ÏL ˙BˆÓ ÈzL ÔBÊn‰ ˙k¯a ˙ÂˆÓe78.Ô‰ ƒ¿«ƒ¿««»¿≈ƒ¿∆»≈

ב.75) קב, בברכת 76)פסחים שבת של להזכיר וצריך
(שו"ע  שבת שעכשיו כיון - עדיין קידש שלא אף המזון,

רעא). סי' חבילות 77)או"ח מצוות עושים שאין לפי
שונים  ענינים שני שהם הקודמת, בהלכה כמבואר חבילות,
כוס  על לומר מותר וקידוש הבדלה אבל מזה, זה ונפרדים
כב, בהלכה כמבואר שבת, במוצאי יוםֿטוב כשחל אחד,

הקודמת. שהן 78)ובהלכה נישואין ברכות להוציא
עוז'). ('מגדל אחד כוס על ונאמרות מדרבנן,

.„ÈÔÈ‡79ÏÚ CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ≈¿«¿ƒ∆»«««ƒ»»¿«≈«
,¯B‡N B‡ L·c Ba ·¯Ú˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊn‰ Èab«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»≈¿«¿
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÏB„‚ ˙È·Áa Ïc¯Á‰ ˙tËk elÙ‡¬ƒ¿ƒ«««¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ80·¯Ún‰ ÏÎa ÔÈ¯BÓ e‡ Ck .81¯ÈznL ÈÓ LÈÂ . »»»»ƒ¿»««¬»¿≈ƒ∆«ƒ
ÂÈÏÚ Lc˜Ï82CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰' ¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡Â , ¿«≈»»¿≈…∆¡«««ƒ»»¿«≈

B‡ ,Ú¯ BÁÈ¯L ÔÈÈ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆»¿ƒ«ƒ∆≈«
‰l‚Ó83Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ,ÏM·Ó B‡ ,84. ¿À∆¿À»∆≈¿«¿ƒ«∆»≈∆

א.79) צז, יא):80)בבאֿבתרא ב, (ויקרא התורה שאמרה
לה'", אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי
ה"א. פ"ה מזבח איסורי בהל' כמבואר שהוא, בכל ואוסרים

ה"י 81) פי"א אסורות מאכלות בהל' רבינו כתב זה וכעין
גאוני  "הורו לשונו: וזה גוי, של יין שאם באיסור המערב,

למזבח, ראוי ואינו הואיל דבש, מעט ישראל ביין נתערב
הגוי". עם לשתותו ומותר מתנסך 'ירושלמי'82)אינו

המעורב  יין והוא קונדיטון" ביין "יוצאין ה"א: פ"י פסחים
פ"ה. ח"א בתשב"ץ ראה מהם 83)בדבש, שתה "שמא

רוצח  בהל' (רבינו וימות" עפר, מזוחלי וכיוצא נחש
ה"ו). פי"א נפש לנסכים 84)ושמירת פסולין שכולן

מחמת  ופסולם וה"י) ה"ט מזבח מאיסורי פ"ו (רמב"ם
(מגידֿמשנה). עצמם

.ÂËÔÈÈ85ÁÈ¯ BÁÈ¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ıÓÁ ÌÚË BÓÚhL «ƒ∆«¿««…∆««ƒ∆≈≈«

ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈ86Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ÌÈ¯ÓL ÔÎÂ . «ƒ≈¿«¿ƒ»»¿≈¿»ƒ∆»«¬≈∆
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ«ƒ««ƒ∆≈»∆«««ƒ≈¿«¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ87ÌÈ¯ÓM‰ ÏÚ Ô˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««¿»ƒ
‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»≈«¿»»¬»ƒƒ

‰Úa¯‡88.ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ,‚eÊÓ ÔÈÈ ‰Ê È¯‰ - «¿»»¬≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»»

א.85) צז, וכיון 86)בבאֿבתרא הטעם, אחר הולך שהכל
להלן  וראה צו.), (ב"ב עליו מקדשים אין - חומץ שטעמו

יז. הגפן"87)הלכה פרי "בורא עליהם מברכים שאין כיון
ה"ט. פ"ח ברכות בהל' כמבואר "שהכל", אלא -

בהל'88) כמבואר הגפן", פרי "בורא עליהם מברכים שאז
והוציא  מים) (מדות שלשה עליהם שנתן "שמרים ברכות:
עליהם  מברך המים), עם השמרים יין (שנמזג ארבעה מהם
מים  חלקים (שלשה הוא מזוג יין שזה הגפן, פרי בורא
טעם  בהם שיש אףֿעלֿפי מארבעה פחות הוציא יין), ואחד

תחילה". שהכל עליהן מברך - יין

.ÊËÈÏk89‰nk ˜ÈÊÁÓ elÙ‡ ,ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰L ¿ƒ∆»»»≈«ƒ¬ƒ«¬ƒ«»
BÓ‚t ‰Ê È¯‰ - ËÚÓ epnÓ ‰˙L Ì‡ ,˙BiÚÈ·¿̄ƒƒƒ»»ƒ∆¿«¬≈∆¿»

¯‡M‰ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,ÏÒÙÂ90‡e‰L ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ««¿»ƒ¿≈∆
˙BÒBk È¯eiLk91. ¿ƒ≈

א.89) קו, לקדש 90)פסחים יכול אחר, יין לו אין ואם
(הרשב"ם). שאינו 91)עליו יין קצת לתוכו שופכים ואם

(פוסקים). הראשון להכשרו חזר מים, קצת או פגום

.ÊÈÔÈÈ92ÔÈÈ ÌÚË BÓÚËÂ ıÓÁ‰ ÁÈ¯ BÁÈ¯L93- «ƒ∆≈≈««…∆¿«¿«««ƒ
ÔÈÈ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó94ÌÈ˜enˆ ÔÈÈ ÔÎÂ .‚eÊÓ95- ¿«¿ƒ»»¿≈«ƒ»¿≈≈ƒƒ

Ô‰a LiL ÌÈ˜enˆ eÈ‰iL ,‡e‰Â ;ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»»»∆ƒ¿ƒƒ∆≈»∆
C¯„È Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏÔL·c Ô‰Ó ‡ˆÈ Ô˙B‡96ÔÎÂ . «¿ƒ∆ƒƒ¿…»≈≈≈∆ƒ¿»¿≈

BzbÓ L„Á ÔÈÈ97Ì„‡ ËÁBÒÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó - «ƒ»»ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈»»
B˙ÚLa ÂÈÏÚ Lc˜Óe ,ÌÈ·Ú ÏL ÏBkL‡98‰È„Ó .99 ∆¿∆¬»ƒ¿«≈»»ƒ¿»¿ƒ»

Lec˜Ï ÏeÒt ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¯ÎL dÈÈ ·¯L100, ∆…≈»≈»««ƒ∆»¿ƒ
‰È„Ó ¯ÓÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚ ÏÈc·‰Ï ¯zÓ101. À»¿«¿ƒ»»ƒ¿¬«¿ƒ»

א.92) צז, בריח,93)בבאֿבתרא ולא בטעם, תלוי שהכל
טו. הלכה למעלה יהיה 94)וראה לפחות אולם במים,

רד). סי' (או"ח במים בששה מאחד יותר ענבים 95)היין
הענבים.96)מיובשים. ראשונים 97)מיץ ימים ארבעים
סי'98)לדריכתו. (או"ח ישן ביין המובחר מן מצוה אבל

א.99)רעב). קז, על 100)פסחים לקדש שיכול כיון
ט'. בהלכה כמבואר המדינה 101)הפת, שתיית שעיקר

יין. במקום שכר הוא

.ÁÈÈ‡ˆBÓa ÔÈÏÈc·Óe ˙aL ÈÏÈÏa ÔÈLc˜nL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ¿≈≈«»«¿ƒƒ¿»≈
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈÏÈÏa ÔÈLc˜Ó Ck ,˙aL102ÔÈÏÈc·Óe «»»¿«¿ƒ¿≈≈»ƒƒ«¿ƒƒ

˙B˙aL ÌlkL ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ·e Ô‰È‡ˆBÓa¿»≈∆¿»≈«ƒƒ∆À»«¿
Ô‰ '‰103ÏL BlÁÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓa ÔÈÏÈc·Óe . ≈«¿ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿À∆

ÌÈÏÈc·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ ;·BË ÌBÈÏ ˙aL È‡ˆBÓ·e ,„ÚBÓ≈¿»≈«»¿¬»≈«¿ƒƒ
˙aLÏ ·BË ÌBÈ È‡ˆBÓa104. ¿»≈¿«»

לקדשו"102) השבת יום את "זכור ז): פרשה (יתרו מכילתא
לי  אין - בכניסתו. היין על מקדשין אמרו מכאן בברכה,
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לז) כג, (ויקרא תלמודֿלומר מנין? ימיםֿטובים שבת, אלא
הקידוש  אין אבל לשבת, מועדים הוקשו ה'". מועדי "אלה

(מגידֿמשנה). התורה מן (חולין 103)ביוםֿטוב משנה
הכ"א.104)כו:). פ"א למעלה מבואר

.ËÈCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :·BË ÌBÈ Lec˜ ÁÒ…«ƒ»«»¡…≈∆∆
ea ¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰105eÓÓB¯Â ,ÌÚ ÏkÓ106ÏkÓ »»¬∆»«»ƒ»»¿¿»ƒ»

LÏÔB107ea ¯Áa .108e¯‡ÙÈÂ e· ‰ˆ¯ ,eÏc‚ÈÂ109. »»«»«¿«¿≈»»»«¿»¬≈
‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ ‰·‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ110, «ƒ∆»¡…≈¿«¬»¬ƒ¿ƒ¿»

L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ˙‡ ,ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»…∆
‰f‰111‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ˙‡ ,112˙BÚe·M‰ ‚Á B‡ «∆∆««««∆««»

˙Bkq‰ ‚Á B‡113e˙e¯Á ÔÓÊ ,114e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ B‡ ««À¿«≈≈¿«««»≈
e˙ÁÓN ÔÓÊ B‡115ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ,‰·‰‡a ,116. ¿«ƒ¿»≈¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â z¯Á· e· Èk117È„ÚBÓe , ƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¬≈
EL„˜118,'‰ ‰z‡ Ce¯a .ezÏÁ‰ ÔBNN·e ‰ÁÓNa »¿¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»»«»
Lc˜Ó119Ï‡¯NÈ120ÌÈpÓf‰Â121˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿

:‰lÙza Ì˙BÁL C¯„k Ì˙BÁÂ ,˙aL ¯ÈkÊÓ - ˙aLa¿«»«¿ƒ«»¿≈¿∆∆∆≈«¿ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó122. ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

אלקיך,105) לה' אתה קדוש עם "כי ז): ז, (דברים שנאמר
אשר  העמים מכל סגולה לעם לו להיות אלקיך ה' בחר בך

האדמה". פני אתכם 106)על "רק ב): ג, (עמוס שנאמר
(תהילים  שם על רוממות האדמה", משפחות מכל ידעתי
('אבודרהם'). צדיק" קרנות "תרוממנה יא) עה,

יחזיקו 107) אשר ההמה "בימים כג): ח, (זכריה שנאמר
איש  בכנף והחזיקו הגוים לשונות מכל אנשים עשרה

(כת"י 108)יהודי". עם" מכל קדשנו "אשר אחר: בנוסח
שתי  בנו" "בחר להזכיר שאין נכון, והנוסח התימנים),

רוקח'). ('מעשה בנו 109)פעמים רצה "ויגדלנו המלים:
מאוחרת  הוספה אלא הברכה ממטבע אינן ויפארנו",

ההגדה). בפירוש טז,110)('אבודרהם' (דברים שנאמר
בחגך". "ושמחת "אלה 111)יד): ד): כג, (ויקרא שנאמר

קודש". מקראי ה' (דברים 112)מועדי בתורה שנקרא כמו
חצות  עד רק היא פסח אכילת כי הפסח", "חג ולא טז), טז,

כ  - מצות אכילת אבל הראשון, שבעה.הלילה ל
יג.113) טז, ממצרים.114)דברים יצאנו שבפסח
יד):115) טז, (דברים הסוכות בחג מפורשת החג שמחת

החגים. לשאר למדים ומשם בחגך", בפסח 116)"ושמחת
מיום  שבועות שבעה אחרי השבועות חג ממצרים, יצאו
ידעו  "למען מג): כג, (ויקרא שנאמר וסוכות, מצרים. יציאת
אותם  בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכם
זכר" קודש מקרא "באהבה אחר: בנוסח מצרים"; מארץ

התימנים). ב.117)(כת"י בהלכה פסחים 118)מבואר
החתימה. מעין לפתיחה סמוך לומר שצריך ב. קד,

ב.119) קיז, "כי 120)פסחים כח): לז, (יחזקאל שנאמר
ישראל". את מקדש ה' את 121)אני מקדשים שישרא

אשר  . . . ה' מועדי "אלה ד): כג, (ויקרא שנאמר המועדים,
במועדם". אותם תלויים 122)תקראו התורה מועדי "כל

קציר  בזמן שבועות שעורים, קציר בזמן פסח בזמנים,
בא). פ' בחיי (רבינו האסיף" בזמן וסוכות חיטים,

.Î‰·‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ :¯ÓB‡ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»≈«ƒ∆»¡…≈¿«¬»

·BË ÌBÈ ˙‡123L„˜ ‡¯˜Ó124ÔB¯ÎÊ ,‰f‰125,‰Úe¯z ∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ,‰·‰‡a ,L„˜ ‡¯˜Ó126e· Èk . ƒ¿»…∆¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»

˙Ó‡ E¯·„e ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â z¯Á·127 »«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¿»¿¡∆
Ìi˜Â128,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .„ÚÏ ¿«»»«»«»∆∆«»»»∆

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â .ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿«»
C¯„k ,ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó :Ì˙BÁ -≈¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿∆∆

‰lÙza Ì˙BÁL129. ∆≈«¿ƒ»

בכלל 123) הוא גם שהרי ראשֿחודש, להזכיר צריך ואינו
שמחתכם  "וביום י): י, (במדבר שנאמר הזכרון, יום
לפני  לזכרון לכם והיו . . חדשיכם ובראשי ובמועדיכם

מ.). (עירובין יום 124)אלהיכם" "את אחר: בנוסח
שונצינו). (ויניציאה, הזה" גם 125)הזכרון רבינו כתב כן

סופרים  במסכת אבל 'אהבה'. ספר בסוף התפילות בסדר
תרועה", "זכרון ובשבת תרועה", "יום יאמר בחול פי"ט:
וכן  ה"ו). פ"ב שופר בהל' (כמבואר בשבת תוקעים שאין

הפוסקים. השנה 126)הסכימו בראש ב: יא, השנה ראש
ו): (שמות כאן כתוב במצרים, מאבותינו עבודה בטלה
(תהלים  שם וכתוב מצרים", סבלות מתחת אתכם "והוצאתי

שכמו". מסבל "הסירותי קיט,127)פא): (תהלים שנאמר
אמת". דברך "ראש הגאולה 128)קט): הבטחת שיאמת

('אבודרהם'). הנביאים ובדברי כמבואר 129)שבתורה
השנה. לכל תפילות בסדר 'אהבה' ספר בסוף

.‡Î˙aL·k ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa130Ì‡Â . ¿≈≈¿«≈«««ƒƒ¿«»¿ƒ
.˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó - ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó ‰È‰L B‡ ,ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡≈«ƒ∆»»ƒ¿«∆¿«¿«≈«««
Lc˜nL C¯„k ,‡a¯ ‡Lec˜ Lc˜Ó ·BË ÌBÈa ÔÎÂ¿≈¿¿«≈ƒ»«»¿∆∆∆¿«≈

.˙aLa¿«»

וראה 130) ז. פרשה יתרו (מכילתא לשבת מועדים שהוקשו
הי"ח). למעלה

.·Î„ˆÈk131˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÔÈÎ¯·Ó ≈«¿»¿ƒ¿≈≈∆»ƒ¿
˙aLa „Á‡a132ÔÙb‰ ÏÚ C¯·Ó ‰lÁza ?133Ck ¯Á‡Â , ¿∆»¿«»«¿ƒ»¿»≈««∆∆¿««»

Lc˜Ó134,¯p‰ ÏÚ C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,·BË ÌBÈ Lec˜ ¿«≈ƒ¿««»¿»≈««≈
·Ó Ck ¯Á‡ÂÏÈc·n‰ :‰Ïc·‰a Ì˙BÁÂ ,ÏÈc135ÔÈa ¿««»«¿ƒ¿≈««¿»»««¿ƒ≈

L„˜Ï L„˜136."eÈÁ‰L" C¯·Ó Ck ¯Á‡Â , …∆¿…∆¿««»¿»≈∆∆¡»

א.131) קג, לשבת,132)פסחים הבדלה לעשות שצריך
ליוםֿטוב. שם:133)וקידוש בתלמוד סימן לזה ונתנו

(=שהחיינו, ז'מן ה'בדלה נ'ר, ק'ידוש, י'יין, = "יקנה"ז"
הכ"ג). יוםֿטוב.134)להלן בכניסת למהר שמצוה

השבת.135) יציאת את לאחר קדושת 136)שמצוה בין
לשון  ומצאנו ממנה, הקלה יוםֿטוב לקדושת החמורה שבת
ובין  הקודש בין לכם הפרוכת "והבדילה זה מעין הבדלה
שצריך  רבינו הביא [ולא לג). כו, (שמות הקדשים" קודש
יוםֿטוב  לקדושת שבת קדושת "בין החתימה לפני לומר
צריך  שאין קד.) (פסחים כפומבדיתאי שסובר לפי הבדלת",
ב"בירור  מש"כ ראה הפתיחה. מעין אלא לחתימה לסמוך
יב, והערה ב הלכה ולמעלה ד ציון יז. ביצה למסכת הלכה"

יט]. והערה ג והלכה

.‚ÎÈÏÈÏ Ïk137·BË ÌBÈ138ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÈÏ·e139 »≈≈¿≈«ƒƒ
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"eÈÁ‰L" ÌÈ¯ÓB‡140ÔÈ‡ ÁÒt ÏL ÈÚÈ·L·e . ¿ƒ∆∆¡»ƒ¿ƒƒ∆∆«≈
,BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ BÈ‡L ÈtÓ ;"eÈÁ‰L" ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ∆∆¡»ƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿≈«¿

C¯a ¯·Îe141.ÁÒt‰ ˙lÁ˙a ÔÓf‰ ÏÚ ¿»≈«««¿«ƒ¿ƒ««∆«

ב.137) מ, בתפילה.139)בקידוש.138)עירובין
"זמן".140) התלמוד: בלשון זו ברכה ונקראה
לאמרו 141) יכול - ראשון ביום אמרו לא שאם משמע,

מז:). (סוכה החג כל במשך

.„Î‰Ïc·‰ ¯„Ò142,ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó :˙aL È‡ˆBÓa ≈∆«¿»»¿»≈«»¿»≈«««ƒ
„ˆÈÎÂ .¯p‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÓNa‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â¿««»««¿»ƒ¿««»««≈¿≈«

È¯B‡Ó ‡¯Ba - ?¯p‰ ÏÚ C¯·Ó143Ck ¯Á‡Â .L‡‰ ¿»≈««≈≈¿≈»≈¿««»
ÏÈc·Ó144. «¿ƒ

נ'ר 142) ב'שמים, י'יין, - "יבנה" וסימנה ב. נא, ברכות
רצו). סי' (או"ח גוונים 143)ה'בדלה שהרבה רבים, לשון

נב:). (ברכות באור כמבואר 144)יש הבדלה, ברכת אומר
ג. בהלכה

.‰ÎÔÈ‡145e˙B‡iL „Ú ¯p‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó146B¯B‡Ï ≈¿»¿ƒ««≈«∆≈¿
‰È„Ó ÚaËÓÏ BÊ ‰È„Ó ÚaËÓ ÔÈa ¯ÈkiL È„k¿≈∆«ƒ≈«¿≈«¿ƒ»¿«¿≈«¿ƒ»

ÔÈ‡Â .˙¯Á‡147ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¯p‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó148 «∆∆¿≈¿»¿ƒ««≈∆¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô˙aÒÓ Ì˙qL ;˙BÏfÓe«»∆¿»¿ƒ»»«¬«»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ¯p‰ ÏÚ ‡Ï ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â¿≈¿»¿ƒ…««≈∆¬«»ƒ

fÓeÌÈ˙Ó ÏL ¯p‰ ÏÚ ‡ÏÂ ,˙BÏ149. «»¿…««≈∆≈ƒ

ב.145) נא, ברכות משנה,147)יהנו.146)משנה,
ב. נא, ותקרובת 148)ברכות ומשמשיה "עבודתֿכוכבים

ולא  שנאמר: בהנאה, אסורים בשבילה, הנעשה וכל שלה
פ"ז  כוכבים עבודת בהל' (רבינו ביתך" אל תועבה תביא

המת.149)ה"ב). לכבוד אלא להאיר נעשה שלא

.ÂÎB‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˜ÈÏ„‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈»ƒ«»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - Ï‡¯NiÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ150; ≈»ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿ƒ»»

ÔÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»≈≈»ƒ«»≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó151:¯B‡ ‰‡¯Â C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . ¿»¿ƒ»»»»¿«≈«¿»¿»»

·¯ Ì‡152BÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ C¯k‰ ÈL‡ ƒ…«¿≈«»»¿≈»ƒ«»≈
Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ,C¯·Ó153,ÔL·k ÏL ¯B‡ .C¯·Ó - ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈¿»≈∆ƒ¿»

‰lÁzÎÏ - ÌÈ¯Èk ÏLÂ ¯epz ÏL154ÂÈÏÚ C¯·È ‡Ï155. ∆«¿∆ƒ«ƒ¿«¿ƒ»…¿»≈»»
- ÂÈÏ‡Ó ˜ÏBc Ô‰ÈÈa ÌÒÈ˜ ÒÈÎiLk Ì‡ ,ÌÈÏÁb‰«∆»ƒƒ¿∆«¿ƒ≈»≈≈∆≈≈≈»

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó156L¯„n‰ ˙Èa ÏL ¯B‡ .157LÈ Ì‡ , ¿»¿ƒ¬≈∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈
;ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏÈ·La ÌÈ˜ÈÏ„nL ·eLÁ Ì„‡ ÌL»»»»∆«¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»
- ÌL ¯„ ‡e‰L ÔfÁ ÌL LÈ Ì‡ ,˙Òk‰ ˙Èa ÏL∆≈«¿∆∆ƒ≈»«»∆»»

‰˜e·‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó158ÔÓ ‰ÂˆÓ - ‰Ïc·‰Ï ¿»¿ƒ»»«¬»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
¯B‡‰ ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ ÔÈ‡Â .¯Á·n‰159¯„kÔÈ¯fÁnL C «À¿»¿≈¿«¿ƒ«»¿∆∆∆¿«¿ƒ

.ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏ LÈ Ì‡ ‡l‡ ,˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ¿∆»ƒ≈¿»¿ƒ»»

מסיבתם 150) סתם שהרי גויים, של במסיבה היה לא אם
(מגידֿמשנה). על 151)לעבודהֿזרה אלא מברכים שאין

- בשבת הגוי שהדליק ואור עבירה, ממלאכת ששבת אור
עליו. מברכים אין לפיכך עובר, ישראל הדליקו שאם כיון

(מגידֿמשנה).152) מחצה על מחצה אפילו או

הוא.153) ישראל של שהאור תולים בתחילת 154)שאנו
הלבנים. לשרוף 155)שריפת אלא להאיר, עשוי שאינו

הלבנים. עשויים 156)את אם אבל להאיר, עשויים אם
עליהן. מברכים אין - לכבוד 157)לחמם נרות מדליקים

להאיר. ולא נרות 158)המקום או עץ קסמי ב. קג, פסחים
ביחד. דולקים ב.159)רבים נג, ברכות

.ÊÎ¯B‡160‰ÏBÁÏ ˙aLa ˜Ï„‰L161‰iÁÏe162- ∆À¿«¿«»¿∆¿«»
Ác˜‰L ¯B‡ .˙aL È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó163ÔÓ ¿»¿ƒ»»¿»≈«»∆À¿«ƒ

È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ·‡‰ ÔÓe ÌÈˆÚ‰»≈ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»»¿»≈
˙aL164Ì„‡ È„Èa B˙i¯a ˙lÁz ‰˙È‰ ‡È‰L ;165. «»∆ƒ»¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ≈»»

ÔÈ‡L ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿»¿ƒ»»¿»≈«ƒƒ∆≈
¯B‡ ÏÚ ‡l‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿»≈«ƒƒ∆»«

˙·ML166ÌBÈa ‰iÁÏ B‡ ‰ÏBÁÏ ˜Ï„‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ∆»«««ƒ∆À¿«¿∆¿«»¿
‰¯·ÚÓ ˙·L È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ¯etk‰167. «ƒƒ¿»¿ƒ»»∆¬≈»«≈¬≈»

א.160) נג, ב 161)ברכות פרק (למעלה סכנה בו שיש
ב). יא).162)הלכה הלכה ב פרק (למעלה יולדת

ואבנים.163) מעצים נר 164)שהוצא צריכים בשבת כי
- שבת במוצאי שהוציאו וזה עבירה, ממלאכת ששבת

החמה במדרש165)מותר. ששקעה "כיון מובא:
החושך  התחיל הראשון), אדם (לבריאת במוצאיֿשבת
הקב"ה? עשה מה . . . הראשון אדם ונתיירא ובא, ממשמש
ובירך  אור, מהן ויצא לזה זה והקישן רעפים שני לו זימן -
וכעין  יב). פרשה רבה (בראשית האש" מאורי בורא עליה

נד. פסחים במס' יום 166)זה מערב דלוק שהיה
שם). (פסחים, ושבת אחר:167)הכיפורים בנוסח

התימנים). (כת"י "מעבודה"

.ÁÎ·BË ÌBÈ168˙aL ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL169¯ÓB‡ , ∆»ƒ¿¿∆¿««»≈
,CLÁÏ ¯B‡ ÔÈ·e ,ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ :‰Ïc·‰a««¿»»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆
ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈ·e ,ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ·e≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
¯„qL ;˙aL È‡ˆBÓa ¯ÓB‡L C¯„k - ‰NÚn‰««¬∆¿∆∆∆≈¿»≈«»∆≈∆
ÏÚ ‡Ï C¯·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰BÓ ‡e‰ ˙BÏc·‰‰««¿»∆¿≈»ƒ¿»≈…«

ÌÈÓNa‰170ÏÚ C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÎÂ .¯p‰ ÏÚ ‡ÏÂ «¿»ƒ¿…««≈¿≈≈»ƒ¿»≈«
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰«¿»ƒ¿»≈«ƒƒ

ב.168) כו, בשבת 169)חולין חל יוםֿטוב מוצאי שאם
יח). הלכה (למעלה מבדילים איסור,170)- בזה אין אבל

הבשמים. על ומברך נהנה רוצה ואם

.ËÎ?˙aL È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ‰nÏÂ¿»»¿»¿ƒ««¿»ƒ¿»≈«»
˙·‡Bc LÙp‰L ÈtÓ171ÔÈÁnNÓ ,˙aL ˙‡ÈˆÈÏ ƒ¿≈∆«∆∆∆∆ƒƒ««»¿«¿ƒ

.·BË ÁÈ¯a d˙B‡ ÔÈ·MÈÓe d˙B‡»¿«¿ƒ»¿≈«

יתירה 171) נשמה לקיש, בן שמעון רבי "אמר א: טז, ביצה
שבת  ולמוצאי שבת, ערב באדם הקדושֿברוךֿהוא נותן

ממנו". אותה נוטלין

ה'תש"פ  אלול ה' שלישי יום

ׁשלׁשים  1ּפרק ¤¤§¦
והדברים 1) הם. מה ועינוגו השבת כבוד חיובי בו נתבארו
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ונסתיימו  ועינוגו. השבת כבוד מפני מלעשותם המוזהרים
חמורה  מצוה והיותו השבת מצוות מעלת בהפלגת ההלכות
ומכופל. צב.) סמן תהילים במדרש (ראה כפול ושכרה מאוד

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈL ,˙aLa e¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆∆¿¿«»¿«ƒƒ«»
È„È ÏÚ ÔÈL¯ÙÓ Ô‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÈLe¿«ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿…»ƒ«¿≈

¯BÓLÂ ¯BÎÊ - ‰¯BzaL .ÌÈ‡È·p‰2ÏÚ eL¯t˙pLÂ ; «¿ƒƒ∆«»»¿»¿∆ƒ¿»¿«
„B·k - ÌÈ‡È·p‰ È„È3‚ÚÂ4˙aMÏ ˙‡¯˜Â :¯Ó‡pL , ¿≈«¿ƒƒ»»…∆∆∆¡«¿»»»««»

'‰ LB„˜ÏÂ ,‚Ú5.„aÎÓ …∆¿ƒ¿¿À»

והיא 2) ח') פסוק כ' פרק (שמות הראשונות בדברות זכור
בדברות  ושמור א') הלכה כ"ט פרק (למעלה קידוש מצות
"לא  מצות והיא י"ב) פסוק ה', פרק (דברים האחרונות

מלאכה". כל השבת 3)תעשה קודם השייכים הענינים הם
כתב  וכן בסמוך רבינו שביאר כמו השבת כבוד לצורך להכין

תקכ"ט. חיים באורח מוילנה אליהו רבינו ענינים 4)הגאון
רבינו  שביאר כמו השבת, לצורך עצמו בשבת השייכים

שם. מוילנה הגאון כתב וכן כמו 5)בסמוך השבת הוא
יום  את אלקים "ויברך ג') פסוק ב' פרק (בראשית שנאמר

אותו". ויקדש השביעי

.·ÏÚ ‰ÂˆnL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê ?„B·k e‰ÊÈ‡≈∆»∆∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿»«
,˙aL ·¯Úa ÔÈnÁa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁ¯Ï Ì„‡»»ƒ¿…»»»»¿«¿»¿«ƒ¿∆∆«»

˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙Óe .˙aM‰ „B·k ÈtÓ6„·Îa ·LBÈÂ , ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿…∆
‡ˆBÈ ‡e‰L BÓk ,˙aM‰ Èt ˙Ïa˜‰Ï ÏÁÈÓ ,L‡…̄¿«≈¿«¿»«¿≈««»¿∆≈
ÔÈˆa˜Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁÂ .CÏn‰ ˙‡¯˜Ïƒ¿««∆∆«¬»ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
e‡Ba :ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÙhÚ˙Óe ,˙aL ·¯Úa Ô‰È„ÈÓÏz«¿ƒ≈∆¿∆∆«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ

CÏn‰ ˙aL ˙‡¯˜Ï ‡ˆÂ7. ¿≈≈ƒ¿««»«∆∆

לו 6) מביאים אלעאי, בר' יהודה רבי של מנהגו היה "כך
ורגליו, ידיו פניו ורוחץ חמים) (=מים חמין מליאה עריבה
צבאות" ה' למלאך ודומה המצוייצין בסדינין ויושב ומתעטף

ב'). עמוד כ"ה דף שבת קי"ט 7)(מסכת דף שבת מסכת
אבל  המלכה" שבת לקראת ונצא "בואו כתוב: ושם א'. עמוד
הוא  (וכן מלכא" שבת "לקראת רבינו גרסת היתה כנראה

"מלך". של תרגום והוא משנה) במגיד

.‚‰È‰È ‡ÏÂ .‰i˜ ˙eÒk LaÏiL - ˙aM‰ „B·kÓeƒ¿««»∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙aM‰ LeaÏÓk ÏÁ‰ LeaÏÓ8ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿«…¿«¿««»¿ƒ≈¿«¬ƒ

B˙ÈlË ÏLÏLÓ -9LeaÏÓk BLeaÏÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿«¿≈«ƒ¿≈∆…¿≈«¿¿«¿
Ôwz ‡¯ÊÚÂ .ÏÁ‰10ÈLÈÓÁa ÌÈÒaÎÓ ÌÚ‰ e‰iL ,11, «…¿∆¿»ƒ≈∆¿»»¿«¿ƒ«¬ƒƒ

.˙aM‰ „B·k ÈtÓƒ¿≈¿««»

במלבושים 8) "וכבדתו ב') פרק (בראשית תנחומא במדרש
דף  ובשבת בחול". כמו נראה יהא שלא נקיה ובכסות נאים
שבת  של מלבושך יהא שלא "וכבדתו אמרו: א '. עמוד קי"ג
לה  שהיו רות על חכמים אמרו וכן חול" של כמלבושך
הלכה  ח' פרק פאה מסכת (ירושלמי לשבת מיוחדים בגדים

היושבים 9)ז'). העשירים מדת והוא ארוכים, "שיראו
בשביל  הארץ מן בגדיהם לסלק צריכים ואינם בביתם
שם). שבת במסכת (רש"י הוא" שבת וכבוד מלאכה,

ב'.10) עמוד פ"ב דף קמא בבא בערב 11)מסכת ולא
אברהם). (מגן שבת בצרכי להתעסק פנויים שיהיו כדי שבת,

ג' עמ' ב' חלק קטן מועד על ידידיה רבינו בשיטת [וראה
.[10 הערה

.„‰zLÓe ‰cÚÒ Úa˜Ï ¯eÒ‡12ÈtÓ ,˙aL ·¯Úa »ƒ¿…«¿À»ƒ¿∆¿∆∆«»ƒ¿≈
˙aM‰ „B·k13;CLÁzL „Ú ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ¯zÓe . ¿««»À»∆¡…¿ƒ¿«∆∆¿«

ÔÓ Ì„‡ ÚniL ˙aM‰ „B·kÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ¿««»∆ƒ»«»»ƒ
‰cÚÒ Úa˜lÓ ‰ÏÚÓÏe ‰Án‰14˙aMÏ ÒkiL È„k , «ƒ¿»¿«¿»ƒƒ¿…«¿À»¿≈∆ƒ»≈««»

ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡e‰Lk15. ¿∆ƒ¿«∆∆¡…

סעודת 12) כגון בחול, לעשות רגיל שאין כזה משתה
א'). הלכה א' פרק כתובות מסכת (ירושלמי ודומיהן אירוסין

רבי 13) "אמר – שבת. סעודת צרכי מהכנת יתבטל שלא
סעודתה  קבעה אחת בירושלים, היו משפחות שתי יוחנן,
יושבים  והם בשבת לרבים דרשות דורש (כשהחכם בשבת
קבעה  ואחת לאחר) או הסעודה להקדים להם והיה בסעודה,
ל"ח  דף גיטין (מסכת נעקרו" ושתיהן שבת. בערב סעודתה

ב'). (וראה 14)עמוד חול בימות בה שנוהג רגילה
והכוונה 15)למעלה). ב' עמוד צ"ט דף פסחים מסכת

מה  (ראה ולמעלה ומחצה שעות מתשע שהוא קטנה, למנחה
המגיד). הרב ג'. פרק תפילה בהלכות רבינו שכתב

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL ·¯Úa BÁÏL Ì„‡ ¯cÒÓ¿«≈»»À¿»¿∆∆«»¿««ƒ
˙ÈÊÎÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L16BÁÏL ¯cÒÓ ÔÎÂ ; ∆≈»ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈¿«≈À¿»

‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»¿««ƒ∆≈»ƒ∆»
˙ÈÊÎÏ17CÈ¯ˆÂ .B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa B„aÎÏ È„k ; ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿»ƒ

˙aM‰ „B·k ÈtÓ ,ÌBÈ „BÚaÓ B˙Èa Ôw˙Ï18‰È‰ÈÂ . ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿≈¿««»¿ƒ¿∆
ÏkL ;˙ÚvÓ ‰hÓe ,ÏÎ‡Ï Ce¯Ú ÔÁÏLÂ ,˜eÏc ¯≈»¿À¿»»∆¡…ƒ»À««∆»

Ô‰ ˙aL „B·ÎÏ el‡19. ≈ƒ¿«»≈

ב'.16) עמוד קי"ט דף שבת שם.17)מסכת שבת מסכת
הוא  שבת שמכבוד מלכה", "מלוה סעודת הנקראת והיא
המלך  את המלווה כאדם כבוד, דרך ביציאתה ללוותה

(רש"י). העיר מן ומסודר 18)בצאתו ערוך שימצאנו כדי
רסב). (או"ח הכנסת מבית יהודה 19)בבואו בר' יוסי "רבי

מבית  שבת בערב לאדם לו מלוין השרת מלאכי שני אומר,
נר  ומצא לביתו, וכשבא רע, ואחד טוב אחד לביתו, הכנסת
רצון  יהי אומר: טוב מלאך מוצעת, ומטה ערוך ושלחן דלוק
כרחו" על אמן עונה רע ומלאך כך, אחרת לשבת שתהא
שיושבים  המטה היינו מוצעת "ומטה שם). שבת (מסכת
הקדמונים. בימים מנהגם היה שכך הסעודה, בשעת עליה
מוצעת  תהיה עליה ששוכב המטה שגם כתב (רסב) והב"ח
לאכול  ערוך "ושלחן כתב שהרי רבינו מדברי נראה [וכן
ולא  לאכול הוא הערוך השלחן שרק משמע – מוצעת" ומטה
ג' הלכה אישות מהלכות י"ג בפרק וראה המוצעת. המטה

המאירי]. בשם שם שכתבנו ומה

.ÂBk¯c ÔÈ‡Â ,¯˙BÈa ·eLÁ Ì„‡ ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»»»¿≈¿≈«¿
˙BÎ‡ÏÓa ˜qÚ˙‰Ï ‡ÏÂ ˜eM‰ ÔÓ ÌÈ¯·c ÁwÏƒ«¿»ƒƒ«¿…¿ƒ¿«≈ƒ¿»
˙aM‰ C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ ·iÁ - ˙ÈaaL∆««ƒ«»«¬¿»ƒ∆≈¿…∆««»
Ì‰Ó - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ .B„B·k ‡e‰ ‰fL ,BÙe‚a¿∆∆¿¬»ƒ»ƒƒ≈∆
‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;Ô‰a ÏM·Ï ÌÈˆÚ‰ ÏvÙÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿«≈»≈ƒ¿«≈»∆≈∆ƒ∆»»
˜ÈÏ„Ó B‡ ,˙BÏÈ˙t Ï„Bb B‡ ,¯Na ÁÏBÓ B‡ ,ÏM·Ó¿«≈≈«»»≈¿ƒ«¿ƒ
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C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯·„ ‰B˜Â ‡ˆBÈ ‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;˙B¯≈≈∆ƒ∆»»≈¿∆¿»ƒ∆≈¿…∆
Îa Bk¯c ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓe ÏÎ‡nÓ ˙aM‰.C ««»ƒ«¬»«¿∆««ƒ∆≈«¿¿»

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ‰a¯n‰ ÏÎÂ20. ¿»««¿∆¿»»∆¬≈∆¿À»

עוסק 20) (שאם מבשלוחו" יותר בו מצוה יוסף רב "אמר
ב'). עמוד מ"א דף קידושין יותר. שכר מקבל במצוה גופו

.ÊÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L e‰Ê ?‚Ú e‰ÊÈ‡21Ôw˙Ï CÈ¯vL , ≈∆…∆∆∆»¿¬»ƒ∆»ƒ¿«≈
ÔÓL ÏÈL·z22Ïk‰ - ˙aLÏ ÌN·Ó ‰˜LÓe ¯˙BÈa «¿ƒ»≈¿≈«¿∆¿À»¿«»«…

˙aL ˙‡ˆB‰a ‰a¯n‰ ÏÎÂ .Ì„‡ ÏL BBÓÓ ÈÙÏ¿ƒ»∆»»¿»««¿∆¿»««»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·BËÂ ÌÈa¯ ÌÈÏÎ‡Ó Ôew˙·e23. ¿ƒ«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»

˜ÏL ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï elÙ‡ - ˙‚NÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆¬ƒ…»»∆»∆∆
˙aL ‚Ú ‰Ê È¯‰ ,˙aL „B·k ÌeMÓ Ba ‡ˆBiÎÂ24. ¿«≈ƒ¿«»¬≈∆…∆«»

È„k ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡LÏÂ BÓˆÚÏ ¯ˆ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»¿»≈¿«¿¿ƒ¿…≈¬≈ƒ¿≈
˙aLa ÏÎ‡Óa ˙Ba¯‰Ï25ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ . ¿«¿¿«¬»¿«»»¿¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰26ÏÁ EzaL ‰NÚ :27C¯Ëˆz Ï‡Â , »ƒƒ¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˙Bi¯aÏ28. «¿ƒ

ב'.21) עמוד קי"ח דף שבת רב 22)מסכת בדברי הוא [כן
ברכות:"ואכילת  למסכת המפתח לספר בהקדמתו גאון נסים
רז"ה  כתב וכן מהנשים". אפילו נעלם לא והאליה הטמון
את  ולענג ולהטמין, לבשל "ולהזמין, דשבת: ג' בפרק

ולהשמין"]. לו 23)השבת קצובין אדם של מזונותיו "כל
בניו  והוצאת טוב, ויום שבת מהוצאת חוץ השנה, מראש
מוסיפין  הוסיף ואם לו, פוחתין פחת שאם תורה, לתלמוד

א'). עמוד ט"ז דף ביצה (מסכת דף 24)לו" שבת מסכת
ב'. עמוד (נחמה 25)קי"ח "כתוב חכמים שאמרו ומה

ושלחו  ממתקים ושתו משמנים אכלו לכו י') פסוק ח' פרק
כי  תעצבו ואל לאדוננו, היום קדוש כי לו נכון לאין מנות
בני, לישראל, הוא ברוך הקדוש אמר מעוזכם, היא ה' חדות
היינו  - פורע", ואני בי והאמינו היום קדושת וקדשו עלי לוו
ידו  תחת כסף לו שאין רק חובו, לפרוע משכנות לו כשיש
חייב  כן פי על ואף ב'). עמוד ט"ו דף ביצה (תוספות
השבת  את לכבד כדי החול ימות בשאר אכילתו לצמצם

תבשילין. א'.26)בתוספת עמוד קי"ב דף פסחים מסכת
כמו 27) סעודות בשתי ודיו בצמצום סעודותיו שיאכל

החול. מי 28)בימות אבל צדקה. של מקופה ליטול
גבאי  על חובה מוטלת אז החול, ימות כל גם לקופה שנצרך
או"ח  (טור החול מבימות יותר בשבת לפרנסו הצדקה

ט'. הלכה להלן וראה רמ"ב),

.Á- ˙aLk ÂÈÓÈ Ïk È¯‰Â ,¯ÈLÚÂ ‚Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»…¿»ƒ«¬≈»»»¿«»
È‡ Ì‡Â .ÏÁ‰ ÏÎ‡nÓ ˙aL ÏÎ‡Ó ˙BpLÏ CÈ¯»̂ƒ¿««¬««»ƒ«¬««…¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡‰ ÔÓÊ ‰pLÓ - ˙BpLÏ ¯LÙ‡29ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ : ∆¿»¿«¿«∆¿«»¬ƒ»ƒ»»»ƒ
¯Á‡Ó - ÌÈc˜‰Ï30.ÌÈc˜Ó - ¯Á‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ»»»ƒ¿«≈«¿ƒ

היכר 29) שיהא כדי א'. עמוד קי"ט קף שבת מסכת
השבת. לכבוד שהוא מדאי 30)בסעודתו יותר לא אבל

רפ"ח). סימן או"ח (שו"ע שבת מעונג ויתבטל ירעב שלא

.Ë˙aLa ˙BcÚÒ LÏL ÏÎ‡Ï Ì„‡ ·iÁ31˙Á‡ : «»»»∆¡…»¿À¿«»««
‰ÁÓa ˙Á‡Â ,˙È¯ÁL ˙Á‡Â ,˙È·¯Ú32CÈ¯ˆÂ . «¿ƒ¿«««¬ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ

.ÏÏk Ô‰Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,el‡ ˙BcÚÒ LÏLa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»¿À≈∆…ƒ¿…≈∆¿»

LÏL „ÚBÒ ,‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ,ÈÚ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»≈»
˙BcÚÒ33‰È‰L B‡ ,‰ÏÈÎ‡‰ ·¯Ó ‰ÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿ƒ»»∆≈…»¬ƒ»∆»»
‰pÚ˙Ó34„ÈÓz35˙BcÚÒ LÏMÓ ¯eËt -36CÈ¯ˆÂ . ƒ¿«∆»ƒ»ƒ»¿À¿»ƒ

ÔÈi‰ ÏÚ ÔzLÏMÓ ‰cÚÒ Ïk Úa˜Ï37ÏÚ Úˆ·ÏÂ , ƒ¿…«»¿À»ƒ¿»¿»«««ƒ¿ƒ¿…««
˙B¯kk ÈzL38ÌÈ·BË ÌÈÓÈa ÔÎÂ .39. ¿≈ƒ»¿≈¿»ƒƒ

בשבת,31) סעודות שלש לאכול אדם חייב רבנן, "תנו
שבת  כי היום, "אכלוהו כ"ה) פסוק ט"ז פרק (שמות שנאמר
היום, פעמים שלש – בשדה" תמצאוהו לא היום לה', היום
עמוד  קי"ז דף שבת (מסכת בשבת" סעודות לשלש מכאן
ארבע  שהצריך חידקא רבי על החולקים רבנן לדעת ב'

הללו,32)סעודות). בזמנים חיוב שאין אומרים ויש
המגיד). (הרב סעודות שלש בשבת לאכול רק והעיקר

ז'.33) הלכה למעלה וראה ז' משנה ח' פרק פאה מסכת
ולהלן 34) תענית) מהלכות א' בפרק (ראה חלום תענית כגון

י"ב. בכסף 35)בהלכה וראה "תמיד" תיבת חסרה בכ"י
שישתה 36)משנה. והיינו ב' עמוד מ"ב דף ברכות מסכת

אינה  היין על קידוש חובת אבל שלישית. בסעודה גם יין
(כ"מ). ובלילה ביום עמוד 37)אלא מ"ב דף ברכות מסכת

חובת  אבל שלישית. בסעודה גם יין שישתה והיינו ב'
(כ"מ). ובלילה ביום אלא אינה היין על "אמר 38)קידוש

דכתיב  בשבת, ככרות שתי על לבצוע אדם חייב אבא רבי
אשי: רב ואמר משנה", "לחם כ"ב) פסוק ט"ז פרק (שמות
אחד  ובצע הברכה בשעת ככרות שתי שאחז לרב ראיתי
ב'). עמוד קי"ז דף שבת (מסכת כתיב "לקטו" אמר: מהם,
לחם  צריך אין שלישית שבסעודה כתב הלקט שבלי ובס'
בתשובת  וכתב כן. הכריעו לא הפוסקים כל אבל משנה,
די  ככר וחצי אחד שלם ככר רק לו יש שאם יעקב, שבות
משמורה  ב') עמוד ג' דף ברכות (מסכת שמבואר בזה,
נחשבים  וחצי ככר כן כמו להו, חשיב משמורות תרי ופלגא

טוב 39)לשתים. יום ובערב המן ירד לא טוב ביום שגם
ב' עמוד ב' דף ביצה מסכת (תוספות משנה לחם להם היה

בשלח). המכילתא מדברי

.ÈBÏ ‡e‰ ‚Ú - ˙aLa ÔÈÈ ˙i˙Le ¯Na ˙ÏÈÎ‡40. ¬ƒ«»»¿ƒ««ƒ¿«»…∆
˙‚NÓ B„È ‰˙È‰L ,‡e‰Â41ÏÚ ‰cÚÒ Úa˜Ï ¯eÒ‡Â . »∆»¿»»«∆∆¿»ƒ¿…«¿À»«

L¯„n‰ ˙Èa ˙ÚLa ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙aLa ÔÈi‰42. ««ƒ¿«»¿»ƒƒƒ¿«≈«ƒ¿»
Ïlt˙Ó :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ˜Ècv‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ck ‡l‡∆»»»»ƒ¿«««ƒƒ»ƒƒƒ¿«≈
‡B·ÈÂ ,˙Òk‰ ˙È·a ÛÒeÓe ˙È¯ÁL ˙aLa Ì„‡»»¿«»«¬ƒ»¿≈«¿∆∆¿»
‡¯˜È ,L¯„n‰ ˙È·Ï CÏÈÂ ,‰iL ‰cÚÒ „ÚÒÈÂ B˙È·Ï¿≈¿ƒ¿…¿À»¿ƒ»¿≈≈¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
Úa˜È Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓ Ïlt˙ÈÂ ,‰Án‰ „Ú ‰LÈÂ¿ƒ¿∆««ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿««»ƒ¿«
È‡ˆBÓ „Ú ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ ˙ÈLÈÏL ‰cÚÒ¿À»¿ƒƒ«««ƒ¿…«¿ƒ¿∆«»≈

.˙aL«»

(40– עונג שהוא שכיון א'. עמוד קי"ט דף שבת מסכת
פסוק  נ"ח פרק (ישעיה נאמר שהרי בשבת, לעשותו מצוה
א'. בהלכה למעלה וראה עונג". לשבת "וקראת י"ג):

ז'.41) הלכה למעלה עמוד 42)ראה ל"ח דף גיטין מסכת
ד'. בהלכה למעלה והובאה ב'

.‡È¯˙BÈ ˙B˙aL È·¯Úa Cl‰iL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡»»»»∆¿«≈¿«¿≈«»≈
˙B‡Ò¯t LÏMÓ43B˙È·Ï ÚÈbiL È„k ,ÌBi‰ ˙lÁzÓ44 ƒ»«¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆«ƒ«¿≈
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˙aLÏ ‰cÚÒ ÔÈÎÈÂ ,·¯ ÌBi‰ „BÚÂ45ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿««¿»ƒ¿À»¿«»∆¬≈≈
‡ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈÎ‰Ï È„k ‡B·È ÌBi‰L ÔÈÚ„BÈ B˙Èa ÈL «¿≈≈¿ƒ∆«»¿≈¿»ƒ¿≈

‡e‰L ;ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»»ƒ¿»≈«≈∆¬≈ƒ∆
.ÔÈÁ¯B‡Ï Èe‡¯‰ ¯·c Ô‰Ï eÈÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔLi·Ó¿«¿»ƒ¿≈∆…≈ƒ»∆»»»»¿¿ƒ

ארבעה 43) – פרסה וכל ב' עמוד מ"ד דף סוכה מסכת
אמה. אלפים שמונת שהן או 44)מילין, בעגלה וכשמהלך

שלש  הילוך זמן משך בה שיש דרך לנסוע אסור ברכבת
רמט). (ב"ח ברגל ס"ח 45)פרסאות דף פסחים מסכת

ב'. עמוד ל"א דף ברכות ומסכת ב' עמוד

.·È˙BpÚ˙‰Ï ¯eÒ‡46Lw·Ïe ÔpÁ˙‰Ïe ˜ÚÊÏÂ »¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿«≈
¯eav‰L ,˙B¯v‰ ÔÓ ‰¯ˆa elÙ‡Â .˙aLa ÌÈÓÁ«̄¬ƒ¿«»«¬ƒ¿»»ƒ«»∆«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ¿…«¿ƒƒ

˙aLa47ıeÁ ;ÌÈ·BË ÌÈÓÈa ‡ÏÂ ,48‰eÙÈw‰L ¯ÈÚÓ ¿«»¿…¿»ƒƒ≈ƒ∆ƒƒ»
˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡ ,¯‰ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ49 ¿≈»ƒ«»»»¿ƒ»«ƒ»∆∆

Ìia50Ô¯ÊÚÏ ˙aLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙nL -51ÔÈpÁ˙Óe , «»∆«¿ƒƒ¬≈∆¿«»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÈÓÁ¯ Ô‰ÈÏÚ ÔÈL˜·Óe¿«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ

על 46) בחצוצרות ולהריע לזעוק התורה מן עשה ש"מצות
סופרים  מדברי ומצוה . . . הצבור על תבא שלא צרה כל
מהלכות  א' בפרק (רבינו ". . . צרה כל על להתענות

לענין 47)תענית). אבל ותרועות, תענית לענין זה וכל
בפני  העומד דבר לך שאין ב') (פרק רבינו כתב כבר הצלה,
מישראל. יחיד אפילו להציל שבת ומחללין נפש, פקוח

א'.48) עמוד י"ט דף תענית במסכת שהסער 49)משנה
להשתבר. וקרובה ואילך ב'50)טורפה פרק למעלה ראה

כ"ד. ו'51)הלכה הלכה תענית מהלכות א' בפרק [ראה
יש  וכן ולהצילן". אותם לעזור – אלא תוקעין "אין שכתב:

כאן]. לפרש

.‚È˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«¬»∆¿≈»ƒ«»
˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt52·MÈ˙zL È„k ; »ƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈

ÌÈÏ‰·Ó eÈ‰È ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ ˙Úc«««¿≈«ƒ¿»»¬≈∆¿…ƒ¿¿…»ƒ
ÔÈ‚ÈÏÙÓ ÔÈ‡ .˙aLa ÌÈ„e¯Ëe53˙BÁt ‰ÈÙÒa ¿ƒ¿«»≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»»

BzÚc ·MÈ˙zL È„k ;˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈«¿
ÈcÓ ¯˙BÈ ¯ÚËˆÈ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜ ÂÈÏÚ54¯·„ÏÂ . »»…∆««»¿…ƒ¿«≈≈ƒ«¿ƒ¿«

˜ÒBÙe .˙aL ·¯Úa elÙ‡ Ìia ‚ÈÏÙÓ - ‰ÂˆÓ55BnÚ ƒ¿»«¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆«»≈ƒ
˙·BL BÈ‡Â ,˙aLÏ56ÔB„ÈˆÏ ¯vÓe .57- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿…¿≈≈ƒ…¿ƒ¿«≈»∆

.˙aL ·¯Úa ‚ÈÏÙ‰Ï ¯zÓ ˙eL¯‰ ¯·„Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«»¿À»¿«¿ƒ¿∆∆«»
ÔÈ‡ - ÏÏk ˙aL ·¯Úa ‚ÈÏÙÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬∆…«¿ƒ¿∆∆«»¿»≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ58. «¿ƒƒ

מלחמה 52) עמהן "ועושין א'. עמוד י"ט דף שבת מסכת
פסוק  כ' פרק (דברים שנאמר בשבת, ואפילו ויום יום בכל
מלחמת  בין מצוה מלחמת בין בשבת, ואפילו רדתה, עד כ')

מלכים). מהלכות ו' פרק (רבינו שבת 53)הרשות" מסכת
מפליגין". אין זה "ומפני הגירסא ובכ"י לפי 54)שם.

ימים  בג' להם יש המלוחים בימים המפליגים שכל
מנענוע  משתבר וגופם וסת ושנוי ובלבול צער הראשונים

ימים. שלשה עד חוזרת רוחם ואין ומתנה 55)הספינה,
בשבת. שישבות הנכרי ישבות 56)עם לא כך אחר אם

אחד.57)הגוי. יום מהלך אלא ביניהן מסכת 58)שאין
אסור  זה, מנהג אבותם שקבלו שכיון ב' עמוד נ' דף פסחים
מוסר  בני "שמע ח') פסוק א' פרק (משלי שנאמר לבטלו,

אמך". תורת תטוש ואל אביך

.„È‡e‰ ˙aL ‚ÚÓ - ‰hn‰ LÈÓLz59˙BÚ CÎÈÙÏ . «¿ƒ«ƒ»≈…∆«»¿ƒ»«
˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈLnLÓ ,ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒƒ≈≈«»

˙aL ÈÏÈÏÏ60,˙aLa ‰lÁzÎÏ ‰Ïe˙a ÏÚ·Ï ¯zÓe . ¿≈≈«»À»ƒ¿…¿»¿«¿ƒ»¿«»
dÏ ¯Úˆ ÌeMÓ ‡ÏÂ Ï·BÁ ÌeMÓ ‡Ï ‰Êa ÔÈ‡Â61. ¿≈»∆…ƒ≈¿…ƒ««»

ב'.59) עמוד ס"ב דף כתובות על 60)מסכת דרשו חכמים
זה  בעתו" יתן פריו "אשר ג') פסוק א' פרק (תהילים הכתוב
ושביתה  תענוג ליל שהוא שבת, בליל חכמים תלמידי עונת

(רש"י). הגוף א'.61)והנאת עמוד ז' דף כתובות מסכת
אלא  הרחם, בית בכותלי מובלע אינו הבתולים שדם מפני
שיצא  פתחו וזה הכלי, בתוך ומוצנע כמופקד שם הוא כנוס

חבורה. עושה ואינו מתוכו, הדם

.ÂË˙Á‡ Ïk - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÂ ˙aM‰««»«¬«»ƒ«»»««
‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ¯‡L „‚k ‰Ïe˜L Ô‰ÈzLÓ62. ƒ¿≈∆¿»¿∆∆¿»»ƒ¿«»

eÈ·e ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈaL ˙B‡‰ ‡È‰ ˙aM‰Â¿««»ƒ»∆≈«»»≈≈
È¯‰ - ˙Bˆn‰ ¯‡L ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ»»»≈«¿»«ƒ¿¬≈
˙aL ÏlÁÓ‰ Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ÈÚL¯ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿«≈«»
,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ‡ÈÒ‰¯Ùa¿«¿∆¿»¬≈¿≈¬«»ƒ«»
.Ì‰È¯·c ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚk Ì‰ÈLe¿≈∆¿¿≈»ƒ«»¿»ƒ¿≈∆
‰NÚÈ LB‡ È¯L‡ :¯ÓB‡Â ‡È·p‰ ÁaLÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«≈««»ƒ¿≈«¿≈¡«¬∆
.¯ÓB‚Â BÏlÁÓ ˙aL ¯ÓL ,da ˜ÈÊÁÈ Ì„‡ŒÔ·e ,˙‡f…∆»»«¬ƒ»…≈«»≈«¿¿≈
d‚pÚÓe d„aÎÓe ,d˙ÎÏ‰k ˙aM‰ ˙‡ ¯ÓBM‰ ÏÎÂ¿»«≈∆««»¿ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»

Ó ¯·k - BÁk ÈÙk‰f‰ ÌÏBÚa B¯ÎN ‰Ïawa L¯Ù ¿ƒ…¿»¿…»««»»¿»»»«∆
Ê‡ :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ÔeÙv‰ ¯ÎN‰ ÏÚ ¯˙È»≈««»»«»»»«»∆∆¡«»
EÈzÏÎ‡‰Â ,ı¯‡ È˙Óa ÏÚ EÈz·k¯‰Â ,'‰ ÏÚ ‚pÚ˙zƒ¿«««ƒƒ¿«¿ƒ«»√≈»∆¿«¬«¿ƒ

.¯ac '‰ Èt Èk ,EÈ·‡ ·˜ÚÈ ˙ÏÁ«¬««¬…»ƒƒƒƒ≈

סיני 62) הר "ועל י"גֿי"ד) פסוקים ט' פרק (נחמיה שנאמר
ישרים  משפטים להם ותתן משמים, עמהם ודבר ירדת
הודעת  קדשך שבת ואת טובים, ומצות חוקים אמת ותורות
עבדך" משה ביד להם צוית ותורה וחוקים ומצוות להם
שהשבת  הרי ט'), הלכה ג' פרק נדרים מסכת (ירושלמי
א'. עמוד ה' דף בחולין הוא וכן המצוות. כל כנגד שקולה
"וכי  כ"ב) פסוק ט"ו פרק (במדבר שנאמר זרה, ועבודה
ביד  ה' דבר אשר האלה המצות כל את  תעשו ולא תשגו
א') עמוד ח' דף הוריות (מסכת חכמים ואמרו משה"

מדבר. הכתוב זרה עבודה שבעובד
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הימיםֿא 1) דברי ראה סופרים, נקראים הראשונים חכמים

למה  ה"א) (פ"ה שקלים ב'ירושלמי' ועיין ו. ז, ועזרא נה. ב,
סופרים. הראשונים חכמים מצוות 2)נקראו תרי"ג של
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'הלכות  לבעל בניגוד כג:). (מכות בסיני למשה שנאמרו
דרבנן. מצוות כמה גם המצוות תרי"ג בין שמנה גדולות'
אסתר' ו'מגילת וברמב"ן ראשון, שרש המצוות' ב'ספר וראה

שם.

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
זה 3) ומאי הוא, וכיצד מהו, העירוב עניין בכלל, בו נתבאר

העושהו. הוא ומי עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר
המבואות. ושיתוף החצרות עירובי בעניין זה כל ונתבאר

.‡ÌÈÎL da LiL ¯ˆÁ4Ì‰Ó „Á‡ Ïk ,‰a¯‰ »≈∆≈»¿≈ƒ«¿≈»∆»≈∆
ÔÈ¯zÓ Ôlk eÈ‰iL ,‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc - BÓˆÚÏ ˙È·a¿«ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿À»À»ƒ
¯ˆÁ‰Óe ,¯ˆÁÏ ÌÈzaÓe ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ¿«¿≈¿»∆»≈ƒ»ƒ∆»≈≈∆»≈
¯zÓe ,˙Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ¯ˆÁ‰ ÏkL ÈtÓ ;ÌÈzaÏ«»ƒƒ¿≈∆»∆»≈¿«»ƒ««À»

ÈB·Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .dlÎa ÏËÏËÏ5B‡ ÈÁÏ BÏ LiL ¿«¿≈¿À»¿≈«ƒ¿»∆≈¿ƒ
‰¯B˜6,BlÎa ÏËÏËÏ ÌÈ¯zÓ ÈB·n‰ Èa Ïk eÈ‰iL , »∆ƒ¿»¿≈«»À»ƒ¿«¿≈¿À

ÈB·n‰ ÏkL ;˙B¯ˆÁÏ ÈB·nÓe ,ÈB·nÏ ˙B¯ˆÁÓe≈¬≈«»ƒ»«¬≈∆»«»
„ÈÁi‰ ˙eL¯7˙ÙwÓ ‡È‰L ‰È„Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‡e‰ ¿«»ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ»∆ƒÀ∆∆

˙B˙Ïc dÏ LiL ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ‰ÓBÁ»¿»¬»»¿»ƒ∆≈»¿»
˙BÏÚÂ8‡e‰ ‰Ê .‡È‰ „ÈÁi‰ ˙eL¯ dlkL ,‰ÏÈla ¿ƒ¿»««¿»∆À»¿«»ƒƒ∆

.‰¯Bz ÔÈcƒ»

חצר.4) אותה בתוך הגרים בנויים 5)דיירים היו הבתים
ריוח  לאותו ופתוחים חצר, של רוחות לשלש סביב
שנקרא  לרחוב נכנסים החצר ומן 'חצר'. שנקרא שבאמצע
מפני  מבוי, ונקרא למבוי. פתוחות חצרות והרבה 'מבוי',
מבוא  את נא "הראנו מלשון והוא לחצרות, באים שעלֿידו

כד). א, (שופטים מהלכות 6)העיר" (פי"ז רבינו לשון זה
רוחותיו], [משלש הסתום מבוי מתירים "היאך ה"ב): שבת
כמחיצה  (שהוא אחד (קרש) לחי רביעית ברוח לו עושה
היכר, יהיה (שעלֿידיֿזה קורה עליו עושה או רביעית) ברוח
שלא  וגם גמורה, הרבים ברשות ולטלטל לטעות יבואו שלא
או  קורה אותה ותחשב ודיו, ולחוץ) משם לטלטל יבואו
היחיד  רשות ויעשה רביעית, רוח סתם כאילו לחי אותו

מחיצות וי  בשלש - תורה שדין בכולו, לטלטל מותר היה
הרביעית, הרוח היא סופרים ומדברי לטלטל, מותר בלבד

קורה". או בלחי לה די "רשות 7)ולפיכך הגירסא: בכת"י
ב'מגיד 8)אחת". הוא וכן "ננעלות", הגירסא: בכת"י

שבת  מהל' בפי"ז רבינו שכתב למה מתאים וזה משנה'.
שיהיו  צריך אבל בלילה, הדלתות לנעול צריך "ואינו ה"י:
נעולות  שיהיו שצריך נראה נוסחתנו, ולפי להנעל". ראויות

הרשב"א). בשם שם פי"ז כסףֿמשנה (ועיין

.·ÏËÏËÏ ÌÈÎLÏ ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿«¿≈
e·¯ÚiL „Ú ,ÔÈ¯BÈ„a ‰wÏÁ da LiL „ÈÁi‰ ˙eL¯a9 ƒ¿«»ƒ∆≈»¬À»¿¿ƒ«∆¿»¿
„Á‡Â ,¯ˆÁ „Á‡ .˙aL ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈÎM‰ Ïk»«¿≈ƒÀ»≈∆∆«»∆»»≈¿∆»
˙È·e ‰ÓÏL ˙wz ‰Ê ¯·„Â .‰È„n‰ „Á‡Â ,ÈB·Ó»¿∆»«¿ƒ»¿»»∆«»«¿……≈

BÈc10. ƒ

חצרות.9) אמר 10)עירובי יהודה רב "אמר כא: בעירובין
בתֿקול  יצתה - עירובין שלמה שתיקן בשעה שמואל,
אני  גם לבי ישמח לבך, חכם אם בני טו) כג, (משלי ואמרה

היו  כי העירוב, ענין נתקן לא המלך שלמה "ועד וכו'".
מלחמה  ובמחנה האויבים, עם במלחמות אז עד שרויים
נתן  ובימיו שלמה, שבא עד בסמוך) (ראה מלערב פטורין
בתשובה  גאון האי (רב בארץ" שלום הקדושֿברוךֿהוא

עירובין). הלכות תחילת בסמ"ג המובאה

.‚ÔÎÂ11ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ12‰ÁÓ B‡ ˙BkÒ B‡13 ¿≈¿≈…»ƒÀ«¬∆
„Ú Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ‰vÁÓ e‰eÙÈw‰L∆ƒƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆«

ÚiLÔlk e·¯14‡¯iL Ï·‡ .15ÔÈ‡ - ‰vÁÓ ‰ÙÈw‰L ∆¿»¿À»¬»«»»∆ƒƒ»¿ƒ»≈
‡Ïa Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»≈∆»ƒƒ≈…∆¿…∆¿…
ÌÈÏ‰‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk Ô‰L ÈÙÏ ;·e¯Ú≈¿ƒ∆≈À»¿…»ƒ¿≈»…»ƒ

.Ô‰Ï ÔÈÚe·¿̃ƒ»∆

ה"י).11) פ"א (עירובין (מגיד12ֿ)'ירושלמי' הקבועים
אבל 13)משנה). להילחם, שלא אנשים שם שחונים

מלכים  (הל' רבינו שכתב כמו מלערב, פטורין מלחמה במחנה
שפטורים  מהם ואחד במחנה, פטרו דברים ארבעה הי"ג) פ"ו
לאוהל  מאוהל מטלטלין אלא במחנה, חצרות עירובי מלערב

לסוכה. כל 14)ומסוכה ולפיכך הם, קבועים אלו שכל לפי
לעצמו. רשות הוא ואחד ואין 15)אחד לדרכה שהולכת

משנה'. 'מגיד ועיין אחת, כרשות כולם - קבועים האהלים
מעירובין: ראשון פרק סוף ב'ירושלמי' רבינו דברי ומקור
אינן  - שבשיירה אהלים עירוב, צריכין - שבמחנה "אהלים
וכן  להיפך. הגירסא ב, פרק בתוספתא אבל עירוב", צריכין

הריטב"א. נוסחת לפי ב'ירושלמי' הוא

.„eÚËÈ ‡lL È„k ?‰Ê ¯·c ‰ÓÏL Ôwz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ≈¿……»»∆¿≈∆…ƒ¿
˙B¯ˆÁ‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï ¯znL ÌLk :e¯Ó‡ÈÂ ÌÚ‰»»¿…¿¿≈∆À»¿ƒƒ«¬≈

‰È„n‰ ˙B·BÁ¯Ï16,˙B¯ˆÁÏ Ì‰Ó ÒÈÎ‰Ïe ‰È˜ÂLe ƒ¿«¿ƒ»¿»∆»¿«¿ƒ≈∆«¬≈
‰„NÏ ‰È„n‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ Ck17ÔÓ ÒÈÎ‰Ïe »À»¿ƒƒ«¿ƒ»«»∆¿«¿ƒƒ

- ˙B·BÁ¯‰Â ÌÈ˜ÂM‰L ,e·LÁÈÂ ;‰È„nÏ ‰„N‰«»∆«¿ƒ»¿«¿¿∆«¿»ƒ¿»¿
˙eL¯ Ô‰Â ÏÈ‡B‰˙B¯a„nÎÂ ˙B„Nk Ô‰ È¯‰ ,ÏkÏ18; ƒ¿≈¿«…¬≈≈«»¿«ƒ¿»

,en„ÈÂ ;„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰ „·Ïa ˙B¯ˆÁ‰L ,e¯Ó‡ÈÂ¿…¿∆«¬≈ƒ¿«≈¿«»ƒƒ«
ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯znLÂ ‰Î‡ÏÓ ‰‡ˆB‰‰ ÔÈ‡L∆≈«»»¿»»¿∆À»¿ƒ¿«¿ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó19. ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

(למעלה 16) טפחים עשרה גבוהה חומה מוקפת כשהיא
הוא 17)ה"א). שדה שהרי עיון, צריכים אלו [דברים

המדינה  "מן לכתוב לו והיה ה"ד), משבת (פי"ד כרמלית
הרבים"]. ה"א.18)לרשות שבת מהלכות פי"ד ראה

הם 19) שהשווקים שיחשבו מבואות שיתופי לענין זה כל
שגם  שיחשבו חצרות עירובי גם תיקן ושוב הרבים, רשות
ה'. בהלכה בסמוך שכתב וכמו הרבים, רשות כמו היא החצר

.‰,ÔÈ¯BÈ„a ˜ÏÁzL „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÏkL ,Ôwz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈∆»¿«»ƒ∆≈»≈¿¿ƒ
¯‡MÈÂ ,BÓˆÚÏ ˙eL¯ da „Á‡Â „Á‡ Ïk ÊÁ‡ÈÂ¿…«»∆»¿∆»»¿¿«¿¿ƒ»≈

Ôlk ˙eL¯a ÌB˜Ó ‰pnÓ20ÔB‚k ,Ba ‰ÂL Ôlk „ÈÂ ƒ∆»»ƒ¿À»¿«À»»»¿
‰ÂL Ôlk „iL ÌB˜n‰ B˙B‡ ·LÁpL - ÌÈzaÏ ¯ˆÁ»≈«»ƒ∆«¿…«»∆«À»»»
ÌB˜Ó Ïk ·LÁÂ ,ÌÈa¯Ï ˙eL¯ ‡e‰ el‡k Ba¿ƒ¿»«ƒ¿∆¿»»»
,BÓˆÚÏ B˜ÏÁÂ ÌÈÎM‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ÊÁ‡L ,ÌB˜Óe»∆»«»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»¿«¿
‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡ ‰È‰ÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ „·Ïa ‡e‰L∆ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ
,Ba ‰ÂL Ìlk „iL ˙eL¯Ï BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eL¯Ó≈¿∆»«¿«¿ƒ¿∆«À»»»
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;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L BÓk¿∆≈ƒƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ
,„·Ïa BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eL¯a „Á‡ Ïk LnzLÈ ‡l‡∆»ƒ¿«≈»∆»»¿∆»«¿«¿ƒ¿«
.„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôlk e·¯ÚiL „Ú«∆¿»¿À»««ƒ∆«…¿«»ƒ

חצר 20) להם שיש בבתים רק עירוב תיקנו שלא רבינו דעת
(במסכת  והגמרא המשנה מדברי נראה וכן משותפת,
או  חצרות" "עירובי אלא מקום בכל הוזכר שלא עירובין)
('תפארת  בתים" "עירובי מצינו ולא מבואות", "שיתופי
(שם) טוב' יום ה'תוספות אבל ז), פרק עירובין ישראל'
דין  יש משותפת חצר בלי בדירות שגם המשנה, מן הוכיח

עליו. חולקים הפוסקים אבל עירוב,

.Â‰Óe21ÏÎ‡Óa e·¯Ú˙iL ‡e‰ ?‰f‰ ·e¯Ú‰ ‡e‰ «»≈«∆∆ƒ¿»¿¿«¬»
elkL ,¯ÓBÏk .˙aL ·¯ÚÓ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL ,„Á‡∆»∆«ƒƒ≈∆∆«»¿«∆À»
˜ÏBÁ epnÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ,elÎÏ „Á‡ ÏÎ‡Â ÔÈ·¯ÚÓ¿…»ƒ¿…∆∆»¿À»¿≈»∆»ƒ∆≈
‰Ê ÌB˜Óa ‰ÂL elk „iL ÌLk ‡l‡ ,B¯·ÁÓ ˙eL¿̄≈¬≈∆»¿≈∆«À»»»¿»∆
ÊÁ‡iL ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÂL elk „È Ck ,elÎÏ ¯‡LpL∆ƒ¿«¿À»»«À»»»¿»»∆…«
‰NÚn·e .„Á‡ ˙eL¯ elk È¯‰Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk»∆»¿«¿«¬≈À»¿∆»««¬∆
‡ÈˆB‰Ï ¯znL ,˙Bn„Ïe ˙BÚËÏ e‡B·È ‡Ï ‰f‰«∆…»ƒ¿¿«∆À»¿ƒ

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÒÈÎ‰Ïe¿«¿ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

א.21) מט, עירובין

.Ê‡e‰ - ‰Ê ÌÚ ‰Ê ¯ˆÁ‰ Èa ÌÈNBÚL ·e¯Ú‰»≈∆ƒ¿≈∆»≈∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÈB·Ó ÈL‡ ÔÈNBÚLÂ ;˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡¯˜p‰«ƒ¿»≈≈¬≈¿∆ƒ«¿≈»∆ƒ

ÛezL ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ‰È„n‰ Èa Ïk B‡ ‰Ê. ∆»¿≈«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

.ÁÔÈ‡22‰ÓÏL ˙Ùa ‡l‡ ˙B¯ˆÁa ÔÈ·¯ÚÓ23.„·Ïa ≈¿»¿ƒ«¬≈∆»¿«¿≈»ƒ¿«
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ‰Òe¯Ù ‡È‰Â ‰‡Ò ‰Ù‡Ó ¯kk elÙ‡¬ƒƒ»«¬≈¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ

¯q‡k ‡È‰Â ‰ÓÏL ‰˙È‰ ;da24ÌLÎe .da ÔÈ·¯ÚÓ - »»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈
Ê¯‡ ˙Ùa ÔÈ·¯ÚÓ Ck ,‰‡e·z ˙Ùa ÔÈ·¯ÚnL25˙Ù·e ∆¿»¿ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ¿«…∆¿«

ÔÁc ˙Ùa ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL„Ú26ÛezLÂ .27˙Ùa ÔÈa - ¬»ƒ¬»…¿«…«¿ƒ≈¿«
ÔÈÙzzLÓ ÏÎ‡ ÏÎa .ÌÈÏÎ‡ ¯‡La ÔÈa28ÔÓ ıeÁ , ≈ƒ¿»√»ƒ¿»…∆ƒ¿«¿ƒƒ
BÓˆÚ ÈÙa ÁÏÓ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈn‰29ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ««ƒƒ¿≈«¿»∆«ƒ¿≈«¿¿≈¿≈ƒ

ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡L ,Ô‰a ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡ - ˙Bi¯ËÙeƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆∆≈»¬ƒ
ÌÈÏÎ‡k30ÒÈ¯eÓk ‰NÚ - ÁÏÓ ÌÚ ÌÈÓ ·¯Ú .31 »√»ƒ≈««ƒƒ∆««¬»¿¿»

.ÔÈÙzzLÓeƒ¿«¿ƒ

ב.22) פ, בעירובין שלימה 23)משנה, אחת חלה "שגובין
שיבואו  איבה" "משום טז) הלכה (להלן ובית" בית  מכל
פרוסה?" וחברי שלמה נותן "אני שיאמר: מחלוקת, לידי

פא.). "איסר 24)(עירובין התלמוד בלשון הנקרא
שם), (רש"י כסף של מטבע והוא ב.), (קידושין האיטלקי"
4 ומשקלו נא:), (בבאֿמציעא בדינר וארבעה מעשרים אחד
פ"ט). מקוואות המשניות בפירוש (רבינו שעורות

הדין 25) והוא יהונתן'), ('רבינו לחם מהם לאפות שדרך
פת 26)עדשים. ממנו לעשות דרך שאין "הירזע", שנקרא

ה"י). ברכות בפ"ג למעלה זה 27)(ראה מבוי, אנשי של
זה. ב.28)עם כו, בעירובין חשוב 29)משנה שאינו

כז.). (שם בביאוריו 30)מאכל מוילנה אליהו רבינו הגאון
כמהין  הלא זה, על תמה סקט"ז) שפו (סי' או"ח לשו"ע
כי  הגאון, החליט ולכן אוכלים? הם מבושלים, ופטריות

כי  בדפוס, חסרון ע"י הגמרא דברי בהבנת כאן נפלה טעות
ומן  המים מן חוץ - ומשתתפין מערבין "בכל אמרו במשנה
והמלח", המים מן חוץ - מעשר בכסף ניקח והכל המלח,
(הלא  איכא והוא ליכא? "ותו בתלמוד שם שאלו זה ועל
מן  למדין אין שמעֿמינה אלא ופטריות? כמהין יש)
במשנה  וכשאמרו חוץ", בו שנאמר במקום אפילו הכללות
ופטריות, כמהין גם הכוונה המלח", ומן המים מן "חוץ
המוזכר  הראשון הדין על סובב שזה התלמוד מפרשי וחשבו
שכאן  היא האמת אבל ומשתתפין", מערבין "בכל במשנה

הענין  וכל "וכו'", התיבה של חסרה השני הדין על סובב
דבר  רק ניקח מעשר בכסף כי מעשר", בכסף ניקח "הכל
האויר, מן גדלים ופטריות וכמהין קרקע", "גידולי שהוא
קרקע, גידולי להיות צריך שאין מבואות, שיתופי לענין אבל
ופטריות. בכמהין גם להשתמש אפשר מאכל, דבר רק

לחם.31) עם לאכלו וראוי מלוחים, דגים של ציר

.Ë‰nÎÂ32˙¯‚B¯‚k ?Ba ÔÈÙzzLnL ÏÎ‡‰ ¯eÚL33 ¿«»ƒ»…∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
.‰È„n‰ ÈaÓ B‡ ÈB·n‰ ÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿≈«¿ƒ»

‡e‰Â34‰¯NÚ ‰BÓL eÈ‰iL ,35Ï·‡ .˙BÁt B‡36Ì‡ »∆ƒ¿¿∆∆¿≈»¬»ƒ
Ô‰L ,˙BcÚÒ ÈzL B¯eÚL - ‰Ê ÏÚ ÌÈa¯Ó eÈ‰»¿Àƒ«∆ƒ¿≈¿À∆≈
ÌÈˆÈa LLk Ô‰L ,˙B¯‚B¯b ‰¯NÚ ‰BÓLkƒ¿∆∆¿≈¿»∆≈¿≈≈ƒ

˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ ÔÈÙzzLn‰ eÈ‰ elÙ‡ .˙BiBÈa37- ≈ƒ¬ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»
.ÔlÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL¿≈¿À¿À»

ב.32) פב, עירובין לפי 33)משנה, ושיעורה יבשה, תאנה
דציֿליטר. שישית היום הנהוגה משנה,34)המדה

ב. פ, כגרוגרת.35)עירובין שיעור אחד לכל מגיע שאז
שם.36) עירובין שם.37)משנה, עירובין,

.ÈÏÎ‡ Ïk38˙t ÔB‚k ,‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ ‡e‰L »…∆∆∆¡»¿∆¿«
Ô‚„ ÈÈÓe39ÔBÊÓ B¯eÚL - Ba eÙzzL Ì‡ ,ÈÁ ¯N·e ƒ≈»»»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿

ÔzÙÏ ‡e‰L ÏÎÂ ;˙BcÚÒ ÈzL40ÏÎ‡Ï ÌÚ‰ C¯„Â ¿≈¿À¿…∆ƒ¿»¿∆∆»»∆¡…
,ÒÈ¯eÓe ,ıÓÁÂ ,ÈÏˆ ¯N·e ,ÏM·Ó ÔÈÈ ÔB‚k ,Ôzt Baƒ»¿«ƒ¿À»»»»ƒ¿…∆¿»
Ba ÏÎ‡Ï È„k B¯eÚL - ÌÈÏˆa ÏL ˙B‰n‡Â ,ÌÈ˙ÈÊÂ¿≈ƒ¿ƒ»∆¿»ƒƒ¿≈∆¡…

˙BcÚÒ ÈzL41. ¿≈¿À

א.38) כט, ('מעשה 39)עירובין, "דגים" אחרת: נוסחא
לחם.40)רוקח'). עמו שאוכלים תבשיל קדירה, מעשה

סעודות.41) שתי שיעור בעצמו מזה צריך ואין

.‡ÈeÙzzL42ÈÁ ÔÈÈa43˙BiÚÈ·¯ ÈzL B¯eÚL -44 ƒ¿«¿¿«ƒ«ƒ¿≈¿ƒƒ
ÎLa ÔÎÂ .ÔlÎÏ¯45;ÌÈzL - ÌÈˆÈa .˙BiÚÈ·¯ ÈzL - ¿À»¿≈¿≈»¿≈¿ƒƒ≈ƒ¿«ƒ

˙BiÁ Ô‰ elÙ‡Â Ô‰a ÔÈÙzzLÓe46.ÌÈL - ÌÈBn¯Â . ƒ¿«¿ƒ»∆«¬ƒ≈«¿ƒƒ¿«ƒ
‰MÓÁ .„Á‡ - ‚B¯˙‡47ÌÈ˜Ò¯Ù‡ ‰MÓÁ .ÌÈÊB‚‡48. ∆¿∆»¬ƒ»¡ƒ¬ƒ»¬«¿¿ƒ

‡¯ËÈÏ49ÏÈLa ‰È‰ Ì‡Â .˜eÏL ÔÈa ÈÁ ÔÈa ,˜¯È ÏL ƒ¿»∆»»≈«≈»¿ƒ»»»ƒ
Ba ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÏÈLa ‡ÏÂ50Èe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿…»ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ∆≈»

‡ÏÎeÚ .‰ÏÈÎ‡Ï51·˜ .ÔÈÏ·z52·˜ .ÌÈ¯Óz «¬ƒ»¿»¿»ƒ«¿»ƒ«
˙B¯‚B¯b53‰Ï·c ‰Ó .54˙eLk .ÔÈÁetz ·˜ .55- ¿»»∆¿≈»««ƒ¿

ÊÈÊÁ .„i‰ ‡ÏÓk - ÔÈÁÏ ÔÈÏBt .„i‰ ‡ÏÓk56- ƒ¿…«»ƒ«ƒƒ¿…«»»ƒ
ÔÈ·¯ÚÓe ˜¯i‰ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - ÔÈ„¯z‰Â .‡¯ËÈÏƒ¿»¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿««»»¿»¿ƒ
Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏˆa ÈÏÚ .Ô‰a»∆¬≈¿»ƒ≈¿»¿ƒ»∆∆»ƒ
˙BÁt Ï·‡ ;˙¯Ê Ô‰Ó ‰ÏÚ Ïk C¯‡ ‰NÚÂ eÏÈˆ·‰ƒ¿ƒ¿«¬»…∆»»∆≈∆∆∆¬»»
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- ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡ Ô‡kÓƒ»≈…∆¿»≈«¿»ƒ»¬ƒ
ÏÎÂ ;el‡ ÔÈ¯eÚL Ô‰a e˙ CÎÈÙÏe ,Ô‰ ÔzÙÏk¿ƒ¿»≈¿ƒ»»¿»∆ƒƒ≈¿…

ÛezM‰ ¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBik57. «≈»∆¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ

שם.42) שתי 43)עירובין, מזון שיעורו - מבושל יין אבל
י. בהלכה כמבואר רביעית 44)סעודות, היא רביעית

הנהוגה  המדה ולפי ומחצה, ביצה שיעור שהיא הלוג,
דציֿליטר. רבעי שלושת היא בכל 45)בזמננו הדין והוא

שפו). סי' או"ח (שו"ע המים מן חוץ המשקין שאר
בישול.46) בלי אותה אוכלים לפעמים בכת"י:47)כי

ו  בגמרא. הוא וכן משנה'."עשרה", ב'מגיד הם 48)ראה
אגוזים. עשרה כמו הוא מהם וחמשה שם 49)גדולים,

זו. שלאחר בהלכה ראה כט,50)משקל, עירובין בגמרא
לשאר  שהואֿהדין רבינו וסובר תרדין, לענין כן אמרו א

עליו. חולק והראב"ד המבואר 51)ירקות, משקל שם
זו. שלאחר יג.52)בהלכה בהלכה שיבואר מדה שם

יבשות.53) אותן 54)תאנים כותשים לחות תאנים
פת  כעיגולי מהן ועושים בידים אותן ומעמלין במכתשת,

צמח.55)(הערוך). "חזרת".56)מין הגירסא: בכת"י
ירק  כשהוא תבואה של שחת והיא "חזיז", ב כח, ובעירובין

כח.). שם (רש"י אותו ואוכלין א:57)וגוזזין כט, עירובין
לעירוב", סעודות שתי במזון . . . מצטרפין האוכלין "כל
מדין  מדברת שם המשנה כי זה, דין על חולק והראב"ד
בשיתופי  אבל אחד. לכל זה שיעור ששם תחומין, עירובי
הרבה. מינים מצטרפין אין - הרבה לאנשים שהם מבואות

.·È‡¯ËÈÏ58ÈzL ‡ÏÓ - ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ƒ¿»»¬»¿»»¿…¿≈
‰¯eÓ‡‰ ‰Óe .˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ - ‡ÏÎeÚÂ .˙BiÚÈ·¿̄ƒƒ¿¿»¬ƒ¿ƒƒ»∆»¬»
‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â .¯Èc ‰‡Ó - ÌB˜Ó ÏÎa¿»»≈»ƒ»¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»
‰Úa¯‡ - ÚÏq‰Â .˙B¯BÚN ‰¯NÚ LL Ï˜LÓ -ƒ¿«≈∆¿≈¿¿«∆««¿»»
ÔÈi‰ ÔÓ B‡ ÌÈn‰ ÔÓ ˙˜ÊÁÓ ˙ÈÚÈ·¯‰Â .ÔÈ¯Ècƒ»ƒ¿»¿ƒƒ«¬∆∆ƒ««ƒƒ««ƒ
:‡ˆÓ .·e¯˜a ¯È„ ÈˆÁÂ ÔÈ¯Èc ¯NÚ ‰Ú·L Ï˜LÓƒ¿«ƒ¿»»»ƒ»ƒ«¬ƒƒ»¿≈ƒ¿»
‡ÏÎeÚ‰Â ,¯Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ Ï˜LÓ - ‡¯ËÈl‰«ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒƒ»¿»¿»

.ÚÈ·¯ ˙BÁt ÔÈ¯È„ ‰ÚLz Ï˜LÓ -ƒ¿«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿ƒ«

בדברי 58) מקורם זו, בהלכה האמורים השיעורים כל
היה  רבינו ואף ומדדו, ושקלו מדעתם בזה שדקדקו הגאונים
המשנה  פירוש בהקדמת זאת והזכיר המדקדקים, מן

(מגידֿמשנה). למנחות

.‚ÈÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‰‡Ò59·w‰Â .ÔÈa˜ ˙LL - ¿»»¬»¿»»≈∆«ƒ¿««
e¯‡a ¯·Îe .˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ - ‚l‰Â .ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ -«¿»»Àƒ¿«…«¿«¿ƒƒ¿»≈«¿
CÈ¯ˆ Ì„‡L ÔÈ¯eÚM‰ el‡Â .dÏ˜LÓe ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙cÓƒ«»¿ƒƒƒ¿»»¿≈«ƒƒ∆»»»ƒ

.„ÈÓz Ô˙B‡ ¯kÊÏƒ¿…»»ƒ

חכמים.59) ובדברי בתורה שהוזכרה

.„ÈÏÎ‡60‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‡e‰L …∆∆À»«¬ƒ»««ƒ∆
Ba ·¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - ·¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ¯eÒ‡61ÛzzLÓe »»∆«¿»≈¬≈∆¿»≈ƒ¿«≈

- Ï‡¯NÈÂ ,ÔÈÈa ¯ÈÊp‰ ÛzzLÓ ?„ˆÈk .Ba≈«ƒ¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‰Óe¯˙a62‡lL ÚaLpL B‡ ‰Ê ÏÎ‡Ó ¯„Bp‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈«≈≈…∆∆∆ƒ¿«∆…

Èe‡¯ BÈ‡ Ì‡L ;Ba ÛzzLÓe Ba ·¯ÚÓ - epÏÎ‡È…¿∆¿»≈ƒ¿«≈∆ƒ≈»
.¯Á‡Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÊÏ»∆¬≈»¿«≈

ב.60) כו, עירובין שהרי 61)משנה, תחומין, עירובי
בפת. אלא אינם חצרות שהיא 62)עירובי טהורה כשהיא

אפר  ואין מתים, טמאי שהכהנים הזה ובזמן לכהן, מותרת
('קובץ'). א"י בתרומת מערבין אין להזאה, פרה

.ÂËÏ·‡63Ï·Ë ÔB‚k ,ÏkÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c64Ï·Ë elÙ‡ , ¬»»»»»«…¿∆∆¬ƒ∆∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL65‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ ÔÎÂ , ∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈ƒ∆…ƒ¿»

Ô‚‰k B˙Óe¯z66ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ ÔÎÂ , ¿»«…∆¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿
‰ÎÏ‰k67ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ -68Ï·‡ .Ô‰a ÔÈÙzzLÓe «¬»»≈¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆¬»

È‡Ó„a ÔÈÙzzLÓe ÔÈ·¯ÚÓ69;ÌÈiÚÏ Èe‡¯L ÈtÓ , ¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»«¬ƒƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ·e70ÈL ¯NÚÓ·e ; ¿«¬≈ƒ∆ƒ¿»¿»¿«¬≈≈ƒ

ecÙpL Lc˜‰Â71,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆«…∆
ÔÈ·¯ÚÓe .·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡L72ÈL ¯NÚÓa ∆≈«…∆¿«≈¿»¿ƒ¿«¬≈≈ƒ

‡Ï Ï·‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÌL Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿≈∆»»«¬ƒ»¬»…
ÔÈÏe·‚a73. ƒ¿ƒ

א.63) לא, עירובין הפרישו 64)משנה, שלא תבואה
לאכול  טוב לא לא, - "טב ומעשרות, תרומות ממנה
פ"ז). ברכות המשניות בפירוש (רבינו זו" מתבואה

חכמים.65) מדברי רק הוא שלה ומעשרות תרומה שחיוב
מהתבואה 66) שהפרישו לפני שלו המעשר את לקח שהלוי

גדולה. שאין 67)תרומה מטבע על שני מעשר שפדה כגון
קרקע. על שפדאו והקדש צורה, חצרות 68)עליו עירובי

הפריש 69)ותחומין. שלא לחשוש שיש עםֿהארץ פירות
זה. מה יודעין אנו אין דאֿמאי, 'דמאי' מעשר. ממנה

תרומה 70) ממנו ניטלה שלא אףֿעלֿפי מעשר תרומת
עוד  היתה כשהתבואה שלו המעשר את לקח שהלוי גדולה,
בפרק  למעלה וראה גדולה, בתרומה חייבת שאינה בשבלים,

וה"כ. הי"ט ברכות מהל' הקרן.)71א' תוספתא 72)רק
ולא  העיר, בתוך שהם חצירות עירובי והיינו פ"ב. בעירובין

לעיר. מחוץ שהם תחומין לירושלים.73)עירובי חוץ

.ÊË„ˆÈk74˙Á‡ ‰lÁ ÔÈ·Bb ?˙B¯ˆÁa ÔÈ·¯ÚÓ ≈«¿»¿ƒ«¬≈ƒ«»««
˙È·e ˙Èa ÏkÓ ‰ÓÏL75„Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÔÈÁÈpÓe , ¿≈»ƒ»«ƒ«ƒ«ƒƒ«…ƒ¿ƒ∆»

„Á‡ ˙È·a76˙È·a B‡ Ô·z‰ ˙È·a elÙ‡ ,¯ˆÁ‰ ÈzaÓ ¿«ƒ∆»ƒ»≈∆»≈¬ƒ¿≈«∆∆¿≈
¯ˆB‡‰ ˙È·a B‡ ¯˜a‰77¯ÚL ˙È·a B˙ Ì‡ Ï·‡ .78, «»»¿≈»»¬»ƒ¿»¿≈««

˙Òt¯Óa B‡ ‰¯„ÒÎ‡a B‡ ,„ÈÁÈ ÏL ¯ÚL ˙Èa elÙ‡¬ƒ≈««∆»ƒ¿«¿«¿»¿ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙È·a B‡79- ¿«ƒ∆≈«¿««««¿««

·e¯Ú BÈ‡80·e¯Ú‰ ıa˜nLÎe .81‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ≈≈¿∆¿«≈»≈¿»≈»«»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

eeˆÂ82‰È‰È ‰Ê ·e¯Úa :¯ÓB‡Â .·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆ƒ¿∆
˙È·Ï ˙ÈaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ ¯zÓ83 À»¿»¿≈∆»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ˙Ba‚Ï ÔË˜Ï LÈÂ .˙aLa84˙È·e . ¿«»¿≈¿»»ƒ¿≈≈¬≈«ƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,·e¯Ú Ba ÔÈÁÈpnL85Ì‡Â . ∆«ƒƒ≈≈»ƒƒ≈∆««¿ƒ

ÈÎ¯c ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡ - Ba ÁÈp‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰»¿ƒƒ¿«ƒ«≈¿«ƒƒ¿≈«¿≈
ÌBÏL86. »

ב.74) סה, עירובין צורך 75)משנה, שאין הראב"ד ודעת
מכל  קמח גובים אלא ובית בית מכל שלימה חלה לגבות
(מגידֿמשנה). לכולם אחת שלימה חלה ועושים אחד

(ראה 76) זה בבית דרים כולם כאילו נחשב ועלֿידיֿזה
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ו). לדירה.77)בהלכה ראויים שהם ששם כ 78)כיון יון
דירה. חשוב לא החצר, בני לכל הרגל סוכה 79)דריסת

בתוכו. לדור ראוי שאינו ב. הזה 80)ג, בזמן "והמנהג
אףֿעלֿפי  הקדמונים, נהגו וכן הכנסת, בבית העירוב להניח
לאכול  שאסור קדושתו, מפני לדירה ראוי אינו הכנסת שבית
מבואות, שיתופי דין להם יש שלנו העירובין בתוכו, ולישון
וראה  שסו, סי' או"ח (רמ"א דירה" בבית להניחו צריך שאין

יז). המצוות 81)בהלכה כל על כי במקומו, שמניחו לפני
ז:). (פסחים לעשייתן (לפני) עובר - לברך אף 82)צריכים

- התורה מן ולא המלך שלמה מתקנת הוא עירוב שמצות
יא) יז, (דברים בתורה צונו ה' כי "וצונו", מברך זאת בכל
לך  יאמרו אשר המשפט ועל יורוך אשר התורה פי "על
ושמאל", ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא תעשה,
חכמים  שאמרו והמנהגות התקנות הגזירות הם זה ובכלל

פ"א). ממרים בהל' (רבינו ויניציא,83)לעשות בדפוס

לבית". ומחצר לחצר "ומבית א.84)נוסף לא, עירובין
כאילו 85) שייחשב דירה", משום "עירוב כי א. מט, עירובין

ובעל  מאכלם, שם ששמים עלֿידי בית באותו גרים כולם
שם. ממילא גר "מערבין 86)הבית א: נט, גיטין משנה,

אמרו: (ס:) שם ובתלמוד שלום". דרכי מפני - ישן בבית
והורגל  "הואיל רש"י ופירש חשדא", מפני - טעמא? "מאי
הנכנסין  מקומו, את לשנות באת אם בית, באותו העירוב
החצר  בני את יחשדו העירוב את שם יראו ולא בית לאותו
יאמרו  "שלא מפרש ורבינוֿתם עירוב", בלא שמטלטלין
עירוב, של הפת את שגונב הבית בעל את שחושדים מפני
המשניות: בפירוש מפרש ורבינו שם", אותו מניחין אין
העירוב  בו שמניחים שהבית הנאה, בזה להם שיש "לפי

כאן. מדבריו נראה וכן הפת", את ליתן צריך אינו

.ÊÈ„ˆÈÎÂ87Bb ?ÈB·Óa ÔÈÙzzLÓ˙¯‚B¯‚k ÏÎ‡ ‰· ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¿»∆…∆ƒ¿∆∆
eÈ‰ Ì‡ ˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt B‡ ,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»»ƒƒ¿∆∆ƒ»
ÈB·n‰ ˙B¯ˆÁÓ ¯ˆÁa „Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÁÈpÓe ,ÔÈa¯Ó¿Àƒ«ƒ««…ƒ¿ƒ∆»¿»≈≈«¿«»

ÔË˜ ˙Èa elÙ‡ .ÌÈza‰ ÔÓ ˙È·a B‡88‰¯„ÒÎ‡ B‡ ¿«ƒƒ«»ƒ¬ƒ«ƒ»»«¿«¿»
¯ÈÂ‡a BÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .ÛezL ‰Ê È¯‰ - ˙Òt¯Ó B‡ƒ¿∆∆¬≈∆ƒ¬»ƒƒƒ«¬ƒ

Ì‡Â .ÛezL BÈ‡ - ÈB·Ó89¯ˆÁa ÈÏk‰ ÁÈp‰90CÈ¯ˆ , »≈ƒ¿ƒƒƒ««¿ƒ¿»≈»ƒ
¯k ‰È‰iL È„k ,ÁÙË Ú˜¯w‰ ÔÓ ÈÏk‰ dÈa‚‰Ï91. ¿«¿ƒ««¿ƒƒ««¿«∆«¿≈∆ƒ¿∆ƒ»

·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ :C¯·Óe92‰È‰È ÛezM‰ ‰Êa :¯ÓB‡Â . ¿»≈«ƒ¿«≈¿≈¿∆«ƒƒ¿∆
ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ¯zÓ93˙B¯ˆÁÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï À»¿»¿≈«»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬≈

.˙aLa ÈB·nÏ«»¿«»

ב.87) פה, ארבע 88)עירובין על אמות ארבע בו שאין
ג.). (סוכה ב.89)אמות עט, אם 90)עירובין הואֿהדין

(כסףֿמשנה). בבית פירשו 91)הניחו וכן לעירוב. שהוא
לזכות  צריך אין אם אפילו זה, ולפי (רשב"א). הגאונים
מפרשים  ויש המבוי. בני מכל אוכל שגבו כגון בשבילם,
ועוד). (רש"י משלו להם במזכה אלא להגביה צריך שאין

ומשותפין 92) שמעורבין עירוב, לשון שייך שיתוף על שגם
שצו). סי' ברורה' ('משנה יחד שבמבוי החצירות כל

יאמרו 93) עירוב, במקום שיתוף על לסמוך רוצים ואם
שצו). סי' (רמ"א להם" ומבתים לבתים "ומהם

.ÁÈÈt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ˙‡ B‡ ·e¯Ú‰ ˙‡ e˜ÏÁ»¿∆»≈∆«ƒ««ƒ

·e¯Ú BÈ‡ - „Á‡ ˙È·a ‡e‰L94˙‡ e‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿«ƒ∆»≈≈¬»ƒƒ¿∆
ÈÏÎa e‰eÁÈp‰Â ËÚÓ epnÓ ¯‡LÂ ·e¯Ú‰ ÔÓ ÈÏk‰«¿ƒƒ»≈¿ƒ¿«ƒ∆¿«¿ƒƒƒ¿ƒ

¯zÓ - ¯Á‡95. «≈À»

מחולק.94) ולא מעורב שיהיה מט.) (עירובין שמו" "עירוב
בבית 95) הכלים שני אם ודוקא בכוונה. חלקוהו שלא כיון

(מגידֿמשנה). אחד

.ËÈÔÈÙzzLn‰96˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÈB·Óa97, «ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈«¬≈
ÔÈ‡ È¯‰L ;·e¯Ú ˙¯Bz ˙B˜BÈz‰ eÁkLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿¿«ƒ«≈∆¬≈≈

ÈB·na ‰NÚp ‰Ó ÔÈ¯ÈkÓ ˙B˜BÈz‰98Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«ƒƒ««¬∆«»¿ƒ»ƒ
˙Ùa ÈB·na eÙzzL99ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ƒ¿«¿«»¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒƒ

˙Ùa ÔÈ¯ÈkÓ ˙B˜BÈz‰ È¯‰L ;˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ100. ¿»≈«¬≈∆¬≈«ƒ«ƒƒ¿«
Èa101‰¯e·Á102ÔÈaÒÓ eÈ‰L103ÌBi‰ Ô‰ÈÏÚ L„˜Â104 ¿≈¬»∆»¿Àƒ¿»«¬≈∆«

ÔÁÏM‰ ÏÚL ˙t -105È·e¯Ú ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ «∆««À¿»¿ƒ»∆»ƒ≈≈
- ÛezL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ CÓÒÏ eˆ¯ Ì‡Â .˙B¯ˆÁ¬≈¿ƒ»ƒ¿…»∆»ƒƒ

.¯ˆÁa ÔÈaÒÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««ƒ∆≈¿Àƒ∆»≈

ב.96) עא, הבתים.97)עירובין -98)עם ויאמרו
עירבו. לא שבחצר,99)אבותינו בבית שלימה פת שהניחו

חצירות. עירובי לפיכך 100)כדין האדם, חיי שהפת מתוך
יוסף').מכירים ('בית בו כשמשתתפים עירובין 101)בו
ב. מבוי.102)פה, בין 103)מאותו שבת ערב בבית,

לא 104)השמשות. והרי סעודתם, באמצע השבת נכנסה
ביניהם. אם 105)עירבו אף הרשב"א ולדעת המשותף,

ושיתוף, עירוב משום עליו סומכים הבית בעל של הוא הפת
ונעשה  בפת חלק להם הקנה לאכול, שהזמינם בזה כי

שלהם.

.ÎÁ˜Ï106BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ˙Á‡ ˙t ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡ »«∆»ƒ¿≈∆»≈«««¿»«¬≈
,˙BcÚÒ ÈzLk ÏÎ‡ ‡e‰L B‡ ;¯ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ¿»¿≈∆»≈∆…∆ƒ¿≈¿À
˙Ba‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈∆¿»¿≈«»≈»ƒƒ¿
È„È ÏÚ Ba Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ .„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»¬»»ƒƒ«»∆«¿≈

¯Á‡107,ÌÈÏB„b‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ˙BkÊÏ BÏ LÈÂ . «≈¿≈ƒ««¿≈¿ƒ«¿ƒ
ÏÚ ‡Ï Ï·‡ ;BzL‡ È„È ÏÚÂ ,È¯·Ú‰ Bc·Ú È„È ÏÚÂ¿«¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿¬»…«
B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ Bz·e B· È„È¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿…«¿≈«¿¿ƒ¿»

B„Èk Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰108Ô‰Ï ˙BkÊÏ BÏ LÈ ÔÎÂ . «¿«¬ƒƒ¿≈∆»»¿»¿≈≈ƒ«»∆
B˙ÁÙL È„È ÏÚ;‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙È¯·Ú‰ «¿≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿«»

È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎBÊ ÔËw‰L∆«»»∆«¬≈ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ109È·Ï B‡ ¯ˆÁ‰ È·Ï ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆»≈ƒ¿≈

‡È‰ ˙eÎfL ;Ô‰ÈÏÚ ·¯ÚÂ Ô‰Ï ‰kÊ È¯‰L ÈB·n‰«»∆¬≈ƒ»»∆¿≈≈¬≈∆∆¿ƒ
Ô‰Ï110.ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï BÏ ÔÈÎÊÂ , »∆¿»ƒ»»»∆…¿»»

ב.106) עט, עירובין זה 107)משנה, פת קיבל לו שיאמר
לזכות, יכול אינו עצמו ידי ועל החצר. בני לכל בו וזכה

מרשותו. יצא לא בידו שהוא זמן הפת 108)שכל יצא ולא
אלא 109)מרשותו. תורה מדברי אינו עירוב ענין כל כי

ה"ב). (למעלה המלך שלמה מותר 110)תקנת שיהיה
החצר. בכל לטלטל

.‡Î„BÚaÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈÙzzLÓ ‡ÏÂ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«»∆»ƒ¿
ÌBÈ111˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe .112˙B‡B·Ó ÈÙezLÂ ¿»¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ≈¿
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˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»««ƒ∆»≈ƒ«»≈
ÛezM‰ B‡ ·e¯Ú‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ÌÏBÚÏe .‰ÏÈl‰ ÔÓƒ««¿»¿»»ƒ∆¿≈»≈«ƒ

CÎÈÙÏ .˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡Â ÈeˆÓ113, »¿∆¿»¿»¿»≈«¿»¿ƒ»
Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡114‡ B‡ ,‰È‰L B‡ ,Û¯N B‡ ,„· ƒ»«»»«»«ƒ¿«∆»»

,·e¯Ú BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓ :˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z¿»¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈
‰ÎLÁMÓ115˜ÙÒ Ì‡Â .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ -116‰Ê È¯‰ - ƒ∆»≈»¬≈∆≈¿ƒ»≈¬≈∆

.¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;·e¯Ú≈∆¿≈»≈»≈

א.111) לד, שבת עירוב 112)משנה, אלא שאינם
(שבת  אסור בית כקנין שהם תחומין עירובי אבל רשויות.

להר"ן). המיוחסים בחידושים ועיי"ש משנה,113)שם,
א. לה, אבנים.114)עירובין קדש 115)של שכבר

ויש 116)השבת. שבת, לפני שם הניחו שבוודאי היינו
את  מעמידים השבת, כניסת בעת קיים היה העירוב אם ספק
שם  הניחו אם ספק יש אם אבל וכשר, בחזקתו העירוב

שצד). סי' או"ח (שו"ע אסור - העירוב את בכלל

.·ÎÔ˙117Ïc‚Óa ÛezM‰ B‡ ·e¯Ú‰118,ÂÈÏÚ ÏÚÂ »«»≈«ƒ¿ƒ¿»¿»«»»
BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰ÎLÁL Ì„˜ ÁzÙn‰ „·‡Â¿»«««¿≈«…∆∆»≈»ƒƒ∆¿»

‰Î‡ÏÓ ‰NÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e¯Ú‰ ‡ÈˆB‰Ï119ÔÈa ¿ƒ»≈∆»ƒ≈»»¿»»≈
È¯‰L ;·e¯Ú BÈ‡Â ,„·‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BLÓM‰«¿»¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈≈∆¬≈

LÈ¯Ù‰ .BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ È‡120B‡ ¯NÚÓ ˙Óe¯z ƒ∆¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿««¬≈
„Ú ‰Óe¯z ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z¿»¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
ÔÈa Ïk Ï·Ë ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬«ƒƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»¿»ƒ¿

ב.117) לד, עירובין לסתרו 118)משנה, שאסור בנין, של
בהל'119)בשבת. (ראה התורה מן שאסורה גמורה,

על  משם להוציאו אפשר אם אבל ואילך). ז מפרק שבת,
"כל  שסובר רבי כדעת עירוב, עירובו - דרבנן איסור ידי
השמשות". בין עליו גזרו לא - שבות משום שהוא דבר

א.120) לו, עירובין

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בחצרות,1) העירוב עשיית חיסרון דיני רבינו בו כלל

מהיעדרו, המגיע האיסור הוא מה נעשה, לא אם רצונוֿלומר
הרשות  ביטול והוא נעשה, כשלא בדבר, שיש והתקנה
תקנה  או ושעירוב עירוב, הצריכין הם ומי מהם. לאחד
- האסור לביטול שצריכין הוא ומי להם. מועילה הנזכרת
מקום. שכירות במקומו שצריך כגוי רצונוֿלומר, אחר, דבר

הפרק.ו  נסתיים בזה

.‡¯ˆÁ‰ ÈL‡2‡lL Ô‰Ó „Á‡Ó ıeÁ ,Ôlk e·¯ÚL «¿≈∆»≈∆≈¿À»≈∆»≈∆∆…
„ÈÊÓ ÔÈa ,Ô‰nÚ ·¯Ú3¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÎBL ÔÈa ≈«ƒ»∆≈≈ƒ≈≈«¬≈∆≈

Ô‰ÈÏÚ4B‡ ¯ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔlÎÏ ¯eÒ‡Â , ¬≈∆¿»¿À»¿ƒƒ»≈∆∆»≈
B¯ˆÁ ˙eL¯ ·¯Ú ‡lL ‰Ê Ô‰Ï Ïha .Ô‰Èz·Ï ¯ˆÁÓ≈»≈¿»≈∆ƒ≈»∆∆∆…≈«¿¬≈

„·Ïa5Ô‰ÈzaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ƒ¿«¬≈≈À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆
Ïha .¯eÒ‡ - B˙È·Ï Ï·‡ ;Ô‰Èz·Ï ¯ˆÁÓe ¯ˆÁÏ∆»≈≈»≈¿»≈∆¬»¿≈»ƒ≈
,Ô‰ .ÔÈ¯zÓ Ìlk È¯‰ - B¯ˆÁ ˙eL¯e B˙Èa ˙eL¯ Ô‰Ï»∆¿≈¿¬≈¬≈À»À»ƒ≈

ÈtÓ6;B¯ˆÁÂ B˙Èa ˙eL¯ Ô‰Ï Ïha È¯‰Â ,e·¯ÚL ƒ¿≈∆≈¿«¬≈ƒ≈»∆¿≈«¬≈
‡e‰ È¯‰Â ,˙eL¯ BÏ ¯‡L ‡lL ÈtÓ ,¯zÓ ‡e‰ Ì‚Â¿«À»ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿«¬≈

Á¯B‡k7¯ÒB‡ BÈ‡ Á¯B‡‰Â ,ÌÏˆ‡8. ¿≈«∆¿»¿»≈«≈≈

ב.2) סט, עירובין שנאמר 3)משנה, ומה לערב, רצה שלא
חצר "אנשי הואֿ˘˘ÁÎבמשנה: עירב", ולא מהם אחד

החצר, בני עם לערב רגיל אחד שכל ומשום במזיד, הדין
"שכח". נאמר - החצר תשמישי על להקל לפי 4)כדי

עירב. שלא לאחד רשות יש החצר, מן חלק שבכל
(או"ח 5) מרשותו ומסתלק לכם", מבוטלת "רשותי שאומר

על  לאסור שלא כדי חצרו, רשות לבטל מצוי, וכך שפ). סי'
חכמים: שלמדונו כמו ביתו, רשות לבטל ולא האחרים,

ישראל'). ('תפארת ביתך" מתוך רבים בנוסח 6)"מנע
התימנים). (כת"י מפני" מותרין הן מותרין, "כולם אחר:

לא 7) אם עצמו, בפני בבית נתארח אפילו בחצר. "המתארח
אוסר  אינו פחות, או יום לשלושים אלא קבע דרך נתארח
בביתם, בין בביתו בין מותרים והם והוא החצר, בני על
יש  אם אבל אחד. הבית ובעל רבים האורחים אם ואפילו
אוסרים  ביניהם, אחד הבית בעל אף שאין בלבד, אורחים

עו). סי' הדשן' ('תרומת זה" על "אינו 8)זה אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה נאסר"

.·Ïh·Ó‰9Ì˙Ò B˙eL¯10˙eL¯ ,Ïha B¯ˆÁ ˙eL¯ - «¿«≈¿¿»¿¬≈ƒ≈¿
Ïha ‡Ï B˙Èa11CÈ¯ˆ ,¯ˆÁ È·Ï B˙eL¯ Ïh·Ó‰Â . ≈…ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ¿≈»≈»ƒ

Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ïh·ÏÈ˙eL¯ :¯ÓB‡Â ,Le¯Ùa „ ¿«≈¿»∆»¿∆»¿≈¿≈¿ƒ
EÏe EÏe EÏ ˙Ïh·Ó12˙eL¯ Ïh·Ó L¯Bi‰Â .13Û‡ ¿À∆∆¿¿¿¿«≈¿«≈¿«

˙Áz Ì˜ L¯Bi‰L ;˙aLa BLÈ¯BÓ ˙nL Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ¿«»∆«≈»««
¯zÓ - ˙aLa ˙eL¯ Ïeh·e .¯·c ÏÎÏ BLÈ¯BÓƒ¿»»»ƒ¿¿«»À»

‰lÁzÎÏ14. ¿«¿ƒ»

ב.9) סט, אלא 10)עירובין מבטל, הוא מה פירש שלא
מבוטלת. רשותי הקודמת.11)אמר: בהלכה כמבואר

"רשותי 12) אומר אם מספיק רש"י, ולדעת א. ע, עירובין
ככולו", "רובו שלפעמים רבינו ודעת לכולכם", מבוטלת
וזה  הרוב, אל אלא נתכוון לא אולי "כולכם" אומר אם לכן

על "מלוך ראשֿהשנה בתפלת אומרים שאנו ÏÎהטעם
(ט"ז ÂÏÂÎהעולם רובו על נפרש שלא לשון, כפל בכבודך"

שפ). סי' ב.13)או"ח ע, עירובין 14)עירובין משנה,
מבעוד  אומרים שמאי בית רשות? נותנין "מאימתי ב: סט,
קנין  לעשות ואסור רשות, הקנאת הוא רשות ביטול (כי יום
בשבת, אף (מותר משחשיכה אומרים הלל ובית בשבת).
אם  מקום שבכל ואף הקנאה). ולא רשות סילוק רק שזהו
רשותו  ביטל אם כאן - השבת לכל אסור שבת למקצת נאסר

ע:). (עירובין בשבת לטלטל מותר בשבת,

.‚eÏha15- ·¯Ú ‡lL ‰ÊÏ Ô˙eL¯ ÔÈ·¯ÚÓ‰ el‡ ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»»∆∆…≈«
Ó ‡e‰‡lL ,ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰Â ;Bc·Ï ¯‡L È¯‰L ,¯zÀ»∆¬≈ƒ¿»¿«¿≈¬ƒ∆…

ÌÈÁ¯B‡k eÈ‰È :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙eL¯ Ô‰Ï ¯‡Lƒ¿«»∆¿¿≈¿ƒƒ¿¿¿ƒ
BÏˆ‡16„Á‡ Ïˆ‡ ÔÈÁ¯B‡ ÌÈa¯ ÔÈ‡L ;17. ∆¿∆≈«ƒ¿ƒ≈∆∆»

ב.15) סט, עירובין הבדל 16)משנה, אין ממש באורחים
אין  - יחיד אצל מתארחים רבים אם ואף ליחיד, רבים בין
שייכים  והבתים החצר באמת הרי כאן אבל עליו, אוסרים
('חיי  מרשותם נסתלקו - לטלטל מותר שיהא כדי אלא להם

היחיד 17)אדם'). אצל אורח היחיד שאין והואֿהדין
(רשב"א).

.„eÈ‰18eÏha Ì‡ ,¯˙È B‡ ÌÈL e·¯Ú ‡lL el‡ »≈∆…≈¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿
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‡lL el‡Â ,ÔÈ¯zÓ ÔÈ·¯ÚÓ‰ - ÔÈ·¯ÚÓÏ Ì˙eL¿̄»«¿»¿ƒ«¿»¿ƒÀ»ƒ¿≈∆…
ÔÈ¯eÒ‡ e·¯Ú19Ì˙eL¯ Ïh·Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ·¯ÚÓ‰ ÔÈ‡Â . ≈¿¬ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»

ÏÚ ¯ÒB‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;e·¯Ú ‡lL ÌÈMÏ«¿«ƒ∆…≈¿∆»∆»≈∆≈«
B¯·Á20B˙eL¯ Ïh·e ·¯Ú ‡lL „Á‡‰ ¯ÊÁ elÙ‡Â . ¬≈«¬ƒ»«»∆»∆…≈«ƒ≈¿

·¯Ú ‡lL ÈMÏ21eÏhaL ‰ÚLaL ;¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - «≈ƒ∆…≈«¬≈∆≈∆¿»»∆ƒ¿
·¯ÚL „Á‡ .‰È‰ ¯eÒ‡ ÔÈ·¯ÚÓ‰ BÏ22Ïh·Ó BÈ‡ «¿»¿ƒ»»»∆»∆≈«≈¿«≈

·¯Ú ‡lL „Á‡‰ Ï·‡ ,·¯Ú ‡lL „Á‡Ï B˙eL¿̄¿∆»∆…≈«¬»»∆»∆…≈«
.·¯ÚL „Á‡Ï B˙eL¯ Ïh·Ó¿«≈¿¿∆»∆≈«

ב.18) סט, אורחים 19)עירובין נעשים הרבים שאין
רשותם 20)(רשב"א). את ביטלו שהמערבים אחרי גם

שפ). סי' (או"ח המערבים.21)להם שביטלו אחרי
עירב 22) לא והשלישי יחד עירבו כששנים מדובר כאן

השנים  מותרים - רשותו מבטל השלישי אם לכן עמהם,
אינו  שעירבו, מהשנים אחד - שעירב" "אחד אבל בטלטול.
שנים  נשארים שעדיין מפני לשלישי, רשותו לבטל יכול
לאחד  רשותו "מבטל רבינו ודברי זה, עם זה עירבו שלא
ויש  חי, כשהוא אבל מהשנים, אחד כשמת כוונתו - שעירב"
כמבואר  ואחד אחד לכל לבטל צריך עירבו, שלא שנים

וראב"ד). (מגידֿמשנה למעלה

.‰ÌLk23a‰ ÏÚ·Ï B˙eL¯ Ïh·Ó ‰Ê ˙Èa‰ ÏÚaL˙È ¿≈∆««««ƒ∆¿«≈¿¿««««ƒ
¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ÔÈÏh·Ó Ck ,˙Á‡ ¯ˆÁa ‰Ê24ÔÈÏh·Óe . ∆¿»≈««»¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿«¿ƒ

„ˆÈk .ÔÈÏh·Óe ÔÈ¯ÊBÁÂ25,¯ˆÁa ÌÈÈe¯ML ÌÈL ? ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿«ƒ∆¿ƒ¿»≈
‡ˆÓÂ ,ÈMÏ B˙eL¯ Ïh·Ó - Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú ‡ÏÂ¿…≈«∆»≈∆¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ¿»
‰NÚiL „Ú B¯·Á BÏ ÏhaL B˙eL¯a ÏËÏËÓ ÈM‰«≈ƒ¿«¿≈ƒ¿∆ƒ≈¬≈«∆«¬∆

ÂÈÎ¯ˆ26,ÔBL‡¯Ï B˙eL¯ Ïh·Óe ÈM‰ ¯ÊBÁÂ ; ¿»»¿≈«≈ƒ¿«≈¿»ƒ
‰nk ÔÎÂ .BÏ ÏhaL B˙eL¯a ÔBL‡¯‰ ÏËÏËÓe¿«¿≈»ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈«»

‰a¯Áa ˙eL¯ Ïeha LÈÂ .ÌÈÓÚt27‡e‰L C¯„k ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿»¿∆∆∆
¯ˆÁa28. ¿»≈

ב.23) סו, לזו 24)עירובין זו פתוחות חצרות "ששתי
על  אוסרת אחת שאין אףֿעלֿפי הרבים, לרשות ופתוחות
היא  - השניה אצל רשותה לבטל האחת רצתה אם חברתה,

(מגידֿמשנה). מותרת" וחברתה וחוזר 25)אסורה מבטל
ורשותו.26)ומבטל. בחצרו זכה שוב שאין 27)ובזה

על  זה ואוסרים לתוכה פתוחים בתים ושני בתוכה, דיירים
שמועיל  כדרך ביניהם מועיל והביטול עירבו, לא אם זה

(מגידֿמשנה). אינו 28)בחצר רשות שביטול אומרים ואין
אדם  בני של תשמישם עיקר ששם בחצר אלא מועיל

שפא). סי' או"ח ברורה' ('משנה

.ÂÈÓ29:ÏhaL B˙eL¯a ÏËÏËÂ ¯ÊÁÂ B˙eL¯ ÏhaL ƒ∆ƒ≈¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ≈
‡Ï È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰ „ÈÊÓa Ì‡ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆≈¬≈∆∆¬≈…

BÏeh·a „ÓÚ30,¯ÒB‡ BÈ‡ - ‡ÈˆB‰ ‚‚BLa Ì‡Â ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÏeh·a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÓ„˜ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ï ÏhaL el‡ e˜ÈÊÁ‰Â eÓ„˜ ‡lL∆…»¿¿∆¡ƒ≈∆ƒ≈»∆¬»ƒ»¿
‚‚BLa ÔÈa ,‡ÈˆB‰Â ‡e‰ ¯ÊÁ Ì‡ ,e‡ÈˆB‰Â e˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿≈

Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - „ÈÊÓa ÔÈa31. ≈¿≈ƒ≈≈¬≈∆

ב.29) סט, עירובין מעשיו"30)משנה, ביטל "שהרי
המשניות). רבן 31)(פירוש "אמר ב: סא, עירובין משנה,

במבוי  עמנו דר שהיה אחד בצדוקי מעשה גמליאל,
מהרו  אבא: לנו ואמר רשותו). להם (וביטל בירושלים
אין  ברשותו, החזקתם אם (כי למבוי הכלים את והוציאו
עליכם  ויאסור יוציא שלא עד מביטולו), לחזור יכול הצדוקי

שביטל)". ברשותו ויזכה (שיחזור

.ÊÈL32ÌeÙÈw‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ÌÈza ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ¿ƒƒ
‰vÁÓ ÌÈ¯Î33ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ˙aLa »¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«¿ƒ∆»∆ƒ

LÓ‡Ó ·¯ÚÏ Ì‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â34¯ˆÁ ÈaÓ „Á‡ .35 ¿ƒ∆¿»»∆¿»≈≈∆∆∆»ƒ¿≈»≈
˙nL36˜eM‰ ÔÓ „Á‡Ï B˙eL¯ ÁÈp‰Â37˙Ó Ì‡ : ∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ«ƒ≈

ÌBÈ „BÚaÓ38¯ÒB‡ ¯ˆÁ‰ ÈaÓ BÈ‡L L¯Bi‰ È¯‰ - ƒ¿¬≈«≈∆≈ƒ¿≈∆»≈≈
Ì‰ÈÏÚ39.Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ; ¬≈∆¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈≈¬≈∆

˜eM‰ ÔÓ „Á‡Â40ÈaÓ „Á‡Ï B˙eL¯ ÁÈp‰Â ˙nL ¿∆»ƒ«∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ¿≈
,Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ˙Ó ÌBÈ „BÚaÓ Ì‡ :¯ˆÁ‰∆»≈ƒƒ¿≈≈≈¬≈∆

‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ;ÌÈ·¯ÚÓ Ôlk È¯‰L41¯ÒB‡ - ∆¬≈À»¿…»ƒ¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈
.Ô‰Ï BLÈ¯BÓ ˙eL¯ Ïh·iL „Ú ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«∆¿«≈¿ƒ»∆

ב.32) ע, פתוחים 33)עירובין בתים ששני כחצר ונעשו
זה. על זה ואוסרים למקצת 34)לתוכה, שנאסרו וכיון
השבת. לכל נאסרו החצר.35)השבת, בני עם שעירב

חצר.36) באותה ביתו מבני נשאר רשותו 37)ולא שנפלה
לגור  בשבת בא והוא אחר, במקום הגר מבניו לאחד בירושה

(מגידֿמשנה). המת של ביתו כניסת 38)בתוך לפני
לכל 39)השבת. הותר - שבת למקצת שהותר שכיון
בחצר.40)השבת. דירה לו יכול 41)שהיתה שאינו

עוד. לערב

.ÁÏ‡¯NÈ42‰¯ÚÓa ÌÈÈe¯ML ¯‚Â43˙Óe ,˙Á‡ ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒƒ¿»»««≈
¯b‰44Ï‡¯NÈ ˜ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ «≈ƒ¿««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿»≈

ÂÈÒÎa ¯Á‡˜ÈÊÁn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁL „Ú45¯ÒB‡46 «≈ƒ¿»»«∆»≈»¬≈∆««¬ƒ≈
L¯BÈk ‡e‰ È¯‰L ;Ïh·iL „Ú47¯b‰ ˙Ó Ì‡Â . «∆¿«≈∆¬≈¿≈¿ƒ≈«≈

‰ÎLÁMÓ48¯Á‡ Ï‡¯NÈ ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆»≈»««ƒ∆∆¡ƒƒ¿»≈«≈
‡e‰ ÔBL‡¯‰ B¯z‰a ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ÂÈÒÎaƒ¿»»≈≈»»∆»¿∆≈»ƒ

„ÓBÚ49. ≈

ב.42) ע, "בחצר 43)עירובין אחר: ובנוסח יחד. ועירבו
ומבאר  אחת", "במגורה ובברייתא: רוקח'). ('מעשה אחת"
פתחו  אחד לכל והיה לחדרים, וחלוק גורן "כמין רש"י:

זה". על זה ואוסרים הוליד 44)בחצר ולא שמת "וגר
הקודם  כל אלא יורשים, לו אין שנתגייר, אחר ישראל
ה"ו). ומתנה זכיה מהל' בפ"א (רבינו זכה" - בנכסיו והחזיק

הגר.45) בנכסי השבת,46)שזכה שבכניסת אףֿעלֿפי
אףֿעלֿפיֿ – אוסרת היתה ולא בעלים בלא זו דירה היתה
הותרה  - השבת בכניסת שהותרה "כיון בה: אומרים אין כן
הישראל  בה שיחזיק ראויה והיתה הואיל השבת", לכל

יום. כניסת 47)מבעוד שעם אףֿעלֿפי לבטל יכול ויורש
ז). הלכה (למעלה חי מורישו היה קנה 48)השבת שכבר

השבת. בכניסת -49)העירוב שבת למקצת שהותר כיון
לכולה. הותר

.ËÏ‡¯NÈ50ÌÚ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ¯c‰ ƒ¿»≈«»ƒ»≈»ƒ«»ƒ
·LBz ¯b51„·BÚ‰ ˙¯ÈcL ;ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ¯ˆÁa ≈»¿»≈≈≈»»∆ƒ«»≈

‡e‰ ‰Ó‰·k ‡l‡ ,‰¯Èc dÈ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»ƒ»∆»ƒ¿≈»
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·eLÁ52„·BÚÂ ¯˙È B‡ ÌÈÏ‡¯NÈ ÈL eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿≈ƒ¿¿≈ƒ»≈¿≈
.Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚ ÔÎL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»»≈ƒ»∆¬≈∆≈¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ eÈkLÈ ‡lL ,‰¯Êb ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿≈»∆…«¿ƒ≈»ƒ«»
e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ .ÂÈNÚnÓ e„ÓÏÈ ‡lL ,Ô‰nÚƒ»∆∆…ƒ¿¿ƒ«¬»¿»»…»¿
ÈtÓ ?„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ „Á‡ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆»¿≈»ƒ«»∆»ƒ¿≈
BnÚ „ÁÈ˙È ‡nL „ÁÙÈ È¯‰L ,ÈeˆÓ ¯·c BÈ‡L∆≈»»»∆¬≈ƒ¿«∆»ƒ¿«≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï e¯Ò‡ ¯·Îe ;ep‚¯‰ÈÂ¿««¿∆¿»»¿¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ

˙BÏfÓe53. «»

ב.50) סא, עירובין פ"ו 51)משנה, עירובין 'ירושלמי'
לעבוד  שלא עליו שקיבל אלא נתגייר שלא נכרי והוא ה"ב.

אדם 52)עבודהֿזרה. מרעיתי, צאן צאני "ואתן שנאמר:
עכו"ם  ואין אדם קרוים אתם לא) לד, (יחזקאל אתם"
זה  לענין כגוי דינו תושב, וגר סא.). (יבמות אדם קרויים

'ירושלמי'). בשם עם 53)(מגידֿמשנה מתייחדים "אין
אמר  ולכן דמים, שפיכות על חשודים שמקצתם מפני הגוים,
שהיהודי  עליו, אוסר אינו - ישראל ואחד גוי אחד כשיהיה
שפיכות  על חשוד שהוא לפי לו, ולהשכיר אתו לגור ימנע
להתייחד  להם שמותר ישראלים, שני היו אם אבל דמים,
ילמד  שמא גזירה עמו, ידור שלא כדי אסור, נאמר אז עמו,

המשניות). (פירוש ממעשיו"

.ÈÈL54,„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»∆»
- ÔÓˆÚÏ ÌÈÏ‡¯Ni‰ e·¯ÚÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈÎBM‰«¿ƒ¿»≈««¿≈¿«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ eÏha Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk eÏÈÚB‰ ‡Ï…ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈»ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÏ‡¯Ni‰ eÏha B‡ ,Ô‰Ï Ïha B‡ ˙BÏfÓe«»ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ∆»∆
‡Ï - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ „ÈÁÈk eNÚÂ¿«¬¿»ƒƒ»≈»ƒ«»…
„·BÚ ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ·e¯Ú ÔÈ‡L ;ÌeÏk eÏÈÚB‰ƒ¿∆≈≈ƒƒ¿≈
ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ˙eL¯ Ïeha ÔÈ‡Â ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿
‡l‡ ,‰wz Ô‰Ï ÔÈ‡Â .˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»¿≈»∆«»»∆»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰NÚÈÂ ,B˙eL¯ epnÓ e¯kNiL∆ƒ¿¿ƒ∆¿¿«¬∆»≈»ƒ

Ô‰nÚ Á¯B‡ ‡e‰ el‡k ˙BÏfÓe55È„·BÚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿ƒ≈«ƒ»∆¿≈ƒ»¿≈
Ì˙eL¯ ÔÈ¯ÈkNÓ - ÌÈa¯ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«ƒ«¿ƒƒ¿»
Ï‡¯NÈÂ .ÔÈ¯zÓe ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÏ‡¯Ni‰Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÏ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÚ ·¯ÚÓ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯ÎNL „Á‡∆»∆»«ƒ»≈»ƒ«»¿»≈ƒ
CÈ¯ˆ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ;Ìlk e¯zÈÂ ÌÈÏ‡¯Ni‰ ¯‡L¿»«ƒ¿¿≈ƒ¿À¿À»¿≈»∆»»ƒ

.˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯kNÏƒ¿…ƒ»≈»ƒ«»

א.54) סב, מפני 55)עירובין בזה והטעם א. סו, עירובין
החמירו  לכן הגוים, מן ישראל דירת להרחיק חכמים שרצו
אינו  שהגוי ומאחר רשות, ממנו שישכור עד תקנה לו שאין
שלא  כדי עמו מלדור הישראל ימנע להשכיר, בקלות רוצה

בשבת. הטלטול את עליו יאסור

.‡ÈÈzL56BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ57„·BÚÂ Ï‡¯NÈÂ , ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈
¯Á‡ Ï‡¯NÈÂ ,˙ÈÓÈta ÌÈ¯c ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk58 »ƒ«»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«≈

˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯NÈ ‰È‰L B‡ ;‰BˆÈÁa«ƒ»∆»»ƒ¿»≈¿≈»ƒ«»
ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓÈta ¯Á‡ Ï‡¯NÈÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿ƒ¿»≈«≈«¿ƒƒ¬≈∆≈«

epnÓ ¯kNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰59ÈL ÈÏ‚¯ È¯‰L , «ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆∆¬≈«¿≈¿≈
;ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»¿ƒ»

˙ÈÓÈta ¯zÓ ÈÓÈt‰Â60. ¿«¿ƒƒÀ»«¿ƒƒ

ב.56) סה, צריכים 57)עירובין הפנימית החצר ודיירי
החיצונה. החצר דרך "אחד"58)לצאת אחר: בנוסח

התימנים). החיצונה,59)(כת"י דרך הולכים שכולם כיון
ביחד  דרים וגוי ישראלים שני והרי שם, דרים כאילו נחשב

ה"י). (כדלעיל עליהם בחיצונה 60)שאוסר גר הגוי שהרי
או  לבדו ישראל בה היה אם בין הפנימית, על אוסר ואינו

ה"ט). (כדלעיל וגוי ישראל

.·ÈÔÈ¯ÎBN61elÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¬ƒ
˙aLa62dÈ‡L ;‡È‰ ˙eL¯ Ïeh·k ˙e¯ÈÎN‰L , ¿«»∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»

„·Ïa ¯k‰ ‡l‡ ,˙È‡cÂ ˙e¯ÈÎN63ÔÈ¯ÎBN ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ«»ƒ∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
‰ÂMÓ ˙BÁÙa elÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓƒ»≈»ƒ«»¬ƒ¿»ƒ»∆

‰Ëe¯t64˙¯kNÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BzL‡Â , ¿»¿ƒ¿∆≈»ƒ«»«¿∆∆
BzÚ„Ï ‡lL65‡lL ÔÈ¯ÈkNÓ BLnLÂ B¯ÈÎN ÔÎÂ , ∆…¿«¿¿≈¿ƒ¿«»«¿ƒƒ∆…

È¯‰ - ÈÏ‡¯NÈ BLnL B‡ B¯ÈÎN ‰È‰ elÙ‡Â ;BzÚ„Ï¿«¿«¬ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿¿≈ƒ¬≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ï‡L .BzÚ„Ï ‡lL ¯ÈkNÓ ‰Ê∆«¿ƒ∆…¿«¿»«ƒ»≈»ƒ
È¯‰ - BÏÈ‡L‰Â ,ÂÈˆÙÁ Ba ÁÈp‰Ï ÌB˜Ó ˙BÏfÓe«»»¿«ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈
eÈ‰ .BzÚ„Ï ‡lL ¯ÈkNÓe ,B˙eL¯a BnÚ ÛzzLƒ¿«≈ƒƒ¿«¿ƒ∆…¿«¿»
B‡ ÌÈLnL B‡ ÌÈ¯ÈÎN ‰Ê ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ«»∆¿ƒƒ«»ƒ

Bic - Ô‰Ó „Á‡ ¯ÈkN‰ Ì‡ ,ÌÈa¯ ÌÈL66. »ƒ«ƒƒƒ¿ƒ∆»≈∆«

ב.61) סה, עבור 62)עירובין מאכל דבר לו ונותנים
הטלטול  להתיר כדי שהוא לו לפרש צריך ואין השכירות,
סי' (או"ח השכירות על כתב לעשות הגוי צריך ואין בשבת,

למקח 63)שפב). דומה זה ואין בחצר, טלטול להתיר
בשבת. שאסור פחות 64)וממכר גם נחשב גוי, שלגבי

ט). הלכה פ"ט מלכים בהל' (רבינו ממון פרוטה משוה
מועילה 65) להשכיר, הנכרי מסרב אם ואפילו א. ס, עירובין

(מגידֿמשנה). מאשתו א.66)שכירות סו, עירובין

.‚ÈÈL67ÌÈ¯c‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»«»ƒ
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ e¯ÎNÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁa¿»≈««¿»¿ƒ»≈»ƒ«»

„Á‡‰ ¯ÊBÁ - ˙aLa68ÈMÏ B˙eL¯ Ïh·Óe69, ¿«»≈»∆»¿«≈¿«≈ƒ
¯zÓe70˙aLa ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . À»¿≈ƒ≈»≈»ƒ«»¿«»

¯Á‡‰ Ï‡¯NÈÏ ÈÏ‡¯Ni‰ Ïh·Ó -71¯zÓ ‰È‰ÈÂ , ¿«≈«ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»≈»«≈¿ƒ¿∆À»
.ÏËÏËÏ¿«¿≈

ב.67) סח, שעשו,69)הישראלי.68)עירובין שהעירוב
ביניהם. גוי שהיה כיון - הועיל לבטל 70)לא שמותר

ב. הלכה למעלה שכתב כמו בשבת, שמת 71)רשות כיון
בכניסת  חי שהיה אף חצר, באותה רשותו בטלה הגוי,

השבת.

.„È˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ72ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÈkN‰L ≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ
„·BÚ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡ Ì‡ :˙BÏfÓe«»ƒ≈»ƒ»¿ƒ»≈
- B˙e¯ÈÎN ÔÓÊ ÌÈÏLiL „Ú ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«≈ƒ«∆«¿ƒ¿«¿ƒ
È¯‰L ,ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰fÓ ÔÈ¯ÎBN¿ƒƒ∆»≈»ƒ«»«≈ƒ∆¬≈
‡ÈˆB‰Ï ÔBL‡¯Ï ˙eL¯ LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ ˙Áz ÒÎƒ¿««««¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

·ÎBk „·BÚ‰˙Ú ÏÎa epnÓ ¯ÎBN‰ ˙BÏfÓe ÌÈ »≈»ƒ«»«≈ƒ∆¿»≈
‰ˆ¯iL73„ÓBÚ ÈM‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,74e¯ÎNÂ , ∆ƒ¿∆ƒ…»»«≈ƒ≈¿»¿

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÌÈÏ‡¯Ni‰«ƒ¿¿≈ƒƒ»ƒ¬≈≈À»ƒ
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חנינא,72) דרבי ותלמידי לקיש "ריש ב: סה, עירובין
והוה  שוכר הוה ולא (מלון), פונדק לההוא (נזדמנו) איקלעי
לשכור  מועיל (האם מיניה? למיגר מהו אמרו: משכיר,
(כשאין  ליה מסלק מצי דלא היכא כל - מהמשכיר) רשות
לא  מדירה) השוכר את עכשיו להוציא יכול המשכיר
רשות), ממנו לשכור שאין (ברור אגרינא דלא לך תיבעיא
כיון  - מאי? ליה, מסלק (כשיכול) דמצי היכא תיבעיא כי
השתא  דילמא או (שוכרים), אגרינא ליה מסלק דמצי
נשכור, לקיש: ריש להן אמר סלקיה, לא מיהא (עכשיו)
שיילו  אתו להן, נשאל שבדרום רבותינו אצל ולכשנגיע
עשיתם  יפה להן: אמר אפס, לרבי ליה ושאלו) (באו

שהשכירו.73)ששכרתם". בשעה כן אתו שהתנה כגון
לפנינו 74) השוכר אם אבל שוכר". הוה "ולא הגמרא כלשון

שפב. סי' יוסף' ב'בית וראה ממנו, אלא לשכור אין -

.ÂË¯ˆÁ75˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NiL »≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»
da ÔÈÈe¯L76‰Ê ÈÏ‡¯NÈ ˙ÈaÓ ˙BÁe˙t ˙BBlÁ eÈ‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ∆

ÏÚ Û‡ - ˙BBlÁ C¯c ·e¯Ú eNÚÂ ,‰Ê ÈÏ‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆¿»≈∆∆«««
˙BBlÁ C¯c ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt77, ƒ∆≈À»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆«
ÌÈÁ˙t C¯c ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰78, ¬≈≈¬ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆¿»ƒ

ÔÈ‡L ;¯ÈkNiL „Ú ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆«¿ƒ∆≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ·e¯Úa ÌÈNÚ ÌÈa«̄ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»≈»ƒ

˙BÏfÓe79. «»

ב.75) עד, לחצר.ופת 76)עירובין פתוחים חיהם
אין 77) ששם שעשו, העירוב חל שביניהם חלונות שעלֿידי

מפסקת. הנכרי בין 78)רשות מפסיק החצר אויר אם
ביניהם 79)הפתחים. שעירבו שכיון נוטה שהדעת אף

הנכרי  אין בחצר הנכרי עם הדר ויחיד כאחד, כולם נעשו
שלא  ממש ליחיד דומה אינו - ט) הלכה (לעיל עליו אוסר
להתייחד  שיפחד אתו, שידור שכיח שלא מפני עליו גזרו
ואין  זה, טעם אין יותר או בשנים אבל יהרגנו, שמא אתו

ביניהם. עירבו אם אפילו כאחד לחשבם

.ÊË‡e‰L B‡ ,‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÏlÁÓ ‡e‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«≈«»¿«¿∆¿»∆
„·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈¿≈
BÈ‡Â ,BnÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â .ÂÈ¯·c ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿»¿»»¿≈¿»¿ƒƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚk ,epnÓ ÔÈ¯ÎBN ‡l‡ ,˙eL¯ Ïh·Ó¿«≈¿∆»¿ƒƒ∆¿≈»ƒ

˙BÏfÓe80ÔÈ‡L ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»»ƒ»∆ƒ¿ƒ∆≈
,˙aL ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈ„·BÚ¿ƒ¬«»ƒ«»¿≈¿«¿ƒ«»

ÔÈÒBzÈ·e ÔÈ˜B„ˆ ÔB‚k81ÏÚaL ‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰ ÏÎÂ ¿»ƒ«¿ƒ¿»«¿ƒ«»∆¿«
˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk ,‰t∆¿»∆»»»ƒ∆≈∆¿ƒ¿«
;·e¯Úa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,BnÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ·e¯Ú≈≈¿»¿ƒƒ¿ƒ∆≈∆¿≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚk BÈ‡L ÈÙÏ ,epnÓ ÔÈ¯ÎBN ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ∆≈¿≈»ƒ

¯Lk‰ Ï‡¯NÈÏ B˙eL¯ ‡e‰ Ïh·Ó Ï·‡ ;˙BÏfÓe82, «»¬»¿«≈¿¿ƒ¿»≈«»≈
‰ÊÂ ¯Lk „Á‡ Ï‡¯NÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙wz ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«»»¿≈ƒ»»ƒ¿»≈∆»»≈¿∆
BÏ Ïh·iL „Ú ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ¯ˆÁa È˜B„v‰«¿ƒ¿»≈¬≈∆≈»»«∆¿«≈

.B˙eL¿̄

בשוק 80) שבתו משמר מומר, "ישראל ב: סט, בעירובין
שבתו  משמר שאינו רשות. מבטל - בצנעא) שמחלל (אף

רשות, מבטל אינו - בפרהסיא) אף שבת (שמחלל בשוק
עד  ובנכרי רשות, ונותן רשות נוטל ישראל שאמרו: מפני

שמוצאם 81)שישכיר". הכלל, מן שיצאו הרעות "כתות
בפירוש  שטעו סוכו, איש אנטיגנוס תלמידי ובייתוס מצדוק
ולפרש  רבותינו, של הקבלה על להשיב התחילו רבם, דברי
כלל, לחכם שישמעו מבלתי להם, שיראה כמו הפסוקים את
יורוך  אשר התורה פי על יא): יז, (דברים יתברך אמרו היפך
הדבר  מן תסור לא תעשה, לך יאמרו אשר המשפט ועל
המשניות  בפירוש (רבינו ושמאל" ימין לך יגידו אשר
בתשובה, רבינו השיב הקראים, ולענין מ"ג). א פרק לאבות
בחיוב  מודים בלתי להיותם מנין, בהם להשלים ראוי שאין
מודה  שאינו מי כי אמרו שג"כ מעירוב, ראיה והביא הזה.
פריימן  הרמב"ם (תשובות עמו מערבים אין עירוב במצות

ה"ג. פ"ג ממרים הל' ועי' יד) אחר:82)סי' בנוסח
רוקח'). ('מעשה הכשר" "כישראל

ה'תש"פ  אלול ו' רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיש 1) רצונוֿלומר המעורבות, החצרות רבינו בו ביאר

דין  מהו זו, אצל זו שרויות והן חלון, או פתח ביניהן
להם  הכרח או ביחד, שתיהן לערב צריכין אם בהם, העירוב
הצדדין  אלו כל כי בידם, הרשות או בעצמה, אחת כל לערב
עם  אלו החצרות ענייני ביאור לזה ונמשך בהם נמצאים הם

הן. מה עירוב בלא אלו

.‡ÔBlÁ2‰Úa¯‡ Ba LÈ Ì‡ ,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL «∆≈¿≈¬≈ƒ≈«¿»»
‰È‰Â ,‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«∆¿»»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ CB˙a ı¯‡‰ ÔÓ ·B¯˜3elÙ‡ -4Blk »ƒ»»∆¿¬»»¿»ƒ¬ƒÀ
CB˙a Blk B‡ ,‰¯NÚ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬»»ƒ¿»¿¬»»À¿
ÈzL È·LBÈ eˆ¯ Ì‡ ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰¯NÚ¬»»ƒ¿»¿«¿»≈¬»»ƒ»¿≈¿≈
,Ô„Èa ˙eL¯‰ - „Á‡ ·e¯Ú Ôlk ·¯ÚÏ ˙B¯ˆÁ‰«¬≈¿»≈À»≈∆»»¿¿»»

BÊÏ BfÓ eÏËÏËÈÂ ˙Á‡ ¯ˆÁk eNÚÈÂ5- eˆ¯ Ì‡Â ; ¿≈»¿»≈««ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ»
‰È‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈¿«¿»»»

‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ÔBlÁ‰6‰ÏÚÓÏ Blk ‰È‰L B‡ , ««»≈«¿»»∆»»À¿«¿»
‰¯NÚÓ7el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ≈¬»»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈

.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

ב'.2) עמוד ע"ו דף עירובין במסכת שאין 3)משנה
בהלכות  (כמבואר טפחים עשרה מגובה פחותה מחיצה
אחת, כחצר שתיהן וחשובות א'), הלכה י"ד פרק שבת

מפסקת. מחיצה ביניהן אפילו"4)שאין "או בנ"א:
החצרות.5)(מער"ק). שתי בין כפתח נחשב החלון כי

בלבד.6) כחור אלא כפתח נחשב תחתיו 7)אינו שיש
החצרות. את המחלקת גמורה מחיצה

.·;˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«∆≈¿≈¬≈
ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï·‡8,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ elÙ‡ , ¬»∆≈¿≈»ƒ¬ƒ»»¿«¿»≈¬»»

·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ÔÎÂ¿≈«∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈
ÌlÒ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L elÙ‡ ,„Á‡9Ba ‰È‰iL ,‡e‰Â .10 ∆»¬ƒ∆≈≈≈∆À»»∆ƒ¿∆

È„k Ba LÈ Ì‡ ,Ï‚Ú ÔBlÁ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡«¿»»««¿»»»»«»…ƒ≈¿≈
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba Úa¯Ï11.Úa¯Ók ‡e‰ È¯‰ - ¿«≈««¿»»««¿»»¬≈ƒ¿À»
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עמוד 8) ע"ו דף עירובין (מסכת דמי" דמליא כמאן "ביתא
למעלה  החלון אם וגם כמלא, הוא הרי גג לו שיש כיון ב')

עשרה. בתוך הוא כאילו נחשב טפחים, לעלות 9)מעשרה
אחד. כבית מצטרפים בעליה, להשתמש אפשר ואי למעלה

ארבעה 11)בחלון.10) של רבוע בחללו להכניס שאפשר
עשר  שבעה העיגול היקף שאם מובא ובגמרא ארבעה, על
על  ד' של מרובע מתוכו לרבע אפשר חומש, פחות טפחים

הרשב"א). בשם משנה" "מגיד (ראה ד'

.‚Ï˙k12L ÔÈaL Ôa˙Ó B‡ ˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaLÈz …∆∆≈¿≈¬≈«¿≈∆≈¿≈
˙B¯ˆÁ13ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ˙BÁt14·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - ¬≈»≈¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈

‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰ ;ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡15¯˙È B‡ ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ»»»«¬»»»≈
el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - Ôk ÏÚ«≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈
- Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ ÌlÒ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿ƒ»»≈≈∆À»ƒ»¿À»ƒ»

Á˙Ùk Ô‰ È¯‰16elÙ‡Â .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡Â ; ¬≈≈¿∆«¿ƒ»¿»¿ƒ∆»«¬ƒ
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,Ï˙kÏ CeÓÒÂ Ûe˜Ê Ìlq‰ ‰È‰»»«À»»¿»«…∆∆¬≈≈¿ƒ
- Ï˙k‰ ÔÓ ÂÈzÁzÓ ˜Á¯˙ÈÂ CLniL „Ú Ba ˙BÏÚÏ«¬«∆ƒ»≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿»ƒ«…∆
Ìlq‰ L‡¯ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡Â .¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ«¬ƒ…»»«ƒ«…«À»

‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa ¯‡L Ì‡ ,Ï˙k‰ L‡¯Ï17- ¿…«…∆ƒƒ¿«≈≈∆»ƒ¿»
.eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ,¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ»

שם.12) עירובין במסכת במסכת 13)משנה משנה
על  ביניהן מפסיק תבן של גדיש א' עמוד ע"ט דף עירובין

החצר. רוחב כל אינה 14)פני מעשרה פחותה שמחיצה
לאחת. נחשבות החצרות ושתי מחיצה, אפילו 15)נקראת

משנה). מגיד (ראה ארבעה רחב שאפשר 16)אינו מכיון
הסולם. דרך ביניהן משלשה 17)להשתמש פחות "שכל

ז' דף סוכה מסכת דומה. (=כמחובר דמי" כלבוד טפחים
א'). עמוד

.„‰È‰18‰Úa¯‡ ·Á¯ Ï˙k‰19ÌlÒ eNÚÂ ,20Ô‡kÓ »»«…∆»»«¿»»¿»À»ƒ»
‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜Á¯Ó ˙BÓlq‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‡kÓ ÌlÒÂ¿À»ƒ»««ƒ∆«À»¿À»ƒ∆ƒ∆
:‰Úa¯‡ Ï˙k‰ ·Á¯a ÔÈ‡ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ -ƒ»¿»¿ƒ∆»≈¿…««…∆«¿»»
‰È‰ ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL ˙BÓlq‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«À»¿»¿»¿ƒ∆»»»

ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL Ì‰ÈÈa21. ≈≈∆¿»¿»¿ƒ¿«ƒ

ב'.18) עמוד ע"ז דף עירובין ארבעה 19)מסכת היינו
הכותל. על ללכת אפשר ובקלות שם 20)טפחים בגמרא

(מגיד  רבינו הזכירו ולא טפחים ארבעה רחב שהסולם אמרו
החצרות.21)משנה). בין מפסיק שהכותל

.‰‰·vÓ ‰a22Ï˙k‰ „ˆa ‰·vÓ Èab ÏÚ23LÈ Ì‡ : »»«≈»««≈«≈»¿««…∆ƒ≈
ËÚÓÓ - ‰Úa¯‡ ‰BzÁza24‰Úa¯‡ ‰BzÁza ÔÈ‡ ; ««¿»«¿»»¿«≈≈««¿»«¿»»
‰BÈÏÚ‰ ÔÈ·Ï dÈa ÔÈ‡Â25‰LÏL26Ì‡Â ,ËÚÓÓ - ¿≈≈»¿≈»∆¿»¿»¿«≈¿ƒ

ıÚ ÏL ˙B‚¯„Óa ÔÎÂ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯27ÔÎÓqL »¿»¿ƒ∆»¿≈¿«¿≈∆≈∆¿»»
.Ï˙kÏ«…∆

שבת 22) מערב בנה כלומר ב' עמוד כ"ז דף עירובין מסכת
ובלשון  בשבת. משם ליטלה אפשר ואי בקרקע, וקבעה

אבן. של ספסל כעין והוא "איצטבא", ומן 23)הגמרא

טפחים. עשרה אין הכותל לראש עד את 24)המצבה
מחיצה  כאן אין כאילו וחשוב הטפחים, עשרת שיעור

רחבה 25)עשרה. שאם ארבעה, רחבה אינה היא ואף

ביאור  – חננאל רבינו בפירוש נראה (וכן ממעטת ארבעה
מ"מ). ועיין י"א, סעיף שע"ב סימן ברורה למשנה הלכה

הוא.26) (כמחובר) כלבוד שלושה תוך מסכת 27)וכל
"סולם  אבוה בר רבה אמר נחמן רב בשם שם עירובין

וכו'". פורחות ששליבותיו

.ÂÏ˙k28dB·b29ÊÈÊÂ ˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL30‡ˆBÈ …∆»«∆≈¿≈¬≈¿ƒ≈
˙BÁt Ï˙k‰ L‡¯ „Ú ÊÈf‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡ ,B˙ÈÚˆÓ‡a¿∆¿»ƒƒƒ¿«ƒ«ƒ«…«…∆»

ÊÈf‰ ÈÙÏ ÌlÒ ÁÈpÓ - ‰¯NÚÓ31Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe , ≈¬»»«ƒ«À»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ
eˆ¯32.ËÚÓÓ BÈ‡ - ÊÈf‰ „ˆa Ìlq‰ ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒƒƒ««À»¿««ƒ≈¿«≈

ÊÈÊ ‡ÈˆBÓ - ÌÈÁÙË ¯NÚ ‰ÚLz dB·b Ï˙k‰ ‰È‰»»«…∆»«ƒ¿»»»¿»ƒƒƒ
ÊÈf‰ ÔÓ È¯‰L ;eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ,ÚˆÓ‡a „Á‡∆»»∆¿«¿»¿ƒ∆»ƒ»∆¬≈ƒ«ƒ
L‡¯ „Ú ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÓe ,‰¯NÚÓ ˙BÁt ı¯‡‰ „Ú«»»∆»≈¬»»ƒ«ƒ»∆¿«…
ÌÈ¯NÚ dB·b Ï˙k‰ ‰È‰ .‰¯NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰«…∆»≈¬»»»»«…∆»«∆¿ƒ

ÔÈÊÈÊ ÈL CÈ¯ˆ - ÌÈÁÙË33„Ú ,‰Ê „‚k ‡lL ‰Ê ¿»ƒ»ƒ¿≈ƒƒ∆∆…¿∆∆∆«
,‰¯NÚÓ ˙BÁt ı¯‡‰ ÔÈ·e ÔBzÁz‰ ÊÈf‰ ÔÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈«ƒ««¿≈»»∆»≈¬»»
,‰¯NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰ L‡¯ ÔÈ·e ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÈ·e≈«ƒ»∆¿≈…«…∆»≈¬»»

.eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe¿»¿ƒ∆»ƒ»

א'.28) עמוד ע"ח דף עירובין מעשרה 29)מסכת יותר
הכותל.30)טפחים. מן יוצאת שיסמוך 31)בליטה

הסולם  נחשב זה ידי ועל בזיז, הסולם של העליון ראשו
לזיז. בגמרא 32)כמדרגה אחרת שיטה לו יש הראב"ד

על  ארבעה בו שיש בזיז הוא שהמדובר נוסחתו, לפי
הכותל  יחשב שלא עשרה משיעור הממעט ארבעה,
יכול  אינו הזיז, לאותו הסולם את הסמיך אם אולם למחיצה,
את  למעט ראוי אינו שהסולם כוחו, ומיעט בזיז להשתמש
לפי  ראוי אינו והזיז צרכו, כל רחב שאינו לפי הכותל
החצרות, שתי בין מחיצה כאן ויש עליו, סמוך שהסולם
משנה"). ("מגיד אחד מערבין ואין שתים מערבים ולכן

בתוך 33) למעלה הימנו ואחד תחתונים, עשרה קודם אחד
לקבוע  שיוכל כדי זה, כנגד שלא זה ויעמידם עליונים עשרה

(רש"י). לשני מאחד סולם

.Ê- ı¯‡‰ ÏÚÂ Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ BÎÓÒe BÎ˙ÁL Ï˜c∆∆∆¬»¿»«…«…∆¿«»»∆
„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ34.ÔÈaa BÚ·˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,eˆ¯ Ì‡ ¿»¿ƒ∆»ƒ»¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»

ÔÎÂ35B¯aÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,BÚ·B˜ B„·k - Ìlq‰ ¿≈«À»»¿¿¿≈»ƒ¿«¿
ÌlÒÂ ,˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈa ÔÈÏÈc·Ó ÔÈM˜ eÈ‰ .ÔÈaa«ƒ¿»»«ƒ«¿ƒƒ≈¿≈«¬≈¿À»

Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ36ÔÈ‡ È¯‰L ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ƒ»¿À»ƒ»≈¿»¿ƒ∆»∆¬≈≈
‰Ó ÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ìlqa ‰ÏBÚ Ï‚¯‰ Ûk«»∆∆∆«À»¿ƒ∆≈««

CÓÒiM37ÔÈM˜Â Ô‡kÓ ÔÈM˜Â ,ÚˆÓ‡a ÌlÒ ‰È‰ . ∆ƒ¿…»»À»»∆¿«¿«ƒƒ»¿«ƒ
Ô‡kÓ38ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ -39. ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«ƒ

אינן 34) שבבבל "דקלים א'. עמוד ע"ח דף עירובין במסכת
שיש  פי על ואף קובעתן" כבידן טעמא? מאי קבע, צריכין
ונקבעו. נוטלם, אדם אין כבדם מפני – כלי תורת עליהם

שם.35) עירובין "שהמחיצה 36)מסכת לאמר רוצה
והסולמות  קשין של היא החצרות] שתי [בין החוצצת
להרב  הבחירה (בית מכאן וזה מכאן זה עליהם סמוכים

שם). תתמוטט.37)המאירי "שהמחיצה 38)שהמחיצה
חזק  בנין באמצעה שיש אלא קש, של – ארכה כל פני על
הבחירה  (בית הסולמות" ראשי קביעות למקום עמוד כעין
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אחד,39)שם). מערבין רצו שאם הוא כאן החידוש עיקר
החצרות  שתי מצרף הסולם בסולם, להשתמש שיכול כיון
מערבין  רצו "[אם אריה: בן בהגהות הגיה ולכן אחת, להיות

שנים". מערבין רצו אם אחד],

.Á‰È‰40Ì‡ - Ï˙kÏ ÌlÒ e‰NÚÂ ,Ï˙k‰ „ˆa ÔÏÈ‡ »»ƒ»¿««…∆¿»»À»«…∆ƒ
˙e·L ¯eq‡Â ÏÈ‡B‰ ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯41‡e‰ »¿»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿

ÔÏÈ‡a ‰ÏÚÈ ‡lL BÏ Ì¯bL42‰¯L‡ ‰NÚ .43ÌlÒ ∆»«∆…«¬∆»ƒ»»»¬≈»À»
˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - Ï˙kÏ«…∆≈¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬

.‰È‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«»∆¬≈ƒ¬»«¬»»

ב'.40) עמוד ע"ח דף עירובין אסרו 41)מסכת חכמים
שבת  בהלכות (כמבואר שבות משום בשבת באילן לעלות

א'). הלכה כ"א עליו 42)פרק גזרו "לא כאן: נוסף בנ"א:
משום  שהוא דבר "שכל רוקח), (מעשה השמשות" בין
מהלכות  כ"ד (פרק השמשות" בין עליו גזרו לא – שבות
ידי  על לאחת מצורפות החצרות שתי הרי י'). הלכה שבת
(למעלה  השמשות בין דהיינו העירוב, דין שחל בזמן האילן,

כ"א). הלכה א' זרה 43)פרק לעבודה שעבדוהו אילן
ג') פסוק י"ב פרק (דברים אמרה שהתורה בהנאה, אסור

באש". תשרפון "ואשריהם

.ËÏ˙k44BËÚÓÏ ‡·e ,‰¯NÚ dB·bL45·¯ÚÏ È„k …∆∆»«¬»»»¿«¬¿≈¿»≈
‰Úa¯‡ ËeÚn‰ C¯‡a LÈ Ì‡ ,„Á‡ ·e¯Ú46ÌÈÁÙË ≈∆»ƒ≈¿…∆«ƒ«¿»»¿»ƒ

Ï˙k‰ ˙ˆ˜Ó ¯˙Ò .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ -47ËÚÓ˙pL „Ú ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»«…∆«∆ƒ¿«≈
BÊ ¯ˆÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙B ¯ˆw‰ Bcˆ - ‰¯NÚÓ48¯‡Le , ≈¬»»ƒ«»»¿ƒ¿»≈¿»
.˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈ·Ï dB·b‰ Ï˙k‰«…∆«»«¿≈¿≈«¬≈

א'.44) עמוד ע"ז דף עירובין עפר 45)מסכת תל שעשה
מעשרה, פחות שיהיה כדי לכותל, סמוך בקרקע למטה

לאחת. החצרות שתי לפני 46)לצרף שהיה בנוסח
המגיד  הרב מצא (וכן טפחים" "עשרה כתוב היה הראב"ד
בשיעור  שמספיק ודעתו רבנו, על השיג לכן בספריו),
"ארבעה  כלפנינו ספרים במקצת אבל טפחים. ארבעה
האמיתית  הנוסחא היא וכן שם בגמרא וכמפורש טפחים"

משנה). שבצד 47)(מגיד עד הכותל, עובי מקצת כלומר
משנה). (לחם מעשרה הכותל נתמעט החצירות אחת

עשרה.48) הכותל גובה אין החצר אותה בצד כי

.Èı¯Ù49‰˙È‰ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL dB·b‰ Ï˙k‰ ƒ¿««…∆«»«∆≈≈∆ƒ»¿»
‰ˆ¯t‰50˙Bn‡ ¯NÚ „Ú51;ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - «ƒ¿»«∆∆«¿»¿ƒ¿≈≈ƒ

‰˙È‰ ;Á˙Ùk ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»¿»
‰¯NÚÓ ¯˙È52‡Â „Á‡ ·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ -ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ »≈≈¬»»¿»¿ƒ≈∆»¿≈¿»¿ƒ

.ÔÈ·e¯Ú ÈL¿≈≈ƒ

ב'.49) עמוד ע"ו דף עירובין במסכת ברוחב.50)משנה
לפתח.51) נחשב הצדדים משני הכותל מן משהו ונשאר
מחיצה,52) זו אין הכותל, ברוחב מאד הרבה נשאר אפילו

בהלכות  (כמבואר אמות עשר על יתרה פרצה שיש כיון
ט"ז). הלכה ט"ז פרק שבת

.‡È‰˙È‰53dÓÈÏL‰Ï ‡·e ,¯NÚÓ ‰˙eÁt ‰ˆ¯t‰ »¿»«ƒ¿»¿»≈∆∆»¿«¿ƒ»
¯NÚÓ ¯˙ÈÏ54ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d·b Ï˙ka ˜˜BÁ -55, ¿»≈≈∆∆≈«…∆…«¬»»¿»ƒ

‰lÁzÎÏ ı¯ÙÏ ‡a Ì‡Â .„Á‡ ·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe56 ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ»ƒ¿…¿«¿ƒ»

d·b ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - Ï˙k‰ ÏÎa ¯NÚÓ ¯˙È ‰ˆ¯tƒ¿»»≈≈∆∆¿»«…∆»ƒƒ¿…«
B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ‰ˆ¯t‰57. «ƒ¿»¿…»

בכותל 53) להשלים "חקק ב' עמוד ע"ח דף עירובין מסכת
כאן. וראב"ד שם רש"י ועיין משתי 54)וכו'" לעשות כדי

אחת. חצר להשלים 55)החצרות צריך שהוא הרוחב אותו
מהקרקע, טפחים עשרה של בגובה יחקוק אמות, לעשר
שאינו  ואף ומצרפתן, לפתח הפרצה נחשבה זה ידי שעל
ידי  על הדבר ניכר בקלות, הפתח אותו דרך לעבור יכול
כדי  יחד, החצרות שתי לחבר שברצונו שלו החקיקה מעשה

אחד. פתח.56)לערב בו לעשות ובא סתום, כותל שהיה
בלא 57) לזו מזו עובר אדם בהיות כאחת, החצרות "שיראו

סילוק  כוונת על מורים מעשיו אין כן לא שאם דוחק,
השניה  החצר בני עם להשתמש שברצונו אלא המחיצה,

משנה"). ("מגיד בלבד"

.·ÈıÈ¯Á58·Á¯Â ‰¯NÚ ˜ÓÚ :˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL »ƒ∆≈¿≈¬≈»…¬»»¿»»
‰Úa¯‡59Ô‡kÓ ˙BÁt ;ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ¯˙È B‡ «¿»»»≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ»ƒ»

B˜ÓÚ ËÚÓ Ì‡Â .ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ -¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈»¿
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ˙B¯B¯ˆa B‡ ¯ÙÚa¿»»ƒ¿¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ

Ô‰ ÔÈÏh·Ó ıÈ¯Áa ˙B¯B¯ˆe ¯ÙÚ Ì˙qL ;ÌÈL60. ¿«ƒ∆¿»»»¿¿»ƒ¿À»ƒ≈
L˜ B‡ Ô·z e‰‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡61ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ -62„Ú ¬»ƒƒ¿»∆∆«≈¿«¬ƒ«
Ïh·iL63. ∆¿«≈

ב'.58) עמוד ע"ח דף עירובין במסכת כי 59)משנה
שבת  בהלכות (כמבואר בגובה כמו בעומק המחיצות שיעור

כ"ג). הלכה י"ד החצרות.60)פרק שתי בין מחיצה ואין
בהמה.61) למאכל משם 62)הראויים לקחתם שיכול לפי

שם.63)בשבת. להשאירם בלבו יסכים

.‚ÈÔÎÂ64BaÁ¯ ËÚÓ Ì‡65‰˜a B‡ ÁeÏa66, ¿≈ƒƒ≈»¿¿«¿»∆
ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ıÈ¯Á‰ Ïk C¯‡a BËÈLB‰L∆ƒ¿…∆»∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿≈

ÈL ÔÈ·¯ÚÓÏq‰ ÔB‚k ,˙aLa Ïhp‰ ¯·c ÏÎÂ .Ì ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»»«ƒ»¿«»¿««
Ba ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,ÏÙq‰Â67ı¯‡a B¯aÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«≈∆≈¿«¬ƒ∆»ƒ≈ƒ¿»»∆

¯˜ca ¯tÁiL „Ú BËÓLÏ ¯LÙ‡ È‡L ¯eaÁ68. ƒ∆ƒ∆¿»¿»¿«∆«¿…¿∆∆

א'.64) עמוד ע"ט דף עירובין במסכת משנה
טפחים.65) מארבעה דברים 66)והפחיתו שם שהניח

ומיעטו  שם נקבעו כאילו ונחשב בשבת, לטלטל האסורים
המחיצה. ותשאר 67)משיעור בשבת, משם ינטלו שאולי

שהיתה. כמו כיון 68)המחיצה לקבוע, נחשב וזה מעדר,

בשבת. לחפור שאסור

.„ÈÔ˙69·Á¯ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ »««∆»»«¿»»¿»ƒ«…«
ıÈ¯Á‰70ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

˙B‡¯ËÊÊ‚ ÈzL ÔÎÂ .ÔÈ·e¯Ú71ËÈLB‰ Ì‡ ,BÊ „‚k BÊ ≈ƒ¿≈¿≈¿À¿¿»¿∆∆ƒƒ
·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - BÊÏ BfÓ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ«∆»»«¿»»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒ≈
ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»
˙Á‡ ‡l‡ ,‰ÂLa ÔÈ‡Â BÊ „ˆa BÊ eÈ‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â¿≈¿«¿»»¿«¿≈»¿»∆∆»««
‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ :dz¯·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬∆¿»ƒ≈≈≈∆»ƒ¿»

‡¯ËˆˆÎk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË72˙Á‡73;˙Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿¿»««¿»¿ƒ««
ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ¯˙È B‡ ‰LÏL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡Â74, ¿ƒ≈≈≈∆¿»»≈¿»¿ƒ¿«ƒ

.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡≈¿«¿»¿≈¿«¿»
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ב'.69) עמוד ע"ח דף בעירובין גשר 70)משנה כעין
עליו. דיירים.71)לעבור שני של עליות שתי של

ע"ט 73)כגזוזטרא.72) דף עירובין (מסכת עקומה והיא
א'). ולחשבו 74)עמוד לגשר, נסר לשים מועיל לא וכאן

שמתייראים  ועוד עושים", אין זוית בקרן "פתח כי כפתח,
במדרון. שהוא הגשר על לעבור

.ÂËÏ˙k75‰Úa¯‡ ·Á¯ ‡e‰L ,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL76, …∆∆≈¿≈¬≈∆»»«¿»»
Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰Â¿»»»«¬»»¿»ƒ≈»≈¿»∆¿«¿«

‰iL ¯ˆÁ77‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁ‰ È·Ï BaÁ¯ ÔÈ˙B - »≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»≈∆»∆
Ô¯ˆÁÓ ·LÁÈÂ Ô‰Ï78el‡Ï ˙Áa BLÈÓL˙Â ÏÈ‡B‰ ; »∆¿≈»≈≈¬≈»ƒ¿«¿ƒ¿««¿≈

el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,el‡Ï ‰L˜a BLÈÓL˙Â¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒ¿≈
,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ıÈ¯Á ÔÎÂ .˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««¿≈»ƒ∆≈¿≈¬≈
¯ˆÁ Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁ „vÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˜ÓÚ»…¬»»¿»ƒƒ«»≈¿»∆¿«¿«»≈
ÈtÓ ;dÏ ‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁÏ BaÁ¯ ÔÈ˙B - ‰iL¿ƒ»¿ƒ»¿∆»≈∆»»»ƒ¿≈
el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,‰ÊÏ ‰L˜Â ‰ÊÏ ˙Á BLÈÓLzL∆«¿ƒ««»∆¿»∆»∆¿ƒ¿≈

.˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««

א'.75) עמוד ע"ז דף עירובין רחב 76)מסכת אינו שאם
וממנו  בו, לטלטל ומותר פטור מקום הוא – טפחים ארבעה
משנה. מגיד – י"אֿי"ב) הלכה שבת מהלכות י"ד (פרק

שהיתה 77) ולא שניה, משל גבוהה אחת בחצר שהקרקע
שאינו  אלא כותל, נקרא אינו שאםֿכן לארץ, ממש שוה

רוקח"). ("מעשה טפחים עשרה מותרים 78)גבוה והם
בשבת. בהם לטלטל

.ÊË‰È‰79¯ˆÁÓ CeÓ ˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈaL Ï˙k‰ »»«…∆∆≈¿≈«¬≈»≈»≈
‰BzÁz‰ ¯ˆÁÓ dB·‚Â ‰BÈÏÚ‰80Èa e‡ˆÓpL , »∆¿»¿»«≈»≈««¿»∆ƒ¿¿¿≈

BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BÈÏÚ‰81ÏeLÏL È„È ÏÚ82È·e , »∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿¿≈
‰˜È¯Ê È„È ÏÚ BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BzÁz‰83Ô‰ÈL - ««¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈¿ƒ»¿≈∆

Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL e·¯ÚiL „Ú ,Ba ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«∆¿»¿¿≈∆≈∆»¬»ƒ
ÌÈzaÏ ‰Ê Ï˙k È·ÚÓ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡ - e·¯Ú ‡Ï84, …≈¿≈«¿ƒƒ≈√ƒ…∆∆«»ƒ

.BÈ·ÚÏ ÌÈza‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ≈«»ƒ¿»¿

ב'.79) עמוד פ"ג דף עירובין הן 80)מסכת שהחצירות
ההר. הכותל.81)בשיפוע ידי 82)בגג על בהורדה

משלשול.83)חבל. לשימוש אבל 84)הקשה
וכן  הכותל מעובי להכניס לשתיהן מותר לחצרותיהן

י"חֿי"ט. הלכה להלן וראה משנה"). ("מגיד להוציא

.ÊÈÈL85‰a¯Á Ô‰ÈÈaL ÌÈza86˙eL¯ ‡È‰L ¿≈»ƒ∆≈≈∆À¿»∆ƒ¿
È„È ÏÚ ‰a¯Áa LnzL‰Ï Ì‰ÈL ÔÈÏBÎÈ Ì‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈«À¿»«¿≈

‰˜È¯Ê87dLÈÓLz ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ - ¿ƒ»¿ƒ∆«∆¿ƒ»»«¿ƒ»
‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ˜¯ÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ¯Á‡‰Â ,˙Áa ‰ÊÏ»∆¿««¿»«≈≈»ƒ¿…»ƒ¿≈∆ƒ
da LnzLÓ ˙Áa BÏ ‡È‰L ‰Ê È¯‰ - ‰pnÓ ‰wÓÚ¬À»ƒ∆»¬≈∆∆ƒ¿««ƒ¿«≈»

‰˜È¯Ê È„È ÏÚ88. «¿≈¿ƒ»

א'.85) עמוד פ"ה דף עירובין הרוס.86)מסכת בית
החלון 87) שדרך אלא החורבה, לצד פתח להם שאין

לתוכו. בה.88)זורקים להשתמש אסור והשני

.ÁÈ¯ÈÚ‰ ˙Bbb Ïk89‰ÊÂ dB·b ‰fL Èt ÏÚ Û‡ , »«»ƒ««ƒ∆∆»«¿∆
˙BÙÈt¯w‰ Ïk ÌÚÂ ˙B¯ˆÁ‰ Ïk ÌÚ ,CeÓ90eÙw‰L »ƒ»«¬≈¿ƒ»««¿≈∆À¿

˙Èa ÏÚ ¯˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL∆…¿≈ƒ»∆≈¿»∆»≈∆»≈«≈
ÌÈ˙‡Ò91ÌÚ ,˙B¯ˆÁ‰ ÔÈaL ÌÈÏ˙k‰ È·Ú ÌÚ , »«ƒƒ√ƒ«¿»ƒ∆≈«¬≈ƒ

˙Á‡ ˙eL¯ Ôlk - ‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ Ô‰Ï LiL ˙B‡B·n‰«¿∆≈»∆¿ƒ»À»¿««
e˙·ML ÌÈÏk ·e¯Ú ‡Ïa ÔlÎa ÔÈÏËÏËÓe ,Ô‰≈¿«¿¿ƒ¿À»¿…≈≈ƒ∆»¿

ÔÎB˙a92‡l‡ ,˙Èa‰ CB˙a e˙·ML ÌÈÏk ‡Ï Ï·‡ ; ¿»¬»…≈ƒ∆»¿¿««ƒ∆»
e·¯Ú Ôk Ì‡93. ƒ≈≈¿

א'.89) עמוד פ"ט דף עירובין במסכת מקום 90)משנה
בתוכו  לשים אלא דירה, לשם שלא גדר המוקף נרחב

כ"ג 91)סחורה. דף עירובין (מסכת המשכן חצר כשיעור
פרק  (שמות חמישים רוחב על אמה מאה אורך ב') עמוד
אמה  אלפים חמשת של שטח שהוא ט'ֿי"ב), פסוקים כ"ז

ג'). הלכה שבת מהלכות ט"ז (פרק שהיו 92)מרובעות
בפרוטרוט). השניה בהלכה (כמבואר בשבת בתוכם

ולטלטל 93) הבית מתוך כלים להוציא אסור עירבו לא ואם
בהם.

.ËÈ?„ˆÈk94e·¯Ú ÔÈa ,¯ˆÁ‰ CB˙a ˙·ML ÈÏk ≈«¿ƒ∆»«¿∆»≈≈≈¿
¯ˆÁ‰ ÈL‡95¯zÓ - e·¯Ú ‡Ï ÔÈa96ÔÓ B˙BÏÚ‰Ï «¿≈∆»≈≈…≈¿À»¿«¬ƒ

¯Á‡ ‚‚Ï ‚b‰ ÔÓe ,Ï˙k‰ L‡¯Ï B‡ ‚bÏ ¯ˆÁ‰∆»≈«»¿…«…∆ƒ«»¿««≈
B‡ ‡e‰L Ïk epnÓ dB·‚ ‰È‰ elÙ‡ ,BÏ CeÓq‰«»¬ƒ»»»«ƒ∆»∆
‰iL ¯ˆÁÓe ,‰iL ¯ˆÁÏ ¯Á‡‰ ‚b‰ ÔÓe ,CeÓ»ƒ«»»«≈¿»≈¿ƒ»≈»≈¿ƒ»
,ÈB·ÓÏ ÈLÈÏL ‚bÓe ,˙ÈLÈÏL ¯ˆÁ ÏL ÈLÈÏL ‚‚Ï¿«¿ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿»
‰È„n‰ Ïk ep¯È·ÚiL „Ú ,ÈÚÈ·¯ ‚‚Ï ÈB·n‰ ÔÓeƒ«»¿«¿ƒƒ«∆«¬ƒ∆»«¿ƒ»
B‡ ,˙BÙÈt¯˜Â ˙Bbb C¯c B‡ ,˙B¯ˆÁÂ ˙Bbb C¯c dlÎÀ»∆∆««¬≈∆∆«¿«¿ƒ
‰ÊÏ ‰fÓ ÔzLÏL C¯c B‡ ,˙BÙÈt¯˜Â ˙B¯ˆÁ C¯c∆∆¬≈¿«¿ƒ∆∆¿»¿»ƒ∆»∆
ÔÓ ˙È·Ï ‰Ê ÈÏÎa ÒkÈ ‡lL „·Ï·e ;‰ÊÏ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿«ƒƒ
el‡‰ ˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈza‰«»ƒ∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿»≈

.„Á‡ ·e¯Ú≈∆»

והחצרות 94) הגגות בכל כלי לטלטל מותר כיצד כלומר:
(כ"י 95)והקרפיפות? המקומות" "אנשי בנ"א:

אצל 96)התימנים). תורה לומדים כשהיינו רבי: "אמר
מגג  (מגבת) ואלונטית שמן מעלים היינו בתקוע, שמעון רבי
ומקרפף  לקרפף ומחצר לחצר ומחצר לחצר, ומגג לגג
שהיינו  המעיין אצל מגיעים שהיינו עד אחר, לקרפף
והיינו  הסכנה בשעת מעשה יהודה: רבי אמר בו; רוחצים
לקרפף  ומחצר לחצר ומגג לגג מחצר תורה ספר מעלים

א'). עמוד צ"א דף עירובין (מסכת בו" לקרות

.Î‡Ï - ¯ˆÁÏ B‡ÈˆB‰Â ˙Èaa ÈÏk‰ ˙·L Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈…
˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ep¯È·ÚÈ97Ï˙k‰ L‡¯Ï B‡ ¯Á‡ ‚‚Ï B‡ «¬ƒ∆¿»≈«∆∆¿««≈¿…«…∆

˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ût¯˜Ï B‡¿«¿≈∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿
.„Á‡ ·e¯Ú ‰Ê ÈÏk Ô‰a ÔÈ¯È·ÚnL∆«¬ƒƒ»∆¿ƒ∆≈∆»

בבית.97) ששבת כיון

.‡Î¯Ba98˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL99epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ∆≈¿≈¬≈≈¿«¿ƒƒ∆
˙aLa100‰¯NÚ ‰‰B·b ‰vÁÓ BÏ eNÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«»∆»ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»
ÌÈÁÙË101.B˙eL¯Ó ‰ÏBc „Á‡ Ïk ‰È‰iL È„k , ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»∆≈¿

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ Ì‡ ?‰vÁn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÈ‰Â¿≈»«¬ƒƒ∆«¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿»ƒ
CB˙a „¯BÈ ‰vÁn‰ ÔÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈn‰««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ«¿ƒ»≈¿
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CÈ¯ˆ - ÌÈn‰ CB˙a dlk ‰vÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ»À»¿««ƒ»ƒ
È„k ,ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ˆBÈ ‰pnÓ ÁÙË ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆«ƒ∆»≈¿«¿»ƒ««ƒ¿≈

‰Ê ˙eL¯Ó ‰Ê ˙eL¯ ˙¯k ‰È‰zL102. ∆ƒ¿∆ƒ∆∆¿∆≈¿∆

א'.98) עמוד פ"ו דף עירובין במסכת ולא 99)משנה
ביניהם. מרשות 100)עירבו ממלא אחד כל שנמצא

הרשויות.101)חבירו. בין ישאב 102)שתפסיק שלא
חבירו. מרשות בדלי

.·ÎÔÎÂ103‰·Á¯ ‰¯B˜ ¯Ba‰ Èt ÏÚ eNÚ Ì‡104 ¿≈ƒ»«ƒ«»¿»»
‡lÓÓ ‰ÊÂ ,‰¯Bw‰ „vÓ ‡lÓÓ ‰Ê - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆¿«≈ƒ««»¿∆¿«≈
.‰Ê ˜ÏÁÓ ‰Ê ˜ÏÁ ‰ÏÈc·‰ el‡Îe ,¯Á‡‰ dcvÓƒƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»≈∆∆≈≈∆∆
el˜‰L ‡e‰ Ï˜ ,‰hÓlÓ ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««ƒ¿…»ƒƒ¿«»«∆≈≈

ÌÈÓa ÌÈÓÎÁ105. ¬»ƒ¿«ƒ

ב'.103) עמוד פ"ו דף עירובין בדפוס 104)מסכת כן
הקרקע 105)רומי. עד להגיע צריכה מחיצה שכל ואף

להתיר  במים חכמים הקילו – מועילה אינה תלויה ומחיצה
המים  (כי מדבריהם במים טלטול "שאיסור תלויה, מחיצה
לעשות  כדי אלא שאינה במחיצה והקילו כרמלית), הם
ורואים  י"ג). הלכה ט"ו פרק שבת בהלכות (כמבואר היכר"
רשות  כל וחולק המים עד ויורד נמשך זה קרש כאילו אנו
שאין  לפי חבירו, מרשות שידלה לחשוש אין וכאן לעצמו,

טפ  מארבעה יותר מהלך חים.דלי

.‚Î¯‡a106ÏÈ·M‰ ÚˆÓ‡aL107ÈÏ˙k ÈL ÔÈa ¿≈∆¿∆¿««¿ƒ≈¿≈»¿≈
˙‚ÏÙÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯ˆÁ108‰Ê Ï˙kÓ ¬≈««ƒ∆ƒÀ¿∆∆ƒ…∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰Ê Ï˙kÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡109- «¿»»¿»ƒƒ…∆∆«¿»»¿»ƒ
ÔÈÊÈÊ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‰ÈL110 ¿≈∆¿«¿ƒƒ∆»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒƒ

ÔÈ‡L ;dab ÏÚ¯ÈÂ‡ C¯c B¯·Á ÏÚ ¯ÒB‡ Ì„‡111. ««»∆≈»»≈«¬≈∆∆¬ƒ

א'.106) עמוד פ "ה דף עירובין מבוי 107)מסכת שיש
ומן  באמצע, ובאר לשתיהן, השייך החצרות שתי בין קטן
מים. לשאוב בחבל הדלי את מורידים החלון

מותר 109)מרוחקת.108) בודאי מארבעה ובפחות
מים. משם היכר.110)לשאוב לשם קטנה בליטתֿקרש

אוסר 111) חבירו אויר אין החלון, דרך הוא שתשמישם כיון
עליו.

.„Î¯ˆÁ112d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜113‰ÏB„b ¯ˆÁÏ »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¿»
ÌBÈ „BÚaÓ114‰ÏB„‚ ÈL‡ -115ÔÓˆÚÏ ÔÈ·¯ÚÓ ƒ¿«¿≈¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔÈÓÈvt Ô‰Ï ¯‡L È¯‰L ,ÌÈ¯zÓe116;Ô‡kÓe Ô‡kÓ À»ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆«ƒƒƒ»ƒ»
,Ô‰lL ¯ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ ‰pË˜ ÈL‡Â¿«¿≈¿«»¬ƒ¿ƒƒ»≈∆∆»≈∆»∆
ÔÈ¯BÈcL ;„Á‡ ·e¯Ú ‰ÏB„b‰ Èa ÌÚ e·¯ÚiL „Ú«∆¿»¿ƒ¿≈«¿»≈∆»∆»ƒ

‰pË˜k ÔÈ·eLÁ ‰ÏB„b ÏL117‰pË˜ È¯BÈc ÔÈ‡Â , ∆¿»¬ƒƒ¿«»¿≈»≈¿«»
.‰ÏB„‚k ÔÈ·eLÁ¬ƒƒ¿»

ב'.112) עמוד צ"ג דף עירובין רוחב 113)מסכת כל
כלום. ממנו נשאר ולא בשבת 114)הכותל, נפרצה שאם

לכולה  הותרה שבת למקצת והותרה "הואיל אומרים:
שם). עירובין החצר 115)(מסכת שבתוך הדיירים

המתירות 116)הגדולה. מחיצות בה נשארו שהרי קרשים.

(מער"ק). "פסים" ובנ"א: הטלטול. שחצרם 117)את
הגדולה. עם כאחת – גדולה" של "כפתחה נחשבת

.‰ÎÈzL118Á˙t‰ C¯c „Á‡ ·e¯Ú e·¯ÚL ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈∆≈¿≈∆»∆∆«∆«
Á˙t‰ ÌzÒÂ ,ÔBlÁ‰ C¯c B‡ Ô‰ÈÈaL119ÔBlÁ‰ B‡ ∆≈≈∆∆∆««¿ƒ¿««∆«««

dÓˆÚÏ ˙¯zÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk - ˙aLa120ÏÈ‡B‰ ; ¿«»»««¿««À∆∆¿«¿»ƒ
˙aL ˙ˆ˜Ó ‰¯z‰Â121˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÎÂ .dlk ‰¯z‰ - ¿À¿»ƒ¿»«»À¿»À»¿≈¿≈¬≈

Ï˙k‰ ÏÙÂ ,dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰·¯ÚL∆≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿»««…∆
Ô‰ÈÈaL122ÔÈ‡ÈˆBÓe ,ÔÓˆÚÏ ÌÈ¯zÓ el‡ - ˙aLa ∆≈≈∆¿«»≈À»ƒ¿«¿»ƒƒ

ÔÈÏËÏËÓ el‡Â ,‰vÁn‰ ¯wÚ „Ú ÔÈÏËÏËÓe Ô‰ÈzaÓƒ»≈∆¿«¿¿ƒ«ƒ««¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ
- ˙aL ˙ˆ˜Ó ‰¯z‰Â ÏÈ‡B‰ ;‰vÁn‰ ¯wÚ „Ú Ôk≈«ƒ««¿ƒ»ƒ¿À¿»ƒ¿»«»
ÔÈ¯BÈc‰L ,ÔÈ¯BÈc‰ eÙÒBzpL Èt ÏÚ Û‡Â .dlÎ ‰¯z‰À¿»À»¿««ƒ∆ƒ¿«»ƒ∆«»ƒ
‰NÚÂ ÔBlÁ‰ ÁzÙ .ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ ˙aLa ÔÈ‡a‰«»ƒ¿«»≈»¿ƒƒ¿«««¿«¬»

ÔzÚ„Ï ÌÈ¯Î eNÚL B‡ ,‰‚‚La Á˙t‰123e¯ÊÁ - «∆«ƒ¿»»∆»»¿ƒ¿«¿»»¿
Ô¯z‰Ï124ÔÎÂ .125,BÊa BÊ ˙B¯eL˜ eÈ‰L ˙BÈÙÒ ÈzL ¿∆≈»¿≈¿≈¿ƒ∆»¿»
e·¯ÚÂ126elÙ‡Â ,BÊÏ BfÓ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - e˜ÒÙÂ , ¿≈¿¿ƒ¿¿»¿«¿≈ƒ»«¬ƒ

‰vÁÓ ˙BÙwÓ eÈ‰127e¯ÊÁ - ‚‚BLa e¯L˜Â e¯ÊÁ . »À»¿ƒ»»¿¿ƒ¿¿¿≈»¿
Ô¯z‰Ï128. ¿∆≈»

ב'.118) עמוד צ"ג דף עירובין שנפלה 119)מסכת
(רש"י). נגדו מונח 120)מפולת שהעירוב פי על ואף

לטלטל  אבל (מ"מ). משם להוציאו אפשר ואי האחרת בחצר
ועיין  להלן, ספינות בשתי כמו התירו, לא לחצר מחצר

השמשות.121)ראב"ד. יתרה 122)בין כשהפרצה
לפתח. נחשבת אינה אמות, עצמם.123)מעשר מדעת

לחצר.124) מחצר עמוד 125)לטלטל ק' דף שבת מסכת
מאחת 126)ב'. לטלטל ומותר אחת כחצר נחשבות

(פירוש 127)לשניה. ביניהן מיריעות מחיצה שהקיף
נקראת 128)המשניות). בשבת שנעשתה מחיצה "שכל

שלא  חכמים קנסוהו במזיד עשאה שאם אלא מחיצה",
מעשיו. יועילו

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חלוקי 1) הנקראים הם מי החצרות, בדירת רבינו בו ביאר

זמן. זה ובאי ויאסור, שם, ידור מקום זה ובאי הדירה,
ונמשך  החצירות. שתי ובדין בעצמה אחת החצר זה וביאור
מה  ולעליות. תחתיים לבתים החלוקה החצר ביאור זה  אחר
אחרת  חצר הימנה לפנים שיש החצר וכן אלו, עם אלו הם
ביאור  לזה ונמשך משפטן. מה עלייה דרך העוברת
דינן  מה החצרות, מן יוצאות כשהן והדיוטות הגזוזטראות

אלו. עם אלו

.‡ÈL‡2„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ Ìlk eÈ‰L ¯ˆÁ3, «¿≈»≈∆»À»¿ƒ«À¿»∆»
BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ LÈ „Á‡Â „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»∆»¿∆»≈«ƒƒ¿≈«¿
„Á‡ ˙Èa ÈL‡k Ô‰L ÈtÓ ,·e¯Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -4. ≈¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«ƒ∆»

B˙È· È·e Ì„‡ ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ÌLÎe5ÂÈ„·ÚÂ ¿≈∆≈ƒ¿∆»»¿≈≈«¬»»
el‡ Ck ;Ô‰nÚ ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ»»¿≈»ƒ¿»≈ƒ»∆»≈
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ôlk Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»≈ƒ¿≈∆≈À»¿ƒ«

.„Á‡ ÔÁÏLÀ¿»∆»

היא 2) שם - אוכל שהוא הפת שמקום א. עג, עירובין
שולחנות,3)דירתו. שני על אוכלים אם אפילו הואֿהדין
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ואףֿעלֿפי  (כסףֿמשנה). אחד בבית אוכלים שהם מכיון
(שם). במאכלם מעורבים ואינם עצמו, משל אוכל אחד שכל
ב'מגיד  וכ"ה תמיד", אחד שולחן "על תימן: ובכת"י

אדם 4)משנה'. של דירתו עיקר - גורם" פיתא "מקום
למעלה. כנזכר אוכל, שהוא "ובניו 5)במקום אחר: בנוסח

(שונצינו). ביתו" ובני

.·¯ˆÁ ÈL‡ ÌÚ ·e¯Ú ˙BNÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒÀ¿¿«¬≈ƒ«¿≈»≈
ÔÈÎÈÏBÓ „·Ïa ˙Á‡ ˙Ùe ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡«∆∆≈∆»¿À»«««ƒ¿«ƒƒ
‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜Ó B˙B‡Ï¿»∆¿»¿ƒƒ¿ƒ»»»≈»

ÔÏˆ‡6Ba ÔÈÁÈpnL ˙Èa‰ BÓk ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ∆¿»≈»¿ƒƒ¿»≈¿««ƒ∆«ƒƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ·e¯Ú‰7kL ;ÌÈza‰ el‡ Ï »≈∆≈»ƒƒ≈∆««∆»≈«»ƒ

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ˙È·k¿«ƒ∆»≈¬ƒ

זו.6) בחצר העירוב את מניחים האחרת החצר שאנשי
הט"ז.7) בפ"א כמבואר

.‚ÔÎÂ8.„Á‡ ˙È·k Ôlk eNÚ - e·¯ÚL ¯ˆÁ ÈL‡ ¿≈«¿≈»≈∆≈¿«¬À»¿«ƒ∆»
„Á‡ ¯kk - ‰iL ¯ˆÁ ÌÚ ·¯ÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â9„·Ïa ¿ƒÀ¿¿¿»≈ƒ»≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿«

.Ba ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜nÏ Ôlk È„È ÏÚ ÔÈÎÈÏBnL ‡e‰∆ƒƒ«¿≈À»«»∆¿»¿ƒ
.˙t ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡ ‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈»∆¿»≈»¿ƒƒƒ≈«

שם.8) מערבין 9)עירובין, "כיצד הט"ז: בפ"א כמבואר
ובית". בית מכל שלימה אחת חלה גובין - בחצירות?

אחד. כבית נחשבים ביניהם, שעשו העירוב ועלֿידי

.„‰MÓÁ10·e¯Ú‰ ˙‡ e·bL11ÌB˜nÏ BÎÈÏB‰Ï ¬ƒ»∆»∆»≈¿ƒ«»
·e¯Ú‰ Ba ÔÈÁÈpnL12ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÔÈÎÈÏBÓ Ì‰Lk - ∆«ƒƒ»≈¿∆≈ƒƒ≈»¿ƒƒ

ÔÂÈkL ;˙Á‡ ¯kk ‡l‡ ÔzLÓÁ È„È ÏÚ CÈÏB‰Ï¿ƒ«¿≈¬ƒ¿»∆»ƒ»««∆≈»
.„Á‡ ˙Èa ÈL‡k eNÚ ,Ôlk e·bL∆»À»«¬¿«¿≈«ƒ∆»

שם.10) החצר.11)עירובין, אותה בני שרוצים 12)של
אחרת. חצר בני עם גם לערב

.‰·‡‰13B·e14¯ˆÁa ÔÈÈe¯L Ô‰L B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰Â15 »»¿¿»«¿«¿ƒ∆≈¿ƒ¿»≈
ÏÚ Û‡Â .„Á‡ ˙È·k Ô‰L ÈtÓ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈¿«ƒ∆»¿««
ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙe „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÓÚtL Ètƒ∆¿»ƒ¿ƒ«À¿»∆»¿»ƒ≈»

.„Á‡ ˙È·k Ô‰ È¯‰ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¬≈≈¿«ƒ∆»

שם.13) אביו.14)עירובין, שולחן על "רבי 15)האוכל
לערב, צריכין אנו אין אמר: (בישיבה), רבי בי (שהיה) חייא
והמדובר  רבי". של שולחנו על (אוכלים) סומכין אנו שהרי

שם). (גמרא, בחצר אחרים דיירים כשאין

.ÂÌÈÁ‡‰16,BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL »«ƒ∆»∆»≈∆«ƒƒ¿≈«¿
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â17B‡ ÌÈLp‰ ÔÎÂ ;Ô‰È·‡ ÔÁÏL ÏÚ ¿≈»¿ƒ«À¿«¬ƒ∆¿≈«»ƒ

ÌÈ„·Ú‰18Ôa¯ B‡ Ô‰ÈÏÚa ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L »¬»ƒ∆≈»¿ƒ«À¿««¿≈∆«»
„ÈÓz19‰Î‡ÏÓ ¯ÎNa BÁÏL ÏÚ Ì‰ ÔÈÏÎB‡ Ï·‡ , »ƒ¬»¿ƒ≈«À¿»ƒ¿«¿»»

„ÚBqL ÈÓk ,ÔÈÚe„È ÌÈÓÈ ‰·BËa B‡ BÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈
ÔÈ¯BÈc Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ :L„Á B‡ Úe·L B¯·Á Ïˆ‡≈∆¬≈»«…∆ƒ≈ƒ»∆»ƒ

·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ˆÁa ÌÈ¯Á‡20ÌÚ e·¯Ú Ì‡Â , ¬≈ƒ∆»≈≈»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
·e¯Ú‰ ‡a Ì‡Â ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡ ¯ˆÁ»≈«∆∆≈∆»¿À»¿ƒ»»≈
¯ˆÁa Ô‰nÚ ÔÈ¯BÈc eÈ‰ Ì‡Â ;˙t ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡∆¿»≈¿ƒ«¿ƒ»»ƒƒ»∆∆»≈

¯ˆÁ‰ ÈL‡ ¯‡Lk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙t ÔÈÎÈ¯ˆ -21, ¿ƒƒ«¿»∆»¿∆»ƒ¿»«¿≈∆»≈
.„ÈÓz „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»¿ƒ«À¿»∆»»ƒ

שם.16) ('מעשה 17)עירובין, "אוכלין" אחר: בנוסח
בתירא,18)רוקח'). בן יהודה רבי בין מחלוקת בזה יש

בבא, בן יהודה רבי לבין בעבדים, ואוסר בנשים המתיר
להקל, שניהם כדברי והלכה בנשים, ואוסר בעבדים המתיר

מו.). (עירובין בעירוב" המיקל כדברי "הלכה זהו 19)כי
שאין  פרס", "מקבלי בתלמוד: שאמרו למה רבינו פירוש
זמן  אצלו סועדים לפעמים אלא אביהם, אצל תמיד אוכלים
מפרשים  ורש"י הראב"ד אבל חודש, או שבוע ממושך
(בלחם  פרנסתם להם נותן שהאב - פרס" "מקבלי אחרת:
ממקור  שניזונים וכיון בבתיהם, אוכלים והם בכסף), או

במקצ  חלוקים הם בבתיהם, ואוכלים ומאוחדים אחד ת
עירוב. לענין אחד.20)במקצת כבית שנחשבים

כחלוקים 21) ונחשבים עליהם, אוסרים האחרים שהדיורים
בדירותיהם.

.ÊLÓÁ22e˙·ML ˙B¯e·Á23ÔÈÏ˜¯Ëa24Ì‡ :„Á‡ »≈¬∆»¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ
˙Úbn‰ ‰ˆÈÁÓ ‰¯e·ÁÂ ‰¯e·Á Ïk ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰»»«¿ƒ≈»¬»«¬»¿ƒ»««««

‰¯˜zÏ25¯„Áa ‡È‰ el‡k Ô‰Ó ‰¯e·Á Ïk È¯‰ - «ƒ¿»¬≈»¬»≈∆¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,dÓˆÚ ÈÙa ‰iÏÚa B‡ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿«¬ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»¿ƒƒ
‰¯˜zÏ ˙BÚÈbÓ ˙BˆÈÁn‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯e·Á ÏkÓ ˙t«ƒ»¬»¿ƒ≈«¿ƒ«ƒ«ƒ¿»

ÔlÎÏ „Á‡ ¯kk -26.ÔÈ·eLÁ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k ÔlkL , ƒ»∆»¿À»∆À»¿«¿≈«ƒ∆»¬ƒ

א.22) עב, עירובין בשבת.23)משנה, אולם 24)גרו
הרבה. חדרים וסביבו שלשה 25)גדול, לתקרה סמוך או

למעלה. עד וסתום כ'לבוד' נחשב שאז לפי טפחים,
כלל 26) עירוב צריכים אינם - בחצר אחרים דיירים אין ואם

ס"ג). שע, סי' או"ח (שו"ע

.ÁÈÓ27¯ÚL ˙Èa B¯·Á ¯ˆÁa BÏ LiL28ÌÈa¯L ƒ∆≈«¬«¬≈≈««∆«ƒ
‰¯„ÒÎ‡ B‡ Ba ÔÈÒ¯Bc29˙Òt¯Ó B‡30˙Èa B‡ ¿ƒ«¿«¿»ƒ¿∆∆≈

¯˜a‰31ÌÈˆÚ‰ ˙Èa B‡ Ô·z‰ ˙Èa B‡32¯ˆB‡ B‡33- «»»≈«∆∆≈»≈ƒ»
ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰34¯ˆÁa BnÚ BÏ ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆≈≈»»«∆ƒ¿∆ƒ∆»≈

Bzt Ba ÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰¯Èc ÌB˜Ó35¯Á‡Â , ¿ƒ»∆≈»»∆¡…ƒ¿««
ÌB˜Ó Ï·‡ .BnÚ ·¯ÚiL „Ú ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰È‰È Ck»ƒ¿∆≈»»«∆¿»≈ƒ¬»¿

CÎÈÙÏ .¯ÒB‡ BÈ‡ ‰ÈÏ36ÏÎ‡Ï ÌB˜Ó BÏ Ú·˜ Ì‡ , ƒ»≈≈¿ƒ»ƒ»«»∆¡…
¯ÒB‡ BÈ‡ - ˙Òt¯Óe ‰¯„ÒÎ‡a B‡ ¯ÚL ˙È·a Ba¿≈««¿«¿«¿»ƒ¿∆∆≈≈

.‰¯Èc ÌB˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆≈¿ƒ»

ב.27) עב, יושב 28)עירובין ובו השער, יד שעל חדר
הבית. עמודים 29)שומר על נשענת שתקרתו מקורה חדר
קירות. מדרגות 30)בלי ובו הבית, בחצר גבוה מקום

פג:). לעירובין המשניות (פירוש לעליות בהם עולין
הבית.32)רפת.31) לחימום העצים צבור 33)מחסן

סחורות. מיני כל דירה.34)של חשובים אף 35)שאינם
שם. ישן פה:36)שאינו עירובין משנה,

.Ë‰¯NÚ37‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza38ÈÓÈt‰ ˙Èa‰ - ¬»»»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆««ƒ«¿ƒƒ
ÌÈza ‰BÓM‰Â ,·e¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ˙BpL Ì‰ BÏ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈∆¿ƒ∆»≈¿«¿»»ƒ
ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ ;·e¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ≈»¿ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒ¯Bc39¯ÚL ˙È·a ¯c‰Â ,¯ÚL ˙È·k Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ¿ƒ»∆¬≈≈¿≈««¿«»¿≈««
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‡l‡ ÌÈa¯ Ba ÔÈÒ¯Bc ÔÈ‡ - ÈÚÈLz‰ Ï·‡ .¯ÒB‡ BÈ‡≈≈¬»«¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ∆»
„ÈÁÈ40B·e¯Ú ÔziL „Ú ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ ,41. »ƒ¿ƒ»≈«∆ƒ≈≈

ב.37) עח, יוצאים 38)עירובין הפנימיים החדרים ודיירי
החיצוניים. החדרים דרך לחצר.39)לחצר דרכם עוברים

('מעשה 40) יחיד" "אלא המלים: חסרות אחר, בנוסח
יוצא 41)רוקח'). אחד כשדייר חדרים, בשני הדין וכן

ז). שע, סי' ברורה' ('משנה לחצר השני החדר דרך

.ÈÈzL42‰Ê ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰LÏL Ô‰ÈÈ·e ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈≈≈∆¿»»ƒ¿ƒ∆
Ô·e¯Ú BÊ ¯ˆÁ Èa e‡È·‰Â ,˙B¯ˆÁÏ ÌÈÁe˙Ùe ‰ÊÏ»∆¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿≈»≈≈»

ˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙Èa‰ C¯cÔÎÂ ,ÈÚ ∆∆««ƒ«»«»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ¿≈
Áe˙t‰ [˙Èa‰] C¯c Ô·e¯Ú ˙¯Á‡‰ ¯ˆÁ‰ Èa e‡È·‰≈ƒ¿≈∆»≈»«∆∆≈»∆∆««ƒ«»«
ÌÈza ‰LÏM‰ Ô˙B‡ - ÈÚˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ»«¿»»ƒ

˙t‰ ˙‡ ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡43ÈtÓ - ÈÚˆÓ‡‰ . ≈»¿ƒƒƒ≈∆««»∆¿»ƒƒ¿≈
ÏkL ÈtÓ - ÂÈ„„ˆnL ÌÈM‰Â ,·e¯Ú‰ Ba eÁÈp‰L∆ƒƒ»≈¿«¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿≈∆»

¯ÚL ˙Èa Ô‰Ó „Á‡44.¯ˆÁ ÈL‡Ï ∆»≈∆≈««¿«¿≈»≈

שם.42) (פ"א 43)עירובין, למעלה רבינו שכתב כמו
את  ליתן צריך אינו העירוב, בו שמניחין "בית הט"ז):

לחצר.44)הפת". משום שעוברים כיון

.‡ÈÈzL45‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÁe˙t ÌÈza ÈLe ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈¿≈»ƒ¿ƒ∆»∆
Ô‰ÈÈa46Èa‰ C¯c Ô·e¯Ú el‡ e‡È·‰Â ,,Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙ ≈≈∆¿≈ƒ≈≈»∆∆««ƒ«»«»∆

e‡È·‰Â ,˙¯Á‡‰ ¯ˆÁÏ CeÓq‰ ÈM‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ«≈ƒ«»∆»≈»«∆∆¿≈ƒ
˙Èaa e‰eÁÈp‰Â ,Ô‰Ï CeÓq‰ Á˙t‰ C¯c Ô·e¯Ú el‡≈≈»∆∆«∆««»»∆¿ƒƒ««ƒ
ÁÈp‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;·e¯Ú e˜ ‡Ï Ô‰ÈzL - ¯Á‡‰»«≈¿≈∆…»≈∆»∆»≈∆ƒƒ«

¯ÚL ˙È·a B·e¯Ú47.˙¯Á‡ ¯ˆÁ ÏL ≈¿≈««∆»≈«∆∆

א.45) עו, אחת 46)עירובין כל אלא יחד, עירבו ולא
דירה,47)לעצמה. במקום העירוב להניח צריך והרי

הט"ז. בפ"א כמבואר

.·È„Á‡48ÒÒB‚ ‰È‰L ¯ˆÁ‰ ÈaÓ49Èt ÏÚ Û‡ , ∆»ƒ¿≈∆»≈∆»»≈««ƒ
Èa ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBia Ba ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«¬≈∆≈«¿≈
,ÔË˜ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ e·¯ÚÈÂ ˙Ùa BÏ ekÊiL „Ú ,¯ˆÁ‰∆»≈«∆ƒ¿¿«ƒ»¿»»¿≈»»
¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙Èfk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»∆¡…««ƒ¬≈∆≈

ÌÏBÚÏ ¯ÒB‡ BÈ‡ Á¯B‡‰ Ï·‡ .ÂÈÏÚ e·¯ÚiL „Ú50, «∆¿»¿»»¬»»≈«≈≈¿»
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

ה.48) פרק עירובין כחי 49)'תוספתא' ודינו למות, נוטה
דבריו. שבא 50)לכל (מושל) "קסדור שם: ב'תוספתא'

אוסר  זה הרי יום), ל' שם לשהות (שדעתו יום ל' עד לעיר,
בית  לו ייחדו לא דירה. בית לו שייחדו בזמן - אימתי מיד,
אוסר". אינו לעולם - (אורח) אכסנאי אוסר; אין - דירה

ה"א.51) פ"ב למעלה

.‚È„Á‡52B˙Èa ÁÈp‰L ¯ˆÁ ÈaÓ53˙·LÂ CÏ‰Â ∆»ƒ¿≈»≈∆ƒƒ«≈¿»«¿»«
Ì‡ ,B¯ˆÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa¿»≈«∆∆¬ƒ»¿»¿»«¬≈ƒ

ÚÈq‰54È¯‰ - ˙aLa B˙È·Ï ¯ÊÁÏ BzÚc ÔÈ‡Â BalÓ ƒƒ«ƒƒ¿≈«¿«¬…¿≈¿«»¬≈
Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê55?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈≈¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï‡¯NÈa56˙aLÏ CÏ‰ elÙ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»≈¬»≈»ƒ¬ƒ»«ƒ¿…

epnÓ e¯kNiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa¿ƒ«∆∆≈¬≈∆«∆ƒ¿¿ƒ∆
˙aLa ‡B·iL ¯LÙ‡ È¯‰L ,BÓB˜Ó57. ¿∆¬≈∆¿»∆»¿«»

א.52) פו, עירובין השבת.53)משנה, הרחיק.54)לפני
דירה.55) שמה לא בעלים, בלי דירה דרך 56)כי שאין

שהותרה  כיון במקרה, יבוא אם ואף בשבת, לבוא ישראל
(מגידֿמשנה). לכולה הותרה - שבת ודוקא 57)למקצת

לבוא  שיכול אחד, יום מהלך דהיינו קרוב, במקום הוא אם
אוסר  אינו - רחוקה לדרך הלך אם אבל יום. באותו

(מגידֿמשנה).

.„È,ÌÈ¯Á‡Ï B¯ˆÁ ÈzaÓ ¯ÈkN‰L ¯ˆÁ‰ ÏÚa««∆»≈∆ƒ¿ƒƒ»≈¬≈«¬≈ƒ
Ô‰Ó ˙È·e ˙Èa ÏÎa ‰¯BÁÒ ÈÈÓ B‡ ÌÈÏk BÏ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«≈ƒƒ≈¿»¿»«ƒ«ƒ≈∆
ÏÎa „È ˙ÒÈÙz BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ -≈»¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ«»¿»

BÏˆ‡ ÔÈÁ¯B‡k Ïk‰ eNÚ ,Ô‰Ó ˙Èa58ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ≈∆«¬«…¿¿ƒ∆¿«∆¿»ƒ
,˙aLa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ¯·c ÌL ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒƒ«»»»∆»¿«¿¿¿«»

˙BiLLÚÂ Ï·Ë ÔB‚k59˙Èa ÏÎa BÏ ¯‡L Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆∆«¬»ƒ¬»ƒƒ¿«¿»«ƒ
¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÔÏËÏËÏ ¯znL ÌÈÏk Ô‰Ó≈∆≈ƒ∆À»¿«¿¿»ƒ¿∆¿»
È¯‰ ,„È ˙ÒÈÙz ÌL BÏ ¯‡MÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ Ì‡ÈˆBiL∆ƒ≈«¿…ƒ»≈»¿ƒ«»¬≈

.e·¯ÚiL „Ú ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ el‡≈¿ƒ»»«∆¿»¿

ב.58) פה, בעירובין יהודה של 59)כרבי עבות חתיכות
פו.). (עירובין בשבת בטלטול ואסורות כלים שאינן מתכת,

.ÂË¯ˆÁ‰ ÈL‡60ÔÈ‡ - e·¯Ú ‡ÏÂ eÁÎML «¿≈∆»≈∆»¿¿…≈¿≈
Ï·‡ .ÌÈz·Ï ¯ˆÁÓ ‡ÏÂ ¯ˆÁÏ ÌÈzaÓ ÌÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»ƒ¿»≈¿…≈»≈¿»ƒ¬»

¯ˆÁa e˙·ML ÌÈÏk Ô‰ ÔÈÏËÏËÓ61ÏÎ·e ¯ˆÁ‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ∆»¿∆»≈¿»∆»≈¿»
Ì‡Â .¯ˆÁ‰ ÌÚ ·LÁp‰62B‡ ˙Òt¯Ó ÌM ‰˙È‰ «∆¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿»»ƒ¿∆∆

˙Òt¯n‰ ÈL‡Â ÔÓˆÚÏ ¯ˆÁ‰ ÈL‡ e·¯ÚÂ ,‰iÏÚ¬ƒ»¿≈¿«¿≈∆»≈¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿∆∆
ÔÈÏËÏËÓ ‰iÏÚ‰ ÈL‡ B‡ ˙Òt¯n‰ ÈL‡ - ÔÓˆÚÏ¿«¿»«¿≈«ƒ¿∆∆«¿≈»¬ƒ»¿«¿¿ƒ
·LÁp‰ ÏÎ·e ˙Òt¯n‰ ÏÎa Ô‰Èz·a e˙·ML ÌÈÏk≈ƒ∆»¿¿»≈∆¿»«ƒ¿∆∆¿»«∆¿»
ÈL‡Â ,dnÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ‰iÏÚ‰ ·Á¯ ÏÎa B‡ dnÚƒ»¿»…«»¬ƒ»¿»«∆¿»ƒ»¿«¿≈
ÔÎÂ .dnÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ¯ˆÁ‰ ÏÎa ÔÈÏËÏËÓ ¯ˆÁ‰∆»≈¿«¿¿ƒ¿»∆»≈¿»«∆¿»ƒ»¿≈
eÁÎLÂ ,‰iÏÚa ¯c „ÈÁÈÂ ¯ˆÁa ¯c „ÈÁÈ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ»¿»≈¿»ƒ»«¬ƒ»¿»¿
,dnÚ ·LÁp‰Â ‰iÏÚ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ ‰Ê - e·¯Ú ‡ÏÂ¿…≈¿∆¿«¿≈¿»»¬ƒ»¿«∆¿»ƒ»

.dnÚ ·LÁp‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ ‰ÊÂ¿∆¿«¿≈¿»∆»≈¿«∆¿»ƒ»

א.60) וצא, א. פט, השבת.61)עירובין כניסת בתחילת
ב.62) פג, עירובין משנה,

.ÊË„ˆÈk63CB˙aL Ba ‡ˆBiÎÂ Ïz B‡ ÚÏq‰ ? ≈««∆«≈¿«≈∆¿
¯ˆÁ‰64el‡ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ÔÈ‰B·b ÔÈ‡ Ì‡ : ∆»≈ƒ≈»¿ƒ¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙Òt¯n‰ ÔÈ·e ¯ˆÁ‰ ÔÈa ÔÈ·LÁ65ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈLe , ∆¿»ƒ≈∆»≈≈«ƒ¿∆∆¿≈∆¬ƒ
,‰¯NÚ ÔÈ‰B·b Ì‡Â ;ÌÈzaaL ÌÈÏk ÌL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙Òt¯n‰ ÔÈ·e Ô‰ÈÈa ‰È‰Â¿»»≈≈∆≈«ƒ¿∆∆»≈«¿»»¿»ƒ
,dÏ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰L ,˙Òt¯n‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈∆¿»ƒƒ«ƒ¿∆∆∆¬≈≈»ƒ»

Ì‰a ÔÈ¯zÓ ˙Òt¯Ó È·e66ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ eÈ‰ Ì‡Â ; ¿≈ƒ¿∆∆À»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆«¿»»¿»ƒ»≈«≈««ƒ
,˙Òt¯n‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ - ‰¯NÚ ÔÈ‰B·bL∆¿ƒ¬»»¬≈≈ƒ¿«∆»≈¿«ƒ¿∆∆
,‰˜È¯Ê È„È ÏÚ Ô‰a LnzL‰Ï ¯LÙ‡ Ô‰ÈML ÈÙÏ¿ƒ∆¿≈∆∆¿»¿ƒ¿«≈»∆«¿≈¿ƒ»

ÌÈza‰ ÈÏk ÌLÏ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL CÎÈÙÏ67„Ú ¿ƒ»¿≈∆¬ƒ¿ƒ¿»¿≈«»ƒ«
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‰˙È‰ .e·¯ÚiL68‰·vÓ69ÈÙÏ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰·Á¯ ∆¿»¿»¿»«≈»¿»»«¿»»¿»ƒƒ¿≈
,¯ˆÁ‰ Èa ÏÚ ˙¯ÒB‡ ˙Òt¯n‰ ÔÈ‡ - ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆≈«ƒ¿∆∆∆∆«¿≈∆»≈

Ô‰Ó ‰˜ÏÁ È¯‰L70. ∆¬≈∆¿¿»≈∆

שם.63) ולמרפסת.64)משנה, לחצר ומשותף
המרפסת".65) ועם החצר עם "נחשבין אחר: בנוסח
החצר.66) לבני מאשר בסלע להשתמש יותר נוח שלהם
השבת.67) כניסת בשעת בבתים א.68)שהיו ס, עירובין
מחיצה.69) כעין והפסק 70)עמוד מחיצה שעשו ידי על

החצר. מן להסתלק שרוצים דעתם גילו לפניהם,

.ÊÈÔÈÊÈÊ71‰hÓÏ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ…∆¿«»
LÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ¯ˆÁ‰ ÔÓ ·72È·e , ≈¬»»¿»ƒ¬≈∆∆¿»ƒ∆»≈¿≈

‰¯NÚ CB˙a ‡e‰L ÏÎÂ ;Ba ÔÈLnzLÓ ¯ˆÁ‰∆»≈ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿¬»»
‰iÏÚ ÈL‡ - ‰iÏÚÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬ƒ»«¿≈¬ƒ»
„Ú ÌÈBzÁz‰ ‰¯NÚ ÔÈa ¯‡Lp‰Â ;Ba ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈¬»»««¿ƒ«
- ÌL ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÊÈf‰ ÔÓ ÌÈBÈÏÚ‰ ‰¯NÚ ˙lÁz¿ƒ«¬»»»∆¿ƒƒ«ƒƒ«¿ƒ»
ÌÈÏÎa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,Ba ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ

.e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈzaaL∆«»ƒ∆»ƒ≈≈¿

הקירות.71) מן היוצאות בליטות והן א. פד, עירובין
ולא 72) לעצמם, העליה ובני לעצמם החצר בני כשעירבו

שעה). סי' (או"ח יחד שניהם עירבו

.ÁÈ¯Ba73ÌÈÏ·Ë ˙B¯t ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL74 ∆¿»≈ƒ»»»≈≈¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙aLa ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡L∆»¿«¿¿»¿«»¿«≈»∆¬≈

B˙ÈÏÁÂ75dB·b ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL Ïz B‡ ÚÏÒk ¿À¿»¿∆«≈∆¿»≈ƒ»»»«
ÌÚ ·LÁ ‡e‰ È¯‰ - ˙Òt¯nÏ CeÓÒ ‰¯NÚ¬»»»«ƒ¿∆∆¬≈∆¿»ƒ
¯ˆÁ Èa ÔÈ‡ - ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆¬»ƒ»»»≈«ƒ≈¿≈»≈

e·¯ÚiL „Ú ÌÈzaÏ epnÓ ÔÈÒÈÎÓ ˙Òt¯Ó Èa ‡ÏÂ76. ¿…¿≈ƒ¿∆∆«¿ƒƒƒ∆«»ƒ«∆¿»¿

א.73) פ, תרומות 74)עירובין מהם הפרישו שלא פירות
באכילה. ואסורים מסביב 75)ומעשרות אשר העפר צבור

הבור. מים,76)לשפת מלא בור על חכמים שגזרו
לבתים  משם להכניס ויבואו ממנו, חסרים המים שלפעמים

שם). (עירובין

.ËÈÈzL77˙B¯ˆÁ78˙ÈÓÈt‰ ÈL‡Â ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿«¿≈«¿ƒƒ
‰·¯Ú :‰BˆÈÁ‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ÔÈÒÎÂ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ««ƒ»≈¿»

˙¯zÓ ˙ÈÓÈt‰ - ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰79, «¿ƒƒ¿…≈¿»«ƒ»«¿ƒƒÀ∆∆
‰¯eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰Â80‰·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ; ¿«ƒ»¬»≈¿»«ƒ»¿…≈¿»

˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - ˙ÈÓÈt‰81‡lL ÈtÓ - ˙ÈÓÈt‰ : «¿ƒƒ¿≈∆¬«¿ƒƒƒ¿≈∆…
ÔÈ¯·BÚL e·¯Ú ‡lL el‡ ÈtÓ - ‰BˆÈÁ‰Â ,‰·¯Ú≈¿»¿«ƒ»ƒ¿≈≈∆…≈¿∆¿ƒ
ÈÙa ˙¯zÓ BÊ - dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ e·¯Ú ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿¿«¿»¿¿«¿»À∆∆ƒ¿≈
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,dÓˆÚ ÈÙa ˙¯zÓ BÊÂ dÓˆÚ«¿»¿À∆∆ƒ¿≈«¿»¬»≈¿«¿¿ƒ

.BÊÏ BfÓƒ»

א.77) עה, עירובין דיירים 78)משנה, יש אחת שבכל
בחצרה.79)קבועים. לפנימית 80)לטלטל שיש לפי

עליה. ואוסרת החיצונה דרך הרגל שהפנימית 81)דריסת
הכלל, "זה החיצונה. על רגלה בדריסת אוסרת עירבה, שלא
המותרת  ורגל במקומה. שלא אוסרת במקומה, האסורה רגל

שעוברת  מפני במקומה שלא אוסרת אינה - במקומה
כג). בהלכה להלן (רבינו עליהן"

.ÎÁÎL82˙ÈÓÈt‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡ »«∆»ƒ«ƒ»¿…≈««¿ƒƒ
˙„ÓBÚ d¯z‰a83‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ Èa ÔÓ „Á‡ ÁÎL . ¿∆≈»∆∆»«∆»ƒ¿≈«¿ƒƒ¿…

Èa el‡ ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰ Û‡ - Ô‰nÚ ·¯Ú≈«ƒ»∆««ƒ»¬»ƒ¿≈≈¿≈
.Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ Ô‰L ,·e¯Ú Ô‰Ï ‰ÏÚ ‡lL ,˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ∆…»»»∆≈∆≈¿ƒ¬≈∆

לא 82) משנה' ה'מגיד שלפני ובספר א. עה, עירובין משנה,
עיי"ש. עומדת", וכו' החיצונה מן אחד "שכח זו בבא היתה

שתאסור 83) הפנימית של הרגל דריסת לחיצונה אין כי
עליה.

.‡ÎeNÚ84e‰eÁÈp‰ Ì‡ :„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL »¿≈∆≈∆»ƒƒƒ
‰È‰L ÔÈa ,·¯Ú ‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ ÁÎLÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿»«∆»≈∆¿…≈«≈∆»»
Ô‰ÈzL - ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓ ÔÈa ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓƒ¿≈«ƒ»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆

˙B¯eÒ‡85Ô‰Ï Ïh·iL „Ú86e¯‡a È¯‰L ,87 ¬«∆¿«≈»∆∆¬≈≈«¿
,˙ÈÓÈta Ô·e¯Ú eÁÈp‰ Ì‡Â ;¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ÔÈÏh·nL∆¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿ƒƒƒ≈»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎLÂ¿»«∆»ƒ¿≈«ƒ»¿…≈««ƒ»

‰¯eÒ‡88˙¯zÓ ˙ÈÓÈÙe ,89dÓB˜Óa90„Á‡ ÁÎL ; ¬»¿ƒƒÀ∆∆ƒ¿»»«∆»
„Ú ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - ·¯Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓƒ¿≈«¿ƒƒ¿…≈«¿≈∆¬«

.Ô‰Ï Ïh·iL∆¿«≈»∆

א.84) עה, עירובין דרים 85)משנה, כאילו הם שהרי
עליהם. אוסר עירב שלא ואחד אחת, בחצר כולם

ה"ה.87)רשותו.86) לא 88)פ"ב מהם אחד שהרי
שהשתתפו 89)עירב. ואף לעצמה, רשותה חולקת שהיא

לא  החיצוניים מן כשאחד עכשיו הרי - ביחד לערב מקודם
ולא  שדרתיך "לתקוני להגיד: הפנימית יכולה עירב,
- שקלקלת ועכשיו לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן לעוותי"

(גמרא). בשיתוף רוצה המלה 90)איני חסרה אחר, בנוסח
(ויניציאה). "במקומה"

.·Î‰È‰91- BÊ ¯ˆÁa ¯c „Á‡Â BÊ ¯ˆÁa ¯c „Á‡ »»∆»»¿»≈¿∆»»¿»≈
ÏÎa LnzLÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»¿ƒƒ¿»≈∆»»∆»≈∆ƒ¿«≈¿»

B¯ˆÁ92˙ÈÓÈta ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡Â .93, ¬≈¿ƒ»»≈»ƒ«»«¿ƒƒ
ÏÚ ¯ÒB‡Â ,ÌÈa¯k ‡e‰ È¯‰ - „Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆»¬≈¿«ƒ¿≈«

BÓB˜Ó e¯kNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰94. «ƒ»«∆ƒ¿¿¿

שם.91) עירובין אוסר 92)משנה, שבפנימית היחיד שאין
(מגידֿמשנה). רבים בה שיש ואףֿעלֿפי החיצונה, על
למעלה  כמבואר הפנימית, על אוסרת אינה והחיצונה

יט. כפי 93)בהלכה ישראלים, שני דרים ובחיצונה
('מעשה  רבים לשון שישכרו" "עד מהמילה: שמוכח

הי"ב.94)רוקח'). בפ"ה כמבואר

.‚ÎLÏL95BÊÏ BÊ ˙BÁe˙t‰ ˙B¯ˆÁ96ÏÎa ÌÈa¯Â , »¬≈«¿»¿«ƒ¿»
- ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÌÚ ˙BBˆÈÁ‰ ÌÈzL e·¯Ú ,Ô‰Ó ¯ˆÁ»≈≈∆≈¿¿«ƒ«ƒƒ»∆¿»ƒ

‡È‰97ÌÈzLe ,dnÚ ˙B¯zÓ Ô‰Â ,Ô‰nÚ ˙¯zÓ ƒÀ∆∆ƒ»∆¿≈À»ƒ»¿«ƒ
BÊ ÌÚ BÊ ˙B¯eÒ‡ ˙BBˆÈÁ‰98ÔzLÏL eNÚiL „Ú «ƒ¬ƒ«∆«¬¿»¿»

‰È‰ .„Á‡ ·e¯Ú99Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ Ô‰Ó ¯ˆÁ ÏÎa ≈∆»»»¿»»≈≈∆∆»««ƒ
‰BˆÈÁa ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯L100;·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ∆«ƒ¿ƒ«ƒ»≈»¿ƒƒ¿»≈

- ˙ÈÓÈta ÌÈL eÈ‰ .BÓB˜Óa ¯zÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆À»ƒ¿»¿«ƒ«¿ƒƒ
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Ô‰ È¯‰ ,e·¯ÚiL „Ú ÔÓB˜Óa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¬ƒƒ¿»«∆¿»¿¬≈≈
„Ú ‰BˆÈÁaLÂ ˙ÈÚˆÓ‡aL ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ««¿ƒƒ∆»∆¿»ƒ¿∆«ƒ»«
‰¯eÒ‡‰ Ï‚¯ :ÏÏk‰ ‰Ê .˙ÈÓÈtaL ÌÈL e·¯ÚiL∆¿»¿¿«ƒ∆«¿ƒƒ∆«¿»∆∆»¬»

dÓB˜Óa101˙¯zn‰ Ï‚¯Â ;dÓB˜Óa ‡lL ˙¯ÒB‡ - ƒ¿»∆∆∆…ƒ¿»¿∆∆«À∆∆
ÈtÓ ,dÓB˜Óa ‡lL ˙¯ÒB‡ dÈ‡ - dÓB˜Óaƒ¿»≈»∆∆∆…ƒ¿»ƒ¿≈

.Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚL∆∆∆¬≈∆

ב.95) מה, עירובין לרשום 96)משנה, אחת כל ופתוחות
זו  רגל דריסת להם ואין לעצמה רשות אחת שכל הרבים,

(רש"י). זו עמה.97)בתוך עירבו ששתיהן האמצעית
ביניהן.98) עירבו לא החיצונות שתי עירובין 99)שהרי

ב. לפנים 100)עה, זו חצרות בשלש מדובר זו בהלכה
הרבים, לרשות פתוחה בלבד והחיצונה הפנימית מזו, ורגלי

(מגידֿמשנה). החיצונה בפנימית 101)דרך השנים כמו
עירבו. שלא מכיון במקומם, האסורים

.„Î˙Bi¯Ëˆˆk ÈzL102‰ÏÚÓÏ Ô‰L ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿À¿¿ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿«¿»
ÌÈn‰ ÔÓ103Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰˙NÚL Èt ÏÚ Û‡ - ƒ««ƒ««ƒ∆»¿»»««≈∆

˙„¯BÈ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ‰vÁÓ104˙Á‡ ÏkÓ ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ∆∆ƒ»««
‰¯NÚ CB˙a ˙Bi¯Ëˆˆk‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ ,˙Á‡Â¿««ƒ»¿≈«¿À¿¿ƒ¿¬»»
e·¯ÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÌÈÁÙË¿»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«…«∆¿»¿

„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL105.˙Á‡ ‡¯ËˆˆÎk Ô‰L ÈtÓ , ¿≈∆≈∆»ƒ¿≈∆≈ƒ¿À¿¿»««
‰¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ ‰BzÁz‰Â ‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈»∆¿»¿««¿»≈«¬»»

ÌÈÁÙË106Ô‰ÈzL - dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰·¯ÚÂ , ¿»ƒ¿≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿≈∆
˙‡lÓÏ ˙B¯zÓ107. À»¿«…

"גזוזטראות"102) אחר: ובנוסח ב. פז, עירובין משנה,
רוקח'). היוצא 103)('מעשה מקורה במקום המדובר

כמו  ונהר, מעין על או הרבים רשות על היחיד רשות מכותל
המעין  מן הנקב אותו דרך וממלאים נקב בו ונוקבים - זיז

המשניות). (פירוש הנהר שהמחיצה 104)או אומרים ואנו
המים. עד למטה הגיעה זה.105)כאילו על זה ואוסרים

לעצמן.106) רשויות רבינו 107)שחולקות שכתב באופן
עשרה  גבוהה מחיצה "לעשות הט"ו): פט"ו שבת (בהל'
תהיה  או שבגזוזטרא, החלון כנגד המים גבי על טפחים
אותה  ורואין המים, כנגד הגזוזטרא מן יורדת המחיצה

המים". עד ונגעה ירדה כאילו

.‰Î‡Ï108Ó ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ‰˙NÚÂ ,‰vÁ …»¿»»∆¿»¿ƒ»¿»¿»
ÈÏc ÈtÓ ,˙‡lÓÏ ‰¯eÒ‡ ‰BzÁz‰ Û‡ - ‰BzÁz‰««¿»«««¿»¬»¿«…ƒ¿≈¿ƒ
.‰ÈÏÚ ¯·BÚL ,ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,‰BÈÏÚ‰ Èa ÏL∆¿≈»∆¿»∆≈¬ƒ∆≈»∆»
- ‰BzÁz‰ ‰˙NÚ ‡ÏÂ ,‰vÁÓ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ»¿»»∆¿»¿ƒ»¿…»¿»««¿»
Ì‡Â .‰¯eÒ‡ ‰BzÁz‰Â ,˙‡lÓÏ ˙¯zÓ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»À∆∆¿«…¿««¿»¬»¿ƒ
‰vÁna ‰BÈÏÚ‰ Èa ÌÚ ‰BzÁz‰ Èa eÙzzLƒ¿«¿¿≈««¿»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ»
·e¯Ú e·¯ÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - eNÚL∆»¿≈∆¬¿«…«∆¿»¿≈

.„Á‡∆»

ב.108) פז, עירובין משנה,

.ÂÎLÏL109˙BË‡Èc110‰BÈÏÚ ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »¿»¿«¿»ƒ∆¿»
‡Ï - „Á‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡Â ,„Á‡ ÏL ‰BzÁ˙Â¿«¿»∆∆»¿∆¿»ƒ∆∆»…

ÏLÏLÈ111;˙ÈÚˆÓ‡ C¯c ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆∆∆¿»ƒ

¯Á‡ ˙eL¯ C¯c ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÔÈÏLÏLÓ ÔÈ‡L112. ∆≈¿«¿¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆¿«≈
C¯c ‡lL ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ‡e‰ ÏLÏLÓ Ï·‡¬»¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆…∆∆

.˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ

ה.109) פרק עירובין עליות.110)'תוספתא'
וכן 112)יוריד.111) "אחר", המילה חסרה אחר, בנוסח

בתוספתא.

.ÊÎÈzL113˙Á‡ ¯ˆÁÂ ,BÊ „‚k BÊ ˙BË‡È„114 ¿≈¿»¿∆∆¿»≈««
Ô‰ÈzÁz115eÎtLÈ ‡Ï - ÌÈn‰ dÎB˙Ï ÔÈÎÙBML «¿≈∆∆¿ƒ¿»««ƒ…ƒ¿¿

Ô˙ˆ˜Ó eNÚ .„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL e·¯ÚiL „Ú dÎB˙Ï¿»«∆¿»¿¿≈∆≈∆»»ƒ¿»»
‰˜eÚ116- eNÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óe ,ÌÈn‰ da CtLÏ ¯ˆÁa »∆»≈ƒ¿…»««ƒƒ¿»»…»

eNÚ ‡lL el‡Â ,Ô‰lL ‰˜eÚÏ ÌÈÎÙBL eNÚL el‡≈∆»¿ƒ»»∆»∆¿≈∆…»
‰˜eÚ el‡ eNÚ Ì‡Â .e·¯ÚiL „Ú ¯ˆÁÏ eÎtLÈ ‡Ï…ƒ¿¿∆»≈«∆¿»¿¿ƒ»≈»
‰˜eÚÏ ˙ÎÙBL Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk - ‰˜eÚ el‡Â¿≈»»««ƒ¿≈∆∆∆»»

.e·¯Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆…≈¿

ב.113) פח, עירובין אמות 114)משנה, ארבע בה שיש
מועיל  עירוב אין מכן בפחות אבל יותר, או אמות ארבע על
שופכים  אין אמות מד' פחותה "חצר כי (גומא), עוקה בלי
(הל' הרבים" לרשות יוצאים שהם מפני בשבת, מים בתוכה

הט"ז). פט"ו (כת"י 115)שבת "ביניהן" אחר: בנוסח
בהל'116)התימנים). זו הלכה פרטי וראה בורֿשופכין.

וי"ז. הט"ז טו פרק שבת

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כל 1) בו ונתבארו המבוי, שיתוף עניין רבינו בו כלל

רצונוֿלומר  הקודמים, פרקים בג' בחצרות, שנזכרו הפרטים
ד'. ופרק ג' פרק ב', פרק

.‡ÈL‡2ÈB·Ó3„Á‡ ÏÎ‡Óa ÛezL Ô‰ÈÈa ‰È‰L «¿≈»∆»»≈≈∆ƒ¿«¬»∆»
ÏB‡ ÔÓL B‡ ˙eÙzLa ÔÈÈ ewL ÔB‚k ,‰¯BÁÒ ÔÈÚ¿ƒ¿«¿»¿∆»«ƒ¿À»∆∆

ÔÈÚÏ ¯Á‡ ÛezL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L·c¿«¿«≈»∆≈»¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿«
,‡e‰Â .‰¯BÁÒ ÏL ÛezL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ‡l‡ ,˙aL«»∆»¿ƒ«ƒ∆¿»»
„Á‡ ÈÏÎ·e „Á‡ ÔÈÓ Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÔÈn‰ ‰È‰iL4; ∆ƒ¿∆«ƒ∆≈À»ƒƒ∆»ƒ¿ƒ∆»

¯Á‡Ïe ÔÈÈa ‰ÊÏ ÛzL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»∆»≈∆À»»∆¿«ƒ¿«≈
È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa ‰È‰Â ÔÈÈ Ïk‰ ‰È‰L B‡ ,ÔÓLa¿∆∆∆»»«…«ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¬≈

.˙aL ÔÈÚÏ ¯Á‡ ÛezL ÔÈÎÈ¯ˆ el‡≈¿ƒƒƒ«≈¿ƒ¿««»

א.2) עא, עירובין הרבה 3)משנה, לתוכו שפתוחות
החצרות  דיירי שיעשו עד במבוי לטלטל ואסור חצירות,
ובין  בפת בין אותם ועושים "שיתופיֿמבואות". ביניהם
עושים  שאין חצרות בעירובי מהֿשאיןֿכן אוכלים, בשאר
מגידֿמשנה). ועיין ה"ז, פ"א (למעלה בפת אלא אותם

ביין 4) לזה שותפין היו שאם שפו) סי' (או"ח ה'טור' דעת
(וכ"ה  שיתוף כן גם נקרא אחד, בכלי והם בשמן ולזה

בהג"ה). ס"ג שסו סי' או"ח בשו"ע

.·„Á‡5ÔÓL B‡ ÔÈÈ B¯·ÁÓ LwaL ÈB·n‰ ÈaÓ6 ∆»ƒ¿≈«»∆ƒ≈≈¬≈«ƒ∆∆
ÛezM‰ ÏËa - BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜7‰lb È¯‰L ; …∆««»¿…»«»≈«ƒ∆¬≈ƒ»

.‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L ÔÈÙzLk Ôlk ÔÈ‡L ,BzÚ„«¿∆≈»À»¿À»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆«∆
„Á‡8,ÈB·n‰ Èa ÌÚ ÛzzL‰Ï ÏÈ‚¯L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«»

ÛzzL ‡ÏÂ9epnÓ ÔÈÏËBÂ B˙È·Ï ÔÈÒÎ ÈB·Ó Èa - ¿…ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿¿ƒƒ∆
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BÁ¯k ÏÚa ÛezL10„Á‡Â .11BÈ‡L ÈB·n‰ ÈaÓ ƒ¿«»¿¿∆»ƒ¿≈«»∆≈
ÏÏk ÛzzL‰Ï ‰ˆB¯12B˙B‡ ÔÈÙBk - ÈB·n‰ Èa ÌÚ13 ∆¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈«»ƒ

.Ô‰nÚ ÛzzL‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆

א.5) סח, לשיתוף.6)עירובין כיון 7)המיוחדים
"שכולנו  לומר: הוא והשיתוף העירוב של טעמו שעיקר
חולק  מאתנו אחד כל ואין לכולנו, אחד ואוכל מעורבין
בטלים  זה, על זה מקפידים אם - ה"ו) (פ"א מחבירו" רשות
אלא  זה דין נאמר לא הראב"ד ולדעת והשיתוף. העירוב
נותן  הוא אם אבל אחר, ידי על העירוב את לו כשמזכים
מבטלת  הקפדתו אין שם, מונח וחלקו השיתוף, בתוך חלקו

השיתוף. א.8)את פ, הטלטול 9)עירובין את ואוסר
המבוי. בני שהוא 10)לכל אלא לטובתו, גם שהדבר כיון

עם  נפשי "תמות בבחינת לאחרים, צער לגרום רוצה
יהונתן'). ('רבינו בבאֿבתרא 11)פלשתים" 'ירושלמי'

ה"ה. המבוי.12)פ"א בני עם השתתף לא פעם שאף
בעל 13) ממנו ליטול רשות אין ליחידים (אבל דין, בית

'מדת  הוא חסר" לא וזה נהנה ש"זה בדבר שעיכוב כרחו).
פי"ב  שכנים (הל' סדום' 'מדת על כופין וביתֿדין סדום',

ה"א).

.‚„Á‡14B‡ ÔÈÈ ÏL ¯ˆB‡ BÏ ‰È‰L ÈB·n‰ ÈaÓ ∆»ƒ¿≈«»∆»»»∆«ƒ
ÏÎÏ ËÚÓ epnÓ ‰kÊÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÓL∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿«∆ƒ∆¿«¿»

ÈB·n‰ Èa15Û‡Â .Ì‰ÈÏÚ Ba ·¯ÚÓe ,Ba ÛzzL‰Ï ¿≈«»¿ƒ¿«≈¿»≈¬≈∆¿«
B„ÁÈ ‡ÏÂ BLÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ16‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , «ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¬∆»¬≈

.ÛezL ‰Ê È¯‰ - ¯ˆB‡a ·¯ÚÓ¿…»»»¬≈∆ƒ

א.14) סח, בו.15)עירובין חלק אחד לכל שיהיה
לשיתוף.16) שישמש החלק את ייחד שלא

.„¯ˆÁ17Ì‡ ,˙B‡B·Ó ÈLÏ ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LiL »≈∆≈»¿≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ
,ÈM‰ ÈB·na ‰¯Ò‡ - „·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰ÙzzLƒ¿«¿»ƒ∆»≈∆ƒ¿«∆∆¿»«»«≈ƒ

Ba ‰ÒÈÎÓe ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡Â18„Á‡ ‰kÊ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈»ƒ»«¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ»∆»
ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,Ô‰ÈÏÚ ÛzLÂ ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ÛezMa«ƒ¿»¿≈«»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ¿ƒ«
;ÔzÚcÓ ‡l‡ ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ,BÊ ¯ˆÁ‰ ÈL‡Ï¿«¿≈∆»≈∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ«¿»
ÌÈˆB¯ ÈM‰ ÈB·na ‡nL ,Ô‰Ï ˙eÎÊ dÈ‡L∆≈»¿»∆∆»«»«≈ƒƒ

‰Êa ‡ÏÂ ÛzzL‰Ï19. ¿ƒ¿«≈¿…»∆

ב.17) פ, אתו.18)עירובין שיתוף לה שאין כיון
המבואות 19) שני עם להשתתף יכולה שהיא ואףֿעלֿפי

זו  אין כן ואם הכ"ג), פ"ד למעלה (ראה בשניהם ולטלטל
(פ"א  למעלה רבינו שכתב שיתוף בכל כמו זכות, אלא חובה
רוצה  שאינו יתכן - (ראב"ד) להודיע צריך שאינו ה"כ)
כליהם, שם וישימו חצר באותה ישתמשו רבים שאנשים
דרך  יציאה לה יש שהרי מבוי, לאותו זקוקה שאינה בשעה

(מגידֿמשנה). האחר המבוי

.‰BzÚcÓ ‡lL BÏ ˙·¯ÚÓ Ì„‡ ÏL BzL‡20,‡e‰Â . ƒ¿∆»»¿»∆∆∆…ƒ«¿»
ÎL ÏÚ B¯Ò‡È ‡lLdÈ‡ - ¯ÒB‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈ ∆…««¿«¿≈»¬»ƒ≈≈»

„ˆÈk .BzÚcÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˙ÙzzLÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ˙·¯ÚÓ¿»∆∆»»¿…ƒ¿«∆∆»»∆»ƒ«¿≈«
ÈÈ‡ :B‡ ,ÌÎnÚ ·¯ÚÓ ÈÈ‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ?¯ÒB‡≈¿∆»«≈ƒ¿»≈ƒ»∆≈ƒ

ÌÎnÚ ÛzzLÓ21. ƒ¿«≈ƒ»∆

הנשק 20) (שומר טרזינא "ההוא אמרו: א פ, בעירובין
דרבי  (בשכנותו) בשבבותיה דהוה היה) נכרי העיר, לשמירת
אוגר  לא רשותך! לנו) (השכיר לן אוגיר ליה: אמרו זירא,
אמרו  זירא, דרבי לקמיה (באו) אתו להם), השכיר (לא להו
רשותו  את לשכור מספיק (האם מדביתהו למיגר מהו ליה:
משמיה  לקיש ריש אמר (כך) הכי להו: אמר מאשתו)?
חנינא: רבי (ומיהו) ומנו גדול) אדם (בשם רבה דגברא

מדעתו". שלא מערבת אדם, של בעירובין,21)אשתו
אין  - בעליהן מדעת שלא ונשתתפו שעירבו "נשים שם:
בגמרא: שם ומחלקים שיתוף", שיתופן ואין עירוב עירובן
בפירוש  והראב"ד רש"י ודעת אסר". דלא והא דאסר, "הא
העירוב  מן הימנעותו אם - דאסר" "הא להיפך: הסוגיא
לערב  אשתו יכולה אצלם, מלהשתמש המבוי בני על תאסור
עליהם  אוסר אינו הוא אם אסר", דלא "הא מדעתו, שלא
להשתתף  לאשתו רשות אין מלהשתתף, הימנעותו ידי על

בעלה. הסכמת בלי

.ÂeÙzzL22ÈMÓ „Á‡ ÌÚ BÊ ¯ˆÁ ÈL‡ ƒ¿«¿«¿≈»≈ƒ∆»ƒ¿≈
B˙B‡ ‰Ïk elÙ‡ ,eÙzzL „Á‡ ÔÈÓa Ì‡ :˙B‡B·n‰«¿ƒ¿ƒ∆»ƒ¿«¿¬ƒ»»
BÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰kÊÓe ¯Á‡ ÛezL ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰«ƒ¬≈∆∆ƒ«≈¿«∆»∆¿≈

ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ23ÔÈÈÓ ÈLa Ì‡Â ;‰iL ÌÚt »ƒ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒƒ
eÙzzL24ÏÎ‡‰ ËÚÓ˙Â ,25BÈ‡Â ,‰kÊÓe ÛÈÒBÓ - ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈»…∆ƒ¿«∆¿≈

ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ26CÈ¯ˆÂ ,Ì‰Ï ‰kÊÓ - eÏk Ì‡Â ; »ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«∆»∆¿»ƒ
ÌÚÈ„B‰Ï27ÌÈÎL eÙÒBz .28,Ì‰Ï ‰kÊÓ - ‰Ê ¯ˆÁa ¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈∆¿«∆»∆

.ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ»

ב.22) פ, עירובין מסכימים 23)משנה, אם לשאלם
חזקתם  על אותם מעמידים כי שניה, פעם להשתתף
('לבוש'). הקודמת בפעם כמו יסכימו שבוודאי

מצטרפין 24) האוכלין שכל הי"א פ"א למעלה כדעתו
וכאן. שם עליו חולק והראב"ד שיתוף. מן 25)לשיעור

ה"ט. בפ"א המבואר יסכימו 26)השיעור שבוודאי
העירוב. את מבוי 27)להשלים איזה עם יודעים אנו שאין

צריך  אין אחד למבוי הפתוח חצר אבל להשתתף, רוצה הוא
ז  שהרי יוכל לשאלו, השיתוף ידי שעל - לו היא כות

א  בפרק כמבואר בפניו, שלא לאדם וזכים שם, להשתמש
כ. (משנה,28)הלכה השיתוף הנחת בשעת היו שלא

שם).

.Ê‰ÙzzL29BÊ ¯ˆÁ30,‰Ê Á˙tÓ ‰Ê ÈB·n‰ Èa ÌÚ ƒ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»∆ƒ∆«∆
ÌÚ ˙¯zÓ - ¯Á‡‰ Á˙t‰ ÔÓ ÈM‰ ÈB·n‰ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈«»«≈ƒƒ«∆«»«≈À∆∆ƒ

Ô‰ÈL31˙B‡B·n‰ ÈLe ,dnÚ ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ,32ÔÈ¯eÒ‡ ¿≈∆¿≈À»ƒƒ»¿≈«¿¬ƒ
Ì‰Ó „Á‡ ÌÚ ‰·¯Ú ‡Ï .‰Ê ÌÚ ‰Ê33ÏÚ ˙¯ÒB‡ - ∆ƒ∆…≈¿»ƒ∆»≈∆∆∆«

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.29) מט, לשני 30)עירובין פתחים שני לה שיש
(מגיד31ֿ)מבואות. כשמואל ולא - שם רב, כדעת
ביניהם.32)משנה). השתתפו אחד 33)שלא אף עם

זה. עם ולא זה עם לא כלומר מהם,

.Á‰˙È‰34„Á‡ Á˙Ùa ‰ÏÈ‚¯ BÊ ¯ˆÁ35Á˙t‰Â , »¿»»≈¿ƒ»¿∆«∆»¿«∆«
Ba ˙‡ˆÏÂ Òk‰Ï ‰ÏÈ‚¯L ‰Ê - ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡ ÈM‰«≈ƒ≈»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈¿»≈

¯ÒB‡36ÌÚ ‰·¯Ú .¯ÒB‡ BÈ‡ Ba ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡LÂ , ≈¿∆≈»¿ƒ»≈≈≈¿»ƒ
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¯Á‡‰ ÈB·n‰ ¯z‰ - Ba ‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·Ó»∆≈»¿ƒ»À««»»«≈
BÓˆÚÏ37.dnÚ ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ¿«¿¿≈»ƒ¿»≈ƒ»

שם.34) שם.35)עירובין, דרך ולבוא לצאת בחול
עמו.36) עירבה לא מן 37)אם בזה הסתלקה שהרי

בו. רגילה אינה וכאילו בו, רגילה שהיא המבוי

.Ëe·¯Ú38‡È‰Â ,ÔÓˆÚÏ Ba ‰ÏÈ‚¯ ‡È‰L ÈB·n‰ Èa ≈¿¿≈«»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
dÈ‡L ¯Á‡‰ ÈB·n‰ Èa ÌÚ ‡ÏÂ BnÚ ‰·¯Ú ‡Ï…≈¿»ƒ¿…ƒ¿≈«»»«≈∆≈»
‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·n‰ Èa e·¯Ú ‡Ï Ì‚Â ,Ba ‰ÏÈ‚¿̄ƒ»¿«…≈¿¿≈«»∆≈»¿ƒ»

‡ ÔÈÁBc - Ba‰ÏÈ‚¯ dÈ‡L ÈB·n‰ ‰Ê Ïˆ‡ d˙B39, ƒ»≈∆∆«»∆≈»¿ƒ»
‡Ï ‡e‰Â ‰·¯Ú ‡Ï ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .·¯Ú ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…≈«ƒ¿ƒ…≈¿»¿…
ÈB·Ó ÏÚ ¯Ò‡z ‡lL È„k ,BÏˆ‡ d˙B‡ ÔÈÁBc ,·¯Ú≈«ƒ»∆¿¿≈∆…∆¡…«»

.BÓˆÚÏ ·¯ÚL ‰Ê∆∆≈«¿«¿

שם.38) שיהא 39)עירובין, כדי שרגילה, מאותו ותסתלק
לא  שהרי בדבר, מפסדת אינה שהיא כיון מותר, המבוי
בהסתלקותה, לאחרים רווח ויש המבוי, בני עם שיתפה
כופין  - חסר לא וזה נהנה "זה מותרים, יהיו שעלֿידיֿזה

שפו). סי' (או"ח סדום" מדת על

.È¯ˆÁ40‰Ú˜·Ï ¯Á‡ Á˙Ùe ÈB·ÓÏ Á˙t dÏ LiL41 »≈∆≈»∆«¿»∆««≈¿ƒ¿»
Ût¯˜Ï B‡42ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È43¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ - ¿«¿≈»≈ƒ≈»«ƒƒ¿»

ÏÚ ‡l‡ CÓBÒ BÈ‡ ,Ût¯w‰ B˙B‡Ï ¯ˆÁÓ ÏËÏËÏ¿«¿≈≈»≈¿««¿≈≈≈∆»«
„Ú ÈB·n‰ Èa ÏÚ ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ ,ÈB·Ó ÏL Á˙t∆«∆»¿ƒ»≈«¿≈«»«
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa Ût¯w‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰nÚ ÛzzLiL∆ƒ¿«≈ƒ»∆¬»ƒ»»««¿≈≈»«ƒ

˙BÁt B‡44Á˙t‰ ÏÚL ;ÈB·n‰ Èa ÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - »≈≈«¿≈«»∆««∆«
BÏ „ÁÈÓ‰45ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈ‡B‰ ,CÓBÒ «¿À»≈ƒÀ»¿«¿≈¿»

.Ût¯w‰««¿≈

ב.40) סז, מחיצות.41)עירובין לה מקום 42)שאין
המחיצות  אין דירה, בית בתוכו ואין מחיצות לו שיש נרחב
ה"א). פט"ז שבת בהל' (רבינו בתוכו לטלטל מועילות

מאה 43) שארכו המשכן, חצר כשיעור הוא סאתים שיעור
אמה  אלפים חמשת של שטח שהוא חמישים, ורחבו אמה

ה"ג). פט"ז שבת (הל' היה 44)מרובעות אם והואֿהדין
(רש"י). דירה לשם ומוקף סאתים, מבית ואין 45)יותר

בו. הרגל דריסת לאחרים

.‡È„Á‡46˙aLÏ CÏ‰L ÈB·Ó ÈaÓ47- ¯Á‡ ÈB·Óa ∆»ƒ¿≈»∆»«ƒ¿…¿»«≈
Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡48ÔÎÂ .49‰aL ÈB·Ó ÈaÓ „Á‡ ≈≈¬≈∆¿≈∆»ƒ¿≈»∆»»

‰·vÓ50BÈ‡ - BÁ˙t ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰·Á¯ «≈»¿»»«¿»»¿»ƒ«ƒ¿≈
˜ÏÁÂ ,Ô‰Ó BÓˆÚ LÈ¯Ù‰ È¯‰L ;Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡≈¬≈∆∆¬≈ƒ¿ƒ«¿≈∆¿»«

.B˙eL¿̄

א.46) פו, עירובין באותה 47)משנה, לחזור דעתו ואין
החצר. מבני אחד לענין הי"ג, ד' בפרק כמבואר שבת,

בעלים 48) בלא שדירה מפני מהם, שהלך מבוי אותו בני על
לאסור. יכולה ואינה דירה ב.49)אינה נט, עירובין

עמוד.50)

.·ÈÈB·Ó ÈL‡51Ô˙ˆ˜Ó eÁÎLÂ ,Ô˙ˆ˜Ó eÙzzLpL «¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»
.eÙzzLpL el‡Ï Ô˙eL¯ ÔÈÏh·Ó - eÙzzL ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿

ÁÎML ¯ˆÁ ÈL‡ ÔÈ„k - ˙eL¯ Ïeha ÔÈÚÏ ÌÈ„Â¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈»≈∆»«
e·¯Ú ‡ÏÂ ÌÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡52e¯Ó‡ ¯·Îe .53ÏkL , ∆»≈∆¿«ƒ¿…≈¿¿»»«¿∆»

LÈ‡k - BÁÏL ÏÚ ÌÈÎeÓq‰ B˙Èa ÈL‡ ÌÚ Ì„‡»»ƒ«¿≈≈«¿ƒ«À¿»¿ƒ
ÈÙezLÏ ÔÈa ˙B¯ˆÁ È·e¯ÚÏ ÔÈa ,ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ≈¿≈≈¬≈≈¿ƒ≈

.˙B‡B·Ó¿

ב.51) עג, ה"א.52)עירובין בפ"ב בפ"ד 53)המבואר
ה"א.

.‚ÈÈB·Ó54¯ˆÁÂ ¯ˆÁ Ïk ,BaL ˙B¯ˆÁ Ïk e·¯ÚL »∆≈¿»¬≈∆»»≈¿»≈
lk eÙzzL Ck ¯Á‡Â ,dÓˆÚ ÈÙaÁÎL ,ÈB·na Ô ƒ¿≈«¿»¿««»ƒ¿«¿À»«»»«

‡Ï - B¯ˆÁ Èa ÌÚ ·¯Ú ‡ÏÂ ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆»≈¿…≈«ƒ¿≈¬≈…
ÛezM‰ ÏÚÂ ,eÙzzL Ìlk È¯‰L ;ÌeÏk „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ¿∆¬≈À»ƒ¿«¿¿««ƒ
ÛezM‰ ÌÚ ˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ«ƒ

·e¯Ú ˙¯Bz ˙B˜BÈzÏ ÁkLÏ ‡lL ‡l‡55e·¯Ú È¯‰Â , ∆»∆…¿«≈««ƒ«≈«¬≈≈¿
˙B¯ˆÁa56‡ÏÂ ÈB·n‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎL Ì‡ Ï·‡ . «¬≈¬»ƒ»«∆»ƒ¿≈«»¿…

¯ˆÁ Èa Ïk ÔÈ¯zÓe ,ÈB·na ÌÈ¯eÒ‡ - ÛzzLƒ¿«≈¬ƒ«»À»ƒ»¿≈»≈
ÌÈzaÏ ¯ˆÁk ˙B¯ˆÁÏ ÈB·n‰L ;Ô¯ˆÁa ÏËÏËÏ57. ¿«¿≈«¬≈»∆«»«¬≈¿»≈«»ƒ

ב.54) עג, עירובין יודעים 55)משנה, התינוקות אין שהרי
עירבו. לא אבותינו ויאמרו: במבוי, שנעשה ודעת 56)מה

השיתוף  מלבד לערב שההלכה שפז) סי' (או"ח הרמ"א
אלא  לשיתוף, נתנו לא החצר שבני התלמוד, בזמן רק היתה
נכון  יותר אבל לשיתוף, נתן החצר מבני ואחד יחד עירבו
ושיתוף  לעירוב יהיה וזה בו, ישתתף החצר מבני אחד שכל

שם). ברורה' ('משנה מן 57)יחד להוציא שאסור כשם
למבוי  החצר מן להוציא אסור כך עירוב, בלי לחצר הבתים

(רש"י). שיתוף בלא

.„ÈeÙzzL58,˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ Ôlk eÁÎLÂ ,ÈB·na ƒ¿«¿«»¿»¿À»¿»≈«¬≈
Ô˙Òe¯t ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ Ì‡59ÛezM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ƒ≈«¿ƒƒ«¿»»¿ƒ««ƒ

‰Ê ¯·c Ô‰Ï ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Â .„·Ïa ‰BL‡¯‰ ˙aMa««»»ƒ»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»∆»»∆
˜ÁcÓ ‡l‡60. ∆»ƒ…«

ה"ח.58) פ"ו עירובין שאוכלים.59)'ירושלמי' הלחם על
בשם  בון רבי בי יוסה "רבי הנוסח: שלפנינו, וב'ירושלמי'
על  מקפידין שאינן דליה בר אנשי (כגון) כדון יהודה, רב
זה. על זה מקפידים ואין שותפים שהם פרוטתן",

עירובי 60) גם לעשות צריכים לכתחילה אבל הדחק, בשעת
התינוקות, מן עירוב תורת תשתכח שלא כדי חצירות,

הקודמת. בהלכה כמבואר

.ÂËÈB·Ó61ÌÚ ˙B¯ˆÁ e·¯Ú Ì‡ ,Ba eÙzzL ‡lL »∆…ƒ¿«¿ƒ≈¿¬≈ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ÌÈza‰«»ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
‰NÚ ,ÌÈza‰ ÌÚ ˙B¯ˆÁ e·¯ÚL ¯Á‡Ó .˙ÈÏÓ¯Îk¿«¿¿ƒ≈««∆≈¿¬≈ƒ«»ƒ«¬»
‡Ïa „·Ïa ÌÈza ‡l‡ BÏ Áe˙t BÈ‡ el‡k ÈB·n‰«»¿ƒ≈»«∆»»ƒƒ¿«¿…

˙B¯ˆÁ62BlÎa ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,63‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ¿À¿ƒ…
BlÎa ÔÈÏËÏËÓ - ˙B¯ˆÁ‰ ÈL‡ e·¯Ú63ÌÈÏk ≈¿«¿≈«¬≈¿«¿¿ƒ¿À≈ƒ

e˙·ML64da e·¯Ú ‡lL ¯ˆÁk ,BÎB˙a65. ∆»¿¿¿»≈∆…≈¿»

ב.61) קל, ה"ח,62)שבת פי"ז שבת הל' למעלה ראה
וחצרות  בתים שיהיו עד וקורה בלחי ניתר המבוי שאין
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דברי  על חולקים הפוסקים וכל והראב"ד לתוכו. פתוחים
לכלים  הם אחת רשות ומבוי שחצר ודעתם אלו, רבינו

בתוכם. "בכולו".63)ששבתו בתוכו 64)צ"ל שהיו
השבת. ואחד 65)בכניסת גגות אחד אומר, שמעון "רבי

ששבתו  לכלים הן אחד רשות כולן קרפיפות, ואחד חצירות
פ"ד  למעלה וראה הבית". בתוך ששבתו לכלים ולא בתוכן

הט"ו.

.ÊËÌÈ·ÎBk „·BÚ66ÈB·ÓaL ¯ˆÁa Èe¯M‰ È˜B„ˆ B‡ ≈»ƒ»ƒ«»¿»≈∆¿»
¯ˆÁ‰ Èa ÌÚ BÈ„k ÈB·n‰ Èa ÌÚ BÈc -67, ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ¿≈∆»≈

B˙È· ÈaÓ „Á‡Ó B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÎBNL∆¿ƒƒ»≈»ƒ≈∆»ƒ¿≈≈
‰È‰ Ì‡Â .È˜B„v‰ Ô‰Ï Ïh·Ó B‡ ,ÈB·naL B˙eL¿̄∆«»¿«≈»∆«»ƒ¿ƒ»»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - „Á‡ Ï‡¯NÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈB·na«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»≈»ƒ

ÛezL68ÔÈÎÓBÒ Ô‰L ÌÈa¯ ÔÈ„Â „Á‡ Ï‡¯NÈ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒƒ¿»≈∆»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈc - „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ69. «À¿»∆»ƒ∆»

ב.66) סא, עירובין הט"ז.67)משנה, בפ"ב כמבואר
אתו,68) להתייחד אסור שהרי מצוי, דבר שאינו "מפני

ה"ט). בפ"ב (כמבואר יהרגנו" בפ"ד 69)שמא כמבואר
ט. הלכה ב בפרק המגיד' 'הרב שכתב מה וראה ה"א.

.ÊÈÌÈ·ÎBk „·BÚ70BÏ LÈ Ì‡ - ÈB·na ¯„ ‰È‰L ≈»ƒ∆»»»¿»ƒ≈
Á˙t B¯ˆÁa71‰Ú˜·Ï „Á‡72Èa ÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ , «¬≈∆«∆»¿ƒ¿»≈≈«¿≈

,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ÔË˜ Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â ;ÈB·n‰«»«¬ƒ»»∆«»»«¿»»««¿»»
Á˙t‰ C¯c ˙BB¯˜e ÌÈlÓb ‡ÈˆBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«∆«
ÏÚ ‡l‡ BzÚc ÔÈ‡L ;Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ÈB·naL∆«»≈≈¬≈∆∆≈«¿∆»«
Áe˙t ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ú˜aÏ ‡e‰L ,BÏ „ÁÈÓ‰ Á˙t∆««¿À»∆«ƒ¿»¿≈ƒ»»»«

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È ‡e‰L Ût¯˜Ï73Áe˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ¿«¿≈∆»≈«≈»«ƒ¬≈∆¿»«
B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡Â ,‰Ú˜·Ï¿ƒ¿»¿≈≈¬≈∆»»≈»«ƒ

˙BÁt74„Ú Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡ - »≈≈¬≈∆¿≈¬≈∆«
.epnÓ e¯kNiL∆ƒ¿¿ƒ∆

א.70) סז, שפט).71)עירובין סי' (או"ח חלון או
הצר 72) בפתח להשתמש לו ונוח טוב. אויר שם שיש

הבקעה. לעבר י.73)המוביל בהלכה למעלה מבואר
הפתוח 74) בפתח גם ומשתמש לו, נוח ואינו קטן המקום

למבוי.

.ÁÈÈB·Ó75„Á‡ BcˆÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡ BcvL »∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
ÌÈÏ‡¯NÈ76˙BBlÁ eÈ‰Â ,77ÏL ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ˙BÁe˙t ƒ¿¿≈ƒ¿»«¿≈»≈¿»≈∆

eNÚpL Èt ÏÚ Û‡ - ˙BBlÁ C¯c Ôlk e·¯ÚÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿À»∆∆«««ƒ∆«¬
C¯c ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓe „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆∆
C¯c ÈB·na LnzL‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,˙BBlÁ«¬≈≈¬ƒ¿ƒ¿«≈«»∆∆

ÌÈÁ˙t78ÔÈ‡L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ e¯kNiL „Ú ¿»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ»≈»ƒ∆≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ÌÈNÚ79. «¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ

ב.75) עד, למבוי.76)עירובין פתוחות וחצרותיהם
לחצר.77) מחצר פתוחים פתחים הפתוחים 78)או

הט"ו.79)למבוי. בפ"ב למעלה חצר, לגבי כמבואר

.ËÈ„ˆÈk80?‰È„Óa ÔÈÙzzLÓ81¯ˆÁÂ ¯ˆÁ Ïk ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»»»≈¿»≈
dÓˆÚÏ ˙·¯ÚÓ82˙B˜BÈz‰ ÁkLÏ ‡lL ,83¯Á‡Â , ¿»∆∆¿«¿»∆…¿«≈««ƒ¿««

ÔÈÙzzLnL C¯„k ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÔÈÙzzLÓ Ck»ƒ¿«¿ƒ»«¿≈«¿ƒ»¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ

ÈB·Óa84elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔÈ˜ ‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¬ƒ
„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - ÌÈa¯ ÏL ˙ÈNÚ85, «¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»

LÈÂ ,ÌÈa¯ ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„n‰ ÏÎa eÏËÏËÈÂƒ«¿¿¿»«¿ƒ»¿≈ƒ»¿»∆«ƒ¿≈
„Á‡ Á˙t dÏ86.„Á‡ ÛezL Ôlk ÔÈÙzzLÓ - »∆«∆»ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ∆»

א.80) נט, עירובין גבוהה 81)משנה, חומה המוקפת עיר
בפ"א  (כמבואר היחיד כרשות דלתות לה ויש טפחים, עשרה
היחיד  רשות העיר שכל לחצאין, אותה מערבים "ואין ה"א)
מבוי" חצי מערבים ואין אחד כמבוי הוא והרי גמורה,

חצרות.82)(מגידֿמשנה). שהיתר 83)עירובי שידעו
העירוב. מסיבת הוא החצרות 84)הטלטול ואותן

ואלו  זו, עם זו לטלטל מותרות - המבואות עם שהשתתפו
אסורות. - השתתפו קנין 85)שלא תחילה שהיה כיון

יחד. לערב החצר בני כל וצריכים דומה, אחת כחצר יחיד,
פתח 86) אותו דרך ורק הצדדים, מכל סתומה שהיא

כולה. את ומערבים כחצר, דינה יוצאים,

.ÎÏ·‡87,ÌÈÁ˙t ÈL dÏ LÈÂ ,ÌÈa¯ ÏL ‰˙È‰ Ì‡ ¬»ƒ»¿»∆«ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ
ÏL ˙ÈNÚ elÙ‡ - ‰Êa ÔÈ‡ˆBÈÂ ‰Êa ÔÈÒÎ ÌÚ‰L∆»»ƒ¿»ƒ»∆¿¿ƒ»∆¬ƒ«¬≈∆

„ÈÁÈ88dlk ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ ,89‰pnÓ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ; »ƒ≈¿»¿ƒ∆À»∆»«ƒƒƒ∆»
ÔÈÙzzLÓe ,˙Á‡ ¯ˆÁa „Á‡ ˙Èa elÙ‡ ,„Á‡ ÌB˜Ó»∆»¬ƒ«ƒ∆»¿»≈««ƒ¿«¿ƒ

¯‡M‰90ÏÎa ÔÈ¯zÓ Ôlk ÔÈÙzzLn‰ el‡ eÈ‰ÈÂ . «¿»¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒÀ»À»ƒ¿»
Ô˙B‡ eÈ‰ÈÂ .e¯iML ÌB˜Ó B˙B‡Ó ıeÁ ,‰È„n‰«¿ƒ»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿»
,ÔÓˆÚÏ ÔÈNBÚL ÛezMa ÔÓB˜Óa ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯‡Lp‰«ƒ¿»ƒÀ»ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«¿»
Ïk ¯‡La ÏËÏËÏ ÔÈ¯eÒ‡Â ,ÌÈa¯ ÌÈ¯‡Lp‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«ƒ¿»ƒ«ƒ«¬ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

.‰È„n‰«¿ƒ»

א.87) נט, לו.88)עירובין שמא 89)שמכרוה גזירה
בשבת; לטלטל כן גם ויקלו הרבים, רשות ותעשה תחזור
ואפשר  רבים, של בעיר אפילו בזה, להזהר נוהגים ואין
שבת  בהל' (כמבואר ו'תוספות' רש"י דעת על שסומכים
ששים  שם יש אם אלא הרבים רשות שאין ה"א), פי"ד
ברורה' ו'משנה אברהם' ('מגן שכיח אינו זה ודבר רבוא,

שצב). סי' רבים 90)או"ח של עיר כי אצלנו: "העיקר
אחרת, ברשותֿהרבים אדם בני יכנסו שערים, שני לה כשיש
התשמיש  להם שהתיר הוא העירוב כי יודעים אינם והם
כדי  עירוב בלי שיור ממנה להניח חובה ולפיכך בתוכה,
הוא  העירוב כי להודיע המדינה עם שיור אותו ישתמש שלא
לכן  מקודם העיר כשהיתה וגם בתוכה, התשמיש לנו שהתיר
לשיור  צריכה שהיא יחיד, של היום היא אפילו רבים של

המשניות). (פירוש עלֿכלֿפנים"

.‡Î·e¯Ú‰L eÚ„iL È„k ,‡e‰ ¯k‰ ÌeMÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒ∆≈¿≈∆≈¿∆»≈
BÊ ‰È„Óa ÏËÏËÏ Ô‰Ï ¯Èz‰91;da ÔÈÚ˜Ba ÌÈa¯L ƒƒ»∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡ - Ô‰nÚ ÛzzL ‡ÏÂ ¯‡LpL ÌB˜n‰ È¯‰L∆¬≈«»∆ƒ¿«¿…ƒ¿«≈ƒ»∆≈
.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ‡l‡ ,Ba ÔÈÏËÏËÓ¿«¿¿ƒ∆»≈¿«¿»¿≈¿«¿»

תורת 91) ותשתכח העירוב ישתכח שיור, יעשו לא ואם
הרבים  לרשות הדומה בעיר טלטול ידי על הרבים, רשות

שצב). סי' או"ח ברורה' ('משנה

.·Î‰È„Ó92ÌlÒÂ „Á‡ Á˙t dÏ LiL ÌÈa¯ ÏL ¿ƒ»∆«ƒ∆≈»∆«∆»¿À»
¯Á‡ ÌB˜Óa93dlk ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓ -94‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , ¿»«≈¿»¿ƒ∆À»¿≈»¿ƒ»
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Á˙Ùk ·eLÁ ‰ÓBÁaL Ìlq‰ ÔÈ‡L ;¯eiL95. ƒ∆≈«À»∆«»»¿∆«
ÌÈza‰96ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯eiL B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «»ƒ∆«ƒƒƒ««ƒ∆≈»

- ıeÁÏ Ì‰ÈÙe ¯ÈÚÏ Ô‰È¯BÁ‡ ‡l‡ ,¯ÈÚÏ ÔÈÁe˙t¿ƒ»ƒ∆»¬≈∆»ƒ¿≈∆«
¯eiL B˙B‡ ÔÈNBÚ97.¯‡M‰ ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓe , ƒƒ¿»¿ƒ∆«¿»

ב.92) נט, יורדים 93)עירובין הסולם ודרך השני, בצד
לחומה. אחד.94)מעבר פתח לה שיש עיר כדין

נוח.95) אינו הסולם, דרך א:96)שההילוך ס, בעירובין
לן  הב ליה: אמרו יוסף, דרב לקמיה (שבאו) דאתי "הנהו
לעירנו), עירוב שיתקן אדם לנו (תן מאתין לן דליערב גברא
בבי  עלה מצווחא דלא וחזי להו, ערב זיל לאביי: ליה אמר
חזא  אזל, המדרש), בבית זה על יתנגדו שלא (ראה מדרשא
אחורי  שפתחיהם בתים (ראה לנהרא דפתיחי בתי להנהו
יהיו  (אלה למתא שיור ליהוי הני אמר: הנהר), לצד העיר
יחיד  של ונעשית רבים של בעיר מדובר ושם לעיר)" שיור

שיור. בית 97)הצריכה אפילו אחד, בית רק הוא ואפילו
גרים  אין אם לעירוב צריכים שאינם התבן, בית או הבקר

שצב). סי' (או"ח שיור אותם עושים בהם, ואוכלים

.‚ÎÔlk e·¯Ú Ì‡ ,‰È„n‰ È·Ï ÛezLa ‰kÊÓ‰98 «¿«∆¿ƒƒ¿≈«¿ƒ»ƒ≈¿À»
„Á‡ ·e¯Ú99‡e‰ ˙eÎfL ;ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ≈∆»≈»ƒ¿ƒ»∆¿

Ô‰Ï100Èa ÌÚ ÛzzL ‡ÏÂ ÁÎML ÈÓ ÔÈ„Â . »∆¿ƒƒ∆»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿≈
„·BÚ B‡ ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa ˙aLÏ CÏ‰L ÈÓ B‡ ,‰È„n‰«¿ƒ»ƒ∆»«ƒ¿…¿ƒ«∆∆≈
ÌÈ„k Ïk‰ ÔÈc - ‰È„na Ô‰nÚ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»»ƒ»∆«¿ƒ»ƒ«…¿ƒ»

ÈB·Óe ¯ˆÁa101. ¿»≈»

לכולן".98) עירב "אם צ"ל: משנה', ה'מגיד לדעת
זכות.99) אינו אחד עירוב לכולן, עירב לא אם אבל

בפניו.100) שלא לאדם בחצר,101)וזכין שכח דין
בפ"ד  - אחרת בעיר לשבות הלך ודין ה"א. בפ"ב מבואר

הי"ג. ובפ"ד ה"ט בפ"ב - גוי ודין הי"ג.

.„Î‰È„Ó102ÈB·nÓ ıeÁ ‰È·LBÈ Ïk eÙzzLpL ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»
‰·vÓ ea Ì‡Â .Ôlk ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - „Á‡103ÏÚ ∆»¬≈∆≈«À»¿ƒ»«≈»«

¯ÒB‡ BÈ‡ - ÈB·n‰ Á˙t104ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆««»≈≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ
ÈB·Ó ÈB·Ó B‡ dlk B‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡ˆÁÏ ‰È„Ó105. ¿ƒ»«¬»ƒ∆»À»»»

‰ˆ¯ Ì‡ ,BÁ˙t ÏÚ ‰·vÓ ÈB·Óe ÈB·Ó Ïk ‰B·e∆»»»«≈»«ƒ¿ƒ»»
¯‡L ÏÚ ¯Ò‡È ‡lL È„k ,Ô‰Ó B˙eL¯ ˜ÏÁÏ«¬…¿≈∆¿≈∆…∆¡…«¿»

.˙B‡B·n‰«¿

כולה 102) את שמערבים יחיד, של שהיתה עיר נט: עירובין
שיור. צריכה ארבעה 103)ואינה רחב שהוא עמוד

הט"ז. פ"ד למעלה וראה מפרידה 104)טפחים, שהמצבה
המדינה. משאר המבוי על 105)את זה יאסרו שלא כדי

זה.

ה'תש"פ  אלול ז' חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיצד 1) מהו, בפת, תחומין עירוב עניין בכלל בו נתבאר

ומי  עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר זה ומאי הוא,
עירוב  בעניין ראשון בפרק שנתבאר כמו העושהו, הוא

החצרות.

.‡ÈÓ2‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆiL3ÔBÊÓ ÁÈp‰Â ,˙aL ·¯Úa ƒ∆»»ƒ«¿ƒ»¿∆∆«»¿ƒƒ«¿
˙BcÚÒ ÈzL4ÌeÁz‰ CB˙a ‰È„n‰ ÔÓ ˜BÁ¯5Ú·˜Â , ¿≈¿À»ƒ«¿ƒ»¿«¿¿»«
ÌL B˙˙È·L6‰È„nÏ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,7B˙È·a ÔÏÂ ¿ƒ»»««ƒ∆»««¿ƒ»¿»¿≈

ÈzL Ba ÁÈp‰L ÌB˜na ˙·L el‡k B˙B‡ ·LÁ -∆¿»¿ƒ»««»∆ƒƒ«¿≈
ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙BcÚq‰8. «¿À¿∆«ƒ¿»≈≈¿ƒ

א'.2) עמוד ס' דף עירובין במסכת שגר 3)משנה עיר
כשש 4)בתוכה. שהן גרוגרות, עשרה "כשמונה שהן

ט'). הלכה א' בפרק למעלה (כמבואר בינוניות" ביצים
ברורה 5) (משנה מביתו מתחום יותר שהוא אף העיר, של

ת"ח). סימן חיים המזון 6)אורח את שם שהניח בזה
שביתה. שם לקנות שאם 7)בכוונה השבת, כניסת לפני

קנה  שהרי עירוב, להניח צריך אינו השבת, עד שם נשאר
א'). הלכה ז' פרק להלן (ראה בעצמו נקרא 8)שביתה

בו  ללכת יכול היה שלא תחום מערב שהוא לפי – "עירוב"
בו. ללכת יכול שהוא התחום עם תחילה

.·‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÁÓÏ B·e¯Ú ÌB˜nÓ Cl‰Ï BÏ LÈÂ9 ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»»«¿«ƒ«»
B·e¯Ú ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‡e‰Lk ,CÎÈÙÏ .Áe¯ ÏÎÏ¿»«¿ƒ»¿∆¿«≈ƒ¿≈

‰È„n‰ „‚k ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ¯ÁÓÏ10Cl‰Ó BÈ‡ , ¿»»«¿«ƒ«»¿∆∆«¿ƒ»≈¿«≈
B˙cÓ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„na11‰È„n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»∆»«ƒ»¿ƒ»¿»«¿ƒ»

B˙cÓ CB˙a ˙ÚÏ·Ó12Úa¯‡k dlk ‰È„n‰ ·LÁz - À¿««¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»¿«¿«
.dl ‰ˆeÁ B˙cÓ ÌÈÏLÈÂ ,˙Bn‡«¿«¿ƒƒ»»»

בשבת 9) תחומין מהלכות כדין כ"ז בפרק רבינו שכתב וכמו
לעיר  חוץ אדם יצא שלא סופרים "מדברי א': הלכה שבת
אסור, אמה לאלפים חוץ אבל אמה, אלפים עד אלא
– אמה אלפים ושיעור העיר" מגרש הוא אמה שאלפים

בערך. מטרים בה.10)1516 גר שהוא העיר לצד
יותר.11) להלך לו אסור העיר, באמצע כלתה מדתו ואם
ב'.12) בהלכה יבואר

.‚?„ˆÈk13‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ˙‡ ÁÈp‰L È¯‰ ≈«¬≈∆ƒƒ«∆≈¿ƒ∆∆«»
¯ÁÓÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ - Á¯ÊÓ Áe¯Ï ‰È„naL B˙ÈaÓƒ≈∆«¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿«≈¿»»
ÌB˜nÓ Cl‰Óe ,Á¯ÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú ÌB˜nÓƒ¿≈«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿«≈ƒ¿
„Ú ·e¯Ú‰ ÔnL ÛÏ‡ :·¯ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ B·e¯Ú≈«¿«ƒ«»¿«¬»∆∆∆ƒ»≈«
Cl‰Ó BÈ‡Â ,‰È„n‰ CB˙a B˙ÈaÓ ‰n‡ ÛÏ‡Â ,B˙Èa≈¿∆∆«»ƒ≈¿«¿ƒ»¿≈¿«≈
ÛBÒ „Ú B˙ÈaÓ ‰È‰ .ÛÏ‡‰ ÛBÒ „Ú ‡l‡ ‰È„na«¿ƒ»∆»«»∆∆»»ƒ≈«
˙‡ˆÓpL ,˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ,ÛÏ‡Ó ˙BÁt ‰È„n‰«¿ƒ»»≈∆∆¬ƒ«»««∆ƒ¿≈

‰È„nÏ ıeÁ ‰˙Ïk B˙cÓ14dlk ‰È„n‰ ·LÁz - ƒ»»¿»«¿ƒ»≈»≈«¿ƒ»À»
LL ˙B‡Ó ÚLz dl ‰ˆeÁ Cl‰ÈÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡k¿«¿««ƒ«≈»»¿«≈≈

.ÌÈtÏ‡‰ ÌeÏLz ,‰n‡ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿»«¿«ƒ

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»¿«
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ÁÈpn‰ .˙Á‡ ‰n‡ elÙ‡ ·¯ÚÓ17˙eL¯a B·e¯Ú «¬»¬ƒ«»∆»««ƒ«≈ƒ¿
„ÈÁi‰18‰ÂÈk ‰ÏB„‚ ‰È„Ó ‰˙È‰ elÙ‡ -19, «»ƒ¬ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

‰·¯Á ¯ÈÚ elÙ‡Â20ÔÈ¯BÈ„Ï ‰Èe‡¯‰ ‰¯ÚÓ B‡21- «¬ƒƒ¬≈»¿»»»¿»¿»ƒ
.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ dlk ˙‡ Cl‰Ó¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«

שם.15) עירובין במסכת ההליכה 16)משנה לו אסורה
ללכת  לו מותר לעירוב בכיוון ורק כולה משנה 17).בעיר

א'. עמוד ס"א דף עירובין המוקף 18)במסכת מקום
אחר. במקום עכשיו ושביתתו נקראת 19)מחיצות. שכן

לאלהים". גדולה "עיר ג'): פסוק ג' פרק (יונה הנביא בדברי
נשארו.20) המחיצות אבל דיירים בה במסכת 21)שאין

כמערת  (גדולה) היא "אפילו ב' עמוד ס"א דף עירובין
(רש"י). יהודה" מלך צדקיהו

.‰ÁÈpn‰22‡Ï - da ˙·ML ‰È„n‰ CB˙a B·e¯Ú ««ƒ«≈¿«¿ƒ»∆»«»…
ÌeÏk ‰NÚ23‡l‡ ,B·e¯Ú ÌB˜nÓ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â , »»¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ï LiL ,Ôlk ‰È„n‰ È·k ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿≈«¿ƒ»À»∆≈»∆«¿«ƒ«»
˙BÓB˜na B·e¯Ú Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰È„nÏ ıeÁ Áe¯ ÏÎÏ¿»««¿ƒ»¿≈ƒ»«≈«¿

¯ÈÚÏ ÔÈÙ¯Ëˆn‰24- Ì‰Ó ıeÁ ÌeÁz‰ ÔÈ„„BnL , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«¿≈∆
ÌeÁzÏ ıeÁ B·e¯Ú Ô˙ .¯ÈÚ‰ CB˙a B˙Bk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿¿»ƒ»«≈«¿

·e¯Ú BÈ‡ -25. ≈≈

א'.22) עמוד ס' דף עירובין במסכת בלא 23)משנה שהרי
וכל  רוח, לכל אמה אלפים העיר מן לו יש כן גם עירוב

(רש"י). בשבילו אמות כארבע "עיבורה 24)העיר היינו
(כמבואר  אמה שלישי ושני אמה שבעים שהוא עיר", של

וב'). א' הלכה כ"ח פרק שבת שאי 25)בהלכות מכיון
העירוב, קניית זמן השבת, בכניסת לשם להגיע לו אפשר

(רש"י). לתחום חוץ שהוא מפני

.Â‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡26, ≈¿»¿ƒ≈≈¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»
ÏL ‰zLÓÏ B‡ Ï·‡‰ ˙È·Ï CÏÈÏ ‰ˆB¯ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»∆≈≈¿≈»≈∆¿ƒ¿∆∆

Ba¯ Èt ÏÈa˜‰Ï B‡ ,ÔÈ‡eN27B¯·Á B‡28ÔÓ ‡aL ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«¬≈∆»ƒ
‰È‰L ÔB‚k ,‰‡¯i‰ ÈtÓ B‡ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ,C¯c‰«∆∆¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿∆»»
ÌÈËÒl‰ ÔÓ B‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ Á¯·Ï ‰ˆB¯∆ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿ƒ
‡l‡ ,el‡ ÏkÓ „Á‡Ï ‡lL ·¯Ú Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ≈«∆…¿∆»ƒ»≈∆»

·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯‰ È¯·„Ï29. ¿ƒ¿≈»¿¬≈∆≈

חכמים 26) התירו ש"לא א' עמוד פ "ב דף עירובין מסכת
(רש"י). עירוב" ידי על לתחום חוץ משנה 27)לצאת

ב'. עמוד ל"ו דף עירובין לומד 28)במסכת שהוא חכם
שם: עירובין במסכת הדבר ומקור תט"ו). סימן (ב"י ממנו
(הגר"א). טפי" בחבריה ליה דניחא זימנין "ורבנן

"ולשבות 29) א' עמוד מ"ט דף פסחים במסכת משנה
לקנות  התחום על להחשיך הולך "שהיה – הרשות" שביתת
לילך  אמה אלפים ולהלן משם לו שיהא כדי שם, שביתה
הרמב"ם  [ובספרי (הגר"א). רש"י – הרשות" לדבר
במסכת  מאירי עירוב". אינו זה "הרי כתוב המדוייקים
מ"ט  דף פסחים ובמסכת 120 עמ' א' עמוד פ"ב דף עירובין

.[70 עמ' א' עמוד

.ÊÔÈÓeÁz È·e¯Ú Ba ÔÈ·¯ÚÓ - Ba ÔÈÙzzLnL Ïk30, …∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈≈¿ƒ
.ÔÈÓeÁz Ba ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - Ba ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈ƒ¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ

ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ?ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ≈≈¿ƒ¿¿≈¿À¿»
„Á‡Â „Á‡31ÔzÙÏ ‰È‰ Ì‡Â ;32ÈzL Ba ÏÎ‡Ï È„k - ∆»¿∆»¿ƒ»»ƒ¿»¿≈∆¡…¿≈

ÛezM‰ BÓk .˙BcÚÒ33. ¿À¿«ƒ

מערבין 30) "בכל ב' עמוד כ"ו דף עירובין במסכת משנה
שם. בתוספות ועיין במסכת 31)ומשתתפין" משנה

א'. בהלכה כמבואר ב' עמוד פ"ב דף מסכת 32)עירובין
הפת. עם לאכול שרגילים דבר ב' עמוד כ"ט דף עירובין

י'.33) הלכה א' פרק למעלה

.ÁCÈ¯ˆÂ34È„k ,„Á‡ ÌB˜Óa B·e¯ÚÂ ‡e‰ ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿»∆»¿≈
˙BLÓM‰ ÔÈa BÏÎ‡Ï BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL35Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿∆∆¿»¿»¿≈«¿»¿ƒ»ƒ

˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿
˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a B‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿
˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡L ;·e¯Ú BÈ‡ - ÌÈa¯‰»«ƒ≈≈∆ƒ∆¿»¿ƒ≈¿
.‰¯·Úa ‡l‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰«»ƒƒ¿»«ƒ≈«¿»∆»«¬≈»

ב'.34) עמוד ל"ב דף עירובין במסכת זמן 35)משנה הוא
ואז  ד'). הלכה ה' פרק שבת בהלכות (כמבואר השבת כניסת

העירוב. ידי על שביתה קניית זמן –

.ËÏ·‡36˙eL¯a B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿«»ƒƒ¿
˙ÈÏÓ¯Îa B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÌÈa¯‰37˙aLÏ Ôek˙pL B‡ , »«ƒ¿ƒƒ«≈¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…

˙eL¯a B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯a B·e¯Ú ÁÈp‰Â ,˙ÈÏÓ¯Îa¿«¿¿ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿«»ƒƒ¿
‡e‰L ,·e¯Ú‰ ˙i˜ ˙ÚLaL ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰»«ƒ¬≈∆≈∆ƒ¿«¿ƒ«»≈∆
˙Á‡ ÏkÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»À»¿ƒ¿«¿ƒƒ»««
¯·c ÏkL ;‰ÂˆÓ ¯·„Ï ˙ÈÏÓ¯ÎÏ ˙BiL¯‰ È˙MÓƒ¿≈»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆»»»
˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L∆ƒƒ¿≈¿ƒ…»¿»»≈«¿»

˜Ác‰ ˙ÚLa B‡ ‰ÂˆÓ ÌB˜Óa38. ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¿»

ב'.36) עמוד ל"ב דף עירובין במסכת משנה
אלא 37) אינו ממנה, ולהוציא אליה להכניס שהאיסור

י"ד). פרק שבת בהלכות (כמבואר מפורש 38)מדרבנן וכן
י'. הלכה שבת מהלכות כ"ד בפרק

.ÈB˙39ÏBÎÈ Ì‡ ,ÁzÙn‰ „·‡Â ,ÏÚÂ Ïc‚Óa ¿»¿ƒ¿»¿»«¿»«««¿≈«ƒ»
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ‡Ïa B‡ÈˆB‰Ï40ÔÈ‡L ;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿…¬ƒ«¿»»¬≈∆≈∆≈

‡l‡ ‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙BNÚÏ ¯eÒ‡»«¬≈«¿»ƒ¿ƒ¿»∆»
Òcw‰ B‡ ‰w‰ L‡¯a B˙ .‰Î‡ÏÓ41ÔÓ ÔÈÁÓBv‰ ¿»»¿»¿…«»∆«À¿»«¿ƒƒ

LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ;·e¯Ú BÈ‡ - ı¯‡‰42eÈ‰ Ì‡Â . »»∆≈≈¿≈»∆»ƒ¿¿ƒ»
.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÔÈˆeÚe ÔÈLeÏz¿ƒ¿ƒ¬≈∆≈

ב'.39) עמוד ל"ד דף עירובין במסכת האסורה 40)משנה
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¿≈«≈≈
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ıeÁ B·e¯Ú ÁÈpn‰Â ,ÌeÁzÏ ıeÁ ‰NÚ È¯‰L∆¬≈«¬»«¿¿««ƒ«≈
ÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,·e¯Ú BÈ‡ - ÌeÁzÏÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏB «¿≈≈ƒ¿≈∆≈»¿«ƒ«∆

.B·e¯Ú≈

עירובו 43) מקום כלומר: א'. עמוד ל"ה דף עירובין מסכת
שנותנים  אמה מאלפים (חוץ סביבותיו אמות ארבע לו קונה
אמות  ושתי זה מצד אמות שתי לומר, רוצה רוח), לכל לו
חולקים  שיש להלן וראה אמות. ארבע הם שביחד זה מצד

רבינו. שם.44)על עירובין במסכת בין 45)משנה לפני
צד 46)השמשות. מכל אמות ארבע לו שיש סוברים ויש

אורח  ערוך בשולחן פסק וכן אמות שמונה הם שביחד וצד,
ה'. סעיף ת"ט סימן חיים

.·ÈÏbÏb˙47,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙Bn‡ ÈzL ‡ˆÈÂ ·e¯Ú‰ ƒ¿«¿≈»≈¿»»¿≈««¿
˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z ‰È‰L B‡ ,Û¯N B‡ „·‡ B‡48: »«ƒ¿«∆»»¿»¿ƒ¿≈

;·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ ;·e¯Ú BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓƒ¿≈≈ƒ∆»≈»¬≈∆≈
˜ÙÒ Ì‡Â .˙BLÓM‰ ÔÈa ·e¯Ú‰ ˙iwL49‰Ê È¯‰ - ∆¿ƒ«»≈≈«¿»¿ƒ»≈¬≈∆

¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;·e¯Ú50ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .51 ≈∆¿≈»≈»≈¿ƒ»ƒ∆¡«
˙BLÓM‰ ÔÈa ·e¯Ú‰52.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - »≈≈«¿»¬≈∆≈

שם.47) עירובין במסכת לא 48)משנה ראויה שאינה
לישראל. ולא נטמא 49)לכהן או נשרף או אבד אם

משחשיכה. – או יום, את 50)מבעוד מעמידים שאנו
שחשכה. לאחרי נתקלקל כי ותולים חזקתו על העירוב

נטמא.51) או נשרף לילה.52)או ספק יום ספק

.‚ÈBÏ e¯Ó‡53eÈÏÚ ·¯ÚÂ ‡ˆ :ÌÈL54„Á‡ ,55·¯Ú »¿¿«ƒ≈¿»≈»≈∆»≈«
„Á‡Â ,ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ56,˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ ·¯Ú »»ƒ¿¿∆»≈«»»≈«¿»

ÔÈa B·e¯Ú ÏÎ‡ ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ ·¯ÚL ‰ÊÂ¿∆∆≈«»»ƒ¿∆¡«≈≈
ÏÎ‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa ÂÈÏÚ ·¯ÚL ‰ÊÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿∆∆≈«»»≈«¿»∆¡«
ÔÈaL ;·e¯Ú e˜ Ì‰ÈL - ‰ÎLÁMÓ B·e¯Ú≈ƒ∆»≈»¿≈∆»≈∆≈

¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙÒe ,‡e‰ ˜ÙÒ ˙BLÓM‰57ÏÚ Û‡ . «¿»»≈¿≈»≈»≈««
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ‰ÎLÁ ‡Ï ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ ,ÔÎ Ètƒ≈»≈»≈»»≈…»≈»≈¿»¿ƒ

‰lÁzÎÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú58.·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ·¯Ú Ì‡Â ; ≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈«¬≈∆≈

א'.53) עמוד ל"ד דף שבת שליח 54)מסכת שעשאוהו
בשבילם. אחד.55)לערב אחד.56)בשביל ובשביל

סותרים 57) והעירובין לשניהם, נעשה הזה שהשליח ואף
מועיל  אינו ליום, השמשות בין נחשוב שאם זה, את זה
נחשוב  ואם השמשות, בין עירובו שנאכל זה של העירוב
עירובו  את שהניח זה של העירוב מועיל אינו ללילה, אותו
להקל, ספקו מדרבנן, הוא שעירוב כיון – השמשות בין
ללילה, אותו נחשוב השמשות, בין עירובו שנאכל ולאותו
ליום. נחשבהו השמשות, בין עירובו שהניח ולאותו

שעירובי 58) פי על ואף שם. שבת במסכת וגמרא משנה
הלכה  א' פרק (למעלה השמשות בין לעשות מותר חצרות
המשניות  (פירוש חמור יותר תחומין עירובי דין – כ"א)

שם). שבת במסכת

.„ÈÏÙ59Ïb ·e¯Ú‰ ÏÚ60ÏBÎÈ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ »««»≈«ƒ¿ƒ»
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚ ‡Ïa B‡ÈˆB‰Ï61;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿…¬ƒ«¿»»¬≈∆»≈
˙BLÓM‰ ÔÈa B‡ÈˆB‰Ï ¯znL62˙i˜ ˙ÚL ‡È‰L , ∆À»¿ƒ≈«¿»∆ƒ¿«¿ƒ«

,·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡Â .·e¯Ú‰»≈¿ƒ»«»»«ƒ∆»≈»¬≈∆≈

˙iNÚa ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ∆¿»¿ƒ∆»«¬ƒ«
‰Î‡ÏÓ63È¯‰ - ‰ÎLÁMÓ B‡ ÏÙ ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÙÒ . ¿»»»≈ƒ¿»«ƒ∆»≈»¬≈

.¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;¯Lk ‰Ê∆»≈∆¿≈»≈»≈

א'.59) עמוד ל"ה דף עירובין במסכת של 60)משנה
מוקצה. איסור משום מדרבנן בשבת לטלטל שאסור אבנים,

התורה.61) מן משום 62)האסורה האסור דבר שכל
ט'). הלכה (למעלה השמשות בין עליו גזרו לא שבות

בו.63) להשתמש אפשר היה העירוב, קניית בשעת שהרי

.ÂËÏ·‡64- ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Óe¯˙a ·¯Ú Ì‡ ¬»ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ»≈¿≈»
‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ dÈ‡L ;·e¯Ú BÈ‡65eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈≈∆≈»¿À»»¿»¿≈ƒ»

˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,‰Óe¯z ÏL ˙B¯kk ÈzL ÂÈÙÏ¿»»¿≈ƒ»∆¿»««¿»¿««
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"
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לדבר  אלא מערבין שאין לפי הנאה אינה העירוב הנחת
(גמרא  ניתנו ליהנות לאו ומצוות ו') הלכה (למעלה מצוה
מן  יהנה שלא כדי העירוב, את שם לתת ואסור שם).

איגר). (ר"ע אינו 71)האיסור באיסור עירובו שהניח וכיון
מילתא  ש"כל מפני עביד עירוב אי תעביד, לא רחמנא דאמר

מסכת  ובועז' ב'יכין ראה ב') עמוד ד' דף (תמורה מהני" לא
לשו"ע  הגרע"א ובהגהות ג' אות א' משנה ג' פרק עירובין

א'. סעיף ת"ט סימן קבר,72)או"ח בו שנחרש "מקום
בכל  ונתפזרו העפר, בתוך המת עצמות נתדקדקו שהרי
בהלכות  (רבינו השדה" כל על טומאה חכמים וגזרו השדה,

א'). הלכה י' פרק מת חכמים 73)טומאת בו גזרו שלא
גזרו. לא הנאה איסור אבל טומאה איסור באויר,74)אלא

בטומאה. נוגע נמצאת 75)ואינו אם ובודק העפר את
כן, לעשות חכמים לו והתירו המטמאו. כשעורה עצם בתוכו
קרבן  ולענין מצוה. לדבר שהוא כיון נטמא, שהוא פי על אף
פסח, קרבן לעשות לו ומותר כלל טומאה עליו גזרו לא פסח
כרת  חיוב בו שיש במקום גזרותיהם חכמים העמידו שלא
בפרק  רבינו שכתב כמו כרת) יתחייב פסח יעשה לא (שאם
כ"ט  דף בכורות תוס' (ועיין ח' הלכה פסח קרבן מהלכות ו'

היכי). ד"ה א' עמוד

.ÁÈÌÈa¯76- ÔÈÓeÁz È·e¯Úa ÛzzL‰Ï eˆ¯L «ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL ,Ô·e¯Ú Ôlk ÔÈˆa˜Ó77, ¿«¿ƒÀ»≈»¿≈¿À¿»∆»¿∆»

‰NÚ Ì‡Â .eˆ¯iL ÌB˜Óa „Á‡ ÈÏÎa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒƒ¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿¿ƒ»»
È„È ÏÚ Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ - Ôlk È„È ÏÚ ·e¯Ú „Á‡∆»≈«¿≈À»»ƒƒ«»∆«¿≈

¯Á‡78Ì„‡Ï BÏ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ;ÌÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . «≈¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»¿ƒ»»»
BzÚ„Ï ‡l‡ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú79·¯ÚÏ ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡nL , ≈≈¿ƒ∆»¿«¿∆»≈∆¿»≈

Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ BÚÈ„B‰ Ì‡Â .‰Ê ‰ˆ¯L Áe¯‰ d˙B‡a¿»»«∆»»∆¿ƒƒƒ¿«
Ì‡Â .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - CLÁzMÓ ‡l‡ ‰ˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»∆»ƒ∆∆¿«¬≈∆≈¿ƒ
ÔÈ‡L ;Ba ‡ˆBÈ BÈ‡ - ‰ÎLÁL „Ú BÚÈ„B‰ ‡Ï…ƒ«∆»¿»≈≈∆≈

.CLÁzMÓ ÔÈ·¯ÚÓ¿»¿ƒƒ∆∆¿«

א'.76) עמוד פ"ב דף עירובין במסכת "הצריכו 77)משנה
הוא, תחומין עירובי שענין לפי אחד, לכל סעודות שתי מזון
אליו  הצריך מזונו שם ויניח מקום באותו שביתתו שיתן

המשניות). (פירוש פת 78)לשבת" קבל לאחר: שיאמר
אינו  עצמו ידי ועל בו. לזכות הרוצים אלה לכל בה וזכה זה
מרשותו, יצא לא בידו שהעירוב זמן שכל להם, לזכות יכול

בו. לזכות יכולים האחרים לצד 79)ואין עירוב המניח כי
אם  לשאול צריך ולכן השני, לצד אמה אלפים מפסיד אחד,

זה. בצד לזכות כדי זה בצד להפסיד הוא מסכים

.ËÈ‰ÎBf‰ Ïk80˙B¯ˆÁ È·e¯Úa81B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ - »«∆¿≈≈¬≈¿«ƒ«»
‡L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÓeÁz È·e¯ÚaÈ·e¯Ú B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ∆≈¿«ƒ«»≈≈

.ÔÈÓeÁz È·e¯Ú B„È ÏÚ ÔÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙B¯ˆÁ¬≈≈¿«ƒ«»≈≈¿ƒ

ב'.80) עמוד פ' דף עירובין א'81)מסכת בפרק כמבואר
כ'. הלכה

.ÎÔ˙B82˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰ÚÓ Ì„‡83BÏ ÁwiL È„k , ≈»»»»¿««««ƒ¿≈∆ƒ«
ÈÂÁÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÓeÁz È·e¯Ú da BÏ ·¯ÚÈÂ ˙t«ƒ»≈»≈≈¿ƒ¬»ƒ»«¿∆¿»ƒ

ÌBzÁÏ B‡84BÈ‡ - BÊ ‰ÚÓa ÈÏ ‰ÎÊ :BÏ ¯Ó‡Â , ¿«¿¿»«¿≈ƒ¿»»≈
‰Ê È¯‰ - BÊ ‰ÚÓa ÈÏÚ ·¯Ú :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .·e¯Ú≈¿ƒ»«»≈»«¿»»¬≈∆

ÂÈÏÚ ·¯ÚÓe ÔÈÏÎ‡‰ ÔÓ ÏÎ‡ B‡ ˙t da Á˜BÏ85. ≈«»«…∆ƒ»√»ƒ¿»≈»»
ÈÏ ‰ÎÊe ÏÎ‡ ‰Êa ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÈÏk BÏ Ô˙ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«≈ƒ»∆…∆¿≈ƒ

ÏÚ ·¯ÚÓe ÏÎ‡ Á˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BaBa ÂÈ86. ¬≈∆≈«…∆¿»≈»»

ב'.82) עמוד פ"א דף עירובין במסכת אף 83)משנה
שנתן  כיון במשיכה, אלא במעות נקנים אינם שמטלטלין
נתכוון  שלא תולים אנו למכור, דרכו שאין הבית לבעל

עליו. לערב שליח לעשותו אלא פת, ממנו כיון 84)לקנות
אינן  ומעות מהם, לקנות שהתכוון תולים אנו למכור, שדרכן

ימשוך. עד – עירוב 85)קונות לעשות שליח שעשאו
חזקה  אומרים: שאנו עליו, ומערב מאחר פת וקונה עבורו

לדעתו. ומערב שליחותו עושה הוא 86)שליח הדין כי
כלי  קנה לו: ואומר שהוא כל כלי למקנה הקונה נותן "אם
וקנהו, הכלי את המוכר שהגביה כיון . . . מטלטלין חלף זה
הדמים  נתן לא שעדיין אע"פ המטלטלין את הלוקח קנה
חליפין  קנין הנקרא והוא לחזור" יכול אינו מהם ואחד

ה'). הלכה ה' פרק מכירה בהל' (רבינו

.‡Î·¯ÚÓ87Bz·e Ba È„È ÏÚ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú Ì„‡ ¿»≈»»≈≈¿ƒ«¿≈¿ƒ
ÌÈpËw‰88ÔÈa ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚÂ , «¿«ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ≈

ÔzÚcÓ ‡lL ÔÈa ÔzÚcÓ89Ô‰ÈÏÚ ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ«¿»≈∆…ƒ«¿»¿ƒ»ƒ≈«¬≈∆
·¯ÚÓ BÈ‡ Ï·‡ .Ôa¯ ÏLa ÔÈ‡ˆBÈ - ÔÓˆÚÏ e·¯ÚÂ¿≈¿¿«¿»¿ƒ¿∆«»¬»≈¿»≈
Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏB„b‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ‡Ï…«¿≈¿ƒ«¿ƒ¿…«¿≈«¿
,ÔzÚcÓ ‡l‡ ,BzL‡ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿…«¿≈ƒ¿∆»ƒ«¿»
·¯Ú Ì‡Â .BÁÏL ÏÚ BÏˆ‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ∆¿«À¿»¿ƒ≈«
.B·e¯Úa ÔÈ‡ˆBÈ - eÁÓ ‡ÏÂ e˜˙LÂ eÚÓLÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿≈
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - ÔÓˆÚÏ Ô‰ e·¯ÚÂ Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ·¯Ú≈««∆»≈∆¿≈¿≈¿«¿»≈¿∆»»

ÔÓˆÚ ·e¯Úa ÔÈ‡ˆBÈÂ ,BfÓ ‰ÏB„b90LL Ôa ÔË˜ . ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈«¿»»»∆≈
Bn‡ ·e¯Úa ‡ˆBÈ - ˙BÁt B‡ ÌÈL91CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »ƒ»≈¿≈ƒ¿≈»ƒ

.BÓˆÚÏ ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï¿«ƒ«»»¿¿≈¿À¿«¿

ב'.87) עמוד פ"ב דף עירובין עד 88)מסכת שש מגיל
תי"ד). סימן חיים אורח ברורה (משנה עשרה שלש

מצוה,89) לדבר אלא תחומין עירובי מערבין שאין כיון
(הרא"ש). במצוות לחנכם כדי ידיעתם בלי עליהם מערב

שעירבו.90) צד לאותו הוא 91)והולכים שש גיל שעד
אמו. אחרי כרוך

.·ÎBÏ BÁÈp‰Ï ¯Á‡ „Èa B·e¯Ú ÁlLÏ ‰ˆB¯‰»∆¿«≈«≈¿««≈¿«ƒ
˙eL¯‰ - ÌL B˙˙È·L Úa˜Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L ÌB˜na«»∆∆ƒ¿…«¿ƒ»»»¿

B„Èa92L¯Á „Èa BÁlLÓ BÈ‡ - BÁlLÓ ‡e‰LÎe . ¿»¿∆¿«¿≈¿«¿¿«≈≈
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
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שליחותו". עושה שליח "חזקה כי בשבת, וללכת עליו
עבורו.93) שביתה לקנות יכולים ואינם דעת בני שאינם
עירוב.94) לשם הניחו לא שמא גוי, או כותי אם 95)כגון

לס  הבטיח הכשר שליח האדם "חזקה כי העירוב, את לו דר
שליחותו". שם.96)עושה עירובין מסכת 97)מסכת

ב'. עמוד פ"ב דף עירובין

.‚Î„Á‡98·¯ÚÂ ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ÌÈa¯ B‡ ∆»«ƒ∆»¿¿∆»≈¿»≈
eÈÏÚ99‰ˆ¯L Áe¯ ‰Ê È‡a Ô‰ÈÏÚ ·¯ÚÂ ,100È¯‰ - »≈¿≈«¬≈∆¿≈∆«∆»»¬≈

Ba ÔÈ‡ˆBÈÂ ·e¯Ú ‰Ê101.Áe¯ BÏ e„ÁÈ ‡Ï È¯‰L , ∆≈¿¿ƒ∆¬≈…ƒ¬«
¯ÓB‡‰102ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,ÌÈ¯Ó˙a ÈÏÚ ·¯Ú :B¯·ÁÏ »≈«¬≈»≈»«ƒ¿»ƒ¿≈«»»

˙B¯‚B¯‚a103¯Ó‡ ;ÌÈ¯Ó˙a ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,˙B¯‚B¯‚a ; ƒ¿»ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»ƒ»«
,C·BLa ;C·BLa BÁÈp‰Â ,Ïc‚Óa È·e¯Ú Áp‰ :BÏ««≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»

a ;Ïc‚Óa BÁÈp‰Â,‰iÏÚa ;‰iÏÚa BÁÈp‰Â ,˙È· ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»«¬ƒ»
·e¯Ú BÈ‡ - ˙È·a BÁÈp‰Â104·¯Ú" BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ¿«ƒ≈≈¬»ƒ»«»≈

,ÌÈ¯Ó˙a ÔÈa ˙B¯‚B¯‚a ÔÈa - ÂÈÏÚ ·¯ÚÂ ,Ì˙Ò "ÈÏÚ»«¿»¿≈≈»»≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚa ÔÈa ˙È·a ÔÈa105. ≈¿«ƒ≈«¬ƒ»¬≈∆≈

ב'.98) עמוד נ' דף עירובין לו 99)מסכת פירשו ולא
יערב. צד אינם 100)לאיזה והמשלחים שרצה, צד לאיזה

עליהם. שעירב צד באותו אלא ללכת עכשיו יכולים
למפרע 101) הדבר הוברר – ברירה" "יש אומרים ואנו

ועיין  עליהם, לערב שליח לעשותו נתכוונו זה שלצד
ב'.102)ראב"ד. עמוד ס"ה דף גיטין מסכת

יבשות.103) המשלח,104)תאנים מדעת ששינה כיון
לשליח. עוד נחשב ואינו שליחותו, את שאנו 105)עקר

שהשליח  במה לו שיערב המשלח מסכים הסתם מן אומרים
יערב. במה מתחילה לו פירש שלא כיון רוצה,

.„Î˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLk106ÈÙezLÂ ¿≈∆¿»¿ƒ«≈≈¬≈¿ƒ≈
ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,˙B‡B·Ó107:¯ÓB‡Â . ¿»¿»¿ƒ«≈≈¿ƒ¿≈

Cl‰Ï ÈÏ ¯zÓ ‰È‰È ·e¯Ú‰ ‰Êa108ÌB˜ÓÏ109‰Ê ¿∆»≈ƒ¿∆À»ƒ¿«≈¿»∆
È„È ÏÚ ·¯ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ»»∆»¿»≈«¿≈
B‡ ,ÈBÏÙÏ ¯zÓ ‰È‰È ·e¯Ú‰ ‰Êa :¯ÓB‡ ,ÌÈa«̄ƒ≈¿∆»≈ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ
ÌB˜nÓ Cl‰Ï ,BÊ ¯ÈÚ È·Ï B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó È·Ïƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»

.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰Ê∆«¿«ƒ«»¿»«

ט"ז.106) הלכה א' בפרק למעלה על 107)כמבואר ואף
ד'). הלכה שם (למעלה מדרבנן אלא אינה עירוב שמצות פי
אמרו  שהרי – וצונו" במצותיו קדשנו "אשר מברך: –
אמר  אויא רב צונו? והיכן א'): עמוד כ"ג דף שבת (מסכת
(דברים  ושמאל" ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא
זקניך  ויגדך אביך "שאל אמר נחמיה רב י"א) פסוק ז' פרק
שצוה  היינו ו"צונו" ז'). פסוק ל"ב פרק (שם לך ויאמרו
(מגיד  עירוב בלי לתחום חוץ בשבת לצאת שלא עלינו

אברהם). ומגן לכל 108)משנה מערב ואם "למחר",
השנה". שבתות "לכל יאמר השנה צריך 109)שבתות

סימן  חיים אורח ערוך בשולחן הוא וכן "ממקום" לומר:
ד'. סעיף תט"ו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כן,1) גם ובאמירה דינו, מה ברגל העירוב עניין בו נתבאר

וזמן  בו, עומד שאינו במקום שביתתו שיקבע לומר רצונו
וקביעות  חבירו, בעד כן לעשות יכול אחד ואם זה, עשיית

לסיימו. צריך כיצד המקום,

.‡ÈÓ2‰È„nÏ ıeÁ ˙aL ·¯ÚÓ ‡ˆiL3„ÓÚÂ , ƒ∆»»≈∆∆«»«¿ƒ»¿»«
Úe„È ÌB˜Óa4BÙBÒa B‡ ÌeÁz‰ CB˙a5:¯Ó‡Â , ¿»»«¿«¿¿¿»«

B¯ÈÚÏ ¯ÊÁÂ ,‰Ê ÌB˜Óa È˙˙È·L6BÏ LÈ - ÌL ÔÏÂ ¿ƒ»ƒ¿»∆¿»«¿ƒ¿»»≈
Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜Ó B˙B‡Ó ¯ÁÓÏ Cl‰Ï7. ¿«≈¿»»≈»«¿«ƒ«»¿»«

‡ÏÂ .ÂÈÏ‚¯a ·¯ÚÏ ,ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ¯wÚ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ«≈≈¿ƒ¿»≈¿«¿»¿…
,ÌB˜na „·Ïa ˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ˙Áp‰a ·¯ÚÏ e¯Ó‡»¿¿»≈¿«»«¿¿≈¿Àƒ¿««»
ÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»¿…»«»∆»¿»≈«
¯Á‡ „Èa B·e¯Ú ÁlLÈ ‡l‡ ,‡ˆÈ ‡lL ,¯ÈLÚ‰8 ∆»ƒ∆…≈≈∆»ƒ¿«≈¿««≈

.BÏ BÁÈpÈÂ¿«ƒ

ב.2) מט, עירובין מסויים.4)לעיר.3)משנה, מקום
וה"ח. ה"ה להלן מחוץ 5)ראה ולא אמה, אלפים בסוף

ה"א.6)להן. פ"ו למעלה וראה השבת, כניסת אחרי וחזר
מקום.7) באותו שביתה קנה השבת בכניסת שהרי
בכניסת 8) התחום בסוף נמצא בעצמו הוא כאילו ונחשב

שביתה. וקנה השבת

.·ÔÎÂ9Úe„È ÌB˜Óa B˙˙È·L Úa˜Ï Ôek˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿ƒ»¿»»«
¯ÈkÓ ‡e‰L ¯„b B‡ ˙Èa B‡ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,BÏˆ‡∆¿¿ƒ»«ƒ»≈∆«ƒ
B‡ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‰ÎLÁLk BÈ·e BÈa LÈÂ ,BÓB˜Ó¿¿≈≈≈¿∆»¿»«¿«ƒ«»

L È„k CÏ‰Â C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â ,˙BÁtB˙B‡Ï ÚÈbi »¿∆¡ƒ«∆∆¿»«¿≈∆«ƒ«¿
ÌB˜Ó10‡ÏÂ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙È·L Ba ‰˜ÈÂ »¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ∆…ƒƒ«¿…

¯ÊÁL B‡ ,BÏˆ‡ ÔeÏÏ B¯·Á B¯ÈÊÁ‰ ‡l‡ ,ÌL „ÓÚ»«»∆»∆¡ƒ¬≈»∆¿∆»«
„Ú Cl‰Ï BÏ LÈ ¯ÁÓÏ - ·kÚ˙ B‡ ,ÔeÏÏ BÓˆÚÓ≈«¿»ƒ¿«≈¿»»≈¿«≈«
ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÌB˜n‰ B˙B‡Óe ,BÏ Ôek˙pL ÌB˜Ó»∆ƒ¿«≈≈«»«¿«ƒ«»¿»
˜ÈÊÁ‰Â B˙˙È·L ÌL Úa˜Ï BaÏa ¯ÓbL ÔÂÈkL ;Áe¯«∆≈»∆»«¿ƒƒ¿…«»¿ƒ»¿∆¡ƒ

ÌL „ÓÚL ÈÓk ‰NÚ ,C¯ca11B·e¯Ú ÁÈp‰L B‡ «∆∆«¬»¿ƒ∆»«»∆ƒƒ«≈
.ÌL»

א.9) נב, עירובין השבת.10)משנה, כניסת לפני
ברגליו.11) ועירב

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12ÔÈÁÈ¯ËÓ ÔÈ‡L ,ÈÚa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ
·e¯Ú ÁÈp‰Ï B˙B‡13‡a ‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ,˜BÁ¯a B‡ , ¿«ƒ«≈¿»¿ƒ∆»»»

ÔÓ ¯‡MiL ,‡e‰Â ;CLÁz ‡nL ‡¯È ‰È‰Â C¯ca«∆∆¿»»»≈∆»∆¿«»∆ƒ»≈ƒ
Ì„˜ ‰˙È·L Ba ‰wL ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÚÈb‰Ï È„k ÌBi‰«¿≈¿«ƒ«¿»∆»»¿ƒ»…∆
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
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לכן  חכמים, רצו לא ברגליו ולערב ללכת ולהטריחו לעירוב,
('משנה  פלוני במקום שביתתי בביתו: אומר אם מספיק

תי). סי' או"ח לאותו 14)ברורה' "שיגיע אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה בין 15)מקום" יש "אם הראב"ד: לדעת

בו  לשבות שנתכוון למקום משחשיכה עומד שהוא המקום
ואין  לתחום חוץ שיצא כמו הוא הרי אמה, מאלפיים יותר

במקומו". אמות ארבע אלא לו

.„ÈÓ16„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌBÈ „BÚaÓ „ÓÚL17ÌL ‰˜Â ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»»»
˙eL¯a ˙aLÏ Ôek˙Â C¯ca ‡a ‰È‰L B‡ ,‰˙È·L¿ƒ»∆»»»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È¯‰ - B˙˙È·L ÌL ‰˜Â BÏˆ‡ Úe„i‰ „ÈÁi‰«»ƒ«»«∆¿¿»»»¿ƒ»¬≈∆

dlk ˙‡ Cl‰Ó18.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ , ¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»¿»«
‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL ÌB˜Ó BÊ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿«»ƒ»∆…À«¿ƒ»

‰Ú˜a B‡ Ïz B‡19B‡ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa da ‰È‰ Ì‡ : ≈ƒ¿»ƒ»»»≈»«ƒ
n‡ ÌÈtÏ‡ dl ‰ˆeÁÂ ,dlk ˙‡ Cl‰Ó - ˙BÁt‰ »¿«≈∆À»¿»»«¿«ƒ«»

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙BÈ ‰˙È‰ Ì‡Â ;Áe¯ ÏÎÏ20ÔÈ‡ - ¿»«¿ƒ»¿»≈«≈»«ƒ≈
‰n‡ ÌÈtÏ‡ Ô‰Ó ‰ˆeÁÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ da BÏ»∆»«¿««¿»≈∆«¿«ƒ«»
Ûw‰ ‡lL ÌB˜Óa B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ .Áe¯ ÏÎÏ¿»«¿≈ƒƒƒ«≈¿»∆…À«

.‰¯È„Ï¿ƒ»

ב.16) נ, דירה.17)עירובין לשם שהוקף מקום או עיר
מאד.18) גדול השטח אם "או 19)אפילו אחר: בנוסח

גומה  כעין השדה בתוך חפירה והוא התימנים). (כת"י נקע"
ה"א.20)('הערוך'). שבת מהל' בפט"ז למעלה ראה

.‰‰Bw‰21ÌiÒ ‡ÏÂ ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰˙È·L22ÌB˜Ó «∆¿ƒ»¿ƒ»¿…ƒ≈¿
‡a ‰È‰ ?„ˆÈk .ÌL ‰˙È·L ‰˜ ‡Ï - B˙˙È·L¿ƒ»…»»¿ƒ»»≈«»»»
‰„Na :B‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa È˙˙È·L :¯Ó‡Â ,C¯ca«∆∆¿»«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆
‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a :B‡ ,˙ÈBÏt ‰Ú˜·a :B‡ ,˙ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆∆«»
‰˙È·L ‰˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÓB˜nÓ ÌÈtÏ‡ B‡«¿«ƒƒ¿ƒ∆¬≈∆…»»¿ƒ»
ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,˜eÁ¯a¿ƒ¿≈∆»«¿«ƒ«»¿»«ƒ»

‰ÎLÁLk Ba „ÓBÚ ‡e‰L23. ∆≈¿∆»¿»

ב.21) מט, בדיוק.22)עירובין שם,23)ציין כשמואל
ממקומו. לזוז לו שאסור שאמר כרב ולא

.Â¯Ó‡24ÚÏÒ ˙Áz :B‡ ,ÈBÏt ÔÏÈ‡ ˙Áz È˙˙È·L : »«¿ƒ»ƒ««ƒ»¿ƒ««∆«
‰BÓL ÚÏÒ B˙B‡ B‡ ÔÏÈ‡ B˙B‡ ˙Áz LÈ Ì‡ ,ÈBÏt¿ƒƒ≈««ƒ»∆«¿∆

˙Bn‡25Ôek ‡Ï È¯‰L ,‰˙È·L ‰˜ ‡Ï - ¯˙È B‡ «»≈…»»¿ƒ»∆¬≈…ƒ≈
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ˙aLÏ ‡a Ì‡L ;B˙˙È·L ÌB˜Ó¿¿ƒ»∆ƒ»ƒ¿…¿«¿««
‰wL ‡e‰ ˙B¯Á‡‰ ˙Bn‡ Úa¯‡a ‡nL ,el‡≈∆»¿«¿««»¬≈∆»»

.‰˙È·L¿ƒ»

ב.24) נ, אדם,25)עירובין של מקומו הן אמות ארבע כי
איש  יצא אל תחתיו איש "שבו כט): טז, (שמות כתוב שכן
"כמה  מח.): (עירובין ואמרו השביעי". ביום ממקומו
ידיו  לפשוט כדי ואמה לגופו שלש אמות, ארבע תחתיו?
לשני  נחשב - אמות שמונה האילן תחת יש אם לכן ורגליו",
מקום  את ציין לא - תחתיו שביתתי אמר ואם מקומות,

כלל. שביתה קנה לא לכן בדיוק, השביתה

.ÊCÎÈÙÏ26Úa¯‡a B‡ ,B¯wÚa ˙aLÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ»¿«¿«
˙BÁt ÂÈzÁz ‰È‰ Ì‡Â .BBÙˆaL B‡ BÓB¯„aL ˙Bn‡«∆ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»»«¿»»

È¯‰L ;‰˜ - ÂÈzÁz ˙aLÏ Ôek˙Â ,˙Bn‡ ‰BÓMÓƒ¿∆«¿ƒ¿«≈ƒ¿…«¿»»»∆¬≈
BÓB˜Ó ˙ˆ˜Ó È¯‰Â ,˙BÓB˜Ó ÈL ¯eÚL ÌL ÔÈ‡≈»ƒ¿≈¿«¬≈ƒ¿»¿

ÌiÒÓ27¯ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ ,C¯ca ÌÈ‡a ÌÈL eÈ‰ . ¿À»»¿«ƒ»ƒ«∆∆∆»≈∆«ƒ
,‰˙È·L Ba Ú·B˜ ‡e‰L ÌB˜Ó B‡ ¯„b B‡ ÔÏÈ‡ƒ»»≈»∆≈«¿ƒ»
B˙˙È·L ¯ÒBÓ ¯ÈkÓ BÈ‡L ‰Ê - ¯ÈkÓ BÈ‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈«ƒ∆∆≈«ƒ≈¿ƒ»
ÌB˜na B¯·ÁÂ ‡e‰ ˙aLÏ Ôek˙Ó ¯Èkn‰Â ,¯ÈknÏ««ƒ¿««ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¬≈«»

¯ÈkÓ ‡e‰L28. ∆«ƒ

ב.26) נ, אמה 27)עירובין הרי אמות, שבע היו שאם
הזאת  שבאמה אומרים ואנו מקומות, לשני משותפת אחת

שביתה. קא 28)קנה הוו יוסף ורב "רבה א: נא, בעירובין
לרב  רבה ליה אמר בדרך), מהלכים (היו באורחא אזלי
ליה: אמר - הדקל) (תחת דקלא תותי שביתתנו תהא יוסף:
ליה: אמר האילן). מקום את מכיר (אינני ליה ידענא לא
אומר: והמכיר עמך, שביתתי לו שאומר - עלי" סמוך

(רש"י). פלוני" במקום שביתתנו

.Á¯ÈÚ‰ ÈL‡29Ô‰Ï CÈÏB‰Ï Ô‰Ó „Á‡ eÁÏML «¿≈»ƒ∆»¿∆»≈∆¿ƒ»∆
Úe„È ÌB˜ÓÏ Ô·e¯Ú30C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â ,31B¯ÈÊÁ‰Â , ≈»¿»»«¿∆¡ƒ«∆∆¿∆¡ƒ

B˙B‡a ‰˙È·L e˜ ‡Ï Ô‰ - Ô·e¯Ú CÈÏB‰ ‡ÏÂ B¯·Á¬≈¿…ƒ≈»≈…»¿ƒ»¿
Cl‰Ï Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô·e¯Ú ÌL Áp‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌB˜Ó»∆¬≈…À«»≈»¿≈»∆¿«≈

ÌÈtÏ‡ ‡l‡ Ô˙È„nÓÌL ‰˜ ‡e‰Â ;Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ƒ¿ƒ»»∆»«¿«ƒ«»¿»«¿»»»
ÌL ˙aLÏ Ôek˙Â C¯ca ‡a ‡e‰ È¯‰L ,·e¯Ú≈∆¬≈»«∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿…»
ÌB˜Ó B˙B‡Ï Cl‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ ,C¯ca ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«∆∆¿ƒ»≈¿«≈¿»

.Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ epnÓ Cl‰Ïe ,¯ÁÓÏ¿»»¿«≈ƒ∆«¿«ƒ«»¿»«

א.29) נב, עירובין וה"ה.30)משנה, ה"א למעלה ראה
בעלמא 31) בדיבור לערב חכמים התירו בדרך, שבא ובמי

(בעירובין  הראשונים מגדולי כמה ודעת ה"ג). למעלה (ראה
אבל  ממש, לדרך ביוצא אלא בדרך בא נקרא לא כי נב.)
שביתה  קנה לא העירוב את להניח במיוחד יצא אם
אבל  ברגליו, שעירב או העירוב, את שם הניח אלאֿאםֿכן

לא. - לחוד בדיבור

.Ë‰Ê32˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰Bw‰ CÈ¯vL e¯Ó‡L ∆∆»«¿∆»ƒ«∆¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,‰„Na CÏÈÂ ‡ˆiL ‡Ï - C¯ca ˜ÈÊÁiL ÌB˜Ó»∆«¬ƒ«∆∆…∆≈≈¿≈≈«»∆∆»

‰iÏÚ‰ ÔÓ „¯È elÙ‡33Ì„˜Â ,ÌB˜Ó B˙B‡Ï CÏÈÏ ¬ƒ»«ƒ»¬ƒ»≈≈¿»¿…∆
,˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á B¯ÈÊÁ‰ ¯ˆÁ‰ Á˙tÓ ‡ˆiL∆»»ƒ∆«∆»≈∆¡ƒ¬≈¬≈∆∆¡ƒ
,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a ‰˙È·L ‰Bw‰ ÏÎÂ .‰˙È·L ‰˜Â¿»»¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»¿ƒ»
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
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בדרך, החזיק נקרא ללכת, שהתחיל כיון ותלך)". תשכים
שם). (עירובין, שביתה לקנות מחשבתו לו ומספיקה

.ÈÌÈ„ÈÓÏz‰34˙aL ÈÏÈÏa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ««¿ƒƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈«»
‰ÈeˆÓ ÔztL ,ÌÈza‰ ÈÏÚa Ïˆ‡ ÌÈÓ¯Îe ˙B„Na¿»¿»ƒ≈∆«¬≈«»ƒ∆ƒ»¿»
˙È·a ÌÈÏÂ ÌÈ‡·e ,ÌL ÌÈ‡a‰ ÌÈÎ¯„ È¯·BÚÏ¿¿≈¿»ƒ«»ƒ»»ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈaÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÔÈÎl‰Ó - L¯„n‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ≈
Ô˙cÚÒ e‡ˆÓ el‡L ;‰ÏÈÎ‡‰ ÌB˜nÓ ‡Ï ,L¯„n‰«ƒ¿»…ƒ¿»¬ƒ»∆ƒ»¿¿À»»
ÔzÚc ÔÈ‡Â ,‰„NÏ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰ ‡Ï ,L¯„n‰ ˙È·a¿≈«ƒ¿»…»¿ƒ«»∆¿≈«¿»

ÌL¯„Ó ˙Èa ÏÚ ‡l‡ ‰¯È„Ï ˙ÎÓBÒ35. ∆∆¿ƒ»∆»«≈ƒ¿»»

ב.34) עג, מרב 35)עירובין אבין בר חייא רב מניה "בעא
דאכלי  רבם) אצל הלומדים (תלמידים רב בי בני ששת:
אכסניא  (בית בבאגא סעודתם) לחם (האוכלים נהמא
בתוך  שהיה המדרש (בבית רב בבי (ולנים) ובייתי בבקעה)
רב  מבי - תחומא (כשמודדים) משחינן כי אמה), אלפים
משחינן  ליה: אמר להו? משחינן מבאגא או להו משחינן
דאי  שבת), תחום להם מודדים (מביתֿהמדרש רב מבי להו
רצוי  היה (יותר טפי להו ניחא רב, לבי ריפתא להו מייתו
מקומם  שהוא המדרש לבית מאכלים להם שיביאו להם

שם. עירובין, – הקבוע)"

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שני 1) המערב רצונוֿלומר עירובין, שני משפט בו נתבארו

או  אחד, ביום חלוקות, לשעות חלוקים, במקומות עירובין
מחולקין. או לזה, זה סמוכין שהימים אם חלוקים, לימים
עירב  ולא לשבת הסמוכין טובים ימים ביאור לזה ונמשך
ונשלמו  בהן [ו]תחומין [חצרות] עירובי דין מה בערביהן.

ההלכות.

.‡ÔÈ‡2„Á‡Â Á¯ÊÓa „Á‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒ¿≈≈ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆»
ÈMÓ „Á‡ ÏÚ ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa Cl‰iL È„k ,·¯ÚÓa¿«¬»¿≈∆¿«≈¿ƒ¿»««∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡L ;ÈM‰ ·e¯Ú‰ ÏÚ ÌBi‰ ¯‡L·e ,ÔÈ·e¯Ú‰»≈ƒƒ¿»««»≈«≈ƒ∆≈

‰ÚË .„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ3ÈzLÏ ·¯ÚÂ ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿∆»»»¿≈«ƒ¿≈
B‡ ,˙BÁe¯ ÈzLÏ ÔÈ·¯ÚnL ‡e‰ ‰n„Ók ,˙BÁe¯ƒ¿À∆∆¿»¿ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ ·¯Ú „Á‡ ,ÈÏÚ e·¯ÚÂ e‡ˆ :ÌÈLÏ ¯Ó‡L∆»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»«∆»≈«»»
ÈÏ‚¯k Cl‰Ó - ÌB¯„Ï ÂÈÏÚ ·¯Ú „Á‡Â ÔBÙˆÏ¿»¿∆»≈«»»¿»¿«≈¿«¿≈

Ì‰ÈL4. ¿≈∆

א.2) לח, עירובין היה 3)משנה, שסבור ב. נ, עירובין
וערבית  אחת, לרוח שחרית ללכת מנת על לערב שאפשר

ללכת 4)לאחרת. יכול ואינו שניהם, חומרות עליו נותנים
אחד  שרק למקום אבל ללכת, יכולים ששניהם למקום אלא

אסור. - ללכת יכול

.·„ˆÈk5Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ?Ì‰ÈL ÈÏ‚¯k Cl‰Ó ≈«¿«≈¿«¿≈¿≈∆∆≈»¿«≈
„Á‡‰ Ô˙ .Ba Cl‰Ï Ì‰ÈLÏ LiL ÌB˜Óa ‡l‡∆»¿»∆≈ƒ¿≈∆¿«≈»«»∆»

Á¯ÊÓ Áe¯Ï ‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a ·e¯Ú6ÈM‰ ÁÈp‰Â , ≈¿ƒ∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒƒ««≈ƒ
·¯ÚÓ Áe¯Ï ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ ˜eÁ¯a B·e¯Ú Ô‰Ó7- ≈∆≈¿ƒ¬≈≈«»¿««¬»

Ï‡ ‡l‡ ·¯ÚÓa Cl‰Ó ÂÈÏÚ e·¯ÚL ‰Ê ÔÈ‡,‰n‡ Û ≈∆∆≈¿»»¿«≈¿«¬»∆»∆∆«»
Á¯ÊÓa Cl‰È ‡ÏÂ ;Á¯ÊÓa ÂÈÏÚ ·¯ÚL ÈÓ ÈÏ‚¯k¿«¿≈ƒ∆≈«»»¿ƒ¿»¿…¿«≈¿ƒ¿»
ÂÈÏÚ ·¯ÚL ÈÓ ÈÏ‚¯k ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ‡l‡∆»∆∆«¬≈≈«»¿«¿≈ƒ∆≈«»»
ÔÈ·e¯Ú ÈL ÂÈÏÚ e·¯Ú B‡ ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯ÚÓa¿«¬»¿ƒ»ƒ≈«≈¿»»¿≈≈ƒ

˜eÁ¯a „Á‡Â Á¯ÊÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a „Á‡ el‡≈∆»¿ƒ«¿«ƒ«»¿ƒ¿»¿∆»¿ƒ
BÓB˜nÓ ÊeÊÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ·¯ÚÓÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡8. «¿«ƒ«»¿«¬»¬≈∆…»ƒ¿

שם.5) מערב 6)עירובין, לצד אלף בזה הפסיד כן אם
לשם. ללכת יכול אמה 7)שאינו מאות חמש בזה והפסיד

מזרח. אלא 8)לצד במקומו, לשבות נתכוון לא שהרי
עירוב, קנה מהם איזה יודעים אנו ואין עירובו, במקום
של  ועירובו מערב, לצד אלפים מפסידו מזרח של ועירובו

ממקומו. יזוז לא לכן מזרח, לצד אלפים מפסידו מערב

.‚·¯ÚÓ9‰˙Óe ,˙BÁe¯ ÈzLa ÔÈ·e¯Ú ÈL Ì„‡10 ¿»≈»»¿≈≈ƒƒ¿≈«¿∆
‰ÂˆÓ ¯·c ÈÏ Ú¯‡ Ì‡ :¯ÓB‡Â11ÈzˆÁÏ B‡ ,12 ¿≈ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

È‡L ‡e‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê - BÊ Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆÂ ¯ÁÓÏ¿»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ˙ÈM‰ Áe¯aL ·e¯Ú‰Â ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿»≈∆»««≈ƒ≈¿¿ƒ
È‡L ‡e‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê - ˙ÈM‰ BÊ Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆƒ¿«¿ƒ¿««≈ƒ∆»≈∆¬ƒ
Ì‡Â ;ÌeÏk BÈ‡ ‰BL‡¯‰ Áe¯aLÂ ,ÂÈÏÚ CÓBÒ≈»»¿∆»«»ƒ»≈¿¿ƒ

¯ˆ·e¯Ú ‰ÊÈ‡ ÏÚ CÓÒÏ ÈÏ LÈ - ˙BÁe¯‰ ÈzLÏ ÈzÎ ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿…«≈∆≈
¯·c ÈÏ Ú¯‡ ‡Ï Ì‡Â ;CÏ‡ ‰ˆ¯‡L ‰ÊÈ‡Ïe ,‰ˆ¯‡L∆∆¿∆¿≈∆∆∆¿∆≈≈¿ƒ…≈«ƒ»»

Ô‰Ó Áe¯Ï ÈzÎ¯ˆ ‡ÏÂ13el‡‰ ÔÈ·e¯Ú‰ ÈL ÔÈ‡ - ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆≈¿≈»≈ƒ»≈
È·k ÈÈ¯‰ ‡l‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ CÓBÒ ÈÈ‡Â ,·e¯Ú≈¿≈ƒ≈«∆»≈∆∆»¬≈ƒƒ¿≈
.‰ÓBÁÏ ıeÁÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ ÈÏ LiL È¯ÈÚƒƒ∆≈ƒ«¿«ƒ«»¿»«ƒ«»

(9- ואומר עירובו על אדם "מתנה ב: לו, עירובין משנה,
לברוח  צריך (ואני המזרח מן המכס) (גובי גויים באו אם
ואם  למערב. עירובי אמה) אלפים ארבעת לסוף מפניהם
- ומכאן מכאן באו אם למזרח. עירובי - המערב מן יבואו
עירי. כבני הריני מכאן, ולא מכאן לא אלך. שארצה למקום
- המזרח מן דרשתו) לשמוע רוצה (שאני חכם בא אם
מכאן  בא למערב, עירובי - המערב מן למזרח, עירובי
הריני  - מכאן ולא מכאן לא אלך, שארצה למקום - ומכאן

עירי". הדבר 10)כבני הוברר אומרים: אנו השבת וביום
שביתה  וקנה עירובו, שיחול התכוון זה לצד כי למפרע
אנו  מדרבנן) אלא אינם (=עירובין בדרבנן כי צד, באותו
ז). הלכה ולהלן לז: (עירובין ברירה" "יש אומרים

בזה.11) וכיוצא חכם פני גויים 12)קבלת מפני לברוח
בזה. וכיוצא להתנפל, "לרוח 13)הבאים אחר: בנוסח

התימנים). (כת"י משתיהן"

.„˙aLa ÌeÁzÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L ÌLk14Ck , ¿≈∆»»≈«¿¿«»»
·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
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(יום  וזה ביתֿדין), (מיתת אדם בידי במזיד) שבת חילל (אם
אין  ואףֿעלֿפיֿכן שם). (מגילה בכרת" זדונו הכיפורים)
יש  שבשבת לשבת, זה בדין שוים הכיפורים ויום יוםֿטוב
(פכ"ז  מיל עשר לשנים חוץ כגון התורה מן תחומין איסור
אין  בזה גם ויוםֿכיפור ביוםֿטוב ואילו הי"א) שבת מהל'
י, הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה מדרבנן אלא איסור

יד]. הלכה שם ה"ח.17)ובפ"ה פי"ב שבת בהל' כמבואר
הוצאה 18) איסור אין כי שאמר רפרם דברי נדחו שהרי

יד.). (כריתות הכיפורים הוצאה 19)ביום שהותרה מתוך
אשר  "אך טז): יב, (שמות כתוב שהרי נפש, אוכל לצורך
שלא  גם הותרה - לכם" יעשה לבדו הוא נפש, לכל יאכל

יב.). (ביצה לצורך

.‰·BË ÌBÈ20ÔÈa ,˙aLÏ CeÓÒ ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿»¿«»≈
‰ÈÙlÓ21‰È¯Á‡lÓ ÔÈa22ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL B‡ , ƒ¿»∆»≈ƒ¿«¬∆»¿≈»ƒƒ∆
˙BiÏb23BÏ LÈ -24,˙BÁe¯ ÈzLÏ ÔÈ·e¯Ú ÈL ·¯ÚÏ »À≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈

ÏÚÂ ,ÔBL‡¯‰ ÌBiÏ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ CÓBÒÂ¿≈«≈∆≈∆∆ƒ¿∆«»ƒ¿«
ÈM‰ ÌBiÏ ‰iM‰ Áe¯aL ·e¯Ú‰25·e¯Ú ·¯ÚÓ B‡ . »≈∆»««¿ƒ»««≈ƒ¿»≈≈

,ÌÈÓÈ ÈMÓ „Á‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒÂ ,˙Á‡ Áe¯Ï „Á‡∆»¿«««¿≈»»¿∆»ƒ¿≈»ƒ
,·e¯Ú ‰NÚ ‡Ï el‡Îe ,¯ÈÚ‰ È·k ‰È‰È ÈM‰ ÌBi·e««≈ƒƒ¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ…»»≈
ÌÈ¯·c ‰na .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ BÏ LÈÂ¿≈«¿«ƒ«»¿»««∆¿»ƒ
ÈLa Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈

‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ26,„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È¯‰ - »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»
.˙Á‡ Áe¯Ï ‡l‡ ÌÈÓÈ ÈLÏ ·¯ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈ƒ¿≈»ƒ∆»¿«∆»

א.20) לח, עירובין ששי.21)משנה, ביום 22)ביום
יום  (מלבד המועדים כל את עושים לארץ, בחוץ ראשון.
בגולה  יודעים היו שלא הספק, "מפני ימים, שני הכיפורים)
ואפילו  החודש", את ישראל ארץ בני בו שקבעו היום את
אלא  עדים פי על ישראל בארץ מקדשים שאין הזה בזמן
במנהג  שיזהרו היא חכמים "תקנת המקובל, החשבון לפי
ה"ד  פ"ה החודש קידוש הל' (רבינו שבידיהם" אבותיהם

הוא.23)וה"ה). שני 24)יכול הם ושבת שיוםֿטוב לפי
לח:) (עירובין להם נפרדות קדושות שתי נפרדים, ימים
- נקבעו ספק מפני גלויות, של ימיםֿטובים שני כן וכמו

חול. מהם פי 25)ואחד על מקדשים שהיו בזמן "אפילו
שני  ראשֿהשנה עושים היו ישראל בארץ ואפילו הראיה,

ה"ז). פ"ה החודש קידוש (הל' ימי 26)ימים" שני
ו"קדושה  ארוך) (יום אריכתא" "יומא נקראים ראשֿהשנה
ומקצתו  זה לצד מקצתו אחד ביום לערב אפשר ואי אחת",

ד. הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"א וראה אחר. לצד

.ÂÔÎÂ27˙aLÏ È·e¯Ú :¯ÓB‡Â B·e¯Ú ÏÚ Ì„‡ ‰˙Ó ¿≈«¿∆»»«≈¿≈≈ƒ¿«»
Ï·‡ ,˙¯Á‡ ˙aLÏ :B‡ ;˙¯Á‡ ˙aLÏ ‡Ï Ï·‡ ,BÊ¬»…¿«»«∆∆¿«»«∆∆¬»
ÌÈÓÈÏ ;ÌÈ·BË ÌÈÓÈÏ ‡ÏÂ ,˙B˙aLÏ ;BÊ ˙aLÏ ‡Ï…¿«»¿«»¿…¿»ƒƒ¿»ƒ

.˙B˙aLÏ ‡ÏÂ ,ÌÈ·BËƒ¿…¿«»

פ"ג.27) עירובין 'תוספתא'

.Ê¯Ó‡28·¯ÚÓ ÈÈ¯‰ :‰MÓÁÏ29ÌkÓ ‰ÊÈ‡ ÏÚ »««¬ƒ»¬≈ƒ¿»≈«≈∆ƒ∆
CÏÈ ‡Ï - È˙Èˆ¯ ‡Ï ,CÏÈ - È˙Èˆ¯ ,‰ˆ¯‡L30Û‡ , ∆∆¿∆»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈«

‰ÎLÁMÓ ‰ˆ¯L Èt ÏÚ31È¯·cÓ ‡e‰L ¯·c .CÏÈ - «ƒ∆»»ƒ∆»¿»≈≈»»∆ƒƒ¿≈
‰¯¯a Ba LÈ ÌÈ¯ÙBÒ32Ïk ÏL ˙B˙aLÏ ·¯ÚÓ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿≈»¿≈«¿»≈¿«»∆»

È˙Èˆ¯ :¯Ó‡Â ,‰M‰33,CÏ‡ ‡Ï - È˙Èˆ¯ ‡Ï ,CÏ‡ - «»»¿»«»ƒƒ≈≈…»ƒƒ…≈≈
Û‡ ,CÏÈ ‰ˆ¯iL ˙aL Ïk - È¯ÈÚ È·k ‰È‰‡ ‡l‡∆»∆¿∆ƒ¿≈ƒƒ»«»∆ƒ¿∆≈≈«

.CLÁzMÓ ‰ˆ¯L Èt ÏÚ«ƒ∆»»ƒ∆∆¿«

ב.28) לז, עירוב.29)עירובין רומי:30)מניח בדפוס
בדפוסי  הוא וכן ילך" לא - רציתי לא ילך, - "רציתי

רוקח'. ו'מעשה שונצינו שאחרי 31)ויניציאה, זמן שהוא
העירוב. שרוצה 32)קניית שכשם למפרע, הדבר הוברר

העירוב. קניית בעת גם רצה - שאני 33)עכשיו בשבת
בעירובי. רוצה

.Á·¯ÚÓ‰34˙aLÏ B‡ ˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLÏ «¿»≈ƒ¿≈»ƒƒ∆»À¿«»
·BË ÌBÈÂ35˙Á‡ Áe¯Ï „Á‡ ·e¯Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆≈∆»¿«««

ÌÈÓi‰ ÈLÏ36ÈeˆÓ BÓB˜Óa ·e¯Ú‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ , ƒ¿≈«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»≈ƒ¿»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk ÈL ÏÈÏ·e ÔBL‡¯‰ ÏÈÏa37„ˆÈk . ¿≈»ƒ¿≈≈ƒ»≈«¿»≈«

˙aL ·¯Úa B‡ ·BË ÌBÈ ·¯Úa BÎÈÏBÓ ?‰NBÚ ‡e‰∆ƒ¿∆∆¿∆∆«»
B„Èa BÏËBÂ ,ÂÈÏÚ CÈLÁÓe38ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - BÏ ‡·e «¿ƒ»»¿¿¿»»ƒ»»≈

·BË ÌBÈ39ÌL BÁÈpÓe ÌB˜Ó B˙B‡Ï BÎÈÏBÓ ¯ÁÓÏe ,¿»»ƒ¿»«ƒ»
˙aL ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - BÏÎB‡Â ,CLÁzL „Ú40B‡ , «∆∆¿«¿¿ƒ»»≈«»

ÈzL Ô‰L ÈtÓ .·BË ÌBÈ ÏÈÏ ‰È‰ Ì‡ - B‡È·Ó¿ƒƒ»»≈ƒ¿≈∆≈¿≈
ÔBL‡¯ ÏÈlÓ :¯Ó‡pL È„k ,„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,˙BM„¿̃À¿≈»¿∆»¿≈∆…«ƒ≈ƒ

ÌÈÓÈ ÈLÏ ·e¯Ú‰ ‰˜41. »»»≈ƒ¿≈»ƒ

א.34) לח, עירובין שהעירוב 35)משנה, בפירוש שאמר
ושבת. יוםֿטוב על או הימים, שני על שהוא 36)יחול

כיוון. באותו הימים בשני ללכת קניית 37)רוצה שעת
יהיה 38)העירוב. ולא יאבד, או יגנב שמא מתיירא אם

השני. בלילה הוצאה.39)שם איסור בו שאין
משם.40) להוליכו ימיםֿטובים 41)שאסור בשני אבל 

אחת  וקדושה אריכתא" כ"יומא שהם ראשֿהשנה, של
לסמוך  יכול ראשון, בליל עירוב הניח אם - ה"ה) (למעלה
- הראשון היום של השמשות בין כי שני, ליום גם עליו
"כיומא  אמרו שלא הראב"ד ודעת הימים. לשני קונה
שהעירוב  מצריך ולכן לקולא, ולא לחומרא אלא אריכתא"

ראשֿהשנה. של שני בליל גם קיים יהיה

.ËÏÎ‡42ÔBL‡¯a ·e¯Ú‰43,ÔBL‡¯Ï ·e¯Ú‰ ‰˜ - ∆¡«»≈»ƒ»»»≈»ƒ
CÈ¯ˆ - ÔBL‡¯a ÂÈÏ‚¯a ·¯Ú .ÈMÏ ·e¯Ú BÏ ÔÈ‡Â¿≈≈«≈ƒ≈«¿«¿»»ƒ»ƒ
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¿∆∆«»¿««
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‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜nL ÔÓÊa ,˙aL46ÈÏ ‰‡¯È - «»ƒ¿«∆¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»≈»∆ƒ
Ì‰ ˙Á‡ ‰M„˜e ,„Á‡ ÌBÈk Ô‰L47. ∆≈¿∆»¿À»««≈

לשבת,46) סמוך הכיפורים יום לחול יכול זמן ובאותו
מעת  אבל שם. ו'תוספות' ברש"י ועיין מז. בפסחים כמבואר
בהלכות  כמבואר החשבון, לפי החדשים את קובעין שאנו
לשבת, סמוך הכיפורים יום יחול לא פ"ה, החודש קידוש
ולהכין  המתים, את לקבור שביניהם חול ביום שיספיקו כדי
(ראש  הכיפורים יום לערב או שבת לכבוד טריים ירקות

כ.). ביום 47)השנה אסור בשבת, שאסור שכל לפי
משנה'). ('מגיד הכיפורים

.‡È‰Ê48ÈzLa ÔÈ·e¯Ú ÈL ·¯ÚÏ BÏ LiL ,e¯Ó‡L ∆∆»«¿∆≈¿»≈¿≈≈ƒƒ¿≈
ÚÈb‰Ï BÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â ,ÌÈÓi‰ ÈLÏ ˙BÁe¯ƒ¿≈«»ƒ»∆ƒ¿∆∆¿»¿«ƒ«

ÔBL‡¯‰ ÌBia ÔÈ·e¯Ú‰ ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ49Ì‡ Ï·‡ ; ¿»∆»ƒ¿≈»≈ƒ«»ƒ¬»ƒ
ÌBia ÈM‰ ÌBÈ ÏL ·e¯ÚÏ ÚÈb‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿«ƒ«»≈∆«≈ƒ«
B˙ÂˆÓ ·e¯Ú‰L .·e¯Ú ÈM‰ ·e¯Ú ÔÈ‡ - ÔBL‡¯‰»ƒ≈≈«≈ƒ≈∆»≈ƒ¿»

‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒa ‰È‰iLÌBÈ „BÚaÓ50ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÂ , ∆ƒ¿∆ƒ¿À»»¿»ƒ¿¿∆ƒ
BÊ È¯‰ ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ·e¯Ú‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«ƒ«¿∆»≈«»ƒ¬≈

.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯ dÈ‡≈»¿»ƒ¿

ב.48) לח, זה 49)עירובין רחוקים אינם המקומות ששני
יום. באותו ללכת ויכול אמה, מאלפים יותר אף 50)מזה

צריך  מכלֿמקום משתחשך, הוא העירוב שביתת שקנין
ראשון. יום בסוף לעירוב להגיע באפשרותו שתהיה

.·È‰n‡ ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒƒ«≈¿ƒ«¿«ƒ«»
ÁÈp‰Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,Á¯ÊÓ Áe¯Ï B˙ÈaÓƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿ƒ¿ƒƒ«
Áe¯a ÛÏ‡ B‡ ‰‡Ó B‡ ˙Á‡ ‰n‡ ˜eÁ¯a ÈL ·e¯Ú≈≈ƒ¿ƒ«»««≈»∆∆¿«
;·e¯Ú ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡ - ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,·¯ÚÓ«¬»¿»«»»¿≈ƒ≈∆«≈ƒ≈
BÏ Èe‡¯ ÈM‰ ·e¯Ú‰ ‰Ê ÔÈ‡ ÔBL‡¯‰ ÌBia È¯‰L∆¬≈«»ƒ≈∆»≈«≈ƒ»
‡Ï È¯‰L ,ÂÈÏ‡ ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ∆≈»¿«ƒ«≈»∆¬≈…

ÌeÏk ·¯ÚÓ Áe¯a BÏ ¯‡L51. ƒ¿«¿««¬»¿

והפסיד 51) מזרח, לצד אמה אלפים ארבעת לו יש שהרי
מערב. בצד עלֿידיֿזה

.‚È˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a B·e¯Ú ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ«≈¿ƒ∆∆«¬≈≈
B˙ÈaÓ ‰n‡52Á¯ÊÓ Áe¯a53ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ , «»ƒ≈¿«ƒ¿»¿»«»»¿

·¯ÚÓ Áe¯Ï B˙ÈaÓ ˜BÁ¯ ÈL ·e¯Ú ÁÈp‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿ƒƒ«≈≈ƒ»ƒ≈¿««¬»
È¯‰ - ÈL ÌBÈÏ ÂÈÏÚ CÓÒÂ ,‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁ CB˙a¿¬≈≈«»¿»«»»¿≈ƒ¬≈
.ÔBL‡¯‰ ÌBia BÏ ÚÈbiL BÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;·e¯Ú ‰Ê∆≈∆¬≈∆¿»∆«ƒ««»ƒ

חשובה 52) העיר כל בעיר, ביתו אם אבל בשדה. כשביתו
העיר  לחומת מחוץ אמה אלפים ומודדים אמות, כארבע לו

תטז). סי' או"ח ברורה' עוד 53)('משנה לו יש זה, ולפי
ביום  שמה להגיע שביכלתו למערב, אמה מאות חמש

ראשון.

.„È·BË ÌBÈ54‰NBÚ BÈ‡ - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿¿∆∆«»≈∆
È·e¯Ú ‡ÏÂ ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡Ï ,·BË ÌBÈa ·e¯Ú≈¿…≈≈¬≈¿…≈≈

ÔÈÓeÁz55·¯Ú ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÌBÈa ‡e‰ ·¯ÚÓ ‡l‡ ; ¿ƒ∆»¿»≈¿¬ƒƒ∆∆∆
˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL eÏÁ Ì‡Â .·BË ÌBÈ¿ƒ»¿≈»ƒƒ∆»À

È·e¯Ú ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ·¯ÚÓ - ˙aL ·¯ÚÂ ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿∆∆«»¿»≈ƒ¿ƒƒ≈≈
È¯‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡Â .˙B¯ˆÁ È·e¯ÚÂ ÔÈÓeÁz¿ƒ¿≈≈¬≈¿ƒ»«¿…≈«¬≈
˙aL ·¯Ú·e ÈLÈÓÁa ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ·¯ÚÓ ‰Ê∆¿»≈≈≈¬≈«¬ƒƒ¿∆∆«»

ÔÈÓeÁz È·e¯Ú ‡Ï Ï·‡ ,‰˙Óe56. «¿∆¬»…≈≈¿ƒ

ב.54) טז, מחר,55)ביצה לצורך דבר כמתקן שנראה
לשבת. מיוםֿטוב להכין הוא 56)ואסור שביתה שקנין

בתנאי. אפילו ביוםֿטוב לקנות ואסור בית, כקנין

.ÂËÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :ÈLÈÓÁa ¯ÓB‡ ?‰˙Ó „ˆÈk≈««¿∆≈«¬ƒƒƒ«
·BË57ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ -58Â‡Ï Ì‡Â ,59‰Ê È¯‰ - ≈ƒ¿»«¿¿ƒ»¬≈∆
·e¯Ú60ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â ,·¯ÚÓe ¯ÊBÁ ¯ÁÓÏe ; ≈¿»»≈¿»≈¿≈ƒ«

,ÌeÏk ÌBi‰ È¯·„a ÔÈ‡Â LÓ‡Ó Èz·¯Ú ¯·k - ·BË¿»≈«¿ƒ≈∆∆¿≈ƒ¿»««¿
LÓ‡ Ì‡ÂÌÈ¯·c ‰na .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ‰È‰ ¿ƒ∆∆»»¬≈∆≈«∆¿»ƒ

ÈLa Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»ƒ¿≈
„Á‡ ÌBÈk Ô‰ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ61, »ƒƒ∆…«»»¬≈≈¿∆»

.·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‡l‡ Ô‰Ï ·¯ÚÓ BÈ‡Â¿≈¿»≈»∆∆»≈∆∆

יום 57) ובכל מספק, הם גלויות של ימיםֿטובים שני שהרי
יוםֿטוב. או חול הוא אם מסופקים לערב 58)אנו שאסור

חול.59)ביוםֿטוב. יום בין 60)והיום העירוב יחול
(מגיד61ֿ)השמשות. תבשילין עירובי לענין א. ו, ביצה

משנה).

ה'תש"פ  אלול ח' שישי יום

-mipnfxtq
xFUr zziaW zFkld¦§§¦©¨

ÈzLe ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
Ba ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (· .‰Î‡ÏnÓƒ¿»»∆…«¬¿»»

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡lL („ .Ba ˙BpÚ˙‰Ï
-mipnfxtqxFUrzziaW'ld

¿ƒ¿«∆…∆¡…¿ƒ¿
¦§¦©̈ :el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שבת 1) עם בשווה והוא בכלל, המלאכה איסור בו נתבאר

דברים, משני חוץ ומדבריהם, התורה מן האיסור בכל
ואיסור  והשתייה, האכילה איסור בו ונזכר שם. כמבואר
וזמן  ותשמיש, וסיכה הסנדל ונעילת כרחיצה הדברים, שאר

ויציאתו. היום התחלת

ãycew zegiyn zecewpã

הלכות  אחרי הרמב"ם סידר העשור, שביתת הלכות את
הלא  ולכאורה ולולב. סוכה שופר, הלכות עם ולא שבת
הלכות  לפני סידרן לא ומדוע השנה, זמני לפי הוא הסדר
מתאים  היה "זמנים" הספר שם שעל־פי ובפרט סוכה,

שבשנה. הזמנים סדר לפי ההלכות כל 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
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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»»

˙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
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˙‡ epÚz :¯Ó‡pL ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó Ba ˙aLÏƒ¿…≈¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
ÈepÚ ‡e‰ ‰Ê È‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÎÈ˙LÙ«¿…≈∆ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ

ÌBv‰ ‰Ê ?LÙpÏ ‡e‰L31˙ÂˆÓ Ìi˜ - Ba Ìv‰ ÏÎÂ . ∆«∆∆∆«¿»«»ƒ≈ƒ¿«
,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - Ba ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ ,‰NÚ¬≈¿»»≈¿∆ƒ≈ƒ¿«¬≈

‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ32¯L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL , ¿»««…«¬∆∆∆¡«ƒ»«∆∆¬∆
LÚL ¯Á‡Ó ;‰˙¯ÎÂ ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰pÚ˙ ‡Ï…¿À∆¿∆∆««∆¿ƒ¿¿»≈««∆»«
e‡ ÔÈ¯‰ÊnL e„ÓÏ ,‰pÚ˙ ‡lL ÈÓÏ ˙¯k ·e˙k‰«»»≈¿ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆À¿»ƒ»

Ba33‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ34‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ . «¬ƒ»¿ƒ»¿»»≈«∆
Ba35‚‚BLa36‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -37. ¿≈«»»¿««»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ea zeayl `ide mixetikd meia yi zg` dyrÎzevn"
."dizye dlik`n

מושם  ובו שבנפש, היחידה בחינת עניין הוא הכיפורים יום
אכילה  והזדככותה, טהרתה הנשמה על הגדול הדגש
הנבראים  כל גופי של והמשותף הבסיסי הצורך הם ושתיה
כי  ביוה"כ ושתיה אכילה נאסרה ולכן בעולם, הגשמיים
- היום של תוכנו מודגש ידו ועל ומהותי, יסודי עניין הוא

שבנפש. יחידה
(525 cenr h"k wlg y"ewl it lr)

שתיה 30) כי אחת", עשה "מצות הגירסא ספרים בקצת
היא  שלפנינו הנוסחא אבל אחת. מצוה והן אכילה בכלל

רוקח). מעשה (עיין בו,31)הנכונה תלויה שהנפש דבר
המשניות). בפירוש (רבינו ושתיה אכילה (משנה 32)היא

א') עמוד פ"א דף ויומא א' עמוד ב' דף כריתות במסכת
קצ"ו. לאוין המצוות בספר הכתוב 33)וראה ענש לא כי

מתחילה. הזהיר כן אם מכלל 34)אלא ושתיה. מאכילה
אינם  ובעילה הסנדל נעילת סיכה רחיצה, העינויים: יתר כי
וראה  משנה). (לחם סופרים מדברי אלא התורה מן אסורים

ה'. הלכה א'.35)להלן עמוד פ"א דף ביומא משנה
שהיום 36) ידע שלא או ולשתות, לאכול שאסור ידע שלא

הכפורים. למעלה 37)יום ראה ויורד, עולה לקרבן בניגוד
א'. הלכה

.‰ÔÎÂ38‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ39ıÁ¯Ï ¯eÒ‡L ,40,Ba ¿≈»«¿ƒƒ«¿»∆»ƒ¿…
CeÒÏ B‡41Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ B‡ ,Ba42ÏÚ·Ï B‡ ,43. »ƒ¿…∆««¿»ƒ¿…

aLÏ ‰ÂˆÓe‰ÏÈÎ‡Ó ˙·BML C¯„k el‡ ÏkÓ ˙ ƒ¿»ƒ¿…ƒ»≈¿∆∆∆≈≈¬ƒ»
ÔÈÚÏ - ˙aL ;ÔB˙aL ˙aL :¯Ó‡pL ,‰i˙Le¿ƒ»∆∆¡««««»««¿ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡44˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .el‡ ÌÈÈÚÏ - ÔB˙aLÂ , ¬ƒ»¿«»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈«»ƒ»≈
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ Ôa¯˜ B‡45ıÁ¯ Ì‡ Ï·‡ ; »¿»∆»«¬ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»«

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÏÚa B‡ ÏÚ B‡ CÒ B‡46. »»«»««ƒ«««¿

ב').38) עמוד ע"ג דף יומא במסכת קבלו 39)(משנה כך
הכפורים. ביום "עינוי" של פירושו שנאמר 40)חכמים

וכשמן  בקרבו כמים "ותבא י"ח): פסוק ק"ט פרק (תהלים
"מנין 41)בעצמותיו". א'. עמוד פ"ו דף שבת במסכת

ראיה  שאין פי על אף הכפורים? ביום כשתייה שהיא לסיכה
המשניות: בפירוש שם רבינו וכותב ". . . לדבר זכר לדבר
שהוא  כמו כרת עליה חייב שיהיה כשתיה באמרו רוצה "אין
השתיה  כמו אסור שהוא הכוונה אבל השתיה, על חייב

ראשונים  ושאר תם רבינו דעת אבל מלקות". עליה ויתחייב
ד' הלכה למעלה וראה מדרבנן, אלא אינם אלו עינויים כי

משנה. כ"ה):42)בלחם פסוק ב' פרק (ירמיה שנאמר
מצמאה". וגרונך מיחף רגלך (בראשית 43)"מנעי שנאמר

("להשבית  בנותי" את תענה "אם נ'): פסוק ל"א פרק
אלו  שכל הרי ב'). עמוד ע"ז דף יומא רש"י, – עונתן"
הפעולות: מאלה ישבות ואם לעינוי, נחשבים הדברים
את  משלים הוא והבעילה הסנדל נעילת הסיכה, הרחיצה,

משנה). (סדר "לענין 44)העינוי הגירסא: ספרים ובקצת
זה  בפרק רבינו ביאר כך כי הנכונה, הגירסא והיא מלאכה",
בשביתה  עשה מצות שיש ללמדנו בא זה פסוק כי א', הלכה

רוקח). (מעשה עמוד 45)ממלאכה ע"ד דף יומא מסכת
וראה 46)א'. חכמים, דברי נגד שמרד על דרבנן עונש

ד'. הלכה למעלה

.Â‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia ÔÈa Ba ‰Î‡ÏÓ ˙e·ML ÌLk47, ¿≈∆¿¿»»≈«≈««¿»
ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ÈepÚÏ ˙e·L Ck»¿¿ƒ≈«≈««¿»¿»ƒ¿ƒ

L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ48:¯Ó‡pL ,B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa ≈…««…∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆∆¡«
:¯ÓBÏk ;·¯Úa L„ÁÏ ‰ÚL˙a ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ Ì˙ÈpÚÂ¿ƒƒ∆∆«¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆»∆∆¿«

ÌeˆÏ ÏÁ˙‰49‰ÚLz ·¯ÚÓ ˙BpÚ˙‰Ïe50CeÓq‰ «¿≈»¿ƒ¿«≈∆∆ƒ¿»«»
„Á‡ ÏÈlÓ ËÚÓ BÈepÚa ‰‰BL ‰‡ÈˆÈa ÔÎÂ .È¯ÈNÚÏ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»∆¿ƒ¿«ƒ≈««

¯NÚ51·¯Ú „ÚÂ ·¯ÚÓ :¯Ó‡pL ,È¯ÈNÚÏ CeÓÒ »»»«¬ƒƒ∆∆¡«≈∆∆¿«∆∆
ÌÎzaL e˙aLz52. ƒ¿¿««¿∆

וחד 47) דיממא, לאזהרה חד במלאכה, כתיבי קראי "חמשה
דליליא, לעונש וחד דיממא, לעונש חד דליליא, לאזהרה

למגמ  לאפנויי דליליא"וחד בין דיממא בין ממלאכה עינוי ר
הלילה  מקום שבכל ואף א'). עמוד פ"א דף יומא (מסכת
ללילה, מיוחד פסוק לכתוב כאן צריך - היום, אחר הולך
היום  "בעצם כ"ח): פסוק כ"ג פרק (ויקרא שכתוב מפני

א').48)הזה". עמוד ט' פרק השנה ראש (מסכת
אלא 49) הקודש על מחול להוסיף חיוב אין רבינו לדעת

מלאכה, בשביתת גם להוסיף שיש אומרים ויש הצום. לענין
טובים, ימים ושאר בשבתות גם אלא הכפורים ביום רק ולא
על  מחול מוסיפין שבות משום בו שיש מקום ש"כל

משנה. מגיד ועיין שיעור 50)הקודש" זו לתוספת אין
בין  (כי להוסיף צריך השמשות בין קודם אבל קצוב,
ספק  מכח ממילא אסור לילה ספק יום ספק שהוא השמשות
"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".
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ועיין  תוספת. לענין נדרש זה פסוק שהרי עיון וצריך ט'.
כאילו]. ד"ה ב' עמוד ט' דף ר"ה תוספות

.ÊÌÈL53‰ÎLÁL „Ú ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡L54Ô‰Â , »ƒ∆¿¿«∆»¿»¿≈
ÔÈ‡ - L„w‰ ÏÚ ÏÁÓ ÛÈÒB‰Ï ‰ÂˆnL ˙BÚ„BÈ ÔÈ‡≈»¿∆ƒ¿»¿ƒ≈…««…∆≈
È‡ È¯‰L .ÔB„Êa ˙BNÚÏ e‡B·È ‡lL ;Ô„Èa ÔÈÁÓÓ¿«ƒ¿»»∆…»«¬¿»∆¬≈ƒ
¯È‰Ê‰Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙È·a ¯ËBL ‰È‰iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆≈¿≈»∆»¿∆»¿«¿ƒ

L ,Ô‰Ï Áp‰Â ,ÂÈLÔÈ„ÈÊÓ e‰È Ï‡Â ,ÔÈ‚‚BL e‰i55. »»¿««»∆∆¿¿ƒ¿«¿¿ƒƒ
‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ56. ¿≈»«∆»∆

א'.53) עמוד ל' דף ביצה שקדש 54)מסכת לפני כלומר:
להוכיחו 55)היום. מחוייב מזיד, הוא החוטא אם אבל

פרק  (ויקרא בתורה כתוב שכן לו, ישמע שלא יודע אם אף
אברהם  (מגן עמיתך" את תוכיח "הוכח י"ז): פסוק י"ט
עליו, חולקים רוקח ומעשה ורדים בגנת אבל סמ"ג), בשם
חיוב  אין לעולם – לו ישמע לא שהחוטא שברור במקום כי

בו 56)תוכחה. ונהגו בתורה, מפורש שאינו דבר בכל
שיהו  מוטב כי כן, הדין אדם, בני לכל מסור והדבר היתר,

משנה). (מגיד מזידין יהו ואל שוגגין

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הראויים 1) והדברים והשתייה, האכילה שיעורי בו נתבארו

וכן  זה. איסור נדחה מי אצל ביאור בו ונזכר ראויים. ושאינן
מתענה. שאינו ומי מדבריהם המתענה הוא מי בו נאמר

.‡ÏÎB‡‰2ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÏÎ‡Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa3ÏÎ‡Ï »≈¿«ƒƒ«¬»ƒ»¿ƒ∆¡…
˙·˙BÎk Ì„‡Ï4‰qb‰5‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ‡È‰L ,6 ¿»»¿∆∆««»∆ƒ»ƒ¿≈»

ËÚÓk7ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«¬≈∆«»¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ
‰Ê ¯eÚLÏ8˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈«∆«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓk Ì„‡9ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,‰˙BL ÏL »»ƒ¿…À¿»∆∆»∆»¿∆»¿ƒ
ÂÈÓ‚Ï10·iÁ -11Ì˜lÒiL È„k ?ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰nÎÂ . À¿»«»¿«»¿…À¿»¿≈∆¿«¿≈

„Á‡ „ˆÏ12Ì„‡a ‰Ê ¯eÚLÂ .ÂÈÓ‚Ï ‡ÏÓ ‰‡¯ÈÂ ¿«∆»¿≈»∆¿…À¿»¿ƒ∆¿»»
ÈBÈa13˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt -14ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ

¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡‰Â .‰Ê ¯eÚLÏ¿ƒ∆¿»¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
„Á‡15. ∆»

ב.2) עג, יומא כזֿכט)3)משנה, כג, (ויקרא  שנאמר:
תעונה" לא אשר הנפש כל כי - נפשותיכם את "ועניתם
יומא  (ראה העינוי את ומבטלים הנפש את המשיבים דברים
שאינם  ה) הלכה (להלן ראויים שאינם לאוכלין פרט פא:)

הנפש. את להתייבש.4)משיבים בהחלו התמר פרי
ב:6)הגדולה.5) עט, ביומא הגמרא מסקנת היא כן

(כלים  בינונית" אלא קטנה ולא גדולה לא שאמרו, "וכביצה
ו). "במעט".7)יז, הגירסא ספרים, משנה,8)בקצת

שם. הפה.9)יומא שוה 10)כמלוא השיעור אין שכאן
כל  של לוגמיו מלוא לפי אלא באכילה, כמו אדם, לכל
שפיו  ולמי גדול, שיעורו - גדול שפיו למי ושותה, שותה

קטן. שיעורו - זה 11)קטן בשיעור כי חכמים שקיבלו
העינוי. ממנו וסר אדם, של דעתו שאין 12)מתיישבת

מלאים  פיו צידי שני שיהיו ממש, לוגמיו מלוא הכוונה
למלוא  נחשב זה ובולט, מלא אחד צד אם אלא משקה,

פ.). (יומא השיעור 13)לוגמיו (=במדה) גדול באדם אבל

מרביעית" יותר מחזיק אבטיח בן של "לוגמו שהרי יותר,
ה"ב). פ"ח יומא יום 14)('ירושלמי' שדין נמצא

דברים  משאר שונה עינוי, מצות בו שיש הכיפורים
בכזי  הם אכילה שיעורי רוב כי באכילה, ורוב שאסורים ת,

שיעור  כיפור, ביום ואילו ברביעית. הם שתיה שיעורי
- השתיה ושיעור הגסה, בככותבת - העינוי לבטל אכילה

לגומיו. ושתה 15)במלוא מככותבת, פחות אכל שאם
שאין  חכמים קיבלו כי מצטרפים, אינם לוגמיו ממלוא פחות

עינוי. מצוות בטל ולא בזה, מתיישבת אדם של דעתו

.·ÌÈ¯·c ÏÎ‡L B‡ ÌÈ¯zn‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ „Á‡∆»»≈√»ƒ«À»ƒ∆»«¿»ƒ
ÔÈ¯eÒ‡‰16Ïebt ÔB‚k ,17¯˙BÂ18Ï·ËÂ19˙BÏ·e »¬ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿≈

ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ - Ì„ B‡ ·ÏÁÂ ˙BÙ¯Ëe¿≈¿≈∆»ƒ¿»«√»ƒ»¿ƒ
ÌBÈa ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,Ì„‡Ï¿»»¬≈∆«»»≈ƒ≈¿

ÌÈ¯etk‰20. «ƒƒ

ב.16) עד, ידי 17)יומא על ונפסלו שנתפלגו קדשים 
שקבעה  הזמן לאחר לאכלם ההקרבה בשעת הכהן מחשבת

יח). ז, (ויקרא אחר 18)התורה שלהם בשר שנותר קדשים
ולילה  ימים שני או ולילה יום התורה, להם שקבעה זמנם

ל). כב, (ויקרא ממנה 19)אחד הופרשה שלא תבואה
ומעשרות. משום 20)תרומות כרת חייב שממילא ואף

שאכל  יתכן - ודם) חלב נותר, (פיגול, ההוא האיסור אוכל
האכילה  את והשלים כזית, משיעור פחות אלו מאיסורים
אלא  ההם האיסורים משום חייב שאינו באופן היתר, בדבר

(מהרש"ל). הכיפורים יום איסור מחמת

.‚·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰˙L B‡ ÏÎ‡»«»»»ƒƒ∆≈«»
˙¯k21‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;22ÈˆÁa »≈««ƒ∆»ƒ«»«¬ƒ

B‡ ÏÎB‡‰Â .¯eÚLk ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ,¯eÚLƒ≈«»ƒ»≈∆»«¿ƒ¿»≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯eÚL ÈˆÁ ‰˙BM‰23. «∆¬ƒƒ«ƒ«««¿

א.21) עד, "כל 22)יומא כג): ז, (ויקרא שנאמר משום
כל  משמעו זה "כל" תאכלו", לא ועז וכשב שור חלב
עח, (תהילים שנאמר כעין מכשיעור, פחות ואפילו שהוא,
והסבירו  שהוא, כל שפירושו חמתו" כל יעיר "ולא לח):
ראוי  שהוא משום "חציֿהשיעור" איסור את עד.) (ביומא
פרס  אכילת כדי בתוך יאכל שאם איסור, לשיעור להצטרף
שניהם  יצטרפו - שיעור חצי עוד ד) הלכה להלן (ראה
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
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"אכילת 27)כשיעור. והפוסקים התלמוד בלשון ונקרא
חצי  הוא זה ושיעור דבר, איזה של חציו פירושו פרס פרס",
כי  אומרים ויש מ"ב). פ"ח (עירובין ביצים שש של ככר
הוא  הזמן ושיעור (מגידֿמשנה). ביצים ארבע שיעורו
ויש  טז). סי' ו חלק סופר' 'חתם (שו"ת רגעים תשעה
ארבעה  או שלשה רגעים, ששה רגעים, שמונה אומרים
פרס). אכילת ערך תלמודית (אנציקולופדיא רגעים

שיעור.28) חצי כאוכל תרומות 29)ודינו בהלכות גם
שאמרו: ממה שם הראב"ד והשיגו כן, רבינו כתב ה"ג) (פ"י
הגוף) את (לטמא הגויה את לפסול מצטרפין המשקין  "כל
נאמר  שזה סובר, ורבינו יג.). (כריתות פרס" אכילת בכדי
צריך  הצירוף שיעור אז ברביעית, ששיעורה בשתיה רק
פרס. אכילת בכדי שהוא מרביעית, גדול בשיעור להיות
מרביעית, בפחות הוא שתיה ששיעור הכיפורים, ביום אבל
דעת  נראה וכן מנוח'). ('רבינו רביעית שתיית בכדי מצטרף

רבינו. על כאן השיג שלא הראב"ד

.‰Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ÏÎ‡30ÔB‚k , »«√»ƒ∆≈¿ƒ¿«¬«»»¿
ÌÈÙ¯N B‡ ÌÈ¯n‰ ÌÈ·NÚ31‰˙ML B‡ ,ÔÈLe‡a‰ ¬»ƒ«»ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆»»

¯Èˆ ÔB‚k ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓ32ÒÈ¯eÓ B‡33 «¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÈÁ ıÓÁÂ34‰Ê È¯‰ - ‰a¯‰ Ô‰Ó ‰˙LÂ ÏÎ‡ elÙ‡ , ¿…∆«¬ƒ»«¿»»≈∆«¿≈¬≈∆

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt35. »ƒ«»≈¬»«ƒ«««¿

א.30) פא, יומא האילנות.31)משנה, מן הנוטפים מיצים
מלוחים.32) מדגים היוצאים מדגים 33)מים היוצא שומן

את 34)מלוחים. משיב שחומץ ב פא, ביומא רבי דעת
כרבי, הלכה אין מבירי: מנשה בר גידל רב "דרש הנפש.
בחומץ) מים (עירבו מזגו (כולם) עלמא כולי (יצאו) נפקו
דאמרי  אימר אמר: (והקפיד), ואיקפד גידל רב שמע ושתו,
פורתא  אנא דאמרי אימר אמרי? מי לכתחילה - דיעבד אנא
- חי אנא דאמרי אימר אמרי? מי (הרבה) טובא - (מעט)

אמרי?". מי הביא 35)מזוג תרי"ב סי' באו"ח ה'טור'
ראויים  שאינם אוכלין אכל שאם העזרי': 'אבי בשם
וכדומה  בעפר שם והמדובר ליכא, איסורא אפילו לאכילה,

כלל. אוכל שם עליהם שאין

.Â·iÁ - ÌÈÓa ‚eÊÓ ıÓÁ ‰˙L36ÒÒBk‰ .37ÔÈÏtÏt »»…∆»¿«ƒ«»«≈ƒ¿¿ƒ
ÏÈ·bÊ Ï·‡ ;¯eËt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L·È ÏÈ·bÊÂ38 ¿«¿¿ƒ»≈¿«≈»∆»¬»«¿¿ƒ

·iÁ - ·Ë¯39È·ÏeÏ ;¯eËt - ÌÈÙ‚ ÈÏÚ ÏÎ‡ . »…«»»«¬≈¿»ƒ»¿≈
ÌÈÙ‚40Ïk ?ÌÈÙ‚ È·ÏeÏ Ô‰ eÏÈ‡Â .·iÁ - ¿»ƒ«»¿≈≈¿≈¿»ƒ…

e·Ï·lL41Ï‡¯NÈ ı¯‡a42ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈≈…«»»¿«
ÌÈ¯etk‰43ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È ;44.¯eËÙe «ƒƒ»≈«∆¬≈≈¿≈ƒ»

.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

שם.36) כדרכו,37)יומא, שלא אוכל שאדם דבר "כל
לו:). ברכות (רש"י כסיסה" מגיד39ֿ)קנמון.38)נקרא

וכן  פלפלין. על גם ומוסב חייב", רטובין "אבל גורס: משנה
ה"ז  ברכות מהל' בפ"ח רבינו כתב וכן שם. בגמרא הוא
פרי  "בורא עליהם ומברך אוכל, הם רטובין שפלפלין

משנה'. 'מגיד ועיין גפנים.40)האדמה". של רכים ענפים
בשאר 42)שהניצו.41) גם הדין כן כי דוקא, לאו

כך. להיות רגילים ישראל שבארץ אלא הארצות,

לאכילה.43) וראויים הם, ורכים לחים שכבר 44)עדיין
קשים. נעשו

.ÊÏÎ‡45¯Èˆ ;¯NaÏ ÁÏn‰ Û¯ËˆÓ - ÁÏÓa ÈÏˆ46 »«»ƒ¿∆«ƒ¿»≈«∆««»»ƒ
Û¯ËˆÓ - ˜¯È Èab ÏÚL47ÏÎ‡‰ È¯ÈLÎnL ÈtÓ ; ∆««≈»»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈»…∆

Ú·N ‰È‰ .ÌÈ·eLÁ Ô‰ ÏÎ‡k - ÏÎ‡‰ ÌÚ ÌÈ·¯ÚÓ‰«¿…»ƒƒ»…∆¿…∆≈¬ƒ»»»≈«
ÏÎ‡L ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Ó48¯˙È ÏÎ‡Â ,BBÊÓa ıwL „Ú ≈¬ƒ»«»∆»««∆»ƒ¿¿»«»≈
¯eËt - BÚ·N ÏÚ49ÌÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L ÈÓk , «»¿»¿ƒ∆»«√»ƒ∆≈»

¯˙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

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



קמג xeyr zziay 'ld - mipnf xtq - lel` 'g iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אבל  ס"ז. תריח סי' או"ח בשו"ע הוא וכן ד), בהלכה (ראה
לא  זה שדין העלה קסז) שאילתא שאלה' ('העמק הנצי"ב
חולה  גבי אבל יג.), כריתות (ראה מעוברת לענין אלא נאמר

הגבלות. שום בלי כדרכו אותו החולה 56)מאכילין שמא
מרגיש  ואינו שם).נבעת (יומא חולשא רוב מחמת בחליו

('פרי  לו שומעין אין מומחה, רופא בעצמו החולה ואפילו
אומן".57)מגדים'). "רופא תימני: בכתבֿיד

צריך 58) דאמר היכא כל אשי, רב בר מר אמר שם: ביומא,
(אין  להו צייתנו לא צריך, לא אמרי מאה אפילו אני,

להם). שומעין

.Ë‰¯aÚ59‰ÁÈ¯‰L60ÌBiL dÊ‡a dÏ ÔÈLÁBÏ - À»»∆≈ƒ»¬ƒ»¿»¿»∆
‡e‰ ÌÈ¯etk‰61- ‰Ê ÔB¯kÊa dzÚ„ ‰¯¯˜˙ Ì‡ ; «ƒƒƒƒ¿»¿»«¿»¿ƒ»∆

·MÈ˙zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ»¿ƒ»«¬ƒƒ»«∆ƒ¿«≈
ÔÎÂ .dLÙ62ÒBÓÏa BÊÁ‡L ÈÓ63B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - «¿»¿≈ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ

ÔÈÏÈÎ‡Ó ÌÈˆ˜Le ˙BÏ· elÙ‡Â .ÂÈÈÚ e¯B‡iL „Ú«∆≈≈»«¬ƒ¿≈¿»ƒ«¬ƒƒ
„iÓ B˙B‡64ÌÈ¯·c e‡ˆÓiL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈«¿ƒ«∆ƒ¿¿¿»ƒ

.ÔÈ¯zn‰«À»ƒ

א.59) פב, יומא לא 60)משנה, שאם וידוע מאכל. ריח
מסוכנים. וולדה היא מתאווה, שהיא מה לה נותנים

עוברה 61) "ההיא פב:): (יומא בזה ספרו ז"ל חכמינו
לקמיה  (באו) אתו הכיפורים), ביום מאכל (שהריחה דארחה

זילו  להו, אמר דכיפורא דרבי, דיומא (באזנה) לה ולחושו
העובר  שפסק הלחישה, (קבלה ואילחשה לה לחושו הוא,
א, (ירמיה ידעתיך בבטן אצרך בטרם עליה: קרי מתאוותו),
עוברה  ההיא יוחנן. רבי זה) מעובר (נולד מינה נפק ד).
ולא  לה, לחושו להו, אמר חנינא, דרבי לקמיה אתו דארחה,
ד), נח, (תהילים מרחם רשעים זורו עליה: קרי אילחישא,
להפקיע  כדי פירות (שאוצר אוצרֿפירי שבתאי מינה נפק

אין ותניא דבר שערים, וכל ישראל בארץ פירות אוצרין
השערים)". את שמפקיעין לפי נפש, חיי שהוא

א.62) פג, יומא שעיניו 63)משנה, וסימנו הרעבון, חולי
לראות. יכול ואינו (איסור 64)כהות הקל אותו "ומאכילין

מאכילין  לאו ואם דיו, - עיניו האירו אם תחילה, הקל הקל)
הט"ז). פי"ד אסורות מאכלות בהל' (רבינו החמור" אותו

.ÈÔË˜65ÚLz Ôa66ÌÈL67ÌÈL ¯NÚ Ô·e68, »»∆≈«»ƒ∆∆∆»ƒ
ÔÈÎpÁÓ69ÏÎ‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰ ?„ˆÈk .˙BÚLÏ B˙B‡ ¿«¿ƒ¿»≈«»»»ƒ∆¡…

LÏLa B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ÌBia ˙BÚL ÈzLa70‰È‰ ; ƒ¿≈»««¬ƒƒ¿»»»
Ôa‰ Ák ÈÙÏ .Úa¯‡a B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - LÏLa ÏÈ‚»̄ƒ¿»«¬ƒƒ¿«¿«¿ƒ…««≈
,‰L ‰¯NÚ ˙Á‡ Ôa .˙BÚLa B˙B‡ ˙BpÚÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿«¿»∆««∆¿≈»»

‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa71È¯·cÓ ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó , ≈»»≈¿≈»ƒ¿«∆«¿ƒƒƒ¿≈
.˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿«ƒ¿

א.65) פב, יומא בריא.66)משנה, הוא שלמות,67)אם
(פוסקים). הכיפורים יום לפני נשלמו אם 68)שהשנים

חלש. קצת "חנוך 69)הוא ו): כב, (משלי שנאמר משום
דרכו". פי על לענין 70)לנער אותן מחנכים כן וכמו

('טור'). וסיכה ההשלמה 71)רחיצה שגם הראב"ד, ודעת
זמנה. לפי והנקבה זמנו לפי הזכר הבריאות, לפי הכל -

.‡È˙a72LÏL Ô·e „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL «¿≈∆¿≈»»¿∆»∆¿

˙B¯ÚN ÈzL e‡È·‰L ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ73È¯‰ - ∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¬≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓÈÏLÓe ,˙Bˆn‰ ÏÎÏ ÌÈÏB„‚k Ô‰74; ≈ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒƒƒ«»

,Ô‰ ÌÈpË˜ ÔÈ„Ú - ˙B¯ÚN ÈzL e‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…≈ƒ¿≈¿»¬«ƒ¿«ƒ≈
ÔË˜ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈÓÈÏLÓ ÌÈ‡Â75‡e‰L ¿≈»«¿ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ»»∆

B˙B‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡ ,ÚLz ÔaÓ ˙BÁt76,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa »ƒ∆≈«≈¿«ƒ¿«ƒƒ
‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k77. ¿≈∆…»ƒ≈«»»

ב.72) מה, נדה בדברי 73)משנה, אלו הלכות פרטי ראה
ואילך. י הלכה פ"ב אישות בהל' למשה 74)רבינו הלכה

ה:). (סוכה מסיני" למשה הלכה . . . "שיעורין כי מסיני.
שיהא  התורה בכל מצאנו לא כי הכתוב, מן לזה רמז ויש
מצינו  שנה י"ג בבן אבל שנה, י"ג מבן בפחות איש קרוי
. "ויקחו כה): לד, (בראשית כדכתיב איש, הכתוב שקראו
י"ג  בני היו שעה ובאותה חרבו", איש . . ולוי שמעון . .
כתוב  התורה מצוות וברוב שם), ברש"י כט: (נזיר שנה

ה). פרק ב'אבות' מוילנה (הגאון יומא 75)"איש" משנה,
א. שעות.76)סב, לחינוך  רוצה 77)אפילו אפילו

('כלבו'). בידו מוחים - עצמו על להחמיר

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובאי 1) לו, הדומין ושאר הרחיצה ענייני פרטי בו נתבארו

הסדר  על לאחת אחת עניינן בו ונזכר והותרו. נאסרו צד זה
ראשון. בפרק שנזכרו

.‡¯eÒ‡2ıÁ¯Ï3ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa »ƒ¿…¿«ƒƒ≈¿«ƒ≈
ÔBˆa4Úaˆ‡ elÙ‡ .„Á‡ ¯·‡ ÔÈa BÙeb Ïk ÔÈa , ¿≈≈»≈≈»∆»¬ƒ∆¿«

ÌÈna dËÈLB‰Ï ¯eÒ‡ ‰pË˜5CÏn‰Â .6‰lk‰Â ¿«»»¿ƒ»¿«ƒ¿«∆∆¿««»
ÔÈˆÁB¯7Ô‰Èt ˙‡8ÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k - ‰lk ; ¬ƒ∆¿≈∆«»¿≈∆…ƒ¿«∆«
dÏÚa9CÏÓ :¯Ó‡pL ,BÈÙÈa ‰‡¯iL È„k - CÏn‰Â , «¿»¿«∆∆¿≈∆≈»∆¿»¿∆∆¡«∆∆

„Ú ?‰lk ˙‡¯˜ ‰nk „ÚÂ .EÈÈÚ ‰ÈÊÁz BÈÙÈa¿»¿∆¡∆»≈∆¿««»ƒ¿≈«»«
ÌBÈ ÌÈLÏL10. ¿ƒ

ב.2) עז, ודף ב. עג, יש 3)יומא הכיפורים ביום שהרי
ב, (מלכיםֿא שכתוב ממה עז.) (ביומא ולמדו עינוי, מצוות
כי  שדיך על לך ענתות המלך, אמר הכהן "ולאביתר כו):
וכי  . . . נשאת כי אמיתך לא הזה וביום אתה, מות איש
(שמואלֿב  כתוב דוד וגבי אבי". התענה אשר בכל התענית
העם  אמרו כי . . . לדוד הגישו . . . וחמאה "ודבש כט): יז,
שכן  מרחיצה, עיף הכוונה ועיף במדבר", ומצא ועיף רעב
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
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.·ÈÓ11ÌB˜Ó ıÁB¯ - ËÈË B‡ ‰‡Bˆa CÏÎÏÓ ‰È‰L ƒ∆»»¿À¿»¿»ƒ≈¿
d„È ‰M‡ ‰ÁÈ„Óe .LLBÁ BÈ‡Â ,Bk¯„k ˙Ùph‰«ƒ…∆¿«¿¿≈≈¿ƒ»ƒ»»»
ıÁB¯ ‰ÏBÁ‰Â .˜BÈzÏ ˙t ˙˙BÂ ,ÌÈÓa ˙Á‡««¿«ƒ¿∆∆««ƒ¿«∆≈

È·iÁ ÏÎÂ .ÔkÒÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Bk¯„k12˙BÏÈ·Ë ¿«¿««ƒ∆≈¿À»¿»«»≈¿ƒ
Ôk¯„k ÔÈÏ·BË13ÌBÈa ÔÈa ·‡a ‰ÚL˙a ÔÈa , ¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿»¿»≈¿

.ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

ב.11) עז, ב.12)יומא יח, שדעת 13)ביצה אףֿעלֿפי
בזמנה  שטבילה ה"ו) התורה יסודי מהל' פ"ו (למעלה רבינו
ה'תוספות' כתבו וכן לטבול. מותר זאת בכל - מצוה אינה
עוד: שם וכתבו שם). (לחםֿמשנה כל ד"ה שם בביצה
לטבול  צריכין היו בטהרות, עושים שהיו בזמניהם ש"דוקא
להם  אסור בזמנינו אבל הטהרות, את יטמאו שלא כדי מיד

הכיפורים". יום מוצאי עד לטבול

.‚ÈÓ14‰f‰ ÔÓfa È¯˜ ‰‡¯L15,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ƒ∆»»∆ƒ«¿««∆¿«ƒƒ
‡e‰ L·È Ì‡Â ;Bi„Â ‰tÓa Áp˜Ó - ‡e‰ ÁÏ Ì‡ƒ«¿«≈«¿«»¿«¿ƒ»≈
„·Ïa ÔÈÎÏÎÏÓ‰ ˙BÓB˜Ó ıÁB¯ - CÏÎÏ˙pL B‡∆ƒ¿«¿≈≈¿«¿À¿»ƒƒ¿«
;ÏaËÏ B‡ BÙeb Ïk ıÁ¯Ï BÏ ¯eÒ‡Â .Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ¿…»ƒ¿…
,˙Ó ˙‡ÓË ÈtÓ ,¯B‰Ë ‰f‰ ÔÓfa Ï·Bh‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«¿««∆»ƒ¿≈À¿«≈
‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ‰lÙ˙Ï È¯wÓ ‰ˆÈÁ¯‰ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¿««∆∆»

‚‰Ó16Ïh·Ï ‚‰Ó ÔÈ‡Â ,17‡l‡ ,¯eÒ‡‰ ¯·c ƒ¿»¿≈ƒ¿»¿«≈»»»»∆»
ÌBÈa È¯˜ ‰‡B¯‰L e¯Ó‡ ‡ÏÂ .¯zn‰ ˙‡ ¯Ò‡Ï∆¡…∆«À»¿…»¿∆»∆∆ƒ¿
ÈÏÚ·Ï ‰ÏÈ·Ë ewzLk ‡l‡ ,Ï·BË ÌÈ¯etk‰«ƒƒ≈∆»¿∆ƒ¿¿ƒ»¿«¬≈

e¯‡a ¯·Îe ,ÔÈÈ¯˜18‰ÏËaL19.BÊ ‰wz ¿»ƒ¿»≈«¿∆»¿»«»»

א.14) פח, ובית 15)יומא עזרא תקנת שנתבטלה אחרי
יקרא  לא בתורה, יקרא לא קרי שבעל תיקנו שהם דינו,
באה  זו טומאה כי שיטבול, עד יתפלל, ולא שמע קריאת
יורד  קרי בעל כי הדין היה ובזמניהם ראש, קלות מפני
הקדוש. ביום ותפילה מתורה יתבטל שלא כדי וטובל,

ה"ו.16) פ"ד תפילה הל' המנהג 17)ראה בידי כח אין
טו:): השנה (ראש כמבואר הדין, מצד שאסור דבר להתיר

ליה?". שבקינן נהגו כי איסורא, ק"ש 18)"במקום בהל'
פ"ד. תפילה ובהל' "אין 19)פ"ד, כי שבטלוה, לא

גדול  אלאֿאםֿכן חבירו, דין בית דברי לבטל יכול ביתֿדין
לא  שמתחילה אלא א), פרק (עדיות ובמנין" בחכמה ממנו
כח  היה שלא נתקבלה, ולא ישראל, בכל זו תקנה פשטה
נהגו  "וכבר מקרה, כל אחרי לטבול בה, לעמוד ישראל ברוב
שאין  לפי שמע, קריאת ולקרות בתורה לקרות ישראל כל
לעולם, בטהרתם עומדים אלא טומאה, מקבלים תורה דברי
ה'", נאום כאש, דברי כה "הלא כט): כג, (ירמיה שנאמר
מקבלים  אינם תורה דברי אף טומאה, מקבלת אינה אש מה

ה"ח). פ"ד ק"ש בהל' (רבינו טומאה"

.„ËÈË20B„È Ì„‡ ÁÈpiL È„k ,¯˙BÈa ÁÏ ‡e‰L ƒ∆«¿≈¿≈∆«ƒ«»»»
B„ÈÏ d˙B‡ ˜Èa„‰ Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏ da ‰ÏÚ˙Â ÂÈÏÚ»»¿«¬∆»«¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ˙ÈÁeÏÁÏ da ˜a„z ˙¯Á‡‰21. »«∆∆ƒ¿«»«¿ƒ»≈≈»»
‡Ï22k Ì„‡ ‡lÓÈÌÈn‰L ;Ba ÔpËˆÈÂ ÌÈÓ N¯Á ÈÏ …¿«≈»»¿ƒ∆∆«ƒ¿ƒ¿«≈∆««ƒ

ÌÈÏÁÊ23‡nL ,¯eÒ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk elÙ‡ .ÂÈÙcÓ ƒ¿»ƒƒ¿»»¬ƒ¿ƒ«»»∆»
˙B¯Ùa ÔpËˆ‰Ï ¯zÓe .B¯Na ÏÚ ÌÈÓ eÊ˙pÈ24. ƒ»¿«ƒ«¿»À»¿ƒ¿«≈¿≈

א.20) עח, וקרוב 21)יומא עונג, הוי הטיט "שלחלוח
(רש"י). שם.22)לרחיצה" התימנים:23)יומא, בכת"י

לחלוחית.24)"נוזלים". בהם שאין כיון

.‰Á˜BÏ25,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙ÁtËÓ Ì„‡ ≈«»»ƒ¿««≈∆∆«ƒƒ
ËÚÓ d·bÓe ,ÌÈÓa d˙B‡ ‰¯BLÂ26˙Áz dÁÈpÓe , ¿∆»¿«ƒ¿«¿»¿««ƒ»««

LLBÁ BÈ‡Â ,ÂÈt ÏÚ d¯È·ÚÓ ¯ÁÓÏe ,ÌÈ„‚a‰27, «¿»ƒ¿»»«¬ƒ»«»»¿≈≈
.‰a¯‰ ¯˜ da LiL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»…«¿≈

שם.25) להטפיח",26)יומא, מנת על  "טופח תהא שלא
להרטיב  יוכל בה שהנוגע כזו רטיבות בה תהא שלא כלומר:

ד). בהלכה למעלה (כנזכר ביום 27)אחרים רחיצה מדין
שלא  ליזהר צריך אבל קצת. נגובה שהיא כיון הכיפורים,
דברי  (ראה המטפחת מן המים סחיטת של חשש בה יהיה

פכ"ב). שבת בהל' רבינו

.ÂCÏB‰‰28Ba¯ Èt ÏÈa˜‰Ï29ÈÓ B‡ ÂÈ·‡ Èt B‡ «≈¿«¿ƒ¿≈«¿≈»ƒƒ
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L30˙È·a ˙B¯˜Ï B‡ , ∆»ƒ∆¿»¿»ƒ¿¿≈

ÌÈna ¯·BÚ - L¯„n‰31LLBÁ BÈ‡Â ,B¯‡eˆ „Ú32. «ƒ¿»≈««ƒ««»¿≈≈
ÌÈna ¯ÊBÁÂ ,d˙BNÚÏ CÏ‰L ‰ÂˆÓ ‰NBÚÂ¿∆ƒ¿»∆»««¬»¿≈««ƒ

CÏB‰ BÈ‡ - ¯ÊÁÏ BÏ ¯Èzz ‡Ï Ì‡L ;BÓB˜ÓÏ33, ƒ¿∆ƒ…«ƒ«¬…≈≈
ÏLÎ ‡ˆÓÂ34¯ÓLÏ CÏB‰‰ ÔÎÂ .‰Âˆn‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿…

LLBÁ BÈ‡Â ,B¯‡eˆ „Ú ÌÈna ¯·BÚ - ÂÈ˙B¯t35. ≈»≈««ƒ««»¿≈≈
„·Ï·e36ÈÏeL ˙ÁzÓ Ì‰È„È e‡ÈˆBÈ ‡lL ƒ¿«∆…ƒ¿≈∆ƒ««≈

Ì‰ÈÏÈÚÓ37ÏÁa ÔÈNBÚL C¯„k ,38. ¿ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿…

ב.28) עז, יצחק,29)יומא רבי "אמר ב: טו, השנה ראש
כג): ד, (מלכיםֿב שנאמר ברגל, רבו פני להקביל אדם חייב
מכלל  שבת", ולא חודש לא היום אליו הולכת את "מדוע
(הל' רבינו בדברי מובא וכן למיזל", איבעי ושבת דבחודש

ה"ז). פ"ה תורה פניו,30)תלמוד להקביל שמצוה
ואזלו  שקלו הוו חייא, ורבי "רבי ה:): (חגיגה כמבואר
(כאשר  מתא לההיא מטו כי בדרך), מהלכין (היו באורחא
הכא  מרבנן צורבא איכא אי אמרו: מקום), לאותו הגיעו
ונקבל  (נלך אפיה ונקביל ניזיל תלמידֿחכם) כאן יש (אם

אסור 31)פניו)". - בספינה לעבור או במים לשחות אבל
גדולות'). 'הלכות בעל בשם איסור 32)('טור' משום

להנאת  מתכוין ואינו מצוה, לדבר שהולך כיון רחיצה,
אחרת  דרך לו כשאין שהמדובר הפוסקים וכתבו רחיצה.

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¿»¿«¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



קמה aeh mei zziay 'ld - mipnf xtq - lel` 'h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב.39) עג, שנחשב 40)יומא עז.) (יומא בגמרא למדו
מיחף  רגלך "מנעי כה): ב, (ירמיה שכתוב ממה לעינוי,

מצמאה". ב.41)וגרונך עח, עץ.42)יומא קליפת
עשב.43) סודרא 44)מין כריך הונא, רב בר "רבה

שם). (יומא, ונפיק" עינוי 45)אכרעיה מצוות בזה ומקיים
הכיפורים. לגידולו 46)ביום שנחוצים וסיכה "רחיצה

נעילת  אבל רבנן, בהם גזרו לא הילד, של והתפתחותו
רבנן" בה גזרו - בה תלוי הילד של גידולו שאין הסנדל

(מגידֿמשנה).

.Á¯zÓ47·¯˜Ú ˙ÓÁÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ Ì„‡ ÏÎÏ48 À»¿»»»ƒ¿…∆««¿»≈¬««¿»
da ‡ˆBiÎÂ49‰iÁ‰Â .epÎMz ‡lL È„k ,50˙¯zÓ ¿«≈»¿≈∆…ƒ»∆¿««»À∆∆

‰pˆ ÌeMÓ Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÏ51ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk52. ƒ¿…∆««¿»ƒƒ»»¿ƒ
‰ÏBÁ‰Â53.‰kÒ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,da ‡ˆBik ¿«∆«≈»««ƒ∆≈»«»»

ב.47) עח, דברים 48)יומא או עקרבים שם מצויים אם
תריד). סי' או"ח (שו"ע המזיקים.49)הנושכים מן

ב.51)היולדת.50) עג, יומא זמן 52)משנה, אותו שעד
הי"ג  שבת מהל' בפ"ב כמבואר סכנה, בו שאין כחולה היא

"רבי 53)(מגידֿמשנה). ה"א): פ"ח (יומא 'ירושלמי'
בליל  לוי בן יהושע רבי לגבי (עלה) סליק נחמן, בר יצחק
לקראתו) (יצא לגביה נפיק הכיפורים), יום (בליל רבא צומא
איסטניס  לו אמר דין? מה לו אמר עור), (נעלי סוליסא לבוש

משנה'). ('סדר אני)" ומצונן (חלש אנא

.Ë¯eÒ‡54CeÒÏ55ÔÈa ,BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó56‰ÎÈÒ »»ƒ¿»¿»≈ƒ»
‚eÚz ÏL dÈ‡L ‰ÎÈÒ ÔÈa ‚eÚz ÏL57Ì‡Â .58‰È‰ ∆«¬≈ƒ»∆≈»∆«¬¿ƒ»»

BÏ LiL B‡ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏBÁ∆««ƒ∆≈«»»∆≈
ÔÈËËÁ59LLBÁ BÈ‡Â Bk¯„k CÒ - BL‡¯a60. ¬»ƒ¿…»¿«¿¿≈≈

ב.54) עז, המשניות),55)יומא בפירוש (רבינו "בשמן"
רחיצה  שנקרא מים לאפוקי דברים בשאר הדין והוא

רוקח'). "ביום 56)('מעשה ה"א: פ"ח יומא ב'ירושלמי'
של  שאינה סיכה בין תענוג של שהיא סיכה  בין כיפור
שהיא  סיכה ציבור, ובתענית באב בתשעה אסור. - תענוג
פסק  ולכן מותר". - תענוג של שאינה אסור, - תענוג של
(פ"ה  הזוהמא להעביר שהיא בסיכה מותר שבאבל רבינו

באב. תשעה כדין אבל שדין ה"ד), אבל כגון 57)מהל'
עצם  כי בסיכה, אסור הלכלוך את או הזוהמא את להעביר
כוונתו  אין אם מותר ברחיצה אבל תענוג, היא הסיכה

רוקח'). ('מעשה הלכלוך את להעביר רק דין 58)לתענוג
לגבי  זו, שלפני בהלכה המבואר ה'ירושלמי' מן נלמד זה
ושתייה  אכילה מלבד - העינויים שאר כל כי הסנדל, נעילת
חכמים. גזרו לא צער במקום להם: אחד דין -

רפואה 60)אבעבועות.59) עשיית משום איסור כאן ואין
וכמו בשבת  בחול, כן לסוך הבריאים שדרך מפני ויוםֿטוב,

סי' ברורה' ('משנה הכ"ג שבת מהל' בפכ"א רבינו שכתב
תריד).

.ÈLÈ61ÌBÈ ÈÏÈÏa ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó ≈¿∆»¬¿«¿ƒ∆«≈¿≈≈
‡ÏÂ ,BzL‡Ó ÌÈt ˙La BÏ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆»ƒ≈ƒ¿¿…
‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰hn‰ LÈÓLz È„ÈÏ ‡B·È»ƒ≈«¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆»¬∆…

˜ÈÏ„‰Ï62,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡N˙Â BzL‡ ‰‡¯È ‡nL , ¿«¿ƒ∆»ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»≈¿≈»

LÈÓLz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ63˙BÈ‰Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿»ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»«ƒƒƒ¿
ÌB˜Ó ÏÎa ˜ÈÏ„‰Ï Ïk‰ ÔÈ·iÁ - ˙aLa64˙˜Ï„‰L ; ¿«»«»ƒ«…¿«¿ƒ¿»»∆«¿»«

‰·BÁ - ˙aLa ¯65. ≈¿«»»

הנר 61) את להדליק שנהגו "מקום ב: נג, פסחים משנה,
להדליק, שלא שנהגו מקום מדליקין. הכיפורים, יום בלילי

מדליקין". כא):62)אין ס, (ישעיה אומר הוא שניהם ועל
שאמרו  בין וגו', ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם "ועמך
אלא  נתכוונו לא שניהם להדליק, שלא שאמרו ובין להדליק
המנהג  ובמקומותינו בגמרא). שם, (פסחים אחד" לדבר
(שו"ע). ההדלקה על ולברך הכיפורים יום בליל נר להדליק

ובמבואות 63) מדרשות ובבתי כנסיות בבתי "ומדליקין
שם). (משנה, החולים" גבי ועל תנא 64)האפלים "תני

יום  אומר: אלעזר בן שמעון רבי יוחנן, דרבי קמיה
שלא  שאמרו במקום אף בשבת, להיות שחל הכיפורים
השבת" כבוד מפני מדליקים הכיפורים], [ביום להדליק
בשם  סימון "רבי ה"ד): פ"ד (שם וב'ירושלמי' נג:). (פסחים
הלכה  - רבי בשם שאול בן יוסי רבי לוי, בן יהושע רבי

(מגידֿמשנה). אלעזר" בן שמעון שכתב 65)כרבי כמו
ה"א. שבת מהל' פ"ה למעלה רבינו

ה'תש"פ  אלול ט' ש"ק יום

-mipnfxtq
aFh mFi zziaW zFkld¦§§¦©

,‰NÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰¯NÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (· .ÁÒt ÏM ÔBL‡¯a¿ƒ∆∆«∆…«¬¿»»
Ba ˙BNÚÏ ‡lL („ .ÁÒt ÏL ÈÚÈ·La ˙aLÏƒ¿…ƒ¿ƒƒ∆∆«∆…«¬
‡lL (Â .˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ˙aLÏ (‰ .‰Î‡ÏÓ¿»»ƒ¿…¿««»∆…
‡lL (Á .‰M‰ L‡¯a ˙aLÏ (Ê .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…¿…«»»∆…
‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (Ë .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…¿ƒ∆«
˙aLÏ (‡È .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (È .˙Bkq‰«À∆…«¬¿»»ƒ¿…

.‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·È .‚Á ÏL ÈÈÓLa«¿ƒƒ∆«∆…«¬¿»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ÌÈÓÈ ˙˙È·L ¯e‡·e≈¿ƒ«»ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק
-mipnfxtqaFhmFizziaW'ld

¤¤¦
¦§§¦©

טוב.1) ביום לעשותן המותרות המלאכות כל רבינו בו כלל
מדברי  והאסורות תורה מדברי האסורות המלאכות וכלל
המלאכות  וביאר בזה. סופרים איסור וסיבת סופרים,
לימות  אף או בלבד, היום לצורך מותרות אם המותרות,
חיים  בעל לאיזה וכן דינן, מה החול לימות נעשו ואם החול.
י"ט  השוואת בו וביאר ולגוים. לבהמות הותרו אם הותרו,
ונתבאר  שבהן. העונש הבדל מלבד מלאכות, בקצת לשבת
מדבריהם. שהוא ומה התורה מן שהוא במה הזה השווי
ענין  והוא הזה, הכלל מן היוצא אחד פרט בו ונתבאר
ונמשך  בשבת. ומותר טוב ביום מדבריהם שנאסר המוקצה
בזה, זה הרצופין טובים ימים שני וחילוק הנולד. עניין לזה

בזה. משפטן מהו הסמוכין, טוב ויום שבת או

.‡·e˙k‰ Ô¯Ò‡L el‡‰ ÌÈÓÈ ˙LL2˙iNÚa ≈∆»ƒ»≈∆¬»»«»«¬ƒ«
ÔBL‡¯Â ,ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Le ÔBL‡¯ :Ô‰L ,‰Î‡ÏÓ¿»»∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
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„Á‡·e ,˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈ·e ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿««»¿∆»
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ÈÚÈ·M‰ L„ÁÏ3˙˙È·Le . «…∆«¿ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ«

‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L .‰ÂL Ôlk4ıeÁ , À»»»∆≈¬ƒ¿»¿∆∆¬»
‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏnÓ5¯L‡ C‡ :¯Ó‡pL ; ƒ¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆∆¡««¬∆

.¯ÓB‚Â LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È≈»≈¿»∆∆¿≈

ט"ז.2) פרק דברים כ"ג, פרק אלו 3)ויקרא שימים לפי
י"ד) פסוק ט"ז פרק (דברים שכתוב כמו בשמחה, חייבים
ו' בפרק להלן רבינו שביאר וכמו בחגיך", "ושמחת
וחגיגה  שמחה שלמי שיקריב א', פרק חגיגה ובהלכות
שמחה  "שאין יין, ושותין בשר ואוכלין בשמחה, ויאכלם
אלו  ימים נקראים ולפיכך ביין, אלא שמחה ואין בבשר אלא
ט"ו): פסוק ח' (פרק קהלת שאומר כמו טובים", "ימים
השמש  תחת לאדם טוב אין אשר השמחה, את אני "ושבחתי

שמואלֿא וראה ולשמוח". ולשתות לאכול אם כ"ה כי פרק
י"ז. פסוק ח' פרק ואסתר ח' (ויקרא 4)פסוק כתוב שכן

וביאר  תעשו". לא עבודה מלאכת "כל ח'): פסוק כ"ג פרק
המלאכות  לכל עבודה" ב"מלאכת הכוונה כי הרמב"ן
אוכל  שאילו נפש, אוכל לצורך משמשים שאינם ושמושים

עבודה. מלאכת ולא הנאה" "מלאכת נקרא שיש 5)נפש
זה. בפרק להלן רבינו שמבאר כמו דינים, חילוקי כמה בזה

.·È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰„B·Ú ˙Î‡ÏnÓ ˙·BM‰ Ïk»«≈ƒ¿∆∆¬»¿∆»≈∆¬≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜6"ÔB˙aL" Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L ;7, ƒ≈ƒ¿«¬≈∆¬≈∆¡«»∆«»

‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó „Á‡a ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙e·L ,¯ÓBÏk8 ¿«¿¿»»∆¿∆»≈∆¿»»
‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ dÈ‡L9‚¯‡ B‡ Ò¯‰ B‡ ‰aL ÔB‚k , ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿∆»»»«»«

‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha È¯‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈¬≈ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…
Ïk ,eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk :¯Ó‡pL ;‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«»¿∆∆¬…»…«¬»
‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰NÚ Ì‡Â .Ô‰· ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ10 ¿»»…≈»∆»∆¿ƒ»»¿≈ƒ¿«¿»»

‰˜BÏ -11‰¯Bz‰ ÔÓ12. ∆ƒ«»

ב'.6) עמוד כ"ד דף שבת באחד 7)מסכת נכתב זה ביטוי
(ויקרא  הסוכות חג של ושמיני ובראשון השביעי לחודש
רבינו  ביאר כבר אמנם המועדים, בשאר ולא כ"ג), פרק
"מקראי  בהם שנכתב שכיון קנט) עשה המצוות (בספר
כאילו  מלאכה, בו תעשה שלא קדשהו שפירושו קודש",

ממלאכה. תשבות שבתון, אבות 8)נכתב מל"ט אחת
ז' מפרק שבת בהלכות המבוארות מתולדותיהן, או מלאכות

שעיקרה 9)ואילך. כיון אכילה, לצורך עשאה אם אפילו
(הרב  נפש אוכל צורך נחשבת לא לאכילה, עומדת אינה

–10)המגיד). העבירה עובר את מתרים עדים ששני
לו  הצפוי והעונש החטא חומר על – אותה עשותו קודם

ראה 11)בעקבו. שבתורה, תעשה לא כל על העובר כדין
ט'. הלכה י' פרק סנהדרין כ"ה 12)בהלכות פרק דברים

בֿג. פסוקים

.‚‰NBÚ‰13˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡14·BË ÌBÈa ‰a¯‰ »∆¬¿»«¿≈¿
‚¯‡Â ¯˙ÒÂ ‰·e Ú¯fL ÔB‚k ,˙Á‡ ‰‡¯˙‰a¿«¿»»««¿∆»«»»¿»«¿»«
˜elÁ .˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰a¿«¿»»««≈∆∆»««ƒ

˙aLÏ ˙BÎ‡ÏÓ15·BË ÌBÈÏ ˙BÎ‡ÏÓ ˜elÁ ÔÈ‡Â ,16. ¿»¿«»¿≈ƒ¿»¿

ב'.13) עמוד כ"א דף מכות בהלכות 14)מסכת מבוארות

ז'. פרק בהעלם 15)שבת הרבה מלאכות בשוגג שהעושה
בהלכות  (ראה ומלאכה מלאכה כל על חטאת חייב אחד,

ז'). פרק למדנו 16)שבת לשבת מלאכות חילוק שדין לפי
"מחלליה  י"ד) פסוק ל"א פרק (שמות מדכתיב ע) דף (שבת
אחד, חלול על הרבה קרבנות התורה ריבתה – יומת" מות
אש  תבערו "לא ג') פסוק ל"ה פרק (שם שכתוב ממה או
המלאכות  כל בכלל הבערה השבת", בים מושבותיכם בכל
הבערה  מה לך, ולומר אליה להקיש יצאה? ולמה היתה,
שהיא  כל אף עצמה, בפני עליה וחייבין מלאכה אב שהיא
שכתוב  ממה או עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה אב
מצות  מכל בשגגה תחטא כי "נפש ב') פסוק ד' פרק (ויקרא
שחייבים  פעמים מהנה" מאחת ועשה תעשינה, לא אשר ה'
חיוב  לענין נאמרו אלו וכל ואחת, אחת כל על חטאת
חטאת  חיוב אין טוב שביום וכיון מלקות, לחיוב ולא חטאת,
במסכת  (רש"י מלאכות חילוק דין בו אין מלקות, חיוב רק

שם). מכות

.„Ïk17‰NÚ Ì‡ ,˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰Î‡ÏÓ »¿»»∆«»ƒ»∆»¿«»ƒ»»
‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL ·BË ÌBÈa d˙B‡18ıeÁ ,‰˜BÏ - »¿∆…¿…∆¬ƒ»∆

‰‡ˆB‰‰ ÔÓ19‰¯Ú·‰‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó20CBznL ;21 ƒ«»»≈¿ƒ¿¿««¿»»∆ƒ
‰¯z‰L22‰¯z‰ ,‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ∆À¿»»»¿¿…∆¬ƒ»À¿»

‡ÈˆB‰Ï ·BË ÌBÈa ¯zÓ CÎÈÙÏ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL∆…¿…∆¬ƒ»¿ƒ»À»¿¿ƒ
˙eL¯Ó el‡a ‡ˆBiÎÂ ÁzÙÓ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ B‡ ÔË»̃»≈∆»«¿≈«¿«≈»≈≈¿
C¯ˆÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÈÚ·‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ .˙eL¯Ïƒ¿¿≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈¿…∆
- ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ba LiL Ïk :˙BÎ‡ÏÓ ¯‡Le .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»¿»»∆≈…∆¬ƒ»

‰LÈÏÂ ‰iÙ‡Â ‰ËÈÁL ÔB‚k ,¯zÓ23;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ À»¿¿ƒ»«¬ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
‰·È˙k ÔB‚k ,¯eÒ‡ - ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»∆…∆¬ƒ»»¿¿ƒ»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ·e ‰‚È¯‡Â«¬ƒ»ƒ¿»¿«≈»∆

ב'.17) עמוד ט"ז דף מגילה במסכת והן 18)משנה
כתיבה, כגון: אכילה, לעניני עומדות אינן שמעיקרן מלאכות

ספר). בקרית (המבי"ט בהן וכיוצא ובנין מפני 19)אריגה
משא  תוציאו "ולא כ"ב): פסוק י"ז פרק (ירמיה שכתוב
ביצה  (מסכת טוב ביום ולא – בשבת השבת", ביום מבתיכם

א'). עמוד י"ב ג'):20)דף פסוק ל"ה פרק (שמות שכתוב
אין  בשבת השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא
מסכת  (ירושלמי טוב ביום אתה מבעיר אבל מבעיר אתה

ב'). הלכה ה' פרק י"ב 21)ביצה דף ביצה מסכת משנה
שמאי  לבית הלל, ובית שמאי בית בין מחלוקת א' עמוד
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, »¿»»∆∆¿»¿≈»≈∆∆
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·¯ÚaÓ ˙ÈNÚ Ì‡ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ da ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»∆¿≈¿…ƒ»ƒ«¬≈ƒ»∆∆
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ -25ŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa d˙B‡ ˙BNÚÏ »¿¬»ƒ«¬»¿««

‰¯Êb ?‰Ê ¯·c e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L Èt26 ƒ∆ƒ¿…∆¬ƒ»¿»»»¿»»∆¿≈»
·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡nL∆»«ƒ«»»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆

·BË ÌBÈÏ ,·BË ÌBÈ27CÏB‰ Blk ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ , ¿¿ƒ¿»À≈
‡ÏÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,˙BÎ‡ÏÓ Ô˙B‡ ˙iNÚa«¬ƒ«»¿»¿ƒ»«ƒƒ¿«¿…

ÏÎ‡Ï È‡t BÏ ‰È‰È28. ƒ¿∆¿«∆¡…

א'.24) עמוד קל"ד דף שבת במסכת זו סברא מקור
אלו 25) דברים הנ"ל י' הלכה א' פרק דביצה הירושלמי לפי

גורס  שהוא אלא הראב"ד, דעת (וכן התורה מן אסורים
אינן  רבינו לדעת אבל ואילך"). "מתלישה בירושלמי

מדרבנן. אלא במשנה 26)אסורות ראה זו לגזירה מקור
א'. עמוד י"א דף קטן מועד הגירסא:27)מסכת בכ"י

טוב". ביום אותם ויעשה טוב יום בנ"א:28)"מערב
(מער"ק). ולשתות" "לאכול

.Â.·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰‰ e¯Ò‡ ‡Ï BÓˆÚ ÌÚh‰ ‰fÓeƒ∆««««¿…»¿«»»¿
¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ ‡È‰ ‰‡ˆB‰‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»»ƒ¿»»∆∆¿»
È„k ?‰e¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ d˙BNÚÏ«¬»≈∆∆¿»»…¬»»¿≈
‰Ó Ïk ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNa ˙Ba¯‰Ï¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»«
ÂÈ„iL ÈÓk ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈˆÙÁ ÌÈÏLÈÂ ,‰ˆ¯iM∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¬»»¿…ƒ¿∆¿ƒ∆»»
·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ˙BÎ‡ÏÓ ¯‡L Ï·‡ .˙B¯eÒ‡¬¬»¿»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆

˜ÒÚ Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ - ·BË ÌBÈ29Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ƒ¿≈»∆≈∆≈ƒ»
.·BË ÌBÈa¿

מוליך 29) הוא מועט ובזמן עסק, בה אין ההוצאה ואילו
רוקח). (מעשה שצריך מה ומביא

.Ê?„ˆÈk30ÔÈ¯ˆB˜ ÔÈ‡31ÔÈL„ ‡ÏÂ32‡ÏÂ ÔÈ¯BÊ ‡ÏÂ ≈«≈¿ƒ¿…»ƒ¿…ƒ¿…
ÔÈ¯¯Ba33ÔÈÁBË ‡ÏÂ34ÔÈ„w¯Ó ‡ÏÂ ÌÈhÁ‰ ˙‡35 ¿ƒ¿…¬ƒ∆«ƒƒ¿…¿«¿ƒ

Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL ;·BË ÌBÈa¿∆»≈¿«≈»∆∆¿»«¬»
.ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¿≈¿»∆¿≈¿…ƒ»

לצורך 30) שהם אף מלאכות, קצת לעשות חכמים אסרו
ה'. בהלכה למעלה ראה נפש, דף 31)אוכל חגיגה מסכת

היא  (=האם שרי" מי טוב ביום "קצירה א' עמוד י"ח
בסוגיא 32)מותרת?). ב' עמוד י"ב דף ביצה מסכת
במשנה.33)דמלילות. ב' עמוד י"ד דף דף 34)שם שם

א'. עמוד ב'.35)י"ד עמוד כ"ט דף שם בנפה, לנפות

.ÁÔÈLÏ Ï·‡36ÌBÈa ÔÈÏM·Óe ÔÈËÁBLÂ ÔÈÙB‡Â ¬»»ƒ¿ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ¿
„ÒÙ‰ CÎa LÈ ,·¯ÚaÓ el‡ ‰NÚ Ì‡L ;·BË37B‡ ∆ƒ»»≈ƒ»∆∆≈¿»∆¿≈

ÌBi‰ ÏMaL ÏÈL·z B‡ ÌÁ ÌÁÏ ÔÈ‡L .ÌÚË ÔB¯ÒÁ∆¿««∆≈∆∆««¿ƒ∆ƒ≈«
,LÓ‡Ó ÏMa˙pL ÏÈL·˙Îe LÓ‡Ó ‰Ù‡pL ÌÁÏk¿∆∆∆∆¡»≈∆∆¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈≈∆∆
ÔÎÂ ,LÓ‡Ó ËÁLpL ¯N·k ÌBi‰ ËÁLpL ¯Na ‡ÏÂ¿…»»∆ƒ¿««¿»»∆ƒ¿«≈∆∆¿≈

È¯ÈLÎÓ ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik Ïk38Ô‰a LiL ,LÙ ÏÎ‡ …«≈»≈¿≈«¿ƒ≈…∆∆∆∆≈»∆
,·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚ - ·¯ÚaÓ eNÚ Ì‡ ÔB¯qÁƒ»ƒ«¬ƒ»∆∆ƒ»¿

ÔÈÏ·z ˙˜ÈÁL ÔB‚k39.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿ƒ«¿»ƒ¿«≈»∆

א'.36) עמוד קל"ד דף שבת על 37)מסכת חולק הראב"ד
יותר, וטעימים יפין והירקות הפירות גם הרי כי זה, טעם

פירות  לתלוש התירו לא כן פי על ואף יומן, בני כשהן
טוב. ביום כר'38)וירקות ב' עמוד כ"ח דף ביצה מסכת

את 39)יהודה. להכשיר אלא אוכל עצמם התבלין שאין
בהשגת  ועיין נפש, אוכל מכשירי הם ולפיכך באו האוכל

י'. הלכה ד' פרק להלן הראב"ד

.ËÔÈ‡40ÏÎ‡iM ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡ ≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»≈
‡l‡ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,ÏÁa¿…¿…À¿»¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆»

‰NÚ .·BË ÌBÈa da ˙B‰Ï È„k41ÌBÈa ÏÎ‡Ï È„k ¿≈≈»»¿»»¿≈∆¡…¿
.ÏÁa ¯˙Bn‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¯È˙B‰Â ,·BË¿ƒÀ»∆¡…«»¿…

ט"ו.40) הלכה להלן וראה ב' עמוד מ"ו דף פסחים מסכת
ב'.41) עמוד ט"ו דף ביצה מסכת במשנה זה כעין

.È‰‡ÏÓÓ42¯Na ‰¯„˜ ‰M‡43dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿»ƒ»¿≈»»»««ƒ∆≈»
‡lÓÓ .˙Á‡ ‰ÎÈ˙ÁÏ ‡l‡ ‰ÎÈ¯ˆ44˙È·Á ÌBzÁ ¿ƒ»∆»«¬ƒ»««¿«≈«¿»ƒ

.„Á‡ ÔB˙È˜Ï ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÏL∆«ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆»¿ƒ∆»
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙t ¯epz ‰M‡ ‰‡ÏÓÓe¿«¿»ƒ»««««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÔÓÊaL ;„Á‡ ¯kÎÏ ‡l‡45‡È‰ ¯epza ‰a¯Ó ˙t‰L ∆»¿ƒ»∆»∆ƒ¿«∆««¿À»««ƒ
‰ÙÈ ˙Ù‡46ÁÏBÓe .47˙·a ¯Na ˙BÎÈ˙Á ‰nk Ì„‡ ∆¡≈»∆≈«»»«»¬ƒ»»¿«

˙Á‡ ‰ÎÈ˙ÁÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡48. ««««ƒ∆≈»ƒ∆»«¬ƒ»««
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א'.42) עמוד י"ז דף ביצה האש 43)מסכת על ונותנת
להלן). (ראה מלאה אחת 44)כשהקדרה שבטירחא לפי

(רש"י). חול לצורך במיוחד טורח ואינו הכל, את עושה הוא
כנ"ל. וקדרה באשה הדין קטנים 45)והוא היו תנוריהם

אין  מלא, שהוא ומתוך בדפנותיהם. הפת מדבקים והיו
אורח  ערוך (שלחן יפה נאפה והפת להתפשט, לחומו מקום

תק"ז). סימן שם.46)חיים אלעזר בן שמעון ר' כדעת
וכתב  מותר. לחוד בתנור פת כל נותן אפילו זה ולפי
בשר, להוסיף שמותר בקדירה, הדין הוא זה שלפי הרשב"א

בשר. הרבה בו כשיש יותר שמן מסכת 47)שהתבשיל
ב'. עמוד י"א דף (רש"י).48)ביצה לכולן אחת שטירחא

.‡ÈÏM·Ó‰49Ba ÏÎ‡Ï È„k ·BË ÌBÈa ‰ÙB‡‰ B‡ «¿«≈»∆¿¿≈∆¡…
ÏÈL·z‰ ¯‡LÂ ,e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁ¯B‡ ÔnfL B‡ ,ÌBi·«∆ƒ≈¿ƒ¿…»¿ƒ¿«««¿ƒ
ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,¯ÁÓÏ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙t‰Â¿««¬≈∆À»∆¡…¿»»≈¿…≈

˙aLa50ÌÈ¯ÚÈ ‡lL „·Ï·e ;51,¯eÒ‡ - ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ∆¡ƒ»
e¯ÈÓÁ‰L ÈtÓ ;·BË ÌBÈ ¯Á‡L ˙aLa elÙ‡Â«¬ƒ¿«»∆««ƒ¿≈∆∆¿ƒ

„ÈÊn‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÚÓa52. ¿«¬ƒ≈ƒ«≈ƒ

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¿«
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ÏBÎiL Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa d˙B‡55ÏÎ‡Ï »¿∆»ƒ≈≈«∆»∆¡…
˙ÈÊk ‰pnÓ56ÈÏˆ57ËÁLÈ ‡lL È„k ;ÌBÈ „BÚaÓ ƒ∆»¿«ƒ»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿…

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÁa ÏÎ‡iM ‰Ó ·BË ÌBÈa¿«∆…««…¿≈…«≈»∆

א'.53) עמוד כ "ה דף ביצה במסכת "שהוא 54)משנה
סעודתו, סעד שכבר לבשר, צריך ואינו תמות, שמא ירא

(רש"י). שוחט" הוא הפסדו מחמת שהות 55)אלא שיש
הפסד  משום התירו אוכל, שאינו אף טוב, ביום ממנו לאכול

המגיד). (הרב לשחוט 56)ממונו יכול כזית אותו ומשום
ודוקא  שחיטה. בלא בשר לכזית אפשר אי כי הבהמה את
אלא  לשחוט אסור בריאה בהמה אבל זאת, התירו במסוכנת

(מ"מ). טוב ביום לאכלה רוצה כן מהר,57)אם שמתבשל
ישראל). (תפארת הדחה ולא מליחה לא צריך ואין

.‚ÈÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡ ÔÈ‡58ÏÈÎ‡‰Ï È„k ·BË ÌBÈa ≈ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«¬ƒ
- ÌÎÏ ‰NÚÈ Bc·Ï ‡e‰ :¯Ó‡pL ;ÌÈ·Ïk B‡ ÌÈ˙ekƒ¿»ƒ∆∆¡«¿«≈»∆»∆

ÌÈ·ÏÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ ,ÌÈ˙eÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ59CÎÈÙÏ . »∆¿…¿ƒ»∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»
˙aLa È˙ek‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ60ÌBÈa B˙B‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ∆«ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒ¿

È˙ek‰ ‡a Ì‡ Ï·‡ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ‰¯Êb ,·BË¿≈»∆»«¿∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»«ƒ
¯·kL ,ÔÈÏÎB‡ Ô‰M ‰Ó Ô‰nÚ ÏÎB‡ - ÂÈÏ‡Ó≈≈»≈ƒ»∆«∆≈¿ƒ∆¿»

.‰eÈÎ‰¡ƒ»

מלאכת 58) לכל הדין והוא ב' עמוד כ"א דף ביצה מסכת
גוים. לצורך לעשותה שאסור – נפש בכ"י 59)אוכל

"לבהמה". בשבילו.60)הגירסא: שיבשל לחוש שאין

.„È‰Ó‰a61- Ï‡¯NÈ ÏL dÈˆÁÂ È˙ek ÏL dÈˆÁL ¿≈»∆∆¿»∆ƒ¿∆¿»∆ƒ¿»≈
‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ;·BË ÌBÈa dËÁLÏ ¯zÓÀ»¿»¬»¿∆ƒ∆¿»∆¡…ƒ∆»
ÌÈ˙eÎÏ dÈˆÁL ‰qÚ Ï·‡ .‰ËÈÁL ‡Ïa ¯Na ˙ÈÊk¿«ƒ»»¿…¿ƒ»¬»ƒ»∆∆¿»¿ƒ
ÏBÎiL ÈtÓ ,d˙B‡ ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈÏ dÈˆÁÂ¿∆¿»¿ƒ¿»≈»∆¡»ƒ¿≈∆»

Èa .˜ˆa‰ ˜lÁÏ62Ï‡¯NÈÏ ÁÓ˜ e˙pL ÏÈÁ‰ ¿«≈«»≈¿≈««ƒ∆»¿∆«¿ƒ¿»≈
‰pnÓ ˙t ÔÈ˙BpLk Ì‡ ,·BË ÌBÈa ˙t Ì‰Ï ˙BNÚÏ«¬»∆«¿ƒ¿∆¿ƒ«ƒ∆»
;·BË ÌBÈa Ô‰Ï B˙BÙ‡Ï ¯zÓ - ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˜BÈ˙Ï¿ƒ≈«¿ƒƒÀ»∆¡»∆¿

˙qÚ .˜BÈ˙Ï Èe‡¯ ˙ÙÂ ˙t ÏkL63ÔÓÊa ,ÌÈ·Ïk‰ ∆»«»«»¿ƒƒ««¿»ƒƒ¿«
ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L64˙ÈÙ‡ - ‰pnÓ65.·BË ÌBÈa ∆»ƒ¿ƒƒ∆»∆¡≈¿

א'.61) עמוד כ"א דף ביצה שאסור 62)מסכת הרי"ף דעת
זו, שלפני בהלכה כמבואר טוב, ביום הפת את להם לאפות
שמאחר  סובר ורבינו טוב, ביום הנכרי את מזמנין שאין
חיל  לבני פת לאפות זו, למלאכה יורדים אנו אונס שמתוך
ולוקחין  בתינו לתוך ירדו הם להם נעשה לא ואם הנכרים,
אפייתנו  עיקר להיות מתפשטת דעתנו אין לנו, המזומן את
הסכים  הראב"ד וגם (מאירי) התינוק לצורך אלא הם לצרכם

רבינו. והובאה 63)לדעת א' פרק חלה במסכת משנה
א'. עמוד כ"א דף ביצה מועט 64)במסכת שבה שהמורסן

אדם. לאכילת ראויה ואף 65)והיא הרועים. חלק משום
י"ד) הלכה למעלה (ראה הבצק את לחלק לו שאפשר פי על
זה  הרי נבילה בבשר הכלבים את לפייס שאפשר כיון –
שם). ביצה מסכת (גמרא לחוד הרועים בשביל אופה כאילו

.ÂËÏM·Ó‰66B‡ ‰Ó‰aÏ B‡ ÌÈ˙eÎÏ ·BË ÌBÈa «¿«≈¿¿ƒƒ¿≈»
ÌÈÁ¯B‡ BÏ e‡a el‡L ;‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÁÏ ÁÈp‰Ï67, ¿«ƒ«¿…≈∆∆ƒ»¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡¯ ÏÈL·z B˙B‡ ‰È‰68¯È˙B‰Â BLÙÏ ‰NÚ . »»«¿ƒ»»∆»»¿«¿¿ƒ
ÌÈ˙ekÏ epnÓ ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -69.‰Ó‰aÏÂ À»¿«¬ƒƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»

ב'.66) עמוד מ"ו דף פסחים פת 67)מסכת צריכים שיהיו
(רש"י). היום חזי 68)זה אורחים ליה ומיקלעי "הואיל

(גמרא). למעלה 69)ליה" ראה מאליהם, לביתו שבאו
י"ג. הלכה

.ÊË‰ˆÈÁ¯70‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - ‰ÎÈÒÂ ¿ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ¿«¬ƒ»
‰i˙Le71¯L‡ C‡ :¯Ó‡pL ;·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚÂ , ¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆¡««¬∆

Ûeb‰ CÈ¯vL ÏÎÏ - LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È72,CÎÈÙÏ . ≈»≈¿»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ»
ÂÈ„È ÂÈt Ô‰a ıÁB¯Â ,·BË ÌBÈa ÔÈnÁ ÔÈnÁÓ¿«ƒ«ƒ¿¿≈»∆»»»»

ıÁ¯Ó ˙¯Êb ÌeMÓ ,¯eÒ‡ - BÙeb Ïk Ï·‡ ;ÂÈÏ‚¯Â73. ¿«¿»¬»»»ƒ¿≈«∆¿»
ÔÈnÁÂ74Ïk Ô‰a ıÁB¯ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ enÁe‰L ¿«ƒ∆«≈∆∆≈»∆»

˙aLa ‡l‡ ‰Ê ¯·c ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;·BË ÌBÈa BÙeb¿∆…»¿«»»∆∆»¿«»
„·Ïa75. ƒ¿«

ב'.70) עמוד כ"א דף ביצה במסכת כעין 71)משנה ביטוי
"מנין  א'). עמוד פ"ו דף שבת (מסכת במשנה  מצינו זה
ראיה  שאין פי על אף הכפורים, ביום כשתייה שהיא לסיכה
י"ח) פסוק ק"ט פרק (תהלים שנאמר לדבר, זכר לדבר

בעצמותיו". וכשמן בקרבו כמים לא 72)"ותבא זה דרש
בידינו  המצויים במדרשים ולא התלמודים בשני לא מצאנו
עמוד  כ"ב דף בפסחים שאמרו מה על מבוסס ודאי זה [אבל
להנאה. ובין לאכילה בין הדיעות לכל נדרש ש"יאכל" ב'

קי"ג]. סימן יראים בספר מפורש (מסכת 73)וכן ירושלמי
קפרא, לבר שאל פילוסופיוס "חד ג') הלכה ג' פרק שבת
אמר  לרחוץ? ואסור לשתות מותר סריסא, ללוי שאל אבלט
לך? רע אינו שמא אשתך, עם מחבק סריס תראה אם לו,
שלא  לו אמר כלום? לה הוא ומכי לו אמר אין, – לו אמר
שירגילו  חכמים (חששו יתפרצו שלא והכא א"ל תתפרץ,
חששו  לא לשתייה אבל כלל, לצורך שלא אף לחמם עצמם
לא), לרחיצה אבל מזונו, לצורך הוא וגם הוא מועט דדבר
לנו  – בקנה דחית לזה רבי תלמידיו, לו  אמרו שיצא כיון
יאכל  אשר אך – נאמר כבר והלא להם אמר משיב, אתה מה
שוה  אינו גופו כל (ורחיצת לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל
רבינו  לדעת אבל התורה. מן איסורו זה ולפי נפש)". לכל
מדרבנן. אלא אסור ואינו מרחץ גזירת משום הוא

הגאונים.74) בשם מן 75)הרי"ף לחמם אסור שבשבת
גזרו  לא מדרבנן אלא איסורו שאין טוב ביום אבל התורה,

טוב. יום ערב על

.ÊÈÏk76˙aLa ¯eÒ‡L77ÓB„ ‡e‰L ÌeMÓ ÔÈa -‰ …∆»¿«»≈ƒ∆∆
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»¿«»
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ÈtÓ79,‰ˆ˜n‰ Ba e¯Ò‡ ,˙aMÓ Ï˜ ·BË ÌBiL ƒ¿≈∆«ƒ«»»¿«À¿∆
.Ba ÏÊÏÊÏ ‡B·È ‡nL∆»»¿«¿≈

טוב 76) יום בין "אין ב': עמוד ל"ו דף ביצה מסכת משנה
בלבד". נפש אוכל אלא רבינו 77)לשבת בדברי מבואר

שאסרום  דברים שיש א' הלכה שבת מהלכות כ"א בפרק
מביאים  שהם ויש למלאכה דומים שהם מפני חכמים
גם  ויש א'). הלכה כ"ד בפרק עוד שם (ועיין למלאכה
כגון  "תשבות", של עשה מצות משום התורה מן שאסורים
משביתת  א' בפרק עוד ועיין היום. כל שבותים עושה אם

ב'. הלכה י'78)עשור הלכה ג' פרק להלן רבינו כתב כן
בתנור  לאפות כדי מוקצה, שהוא האפר, לגרוף שמותר
עמוד  ח' דף ביצה במסכת התוס' כתבו וכן טוב יום לצורך
לטלטל  שמותר יצחק הר"ר בשם יהודה רב אמר ד"ה א'

נפש. אוכל לצורך טוב ביום דף 79)מוקצה ביצה מסכת
לן  סתם בה, לזלזולי אתי ולא דחמירא "שבת ב': עמוד ב'
לזלזולי  ואתי דקיל טוב יום מוקצה, להתיר שמעון כרבי

מוקצה". לאסור יהודה כרבי לן סתם ביה,

.ÁÈ?„ˆÈk80˙Ï‚¯z81¯BLÂ ,ÌÈˆÈa Ïc‚Ï ˙„ÓBÚ‰ ≈««¿¿…∆»∆∆¿«≈≈ƒ¿
ÔÈ„ÓBÚ‰ ˙B¯Ùe ,C·BL ÈBÈÂ ,‰LÈ¯ÁÏ „ÓBÚ‰»≈«¬ƒ»¿≈»≈»¿ƒ
¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰ˆ˜Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ‰¯BÁÒÏƒ¿»»≈¿«≈»∆À¿∆≈¿»
·¯ÚaÓ Ì˙B‡ ÔÈÎiL „Ú ,·BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿«∆»ƒ»ƒ»∆∆

‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ·LÁÈÂ82ÔÎeÓ Ïk‰ - ˙aLa Ï·‡ . ¿«¿…¬≈∆«¬ƒ»¬»¿«»«…»
¯eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ÌLÎe .‰Î‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙aL Ïˆ‡≈∆«»¿≈»ƒ¬»»¿≈∆«À¿∆»

„ÏBp‰ Ck ,·BË ÌBÈa83.¯eÒ‡ ¿»«»»

ביום 80) אסור שמוקצה זו שלפני בהלכה האמור על מוסב
ב'.81)טוב. עמוד י"ט דף שבת משנה 82)מסכת

א'. עמוד י' דף ביצה (להלן 83)במסכת כלים שברי [כמו
ביום  ונולד בעולם היה שלא דבר אבל י"ב), הלכה ב' פרק
עמוד  ב' דף ביצה (מסכת ממוקצה חמור יותר איסורו טוב

כאן]. בלח"מ ועיין א'),

.ËÈÏÁ84ÔÈ‡ Ï·‡ ;·BË ÌBÈÏ ÔÈÎÓ ÏÁÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ …≈ƒ¿«»¿…≈ƒ¿¬»≈
.·BË ÌBÈÏ ‰ÈÎÓ ˙aL ‡ÏÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ ·BË ÌBÈ≈ƒ¿«»¿…«»¿ƒ»¿

CÎÈÙÏ85- ˙aM‰ ¯Á‡ ·BË ÌBÈa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa , ¿ƒ»≈»∆¿»¿««««»
‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚ ˙Ï‚¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰¯eÒ‡86; ¬»¿««ƒ∆««¿¿…∆∆∆«¬ƒ»

LÓ‡Óe ÏÈ‡B‰87ÔÈÎÓ ˙aL ‡ˆÓ ,‰ˆÈa‰ ‰¯Ó‚ ƒ≈∆∆ƒ¿¿»«≈»ƒ¿»«»≈ƒ
·BË ÌBÈÏ d˙B‡88·BË ÌBÈ ÏÎa ‰e¯Ò‡Â .89‰¯Êb , »¿«¬»»¿»¿≈»

ÏÎa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa ÔÎÂ .˙aL ¯Á‡L ·BË ÌBÈ ÌeMÓƒ∆«««»¿≈≈»∆¿»¿»
.·BË ÌBÈ ¯Á‡L ˙aL ÌeMÓ ‰¯Êb ,‰¯eÒ‡ - ˙aL«»¬»¿≈»ƒ«»∆««

דכתיב 84) מאי רבה אמר ב': עמוד ב' דף ביצה מסכת
יום  (וסתם הששי ביום "והיה ה') הלכה ט"ז פרק (שמות
חול  – יביאו" אשר את והכינו רש"י) חול, יום הוא ששי
שבת  קרוי טוב יום (שגם טוב ליום מכין וחול לשבת, מכין
ליום  מכינה שבת ואין לשבת, מכין טוב יום ואין רש"י) –

א').85)טוב". עמוד ב' דף ביצה (מסכת משנה
י"ח).86) הלכה למעלה (ראה מוקצה שכל 87)ואינה

לפני  שעות וארבע עשרים התרנגולת במעי נגמרת ביצה
שם). ביצה (מסכת העולם לאויר שבת 88)יציאתה והכנת

הכנה  וצריכה היא חשובה טוב יום וסעודת הכנה אינה
שם). (רש"י לשבת הדין והוא אסורה, אבל 89)ולפיכך

לא  חול "סעודת כי אסרוה, לא טוב יום שלאחר חול ביום
כהאי  שמים בידי הכנה ואין הזמנה, בה שייכא ולא חשיבא,

ביצה). מסכת בריש רש"י (ראה אוסרת" גוונא

.ÎÌLÎe90.dÏËÏËÏ ¯eÒ‡ Ck ,‰ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ¿≈∆»¿»¿»»»¿«¿¿»
¯ÁÓÏ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡ Ôlk - ÛÏ‡a ‰·¯Ú˙ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿»¿»¿∆∆À»¬∆¬≈¿»»
ÛÏ‡a elÙ‡ - ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·c ÏÎÂ ,Ïk‰ e¯zÈÀ¿«…¿»»»≈≈«ƒƒ¬ƒ¿∆∆

ÏËa BÈ‡ ÌÈÙÏ‡91ËÁBM‰ .92·BË ÌBÈa ˙Ï‚¯z93 ¬»ƒ≈»≈«≈«¿¿…∆¿
ÔÈ‡L ;˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ˙B¯eÓb ÌÈˆÈa da ‡ˆÓe»»»≈ƒ¿¬≈≈À»∆≈
È‡¯˜‡ ‡l‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„Â ,„ÈÓz ÈeˆÓ ¯·c ‰Ê∆»»»»ƒ¿»»∆≈»∆»«¿«

Ba e¯Ê‚ ‡Ï - ‡ÓÏÚa94. ¿»¿»…»¿

בשבת,90) שנולדה ביצה "אחד ב' עמוד ג' דף ביצה מסכת
לא  אותה, מטלטלין אין טוב, ביום שנולדה ביצה ואחד
ואם  – המטה כרעי בה לסמוך ולא הכלי, את בה לכסות

אסורות". כולן באלף שמן 91)נתערבה פי על "ואף
כ"ג  פרק (שמות שכתוב מפני בשנים, אחד בטל התורה
כאן, חכמים החמירו – להטות" רבים "אחרי ב'): פסוק
יאכלנו  לא ביטול, בלי זמן לאחר מתירין לו ויש הואיל

(רש"י). ביטול" ידי על ב'92)באיסור דף ביצה מסכת
ב'. הכנה 93)עמוד כאן שאין השבת אחר הוא אם אפילו

ותוספות  (רש"י כדרכה נולדה שלא כיון טוב ליום משבת
(מסכת 94)שם). רבנן" בה גזרו לא שכיחא דלא "מילתא

ב'). עמוד ב' דף ביצה

.‡Î‰Ê95·BË ÌBÈ Ïk ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈNBÚ e‡L ∆∆»ƒ¿»»»∆»
‡e‰ ‚‰Ó - ÌÈÓÈ ÈL el‡Ó96È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ . ≈≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒƒƒ¿≈

ÔÈ‡Â .˙eÏba eLcÁ˙pL ÌÈ¯·cÓe ,‡e‰ ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿«»¿≈
‡l‡ ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL Ï‡¯NÈ ı¯‡ Èa ÔÈNBÚƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈»ƒƒ∆»
¯ÙqÓ L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰·e .„·Ïa ‰M‰ L‡¯a¿…«»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«…∆ƒ≈∆
L‡¯ ÔÈNBÚ ÌÚË ‰Ê È‡Óe ,‰Ê ‚‰Ó ¯wÚ ¯‡· ‰Ê∆¿»≈ƒ«ƒ¿»∆≈≈∆««ƒ…

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÈ ÈL ‰M‰97. «»»¿≈»ƒ¿»»

א'.95) עמוד ד' דף ביצה גם 96)מסכת רבינו כתב כן
עשרים  ברשימת י"ד הלכה תורה תלמוד מהלכות ו' בפרק
אחד  בדבר המזלזל "ה' עליהם: המנדים דברים וארבעה
אף  גלויות של שני טוב יום המחלל י"א – סופרים מדברי
ואילו  סופרים. מדברי שאינו הרי מנהג". שהוא פי על
וכן  הוא" סופרים מדברי שני טוב "ויום רבינו כתב בסמוך
וביאור  ו'. הלכה החודש קידוש מהלכות ה' בפרק כתב
י"ד) הלכה מת"ת ו' (בפרק משנה הלחם שכתב כמו הדבר
(מסכת  שאמרו כמו במנהג התחיל שני טוב יום עיקר שכל
ולאחר  אבותיכם" במנהג "הזהרו ב') עמוד ד' דף ביצה
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
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השלוחין  שאין החדש את דין בית בו שקבעו יום יודעין היו
עצמה, בירושלים אפילו אלא עוד ולא טוב. ביום יוצאין
של  טוב יום עושין היו רבות פעמים דין, בית מקום שהוא
יום  כל העדים באין היו לא שאם ימים, שני השנה ראש
ולמחר  קדש לעדים שמצפין יום באותו היו נוהגין שלושים,
בזמן  ואפילו ימים שני אותו עושים והיו והואיל קדש.
אותו  ישראל ארץ בני אפילו עושים שיהו התקינו הראייה,
(רבינו  החשבון" על שקובעים הזה בזמן ימים שני תמיד
אלפס  רב כתב וכן ז'). הלכה ה' פרק החודש קדוש בהלכות

דביצה. א' בפרק

.·Î·BË ÌBÈ98È¯·cÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÈL≈ƒ««ƒ∆ƒƒ¿≈
c Ïk ,ÌÈ¯ÙBÒÏÎÂ .ÈMa ¯eÒ‡ - ÔBL‡¯a ¯eÒ‡L ¯· ¿ƒ»»»∆»»ƒ»«≈ƒ¿»

ÏlÁÓ‰99‰M‰ L‡¯ ÏL elÙ‡Â ,ÈL ·BË ÌBÈ100- «¿«≈≈ƒ«¬ƒ∆…«»»
˙e·L ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„a ÔÈa101‰Î‡ÏÓa ÔÈa ,102, ≈¿»»∆ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ÔÈa103˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ≈∆»»«¿«ƒ««
˙ec¯Ó104ÔÈcÓ B‡ ,105Ì‡ ,B˙B‡106ÔÓ ‰È‰È ‡Ï «¿¿«ƒƒ…ƒ¿∆ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰107ÌLÎe .108„tÒ‰a ¯eÒ‡ ÔBL‡¯‰L ««¿ƒƒ¿≈∆»ƒ»¿∆¿≈
‰ÁÓNa ·iÁÂ ,˙ÈÚ˙Â109Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â .ÈM‰ Ck - ¿«¬ƒ¿«»¿ƒ¿»»«≈ƒ¿≈≈≈∆

.„·Ïa ˙Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ ,L¯Ù‰∆¿≈∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«

ב'.98) עמוד ד' דף ביצה שכותב 99)מסכת מה ראה
י"ד. הלכה ו' פרק תורה תלמוד בהלכות רבינו

שני 100) כשעשו הראייה פי על מקדשים שהיו [שבזמן
והיום  ימים שני אותו שעשו מקרים גם היו בספק ימים
ולא  לערב סמוך באו שהעדים כגון העיקר היה השני
ביום  גם נהגו כן פי על ואף למחר עד לקבלם הספיקו
עמוד  ה' דף ביצה (מסכת אמרו זה שמטעם קודש ראשון
אחד  כיום הם השנה ראש של טובים ימים ששני ב')
שיום  ונמצא כ"ד), הלכה בסמוך (עיין להם אחת וקדושה
ביום  העובר והרי התורה מן עיקרו השנה ראש של שני טוב
מנדים  אין מדרבנן אלא איסורו שאין דבר על ראשון טוב
רבינו  ומשמיענו תצ"ו) סימן או"ח הב"י שכתב (כמו אותו
ר"ה  של שני טוב יום חילל אם אותו מנדים כן פי על שאף
לחם  ועיין שבות, משום שהוא בדבר חיללו אם אפילו

כ"א.101)משנה]. פרק שבת בהלכות כל 102)מבואר
שבת. מהלכות ז' בפרק מנויות פרק 103)המלאכות שם

איסור 104)כ"ז. על העובר את מענישין דין שבית עונש
י"ח  (בפרק רבינו ולשון שיעורו, נתפרש ולא דרבנן,

שיראו". מה "כפי ד') הלכה עדות לשון 105)מהלכות
יושבין  אין הקהל, מן אותו שמבדילין והבדלה, ריחוק
שבקדושה, דבר לכל אותו מצרפין ואין אמותיו, בארבע
תלמוד  מהלכות ז' פרק רבינו בדברי ראה ופירושו וכדומה,

ד'. הלכה א'.106)תורה עמוד נ"ב דף פסחים מסכת
קל.107) עונש עליו נותנים התורה כבוד מועד 108)מפני

א'. עמוד ח' דף ו'.109)קטן פרק להלן ראה

.‚Î?„ˆÈk110e˜qÚ˙È ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa - ˙n‰ ≈««≈¿ƒƒ¿«¿
ÌÈ˙ek‰ B˙¯e·˜a111ÈL ·BË ÌBÈ·e ,112Ba e˜qÚ˙È ƒ¿»«ƒ¿≈ƒƒ¿«¿

‰hn‰ ˙iNÚ ÔB‚k ,ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿»»¿¬ƒ««ƒ»
‡ˆBik ÏÎÂ ÌÈÓNa‰ ˙ˆÈˆ˜e ÔÈÎÈ¯Îz‰ ˙¯ÈÙ˙e¿ƒ«««¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿…«≈

,·eLÁ ‡e‰ ÏÁk ˙n‰ Èa‚Ï ÈL ·BË ÌBiL ;‰Êa»∆∆≈ƒ¿«≈«≈¿…»
.‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

א'.110) עמוד ו' דף ביצה ואף 111)מסכת ישראל. ולא
סנהדרין  (הלכות רבינו שביאר כמו היא, מצוה מת, שקבורת
עשה  הוא טוב שיום לפי טוב, יום דוחה אינו - ט"ו), פרק
לא  דוחה עשה ואין א'), בהלכה למעלה (ראה תעשה ולא
ודוקא  תקכ"ו). סימן חיים אורח אברהם (מגן ועשה תעשה
מים  לו ולחמם להלבישו אבל ישראל ידי על אסור לקוברו
(שלחן  ישראל ידי על מותר בקבר ולשומו להוציאו לטהרו,

תקכ"ו). סימן חיים אורח ד'112)ערוך דף ביצה מסכת
ב'. עמוד

.„Î˙BM„˜ ÈzL - ˙BiÏb ÏL el‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ≈∆»À¿≈¿À
„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,Ô‰113‰ˆ˜Ó ‰È‰L ¯·c ,CÎÈÙÏ . ≈¿≈»¿∆»¿ƒ»»»∆»»À¿∆

B˙B‡ ÔÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡¯a „ÏBpL B‡ ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa¿ƒ∆«»ƒƒ≈ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈMÏ114?„ˆÈk .115‰„ÏBpL ‰ˆÈa «≈ƒ¬≈∆À»≈«≈»∆¿»

ae„BvpL ÛBÚÂ ‰iÁ .ÈMa ÏÎ‡z - ÔBL‡¯116 »ƒ≈»≈«≈ƒ«»»∆ƒ
¯˜ÚpL Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ¯·c .ÈMa eÏÎ‡È - ÔBL‡¯a»ƒ≈»¿«≈ƒ»»«¿À»««¿«∆∆¡«

ÔÎÂ .ÈMa ÏÎ‡È - ÔBL‡¯a117ÔÈÚ‰ ˙‡ ÏÁÎÏ ¯zÓ »ƒ≈»≈«≈ƒ¿≈À»ƒ¿…∆»«ƒ
ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈL ·BË ÌBÈa118‰na . ¿≈ƒ¿««ƒ∆≈»…ƒ«∆

Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»
Ô‰ ˙Á‡ ‰M„˜ - ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈL119, ¿≈»ƒ∆…«»»¿À»««≈

‡l‡ ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ ÌÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ÌBÈÎe¿∆»≈¬ƒ¿»≈«¿»ƒ∆»
ÏL ÔBL‡¯a ‰„ÏBpL ‰ˆÈa Ï·‡ ,„·Ïa ˙n‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¬»≈»∆¿»»ƒ∆

ÈM· ‰¯eÒ‡ - ‰M‰ L‡¯120‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .121. …«»»¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆
Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆÈa ‰„ÏBÂ ,·BË ÌBÈÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aL«»«¿»¿¿¿»≈»¿««≈∆
‰„ÏB elÙ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÈMa ‰¯eÒ‡ -¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆«¬ƒ¿»

.BÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aMa ÏÎ‡z ‡Ï - ÈL ÌBÈa¿≈ƒ…≈»≈««»«¿»

אחד 113) נפשך ממה כן ואם ימים, שני עושים מספק שהרי
הוא. חול הרי 114)מהם קודש היה הראשון היום שאם

היה  אתמול כן אם טוב, יום היום ואם ומותר, חול היום
טוב. ליום מכין וחול עמוד 115)חול, ד' דף ביצה מסכת

א'.116)ב'. עמוד כ"ד דף עמוד 117)שם כ"ב דף שם

לא 118)א'. לכן בריא, גופו כל אבל קצת, בעינו שחש
שני. טוב ביום רק חומר 119)התירו עליו הטילו חכמים

(הר"ן). ארוך אחד א'.120)יום עמוד ד' דף ביצה מסכת
(להלן 121) ביום בו שאסור טוב ביום שנולד אפרוח כגון

ליום  הסמוכה בשבת שאסור הדין הוא – א') הלכה ב' פרק
לו. הסמוכה בשבת אסור טוב ביום נולד אם וכן טוב.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ואיזו 1) מוקצה, הוא ומה בפרט, המוקצה דיני בו נתבארו

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∆…»
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שמתיר),2) יוחנן כרבי (ודלא אסור דאמר כרב א. ו, ביצה
ה'תוספות  של פירושו לפי מ"ב פ"ד עדיות במשנה הוא וכן

שם. טוב' ביוםֿטוב.3)יום ולטלטלו ביצה 4)לאכלו
ב. מידי 5)ו, ויצא חדשיו, לו שכלו בבירור יודעין אנו אם

שמונה  בן שיהיה עד לשחטו אסור כן, לא שאם נפל. ספק
פ"ד. אסורות מאכלות בהל' רבינו בדברי ראה ימים,

.·˙BÓ‰a6˙B‡·e ,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙BÚB¯Â ˙B‡ˆBiL ¿≈∆¿¿«¿»
ÌeÁz‰ CB˙a ˙BÏÂ7ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈÎeÓ el‡ È¯‰ - ¿»¿«¿¬≈≈»ƒ¿¿ƒ

˙BÏÂ ˙BÚB¯‰ Ï·‡ .·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÁBLÂ Ô‰Ó≈∆¿¬ƒ»¿¬»»¿»
ÌeÁzÏ ıeÁ8ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa e‡a Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÁBL «¿ƒ»¿≈¬ƒ»

¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙Úc ÔÈ‡Â ,ÔÈˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ;·BË ÌBÈa¿ƒ¿≈∆≈À¿ƒ¿≈«««¿≈»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

א.6) מ, ביצה הבייתיות"7)משנה, "הבהמות והן
שם. שם.8)שבמשנה שבמשנה "מדבריות" והן

.‚ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ9- ·BË ÌBÈa ÌeÓ da „ÏBpL ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»¿
¯eÒ‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»«¿»∆»≈∆∆»

·BË ÌBÈa dËÁLÏ10˙B‡¯Ï ¯eÒ‡ ,CÎÈÙÏ .11ÈÓeÓ ¿»¬»¿¿ƒ»»ƒ¿≈
ÌÈL„˜12ÌÎÁ‰ Ì¯ÈzÈ ‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa »»ƒ¿¿≈»∆»«ƒ≈∆»»

Ï·‡ .ÌBia Ba ËÁLÏ ‰Ê ‡B·ÈÂ ,ÔÓeÓa13‡e‰ ‰‡B¯ ¿»¿»∆ƒ¿…«¬»∆
.¯ÒB‡ B‡ ¯ÈzÓ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ìen‰«≈∆∆¿»»«ƒ≈

אי9ֿ) ולהקריבן קדשים, שהם בהמה ומעשר בכור כגון
קבוע, מום בו שיפול עד וממתינים מקדש, שאין אפשר
אם  לחכם הבהמה את ומראים לחולין. יוצא שעלֿידיֿזה
פ"ו). בכורות בהל' רבינו בדברי (ראה קבוע מום הוא

מו:).10) (שבת מוקצה שמעון,11)שהיא רבי כדעת
א. כו, ביצה מערב 12)במס' בבהמה נפלו אם אפילו

(מגידֿמשנה). אז החכם אותה ראה שלא כיון יוםֿטוב,
ב.13) כו, ביצה

.„¯BÎa14ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - BnÚ BÓeÓe „ÏBpL15ÔÈ‡Â . ¿∆«ƒ¬≈∆»¿≈
B˙B‡ ÌÈ¯w·Ó16BÓeÓ ‰‡¯Â ¯·Ú Ì‡Â .·BË ÌBÈa ¿«¿ƒ¿¿ƒ»«¿»»

ÏÙpL ¯BÎa .ÏÎB‡Â ËÁBL ‰Ê È¯‰ - B¯Èz‰Â B¯w·e17 ƒ¿¿ƒƒ¬≈∆≈¿≈¿∆»«
ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ;BÓB˜Óa ‰Ò¯t BÏ ‰NBÚ - ¯B·Ï¿∆«¿»»ƒ¿∆¬≈≈»
.·BË ÌBÈa ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,B˙BÏÚ‰Ï¿«¬ƒ¿≈∆≈»ƒ¿ƒ»¿

B˙B‡18Ba ˙‡Â19ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ - ¯B·Ï eÏÙpL ¿∆¿∆»¿¿«¬∆∆»ƒ
˙‡ ‰ÏÚÓe ÌÈ¯ÚÓe ,BËÁBL BÈ‡Â ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ«¿»¿»¬¿≈¬«¬ƒ«¬∆∆
Ô‰Ó ‰Ê È‡ ˙‡ ËÁBLÂ ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ ÈM‰«≈ƒ«¿»¿»¬¿≈∆≈∆≈∆

e¯Èz‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ;‰ˆ¯iL20ÌÈ¯Ú‰Ï21. ∆ƒ¿∆ƒ«««¬≈«ƒƒƒ¿«¬ƒ
˙Ó‰a22‰ÏÙpL ÔÈlÁ23,˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰„ÓÚÂ ,‚b‰ ÔÓ ∆¡«Àƒ∆»¿»ƒ««¿»¿»≈≈¿≈

‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ È¯‰Â24·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL - «¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿
ÏÎ‡˙Â ‰¯Lk ‡ˆnzL ¯LÙ‡ ,˜„a˙Â25. ¿ƒ»≈∆¿»∆ƒ»≈¿≈»¿≈»≈

ואסור 14) הקדש, הוא טהורה, בהמה שבכור א. כו, ביצה
שאין  בזמן לכן בעזרה, נשחט אלאֿאםֿכן לאכלו לכהן
(רבינו  הכהן ויאכלנו קבוע, מום בו שיפול עד מניחו מקדש,

פ"א). בכורות כיון 15)בהל' מעולם, אסור היה לא שהרי
לאכילה  מוכן היה היוםֿטוב ובכניסת (רש"י), במומו שנולד
בבכורה  קדוש אינו הלידה שלפני אמו, שחיטת ידי על

כו:). להתירו 16)(ביצה קבוע מום בו יש אם לראות
מה  מטלטל ונמצא קבוע, מום בו יהיה לא "שמא בשחיטה
ידקדק  לא שמא או טלטול, בלא שאיֿאפשר לו, ראוי שאינו

(ראב"ד). יוםֿטוב" שמחת מפני כו,17)בראייתו ביצה
שמעון. כרבי א.18)א. לז, לשחוט 19)ביצה שאסור

שה, או "ושור כח) כב, (ויקרא שנאמר אחד, ביום שניהם
אחד". ביום תשחטו לא בנו ואת ק 20)אותו ב.שבת יז,

על  חסה שהתורה ומצינו וה"י. ה"ט שבת מהל' פכ"א ועיין
חמור  תראה "כי ה) כג, (שמות שנאמר חיים, בעלי צער
ב'כסף  וראה עמו". תעזוב עזוב - משאו תחת רובץ שונאך
'צער  שדין רבינו שדעת ה"ט, רוצח מהל' בפי"ג משנה'

התורה. מן הוא חיים' תיקרא 21)בעלי ההיתר "תחבולות
בפירוש  (רבינו מרמה" תיקרא להיתר ושאינו ערמה,

מ"א). פ"ה תמורה א.22)המשניות, לד, ביצה
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
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חוששים 36) אלא היונים, אותם שהם אומרים אנו ואין
(גמרא). מקומותיהם הפכו והטעם,37)שמא א. כד, ביצה

ג: (ביצה יוםֿטוב אחרי מתירין לו שיש דבר שהוא מפני
(מגידֿמשנה). זה בספק להחמיר חכמים שרצו או ד.)

ּבׁשנים 38) בטל ואינו החוץ, מן בא בוודאי מהם שאחד ְִַַלפי
באלף, אפילו בטל לא מתירין לו שיש שדבר המוזמנים,

ה"כ. בפ"א כמבואר

.ÊÌÈ‚c39ÔÈ¯·È·aL40ÛBÚÂ ‰iÁ ÔÎÂ ,ÌÈÏB„b »ƒ∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»»
ÔÈ¯·È·aL41„Ú ,‰„Èˆ ¯qÁÓ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏB„b ∆¿≈»ƒ¿ƒ…∆¿À«ƒ»«

‰ˆ˜Ó ‰Ê È¯‰ - ep„eˆe ‰„eˆÓ ‡·‰ :ÌÈ¯ÓB‡L42, ∆¿ƒ»≈¿»¿∆¬≈∆À¿∆
.eÏÎ‡È ‡Ï - „ˆ Ì‡Â ;·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»¿¿ƒ»…≈»≈
B˙B‡ ÔÈ„ˆÂ ,ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - ‰„eˆÓ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»ƒ¿»¬≈∆»¿»ƒ

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ·BË ÌBÈa43Òc¯Ùa ‰pwL ‰iÁ44 ¿¿¿ƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿«¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ Ô‰Lk ‰È„ÏÈ - ¯ÈÚÏ CeÓq‰«»»ƒ¿»∆»¿∆≈¿«ƒ∆≈»¿ƒƒ
.Ô‰ÈÏÚ BzÚcL ÈtÓ ,ÔenÊ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ ,‰„Èƒ̂»≈»¿ƒƒƒƒ¿≈∆«¿¬≈∆

ב.39) כג, ביצה מוקפות 40)משנה, מים של בריכות
רוחות. סביב.41)מארבע גדר מוקפים חיות גני

המותרות 42) המלאכות מן היא שצידה רבינו שדעת נראה
לאכילה  יותר טובים ביוםֿטוב שהניצודים לפי ביוםֿטוב,
משום  אלא אינו איסורו וכל יוםֿטוב, בערב מהניצודים
ב'חידושי  (ועיין יז הלכה להלן גם נראה וכן מוקצה.

כג:). ביצה א.43)המאירי' כה, מקום 44)ביצה שהוא
בנקל. משם לצאת יכול הוולד ואין המשתמר,

.Á˙B„eˆÓ45ÌBÈ ·¯ÚÓ ÔÒ¯tL ,ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ¿«»¿¿»ƒ∆¿»»≈∆∆
Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏhÈ ‡Ï - ·BË…ƒ…≈∆¿∆»ƒ≈≈«

·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ e„BvpL46¯ÎBq‰ .47·¯ÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ∆ƒ≈∆∆«≈««««ƒ≈∆∆
el‡ È¯‰ - ÌÈ‚c da ‡ˆÓe ÌÈkL‰ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ¿»»ƒ¿ƒ»»»»ƒ¬≈≈
Ô‰ È¯‰Â ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ e„Bv ¯·kL ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¿»ƒ≈∆∆«¬≈≈

.ÔÈÎeÓ»ƒ

א.45) כד, ביצה ו,46)משנה, הלכה למעלה שכתב כמו
אסור. - מוכן ספק א.47)שכל כה, ביצה

.Ë˙Èa48ÔÈÎeÓ ˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L49˙ÁÙÂ ,50- «ƒ∆»≈≈»ƒ¿ƒ¿«
˙Át‰ ÌB˜nÓ ÏËB51„ÓBÚ‰ .52‰ˆ˜n‰ ÏÚ53·¯ÚÓ ≈ƒ¿«¿»»≈««À¿∆≈∆∆

·BË ÌBÈ54˙ÈÚÈ·M‰ ‰Ma55- ¯˜Ù‰ ˙B¯t‰ ÏkL , «»»«¿ƒƒ∆»«≈∆¿≈
ÌL¯iL CÈ¯ˆ56.ÏËB È‡ Ô‡k „ÚÂ Ô‡kÓ :¯Ó‡ÈÂ »ƒ∆ƒ¿…¿…«ƒ»¿«»¬ƒ≈

.ÏhÈ ‡Ï - ÌL¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«…ƒ…

ב.48) לא, ביצה ולא 50)לאכילה.49)משנה, מאליו.
ביוםֿטוב. הכותל את שבתוכו 51)ששברו הפירות ואין

(רמב"ן). עצמם מחמת אסורים היו לא שהרי מוקצים,
א.52) לד, ביצה לייבש,53)משנה, שמונחין פירות

מלאכלן. ונאסרו שבת".54)והוקצו, "ערב שם: במשנה,
הי"ז) פ"א (למעלה בשבת מותר שמוקצה שפסק רבינו אבל
(מגידֿמשנה). טוב" "יום וכתב המשנה, מלשון שינה

אבל 55) ומעשרות. מתרומות ופטורים הפקר, שהפירות
אינו  מוקצה שסתם טבל, משום אסורים - השנים בשאר
ואףֿ (מגידֿמשנה). מלאכה גמר לפני הוא שהרי מעושר,
– מלאכה גמר קודם עראי אכילת לאכול שמותר עלֿפי

משום  למעשר קובעת ששבת שכשם אסור, ביוםֿטוב
יוםֿטוב  כן כמו לד:), (ביצה עונג" לשבת "וקראת שנאמר
וכל  הט"ז), פ"ו (להלן עונג מצות יש בו שגם למעשר קובע

קבע. אכילות הן שבו שהקצה 56)אכילות במוקצה כאן
למעלה  אבל מעשה. והצריכו יותר החמירו בידיו, האדם
('תוספות' בלבד אמירה אלא צריך אין (ה"ה) שובך ביוני

ואומר). ד"ה לד: ביצה

.ÈÈ˙ek57LÈ Ì‡ :·BË ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ ‰¯eLz ‡È·‰L ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
‡È·‰L B‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó58B‡ ‰iÁ ≈«ƒƒ¿À»««¿«≈≈ƒ«»

el‡ È¯‰ - ÌBia Ba Ô„eˆÏ ¯LÙ‡L ÌÈ‚„ B‡ ˙BÙBÚ»ƒ∆∆¿»¿»«¬≈≈
·¯ÚÏ „Ú ÔÈ¯eÒ‡59eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,60elÙ‡Â . ¬ƒ«»∆∆¿«¿ƒƒ¿≈∆«¬«¬ƒ

Ò„‰61ÔÈzÓiL „Ú ·¯ÚÏ Ba ÁÈ¯Ó BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ ¬«¿«≈≈≈ƒ«»∆∆«∆«¿ƒ
,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
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מן  נהנה שאינו כיון - באלף אפילו בטל לא מתירין לו שיש
כאן  ואין מותר. לכן שנשרפו, לאחר רק בעין כשהם העצים
זה  איסור שכל כיון לכתחילה, איסור מבטלים אין משום

שם). (גמרא, מדרבנן אלא א.66)אינו ל, ביצה משנה,
מותר 67) - בהמה למאכל עומד אם אבל לסחורה, שהוכן

אליהו 68)(לחםֿמשנה). רבי (הגאון יוםֿטוב מערב
תקיח). סי' או"ח תקיח 69)מוילנה, סי' או"ח ובשו"ע

וב'תוספות'). בגמרא שם (ועיין סרוח גם שיהא הצריך ס"ז,

.·ÈÔÈ‡70¯‡ÂqÓ ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó71ÈtÓ ,˙B¯B˜ ÏL ≈¿«¿ƒ≈ƒƒ¿»∆ƒ¿≈
,·BË ÌBÈa ‰¯aLpL ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;‰ˆ˜Ó Ô‰L∆≈À¿∆¿…ƒ«»∆ƒ¿¿»¿

ÔÎÂ .„ÏB ‡È‰L ÈtÓ72- ·BË ÌBÈa e¯aLpL ÌÈÏk ƒ¿≈∆ƒ»¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿¿
ÔÈ˜ÈqÓ Ï·‡ .„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡≈«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈»¬»«ƒƒ

ÌÈÓÏL ÌÈÏÎa73ÌBÈ ·¯ÚÓ e¯aLpL ÌÈÏÎa B‡ , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆
‡ˆBik .·¯ÚaÓ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ eÎe‰ È¯‰L ,·BË∆¬≈¿ƒ¿»»«∆∆ƒ»∆∆«≈

ÌÈÊB‚‡ :Ba74- ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÔÏÎ‡L ÌÈ„˜Le ¡ƒ¿≈ƒ∆¬»»≈∆∆
- ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;·BË ÌBÈa Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ¬»»¿

LÈÂ .Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡75:Ô‰a LiL ˙B‡ÁÒ ≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿≈À¿»∆≈»∆
È¯‰L ,Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡ - ·¯ÚaÓ ÔÏÎ‡ Ì‡L∆ƒ¬»»ƒ»∆∆≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆∆¬≈
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ˜ÈqÓ - ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;eˆ˜‰À¿¿ƒ¬»»¿«ƒƒƒ¿≈∆≈

.ÏÎ‡‰ ·b ÏÚ ÔÈÎeÓ»ƒ««»…∆

א.70) לא, ביצה המושכבות 71)משנה, קורות של סדר
(רש"י). לבנין ראויות ותהיינה תתעקמנה שלא לארץ

א.72) כט, בהן 73)שבת שאחז לאחר בהן יגע לא אבל 
בטלטול  שאסור נולד, והם כלים שברי נעשו שאז האור,

אין 74)(הרשב"א). ביוםֿטוב אכלן "ואם עד מכאן
כת"י  לפי דיוםֿטוב פ"ג בתוספתא הוא בקליפיהן" מסיקין

.(206 עמ' צוקמ. (הוצאת זה 75)ווין על כותב הראב"ד
רוקח' ב'מעשה העיד וכבר זו", נוסחא שמענו לא "מעולם
עוז' וה'מגדל רבינו. מדברי זה כל נמחק קדמון שבכתבֿיד
לא  אשר נוסחאות לידו שהגיעו היא נפלאת "לא כותב
שנכתבה  הנוסחא מן בידו לבוא זכה שהרי לידינו, הגיעו
וגם  שלנו, תורה כספרי בגוילים, התלמוד מחברי בימי
לבן  המכונה בעזרה ממנה מגיהין שהיו ספרֿתורה במקרא
לגמרא  אינה אלו בנוסחאות רבינו שכוונת ונראה אשר".
המשנה' 'מרכבת כתב (וכן למעלה הנזכרת לתוספתא אלא

הי"ד). יוםֿטוב מהלכות בפ"א

.‚ÈıB˜76Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,‰ˆ˜Ó ‡e‰ È¯‰ - ·Ë»̄…¬≈À¿∆ƒ¿≈∆≈»
Ò‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï˙BÏˆÏ „etL BÓk ˙BNÚÏ BÏ ¯e ¿«»»¿ƒ»»«¬¿«ƒ¿
¯Na Ba77.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»¿≈…«≈»∆

"חיזרא".76) נקרא התלמוד ובלשון א. לג, ביצה
כמין 77) הבשר, בתוך להכניסו עץ מהן "ליטול ברי"ף:

שכתב  במה רבינו כוונת וכן הצלי". בו לצלות שפוד
שפוד. כמין הבשר בתוך להכניסו - שפוד" כמו "לעשות

.„ÈÔÈÏËB78ÈÙ„Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈˆÚ79ÔÈ˜ÈqÓe ‰kq‰ ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿»¿≈«À»«ƒƒ
‰„N‰ ÔÓ ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ ,Ô‰a80eÈ‰ elÙ‡ , »∆¬»≈¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ»

·¯ÚaÓ ÌL ÔÈÒpÎÓ81Ï·‡ .82·a‚Ó83‰„Na ‡e‰84 ¿À»ƒ»ƒ»∆∆¬»¿«≈«»∆
ÂÈÙlÓ85ÔÈ‡È·Óe .ÌL ˜ÈÏ„Óe ,86ÔÈÒpÎÓ‰ ÔÓ ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒƒ«¿À»ƒ

ÌLÏ ‡lL ˙ÙwÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯aL∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿»À∆∆∆…¿≈

˙Á˙Bt dÏ ‰È‰iL „·Ï·e ;‰¯Èc87CB˙a ‰È‰˙Â , ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿∆»««¿ƒ¿∆¿
˙aL ÌeÁz88Ô‰ È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»≈∆»ƒ»≈¬≈≈

.‰ˆ˜ÓÀ¿∆

ב.78) ל, ביצה אסור,79)משנה, עצמם הדפנות מן אבל
אוהל. סותר הוא התלושים.80)שהרי העצים

ר"ן.81) ועיין מחר, לצורך עצים כמעמר שנראה
א.82) לג, ביצה שם 84)מלקט.83)משנה, במשנה

הוא  וכן בשדה, רבינו ומפרשה משלפניו", "מגבב כתוב
המשנה. לבשל 85)בפירוש כדי רק שעושה מוכיח שזה

מעמר. משום בו ואין א.86)קדירתו, לא, ביצה משנה,
הדבר 88)מסגר.87) נחשב התנאים, אלו כל יש שאם

כמוכן.

.ÂËÈÏÚ89ÔÈÒpÎÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÙ‚ ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ¬≈»ƒ«¬≈¿»ƒ««ƒ∆≈¿À»ƒ
Ût¯˜a90Ô‰ È¯‰ ,Ô˙B‡ ˙¯fÙÓ Áe¯‰L ÔÂÈk - ¿«¿≈≈»∆»«¿«∆∆»¬≈≈

ÔÈ¯fÙÓk91„·k ÈÏk Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈ¯eÒ‡Â ƒ¿À»ƒ«¬ƒ¿ƒƒƒ«¬≈∆¿ƒ»≈
.ÔÈÎeÓ el‡ È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¬≈≈»ƒ

א.89) לא, לעיר.90)ביצה מחוץ גדר, מוקף נרחב, מקום
שהרוח 91) חושב שהוא יוםֿטוב, מערב עליהן סומך שאינו

(רש"י). כבר פזרתן

.ÊË‰Ó‰a92˙kÒÓ ‰˙È‰ Ì‡ :·BË ÌBÈa ‰˙nL93 ¿≈»∆≈»¿ƒ»¿»¿À∆∆
Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈ·ÏÎÏ ‰ÎzÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¬≈∆¿«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‡ÏÂ ,‰ˆ˜Ó ‰Ê È¯‰ ,‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ -ƒ¿…»¿»«¿»∆»¬≈∆À¿∆¿…

ÌÈL„˜ ˙Ó‰a .dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ94‰Óe¯˙e ,‰˙nL ¿ƒ∆»ƒ¿»∆¡«»»ƒ∆≈»¿»
dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ ‡Ï - ˙‡ÓËpL95. ∆ƒ¿≈…¿ƒ∆»ƒ¿»

ב.92) כז, ודף א. ב, שתמות 93)ביצה עליה שחשב
לכלב. ויתננה מערב 94)ביוםֿטוב מסוכנת היתה אפילו

את  מאכילין אין אצלנו העיקר כי בטלטול, אסורה יו"ט
מצות  שהרי להר"מ) המשניות (פירוש לכלבים הקדשים
כז: ביצה ברש"י וראה בשריפה. היא טמאים קדשים

שם. עליה 95)ו'תוספות' טרפון רבי את ושאלו "ומעשה,
לו  ואמרו ושאל, המדרש לבית ונכנס שנטמאת, החלה ועל

שם). (ביצה, ממקומם" יזיזם לא

.ÊÈÌÈ‚c96‰ˆ˜Ó Ô‰L ‰iÁÂ ˙BÙBÚÂ97ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ - »ƒ¿¿«»∆≈À¿∆≈«¿ƒ
˙BBÊÓ Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈa Ô˙B‡98‡nL ; »¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿∆»

LnzL‰Ï B‡ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÏÎÂ .Ô‰Ó ÁwÏ ‡B·È»ƒ«≈∆¿…∆»¿»¿¿ƒ¿«≈
.BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ·BË ÌBÈa Ba¿ƒ¿≈∆À¿∆»¿«¿¿

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»»»»
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ÁeÁÈz107‰qÎÓ ‰Ê È¯‰ -108Ì‡ Ï·‡ ;BÏËÏËÓe Ba ƒ«¬≈∆¿«∆¿«¿¿¬»ƒ
LzÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯ÙÚ Le‚ ‰ÏÚ‰109ÌBÈa B˙B‡ ∆¡»»»¬≈∆…ƒ¿¿

.·BË

יהודה.99) רב של מימרא א. ח, (ביצה 100)ביצה משנה
הוא". מוכן כירה, "אפר א.101)ב.) ח, שם.102)ביצה

דברים.103) שאר מכל יותר מהר מתבשלת שהיא
ב.).104) (ביצה את 105)משנה בו שחופרין ברזל יתד

אבל 106)הקרקע. ונתקו. שעבר כלומר בדיעבד.
כתב  (שהרי שחט כבר אם אפילו לנתקו אסור לכתחילה
'בירור  – בו" ומכסה "שוחט כתב ולא בו", "מכסה בסמוך
התירו  שלא עבר) ואם ד"ה ג ציון ב. ביצה למסכת הלכה'
ה"א  פ"ג (להלן כיסוי מצות לצורך מוקצה טלטול אפילו
הערב), עד יכסה לא - ושחט ועבר מוכן, עפר לו אין שאם
שהוא  אףֿעלֿפי מלאכה, איסור התירו שלא וכלֿשכן
שיחפור  שחט שאם "ומודים במשנה שאמרו ומה מדרבנן.
שאינה  "מלאכה שסובר למי אלא אינו זה - ויכסה" בדקר
מלאכה  א' קולות: שתי כאן ויש עליה" פטור לגופה צריכה
רבינו  לדעת אבל מקלקל. וב' לגופה, צריכה שאינה
שבת  מהל' (פ"א עליה חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה
התירו  לא - מקלקל של אחת קולא אלא כאן ואין ה"ז)
ג. ובהערה ה"א, פ"ג להלן וראה כאן). המלך' ('שער

רך.107) שמצוותֿעשה 108)עפר עוף או חיה שחט אם
שחיטה  בהל' רבינו שכותב כמו בעפר, דמם את לכסות

פרק 109)פי"ד. שבת בהל' כמבואר אסורה, שכתישה
שמיני.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומה 1) בפרטיהן, המותרות המלאכות קצת בו נתבארו

הוא  זה בפרק הנזכרות לאלו הכולל והענין בהן, שאסור
ומשקין. לאוכלין היותן

.‡ÈÓ2ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰L3¯znL ,ÔÎeÓ ¯Ù‡ B‡ ƒ∆»»»»»≈∆»∆À»
;ÌÓ„ ‰qÎÓe ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - BÏËÏËÏ¿«¿¿¬≈∆≈«»»¿«∆»»
- BÏËÏËÏ Èe‡¯‰ ¯Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»»≈∆»»¿«¿¿
ÌÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï - ËÁLÂ ¯·Ú Ì‡Â ;ËÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ¿«¿ƒ»«¿»«…¿«∆»»

·¯ÚÏ „Ú4‰i¯a ÔÎÂ .5˜ÙÒ ‡e‰L6Ì‡ ‡È‰ ‰iÁ Ì‡ «»∆∆¿≈¿ƒ»∆»≈ƒ«»ƒƒ
‰Ó‰a7ËÁL Ì‡Â ;·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ¿≈»≈¬ƒ»¿¿ƒ»«

ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰ elÙ‡ ,·¯ÚÏ „Ú dÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï -…¿«∆»»«»∆∆¬ƒ»»»»»
‡È‰ ˙È‡cÂ ‰iÁ :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ;¯Ù‡ B‡≈∆∆»…«»∆«»«»ƒƒ
¯Èz‰Ï ‰‡B¯‰ ‡B·ÈÂ ,·BË ÌBÈa BÓ„ ‰qk CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ»»¿¿»»∆¿«ƒ

BaÏÁ8. ∆¿

א.2) ב, ביצה יוםֿטוב.3)משנה, ראה 4)מערב
גדולי  לדעת אבל .(106 (בהערה שני פרק בסוף למעלה
בו  שחופרין ברזל (יתד נעוץ דקר לו יש אם הראשונים,
כדברי  בו, לכסות יכול תיחוח, בעפר יום מבעוד קרקע)
ויכסה". בדקר שיחפור שחט שאם "ומודים המשנה

פ"ב.5) ביכורים "כוי".6)משנה, התלמוד בלשון ונקרא
שחיטה).7) מהל' בפי"ד (רבינו מספק לכסות וצריך
מותר 8) חיה וחלב כרת, חייב בהמה מחלב כזית והאוכל

אסור  חלבו וכוי פ"ז), אסורות מאכלות בהל' (רבינו באכילה

מאכלות  מהל' בפ"א (רבינו אכילתו על לוקין ואין מספק,
אסורות).

.·ÔÎÂ9‡Ï - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰ ¿≈«≈«»»≈∆∆…
·BË ÌBÈa ÌÓ„ ‰qÎÈ10‰Ó‰a ËÁL .11ÛBÚÂ ‰iÁ ¿«∆»»¿»«¿≈»«»»

„Ú B˙B‡ ‰qÎÈ ‡Ï - ÌÓc ·¯Ú˙Â ,·BË ÌBÈa¿¿ƒ¿»≈»»…¿«∆«
·¯ÚÏ12ÏBÎÈÂ ,¯Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰ Ì‡Â ; »∆∆¿ƒ»»»»»≈∆¿»

e‰qÎÈ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯È˜„a Ïk‰ ˙BqÎÏ13. ¿««…ƒ¿ƒ»««¬≈∆¿«≈

ב.9) ח, ואין 10)ביצה יוםֿטוב, מערב לכסות לו שהיה
יכול  שהרי יוםֿטוב, משמחת אותו מונע הכיסוי מצוות
(רש"י). יוםֿטוב במוצאי דמו את ולכסות הבשר, את לאכול

מכיסוי.11) פטור טרחא 12)שדמה טורח הוא שהרי
(רש"י). בהמה דם ביניהם שיש מצוה, של שאינה

אפילו 13) הדם את לכסות יכול החצר, באמצע שחט ואם
אברהם' ('מגן כליו יתלכלכו שלא כדי דקירות, בכמה

תצח). סי' או"ח בשו"ע

.‚ËÁBM‰14¯Óˆ LÏ˙Ï BÏ ¯zÓ - ·BË ÌBÈa ‰Ó‰a «≈¿≈»¿À»ƒ¿∆∆
ÔÈkq‰ ÌB˜ÓÏ15B„Èa16epÊÈÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«∆…¿ƒ∆

BÓB˜nÓ17¯‡Lk CaÒÓ ÌL ¯‡MÈ ‡l‡ ,18¯Óˆ ƒ¿∆»ƒ»≈»¿À»ƒ¿»∆∆
,Bk¯„ ‡e‰L ÈtÓ ;Ë¯ÓÈ ‡Ï - ÛBÚa Ï·‡ .¯‡ev‰««»¬»¿…ƒ¿…ƒ¿≈∆«¿

LÏBz ‡ˆÓÂ19·BË ÌBÈa20. ¿ƒ¿»≈¿

א.14) כה, והסכין 15)בכורות תלישה, בלי ישחוט שאם
חלדה, משום פסולה השחיטה תהיה - בצמר מכוסה יהיה

ה"י. פ"ג, שחיטה הל' אלא 16)ראה גזיזה דרך שאין
כלאחד  שהוא בידו, והתירו ה"ח) שבת מהל' (פ"ט בכלי

יוםֿטוב. שמחת משום רק 17)יד, שתולש שייראה כדי
פ"ג  בבכורות ישראל' ('תפארת לצרכו ולא שחיטה לצורך

יו"ט). לענין וה"ה בכור, לענין ובנוסחאות 18)מ"א
(בבי"ת). "בשאר" הגירסא: התירו 19)ישנות, שלא

מערב  לעשות שאיֿאפשר מה אלא נפש אוכל מכשירי
חסרון  או הפסד שיגרום מבלי ה"ח) בפ"א (ראה  יוםֿטוב
מערב  לעשותו אפשר הנוצה מריטת אבל לאוכל, טעם

(הרא"ש). למרוט 20)יוםֿטוב השוחטים עכשיו "נהגו
על  שחולק הרמב"ן דעת על וסומכין שחיטה, קודם הנוצה
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
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(מגידֿמשנה).21) ביוםֿטוב נשחטה "שהמליחה 22)וגם
פי"א). שבת בהל' (רבינו הוא" עיבוד המדובר 23)מין

מערב  נשחטה אם (אבל כנ"ל ביוםֿטוב שנשחטה בבהמה
יוםֿטוב. מערב למלחו יכול והיה הואיל - אסור יוםֿטוב,

העור 24)מגידֿמשנה). לתיקון שכוונתו כלֿכך ניכר ולא
יא:). יא.).25)(ביצה (ביצה תחילתן" משום סופן "התירו

ה'.26) הלכה כדלהלן מועטת, מליחה אף 27)שהיא
קצת. העור גם ימלח פ"א 28)שעלֿידיֿזה 'ירושלמי'

שלא  כדי הערמה, קצת שנראה זה דבר התירו וחכמים ה"ו.
ביוםֿטוב, לשחוט ירצה ולא העור, והפסד קלקול לידי יבוא

יוםֿטוב. משמחת וימנע

.‰‰na29BÈ‡L ,ÈÏˆÏ ÁÏBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈
‰a¯‰ ÁÏÓ CÈ¯ˆ30‰¯„˜Ï Ï·‡ ;31ÁÏÓÏ ¯eÒ‡ - »ƒ∆««¿≈¬»ƒ¿≈»»ƒ¿…«

ÔÎÂ .¯BÚ‰ ÏÚ32ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡33ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ «»¿≈≈¿ƒ∆«¬»ƒ¿≈
ÔÈÎt‰Ó34Èab ÏÚ Áe¯a Ô˙B‡ ÔÈÁËBL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ¿«¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»»«««≈

˙B„˙È35.‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

א.29) יא, נראה 30)ביצה הי"ב, אסורות מהלכות [בפ"ו
(עיי"ש  לקדירה כמו מליחה צריך שלצלי רבינו מדברי
מזבח  איסורי מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן במגידֿמשנה).
כמולח  יפה יפה (בקרבנות) הבשר למלוח "ומצוה הי"א:

וצ"ע]. לצלי", לצלי 31)בשר מולח אם והואֿהדין
שם). (ביצה, אסור - לקדירה כמו מרובה מליחה

שם.32) מולח 33)ביצה, אם גמור, אוכל שאינו שדבר
מעבד. משום בו יש - יסריח שלא תיקון 34)כדי שזה

יסרחו. שלא יהושע.35)לחלבים כרבי ולא כתנאֿקמא
יא:). (שם למלחם יבוא שמא גזירה

.ÂËÈLÙn‰36.·BË ÌBÈa ÏÈb¯È ‡Ï - ‰Ó‰a‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿≈»…«¿ƒ¿
Ï‚¯Ó ¯Na Ïk ‡ÈˆBn‰ ‰Ê ?ÏÈb¯n‰ ‡e‰ „ˆÈk≈«««¿ƒ∆«ƒ»»»≈∆∆
ÈtÓ .Ú¯wÈ ‡ÏÂ ÌÏL ¯BÚ‰ Ïk ‡ÈˆBiL È„k ,˙Á‡««¿≈∆ƒ»»»≈¿…ƒ»≈«ƒ¿≈

ÏB„b Á¯Ë ‰Ê ËLÙ‰a Á¯BhL37C¯ˆ Ba ÔÈ‡Â , ∆≈«¿∆¿≈∆…«»¿≈…∆
ÔÎÂ .„ÚBnÏ38„È ˙Èa ˙BNÚÏ ¯eÒ‡39,‡e‰Â .¯Naa «≈¿≈»«¬≈»«»»»

‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL .ÔÈkÒa ‰NÚiL∆«¬∆««ƒ∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÔÓÈÒ ˙BNÚÏ ¯zÓe .ÏÁa40.¯Naa ¿…À»«¬ƒ»«»»

א.36) לג, שתי 37)בכורות דרך העור את מפשיט אבל
ועלֿידיֿזה  השניה, עד האחת מרגל שחותך הרגלים,
יוסף' ('בית בזה מרובה הטרחא שאין שלם, העור מפשיט

כאן). כסףֿמשנה ועיין תצט, סי' א.38)או"ח כח, ביצה
להוליכו 39) ללוקח ונותנו יד בית בו עושה בשר, "כשמוכר

מקח  שאין היכר, לעשות לשנות צריך וביוםֿטוב לביתו,
כח.). ביצה (רש"י ביוםֿטוב" יחליפהו 40)וממכר "שלא

(רש"י). הנושאו"

.ÊÔÈ‚ÏBÓ41L‡¯‰ ˙‡42ÔÈ·‰·‰Óe ,ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡Â ¿ƒ∆»…¿∆»«¿«ƒ¿«¿¬ƒ
„ÈÒa Ô˙B‡ ÔÈÏÙBË ÔÈ‡ Ï·‡ ;¯e‡a Ô˙B‡43 »»¬»≈¿ƒ»¿ƒ

˙ÈÒ¯Á·e44Ô˙B‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡Â ,‰Ó„‡a ‡ÏÂ ¿«¿ƒ¿…«¬»»¿≈¿ƒ»
ÌÈ¯tÒÓa45;BlL ˙¯tÒ˙a ˜¯i‰ ˙‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»«ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»¿ƒ¿…∆∆

˜ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ Ba LiL ÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈw˙Ó Ï·‡Òc46 ¬»¿«¿ƒ∆»…∆∆≈ƒ¿À¿»
˙Bi·kÚÂ47˙¯tÒ˙a ,48. ¿«»ƒ¿ƒ¿…∆

א.41) לד, השיער.42)ביצה את להסיר כדי ברותחין,
כעיבוד.43) נראה חרס.44)שזה כלי ממנו שעושין חומר
(רש"י).45) השיער לצורך זה עושה כאילו שנראה
"קורנס".46) הגירסא התימנים, שיש 47)בכת"י צמח מין

למאכל. ראוי והוא קוצים, אוכל 48)בו צורך שהוא כיון
נפש.

.Á¯zÓ49Ll‰Â .·BË ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰qÚ LeÏÏ50 À»»ƒ»¿»¿¿«»
ÌBÈa ‰lÁ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓ BÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰qÚƒ»≈∆∆≈«¿ƒƒ∆»«»¿

·BË51‰lÁ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓ - ·BË ÌBÈa dLÏ Ì‡Â .52 ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ∆»«»
Ì‡Â .Ô‰kÏ d˙BÂ53˙‡ÓËpL B‡ ,‰‡ÓË ‰qÚ ‰˙È‰ ¿¿»«…≈¿ƒ»¿»ƒ»¿≈»∆ƒ¿≈

ÌBÈa ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ˙‡ ÏM·È ‡Ï - ‰lÁ‰««»…¿«≈∆««»∆≈¿«¿ƒ¿
ÏÎ‡Ï ‡l‡ ·BË54‰Ù¯NÏ BÊÂ ,55ÔÎÂ .˙„ÓBÚ56ÔÈ‡ ∆»∆¡…¿ƒ¿≈»∆∆¿≈≈

ÌÈL„˜ ÔÈÙ¯BN ÔÈ‡L ,·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÙ¯BN57 ¿ƒ»¿∆≈¿ƒ»»ƒ
- e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ˙Ù¯NL ;·BË ÌBÈa e‡ÓËpL∆ƒ¿¿¿∆¿≈«»»ƒ∆ƒ¿¿
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,Û¯NÈ L‡a :¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆∆¡«»≈ƒ»≈«¬ƒ«¿»»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ dÈ‡L58‡ÏÂ ‰NÚ - ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿«≈»∆¬≈¿…
‰NÚ˙59‰NÚÂ ‰NÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‰NÚ ÔÈ‡Â ,60. «¬∆¿≈¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

מרובה 49) פת אופים אין אומרים, שמאי "בית ב: כב, ביצה
וראה  הלל. כבית והלכה מתירים". הלל ובית ביוםֿטוב,

וכו'. פת תנור אשה שממלאה ה"י פ"א ביצה 50)למעלה
א. יוםֿטוב.51)ט, מערב לעשותה שאפשר

שנאמר 52) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש "מצותֿעשה
תרומה" תרימו חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, (במדבר

ביכורים). מהל' ה"א א.53)(פ"ה מו, פסחים משנה,
הוא 54) נפש לכל יאכל אשר "אך טז) יב, (שמות ֵֵָשנאמר

לכם". יעׂשה נאכלת 55)לבדו שאינה טמאה תרומה כדין ֵֶָ
פ"ב). תרומות בהל' (רבינו בשריפתה יהנו רק לכהן,

ב.56) כד, 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,
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זו, תקנה על לסמוך אין לכתחילה אבל מלהחמיץ, המונעו
(הרא"ש). תחמיץ שלא יפה יזהר לא שמא חכמים שחששו

.ÈÔÈ‡65È¯eÙa ÔÈÙB‡66˙Átz ‡nL ‰¯Êb ,‰L„Á67 ≈ƒ¿¿ƒ¬»»¿≈»∆»ƒ»≈
ÔÈ‡ .·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,ÌÁl‰ „ÈÒÙ˙Â68 ¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ»«ƒƒ¿«≈

ÔÈÙ¯Bb69ÔÈLaÎÓ Ï·‡ ,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz70¯Ù‡‰ ˙‡ ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¬»¿«¿ƒ∆»≈∆
Ô‰aL71‡l‡ ˙BÏˆÏ B‡ Ba ˙BÙ‡Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ∆»∆¿ƒƒ∆¿»∆¡ƒ¿∆»

ÔÈÓ˙BÒÂ .¯zÓ - Û¯b Ôk Ì‡72LÙ¯Â ËÈËa ¯epz‰ Èt ƒ≈»«À»¿¿ƒƒ««¿ƒ»∆∆
BÎk¯L ,‡e‰Â .¯‰p‰ ˙B·È·ÒaL73Ï·‡ .LÓ‡Ó ∆ƒ¿ƒ«»»»∆ƒ¿≈∆∆¬»

˙‡ Ïa‚Ï ¯zÓe .¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa ËÈË Ïa‚Ï¿«≈ƒ¿»À»¿«≈∆
¯Ù‡‰74.¯epz‰ Èt Ba ÌzÒÏ »≈∆ƒ¿…ƒ««

א.65) לד, חרס.66)ביצה של גג 67)תנור יתקלקל
מלבנים, שנעשו שלנו, בתנורים אבל הפת. על ויפול התנור
חזקים, והם יחד, להדביקן לחברתה לבינה בין טיט ונותן

תקז). סי' או"ח ברורה' ('משנה זה חשש משנה,68)אין
ב. לב, הטיט.69)ביצה מטיח לתוכו נפל אם

יגע 70) ולא חלק שיהיה כדי שבו, והאפר האש להשכיב
לאחר 71)בפת. והגחלים האפר מן התנור את "ולגרוף

אי  מכבה, שהוא ואףֿעלֿפי מותר, שהוא לי יראה הסקה,
כך  נפש, אוכל לצורך להבעיר שמותר וכשם כן, בלא אפשר
על  בשר כמניח זה והרי נפש, אוכל לצורך לכבות מותר

הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה שם.72)הגחלים" ביצה,
מאתמול".73) סימן) בו (=עשה דצייריה "והוא שם בגמרא

"דמריח" וצ"ל "דטריח", דק"ס) (כת"י הרי"ף בנוסחת אבל
ל'). ציון שם, הלכה' ('בירור גיבול בו ואין ממורח שהוא

באפר,74) גיבול שאין (הט"ז) שבת מהל' בפ"ח לשיטתו
וכאן. שם עליו חולק והראב"ד

.‡È¯epz75ÔÈÎÒ ÔÈ‡ - ÌÈL„Á ÌÈ¯ÈÎÂ76ÔÓLa Ô˙B‡ «¿ƒ«ƒ¬»ƒ≈»ƒ»¿∆∆
ÔÈ‚ÈÙÓ ÔÈ‡Â ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡ ÔÈLË ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈa77 ¿¿≈»ƒ»¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

ÔÓqÁÏ È„k ÔBˆa Ô˙B‡78˙BÙ‡Ï ÏÈ·La Ì‡Â ;79Ô‰a »¿≈¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ∆¡»∆
ÔÈ‡ .¯zÓ -80ÌÈ·‡‰ ˙‡ ÔÈaÏÓ81B‡ ˙BÏˆÏ À»≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿

ÔÓqÁnL ÈtÓ ,Ô‰ÈÏÚ ˙BÙ‡Ï82ÔÈÙB‡Â ÔÈ˜ÈqÓe . ∆¡¬≈∆ƒ¿≈∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ
¯eÙaÈ83ÈÎÈË‡a ÔÈnÁ ÔÈnÁÓe ,84. ¿¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈

א.75) לד, החדשים 76)ביצה התנורים לסוך היה דרכן
משום  ואסור ולצחצחן, להחליקן כדי אותן, ולשפשף בשמן

כלי. הכלי.77)תיקון את מחזק היסק, אחר הבא שהצונן
שיוכלו 79)לחזקן.78) כדי התנור את להפיג שהוצרכו

הפת. ישרף ולא בהם, א.80)לאפות לג, ביצה משנה,
רבינו 81) גירסת וכן "הרעפים", הגירסא ספרים, בכמה

הגגות. את בהם שמכסים חרסים והם המשניות, בפירוש
אבל 82) ישנים, ברעפים אפילו אסור משנה' ה'מגיד לדעת

אלא  נאסר שלא מפורש להרמב"ם המשנה בפירוש
א. לד, ביצה הגמרא דברי וכפשטות תנור 83)בחדשים,

חרס. של אלה,84)גדול בשני והשמיענו גדולה. יורה
(מגידֿ עושה הוא חול לצורך יאמרו: שמא חוששים שאין

משנה).

.·ÈÔÈ‡85·¯ÚÓ Ôab Ì‡L ;·BË ÌBÈa ‰È·b ÔÈNBÚ ≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ≈≈∆∆
Ï·‡ .ÌÚË ÔB¯ÒÁ ‰Êa ÔÈ‡ ,·BË ÌBÈ86˙‡ ÔÈÎc ≈»∆∆¿««¬»»ƒ∆

‚eÙÈ ,·¯ÚaÓ Ô˙B‡ Ce„È Ì‡L ;Ôk¯„k ÔÈÏ·z‰«¿»ƒ¿«¿»∆ƒ»»ƒ»∆∆»

Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa CBc BÈ‡ ÁÏÓ Ï·‡ .ÔÓÚË«¿»¬»∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ú˜a Ce„iL B‡ ,LzÎn‰ ‰h‰ƒ»««¿≈∆»ƒ¿»»¿«≈»¿≈
‚eÙÈ ‡Ï ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÁÏn‰ ˜ÁL Ì‡L ;‰pLiL∆¿«∆∆ƒ»««∆«≈∆∆…»

ÔÈ‡Â .BÓÚË87Ô‰lL ÌÈÁ¯a ÔÈÏtÏt‰ ˙‡ ÔÈ˜ÁBL88, «¿¿≈¬ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ∆»∆
ÔÈÏ·z‰ ÏÎk ‰Îe„Óa Ô˙B‡ Cc ‡l‡89. ∆»»»ƒ¿»¿»«¿»ƒ

א.85) קלד, א.86)שבת יד, ביצה משנה,87)משנה,
עזריה. בן אלעזר רבי על החולקים כרבנן א. כג, ביצה

איכא).88) ד"ה א. יד, ביצה ('תוספות' חול כמעשה שנראה
יוםֿטוב 89) מערב אותם דכים אם טעמם מפיגים הם שאף

שם). ('תוספות'

.‚ÈÔÈ‡90˙BÙÈ¯‰ ˙‡ ÔÈL˙Bk91‰ÏB„b ˙LzÎÓa92, ≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆∆¿»
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
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- בשינוי" - מולל "כיצד יג:) (ביצה שאמרו מה מפרש
שם). ו'תוספות' רש"י (ועיין ביוםֿטוב ולא בשבת

על 99) ממנה נפרשים והגרעינים לבישולה, שהגיעה שבולת
ביד. אותה כשמוללים השרביטין 100)נקלה מפרק

מהן. זרע והשני 101)ומוציא רחב, אחד שראשו כלי
ומנענע  הרחב בראשו הקטניות ונותנין מרזב, כמין עשוי
(רש"י). בכלי נשאר והפסולת המרזב, דרך ומתגלגל האוכל

גדולה.102) אלו 103)קערה בכלים לעשות שדרך לפי
מחר. לצורך עובד כאילו ונראה רבה, בכת"י,104)בכמות

"בטבלא". ב.105)הגירסא יד, ביצה משנה,

.ÊË‰na106ÏÚ ‰a¯Ó ÏÎ‡‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»…∆¿À∆«
˙ÏÒt‰107ÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó ˙ÏÒt‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¿…∆¬»ƒ»¿»«¿…∆¿À»«»…∆

Á¯Ë ‰È‰ Ì‡Â .˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰ ˙‡ ¯¯Ba -≈∆»…∆«ƒ«∆«¿…∆¿ƒ»»…«
ÏÎ‡‰ ˙¯È¯·a Á¯hÓ ¯˙È ÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÏÒt‰ ˙¯È¯·aƒ¿ƒ««¿…∆ƒ»…∆»≈ƒ…«ƒ¿ƒ«»…∆
˙‡ ¯¯Ba ,‰a¯Ó ÏÎ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙ÏÒt‰ ÔÓƒ«¿…∆««ƒ∆»…∆¿À∆≈∆

.˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰»…∆«ƒ«∆«¿…∆

שם.106) הפסולת,107)ביצה, לברור יותר טוב שאז
מועטה. שטרחתו

.ÊÈÔÈ‡108ÈtÓ ,dlL ˙pÒÓa Ïc¯Á‰ ˙‡ ÔÈpÒÓ ≈¿«¿ƒ∆««¿»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿≈
¯¯B·k ‰‡¯pL109ÏL ˙ÒÓa ‰ˆÈa ÔÈ˙B Ï·‡ ; ∆ƒ¿∆¿≈¬»¿ƒ≈»¿¿«∆∆∆

Ïc¯Á110ÂÈÏ‡Ó ÔpzÒÓ ‡e‰Â ,111Ì‡Â .112‰˙È‰ «¿»¿ƒ¿«≈≈≈»¿ƒ»¿»
·BË ÌBÈa ÔÈÈ dÏ ÔzÏ ¯zÓ - ‰ÈeÏz ˙¯nLÓ‰113; «¿«∆∆¿»À»ƒ≈»«ƒ¿

Ï·‡114‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,‰lÁza ‰Ï˙È ‡Ï ¬»…ƒ¿∆«¿ƒ»∆…«¬∆¿∆∆∆
ÏÁa ‰NBÚ115ÌÈ¯ÚÓe .116˙¯ÓLÓ‰ ˙‡ ‰ÏB˙Â ∆¿…«¬ƒ¿∆∆«¿«∆∆

Ck ¯Á‡Â ,ÌÈBn¯ da ‰ÏB˙Â ,ÌÈBn¯ da ˙BÏ˙Ïƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒƒ¿««»
.ÌÈ¯ÓL dÎB˙Ï Ô˙B≈¿»¿»ƒ

ממתקין 108) ואין החרדל, את מסננין "אין א: קלד, בשבת
(מגידֿמשנה). מיירי וביוםֿטוב בגחלת". אותו

לאכילה 109) ראוי שלו הפסולת שגם אינו, ממש ובורר
ס"ג). תקי סי' ברורה' החרדל 110)('משנה בה שנתנו

סט"ו). שיט סי' ברורה' ('משנה יוםֿטוב כי 111)מערב
העכורים  בדברים אותם ונותנים שטורפים הביצים טבע כך
כ'). פרק שבת להר"מ המשנה (פירוש אותם מזככים והם

הי"ד. שבת מהל' בפ"ח ב.112)וראה קלז, שבת משנה,
חטאת 113) חייב ובשבת היא, גמורה שהמלאכה אףֿעלֿפי

נפש  אוכל משום מותר ביוםֿטוב – הי"ז) שבת מהל' (פכ"א
הלכה'). ב'ביאור ס"ד תקי סי' ברורה' שבת,114)('משנה

הכלי 115)שם. על אוהל, כעושה שנראה א. קלח, שם,
רבינו  כתב הי"ז), (פכ"א שבת ובהל' שם). ברורה' ('משנה

לשמר". יבוא ב.116)"שמא קלט, שבת
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולפני 1) בחגיהם עבודהֿזרה עובדי עם ומתן משא איסור

חגיהם.

.‡¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÌbÁ ÈÙÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ¿≈«»∆¿≈»ƒ»
ÁwÏ2Ìi˜˙n‰ ¯·c Ì‰Ï ¯kÓÏÂ Ì‰Ó3Ô‰Ó ˙BÏÏ ;4 ƒ«≈∆¿ƒ¿…»∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆

Ì˙BÏ‰Ïe5Ú¯tÏ ,6¯ËL· ‰ÂÏÓ Ì‰Ï Ú¯ÙÏÂ Ô‰Ó7 ¿«¿»ƒ»«≈∆¿ƒ¿…«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
ÔBkLn‰ ÏÚ B‡8,Ô‰Ó ÔÈÚ¯Ù ‰tŒÏÚ ‰ÂÏÓ Ï·‡ . «««¿¬»ƒ¿∆«∆ƒ¿»ƒ≈∆
k ‡e‰L ÈtÓÏÈvÓ9¯·c Ô‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe .Ì„iÓ ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»À»ƒ¿…»∆»»

„Ú ,ÏÈL·˙Â ˙B˜¯È ÔB‚k ,Ìi˜˙Ó BÈ‡L10.ÌbÁ ÌBÈ ∆≈ƒ¿«≈¿¿»¿«¿ƒ««»
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na11Ï‡¯NÈŒı¯‡a ?12¯‡La Ï·‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿»

˙Bˆ¯‡13‡NÂ ¯·Ú .„·Ïa ÌbÁ ÌBÈ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ , ¬»≈»∆»«»ƒ¿»»«¿»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ Ô˙B‡a Ô‰nÚ Ô˙Â¿»«ƒ»∆¿»«¿»»ƒ¬≈∆À»
‰Ê È¯‰ ,Ô‰nÚ ÌbÁ ÌBÈa Ô˙BÂ ‡NBp‰Â .‰‡‰a«¬»»¿«≈¿≈¿«»ƒ»∆¬≈∆

‰‡‰a ¯eÒ‡14. »«¬»»

סחורתו,2) במכירת ירויח שהנכרי זה ידי על כי ב.) (ע"ז

החג, לשמחת לו הנחוצים המצרכים את בקנייתו ישיג או
בדבר. הגורם יהיה והישראל לאלהיו ויודה ישמח

ביום 3) הנכרי יראהו שאז מהר, מתקלקל ואינו המשתמר
דבר  ובין המתקיים דבר בין ממנו: ולקחת בו. וישמח חגו
המונחים  הנמכר החפץ דמי כי אסור. - מתקיים שאינו
ו:). (ע"ז לעבודהֿזרה מודה והוא לבו משמחים ברשותו

לו.4) נצרך שהישראל על לאלהיו יודה שמא לחשוש שיש
ביום 5) מחסור ידע לא אבל לישראל, שנצטרך פי על אף

לעבודהֿזרה. ויודה ואף 6)חגו חוב. תשלום ממנו לקבל
לאחר  הוא שמח אבל הפרעון, בשעת מצטער שהוא פי על

ב.). (שם, אידו ביום למחר וישמח והכסף 7)זמן, הואיל
(שם, מהם להיפרע לו אסור - ממון הצלת פה ואין בטוח

ה"א).8)ו:). פ"א, ע"ז ו:).9)(ירושלמי, (ע"ז
מקולקל 10) כבר שיהיה או כבר, יהיה לא חגם וביום הואיל

(שם). יודה ולא בו ישמח לא ושוב אלה 11)ונשחת שכל
מתפרנסים 12)אסורים. אנו ואין להם זקוקים אנו שאין

יא:).13)מהם. (שם, מהם ופרנסתו יושבים אנו שבתוכם
סעיף 14) קמח, יו"ד (שו"ע ההלכה נפסקה וכבר ו:). (שם,

בזמן  אבל בזמנם: אלא אמורים הללו הדברים שאין יב):
ולתת  לשאת מותר - האלילים בטיב בקיאים שאינם הזה
הרשב"א  פי (על וכדומה ולהלוות ללוות חגם, ביום עמהם
מעות  לתת ואפילו שם: מוסיף והרמ"א ב.). ע"ז והתוספות,
נוי  או תקרובת מהם עושים אין כי איסור, אין לכהניהם

א  בהם.לעבודהֿזרה ושותים אוכלים לא
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.·ÔB¯Bc ÁÏLÏ ¯eÒ‡Â15B„È‡ ÌBÈa È¯ÎÏ16Œ‡l‡ , ¿»ƒ¿…«¿»¿ƒ¿≈∆»
BÈ‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ‰„BÓ BÈ‡L BÏ Ú„B ÔkŒÌ‡ƒ≈«∆≈∆«¬«»ƒ¿≈

d„·BÚ17,BbÁ ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ ÔB¯Bc ÁÏML È¯Î ÔÎÂ . ¿»¿≈»¿ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¿«
‰·È‡Ï LLÁ Ì‡Â .epnÓ epÏa˜È ‡Ï18BÏËB - …¿«¿∆ƒ∆¿ƒ»«¿≈»¿

BÈ‡ È¯Îp‰ ‰fL BÏ Ú„eiL „Ú B· ‰‰ BÈ‡Â ,ÂÈÙa¿»»¿≈∆¡∆«∆ƒ»«∆∆«»¿ƒ≈
d· ‰„BÓ BÈ‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ19. ≈¬«»ƒ¿≈∆»

מלשון 16)מתנה.15) עובדֿכוכבים, של חגו ליום כינוי
לה). לב, (דברים אידם יום קרוב כי (ע"ז 17)הכתוב:

הדורון.18)סה.). את ממנו לקבל סירובו שיגרום
ו:).19) (שם,

.‚ÌÈÓÈ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô˙B‡ ÏL Ô„È‡ ‰È‰»»≈»∆»¿≈»ƒ«»»ƒ
Ô˙B‡ Ïk - ‰¯NÚ B‡ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ,‰a¯‰«¿≈¿»«¿»»¬»»»»
ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,Ô‰ „Á‡ ÌBÈk ÌÈÓi‰«»ƒ¿∆»≈¿À»¬ƒƒ¿»»ƒ

Ô‰ÈÙÏ20. ƒ¿≈∆

חגים 20) וביניהם חגיהם, את חכמים מנו ובמשנה ח.) (ע"ז
ימים  שמונה הנמשך "קלנדא" כגון: ימים, שמונה הנמשכים
הנמשך  ו"סטרנורא" שנתם: התחלת היא טבת, תקופת אחר
השנה  בסוף טבת תקופת לפני הוא גם הוא ימים שמונה
שלשה  גם חכמינו אסרו הם שארוכים פי על ואף למנינם.

לפניהם. ימים

.„ÔBL‡¯ ÌBÈÂ ,Ì‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÌÈÚk¿«¬ƒ¿≈»ƒ«»≈¿ƒ
Ì‰nÚ ˙‡NÏÂ ˙˙Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .Ì„È‡ ÌBÈ ‡e‰≈»¿ƒ»»»≈¿»≈ƒ»∆
˙aL ÏÎaL ÈML ÌBÈÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»«»
‡e‰L ,BÓˆÚ ÔBL‡¯ ÌBÈ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLÂ¿«»¿≈»ƒ«ƒ«¿∆

Ì‰È„È‡ ÏÎa Ì‰nÚ ÔÈ‚‰B ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÒ‡21. »¿»»¿≈¬ƒƒ»∆¿»≈≈∆

יג).21) הערה (ה"א, בפרקנו לעיל עיין

.‰Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ba ÔÈÒpk˙nL ÌBÈ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬ƒ»∆
,‡e‰ ÌbÁ ÌBÈ - Ì‰È‰Ï‡Ï ÌÈÒl˜Óe ÔÈ·È¯˜Óe ,CÏÓ∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ≈…≈∆«»

ÈbÁ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ÂÌ‰22ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ . «¬≈ƒ¿»«≈∆¬»≈»ƒ
BÒl˜Óe BlL ·ÎBkÏ ‰„BÓe ,BÓˆÚÏ ‚Á ‡e‰ ‰NBÚL∆∆«¿«¿∆«»∆¿«¿

B˙È¯BÏ· B‡ B˜Ê ˙ÁÏ‚z ÌBÈÂ ,Ba „ÏBpL ÌBia23, «∆«¿ƒ¿««¿»¿ƒ
ÌBÈÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰Œ˙ÈaÓ ‡ˆiLÂ Ìi‰ ÔÓ B· ‰ÏÚL ÌBÈÂ¿∆»»ƒ«»¿∆»»ƒ≈»¬ƒ¿

‰zLÓ B· ‰NÚL24¯eÒ‡ BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ ,B·Ï ∆»»ƒ¿∆ƒ¿¿«≈»≈≈»
B˙B‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡25ÌBÈ ÔÎÂ .„·Ïa LÈ‡‰ ∆»«¿»ƒƒ¿»¿≈

‚Á e‰eNÚÈÂ ˙Ó Ba Ô‰Ï ˙eÓiL26ÌÈNBÚ‰ Ì˙B‡ - ∆»»∆≈¿«¬«»»ƒ
ÌÈÏk da ÔÈÙ¯BNL ‰˙ÈÓ ÏÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ¯eÒ‡27 ¬ƒ«¿»ƒ»∆¿ƒ»≈ƒ

˙¯Ë˜ ÌÈ¯h˜Óe28ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL Úe„Èa ,29. ¿«¿ƒ¿…∆¿»«∆∆»¬«»ƒ
Ì˙B‡ Ï·‡ ,„·Ïa ‰È„·BÚÏ ‡l‡ ,¯eÒ‡ ‚Á‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈∆»»∆»¿¿∆»ƒ¿«¬»»
ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ¯nLÓe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â Ba ÌÈÁÓNL∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈

‚‰Ó30Ba ÔÈ„BÓ ÔÈ‡ Ì‰ Ï·‡ ,CÏn‰ „B·k ÈtÓ B‡ ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆∆¬»≈≈ƒ
Ô‰nÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -31. ¬≈≈À»ƒ»≈¿»≈ƒ»∆

אסורים.22) - לפניהם ימים השער 23)ששלשה מניחים
האמצעי  השער שסביבותיו. מה כל ומגלחים הראש, באמצע
פי  (על אותה יגלחו בשנה ופעם בלורית, נקרא: שנשאר

מ"ג). פ"א, ע"ז לרבינו, המשנה סעודת 24)פירוש

והסרים 25)נישואין. משרתיו כלומר: למשועבדיו, פרט
עמהם, וליתן לישא ומותר זה איסור בכלל אינם למשמעתו
אדוניהם  חג ביום לעבודהֿזרה ויודו שילכו חוששים ואין

ח.). לשנה.26)(ע"ז וכלי 27)משנה מיטתו כגון:
מותם, ביום המלכים על ששורפים כדרך המת, תשמישי
אבותיך  ובמשרפות תמות בשלום ה): לד, (ירמיה ככתוב
ושריפה  לך. ישרפו כן לפניך היו אשר הראשונים המלכים
ראוי  אחר אדם אין כלומר: להם, היא חשיבות - זו
שם). ובר"ן יא., (ע"ז זה בו שנשתמש במה להשתמש

ה"ב).28) פ"א, ע"ז המת 29)(ירושלמי, חשיבות מרוב
ח.). (ע"ז לחג מותו יום המדינה 30)קבעו שלום משום

בצלה. חוסים ח:).31)שהם (שם,

.ÂÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÌÈ¯·c32 ¿»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒƒ≈¬«»ƒ
˙„B·Ú d˙B‡ È„·BÚÏ ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»»ƒ¿…¿¿≈»¬«

ÌÈ·ÎBk33ÌÏBÚÏ ÌB˜n‰ B˙B‡aL34ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ; »ƒ∆¿«»¿»¿»ƒ∆≈»
Ì˙Ò Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ,dÏ ÔÈ„ÁÈÓ35„·BÚ‰ L¯t Ì‡Â . ¿À»ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈

¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì˙B‡ ‰B˜ ‡e‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆∆»«¬«»ƒ»
BÏ ¯kÓÏ36B·È¯˜‰lÓ BÏÒt ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,37˙„B·ÚÏ ƒ¿…∆»ƒ≈¿»ƒ¿«¿ƒ«¬«

.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈«¬«»ƒ

יג:).32) (שם, כמבואר זכה, ולבונה לבנות תאנות כגון
משום:33) ישראל ועובר לעבודהֿזרה, שיקריבום לפי (שם)

על  הוזהרו נח בני גם כי מכשול", תתן לא עור "ולפני
חגם.34)עבודהֿזרה. בימי שלא שאינו 35)אפילו כל

קונה. הוא עבודהֿזרה שלצורך הקנייה בשעת מפרש
לעבודהֿזרה.36) מיוחדים שאינם דברים כגון 37)אפילו

להקריבו  שנהגם לבן מתרנגול אצבע שמכר בטרם שקטע
יקריבוהו  לא שוב הוא אבר שמחוסר שמאחר לעבודהֿזרה,

(שם).

.ÊÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈ¯·c ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰»¿…»ƒ¿»ƒ«¿À»ƒƒ¿»ƒ∆≈
‰kÊ ‰B·Ï ÔB‚k ,ÔÈ„ÁÈÓ38‰¯ÁL ‰B·Ï ÏÏÎa39- ¿À»ƒ¿¿»«»ƒ¿«¿»¿…»

‰kf‰ ËwÏÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò Ïk‰ ¯ÎBÓ≈«…¿»¿≈¿ƒ∆»¿«≈««»
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dc·Ï40. ¿«»«¬«»ƒ¿≈…«≈»∆

לעבודהֿזרה.38) מיוחדת.39)המיוחדת שאינה
התרנגולים",40) בין תרנגול לו למכור "מותר (שם).

ואסור  לעבודהֿזרה מיוחד לבן שתרנגול פי על אף כלומר:
מצבע  תרנגולים הרבה לו מוכר אם אבל עצמו, בפני למכרו
השאר, עם למכרו מותר - לבן תרנגול נמצא וביניהם אחר
שלא  הדבר מוכח אחרים, תרנגולים גם שקונה מכיון כי
המעורבים. הדברים בכל וכן קונה. הוא עבודהֿזרה לשם
מוכר  הוא "ומכולם אמרו: יד.) (שם, שבגמרא להעיר וראוי
כלומר: מנים", שלשה משקל - חבילה? וכמה חבילה. להם
המיוחדים  "מינים של גדולה כמות להם למכור שמותר
לעבודהֿזרה, שיקריבום חוששים אנו ואין לעבודהֿזרה",
יש  עדיין תאמר: ושמא מתכוננים. הם לסחורה ודאי כי
לשם  לעבודהֿזרה" המיוחדים "דברים מכירת של חשש
לצרכנים  ימכרום שהסוחרים לחשוש שיש עבודהֿזרה,
עור" "לפני על (שם) בגמרא השיבו כבר יקריבום? שהם
שאין  כל כי - חוששים אנו אין דלפני" "לפני על חוששים,

לו. אחראים אנו אין אנו, מידינו קונה הצרכן
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.ÁÌÈ¯·c ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈ˜ÈÊÁnL41ÔÈ‡ Ck ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰È„È Ô‰a ∆«¬ƒƒ»∆¿≈∆«¬«»ƒ»≈

ÌÈa¯Ï ˜Ê Ba LiL ¯·c Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ42ÌÈac ÔB‚k , ¿ƒ»∆»»∆∆∆∆»«ƒ¿Àƒ
˙B‡ÏLÏLÂ ÌÈÏ·Îe ÔÈÊŒÈÏÎe ˙BÈ¯‡Â43ÔÈ‡Â ; «¬»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿≈

ÔÈÊÈÁLÓ44ÔÈf‰ ˙‡ Ì‰Ï45B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ . «¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿…∆»¿»¿
Ï „eLÁ‰ Ï‡¯NÈÏ B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¯kÓ ¿≈»ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿…

Ï‡¯NÈÏ ˜Ê ÈÏk ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ¿≈»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ¿»≈
ÌÈËÒÏ46. ƒ¿ƒ

להם.41) ישראל 42)שמסייעים את בהם יזיקו שלא כדי
טו:). ורגליהם 43)(ע"ז, אדם בני ידי בהם שקושרים

אותם. והרומח.45)מחדדים.44)ומענים החרב כגון:
שפיכות 46) על חשוד ואינו רוצח שאינו פי על אף (שם)

בעליו  מידי ממון השומט גזלן שהוא מתוך אבל דמים,
עצמו, ומציל בנשק נלחם הוא אחריו וכשרודפים ונמלט,

שם). רש"י, (מלשון ממונו זה יאבד ובינתים

.Ëe˙¯ÎÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈa ÌÈÎBL Ï‡¯NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿ƒ≈»¿≈»ƒ¿»¿
CÏn‰ È„·ÚÏ ÔÈÊŒÈÏk ¯kÓÏ ¯zÓ - ˙È¯a Ì‰Ï»∆¿ƒÀ»ƒ¿…¿≈«ƒ¿«¿≈«∆∆

ÂÈ˙BÒÈ‚Â47È¯ˆ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ Ì‰a ÌÈNBÚL ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆ƒ»∆ƒ¿»»ƒ»≈
e‡ È¯‰L ,eÈÏÚ ÌÈp‚Ó e‡ˆÓÂ ,dÏÈv‰Ï ‰È„n‰«¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿¿¿ƒƒ»≈∆¬≈»

ÌÎB˙a ÔÈÈe¯L48¯ÈÚ .49,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¿ƒ¿»ƒ∆∆»¬«»ƒ
‰ˆeÁ Cl‰Ï ¯zÓ50dÎB˙a Òk‰Ï ¯eÒ‡Â ,dl51‰È‰ . À»¿«≈»»¿»¿ƒ»≈¿»»»

.dÎB˙a Cl‰Ï ¯zÓ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dl ‰ˆeÁ»»¬«»ƒÀ»¿«≈¿»

שלו.47) טז.).48)חיילות בדפוסים 49)(שם,
מתוך  אבל שלפניה, ט' להלכה זו הלכה נמשכת האחרונים
וכן  חדשה: הלכה התחלת שכאן נראה הדברים מרוצת

הישנים. הדפוסים מתוך נמשכים 50)נראה הם שאין
להם. הסמוכה שבעיר עבודהֿזרה יא:).51)אחרי (ע"ז

להיכנס  שאסור "לפי למשנה: בפירושו רבינו שם יאמר וכה
שכן  וכל בתוכה, לדור שכן כל עבודהֿזרה, בה שיש בעיר
בראשם, והראב"ד המפרשים רוב אבל וכו'. בה" לסחור
יריד  בה שיש שבעיר שם): (ע"ז, המשנה את מפרשים
אבל  עמהם: ולתת לשאת אלא אינו האיסור וכל ידובר,
לא  אם איסור, בה אין - ומתן משא בלא לתוכה הכניסה

עמהם. ויתן ישא שמא לחוש שיש חגם ביום

.È¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰52¯ÈÚa «≈ƒ»¿»»«¬…¿ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL∆∆»¬«»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙„ÁÈÓ C¯c‰L ÔÓÊa53LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜Ó B˙B‡Ï ƒ¿«∆«∆∆¿À∆∆¿»¬»ƒ∆
‰¯˜Â ,˙¯Á‡ C¯c ÌL54¯zÓ - BÊa CÏ‰Â55. »∆∆«∆∆¿ƒ¿»¿»«»À»

לעיר 52) דרכה לעבור אלא בתוכה, לשהות שלא אפילו
הדרך. מאותה ליהנות שאסור מפני - שאין 53)אחרת

הוא  אז זו, עיר דרך אלא מקום לאותו להגיע אחרת דרך
"נהנה". מקרה.54)נקרא: הנאתו 55)וקרה אין כי

(שם). אחרת עיר דרך ללכת לו ואפשר הואיל ניכרת,

.‡È‰tk ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÌÚ ˙B·Ï ¯eÒ‡56 »ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ»
,‰·e ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da ÌÈ„ÈÓÚnL∆«¬ƒƒ»¬«»ƒ¿ƒ»«»»

¯zÓ B¯ÎN57B‡ ÔÈÏ˜¯h‰ ‰lÁzÎÏ ‡e‰ ‰Ba Ï·‡ . ¿»À»¬»∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ
‰tk‰ d˙B‡ da LiL ¯ˆÁ‰58. ∆»≈∆∆»»«ƒ»

מעמידים 56) ובה מקומרת תקרה עם קשת כמין עשוי בנין
עבודהֿזרה. כמשמשי זה והרי האליל, יט:)57)את (ע"ז

אסור  אבל שיעבדו, עד אסורים אינם עבודהֿזרה משמשי כי
לכתחילה. מותר 58)לבנותה לכיפה "הגיע טז.) (שם

ס"ק  קמג, דעה יורה הגר"א, (הגהות לכתחילה אפילו לבנות
להם, לסייע אלא מותר שאינו ד), ס"ק (שם, הט"ז והעיר ו).
לבדו  שהישראל אבל עמהם", "בונים (שם): המשנה כלשון

שאסור. ודאי - הנכרים עזרת בלי הבונה יהיה

.·È˙BiÁ d· eÈ‰Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¯ÈÚƒ∆∆»¬«»ƒ¿»»¬À
˙B¯hÚÓ59˙B‰Ï ¯eÒ‡ ˙B¯hÚÓ‰ - ˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ¿À»¿∆≈»¿À»«¿À»»≈»

ÔÎB˙aM ‰Ó ÏÎa ,Ô‰a60ÏÏ‚aL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ , »∆¿»«∆¿»ƒ¿≈∆∆¿»»∆ƒ¿«
e¯hÚ˙ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú61˙B¯zÓ ,˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ; ¬«»ƒƒ¿«¿¿∆≈»¿À»À»

‰‡‰a62ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙BiÁ .63,Ô¯ÎNÏ ¯eÒ‡ , «¬»»¬À∆¬«»ƒ»¿»¿»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰p‰nL ÈtÓ64. ƒ¿≈∆¿«∆¬«»ƒ

בפירות.59) או והדסים בוורדים אפילו 60)מקושטות
עצמו. הקישוט מן שבתוכן 61)שלא מה כל ולכן

ורבים  יב:). (שם, הם לעבודהֿזרה" המיוחדים כ"דברים
מכס  מעלות אלה שחנויות מפני האיסור: טעם מפרשים
ולכן  - וניכרות מסומנות להיות ונתקשטו עבודהֿזרה לכהני
י  (רש, וכהניה עבודהֿזרה הוא מהנה כי בהן, לקנות אסור

לעבודהֿזרה.63)(שם).62)ור"ן). קנין שהם
ה"ג).64) פ"ד, ע"ז (ירושלמי,

.‚ÈÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ«¬«»ƒ»»¬ƒ
‰‡‰a65ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈÂ ,66ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ï·‡ . «¬»»¿ƒ≈¿»«∆«¬»¿≈»ƒ

˙„B·Ú B· e„ÈÓÚ‰Â B˙È· eÏÊ‚Â Ï‡¯NÈ eÒ‡L∆»¿ƒ¿»≈¿»¿≈¿∆¡ƒ¬«
ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc ,ÌÈ·ÎBk67·˙BÎÂ ,68˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe »ƒ»»À»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»

Ì‰lL69. ∆»∆

ביתו 65) שמכר קנס, משום מד.) גיטין פ"ז: דע"ז, (תוספתא
שאלו 66)לעבודהֿזרה. וכבר ה"ט). (פ"ז, לעיל מבואר

בכל  "וכי "שוחק"): דיבורֿהמתחיל: מג: (ע"ז ה"תוספות"
ולזרות  לשחוק שאפשר ותירצו: המלח? לים ילך שעה
אלא  המלח" "ים נאמר: ולא צמחים, מגדל שאינו במקום

צמחים. מגדל שאינו מקום הוא 67)להצריך אנוס שהרי
לקנסו. מכירה.68)ואין לחתום 69)שטר דינם בבתי

שטרו  על שמחתימם בזה מחשיבם שהוא פי על ואף עליו.
(שם). מידם כמציל שהוא מפני מותר, -

.„ÈÔÈÏÈÏÁÂ70„tÒÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL «¬ƒƒ∆¿≈»ƒ»ƒ¿…
Ô‰a71„È¯ÈÏ ÔÈÎÏB‰ .72ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL »∆¿ƒ¿»ƒ∆¿≈»ƒ¿¿ƒ

Ô˙ei‚a ,˙BÁÙLe ÌÈ„·Ú ,‰Ó‰a Ô‰Ó73ÌÈz·e , ≈∆¿≈»¬»ƒ¿»¿«»»ƒ
Ô‰lL ˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe ·˙BÎÂ ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„NÂ74, ¿»¿»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»∆»∆

Ì„iÓ ÏÈvÓk ‡e‰L ÈtÓ75?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ
Á˜Bl‰ Ï·‡ ,ÒÎÓ Ô˙B BÈ‡L ˙Èa‰ŒÏÚaÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ««««ƒ∆≈≈∆∆¬»«≈«

¯bz‰ ÔÓ ÌL76,ÒÎÓ Ô˙B ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ , »ƒ««»»ƒ¿≈∆≈∆∆
˙„B·Ú ‰p‰Ó ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÒÎn‰Â¿«∆∆«¬«»ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¬«
,Á˜Ï ‰Ó‰a Ì‡ - ¯bz‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯·Ú .ÌÈ·ÎBk»ƒ»«¿»«ƒ««»ƒ¿≈»»«

¯MÓ77˙eÒk Ì‡Â ;‰hÓÏe ‰ak¯‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒ¯t ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»¿ƒ¿
˙BÎzÓ ÈÏÎe ˙BÚÓ Á˜Ï .e·˜¯È - Á˜Ï ÌÈÏÎÂ78, ¿≈ƒ»«≈»≈»«»¿≈«»
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ÌÈÏÚÓ ‡Ï - „·Ú Á˜Ï .ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ79‡ÏÂ ƒ≈¿»«∆«»«∆∆…«¬ƒ¿…
ÔÈ„È¯BÓ80. ƒƒ

במשנה 70) כנזכר המת, את בהם שמספידים כליֿנשיפה
מ"א). פ"ו, פ"ז).71)(ב"מ דע"ז, שוק 72)(תוספתא

חגם  בימי ושלא הסביבה, מכל לסחורה אליו שבאים גדול
כנענים"73)ידובר. "עבדים שכן וכל נכרים: עדיין שהם

לנכרים  כך אחר ונמכרו ונימולו לישראל פעם נמכרו שכבר
יג.). (ע"ז גרמא הזמן שאין במצוות אז חייבין שהם -

שיודו 74) לחשוש ויש להם, הוא וכבוד שתפארת פי על אף
זה. על ומסייעים 75)לאלילים עדים לו יהיו כך "שמתוך

שם). רש"י, (לשון העוררים" מן סוחר.76)להצילו
מקום 77) הארכובה, מן למטה פרסותיה וחותך עוקר מפיל.

ואסור  נטרפת, הארכובה מן למעלה כי טריפה: עושה שאינו
ייהנה  שלא כדי - ה"נישור" וטעם בידים. בהמה לטרוף לנו
וגם  לעבודה ראויה אינה פרסותיה שנעקרו אחרי כי בה,
בגמרא  ושם שם). רש"י, (כדעת אסור - ולאכלה לשחטה
"את  ו): יא, (יהושע שנאמר ממה זה, ל"עיקור" סמך מצאו

תעקר". נרקבים.78)סוסיהם הבור 79)שאינם מן אותו
לתוכו. הנכרים 80)כשנפל כל כדין בידים, ולהמיתו לבור

יג:). (שם, מורידים ולא מעלים שלא עבודהֿזרה עובדי
הוא  הרי - הנימול כנעני" "עבד אבל בגויותו", "עבד ודוקא

(שם). להעלותו ומצוה כישראל

.ÂË‰zLÓ Bz·Ï B‡ B·Ï ‰NÚL ÌÈ·ÎBk „·BÚ81, ≈»ƒ∆»»ƒ¿¿ƒƒ¿∆
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï elÙ‡Â .B˙„eÚqÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡»≈»ƒ¿»«¬ƒ∆¡…¿ƒ¿

¯eÒ‡ ,ÌL BlMÓ Ï‡¯Ni‰82È„·BÚ ˙aÒÓ·e ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒƒ¿ƒ«¿≈
?BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ È˙ÓÈ‡Óe .BÏÎ‡ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¬»≈≈»«»∆¡…∆¿
ÈÓÈ ÏÎÂ ,‰„eÚÒ ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ïe ˜ÒÚÏ ÏÈÁ˙iMÓƒ∆«¿ƒ«¬…¿»ƒ»¿≈¿»¿»¿≈
Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL ‰zLn‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,‰zLn‰«ƒ¿∆¿««¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡eNp‰ ˙ÓÁÓ ˙¯Á‡ ‰„eÚÒ ‰NÚ83¯Á‡Ï elÙ‡ - »»¿»«∆∆≈¬««ƒƒ¬ƒ¿««
ÏÎÂ .L„Á ¯NÚŒÌÈL „Ú ,¯eÒ‡ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»«¿≈»»…∆¿»

ÌÈ·ÎBk ÏL ‰„B·Ú ÈtÓ ,˙‡f‰ ‰˜Á¯‰‰84,‡e‰ ««¿»»«…ƒ¿≈¬»∆»ƒ
BÁ·fÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡¯˜Â" :¯Ó‡pL85ÂÈ˙aÓ zÁ˜ÏÂ , ∆∆¡«¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿¿»«¿»ƒ¿…»
.'B‚Â "eÊÂ EÈ·Ï¿»∆¿»¿

נישואין.81) ח.).82)לשמחת לו 83)(ע"ז שאמר
הנישואין. מחמת למסיבתו שמזמינו שלא 84)בפירוש:

כדעת  ולא היתירה, התקרבותו ידי על לעבדה אחריה יימשך
יודה  שהנכרי מפני האיסור, את המנמק (שם) רש"י

תקרובת. לה ויקריב רבי 85)לעבודהֿזרה (שם): ואמרו
עבודהֿזרה  עובדי לארץ שבחוצה ישראל אומר: ישמעאל
כיצד  רש"י). לב, על שמים ואינם כוונה, (בלא הם בטהרה
על  אף שבעירו, היהודים כל וזימן לבנו משתה שעשה נכרי
עומד  שלהם ושמש משלהם, ושותים משלהם שאוכלים פי
מתים  מזבחי אכלו כאילו הכתוב עליהם מעלה - לפניהם
ואכלת  לך "וקרא שנאמר: עבודהֿזרה), לתקרובת (כינוי
אכילתך  על אני מעלה לו, קורא שאתה משעה - מזבחו"

מזבחו. היא כאילו

.ÊË˙„·BÚ ÏL da ˙‡ ˜ÈÈ˙ ‡Ï Ï‡¯NÈ ˙a«ƒ¿»≈…≈ƒ∆¿»∆∆∆
ÌÈ·ÎBk86‡ÏÂ ;ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ôa ˙Ïc‚nL ÈtÓ , »ƒƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¬«»ƒ¿…

,¯ÎNa ‡È‰ ˙„lÈÓ Ï·‡ .Ì"ekÚ ˙È¯Îp‰ ˙‡ „lÈ¿̇«≈∆«»¿ƒ«¬»¿«∆∆ƒ¿»»
‰·È‡ ÌeMÓ87˙a ˙‡ ˙„lÈÓ Ì"ekÚ ˙È¯Îp‰Â . ƒ≈»¿«»¿ƒ«¿«∆∆∆«

da ˙‡ ‰˜ÈÓe Ï‡¯NÈ88d˙eL¯a89‡lL È„k , ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿»ƒ¿»¿≈∆…
ep‚¯‰˙90. ««¿∆

ידי 86) על שתתעורר לאיבה לחוש אין כי בשכר, ואפילו
בעלי  בעיני להתגנות רוצה איני לומר: היא יכולה כי זה,
חלב  לה יש שאם מיימוניות": ה"הגהות וכתבו כו). (ע"ז
רפואתה. משום להיניק לה מותר - מצטערת והיא הרבה

היא 87) יכולה כי איבה, חשש אין שכר בלא אבל (שם).
ובגמרא  מזונותי. להרויח לעבודתי ללכת אני צריכה לומר:
כי  בשכר, אפילו ליילד לה אסור שבשבת אמרו: (שם)
לנו  מותר - השבת את שישמרו בנינו לומר: היא יכולה
נחללה  לא - שבת שומרי שאינם שלכם, עליהם: לחללה
הלכה  רבינו הזכיר לא למה תמה: וה"כסףֿמשנה" עליהם.
כי  ה"יב), פ"ב, שבת (הלכות רבינו מביאה באמת אבל זו?

מקומה. למדוה 88)שם ה"א) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי
אומניך  מלכים "והיו כג): מט, (ישעיה מפורש ממקרא
נכרית. מאשה לינוק שמותר הרי - מיניקותיך" ושרותיהם

ובנוכחותה.89) הישראלית של כו.).90)בביתה (ע"ז
ותינוקת  תינוק להשהות שאסור (שם) ה'תוספות' וכתבו
שפיכותֿ על שחשודים מפני לרפואתם, הנכרי בבית יחידים
ימשכום  שמא אסור, - קצת גדולים הם ואפילו דמים.

למינות.

.ÊÈ˙et¯˙Ï ÔÈÎÏB‰‰91˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡ ,Ì"ekÚ «¿ƒ¿«¿«»»≈¿»≈
Ô‰nÚ92ÔÈ¯zÓ ÌÈ‡a‰Â ,93eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â . ƒ»∆¿«»ƒÀ»ƒ¿∆…ƒ¿

ÔÈ¯eL˜94ÔzÚ„ ‡nL - ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡L ,‰Ê· ‰Ê ¿ƒ∆»∆∆ƒ»¿ƒ∆»«¿»
‰ÎÈÏ‰a - Ì"ekÚ ˙et¯˙Ï CÏB‰‰ Ï‡¯NÈ .¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»≈«≈¿«¿««¬ƒ»

Ba ¯ÊÁÈ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯zÓ95‰¯ÈÊÁ·e , À»»≈¿»≈ƒ∆»«¬…«¬ƒ»
¯eÒ‡96,‰¯ÈÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa - ¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ . »ƒ¿»≈»≈«¬ƒ»≈«¬ƒ»

¯eÒ‡97. »

שהולכים 91) עבודהֿזרה לבתי בזיון ודרך גנאי של כינוי
"תרף") (ערך "הערוך" ולפי למרחוק. מאמיניהם אליהם
מתורגם  יד) מד, (תהלים וקלס" "לעג רומית. בלשון מקורו
פירשו: ה"ג) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי ותורפיתא. ממקנותא
יט). לא, (בראשית בתורה הנזכרים "תרפים" מלשון

לחוש,92) יש וכן לעבודהֿזרה. ויודה שילך כט:) (ע"ז
לעבודהֿזרה. ויקריבום דברים אצלנו יקנו כי 93)שמא

לב:). (שם, עוד לחוש אין משם, שחזרו שלא 94)אחרי
כל  ילך מסתמא ואז בבד, בד אלא חבורות חבורות ילכו

לג.). (שם, להודות יחזור ולא לביתו ילך 95)אחד ולא
כלל. ויחזור 96)שמה בעבודהֿזרה שדבק לחוש שיש

לה. וגם 97)להודות נכרי, ככל בהליכתו לע"ז שיודה
(ע"ז  ביותר בה אדוק והוא הואיל לה ויודה ישוב בחזירתו

לג.).

.ÁÈ„È¯ÈÏ CÏ‰L Ï‡¯NÈ98‰¯ÈÊÁa - Ì"ekÚ ÏL ƒ¿»≈∆»«¿»ƒ∆««¬ƒ»
¯ÎÓ Ì"ekÚ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡99Ô‰Ï »»≈¿»≈ƒ∆»«»«»∆

„È·e ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ï‡¯NÈ „Èa Ì"ekÚ ÈÓ„e ;ÌL»¿≈«¿«ƒ¿»≈¬ƒ«¬»»¿«
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ì"ekÚ100‰Ê ÈtÓe .101ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB «À»ƒ«¬»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ
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‡a‰ Ì"ekÚ ÌÚ102Ì"ekÚ ÏL ˙et¯z‰ ÔÓ103ÔÈ‡Â , ƒ««»ƒ««¿∆«¿≈
˙et¯z‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡¯NÈ ÌÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB104 ¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿»≈«»ƒ««¿

B˙ÎÈÏ‰· ‡Ï ,¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÏÂ ;‡e‰‰105‡ÏÂ «¿…ƒƒ¿»≈»…«¬ƒ»¿…
B˙¯ÈÊÁ·106. «¬ƒ»

ויש 98) לסחורה הסביבה מכל שם שמתקבצים גדול שוק
היריד. ימי כל אותה שעובדים עבודהֿזרה כי 99)שם

אלא  שמה, הולך היה לא למכור אחר חפץ בידו היה אילו
(שם). לנו כאן מוכרו כי 100)היה והטעם: סד.). (שם,

חרם  מ"והיית למדים אנו דמיה תופסת שעבודהֿזרה מה
הוא  הרי ממנו מהווה שאתה "כל כו), ז, (דברים כמוהו"
נח, בבן ולא נאמר בישראל זה ופסוק נד:). (ע"ז כמוהו"
שם, (תוספות מותרים נכרי ביד עבודהֿזרה דמי ולפיכך

"מסתברא"). המתחיל: ביד 101)דיבור עבודהֿזרה שדמי
מותרים. - יש 102)נכרים כי אסור, - שם בהליכתו אבל

(ע"ז, הרי"ף כגירסת שביריד, לעבודהֿזרה שיודה לחוש
- בחזירתו אסור, - בהליכתו ליריד: ההולך "נכרי פ"ב):
שעובדים  ביריד עבודהֿזרה ויש הואיל והטעם: מותר".
וליתן  לישא שאסור חגם לפני ימים כשלשה זה הרי אותה,
להודות  ישוב לא שהרי לחוש, אין בחזירתו אבל עמהם:
דמי  כי - לחוש אין עבודהֿזרה ולדמי לעבודהֿזרה.

מותרים. נכרי ביד דפוס 103)עבודהֿזרה ונציה, כנוסחת
תרפות. אחר: ונוסח לדמי 104)קדום. לחוש יש כי

כי  להודות, ישוב שמא לחוש אין אבל שבידו: עבודהֿזרה
לא  ע"ז. שם אין זמנו עבור ואחרי קבוע זמן לו יש ה"יריד"
לחוש  יש היא, וקבועה הואיל ה"יז) (לעיל, ב"תרפות" כן

להודות. ישוב לעבודה105ֿ)שמא ויודה לשם ילך כי
המלך).106)זרה. (עבודת בידו ע"ז דמי משום

ה'תש"פ  אלול ד' שני יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ישראל 1) בארץ לעכו"ם והשכרתם ושדות בתים מכירת

ישראל. עניי עם גויים עניי שמפרנסים ובחו"ל;

.‡ÔÈÓÓÚ ‰Ú·LÏ ˙È¯a ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡2‰NÚpL È„k ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆«¬∆
:¯Ó‡pL ,Ì"ekÚ „·ÚÏ Ì˙B‡ ÁÈpÂ ÌBÏL Ô‰nÚƒ»∆»¿«ƒ«»«¬…«∆∆¡«
B‡ Ì˙„B·ÚÓ e¯ÊÁÈ ‡l‡ ."˙È¯a Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï"…ƒ¿…»∆¿ƒ∆»««¿≈¬»»

Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Ï ¯eÒ‡Â .e‚¯‰È3‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ≈»≈¿»¿«≈¬≈∆∆∆¡«¿…
"ÌpÁ˙4,¯‰pa Ú·BË B‡ „·B‡ Ì‰Ó ‰‡¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆≈≈««»»

˙eÓÏ ÈeË e‰‡¯ ;epÏÚÈ ‡Ï5Ï·‡ .epÏÈvÈ ‡Ï , …«¬∆»»»»…«ƒ∆¬»
¯eÒ‡ ,‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ¯B·Ï BÙÁ„Ï B‡ B„Èa B„a‡Ï6, ¿«¿¿»¿»¿¿¿«≈»∆»

ÌÈ¯·c ‰na .‰ÓÁÏÓ enÚ ‰NBÚ BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆ƒ»ƒ¿»»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯ÒBn‰ Ï·‡ ;ÔÈÓÓÚ ‰Ú·La ?ÌÈ¯eÓ‡7 ¬ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¬»«¿ƒ

ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â8„Èa Ô„a‡Ï ÔÈ„ ‰È‰ ,Ï‡¯NiÓ ¿»∆ƒ¿ƒƒƒ¿»≈»»ƒ¿«¿»¿»
˙ÁL ¯‡a „Ú Ô„È¯B‰Ïe9ÌÈ¯ˆÓ eÈ‰L ÈtÓ ,10 ¿ƒ»«¿≈««ƒ¿≈∆»¿≈ƒ

˜B„ˆk ,'‰ È¯Á‡Ó ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆»»≈«¬≈¿»
ÒB˙ÈÈ·e11"·˜¯È ,ÌÈÚ˘¯ Ì˘" - Ì‰È„ÈÓÏ˙Â12 «¿«¿ƒ≈∆…≈¿»ƒƒ¿»

.(Ê ,È ÈÏ˘Ó)

ארץֿישראל 2) יושבי וכו', והאמורי והחיתי הכנעני והם

ונוסח  והשופטים. יהושע בימי הכיבוש מלחמת בתקופת
עבודהֿזרה, עובדי אוקספורד: ונוסח רס"ט קושטא, דפוס
הכתוב  עבודהֿזרה עובדי שבכל הרמב"ם, שיטת כן כי

ו). (הלכה בסמוך כמבואר בשעת 3)מדבר, שלא אפילו
לבבם  את יסירו שלא מהם להתרחק כדי - זאת וכל מלחמה.

ה'. עליהון;4)מאחרי תרחם ולא אונקלוס: כתרגום
יט). לג, (שמות אחון אשר את וחנותי ונוסח 5)מגיזרת:

למות. לקוח -6)אוקספורד: "העכו"ם חז"ל: אמרו שכן
כו.). (עבודהֿזרה מורידין" ולא מעלין המלשינים 7)לא

בידי  וממונם אחיהם נפשות המוסרים ישראל, מבני
נקראים 8)שונאיהם. והם תענוגים, ורודפי בעיקר כופרים

שהיה  לפחב"ש) 340ֿ411) אפיקור היווני הפילוסוף שם על
הם  הזה העולם תענוגי כי והורה נהפש בהישארות כופר
למשנה  בפירושו ורבינו האדם. ומטרת החיים תכלית
שנוהג  מי הפקר: מלשון השם את פירש י) פרק (סנהדרין
אליהו  והמדקדק ולומדיה. התורה את ומבזה הפקרות
מין  אומר: "פקור" בשורש: "תשבי" בספרו הבחור,
והנמשכים  דת, בעלי היו שלא אנשים שני היו ואפיקורוס
המינים  על ואפיקורסים. מינים נקראים: אחריהם
ג). פרק תשובה, (הלכות לקמן עיין למיניהם, והאפיקורסים

ולא 9) מורידין - והמומרים והמסורות המינים כמאמרם:
כו:). (עבודהֿזרה וצוררים.10)מעלין מציקים

ויצאו 11) רבם תורת שעיקמו סוכו איש אנטיגנוס תלמידי
ה). פרק נתן דרבי (אבות רעה כנוסח 12)לתרבות

הפיסקה. חסרה אחרות ובנוסחאות ועוד. אוקספורד

.·Ô‡kÓ13˙‡t¯Ï ¯eÒ‡L ,„ÓÏ ‰z‡14Ì"ekÚ ƒ»«»»≈∆»¿«…«
‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎN· elÙ‡15‰È‰L B‡ Ô‰Ó ¬ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿»≈≈∆∆»»

‰·È‡ ÌeMÓ LLBÁ16ÌpÁa Ï·‡ ,¯ÎN· ‡t¯Ó - ≈ƒ≈»¿«≈¿»»¬»¿ƒ»
¯eÒ‡17·LBz ¯‚Â .18B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡Â ÏÈ‡B‰ ,19, »¿≈»ƒ¿«»¿À∆¿«¬

.ÌpÁa B˙B‡ ÌÈ‡t¯Ó¿«¿ƒ¿ƒ»

הטובע.13) את מעלין ואין דרפואה 14)הואיל (שם)
(כסףֿמשנה). מעלין חייו 15)היינו - ירפאם לא שאם

ישראל.16)בסכנה. לכלל או הוא 17)לו שיכול מפני
אשר  מלאכתו לעשות לדרכו הוא אץ כי ולומר, להתנצל

מחייתו. ימצא לנו 18)ממנה שמותר מפני כן, נקרא
פרק  ביאה איסורי (הלכות ישראל בארץ בתוכנו, להושיבו
המצוות  שבע את לקיים עליו שקיבל גר וזהו ז); הלכה  י"ד,
ב) ומשפטים, דינים א) הן: ואלו עליהן, נצטוו נח שבני
גילוי  ה) דמים. שפיכת ד) עבודהֿזרה. ג) השם. ברכת

נו.). (סנהדרין החי מן אבר ז) גזל, ו) לו 19)עריות. ליתן
שאמרה  וכמו סה.). (עבודהֿזרה צדקה בתורת מזונותיו

לה). כה, (ויקרא עמך וחי ותושב גר תורה:

.‚˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡20;Ï‡¯NÈŒı¯‡a ≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈
‡È¯eÒ·e21˙B„N ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ,22. ¿¿»¿ƒ»∆»ƒ¬»…»

Ï·e ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓe‡lL „· «¿ƒƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆…
‰eÎL eNÚÈ23ÔÈ‡Â .‰LÏMÓ ˙BÁt ‰eÎL ÔÈ‡Â . «¬¿»¿≈¿»»ƒ¿»¿≈

˙B„N Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓ24Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓ ,‡È¯eÒ·e . «¿ƒƒ»∆»¿¿»«¿ƒƒ»∆
˙B„N25da LiL ÈtÓ ?‰„Na e¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . »ƒ¿≈»∆¡ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»

dÚÈ˜ÙÓ :ÌÈzL26‰ÈÁ Ì‰Ï Ô˙BÂ ,˙B¯NÚn‰ ÔÓ ¿«ƒ«¿ƒ»ƒ«««¿¿≈»∆¬»»
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Ú˜¯wa27‰ˆeÁa ˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe . ««¿»À»ƒ¿…»∆»ƒ¿»¿»
.eˆ¯‡ dÈ‡L ÈtÓ ,ı¯‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿≈

ד):20) (הלכה לקמן מבואר והטעם כא.), (עבודהֿזרה
ישתקעו  ולא ארעית ישיבתם תהא קרקע להם תהיה כשלא

ארם 21)בה. צובא, ארם כגון: דוד, שכבש הארצות
דברי  השווה ארץֿישראל, כקדושת קדושתן שאין נהריים
חוץ  מכלל "שיצאה ג): הלכה א, פרק תרומות (הלכות רבינו
ירדה  מה ומפני הגיעה". לא ישראל ארץ ולכלל לארץ
קודם  אותה כבש שדוד "מפני - ארץֿישראל? ממעלת
בה  נשאר עוד אלא היעודה), (הארץ ארץֿישראל כל שכבש
לגבולותיה  ארץֿישראל כל תפס ואילו עממים. משבעת
כארץֿ כולו כיבושו היה אחרות, ארצות כבש כן ואחרי

דבר". לכל מפני 22)ישראל מבבית: בשדה חומר
ומבאר  הולך שהוא כמו לאיסור, נימוקים שני שבשדה

שמם.23)בסמוך. על שייקרא מיוחד גזירה 24)רחוב
למכור. גם יבואו להשכיר נתיר שאם מכירה: משום

אינה 25) בסוריא גופא המכירה לגזירה: גזירה גוזרים דאין
בארץֿישראל. גם שדות למכור יבוא שמא גזירה: אלא
אינה  - מכירה משום בסוריא השכירות תיאסר שאם נמצא,

לגזירה. גזירה חיוב 26)אלא מידי אותה מוציא מסלקה.
יפריש  לא הנכרי ברשות שהשדה עוד כל כי המעשרות;
לעכו"ם  קניין שאין זאת למרות מעשרותיה, את ממנה
עבודהֿזרה, (תוספות מעשר מיד להפקיע בארץֿישראל

שם).27)כא.). (עבודהֿזרה,

.„e¯Èz‰L ÌB˜Óa Û‡28‰¯Èc ˙È·Ï ‡Ï ,¯ÈkN‰Ï «¿»∆ƒƒ¿«¿ƒ…¿≈ƒ»
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,e¯Èz‰ƒƒƒ¿≈∆«¿ƒ¿»¬«»ƒ
¯ÈkNÓ Ï·‡ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·˙ ‡Ï" :¯Ó‡Â¿∆¡«…»ƒ≈»∆≈∆¬»«¿ƒ

¯ˆB‡ Ô˙BNÚÏ ÌÈza Ô‰Ï29˙B¯t Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â . »∆»ƒ«¬»»¿≈¿ƒ»∆≈
Ú˜¯˜Ï ¯aÁÓa Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·˙e30¯ÎBÓ Ï·‡ , ¿»¿«≈»∆ƒ¿À»¿«¿«¬»≈

ı˜iMÓ ‡e‰31˙ÓŒÏÚ BÏ ¯ÎBÓ B‡ ,32.ıˆB˜Â ,ı˜Ï ƒ∆»…≈«¿»»…¿≈
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ?Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe33 ƒ¿≈»≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿…¿»≈

Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú˜¯wa ‰ÈÁ Ì‰Ï Ôz˙ ‡Ï -…ƒ≈»∆¬»»««¿«∆ƒ…ƒ¿∆»∆
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .‡È‰ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ Ô˙·ÈLÈ ,Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»»¿ƒ«¬«ƒ¿≈»¿«≈
‰Ê ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰‡ ‰nk :¯ÓBÏ elÙ‡Â ,ÔÁ·La¿ƒ¿»«¬ƒ««»»∆≈»ƒ∆

B˙¯eˆa34B‡ ,ÂÈNÚÓ Á·La ¯tÒiL ¯ÓÁÂŒÏ˜ ! ¿»«»…∆∆¿«≈¿∆««¬»
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰È¯·cÓ ¯·c ·aÁiL35- ∆¿«≈»»ƒƒ¿≈∆∆∆¡«¿…¿»≈

BnÚ ˜·c‰Ï Ì¯BbL ÈtÓ ,EÈÈÚa ÔÁ Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»∆≈¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈ƒ
˙zÓ Ì‰Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚnÓ „ÓÏÏÂ¿ƒ¿…ƒ«¬»»»ƒ¿»ƒ≈»∆«¿«

ÌpÁ36·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ,37¯bÏ" :¯Ó‡pL , ƒ»¬»≈¿≈»∆∆¡««≈
- "È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLa ¯L‡¬∆ƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒ

.‰È˙· ‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»

שכונה.28) עושים כשאין בארץֿישראל בתים כגון
להשכיר 29) אסור ליין כי הראב"ד: ומעיר לסחורה. מחסן

רבינו  דברי עיין בהנאה. אסור נסך יין שהרי אוצר, בתור גם
ג). הלכה י"א, פרק אסורות מאכלות עוד 30)(הלכות כל

שבינתיים  מפני בקרקע, והתבואה באילן מחוברים שהפירות
בה. ויתערה בארץ ישב - והקטיף הקציר עת שתגיע עד -

האילן.31) פרי ונקטף השדה תבואת נקצרה כשכבר

(32- היבול בישול גמר עם שתיכף בפירוש, עימו שמתנה
לו. וילך ויקטוף חונים 33)יקצור יהיו שלא חנה, ָֹמשורש

בקביעות. כוונתו 34)בארץ אם אבל כ.). (עבודהֿזרה
לו  ושככה נאות בריות שברא לה' והודייה שבח לתת

מיימוניות). (הגהות מותר - שנגזר 35)בעולמו פועל זה
"חן". העצם: (שם).36)משם תחנם" "ולא שנאמר:

וטריפות 37) נבילות ואוכל בניֿנח, מצוות שבע עליו שקיבל
(שם).

.‰ÌÈÒ¯ÙÓ38,Ï‡¯NÈ ÈiÚ ÌÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ39ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â .40È„·BÚ ÈiÚ „Èa ƒ¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿«¬ƒ≈¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL ,Ë˜Ïa ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈«¿≈»
ÌbÁ ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BLÂ41ÈÎ¯c ÈtÓ , ¿¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿«»ƒ¿≈«¿≈

ÔÈÏÙBk ÔÈ‡Â .ÌBÏL42ÌÏBÚÏ ÌBÏL Ô‰Ï43ÒkÈ ‡ÏÂ . »¿≈¿ƒ»∆»¿»¿…ƒ»≈
BbÁ ÌBÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙È·Ï44.ÌBÏL BÏ ˙˙Ï ¿≈∆≈»ƒ¿«»≈»

„·Î·e ‰Ù¯ ‰ÙNa ÌBÏL BÏ Ô˙B ,˜eM· B‡ˆÓ¿»«≈»¿»»»»¿…∆
L‡¯45. …

סב.).38) (גיטין הצדקה איבה 39)מקופת לעורר שלא
הכול. כנגד השלום גדול כי ובינינו, בינם ומשטמה

ישראל.40) עניי עם יחד מללקוט בידם מעכבים אין
אידו.41) ביום לאלילו זה על יודה שמא חוששים ואין
שלום!42) שלום, כי 43)לומר: חגו, ביום שלא ואפילו

שם). (גיטין, אחת בפעם די שלום" דרכי כי 44)"מפני
להיות  ואסור לאלילו זה על ויודה לכבוד זאת לו יחשוב

ישמע לא שנאמר: לזה, יג).הגורם כג, (שמות פיך על
(שם).45)

.Âel‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡46eÏbL ÔÓÊa ‡l‡ ,ÌÈ¯eÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»ƒ¿«∆»
Ì"ekÚ „iL B‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»¿≈»ƒ∆««
‰ÙÈwz Ï‡¯NÈ „iL ÔÓÊa Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰ÙÈwz«ƒ»«ƒ¿»≈¬»ƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»
.eÈÈa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÁÈp‰Ï eÏ ¯eÒ‡ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿«ƒ«¿≈»ƒ≈≈
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ B‡ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ ·LBÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿ƒ«¬«≈ƒ»¿»

‰¯BÁÒa47ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ‡l‡ ,eˆ¯‡a ¯·ÚÈ ‡Ï , ƒ¿»…«¬…¿«¿≈∆»«∆¿«≈»»
e·LÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«∆∆¡«…≈¿

‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡ - "Eˆ¯‡a48Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ¿«¿¿¬ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ≈»»∆«
,·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .·LBz ¯‚ ‰Ê È¯‰ ,˙BˆÓƒ¿¬≈∆≈»¿≈¿«¿ƒ≈»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡49,Ï·Bi‰ ÔÓÊ· ‡lL Ï·‡ , ∆»ƒ¿«∆«≈≈¬»∆…ƒ¿««≈
¯b ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡50.„·Ïa ˜„ˆ ≈¿«¿ƒ∆»≈∆∆ƒ¿»

עכו"ם 46) עניי ופרנסת בארץֿישראל. בתים השכרת של
בארץ 47)וכו'. יתעכב שמא לחשוש שיש לסחורה דווקא

- לעצמה כשהיא העברה אבל בה, וישתרש מסחרו לרגלי
רוקח). (מעשה איסור בה זה 48)אין על מעיר והראב"ד

"לא  והכתוב: מעולם! שמענו ולא מצאנו לא זאת ואומר:
מדבר; העמים בשבעת - מביא שהוא בארצכם" ישבו
אבל  "העברה".! ולא בהם כתיב "ישיבה" לדבריו, ואפילו
בןֿיוחאי  שמעון דרבי במכילתא טהור מקורם רבינו דברי
"לא  פסוק: על משפטים) (פרשת הגדול במדרש הנמצאת
עבודהֿזרה  עובד גוי יושיבו שלא אזהרה זו - בארצך" ישבו

ואפילו חינם?Â·ÚÏ¯ביניהם; על יכול בארץֿישראל.
לי". אותך יחטיאו "פן לומר: כט.).49)תלמוד (ערכין
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ביובל: שכתוב נוהג, היובל כבר היה לא שני בית ובימי
בארץ דרור È·˘ÂÈ‰וקראתם ÏÎÏ שכל בזמן - ו) כה, (ויקרא

השבטים  עשרת כבר היו לא שני בית ובימי עליה, יושביה
לב:). וכן 50)(ערכין מצוות. תרי"ג כל עליו המקבל זה

מדבר  חוץ תורה דברי לקבל שבא נכרי ל:): (בכורות אמרו
אומר: יהודה רבי בן יוסי רבי אותו. מקבלין אין - אחד
רבינו  דברי השווה סופרים. מדקדוקי אחד דקדוק אפילו

ח). הלכה יד, פרק ביאה איסורי הלכות תורה, (משנה

ה'תש"פ  אלול ה' שלישי יום

עׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מנחש,1) איזהו תלכו"; לא "ובחוקותיהם נאמר: מה על

ומכשף. עונן דיני קוסם; ואיזהו

.‡ÔÈncÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ˙BwÁa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡≈¿ƒ¿À»¿≈»ƒ¿…ƒ«ƒ
¯ÚN· ‡ÏÂ LeaÏn· ‡Ï ,Ô‰Ï2:¯Ó‡pL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ »∆…««¿¿…«≈»¿«≈»∆∆∆¡«

‡Ï Ì‰È˙wÁ·e" :¯Ó‡Â ,"ÌÈBb‰ ˙wÁa eÎÏ˙ ‡ÏÂ"¿…≈¿¿À…«ƒ¿∆¡«¿À…≈∆…
"eÎÏ˙3- "Ì‰È¯Á‡ L˜pz Ôt EÏ ¯ÓM‰" :¯Ó‡Â , ≈≈¿∆¡«ƒ»∆¿∆ƒ»≈«¬≈∆

‡l‡ ;Ô‰Ï ‰ncÈ ‡lL ,¯È‰ÊÓ ‡e‰ „Á‡ ÔÈÚa Ïk‰«…¿ƒ¿»∆»«¿ƒ∆…ƒ«∆»∆∆»
BLeaÏÓa Úe„ÈÂ Ô‰Ó Ïc·Ó Ï‡¯Ni‰ ‰È‰È4¯‡L·e ƒ¿∆«ƒ¿»≈À¿»≈∆¿»«¿«¿ƒ¿»

BÚcÓa Ô‰Ó Ïc·Ó ‡e‰L BÓk ,ÂÈNÚÓ5ÂÈ˙BÚ„·e6. «¬»¿∆À¿»≈∆¿«»¿≈»
Ïc·‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ7‡Ï ."ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ ¿≈≈»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ…

LaÏÈ8„ÁÈÓ‰ LeaÏÓa9˙ÈˆÈˆ Ïc‚È ‡ÏÂ ,Ô‰Ï10 ƒ¿«¿«¿«¿À»»∆¿…¿«≈ƒƒ
ÔÈ„„v‰ ÔÓ Ál‚È ‡ÏÂ ,ÌL‡¯ ˙ÈˆÈˆ BÓk BL‡…̄¿ƒƒ…»¿…¿««ƒ«¿»ƒ

Â‡¯˜p‰ ‰ÊÂ ,ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ÚˆÓ‡a ¯ÚN‰ ÁÈpÈ¿«ƒ««≈»»∆¿«¿∆≈ƒ¿∆«ƒ¿»
˙È¯BÏa11ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÂÈt „‚kÓ ¯ÚN‰ Ál‚È ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…¿«««≈»ƒ¿∆∆»»≈…∆¿…∆

Ú¯t‰ ÁÈpÈÂ12Ô‰ ÔÈNBÚL C¯„k ,ÂÈ¯Á‡lÓ13‡ÏÂ . ¿«ƒ««∆«ƒ¿«¬»¿∆∆∆ƒ≈¿…
Ì"ekÚ ÏL ˙BÏÎÈ‰ ÔÈ·k ˙BÓB˜Ó ‰·È14È„k ƒ¿∆¿¿ƒ¿«≈»∆«¿≈

‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ,ÌÈa¯ Ô‰· eÒkiL∆ƒ»¿»∆«ƒ¿∆≈ƒ¿»»∆
‰˜BÏ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ó ˙Á‡15. ««≈≈¿«≈»∆∆

בסמוך.2) כמבואר ובגידולו, השער אמרו 3)בתספורת
והלא  אמרו? שלא הכתוב הניח מה "וכי אחרי): (ספרא,
ובתו  בנו מעביר בך ימצא "לא י): יח, (דברים נאמר כבר
תלכו? לא "ובחוקותיהם לומר: תלמוד ומה וכיו"ב, באש"
להם, החקוקים בדברים שלהם, בנימוסות תלכו שלא -

וכו'. וקרקסאות" תיאטראות (ספרי,4)כגון: שאמרו כמו
והם  הואיל תאמר: שלא - וגו' אחריהם" תנקש "פן ראה):
באבטיגא; יוצא אני אף - מלבוש) (מין באבטיגא יוצאים
וכו'. בארגמן יוצא אני אף - בארגמן יוצאים והם הואיל
"וכבר  ואומר: מוסיף ל) ל"ת (ב"ספרֿהמצוות", ורבינו
כוונתו  נכרי", מלבוש הלובשים כל על הנביא לשון ידעת

ח). א, (צפניה הנביא עולמו.5)לדברי ובהשקפת בתורתו
הרי 7)במידותיו.6) - העמים מן אתם מובדלים "אם

וחבריו" נבוכדנצר של אתם הרי - לאו ואם שלי, אתם
קדושים). שאמר 8)(ספרא, מה בזה ומפרט הולך רבינו

כלל. בדרך כאן אלא 9)עד לאסור רבינו נתכוון לא
צניעות  משום ממנו הישראלים ופרשו להם המיוחד מלבוש
ממנו, שפרשו אחרי כעת ילבשוהו הישראלים ואם וכדומה;
אבל  אחריהם. ונמשכים בהם מודים הם כאילו נראה יהא

להשתנות  חייב הישראל אין - להם מיוחד שאינו מלבוש
קולון). מהר"י בשם (כס"מ, ועיקר כלל קווצות 10)מהם

ראשי  בציצית ויקחני מלשון: למצח, שממעל השער
ג). ח, כט.).11)(יחזקאל (ע"ז שער 12)כמבואר קווצת

הראש. מאחורי ונופלת היורדת הנקרא 13)ארוכה והוא
רש"י: שם ופירש פג.). (ב"ק קומי מספר חז"ל: בפי
מאחריהם". בלורית ומשיירין מלפניהם "שמספרין

האמורי:ובתוס  מדרכי דברים "אלה שנינו: דשבת פ"ז פתא
בלורית". והעושה קומי, וכתבניתם.14)המספר כדמותם

מה  על מסברא להוסיף "שאין מיימוניות): (הגהות וכתבו
מחוקות  שהוא - בידם קבלה שהיתה - חכמים שמנו

קומי 15)הגויים". "המספר ס"ב): (דבריםֿרבה, אמרו וכן
הארבעים". את סופג - חייב? מהו בלורית... והעושה

.·ÚÈb‰L ÔÂÈk - Ï‡¯NiÓ ¯tzÒÓ ‰È‰L Ì"ekÚ«∆»»ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈≈»∆ƒƒ«
B˙È¯BÏ·Ï16ËÓBL ,Áe¯ ÏÎÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ·B¯˜17 ƒ¿ƒ»»∆¿»¿»«≈

.B„È ˙‡∆»

(ה"א).16) לעיל כמבואר ראשו באמצע משאיר שהוא
הבלורית 17) בגידול ועוזר מתקן יהא שלא ידו, את מסלק

כט.). (ע"ז עבודהֿזרה לשם שהיא

.‚ÈÙÏ ·LÈÏ CÈ¯ˆÂ ˙eÎÏnÏ ·B¯˜ ‰È‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»»»««¿¿»ƒ≈≈ƒ¿≈
È¯‰ - Ô‰Ï ‰Ó„È ‡lL ÈÙÏ ,È‡‚ BÏ ‰È‰Â ,Ì‰ÈÎÏÓ«¿≈∆¿»»¿«¿ƒ∆…ƒ¿∆»∆¬≈
C¯„k ,ÂÈt „‚k Ál‚Ïe Ô‰ÈLeaÏÓa LaÏÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿¿«¿≈∆¿«≈«¿∆∆»»¿∆∆

ÔÈNBÚ Ô‰L18. ∆≈ƒ

בןֿראובן 18) שאבטולוס מט:): (סוטה חז"ל אמרו שכן
אמרו  וכן למלכות. קרוב שהיה מפני קומי, לספר לו התירו
קומי  מספר שהיה בןֿאיסטרובלי ראובן ר' על יז.) (מעילה

השרים. לפני וישב והלך

.„ÔÈLÁÓ ÔÈ‡19."eLÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì"ekÚk ≈¿«¬ƒ»«∆∆¡«…¿«¬
„ˆÈkÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡L el‡ ÔB‚k ?LÁp‰ ‡e‰ ≈««««¿≈∆¿ƒƒ

ÈzÙ ‰ÏÙÂ20CÏB‰ ÈÈ‡ ,È„iÓ ÈÏ˜Ó ÏÙ B‡ ÈtÓ ¿»¿»ƒƒƒƒ»««¿ƒƒ»ƒ≈ƒ≈
!ÌÈNÚ ÈˆÙÁ ÔÈ‡ ,CÏ‡ Ì‡L ,ÌBi‰ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ«∆ƒ≈≈≈¬»««¬ƒ
È˙Èa Á˙tÓ ‡ˆBÈ ÈÈ‡ ,ÈÈÓÈÓ ÏÚeL ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»«»ƒƒƒ≈ƒ≈ƒ∆«≈ƒ
el‡ ÔÎÂ !È‡n¯ Ì„‡ ÈÚbÙÈ ,‡ˆ‡ Ì‡L ,ÌBi‰«∆ƒ≈≈ƒ¿»≈ƒ»»««¿≈≈

ÛBÚ‰ ÛeˆÙˆ ÌÈÚÓBML21‡ÏÂ CÎ ‰È‰È :ÌÈ¯ÓB‡Â ∆¿ƒƒ¿»¿¿ƒƒ¿∆»¿…
¯·c ˙BNÚÏ Ú¯Â ,ÈBÏt ¯·c ˙BNÚÏ ·BË !CÎ ‰È‰Èƒ¿∆»«¬»»¿ƒ¿««¬»»
‡¯wL ,‰Ê ÏB‚¯z ËÁL :ÌÈ¯ÓB‡L el‡ ÔÎÂ !ÈBÏt¿ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿««¿¿∆∆»»

˙È·¯Ú22!ÏB‚¯˙ BÓk ‰‡¯wL ,BÊ ˙Ï‚¯z ËÁL ! «¿ƒ¿««¿¿…∆∆»¿»¿«¿¿
,CÎÂ Ck ÈÏ Ú¯‡È Ì‡ :BÓˆÚÏ ÌÈÓÈÒ ÌÈNn‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ∆¡«ƒ»»»
!‰NÚ‡ ‡Ï ,ÈÏ Ú¯‡È ‡Ï Ì‡Â ,ÈBÏt ¯·c ‰NÚ‡∆¡∆»»¿ƒ¿ƒ…∆¡«ƒ…∆¡∆

Ì‰¯·‡ „·Ú ¯ÊÚÈÏ‡k23ÌÈ¯·c· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ; ∆¡ƒ∆∆∆∆«¿»»¿≈…«≈«¿»ƒ
¯·„ ÈtÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .¯eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰»≈«…»¿»»∆«¬∆ƒ¿≈»»

.‰˜BÏ ,el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈∆

כז).19) ל, (בראשית בגללך ה' ויברכני ניחשתי מלשון:
על  עתידות ולהגיד לקסום וסימן; לאות דבר איזה לחשוב

שונים. אותות סה:).20)פי סו.).21)(סנהדרין (שם,
סז:).22) שבת (רש"י, עורב ניחושו 23)כמו על שסמך
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ואשתה, כדך נא הטי אליה אומר אשר הנערה והיה ואמר:
לעבדך  הוכחת אותה אשקה, גמליך וגם שתה ואמרה:
בניחושו, בטוח לבו היה כך וכל יד). כד, (בראשית ליצחק
עוד  ידיה, על צמידים נתן גמליו את השקותה אחרי שתיכף
ממשפחת  כי ידע ובטרם היא מי בת אותה: ששאל בטרם
רבינו  את קשה מתקיף בהשגותיו והראב"ד היא, אברהם
ואיך  ומותר! מותר זה דבר שהרי גדול, שיבוש "זה ואומר:
ויונתן  אברהם עבד אליעזר כמו כמותם, צדיקים על חשב
באמרו  הפלשתים, עם במלחמתו ניחש הוא שגם - בןֿשאול
לנו  וזה ועלינו... עלו, יאמרו: כה ואם כליו: נושא לנער
"לא  על ועברו ניחשו שהם - י) יד , (שמואל האות
שאינו  נחש "כל צה:): (חולין חז"ל שאמרו ומה תנחשו?!"
לא  - נחש" אינו בןֿשאול וכיונתן אברהם עבד כאליעזר
נחש  על לסמוך ראוי שאין לומר: אלא נאמר, איסור לענין
שהדגישו  ויונתן, אליעזר כנחש מראש הותנה שלא אחר
לא  - כך יארע לא ואם זה; נעשה - כך יארע אם ואמרו:
היו  בחיים הם היו "אלמלי מסיים: והראב"ד נעשה".
דעת  דבר של לאמיתו אבל דנורא". פולסי לו מצליפים
אליעזר  של כזה ונחש ז"ל, רבותינו לדעת מתאימה רבינו
לענין  חולין, שבמסכת הנ"ל המאמר שהרי אסור. ויונתן
את  גם ליישב כדי אולם הראב"ד. כדעת ולא נאמר איסור
"לא  על ויונתן אליעזר עברו איך הראב"ד של תמיהתו
שאסרה  שה"נחש" שם), (חולין, הר"ן יפה מגדיר תנחשו",
מחייב  השכל שאין בסימן מעשיו את בתולה רק היא תורה
מפיו" פתו "נפל כגון: להפסדו, או הדבר של לתועלתו אותו
- אותו מחייב שהשכל בסימן מעשהו התולה אבל וכדומה.
אם  ויונתן: אליעזר של הניחוש וזהו נחש, זה אין וודאי
את  גם ותשקה ותשאב תתרשל ולא לו תיענה הנערה
וראויה  לב וטובת היא חרוצה כי הוא, ומופת אות - הגמלים
יאמרו: לא הפלשתים אם וכן לבןֿאדוניו. לאשה להיות היא
אות  אלינו!" "עלו ויאמרו: אליכם", הגיענו עד "דומו!
לא  כאלה ולסימנים עליהם. העברים פחד נפל כי הוא,
ותחבולותיהם  אדם בני מעשי כל הם כך כי "נחש", נאמר:

הגיוניים. ואותות סימנים על בנויים

.‰‰˙È‰ ·BË ÔÓÈÒ ,È˙ÈaL BÊ ‰¯Èc :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«ƒ»∆»ƒƒƒ»»¿»
ÈÏÚ24˙Î¯·Ó È˙ÈwL BÊ ‰Ó‰·e È˙‡NpL BÊ ‰M‡ ! »«ƒ»∆»»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿…∆∆

Ï‡BM‰ ÔÎÂ !Èz¯LÚ ,‰È˙ÈwL ˙ÚÓ ;‰˙È‰»¿»≈≈∆¿ƒƒ»»«¿ƒ¿≈«≈
˜eÒt BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ?„ÓBÏ ‰z‡ ˜eÒÙ ‰ÊŒÈ‡ :˜BÈ˙Ï¿ƒ≈∆»«»≈ƒ»«»

ÔÓÈÒ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÁÓNÈ ,˙BÎ¯a‰ ÔÓ25Ïk - !·BË ƒ«¿»ƒ¿«¿…«∆ƒ»»
‡ÏÂ ÂÈNÚÓ ÔeÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆À»ƒ¿…ƒ≈«¬»¿…

˙BNÚlÓ ÚÓ26¯·„Ï BÓˆÚÏ ÔÓÈÒ ‰Ê ‰NÚ ‡l‡ , ƒ¿«ƒ«¬∆»»»∆ƒ»¿«¿¿»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È‰ ¯·kL27. ∆¿»»»¬≈∆À»

מכוון 24) אינו אבל בעסקי; הצלחתי שבניתיה מאז כי
זה. סימן לפי לעתיד לכוון 25)מעשיו בדעתו אין אבל

יעשה. שלא או יעשה, אשר פעולותיו את פיו על 26)על
הסימן. ואשה 27)פי תינוק "בית, צה:): (חולין כמבואר

עליהם  לנחש כלומר: סימן", יש נחש, שאין פי על אף -
בתור  אותם לקבוע אבל אסור, - בעתיד למעשים בנוגע
חולקים  ורבים מותר. - בעבר שהצליחו למעשיו טוב סימן
על  לסמוך שמותר היא: ודעתם הראב"ד ובראשם רבינו על

(הובא  והסמ"ג לבוא. לעתיד המעשים כלפי גם אלה סימנים
לתינוק: שאמרו גדולים כמה מצינו כתב: ב"כסףֿמשנה")
זה, פי על מעשיהם ועשו שם) (חולין, פסוקיך לי פסוק

נבואה. כעין זאת בחשבם

.Â¯‡MÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ‰Ê ?ÌÒB˜ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆»∆«¬∆ƒ¿»
ÌMiL È„k ,˙BiNÚn‰28ÏkÓ Bz·LÁÓ ‰t˙Â ««¬ƒ¿≈∆ƒ…¿ƒ»∆«¬«¿ƒ»

·c‰ÌÈ¯29,˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈ¯·c ¯Ó‡iL „Ú , «¿»ƒ«∆…«¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
B‡ ,‰Â‰ BÈ‡ B‡ ˙BÈ‰Ï „È˙Ú ÈBÏt ¯·c :¯Ó‡ÈÂ¿…«»»¿ƒ»ƒƒ¿≈…∆
ÔÓ LÈ !CkÓ e¯‰f‰Â ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯L ¯Ó‡iL∆…«∆»«¬≈¿ƒ»¬ƒ»≈ƒ
ÈÓ LÈÂ ;ÌÈ·‡· B‡ ÏBÁa ÌÈLnLnL ÔÈÓÒBw‰«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿«¬»ƒ¿≈ƒ

¯‰BbL30ÏkzÒnL ÈÓ LÈÂ ;˜ÚBˆÂ ÚeÈÂ ı¯‡Ï ∆≈»»∆¿»«¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈn„Óe ˙ÈLLÚ· B‡ ÏÊ¯a ÏL ‰‡¯Óa31ÌÈ¯ÓB‡Â32. ¿«¿»∆«¿∆«¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ

„Ú ,B· ‰kÓe ÂÈÏÚ ÔÚLÂ B„Èa ÏwÓ ‡NBpL ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆≈«≈¿»¿ƒ¿»»»«∆«
ÈnÚ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .¯a„Óe Bz·LÁÓ ‰tzL∆ƒ»∆«¬«¿¿«≈∆«»ƒ≈«ƒ

BÏ˜Óe Ï‡LÈ BˆÚa33."BÏ „ÈbÈ ¿≈ƒ¿»«¿«ƒ

ומשתומם.28) נבהל ונדהם, משמים כאיש שיהא
עד 29) והיישות מהמציאות מרוחק שיהיה לו, שמסביב

ל"ת  המצוות", ("ספר רבינו דברי השווה בהן. ירגיש שלא
לארץ, ויביט מחשבותיו ויעזוב משונות זעקות "שיזעק לא):
כח  פי על להיות שעתיד מה ויגיד הנופל חולי ענין כמו
שיעשו  מבלי יתפעלו לא הדמיוניים הכוחות בעלי הדמיון...
וכו'. דמיונו" כח יגיעו אשר פעולה או מעשה איזה

מב)30) יח, (מלכיםֿא ארצה ויגהר הכתוב: מלשון
הארץ. על משתטח לארץ: עצמו את כופף ופירושו:

כוזבות.31) מחשבות דמיונם בכה ומגידים 32)הוזים
עתידות. שאוחז 33)לשואליהם זה - קוסם? "איזהו

שופטים). (ספרי, אלך?" לא אם אלך, ואומר: במקלו

.ÊÌÒ˜Ï ¯eÒ‡34Ï‡BM‰L ‡l‡ .ÌÒBwÏ Ï‡LÏÂ , »ƒ¿…¿ƒ¿…«≈∆»∆«≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÌÒBwÏ35ÌÒBw‰ Ï·‡ . «≈«ƒ«««¿¬»«≈
el‡ ÏkÓ ‰NÚÓ ‰NÚ Ì‡ ,BÓˆÚ36- Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ»»«¬∆ƒ»≈¿«≈»∆

ÌÒ˜ ,'B‚Â Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈
."ÌÈÓÒ¿̃»ƒ

בעצמו.34) קסמים מעשה דרבנן,35)לעשות מלקות
שהשואל  משמע, לא) ל"ת המצוות", ("ספר רבינו מדברי
קוסם  בך... ימצא "לא של: הלאו בכלל אינו לקוסם
שם  כתב וכן בו. לשואל ולא עצמו לקוסם שעיקרו קסמים",

מאד". מגונה לקוסם השאלה "אבל המנויים 36)מפורש:
הקודמת. בהלכה

.ÁÌÈzÚ È˙B el‡ ?ÔBÚÓ e‰ÊÈ‡37ÌÈ¯ÓB‡L , ≈∆¿≈≈¿≈ƒƒ∆¿ƒ
˙eÈ‚Ëˆ‡a38ÌBÈ !Ú¯ ÈBÏt ÌBÈ !·BË ÈBÏt ÌBÈ : ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

˙ÈBÏÙ ‰L !˙ÈBÏÙ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÈBÏt¿ƒ»«¬¿»»¿ƒ»»¿ƒ
!ÈBÏt ¯·„Ï Ú¯ ÈBÏt L„Á B‡…∆¿ƒ«¿»»¿ƒ

ועונתה 37) מלשון: - מעונן והשעות. העתים את המחשבים
וזמן. עת שפירושו: י), כא, (שמות יגרע חכמת 38)לא

להגיד  המתפארים בלע"ז) (אסטרולוגיה שמים הוברי
שמה  רבינו וחושב ומהלכם. הכוכבים מעמד פי על עתידות
זה  - מעונן? איזהו סה:) (סנהדרין עקיבא רבי שאמר
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פי  על - וכו' לצאת יפה היום ואומר: ושעות עתים המחשב
אומר. הוא איצטגנינות

.Ë‡l‡ ,‰NÚÓ ‰NÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔBÚÏ ¯eÒ‡»¿≈««ƒ∆…»»«¬∆∆»
ÔÈn„Ó ÌÈÏÈÒk‰L ÌÈ·Êk‰ Ô˙B‡ ÚÈ„B‰39È¯·c Ô‰L ƒ«»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈtÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÓÎÁ È¯·„Â ˙Ó‡¡∆¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»»∆ƒ¿≈
˙eÈ‚Ëˆ‡‰40˙Ú‰ B˙B‡a B˙ÎÈÏ‰ B‡ BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÂ , »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿«¿¬ƒ»¿»≈

È¯·B‰ eÚ·wL41‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL42:¯Ó‡pL , ∆»¿¿≈»«ƒ¬≈∆∆∆∆¡«
ÊÁB‡‰ ÔÎÂ ."eBÚ˙ ‡Ï"43‰n„Óe ,ÌÈÈÚ‰ ˙‡44 …¿≈¿≈»≈∆»≈«ƒ¿«∆

‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔB‰n˙ ‰NÚÓ ‰NBÚL ÌÈ‡B¯‰ ÈÙaƒ¿≈»ƒ∆∆«¬≈ƒ»¿…»»
ÔBÚÓ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ -45‰˜BÏÂ ,46. ¬≈∆ƒ¿«¿≈¿∆

לשיטתו 39) בזה נאמן רבינו הכוזב. בדמיונם לחשוב טועים
שמים  הוברי שחכמת מ"ז), פ"ד, (ע"ז המשנה בפירוש
דבריו: ואלה ממש, בה ואין היא הבל חכמת (אסטרולוגיה)
עד  גדול פיתוי בזה נפתים בניֿאדם שרוב יודע שאני "לפי
דברים  שהם חושבים דתנו, מבני החסידים הטובים, כי
יודעים  ואינם התורה; מצד אסורים שהם אלא אמיתיים,
שלא  בתורה ונצטוינו וכוזבים, בטלים דברים שהם
כי  להעיר, וראוי הכזב". על אותנו שהזהירה כמו לעשותם,
ומביא  זה בנידון מאריך קעט) יו"ד, הטור (על יוסף" ה"בית
פ"ז  לסוף יוסף" ה"נימוקי את גם ובתוכם שונים מקורות
בכלל  בכוכבים" "חוזים שאין היא: שדעתם דסנהדרין,
שיגן  לה': חסיד כל יתפלל זאת ועל ומעוננים, מנחשים
שלא  הזהירו רז"ל אבל והמזלות. הכוכבים מגזירת עליו
קיג:): (פסחים ואמרו הדברים, באלו מחשבתו אדם ישים
שנאמר: - בכוכבים)? (חוזים בכלדיים שואלים שאין מניין
כדעת  הטור ודעת יג). יח, (דברים אלהיך ד' עם תהיה תמים

האיצטגנינים.40)הרמב"ם. עצת פי מז,41)על (ישעיה
ו"הוברי  חלק. גזר, והוראתו: בערבית, מקורו - הבר ֵַָָֹֹיג).
השמים  את ומחלקים הגוזרים האסטרולוגים הם שמים"
הכוכבים. מעמד פי על עתידות להגיד ומתימרים למחלקות
שם). (עיין גזור. מלשון: פירשו כנראה, הרד"ק, וגם

בודה 42) אלא שאינו עצמו המעונן אבל מעשה, עשה שהרי
באזהרה  אלא אינו - ממש מעשה עושה ואינו ומכזב דברים

לוקה. דברים 43)ואינו ומראה להטים מעשה העושה
המציאות. בטבע את 44)שאינם להטיו במעשי מטעה

- והרואים במעשיו; ממש שיש לחשוב הרואים דמיון
התפעל  - מדמה לנקד: ייתכן ואולי הוא. שכן להם כמדומה
מדמה  "כאדם וכן: כדין. ד' אות לפני תֿההתפעל בחסרון

ה"ו). פ"ב, דעות (הלכות כועס" ואינו נגזר 45)כועס
האוחז  זה - מעונן? איזהו וכמאמרם: עינים, העצם: משם
אינם  שהחכמים רבינו, וסובר סה:). (סנהדרין העינים את
המחשב  זה - תעוננו" "לא האומר: עקיבא רבי על חולקים
הוא  ולפיכך דבריו, על הם מוסיפים אלא ושעות, עתים
עתים  מחשב דרכים: בשתי "מעונן" של האיסור את מבאר

(כסףֿמשנה). עינים בו 46)ואוחז שאין שלאו פי על ואף
כאילו  ומראה העינים את אוחז אלא אינו שהרי הוא, מעשה
"אחיזת  של הדבר בעצם אבל כלום, עושה ואינו עושה הוא
ומטעה  בסנוורים הרואים עיני את מכה שהוא העינים"
אל  להטיו מוציא הוא שבאמצעותו מעשה ויש יש אותם,

(כס  לוקה הוא זה להטים מעשה ועל - לקמן הפועל "מ,
ה"טו).

.È¯·BÁ e‰ÊÈ‡47ÔBLÏ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯a„nL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿
ÌÚ48ÔÈÚ Ì‰Ï ÔÈ‡Â49,B˙eÏÎÒa BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓe , «¿≈»∆ƒ¿»«¬∆««¿¿ƒ¿

,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L „Ú ;ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡L∆»«¿»ƒƒƒ«∆≈¿ƒ
BÈ‡ ,·¯˜Ú‰ ÏÚ B‡ LÁp‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰L∆»≈»»»««»»«»«¿»≈
Ô‰Óe .˜Bf BÈ‡ ,LÈ‡‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰Â ,˜ÈfÓ«ƒ¿»≈»»»«»ƒ≈ƒ≈∆
‡ˆBiÎÂ ÚÏÒ B‡ ÁzÙÓ ¯a„nL ˙Úa B„Èa ÊÁB‡ -≈¿»¿≈∆¿«≈«¿≈«∆«¿«≈
ÊÁ‡L BÓˆÚ ¯·BÁ‰Â .¯eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰ ÌÈ¯·„·«¿»ƒ»≈«…»¿«≈«¿∆»«
elÙ‡ ,B¯eac ÌÚ ‰NÚÓ ‰NÚL B‡ ÌeÏÎ B„Èa¿»¿∆»»«¬∆ƒƒ¬ƒ
‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BÚaˆ‡· ‰‡¯‰∆¿»¿∆¿»¬≈∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
,„·Ïa ÌÈ¯·c ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ."¯·Á ¯·ÁÂ ,'B‚Â E·¿¿¿…≈»∆¬»ƒ»«¿»ƒƒ¿«
;ÌeÏÎ B„È· ‰È‰ ‡ÏÂ ,L‡¯ ‡ÏÂ Úaˆ‡ ‡Ï „È‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ…∆¿«¿……¿…»»¿»¿
‡e‰Â ,˙BÏBw‰ Ô˙B‡ ¯aÁ‰ ÂÈÏÚ ¯Ó‡L Ì„‡ ÔÎÂ¿≈»»∆»«»»««»»«¿
B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰‡‰ ‰Ê· BÏ LiL ‰n„Óe ÂÈÙÏ ·LBÈ≈¿»»¿«∆∆∆»∆¬»»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ50ÏÎÂ .¯aÁ‰ ˙eÏÎÒa ÛzzLpL ÈtÓ , «««¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿««»¿»
‡Ï ,ÌÈ¯ÚÎÓ‰ ,ÌÈpLÓ‰ ˙BÓM‰Â ˙BÏBw‰ Ô˙B‡»«¿«≈«¿Àƒ«¿…»ƒ…

Ì˙B‡ ÔÈ‡ ·ËÈ‰ Ì‚Â ,eÚ¯È51. »≈¿«≈≈≈»

יח,47) (דברים חבר וחובר בך... ימצא לא תורה: שאמרה
כב.):48)יֿיא). (סוטה שאמרו כמו בעלמא, הברות אלא

ידע  ולא מלמל (המכשף אמר מאי ידע ולא מגושא רטין
רטן. ורטין תרגומו: - חבר" "וחובר שמלמל). מה ְְָָבעצמו
הרבה  המחבר זה - חבר חובר מפרשים: מרבותינו רבים
רש"י  גם פירש וכן אחד. למקום ואוספם ועקרבים נחשים
רבינו  ודברי סה:). (סנהדרין חז"ל דברי סמך על התורה על

(מכות, בתוספתא סמוכים שם:מוצאים שמצינו פ"ד)
פירוש  דעתו שלפי הבהמה", ואת האדם את "החובר
יזיקו  שלא הבהמה ועל אדם על לוחש שהוא הדברים:

ומובן.49)וכדומה. מלקות 50)תוכן לא  אבל
שאין  לאו על לוקין אין כי אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:

טז.). (מכות מעשה ה).51)בו י, (ירמיה הכתוב כלשון

.‡ÈÏÚ LÁÏÏ ¯zÓ ,LÁ B‡ ·¯˜Ú BÎLpL ÈÓƒ∆¿»«¿»»»À»ƒ¿…«
˙aLa elÙ‡Â ,‰ÎÈLp‰ ÌB˜Ó52BzÚc ·MÈÏ È„k , ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«»¿≈¿«≈«¿

,ÌeÏk ÏÈÚBÓ ¯·c‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;BaÏ ˜fÁÏe¿«≈ƒ««ƒ∆≈«»»ƒ¿
BzÚc Û¯h˙ ‡lL È„k ,BÏ e¯Èz‰ ,‡e‰ ÔkÒÓe ÏÈ‡B‰ƒ¿À»ƒƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿

ÂÈÏÚ53. »»

בטלה.52) בשיחה בו להרבות פחד 53)שאסור מרוב
קא.). (סנהדרין מותר - נפש פיקוח ומשום וצער;

.·È‰kn‰ ÏÚ LÁBl‰54ÔÎÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˜eÒÙ ‡¯B˜Â «≈«««»¿≈»ƒ«»¿≈
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈpn‰Â ,˙ÚaÈ ‡lL ˜BÈz‰ ÏÚ ‡¯Bw‰«≈««ƒ∆…ƒ»≈¿««ƒ«≈∆»

ÔLÈiL ÏÈ·La ÔËw‰ ÏÚ ÔÈlÙ˙ B‡55Ì‰Ï È„ ‡Ï - ¿ƒƒ««»»ƒ¿ƒ∆ƒ«…«»∆
ÏÏÎa Ô‰L ‡l‡ ,ÌÈ¯·BÁÂ ÌÈLÁÓ ÏÏÎa Ì‰L∆≈ƒ¿«¿«¬ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ¿«
˙‡eÙ¯ ‰¯B˙ È¯·c ÔÈNBÚ Ô‰L ,‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰«¿ƒ«»∆≈ƒƒ¿≈»¿«
eÈ‰ÈÂ" :¯Ó‡pL ,˙BLÙ ˙‡eÙ¯ ‡l‡ ÔÈ‡Â ,Ûeb¿≈»∆»¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿
¯BÓÊÓe ÔÈ˜eÒÙ ‡¯wL ‡È¯a‰ Ï·‡ ."ELÙÏ ÌÈiÁ«ƒ¿«¿∆¬»«»ƒ∆»»¿ƒƒ¿
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˙B¯vÓ ÏˆpÈÂ Ô˙‡È¯˜ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ Ô‚zL È„k ,ÌÈl‰zÓƒ¿ƒƒ¿≈∆»≈»»¿¿ƒ»»¿ƒ»≈ƒ»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜ÊpÓe56. ƒ¿»ƒ¬≈∆À»

שהיו 54) ויש המכה. לרפואת כסגולה לחשים דברי
התורה  מן בפסוקים גם זו לתכלית לפעמים משתמשים

צ.). ה"ב).55)(סנהדרין פ"ו, שבת כמו 56)(ירושלמי,
פסוקים  קורא שהיה טו:), (שבועות בריב"ל שמצינו
אמר: עצמו שהוא פי על אף שנתו, לפני תהלים ממזמורי
בדברי  להשתמש אבל תורה"; בדברי להתרפאות ש"אסור
צריכים  וכן מותר. - להינזק שלא הגנה אמצעי בתור תורה
תינוק  על ספרֿתורה להניח ש"אסור רבינו: דברי לפרש
כשהוא  אבל כבר; שחלה אחרי אלא אינו שיישן", בשביל
שלא  הגנה אמצעי בתור אלה, בכגון להשתמש מותר בריא

(כסףֿמשנה). יחלה

.‚ÈÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯Bc e‰ÊÈ‡57˙‡ ·ÈÚ¯n‰ ‰Ê ? ≈∆≈∆«≈ƒ∆««¿ƒ∆
˙B¯·w‰ ˙È·a ÔÏÂ CÏB‰Â ,BÓˆÚ58˙Ó ‡B·iL È„k , «¿¿≈¿»¿≈«¿»¿≈∆»≈

Ì‰L ,ÌÈ¯Á‡ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ï‡MM ‰Ó BÚÈ„BÈÂ ÌBÏÁa«¬¿ƒ«∆»«»»¿≈¬≈ƒ∆≈
,ÌÈ¯·c ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈÚe„È ÌÈLeaÏÓ ÌÈL·BÏ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
‡B·iL È„k ,Ôc·Ï ÌÈLÈÂ ,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ÔÈ¯ÈË˜Óe«¿ƒƒ¿…∆¿»ƒ≈ƒ¿«»¿≈∆»
Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .ÌBÏÁa BnÚ ¯tÒÈÂ ÈBÏt ˙Ó≈¿ƒƒ«≈ƒ«¬¿»∆»»»
:¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,BÚÈ„BÈÂ ˙n‰ ‡·iL È„k ‰NBÚ‰»∆¿≈∆»…«≈¿ƒ∆∆∆¡«
."ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Â ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈∆«≈ƒ

המתים 57) אל ודורש בך... ימצא לא תורה: שאמרה
יֿיא). יח, סה:).58)(דברים (סנהדרין

.„È:¯Ó‡pL ,ÈBÚcÈ ÏÚa B‡ ·B‡ ÏÚa Ï‡LÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««««ƒ¿ƒ∆∆¡«
."ÈÚcÈÂ ·B‡ Ï‡LÂ ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈¿ƒ¿…ƒ

‰ÏÈ˜Òa ÔÓˆÚ ÈBÚcÈÂ ·B‡ ÏÚaL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ59, ƒ¿≈»»≈∆««¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰¯‰Ê‡a - Ô‰a Ï‡Lp‰Â60. ¿«ƒ¿»»∆¿«¿»»«ƒ«««¿

‰˜BÏ - Ô¯Ó‡Ó ÈÙk ‰NÚÂ ÂÈNÚÓ Ôek Ì‡Â61. ¿ƒƒ≈«¬»¿»»¿ƒ«¬»»∆

(ספרא,59) הידעונים ואל האובות אל תפנו אל ואזהרתם:
השווה פ"ט). לז.קדושים ל"ת המצוות", ולא 60)"ספר

היא  שהשאלה ששאל, בזה מעשה עשה שלא מפני מלקות,
בעלמא. דברים מעשה.61)רק בו שיש לאו כל כדין

.ÂË‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ÛMÎÓ‰62‰NÚÓ ‰NÚL ,‡e‰Â . «¿«≈«»¿ƒ»¿∆»»«¬≈
ÌÈÙLÎ63ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ Ï·‡ .64‰‡¯iL ,‡e‰Â , ¿»ƒ¬»»≈∆»≈«ƒ¿∆«¿∆

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰˜BÏ - ‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰NÚL65ÈtÓ ; ∆»»¿…»»∆«««¿ƒ¿≈
‰Ê Â‡lL66"E· ‡ˆnÈ ‡Ï" ÏÏÎa ÛMÎÓa ¯Ó‡pL67 ∆»∆∆∆¡«ƒ¿«≈ƒ¿«…ƒ»≈¿

‡e‰ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL Â‡ÏÂ ,‡e‰68ÔÈ‡Â , ¿»∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ69."‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ" :¯Ó‡pL , ƒ»»∆∆¡«¿«≈»…¿«∆

נג.).62) מלאה 63)(סנהדרין שדה שהיתה כגון:
בכשפים. כולה ליקטה והוא כאילו 64)קישואים שהראה

זזו  לא שהקישואים בעוד הקישואים, את מלקט הוא
משום 65)ממקומם. עקיבא רבי כדברי ממש, מלקות ולא

חייב; - ליקט אחד קישואים: לוקטים "שנים יהושע: רבי
את  האוחז חייב; - מעשה העושה פטור. - ליקט ואחד

סז). (שם, פטור" - את 66)העינים ומפרש הולך רבינו
ממלקות. פטור הוא מדוע בך...67)הטעם ימצא לא

י). יח, (דברים ומכשף ומנחש מעונן קסמים קוסם
לא 68) "מכשפה שנאמר: (שם), בסקילה המכשף שדין

חייב  שאינו בשעה אפילו לוקין אין כזה לאו ועל תחיה",
משום  אבל עינים. באחיזת רק מכשף שהוא כאן כמו מיתה,
לעיל  אמרנו כבר שהרי לפטרו אין מעשה" בו שאין "לאו

מעשה. בה יש עינים שאחיזת ובעל 69)(ה"י) יג:). (מכות
בו  כשהתרו היא, כאן רבינו שכוונת לומר עלינו כרחנו
לאו  שזה מפני ממלקות, פטור הוא ואז "מכשף" משום
משום  בו כשהתרו אבל הוא; ביתֿדין מיתת לאזהרת שניתן
את  אוחז כשהיה התורה מן מלקות חייב הוא אז "מעונן"
למעלה  כמבואר מעשה, בו שיש לאו שהוא היות העינים,

(כסףֿמשנה). עיין ט). (הלכה

.ÊËÌÈ¯·„e70Ì‰Â ,Ô‰ ·ÊÎÂ ¯˜L È¯·c ÔlÎ el‡‰ ¿»ƒ»≈À»ƒ¿≈∆∆¿»»≈¿≈
ÈÈB‚Ï ÌÈBÓ„w‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô‰· eÚË‰L∆ƒ¿»∆¿≈»ƒ««¿ƒ¿≈

e‚‰iL È„k ˙Bˆ¯‡‰71,Ï‡¯NÈÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .Ô‰È¯Á‡ »¬»¿≈∆ƒ¿¬«¬≈∆¿≈»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,el‡ ÌÈÏ·‰a CLn‰Ï ,ÌÈÓkÁÓ ÌÈÓÎÁ Ì‰L∆≈¬»ƒ¿À»ƒ¿ƒ»≈«¬»ƒ≈¿…
‡Ï Èk" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ˙ÏÚBz LiL ·Ï ÏÚ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«≈∆≈∆∆»∆∆∆¡«ƒ…
ÌÈBb‰ Èk" :¯Ó‡Â ,"Ï‡¯NÈa ÌÒ˜ ‡ÏÂ ·˜ÚÈa LÁ««¿«¬…¿…∆∆¿ƒ¿»≈¿∆¡«ƒ«ƒ
Ï‡Â ÌÈÚÓ Ï‡ Ì˙B‡ L¯BÈ ‰z‡ ¯L‡ ‰l‡‰»≈∆¬∆«»≈»∆¿…¿ƒ¿∆

‡Â ,eÚÓLÈ ÌÈÓÒ˜ÔÈÓ‡n‰ Ïk .'B‚Â "ÔÎ ‡Ï ‰z …¿ƒƒ¿»¿«»…≈¿»««¬ƒ
˙Ó‡ Ô‰L BaÏa ·MÁÓe ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿«≈¿ƒ∆≈¡∆
ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡ - Ô˙¯Ò‡ ‰¯Bz‰ Ï·‡ ,‰ÓÎÁ ¯·„e¿«»¿»¬»«»¬»»«≈»∆»ƒ
ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÏÏÎ·e ,˙Úc‰ È¯ÒÁÓe ÌÈÏÎq‰«¿»ƒ≈«¿≈«««ƒ¿««»ƒ¿«¿«ƒ

‰ÓÏL ÔzÚc ÔÈ‡L72ÈÓÈÓ˙e ‰ÓÎÁ‰ ÈÏÚa Ï·‡ . ∆≈«¿»¿≈»¬»«¬≈«»¿»¿ƒ≈
ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ,˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a eÚ„È ˙Úc‰«««≈¿ƒ¿»¿∆»≈«¿»ƒ
,Ï·‰Â e‰z ‡l‡ ,‰ÓÎÁ È¯·c ÌÈ‡ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L∆»¿»»≈»ƒ¿≈»¿»∆»…»∆∆
˙Ó‡‰ ÈÎ¯c Ïk eLËÂ ˙Úc‰ È¯ÒÁ Ô‰· eÎLÓpL∆ƒ¿¿»∆«¿≈«««¿»¿»«¿≈»¡∆
Ïk ÏÚ ‰¯È‰Ê‰Lk ‰¯B˙ ‰¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÏÏ‚aƒ¿»»ƒ¿≈∆»¿»»¿∆ƒ¿ƒ»«»

ÌÈÓz" :ÌÈÏ·‰‰ el‡73."EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ≈«¬»ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ãycew zegiyn zecewpã

"jidl` 'd mr didz minz"

נחלקו  אלוקיך" ה' עם תהיה "תמים הפסוק בפירוש
על  כללי כציווי פירשו שהרמב"ם והרמב"ן. הרמב"ם
שהוא  ומכיון הקב"ה, ציוויי כל קיום שכולל הדעת שלימות

עצמה. בפני כמצוה אותו מנה לא - כולל ציווי
בהשגותיו הרמב"ן ח.)אבל מ"ע העשין במנין מנאו (סהמ"צ

לשיטתו  כי וכו'" יתברך עמו תמים לבנו להיות "שנצטווינו
עוסק  מכל־מקום האמונה, על כללי בציווי שמדובר הגם
לשנות  ביכולתו "אשר ית' באמונתו מסויימים בפרטים
דברי  אצלם לחקור צריך אין שלכן כו' הכוכבים מערכות

עתידות.
היינו  בתמימות", עמו "התהלך פירש בחומש ורש"י

חריף. ואינו בקי שאינו כתם להתנהג
(69 cenr ci wlg y"ewl itÎlr)

למיניהם.70) וכשפים נחש דברי וכל וידעוני, אוב
בית 71) כל וינהו מלשון: אחריהם. ויימשכו שיתגעגעו
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כניקוד  בנפעל ניקדנוהו ב). ז, (שמואלֿא ה' אחרי ישראל
כהן) יהונתן לר' (באיגרתו שרבינו פי על ואף המקרא,

אחריו". "הנוהים בקל: בו פירוש 72)השתמש השווה
מ"ז). פ"ד, (ע"ז לרבינו חז"ל 73)המשנה אמרו וכן

(חוזים  בכלדיים שואלים שאין מניין קיג:): (פסחים
בו  בוטח היה כלומר: וגו', תהיה תמים שנאמר: בכוכבים)?

(רשב"ם). לך הבאות והנולדות הקורות בכל

ה'תש"פ  אלול ו' רביעי יום

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שהנשים 1) מצוותֿעשה הזקן; וגילוח הראש הקפת דיני

מהן; וכו'.פטורות קעקע כתובת דיני

.‡È˙‡t ÔÈÁl‚Ó ÔÈ‡2ÔÈNBÚ eÈ‰L BÓk L‡¯‰ ≈¿«¿ƒ«¬≈»…¿∆»ƒ
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ3˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿≈»ƒ∆∆¡«…«ƒ¿«

‰‡Ùe ‰‡t Ïk ÏÚ ·iÁÂ ."ÌÎL‡¯4Ál‚Ó‰ CÎÈÙÏ . …¿∆¿«»«»≈»≈»¿ƒ»«¿«≈«
ÂÈÚ„ˆ ÈL5‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰Â ˙Á‡ ˙·a elÙ‡ , ¿≈¿»»¬ƒ¿«««¿«¿»»««∆

Ïk ¯ÚN ÁÈpÓe „·Ïa ˙B‡t‰ Ál‚Ó‰ „Á‡ .ÌÈzL¿»ƒ∆»«¿«≈««≈ƒ¿««ƒ«¿«»
„Á‡k L‡¯‰ Ïk Ál‚Ó‰ „Á‡Â ,L‡¯‰6‰˜BÏ ,7, »…¿∆»«¿«≈«»»…¿∆»∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡t‰ Ál‚Â ÏÈ‡B‰8LÈ‡a ? ƒ¿ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ

Álb˙n‰ LÈ‡ Ï·‡ ,Ál‚Ó‰9‰˜BÏ BÈ‡10Œ‡l‡ , «¿«≈«¬»ƒ«ƒ¿«≈«≈∆∆»
ÚiÒ ÔkŒÌ‡11ÔËw‰ ˙‡ Ál‚Ó‰Â .Ál‚ÓÏ12‰˜BÏ13. ƒ≈ƒ««¿«≈«¿«¿«≈«∆«»»∆

והאוזנים.2) העינים שבין הרקות, שתי על הצומח השער
(הלכה 3) ולקמן כאן, הפאות גילוח איסור את מנמק רבינו

וכהניהם  העכו"ם שדרך "מפני הזקן: גילוח איסור את ז)
קפא  סי' יו"ד הטור עוררים. עליו יצאו זה ועל - כן" לעשות
ולא  בתורה לא נזכר לא (כלומר: מפורש!" אינו "וזה כותב:
מצות  כי למצוות, טעם לבקש צריכים אנו ואין בתלמוד)
מגן  ה"ביתֿיוסף" ומרן טעמה". נדע לא אם אף עלינו המלך
"שכל  מעילה: הלכות בסוף שגילה דעתו ועל רבינו על שם
שלא  ומה לאמרו: עלינו - טעם בה למצוא שנוכל מצוה
ומה  וכו'. השגתנו" לקוצר הדבר נייחס - טעם בה נמצא
משום  טעם בהם נותן שרבינו והזקן. הפיאות לגילוח שנוגע
מתוך  למד שזה - ה"ביתֿיוסף" אומר - כוכבים" "עבודת
בחוקת  המדברים ושלאחריהם שלפניהם הכתובים סמיכות
לא  קעקע "וכתובת תעוננו", ולא תנחשו "לא כמו: העכו"ם,
לא  "ובחוקותיהם מטעם הגילוח איסור גם שבודאי תתנו",
("ספר  רבינו שמדברי (שם): כותב והב"ח הוא. תלכו"
שכך  לו, נתברר ספרים שמפי רואים, מג) ל"ת  המצוות",
הוא  וכן עבודהֿזרה. לשם עושים וכמריהם העכו"ם היו
שקרא  כפי מנהגם היה שכך לז): ח"ג, (מו"נ בספרו מעיד
כדי  כאן, המצוה בטעם זה כל כתב ורבינו בספריהם. הרבה
הראש  בהקפת המפורש הלאו שמלבד האזהרה: להגדיל
תלכו". לא "ובחוקותיהם משום: גם עובר הוא והזקן,

והשמאלית.4) שבין 5)הימנית הפנים חלק רקותיו.
תרגומו: כו) ה, (שופטים רקתו וחלפה והאזנים. העינים

בצדיעה. סכתא הפאות.6)אעברת גם עמו ויחד
נז:).7) (נזיר הקפה שמה: הראש כל שלוקה.8)שהקפת
אחרים.9) ידי הראב"ד 10)על מעשה. עשה לא שהרי

- עשה שמדעתו כיון לוקה, שאינו אףֿעלֿפי ואומר: משיג

מרן  אולם לאו. על הוא דוחה עובר ה"כסףֿמשנה" בעל
עובר  שהוא לומר שייך דלא לי נראה יותר ואומר: זאת
לו  אמר אם ואפילו כלל. מעשה עשה שלא  כיון בלאו,
עבירה. לדבר שליח אין הלא - ראשו פאת לו להקיף למגלח

גם 11) שניהם: ואז למגלח, והמציאן שערותיו שהזמין
כ:). (מכות חייבים הניקף וגם בר12ֿ)המקיף שאינו

על 13)עונשין. אף תקיפו", "לא תורה: כשהזהירה כי
נז:). (נזיר הזהירה הקטן פאות

.·- ‰Álb˙pL B‡ LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t ‰ÁlbL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»¿«…»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰¯eËt14‡ÏÂ ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿»∆∆¡«…«ƒ¿«…¿∆¿…

'˙ÈÁLz Ï·'a BLiL Ïk - "E˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL˙15 «¿ƒ¿«¿»∆…∆∆¿¿««¿ƒ
,'˙ÈÁLz Ï·'a dÈ‡L ,‰M‡Â ;'ÛÈwz Ï·'a BpLÈ∆¿¿««ƒ¿ƒ»∆≈»¿««¿ƒ

'ÛÈwz Ï·'a dÈ‡ ,Ô˜Ê dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ16CÎÈÙÏ . ¿ƒ∆≈»»»≈»¿««ƒ¿ƒ»
ÌÈ„·Ú‰17ÌÈ¯eÒ‡ ,Ô˜Ê Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,18.‰Ùw‰a »¬»ƒƒ¿≈»∆»»¬ƒ¿«»»

ל"נתגלחה":14) "גילחה" בין הפרש ויש ממלקות.
על  מוזהר הניקף שהרי אסורה, אבל פטורה היא - כשגילחה
אף  ומותרת פטורה היא - וכשנתגלחה להקיפו: ואסור הקפה
פטורה  סתם: כתב יחד, עירבם שרבינו ומפני לכתחילה.

זקן.15)(כסףֿמשנה). לו שיש איש (קידושין 16)כגון:
- פאת שוה": מ"גזירה גם זה ללמוד הוסיפו ושם לה:).
את  תשחית "ולא ישראל: בסתם כאן נאמר אהרן. מבני פאת
- יגלחו" לא זקנם "ופאת אהרן: בבני ונאמר זקנך", פאת
בפרשה  אמורים אהרן" "בני שהרי פטורות, נשים להלן מה
ולא  קיצר ורבינו פטורות. נשים כאן אף אהרן", "בנות ולא

(כסףֿמשנה). שוה" ה"גזירה את אף 17)הזכיר כנענים,
בהן, חייבות שנשים במצוות אלא חייבים שאינם פי על

ד.). (חגיגה במסכת כמו 18)כמבואר לפטרם יסוד אין כי
מהן, בזה הם ועדיפים זקנך", "פאת עלֿידי הנשים שנפטרו

(כסףֿמשנה). זקן להם ויש הואיל

.‚‡Ï ˙BˆÓ Ïk„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡ ,‰¯BzaL ‰NÚ˙Œ »ƒ¿…«¬∆∆«»∆»¬»ƒ¿∆»
ÌÈ·iÁ ÌÈL19Ï·'e 'ÛÈwz Ï·'e '˙ÈÁLz Ïa'Ó ıeÁ , »ƒ«»ƒƒ««¿ƒ««ƒ«
Ô‰Î ‡nhÈ20ÔÓfÓ ‡È‰L ‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .'ÌÈ˙nÏ ƒ«»…≈«≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈∆ƒƒ¿«

ÔÓÊÏ21‰¯È„z dÈ‡Â22˙B¯eËt ÌÈL ,23LecwÓ ıeÁ , ƒ¿«¿≈»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒ
ÌBi‰24‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Â ,25ÁÒt‰ ÈÏÈÏa26˙ÏÈÎ‡Â , ««¬ƒ««»¿≈≈«∆««¬ƒ«

B˙ËÈÁLe ÁÒt‰27Ï‰˜‰Â ,28‰ÁÓNÂ ,29ÌÈLp‰L , «∆«¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ
.˙B·iÁ«»

מכל 19) יעשו כי אשה או איש שנאמר: לה.). (קידושין
לאיש  אשה הכתוב השוה - ו) ה, (במדבר האדם חטאות

שבתורה. עונשים היטמאות 20)לכל של באזהרה כי
אהרן" "בנות ולא כתיב אהרן" "בני א) כא, (ויקרא למתים

לה:). (קידושין נשיהם וקלֿוחומר קבועות 21)- בשעות
במשך  קבועים וזמנים ימים או ולילה), (יום היממה במשך
גרמא. שהזמן מצותֿעשה נקראת: כזאת מצוה השנה.

שעה.22) ובכל עת בכל הוקשה 23)תמיד, התורה כל כי
תהיה  למען ידך... על לאות והיה ככתוב: תפילין, למצוות
תפילין  שמצות וכשם ט). יג, (שמות בפיך ה' תורה
ביום  אלא נוהגת שאינה היא, גרמא שהזמן "מצותֿעשה
הימנה  פטורות ונשים ומועד, בשבת ולא בחול בלילה, ולא
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ותפילין  פטורות. נשים גרמא שהזמן מצותֿעשה כל כך -
ולימדתם  כתוב: תורה. מתלמוד - פטורות? שנשים מנין
בנותיכם. ולא "בניכם", - יט) יא, (דברים בניכם את אותם
ידכם  על לאות אותם וקשרתם כתוב: מזה למעלה וסמוך
כך  תורה, מתלמוד פטורות שנשים כשם להגיד: - יח) (שם,

לד.). (קידושין מתפילין פטורות שהוא 24)הן שבת של
חייבות  "נשים חז"ל: אמרו וכן גרמא. שהזמן מצותֿעשה
יום  את זכור שנאמר: כ:), (ברכות תורה" דבר היום בקידוש
כתוב: השניות ובדיברות ח): כ, (שמות לקדשו השבת
כל  הוא: וכלל יב). ה, (דברים לקדשו השבת יום את שמור
(ע"ז  בלאֿתעשה אלא אינו - ואל פן השמר, שנאמר: מקום
לא  הוא השבת" יום את "שמור הציווי: זה, ולפי נא:).
מלאכה  תעשה "לא כמו לאֿתעשה, מצות אלא מצותֿעשה
נשים, ואחד אנשים אחד ל"ת, ומצוות - השבת" ביום
שישנו  "כל שם): (ברכות, חכמינו אמרו ולפיכך חייבים.
של  בשמירה ישנן שנשים ומפני בזכירה". ישנו בשמירה,
יום  את "זכור של בזכירה גם ישנן מלאכה", כל תעשה "לא
היין. על אותו שזוכרים היום קידוש שהוא לקדשו", השבת

עליו 25) תאכל לא בתורה: כתוב מג:): (פסחים כמבואר
כל  - ג) טז, (דברים מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ,
והנשים, מצה. באכילת ישנו חמץ", תאכל ב"בל שישנו
על  חייבות - ל"ת שהיא חמץ אכילת על והוזהרו הואיל

מצה. חובת 26)אכילת אין הפסח ימי שאר בכל כי
חמץ. אכילת של איסור רק יש מצה: שנאמר 27)אכילת

יד), יב, (שמות השה על תכוסו נפשות במכסת פסח: בקרבן
צא:). (פסחים במשמע אשה גם - מצות 28)"נפשות"

בחג  קיים היה שביתֿהמקדש בזמן מתקיימת היתה הקהל
בתורה: כמפורש השמיטה, שנת מקץ את הסוכות הקהל

יב). לא, (דברים וגו' והנשים האנשים שמחת 29)העם,
וגו' ובתך ובנך אתה בחגך ושמחת בתורה: כמפורש החג,

יד). טז, (שם

.„ÌeËÓË30ÒBÈ‚B¯c‡Â31˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ ,32ÔÈ˙B - À¿¿«¿¿ƒ¬≈≈»≈¿ƒ
LÈ‡‰ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ33‰M‡‰ È¯ÓÁÂ34,ÌB˜Ó ÏÎa ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»¿≈»ƒ»¿»»

Ïka ÌÈ·iÁÂ35ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ - e¯·Ú Ì‡Â .36. ¿«»ƒ«…¿ƒ»¿≈»ƒ

המין.30) הבדל את בו להבחין שאין טמטם. אטם, משורש
אנדרו,31) לזכר: קוראים ביוונית ונקבות. זכרות לו שיש

נזכרים  שניהם "אנתרופי"). ערך ("הערוך", גינוס ולנקבה:
מ"א). פ"ב, חגיגה מ"ה: פ"א, (ביכורים אם 32)במשנה

אשה. או וב"בל 33)איש תקיף" ב"בל להתחייב
בכל  וכן למת, יטמא" ב"בל - הם כהנים ואם תשחית":
מ"ב). פ"ד, (ביכורים כמבואר גרמא, שהזמן המצוות

עם 34) בנחלה חולק שאינו אנשים, עם מתייחד שאינו
(שם, כמבואר וכיו"ב, המקדש בקדשי אוכל ואינו הבנים

ונשים.35)מ"ג9. הספק 36)כאנשים על לוקים שאין

(שם).

.‰,dL‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ˙¯zÓ ‰M‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ»À∆∆¿«≈«¿«…»
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37elÙ‡Â ;LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ¬≈ƒ¬»¿«≈«¿«…»ƒ«¬ƒ

ÔË˜38.‰‡t BÏ Ál‚Ï dÏ ¯eÒ‡ , »»»»¿«≈«≈»

תקיף 37) בבל אינה גופה והיא הואיל לוקה, אינה אבל
(כס"מ). מדרבנן רק הוא עונשים.38)והאיסור בר שאינו

.ÂÌÈÓÎÁ B· e˙ ‡Ï ,ÌÈÚ„va ÌÈÁÈpnL BÊ ‰‡Ùe≈»∆«ƒƒ«¿»ƒ…»¿¬»ƒ
˙BÁt ÁÈpÓ BÈ‡L ,eÈ˜fÓ eÚÓLÂ .¯eÚLƒ¿»«¿ƒ¿≈≈∆≈«ƒ«»

˙B¯ÚN ÌÈÚa¯‡Ó39ËwÏÏ ¯zÓe .40˙B‡t‰ ≈«¿»ƒ¿»À»¿«≈«≈
¯Ú˙a ‰˙ÁL‰ ‡l‡ ¯Ò‡ ‡Ï ;ÌÈ¯tÒÓa41. ¿ƒ¿»«ƒ…∆¡«∆»«¿»»¿»«

(בית 39) שערות מארבעים פחות יהיה לא הפאה שרוחב
קפא). יו"ד, טור לדברי 41)לגזוז.40)יוסף, המקור

חייב  "אינו שם: שמפורש מ"ג), מכות (תוספתא, הוא רבינו
הראש  שהקפת "היראים", וכפירוש בתער". שיקיפנו עד
תקיפו  לא לזו: זו סמוכות ששתיהן הזקן מהשחתת נלמדת
- כז) יט, (ויקרא זקנך פאת את תשחית ולא ראשכם פאת

המלך). (עבודת בהשחתה זו אף בהשחתה, זו מה

.ÊÌ˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ‰È‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ È‰k C¯c42. ∆∆…¬≈¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ¿»»
LÈ ˙B‡t LÓÁÂ .Ô˜f‰ ˙ÈÁL‰Ï ‰¯B˙ ‰¯Ò‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»»¿«¿ƒ«»»¿»≈≈∆

ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ :Ba43ÔBzÁz‰ ÈÁÏe ,44ÔÎÂ ,ÔÈÓiÓ ¿ƒ»∆¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈
Ô˜f‰ ˙ÏaLÂ ,Ï‡ÓNÓ45‰‡t Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ . ƒ¿…¿ƒ…∆«»»¿∆«»≈»

‰‡Ùe46BÈ‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ - ˙Á‡k Ôlk ÔÏË Ì‡Â . ≈»¿ƒ¿»»À»¿««∆»≈¿≈
˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯Ú˙· epÁl‚iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿∆¿««∆∆¡«¿…«¿ƒ≈
Ì‡ CÎÈÙÏ .‰˙ÁL‰ Ba LiL Áelb - "E˜Ê ˙‡t¿«¿»∆ƒ«∆∆«¿»»¿ƒ»ƒ

B˜Ê ÁlbÌÈ¯tÒÓa47¯eËt ,48‰˜BÏ Álb˙n‰ ÔÈ‡Â . ƒ«¿»¿ƒ¿»«ƒ»¿≈«ƒ¿«≈«∆
ÚiÒiL „Ú49LÈ Ì‡ ,d˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ˙¯zÓ ‰M‡Â . «∆¿«≈«¿ƒ»À∆∆¿«¿ƒ¿»»ƒ∆

‰¯eËt - LÈ‡‰ Ô˜Ê ‰˙ÈÁL‰ Ì‡Â .Ô˜fa ¯ÚN dÏ50. »≈»«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿»

כמו 42) קישוט, היה "וזה מד: ל"ת המצוות", "ספר השוה
יגלחו  שהם עכו"ם גלחי בקישוט היום מפורסם שהוא

טריה 43)זקנם". חמור לחי ובמקרא: לצדעים. המחובר
נקבה. טו), טו, הסנטר 44)(שופטים חיבור מקום זה

מ"ה). פ"ג, מכות (הרע"ב, צדדיו משני השער 45)לעצם
הסנטר. לא 46)שעל בתורה: נאמר לא כי כ.), (מכות

ופאה, פאה כל על לחייב - זקנך" "פאת אלא זקנך, תשחית
מד). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו שאינם 47)כדברי

(רש"י). עיקר בצד השער את החותך כתער משחיתים
(כס"מ).48) לכתחילה אף השער 49)ומותר את וימציא

אסורה.50)למגלח. אבל

.Á¯Ú˙a BÁl‚Ï ¯zÓ ,‰ÙN‰51ÏÚL ¯ÚN‰ ‡e‰Â ; «»»À»¿«¿¿««¿«≈»∆«
‰ÙN‰ ÔÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯ÚN‰ ÔÎÂ ,‰BÈÏÚ‰ ‰ÙN‰ ·b««»»»∆¿»¿≈«≈»«¿À¿»ƒ«»»

¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰BzÁz‰52e‚‰ ‡Ï , ««¿»¿««ƒ∆À»…»¬
Ál‚È ‡l‡ ,B˙ÈÁL‰Ï Ï‡¯NÈ53‡lL „Ú ,B˙ˆ˜ ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆»¿««¿»«∆…

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ·kÚÈ54. ¿«≈¬ƒ»¿ƒ»

יח.).51) (מ"ק הזקן גילוח משום בו אל 52)ואין חוזר
הזקן 53)השפם. בגילוח כמו במספרים, אלא בתער לא

קפא). יו"ד שם).54)(ב"ח, (מ"ק,

.ËÈÁM‰ ˙Èa ÔB‚k ,Ûeb‰ ¯‡MÓ ¯ÚN‰ ˙¯·Ú‰55 «¬»««≈»ƒ¿»«¿≈«∆ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ,‰Â¯Ú‰ ˙È·e≈»∆¿»≈»ƒ«»∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ56‰na .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,B¯È·Ún‰Â . ¿ƒ¿««¬ƒ«ƒ«««¿«∆
‡l‡ B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈«¬ƒƒ∆»
Ï·‡ ;ÌÈL Ôewz BÓˆÚ Ôw˙È ‡lL È„k ,ÌÈL»ƒ¿≈∆…¿«≈«¿ƒ»ƒ¬»
Ì‡ ,ÌÈL‡Â ÌÈLp‰ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚnL ÌB˜Óa¿»∆«¬ƒƒ«≈»«»ƒ«¬»ƒƒ
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B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ ,¯È·Ú‰57¯‡L ¯ÚN ¯È·Ú‰Ï ¯zÓe . ∆¡ƒ≈«ƒÀ»¿«¬ƒ¿«¿»
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯tÒÓa ÌÈ¯·È‡58. ≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»

השכם.55) מול הידים לאצילי שמתחת  (נזיר 56)השקע
ולתקן  להתקשט לאיש ואסור נשים מקישוטי שזה מפני נט.)
להעבירו. לו אסור במספרים ואפילו נשים: בתיקוני עצמו

פ"ב).57) (ע"ז, בר"ן שהובאת גאון שרירא רב דעת היא
שעלֿכלֿפנים  משמע - אותו" מכים "אין רבינו: ומדברי

איסור. האנשים 58)ישנו מנהג שאין במקום אפילו
מובא  הגאונים ובשם המלך). (עבודת אבריהם שער להעביר
ועד  מראשו שערו: כל שמגלח "שמי מיימוניות") ב"הגהות
- וביתֿהערוה ביתֿהשחי שער גם לגלח לו מותר - רגליו

לו". הוא ניוול אלא יפוי, זה שאין

.È‰cÚ˙ ‡Ï59È„Ú ‰M‡60ÌÈNzL ÔB‚k ,LÈ‡‰ …«¿∆ƒ»¬ƒ»ƒ¿∆»ƒ
ÔBÈ¯L LaÏ˙ B‡ ,Ú·BÎ B‡ ˙ÙˆÓ dL‡¯a61‡ˆBiÎÂ ¿…»ƒ¿∆∆«ƒ¿«ƒ¿¿«≈

LÈ‡k dL‡¯ ÁlbzL B‡ ,B·62È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡ÏÂ . ∆¿««…»¿ƒ¿…«¿∆ƒ¬ƒ
·‰Ê ÈÏÁÂ ÔÈBÚ·ˆ È„‚a LaÏiL ÔB‚k ,‰M‡63 ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»»

ÌÈÓÈNÓ ÔÈ‡Â ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈¿ƒ»«≈ƒ¿≈¿ƒƒ
LÈ‡ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ - ÌÈL ‡l‡ ÈÏÁ‰ B˙B‡«¬ƒ∆»»ƒ«…¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ
- LÈ‡ È„Ú ‰˙„ÚL ‰M‡Â ,‰M‡ È„Ú ‰„ÚL∆»»¬ƒƒ»¿ƒ»∆»¿»¬ƒƒ

ÔÈ˜BÏ64,˙B¯ÁM‰ CBzÓ ˙B·Ï ˙B¯ÚN ËwÏÓ‰ . ƒ«¿«≈¿»¿»ƒ«¿…
B˜fÓ B‡ BL‡¯Ó65‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰¯ÚN ËwÏiMÓ -66, ≈…ƒ¿»ƒ∆¿«≈«¬»««∆

- ¯BÁL B¯ÚN Ú·ˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰M‡ È„Ú ‰„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»»¬ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»»
‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰·Ï ¯ÚN ÚaˆiMÓ67ÌeËÓË . ƒ∆ƒ¿«≈»¿»»««∆À¿

ÛËBÚ BÈ‡ ÒBÈ‚B¯c‡Â68BL‡¯ Ál‚Ó ‡ÏÂ ,‰M‡k ¿«¿¿ƒ≈≈¿ƒ»¿…¿«≈«…
LÈ‡k69.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»≈≈∆

תתקשט.59) עדיך 60)לא הורד מלשון: האיש, קישוטי
ה). לג, (שמות נז.):61)מעליך (נזיר בןֿיעקב אליעזר כר'

לא  שנאמר: למלחמה? זין בכלי תצא שלא לאשה מניין
מתרגם  וכן ה). כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה
אתתא. על דגבר זין תיקון יהא לא אונקלוס:

אנדרוגינוס:62) על שם שנאמר מ"ב) פ"ד, (ביכורים
בתספורת  אסורה שאשה משמע - כאנשים" "ומסתפר
(יו"ד  הגר"א מציין רבינו לדברי הזה המקור את אנשים.
ראשה. שתגלה או הנוסח: תימן ובכתבֿיד ח). ס"ק קפב,

וחליתה 63) נזמה ותעד כמו: חליה, או חלי, תכשיט: שם
טו). ב, ילבש 64)(הושע לא שבתורה: ל"ת על שעברו

כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה ולא אשה, שמלת גבר
כ:).65)ה). מכות (רש"י, אשה בנויי (שם).66)מתנאה
(כסף67ֿ) שחורות מתוך לבנות שערות ממלקט נלמד זה

מתלבש.68)משנה). לגלח 69)אינו לה אסור האשה כי
(ביכורים, במסכת אבל למעלה. כמבואר כאיש, ראשה
"ומסתפר  הוא: הנוסח זו, להלכה המקור ששם פ"ב),
תימן  בכתבֿיד אולם רבינו. מדברי ההיפך וזה כאנשים"
משום  אותו מכסה אלא - כאיש" ראשו מגלה "ולא הנוסח:

כאשה. צניעות

.‡È¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ Ú˜Ú˜ ˙·˙k‰70ÏÚ Ë¯NiL ,‡e‰ ¿…∆«¬«»¬»«»∆ƒ¿…«
ÏBÁk ‰ËÈ¯N‰ ÌB˜Ó ‡lÓÈÂ ,B¯Na71B‡ BÈ„ B‡ ¿»ƒ«≈¿«¿ƒ»¿¿

ÌÈBÚ·ˆ ¯‡L72ÌÈÓLB¯‰73Ì"ekÚ‰ ‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿∆»»ƒ¿«»«

ÔÈÓLB¯L74‡e‰L ,¯ÓBÏk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔÓˆÚ ∆¿ƒ«¿»«¬«»ƒ¿«∆
ÌL¯iL ˙ÚÓe .d˙„B·ÚÏ ÌL¯Óe dÏ ¯eÎÓ „·Ú∆∆»»À¿»«¬»»≈≈∆ƒ¿…
ÌB˜Ó ‰ÊŒÈ‡a Ë¯NiL ¯Á‡ ÔÈÓLB¯‰ ÌÈ¯·cÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»ƒ»¿ƒ««∆ƒ¿…¿≈∆»

·˙k .‰˜BÏ - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ûeb‰ ÔÓ75‡ÏÂ ƒ«≈ƒ≈ƒ»∆»«¿…
- ‰ËÈ¯Na ·˙Î ‡ÏÂ Ú·ˆa ÌL¯L B‡ ,Ú·ˆa ÌL»̄«¿∆«∆»«¿∆«¿…»«ƒ¿ƒ»
˙·˙Îe" :¯Ó‡pL ,Ú˜Ú˜ÈÂ ·zÎiL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ«¬≈«∆∆¡«¿…∆

"Ú˜Ú˜76ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .77·˙BÎa ?78‰Ê Ï·‡ , «¬««∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»∆
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,·iÁ BÈ‡ ,B· eÚ˜Ú˜Â B¯N·a e·˙kL∆»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈«»∆»ƒ≈

‰NÚÓ ‰NÚiL È„k ,ÚiÒ79‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«¿≈∆«¬∆«¬∆¬»ƒ…»»
.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌeÏk¿≈∆

כח).70) יט, (ויקרא בכם תתנו לא קעקע וכתובת
עיניהן.71) את בו כוחלות שנשים כא.).72)צבע (מכות
ניכר.73) חותם 74)שרישומם להיות עצמם את שמסמנים

מוקדשים. הם לעכו"ם כי הכל שיכירו בבשרם: תמיד ברית
וקעקע.76)שרט.75) כתובת שתיהן: שצריכים משמע
בעצמו.78)שלוקה.77) ורושם כותב כשהוא
(כסףֿמשנה).79) הראש הקפת מדין נלמד זה שדין כנראה

.·È˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈ¯N Ë¯BN‰80:¯Ó‡pL ,‰˜BÏ , «≈¿ƒ»««««≈∆∆∆¡«
„Á‡Â Ô‰k „Á‡ - "ÌÎ¯N·a ez˙ ‡Ï LÙÏ Ë¯NÂ"¿∆∆»∆∆…ƒ¿ƒ¿«¿∆∆»…≈¿∆»

Ï‡¯NÈ81B‡ ÌÈ˙Ó LÓÁ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈ¯N Ë¯N . ƒ¿»≈»«¿ƒ»«««»≈≈ƒ
LÓÁ ‰˜BÏ - „Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BËÈ¯N LÓÁ82,‡e‰Â ; »≈¿ƒ«≈∆»∆»≈¿

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ B· e¯˙‰L83. ∆ƒ¿«»««¿∆»

אבל80) אצל 81)וצער.מתוך גם מפורש זה לאו שהרי
וגם  ה), כא, (ויקרא שרטת ישרטו לא ובבשרם כהנים:

כח). יט, (שם -82)בישראל לנפש" "ושרט שנאמר:
(שם): דרשו וכן כ:). (מכות ונפש נפש כל על לחייבו
ושריטה. שריטה כל על לחייב - לנפש" "ושרט

אבל 83) כאן: ידובר זו אחר זו שריטות חמש כששרט
אח  בבת אצבעותיו בחמש אותן חמש,כששרט לוקה - ת

אצל  בסמוך כמבואר אחת, פעם אלא בו התרו כשלא אפילו
(ה"טו). קרחה

.‚È˙Á‡ ,‰ËÈ¯Ne ‰„È„b84eÈ‰L ÌLÎe .‡È‰ ¿ƒ»¿ƒ»««ƒ¿≈∆»
,¯Úv‰ ÈtÓ Ì‰È˙Ó ÏÚ Ì¯N·a ÌÈË¯BN Ì"ekÚ‰»«¿ƒƒ¿»»«≈≈∆ƒ¿≈«««

ÔÈÏ·BÁ eÈ‰ Ck85ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔÓˆÚa86:¯Ó‡pL , »»¿ƒ¿«¿»«¬«»ƒ∆∆¡«
‰¯Ò‡ ‰Ê Ìb - "ÌËtLÓk e„„b˙iÂ"87,‰¯B˙ «ƒ¿…¿¿ƒ¿»»«∆»¿»»

Ë¯N ÔÈa ,˙Ó ÏÚL ‡l‡ ."e„„b˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…¿∆»∆«≈≈»«
ÈÏÎa :ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ;‰˜BÏ ,ÈÏÎa Ë¯N ÔÈa B„Èa¿»≈»«ƒ¿ƒ∆«¬«»ƒƒ¿ƒ

¯eËt - B„Èa ,˙e˜ÏÓ ·iÁ -88. «»«¿¿»»

ויתגודדו 84) ככתוב: בכלי, הוא ש"גדידה" פי על אף
ביד. היא ושריטה כח), יח, (מל"א בחרבות כמשפטם
חייב  - לנפש" "ושרט משום בו והתרו בכלי גדד אם ולפיכך

משחית.85)(כסףֿמשנה). עובדים 86)בכלי שהיו לא
הגדידה  על סקילה חייבים היו כן שאלמלי - בכך אותה
אצל  רחמים לעורר כדי אלא - עבודהֿזרה עובד משום
(כסףֿ המשובשת דעתם כפי תפילתם. לקבל פסיליהם

בעכ"ום 87)משנה). תתגודדו" ש"לא פי על אף כלומר:
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חייב. כן גם - מת על בכלי גדד אם זאת בכל כתוב,
כא.88) ).(מכות

.„È‰¯‰Ê‡ ÏÏÎ·e89ÈL eÈ‰È ‡lL ,‰Ê90ÔÈÈ„ŒÈz· ƒ¿««¿»»∆∆…ƒ¿¿≈»≈ƒƒ
‚‰Ók ‚‰B ‰ÊÂ ‰Ê ‚‰Ók ‚‰B ‰Ê ,˙Á‡ ¯ÈÚa¿ƒ««∆≈¿ƒ¿»∆¿∆≈¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓÏ Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,¯Á‡«≈∆»»∆≈¿«¬¿∆∆¡«

˙Bc‚‡ ˙Bc‚‡ eNÚ˙ ‡Ï - "e„„b˙˙ ‡Ï"91. …ƒ¿…¿…≈»¬À¬À

תתגודדו.89) לא "לא 90)של האומר: אביי כדברי
מורים  הללו אחת, בעיר בתיֿדינין שני כגון: - תתגודדו"
שבכל  ולפי יד.). (יבמות כביתֿהלל והללו כביתֿשמאי
הכהן  דוד רבי נדחק רבא, לגבי כאביי הלכה אין מקום
חלוקים  שחבריו אחד לביתֿדין שכוונתם רבינו, דברי לפרש
להיות: וצריך הדמיון כ' פה שחסר וייתכן בדעותיהם.
כגון: (שם): האומר וכרבא בתיֿדינין", כשני יהיו "שלא
ופלג  כביתֿשמאי מורים (חציו) פלג אחת, בעיר ביתֿדין
(כסףֿ מותר - אחת בעיר בתיֿדינים שני אבל כביתֿהלל:

תגודו 91)משנה). לא או תגודדו, לא כתוב: שלא מפני
אגודות  ליעשות שלא גם מזה למדו תתגודדו", "לא אלא -

(שם). שונות כתות אגודות,

.ÂË‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,˙n‰ ÏÚ ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»««≈∆∆∆¡«¿…
„Á‡Â Ï‡¯NÈ „Á‡ ."˙ÓÏ ÌÎÈÈÚ ÔÈa ‰Á¯˜ eÓÈN»̇ƒ»¿»≈≈≈∆»≈∆»ƒ¿»≈¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ ,˙n‰ ÏÚ Ë¯NL Ô‰k92. …≈∆»«««≈≈∆∆»∆»
‰˜BÏ ,„Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BÁ¯˜ LÓÁ B‡ Úa¯‡ Á¯Bw‰«≈««¿«»≈¿»«≈∆»∆
‰Á¯˜ Ïk ÏÚ B· e¯˙‰L ,‡e‰Â ;˙BÁ¯w‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««¿»¿∆ƒ¿«»»¿»

ÌÒ· B‡ B„Èa Á¯Bw‰ „Á‡ .‰Á¯˜Â93ÏÈaË‰ B‡ , ¿»¿»∆»«≈«¿»¿«ƒ¿ƒ
BL‡¯a ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁa ÌÁÈp‰Â ÌÒa ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»¿«¿ƒƒ»«¬ƒ»¿¿…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ¯˜ LÓÁ Á¯˜Â ÏÈ‡B‰ - ˙Á‡ ˙·a¿«««ƒ¿»«»≈¿»««ƒ
ÔÈ‡a ÔlÎ È¯‰L ,LÓÁ ‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰‡¯˙‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»««∆»≈∆¬≈À»»ƒ

˙Á‡k94L‡¯‰ Ïk ÏÚ ·iÁÂ .95,ÌÈÈÚ‰ ÔÈ·k ¿««¿«»«»»…¿≈»≈«ƒ
¯eÚL ‰nÎÂ ."ÌL‡¯a ‰Á¯˜ eÁ¯˜È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿¿»¿»¿…»¿«»ƒ

ÒÈ¯‚k BL‡¯Ó ‰‡¯iL È„k ?‰Á¯w‰96ÈÏa Èet «»¿»¿≈∆≈»∆≈…ƒ¿ƒ»¿ƒ
.¯ÚN≈»

יקרחו 92) לא בכהנים: ונאמר הואיל לומר: תטעה שלא
ולא  סתם: בתורה ונאמר ה), כא, (ויקרא בראשם קרחה
זה  לפי א), יד, (דברים למת עיניכם בין קרחה תשימו
לוקה  "אינו אומר: הוא לפיכך - שתים הכהנים יתחייבו

אחת". השער.93)אלא את המשירה חריפה משחה
כ:).94) קרחה 95)(מכות תשימו ולא שכתוב: פי על אף

קרחה  שוה' ב'גזירה אנו לומדים שם), (דברים, עיניכם בין
בראשם  קרחה יקרחו לא בהם: שכתוב מכהנים קרחה -
כ:). (מכות הראש כל שערות על לחייב - ה) כא, (ויקרא

כמבואר 96) שערות, ושש כשלשים ושיעורו: הפול, כחצי
מ"א. פ"ו, נגעים במסכת

.ÊËÏÙpL B˙Èa ÏÚ B¯N·a Ë¯BN‰ B‡ BL‡¯ Á¯Bw‰«≈«…«≈ƒ¿»«≈∆»«
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯eËt - Ìi· ‰ÚaËpL B˙ÈÙÒ ÏÚÂ¿«¿ƒ»∆ƒ¿¿»«»»¿≈∆∆»

˙n‰ ÏÚ97ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ë¯BN‰ B‡ ,„·Ïa98. ««≈ƒ¿««≈«¬«»ƒ
‰ËÈ¯N Ë¯BN‰Â ,B¯·Á ÏL BL‡¯a ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»¿…∆¬≈¿«≈¿ƒ»
,B¯·Á ÏL B¯N·a Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰Â ,B¯·Á ¯N·aƒ¿«¬≈¿«≈¿…∆«¬«ƒ¿»∆¬≈

Ô‰ÈL ,ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰ÈML ÔÓÊa - ÚiÒÓ B¯·Á ‰È‰Â¿»»¬≈¿«≈«ƒ¿«∆¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆
ÔÈ˜BÏ99Ì‰ÈMÓ „ÈÊn‰ - „ÈÊÓ „Á‡Â ‚‚BL „Á‡ ; ƒ∆»≈¿∆»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆

.¯eËt ‚‚BM‰Â ‰˜BÏ∆¿«≈»

כ:).97) (ה"יג),98)(מכות לעיל כמבואר בכלי, ודווקא
(מעשה  גם פירש וכן בכלי: שהיא הגדידה על רק שחייב

פ"ג).99)רוקח). מכות (תוספתא,

ה'תש"פ  אלול ז' חמישי יום
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B‡ËÁÓ ‡ËBÁ‰ ·eLiL ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿∆»«≈≈∆¿
.‰cÂ˙ÈÂ '‰ ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ¿«∆

- dÏÏ‚a dnÚ ÌÈ¯¯‚p‰ ÌÈ¯wÚÂ BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùaƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שמתכפרות 1) עבירות דברים; ווידוי התשובה, מעלת

שמתכפרות  ועבירות בתשובה) כשחוזרים (מיד בשעתן
זמן. לאחר

.‡- ‰NÚ˙Œ‡Ï ÔÈa ,‰NÚ ÔÈa - ‰¯BzaL ˙BˆÓ Ïk»ƒ¿∆«»≈¬≈≈…«¬∆
‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ Ì„‡ ¯·Ú Ì‡ƒ»«»»«««≈∆≈¿»≈ƒ¿»»

‰·eLz ‰NÚiLk -2B‡ËÁÓ ·eLÈÂ3˙BcÂ˙‰Ï ·iÁ ,4 ¿∆«¬∆¿»¿»≈∆¿«»¿ƒ¿«
Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡" :¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÈÙÏƒ¿≈»≈»∆∆¡«ƒƒ»ƒ
‰Ê - "eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â .'B‚Â eNÚÈ«¬¿¿ƒ¿«∆«»»¬∆»∆

ÌÈ¯·c ÈecÂ5?ÔÈcÂ˙Ó „ˆÈk .‰NÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÈecÂ . ƒ¿»ƒƒ∆ƒ¿«¬≈≈«ƒ¿«ƒ
È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡6È˙ÈÂÚ ,7ÈzÚLt ,8EÈÙÏ ≈»»«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆

ÈzL·e ÈzÓÁ È¯‰Â ,CÎÂ Ck È˙ÈNÚÂ9,ÈNÚÓa ¿»ƒƒ»»»«¬≈ƒ«¿ƒ…¿ƒ¿«¬«
¯ÊBÁ ÈÈ‡ ÌÏBÚÏe10.ÈecÂ ÏL B¯wÚ e‰ÊÂ ;‰Ê ¯·„Ï ¿»≈ƒ≈¿»»∆¿∆ƒ»∆ƒ

‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÔÈÚa CÈ¯‡Óe ˙BcÂ˙‰Ï ‰a¯n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆¿ƒ¿««¬ƒ¿ƒ¿»∆¬≈∆
˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ÈÏÚa ÔÎÂ .ÁaLÓ11ÔÈ‡È·nL ˙Úa , ¿À»¿≈«¬≈«»«¬»¿≈∆¿ƒƒ
ÔB„Ê ÏÚ B‡ Ô˙‚‚L ÏÚ Ô‰È˙Ba¯˜12¯tk˙Ó ÔÈ‡ - »¿¿≈∆«ƒ¿»»«¿»≈ƒ¿«≈
)‰·eLz eNÚiL „Ú Ìa¯˜a Ô‰Ï13ÈecÂ ecÂ˙ÈÂ »∆¿»¿»»«∆«¬¿»¿ƒ¿«ƒ

ÔÎÂ ."‰ÈÏÚ ‡ËÁ ¯L‡ ‰cÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·c¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«»¬∆»»»∆»¿≈
ÔÈ‡ - ˙e˜ÏÓ È·iÁÓe ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk»¿À»≈ƒ≈ƒ¿À»≈«¿≈
‰·eLz eNÚiL „Ú ,Ô˙i˜Ï· B‡ Ô˙˙ÈÓa Ô‰Ï ¯tk˙Óƒ¿«≈»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»«∆«¬¿»

ecÂ˙ÈÂ14- BBÓÓ ˜Èfn‰Â B¯·Áa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿«¿≈«≈«¬≈¿««ƒ»
BÈ‡ ,BÏ ·iÁ ‡e‰M ‰Ó BÏ ÌlML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈«∆«»≈
,ÌÏBÚÏ ‰Êk ˙BNÚlÓ ·eLÈÂ ‰cÂ˙iL „Ú ¯tk˙Óƒ¿«≈«∆ƒ¿«∆¿»ƒ«¬»∆¿»

L"Ì„‡‰ ˙‡hÁŒÏkÓ" :¯Ó‡p15. ∆∆¡«ƒ»«…»»»

תורתו.2) ואל ה' אל הרעה מדרכו לשוב בליבו כשיגמור
לעשותו.3) יוסיף ולהביע 4)שלא חטא כי בפיו להודות

זה. על חרטתו ולפרש 5)את לפרוט צריך שהמתוודה
בשפתיו. חטאו תחטא 6)את כי נפש ככתוב: בשגגה,

ב). ד, (ויקרא תיכרת 7)בשגגה היכרת שנאמר: בזדון,
לא). טו, (במדבר בה עוונה ההיא להכעיס,8)הנפש

(מלכיםֿב  בי פשע מואב מלך שנאמר: כמו ובמעל, במרד
שכן  לו:), (יומא הכבד אל הקל מן הוא הוידוי וסדר ז). ג,

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



קעי daeyz zekld - rcnd xtq - lel` 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ועוינו, חטאנו בוידויו: שאמר בדניאל הכתוב: לשון מצינו
ה). ט, (דניאל ומרדנו בושתי 9)הרשענו הכתוב: מעין

ו). ט, (עזרא אליך פני אלוקי, להרים, ונכלמתי
ח,10) פרק יומא (ירושלמי, עושה" איני - שעשיתי "וכשם

ז). אשם.11)הלכה או חטאת קרבן להביא שנתחייבו
על 12) שבאה העדות שבועת חטאת גזלות, אשם כגון:

על  אלא באים אינם הקרבנות שרוב בעוד כשוגג; הזדון
סז). עמוד שגגות (הלכות המצוות" "מניין ראה השוגג.

יג.).13) כל 14)(שבועות שם: אמרו מג:). (סנהדרין
מתווד  הבא;המומתים לעולם חלק לו יש המתוודה שכל ים,

לה' כבוד נא שים בני, יהושע: לו שאמר בעכן מצינו שכן
אנוכי  אמנה עכן: ויען (וידוי). תודה לו ותן ישראל אלוקי
למות, ונוטה שחלה מי כן כמו יטֿכ). ז, (יהושע וגו' חטאתי

לב.). (שבת התוודה! לו: לבין 15)אומרים שבינו ממה
(ספרי  הרע לשון ועל הגזילות ועל הגניבות על חבירו:
מראה  המצוות" וב"ספר נשא). שמעוני, בילקוט הובא זוטא,

לפניו. שהייתה במכילתא ההלכה לכל המקור את רבינו

.·ÁlzLn‰ ¯ÈÚN16Ïk ÏÚ ‰¯tk ‡e‰L ÈÙÏ - »ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ∆«»»«»
Ïk ÔBLÏ ÏÚ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙Ó ÏB„b Ô‰k ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈…≈»ƒ¿«∆»»«¿»

Ï‡¯NÈ17˙BBÚ ŒÏkŒ˙‡ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL , ƒ¿»≈∆∆¡«¿ƒ¿«»»»∆»¬
˙B¯·Ú Ïk ÏÚ ¯tÎÓ ÁlzLn‰ ¯ÈÚN ."Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»ƒ«ƒ¿«≈«¿«≈«»¬≈
ÔÈa ,ÔB„Êa ¯·ÚL ÔÈa - ˙B¯eÓÁ‰Â ˙Blw‰ ,‰¯BzaL∆«»««¿«¬≈∆»«¿»≈

Ú„B‰L ÔÈa ;‰‚‚La ¯·ÚL18BÏ Ú„B‰ ‡lL ÔÈa ,BÏ ∆»«ƒ¿»»≈∆«≈∆…«
¯tk˙Ó Ïk‰ -19‰NÚL ,‡e‰Â ;ÁlzLn‰ ¯ÈÚNa20 «…ƒ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿∆»»

¯ÈÚN‰ ÔÈ‡ ,‰·eLz ‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .‰·eLz¿»¬»ƒ…»»¿»≈«»ƒ
Ô‰ ‰Óe ˙Blw‰ Ô‰ ‰Óe .˙Blw‰ ÏÚ ‡l‡ BÏ ¯tÎÓ¿«≈∆»«««»≈««»≈
˙˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ,Ô‰ ˙B¯eÓÁ‰ ?˙B¯eÓÁ‰«¬«¬≈∆«»ƒ¬≈∆ƒ«

˙¯k B‡ ÔÈcŒ˙Èa21‡ÂL ˙Úe·Le .22¯˜LÂ23ŒÏÚŒÛ‡ , ≈ƒ»≈¿«»¿»∆∆««
˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ Ô‰ È¯‰ ,˙¯k Ô‰a ÔÈ‡L Èt24¯‡Le . ƒ∆≈»∆»≈¬≈≈ƒ«¬¿»

Ì‰ - ˙¯k Ô‰a ÔÈ‡L ‰NÚ ˙BˆÓe ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆ƒ¿¬≈∆≈»∆»≈≈
.˙Blw‰««

י).16) טז, (ויקרא בתורה כמפורש ביוםֿהכיפורים, לעזאזל
עמך 17) לפניך פשעו עוו, חטאו, עליו: בוידויו אומר שהיה

סו.). (יומא ישראל יום 18)בית לפני לו שנודע בין
ומהו? לו. נודע שלא ובין עבירה ספק לידי שבא הכיפורים
שומן  של אחת חתיכות: שתי לפניו מונחות שהיו כגון
שומן  של אם יודע ואינו מהן אחת ואכל חלב, של ואחת
שכפרתו  מפני תלוי", "אשם להביא שדינו אכל, חלב של או
חלב  או אכל, שומן אם נכון אל שידע עד ועומדת תלוייה

לו. ונסלח חטאת קרבן מביא הוא ואז תלוי 19)- אשם
להביאו  צריך אינו יוםֿהכיפורים, לפני הביאו לא אם זה
השעיר  ידי על נתכפר שכבר מפני יוםֿהכיפורים, אחר
המשתלח  השעיר אין וחטאות וודאי אשם אבל המשתלח.
ויתכפר  יוםֿהכיפורים אחר קרבנו להביא צריך אלא - מכפר
פרק  שגגות הלכות תורה, משנה כה.; (כריתות כמבואר לו,

ט). הלכה יב:).20)ג, (שבועות כרבי ולא כחכמים
א).21) הלכה ח, (פרק לקמן שנשבע 22)כמבואר כגון,

זהב, שהוא אבן של עמוד על שנשבע הידוע: את לשנות
אבן  שהוא אבן של עמוד על כשנשבע וכן להיפך. או

כט.). בו 23)(שבועות וכפר בידו היה חבירו שממון מי
וכן  שקר. שבועת זו הרי - נשבע והוא הדיינים והשביעוהו
וכיוצא  אלה על - להיפך או אכל, ולא - שאכל כשנשבע
יב). יט, (ויקרא לשקר בשמי תשבעו ולא תורה: אמרה בהן

את 24) ה' ינקה לא כי בהן: שנאמר מפני לט.). (שבועות
ז). כ, (שמות לשוא שמו את ישא אשר

.‚eÏ ÔÈ‡Â Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈«ƒ¿»«»¿≈»
‰¯tkŒÁaÊÓ25ÌL ÔÈ‡ -26‰·eLz ‡l‡27‰·eLz‰ . ƒ¿««»»≈»∆»¿»«¿»

˙B¯·Ú‰ Ïk ÏÚ ˙¯tÎÓ28‰NÚÂ ÂÈÓÈ Ïk ÚL¯ elÙ‡ . ¿«∆∆«»»¬≈¬ƒ»«»»»¿»»
¯·c ÌeL BÏ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ‰B¯Á‡a ‰·eL¿̇»»«¬»≈«¿ƒƒ»»

BÚL¯Ó29daŒÏLkÈ ‡Ï ÚL¯‰ ˙ÚL¯" :¯Ó‡pL , ≈ƒ¿∆∆¡«ƒ¿«»»»…ƒ»∆»
BÓˆÚÂ ."BÚL¯Ó B·eL ÌBÈa30ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL ¿≈ƒ¿¿«¿∆«ƒƒ

ÌÈ·MÏ ¯tÎÓ31¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èk" :¯Ó‡pL , ¿«≈«»ƒ∆∆¡«ƒ««∆¿«≈
."ÌÎÈÏÚ¬≈∆

המכפר 25) המשתלח השעיר וכן עלינו; יכפרו שהקרבנות
על  גם ובתשובה תשובה, בלא אפילו קלות עבירות על

ומיתה. יסורים בלי חמורות לשון 26)עבירות דרך על
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות לעיל ראה ערב.

מטומאת 27) להיטהר אחרת תחבולה ואין עצה אין כלומר:
תשובה. אלא - (הלכה 28)החטא לקמן וראה כלל, בדרך

מ:).29)ד). יום 30)(קידושין הקדוש, היום עצם
לבדה  שתשובה לאֿתעשה עבירות על מכפר הכיפורים.
ד). (הלכה בסמוך לקמן כמבואר פו.), (יומא מועילה אינה

שבים.31) לשאינם לא אבל

.„˙¯tÎÓ ‰·eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡32BÓˆÚÂ Ïk‰ ÏÚ ««ƒ∆«¿»¿«∆∆««…¿«¿
Ô‰L ˙B¯·Ú LÈ - ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL∆«ƒƒ¿«≈≈¬≈∆≈

ÌÈ¯tk˙Ó33Ô˙ÚLÏ34ÌÈ¯tk˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯·Ú LÈÂ , ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿≈¬≈∆≈ƒ¿«¿ƒ
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ Ì„‡ ¯·Ú ?„ˆÈk .ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««¿»≈«»«»»«ƒ¿«¬≈

˙¯k da ÔÈ‡L35„Ú ÌMÓ ÊÊ BÈ‡ - ‰·eL˙ ‰NÚÂ ∆≈»»≈¿»»¿»≈»ƒ»«
ÔÈÏÁBnL36,ÌÈ··BL ÌÈa e·eL" :¯Ó‡ el‡·e .BÏ ∆¬ƒ»≈∆¡«»ƒ»ƒ

‰t¯‡37‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú ."'B‚Â ÌÎÈ˙·eLÓ ∆¿»¿…≈∆¿»««ƒ¿«…«¬∆
˙¯k da ÔÈ‡L38- ‰·eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ∆≈»»≈¿…ƒ«≈ƒ¿»»¿»
‰ÏBz ‰·eLz39:¯Ó‡ el‡·e .¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ¿»»¿«ƒƒ¿«≈»≈∆¡«

‰f‰ ÌBi· Èk"40˙B˙¯k ÏÚ ¯·Ú ."ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ƒ««∆¿«≈¬≈∆»««»≈
ŒÌBÈÂ ‰·eLz - ‰·eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓeƒ≈ƒ¿»»¿»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eqÈÂ ,ÔÈÏBz ÌÈ¯etk‰41BÏ ÔÈ¯ÓBb «ƒƒƒ¿ƒƒ«»ƒ»»¿ƒ
ÌÏBÚÏe .‰¯tk‰42„Ú ‰¯eÓ‚ ‰¯tk BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡ ««»»¿»≈ƒ¿«≈«»»¿»«

Ë·La Èz„˜Ùe" :¯Ó‡ el‡·e .ÔÈ¯eqÈ ÂÈÏÚ e‡B·iL∆»»»ƒƒ»≈∆¡«»«¿ƒ¿≈∆
ÌÈÚ‚·e ÌÚLt43ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."ÌBÚ44? ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‡lLa45ÏlÁÓ‰ Ï·‡ ;¯·ÚL ‰ÚMa ¿∆…ƒ≈∆«≈«»»∆»«¬»«¿«≈
ŒÌBÈ ÚÈb‰Â ,‰·eLz ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌM‰ ˙‡∆«≈««ƒ∆»»¿»¿ƒƒ«
- ÔÈ¯eqÈ ÂÈÏÚ e‡·e ,B˙·eL˙a „ÓBÚ ‡e‰Â ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈ƒ¿»»»»ƒƒ
‡l‡ .˙eÓiL „Ú ‰¯eÓ‚ ‰¯tk BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈«»»¿»«∆»∆»
,ÔÈÏBz ÔzLÏL ,ÔÈ¯eqÈÂ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ,‰·eLz¿»«ƒƒ¿ƒƒ¿»¿»ƒ
,˙B‡·ˆ '‰ ÈÊ‡· ‰Ï‚Â" :¯Ó‡pL ,˙¯tÎÓ ‰˙ÈÓeƒ»¿«∆∆∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»¿»

‰f‰ ÔBÚ‰ ¯tÎÈ Ì‡46"Ôe˙Óz „Ú ÌÎÏ47. ƒ¿À«∆»«∆»∆«¿À

כפרתה 32) ואופני המכפרת התשובה על רבינו דיבר כאן עד
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בפרוטרוט. דרכיה את מבאר הוא ואילך מכאן כלל, בדרך
זקוקה 33) ואינה תלוייה שאינה וסופית גמורה כפרה

נוספים. התשובה.34)לגורמים עשיית בשעת תיכף
פסחים 35) בלילי מצה אכילת כגון: במזיד, עליה כשעוברים

בזה. גמורה.36)וכיוצא מחילה ומיד 37)מיד,
לכם. ארפא - שעטנז".38)כשתשובו תלבש "לא כגון:

ועומדת.39) תלוייה והיא גמורה כפרה נתכפר לא עדיין
שצריכה 40) עבירה שיש למדת: הא לכן. קודם לא אבל

כיפור. יום של עוונותיו.41)לעצמו אפילו 42)וממרקים
יוםֿהכיפורים. פעמים הרבה עליו למדת:43)כשעברו

עוון  על קל שעונש ומסתבר: יסורים. שצריכים עבירה שיש
חמור. עוון על וחמור עוונותיו 44)קל, ממרקים שיסורים

פו.). (יומא לו ומתכפר אדם חוטא 45)של היה שלא
מדעתו  העובר כל רבינו: ולדעת שם). (רש"י, אחרים ומחטיא
נפש  בשאט בתורה האמורות מצוות מכל אחת על אונס בלא
פרק  יסודיֿהתורה (הלכות השם את מחלל זה הרי - להכעיס

י). הלכה ידי 46)ה, על לכם קרא שה' השם: חילול של
הפורענות, בוא לפני שלימה בתשובה אליו לשוב נביאיו
(רד"ק, השם חילול וזהו - ושתיתם ואכלתם לו צחקתם ואתם

שאין 47)שם). השם חילול והיא: עבירה, שיש למדת: הא
פו.). (יומא במיתה אלא כפרה לה

ה'תש"פ  אלול ח' שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ביותר;1) מקובלת התשובה זמן באיזה מהי; גמורה תשובה

בקשת  סדר תשובתו; בעת לפרסם החוטא צריך עבירות אלו
מחבירו. מחילה

.‡¯·c B„ÈÏ ‡aL ‰Ê ?‰¯eÓ‚ ‰·eLz ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¿»¿»∆∆»¿»»»
‰NÚ ‡ÏÂ L¯Ùe ,B˙BNÚÏ B„Èa ¯LÙ‡Â ,Ba ¯·ÚL∆»«¿∆¿»¿»«¬»«¿…»»

‰·eLz‰ ÈtÓ2‰‡¯iÓ ‡Ï ;3ÁkŒÔBÏLkÓ ‡ÏÂ4. ƒ¿≈«¿»…ƒƒ¿»¿…ƒƒ¿…«
ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰¯·Úa ‰M‡ ÏÚ ‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«ƒ»«¬≈»¿««¿«

dnÚ „ÁÈ˙5BÙeb ÁÎ·e da B˙·‰‡a „ÓBÚ ‡e‰Â , ƒ¿«≈ƒ»¿≈¿«¬»»¿…«
da ¯·ÚL ‰È„n·e6ÏÚa e‰Ê - ¯·Ú ‡ÏÂ L¯Ùe , «¿ƒ»∆»«»»«¿…»«∆««

˙‡ ¯ÎÊe" :¯Ó‡ ‰ÓÏMM ‡e‰ .‰¯eÓ‚ ‰·eLz¿»¿»∆¿……»«¿…∆
"EÈ˙B¯eÁa ÈÓÈa EÈ‡¯Ba7ÈÓÈa ‡l‡ ·L ‡Ï Ì‡Â . ¿∆ƒ≈¿∆¿ƒ…»∆»ƒ≈

‰È‰M ‰Ó ˙BNÚÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ˙Ú·e B˙e˜Êƒ¿¿≈∆ƒ∆¿»«¬«∆»»
‰lÚÓ ‰·eLz dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰NBÚ8˙ÏÚBÓ , ∆««ƒ∆≈»¿»¿À»∆∆

,ÂÈÓÈ Ïk ¯·Ú elÙ‡ .‡e‰ ‰·eLz ÏÚ·e BÏ ‡È‰ƒ««¿»¬ƒ»«»»»
Ïk - B˙·eL˙a ˙Óe B˙˙ÈÓ ÌBÈa ‰·eLz ‰NÚÂ¿»»¿»¿ƒ»≈ƒ¿»»
CLÁ˙Œ‡Ï ¯L‡ „Ú" :¯Ó‡pL ,ÔÈÏÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬∆…∆¿«
¯Á‡ ÌÈ·Ú‰ e·LÂ ,ÌÈ·ÎBk‰Â Á¯i‰Â ¯B‡‰Â LÓM‰«∆∆¿»¿«»≈«¿«»ƒ¿»∆»ƒ««
¯ÎÊ Ì‡L ,ÏÏkÓ .‰˙Èn‰ ÌBÈ ‡e‰L - "ÌLb‰«»∆∆«ƒ»ƒ¿»∆ƒ»«

BÏ ÁÏÒ - ˙eÓiL Ì„˜ ·LÂ B‡¯Ba9. ¿¿»…∆∆»ƒ¿«

שלימה.2) בתשובה לחזור בלבו שגמר משום 3)מפני
שהוא. ממי מתיירא הגוף.4)שהוא נזדמנו 5)חולשת
אחד. למקום במקרה באותו 6)יחד נמצא הוא כלומר:

העבירה. את כשעבר אז שהיה התנאים ובאותם המצב
ומצוי 7) מוצא שאתה עד "עשה קנא:): (שבת חז"ל כמאמר

בידך". ועידן חיים 8)לך בתקופת אצלו שבאה מפני
ירא  איש אשרי יט.): (ע"ז שאמרו וכמו בה. חפץ כבר שאין
אלא  - אשה?! ולא איש, אשרי - א) קיא, (תהלים ה' את

(בגבורתו). איש כשהוא תשובה שעושה מי וכן 9)אשרי
יגון  שמכניסים שבישראל גמורים רשעים "אלו אמרו:
עולמם  לבית שנכנסים בשעה (שמתחרטים) בלבם ואנחה
מתוך  ומתו תשובה ועשו חזרו אם - שעשו מעשים בשביל
הפסוק: על בלק, (ילקוט, הבא" עולם בני הם תשובה,

נטיו). כנחלים

.·B‡ËÁ ‡ËBÁ‰ ·ÊÚiL ,‡e‰ ?‰·eLz‰ ‡È‰ ‰Óe«ƒ«¿»∆«¬…«≈∆¿
,„BÚ e‰NÚÈ ‡lL BaÏa ¯Ó‚ÈÂ ,Bz·LÁnÓ B¯ÈÒÈÂƒƒƒ«¬«¿¿ƒ¿…¿ƒ∆…«¬≈
ÏÚ ÌÁ˙È ÔÎÂ ."'B‚Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬…»»«¿¿¿≈ƒ¿«≈«

L ,¯·ÚL„ÈÚÈÂ ."ÈzÓÁ È·eL È¯Á‡ Èk" :¯Ó‡p10 ∆»«∆∆¡«ƒ«¬≈ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ
˙BÓeÏÚz Ú„BÈ ÂÈÏÚ11‡ËÁ‰ ‰ÊÏ ·eLÈ ‡lL , »»≈««¬∆…»¿∆«≈¿

„BÚ ¯Ó‡ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ12‰NÚÓÏ eÈ‰Ï‡ ¿»∆∆¡«¿……«¡…≈¿«¬≈
˙BÈÚ ¯ÓBÏÂ ÂÈ˙ÙNa ˙BcÂ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ ."'B‚Â eÈ„È»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»

.BaÏa ¯ÓbL el‡≈∆»«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."mlerl `hgd dfl aeyi `ly zenelrz rcei eilr cirie..."

לתשובה, התנאים אחד שזהו משמע, לשונו מפשטות
אלוקינו  עוד נאמר "...ולא מהפסוק זה על ראיה ומביא

לעד. הקב"ה את עליו שלוקח היינו כו'", ידינו למעשה
קשה: ולכאורה

כו' עליו שיעיד כזה באופן צ"ל שהתשובה לחדש מניין א.
תשובתו  אין ושנה עבר אם לפי־זה הרי לעולם, יחטא שלא
תשובה, עשה שלא למפרע מילתא אתגלי שהרי תשובה,
ישוב  שלא בתשובה תנאי שישנו בהלכה מצינו ולא
אם  בחינה עושים בי"ד שאין מצינו אדרבה! לעולם.

כ  באופן היא (כדלקמן).התשובה לעולם עוד ישוב שלא זה
עליו  העידו ש"אם הוא והדין לעדות", פסולין "הרשעים ב.
לעדות" פסול זה הרי פלונית, עבירה שעשה עדים שני
שעשה  שיוודע עד ידון ולא בעדותו ממון מוציאין "ואין
של  בעדותו ממון להוציא בי"ד יכולים איך וא"כ תשובה",
שעשה  בי"ד ידעו ומניין בספק, מוטלת שכשרותו מי

חייו. ימי כל למשך לעולם עוד יחטא ולא תשובה
רואים  כי המציאות, היפך הוא לעולם" ישוב ש"לא זה ג.
על  ממון מוציאים ובי"ד תשובה שעשה יהודי שיש בפועל
ככשר  מוחזק הוא ואעפ"כ ושנה" "עבר זמן ולאחר פיו,

הזמן. לאותו
הוא  עליו" "שיעיד זו בהלכה כוונתו שאין לומר, ויש
בתשובה, דרגות כמה מבאר שהרמב"ם אלא לעיכובא,

תשובה. של השלימות בתכלית מדבר זו ובהלכה
יראת  מצד אלא ממש מרצונו שאינה מיראה תשובה א:

כשגגות". לו נעשות ו"זדונות העונש,
כזכויות". לו נעשו ש"זדונות מאהבה, תשובה ב:
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בו... שעבר דבר לידו "בא מאהבה תשובה שעשה אחרי ג:
יותר  נעלית שלימות והיא התשובה.." מפני עשה ולא

מאהבה. בתשובה
תעלומות  יודע עליו "שיעיד השלימות תכלית והיא ד:

לעולם". החטא לזה ישוב שלא
"ומה  אחד בהמשך הכל שכתב הלשון שמפשטות והגם
לזה  ישוב שלא תעלומות יודע עליו שיעיד התשובה... היא
להיות  צריכה התשובה שהתחלת משמע לעולם", החטא
זו  שאין י"ל האמורות השאלות מצד אעפ"כ זה, באופן

תשובה. של השלימות תכלית כי־אם התשובה התחלת
(al oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

וארץ.10) שמים עליו המעיד כאחד לעד, לו את 11)ויקח
ממנו. נעלם דבר שאין אל 12)ה', מחובר זה פסוק

ולא  עוון... תשא כל אליו: אמרו ה', אל "ושובו שלפניו:
זה: על לעד יתברך אותו שלוקחים הרי - וגו' עוד" נאמר
(לחםֿמשנה). עוון לאותו עוד נשוב ולא עוד... נאמר שלא
ישראל  שובה הפסוק: על בילקוט וכן כהנא, דרב ובפסיקתא

הקב"ה:עד  לפני ישראל "אומרים א): יד, (הושע אלהיך ה'
עלינו? מעיד מי תשובה, עושים אנו אם עולם! של רבונו
וקרבתי  שנאמר: עד, נעשיתי לרעה הקב"ה: להם אמר
ובנשבעים  במכשפים... ממהר עד והייתי למשפט, אליכם
איני  ולטובה ה), ג, (מלאכי וגו' שכיר שכר ובעושקי לשקר
אלהיך". ה' (עד) עד ישראל שובה הוי, עד?! לכם נעשה

.‚È¯‰ ,·ÊÚÏ BaÏa ¯Ó‚ ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…¬≈
Ï·BËÏ ‰ÓB„ ‰Ê13ı¯LÂ14‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡L ,B„Èa ∆∆¿≈¿∆∆¿»∆≈«¿ƒ»

ı¯M‰ CÈÏLiL „Ú BÏ ˙ÏÚBÓ15:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ∆∆«∆«¿ƒ«∆∆¿≈≈
·ÊBÚÂ ‰„BÓe"16‡ËÁ‰ ˙‡ Ë¯ÙÏ CÈ¯ˆÂ ."ÌÁ¯È17, ∆¿≈¿À»¿»ƒƒ¿…∆«≈¿

eNÚiÂ ‰ÏB„‚ ‰‡ËÁ ‰f‰ ÌÚ‰ ‡ËÁ ‡p‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«»»»»»»«∆¬»»¿»««¬
."·‰Ê È‰Ï‡ Ì‰Ï»∆¡…≈»»

מטומאתו.13) שמטמא.14)להיטהר (תענית 15)מת
ומתוודה  עבירה בו שיש אדם אהבה: בר אדא רב אמר סז.):
דומה? הוא למה לשוב), בלבו גומר (שאינו בו חוזר ואינו
מימות  בכל שטובל פי על שאף בידו, שרץ שתופס לאדם
שטבל  כיון מידו, זרקו טבילה; לו עלתה לא - שבעולם

טבילה". לו עלתה - סאה יהודה:16)בארבעים ר' אמר
ק). תהלים (ילקוט, "ועוזב" מנת על לפרוש 17)"ומודה"

כדעת  פו:), (יומא חטאתי פלוני חטא ולומר: בפיו ולבטא
כרבי  פסק תרז) סי' (או"ח, והטור בןֿבבא. יהודה רבי

לפרוט. צריך דאין עקיבא,

.„ÈÙÏ „ÈÓz ˜ÚBˆ ·M‰ ˙BÈ‰Ï ,‰·eLz‰ ÈÎ¯cÓƒ«¿≈«¿»ƒ¿«»≈»ƒƒ¿≈
BÁÎ ÈÙk ‰˜„ˆ ‰NBÚÂ ,ÌÈeÁ˙·e ÈÎ·a ÌM‰18, «≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿∆¿»»¿ƒ…

‡ËÁL ¯·c‰ ÔÓ ‰a¯‰ ˜Á¯˙Óe19‰pLÓe ,B· ƒ¿«≈«¿≈ƒ«»»∆»»¿«∆
BÓL20‰NÚL LÈ‡‰ B˙B‡ ÈÈ‡Â ,¯Á‡ È‡ :¯ÓBÏk , ¿¿«¬ƒ«≈¿≈ƒ»ƒ∆»»

C¯„Ïe ‰·BËÏ Ôlk ÂÈNÚÓ ‰pLÓe .ÌÈNÚn‰ Ô˙B‡»««¬ƒ¿«∆«¬»À»¿»¿∆∆
‰ÏB‚Â ,‰¯LÈ21˙¯tÎÓ ˙eÏbL ;BÓB˜nÓ22ÈtÓ ,ÔBÚ ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿«∆∆»ƒ¿≈

.Áe¯ŒÏÙLe ÂÚ ˙BÈ‰ÏÂ Úk‰Ï BÏ ˙Ó¯BbL∆∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿»»¿««

מתנות 18) (הלכות ורבינו ידו. תשיג כאשר יכלתו, כפי
מצוה  - נכסיו חמישית עד וכמה? יאמר: ה"ה) פ"ז, עניים
- מכאן פחות בינוני; - מנכסיו מעשרה אחד המובחר; מן

רעה. ה"ב):19)עין פ"ב, דעות (הלכות רבינו שאמר כמו
למטה  וישב הרבה בבזיון עצמו ינהוג גבהֿלב היה "שאם
וכיוצא  לובשיהם, את המבזות סחבות בלויי וילבש הכל, מן

אלו". אחר.20)בדברים בשם טז:)21)להיקרא (ר"ה
אדם, של דינו גזר מקרעים דברים ארבעה יצחק: ר' אמר
- צדקה מעשה. ושינוי השם שינוי צעקה, צדקה, הם: ואלו
שכתוב: - צעקה ב); י, (משלי ממות תציל וצדקה שכתוב:
(תהלים  יוציאם" וממצוקותיהם להם בצר ה' אל "ויצעקו
את  תקרא לא אשתך "שרי שכתוב: - השם שינוי כח); קז,
נתתי  וגם אותה וברכתי ונאמר: שמה. שרה כי שרי, שמה
שכתוב: - מעשה שינוי טו); יז, (בראשית בן לך ממנה
וגו' הרעה על האלהים וינחם מעשיהם... את האלהים "וירא
ויאמר  שכתוב: - מקום שינוי אף אומרים: ויש י). ג, (יונה
(בראשית  גדול לגוי ואעשך מארצך... לך לך אברם אל ה'

א). לז:).22)יב, (סנהדרין

.‰ÂÈÚLt ÚÈ„BÈÂ ÌÈa¯a ‰cÂ˙iL ,·MÏ ÏB„b Á·LÂ¿∆«»«»∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ«¿»»
ÌÈ¯Á‡Ï B¯·Á ÔÈ·Ï BÈaL ˙B¯·Ú ‰l‚Óe ,Ì‰Ï23 »∆¿«∆¬≈∆≈¿≈¬≈«¬≈ƒ

Ck BÏ È˙ÈNÚÂ ÈBÏÙÏ È˙‡ËÁ ÌÓ‡ :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â¿≈»∆»¿»»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒƒ»
BÈ‡Â ‰‡b˙n‰ ÏÎÂ .ÌÁ˙Óe ·L ÌBi‰ ÈÈ¯‰Â ,CÎÂ»»«¬≈ƒ«»ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»∆¿≈
,‰¯eÓb B˙·eLz ÔÈ‡ - ÂÈÚLt ‰qÎÓ ‡l‡ ,ÚÈ„BÓƒ«∆»¿«∆¿»»≈¿»¿»
ÌÈ¯·c ‰na ."ÁÈÏˆÈ ‡Ï ÂÈÚLt ‰qÎÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«∆¿»»…«¿ƒ««∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡24Ï·‡ ;B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·Úa ? ¬ƒ«¬≈∆≈»»«¬≈¬»
ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·ÚaÌÒ¯ «¬≈∆≈»»«»≈»ƒ¿«¿≈

BÓˆÚ25BÏ ‡È‰ ÌÈtŒ˙efÚÂ ,26Ìlb Ì‡27·L ‡l‡ . «¿¿«»ƒƒƒƒ»∆»»
‰cÂ˙Óe ,ÂÈÙÏ ÂÈ‡ËÁ Ë¯BÙe ‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÈÙÏƒ¿≈»≈»≈¬»»¿»»ƒ¿«∆

Ì˙Ò ÌÈa¯ ÈÙÏ Ì‰ÈÏÚ28‡lL BÏ ‡È‰ ‰·BËÂ . ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ∆…
ÈeÒk ÚLt ÈeN È¯L‡" :¯Ó‡pL ,BBÚ ‰lb˙ƒ¿«»¬∆∆¡««¿≈¿∆«¿

."‰‡ËÁ¬»»

לו 23) שימחל מחבירו בעדו שיבקשו כדי פו:), (יומא
שם). להם 24)(רש"י, ולהודיע ברבים להתוודות שעליו

נשוי 25)פשעיו. "אשרי אומר: אחד כתוב פו:) (יומא
אומר: אחד וכתוב א), לב, (תהלים חטאה" כסוי פשע
כאן  כיצד? הא יג). כח, (משלי יצליח" לא פשעיו "מכסה
שבין  בעבירות כאן (יפרסם); לחבירו אדם שבין בעבירות
מה  שכל - שמים כבוד משום והטעם: (יכסה). למקום אדם
שמים  כבוד את בזה ממעט הוא בפרהסיא חוטא שאדם
עבירות  שעל וסובר: משיג והראב"ד שם). רש"י, (מלשון
צריך  למקום אדם בין שהן פי על אף והגלויות, המפורסמות
לפרסם  צריך כך החטא, שנתפרסם שכמו בגלוי: להתוודות
שמכלֿמקום  סובר, רבינו אבל ברבים. ויתבייש התשובה
עוד  ידע שלא אדם שם יהיה אולי לפרסמן: מצוה אין
ויש  (כס"מ). שמים שם ויתחלל לו יוודע ועכשו בדבר,
וכן  כהנא, דרב מפסיקתא רבינו לשיטת ראיה להביא
אדם  שבעולם, בנוהג אליעזר: ר' "אמר יד): (הושע, בילקוט
לרצות  מבקש הוא זמן ולאחר ברבים חברו את המבזה
ביני  לי ומתרצה ברבים, לי מבזה אתה אומר: הוא אותו,
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ואני  בפניהם, שביזיתני אנשים אותם והבא לך ובינך?!
ומחרף  עומד אדם אלא כן; אינו הקב"ה אבל לך. מתרצה
ובינך  ביני תשובה עשה לו: אומר והקב"ה בשוק, ומגדף

שמח"). ("אור מקבלך" מצדו.26)ואני היא חוצפה
אבל 27) עליהן; מתבייש שאינו שדומה מפני לד:), (ברכות

יב:): (שם, ואמרו בהן. שמתבייש סימן עליהן, מכסה אם
כל  על לו מוחלים - בו ומתבייש עבירה דבר העושה "כל
ואינו  חטאה). כסוי דיבורֿהמתחיל: שם, (תוספות עוונותיו"
מותר, - לצורך אבל לצורך, שלא כשפירסמן אלא אסור
וכן  תישרף; שלא כדי תמר במעשה הודה יהודה שהרי
נחשדים  אחיו שאר יהיו שלא כדי בוש, ולא הודה ראובן
(פר"ח). הבא עולם חיי ונחלו ז:), (סוטה כמבואר מאביהם,

בפרוטרוט.28) עוונותיו לפניהם פרוט לבלי

.ÂÌÏBÚÏ ‰ÙÈ ‰˜Úv‰Â ‰·eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡29- ««ƒ∆«¿»¿«¿»»»»¿»
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓi‰ ‰¯NÚa»¬»»«»ƒ∆≈…«»»¿«ƒƒ

¯˙BÈa ‰ÙÈ ‡È‰30:¯Ó‡pL ,„iÓ ‡È‰ ˙Ïa˜˙Óe ƒ»»¿≈ƒ¿«∆∆ƒƒ»∆∆¡«
"B‡ˆn‰a '‰ eL¯c"31?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓÊ Ïk - ¯eaˆ Ï·‡ ;„ÈÁÈa32‰·eLz ÌÈNBÚL ¿»ƒ¬»ƒ»¿«∆ƒ¿»
'‰k" :¯Ó‡pL ,ÔÈÚ Ì‰ ,ÌÏL ·Ïa ÔÈ˜ÚBˆÂ¿¬ƒ¿≈»≈≈«¬ƒ∆∆¡««

"ÂÈÏ‡ e‡¯˜ ÏÎa eÈ˜Ï‡33. ¡…≈¿»»¿≈≈»

השנה.29) ימות ועוד:30)בכל ורצון. רחמים ימי שהם
ולפיכך  ביוה"כ, נחתם דינו וגזר בראשֿהשנה נידון אדם כל
(מהרש"א, שנחתם קודם דינו גזר לבטל היחיד גם יכול

מט:). עת 31)יבמות בכל נענה ואינו מצוי שאינו משמע
קה.). (יבמות ידועות בעתים ימות 32)אלא בשאר אפילו

(שם). נחתם 33)השנה שאפילו הציבור זכות גדולה כי
יח.). (ר"ה תשובה עלֿידי נקרע הוא דינו, גזר

.ÊÏkÏ ‰·eLz ÔÓÊ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ34„ÈÁiÏ , «ƒƒ¿«¿»«…¿»ƒ
ı˜ ‡e‰Â ,ÌÈa¯ÏÂ35CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈÏ ‰ÁÈÏÒe ‰ÏÈÁÓ ¿¿«ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ŒÌBÈa ˙BcÂ˙‰Ïe ‰·eLz ˙BNÚÏ Ïk‰ ÌÈ·iÁ«»ƒ«…«¬¿»¿ƒ¿«¿
·¯ÚÓ ÏÈÁ˙iL ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÈecÂ ˙ÂˆÓe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿«ƒ«ƒƒ∆«¿ƒ≈∆∆

ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌBi‰36˜ÁÈ ‡nL ,37Ì„˜ ‰„eÚÒa «…∆∆…«∆»≈»≈ƒ¿»…∆
¯ÊBÁ ,ÏÎ‡iL Ì„˜ ‰cÂ˙‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰cÂ˙iL∆ƒ¿«∆¿««ƒ∆ƒ¿«»…∆∆…«≈
‰cÂ˙Óe ¯ÊBÁÂ ,˙È·¯Ú ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈŒÈÏÈÏa ‰cÂ˙Óeƒ¿«∆¿≈≈«ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«∆
?‰cÂ˙Ó ÔÎÈ‰Â .‰ÏÈÚ·e ‰ÁÓ·e ÛÒeÓ·e ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿«∆

B˙lÙz ¯Á‡ - „ÈÁÈ38ÚˆÓ‡a - ¯eaˆŒÁÈÏLe , »ƒ««¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿∆¿«
˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ,B˙lÙz39. ¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒƒ

(ויקרא 34) תטהרו" ה' "לפני ביוםֿהכפורים: נאמר שהרי
ל). יום 35)טז, ועד מראשֿהשנה שהם המחילה ימי גמר

רוקח"). ("מעשה המפסקת.36)הכפורים הסעודה את
הגמרא 37) בנוסח אבל שם. הרי"ף גירסת לפי פז:) (יומא

(מחמת  בסעודה" דעתו תיטרף "שמא כתוב: שלפנינו
שם). רש"י, כפירוש תפילת 38)שיכרּות, שגמר אחרי

הברכה 39)"שמונהֿעשרה". שהיא היום, ברכת היא
שבתפילת  האחרונות ושלש הראשונות שלש בין האמצעית

(שם). "שמונהֿעשרה"

.Áe‡ËÁ eÁ‡ Ï·‡" :Ï‡¯NÈ Ïk Ba e‚‰pL Èece‰«ƒ∆»¬»ƒ¿»≈¬»¬«¿»»

"(elÎ)40Èece‰ ¯wÚ ‡e‰Â ,41‰cÂ˙‰L ˙B¯·Ú . À»¿ƒ««ƒ¬≈∆ƒ¿«»
Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙Óe ¯ÊBÁ - ‰Ê ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«ƒƒ∆≈ƒ¿«∆¬≈∆
„ÓBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯Á‡ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ«≈««ƒ∆≈

B˙·eL˙a42È˙‡hÁÂ Ú„‡ È‡ ÈÚLÙ Èk" :¯Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»«¬ƒ≈»¿«»ƒ
"„ÈÓ˙ Èc‚43. ∆¿ƒ»ƒ

מנטובה.40) ממשיך 41)כנוסח גם והוא פז:) (יומא
כמבואר  הוא, הוידוי מעיקר זה שכל פשענו, עוינו, ואומר:

ה"לחםֿמשנה"). וכדברי ה"א, (פ"א, יודע 42)לעיל ואינו
וחטא. עוון שום סבור 43)בעצמו "איני פו:) (יומא

(מלשון  עומד" נגדי הוא כאילו תמיד הוא והרי לי, שכיפרת
שם). רש"י,

.ËÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ‡ÏÂ ‰·eLz‰ ÔÈ‡≈«¿»¿…«ƒƒ¿«¿ƒ∆»«
¯·c ÏÎ‡L ÈÓ ÔB‚k ,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·Ú¯eÒ‡ ¬≈∆≈»»«»¿ƒ∆»«»»»

˙B¯·Ú Ï·‡ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰¯eÒ‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ· B‡»«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬»¬≈
B¯·Á ˙‡ Ï·BÁ‰ ÔB‚k ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL44B‡ ∆≈»»«¬≈¿«≈∆¬≈

BÏ ÏÁÓ BÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ BÏÊB‚ B‡ B¯·Á Ïl˜Ó‰«¿«≈¬≈¿¿«≈»∆≈ƒ¿»
BÏ ·iÁ ‡e‰M ‰Ó B¯·ÁÏ ÔziL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ≈«¬≈«∆«»

e‰v¯ÈÂ45·iÁ ‡e‰L ÔBÓÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ«≈««ƒ∆∆¡ƒ»∆«»
BÏ ÏÁÓiL epnÓ Ï‡LÏÂ B˙Bv¯Ï CÈ¯ˆ - BÏ46elÙ‡ . »ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ∆∆ƒ¿«¬ƒ

BÒiÙÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·„· ‡l‡ B¯·Á ˙‡ ËÈ˜‰ ‡Ï47 …ƒ¿ƒ∆¬≈∆»ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿
BÏ ÏÁÓÏ B¯·Á ‰ˆ¯ ‡Ï .BÏ ÏÁÓiL „Ú Ba ÚbÙÏÂ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«…»»¬≈ƒ¿…
ÂÈÚ¯Ó Ì„‡ŒÈa ‰LÏL ÏL ‰¯eL BÏ ‡È·Ó -≈ƒ»∆¿»¿≈»»≈≈»

ÔÈL˜·Óe Ba ÔÈÚ‚BÙe48- Ô‰Ï ‰v¯˙ ‡Ï .epnÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆…ƒ¿«»»∆
CÏB‰Â BÁÈpÓ - ‰ˆ¯ ‡Ï .˙ÈLÈÏLe ‰iL BÏ ‡È·Ó≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…»»«ƒ¿≈

‡ËBÁ‰ ‡e‰ ÏÁÓ ‡lL ‰ÊÂ ,BÏ49- Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â . ¿∆∆…»««≈¿ƒ»»«
BÏ ÏÁÓiL „Ú ,ÌÈÓÚt ÛÏ‡ elÙ‡ ‡·e CÏB‰50. ≈»¬ƒ∆∆¿»ƒ«∆ƒ¿«

אלעזר 45)בגופו.44) רבי דרש זו "את פה:). (יומא
שבין  עבירות - תטהרו" ה' לפני חטאתיכם "מכל בןֿעזריה:
לחבירו  אדם שבין עבירות מכפר, יוםֿהכפורים למקום אדם

חבירו. את שירצה עד מכפר, יוםֿהכפורים (ב"ק 46)אין
ולא  בחבירו בחובל אלא זה נאמר לא שם אבל מ"ז). פ"ח,
על  ס:) (ב"ק חז"ל מדרשת ראיה מביאים ויש בגוזלו.
טו): לג, (יחזקאל ישלם" גזלה רשע, ישיב "חבל הפסוק:
לא  כשעוד זה וכל הוא". רשע - משלם שגזילה פי על "אף

הרמב"ם). על ("קובץ" חבירו את פז:).47)פייס (יומא
ורהב  והתרפס לך פיך... באמרי נוקשת ב): ו, (משלי שנאמר
ממנו. מחילה עליך שיבקשו רעים עליו הרבה - רעיך

ועתה 48) נא, שא "אנא, טז): נ, (בראשית שנאמר (שם),
לשון  אלא "נא" ואין "נא", פעמים שלש הרי - נא" שא

יט)49)בקשה. אות (חוקת, תנחומא ובמדרש צב.), (ב"ק
חטאתי! לו: ואומר לחבירו אדם סרח שאם "ומניין אמרו:
יב, (שמואלֿא שנאמר חוטא? נקרא - לו מוחל אינו שאם
להתפלל  מחדול לה' מחטוא לי חלילה אנכי "גם כג):
(שם): שנאמר חטאנו, ואמרו: כשבאו - אימתי? בעדכם".
רעה". חטאתנו כל על יספנו כי עבדיך... בעד "התפלל

רבו 50) חנינא רבי את לפייס שהלך ברב, שמצינו כמו
בכבודו  שפגע על יוםֿכפורים, ערב בכל שנה, שלשֿעשרה

פז:). (יומא
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.ÈÈ¯ÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡51‡‰È ‡l‡ ,Òit˙È ‡ÏÂ »»»»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈∆»¿≈
epnÓ Lw·nL ‰ÚL·e .ÒÚÎÏ ‰L˜Â ˙Bˆ¯Ï ÁB«ƒ¿¿»∆ƒ¿…¿»»∆¿«≈ƒ∆
.‰ˆÙÁ LÙ·e ÌÏL ·Ïa ÏÁBÓ ,ÏÁÓÏ ‡ËBÁ‰«≈ƒ¿…≈¿≈»≈¿∆∆¬≈»
.¯hÈ ‡ÏÂ ÌwÈ ‡Ï ,‰a¯‰ BÏ ‡ËÁÂ BÏ ¯ˆ‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈«¿»»«¿≈…ƒ…¿…ƒ…

ÌaÏÂ Ï‡¯NÈ Ú¯Ê ÏL Ìk¯c e‰ÊÂ52Ï·‡ ;ÔBÎp‰ ¿∆«¿»∆∆«ƒ¿»≈¿ƒ»«»¬»
Ô˙¯·ÚÂ" :‡l‡ ,Ôk ÔÈ‡ ·ÏŒÈÏ¯Ú ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ‰»¿≈»ƒ¬¿≈≈≈»≈∆»¿∆¿»»

"Áˆ ‰¯ÓL53ÈÙÏ ÌÈBÚ·b‰ ÏÚ ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿»»∆«¿≈≈««ƒ¿ƒ¿ƒ
eÏÁÓ ‡lL54eÒit˙ ‡ÏÂ55ÈaÓ ‡Ï ÌÈÚ·b‰Â" : ∆…»¬¿…ƒ¿«¿¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈

"‰n‰ Ï‡¯NÈ56. ƒ¿»≈≈»

צ 51) שאבימלך (ב"ק אחרי אבינו, באברהם שמצינו כמו ב.)
עליו  שהתפלל אלא עוד ולא נתפייס. - מחילה ממנו ביקש
אל  אברהם ויתפלל יז): כ, (בראשית שנאמר כמו לה',

אמר:52)האלהים. דאת הא החובל) פרק (בירושלמי,
לו  הוציא אבל רע; שם לו הוציא "בשלא - למחול שצריך
מיימוניות). (הגהות עולמית" מחילה לו אין - רע שם

יא).53) א, (עמוס הכתוב המלך 54)מלשון לשאול
כא). (שמואלֿב, שמסופר כמו הגבעונים, את שהמית

לכם 55) אעשה "מה אותם: כששאל המלך, דוד ידי על
וראה  (שם). בלבם הקשה עברתם את ושמרו אכפר?" ובמה

עח:). (יבמות ה'56)במסכת בקהל לבוא ראויים ואינם
זו  באומה יש סימנים "שלשה דוד: אמר וכך עט.). (שם,
בו  שיש כל חסדים. וגומלי ביישנים רחמנים, (ישראל):
ואלה  זו; באומה להידבק ראוי - הללו סימנים שלשה
להידבק  ראויים אינם - רחמנים שאינם מתוך הגבעונים,
ישראל  מבני לא והגבעונים ואמר: עליהם גזר ומיד בהם".

ב). כא, (שמואלֿב המה

.‡È‰ÏÈÁÓ Lw·iL Ì„˜ B¯·Á ˙Óe ,B¯·ÁÏ ‡ËBÁ‰«≈«¬≈≈¬≈…∆∆¿«≈¿ƒ»
¯Ó‡ÈÂ ,B¯·˜ ÏÚ Ô„ÈÓÚÓe Ì„‡ŒÈa ‰¯NÚ ‡È·Ó -≈ƒ¬»»¿≈»»«¬ƒ»«ƒ¿¿…«

Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰Ï È˙‡ËÁ :Ì‰ÈÙa57‰Ê ÈBÏÙÏÂ ƒ¿≈∆»»ƒ«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ∆
B¯ÈÊÁÈ - ÔBÓÓ BÏ ·iÁ ‰È‰ Ì‡Â .BÏ È˙ÈNÚ CÎÂ CkL∆»»»»ƒƒ¿ƒ»»«»»«¬ƒ
Œ˙È·a epÁÈpÈ - ÔÈL¯BÈ BÏ Ú„BÈ ‰È‰ ‡Ï .ÌÈL¯BiÏ«¿ƒ…»»≈«¿ƒ«ƒ∆¿≈

ÔÈc58.‰cÂ˙ÈÂ ƒ¿ƒ¿«∆

מחבירו 57) מחילה המבקש בין יש וחילוק פז.). (יומא
הוא  - שבראשון מותו: אחרי ממנו המבקש ובין בחייו,
לפני  מתוודה הוא ואחריֿכן קודם מחבירו מחילה מבקש
מאת  מחילה מעוכב הוא חבירו את פייס שלא עוד כל כי ה',
מבקש  כך ואחר ה' לפני קודם מתוודה הוא - ובשני ה';
לכבוד  שמים כבוד להקדים לו: נאה וכך חבירו, מחילת

רוקח"). ("מעשה המת ביד 58)חבירו מונח הממון ויהי
כטוב  בו יעשו ביתֿהדין או היורשים; שיבואו עד ביתֿדין

מ"ה). פ"ט, (ב"ק רבינו כפירוש בעיניהם.

ה'תש"פ  אלול ט' ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שופר 1) לתקיעת טעם רשע; או בינוני צדיק, נקרא מי

לעולם  חלק להם יש העולם אומות חסידי בראשֿהשנה;
המינים  הבא; לעולם חלק להם שאין הם מי הבא;

למיניהם. והאפיקורסים

.‡.˙BBÚÂ ˙BiÎÊ BÏŒLÈ Ì„‡‰ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈»»»∆¿À«¬
ÈÓe ,˜Ècˆ - ÂÈ˙BBÚ ÏÚ ˙B¯˙È ÂÈ˙BiÎfL ÈÓƒ∆¿À»¿≈«¬»«ƒƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .ÚL¯ - ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ˙B¯˙È ÂÈ˙BBÚL∆¬»¿≈«¿À»»»∆¡»¿∆¡»
‰È·LBÈ Ïk ˙BiÎÊ eÈ‰ Ì‡ - ‰È„n‰ ÔÎÂ .ÈBÈa -≈ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ»¿À»¿∆»
eÈ‰ Ì‡Â ;˙˜cˆ BÊ È¯‰ ,Ô‰È˙BBÚ ÏÚ ˙Ba¯Ó¿À«¬≈∆¬≈«∆∆¿ƒ»
ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‰ÚL¯ BÊ È¯‰ ,ÔÈa¯Ó Ì‰È˙BBÚ¬≈∆¿Àƒ¬≈¿»»¿≈»»»

Blk2. À

לפי 2) אומר: שמעון ברבי אלעזר רבי מ:) (קידושין
מצוה  עשה רובו, אחר נידון והיחיד רובו אחר נידון שהעולם
זכות: לכף העולם כל ואת עצמו את שהכריע אשריו, - אחת
העולם  כל ואת עצמו את שהכריע לו אוי - אחת עבירה עבר
(קהלת  הרבה טובה יאבד אחד וחוטא שנאמר: חובה, לכף
ומכל  ממנו אבד זה שחטא יחידי חטא בשביל - יח) ט,
שיקול  לנו מועיל מה תשאל: ושמא הרבה. טובה העולם
העולם  את דנים הלא רשעה, או היא צדקת אם המדינה
להשיב: יש זה על העולם? שיקול אחרי הולך והכל כולו,
חציו  כולו כשהעולם כגון: לפעמים, נצרך המדינה" "שיקול
מה  כפי מדינה כל ורואים שוקלים אז חייב, וחציו זכאי
היא  - צדקת היא ואם נחרבת: היא - רשעה היא אם שהיא:

(לחםֿמשנה). נאבדים המועטים וחוטאיה ניצולת

.·˙Ó ‡e‰ „iÓ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈa¯Ó ÂÈ˙BBÚL Ì„‡»»∆¬»¿Àƒ«¿À»ƒ»≈
BÚL¯a3"EBÚ ·¯ ÏÚ" :¯Ó‡pL ,4‰È„Ó ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆∆¡««…¬¿¿≈¿ƒ»

:¯Ó‡pL ,˙„·B‡ ‡È‰ „iÓ - ÔÈa¯Ó ‰È˙BBÚL∆¬∆»¿Àƒƒ»ƒ∆∆∆∆¡«
‰a¯ Èk ‰¯ÓÚÂ Ì„Ò ˙˜ÚÊ"5ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ ."'B‚Â «¬«¿…«¬…»ƒ»»¿¿≈»»»

Ô‰ „iÓ ,Ô‰È˙BiÎfÓ ÔÈa¯Ó Ì‰È˙BBÚ eÈ‰ Ì‡ - BlkÀƒ»¬≈∆¿Àƒƒ¿À≈∆ƒ»≈
"Ì„‡‰ ˙Ú¯ ‰a¯ Èk '‰ ‡¯iÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ˙ÁL6. ƒ¿»ƒ∆∆¡«««¿ƒ«»»«»»»

ÈÙÏ ‡l‡ ,˙BBÚ‰Â ˙BiÎf‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÈ‡ ‰Ê ÏewLÂ¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿««¿À¿»¬∆»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,˙BBÚ ‰nk „‚k ‡È‰L ˙eÎÊ LÈ :ÌÏ„‚»¿»≈¿∆ƒ¿∆∆«»¬∆∆¡«

"·BË ¯·c B· ‡ˆÓ ÔÚÈ"7„‚k ‡e‰L ÔBÚ LÈÂ . ««ƒ¿»»»¿≈»∆¿∆∆
„Á‡ ‡ËBÁÂ" :¯Ó‡pL ,˙BiÎÊ ‰nk8‰·BË „a‡È «»¿À∆∆¡«¿∆∆»¿«≈»

,˙BÚc Ï‡ ÏL BzÚ„· ‡l‡ ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡Â ."‰a¯‰«¿≈¿≈¿ƒ∆»¿«¿∆≈≈
.˙BBÚ‰ „‚k ˙BiÎf‰ ÔÈÎ¯BÚ C‡È‰ Ú„Bi‰ ‡e‰Â¿«≈«≈«¿ƒ«¿À¿∆∆»¬

שעוונותיהם 3) גמורים רשעים רואים שאנו פי על ואף
זה, "שיקול" אולם - ימים ומאריכים זכויותיהם על מרובים
גדלן, לפי אלא והעבירות המצוות מספר רוב לפי אינו
שידמה  אדם אפשר ולכן זו. הלכה בסוף בסמוך כמבואר
שבזכותה  אחת מצוה עשה הוא אבל גמור, רשע שהוא לנו
שרבינו  מפרשים: ויש (כסףֿמשנה). ארוכים לחיים זכה
ימות  אם האדם: מיתת בשעת הנעשה בשיקול כאן ידבר
לחיי  יזכה או הבא, העולם מחיי וייכרת כבהמה בחטאו
שבשיקול  (ה"ג) בסמוך רבינו מדברי מוכח וכן הבא. עולם

(לחםֿמשנה). כאן ידובר מיתה בשעת הרי 4)העשוי
עוונותיו. רוב לפי נידון נידונית 5)שהאדם שהעיר הרי

עוונותיה. רוב האדם.6)לפי ירעבם 7)מין בן באביה
וחטאות  חטאותיו שלמרות הללו, הדברים נאמרו בןֿנבט
יבוא  לבדו זה "כי ככתוב: ישראל, לקבורת יבוא אביו
(מ"ק  חז"ל ואמרו טוב". דבר בו נמצא יען קבר, אל לירבעם
אביו  ירבעם שהושיב (משמרות) פרדסאות "שביטל כל.):
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שלפעמים  אנו, רואים לרגל". ישראל יעלו שלא הדרכים על
טו  לא הרבה כנגד שקול אחד טוב כפשוטו 8)בים.דבר

וטובות. גדולות זכויות הרבה יאבד לפעמים אחד חטא

.‚‰‰˙Â ‰NÚL ˙Bˆn‰ ÏÚ ÌÁpL ÈÓ Ïk9ÏÚ »ƒ∆ƒ«««ƒ¿∆»»¿»»«
È‡ÂÏ‰ ,Ô˙iNÚa ÈzÏÚB‰ ‰Óe :BaÏa ¯Ó‡Â ,˙BiÎf‰«¿À¿»«¿ƒ»«¿ƒ«¬ƒ»»«¿«
ÔÈ‡Â ,Ôlk ˙‡ „a‡ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ È˙ÈNÚ ‡Ï…»ƒƒ»¬≈∆ƒ≈∆À»¿≈
˙˜„ˆÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚa ˙eÎÊ ÌeL BÏ ÌÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿«
‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ - "BÚL¯ ÌBÈa epÏÈv˙ ‡Ï ˜Ècv‰««ƒ…«ƒ∆¿ƒ¿≈∆∆»

˙BBL‡¯‰ ÏÚ ‰‰B˙a10Ì„‡ ˙BiÎÊ ÔÈÏ˜BML ÌLÎe . ¿∆«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿À»»
ÔÈÏ˜BL ‰LÂ ‰L ÏÎa Ck ,B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÂÈ˙BBÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ»»¿»»»¿»»¿ƒ
ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ ÌÏBÚ‰ È‡aÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙BBÚ¬»∆»¿∆»ƒ»≈»»ƒ¿À»
- ˜Ècˆ ‡ˆÓpL ÈÓ .‰M‰ŒL‡¯ ÏL ·BËŒÌBÈa¿∆…«»»ƒ∆ƒ¿»«ƒ
.‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - ÚL¯ ‡ˆÓpL ÈÓe ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ∆¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿»»»∆¿»¿ƒ»
‰NÚ Ì‡ :ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „Ú B˙B‡ ÔÈÏBz - ÈBÈa‰Â¿«≈ƒƒ««ƒƒƒ»»

‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ - ‰·eL˙11. ¿»∆¿»¿«ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ»

ו,9) (בראשית האדם את עשה כי ה' וינחם וניחם. התחרט
(הערוך). ה' קדם מן תהי והוה ירושלמי: תרגום ו).

צדקתו 10) תצילנו לא מדוע כן לא אם כי מ:) (קידושין
לא  ומדוע עוונותיו? על מרובות זכויותיו הרי פשעו, ביום
עוונות  מחצה מחצה: על כמחצה הפחות לכל לו יחשבו
על  ומתחרט שתוהה במי כרחך, על אלא זכויות? ומחצה

מדבר. הכתוב שעשה הזכרנו 11)הטוב כבר טז:). (ר"ה
שכמה  אנו רואים הרי הידועה: השאלה את (ה"ב) למעלה
מתים: מעוונותיהם, מרובות זכויותיהם אשר צדיקים
ימים? ומאריכים חיים - מרובים שעוונותיהם ורשעים
ר"ה) בר"ן, (הובא הגמול" ב"שער הרמב"ן מתרץ זו שאלה
בדין  לצדיקים הכוונה כאן, האמורים ורשעים שצדיקים כך:
מחמת  בדין זכאים שיצאו אלה כי זה. בדין לרשעים או זה
זכו  זה שבדין היות גמורים, צדיקים כאן: נקראים זכות איזו
כך  כי כלל. בדרך חוטאים היותם למרות זכאים ויצאו
זכות  איזו על הזה בעולם שכר לשלם הקב"ה של מידתו
שזכויותיהם  הצדיקים וכן דינו. בשעת הנידון של מיוחדת
קלה  עבירה מפני עכשיו דין באיזה שנתחייבו כיון מרובות,
הכתוב: שאמר כמו זה, לדין ביחס רשעים נקראים: שעשו,
א). כה, (דברים הרשע את והרשיעו הצדיק את והצדיקו
בראשֿהשנה  נידון האדם אין (שם): הרמב"ן כותב ועוד
אין  למיתה או לחיים שאמרו: וזה הזה. עולם עניני על אלא
כל  אלא ימים), קוצר או ימים (אורך בלבד בימים זה
ועוני  בנים מיתת ופגעים, מנגעים הזה: שבעולם הענשים
השכר  ואת מיתה, בלשון: חכמינו אותם כינו בזה, וכיוצא

חיים. בלשון: - הטוב והגמול

.„˙¯Êb ‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿ƒ«»¿…«»»¿≈«
·e˙k‰12ÌÈLÈ e¯eÚ :¯ÓBÏk ,da LÈ ÊÓ¯ - «»∆∆∆»¿«¿≈ƒ

eNtÁÂ ÌÎ˙Óc¯zÓ eˆÈ˜‰ ÌÈÓc¯Â ,ÌÎ˙MÓƒ¿«¿∆¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿≈«¿∆¿«¿
‰·eL˙· e¯ÊÁÂ ÌÎÈNÚÓa13el‡ .ÌÎ‡¯Ba e¯ÎÊÂ14 ¿«¬≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¬∆≈

ÌÈ‚BLÂ ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ˙Ó‡‰ ˙‡ ÌÈÁÎBM‰15Ïk «¿ƒ∆»¡∆¿«¿≈«¿«¿ƒ»
eËÈa‰ - ÏÈvÈ ‡ÏÂ ÏÈÚBÈ ‡Ï ¯L‡ ˜È¯Â Ï·‰a Ì˙L¿»»¿∆∆»ƒ¬∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ
Ïk ·ÊÚÈÂ ,ÌÎÈÏÏÚÓe ÌÎÈÎ¯„ e·ÈËÈ‰Â ÌÎÈ˙BLÙÏ¿«¿≈∆¿≈ƒ«¿≈∆««¿≈∆¿«¬…»

.‰·BË ‡Ï ¯L‡ Bz·LÁÓe ‰Ú¯‰ Bk¯c ÌkÓ „Á‡∆»ƒ∆«¿»»»«¬«¿¬∆…»
CÎÈÙÏ16dlk ‰M‰ Ïk BÓˆÚ ‰‡¯iL Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒ»»»∆ƒ¿∆«¿»«»»À»

BÈˆÁ ,ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ ;·iÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ BÈˆÁ el‡k¿ƒ∆¿««¿∆¿«»¿≈»»»∆¿
˙‡ ÚÈ¯Î‰ È¯‰ - „Á‡ ‡ËÁ ‡ËÁ :·iÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ««¿∆¿«»»»≈¿∆»¬≈ƒ¿ƒ«∆
BÏ Ì¯‚Â ‰·BÁŒÛÎÏ Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â BÓˆÚ«¿¿∆»»»À¿«»¿»«
BÓˆÚ ˙‡ ÚÈ¯Î‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰NÚ ;‰˙ÁL‰«¿»»»»ƒ¿»««¬≈ƒ¿ƒ«∆«¿
Ì‰ÏÂ BÏ Ì¯‚Â ,˙eÎÊŒÛÎÏ Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â¿∆»»»À¿«¿¿»«¿»∆
‰Ê - "ÌÏBÚ „BÒÈ ˜ÈcˆÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ïv‰Â ‰ÚeLz¿»¿«»»∆∆∆«¿«ƒ¿»∆

BÏÈv‰Â ˙eÎÊÏ ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÚÈ¯Î‰ ,˜„vL17. ∆»«ƒ¿ƒ«∆»»»ƒ¿¿ƒƒ
ÔÈÚ ÈtÓe18˙Ba¯‰Ï Ï‡¯NÈŒ˙Èa Ïk e‚‰ ‰Ê ƒ¿≈ƒ¿»∆»¬»≈ƒ¿»≈¿«¿

ŒL‡¯Ó ˙BˆÓa ˜ÒÚÏÂ ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ·e ‰˜„ˆaƒ¿»»¿«¬ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿≈…
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „ÚÂ ‰M‰19e‚‰Â .‰M‰ ÏkÓ ¯˙È «»»¿««ƒƒ»≈ƒ»«»»¿»¬

Ïlt˙‰Ïe el‡ ÌÈÓÈ ‰¯NÚa ‰ÏÈla Ìe˜Ï ÌlÎÀ»»««¿»«¬»»»ƒ≈¿ƒ¿«≈
ÔÈLeaÎ·e ÌÈeÁz È¯·„a ˙BiÒÎŒÈz·a20¯B‡iL „Ú ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ«∆≈

.ÌBi‰«

(12- תוקעים? "למה חז"ל: כלשון לדבר, טעם תת מבלי
טז.). (ר"ה תקעו" אמר: דרשת 13)רחמנא מצינו וכן

(תהלים  שופר בחודש "תקעו אמור): (ויקראֿרבה, חז"ל
שפרו  - "בשופר" מעשיכם: חדשו - "בחודש" ד), פא,
כשופר: לכם נעשה הריני - מעשיכם שיפרתם אם מעשיכם.
מכסא  עומד אני אף בזו, ומוציא בזו מכניס זה שופר מה
(פיסקא  כהנא דרב ובפסיקתא רחמים". כסא על ויושב דין
שתהיו  לכם: התקנתי "שכך אמרו: השביעי) בחודש
מתקיעת  חרדים שתהיו בראשֿהשנה, בשופר תוקעים

לתשובה. עצמכם להתקין והנרדמים.14)השופר הישנים
הובאו 15) הדרשן משה ר' ולדברי בהתמסרות. עוסקים

יט), ה, (משלי תמיד תשגה באהבתה הפסוק: על ברש"י
מפרשים  ויש וטיפול. עסק והוראתה: בערבית המלה מקור

במעשיהם. תועים משגה. מה 16)מלשון: אל חוזר
בין  רובו, אחרי נידון האדם כי הקודמות, בהלכות שנאמר
רובו. אחר נידון העולם וכן מיתה: בשעת ובין בראשֿהשנה
הוא  וכן וכו'. אדם כל צריך - קובע והרוב הואיל לפיכך,

מ:). (קידושין בברייתא היסוד 17)הנוסח הוא וכאילו
קיים. העולם שיקול 18)שעליו ימי הם האלה שהימים

במעשים. ופישפוש דרכים חיפוש ועת והעוונות, הזכויות
ה"ח).19) פ"ח, פאה (פ"ב 20)(ירושלמי, תענית במסכת

כיבושין", דברי לפניהם אומר שבהם "הזקן שנינו: מ"א)
אותו  ומחזירים הלב את הכובשים מוסר דברי ופירושו:
לעורר  לפרשו: יש אולי בתפילה, שהמדובר וכאן למוטב.

מעלינו. כעסו שיכבוש הקב"ה של רחמיו

.‰ÔÈ‡ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ Ì„‡ ˙BBÚ ÔÈÏ˜BML ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ¬»»ƒ¿À»≈
ÁL ÔBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓÈL ‡ÏÂ ‰lÁz B· ‡Ë21‡l‡ , ¿«¿ƒ»»»∆»»¿ƒ»¿…≈ƒ∆»

CÏÈ‡Â ÈLÈÏMÓ ÂÈ˙BBÚ e‡ˆÓ Ì‡ .CÏÈ‡Â ÈLÈÏMÓƒ¿ƒƒ»≈»ƒƒ¿¿¬»ƒ¿ƒƒ¿≈≈
,ÌÈÙ¯ËˆÓ ˙BBÚ ÈzL Ì˙B‡ - ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈa¯Ó¿Àƒ«¿À»»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ

ÂÈ˙BiÎÊ e‡ˆÓ Ì‡Â ;Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„Â22„‚k ¿»ƒ««…¿ƒƒ¿¿¿À»¿∆∆
Ïk ÌÈ¯È·ÚÓ - CÏÈ‡Â ÈLÈÏL ÔBÚÓ ¯L‡ ÂÈ˙BBÚ¬»¬∆≈»¿ƒƒ»≈»«¬ƒƒ»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ÂÈ˙BBÚ23·LÁ ÈLÈÏM‰L ÈÙÏ , ¬»ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆¿»
‡e‰ È¯‰ ÈÚÈ·¯‰ ÔÎÂ ;ÌÈM‰ eÏÁÓ ¯·kL ,ÔBL‡ƒ̄∆¿»ƒ¿¬«¿«ƒ¿≈»¿ƒƒ¬≈
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ÔÙBÒ „Ú ÔÎÂ ,ÈLÈÏM‰ ÏÁÓ ¯·kL ,ÔBL‡¯24‰na . ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿≈«»«∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c25‰l‡ ÏkŒÔ‰" :¯Ó‡pL ,„ÈÁÈa ? ¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆∆¡«∆»≈∆

"¯·bŒÌÚ LBÏL ÌÈÓÚt Ï‡ŒÏÚÙÈ26,¯eav‰ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¬«ƒ»ƒ»∆¬»«ƒ
ÏÚ" :¯Ó‡pL ,ÈLÈÏLe ÈL ,ÔBL‡¯ ÔBÚ Ô‰Ï ÔÈÏBzƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆∆¡««
."ep·ÈL‡ ‡Ï ‰Úa¯‡ ÏÚÂ Ï‡¯NÈ ÈÚLt ‰LÏL¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿««¿»»…¬ƒ∆
Ô‰Ï ÔÈ·MÁÓ ‰Ê C¯c ÏÚ - Ô‰Ï ÔÈ·MÁnLÎe¿∆¿«¿ƒ»∆«∆∆∆¿«¿ƒ»∆

ÈÚÈ·¯Ó27‰ˆÁÓ ÏÏÎa ‰È‰ Ì‡ - ÌÈBÈa‰ .CÏÈ‡Â ≈¿ƒƒ¿≈≈«≈ƒƒ»»ƒ¿«∆¡»
B˙B‡ ÔÈc ,ÌÏBÚÓ ÔÈlÙz ÁÈp‰ ‡lL ,Ô‰lL ˙BBÚ¬∆»∆∆…ƒƒ«¿ƒƒ≈»»ƒ

B‡ËÁ ÈÙk28Ïk ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ , ¿ƒ∆¿¿∆≈∆»»«»¿≈»
ÈÙk Ô˙B‡ ÔÈc - ÌÈa¯Ó Ô‰È˙BBÚL ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ∆¬≈∆¿Àƒ»ƒ»¿ƒ

Ì‰È‡ËÁ29Ï‡¯NÈ ÏkL ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ô‰Ï LÈÂ , ¬»≈∆¿≈»∆≈∆»»«»∆»ƒ¿»≈
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ30,e‡ËÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ≈»∆≈∆»»«»««ƒ∆»¿

- "ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÏBÚÏ ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈À»«ƒƒ¿»ƒ¿»∆
ÌÏBÚ‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÁ‰ ı¯‡ :¯ÓBÏk ,ÏLÓ BÊ ı¯‡∆∆»»¿«∆∆««ƒ¿»»

‡a‰31ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁ ÔÎÂ .32˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ , «»¿≈¬ƒ≈À»»≈»∆≈∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ33. »»«»

פו:).21) עוון 23)שקולות.22)(יומא נושא שנאמר:
מעביר  ישמעאל: ר' דבי "תנא יח). ז, (מיכה פשע על ועובר
ראשון  מעבירו הבינונים עוון כלומר: ראשון", ראשון,
לחשבון, צירפם ולא הראשונים שנים שהעביר כמו ראשון.
זה  בינוני של השלישי העוון את ולמחול להעביר מתחיל כן

יז.). (ר"ה זכויותיו כנגד שקולים ושמא 24)שעוונותיו
תולים  וה"בינוני (ה"ג) לעיל רבינו כתב למה כן אם תאמר:
למיתה", נחתם - תשובה עשה לא ואם יוםֿהכפורים, עד לו
נמחלו  כבר כן ואם ראשון, ראשון עוונותיו מעבירים הלא
לומר: ויש לחיים? להיחתם איפוא היה וצריך עוונותיו כל
ראשון, לו מעבירים אין ואז בראשֿהשנה מדבר שלעיל
לדעת  עוונותיו ששוקלים מיתה בשעת ידובר וכאן ראשון:
(כסףֿמשנה). לגיהנום או לגןֿעדן ילך אם

ואילך.25) משלישי האדם עוונות לחשוב שמתחילים
על 26) חשבונותיו לעשות אל יפעל השלישית שמהפעם

חוטא. כף 27)גבר על הראשונים ג' מניחים שאין
עוונותיהם  נמצאו ואם עוונותיהם. כל שישקלו עד המאזנים
אליהם  מצרפים אז זכויותיהם, על מרובים ואילך מרביעי
נמצאו  ואם הכל: על אותם ודנים הראשונים השלשה את גם
מעבירים  אז - ואילך מרביעי עוונותיהם כנגד זכויותיהם

ראשון. ראשון, שהבינונים 28)עוונותיהם שאמרנו מה
כשאין  רק זהו לגיהנם, נידונים ואינם נמחלים עוונותיהם
נמצא  אם אבל תפילין: מצות ביטול עוון עוונותיהם בין
ישראל  "פושע נקרא: אותו שהעושה זה חמור עוון ביניהם
נוחל  הוא ענשו שקיבל ואחרי בגיהנם, נידון הוא - בגופו"

יז.). (ר"ה הבא עולם פ"י,30)(שם).29)חיי (סנה'
עלי 31)מ"א). החיים אחרי החיים הם הנפשות עולם

לשון 32)אדמות. וזה נח. בני מצוות שבע עליהם שקיבלו
שבע  עליו המקבל "כל ה"יא): פ"ח, מלכים (הל' רבינו
על  העולם", אומות מחסידי זה הרי - לעשותן ונזהר מצוות
פ"י, עבודתֿכוכבים (הל' בביאורנו למעלה עיין המצוות ז'

קה.).33)ה"ו). (סנהדרין

.Â‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈»∆≈∆»»«»∆»

ÔÈBcÂ ÌÈ„·B‡Â ÌÈ˙¯Î34Ì˙‡hÁÂ ÌÚL¯ Ï„b ÏÚ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«…∆ƒ¿»¿«»»
ÌÈÈn‰ :ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ35,ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â , ¿»¿¿≈»ƒ«ƒƒ¿»∆ƒ¿ƒ

˙‡È··e ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙a ÌÈ¯ÙBk‰Â ,‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰Â¿«¿ƒ«»¿«¿ƒƒ¿ƒ««≈ƒ¿ƒ«
ÌÈ„¯BÓ‰ ,Ï‡Bb‰36ÔÈL¯Bt‰Â ÌÈa¯‰ È‡ÈËÁÓe «≈«¿ƒ«¬ƒ≈»«ƒ¿«¿ƒ

¯eaˆ ÈÎ¯cÓ37‰ÈÒ‰¯Ùa ‰Ó¯ „Èa ˙B¯·Ú ‰NBÚ‰Â ƒ«¿≈ƒ¿»∆¬≈¿»»»¿«¿∆¿»
ÌÈ˜ÈB‰Èk38¯eav‰ ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÈÏÈhÓe ÌÈ¯ÒBn‰Â ƒ»ƒ¿«¿ƒ«ƒ≈≈»««ƒ

ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL39Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚ·e ÌÈÓ„ ÈÎÙBLÂ40 ∆…¿≈»«ƒ¿¿≈»ƒ«¬≈»»«
B˙Ï¯Ú CLBn‰Â41. ¿«≈»¿»

ביארם 35)בגיהנם.34) ו' בהלכה כאן המנויים אלה כל
זה. שבפרק הבאות בהלכות אוקספורד,36)רבינו כגירסת

יז.: לר"ה חננאל רבי בפירוש הגירסא וכן קושטא. דפוס
המורדים. אחרת: בברייתא 37)ונוסחה שנויים אלה כל

יז.). סיפרו 38)(ר"ה וחז"ל ה"א). פ"א, פאה (ירושלמי,
להרגיז  ידעו לא לפני שהיו "המלכים אומר: שהיה עליו,
שאנו  פרווים זהב לנו יש לאורו? צריכים אנו כולם ה'. את
(דבריֿ עליו מעיד והכתוב אורו!" לו יטול בו, משתמשים
אשר  ותועבותיו יהויקים דברי "ויתר ח): לו, הימיםֿב

קג:). (סנהדרין בסמוך 39)עשה" ומפורשים יז.), (ר"ה
יאֿיב). בשם 40)(הלכה ה"א פ"א, פאה (ירושלמי,

"ולשון  מ"יז): פ"א, (אבות רבינו לשון וזה תוספתא).
הזה  בעולם האדם מן נפרעים דברים שלשה על התוספתא:
עריות  גילוי עבודהֿזרה, הבא: לעולם חלק לו ואין
להעיר  וראוי כולן". כנגד הרע ולשון - דמים ושפיכות
האדם  מן "נפרעים כתוב: שלפנינו פ"א) (פאה, שבתוספתא
אחד  המכוון אבל - הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעולם
לו  אין - הרע לשון המספר "כל נג: פ' בפדר"א וכן הוא.

הבא. לעולם שהוא 41)חלק מהול, שהוא יכירו שלא
באבות  ששנינו וזהו אבינו. אברהם של בבריתו מתבייש
אין  אבינו... אברהם של בריתו המפר מ"יא): פ"ג, (אבות

הבא. לעולם חלק לו

.ÊÓ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰MÓÁÌL ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :ÌÈÈ ¬ƒ»≈«ƒ¿»ƒƒƒ»≈∆≈»
‚È‰Ó ÌÏBÚÏ ÔÈ‡Â dBÏ‡42ÌL LiL ¯ÓB‡‰Â ; ¡«¿≈»»«¿ƒ¿»≈∆≈»

ÌÈL Ô‰ Ï·‡ ,‚È‰Ó43ÌL LiL ¯ÓB‡‰Â ;¯˙BÈ B‡ «¿ƒ¬»≈¿«ƒ≈¿»≈∆≈»
‰eÓz ÏÚ·e Ûe‚ ‡e‰L Ï·‡ ,„Á‡ ÔBa¯44ÔÎÂ . ƒ∆»¬»∆««¿»¿≈
ÏkÏ ¯eˆÂ ÔBL‡¯‰ Bc·Ï BÈ‡L ,¯ÓB‡‰45ÔÎÂ . »≈∆≈¿«»ƒ¿«…¿≈

BÈa ıÈÏÓ ˙BÈ‰Ï È„k ,B˙ÏeÊÂ ÏfÓ B‡ ·ÎBk „·BÚ‰»≈»«»¿»¿≈ƒ¿≈ƒ≈
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÔBa¯ ÔÈ·e46‡e‰ el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ïk ; ≈ƒ»»ƒ»∆»≈¬ƒ»≈

.ÔÈÓƒ

מינות.42) זו - לבבכם" "אחרי יב:): (ברכות שאמרו כמו
א). יד, (תהלים אלהים אין בלבו: נבל אמר אומר: הוא וכן
(משלי  כן לא כסילים ולב דרשו: א) (פרק תהלים ובמדרש
העולם, הוא אבטומטוס שאומרים: המינים אלו - ז) טו,
עצמו. מנהיג והוא ומנהיג, בורא לו שאין כלומר:

יהיו 43) שלא יחידי, אדם נברא "לפיכך שאמרו: כמו
פ"ד, (סנהדרין בשמים" רשויות הרבה אומרים המינים

ה"ו). פ"א, התורה יסודי הלכות (ראה והרי 44)מ"ה).
תארי  וכל טו). ד, (דברים תמונה כל ראיתם לא כי נאמר:
הנביאים  ובספרות בתורתנו ה' אצל הנמצאים הגוף
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מפני  האוזן: את לשבר ומליצה לשון אלא אינם והכתובים,
תורה  דיברה לפיכך - הגופות אלא מכירים בניֿאדם שאין
פ"א, התורה יסודי (הלכות למעלה ראה בניֿאדם. כלשון
לזה: קרא "למה ושואל: זה על משיג והראב"ד ה"ט).
בזו  הלכו הרמב"ם) (מן ממנו וטובים גדולים וכמה "מין"?
בדברי  שראו ממה ויותר במקראות שראו לפי המחשבה,
משתומם  וה"כסףֿמשנה" הדעות". את המשבשות האגדות
איך  קדוש פה על לתמוה "ויש ואומר הראב"ד השגת על
וטובים  "גדולים תמונה: ובעל גוף שהוא לאומרים יקרא
מסיים  אחרים ודעת עצמו דעת את להניח וכדי ממנו?!"
השגת  של הנוסחה שעיקר "ואפשר ואומר: ה"כסףֿמשנה"
מאמר  (פ"כ. העיקרים" ב"ספר שכתוב כמו הראב"ד,
האמונה  שעיקר פי על אף אברהם: אמר לשונו: וזה ראשון)
- גוף היותו המאמין זאת בכל הרמב"ם), (כדברי הוא כן
אין  - כפשוטן והמדרשות הפוסקים לשונות תפיסתו מצד
נוסח  מגיה שמח" "אור בעל והגאון מין. לקרותו: ראוי
במובן: ממנו", וטובים "גדולים ומתקן: שלפנינו הראב"ד
הראב"ד  התכוון ז"ל הרמב"ם אל ולא ראשון, בגוף מאתנו
ולא  תמונה לבורא שאין רבינו, של זו דעה "ממנו". באמרו:
ויש  הרבנים, בעולם גדולה התנגדות עוררה הגוף דמות
מכתב  ערך והרמב"ן זה. בגלל המדע" "ספר את לגנוז שרצו
ואחרים, ואומר: רבינו מלחמת לוחם הוא ובו צרפת, לרבני
באמרו: המדע" "ספר על תופשים שאתם אומרים שמעתי,
עליו  תפשתם רבותינו, ולמה, ותבנית". צורה למעלה "שאין
חכמינו  וכל בחיבוריהם, הגאונים כל הרי הזה? בדבר
מזה  הנוטה את יחשבו הכל - בספרד בפיוטיהם הקדמונים
נסים  ורבינו גאון האי רב דברי (ראה ההבל". אחר כהולך
והובאו  נט.), (ברכות יעקב" ל"עין ב"הכותב" ז"ל גאון
התוארים  שכל לברכות: הגאונים" ב"אוצר דבריהם
משל  אלא אינם ובמדרשים, בפסוקים הנמצאים הגשמיים
"סוף  בניֿאדם). בלשון תורה דיברה כי האוזן, את לשבר
- נשמע הכל צרפת, לרבני במכתבו הרמב"ן ממשיך דבר,
אשר  צרפת לחכמי גם אומנה. אומתנו האמונה זאת על כי
ראיתי  וכן בחיבוריהם. כן שכתוב מצאתי צרופה אימרתם
"יסוד  בשער ז"ל מגרמזיא אליעזר ר' החסיד הרב בחיבור
פנים  לו אין הכל "יוצר שם: שכתב והאמונה" האיחוד
לא  גשמיים, ענינים בקרא שכתוב ומה וכו'. וגובה ואחור
שלא  בתורתו הזהירנו וכבר אדם. לבני להבין אם כי נכתבו
מאד  "ונשמרתם כתוב: שכן וצורה, דמות עליו נחשוב
על  הסובר וכל תמונה..." כל ראיתם לא כי לנפשותיכם,
כלל. אלוה לו אין - ואיברים דמות צלם, לו שיש הבורא
שאין  כמו כי יבין, באלהים שהמאמין אומר: אני כן על
גוף  לבורא אין כך כבודו, מכסא שיצאה לנשה איברים
בגזירתכם  הקהילות ישמעו לא כי תדעו וידוע כלל... ודמות
ומה  מחייו... כפורש מהם והפורש הגדול... הרב ספרי לגנוז
מפתח  הוא: אלהים מכתב והמכתב המדע"? ל"ספר יאמרו

לתל  מלמד חיבוריו: לכל ומבוא בתלמוד הרב מידים לספרי
דרך  חטאים יורה תורה: תלמוד בהלכות ומורא כבוד
כי  מרגליות. מפיק והוויות, קושיות בלי "תשובה" בהלכות
ומפוזרים  מפורדים רק בתלמוד "תשובה" דברי מצינו לא
הגאונים  חיבורי ובכל בירורים. בלי וההגדות ההלכות בין
לכל  דרושים הענינים אותם מצינו לא והאחרונים הראשונים

בספר  ומבוארים מפורשים המה כאשר ומזומנים, חפציהם
ומבפנים..." מבחוץ בספרים המיוחס פנינים, הממולא ההוא

יחיד 45) אלוה שיש אמת כלומר: הכל. את וברא שיצר
שלא  קדום חומר יש כי ראשון, לבדו אינו אבל גוף, ואינו
כאותו  העולם. את אלהים ברא ההוא החומר ומן  ה', בראו
"צייר  פ"א): (בראשיתֿרבה, גמליאל לרבן שאמר הפילסוף
שסייעו  טובים סממנים שמצא אלא אלהיכם, הוא גדול
למשנה  ובפירושו וכו'. ורוח" ומים חושך ובהו, תהו אותו:
ה' כי "שנאמין רבינו: אומר הרביעי) היסוד פ"ו, (סנהדרין
קדמון  בלתי זולתו שנמצא מה וכל בהחלט, קדמון הוא
(דברים  קדם אלהי מעונה הכתוב: שאמר הוא אליו, בערכו

כז)". כאמור 46)לג, דורו, ובני אנוש טעות היתה זאת
ה"א). פ"א, כוכבים עבודת (הלכות למעלה

.ÁÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :ÔÈÒ¯B˜Èt‡ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰LÏL¿»≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»≈∆≈
ÌL47ÚcÓ ÌL ÔÈ‡Â ,ÏÏk ‰‡e·48‡¯Ba‰Ó ÚÈbnL »¿»¿»¿≈»«»∆«ƒ«≈«≈

ea¯ ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎn‰Â ;Ì„‡‰ŒÈa ·ÏÏ49; ¿≈¿≈»»»¿««¿ƒ¿»∆∆«≈
‰NÚÓ Ú„BÈ ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰Â50Ïk ;Ì„‡‰ŒÈa ¿»≈∆≈«≈≈««¬≈¿≈»»»»

Ô‰ ‰LÏL .ÌÈÒ¯B˜Èt‡ Ô‰ el‡ ‰LÏMÓ „Á‡∆»ƒ¿»≈≈∆ƒ¿ƒ¿»≈
.'‰ ÌÚÓ ‰¯Bz‰ ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰«¿ƒ«»»≈∆≈«»≈ƒ
‰LÓ :¯Ó‡ Ì‡ - ˙Á‡ ‰·z elÙ‡ ,„Á‡ ˜eÒt elÙ‡¬ƒ»∆»¬ƒ≈»««ƒ»«∆

‰¯Bza ¯ÙBk ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ ÈtÓ B¯Ó‡51¯ÙBk‰ ÔÎÂ . ¬»ƒƒ«¿¬≈∆≈«»¿≈«≈
‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ‡e‰Â dLe¯Ùa52LÈÁÎn‰Â , ¿≈»¿»∆¿«∆¿««¿ƒ

‰È„ÈbÓ53ÒBzÈ·e ˜B„ˆ ÔB‚k ,54‡¯Ba‰L ,¯ÓB‡‰Â . «ƒ∆»¿»«¿¿»≈∆«≈
‰¯Bz ‰ÏËa ¯·Îe ,˙¯Á‡ ‰ÂˆÓa BÊ ‰ÂˆÓ ÛÈÏÁ‰∆¡ƒƒ¿»¿ƒ¿»¬∆∆¿»»¿»»

'‰ ÌÚÓ ‰˙È‰ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÊ55ÌÈ¯‚‰‰ ÔB‚k ; ««ƒ∆ƒ»¿»≈ƒ¿««¿ƒ
.‰¯Bza ¯ÙBk el‡ ‰LÏMÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿»≈≈«»

הלשון 47) מתיקוני אבל העברי, הסגנון לפי מיותרת מלה
ביאורנו  ראה בעברית. גם בה השתמש ורבינו היא, הערבית

ה"א). פ"א, התורה יסודי החכמות:48)(הלכות מן חכמה
בחלום, או בהקיץ לנביא אלהים מאת הנמסרת ומצוה תורה
ובנביאים  בתורה מקומות והרבה ומעלתו. מדרגתו כפי
מאחיך  מקרבך נביא כמו: הנבואה, מציאות על מעידים
ולמעלה  טו). יח, (דברים תשמעון אליו ה'... לך יקים כמוני
הדת: "מיסודי רבינו: אמר ה"א) פ"ז, התורה יסודי (הלכות

האדם". בני את מנבא שהאל אדון 49)לידע, שהיה
עד  והגיע אחריו ולבאים לפניו לקודמים ואביהם, הנביאים
ונכסה  קרעו שלא מסך נשאר ו"לא המלאכים למדרגת
וראה  השביעי). היסוד פ"י, סנהדרין רבינו, (מלשון ממנו"
בין  חילוקים ארבעה ה"ו) פ"ז, התרה יסודי (הלכות למעלה

הנביאים. שאר לנבואת רבינו משה והפסוק 50)נבואת
ובירמיה  ה). ו, (בראשית האדם רעת רבה כי ה' וירא מעיד:
לתת  בניֿאדם דרכי כל על פקוחות עיניך אשר יט) (לב,

מעלליו. וכפרי כדרכיו דבר 51)לאיש כי צט.) (סנהדרין
מן  תורה אין האומר "זה - לא) טו, (במדבר בזה ה'
חוץ  השמים מן כולה התורה כל אמר: ואפילו השמים".
עליו  - עצמו מפי משה אלא הקב"ה אמרו שלא אחד מפסוק
(סנהדרין  המשנה בפירוש ורבינו בזה". ה' דבר "כי נאמר:
סופר  כמו היה בנט משה יאמר: השמיני) היסוד פ"י,
הפרש  ואין מחוקק. נקרא: ולפיכך כותב, והוא לו שקוראים
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לבין: פילגש" היתה ותמנע ומצרים": כוש חם "ובני בין:
סיפרם  משה הפסוקים שאלה שאומר ומי אלהיך". ה' "אנכי
וקליפה, לב בתורה אין כופר. - חכמינו אצל הוא מדעתו,
שיבין  למי ופלאים חכמה בו יש ודיבור דיבור כל אלא
אלוהי  משיח דוד בעקבות להלך - אלא לאיש ואין אותו...
(תהלים  מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל שהתפלל: יעקב

יח). התורה 52)קיט, כל אמר: "ואפילו צט.). (סנהדרין
הוא  הרי - זו שוה מגזירה זה, מדקדוק חוץ השמים מן
תורה  מכחיש בין חילוק שאין בזה", ה' דבר כי בכלל:

שבעלֿפה. תורה למכחיש התורה 53)שבכתב חכמי הם
הכתוב". "מגיד לומר: היתה משנתם שדרך ומפרשיה,

התורה 54) את ופירשו ובמסורת החכמים בקבלת שכפרו
שאינם  הקראים, ותלמידיהם הצדוקים והם: בעיניהם כטוב
פי  על הוזהרנו: ואנו כפשוטו. המקרא בצורת אלא מחזיקים
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא יורוך... אשר התורה
(פ"א, לאבות בפירושו רבינו מדברי יא). יז, (דברים ושמאל

לנו 55)מ"ג) והנגלות כח): כט, (דברים נאמר והרי
ראה  הזאת. התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו

ה"א). פ"ט, התורה יסודי (הלכות לעיל

.Ë‰¯·ÚÏ ¯Óen‰ :Ï‡¯NiÓ ÌÈ¯Óen‰ Ì‰ ÌÈL¿«ƒ≈«»ƒƒƒ¿»≈«»«¬≈»
˙Á‡ ‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ .dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯Óen‰Â ,˙Á‡««¿«»¿»«»À»»«¬≈»««
ÔB„Êa ‰¯·Ú d˙B‡ ˙BNÚÏ BÓˆÚ ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê -∆∆∆¡ƒ«¿«¬»¬≈»¿»

˙Blw‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ ,da ÌÒ¯t˙Â Ïb¯‰Â56ÔB‚k , ¿À¿«¿ƒ¿«¿≈»¬ƒ»¿»ƒ««¿
ÊËÚL LaÏÏ „ÈÓz ˜ÊÁ‰L57,‰‡t ÛÈw‰Ï B‡ ∆À¬«»ƒƒ¿««¿≈¿«ƒ≈»

È¯‰ - BÏˆ‡ ÌÏBÚ‰ ÔÓ BÊ ‰ÂˆÓ ‰ÏËa el‡k ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»»∆¿¬≈
ÒÈÚÎ‰Ï ‰NÚiL ,‡e‰Â ;¯·„ B˙B‡Ï ¯ÓeÓ ‰Ê58. ∆»¿»»¿∆«¬∆¿«¿ƒ

lk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓÈ˙„Ï ÌÈ¯ÊBÁ‰ ÔB‚k - d »¿»«»À»¿«¿ƒ¿»≈
‰¯Êb ÔÈ¯ÊBbL ‰ÚLa ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ‰59Ì‰a ˜a„ÈÂ , »¿≈»ƒ¿»»∆¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«»∆

ÌÈÏÙL Ì‰L ,Ï‡¯NÈa ˜ac‰Ï ÈÏ Úˆa ‰Ó :¯Ó‡ÈÂ¿…««∆«ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿»≈∆≈¿»ƒ
‰ÙÈwz Ì„iL el‡a ˜a„‡L ÈÏ ·BË ;ÌÈÙc¯Â60- ¿ƒ¿»ƒƒ∆∆¿«¿≈∆»»«ƒ»

.dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿»«»À»

גרידא.56) לאו איסור אלא כרת עונש בה שאין
יא.).57) ואיסור 58)(הוריות שהיתר כל - להכעיס מומר

ומומר  ההיתר: את ומניח באיסור ואוחז לפניו מונחים
ויש  כישראל דינו להנאתו, אלא עובר שאינו זה - לתיאבון

ד.). (חולין הבא לעולם חלק ויש 59)לו ישראל, על קשה
כמבואר  בורח, ואינו נפשו ולמלט לברוח האפשרות לו

ה"ד). פ"ה, התורה יסודי החוזר 60)(הלכות וקלֿוחומר
חוזר  הוא "אם השיג: והראב"ד הגזירה. בשעת שלא לדתם
מין"? והריהו באלהיהם, מודה הוא הנה עכו"ם לדתי
הוא  "מין" מתרץ: והכס"מ ממומר. גרוע שהוא כלומר:
בפרקנו  לעיל המנויים הדברים מחמשת באחד המאמין
מתחבר  אלא בדתם, מאמין אינו עכו"ם לדתי והחוזר (ה"ז):
צור  שאין הוא יודע בלבו אבל נרדף, יהא שלא כדי אליהם

אלהינו. זולתי

.È¯·„a ‡ÈËÁ‰L „Á‡ ?„ˆÈk ÌÈa¯‰ È‡ÈËÁÓ«¬ƒ≈»«ƒ≈«∆»∆∆¡ƒ¿»»
ÌÚ·¯È ÔB‚k ,ÏB„b61ÒBzÈ·e ˜B„ˆÂ62„Á‡Â ; »¿»»¿»¿»«¿¿∆»

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï elÙ‡ ,Ï˜ ¯·„a ‡ÈËÁ‰L63; ∆∆¡ƒ¿»»«¬ƒ¿«≈ƒ¿«¬≈
‰È‰L ,‰MÓk e‡ËÁiL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÒB‡‰ „Á‡Â¿∆»»≈¬≈ƒ«∆∆∆¿ƒ¿«∆∆»»

ÌÈ·ÎBkŒ˙„B·Ú e„·ÚiL „Ú Ï‡¯NÈ ˙‡ ‚¯B‰64B‡ , ≈∆ƒ¿»≈«∆««¿¬«»ƒ
ÌÁÈc‰Â ÌÈ¯Á‡ ‰ÚË‰L65. ∆ƒ¿»¬≈ƒ¿ƒƒ»

לעבודהֿזרה.61) אחרים את והחטיא כמבואר 62)שחטא
(ה"ח). בביאורנו המובאת 63)לעיל בברייתא מבואר

ה"א): (פ"ד, לקמן הביאה ורבינו יומא): מסכת (סוף ברי"ף
בידו  מספיקים אין - מצוה מלעשות הרבים את "המעכב

תשובה". עליו 64)לעשות שמעיד כמו קג:) (סנהדרין
(מלכיםֿב  וגו' מאד הרבה מנשה שפך נקי דם וגם הכתוב:

טז). ומרמה.65)כא, חלקות בדברי הישרה מהדרך

.‡È¯·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ L¯Bt‰«≈ƒ«¿≈ƒ««ƒ∆…»«
˙BˆÓ ‰NBÚ BÈ‡Â Ï‡¯NÈ ˙„ÚÓ Ïc· ‡l‡ ,˙B¯·Ú¬≈∆»ƒ¿»≈¬«ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿
,Ô˙ÈÚ˙a ‰pÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô˙¯ˆa ÒÎ ‡ÏÂ ,ÔÏÏÎaƒ¿»»¿…ƒ¿»¿»»»¿…ƒ¿«∆¿«¬ƒ»
BÈ‡ el‡Îe ,ı¯‡‰ ÈÈBbÓ „Á‡k Bk¯„a CÏB‰ ‡l‡∆»≈¿«¿¿∆»ƒ≈»»∆¿ƒ≈

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó66˙B¯·Ú ‰NBÚ‰ . ≈∆≈≈∆»»«»»∆¬≈
˙Bl˜ ‰NÚL ÔÈa - ÌÈ˜ÈB‰Èk ‰Ó¯ „Èa67‰NÚL ÔÈa , ¿»»»ƒ»ƒ≈∆»»«≈∆»»

˙B¯eÓÁ68‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬≈≈∆»»«»¿∆«ƒ¿»
‰¯Bza ÌÈÙ ‰l‚Ó69ÂÈÙ ‰l‚Â BÁˆÓ ÊÚ‰L ÈtÓ , ¿«∆»ƒ«»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿¿ƒ»»»

.‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ LB· ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈»

יז.).66) (ר"ה מקורו כי ו), (הלכה לעיל העירונו כבר
כרת.67) בהם מיתה.68)שאין או כרת שענשן
ה"א).69) פ"א, פאה (ירושלמי,

.·ÈÌ"ekÚ „Èa B¯·Á ¯ÒBn‰ :ÔÈ¯ÒBn‰ Ì‰ ÌÈL¿«ƒ≈«¿ƒ«≈¬≈¿««
„Èa B¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰Â ,B˙Bk‰Ï B‡ B‚¯‰Ï¿»¿¿«¿«≈»¬≈¿«

Ì"ekÚ70Òp‡ „Èa B‡ ,71ÔÈ‡ Ì‰ÈLe ;Ì"ekÚk ‡e‰L «¿««»∆¿«¿≈∆≈
.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï»∆≈∆»»«»

כהנא 70) ברב קיז.) (ב"ק כמבואר מסור, נקרא: זה גם
דברי  השווה נכרי. ביד ישראל ממון שמסר מי את שהרג
המגיד  הרב ודברי ה"י), פ"ח, ומזיק חובל (הלכות רבינו

חמסן.71)(שם). זרוע, איש

.‚È‰Ê - ÌÈÓLŒÌLÏ ‡lL ¯eav‰ ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÈÏÈhÓ«ƒ≈≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ∆
,epnÓ ÌÈ„ÁÙÓe ÌÈ‡¯È Ì‰Â ,‰˜ÊÁa ¯eaˆ ‰„B¯‰»∆ƒ¿»¿»¿≈¿≈ƒ¿«¬ƒƒ∆
,ÌÈÓL „B·ÎÏ ‡lL ÂÈˆÙÁ ÏÎÂ ,BÓˆÚ „B·ÎÏ B˙eÎÂ¿«»»ƒ¿«¿¿»¬»»∆…ƒ¿»«ƒ

Ì"ekÚ‰ ÈÎÏÓ ÔB‚k72. ¿«¿≈»«

לכבוד 72) והכל - תבל ומרגיזים בארץ חתיתם הנותנים
עצמם.

.„ÈÚÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk‰Úa¯‡ÂŒÌÈ¯N73el‡ ÌÈL‡ »∆»¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ≈
˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ ,Ï‡¯NiÓ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - eÈnL∆»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ¿»≈≈»∆≈∆
ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,el‡Ó ˙Bl˜ ˙B¯·Ú LÈÂ .‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿≈¬≈«≈≈¿««ƒ
ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ô‰a ÏÈ‚¯‰L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎ≈»¿¬»ƒ∆»»ƒ»∆≈»∆≈∆»»
:Ô‰ el‡Â .Ô‰a ¯‰f‰Ïe Ô‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Ô‰ È„Îe ,‡a‰«»¿«≈¿ƒ¿«≈≈∆¿ƒ»≈»∆¿≈≈

B¯·ÁÏ ÌL ‰pÎÓ‰74BÈepÎa B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰Â ,75, «¿«∆≈«¬≈¿«≈«¬≈¿ƒ
ÌÈa¯a B¯·Á Èt ÔÈaÏn‰Â76ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â , ¿««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ¿

B¯·Á77ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ‰f·Ó‰Â ,78,ÂÈ˙Ba¯ ‰f·Ó‰Â , ¬≈¿«¿«∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿«∆«»
˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â79ÌÈL„w‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â ,80. ¿«¿«∆∆«¬¿«¿«≈∆«√»ƒ

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»∆»≈≈≈≈∆
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·L Ì‡ Ï·‡ ;‰·eL˙ ‡Ïa ˙nLk ?‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿∆≈¿…¿»¬»ƒ»
ÈaÓ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLzŒÏÚa ‡e‰Â ˙Óe BÚL¯Ó≈ƒ¿≈¿««¿»¬≈∆ƒ¿≈
ÈÙa „ÓBÚL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»∆≈¿»»∆≈ƒ¿≈

‰·eLz‰81‰B¯Á‡·e ,ÂÈÓÈ Ïk ¯wÚa ¯Ùk elÙ‡ . «¿»¬ƒ»«»ƒ»»»»»«¬»
ÌBÏL" :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈ - ·L»∆≈∆»»«»∆∆¡«»

˜BÁ¯Ï ÌBÏL82Ïk ."ÂÈ˙‡Ù¯e '‰ ¯Ó‡ ·B¯wÏÂ »»»¿«»»«¿»ƒ»
- ‰·eL˙· e¯ÊÁL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óen‰Â ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆»¿ƒ¿»

˙BiBÓËÓa ÔÈa ,ÈeÏ‚a ÔÈa83,Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ≈¿»≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - "ÌÈ··BL ÌÈa e·eL" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ»ƒ««ƒ∆¬«ƒ
ÔÈÏa˜Ó ,ÈeÏ‚· ‡ÏÂ ·L ¯˙qa È¯‰L ,‡e‰ ··BL»∆¬≈«≈∆»¿…¿»¿«¿ƒ

‰·eL˙a B˙B‡84. ƒ¿»

שני 73) כופרים, שלשה אפיקורסים, שלשה מינים, חמשה
בביאת  כופר המתים, בתחיית כופר מוסרים, שני מומרים,
עושה  ציבור, מדרכי פורש הרבים, את מחטיא הגואל,
לשון  דמים, שופך הצבור, על אימה מטיל רמה, ביד עבירות
וארבעה. לעשרים עולים יחד אלה כל - בערלתו מושך הרע,

נח:).74) כ:).75)(ב"מ תענית (שם: אחרים שכינוהו
ימים? הארכת במה אהבה: בר אדא רב את תלמידיו "שאלו
אומרים: ויש בחניכתי: לחברי קראתי ולא להם: אמר
שלא  - "בחניכתי" הערוך: ופירש הערוך) (כגרסת בחניכתו"

אחרים  לו שכינו שם שאפילו - "בחניכתו" שם. לו כניתי
קראתיו. נח:).76)לא ב"מ מ"יא: פ"ג, (אבות

ה"א).77) פ"ב, חגיגה צט:).78)(ירושלמי, (סנהדרין
חולֿהמועד 79) בימי מלאכה שעושה מ"יא) פ"ג, (אבות

כבחול. בהם לידי 80)ונוהג זבח קדשי שמביא (שם)
בדק  ומקדשי מזבח מקדשי ונהנה המועל או ונותר: פיגול

ה"א).81)הבית. פ"א, פאה שהיה 82)(ירושלמי, לזה
ונתקרב. ובטמון.83)רחוק והכס"מ 84)בסתר ז:) (ע"ז

פ"ב, כוכבים עבודת (הלכות לעיל כתב רבינו הלא שאל:
בתשובה  אותם מקבלין אין - מישראל "האפיקורסים ה"ה):
נשאלה  זאת שאלה ישובון?" לא באיה כל שנאמר: לעולם,
סתירה, שום כאן אין כי תדע "ידוע והשיב: רבינו בחיי כבר
שאנו  הוא: בתשובה" אותם מקבלים "אין המאמר: ענין כי
בעלי  במעלת בעניניו יהיו ולא תשובה מהם נקבל לא
מפני  אולי - ובחסידות ביושר מתנהגים גם ואם תשובה...
האחר  המאמר וענין כאן. יש הבריות דעת וגניבת היראה,
אז  - בוראם ובין בינם לבבם בכל באמת שבו אם הוא:
לדבר  נוגע כן אם וזה הבא: לעולם חלק להם יש בודאי
שבינם  לדבר נוגעת האחרת וההלכה בוראם. לבין שבינם
הוצאת  קא, סימן הרמב"ם (תשובות האנשים" שאר לבין
ה"ה) פ"ב, כוכבים עבודת (הלכות לעיל ראה פרימן).

בביאורנו.
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ה'תש"פ  אלול ג' ראשון יום

קנה. עשה מצות
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת g)אתֿיֹום ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ

ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ

ה'תש"פ  אלול ד' שני יום

קנה. עשה מצות
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר

"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת g)אתֿיֹום ,k my)ּכלֹומ זכירת. זכרהּו ר: ְְְְְִֵֶַַַַַָָ

ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש
exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ

אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ
ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ

ה'תש"פ  אלול ה' שלישי יום

קנה. עשה מצות
יום ראשוןֿ שלישי ג ֿ'ה 'אלול 
― הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת g)אתֿיֹום ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש

exzi)הּמכלּתא zyxt)― לקּדׁשֹו הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור : ְְְְִֶַַַַָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש ּבברכה". ew.)לקּדׁשֹו migqt)על "זכרהּו : ְְְְְְִֵֵַַָָָָ
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ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו עֹוד: ואמרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּיין".
ׁשּנצטּוינּו ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר:
ּובכּמה ּפסחים ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבּה".

ּבברכֹות .(pw:)וׁשּבת(p`:)מקֹומֹות ְְְִַָָ

ה'תש"פ  אלול ו' רביעי יום

שכ. תעשה לא מצות
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" i)"לאֿתעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תש"פ  אלול ז' חמישי יום

שכא. תעשה לא מצות
― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― my)לכלֿרּוח glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא אּמה". אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אלֿיצא

ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ּובאֹותּה
יום רביעיֿ ש "ק ו ֿ'ט 'אלול 

ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ה'תש"פ  אלול ח' שישי יום

שכט. תעשה לא מצות קסה. עשה מצות
קצו. תעשה לא מצות קסד. עשה מצות

― הקס"ה זההּמצוה ּביֹום לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
(mixetkd meia):אמרֹו והּוא והעבֹודֹות, ְְְְֲִַָָָמןֿהּמלאכֹות

לכם" היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,fh `xwie)ּבארנּו ּוכבר , ְְִֵֶַַַַָָָ
ּפעמים bqw)ּכּמה ,hpw ,dlw ,v dyr zeevn)אמרםzay) ְְִַָָָָ

(:ck."הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ֲֵַַָ

― השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
לא "וכלֿמלאכה ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְְִִַָָָָָָֹמלאכה

gk)תעׂשּו" ,bk my)חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו l)ּכרת, ,my)― ׁשֹוגג היה ואם ; ְְִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָמקריב
(:gi)ּומגּלה(:l).וזּולתן ְְִָָָ

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
אתֿנפׁשתיכם" "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא (myּבתׁשרי, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

(hk ,fhּבספרא והּפרּוׁש .(b dkld f wxt zen ixg` zyxt): ְְְִֵַָ
הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ― אתֿנפׁשתיכם" ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ"ּתעּנּו

ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. אכילה זה br.)ואיזהּו? `nei), ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ּברחיצה אסּור ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשהּוא
נאמר: ׁשּכן האּלה, מּכלֿהּפעּלֹות לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמּטה,

אתֿנפׁשתיכם" ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון l`)"ׁשּבת ,my), ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
למלאכֹות המיחדת הּׁשביתה ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכאּלּו
― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת המיחדת והּׁשביתה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֻולעבֹודה,

אמר לפיכ(oeyl ltk)ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת : ְְְִִַַַַָָָָ
(my zen ixg`)ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום "מּנין :ְִִִִִִֶַַָָ

ׁשּבתֹון", ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד הּמּטה? ּובתׁשמיׁש ְְְְִִִַַַַַַַָָָּובסיכה
העּנּוי. ׁשּיּׂשג ּכדי ּכלֿאּלּו הׁשּבת ְְְִֵֵֵֶַַַָָֻּכלֹומר:

― הקצ"ו ּביֹוםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבלׁשֹון נתּבארה לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹצֹום
למי ּכרת וחּיב אתֿהענׁש ׁשהזּכיר ּכיון אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ׁשּמזהר ידענּו "ּכיׁשּיאכל, אמרֹו: והּוא האכילה, על ים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
ונכרתה" וגֹו' לאֿתעּנה אׁשר hk)כלֿהּנפׁש ,bk my). ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֻ

ּכרתֹות ּבכללם(a.)ּובריׁש מנּו ּכרת, מחּיבי ּכׁשּמנּו , ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָֻ
עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ּובארּו הּכּפּורים, ּביֹום ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהאֹוכל
והּמילה. מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות הּוא ― ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכרת
לאֿתעׂשה, מצות הּכּפּורים ּביֹום ׁשהאכילה נתּבאר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנה
קבּועה, חּטאת ׁשגגתּה ועל ּכרת זדֹונּה על חּיבים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָּולפיכ
הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו

(g dpyn c wxt)זה ּדין יתחּיב ׁשּלא ,(zaxwp z`hgd)אּלא ְִִֵֶֶֶַָֹ
ּבמחּיבי יתעּלה אמר ׁשהרי ּבלבד, לאֿתעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבמצות
לאֿתעׂשינה" אׁשר ה' מּכלֿמצות "אחת קבּועה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹחּטאת

(bi ,c my)ספרא ּולׁשֹון .(c dkld c wxt xen`)ּכי" : ְְִִָ
עּנּוי; ענׁש זה הרי ― ונכרתה לאֿתעּנה אׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻכלֿהּנפׁש
אֹומר ּכׁשהּוא ׁשמענּו. לא עצמֹו לּיֹום לעּנּוי אזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאבל
הּוא: וחמר קל ׁשּכבר לֹומר ּתלמּוד ׁשאין מלאכה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹענׁש
הרי ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו עּנּוי אם ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָמה
טֹובים ּבימים נֹוהגת ׁשהיא מלאכה עליו, ענּוׁש ְְִִִֶֶֶָָָָָָהּוא
לּמה ּכן ואם עליה, ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּובׁשּבתֹות
ענׁש מה לעּנּוי: אזהרה מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאמר
― אזהרה" לאחר עּנּוי ענׁש אף אזהרה לאחר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָֹמלאכה
נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ודיני מהּֿׁשאמרנּו. נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּנה

יֹומא. מּסכת ְֶֶַָּבסֹוף

ה'תש"פ  אלול ט' ש"ק יום

שכג. תעשה לא מצות קנט. עשה מצות
שכד. תעשה לא מצות קס. עשה מצות

― הקנ"ט ׁשּנצטהּמצוה מּמלאכההּצּוּוי לׁשּבֹות ּוינּו ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"[ּו]בּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַָּביֹום

קדׁש" מקרא fh)הראׁשֹון ,ai zeny),זֹו הקּדמה ודע . ְְְִִֶַַָָָָֹ
ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" "מקרא ה' ּבֹו ׁשּכלֿמהּֿׁשאמר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהיא:
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`lelקפב 'h w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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: , ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
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:íëéýìàãéíçlìå òîLð àì øôBL ìB÷å äîçìî äàøð-àì øLà àBáð íéøöî õøà ék àì øîàì ¡Ÿ¥¤«¥ÀŸµŸ¦´¤³¤¦§©Æ¦Æ¨½£¤³«Ÿ¦§¤Æ¦§¨½̈§¬−̈´Ÿ¦§¨®§©¤¬¤

:áLð íLå áòøð-àìåèéýìà úBàáö ýåýé øîà-äk äãeäé úéøàL ýåýé-øáã eòîL ïëì äzòå «Ÿ¦§−̈§¨¬¥¥«§©¾̈¨¥²¦§¬§©§−̈§¥¦´§¨®«Ÿ¨©Á§¨̧§¨¹¡Ÿ¥´
:íL øeâì íúàáe íéøöî àáì íëéðt ïeîNz íBN ízà-íà ìàøNéæèízà øLà áøçä äúéäå ¦§¨¥À¦©Â¤´§¦³§¥¤Æ¨´Ÿ¦§©½¦¨¤−¨¬¨«§¨§¨´©¤À¤£¤³©¤Æ

íëéøçà ÷aãé íL epnî íéâàc | ízà-øLà áòøäå íéøöî õøàa íëúà âéOz íL äpnî íéàøé§¥¦´¦¤½¨¨²©¦¬¤§¤−§¤´¤¦§¨®¦§¨¨º̈£¤©¤´Ÿ£¦´¦¤À¨´¦§©¯©£¥¤²
:eúîz íLå íéøöîæéáøça eúeîé íL øeâì íéøöî àBáì íäéðt-úà eîN-øLà íéLðàä-ìë eéäéå ¦§©−¦§¨¬¨ª«§¦«§´¨¨£¨¦À£¤¨̧¤§¥¤¹¨³¦§©Æ¦Æ¨´½̈¨¾©¤−¤

:íäéìò àéáî éðà øLà äòøä éðtî èéìôe ãéøN íäì äéäé-àìå øácáe áòøaçéýåýé øîà äë ék ¨¨¨´©¨®¤§«Ÿ¦§¤³¨¤Æ¨¦´¨¦½¦§¥Æ¨«¨½̈£¤¬£¦−¥¦¬£¥¤«¦Á¸Ÿ¨©¹§¨´
íéøöî íëàáa íëéìò éúîç Czz ïk íìLeøé éáLé-ìò éúîçå étà Czð øLàk ìàøNé éýìà úBàáö§¨»¡Ÿ¥´¦§¨¥¼©£¤Á¦©̧©¦¹©£¨¦À©«Ÿ§¥Æ§´¨©¦ ½¥´¦©³£¨¦Æ£¥¤½§Ÿ£¤−¦§¨®¦

ìe äìàì íúééäå:äfä íB÷nä-úà ãBò eàøú-àìå ätøçìe äìì÷ìå änLèéúéøàL íëéìò ýåýé øac ¦§¦¤º§¨¨³§©¨Æ§¦§¨¨´§¤§½̈§«Ÿ¦§´½¤©¨−©¤«¦¤̧§¨³£¥¤Æ§¥¦´
:íBiä íëá éúãéòä-ék eòãz òãé íéøöî eàáz-ìà äãeäéëíëéúBLôða íúéòúä (íéúòúä) ék §½̈©¨−Ÿ¦§¨®¦¨Ÿ Æ©Æ¥«§½¦©¦¬Ÿ¦¨¤−©«¦´¦§¥¤»§©§«¥¤¼

øîàé øLà ìëëe eðéýìà ýåýé-ìà eðãòa ìltúä øîàì íëéýìà ýåýé-ìà éúà ízçìL ízà-ék¦«©¤º§©§¤´Ÿ¦À¤§¨³¡«Ÿ¥¤Æ¥½Ÿ¦§©¥´©£¥½¤§−̈¡Ÿ¥®§ŸÁ£¤̧Ÿ©¹
:eðéNòå eðì-ãbä ïk eðéýìà ýåýé§¨¯¡Ÿ¥²¥¬©¤−̈§¨¦«

i"yx
(„È).øôåù ìå÷å:העם את להזהיר הצופים שתוקעין

cec zcevn
(È).ÌÎ˙‡ È˙È·Â:ממנה עוד  יגלו ולא בה וירבו יפרו ר"ל 

.È˙ÚËÂ: במ"ש ענין  כפל  È˙ÓÁ.הוא ÈÎמחשבה חשבתי
להם: להרע עוד אוסיף  לא כי  להם שעשיתי הרעה  על  אחרת 

(‡È).ÂÈÙÓ ÌÈ‡¯È Ì˙‡ יראים‡˘¯ אתם אשר  הדבר ר"ל
למעלה : כמ "ש גדליה מהריגת והוא הדברÂÓÓ.מפניו  מן 

זה: בעבור עמכם ירע לא נ"נ  כי תיראו לא ÏÈˆ‰ÏÂההוא
.ÌÎ˙‡:עמכם להרע  יוכל  אתכםÔ˙‡Â.(È·)לבל  אתן ועוד 

אתכם: וירחם לפניו ‡˙ÌÎ.לרחמים  ·È˘‰Âהגולה ר"ל 
ארצם : אל  מרצונו ישיבם  לבבל  ˘ÚÂÓ.(È‚)מעמכם È˙Ï·Ï

פה תשבו לא ה' דבר ששמעתם  אחר  עתה גם  ואם  ר"ל 
ה': דבר  לשמוע למצריםÓ‡Ï¯.(È„)ותמאנו  נבא תאמרו כי 

הכשדים : ממלחמת תפחדו פה בהיותכם  כי מלחמה נראה לא  שם ˘ÙÂ¯.אשר ÏÂ˜Â: בשופרות במלחמה  לתקוע Ï‡הדרך 
.·Ú¯:מתמיד שהרעב בכאן כמו ˘·.לא  Ì˘Â: משם גולים  נהיה וכו':ÚÂ˙‰.(ÂË)ולא שמעו לכן  תאמרו וכן  ˘ÌÂהואיל 

.ÔÂÓÈ˘˙:ומרצון מדעת  שמה לבוא תחשובו בה:Ì˙‡·Â.אם  ולגור  שמה לבא בפועל  תעשו  וכן ÌÈ‡¯È.(ÊË)ר"ל Ì˙‡ ¯˘‡
הכשדים : חרב ‡ÌÎÈ¯Á.הוא ˜·„È Ì˘: מצרים אמר  ביאור ולתוספת שם, אחריכם  ללכת בכם דבוק  ˙Â˙ÂÓ.יהיה  Ì˘Âבחרב

‰‡ÌÈ˘.(ÊÈ)וברעב: ÏÎ ÂÈ‰ÈÂהרעה גודל  לפי מה שארית ישאר ולא נעדר לא  איש ימותו כולם  שמה ללכת החפצים  כל
עליהם: Í˙.(ÁÈ)שאביא ¯˘‡Î:'וכו אפי  שנשפך  אלהÏ‡Ï‰.כמו כמו  אהיה  כזאת  עשיתי  אם בשבועתם  יאמרו כולם 

למצרים: מפלתכם:Ó˘ÏÂ‰.הבאים גודל על  יתמהו  מקולל ÏÏ˜ÏÂ‰.כולם  שיהיה  לומר בכם הקללה יתלה מי את המקלל 
אתכם :Ù¯ÁÏÂ‰.כמותכם : יחרפו ˙¯‡Â.כולם ‡ÏÂ: הזה המקום  את לראות עוד תשובו לא  מפה תלכו ÂÎÂ'.(ËÈ)כאשר ¯·„

בהם: להתרות שוב ˙„ÂÚ.אמר ÚÂ„È:יהיה שכן ואמרתי היום  בכם  התריתי  שאני תדעו  הצרה עליכם ‰˙Ì˙ÈÚ.(Î)בבוא  ÈÎ
אתם אשר  בנפשותיכם  גדול  טעות עשיתם באמת אמר ולכן במקומם, להשאר חפצים  היו שלא  בפניהם ראה עמהם בדברו

מזידין: אתם  ועכשיו שוגגין  הייתם  שלחתם לא אילו כי וכו' אותי  שלחתם

oeiv zcevn
(È).È˙È·Â:בנין ונתיצה:‡‰¯ÒÂ.מל ' שבירה  ‡˙Â˘.ענין

עקירה: מחשבה:È˙ÓÁ.ענין היפוך „‡‚ÌÈ.(ÊË)ענין
ופחד : דאגה חיבור:È„·˜.מלשון  ËÈÏÙÂ.(ÊÈ)ענין „È¯˘

ושריד  פליט ה' אף  ביום היה  ולא  וכן  והצלה  ב)שארית :(איכה
(ÁÈ).Í˙˙ארצה נתך לא ומטר כמו ושפיכה  הרקה (שמות ענין 

אלהÏ‡Ï‰.:ט) קול  ושמעה  כמו  שבועה ה')ענין :(ויקרא
.‰Ó˘ÏÂוהשמו אלי פנו  כמו תמהון כא)ענין :(איוב

(ËÈ).È˙Â„ÈÚ‰ לבל בעדים מתרין רוב ע "פ כי התראה  ענין
וטעות:‰˙Ì˙ÈÚ.(Î)יכחש: תועה ·ÌÎÈ˙Â˘Ù.מלשון

בעצמיכם:

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oiaexir(ipy meil)

da yiy dvign oiprl ,yxcnd ziaa zwelgn dxn`põeøẗ
,ãîBòkweica `ed dvigna uextd wlgd xeriyy ,xnelk §¥

.day iepad wlgd xeriykøzeî ,øîà àtt áødvign ef ixd - ©¨¨¨©¨
eli`e ,zxznd.øeñà ,øîà òLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©¨©¨

.zwelgnd zexaq z` zx`an `xnbdéëä ,øzeî øîà àtt áø©¨¨¨©¨¨¦
äLîì àðîçø déøîbàipiqa dynl `ed jexa yecwd ecnil jk - ©§§¥©£¨¨§Ÿ¤

,zevign ziiyr oic z`daeø õøôz àìdvign dyrz l` - Ÿ¦§Ÿ¨
llkne .xizdl dliren dpi` efk dvign oky ,uext daexy

.`id dxiyk cner divge uext divg m`y ,cnl dz` mixacdáø©
äLîì àðîçø déøîbà éëä ,øeñà øîà òLBäé áøc déøa àðeäjk - ¨§¥§©§ª©¨©¨¨¦©§§¥©£¨¨§Ÿ¤

,ipiqa dynl `ed jexa yecwd ecnildaeø øBãbdvign dyr - §¨
oi` divga wx `id diepa m`y ,cnl dz` o`kne .daexa dxebqd

.zxznd dvign o`k
ixac lr dywne `tt ax zhiyl epzpynn di`x d`ian `xnbd

:ryedi axc dixa `ped axïðz,epzpyna epipy -úBöøt eäé àìå' §©§Ÿ§§¨
.'ïéðaä ìò úBøúé:`xnbd zwiicnïéðak àäxeriy m` la` - §¥©©¦§¨¨§¦§¨

,oipad xeriyk weica `ed zevxitdøzeîdvign ef ixd - ¨
axc dixa `ped ax ixack `lye ,`tt ax zhiyk ,zxznd

.ryedi
:`xnbd zvxznàîéz àìdpynd ixacn wiicl yiy xn`z l` - Ÿ¥¨
øzeî ïéðak àäef ixd oipad xeriyk dvxitd dzid m`y - ¨©¦§¨¨
,zxznd dvignàîéà àlà,jk wiicze xen` -íàd xeriyïéða ¤¨¥¨¦¦§¨

.øzeî äöøétä ìò øúé¤¤©©¦§¨¨
:dywne `xnbd dayìáà`ed dvxitd xeriyy ote`akxeriy £¨§

déàî ïéða,ryedi axc dixa `ped ax zhiyl oicd `di dn - ¦§¨©
éëä éà ,øeñà,ok m` -éðúéì,jk zFpWl dpynd dzid dkixv - ¨¦¨¦¦§¥¦§

e','ïéðak úBöøét eäé àìxeriyy ote`a s`y jkn epiid micnele Ÿ§¦§©¦§¨
dhwpe xg`ne .dleqt dvignd 'cner'd xeriyk `ed 'uext'd
ote`a wxy cenll yi 'oipad lr zexzi zevxit edi `le' dpynd

.`tt ax ixacke ,xyk 'cnerk uext' la` ,dleqt dvignd df
:`xnbd dwiqnàéL÷ax zhiyl md miyw dpynd ixac ok` - ©§¨

.ryedi axc dixa `ped
lr dywne `tt ax zhiyl ztqep di`x `iadl dqpn `xnbd

:ryedi axc dixa `ped ax ixac,òîL àzdkeq zkqna epipy ¨§©
(.eh),äø÷îäz` [jMqn ,dxwz dyer-]ïéãeôLa Búkeñhen - ©§¨¤§©¥¨¦§¦

,xya ziilvl ynyndähnä úBkeøàa Bàdhnd iyxw - ©£©¦¨
,jekiql md mileqty ,dkxe`lïäéðéa çåéø Lé íàcety oia - ¦¥¤©¥¥¤

,cetylïúBîkeze`a xyk jkq gipde ,cetyd agex xeriy itk - §¨

dkeqd ,mewnd,äøéLk.xykd lr daexn leqtd jkqd oi`y itl §¥¨
lr daexn xykd jkqd didiy jixv oi`y ,dpynd ixacn x`ean
oiprl s`y o`kn cenll yie ,mieey eidiy jka ic `l` ,leqtd
ax zhiyk ,'cner'd xeriyk 'uext'd xeriy `diy ic zevign
`ped ax zhiyk 'uextd lr daexn cner' didiy jixv oi`e ,`tt

.ryedi axc dixa
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä,ef dpyn zwqer ote` dfi`a - ¨¨§©©§¦¨

àöBéå ñðëpLklekiy xeriy itk cetyl cety oia mewn yiy - §¤¦§©§¥
gipn `ed eay mewndy ,xnelk ,geixa z`vle qpkdl sqep cety
jkqdy `vnpe ,cety ly eagexn xzei lecb xykd jkqd z`

.dkeqd dxyk jkitle ,leqtd jkqd lr daexn xykd
gipdl jxc oi`e xg`ny ,`id jk ovxzd zpeeky `xnbd dxaq
ixac z` yxtl yi gxkda jkitl ,cetyl cety oia mvnevn geix
`l` mevnva dpeekd oi`y 'ozenk odipia geix yi m`' dpynd

:`xnbd dywn jk lre .'`veie qpkp'aíöîöì øLôà àäåixde - §¨¤§¨§©§¥
xeriy itk cetyl cety oia geixd `diy oiekl mc`l xyt`
dpynd zpeeky yxtl jl oipn ok m`e ,mevnva cety zgpd

.'`veie qpkp'a epiid 'ozenk'
:`xnbd zvxzn,énà éaø øîàmvnevn geix gipdl xyt` ok` ¨©©¦©¦

dpi` ef dpyn la` ,weica cety ly eagex itk cetyl cety oia
`l` ,dfk ote`a zwqeréãòîaógipd `l` ,mvnv `ly mc`a - §©§¦

cety `ivedle qipkdl ozipy xeriyd itk cetyl cety oia mewn
.leqtd lr daexn xykd jkqd xeriyy `vnpe ,geixa

:`xnbd d`ian sqep uexiz,øîà àáøzwqer ef dpyn mpn` ¨¨¨©
y ote`a xaecn j` ,mevnva mzenk geix gipdykeéä íà¦¨

micetyd,'áøò' ïéðeúðgxfnn dkeqd agexl migpeny oebk §¦¥¤
,axrnlBðúBðxykd jkql,'éúL'micetiyd lr egipn ,epiidc §§¦

mipezp micetiyd eid m` oke ,mexcl oetvn dkeqd jxe`l,'éúL'§¦
BðúBðxykd jkql,'áøò'oia geix gipd `l m` elit` df ote`ae §¥¤

mewn lkn ,mevnva cety zgpd xeriy ick `l` cetyl cety
o`kn cetyd lr cg`d ey`x gpen xykd jkqd gxkdae xg`n
ixde ,daexn xykd jkqdy `vnp ,o`kn cetyd lr ipyd ey`xe

.dxyk dkeqd jkitle ,leqtd jkqd z` lhan `ed
xaeqd ryedi axc dixa `ped axl di`x `iadl dqpn `xnbd

:'xeq` cnerk uext'yòîL àzax ixacl di`x rnye `ea - ¨§©
,`ziixaa epipy .ryedi axc dixa `ped,äò÷áa äúðçL àøéiL©¨¨¤¨§¨§¦§¨

äeôéwäådrwal,ïélîâaeúBôkeàa,lnbd lry ayend mewn - §¦¦¨¦§©¦§¨
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המשך ביאור למג' עירובין ליום שני עמ' ב



קפג an wxt dinxi - mi`iap

áî-÷øô äéîøékÎh

è:åéðôì íëúpçz ìétäì åéìà éúà ízçìL øLà ìàøNé éýìà ýåýé øîà-äk íäéìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤½«Ÿ¨©¬§−̈¡Ÿ¥´¦§¨¥®£¤̧§©§¤³Ÿ¦Æ¥½̈§©¦¬§¦©§¤−§¨¨«
éézîçð ék LBzà àìå íëúà ézòèðå ñøäà àìå íëúà éúéðáe úàfä õøàa eáLz áBL-íà¦³¥«§Æ¨¨´¤©½Ÿ¨¦³¦¤§¤Æ§´Ÿ¤¡½Ÿ§¨©§¦¬¤§¤−§´Ÿ¤®¦³¦©Æ§¦Æ

:íëì éúéNò øLà äòøä-ìààéepnî eàøéz-ìà åéðtî íéàøé ízà-øLà ìáa Cìî éðtî eàøéz-ìà ¤¨´¨½̈£¤¬¨¦−¦¨¤«©¦«§À¦§¥Æ¤´¤¨¤½£¤©¤¬§¥¦−¦¨¨®©¦«§³¦¤ÆÆ
:Bãiî íëúà ìéväìe íëúà òéLBäì éðà íëzà-ék ýåýé-íàðáéíëúà íçøå íéîçø íëì ïzàå §ª§½̈¦«¦§¤´½̈¦§¦¯©¤§¤²§©¦¬¤§¤−¦¨«§¤¥¬¨¤²©£¦−§¦©´¤§¤®

:íëúîãà-ìà íëúà áéLäåâéì úàfä õøàa áLð àì ízà íéøîà-íàåýåýé ìB÷a òîL ézìá §¥¦¬¤§¤−¤©§©§¤«§¦Ÿ§¦´©¤½¬Ÿ¥¥−¨¨´¤©®Ÿ§¦§¦´§½Ÿ©§−§¨¬
:íëéýìàãéíçlìå òîLð àì øôBL ìB÷å äîçìî äàøð-àì øLà àBáð íéøöî õøà ék àì øîàì ¡Ÿ¥¤«¥ÀŸµŸ¦´¤³¤¦§©Æ¦Æ¨½£¤³«Ÿ¦§¤Æ¦§¨½̈§¬−̈´Ÿ¦§¨®§©¤¬¤

:áLð íLå áòøð-àìåèéýìà úBàáö ýåýé øîà-äk äãeäé úéøàL ýåýé-øáã eòîL ïëì äzòå «Ÿ¦§−̈§¨¬¥¥«§©¾̈¨¥²¦§¬§©§−̈§¥¦´§¨®«Ÿ¨©Á§¨̧§¨¹¡Ÿ¥´
:íL øeâì íúàáe íéøöî àáì íëéðt ïeîNz íBN ízà-íà ìàøNéæèízà øLà áøçä äúéäå ¦§¨¥À¦©Â¤´§¦³§¥¤Æ¨´Ÿ¦§©½¦¨¤−¨¬¨«§¨§¨´©¤À¤£¤³©¤Æ

íëéøçà ÷aãé íL epnî íéâàc | ízà-øLà áòøäå íéøöî õøàa íëúà âéOz íL äpnî íéàøé§¥¦´¦¤½¨¨²©¦¬¤§¤−§¤´¤¦§¨®¦§¨¨º̈£¤©¤´Ÿ£¦´¦¤À¨´¦§©¯©£¥¤²
:eúîz íLå íéøöîæéáøça eúeîé íL øeâì íéøöî àBáì íäéðt-úà eîN-øLà íéLðàä-ìë eéäéå ¦§©−¦§¨¬¨ª«§¦«§´¨¨£¨¦À£¤¨̧¤§¥¤¹¨³¦§©Æ¦Æ¨´½̈¨¾©¤−¤

:íäéìò àéáî éðà øLà äòøä éðtî èéìôe ãéøN íäì äéäé-àìå øácáe áòøaçéýåýé øîà äë ék ¨¨¨´©¨®¤§«Ÿ¦§¤³¨¤Æ¨¦´¨¦½¦§¥Æ¨«¨½̈£¤¬£¦−¥¦¬£¥¤«¦Á¸Ÿ¨©¹§¨´
íéøöî íëàáa íëéìò éúîç Czz ïk íìLeøé éáLé-ìò éúîçå étà Czð øLàk ìàøNé éýìà úBàáö§¨»¡Ÿ¥´¦§¨¥¼©£¤Á¦©̧©¦¹©£¨¦À©«Ÿ§¥Æ§´¨©¦ ½¥´¦©³£¨¦Æ£¥¤½§Ÿ£¤−¦§¨®¦

ìe äìàì íúééäå:äfä íB÷nä-úà ãBò eàøú-àìå ätøçìe äìì÷ìå änLèéúéøàL íëéìò ýåýé øac ¦§¦¤º§¨¨³§©¨Æ§¦§¨¨´§¤§½̈§«Ÿ¦§´½¤©¨−©¤«¦¤̧§¨³£¥¤Æ§¥¦´
:íBiä íëá éúãéòä-ék eòãz òãé íéøöî eàáz-ìà äãeäéëíëéúBLôða íúéòúä (íéúòúä) ék §½̈©¨−Ÿ¦§¨®¦¨Ÿ Æ©Æ¥«§½¦©¦¬Ÿ¦¨¤−©«¦´¦§¥¤»§©§«¥¤¼

øîàé øLà ìëëe eðéýìà ýåýé-ìà eðãòa ìltúä øîàì íëéýìà ýåýé-ìà éúà ízçìL ízà-ék¦«©¤º§©§¤´Ÿ¦À¤§¨³¡«Ÿ¥¤Æ¥½Ÿ¦§©¥´©£¥½¤§−̈¡Ÿ¥®§ŸÁ£¤̧Ÿ©¹
:eðéNòå eðì-ãbä ïk eðéýìà ýåýé§¨¯¡Ÿ¥²¥¬©¤−̈§¨¦«

i"yx
(„È).øôåù ìå÷å:העם את להזהיר הצופים שתוקעין

cec zcevn
(È).ÌÎ˙‡ È˙È·Â:ממנה עוד  יגלו ולא בה וירבו יפרו ר"ל 

.È˙ÚËÂ: במ"ש ענין  כפל  È˙ÓÁ.הוא ÈÎמחשבה חשבתי
להם: להרע עוד אוסיף  לא כי  להם שעשיתי הרעה  על  אחרת 

(‡È).ÂÈÙÓ ÌÈ‡¯È Ì˙‡ יראים‡˘¯ אתם אשר  הדבר ר"ל
למעלה : כמ "ש גדליה מהריגת והוא הדברÂÓÓ.מפניו  מן 

זה: בעבור עמכם ירע לא נ"נ  כי תיראו לא ÏÈˆ‰ÏÂההוא
.ÌÎ˙‡:עמכם להרע  יוכל  אתכםÔ˙‡Â.(È·)לבל  אתן ועוד 

אתכם: וירחם לפניו ‡˙ÌÎ.לרחמים  ·È˘‰Âהגולה ר"ל 
ארצם : אל  מרצונו ישיבם  לבבל  ˘ÚÂÓ.(È‚)מעמכם È˙Ï·Ï

פה תשבו לא ה' דבר ששמעתם  אחר  עתה גם  ואם  ר"ל 
ה': דבר  לשמוע למצריםÓ‡Ï¯.(È„)ותמאנו  נבא תאמרו כי 

הכשדים : ממלחמת תפחדו פה בהיותכם  כי מלחמה נראה לא  שם ˘ÙÂ¯.אשר ÏÂ˜Â: בשופרות במלחמה  לתקוע Ï‡הדרך 
.·Ú¯:מתמיד שהרעב בכאן כמו ˘·.לא  Ì˘Â: משם גולים  נהיה וכו':ÚÂ˙‰.(ÂË)ולא שמעו לכן  תאמרו וכן  ˘ÌÂהואיל 

.ÔÂÓÈ˘˙:ומרצון מדעת  שמה לבוא תחשובו בה:Ì˙‡·Â.אם  ולגור  שמה לבא בפועל  תעשו  וכן ÌÈ‡¯È.(ÊË)ר"ל Ì˙‡ ¯˘‡
הכשדים : חרב ‡ÌÎÈ¯Á.הוא ˜·„È Ì˘: מצרים אמר  ביאור ולתוספת שם, אחריכם  ללכת בכם דבוק  ˙Â˙ÂÓ.יהיה  Ì˘Âבחרב

‰‡ÌÈ˘.(ÊÈ)וברעב: ÏÎ ÂÈ‰ÈÂהרעה גודל  לפי מה שארית ישאר ולא נעדר לא  איש ימותו כולם  שמה ללכת החפצים  כל
עליהם: Í˙.(ÁÈ)שאביא ¯˘‡Î:'וכו אפי  שנשפך  אלהÏ‡Ï‰.כמו כמו  אהיה  כזאת  עשיתי  אם בשבועתם  יאמרו כולם 

למצרים: מפלתכם:Ó˘ÏÂ‰.הבאים גודל על  יתמהו  מקולל ÏÏ˜ÏÂ‰.כולם  שיהיה  לומר בכם הקללה יתלה מי את המקלל 
אתכם :Ù¯ÁÏÂ‰.כמותכם : יחרפו ˙¯‡Â.כולם ‡ÏÂ: הזה המקום  את לראות עוד תשובו לא  מפה תלכו ÂÎÂ'.(ËÈ)כאשר ¯·„

בהם: להתרות שוב ˙„ÂÚ.אמר ÚÂ„È:יהיה שכן ואמרתי היום  בכם  התריתי  שאני תדעו  הצרה עליכם ‰˙Ì˙ÈÚ.(Î)בבוא  ÈÎ
אתם אשר  בנפשותיכם  גדול  טעות עשיתם באמת אמר ולכן במקומם, להשאר חפצים  היו שלא  בפניהם ראה עמהם בדברו

מזידין: אתם  ועכשיו שוגגין  הייתם  שלחתם לא אילו כי וכו' אותי  שלחתם

oeiv zcevn
(È).È˙È·Â:בנין ונתיצה:‡‰¯ÒÂ.מל ' שבירה  ‡˙Â˘.ענין

עקירה: מחשבה:È˙ÓÁ.ענין היפוך „‡‚ÌÈ.(ÊË)ענין
ופחד : דאגה חיבור:È„·˜.מלשון  ËÈÏÙÂ.(ÊÈ)ענין „È¯˘

ושריד  פליט ה' אף  ביום היה  ולא  וכן  והצלה  ב)שארית :(איכה
(ÁÈ).Í˙˙ארצה נתך לא ומטר כמו ושפיכה  הרקה (שמות ענין 

אלהÏ‡Ï‰.:ט) קול  ושמעה  כמו  שבועה ה')ענין :(ויקרא
.‰Ó˘ÏÂוהשמו אלי פנו  כמו תמהון כא)ענין :(איוב

(ËÈ).È˙Â„ÈÚ‰ לבל בעדים מתרין רוב ע "פ כי התראה  ענין
וטעות:‰˙Ì˙ÈÚ.(Î)יכחש: תועה ·ÌÎÈ˙Â˘Ù.מלשון

בעצמיכם:
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å-÷øô ìàéðãhkÎek

åë:àbNé ïBëîìL àòøà-ìëa ïéøéã (ïéøàã)-éc àiðMìå àiîà àiîîò-ìëì áúk àkìî Låéøc ïéãàa¥©¹¦¨§¨¤́©§À̈§Â©§¨©«§©º̈ª©¨¯§¦¨©¨²¦«¨§¦¬§¨©§−̈§¨§¬¦§¥«
æëìàiðã-éc däìà íã÷-ïî ïéìçãå ïéòéæ (ïéòàæ) ïBäì éúeëìî ïèìL-ìëa | éc íòè íéN éîã÷-ïî¦¢¨©»¦´§¥¼¦´§¨¨§¨´©§¦À¤¡³¨§¦Æ§¨´£¦½¦¢−̈¡¨¥´¦¨«¦¥®

:àôBñ-ãò dðèìLå ìaçúú àì-éc dúeëìîe ïéîìòì íi÷å àiç àäìà | àeä-écçëìvîe áæéLî ¦´¡¨¨´©À̈§©¨Æ§¨´§¦½©§¥Æ¦«¨´¦§©©½§¨§¨¥−©¨«§¥¦´©¦À
:àúåéøà ãé-ïî ìàiðãì áéæéL éc àòøàáe àiîLa ïéäîúå ïéúà ãáòåèëúeëìîa çìöä äðc ìàiðãå §¨¥Æ¨¦´§¦§¦½¦§©−̈§©§¨®¦µ¥¦´§¨«¦¥½¦©−©§¨¨¨«§¨¦¥´§½̈©§©−§©§´

(ô) :äàñøt (àéñøô) LøBk úeëìîáe Låéøc̈§¨®¤§©§−¬¤¨§¨¨«
æ-÷øô ìàéðãcÎ`

àáúë àîìç ïéãàa dákLî-ìò dLàø éåæçå äæç íìç ìàiðc ìáa Cìî øvLàìáì äãç úðLa¦§©´£À̈§¥§©©Æ¤´¤¨¤½¨¦¥Æ¥´¤£½̈§¤§¥¬¥¥−©«¦§§¥®¥©Æ¦Æ¤§¨´§©½
:øîà ïélî Làøáànéì ïçéâî àiîL éçeø òaøà eøàå àéìéì-íò éåæça úéåä äæç øîàå ìàiðã äðò ¥¬¦¦−£©«¨¥³¨¦¥Æ§¨©½¨¥¬£¥²§¤§¦−¦¥«§¨®©£À©§©Æ¥´§©½̈§¦−̈§©¨¬

:àaøâ:àc-ïî àc ïéðL àné-ïî ï÷ìñ ïáøáø ïåéç òaøàåãäæç dì øLð-éc ïétâå äéøàë àúéîã÷ ©¨«§©§©³¥¨Æ©§§½̈¨§−̈¦©¨®¨§−̈¨¬¦¨«©§¨§¨´§©§¥½§©¦¬¦«§©−©®¨¥´
:dì áéäé Lðà ááìe úîé÷ä Lðàk ïéìâø-ìòå àòøà-ïî úìéèðe détâ eèéøn-éc ãò úéåä£¥¿©Á¦§¦¸©©¹§¦´©¦©§À̈§©©§©Æ¦Æ¤¡¨´¢¦©½§©¬¡−̈§¦¬©«

i"yx
(ÂÎ).'åëå àëìî ùåéøã ïéãàá.àòøà ìëá ïéøàã éã

יסגא: שלמכון הארץ בכל úåëìîáå(ËÎ)שדרין
.ùøåë אלא המדי דריוש מלך שלא דריוש אחר שמלך

בן  יוסף בספר כתוב כאשר במלחמה ונהרג אחת שנה
החיל: בתוך עליהם חתנו כורש את והמליכו גוריון

(‡).áúë àîìç ïéãàá וראשי כתב) (החלום אז
אמר: àéîùוהנה:åøàå.(·)הדברים éçåø òáøà

.'åâå ïéçéâî העולם רוחות מד' באות נושבות רוחות ד'
אותו: וסוערות הגדול הים עם òáøàå(‚)ונלחמות

.ïåéç:חיות àã.וד' ïî àã ïéðù:מזו זו משונות
(„).äì øùð éã ïéôâå äéøàë àúéîã÷ ולה כאריה היא

באותה  מושלת שהיתה בבל מלכות היא זו נשר כנפי
מסבכו  אריה עלה שנאמר ירמיה אותה ראה וכך שעה

מח): (שם וגו' ידאה כאשר הנה ואומר ה) ãò(ירמיה
.äôâ åèéøî éã:למפלתה רמז היא זו כנפיה, נמרטו

.àòøà ïî úìéèðå שתתבטל רמז הארץ מן נסתלק ל'
הארץ: מן ùðà.המלכות ááìå ידעו כמו חלישות ל'

סלה: המה אנוש הגוים

cec zcevn
(ÂÎ).ÔÈ„‡· לכל כתב וכן העכו"ם לכל דריוש כתב אז 

יתרבה: שלומכם הארץ בכל  שוכנים  אשר וכו' עממיא 
(ÊÎ).ÈÓ„˜ ÔÓממשלת בכל  אשר אומר גזירת  הושם  מלפני

דניאל  של  האלהים מלפני ומתפחדים חרדים  יהיו  מלכותי
מלכות היא ומלכותו לעולם וקיים חי אלהים הוא עולם:אשר ימי סוף  עד  וממשלתו  תושחת לא  מפלט ÊÈ˘Ó·.(ÁÎ)אשר

האריות : מיד  דניאל  את הציל אשר  ובארץ  בשמים תמוהים ודבריו אותות  ועושה  „‰.(ËÎ)ומציל  Ï‡È„Â הצליח זה ודניאל
את ומנה המלך מעבודת עצמו פירש  לאח "ז אבל  הפרסי כורש מלכות  ימי  ובתחלת דריוש מלכות בימי רב ממשל  למשול 

למעלה: וכמ"ש תחתיו  זרובבל 
(‡).˙˘·:לבלשאצר האחת חלום:ÌÏÁ.בשנה דניאל  ¯‡˘‰.ראה  ÈÂÊÁÂכי במ"ש  ענין כפל  והוא משכבו  על ישן  בהיותו

שבראש: המוח במראות באה  הדברים·‡„ÔÈ.החלום ראשית רק אמר לזולתו אבל  החלום  דברי כל  את לזכרון לעצמו כתב  אז
כולם : דורו:Ú‰.(·)ולא לבני אמר  מלין ראש  כ "א הכל סיפר ולא ואמר קול  שינתÊÁ‰.הרים עם  במראה  הייתי רואה 

השינה : בעת ר "ל  הגדול:Â¯‡Â.הלילה  הים אל ממקומן ויוצאות  רוחות מנשבות  השמים רוחות בארבע והנה  Ú·¯‡Â(‚)ר"ל 
.ÔÂÈÁ: מזה זה במראיהם משונים והיו הים מן עולות  גדולות  חיות כנפים˜„ÈÓ˙‡.(„)ארבע  ולה כאריה תארה הראשונה

נשר: טיסתÊÁ‰.כשל  בעזר מעמדה וחוזק איתן ממקום הארץ מן ונשאת  כנפיה נתלשו  אשר עד  עמדה  על  עומדת  הייתי רואה 
תפול : לבל  להועיל  שהנה ¯‚ÔÈÏ.כנפיה ÏÚÂהכנפים מטיסת  עזר עוד  לה היה  לא  מעתה כי  אדם כבן לבד  רגליה על  ועמדה

רב: בחוזק אריהÏÂ··.לעמוד  עלה בנ"נ שנאמר בבל  על  מרמז והוא  האריה  כלב  אמיץ  לב לו  שאין אדם  בן לבב  לה  ונתן
אובד : עדי וסופה יז) (יחזקאל הגדול  הנשר נאמר עליו ואף  ד ') (ירמיה מסובכו

oeiv zcevn
(·).Â¯‡Â:והנה ר"ל  ואלו גוחיÔÁÈ‚Ó.כמו  כמו יציאה ענין 

כב): (תהלים  משערÂËÈ¯Ó.(„)מבטן ואמרטה כמו תלשו
ט ): (עזרא  ראשי

b dpyn iriax wxt milk zkqn

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡Bðæà éðtî ãBîòì ìBëé BðéàL ñøçä,Bòéøëî ãecçäå ãecç Ba äéäL Bà–øBäè.ïæàä äìhð,øaLðãecçä ©¤¤¤¥¨©£¦§¥¨§¤¨¨¦§©¦©§¦¨¦§¨¨Ÿ¤¦§©©¦
–øBäè.äãeäé éaøànèî.äúçôpL úéáçäéúBðôc ìò úìa÷î àéäå,úBáøò ézL ïéîk ä÷ìçpL Bà–éaø ¨©¦§¨§©¥¨¦¤¦§£¨§¦§©¤¤©©§¤¨¤¤§§¨§¦§¥£¥©¦

äãeäéøäèî,íéîëçåïéànèî. §¨§©¥©£¨¦§©§¦
·úBøâBøb á÷ éöça ìèìhäì äìBëé dðéàå äòòBøúpL úéáç–äøBäè.ïé÷Lî úìa÷î dðéàå äòòBøúpL àøèñb, ¨¦¤¦§£¨§¥¨§¨§¦©§¥©£¦©§§§¨¦§§¨¤¦§£¨§¥¨§©¤¤©§¦

ïéìëà úìa÷î àéäL ét ìò óà–äøBäè,ì ïéøéL ïéàLïéøéL. ©©¦¤¦§©¤¤Ÿ¨¦§¨¤¥¦©¦§¦©¦
‚àøèñb àéä Bæéà?äéðæà eìhpL ìk.íéãecç da eéäïéàöBé,íéúéæa dnò ìa÷îä ìk–òbîa ànhî, ¥¦¦§§¨¨¤¦§¨§¤¨¨¨¦¦§¦¨©§©¥¦¨§¥¦¦©¥§©¨

c`.cenrl leki epi`y qxgd,åòéøëîå ãéáëîù ïæåàä ãáåë éðôî äëéîñ àìá ãåîòì ìåëé åðéàå ,ïæåàä íå÷îá äøéã÷ä ïîå úéáçä ïî ùøåôä ñøç ïåâë
:êîåñî àìù úáùì ìåëé åðéàå åúéúçúá ãç àåäù ãåãéç åá äéäù éðôî åàp.xedh ofe`d dlhäàîåè åì ïéà áåù úçà äòù øäèù ïåéë ñøç éìëã

:íìåòì.`nhn dcedi 'xe:àøáñ êä äéì úéìã.dwlgpy e`:äéúåðôã ìò àìà äéúçú ìò áùéì äìåëé äðéàå ,úåáéøò éúù ïéîë äëøàìdcedi iax
.xdhnéìëä øáù äéäéù êéøöù ,úåðôãä ïî àìå íééìåùä ïî åðééä ,íéàîè ïäù íéëîåñî àìù íéáùåé ñøç éìëáù íé÷ãä ïðúã àäã äãåäé 'ø øáñã

:íìù àåäùë áùåéù êøãë åéìåù ìò áùåé.oi`nhn minkge:íé÷øôì ïäéúåðôã ìò ïáéùåäì ïééåùò íéìë éøáñã
a.zexbexb aw ivga lhlhdl dleki dpi`eäãåòñ øåòéù àåäã ,á÷ éöçá åøòéù êëìå .äìåèìèá éøîâì úøáùð íéãéáëî úåøâåøâäå äòåòø àéäù êåúî

äãåòñ øåòéù äá ìèìèì àéæç àìã ìëå .úåøâåøâ á÷î ïøåâá éðòì ïéúçåô ïéà éáâ äàô úëñî óåñá çëåîãë ,úåãåòñ éúù øåòéù àåä úåøâåøâ á÷ã .úçà
:àéîã äøåáùë úçà.`xhqib:éøú éñéâ äùòðå .íéðùì ÷ìçðù ñøç éìë.miixiyl miixiy oi`yäéì åãù àì àúøåô ÷ãñ íåùîå åéìò íéñç íìù éìë

çéðäì øçà éìë øáù àáä íéøîåà ïéàù ,äéì åãù àãùî ä÷ùî àéöåîá ÷ãñð éëî éìë øáù ìáà ,åéúçú ïéîéùîå éìë øáù åðééäã éìë ìù íééøéù ïéàéáîå
:äæ éìë øáù úçú

b.dipf` elhpy lkíéðæà äì ïéàå ìéàåä ,äîéìù àéä åìéôàå ,àøèñâ äáåùç:ä÷ùî àéöåîë äøåòéù ,äòòåøúð íàå .íå÷îì íå÷îî äìèìèìda eid
.micecgåîë .íéãåãéç åðîî ïéàöåé øáùðù ñøç íúñ[á"ë à"î áåéà]:ñøç éãåãç.mizifa dnr lawnd lkáåùç ,ãåãéçì ãåãéç ïéá àöåé úéæë ïéà íà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

שיעור  המחזיק קיבול בית לו  ויש  מסּומך  שלא היושב חרס כלי ששבר  למדנו, כבר 
חרס  כלי בשבר דנה משנתנו  טומאה. מקבל  זה הרי ב), (ב, לעיל כמפורט מסויים

עצמו. בפני  לישב יכול שאינו

ñøçä,חרס כלי שבר  –Bðæà éðtî ãBîòì ìBëé BðéàLשנפל – ÇÆÆÆÅÈÇÂÄÀÅÈÀ
לעמוד, לו  מאפשרת אינה והאוזן  אזנו , עם הכלי  Baמן  äéäL BàÆÈÈ

בחרס, –ãecç,עוקץ –Bòéøëî ãecçäå הע לצד– מטהו  וקץ ÄÀÇÄÇÀÄ
לשימוש , ראוי  ואינו  הואיל  לעמוד , יכול  ואינו היה øBäèאחד אם – È

ולהבא. מכאן  טומאה מקבל  אינו  ואף טומאתו, נתבטלה äìhðÄÀÈטמא,
ïæàä,החרס מן –ãecçä øaLð, בו שהיה העוקץ נשבר או – ÈÙÆÄÀÇÇÄ

ולקבל, סמיכה בלי  לישב הוא שנטהר,øBäèויכול  חרס כלי ששבר  – È
לעולם. טומאה מקבל  אינו שוב טומאה, מלקבל  שפסק éaøÇÄהיינו 

ànèî äãeäé,החידוד נשבר או  האוזן כשניטלה החרס, את – ÀÈÀÇÅ
ששבר סובר , ואינו טומאה; מקבל  הריהו  לשימוש , ראוי והוא שהואיל

לעולם. טומאה לו אין  שוב שנטהר  חרס äúçôpLכלי  úéáç– ÈÄÆÄÀÂÈ
שוליה, äéúBðôcשנפלו  ìò úìa÷î àéäåעל אותה כשמטים – ÀÄÀÇÆÆÇÇÀÆÈ

ä÷ìçpLצידה, Bà,לארכה –úBáøò ézL ïéîk יכולה ואינה – ÆÆÀÀÈÀÄÀÅÂÅ
דפנותיה, על יושבת כשהיא אלא øäèîלקבל äãeäé éaø שלדעת – ÇÄÀÈÀÇÅ

הכלי, שולי  בו  נשארו כן  אם אלא טמא חרס כלי  שבר  אין יהודה רבי

השלם  הכלי שהיה כדרך  השולים, על יושב כשהוא לקבל יכול והוא
מקבלת  ואינה הואיל  שנחלקה, או שנפחתה זו חבית הלכך  מקבל ,

טהורה; היא הרי דפנותיה, על  ïéànèîאלא íéîëçå שסוברים – ÇÂÈÄÀÇÀÄ
לפיכך דפנותיהם, על שלמים כלים גם מושיבים ולפרקים הואיל הם,

הרי ולקבל , לישב יכול  שהוא כל  שוליים, לו שאין חרס כלי  שבר אף
טומאה. מקבל הוא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äòòBøúpL úéáç סתם שנעשתה או  סדקים בה שנעשו כגון  – ÈÄÆÄÀÂÈ
úBøâBøbרעועה, á÷ éöça ìèìhäì äìBëé dðéàå יהיה שאם – ÀÅÈÀÈÀÄÇÀÅÇÂÄÇÀÀ

תישבר, היא ויטלטלוה, גרוגרות קב כחצי משא לפיäøBäèבה – ÀÈ
לפי גרוגרות, קב חצי של  שיעור נקטה משנתנו  כלי . חשובה שאינה

אחת סעודה שיעור  d`t),שהוא zkqn seqa gkeny enk) המשנה ובאה
אחת, סעודה שיעור  אפילו בה לטלטל  ראויה החבית אין שאם ללמד ,

כשבורה היא ברטנורא).הרי הרא"ש ; חרס àøèñb(הר "ש; כלי  – ÄÀÀÈ
לשימוש , ראוי הוא ועדיין  ממנו , חלק כגון äòòBøúpLשנשבר  – ÆÄÀÂÈ

ïé÷Lîשנסדקה, úìa÷î dðéàå,מתוכה יוצאים שהמשקים –óà ÀÅÈÀÇÆÆÇÀÄÇ
ïéìëà úìa÷î àéäL ét ìò,אוכלים בה להחזיק שאפשר  – ÇÄÆÄÀÇÆÆÙÈÄ

äøBäè,הגיסטרא –ïéøéLì ïéøéL ïéàL כשהוא שלם כלי – ÀÈÆÅÄÇÄÀÄÇÄ
היינו  כלי, של  שיריים ומביא זורקו , ואינו עליו חס אדם קצת, נסדק

כשהיא  כלי, של  שיריים שהיא גיסטרא אבל  תחתיו , ונותן  כלי , שבר
להניח  אחר כלי  שבר מביא ואינו  זורקה, אדם משקים, במוציא נסדקה

טומאה  מקבלת ואינה כלי דין  לה אין הלכך זה, כלי שבר תחת

מפרשים:(ברטנורא ); miixiylויש  miixiy oi`y ותשמישה שהגיסטרא –

שי רק יכולהיא אדם שאין  פי על  ואף ותשמישו , שלם  מכלי ריים
כשחזרה  אבל  עדיין, מקיימה מקום מכל  בכלי , כמו  בגיסטרא להשתמש 
קצת  בה להשתמש הוא יכול  שעדיין פי  על אף הגיסטרא, ונתרועעה

חשוב  ולא שיריים, שיירי אלא אינו  הזה התשמיש מקום מכל בדוחק,
טומאה מקבלת אינה הלכך  וזורקה, ישראל").לו , ויש("תפארת

שנתרועעה, מחבית בהיפך הוא שנתרועעה גיסטרא דין  מדייקים:
ואפילו  באוכלים, אלא משערים אין  לאוכלים שמיוחדת כיון  שבחבית

הרי גרוגרות, קב בחצי להיטלטל  יכולה אינה אם משקים, מחזקת
להיטלטל ויכולה אוכלים, שמקבלת פי  על אף וגיסטרא טהורה, היא

אינה  עיקרה שכל  טהורה, משקים, מקבלת שאינה כיון בגרוגרות,
למשקים  העשוי שכלי פי  על  ואף הנוטפים. משקים לקבל אלא מיוחדת

(ג, לעיל  ששנינו כמו  משקה, בכונס אלא משקה במוציא מיטהר אינו
משקה, במוציא זורקו ואינו  עליו  שחס שלם, בכלי  מדובר  שם א),

כמו  לשיריים, שיריים שאין  משקה, במוציא זורקה – גיסטרא אבל 
א ),שביארו  צו, לגיסטרא.(שבת גיסטרא הבא אומרים: שאין

i p y m e i
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àøèñb àéä Bæéàלהיטהר שיעורה נתרועעה שאם לעיל, ששנינו  – ÅÄÄÀÀÈ
משקים? äéðæàבמוציא eìhpL ìk שלא שלם כלי אפילו  כלומר  – ÈÆÄÀÈÀÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn



קפה fÎe wxt l`ipc - miaezk

å-÷øô ìàéðãhkÎek

åë:àbNé ïBëîìL àòøà-ìëa ïéøéã (ïéøàã)-éc àiðMìå àiîà àiîîò-ìëì áúk àkìî Låéøc ïéãàa¥©¹¦¨§¨¤́©§À̈§Â©§¨©«§©º̈ª©¨¯§¦¨©¨²¦«¨§¦¬§¨©§−̈§¨§¬¦§¥«
æëìàiðã-éc däìà íã÷-ïî ïéìçãå ïéòéæ (ïéòàæ) ïBäì éúeëìî ïèìL-ìëa | éc íòè íéN éîã÷-ïî¦¢¨©»¦´§¥¼¦´§¨¨§¨´©§¦À¤¡³¨§¦Æ§¨´£¦½¦¢−̈¡¨¥´¦¨«¦¥®

:àôBñ-ãò dðèìLå ìaçúú àì-éc dúeëìîe ïéîìòì íi÷å àiç àäìà | àeä-écçëìvîe áæéLî ¦´¡¨¨´©À̈§©¨Æ§¨´§¦½©§¥Æ¦«¨´¦§©©½§¨§¨¥−©¨«§¥¦´©¦À
:àúåéøà ãé-ïî ìàiðãì áéæéL éc àòøàáe àiîLa ïéäîúå ïéúà ãáòåèëúeëìîa çìöä äðc ìàiðãå §¨¥Æ¨¦´§¦§¦½¦§©−̈§©§¨®¦µ¥¦´§¨«¦¥½¦©−©§¨¨¨«§¨¦¥´§½̈©§©−§©§´

(ô) :äàñøt (àéñøô) LøBk úeëìîáe Låéøc̈§¨®¤§©§−¬¤¨§¨¨«
æ-÷øô ìàéðãcÎ`

àáúë àîìç ïéãàa dákLî-ìò dLàø éåæçå äæç íìç ìàiðc ìáa Cìî øvLàìáì äãç úðLa¦§©´£À̈§¥§©©Æ¤´¤¨¤½¨¦¥Æ¥´¤£½̈§¤§¥¬¥¥−©«¦§§¥®¥©Æ¦Æ¤§¨´§©½
:øîà ïélî Làøáànéì ïçéâî àiîL éçeø òaøà eøàå àéìéì-íò éåæça úéåä äæç øîàå ìàiðã äðò ¥¬¦¦−£©«¨¥³¨¦¥Æ§¨©½¨¥¬£¥²§¤§¦−¦¥«§¨®©£À©§©Æ¥´§©½̈§¦−̈§©¨¬

:àaøâ:àc-ïî àc ïéðL àné-ïî ï÷ìñ ïáøáø ïåéç òaøàåãäæç dì øLð-éc ïétâå äéøàë àúéîã÷ ©¨«§©§©³¥¨Æ©§§½̈¨§−̈¦©¨®¨§−̈¨¬¦¨«©§¨§¨´§©§¥½§©¦¬¦«§©−©®¨¥´
:dì áéäé Lðà ááìe úîé÷ä Lðàk ïéìâø-ìòå àòøà-ïî úìéèðe détâ eèéøn-éc ãò úéåä£¥¿©Á¦§¦¸©©¹§¦´©¦©§À̈§©©§©Æ¦Æ¤¡¨´¢¦©½§©¬¡−̈§¦¬©«

i"yx
(ÂÎ).'åëå àëìî ùåéøã ïéãàá.àòøà ìëá ïéøàã éã

יסגא: שלמכון הארץ בכל úåëìîáå(ËÎ)שדרין
.ùøåë אלא המדי דריוש מלך שלא דריוש אחר שמלך

בן  יוסף בספר כתוב כאשר במלחמה ונהרג אחת שנה
החיל: בתוך עליהם חתנו כורש את והמליכו גוריון

(‡).áúë àîìç ïéãàá וראשי כתב) (החלום אז
אמר: àéîùוהנה:åøàå.(·)הדברים éçåø òáøà

.'åâå ïéçéâî העולם רוחות מד' באות נושבות רוחות ד'
אותו: וסוערות הגדול הים עם òáøàå(‚)ונלחמות

.ïåéç:חיות àã.וד' ïî àã ïéðù:מזו זו משונות
(„).äì øùð éã ïéôâå äéøàë àúéîã÷ ולה כאריה היא

באותה  מושלת שהיתה בבל מלכות היא זו נשר כנפי
מסבכו  אריה עלה שנאמר ירמיה אותה ראה וכך שעה

מח): (שם וגו' ידאה כאשר הנה ואומר ה) ãò(ירמיה
.äôâ åèéøî éã:למפלתה רמז היא זו כנפיה, נמרטו

.àòøà ïî úìéèðå שתתבטל רמז הארץ מן נסתלק ל'
הארץ: מן ùðà.המלכות ááìå ידעו כמו חלישות ל'

סלה: המה אנוש הגוים

cec zcevn
(ÂÎ).ÔÈ„‡· לכל כתב וכן העכו"ם לכל דריוש כתב אז 

יתרבה: שלומכם הארץ בכל  שוכנים  אשר וכו' עממיא 
(ÊÎ).ÈÓ„˜ ÔÓממשלת בכל  אשר אומר גזירת  הושם  מלפני

דניאל  של  האלהים מלפני ומתפחדים חרדים  יהיו  מלכותי
מלכות היא ומלכותו לעולם וקיים חי אלהים הוא עולם:אשר ימי סוף  עד  וממשלתו  תושחת לא  מפלט ÊÈ˘Ó·.(ÁÎ)אשר

האריות : מיד  דניאל  את הציל אשר  ובארץ  בשמים תמוהים ודבריו אותות  ועושה  „‰.(ËÎ)ומציל  Ï‡È„Â הצליח זה ודניאל
את ומנה המלך מעבודת עצמו פירש  לאח "ז אבל  הפרסי כורש מלכות  ימי  ובתחלת דריוש מלכות בימי רב ממשל  למשול 

למעלה: וכמ"ש תחתיו  זרובבל 
(‡).˙˘·:לבלשאצר האחת חלום:ÌÏÁ.בשנה דניאל  ¯‡˘‰.ראה  ÈÂÊÁÂכי במ"ש  ענין כפל  והוא משכבו  על ישן  בהיותו

שבראש: המוח במראות באה  הדברים·‡„ÔÈ.החלום ראשית רק אמר לזולתו אבל  החלום  דברי כל  את לזכרון לעצמו כתב  אז
כולם : דורו:Ú‰.(·)ולא לבני אמר  מלין ראש  כ "א הכל סיפר ולא ואמר קול  שינתÊÁ‰.הרים עם  במראה  הייתי רואה 

השינה : בעת ר "ל  הגדול:Â¯‡Â.הלילה  הים אל ממקומן ויוצאות  רוחות מנשבות  השמים רוחות בארבע והנה  Ú·¯‡Â(‚)ר"ל 
.ÔÂÈÁ: מזה זה במראיהם משונים והיו הים מן עולות  גדולות  חיות כנפים˜„ÈÓ˙‡.(„)ארבע  ולה כאריה תארה הראשונה

נשר: טיסתÊÁ‰.כשל  בעזר מעמדה וחוזק איתן ממקום הארץ מן ונשאת  כנפיה נתלשו  אשר עד  עמדה  על  עומדת  הייתי רואה 
תפול : לבל  להועיל  שהנה ¯‚ÔÈÏ.כנפיה ÏÚÂהכנפים מטיסת  עזר עוד  לה היה  לא  מעתה כי  אדם כבן לבד  רגליה על  ועמדה

רב: בחוזק אריהÏÂ··.לעמוד  עלה בנ"נ שנאמר בבל  על  מרמז והוא  האריה  כלב  אמיץ  לב לו  שאין אדם  בן לבב  לה  ונתן
אובד : עדי וסופה יז) (יחזקאל הגדול  הנשר נאמר עליו ואף  ד ') (ירמיה מסובכו

oeiv zcevn
(·).Â¯‡Â:והנה ר"ל  ואלו גוחיÔÁÈ‚Ó.כמו  כמו יציאה ענין 

כב): (תהלים  משערÂËÈ¯Ó.(„)מבטן ואמרטה כמו תלשו
ט ): (עזרא  ראשי
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È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡Bðæà éðtî ãBîòì ìBëé BðéàL ñøçä,Bòéøëî ãecçäå ãecç Ba äéäL Bà–øBäè.ïæàä äìhð,øaLðãecçä ©¤¤¤¥¨©£¦§¥¨§¤¨¨¦§©¦©§¦¨¦§¨¨Ÿ¤¦§©©¦
–øBäè.äãeäé éaøànèî.äúçôpL úéáçäéúBðôc ìò úìa÷î àéäå,úBáøò ézL ïéîk ä÷ìçpL Bà–éaø ¨©¦§¨§©¥¨¦¤¦§£¨§¦§©¤¤©©§¤¨¤¤§§¨§¦§¥£¥©¦

äãeäéøäèî,íéîëçåïéànèî. §¨§©¥©£¨¦§©§¦
·úBøâBøb á÷ éöça ìèìhäì äìBëé dðéàå äòòBøúpL úéáç–äøBäè.ïé÷Lî úìa÷î dðéàå äòòBøúpL àøèñb, ¨¦¤¦§£¨§¥¨§¨§¦©§¥©£¦©§§§¨¦§§¨¤¦§£¨§¥¨§©¤¤©§¦

ïéìëà úìa÷î àéäL ét ìò óà–äøBäè,ì ïéøéL ïéàLïéøéL. ©©¦¤¦§©¤¤Ÿ¨¦§¨¤¥¦©¦§¦©¦
‚àøèñb àéä Bæéà?äéðæà eìhpL ìk.íéãecç da eéäïéàöBé,íéúéæa dnò ìa÷îä ìk–òbîa ànhî, ¥¦¦§§¨¨¤¦§¨§¤¨¨¨¦¦§¦¨©§©¥¦¨§¥¦¦©¥§©¨

c`.cenrl leki epi`y qxgd,åòéøëîå ãéáëîù ïæåàä ãáåë éðôî äëéîñ àìá ãåîòì ìåëé åðéàå ,ïæåàä íå÷îá äøéã÷ä ïîå úéáçä ïî ùøåôä ñøç ïåâë
:êîåñî àìù úáùì ìåëé åðéàå åúéúçúá ãç àåäù ãåãéç åá äéäù éðôî åàp.xedh ofe`d dlhäàîåè åì ïéà áåù úçà äòù øäèù ïåéë ñøç éìëã

:íìåòì.`nhn dcedi 'xe:àøáñ êä äéì úéìã.dwlgpy e`:äéúåðôã ìò àìà äéúçú ìò áùéì äìåëé äðéàå ,úåáéøò éúù ïéîë äëøàìdcedi iax
.xdhnéìëä øáù äéäéù êéøöù ,úåðôãä ïî àìå íééìåùä ïî åðééä ,íéàîè ïäù íéëîåñî àìù íéáùåé ñøç éìëáù íé÷ãä ïðúã àäã äãåäé 'ø øáñã

:íìù àåäùë áùåéù êøãë åéìåù ìò áùåé.oi`nhn minkge:íé÷øôì ïäéúåðôã ìò ïáéùåäì ïééåùò íéìë éøáñã
a.zexbexb aw ivga lhlhdl dleki dpi`eäãåòñ øåòéù àåäã ,á÷ éöçá åøòéù êëìå .äìåèìèá éøîâì úøáùð íéãéáëî úåøâåøâäå äòåòø àéäù êåúî

äãåòñ øåòéù äá ìèìèì àéæç àìã ìëå .úåøâåøâ á÷î ïøåâá éðòì ïéúçåô ïéà éáâ äàô úëñî óåñá çëåîãë ,úåãåòñ éúù øåòéù àåä úåøâåøâ á÷ã .úçà
:àéîã äøåáùë úçà.`xhqib:éøú éñéâ äùòðå .íéðùì ÷ìçðù ñøç éìë.miixiyl miixiy oi`yäéì åãù àì àúøåô ÷ãñ íåùîå åéìò íéñç íìù éìë

çéðäì øçà éìë øáù àáä íéøîåà ïéàù ,äéì åãù àãùî ä÷ùî àéöåîá ÷ãñð éëî éìë øáù ìáà ,åéúçú ïéîéùîå éìë øáù åðééäã éìë ìù íééøéù ïéàéáîå
:äæ éìë øáù úçú

b.dipf` elhpy lkíéðæà äì ïéàå ìéàåä ,äîéìù àéä åìéôàå ,àøèñâ äáåùç:ä÷ùî àéöåîë äøåòéù ,äòòåøúð íàå .íå÷îì íå÷îî äìèìèìda eid
.micecgåîë .íéãåãéç åðîî ïéàöåé øáùðù ñøç íúñ[á"ë à"î áåéà]:ñøç éãåãç.mizifa dnr lawnd lkáåùç ,ãåãéçì ãåãéç ïéá àöåé úéæë ïéà íà
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שיעור  המחזיק קיבול בית לו  ויש  מסּומך  שלא היושב חרס כלי ששבר  למדנו, כבר 
חרס  כלי בשבר דנה משנתנו  טומאה. מקבל  זה הרי ב), (ב, לעיל כמפורט מסויים

עצמו. בפני  לישב יכול שאינו

ñøçä,חרס כלי שבר  –Bðæà éðtî ãBîòì ìBëé BðéàLשנפל – ÇÆÆÆÅÈÇÂÄÀÅÈÀ
לעמוד, לו  מאפשרת אינה והאוזן  אזנו , עם הכלי  Baמן  äéäL BàÆÈÈ

בחרס, –ãecç,עוקץ –Bòéøëî ãecçäå הע לצד– מטהו  וקץ ÄÀÇÄÇÀÄ
לשימוש , ראוי  ואינו  הואיל  לעמוד , יכול  ואינו היה øBäèאחד אם – È

ולהבא. מכאן  טומאה מקבל  אינו  ואף טומאתו, נתבטלה äìhðÄÀÈטמא,
ïæàä,החרס מן –ãecçä øaLð, בו שהיה העוקץ נשבר או – ÈÙÆÄÀÇÇÄ

ולקבל, סמיכה בלי  לישב הוא שנטהר,øBäèויכול  חרס כלי ששבר  – È
לעולם. טומאה מקבל  אינו שוב טומאה, מלקבל  שפסק éaøÇÄהיינו 

ànèî äãeäé,החידוד נשבר או  האוזן כשניטלה החרס, את – ÀÈÀÇÅ
ששבר סובר , ואינו טומאה; מקבל  הריהו  לשימוש , ראוי והוא שהואיל

לעולם. טומאה לו אין  שוב שנטהר  חרס äúçôpLכלי  úéáç– ÈÄÆÄÀÂÈ
שוליה, äéúBðôcשנפלו  ìò úìa÷î àéäåעל אותה כשמטים – ÀÄÀÇÆÆÇÇÀÆÈ

ä÷ìçpLצידה, Bà,לארכה –úBáøò ézL ïéîk יכולה ואינה – ÆÆÀÀÈÀÄÀÅÂÅ
דפנותיה, על יושבת כשהיא אלא øäèîלקבל äãeäé éaø שלדעת – ÇÄÀÈÀÇÅ

הכלי, שולי  בו  נשארו כן  אם אלא טמא חרס כלי  שבר  אין יהודה רבי

השלם  הכלי שהיה כדרך  השולים, על יושב כשהוא לקבל יכול והוא
מקבלת  ואינה הואיל  שנחלקה, או שנפחתה זו חבית הלכך  מקבל ,

טהורה; היא הרי דפנותיה, על  ïéànèîאלא íéîëçå שסוברים – ÇÂÈÄÀÇÀÄ
לפיכך דפנותיהם, על שלמים כלים גם מושיבים ולפרקים הואיל הם,

הרי ולקבל , לישב יכול  שהוא כל  שוליים, לו שאין חרס כלי  שבר אף
טומאה. מקבל הוא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äòòBøúpL úéáç סתם שנעשתה או  סדקים בה שנעשו כגון  – ÈÄÆÄÀÂÈ
úBøâBøbרעועה, á÷ éöça ìèìhäì äìBëé dðéàå יהיה שאם – ÀÅÈÀÈÀÄÇÀÅÇÂÄÇÀÀ

תישבר, היא ויטלטלוה, גרוגרות קב כחצי משא לפיäøBäèבה – ÀÈ
לפי גרוגרות, קב חצי של  שיעור נקטה משנתנו  כלי . חשובה שאינה

אחת סעודה שיעור  d`t),שהוא zkqn seqa gkeny enk) המשנה ובאה
אחת, סעודה שיעור  אפילו בה לטלטל  ראויה החבית אין שאם ללמד ,

כשבורה היא ברטנורא).הרי הרא"ש ; חרס àøèñb(הר "ש; כלי  – ÄÀÀÈ
לשימוש , ראוי הוא ועדיין  ממנו , חלק כגון äòòBøúpLשנשבר  – ÆÄÀÂÈ

ïé÷Lîשנסדקה, úìa÷î dðéàå,מתוכה יוצאים שהמשקים –óà ÀÅÈÀÇÆÆÇÀÄÇ
ïéìëà úìa÷î àéäL ét ìò,אוכלים בה להחזיק שאפשר  – ÇÄÆÄÀÇÆÆÙÈÄ

äøBäè,הגיסטרא –ïéøéLì ïéøéL ïéàL כשהוא שלם כלי – ÀÈÆÅÄÇÄÀÄÇÄ
היינו  כלי, של  שיריים ומביא זורקו , ואינו עליו חס אדם קצת, נסדק

כשהיא  כלי, של  שיריים שהיא גיסטרא אבל  תחתיו , ונותן  כלי , שבר
להניח  אחר כלי  שבר מביא ואינו  זורקה, אדם משקים, במוציא נסדקה

טומאה  מקבלת ואינה כלי דין  לה אין הלכך זה, כלי שבר תחת

מפרשים:(ברטנורא ); miixiylויש  miixiy oi`y ותשמישה שהגיסטרא –

שי רק יכולהיא אדם שאין  פי על  ואף ותשמישו , שלם  מכלי ריים
כשחזרה  אבל  עדיין, מקיימה מקום מכל  בכלי , כמו  בגיסטרא להשתמש 
קצת  בה להשתמש הוא יכול  שעדיין פי  על אף הגיסטרא, ונתרועעה

חשוב  ולא שיריים, שיירי אלא אינו  הזה התשמיש מקום מכל בדוחק,
טומאה מקבלת אינה הלכך  וזורקה, ישראל").לו , ויש("תפארת

שנתרועעה, מחבית בהיפך הוא שנתרועעה גיסטרא דין  מדייקים:
ואפילו  באוכלים, אלא משערים אין  לאוכלים שמיוחדת כיון  שבחבית

הרי גרוגרות, קב בחצי להיטלטל  יכולה אינה אם משקים, מחזקת
להיטלטל ויכולה אוכלים, שמקבלת פי  על אף וגיסטרא טהורה, היא

אינה  עיקרה שכל  טהורה, משקים, מקבלת שאינה כיון בגרוגרות,
למשקים  העשוי שכלי פי  על  ואף הנוטפים. משקים לקבל אלא מיוחדת

(ג, לעיל  ששנינו כמו  משקה, בכונס אלא משקה במוציא מיטהר אינו
משקה, במוציא זורקו ואינו  עליו  שחס שלם, בכלי  מדובר  שם א),

כמו  לשיריים, שיריים שאין  משקה, במוציא זורקה – גיסטרא אבל 
א ),שביארו  צו, לגיסטרא.(שבת גיסטרא הבא אומרים: שאין
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àøèñb àéä Bæéàלהיטהר שיעורה נתרועעה שאם לעיל, ששנינו  – ÅÄÄÀÀÈ
משקים? äéðæàבמוציא eìhpL ìk שלא שלם כלי אפילו  כלומר  – ÈÆÄÀÈÀÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn



cקפו dpyn iriax wxt milk zkqn

øéåàa ànhî Bcâðëe;íéúéæa dnò ìa÷î BðéàL ìëå–òbîa ànhî,øéåàa ànhî Bcâðk ïéàå.ähî äúéä §¤§¦©¥¨£¦§¨¤¥§©¥¦¨§¥¦¦©¥§©¨§¥§¤§¦©¥¨£¦¨§¨ª¨
äøãz÷ ïéîk dcö ìò,íéúéæa dnò ìa÷îä ìk–òbîa ànhî,øéåàa ànhî Bcâðëe;ìa÷î BðéàL ìëådnò ©¦¨§¦©¤§¨¨©§©¥¦¨§¥¦¦©¥§©¨§¤§¦©¥¨£¦§¨¤¥§©¥¦¨

íéúéæa–òbîa ànhî,øéåàa ànhî Bcâðk ïéàå.íéñB÷ éìeLå úBéôø÷ éìeLíéiðBãévä,íðéàL ét ìò óà §¥¦¦©¥§©¨§¥§¤§¦©¥¨£¦¥ª§¨§¥¦©¦¦¦©©¦¤¥¨
ïéënñî àHL áLéì íéìBëé–ïéàîè,ïúlçzî eNòð CëlL. §¦¥¥¤§ª¨¦§¥¦¤§¨©£¦§¦¨¨

„úBéôN LGL Bì LiL Nøç éìk,úôãBò úéîéðtä–øBäè ìkä;úôãBò äðBöéçä–àîè ìkä;úéòöîàä §¦¤¤¤¤¨§¨©§¦¦¤¤©Ÿ¨©¦¨¤¤©Ÿ¨¥¨¤§¨¦
úôãBò–àîè íéðôìå äpnî,äpnîøBäè õeçìå.úBåL eéä–äãeäé éaøøîBà:ïé÷ìBçúéòöîàä;íéîëçå ¤¤¦¤¨§¦§¦¨¥¦¤¨§©¨¨¨©¦§¨¥§¦¨¤§¨¦©£¨¦
íéøîBà:øBäè ìkä.äàîè ïéìa÷î éúîéàî ñøç éìk?ïLáka eôøviMî,ïzëàìî øîb àéäå. §¦©Ÿ¨§¥¤¤¥¥¨©§©§¦ª§¨¦¤¦¨§©¦§¨§¦§©§©§¨

:ãé íòèî òâîá àîèî ìáà .øéåàá àîèî åðéà ,íéúðéáî úéæ àöåé íà ìáà .øéåàá åìéôà àîèîå äîöò àøèñâä åîë êåú.dcv lr dhen dzidä÷ìçðù
:íéãåãéç äì ùéå äéúåðôã ìò àìà úáùåé äðéàå äáéøò ïéîë äëøàì.mizifa dnr lawnd lkúáùåé äàîèî êë äéìåù ìò úáùåéùë äàîèîù êøãë

:úåáéøò éðù ïéîë ä÷ìçðù úéáçá ïéàîèîã ìéòìã íéîëçë ïéúéðúî íúñå .äãö ìò.`xczw:äìâòä ìò úåëìåää íéùð ìù àñë.zeitxewíù ìò
:ïéëîåñî àìù íéáùåé ïéàù íéãç íéìë ïäå .ïîå÷î.omiqeweíéìë éðéî ïä ïéñå÷å .úøù éìëì íù àåäå àåñ÷ä úà áðåâä ïéøãäðñáå .êñðä úåù÷ ïåùì

:äøéëä øôàá ïúåà ïéëîåñ ïúåà íéãéøåîùëå ,æ"òìá é"ãéôéøè ïéøå÷ù ìæøá éìë ìò ïúåà ïéçéðî ïäá íéìùáîùëå ïéãç ïäéìåùù.oipecivd:ïåãéöá íéùòðù
c.zei`ty:äôùì äôù ïéá .íéúðéá øéåàå åéôì úåúôù ùìù åì ùéù .äôù ïåùìî.xedh lkd ztcer ziniptdåáâë áùçð äðîî õåç àåäù äî ìë

:àîè úéîéðôä êåúáù äî ìáà .åáâî àîèéî ñøç éìë ïéàå éìë ìù.`nh lkd ztcer dpevigd.êåú áåùç äðîî íéðôìå éìë ìù åáâë äì äöåç éåäã
àìîúî éìëäù ,êåú áåùç íéðôìå áâ áåùç õåçìå äðîî ,ääåáâ úéòöîà íà ïëå:ääåáâä ãò.zeey eid:äúøáç ìò úôãåò úåúôùä ïî úçà ïéàù

.xedh lkd mixne` minkge:äëìä ïëå .øåäè ìëä øàùäå ,äàîè àéä ãáìá äøéåàá äàîåèä äìôðù äôùä.oyaka mtxviynéìë ïä óåøéö íãå÷å
:ïéàîèéî ïéàå äîãà.ozk`ln xnb `edeäøîâð áéùç ïùáëá íôøöéùî ë"ôòà ,ïúôù úååùäìå ï÷éìçäì ïçøîì ïå÷éú ïéëéøö ïùáëä óåøéö øçàìã â"òàå
:ïéàîèéîå ïúëàìî
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הרי למקום, ממקום להיטלטל נוח שאינו כיון  אזניו, אלא ממנו ניטלו 
גיסטרא. נחשב daזה eéä,בגיסטרא –ïéàöBé íéãecç עוקצים – ÈÈÄÄÀÄ

כשיניים, סביב משפתה íéúéæaבולטים dnò ìa÷îä ìk אם – ÈÇÀÇÅÄÈÀÅÄ
לחידוד, חידוד בין  יוצא זית שאין עד  לזה זה סמוכים החידודים

החידודים, לראשי  עד  זיתים הגיסטרא את למלא שאפשר ונמצא
ànhîòbîa,נטמא הכל  מבפנים בחידוד נוגעת כשטומאה – ÄÇÅÀÇÈ

øéåàa ànhî Bcâðëeכנגד הגיסטרא באויר טומאה היתה שאם – ÀÆÀÄÇÅÈÂÄ
הגיסטרא; כל  נטמאת íéúéæaהחידודים, dnò ìa÷î BðéàL ìëåÀÈÆÅÀÇÅÄÈÀÅÄ

את  למלא אפשר  שאי  ונמצא החידודים, שבין בריווח זית שיוצא –
בלבד , החידודים עד אלא זיתים òbîaהגיסטרא ànhî נגעה אם – ÄÇÅÀÇÈ

נחשבים  שהחידודים נטמאת, הגיסטרא כל  מבפנים, בחידוד טומאה

לגיסטרא, øéåàaכ "יד" ànhî Bcâðk ïéàå היתה אם אבל – ÀÅÀÆÀÄÇÅÈÂÄ
שאוויר נטמאת, הגיסטרא אין החידודים, כנגד  הגיסטרא באויר  טומאה

הגיסטרא אוויר אינו ישראל";החידודים "תפארת ברטנורא ; רא "ש; (ר"ש ;

אחרת). בדרך  שמפרש  רמב"ם  הגיסטרא,äúéäועיין –dcö ìò ähî ÈÀÈËÈÇÄÈ
אפשר ואי עריבות, כשתי ונעשתה לארכה שנחלקה קדירה כגון –
כשהיא  היינו צידה, על מוטה כשהיא אלא הגיסטרא בכל להשתמש 

דפנותיה, על ÷äøãzיושבת ïéîk שתיים דפנות, שלוש עם כסא – ÀÄÇÆÀÈ
מאחוריו ; ואחת הצדדים micecig,בשני dl yi m` כגיסטרא דינה

למעלה: ששנינו כפי  שוליה, על íéúéæa,היושבת dnò ìa÷îä ìkÈÇÀÇÅÄÈÀÅÄ
dnò ìa÷î BðéàL ìëå ;øéåàa ànhî Bcâðëe ,òbîa ànhîÄÇÅÀÇÈÀÆÀÄÇÅÈÂÄÀÈÆÅÀÇÅÄÈ

øéåàa ànhî Bcâðk ïéàå ,òbîa ànhî ,íéúéæa כמו הכל – ÀÅÄÄÇÅÀÇÈÀÅÀÆÀÄÇÅÈÂÄ
שנחלקה  בחבית המטמאים כחכמים משנתנו  וסתם לעיל; שבארנו 

עריבות שתי  epwxta).כמין  ` dpyn lirl)úBéôø÷ éìeLשולי – ÅËÀÈ
ואינם  חדים ושוליהם מקומם, שם על "קורפיות" הקרויים הכלים

סמיכה, ידי על אלא íéiðBãéväיושבים íéñB÷ éìeLå כמין – ÀÅÄÇÄÄÄ
מצידון  הבאים áLéì(רמב"ם ),כוסות íéìBëé íðéàL ét ìò óàÇÇÄÆÅÈÀÄÅÅ

ïéàîè ,ïéënñî àHL,חרס כלי שאר  כדין טומאה, מקבלים – ÆÀËÈÄÀÅÄ
ïúlçzî eNòð CëlL.סמיכה בלא יושבים יהיו  שלא – ÆÀÈÇÂÄÀÄÈÈ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GL Bì LiL Nøç éìkúBéôN L:לשפה שפה בין חלל ויש – ÀÄÆÆÆÆÈÀÈ

úôãBò úéîéðtäמשאר וגבוהה בולטת הפנימית השפה אם – ÇÀÄÄÆÆ
øBäèהשפות, ìkä נחשב הפנימית לשפה מחוץ שהוא מה כל  – ÇÙÈ

אבל מגבו ; מטמא חרס כלי  שאין טומאה, מקבל ואינו  הכלי , כגב
טומאה; מקבל הפנימית שבתוך  úôãBòמה äðBöéçä השפה אם – ÇÄÈÆÆ

השפות, משאר  וגבוהה בולטת àîèהחיצונה ìkä מבפנים הכל  – ÇÙÈÅ
טומאה; ומקבל  הכלי תוך  חשוב החיצונה úôãBòלשפה úéòöîàäÈÆÀÈÄÆÆ

השאר, מן  ובולטת גבוהה האמצעית השפה אם –íéðôìå äpnîÄÆÈÀÄÀÄ
àîè, הכלי תוך שנחשב טומאה, מקבל –øBäè õeçìå äpnî ÈÅÄÆÈÀÇÈ

הכלי. גב שנחשב טומאה, מקבל  אינו  –åL eéäúB השפות כל  – ÈÈ
עודף, בלי  למעלה שוות úéòöîàäהיו ïé÷ìBç :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÄÈÆÀÈÄ

ולפנים, הפנימית משפה היינו מתוכו, הכלי עיקר נטמא אם כלומר –

הדופן  שאף יהודה, רבי סובר  כולו , הפנימי הדופן  ונטמא הואיל 
טמא פנים שלצד עוביו חצי – dxifb),האמצעי meyn ,opaxcn) ואילו

טהור  חוץ שלצד ועיין חציו הרש"ש; חידושי עיין  אחרונה "; ("משנה 

אחרת ). בדרך  שמפרש  ישראל", ìkä"תפארת  :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÙ
øBäè טהור הכל בתוכו, שהטומאה הכלי  לעיקר  שמחוץ כל  ("משנה – È

היא אחרונה "). בלבד באוירה הטומאה שנפלה השפה מפרשים: ויש 

טהור הכל  והשאר דנה (ברטנורא).טמאה, שמשנתנו  מפרש , הרמב"ם
השפיות, שבתוך  ומשקים האוכלים נטמאו אם הכלי, שנטמא בכגון

כותב הוא יא ):שכן  יג, כלים  ef(הל ' ,zeity yely el didy qxg ilk"
lk ,ziniptd xie`l d`neh dqpkpe ztcer ziniptd dzid :efn miptl
dpevigde zirvn`d oiae ziniptd dtyd oiay xie`ay oiwynde oilke`d
dpnn ,`nh miptle dpnn ± dxie` `nhpe ztcer zirvn`d dzid .oixedh
zeey eid .`nh lkd ± dxie` `nhpe ztcer dpevigd dzid .xedh uegle

."xedh x`yde ,d`nh dxie` d`nhpy lk ±ïéìa÷î éúîéàî ñøç éìkÀÅÆÆÅÅÈÇÀÇÀÄ
ïLáka eôøviMî ?äàîè הם הרי  בכבשן שנצרפו  קודם אבל – ËÀÈÄÆÄÈÀÇÄÀÈ

מיטמאים; ואין אדמה בכבשן ,àéäåכלי  הצריפה –ïzëàìî øîb ÀÄÀÇÀÇÀÈ
הכלים, את לתקן  עוד צריך  בכבשן הצריפה שלאחר  פי  על אף –
הרי בכבשן  משנצרפו  מקום מכל שפתם, ולהשוות ולהחליקם למרחם

טומאה. לענין  מלאכתם גמר זה

izdw - zex`ean zeipyn
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È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡øepz–äòaøà Búlçz,äòaøà åéøéLe;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íéøeîà íéøác äna?ìBãâa,ìáà ©§¦¨©§¨¨§¨¨©§¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤§¨¦£¦§¨£¨

ïè÷a–àeäL ìk Búlçz,Baø åéøéLe;Bzëàìî øîbzMî.Bzëàìî øîb eäæéà?ïéðbôñ Ba úBôàì éãk ep÷éqiMî. §¨¨§¦¨¨¤§¨¨ª¦¤¦¨¥§©§¥¤§©§©§¦¤©¦¤§¥¤¡ª§¨¦
äãeäé éaøøîBà:ïéðbôñ ïLia úBôàì éãk Lãçä úà ÷éqiMî. ©¦§¨¥¦¤©¦¤¤¨¨§¥¤¡©¨¨ª§¨¦

·äøék–LGL dúlçz,LGL äéøéLe;dzëàìî øîbzMî.dzëàìî øîb eäæéà?äéìò ìMáì éãk äp÷éqiMî ¦¨§¦¨¨¨§¨¤¨¨¦¤¦¨¥§©§¨¥¤§©§©§¨¦¤©¦¤¨§¥§©¥¨¤¨

d`.drax` ezlgz xepzìù åúéúçú àéä ò÷ø÷ä úôöøå ,ò÷ø÷ éáâ ìò èéèá åúåà íéøáçîå ,íééìåù äì ïéàù äìåãâ äøéã÷ ïéîë éåùò øåðú íúñ
:êåú åì ùé éøäå àðîçø äìú åëåúáã ,àîè ïë éô ìò óà ìåá÷ úéá åì ïéà åîöòîù ô"òàå .øåðú.drax` ezlgzäòáøàî úåçô øåðú ìù åäáåâ ïéà

:íéçôè.eixiiye:äòáøà åéøáùá äéäé àìù ãò øäè àì ,øáùð êë øçàå àîèðå ìåãâ äéä íà.mixen` mixac dna:äòáøà åéøééùå åúìçúã.lecba
:íéøåðúä êøãë åá úåìöìå úåôàì éåùòä.ohwa la`:åá ÷çöì úå÷åðéúì éåùòä.`edy lk ezlgz:éåä àì çôèî øéöáã ,àåäù ìë à÷åã åàìåeixiiye

.eaexaáèåøäå øåòä ÷øôá àøîâá[ã"ë÷ óã].ïè÷ øåðúà àìå ,éà÷ ìåãâà åáåøá åéøééùå éàä ,éðùîå .éæç éàîì çôèî øéöáå ,àëäã ïéúéðúî ìò äù÷î
øåðúá àä ,éðùîå .ììë ìåãâá àî÷ àðú ìò íéîëç éâéìô àìã òîùî ìåãâá íéøåîà íéøáã äîá éðú÷ àäã ,äòáøà åéøééùå øîà÷ àä ,ìåãâá ,ïðéáúåîå
áåùç éìë äéä åúìçúîå ìéàåä ,äòáøàî úåçô øåðú ïéàå äòáøà ååä àìã ô"òàå ,åáåøá åéøééù äòáù øá øîåìë ,äòùú øá øåðúá àä äòáù øá

:åúìçúë äòáøàá åéøééùá àîèî ,ìåãâ øåòéù éåä åáåøã äòùú ìù øåðúáå ,êë ìë ïééåàø ïðéàù ô"òà åéøééùá ïéùîúùî.ezk`ln xnbzynúìçúà
:åúëàìî øîâúùî ,àîèéî øåðúä éúîéàî .éà÷ øåðú.epwiqiyn÷éæçäì åúåáòì èéè åá ÷áãì éòáã øåðú ,ïùáë óåøéöá åäì éâñ ñøç éìë øàùã â"òà

,âåôñë äéåùòä äëø äúìéìáù úô ,íéðâôåñ åá úåôàì éãë àìà ,úô åá úåôàì éãë ìåãâ ÷ñéä éòá àì åäéîå .åð÷éñéù ãò åúëàìî äøîâð àì åîåç
:äì éâñ èòåî ÷ñéäáã.oyia zet`l ick ycgd z` wiqiynèòåî ÷ñéä ùãçä ÷ñåä íàå .ïùéä ïî äáåøî ÷ñéä éòá íéðâôåñ åá úåôàì éãë ùãçã

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .åúëàìî øîâ åðééä ,íéðâôåñ åá úåôàì éåàø ïùé äéä äæë ÷ñéäáã
a.dxik:äáâ ìò íéîòôå äëåúá ìùáì úåøéã÷ä íéðúåðù íéîòôå .úåøéã÷ éúù úúéôù íå÷î.yly dzlgz:úåòáöà ùìùî úåçô ïéà ääáåâxnbzyn

`xephxa yexit

i y i l y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

גדולה  קדירה כמין  עשוי  היה התנור  חרס. של  וכירה בתנור  דנים ה-ט הפרקים
הקרקע  ורצפת הקרקע, גבי על  בטיט אותו ומחברים שוליים, לה שאין חרס, של
שהיתה  לחם, לאפיית היה התנור של שימושו עיקר התנור . של  תחתיתו  היא
למטה  רחב התנור היה לפיכך מבפנים. התנור לדפנות הפת הדבקת ידי על נעשית
שהיתה  הכירה, שונה פת. לאפיית הדרוש  החום בו שיישמר כדי למעלה, וצר 
ישרים  היו דפנותיה קדרות, שתי  לשפיתת מקום בה והיה לבישול, רק עשויה

שווה. ולמטה למעלה שטחה וגודל וזקופים,

øepz:חרס של  –äòaøà Búlçz בתחילתו טומאה מקבל אינו – ÇÀÄÈÇÀÈÈ
טפחים, ארבעה גבוה הוא כן אם äòaøàאלא åéøéLe–`nhp m` ÀÈÈÇÀÈÈ

מטומאתו . נטהר  אינו טפחים, ארבעה שגובהו  שבר  בו  ונשאר  ונשבר,
טהור ; הריהו  טפחים, ארבעה בשבריו אין  אם øéàîאבל  éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ

לקטן . גדול  תנור  בין מבדיל שאינו  –äna :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆ
íéøeîà íéøác?ארבעה ושייריו ארבעה שתחילתו  –ìBãâa– ÀÈÄÂÄÀÈ

לאפייה, העשוי גדול ïè÷aבתנור ìáà נעשה שלא קטן, בתנור  – ÂÈÀÈÈ
בו, לשחק לתינוקות העשוי  תנור כגון àeäLלאפייה, ìk BúlçzÀÄÈÈÆ

בגמרא א )– קכד, צריך(חולין אלא שהוא, כל דווקא שלאו מבואר ,
מטפח, פחות לא גובהו Baøשיהא åéøéLe רוב בו נשאר אם – ÀÈÈË

בגמרא מטומאתו. נטהר אינו "ושיריו (שם )גובהו , שהפיסקה מבואר ,
ראוי אינו  מטפח פחות שבר שהרי קטן , תנור  על מוסבה אינה רובו"

מודים  שחכמים פי על ואף גדול ; תנור על היא מוסבה אלא לכלום,
במשנתנו , למעלה ששנינו כמו ארבעה, ששיריו  גדול בתנור מאיר  לרבי 

הבדל יש  חכמים שלדעת כאן , להשמיענו  המשנה באה מקום מכל
גדול תנור  ובין טפחים מארבעה למעלה הוא שרובו  גדול  תנור בין 

מארבעה  למעלה רובו שאם טפחים, מארבעה למטה הוא שרובו 
רובו  בשייריו  שאין  פי  על אף טפחים, תשעה שגובהו כגון  טפחים,

ברישא: ששנינו וזהו  טמא, הוא הרי  בלבד, טפחים ארבעה "dnaאלא
,"lecba ?mixen` mixac,ארבעה ששייריו  טפחים, תשעה בן היינו

תנור כגון  טפחים, מארבעה למטה רובו  אם אבל מאיר ; רבי  כדברי

אלא  טפחים ארבעה בשייריו שאין  פי  על  אף טפחים, שבעה שגובהו
רובו " "ושייריו  ששנינו: וזהו  טמא, הוא מקום מכל  גובהו, הר"ש ;(רוב

ברטנורא ; jtidl:הרא"ש; my miyxtny zetqeze i"yx oiiroa xe pza
eaex e ix i iy dryz oa xe pzae ,drax` eixi iy drayxnelk ,

minkg mikled mdipyay epxe`ak `le ,dlewl minkg mikled mdipyay
;(jk lr xeaicd z` aigxny ,"l`xyi zx`tz" oiire ;dxnegløîbzMîÄÆÄÈÅ

Bzëàìî:המשנה בתחילת ששנינו למה חוזרת זו  פיסקה –"xe pz ÀÇÀ
drax` ezligz,"?טומאה מקבל  התנור מאימתי  המשנה: ומוסיפה
.ezk`ln xnbizynúBôàì éãk ep÷éqiMî ?Bzëàìî øîb eäæéàÅÆÀÇÀÇÀÄÆÇÄÆÀÅÆÁ

ïéðbôñ Ba בהיסק נאפים והם כספוג, רכה שבלילתם רקיקים – ËÀÈÄ
חרס  כלי  שאר  והרי בכבשן , נצרף התנור  שאפילו  מפרשים, יש מועט.

הפרק  בסוף ששנינו כמו  מלאכתם, גמר  זה הרי  בכבשן  משייצרפו
כ לעבותו, טיט בו לדבק עוד וצריכים הואיל  מקום מכל  דיהקודם,

מועט  בהיסק דיו  ברם, שיסיקנו; עד מלאכתו נגמרה לא חומו , שיחזיק
סופגנים בו לאפות ברטנורא );כדי  הרא "ש; שאף (הר"ש ; מפרשים, ויש 

אלא  מלאכתו , גמר היא בכבשן שהצריפה חרס, כלי  כשאר  דינו תנור 
חרס, כלי  משאר  תנור של  דינו  שונה כי להשמיע, באה שמשנתנו

סופגנין , בו לאפות כדי  שהסיקוהו  כיון בכבשן , נצרף שלא פי על שאף
לשאר צירוף כמו לתנור  מועיל מועט היסק שכן מלאכתו, גמר  זה הרי
ידי על  כמו  מתחזק והריהו  באש תדיר שתשמישו משום חרס, כלי 

הרמב"ם צירוף מדברי משמע  וכן ישראל "; "תפארת  אחרונה"; ("משנה 

א). טו, כלים  éãkהל' Lãçä úà ÷éqiMî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÆÇÄÆÆÈÈÀÅ
ïéðbôñ ïLia úBôàìהתנור מן  מרובה היסק צריך חדש שתנור – ÆÁÇÈÈËÀÈÄ

התנור הוסק שאפילו  יהודה, רבי  וסובר  סופגנים, בו  לאפות כדי הישן

גמר זה הרי ישן , בתנור  סופגנים לאפיית שדיו מועט היסק החדש
dcedi.מלאכתו. iaxk dkld oi`e

ששנינו : oipbteq",בענין zet`l ick epwiqiyn ?ezk`ln xnb edfi`"שני הבאנו
להוסיף עוד  ויש mixacd),פירושים. zxdadl),יוצא הראשון  הפירוש שלפי 

לסופגנים; והיסק בכבשן  צריפה דברים: בשני מותנה תנור של  מלאכתו  שגמר
בכבשן צריפה או מלאכה: גמר  להיקרא אחד  בדבר דיו השני הפירוש ולפי 
לסופגנים  היסק הר "ש, לדעת שאף מבארים, יש אבל  לסופגנים. היסק או 

oyaka)בלבד  dtixv ila) היסק בלי בכבשן שצריפה אלא מלאכה, גמר  זה הרי 
מלאכה גמר  אינה aeh").לסופגנים mei zetqez")

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äøékלשפיתת מקום עליה ויש  לבישול , העשוי  תנור מין  שתי– ÄÈ
הקודמת, למשנה בהקדמה בארנו שכבר  כמו  GLקדרות, dúlçzL ÀÄÈÈÈ

שלוש גבוהה היא כן אם אלא מתחילה טומאה מקבלת אינה –

izdw - zex`ean zeipyn
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øéåàa ànhî Bcâðëe;íéúéæa dnò ìa÷î BðéàL ìëå–òbîa ànhî,øéåàa ànhî Bcâðk ïéàå.ähî äúéä §¤§¦©¥¨£¦§¨¤¥§©¥¦¨§¥¦¦©¥§©¨§¥§¤§¦©¥¨£¦¨§¨ª¨
äøãz÷ ïéîk dcö ìò,íéúéæa dnò ìa÷îä ìk–òbîa ànhî,øéåàa ànhî Bcâðëe;ìa÷î BðéàL ìëådnò ©¦¨§¦©¤§¨¨©§©¥¦¨§¥¦¦©¥§©¨§¤§¦©¥¨£¦§¨¤¥§©¥¦¨

íéúéæa–òbîa ànhî,øéåàa ànhî Bcâðk ïéàå.íéñB÷ éìeLå úBéôø÷ éìeLíéiðBãévä,íðéàL ét ìò óà §¥¦¦©¥§©¨§¥§¤§¦©¥¨£¦¥ª§¨§¥¦©¦¦¦©©¦¤¥¨
ïéënñî àHL áLéì íéìBëé–ïéàîè,ïúlçzî eNòð CëlL. §¦¥¥¤§ª¨¦§¥¦¤§¨©£¦§¦¨¨

„úBéôN LGL Bì LiL Nøç éìk,úôãBò úéîéðtä–øBäè ìkä;úôãBò äðBöéçä–àîè ìkä;úéòöîàä §¦¤¤¤¤¨§¨©§¦¦¤¤©Ÿ¨©¦¨¤¤©Ÿ¨¥¨¤§¨¦
úôãBò–àîè íéðôìå äpnî,äpnîøBäè õeçìå.úBåL eéä–äãeäé éaøøîBà:ïé÷ìBçúéòöîàä;íéîëçå ¤¤¦¤¨§¦§¦¨¥¦¤¨§©¨¨¨©¦§¨¥§¦¨¤§¨¦©£¨¦
íéøîBà:øBäè ìkä.äàîè ïéìa÷î éúîéàî ñøç éìk?ïLáka eôøviMî,ïzëàìî øîb àéäå. §¦©Ÿ¨§¥¤¤¥¥¨©§©§¦ª§¨¦¤¦¨§©¦§¨§¦§©§©§¨

:ãé íòèî òâîá àîèî ìáà .øéåàá àîèî åðéà ,íéúðéáî úéæ àöåé íà ìáà .øéåàá åìéôà àîèîå äîöò àøèñâä åîë êåú.dcv lr dhen dzidä÷ìçðù
:íéãåãéç äì ùéå äéúåðôã ìò àìà úáùåé äðéàå äáéøò ïéîë äëøàì.mizifa dnr lawnd lkúáùåé äàîèî êë äéìåù ìò úáùåéùë äàîèîù êøãë

:úåáéøò éðù ïéîë ä÷ìçðù úéáçá ïéàîèîã ìéòìã íéîëçë ïéúéðúî íúñå .äãö ìò.`xczw:äìâòä ìò úåëìåää íéùð ìù àñë.zeitxewíù ìò
:ïéëîåñî àìù íéáùåé ïéàù íéãç íéìë ïäå .ïîå÷î.omiqeweíéìë éðéî ïä ïéñå÷å .úøù éìëì íù àåäå àåñ÷ä úà áðåâä ïéøãäðñáå .êñðä úåù÷ ïåùì

:äøéëä øôàá ïúåà ïéëîåñ ïúåà íéãéøåîùëå ,æ"òìá é"ãéôéøè ïéøå÷ù ìæøá éìë ìò ïúåà ïéçéðî ïäá íéìùáîùëå ïéãç ïäéìåùù.oipecivd:ïåãéöá íéùòðù
c.zei`ty:äôùì äôù ïéá .íéúðéá øéåàå åéôì úåúôù ùìù åì ùéù .äôù ïåùìî.xedh lkd ztcer ziniptdåáâë áùçð äðîî õåç àåäù äî ìë

:àîè úéîéðôä êåúáù äî ìáà .åáâî àîèéî ñøç éìë ïéàå éìë ìù.`nh lkd ztcer dpevigd.êåú áåùç äðîî íéðôìå éìë ìù åáâë äì äöåç éåäã
àìîúî éìëäù ,êåú áåùç íéðôìå áâ áåùç õåçìå äðîî ,ääåáâ úéòöîà íà ïëå:ääåáâä ãò.zeey eid:äúøáç ìò úôãåò úåúôùä ïî úçà ïéàù

.xedh lkd mixne` minkge:äëìä ïëå .øåäè ìëä øàùäå ,äàîè àéä ãáìá äøéåàá äàîåèä äìôðù äôùä.oyaka mtxviynéìë ïä óåøéö íãå÷å
:ïéàîèéî ïéàå äîãà.ozk`ln xnb `edeäøîâð áéùç ïùáëá íôøöéùî ë"ôòà ,ïúôù úååùäìå ï÷éìçäì ïçøîì ïå÷éú ïéëéøö ïùáëä óåøéö øçàìã â"òàå
:ïéàîèéîå ïúëàìî

`xephxa yexit

הרי למקום, ממקום להיטלטל נוח שאינו כיון  אזניו, אלא ממנו ניטלו 
גיסטרא. נחשב daזה eéä,בגיסטרא –ïéàöBé íéãecç עוקצים – ÈÈÄÄÀÄ

כשיניים, סביב משפתה íéúéæaבולטים dnò ìa÷îä ìk אם – ÈÇÀÇÅÄÈÀÅÄ
לחידוד, חידוד בין  יוצא זית שאין עד  לזה זה סמוכים החידודים

החידודים, לראשי  עד  זיתים הגיסטרא את למלא שאפשר ונמצא
ànhîòbîa,נטמא הכל  מבפנים בחידוד נוגעת כשטומאה – ÄÇÅÀÇÈ

øéåàa ànhî Bcâðëeכנגד הגיסטרא באויר טומאה היתה שאם – ÀÆÀÄÇÅÈÂÄ
הגיסטרא; כל  נטמאת íéúéæaהחידודים, dnò ìa÷î BðéàL ìëåÀÈÆÅÀÇÅÄÈÀÅÄ

את  למלא אפשר  שאי  ונמצא החידודים, שבין בריווח זית שיוצא –
בלבד , החידודים עד אלא זיתים òbîaהגיסטרא ànhî נגעה אם – ÄÇÅÀÇÈ

נחשבים  שהחידודים נטמאת, הגיסטרא כל  מבפנים, בחידוד טומאה

לגיסטרא, øéåàaכ "יד" ànhî Bcâðk ïéàå היתה אם אבל – ÀÅÀÆÀÄÇÅÈÂÄ
שאוויר נטמאת, הגיסטרא אין החידודים, כנגד  הגיסטרא באויר  טומאה

הגיסטרא אוויר אינו ישראל";החידודים "תפארת ברטנורא ; רא "ש; (ר"ש ;

אחרת). בדרך  שמפרש  רמב"ם  הגיסטרא,äúéäועיין –dcö ìò ähî ÈÀÈËÈÇÄÈ
אפשר ואי עריבות, כשתי ונעשתה לארכה שנחלקה קדירה כגון –
כשהיא  היינו צידה, על מוטה כשהיא אלא הגיסטרא בכל להשתמש 

דפנותיה, על ÷äøãzיושבת ïéîk שתיים דפנות, שלוש עם כסא – ÀÄÇÆÀÈ
מאחוריו ; ואחת הצדדים micecig,בשני dl yi m` כגיסטרא דינה

למעלה: ששנינו כפי  שוליה, על íéúéæa,היושבת dnò ìa÷îä ìkÈÇÀÇÅÄÈÀÅÄ
dnò ìa÷î BðéàL ìëå ;øéåàa ànhî Bcâðëe ,òbîa ànhîÄÇÅÀÇÈÀÆÀÄÇÅÈÂÄÀÈÆÅÀÇÅÄÈ

øéåàa ànhî Bcâðk ïéàå ,òbîa ànhî ,íéúéæa כמו הכל – ÀÅÄÄÇÅÀÇÈÀÅÀÆÀÄÇÅÈÂÄ
שנחלקה  בחבית המטמאים כחכמים משנתנו  וסתם לעיל; שבארנו 

עריבות שתי  epwxta).כמין  ` dpyn lirl)úBéôø÷ éìeLשולי – ÅËÀÈ
ואינם  חדים ושוליהם מקומם, שם על "קורפיות" הקרויים הכלים

סמיכה, ידי על אלא íéiðBãéväיושבים íéñB÷ éìeLå כמין – ÀÅÄÇÄÄÄ
מצידון  הבאים áLéì(רמב"ם ),כוסות íéìBëé íðéàL ét ìò óàÇÇÄÆÅÈÀÄÅÅ

ïéàîè ,ïéënñî àHL,חרס כלי שאר  כדין טומאה, מקבלים – ÆÀËÈÄÀÅÄ
ïúlçzî eNòð CëlL.סמיכה בלא יושבים יהיו  שלא – ÆÀÈÇÂÄÀÄÈÈ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GL Bì LiL Nøç éìkúBéôN L:לשפה שפה בין חלל ויש – ÀÄÆÆÆÆÈÀÈ

úôãBò úéîéðtäמשאר וגבוהה בולטת הפנימית השפה אם – ÇÀÄÄÆÆ
øBäèהשפות, ìkä נחשב הפנימית לשפה מחוץ שהוא מה כל  – ÇÙÈ

אבל מגבו ; מטמא חרס כלי  שאין טומאה, מקבל ואינו  הכלי , כגב
טומאה; מקבל הפנימית שבתוך  úôãBòמה äðBöéçä השפה אם – ÇÄÈÆÆ

השפות, משאר  וגבוהה בולטת àîèהחיצונה ìkä מבפנים הכל  – ÇÙÈÅ
טומאה; ומקבל  הכלי תוך  חשוב החיצונה úôãBòלשפה úéòöîàäÈÆÀÈÄÆÆ

השאר, מן  ובולטת גבוהה האמצעית השפה אם –íéðôìå äpnîÄÆÈÀÄÀÄ
àîè, הכלי תוך שנחשב טומאה, מקבל –øBäè õeçìå äpnî ÈÅÄÆÈÀÇÈ

הכלי. גב שנחשב טומאה, מקבל  אינו  –åL eéäúB השפות כל  – ÈÈ
עודף, בלי  למעלה שוות úéòöîàäהיו ïé÷ìBç :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÄÈÆÀÈÄ

ולפנים, הפנימית משפה היינו מתוכו, הכלי עיקר נטמא אם כלומר –

הדופן  שאף יהודה, רבי סובר  כולו , הפנימי הדופן  ונטמא הואיל 
טמא פנים שלצד עוביו חצי – dxifb),האמצעי meyn ,opaxcn) ואילו

טהור  חוץ שלצד ועיין חציו הרש"ש; חידושי עיין  אחרונה "; ("משנה 

אחרת ). בדרך  שמפרש  ישראל", ìkä"תפארת  :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÙ
øBäè טהור הכל בתוכו, שהטומאה הכלי  לעיקר  שמחוץ כל  ("משנה – È

היא אחרונה "). בלבד באוירה הטומאה שנפלה השפה מפרשים: ויש 

טהור הכל  והשאר דנה (ברטנורא).טמאה, שמשנתנו  מפרש , הרמב"ם
השפיות, שבתוך  ומשקים האוכלים נטמאו אם הכלי, שנטמא בכגון

כותב הוא יא ):שכן  יג, כלים  ef(הל ' ,zeity yely el didy qxg ilk"
lk ,ziniptd xie`l d`neh dqpkpe ztcer ziniptd dzid :efn miptl
dpevigde zirvn`d oiae ziniptd dtyd oiay xie`ay oiwynde oilke`d
dpnn ,`nh miptle dpnn ± dxie` `nhpe ztcer zirvn`d dzid .oixedh
zeey eid .`nh lkd ± dxie` `nhpe ztcer dpevigd dzid .xedh uegle

."xedh x`yde ,d`nh dxie` d`nhpy lk ±ïéìa÷î éúîéàî ñøç éìkÀÅÆÆÅÅÈÇÀÇÀÄ
ïLáka eôøviMî ?äàîè הם הרי  בכבשן שנצרפו  קודם אבל – ËÀÈÄÆÄÈÀÇÄÀÈ

מיטמאים; ואין אדמה בכבשן ,àéäåכלי  הצריפה –ïzëàìî øîb ÀÄÀÇÀÇÀÈ
הכלים, את לתקן  עוד צריך  בכבשן הצריפה שלאחר  פי  על אף –
הרי בכבשן  משנצרפו  מקום מכל שפתם, ולהשוות ולהחליקם למרחם

טומאה. לענין  מלאכתם גמר זה

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iying wxt milk zkqn
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‡øepz–äòaøà Búlçz,äòaøà åéøéLe;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íéøeîà íéøác äna?ìBãâa,ìáà ©§¦¨©§¨¨§¨¨©§¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤§¨¦£¦§¨£¨

ïè÷a–àeäL ìk Búlçz,Baø åéøéLe;Bzëàìî øîbzMî.Bzëàìî øîb eäæéà?ïéðbôñ Ba úBôàì éãk ep÷éqiMî. §¨¨§¦¨¨¤§¨¨ª¦¤¦¨¥§©§¥¤§©§©§¦¤©¦¤§¥¤¡ª§¨¦
äãeäé éaøøîBà:ïéðbôñ ïLia úBôàì éãk Lãçä úà ÷éqiMî. ©¦§¨¥¦¤©¦¤¤¨¨§¥¤¡©¨¨ª§¨¦

·äøék–LGL dúlçz,LGL äéøéLe;dzëàìî øîbzMî.dzëàìî øîb eäæéà?äéìò ìMáì éãk äp÷éqiMî ¦¨§¦¨¨¨§¨¤¨¨¦¤¦¨¥§©§¨¥¤§©§©§¨¦¤©¦¤¨§¥§©¥¨¤¨

d`.drax` ezlgz xepzìù åúéúçú àéä ò÷ø÷ä úôöøå ,ò÷ø÷ éáâ ìò èéèá åúåà íéøáçîå ,íééìåù äì ïéàù äìåãâ äøéã÷ ïéîë éåùò øåðú íúñ
:êåú åì ùé éøäå àðîçø äìú åëåúáã ,àîè ïë éô ìò óà ìåá÷ úéá åì ïéà åîöòîù ô"òàå .øåðú.drax` ezlgzäòáøàî úåçô øåðú ìù åäáåâ ïéà

:íéçôè.eixiiye:äòáøà åéøáùá äéäé àìù ãò øäè àì ,øáùð êë øçàå àîèðå ìåãâ äéä íà.mixen` mixac dna:äòáøà åéøééùå åúìçúã.lecba
:íéøåðúä êøãë åá úåìöìå úåôàì éåùòä.ohwa la`:åá ÷çöì úå÷åðéúì éåùòä.`edy lk ezlgz:éåä àì çôèî øéöáã ,àåäù ìë à÷åã åàìåeixiiye

.eaexaáèåøäå øåòä ÷øôá àøîâá[ã"ë÷ óã].ïè÷ øåðúà àìå ,éà÷ ìåãâà åáåøá åéøééùå éàä ,éðùîå .éæç éàîì çôèî øéöáå ,àëäã ïéúéðúî ìò äù÷î
øåðúá àä ,éðùîå .ììë ìåãâá àî÷ àðú ìò íéîëç éâéìô àìã òîùî ìåãâá íéøåîà íéøáã äîá éðú÷ àäã ,äòáøà åéøééùå øîà÷ àä ,ìåãâá ,ïðéáúåîå
áåùç éìë äéä åúìçúîå ìéàåä ,äòáøàî úåçô øåðú ïéàå äòáøà ååä àìã ô"òàå ,åáåøá åéøééù äòáù øá øîåìë ,äòùú øá øåðúá àä äòáù øá

:åúìçúë äòáøàá åéøééùá àîèî ,ìåãâ øåòéù éåä åáåøã äòùú ìù øåðúáå ,êë ìë ïééåàø ïðéàù ô"òà åéøééùá ïéùîúùî.ezk`ln xnbzynúìçúà
:åúëàìî øîâúùî ,àîèéî øåðúä éúîéàî .éà÷ øåðú.epwiqiyn÷éæçäì åúåáòì èéè åá ÷áãì éòáã øåðú ,ïùáë óåøéöá åäì éâñ ñøç éìë øàùã â"òà

,âåôñë äéåùòä äëø äúìéìáù úô ,íéðâôåñ åá úåôàì éãë àìà ,úô åá úåôàì éãë ìåãâ ÷ñéä éòá àì åäéîå .åð÷éñéù ãò åúëàìî äøîâð àì åîåç
:äì éâñ èòåî ÷ñéäáã.oyia zet`l ick ycgd z` wiqiynèòåî ÷ñéä ùãçä ÷ñåä íàå .ïùéä ïî äáåøî ÷ñéä éòá íéðâôåñ åá úåôàì éãë ùãçã

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .åúëàìî øîâ åðééä ,íéðâôåñ åá úåôàì éåàø ïùé äéä äæë ÷ñéäáã
a.dxik:äáâ ìò íéîòôå äëåúá ìùáì úåøéã÷ä íéðúåðù íéîòôå .úåøéã÷ éúù úúéôù íå÷î.yly dzlgz:úåòáöà ùìùî úåçô ïéà ääáåâxnbzyn

`xephxa yexit

i y i l y m e i
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גדולה  קדירה כמין  עשוי  היה התנור  חרס. של  וכירה בתנור  דנים ה-ט הפרקים
הקרקע  ורצפת הקרקע, גבי על  בטיט אותו ומחברים שוליים, לה שאין חרס, של
שהיתה  לחם, לאפיית היה התנור של שימושו עיקר התנור . של  תחתיתו  היא
למטה  רחב התנור היה לפיכך מבפנים. התנור לדפנות הפת הדבקת ידי על נעשית
שהיתה  הכירה, שונה פת. לאפיית הדרוש  החום בו שיישמר כדי למעלה, וצר 
ישרים  היו דפנותיה קדרות, שתי  לשפיתת מקום בה והיה לבישול, רק עשויה

שווה. ולמטה למעלה שטחה וגודל וזקופים,

øepz:חרס של  –äòaøà Búlçz בתחילתו טומאה מקבל אינו – ÇÀÄÈÇÀÈÈ
טפחים, ארבעה גבוה הוא כן אם äòaøàאלא åéøéLe–`nhp m` ÀÈÈÇÀÈÈ

מטומאתו . נטהר  אינו טפחים, ארבעה שגובהו  שבר  בו  ונשאר  ונשבר,
טהור ; הריהו  טפחים, ארבעה בשבריו אין  אם øéàîאבל  éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ

לקטן . גדול  תנור  בין מבדיל שאינו  –äna :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆ
íéøeîà íéøác?ארבעה ושייריו ארבעה שתחילתו  –ìBãâa– ÀÈÄÂÄÀÈ

לאפייה, העשוי גדול ïè÷aבתנור ìáà נעשה שלא קטן, בתנור  – ÂÈÀÈÈ
בו, לשחק לתינוקות העשוי  תנור כגון àeäLלאפייה, ìk BúlçzÀÄÈÈÆ

בגמרא א )– קכד, צריך(חולין אלא שהוא, כל דווקא שלאו מבואר ,
מטפח, פחות לא גובהו Baøשיהא åéøéLe רוב בו נשאר אם – ÀÈÈË

בגמרא מטומאתו. נטהר אינו "ושיריו (שם )גובהו , שהפיסקה מבואר ,
ראוי אינו  מטפח פחות שבר שהרי קטן , תנור  על מוסבה אינה רובו"

מודים  שחכמים פי על ואף גדול ; תנור על היא מוסבה אלא לכלום,
במשנתנו , למעלה ששנינו כמו ארבעה, ששיריו  גדול בתנור מאיר  לרבי 

הבדל יש  חכמים שלדעת כאן , להשמיענו  המשנה באה מקום מכל
גדול תנור  ובין טפחים מארבעה למעלה הוא שרובו  גדול  תנור בין 

מארבעה  למעלה רובו שאם טפחים, מארבעה למטה הוא שרובו 
רובו  בשייריו  שאין  פי  על אף טפחים, תשעה שגובהו כגון  טפחים,

ברישא: ששנינו וזהו  טמא, הוא הרי  בלבד, טפחים ארבעה "dnaאלא
,"lecba ?mixen` mixac,ארבעה ששייריו  טפחים, תשעה בן היינו

תנור כגון  טפחים, מארבעה למטה רובו  אם אבל מאיר ; רבי  כדברי

אלא  טפחים ארבעה בשייריו שאין  פי  על  אף טפחים, שבעה שגובהו
רובו " "ושייריו  ששנינו: וזהו  טמא, הוא מקום מכל  גובהו, הר"ש ;(רוב

ברטנורא ; jtidl:הרא"ש; my miyxtny zetqeze i"yx oiiroa xe pza
eaex e ix i iy dryz oa xe pzae ,drax` eixi iy drayxnelk ,

minkg mikled mdipyay epxe`ak `le ,dlewl minkg mikled mdipyay
;(jk lr xeaicd z` aigxny ,"l`xyi zx`tz" oiire ;dxnegløîbzMîÄÆÄÈÅ

Bzëàìî:המשנה בתחילת ששנינו למה חוזרת זו  פיסקה –"xe pz ÀÇÀ
drax` ezligz,"?טומאה מקבל  התנור מאימתי  המשנה: ומוסיפה
.ezk`ln xnbizynúBôàì éãk ep÷éqiMî ?Bzëàìî øîb eäæéàÅÆÀÇÀÇÀÄÆÇÄÆÀÅÆÁ

ïéðbôñ Ba בהיסק נאפים והם כספוג, רכה שבלילתם רקיקים – ËÀÈÄ
חרס  כלי  שאר  והרי בכבשן , נצרף התנור  שאפילו  מפרשים, יש מועט.

הפרק  בסוף ששנינו כמו  מלאכתם, גמר  זה הרי  בכבשן  משייצרפו
כ לעבותו, טיט בו לדבק עוד וצריכים הואיל  מקום מכל  דיהקודם,

מועט  בהיסק דיו  ברם, שיסיקנו; עד מלאכתו נגמרה לא חומו , שיחזיק
סופגנים בו לאפות ברטנורא );כדי  הרא "ש; שאף (הר"ש ; מפרשים, ויש 

אלא  מלאכתו , גמר היא בכבשן שהצריפה חרס, כלי  כשאר  דינו תנור 
חרס, כלי  משאר  תנור של  דינו  שונה כי להשמיע, באה שמשנתנו

סופגנין , בו לאפות כדי  שהסיקוהו  כיון בכבשן , נצרף שלא פי על שאף
לשאר צירוף כמו לתנור  מועיל מועט היסק שכן מלאכתו, גמר  זה הרי
ידי על  כמו  מתחזק והריהו  באש תדיר שתשמישו משום חרס, כלי 

הרמב"ם צירוף מדברי משמע  וכן ישראל "; "תפארת  אחרונה"; ("משנה 

א). טו, כלים  éãkהל' Lãçä úà ÷éqiMî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÆÇÄÆÆÈÈÀÅ
ïéðbôñ ïLia úBôàìהתנור מן  מרובה היסק צריך חדש שתנור – ÆÁÇÈÈËÀÈÄ

התנור הוסק שאפילו  יהודה, רבי  וסובר  סופגנים, בו  לאפות כדי הישן

גמר זה הרי ישן , בתנור  סופגנים לאפיית שדיו מועט היסק החדש
dcedi.מלאכתו. iaxk dkld oi`e

ששנינו : oipbteq",בענין zet`l ick epwiqiyn ?ezk`ln xnb edfi`"שני הבאנו
להוסיף עוד  ויש mixacd),פירושים. zxdadl),יוצא הראשון  הפירוש שלפי 

לסופגנים; והיסק בכבשן  צריפה דברים: בשני מותנה תנור של  מלאכתו  שגמר
בכבשן צריפה או מלאכה: גמר  להיקרא אחד  בדבר דיו השני הפירוש ולפי 
לסופגנים  היסק הר "ש, לדעת שאף מבארים, יש אבל  לסופגנים. היסק או 

oyaka)בלבד  dtixv ila) היסק בלי בכבשן שצריפה אלא מלאכה, גמר  זה הרי 
מלאכה גמר  אינה aeh").לסופגנים mei zetqez")

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äøékלשפיתת מקום עליה ויש  לבישול , העשוי  תנור מין  שתי– ÄÈ
הקודמת, למשנה בהקדמה בארנו שכבר  כמו  GLקדרות, dúlçzL ÀÄÈÈÈ

שלוש גבוהה היא כן אם אלא מתחילה טומאה מקבלת אינה –

izdw - zex`ean zeipyn
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íéöéaaL äl÷ äöéa,ñtìàa äðeúðe äôeøè.çtkä:äiôàì BàNò–øepzk BøeòL;ìeMáì BàNò–BøeòL ¥¨©¨¤©¥¦§¨§¨§¦§¨©ª¨£¨©£¦¨¦©©£¨§¦¦
äøékk.çôè øepzä ïî àöBiä ïáàä,úBòaöà LGL äøékä ïîe–øeaç.çtkä ïî àöBiä,äiôàì BàNò–BøeòL ©¦¨¨¤¤©¨¦©©¤©¦©¦¨¨¤§¨¦©¨¦©ª¨£¨©£¦¨¦
øepzk;ìeMáì BàNò–äøékk BøeòL.øîàäãeäé éaø:ìúkìå øepzä ïéa àlà 'çôè' eøîà àG.ïéøepú éðL eéä ©©£¨§¦¦©¦¨¨©©¦§¨¨§¤©¤¨¥©©§©Ÿ¤¨§¥©¦

äæì äæ íéëeîñ–çôè äæì ïúBð,çôè äæìå,øBäè øàMäå. §¦¤¨¤¥¨¤¤©§¨¤¤©§©§¨¨
‚äøékä úøèò–äøBäè.øepzä úøéè,íéçôè äòaøà ääBáb àéäL ïîæa–øéåàáe òbîa äànhî;äúeçt £¤¤©¦¨§¨¦©©©¦§©¤¦§¨©§¨¨§¨¦¦©§¨§©¨¨£¦§¨

ïàkî–äøBäè.Bì døaç íà,íéðáà LGL ìò elôà–äàîè.Ctä úéa,ïéìázä úéáe,äøékaL øpä úéáe– ¦¨§¨¦¦§¨£¦©¨£¨¦§¥¨¥©©¥©©§¦¥©¥¤©¦¨

.dzk`ln:äúëàìî øîâúùî ,äúìçú äàîèéî éúîéàî.dlw dvia:íéöéáä ìëî øúåé ìùáì äì÷ àéäù ,äì÷ äöéá äì éø÷ éàîàå .úìåâðøú úöéá
.dtexh:äøò÷á äøåáùå äôåøè àéäùë.qtl`a dpezpe:ìùáúäì úøäîî àéäù ,øáë íçåäù.gtekdíåçî áø åîåçå .úçà äøã÷ úúéôù øåòéù

:úô åá ïéôåàù íéîòôå äøéëä.xepzk exeriy:íéðâôåñ úåôàì éãë.dxikk exeriy:äì÷ äöéá åá ìùáì.`veid oa`dúèìåáù øåðúá ïáà øáçì íéìéâø
áéúëå ,ôøåðúì ãé àåäù éðôî ,äá òâðù úôä àîèðå ,ïáàä úàîèð øåðúä àîèð íàå .àéîã øåðúëå ,äæéçà úéáì åì äéäéù éãë õåçì åðîî(à"é àø÷éå)

:éìëì êøåö ïäù úåãéä úà úåáøì ,íëéëøöáù ìëì ,íëì åéäé íéàîè 'åâå õúåé íéøéëå øåðú.exn` `làì äøéëá úåòáöà ùìùîå øåðúá çôèî øúåéã
ìáà .àéä ìèðéì úãîåò çôèî øúåé êëìä ,úéáä úà ÷çåãå ìúåëì øåðúä áø÷ì ïéìåëé ïéàù úáëòîù éðôî .ìúåëìå øåðúä ïéá ïáàäùë àìà ,øåáéç éåä

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .øåðúì àéä ãé äáøä äìåãâ åìéôà ,úéáä ãöì.xedh x`ydeøîåì ãåîìú ,øåòéùëî øúåé äáøî éðàù ìåëé ,íéðäë úøåúá àéðúã
:íä íéàîè

b.dxik zxhr:äîåç øåîùì éãë äøéëä ùàø ìò éåùò ìåâò ïéðá.dxedh:äøéëì øåáéç úøèò àáéùç àìã ,úøèòä úàîèð àì äøéëä úàîèð íàå
.xepzd zxih:øåðúä ïî åúåà ïéãåøùë íçìä åá íéðúåðù úåöéçî ó÷åî øåðúä éðôì íå÷î .íúåøéèáå íäéøöçá ïåùì ,øåðúä øöçddeab `idy onfa

.drax`:äòáøà åúìéçúù øåðú ìù åäáâ øåòéùë.mipa` yly lr elit`ä÷åáãå ãáìá íéðáà ùìù ìò úçðåî àìà äôé øåáéç úøáåçî äúéä àìù
:øåáéç àáéùç ,øåðúì.jtd zia:øéùôäì ïîù êô åá ïéçéðîù äøéëä éãöá éåùò íå÷î.oilazd zia:ïéìáúä úà åá ïéçéðîù íå÷î.xpd ziaíå÷î

`xephxa yexit

GLאצבעות, äéøéLeLשבר בה ונשאר  ונשברה, נטמאה אם – ÀÈÆÈÈ
טמאה; היא הרי אצבעות, שלוש dzëàìîשגובהו  øîbzMî– ÄÆÄÈÅÀÇÀÈ

מלאכתה. משתיגמר  אלא טומאה מקבלת הכירה øîbואין eäæéàÅÆÀÇ
íéöéaaL äl÷ äöéa äéìò ìMáì éãk äp÷éqiMî ?dzëàìîÀÇÀÈÄÆÇÄÆÈÀÅÀÇÅÈÆÈÅÈÇÈÆÇÅÄ

הביצים משאר  להתבשל קלה שהיא תרנגולת ביצת היינו (עיין –

ה), ח , שבת  בשמן ,äôeøèמשנה ומעורבבת בחושה כשהיא – ÀÈ
כך , ידי  על  להתבשל ñtìàaשממהרת äðeúðeשכבר במחבת – ÀÈÀÄÀÈ

קדירה çtkäהוחמה. לשפיתת אלא מקום בה שאין קטנה כירה – ÇËÈ
התנור , משל  ומועט הכירה משל מרובה וחומה äiôàìאחת, BàNòÂÈÇÂÄÈ

לאפייה, הכופח את עשה –øepzk BøeòL ארבעה גובהו שיעור – ÄÇÇ
סופגנים; בו  לאפות כדי משיסיקנו מלאכתו  וגמר  BàNòÂÈטפחים,

äøékk BøeòL ,ìeMáì מלאכתו וגמר אצבעות שלוש  גובהו – ÀÄÄÇÄÈ
קלה ביצה עליו  לבשל כדי "מלאכת משיסיקנו  טוב "; יום ("תוספות

ישראל"); "תפארת גמרשלמה "; לענין  המשנה כוונת מפרשים ויש
בלבד  הרש"ש).מלאכתו חידושי ועיין וברטנורא ; ר"ש  ïáàäÈÆÆ(עיין

øepzä ïî àöBiä, לתנור יד  כמו שהיא –çôè מן שבולט כל – ÇÈÄÇÇÆÇ
טפח, äøékäהתנור ïîe,הכירה מן היוצאת והאבן  –GLL ÄÇÄÈÈ
úBòaöà,אצבעות שלוש כשיעור ממנה שבולט כל  –øeaçהרי – ÆÀÈÄ

אף  הכירה, נטמאה או  התנור נטמא שאם ולכירה, לתנור  חיבור זה

יותר או  בתנור מטפח יותר ממנה שבולט מה אבל  נטמאת. האבן
דינה  לכלי  הנצרכת שהיד טהור , זה הרי  בכירה, אצבעות משלוש

ככלי. אינה לכלי  נצרכת ושאינה çtkäככלי, ïî àöBiä האבן – ÇÈÄÇËÈ
הכופח: מן øepzkהיוצאת BøeòL ,äiôàì BàNò טפח שעד  – ÂÈÇÂÄÈÄÇÇ

חיבור; äøékkנחשב BøeòL ,ìeMáì BàNò אלא חיבור  שאינו – ÂÈÀÄÄÇÄÈ
אצבעות. שלוש  'çôè'עד eøîà àG :äãeäé éaø øîàשעד – ÈÇÇÄÀÈÈÀÆÇ

חיבור , אינו מטפח יותר  אבל חיבור , הוא בתנור ïéaטפח àlàÆÈÅ
ìúkìå øepzä מה זה שבכגון ולכותל, התנור בין היא כשהאבן  – ÇÇÀÇÙÆ

הלכך לכותל, התנור את לקרב כדי להיקצץ, עומד  מטפח יותר שבולט

מטפח  יותר אפילו  הבית, חלל לצד  יוצאת האבן אם אבל  חיבור, אינו
לתנור חיבור  ברטנורא ).הוא מפרשים:(הר"ש; "gth"ויש exn` `l

lzekle xepzd oia `l` שאין הכותל, לצד יוצאה שהאבן בזמן  –
יוצאה  היא אם אבל לתנור . חיבור  הוא טפח זה בכגון שם, משתמשים

כל יוצאה כשהאבן דווקא הבית, לבני  היא שמפריעה הבית, לצד
טפח לא אבל חיבור , הריהו ישראל").שהיא "תפארת  ועיין רא"ש ; (עיין

äæì äæ íéëeîñ ïéøepú éðL eéä,אותם מחברת גדולה ואבן – ÈÀÅÇÄÀÄÆÈÆ
çôè äæìå ,çôè äæì ïúBðחיבור הוא תנור לכל  הסמוך הטפח – ÅÈÆÆÇÀÈÆÆÇ

øBäèלו , øàMäå שנאמר לה ):– יא, יותץ (ויקרא וכירים "תנור  ÀÇÀÈÈ
שבצרכיכם, לכל – "לכם" ודרשו: לכם", יהיו וטמאים הם, טמאים
לומר : תלמוד מכשיעור? יותר  מרבה שאני יכול הידות; את לרבות

הם". כהנים )."טמאים תורת א ; קיח, חולין (גמרא

i r i a x m e i
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äøékä úøèòלשמור כדי הכירה לשפת מסביב העשויה מסגרת – ÂÆÆÇÄÈ
לה, מחוברת ואינה חומה חיבורäøBäèעל נחשבת היא שאין – ÀÈ

העטרה. נטמאה לא הכירה נטמאה ואם øepzäלכירה, úøéèיש – ÄÇÇÇ
ובטירותם" "בחצריהם מלשון התנור , חצר  כה ,מפרשים: (בראשית 

כשרודים טז ), הלחם בו שנותנים מחיצות, מוקף לתנור  סמוך  מקום והוא
התנור מן  ברטנורא );אותו היא (רמב"ם ; התנור" ש "טירת מפרשים, ויש 

מחוברת  שאיננה התנור  שפת סביב מסגרת והיינו הכירה", "עטרת כמו 
ישראל"),לה "תפארת עיין äòaøà(הר "ש; ääBáb àéäL ïîæaÄÀÇÆÄÀÈÇÀÈÈ

íéçôè, בתחילתו התנור  של גובהו  כשיעור –òbîa äànhî ÀÈÄÄÇÀÈÀÇÈ
øéåàáe הטירה נטמאה באוירה, שהיתה או  טומאה שם נגעה אם – ÈÂÄ

שהתנור לפי טמאה, הטירה גם התנור  נטמא אם וכן  התנור, גם ועמה
מהתנור כחלק הטירה נחשבת ולכן  לטירה, "תפארת צריך (רמב "ם;

ïàkîישראל "), äúeçt,טפחים ארבעה גבוהה אינה הטירה אם – ÀÈÄÈ
äøBäèחיבור שאינה לפי  טמאה, הטירה אין התנור נטמא אם – ÀÈ

לשימושה. ראויה ואינה הואיל Bìלתנור , døaç íàחיבר אם – ÄÄÀÈ
לתנור, הטירה GLאת ìò elôàíéðáà L מחוברת היתה שלא – ÂÄÇÈÂÈÄ

לתנור ודבוקה בלבד  אבנים שלוש על מונחת אלא יפה, חיבור 

התנור(ברטנורא); לגג הטירה חיבר לא אפילו ישראל": "תפארת ולפי 
שבתנור הרביעי  ובצד  התנור, צדדי שבשלושת אבנים בשלוש אלא

חיברה, טפחים,äàîèלא מארבעה פחותה כשהיא אפילו הטירה, – ÀÅÈ
מפרשים: יש הטירה. נטמאה התנור נטמא ואם לתנור, חיבור שהיא לפי

"mipa` yely lr elit`",אבנים שלוש כמו אלא גבוהה אינה אפילו  –
שאפילו  המשנה, ואומרת קטנות, באבנים לבנותה דרכם היתה ואולי

בגובה, אבנים בשלוש אלא בנאה הרש "ש).d`nhלא úéaÅ(חידושי 
Ctä, שמן פכי שם שמניחים מקום –ïéìázä úéáe מקום – ÇÇÅÇÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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òbîa ïéànhî,øéåàa ïéànhî ïðéàå;éøácøéàî éaø.ìàòîLé éaøøäèî. ¦©§¦§©¨§¥¨¦©§¦¨£¦¦§¥©¦¥¦©¦¦§¨¥§©¥
„åéøBçàî ÷qäL øepz,Bzòãì àHL ÷qäL Bà,ïnàä úéáa ÷qäL Bà–àîè.éøepúa ä÷ìc äìôpL äNòî ©¤ª©¥£¨¤ª©¤§©§¤ª©§¥¨ª¨¨¥©£¤¤¨§¨§¥¨§©¥

äðâñ øôk,äðáéì äNòî àáe,ïànèåìàéìîb ïaø. §©¦§¨¨©£¤§©§¤§¦§¨©¨©§¦¥
‰íézá éìòa ìL øepzä óñeî–øBäè;ïéîBzçð ìLå–àîè,úà åéìò CîBñ àeäL éðtîãeôMä.éaø ©©©¤©£¥¨¦¨§¤©§¦¨¥¦§¥¤¥¨¨¤©§©¦

øìcðqä ïðçBéøîBà:äôBà àeäL éðtî÷çãð àeäLk Ba.Bá àöBik,íéúéæ é÷ìBL ìL äøBiä óñeî–àîè. ¨¨©©§§¨¥¦§¥¤¤§¤¦§¨©¥©©¨¤§¥¥¦¨¥
íéòaö ìLå–øBäè. §¤©¨¦¨

:øðä åá ïéçéðîù.rbna oi`nhinõøù òâîá åììä úåîå÷îä ïî ãçà àîèð íà ïëå .äøéëä úàîåèá åììä úåîå÷îä åàîèð äøéëä êåúá õøù òâð íà
:òâî úàîåè ïéðòì ãçà øáã íäå äøéëë éáéùçã ,íäîò äøéëä úàîèð.xie`a oi`nhin oi`eàéäù ô"òà .äá òâð àìå äøéë øéåàá õøù äìúð íà

åãáòå ,äàîåè åäééìò øåæâã àåä ïðáøå ,äì øåáç íðéà äøåúä ïîã íåùî .òâî ïéðòì àìà äì øåáéç íðéàù ,ïéøåäè ïä ,øéåàá àîèéî ñøç éìëã äàîè
:íéùã÷å äîåøú åäééìò åôøùì àìã éëéä éë ,øéåàá åàîèì àìã àøéëä ïðáø.xdhn oerny 'xeãç ìëã ,äàîåè åá äòâð àìù íå÷î ìë ,òâîá åìéôà

:øéàî 'øë äëìäå .àåä äéùôð äéôðàá éìë ãçå
c.eixeg`n wqedy xepz:÷ñéä áéùç õåçáî àìà íéðôáî ÷ñåä àì íàå ,åð÷éñéù ãò äàîåè ìá÷î øåðúä ïéàù.ezrcl `ly wqedy e`åìéôà]

:[íéðôáî.one`d ziaa wqedy e`:åúééùò úëàìî øîâðù íãå÷.`nh:àåä ùåáéùå ,øåäè ïéñøåâù íéøôñ ùéå .ïðéñøâ
dxepzd sqen.:åîåç øåîùì éãë åäáâá ïéôéñåîù øåðú ìù åúôñåú.cetyd z` eilr jneq `edy iptnøáã éåäå ,øùá åá úåìöì íéìéâøù ,øùá ìù

ìéòì ïðéùøããë ,íëéëøöáù ìëì ,íëì åéäé íéàîèå øîà àðîçøå .øåðúì êøåö['á äðùîá]:.wgcp `edyk ea dte` `edy iptnïéáåøî ïéñåìëåà åì ùéùë
ùéîùú ïéòë úôñåúä ùéîùú àäéù ïðéòáã äéì àøéáñã ,ãåôùä úà åéìò êîåñ àåäù éðôî àî÷ àðúã àîòèá äéì éâñ àì ïðçåé 'øå .äáåøî úôì êéøöå

:øåðú ìù åôåâ.mizif iwley ly dxeid sqeníéîä äá åìòéù íúôù ìò èéè úôñåú íäì íéùåòå úåìåãâ úåøåé íäì ùéù íéòáöå íéúéæ é÷ìåù êøã
:äá íéùîúùîå éìëì äëéøö úôñåú äúåàù éôì ,àîè íéúéæ é÷ìåù ìùå .íúçéúø úòá.xedh mirav lye.äéòáö ãéñôì àìã éëéä éë äéá ùîúùî àìã

:øìãðñä ïðçåé éáøë äëìä ïéàå

`xephxa yexit

התבלין, את בו øpäשמניחים úéáeאת שם שמניחים מקום הנר,– ÅÇÅ
äøékaL,מבחוץ הכירה לדופן  המחוברים –òbîa ïéànhî– ÆÇÄÈÄÇÀÄÀÇÈ

הכירה, בטומאת הללו  הבתים נטמאו  הכירה, בתוך  הטומאה נגעה אם
אח  נטמא אם הכירה וכן  נטמאה הטומאה, במגע הללו  הבתים מן  ד

לכירה  חיבור  הללו  הבתים נחשבים מגע טומאת שלעניין  עמהם,

øéåàa(ברטנורא ), ïéànhî ïðéàåבאויר הטומאה היתה אם – ÀÅÈÄÇÀÄÈÂÄ
לא  הללו הבתים טמאה, שהכירה פי  על  אף בה, נגעה ולא הכירה
חכמים  עשו  ולפיכך  סופרים, מדברי  אלא לה חיבור שאינם לפי  נטמאו ,

וקדשים; תרומה מגעם על  ישרפו שלא כדי באויר , ייטמאו שלא היכר ,
øéàî éaø éøác–ezenk dklde.( ה יז , כלים הל' éaø(רמב "ם ÄÀÅÇÄÅÄÇÄ

ìàòîLé:גורסים והמפרשים –oerny iax–øäèî,במגע אף – ÄÀÈÅÀÇÅ
וכל עצמו, בפני כלי  הוא ובית בית וכל  לכירה, חיבור אינם שלדעתו 

טהור. הריהו הטומאה, בו  נגעה שלא
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åéøBçàî ÷qäL øepzהתנור שאין  א), (משנה לעיל שנינו שכן  – ÇÆËÇÅÂÈ
המשנה  ובאה סופגנין , בו לאפות כדי  שיסיקנו עד  טומאה מקבל 

מבחוץ, אלא מבפנים זה היסק הוסק לא שאם qäL÷ללמד, BàÆËÇ
Bzòãì àHLגמר לשם להסיקו  נתכוון  שלא אלא בפנים שהוסק – ÆÀÇÀ

ïnàäמלאכתו , úéáa ÷qäL Bà, ותיקונו עשייתו שנגמרה קודם – ÆËÇÀÅÈËÈ
àîèגמר נחשב זה היסק שאף טומאה, מקבל  התנור מקום מכל  – ÈÅ

äðâñמלאכה. øôk éøepúa ä÷ìc äìôpL äNòî כנראה – ÇÂÆÆÈÀÈÀÅÈÀÇÅÀÇÄÀÈ
לצפורי, סמוך התחתון äðáéìבגליל  äNòî àáe החכמים לפני  – ÈÇÂÆÀÇÀÆ

ìàéìîbביבנה, ïaø ïànèå,טומאה שמקבלים גמליאל  רבן  ופסק – ÀÄÀÈÇÈÇÀÄÅ
האומן . ובבית מדעת ושלא מאחוריהם שהוסקו  פי  על אף

i y i n g m e i
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øepzä óñeî,מלמעלה התנור  שפת על  שטופלים תוספת –ìL ÇÇÇÆ
øBäè ,íézá éìòa אינם בתים שבעלי לפי טומאה, מקבל  אינו – ÇÂÅÈÄÈ

התנור ; של כחלק נחשב אינו  ולכן שימוש, לשום לו  ìLåÀÆצריכים
ïéîBzçð,נחתומים של התנור מוסף אבל –àîè,התנור בטומאת – ÇÀÄÈÅ

ãeôMä úà åéìò CîBñ àeäL éðtî את סומך שהנחתום – ÄÀÅÆÅÈÈÆÇÀ
לתנור, צורך שהוא ונמצא התנור, מוסף על  בשר , בו שצולה השפוד ,

לו. חיבור הוא x`an,הלכך l`xyi zx`tz lra בנחתומים כאן שמדובר
מוסף  על להניח הנחתום של  ודרכו צלוי , ובשר  אפוי לחם המוכרים

עד חם שיישאר  כדי  שצלה, הבשר  עליו  שתחוב השפוד את התנור 
הצלי יוקדח שמא מחשש  התנור  לתוך  תולהו ואינו  הקונים, שיבואו 

Baבינתיים. äôBà àeäL éðtî :øîBà øìcðqä ïðçBé éaøÇÄÈÈÇÇÀÀÈÅÄÀÅÆÆ
÷çãð àeäLk לאפות כדי  בתנור  מקום לו  כשאין  הדוחק, בשעת – ÀÆÄÀÈ

אופה  הוא המרובים, לקוחותיו בשביל לו הדרושה הפת כל  את בו
מקבל אינו הסנדלר יוחנן רבי  כתנור. דינו הלכך  התנור, במוסף אף

לפי השפוד, את עליו  סומך שהוא מפני  קמא, תנא של  טעמו  את
אלא  כתנור , התנור  מוסף את לעשות די אינו  זה שטעם סובר, שהוא

בו  שיעשה היינו עצמו , התנור תשמיש  כעין תשמישו  שיהא צריך 
מעשה  חשוב לא השפוד  סמיכת ואילו  התנור, בגוף כמו  מעשה

ישראל "). "תפארת עיין "אחרונה "; "משנה  קמא (ברטנורא; תנא ברם,
בשעת  בו שאופה מה ואילו  מעשה, חשוב השפוד סמיכת שאף סובר,

כתנור . לעשותו מספיק טעם זה אין תדיר , שאינו  כיון àöBikÇÅהדוחק,
íéúéæ é÷ìBL ìL äøBiä óñeî ,Bá שהיו זיתים, שולקי שכן – ÇÇÈÆÀÅÅÄ

צובעים  שהיו  הצבעים, וכן  העצירה, שלאחר  הזיתים שיורי מבשלים

היורה  שפת על עושים והיו (דוד), גדולה ביורה משתמשים היו  צמר ,
לחוץ  היורה מן  המים יישפכו שלא טיט, של  תוספת סביב למעלה

המשנה  ובאה היורה", "מוסף נקראת זו  תוספת רתיחתם; בשעת
זיתים שולקי של  היורה שמוסף לפיàîèללמדנו , טומאה, מקבל  – ÈÅ

כמו  בו  משתמשים הזיתים ושולקי  היורה, לצורך משמש שהמוסף
עצמה, íéòaöביורה ìLå,צבעים של  היורה מוסף אבל  –øBäè ÀÆÇÈÄÈ

זהירים  שכן  בו, משתמשים אינם שהצבעים לפי טומאה, מקבל אינו  –
מהטיט, הצבע יתקלקל שלא כדי  למוסף, עד  המים יעלו שלא הם

שלא  הרתיחה בשעת המים לעכב אלא המוסף נעשה שלא ונמצא
ויש ליורה. חיבור  אינו הלכך  לצביעה, בו משתמשים אין אבל יצאו ,

המים בעד  ומונע למעלה עולה שהצמר  לפי  הטעם, להישפך,מפרשים
למוסף כלל זקוקים שאין ח ).והרי  ז , עדיות  עיין (הראב"ד ;
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íéöéaaL äl÷ äöéa,ñtìàa äðeúðe äôeøè.çtkä:äiôàì BàNò–øepzk BøeòL;ìeMáì BàNò–BøeòL ¥¨©¨¤©¥¦§¨§¨§¦§¨©ª¨£¨©£¦¨¦©©£¨§¦¦
äøékk.çôè øepzä ïî àöBiä ïáàä,úBòaöà LGL äøékä ïîe–øeaç.çtkä ïî àöBiä,äiôàì BàNò–BøeòL ©¦¨¨¤¤©¨¦©©¤©¦©¦¨¨¤§¨¦©¨¦©ª¨£¨©£¦¨¦
øepzk;ìeMáì BàNò–äøékk BøeòL.øîàäãeäé éaø:ìúkìå øepzä ïéa àlà 'çôè' eøîà àG.ïéøepú éðL eéä ©©£¨§¦¦©¦¨¨©©¦§¨¨§¤©¤¨¥©©§©Ÿ¤¨§¥©¦

äæì äæ íéëeîñ–çôè äæì ïúBð,çôè äæìå,øBäè øàMäå. §¦¤¨¤¥¨¤¤©§¨¤¤©§©§¨¨
‚äøékä úøèò–äøBäè.øepzä úøéè,íéçôè äòaøà ääBáb àéäL ïîæa–øéåàáe òbîa äànhî;äúeçt £¤¤©¦¨§¨¦©©©¦§©¤¦§¨©§¨¨§¨¦¦©§¨§©¨¨£¦§¨

ïàkî–äøBäè.Bì døaç íà,íéðáà LGL ìò elôà–äàîè.Ctä úéa,ïéìázä úéáe,äøékaL øpä úéáe– ¦¨§¨¦¦§¨£¦©¨£¨¦§¥¨¥©©¥©©§¦¥©¥¤©¦¨

.dzk`ln:äúëàìî øîâúùî ,äúìçú äàîèéî éúîéàî.dlw dvia:íéöéáä ìëî øúåé ìùáì äì÷ àéäù ,äì÷ äöéá äì éø÷ éàîàå .úìåâðøú úöéá
.dtexh:äøò÷á äøåáùå äôåøè àéäùë.qtl`a dpezpe:ìùáúäì úøäîî àéäù ,øáë íçåäù.gtekdíåçî áø åîåçå .úçà äøã÷ úúéôù øåòéù

:úô åá ïéôåàù íéîòôå äøéëä.xepzk exeriy:íéðâôåñ úåôàì éãë.dxikk exeriy:äì÷ äöéá åá ìùáì.`veid oa`dúèìåáù øåðúá ïáà øáçì íéìéâø
áéúëå ,ôøåðúì ãé àåäù éðôî ,äá òâðù úôä àîèðå ,ïáàä úàîèð øåðúä àîèð íàå .àéîã øåðúëå ,äæéçà úéáì åì äéäéù éãë õåçì åðîî(à"é àø÷éå)

:éìëì êøåö ïäù úåãéä úà úåáøì ,íëéëøöáù ìëì ,íëì åéäé íéàîè 'åâå õúåé íéøéëå øåðú.exn` `làì äøéëá úåòáöà ùìùîå øåðúá çôèî øúåéã
ìáà .àéä ìèðéì úãîåò çôèî øúåé êëìä ,úéáä úà ÷çåãå ìúåëì øåðúä áø÷ì ïéìåëé ïéàù úáëòîù éðôî .ìúåëìå øåðúä ïéá ïáàäùë àìà ,øåáéç éåä

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .øåðúì àéä ãé äáøä äìåãâ åìéôà ,úéáä ãöì.xedh x`ydeøîåì ãåîìú ,øåòéùëî øúåé äáøî éðàù ìåëé ,íéðäë úøåúá àéðúã
:íä íéàîè

b.dxik zxhr:äîåç øåîùì éãë äøéëä ùàø ìò éåùò ìåâò ïéðá.dxedh:äøéëì øåáéç úøèò àáéùç àìã ,úøèòä úàîèð àì äøéëä úàîèð íàå
.xepzd zxih:øåðúä ïî åúåà ïéãåøùë íçìä åá íéðúåðù úåöéçî ó÷åî øåðúä éðôì íå÷î .íúåøéèáå íäéøöçá ïåùì ,øåðúä øöçddeab `idy onfa

.drax`:äòáøà åúìéçúù øåðú ìù åäáâ øåòéùë.mipa` yly lr elit`ä÷åáãå ãáìá íéðáà ùìù ìò úçðåî àìà äôé øåáéç úøáåçî äúéä àìù
:øåáéç àáéùç ,øåðúì.jtd zia:øéùôäì ïîù êô åá ïéçéðîù äøéëä éãöá éåùò íå÷î.oilazd zia:ïéìáúä úà åá ïéçéðîù íå÷î.xpd ziaíå÷î
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GLאצבעות, äéøéLeLשבר בה ונשאר  ונשברה, נטמאה אם – ÀÈÆÈÈ
טמאה; היא הרי אצבעות, שלוש dzëàìîשגובהו  øîbzMî– ÄÆÄÈÅÀÇÀÈ

מלאכתה. משתיגמר  אלא טומאה מקבלת הכירה øîbואין eäæéàÅÆÀÇ
íéöéaaL äl÷ äöéa äéìò ìMáì éãk äp÷éqiMî ?dzëàìîÀÇÀÈÄÆÇÄÆÈÀÅÀÇÅÈÆÈÅÈÇÈÆÇÅÄ

הביצים משאר  להתבשל קלה שהיא תרנגולת ביצת היינו (עיין –

ה), ח , שבת  בשמן ,äôeøèמשנה ומעורבבת בחושה כשהיא – ÀÈ
כך , ידי  על  להתבשל ñtìàaשממהרת äðeúðeשכבר במחבת – ÀÈÀÄÀÈ

קדירה çtkäהוחמה. לשפיתת אלא מקום בה שאין קטנה כירה – ÇËÈ
התנור , משל  ומועט הכירה משל מרובה וחומה äiôàìאחת, BàNòÂÈÇÂÄÈ

לאפייה, הכופח את עשה –øepzk BøeòL ארבעה גובהו שיעור – ÄÇÇ
סופגנים; בו  לאפות כדי משיסיקנו מלאכתו  וגמר  BàNòÂÈטפחים,

äøékk BøeòL ,ìeMáì מלאכתו וגמר אצבעות שלוש  גובהו – ÀÄÄÇÄÈ
קלה ביצה עליו  לבשל כדי "מלאכת משיסיקנו  טוב "; יום ("תוספות

ישראל"); "תפארת גמרשלמה "; לענין  המשנה כוונת מפרשים ויש
בלבד  הרש"ש).מלאכתו חידושי ועיין וברטנורא ; ר"ש  ïáàäÈÆÆ(עיין

øepzä ïî àöBiä, לתנור יד  כמו שהיא –çôè מן שבולט כל – ÇÈÄÇÇÆÇ
טפח, äøékäהתנור ïîe,הכירה מן היוצאת והאבן  –GLL ÄÇÄÈÈ
úBòaöà,אצבעות שלוש כשיעור ממנה שבולט כל  –øeaçהרי – ÆÀÈÄ

אף  הכירה, נטמאה או  התנור נטמא שאם ולכירה, לתנור  חיבור זה

יותר או  בתנור מטפח יותר ממנה שבולט מה אבל  נטמאת. האבן
דינה  לכלי  הנצרכת שהיד טהור , זה הרי  בכירה, אצבעות משלוש

ככלי. אינה לכלי  נצרכת ושאינה çtkäככלי, ïî àöBiä האבן – ÇÈÄÇËÈ
הכופח: מן øepzkהיוצאת BøeòL ,äiôàì BàNò טפח שעד  – ÂÈÇÂÄÈÄÇÇ

חיבור; äøékkנחשב BøeòL ,ìeMáì BàNò אלא חיבור  שאינו – ÂÈÀÄÄÇÄÈ
אצבעות. שלוש  'çôè'עד eøîà àG :äãeäé éaø øîàשעד – ÈÇÇÄÀÈÈÀÆÇ

חיבור , אינו מטפח יותר  אבל חיבור , הוא בתנור ïéaטפח àlàÆÈÅ
ìúkìå øepzä מה זה שבכגון ולכותל, התנור בין היא כשהאבן  – ÇÇÀÇÙÆ

הלכך לכותל, התנור את לקרב כדי להיקצץ, עומד  מטפח יותר שבולט

מטפח  יותר אפילו  הבית, חלל לצד  יוצאת האבן אם אבל  חיבור, אינו
לתנור חיבור  ברטנורא ).הוא מפרשים:(הר"ש; "gth"ויש exn` `l

lzekle xepzd oia `l` שאין הכותל, לצד יוצאה שהאבן בזמן  –
יוצאה  היא אם אבל לתנור . חיבור  הוא טפח זה בכגון שם, משתמשים

כל יוצאה כשהאבן דווקא הבית, לבני  היא שמפריעה הבית, לצד
טפח לא אבל חיבור , הריהו ישראל").שהיא "תפארת  ועיין רא"ש ; (עיין

äæì äæ íéëeîñ ïéøepú éðL eéä,אותם מחברת גדולה ואבן – ÈÀÅÇÄÀÄÆÈÆ
çôè äæìå ,çôè äæì ïúBðחיבור הוא תנור לכל  הסמוך הטפח – ÅÈÆÆÇÀÈÆÆÇ

øBäèלו , øàMäå שנאמר לה ):– יא, יותץ (ויקרא וכירים "תנור  ÀÇÀÈÈ
שבצרכיכם, לכל – "לכם" ודרשו: לכם", יהיו וטמאים הם, טמאים
לומר : תלמוד מכשיעור? יותר  מרבה שאני יכול הידות; את לרבות

הם". כהנים )."טמאים תורת א ; קיח, חולין (גמרא
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äøékä úøèòלשמור כדי הכירה לשפת מסביב העשויה מסגרת – ÂÆÆÇÄÈ
לה, מחוברת ואינה חומה חיבורäøBäèעל נחשבת היא שאין – ÀÈ

העטרה. נטמאה לא הכירה נטמאה ואם øepzäלכירה, úøéèיש – ÄÇÇÇ
ובטירותם" "בחצריהם מלשון התנור , חצר  כה ,מפרשים: (בראשית 

כשרודים טז ), הלחם בו שנותנים מחיצות, מוקף לתנור  סמוך  מקום והוא
התנור מן  ברטנורא );אותו היא (רמב"ם ; התנור" ש "טירת מפרשים, ויש 

מחוברת  שאיננה התנור  שפת סביב מסגרת והיינו הכירה", "עטרת כמו 
ישראל"),לה "תפארת עיין äòaøà(הר "ש; ääBáb àéäL ïîæaÄÀÇÆÄÀÈÇÀÈÈ

íéçôè, בתחילתו התנור  של גובהו  כשיעור –òbîa äànhî ÀÈÄÄÇÀÈÀÇÈ
øéåàáe הטירה נטמאה באוירה, שהיתה או  טומאה שם נגעה אם – ÈÂÄ

שהתנור לפי טמאה, הטירה גם התנור  נטמא אם וכן  התנור, גם ועמה
מהתנור כחלק הטירה נחשבת ולכן  לטירה, "תפארת צריך (רמב "ם;

ïàkîישראל "), äúeçt,טפחים ארבעה גבוהה אינה הטירה אם – ÀÈÄÈ
äøBäèחיבור שאינה לפי  טמאה, הטירה אין התנור נטמא אם – ÀÈ

לשימושה. ראויה ואינה הואיל Bìלתנור , døaç íàחיבר אם – ÄÄÀÈ
לתנור, הטירה GLאת ìò elôàíéðáà L מחוברת היתה שלא – ÂÄÇÈÂÈÄ

לתנור ודבוקה בלבד  אבנים שלוש על מונחת אלא יפה, חיבור 

התנור(ברטנורא); לגג הטירה חיבר לא אפילו ישראל": "תפארת ולפי 
שבתנור הרביעי  ובצד  התנור, צדדי שבשלושת אבנים בשלוש אלא

חיברה, טפחים,äàîèלא מארבעה פחותה כשהיא אפילו הטירה, – ÀÅÈ
מפרשים: יש הטירה. נטמאה התנור נטמא ואם לתנור, חיבור שהיא לפי

"mipa` yely lr elit`",אבנים שלוש כמו אלא גבוהה אינה אפילו  –
שאפילו  המשנה, ואומרת קטנות, באבנים לבנותה דרכם היתה ואולי

בגובה, אבנים בשלוש אלא בנאה הרש "ש).d`nhלא úéaÅ(חידושי 
Ctä, שמן פכי שם שמניחים מקום –ïéìázä úéáe מקום – ÇÇÅÇÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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òbîa ïéànhî,øéåàa ïéànhî ïðéàå;éøácøéàî éaø.ìàòîLé éaøøäèî. ¦©§¦§©¨§¥¨¦©§¦¨£¦¦§¥©¦¥¦©¦¦§¨¥§©¥
„åéøBçàî ÷qäL øepz,Bzòãì àHL ÷qäL Bà,ïnàä úéáa ÷qäL Bà–àîè.éøepúa ä÷ìc äìôpL äNòî ©¤ª©¥£¨¤ª©¤§©§¤ª©§¥¨ª¨¨¥©£¤¤¨§¨§¥¨§©¥

äðâñ øôk,äðáéì äNòî àáe,ïànèåìàéìîb ïaø. §©¦§¨¨©£¤§©§¤§¦§¨©¨©§¦¥
‰íézá éìòa ìL øepzä óñeî–øBäè;ïéîBzçð ìLå–àîè,úà åéìò CîBñ àeäL éðtîãeôMä.éaø ©©©¤©£¥¨¦¨§¤©§¦¨¥¦§¥¤¥¨¨¤©§©¦

øìcðqä ïðçBéøîBà:äôBà àeäL éðtî÷çãð àeäLk Ba.Bá àöBik,íéúéæ é÷ìBL ìL äøBiä óñeî–àîè. ¨¨©©§§¨¥¦§¥¤¤§¤¦§¨©¥©©¨¤§¥¥¦¨¥
íéòaö ìLå–øBäè. §¤©¨¦¨

:øðä åá ïéçéðîù.rbna oi`nhinõøù òâîá åììä úåîå÷îä ïî ãçà àîèð íà ïëå .äøéëä úàîåèá åììä úåîå÷îä åàîèð äøéëä êåúá õøù òâð íà
:òâî úàîåè ïéðòì ãçà øáã íäå äøéëë éáéùçã ,íäîò äøéëä úàîèð.xie`a oi`nhin oi`eàéäù ô"òà .äá òâð àìå äøéë øéåàá õøù äìúð íà

åãáòå ,äàîåè åäééìò øåæâã àåä ïðáøå ,äì øåáç íðéà äøåúä ïîã íåùî .òâî ïéðòì àìà äì øåáéç íðéàù ,ïéøåäè ïä ,øéåàá àîèéî ñøç éìëã äàîè
:íéùã÷å äîåøú åäééìò åôøùì àìã éëéä éë ,øéåàá åàîèì àìã àøéëä ïðáø.xdhn oerny 'xeãç ìëã ,äàîåè åá äòâð àìù íå÷î ìë ,òâîá åìéôà

:øéàî 'øë äëìäå .àåä äéùôð äéôðàá éìë ãçå
c.eixeg`n wqedy xepz:÷ñéä áéùç õåçáî àìà íéðôáî ÷ñåä àì íàå ,åð÷éñéù ãò äàîåè ìá÷î øåðúä ïéàù.ezrcl `ly wqedy e`åìéôà]

:[íéðôáî.one`d ziaa wqedy e`:åúééùò úëàìî øîâðù íãå÷.`nh:àåä ùåáéùå ,øåäè ïéñøåâù íéøôñ ùéå .ïðéñøâ
dxepzd sqen.:åîåç øåîùì éãë åäáâá ïéôéñåîù øåðú ìù åúôñåú.cetyd z` eilr jneq `edy iptnøáã éåäå ,øùá åá úåìöì íéìéâøù ,øùá ìù

ìéòì ïðéùøããë ,íëéëøöáù ìëì ,íëì åéäé íéàîèå øîà àðîçøå .øåðúì êøåö['á äðùîá]:.wgcp `edyk ea dte` `edy iptnïéáåøî ïéñåìëåà åì ùéùë
ùéîùú ïéòë úôñåúä ùéîùú àäéù ïðéòáã äéì àøéáñã ,ãåôùä úà åéìò êîåñ àåäù éðôî àî÷ àðúã àîòèá äéì éâñ àì ïðçåé 'øå .äáåøî úôì êéøöå

:øåðú ìù åôåâ.mizif iwley ly dxeid sqeníéîä äá åìòéù íúôù ìò èéè úôñåú íäì íéùåòå úåìåãâ úåøåé íäì ùéù íéòáöå íéúéæ é÷ìåù êøã
:äá íéùîúùîå éìëì äëéøö úôñåú äúåàù éôì ,àîè íéúéæ é÷ìåù ìùå .íúçéúø úòá.xedh mirav lye.äéòáö ãéñôì àìã éëéä éë äéá ùîúùî àìã

:øìãðñä ïðçåé éáøë äëìä ïéàå

`xephxa yexit

התבלין, את בו øpäשמניחים úéáeאת שם שמניחים מקום הנר,– ÅÇÅ
äøékaL,מבחוץ הכירה לדופן  המחוברים –òbîa ïéànhî– ÆÇÄÈÄÇÀÄÀÇÈ

הכירה, בטומאת הללו  הבתים נטמאו  הכירה, בתוך  הטומאה נגעה אם
אח  נטמא אם הכירה וכן  נטמאה הטומאה, במגע הללו  הבתים מן  ד

לכירה  חיבור  הללו  הבתים נחשבים מגע טומאת שלעניין  עמהם,

øéåàa(ברטנורא ), ïéànhî ïðéàåבאויר הטומאה היתה אם – ÀÅÈÄÇÀÄÈÂÄ
לא  הללו הבתים טמאה, שהכירה פי  על  אף בה, נגעה ולא הכירה
חכמים  עשו  ולפיכך  סופרים, מדברי  אלא לה חיבור שאינם לפי  נטמאו ,

וקדשים; תרומה מגעם על  ישרפו שלא כדי באויר , ייטמאו שלא היכר ,
øéàî éaø éøác–ezenk dklde.( ה יז , כלים הל' éaø(רמב "ם ÄÀÅÇÄÅÄÇÄ

ìàòîLé:גורסים והמפרשים –oerny iax–øäèî,במגע אף – ÄÀÈÅÀÇÅ
וכל עצמו, בפני כלי  הוא ובית בית וכל  לכירה, חיבור אינם שלדעתו 

טהור. הריהו הטומאה, בו  נגעה שלא

ד ה נ ש מ ר ו א ב

åéøBçàî ÷qäL øepzהתנור שאין  א), (משנה לעיל שנינו שכן  – ÇÆËÇÅÂÈ
המשנה  ובאה סופגנין , בו לאפות כדי  שיסיקנו עד  טומאה מקבל 

מבחוץ, אלא מבפנים זה היסק הוסק לא שאם qäL÷ללמד, BàÆËÇ
Bzòãì àHLגמר לשם להסיקו  נתכוון  שלא אלא בפנים שהוסק – ÆÀÇÀ

ïnàäמלאכתו , úéáa ÷qäL Bà, ותיקונו עשייתו שנגמרה קודם – ÆËÇÀÅÈËÈ
àîèגמר נחשב זה היסק שאף טומאה, מקבל  התנור מקום מכל  – ÈÅ

äðâñמלאכה. øôk éøepúa ä÷ìc äìôpL äNòî כנראה – ÇÂÆÆÈÀÈÀÅÈÀÇÅÀÇÄÀÈ
לצפורי, סמוך התחתון äðáéìבגליל  äNòî àáe החכמים לפני  – ÈÇÂÆÀÇÀÆ

ìàéìîbביבנה, ïaø ïànèå,טומאה שמקבלים גמליאל  רבן  ופסק – ÀÄÀÈÇÈÇÀÄÅ
האומן . ובבית מדעת ושלא מאחוריהם שהוסקו  פי  על אף

i y i n g m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

øepzä óñeî,מלמעלה התנור  שפת על  שטופלים תוספת –ìL ÇÇÇÆ
øBäè ,íézá éìòa אינם בתים שבעלי לפי טומאה, מקבל  אינו – ÇÂÅÈÄÈ

התנור ; של כחלק נחשב אינו  ולכן שימוש, לשום לו  ìLåÀÆצריכים
ïéîBzçð,נחתומים של התנור מוסף אבל –àîè,התנור בטומאת – ÇÀÄÈÅ

ãeôMä úà åéìò CîBñ àeäL éðtî את סומך שהנחתום – ÄÀÅÆÅÈÈÆÇÀ
לתנור, צורך שהוא ונמצא התנור, מוסף על  בשר , בו שצולה השפוד ,

לו. חיבור הוא x`an,הלכך l`xyi zx`tz lra בנחתומים כאן שמדובר
מוסף  על להניח הנחתום של  ודרכו צלוי , ובשר  אפוי לחם המוכרים

עד חם שיישאר  כדי  שצלה, הבשר  עליו  שתחוב השפוד את התנור 
הצלי יוקדח שמא מחשש  התנור  לתוך  תולהו ואינו  הקונים, שיבואו 

Baבינתיים. äôBà àeäL éðtî :øîBà øìcðqä ïðçBé éaøÇÄÈÈÇÇÀÀÈÅÄÀÅÆÆ
÷çãð àeäLk לאפות כדי  בתנור  מקום לו  כשאין  הדוחק, בשעת – ÀÆÄÀÈ

אופה  הוא המרובים, לקוחותיו בשביל לו הדרושה הפת כל  את בו
מקבל אינו הסנדלר יוחנן רבי  כתנור. דינו הלכך  התנור, במוסף אף

לפי השפוד, את עליו  סומך שהוא מפני  קמא, תנא של  טעמו  את
אלא  כתנור , התנור  מוסף את לעשות די אינו  זה שטעם סובר, שהוא

בו  שיעשה היינו עצמו , התנור תשמיש  כעין תשמישו  שיהא צריך 
מעשה  חשוב לא השפוד  סמיכת ואילו  התנור, בגוף כמו  מעשה

ישראל "). "תפארת עיין "אחרונה "; "משנה  קמא (ברטנורא; תנא ברם,
בשעת  בו שאופה מה ואילו  מעשה, חשוב השפוד סמיכת שאף סובר,

כתנור . לעשותו מספיק טעם זה אין תדיר , שאינו  כיון àöBikÇÅהדוחק,
íéúéæ é÷ìBL ìL äøBiä óñeî ,Bá שהיו זיתים, שולקי שכן – ÇÇÈÆÀÅÅÄ

צובעים  שהיו  הצבעים, וכן  העצירה, שלאחר  הזיתים שיורי מבשלים

היורה  שפת על עושים והיו (דוד), גדולה ביורה משתמשים היו  צמר ,
לחוץ  היורה מן  המים יישפכו שלא טיט, של  תוספת סביב למעלה

המשנה  ובאה היורה", "מוסף נקראת זו  תוספת רתיחתם; בשעת
זיתים שולקי של  היורה שמוסף לפיàîèללמדנו , טומאה, מקבל  – ÈÅ

כמו  בו  משתמשים הזיתים ושולקי  היורה, לצורך משמש שהמוסף
עצמה, íéòaöביורה ìLå,צבעים של  היורה מוסף אבל  –øBäè ÀÆÇÈÄÈ

זהירים  שכן  בו, משתמשים אינם שהצבעים לפי טומאה, מקבל אינו  –
מהטיט, הצבע יתקלקל שלא כדי  למוסף, עד  המים יעלו שלא הם

שלא  הרתיחה בשעת המים לעכב אלא המוסף נעשה שלא ונמצא
ויש ליורה. חיבור  אינו הלכך  לצביעה, בו משתמשים אין אבל יצאו ,

המים בעד  ומונע למעלה עולה שהצמר  לפי  הטעם, להישפך,מפרשים
למוסף כלל זקוקים שאין ח ).והרי  ז , עדיות  עיין (הראב"ד ;
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ÂBéöç ãò øôò Ba ïúpL øepz,ïhîìe øôòî–òbîa ànhî,ïìòîìe øôòî–øéåàa ànhî.Bðúðét ìò ©¤¨©¨¨©¤§¥¨¨§©¨¦©¥§©¨¥¨¨§©§¨¦©¥¨£¦§¨©¦
øBaä,úecä ét ìò Bà,ïáà íL ïúðå–äãeäé éaøøîBà:ïhîlî ÷éqî íà,ïìòîìî ÷Bqð àeäå–àîè.íéîëçå ©©¦©§¨©¨¤¤©¦§¨¥¦©¦¦§©¨§¦¦§©§¨¨¥©£¨¦

íéøîBà:íB÷î ìkî ÷qäå ìéàBä–àîè. §¦¦§ª©¦¨¨¨¥
ÊàîèpL øepz,BúBà ïéøäèî ãöék?ì B÷ìBçäLGL,âåõøàa àäiL ãò äìôhä úà øøB.øéàî éaøøîBà:Bðéà ©¤¦§¨¥©§©£¦§¦§¨§¥¤©§¥¨©¤§¥¨¨¤©¦¥¦¥¥

e.rbna `nhin ohnle xtrnéðôåãá òâð àìå øéåàá õøùä äìúð íà ìáà .øôòä ïî äèîìù äî àîèð øôòä ïî äìòîì åëåúî øåðúá õøù òâð íà
:øôòä ïî äìòîìù äî àìà àîèð àì ,åëåúî øåðúä.xea:õøàá äèîì äøéôç.zec:ò÷ø÷ä ïî äìòîì ïéðá àåäù àìà ,éåùò àåä øåáëmy ozpe

.oa`:øåáä êåúì ìåôé àìù øåðúä ÷éæçäì ,øåðúä ïôåã ïéáå øåáä ïéá.dhnln wiqn m`åëåúî ÷åñéð øåðúä ,øåáä êåúá äèîìî øåàä ÷éñîùë íà
åúëàìî øîâ àåäù ïåùàø ÷ñéäá à÷åã ïðáøå äãåäé 'øã àúâåìôå .øåäè ,øåáä êåúá äèîìù øåàä ÷ñéäî ÷ñéð åðéàù ,åàì íàå .àîè ,åéìåù êøã äìòîì
ïåùì êééù ïéàå ,õúåé íéøéëå øåðú áéúëã ,ïåùàø ÷ñéäá õøàì øáåçî øåðúä àäéù êéøö øáñ äãåäé 'ø ,äàîåè ìá÷î àåä ÷ñéä åúåà é"òå øåðú ìù
øåáì øáåçîë áéùç ,øåáä êåúáù ÷ñéäî åéìåù êøã ÷ñéð øåðúä íà êëìä ,äöéúð ïåùì àì äøéáù ïåùì ìôåð ìèìèéîáã ,ò÷ø÷ì øáåçîá àìà äöéúð

:õúåé åú åá íéé÷ì øùôà éàå ãîåòå õåúð àåä éøä øåáä ÷ñéäî ÷åñéð åðéà íàå ,õúåé äéá ïðéø÷å.`nh mewn lkn weqip `ede li`ed mixne` minkge
øçàì éðù ÷ñéäá íéãåî ìëäå .êëá åúëàìî äøîâðå ÷ñéä éåä ìîâä øàåöá éåìú àåäùë å÷éñî íà åìéôàå ,íå÷î ìëî ,íëì åéäé íéàîèå àø÷ øîàã

:íéîëçë äëìäå .ìîâä øàåöá åìéôà àîèéî àåäù åúëàìî äøîâðù
f.`nhpy xepzéø÷å ,åîåç øåîùéù éãë åäáòîå õåçáî èéè ÷áãîå õøàá åøáçî åòá÷ì àáùëå ,ìèìèéîå íéìåù äì ïéàù äìåãâ äøéã÷ë éåùò øåðúä

:åì äøáçîå äìôèîù äìéôè äì.eze` mixdhn cvik:åúøäèî àäúå åúøéáù àäú äîë.dylyl ewleg,àîè ìåãâä ,íéðùì éàã .íéðôáî åîöò éìëì
:àáåø àëéàã.dlithd z` xxebe:åúøáçî àéä íâù ,åéìò ÷áãù.ux`a `diy crä÷åìçá éâñ àìã ,éà÷ å÷ìåçà ,éîð éà .ò÷ø÷ä ãò äìéôî øîåìë

`xephxa yexit
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Béöç ãò øôò Ba ïúpL øepz והגביה התנור, לתוך  עפר שנתן  – ÇÆÈÇÈÈÇÆÀ
גבהו, חצי  עד òbîaשוליו  ànhî ,ïhîìe øôòî שרץ נגע אם – ÅÈÈÀÇÈÄÇÅÀÇÈ

מה  אף התנור , כל  נטמא העפר , מן למעלה מתוכו התנור בדופן
העפר; מן øéåàaשלמטה ànhî ,ïìòîìe øôòî אם אבל – ÅÈÈÀÇÀÈÄÇÅÈÂÄ

מה  אלא נטמא לא מתוכו, התנור  בדופן נגע ולא באוויר  השרץ היה
העפר מן x`anyשלמעלה "dpexg` dpyn" oiir ;`xephxa ;m"anx)

`ly `ed oicae ,ilk zxezn lha xtrd on dhnly itl ,mixacd mrh
edenk `ed ixd oeilrd wlgl xaegny meyn `l` ,rbna s` `nhzi
`ly ick ,xkid minkg eyry ,xiee` z`nehl `le rbn z`neh oiprl

.(b dpyn ,lirl xi`n iax zxaqk ,miycwe dnexz eilr etxyiויש

rbnaמפרשים: `nhn ohnle xtrn ואוכלים טמא, היה התנור  אם –
אבל בתנור , נגעו  כן  אם אלא טמאים האוכלים אין  בעפר, טמונים

שרץ  נמצא אם וכן ביטלו ; שהעפר  לפי האוויר , מחמת טמאים אינם
השרץ  נגע שאם בלבד , במגע התנור  את מטמא הוא הרי  העפר, בתוך

התנור, בדופן  השרץ נגע לא אם אבל כולו, התנור נטמא התנור , בדופן
לעיל, שבארנו מהטעם האוויר, מחמת נטמא ואינו  טהור, התנור 

התנור ; אוויר  את ביטל xiשהעפר e`n `nhn olrnle xtrnאבל –
התנור  כל  נטמא מהעפר, למעלה התנור  באוויר שרץ נתלה (y"`x;אם

oi` ef dhiyl ik ,my x`eany ,"dpexg` dpyn" oiire ;`ax edil` ;y"x
;xiee`d z` lhia xtrdy `l` ,dhnly dn elit`e ,ilk zxezn lha xepzd

,("l`xyi zx`tz" oiireBðúð,התנור את נתן –Bà ,øBaä ét ìò ÀÈÇÄÇ
úecä ét ìò–xea;בנין היקף בלא באדמה חפירה zecהיינו ÇÄÇ

בור  szxn)היינו oirk)מלט או  אבן  בנויים סביב (רשב"ם שקירותיו

א ); סד, בתרא מפרשים:בבא  עלzecויש מחיצות מוקף מקום –
ברטנורא ),הקרקע רמב"ם ; ïáà(רש"י; íL ïúðå לדופן התנור בין – ÀÈÇÈÆÆ

יפול  שלא להחזיקו  והדות רא"ש ;הבור ר"ש ; א; קכה , שבת (רש "י

ïhîlîברטנורא), ÷éqî íà :øîBà äãeäé éaø,הבור בקרקע – ÇÄÀÈÅÄÇÄÄÀÇÈ
ïìòîìî ÷Bqð àeäå שבקרקע שהאש  למעלה, מתוכו  נסוק והתנור – ÀÄÄÀÇÀÈ

התנור ששולי וכגון הפתוחים, שוליו דרך  התנור לתוך עולה הבור

שלא  עד הבור, לדופני  סמוכים מלמעלה ודופניו  הבור, לשולי קרובים
שבבור האש חמימות ונמצאת קטנה, אבן אלא בינתיים ליתן הוצרך 

יפה ניסוק והוא התנור , לתוך  כולה ר"ש),עולה התנורàîè(רש"י; – ÈÅ
ניסוק  אינו  אם אבל  לקרקע; כמחובר  נחשב שהוא טומאה, מקבל 

לקרקע, כמחובר  נחשב התנור אין  הבור , בתוך  שלמטה האש מהיסק

טומאה. מקבל  íB÷îואינו ìkî ÷qäå ìéàBä :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÀËÇÄÈÈ
לקרקע, מחובר שאינו פי על  אף התנור , של  חללו שבתוך  באש  –

àîèבגמרא טומאה. מקבל  הריהו  א )– קכה, שמדובר(שבת  מבואר , ÈÅ
שהוא  ראשון , היסק שיוסק עד טומאה מקבל שאינו חדש , בתנור כאן 
שלדעת  הוא, וחכמים יהודה רבי  של מחלוקתם וטעם מלאכתו, גמר 

שנאמר לקרקע, מחובר ראשון  בהיסק התנור  שיהא צריך יהודה רבי

לה): יא , אלא (ויקרא  "נתיצה" לשון שייך ואין  יותץ", וכירים "תנור 

"נתיצה", לשון ולא "שבירה" לשון  נופל בתלוש שכן לקרקע, במחובר
הבור שבתוך ההיסק מן הפתוחים שוליו דרך ניסוק התנור  אם הלכך 

והוא  הואיל  כלומר "י ּותץ", בו: וקוראים לקרקע, כמחובר  הריהו
הבור, מהיסק ניסוק אינו ואם טומאה. מקבל  הריהו  נתיצה, מחוסר

בו  לקיים אפשר אי ושוב ועומד, נתוץ אינו הריהו  הלכך  "י ּותץ",
סוברים: וחכמים טומאה. nh`מקבל ,mewn lkn weqip `ede li`ed–

חכמים:(שם ):שנאמר  ודורשים לכם", יהיו מכל"mi`nh""טמאים
ונגמרה  היסק זה הרי הגמל, בצואר  תלוי כשהוא מסיקו ואפילו  מקום,

יהודה  רבי  אף במחובר, ראשונה פעם הוסק אם ברם, מלאכתו. בו
טומאה. מקבל הריהו תלוש כשהוא שאפילו  מודה,

מפרשי רוב מבארים וכן רש"י; לפי אבן" שם "ונתן הפיסקה את בארנו 
עליה  והעמיד הבור, פי על  האבן את שהניח מפרש, הרמב"ם אבל  המשנה.
שלדעת  ללמדנו המשנה ובאה לתנור , שוליים משמשת האבן  והרי התנור , את
ואם  כמחובר , אינו  מקום מכל  האבן , על  התנור  שעומד  פי על אף יהודה, רבי
בטיט  חיבר  כן אם אלא טומאה, מקבל  אינו  בבור, שלמטה מהיסק ניסוק אינו 
שהוא  הבור , פי  על שנתנו  פי  על אף חכמים, לדעת ואילו  לאבן. התנור את
מכל האבן, שעל  מהיסק אלא שלמטה, מהיסק ניסוק אינו ואף באוויר, תלוי 

מחובר שיהא צורך שאין טומאה, מקבל  `dpexg").מקום dpyn" oiir)
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וכשבא  מיטלטל , והוא שוליים, לה שאין  גדולה כקדירה עשוי  שהתנור  הזכרנו, כבר 

שישמור  כדי  דפנותיו, את בטיט ומעבה הקרקע, גבי על בטיט מחברו לקבעו,

"טפלה". המשנה בלשון  נקראת בחוץ עליו שנותן הטיט שכבת אותה חומו .

BúBà ïéøäèî ãöék ,àîèpL øepz שבירתו תהא כיצד  – ÇÆÄÀÈÅÇÀÇÂÄ
GLìהמטהרתו ? B÷ìBçäL לשלושה למטה מלמעלה חותכו – ÀÄÀÈ

אחד, בחלק רוב יישאר שלא וגורד,øøBâåחלקים היינו –úà ÀÅÆ
äìôhä,שעליו הטיט שכבת את –õøàa àäiL ãòכלומר – ÇÀÅÈÇÆÀÅÈÈÆ

ידי ועל לקרקע, שמגיע עד הטפילה את וגורד  כולו  התנור  את חולק

izdw - zex`ean zeipyn
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éøöäìôhä úà øBøâì C,õøàa àäiL ãò àGå,íéçôè äòaøà íéðôaî Bèòîî àlà.ïBòîL éaøøîBà:éøöåC ¨¦¦§¤©§¥¨§©¤§¥¨¨¤¤¨§©£¦¦§¦©§¨¨§¨¦©¦¦§¥§¨¦
Bòéqäì.ì B÷ìçíéðL,ãçàïè÷ ãçàå ìBãb–àîè ìBãbä,øBäè ïèwäå.B÷ìçìäLGL,íéðLk ìBãb ãçà– §©¦£¨¦§©¦¤¨¨§¤¨¨¨©¨¨¥§©¨¨¨£¨¦§¨¤¨¨¦§©¦

àîè ìBãbä,ïéøBäè íépèwä íéðLe. ©¨¨¥§©¦©§©¦§¦
ÁBaçøì úBéìç Bëúç,íéçôè äòaøàî úBçt–øBäè.èéèa Bçøî–Ba úBôàì éãk ep÷éqiMî äàîè ìa÷î £¨ª§§¨§¨¥©§¨¨§¨¦¨¥§§¦§©¥ª§¨¦¤©¦¤§¥¤¡

ïéðbôñ.äìôhä úà epnî ÷éçøä,íézða øBøö Bà ìBç ïúðå–eøîà äæa:Ba úBôBà äøBähäå äcpä,øBäè àeäå. ª§¨¦¦§¦¦¤¤©§¥¨§¨©§¦§©¦¨¤¨§©¦¨§©§¨§¨
Ëïnàä úéaî Czçî àaL øepz,åéìò ïðúBðå ïéãenì Ba äNòå,øBäè àeäå.åéãenì úà ÷lñå àîèð–øBäè. ©¤¨§ª¨¦¥¨ª¨§¨¨¦¦§§¨¨¨§¨¦§¨§¦¥¤¦¨¨

Bì ïøéæçä–øBäè.èéèa Bçøî–äàîè ìa÷î,éøö Bðéàåep÷éqäì C,÷qä øákL. ¤¡¦¨¨¥§§¦§©¥ª§¨§¥¨¦§©¦¤¤§¨ª©

:ò÷ø÷ì òéâéù ãò ÷ìåç àìà ,åáåø ãò.ux`a `diy cr `le:õøàì êåîñ äèîì ãò å÷ìçì àìå.miptan ehrnn `l`íéçôè äòáøà øàùé àìù ãò
:øéàî 'øë äëìä ïéàå .øåðú ìù åúìçú øåòéù àåäù.eriqdl jixv:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äæî äæ íé÷ìçä ãéøôéù ãò øäè àì ,å÷ìçù ô"òàlecbd

.`nh:øåðú ìù åáåø àëéàã íåùî
g.eagxl zeileg ekzg:äð÷ ìù úøôåôù êúåçù åîë.migth drax`n zegt,àáåø àëéìã ìåãâ øåðúî äàáå íéçôè äòáøàî úåçô àéìåçá ùé íà

:èåòéî éåäã â"òà ,àîè ,íéçôè äòáøà àëéà ìáà .øåäè.hiha egxn:ùãç øåðúë ÷ñéä éòá.dlthd z` epnn wigxdàì ,äùòù èéè ìù ìåôè
:åðîî ÷åçø àìà øåðúì åøáéç.xexv e` leg ozpe:åá íéôåàå åîåç íéé÷î øåðúä êë é"òå ,øåðúì äìéôèä ïéá.ea zete` dxedhde dcpdàáéùç àìã

:åðîî ú÷çåøî àéäù ïåéë ,øåðúì øåáéç äìôèä.xedh `ede:äàîåè ìá÷î åðéàù
h.jzegn `ay xepz.ïéé ïäá íéðúåðù úåéáçì íéùåò åðàù ïéòë ,ù"àì÷øéö ïéøå÷ù íéøéæ ïä ,úåøâñî é"ò ãçé ïøáçì éãë íéôã íéôã ïîåàä åàùòù

:ïéãåîì àðúä àøå÷ úåøâñîå íéøéæ ïúåàìå.`nhp xedh `ede eilr opzpeíéôã íéôã äéäù éôì äìçúî øåäè øåðúä äéäå íéãåîìä åéìò ïúðù øçàì
:åúåà íéøáçîù åììä íéãåîìä é"ò äàîåè ìá÷î úåéäì øæç ,øáåçî äéä àìåz` wliq.eicenløäèðå ,åæî äìåãâ äöéúð êì ïéà ,äæî äæ ïéôãä å÷øôúðå

úéáî êúåçî àáùë ãáìá äðåùàø íòôá àìà äàîåèä åì ïéàéáî íéãåîìä ïéàù ,äàîåè ìá÷î åðéà áåù äéðù íòô íéãåîìä øéæçäù ô"òàå .øåðúä
:ïîåàä.hiha egxn:èéèä úçéøî éãé ìò àîè ,äàîåèä åì ïéàéáî íéãåîìä ïéàù äæ øåðúì.ewiqdl jixv oi`eäàîåè ïéìá÷î ïéàù íéøåðú ìë øàùë

:ïîåàä úéáî êúåçî àáùë äðåùàø íòôá ÷ñåä øáëù éôì ,í÷éñéù ãò

`xephxa yexit

את  שגורד  מפרשים, ויש  טהור . והוא כלי  מלהיות התנור  בטל  כך
שום  בלא בארץ התנור שיהא עד  לקרקע, התנור  את המחבר הטיט

הגר "א).טיט úà(רש"י; øBøâì Céøö Bðéà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÅÈÄÄÀÆ
õøàa àäiL ãò àGå ,äìôhä,לקרקע שיגיע עד  לחלקו ולא – ÇÀÅÈÀÇÆÀÅÈÈÆ

íéçôè äòaøà íéðôaî Bèòîî àlà עצמו התנור  את חותך – ÆÈÀÇÂÄÄÀÄÇÀÈÈÀÈÄ
בגובהו  יישארו שלא עד מטה, לצד שלמעלה משפתו מהטפילה, בפנים

לשיטתו  הולך מאיר  רבי  טפחים. א),ארבעה תחילתו (במשנה  שתנור 
ארבעה ושייריו  my).ארבעה epxe`a oiir)Céøöå :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÈÄ

Bòéqäì החלקים את שינתק עד טהור איננו שחילקו  לאחר  אף – ÀÇÄ
מזה. זה וירחיקם oerny.ממקומם iaxk dkld oi`eíéðLì B÷ìç– ÂÈÄÀÇÄ

למטה, מלמעלה חלקים, ÷ïèלשני ãçàå ìBãb ãçà היינו – ÆÈÈÀÆÈÈÈ
האחר, מהחלק גדול אחד  àîèשחלק  ìBãbä רובו בו  שיש  לפי – ÇÈÈÅ

התנור, øBäèשל ïèwäå.התנור של מיעוטו שהוא –B÷ìç ÀÇÈÈÈÂÈ
GLìäL,חלקים –íéðLk ìBãb ãçàכשאר גדול  אחד חלק – ÄÀÈÆÈÈÄÀÇÄ

החלקים, ïéøBäèשני íépèwä íéðLe ,àîè ìBãbäשהואיל – ÇÈÈÅÀÇÄÇÀÇÄÀÄ
את  לפרש באה הסיפא טמא; הריהו התנור , של חציו הוא והגדול

שם: ששנינו  שמה dyelyl,הרישא, ewleg מהם באחד  יהא שלא היינו 

של חציו בו  שיש היינו כשניים, גדול  אחד אם אבל  תנור , של  חציו 
טמא הוא הרי  התנור, (הגר"א ).כל 
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Baçøì úBéìç Bëúç חוליה ממנו  והוריד  לרחבו, התנור  את חתך  – ÂÈËÀÀÈÀ
íéçôèחוליה, äòaøàî úBçt פחות חוליה כל  של  גובהה אם – ÈÅÇÀÈÈÀÈÄ

טפחים, טומאה.øBäèמארבעה מקבלת ואיננה טהורה, החוליה – È
כאן , לפרש יש רובו", "ושייריו הפיסקה את א במשנה שבארנו כפי
טפחים, מארבעה למעלה הוא גובהו שרוב גדול , מתנור  הן שהחוליות

הוא  ואם טהורה; טפחים, מארבעה פחות החוליה גובה אם הלכך 
טמאה טפחים, ישראל").ארבעה "תפארת ועיין ברטנורא ; BçøîÅÀ(עיין

èéèa החוליות בין טיט וטח זו גבי על זו  החוליות וסידר  חזר – ÀÄ
ïéðbôñוחיברן, Ba úBôàì éãk ep÷éqiMî äàîè ìa÷î– ÀÇÅËÀÈÄÆÇÄÆÀÅÆÁËÀÈÄ

לאפות  כדי שיסיקנו עד טומאה מקבל  שאינו  חדש, כתנור דינו  כלומר
סופגנין  äìôhä(רמב "ם).בו úà epnî ÷éçøäשחיתך לאחר  – ÄÀÄÄÆÆÇÀÅÈ

כעין  והעמיד זו, גב על זו  החוליות את השאיר לחוליות, התנור את
ממנו, רחוק לתנור, מסביב טיט של øBøöמחיצה Bà ìBç ïúðåÀÈÇÀ

íézða הטפילה שבין  הריווח את שמילא החוליות, ובין הטיט בין  – ÄÀÇÄ
בצרור או בחול  חומו ,לתנור  את כך ידי על שומר  התנור  ונמצא ות,

eøîà äæa:חכמים אמרו זה בתנור –úBôBà äøBähäå äcpä ÈÆÈÀÇÄÈÀÇÀÈ
øBäè àeäå ,Ba,חוליות של  הוא שהתנור  לפי  טומאה, מקבל אינו  – ÀÈ

התנור. מן  מרוחקת שהיא מאחר  אותן, מחברת הטפילה ואין 
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ïnàä úéaî Czçî àaL øepz דפים דפים האומן שעשאו – ÇÆÈÀËÈÄÅÈËÈ
,(eply ur ziag itck)ïéãenì Ba äNòå שמהדקים חישוקים – ÀÈÈÄÄ

הדפים, את åéìòומחברים ïðúBðå,התנור על  הלימודים את ונותן  – ÀÀÈÈÈ
øBäè àeäå,הלימודים את התנור על שנותן פי  על  אף כלומר  – ÀÈ

מביא  הלימודים ידי על  הדפים חיבור שאין טהור, הוא מקום מכל
בטיט. מירחו כן אם אלא טומאה, שהידקֹוàîèðלו  לאחר  התנור, – ÄÀÈ

בטיט, ומירחו åéãenìבלימודים úà ÷lñå,ממנו –øBäè בטלה – ÀÄÅÆÄÈÈ
המירוח. את אף מבטל הלימודים שסילוק טומאתו, ïøéæçäÆÁÄÈממנו

Bì, התנור על  הלימודים את כך אחר החזיר –øBäèהתנור נשאר  – È
טומאה. לו מביאים הלימודים אין  המירוח, ובטל  שהואיל בטהרתו ,

èéèa Bçøî את ומירח חזר  הלימודים את שהחזיר לאחר אם – ÅÀÀÄ
בטיט, äàîèהתנור  ìa÷îשהל לו – מביאים המירוח עם ימודים ÀÇÅËÀÈ

ep÷éqäìטומאה, Céøö Bðéàå,התנורים כל  כשאר המירוח, אחר – ÀÅÈÄÀÇÄÆ
שיסיקם, עד  טומאה מקבלים qä÷שאין øákL המירוח אחר – ÆÀÈËÇ

לא  ההיסק המירוח, וביטל  הלימודים את שסילק פי  על  ואף הראשון ,
בטל.

והרא"ש הר "ש לפי  משנתנו a),בארנו ,c `ztqezd it lr) המשנה לשון  שכן 
וכן אחרת, בדרך משנתנו מפרש הרמב"ם אבל  זה. פירוש לפי ביותר  מתיישב

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂBéöç ãò øôò Ba ïúpL øepz,ïhîìe øôòî–òbîa ànhî,ïìòîìe øôòî–øéåàa ànhî.Bðúðét ìò ©¤¨©¨¨©¤§¥¨¨§©¨¦©¥§©¨¥¨¨§©§¨¦©¥¨£¦§¨©¦
øBaä,úecä ét ìò Bà,ïáà íL ïúðå–äãeäé éaøøîBà:ïhîlî ÷éqî íà,ïìòîìî ÷Bqð àeäå–àîè.íéîëçå ©©¦©§¨©¨¤¤©¦§¨¥¦©¦¦§©¨§¦¦§©§¨¨¥©£¨¦

íéøîBà:íB÷î ìkî ÷qäå ìéàBä–àîè. §¦¦§ª©¦¨¨¨¥
ÊàîèpL øepz,BúBà ïéøäèî ãöék?ì B÷ìBçäLGL,âåõøàa àäiL ãò äìôhä úà øøB.øéàî éaøøîBà:Bðéà ©¤¦§¨¥©§©£¦§¦§¨§¥¤©§¥¨©¤§¥¨¨¤©¦¥¦¥¥

e.rbna `nhin ohnle xtrnéðôåãá òâð àìå øéåàá õøùä äìúð íà ìáà .øôòä ïî äèîìù äî àîèð øôòä ïî äìòîì åëåúî øåðúá õøù òâð íà
:øôòä ïî äìòîìù äî àìà àîèð àì ,åëåúî øåðúä.xea:õøàá äèîì äøéôç.zec:ò÷ø÷ä ïî äìòîì ïéðá àåäù àìà ,éåùò àåä øåáëmy ozpe

.oa`:øåáä êåúì ìåôé àìù øåðúä ÷éæçäì ,øåðúä ïôåã ïéáå øåáä ïéá.dhnln wiqn m`åëåúî ÷åñéð øåðúä ,øåáä êåúá äèîìî øåàä ÷éñîùë íà
åúëàìî øîâ àåäù ïåùàø ÷ñéäá à÷åã ïðáøå äãåäé 'øã àúâåìôå .øåäè ,øåáä êåúá äèîìù øåàä ÷ñéäî ÷ñéð åðéàù ,åàì íàå .àîè ,åéìåù êøã äìòîì
ïåùì êééù ïéàå ,õúåé íéøéëå øåðú áéúëã ,ïåùàø ÷ñéäá õøàì øáåçî øåðúä àäéù êéøö øáñ äãåäé 'ø ,äàîåè ìá÷î àåä ÷ñéä åúåà é"òå øåðú ìù
øåáì øáåçîë áéùç ,øåáä êåúáù ÷ñéäî åéìåù êøã ÷ñéð øåðúä íà êëìä ,äöéúð ïåùì àì äøéáù ïåùì ìôåð ìèìèéîáã ,ò÷ø÷ì øáåçîá àìà äöéúð

:õúåé åú åá íéé÷ì øùôà éàå ãîåòå õåúð àåä éøä øåáä ÷ñéäî ÷åñéð åðéà íàå ,õúåé äéá ïðéø÷å.`nh mewn lkn weqip `ede li`ed mixne` minkge
øçàì éðù ÷ñéäá íéãåî ìëäå .êëá åúëàìî äøîâðå ÷ñéä éåä ìîâä øàåöá éåìú àåäùë å÷éñî íà åìéôàå ,íå÷î ìëî ,íëì åéäé íéàîèå àø÷ øîàã

:íéîëçë äëìäå .ìîâä øàåöá åìéôà àîèéî àåäù åúëàìî äøîâðù
f.`nhpy xepzéø÷å ,åîåç øåîùéù éãë åäáòîå õåçáî èéè ÷áãîå õøàá åøáçî åòá÷ì àáùëå ,ìèìèéîå íéìåù äì ïéàù äìåãâ äøéã÷ë éåùò øåðúä

:åì äøáçîå äìôèîù äìéôè äì.eze` mixdhn cvik:åúøäèî àäúå åúøéáù àäú äîë.dylyl ewleg,àîè ìåãâä ,íéðùì éàã .íéðôáî åîöò éìëì
:àáåø àëéàã.dlithd z` xxebe:åúøáçî àéä íâù ,åéìò ÷áãù.ux`a `diy crä÷åìçá éâñ àìã ,éà÷ å÷ìåçà ,éîð éà .ò÷ø÷ä ãò äìéôî øîåìë

`xephxa yexit
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Béöç ãò øôò Ba ïúpL øepz והגביה התנור, לתוך  עפר שנתן  – ÇÆÈÇÈÈÇÆÀ
גבהו, חצי  עד òbîaשוליו  ànhî ,ïhîìe øôòî שרץ נגע אם – ÅÈÈÀÇÈÄÇÅÀÇÈ

מה  אף התנור , כל  נטמא העפר , מן למעלה מתוכו התנור בדופן
העפר; מן øéåàaשלמטה ànhî ,ïìòîìe øôòî אם אבל – ÅÈÈÀÇÀÈÄÇÅÈÂÄ

מה  אלא נטמא לא מתוכו, התנור  בדופן נגע ולא באוויר  השרץ היה
העפר מן x`anyשלמעלה "dpexg` dpyn" oiir ;`xephxa ;m"anx)

`ly `ed oicae ,ilk zxezn lha xtrd on dhnly itl ,mixacd mrh
edenk `ed ixd oeilrd wlgl xaegny meyn `l` ,rbna s` `nhzi
`ly ick ,xkid minkg eyry ,xiee` z`nehl `le rbn z`neh oiprl

.(b dpyn ,lirl xi`n iax zxaqk ,miycwe dnexz eilr etxyiויש

rbnaמפרשים: `nhn ohnle xtrn ואוכלים טמא, היה התנור  אם –
אבל בתנור , נגעו  כן  אם אלא טמאים האוכלים אין  בעפר, טמונים

שרץ  נמצא אם וכן ביטלו ; שהעפר  לפי האוויר , מחמת טמאים אינם
השרץ  נגע שאם בלבד , במגע התנור  את מטמא הוא הרי  העפר, בתוך

התנור, בדופן  השרץ נגע לא אם אבל כולו, התנור נטמא התנור , בדופן
לעיל, שבארנו מהטעם האוויר, מחמת נטמא ואינו  טהור, התנור 

התנור ; אוויר  את ביטל xiשהעפר e`n `nhn olrnle xtrnאבל –
התנור  כל  נטמא מהעפר, למעלה התנור  באוויר שרץ נתלה (y"`x;אם

oi` ef dhiyl ik ,my x`eany ,"dpexg` dpyn" oiire ;`ax edil` ;y"x
;xiee`d z` lhia xtrdy `l` ,dhnly dn elit`e ,ilk zxezn lha xepzd

,("l`xyi zx`tz" oiireBðúð,התנור את נתן –Bà ,øBaä ét ìò ÀÈÇÄÇ
úecä ét ìò–xea;בנין היקף בלא באדמה חפירה zecהיינו ÇÄÇ

בור  szxn)היינו oirk)מלט או  אבן  בנויים סביב (רשב"ם שקירותיו

א ); סד, בתרא מפרשים:בבא  עלzecויש מחיצות מוקף מקום –
ברטנורא ),הקרקע רמב"ם ; ïáà(רש"י; íL ïúðå לדופן התנור בין – ÀÈÇÈÆÆ

יפול  שלא להחזיקו  והדות רא"ש ;הבור ר"ש ; א; קכה , שבת (רש "י

ïhîlîברטנורא), ÷éqî íà :øîBà äãeäé éaø,הבור בקרקע – ÇÄÀÈÅÄÇÄÄÀÇÈ
ïìòîìî ÷Bqð àeäå שבקרקע שהאש  למעלה, מתוכו  נסוק והתנור – ÀÄÄÀÇÀÈ

התנור ששולי וכגון הפתוחים, שוליו דרך  התנור לתוך עולה הבור

שלא  עד הבור, לדופני  סמוכים מלמעלה ודופניו  הבור, לשולי קרובים
שבבור האש חמימות ונמצאת קטנה, אבן אלא בינתיים ליתן הוצרך 

יפה ניסוק והוא התנור , לתוך  כולה ר"ש),עולה התנורàîè(רש"י; – ÈÅ
ניסוק  אינו  אם אבל  לקרקע; כמחובר  נחשב שהוא טומאה, מקבל 

לקרקע, כמחובר  נחשב התנור אין  הבור , בתוך  שלמטה האש מהיסק

טומאה. מקבל  íB÷îואינו ìkî ÷qäå ìéàBä :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÀËÇÄÈÈ
לקרקע, מחובר שאינו פי על  אף התנור , של  חללו שבתוך  באש  –

àîèבגמרא טומאה. מקבל  הריהו  א )– קכה, שמדובר(שבת  מבואר , ÈÅ
שהוא  ראשון , היסק שיוסק עד טומאה מקבל שאינו חדש , בתנור כאן 
שלדעת  הוא, וחכמים יהודה רבי  של מחלוקתם וטעם מלאכתו, גמר 

שנאמר לקרקע, מחובר ראשון  בהיסק התנור  שיהא צריך יהודה רבי

לה): יא , אלא (ויקרא  "נתיצה" לשון שייך ואין  יותץ", וכירים "תנור 

"נתיצה", לשון ולא "שבירה" לשון  נופל בתלוש שכן לקרקע, במחובר
הבור שבתוך ההיסק מן הפתוחים שוליו דרך ניסוק התנור  אם הלכך 

והוא  הואיל  כלומר "י ּותץ", בו: וקוראים לקרקע, כמחובר  הריהו
הבור, מהיסק ניסוק אינו ואם טומאה. מקבל  הריהו  נתיצה, מחוסר

בו  לקיים אפשר אי ושוב ועומד, נתוץ אינו הריהו  הלכך  "י ּותץ",
סוברים: וחכמים טומאה. nh`מקבל ,mewn lkn weqip `ede li`ed–

חכמים:(שם ):שנאמר  ודורשים לכם", יהיו מכל"mi`nh""טמאים
ונגמרה  היסק זה הרי הגמל, בצואר  תלוי כשהוא מסיקו ואפילו  מקום,

יהודה  רבי  אף במחובר, ראשונה פעם הוסק אם ברם, מלאכתו. בו
טומאה. מקבל הריהו תלוש כשהוא שאפילו  מודה,

מפרשי רוב מבארים וכן רש"י; לפי אבן" שם "ונתן הפיסקה את בארנו 
עליה  והעמיד הבור, פי על  האבן את שהניח מפרש, הרמב"ם אבל  המשנה.
שלדעת  ללמדנו המשנה ובאה לתנור , שוליים משמשת האבן  והרי התנור , את
ואם  כמחובר , אינו  מקום מכל  האבן , על  התנור  שעומד  פי על אף יהודה, רבי
בטיט  חיבר  כן אם אלא טומאה, מקבל  אינו  בבור, שלמטה מהיסק ניסוק אינו 
שהוא  הבור , פי  על שנתנו  פי  על אף חכמים, לדעת ואילו  לאבן. התנור את
מכל האבן, שעל  מהיסק אלא שלמטה, מהיסק ניסוק אינו ואף באוויר, תלוי 

מחובר שיהא צורך שאין טומאה, מקבל  `dpexg").מקום dpyn" oiir)

i y y m e i
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וכשבא  מיטלטל , והוא שוליים, לה שאין  גדולה כקדירה עשוי  שהתנור  הזכרנו, כבר 

שישמור  כדי  דפנותיו, את בטיט ומעבה הקרקע, גבי על בטיט מחברו לקבעו,

"טפלה". המשנה בלשון  נקראת בחוץ עליו שנותן הטיט שכבת אותה חומו .

BúBà ïéøäèî ãöék ,àîèpL øepz שבירתו תהא כיצד  – ÇÆÄÀÈÅÇÀÇÂÄ
GLìהמטהרתו ? B÷ìBçäL לשלושה למטה מלמעלה חותכו – ÀÄÀÈ

אחד, בחלק רוב יישאר שלא וגורד,øøBâåחלקים היינו –úà ÀÅÆ
äìôhä,שעליו הטיט שכבת את –õøàa àäiL ãòכלומר – ÇÀÅÈÇÆÀÅÈÈÆ

ידי ועל לקרקע, שמגיע עד הטפילה את וגורד  כולו  התנור  את חולק

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn iying wxt milk zkqn

éøöäìôhä úà øBøâì C,õøàa àäiL ãò àGå,íéçôè äòaøà íéðôaî Bèòîî àlà.ïBòîL éaøøîBà:éøöåC ¨¦¦§¤©§¥¨§©¤§¥¨¨¤¤¨§©£¦¦§¦©§¨¨§¨¦©¦¦§¥§¨¦
Bòéqäì.ì B÷ìçíéðL,ãçàïè÷ ãçàå ìBãb–àîè ìBãbä,øBäè ïèwäå.B÷ìçìäLGL,íéðLk ìBãb ãçà– §©¦£¨¦§©¦¤¨¨§¤¨¨¨©¨¨¥§©¨¨¨£¨¦§¨¤¨¨¦§©¦

àîè ìBãbä,ïéøBäè íépèwä íéðLe. ©¨¨¥§©¦©§©¦§¦
ÁBaçøì úBéìç Bëúç,íéçôè äòaøàî úBçt–øBäè.èéèa Bçøî–Ba úBôàì éãk ep÷éqiMî äàîè ìa÷î £¨ª§§¨§¨¥©§¨¨§¨¦¨¥§§¦§©¥ª§¨¦¤©¦¤§¥¤¡

ïéðbôñ.äìôhä úà epnî ÷éçøä,íézða øBøö Bà ìBç ïúðå–eøîà äæa:Ba úBôBà äøBähäå äcpä,øBäè àeäå. ª§¨¦¦§¦¦¤¤©§¥¨§¨©§¦§©¦¨¤¨§©¦¨§©§¨§¨
Ëïnàä úéaî Czçî àaL øepz,åéìò ïðúBðå ïéãenì Ba äNòå,øBäè àeäå.åéãenì úà ÷lñå àîèð–øBäè. ©¤¨§ª¨¦¥¨ª¨§¨¨¦¦§§¨¨¨§¨¦§¨§¦¥¤¦¨¨

Bì ïøéæçä–øBäè.èéèa Bçøî–äàîè ìa÷î,éøö Bðéàåep÷éqäì C,÷qä øákL. ¤¡¦¨¨¥§§¦§©¥ª§¨§¥¨¦§©¦¤¤§¨ª©

:ò÷ø÷ì òéâéù ãò ÷ìåç àìà ,åáåø ãò.ux`a `diy cr `le:õøàì êåîñ äèîì ãò å÷ìçì àìå.miptan ehrnn `l`íéçôè äòáøà øàùé àìù ãò
:øéàî 'øë äëìä ïéàå .øåðú ìù åúìçú øåòéù àåäù.eriqdl jixv:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äæî äæ íé÷ìçä ãéøôéù ãò øäè àì ,å÷ìçù ô"òàlecbd

.`nh:øåðú ìù åáåø àëéàã íåùî
g.eagxl zeileg ekzg:äð÷ ìù úøôåôù êúåçù åîë.migth drax`n zegt,àáåø àëéìã ìåãâ øåðúî äàáå íéçôè äòáøàî úåçô àéìåçá ùé íà

:èåòéî éåäã â"òà ,àîè ,íéçôè äòáøà àëéà ìáà .øåäè.hiha egxn:ùãç øåðúë ÷ñéä éòá.dlthd z` epnn wigxdàì ,äùòù èéè ìù ìåôè
:åðîî ÷åçø àìà øåðúì åøáéç.xexv e` leg ozpe:åá íéôåàå åîåç íéé÷î øåðúä êë é"òå ,øåðúì äìéôèä ïéá.ea zete` dxedhde dcpdàáéùç àìã

:åðîî ú÷çåøî àéäù ïåéë ,øåðúì øåáéç äìôèä.xedh `ede:äàîåè ìá÷î åðéàù
h.jzegn `ay xepz.ïéé ïäá íéðúåðù úåéáçì íéùåò åðàù ïéòë ,ù"àì÷øéö ïéøå÷ù íéøéæ ïä ,úåøâñî é"ò ãçé ïøáçì éãë íéôã íéôã ïîåàä åàùòù

:ïéãåîì àðúä àøå÷ úåøâñîå íéøéæ ïúåàìå.`nhp xedh `ede eilr opzpeíéôã íéôã äéäù éôì äìçúî øåäè øåðúä äéäå íéãåîìä åéìò ïúðù øçàì
:åúåà íéøáçîù åììä íéãåîìä é"ò äàîåè ìá÷î úåéäì øæç ,øáåçî äéä àìåz` wliq.eicenløäèðå ,åæî äìåãâ äöéúð êì ïéà ,äæî äæ ïéôãä å÷øôúðå

úéáî êúåçî àáùë ãáìá äðåùàø íòôá àìà äàîåèä åì ïéàéáî íéãåîìä ïéàù ,äàîåè ìá÷î åðéà áåù äéðù íòô íéãåîìä øéæçäù ô"òàå .øåðúä
:ïîåàä.hiha egxn:èéèä úçéøî éãé ìò àîè ,äàîåèä åì ïéàéáî íéãåîìä ïéàù äæ øåðúì.ewiqdl jixv oi`eäàîåè ïéìá÷î ïéàù íéøåðú ìë øàùë

:ïîåàä úéáî êúåçî àáùë äðåùàø íòôá ÷ñåä øáëù éôì ,í÷éñéù ãò

`xephxa yexit

את  שגורד  מפרשים, ויש  טהור . והוא כלי  מלהיות התנור  בטל  כך
שום  בלא בארץ התנור שיהא עד  לקרקע, התנור  את המחבר הטיט

הגר "א).טיט úà(רש"י; øBøâì Céøö Bðéà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÅÈÄÄÀÆ
õøàa àäiL ãò àGå ,äìôhä,לקרקע שיגיע עד  לחלקו ולא – ÇÀÅÈÀÇÆÀÅÈÈÆ

íéçôè äòaøà íéðôaî Bèòîî àlà עצמו התנור  את חותך – ÆÈÀÇÂÄÄÀÄÇÀÈÈÀÈÄ
בגובהו  יישארו שלא עד מטה, לצד שלמעלה משפתו מהטפילה, בפנים

לשיטתו  הולך מאיר  רבי  טפחים. א),ארבעה תחילתו (במשנה  שתנור 
ארבעה ושייריו  my).ארבעה epxe`a oiir)Céøöå :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÈÄ

Bòéqäì החלקים את שינתק עד טהור איננו שחילקו  לאחר  אף – ÀÇÄ
מזה. זה וירחיקם oerny.ממקומם iaxk dkld oi`eíéðLì B÷ìç– ÂÈÄÀÇÄ

למטה, מלמעלה חלקים, ÷ïèלשני ãçàå ìBãb ãçà היינו – ÆÈÈÀÆÈÈÈ
האחר, מהחלק גדול אחד  àîèשחלק  ìBãbä רובו בו  שיש  לפי – ÇÈÈÅ

התנור, øBäèשל ïèwäå.התנור של מיעוטו שהוא –B÷ìç ÀÇÈÈÈÂÈ
GLìäL,חלקים –íéðLk ìBãb ãçàכשאר גדול  אחד חלק – ÄÀÈÆÈÈÄÀÇÄ

החלקים, ïéøBäèשני íépèwä íéðLe ,àîè ìBãbäשהואיל – ÇÈÈÅÀÇÄÇÀÇÄÀÄ
את  לפרש באה הסיפא טמא; הריהו התנור , של חציו הוא והגדול

שם: ששנינו  שמה dyelyl,הרישא, ewleg מהם באחד  יהא שלא היינו 

של חציו בו  שיש היינו כשניים, גדול  אחד אם אבל  תנור , של  חציו 
טמא הוא הרי  התנור, (הגר"א ).כל 
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Baçøì úBéìç Bëúç חוליה ממנו  והוריד  לרחבו, התנור  את חתך  – ÂÈËÀÀÈÀ
íéçôèחוליה, äòaøàî úBçt פחות חוליה כל  של  גובהה אם – ÈÅÇÀÈÈÀÈÄ

טפחים, טומאה.øBäèמארבעה מקבלת ואיננה טהורה, החוליה – È
כאן , לפרש יש רובו", "ושייריו הפיסקה את א במשנה שבארנו כפי
טפחים, מארבעה למעלה הוא גובהו שרוב גדול , מתנור  הן שהחוליות

הוא  ואם טהורה; טפחים, מארבעה פחות החוליה גובה אם הלכך 
טמאה טפחים, ישראל").ארבעה "תפארת ועיין ברטנורא ; BçøîÅÀ(עיין

èéèa החוליות בין טיט וטח זו גבי על זו  החוליות וסידר  חזר – ÀÄ
ïéðbôñוחיברן, Ba úBôàì éãk ep÷éqiMî äàîè ìa÷î– ÀÇÅËÀÈÄÆÇÄÆÀÅÆÁËÀÈÄ

לאפות  כדי שיסיקנו עד טומאה מקבל  שאינו  חדש, כתנור דינו  כלומר
סופגנין  äìôhä(רמב "ם).בו úà epnî ÷éçøäשחיתך לאחר  – ÄÀÄÄÆÆÇÀÅÈ

כעין  והעמיד זו, גב על זו  החוליות את השאיר לחוליות, התנור את
ממנו, רחוק לתנור, מסביב טיט של øBøöמחיצה Bà ìBç ïúðåÀÈÇÀ

íézða הטפילה שבין  הריווח את שמילא החוליות, ובין הטיט בין  – ÄÀÇÄ
בצרור או בחול  חומו ,לתנור  את כך ידי על שומר  התנור  ונמצא ות,

eøîà äæa:חכמים אמרו זה בתנור –úBôBà äøBähäå äcpä ÈÆÈÀÇÄÈÀÇÀÈ
øBäè àeäå ,Ba,חוליות של  הוא שהתנור  לפי  טומאה, מקבל אינו  – ÀÈ

התנור. מן  מרוחקת שהיא מאחר  אותן, מחברת הטפילה ואין 

y c e w z a y

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ïnàä úéaî Czçî àaL øepz דפים דפים האומן שעשאו – ÇÆÈÀËÈÄÅÈËÈ
,(eply ur ziag itck)ïéãenì Ba äNòå שמהדקים חישוקים – ÀÈÈÄÄ

הדפים, את åéìòומחברים ïðúBðå,התנור על  הלימודים את ונותן  – ÀÀÈÈÈ
øBäè àeäå,הלימודים את התנור על שנותן פי  על  אף כלומר  – ÀÈ

מביא  הלימודים ידי על  הדפים חיבור שאין טהור, הוא מקום מכל
בטיט. מירחו כן אם אלא טומאה, שהידקֹוàîèðלו  לאחר  התנור, – ÄÀÈ

בטיט, ומירחו åéãenìבלימודים úà ÷lñå,ממנו –øBäè בטלה – ÀÄÅÆÄÈÈ
המירוח. את אף מבטל הלימודים שסילוק טומאתו, ïøéæçäÆÁÄÈממנו

Bì, התנור על  הלימודים את כך אחר החזיר –øBäèהתנור נשאר  – È
טומאה. לו מביאים הלימודים אין  המירוח, ובטל  שהואיל בטהרתו ,

èéèa Bçøî את ומירח חזר  הלימודים את שהחזיר לאחר אם – ÅÀÀÄ
בטיט, äàîèהתנור  ìa÷îשהל לו – מביאים המירוח עם ימודים ÀÇÅËÀÈ

ep÷éqäìטומאה, Céøö Bðéàå,התנורים כל  כשאר המירוח, אחר – ÀÅÈÄÀÇÄÆ
שיסיקם, עד  טומאה מקבלים qä÷שאין øákL המירוח אחר – ÆÀÈËÇ

לא  ההיסק המירוח, וביטל  הלימודים את שסילק פי  על  ואף הראשון ,
בטל.

והרא"ש הר "ש לפי  משנתנו a),בארנו ,c `ztqezd it lr) המשנה לשון  שכן 
וכן אחרת, בדרך משנתנו מפרש הרמב"ם אבל  זה. פירוש לפי ביותר  מתיישב

izdw - zex`ean zeipyn
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Èàéìçì àéìç ïéa ìBç ïúðå úBéìç Bëúç–øæòéìà éaøøäèî,íéîëçåïéànèî.æéàðëò ìL Bøepz ä.úBøBé £¨ª§§¨©¥ª§¨§ª§¨©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§©§¦¤©¤©§©
ïéiáøòä,èéèa çèå õøàa øôBç àeäL,Bîöò éðôa ãBîòì çéhä ìBëé íà–àîè;åàì íàå–øBäè.Bøepz äæå ¨©§¦¦¤¥¨¨¤§¨§¦¦¨©¦©©£¦§¥©§¨¥§¦¨¨§¤©

éàðéc ïa ìL. ¤¤¦©

i.zeileg ekzg:àéìåç éáâ ìò àéìåç çéðäå ,úåéìåçì åáçøá øåðúì åëúçù.`ilegl `ileg oia leg ozpeïéùåòù êøãë äìéôè åì äùòå èéèá åúåà çèå
:íéøåðúì.xdhn xfril` 'x:éîã øåáùë ,íé÷ãñä ïéá ìåç ùéã ïåéëã.oi`nhn minkgeô"òàå ,íé÷ãñä úà úøáçîå ãçà åìåë úà äùåò äìéôèäù

:àéìåçì àéìåç ïéá ìåç ùéù.i`pkr ly exepz edfeäìåâòë úåùòì åëøãù ,ùçð ,àðëò .åäåàîèå åæ àðëòë úåëìä åäåôé÷äù ,éàðëò ìù åøåðú àø÷ð êëì
ä÷ñôð ,íéáø ãâðë ãéçé øæòéìà 'ø äéäù éðôî óåñáìå .äæ øåðú ìò ,äæ úà äæ íéîëçå øæòéìà 'ø úåéàøå äáåùúá åôé÷ä êë ,åéô êåúì åáðæ ñéðëäì

:íéáø ãâðë ú÷åìçîá ÷éæçî äéäù éðôî ,åäåëøáå åðîðå ùàá íåôøùå øæòéìà 'ø øäéèù úåøäè ìë åàéáäå .øæòéìà 'øë àìã íéáøë äëìää.oiiaxrd zexei
:ìéæàå ùøôîãë .ïééåùò ïä úô úåôàì.i`pic oa ly:äáøä íéðéã åá åðãù íù ìò éúòîù éðàå .åììä íéøåðú äùåò äéäù íãà íù åùøéô éúåáø

`xephxa yexit

הרמב"ם. כשיטת מפרש מברטנורא הרב
וגורסים שלמעלה, לפיסקה "נטמא" תיבת מוסבה פירושם (במקום "wliq"לפי 

המשנה: פירוש וכך nhp`"וסילק"). ,xedh `ede eilr opzepeלאחר כלומר  –
ולא  דפים דפים שהיה לפי  בתחילה, טהור התנור והיה הלימודים, עליו  שנתן
טומאה. מקבל הוא אותו , שמחברים הללו הלימודים ידי על  הרי  מחובר , היה

eicenil z` wliq הריהו מזה, זה הדפים ונתפרקו  –xedh.נתוץ כתנור שדינו  –
אם elואף oxifgd,הלימודים את –xedhאותו עושים הלימודים שאין –

האומן, מבית מחותך  כשבא בלבד  הראשונה בפעם אלא טומאה לקבל חיבור 
ידי על טומאה מקבל אינו  שוב הלימודים, את ממנו שסילק לאחר אבל 

hihaהחזרתם. egxn,טומאה לו מביאים הלימודים החזרת שאין  תנור לאותו –
wqed xaky ,epwiqdl jixv epi`e ,d`neh lawn מבית כשבא הראשונה, בפעם –

האומן.
בסילוק  שנטהר שכיון אחרונה", ב"משנה מבואר הרמב"ם של שיטתו  טעם

הלימ  החזרת לו מועילה ואין כלי, שבר הוא הרי כנתוץ, וחשוב ודים,הלימודים
לעולם, טומאה לו אין אחת, שעה שטהר  חרס כלי שכל ד, פרק בריש כמבואר 
בטיט, מרחו כן  אם אלא תיקון לו מועיל  אין ולפיכך  שם. מדובר  ובשבר
עליו היה לא האומן , מבית כשבא הראשונה, בפעם אבל  כחדש. נעשה שהוא
עשו הראשון בהידוק והלימודים כלי , היה  לא עכשיו  עד שהרי  שבר, שם

טומאה. לקבל כלי  אותו

י ה נ ש מ ר ו א ב

úBéìç Bëúç היתה אחת שכל  לחוליות, ברחבו התנור  את חתך – ÂÈËÀ
טפחים, מארבעה àéìçìפחות àéìç ïéa ìBç ïúðå שהניח – ÀÈÇÅËÀÈÀËÀÈ

טח  אבל  לזו , זו  יתחברו שלא ביניהן , חול  ונתן  חוליא גבי  על  חוליא

לתנורים, שעושים כדרך  מבחוץ, בטיט הכל øäèîעל  øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
בין  חול  ויש הואיל  טומאה, מקבל  אינו שלדעתו  כלומר  התנור , את –

שבור; לתנור  אלא שלם לתנור נחשב ואינו íéîëçåÇÂÈÄהחוליות,
ïéànèîכדי משיסיקנו  טומאה, מקבל  שהתנור  סוברים, חכמים – ÀÇÀÄ

סופגנים בו  לתנור(הר "ש),לאפות החוליות את מחבר  שהטיט לפי
éàðëòשלם. ìL Bøepz äæ:מפרשים יש –i`pkr אדם שם הוא ÆÇÆÇÀÇ

כאלו תנורים עושה ישראל");שהיה "תפארת  הגר"א ; אבל(תוספות;
אמרו  ב):בגמרא נט , מציעא pkrk`(בבא mixac edetiwdy ?i`pkr i`n"

ef( עיגול בצורת ומונח המתפתל  meid(כנחש eze`a :`pz .ede`nhe
eze` :exn` ...epnid elaiw `le mleray zeaeyz lk xfril` iax aiyd
eilr epnipe ,y`a metxye xfril` iax xdihy zexdh lk e`iad meid

"edekxae.(הרבים נגד במחלוקת שהחזיק על ïéiáøòä(נידוהו, úBøBéÈÇÀÄÄ
זו , בדרך נעשית היורה והרי הפת; את בהן  אופים שהערביים –

õøàa øôBç àeäL,בארץ חופר שהערבי –èéèa çèå את – ÆÅÈÈÆÀÈÀÄ
הפת, את בהם ומדביק הגומא, ãBîòìכותלי çéhä ìBëé íàÄÈÇÄÇÇÂ

Bîöò éðôaיעמוד אחוריו , יחפרו  שאם כך , כל חזק הוא הטיח אם – ÄÀÅÇÀ
עצמו  בפני  טומאה;àîè(הרא"ש ),כתנור  מקבלת זו  יורה –íàå ÈÅÀÄ

åàì, עצמו בפני לעמוד  יכול  הטיח שאין  –øBäè היורה אין  – ÈÈ
טומאה, éàðécמקבלת ïa ìL Bøepz äæå אופה והיה גזלן שהיה – ÀÆÇÆÆÄÇ
כזה בתנור ט );פתו ט , סוטה  משנה  עיין  שאף (הגר "א; מפרשים, ויש 

דינאי" בן  של  "תנורו לו  קראו  ולכן הרבה, דנו זה תנור  (הרמב"ם ).על

izdw - zex`ean zeipyn
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ly ogek ericed o`ky minkg ixac lr xne` xfrl` iax
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Èàéìçì àéìç ïéa ìBç ïúðå úBéìç Bëúç–øæòéìà éaøøäèî,íéîëçåïéànèî.æéàðëò ìL Bøepz ä.úBøBé £¨ª§§¨©¥ª§¨§ª§¨©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§©§¦¤©¤©§©
ïéiáøòä,èéèa çèå õøàa øôBç àeäL,Bîöò éðôa ãBîòì çéhä ìBëé íà–àîè;åàì íàå–øBäè.Bøepz äæå ¨©§¦¦¤¥¨¨¤§¨§¦¦¨©¦©©£¦§¥©§¨¥§¦¨¨§¤©

éàðéc ïa ìL. ¤¤¦©

i.zeileg ekzg:àéìåç éáâ ìò àéìåç çéðäå ,úåéìåçì åáçøá øåðúì åëúçù.`ilegl `ileg oia leg ozpeïéùåòù êøãë äìéôè åì äùòå èéèá åúåà çèå
:íéøåðúì.xdhn xfril` 'x:éîã øåáùë ,íé÷ãñä ïéá ìåç ùéã ïåéëã.oi`nhn minkgeô"òàå ,íé÷ãñä úà úøáçîå ãçà åìåë úà äùåò äìéôèäù

:àéìåçì àéìåç ïéá ìåç ùéù.i`pkr ly exepz edfeäìåâòë úåùòì åëøãù ,ùçð ,àðëò .åäåàîèå åæ àðëòë úåëìä åäåôé÷äù ,éàðëò ìù åøåðú àø÷ð êëì
ä÷ñôð ,íéáø ãâðë ãéçé øæòéìà 'ø äéäù éðôî óåñáìå .äæ øåðú ìò ,äæ úà äæ íéîëçå øæòéìà 'ø úåéàøå äáåùúá åôé÷ä êë ,åéô êåúì åáðæ ñéðëäì

:íéáø ãâðë ú÷åìçîá ÷éæçî äéäù éðôî ,åäåëøáå åðîðå ùàá íåôøùå øæòéìà 'ø øäéèù úåøäè ìë åàéáäå .øæòéìà 'øë àìã íéáøë äëìää.oiiaxrd zexei
:ìéæàå ùøôîãë .ïééåùò ïä úô úåôàì.i`pic oa ly:äáøä íéðéã åá åðãù íù ìò éúòîù éðàå .åììä íéøåðú äùåò äéäù íãà íù åùøéô éúåáø

`xephxa yexit

הרמב"ם. כשיטת מפרש מברטנורא הרב
וגורסים שלמעלה, לפיסקה "נטמא" תיבת מוסבה פירושם (במקום "wliq"לפי 

המשנה: פירוש וכך nhp`"וסילק"). ,xedh `ede eilr opzepeלאחר כלומר  –
ולא  דפים דפים שהיה לפי  בתחילה, טהור התנור והיה הלימודים, עליו  שנתן
טומאה. מקבל הוא אותו , שמחברים הללו הלימודים ידי על  הרי  מחובר , היה

eicenil z` wliq הריהו מזה, זה הדפים ונתפרקו  –xedh.נתוץ כתנור שדינו  –
אם elואף oxifgd,הלימודים את –xedhאותו עושים הלימודים שאין –

האומן, מבית מחותך  כשבא בלבד  הראשונה בפעם אלא טומאה לקבל חיבור 
ידי על טומאה מקבל אינו  שוב הלימודים, את ממנו שסילק לאחר אבל 

hihaהחזרתם. egxn,טומאה לו מביאים הלימודים החזרת שאין  תנור לאותו –
wqed xaky ,epwiqdl jixv epi`e ,d`neh lawn מבית כשבא הראשונה, בפעם –

האומן.
בסילוק  שנטהר שכיון אחרונה", ב"משנה מבואר הרמב"ם של שיטתו  טעם

הלימ  החזרת לו מועילה ואין כלי, שבר הוא הרי כנתוץ, וחשוב ודים,הלימודים
לעולם, טומאה לו אין אחת, שעה שטהר  חרס כלי שכל ד, פרק בריש כמבואר 
בטיט, מרחו כן  אם אלא תיקון לו מועיל  אין ולפיכך  שם. מדובר  ובשבר
עליו היה לא האומן , מבית כשבא הראשונה, בפעם אבל  כחדש. נעשה שהוא
עשו הראשון בהידוק והלימודים כלי , היה  לא עכשיו  עד שהרי  שבר, שם

טומאה. לקבל כלי  אותו

י ה נ ש מ ר ו א ב

úBéìç Bëúç היתה אחת שכל  לחוליות, ברחבו התנור  את חתך – ÂÈËÀ
טפחים, מארבעה àéìçìפחות àéìç ïéa ìBç ïúðå שהניח – ÀÈÇÅËÀÈÀËÀÈ

טח  אבל  לזו , זו  יתחברו שלא ביניהן , חול  ונתן  חוליא גבי  על  חוליא

לתנורים, שעושים כדרך  מבחוץ, בטיט הכל øäèîעל  øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
בין  חול  ויש הואיל  טומאה, מקבל  אינו שלדעתו  כלומר  התנור , את –

שבור; לתנור  אלא שלם לתנור נחשב ואינו íéîëçåÇÂÈÄהחוליות,
ïéànèîכדי משיסיקנו  טומאה, מקבל  שהתנור  סוברים, חכמים – ÀÇÀÄ

סופגנים בו  לתנור(הר "ש),לאפות החוליות את מחבר  שהטיט לפי
éàðëòשלם. ìL Bøepz äæ:מפרשים יש –i`pkr אדם שם הוא ÆÇÆÇÀÇ

כאלו תנורים עושה ישראל");שהיה "תפארת  הגר"א ; אבל(תוספות;
אמרו  ב):בגמרא נט , מציעא pkrk`(בבא mixac edetiwdy ?i`pkr i`n"

ef( עיגול בצורת ומונח המתפתל  meid(כנחש eze`a :`pz .ede`nhe
eze` :exn` ...epnid elaiw `le mleray zeaeyz lk xfril` iax aiyd
eilr epnipe ,y`a metxye xfril` iax xdihy zexdh lk e`iad meid

"edekxae.(הרבים נגד במחלוקת שהחזיק על ïéiáøòä(נידוהו, úBøBéÈÇÀÄÄ
זו , בדרך נעשית היורה והרי הפת; את בהן  אופים שהערביים –

õøàa øôBç àeäL,בארץ חופר שהערבי –èéèa çèå את – ÆÅÈÈÆÀÈÀÄ
הפת, את בהם ומדביק הגומא, ãBîòìכותלי çéhä ìBëé íàÄÈÇÄÇÇÂ

Bîöò éðôaיעמוד אחוריו , יחפרו  שאם כך , כל חזק הוא הטיח אם – ÄÀÅÇÀ
עצמו  בפני  טומאה;àîè(הרא"ש ),כתנור  מקבלת זו  יורה –íàå ÈÅÀÄ

åàì, עצמו בפני לעמוד  יכול  הטיח שאין  –øBäè היורה אין  – ÈÈ
טומאה, éàðécמקבלת ïa ìL Bøepz äæå אופה והיה גזלן שהיה – ÀÆÇÆÆÄÇ
כזה בתנור ט );פתו ט , סוטה  משנה  עיין  שאף (הגר "א; מפרשים, ויש 

דינאי" בן  של  "תנורו לו  קראו  ולכן הרבה, דנו זה תנור  (הרמב"ם ).על

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כט במשנה:דף íëì'.שנינו äfä Lãçä' úéòéáøä§¦¦©Ÿ¤©¤¨¤

עליהם  ומוסיפה המשנה דיני את המסכמת øãà:ברייתא LãBç Làø ,ïðaø eðz̈©¨¨Ÿ¤£¨
'àNú ék' ïéøB÷ ,úaMa úBéäì ìçL(יב ל òãéBäé'a',(שמות ïéøéèôîe מלכים) ¤¨¦§©©¨¦¦¦¨©§¦¦¦§¨¨

יז) יא dëBúa.ב' úBéäì øãà LãBç Làø ìçL ìk ,äðBLàø úaL àéä Bæ éàå§¥¦©¨¦¨¨¤¨Ÿ¤£¨¦§§¨
השבוע, באמצע -äiðMa .úaL áøòa eléôàåקוראים'øBëæ'(יז כה ,(דברים ©£¦§¤¤©¨©§¦¨¨

ézã÷t' ïéøéèôîe'ליׂשראל עמלק עׂשה אׁשר ב)את טו א' àéä.(שמואל Bæ éàå ©§¦¦¨©§¦ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָ§¥¦
úéLéìMa .úaL áøòa eléôàå ,dëBúa úBéäì íéøet ìçL ìk ,äiðL úaL©¨§¦¨¨¤¨¦¦§§¨©£¦§¤¤©¨©§¦¦

פרשת äneãàקוראים äøt(יט íëéìò,(במדבר éz÷øæå' ïéøéèôîe'טהֹורים מים ¨¨£¨©§¦¦§¨©§¦£¥¤ְִִַ

כה)וגו' לו äéøçàî..(יחזקאל íéøeôì äëeîqL ìk ,úéLéìL úaL àéä Bæ éàå§¥¦©¨§¦¦¨¤§¨§¦¥©£¤¨
úéòéáøaקוראים'äfä Lãçä'(ב יב [íéäìà],(שמות 'ä øîà äk' ïéøéèôîe ¨§¦¦©Ÿ¤©¤©§¦¦Ÿ¨©¡Ÿ¦

'Lãçì ãçàa ïBLàøa(יח מה .(יחזקאל ¨¦§¤¨©Ÿ¤
dëBúa úBéäì ïñéð Lãç Làø ìçL ìk ,úéòéáø úaL àéä Bæéàå באמצע - §¥¦©¨§¦¦¨¤¨ŸŸ¤¦¨¦§§¨

חלeléôàåהשבוע, úaLאם áøòa. ©£¦§¤¤©¨

i"yx

'åë úéòéáø úáù àéä åæ éàå
úáù áøòá åìéôàåÐdcen `da

,dkezc `inec zay axrc l`eny
oixg`n zxn` i`c .oinicwneÐ

oibdep op`e .drinyl diiyr dncw
lgy mixetn ueg ,axk edleka
`l `iddc ,dnvr zaya zeidl
y`x ied ok m`c .llk rlwi`
y`xe ,zaya cg`a xc` yceg
ixdy ,zaya ipya oqip yceg

xqg mlerl xc`Ðded ok m`e
ol `niiwe ,zaya ipya gqt dil
minie .mlerl gqt e"ca `lc
xc` yceg y`x zriawl oiie`xd

.e"cafoniqezwqtd zxeqn
:jk zeiyxt.e"iae c"c e"a e"hfedf:e"hf yexitzaya xc` yceg y`x `a m`Ðmeia dyxt zwqtd jl `di

:`ziixaa `ipzck ."xekf" zyxt d`ad zayle ,milwy zyxt oixew yceg y`x meia ixdy ;xzei `le xyr dyng
dipy zay `id ef i`Ðepiide .xekf dipya opz inp oizipzne .zay axra elit`e ,dkeza zeidl mixet lgy lk

zayl la` .axk oinicwn ep`e zay axra mixet legi eiykre .oinicwn zay axra zeidl lgy mixet xn`c ,axk
ycegl xyr dyng mei `edy xc` ly ziyilyÐly mixetl dkenq `idy (ycegl) ziriax zayae ,oiwiqtn

dxt zyxt ly zay `id ef i` :`ziixaa `ipzc ,dnec` dxt oixew odixg`n oitwenÐmixetl dkenqy lk
zaya oixew ycegd zyxte .leg `edy zaya cg`a legi dfe ,lega oqip yceg y`x lgc `kid `pniwe`e .dixg`n

.e"hf yexit jl ixd ,oqip yceg y`xl dkenq `id ixdy ,dixg`ly:e"a yexitipya xc` yceg y`x `a m`
zayaÐzaya milwy zyxt zncwd ixdy .xc`l dyy mei `edy ,yceg y`x xg`ly zaya dwqtd `dz

zayd jeza zeidl lg :opzck ,dxaryÐixdy ,oda dwqtd jl oi` aeye .d`ad zayl oiwiqtne xaryl oinicwn
dxt zyxt dixg` ly zaye ,xgn meil mixete ,ycegl xyr dyly mei `ede xekf zyxt z`xwp dixg`ly zay
dkenq `idy ycegd zyxt oixew ycegl draye mixyr mei dixg` ly zaye ,dixg`n dkenq `idy dnec`

.e"a yexit jl ixde ,oqip yceg y`xl:c"c yexitxc` yceg y`x `a m`zaya iriaxaÐdwqtd jl `dz
mrhd lk ,yceg y`x iptly zaya milwy zyxt zncwd ixdy .yceg y`x xg` ly zay ,ycegl drax`a

.c"c yexit jl ixde ,oda dwqtd cer jl oi`e ,e"a ly eyexit mrhk:e"iae yexitzaya iyya yceg y`x `a m`
Ðxgn meia dpey`xd .xyr dyy meia dipyde .ycegl ipy `edy ,xgn meil zg` dwqtd jl `diÐ:`ipzck

zayd jeza zeidl lgÐ,zay rvn`k zay axr :xn`c axk ol `xiaqc ,dipy zayl oiwiqtne xaryl oinicwn
dkenq `ide ycegl dryz mei `edy ,dixg` ly zaya xekf zyxte .d`ad zayl oiwiqtne xaryl oinicwne

ycegl xyr dyy `edy mixet xg`ly zayae .mixetlÐ`l dixg`n dkenqy it lr s`e .dipy mrt wiqti
ziyily dyxt oixew zaya oqip ycg y`x lgc `kidc ,lirl `pipg xa `ng ax xn`ck ,dnec` dxt `xwz
diptly zaya dxt zyxte ,yceg y`x ly zaya ycegd zyxt `xwzy ick ,oqip yceg y`xl dkenqd zaya

ycgl dylye mixyr mei `edeÐxc` yceg y`x zriaw ini oniq :dxvw jxcÐzewqtdd oniqe ,e"cafÐe"hf
iriay meia zaya xc` yceg y`x lg .e"iae c"c e"aÐyceg y`x lg ,xzei `le ycegl xyr dynga dwqtdd

ipy meia xc`Ðiriax meia xc` ycg y`x lg ,xzei `le ycegl iyya dwqtdÐ,xzei `le iriax meia dwqtd
yy meia xc` yceg y`x lgiÐ.ycgl xyr dyy meiae ycgl ipy meia dwqtd

הרצון הוא כוח עליון הגוזר ומפקד על כל הכוחות, ומכריחם לעשות ולפעול כפי הפקודות שלו, אם כן איפוא עיקר העבודה הוא לעורר 
את הרצון לפעול ולעשות הן בעצמו הן בזולתו.

היום יום ב אלול



xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc oiaexir(oey`x meil)

àøîâ
gix` lawl ick gth dagx `dzy dxewl diic ,epzpyna epipy
zl`ey .gth agex dxewa ic recn zxxan `xnbd ,eagxl

:`xnbdçôè,gth dagx dxewd `dzy ic ike -éòa äöçîe çôè ¤©¤©¤¡¨¨¥
gth eagx gix` ixdy ,dvgne gth dagx `dzy jixv ixde -

,`xnbd daiyn .dvgneáçøc ïåékdagx dxewdy -ìa÷ìdilr ¥¨§¨¨§©¥
agexa xac,çôègth eagxy gix`d z` lawl df agexa ic ¤©

y meyn ,dvgneçôè éöç Cãéàagexn dxewa xqgd gth ivgd - ¦¨£¦¤©
,gix`dàðéèa déì ïéaìî,hih dxewd cva gxnl lkei -eäMî §©¥¥§¦¨©¤

àñéb éàäî,df cvn hrn -àñéb éàäî eäMîe,df cvn hrne - ¥©¦¨©¤¥©¦¨
,dxewd mr ezeeydl dlrnln hihd ipt z` wilgieàîéé÷å- §©§¨

ic jkle ,dciva gxiny hihd mr dxewd lr gix`d cenrie
.gth dagx dxewa

zewifgnd zeczil jxvpd wfegd oipra zwelgn d`ian `xnbd
:dxewd z`eøîàL äøB÷ ,àðeä áø øa äaø øîàoiprl minkg ¨©©¨©©¨¨¤¨§
,iean xykdçéøà ìa÷ì éãk äàéøa àäzL äëéøöxeriya dwfg - §¦¨¤§¥§¦¨§¥§©¥¨¦©

.gix` wifgdl lkezyäøB÷ éãéîòîezewifgnd zeczid la` - ©£¦¥¨
,dxewd z`ïéàéøa eéäiL ïéëéøö ïðéàcr miwfg -éãkelkeiyìa÷ì ¥¨§¦¦¤¦§§¦¦§¥§©¥

wifgdl -,çéøàå äøB÷dxewd z` miwifgn mdy jka ic `l` ¨§¨¦©
ick ,`ed gix` wifgdl lkez dxewdy jixvy mrhd ixdy ,dcal
cr dwfg dnvr dxewdy oeike ,zeriawl zcnerk zi`xp didzy
,gix` wifgdl mileki mpi` diwifgny s` ,gix` wifgdl dlekiy

.zeriawl zcnerk dxewd zi`xpãçàå äæ ãçà ,øîà àcñç áøå§©¦§¨¨©¤¨¤§¤¨
äæ,dxewd iwifgn oiae dnvr dxewd oia -éãk ïéàéøa eéäiL ïéëéøö ¤§¦¦¤¦§§¦¦§¥

çéøàå äøB÷ ìa÷ìlawl lkezy dwfg didzy dkixv dxewd - §©¥¨§¨¦©
.gix`e dxew lawl ick miwfg eidiy oikixv dxewd iwifgne ,gix`

:dxewd oica ztqep dkld d`ian `xnbdçépä ,úLL áø øîà̈©©¥¤¦¦©
éab ìò äøB÷d gzt,éBáîz` wfgl dvxe ,lehlha jka exiykdl ¨©©¥¨

,lehlhd xzidäéìò ñøôedxewd lr -,úìöçîzeyrl ick ¨©¨¤¨©§¤¤
,dvign mb ieanldéaâäåzlvgnd iley z`ìL ò÷øwä ïîäL §¦§¦©¦©©§©§Ÿ¨

,[` xeiv] migthïàk ïéà äøB÷eïàk ïéà ävéçî`ly ic `l - ¨¥¨§¦¨¥¨
xzid z` jka lhia mby `l` ,zxzn dvignd oi`e melk siqed

.dxewdàéñkéî àäc ïàk ïéà äøB÷dpi`e dqekn `id ixdy - ¨¥¨§¨¦©§¨
e ,zxkip,ïàk ïéà ävéçîmeyndì àéåäc`id ixdy -ävéçî §¦¨¥¨§©§¨¨§¦¨

da ïéò÷Ba íééãbäLdvignd zgz ixdy ,dkxc xearl mileki - ¤©§¨¦§¦¨
.zxzn dpi` xie`a dielzd dvigne ,migth dyly llg yi

:dxewd jxe` oica dpcd `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaäøB÷,iean xykdl dieyrdäæ ìúBkî äàöBiä- ¨©§¨¦¤¤

,ieand ly cg`d eciva lzekl zxaegn dzidyúòâBð dðéàå§¥¨©©
äæ ìúBëaitl ,ieand ly ipyd ecivay lzekd cr zrbn dpi`e - §¤¤

.[a xeiv] ieand agexn dxvw `idyïëåieand gzta eid m`ézL §¥§¥
äæ ìúBkî äàöBé úçà ,úBøB÷,cg`d ecivayìúBkî äàöBé úçàå ©©§¨¦¤¤§©©§¨¦¤

äæ,ef cbpk ef lzekl zexaegn eide ,ipyd ecivayBæ úBòâBð ïðéàå ¤§¥¨§
Bæam` .[b xeiv] dzxag cr zrbn zg`d oi` zexvw ody jezne - ¨

odipia geixd didìMî úBçtäL,migthéøö ïéàäøB÷ àéáäì C ¨¦§Ÿ¨¥¨¦§¨¦¨
,úøçàm` la` ,zexaegn od eli`k oze` oi`ex ep` ceal oicny ©¤¤

geixd didìLäL,xzei e` migthéøöïaø .úøçà äøB÷ àéáäì C §Ÿ¨¨¦§¨¦¨©¤¤©¨
,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLd m`geixäòaøàî úBçt,migthéøö ïéàC ¦§¤©§¦¥¥¨¥©§¨¨¥¨¦

,úøçà äøB÷ àéáäì,migth drax` cr xn`p ceal oicy meyn §¨¦¨©¤¤
`ed geixd m` la`äòaøà,xzei e` migthéøöäøB÷ àéáäì C ©§¨¨¨¦§¨¦¨

úøçà.ieand z` da xiykdl ©¤¤
:sqep oicúBîéàúnä úBøB÷ ézL ïëågzt agex lr oaikydy - §¥§¥©©§¦

,mine`zk ef cva ef ieandBæa àìgth agexàìå ,çéøà ìa÷ì éãk Ÿ¨§¥§©¥¨¦©§Ÿ
Bæagth agexçéøà ìa÷ì éãk,[c xeiv]úBìa÷î íàeicgiçéøà ¨§¥§©¥¨¦©¦§©§¨¦©

,Baçøì`ed eicgi odizy agexyéøö ïéà ,çôèäøB÷ àéáäì C §¨§¤©¥¨¦§¨¦¨
åàì íàå ,úøçàgth agex cgi odizya oi` m`e -éøöàéáäì C ©¤¤§¦©¨¦§¨¦

,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úøçà äøB÷odizya oi` m` elit` ¨©¤¤©¨¦§¤©§¦¥¥
gix` ,efl ef zekenq odyk ,odizy lr aiyei m`e ,gth agex cgi

mewn lkn ,cenrl leki epi` ,eagxlíàzexewd z` cinrnyk ¦

efn ef zewegxBkøàì çéøà úBìa÷îgix`d z` wifgdl zeleki - §©§¨¦©§¨§
epiidc ,ekx`l odizy lr akyen `edykìLäL,migthéøö ïéàC §Ÿ¨¥¨¦

,úøçà äøB÷ àéáäìefn ef zewegx odyk jk ogipdl leki `l` §¨¦¨©¤¤
.migth dylyn zegt ly geixaåàì íàåzeleki opi` m` la` - §¦©

xzei odipia geixdy iptn ,ekx`l migth dyly gix` wifgdl
,migth dylynéøö.úøçà äøB÷ àéáäì Cm`eeéäzexewd ¨¦§¨¦¨©¤¤¨

zegpen,ähîì úçàå äìòîì úçàdreaw dzid zg` dxewy ©©§©§¨§©©§©¨
eid mdaeb z` mieeyn epiid m`e ,dzxagn deab mewna lzeka

,[f xeiv] ef lv` ef zegpen zecneréaøa éñBé éaø[iax oa-]äãeäé ©¦¥§©¦§¨
úà ïéàBø ,øîBàdxewdàéä eléàk äðBéìòäzgpenähîìcvl ¥¦¤¨¤§¨§¦¦§©¨

,dpezgzd dxewdåoi`ex okúàdxewdàéä eléàk äðBzçzä §¤©©§¨§¦¦
zgpenäìòîìlk zecner zexewd e`vnpe ,dpeilrd dxewd cvl §©§¨

eid eli`y cr ,efl ef zekenq mbe dzxagl dey daeba zg`
od okle ,odiab lr cenrl leki gix`d did ,ze`ivna ok zecner

.dxew oicl zexykàäz àlL ãáìáed dxewdäðBéìòdreaw ¦§©¤Ÿ§¥¤§¨
daeba,änà íéøNòî äìòîìdlrnl zgpend dxew ixdy §©§¨¥¤§¦©¨

,dleqt dn` mixyrnåd dxewd `dz `ly okäðBzçzdreaw §©§¨
äøNòî ähîìdxyrn dhnl zcnerd dxewy meyn ,migth §©¨¥£¨¨

.dleqt
ef dkld dpy dcedi iax ly epa iqei iax m`d zxxan `xnbd

:eia` zhiya,äãeäé éaøa éñBé éaø ,éiaà øîàz` oi`ex xn`y ¨©©©¥©¦¥§©¦§¨
cenrz `ly calae dpezgzl dkenq `id eli`k dpeilrd dxewd

,dn` mixyrn deab mewnaàãça äeáàk dì øáñeia`k xaeq - ¨©¨©£¨©£¨
,cg` oica dcedi iaxàãça déìò âéìôe.cg` oica eilr wlege - ¨¦£¥©£¨

,`xnbd zx`aneàãça äeáàk dì øáñ,cg` oica eia`k xaeq - ¨©¨©£¨©£¨
ïéàBø déì úéàczekenq zecner zexewd eli`k oi`ex mixne`y - §¦¥¦
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.dpnn mideabe ,dzxag lynäðåéìòä úà ïéàåø
'åë.deya ef lv` ef `diy cr Ðäìòîì

äîà íéøùòîxykd my oi`c rwxwd on Ð

.dxewäøùòî äèîì äðåúçú àìåjenq Ð

:rwxwlïéàåø äéì úéàãxn`c ,dea`k inp Ð

.zkzn ly `id eli`k dze` oi`ex oizipzna

êä åðééäit lr s` dagx `yixa `pzc Ð

dpi`c yw ly dzid ez il dnle ,d`ixa dpi`y

.zkzn ly `id eli`k dze` oi`ex ,d`ixa

ïðéøîà äðéîá äàéøáeze`a zeidl libxy Ð

ur ly dxew oebk ,d`ixa oinddpi` ik Ð

.d`ixa `id eli`k ,oi`ex opixn` inp d`ixa

dpina d`ixa dpi`c mipw lye yw ly la`Ð

.oi`ex opixn` `l :`ni`àèéùôinp `kdc Ð

.`yixcn `d `py i`nc ,oi`ex opixn`åúôùî
åúôù ãò,eizeptec iaer cal ,ely ellg Ð

aeqi dn`a miyly ewe" aizke .zen` xyr

`ki` ,`lebira agex dn` lkl :`nl` ,"eze`

.swid zen` ylyåúôù éáåò àëéàäådedc Ð

ewe" ikd elit`e ,llg ly dxyr lr sicr

.`l eze ,irac `ed "miylyïùåù çøôwc Ð

.ef oyey gxtk c`nçôè åéáòåileya Ð

dhnln eizeptcdlrnln la` ,,c`n wc Ð

.oyey gxt qek zty dyrnkáéùç à÷ éàååâî
aiyg i`ebc swidl miyly ew `eddl ,`xw Ð

miyly ew `l` ,ea swen ezty iaer oi`y ,dil

.miyly llg siwn `edäøäè äå÷îmirax` Ð

.d`q
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ãáìáå`kdn jixt (`,ak dkeq) "oyid" wxta Ð mixyrn dlrnl dpeilr `dz `ly

,ikd uixz :ipyne .inx heag opixn` `l gth dia zilc `kid lk xn`c o`nl

zegta dl dkenq dpezgze mixyr jeza `l` ,mixyrn dlrnl dpeilr `dz `ly calae

xne`e :oi`ex edl zilc opaxn opiriiql ,dcedi iaxa iqei iaxn jixtc`c :dywe .dylyn

edl zilc meyn e`l opaxc dinrhc :wgvi epiax

dxew irac meyn `l` ,gthn zegta inx heag

.gexa zltepd dxew ilqte ,gix` lawl die`x

dylyn zegta elit` ,zeni`znd zexew izye

.gix` lawl die`x dxew irac meyn Ð

äééðúàl`eny epiax yxit Ð d`ixae dagx

:dywe .xaca zwelgn oi`e :xi`n oa

nl yi f`cdidy d`xp `l` !oi`exc `aa lk weg

i`n :xn`z m`e .opaxl dcedi iax ixac jtdn

!?dil `xiaq opaxk `nlic ?i`rli` iaxn jixt

dagx `dc ,opaxk dizlin mwezn `lc :xnel yie

,gth dagx `dzy dic opaxle ,'n`w drax`

.dcedi iaxck jgxk lr `l` .d`ixa dpi` elit`e

dcedi iaxc i`rli` iaxl dil miwc jzrc `wlqe

.d`ixa `dzy jixv oi` la` ,drax` dagx ira

ira gth dagxa la` .ip`y drax` dagx :ipyne

mbc oeik :`iyw ,edine .d`ixa `dzy dcedi iax

,opax` dizlin xninl dil ded ,jtdn opax ixac

,d`ixa dpi`y it lr s` dagx :diipz` xninle

dcedi axc :mz epiaxl d`xpe !opaxc ediizlink

diipz` :ax dil xn`e ,opaxc dizlin` dil ipzn

cenlzdy `l` .oizipzna enk ,d`ixae dagx

.ediizbelt miiqy cr ef `xnbd xcql oiznd

.opaxk ied `nzqnc ,i`rl` iaxn jixt `zyde

lirl xn`wc ,axk dkld oi`c gikedl yi df itle

zipyp `l dpyndc .hrnl jixv :diipz` (`,`i)

ewqt oke .dibdy enk zipyp o`ke ,dibdy enk

.opiqxb ikde ,mipe`bd

àëéàäåmvnevn oeaygdy rnyn Ð edyn

(a,ci) `xza `aac `nw wxta oke

dxez xtq myy oex`a exiizypy migth ipy iab

oeik :jixte .migth dyy dtwida `idy Ð gpen

oke !migth ipyn dil yitp ,llbp ezirvn`lc

,llbp ezlgzl dxfrc xtqa ipync ,ikd xza

rnyn .aizi ikid ixza ixz izk` :jixte

wcwecn oeaygd oi`c :`iywe ,ixnbl mvnevnc

.zecnd inkg itl
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קצו
`xew dida cenr ci sc ± ipy wxtoiaexir

íéîá.eicgi oixaegn min rnyn Ðåäì ååä äîëyng mexa xyr lr xyr jpdl Ð

.dewn ly ereaixa dn` lr dn`a oda yi daeb dnk ,zen`éãéîøâ àî÷ àðú?cvik Ð

zerevx xyrl edwlg.yng mexe ,dn` agexa ,jxe` zen` xyr drevx lkl ixd Ð

dn` dn` ly zekizgl mkzgyng mexa dn` lr dn` ly zekizg d`n ixd Ð

yng mexa dn` lr dn` ef lr ef miy .zen`

.zen` `nw `pz ded Ðäàî úìúì.daeb Ð

äàî.dewnl zen` yly ,ze`ewn Ðéìéî éðä
òåáéøáagexe jxe` ea `diy ,raexn did m` Ð

zeey eizerevx eidie ,ezirvn`ak oiccvl

.ziyixtck ,drevxl zen` xyr xyraíé
äéä ìåâò äîìù äùòù"aiaq lebr" aizkck Ð

`l` ,zen` xyr zerevxd jxe` oi`y `vnpe

agx lebr xac lkc .dcal zirvn`d drevx

.eiccv lkl xvwe ,ezirvn`aòáåøî äîë éãëî
òéáø ìåâòä ìò øúéeagxy lebir lk `dc Ð

,oizipzna opzck ,zen` yly swid ea yi dn`

dn` lr dn` raexn did m`eswid el did Ð

xzi raexn :`vnp .gex lkl dn` ,zen` rax`

depixryc lebr mi i`d :jkld .riax lebrd lr

raexna oin` ze`n yngaixeval opira Ð

zlzl d`n rax` edl hirni` ediipin `rax

oin` d`nle ,ze`ewn d`n oepi`c d`n

xiizyi`crax` ,ze`ewn ynge mixyr eed Ð

dewnl zen`,eedc `ed zlz rax` ipdc Ð

.od zexvw zen` ixdyúåðåúçú úåîà ùìù
úåòáåøîlr xyr ly zerevx xyr oda yie Ð

,dn` agexa yly mexa dn` d`n ody xyr

dn` lr dn`a ,daeb oin` d`n zlz epiidcÐ

.ze`ewn d`n odeúåìåâò úåðåéìò éúùåi`e Ð

`zyd ,icinxb oz`n edl eed zeraexn eed

`raix zxva ik ,zelebr oepi`codl eyt Ð

.ze`ewn miying oepi`c ,miyinge d`néäð
àì àëôéàãúøîà úéöîzepezgz iedilc Ð

zeraexn zepeilre zelebr"lebr ezty"c Ð

`cg `nlic ?ol `pn zelebr mizy `l` .aizk

d`nn ithe ,`l eze ,dlebr `iedc `ed

.wifgn `ed ze`ewn miyingeêúòã à÷ìñ àì
.ze`ewn miyinge d`nn xzei wifgn `diy Ð

øåëä ïî úáä øùòîike ,oi`q miyly xek Ð

dilic xyrn zad iedoi`q dylyc gkzy` Ð

.`iedåäì ååäã.za mitl` jpd Ðíéôìà úùù
ïéàñzrax` .ze`ewn miyinge d`n ody Ð

d`n ody ,oi`q ze`n mirax` ied mitl`

oi`q mitl`e ,oi`q mirax` ly ze`ewn

.ze`ewn miyingíéôìà úùìù íéúá ÷éæçîÐ

.minid ixaca ,aizk dnly dyry miaàùãåâì
.yai ea oiccenyk Ðäãéùielz fbx` oink Ð

.zeaeyg miyp akxnl ,dlbraìãâî=

.x"ihypnúéøãðñëìà äðéôñ øåáå.miwezn min my ozepe ,xea oirk da dyer Ðïéøåäè.owixe `ln oilhlehn opi` ixdy ,odilr ilk zxez oi`e ,i`cn xzei milecby itl Ðïäù
ùáéá íééøåë.mik ,xn`w eagxe ekx` ivgk edaeby ilkae .`zliz `yceb :`nl` .yecbl leki mc`y Ðàøîâ äðùîàîìòã ïééçì.i`w ze`ean lk` Ðéëä éà`yix Ð

'ek exn`y dxewd" ipzwczexew i`n :`ni`e ,"exn`y zexewd" inp ipzil ".`nlrc zexew Ðíéîëçå øæòéìà éáø ïäá å÷ìçðù ïééçì`cg opaxle ,izxz xfril` iaxlc Ðedf Ð

.`wiic xnk `le `wiic xnk `l `nzq edin .yxtnck ,oxeriyìáøñä.h"ew =éåáî éöçì.dfk ,iean ly ekxe` ivg cr daxd miptl igld qipkdy Ðéåáî éöç àìà åì ïéàÐ

.miptle eivg on `l` ynzydl xeq`yåì ùéopirny`l `z` `d `l` ,opirny`l jixhvi` `l el oi`c Ð.ynzydl xzen `din miptle epnidc :äìòîìd`veid dxew oebk Ð

.(lirl) opaxe l`ilnb oa oerny oax da ebilti`c ,xg` lzekl zrbep dpi`e df lzeknéîìéä.[a,gw] "mivxy dpny" wxta ,zay zkqna Ðéîìéä.frla `"xiienly =éà÷ã íåùî
äéúååë éáøineipn xa `c` ipzc `de .lirl Ð.dlecbl dvxtpy dphw xvga `pniwe`ck ,iqei iaxk dl xaqe ,`id iax Ðåîò å÷åîéðzkqna ,mewn lka el `ian eizei`x inrh Ð

.iqei iax ly egay edfe ,minkg ly ogay ipn (`,fq) oihibéàî àúëìéä.oiigla Ðøáã àîò.edyn igla ebdp xake ,mrd ebdp dn Ðåàîöì.`vne` dizwpgc o`n iwet`l Ð

åøáãá äéäð ìëäù.melk `l eixg`le eiptl Ðúåáø úåùôð àøåá øîåà ïåôøè éáøopixn`c `xidp `le ."zeax zeytp `xea" eixg` dkxa s` aiigl `a oetxh iaxc izrny ip`e Ð

`ki` i`n ,`in` aiignc oetxh iaxle opixn` `le 'ek `in` jxanc `tt axle :da opiede ?i`n iiez`l :opixn`e ,eixg`l dkxa oerh oi`e eiptl dkxa oerh yi :(a,`p) dcp zkqna

.xn`w eiptl` oetxh iaxc :il d`xp `l` .xninl
ãîåòä

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

äîë.(a,ep onwl) "oixarn cvik"a yxetn Ð riax lebrd lr xzi raexnòîùdpin

el zzl dpzd m` ,xknne gwn oiprl dpin `wtpc :mz epiax xne` Ð `zlz `yceb

.dcnd ilk el owzl e` ,dyecb d`q

÷åôlk Ð igla iqei iaxk dkld oi`c oeike .edyn igla ebdp xake :qxhpewd yxit Ð ifg

t`c .inlida oky`ppig xa `ped ax eli

in zeyrl ixye ,inlida dcen miigla biltc

m`e .oiielv zeter lr ozil liaya zaya gln

mdilr oiwyn ozep jk xg`e zeter lr gln ozep

wiznn zipepnydy ,iqei iaxl elit` ixy ied Ð

zay) "mivxy dpny" wxta opzck ,glnd z`

ony ozep Ð mixzend gln in od el`e (a,gw

.glnd jezl e` mind jezl dligza
`zrny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

"íéna¯"BøNa ìk" .äå÷î éîa¯äìBò Bôeb ìkL íéî ©©¦§¥¦§¤¨§¨©¦¤¨¤
ïä änëå .ïäa¯ìL íeøa änà ìò änà.úBnà L ¨¤§©¨¥©¨©©¨§¨©

eäì eåä änk .äàñ íéòaøà äå÷î éî íéîëç eøòéLå§¦££¨¦¥¦§¤©§¨¦§¨©¨¨§
ïéLîçå äàîì ,äàî äàî úìúì ,éãéîøb äàî Lîç£¥§¨©§¦¥¦§¨§¨§¨¦§¨§©§¦
,àòeaéøa éléî éðä !àéâñ ïéLîçå äàî òaøàa ,ïéLîç©§¦§©§©§¨§©§¦©§¨¨¥¦¥§¦¨
øúé òaeøî änk ,éãkî .äéä ìBâò äîìL äNòL íé̈¤¨¨§ŸŸ¨¨¨¦§¦©¨§¨¨¥

ìebòä ìò¯äàî òaøàì ;òéáø¯äàîì äàî¯ ©¨¦§¦©§©§©§¨§¨¦§¨
äîìL äNòL íé :ìà÷æçé øa éîø éðz !eäì eåä äMîçå íéøNòå äàî éðä ,äMîçå íéøNò¤§¦©£¦¨¨¥¥¨§¤§¦©£¦¨¨§¨¥¨¦©§¤§¥¨¤¨¨§ŸŸ

ìL,zøîà úéöî àì àëtéàc éäð .úBìeâò úBðBéìò íézLe úBòaeøî úBðBzçz úBnà L ¨©©§§¨§©¦¤§£§¦§¦§¨¨¨¥¨§©§
úa ,"ìéëé úa íétìà" :áéúëc ,Cúòc à÷ìñ àì !àãç àîéà àlà ,áéúk "ìBâò BúôN"c¦§¨¨§¦¤¨¥¨£¨¨¨§¨©£¨¦§¦©§©¦©¨¦©

àéåä änk¯ìLàäå .éåéøb éôìà àzéL eäì äåäc ."øBkä ïî úaä øNòî" :áéúëc ,ïéàñ L ©¨¨§¨¨§¦¦§¦©§©©©¦©©£¨§¦¨©§¥§¦¥§¨
ìL íéza ÷éæçî" :áéúk.àLãeâì àeää !"íéôìà úLäùãeb éàä :dpéî òîL ,ééaà øîà §¦©£¦©¦§¤£¨¦©§§¨¨©©©¥§©¦¨©§¨

,úéøcðñkìà äðéôñ øBáe ,íéðwä úøåeëå ,Lwä úøåek ,ìcâîe äáéz äcéL :éîð ïðúe .éåä àúìz§¨¨¨¥§©©¦¦¨¥¨¦§¨©¤¤©©§©¤¤©¨¦§¦¨£¤§©§§¦
Láia íééøBk ïäL ,çìa äàñ íéòaøà úB÷éæçî ïäå íéìeL ïäì LiL ét ìò óà¯.ïéøBäè ©©¦¤¥¨¤©¦§¥©£¦©§¨¦§¨§©¤¥©¦©¨¥§¦

äðùîeøîàL ïééçì¯ïaçø :øîBà éñBé éaø .àeäL ìk ïééáBòå ïaçøå ,íéçôè äøNò ïäáBb §¨©¦¤¨§§¨£¨¨§¨¦§¨§¨§§¨¨¤©¦¥¥¨§¨
ìL.íéçôè äLàøîâ!ïðéòa ïééçì øîàc ,øæòéìà éaøk àîúñ ïðz àîéì ."'åë eøîàL ïééçì" §¨§¨¦§¨©¦¤¨§¥¨§©§¨¨§©¦¡¦¤¤©£©§¨©¦¨¥©

¯ïééçì éàî ,àì¯úBøB÷ éàîe ,úBøB÷ éðúéð éîð äøB÷ éëä éà .àîìòc ïééçì¯!àîìòc úBøB÷ ¨©§¨©¦§¨©¦§¨§¨¦¨¦¨©¦¦§¥©§¨§¨
íéîëçå øæòéìà éaø ïäa e÷ìçpL ïééçì ïúBà :øîà÷ éëä¯ïaçBøå ,íéçôè äøNò ïäáBb ¨¦¨¨©¨§¨©¦¤¤§§¨¤©¦¡¦¤¤©£¨¦§¨£¨¨§¨¦§§¨

.àeäL ìk ïééáBòåéöçì éçì äNò :àðz .ìaøqä èeçk eléôà :àéiç éaø éðz ?àeäL ìk änëå §§¨¨¤§©¨¨¤¨¥©¦¦¨£¦§©©§¨¨¨¨¨¤¦©£¦
éBáî¯eäî !àèéLt éîð àä .éBáî éöç Bì Lé :àîéà àlà !àèéLt .éBáî éöç àlà Bì ïéà ¨¥¤¨£¦¨§¦¨¤¨¥¨¥£¦¨¨©¦§¦¨©

éBánì éçì äNò :àáø øîà .ïì òîLî à÷ ,déleëa éLBîzLéàì éúà àîìéc Leçéì :àîéúc§¥¨¥¦§¨¨¥§¦§©¥§¥¨©§©¨¨©¨¨¨¨¤¦©¨
ìL ò÷øwä ïî BäéaâäåìL ìúBkä ïî BâélôäL Bà ,äLäL¯ïaøì eléôà .íeìë àìå äNò àì §¦§¦¦©©§©§¨¤¦§¦¦©¤§¨Ÿ¨¨§Ÿ§£¦§©¨

ãeáì ïðéøîà øîàc ìàéìîb ïa ïBòîL¯ävéçî àéåäc ïåék ,ähîì ìáà ;äìòîì éléî éðä ¦§¤©§¦¥§¨©¨§¦©¨¨¥¦¥§©§¨£¨§©¨¥¨§¨§¨§¦¨
da ïéò÷Ba ïééãbäL¯ìL ïaçø øîBà éñBé éaø" .øîà÷ àìøîà ,óñBé áø øîà ."íéçôè äL ¤©§¨¦§¦¨¨¨¨©©¦¥¥¨§¨§¨§¨¦¨©©¥£©

øa àðeä áø déì øîà .ïééçìa àìå éîìéäa àì éñBé éaøk äëìä ïéà :ìàeîL øîà ,äãeäé áø©§¨¨©§¥¥£¨¨§©¦¥Ÿ§¦§¥§Ÿ¦§¨©¦£©¥©¨©
éîìéäa àðL éàî .ïì zøîà àì ïééçìa ,ïì zøîà éîìéäa :àðpéç¯ïééçì ,déìò ïðaø éâéìôc ¦¨¨§¦§¥¨§©§¨¦§¨©¦¨¨§©§¨©§¨§¦§¥¦§¦¦©¨©£¥§¨©¦

,éëä éðúî éîeçø áø .déúååk éaø éà÷c íeMî ,ïééçì éðàL :déì øîà !déìò ïðaø éâéìt éîð©¦§¦¦©¨©£¥£©¥¨¥§¨©¦¦§¨¥©¦§¨¥©©¥©§¥¨¦
éîìéäa àì éñBé éaøk äëìä ïéà :áøc déîMî [úìéL øa] ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîà£©©§¨§¥§©§¥©¥©¦§¥§©¥£¨¨§©¦¥Ÿ§¦§¥
.dépéî dì àðøéîâe ,døîà !íéäìàä :àáø øîà .àì :eäì øîà ?zøîà :déì øîà .ïééçìa àìå§Ÿ¦§¨©¦£©¥¨§©§£©§¨£©¨¨¨¡Ÿ¦£¨¨§¦§¨¨¦¥

déa øãä à÷ àîòè éàîe¯:ééaàì ïðç áø øa àáø déì øîà .Bnò B÷enéð éñBé éaøc íeMî ©©§¨¨£©¥¦§©¦¥¦¦£©¥¨¨©©¨¨§©©¥
Bàîöì íéî äúBMä ;àäà dì éðúîc àkéà .øác ànò éàî éæç ÷Bt :déì øîà ?éàî àúëìéä¦§§¨©£©¥£¥©©¨§©¦¨§©§¦¨©¨©¤©¦¦§¨
äî ìk ìò "ïðBøñçå úBaø úBLôð àøBa" :øîBà ïBôøè éaø ,"Bøáãa äéäð ìkäL" :øîBà¥¤©Ÿ¦§¤¦§¨©¦©§¥¥§¨©§¤§¨©¨©
.øác ànò éàî éæç ÷Bt :äéì øîà ?éàî àúëìä :ééaàì ïðç áø äéì øîà úàøaM¤¨¨¨©¨¨§©©¥¦§§¨©£¥©©¨§©

:øîúéà

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oiaexir(oey`x meil)

,'íénaleahiy cr xedh epi`y rnyn 'mina' aezkd xn`y dnn ©©¦
,äå÷î éîaxn`y dnne .eicgi mixaegne miqpeknd min epiide §¥¦§¤

aezkd'BøNa ìk'a leahiy rnyníéîxeriykäìBò Bôeb ìkL- ¨§¨©¦¤¨¤
dqkznïäa,zg` zaaïä änëå`edy mewn xeriyk ,oxeriy ¨¤§©¨¥

änàjxe`änà ìò,agexíeøadaeba -ìLeøòéLå ,úBnà L ©¨©©¨§¨Ÿ©§¦£
íéîëçod dnk df itl.äàñ íéòaøà ,äå÷î éî`xnbd dkiynne £¨¦¥¦§¤©§¨¦§¨

,dnly dyry mid zcn xexiaaeäì eåä änkzen` dnk - ©¨¨§
,ea eid zeawernéãéîøb äàî Lîçxyr ixdy ,dn` ze`n yng - ¨¥¥¨©§¦¥

dn` d`n eghy `vnp ,eagx zen` xyre ekx` did zen`
yng eleka yiy `vnp ,zen` yng edab didy oeike ,zeraexn

ixd ,`xnbd zl`eye .[` xeiv] zeawern dn` ze`näàî úìúì¦§¨¥¨
ly xeriy yi zeawern dn` ze`n ylya -äàîixdy] ze`ewn ¥¨

e ,[zeawern zen` yly `ed dewn lk xeriyïéLîçå äàîì- §¥¨§©§¦
ly xeriy yi ,zeawern dn` miynge d`naeïéLîçmiyng - ©§¦

y `vnp ,ze`ewnàéâñ ïéLîçå äàî òaøàaze`n rax`a ic - §©§©¥¨§©§¦©§¨
recne ,ze`ewn miynge d`n likdl ick zeawern dn` miynge
miynge d`n wx likd dnly dyry midy `iig iax xn`
dn` ze`n yng likd `ed ixdy jkn xzei ea did `ld ,ze`ewn

.zeawern
:`xnbd daiynéléî éðäxyr ly ghyay epxn`y el` mixac - ¨¥¦¥

`weec edf ,dn` d`n yi zen` xyr lr zen`àòeaéøaghya - §¦¨
la` ,raexn `edy,äéä ìâò äîìL äNòL íéeagx did `le ¨¤¨¨§ŸŸ¨Ÿ¨¨

oi` okle ,eizepxwa `l la` ,ezirvn`a `l` zen` xyr ekx`e
.zeraexn dn` d`n eghy

:`xnbd zl`eyéãkîixde -änkd ghyìò øúé ,òaeøîghy ¦§¦©¨§¨¤¤©
ìebòä,raexnd ghy jeza `vnpyòéáøixdy ,raexnd ghyn ¨¦§¦©

ekeza xiivz m`e ,zen` rax` etwid ,dn` eagxy raexnd
lebird ghyy o`kne ,zen` yly etwid didi dn` eagxy lebir

y `vnp .raexnd ghyn mirax dyly `edäàî òaøàì- §©§©¥¨
wx yi ,raexna mdyk ,zeawern dn` ze`n rax`aäàî¥¨

yly exzepe rax mdn dkpn dz` ixdy] lebira mdyk ze`ewn
e ,[zeawern dn` ze`näàîì,zexzepd zeawern dn` d`nae - §¥¨

yiäMîçå íéøNòmixzep ,raxd zzgtd xg`l ixdy] ze`ewn ¤§¦©£¦¨
,ok m` ,[zeawern zen` ynge mirayéðäzen`d el`a - ¨¥

,dnly dyry mid ly zeawerndeäì eåä äMîçå íéøNòå äàî¥¨§¤§¦©£¦¨£§
`iig iax xn` recne .ze`ewn dynge mixyr d`n md ixd -

.ze`ewn miynge d`n yi dnly dyry miay
:`xnbd daiynéðzdpy -ìL ,äîìL äNòL íé ,ìà÷æçé øa éîøL ¨¥¨¦©§¤§¥¨¤¨¨§ŸŸ¨Ÿ
úBðBzçz úBnàeid ,eay,úBòaeøîjxe` zen` xyr mda yielr ©©§§¨

yly mda yiy `vnpe ,zen` yly daeba agex zen` xyr
,ze`ewn d`n ody ,zeawern dn` ze`níézLezen`d izye - §©¦

dúBðBéìòeid eayúBleâòeid ,zeraexn od s` eid eli`y ,[a xeiv] ¤§£
llba riax mdn `iven dz`yke ,zeawern dn` miz`n oda
ody ,zeawern dn` miynge d`n jcia x`yp ,zelebr ozeid
,ze`ewn miynge d`n likn elek midy `vnp ,ze`ewn miyng

.`iig iax dpyy enke
:`xnbd zl`eyéäðmpn` s`d -zøîà úéöî àì àëtéàci`y - §¦§¦§¨Ÿ¨¦¨§©§

zepeilrde zelebr eid zepezgzd zen`dy ,jtidl xnel xyt`
,zeraexnáéúk 'ìBâò BúôN'cxne` aezkd ixdy -(bk f '` mikln) ¦§¨¨§¦

,dlebr dzid dlrnln mid ly eztyyàîéà àlàmewn lkn - ¤¨¥¨
`l` dlebr ezty dzid `ly xn`pàãç,zg` dn` daeba wx - £¨

dnly dyry midy `vnpe ,zeraexn eid dizgzy zen` rax`e
.ze`ewn miynge d`nn xzei likn did

:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrca dlri `l - Ÿ©§¨©§¨
áéúëc(ek f my),'ìéëé úa íétìà'likd dnly dyry mid ,xnelk ¦§¦©§©¦©¨¦

zcine ,za mitl`àéåä änk 'úa',[`id-]ìLáéúëc ,ïéàñ L ©©¨©§¨¨Ÿ§¦¦§¦
l`wfgia(ci dn)l`xyi eyixti dnk ,`al cizrd lr ez`eapa

onyd on xyrnl,'økä ïî úaä øNòî'`idy 'za'd xyrn - ©§©©©¦©Ÿ
yly `id zady ixd ,d`q miyly `ed xekde ,xekd on zixiyr

,oi`qeäì äåäcmd ,za mitl`d el`y `vnpe -éåéøb éôìà àzéL ©£¨§¦¨©§¥§¦¥
mirax`l d`q mitl` zyy wlgz m`e ,d`q mitl` zyy -
`l` ok xnel xyt` i`e ,ze`ewn miynge d`n jcia eidi ,d`q
zg` dn` wxyk `le zelebr od zepeilrd zen`d izy ok m`

.dlebr
mid ike :`xnbd dywn .`iig iax ixac lr weqtn dywn `xnbd
,ze`ewn miynge d`n mdy ,za mitl` wx likd dnly dyry

áéúk àäådnly dyry mid lr(d c 'a minid ixac)íéza ÷éæçî' §¨§¦©£¦©¦
ìL,'íéôìà úL,za mitl` zyly likd dnly dyry midy ixd §Ÿ¤£¨¦

.ze`ewn ynge mixyre miz`n mdy
aezkd :`xnbd zvxznàeäädyry midy minid ixaca xn`py ©

`ed ,za mitl` zyly wifgd dnlyàLãeâìdnk miccenyk - §§¨
xzi yceba ea gipdl xyt`y ,yai xac ea mipzepyk likn `ed
la` ,za mitl` zyly ly dcn likdl `ed leki okle ,ezty lr

.za mitl` `l` likn epi` min oebk gl xac ea migipnyk
:dkld `xnbd zcnel df uexizn,éiaà øîà`xnbdy xg`n ¨©©©¥

minid ixaca xn`pdy dvxiz(my)wifgd dnly dyry midy
,ycebd mb ezcina llkpy iptn `ed ,za mitl` zylydpéî òîL§©¦¨

y ,jkn rnyz -éåä àzìz äLãeb éàäzivgn edaeby ilk - ©§¨¦§¨¨¥
jeza `vnpd zenkdn yily likn ely ycebd ,eagxne ekxe`n
ivg likdl leki ycebdy epiide ,cgi mb yceba `vnpde ilkd

.ekeza likn ilkdy dnnénð ïðúedpyna epipy oke -e"ht milk) §©©¦
(b"ne `"n g"t zeld` ,`"n,yily `ed ilkl sqepy ycebdyäcéL- ¦¨

,miyp akxnl ieyre ,dlbrl xaegnd ur fbx`äáéz,ur ly ¥¨
,ipgleyd iptl zcnerdìcâîe,ur ly oex` -Lwä úøåeklq - ¦§¨©¤¤©©

,ywn ieyrd lecbíéðwä úøåeëå,mipwn ieyrd lecb lq -øBáe §©¤¤©¨¦
úéøcðñkìà äðéôñ,dlecb dpitqa miyery ur ly dkixa - §¦¨£¤§©§§¦

,diizyl miwezn min dkeza migipneïäì LiL ét ìò óàlkl - ©©¦¤¥¨¤
,lirl miiepyd el`,íéìeLgzd oi`e,dagx `l` dcg mdly ziz ©¦

mewnl mewnn lhlhidl miieyr mpi`e ,rwxwd lr miayei mde
,cg` mewna migpen zeidl `l`çla äàñ íéòaøà úB÷éæçî ïäå§¥©£¦©§¨¦§¨©©

,gl xac ly d`q mirax` xeriy zelikn -ïäLdeyd zenk ¤¥
lLáia íééøBkxyt` yai xaca ixdy ,yai xac ly d`q miyy - ©¦©¨¥

od ixd ,yceba ilkd z` ze`lnlïéøBäè,d`neh milawn mpi` - §¦
,mi`ln mdyk lhlhidl miieyr mpi`e xzeia milecb mdy oeik
wifgnd ilky ef dpynn gken ixd .mdilr ilk zxez oi` okle
mdy zetqep d`q mixyr eyceba likn d`q mirax` ekeza

.xzei yily

äðùî
ieand gzta migipny igld xeriy edn zx`an epzpyn

:lehlha exiykdleøîàL ïééçìeidiy jixv ,iean xykdaïäáBb §¨©¦¤¨§§¨
ïééáòå ïaçøå ,íéçôè äøNòeidiy ic,øîBà éñBé éaø .àeäL ìk £¨¨§¨¦§¨§¨§¨§¨¨¤©¦¥¥

ïaçødidiy jixvìL.íéçôè äL ¨§¨§Ÿ¨§¨¦

àøîâ
:epzpyna epipy.'åë eøîàL ïééçìin zhiyk zxxan `xnbd §¨©¦¤¨§

:`xnbd zl`ey .epzpyn dzpypàîúñ ïðz àîéìxn`p `ny - ¥¨§©§¨¨
mzqa dzpyp epzpynyøîàc ,øæòéìà éaøk(:`i lirl)xykdly §©¦¡¦¤¤§¨©

ieanïðéòa ïééçì`lye ,ieand iciv ipyl ,oiigl ipy jixv - §¨©¦§¦¨
.iean xykdl cg` igla icy mixaeqd minkg zhiyk

:`xnbd daiynàìxfril` iax zhiyk dzpyp `l epzpyn - Ÿ
e ,`weecïééçì éàî`id dpeekd ,miax oeyla oiigl exn`y dne - ©§¨©¦

lràîìòc ïééçìmd jky ze`eand igzta miyery oiigld lk - §¨©¦§¨§¨
.miax oeyl dpynd dhwp okle ,zeyridl mikixv

:`xnbd dywnéëä éà`id dpynd dhwpy miax oeyly ok m` - ¦¨¦
oica ,mleray oiigld lk meynäøB÷dpyna diepyd(:bi lirl) ¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

עירובין. פרק ראשון - מבוי שהוא גבוה דף יד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oiaexir(oey`x meil)

,'íénaleahiy cr xedh epi`y rnyn 'mina' aezkd xn`y dnn ©©¦
,äå÷î éîaxn`y dnne .eicgi mixaegne miqpeknd min epiide §¥¦§¤

aezkd'BøNa ìk'a leahiy rnyníéîxeriykäìBò Bôeb ìkL- ¨§¨©¦¤¨¤
dqkznïäa,zg` zaaïä änëå`edy mewn xeriyk ,oxeriy ¨¤§©¨¥

änàjxe`änà ìò,agexíeøadaeba -ìLeøòéLå ,úBnà L ©¨©©¨§¨Ÿ©§¦£
íéîëçod dnk df itl.äàñ íéòaøà ,äå÷î éî`xnbd dkiynne £¨¦¥¦§¤©§¨¦§¨

,dnly dyry mid zcn xexiaaeäì eåä änkzen` dnk - ©¨¨§
,ea eid zeawernéãéîøb äàî Lîçxyr ixdy ,dn` ze`n yng - ¨¥¥¨©§¦¥

dn` d`n eghy `vnp ,eagx zen` xyre ekx` did zen`
yng eleka yiy `vnp ,zen` yng edab didy oeike ,zeraexn

ixd ,`xnbd zl`eye .[` xeiv] zeawern dn` ze`näàî úìúì¦§¨¥¨
ly xeriy yi zeawern dn` ze`n ylya -äàîixdy] ze`ewn ¥¨

e ,[zeawern zen` yly `ed dewn lk xeriyïéLîçå äàîì- §¥¨§©§¦
ly xeriy yi ,zeawern dn` miynge d`naeïéLîçmiyng - ©§¦

y `vnp ,ze`ewnàéâñ ïéLîçå äàî òaøàaze`n rax`a ic - §©§©¥¨§©§¦©§¨
recne ,ze`ewn miynge d`n likdl ick zeawern dn` miynge
miynge d`n wx likd dnly dyry midy `iig iax xn`
dn` ze`n yng likd `ed ixdy jkn xzei ea did `ld ,ze`ewn

.zeawern
:`xnbd daiynéléî éðäxyr ly ghyay epxn`y el` mixac - ¨¥¦¥

`weec edf ,dn` d`n yi zen` xyr lr zen`àòeaéøaghya - §¦¨
la` ,raexn `edy,äéä ìâò äîìL äNòL íéeagx did `le ¨¤¨¨§ŸŸ¨Ÿ¨¨

oi` okle ,eizepxwa `l la` ,ezirvn`a `l` zen` xyr ekx`e
.zeraexn dn` d`n eghy

:`xnbd zl`eyéãkîixde -änkd ghyìò øúé ,òaeøîghy ¦§¦©¨§¨¤¤©
ìebòä,raexnd ghy jeza `vnpyòéáøixdy ,raexnd ghyn ¨¦§¦©

ekeza xiivz m`e ,zen` rax` etwid ,dn` eagxy raexnd
lebird ghyy o`kne ,zen` yly etwid didi dn` eagxy lebir

y `vnp .raexnd ghyn mirax dyly `edäàî òaøàì- §©§©¥¨
wx yi ,raexna mdyk ,zeawern dn` ze`n rax`aäàî¥¨

yly exzepe rax mdn dkpn dz` ixdy] lebira mdyk ze`ewn
e ,[zeawern dn` ze`näàîì,zexzepd zeawern dn` d`nae - §¥¨

yiäMîçå íéøNòmixzep ,raxd zzgtd xg`l ixdy] ze`ewn ¤§¦©£¦¨
,ok m` ,[zeawern zen` ynge mirayéðäzen`d el`a - ¨¥

,dnly dyry mid ly zeawerndeäì eåä äMîçå íéøNòå äàî¥¨§¤§¦©£¦¨£§
`iig iax xn` recne .ze`ewn dynge mixyr d`n md ixd -

.ze`ewn miynge d`n yi dnly dyry miay
:`xnbd daiynéðzdpy -ìL ,äîìL äNòL íé ,ìà÷æçé øa éîøL ¨¥¨¦©§¤§¥¨¤¨¨§ŸŸ¨Ÿ
úBðBzçz úBnàeid ,eay,úBòaeøîjxe` zen` xyr mda yielr ©©§§¨

yly mda yiy `vnpe ,zen` yly daeba agex zen` xyr
,ze`ewn d`n ody ,zeawern dn` ze`níézLezen`d izye - §©¦

dúBðBéìòeid eayúBleâòeid ,zeraexn od s` eid eli`y ,[a xeiv] ¤§£
llba riax mdn `iven dz`yke ,zeawern dn` miz`n oda
ody ,zeawern dn` miynge d`n jcia x`yp ,zelebr ozeid
,ze`ewn miynge d`n likn elek midy `vnp ,ze`ewn miyng

.`iig iax dpyy enke
:`xnbd zl`eyéäðmpn` s`d -zøîà úéöî àì àëtéàci`y - §¦§¦§¨Ÿ¨¦¨§©§

zepeilrde zelebr eid zepezgzd zen`dy ,jtidl xnel xyt`
,zeraexnáéúk 'ìBâò BúôN'cxne` aezkd ixdy -(bk f '` mikln) ¦§¨¨§¦

,dlebr dzid dlrnln mid ly eztyyàîéà àlàmewn lkn - ¤¨¥¨
`l` dlebr ezty dzid `ly xn`pàãç,zg` dn` daeba wx - £¨

dnly dyry midy `vnpe ,zeraexn eid dizgzy zen` rax`e
.ze`ewn miynge d`nn xzei likn did

:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrca dlri `l - Ÿ©§¨©§¨
áéúëc(ek f my),'ìéëé úa íétìà'likd dnly dyry mid ,xnelk ¦§¦©§©¦©¨¦

zcine ,za mitl`àéåä änk 'úa',[`id-]ìLáéúëc ,ïéàñ L ©©¨©§¨¨Ÿ§¦¦§¦
l`wfgia(ci dn)l`xyi eyixti dnk ,`al cizrd lr ez`eapa

onyd on xyrnl,'økä ïî úaä øNòî'`idy 'za'd xyrn - ©§©©©¦©Ÿ
yly `id zady ixd ,d`q miyly `ed xekde ,xekd on zixiyr

,oi`qeäì äåäcmd ,za mitl`d el`y `vnpe -éåéøb éôìà àzéL ©£¨§¦¨©§¥§¦¥
mirax`l d`q mitl` zyy wlgz m`e ,d`q mitl` zyy -
`l` ok xnel xyt` i`e ,ze`ewn miynge d`n jcia eidi ,d`q
zg` dn` wxyk `le zelebr od zepeilrd zen`d izy ok m`

.dlebr
mid ike :`xnbd dywn .`iig iax ixac lr weqtn dywn `xnbd
,ze`ewn miynge d`n mdy ,za mitl` wx likd dnly dyry

áéúk àäådnly dyry mid lr(d c 'a minid ixac)íéza ÷éæçî' §¨§¦©£¦©¦
ìL,'íéôìà úL,za mitl` zyly likd dnly dyry midy ixd §Ÿ¤£¨¦

.ze`ewn ynge mixyre miz`n mdy
aezkd :`xnbd zvxznàeäädyry midy minid ixaca xn`py ©

`ed ,za mitl` zyly wifgd dnlyàLãeâìdnk miccenyk - §§¨
xzi yceba ea gipdl xyt`y ,yai xac ea mipzepyk likn `ed
la` ,za mitl` zyly ly dcn likdl `ed leki okle ,ezty lr

.za mitl` `l` likn epi` min oebk gl xac ea migipnyk
:dkld `xnbd zcnel df uexizn,éiaà øîà`xnbdy xg`n ¨©©©¥

minid ixaca xn`pdy dvxiz(my)wifgd dnly dyry midy
,ycebd mb ezcina llkpy iptn `ed ,za mitl` zylydpéî òîL§©¦¨

y ,jkn rnyz -éåä àzìz äLãeb éàäzivgn edaeby ilk - ©§¨¦§¨¨¥
jeza `vnpd zenkdn yily likn ely ycebd ,eagxne ekxe`n
ivg likdl leki ycebdy epiide ,cgi mb yceba `vnpde ilkd

.ekeza likn ilkdy dnnénð ïðúedpyna epipy oke -e"ht milk) §©©¦
(b"ne `"n g"t zeld` ,`"n,yily `ed ilkl sqepy ycebdyäcéL- ¦¨

,miyp akxnl ieyre ,dlbrl xaegnd ur fbx`äáéz,ur ly ¥¨
,ipgleyd iptl zcnerdìcâîe,ur ly oex` -Lwä úøåeklq - ¦§¨©¤¤©©

,ywn ieyrd lecbíéðwä úøåeëå,mipwn ieyrd lecb lq -øBáe §©¤¤©¨¦
úéøcðñkìà äðéôñ,dlecb dpitqa miyery ur ly dkixa - §¦¨£¤§©§§¦

,diizyl miwezn min dkeza migipneïäì LiL ét ìò óàlkl - ©©¦¤¥¨¤
,lirl miiepyd el`,íéìeLgzd oi`e,dagx `l` dcg mdly ziz ©¦

mewnl mewnn lhlhidl miieyr mpi`e ,rwxwd lr miayei mde
,cg` mewna migpen zeidl `l`çla äàñ íéòaøà úB÷éæçî ïäå§¥©£¦©§¨¦§¨©©

,gl xac ly d`q mirax` xeriy zelikn -ïäLdeyd zenk ¤¥
lLáia íééøBkxyt` yai xaca ixdy ,yai xac ly d`q miyy - ©¦©¨¥

od ixd ,yceba ilkd z` ze`lnlïéøBäè,d`neh milawn mpi` - §¦
,mi`ln mdyk lhlhidl miieyr mpi`e xzeia milecb mdy oeik
wifgnd ilky ef dpynn gken ixd .mdilr ilk zxez oi` okle
mdy zetqep d`q mixyr eyceba likn d`q mirax` ekeza

.xzei yily

äðùî
ieand gzta migipny igld xeriy edn zx`an epzpyn

:lehlha exiykdleøîàL ïééçìeidiy jixv ,iean xykdaïäáBb §¨©¦¤¨§§¨
ïééáòå ïaçøå ,íéçôè äøNòeidiy ic,øîBà éñBé éaø .àeäL ìk £¨¨§¨¦§¨§¨§¨§¨¨¤©¦¥¥

ïaçødidiy jixvìL.íéçôè äL ¨§¨§Ÿ¨§¨¦

àøîâ
:epzpyna epipy.'åë eøîàL ïééçìin zhiyk zxxan `xnbd §¨©¦¤¨§

:`xnbd zl`ey .epzpyn dzpypàîúñ ïðz àîéìxn`p `ny - ¥¨§©§¨¨
mzqa dzpyp epzpynyøîàc ,øæòéìà éaøk(:`i lirl)xykdly §©¦¡¦¤¤§¨©

ieanïðéòa ïééçì`lye ,ieand iciv ipyl ,oiigl ipy jixv - §¨©¦§¦¨
.iean xykdl cg` igla icy mixaeqd minkg zhiyk

:`xnbd daiynàìxfril` iax zhiyk dzpyp `l epzpyn - Ÿ
e ,`weecïééçì éàî`id dpeekd ,miax oeyla oiigl exn`y dne - ©§¨©¦

lràîìòc ïééçìmd jky ze`eand igzta miyery oiigld lk - §¨©¦§¨§¨
.miax oeyl dpynd dhwp okle ,zeyridl mikixv

:`xnbd dywnéëä éà`id dpynd dhwpy miax oeyly ok m` - ¦¨¦
oica ,mleray oiigld lk meynäøB÷dpyna diepyd(:bi lirl) ¨
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc oiaexir(ipy meil)

:eil`n cnerd igl oica zwelgn d`ian `xnbdøîzéàxn`p - ¦§©
,yxcnd ziaaåéìàî ãîBòä éçìieand lzek cva cnerd igl - ¤¦¨¥¥¥¨

`l` ,ieand xykd myl my ederaw `l j` ,igll ie`xd mewna
,df mewna eil`n cner didéçì éåä ,øîà éiaà,igl df ixd - ©©¥¨©¨¥¤¦

e ,lehlha ieand z` xiykneéçì éåä àì ,øîà àáøigl df oi` - ¨¨¨©Ÿ¨¥¤¦
.ieand z` xiykny

:`xnbd zxne` .`axe iia` ewlgp dna zx`an `xnbdàìc àëéä¥¨§Ÿ
ìBîúàî déìò ïðéëîñieand ipa ly mzrc dzid `l xy`k - ©§¦¨£¥¥¤§

igl my didy oebke ,eil`n cnerd igld lr jenql zay axrn
,xg`d igl eze` ltp zayae ,ieand xykdl eilr eknqy xg`

dfa ,eil`n my cnerd igld lr jenql mivex zaya zrkeéleë¥
éâéìt àì àîìòmicen mdipye ,`axe iia` df xaca ewlgp `l - ¨§¨Ÿ§¦¥

,éçì éåä àìc,zay axrn ieand xykdl eilr eknq `ly oeikék §Ÿ¨¥¤¦¦
éâéìt,ewlgp dna -ìBîúàî déìò ïðéëîñc àëéäeknq xy`k - §¦¥¥¨§©§¦¨£¥¥¤§

,eil`n my cner didy igld lr zay axrn ieand ipa,øîà éiaà©©¥¨©
ìBîúàî déìò ïðéëîñ àäc ,éçì éåäaxrn eilr eknq ixdy - ¨¥¤¦§¨©§¦¨£¥¥¤§

e ,zayéëäc dézòcà åàì àøwéòîc ïåék ,éçì éåä àì ,øîà àáø̈¨¨©Ÿ¨¥¤¦¥¨§¥¦¨¨©©©§¥§¨¦
éãéáòieand xykdl my edegipd `l dligzny oeik -éåä àì £¦¥Ÿ¨¥

.éçì¤¦
s` `id `axe iia` da ewlgpy ef zwelgn m` zxxan `xnbd

:`xnbd zxne` .dil`n zcnerd dvignaCzòc à÷ìñ à÷did - ¨©§¨©§¨
,xnel jzrca dleréçìa éâéìôc éëéä ékiia` ewlgpy myk - ¦¥¦¦§¦¥§¤¦

,`l e` igll aygp `ed m` eil`n cnerd igla `axeénð éâéìt§¦¥©¦
s` ewlgp -ävéçîazaygp iia` zrcly ,dil`n zcnerd ¦§¦¨

.dvignl aygp df oi` `ax zrcle dvignl
dil`n zcnerd dvign m` zenewn dnkn gikedl dvex `xnbd

:dvign oic dl yiòîL àzzcnerd dvigny di`x rnye `ea - ¨§©
dpyna epipy ,dvign oic dl yi dil`n(:ck dkeq)Búkeñ äNBòä̈¤¨

úBðìéàå ,úBðìéàä ïéamddì úBðôcdkeq ef ixd ,dkeql -.äøéLk ¥¨¦¨§¦¨§¨¨§¥¨
ixdy ,dxyk dvign `id ixd dil`n dieyrd dvigny gkene

.od odil`n zeieyr ,dkeqd zvignl mda ynzyny zepli`d
:`xnbd dgecïðé÷ñò éàîa àëäep` dna ef dpyna o`k - ¨¨§©©§¦¨

,miwqerCëì äléçzî ïòèpLick dligzn zepli`d z` rhpy - ¤§¨¨¦§¦¨§¨
.odil`n zeieyrd zevign od oi` jkle ,dkeql otec ozeyrl

:`xnbd dywnéëä éàotec ozeyrl dligzn orhpy ok m` - ¦¨¦
,dkeqlàèéLtdne ,dkeq otecl zexyk ody `ed heyt oic ixd - §¦¨

.jka yecigd
:`xnbd zvxznàîéúc eäîyiy xn`z `ny -øBæâéì`ly ©§¥¨¦§

,dkeql otec zepli`dn zeyrléLenzLéàì éúà àîìéc`ny - ¦§¨¨¥§¦§©¥
ynzydl `eaiïìéàajk jezne ,ea dlrie aeh meia dkeqd ly df §¦¨

dxez xeqi` lr xearie ,jxev dfi`l oli`d on yelzl `ed lelr
.xvew lyïì òîLî à÷meyn xefbl oi`y dpynd epl drinyn - ¨©§©¨

.dkeql otec zepli`d z` zeyrl xzene jk
:xg` mewnn di`x d`ian `xnbd,òîL àzoiprl `ziixaa epipy ¨§©

z`vnpd min x`a zeaiaq migipny micenr-] ze`xia iqt
oiay mewnd z` eyrie zevignk eynyiy ick ,miaxd zeyxa
zeyx `idy x`adn min `ivedl elkeie ,cigid zeyxl micenrd

m` ,[x`ad cva zecnerd zendad z` mda zewydl cigidäéä̈¨
íL,x`ad cvaøãb Bà ïìéà,dn` lr dn` magxy mipa` lyBà ¨¦¨¨¥

íéðwä úvéçdf ixd ,dvign oirk dfl df mikenqe mirehp mipw - ¦©©¨¦
ãîBéc íeMî ïBcéðmicenr ipy-] cneic oick dvignl aygp - ¦¦§¨

.[a xeiv] ze`xia iqtl miie`xd [y"ix ze`d oink mixaegn
edl yi ef `ziixane,dvign `id dil`n zcnerd dvigny gik

ze`xia iqtl mdilr jneqy mipwd zvigne xcbde oli`d ixdy
.dvign myl my mecinrd `le ,mdil`n eyrp

:ef di`x `xnbd dgecénð àëä,ze`xia iqt oica o`k mb -éàîa ¨¨©¦§©
ïðé÷ñò,miwqer ep` dna -Cëì äléçzî ïàNòLiqt myl - ©§¦¨¤£¨¨¦§¦¨§¨

dvign ef oi`y oeik dvignl maiygdl leki jkle ,ze`xia
.dil`n ziyrpd

:ef diigc lr `xnbd dywnéëä éà,dvign myl o`yry ok m` - ¦¨¦
ïì òîLî à÷ éàîdvignk maiygdl lekiy jka yecigd edn - ©¨©§©¨

.ze`xia iqt oiprl
:`xnbd zvxzn[ïì òîLî à÷]eprinydl ick d`a `ziixad - ¨©§©¨

dzidyk cneic oicíéðwä úvéçdieyräð÷ äð÷ly geexeúBçt ¦©©¨¦¨¤¨¤¨
ìMîíéçôè äLaygiz `ly xnel mixeaq epiidy ,mdipia ¦§Ÿ¨§¨¦

e ,cneicläaøî éiaà dépéî àòáãklr ,daxn iia` l`yy enke - §¦§¨¦¥©©¥¥©¨
dylyn zegt ly geexe ,dpw dpw dieyr dzidy mipwd zvign
ok`e .`l e` ze`xia iqt oiprl cneick zaygp m` ,mdipia migth
ok m`e .dvignl zaygpy gken ef `ziixany el aiyd dax
yi `l` ynn mikenq md oi` m` elit`y ,`ed `ziixad yecig
.cneicl miaygp md ixd ,mdipia migth dylyn zegt ly geex

:xg` mewnn di`x d`ian `xnbd,òîL àzdpyna epipyoldl) ¨§©
(:hvéñnä ïìéàõøàä ìò C,migth dxyr deab erfb didy oli` - ¦¨©¥¥©¨¨¤

,ux`l cr mittkpe aiaq eiccv lkn mihep eitpreïéà íàdvw ¦¥
BôBð[eitpr-]ìL õøàä ïî dBáb,íéçôè äLcealk `ed ixd ¨©¦¨¨¤§Ÿ¨§¨¦

e ,ux`l xaegneåézçz ïéìèìèîmd oli`d itpry oeik ,zaya §©§§¦©§¨
rax` swend mewne ,[b xeiv] migth dxyr zedeabd zevignk
yi o`kne .zaya lehlh oiprl cigid zeyxk `ed ixd zevign
,zay oiprl dvign `id ixd dil`n ziyrpd dvigny gikedl

.mc` icia `le miny icia eyrp oli`d itpr ixdy
:ef di`x `xnbd dgecénð àëälr jqind oli` oica o`k mb - ¨¨©¦

,ux`dïðé÷ñò éàîa,miwqer ep` dna -Cëì äléçzî BòèpL- §©©§¦¨¤§¨¦§¦¨§¨
aygp df oi` okle ,zay oiprl zevignk ea ynzydl ick

.mc` icia ziyrpd dvignl `l` ,dil`n ziyrpd dvignl
:ef diigc lr `xnbd dywnéëä éàzwqer ef dpyny ok m` - ¦¨¦
,mc` icia ziyrpd dvignaBleëa ìèìhéìlhlhl xzen `di - ¦©§¥§

,xzeia lecb `ed elit`e ,oli`d lk zgzänlàdnle -áø øîà ©¨¨¨©©
,òLBäé áøc déøa àðeäjqind oli`yBa ïéìèìèî ïéà,eizgz - ¨§¥§©§ª©¥§©§§¦

,elekaàlàelceb did ok m`àñ úéaíéúdid m` la` ,cala ¤¨¥¨©¦
ly zen` rax`a `l` lhlhl xzid oi` miz`q zian xzei elceb
lhlhl xzen ,da xecl ick detiwdy xvg ixde .cala mc`d
m` df oli` s`e ,miz`q zian daxd dlecb `id m` elit` dleka

.dxic myl ztwend xvgk epic ixd dvign myl ederhp ok`
miz`q zian lecb oli`d did m`y mrhd :`xnbd zvxzn

`ed ,eleka lhlhl xeq`yøéåàì dLéîLzL äøéc éåäc íeMî- ¦§¨¥¦¨¤©§¦¨©£¦
`l` dkeza zeynzydd jxevl dieyr dpi`y dxic `id efy
liaya oli`d z` rhp m` elit`y ,dl dvegy xie` jxevl
ixney liaya `l` ,da xecl ef dvign ziyrp `l ,dvign didiy
zgz lv mdl didiy ,oli`d aiaqy zecyd lr mixneyd zecyd
lr xenyl ick mgxk lra wx `ed my mzedy xwire ,oli`d itpr

,uegay zecyddLéîLzL äøéc ìëå`l` ,dkeza xecl ick dpi` §¨¦¨¤©§¦¨
ìjxevøéåà,dl dvegyda ïéìèìèî ïéà,dleka -àlàswiddyk §£¦¥§©§§¦¨¤¨

n zegt dly.íéúàñ úéa¥¨©¦
:xg` mewnn di`x d`ian `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©

ìúa úáLlza cner didyk zay el dqpkp -dBáb àeäL ¨©§¥¤¨©
äøNò,migthålzd ghyòaøàî àeärax` lrúBnà £¨¨§¥©§©©

zeraexnïëå ,íéúàñ úéa ãòåcner dide zay el dqpkp m` §©¥¨©¦§¥
ò÷ðamirlqd oiay wiwp -å ,äøNò ÷Bîò àeäLrwpd ghy §¤©¤¨£¨¨§

å .íéúàñ úéa ãòå úBnà òaøàî àeäa zay m` okäøeö÷ äî÷ ¥©§©©§©¥¨©¦§¨¨§¨
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`xew did` cenr eh sc ± ipy wxtoiaexir
åéìàî ãîåòä.jkl edepinfd `lc ,iean oewiz myl my rawed `ly Ðàìã àëéä

ìåîúàî äéìò ïðéëîñ.zaya ltpe ,xg` igl my didy Ðïìéàá éùåîúùéàìdlrie Ð

.aeh meia yelzieíù äéä.ipy wxta `ipz ,ze`xia iqta Ðíéð÷ä úöéçmipw Ð

.dvign xcqk mirehp eidy zvig .mixaegnãîåéãyxtn Ðoicenr eic :ipy wxtaÐ

dhepe afxnk e`yry ,mipyk d`xp cg` cenr

ikc .axrnl cg`e mexcl eizevignn cg`

ze`itd rax`l oicneic drax` ciaryi Ð

dn`e o`kn dn` ,cner zen` izy dvign lkl

.o`knäéðéî àòáãë.(a,hi) ipy wxta Ðêéñîä
zegta sepd y`x .ux`l jenq dhep etep Ð

exwire ,rwxwl dylynxaegny mewna Ð

.dxyr deab ,oli`låá ïéìèìèî ïéàdid m` Ð

xeriye .okynd xvgk miz`q zian xzei etwid

owezn epi`e oweznd swid lkl minkg epzp df

axre izy da oi`y dvignl oebk ,ekxv lk

dxicl swed `ly swidle ,(a,fh) `wxit i`da

eil`n cnera i` ,inp `kde ,(`,ck) ipy wxta

'ek xity dl znwenikdl e`le li`ed Ð

.`xeriy i`d opax dia eadi ,`ciaréåäã íåùî
øéåàì äùéîùúù äøéãerhpy mlerl Ð

ef dxic la` ,`ed dxicl swide ,jkl dligzn

xie` jxevl `l` dkez jxevl dieyr dpi`

diieyre ,zecyd ixney my xecl ,dl dvegy

`l` ef dxica oilhlhn oi`e ,dngd on livdl

llk :(a,ak) ipy wxta `ipzck ,miz`q zia

eyinyzy xie` lk :xfrl` oa oerny iax xn`

elit`e ,xvge dvwene xdqe xic oebk ,dxicl

mixek dxyrdyinyzy dxic lke .xzen Ð

miz`q zia ,zecyay oipbxea oebk ,xie`lÐ

miz`q zian xzei ,xzendxic e`lc ,xeq` Ð

.my xc `ed egxk lrc ,`edìúá úáùycw Ð

.ezziay my dpwe ,meid eilräøùò äåáâÐ

ixde ,eizeaiaq lk eizevign wiq` ceb :opixn`c

.swen `edò÷ð ïëå.mirlqd iwiwpn cg` Ð

íéúàñ úéá ãò úåîà òáøàî àåäåli`ed Ð

eleke ,ezia ziyrp eizevign xie`a zaye
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zian ith ded i` la` .dn` mitl` el dvege
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:(a,`n oiaexir) "ede`ivedyúåôé÷î úåìåáéùå
äúåàmilaye ,xevwln aiaq dileab gipdy Ð

.opiwqr dxyr oideabàëéà éàî ò÷ðå ìú
øîéîì.od mler zenin Ðøãâä ïî úåàöåéäÐ

.efn dlrnl efàðééðá øñéîìdvxi m`y Ð

ecbpky lzekl df lzekn dvign zeyrl

.zeyrl oi`pad jxc oky ,elld mipa`a xywzi

.oyi oipaa ycg oipa wacl leki epi` xg` oiprae

àì÷éãà êåîñìgzt lv` cner did lwc Ð

.ieandéçì éåä ïðéëîñ àädkld :`nl` Ð

.iia`kéâéìô äéìò ïðéëîñ àìãá àîéìiia`e Ð

jnq `l axc `caer i`d dil `iyw ixyc

.eil`n cnerd igla iia`k `zkld ol miw op`e ,`lwic`êúòã à÷ìñ àì õøúîåopiknq `l la` ,ibilt dilr opiknqca i`ceec Ð`lwicc `caer `eddk ,igl epi` lkd ixac Ð
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.eil`n cnerd igla iia`k `zkld ol miw op`e ,`lwic`êúòã à÷ìñ àì õøúîåopiknq `l la` ,ibilt dilr opiknqca i`ceec Ð`lwicc `caer `eddk ,igl epi` lkd ixac Ð

.axcà÷øá.rivi Ðåáç øá éá äåäã.xg` iean y`xa cner rivid z` jneqd cenr dide Ðåäééðù éìåë äá åâéìôàåopiknqca :`nl` .xq` `axe ,dilr jnqinl ixy iia` Ð

.iia`k dkldy m"bw l"rin zg` `id efc ,`da iia`k `zklde .ibilt dilräðùîììåâ íåùî àîèîålhip elit`e ,envr znk ld`a mlerl `nhn xawl lleb e`yr m` Ð

.wtece lleb zeaxl "dcyd ipt lr rbi xy` lke" :(`,ar oileg) "dywnd dnda" wxta `ipzc .myn
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àú,`ptce `veda dl ciarc dl iwen (a,ck dkeq) "oyid" wxta Ð ezkeq dyerd rny

:yexit ,gexa cenrl dleki dpi`y dvign lk :xn`c ,awri xa `g` axl iywz `lc

`l df itle !iz`e lif`w `de ?dxyk i`n`e .dvign dpi` Ð o`kle o`kl 'zrprpn gexdy

aex ied oia ,oipr lka ixiinc dil rnyn :inp i` .jinrhle :xninl ivn dede ,icin `kd jixt

aex iedc oia ,gexa jled epi`y oli`d iaern otec

.sepd on otecéàibq `le Ð `xninl i`n ikd

.`cg eh` izxz hwp ded `lc ,lirlc `iepiya

ìúo`kn iywz `le Ð xninl `ki` i`n rwpe

`l mc` icia dieyr dpi`y dvign :xn`c o`nl

xac `l` ihernl `iz` `lc Ð dvign dny

.miig ilra oebk ,mc` icia zeyrdl ie`x epi`y

ééáàiab lirlc `pyil cgl epiid Ð dinrhl

:xaqwc ,(`,d) ehrnl `ae mixyrn deab did

eze`e ,igl oky lke ,dvign meyn dxew elit`c

:lirl xn`c ,dinrhl `axe .xwir qtez oeyl

`l l`ppg epiaxe .xkid meyn df cg`e df cg`

igl :xn` iia`" `icda qxb `l` "dinrhl" qxb

."xkid meyn igl xn` `axe dvign meyn

àìab lr s` Ð `lwic` jnqnl xn dl xaq

zay (`,fi) oiwxita dil zi` `ped axc

jnqnl jixv `le ,dxzed dxzede li`ed

`kid `ped ax dcenc onwl wiqn `d Ð `lwic`

dxzede li`ed opixn` `lc ,zevignl edpzilc

.dywn did ax ixac itl `kd :inp i` .dxzed
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`xew dida cenr eh sc ± ipy wxtoiaexir

øäèî øéàî éáøålk :xaqwc meyn ,edleka dkeq zkqna yxtn xi`n iaxc `nrhe Ð

miig gexa zcnerd dvign.dvign dpi` Ð`xnbøá÷ì ììåâ àìåe`yr m` :xnelk Ð

llebeilr lg lleb my oi` Ð.znd lr sc oipzepy ieqik `ed lleb .`nhløôñÐ

xcde ."eica xtqd lr azek ip`e" aizkck ,slw rnyn "xtq" ,"zezixk xtq dl azke"

sxy ixg`" (el dinxi) aizkck dlibn dil ixw

."dlibnd z` [jlnd]øáã ìë úåáøì ïééðîÐ

dl azke" aizk ded i` :eilr hbd aezkiy

"xtqa zezixkla` .dlibn rnyn ded Ð

"xtq" i`d "xtq" aizkc `zydzexitq Ð

ixac dl azke ,rnyn ikde .`ed mixac

,eazekl mewn el raw `l la` .zezixk

:epazki dvxiy mewn lka rnyn `linneáúëå
äéá éùøã éàî äìslw e`l xtqc oeik Ð

xac lkae ,slw dil raw `l `d `linn ,rnyn

lk zeaxl "azke" azkinl dil dnle .rnyn

."zezixk xtq dl ozpe" aezkl ,xacäðéàå
óñëá úùøâúî:xn`e sqk dl ozp m` Ð

.ea iyxbzdøçà ùéàì äúéäå.oiyecw epiid Ð

óñëá äéåä äîoiyeciw zkqna opixnbc Ð

.oextr dcyn 'dgiw' 'dgiw' (`,a)øôñî
úåúéøë.xtql jenq zezixk aizkcn Ðøáãì

äðéáì åðéá úøåëähba i`pz lihi `ly Ð

.edi dlcad ixac `l` ,cgi mxywiyïéà íìåòì
úåúéøë äæ,ea dxeyw dini lk `dc Ð

df i`pze .oii zezyln zrpnp `id ezngny

o`kn la` .dlcad df oi`e ,mlerl jlede ielz

mei miyly creixdy ,cin zezixk df ixd Ð

cin zxzene mei miyly seql od dlcad ixac

.xg` yi`läðùîìò úåøéúé úåöøô åäé àìå
ïéðáäzezegt zephw zevxt od elit`e Ð

.xyrnéðôî úøúåî øùòë àéäù äöøô ìë
çúôë àéäù.odilr ax cnera `diye Ðøúé
äøåñà ïàëî,swidd lk zxqe` zg` dvxt Ð

.onwl `ziixaa yxtnck ,cner elek elit`

`xnbãîåòë õåøô.ok ieyr elek swidd lk Ð

äùîì àðîçø äéøîâàoiwxit yixa xn`ck Ð

:ipiqn dynl dkld odizeklde zevign :(`,c)

itl ,oda jkql oileqt dhnd zekex`e oicety

:(`,`i dkeq) opze .d`neh oilawne od milky

.ea oikkqn oi` d`neh lawnd xac lkúåëåøà
.y"cpety` =ïúåîë ïäéðéá çåéø ùé íàÐ

cnerk uext :`nl` .xyk jkqa my jkql

`iywe .ixye ,`ed xykk leqt `kd `dc .xzen

.`ped axl `d inpàöåéå ñðëðácety `diy Ð

ied `zydc ,mizpiay geixa `vile qpkil leki

.mvnevn epi`e ,cety xeriyn ith geixàäå
íöîöì øùôà`wc i`dc jzrc `wlq `wc Ð

ozenk lkc :uxznw ikd `veie qpkpa uxzn

:jixt jkl ,mvnvl jxc oi`c ,`ed `veie qpkpa

geix el `di `ly oiekle mvnvl xyt` `de

.opz ozenk op`e xzeiéîà éáø øîàoizipzn Ð

xeriyn xzei geix sicrna `l` mvnv `la

ipzwc "ozenk"e .oicetyoicety xeriyk Ð

.`veie qpkpaåéä íàizy oipezp oicety ÐÐ

geixd sicrd `l elit`c ,axr xyk jkql ozep

i` axr epzepc oeikc ,ith xyk jkq `ki`

lr gpen cg` ey`x ok m` `l` cenrl xyt`

cetyd lr gpen cg` ey`xe ,o`kn cetyd

.o`kn
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ãåîìúÐ mewn lkn dl azke xnelÐ "xtq" ,llk Ð "dl azke" ,`ni`e :xn`z m`e

ozpe" :xnel yie !`lÐ `pixg` icin ,oi`Ð xtq :hxtay dn `l` llka oi` ,hxt

`peeb i`dkc ,yegl oi` Ð `nw `llk `l` `ziixaa iziin `lc ab lr s` .llke xfg "dcia

?oipn `xiqde leqd ,rvxn `l` il oi` :`ziixaa ipzwc ,(a,`k) `nw wxta oiyecwa `ki`

,cia gwpd xac lk Ð "zgwle" :xnel cenlz

,yixc llke hxte llknc ikd xza rnyne

.llke xfgÐ "epf`a zzpe" xn`wcäîxac xtq

onwl) "oiaxrn lka" wxta .miig gex ea oi`y

ixt ly cv hwp [o`vae xwaa] ipy xyrn iab (a,fk

iab (a,`i) dkeqc `nw wxtae .rwxw ilecbe ixtn

d`neh lawn epi`y xac dbibg dn :hwp dbibg

.minkgl dnecy dn itl lkd Ð ux`d on elecbe

ïðáøåab lr s` Ð icar i`n dl azke i`d

Ð "dl azke" :yxcnl jixhvi`c

zia opiyxcc `de .iaizk "dl azke" ixz ,dnyl

dl `le "dl azke" :(`,ft oihib) "yxbnlld

.`kdc "azke"c "dl"n yixc mzd Ð dzxagle

äáéúëádyxc jd Ð sqka `le zyxbzn

iia`l la` ,`axl `l` `iz` `l

oi`c ,`xaqn (`,d) oiyecwc `nw wxtadil `wtp

inp iia`l ,mewn lkne .xebihw dyrp xebipq

`le zyxbzn daizka Ð "azke" jixhvi`

dpi`c (a,b) oiyecwyixa dlyixcc`de .dvilga

dyxc `iddÐ "dzxek xtxaq xndvilga d`vei

Ð dl hwpe .`kd rnynck ,ililbd iqei iaxk

.cenlzd jxc oke ,ith dheytdyxc `iedc meyn

`xw iziinc (`,ft `nw `aa) "laegd"a ogky`ck

oiyecw yixae .dlag iabl "dia` zia dixerpa"c

yixae ,aizkc `ed mixcp zxtdac xn`w (a,b)

yixc (a,cl oixcdpq) "zepenn ipic cg`" wxt

epiidc ,"ea ze`xd meiae"n meia mirbp zii`xc

dyxc wiaye (`,g) ohw crenc `nw wxtc iia`k

.ixe`l `le "il" aizkcn mzd yixcc `axc

ìò`dc :dniz Ð jia` zial iklz `ly zpn

dia`znm``ipzck ,dia`zia ez aiyg`l

ip`y jzial mpew :(`,en) "oitzeyd"a mixcpa

cin Ð xg`l exkn e` zn .gwel ip`y jcy ,qpkp

i`vei lk miiexw dia` ziac :xnel yie !xzen

dpnl` iay" :(gl ziy`xa) xnza aizkck ,eivlg

.my zn xaky igken i`xwc ab lr s` "jia` zia

éáøåepiaxl dyw .zezixk zxkn ililbd iqei

(a,bt) "yxbnd" yixa oihibac :wgvi

zxkc dixfr oa xfrl` iaxc opax lr xn`w

llka `ed ililbd iqei iaxe ,iyxc `l zezixk

iyxc `lc xn`w mzdc :xnel yie !opax edpd

dil iyxc `lc xninl ira `le ,dyxc `iddl

.llk

õåøô,mvnvl xyt`c rnyn o`kn Ð cnerk

oilegc ipy wxtne ,lirl izyxitck

df Ð mezil hxt "en` zgz"c `xw iwenc (a,gl)

xyt` i` m`e .miigl yxit dfe dzinl yxit

`witqn ?ihernl jixhvi` i`n` Ð mvnvl

dede ezcli xcde en` dzn `nlic ,xqe` iziid

.wigcc `xwl opiwayc wcwcl oi` !otec `vei dil

`iadl yie .xn`ie edil` `ai m`yl ,jixhvi`e

iab (`,r oileg) "dywnd dnda" wxtn di`x

oebk dl iwenc ,aexd xg` mixai`a ekldc `ira

Ð mvnvl xyt` i` m`e ,xa` aexa eivg `viy

`ny ,dxeaw oerh jytp dnn ?dil irainw i`n

.eaex `vi

é"ùø:dnize ,qpkpe `veiaÐ ipzwc ezenke ,mvnv `la oizipzn :xnelk ,sicrna :in` iax xn` .xn`w `weec ezenk xninl ol zi`Ð mvnvl xyt`c oeik :yexit .mvnvl xyt` `de qixb
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oiaexir(ipy meil)

,øäèî øéàî éaøåoi` jkle ,dvign miyrp miig ilra oi`y iptn §©¦¥¦§©¥
.lleb oic mdl

:sqep oicåokåéìò ïéáúBë,ig lra lr -íéLð éhébea yxbl hb - §§¦¨¨¦¥¨¦
.zyxebne dy`l ig lrad z` ozepe ,dy`ìñBt éìéìbä éñBé éaøå§©¦¥©§¦¦¥

.miig lra lr azkpd dy` hb

àøîâ
lre ,epzpyna miiepyd mipica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:epzpyna mi`pzd zwelgn x`azz ditàéðz,`ziixaaøéàî éaø ©§¨©¦¥¦
íéiç çeø Ba LiL øác ìk ,øîBà,miig lra `edy -BúBà ïéNBò ïéà ¥¨¨¨¤¥©©¦¥¦

äkeñì ïôBc àì,dkeql otec ynyl eze` micinrn oi` -àìå Ÿ¤§¨§Ÿ
ynyl ieand lzek cva eze` micinrn,éBáîì éçìokeàìoiyer ¤¦§¨Ÿ

eze`úBàøéáì ïéqtzexea aiaq mgipdl minkg epwzy micenr - ©¦§¥¨
milbxd iler xear min ae`yl elkeiy ick ,miaxd zeyxay min

,xead aiaq zecnerd zendad z` zewydleåokàìeze` oiyer §Ÿ
øáwì ììBb.lleb x`yk `nhn epi` xawl lleb ede`yr m` - ¥©¤¤

íeMî[ly enya-]åéìò ïéáúBk ïéà óà ,eøîà éìéìbä éñBé éaølr - ¦©¦¥©§¦¦¨§©¥§¦¨¨
miig lra.íéLð éhéb¦¥¨¦

:`xnbd zl`eyéìéìbä éñBé éaøc àîòè éàîiax ly enrh dn - ©©£¨§©¦¥©§¦¦
.miig ilra lr miyp ihib miazek oi`y ,ililbd iqei

:`xnbd daiynàéðúcoiyexib zyxta dxeza aezk ,`ziixaa §©§¨
(` ck mixac)og `vnz `l m` dide ,DlraE dX` Wi` gTi iM'¦¦©¦¦¨§¨¨§¨¨¦Ÿ¦§¨¥

DciA ozpe zzixM xtq Dl azke ,xaC zexr Da `vn iM eipirA§¥¨¦¨¨¨¤§©¨¨§¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨
aezkd xn`y dnne .'FziAn DgNWeéì ïéà ,'øôñ'lekiy cenll §¦§¨¦¥¥¤¥¦

dyxblàlàa hbd z` aezkiykøôñ,slw lr -úBaøì ïéépî ¤¨¥¤¦©¦§©
lr aezkl lekiyøîBì ãeîìz ,øác ìk,aezkd epcnln -áúëå' ¨¨¨©§©§¨©

,'dìjix`dy dnne 'dcia zezixk xtq ozpe' xnel aezkl didy ¨
hbdy cenll yi ,'dcia ozpe zezixk xtq dl azke' xn`e aezkd

xykíB÷î ìkîe .hbd z` aezkl leki xac lk lry -ïk íàlky ¦¨¨¦¥
,hbd z` eilr aezkl xyk xacøîBì ãeîìz äîepcnln dn - ©©§©

exne`a aezkd,'øôñ'`l`øôq äî ,Eì øîBì`edBa ïéàL øác ¥¤©§©¥¤¨¨¤¥
å íéiç çeøokìëBà Bðéà,lk`n epi` -øác ìk óàaezkl mi`ay ©©¦§¥¤©¨¨¨

xac zeidl jixv ,hbd z` eilr.ìëBà Bðéàå íéiç çeø Ba ïéàL¤¥©©¦§¥¤
.leqt miig ilra lr azkpd hby iqei iax cnel o`kne
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lr epri md dn ,miig ilra lr hb aezkl xyt`y mixaeqe

.'xtq'n ililbd iqei iax ly ezyxc
,exn`i opax :`xnbd daiynáéúk éîdl azke ,aezk m`d - ¦§¦

zezixk,øôqajixvy jkn rnyn didiy ,z"ia ze`d ztqeza ©¥¤
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,epazki dvxiy dn lk lry rnyn ,hbd z` aezki okid aezka

.miig ilra lr s`e
:`xnbd zl`ey,ïðaøåslw epi` 'xtq'y miyxtn mdy oeik §©¨¨

ok m` ,dvxiy xac lk lr aezkl leki `l` ,`weecéàädn - ©
dxeza xn`pydéa éLøc éàî ,'dì áúëå'miyxec md cvik - §¨©¨©¨§¥¥
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óñëadpi` ,ea zyxebn z` ixd dl xn`e sqk dl ozp m`y - §¤¤
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c ,sqka zyxbzn dy`dy mixeaq epiid recn ,`xnbdà÷ìñ©§¨
àðéîà Czòc,xnel jzrca dler didy -äàéöé L÷zéàå ìéàBä ©§¨£¦¨¦§¦§©§¦¨

äéåäìoiyeciwl [dlra zian d`ivid md] oiyexib eywedy oeik - ©£¨¨
xn`py ,[dlral dnvr z` dedny](a ck mixac)FziAn d`vie'§¨§¨¦¥

epiid 'dzide' ,oiyexib epiid 'd`vie'] ,'xg` Wi`l dzide dklde§¨§¨§¨§¨§¦©¥
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,sqka zycwznóñëa äàéöé óà,sqka zyxbzn `id s` -à÷ ©§¦¨§¤¤¨
ïì òîLîdpi`y ,'dl azke' weqta dxezd epl drinyn - ©§©¨

.cala hb zaizka `l` zyxbzn
:`xnbd zl`eyàøáñ éàä ,éìéìbä éñBé éaøåoi`y ef dkld - §©¦¥©§¦¦©§¨¨

,sqka zyxbzn dy`ddéì àðî'dl azke' zeaiz ixde .el oipn - §¨¥
wx `le xac lk lr hbd z` aezkl lekiy cnll ,ezrcl mikxvp

.slw lr
:`xnbd daiyndéì à÷ôð,df xac cnl ililbd iqei iax -øôñ'î ©§¨¥¦¥¤

'úeúéøkyi ,'xtq' zaizl jenqa 'zezixk' zaiz dxn`py jkn - §¦
y cenlldúøBk øôñ,dpial epia cixtn xtq -øçà øác ïéàå ¥¤§¨§¥¨¨©¥

dúøBk.xg` xaca e` sqka zyxbzn dpi`e - §¨
:`xnbd zl`ey,ïðaøåxtq' zeaizd zekinqn micnel md dn §©¨¨

.'zezixk
:`xnbd daiynéàäaezkd -déì éòaéî ,'úeúéøk øôñ'jxvp - ©¥¤§¦¦¨¥¥

,opaxldðéáì Bðéa úøBkä øáãìmixac xetiq hba didiy cnll - §¨¨©¥¥§¥¨
.cgi mxywiy hba i`pz aezki `lye ,dpial epia licand

eàéðúãëìdy`l xne`d ,`ziixaa epipyy enke -ìò Chéb äæ éøä §¦§©§¨£¥¤¦¥©
úðîi`pza -ïéé ézLz àlLjhib df ixd dl xn`y e` ,mlerlìò §¨¤Ÿ¦§¦©¦©

éáà úéáì éëìz àlL úðî,úeúéøk äæ ïéà ,íìBòì Cdiig lk ixdy §¨¤Ÿ¥§¦§¥¨¦§¨¥¤§¦
dia` zial zkll e` oii zezyl dleki dpi`y ,ea dxeyw `id
lr jhib df ixd dl xn` m` la` .zyxebn dpi` okle ,ezngn

jia` zial iklz `ly e` oii izyz `ly zpnìL ìkíBé íéL- ¨§Ÿ¦
,cala mei miyely jynlúeúéøk äæ éøäozepy dry dze`a cin £¥¤§¦

lkeze ea dxeyw didz `l ,mei miyely xg`l ixdy ,hbd z` dl
ef dklde .zyxebn `id okle ,dia` zial zkll e` oii zezyl
xtq' weqtdn zcnlp ,dpial epia zxekd xac hba didiy jixvy

.'zezixk
:`xnbd zl`eyé éaøå,éìéìbä éñBjixvy ef dkld yxec `ed oipn §©¦¥©§¦¦

xtq' weqtd ezrcl ixde ,dpial epia zxekd xac didi hbdy
.sqka zyxbzn dpi`y cnll jxvp 'zezixk

:`xnbd daiyndéì à÷ôð,z`f cnl ililbd iqei iax -úøkî ©§¨¥¦¨¥
úeúéøkdnne ,'zxk xtq dl azke' xnel leki aezkd didy - §¦

.zxekd xac didiy jixvy cenll yi ,'zezixk' xn`e jix`dy
:`xnbd zl`ey,ïðaøådxezd dkix`dy jkn eyxci md dn §©¨¨

.'zxk' `le 'zezixk' dazke ef daiza
opax :`xnbd daiyn,éLøc àì 'úeúéøk úøk'oi` mzrcly meyn ¨¥§¦Ÿ¨§¥

.ef oeyl zekix` yexcl

äðùî
swen epi`y mewna zaya dpegd dxiiy oica zwqer ef dpyn
`diy mziipg mewn z` owzl md mileki cvik zyxtne ,zevign

.ea lhlhl xzen
àøéiL,[xacna cgi mikldnd miyp` ly dxeag-]äúðçLaxra ©¨¨¤¨§¨
zayäeôéwäå ,äò÷áan dieyrd xcba zayd mcew drwaléìk §¦§¨§¦¦¨§¥

,äîäa,ske`d zgz migpend mixk e` ,mitke` oebkïéìèìèî §¥¨§©§§¦
dëBúamewn eze`a ,zaya drwad jeza lhlhl mixzen - §¨

,dvigna edetiwdyàäiL ãáìáed,íéçôè äøNò dBáb øãbedfy ¦§©¤§¥¨¥¨©£¨¨§¨¦
,dvign xykd xeriyeäé àìåea,ïéðaä ìò úBøúé úBöøét,xnelk §Ÿ§¦§§¥©©¦§¨

lr daexn uext'd `di `l ef dvigna yiy zevxtd lk sexivay
.'cnerd

:zevign zeklda sqep oic zx`an dpyndøNòk àéäL äöøét ìk̈¦§¨¤¦§¤¤
úBnà,zen` xyr cr dagx -,úøzeîz` zlqet dpi` ,xnelk ©¤¤

,zevigndàéäL éðtîzipecip,çúôk`id dagx m` la`øúé ¦§¥¤¦§¤©¤¤
ïàkî,zen` xyrn xzei -øeñà,zevignd lk z` `id zlqet - ¦¨¨

daexn cner' zevigna yi m` elit` ,'gzt'k zipecip dpi`y itl
.'uextd lr

àøîâ
:'cnerk uext' oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîzéà- ¦§©
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ïéèéáòa,ske`d zgz migipny xk -ïéôéìLa,ze`yn -,íéð÷a ©£¦¦¦§¦¦§¨¦
úBçìB÷ael` lkn drwad aiaq dvign eyre ,zewxi iglw - §¨

md ixd ,[` xeiv]dëBúa ïéìèìèî,drwad jeza -àäé àlL ãáìáe §©§§¦§¨¦§©¤Ÿ§¥
geixàìîk ìîbì ìîb ïéaagex xeriyàìîk ókeàì ókeà ïéáe ,ìîb ¥¨¨§¨¨¦§Ÿ¨¨¥¨§¨¦§Ÿ

agex xeriyàìîk èéáòì èéáò ïéáe ,ókeàagex xeriy.èéáò ¨¥¨¦§¨¦¦§Ÿ¨¦
xeriyk 'cner' dvigna `diy ic oi`y ,`ziixad ixacn x`ean
ote`a s` dxyk dvignd dzid ok m`y ,`tt ax ixack 'uext'd
`diy jixv `l` ,lnb agex xeriyk lnbl lnb oia geix yiy

.ryedi axc dixa `ped ax ixack ,'uextd lr daexn cner'd
:`xnbd dgecénð àëädcinrdl yi ef `ziixa s` -ñðëpLk ¨¨©¦§¤¦§¨

,àöBéåozipy xeriyk lnbl lnb oia `di `ly jixv ,xnelk §¥
dvigndy lkd micen df ote`ay ,geixa lnb `ivedle qipkdl
ote`a la` ,'cnerd lr daexn uext' da yiy itl ,`id dleqt
'cner'd xeriyy epiidc ,mevnva lnb zgpd mewn my yiy

.dvignd xiykdl okzi ,'uext'd xeriyk
ryedi axc dixa `ped axl `ziixan di`x d`ian `xnbd

:`tt ax zhiy lr dywneòîL àzax ixacl di`x rnye `ea - ¨§©
epipy .'xeq` cnerk uext'y xaeqd ,ryedi axc dixa `ped

mi`lk zkqna `ztqeza(f"d c"t),ìL ,øîBà äzà úàöîðúBcî L ¦§¥¨©¨¥¨Ÿ¦
yi [mipey mibeq-]úBvéçîa`ly ick miptbl mirxf oia zevvegd ¦§¦

,oey`xd beqd .mi`lk xeqi` mda didiìMî úBçt àeäL ìkäL ¨¤¨¦§Ÿ¨
zegt `ed dpw lk agexy ,mipwn dieyrd dvign ,epiidc ,migth

,migth dylynéøöäæì äæ ïéa àäé àlL Cgeix [dpwl dpw oia-] ¨¦¤Ÿ§¥¥¤¨¤
lyìLäL,migthLàø úáa éãbä øwcæé àlL éãklkei `ly - §Ÿ¨§¥¤Ÿ¦§©¥©§¦§©Ÿ

oi`y dfk ote`ae ,aekir `la ezvexn jxca mdipia qpkdl icbd
oiaoicn mezqk mdipiay geixd oecip migth dyly mipwd

lr daexn uext' da yi m` elit` dvignd dxyke ,'ceal'
.'cnerd

:zevignd ly ipyd beqdìL àeäL ìk,äLlky ote`a ,xnelk ¨¤§Ÿ¨
,migth dyly eagexa yi ef dvigna cenråyiy ote`a ok §

eagexaìMîäLe migthäòaøà ãò,migthéøöäæ ïéa àäé àlL C ¦§Ÿ¨©©§¨¨¨¦¤Ÿ§¥¥¤
äæì,cenrl cenr oia -BàBìîk,cenr ly eagex xeriyk -éãk ¨¤¦§§¥

àäé àlLd xeriy'õeøt'ef dvignakd xeriy'ãîBò'.dayíàå ¤Ÿ§¥¨§¥§¦
äéäd'õeøt'dvignay'ãîBò'ä ìò äaeøî,day'ãîBò'ä ãâðk óà ¨¨¨§¤©¨¥©§¤¤¨¥

øeñàagx epi` ef dvigna cenr lke xg`ny ,mi`lk rexfl ¨
eidl aeyg epi` migth drax`'uext'd m` ,envra uveg z

.eilr daexn
:zevignd ly iyilyd beqd,äòaøà àeäL ìkote`a ,xnelk ¨¤©§¨¨

,migth drax` eagexa yi ef dvigna cenr lkyåyiy ote`a ok §
eagexaäòaøàîe migthéøö ,úBnà øNò ãòäæì äæ ïéa àäé àlL C ¥©§¨¨©¤¤©¨¦¤Ÿ§¥¥¤¨¤

,cenrl cenr oia -BàBìîkick ,cenr agex xeriyk -àäé àlL ¦§¤Ÿ§¥
d agex xeriy'õeøt'ef dvignaykd agex xeriy'ãîBò'.day ¨§¥

äéä íàåd agexk 'õeøt'd agex,'ãîBò'if`,øzeî ãîBòä ãâðk §¦¨¨¨§¥§¤¤¨¥¨
,dvignd ly 'cner'd iciv ipyn mi`lk rexfl xzen ,xnelk
migth drax` eagexa yi dvignd icenrn cg` lke xg`ny
lha epi`e ,ecbpky dn xizdl envr ipta dvignk aeyg `ed

la` ,eilr daexnd 'uext'd zngnøeñà õeøtä ãâðkrexfl §¤¤©¨¨
`l` gztk zaygp dvxitd oi` dfk ote`ay itl ,mi`lk

.dvxitk
:zevignd ibeq lka mibdepd mipic `ziixad dtiqen dzríàå§¦

äéäd'ãîBò'dvignay'õeøt'ä ìò äaeøî,dayõeøtä ãâðk óà ¨¨¥§¤©©¨©§¤¤©¨
øzeîs` oecip ,'cner' aex o`k yie xg`ny ,mi`lk rexfl ¨

.'dvxit'k `le 'gzt'k 'uext'd
äöøôðdvigndøNòî øúBéadf ixd zen`,øeñàdvxit oky ¦§§¨§¥¥¤¤¨

zxqe` jkitle ,'gzt'k zipecip dpi` zen` xyrn dagx `idy
,'uextd lr daexn cner' da yi m` elit` ,dvignd lk z` `id

m` la` .mi`lk rexfl xeq` 'cner'd cbpk s`eíL eéäipyn - ¨¨
,zen` xyrn dagxd dvxitd icivíéðø÷Bcä íéð÷mdy mipw - ¨¦©§¨¦

,[a xeiv] dnc`a mze` mivrepe ,mzizgza miteyne micgäNòå§¨¨

äàét ïäìrelw [spr-],øzeî øNòî øúBéa eléôà ,äìòîlîitl ¨¤¥¨¦§©§¨£¦§¥¥¤¤¨
z` mezql dvignk zipecip `idy ,'gztd zxev' o`k yiy

.dvxitd
:`ziixad on `xnbd zwiicnàLéø úäéî éðz÷mewn lkn epipy - ¨¨¥¦©¥¨

agx dvignd ly cenr lk m`y ,`ziixad ly `yixaìMîäL ¦§Ÿ¨
migthäòaøà ãòå,`id dxykäæì äæ ïéa àäé àlL ãáìáeoia - §©©§¨¨¦§©¤Ÿ§¥¥¤¨¤

,cenrl cenrBàBìîkm`y ,jkn x`eane .cenr agex `elnk - ¦§
agex xeriyy epiidc ,cenr agex `elnk cenrl cenr oia yi

vignd ,day 'cner'd agex xeriyk `ed dvignay 'uext'dd
df ixde ,ryedi axc dixa `ped ax ixacke ,dleqtàzáeéz§§¨

l [`kxit-],àtt áøc.'xzen cnerk uext'y xaeqd §©¨¨
:`xnbd zvxznàtt áø Cì øîàef `iyew ayiil `tt ax leki - ¨©¨©¨¨

,xneleBàBìî éàîdfl df oia `di `ly `ziixad zpeek `id dn - ©§
,'e`elnk',àöBéå ñðëð [àBìî]llg micenrd oia `di `ly ,xnelk §¦§¨§¥

dfk ote`a oky ,geixa xg` cenr ea `ivedle qipkdl ozipy
cinrdl ozipy ote`a la` ,'cner'd lr daexn 'uext'dy `vnp
xeriyk 'uext'd xeriyy epiidc ,mevnva xg` cenr my

.dxyk dvignd ,'cner'd
:`ziixad oeyln df uexizl di`x `xnbd d`ianénð éëä̈¦©¦

àøazñî`di `ly xnel `ziixad zpeeky ,xazqn jk ok` - ¦§©§¨
,cnerd lr daexn uext `di `ly epiidc ,'`veie qpkp'a e`elnk

éðz÷cî,`ziixad jynda epipyy dnn -äaeøî õeøt äéä íà' ¦§¨¨¥¦¨¨¨§¤
,'øeñà ãîBòä ãâðk óà ãîBòä ìò,jkn wiicl yieøzeî ãîBòk àä ©¨¥©§¤¤¨¥¨¨§¥¨

dvignd dzid cnerd xeriyk 'uext'd xeriy did m` la` -
,xizdl dlirendpéî òîLuexta `l` zxqe` `ziixad oi`y §©¦¨

.xzen cnerk uext la` ,cnerd lr daexn
:ryedi axc dixa `ped ax zhiy lr ef `ziixan dywn `xnbd

dézáeéz éåäéz àîéì`kxit yi ef `ziixany xnel yi m`d - ¥¨¤¡¥§§¥
lòLBäé áøc déøa àðeä áøcixdy ,'xeq` cnerk uext'y xaeqd §©¨§¥§©§ª©

.xeq` cnerd lr daexn uextdy ote`a wxy `ziixaa x`ean
:`xnbd zxne`Cì øîàjl xnele eixac uxzl `ped ax leki - ¨©¨

.jkéîòèéìåCcnerk uext'y dz` xaeqy ,`tt ax jzhiyle - §¦©§¥
,'xzenàôéñ àîéàly `tiqa epipyy oicd z` yxtze xen` - ¥¨¥¨

,`ziixad,'øzeî õeøtä ãâðk óà ,õeøtä ìò äaeøî ãîBò äéä íà'¦¨¨¥§¤©©¨©§¤¤©¨¨
,jkn wiicl yieõeøôk àäxeriyk 'cner'd xeriy did m` la` - ¨§¨

,uextd.øeñà̈
,`ziixad ixaca wiicp xy`ky ,ok m` `vnpáøì àéL÷ àôéñ¥¨©§¨§©

àttdpnid wiicl yi oky ,`tt ax zhiy lr dyw `tiqd on - ¨¨
cnerk uext' la` ,xzen uextd lr daexn cnerd m` wxy

eli`e ,'xeq`,òLBäé áøc déøa àðeä áøì àéL÷ àLéøyi oky ¥¨©§¨§©¨§¥§©§ª©
la` ,xeq` cnerd lr daexn uextdy ote`a wxy dpnid wiicl

.'xzen cnerk uext'
:`xnbd zvxznàéL÷ àì àtt áøì àôéñax lr zeywdl oi` - ¥¨§©¨¨Ÿ©§¨

lr daexn cner wxy ezernyny oeyl dhwpy ,`tiqd on `tt
`l` ,ef oeyl ehwp `weeca `ly yxti `edy meyn ,xzen uextd

àLéø àðúc éãéiàdid m` `yixa `pzd dpyy ab` -äaeøî õeøt ©§¥§¨¨¥¨¨§¤
ãîBòä ìò,dvignd dleqtàôéñ àðzdid m` `tiqa dpy -ãîBò ©¨¥¨¨¥¨¥

õeøtä ìò äaeøîmb `l` ,jkl jixv oi`y s` ,dxyk dvignd §¤©©¨
d ok enke .xyk 'cnerk uext'àLéø`ziixad lydéøa àðeä áøì ¥¨§©¨§¥

,àéL÷ àì òLBäé áøcuext wxy ezernyny oeyl dhwpy s` §©§ª©Ÿ©§¨
ehwp `weeca `ly yxti `edy meyn ,xeq` cnerd lr daexn

`l` ,ef oeylàôéñ éðúéîì éòác éãéià`pzd dvxy jk ab` - ©§¥§¨¥§¦§¥¥¨
did m`y `tiqa zFpWlõeøtä ìò äaeøî ãîBò,xzenàLéø àðz ¦§¥§¤©©¨¨¨¥¨

did m`yãîBòä ìò äaeøî õeøtoky ,dfl jixv oi`y s` ,xeq` ¨§¤©¨¥
.xeq` 'cnerk uext' mb

ixacn ryedi axc dixa `ped ax lr dywne day `xnbd
:`ziixadàtt áøì àîìLamipicd xcq ayein `tt ax ixacl - ¦§¨¨§©¨¨

c ,`ziixaa epypyeäì éðúå eäì áéøò àì éëä íeMî`l jkitly - ¦¨¦Ÿ¨¦§§¨¥§
cgi migth dyly dagexa oi`y dvign ipic z` `ziixad daxir
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המשך בעמוד עו

`xew did` cenr fh sc ± ipy wxtoiaexir
ïéèéáò`hiara "lnbd xka" (`l ziy`xa) opinbxznck .lnbd ske` zgzy xk Ð

.`lnbcïéôéìù.ze`eyn Ðúåçìå÷.zewxi iglw Ð'åë øîåà äúà úàöîð`yix Ð

.dl opipz (c dpyn c wxt) mi`lk zkqna'âî úåçô àåäù ìëmipwa ieyrd xcb lk Ð

.dyly agexn zegt oicneréãâä ø÷ãæé àìù éãë äùìù äæì äæ ïéá àäé àìù êéøö
ùàø úáá.aekr `la ,`icdl :xnelk Ð

oia oi` m`e .ceal zxezn dl lhan icb zxiwcc

dyly dfl dflr daexn uext elit` Ð

cnerdipy geixe zerav` izy ly mipw oebk ,

dfl df oia migthzegt geix lkc ,xyk Ð

.cner ied eleke ,ceal opixn` dylynäùìùîå
äòáøà ãòå.llka drax` `le Ðàìù êéøö

åàåìîë äæì äæ ïéá àäéied `lc dnk lke Ð

dyly geix iedc ab lr s` ,e`elnkoeik Ð

i`dc `xie` iz` xninl `kil eilr dax cnerc

.migzt edl eede ,dil lhane `qib i`dce `qib

'åë õåøô äéä íàådid m` :dl uxzn onwl Ð

.ipzinl dil ded cnerk uextãîåòä ãâðë óà
øåñà'cn zegta cner mil` `lc ,rexfl Ð

.eilr dax uextc `kid ecbpk ixyinløùò ãòå
xyrn xzei la` .llka xyre Ðcner oebk

xyr mipyxyr dyng e`ipzinl ivn `l Ð

,e`elnn xiva it`c ,e`elna ezvxit xeriy

ipzck ,elek xqzin dxyrn xzei dvxit `ki`c

.`tiqøúåî ãîåòä ãâðëaeyg swide li`ed Ð

onwle .daexn uext did m` oicd `ede `ed

dpey`x dcna ,zecn yly o`k ixd .dl uxzn

dylyn mizegt mipwc,e`eln` opictw `l Ð

elit`e .dyly dvxit ied `l e`elnc oeik

dvxit `ki`c cr ,opictw `l e`elnn xzei`

`dc ,e`eln` opictw dipy dcnae .dyly

iz`e ,xie` iexw iedinl dvxit xeriy `ki`

epi` ecbpk elit`c ,cnerl lhane daexnd xie`

aeyg cner `ki`c ziyily dcnae .xiznÐ

.dcbpk `din xizne ,ixnbl dl lhan `l xie`

'åë äáåøî ãîåò äéä íàå,i`w dlek` Ð

ipzw `dc drax` cre dylyn cner` elit`e

`d ,e`elnk dfl df oia `di `ly jixv inp da

e`elnn xiva.ixy Ðøùòî øúåéá äöøôð
øåñà.cner elek elit`e Ðíéð÷ íù åéä

ïéðø÷åãädyre ,ux`a oiverp ,xwck oiteyn Ð

.dfl dfn dlrnln drelw d`t odlåìéôà
øúåî úåîà øùòî øúåéágztd zxevc Ð

.xyrn xzeil s` mi`lka `ipdnåàåìî éàî
àöåéå ñðëð:`ziixa rnyn ikde Ð`edy lk

drax` cre dylyne dyly`ly jixv Ð

`di `ly ,`veie qpkp e`elin dfl df oia `di

uext dil dedc ,`veie qpkpa cnerk uext

cnerd lr daexn uext did m`e .daexn.drax` agex ea oi`y ,aeyg epi`y xaca swede li`ed ,xeq` cnerd cbpk s` Ðãîåòä ìò äáåøî õåøô àùéø àðúã éãééà`lc .xeq` Ð

cnerk `d :ol rnyn `wc ,xn`w mvnevn e`lc e`eln` iielbl dl ipzw `lc `ibq.uextd cbpk s` xzen Ðõåøôä ìò äáåøî ãîåò àôéñ àðú,dil jixhvi` `lc ab lr s` Ð

mevnva `d ,`veie qpkpa dl opivxze .cnerk uext `di `ly dil `pzcn ,ixy uextk cner yi elit`c dpin zrny dtebn `dc`l` .uextd lr daexn cner oky lke ;ixy Ð

.xeq` uextk `d :dpin wcinl meyn `le ,`tiq `pz `yix meynõåøôä ìò äáåøî ãîåò àôéñ éðúéîì éòáã éãééà àéù÷ àì àðåä áøì àùéø,dl ipzw `lc ibq `lc ,xzen Ð

.xeq` uextk `d ol rnyn `wcãîåòä ìò äáåøî õåøô àùéø éîð éðú.xeq` inp cnerk elit` `dc ,jixhvi` `lc ab lr s` Ðàôô áøì àîìùá.xzen cnerk uext xn`c Ð

áéøò àì éëä íåùîdylye dylyn zegt `edy lk ipzinle dylyn zegt icda dyly Ðdfl df oia `di `ly jixv xninl ivn `lc .dyly dfl df oia `di `ly jixv Ð

dylycnerc oeikcdylyrnyn iedilc ,e`elnk dia `pzinl drax`n zegt iab diipz`l diwqt` ikd meyne .xzen cnerk uext `dc dyly inp uext i` ol ztki` `l Ð

.`veie qpkpaàðåä áøì àìà.cnerd cbpk elit` ,xeq` cnerk uext xn`c Ðáøòéì.migth dyly dfl df oia `di `ly jixv :ipzile dylyn zegt icda dyly Ðàìã íåùî
éîãdylyc `leqtl dylyn zegtc `leqt Ðdleqtcdylyn zegtcgth cnerc ab lr s` dyly uext ied `lc dnk lkc ,cnerd lr daexn uexta ilzinl ivn ied `l Ð

miigth uexte.icb xwcfi meyn ,uext ixwn ikdac opirny` dylyl uext `hn ikne .xyk Ðàôéñã àìåñôdyly cnerc `kid Ðcner ded i`c ,icb xewic meyn lqtin `l Ð

dyly uexta liqtin i`n meyn `l` icbl opiyiig ded `l daexndinrh iyecgl ivn ikne ,iz`w dvignc zecn ixenb`l `pze cnerk uext iedc meyn Ð`leqta diilznle

`pixg`.diipz Ðàéä ïðáø éðî äùìùî úåçôdylyl dylyn zegt oia biltn `wcn Ð.dylyl dylyn zegt oia inp ibltnc ,`id opax dpin rny Ðàåäù ìë àôéñ àîéà
äòáøà ãòå äùìùîå äùìùeilr xzi uext m` drax`n zegt :xn`wc drax`l drax`n zegt oia biltn `wcn Ðxiznc `tiq ipzw diteb drax`e ,xeq` cnerd cbpk s` Ð

.`id l`ilnb oa oerny oax :dpin rny .eilr xzi uextc ab lr s`e ,ecbpk
ïàúà
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`axca yxitc :dyw cere .eziiyew lr yyeg epi`e sicrna ipync ,cenlzd ziibeq df oi`c

iab opz (a,h) dkeqc `nw wxtae .ith xyk jkq `ki`e ,axr oipzep izy oipezp eid m`

dl iwene .dxiyk Ð ovvwy e` ,odn daxd jekiqd did m` :oli`d zgz ezkeq dyerd

:cere .xyk edfi`e leqt edfi` xkip oi`e oaxiryk :my :qxhpewd yxite .ohagyk `xnba

xn`c o`nc `ail` iwqn i`xen`c `ed wgecc

ol `niiw `lc ,xeq` cnerk uext`lc :cere .ikd

,`xiiy iab qpkpe `veia inp iwen ik jenqa jixt

`axl iiepyl `kil mzde Ð mvnvl xyt` `de

`de :qixbc ,l`ppg epiax zqxibk d`xpe ,`kd ik

oi`y `vnpe xie`d lk mezqiy ,mvnvl xyt` i`

elit` e` ,leqtd lre xie`d lr daexn xykd

:in` iax ipyne .`nlr ilekl jixte ,edenk

:xn` `axe .xie`d lk mezqi i`ceay ,sicrna

izy oipezp eid m` ,sicrn epi`y `niz elit`

yxtl oi` la` .xie`d lk mzqp f`e Ð axr epzep

xfbc ,sicrna `le ,`axl ipd` df oiiprk `weecc

wxta opiqxb mixtqd lkac .sicri `l `nlic

`niz elit` :xn` `ax ,(a,eh) dkeqc `nw

.sicrn epi`ya

äòáøàîcr opiqxb `le Ð opiqxb xyr cr

.zen` rax`àîéàlk `tiq

`tiq Ð 'ek drax` cre dylyne dyly `edy

,opaxk `iz` `lc zeywdl leki did dteb

dyly cner xizn `lcn cenlzd xn`wck

,`iz` `l inp l`ilnb oa oerny oaxke .ecbpk

"e`elnk dfl df oia `di `ly jixve" xn`wcn

oi` e`elnn xzei elit` l`ilnb oa oerny oaxle

.inc cealk Ð drax` `kilc oeik ,melk jka

`yixn `iyew ligzny ,cenlzd jxc jk `l`

(a,hl) "dxik" wxt `ki` `peeb i`dke .lekiyk

.zaya engedy oing iab
`zklde
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רג `xew did` cenr fh sc ± ipy wxtoiaexir
ïéèéáò`hiara "lnbd xka" (`l ziy`xa) opinbxznck .lnbd ske` zgzy xk Ð

.`lnbcïéôéìù.ze`eyn Ðúåçìå÷.zewxi iglw Ð'åë øîåà äúà úàöîð`yix Ð

.dl opipz (c dpyn c wxt) mi`lk zkqna'âî úåçô àåäù ìëmipwa ieyrd xcb lk Ð

.dyly agexn zegt oicneréãâä ø÷ãæé àìù éãë äùìù äæì äæ ïéá àäé àìù êéøö
ùàø úáá.aekr `la ,`icdl :xnelk Ð

oia oi` m`e .ceal zxezn dl lhan icb zxiwcc

dyly dfl dflr daexn uext elit` Ð

cnerdipy geixe zerav` izy ly mipw oebk ,

dfl df oia migthzegt geix lkc ,xyk Ð

.cner ied eleke ,ceal opixn` dylynäùìùîå
äòáøà ãòå.llka drax` `le Ðàìù êéøö

åàåìîë äæì äæ ïéá àäéied `lc dnk lke Ð

dyly geix iedc ab lr s` ,e`elnkoeik Ð

i`dc `xie` iz` xninl `kil eilr dax cnerc

.migzt edl eede ,dil lhane `qib i`dce `qib

'åë õåøô äéä íàådid m` :dl uxzn onwl Ð

.ipzinl dil ded cnerk uextãîåòä ãâðë óà
øåñà'cn zegta cner mil` `lc ,rexfl Ð

.eilr dax uextc `kid ecbpk ixyinløùò ãòå
xyrn xzei la` .llka xyre Ðcner oebk

xyr mipyxyr dyng e`ipzinl ivn `l Ð

,e`elnn xiva it`c ,e`elna ezvxit xeriy

ipzck ,elek xqzin dxyrn xzei dvxit `ki`c

.`tiqøúåî ãîåòä ãâðëaeyg swide li`ed Ð

onwle .daexn uext did m` oicd `ede `ed

dpey`x dcna ,zecn yly o`k ixd .dl uxzn

dylyn mizegt mipwc,e`eln` opictw `l Ð

elit`e .dyly dvxit ied `l e`elnc oeik

dvxit `ki`c cr ,opictw `l e`elnn xzei`

`dc ,e`eln` opictw dipy dcnae .dyly

iz`e ,xie` iexw iedinl dvxit xeriy `ki`

epi` ecbpk elit`c ,cnerl lhane daexnd xie`

aeyg cner `ki`c ziyily dcnae .xiznÐ

.dcbpk `din xizne ,ixnbl dl lhan `l xie`

'åë äáåøî ãîåò äéä íàå,i`w dlek` Ð

ipzw `dc drax` cre dylyn cner` elit`e

`d ,e`elnk dfl df oia `di `ly jixv inp da

e`elnn xiva.ixy Ðøùòî øúåéá äöøôð
øåñà.cner elek elit`e Ðíéð÷ íù åéä

ïéðø÷åãädyre ,ux`a oiverp ,xwck oiteyn Ð

.dfl dfn dlrnln drelw d`t odlåìéôà
øúåî úåîà øùòî øúåéágztd zxevc Ð

.xyrn xzeil s` mi`lka `ipdnåàåìî éàî
àöåéå ñðëð:`ziixa rnyn ikde Ð`edy lk

drax` cre dylyne dyly`ly jixv Ð

`di `ly ,`veie qpkp e`elin dfl df oia `di

uext dil dedc ,`veie qpkpa cnerk uext

cnerd lr daexn uext did m`e .daexn.drax` agex ea oi`y ,aeyg epi`y xaca swede li`ed ,xeq` cnerd cbpk s` Ðãîåòä ìò äáåøî õåøô àùéø àðúã éãééà`lc .xeq` Ð

cnerk `d :ol rnyn `wc ,xn`w mvnevn e`lc e`eln` iielbl dl ipzw `lc `ibq.uextd cbpk s` xzen Ðõåøôä ìò äáåøî ãîåò àôéñ àðú,dil jixhvi` `lc ab lr s` Ð

mevnva `d ,`veie qpkpa dl opivxze .cnerk uext `di `ly dil `pzcn ,ixy uextk cner yi elit`c dpin zrny dtebn `dc`l` .uextd lr daexn cner oky lke ;ixy Ð

.xeq` uextk `d :dpin wcinl meyn `le ,`tiq `pz `yix meynõåøôä ìò äáåøî ãîåò àôéñ éðúéîì éòáã éãééà àéù÷ àì àðåä áøì àùéø,dl ipzw `lc ibq `lc ,xzen Ð

.xeq` uextk `d ol rnyn `wcãîåòä ìò äáåøî õåøô àùéø éîð éðú.xeq` inp cnerk elit` `dc ,jixhvi` `lc ab lr s` Ðàôô áøì àîìùá.xzen cnerk uext xn`c Ð

áéøò àì éëä íåùîdylye dylyn zegt `edy lk ipzinle dylyn zegt icda dyly Ðdfl df oia `di `ly jixv xninl ivn `lc .dyly dfl df oia `di `ly jixv Ð

dylycnerc oeikcdylyrnyn iedilc ,e`elnk dia `pzinl drax`n zegt iab diipz`l diwqt` ikd meyne .xzen cnerk uext `dc dyly inp uext i` ol ztki` `l Ð

.`veie qpkpaàðåä áøì àìà.cnerd cbpk elit` ,xeq` cnerk uext xn`c Ðáøòéì.migth dyly dfl df oia `di `ly jixv :ipzile dylyn zegt icda dyly Ðàìã íåùî
éîãdylyc `leqtl dylyn zegtc `leqt Ðdleqtcdylyn zegtcgth cnerc ab lr s` dyly uext ied `lc dnk lkc ,cnerd lr daexn uexta ilzinl ivn ied `l Ð

miigth uexte.icb xwcfi meyn ,uext ixwn ikdac opirny` dylyl uext `hn ikne .xyk Ðàôéñã àìåñôdyly cnerc `kid Ðcner ded i`c ,icb xewic meyn lqtin `l Ð

dyly uexta liqtin i`n meyn `l` icbl opiyiig ded `l daexndinrh iyecgl ivn ikne ,iz`w dvignc zecn ixenb`l `pze cnerk uext iedc meyn Ð`leqta diilznle

`pixg`.diipz Ðàéä ïðáø éðî äùìùî úåçôdylyl dylyn zegt oia biltn `wcn Ð.dylyl dylyn zegt oia inp ibltnc ,`id opax dpin rny Ðàåäù ìë àôéñ àîéà
äòáøà ãòå äùìùîå äùìùeilr xzi uext m` drax`n zegt :xn`wc drax`l drax`n zegt oia biltn `wcn Ðxiznc `tiq ipzw diteb drax`e ,xeq` cnerd cbpk s` Ð

.`id l`ilnb oa oerny oax :dpin rny .eilr xzi uextc ab lr s`e ,ecbpk
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`axca yxitc :dyw cere .eziiyew lr yyeg epi`e sicrna ipync ,cenlzd ziibeq df oi`c

iab opz (a,h) dkeqc `nw wxtae .ith xyk jkq `ki`e ,axr oipzep izy oipezp eid m`

dl iwene .dxiyk Ð ovvwy e` ,odn daxd jekiqd did m` :oli`d zgz ezkeq dyerd

:cere .xyk edfi`e leqt edfi` xkip oi`e oaxiryk :my :qxhpewd yxite .ohagyk `xnba

xn`c o`nc `ail` iwqn i`xen`c `ed wgecc

ol `niiw `lc ,xeq` cnerk uext`lc :cere .ikd

,`xiiy iab qpkpe `veia inp iwen ik jenqa jixt

`axl iiepyl `kil mzde Ð mvnvl xyt` `de

`de :qixbc ,l`ppg epiax zqxibk d`xpe ,`kd ik

oi`y `vnpe xie`d lk mezqiy ,mvnvl xyt` i`

elit` e` ,leqtd lre xie`d lr daexn xykd

:in` iax ipyne .`nlr ilekl jixte ,edenk

:xn` `axe .xie`d lk mezqi i`ceay ,sicrna

izy oipezp eid m` ,sicrn epi`y `niz elit`

yxtl oi` la` .xie`d lk mzqp f`e Ð axr epzep

xfbc ,sicrna `le ,`axl ipd` df oiiprk `weecc

wxta opiqxb mixtqd lkac .sicri `l `nlic

`niz elit` :xn` `ax ,(a,eh) dkeqc `nw

.sicrn epi`ya

äòáøàîcr opiqxb `le Ð opiqxb xyr cr

.zen` rax`àîéàlk `tiq

`tiq Ð 'ek drax` cre dylyne dyly `edy

,opaxk `iz` `lc zeywdl leki did dteb

dyly cner xizn `lcn cenlzd xn`wck

,`iz` `l inp l`ilnb oa oerny oaxke .ecbpk

"e`elnk dfl df oia `di `ly jixve" xn`wcn

oi` e`elnn xzei elit` l`ilnb oa oerny oaxle

.inc cealk Ð drax` `kilc oeik ,melk jka

`yixn `iyew ligzny ,cenlzd jxc jk `l`

(a,hl) "dxik" wxt `ki` `peeb i`dke .lekiyk

.zaya engedy oing iab
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רד
`xew dida cenr fh sc ± ipy wxtoiaexir

'åëå ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøì ïàúà`pz `dc .llka drax` `le drax` cr :xnelk Ð

zen` xyr cr drax`ne drax` `edy lk :izixg` `aaoa oerny oaxl o`z` Ð

:opiqxb ikd .drax`l drax`n zegt oia inp biltn `wc ,l`ilnbãòå äùìùî ïðáø éàã
àåä ãç äòáøàå äùìù äòáøàdrax` biltn ikid :dinza drax` cre dylyn Ð

`tiq ipzc ,llka cr `le cr ipzwc dylyn

'eke drax` `edy lkdyly opaxl `d Ð

.`ed cg drax`eäìòîì éìéî éðäoirk Ð

.dxewäðùîíéìáç äùìù ïéôé÷îÐ

.i`w drwaa dzpgy `xiiy`äæî äìòîì äæÐ

zegt rwxwl oezgzd on .aiaq zeczi iab lr

epnne .inc cealkc ,cner elek iede dylyn

dylyn zegt irvn`lcner dyy ixd Ð

irvn`ne .oixie`d ipya oiiedyn izy zegt

dylyn zegt oeilrloixie` dylya ixd Ð

.oiiedyn dyly zegt ,cner dryzéáåò øåòéù
çôè ìò øúåé íéìáçäick oiiedyn dyly Ð

.migth dxyr lkd ediyíéð÷á ïéôé÷îåÐ

micnere miverp.izy ly dvign `id ef Ð

.axr ly dvign `ied milag ly la`àøééùá
åøáãe` `l` oikixv opi`y ,olv` eliwd Ð

izy ,axr e` izyaxr ,mipw oebk Ðoebk Ð

izy da `diy cr eliwd `l cigil la` .milag

.axre'åë äðéàù äöéçî ìëbilt iqei iax Ð

`xiiyl elit`c xn`we oizipznc dea`c dilr

.axre izy opiraãçàíéøáã éðùîizy e` Ð

.axr e``xnbìò äáåøî ãîåò åøîà éøä
ãîåò éåä éúùá õåøôä`ki`c ab lr s` Ð

lr zexizi zevxt edi `le :lirl opzck ,zevxt

cnery ,`ed izy ly dnda ilk mzqe ,oipad

.rwxw iab lréàî áøòáoizipznc milagn Ð

,`ed cner elek mzdc ,dxiykd slinl `kil

.inc cealkcãéáòéìzegt cg`d xie` Ð

dyy edl iedc ipy oke .edyn lage ,dylyn

lage dylyn zegt iyilyd xie`de ,cner

ly cnera drax`d zvxit xykzize ,edyn

.dyyäá ïéò÷åá íééãâäùdlrnl elit`e Ð

ol `niiw `d ,oinily migth dxyr cner epnn

.zxzn dpi` dielz dvignéàìéòxie`a Ð

.oeilr `edy iyilydàøéåà éúàlagd onc Ð

.riwxleàñéâ éàäãåiedc irvn`le epnny Ð

dylyn xzei iedc oeik ,xie` inplihane Ð

.mipezgz dyy `l` o`k oi`e ,lagl diléàå
éòöîàá äì é÷åîlr daexn cner o`k oi` Ð

.elhal zegex izy sxvz ok m` `l` uextd

àìàikd `pepnd ax dl zgkyn `lc oeik Ð

.dil `irainwäòáøà äá ÷áùåoinily Ð

.dhnl edyne ,dlrnläéî÷åàå`qib jdl Ð

`zydc ,rwxwl jenq dylyn zegt edync

.zg` gexn uextd lr daexn cner dil ded

`qib i`dce `qib i`dc `xie`e`kil inp Ð

dizezc xie`d lr daexn cnere li`ed ,xninl

.dipinäéì àéòáéî äéåìú äöéçîzlvgn Ð

,xzei e` dyly rwxwd on ddiabdy dxyr

cnerl lhan i` `pepnd axl dil `irain

.`l e` ,epnn zegte li`ed eizgzny uextl

íéîá àìà`xhfefb oebk ,ze`lnl xizdl Ð

cvik" wxta ,mind on dlrnl `idy

.(a,ft oiaexir) "oitzzynúáù úåöéçî ìëÐ

.wgcd ici lr miaxl mexizdy ,xn`w axrc e` izyc ody zererx zevign jpdaãéçéì íåøéúä àìab lr s`e .miz`q zian xzei oda siwd i` Ðoda xecl ixdy .dxicl swedy

.ixy `din miz`q zia `d ,zay axrn metiwd zay ililaïëøö ìë ïäì ïúéìekxv lk el ozil cigil `le exac `xiiya dcedi iax xn`wc `dc Ðla` ,xn`w zevign jpda Ð

miz`q zia`ticr `xiiy `dae .dtiwd dxicle li`ed ,dil opiadi i`ce Ð.okxv lk edl opiadic Ðíéìáçì.axr `l` o`k oi`y it lr s` ,milag swida xzen Ðúéá åì íéðúåð
íéúàñ`ziilrn dvigna la` ,ef dvigna Ð.irac dnk Ðéåðô íéúàñ úéá àäé àìù.miz`q zia okxv ickn xzei etiwi `ly Ðïëøö ìë íäì ïúéìiqei iax xn`wc `d Ð

dvign dpi`c ipznc,okxv lkl dvign dpi` Ð.`xiiyl yy ziale ,cg`l miz`q zial `id dvign la`
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i`dce `qib i`dc `xie` iz`c meyn Ð

:ivewn xydl dywe .i`lirl dil lhane `qib

zegte ,edyn lage 'bn zegt ciarp izk`c

lage dylyn zegte edyn lage ivge dylyn
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oiaexir(iyily meil)

ïàúàjled df oic -ìzhiy it,øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaølky £¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©
ea yiy llgäòaøàî úBçtoic ea mixne` migth,'ãeáì'myke ¨¥©§¨¨¨

oecipe aeyg epi` migth drax` ea oi`y llg lky xaeq `edy
migth drax` dagexa oi`y lky dvigna xeaqi jk ,mezqk

.dcbpk mi`lk rexfl xizdl daeyg dpi`ïðaø éàc`tiqd m`y - §¦©¨¨
`edy llga wx xn`p 'ceal' oicy mixaeqd ,`id minkg zhiyk
yiy `ziixad ixac ex`azi cvik ok m` ,migth dylyn zegt

dagexy dvignl cg` oicìMîäòaøà ãòå äLxg` oice ,migth ¦§Ÿ¨§©©§¨¨
mzhiyl ixd ,dlrne migth drax` dagexy dvignlìLäL §Ÿ¨

àeä ãç äòaøàådvign oia `l` miwlgn mpi`e ,mdl cg` oic - §©§¨¨©
yiy `vnp .dyly da yiy dvignl migth dyly da oi`y
minkg zhiyk zx`azn `yixdy ,`ziixad ixaca dxizq

.l`ilnb oa oerny oax zhiyk `tiqde
ote`d :mipte` ipya `ziixad lr `iyewd z` zvxzn `xnbd

.cg`dïðaø àLéøcî ,éiaà øîàly `yixdy x`azpe xg`n - ¨©©©¥¦§¥¨©¨¨
mixne` oi`y da x`ean ixdy ,`id minkg zhiyk `ziixad

c yxtl yi ,migth dylyn zegta `l` 'ceal'ïðaø énð àôéñ- ¥¨©¦©¨¨
,`id minkg zhiyk `ziixad ly `tiqd s`yïðaø eãBîe- ©¨¨

,l`ilnb oa oerny oaxl minkg miceneBcâðk àøLéîì ìëc- §¨§¦§¨§¤§
,dcbpk xizdl zeaiyg dvignl `diy ickyíB÷î àkéà éà¦¦¨¨

áéLç äòaøà,`id daeyg migth drax` ly agex da yi m` - ©§¨¨¨¦
áéLç àì ,àì éàådaeyg dpi` migth drax` dagexa oi` m`e - §¦ŸŸ¨¦

yiy `id minkg zrc ,xnelk .diciv ipyn mi`lk zrixf xizdl
mpn`y .dcbpk zxznd dvign oic oial 'ceal' oic oia wlgl
el yi migth dyly ly llgy mixaeq md 'ceal' oic oiprl
md dcbpk zxznd dvign oiprl la` ,mezqk oecip epi`e zeaiyg

.migth drax` dagexa `diy jixvy micen
:`xnbd zvxzn ipy ote`aeàôéñcî ,øîà àáøx`azpe xg`n - ¨¨¨©¦§¥¨

zhiyk `id `ziixad ly `tiqdy,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøixdy ©¨¦§¤©§¦¥
da `diy cr dcbpk xizdl daeyg dvign oi`y my x`azp

c yxtl yi ,migth drax` agexìàéìîb ïa ïBòîL ïaø énð àLéø¥¨©¦©¨¦§¤©§¦¥
zegta `l` 'ceal' mixne` oi`y da epipyy `yixd s`y -

,`id l`ilnb oa oerny oax zhiyk migth dylynøîà éëåyie ± §¦¨©
xn` ote` dfi`ay uxzlãeáì ïðéøîà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø- ©¨¦§¤©§¦¥©§¦¨¨

,migth drax` cr ceal oic mixne`yéléî éðäel` mixac - ¨¥¦¥
wx mixen`äìòîìzxew oirk ,deab mewna `ed llgd xy`k - §©§¨

lirl dxen`d iean(.h),ähîì ìáà,rwxwl jenq llgd xy`k ± £¨§©¨
z` lqet migth dyly ly xie` mby minkg zhiyl `ed dcen

c ,dvigndda ïéò÷Ba íééãbäL ävéçîk déì äåädvign ef ixdy - £¨¥¦§¦¨¤©§¨¦§¦¨
jkitle ,da xearl mileki miicbdyïðéøîà àìoic da'ãeáì' Ÿ©§¦¨¨

.mezqk daiygdl
cnerk uext' xaeqd `tt ax zhiy lr dywne zxfeg `xnbd

:'xzenòîL àzepipy .'xeq` cnerk uext'y di`x rnye `ea - ¨§©
,`ziixaaeìlä úBðôc,el`k zeptc mc` dyr m` -ïaeøL- §¨©¨¤¨

yi otecd ghy aexayøzeî ,úBðBlçå íéçútdvign ef ixd - §¨¦§©¨
,zxzndàäiL ãáìáeda.õeøtä ìò äaeøî ãîBò ¦§©¤§¥¥§¤©©¨

:`xnbd zl`eyCzòc à÷ìñ 'ïaeøL'jzrc lr dlrz ike - ¤¨©§¨©§¨
uext'd df ote`a ixd ,zepelge migzt yi otecd ghy aexay
cner `diy calae' dfa xnel okzi cvike ,'cnerd lr daexn

:`xnbd zayiin .'uextd lr daexnàlàelld zeptc ,jk xen` ¤¨
ïäa äaéøLdaxd oda dyr -øzeî ,úBðBlçå íéçútef ixd - ¤¦¨¨¤§¨¦§©¨

,zxznd dvignàäiL ãáìáeda,õeøtä ìò äaeøî ãîBò,xnelk ¦§©¤§¥¥§¤©©¨
agex xeriyn xzei geix oelgl oelg oiae gztl gzt oia `diy

,`ziixad ixacn `xnbd zwiicn .oelgd e` gztd'õeøô'k àä- ¨§¨
,uextd agexk 'cner'd agex did m` la`,øeñàax zhiyke ¨

yiy `vnpe .'xeq` cnerk uext'y xaeqd ,ryedi axc dixa `ped
o`knàtt áøc àzáeézuext' xaeqd ,`tt ax ixac lr `kxit - §§¨§©¨¨

.'xzen cnerk
:`xnbd dwiqnàzáeéz.`tt ax ixac ekxtp ef `ziixan ok` - §§¨

,`xnbd zwqet ok it lr s`eàtt áøc déúååk àúëìéäådkld - §¦§§¨§¨¥§©¨¨
.'xzen cnerk uext' xaeqd ,`tt ax zhiyk

:`xnbd dywnàúëìéäå àzáeézly eixac ekxtpy xg`l ike - §§¨§¦§§¨
.ezenk dkld ep` miwqet `ziixan `tt ax

:`xnbd zvxznïéà,ok ok` -déúååk ïéúéðúî à÷ééãc íeMîitl - ¥¦§©§¨©§¦¦§¨¥
dpynd ixacn wiicl yiy(:eh lirl),ezenkïðúcda epipy oky - ¦§©

e','ïéðaä ìò úBøéúé úBöøt eéäé àì,jkn wiicl yieïéðak àä- Ÿ¦§§¨§¥©©¦§¨¨©¦§¨
df ixd ,oipad agexk `ed zevxtd agexy ote`a la`,øzeî¨

.'xzen cnerk uext'y jkn gkene

äðùî
zligzy] drwaa dzpgy `xiiy oica weqrl dkiynn ef dpyn

lirl dpyna x`azp dpic(:eh)milekiy mitqep mipte` zyxtne ,[
.mziipg mewn z` siwdl `xiiyd ipa

ïéôéwîa mziipg mewn z` `xiiyd ipaìL.íéìáç äL,xnelk ©¦¦§Ÿ¨£¨¦
zligza cg` ,mziipg mewn ly cv lka micenr ipy mivrep
micenr iab lr milag dyly migzene ,dteqa cg`e dvignd

,el`äæcneräæå äfî äìòîìcner,äfî äìòîìmilagd mze`e ¤§©§¨¦¤§¤§©§¨¦¤
,dvignk mipecipBøéáçì ìáç ïéa àäé àlL ãáìáely geixìLäL ¦§©¤Ÿ§¥¥¤¤©£¥§Ÿ¨

,íéçôèmigth dyly jeza cenri oezgzd lagdy ,xnelk §¨¦
dyly jeza oeilrde ,oezgzl dyly jeza irvn`de ,rwxwl
oicn mezqk milagd oiay llgd oecip df ote`a oky ,irvn`l

e .[` xeiv] 'ceal'øeòéLd zylyíéìáç`diy jixv eicgiïééáBò(å) ¦£¨¦§¨
àäiL éãk ,çôè ìò øúéoiaìkämillgde milagd ici lr - ¤¤©¤©§¥¤§¥©Ÿ

ddaeby dxyk dvign ly xeriy ,mdipiay.íéçôè äøNò£¨¨§¨¦
miakeyd dbix` ihegk epiid] 'axr ly dvign' z`xwp ef dvigne¥¤

.[cad agexl
:drwaa dvign ziiyr ly sqep ote` zyxtn dpyndïéôéwîipa ©¦¦

mziipg mewn z` `xiiydíéð÷amideab df cva df micner §¨¦
,migth dxyrìL Bøéáçì äð÷ ïéa àäé àlL ãáìáe,íéçôè äLick ¦§©¤Ÿ§¥¥¨¤©£¥§Ÿ¨§¨¦

dvigne .[a xeiv] 'ceal' oicn mezqk oecip mdipiay geixd `diy
x` ihegk epiid] 'izy ly dvign' z`xwp efjxe`l micnerd dbi §¦

.[cad
ly dvign zeyrl xzed inl mi`pz zwelgn d`ian dpynd
el`k zevigna siwdl minkg eliwdy ef `lew :mipw e` milag

`weec ,'axre izy' ly zexenb zevign mpi`y s`àøéiLaly §©¨¨
mc` ipa dylyeøacenvrl zeyrl jixv cigi la` ,minkg ¦§

.dxenb dvign,íéøîBà íéîëçå .äãeäé éaø éøáci`yx cigi s` ¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦
e ,el` zevign zeyrl.äåBäá àlà àøéiLá eøac àì`l ,xnelk Ÿ¦§§©¨¨¤¨§¤

jldl mkxc dzid jky meyn `l` '`xiiy' oeyl dpynd dhwp
`ed ok j` ,zeixacnay zepkqd iptn mewnl mewnn zexiiya

.cigia s` oicd
:df oipra ziyily drc d`ian dpyndéúL ìL dðéàL ävéçî ìk̈§¦¨¤¥¨¤§¦

,áøò ìLåcala 'axr' ly e` ,mipw zvignk cala 'izy' ly `l` §¤¥¤
,milag zvignk,ävéçî dðéà,`xiiya oiae cigia oiaéaø éøác ¥¨§¦¨¦§¥©¦

.äãeäé éaøa éñBéeia` dcedi iax lr wleg iqei iaxy ,epiidc ¥§©¦§¨
s` jixvne ,'axr' e` 'izy' zvigna eliwd `xiiyay xaeqd

.'axre izy' ly dxenb dvign `xiiya,íéøîBà íéîëçåjka ic ©£¨¦§¦
da `diyéðMî ãçàd,íéøác.'axr' e` 'izy' e` ¤¨¦§¥§¨¦

àøîâ
:'uextd lr daexn cner' oica wtq d`ian `xnbdáø øîà̈©©

eøîà éøä ,áø øîà àðeðîädpyna minkg(:eh lirl)yi xy`ky , ©§¨¨©©£¥¨§
'éúL'a 'õeøtä ìò äaeøî ãîBò',zcnerd dvign -'ãîBò' éåä- ¥§¤©©¨§§¦¨¥¥

drwaa dzpgy `xiiy' my epipy jk ixdy ,dxiyk dvign ef ixd
uextd `di `ly calae ,dkeza oilhlhn dnda ilk detiwde

,dzrne .'cnerd lr daexnéòa[wtzqd-]a ,àðeðîä áøzvign ¨¥©©§¨§
'áøò',agexl zakeyd ±éàîef dvigna s` m`d ,oicd `di dn - ¥¤©
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc oiaexir(iriax meil)

a ike :dywne `xnbd dayàLéø[cigi oiprl ,eixac zligza-] ¥¨
zhiyk dkld ongp ax wqet,äãeäé éaøa éñBé éaøel mipzep oi`y ©¦¥§©¦§¨

,miz`q zia `l`åa eli`àôéñ`ed [`xiiy oiprl ,eixac seqa-] §¥¨
k wqetø,ïðaixnbl wqet epi` recne ,okxv lk mdl mipzepy ©¨¨

.ekxv lk mipzep cigil s`y ,minkg zhiyk
:`xnbd zvxznïéàiaxa iqei iaxk ongp ax wqet `yixa ok` - ¦

,minkgk `le dcedidéúèéLa äeáà éà÷c íeMîiax s`e xg`n - ¦§¨¥£¨§¦¨¥
`ed oky ,df oipra ezhiya cner iqei iax ly eia` `edy dcedi
zvigna okxv lk siwdl exizd `xiiyl wxy dpyna xaeq

.miz`q zia `l` exizd `l cigia la` ,milag
mi`yx `xiiy ipay mewn ly elceb oipra `xnin d`ian `xnbd

:axr e` izy zvigna siwdl,áø øîà ìcéb áø øîàminrt ¨©©¦¥¨©©
ly `xiiyyìLäLelit` mc` ipaaziaLîçmd mi`qïéøeñà §Ÿ¨§¨¥£¦

elit`y minrte ,zerexb zevign swenyk ,ea lhlhlaziaòáL §¤©
md mi`q.ïéøzeîdéì eøîà,lcib axl daiyid ipa el exn` -øîà ¨¦¨§¥¨©

éëä áø.efk ddenz `xnin ax xn`iy xacd xyt` m`d -øîà ©¨¦¨©
eäì,lcib axéëä áø øîàc éáéúëe éàéáð àúééøBàip` rayp - §©§¨§¦¥§¦¥§¨©©¨¦

.ax xn` jky miaezkae mi`iapae dxeza
àéL÷ éàî ,éMà áø øîàxn`y ef `xnin lr `iyewd `id dn - ¨©©©¦©©§¨

,axøîà÷ éëä àîìécm` ,xnel ezpeek dzid jk `ny -eëøöeä ¦§¨¨¦¨¨©§§
`xiiyd iyp`ìzia elceby mewnLLmi`qeôéwäådrexb dvign §¥§¦¦

axr e` izy lyòáLaxzei cg` d`q zia etiwdy epiidc ,mi`q §¤©
,mdl jxvpdnòáLa eléôàmi`qïéøzeîoi`e xg`n ,lhlhl md £¦§¤©¨¦

m` la` ,iept miiz`q zia o`kLîçì àlà eëøöeä àìmi`q Ÿ§§¤¨§¨¥
Lîça eléôà òáLa eôéwäåmi`q,ïéøeñàmiz`q zia etiwd oky §¦¦§¤©£¦§¨¥£¦

elit` ,llk zevignd mdl zeliren oi`e ,mdl jxvpdn xzei
.mi`q yng zial

:iy` ax ixac lr dywn `xnbdéðz÷c àä àlàåepipyy df oic - §¤¨¨§¨¨¥
`ziixaa(:fh lirl),éàî ,'éeðt íéúàñ úéa àäé àlL ãáìáe'dn - ¦§¨¤Ÿ§¥¥¨©¦¨©

,mixacd zpeek `idåàìzia `di `ly `ziixad zpeek oi` m`d - ©
miz`q,íãàî éeðtdpeny ly ghy mc` ipa dyly etiwdy oebk ¨¥¨¨

oiicr `xiiyd iyp`n cg` lkl mi`q ipy mipzep m` s`y ,mi`q
zeliren oi` dfk ote`a ,milra `la iept miz`q zia xzep
o`k oi`y ,mi`q dray ly ghy etiwd m` la` ,llk zevignd

`l`m`e .zexiyk zevign el` ixd ,milra `la cg` d`q zia
`l m`y ax zrca yxity ,iy` ax ixac lr denzl yi ok

.ynga s` mixeq` ray etiwde yngl `l` ekxved
:`xnbd zvxznàìmiz`q zia `di `ly `ziixad zpeek oi` - Ÿ

didi `ly `l` ,mc`n iept,íéìkî éeðtzia my `di `ly ,epiidc ¨¦¥¦
m` mpn`y ,mdilk xear `xiiyd iyp`l jxvpdn xzei miz`q
m` j` ,cg`l mi`q ipyn xzei elit` siwdl mileki md mikixv
oi` mi`q zrax` zia etiwde miz`q zial `l` mikixv mpi`

.llk mdl zeliren zevignd
miyp`d xtqna iepiy lgy ote`a oicd dn zx`an `xnbd

:zayd rvn`a mipegdøîzéà,yxcnd ziaa zwelgn dxn`p - ¦§©
ly `xiiy iablìLäLzay axrn etiwde ,drwaa epgy miyp` §Ÿ¨

lk ziiyrl yxcpd itk ,axr ly e` izy ly zevigna lecb ghy
,mdikxvúîezaya,ïäî ãçàote`a e` .mipy `l` exzep `le ¥¤¨¥¤

zay axra my eidy,íéðLxzei lecbd ghy mnvrl etiwdy §©¦
,zayd zqipka ea ynzydl mixeq` eide ,miz`q zianeôñBzðå§¦§

ïäéìò.mc` ipa dyly ly `xiiy o`k yi dzrne ,zaya mixiic £¥¤
el` mipica ewlgpãç ,÷çöé éaøå àðeä áømdn,'úîøBb úaL' øîà ©¨§©¦¦§¨©¨©©¨¤¤

el` jkitle ,zayd zqipka mavn itl mze` mipc ,xnelk
exzed zayd zqipkae xg`n ,zaya mdn cg` zny dylyd
zzin xg`l s` df xzida md micner ,mkxv lk lecb swida
zian lecbd ghy zay axra etiwdy mipyd el`e .iyilyd
mixeic mdilr etqezpy s` ,mdl liren df swid oi` miz`q

.zayaãçåmdn,'ïéîøBb ïéøBic' ,øîàitk mze` mipc ,xnelk §©¨©¦¦§¦
mixzen mpi` mdn cg` zny dylyd el` jkitle ,dzr mavn

ghy zay axrn etiwd m`e ,miz`q zia ly swida `l` eiykrn
mipyd el`e .eleka lhlhl dzr exq`p df xeriyn lecbd
ick lecb swida dzrn mixzen ,zaya mixeic mdilr etqeezpy
lecbd ghy zay axrn etiwd m` ok lre ,mdikxv lk ziiyr
lkn ,ea lhlhl eid mixeq` dry dze`ay s` ,miz`q zian

.mixeicd mdilr etqepy dryn ea exzed mewn
:'znxeb zay' xaeq `ped axy dgiken `xnbdíéizñzyi - ¦§©¥

gikedl,'úîøBb úaL' øîàc àeä àðeä áøcdnnéàòa ,äaø øîàc §©¨§¨©©¨¤¤§¨©©¨§©
[izl`y-]éàòáe ,àðeä áøî[izl`ye-]áøéò ,äãeäé áøîmc` ¥©¨§©¥©§¨¥©

zay axra zexivg iaexirçútä Cøc,zexivg izy oiayízñðå ¤¤©¤©§¦§©
çútäzay axra axiry e` ,mipa` ly zletn ici lr zayaCøc ©¤©¤¤
ïBlçä,mdipiayïBlçä ízñðå,zayaeäî,dfk ote`a oicd dn - ©©§¦§©©©©

,efl ef zekenqd zexivg izya ,xnelk .`l e` aexird lha m`d
gzt lzek eze`a yi m` ,odipia migth dxyr daeba lzek yie
zexivgd izy ixiic mi`yx [migth drax` eagexy] oelg e`
gztd ici lr mdipia xeaig yiy itl ,efl efn lhlhle eicgi axrl

d e`e` gztd mzqpe zay axra cgi eaxiryk ,dzrne .oelg
lhlhle jiyndl md mixzen m` wtzqdl yi ,zaya oelgd
aey zayd zligza lehlhd xzede xg`ny ,dipyl zg` xvgn

.lehlha mixeq`e mdipiay aexird lhay e` ,xq`p epi`
:eixaca dax jiynneéì øîàå,dcedi axe `ped ax jk lrúaL §¨©¦©¨
,äøzeä äøzeäå ìéàBäaexird did zayd zqipkae xg`n ,xnelk ¦§§¨§¨

oia lehlhd xzed ,oelg e` gzt zexivgd oia did oky ,epewizk
e` gztd mzqp m` s` dzrne ,zayd dze` lkl zexivgd
.xvgl xvgn lhlhle jiyndl mixzene ,lha aexird oi` oelgd
avnd xg` mikledy `ped ax xaeqy df oipra epivne xg`ne
,zayd jyna elgy miiepiyl miyyeg oi`e ,zayd zqipka didy
,'znxeb zay' xaeqy df `ed epziibeqa s`y jkn cenll yi
zrya my epgy miyp`d xtqn itl `l` mipc oi`y ,epiidc
.mdn erxbp e` mdilr etqep okn xg`ly s` ,zayd zqipk

:`xnbd dwiqníéizñzax zrc `id oky ,xacd gken ok` - ¦§©¥
.`ped

wgvi iaxe `ped ax ly mzwelgn z` zelzl dqpn `xnbd
:mi`pz zwelgnaàîéìc ,xnel yi m`d -÷çöé éaøå àðeä áø ¥¨©¨§©¦¦§¨

àzâeìôa[zwelgna-]éâìôéî÷ äãeäé éaøå éñBé éaøc.[ewlgp-] ¦§§¨§©¦¥§©¦§¨¨¦§§¥
ïðúcdpyna(.cv onwl)äöøôpL øöç'zayaäéúBçeø éúMî- ¦§©¨¥¤¦§§¨¦§¥¤¨

,[` xeiv] miccv ipyn dizevign evxtpyõøôpL úéa ïëåzaya §¥©¦¤¦§©
åéúBçeø éúMî,[a xeiv]åééçì Bà åéúBøB÷ eìhépL éBáî ïëå,zaya ¦§¥¨§¥¨¤¦§¨§¨¨

el` ixdúaL dúBàì ïéøzeî,da evxtpyàáì ãéúòì ïéøeñàå- ¨¦§¨©¨©£¦¤¨¦¨Ÿ
,mpwziy cr ,zexg`d zezayl,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¥

ïéøzeî íàmdúaL dúBàìmd ixdïéøzeîmbàáì ãéúòì- ¦¨¦§¨©¨¨¦¤¨¦¨Ÿ
,zexg`d zezaylïéøeñà íàåmdïéøeñà ,àáì ãéúòìmbdúBàì §¦£¦¤¨¦¨Ÿ£¦§¨

.'úaLmixeq` jk zexg`d zezayl mixeq`y myk ,xnelk ©¨
.zay dze`l

mixne` m` iqei iaxe dcedi iax ewlgpy ,dpynd ixacn x`ean
,zraew zayd zligz dcedi iaxl .'dxzed dxzede li`ed zay'
s` ,zayd lkl lehlhd xzed ,zenily zevignd eid f`e xg`ne
,eiykr `edy itk avnd z` mipc iqei iaxle .okn xg`l evxtpy

ok m`e .lehlha md mixeq` zevign oi` dzre xg`neàîéì- ¥¨
y ,xnel yi m`dàðeä áø'znxeb zay' xaeqdk øîàczhiyéaø ©¨§¨©§©¦

å ,äãeäéeli`é éaø÷çö'oinxeb oixeic' xaeqdk øîàczhiyéaø §¨§©¦¦§¨§¨©§©¦
.éñBé¥

:`xnbd dgecàðeä áø Cì øîà,jl xnel `ped ax leki -àðà ¨©¨©¨£¨
éøîàcayiizdl leki izxn`y oicd -ì eléôàixac,éñBé éaøitl §¨§¦£¦§©¦¥

yíúä éñBé éaø øîà÷ àì ïàk ãòoi`y my iqei iax xn` `l - ©¨Ÿ¨¨©©¦¥¨¨
,'dxzed dxzede li`ed zay' mixne`àlàmeyneäðúéìc ¤¨§¥§§

úBvéçîìzligza eidy zeipevigd zevignd zeniiw oi`y - ¦§¦
,'dxzede li`ed' oicn lehlhd xizdl xyt` i` jkitle ,zayd

la`àëä,zaya erxbp e` etqeezpy mixeic oiprl ,o`k -eäðúéà ¨¨¦§§
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המשך בעמוד גב

`xew did` cenr fi sc ± ipy wxtoiaexir
äãåäé éáøá éñåé éáø àùéøopax i`c ,miz`q zia cigi xn`wc Ðlk cigil elit` Ð

.opiadi ekxväéúèéùá äåáà éà÷ã íåùî ïéàoi`c inp dcedi iax xn`w cigi iab Ð

.axr e` izy zvigna ,miz`q zia `l` el oipzepïéøåñà ùîçá äùìù:xnelk Ð

.raya elit` oixzeny minrte ,oi`q ynga elit` oixeq` miyp` dyly minrt

éáéúëå éàéáð àúééøåà.`ed dreay Ðåëøöåä
òáùì åôé÷äå ùùìoixzen ,axr `la izy Ð

.iept miz`q zia `kilc'äì àìà åëøöåä àì
ïéøåñà éîð 'äá åìéôà 'æì åôé÷äå`zydc Ð

miz`q zial etwede li`ed ,zevign ipdn `l

.okxv ickn xzeiíãàî éåðô åàì éàîoebk Ð

lkl zadi ikc ,mi`q dpeny etiwdy dyly

iept miz`q zia edl eyt izk` miz`q zia cg

ray la` ,milra `lazia zadi ikc ,`l Ð

d`q zia cg `l` dil yt `l cg lkl miz`q

.milra `laíéìëî éåðô àìoia yiy :xnelk Ð

.el oikixv eid `ly ,iept miz`q zia zevignd

oikixv oi` m` ,dyly edpi`c ab lr s`e`l`

oi`q rax` etiwde miz`q zialilha inp Ð

.zevignïäî ãçà úîå.zayd meia Ð

ïäéìò åôñåúéðå.zaya Ðúîøåâ úáùÐ

zay znxebe li`ed ,odn cg` zne dyly

xizdl.dcedi iaxl elit` mipyd oixzen Ð

it lr s` miz`q zian xzei etiwde mipy

oixeic odilr etqezipy,dcedi iaxl oixeq` Ð

.xeqi`l dnxb zay dqpkpyke li`edïéøåéã
ïéîøåâoixeic ixvac ,odn cg` zne dyly Ð

mipy .miz`q zian xzei etiwd m` oixeq` Ð

odilr etqezpe.oixeic `ki`c ,oixzen Ðáøéò
çúôä íúñðå çúôä êøãzexvg izy eid m` Ð

,gztd mzqpe gztd jxc eaxire mdipia gzte

lr eaxirc mdipia gzte zeiepg izy eid m` e`

ecbpk dltpy ,zaya mzqp eiykre gztd zrc

.zletnåäîx`y jxc iyenzy`l ixy in Ð

zeie`x oi`y drax`n zezegtd zepelg

.(`,er oiaexir) "oelg" wxta opixn`ck ,aexirl

äöøôðù øöç.zaya Ðäéúåçåø éðùîÐ

`nrh i`n (a,cv my) "zebb lk" wxta yxtn

.dizegex izyn hwpåéçì åà åúøå÷ äìèéðùÐ

.zayaúáù äúåàì ïéøúåîli`ed opixn`c Ð

dxzede.dxzed Ðïéøúåî íà øîåà éñåé éáø
'åë(`,dv my) "zebb lk" wxta opiyxtne Ð

mixeq`y myk :xn`w ikde ,xeqi`l iqei iaxc

`l :`nl` ,zay dze`l oixeq` jk `al cizrl

.wgvi iaxck dxzed dxzede li`ed opixn`

àî÷ àðú åðééäexac `l ixn`c ,i`nw opax Ð

.xzen inp cigi mlerle ,deeda `l` `xiiya

áåùééá ãéçé åäééðéá àëéà`nw `pzc Ð

mlerle ,deeda `l` `xiiya exac `l xn`wc

cigixzen inpjxcac ,`xiiyc `inec cigi Ð

.zpbed dvign zeyrl lekie li`ed .aeyiia `le

i`xza opaxedcedi iaxa iqei iaxc dizlin` Ð

jxca `l dvign dpi` edi` xn`wc ,ixcdn `w

,mixac ipyn cg` ;opax dil ixn`e ,aeyiia `le

cg`e cigi cg` ,`id dvign axr e` izy e`

.aeyiia oia jxca oia ,miaxäðùîäðçîáÐ

.dnglnl z`veidíéöò ïéàéáîoiyyeg oi`e Ð

.lfbláøòìîåel` etiwd m` ,zexivg iaexir Ð

gzt my yie ,mdipia zwqtn dvigne el`e.axrl oikixv oi` Ð`xnbúåùøä úîçìîì.devn zngln dzid `idy jli`e ryedi znglnn ,zeyx zngln mzq Ðíéùáé íéöò
.migl oky lke Ðíéàðú äøùò.(`,t) "daexn" wxta `nw `aa Ðïéùøåçá ïéòøî åäéùc meyn ,xrid lra citwi `le ,exag ly xria zerxl eizenda jilen mc` lk `diy Ðe`l

.i`w dxivwlïéùåìúá àëämixg` lv` lfb meyn mda yie ,wqidl okxvl milrad meylzy it lr s` Ð.dpgn iyp`l xzen Ðåîå÷î äðå÷ äåöî úîoi`pz dxyrn cg` Ð
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áøéò.dxzed dxzede li`ed zayc ,`ped axk dkldc wgvi epiaxl d`xp Ð gztd jxc

xnel oi`e .'ek zay zvwnl xzedy lk :(a,r oiaexir) "xcd" wxta dizeek `ipzc

dcedi iaxk elit` diytp iwen `dc Ð dcedi iaxc `ail` `ziixad cinri wgvi iaxc

edpzilc `kid ,edine .(a,bv oiaexir) "zebb lk" wxta ikd dil `xiaq inp iia`e .oizrnya

ixn`c `p` :`kd wiqnck ,xeq` Ð zevignl

`l` iqei iax xn`w `l o`k cr ,iqei iaxk elit`

iqei iaxk wiqt inp axe .zevignl edpzilc meyn

dvxtpa l`eny oke (my) "zebb lk" wxt seqa

iqei iaxk wiqt axc ab lr s`e .miaxd zeyxl

izy iab gkenck ,zevignl edpzi`a elit`

xity ied mzdc ,mdipiay lzek ltpe zexivg

zepevig zevign `ki` izk`c ,zevignl edpzi`

ikd meyne ,cigid zeyx xvgd dyrp odici lry

axc `ira lr dvxtpy [dlecb] xvgn iziin

d`xp mewn lkn (a,bv) "zebb lk" wxta `iryed

d`xpe .ziyixtck ,`ped axk `zklid `dac

zian odipy jxevl eaxir m`y :wgvi epiaxl

.`ped axk ,ixyc Ð zaya gztd mzqpe ,zial

gztp jk xg`e reayd rvn`a mzqp elit`e

di`xe .enewnl aexird xfgc ,ixy Ð zaya

zepitq (a,`w zay) "wxefd" wxta xn`cn

ewqtp ,efl efn oilhlhne oiaxrn Ð efa ef zexeyw

.oey`xd oxizdl exfgÐ exywzpe exfg ,exq`p Ð

diytp wgvi iax iwenc oizrnyc `pwqnlc :cere

Ð ezxew dlhipy ieana elit` ixye dcedi iaxk

wxta `dc .gztd jxc eaxira xizic oky lk

zvwnl xzedy lk :xn`w (a,r oiaexir) "xcd"

llkd dfe .gztd jxc axir iiez`l ,'ek zay

ipzc `l i`c rnyn .ezxew dlhpy iean iiez`l

s` ,ezxew dlhipy iean opixy ied `lÐ llkd df

epiaxe .mzqpe gztd jxc axir opixy iedc ab lr

gikedl yi inp mzdnc :xne` mdxa` oa wgvi

citwc `ped axk `ibeq `iddc ,`ped axk dkldc

iax xn`w `l o`k cr :`kd xn`ck ,ith dvign`

opixy ied `l Ð llkd df e`l i` ,ikdle .'ek iqei

jxc axir opixyc ab lr s` ,ezxew dlhipy iean

.oixeic` ith citw wgvi iax eli`c ,mzqpe gztd

åéúåøå÷zaizka i"yx yexita Ð eiigl e`

,"eigl e` ezxew" :aezk `vnp eci

dcedi iaxc `ail`c ab lr s`e .enr oicde

izya xzip iean dicicl dl zgky`e ,opiniiw

mewn lkn Ð yletna enk miigl ipy e` zexew

e` zg` dxewac oeik ,eizexew hwpinl il dnl

.ieand xq`p cg` igla

íúäixii` inp `iepiy i`dl Ð mixaegna

`l` ryedi oiwzd `lc ,ibide infida

`icda xn`ck ,migle mixaegnd ibide infid
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רז `xew did` cenr fi sc ± ipy wxtoiaexir
äãåäé éáøá éñåé éáø àùéøopax i`c ,miz`q zia cigi xn`wc Ðlk cigil elit` Ð

.opiadi ekxväéúèéùá äåáà éà÷ã íåùî ïéàoi`c inp dcedi iax xn`w cigi iab Ð

.axr e` izy zvigna ,miz`q zia `l` el oipzepïéøåñà ùîçá äùìù:xnelk Ð

.raya elit` oixzeny minrte ,oi`q ynga elit` oixeq` miyp` dyly minrt

éáéúëå éàéáð àúééøåà.`ed dreay Ðåëøöåä
òáùì åôé÷äå ùùìoixzen ,axr `la izy Ð

.iept miz`q zia `kilc'äì àìà åëøöåä àì
ïéøåñà éîð 'äá åìéôà 'æì åôé÷äå`zydc Ð

miz`q zial etwede li`ed ,zevign ipdn `l

.okxv ickn xzeiíãàî éåðô åàì éàîoebk Ð

lkl zadi ikc ,mi`q dpeny etiwdy dyly

iept miz`q zia edl eyt izk` miz`q zia cg

ray la` ,milra `lazia zadi ikc ,`l Ð

d`q zia cg `l` dil yt `l cg lkl miz`q

.milra `laíéìëî éåðô àìoia yiy :xnelk Ð

.el oikixv eid `ly ,iept miz`q zia zevignd

oikixv oi` m` ,dyly edpi`c ab lr s`e`l`

oi`q rax` etiwde miz`q zialilha inp Ð

.zevignïäî ãçà úîå.zayd meia Ð

ïäéìò åôñåúéðå.zaya Ðúîøåâ úáùÐ

zay znxebe li`ed ,odn cg` zne dyly

xizdl.dcedi iaxl elit` mipyd oixzen Ð

it lr s` miz`q zian xzei etiwde mipy

oixeic odilr etqezipy,dcedi iaxl oixeq` Ð

.xeqi`l dnxb zay dqpkpyke li`edïéøåéã
ïéîøåâoixeic ixvac ,odn cg` zne dyly Ð

mipy .miz`q zian xzei etiwd m` oixeq` Ð

odilr etqezpe.oixeic `ki`c ,oixzen Ðáøéò
çúôä íúñðå çúôä êøãzexvg izy eid m` Ð

,gztd mzqpe gztd jxc eaxire mdipia gzte

lr eaxirc mdipia gzte zeiepg izy eid m` e`

ecbpk dltpy ,zaya mzqp eiykre gztd zrc

.zletnåäîx`y jxc iyenzy`l ixy in Ð

zeie`x oi`y drax`n zezegtd zepelg

.(`,er oiaexir) "oelg" wxta opixn`ck ,aexirl

äöøôðù øöç.zaya Ðäéúåçåø éðùîÐ

`nrh i`n (a,cv my) "zebb lk" wxta yxtn

.dizegex izyn hwpåéçì åà åúøå÷ äìèéðùÐ
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'åë(`,dv my) "zebb lk" wxta opiyxtne Ð

mixeq`y myk :xn`w ikde ,xeqi`l iqei iaxc
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mlerle ,deeda `l` `xiiya exac `l xn`wc

cigixzen inpjxcac ,`xiiyc `inec cigi Ð

.zpbed dvign zeyrl lekie li`ed .aeyiia `le

i`xza opaxedcedi iaxa iqei iaxc dizlin` Ð

jxca `l dvign dpi` edi` xn`wc ,ixcdn `w

,mixac ipyn cg` ;opax dil ixn`e ,aeyiia `le

cg`e cigi cg` ,`id dvign axr e` izy e`

.aeyiia oia jxca oia ,miaxäðùîäðçîáÐ

.dnglnl z`veidíéöò ïéàéáîoiyyeg oi`e Ð

.lfbláøòìîåel` etiwd m` ,zexivg iaexir Ð

gzt my yie ,mdipia zwqtn dvigne el`e.axrl oikixv oi` Ð`xnbúåùøä úîçìîì.devn zngln dzid `idy jli`e ryedi znglnn ,zeyx zngln mzq Ðíéùáé íéöò
.migl oky lke Ðíéàðú äøùò.(`,t) "daexn" wxta `nw `aa Ðïéùøåçá ïéòøî åäéùc meyn ,xrid lra citwi `le ,exag ly xria zerxl eizenda jilen mc` lk `diy Ðe`l
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áøéò.dxzed dxzede li`ed zayc ,`ped axk dkldc wgvi epiaxl d`xp Ð gztd jxc

xnel oi`e .'ek zay zvwnl xzedy lk :(a,r oiaexir) "xcd" wxta dizeek `ipzc

dcedi iaxk elit` diytp iwen `dc Ð dcedi iaxc `ail` `ziixad cinri wgvi iaxc

edpzilc `kid ,edine .(a,bv oiaexir) "zebb lk" wxta ikd dil `xiaq inp iia`e .oizrnya

ixn`c `p` :`kd wiqnck ,xeq` Ð zevignl

`l` iqei iax xn`w `l o`k cr ,iqei iaxk elit`

iqei iaxk wiqt inp axe .zevignl edpzilc meyn

dvxtpa l`eny oke (my) "zebb lk" wxt seqa

iqei iaxk wiqt axc ab lr s`e .miaxd zeyxl

izy iab gkenck ,zevignl edpzi`a elit`

xity ied mzdc ,mdipiay lzek ltpe zexivg

zepevig zevign `ki` izk`c ,zevignl edpzi`

ikd meyne ,cigid zeyx xvgd dyrp odici lry

axc `ira lr dvxtpy [dlecb] xvgn iziin

d`xp mewn lkn (a,bv) "zebb lk" wxta `iryed

d`xpe .ziyixtck ,`ped axk `zklid `dac

zian odipy jxevl eaxir m`y :wgvi epiaxl

.`ped axk ,ixyc Ð zaya gztd mzqpe ,zial

gztp jk xg`e reayd rvn`a mzqp elit`e

di`xe .enewnl aexird xfgc ,ixy Ð zaya

zepitq (a,`w zay) "wxefd" wxta xn`cn

ewqtp ,efl efn oilhlhne oiaxrn Ð efa ef zexeyw

.oey`xd oxizdl exfgÐ exywzpe exfg ,exq`p Ð

diytp wgvi iax iwenc oizrnyc `pwqnlc :cere

Ð ezxew dlhipy ieana elit` ixye dcedi iaxk

wxta `dc .gztd jxc eaxira xizic oky lk

zvwnl xzedy lk :xn`w (a,r oiaexir) "xcd"

llkd dfe .gztd jxc axir iiez`l ,'ek zay

ipzc `l i`c rnyn .ezxew dlhpy iean iiez`l

s` ,ezxew dlhipy iean opixy ied `lÐ llkd df

epiaxe .mzqpe gztd jxc axir opixy iedc ab lr

gikedl yi inp mzdnc :xne` mdxa` oa wgvi

citwc `ped axk `ibeq `iddc ,`ped axk dkldc

iax xn`w `l o`k cr :`kd xn`ck ,ith dvign`

opixy ied `l Ð llkd df e`l i` ,ikdle .'ek iqei

jxc axir opixyc ab lr s` ,ezxew dlhipy iean

.oixeic` ith citw wgvi iax eli`c ,mzqpe gztd

åéúåøå÷zaizka i"yx yexita Ð eiigl e`

,"eigl e` ezxew" :aezk `vnp eci

dcedi iaxc `ail`c ab lr s`e .enr oicde

izya xzip iean dicicl dl zgky`e ,opiniiw

mewn lkn Ð yletna enk miigl ipy e` zexew

e` zg` dxewac oeik ,eizexew hwpinl il dnl

.ieand xq`p cg` igla

íúäixii` inp `iepiy i`dl Ð mixaegna

`l` ryedi oiwzd `lc ,ibide infida
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.åéìò ïé÷Bì ïéà ïéc úéa úúéî úøäæàì ïzépL åàì ìëå ,ïéã§¨¨¤¦¨§©§¨©¦©¥¦¥¦¨¨
.áéúk "àöé ìà" ?"àéöBé ìà" áéúk éî :éLà áø øîà̈©©©¦¦§¦©¦©¥¥§¦

éåáî êìò ïøãä

äðùîïéàøð ïéãîeéc äòaøà ,úBàøéaì ïéqt ïéNBò¦©¦©¥¨©§¨¨§¨¦¦§¦
:øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøác ,äðBîùk¦§¨¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥
äòaøàå íéãîBéc äòaøà ,øNò íéðLk ïéàøð äðBîL§¨¦§¦¦§¥¨¨©§¨¨§¨¦§©§¨¨
ìk íééáBòå ,äML ïaçBøå íéçôè äøNò ïäáBb .ïéèeLt§¦§¨£¨¨§¨¦§§¨¦¨§§¨¨

ìL ìL úB÷áø ézL àìîk ïäéðéáe .àeäLìL L,ø÷a L ¤¥¥¤¦§Ÿ§¥§¨¤¨¨¨¨
àìå úBøeL÷ .òaøà ìL :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¤©§©§§Ÿ
øàaì áéø÷äì øzeî .úàöBé úçàå úñðëð úçà ,úBøzeî¨©©¦§¤¤§©©¥¨§©§¦©§¥
øzeî .äúBLå íéðôa daeøå dLàø äøt àäzL ãáìáe¦§©¤§¥¨¨Ÿ¨§¨¦§¦§¨¨
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc oiaexir(iriax meil)

ïéøáB÷ déì úéàc,ezxeawa ewqrziy miyxei df bxdpl el yiyk - §¦¥§¦
dpwiy ryedi owiz `l dfae ,'devn zn'k oecip epi` df ote`ay
mexawiy `avd iyp`l minkg epwiz mewn lkn ,enewn z` znd

.akrl mewnd lra lkei `le ,ebxdp eay mewn eze`a
:oixaew el oi`y mc` epiid devn zny jkl di`x d`ian `xnbd

àéðúc,`ziixaa epipy jky -äåöî úî eäæéàick el `nhp odky §©§¨¥¤¥¦§¨
,ezxeawa wqrzdlïéøáB÷ Bì ïéàL ìkewqrziy miyp` - ¨¤¥§¦

devnd zn z` `vny odk eze` m` la` ,ezxeawaàøB÷lewa ¥
,BúBà ïéðBò íéøçàå,mewnd eze`a mitqep micedi yiy ,xnelkïéà §£¥¦¦¥

,äåöî úî äæmil`xyi mileki ixdy ,el `nhil odkl xeq`e ¤¥¦§¨
llka epi`y myky ,ef `ziixan cenll yie .ezxeawa wqrzdl
`ed oi` ok enk ,el `nhil odkd i`yxy jk oiprl 'devn zn'
`l` ef dpwz ryedi owiz `ly itl ,ea xawidl enewn z` dpew

.mixaew el oi`y devn zna
:enewn z` dpew devn zny x`azpy dn lr dywn `xnbdåik §

äð÷ äåöî úîz`àéðúäå ,BîB÷î,`ziixaa epipy ixde -àöBnä ¥¦§¨¨¨§§¨©§¨©¥
àéèøña ìheî úî,miax da mikldny dyeak jxc -ïéîéì eäépôî ¥¨¦§©§¨§©¥¦¦

dìàîNì Bà àéèøñàd,àéèøñàote`a epiide .dvxiy cv dfi`l ¦§©§¨¦§Ÿ¦§©§¨
va m` la` .miey miccvd ipyyyi `ihxq`d ly cg` cäãN§¥

øea,zcaern dpi`y -åyi ipyd dciva eli`øéð äãN,dyexg - §§¥¦
eäépôîznl,øea äãNìmxbpd wfpa hrnn `ed df ote`a oky §©¥¦§¥

`ihxq`d ly cg`d cva did m`e .dcyd lraløéð äãN- §¥¦
,dyexgeyi ipyd dcivaòøæ äãN,drexf -eäépôîznläãNì §¥¤©§©¥¦§¥

.øéðm`eïäézL eéä[`ihxq`d iciv ipyny zecyd-]úBøéð- ¦¨§¥¤¦
eid e` ,zeyexg,úBòeøæ ïäézLe`úBøea ïäézL,zecaern `l - §¥¤§§¥¤

if`eäpôîznlçeø ìëì[cv-].äöøiLixacn x`ean ixd §©¥§¨©¤¦§¤
z` dpew epi`y jkn gkene ,devn zn zeptl xzeny `ziixad

.enewn
:`xnbd zvxznàëä ,éáéa áø øîà,ef `ziixaa ,o`k -ìheî úîa ¨©©¦¦¨¨§¥¨

,ïðé÷ñò øöénä ìòlhen znd `vnpy ote`a xaecn ,xnelk ©©¥©©§¦¨
cg`d cvay dcyd leabn] xvinl xvinn jxcd lk agexl
`la my xearl leki mc` oi`e ,[ipyd cvay dcyd leabl
`ly ick ,myn ezeptl minkg exizd jkitle ,znd lr lid`iy

e .zexdh iyere mipdk eilr elid`iïî BúBpôì úeLø äðzépL CBzî¦¤¦§¨§§©¦
,øöénäzeidl `ed i`yx.äöøiL çeø ìëì eäépôî ©¥©§©¥§¨©¤¦§¤

:dpyna epipy.íéãé úöéçøî ïéøeèôe§¦¥§¦©¨©¦
eðL àì ,éiaà øîàzlihpn mixeht dpgnd iyp`y dpyna minkg ¨©©©¥Ÿ¨

,miciàlàn wxíéðBLàø íéî,dcerqd mcewy mici zlihp -ìáà ¤¨©¦¦¦£¨
zlihpíéðBøçà íéîdcerqd xg`yäáBçiyp` lr s` `id ©¦©£¦¨

.`avd
:mipexg` min zlihp mrh z` zx`an `xnbdøa àéiç áø øîà̈©©¦¨©

eøîà äî éðtî ,éMàzlihpy minkgäáBç íéðBøçà íéî,`idéðtî ©¦¦§¥¨¨§©¦©£¦¨¦§¥
Lé úéîBãñ çìnL,[mecqn `ad gln oin-]ànñnL[xeern-]úà ¤¤©§¦¥¤§©¥¤

íéðéòäminkg exn`e xg`ne ,okezl qpkp m`(.n zekxa)lk xg`y ¨¥©¦
gln cera epira mc` rbi `ny eyyg ,gln lek`l yi dlik`

.epir `nzqz jk ici lre ,ecia zinecq
àøBëa àèøe÷k àçkzLîe ,éiaà øîà`vnp df zinecq gln - ¨©©©¥¦§©§¨§§¨§¨

.gln ly [xek] c`n dlecb dcin jeza [hxew] c`n ohw xeriya
àçìéî ìéék ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàccend mc` - ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¨¥¦§¨

,glnéàî.`l e` dcicnd xg` eici lehil jixv m`d ,epic dn - ©
déì øîà,iy` axàéòaéî àì [àä]m` ixdy ,dl`y dpi` ef - ¨©¥¨Ÿ¦©§¨

eici lehil jixv gln hrna `l` ezlik`a rbep epi`y mc`
zenk ccend df mc`l xnege lw ,zinecq glna rbpy yygn

.eici lehil jixvy gln ly dlecb
,mici zvigxn oixehte :dpyna epipy.éàîcîe¦§©

.df oirk ztqep dpyn d`ian `xnbdïðúczkqna epipy jky - ¦§©
i`nc(`"n b"t),éàîc íéiðòä úà ïéìéëàî,ux`d mr z`eaz - ©£¦¦¤¨£¦¦§©

xaca wtq yiy s` ,xyrl `la dlke`l miiprl minkg exizdy
.dizexyrn eyxted m`éàîc àéðñëà úàåxzeny eliwd oke - §¤©§©§¨§©

jln mr mgldl mi`ad mil`xyi `av iyp`l i`nc lik`dl

.mdiaie` cbpk l`xyi
:lld ziae i`ny zia ewlgp df oicay d`ian `xnbdáø øîà̈©©

àðz ,àðeä,`ziixaa epipy -úà ïéìéëàî ïéà ,íéøîBà éànL úéa ¨¨¨¥©©§¦¥©£¦¦¤
úà ïéìéëàî ,íéøîBà ìlä úéáe ,éàîc àéðñëà úàå éàîc íéiðòä̈£¦¦§©§¤©§©§¨§©¥¦¥§¦©£¦¦¤

.éàîc àéðñëà úàå éàîc íéiðòäxzeny x`azpy df oic ,xnelk ¨£¦¦§©§¤©§©§¨§©
zia zrcl `l` epi` i`nc l`xyi iliig z`e miiprd z` lik`dl

.dfa mixqe` i`ny zia la` ,lld
i`ncne mici zvigxn mixehte :dpyna epipy.áøòlîe¦§¨¥

.`avd iyp` z` minkg exht aexir dfi`n zyxtn `xnbdéøîà̈§¥
éácly ezaiyi ipa exn` -eðL àì ,éàpé éaøepzpyna minkg §¥©¦©©Ÿ¨

,axrln mixeht `avd iyp`y,úBøéöç éáeøéò àlà,xnelk ¤¨¥¥£¥
,el` mr el` eaxir `l m` s` dpgnd jeza lhlhl md mi`yxy

ìáàaïéáéiç ïéîeçz éáeøéòz`vl mi`yx mpi`y ,epiidc ,md £¨¥¥§¦©¨¦
.oinegz iaexir egipd `l m` ,dn` miitl` megzl ueg zaya

iaexir oicy itl ,oinegzl zexivg iaexir oia weligd mrhe
lhlhl xzen dxezd on ixdy ,minkg ixacn `l` epi` zexivg
`la xg` mc` ly cigid zeyxl cg` mc` ly cigid zeyxn
lr mpic ecinrde `avd iyp` iabl minkg eliwd jkitle ,aexir
`vil mc`l xeq`y ,md dxezd on oinegz iaexir la` ,dxez oic

.mda mieevn `avd iyp` s` jkitle ,megzl uegn zaya
:md dxezd on oinegz iaexiry jkl di`x d`ian `xnbdéðúc§¨¥

.äøBz øác ïéîeçz éáeøéò ìò ïé÷Bì ,àéiç éaøuegn `veid ,xnelk ©¦¦¨¦©¥¥§¦§©¨
,dxezd on dwel zay axrn oinegz iaexir gipdy `la megzl

xn`py itl(hk fh zeny)mFIA FnwOn Wi` `vi l` eiYgY Wi` EaW'§¦©§¨©¥¥¦¦§Ÿ©
minkg eyxce ,'iriaXd(.`p oldl)z`vl mc`l xeq`y df `xwnn ©§¦¦

.zaya megzl uegn
:`iig iax ixac lr dywn `xnbdé÷úîdì ó[jk lr dywd-]éaø ©§¦¨©¦

,ïúðBémeia enewnn yi` `vi l`' `xwnd lr xaerdy okzi cvik ¨¨
,dwel 'iriaydïé÷Bì éëådxezd onìàaL åàì ìòxn`py - §¦¦©©¤§©

.'l`' oeyla©
xn`py e`l lky `id ozpei iax zpeeky ,dzr `xnbd dxaq

.eilr miwel oi` 'l`' oeylaé÷úîó[jk lr dywd-]øa àçà áø ©©§¦©©¨©
äzòî àlà ,á÷òéxn`py e`l lr miwel oi`y el` jixac itl - ©£Ÿ¤¨¥©¨

oeyla xn`py ipercie ae` lra zli`y xeqi` ok m` ,'l`' oeyla
,'l`'áéúëc(`l hi `xwie)énð éëä ,'íéðòciä ìàå úáàä ìà eðôz ìà' ¦§¦©¦§¤¨ŸŸ§¤©¦§Ÿ¦¨¦©¦

é÷ì àìcgxkdae ,ok oicd oi` `lde ,eilr miwel oi` ok` m`d - §Ÿ¨¥
.eilr miwel 'l`' oeyla xn`py e`l mby

'l`' oeyla xn`py e`l lky ozpei iax zpeek oi` :`xnbd zx`an
yi` `vi l`' e`ld lr wx zeywdl ezpeek `l` ,eilr miwel oi`

e ,'enewnndéì àéL÷ éëä ïúðBé éaødf e`l ixd ,el dywed jke - ©¦¨¨¨¦©§¨¥
`ed,'ïéc úéa úúéî úøäæàì ïzépL åàì'xidfdl `ay e`l ,xnelk ©¤¦¨§©§¨©¦©¥¦

oky ,oic zia zzina yprp eilr xaerdy xeqi` lr xearl `ly
zaya zeyxl zeyxn d`ved xeqi` z` micnl df `xwnn
l`' enk '`vi l`' zeaizd z` yexcl yiy itl ,dzina eypry

,'`iveiey epicia `ed llkïéc úéa úúéî úøäæàì ïzépL åàì ìk'¨©¤¦¨§©§¨©¦©¥¦
,'åéìò ïé÷Bì ïéàzewlna ypriy eilr xaera exzdy ote`a elit` ¥¦¨¨

,oic ziaa ezindl xyt` i` dfk ote`ay ,dzinl ea exzd `le
lr xidfdl `a df e`le xg`n ,dwel epi` zewln mb mewn lkn
uegn `veidy `iig iax xaeq cvik ,ok m`e ,zewln lr `le dzin

.'enewnn yi` `vi l`' meyn dwel zaya megzl
:`xnbd zvxznáéúk éî ,éMà áø øîàdxeza xn`p ike -ìà' ¨©©©¦¦§¦©

àéöBéd`ved xeq`l aezkd `ay xnel yi jkitly ,'enewnn yi` ¦
`lde ,zeyxl zeyxnàöé ìà''enewnn yi`,áéúkjkn rnyny ©¥¥§¦

epi` df `xwny `vnpe ,megzl uegn d`ivi xeq`l aezkd `ay
zxdf`'l `a epi`e ,oinegz xeqi`a `l` d`ved xeqi`a wqer
`veie df `xwn lr xaerdy `iig iax xaeq ok lre ,'oic zia zzin

.dxezd on dwel megzl ueg
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc oiaexir(iying meil)

÷éçøäìghyd z` licbdl jk ici lre x`ad on oicneicd z` §©§¦
,cigid zeyxk epicy swendàeäL ìkepiidc ,`edy xeriy lka ± ¨¤

,licbdl epevxay dn lkïéqôa äaøiL ãáìáeoia didi `ly cr ¦§©¤©§¤§©¦
xzei ly xeriya uext mewn cneicl heyt oiae heytl heyt
lry xg`ny ,dpyna lirl xen`k ,xwa ly zewax izy ickn
eilr ,dfn df s` md miwgxzn ,xeadn oicneicd zwgxd ici

.xen`d xeriya uext mewn didi `ly icka miqta zeaxdl
ghyd lcebl xeriy yiy zxaeqd zwleg drc d`ian dpynd

:miqtd ici lr xizdl ozipy,øîBà äãeäé éaøiqty exn` `l ©¦§¨¥
wx `l` ,`edy lceb lka mdipiay ghyd z` mixizn ze`xiaãò©

ly lcebíéúàñ úéa,miiz`q xeriya d`eaz zrixf mewn ± ¥¨©¦
mci lr xizdl oi`y ,dn` miying lr dn` d`n ly ghy `edy

.xzei lecb ghya lhlhl
Bì eøîà,dcedi iaxleøîà àìly xeriyd z`íéúàñ úéaoiprl ¨§Ÿ¨§¥¨©¦

,xzei lecb ghya mda lhlhl xizdl oi`y ze`xia iqt ly df
àlàz`f exn`äpéâì[mirxfe zewxi lecib mewn-]ótø÷ìemewn-] ¤¨§¦¨§©§©

,[mivr ixfb ly xve`l ynynd aiaq xcb swen xirl uegn lecb
minkg exq` ,xeic ly yeniy myl zexcba etwed `ly xg`ny

,miiz`q zian xzei ly xeriy mda yiy lk mda lhlhlíà ìáà£¨¦
øéc äéädcya zenda lyøäñ Bà[xira zenda ly xic-]Bà ¨¨¦©©

äö÷eî[ziad ixeg`n agx mewn-]øöç Bàel`a ,ziad iptly §¤¨¥
eléôàlceba `ed mewndïéøBk äøNò úéa eléôà ïéøBk úLîç úéa £¦¥£¥¤¦£¦¥£¨¨¦
øzeîyeniy myl zevigne zexcba etwed el` lky ,ea lhlhl ¨

,min zex`aa mb zecedl jilr ,jka dcen dz`y oeike ,xeic ly
yeniyk aygp mda yeniyde ,mc` ziizyl miie`x mdininy

,`edy lceb lka df ghya lhlhl xzeny ,xeic lyejkitløzeî¨
÷éçøäìa oicneicd z`ìkxeriyàeäL,x`ad onäaøiL ãáìáe §©§¦¨¤¦§©¤©§¤

.ïéqôa§©¦

àøîâ
dpynd m` dpc `xnbd .ze`xial oiqt oiyer ,dpyna epipy

:`xnbd zxxan .lkd zrc lr znkqenàéððçk àìc ïéúéðúî àîéì¥¨©§¦¦§Ÿ©£©§¨
,`ippg zrck `ly `id dpyndy xn`p m`d ±ïéqt ïéNBò ,àéðúc§©§¨¦©¦

øBáì,el dveg l` epnn lehlhd z` xizdlì ïéìáçå,àøéiL §©£¨¦§©¨¨
mivtg diyp`e zaya my zzaeye jxca z`vnp dxiiy xy`ky
ziiyr ici lr lehlhd z` xizdl mileki mpi` ,mnewna lhlhl
siwdl mdilr `l` ,ze`xia iabl dpyna xen`k oicneice miqt
[cere gth iaera lag lk] milag dylya mziipg mewn z`
oia 'ceal' xveei jk ici lry ,migth dyly cr dfn df mideabd

.migth dxyr ly dvignk eaygie lagl lag,øîBà àéððçå©£©§¨¥
ïéìáçmiliren,øBáì,epnn lehlhd z` xizdl.ïéqt àì ìáà £¨¦§£¨Ÿ©¦

.dpynd oic lr wleg `ippgy `vnp
:`xnbd dgecàîéz eléôàzrck mb dzpyp dpyndy [xn`z-] £¦¥¨

,àéððçmiyer oi`y xn` da `ziixad ixacn zeywdl lkez `l £©§¨
y itl ,xeal miqtãeçì øBae,ãeçì øàamiqt exzed `l ezrcle §§¥§

dpynae ,miqpekn min ly xeal `le ,miraep dininy x`al `l`
`weeca `ippg zrcle ,ze`xial miqt miyery `l` x`ean oi`
,`ed x`al xea oia weligd mrh .llka zexea oi`e ,ok dpyp
elkiy xg` s`y minkg eyyge ,zelkl miieyr xea ly eininy
`l` my lehlhd xzed `l `lde ,miqtd oia lhlhl ekiyni
znda z`wyd jxevl m`ivedl exizdy ,xeaa min yi xy`k
.miqt ici lr xea xizdl `ippg xq` df yyg zngn .milbx iler
,milk mpi`e mnvrn miraep dininy ,x`aa miiw epi` df yyg

.zex`al miqt miyery dcen `ed s` ok lre
:zxg` oeyléøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi ± ¦¨§¨§¥

éðz÷ àìcî`ziixaa xn`p `ly dnn ±ïéìáç ïéNBò øîBà àéððç' ¦§Ÿ¨¨¥£©§¨¥¦£¨¦
,'øàáì ïéqôe øBáì,'oiqt `l la` xeal oilag' xn` `l`ììkî± §©¦¦§¥¦§¨

,jkn cenll yiøàa àðL àìå øBa àðL àì àéððçìcwelig oi` ± §©£©§¨Ÿ§¨§Ÿ§¨§¥
mdipyae ,x`a oiae xea oiaïéà ïéìáçz` xizdl miliren ok` ± £¨¦¥

j` ,lehlhd.àì ïéqt:`xnbd zxxanïéúéðúî àîéìxn`p m`d ± ©¦Ÿ¥¨©§¦¦
epzpyny.àéððçk àìc:`xnbd dgecàîéz eléôàdpyndy §Ÿ©£©§¨£¦¥¨

zrck mb dzpyp,àéððç,`ziixad ixacn zeywdl lkez `l £©§¨
y meyndéì øcäî à÷ àn÷ àpz øîà÷c éàîìxn`y dn lr ± §©§¨¨©©¨©¨¨©§©¥

xn` `nw `pzy ,`ippg eaiyd ,ecal xea lr xaicy ,`nw `pz
xaic `l j` ,miliren mpi`y eaiyd ok lre xeaa miliren miqty
miqty x`aa dcen `ed ok`e ,`nw `pz wqr `l da x`a lr

.zex`aa wx miqt dxizdy dpynd zrc mb efe ,da miliren
:`xnbd zxxan .lkd zrck dpynd m` oecl dtiqen `xnbd
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äìòîìî øö÷å äèîìî áçø øöåàciakn e`lnn `edyk ,dlrnln agx did m`y Ð

.mze` dhne ,milzkd lr zexitd ie`ynäèîìî äáçø.dly mgxd zia llg Ð

úåðéáùåù.dteg zcerq ikxva wqrzdle egnyl ,epeziga lczypy Ðéâñ.jldn Ð

åúùà àéä åìéôàå.el i`pb `edy Ðøùâä ìò åì äðîãæð.eiptl zkldn `ide Ðäð÷ìñé
ïéããöì.diptl xearie Ðøäðá`ilcnc Ð

.xn`w yi` zy`ae ,dxyaa lkzqne ,`pnl

äöøîä.dpen Ðãéì ãé,cil cin dvxnd Ð

ziawd cin dxez lawy dyn enk `ed elit`

.ecil lldäéä õøàä íòux` jxc xnb `lc Ð

elit` mc` jldi `l :lirl ipzwc oizipznc

.ezy` ixg`äð÷ìà`ipzck ,did `iap Ð

"ilr l` midl`d yi` `aie" :mler xcqadf Ð

"midl`d yi`" e`xwp mi`iap dxyr .dpwl`

.did ux`d mr xninl `kile .mdn cg` `ede

ïîçð áø øîà÷ã éàîìåixg` "ixg`" i`dc Ð

.xn`w ynnáø éázewepiz [oixewy] `xwn Ð

.oax zia lyäùà éøçà àìå.yi` zy` Ðàìå
äøæ äãåáò éøçàaizke ,dixg` jyni `ny Ð

dxf dcear) opixn`e ,"jkxc dilrn wgxd"
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'ebe urd ond" aizkc ,`ed jexaellwe ".éæøæ
äðàú.(b ziy`xa) oifxf opinbxzne ,zexebg Ð

äéñðåàì àæçã òøæ úáëùoigexe oiciy dyrp Ð

.oiwifn ipin oilile'åë åçáù úö÷î íéøîåàÐ

mc`y it lr s`y ,`ed ux` jxc :xnelk

daxn oi` ,daxd eipta `ly ,exag z` gayn

.sipgnk d`xpy iptn ,eiptl egayaåéðôáÐ

."wicv" aizkåéðôá àìùwicv" aizk Ð

."minzäéôá óøè`diy dywia ,dit xn`n Ð

dly sxh zif.oefn epiide Ðíãå øùá.gp Ð

éùåò äåìà äéà øîà àìåjxved `l Ð

ozepy in ,axg ipixde iyer di` xnele ope`zdl

dlil hwp ikdle .dlila dxez ly zexinfÐ

.wegxn rnyp lewdyùã÷îä úéá áøçù íåéî
,yxetnd mya jxaln mipdkd ewqte Ð

mya oikxan eidy "oiyxec oi`"a xn`ck

.yxetndéúù íùá ùîúùéù íìåòì åéã
úåéúåàz` yi` jxal oia ,eiptl gayl oia Ð

:xnelk ."di lldz dnypd lk" aizkc ,exiag

.ea ynzydl ie`x dlek dnypd lky myd df

yxetnd mye zeize` rax` oa myc llknÐ

.cala mipdkl `l` ,ozip dnypd lkl `l

xacna) aizke ,"enya jxale" (i mixac) aizkc

"iny z` enye" (e.il cgeind Ðåìì÷úð
äéðéëù.dzllwn Ðäéðéëù åëøáúðÐ

.dzllwnãåôé÷ ùøåîìzeigd zekled mye Ð

ie`c ,dl zekenqd zenewn zewifne ,zerx

.[a,ep dkeq] epikyl ie`e ryxl
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.mrd ixeg` `edy
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øöBà,d`eazäæ øöBà äîeze` miyerøö÷å ähîlî áçø[xve-] ¨¨¨¤¨¨¦§©¨§¨¨
éãk ,äìòîlîlkeiyúBøétä úà ìa÷ì,ea migipny [d`eazd] ¦§©§¨§¥§©¥¤©¥

`lnzn did xy`k ixd ,dlrnln agxe dhnln xv did eli`y
,mze` mihne eilzk lr miciakn zexitd eidóàz`äMàädyr ©¨¦¨

`idyk d"awd,ähîlî äáçø,mgxd zia llgaäøö÷e[dxve-] §¨¨¦§©¨§¨¨
éãk ,äìòîlîlkezyãìeä úà ìa÷ìjynda xn`py dne .day ¦§©§¨§¥§©¥¤©¨¨

weqtd,'íãàä ìà äàáéå'xg` xac `l` mcewd oiprl jiiy epi` ©§¦¤¨¤¨¨¨
aezkdy ,`edíãàì úeðéáLeL àeä Ceøa LBãwä äNòL ãnìî§©¥¤¨¨©¨¨§¦¨¨¨

øä,ïBLàzcerq ikxva wqrzdle egnyl epeziga lczydy ¨¦
cenll yie .eztegì ïàkîmc`ìBãâ,aeygeì úeðéáLeL äNòiLin ¦¨§¨¤©£¤§¦§

yïè÷,ezgnyae epeziga wqrzie epnidBì òøé ìàåxnel jka ¨¨§©¥©
deab lrn deab `edy ,d"awd ixdy ,miphwd mr weqrl el oi`y

.mce xya `edy oey`xd mc` mr jka wqrzp ,epnn lecb oi`e
zl`ey .sevxt `id rlvdy xaeqd z` x`al day `xnbd

:`xnbdøîàc ïàîìe`id rlvdy,óeöøteid dligzny epiide §©§¨©©§
xkf ly cg`d ,xeg`n sevxte miptln sevxt oey`xd mc`l

,dawp ly cg`deàLéøa ébñ eäéépéî éäjldy sevxtd edfi` ± ¥¦©§©¦§¥¨
:`xnbd daiyn .miptlnc àøazñî ,÷çöé øa ïîçð áø øîàsevxt ¨©©©§¨©¦§¨¦§©§¨§

dàLéøa ébñ øëæ,[miptln jld-]àéðúc,`ziixaaíãà Cläé àì ¨¨©¦§¥¨§©§¨Ÿ§©¥¨¨
éøBçà[ixg`-]Cøca äMàdkelid ici lr xedxd icil `eai `ny £¥¦¨©¤¤

zxg` jxca jli `l` ,dizerepzeeléôàåef dy`,BzLà àéä ©£¦¦¦§
m`e .el `ed i`pby meynBì äðncæðeiptl zkldnd yi` zy`ìò ¦§©§¨©

,øLbä,da zkll zxg` jxc oi`yïéããvì äp÷lñé`idyk jli ± ©¤¤§©§¤¨©§¨¦
.diptl didiy cr ekelid xdnie ,eiptl dpi`e ecvløáBòä ìëå§¨¨¥

äMà éøBçàdxaera yi` zy`,øäpalal dicba dnixn `idy £¥¦¨©¨¨
,da lkzqn `ede dxya d`xpe ,mind on eahxiíìBòì ÷ìç Bì ïéà¥¥¤¨¨

.àaäjld xkfd i`ce ,dy` xg` jldl xeq`y epcnly xg`ne ©¨
jled xkfd `vnp miptln zkled dzid dawpd m`y ,miptln

.dawpd xg`
:dy`a zelkzqd zece` mitqep mixac d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

,`ziixaaäöønä[dpend-]äMàì úBòîoxiarneBà dãéì Bãiî ©©§¤¨§¦¨¦¨§¨¨
,Bãéì dãiîok dyereeléôà ,da ìkzñiL ìéáLa`edäîBcdxeza ¦¨¨§¨¦§¦¤¦§©¥¨£¦¤

eciay miaeh miyrneäøBz ìaéwL eðéaø äLîìàì ,éðéñ øäî §Ÿ¤©¥¤¦¥¨¥©¦©Ÿ
ípäéb ìL dðécî ä÷pé,e`hg lr yprieøîBà áeúkä åéìòå`i ilyn) ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ§¨¨©¨¥

(`k,'òø ä÷pé àì ãéì ãé',miinrt yxcp 'cil ci' xn`py dny ¨§¨Ÿ¦¨¤¨
`ed elit` ,da lkzqdl icka dy`l cil cin zern dvxndy

ok it lr s` ,eicil d"awd icin dxez laiwy dynkä÷pé àìŸ¦¨¤
ípäéb ìL dðécî.yprie ¦¦¨¤¥¦Ÿ

:jxca dy` xg` dkild zece` mixac d`ian `xnbdáø øîà̈©©
,çBðî ,ïîçð,oeyny ia`øîàpL ,äéä õøàä íò(`i bi mihtey)í÷iå' ©§¨¨©©¨¨¤¨¨¤¤¡©©¨¨

,'BzLà éøçà çBðî Cìiålirlc `ziixad z` rci `ly ixd ©¥¤¨©©£¥¦§
xg` jld ixdy ,ezy` `id elit`e dy` ixg` jlil zxqe`d

.jxca ezy`
:ongp ax ixaca dpc `xnbdé÷úî÷çöé øa ïîçð áø dì óixac lr ©§¦¨©©§¨©¦§¨

,ongp axäzòî àlà,ezy` ixg` jldy ea xn`py iny zyxty ¤¨¥©¨
ok m` ,jxca dixg` jldy mixac ly mheytk `id dpeekdéab©¥

lv`-][énð éëä ,'BzLà éøçà äð÷ìà Cìiå' áéúëc äð÷ìàm`d ± ¤§¨¨¦§¦©¥¤¤§¨¨©£¥¦§¨¦©¦
xnel oi`e did `iap `lde ,jxca dixg` jldy yxtz my mb

,ux`d mr didyåokéaâ[lv`-]áéúëc òLéìà(l c 'a mikln) §©¥¡¦¨¦§¦
Jafr` m` LWtp ige 'd ig xrPd m` xn`Ye','äéøçà Cìiå í÷iå ©Ÿ¤¥©©©©§¥©§§¦¤¤§¤¨©¨¨©¥¤©£¤¨

énð éëä`iap `ed s` `lde ,jxca dixg` jldy yxtz my mbd ± ¨¦©¦
.didàlàxn`py dn oke dpwl`a xn`py dny jgxk lr ¤¨

,jxca dixg` dkildl dpeekd oi` ,dy` ixg` ekldy ,ryil`a
dkildl `l`,dúöòå äéøác éøçàitk ebdp ryil` oke dpwl`y ©£¥§¨¤¨©£¨¨

,miyp oze` mdl evrie exn`y dnénð àëäyi ,gepna ,o`k s` ± ¨¨©¦
jld `l` jxca ezy` xg` jld `ly yxtldúöòå äéøác éøçà©£¥§¨¤¨©£¨¨

.ux`d mr didy gikedl oi`e ,cala
:`xnbd dtiqenéàîìe ,éMà áø øîà[dn itle-]ïîçð áø øîàc ¨©©©¦§©§¨©©©§¨

äéä õøàä íò çBðîeixacle ,ezy` xg` jldy ea xn`py itl ¨©©¨¨¤¨¨

z` gepn rci `ly cala ef `l ,ynn dixg` dkildl `id dpeekd
`l` ,z`f zxqe`d `ziixadàø÷ àì énð áø éa eléôàz` s` ± £¦¥©©¦Ÿ§¨

,cnl `l oax zia ly zewepiz micnly miweqtdáéúëcziy`xa) ¦§¦
(`q ckéøçà äðëìzå íélîbä ìò äðákøzå äéúBøòðå ä÷áø í÷zå'©¨¨¦§¨§©£¤¨©¦§©§¨©©§©¦©¥©§¨©£¥

,'Léàäyi`d ixg` ekldy,Léàä éðôì àìåaezka yxetn ixd ¨¦§Ÿ¦§¥¨¦
,dy` xg` jld ongp ax zrcly ,gepne ,dy` xg` jlil oi`y

.df weqt elit` rci `l
:zkll oi` in xg` d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîàjlil ahenéøçà ¨©©¦¨¨©£¥

,éøà,xaca dpkqy s`àìåjliläMà éøçàahene ,yi` zy` £¦§Ÿ©£¥¦¨
jlilàìå äMà éøçàjlilíéáëBk úãBáò éøçàjyni `ny ©£¥¦¨§Ÿ©£¥£©¨¦

jlil ahene ,dixg`àìå íéáëBk úãBáò éøBçàjliléøBçàgzt £¥£©¨¦§Ÿ£¥
ïéìltúnL äòLa úñðkä úéaepi`e my cnery 'da xtekk d`xpy ¥©§¤¤§¨¨¤¦§©§¦

.lltzdl qpkp
:xfrl` oa dinxi iax ixacn cerìk ,øæòìà ïa äéîøé éaø øîàå§¨©©¦¦§§¨¤¤§¨¨¨

,éecéða ïBLàøä íãà äéäL íéðMä ïúBàdpy miyelye d`n mdy ¨©¨¦¤¨¨¨¨¨¦§¦
zrcd urn lk`y lr `ed jexa yecwd ea xrby xg` sefp didy

el xn`e(`i b ziy`xa)epnn lek` izlal jizieiv xy` urd ond'£¦
el` mipya ,ellwe ,'zlk`ïéìéìå ïéãéLå ïéçeø ãéìBä,[oiwifn ipin] ¦¦§¥¦§¦¦

øîàpL(b d ziy`xa)ìL íãà éçéå'Búeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ¤¤¡©©§¦¨¨§Ÿ¦§©¨¨©¤¦§
,'Bîìök,zy clep f`eàðcéàä ãòc ììkîdzr cry wiicl yie ± §©§¦§¨§©¨¦§¨

,ãéìBà Bîìök åàì.cli oilile oicye oigex `l` ©§©§¦
:el` mixaca dpc `xnbd .degn mciledy md mixacd zehyt

éáéúéî,`ziixaa xn`p ,daiyid ipa eywd ±,øîBà øéàî éaø äéä ¥¦¥¨¨©¦¥¦¥
äúéî äñð÷pL äàøL ïåék ,äéä ìBãb ãéñç ïBLàøä íãàmlerlìò ¨¨¨¦¨¦¨¨¨¥¨¤¨¨¤¦§§¨¦¨©

,Bãéllwzpe zrcd urn lk`y jka(hi b ziy`xa)l`e dz` xtr ik' ¨
,'aeyz xtrúéðòúa áLéjynaìLe äàîïî Løéôe ,äðL íéL ¨©§©£¦¥¨§Ÿ¦¨¨¥©¦

äMàäjynaìLe äàîéæøæ äìòäå ,äðL íéL[ilr ly zexebg-] ¨¦¨¥¨§Ÿ¦¨¨§¤¡¨¨§¥
BøNa ìò íéðàzjynaìLe äàî,äðL íéLezy`n yxty oeike §¥¦©§¨¥¨§Ÿ¦¨¨

el` mipya cliy xfrl` oa dinxi iax xn` cvik ,mipy oze`a
.oiwifn mze` z` degn

:`xnbd zvxznïðéøîà÷ ék,oiwifn cliy epxn`y dn ±àeää ¦¨©§¦¨©
déñðeàì àæçc òøæ úáëLa`le ,exvep epnny ,[eqpe`l d`xy-] §¦§©¤©§¨¨§§¥

.degn
:xfrl` oa dinxi iax ixacn cer,øæòìà ïa äéîøé éaø øîàås` §¨©©¦¦§§¨¤¤§¨¨

yúö÷înìL BçáLdíéøîBà íãàelå ,åéðôa`ed ux` jxc mle` ¦§¨¦§¤¨¨§¦§¨¨§
yBleë`l` mixne` oi` [egay lk-],åéðôa àlLdaxi m`y meyn ¤Ÿ§¨¨

.el sipgnk d`xp `ed ixd ,eipta egay lk z` xn`ie
mixne`y df xacBçáL úö÷îmb mc` ly,åéðôadnn ecnell yi ¦§¨¦§§¨¨

áéúëcd"awd el xn`y gpa(` f ziy`xa)éðôì ÷écö éúéàø Eúà ék' ¦§¦¦Ÿ§¨¦¦©¦§¨©
,'äfä øBcalr siqed `le 'wicv' `edy jka egay d"awdy ixd ©©¤

'minz wicv' didy egay lk `le ,egay zvwn df ixde ,df gay
y z`f z`e .oldlckBlek`l` xnel oi` [egay lk-],åéðôa àlL¤Ÿ§¨¨

dnn gikedl yiáéúëc(h e ziy`xa)äéä íéîz ÷écö Léà çð' ¦§¦Ÿ¦©¦¨¦¨¨
,'åéúøãa`ly wx xn`p ,'minz wicv' didy ,egay lky ixd §ŸŸ¨

el xn` `l `ed jexa yecwd eli`e ,ok zxtqn dxezdy ,eipta
.z`f

:xfrl` oa dinxi iax ixacn ceréàî ,øæòìà ïa äéîøé éaø øîàå§¨©©¦¦§§¨¤¤§¨¨©
áéúëcm`d ze`xl leand xg` daizd on gp glyy dpeia ¦§¦

dnc`d ipt lrn mind ehrnzd(`i g ziy`xa)dpFId eil` `aYe'©¨Ÿ¥¨©¨
axr zrläéôa óøè úéæ äìò äpäålrn miOd ENw iM gp rcIe §¥¤¤§¦¥£¥©¦¨¨§¦¨©¥©Ÿ©¦©©©¦¥©

`l` .`weec zif dlra dxga recn ,'ux`däøîàdéðôì äðBé ¨¨¤¨§¨¨¦§¥
,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwäy il aehïéøBøî éúBðBæî eéäé ©¨¨¦¤¨¦§§©§¦

[mixn-]úéæk,xn `edyEãéa ïéøeñîe,jcin mlaw`e ±eéäé ìàå §©¦§¦§¨§§©¦§
izepefn,íãå øNa ãéa ïéeìúe Láãk ïé÷eúîdticrn `idy xnelk §¦¦§©§¦§©¨¨¨¨

dizepefn eidi m` s`e d"awd icin zpefip zeidle zevega zeidl
eidi jka m` s`e gp icin oefle daiza zeidl xy`n ,zegt miaeh

c dnn ok yexcl yie .xzei miaeh dizepefnàëä áéúë[o`k-] §¦¨¨
íúä áéúëe 'óøè'[my-](g l ilyn),'éwç íçì éðôéøèä'xnelk ¨¨§¦¨¨©§¦¥¦¤¤ª¦

ok lre ,oefn `ed 'sxh'y ixd ,il jxvpd ilk`n z` iplik`d
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xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc oiaexir(iyiy meil)

,'íøë éòhîì`id dkxa ,minxkle zecyl oexney didzy dne §©¨¥¨¤
.mdn epdiy dipikyl

:xfrl` oa dinxi iax ixacn ceràa ,øæòìà ïa äéîøé éaø øîàå§¨©©¦¦§§¨¤¤§¨¨Ÿ
úcîk àlL äàøe[bdep xy`k-]úcî àeä Ceøa LBãwä[bdep-] §¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©

Bì ïéìéèî ,úeëìîì äâéøä íãà áéiçúî ,íãå øNa úcî .íãå øNä¨¨¨¦©¨¨¨¨¦§©¥¨¨£¦¨§©§§¦¦
äkç[ur zkizg-],åét CBúì,xacl epnn zrpendìl÷é àlL éãk ©¨§¦§¥¤Ÿ§©¥

Cìnä úàok `l .dzin eaiigyíãà ,àeä Ceøa LBãwä úcî ¤©¤¤¦©©¨¨¨¨
d÷úBL ,íB÷nì äâéøä áéiçúî,etcbn epi`eøîàpL(a dq milidz)Eì' ¦§©¥£¦¨©¨¥¤¤¡©§

,'äläú äiîc.d"awd cbpk miwzeye minnec lkdyàlà ãBò àìå ª¦¨§¦¨§Ÿ¤¨
Ls` mewnl dbixd aiigzndçaLn,d"awd z` lldneøîàpL ¤§©¥©¤¤¡©

Bì äîBcL àlà ãBò àìå .'äläz'eilr mi`ad el` mixeqia aygpe §¦¨§Ÿ¤¨¤¤
,dad`a mlawn `edyeléàk`ed jkaïaø÷ áéø÷îaixwdl xcpy §¦©§¦¨§¨

,'dløîàpLweqtd jynda(my).'øãð ílLé Eìe' ¤¤¡©§§ª©¤¤
:df oipra mitqep mixac d`ian `xnbdïa òLBäé éaø øîàc eðééä©§§¨©©¦§ª©¤

áéúëc éàî ,éåìweqtd zpeek idn ±(f ct my)àëaä ÷îòa éøáò' ¥¦©¦§¦Ÿ§¥§¥¤©¨¨
,'äøBî äèòé úBëøa íb eäeúéLé ïéòîmi`hegd lr yxcp weqtd ©§¨§¦©§¨©§¤¤

.oicd z` mdilr miwicvn md miyprp mdykyéða elà ,'éøáBò'§¥¥§¥
íäì ïé÷éîònL ,'÷îò' .àeä Ceøa LBãwä ìL BðBöø ìò ïéøáBòL íãà̈¨¤§¦©§¤©¨¨¥¤¤©£¦¦¨¤

ípäéb.mdi`hg lr ea miyprpeàëaä','EdEziWi oirnïéëBaL ¥¦Ÿ©¨¨©§¨§¦¤¦
ïéúéL ìL ïééòîk úBòîc ïéãéøBîe.gafnayøa íb','äøBî äèòé úBë ¦¦§¨§©§¨¤¦¦©§¨©§¤¤

dtie myperl dxedy lr d"awd z` zekxaa [ethrie-] ehriy
epiide ,dxedìL BðBaø ,åéðôì íéøîBàå ïécä úà íäéìò ïé÷écönL¤©§¦¦£¥¤¤©¦§§¦§¨¨¦¤

zðc äôé ,íìBò,epze`ípäéb zðwz äôéå záéiç äôé úékæ äôé ¨¨¤©§¨¨¤¦¦¨¨¤¦©§¨§¨¤¦©§¨¥¦Ÿ
.íé÷écvì ïãò ïb íéòLøì̈§¨¦©¥¤©©¦¦

.oicd z` mdilr miwicvn miryxdy xen`d z` zxxan `xnbd
:`xnbd dywnéðéàmepdiba mipecipd miryxdy ,`ed ok m`d ± ¥¦

,oicd z` mdilr miwicvnøîàäå[xn` `lde-]ïa ïBòîL éaø §¨¨©©¦¦§¤
,Lé÷ìdeléôà íéòLømicner md xy`kípäéb ìL Bçút ìòmd ea ¨¦§¨¦£¦©¦§¤¥¦Ÿ

f` mb ,mipecipäáeLúa ïéøæBç íðéà,mixna micner md `l` ¥¨§¦¦§¨¨
øîàpL(ck eq diryi)'Bâå éa íéòLBtä íéLðàä éøâôa eàøå eàöéå'iM ¤¤¡©§¨§§¨§¦§¥¨£¨¦©§¦¦§¦

ixbta' ,'xUA lkl oF`xc Eide dAkz `l mX`e zEnz `l mYrlFz©§¨Ÿ¨§¦¨Ÿ¦§¤§¨¥¨§¨¨¨
miyp`d'eòLtLxaraàlà ,øîàð àìmiyp`d ixbta','íéòLBtä ¤¨§Ÿ¤¡©¤¨©§¦

,deed oeyl,íìBòì ïéëìBäå íéòLBtLmirlez milke` xaky s` ¤§¦§§¦§¨
,daeyza mixfeg mpi` oiicr f` mb ,mda zxrea y`de mxya z`
miwicvn mepdiba miryxdy iel oa ryedi iax xn`y itk `le

.oicd z` mdilr
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìiel oa ryedi iax xn`y dn ± Ÿ©§¨¨

xaecn ,oicd z` mdilr miwicvn mepdiba miryxdyéòLBôa§§¥
àä ,ìàøNémpi` miryxdy yiwl oa oerny iax xn`y dn ± ¦§¨¥¨

xaecn ,mepdib ly dgzt lr elit` daeyza miayéãáBò éòLBôa§§¥§¥
.íéáëBk¨¦

:`xnbd zxne` .xen`d weligd z` dgiken `xnbdénð éëä̈¦©¦
àøazñî,xazqn mb jk ±ïk íàcoerny iax ixacy xn`p m`y ± ¦§©§¨§¦¥

,l`xyi iryeta mb md yiwl oaLé÷ì Léøcà Lé÷ì Léøc àéL÷± ©§¨§¥¨¦©§¥¨¦
,xg` mewna eixac lr o`k yiwl yix ixacn dywiLéø øîàc§¨©¥

øeà ïéà ìàøNé éòLBt ,Lé÷ì[y`-],ïäa úèìBL ípäébyiy itl ¨¦§¥¦§¨¥¥¥¦Ÿ¤¤¨¤
a z`f cenllåéìò ïéàL ,áäfä çaæn äî ,áäfä çaænî øîBçå ì÷©¨¤¦¦§©©¨¨©¦§©©¨¨¤¥¨¨

adf ietiv,áäæ øðéc éáBòk àlàs` lre ,hren xac `edy ¤¨§¦¦©¨¨
z`f lka ,eneia mei icn y` eilr exirade zxehw eilr exihwdy

øeàä Ba äèìL àìå íéðL änk ãîòxqgp `le qp dyrpy ,[y`d-] ¨©©¨¨¦§Ÿ¨§¨¨
,melk eadfnNé éòLBtïBnøk úBöî ïéàéìnL ìàø`ln `edy dfd §¥¦§¨¥¤§¥¦¦§¨¦

,mipirxbaøîàpLmixiyd xiya(f e)zqpk `idy dirxd lr ¤¤¡©
l`xyiéø÷éz ìà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàå ,'Cúwø ïBnøä çìôk'§¤©¨¦©¨¥§¨©©¦¦§¤¨¦©¦§¦

àlà 'Cúwø'`xwéú÷éø','Cxne`e l`xyi z` gayn aezkde ©¨¥¤¨¥¨¥
,ïBnøk úBöî ïéàéìî CaL ïéð÷éø eléôàLel` miryet ok m`ìò ¤£¦¥¨¦¤¨§¥¦¦§¨¦©

änëå änk úçàyiwl yix xn`y oeike .y`d mda helyz `ly ©©©¨§©¨
weqtd z` yexciy xyt` i` ,l`xyi iryeta zhley y` oi`y
zenz `l mzrlez ik ia miryetd miyp`d ixbta e`xe e`vie'
zhley y`dy ea xn`py oeik ,l`xyi iryeta ,'dakz `l myi`e

.miakek icaer iryeta wqer `edy jgxk lre ,miryet mze`a
miay el` miryet oi`y df weqtn gkeny dn mby `vnpe
,l`xyi iryetl dpeekd oi` ,mpidb ly egzt lr elit` daeyza
ocy lr d"awd z` mikxane mdilr oicd z` miwicvn ok` mdy

.mdl ie`xk mze`
zhley mepdib y` oi`y yiwl yix ixac z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .l`xyi iryeta÷îòa éøáò' áéúëc àä àlà¤¨¨¦§¦Ÿ§¥§¥¤
,'àëaä,mepdiba mipecipd l`xyi iryetl dpeekdy ,xen`ke ©¨¨

iryeta zhley mepdib y` oi`y yiwl yix ixacl yxtzi cvik
.l`xyi

:`xnbd zvxznàeääk ±`id weqtd zpeeàzòL àéää éáéiçîc± ©¦§©§¥©¦©§¨
dry dze` miaiigznyéúàå ,ípäéâa[`ae-]÷éqîe eðéáà íäøáà §¥¦Ÿ§¨¥©§¨¨¨¦©¦

eäì ìa÷îe eäì,mlawne myn mze` dlrne ±øa[ueg-]ìàøNiî §§©¥§©¦¦§¨¥
c ,íéáëBk ãáBò úa ìò àaLmepdiba oecip `edykBúìøò äëLî ¤¨©©¥¨¦§¨§¨¨§¨

,ledn izlak dyrpedéì ø÷Láî àìåexikn epia` mdxa` oi`e ± §Ÿ§©§¥¥
`ede ,lenip epi`y ink el dnec `edy itl ,myn e`ivedl icka

.aiigzpy dn lk z` milyn `edy cr mepdiba oecip
miay mpi` miryxy xn`y yiwl yix ixac e`aed lirl
'miryet' mda xn`py meyn ,mepdib ly egzt lr s` daeyza

:elld yiwl yix ixac lr dywn `xnbd .deed oeylé÷úîdì ó ©§¦¨
àzLä ,àðäk áø[dzrn-]zøîàcy'íéòLBtä'epiidéìæàå éòLôc ©©£¨©§¨§¨§©§©§¦§¨§¥§¨§¥

,miklede miryet oiicr mdy ±áéúëc äzòî àlà(bl ak `xwie) ¤¨¥©¨¦§¦
àéöBnä',''d ip` midl`l mkl zFidl mixvn ux`n mkz`ådn ok ©¦¤§¤¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§
xn`py(dn `i my)'d ip` iM'äìònäzidl mixvn ux`n mkz` ¦£¦©©£¤¤§¤¥¤¤¦§©¦¦§Ÿ

klmiweqtd zpeek m`d ,'midl`l màeä ÷étîãe ÷éqîc± ¨¤¥Ÿ¦§©¦§©¦
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.dpynd zpeeka ok gken ok` -
:'x"zei' ipyd wtqd,äaøî éiaà dépéî àòaoiay geexd xy`k §¨¦¥©©¥§©¨

`ed oicneicdìMî øúBéLéìLe änà äøNò L,ehrnl jixvyéaøì ¥¦§Ÿ¤§¥©¨§¦§©¦
äãeäé,miheyt ztqed llk dpyna xikfd `lyeäîote`d §¨©

`weec m`d ,ehrnl lirendãéáò ïéèeLtoia miqt gipi - §¦¨¦
geexd z` hrnl ick dn` dxyr yely ly geex xg`l oicneicd
didiy ick miqta `weece ,yilye dn` dxyr yelyn zegtl

,oicneicd oia xkidBà`weec `nyéøàî ïéãîBécaCz` hrnl ick ©§¨¦©£¦
meyn ,oicneicd oia miqt ztqed liren `le ,mdipia geexd

.elhan qtd iciv ipyn xie`dy
déì øîà,iia`l daxäeúéðz,`ziixaa df oic epipy -ïä änk ¨©¥§¦¨©¨¥

zeidl mixzen [oicneicd-]ïéáøB÷î,x`aléãkztyn didiy §¨¦§¥
jxe` xeriy oicneicd oia cr x`ad,äøt ìL daeøå dLàølkezy Ÿ¨§¨¤¨¨

zegta la` ,zen` izy `edy ,x`ad on zezyle mipta cenrl
ezxt xg` jyni `ny ,mdipia lehlhd z` xizdl oi` ,dfn
cigid zeyxn `iven `vnpe ,zevignl ueg ilcd z` `iveie

.miaxd zeyxlänëåzeidl oicneicd mixzenïé÷çeøî,x`ad on §©¨§¨¦
eléôàziaøBk[d`eaz xek zrixf mewn xeriy-]eléôàåzia £¦©£¦
íééøBk.[xek ipy zrixf mewn xeriy-]øîBà äãeäé éaøghyd m` ©¦©¦§¨¥

`ed miqtd oiayíéúàñ úéaizy xeriya d`eaz zrixf mewn-] ¥¨©¦
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המשך בעמוד רכה



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc oiaexir(ycew zay meil)

ïìéà éðåeb éøzmiaygpy zepli` ibeq ipy hxtl d`a `ziixad - §¥©§¥¦¨
,wwgie wlgi eli`k mi`ex ea xnel jiiyy mly oli` ,cneick
mewn lkn ,'mi`ex' da jiiy `ly ab lr s`y ipwc `zixcebe

ok m` .cneick zpecipøãb éðåeb éøz énð àëäxyt` ok enk - ¨¨©¦§¥©§¥¨¥
cg` oiay micxtp mipw epiid 'mipwd zvig'y `ziixad z` x`al
xcb ,`ziixad dhxit zexcb ibeq ipye ,dyelyn zegt exiagl

.izy `l` da oi`y mipwn dieyrd xcbe dnily
.edn oiqtd oial qpkp dy`xy xvg ,'x"vg' iyingd wtqd

zexivgdn lhlhl dxezd on xzen ,ieanl zegeztd zexivg
minkg mle`e .cigid zeyx lkdy ,zexivgl ieandne ieanl
cigid zeyxl ef zelraay cigid zeyxn lhlhl exq`
ixeic ,ieana mixeic yi zexivgd lkly xg`ne ,zxg` zelraay
ieanl zexivgdn lhlhl mixeq`e ,dzxag lr zxqe` zg` xvg
zeyxk od f`y ,cgi zexivgd lk eaxriy cr zexivgl ieandne
xvga oicd dn dpc epiptly `xnbd .lehlha mixzene zg`
xzen m`d ,x`ad lry miqtd oiay ghyd jezl dgezty

:myl xvgdn lhlhlñðëð dLàøL øöç ,äaøî éiaà dépéî àòa§¨¦¥©©¥¥©¨¨¥¤Ÿ¨¦§¨
,ïéqtä ïéáì,[` xeiv] miqtd oiay ghyl dgezt `idy xnelkeäî §¥©©¦©

xzen m`d -.dëBúì ïéqtä ïéaîe ,ïéqtä ïéáì dëBzî ìèìèì§©§¥¦¨§¥©©¦¦¥©©¦§¨
miqtd oia miyer miaxdy yinyzd m`d ,md wtqd iccve
,myl xvgdn `ivedl xeq`e ,mixeic da yiy zeyxk eaiygn
e` .exiag zeyxl ezeyxn `ivedl mc`l xeq`y itk
`l` dpi`y xg`n mixeick zaygp dpi` my mzeynzydy
mc`l xzeny ,mixeic da oi`y cigid zeyxk df ixde ,zi`xr

.exivg oial dpia lhlhldéì øîà,iia`l dax,øzeîaygp `ly ¨©¥¨
siqed .xvgd ipa lr xeq`l oixeick miqtd oia miyery yinyzd

,el`ye iia`éàî íézLlv` ef zekenq zexivg izya oicd dn - §©¦©
mb m`d ,[a xeiv] miqtd oial oy`xa zegezte ,odipia dvigne ef
wtqd iccve .miqtd oial zexivgdn lhlhl xzen dfk dxwna
epi` miqtd oia milbxd iler yinyzy xn`p m` elit`y ,md
izyy oeik mewn lkn ,xvgd ipa lr xeq`l mixeick aygp
mc`k my miynzyn mdy yinyzd `ny ,myl zegezt zexivg
df mixqe` mdipye ,oixeick aygp ,ezia iptly xvga ynzynd
gezt mewndy oeik ,aeyg epi` my myinyz s` `ny e` .df lr

.xeadn min zelcl ynyl ieyre cv lkl yletnedéì øîà,dax ¨©¥
.øeñà̈

oial zegeztd zexivgd izy m` oicd dn ewlgp `axe `ped ax
:odipia eaxir miqtdeáøéò eléôàå ïéøeñà íézL ,àðeä áø øîà- ¨©©¨§©¦£¦©£¦¥§

xeq` miqtd oial zegezt zexivg izy xy`ky dax xn`y dn
m` elit` epiid ,xvgl miqtd oiane miqtd oial xvgdn lhlhl
'zexivg aexir' eaxire zexivgd izy oiay dvigna gzt yi
lr ef zexqe` opi`e zg` zeyx lkdy `vnpy ,gztd jxc odipia
oiane miqtd oial zexivgdn lhlhl mixeq` oiicr mewn lkn ,ef

meyn `l` ,oicd xwirn `le .zexivgl miqtdànL ,äøéæbipa §¥¨¤¨
l zexivgdn milhlhn mze` mi`exd mc`erci `l miqtd oia

e ,zexivgd oia gzt yiyïéqtä ïéáì ìéòBî áeøéò eøîàéeidie - Ÿ§¥¦§¥©©¦
,miqtd oiaa ef lr ef zexqe` opi` zexivgdy mrhdy mixeaq
cr ieanl `ivedl xeq`y cg` ieanl zegeztd zexivg izy oick
seziy eyr zexivgdy meyn epiid ,ze`ean seziy eyriy
oian lehlh xizdl e`eai jk jezne .oiqtd oia jxc ze`ean
,zexivgd oia gzt oi` zn`a xy`k mb zexivgl miqtd
,ok oicd oi` dyrnl mle` .miqtd oia jxc zexivgd etzzype
epwiz `l ik ,miqtd oia jxc 'ze`ean iteziy' zeyrl liren `le
lr xzi ekxe`e mezq `edy ieana `l` 'ze`ean iteziy' minkg

.zegex rax`n yletn `edy miqtd oiaa `l la` ,eagex
,øîà àáøm`eáøéò,zexivgdøzeîmiqtd oial okezn lhlhl ¨¨¨©¥§¨

od ixd mdipiay gzt jxc eaxiry oeiky ,okezl miqtd oiane
.miyyeg oi` `ped ax xn`y dxifble ,zg` zeyx

:`ax ixacl di`x `ian iia`òéiñîc àéðz ,àáøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§¨¨©§¨¦§©©

Cì,jixacl zriiqnd `ziixa epipy -ïéáì ñðëð ãçà dLàøL øöç ¨¨¥¤Ÿ¨¤¨¦§¨§¥
ìáà ,dëBúì ïéqtä ïéaîe ïéqtä ïéáì dëBzî ìèìèì øzeî ïéqtä©©¦¨§©§¥¦¨§¥©©¦¦¥©©¦§¨£¨

íéøeîà íéøác äna .øeñà íézLk ,xeq` zexivg izyayàlL §©¦¨©¤§¨¦£¦¤Ÿ
eáøéò,odipia zexivgdìáàm`.ïéøzeî eáøéò:`xnbd zl`ey ¥§£¨¥§¨¦

àðeä áøc àzáeéz éåäéz àîéì`kxit o`kn didzy xn`p m`d - ¥¨¤¡¥§§¨§©¨
:`xnbd dgec .xeq` odipia eaxiry s`y xn`y `ped axløîà̈©

íúä ,àðeä áø Cìxaecn `ziixaa my -ïáøòå ïøãäcdvxtpy - ¨©¨¨¨§©§¨§©§¨
mi`ex lkdy ,zexivgd oiay dvignd seqa dlecb dvxit
liren aexir ,exn`i `ny yeygl oi`e ,[b xeiv] `id zg` zeyxy

.lhlhl mixzen jkle ,miqtd oial
.zaya x`aay mind eyai 'd"yaiy' ,iyiyd wtqd

,äaøî éiaà dépéî àòaxizdl ick xead zty lr oicneic gipd §¨¦¥©©¥¥©¨
e ,oicneicd oia l` xeadn lhlhleLáédíéîxeaayarvn` ¨§©¦§

eäî ,úaLef zaya xzed xaky oeik m`d .miqtd oia lhlhl ©¨©
oicneicd oi` `ny e` .xzen mind eyaiy zrk mb ,my lhlhl
,mind eyaiy zrke ,xeaay mind meyn `l` lhlhl oixizn

.xzidd lhae daiqd dlhadéì øîà,iia`l daxúéNòð íeìk ¨©¥§©£¥
íéî ìéáLa àlà ,ävéçî`l `ld ,mzqa zxzen efk dvign ike - §¦¨¤¨¦§¦©¦

y xg`ne ,min zai`y liaya `l` dxzedävéçî ,ïàk ïéà íéî©¦¥¨§¦¨
,ïàk ïéà.lhlhl xeq`e ¥¨

:zayd rvn`a xeal min exfga oicd dn wtzqn oiax,ïéáø éòä¥¨¦
eLáéda íéîd rvn`úaLexfgeeàáexeal minybad jynd,úaL ¨§©¦§©¨¨§©¨
eäîoey`xd mxizdl miqtd exfg m`d .miqtd oia lhlhl ©

.`l e` ,mkeza lhlhl xzen didy zayd zligzaéiaà déì øîà̈©¥©©¥
,oiaxleLáémindCì éòaéz àì úaLawtzqdl jl oi` -éòác ¨§§©¨Ÿ¦¨¥¨§¨¥

øéñàc éì èéLôe øîc dépéî.xeqi`l il hyte dax z` izl`y - ¦¥§©¨¦¦§¨¦
eeàazaya minCì éòaéz àì énði`cey wtzqdl jl oi` mb - ¨©¦Ÿ¦¨¥¨

,my lhlhl xzen,úaLa äéeNòä ävéçî déì äåäce`ayky ©£¨¥§¦¨¨£¨§©¨
zeaiaq micnerd oicneicd eyrp ,zayd rvn`a xeal minyb

,my lhlhl xizdl dvignk xeadäéeNòä ävéçî ìk àéðúå§©§¨¨§¦¨¨£¨
.ävéçî dîL ,ïBöøa ïéa ñðBàa ïéa ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,úaLa§©¨¥§¥¥§¥¦¥§¤¥§¨§¨§¦¨

:`xnbd dywndìò øîzéà åàìålr yxcnd ziaa xn`p `l ike - §©¦§©£¨
,ef `ziixaeðL àì ,ïîçð áø øîàdny zaya dieyrd dvigny ¨©©©§¨Ÿ¨

dvign÷Bøæì àlà,aiigy dkezl miaxd zeyxn wxefd oiprl - ¤¨¦§
,`id dvign i`ce dxezd onyìáàxizdlìèìèìoick dkeza £¨§©§¥

,cigid zeyx,àì:`xnbd zvxzn .dilr exfb minkgy iptnék Ÿ¦
øîzéà ãéænà ïîçð áøc øîzéàdvign lr exn`p ongp ax ixac - ¦§©§©©§¨©¥¦¦§©

dvign la` ,dkeza lhlhl exq`e minkg eqpwy ,cifna ziyrpd
oky lk dil`n ziyrpy efe ,dkeza lhlhl xzen bbeya ziyrpy

.dkeza lhlhl xzeny
:ze`xia iqt oipra dkld d`ian `xnbd÷øBfä ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©¥

miaxd zeyxnúBàøéaä éqt ïéáì,bbeyaáéiçzeyxy ,z`hg §¥©¥©¥¨©¨
:`xnbd dywn .`id dxenb cigid,àèéLt (déì øîà)ixdyéà ¨©¥§¦¨¦

àéä ävéçî åàì`ziixe`cn dvignl miaygp miqtd oi` m` - ©§¦¨¦
,dwixf oiprl cigid zeyx miqtd oia aiygdldéì éøzLî éëéä¥¦¦§§¥¥

úBàlîì`ivedle ze`lnl wgec meyn minkg el exizd j`id - §©§
zeyx `edy miqtd oia l` cigid zeyx `edy xeadn min

:`xnbd daiyn .miaxdàëéøö àìxfrl` iax jxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` ,`id cigid zeyxy eprinydlúBàøéa éqt ïéòk ãáòc§¨©§¥©¥¥¨

íéaøä úeLøamiaxd zeyx rvn`a oicneic drax` gipdy - ¦§¨©¦
,xea llk oi`y mewna÷øæåmiaxd zeyxn,dëBúìeprinyde §¨©§¨

e ,md dxenb dvign el` s`y.áéiç©¨
:`xnbd dywn,àèéLt énð àäixdy,àéä ävéçî àîìòác åàì éà ¨©¦§¦¨¦©¦§¨§¨§¦¨¦

éìèìèì déì éøzLî éëéä øBa éabmicnerd oicneicy `l m` - ©¥¥¦¦§§¥¥§©§§¥
zty lr micner mdyk cvik ,dvignk miaygp miaxd zeyxa

:`xnbd daiyn .mdipia lhlhl xzen xeadàëéøö àì`l - Ÿ§¦¨
y ycgl `l` ,df oic eprinydl xfrl` iax jxvedà÷c áb ìò óà©©©§¨

íéaø da éò÷aaygp ote` lka oicneicd oia mixaer miaxy - ¨§¥¨©¦
.zevignk
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המשך בעמוד קצב

ezny in` cenr k sc ± iyily wxtoiaexir
øúåî äéì øîàezeyxn `iven iedilc ,ediilr exqilc oiqtd oia oixeic `kil `dc Ð

.exiag zeyxléàî íéúù.oiqtd oia oy`x odizye ,odipia dvigne ,ef lv` ef mizy Ð

øåñà.`ped ax `nrh yxtnck ,oiqtd oial okezn lhlhl Ðåáøéò åìéôàåjxc Ð

iccd` oxq` `le edpip `cg `zydc ,odipiay dvignay gztdlhlhl zexeq` Ð

aexir exn`i `ny dxifb ,oiqtd oial okezn

d`exdy .cgi zexivg szyl oiqtd oia liren

yic rci `l oiqtd oial okezn oilhlhn oze`

jeza iccd` oxq` `lc i`d :xaqe ,odipia gzt

ieanl zegeztd zexivg izy x`yk ,oiqtd oia

ok m` `l` ieanl `ivedl xeq`y cg`

etzzypoia oaexir epzpc meyn inp ikd Ð

ixynl ez`e .iean x`y seziyk szyl ,oiqtd

ik zexivgl oiqtd oian `ivedle qipkdl inp

zexivgd zg`a aexir iadie ,odipia gzt `kil

epiwz ikc ,ipdn `l i`ce `edde .oiqtd oia jxc

ze`ean iteziy opax,oewz mezq ieana Ð

drax`l yletn dfe ,eagx lr xzei ekxe`e

.oiccvïéøúåî åáøéògzt jxc eaxirc oeikc Ð

`ed `zeyx cge ,odipiay,iccd` oxq` `lc Ð

.opiyiig `l dxifb jdlïáøòå ïøãäãÐ

ielby ,dteqa dlecb dvxit odipia dvxtpy

.`id zg` zeyxy lklåäî úáùá íéî åùáé
li`ed zay opixn` in .oiqtd oia lhlhl Ð

oiqt xzidc oeik `nlic e` ,dxzed dxzede

eyai ixde ,min meyn `l` epi`lk`e .xeq`e Ð

.i`w ze`xia iqtäöéçî úéùòð íåìë:xnelk Ð

.min meyn `l` efk dvign dxzed melkåùáé
úáùá íéî?i`n ,meia ea minyb e`ae exfge Ð

lhlhl oey`xd oxzidl oiqt exfg :opixn` in

.okezaøîã äéðéî.eax didy ,dax Ðíéî åàáå
éì àéòáî÷ àì úáùáol `niiw `dc ,xzenc Ð

.dvign dny zaya ziyrpd dvign lkàì
åðù.dvign dnyc Ð÷åøæì àìàwxefdy Ð

i`ce `ziixe`cnc ,aiig dkezl miaxd zeyxn

.`id dvignøåñà ìèìèì ìáàxefb opaxc Ð

:dilrøîúéà ãéæîàbbey la` .deqpw `qpwe Ð

dil`n ziyrpc `de .xzen Ðoky lk Ð

.xzenc÷øåæäly oiqtd oial miaxd zeyxn Ð

.ze`xiaáééçcigid zeyxc ,z`hg Ð

.`ed `ziilrnäöéçî åàì éà`ziixe`cn Ð

.dwixfl cigid zeyx `din dieeyl ,`idéëéä
úåàìîì ïðáø åøùcigid zeyxn `ivedle Ð

.wgec meyn miaxd zeyxlúåàøéá éñô ïéòë
.xea my oi`e Ðïú÷ñôî`l` jxc my oi`y Ð

oiqtd oiamiax zqixc iz`c ,oiccvl dpwlqi Ð

.zevign ilhaneêåòéãåä ïàëdnk minkg Ð

meyn ilhain `lc ,zevign ly ogk lecb

.miax zriwa'åë áéø÷äì øúåîdl `pyixt Ð

.oiwxit yixa oizipzn dleklñéðëä ïë íà àìà
åáåøå åùàømewnl eteb jyni `ny opiyiigc Ð

.enr ilkd `iveie ,eilbx
ïëå
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ïøãäã,xnelk :epiidc ,'ek eaxir m`e ,eaxir elit` zexeq` mizy :eyexit ikde Ð oaxre

.eaxiryk zexzen ,oaxre oxcdc

äöéçî,`kd dcen Ð dxzed dxzede li`ed zay :dil zi` iia`c ab lr s` Ð o`k oi`

.zevign `kilc meyn

éë`de Ð xnzi` cifn` ongp axc xnzi`

:(a,`w) "wxefd" wxta zaya opixn`c

exfge ,exzede zay axrn exywzpy zepitq

oiae oirhen oiae oicifn oiae oibbey oia ,exywzpe

exfg `l cifna .oey`xd oxzidl exfg Ð oiqep`

zeyx eedc `l` ,lhlhl oey`xd oxzidl ixnbl

.cifn` i`w `l Ð inp i` .`ziixe`c cigid

à÷iaxl ,edine Ð dil `xiaqe o`k ol rnyn

opixn`ck ,dil `xiaq `le o`k i`ce opgei

.onwlàì(`,hv) `xza wxta Ð mc` cenri

qipki `nlc opixfbe ,el oikixvd mivtga dl iwen

zeyxn liirn `wc dil wetizc :`iywe .elv`

zeyxn wxe oizyn enk ,cigid zeyxl miaxd

uxiz i"yxe !onwl opixq`c cigid zeyxl miaxd

dxiwr ciar dzeyc ,wxe oizynl inc `lc :onwl

`edy eit jeza oigp oiwync ,`zeyx cga dgpde

oi` Ð oirlape oixfegc ab lr s`e .xeht mewn

ab lr s`e .xeht mewna egpe li`ed ,yegl

opixn` (zen`) rax` lr rax` ea oi`y mewnac

iz` `nlic opixfb mzd Ð etilgi `ly calae

`ly llk xyt` i` Ð `kd la` ,`icda iwet`l

wxe oizyna la` .mrlaiy mcew eita hrn egepi

od etebe eitc oeik ,xeht mewn eit aiyg `l Ð

ey`x `ivedl xzen did df itle .cg` mewna

ied xg` mewna eitc oeik ,wexle miaxd zeyxn

(`,hv) `xza wxta ol `iranc `de .xeht mewn

?edn miaxd zeyxa dn`d ite cigid zeyxa `ed
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dzøéáç ììkî àãç !Cä éòa àìå àä àîéìå .déì¥§¥¨¨§¨¨¥©£¨¦§¨£¥§¨
àì :íúä ïðz ."'åëå øàaì áéø÷äì øzeî" .øîzéà¦§©¨§©§¦©§¥§§©¨¨Ÿ
,ãéçiä úeLøa äzLéå íéaøä úeLøa íãà ãBîòé©£¨¨¦§¨©¦§¦§¤¦§©¨¦
.äúBL àeäL íB÷nì Baeøå BLàø ñéðëî ïk íà àlà ,íéaøä úeLøa äzLéå ãéçiä úeLøa¦§©¨¦§¦§¤¦§¨©¦¤¨¦¥©§¦Ÿ§©¨¤¤
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שהלימוד יהיה באופן המתאים להוראת התורה, היינו תלמוד המביא לידי מעשה, קיום המצוות בהידור, ובהוספה מזמן לזמן, שהרי 
נצטווינו גם כן מעלין בקודש.

ממכתב כ"ב אלול, ה'תשח"י



רכ
ezny ina cenr k sc ± iyily wxtoiaexir

úâá ïëåzba `edy dnk lkc ,xyrn oiprl (a,hv) `xza wxta yxtn Ð`la oizey Ð

zbd on `ivedl la` ,zbd lr xyrnoinga ebfen elit` ,zbd lre .`ed raw ziizy Ð

raw dl `iedc.mzd raw dil aiyg `l Ðäîäá éáâ,cigid zeyxa eznda dwynd Ð

.edn ,miaxd zeyxa zcner `ideàðî èé÷ðã àëéä.ea dzey `idy Ðèé÷ð àìåÐ

dy`x mwrl lkez `ly ,xqt`a dx`evl

.uegaêì éòáéú àì`ny opiyiig i`cec Ð

.dixg` ilkd z` jileze ,dy`x z` mwrzéëå
éøù éî äì èé÷ð àìiqta ilkd feg`l Ð

dxtdy opwizk oiieyrc ab lr s`e ,ze`xia

.mipta daexe dy`xïúéå íéî íãà àìîé àì
åúîäá éðôì`idy cera ecia ilkd feg`ie Ð

iqt iab `id oizrnya `ziixaa onwle .dzey

i`c ,`ed dl hiwp `lca jgxk lre .ze`xia

xeq` ikd elit`e `ed dl hiwpekxved dnl Ð

hiwp `lca `hiyt `l` ?mipta daexe dy`x

ixyc oizipzne ,dl:ipzwe ,dl hiwpca Ð

.miptan daexe dy`x'åë äìò øîúéà àäÐ

daexe dy`x opira ik :xnelkhiwp `lca Ð

daexe dy`x ied ike ,dl`ziixae .ixy Ð

ezndal envr `ed ozie `lni `l ipzwc`d Ð

zcnerd dndaa e`lc onwl iia` dvxz

,opiwqr oiqtd oia daexe dy`xe miaxd zeyxa

zegezt zepelge ziaa zcnerd dndaa `l`

diptl dl owezn qeai`e ,miaxd zeyxl dl

iedc drax` agxe dxyr deab miaxd zeyxa

zeyxn `etqne oaz my dl ozepe .cigid zeyx

.oiqtd oial qpkp qeai`d y`xe .cigid

lr ilcd diabie xead on `lni `lc opirny`e

lhlhie ,miaxd zeyx jxc jlie qeai`d y`x

ab lr s`e .dnda iptl qeai`d lr ilcd

lhlhne miaxd zeyxa mc` cner :ol `niiwc

cigid zeyxa`vend"a(a,gv oiaexir) "oilitz

.xeq` `kd Ðàîìéãlr ilc igep`l ira ik Ð

ey`xa lwlwnc qeai`l dil ifg ,qeai`d y`x

dileecl dil ixce iypine ,miaxd zeyxay

oiqtd oian witn `we dipewzl lif`e ,dicda

`l` ,eplhlhie epgipi `l jkld .miaxd zeyxl

dndad cr oikled minde qeai`d lr jtey

.odil`náééçéî éî àðååâ éàä éëåxwr ik Ð

,cigid zeyxa digep`l `zrc` cigid zeyxn

aiigin in ,miaxd zeyxl diwt`e iypi`e

meyn ,diwt` `lca opax xefbilc ,`ziixe`cn

.ikdl izil `lc'åë äøé÷ò äúéä àìùÐ

oiekzpy ,dxez dxq` zaygn zk`ln zayae

e` leg meidy xeaqk ,zaya bbyy `l` jkl

oiekzp `l ik la` .zxzen ef dk`lnxeht Ð

`aeig `kil jk icil iz` inp i`c oeike .z`hgn

`ziixe`c`xizid xfbinl ol irai` `l Ð

.`d meynäéì ìééòî øãäåqeai`l `leecl Ð

miaxd zeyxn dil xwr `we ,dipwzc xzal

.cigid zeyxa igep`l `zrc`êì éòáéú àì
äáåøå äùàøá éâñã`id oizipzn `dc Ð

dinw `pn hiwpc e`l i`c .`pn hiwpcadnl Ð

`wtqn `d la` ?mipta daexe dy`x ekixvd

.`ed dl hiwpca oizipzn `nlicc :olïéñáåà
íéðôáî äúåà"jiygdy in" wxta yxtn Ð

.lk`n `vnz `ly `xiizne ,xacnl `iveiyk dirna qeai`k dyrpy cr ,dzlik` ickn xzei ,drilad ziaa dgxk lr daxd `etqn dl agezy (a,dpw zay)ïàîë ñåáéà àäå
àåä äì èé÷ðå àðî èé÷ðã.`nw `pyilc `ziinw `ira heytize .eaexe ey`x ira `we ,aegzl leki epi` ex`eva fge` epi` m`y Ðåäì éðú éããä éáâ éãéî`pz `l dnda `pzc Ð

dnda i`ne ,lnb.opiqxb `l inp xnzi` :lnb Ðêåøà åøàåö.miaxd zeyx cr ribi ex`ev xwrie eptwzi m` ,miptan eteb aexc ab lr s`e Ðíéìâø éìåò úîäáelit` ,mc` la` Ð

milbx iler.zezyle miptl qpkil lekiy ,zezyle zelcl xzed `l Ð
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éëå`l`pn hiwpc `kid xn`w lirlc ;cenlzd ziibeq df oi`c :dyw Ð ixy in dl hiwp

:xnel yie ?ixy in jixt `zyde .daexe dy`x opirac jl iraz `l Ð dl hiwp `le

`l` ixy `l Ð ixyc xnel ivniz m` elit` `l` ,ikd xn`w dil `hiytc meyn `l

.daexe dy`xa

àéðúäå,`ipzin ze`xia iqt iab Ð `lni `l

ab lr s`e ,oizipzn` i`wc rnyne

dl hiwp `lca jgxk lre .daexe dy`x `ki`c

elired dn ok m` Ð ixii` dl hiwpca i`c ,ixii`

?dxt ly daexe dy`x

øîàmiaxd zeyxa cnerd qeai`a `kd iia`

qeai`d on zlke` dndady :yexit Ð

`lc ol rnyn `we .oiqtd lv` miaxd zeyxa

,ecia epfg`ie qeai`d y`x lr eppzie ilc `lni

miaxd zeyxay qeai`d y`xl ifg `nlic

cigid zeyxn witne ilcd mr my jlie ,lwlwzp

ifg inp ikc ,diptl jtey `l` .miaxd zeyxl

zil `d Ð mzdl lif`e lwlwzpy qeai`d y`xl

oia ilcd gipd jtyyk `dc .dicia icin dil

zcner dndady yxtl i"yx wgc mpgae .oiqtd

epiax zqxib oke ,oda aezky mixtq yie .ziaa

dil witne ,lwlwnc qeai`l ifg `nlc :l`ppg

ilcd gipdl leki `ly :yexit .dicda dileecl

dileecl dl witne ,oiqtd oiay qeai`d y`xa

lhlhne miaxd zeyxa mc` cnerc ,qeai`d jxc

lwlwnc `qib jci`l dil ifge ,cigid zeyxa

zeyxl cigid zeyxn dil witn `we ,dil gpne

zeyxa `rx` lr :yexit Ð dil gpne .miaxd

.qeai`l dil owznc cr ,miaxd

ïéñáåà:xnelk `l` ,`wec e`l oiqae` i`d

zayc `xza wxta opzc ± oihirln

.oihirln `l` lnbd z` oiqae` oi` :(a,dpw)
icin
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éab ;Baeøå BLàø éòác øîà àä íãà éab .úba ïëå§¥©©©¥¨¨¨£©§¨¥Ÿ§©¥
àëéä ìk ?àì Bà daeøå dLàø dì ïðéòa éî ,äøẗ¨¦¨¥©¨Ÿ¨§¨¨¨¥¨

dì èé÷ð àìå àðî èé÷ð à÷c¯éòác Cì éòaéz àì §¨¨¥¨¨§¨¨¥¨¨¦¨¥¨§¨¥
Cì éòaz ék .åéâlî daeøå dLàø¯àðî èé÷ðc àëéä Ÿ¨§¨¦§¨¦¦¨¥¨¥¨§¨¥¨¨

àäzL ãáìáe ,äeúéðz :déì øîà ?éàî ,dì èé÷ðå§¨¥¨©£©¥§¥¨¦§©¤§¥
èé÷ðc åàì éàî .äúBLå íéðôaî daeøå dLàø äøtä©¨¨Ÿ¨§¨¦¦§¦§¨©¨§¨¥
éëå .dì èé÷ð àìå àðî èé÷ðc ,àì !àðî èé÷ðå dì̈§¨¥¨¨¨§¨¥¨¨§¨¨¥¨§¦
àlîé àì :àéðúäå ?éøL éî dì èé÷ð àìå àðî èé÷ð̈¥¨¨§¨¨¥¨¦¨¥§¨©§¨Ÿ§©¥
àeä àlîî ìáà ,Bzîäá éðôì úaMa ïzéå íéî íãà̈¨©¦§¦¥©©¨¦§¥§¤§£¨§©¥
øîà ,dìò øîzà àä !äéìéàî äúBL àéäå ,CôBLå§¥§¦¨¥¥¤¨¨¦§©£¨¨©
äøNò dBáb ,íéaøä úeLøa ãîBòä ñeáàa àëä :ééaà©©¥¨¨§¥¨¥¦§¨©¦¨©£¨¨
,ïéqtä ïéáì ñðëð ãçà BLàøå äòaøà áçBøå íéçôè§¨¦§©©§¨¨§Ÿ¤¨¦§¨§¥©©¦
déðBwúì éúàå ì÷ìwîc ñeáàì déì éæç àîìéc äøæb§¥¨¦§¨¨¥¥§¥§¦©§©§¨¥§©¥
ãéçiä úeLøî ÷étî à÷å ,déãäa àìååãì déì àøãe§¨¥§©§¨©£¥§¨©¥¥§©¨¦
áø øîàäå ?áéiçéî éî àðååb éàä éëå .íéaøä úeLøì¦§¨©¦§¦©©§¨¦¦©©§¨¨©©
åéöôç äpôîä :ïðçBé éaø øîà ,éîà éaø øîà ,àøôñ̈§¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©§©¤£¨¨

ïàéöBäå ïäéìò Cìîðå úéåæì úéåfî¯äúéä àlL ,øeèt ¦¨¦§¨¦§¦§©£¥¤§¦¨¨¤Ÿ¨§¨
déì ïwúîc ïéðîæ àlà !Cëì äðBLàø äòMî äøé÷ò£¦¨¦¨¨¦¨§¨¤¨¦§¦¦§©¥¥
úeLøì íéaøä úeLøî ìéiòî à÷å ,déì ìéiòî øãäå©£©§©¥¥§¨§©¥¥§¨©¦¦§

íãà éab :éøîàc àkéà .ãéçiä¯ébñc ïðéøîà÷ àä ©¨¦¦¨§¨§¦©¥¨¨¨¨¨§¦©§©¦
,daeøå dLàøa dì ébñ éî äøt éab .Baeøå BLàøa déì¥§Ÿ§©¥¨¨¦©¦¨§Ÿ¨§¨

dì èé÷ðå àðî èé÷ðc àëéä ?àì Bà¯Cì éòaéz àì ¨¥¨§¨¥¨¨§¨¥¨¨¦¨¥¨
:déì øîà ?éàî ,dì èé÷ð àìå àðî èé÷ðc Cì éòaéz ék àlà ,daeøå dLàøa dì ébñc§©¦¨§Ÿ¨§¨¤¨¦¦¨¥¨§¨¥¨¨§¨¨¥¨©£©¥

.äúBLå íéðôaî daeøå dLàø äøt àäzL ãáìáe ,äeúéðzèé÷ð àìå àðî èé÷ðc åàì éàî §¥¨¦§©¤§¥¨¨Ÿ¨§¨¦¦§¦§¨©¨§¨¥¨¨§¨¨¥
!?éøL éî dì èé÷ð àìå àðî èé÷ð éàc ,àøazñî éîð éëäå .dì èé÷ðå àðî èé÷ðc ,àì !dì̈¨§¨¥¨¨§¨¥¨§¨¦©¦¦§©§¨§¦¨¥¨¨§¨¨¥¨¦¨¥
!äéìéàî äúBL àéäå CôBLå àlîî ìáà ,Bzîäá éðôì ïzéå íéî íãà àlîé àì :àéðúäå§¨©§¨Ÿ§©¥¨¨©¦§¦¥¦§¥§¤§£¨§©¥§¥§¦¨¥¥¤¨
áçBøå íéçôè äøNò dBáb íéaøä úeLøa ãîBòä ñeáàa àëä :ééaà øîà ,dìò øîzéà àä̈¦§©£¨¨©©©¥¨¨§¥¨¥¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¦§©
éøãå ,déðBwúì éúàå ì÷ìwîc ñeáàì déì éæçc ïéðîæc ,ïéqtä ïéáì ñðëð BLàøå ,äòaøà©§¨¨§Ÿ¦§©§¥©©¦§¦§¦§¨¥¥§¥§¦©§©§¨¥§©¥§¨¥
?áéiçéî éî àðååb éàä éëå .íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî ÷étî à÷å déãäa àìååãì déì¥§©§¨©£¥§¨©¥¥§©¨¦¦§¨©¦§¦©©§¨¦¦©©
ïäéìò Cìîðå úéåæì úéåfî åéöôç äpôîä :ïðçBé éaø øîà ,éîà éaø øîà ,àøôñ áø øîàäå§¨¨©©¨§¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©§©¤£¨¨¦¨¦§¨¦§¦§©£¥¤

ïàéöBäå¯øãäå déì ïwúîc ïéðîæ ,àlà !Cëì äðBLàø äòMî äøé÷ò äúéä àlL ,øeèt §¦¨¨¤Ÿ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨§¨¤¨¦§¦¦§©©¥©£©
Baeøå BLàøL ìîb :òîL àz .ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî déì ìéiòî à÷å ,déì ìéiòî§©¥¥§¨§©¥¥¥§¨©¦¦§©¨¦¨§©¨¨¤Ÿ§

íéðôaî¯ïðéòa à÷å ,àéîc dì èé÷ðå àðî èé÷ðc ïàîk ñeaéà àäå .íéðôaî BúBà ïéñáBà ¦¦§¦§¦¦¦§¦§¨¦§©§¨¥¨¨§¨¥¨¨§¨§¨¨¥©
.CBøà Bøàeöå ìéàBä ìîb éðàL :úLL áø øîà ,àðeä áø øa àçà áø øîà !daeøå dLàøŸ¨§¨¨©©©¨©©¨¨©©¥¤¨¥¨¨¦§©¨¨

íéðôa daeøå dLàøL äîäa :òîL àz¯èé÷ðc ïàîk ñeaà àäå .íéðôaî dúBà ïéñáBà ¨§©§¥¨¤Ÿ¨§¨¦§¦§¦¨¦¦§¦§¨¦§©§¨¥
éðú÷c éîð äîäa éàî !Baeøå BLàø ïðéòa à÷å dì èé÷ðå àðî¯àéðúäå äîäa àéðúäå .ìîb ¨¨§¨¥¨§¨¨¥©Ÿ§©§¥¨©¦§¨¨¥¨¨§¨©§¨§¥¨§¨©§¨

.CBøà Bøàeöå ìéàBä ,ìîâa øñBà øæòìà éáø :éëä éîð àéðz !?àéðz éããä éab écéî !ìîb̈¨¦¥©¥£¨¥©§¨©§¨©¦¨¦©¦¤§¨¨¥§¨¨¦§©¨¨
àì :àéðúäå .ãáìa íéìâø éìBòì àlà úBàøéá éqt eøzeä àì :àcà øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©¨Ÿ§©¥¥¨¤¨§¥§¨¦¦§©§¨©§¨Ÿ

äîäa éàî !ãáìa äîäa éaâì àlà úBàøéá éqt eøzeä¯íãà ìáà ,íéìâø éìBò úîäa §©¥¥¨¤¨§©¥§¥¨¦§©©§¥¨¤¡©¥§¨¦£¨¨¨
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc oiaexir(ycew zay meil)

ïëåoicdúâax`eany ,xyrn oiprl ,[miapr zkixc mewn-] §¥§©
dpyna(c"n c"t zexyrn)`la zbd lr ecnra oii zezyl xzeny

,uegl oiid z` `ived m` la` ,i`xr ziizy `idy oeik xyrn
zbl uegn mc` cenri `l jkl .xyrna aiige raw ziizy ef ixd

.zbd jezl eaexe ey`x qipkd ok m` `l` ,zbd jeza dzyie
:`xnbd zwtzqníãà éabzxg` zeyxa dzeye ef zeyxa cnerd ©¥¨¨

Baeøå BLàø éòác øîà àädidiy jixvy dpyna x`azp ixd - ¨¨©§¨¥Ÿ§
j` ,my dzeyy zeyxd jeza eaexe ey`xäøt éabzcnerd ©¥¨¨

wtzqdl yi ,cigid zeyxa dzewydl dvexe miaxd zeyxaéî¦
daeøå dLàø dì ïðéòamewnl daexe dy`x qipkzy jixv m`d - §¦¨¨Ÿ¨§¨

,dzey `idyBà`nyàìep` dzeyd mc`a `weec m`d .jixv Ÿ
elit` `ld eznda dwynd la` ,enr ilkd `ivei `ny miyyeg
`ny miyyeg dfa s` `ny e` .melk jka oi` dvegd jyniz m`

.dixg` ilkd z` `ivei dwynd mc`d
:wtzqdl yi ote` dfi`a `xnbd zx`aneàðî èé÷ð à÷c àëéä ìk̈¥¨§¨¨¦¨¨

dì èé÷ð àìå,epnn dzey `idy ilka wifgn mc`dy ote`a - §Ÿ¨¦¨
,dvegd dy`x zeptdl dpnn repnl dx`ev xqt`a fge` epi`e

c Cì éòaéz àìi`ceåéâlî daeøå dLàø éòády`x didiy jixv - Ÿ¦¨¥¨§¨¥Ÿ¨§¨¦§©
uegl dy`x dptz `ny miyyeg i`ce ,ok `l m`y ,mipta daexe
.miaxd zeyxl cigid zeyxn ilkd z` `iveie dixg` `ed jynie

dì èé÷ðå àðî èé÷ðc àëéä Cì éòaz ékilka mb wifgny ote`a - ¦¦¨¥¨¥¨§¨¦¨¨§¨¦¨
,dxta mbe,éàî.`l e` mipta daexe dy`x didiy jixv m`d ©

:epzpynn wtqd z` heytl dqpn `xnbdäeúéðz déì øîà- ¨©¥§¦¨
epzpyna z`f epipy(:fi lirl)z`] aixwdl xzen' ze`xia iqt iabl

x`al [miqtd,'äúBLå íéðôaî daeøå dLàø äøtä àäzL ãáìáe¦§©¤§¥©¨¨Ÿ¨§¨¦¦§¦§¨
àðî èé÷ðå dì èé÷ðc ,åàì éàî,ilka wifgne da wifgn `edy - ©©§¨¦¨§¨¦¨¨

.mipta daexe dy`x didiy jixvy dpyna x`ean ok it lr s`e
:`xnbd dgec,àìxaecn dpynay xnel xyt`àìå àðî èé÷ðc Ÿ§¨¦¨¨§Ÿ

dì èé÷ðdy`x didiy jixv okle ,da wifgn `le ilka wifgny - ¨¦¨
daexe dy`x didiy jixv oi` da mb wifgn m` la` ,mipta daexe

.mipta
:digcd lr `xnbd dywn÷ð àìå àðî èé÷ð éëåéøL éî dì èé- §¦¨¦¨¨§Ÿ¨¦¨¦¨¥

wifgn `ed xy`k ze`xia iqta ezxt iptl min zzl xzen ike
dxtdy ,mpewizk miieyr oiqtdy elit`e ,da wifgn epi`e ilka

,mipta daexe dy`xàéðúäåze`xia iqt iab(.`k onwl),àlîé àì §¨©§¨Ÿ§©¥
Bzîäa éðôì úaLa ïzéå íéî íãà`idy cera ecia ilkd wifgie ¨¨©¦§¦¥§©¨¦§¥§¤§

,dzeyàeä àlîî ìáàx`adnCôBLå,diptl.äéìéàî äúBL àéäå £¨§©¥§¥§¦¨¥¥¤¨
ick diptl ilka wifgdl xeq` dxta wifgn epi`yky ixd
cinrdl jiiy `l ok m`e .mipta daexe dy`xyk s` ,dzyzy
dy`xa `weec xzen f`y ,dxtde ilkd wifgna `l` epzpyn
ilkd wifgna epwtzqdy dn myn heytl yie ,mipta daexe

.mipta daexe dy`x didiy jixvy dxtde
miqtd oia daexe dy`x didiy jixvy dn mlerl :`xnbd dgec
,dzewydl xzen df ote`ae ,dxta `le ilka wifgnyk wx edf
el xeq` dxta wifgn epi`yky zxne`y `ziixadn dyw `le

oky ,dzewydldìò øîzà àä,xn`p ef `ziixa lr ixd -øîà ¨¦§©£¨¨©
àëä éiaàzcnerd dnda lr llka xaecn `l `ziixaa o`k - ©©¥¨¨

xaecn `l` ,miqtd oia daexe dy`xe miaxd zeyxaadnda §
owezne ,miaxd zeyxl diptl migezt zepelge ,ziaa zcnerd

diptláçBøå íéçôè äøNò dBáb ,íéaøä úeLøa ãîBòä ñeáà¥¨¥¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¦§©
äòaøà`etqne oaz my dl mipzep milrade ,cigid zeyx `edy ©§¨¨

e`e qea`l oelgd jxc dy`x d`iven `ide ,cigid zeyxn.zlk
ey xaecnãçà BLàøqea` eze` lyì ñðëðjez,ïéqtä ïéád`ae Ÿ¤¨¦§¨§¥©©¦

lr ilcd diabie ,xeadn min `lni `ly ,eprinydl `ziixad
lrn ilcd z` lhlhie miaxd zeyx jxc jlie ,qea`d y`x
mc`l xzen `nlray ab lr s`e .eznda iptl egipdl ,qea`d
meyn xeq` o`k ,cigid zeyxa lhlhle miaxd zeyxa cenrl

ì÷ìwîc ñeáàì déì éæç àîìéc ,äøæbgipdl dvxiy cera `ny - §¥¨¦§¨¨¥¥¨¥§¦©§©
miaxd zeyxay qea`d y`xy d`xi ,qea`d y`x lr ilcd

,lwlewndéðewúì éúàå,epwzl miaxd zeyxl `vie -déì àøãå §¨¥§©¥§¨¨¥
déãäa àìååãì,ilcd z` enr `yie gkyie -úeLøî ÷étî à÷å §©§¨©£¥§¨©¦¥§

íéaøä úeLøì ãéçiä.miaxd zeyxl miqtd oian `iven `vnpe - ©¨¦¦§¨©¦
mind jetyi `l` ,eplhlhie qea`d lr ilcd gipi `l ,jkld

.[xeiv d`x]dndad cr mdil`n ekli minde ,qea`d lr ilcdn
lhlhie gkyi `ny xefbl yi recn :iia` ixac lr `xnbd dywn

,miaxd zeyxl miqtd oian ilcd z`áéiçéî éî àðååb éàä éëå- §¦©©§¨¦¦©¥
zeyxa egipdl zpn lr cigid zeyxn utg xwery ote`a ike
,dxezd on aiigzn m`d ,miaxd zeyxl e`ivede gkye ,cigid

.df icil `eai `ly minkg exfby xnel jiiyyàøôñ áø øîàäå§¨¨©©©§¨
úéåæì úéåfî åéöôç äpôîä ,ïðçBé éaø øîà énà éaø øîàzeyxa ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©§©¤£¨¨¦¨¦§¨¦

,cigidïäéìò Cìîðåef ziefa mgipdln ea xfge -ïàéöBäå,uegl §¦§©£¥¤§¦¨
,øeètoeikéä àlL,Cëì äðBLàø äòMî äøé÷ò äúxwr dligzay ¨¤Ÿ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨§¨

okn xg`l wxe ,cigid zeyx eze`a zxg` ziefa gipdl zrc lr
,zaygn zk`ln lr `l` zaya miaiig oi`e ,uegl `ivede jlnp
didy e` ,meid zayy gkyy `l` ,dk`lnl oiekzpy epiidc
llk oiekzp `lyk la` ,zaya zxzen dk`lndy xeaq
`l miaxd zeyxl `ivei m` mby oeikne .z`hgn xeht ,dk`lnl
y`xa egipdl oiekzp ezxiwra ixdy ,z`hg aeig icil `eai
ilcd gipdl `ly xefbl minkgl oi` ,cigid zeyx `edy qea`d

.e`ivedl `eai `ny qea`d lr
,epxn`y enk dxifbd mrh oi` ok` :`xnbd daiynàlàmeyn ¤¨

ydéì ïwúîc ïéðîæy`x lr ilcd gipdl dvxiy cera minrt - ¦§¦¦§©¥¥
`vie ,my lwlewn `edy d`xi miaxd zeyxay ecva qea`d

,enr ilcde epwzl miaxd zeyxldéì ìéiòî øãäåoewizd xnbae - §¨©§©¥¥
,qea`l ilcd qipkiìéiòî à÷åqipkn `edy `vnpe -úeLøî §¨§©¥¥§
.ãéçiä úeLøì íéaøä̈©¦¦§©¨¦

éøîàc àkéàoldl epipy .zxg` oeyla ef dreny exn`y yi - ¦¨§¨§¥
(.hv)cigid zeyxa dzyie miaxd zeyxa mc` cenri `l ,dpyna

.zba oke ,dzey `edy mewnl eaexe ey`x qipkn ok m` `l` 'eke
:`xnbd zx`aníãà éabzxg` zeyxa dzeye ef zeyxa cnerd ©¥¨¨

Baeøå BLàøa déì ébñc ïðéøîà÷ àäwitqny dpyna x`azp ixd - ¨¨©§¦¨§©¦¥§Ÿ§
j` ,dzey `edy zeyxd jezl eaexe ey`x qipkiyäøt éab©¥¨¨

wtzqdl yi ,zxg` zeyxa dzewydl dvexe ef zeyxa zcnerd
daeøå dLàøa dì ébñ éîdaexe dy`x qipkzy jka witqn m`d - ¦©¦¨§Ÿ¨§¨

,dzey `idy mewnl,àì Bàzeyxa dteb lkyk `l` xzen epi`e Ÿ
.dzey `id day

:wtzqdl yi ote` dfi`a x`al `xnbd dkiynneèé÷ðc àëéä¥¨§¨¦
dì èé÷ðå àðîepnn dzey `idy ilka wifgn `edy ote`a - ¨¨§¨¦¨
,da mb wifgnec ,Cì éòaéú àìi`ceedaeøå dLàøa dì ébñ- Ÿ¦¨¥¨§©¦¨§Ÿ¨§¨

,mipta daexe dy`xy witqnàìå àðî èé÷ðc ,Cì éòaéú ék àlà¤¨¦¦¨¥¨§¨¦¨¨§Ÿ
dì èé÷ð,dxta wifgn `le ilkd z` wifgny ote`a -,éàîm`d ¨¦¨©

.`l e` ,mipta daexe dy`xy witqn
:epzpynn wtqd z` heytl dqpn `xnbddéì øîà- dEzipY ¨©¥¨«¨

dpyna z`f epipy(.fi lirl)x`al [miqtd z`] aixwdl xzen' ,
èé÷ðc ,åàì éàî 'äúBLå íéðôaî daeøå dLàø äøt àäzL ãáìáe¦§©¤§¥¨¨Ÿ¨§¨¦¦§¦§¨©©§¨¦

dì èé÷ð àìå àðîx`eane ,da wifgn epi`e ilka wifgn `edy - ¨¨§Ÿ¨¦¨
.mipta daexe dy`xy witqny dpyna

:`xnbd dgec,àìdpyna xaecny xnel xyt`èé÷ðå àðî èé÷ðc Ÿ§¨¦¨¨§¨¦
dì,mipta daexe dy`xy witqn okle da wifgne ilka wifgny - ¨

.mipta dlek didzy jixv da wifgn epi` m` la`
:digcl di`x `xnbd d`ianàøazñî énð éëäåz` cinrdl §¨¦©¦¦§©§¨
,dxtae ilka wifgna ,epzpyndì èé÷ð àìå àðî èé÷ð éàcm`y - §¦¨¦¨¨§Ÿ¨¦¨

,da wifgn epi`e ilka wifgny dpyna xaecny xn`zéøL éî- ¦¨¥
,df ote`a dzewydl xzen ike,àéðúäåze`xia iqt iabl(.`k onwl), §¨©§¨

Bzîäa éðôì ïzéå íéî íãà àlîé àì`idy cera ecia ilkd wifgie Ÿ§©¥¨¨©¦§¦¥¦§¥§¤§
,dzeyàlîî ìáàx`adnCôBLå,diptl.äéìéàî äúBL àéäåixd £¨§©¥§¥§¦¨¥¥¤¨

m`e .dzewydl diptl ilka wifgdl xeq` dxta wifgn epi`yky
.dxtde ilkd wifgna `l` epzpyn cinrdl jiiy `l ,ok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד רכח



רכב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc oiaexir(iying meil)

:xfrl` oa dinxi iax ly zxg` `xnin d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
Bic ,øæòìà ïa äéîøé[ipy-]ïBLàøä íãàì Bì äéä íéðt óeöøtmcew ¦§§¨¤¤§¨¨§©§¨¦¨¨§¨¨¨¦

,ey`x ixeg`n mipt sevxt el sqepy ,deg epnid d`xapyøîàpL¤¤¡©
(d hlw milidz),'éðzøö íã÷å øBçà',d"awdl oey`xd mc` xn`y ¨¨¤¤©§¨¦

.ixg`ne iptln ,mipt itevxt ipy il zxv
:xaca zwelgny d`ian `xnbdáéúkdeg z`ixaa(ak a ziy`xa) §¦

'åâå òìvä úà íéäìà 'ä ïáiå'd`aie dX`l mc`d on gwl xW` ©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨£¤¨©¦¨¨¨§¦¨©§¦¤¨
xaca ewlgp ,ef rlv idn ,'mc`d l`,øîà ãç ,ìàeîLe áørlv ¤¨¨¨©§¥©¨©

d `id efóeöøtipya d"awd e`xay ,oey`xd mc`l didy sqepd ©§
dawpd sevxt z` lhpe ,dawp ly cg`e xkf ly cg` ,mitevxt

,deg z` epnn `xae,øîà ãçå`id ef rlváðæmc`l el didy §©¨©¨¨
oa dinxi iax ixacy `vnp .deg z` epnn `xae elhpe ,oey`xd
miiepy ,xeg`n sqep sevxt oey`xd mc`l didy xfrl`

.zg` drck `l` mpi`e ,l`enye ax zwelgna
:`xnbd zl`ey .l`enye ax ly mzwelgna dpc `xnbdàîìLa¦§¨¨

xacd oaen ±øîàc ïàîì`id rlvdyáéúëc eðééä ,óeöøtedf ± §©§¨©©§©§¦§¦
xn`py dn(my milidz),'éðzøö íã÷å øBçà'oey`xd mc` `xapy ¨¨¤¤©§¨¦

,lirl xen`ke ,mitevxt ipy mr dligznøîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©
`id rlvdy,áðæ,mitevxt ipya mc`d `xap `leéàîzpeek ¨¨©

weqtd,'éðzøö íã÷å øBçà'izya `xapy rnyn weqtd on `ld ¨¨¤¤©§¨¦
weqtd yxtzn ef drcl :`xnbd daiyn .zxg`d drck ,zexev

,énà éaø øîàc ,énà éaøãk`ed mc`dy epiid 'ipzxv mcwe xeg`' ¦§©¦©¦§¨©©¦©¦
,xg` oiprl oey`xe cg` oiprl oexg`úéLàøa äNòîì øBçà̈§©£¥§¥¦

[mlerd z`ixa-],úeðòøeôì íã÷åmcew dwl zeprxet zray §¤¤§§¨
.x`eaiy itke ,mixg`l

:`xnbd zxxan .in` iax ixac z` zx`an `xnbdàîìLadn ¦§¨¨
mc`d `xapy in` ax xn`y,'úéLàøa äNòîì øBçà'dpeekdy ¨§©£¥§¥¦

`idàúaL éìòî ãò éøaéà àìcaxr iyiy mei cr `xap `ly ± §Ÿ¦§¦©©£¥©§¨
ixd ,mincewd minid zynga e`xap mi`xapd lk eli`e ,zay

,mlerd z`ixal oexg`d did `edyàlàxn`y dníã÷å' ¤¨§¤¤
àéä éàî ,'úeðòøeôì,ezpeek dnl ±àîéìéàezpeeky,äìì÷ íeMî §§¨©¦¦¥¨¦§¨¨

llwzp ,zrcd ur `hga ygpde dy`de `ed ellwzp xy`yky
,dligz mc`dàäy ,did ok `lóBqáìe Lçð ìl÷úð äléçza ¨©§¦¨¦§©¥¨¨§©

.íãà ìl÷úð óBqáìe äeç äìl÷úð:`xnbd zx`anàlàdpeekd ¦§©§¨©¨§©¦§©¥¨¨¤¨
ìd zeprxet,ìeaî,mi`xapd x`y mcew mc`d xkfp dayáéúëc §©¦§¦

(bk f ziy`xa)ãòå íãàî äîãàä éðt ìò øLà íe÷éä ìk úà çîiå'©¦©¤¨©§£¤©§¥¨£¨¨¥¨¨§©
'åâå äîäa.dpey`xa xkfpy ixd ,'minXd sFr cre Unx cr §¥¨©¤¤§©©¨©¦

rlvdy drca dpce ,l`enye ax zwelgna oecl day `xnbd
:`xnbd zl`ey .apf `idøîàc ïàîì àîìLa`id rlvdy ¦§¨¨§©§¨©

áéúëc eðééä ,óeöøt(f a ziy`xa)øöéiå'mc`d z` midl` 'd ©§©§¦§¦©¦¤¡Ÿ¦¤¨¨¨
da yi 'xviie' daizde ,'dnc`d on xtrïéãeé ïéøzmiinrt-] ¨¨¦¨£¨¨§¥¦

itevxt ipy ode ,zexev izya mc`d xvepy fnxl [c"ei ze`d
,mda `xapy miptdøîàc ïàîì àlà`id rlvdy,áðæ`le ¤¨§©§¨©¨¨

,cg` sevxta `l` mc`d `xapéàîdf epcnll `a [dn-] ©
xn`py'øöéiå'fnxd ef drcl :`xnbd daiyn .o"icei ipya ©¦¤

`ed jkay,éft ïa ïBòîL éaø øîàc ,éft ïa ïBòîL éaøãklk ¦§©¦¦§¤©¦§¨©©¦¦§¤©¦
xne`k `ed ixd mc`d ly eiig'éøöiî éì éBà'ipxrvn `edy ¦¦¦§¦

,ixvei oevx dyr` m`éøöBiî éì éBà'[d"awd]'dyr` ok` m` ¦¦§¦
.ixvi oevx

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àîìLa`id rlvdyeðééä ,óeöøt ¦§¨¨§©§¨©©§©§
áéúëc(a d ziy`xa),'íàøa äá÷ðe øëæ'e`xap dligzn xaky itl ¦§¦¨¨§¥¨§¨¨

,df cvn dawpe df cvn xkf ,mitevxt ipyøîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©
`id rlvdyáðæxg`l wx deg d`xap `le ,oey`xd mc`l didy ¨¨

,e`yre apfd z` d"awd lhpyéàîaezkd zpeek [idn-]øëæ' ©¨¨
,'íàøa äá÷ðe`xap `l `lde ,mz`ixa zligzn eid oky rnyny §¥¨§¨¨

aezkd zpeek :`xnbd daiyn .mc`d `l` dligzn,eäaà éaøãëì§¦§©¦©¨
éîø eäaà éaøc,[miweqta dxizq lr dywd-]áéúk(my)øëæ' §©¦©¨¨¥§¦¨¨

,'íàøa äá÷ðe,mipy e`xapy rnyneáéúëe(fk ` ziy`xa)(éë)' §¥¨§¨¨§¦
,'Búà àøa íéäìà íìöaiax ayiie .ecal mc`d `xapy rnyn §¤¤¡Ÿ¦¨¨Ÿ

,eda`çzaäáLçîa äúìò äld"awd iptlóBqáìe ,íéðL úBàøáì ©§¦¨¨§¨§©£¨¨¦§§©¦§©
,ãçà àlà àøáð àìmy lr azkp 'm`xa dawpe xkf' xn`py dne Ÿ¦§¨¤¨¤¨

.daygna dlry dn
:`xnbd zl`eyàîìLaxacd oaen ±øîàc ïàîì`id rlvdy ¦§¨¨§©§¨©

áéúëc eðééä ,óeöøt(`k a my)mc`d lr dnCxY midl` 'd lRIe' ©§©§¦§¦©©¥¡Ÿ¦©§¥¨©¨¨¨
eizrlSn zg` gTIe oWiIe,'äpzçz øNa øbñiåzpn lry oeiky ©¦¨©¦©©©¦©§Ÿ¨©¦§Ÿ¨¨©§¤¨

sebn wlg didy ipyd sevxtd z` d"awd lhp deg z` `exal
,lhpy dn zgz xya xebql jxved ok lr ,mc`døîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©

`id rlvdyéàî ,áðæ[xn`py dn yxtzi cvik-]øNa øbñiå' ¨¨©©¦§Ÿ¨¨
,'äpzçzoi` dzr mb `ld ,rlvd zgz xya gipdy rnyny ©§¤¨

:`xnbd daiyn .eizgz xbqy xyad edne ,apf mc`lãéáæ áø øîà̈©©§¦
àîézéàå[z`f xn`y mixne` yie-]ïîçð áø àîézéàå ,äéîøé éaø §¦¥¨©¦¦§§¨§¦¥¨©©§¨

äëøöð àì ,÷çöé øad zxibq d`a `l ±mewn z` `lnl xya ©¦§¨Ÿ¦§§¨
,eppi`e lhip ixdy ,apfdàlàd`a,Cúç íB÷îìd"awd exbqy ¤¨¦§£¨

.ekezig d`xi `ly zpn lr xyaa
:`xnbd zl`ey .sevxt `id rlvdy drca dpc `xnbdàîìLa¦§¨¨

øîàc ïàîì`id rlvdyáéúëc eðééä ,áðædeg z`ixaa(ak a my) §©§¨©¨¨©§¦§¦
ïáiå'l` d`aie dX`l mc`d on gwl xW` rlSd z` midl` 'd ©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨£¤¨©¦¨¨¨§¦¨©§¦¤¨¤

,sebd lk ly dipa zxqegn dzid apfd on d`xapy oeiky ,'mc`d̈¨¨
øîàc ïàîì àlà`id rlvdyéàî ,óeöøtdn yxtzi cvik-] ¤¨§©§¨©©§©

[xn`py,'ïáiå'diepa dzid xaky xg` dzepal jxved recn ©¦¤
:`xnbd daiyn .mc`dn dwlgl `l` jixv did `le zcnere

aezkd zpeek ef drclïBòîL éaø Léøãc ,àéñðî ïa ïBòîL éaøãëì§¦§©¦¦§¤§©§¨§¨¦©¦¦§
,àéñðî ïaxn`pòìvä úà íéäìà 'ä ïáiå','mc`d l` d`aie 'ebe ¤§©§¨©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨©§¦¤¨¤¨¨¨

aezkddòléwL ãnìî[dizexry rlw-],äeçì àeä Ceøa LBãwä §©¥¤¦§¨©¨¨§©¨
ïBLàøä íãàì dàéáäåjynda xn`py enk ,xry zrelw `idyk ¤¡¦¨§¨¨¨¦

,diipa mya drilwd z`xwpy dne .'mc`d l` d`iaie' weqtd
íiä ékøëa ïkL[ux`l uega-]àúéòl÷ì ïéøB÷[xry zrlew-] ¤¥¦§©¥©¨¦§©¨¦¨

myaàúéépa.[zi`pa-] ©¨¦¨
'ebe rlvd z` miwel` 'd oaie' weqtl sqep xe`ia d`ian `xnbd

:sevxt `id rlvdy drcl 'mc`d l` d`iaie,øçà øác'ä ïáiå' ¨¨©¥©¦¤
àðz àúéðúîa dì éøîàå ,àcñç áø øîà ,'íéäìàexn`y yie ± ¡Ÿ¦¨©©¦§¨§¨§¥¨§©§¦¨¨¨

aezkd ,`ziixaa dpyp okydàðaL ãnìîd`yreCeøa LBãwä §©¥¤§¨¨©¨¨
ïééðák äeçì àeäly §©¨§¦§©
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המשך ביאור למג' עירובין ליום חמישי עמ' א

אגרות קודש
 ב"ה,  ד' מנ"א, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ועל שאלתו איך לסדר את חג התספורת, הנה לא שמעתי בזה הוראות, ולהעיר ממה שסיפר 

כ"ק מו"ח אדמו"ר בשש"פ בסעודת היום, ה'ש"ת )נדפס בספר השיחות, קיץ ה'ש"ת(.

בברכת רוב נחת אידישן נחת חסידישן נחת מילידיהם שי' לו ולזוגתו תחי'.



רכג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc oiaexir(ipy meil)

.lirl epigcy jxck di`xd z` zegcl oi`y zx`an `xnbd
:`xnbd zxne`àîéz éëå,xnel dvxz m`e -énð àëäo`k mby - §¦¥¨¨¨©¦

a zwqer `ziixadäNòLzevignd z`Cëì äléçzîick - ¤¨¨¦§¦¨§¨
.swidl el eynyiyéiçì äî÷ àîìLam` zpaen `ziixad - ¦§¨¨¨¨§©¥

yl d`eazd z` rxfy epiidc ,dnw oiprl jk dyxtp,dvign m
ò÷ðå ìz àlà,jk miieyr mler zeninyøîéîì àkéà éàîji` - ¤¨¥©¤©©¦¨§¥©

e` lza `weec zwqer `ziixady xnel xazqn `l ixd ,mx`ap
dil`n ziyrpd dvigny o`kne .dvign myl mc` m`yry rwp

.dvign my dl yi
zrcl dil`n ziyrpd dvigny `xnbd dwiqn ef di`x gkn

:igla wx ewlgp `axe iiia`e ,dxyk mlekúBvéçîa ,àlàoiyrpd ¤¨¦§¦
,odil`néâéìt àì àîìò élek`ax s`e ,`axe iia` ewlgp `l - ¥¨§¨Ÿ§¦¥

dcen ,igl epi` eil`n dyrpd igly xaeqdcziyrpd dvign §
dil`néâéìt ék ,ävéçî àéåä,ewlgp dna -éiaà ,éçìaxaeqd ©§¨§¦¨¦§¦¥§¤¦©©¥

,igl `ed eil`n dyrpd iglydéîòèì,jled `ed ezhiyl - §©§¥
,øîàcxykdéçì`edàéåä äéìàî äéeNòä ävéçîe ,ävéçî íeMî §¨©¤¦¦§¦¨§¦¨¨£¨¥¥¤¨©§¨

,ävéçî.xyk eil`n dyrpd igl mb jkleøîàc ,déîòèì àáøå §¦¨§¨¨§©§¥§¨©
xykdéçì`ed,økéä íeMî`le ieana `l` lehlhd xzid oi`y ¤¦¦¤¥

okle ,miaxd zeyxaíéãéa àãéáò éàmicia igld dyrp m` -àéåä ¦£¦¨§¨©¦©§¨
økéä,xkid df ixd -àì éàå,eil`n my cner `l` ,micia dyrp ¤¥§¦Ÿ

økéä éåä àì.igl epi` okle ,xkid df oi` - Ÿ¨¥¤¥
el yi eil`n dyrpd igl m` zenewn dnkn di`x d`ian `xnbd

:`l e` igl oicòîL àzeil`n dyrpd igly di`x rnye `ea - ¨§©
,`ziixaa epipy ,igl oic el yiøãbä ïî úBàöBiä øãb éðáàmipa` - ©§¥¨¥©§¦©¨¥

daeba efn dlrnl ef ieand agex jezl ieand lzekn zehlead
e ,migth dxyr,Bfî Bæ úBìcáeîodipia geexd m`ìMî úBçtäL §¨¦¨¦§Ÿ¨

e ,ceal df ixd ,migthéøö ïéàøçà éçì Cod el` mipa`y ,ieanl ¥¨¦¤¦©¥
odipia yi m` la` ,igl meyn zexyke dzxagl zg` zexaegnk

ìLäL,migthéøöøçà éçì C`ziixane .[c xeiv] ieand xykdl §Ÿ¨¨¦¤¦©¥
`l mzqd on ixdy ,igll xyk eil`n dyrpd igly gikedl yi ef
,igl myl el` mipa` `ivedl lzekd ziiyr zrya ezpeek dzid

.igll xyk df ixd migth dyly odipia oi` m` ok it lr s`e
:ef di`x `xnbd dgecénð àëäyxtl yi o`k mb -äléçzî ïàðaL ¨¨©¦¤§¨¨¦§¦¨

lzekd on ze`vei odykCëìoiprl o`kn gikedl oi`e ,igl myl - §¨
.eil`n dyrpd igl

:ef diigc lr `xnbd dywnéëä éào`yry xaecny ok m` - ¦¨¦
,igl mylàèéLt,igl meyn xyky xacd `ed heyt -d`a dne §¦¨

.epcnll `ziixad
:`xnbd zvxznàîéúc eäîdyr m` elit`y ,xn`z `ny - ©§¥¨

xkid o`k oi`y meyn ,igll zexyk eidi `l ,igl myl el` mipa`
y oi`xp `l` ,igll eyrpyàãéáòc àeä àðééða øñéîìwifgdl - §¥©¦§¨¨©£¦¨

,dyrp `ed my zepal dvxi m` sqep lzekïì òîLî à÷- ¨©§©¨
df ixd igl myl mipa`d z` dyry oeiky ,`ziixad drinyn

.igll xyk
:ztqep di`x d`ian `xnbdòîL àzzxg` di`x rnye `ea - ¨§©

,igl oic el yi eil`n cnerd iglyàéiç éaø éðúciax dpyy - §¨¥©¦¦¨
,`ziixa `iigìúBkieanBcévLdãçàlzekd lyBøáçî ñeðk- ¤¤¦¤¨¨¥£¥

,xg`d ecivn xzei hrn ,eixg`ny mizad cvl dnipt qpkp
ieand ly cg` cva xzei xv ekxe`a ieand lzeky ,xnelk

,dhila oink ieand lzek rvn`a yi jk jezne ,xg`d cvanïéa¥
äàøpLdhiladõeçaî,miaxd zeyx iyp`l ,ieanl uegn -äåLå ¤¦§¤¦©§¨¤
íéðôaîcvy ote`a epiide ,zi`xp dhilad oi` ieand jezae - ¦¦§¦

,[d xeiv] ieand ly oevigd eciva `ed xvde qepkd lzekdïéáe¥
äàøpLqepkd mewndíéðôaîieand jezn -õeçaî äåLåcvne - ¤¦§¤¦¦§¦§¨¤¦©

lzekd cvy ote`a epiide ,zi`xp dhilad oi` ieanl dqipkd
eze` ixd ,[e xeiv] ieand ly iniptd eciva `ed xvde qepkd

,hlead mewndéçì íeMî ïBcðgikedl yi o`kne .igll xyk - ¦¦¤¦
z` eyr `ly xazqn ixdy ,igll xyk eil`n dyrpd igly

.igl myl xzei exiagn cg` mewna xv lzekd
:ef di`x `xnbd dgecénð àëäxaecny yxtl yi o`k mb - ¨¨©¦

BàNòL,exiagn xzei lzeka agxd mewnd eze` z` -äléçzî ¤£¨¦§¦¨

Cëìigl m` o`kn gikedl oi`e ,xyk `ed okle ,igl liaya - §¨
.`l e` xyk eil`n cnerd

:ef diigc lr `xnbd dywnéëä éàe`yry xaecny ok m` - ¦¨¦
,igl liayaïì òîLî à÷ éàî,eprinydl `ziixad d`a dn - ©¨©§©¨

.xyk `edy heyt xacd ixd
:`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àä,`ziixad epl drinyn df oic - ¨¨©§©¨

d iglyíéðôaî äåLå õeçaî äàøðieana miayeil d`xp epi`y - ¦§¤¦©§¨¤¦¦§¦
`ed ,miaxd zeyx ipal `l`,éçì íeMî ïBcð`diy jixv oi`e ¦¦¤¦

.miptan micnerdl d`xp igld
eil`n cnerd igly daeyz dilr oi`y di`x d`ian `xnbd

:igl meyn oecipòîL àz,didy dyrnnàeääa áéúé äåä áøc ¨§©§©£¨¨¦§©
äàBáî,cg` ieana ayei did -áéúé äåä,ayei dide -àðeä áø §¨£¨¨¦©¨

dén÷.[eiptl-]déì øîàaxìdéònL,[eynyl-]àæek éì ézééà ìéæ ©¥¨©¥§©¨¥¦©§¥¦¨
àiîc.min ly ohw qxg ilk il `ade jl -àúàc ãò,[`ay cr-] §©¨©§¨¨

àéçì ìôð,enewnn ieand ly igld ltp -déãéa déì éåçàfnx - ¨©¤§¨©£¥¥¦¥
,ieana lhlhl xeq`e aexird ltpy eynyl eicia axí÷̈

dézëecà.enewn lr ynyd cnr -àðeä áø déì øîà,axløáñ àì ©§¥¨©¥©¨Ÿ¨©
øî dìxyt`y xn xaeq epi` ike -àì÷écà CBîñìlr jenql - ¨©¦§©¦§¨

.ieand gzt cil my cner didy lwcdøîà,axïðaøî éàä éîc ¨©¨¥©¥©¨¨
,[`ped ax-] minkgd on df mkg dnec -éLðéà éLøt àìc ïàîk§©§Ÿ¨§¥¦§¥

àzòîLixdy ,igl ly ef `ibeq mc` ipa el eyxit `ly ink -éî §©§¨¦
ìBîúàî déìò ïðéëîñxrn df lwc lr eknq ike -,igll zay a ©§¦¨£¥¥¤§

xyt` i`e ,ltpe my didy xg`d igld lr eknq zay axra `ld
.ieand gzta cnery lwcd lr jenqle ieand z` xizdl

,`xnbd zwiicneïðéëîñ àìc àîòèxyk lwcd oi`y mrhd - ©§¨§Ÿ©§¦¨
,igll zay axrn eilr eknq `ly meyn `ed igllïðéëîñ àä- ¨©§¦¨

zay axrn lwcd lr mikneq eid eli`y rnyneéçì éåäixd - ¨¥¤¦
igly xaeqd iia`k `id dklddy ax ixacn gkene ,xyk igl df

.xyk igl `ed ixd ,[zay axrn eilr eknqy] eil`n cnerd
gikedl ,daxc`e ,di`xd z` zegcl yi m`d zxxan `xnbd

:iia` zrck `ly df dyrnndéìò ïðéëîñ àìãa àáøå éiaà àîéì¥¨©©¥§¨¨¦§Ÿ©§¦¨£¥
éâéìteil`n cnerd igl m` `axe iia` zwelgny xn`p m`d - §¦¥

,zay axrn igld eze` lr eknq `lyk epiid ,`l e` igl `edàä̈
déìò ïðéëîñzrcl ,zay axrn df igl lr eknq m` la` - ©§¦¨£¥

mdipy,éçì äåärvn`a ltpe xg` igl didy df dyrnn ok m`e £¨¤¦
,ieand gzta cner didy lwcd lr jenql ax dvx `le zayd
igld lr eknq `l m` s`y xaeqy iia` zrck `ly gikedl yi

.xyk `ed zay axrn
:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrca dlri l` - Ÿ©§¨©§¨

`l` ,zay axrn eilr eknq `ly igla `axe iia` zwelgny
jkay jl oipne .zay axrn eilr eknqy igla wx `id mzwelgn

,ewlgpà÷øa àeääc,[zqtxn-] rivia dyrn didy -éa äåäc- §©©§¨©£¨¥
ly ieana didy,eáç øadidy ieand gzta cenr my dide ©¨

,[f xeiv] rivid z` wifgnda éâéìt eåäådf cenra ewlgpe -éiaà §£§¦¥¨©©¥
eäééðL élek ,àáøåiia` ,`l e` igll xyk `ed m` ,mdini lk - §¨¨¥§©§

mdini lk ewlgpy dnne .xq` `axe igll eilr jenql xizd
eilr eknqy igla `id eil`n cnerd igla mzwelgny gken
eilr eknq `l m` la` ,`l e` igll xyk `ed m` ,zay axrn

py zrcl ,zay axrnyi aey ok m`e ,igl meyn xyk epi` mdi
.iia`k dkldy ax ixacn gikedl

äðùî
m`e ,igl zeyrl xyt` mdny mixacd md dn zx`an epzpyn
mgipdy miig ilra oic dn oke ,miig ilran igl zeyrl xyt`

:dy` hb mdilr azky e` ,xawl llebkïééçì ïéNBò ìkalkn - ©Ÿ¦§¨©¦
,ieanl igl zeyrl xyt` xacíéiç çeø Ba LiL øáãa eléôà- £¦§¨¨¤¥©©¦

.[g xeiv] miig ilran elit`øñBà øéàî éaøåilran igl zeyrl §©¦¥¦¥
.miig

:sqep oicåmiig lra okììBb íeMî ànèîick egipd m` - §§©¥¦¥
`vnpd z` `nhne 'lleb' oic el yi ,znd oex` z` ea zeqkl
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המשך ביאור למג' עירובין ליום שני עמ' א "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc oiaexir(iying meil)

:xfrl` oa dinxi iax ly zxg` `xnin d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
Bic ,øæòìà ïa äéîøé[ipy-]ïBLàøä íãàì Bì äéä íéðt óeöøtmcew ¦§§¨¤¤§¨¨§©§¨¦¨¨§¨¨¨¦

,ey`x ixeg`n mipt sevxt el sqepy ,deg epnid d`xapyøîàpL¤¤¡©
(d hlw milidz),'éðzøö íã÷å øBçà',d"awdl oey`xd mc` xn`y ¨¨¤¤©§¨¦

.ixg`ne iptln ,mipt itevxt ipy il zxv
:xaca zwelgny d`ian `xnbdáéúkdeg z`ixaa(ak a ziy`xa) §¦

'åâå òìvä úà íéäìà 'ä ïáiå'd`aie dX`l mc`d on gwl xW` ©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨£¤¨©¦¨¨¨§¦¨©§¦¤¨
xaca ewlgp ,ef rlv idn ,'mc`d l`,øîà ãç ,ìàeîLe áørlv ¤¨¨¨©§¥©¨©

d `id efóeöøtipya d"awd e`xay ,oey`xd mc`l didy sqepd ©§
dawpd sevxt z` lhpe ,dawp ly cg`e xkf ly cg` ,mitevxt

,deg z` epnn `xae,øîà ãçå`id ef rlváðæmc`l el didy §©¨©¨¨
oa dinxi iax ixacy `vnp .deg z` epnn `xae elhpe ,oey`xd
miiepy ,xeg`n sqep sevxt oey`xd mc`l didy xfrl`

.zg` drck `l` mpi`e ,l`enye ax zwelgna
:`xnbd zl`ey .l`enye ax ly mzwelgna dpc `xnbdàîìLa¦§¨¨

xacd oaen ±øîàc ïàîì`id rlvdyáéúëc eðééä ,óeöøtedf ± §©§¨©©§©§¦§¦
xn`py dn(my milidz),'éðzøö íã÷å øBçà'oey`xd mc` `xapy ¨¨¤¤©§¨¦

,lirl xen`ke ,mitevxt ipy mr dligznøîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©
`id rlvdy,áðæ,mitevxt ipya mc`d `xap `leéàîzpeek ¨¨©

weqtd,'éðzøö íã÷å øBçà'izya `xapy rnyn weqtd on `ld ¨¨¤¤©§¨¦
weqtd yxtzn ef drcl :`xnbd daiyn .zxg`d drck ,zexev

,énà éaø øîàc ,énà éaøãk`ed mc`dy epiid 'ipzxv mcwe xeg`' ¦§©¦©¦§¨©©¦©¦
,xg` oiprl oey`xe cg` oiprl oexg`úéLàøa äNòîì øBçà̈§©£¥§¥¦

[mlerd z`ixa-],úeðòøeôì íã÷åmcew dwl zeprxet zray §¤¤§§¨
.x`eaiy itke ,mixg`l

:`xnbd zxxan .in` iax ixac z` zx`an `xnbdàîìLadn ¦§¨¨
mc`d `xapy in` ax xn`y,'úéLàøa äNòîì øBçà'dpeekdy ¨§©£¥§¥¦

`idàúaL éìòî ãò éøaéà àìcaxr iyiy mei cr `xap `ly ± §Ÿ¦§¦©©£¥©§¨
ixd ,mincewd minid zynga e`xap mi`xapd lk eli`e ,zay

,mlerd z`ixal oexg`d did `edyàlàxn`y dníã÷å' ¤¨§¤¤
àéä éàî ,'úeðòøeôì,ezpeek dnl ±àîéìéàezpeeky,äìì÷ íeMî §§¨©¦¦¥¨¦§¨¨

llwzp ,zrcd ur `hga ygpde dy`de `ed ellwzp xy`yky
,dligz mc`dàäy ,did ok `lóBqáìe Lçð ìl÷úð äléçza ¨©§¦¨¦§©¥¨¨§©

.íãà ìl÷úð óBqáìe äeç äìl÷úð:`xnbd zx`anàlàdpeekd ¦§©§¨©¨§©¦§©¥¨¨¤¨
ìd zeprxet,ìeaî,mi`xapd x`y mcew mc`d xkfp dayáéúëc §©¦§¦

(bk f ziy`xa)ãòå íãàî äîãàä éðt ìò øLà íe÷éä ìk úà çîiå'©¦©¤¨©§£¤©§¥¨£¨¨¥¨¨§©
'åâå äîäa.dpey`xa xkfpy ixd ,'minXd sFr cre Unx cr §¥¨©¤¤§©©¨©¦

rlvdy drca dpce ,l`enye ax zwelgna oecl day `xnbd
:`xnbd zl`ey .apf `idøîàc ïàîì àîìLa`id rlvdy ¦§¨¨§©§¨©

áéúëc eðééä ,óeöøt(f a ziy`xa)øöéiå'mc`d z` midl` 'd ©§©§¦§¦©¦¤¡Ÿ¦¤¨¨¨
da yi 'xviie' daizde ,'dnc`d on xtrïéãeé ïéøzmiinrt-] ¨¨¦¨£¨¨§¥¦

itevxt ipy ode ,zexev izya mc`d xvepy fnxl [c"ei ze`d
,mda `xapy miptdøîàc ïàîì àlà`id rlvdy,áðæ`le ¤¨§©§¨©¨¨

,cg` sevxta `l` mc`d `xapéàîdf epcnll `a [dn-] ©
xn`py'øöéiå'fnxd ef drcl :`xnbd daiyn .o"icei ipya ©¦¤

`ed jkay,éft ïa ïBòîL éaø øîàc ,éft ïa ïBòîL éaøãklk ¦§©¦¦§¤©¦§¨©©¦¦§¤©¦
xne`k `ed ixd mc`d ly eiig'éøöiî éì éBà'ipxrvn `edy ¦¦¦§¦

,ixvei oevx dyr` m`éøöBiî éì éBà'[d"awd]'dyr` ok` m` ¦¦§¦
.ixvi oevx

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àîìLa`id rlvdyeðééä ,óeöøt ¦§¨¨§©§¨©©§©§
áéúëc(a d ziy`xa),'íàøa äá÷ðe øëæ'e`xap dligzn xaky itl ¦§¦¨¨§¥¨§¨¨

,df cvn dawpe df cvn xkf ,mitevxt ipyøîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©
`id rlvdyáðæxg`l wx deg d`xap `le ,oey`xd mc`l didy ¨¨

,e`yre apfd z` d"awd lhpyéàîaezkd zpeek [idn-]øëæ' ©¨¨
,'íàøa äá÷ðe`xap `l `lde ,mz`ixa zligzn eid oky rnyny §¥¨§¨¨

aezkd zpeek :`xnbd daiyn .mc`d `l` dligzn,eäaà éaøãëì§¦§©¦©¨
éîø eäaà éaøc,[miweqta dxizq lr dywd-]áéúk(my)øëæ' §©¦©¨¨¥§¦¨¨

,'íàøa äá÷ðe,mipy e`xapy rnyneáéúëe(fk ` ziy`xa)(éë)' §¥¨§¨¨§¦
,'Búà àøa íéäìà íìöaiax ayiie .ecal mc`d `xapy rnyn §¤¤¡Ÿ¦¨¨Ÿ

,eda`çzaäáLçîa äúìò äld"awd iptlóBqáìe ,íéðL úBàøáì ©§¦¨¨§¨§©£¨¨¦§§©¦§©
,ãçà àlà àøáð àìmy lr azkp 'm`xa dawpe xkf' xn`py dne Ÿ¦§¨¤¨¤¨

.daygna dlry dn
:`xnbd zl`eyàîìLaxacd oaen ±øîàc ïàîì`id rlvdy ¦§¨¨§©§¨©

áéúëc eðééä ,óeöøt(`k a my)mc`d lr dnCxY midl` 'd lRIe' ©§©§¦§¦©©¥¡Ÿ¦©§¥¨©¨¨¨
eizrlSn zg` gTIe oWiIe,'äpzçz øNa øbñiåzpn lry oeiky ©¦¨©¦©©©¦©§Ÿ¨©¦§Ÿ¨¨©§¤¨

sebn wlg didy ipyd sevxtd z` d"awd lhp deg z` `exal
,lhpy dn zgz xya xebql jxved ok lr ,mc`døîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©

`id rlvdyéàî ,áðæ[xn`py dn yxtzi cvik-]øNa øbñiå' ¨¨©©¦§Ÿ¨¨
,'äpzçzoi` dzr mb `ld ,rlvd zgz xya gipdy rnyny ©§¤¨

:`xnbd daiyn .eizgz xbqy xyad edne ,apf mc`lãéáæ áø øîà̈©©§¦
àîézéàå[z`f xn`y mixne` yie-]ïîçð áø àîézéàå ,äéîøé éaø §¦¥¨©¦¦§§¨§¦¥¨©©§¨

äëøöð àì ,÷çöé øad zxibq d`a `l ±mewn z` `lnl xya ©¦§¨Ÿ¦§§¨
,eppi`e lhip ixdy ,apfdàlàd`a,Cúç íB÷îìd"awd exbqy ¤¨¦§£¨

.ekezig d`xi `ly zpn lr xyaa
:`xnbd zl`ey .sevxt `id rlvdy drca dpc `xnbdàîìLa¦§¨¨

øîàc ïàîì`id rlvdyáéúëc eðééä ,áðædeg z`ixaa(ak a my) §©§¨©¨¨©§¦§¦
ïáiå'l` d`aie dX`l mc`d on gwl xW` rlSd z` midl` 'd ©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨£¤¨©¦¨¨¨§¦¨©§¦¤¨¤

,sebd lk ly dipa zxqegn dzid apfd on d`xapy oeiky ,'mc`d̈¨¨
øîàc ïàîì àlà`id rlvdyéàî ,óeöøtdn yxtzi cvik-] ¤¨§©§¨©©§©

[xn`py,'ïáiå'diepa dzid xaky xg` dzepal jxved recn ©¦¤
:`xnbd daiyn .mc`dn dwlgl `l` jixv did `le zcnere

aezkd zpeek ef drclïBòîL éaø Léøãc ,àéñðî ïa ïBòîL éaøãëì§¦§©¦¦§¤§©§¨§¨¦©¦¦§
,àéñðî ïaxn`pòìvä úà íéäìà 'ä ïáiå','mc`d l` d`aie 'ebe ¤§©§¨©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨©§¦¤¨¤¨¨¨

aezkddòléwL ãnìî[dizexry rlw-],äeçì àeä Ceøa LBãwä §©¥¤¦§¨©¨¨§©¨
ïBLàøä íãàì dàéáäåjynda xn`py enk ,xry zrelw `idyk ¤¡¦¨§¨¨¨¦

,diipa mya drilwd z`xwpy dne .'mc`d l` d`iaie' weqtd
íiä ékøëa ïkL[ux`l uega-]àúéòl÷ì ïéøB÷[xry zrlew-] ¤¥¦§©¥©¨¦§©¨¦¨

myaàúéépa.[zi`pa-] ©¨¦¨
'ebe rlvd z` miwel` 'd oaie' weqtl sqep xe`ia d`ian `xnbd

:sevxt `id rlvdy drcl 'mc`d l` d`iaie,øçà øác'ä ïáiå' ¨¨©¥©¦¤
àðz àúéðúîa dì éøîàå ,àcñç áø øîà ,'íéäìàexn`y yie ± ¡Ÿ¦¨©©¦§¨§¨§¥¨§©§¦¨¨¨

aezkd ,`ziixaa dpyp okydàðaL ãnìîd`yreCeøa LBãwä §©¥¤§¨¨©¨¨
ïééðák äeçì àeäly §©¨§¦§©
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רכד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oiaexir(iyily meil)

daeb jezay ,oebk ,'uextd lr daexn cner' minkg exiykd
[akey-] 'cner' migth dyy yi dvignd ly migth dxyr
zvigna `l` df oic mixne` oi`y e` ,'uext' migth drax`e
dvignd daeba `diy jixv 'axr' zvign oiprl la` ,'izy'

.minly migth dxyr
:epzpynn wtqd heytl dqpn `xnbdòîL àz ,éiaà øîà`ea - ¨©©©¥¨§©

,dpyna epipy .wtqd heytl di`x rnyeøúé ïééáBòå íéìáç øeòéL¦£¨¦§§¨¤¤
,çôè ìòickeäiLjqaìkädaeba dvignàúéà éàå .íéçôè äøNò ©¤©¤§©Ÿ£¨¨§¨¦§¦¦¨

lr daexn cner'a ic 'axr' zvigna mby ,df oicl epyi m`e -
,'uextdél änìmilagd iaer didiy jixv recn -,çôè ìò øúé ¨¨¦¤¤©¤©

ãéáòéìly geix dyri -ìMî úBçtäLmigthåmy gzniìáç ¦£¦¨¦§Ÿ¨§¤¤
iaera,'eäMî'ly geix cer cecnieìMî úBçtäLmigthågzni ©¤¨¦§Ÿ¨§

ìáçiaera,'eäMî'ly llg gipi okn xg`leäòaøàî úBçt ¤¤©¤¨¥©§¨¨
migthåeilrn gzniìáçiaera,'eäMî'on mipyy ,dzr `vnpe §¤¤©¤

eli`e ,'ceal' oicn migth dyy ly xie` cgia minzeq milagd
yd llgds`e ,geztk oecip migth drax`n zegt ea yiy iyil

,'uextd lr daexn cner' oicn dvignd xiykdl yi ok it lr
ly 'uext'd lr daexnd ,migth dyy ly 'cner' o`k yi ixdy
yi ,df ote`a zeyrl dpynd dhwp `le xg`ne .migth drax`
'izy' zvigna xn`p 'uextd lr daexn cner' oicy jkn cenll
dxyr ly 'cner' da didiy jixv 'axr' zvign la` ,cala

.minly migth
:iia` ly ezii`x z` dgec `xnbdàøañéúådz` xeaq ike - §¦§§¨

dylyn zegt ly migeex ipy yiy ,dfk ote`a cinrdl ozipy
,jk lr zeywdl yi ixd ,drax`n zegt ly cg`e migthéàä- ©

ly df xie`äòaøàî úBçtmigthdéì íé÷Bî àëéäcinri okid - ¨¥©§¨¨¥¨¦¥
,eze`éàzz déì íé÷Bî éàrwxwd oia dhnl eze` cinri m` - ¦¦¥©©

ceal oic ici lr minezq migth dyy eidi eilrne ,oey`xd lagl
ok m` ,[c xeiv]déì äåädf ixd -da ïéò÷Ba íééãbäL ävéçîk- £¨¥¦§¦¨¤©§¨¦§¦¨

yi m` elit` dvignd dleqt df ote`ae ,dizgzn xearl mileki
e .minly migth dxyr zvign geix eze` lrndéì íé÷Bî éà¦¦¥

éàléòdlrnl migth drax`n zegt ly llg eze`l cinri m`e - ¦©
ceal oicn minezq migth dyy eidi dhnle ,dvignd y`xa

c meyn ,`id dleqt ef dvign mb ,[d xeiv]àñéb éàäc àøéåà éúà̈¥£¦¨§©¦¨
déì ìháîe àñéb éàäãexg`d cvaye df cvay xie`d `a - §©¦¨§©¥¥

millg eizgzne oeilrd lagd lrn yie xg`n ,xnelk .dlhane
`l` o`k oi`y `vnpe ,eze` milhan md eiaern xzei miagxd

e .migth dyy daeba dvignéòöéîa déì íé÷Bî éàcinri m`e - ¦¦¥§¦§¥
,dvignd daeb rvn`a migth drax`n zegt ea yiy llgd z`

,[e xeiv] migth dyly ly 'ceal' didi eizgzne eilrnedéì äåä£¨¥
df ixd -úBçeø éúMî õeøtä ìò äaeøî ãîBò,miccv ipyn - ¥§¤©©¨¦§¥

,'uext'd lr daexn epi` envr ipta 'cner' ly cv lky ,epiidc
aexw ea yi 'uext'd eli`e migth dyly `ed 'cner' lk ixdy
o`k yi eicgi 'micner'd ipy sexivay `l` ,migth drax`l

,ok m`e ,'uextd lr daexn cner'dpéî zòîLo`kn cenll yi - ¨§©§¦¨
yä ìò äaeøî ãîBò,ãîBò éåä úBçeø éúMî õeøt.ok oicd oi` ixde ¥§¤©©¨¦§¥¨¥¥

ax ly ewitq oiprl dpynd ixacn di`x `iadl oi`y ,`vnp
'uextd lr daexn cner' oic mixne` m` elit` oky ,`pepnd
ote`a dpynd z` cinrdl xyt` i` mewn lkn ,'axr' zvigna

.migth dylyn xzei migeexd cg`a yiy
x`azpe xg`n :`pepnd ax wtzqd ote` dfi`a zxxan `xnbd
cner' mda yiy milaga dpynd ixac z` cinrdl xyt` i`y
`vnp ,dfk ote`a dvignd xykez `l mlerl oky ,'axra daexn¥¤
z` `xnbd zx`an jkitle ,`pepnd ax ly ewitql mewn oi`y

.xg` ote`a ewitqdéì àéòaéî à÷ éëä àðeðîä áø àlàote`a - ¤¨©©§¨¨¦¨¦©§¨¥
.ewitq z` cinrdl yi dfkézééàc ïBâk`iady -éåäc úìöçî §§©§¥©§¤¤§¨¥

eäMîe äòáL,zvw cere migth dray daeb da yiy -da ÷÷çå ¦§¨©¤§¨©¨
llg ddaebaìLäL,migthda ÷áLåda xizede -äòaøàmigth §Ÿ¨§¨©¨©§¨¨

,wwgd lrn'eäMî'e,wwgl zgzndéî÷Bàåcv eze`l cinrde - ©¤§§¥
'edyn' ea yiyìMî úBçôaäLick ,[f xeiv] rwxwl jenq migth §¨¦§Ÿ¨

,'ceal' oicn mezqk oecip rwxwl dvignd oiay llgd didiy
oky ,'uextd lr daexn cner' ly 'axr' zvign o`k yi dzrne
zyelye ,zlvgnd ici lr minezq mipeilrd migthd zrax`
ly 'cner' o`k yi lkd jqae ,'ceal' oicn minezq mipezgzd
dfk ote`ae .mivext mirvn`d zyely eli`e ,migth dray

`l e` dxyk ef dvign m` `pepnd ax wtzqd.
:`pepnd ax ly ewitq xe`iaa sqep ote` d`ian `xnbdéMà áø©©¦

ävéçî ,øîàdäéeìzxie`adéì àéòaéà,`pepnd ax da wtzqd - ¨©§¦¨§¨¦©§¨¥
dyly daeba migth dxyr ly zlvgn cinrdy ote`a ,epiidc
'cner'de xg`n m`d wtzqdl yi dfa ,rwxwd on xzei e` migth
cner' oic oi`y e` ,elhan `ed eizgzy 'uext'd lr daexn

e .cala 'izy' zvigna `l` bdep 'uextd lr daexndépéî àòáãk§¦§¨¦¥
l`yy wtqd itke -ävéçî ,áøî àìáè éaødäéeìzxie`aeäî ©¦©§¨¥©§¦¨§¨©

.äáøeça øézzLexzepe ,dhnl dizevign evxtpy daxeg ,xnelk ¤©¦§§¨
migth dyly daeba micnere miielz migth dxyr ly milzk
jeza lhlhl xizdl milzkd zvign dliren m`d ,rwxwd lrn

.`l e` ,miaxd zeyxl dvextk zaygp dpi`e ,daxegd
déì øîà,`lah iaxl axíéîa àlà úøzî äéeìz ävéçî ïéà- ¨©¥¥§¦¨§¨©¤¤¤¨§©¦

mdn ze`lnl xizdl ick ,min ea yiy mewn lrn dieyryk
oky ,zayaàeä ì÷[`id `lew-],íéîa íéîëç el÷äLx`ya la` ©¤¥¥£¨¦§©¦

.xizdl dliren ef dvign oi` zenewn
:dpyna epipy,'åëå íéð÷a ïéôéwî.dcedi iax ixac ,exac `xiiya ©¦¦§¨¦

:dcedi iax ixaca dxizq dywn `xnbdïéà àøiLawx ike - §©¨¨¥
,mipw e` milag ly dvigna siwdl dcedi iax xizd `xiiya

la`àì ãéçéa,xizdàéðúäå,`ziixaa epipy ixde -äãeäé éaø §¨¦Ÿ§¨©§¨©¦§¨
úaL úBvéçî ìk ,øîBàizy ly e` `l` ,zexenb zevign opi`y ¥¨§¦©¨

,axr ly e`eøézä àìminkgãéçéìlecb ghy oda siwdløúBé Ÿ¦¦§¨¦¥
íéúàñ úéaîixacn x`azn .mi`q ipy ea rexfl ie`xd mewn - ¦¥¨©¦

zevigna siwdl cigil elit` xizn dcedi iaxy ,`ziixad
eixacn eli`e ,miz`q zian lecb epi`y ghy mipw e` milag

.llk cigia xizd `ly rnyn epzpyna
epzpyna dcedi iax ixac z` yxtl yi :`xnbd zvxznøîàãk¦§¨©

xn`y itk -ïîçð áø,zxg` `iyew lràîézéàåmixne` yie - ©©§¨§¦¥¨
z`f xn`y,éiaà øa éáéa áøcàëøöð àìdpynd dkxved `l - ©¦¦©©©¥Ÿ¦§§¨

,mda mitiwn oi`y zevign yiy eprinydlàlàoi`y jk oiprl ¤¨
ïäì ïzéìziiyr ick ghy,ïkøö ìkzia xizdl mda mitiwn la` ¦¥¨¤¨¨§¨
.miz`qénð àëäiax xn`y dny ,df oirk yxtl yi o`k s` - ¨¨©¦

,mipwa siwdl cigil exizd `le ,'exac `xiiya' dpyna dcedi
oiprl epiidïäì ïzéìziiyr ick lecb ghy ,micigil -,ïkøö ìk ¦¥¨¤¨¨§¨

.miz`q zia mdl mipzepy dcedi iax dcen la`
:exe`ia z` ongp ax xn` oipr dfi` lr zxxan `xnbdàëéä¥¨

øîzéà`xnind dxn`p oipr dfi` lr -áø àîéúéàå ïîçð áøc ¦§©§©©§¨§¦¥¨©
éiaà øa éáéazx`an .'okxv lk odl ozil `l` `kxvp `l' ¦¦©©©¥

dxn`p ef `xnin :`xnbdïðúc àäà,epzpyna epipyy dn lr - ©¨¦§©
éaøa éñBé éaø éøác ,ävéçî dðéà áøòå éúL ìL dðéàL ävéçî ìk'¨§¦¨¤¥¨¤§¦¨¥¤¥¨§¦¨¦§¥©¦¥§©¦

.'äãeäéelit` mipw e` milag zvigna siwdl xizn epi`y ,xnelk §¨
,denzl yi jk lre .cigi jxevl oky lke ,`xiiy jxevléîe[ike-] ¦

éëä äãeäé éaøa éñBé éaø øîà,[jk-]àéðúäåepipy ixde - ¨©©¦¥§©¦§¨¨¦§¨©§¨
,`ziixaaíéìáçì àøéiL ãçàå ãéçé ãçà`xiiy oiae cigi oia - ¤¨¨¦§¤¨©¨¨©£¨¦

,milag zvigna siwdl mi`yxy jk oiprl md mieyäîeyxtd ©
yiì ãéçé ïéaBì ïéðúBð ãéçé ,àøéiLghy milag zvigna siwdl ¥¨¦§©¨¨¨¦§¦

lyíéúàñ úéaoke ,cala,íéúàñ úéa íäì ïéðúBð íéðLitl ¥¨©¦§©¦§¦¨¤¥¨©¦
cigik md mipecipyla` ,ìLäLmiyp`ïäì ïéðúBðå ,'àøéiL' eNòð §Ÿ¨©£©¨¨§§¦¨¤

ly ghy milag zvigna siwdlLL úéa,oi`qéaøa éñBé éaø éøác ¥¥¦§¥©¦¥§©¦
ïäì ïéðúBð àøéiL ãçàå ãéçé ãçà ,íéøîBà íéîëçå .äãeäésiwdl §¨©£¨¦§¦¤¨¨¦§¤¨©¨¨§¦¨¤

milag zvigna,ïkøö ìk,daxd lecb mewn elit`eàlL ãáìáe ¨¨§¨¦§©¤Ÿ
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רכה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oiaexir(iyiy meil)

,[dn` miying lr dn` d`n ly ghy `edy ,d`qøzeîlhlhl ¨
`ed m` la` ,ea,íéúàñ úéaî øúBéminkgy swid xeriy dfy ¥¦¥¨©¦

,epewizk `ly dyrp xy`k ea lhlhl exq`Bì eøîà .øeñà̈¨§
nkgmiøéãa äãBî äzà éà ,äãeäé éaøìmitiwn eidy ,zenda ly §©¦§¨¦©¨¤§¦

z` elafiy zpn lr okeza zendad eidiy zexcb dcyd jeza
,odillba dcydøäñå,xird zendal zexcb swen mewn - §©©

äö÷eîe,mizad ixeg`n dagx -øöçåy ,ziad iptlyúa eléôà §¤§¨¥£¦©
øzenL íéøBk äøNò úa eléôàå íéøBk úLîçok m`e ,da lhlhl £¥¤¦©£¦©£¨¨¦¤¨

mitiwn md xy`k s` `ed ze`xia iqt ly xziddy oicd `ed
.miiz`q zian lecbd ghy

ïäì øîà,dfl df zencl oi` ,minkgl dcedi iaxBæz` dxiznd ¨©¨¤
,xvge dvwen ,xdq ,xica lehlhdävéçîmze`y] `id dnily §¦¨
,[zenily zevign mitwen zenewnelàålehlhd z` mixiznd §¥

,ze`xia iqtaïéqtmiqtd oiae ,dn` `l` epi` cg` lky ,dnd ©¦
oi` ok lre ,yilye zen` dxyr yely ly xeriya mewnd uext

.miiz`q zian xzei xizdl
:`xnbd dgiken .`ziixadn dgkedd z` zniiqn `xnbdíàå§¦

àúéàoicneicd oia geexd xy`ky dcedi iax zrc ok` m`e - ¦¨
oicneicd zkx`d ici lr eze` mihrnn ,xzend xeriydn lecb
oia weligdy xnel el did `l ,mdipia mitqep miqt ici lr `le
el`e dvign efy ,xvge dvwen ,xdq ,xic zvignl ze`xia iqt

`l` ,miqtdéì éòaéî 'ävéçî (àéä) Bæå ävéçî Bæ'iaxl el did-] §¦¨§§¦¨¦¨¥¥
miiz`q zia cr ghyd z` licbn `edyk ixdy ,[xnel dcedi
dxyr yely `l` mdipia didi `ly cr oicneicd z` jix`ne
lr daexn da cnerdy o`k yi dnily dvign ixd ,yilye dn`

uextd.ef dvignl ef dvign oia wlgl dcedi iaxl dide ,
geexd z` hrnn dcedi iaxly xnel xyt` mlerl :`xnbd dgec

`ziixaa dcedi iaxe ,oicneicd zkx`d ici lr oicneicd oiaéëä̈¦
Bæ ,øîà÷,xvge dvwen ,xdq ,xica lehlhd z` dxizndúøBz ¨¨©©

e äéìò ävéçîxeriyäéúBöøô`ed dlqetlan xzeiøNò,zen` §¦¨¨¤¨¦§¤¨§¤¤
,miiz`q zian xzei swidd m` s` dxizn `id oklelàåmixiznd §¥

ze`xia iqta lehlhd z`e ïäéìò ïéqt úøBzxeriyïäéúBöøô ©©¦£¥¤¦§¥¤
`ed mlqetlìLa,LéìLe änà äøNò Lm` mixizn mpi` okl ¦§Ÿ¤§¥©¨§¦

.miiz`q zian xzei swidd
:'l"za' iyilyd wtqdäøNò èwìúnä ìz ,äaøî éiaà dépéî àòa§¨¦¥©©¥§©¨¥©¦§©¥£¨¨

migthòaøà CBzîdaeby dfk xeriya rteyn `edy - zen` ¦©§©
iably ,zen` rax` jynpy mcew migth dxyrl ribn retiyd

epivn zay ipic(.w zay)lzy ote`a m`d .cigid zeyxl aygpy
eghya yie ,oicneicd on cg` mewna xead zty lr cner df
o`kl dn`e o`kl dn` cneick didiy ea wewgl ick dlrnl

,[c xeiv]ãîBéc íeMî ïBcéðoia l` xead on lhlhl xizdl ¦¦§¨
,oicneicdBà`ny.ãîBéc íeMî ïBcéð Bðéà¥¦¦§¨
déì øîàiia`l daxäeúéðz,`ziixaa df oic epipy -ïBòîL éaø ¨©¥§¦¨©¦¦§

íL äúéä øîBà øæòìà ïa[xead zty lr-]ïéàBø ,úòaeøî ïáà ¤¤§¨¨¥¨§¨¨¤¤§©©¦
dze`÷ìçz eléàL ìkiniptd diaern elhiy -da Léåx`yie - ¨¤¦¥¨¥§¥¨

xeriy daïàëì änàå ïàëì änàoa`a epiide ,afxn zxev oink ©¨§¨§©¨§¨
e oa`d dwlgp eli`k df ixd ,dn` lr dn` `idyíeMî ïBcéð¦¦

ãîBéc,[d xeiv]Bða ìàòîLé éaø .ãîBéc íeMî ïBcéð Bðéà ,åàì íàå §¨§¦©¥¦¦§¨©¦¦§¨¥§
,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìLelit`ïéàBø ,äleâò ïáà íL äúéä ¤©¦¨¨¤§¨¥¨§¨¨¤¤£¨¦

dze`÷÷çz eléàL ìkzeeydl lebird zhila z` dpnn elhiy - ¨¤¦¥¨¥
,zraexn `dze diccv jxe`l drvn` jxe` z`åokn xg`l §

÷ìçú,iniptd diaern elhiy -,ïàëì änàå ïàëì änà da Léå ¥¨¥§¥¨©¨§¨§©¨§¨
e dwlgpe dwwgp eli`k df ixdãîBéc íeMî ïBcéð,[e xeiv]åàì íàå ¦¦§¨§¦©

.ãîBéc íeMî ïBcéð Bðéà,dax x`anøî ,éâìôéî à÷ éàîaiax - ¥¦¦§¨§©¨¦§§¥©

xfrl` oa oerny,øáñici lr cneicd z` xiykdl jixvy ote`a ¨©
,'eke 'eli`k dze` oi`ex'yïðéøîà àì ïéàBø éøz ïðéøîà ïéàBø ãç©¦©§¦¨§¥¦Ÿ©§¦¨

mi`ex' minrt izy j` ,mixne` ep` 'eli`k mi`ex' zg` mrt -
jixvy ,xiykn epi` dlebr oa`a okle ,mixne` oi` 'eli`k

.dwelg eli`ke dwewg eli`k dze`xløîely epa l`rnyi iax - ©
dwexa oa opgei iaxïðéøîà énð ïéàBø éøz eléôà ,øáñizy - ¨©£¦§¥¦©¦©§¦¨

.dlebr oa`a mb xiykn okle ,mixne` mb 'eli`k mi`ex' minrt
zxkfpd mi`pzd zwelgna ielze dlebr oa`k df ixd lze

.`ziixaa
:'z"vig' iriaxd wtqdäð÷ íéðwä úvéç ,äaøî éiaà dépéî àòa§¨¦¥©©¥¥©¨¦©©¨¦¨¤

ìMî úBçt äð÷äLmicnerd miccea mipwn dieyrd dvign - ¨¤¨¦§Ÿ¨
dyely jeza cner dpw lky ote`a ,cneic enk o`kle o`kl

,el jenqd dpwdn migth.åàì Bà ãîBéc íeMî ïBcéðwtqd iccve ¦¦§¨©
e` ,axr `ll izyn `idy drexb dvigna o`k eliwd m`d ,md

.axre izyn `idy dvigna `l` exizd `ldéì øîà,iia`l dax ¨©¥
äeúéðz,`ziixaa df oic epipy -íL äéä[xeal jenqa-]Bà ,ïìéà §¦¨¨¨¨¦¨

øãb,mipa` lyãîBéc íeMî ïBcéð ,íéðwä úvéç Bà.[f xeiv]éàî ¨¥¦©©¨¦¦¦§¨©
,åàìmipwn dieyrd dvignl dpeekd 'mipwd zvig'úBçt äð÷ äð÷ ©¨¤¨¤¨
ìMî,äL.cneicl aygpy x`eane:`xnbd dgec,àìzpeek ¦§Ÿ¨Ÿ

l `ziixadéð÷c àúéøãebdhnl cgi mixaegnd mipw zveaw - §¦¨§¨¥
micxtzn md migth dyelyn dlrnle ,rwxwl jenq cg` ura
s`y miccea mipwn dvign la` ,cneick mipecip mde ,dfn df
zpecip dpi`e ,`id drexb dvign ,dpwl dpw oia geex yi dhnln

.cneick
:`xnbd zl`eyïìéà eðééä éëä éàmipw epiid 'mipwd zvig' m` - ¦¨¦©§¦¨

oli`k ynn df ixd ,xaca yi yecig dn ,dhnl cgi mixaegny
,dfn df miwgexn mitprl cxtp `ed dlrnle agx `ed dhnly
:`xnbd daiyn .'mipwd zvig' xnel `ziixad dtiqed recne

éàî àlàå,'mipwd zvig' yexit dn `l` -úBçt äð÷ äð÷ §¤¨©¨¤¨¤¨
ìMî,äLok m`,øãb eðééäz`xwp cala izy ly dvign s`y ¦§Ÿ¨©§¨¥
.xcbøîéîì Cì úéà éàî àlàz` x`al ick xnel jl yi dn - ¤¨©¦¨§¥©

,`ziixadøãb éðååb éøzxcb ,hxtl `ziixad d`a xcb ibeq ipy - §¥©§¥¨¥
ok m` ,axr `ll izyn `idy mipwn dieyrd xcbe ,mipa`àëä̈¨

ïìéà éðååb éøz énðzvig'y `ziixad z` x`al xyt` ok enk - ©¦§¥©§¥¦¨
dhxit oli` ibeq ipye ,dhnl cgi mixaegnd mipw epiid 'mipwd
wwgi eli`k eze` oi`exy xnel jiiyy mly oli` ,`ziixad

ipw zveawe ,wlgiezpecip ,jk xnel da jiiy `ly s` lry m
zegt dpw dpw la` .cg` ur lkd dhnlne li`ed cneick

.cneick oecip epi` dyelyn
déì àéòaéî à÷ éð÷c àúéøãeb éøîàc àkéàiia`y exn`y yi - ¦¨§¨§¥§¦¨§¨¥¨¦©§¨¥

:el`y jke ,'ipwc `zixceb'a oicd dn daxn l`yéð÷c àúéøãeb- §¦¨§¨¥
df micxtzn md dlrnle cg` dpwk dhnl cgi mixaegnd mipw

,dfnéàî.`l e` cneic meyn mipecip m`d -déì øîà,iia`l dax ©¨©¥
äeúéðz,`ziixaa df oic epipy -úvéç Bà ïìéà Bà øãb íL äéä §¦¨¨¨¨¨¥¦¨¦©

åàì éàî .ãîBéc íeMî ïBcéð íéðwäz`xew dvign efi`l - ©¨¦¦¦§¨©©
l `l m`d ,'mipwd zvig' `ziixad,éð÷c àúéøãeb`idy ixd §¦¨§¨¥

:`xnbd dgec .cneic meyn zpecip,àìzvig' z`xew `ziixad Ÿ
oiae micxtp mipwn dieyry dvignl 'mipwdäð÷lúBçt äð÷ ¨¤¨¤¨

ìMîäL:`xnbd zl`ey .migthøãb eðééä éëä éàdn ok m` - ¦§Ÿ¨¦¨¦©§¨¥
`ziixad dtiqed recne ,xcbk ynn df ixd xaca yi yecig

:`xnbd dper .'mipwd zvig' xneléàî àlàåzvig' edn `l` - §¤¨©
'mipwd,éð÷c àúéøãebok m`øîéîì Cì úéà éàî àlà .ïìéà eðééä §¦¨§¨¥©§¦¨¤¨©¦¨§¥©

,`ziixad z` x`al ick xnel jl yi dn -
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המשך ביאור למג' עירובין ליום שישי עמ' ב

ירבה בפעולות מעין אותן שעשה עד עכשיו, ונכון יהיה ליבו בטוח אשר זוהי המצווה בה צריך להיות זהיר טפי, וזהיר מלשון אור, 
ויוסיף בהן בכמות ובאיכות ככל האפשרי, ועד למעלה מזה.

ממכתב כ"ב אלול, ה'תשח"י



רכו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc oiaexir(oey`x meil)

iax s`y xeaq iziid ,gix` wifgdl zeieyry zexew dpina oi`y
y dcen dcediïðéøîà àì.dwfg `id eli`k oi`exïì òîLî à÷ Ÿ©§¦¨¨©§©¨

dxyke dwfg `id eli`k oi`ex mixne` ep` dfa elit`y epzpyn
.dcedi iax zrcl

,epzpyna epipyø äne÷ò.äèeLt àéä eléàk dúBà ïéàBdywn £¨¦¨§¦¦§¨
:`xnbdàèéLtepipy xak ixdy ,`ed heyt df oic ixde - §¦¨

dpi`y dagx dxewa ,'oi`ex' oic dcedi iax zrcl dligza
.d`ixa

:`xnbd zvxznïì òîLî à÷epzpyna azkp df oic - ¨©§©¨
,ieanl ueg dzid dzinenwry dxewa oicd z` eprinydl

e,àøéæ éaø øîàc ,àøéæ éaøãëdzidy [zyw oink] dnewr dxew ¦§©¦¥¨§¨©©¦¥¨
,ieand gzta zgpenàéädiciv ipya zxaegn,éBánä CBúa ¦§©¨

dúéîeî÷òånéBánì õeçdzidy e` ,[g xeiv]àéädnvr §©§¦¨©¨¦
zxaegníéøNò CBúa,ieand rwxwn dn`dúéîeî÷òådzid §¤§¦§©§¦¨

z`veiíéøNòî äìòîìdzidy e` ,dn`àéädreaw dnvr §©§¨¥¤§¦¦
äøNòî äìòîìrwxwd on migthdúéîeî÷òåzcxeiähîì §©§¨¥£¨¨§©§¦¨§©¨

ìèpé eléàL ìk ,ïéàBø ,äøNòîly wlgd ixnbl dxewd on ¥£¨¨¦¨¤¦¦¨¥
dúéîeî÷ò,dxewl ie`xd mewnd xeriyl uegn `vnpdïéa ïéàå ©§¦¨§¥¥

äæì äæwgxn mixzepd dxewd iwlg ipy oia didi `le -ìLäL ¤¨¤§Ÿ¨
,migthéøö ïéà,úøçà äøB÷ àéáäì Coic da oipc ep`y iptn ¥¨¦§¨¦¨©¤¤

dzid eli`k dxewd z` oi`exe ceal,mewn eze`a zxaegn
jeza dxewd lk z`vnpe ,zinenwrd dpnn lhip eli`ky

,dxewl ie`xd mewna ieandåàì íàådpnn lhpiyk m`e - §¦©
jeza mi`vnpd dxewd iwlg oia wgxnd didi ,dzinenwr

e ,dxyk dxewd oi` ,migth dylyn xzei ieandéøöàéáäì C ¨¦§¨¦
úøçà äøB÷oic epzpyn dtiqed jkle .ieand z` da xiykdl ¨©¤¤

dzinenwr dzidyk s`y eprinydl ,dnewr dxewa mb oi`ex
zeninwrd m` ,dxewl ie`xd daebl uegn e` ieanl uegn

.dxyk dxewd ,migth dylyn zegt
:`xnbd dywnàèéLt énð àädnewr dxewy df oic mb ixde - ¨©¦§¦¨

.ceal o`k yi ixdy ,`ed heyt dxyk migth dylyn zegt
:`xnbd zvxznàëéøèöéà éBánì õeç dúéîeî÷òå éBáî CBúa àéä¦§¨§©§¦¨©¨¦§§¦¨

déìmeyn ,dnewr dxew ly df oic rinydl dkxved epzpyn - ¥
ieand jeza `id dzidy dxewa `xif iax dpyy ef dkld

,ieanl ueg dzinenwreàîéúc eäî,xnel xeaq iziidy -Leçéì ©§¥¨¥
,yegl yi efk dxewa s`y -døúa éëeLnàì éúà àîìéc`ny - ¦§¨¨¥§¦§¥©§¨

dxewd zinenwry mewn cr ieanl uegn lhlhie dixg` jyni
,zrbnïì òîLî à÷dxewe ,jkl yeygl oi`y epzpyn drinyn - ¨©§©¨

.dxyk ef
,epzpyna epipy.úòaeøî àéä eléàk dúBà ïéàBø äleâòdywn £¨¦¨§¦¦§©©

:`xnbdél änì ez àäoic rinydl epzpyn dkxved dn myl - ¨¨¨¦
dxewa lirl 'oi`ex' oic epipy xak ixde ,dlebr dxewa 'oi`ex'

.dnewr

:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà àôéñepzpyn dkxved `l - ¥¨¦§§¦¨¥
,df oic seqa iepyd llkd z` epcnll ick `l` df oic rinydl

yìkxacìL Bôéwéäa LiL,çôè áçø Ba Lé ,íéçôè äLdxew okle ¨¤¥§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥Ÿ©¤©
.dxyk migth dyly dtiwida yiy dlebr

:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîlebird swidy df llk epl oipn - §¨¨¥¦¥
.lebird agex zcin minrt yly `ed

:`xnbd daiyn,ïðçBé éaø øîà,ok micnl ep` aezkd onàø÷ øîà ¨©©¦¨¨¨©§¨
dnly dpay ycwnd zia oipaa xn`py -(bk f '` mikln)úà Nòiå'©©©¤

änàa Lîçå ,áéáñ ìBâò BúôN ãò BúôOî änàa øNò ,÷öeî íiä©¨¨¤¤¨©¨¦§¨©§¨¨¨¦§¨¥¨©¨
ìL å÷å ,BúîB÷.'áéáñ Búà áBñé änàa íéLdkixay xne` aezkd ¨§¨§Ÿ¦¨©¨¨Ÿ¨¦

xyr dcbpky otecl zg` otecn iniptd dagx dnly dyry ef
lebird swidy o`kn gkene .[h xeiv] dn` miyly dtiwde zen`

.eagx zcin minrt yly `ed
:`xnbd dywnBúôN àkéà àäåxn`yke ,ilkl dty yi ixde - §¨¦¨§¨

`id s` ilkd zty ,dn` miyly `ed mid ly etiwidy aezkd
`ed aezka xen`d agexd oeayge ,swidd oeayga dlelk
,agexd zcin minrt ylyn zegt lebird swidy `vnpe ,miptan
zcin minrt yly `ed lebird swidy o`kn minkg ecnl cvike

.eagx
:`xnbd zvxznBúôN ,àtt áø øîà,dnly dyry mid lyúôN ¨©©¨¨§¨§©

déa áéúk ïLBL çøtc`n dwc ezty dzidy xne` aezkd - ¤©¨§¦¥
,oyey gxtkáéúëc(ek f my)ñBk [úôN] äNòîk BúôNe çôè Béáòå' ¦§¦§¨§¤©§¨§©£¥§©

,'ìéëé úa íétìà ïLBL çøtdid mzizgza eizeptc iaery ixd ¤©¨©§©¦©¨¦
wcwcl oi` okle ,c`n wc zeptcd iaer did dlrnln la` ,gth

.[i xeiv] dfky hren xeriya
:`xnbd dywneäMî àkéàäå,eztyl yi i`ce hren agex ixde - §¨¦¨©¤

hren xeriy ztqeda `l` aezka swidd xeriy xn`p `l ok m`e
`ed lebird swid xeriy lebr xac lkay jkn cnlp cvike ,df

.eagx zcin minrt yly
:`xnbd zvxznáéLç à÷ ékmid swida dpen aezkdy dn - ¦¨¨¦

,dn` miyly dnly dyryáéLç à÷ éàåbîmiptay ecivn - ¦©¨¥¨¨¦
`vnpe .ezty agex `la ellg swid xnelke ,etwid dpen aezkd
yi ok` o`kne ,ellg agex zcin minrt yly `ed ellg swidy

.eagx zcin minrt yly etiwidy ,lebr xac lkl cenll
epnn `iadl ick dnly dyry mid z` dxikfd `xnbdy xg`n
xeriy z` `xnbd zxxan ,agexd znerl swid xeriyl di`x

:mid ly elcebàéiç éaø éðz,`ziixa `iig iax dpy -äNòL íé ¨¥©¦¦¨¨¤¨¨
÷éæçî äéä ,äîìLly xeriy likn -äøäè äå÷î íéMîçå äàî- §ŸŸ¨¨©£¦¥¨©£¦¦¦§¥¨¢¨

.d`q mirax` minrt miynge d`n
:`xnbd zl`ey .df oeayg `ed cvik zxxan `xnbdéãëî[ixd-] ¦§¦

äå÷î,dxdhéåä änk,exeriy `ed dnk -àéðúãk ,äàñ íéòaøà ¦§¤©¨¨¥©§¨¦§¨¦§©§¨
rxf zaky epnn d`viy yi`a aezkd xn` ,`ziixaa(fh eh `xwie),

(BøNa úà) õçøå'§¨©¤§¨
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המשך ביאור למג' עירובין ליום ראשון עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אלול, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מער"ח אלול, כן נודעתי ממכתבו של הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ מהור"י 

שי' אלמליח מהב"מ של בנו שי' ויהי רצון שכשם שהכניסוהו לבריתו של אאע"ה כך יכניסהו לתורה 

חופה ומעש"ט מתוך הרחבה במנוחת הנפש ומנוחת הגוף, הוא וזוג' תחי' ביחד, ויזכהו השי"ת לבשר 

בשו"ט תמיד כל הימים.
המשך בעמוד הבא



רכז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oiaexir(oey`x meil)

,'eke 'exn`y dxewd'éðúéð énðdpynd hewpz ok mb -úBøB÷ ©¦¦§¥
,miax oeylaåjl dywi m`úBøB÷ éàîzexew zernyn `id dn - §©

epiidc uxzz ,miax oeylaàîìòc úBøB÷miyery zexewd lk - §¨§¨
.ze`eand igzta

oiigld lk epiid 'oiigl'y mcewd dvexizn da zxfeg `xnbd
:`xnbd zvxzn .xg` uexiz zvxzne ,ze`eand igzta miyery

`l` ,mleray oiigld lk lr miax oeyla dpeekd oi` ok`éëä̈¦
÷øîà,miax oeyla oiigl dxne`a epzpyn zpeek `id jk -ïúBà ¨¨©¨

íéîëçå øæòéìà éaø ïäa e÷ìçpL ïééçì(:`i lirl)mixne` minkgy , §¨©¦¤¤§§¨¤©¦¡¦¤¤©£¨¦
,mzeyrl mikixv jk ,mipy jixvn xfril` iaxe cg` igla icy

.àeäL ìk ïééáòå ïaçBøå ,íéçôè äøNò ïäáBbdrixkn epzpyn oi`e §¨£¨¨§¨¦§§¨§¨§¨¨¤
.minkgk e` xfril` iaxk m` ,dkldd in zrck

:`xnbd zl`ey .`edy lk oiiaere oagx oiigldy ,epzpyna epipy
änëåly df xeriy `ed.àeäL ìk:`xnbd daiynéðzdpy -éaø §©¨¨¤¨¥©¦

eléôà ,àéiçwcìaøqä èeçk.[zpezkd z` ea mixyew eidy heg-] ¦¨£¦§©©§¨
:igld ipicn cg`a dpcd `ziixa d`ian `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨

éBáî éöçì éçì äNòxeiv] ieand jxe` rvn`a igld z` gipd - ¨¨¤¦©£¦¨
,lehlha ieand z` xiykdl dvxe ,[bBì ïéàlehlh xykdàlà ¥¤¨

l,éBáî éöç.miptle igld mewnn epiidc £¦¨
:`xnbd zl`eyàèéLton lhlhl el oi`y `ed heyt xac ixde - §¦¨

:`xnbd daiyn .uegle igldàîéà àlàixaca qexbz jk - ¤¨¥¨
iean ivgl igl dyr ,`ziixad,éBáî éöç Bì Lé`ziixad yecige ¥£¦¨

.miptle igld on lhlhl lekiy `ed
:`xnbd dywnàèéLt énð àäoeiky ,heyt `ed df xac mb `ld - ¨©¦§¦¨

:`xnbd zvxzn .miptle igld mewnn lhlhl leki igl dyry
àîéúc eäî,xn`z `ny -déleëa éLenzLéàì éúà àîìéc Leçéì ©§¥¨¥¦§¨¨¥§¦§©¥§¥

xeq` didi jkle ,ieand lka ynzydl `eai `ny yegl yiy -
,miptle igld mewnny ieand ivga s` ynzydl elòîLî à÷̈©§©

ïìynzydl lekie ,jkl yegl oi`y `ziixad epl drinyn - ¨
.igl el yiy mewnd cr ieana

:igl zeklda sqep oic d`ian `xnbdéBáîì éçì äNò ,àáø øîà̈©¨¨¨¨¤¦§¨
ìL ò÷øwä ïî BäéaâäåäL,[c xeiv] migthBâéìôäL Bàewigxd - §¦§¦¦©©§©§Ÿ¨¤¦§¦

ìL ìúBkä ïîäL,[d xeiv] migthíeìk àìå äNò àìowiz `l - ¦©¤§Ÿ¨Ÿ¨¨§Ÿ§
e .lehlh xzid oiprl melk ieand z`ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøì eléôà£¦§©¨¦§¤©§¦¥

øîàc(`"r lirl)zrbep dpi`e cg` lzekn z`veid dxew oiprl §¨©
migth drax`n zegt `ed wgxnd m`y ,ipyd lzekaïðéøîà©§¦¨

éléî éðä ,ãeáìl wx exn`p eixac -oipr,äìòîì,dxew oebk epiidc ¨¨¥¦¥§©§¨
ähîì ìáà,rwxwl jenq -àéåäc ïåékdeab `ed df igly oeik - £¨§©¨¥¨§©§¨

ef ixd ,migth dyly rwxwd onïéò÷Ba ïééãbäL ävéçîoixaere §¦¨¤©§¨¦§¦
,dazaygp dpi` da xearle rewal mileki miicbdy dvign lke ¨

dfae ,dvignøîà÷ àì.ceal oic l`ilnb oa oerny oax Ÿ¨¨©
:epzpyna epipyìL ïaçø ,øîBà éñBé éaø.íéçôè äL`xnbd ©¦¥¥¨§¨§Ÿ¨§¨¦

`id jk ab`e ,iqei iaxk e` minkgk ,dkldd in zrck zxxan
:mdipiay zxg` zwelgna mb drixknáø øîà óñBé áø øîà̈©©¥¨©©

éîìéäa àì ,éñBé éaøk äëìä ïéà ,ìàeîL øîà äãeäégln in - §¨¨©§¥¥£¨¨§©¦¥Ÿ§¦§¥
dpyna iqei iax xqe`e ,zewxi mda yeakl ick mze` miyery

(:gw zay)minkge ,zaya mihren gln in s` mdn zeyrl
xzen `l` ,iqei iaxk dfa dkld oi`y sqei ax xn`e ,mixizn

.minkg zrcke mihren gln in zeyrlïééçìa àìåoi` s`e - §Ÿ¦§¨©¦
jixvy xn`y dna ,epzpyna iepyd igl oica iqei iaxk dkld

.minkg ixack edyna ic `l` ,migth dyly agx igl
àðpéç øa àðeä áø déì øîà,sqei axlïì zøîà éîìéäainlida - ¨©¥©¨¨¦¨¨§¦§¥¨§©§¨

la` ,iqei iaxk dkld oi`y epl zxn` ok`ïì zøîà àì ïééçìa¦§¨©¦Ÿ¨§©§¨
,sqei ax el xn` .iqei iaxk dkld oi`yàðL éàîdpey dn ike - ©§¨

oicdéîìéäameynydéìò ïðaø éâéìôclr miwleg minkgy - §¦§¥¦§¦¥©¨¨£¥
,ezenk dkld `dz `ly ozep oicd ,eixacïðaø éâéìt énð ïééçì§¨©¦©¦§¦¥©¨¨

déìòozep oicd ok m`e ,eixac lr minkg miwleg oiigla mb ixd - £¥
.ezenk dkld `dz `l oda s`y

déì øîà,sqei axl `ppig xa `ped axéðàLoic dpey -ïééçì ¨©¥©¦§¨©¦
,iqei iaxk dkld mda didzy ie`xydéúååk éaø éà÷c íeMî- ¦§¨¥©¦§¨¥

.ezenk dfa xaeq iax s`y
éëä éðúî éîeçø áøepipyy enk df oic dpey did inegx ax - ©§¥©§¥¨¦

,dpy jke ,lirl[úìéL øa] ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥§©§¥©¦©
eøîà .ïééçìa àìå éîìéäa àì ,éñBé éaøk äëìä ïéà ,áøc déîMî¦§¥§©¥£¨¨§©¦¥Ÿ§¦§¥§Ÿ¦§¨©¦¨§

déì,inegx axl micinlzdzøîà,xne` dz` jk mpn` ike - ¥¨§©§
.mdipya iqei iaxk dkld oi`yeäì øîà,inegx ax mdl xn` - ¨©§

àì.ok xne` ip` oi` -íéäìàä ,àáø øîàinegx axy dreay - Ÿ¨©¨¨¨¡Ÿ¦
ok`døîà,iqei iaxk dkld oi`y df oic dpy -dépéî dì àðøéîâe £¨¨§¦§¨¨¦¥

,eixacn ea xfgy `l` ,epnn df oic izcnle -øãä à÷ àîòè éàîe©©§¨¨¨©
déa,ea xfgy mrhd dne -Bnò B÷enéð éñBé éaøc íeMîmrh ozep - ¥¦§©¦¥¦¦

.ezenk inegx ax xaeq ok lre ,mewn lka eixacl
éàî àúëìéä ,éiaàì ïðç áø øa àáø déì øîàdwqtp ji`d - ¨©¥¨¨©©¨¨§©©¥¦§§¨©

.iqei iaxk e` minkgk ,igld agex oica dkldddéì øîàiia` ¨©¥
,opg ax xa `axløác ànò éàî éæç ÷etmibdep ji`d d`xe `v - £¥©©¨§©

dkldy gken ixd ,edyn elit` ezeyrl mibdepy oeike ,mrd
.minkgk

dì éðúîc àkéàopg ax xa `ax ly ezl`y z` epyy yi - ¦¨§©§¥¨
,iia` zaeyzeàäàdpyna epipyy ,ef zwelgn lr -(.cn zekxa), ©¨

Bàîöì íéî äúBMädfi` xiardl ick `le ,`nv `edy iptn - ©¤©¦¦§¨
,epexba el cnerd xacøîBàzkxa dligzaBøáãa äéäð ìkäL ¥¤©Ÿ¦§¨¦§¨

.melk jxan epi` seqale,øîBà ïBôøè éaødligza jxanàøBa ©¦©§¥¥
.úàøaM äî ìk ìò ïðBøñçå úBaø úBLôðef zwelgn lredéì øîà §¨©§¤§¨©¨©¤¨¨¨¨©¥

éàî àúëìä ,éiaàì ïðç áøe` minkgk ,dkldd dwqtp ink - ©¨¨§©©¥¦§§¨©
jk lre ,oetxh iaxkdéì øîà,iia`øác ànò éàî éæç ÷et`v - ¨©¥£¥©©¨§©

lkdy dligza jxal mrd ebdp xake ,mrd mibdep ji`d d`xe
mikxany xaeqd oetxh iaxk ebdp `ly ixd ,exaca didp

.zeytp `xea dligza
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המשך ביאור למג' עירובין ליום ראשון עמ' ב

ת"ח על מה שמזכיר במכ' ששולח בימים אלו את הספרים. וכמדומה שכבר כתבתי במכ' שזהו 

לאו דוקא ספרי קבלה, כ"א גם ספרים בנגלה וכו'. ובטח יודע אשר הרבה ספרים נדפסו בג'רבה, וכדאי 

להתענין גם בהם.

בברכת רפו"ש לזוגתו תחי' ולרך הנמול שי', וכוח"ט לשנה טובה ומתוקה ולהצלחה בעבודתו 

בקדש,

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד הקודם



רכח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc oiaexir(ycew zay meil)

ote`a epzpyn cinrdl xyt` mlerl :di`xd z` `xnbd dgec
oky ,`ziixadn dyw `le ,dxta `le ilka wifgnyøîzéà àä̈¦§©

dìò,xn`p ef `ziixa lr ixd -àëä éiaà øîà`ziixaa o`k - £¨¨©©©¥¨¨
xaecnáçBøå íéçôè äøNò dBáb íéaøä úeLøa ãîBòä ñeáàa§¥¨¥¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¦§©
äòaøà,cigid zeyx `edyì ñðëð BLàøåjez,ïéqtä ïéád`ae ©§¨¨§Ÿ¦§¨§¥©©¦

lr ilcd diabie ,xeadn min `lni `ly eprinydl `ziixad
miaxd zeyx jxc jlie ,miqtd oial qpkpy mewna qea`d y`x

meyn ,eznda iptl egipdl ,qea`d lrn ilcd z` lhlhieïéðîæc§¦§¦
déãäa àìååãì déì éøãå déðewúì éúàå ì÷ìwîc ñeáàì déì éæçc§¨¥¥¨¥§¦©§©§¨¥§©¥§¨¥¥§©§¨©£¥

íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî ÷étî à÷ådvxiy ceray minrty - §¨©¦¥§©¨¦¦§¨©¦
zeyxay qea`d y`xy d`xi ,qea`d y`x lr ilcd gipdl
z` enr `yie gkyie ,epwzl miaxd zeyxl `vie ,lwlewn miaxd
gipi `l ,jkld .miaxd zeyxl miqtd oian `iven `vnpe ,ilcd
,qea`d lr ilcdn mind jetyi `l` ,eplhlhie qea`d lr ilcd

.dndad cr mdil`n ekli minde
lhlhie gkyi `ny xefbl yi recn :iia` ixac lr `xnbd dywn

,miaxd zeyxl miqtd oian ilcd z`áéiçéî éî àðååb éàä éëå- §¦©©§¨¦¦©¥
zeyxa egipdl zpn lr cigid zeyxn utg xwery ote`a ike
,dxezd on aiigzn m`d ,miaxd zeyxl e`ivede gkye ,cigid

.df icil `eai `ly minkg exfby xnel jiiyyàøôñ áø øîàäå§¨¨©©©§¨
úéåæì úéåfî åéöôç äpôîä ,ïðçBé éaø øîà énà éaø øîàzeyxa ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©§©¤£¨¨¦¨¦§¨¦

,cigidïäéìò Cìîðåef ziefa gipdln ea xfge -ïàéöBäå,uegl §¦§©£¥¤§¦¨
,øeètoeik.Cëì äðBLàø äòMî äøé÷ò äúéä àlLm` mby oeikne ¨¤Ÿ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨§¨

ezxiwra ixdy ,z`hg aeig icil `eai `l miaxd zeyxl `ivei
minkgl oi` ,cigid zeyx `edy qea`d y`xa egipdl oiekzp

.e`ivedl `eai `ny qea`d lr ilcd gipdl `ly xefbl
,epxn`y enk dxifbd mrh oi` ok` :`xnbd daiynàlàmeyn ¤¨

ydéì ïwúîc ïéðîæy`x lr ilcd gipdl dvxiy cera minrt - ¦§¦¦§©¥¥
`vie ,my lwlewn `edy d`xi miaxd zeyxay ecva qea`d

,enr ilcde epwzl miaxd zeyxldéì ìéiòî øãäåoewizd xnbae - §¨©§©¥¥
cd qipki,qea`l ildéì ìéiòî à÷åeqipkn `edy `vnpe -úeLøî §¨§©¥¥¥§

.ãéçiä úeLøì íéaøä̈©¦¦§©¨¦
zcnerd dxta [oey`xd oeyld itl] `xnbd dwtzqd lirl
ilka wifgne ,cigid zeyxa dzewydl dvexe miaxd zeyxa
,dzey `idy mewnl daexe dy`x qipkzy jixv m`d ,dxtae

:`ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd .`l e`,òîL àz̈§©
,`ziixaa epipyBaeøå BLàøL ìîb`vnpíéðôaîzeyxa - ¨¨¤Ÿ§¦¦§¦

,cigidBúBà ïéñáBàdrilad ziaa `etqn daxd el miagez-] §¦
[eirna qea`k dyrpy cr ,ezlik` ickn xzei ,egxk lr

.íéðôaî¦¦§¦
:`xnbd dgikenàéîc dì èé÷ðå àðî èé÷ðc ïàîk ñeáéà àäå- §¨¦§©§¨¦¨¨§¨¦¨¨§¨

epi` ok `l m`y ,ex`eva wifgny ici lr ziyrp dqa`d ixde
,dndaa wifgne ilka wifgnk df ixd ok m`e ,ea aegzl lekià÷å§¨

daeøå dLàø ïðéòaeaexe ey`x didiy jixvy `ziixaa x`eane - §¦¨Ÿ¨§¨
,oey`xd oeyld itl `xnbd wtq z` o`kn heytp ok m`e .miptan
qipkzy jixv ,zxg` zeyxa dzeye df zeyxa zcnerd dxty

.myl daexe dy`x z`
:`xnbd dgecìîb éðàL ,úLL áø øîà àðeä áø øa àçà áø øîà̈©©©¨©©¨¨©©¥¤©¦¨¨

CBøà Bøàeöå ìéàBälekie ,jex` ex`eve zeid lnba oicd dpey - ¦§©¨¨
okl ,ea wifgn mc`y s` lr uegl ex`ev mwrldidiy jixv

yi oiicr zenda x`ya la` .mipta lnbd ly eaexe ey`x
.`l e` mipta daexe dy`x jixv m`d wtzqdl

:ztqep `ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,`ziixaa.íéðôaî dúBà ïéñáBà íéðôa daeøå dLàøL äîäa§¥¨¤Ÿ¨§¨¦§¦§¦¨¦¦§¦

:`xnbd dgikenïðéòa à÷å dì èé÷ðå àðî èé÷ðc ïàîk ñeáà àäå§¨¥§©§¨¦¨¨§¨¦¨§¨§¦¨
Baeøå BLàøwifgn `ed drilad ziaa dndal agezyk ixde - Ÿ§

wifgne ilka wifgnyk elit`y o`kn gikedl yie ,dx`eva
.miptan daexe dy`x didiy jixv dndaa

:`xnbd dgecéðz÷c énð äîäa éàîzxkfend 'dnda' idn - ©§¥¨©¦§¨¨¥
epiid ,`ziixaa,ìîbla` ,mipta eaexe ey`x didiy jixv jkle ¨¨

.wtzqdl yi oiicr zenda x`ya
:`xnbd dywnìîb àéðúäå äîäa àéðúäåizy epipy ixde - §¨©§¨§¥¨§¨©§¨¨¨

zxacn zxg` `ziixae ,dndaa zxacn zg` `ziixa ,zeziixa
`l` lnbl dpeekd oi` `ziixaa zxkfend 'dnda'y ixd ,lnba

.zenda x`yl
:`xnbd daiynàéðz éããä éab éãéîepyp el` zeziixa izy ike - ¦¦©¥£¨¥©§¨

x`yl dpeekd 'dnda'y ixd lnb xkfedy jkny wiicpy ,cgi
`linne ,lnb dpy `l dnda dpyy ine ,cgi epyp `l ixd .zenda
,'lnb'l dpeekd 'dnda' da xkfeny `ziixad mby xnel xyt`
zenda x`y la` ,mipta eaexe ey`x didiy jixv lnba `weece

.wtzqdl yi oiicr
:zenda x`yn dpey lnb ok`y di`x d`ian `xnbdénð àéðz©§¨©¦

øæòìà éaø ,éëäe minkg lr wlegìîâa øñBàey`x m` elit` ¨¦©¦¤§¨¨¥§¨¨
,mipta elek `diy cr mipta eaexe,CBøà Bøàeöå ìéàBäep`e ¦§©¨¨

.miaxd zeyx cr ribie ex`ev mwrie eptwzi `ny miyyeg
:ze`xiad iqt oia lehlhd z` exizd dn jxevl zx`an `xnbd

úBàøéa éqt eøúeä àì àcà øa ÷çöé éaø øîàdvignk aygidl ¨©©¦¦§¨©©¨Ÿ§©¥¥¨
mdipia lhlhlì àlàjxev.ãáìa íéìâø éìBò:`xnbd dywn ¤¨§¥§¨¦¦§©

,ãáìa äîäa éaâì àlà úBàøéa éqt eøúeä àì ,àéðúäålk rnyne §¨©§¨Ÿ§©¥¥¨¤¨§©¥§¥¨¦§©
:`xnbd daiyn .dnda.íéìâø éìBò úîäa ,äîäa éàî©§¥¨¤¡©¥§¨¦

:`ziixad dkiynníãà ìáàel xeq` ,xead on zezyl dvexd £¨¨¨
,ezty l` xead on min `ivedl
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המשך ביאור למג' עירובין ליום שבת קודש עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אלול, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר ]מנחם זאב[ שי'

שלום וברכה!

... כבקשתו מוסג"פ חוברת אחת מקובץ הדינים ובטח למותר לעוררו שצריך הוא להשתדל 

שתהי' רעצענזיע על אודות זו החוברת בהעתונים דקנדה, שדבר נכון הוא מכמה וכמה טעמים.

המשך בעמוד הבא



רכט

אתענין לדעת אם פרסם את הקטע דשי]ח[ת שבת מברכים אלול באופן המתאים.

ע"י  שבשמים  לאבינו  ישראל  של  לבם  את  לקרב  הקדש  עבודת  בעבודתו  כבר  התחיל  בטח 

שמודיע אותם ע"ד תורת החסידות ודרכי החסידות, ויה"ר שיהי' בהצלחה.

בברכת כוח"ט לו לזוג' ולבתם שיחיו.

 ב"ה,  י"ג אלול, תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

שלוח בזה קונטרס ח"י אלול הבע"ל, ובודאי יזכה בו, את כל מי שהשפעתו עליהם, באור תורה 

ובמאור שבתורה אשר בקונטרס.

נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פתגם  יסוד  על  לקונטרס,  בהקדמתי  בקצרה,  מובא 

זי"ע, אשר פעולת ח"י אלול היא להכניס חיות בכל סוגי עבודת האדם, ומהם - בקו התורה.

ויש להוסיף ביאור בזה, ע"פ מרז"ל זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם המות, כי אף 

שדברי תורה נמשלו לאש, ולכן אין מקבלין טומאה, היינו שהתורה אין מקבלת טומאה, אבל בפעולתה 

על האדם, הרי אם לא זכה נעשית לו כו', וכדיוק לשון רז"ל נעשית לו.

והנה לימוד באופן שלא זכה, תורה בלי יראת שמים, תלמוד תורה בשכחה על נותן התורה, 

שבמילא יכול שילמוד שלא לעשות, אפשרית רק בלימוד שאינו עוסק באהבת הוי', יראתו, יחודו וכו', 

ובפרט כשמלובש בעניני עוה"ז וחומריותו, משא"כ בלימוד פנימיות התורה, הנקראת אילנא דחייא, 

שאינו בא בבחי' התלבשות לברר ניצוצות, ועוסק באופני אהבת הוי', יראתו, יחודו וכו', או בידיעת 

סדר ההשתלשלות שעל ידי זה יבוא לאהבתו וליראתו, הוא הוא המביאה ללב שלם, וחי בהם בעסק 

תורת  ובפרט  הנגלית,  תורה  בלימוד  גם  חיות  מביאה  התורה,  לחיצוניות  כנשמה  ובהיותה  תורתו. 

ורוממות הוי'  גדולת  נ"ע ז"ל המגלים ומבארים  "הבעש"ט ז"ל אשר הנחילנו אבותינו רבותינו הק' 

כו'", וכמ"ש רבנו הזקן "באגה"ק כו' שידיעת המציאות מההשתלשלות כו' מביאה ללב שלם כו' שהוא 

העיקר כו'".

וביחוד בימים אלו, אשר כולנו מתפללים: לך אמר לבי בקשו פני, לחפש אחר פנימיות הלב, 

שזהו ע"י - את פניך הוי' אבקש,

הנה צריך להיות העסק באהבת הוי' ויראתו ובלימוד והתבוננות המביאים לזה. וזהו ההכנה 

ולהחתם לשנה טובה, בטוב  ביוהכ"פ, להכתב   - וישעי   - - בר"ה  וגילוי: הוי' אורי  הטובה להמשכת 

הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

מ. שניאורסאהן

אגרות קודש
המשך מעמוד הקודם



c"agרל i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

èéCøöì àlL ããBî íà ìáà ,Cøö äæéàì ãBcîì ïekúnLk àlà ãBcîì øeqà ïéà úeLøä øáãì óà©¦§©¨§¥¦¦§¤¨§¤¦§©¥¦§§¥¤Ÿ¤£¨¦¥¤Ÿ§Ÿ¤
ììk[fhw:øzî ¯ àîìòa ÷qòúîk àlà §¨¤¨§¦§©¥§©§¨ª¨

יט  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
ììë êøåöì àìù [æè÷,למדוד שמתכוון היינו לצורך, שלא המודד דין וצריךֿעיון למדידה, כלל מתכוון שאינו -

זו  למדידה צריך שאינו .201אלא

zetqede mipeiv
לצורך 201) שלא מדידה סוסש"ו טואו"ח העזרי אבי לדעת

ג' אמות ג' למדוד מותר ולכך ומותרת, מתעסק  נקראת
מדידה  הותרה לא (סי"ח) לשוע"ר אך כו', וללחוש פעמים
משום  ולא מצוה משום אלא לצורך) שאינה (אף לחש של
(סי"ט) לשוע"ר מתעסק משום שהותרה והמדידה מתעסק,
שאין  מדידה נכללת בזה אם וצ"ע כלל", לצורך "שלא היא

כוונתו  כשאין אלא הותרה לא ושמא לעשותה, עניין שום לו
(אגרת  שמא ע' ח"כ קודש אגרות (ע"פ למדידה כלל
במדידה  דמתעסק דין הובא לא למה צ"ע שם וראה ז'תשנה)

וכו'). רמ"א שו"ע, ברמב"ם, - דמותר
הזורמים  המים כמות את המודדים מים שעוני לעניין

שכג. סימן על להלן יתבאר בברזים,

•

"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

Â שהיו נכרי של חפצים אבל ישראל של בחפצים זה וכל
ליתנו  יכול בשבת ליטלו ובא ישראל ביד מופקדים
ע"ש  שכ"ה בסימן כמ"ש הרבים לרשות שיוציאנו ואע"פ

אלו: דינים תשלום

Ê מפני מלאכה בה לעשות לנכרי בהמתו להשאיל אסור
שביתת  על מצווה ואדם בשבת גם בה עושה שהנכרי
לו  להשכירה ואף וחמורך שורך ינוח למען שנאמר בהמתו
השבת  קודם ימים הרבה שמשכירה אע"פ התורה מן אסור
והבטיח  בשבת כלום בה יעשה שלא עמו מתנה אם ואפילו
שיתבאר  מטעם כך על נאמן הנכרי אין כי מועיל זה אין לו

ע"ש: ש"ה בסי'

Á אבל ישראל של הבהמה כשגוף אמורים דברים במה
או  ולהשכירה לחזור יכול מנכרי בהמה ששכר ישראל

שלו הבהמה גוף שאין דכיון אחר לנכרי אינו להשאילה
שביתתה. על מצווה

ע"י  שמא להסתפק שיש לפי להשאילה שאוסר מי ויש
כדי  בעדה להנכרי דמים שנותן הישראל ששכרה השכירות
הבהמה  כך ידי על לו נקנה מלאכה בה לעשות רשאי שיהא
לנכרי  ומשאילה וכשחוזר מהנכרי לו ששכרה אלו לימים
משום  הישראל עובר בשבת מלאכה בה עושה והנכרי
ממה  מותר לנכרי ומשכירה כשחוזר משא"כ בהמתו שביתת
לנכרי  ג"כ נקנה לישראל הבהמה גוף נקנה שאם נפשך

שביתתה על מצווה הישראל ואין ממנו לחוש ששכרה וטוב
לדבריו:

Ë עמו ולהתנות לנכרי בהמתו להשאיל או להשכיר מותר
תנאו  על הנכרי עבר ואם השבת קודם לו שיחזירנה
בינו  הישראל יפקירנה השבת קודם החזירה ולא ועיכבה
כיון  שביתתה על מצווה אינו שאז השבת קודם עצמו לבין

הפקירה. שכבר שלו שאינה

אינו  שלשה בפני שאינו הפקר כל סופרים שמדברי ואע"פ
שלם  בלב מפקיר הוא בודאי שלשה שכשיש כלל הפקר
לזכות  יכול מהשלשה אחד שהרי הערמה חשש כאן ואין
שזכה  לו להעיד יכולים הנשארים והשנים הזה בהפקר מיד
מכל  ממנו ולהוציאו בו לחזור המפקיר יוכל ולא מההפקר
בלב  מפקיר בודאי עצמו לבין בינו שמפקיר אע"פ מקום

תורה. של מאיסור שינצל כדי שלם

* * *
אם  אפילו בה לזכות יכול אחר אדם אין מקום ומכל
מפקירה  שאינה דכיון הפקר כשאר שלשה בפני מפקירה

בלבד שבת איסור מעליו להפקיע כדי הסתם אלא מן א"כ
עושה  שהנכרי בשעה בלבד השבת ליום אלא מפקירה אינו
הרי  אחת לשעה אפילו או אחד ליום שהפקר מלאכה בה
סי' בחו"מ כמ"ש שעה ואותה יום לאותו גמור הפקר הוא
שום  ואין שלו להיות חוזרת היא מיד שבת ובמוצאי רע"ג
בשעה  אלא הפקר אינה בשבת ואף בה לזכות יכול אדם
להנצל  כדי אלא הפקירה לא שהרי מלאכה בה שעושה
וא"כ  בשבת בה עושה שהנכרי המלאכה עשיית מאיסור
ואין  שלו להיות חוזרת היא כלום בה עושה שאינו בשעה
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בה  עושה שהנכרי בשעה (אלא בה לזכות יכול אדם שום
אותה  מקום מכל הנכרי יניחנו אם ואף הנכרי יניחנו לא ואז
היא  וחוזרת הנכרי ממלאכת בטלה היא בה שזוכה רגע

של  ישראל):להיות

È ליום זה לנכרי הבהמה גוף להקנות יכול רוצה הוא ואם
קנויה  בהמתי בפניו לו שיאמר והוא השבת קודם השבת
זו  באמירה לו נקנית והיא לקנותה הנכרי מתכוין שאז לך
קנאה  לא בפניו שלא כן אומר אם אבל ברשותו שהיא כיון

כלל: הנכרי

‡È לנכרי השאילה או השכירה שכבר בדיעבד זה וכל
אבל  השבת קודם לו שיחזירנה עמו שהתנה בהיתר
סמך  על סתם להשאילה או להשכירה אסור לכתחלה
לפי  להנכרי אותה יקנה או יפקירנה השבת שכשיגיע
וההקנאה  וההפקר ישראל בהמת שהיא לרבים שמפורסם

העין. מראית חשש כאן ויש כלל מפורסמים אינן

* * *
סמך  על לכתחלה להשאיל או להשכיר מתירין ויש
בפני  להנכרי אותה יקנה או יפקירנה השבת שכשיגיע
הדבר  יתפרסם ישראלים השלשה שע"י ישראלים שלשה

ישראל. בהמת שהיא שיודע מי לכל

שדות  לו שיש מי כגון הדחק בשעת דבריהם על לסמוך ויש
לו  ישכיר כן אם אלא באריסות לנכרי ליתנן לו אפשר ואי
יחרוש  שלא למנעו לו אפשר ואי בהם לחרוש שוורים גם
אחריות  כל עליו להטיל לו אפשר אי וגם בשבת בהם
שיתבאר  ע"ד באונס ומיתה וזול יוקר לענין אף השוורים
לו  להורות וטוב ג' בפני שיפקירם לו להתיר יש אזי
ההפקר  ענין לו יפרשו והם העיר דייני בפני שיפקירם
ע"י  אם אפילו הנכרי מן יתבע ולא מלא בלב שיפקירם
לכל  ההפקר יפרסמו והם בשבת הפסד בהם יארע פשיעותו
מצוה  לצורך להתיר יש וכן העין מראית חשש יהיה שלא
שיתבאר  ע"ד נכרי ע"י בהמתו על אתרוגים לשלוח כגון
אפשר  אי ואם שלשה בפני בהמתו מפקיר אם תרנ"ה בסי'
אין  מצוה שלדבר עצמו לבין בינו אפילו להפקיר יכול לו
בשעת  ושלא מצוה לצורך שלא אבל העין למראית לחוש
לרבים  לפרסם רוצה אפילו לכתחלה להתיר אין הדחק
לפי  השבת ליום להנכרי הבהמה גוף שמקנה או שמפקירה
שהן  והשאלה מהשכירות שיודעים הרבה שימצאו שאפשר

מההפקר יודעים ואינן השבוע ימות שהן לכל וההקנאה
ושאולה  שכורה היא בשבת שגם להם ויראה בלבד לשבת
ימות  בכל כמו ישראל של הבהמה וגוף להנכרי בלבד

השבוע.

על  אף להנכרי קנוי הבהמה גוף החול בימות גם אם אבל
וליתן  למוכרה בידו רשות שיהא גמור קנין לו הקנה שלא פי
וזול  יוקר לענין רק לו אותה הקנה לא אלא דמיה להישראל
בשעה  להנכרי בדמים אותה ששם דהיינו מיתה ואחריות

ואם לו השאילה או זמן שהשכירה משך בסוף תתייקר
העודף  יהיה להישראל כשיחזירנה שאילתו או שכירותו
אע"פ  מביתו העודף לו לשלם יתחייב תוזל ואם להנכרי
יתחייב  באונס אפילו תמות אם וכן זה בזול אנוס שהוא

כאלו  לנכרי הכל וחסרונה זו בהמה ריוח ונמצא לשלם
שביתתה  על מצווה הישראל אין לפיכך ממש בהמתו היתה
למוכרה  הנכרי יוכל שלא לו משועבד הבהמה שגוף שאף
גוביינא  מחוסרת שהיא זמן כל מקום מכל מדעתו שלא
כבהמת  היא הרי לביתו הנכרי מבית אותה גבה לא שעדיין
וכל  בעלמא שעבוד אלא עליה להישראל שאין כיון הנכרי

להנכרי. ורווחה חסרונה

לבד  בשבת הנכרי של שאינה כיון העין למראית לחוש ואין
בימות  אפילו שאילותו או שכירותו משך זמן בכל אלא
עושה  והנכרי לנכרי בהמתו למוכר דומה זה הרי א"כ החול
שיש  לפי העין מראית חשש שם שאין בשבת מלאכה בה

ממש לו מכרה שלא כיון מקום ומכל לדבר לו פרסום יש
לו  שאפשר מה שכל היתר דרך שעשה לרבים לפרסם

לעשות: לו יש חשד מידי עצמו את להוציא לעשות

* * *
·È שיזהיר ע"י לנכרי להשאילה או להשכירה יכול וכן

תנאו  על שיעבור ובאם בשבת בה יעשה שלא אותו
באונסין  ויתחייב השבת ליום לו קנויה היא אזי ויעשה
כשבא  שנמצא בערכאותיהם כן ויכתוב בשבת לה שיארעו
שהרי  כלל ישראל בהמת אינה בשבת בה לעשות הנכרי
אלא  לו קנויה שאינה ואף באונסיה להתחייב הנכרי קנאה
כן  שכתב כיון העין למראית לחוש אין בלבד בשבת

ופרסום: קול לדבר יש בערכאותיהם

‚È שותפ שהם ונכרי ברחיים ישראל לטחון בבהמה ים
שיתנה  ע"י בשבת הנכרי בה שיעשה היתר יש וכיוצא
שכר  כל הנכרי שיטול שקנאוה בשעה בתחלה הנכרי עם
אחד  יום שכר כל זה כנגד יטול והישראל בלבדו השבת
זה  הרי השותפות בתחלת כן עמו שכשמתנה בלבדו בחול
בלבדו  ולישראל לשבתות הבהמה גוף כל בלבדו לו כמקנה
על  מצווה ואינו בשבתות בה חלק להישראל ואין אחר ביום
כל  עמו לחלוק מאליו הנכרי נתרצה אח"כ ואם שביתתה

רמ"ה. בסי' כמ"ש מותר זה הרי בשוה השכר

ימות  כל בשוה שניהם על הוא הבהמה אחריות אם ואפילו
על  מצווה הישראל אין אעפ"כ בשבת אפילו השבוע
שהתנה  כיון בשבת עליו גם שאחריותה מחמת שביתתה
בלבדו  לו קנויה היא הרי לעצמו השבת שכר כל שיטול עמו
על  גם שאחריותה ומה כלל בה חלק לישראל ואין לשבת
משלו  להנכרי הישראל שהרויח אחר תנאי זהו הישראל
והנכרי  הנכרי של היא שאז השבת אחריות עליו גם וקיבל
אחד  יום אחריות עליו גם וקיבל להישראל משלו הרויח

הישראל: של היא שאז בחול

„È עמו יתנה לא השותפות בתחלת כן עמו התנה לא ואם
שביתת  משום איסור כאן אין עכשיו אם שאף כך אחר
מלאכה  בה מלעשות נמנע הנכרי אין עכשיו שהרי בהמתו
חלק  לו ויש נשתתף שכבר מאחר הישראל של כרחו בעל
בחול  אחד יום ריוח שנוטל במה איסור יש מקום מכל בה
כמ"ש  בהבלעה שלא שבת שכר נוטל שהרי השבת יום כנגד
היתר  יש יותר מתחלה התנו שלא זה ובכגון רמ"ה בסי'
יחלוק  אלא בחול ואני בשבת אתה טול כלל לו יאמר כשלא
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נוטל  הוא שאז בשוה השבוע ימות כל של הריוח כל עמו
במקום  אלא להתיר אין זה שגם אלא בהבלעה שבת שכר
מלאכה  לעשות צריך בעצמו הנכרי גם אם גדול הפסד
שם: כמ"ש בחול כנגדו יעשה והישראל הבהמה עם בשבת

* * *
ÂË ליטול רוצה אינו אפילו או גדול הפסד במקום וגם

שכר  משום איסור שאין אף השבת כנגד בחול כלל
נמנע  אינו שהנכרי מאחר בהמתו שביתת משום ולא שבת
מכל  הישראל של כרחו בעל בשבת מלאכה בה מלעשות

איסו  יש בבהמה מקום הנכרי עם שנשתתף במה למפרע ר
לזה  תיקון ויש כרחו בעל בשבת מלאכה בה יעשה שהנכרי
היא  אזי בשבת מלאכה בה יעשה שאם עמו שיתנה ע"י
בשבת  שיארעו באונסין ויתחייב השבת ליום לו קנויה
חלקו  גם לו שיקנה ע"י או למעלה שנתבאר כמו כן ויכתוב

למעלה. שנתבאר כמו באונס ומיתה וזול יוקר לענין

יוכל  לא ואעפ"כ גמורה במכירה חלקו לו ימכור אפילו או
הדמים  עליו שיזקוף כגון מדעתו שלא למוכרה הנכרי
לו  ויעשה הנכרי ויחזור כשיתבענו לו שיפרעם במלוה
לו  יפרע שלא זמן שכל דהיינו לחובו אפותיקי זו בהמה
זו  בבהמה אם כי אחר בדבר לסלקו יוכל לא במעות חובו
שלא  למכרה יכול אינו המעות לו נתן שלא זמן כל ולפיכך
כיון  בהמתו שביתת משום עליה עובר אינו ואעפ"כ מדעתו
לו  ואין (חובו) לפירעון זו בהמה ממנו גבה לא שעדיין

בעלמא. שעבוד אלא עליה

לאחר  למשכון לביתו הבהמה ליקח יכול רוצה הוא ואם
חלקי  תפרעני לא אם לו ויאמר במלוה הדמים עליו שזקף
ממנה  להפרע אז לי קנויה זו בהמה תהא כשאתבעך במעות
שלא  זמן כל ולפיכך בה לעבוד הבהמה לו ויתן ויחזור חובי
אינו  ואעפ"כ מדעתו שלא למוכרה יכול אינו המעות לו נתן
ולא  תבעו שלא זמן כל בהמתו שביתת משום עליה עובר
קנויה  תהא מעכשיו לו יאמר שלא ובלבד לפירעון לו נקנית
שכשיתבענו  לפי כשאתבעך במעות חלקי תפרעני לא אם לי
כשירצה  או הפסד בה כשיארע או חלוקה בשעת חלקו
היתה  שלמפרע נמצא במעות לו יפרע ולא למוכרה הנכרי

בהמתו: שביתת משום עליה ועבר לישראל קנויה

* * *
ÊË שנטלה ובין עשאה שלא ובין אפותיקי שעשאה ובין

גמורה  במכירה לו מכרה אלא נטלה שלא ובין למשכון
שלא  זמן שכל כיון מדעתו שלא למוכרה בידו רשות שיהא
לו  יש לפיכך עין מראית חשש ויש בה שותפים הם מכרה

היתר: דרך שעשה לרבים לפרסם

ÊÈ מועיל למשכון שיטלה או אפותיקי עשיית של זה היתר
או  ומשכירה ישראל של היא הבהמה כשכל אף

היתר: דרך שעשה שיפרסם רק לנכרי משאילה

ÁÈ לו משאילה או כשמשכירה אמורים דברים במה
ישראל  מלאכת לעשות אבל עצמו מלאכת לעשות

במכי  לו מכרה אם אפילו כלל היתר אין גמורה בשבת רה
הישראל  בשביל בשבת מלאכה עושה הנכרי מקום שמכל

לכל  לשנה שכירו הוא אם וכן זה על שכר לו קצץ לא אם
בסי' שנתבאר כמו קצץ לא כאלו שדינו שיצטרך המלאכות
בלבד  זו למלאכה אלא לו שכור אינו אם אבל ורמ"ד רמ"ג
שכירותו  זמן משך בתוך לה שיצטרך עת בכל לו לעשותה
שיסע  לשנה נכרי לו ושכר ועגלה סוסים לו שיש מי כגון
סחורה  בהם להוליך שיצטרך עת בכל שלו ועגלה סוסים עם
אמירת  בלא מעצמו בשבת גם נוסע והנכרי זו שנה בתוך
מבית  נוסע אם בשבת יסע שלא לו לומר צריך אינו הישראל
שיקנה  רק רמ"ד בסי' שנתבאר מטעם יום מבעוד הישראל
דרך  שעשה ויפרסם שנתבארו מהדרכים באחד הסוסים לו

היתר.

זמן  משך בתוך החול בימות גם לו קנוים שיהיו והוא
מפני  אסור בלבד לשבת אלא לו מקנה אינו אם אבל נסיעתו
נוסע  עצמו הוא אם וכן למעלה שנתבאר כמו העין מראית
הם  הרי עליו ומזונותיהם החול ימות כל הסוסים עם ג"כ
אף  גמורה במכירה להנכרי שמכרם אע"פ שמו על נקראים
צריך  ולפיכך שכירו אלא אינו שהנכרי כיון החול לימות

העין: מראית מפני בשבת יסע שלא בידו למחות הוא

* * *
ËÈ הוא כך בשבת בהמתו שביתת על מצווה שאדם כשם

ההלכות  פרטי כל לפיכך ביו"ט שביתתה על מצווה
עמו  ושותפות לנכרי בהמתו ושכירות שאלה לענין שנתבארו
לשבת  יו"ט בין שאין יו"ט גבי ג"כ נוהגים הן שבת גבי
מלאכה  כל שנאמר נפש אוכל בגלל שהותרו מלאכות אלא

וגו'. נפש לכל יאכל אשר אך בהם יעשה לא

שביתת  על התורה מן מצווה אדם אין שביו"ט אומרים ויש
מלאכה  נעשה שלא אלא ביו"ט נצטוינו שלא לפי בהמתו
אלא  אצלינו מלאכה נקראת זו אין עושה שבהמתנו ומה
שנאמר  ממה זה איסור למדנו לא בשבת ואף הבהמה אצל
אלא  אצלינו כלל מלאכה זו שאין מלאכה כל תעשה לא
ואינה  וחמורך שורך ינוח למען שנאמר היא אחרת מצוה
נוהגת  שאינה עבדו לשביתת הדין והוא כלל ביו"ט נוהגת
מצוה  אלא מלאכה בכלל שאינה לפי דבריהם לפי ביו"ט
ולענין  כמוך. ואמתך עבדך ינוח למען שנאמר היא אחרת
סי' (עיין הראשונה כסברא תורה בשל להחמיר יש הלכה

תצ"ה):

בשבת: לנכרי והשכרה השאלה דיני רמו סימן ב חלק

נכרי ‡ ביד וכלים חפצים שאר או אגרת לשלוח מותר
ביתו  מפתח שיוצא כל לחשיכה סמוך שבת בערב אפילו
הולכתו  בשכר דמים לו שקצץ והוא יום מבעוד ישראל של
לקבל  עצמו בשביל אלא הישראל בשביל עושה אינו שאז
ובלבד  ישראל של כשלוחו נראה ואינו לו שקצץ השכר
אף  שבות לנכרי שאמירה בשבת גם שילך לו יאמר שלא
שם  שתהא ראה לו יאמר לא וכן השבת קודם לו שאומר
אפשר  שאי לו ידוע אם בזה וכיוצא בשני או בשבת  באחד
כאומר  זה שהרי בשבת גם שילך לא אם שם אז להיות לו

בשבת: לך לו

בשבת: כתבים המביאים נכרים דין רמז סימן ב חלק
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dpFnWE ;iel zpigA `Ed "aiSie zn`"e ;oFrnWe oaE`x zpigA§¦©§¥§¦§¤¡¤§©¦§¦©¥¦§¤

lEHiA ± "dY` dcEdi" zpigA `Ed dxUr'כּו. ¤§¥§¦©§¨©¨¦
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(bp'a mixaC dxFYd.( ©¨§¨¦

(5sc bi oETY sFq xdf ipETY .dMlOd zA z` Fl mipzFp WgPd z` bxFdW in)¦¤¥¤©¨¨§¦¤©©©§¨¦¥Ÿ©¦

.(` ,bn sC .`k oETY sFq .a ,hk¦©
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.(dMEx`A mW oiIr ,cp'a cEOr mixaC§¨¦©©¥¨©£¨
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.(dl cEOr ` KxM mixaC dxFYd xF`©¨§¨¦¤¤©

אׁשר (10) את "זכֹור הּמתחיל ּבדּבּור ּתצּוה, ּבפרשת זה מענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעּיין
עמלק" ל b)עׂשה ,ct xF` dxFY). ּפרׁשת ריׁש ב', חלק ּבזהר ועּיין ְֲֵָָָ¨ְֵֵֵֶַַַַָָֹ

ב'). צ"ד, ְִִָמׁשּפטים,

מנה"(11) "מי הּמתחיל ּבדּבּור מּזה: b)עּיין ,fq wlA lirl). ּובדּבּור ְְִִִִֵֶַַַָָ§¥¨¨ְִ
נּצבים" "א ּתם a)הּמתחיל ,cn oOwl). הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְִִִֶַַַָ§©¨ְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

כּו'" הּמה Kli`e)"ׁשּׁשים b cEOr sFq ,hl mixiXd xiW oOwl), ׁשּכתּוב מה ִִֵָ§©¨¦©¦¦©¨¥¨ֶַָ
חסידים"). ה"מּׁשנת ּבׁשם ְְֲִִִֵַַָׁשם

(12.(zFnFwn dOkaE ,` ,`px ` wlg xdf .e ,i dAx ziW`xA)§¥¦©¨Ÿ©¥¤§©¨§

(13.(f ,d zldw ."xnFW")¥Ÿ¤¤
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"minlFr lM zEkln LzEkln" iM ,"oinlr lM `Nnn"d©§©¥¨¨§¦¦©§§©§¨¨¦

(bi ,dnw miNdY)mik`lnE zFnWPd zbVd Elr mWe ,aizM18 §¦¦§¦§¨¨©¨©©§¨©§¨¦
miWiCwnE 'Ek micnFr mNEM eizxWn xW`e" ±©£¤§¨§¨¨§¦©§¦¦

z` mikilnnEmW"'Ek19,FzEkln zCnE zpigA EpiidC . ©§¦¦¤¥§©§§¦©¦©©§
KxAzi FCal `Ed iM" ,"mW" zpigA `N` Fpi`WmFxn ¤¥¤¨§¦©¥¦§©¦§¨¥¨

WFcwe`Ed "mW"e .'Eke lCaEnE `VpznE mnFxOW ," §¨¤§¨¦§©¥§¨§§¥
Îmidl`A DWxWA zppFAznE ,zlMUOdÎWtPd zwiaC§¦©©¤¤©©§¤¤¦§¤¤§¨§¨¤¡Ÿ¦

KExA" :xn`nkE .KxAzi FzEkln zpigA ,miIgmWcFak ©¦§¦©©§¦§¨¥§©£¨¨¥§
: ."'Ek Yad`e" ± "cre mlFrl FzEkln©§§¨¨¤§¨©§¨

K` .azpigAaNdÎzEInipR`AilCÎ`zErx `id ©§¦©§¦¦©¥¦§¨§¦¨
"al zFnElrz"e20(ak ,cn miNdY)on dlrn dlrnl xW` , §©£¥§¦¦£¤§©§¨©§¨¦

WtPd zbVd gkA lMUEnE bVEOd zrce mrHd©©©§©©©¨§¨§Ÿ©©¨©©¤¤
dNBzOd ,WtPAW zEdl` zpigA `ide .DzlMUde§©§¨¨¨§¦§¦©¡Ÿ¤©¤¤©¦§©¨

DAW dcigi zpigaA21dia` wig l` DWtp KRYWdl ,22 ¦§¦©§¦¨¤¨§¦§©¥©§¨¥¥¨¦¨
aaFq" zpigAn `id Ff dx`de ± 'Ek lEHiA zpigaA WOn©¨¦§¦©¦§¤¨¨¦¦§¦©¥

."oinlr lM̈¨§¦
sFqÎoi` xF`e zEIg Epiid "oinlr lM `Nnn" dPd iM¦¦¥§©¥¨¨§¦©§©§¥
,zFbixcOd zElWlYWdA lWlYWnE cxFIW `EdÎKExÄ¤¥¦§©§¥§¦§©§§©©§¥

.'Ek dx`dCÎdx`de dx`d ,dNirl dNirn¥¦¨§¦¨¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
FnM ,KxAzi FCal `EdW Epiid "oinlr lM aaFq"e§¥¨¨§¦©§¤§©¦§¨¥§
`le ,llM "oinlr" xcbA Fpi`e ,'Ek mlFrd `xaPW mcFw¤¤¦§¨¨¨§¥§¤¤¨§¦§¨§Ÿ

.llM zElWlYWd zpigA KxAzi eiptl KiIW©¨§¨¨¦§¨¥§¦©¦§©§§§¨

aEzMW FnkE(ck ,bk dinxi)ip` ux`d z`e minXd z`" : §¤¨¦§§¨¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦
xn`nkE .deW ux`e minXW ,"`ln23minXA WFcTde" : ¨¥¤¨©¦¨¨¤¨¤§©£©§©¨©¨©¦

lr" FnM "lrOn minXA" lCaEnE WFcw `EdW ± "ux`aE¨¨¤¤¨§¨©¨©¦¦©©§©
"zgYn ux`d(hl ,c oPgz`e)zEInWB FnM ± zEIpgExd mBW , ¨¨¤¦¨©¨¤§©©¤©¨¨¦§©§¦

mixnF` mik`lOd okle .KxAzi eiptl aWgi24dI`" : ¥¨¥§¨¨¦§¨¥§¨¥©©§¨¦§¦©¥
mixnF`e ?"FcFaM mFwn25!"FcFaM ux`d lk `ln" : §§§§¦§Ÿ¨¨¨¤§

dPde26wlg xW` 'Fbe minXd `av lM"e "miakFM"27 §¦¥¨¦§Ÿ§¨©¨©¦§£¤¨©
"'Ek28mixU 'rn milAwOW zFlGOd md "miakFM" ±29. ¨¦¥©©¨¤§©§¦¥¨¦

miPtF`d ixnXn zEIg milAwn mde30lrn DFab"e , §¥§©§¦©¦§¨¥¨©¦§¨©¥©
KxcA `EdW ,KxAzi "eiR gEx"n milAwOW cr "DFab̈©©¤§©§¦¥©¦¦§¨¥¤§¤¤

.dbixcnl dbixcOn zElWlYWd xcqe§¥¤¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨
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(14aFhd lr dpeEMd oi`C" .eh ,l miaSp ± ."rxd z`e zeOd z`e aFHd z`e")§¤©§¤©¨¤§¤¨¨¦¨¦§¥©©¨¨©©

ixn`n ± ."miIgA `le zenA xgaie uFRgIW `Ed inC ,zEInWbA zenE miiIge rxë¨§©¦¨¤§©§¦§¦¤©§§¦§©§¨¤§Ÿ§©¦©©§¥

.(bp'a cEOr d KxM dxFYd xF`e dtz cEOr mW irvn`d x"Enc ©̀§¨¤§¨¦¨©§©¨¤¤©

(15cEOr d KxM mixaC dxFYd xF` d`xE .` ,bq sC cn wxR `ipY d`x)§¥©§¨¤¤©§¥©¨§¨¦¤¤©

.(cp'a

(16.(xFfpSd z`xIn qEtCA hnWp d`xPM .ci azMn sqFp)¨¦§©¨©¦§¤¦§¨©§¦¦§©©¤§

(17.(a cEOr sFq ,f dxf dcFar d`x)§¥£¨¨¨©

וׂשמחי"(18) "רּני הּמתחיל ּבדּבּור זה, מענין `עּיין ,fl xF` dxFY) ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ¨

,(Kli`e"ירּננּו וצדקת" f)).ּבפירּוׁש ,dnw miNdY) ¨¥¨ְְְְְִֵֵַָ§¦¦

(19("xe` xvFi" zMxA). ¦§©¥

(20ּגבּול "וכל ּבפירּוׁש ּכדכד", "וׂשמּתי הּמתחיל דּבּור סֹוף ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָֹ(עּיין:
חפץ" ai)לאבני ,cp dirWi). הּמתחי וענין ּובדּבּור ּבפירּוׁש אנכי", "ראה ל ְְֵֵֶַ§©§¨ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹ
איתן" c)."נחל ,`k mihtFW) ּובדּבּור ׁשּלח". הּׁשמיני "ּבּיֹום ּפסּוק ועל ֵַַָ§¦ְְְִִִִַַַַָ

כּו'). יּו"ד ּבמיּלּוי ּתׁשּוב־ה', – ּתׁשּובה ּגּבי הּזאת", הּמצוה "ּכי ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹהּמתחיל

(21± ."iwl`d uFSiPd WAEln DAW wx `id dcigi zpigA mbC xnFl dvFx")¤©§©§¦©§¦¨¦©¤¨§¨©¦¨¡Ÿ¦

.(mW oiIr ,dp'a cEOr mixaC dxFYd xF`©¨§¨¦©©¥¨

(22.(ai ,a dki` ."mzO` wig l` mWtp KRYWdA")§¦§©¥©§¨¤¥¦Ÿ¨¥¨

(23.("gAYWi" zMxA)¦§©¦§©©

(24.("xzM" zXEcw gqFp)©§©¤¤

(25.(b ,e dirWi)§©§¨

(26cEOr b KxM mixiXd xiW dxFYd xF`A x`Azpe `aEd oOwl `Ad)©¨§©¨¨§¦§¨¥§©¨¦©¦¦¤¤©

.(ciÎbi'`

(27gxId z`e WnXd z` zi`xe ,dninXd Lipir `VY otE" :hi ,c oPgz`e)¨¤§©©¤¦¨¥¤©¨©§¨§¨¦¨¤©¤¤§¤©¨¥©

zgY miOrd lkl mz` Liwl` 'd wlg xW` . . minXd `av lM ,miakFMd z`e§¤©¨¦Ÿ§¨©¨©¦£¤¨©¡Ÿ¤Ÿ¨§Ÿ¨©¦©©

.(oFW`x qEtcA `zil "wlg xW`" zFaiY ."minXd lM̈©¨¨¦¥£¤¨©¥¨¦§¦

(28,[` ,dp dxf dcFar] "mixacA owilgdW" dkxal mpFxkf EpzFAx Exn`e")§¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤¤¡¦¨¦§¨¦£¨¨¨

.(akzz cEOr a wlg d"qwz ± ."FzEcg`n ocixtdW xnFlM§©¤¦§¦¨¥©§¥¤©

(29azkA "mdilr midFaBn milAwOW" :oFW`x qEtcA :mixU 'rn milAwOW)¤§©§¦¥¨¦¦§¦¤§©§¦¦§¦£¥¤¦§©

azM sEbA ."'Ek (g ,al Epif`d) "miOr zlaB aSi" ,mixU 'rn milAwOW" :996 ci©¤§©§¦¥¨¦©¥§ªŸ©¦©£¦§§©

.("mdilr midFaBn milAwOW" :1101 Wcw ci©Ÿ¤¤§©§¦¦§¦£¥¤

(30.(b ,ci awr lirl d`x)§¥§¥¥¤



רלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

l"fx Exn` dPde31:aizkckE ."'Ek l`xUil lGn oi`" : §¦¥¨§©©¥©¨§¦§¨¥§¦§¦
"FOr d"ied wlg iM"(h ,al Epif`d)"'Fbe il EidY mY`e" ,32, ¦¥¤£¨¨©©£¦§©¤¦§¦§

xcbA Fpi`W ,lCaEnE "WFcw" zpigAn milAwn mdW¤¥§©§¦¦§¦©¨§¨¤¥§¤¤
`Ed mWe ."oinlr lM aaFq" zpigA ± zElWlYWdd©¦§©§§§¦©¥¨¨§¦§¨
± 'dl dad`d zFidl ,aNdÎzEInipR zCEwp WxWŸ¤§©§¦¦©¥¦§¨©£¨©
.`AilCÎ`zErx zpigaA ,zrce mrh zpigAn dlrnl§©§¨¦§¦©©©§©©¦§¦©§¨§¦¨

aEzMW FnkE(ekÎdk ,br miNdY)`l LOre !?minXa il in" : §¤¨§¦¦¦¦©¨¨¦§¦§Ÿ
"'Ek iwlge iaal xEv ,iaalE ix`W dlM .ux`a iYvtg33. ¨©§¦¨¨¤¨¨§¥¦§¨¦§¨¦§¤§¦

WEalA" dQEknE zxYEqn `id ,WtPA Ff dad` dPde§¦¥©£¨©¤¤¦§¤¤§¨¦§
"wU34oiprkE .zindAdÎWtpe sEBd KFzA zElB zpigaA , ¨¦§¦©¨§©§¤¤©©£¦§¦§©

l"fx xn`n35mFc`l Elb"dpikW"dpikW"C ,"mdOr ©£©©©¨¤¡§¦¨¦¨¤¦§¦¨
WtPAW zEdl` uFSip `id36zElB zpigaA `EdW , ¦¦¡Ÿ¤©¤¤¤¦§¦©¨

cEArWe37z` zWAlnE ztTOW dqpxRd zb`C , §¦§©£©©©§¨¨¤©¤¤©§¤¤¤
"Fngl `iai FWtpA" iM ,WtPde aNdÎzEInipR38cExhe , §¦¦©¥§©¤¤¦§©§¨¦©§§¨

"'Ek zFaWgn zFAx"A FAl39. ¦§©©£¨

" :xn`p df lre`iegl lihwC o`nzExABzdA ± " §©¤¤¡©©§¨¦§¦§¨§¦§©§
gkA DciA dxEqOd dnglOA ,aNdÎzEIpFvigA WtPd©¤¤§¦¦©¥©¦§¨¨©§¨§¨¨§Ÿ©

" ,DzbVde DlkU`MlnC `YxA `lirNn Dil oiadi," ¦§¨§©¨¨¨¨£¦¥¦§¥¨§©¨§©§¨
`ide .WtPA aNd zEInipR zCEwp iENiB zpigA `id¦§¦©¦§©§¦¦©¥©¤¤§¦
l` mlrddn D`ivFdl ± "wlnrA 'dl dngln"¦§¨¨©©£¨¥§¦¨¥©¤§¥¤

iENiBd40. ©¦

" EdfednglOl `vz iMdf"A WtPd zngln EpiidC ," §¤¦¥¥©¦§¨¨§©§¦§¤¤©¤¤§¤
" didY if` ,"df zOErllrLiaiF`iENiB zpigA `id ± " §©¤£©¦§¤©§¤¦§¦©¦

± "oinlr lM aaFq" zpigAn `EdW ,aNdÎzCEwpdlrnl §©©¥¤¦§¦©¥¨¨§¦§©§¨

FnkE ,mW dfig`e dhilW dHnlW aiF`l oi`W ,LiaiF`n¥§¤¤¥¨¥¤§©¨§¦¨©£¦¨¨§
"'Fbe wlg xW`" aEzMW41" if`e .FiaW ziaWe± " ¤¨£¤¨©§©£©§¨¦¨¦§

KRdzPXmi`FSd micbAd zxqdA aFhl rxd42'Ek43. ¤¦§©¥¨©§©£¨©©§¨¦©¦
zpigaA "oinlr lM aaFq"d 'd xF` zFlbp zFlBdA Epiide§©§§¦¨¦§©¥¨¨§¦¦§¦©

`EdW ,aNdÎzCEwp zEInipRLiaiF`n dlrnl: .`weC §¦¦§©©¥¤§©§¨¥§¤©§¨

dPde .bWtPd gkA dnglOd gESip ici lrW df iENiB §¦¥¦¤¤©§¥¦©©¦§¨¨§Ÿ©©¤¤
KFtdl ± WtPA aNd zCEwp zx`d iENiB `Ed ,dHnlW¤§©¨¦¤¨©§©©¥©¤¤©£
,"df zOErl df"AW dUrnE xEAiC ,daWgn iWEal§¥©£¨¨¦©£¤¤§¤§©¤
WtPd xEGitA mixGEtOd zidl`d WtPd zFgM uAwlE§©¥Ÿ©¤¤¨¡Ÿ¦©§¨¦§¦©¤¤
md calA dizFx`de dizFgMW ,mdd miWEalA©§¦¨¥¤Ÿ¤¨§¤¨¤¦§©¥

ElNd miWEalA mihXRzOW44. ¤¦§©§¦¦§¦©¨
xn`p df lre(c ,l miaSp)dvwA LgCp didi m`" : §©¤¤¡©¦¨¦¦¦§¤¦©£¦§¥

zFgMd zx`d md "migCPd"W :"'Ek LvAwi mXn minXd©¨¨¦¦¨§©¤§¤©¦¨¦¥¤¨©©Ÿ
ÎWtpe sEBA WAlzdlE hXRzdl dnWPd on zFhWRzOd©¦§©§¦©§¨¨§¦§©¥§¦§©¥©§¤¤

gn zFAx"A ± zindAd"zFaW45zFlAlanE zFcxFHd ©©£¦§©©£¨©§§©§§
oiprn rcFPke .mdixg` KWOdl mc`d z` zFliRnE©¦¤¨¨¨§¦¨¥©£¥¤§©¨¥¦§©
z` miWiAlOd miWEaNdn mdW ,rlTdÎske zFnFlgd©£§©©¤©¤¥¥©§¦©©§¦¦¤
dxEWwE dxEq` `idW cr Dlbx cre DW`xn WtPd©¤¤¥Ÿ¨§©©§¨©¤¦£¨§¨
aNdÎzCEwp iENiB zx`d ici lr `Ed uEATde .mdä¤§©¦©§¥¤¨©¦§©©¥
lr "`lirNn dil oiadi"C "oinlr lM aaFq" zpigAnW¤¦§¦©¥¨¨§¦§¨£¦¥¦§¥¨©

.l"PM "`iegl lhwC" ici§¥§¨©§¦§¨©©

WOn aNdÎzCEwp zEnvr iENiB zFidl K`46KRdl , ©¦§¦©§§©©¥©¨§©¥
xn`p df lr ,aFhl rxn zFCOd zEInvr(`i ,`k EpzWxR): ©§¦©¦¥©§©¤¤¡©¨¨¨¥

"x`FY zti zW` diaXA zi`xe"'Fbe47. §¨¦¨©¦§¨¥¤§©©§
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(31oiA Wxtdd .c ,`r oOwl mb d`x .` ,al mixcp .` cEOr sFq ,epw zAW)©¨©§¨¦§¥©§©¨©¤§¥¥

.(flxz cEOr a KxM wcv gnSdl xdGd ixE`A d`x ± zEkf ,`lGn ,lGn©¨©¨¨§§¥¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤¤¤©

(32.(e ,hi Fxzi ."WFcw iFbe mipdM zklnn")©§¤¤Ÿ£¦§¨¦§

עצרת"(33) הּׁשמיני "ּבּיֹום הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר: מה (oOwlועּיין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ§©¨

(` ,dt .b ,at .` ,`t zxvr ipinW."'כּו תדעי לא "אם הּמתחיל ּובדּבּור §¦¦£¤¤ְְְִִִִֵַַֹ
((a ,bk xF` dxFY). ¨

(34.(a ,c xYq`)¤§¥

(35.(c ,bt zFHn lirl d`xE .` ,hk dNibn d`xE .cl ,dl irqn ixtq)¦§¥©§¥§¥§¦¨§¥§¥©

ג'(36) ּפרק מ"א, ׁשער חיים", ּב"עץ d`xעּיין zWxR lirl `aEd FpFWl) ְִֵֵֶֶַַַַ§¨§¥¨¨©§¥

.((dp'` 'r mixaC dxFYd xF`e .` ,fk§©¨§¨¦

(37cEArXd iWFTnW ,zFIkln cEArWe" :408 ci azkA :zFIkln cEArWe)§¦§©§ª¦§©©§¦§©§ª¤¦¦©¦§

.(xFfpSd z`xIn hnWp d`xPke ."zb`C KWnp¦§¨©£©§©¦§¤¦§¨¦¦§©©¤§

(38.(h ,d dki` iR lr .mi`xFp minil "LnWM iM" hEIR)¦¦§¦§§¨¦¨¦©¦¥¨

(39.(`k ,hi ilWn)¦§¥

(40)ExRqY" wEqR lr ± `peeB i`dM x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥§©©§¨©¨¦§§
gYt` ip`e hgn lW dcEgM il igzR" oipraE ;"mFi miXng£¦¦§¦§©¦§¦¦§¨¤©©©£¦¤§©

"mlE` lW FgztM Kl.("יׁשנה "אני ּפסּוק על ּבּביאּור – ¨§¦§¤¨ְֲִֵֵַַָָ

(41dnglOA LgFkAW dn zFUrl dnglOl `vYW ici lr :xnFl dvFxe")§¤©©§¥¤¥¥©¦§¨¨©£©¤§£©¦§¨¨

zpigA dlrnln Ll EpYi KM xg` if` ,l"PM LzbVde LlkU gkA LiciA dxEqOd©§¨§¨¤§Ÿ©¦§§§©¨¨§©©£©©©¨¦§§¦§©§¨§¦©

.(gp'a cEOr mixaC dxFYd xF` ± ."'Ek "LiaiF` lr" zpigA `EdW aNd zEinipR§¦¦©¥¤§¦©©§¤©¨§¨¦©

(42d`x ."LpFr Lilrn iYxard . . "mi`Sd micbAd" Exiqd" :c ,b dixkf)§©§¨¨¦©§¨¦©Ÿ¦¤¡©§¦¥¨¤£¤§¥

.(cFre .b ,dr qgpR lirl .i .h wxR `ipY©§¨¤¤§¥¦§¨§

ּבינֹונים"(43) ׁשל ּב"ספר הּובא הּזהר, ּבׁשם חיים" ּב"עץ ׁשּכתּוב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּוכמֹו
ט'). ּפרק ֶֶסֹוף

(44zFAxA WtPd xEGitA" :enw cEOr c"lxz mixn`Od xtqA x`Azpe `aEd)¨§¦§¨¥§¥¤©©£¨¦©§¦©¤¤§©

FWtpA" iM ,WtPd z` zWAlnE ztTOW dqpxRd zb`Cn zFcxFHd zFaWgn©£¨©§¦©£©©©§¨¨¤©¤¤©§¤¤¤©¤¤¦§©§

.("'Ek "Fngl `iaï¦©§

(45.(`k ,hi ilWn)¦§¥

(46hi wlg zFgiW ihETlA x`Azp :x`FY zti zW` . . aNdÎzCEwp zEnvr)©§§©©¥¥¤§©©¦§¨¥§¦¥¦¥¤

.(506 cEOr©

ּבענין(47) תדעי", לא "אם הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה (vIe`ועּיין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ©¥¥

" (fi ,hk"ּתאר יפת היתה a)ורחל ,bk xF` dxFY). ְְְֵַַָָָֹ¨

"aNdÎzCEwp zEnvr iENiB" oipr WxW Edn zvw oiadl dPde§¦¥§¨¦§¨©Ÿ¤¦§©¦©§§©©¥
"aNd zCEwp zx`d iENib"e ,WOn'כּוlM oaEn Fpi` dxF`klC , ©¨§¦¤¨©§©©¥§¦§¨¥¨¨

xtdd KMzpigAn `id aNd zCEwp zx`dd mBW xg`n ,W ¨©¤§¥¥©©¤©©¤¨©§©©¥¦¦§¦©
KM lM zFbxcn zFUrl olpn ,oM m`e .l"PM "oinlr lM aaFq"¥¨¨§¦©©§¦¥§¨©©£©§¥¨¨

dx`dl zEInvr oiA mc`AW aNd zCEwpA'כּו? ¦§©©¥¤¨¨¨¥©§¦§¤¨¨
:oiprd K ©̀¨¦§¨

mihRWn zWxR Wix f"nxd azMW FnM('ב עּמּוד צ"ד mWA(דף §¤¨©¨©©¥¨¨©¦§¨¦ַַ§¥
:zFnWpA zFpigA 'b WIW ,"milEBlB"d xtq¥¤©¦§¦¤¥§¦©§¨



c"agרלו i`iyp epizeax zxezn
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כמו ‡Í(ב) היינו אומנא אמון אצלו ואהיה מ"ש הנה
זאת  שחכמה חכמה עפ"י בונה שהאומן
כבר  והשכיל שלמד העצמית החכ' מכח נלקח שבבנין
החכ' מכח נלקחת שבמע"ב זו חכמה בחי' כאן וגם כו'
א' שעי"ז כו' דבראשי' בית שהוא הקדומה שבתורה
באה  שבמע"ב זו שחכמה לפי כנ"ל. בית יבנה בחכמה
הוא  שקטן שבעשי' השכל כמו גדול צמצום בבחי'
במושכלות  שהיא כמו החכמה עומק לגבי מאוד
כולם  כמ"ש עשי' בשם נקרא מע"ב ואף עמוקות
יסדה  ידי אף יג) מח, (ישעי' וכמ"ש עשית בחכמה
וברא  ימינו יד נטה וארז"ל שמים טפחה וימיני ארץ
ועכ"ז  כו' הארץ את וברא שמאלו יד ונטה השמים את
דתורה  שמח"ע לפי שבתורה החכ' ע"ש זו חכ' נקרא
בחכ' וכן כו' אמון אצלו ואהיה כמ"ש נלקחה הקדומה
שנמשך  הוא מאמר שבראשית וזהו וכה"ג בית יבנה
מאמרו' בי' שבדבור בסוף חכמה ונק' דתורה מח"ע
זו  לחכ' אין עכ"ז אך כידוע. שבראש מחכ' שנמשך
עצמות  שהיא שבתורה החכ' עצם לגבי כלל ערך
שנתלבש  והוא כלל מספר אין שלתבונתו ית' חכמתו
מעצמות  שנמשך חכמ' דברי שהן הדברות בי' במ"ת

ודיבור  שיחה נק' מאמרות הי' אבל ממש חכמתו כח
ד"ת במ"א שאינו (וכמ"ש לבד העולמות לבנין רק

דהדיוטא  מילי' שנק' שיחה) ועמל תורה עמל בענין
שזהו  דתורה החכמה אור הארת קצת בהן יש ועכ"ז
כח  שלפ"ע בנין לבנות לאומן המצוה גדול חכם כמשל
ג"כ  הבנין במעשה גדולה חכ' יהיה כן חכמתו עצמות
ת"ח  שיחת (כענין בעשיה שבאה חכמתו נובלות ונק'
מובן  אינו עדיין אך ב) כא, (סוכה כו') לימוד צריכין
זה  שכל כנ"ל בעבורה רק דמשמע התורה בשביל מ"ש
שבתור' החכ' כח מעצמו' שנמשך קטן חלק רק אינו
כח  בחי' שיומשך כדי התורה בשביל הכוונה אלא
לישראל  הדברות בי' במ"ת דהיינו עצמה דתורה הח"ע
קנני  ה' כב) ח, (משלי וז"ש כנ"ל ראשית ג"כ שנק'
היו  שהן הדברות י' בשביל מאמרות בי' דרכו ראשית
מחכ' דמע"ב חכ' בחי' נמשך שבעבורם והמכוון עיקר
כנ"ל  כו' הקב"ה שהתנה וכענין כו' הקדומה דתור'
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(29dxFYd icFqi zFkld m"Anx d`xE .wEqRd lr `xfr oA` d`x .e ,b ik`ln©§¨¦§¥¦§¤§¨©©¨§¥©§©¦§§¥©¨

."dPYWn Fpi`e" :`i dkld ` wxR¤¤£¨¨§¥¦§©¤

(30.mW dxFYd icFqi zFkld m"Anx d`xE .a ,`l zFkxA§¨§¥©§©¦§§¥©¨¨

(31.h wxR ipW xn`n mixTird xtq d`xE .mW hiIgl "dcEdi zgpn" WExiR¥¦§©§¨©©¨¨§¥¥¤¨¦¨¦©£¨¥¦¤¤

(32.cFre .ziriWYd dnCwdd br wxR mikFap dxFn d`x§¥¤§¦¤¤©©§¨¨©§¦¦§

(33.eh oniq¦¨

(34.fk ,gi `xIe©¥¨

(35xE`iA oOwl d`x ± "df wxR x`AzIW FnkE" F` ."df WExR" :dpeEMd ilE`©©©¨¨¥¤§¤¦§¨¥¤¤¤§¥§©¨¥

lr WExiRl dpeEMd F` .mi`xaPA zFCnl zEliv`A zFCiOd oiA lCadd©¤§¥¥©¦©£¦§¦©¦§¨¦©©¨¨©¥©

."f"t" dPEkOd zkxrOd©©£¨¤©§¨

(36.cFre .c ,f oPgz`ë¤§©©§
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Ê"Î·Â,נעלמות שהן דאו"א גבורות מעלת ענין יובן
יסד  אבא להיות המל' בבחי' פועלים והם
שפעולת  נקבה יולדת תחלה מזריע איש וארז"ל ברתא,

ד  כנס"י במל' היא אבא הכח בחי' בה שיהי' לעילא,
יהיו  ומ"מ היש, מציאות בבחי' שיהיו הנבראים להוות
בבחי' שתהי' ברתא יסד אבא וז"ע ביטול. בבחי'
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נק' מל' כי יראה אין חכ' אין אם שאמרו וזהו הביטול,
שהי' התכלת וזה"ע מח"ע. ושרשה תתאה יראה
זהו  כי דאבא, גבורות בחי' הוא התכלת שענין בציצית
שם  להיות יש בבחי' זו להמשכה וצמצום גבורה בחי'
ולהמשיך  להוריד שכדי פי' ביטול, בחי' ג"כ נמשך
זהו  יש בבחי' דהיינו נמוך במקום למטה גם הביטול
שפתי  אד' בד"ה בסידור וכמ"ש דוקא גבורה ע"י
שלהיות  דודי קול ע"פ בביאור שנת' ע"ד וזהו תפתח,
ולא  גבורה בחי' זהו בהכלי בפנימיות ההמשכה נמשך
דאבא  מוחין שתכלת ולפי אדרבה. אלא ח"ו, דין בחי'
לפי  תכלת אין הזה בזמן לכן דאימא, מוחין ולבן
הזה. בזמן לירד א"א אבא מבחי' שהוא מעלתו שלגודל

ÔÈÚ‰Â סע"ב דרכ"ה פקודי בזח"ב שנת' מה ע"פ יובן
חושבן  ואית וגניז, טמיר מדידו אית ת"ח
וכן  המדה, קו בחי' והוא וגניז טמיר אגניזו דקיימא
מחשבה  אבא חשבון פי' וירא פ' מהאריז"ל בלק"ת
כי  ע"ה סעי' ח' אות במאו"א וע' דאבא, ה"ג עילאה
סדר  לכל ומדה קצבה נותנים הם הגבורות
לפי  עולם בכל אלקות גילוי יהי' כמה ההשתלשלות,
ע"י  הוא ב"ה אוא"ס גילוי כי ידוע והנה ותכונתו. ערכו
ע' וביטול אין בחי' שהוא חכ' בספי' התלבשותו
מתגלה  אוא"ס אין ביש משא"כ בהג"ה, פל"ה בסש"ב
החשבון  ענין שורש וזהו לדור, יכולים והוא אני אין כי
התגלות  ערך לפי שזהו עולם בכל הגילוי יהי' כמה
אין  אך עשית בחכ' שכולם אמת זהו כי החכמה,
שהחכמה  ובמקום בשוה, בכולם החכ' התלבשות
ובמקום  עליונה, היותר מדריגה הוא שם מרובה
שנק' עד והסתר העלם בחי' נעשה ומתצמצם שמתמעט
קו  הו"ע חכמה בחי' והמודד והשוקל כו', מטה מטה
שאי' שוקל אי' בענין במ"א וע' במ"א, כמ"ש המדה

ע"י  הוא התלבשותו מ"מ אך כו'. השוקל הוא בעצמו
מטעם  דוקא בחכ' שורה אוא"ס כי דוקא, החכ' ספי'
וא"ק  דא"ק, בחכ' הוא ההתגלות וראשית הנ"ל,
ממש  ביטול בחי' הוא דאצי' וח"ע דאצי', בחכ' מתלבש
רחובות  יש נק' ובינה תמצא, מאין החכ' כי מ"ה ונחנו
עומק  חכמה משא"כ הדעת, והשגת התרחבות הנהר
מקור  עדן בחי' סתרו חושך ישת העלם בחי' המושג
רק  תענוג, שום ניכר לא עצמה חכ' בבחי' כי התענוג
שם  יש אוהבי להנחיל בחי' בינה בהשגה החכ' בגילוי
עצמו). (באצי' העליון בג"ע הנשמות תענוג בחי' הוא

Ì‚Â הלב מן היוצאים דברים כענין הוא הגבורה ענין כי
פועל  זו גבורה בחי' שע"י בלב, נכנסים שיהיו
כו', עוז ויתן לע"ל נא' זו גבורה בחי' ועל יותר. החיות
שיהי' בכדי השמאל קו והוא גבורות בחי' הוא עוז כי
לעורר  בשביל דאצי' מל' בחי' הוא למלכו רק נמשך
ממנו  יומשך ולא לראשי, תחת שמאלו וכמ"ש האהבה
ח"ו. דין בחי' ע"ד הם הגבורות שאז ח"ו לחיצוני'
תחת  שמאלו ע"ש הא' השמאל, בקו בחי' ב' שיש והענין
הגבהה  להם להיות נש"י שורש כנס"י שמעורר לראשי
כו', הצאן ויחמו מ"ש ע"ד והוא האהבה אש ברשפי
ורשפי  הגבורות התעוררות ע"י הוא היחוד עיקר שכל
מבחי' משא"כ והתגברות, חמימות בבחי' האהבה אש
לאכסדרה  עולם ובד"ה תזריע כי אשה בד"ה וע' קרירות
מקרבת, וימין דוחה שמאל מארז"ל כענין והב' כו',
בחי' החיצוני' יניקת נמשך ההשתלשלות ע"י זו ומבחי'
ימין  שום בלי דוחה שמאל רק שהם קשי', דיני' בעלי
שמאלא  לאכללא בחי' בהם אין כי להיות מקרבת,
לראשי  תחת שמאלו ע"ד היינו עוז ויתן ענין אך בימינא,
שאת  ביתר ההשפעה יהי' בהחסד הגבורה שבהתכללות

כו'. לעמו עוז ה' וזש"ה גדול וחיות
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מּמׁש,p‰Â‰ז) ּבפעל הּפריׁשּות ידי על היא הּׁשבירה ¿ƒ≈ְְְְִִִֵַַַַַָָֹ
וויל  ער וואס טאן ּדוקא כו ניט זה ידי ׁשעל , ְְִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּמׁשּמׁש ידי ׁשעל ּדכׁשם כּו', הּתאוה רּוח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנׁשּבר
ּדסּבת  מתּגּברים, הם הרי הּבהמּיים הּטבעּיים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָֹּבכחֹותיו
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רוצה.כו. שהוא מה לעשות לא
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ידי  על הּוא והּבהמּיים הּטבעּיים ּכחֹות ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַֹהתּגּברּות
הרע  "יצר א) סא, (ּברכֹות רב ּדאמר ּבהם, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמׁשּמׁש
זבּוב  והּנה הּלב", מפּתחי ׁשני ּבין ויֹוׁשב לזבּוב ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַּדֹומה

טֹוב  ׁשהּוא 23ּבגימטרּיא לאדם אֹומר הרע ׁשהּיצר , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבתחּלה  לפּתֹותֹו עליו ּבא אינֹו ולכן טֹובתֹו, ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמבּקׁש

(וכּידּוע  חמּורים, הֹול24ּבענינים ׁשּנקרא ׁשּלֹו ּבהּדרּגֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מתעּכב  ּכ ואחר אּגב, ּדר ׁשּמּתחּלה ויֹוׁשב, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעֹומד
קּלים. ּבדברים אּלא כּו'), יֹוׁשב נעׂשה ּכ ואחר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבמעט,

הנחֹות  לֹו מראה ּכל דארף כז ּדראׁשית וועלט אז העֹולם, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ
א כח מען  אים אין (מאכט ּכללי, קרירּות ּבהאדם ועֹוׂשה , ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

הנחֹות  וועלטיקע ּבֹו ּופֹועל קאלטקייט, ,כט ּכללּות'דיקע ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ּובמילא  עֹולם), ּבעניני ּומגּנה עֹולם, ּבעניני ּׁשּנאה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמה
הנהגת  הרי להתעּסק, ׁשּצריכים ּומאחר צריכים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּמסחר

ּבאפן ּומראה העסק העֹולם, הנהגת הּוא ּדכן ,וכ ּכ ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּוכמֹו .וכ ּכ ּבאפן לעׂשֹות צריכים העסק ׁשּלרגלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלֹו
לעניני  ׁשּמּגיע ׁשּכיון אדם, ּבני ּבכּמה ּבמּוחׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשרֹואין
כּו'. לׁשּקר לעצמם ּומּתירים מּדֹותם מהּות מׁשּתּנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָעסק,
רחמנא  נכנסים ּכאּלּו הנהגֹות ידי ׁשעל זאת מּלבד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוהּנה
האמת  ּכל מּלּבֹו ונׁשּכח הּבהמית, הּנפׁש ּברׁשּות ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָלּצלן
נעׂשה  הּנה ּתעׂשה", אׁשר ּבכל אלקי הוי' ְְְֱֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּד"ּוברכ
ּבמאד  ּומתיּגע כּו', ּדעת ּוגנבת ּדׁשקר רעֹות מּדֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹּבעל
הּתפּלה  וגם לתֹורה, זמּנים לקּבע יכֹול ואינֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹּבעסקֹו,
הּנפׁש הּוא הּמֹוׁשל ּכי ּובמהירּות, קבּועה ּבלּתי ְְְִִִִִִֵֶֶַַָהיא

הנחֹות  וועלטיקע מיט ׁשהּוא ל הּבהמית, לפי וא , ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָ
מסּכים  עֹוד לכן עדין, הׁשּתרׁש לא הּבהמית), ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ(הּנפׁש
ואבני  זיקים ּבֹו מׁשלי אבל ּבכלל, הּתפּלה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָעל
הּנה  ּדלפעמים זרֹות, הּמחׁשבֹות ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבּליסטראֹות,
ּתפּלה, זמן הּוא ּכי עּתה לחׁשב צרי ׁשאין נזּכר ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהאדם
נֹוגע  הלא ּבטענה, הּבהמית הּנפׁש עליו ּגֹובר ּכ ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּובתֹו
וכּו', צדקה לעׂשֹות יּוכל ירויח וכאׁשר ּבמאד, ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָֹלֹו
לֹו מּניח אינֹו הּנה מּתפּלה, ׁשּמבלּבלֹו זאת לבד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּובמילא
ויּתן  עסק, ּבעל הּוא ּכי ּבטענה לתֹורה, ע ּתים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלקּבע
עד  לּצלן, רחמנא ּדחי אל מּדחי מֹוליכֹו וכה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹצדקה.
אבל  ליּגע, ּגם צריכים העסק ׁשּבׁשביל הנחה, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה

ּג הּזמן אין ּכי יכֹול, אינֹו לתֹורה עּתים לֹו,לקּבע רמא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּבמׁש ּכי עד ּוׁשנֹותיו, ימיו יבּלה ּובהבל ,יל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּובתהּו
אי מאד, ּומׁשּתֹומם עצמֹו ּבמהּות ּומסּתּכל רֹואה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַֹזמן
הּטבעּיים  ׁשּכחֹותיו ּכזה, ּומּצב מעמד לידי ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגיע

יהיּו הרּוחנּיים וכחֹותיו ּכזה, ּגדֹול ּבתקף יהיּו ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּבהמּיים
והּנה  הּׁשּמּוׁש. רק הּוא זה לכל ּדהּסּבה ּביֹותר, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָחלּוׁשים
הּנה  מתּגּברים, הּטבעּיים ּבּכחֹות ׁשּמּוׁש ידי ׁשעל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹּכׁשם
הּתאוה  רּוח נׁשּבר הּפעל העּדר ידי על להפ כן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכמֹו
לעׂשֹות  ׁשּלא הּוא הּפעל, העּדר והּפרּוׁש כּו'. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹֹהּטבעית
הּטֹועים  ּכטעּות ולא מּמׁש, ּבפעל טאן) ניט ְְְִִֶַַַַָָָֹֹ(טאקע
ׁשּלא  ּבעצמם ּפֹועלים ּדכאׁשר וחֹוׁשבים, ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָֹּבעבֹודה,
ּבלב  והּדֹומה) ּדּבּור ׁשתּיה אכילה (ּכמֹו הּדבר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָלעׂשֹות

ּדעֹוד 25ולב  זאת לבד הּנה ּוברּור. זּכּו ּפעל ּכבר הרי , ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָֹ
יהיה  ׁשּלא ּבעצמם ׁשּפעלּו הּדבר אמת אם ּגד ֹול ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹספק
ּבעּקר  ּפעלּו לא עֹוד ּבזה זאת לבד הּנה ולב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּבלב
רּוח  נׁשּבר ּדוקא ׁשּבזה הרצֹון, ׁשבירת ׁשהּוא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָהּדבר,

ֲַַָהּתאוה.
.¯ev˜ הּפריׁשּות ידי על ּדוקא הּוא הּתאוה ׁשבירת ƒְְְְֲִִֵַַַַַַָָ

ּכחֹות  מהתּגּברּות זה יֹוכיח מּמׁש, ְְְִִֵֶַַַַָֹֹּבפעל
ּבהם. הּׁשּמּוׁש ידי על הּבהמית ונפׁש ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּבהמּיים

ׁשּיּגרע p‰Â‰ח) הּוא העּקר הרי ּתׁשּובה ׁשהּבעל ּכׁשם ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבהּנפׁש ויֹוסיף הּבהמית הּנפׁש ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַֹּבכחֹות
עבֹודתֹו ּבתחּלת אדם, ּבכל הּוא כן ּכמֹו הּנה ְְְֱֲִִִִֵֵַָָָָָֹהאלקית,
ענין  ׁשּזהּו הּטבעית, נפׁשֹו מּתאוֹות ולגרע לנּסר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹצרי
מהרגילּות  היציאה הינּו ,"אבי ּובית עּמ ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָ"ׁשכחי
וגּסּות  חמרּיּות להסיר העבֹודה, התחלת ׁשּזהּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהּקֹודמת,

הּקֹודמים  ּבחסידים הּדבר היה ּכן (אׁשר ,26הרע, ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
ה  ּבעבֹודה, להתעּסק הוי' אל ראׁשית ׁשּבקרבתם ּנה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּמּתר, ּדבר ׁשּכל ּבנפׁשם, הסּכם ׁשעׂשּו היתה, ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻהעבֹודה
זאת  יעׂשה לא לזה, הּלב וחמדת רצֹון איזה לֹו ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹא
ּבזה  והצליחּו הּתאוה, ׁשבירת נעׂשה זה ידי ועל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָכּו',
הּׁשבירה  ידי ּדעל כּו', ּתּקנתן זהּו ּׁשּׁשבירתן מה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהרּבה,
עבֹודה  ׁשּתהיה הּבא, להּתּקּון וׁשרׁש יסֹוד עׂשּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹהּלזֹו
לגרע  ׁשּצריכין "ּגֹורעין", וזהּו כּו'). עניניהם ּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּתמה
זה  לעּמת זה "את ּדהּנה הּבהמית. הּנפׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֻמהתּפּׁשטּות
מחין  ּבֹו יׁש הרי האלקית ּדנפׁש ּוכׁשם אלקים", ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹעׂשה
מחין  ּכן ּגם ּבֹו יׁש הּבהמית הּנפׁש כן ּכמֹו הּנה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹּומּדֹות,

ּוׁשמֹו27ּומּדֹות  מּדֹות, עּקרֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש אּלא , ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּדעת, לֹו יׁש ּדאדם הּבהמית", "נפׁש ׁשּנקרא עליו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמֹוכיח
ׁשאינם  הם והּמּדֹות מּדֹות, ועּקרּה ּדעת לּה אין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּובהמה
אמנם  מּדֹות, לֹו יׁש הרי האדם ּדגם ּכלל, הּׂשכל ּפי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעל
חליׁשּות  ּפֹועל והּׂשכל הּׂשכל, ּפי על הם ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמּדֹותיו
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בערכו.23) יעקב בקהלת הובאו יג. מאמר ידין ודן קרנים
ד. ז, אור מאורי

ב.24) עמוד סוף רסז, ג חלק זוהר ב. נב, סוכה ראה
ויקרא 25) וכפירוש לג, יב, א הימים דברי הכתוב לשון פי על

שם. ברש"י הובא ב. כה, פרשה רבה

תרצ"א 26) תמוז י"ג שיחת ב. פרק סוף העבודה קונטרס ראה
ואו. שיחה תש"ג אלול חי קונטרס טו). (קונטרס

[מאמר]27) ואילך. פא עמוד לתניא הקיצורים ספר ראה
ב  פרק סוף סב) (קונטרס תש"ט עמלק ויבוא המתחיל דיבור

ואילך.

ודרכי.כז. העולם.כח.קביעות עניני את העולם.כט.שצריכים העולם.ל.הנחות הנחות עם
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והם  ּבלבד, מּדֹות הּוא הּבהמה ּכן ּׁשאין מה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבהּמּדֹות,
ּובתקף  מּדֹות עּקרֹו הּבהמית הּנפׁש כן ּכמֹו ּגדֹול, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבתקף
הם  הרי ּדבאמת מחין, עּקרֹו האלקית והּנפׁש ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּגדֹול,
מהּתּקּון, ׁשרׁשֹו האלקית ּדהּנפׁש ּבׁשרׁשן, ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹחלּוקין
הּוא  המׁשכתֹו ׁשרׁש הּבהמית והּנפׁש מחין, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּדעּקרֹו
מלכין  ׁשבעה מענין וכּידּוע מּדֹות. ּדעּקרֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֹמהּתהּו

מּדֹות לא קדמאין  ּדזהּו מתּפרדין, ענפין ׁשהם ּדתהּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹ
יכלה  לא אחת ּדכל מתחּלקֹות, ספירֹות ׁשהם ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹּדתהּו,
ּדספירת  ההפכית, ספירה ּגם ּומה זּולתּה, ספירה ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָֹלסּבל
ׁשּכן  ּומּכל אחרת, ספירה לסּבל יכלה לא ּדתהּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחסד
וזהּו ,"אמל "אנא אמרה אחת וכל הּגבּורה, ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹספירת
הּוא  העּקר ּובּתּקּון כּו'. וּימת" וּימל" הּׁשבירה ְְִִִִִַַַַַָָָָָֹסּבת
התּכּללּות  ׁשהּוא הּמחין, ידי ׁשעל וההתּכּללּות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹֹהּמחין,

ּוכמאמר  ארח 28ּפנימי, ּדאיהּו מה, אצילּות",לב "ׁשם ְְְֲֲִִִִֵַַַַֹ
ּבספירֹות  ּכן ּׁשאין מה ּבהּספירֹות, ההתּכּללּות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַּדעֹוׂשה
ואּדרּבה  ּכלל, מתּכּללים ּובלּתי נקּדֹות ׁשהם ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֻּדתהּו,
הרי  הּכלים, ּבׁשבירת נפלּו וכאׁשר לזה, זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמנּגדים
הּבהמית  ונפׁש חּיים הּבעלי נפׁשֹות מּזה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָנתהּוה
ׂשכל  ּבֹו יׁש הרי הּבהמית הּנפׁש מקֹום ּומּכל ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבאדם,
ּבֹו יׁש הרי מקֹום מּכל מּדֹות, ּדעּקרֹו היֹות ּדעם ּכן, ְְֱֲִִִִֵֵֵַָָָּגם
ּובפרטּיּות  ׁשֹור. ׁשּבפני אדם מּפני ׁשהּוא ּכן, ּגם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמחין

מדרגֹות  ב' (מּפני 29הם הּבהמית נפׁש הם ּדהּמחין , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ
ׁשהּוא  הרע יצר הם והּמּדֹות ּבהמי), ׁשהּוא צּיּורֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכללּות
מהּנפׁש לגרע ׁשּצריכים "ּגֹורעין", וזהּו הרע. ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹצּיּור
אֹותֹו לגרע צריכים הרע ׁשּצּיּור מיּבעי ולא ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹהּבהמית,
הּמחין  ּדגם אּלא הּׁשם), ירצה אם ׁשּיתּבאר (ּוכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּכּלֹו,
ׁשּבּנפׁש, ההגּברה ּכח ידי על והּוא לגרע, צריכים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּלֹו
הּבהמית  הּנפׁש על להתגּבר האלקית הּנפׁש ּבכח יׁש ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹּכי
רחמנא  ּומׁשּקע ׁשּמׁשרׁש ּוגבּורתֹו, ּבתקּפֹו ּבהיֹותֹו ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָֻֻּגם
ּבּנפׁש ותקף ּכח יׁש מקֹום מּכל כּו', רעֹות ּבהּמּדֹות ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלּצלן
אֹותֹו", "מׁשּביעין ענין (ׁשּזהּו עליו, להתגּבר ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהאלקית

אחר  ּבמקֹום ׁשּמבאר ּתאותֹו.30ּוכמֹו רּוח על ולׁשלט ,( ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּמּצד  ּדהגם ּבבהמה, לׁשלט ּכח ּבֹו ּדיׁש האדם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹּוכמֹו
האדם, מּכמֹו יֹותר ּבתקף הּבהמה הרי הּגבּורה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹענין
ׁשהיא  ּבעת ּגם ּבּבהמה ׁשֹולט האדם מקֹום ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּומּכל
טענה  ׁשּום ּבלי הּוא הּׁשבירה ואפן ּוגבּורתּה. ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָֹּבתקּפּה
הּבהמית) הּנפׁש על האלקית (הּנפׁש עליו ׁשּגֹוזר ֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּומענה,
ּבדברים  עּמֹו נכנס ואינֹו מּמׁש, ּבפעל מהם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלפרׁש

ּבהיֹות  (ּובפרט עבד", יּוסר לא "ּבדברים ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹוהסּברים,
הרע, ּבצּיּור ּבתקּפֹו הּבהמית לׁשמע הּנפׁש ּכלי ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

וׁשֹולט  ורגז, רעם ּבקֹול עליו ירעים ורק ּדבר), ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאיזה
ּׁשהּוא  מה אפן ּבׁשּום יעׂשה ׁשּלא ּבעדֹו, לעצר ְֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹעליו
אֹו והּדֹומה, ּדּבּור ּוׁשתּיה אכילה ּבענין ׁשהּוא ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָחפץ,
חמרּיּות  נׁשּבר זה ידי ועל ׁשּיהיה), ענין ּבאיזה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשהּוא

כּו'. הּבהמית הּנפׁש ְֲִֶֶַַַַוגּסּות
.¯ev˜נפׁש מהתּפּׁשטּות ּגֹורעין להיֹות צרי אדם ּבכל ƒְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

נפׁש ידי על ּומהּמחין, מהּמּדֹות ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹהּבהמית,
ּגם  הּבהמית נפׁש על להתגּבר ׁשּבכחּה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהאלקית,

ּבתקּפּה. ְְְִָָָּבהיֹותּה
להֹוסיף p‰Â‰ט) ׁשּיראה הינּו מֹוסיפין, ּכ אחר ¿ƒ≈ְְְִִִִֶֶַַַָ

ׁשאמרּו ּוכמֹו ,יתּבר הּׁשם עבֹודת ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָּבמעׂשה
אלּיהּו ּדבי ּבתּנא ז"ל לקרֹות 31רּבֹותינּו רגיל היה "אם , ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

כּו', ּדּפים" ב' יקרא אחד ּדף ּפרקים, ב' יקרא אחד ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּפרק
עבֹודת  ּבכל להֹוסיף ויראה הּמצות, ּבׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹוכּיֹוצא
ּובדחילּו ּובתפּלה, ׁשמע ּבקריאת ּבכּונה ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹהּקדׁש,

ּבמּדֹותיו,לג ּורחימּו "הּדבק ּדר על טֹובֹות, ּבמּדֹות וגם , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ׁשּזהּו לֹומר ויׁש רחּום". היה אּתה אף רחּום הּוא ְֱֵֵֶֶַַַַַַָמה
מּקדם  ׁשהיה ׁשקידתֹו ער ׁשּלפי הּמׁשקל, ּתׁשּובת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹענין
צרי זה נגד ּבהם, מתעּנג והיה החמרּיים, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבענינים
ועל  ּתֹורה על ּכמֹו הּקדּׁשה, על עצמֹו על ְְְְְְִַַַַָָֹֹֹֻלהכּביד
ּומי  כּו'. ּבהם ּולהתעּנג ּבהם מׁשּקע ולהיֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻמצוֹות,

ּדנפׁשיּה אּדעּתיּה (ועבד נפׁש ּבעל נפׁשֹו,לד ׁשהּוא לתּקן , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּבּדבר  הינּו מּדה, ּכנגד מּדה ׁשּיהיה ּטֹוב מה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנה)

ו  ּולפי הּדֹומה, כּו'. ׂשאת ּביתר ּבקדּׁשה יּתן הּכח אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻ
הּגדר  ּתׁשּובת זהּו ּומֹוסיפין" ּד"גֹורעין לֹומר יׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַזה
הּגדר, ּתׁשּובת הּוא ּד"גֹורעין" כּו', הּמׁשקל ְְְְְִִֶֶַַַַָּותׁשּובת
ּוכמֹו הּבהמית, הּנפׁש התּפּׁשטּות ּבעד ועֹוצר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשּגֹודר
ׁשּלא  ּברזל ׁשל ּבגדר ּבעדם ׁשּגֹודרין רעה וחּיה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבהמה
ההגּדרה  הּוא זֹו, ּתׁשּובה ענין הּוא כן ּכמֹו הּנה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָיּזיקּו,
עיניו  ּדעֹוצם הּבהמית, הּנפׁש ּבהתּפּׁשטּות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוההעצרה
לא  אׁשר אזניו ואֹוטם מתאּוה, ּׁשהּוא מה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹמּלראֹות
ּוגבּורה, ּבכח הּוא זה ּדכל חפץ, ׁשהּוא ּבמה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹיׁשמע
מּׁשם. לזּוז יכֹול ׁשאינֹו הּבהמית, הּנפׁש ּבעד ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּגֹודר
ּתחּלה  ׁשהיה ּדבאפן הּמׁשקל, ּתׁשּובת הּוא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹּו"מֹוסיפין"
את  יּתן ּכזה ּבאפן הּנה העֹולם, ּבעניני ונתּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻמקּׁשר
"ודרׁשּת ּדר על "ודֹורׁשין", וענין הּקדּׁשה. אל ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֻעצמֹו
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בסופה.28) זוהר תיקוני הקדמת
המתחיל 29) דיבור [מאמר] ריש מקץ פרשת אור תורה ראה

אלקינו. כהוי' מי
ד.30) פרק לסוף בהערות לעיל ראה

צדק 31) הצמח ובהגהות ט. פרק סוף התשובה באגרת הובא
קצת  עיון וצריך - שם. עיין כה פרשה רבה ויקרא עיין כתב: שם
(רמזי  תורה באור שהובא כמו זה רז"ל במאמר הסדר בשינוי

התשובה. באגרת שנעתק מכמו תהלים)

קדומים.לא. דרך.לב.מלכים ואהבה.לג.שהוא עצמו.לד.וביראה דעת לפי ועושה



רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ׁשּבֹו הרע ּדּקּות ּגם ּולחּפׂש לפׁשּפׁש והינּו ְְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָוחקרּת",
טהֹור  יהיה ּדלבבֹו לבב", "ּבר ּבבחינת ולהיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָלבערם
ּדהּנה  ּבהּלב. יתקּבל ּבמחֹו ׁשּמׂשיג ּדמה והּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹונקי,
ּבכי  מּׂשיג ואחד אחד ּדכל (והינּו טֹוב, הּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָההּׂשגה

חד  ּכּלא ואלקים ּדהוי' ּבענין ּוכמֹו הּנה לה טֹוב), , ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹ
זה  ענין וכּידּוע טֹובה, ּבהּׂשגה מּׂשג זה הרי ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבהּׂשגה
הרי  מציאּות, איזה ׁשּיׁש רֹואין אנּו ּדכאׁשר ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּבארּכה,
ׁשעֹוׂשה  והּדבר נעׂשה, ׁשּמּמּנּו ּדבר איזה ּדיׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבהכרח
יׁש ּדהלא הּיׁש, ׁשל מּמהּותֹו אינֹו הרי הּזה הּיׁש ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאת
והינּו אין, הּוא ׁשהמהּוה ּובהכרח ּגמּור, ׁשקר הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמּיׁש
הּוא  ּומּזה ּבנפׁשֹו, זאת האדם מרּגיׁש ּדכן האלקי, ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהאין
ואם  האלקי, האין הּוא ּדהעּקר ּבעֹולם ׁשהּוא אי ְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹמבין
הּוא  ּבאמת הּנה אלקים), (ּבגימטרּיא הּטבע ּכי יֹודע ְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכן
זֹו הּׂשגה אמנם ּבטֹוב, מּׂשיגים וזה מהּטבע, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָלמעלה

"הערף" אֹותּיֹות "ּפרעה" ּכי לּלב, ּבאה ׁשעֹומד 32אינּה , ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּבּמח  ׁשהיא ּכמֹו ההּׂשגה אׁשר ּומפסיק, הּגרֹון, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבמצר

ׁש ּפרעה, ׂשרי ג' וזהּו הּלב. אל ּתּגיע וׁשט לא קנה הם ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הוי' ּו"מי הוי'", את ידעּתי "לא אמר ּדפרעה ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֹּוורידין,
ּדׁשם  ּפרעה, ּגם ידע אלקים ּדמּׁשם ּבקֹולֹו", אׁשמע ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹאׁשר
מּׁשם  אבל ּפרעה, ּגם ידע מּזה הּטבע, ּבגימטרּיא ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹאלקים
הוי'", "מי ּפרעה אמר הּטבע, מּדר למעלה ׁשהּוא ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהוי'
הנחֹות  הּוא ּכלל ּבדר (אׁשר הּנ"ל, ׂשריו ידי ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָועל

והרתיחה  אלקּות ּבעניני הּקרירּות ׁשהּוא הּנ"ל), ְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹהעֹולם
ׁשהיא  ּכמֹו ההּׂשגה אׁשר ּומעּכב מֹונע כּו', עֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבעניני
ּגם  לדרׁש הּוא "וחקרּת" וענין הּלב, אל ּתּגיע לא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֹּבּמח
מניעת  סּבת ּדזהּו הרע, ּדּקּות והינּו הרע, העלם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחר
ּומסיר  כּו' "וחקרּת" ּכאׁשר אמנם ּבּלב, ההּׂשגה ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָאֹור
ב' ּבֹו יׁש ּד"בר" לבב, ּבר נעׂשה אז הרע, ְֲֵֵֶַַַַָָָָּדּקּות
ּתבּואה  מּלׁשֹון והב' ונקי, טהר לׁשֹון הא' ְְְְְִִִֵַַָָָֹּפרּוׁשים,
הּנ"ל, ּדגרֹון הּמצר להסיר ּבעבֹודה עֹוסק ּדכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָּופרי,
ההּׂשגה  ּבּלב לקּבל ׁשּיּוכל ונקי, טהֹור לבבֹו נעׂשה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאז
ּפלג  ּדלּבא ּפרי, ּתּתן לבבֹו הּנה ואז ּבּמח, ׁשהיא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכמֹו

ׁשייפין  אבר,לו לכל ּבכל ועז ּכח ׁשּנֹותן הּלב ענין ּדזהּו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדלּבא  ּדפיקא ּבענין האברים לז 33וכּידּוע ּדכל והינּו , ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ

ּתליא  ּבהא והא כּו', להם הראּוי ּכפי ּפעּלתם ,לח ּפֹועלים ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָֻ
ׁשהיא  ּכמֹו ההּׂשגה לקּבל יכֹול ונקי, טהֹור הּלב ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּדכאׁשר
האברים  ּדכל ׁשייפין, לכל ּפלג לּבא הּנה אז ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּבּמח,

כּו'. מחֹו הּׂשגת ׁשהּוא ּכמֹו ּבפעל, ְְִֶַַַָֹֹעֹוׂשין
.¯ev˜ ּגֹורעין" ּבקדּׁשה. מֹוסיפין ּכ ּדאחר ימׁשי ƒְְְְִִִִִַַַָָֻ

הּמׁשקל. ּותׁשּובת הּגדר ּתׁשּובת ְְְִִִֶֶַַַַָּומֹוסיפין",
הר  ּדּקּות אחר וחקרּת ודרׁשּת הרע,"ודֹורׁשין", והעלם ע ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ּפלג  ולּבא ּבּלב, מתקּבלת ּדההּׂשגה לבב, ּבר נעׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָואז
ׁשייפין. ְְִַָלכל
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שמות,32) פרשת וריש וישב פרשת להאריז"ל תורה לקוטי
לדיבור  ביאור וארא אור תורה זה בכל ראה מקומות. ובכמה
פרשת  ריש אור לתורה ובהוספות ישראל. לבני אמור לכן המתחיל

ויחי.

להרב 33) מצוות טעמי קח. דף סט תיקון זוהר תיקוני ראה
אלה  המתחיל לדיבור ביאור תורה לקוטי וירא. פרשת וויטל חיים

ו. פרק פקודי

אחד.לה. הכל - ואלקים האברים.לו.הוי' לכל מחלק הלב.לז.שהלב תלוי.לח.דופק בזה וזה

∑
w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

.„ ‰ÁÈ˘
שנה  מאתים מלאו באלול, עשר שבעה אתמול,
רבי  והצדיק הגאון הרב  הזקן: רבנו של הוריו לחתונת
בת  רבקה מרת הרבנית עם זלמן, שניאור ב"ר ברוך

מליאזנא. אברהם רבי הגאון הרב 
באלול  י"ז הששי ביום היה החופה שיום למרות

כי־תבוא, שבת־קודש ח"י ערב  הוא החתונה זמן אך
שהתנה  ברוך רבי של מתנאיו אחד זה היה שכן אלול,
יהיה  החתונה שזמן אברהם, רבי הגאון מחותנו עם
רצה  ברוך שרבי לדור, מדור בקבלה ידוע אלול. בח"י
ח"י  שקביעות כיוון אך אלול, בח"י יהיה החופה שיום

את  ברוך רבי קבע בשבת, היתה שנה באותה אלול
שבועות  כמה רק שבת־קודש. למוצאי החופה זמן
אברהם, רבי למחותנו ברוך רבי הודיע החתונה, לפני
שבעה  הששי ביום יהיה החופה שיום הסכמתו על

באלול. עשר
הצדיקים  עם ברוך רבי נפגש  נדודיו, בשנות
מאד. אותם והעריץ רבות מהם למד הנסתרים,
בנוגע  והן עצמם לגבי הן הנסתרים, הצדיקים הנהגות
גדול  חשק ברוך, רבי הצדיק בגאון יצרו לזולת,

חברותם. על להימנות
בתקופת 60כידוע  הנסתרים הצדיקים התעסקו
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והגאון  שם, בעל יואל רבי הצדיק הגאון של נשיאותם
הפצת  של הקודש בעבודת שם, בעל אדם רבי הצדיק
בתכלית  נעשה הכל אך תורה, בני בין הקבלה תורת

תורה. בני בין ורק ההסתר,

* * *

שנטע  ויותר, השנה מאתים בת ישראל" "אהבת
לכל  החסידים בעדת נ"ע הבעל־שם־טוב מורנו
תלמידי  דחיי, שבאילנא השונים הענפים מפלגותיהם,
החבריא  תלמידיו ותלמידי הבעל־שם־טוב מורנו
רבעי  שלושת  הרע עין בלי  שהקיפו זי"ע קדישא
טובה  השפעה לה היתה ישראל, כלל של  ירבו כן 
בכלל  הרביעי שבחלק ושלמים היראים על גם גדולה

ישראל. אהבת של זה בפרט ישראל,
הבעל־ מורנו שהנחיל ירושה היא ישראל אהבת
ישנה  תרנ"ו, משנת בזכרונותי ישראל. לכלל שם־טוב
 שנה שש־עשרה לו מלאות שביום איך רשימה
באמצעות  הבעל־שם־טוב, הגיע  תע"ד בשנת
לדרך  הנביא, מאליהו ששמע מסויימת אימרה
הזו  ישראל' ל'אהבת המקור היא שהיא בעבודה
הקדושים  בתלמידיו נ"ע הבעל־שם־טוב מורנו שנטע
חלק  הצדיקים. עדת לנשיא כשנתמנה ובמקושריו,
אתן   תרנ"ו משנת  האמורה מהרשימה קטן

.61להעתיק 
גם 62בפיוס  יש הלבנה, את כביכול הקב"ה  שפייס

כמו  הם צדיקים שמך". על יקראו ש"צדיקים מה
באו  תמיד היא השמש ללבנה הלבנה. ואילו מצב, תו

לגדלות. מקטנות מתעלה היא בהם קבועים זמנים יש
בתכלית  עדיין וכשהיא חידושה, בתחילת כשהלבנה
שהיא  אלא לבנה של מהות גם־כן היא הקטנות,
הם  בצעירותם גם בצדיקים: גם כך קטנות. בבחינת
והם  בקטנות, עדיין שזה אלא במהותם, צדיקים
הבעל־שם־ מורנו עם גם היה כך לזמן. מזמן גדלים

נ"ע. טוב
עוד  נ"ע הבעל־שם־טוב מורנו נתקבל כידוע,
לזמן  מזמן וגדל הנסתרים, הצדיקים בעדת בקטנותו
של  האמיתי ומצבו מעמדו את עילוי. אחר בעילוי
עדת  גדולי גם שנים הרבה ידעו לא הבעל־שם־טוב
אדם  רבי הצדיק הגאון ונשיאם הנסתרים, הצדיקים

בעל־שם.
בפני  גם נסתר צדיק היה הבעל־שם־טוב מורנו
תודות  הקדוש. ונשיאם הנסתרים הצדיקים עדת
נתקבל  הטובות, ומדותיו המופלאים לכשרונותיו

קדישא' החבריא ב'ועד שנה תשע־עשרה בן בהיותו
מהם. כאחד טוב חבר בתור

בעדת  נ"ע הבעל־שם־טוב של מעמדו משנתבסס
הציע  הנסתרים, הצדיקים של קדישא' ה'חבריא
להקדיש  הצדיקים: בעבודת חדשה דרך בפניהם
לחזקם  הפשוטים, האנשים על גם לב  שימת
תהילים  ואמירתם בתפילתם הפשוטה, בעבודתם
בעיירות  מלמדים להושיב  ולהשתדל בתמימות,
את  ללמד כדי אלה, פשוטים אנשים של ובמושבים

המבוגרים. בפני אגדה לומר וגם תורה ילדיהם
ובמשך  התקבלה, הבעל־שם־טוב של זו הצעתו
והתועלת  הטובים הפירות את ראו כבר שנים כמה
הבעל־שם־טוב  של התמנותו עם ממנה. הרבה

בקירובם 63לנשיא  הבעל־שם־טוב של זו דרכו קיבלה
נרחבת. עמדה הפשוטים האנשים של

וגם  ימיו, כל בה שעסק הבעל־שם־טוב דרך
לזכות  כך: לנהוג קדישא מהחבריא חבריו את ביקש
יודו  עבודתם, ובמקומות שבבתיהם וטף נשים אנשים
בריאותם  עבור הקב"ה של שמו את ויברכו
בריאותם  מצב על שאלות שעל על־ידי ופרנסתם,
שבח  בדברי יענו  ביתם בני ושל שלהם ופרנסתם
עדת  קהל בין ביותר נתפרסמה  להקב"ה והודיה

וישובים. עיירות במאות ישורון
אדם  רבי הצדיק הגאון של נשיאותו בזמן עוד
'ועד  חבר היה הבעל־שם־טוב כשמורנו שם, בעל
הבעל־ הציע הנסתרים, הצדיקים עדת של השלושה'
שבעבודתם  קדישא, ולחבריא לנשיא שם־טוב
להקניית  נרחבת לעבודה רב  חלק יקדישו הקדושה

ישראל'. 'אהבת של הטובה המידה
מורנו  פיתח הלכות, הרבה בת שלימה תורה
בזמן  עוד ישראל' 'אהבת במסכת הבעל־שם־טוב

הז  וכשהגיע נסתר, ובשמים היותו המאושר מן
בין  הבעל־שם־טוב הגביר להתגלות, אותו הכריחו
פעולה  ישראל', ב'אהבת דרכו את פעולותיו שאר
בערים  משפחות אלפי משכה קצר זמן שבמשך

נ"ע. הבעל־שם־טוב דרך אל להתקרב  ועיירות
התגלות  מאז תצ"ד־תק"ב, השנים, שמונת במשך
רבי  הצדיק הגאון נפגש  בה לשנה עד הבעל־שם־טוב
כבר  נתפרסמה  הבעל־שם־טוב תלמידי עם ברוך

יותר. או פחות הבעל־שם־טוב שיטת

* * *

זמן  משך ברוך רבי של שהייתו אחרי תק"ג, קיץ
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יצחק  ר' החסיד האברך עם בחברותא בדוברומיסלא
במשך  היה  מלמד ניסן ר' החסיד הגאון בן שאול
דוב  יששכר רבי הצדיק הגאון עם בחברותא זמן
של  הכתבים את למדו פעמים וכמה מקאבילניק,
 יוסף רבי הצדיק שהגאון הבעל־שם־טוב, תורת
 מליובאוויטש המגיד  דוב יששכר רבי של חותנו
הבעל־שם־ של למקושר ברוך רבי נעשה אז רשם,

טוב.
נשיאי  אצל נישואין שמחת של הקביעות זמני רוב
לנישואי  הקבוע ליום זכרון הששי, ביום הם חב"ד

רבקה. מרת הרבנית עם ברוך רבי
וההסתדרות  זו חתונה על מסופר אחר במקום
החתונה. אחרי ברוך רבי הצדיק הגאון שהסתדר איך
לא  רבקה מרת והרבנית חדשים, עשרה כשעברו

חברו  עם וכשנפגש  בצער, ברוך רבי היה נפקדה,
הבעל־שם־ אל ללכת החליט שאול, יצחק ר' לחיים
הוא  נסעו, רבקה, מרת הרבנית אשתו ובהסכמת טוב,
הבעל־ אל למזיבוז תק"ד במנחם־אב שאול, יצחק ור'

שם־טוב.
בקבלה  ידועים שהם כמה עד  הענינים פרטי
 ממזריטש המגיד הרב  חסידי ומזקני לרבי, מרבי
אחר. במקום מסופר  במזיבוז ברוך רבי עם שאירעו
בח"י  שנה בכל סעודה עורך היה הבעל־שם־טוב
תק"ד  אלול בח"י גם היה כך תורה. ואומר אלול
ה"לחיים" בברכת רביעי. ביום היתה שקביעותו
ברוך, רבי הצדיק הגאון את הבעל־שם־טוב שבירך
ובשנת  בן". חובקים אתם ממש, הזה "למועד אמר:

הזקן. רבנו נולד אלול, ח"י תק"ה,
b"yz lel` i"g
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שמלבד  לו הבהיר זאב נפתלי ר' בנו. של מורו עם אליהו שמשון ר' קיים ממושכת שיחה
עלֿפי  ורק אך מקום לה יש הרחמנות מדת אפילו בעיניו. חשוב דבר שום אין התורה לימוד
זאב, נפתלי דר' אליבא הדברים ככל היא, אף הצדקה, מצוות למשל, כך, הקר. המוח הנחיות
מחמישית  יותר צדקה לתת אסור - אומר היה  - הדין שורת עלֿפי ושקולה. מדודה  להיות צריכה

ומקסימלית. מינימלית מדויקת, מדה כאן הרי לשנה. משקל פחות ולא הרכוש מן

אומר  ראשית, דעתו: על להסביר זאב נפתלי ר' ניסה כמוך" לרעך "ואהבת מצוות את אף
מוכיח, זה ודבר בתורה", גדול "כלל שהיא זו מצווה על ט) פרק (נדרים ב"ירושלמי" עקיבא רבי
"מאי  האומר: הזקן הלל של הסברו גם יש השנאה. העדר - היא אהבה משמעות כי לדעתו,
באי  מתמקד שהעניין הרי לחברך), תעשה לא - עליך (=השנוא תעביד" לא לחברך - סני דעלך
חייב  לגבי ל"ז) (כתובות אבוה בר רבה של מאמרו את לזה צרף ממשית. באהבה ולא שנאה
ההמון, לאנשי אשר "אהבה"... של שלימה שיטה לך והרי יפה", מיתה לו "ברור המיתה:
אלא  לעולם באה פורעניות "אין ח): (כתובות המאמר על זאב נפתלי רבי הצביע עמיֿהארץ,

הארץ". עמי בשביל

היה  לא משה, יחיאל רבי זקנו מדודו למד אותן טובות מדות ספוג שהיה אליהו, שמשון ר'
נטע  אשר ועל הגדולה למדנותו על זאב נפתלי ר' את שהעריך למרות הדבר. את לעכל מסוגל

בנו. את הלה קלקל כלשהי שבמידה חש - לתורה אהבה יחידו בנו בלב

יקרה. כה רוחנית ירושה לו שהוריש דודוֿזקנו, את להעריך אליהו שמשון ר' למד עתה רק
ידיעותיו  עברו. על לשוחח מיעט עצמו הוא דודוֿזקנו. של תולדותיו על מאד מעט ידע בעצם

אמו: מסיפורי לו באו זה בנושא אליהו שמשון ר' של
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ר' הוא אחר, עשיר של היחידה בתו עם שידכו אשר משה, יחיאל לר' לו היה עשיר אב
היו  לחותנו והן לאביו הן ונעימים. מאושרים חיים בתחילה חי משה יחיאל ר' השותק. זבולון

שה  בטלנים" "עשרה חשבונם על החזיקו שבהם משלהם, רכושו בתיֿמדרש ולומדים. יושבים יו
פיזר  המותר את ואילו ולקרובים, לבנו השאיר ממנו חלק רק אך גדול, היה בפראג האב של

לצדקה.

חלק  נתן כשנפטרה ילדים. לו ילדה שלא אשתו, עם משה יחיאל ר' חי שנה וחמש שלושים
בקראקא, תחילה אליהו, שמשון ר' הורי [=אחייניו] של בביתם לדור ועבר לצדקה מרכושו
היה  הוא לעזרה, זקוקים אנשים חיפש - ניכר רכוש לו היה שעדיין כיוון בוויטבסק. מכן ולאחר
נתן  הרבה חשבונו. על ולכלכלם  ויתומות יתומים לחפש ועיירות ערים עלֿפני אנשים שולח

ל"יורדים". שהיו בעליֿבתים ולסתם חכמים, לתלמידי לישיבות,

נוסף  רב. בעיון גמרא דף לעצמו למד יום בכל שונים. ולימודים שיעורים בין חילק זמנו את
למד  יומו  בשארית הצבעי. ברוך בשם יהודי עם משותף לשיעור ביום שעות מספר קבע לכך
מפראג. המהר"ל תורת עלֿפי טובות מדות הצבור את לימד במיוחד ברבים, תהלים ואמר מדרש
רואה  שהמהר"ל "האזינו", שירת את התפלה לפני יום כל לומר היא המהר"ל מפי המסורות אחת
פרשת  לומר מלאכה ובעלי סוחרים על גם המהר"ל לדעת והלב. המוח לטהרת כסגולה אותה
לדעת  אחד כל נדרש לפיכך להצלחה, סגולה מהווה שהדבר משום ביום, פעמים מספר "האזינו "
לאריכות  סגולה ביום, פעמים מספר "האזינו", באמירת המהר"ל ראה כן בעלֿפה. "האזינו"

ימים.

לפינחס  בקשר זקנו דודו עם בילדותו שניהל השיחה נחרתה אליהו שמשון ר' של בזיכרונו
עבד  ימיו כל לבן. זקן ובעל גרם רחב גבוה, שבעים, בגיל יהודי כבר היה פינחס אותו המשרת.
שמשון  ר' של אביו בבית כמשרת התקבל זקנתו לעת לחמו. את להשתכר עלֿמנת פרך עבודת

אליהו.

פינחס  משה. יחיאל ר' של בחדרו ישב אליהו שמשון ר' ערב. לפנות חורפי יום זה היה
משה, יחיאל ר' אותו ראה כאשר התנור. את להסיק כדי שכמו על עצים כשחבילת לחדר נכנס
עבודתו. את השלים שפינחס עד לשבת חזר ולא קומתו מלוא התרומם זקן, אדם בעצמו שהיה
הוא  הפשוט. המשרת של לכבודו לקום התכוון  אכן שדודוֿזקנו בטוח היה לא אליהו שמשון ר'
שיבה  מפני מפורש: פסוק זה "הרי - משה יחיאל ר' השיב - "וודאי"! כך. על אפוא, אותו, שאל

זקן". פני והדרת תקום ,

זה, פשוט ביהודי אני מקנא "כמה באנחה: והוסיף זו, בתשובתו הסתפק לא משה יחיאל ר'
לי  השאירו שהורי בזיון), (לחם דכיסופא" מ"נהמא מתפרנס אנכי ואילו כפיו, מיגיע המתפרנס

בירושה".

בנידון  שניהל הויכוח אליהו שמשון לר' היטב היה זכור הזכיר עדיין הוא דודוֿזקנו. עם
ר' אך חכמה", שקנה מי אלא זקן "אין ל"ב). (קידושין ז"ל חכמינו מאמר את משה יחיאל לר'
(=נקּום  הוא" חטאין דחיל דגבר מקמיה "ניקום ל"א): (שבת אחר במאמר לו ענה משה ָיחיאל
שמים  ירא הוא - משה יחיאל ר' טען - המשרת פינחס והרי חטא), ירא אדם שהוא פלוני מפני

בכוונה. תהלים פרקי תמיד ואומר

לצדקה. השאר ואת משפחה, לקרובי מעיזבונו קטן חלק משה יחיאל ר' ציווה פטירתו לפני
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רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

למטרות  לצדקה, שחילק הסכומים היו גדולים מה התברר חשבונותיו, כשנבדקו יותר, מאוחר
אמיתית. במידה בסתר מתן מצוות את קיים  הוא שונות.

מוצאו  "הנאמן". בתואר כונה שבינוביטש משה, ר' היה אליהו שמשון ר' של אימונו איש
שמשון  ר' מנוער. מכירים היו ושניהם מוויטבסק, עצמו, אליהו שמשון כר' היה, משה ר' של
משה. יחיאל ר' דודוֿזקנו לדרך דומה היתה שדרכו משום משה, לר' חזק נפשי קשר חש אליהו

לעוזר  משה ר' את לקח - ליפסקי הגרף של אחוזותיו למנהל אליהו שמשון ר' מּונה ָכאשר
וקבע  סודותיו כל את לו גילה אליהו שמשון ר' ימינו. יד והיה פנקסיו את ניהל משה ר' אישי .

הפרטי. ליועצו אותו

שמשון  ר' של רצונו אליהו. שמשון ר' של ומוכיחו מדריכו משה ר' היה דבר, של לאמיתו
עיוותים  על הצורך, במידת להצביע, כדי התנהגותו אחר יעקוב משה שר' בעיקר היה אליהו

לתקנם. דרישה תוך מצידו

זמן  היה וכבוד, גדולה בעושר, שחונן אליהו, שמשון ר' מסוימת: מסיבה הגיע זה לתפקיד
ללידתם. סמוך ומתו ליצלן, רחמנא התקיימו, לא אשתו לו שילדה הילדים בנים. חשוך מסוים

משה. ר' לפני צערו את השיח ופעם אליהו, שמשון לר' מאד כאב הדבר

בלא  דין יעשה הוא ברוך (=הקדוש דינא" בלא דינא עביד ש"קודשאֿבריךֿהוא "הייתכן
עלֿמנת  חשבוןֿנפש, לערוך חייב שהוא לו והסביר שלו, בעלֿהבית את משה ר' שאל - משפט)"
לו  שמטיפים על מתרגז היה אליהו שמשון ר' של במקומו אחר ולתקנן. שביצע עוולות למצוא
שמשון  ר' ברם, כחוטא? טובות, ומידות צדקה בעל הגדול העשיר הוא, ייחשב הכיצד מוסר:
שיסייע  במגמה ענייניו, לסוד אותו הכניס מיד לעצתו. לשמוע מוכן שהוא משה לר' הודיע אליהו

וכ  משה, ר' לו שהורה ככל עשה אליהו שמשון ר' חטא. במה ולמצוא מעשיו את לבחון שנולד לו
יחידו. בנו אייזיק, יעקב זה היה בחיים . נשאר כבר - מכן לאחר בנו לו

רצויה  השפעה זאב נפתלי לר' לו אין טובות למדות שביחס אליהו שמשון ר' כשראה עתה,
משה. ר' עם כך על שוחח בנו, על

זה  אם בין אייזיק, יעקב של דרכו את לשנות אפשרות עתה שאין דעתו את חיווה משה ר'
אותו. ישנה עצמו שהזמן  וייתכן אופיו, מחמת זה אם ובין מורו השפעת מפני

שמשון  ר' לטיפולו. לגמרי העבירם ובהדרגה לעסקיו אביו הכניסו אייזיק יעקב כשבגר
הכלל. לעבודת חייו את הקדיש אליהו

מקומו  את תפס ובנו אליהו, שמשון ר' נפטר בינוביטש להשתקעותו שנה חמישים במלאת
הגרף. אחוזות כמנהל

שיעור  ייסד הוא אחרים. עם גם כיֿאם לעצמו רק לא תורה ללימוד זמן קבע אייזיק יעקב ר'
היה  לא הוא ברם, בינוביטש. הקהל בענייני הדעה את גם לו היתה בעצמו. השמיע אותו ברבים,
למטה  מלמעלה עליהם הסתכל הוא להיפך, ועניים. פשוטים אנשים עם התיידד ולא כאביו,
חובתו. ידי לצאת שרוצה כמי כיֿאם כאביו, יפות פנים בסבר זה היה לא צדקה כשנתן ואפילו 

שסוףֿסוף  ראה אייזיק יעקב ר' ליפסקי. הגרף יורשי בין מחלוקת פרצה שנה עשרים כעבור
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היורשים  כל את אסף הוא מועד. בעוד לסגת והחליט האחוזות, את כראוי לנהל יצליח לא
ובסדר. בשלמות רכושם את להם העביר ממשלתי ובפיקוח

שלושת  בעזרת בכך, והצליח בפשתן, לסחור החל הוא במסחר, לעסוק החל אייזיק יעקב ר'
עליו  לקבל רצה לא שמעולם למרות הדעה, ובעל בינוביטש נכבד בעלֿבית נשאר הוא בניו.
עבור  הכיבודים "יישארו - בחיוך אומר היה - הדעה" את לי יש "ממילא רשמי. תואר או משרה

לכך". הפנויים אלה

לא  איש הקובעת. דעתו תהא תורה בענייני שאפילו רוצה אייזיק יעקב שר' ידעו בינוביטש
אייזיק  ר' היה ביותר, הגדול הלמדן זה יהא מישהו, זאת וכשעשה בשיעורו, איתו להתווכח העיז

בכבודו. זלזולים תוך מגיב

הפסיק  האופה ששלמה לעובדה ייתפס הנכבד אייזיק יעקב שר' פלא כל היה לא אםֿכן,
שעת  זו היתה בביתֿהמדרש, אז שהיו הליצנים כלשאר אייזיק, יעקב לר' לתורה. ועלה בתפילתו

נדהם. עמד זאת, שראה ברוך, ולצערו. הפשוט האופה חשבון על ללעוג כושר

הוצאת  התורה, את "ביזית באופה אייזיק יעקב ר' גער - עוללת"? אשר את אתה "היודע -
שמים"! שם וחיללת לבטלה ברכה

החל  והוא בעיניו עמדו דמעות אייזיק. יעקב ר' של התוכחה לקול מכאבים התפתל שלמה
תשובה. דרך לו ויורה עליו שירחם אייזיק יעקב מר' ולבקש להתחנן

לעג. של בחיוך אייזיק יעקב ר' פסק - ושני"! וחמישי שני לצום "עליך
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תרפ"ב] מ"ח [תחלת

תורת  היא וזאת כו' הוי' ברכו אשר שדה דההיא . . .

ימים  באריכות ובבנות בבנים השי"ת זכהו אשר האדם

והמצוה, התו' בדרך להדריכם עת בכל להשתדל ושנים,

בכל  לקרבם ומעשיו דיבוריו במחשבתו יהגה ויום לילה

ולהתענין  מעניניהם לידע ובכתב בדיבור קירוב מיני

באופן  עמהם, לדבר במה ענינים למצוא בעניניהם,

יוכלו, באשר איש איש ה' את לעבוד לבבם שיתקרב

בדרכיהם. והבנות הבנים בעניניהם, והאמהות האבות

בעיון  בזה לחשוב מישראל אחד כל על קדוש וחוב

הנה  שם, נתונים ובנותיו בניו היות בכ"מ אשר הגמור

מפרטי  לידע ישתדל בדברים, אליהם שבא זה מלבד

כי  להיות ועניניהם, בניו מגו[רי] במקום הנמצאי' האנשים

אשר  ההוא, המקום גרי אחרי נמשך להיות האדם מטבע

. . ר' בנו למשל וכמו יתחברו. מי את לדעת צריכים ע"כ

איליו  לבוא שצריכים מלבד נויארק, בעיר הדר שי' .

ולחקור  לידע להשתדל האב על גם הנה עת, בכל בכתובי'

עמהם  להתדבר בנויארק שי' מאנ"ש כשרים אנשי' אחרי

בזה  לכתוב לבנו וגם וב"ב שי' בנו את יקרבו כי ולבקשם

בבאקו  הדר שי' . . . ר' לבנו וכן יתרועע. ואלו אלו את כי

מאיגרא  הנשמה בירידת האדם תורת וזאת כולם. וכן

כל  זאת אשר והנה"ב, להגוף עמיקתא לבירא רמא

ומחזיקי  לומדי צבאות הוי' צבאות להעמיד עבודתינו

איש  איש לתורה עתים בקביעות להדריכם ית' תורתו

והמועד, הש"ק את לשמור מעשר, ולהפריש יוכל, כאשר

ישראל. בית תום וטהרת

בשם.
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הּתֹורה  על רׁש"י ׁשּפירּוׁש הּזקן אדמּו"ר ּפתּגם ידּוע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּנה

עם  מתאים רׁש"י ׁשּפרּוׁש מּובן ׁשּמּזה ּתֹורה", ׁשל "יינּה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּוא

הּתֹורה: ּבפנימּיּות ְְִִִַַָָהמבֹואר

ּבּנּדֹוןּֿדידן: מּובן אינֹו ְְִִִֵַָָָולכאֹורה

ּבארּוּכה  מבֹואר ּפרׁשתנּו, התחלת על חסידּות ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָּבדרּוׁשי

האלקית  הּנפׁש מלחמת על קאי גֹו'" לּמלחמה תצא ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁש"ּכי

צלֹותא  ּד"ׁשעת הּתפּלה, ּבעת (יצרֿהרע) הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעם

רׁש"י  ׁשל ּפרּוׁשֹו עם זה ּפרּוׁש מתאים ואי - קרבא" ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעת

מדּבר"? הּכתּוב הרׁשּות, ְְְְְִֵֶֶַַָָּד"ּבמלחמת

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

הּיצרֿ ּבברּור אֹופּנים ּב' ׁשּיׁש מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמבֹואר

מנּוחה. ּבדר ב) מלחמה, ּבדר א) ְְְְִֶֶֶֶַָָָָהרע:

"ׁשעת  - הּתפּלה עבֹודת ּבין החילּוק זהּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבכללּות

ׁשלֹום": גֹו' נֹועם ּדרכי "ּדרכיה - הּתֹורה לעבֹודת ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָקרבא",

למעלה, מּלמּטה הּיצרֿהרע ּברּור הּוא הּתפּלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָעבֹודת

(נפׁש ּבהּמתּברר האלקית) (נפׁש הּמברר התלּבׁשּות ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעלֿידי

הּברּור  אבל ויגיעה; מלחמה עלֿידי ּבא זה ולכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּבהמית),

ׁשעלֿידי  מּמילא, ּבדר למּטה, מּלמעלה הּוא ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

ועלֿידיֿ ּבנפׁשֹו, אלקּות ּומגּלה ממׁשי הּוא הּתֹורה ְְְְְְֱִִֵֶַַַַַָֹלימּוד

מאליו. הּיצרֿהרע (ּומתּברר) מתּבּטל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה

מלחמה  עלֿידי הּיצרֿהרע ּׂשּברּור מה מּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעלּֿפיֿזה

מנּוחה  ׁשל ּבאֹופן ּברּור יׁשנֹו ּכי - הרׁשּות" "מלחמת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָנקרא

ּתֹורה. ׁשל עבֹודה עלֿידי -ְֲֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(32 'nr d zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּגמרא. ׁשעּור ּתלמידיו עם לֹומד היה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ערכין למּסכת ב)ּכׁשהּגיעּו "ליׁשנא (טו, הּמאמר את ולמדּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

הרע  לׁשֹון הּבעלֿׁשםֿטֹוב: ּפרׁש ּתליתאי", קטיל ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּתליתאי

ׁשּזהּו אּלא והּמאזין. הּמסּפר, הּממציא, – הּׁשלׁשה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהֹורג

מרציחה  יֹותר קׁשה ׁשהיא רּוחנּיים, ּבלבּוׁשים ְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָרציחה

ְִַּגׁשמית.

éðùáëúîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õr-ìr Búà úéìúåâëõrä-ìr Búìáð ïéìú-àì §¨¦¬¨Ÿ−©¥««Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À

íéäìà úìì÷-ék àeää íBia epøa÷z øBá÷-ék¦«¨³¦§§¤̧Æ©´©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−
ýåýé øLà Eúîãà-úà ànèú àìå éeìz̈®§³Ÿ§©¥Æ¤©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:äìçð Eì ïúð Eñáëàäàøú-àì ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨««Ÿ¦§¤Á
éçà øBL-úàzîlrúäå íéçcð BéN-úà Bà E ¤¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½§¦§©©§−̈

éçàì íáéLz áLä íäî:EááBø÷ àì-íàå ¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«§¦¸Ÿ¨¬
éçàéìà EEúéa CBz-ìà Bzôñàå Bzrãé àìå E ¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ¤´¥¤½

éçà Løc ãr Enr äéäå:Bì BúáLäå Búà E §¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½©«£¥«Ÿ−«
âïëå BúìîNì äNrz ïëå Bøîçì äNrz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧

éçà úãáà-ìëì äNrzepnî ãáàz-øLà E ©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−
:ílrúäì ìëeú àì dúàöîeñãäàøú-àì §¨®̈¬Ÿ©−§¦§©¥««Ÿ¦§¤Á

éçà øBîç-úàCøca íéìôð BøBL Bà E ¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´©¤½¤



iyilyרנד - bk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bnr íé÷z í÷ä íäî zîlrúäåñääéäé-àì §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«Ÿ¦«§¤³
äMà úìîN øáb Laìé-àìå äMà-ìr øáâ-éìë§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤¦§©´¦¨®

éäìà ýåýé úárBú ék:älà äNò-ìk Eôåék ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤¦´
éðôì | øBtö-ï÷ àøwéBà | õr-ìëa Cøca E ¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´

úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìr©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ
íàä çwú-àì íéöéaä-ìr Bà íéçøôàä-ìr©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−

:íéðaä-ìræ-úàå íàä-úà çlLz çlL ©©¨¦«©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤
zëøàäå Cì áèéé ïrîì Cì-çwz íéðaä©¨¦−¦©¨®§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈

:íéîéñ ¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(oeyg bi mei meid)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּבּתניא סכ"ב)מבאר הּקדׁש הרע (אגרת לׁשֹון ׁשּמחׁשבת , ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתחׁשבּו אל רעהּו רעת את "ואיׁש מּדּבּור: יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחמּורה

יהדפנה  ּתעלה ואם לעֹולם, לב על יעלה ולא ּכתיב, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבבכם

ּכי  מּמׁש. עבֹודהֿזרה מחׁשבת ּוכמֹו עׁשן, ּכהנּדף ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹמּלּבֹו

ּוׁשפיכּות  עריֹות וגּלּוי עבֹודהֿזרה ּכנגד לׁשֹוןֿהרע ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָּגדֹולה

יתרֹון  חכםֿלב לכל נֹודע ּוכבר כּו'. ּכ ּבדּבּור ואם ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדּמים,

למּוטב". והן לטֹוב הן הּדּבּור, על הּמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהכׁשר

éùéìùçEbâì ä÷rî úéNrå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

èäàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
òøfä:íøkä úàeáúe òøæz øLàñé-àì ©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤Ÿ

:åcçé øîçáe-øBLa LøçúàéæðèrL Laìú àì ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½
:åcçé íézLôe øîöñáérz íéìãbCl-äN ¤¬¤¦§¦−©§¨«§¦¦−©«£¤¨®

:da-äqëz øLà Eúeñk úBôðk òaøà-ìrñ ©©§©²©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«
âé:dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ékãéíNå ¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«§¨¬

øîàå òø íL äéìr àöBäå íéøác úìéìr dì̈Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´®̈§¨©À
-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ

:íéìeúa dì éúàöîåèéáà ç÷ìåáéúëøòðä ¨¨¬¦−̈§¦«§¨©²£¦¬
éø÷éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äørpäáéúëøòðä ©©«£−̈§¦®̈§¦¹¤§¥¯
éø÷:äørMä øérä éð÷æ-ìà äørpäæèéáà øîàå ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨§¨©²£¦¬

áéúëøòðäéø÷ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äørpä©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä LéàìæéíN àeä-äpäå ¨¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨§¦¥¿¨Á

Ezáì éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìr£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦§¦§Æ
éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−

:øérä éð÷æçé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¦§¥¬¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤
:Búà eøqéå Léàäèéóñë äàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤

ìr òø íL àéöBä ék äørpä éáàì eðúðå§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−
ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬

ì:åéîé-ìk dçlLñëúîà-íàåøácä äéä §©§−̈¨¨¨«§¦¡¤´¨½̈©¨−̈
íéìeúá eàöîð-àì äfäáéúëøòðìéø÷:äørpì ©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−©©«£¨«

àë-úà eàéöBäåáéúëøòðäéø÷çút-ìà äørpä §¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©
äúîå íéðáàa døér éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨
äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð äúNr-ék¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨

:Eaøwî òøä zøráeñáëLéà àöné-ék ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦«¦¨¥̧¦¹
íäéðL-íb eúîe ìra-úìrá äMà-ír | áëLŸ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©§¥¤½
òøä zøráe äMàäå äMàä-ír áëMä Léàä̈¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬¨−̈

:ìàøNiîñâëäéäé ékáéúëøòðéø÷äørð ¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ©«£¨´
áëLå øéra Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−§¨©¬

:dnrãëøérä | ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå ¦¨«§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´
-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤

áéúëøòðäéø÷ä÷rö-àì øLà øác-ìr ørpä©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøráe eärøñäëäãOa-íàå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦©¨¤º
-úà Léàä àöîéáéúëøòðäéø÷äørpääNøàîä ¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈

Léàä úîe dnr áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦®̈¥À¨¦²
:Bcáì dnr áëL-øLàåëáéúëøòðìåéø÷äørpìå £¤¨©¬¦−̈§©«§©©«£¨Æ

äNrú-àìïéà øáãáéúëøòðìéø÷àèç äørpì Ÿ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§
Lôð Bçöøe eärø-ìr Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤

:äfä øácä ïkæëä÷rö dàöî äãOá ék ¥−©¨¨¬©¤«¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈
áéúëøòðäéø÷réLBî ïéàå äNøàîä äørpä©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬¦−©
:dìñçëLéà àöîé-ékáéúëøòðéø÷äørð ¨«¦«¦§¨´¦À©«£¨³

dnr áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦¨®
:eàöîðåèëéáàì dnr áëMä Léàä ïúðå §¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬

áéúëøòðäéø÷äéäú-Bìå óñk íéMîç äørpä©©«£−̈£¦¦´¨®¤§¦«§¤´
-ìk dçlL ìëeé-àì dpr øLà úçz äMàì§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈¨

:åéîéñâëàåéáà úLà-úà Léà çwé-àì ¨¨««Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®
ðk älâé àìå:åéáà óñáàkc-reöô àáé-àì §¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦««Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²



רנה iying ,iriax - ck - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé ìä÷a äëôL úeøëeñâøæîî àáé-àì §¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¬Ÿ©§¥−
ìä÷a Bì àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬

ýåýé:ñãýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnr àáé-àì §Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®
ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNr øBc íb©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−

:íìBò-ãräíëúà eîc÷-àì øLà øác-ìr ©¨«©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ
øLàå íéøönî íëúàöa Cøca íénáe íçla©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á

éìr øëNíøà øBútî øBòa-ïa írìa-úà E ¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬
:jìì÷ì íéøäðåéäìà ýåýé äáà-àìåì ErîL ©«£©−¦§©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©

éäìà ýåýé Côäiå írìa-ìàäììwä-úà El E ¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈
éäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì:EæLøãú-àì ¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤««Ÿ¦§¬

éîé-ìk íúáèå íîìL:íìBòì Eñ §Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr i zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

המדּבר, - ּתליתאי" קטיל ּתליתאי "ליׁשנא רז"ל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָאמרּו

ׁשל  אׁשמתֹו מהי וקׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשֹומע

מן  מֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדּברּו. ׁשעליו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאדם

הרע  על מדּברים לא עֹוד ּכל הּגּלּוי. אל מחׁשבה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההעלם,

ּומחּכה  אף מארי והּקּב"ה ּב'העלם', זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבאדם,

מתּגּלה  והּדבר ּכ על ּכׁשּמדּברים א ּבתׁשּובה. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁשּוב

נזק. ׁשּיגרם קטרּוג מּזה לצאת עלּול הּדּבּור, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבעֹולם

éòéáøçéçà ék éîãà árúú-àì-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî árúúèíéða §©¥´¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«¨¦²

ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬
:ýåýéñééáéà-ìr äðçî àöú-ékzøîLðå E §Ÿ̈«¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈

:òø øác ìkîàéøLà Léà Eá äéäé-ék ¦−Ÿ¨¨¬¨«¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²
õeçî-ìà àöéå äìéì-äøwî øBäè äéäé-àìŸ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨§¨¨Æ¤¦´

:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnìáéäéäå ©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«§¨¨¬
e íéna õçøé áør-úBðôìàáé LîMä àáë ¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ

:äðçnä CBz-ìàâéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ¤¬©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåãéðæà-ìr Eì äéäz ãúéåE §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®

úéqëå záLå dá äzøôçå õeç EzáLa äéäå§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨
:Eúàö-úàåèéäìà ýåýé ékáø÷a | Cläúî E ¤¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤

ðçîéáéà úúìå Eìéväì Eéðôì Eäéäå E ©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬
éðçîáLå øác úåør Eá äàøé-àìå LBã÷ E ©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈

éøçàî:Eñæèåéðãà-ìà ãár øébñú-àì ¥©«£¤««Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ®̈
éìà ìöpé-øLà:åéðãà írî EæéáLé Enr £¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬£Ÿ¨«¦§º¥¥´

éørL ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷aE §¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬§¨¤−
:epðBz àì Bì áBhañçéäLã÷ äéäú-àì ©´®−Ÿ¤«Ÿ¦«§¤¬§¥−̈

:ìàøNé éðaî Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬¦§¨¥«
èéýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬

éäìàéäìà ýåýé úárBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:íäéðL-íbñëéMú-àìéçàì Cóñk CLð E ©§¥¤««Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤

:CMé øLà øác-ìk CLð ìëà CLðàëéøëpì ¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈£¤¬¦¨«©¨§¦´
éMúéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïrîì C ©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´

éäìàäzà-øLà õøàä-ìr Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬
dzLøì änL-àá:ñáëýåýéì øãð øcú-ék ¨−̈¨§¦§¨«¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´

éäìàì øçàú àì EepLøãé Løã-ék BîlL ¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹
éäìà ýåýé:àèç Eá äéäå Cnrî Eâëéëå §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§§¦¬

:àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçúãëàöBî ¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§¨¬
éúôNýåýéì zøãð øLàk úéNrå øîLz E §¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³

éäìàéôa zøac øLà äáãð E:Eñ ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(cvw 'nr f ycw zexb`)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמּו"ר מו"ח מכ"ק ְְִִַַָׁשמעּתי

על  ּתּקּון וׁשאל ל'יחידּות' אחד אליו נכנס אׁשר לי, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּסּפר

ּבאֹותּיֹות  הרּוחני מּצבֹו ּתאר מעׂשה ּובׁשעת ענינים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאיזה

הענין  חמר ידּוע אׁשר אדמּו"ר, מו"ח כ"ק וענהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמבהילֹות.

וד"ל. עצמֹו. על וגם חברֹו על לסּפר ׁשאסּור ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָּדלׁשֹוןֿהרע,

éùéîçäëíéáðr zìëàå Erø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²
éìk-ìàå EráN ELôðk:ïzú àì Eñåëék §©§§−¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³

Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Erø úî÷a àáú̈ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ
éðú àì:Erø úî÷ ìr óñãëàçwé-ék ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«¦«¦©¬

ïç-àöîú àì-íà äéäå dìráe äMà Léà¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´
øôñ dì áúëå øác úåør dá àöî-ék åéðéra§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøkáäàöéå §¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«§¨«§−̈
:øçà-Léàì äúéäå äëìäå BúéaîâdàðNe ¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«§¥¨»

ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä̈¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´



iriayרנו ,iyiy - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàäãeé-àììë ¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´
ì dçlL-øLà ïBLàøä dìradzç÷ì áeL ©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈

-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äárBú«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eñ £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
,מל מּנּוי - לארץ ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש

מביאה  עמלק ׁשמחּית הרי הּמקּדׁש. ּבית ּובנין עמלק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמחּית

ּבתבת  נּקּוד אֹופּני ׁשני יׁש והּנה, הּמקּדׁש. ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָׁשלמּות

נקּדֹות, ב' ּבצירי, ׁשּזכר לֹומר, ויׁש ּבסגל. אֹו ּבצירי – ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֻ"זכר"

ראׁשֹון  ּבית מקּדׁשֹות, לׁשּתי ׁשּקדמה עמלק מחּית על ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרֹומזת

עמלק  מחּית על רֹומז נקּודֹות, ׁשלׁש ּבסגל, וזכר ׁשני. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּובית

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש לבית ְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּקֹודמת

éùùäàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìr øáré-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçàåìáçé-àì ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«Ÿ©«£¬Ÿ
:ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçøñæàöné-ék ¥©−¦¨®̈¤¦¤−¤¬Ÿ¥«¦«¦¨¥̧

Ba-ønrúäå ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−
òøä zøráe àeää ápbä úîe Bøëîe§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

:Eaøwîñçì úrøvä-òâða øîMäãàî øîL ¦¦§¤«¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ
íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk úBNrìå§©«£®§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²

:úBNrì eøîLz íúéeö øLàkèúà øBëæ ©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬©«£«¨¾¥¯
éäìà ýåýé äNr-øLàCøca íéøîì E £¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤

:íéøönî íëúàöañéúàMî Erøá äMú-ék §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¦«©¤¬§¥«£−©©´
:Bèár èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàî§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

àéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½
éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà EáéLéà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬

:Bèára ákLú àì àeä éðrâéBì áéLz áLä ¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧³
BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä-úà¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−

éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe:Eñ ¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(328 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
מּזה. למּטה זה ,"קר" ּבתבת ּפרּוׁשים –˜¯e¯È˙ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿ƒ

ּבקרירּות. ּתהיה ׁשעבֹודתֹו האדם, את מקרר –Ó˜¯‰עמלק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָƒ¿∆
ּפרטית. הׁשּגחה עניני לראֹות לא לאדם ּגֹורם ÓË‡‰עמלק ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹÀ¿»

"לׁשֹון  וּיקרא ּפרׁשת ריׁש ּכפרש"י האדם, את מטּמא עמלק –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו וטמאה, ּבלעם".iÂ˜¯עראי אל אלקים ְְְֲֶַָָֻ«ƒ»ְֱִִֶָֹ

,éùéù
éòéáùãééçàî ïBéáàå éðr øéëN ÷Lrú-àìBà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯

éørLa Eöøàa øLà Eøbî:Eåèïzú BîBéa ¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«§Á¦¥̧
àeä éðr ék LîMä åéìr àBáú-àìå BøëN§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½
éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàåE §¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàñæèúBáà eúîeé-àì ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§Ÿ«§³¨Æ
Léà úBáà-ìr eúîeé-àì íéðáe íéða-ìr©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©¨®¦¬

:eúîeé BàèçañæéíBúé øb ètLî ähú àì §¤§−¨«´Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®
:äðîìà ãâa ìáçú àìåçéúééä ãár ék zøëæå §´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîaéëðà ïk-ìr íMî E §¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦®̈©¥º¨«Ÿ¦³
:äfä øácä-úà úBNrì Eeöîñèéøö÷ú ék §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦´¦§ŸÁ

áeLú àì äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ
ïrîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáéìëa Eéãé äNrî:Eñëék §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«¦³
éøçà øàôú àì Eúéæ èaçúíBúiì øbì E ©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬

äéäé äðîìàìå:àëììBòú àì Eîøk øöáú ék §¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−
éøçà:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Eáëzøëæå ©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«§¨´©§½̈

Eeöî éëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§®̈¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ
:äfä øácä-úà úBNrìñäëàäéäé-ék ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬

íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

áèôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨®̈§¦¦³©Ÿ¥Æ
:øtñîa BúrLø éãk åéðôì eäkäåâíéraøà §¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«©§¨¦¬

éñé àì epkééñé-ït óäkî älà-ìr Búkäì ó ©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´
éçà äì÷ðå äaøéðérì E:EãøBL íñçú-àì ©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤««Ÿ©§¬Ÿ−

:BLéãañäãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék §¦«¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³
äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà ïáe íäî¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨
äMàì-Bì dç÷ìe äéìr àáé dîáé øæ Léàì§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈

:dîaéååíL-ìr íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå §¦§¨«§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬
:ìàøNiî BîL äçné-àìå únä åéçàæ-íàå ¨¦−©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«§¦

äúìrå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äørMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹



רנז xihtn - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«
çøîàå ãîrå åéìà eøaãå Bøér-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½

:dzç÷ì ézöôç àìèåéìà Bzîáé äLbðå ¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¦§¨̧§¦§´¥¨»
ä÷øéå Bìâø ìrî Bìrð äöìçå íéð÷fä éðérì§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½§¨«§−̈
øLà Léàì äNré äëk äøîàå äúðrå åéðôa§¨®̈§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½£¤¬

:åéçà úéa-úà äðáé-àìéìàøNéa BîL àø÷ðå «Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«§¦§¨¬§−§¦§¨¥®
:ìrpä õeìç úéañàéåcçé íéLðà eöpé-ék ¥−£¬©¨«©¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ

-úà ìéväì ãçàä úLà äáø÷å åéçàå Léà¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤
ä÷éæçäå dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨

:åéLáîaáéñBçú àì dtk-úà äúv÷å ¦§ª¨«§©Ÿ−̈¤©®̈¬Ÿ¨−
ðér:Eñâéïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àì ¥¤«Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨®̈¤

:äpè÷e äìBãbãéäôéà Eúéáa Eì äéäé-àì §−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´
:äpè÷e äìBãb äôéàååè÷ãöå äîìL ïáà §¥¨®§−̈§©¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ

ïrîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®§©̧©Æ
éîé eëéøàééäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr EE ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cì ïúðæèéäìà ýåýé úárBú ékäNò-ìk E Ÿ¥¬¨«¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥
:ìår äNò ìk älàôæéäNr-øLà úà øBëæ ¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤¨¾¥²£¤¨¨¬
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ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr zegiy ihewl)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
ואינֹו 'חֹות' הּוא ראׁשֹו", את "ּומלק מּלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָֹעמלק

זהּו ׁשּבּלב. לּמּדֹות לרדת ׁשּבּמח הּׂשכלית להבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמאפׁשר

יפחדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות את ׁשּקרר ,"קר "א ׁשר ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנאמר

ּוקריעת  מצרים יציאת ׁשל והּנפלאֹות הּנּסים למרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָמּיׂשראל,

ּגרם  ועמלק הרעֹות, הּמּדֹות ׁשבע הן האּמֹות ׁשבע ֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻיםֿסּוף:

ׁשל  הּׂשכלית מההבנה יׁשּפעּו לא ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלכ

ויׂשראל. ה' ועצמת ְְְְְִֵַַָָּגדלּות

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³

éøçà íéìLçpä-ìk Eaér äzàå Eàìå râéå ó §Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ
:íéäìà àøéèééäìà ýåýé çéðäa äéäåEì | E ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â

éáéà-ìkîéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî EE ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤Â
øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì ïúð*(øëæ) Ÿ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤´¤

:çkLz àì íéîMä úçzî ÷ìîrttt £¨¥½¦©−©©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(345 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
"מחה נאמר ּבסֹוף ÁÓz‰ּכאן ואּלּו האדם, ּפעּלת ," ֱֶַָָֹƒ¿∆ְְְִַָָָֻ

"מחה נאמר ּבׁשּלח ּוכתיב ‡ÁÓ‰ּפרׁשת ה', ּפעּלת ," ְֱֶַַַַָָָֹ∆¿∆ְְִַֻ

ּבּטּול Ï‰'"מלחמה ׁשל הּוּדאּות מדּגׁשת ׁשּבזה ּבעמלק", ְִָָ«ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּתֹורה', ּב'מׁשנה היא ּפרׁשתנּו ּדהּנה לבאר, ויׁש לגמרי. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָעמלק

ארּבעה  ּכמֹו לא הּקדׁש), (ּוברּוח עצמֹו" "מּפי מׁשה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשאמר

ׁשהּגּלּוי  וכיון הּגבּורה". "מּפי ׁשאמר הראׁשֹונים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּספרים

עמלק  ּבּטּול מדּגׁש יֹותר, הּספרים ּבארּבעה מאיר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשּלמעלה

ּבפרׁשתנּו. מאׁשר יֹותר ּבׁשּלח ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבפרׁשת

îéñ é"ìò ,íé÷åñô é"÷.ï

úáéú íééîòô øîåà 'àøå÷ ìòá'äù åðéâäðî (*øëæ.(ìåâñá) øëæ éðùäå (äøéöá) øëæ ïåùàøä ,¥¤¤¤



רנח
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn

dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àöú éë úøèôä

ú"åîùìåãð ÷øô äéòùéá

ãðàäpø éçöt äãìé àì äø÷r épø̈¦¬£¨−̈´Ÿ¨¨®¨¦§¦̧¦¨³
äîîBL-éða íéaø-ék äìç-àì éìäöå§©«£¦ÆŸ½̈¨¦«©¦¯§¥«¥¨²

:ýåýé øîà äìeòá éðaîáéáéçøä ¦§¥¬§−̈¨©¬§Ÿ̈«©§¦´¦
éúBðkLî úBòéøéå Cìäà íB÷îehé C §´¨«¢¥À¦«¦¯¦§§©²¦©−

éøúéî éëéøàä éëNçz-ìàéúãúéå CC ©©§®Ÿ¦©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦¦¥«Ÿ©−¦
:é÷fçâCrøæå éöøôz ìåàîNe ïéîé-ék ©¥«¦¦¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦§©§¥Æ

:eáéLBé úBnLð íéørå Løéé íéBbã-ìà ¦´¦½̈§¨¦¬§©−¦«©
-ék éîìkz-ìàå éLBáú àì-ék éàøéz¦«§¦Æ¦´Ÿ¥½¦§©¦¨«§¦−¦

`xenl iy
,épø (àì.äçîNå äpø ïBLäø÷ò ¨¦§¦¨§¦§¨£¨¨

,äãìé àìúééä øLà íéìLeøé zà Ÿ¨¨¨©§§¨©¦£¤¨¦

éLðà ék ,äãìé àlL äø÷òkeìb C ©£¨¨¤Ÿ¨§¨¦£¨©¦¨

älàbä ïîæa äzò ìáà .íðéàå Cnî¦¥§¥¨£¨©¨¦§©©§ª¨

.éçîNúå épøz,äpø éçötéçút ¨Ÿ¦§¦§§¦¦§¦¦¨¦§¦

.äpø ìB÷ íéøäì ät,éìäöåéæìòå ¤§¨¦¦¨§©£¦§¦§¦

.ìBãb ìB÷a,äìç àì.zãìé àlL §¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨©§§

ìéç" Bîk ,äãlä éìáç íL ìò àeäå§©¥¤§¥©¥¨§¦

"äãìBik.(f,gn mildz)éða ©¥¨§¥
,äîîBLeøæçiL íéìLeøé éða ¥¨§¥§¨©¦¤©§§

.úeìbäî,äìeòaíBãà õøà ¥©¨§¨¤¤¡

.úáMéî äúéäLéøúéî (á,Cíä ¤¨§¨§ª¤¤¥¨©¦¥

úà áéçøäì eìëeiL ìéáLáe ,íéìáçä©£¨¦¦§¦¤§§©§¦¤

éøö ,ìäàäéøàäì C.íéìáçä úà C ¨Ÿ¤¨¦§©£¦¤©£¨¦

,éöøôz (â.é÷fçúzàì ék (ã ¦§Ÿ¦¦§©§¦¦Ÿ

mixn zxhr
àíéìLeøé zàépøk úééä øLàäø÷røLàäãìé àì,äleàbä ïîæa äzò äpä ,íðéàå äpnî eìk íéLðà ék ìòéçötìB÷a ät éçútéìäöå äpøøLà ©§§¨©¦¨¦¬£¤¨¦©£¨−̈£¤´Ÿ¨¨®¨©¦£¨¦¨¦¤¨§¥¨¦¥©¨¦§©©§¨¦§¦̧¦§¦¤§¦¨³§©«£¦Æ£¤

øLà äMàk åéLëò ãò úééääìç-àìäãìé àlLäîîBL-éða íéaø-ékíéaø eéäé äéða äzòäìeòá éðaîäãìéå ìòa dì äúéä ék ,úøçà äðéãî éðaî ¨¦©©§¨§¦¨£¤Ÿ½̈¨¤Ÿ¨§¨¦©¦¯§¥«¥¨²©¨¨¤¨¦§©¦¦§¥¬§−̈¦§¥§¦¨©¤¤¦¨§¨¨©©§¨§¨

íéða Bìá :ýåýé øîà| éáéçøä ¨¦¨©¬§Ÿ̈«©§¦´¦
Cìäà íB÷îéða ìk úà ÷éæçäìC §´¨«¢¥À§©£¦¤¨¨©¦

íéaeøîäéúBðkLî úBòéøéåehé C ©§¦¦¦¯¦§§©²¦©−
áçøìå Cøàì íéèBð eéäééëNçz-ìà ¦§¦¨Ÿ¤§¨Ÿ©©©§®Ÿ¦

.íúBhälî éòðnz ìàéëéøàä ©¦¨§¦¦§©¨©«£¦¸¦Æ
éøúéîCéìBtLa íéìBzä íéìáçä ¥«¨©½¦©£¨¦©¦§¦¥

úBãúéì áèéä íøL÷ì çBð àäiL ìäàä̈Ÿ¤¤§¥©§¨§¨¥¥©§¥

éúãúéåCõøàa úBòe÷zä:é÷fç ¦¥«Ÿ©−¦©§¨¨¤©¥«¦
âz ìåàîNe ïéîé-ékéöøôúà ¦«¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦¤

íéìeábì õeç Cöøà CBLîúå ,íéìeábä©§¦§¦§©§¥©§¦

,älàäLøéé íéBb CrøæåéøòL ïòé ¨¥¤§©§¥Æ¦´¦½̈©©©£¥

éøò ãBò eLøéé ïëì ,e÷étñé àì ìàøNé¦§¨¥Ÿ©§¦¨¥¦§¨¥

ãò íäì e÷étñé àì älà íâå ,í"åëò§©¥¤Ÿ©§¦¨¤©

úBnLð íéøråøàMî ïéa õøàî ïéa §¨¦¬§©−¥¥¨¤¥¦§¨

úBöøàeáéLBéã :íúBàéàøéz-ìà £¨¦«¨©¦«§¦Æ
äæ úeìbî Cúàö äéäiL éãçôz ìà©¦§£¦¤¦§¤¥¥¦¨¤

Cöøàa CeàönL úBiìb øàMî Cúàök§¥¥¦§¨¨ª¤§¨§©§¥



רנט

éîeìr úLá ék éøétçú àìéçkLz C ´Ÿ©§¦®¦¦´³Ÿ¤£©̧¦Æ¦§½̈¦
éúeðîìà útøçå:ãBr-éøkæú àì C §¤§©¬©§§©−¦¬Ÿ¦§§¦«

äéìrá ékéNò CBîL úBàáö ýåýé C ¦³«Ÿ£©̧¦ÆŸ©½¦§Ÿ̈¬§¨−§®
õøàä-ìë éýìû ìàøNé LBã÷ Cìàâå§«Ÿ£¥Æ§´¦§¨¥½¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤

:àøwéåçeø úáeörå äáeær äMàë-ék ¦¨¥«¦«§¦¨¯£¨²©«£¬©−©
ñànú ék íéøeòð úLàå ýåýé Càø÷§¨¨´§Ÿ̈®§¥¯¤§¦²¦¬¦¨¥−

éäìà øîà:Cæézáær ïè÷ òâøaC ¨©¬¡Ÿ¨«¦§¤¬©¨−Ÿ£©§¦®
:Cöa÷à íéìãb íéîçøáeçòâø éðô ézøzñä óö÷ óöLa §©«£¦¬§Ÿ¦−£©§¥«§¤´¤¤À¤¦§©̧§¦¨©¬¤̧©Æ

ézîçø íìBò ãñçáe Cnî:ýåýé Cìàb øîà Cèçð éî-ék ¦¥½§¤¬¤¨−¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−§Ÿ̈«¦¥¬Ÿ̧©Æ
ïk õøàä-ìr ãBò çð-éî øárî ézraLð øLà éì úàǽŸ¦½£¤´¦§©À§¦¥«£¬Ÿ¥²Ÿ©−©¨¨®¤¥¬
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של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד'': העולם דברים שלשה ''על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב
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.íëéìò íéîL àøBî éäéå ,ñøt ìa÷ì úðî ìò àlL áøä úà ïéLnLîä íéãáòk Beä àlà ,ñøt ìa÷ì§©¥§¨¤¨¡©£¨¦©§©§¦¤¨©¤Ÿ©§¨§©¥§¨¦¦¨¨©¦£¥¤

ycew zegiyn zecewp

של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד'': העולם דברים שלשה ''על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב



לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תצא - בערים שונות בעולם רסב
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
06:1206:1508:5008:5109:2509:2610:3310:3313:1613:1419:1519:0819:4119:3418:4919:45באר שבע )ק(

06:0906:1308:4708:4909:2409:2510:3110:3113:1513:1319:1919:1119:4319:3518:4319:46חיפה )ק(

06:0906:1308:4808:4909:2309:2410:3110:3113:1413:1219:1819:1119:4019:3318:3219:44ירושלים )ק(

06:1106:1408:4908:5109:2509:2610:3210:3213:1613:1419:1619:0819:4319:3518:5019:46תל אביב )ק(

06:0006:0808:3708:4109:2609:3010:3810:3913:3213:2919:5319:4120:2820:1619:2520:30אוסטריה, וינה )ק(

06:5406:4609:0008:5509:3709:3210:3410:3012:5312:5117:5317:5818:2018:2517:3918:36אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:0606:1408:4308:4709:3109:3410:4110:4313:3413:3219:5219:4120:2620:1519:2520:28אוקראינה, אודסה )ק(

05:3505:4308:1108:1609:0109:0410:1210:1413:0613:0319:2719:1520:0219:5018:5920:04אוקראינה, דונייצק )ק(

05:4505:5308:2108:2609:1109:1510:2310:2513:1713:1519:3919:2720:1420:0219:1120:16אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:0706:1608:4208:4809:3509:3910:4710:4913:4313:4020:0819:5520:4520:3219:4020:47אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:5906:0808:3408:4009:2709:3110:4010:4113:3613:3320:0119:4820:3820:2519:3220:40אוקראינה, קייב )ק(

06:3406:4109:1109:1609:5810:0111:0811:1014:0013:5820:1920:0820:5020:3919:5220:52איטליה, מילאנו )ק(

06:1306:1208:4408:4209:1309:1110:1510:1412:4712:4518:2018:1818:4218:4018:0018:49אקוואדור, קיטו )ח(

07:2307:1609:3309:2810:0810:0311:0511:0213:2613:2418:3018:3518:5719:0118:1619:11ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:2308:1410:2510:1911:0310:5812:0011:5514:1814:1619:1319:1919:4319:4819:0020:00ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:2706:3309:0509:0809:4609:4810:5510:5513:4213:4019:5019:4120:2020:1019:2420:22ארה״ב, בולטימור )ק(

06:1506:2008:5308:5609:3409:3610:4310:4413:3213:2919:4119:3220:1220:0219:1520:14ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:1506:2108:5308:5609:3509:3710:4410:4513:3213:3019:4219:3220:1220:0219:1620:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:4806:5509:2609:3010:0910:1211:1911:2014:0814:0620:2020:1020:5120:4119:5420:54ארה״ב, דטרויט )ק(

06:5406:5709:3209:3310:0710:0811:1411:1413:5613:5419:5419:4720:2020:1319:3120:23ארה״ב, האוסטון )ק(

06:2006:2408:5809:0009:3509:3610:4310:4313:2713:2519:2819:2119:5619:4819:0419:59ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:5807:0009:3509:3610:0810:0911:1511:1413:5513:5319:4919:4320:1420:0819:2620:17ארה״ב, מיאמי )ק(

06:0906:1608:4808:5109:3009:3210:3910:4013:2813:2519:3819:2920:0919:5919:1220:11ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:3906:4509:1709:2009:5910:0111:0811:0913:5613:5420:0519:5620:3520:2619:3920:38ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:0806:1408:4608:4909:2809:3010:3810:3813:2713:2419:3819:2820:0919:5919:1220:11ארה״ב, שיקגו )ק(

06:4506:4109:0809:0509:3809:3510:3810:3613:0513:0318:2518:2618:4918:4918:0818:58בוליביה, לה-פס )ח(

06:4206:5109:1609:2210:1110:1511:2311:2514:2014:1720:4720:3421:2521:1120:1821:26בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:4306:5209:1809:2410:1210:1511:2411:2614:2014:1820:4620:3421:2421:1020:1821:25בלגיה, בריסל )ק(

06:2506:2008:4408:4009:1509:1210:1510:1212:3912:3717:5818:0018:1818:1917:4118:29ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:1306:0708:3208:2809:0309:0010:0210:0012:2712:2517:4217:4418:0618:0817:2618:17ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:5906:0908:3408:4009:2909:3310:4110:4313:3813:3620:0719:5420:4420:3019:4120:45בריטניה, לונדון )ק(

06:0306:1308:3608:4309:3509:3910:4810:5113:4713:4420:1920:0520:5920:4419:5221:00בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:0306:1308:3608:4309:3409:3810:4710:4913:4513:4220:1520:0220:5320:3919:4620:55גרמניה, ברלין )ק(

06:2706:3609:0309:0809:5509:5911:0711:0914:0314:0020:2820:1521:0520:5119:5921:06גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:2906:2308:4508:4109:1709:1310:1610:1312:4012:3817:5818:0018:1618:1917:4218:28דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2206:2308:5808:5809:2909:2910:3510:3413:1313:1119:0018:5619:2419:1918:3819:29הודו, מומבאי )ח(

06:1806:1908:5408:5509:2609:2510:3110:3013:0913:0718:5618:5119:2019:1518:3419:24הודו, פונה )ח(

05:5105:5908:2708:3209:1609:1910:2710:2913:2113:1819:4119:2920:1620:0319:1320:17הונגריה, בודפשט )ק(

05:1805:2407:5708:0008:3808:4109:4809:4912:3712:3418:4718:3719:1719:0818:2119:20טורקיה, איסטנבול )ח(

06:4706:5309:2609:2810:0510:0711:1411:1514:0113:5920:0719:5920:3620:2719:4220:39יוון, אתונה )ק(

06:1306:2008:4908:5409:3809:4110:4910:5013:4213:3920:0119:5020:3520:2319:3420:37מולדובה, קישינב )ק(



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תצא - 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
06:1906:2008:5508:5509:2609:2610:3210:3113:1013:0818:5818:5319:2119:1618:3519:26מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:1507:0409:1009:0409:5209:4510:4610:4213:0213:0017:5017:5718:2218:2917:3818:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:3805:4108:1608:1708:5008:5109:5709:5712:3912:3618:3418:2819:0018:5318:1119:03נפאל, קטמנדו )ח(

05:3405:3908:1208:1508:5308:5510:0210:0312:5012:4818:5918:5019:3019:2018:3219:32סין, בייג'ין )ח(

07:0307:0109:3409:3310:0310:0111:0611:0413:3813:3619:1219:1019:3419:3218:5219:41סינגפור, סינגפור )ח(

05:3305:4308:0708:1309:0309:0810:1610:1813:1413:1119:4319:3020:2220:0819:1420:23פולין, ורשא )ק(

06:1706:1308:4208:4009:1209:0910:1310:1012:4112:3918:0518:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

06:5106:5809:2809:3210:1510:1811:2511:2714:1814:1520:3520:2421:0820:5720:0821:10צרפת, ליאון )ק(

06:5507:0409:3109:3610:2210:2511:3311:3514:2814:2520:5220:4021:2621:1420:2421:28צרפת, פריז )ק(

05:5205:5108:2408:2308:5308:5209:5609:5512:2912:2818:0618:0318:2818:2617:4618:35קולומביה, בוגוטה )ח(

06:3206:3809:0909:1309:5409:5611:0411:0513:5413:5220:1020:0020:4020:2919:4420:42קנדה, טורונטו )ק(

06:0506:1308:4208:4709:2909:3210:3910:4113:3113:2819:4819:3820:2120:0919:2120:22קנדה, מונטריאול )ק(

06:1206:1608:5008:5209:2809:2910:3610:3613:2113:1919:2419:1619:5219:4318:5919:54קפריסין, לרנקה )ק(

05:4705:5808:1708:2609:2009:2510:3410:3713:3513:3220:1019:5520:5220:3619:3920:53רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:1705:2907:4707:5608:5208:5710:0710:0913:0813:0519:4919:3420:2920:1319:1820:30רוסיה, מוסקבה )ח(

05:2905:3708:0508:1008:5408:5710:0510:0712:5812:5619:1819:0619:5219:4018:5019:54רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:3306:4109:1009:1509:5910:0211:1011:1114:0314:0020:2720:1620:5720:4520:0020:59שוויץ, ציריך )ק(

06:0606:0708:4108:4109:1109:1110:1610:1512:5212:5018:3518:3118:5818:5418:1419:04תאילנד, 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 הדרךדסר

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
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