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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א טבת, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לכתבו שהבר מצוה מתכונן לקרות בתורה בצבור כל הפרשה,

ההכנה  שבתור  גם  ובזה  ולהיפך,  טפל  העיקר  עשו  בדורנו  שלצערנו  מאז,  בזה  דעתי  ידועה 

לקבלת עול תורה ומצוה, ממעטים בלימוד היסודות והעיקרים, הלכות הצריכות בחיי היום יומים, 

ומחליפים זה בענינים שעכ"פ אינם יסודיים, ועוד וגם זה עיקר, אשר מעולם לא נהגו בזה ואף שאמרו 

חז"ל אתית לקרתא אזיל בנימוסא, הנה בכל קרתא וקרתא ישנם כמה מנהגים וכו' וק"ל.

מובן שהנ"ל בא בתור הצעה והערה בעלמא, לעיון עוד הפעם מצדם האם כדאי, ואיך שיחליטו 

יה"ר שיהי' לטוב.



ד
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‰l‡Â מצרימה הּבאים יׂשראל ּבני  ׁשמֹות ¿≈∆ְְְְְִִִֵֵַָָָָ

ׁשּמנאן 1וגֹו' אףֿעלּֿפי רׁש"י: ּופירׁש , ְְִִֵֵֶַַַָָ

להֹודיע  ּבמיתתן; ּומנאן חזר ּבׁשמֹותם, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּבחּייהן

ּומכניסן  ׁשּמֹוציאן לּכֹוכבים, ׁשּנמׁשלּו ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָחּבתן,

ׁשּנאמר  ּובׁשמֹותם, ּבמסּפר 2ּבמסּפר הּמֹוציא ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָ

מהּו להבין, וצרי יקרא. ּבׁשם לכּולם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָצבאם,

ׁשּבהם  ו'ׁשמֹות' ּד'מסּפר' הענינים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָּתֹוכן

מהּו להבין, צרי ּגם החּבה. ּגיּלּוי ְְִִִִִֵַַַַָָָמתּבּטא

ׁש'מסּפר' ׁשאף והינּו, ּבׁשמֹותם", ׁש"מנאן ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהענין

ׁשֹונים  ענינים ׁשני לכאֹורה הם ְְְְִִִִֵֵֵָָו'ׁשמֹות'

מענין  ּכּמּובן החּבה), ּגיּלּוי ְְְִִִִֵֶַַַַָָ(ׁשּמבּטאים

והן  ּבמסּפר הן ּומכניסן ׁשּמֹוציאן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּכֹוכבים

ּבני  אצל הּנה ּובׁשמֹותם), (ּבמסּפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָּבׁשמֹותם

ּבׁשמֹותם  הּוא ׁשהּמנין ּבאֹופן זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָיׂשראל

ּבׁשמֹותם). ְְִָָָ(מנאן

צדק'Ô·eÈÂב) ה'צמח ּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְִֵֶֶֶַַַ

ּב'אֹור  ּפרׁשה' ְֲִִֶַָָָּב'חסידי'ׁשע

לּכֹוכבים 3הּתֹורה' נמׁשלּו ׁשּיׂשראל ּבענין , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ׁשּמביא  יקרא", ּבׁשם "לכּולם נאמר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשעליהם

ּבּזהר  עיקר 4המבאר ׁשּמהם הּכֹוכבים, ּבענין ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשאין  למּטה עׂשב ל ּׁשאין ּבעֹולם, ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָההׁשּפעה

כּו' ּומּזל ּכֹוכב טֹובֹות 5לֹו ּבאבנים ההארה וכן , ְֲִֵֶַַַָָָָָ

נתּגּלה  זה ׁשענין [ּולהעיר, כּו' מהּכֹוכבים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּוא

ּב'ּזהר']. מּכבר יׁשנֹו אבל האחרֹונֹות, ְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹּבּׁשנים

מה  האחת, ּבחינֹות. ׁשּתי ּבזה יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַָָואםּֿכן,

ּתחלה ּׁשּמׁשּפיע  ּׁשּמקּבל מה הׁשניה, למּטה. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

וזהּו מּלמעלה. ּתחלה ׁשּיקּבל ּבלּתי למּטה ׁשּיׁשּפיע איֿאפׁשר ׁשהרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּלמעלה,

וגם  מּלמעלה, הּׁשפע להם נמׁש הּׁשמֹות ׁשעלֿידי יקרא", ּבׁשם "לכּולם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָענין
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השפעה  המאירים בהם מהכוכבים

‰Ê ÔÈÚL ,¯ÈÚ‰Ïe] קשר שיש ¿»ƒ∆ƒ¿»∆
האבנים  אור לכוכבים בין הטובות

,˙BB¯Á‡‰ ÌÈMa ‰lb˙ƒ¿«»«»ƒ»«¬
.['¯‰f'a ¯·kÓ BLÈ Ï·‡¬»∆¿ƒ¿»«…«

‰Êa LÈ ,ÔkŒÌ‡Â אור בהשפעת ¿ƒ≈≈»∆
הכוכבים ושפע  דרך לעולם אלוקי

‰Ó ,˙Á‡‰ .˙BÈÁa ÈzL¿≈¿ƒ»«««
ÚÈtLnM הכוכב.‰hÓÏ ∆«¿ƒ«¿«»

Ïa˜nM ‰Ó ,‰ÈL‰ הכוכב «¿ƒ»«∆¿«≈
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‰hÓÏ ÚÈtLiL ¯LÙ‡∆¿»∆«¿ƒ«¿«»

שבעולם  ÈzÏaƒ¿ƒהזה לנבראים
‰ÏÁz Ïa˜iL החיות את ∆¿«≈¿ƒ»

‰ÏÚÓlÓ לא שהכוכב מובן שהרי ƒ¿«¿»
מה  אלא חסֿושלום מעצמו משפיע

מלמעלה. לו שמושפע

ÔÈÚ e‰ÊÂ של הפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿»
הכוכבים  על ÌLaהאמור ÌÏeÎÏ"¿»¿≈

˙BÓM‰ È„ÈŒÏÚL ,"‡¯˜Èƒ¿»∆«¿≈«≈
לכוכבים  קורא שהקדושֿברוךֿהוא
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d"kyz'dו ,zah `"k ,zeny t"y

ּבחינת  ּוכפי למּטה, מׁשּפיעים הם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָעלֿידיֿזה

ׁשמֹות  יׁש ולכן הּׁשם, הּוא ּכ - ְְֵֵֵֵַַַָָָָההׁשּפעה

ּבעֹולם  ענינם מפּורסם ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָלּכֹוכבים,

מּובן  ּומּזה למּטה. ההׁשּפעֹות ּכל ּבאֹות ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמהם

ׁשם  על ׁשּנקראים יׂשראל, ּבני לׁשמֹות ּבנֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּגם

ה'" ראה "ּכי ׁשם על ראּובן, ּכמֹו ,6ּפעּולתם, ְְְִֵֵַָָָָ

ה'" ׁשמע "ּכי ׁשם על וׁשמעֹון, ראּיה. ,7ּבחינת ְְְְִִִִֵַַַָָ

ּפרטי  ּבכל ועלּֿדרֿזה הּׁשמיעה. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבחינת

הּפרטית  הּׁשליחּות עם קׁשּור זה ׁשענין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּׁשמֹות,

לפעֹול  ׁשּצרי מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשל

ְַָלמּטה.

ÌÓ‡ על מֹורים הּׁשמֹות ׁשּפרטי לכ נֹוסף »¿»ְְִֵֵֶַַָָָ

ּגם  יׁשנֹו הרי כּו', ההׁשּפעה עניני ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּפרטי

ׁשּלמעלה  ה'עצם' עם ׁשּקׁשּור הּׁשם ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכללּות

לפרטים  האדם 8מהתחּלקּות ׁשּׁשם וכּידּוע , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מּכחֹות  ׁשּלמעלה החּיּות עצם עם ְְִִֶֶֶַַַָָֹקׁשּור

ׁשּקֹוראים  ׁשעלֿידיֿזה מּזה וכדמּוכח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָהּגלּויים,

מהתעּלפּותֹו, אֹותֹו מעֹוררים ּבׁשמֹו האדם ְְְְְִִִֵֶַָָָאת

ּבׁשם  הּקריאה ּכי הּגלּוי, החּיּות סלּוק ְְִִִִֵֶַַַַָָׁשהיא

כּו' החּיּות עצם את האדם 9מעֹוררת נקרא ולכן . ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשינּוי  למרֹות חּייו, ימי ּכל ּבמׁש ׁשם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָּבאֹותֹו

הּגלּויים  ּבכחֹותיו ׁשּנעׂשים וההתּפּתחּות ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹהּגידּול

'ׁשינּוי' מּלׁשֹון ּגם (ׁשנה ׁשנֹותיו ּכל 10ּבמׁש.( ְְְִִֶֶַָָָָ

‰fÓe ׁשּמתּגּלית החּבה לענין ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

על  ׁשּנֹוסף יׂשראל, ּבני ׁשמֹות ְְְְִֵֵֵֶַַָָעלֿידי

הּמעלה מּצד אחד החּבה ׁשּבכל הּפרטית ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּגם  יׁשנּה מחברֹו, מחּולק הּוא ׁשּבּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמּיׂשראל

ה"חלק  ׁשּזהּו יׂשראל, ּדבני ה'עצם' מּצד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהחּבה

מּמׁש" מּמעל ׁשאצל 11אלקה הּיהדּות, נקּודת , ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
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יז). ע' תש"ט (סה"מ פי"א תש"ט המיצר מן .(82 ע' תש"א (סה"מ פ"א מקץ 10)תש"א אוה"ת פי"ט. ח"ד הקודש עבודת

סע"ב. רפ"ב.11)שלח, תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ì‚Â ,‰ÏÚÓlÓ ÚÙM‰ Ì‰Ï CLÓ השמות באמצעות ƒ¿»»∆«∆«ƒ¿«¿»¿««¿≈∆

‰‰ÚtL‰שלהם  ˙ÈÁa ÈÙÎe ,‰hÓÏ ÌÈÚÈtLÓ Ì‰ בהתאם ≈«¿ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«««¿»»
הבא  השפע ועניין וכוכב לסוג כוכב כל ‰ÌMבאמצעות ‡e‰ Ck של - »«≈

בפרט, כוכב ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰אותו ,ÌÈ·ÎBkÏ ˙BÓL LÈ ÔÎÏÂ הודות ¿»≈≈≈«»ƒ∆«¿≈∆
ÌÈÚלשמותיהם  ÌÒ¯eÙÓ¿¿»ƒ¿»»

Ïk ˙B‡a Ì‰nL ÌÏBÚa»»∆≈∆»»
.‰hÓÏ ˙BÚtL‰‰««¿»¿«»

‰fÓe הכוכבים אודות לעיל המבואר ƒ∆
קשור  כוכב כל של ששמו ושמותיהם

Ìbוהשפעתו לפעולתו  Ô·eÓ»«
Ú‚Ba,Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓLÏ ¿≈«ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

,Ì˙ÏeÚt ÌL ÏÚ ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ«≈¿»»
‰‡¯ Èk" ÌL ÏÚ ,Ô·e‡¯ BÓk¿¿≈«≈ƒ»»

"'‰6‰i‡¯ ˙ÈÁa ה', עבודת ¿ƒ«¿ƒ»
אלוקות. ראיית של ¿ÔBÚÓLÂ¿ƒ,בדרגה

"'‰ ÚÓL Èk" ÌL ÏÚ7, «≈ƒ»«
‰ÚÈÓM‰ ˙ÈÁa'ה עבודת ¿ƒ««¿ƒ»

(שהיא  באלוקות שמיעה של בדרגה

∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מראייה).למטה 
,˙BÓM‰ ÈË¯t ÏÎa שאר כל של ¿»¿»≈«≈

ÌÚהשבטים  ¯eL˜ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆»ƒ
˙ÈË¯t‰ ˙eÁÈÏM‰ המיוחדת «¿ƒ«¿»ƒ

Á‡Â„והמסויימת  „Á‡ Ïk ÏL∆»∆»¿∆»
CÈ¯vL Ï‡¯NiÓ בפרט הוא ƒƒ¿»≈∆»ƒ

.‰hÓÏ ÏBÚÙÏƒ¿¿«»
ÈË¯tL CÎÏ ÛÒB ÌÓ‡»¿»»¿»∆¿»≈
ÈË¯t ÏÚ ÌÈ¯BÓ ˙BÓM‰«≈ƒ«¿»≈

‰ÚtL‰‰ ÈÈÚ דרך העוברים ƒ¿¿≈««¿»»
בפרט הנקרא  זה כמבואר eÎ',בשם

ÔÈÚלעיל, ˙eÏÏk Ìb BLÈ È¯‰¬≈∆¿«¿»ƒ¿«
'ÌˆÚ'‰ ÌÚ ¯eLwL ÌM‰«≈∆»ƒ»∆∆
(הכוכב  הדבר של והמהות העצמיות

או  השבט או השפע עובר שדרכו

בשם  אחד כל הנקראים הפרטי האדם

ההשפעה  בגלל רק לא מסויים פרטי

בגלל  גם אלא בהם הקשורה הפרטית

עצם  עם השם של והשייכות הקשר

e˜lÁ˙‰Ó˙המהות) ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
ÌÈË¯ÙÏ8, אחת נקודה הוא ה'עצם' ƒ¿»ƒ

שלא  שונים עצמית לפרטית מתחלקת

ולהתבטא  לרדת מכדי הנעלה ה'עצם' לגבי ירידה היא לפרטים ההתחלקות כי

מסוימים  ‰eiÁ˙בפרטים ÌˆÚ ÌÚ ¯eL˜ Ì„‡‰ ÌML Úe„iÎÂ¿«»«∆≈»»»»ƒ∆∆««

שלו הנקודה  החיים עצם של ו'עצמית' פנימית BÁkÓ˙הכי ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…
ÌÈÈeÏb‰ בין להבדיל יש פרטיים שכן לכוחות החיות ועצמיות הנפש עצם «¿ƒ

בצו  כוחות שפועלים ולמידות, למוחין בעיקר הכוונה כלל (בדרך גלויה רה

הגלויים, מהכוחות למעלה היא וה'עצמיות' והרגש), «¿ÁÎeÓ„ÎÂ¿ƒהשכל
של  לקשר הוכחה לעצם קיימת השם

לפרטים  רק (ולא החיות ועצם המהות

הגלויים) ŒÈ„ÈŒÏÚLולכוחות ‰fÓƒ∆∆«¿≈
Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‡¯BwL ‰Ê∆∆¿ƒ∆»»»
B˙B‡ ÌÈ¯¯BÚÓ BÓLaƒ¿¿¿ƒ

‡È‰L ,B˙eÙlÚ˙‰Ó ההתעלפות ≈ƒ¿«¿∆ƒ
˜eÏÒ של והעלם ‰eiÁ˙הסתלקות ƒ««
ÈeÏb‰ כי הבאה בפרטים, ביטוי לידי «»

שלו  החיות עצם מתעלף אדם כאשר

שהיא  אלא בעינה מסולקת נשארת

ÌLaונעלמת, ‰‡È¯w‰ Èkƒ«¿ƒ»¿≈
'eÎ ˙eiÁ‰ ÌˆÚ ˙‡ ˙¯¯BÚÓ9 ¿∆∆∆∆∆««

בעצם  קשור שהשם הוכחה זו והרי

כאמור. החיות,

ÔÎÏÂ בפרט רק קשור לא שהשם כיוון ¿»≈
כזה  וכוח האדם חיי של אחר או כזה

ועצמיות  מהותו בעצם אלא אחר או

שלו  B˙B‡aהחיות Ì„‡‰ ‡¯˜ƒ¿»»»»¿
,ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk CLÓa ÌL≈¿∆∆»¿≈«»
Ïe„Èb‰ ÈeÈM‰ ˙B¯ÓÏ«¿«ƒ«ƒ
ÌÈNÚpL ˙eÁzt˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿∆«¬ƒ
Ïk CLÓa ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁÎa¿…»«¿ƒ¿∆∆»

ÂÈ˙BL בין הבדלים יש וכמובן ¿»
קטן  ילד כשהוא האדם של מצבו

מבוגר  כשהוא Ìbלמצבו ‰L)»»«
'ÈeÈL' ÔBLlÓ10 ששנים כך ƒ¿ƒ

בשינויים  גם קשורות ).נוספות
‰fÓe שם אודות לעיל מהמבואר ƒ∆

לעצם  ושייכות קשר לו שיש האדם

חייו  ועצמיות Ìbמהותו Ô·eÓ»«
‰aÁ‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba ֿ הקדוש של ¿≈«¿ƒ¿««ƒ»
ישראל לבני ≈»¿Èlb˙nL∆ƒ˙ברוךֿהוא

,Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿¿≈ƒ¿»≈
‰aÁ‰ ÏÚ ÛÒBpL ֿ שהקדוש ∆»««ƒ»

ישראל בני את מחבב »vÓƒ„ברוךֿהוא
„Á‡ ÏÎaL ˙ÈË¯t‰ ‰ÏÚn‰««¬»«¿»ƒ∆¿»∆»

daL Ï‡¯NiÓאחד ÏeÁÓ˜כל ‡e‰ שונהÌb dLÈ ,B¯·ÁÓ ƒƒ¿»≈∆»¿»≈¬≈∆¿»«
‰˜Ï‡ ˜ÏÁ"‰ e‰fL ,Ï‡¯NÈ È·c 'ÌˆÚ'‰ „vÓ ‰aÁ‰«ƒ»ƒ«»∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆∆«≈∆∆…«
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ז 'ebe dnixvn mi`ad l`xyi ipa zeny dl`e

אחד  ואב מתאימֹות "ּכּולן ּבׁשוה, יׂשראל ּבני ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל

.12לכּולנה" ְָָ

מתּבּטאת ÔÈÚ‰Âג) ּבׁשם ׁשּבקריאה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

 ֿ הּקדֹוׁש ׁשל העצמית ְֲִֶַַַָָָָהאהבה

האהבה  מענין ויּובן  יׂשראל. לבני ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָּברּוֿהּוא

והיא  (ׁשּנׁשּתלׁשלה לבנם ההֹורים ׁשל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָהעצמית

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל העצמית האהבה ְְְֲִֶַַַַָָָָָּבדּוגמת

יׂשראל  ההֹורים 13לבני ׁשּמבּטאים ׁשהחּבה ,( ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

עלֿידי  (ּובפרט ּבׁשמֹו הּקריאה עלֿידי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָלבנם

ּבעֹומק  היא כּו') ּכינּוי והֹוספת ּבׁשם ְְְִִִֵֶַַַָהּסלסּול

נתינת  עלֿידי ׁשּמתּבּטאת החּבה מאׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָיֹותר

ואפילּו אהבה, ּדברי ּדּבּור עלֿידי אֹו ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָמּתנה,

ודּבּור  מּתנה נתינת ּדהּנה, ונׁשּוק . חּבּוק ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָעלֿידי

הּילד, ּובהבנת ּבגיל ּתלּוי זה הרי אהבה, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּדברי

ׁשּמתאימה  מּתנה ּגדֹול לילד נֹותנים ּכאׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכי

מבּטא  זה ׁשאין ּבלבד זֹו לא הּנה קטן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלילד

הפ מבּטא זה אּדרּבה, אּלא חּבה, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָענין

לילד  נֹותנים ׁשּכאׁשר ּגיסא, לאיד וכן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהחּבה.

מבּטא  זה אין ּגדֹול, לילד ׁשּמתאימה מּתנה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקטן

חּבה  ׁשל אהבה,14ענין לדברי ּבנֹוגע וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

הּבן, ׁשל וההבנה ער לפי הם ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּדוקא

ודברי  ׁשּמּתנה וכיון החּבה. ענין מבּטאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאזי

החּבה, מתּבּטאת ׁשעלֿידם הּכלים ׁשהם ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּבה,

הרי  הּבן, ׁשל וההבנה הּגיל לפי מדּודים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָהם

ׁשּמתּבּטאת החּבה ׁשּגם היא מּובן עלֿידם ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

לעצם  העצמית האהבה זֹו אין ּובמילא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבמדידה,

ואפילּו כּו'. ׂשכלֹו לפי מדּודה ׁשאינּה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָהּבן,

חּבּוק  עלֿידי ׁשּמתּבּטאת והחּבה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהאהבה

הרי  לגדֹול, והן לקטן הן ׁשּׁשּיכים 15ונׁשּוק, ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ

ׁשהאהּוב  ּבׁשעה ּדוקא ׁשּיכים ונׁשּוק ְְְִִִֶַַָָָָָָחּבּוק
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רפל"ב.12) 1333)שם הערה שם לקו"ש ראה - להקב"ה כנס"י אהבת היא שרשה להוריו, שמהבן עצמית האהבה וכן

תשכ"ט). אחד אתה חמישית.14)(מד"ה וכת ד"ה חלק ר"פ להרמב"ם מפיה"מ שיחת 15)להעיר ראה - הענין לשלימות

ואילך)). 413 (ע' בסופו ח"ו ללקו"ש בהוספה (נדפסה תשכ"ט וארא ש"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"LnÓ ÏÚnÓ11Ï‡¯NÈ Èa Ïk Ïˆ‡L ,˙e„‰i‰ ˙„e˜ , ƒ«««»¿«««¬∆≈∆»¿≈ƒ¿»≈

,‰ÂLa בספר הזקן אדמו"ר אומר שעליה היהודית בנשמה בחינה אותה ¿»∆
אלא  הנשמות בין דרגות וחילוקי הבדלים אין שמבחינתה "לב" פרק התניא

˙BÓÈ‡˙Ó ÔÏek" שוות הנשמות ÏeÎÏ‰"כל „Á‡ ·‡Â12 ולכל »«¿ƒ¿»∆»¿»»
אחד  משותף ומקור שורש יש הנשמות

הנשמה  של בדרגות ורק באלוקות,

וחילוקי  הבדלים יש מה'עצם' שלמטה

דרגות.

,‰Êa ÔÈÚ‰Â של ‚) הפנימי התוכן ¿»ƒ¿»»∆
השם  של הקשר אודות לעיל המבואר

האדם  של והמציאות החיות ל'עצם'

ha˙Ó‡˙הוא  ÌLa ‰‡È¯˜aL∆ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿«≈
ÏL ˙ÈÓˆÚ‰ ‰·‰‡‰»«¬»»«¿ƒ∆
È·Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ לעצם שקשורה אהבה שהיא ƒ¿»≈
מבני  אחד כל של והמציאות המהות

חילוקי  יש שבהם לפרטים ולא ישראל

ביטוי Ô·eÈÂדרגות. של התוכן ¿»
הקדושֿברוךֿהוא  של העצמית האהבה

ישראל  לבני הקריאה באמצעות

‰ÈÓˆÚ˙בשמות  ‰·‰‡‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»«¬»»«¿ƒ
Ì·Ï ÌÈ¯B‰‰ ÏL∆«ƒƒ¿»
˙Ó‚e„a ‡È‰Â ‰ÏLÏzLpL)∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿¿«
ÏL ˙ÈÓˆÚ‰ ‰·‰‡‰»«¬»»«¿ƒ∆
È·Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ13 שכל לכלל בהתאם ƒ¿»≈
הזה  בעולם הקיימים העניינים

עליון, רוחני ומקור משורש נשתלשלו

המקור  בין הערך ריחוק למרות ולכן

יש  עדיין הגשמית, למציאות העליון

לשורשם  מסויים דימיון ),להם
ÌÈ¯B‰‰ ÌÈ‡h·nL ‰aÁ‰L∆«ƒ»∆¿«¿ƒ«ƒ
BÓLa ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ Ì·Ïƒ¿»«¿≈«¿ƒ»ƒ¿
ÏeÒÏq‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e)ƒ¿»«¿≈«ƒ¿

'eÎ ÈeÈk ˙ÙÒB‰Â ÌLa שהם «≈¿»«ƒ
השם  את 'לייפות' שנועדו דברים

הח  עניין ואת אותו )יבה ולהדגיש
¯L‡Ó ¯˙BÈ ˜ÓBÚa ‡È‰ƒ¿∆≈≈¬∆

‰aÁ‰ לבנם ההורים של «ƒ»
˙È˙ È„ÈŒÏÚ ˙‡ha˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ«
È¯·c ¯eac È„ÈŒÏÚ B‡ ,‰zÓ«»»«¿≈ƒƒ¿≈

.˜eLÂ ˜eaÁ È„ÈŒÏÚ eÏÈÙ‡Â בשם ‡‰·‰, שהקריאה הדבר וטעם «¬»«¬ƒ«¿≈ƒ¿ƒ
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d"kyz'dח ,zah `"k ,zeny t"y

ּומּזה  לאֹוהב, מקֹום ּובקרּוב ּבסמיכּות ְְְִִִִֵֵֶָָָנמצא

האהבה  את עדין מבּטאים אינם הם ׁשּגם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּוכח

ּבמקֹום. ּומּוגּבלת מדּודה ׁשאינּה מּמׁש, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָהעצמית

ונׁשּוק  חּבּוק עלֿידי החּבה ּביטּוי מּזה, ְְִִִִִִֵֵֶַַָָויתרה

ׁשּי (ולא ער הּוא האהּוב ּכאׁשר ּדוקא ְְֲֵֶַַַַָָָָָֹׁשּי

עֹוד  מּובן  ּומּזה יׁשן). ׁשהּוא ּבׁשעה אֹותּה ְְִֵֵֶֶַָָָָָלבּטא

ּבעצם  ׁשהרי מּמׁש, האהבה עצם זה ׁשאין ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָיֹותר

מהּֿׁשאיןּֿכן  ליׁשן. ער ּבין חילּוק אין ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהאהבה

הּׁשם, הזּכרת עלֿידי ׁשּמתּבּטאת לאהבה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּבנֹוגע

והגּבלֹות, מדידֹות ּבּה ׁשאין ּבמּוחׁש רֹואים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָהרי

נמצא  האהּוב אם נפקאֿמינּה ׁשאין ְְְְִִִֵֶַַָָָָָוהינּו,

ׁשאין  ּומּכלֿׁשּכן מקֹום, ּברחּוק אֹו מקֹום ְְִִֵֵֵֶֶָָָּבקרּוב

ׁשּבֹו מּצב ּבכל (ׁשהרי חכם הּוא אם ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָנפקאֿמינּה

הּקריאה  עלֿידי החּבה מבּטאים הּבן, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָנמצא

מתּבּטאת  הּׁשם הזּכרת עלֿידי ּכי ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָּבׁשמֹו),

למעלה  הּבן, עצם עם הּקׁשּורה העצמית ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאהבה

ִִִמּצּיּורים.

e‰ÊÂ ׁשּבזה יׂשראל, ּבני ׁשמֹות קריאת ענין ּגם ¿∆ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

 ֿ הּקדֹוׁש ׁשל העצמית האהבה ְְֲִִֵֶַַַַָָָָמתּבּטאת

עם  קׁשּורה ׁשאינּה יׂשראל לבני ְְְִִִֵֵֵֶָָָָּברּוֿהּוא

ּבני  ׁשל ה'עצם' עם אּלא ּפרטּיֹות, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָמעלֹות

ּומּצב, מעמד ּבכל ּבׁשלמּות ּבהם ׁשּיׁשנֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,

אֹו מּתןּֿתֹורה, ּבעת סיני ּבהר ּבעמדם רק ְְְְִֵַַַַַָָָֹלא

הארץ  ּבמיטב ּבׁשבּתם ּבארץ 16אפילּו ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ

גֹו' ּבּה ּדֿוּיאחזּו ּבאֹופן (ּכהמׁש17ּגֹוׁשן, מצרים ּבארץ ּבהיֹותם ּגם אּלא , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּומּצב  ּבמעמד היּו ׁשּׁשם מצרימה"), הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות "ואּלה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהּכתּוב

כּו'" והּללּו עבֹודהֿזרה עֹובדי ּבאּומה 18ּד"הללּו "להחליפם ואףֿעלּֿפיֿכן , ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

כּו' איֿאפׁשר" ּבני 19אחרת ׁשמֹות קריאת ועלֿידי כּו'. ה'עצם' מּצד ׁשּזהּו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשעלֿידיֿזה  האדם ּבׁשם הּקריאה וכמׁשל כּו', ה'עצם' מתעֹורר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל

להתּגּלּות  ּבנֹוגע ּגם וכּידּוע ב). סעיף (ּכּנ"ל מהתעּלפּותֹו אֹותֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָמעֹוררים

התעּלפּות, ׁשל ּומּצב ּבמעמד יׂשראל ּבני ּכללּות היּו ׁשאז ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב,
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Ê‡L ,·BËŒÌLŒÏÚa‰ בתקופה «««≈∆»
נולד «‰eÈהבעלֿשםֿטובשבה

„ÓÚÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙eÏÏk¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¬»
·vÓe רוחני,˙eÙlÚ˙‰ ÏL «»∆ƒ¿«¿
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ט 'ebe dnixvn mi`ad l`xyi ipa zeny dl`e

היתה  יׂשראל, ׁשּׁשמֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָולידת

ּבני  את לעֹורר ּכדי יׂשראל ׁשם קריאת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָּבבחינת

כּו' מהתעּלפּותם .20יׂשראל ְְְִִֵֵַָָ

ֿ p‰Â‰ד) הּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל העצמית האהבה ¿ƒ≈ְֲִֶַַַָָָָָ

ׁשּמתּבּטאת  יׂשראל לבני ְְְִִִֵֵֵֶַָהּוא

הּמנין, ענין עם ּגם קׁשּורה  הּׁשמֹות, ְְְְִִִִִֵַַַַַָָּבקריאת

ּגם  ּדהּנה, ּבזה, והענין ּבׁשמֹותם. ׁשּמנאן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזהּו

הּוא  הּמנין ׁשהרי ה'עצם', עם קׁשּור הּמנין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָענין

ׁשהּגדֹול  והינּו, ּבׁשוה, נמנים ׁשּכּולם ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּבאֹופן

והּקטן  מאחד, יֹותר נחׁשב אינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבּגדֹולים

ּבמנין  ּוכמֹו מאחד. ּפחֹות נחׁשב אינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבּקטּנים 

אבינּו ׁשּיעקב מצרימה, ׁשּבאּו נפׁש ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשבעים

ּבין  ׁשּנֹולדה ויֹוכבד הּכנענית ּבן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָוׁשאּול

עצם  ׁשּמּצד לפי ׁשּזהּו ּבׁשוה, נמנּו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָהחֹומֹות,

חג  ׁשּקֹודם הּטעם ּגם [וזהּו ׁשוים ּכּולם ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָהּנׁשמה

ּבּמדּבר, ּפרׁשת קֹורין מּתןּֿתֹורה, זמן ְְִִַַַַַַָָָָָהּׁשבּועֹות,

ּכי  יׂשראל, ּבני מנין הּוא ותכנּה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשהתחלתּה

הּנׁשמה  עצם מּצד הּוא ּדמּתןּֿתֹורה 21הּגילּוי ְְִִֶֶַַַַַָָָ

ריּבֹוא  ׁשּׁשים ׁשל הּמסּפר להיֹות הּוצר ְְְְִִִִִֵֶַַָָ(ולכן

מּתןּֿתֹורה  הּמנין 22ּבׁשעת ׁשענין מּזה, ויתרה .[( ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכי  הּׁשם, ענין מאׁשר יֹותר ה'עצם' עם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָקׁשּור

הּנמנים, ּבין ּכלל התחּלקּות אין הּמנין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּבענין

ההתחּלקּות  ׁשהעּדר הּׁשם, ּבענין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַמהּֿׁשאיןּֿכן

נקרא  ׁשנֹותיו ּכל ׁשּבמׁש עצמֹו, ּבאדם רק ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהּוא

התחּלקּות  יׁש אבל ב), סעיף (ּכּנ"ל ׁשם ְְְְֲִִֵֵַַַָּבאֹותֹו

מיּוחד  ּבׁשם נקרא אחד ׁשּכל לחברֹו, אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבין

החלּוק  לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ענינֹו. על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּמֹורה

מדרגת  על מֹורה הּמנין ׁשענין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּביניהם,

ּגּוף  עם מהתקּׁשרּות למעלה ׁשהיא ּכפי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּנׁשמה

אחד  ואב מתאימֹות "ּכּולן זֹו ׁשּבמדרגה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּפרטי,

מדרגת 12לכּולנה" על מֹורה הּׁשם ענין ואילּו , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

וכּידּוע  ּפרטי. ּבגּוף ׁשּמתלּבׁשת ּכפי 23הּנׁשמה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ
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˙ÈÁ·a ‰˙È‰ ,Ï‡¯NÈ BÓML ,·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„ÈÏÂ¿≈««««≈∆¿ƒ¿»≈»¿»ƒ¿ƒ«
Ì˙eÙlÚ˙‰Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ¯¯BÚÏ È„k Ï‡¯NÈ ÌL ˙‡È¯¿̃ƒ«≈ƒ¿»≈¿≈¿≈∆¿≈ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿»

'eÎ20 חיות הביא החסידות, שיטת מייסד הבעלֿשםֿטוב, וכידוע,

המצוות. וקיום התורה בלימוד והתלהבות

˙ÈÓˆÚ‰ ‰·‰‡‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈»«¬»»«¿ƒ
È·Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL∆«»»ƒ¿≈
˙‡È¯˜a ˙‡ha˙nL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«

,˙BÓM‰,באריכות לעיל כמבואר «≈
,ÔÈn‰ ÔÈÚ ÌÚ Ìb ‰¯eL¿̃»«ƒƒ¿««ƒ¿»

Ì˙BÓLa Ô‡nL e‰fL וכפי ∆∆∆¿»»ƒ¿»
בזה  הדיוק המאמר, בתחילת שנזכר

 ֿ הקדושֿברוך של החיבה שלגבי הוא

המניין, ועניין בשם הקריאה עניין הוא

(וכמו  שונים דברים כשני שנראים אף

הכוכבים, אודות בכתוב שמצינו

"לכולם  – בנפרד נזכרים שהדברים

במספר  ו"המוציא יקרא" שמות

שממשיך  כפי אחד, עניין הם צבאם")

ומבאר.

ÔÈÚ Ìb ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ¿«
ÔÈn‰ מונה שהקדושֿברוךֿהוא «ƒ¿»

ישראל בני את ÌÚוסופר ¯eL»̃ƒ
'ÌˆÚ'‰,ישראל בני È¯‰Lשל »∆∆∆¬≈

ÌÏekL ÔÙB‡a ‡e‰ ÔÈn‰«ƒ¿»¿∆∆»
ÏB„b‰L ,eÈ‰Â ,‰ÂLa ÌÈÓƒ¿ƒ¿»∆¿«¿∆«»
¯˙BÈ ·LÁ BÈ‡ ÌÈÏB„baL∆«¿ƒ≈∆¿»≈
ÌÈpËwaL ÔËw‰Â ,„Á‡Ó≈∆»¿«»»∆«¿«ƒ

„Á‡Ó ˙BÁt ·LÁ BÈ‡ ואם ≈∆¿»»≈∆»
שהרי  ה'עצם', על מדובר ודאי כן

יש  בהחלט הגלויים' וב'כוחות בפרטים

ל'קטן  שבגדולים' 'הגדול בין הבדלים

ÌÈÚ·Lשבקטנים'. ÔÈÓa BÓÎe¿¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
·˜ÚiL ,‰ÓÈ¯ˆÓ e‡aL LÙ∆∆∆»ƒ¿«¿»∆«¬…
˙ÈÚk‰ Ôa Ïe‡LÂ eÈ·‡»ƒ¿»∆«¿«¬ƒ
,˙BÓBÁ‰ ÔÈa ‰„ÏBpL „·ÎBÈÂ¿∆∆∆¿»≈«
ומדריגת  מעלת בין הבדלים יש וכמובן

בן  שאול של ומהמדרגות אבינו, יעקב

נולדה, עתה שזה יוכבד ושל הכנענית

זאת ÂLa‰,ובכל eÓ אבינו ויעקב ƒ¿¿»∆
ויוכבד  ושאול מאחד, יותר לא הוא

מאחדאינם  ÈÙÏפחות e‰fL∆∆¿ƒ
ÌÏek ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»»
ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ] ÌÈÂL»ƒ¿∆««««

˙L¯t ÔÈ¯B˜ ,‰¯BzŒÔzÓ ÔÓÊ ,˙BÚe·M‰ ‚Á Ì„BwL∆∆««»¿«««»ƒ»»«
,Ï‡¯NÈ Èa ÔÈÓ ‡e‰ dÎ˙Â d˙ÏÁ˙‰L ,¯a„na כמפורש «ƒ¿»∆«¿»»»¿»¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

באריכות, ÌˆÚבתורה „vÓ ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓc ÈeÏÈb‰ Èkƒ«ƒ¿««»ƒ«∆∆
‰ÓLp‰21כאמור שווים, ישראל בני כל BÈ‰Ï˙שבזה C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ) «¿»»¿»≈¿«ƒ¿

‡BaÈ¯ ÌÈML ÏL ¯tÒn‰«ƒ¿»∆ƒƒƒ
‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLa22 שיהיה מבלי ƒ¿«««»

אפשר  היה ולא אחד יהודי אפילו חסר

ייחשב  נעלית ומדריגה במעלה שיהודי

ה'עצם' של זה בעניין כי מאחד, ליותר

מלוא  את ואחד אחד לכל יש

].החשיבות)
ÔÈn‰ ÔÈÚL ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆ƒ¿««ƒ¿»
¯˙BÈ 'ÌˆÚ'‰ ÌÚ ¯eL»̃ƒ»∆∆≈

ÌM‰ ÔÈÚ ¯L‡Ó לעיל שכמבואר ≈¬∆ƒ¿««≈
ה'עצם', עם מאד ÔÈÚaקשור Èkƒ¿ƒ¿«

ÔÈa ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰ ÔÈ‡ ÔÈn‰«ƒ¿»≈ƒ¿«¿¿»≈
ÔÈÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÌÈÓp‰«ƒ¿ƒ«∆≈≈¿ƒ¿«
˙e˜lÁ˙‰‰ ¯cÚ‰L ,ÌM‰«≈∆∆¿≈«ƒ¿«¿
,BÓˆÚ Ì„‡a ˜¯ ‡e‰«»»»«¿

ÂÈ˙BL Ïk CLÓaL למרות ∆¿∆∆»¿»
מקטנות  רבים שינויים עובר שבמהלכם

ÌLלגדלות  B˙B‡a ‡¯˜ƒ¿»¿≈
LÈ Ï·‡ ,(· ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ¬»≈
,B¯·ÁÏ „Á‡ ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿≈∆»«¬≈
„ÁeÈÓ ÌLa ‡¯˜ „Á‡ ÏkL∆»∆»ƒ¿»¿≈¿»

BÈÚ ÏÚ ‰¯BnL כולם ולא ∆∆«ƒ¿»
ונמצא  זהים, בשמות נקראים

נעלית  יותר המניין בעניין שהאחדות

השמות  בעניין האחדות .מאשר
˜eÏÁ‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«ƒ

,Ì‰ÈÈaL של השייכות בין ההבדל ∆≈≈∆
של  לשייכות הנשמה לעצם השם

הנשמה  לעצם ‰ÔÈnהמניין ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ¿»
ÈÙk ‰ÓLp‰ ˙‚¯„Ó ÏÚ ‰¯BÓ∆««¿≈««¿»»¿ƒ
˙e¯M˜˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿

ÈË¯t Ûeb ÌÚ מסויים, ƒ¿»ƒ
BÊ ‰‚¯„ÓaL בשורש שקשורה ∆¿«¿≈»

הנשמה, BÓÈ‡˙Ó˙ומקור ÔÏek"»«¿ƒ
"‰ÏeÎÏ „Á‡ ·‡Â12eÏÈ‡Â , ¿»∆»¿»»¿ƒ

˙‚¯„Ó ÏÚ ‰¯BÓ ÌM‰ ÔÈÚƒ¿««≈∆««¿≈«
Ûe‚a ˙LaÏ˙nL ÈÙk ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ∆ƒ¿«∆∆¿

ÈË¯t כולן") לאחדות יתרון יש ולכן ¿»ƒ
בעניין  הבדלים) כל ללא מתאימות"
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d"kyz'dי ,zah `"k ,zeny t"y

ּבירידתּה ורק ׁשם, לּה אין למעלה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהּנׁשמה

ׁשם. מקּבלת היא - ּבּגּוף ְְִֵֶֶַַַָלמּטה

הּבאים e‰ÊÂה) יׂשראל ּבני ׁשמֹות "ואּלה ¿∆ְְְְִִֵֵֵֶַָָ

להֹודיע  ּבׁשמֹותם, ׁשּמנאן ְְְְְִִִֶַָָָָָמצרימה",

להיֹות  צריכה יׂשראל ּבני עבֹודת ּדהּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָחּבתן.

ּכח' ה'ּנתינת א הּגלּויים, הּכחֹות ְְְִִֵַַַַַַַֹֹעלֿידי

היא  עבֹודתם לעבֹוד ׁשּיּוכלּו הּגלּויים ְְֲֲִִֶַַַָָֹלּכחֹות

ולכן  ה'עצם'. ּבהם ׁשּמאיר עלֿידיֿזה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדוקא

ׁשּמּצד  ׁשהחּבה הינּו, חּבתן", "להֹודיע ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָצרי

ּבהתּגּלּות  ּתבא מּגילּוי, למעלה ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹהעצם,

ּבׁשמם  והּקריאה הּמנין עלֿידי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ("להֹודיע"),

ּבׁשמֹותם, ׁשּמנאן ּבאֹופן הּוא זה וענין ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָּבגילּוי.

הּנׁשמה  הארת על ּדקאי ׁשּב"ׁשמֹותם", ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהינּו,

ׁשּזהּו ("מנאן"), הּמנין ענין להיֹות צרי ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּבּגּוף,

ּד"מנאן  ׁשהענין הּטעם וזהּו הּנׁשמה. עצם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּגילּוי

ל"הּבאים  ּבׁשּיכּות ּדוקא הּוא ְְְְִִַַַָָָָּבׁשמֹותם"

הּוא  חּבתן" "להֹודיע הּצֹור ּכי ְְְִִִִֶַַָָָָמצרימה",

"ׁשמֹות  הּבאים 24ּבׁשביל יׂשראל ּבני ְְְְִִִִֵֵַָָ

הּנׁש25מצרימה" הארת ּבׁשביל ונפׁש, הּגּוף ׁשל ּב"מצרים" ׁשּבאה מה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכפׁשּוטֹו לגלּות ועד ׁשּגם 26הּבהמית, ּבׁשמֹותם", ׁש"ּמנאן ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּגם  יׁש ּבמצרים, ּבאה ׁשּלא הּנׁשמה עצם מאיר - ּבמצרים ׁשּנמצאת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהארה

הּבהמית  והנפׁש הּגּוף ׁשל וההסּתרים מההעלמֹות להתּפעל ׁשּלא הּכח ,27ּבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
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ובכ"מ. .847 ע' ח"ג קנ.24)לקו"ש ע' ריש לאזניא אתהלך הזקן אדמו"ר מאמרי גם שמות 25)ראה את שמפרט ומה

ענין  שעיקר (304 ע' ח"ו ללקו"ש בהוספות (נדפס במ"א המבואר ע"פ לומר, יש נפש"), ה"שבעים של (ולא השבטים

ענינם  כי שבטים, לי"ב היתה א"י חלוקת וכן גזרים, לי"ב הי' יםֿסוף קריעת (שלכן השבטים מצד הוא שבבנ"י ההתחלקות

השערים  בענין כידוע שלו, שבט מבחי' להיות צריך מישראל בכ"א ולכן - פרטית), עבודה - הוא וא"י יםֿסוף קריעת של

(של  אלו" ומדריגות בחי' כלל בו שאין אדם לך "יש וארא ר"פ בתו"א (ומ"ש שבתפילה הנוסחאות ובענין בביהמ"ק שהיו

את  רק מפרט ולכן - בכ"א) צ"ל האבות ג' כל שבחי' כהאבות, ודלא  השבטים. כל של הבחי' בו שאין הכוונה, השבטים),

המכות  עשר היו שעלֿידו משה, ביד שהי' האלקים מטה (ובדוגמת דבנ"י ההתחלקות ענין עיקר זהו כי השבטים, שמות

שם). בלקו"ש כמבואר כא), יד, בשלח (תיב"ע שבטים י"ב בו חקוקים שהיו יםֿסוף, וקריעת מצרים) יציאת ראה 26)(ענין

בשמותם": "מנאן ענין לבאר יש ועפ"ז עיי"ש. השבטים. ע"י כ"א האבות בחי' גילוי להיות א"א שבגלות א, כד, ויצא תו"א

- "שמותם" ע"י הוא - האבות בחי' - המנין וגילוי וארא), ר"פ (תו"א מישראל אחד שבכל האבות בחי' - ענינו "מנין",

שמות  פירוש לאחרי בא נפש" ד"שבעים ושהמנין נפש", ה"שבעים כל נמנו שבמנין מה גם יובן ועפ"ז השבטים. שמות

בכ  כי - השבטים.השבטים ע"י הוא זה וגילוי האבות), (בחי' הנשמה עצם בחי' גילוי צ"ל כ"ק 27)ולם מ"ש יובן ובזה

האט  נשמות אונזערע אבער מלכיות, ושעבוד גלות אין איבערגעגעבן זיינען גופים אונזערע "נאר אביו: בשם אדמו"ר ָָָמו"ח
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יי d"kyz'd ,zah `"k ,zeny t"y

ּבירידתּה ורק ׁשם, לּה אין למעלה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהּנׁשמה

ׁשם. מקּבלת היא - ּבּגּוף ְְִֵֶֶַַַָלמּטה

הּבאים e‰ÊÂה) יׂשראל ּבני ׁשמֹות "ואּלה ¿∆ְְְְִִֵֵֵֶַָָ

להֹודיע  ּבׁשמֹותם, ׁשּמנאן ְְְְְִִִֶַָָָָָמצרימה",

להיֹות  צריכה יׂשראל ּבני עבֹודת ּדהּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָחּבתן.

ּכח' ה'ּנתינת א הּגלּויים, הּכחֹות ְְְִִֵַַַַַַַֹֹעלֿידי

היא  עבֹודתם לעבֹוד ׁשּיּוכלּו הּגלּויים ְְֲֲִִֶַַַָָֹלּכחֹות

ולכן  ה'עצם'. ּבהם ׁשּמאיר עלֿידיֿזה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדוקא

ׁשּמּצד  ׁשהחּבה הינּו, חּבתן", "להֹודיע ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָצרי

ּבהתּגּלּות  ּתבא מּגילּוי, למעלה ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹהעצם,

ּבׁשמם  והּקריאה הּמנין עלֿידי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ("להֹודיע"),

ּבׁשמֹותם, ׁשּמנאן ּבאֹופן הּוא זה וענין ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָּבגילּוי.

הּנׁשמה  הארת על ּדקאי ׁשּב"ׁשמֹותם", ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהינּו,

ׁשּזהּו ("מנאן"), הּמנין ענין להיֹות צרי ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּבּגּוף,

ּד"מנאן  ׁשהענין הּטעם וזהּו הּנׁשמה. עצם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּגילּוי

ל"הּבאים  ּבׁשּיכּות ּדוקא הּוא ְְְְִִַַַָָָָּבׁשמֹותם"

הּוא  חּבתן" "להֹודיע הּצֹור ּכי ְְְִִִִֶַַָָָָמצרימה",

"ׁשמֹות  הּבאים 24ּבׁשביל יׂשראל ּבני ְְְְִִִִֵֵַָָ

הּנׁש25מצרימה" הארת ּבׁשביל ונפׁש, הּגּוף ׁשל ּב"מצרים" ׁשּבאה מה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכפׁשּוטֹו לגלּות ועד ׁשּגם 26הּבהמית, ּבׁשמֹותם", ׁש"ּמנאן ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּגם  יׁש ּבמצרים, ּבאה ׁשּלא הּנׁשמה עצם מאיר - ּבמצרים ׁשּנמצאת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהארה

הּבהמית  והנפׁש הּגּוף ׁשל וההסּתרים מההעלמֹות להתּפעל ׁשּלא הּכח ,27ּבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
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ענינם  כי שבטים, לי"ב היתה א"י חלוקת וכן גזרים, לי"ב הי' יםֿסוף קריעת (שלכן השבטים מצד הוא שבבנ"י ההתחלקות

השערים  בענין כידוע שלו, שבט מבחי' להיות צריך מישראל בכ"א ולכן - פרטית), עבודה - הוא וא"י יםֿסוף קריעת של

(של  אלו" ומדריגות בחי' כלל בו שאין אדם לך "יש וארא ר"פ בתו"א (ומ"ש שבתפילה הנוסחאות ובענין בביהמ"ק שהיו

את  רק מפרט ולכן - בכ"א) צ"ל האבות ג' כל שבחי' כהאבות, ודלא  השבטים. כל של הבחי' בו שאין הכוונה, השבטים),

המכות  עשר היו שעלֿידו משה, ביד שהי' האלקים מטה (ובדוגמת דבנ"י ההתחלקות ענין עיקר זהו כי השבטים, שמות

שם). בלקו"ש כמבואר כא), יד, בשלח (תיב"ע שבטים י"ב בו חקוקים שהיו יםֿסוף, וקריעת מצרים) יציאת ראה 26)(ענין

בשמותם": "מנאן ענין לבאר יש ועפ"ז עיי"ש. השבטים. ע"י כ"א האבות בחי' גילוי להיות א"א שבגלות א, כד, ויצא תו"א

- "שמותם" ע"י הוא - האבות בחי' - המנין וגילוי וארא), ר"פ (תו"א מישראל אחד שבכל האבות בחי' - ענינו "מנין",

שמות  פירוש לאחרי בא נפש" ד"שבעים ושהמנין נפש", ה"שבעים כל נמנו שבמנין מה גם יובן ועפ"ז השבטים. שמות

בכ  כי - השבטים.השבטים ע"י הוא זה וגילוי האבות), (בחי' הנשמה עצם בחי' גילוי צ"ל כ"ק 27)ולם מ"ש יובן ובזה

האט  נשמות אונזערע אבער מלכיות, ושעבוד גלות אין איבערגעגעבן זיינען גופים אונזערע "נאר אביו: בשם אדמו"ר ָָָמו"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השמות. עניין לגבי Úe„iÎÂ23dÏהמניין ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰L ¿«»«∆«¿»»¿«¿»≈»

ÌL ˙Ïa˜Ó ‡È‰ - Ûeba ‰hÓÏ d˙„È¯Èa ˜¯Â ,ÌL וטעם ≈¿«ƒƒ»»¿«»«ƒ¿«∆∆≈
ואין  לשנייה אחת נשמה בין הבדלים אין למעלה שבהיותה משום הוא הדבר

שונה. שם אחת לכל לתת מקום

Èa ˙BÓL ‰l‡Â" e‰ÊÂ (‰¿∆¿≈∆¿¿≈
,"‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»
ÚÈ„B‰Ï ,Ì˙BÓLa Ô‡nL∆¿»»ƒ¿»¿ƒ«
Èa ˙„B·Ú ,‰p‰c .Ô˙aÁƒ»»¿ƒ≈¬«¿≈

Ï‡¯NÈ בפועל ˆ¯ÎÈ‰למטה ƒ¿»≈¿ƒ»
˙BÁk‰ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈«…

ÌÈÈeÏb‰ להשתמש צריך והאדם «¿ƒ
את  לעבוד כדי שלו הפרטיים בכוחות

Ák'ה', ˙È˙p'‰ C‡ מלמעלה ««¿ƒ«…«
eÏÎeiL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ«…«¿ƒ∆¿
‡˜Âc ‡È‰ Ì˙„B·Ú „B·ÚÏ«¬¬»»ƒ«¿»
Ì‰a ¯È‡nL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆≈ƒ»∆
ÚÈ„B‰Ï" CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ .'ÌˆÚ'‰»∆∆¿»≈»ƒ¿ƒ«

ולעורר ‰eÈ,לגלות ,"Ô˙aÁƒ»»«¿
‡È‰L ,ÌˆÚ‰ „vnL ‰aÁ‰L∆«ƒ»∆ƒ«»∆∆∆ƒ

עצמה ÈeÏÈbÓ,מצד ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ
,("ÚÈ„B‰Ï") ˙elb˙‰a ‡·z»…¿ƒ¿«¿ƒ«
‰‡È¯w‰Â ÔÈn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ»

.ÈeÏÈ‚a ÌÓLaƒ¿»¿ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ המגלה החיבה גילוי ¿ƒ¿»∆

בכוחות  שיאיר כדי העצם את ומעורר

את  לעבוד כוח לאדם וייתן הגלויים

בפועל ÔÙB‡aעבודתו ‡e‰¿∆
Ì˙BÓLa Ô‡nL ידי על כלומר ∆¿»»ƒ¿»

ועניין  השם עניין בין ושילוב חיבור

Ì˙BÓL"aL",המניין, ,eÈ‰«¿∆ƒ¿»
È‡˜cהמכוון˙¯‡‰ ÏÚ ¿»≈«∆»«

e‰fL ,("Ô‡Ó") ÔÈn‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,ÛebaL ‰ÓLp‰«¿»»∆«»ƒƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿»»∆∆
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÈeÏÈb.לעיל כמבואר ƒ∆∆«¿»»

"Ì˙BÓLa Ô‡Ó"c ÔÈÚ‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ,חיבתם גילה ובזה ¿∆«««∆»ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»
‰C¯Bvכאמור, Èk ,"‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰"Ï ˙eÎiLa ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿«»¿«»ƒƒ¿»¿»ƒ«∆

"Ô˙aÁ ÚÈ„B‰Ï" את ולעורר ¿ƒ«ƒ»»
כוחות  ולתת ÏÈ·Laהעצם ‡e‰ƒ¿ƒ

˙BÓL"24ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ Èa ¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒ
"‰ÓÈ¯ˆÓ25˙¯‡‰ ÏÈ·La , ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆»«

"ÌÈ¯ˆÓ"a ‰‡aL ‰ÓLp‰«¿»»∆»»¿ƒ¿«ƒ
והגבלות  LÙÂמיצרים Ûeb‰ ÏL∆«¿∆∆

˙eÏ‚Ï „ÚÂ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«¿»
BËeLÙk26 והגלויות מצרים גלות ƒ¿

המלובשת  לנשמה יש שבהם הנוספות

והיא  ה' בעבודת נוספים קשיים בגוף

כוח  לנתינת יותר מלמעלה,זקוקה

Ô‡n"L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆∆¿»»
‰¯‡‰a ÌbL ,"Ì˙BÓLa של ƒ¿»∆««∆»»

-הנשמה  ÌÈ¯ˆÓa ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ
‡lL ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ¯È‡Ó≈ƒ∆∆«¿»»∆…

ÌÈ¯ˆÓa ‰‡a לכל נתונה ואינה »»¿ƒ¿«ƒ
daההגבלות, Ìb LÈ בהארת ≈«»

ואפילו  למטה ירדה שכן הנשמה

בגלות  lL‡נמצאת Ák‰«…«∆…
˙BÓÏÚ‰‰Ó ÏÚt˙‰Ï¿ƒ¿»≈≈««¿»
LÙ‰Â Ûeb‰ ÏL ÌÈ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ∆«¿«∆∆
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הּגּוף  את לברר  ּתפקידּה, למּלא אּדרּבה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּלא

ּכלי  ולעׂשֹותם ּבעֹולם, וחלקֹו הּבהמית ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָוהנפׁש

ּד"מנאן 28לאלקּות  הענין הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות . ְְְֱִִִִִֵֵֶָָָָָֹ

(ענין  הּנׁשמה עצם ׁשל החּבּור  ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבׁשמֹותם",

הּׁשם), (ענין ׁשּבּגּוף הּנׁשמה הארת עם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמנין)

ׁשּבכדי  ׁשּכׁשם ּבמיתתן", והן ּבחּייהן "הן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּוא

ּתפקידּה את למּלא הּנׁשמה ּבהארת ּכח ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיהיה

עצם  ּבּה להאיר צרי "ּבחּייהן", ּבּגּוף, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבהיֹותּה

 ֿ ׁשעל ּגיסא, לאיד ּגם ּכ ("מנאן"). ְְְִִֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה

להארת  ּכח נֹותנת הּנׁשמה  ׁשעצם ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹידיֿזה

הּנה  ּדין, ּבעלמא ּתפקידּה את למּלא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנׁשמה

ּתפקידּה, את מׁשלימה הּנׁשמה ׁשהארת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאחרי

(ּבׁשמֹותם), ּומנאן" "חזר אזי ְְְֲִִַַָָָָָָ"ּבמיתתן",

הּנׁשמה, ּבעצם עלּיה ּפֹועלת הּנׁשמה ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהארת

עלֿידי 29ּכּידּוע  ּבּנׁשמה ׁשּנעׂשית ׁשהעלּיה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּדהארת  העבֹודה עלֿידי אּלא הּנׁשמה, ּבהארת רק לא היא למּטה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹירידתּה

מקּוׁשר  ׁשּב'הארה' ועד הּנׁשמה, עצם עם התקּׁשרּותּה (מּצד ׁשּבּגּוף ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּנׁשמה

ה'עצם' הּנׁשמה.30ּכל ּבעצם ּגם עלּיה נעׂשית ,( ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
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מועיל  ומה בגוף, היא דתומ"צ העבודה הרי דלכאורה, - וש"נ) .169 ע' תרפ"ז (סה"ש כו'" פארטריבן ניט גלות אין ַמען

שב]גוף. הנשמה ב[הארת גם כח נותן זה הרי הוגלה, לא הנשמה ש[עצם] מה כי - הוגלו לא שהנשמות גם 28)מה ראה

ואילך. 846 ע' שם ח"ג ואילך).29)לקו"ש 3 ע' תש"ט (סה"מ ואילך סוס"ב תש"ט היום זה ה'ש"ת 30)ד"ה ישיר אז ד"ה

תשכ"ט  (סה"מ תשכ"ט ויכולו ואילך). 121 ע' תש"ה (סה"מ פ"ב תש"ה דוד כמגדל ואילך). 61 ע' ה'ש"ת (סה"מ פ"בֿג

ואילך. מח ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÓ‰a‰27‰a¯c‡ ‡l‡ מכך,, הנובעים הקשיים lÓÏ‡למרות ««¬ƒ∆»«¿«»¿«≈

ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰Â Ûeb‰ ˙‡ ¯¯·Ï ,d„È˜Ùz«¿ƒ»¿»≈∆«¿«∆∆««¬ƒ¿∆¿»»
לבררם, מוטל בפרט הטוב שעליו את ולהעלות והרע הטוב בין להפריד

e˜Ï‡Ï˙שבהם  ÈÏk Ì˙BNÚÏÂ28 יהיו בעולם וחלקו ונפשו שגופו ¿«¬»¿ƒ∆¡…
והשראת  אלוקות לגילוי ראויים כלים

השכינה.

ÔÈÚ‰ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈»ƒ¿»
,"Ì˙BÓLa Ô‡Ó"c שמשמעותו ƒ¿»»ƒ¿»

ועניין  השם עניין בין והשילוב החיבור

לעיל  כמבואר באריכות,המניין,

ÌˆÚ ÏL ¯eaÁ‰ e‰fL∆∆«ƒ∆∆∆
ÌÚ (ÔÈn‰ ÔÈÚ) ‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿««ƒ¿»ƒ
ÔÈÚ) ÛebaL ‰ÓLp‰ ˙¯‡‰∆»««¿»»∆«ƒ¿«

‡e‰ ,(ÌM‰ הדברים כהמשך «≈
המאמר  בתחילת שהובא רש"י בפירוש

"Ô˙˙ÈÓa Ô‰Â Ô‰ÈiÁa Ô‰" של ≈¿«≈∆¿≈¿ƒ»»
ישראל, È„ÎaLשבטי ÌLkL∆¿≈∆ƒ¿≈

‰ÓLp‰ ˙¯‡‰a Ák ‰È‰iL∆ƒ¿∆…«¿∆»««¿»»
d˙BÈ‰a d„È˜Ùz ˙‡ ‡lÓÏ¿«≈∆«¿ƒ»ƒ¿»
CÈ¯ˆ ,"Ô‰ÈiÁa" ,Ûeba«¿«≈∆»ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ da ¯È‡‰Ï¿»ƒ»∆∆«¿»»

("Ô‡Ó") כוח הנותן שהוא ¿»»
עבודתם.בכוחות  לעבוד «Ckהגלויים

ŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡ÒÈb C„È‡Ï Ìb«¿ƒ»ƒ»∆«¿≈
Ák ˙˙B ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ‰Ê∆∆∆∆«¿»»∆∆…«
˙‡ ‡lÓÏ ‰ÓLp‰ ˙¯‡‰Ï¿∆»««¿»»¿«≈∆

,ÔÈc ‡ÓÏÚa d„È˜Ùz,הזה L‰‡¯˙בעולם È¯Á‡Ï ‰p‰ «¿ƒ»¿»¿»≈ƒ≈¿«¬≈∆∆»«
d„È˜Ùz ˙‡ ‰ÓÈÏLÓ ‰ÓLp‰,הזה ‡ÈÊבעולם ,"Ô˙˙ÈÓa" «¿»»«¿ƒ»∆«¿ƒ»¿ƒ»»¬«

"Ô‡Óe ¯ÊÁ" הוא זה מניין נוספת,דווקא)Ì˙BÓLa(וגם פעם »«¿»»ƒ¿»
‰ÓLp‰ ˙¯‡‰L הזה בעולם תפקידה את כל שמילאה למרות כראוי, ∆∆»««¿»»

וההסתרים, להתעלות ההעלמות והגיע

ÌˆÚaגדולה  ‰iÏÚ ˙ÏÚBt∆∆¬ƒ»¿∆∆
Úe„ik ,‰ÓLp‰29‰iÏÚ‰L «¿»»«»«∆»¬ƒ»

È„ÈŒÏÚ ‰ÓLpa ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿»»«¿≈
‰hÓÏ d˙„È¯È צורך זו 'ירידה כי ¿ƒ»»¿«»

יורדת  מה לשם כן לא שאם עלייה'

והעלייה הנשמה  כך, כל גדולה ירידה

‰ÓLp‰ ˙¯‡‰a ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«¿∆»««¿»»
בפועל, למטה È„ÈŒÏÚשירדה ‡l‡∆»«¿≈

‰ÓLp‰ ˙¯‡‰c ‰„B·Ú‰»¬»¿∆»««¿»»
ÌÚ d˙e¯M˜˙‰ „vÓ) ÛebaL∆«ƒ«ƒ¿«¿»ƒ

Lp‰ ÌˆÚ„ÚÂ ,‰Ó ∆∆«¿»»¿«
Ïk ¯Le˜Ó '‰¯‡‰'aL∆«∆»»¿»»

'ÌˆÚ'‰30 היא העצם והארת »∆∆
עבודתה, לעבוד להארה כח' ה'נתינת

לעיל), כך,ÈNÚ˙כמבואר אחר «¬≈
העבודה, Ìbבהשלמת ‰iÏÚ¬ƒ»«

.‰ÓLp‰ ÌˆÚa¿∆∆«¿»»
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הּגּוף  את לברר  ּתפקידּה, למּלא אּדרּבה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּלא

ּכלי  ולעׂשֹותם ּבעֹולם, וחלקֹו הּבהמית ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָוהנפׁש

ּד"מנאן 28לאלקּות  הענין הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות . ְְְֱִִִִִֵֵֶָָָָָֹ

(ענין  הּנׁשמה עצם ׁשל החּבּור  ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבׁשמֹותם",

הּׁשם), (ענין ׁשּבּגּוף הּנׁשמה הארת עם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמנין)

ׁשּבכדי  ׁשּכׁשם ּבמיתתן", והן ּבחּייהן "הן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּוא

ּתפקידּה את למּלא הּנׁשמה ּבהארת ּכח ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיהיה

עצם  ּבּה להאיר צרי "ּבחּייהן", ּבּגּוף, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבהיֹותּה

 ֿ ׁשעל ּגיסא, לאיד ּגם ּכ ("מנאן"). ְְְִִֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה

להארת  ּכח נֹותנת הּנׁשמה  ׁשעצם ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹידיֿזה

הּנה  ּדין, ּבעלמא ּתפקידּה את למּלא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנׁשמה

ּתפקידּה, את מׁשלימה הּנׁשמה ׁשהארת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאחרי

(ּבׁשמֹותם), ּומנאן" "חזר אזי ְְְֲִִַַָָָָָָ"ּבמיתתן",

הּנׁשמה, ּבעצם עלּיה ּפֹועלת הּנׁשמה ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהארת

עלֿידי 29ּכּידּוע  ּבּנׁשמה ׁשּנעׂשית ׁשהעלּיה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּדהארת  העבֹודה עלֿידי אּלא הּנׁשמה, ּבהארת רק לא היא למּטה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹירידתּה

מקּוׁשר  ׁשּב'הארה' ועד הּנׁשמה, עצם עם התקּׁשרּותּה (מּצד ׁשּבּגּוף ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּנׁשמה

ה'עצם' הּנׁשמה.30ּכל ּבעצם ּגם עלּיה נעׂשית ,( ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
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מועיל  ומה בגוף, היא דתומ"צ העבודה הרי דלכאורה, - וש"נ) .169 ע' תרפ"ז (סה"ש כו'" פארטריבן ניט גלות אין ַמען

שב]גוף. הנשמה ב[הארת גם כח נותן זה הרי הוגלה, לא הנשמה ש[עצם] מה כי - הוגלו לא שהנשמות גם 28)מה ראה

ואילך. 846 ע' שם ח"ג ואילך).29)לקו"ש 3 ע' תש"ט (סה"מ ואילך סוס"ב תש"ט היום זה ה'ש"ת 30)ד"ה ישיר אז ד"ה

תשכ"ט  (סה"מ תשכ"ט ויכולו ואילך). 121 ע' תש"ה (סה"מ פ"ב תש"ה דוד כמגדל ואילך). 61 ע' ה'ש"ת (סה"מ פ"בֿג

ואילך. מח ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÓ‰a‰27‰a¯c‡ ‡l‡ מכך,, הנובעים הקשיים lÓÏ‡למרות ««¬ƒ∆»«¿«»¿«≈

ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙ‰Â Ûeb‰ ˙‡ ¯¯·Ï ,d„È˜Ùz«¿ƒ»¿»≈∆«¿«∆∆««¬ƒ¿∆¿»»
לבררם, מוטל בפרט הטוב שעליו את ולהעלות והרע הטוב בין להפריד

e˜Ï‡Ï˙שבהם  ÈÏk Ì˙BNÚÏÂ28 יהיו בעולם וחלקו ונפשו שגופו ¿«¬»¿ƒ∆¡…
והשראת  אלוקות לגילוי ראויים כלים

השכינה.

ÔÈÚ‰ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈»ƒ¿»
,"Ì˙BÓLa Ô‡Ó"c שמשמעותו ƒ¿»»ƒ¿»

ועניין  השם עניין בין והשילוב החיבור

לעיל  כמבואר באריכות,המניין,

ÌˆÚ ÏL ¯eaÁ‰ e‰fL∆∆«ƒ∆∆∆
ÌÚ (ÔÈn‰ ÔÈÚ) ‰ÓLp‰«¿»»ƒ¿««ƒ¿»ƒ
ÔÈÚ) ÛebaL ‰ÓLp‰ ˙¯‡‰∆»««¿»»∆«ƒ¿«

‡e‰ ,(ÌM‰ הדברים כהמשך «≈
המאמר  בתחילת שהובא רש"י בפירוש

"Ô˙˙ÈÓa Ô‰Â Ô‰ÈiÁa Ô‰" של ≈¿«≈∆¿≈¿ƒ»»
ישראל, È„ÎaLשבטי ÌLkL∆¿≈∆ƒ¿≈

‰ÓLp‰ ˙¯‡‰a Ák ‰È‰iL∆ƒ¿∆…«¿∆»««¿»»
d˙BÈ‰a d„È˜Ùz ˙‡ ‡lÓÏ¿«≈∆«¿ƒ»ƒ¿»
CÈ¯ˆ ,"Ô‰ÈiÁa" ,Ûeba«¿«≈∆»ƒ
‰ÓLp‰ ÌˆÚ da ¯È‡‰Ï¿»ƒ»∆∆«¿»»

("Ô‡Ó") כוח הנותן שהוא ¿»»
עבודתם.בכוחות  לעבוד «Ckהגלויים

ŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡ÒÈb C„È‡Ï Ìb«¿ƒ»ƒ»∆«¿≈
Ák ˙˙B ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ‰Ê∆∆∆∆«¿»»∆∆…«
˙‡ ‡lÓÏ ‰ÓLp‰ ˙¯‡‰Ï¿∆»««¿»»¿«≈∆

,ÔÈc ‡ÓÏÚa d„È˜Ùz,הזה L‰‡¯˙בעולם È¯Á‡Ï ‰p‰ «¿ƒ»¿»¿»≈ƒ≈¿«¬≈∆∆»«
d„È˜Ùz ˙‡ ‰ÓÈÏLÓ ‰ÓLp‰,הזה ‡ÈÊבעולם ,"Ô˙˙ÈÓa" «¿»»«¿ƒ»∆«¿ƒ»¿ƒ»»¬«

"Ô‡Óe ¯ÊÁ" הוא זה מניין נוספת,דווקא)Ì˙BÓLa(וגם פעם »«¿»»ƒ¿»
‰ÓLp‰ ˙¯‡‰L הזה בעולם תפקידה את כל שמילאה למרות כראוי, ∆∆»««¿»»

וההסתרים, להתעלות ההעלמות והגיע

ÌˆÚaגדולה  ‰iÏÚ ˙ÏÚBt∆∆¬ƒ»¿∆∆
Úe„ik ,‰ÓLp‰29‰iÏÚ‰L «¿»»«»«∆»¬ƒ»

È„ÈŒÏÚ ‰ÓLpa ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿»»«¿≈
‰hÓÏ d˙„È¯È צורך זו 'ירידה כי ¿ƒ»»¿«»

יורדת  מה לשם כן לא שאם עלייה'

והעלייה הנשמה  כך, כל גדולה ירידה

‰ÓLp‰ ˙¯‡‰a ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«¿∆»««¿»»
בפועל, למטה È„ÈŒÏÚשירדה ‡l‡∆»«¿≈

‰ÓLp‰ ˙¯‡‰c ‰„B·Ú‰»¬»¿∆»««¿»»
ÌÚ d˙e¯M˜˙‰ „vÓ) ÛebaL∆«ƒ«ƒ¿«¿»ƒ

Lp‰ ÌˆÚ„ÚÂ ,‰Ó ∆∆«¿»»¿«
Ïk ¯Le˜Ó '‰¯‡‰'aL∆«∆»»¿»»

'ÌˆÚ'‰30 היא העצם והארת »∆∆
עבודתה, לעבוד להארה כח' ה'נתינת

לעיל), כך,ÈNÚ˙כמבואר אחר «¬≈
העבודה, Ìbבהשלמת ‰iÏÚ¬ƒ»«

.‰ÓLp‰ ÌˆÚa¿∆∆«¿»»
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א טבת תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

האברך מאיר שי'

שלום וברכה!

יה"ר מהשי"ת אשר מבן שלש עשרה  לגיל מצות,  אלו  ימים  ע"ד הכנסו  הודעתו  על  במענה   

בלימודו  ושקידה  התמדה  ויוסיף  ה'(,  פרק  )אבות  המשנה  כפסק  וכו'  עשר  חמשה  לבן  יגדל  למצות 

בתורה, בתורת הנגלה וכן בתורת החסידות, ויהדר בקיום המצות, והשי"ת יצליחו להיות חסיד ירא 

שמים ולמדן. 

בברכה חי"ק
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מוגה  בלתי

חדשות"‡. "פנים כאן שיש חדשות"1כיון ד"פנים הענין על השבת (נוסף יום של ענינו מצד שישנו
בשבועות 2עצמו  שהונהג (כפי התורה על רש"י פירוש לימוד של הענין תוכן תחילה לבאר יש - (

האחרונים).

התורה: על רש"י פירוש ללימוד בנוגע ה"שטורעם" מהו השואלים שישנם - ובהקדמה

התוספות  פירוש כמו שאינו הגמרא, על בפירושו וכמו הפשט, דרך על אלא אינו רש"י פירוש הרי
הפשט, פירוש רק כיֿאם בזה, וכיוצא אחרים ממקומות סתירות ותירוצים, בקושיות פלפול בו שיש
(ללא  הפשוט הפירוש להבין נקל שבו נ"ך), על (ועלֿדרךֿזה החומש על בפירושו ֿ כמהֿוכמה ועלֿאחת
החידוש  מהו ואםֿכן, למתחילים, רק לכאורה שמיועד פירוש שזהו כך, בגמרא, מאשר יותר רש"י) פירוש

רש"י? שבפירוש המיוחד

ובכן:·.
הידועה  נשיאינו רבותינו תקנת - הוא לזה בפרשת 3היסוד רש"י פירוש עם חומש יום בכל ללמוד

פירוש  במעלת מאד שהפליגו וכפי השבוע, ימי בכל וכן שני, עד הפרשה מהתחלת ראשון, ביום השבוע .
התורה  על רש 4רש"י לפירוש בנוגע גם הגמרא).(ועלֿדרךֿזה על "י

הידוע  הוא 5ועלֿפי כן הרי - בפועל להלכה ועד דתורה, בנגלה גם ישנו התורה בפנימיות ענין שכל
נמצא  זה שענין רש"י, פירוש לימוד אודות התורה) פנימיות (עלֿפי נשיאינו רבותינו לתקנת בנוגע גם

בפועל. להלכה עד דתורה בנגלה גם

שנגלה  מפני שזהו - דתורה בנגלה גם להיות צריך התורה בפנימיות ענין שכל הטעם ביאור ובהקדים
אחת" "תורה אלא חסֿושלום, נפרדים דברים שני אינם התורה ופנימיות שיש 6דתורה שרואים וכפי .

התורה  פנימיות עלֿידי רק שמתבארים דתורה בנגלה ענינים .7כמה

שכתוב  ממה גם מובן זה ונשמה,8וענין גוף בו שיש אדם בדוגמת היא שהתורה אדם", התורה "זאת
אדם" קרויין ("אתם בניֿישראל אצל אףֿעלֿפי 9והרי והיינו, נפרדים, דברים שני אינם והנשמה הגוף (

הוא  כדבעי בריא גוף של קיומו הרי (נסתר), הנשמה מהֿשאיןֿכן (נגלה), המישוש בחוש נתפס שהגוף
ועלֿדרךֿזה  אחת; מציאות הם והנשמה שהגוף כך, כו', עליו שפועלת הנשמה עם מאוחד בהיותו דוקא

דאורייתא") ("נשמתא ונשמה תורה") ("גופי גוף בדוגמת הם שבה והפנימיות שהנגלה לתורה, ,10בנוגע
ביחס  - נסתר - מהשגה למעלה היא התורה שפנימיות (אףֿעלֿפי אחת" "תורה - אחת מציאות שהם

דתורה). לנגלה

אצל  הוא שכן בגלל זה הרי - אחת מציאות הם והפנימיות הנגלה ובישראל שבתורה לכך והסיבה
בזהר  (כדאיתא חד):11הקדושֿברוךֿהוא כולא וקודשאֿבריךֿהוא אורייתא שישראל

שזהו - הם כן כשמם [אשר התורה יסודי הלכות גופא ceqidבהתחלת ובזה התורה, של (כפשוטו)
ההתחלה] זה ש הרי הרמב"ם .הקדושֿברוךֿהוא כותב ראשון "מצוי וכל הוא נמצא, כל ממציא .
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לשבת1) סטודנטים של ל"פגישה" בשכונת הכוונה חב"ד עם
חב"ד. אגודת צעירי ע"י שנערכה קראוןֿהייטס,

סס"ב 2) אה"ע טושו"ע ובתוס'. סע"ב ז, כתובות ראה
ס"זֿח.
במעין 3) (נעתק ל ע' ח"ז מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ועוד. יום"). ל"היום הקדמה
(נעתק 4) 197 ס"ע תרצ"ז .137 ע' ריש תרצ"ו סה"ש ראה

שבט). כט יום" ב"היום
(5.34 ס"ע .17 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ועוד.6) מט. יב, בא - הכתוב לשון
(7.93 הערה 28 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.
ב.8) כט, ח"ג ע"ב. ריש קיז, ח"ב זהר וראה יד. יט, חוקת

ובכ"מ.
וש"נ.9) רע"א. סא, יבמות

א.10) קנב, זח"ג
א.11) עג, שם ראה



יג d"kyz'd ,zah `"k ,zeny zyxt zay zgiy

. מצוי"הנמצאים (בגדר) אינו "הוא זה, עם וביחד המצאו", מאמיתת אלא נמצאו לא לא 12. ("מצוי
ש 13במציאות" שכפי והיינו, הזהר הקדושֿברוךֿהוא ), ובלשון מצוי, בגדר שאינו עצמו, מצד :14הוא

הנמצאים, כל של  מציאותם את  שפועל ראשון" "מצוי להיות ובא נמשך הוא הרי סתימין ", דכל "סתימא
ביחד. (נסתר) מציאות ובלתי (נגלה) מציאות שישנם כך,

והנשמה  שהגוף בישראל, גם נמשך זה הרי ביחד, הם והנסתר הנגלה הקדושֿברוךֿהוא שאצל וכיון
אחת. מציאות הם ונשמה) (גוף והפנימיות שהנגלה בתורה, וגם אחת, מציאות הם

לעניננו: ובנוגע

כפי  - דתורה בנגלה גם מפורשת נשיאינו, רבותינו בדברי שנתבארה רש"י פירוש של החשיבות
ערוך' ב'שולחן .15שמצינו ש"הקורא תרגום, ואחד מקרא שנים הפרשה דקריאת לחיוב פעמים בנוגע ב' .

. רש"י פירוש עם הפרשה כל ולומד חוזר ג' ובפעם מפרש מקרא שהוא מהתרגום יותר מועיל זה הרי .
יותר".

רבינו ‚. פתגם ידוע הרי - הפשט דרך על כפשוטו, רש"י פירוש שבלימוד החשיבות גודל על ונוסף
התורה 4הזקן  פנימיות תורה", של "יינה גם יש התורה על רש"י של 16שבפירוש ש"יינה שאף והיינו, ,

הפשט  דרך על רש"י בפירוש דוקא מתגלה זה הרי שבתורה, הסוד לחלק ששייך ענין הוא .17תורה"
מודגש ולהעיר, - הענינים כל מתגלים דוקא שבו ובאופן דוקא, הפשט שבדרך החשיבות - זה שענין

בדרך  היתה ההשתדלות שעיקר שלפניֿזה כבזמנים (דלא דמשיחא בעקבתא האחרון, בזמן במיוחד
כו'). הפלפול

ריבוי 18ובהקדמה  כל את שמאחד הכלל את דבר בכל למצוא ההשתדלות את רואים האחרון שבזמן -
ועד  הכללים, גם ומתמעטים הולכים לזמן ומזמן עצמו), בפני ענין הוא פרט שכל באופן (ולא הפרטים

אחד" ושמו אחד "הוי' - אחד לכלל הח'19שמגיעים של הביטול על שמורה "אחד" שבתיבת וכהרמז ,
עולם) של (אלופו הא' אל העולם) רוחות (ד' והד' וארץ) רקיעים מלבדו"20(ז' עוד ש"אין באופן ,21.

לחדש" עתיד ותיק שתלמיד מה "כל שבתורה, הריבוי שכל - בתורה גם הוא ד"עלמות 22וכן באופן ,
מספר  האמוראים"23אין מימרות שהן ההלכות מלכות 24אלו המה ב"ששים נכלל זה הרי ששים 23, אלו ,
רז"ל 25מסכתות" כמאמר שבכתב, בתורה נכללת שבעלֿפה תורה שכללות כפי - יותר גדול לכלל ועד ,26

ועשרת  הדברות, בעשרת נכללת שבכתב תורה שכללות - מזה ויתירה באורייתא", רמיזא דלא מידי "ליכא
להמבואר  ועד "אנכי", - הראשונה בתיבה נכלל הראשון והדיבור הראשון, בדיבור נכללים גופא הדברות

הבעלֿשםֿטוב  עולם).27בתורת של לאלופו (שרומזת ד"אנכי" א' באות כלולים הענינים שכל

היום: בהתחלת ומיד תיכף יהודי אצל שישנו הראשון בענין נכללים הענינים שכל - האדם ובעבודת
כו'", לפניך אני "מודה

אינוֿיהודי  גם עוסק שבהם כו', וזריעה חרישה העולם, בעניני לעסוק הולך כאשר שגם והיינו,
רק  היא העולם בעניני התעסקותו סיבת כי לפניך", אני ל"מודה חסֿושלום בסתירה זה אין להבדיל,
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נא 12) ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים - מנחם תורת ראה
ועוד. ואילך.

פנ"ז.13) ח"א מו"נ
תקו"ז 14) א. רפח, ח"ג ב. קסה, ב. קמו, ח"ב א. קכג, ח"א

ועוד. א). (יז, בהקדמה
וש"נ.15) ס"ב. סרפ"ה או"ח אדה"ז
ע"פ 16) מובנים שאינם רש"י בפירוש ענינים כמה שיש ועד

התורה. פנימיות ע"פ דוקא אלא נגלה,
(17- מנחם (תורת בתחלתה נח ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 192 ע' חמ"א התוועדויות
וש"נ.18) .224 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

ט.19) יד, זכרי'
וש"נ.20) ס"ו. סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
לה.21) ד, ואתחנן
(22.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה ראה
ח.23) ו, שה"ש
עה"פ.24) שהש"ר וראה ג. מט, פרשתנו בתו"א כ"ה
שם.25) שהש"ר וראה ב. שם, בתו"א כ"ה
ישנים26) תוס' ובפרש"י. א ט, תענית זח"ג ראה א. לח, יומא

א. קה, זו"ח א. רכא,
(27- מנחם תורת גם וראה ד. כג, יוסף פורת בן ראה

וש"נ. .273 ע' חל"ח התוועדויות
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הציווי  במכילתא 28בגלל כדאיתא תעשה", אשר בכל אלקיך ה' "מצות 29"וברכך היא עצמה שהעשיה
וזורע" העולמים בחי ש"מאמין באופן היא גופא העולם בעניני ההתעסקות וגם ,30עשה",

"ויברכהו - כאשר דוקא הנה כו', התבואה וצומחת גשם ויורד זורע כאשר שגם במוחש שרואים וכפי
. ש"וימצא באופן מרובה להצלחה זוכה אזי .ה'" ההיא "בארץ גם שערים", מאה ההיא",. בשנה .

קשה" והשנה קשה .31"שהארץ

ובסופו  בלימודה, ביותר להתייגע אדם יכול שלפעמים, הטבע, חכמת בלימוד גם רואים ועלֿדרךֿזה
כו'), זה על שהתפלל (כיון דשמיא סייעתא לו כשיש ולפעמים, נכונה, אינה שמסקנתו לו יאמרו דבר של
טיב  בעיקר שנוגע הטבע, שמצד ההנהגה היפך שזהו אף זמן, במיעוט פחותה ביגיעה להצליח יכול

בדבר  שמשקיע והיגיעה והזמן האדם, -כשרונות

גו'" אֿל כבוד מספרים "השמים שכתוב כמו אלקות, מגלה גופא העולם שמציאות גם "כי 32ומה ,
גו'" שמיך העלם 33אראה מלשון הוא ש"עולם" שאףֿעלֿפי והיינו, באופן 34, הטבע, בחוקי מוגבל והוא ,

אלקות  רואים אזי כו', היטב מתבוננים כאשר מכלֿמקום, הטבע, מן שלמעלה לגילוי מקום בו שאין
האמיתית  שהמסקנא מזה יחשוש ולא בתחילה, אצלו שהונח מה בגלל לנצח יתעקש שלא (ובלבד במוחש

כו'). הקודמת הנהגתו את לשנות אותו תחייב

ענינים  מתגלים הפשט בחלק שדוקא האחרון בזמן מודגש התורה בלימוד גם הנה לכך, ובהתאם
כו' הסוד לחלק השייכים .35נעלים

***

בחסידות:„. ענין גם לבאר יש לעיל האמור עלֿפי
הבעלֿשםֿטוב  מאמר שלמעלה.36ידוע הפשיטות את "לוקחת" פשוט יהודי של שהפשיטות

לא  "קלאץֿקשיות" על שדוקא פעמים כמה וכמדובר - קושיא" קלאץ "א מתעוררת ַָָולכאורה
מתעכבים:

השלימות  את "לוקחת" בהידור מצוות ומקיים תורה לומד של שהשלימות - להיפך אומרים לא למה
כמאמר  דכולהו"?!37שלמעלה, שלימו הוא "אנת

השלימות ענין את להדגיש מתאים שלכאורה גם שהפשיטות xzeiומה כיון הפשיטות, ענין את מאשר
כו'. המעלות ריבוי כל של השלימות עם ביחד היא שלמעלה

המעלה  ענין מקום תופס ששם וגילויים, האורות בחינת מצד הוא ה"שלימות" שענין - הוא הענין אך
לא  ששם וגילויים, מאורות שלמעלה בבחינה מגיע ה"פשיטות" ענין ואילו כו'; החסרון ושלילת דוקא
אפשר  שאי בגלל רק הוא "פשיטות" התואר שגם ועד כו', חסרון או מעלה של הגדר כל מקום תופס

הענין. את לבטא יותר מתאים לשון למצוא

בחסידות  המבואר ש 38[ועלֿדרך בו שאין (שפירושו סוף" "אין לתואר גבול")בנוגע "בלי הגבלה, ום
גבול, דבלי הענין את גם לשלול אלא דוקא, הגבול ענין את לשלול הכוונה שאין - יתברך עצמותו על

יותר]. מתאים לשון למצוא אפשר שאי  מפני זה הרי גבול), בלי (שפירושו סוף" "אין שנקרא ומה
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יח.28) טו, ראה פ'
ובס'29) וישב, פ' שועב אבן יהושע ר' בדרשות הובאה

וש"נ. .20 הערה 245 ע' חי"ז לקו"ש וראה בלולה. מנחה
תורת 30) גם וראה סע"א. לא, שבת בתוס' הובא - ירושלמי

וש"נ. .443 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
ובפרש"י.31) יב כו, תולדות
ב.32) יט, תהלים

ד.33) ח, שם
ובכ"מ.34) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
(35) הסיום ).l"endחסר
סקנ"ה 36) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך.
ע"ב).37) ריש (יז, בהקדמה תקו"ז
קסח.38) ע' ריש תרס"ו המשך ראה
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הצדיק, כמו וגילויים, אורות של ענינים מחפש שאינו - פשוט יהודי של ב'פשיטות' הכוונה גם וזוהי
התורה  בלימוד ולדוגמא: קונו. רצון למלא רק רוצה אלא וגילויים, אורות עם קשורה עבודתו שכללות
רק  הוא לימודו אלא כו', ורבא אביי שבדברי העומק את להבין גם כולל וגילויים, אורות מחפש אינו -
האורות  בשביל לא הוא במצוה שההידור המצוות, בקיום ועלֿדרךֿזה תורה; תלמוד מצוות מצד
האורות  גם לו יש ממילא בדרך אזי כזה, באופן היא עבודתו וכאשר קונו. רצון למלא כיֿאם והגילויים,
המעלה  וזוהי  כו'. וצדקה לתפלה בנוגע ֿ דרךֿזה ועל ורבא, אביי שבדברי העומק את שמשיג והגילויים,

שלמעלה. ב'פשיטות' מגיעים שעלֿידיֿזה הפשיטות, בענין

בתניא ‰. שכתוב מה לבאר יש יכולת 39ועלֿפיֿזה "כפי - התורה בהשגת הדרגות לחילוקי בנוגע
למעלה": נפשו ושרש השגתו

שרש  הרי מובן: אינו - למעלה" נפשו ל"שרש בנוגע אבל שפיר; אתי - השגתו" יכולת "כפי בשלמא
יוכל  בגוף, בהתלבשות למטה נמצאת הנשמה שכאשר יתכן ואיך כו', הגבלות בלי הוא למעלה נפשו

למעלה?! נפשו שרש השגת כפי התורה לימוד להיות

כדי  הפשיטות, מצד אלא כו', והגילויים האורות מצד לא הוא התורה לימוד שכאשר הוא, הענין אך
למעלה". נפשו "שרש כפי הוא הלימוד אזי - העליון רצון למלא

.Â על רש"י שבפירוש המיוחדת המעלה גם מובנת - הפשיטות למעלת בנוגע שנתבאר מה ועלֿפי
" להיותו מקרא",eheytהתורה, של

להדגיש - אלא בזה, וכיוצא הרמב"ן פירוש הפירושים, שאר חסֿושלום לבטל הכוונה אין בודאי
הפשיטות  מעלת יש רש"י -שבפירוש

תורה". של "יינה גם כולל הענינים, כל רש"י בפירוש נכללים ובמילא

פרשת  ולומדים חוזרים שכאשר והיינו, חידוש, של באופן להיות צריך רש"י פירוש שלימוד ומובן,
כזה  שבאופן ובודאי חדשים, ענינים רש"י בפירוש מתחדשים אזי שנה, בכל רש"י פירוש עם השבוע

רש"י. פירוש עם חומש יום בכל שילמדו שתיקן הזקן, רבינו אצל רש"י פירוש לימוד היה

חסידות  בדרושי שמצינו וכפי חידוש, של באופן להיות צריך התורה דלימוד הענין שכללות 40וכמו

שניתוסף  באופן זה הרי  ובודאי בתורה, ועוסק שנה אלפים מג' יותר בגןֿעדן שיושב רבינו, למשה בנוגע
הפתגם  וכידוע חדֿפעמי, ענין הוא שמתןֿתורה למרות - וזאת כו', ויותר יותר יהיה 41בלימודו שלא

ג) סעיף (כנ"ל ב"אנכי" נכללו הענינים כל כי חסֿושלום, הפעם עוד .35מתןֿתורה

***

.Ê בפרטיות מתבטא - התורה בכללות שהוא כפי כו' והאחדות הפשיטות לענין בנוגע לעיל האמור
נאמרה  ופרטות כללות שהתורה הוא 42(כידוע השבת יום של ענינו גיסא, מחד כי השבת, בענין גם (

ומשפיע  השבוע ימי כל את השבת יום כולל זה, עם וביחד חול, לעניני שייכות ללא העילוי בתכלית
הרמב"ן  מדברי כמובן השבוע.43בהם, ימי בכל ועלֿדרךֿזה בשבת", ראשון יום "היום אמירת תוכן שזהו

פתגם ישנו גופא, השבת ליום ש heytובנוגע - השבת ענין כל את מו"ח שכולל כ"ק סיפור זהו
הצעירה  בתו אודות שפעם 44אדמו"ר הולדתה), יום הוא זה השבתֿקודש וביום השם, קידוש על (שנהרגה

הענינים  כל את לעשות שצריכים השבת, ליום בנוגע נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק זקנה, לה אמר
הענינים  כל לעשות ביכלתה שיש והשיבה, שבת, לשם להיות שצריך השינה, ענין גם כולל שבת, לשם

כך... על אונטערנעמען") ("זיך להתחייב יכולה שאינה שבת, לשם השינה ענין מלבד שבת, לשם
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רפ"ד.39)
וש"נ.40) רכה. ע' אייר סה"מ - מנחם תורת ראה
וש"נ.41) .102 ע' ריש ח"מ התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ.42) .51 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

ח.43) כ, יתרו
גם44) ראה - הי"ד שיינא מרת -הרבנית מנחם תורת

וש"נ.התוועדויות  ואילך. 6 ס"ע ח"ג
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סתם  סיפור זה שאין אדמו"ר 45ומובן, כ"ק אודות מדובר שהרי - לנכדתו סבא בין דוֿשיח אודות
דעהו" דרכיך ד"בכל באופן היתה הנהגתו שכללות כללית, נשמה בישראל, נשיא אפילו 46נשמתוֿעדן, ,

החול, נשמתו בימות אדמו"ר כ"ק דיבר מעמד שבאותו ובפרט השבתֿקודש, ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
גודל אודות שאמרֿעדן שהדברים כך כו', הדיבור לענין בנוגע השבת ביום שצ"ל הם הזהירות לנכדתו

ישראל, של לטובתם לדאוג הוא ישראל נשיא של שענינו לכך (בהתאם לרבים הוראה וגם והוראה, לימוד
שבת. לשם להיות צריך השינה ענין שגם - זאת) סיפר אדמו"ר וחמי מורי קדושת שכבוד מזה גם וכמובן

.Á:בזה והענין
שוה  שבהם הדברים ג' כמו באדם, תחתון היותר הענין זה הרי - עצמו מצד שהוא כפי השינה ענין

לבהמה  שוים 47אדם הם והרגל הראש השינה שבעת במוחש שנראה וכפי בבהמה.48, כמו ,

כו' לעולם מועד "אדם שהרי השינה, בעת גם עצמו על הבית בעל להיות אדם צריך ואףֿעלֿפיֿכן,
ישן" בין ער להכנס 49בין שלא עצמה על לשמור יודעת ערה, שבהיותה בבהמה, כמו  ולא (כפי , לאש

נורמלית  אינה נחשבת לאש שנכנסת שבהמה  השינה.50שמצינו בעת שייך זה אין אבל בזה, וכיוצא ,(

כו' חיים לה ושואבת למעלה הנשמה עולה השינה שבעת שמצינו - מזה שלפעמים 51ויתירה ועד ,
במשך  בהם שנסתפק בענינים תורה חידושי לו מתגלים למעלה, עולה כשהנשמה השינה, בעת דוקא הנה

.52היום 

בנוגע  ויגיעה עבודה גם כולל השינה, קודם היום, במשך ויגיעה בעבודה צורך יש זה בשביל אמנם,
בשבת" יאכל שבת בערב שטרח "מי בענין [וכמו גופא השינה שבת 53לענין בערב בטירחא די שלא ,

ליהודי  המתאים באופן תהיה שהשינה - השבת] יום עבור בטירחא צורך יש אלא  עצמו, שבת ערב בשביל
אופן"). אידישן א ַ("אויף

השינה  גם יכולה המתאימה, העבודה הקדמת שעלֿידי - דשבת לשינה בנוגע גם מובן ועלֿדרךֿזה
שבת. לשם להיות

.Ë שאינה בתו, של המענה אודות גם אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר מה ולבאר להוסיף ויש
לנו? נוגע זה מה דלכאורה, שבת, לשם תהיה השינה שגם להתחייב יכולה

בזה: והביאור

עדיות  במסכת במשנה האדם 54איתא יאמר שאם לבטלן, המרובין, בין היחיד דברי מזכירים "למה :
דבריו). (ונדחו שמעת" פלוני איש כדברי לו, יאמרו מקובל, אני כך

דידן: בנדון ועלֿדרךֿזה

שכבר  לו, יאמרו - שבת לשם השינה שתהיה שייך שלא ויטען באמריקא הדר יהודי יבוא כאשר
תבע  ואףֿעלֿפיֿכן, אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד של בתו עלֿידי זו סברא בליובאוויטש ַנאמרה
לשם  להיות צריכה השינה שגם - בתֿמצוה קודם בהיותה עוד - נשמתוֿעדן אדמו"ר קדושת כבוד ממנה

שבת!

.È:בזה להוסיף ויש
באה  השאלה, על ונוסף - שבת לשם השינה ענין להיות יכול כיצד השאלה: שנשאלת העובדה עצם
כיצד  הוא דואג ובמילא כו', זה על מעוררים לא וגם שכל, עלֿפי זאת מסבירים שלא כך על הטענה גם

הפועל. אל הדבר את להביא שיוכל לו שמסייעים פועל זה הרי - זאת לקיים יוכל
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וש"נ.45) .38 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ו.46) ג, משלי
ובתוס'.47) רע"א טז, חגיגה
וש"נ.48) .292 ע' חל"ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ע'49) ח"א תער"ב המשך וראה (במשנה). סע"א כו, ב"ק

צא.
כב,50) שם הב'). (פירוש ובפרש"י (במשנה) ב סא, שם ראה

שם. ובסמ"ע רסשפ"ג חו"מ שו"ע והי'. ובתוד"ה ע"ב ריש
שם. ובסמ"ע סוסתי"ח

ט.51) פי"ד, ב"ר
וש"נ.52) .53 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם תורת ראה
סע"א.53) ג, ע"ז
(וברע"ב).54) מ"ו פ"א
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השבוע  בפרשת שכתוב מה אל 55ועלֿדרך שועתם ותעל ויזעקו העבודה מן ישראל בני "ויאנחו
"השופט  זאת לולי וכי האנחה, בענין הצורך מהו מובן: אינו דלכאורה - יעשה 56האלקים" לא הארץ כל

מורי  קדושת כבוד וכפתגם זאת, ופועלים מעוררים האנחה עלֿידי שדוקא הוא, הענין אך - משפט"?!
אדמו"ר  לצדיקים 57וחמי בנוגע דידן, בנדון ועלֿדרךֿזה עילאה". תשובה איז קרעכץ אידישער "א :ַ

לבוראם" הוא 58ש"דומין הרי שבת, לשם תהיה שלו שהשינה שייך כיצד והטענה השאלה שעלֿידי -
כו'. לו שמסייעים פועל

נאמר  זה שעל - הגלות ענין לכללות בנוגע הוא -59וכן וכו' נסיונות ויש בגלותא", ישנה "אני
שכאשר  מצרים, ביציאת כמו הגאולה, את פועלים כו', הגלות קושי על ("קרעכץ") ה"אנחה" שעלֿידי

האלקים". אל שועתם "ותעל אזי ויזעקו", העבודה מן ישראל בני "ויאנחו

כו', בנסיונות שעומדים ישראל בני מעבודת הגלות בזמן להקב"ה שיש התענוג גודל שלמרות והיינו,
הגאולה  את להביא רוצה אינו זה שבגלל כך, כדי שבאה 60עד יהודי של אנחה מגיעה כאשר הנה -

דלמעלה  התענוג על מוותרים אזי הנשמה, הגאולה,61מפשיטות אל הגלות מן ישראל בני את ומוציאים ,
טפחים. מעשרה למטה

לחיים ]. שיאמרו מה"פגישה " להאורחים ציוה  שליט"א אדמו"ר [כ "ק 

***

.‡È:השבוע בפרשת רש"י פירוש לבאר סוףֿסוף מגיעים - הנ"ל ההקדמה כל לאחרי
הפסוק  על בפרש"י חזר 62הביאור בשמותן, בחייהן שמנאן "אףֿעלֿפי ישראל", בני שמות "ואלה

שנאמר  ובשמותם, במספר ומכניסן שמוציאן לכוכבים שנמשלו חבתן להודיע במיתתן, המוציא 63ומנאן
הקדמה  בתור שבא נפש, דשבעים המספר הזכרת על (לא שקאי - יקרא" בשם לכולם צבאם במספר

אותם" הארץ ותמלא גו' וישרצו "פרו - כזה מועט שממספר החידוש את הזכרת 64להדגיש על אלא) ,
וביתו"mpipnaוגםmzenyaהשבטים "איש לכוכבים",62- "שנמשלו לפי שזהו השבטים, י"ב כל של

ענינו  על שמורה - ושמות שבהם, המשותפת הנקודה על שמורה - מנין ענינים: בשני מתבטאת שחיבתם
והחיבה  בכולם, ששוה היהדות נקודת שמצד החיבה ישראל: בבני ועלֿדרךֿזה אחד. כל של הפרטי

מישראל  אחד שבכל המיוחדת המעלה ונדפס 65שמצד שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה -
בתחלתו. ו חלק שיחות בלקוטי

***

.·È.'גו ישראל בני שמות ואלה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È:הדברים נקודת רק להזכיר יש הזמן קוצר מפני הנה - הפרשה בסיום רש"י לפירוש בנוגע
- ישלחם חזקה ביד "כי רש"י: מפרש מארצו", יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד "כי הפסוק על
ולא  יגרשם, ישראל של כרחם על - מארצו יגרשם חזקה וביד ישלחם, עליו שתחזק החזקה ידי מפני

אומר  הוא וכן צידה, להם לעשות וגו'".66יספיקו לשלחם למהר העם על מצרים ותחזק
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כג.55) ב,
כה.56) יח, וירא
ס"ע57) ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק (נעתק ראה תקנא

תמוז). ג יום" ב"היום
ועוד.58) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
א.59) צה, זח"ג
וש"נ.60) רנט. ע' תרצ"א סה"מ ראה
מתוך 61) - באמרו זה, בענין האריך שליט"א אדמו"ר כ"ק

שיוציאו  - תומ"צ יקיימו שבנ"י רוצים למעלה; רוצים מה בכי:
כו'. הגלות מן אותם

פרשתנו.62) ריש
כו.63) מ, ישעי'
ז.64) שם,
גם65) התוועדויות ראה - מנחם וש"נ.תורת בתחלתו. ח"מ
לג.66) יב, בא
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ענינים,67והפירושהפשוטבזה  -דכיוןשבפסוקנאמר"בידחזקה"ב'פעמים,עלֿכןֿצריךֿלומר,שישכאןב'
שכתוב  ומה פרעה, על  שתחזק הקב"ה של החזקה היד על קאי ישלחם" חזקה ש"ביד רש"י  מפרש ולכן

כו'. כרחם על לשלחם ישראל על שתחזק פרעה של החזקה היד על קאי מארצו" יגרשם חזקה "וביד

להבין: צריך אך

הספיק א) שלא מה להביא לו היה לכאורה - צידה" להם לעשות יספיקו ש"לא רש"י מביא מדוע
רש"י: שמביא הפסוק תוכן (שזהו ממצרים ביציאה המהירות גודל על מורה זה שענין להחמיץ, בצקם

העם על מצרים כשיוצאים xzeiלשלחם")xdnl"ותחזק כי צידה, להם לעשות הספיקו שלא מה מאשר
מים" ואין לחם "אין שבו מקום הגברים,68למדבר, ריבוא ששים ישראל, בני כל עבור צידה להכין וצריך ,

ואילו  זמן; ריבוי שדורש דבר זה הרי כו'), המקנה ריבוי עבור מזון להכין צריך (וגם וטף מנשים לבד
מיל  הילוך כדי רק זה הרי להחמיץ בצקם הספיק שלא רגעים 69מה כ"ד או רגעים, י"ח אופן 70- ובכל ,

לדרך?! צידה הכנת של הזמן שיעור מאשר יותר גדולה במהירות זה הרי

"וישא  לשלחם": למהר העם על מצרים "ותחזק הפסוק בהמשך נתפרש זה שענין - יוקשה 71וביותר

יחמץ"! טרם בצקו את העם

אל ב) באתי ומאז גו' הזה לעם הרעותה "למה משה טענת על הקדושֿברוךֿהוא משיב זה בפסוק
עמך" את הצלת לא והצל הזה לעם הרע בשמך לדבר "עתה 72פרעה הקדושֿברוךֿהוא: משיב זה ועל ,

וגו'". חזקה ביד כי לפרעה אעשה אשר תראה

כיצד  מובן: אינו - ישראל" של כרחם "על פירושו מארצו" יגרשם חזקה ש"ביד רש"י לדברי אך
-הקדושֿברוךֿהוא השיב מארצו" יגרשם חזקה ש"ביד באמרו גו'", הרעותה "למה משה טענת על

אודות  בשמך" לדבר פרעה אל באתי ש"מאז להקב"ה בטענה בא רבינו משה אדרבה: הרי דלכאורה,
מהגלות  לצאת יותר קשה ונעשה הגלות תוקף שנתגבר היינו, הזה", לעם "הרע אומר 73הגאולה, זה ועל ;

הגלות מן שהיציאה הקדושֿברוךֿהוא xzeiלו cer dyw didz בניֿישראל את לגרש שיצטרכו כך, כדי עד ,
כרחם"?! "על ממצרים

"ג) מארצו", יגרשם חזקה ש"ביד הפרשה, l`xyiסיום ly mgxk lr עם לכאורה מתאים אינו - "
טוב?74הכלל  בדבר לסיים שיש

.„È:בזה הביאור לומר ויש
מענה קושי הקדושֿברוךֿהוא בתוכן התגברות על קושיא יש שאצלו שבגלל - גם נכלל למשה,

התגברו  ישתלשל מזה כתוצאה הנה מארץ הגלות, לגרשם צורך שיהיה עד ישראל, בני אצל הגלות ענין ת
כרחם"! "על מצרים

דברי כי, - למשה תוכחה דברי לאמירת (רק) בזה הכוונה אין בהתחלת אך מקומם למשה , תוכחה
אל אלקים  "וידבר נאמר שבה  וארא, אתופרשת  "דיבר רש"י וכפירוש לדבר htynמשה", שהקשה על

. דאבדין על "חבל באמרו, הזה", לעם הרעותה למה .ולומר האבות ואתה . מדותי, אחר הרהרו לא .
הרעותה" למה אלא75אמרת - טוב בדבר לסיים צריך שבה פרשתנו, בסוף ולא ,aiydl למה" הטענה על

גו'": הרעותה

לפרעה", אעשה אשר תראה "עתה אףֿעלֿפיֿכן, אבל הגלות, תוקף התגבר שאכן אמת הן
ישלחם", פרעה) על שתחזק החזקה ידי (מפני חזקה "ביד שסוףֿכלֿסוף
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ועוד.67) כאן. והגו"א הרא"ם פי' גם ראה
ה.68) כא, חוקת
וש"נ.69) ס"ט. סתנ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.ראה70) ס"י. שם
לד.71) שם, בא
כבֿכג.72) ה, פרשתנו

הקב"ה73) יוכל איך נוספת: "ערות ברשימה - למצרים לירד
אפילו שאסור בא הארץ", כט. ט, וארא פרש"י (ראה בה להתפלל

בנ"י?! את משם ולגאול - א) יב,
ועוד.74) איכה. סוף פרש"י ראה
ט.75) ו, וארא פרש"י
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כרחם  (על חזקה ש"ביד עד כך כל הגלות התגברות שתהיה שאף ישראל, לבני בנוגע ועלֿדרךֿזה
הרעותה", "למה משה מקושיית כתוצאה ישראל בני אצל שישתלשל (כפי מארצו" יגרשם ישראל) של
ואףֿעלֿפיֿכן  צידה", להם לעשות יספיקו ש"לא ובאופן ממצרים, ישראל בני יצאו בפועל הנה - כנ"ל)

ב  אמונה מתוך .הקדושֿברוךֿהוא יצאו

את להדגיש אינה רש"י כוונת onfdכלומר: zexidn,כן דאם - כרחם על ממצרים ישראל גורשו שבה
להדגיש  אדרבה, אלא - י"ג) סעיף (כנ"ל יחמץ" טרם בצקו את העם "וישא שכתוב מה להביא צריך היה

l`xyiאת ly ogay מתוך ממצרים יצאו מכלֿמקום, כרחם", "על ממצרים לגרשם צורך שהיה שלמרות ,
להם" עשו לא צידה ש"גם בכך ביטוי לידי שבאה בהקדושֿברוךֿהוא "מגיד 76אמונה רש"י: כפירוש ,

נאמר  זה ועל והלכו", האמינו אלא צידה, בלא למדבר נצא היאך אמרו שלא ישראל, של "זכרתי 77שבחן
. נעוריך חסד זרועה".לך לא בארץ במדבר אחרי לכתך .

כרחם", "על ממצרים לגרשם שצריכים ומצב במעמד נמצאים ישראל בני כאשר גם כי, - הדבר וטעם
למהוי, כדבעי היא שלהם הפנימיות הרע הרי יצר דעם ("מ'גיט הרע היצר את קצת לוחצים כאשר ולכן,

קוועטש"), כו'א הפנימיות מתגלה .78אזי ַ

מצרים, קליפת שבירת תהיה דבר של שבסופו - וגו'" תראה "עתה למשה: הקב"ה מענה תוכן וזהו
של החזקה ידו התגלות על הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי גם הדבר יפעל ממילא ובדרך מצרים, על שתחזק

כו'. ישראל בני

לשלחם  למהר העם על מצרים "ותחזק רש"י) שמביא (בפסוק שכתוב מה גם לבאר יש ועלֿפיֿזה
שמיהרו  מהמצריים ישראל בני התפעלו למה מובן: אינו דלכאורה - מתים" כולנו אמרו כי הארץ מן
של  החזקה ידו (התגלות המצריים אצל אלקות שהגילוי הוא, הענין אך - הארץ?! מן לשלחם

לשלחם הקדושֿברוךֿהוא  ממהרים עצמם שהמצריים בראותם ישראל, בני על גם ממילא בדרך פעל ,(
הארץ. מן

נקבע  שכך לפי זה הרי - ישראל בני אצל ועלֿידם המצריים, אצל תחילה נפעל זה שענין לכך והסיבה
ישלחם הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי מצרים) על שתחזק החזקה ידי (מפני חזקה ביד "כי בתורה:

מארצו". יגרשם ישראל) של כרחם (על חזקה וביד (ועלֿידיֿזה)

.ÂË:מישראל ואחד אחד לכל הוראה למדים ומזה
הגלות  התגברות ישראל בני אצל נשתלשל הגלות, קושי אודות משה מטענת שכתוצאה לעיל מהאמור
מצוות  מקיים שהנני בכך די אדם: יאמר שאל ללמוד, יש - כרחם על מצרים מארץ לגרשם שיצטרכו עד

העיקר" ש"הוא בפועל, במעשה ישראל) למנהגי ועד ומדרבנן ולקיים 79(מדאורייתא להוסיף לי ולמה ,
כאשרxecidaמצוה כי, -`ed יכול מזה הנה כו', וחיות הידור ללא בלבד, במעשה המצוה בקיום יסתפק

המצוות zexecami`adלהשתלשל בקיום חסֿושלום צורך שאין שיטענו כאלו שיהיו - כו' הנכדים אצל -
כלל!

של  כרחם "על מהגלות יציאה של ומצב המעמד לשלילת בנוגע הוראה ללמוד יש ועלֿדרךֿזה
ישראל":

לו  מניחים שבה דמוקרטית במדינה חי הוא - הגאולה? בענין הצורך מהו שטוענים: כאלו ישנם
תפוז  ב"מנהטן"; לו יש - "קאמּפיוטער" צריך: שהוא מה כל לו ויש מפריע, באין ולהתפלל ָללמוד

ב"ברוקלין"!... לו יש - ישיבה ואפילו ב"לאסֿאנדזשעלעס"; לו יש - ארענדשז") גוטן ("א ַַָָמשובח
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לט.76) יב, בא
שם.77) בפרש"י הובא - ב ב, ירמי'

ספ"ב.78) גירושין הל' רמב"ם גם ראה
מי"ז.79) פ"א אבות
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ב"טעקסעס" בארצותֿהברית, אחת שבמדינה בשעה בה - ישראל" "ארץ את צריך הוא מה בשביל
ישראל!... ארץ של השטח כל את  פעמים כמה ("איינּפאקן") לקפלֿלארוז יכולים ַַלמשל,

ביכלתו  יש - ארה"ב יליד הוא ואם "סענאטאר", להיות ביכלתו יש (בארה"ב) כאן שבהיותו גם ַָומה
"ּפרעזידענט"! אפילו להיות

("א  תחזוקה תפקיד בעל גוי או בלבד, אחד דולר אפילו מקום תופס היה זקנו אצל אם עצמך: ַוהגע
תפקיד  או דולר, מליון של סכום מקום לתפוס יכול שאצלו עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - ָדזשענעטאר")

ל"ּפרעזידענט". עד "סענאטאר" הלבן", ב"בית או ַַָב"סענאט"

הוא  - ישראל לארץ אותו ויביאו הדולרים, וממליוני שלו מהמשרד אותו שיקחו לו חסר מה כן, ואם
שלו! ה"מלוכה" כל עם כאן להשאר מעדיף

ובכן:

ל  להודות צריך כו',הקדושֿברוךֿהוא בודאי הטוב כל על

לתמוך  בשביל הכסף את לנצל ולדוגמא: וקדושה, יהדות עניני עבור זאת לנצל להשתדל וצריך
בזה; וכיוצא בבתיֿספר, התפילה ענין להנהיג בשביל הממשלתי תפקידו את לנצל או בישיבות,

בגלות, שנמצאים לדעת צריך זה, עם ביחד אבל,

רז"ל - כמאמר כבוד, של בדרך למצרים שירדו שאף מצרים, בגלות אבינו 80כמו יעקב היה "ראוי
"במיטב  אותם הושיבו גופא ובמצרים כו'", אלא הגולים) כל (כדרך ברזל של בשלשלאות למצרים לירד

גלות 81הארץ" של ומצב מעמד זה היה זאת בכל הרי ,-

הגאולה. אל הגלות מן לצאת והחפץ הרצון להיות וצריך

גו'" מצרים מארץ צאתך וכמ"ש 82ו"כימי לשלחם", למהר העם על מצרים ד"ותחזק באופן לא אבל ,
תלכון" לא ובמנוסה תצאו בחפזון לא תושעון"83"כי ונחת "בשובה אלא בקרוב 84, צדקנו, משיח בביאת ,

ממש.
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(ובפרש"י).80) ב פט, שבת
ו.81) מז, ויגש
טו.82) ז, מיכה

יב.83) נב, ישעי'
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח טבת, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' הרב מוה"ר יעקב שי'

שלום וברכה!

... נהניתי ממה שכותב אודות הפגישה חדשית שמתקיימת בסביבתם, אשר נתוסף הלימוד 

בחסידות, ובטח לומדים ג"כ הלכות הצריכות בחיי היום יומים, בחברה אם ביחידות, ובלבד שיהיו 

בקיאים בזה, וכפי שרואים מהנסיון.

או  השני  בפעם  ורק  עליהם,  המקורים  מבלי  הדינים  את  לדעת  מראש  ללמוד  מהנכון  הנה 

השלישי להוסיף גם את זה, כיון שעיקר הכל הר"ז - את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל 

האדם...

בברכה.
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˙ÂÓ˘ ˙˘¯Ù
אדמו"ר  כותב הזקן אדמו"ר של הסתלקותו על

בקצרה 1ה"צמחֿצדק" שכותב לאחר אודות 2,
מן  בברחו – הזקן אדמו"ר שעבר הטלטולים
שבת  "ערב פיענא לכפר להגיעו עד – ה"צרפתים"
כ"ג  דשמות שבתֿקודש ש"במוצאי תקע"ג", וישלח
הקודש  ארון נשבה י"א שעה כחצות טבת לכ"ד אור

ה' משיח ישראל ...".3מאור

הפרשה 4ידוע  לתוכן קשורים השנה מועדי שכל ,
גם  הדבר שכך לומר ויש להם, בסמוך בתורה הנקראת

צדיקים  ימי הילולא 5לגבי וימי הולדת ימי גם וממילא ,
וכדומה. צדיקים, של

אדמו"ר  ההילולא, בעל של ממאמרו גם מובן וכך
השבוע  פרשת עם – הזמן" עם לחיות ש"צריך .6הזקן,

היתה  הזקן אדמו"ר הסתלקות אמנם, ובעניננו:
וארא  פרשת של ראשון ביום שחל טבת", לכ"ד ,7"אור

"אור  הזמן בציון הסתפק לא שה"צמחֿצדק" מכך אבל
שבשבוע  היום בתוספת הסתפק לא ואף טבת", 8לכ"ד

קודש" שבת "מוצאי זה 9– שהיה ומציין מוסיף אלא ,
קודש שבת הוא zenyc10""במוצאי מכך: יותר ואף ,

" היתה שמות פרשת ששבתֿקודש מוסיף b"kאף
ובעיקר  גם, קשורה שההסתלקות מובן, – ,11(טבת)"

.zeny12לפרשת

ההסתלקות  של המדוייק הזמן כאשר ובמיוחד,
והרי  י"א", שעה "כחצות ה"צמחֿצדק", כדברי היה,

כידוע  קשורות, - וענינים דינים מספר השעות 13לגבי ,
ליום  הלילה חצות שלפני שבתֿקודש מוצאי של
ההסתלקות  שבין לקשר נוספת הוכחה זה הרי השבת,

פרשת דוקא.zenyלבין
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תשכ"ז)1) תש"י. קה"ת, הוצאת תער"ב. (ווילנא, לשון במענה נדפס
א]). [תמב, א קג, – תשל"ב (קה"ת  בסופו להצ"צ דינים פסקי בתחילתו.

ח"א 2) רבי בבית (נדפס האמצעי אדמו"ר כ"ק במכתב – בארוכה
רסד). ע' תשל"ו) תשכ"ז. (קה"ת, אדה"ז התולדות ס' פכ"ב.

אלו 3) לשונות שג' לומר דיש תשל"ב, טבת כ"ד שיחת בארוכה ראה
חב"ד  הספירות ג' כנגד הן – ה'" משיח ישראל מאור הקדש "ארון –
– ה') (משיח דעת (כתר) ישראל), (מאור חכמה הקדש), (ארון [בינה

חסידות תורת (גילוי שהיא – בארוכה] עבד c"agעיי"ש אשר "פעולתו (
בעל  של חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו ו"מעשיו בה"*
זך  סי' (אגה"ק ההסתלקות בעת עילוי" אחר בעילוי ש"מתעלה ההילולא,

וביאורו).
וישב.4) ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
וראה 5) גו'. תמימים ימי ה' יודע יח): לז, (תהלים ממש"נ להעיר

א. לה, ח"א לקו"ד ח"ש. ר"פ ב"ר
(6.29ֿ30 ע' ה'תש"ב השיחות ספר
הילולא 7) של השייכות טבת לכ"ד שיחה ח"ו לקו"ש בארוכה וראה

וארא. לפ' דאדה"ז
ה"ז 8) לכאורה, הרי, תמי': ובהקדים – ההוספה** טעם וי"ל

יפה  סימן בע"ש "מת ב) קג, (כתובות מרז"ל ע"פ – לגריעותא הדגשה
רע סימן במו"ש לו",elלו, יפה סימן "בע"ש – הוא בזה הדיוק אך ?"

נשיא  של מרעיתו" "צאן עבור אבל מיד": למנוחה "שיכנס וכדפירש"י:
על  צדיקי פטירת ש"בעת מכיון אדרבה: הרי – "עת ישראל הוא כו'" יון

מעולם  ה' חסד ש"מאיר מלמעלמ"ט" גילוי בבחי' ומאיר המתגלה רצון
וראה  כח. סי' (אגה"ק כו'" הארץ בקרב ישועות ופועל יראיו על עולם עד

דוקא לכן – וביאורו) זך סי' העבודה i`venaשם כשמתחילה שבת,
זה. וגילוי להשפעה ביותר זקוקים הארץ"), ("בקרב החול דימות

כ"א  שלהם עליות ע"ד לא חושבים שבעיקר ישראל, נשיאי ולכן
ובפרט בנ"י*** על מצבם על לבשמים i`venaדואגים שזקוקים שבת,

(לקו"ת  יעקב עבדי תירא אל ולאמירת יתרה****) הנשמה עזיבת (מפני
להם  ניחא – מרעיתם צאן יעזבו לא הסתלקותם בעת וגם ב), עב, בלק
– העילוי בתכלית יהי' מרעיתם צאן של שבת" שה"מוצאי יותר*****

העילוי בע"ש.mdlyמאשר – מיד") למנוחה ("שיכנס
הנשיא. בר"י (גם) מדובר בכתובות דגם מזה ל"ק ולכן

"במוצאי 9) אדה"ז: לשו"ע המחבר" בני הרבנים "הקדמת וכלשון
וכו'". טבת כ"ד ש"ק

(10.(2 הערה (דלעיל האמצעי אדמו"ר במכתב ועד"ז
מוזכר.11) אין "וארא" שהרי
כולי'12) מתברכין מיני' כי הבא לשבוע גם שייכת דשבת לזה נוסף

א). פח, ב. סג, (זח"ב יומי
האריז"ל).13) (בשם ש סי' או"ח לשו"ע שע"ת ראה

:51Î50 'r `"kg y"ewla dkex`a x`azp ± (7 dxrda d`xe) mipta onwlck .`lelidd meic reayd 't `x`e 'tc dxehtddn ± k ,hk l`wfgi t"r ± my w"db` 'l (*
.jli`e 52 'r

" `ed x"enc` g"en w"k 'l r"p (a"yxedn) x"enc` w"k zewlzqdl rbepa mby ,xirdle (**w"yvenaxrpl jepg) "'ek drya s"xz oqipa ipy '` meil xe` `xwie
.ev ± 'ixg`ly 't xikfn `l k"be .(16 'r

zetqeda ewzrp ± r"p (a"yxedn) x"enc` w"k ornyy itk ± r"ba a"pxz ,lel` i"g ,`eaz ik t"y h"yrad epxen xn`y zexezd 'fn] ziriayd dxezn xirdl (***
."'eke miaxd zaeh liaya dceare dxez xrii` wree` hbiil xi` q`ee l`xyi i`iyp mz` .." :[(f"vxz v"rny x"enc` g"en w"k zgiy t"r) b"q aeh my xzkl

.fvx q"x f"dc` r"ey .zekxac g"tx dpyna i"xz (****
'ek dzxaga zrbep zekln oi` ,'ek mei aeh (`"rq ,l zay) l"fxn t"r `ed (a"eike y"ven e` ,y"r) onfd zeriaw la` (*****
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ושעבוד  גלות הוא שמות פרשת של תוכנה

"ויגש"14מצרים  – שמות פרשת שלפני בפרשיות .

התקופה על מדובר – מצרים,iptlyו"ויחי" שעבוד
למצרים  ירדו שכבר חז"ל 15למרות כמאמר זמן 16, "כל

בישראל". המצרים שעבדו לא קיים... מהם אחד שהיה

"וארא" – שמות פרשת שלאחר בפרשיות שני, מצד
של  השעבוד תקופת על גםֿכן אמנם מדובר – ו"בא"

בפרשת  כבר מתגלים זאת בכל אך במצרים, ישראל בני
והמופתים  האותות הגאולה: לתחילת הסימנים "וארא"

על  הביא אשר והמכות הקדושֿברוךֿהוא, שהראה

ואף  יותר, קל אז היה עצמו השעבוד גם המצריים.
אומרים  חז"ל מכך: השנה 17יותר ש"בראש בטלה 18,

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  במצרים". מאבותינו עבודה

בפועל. הגאולה על כבר מסופר שבה "בא", בפרשת

הפרשה  תוכן מתבסס שמות, בפרשת זאת לעומת

למסופר  עד וחומרתו, השעבוד בקושי פרטים על כולה
לתת... תאספון "לא גזר שפרעה הפרשה, cakzבסוף

dceard"האנשים רבינו 19על משה אפילו אשר עד ,

פרעה... אל באתי "מאז הקדושֿברוךֿהוא: כלפי טען
rxd"הזה .20לעם

הסתלקות  שבין הקשר את לבאר אפשר בכך
היתה  כאמור, שמות: פרשת לבין הזקן אדמו"ר

כלשון  בגלות, שהותו בעת הזקן אדמו"ר הסתלקות

עד  מטולטל והיה מצרפתים כש"ברחו – ה"צמחֿצדק"
פרטי  כל שמפורטים וכפי לפיענא...", ביאתן

האמצעי  אדמו"ר של במכתבו והיסורים .21הטלטולים

.‚
‰„Â·Ú‰ ÔÂ¯˙È ÔÈ·Ï ˙Â˜Ï˙Ò‰‰ ÔÈ· ¯˘˜ ˘È

˙ÂÏ‚·
של  הענין אודות ההילולא בעל דברי ידועים
מעשיו  "כל למעלה עולים שאז והסתלקות, הילולא

חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו זה 22ותורתו וכל ,
בעת  למטה מלמעלה גילוי בבחינת ומאיר "מתגלה

.23פטירתו"

ובמיוחד  פרטית, בהשגחה הוא מאורע שכל כיון
שעובדת  מובן, הדור, ונשיא לצדיק שקשור מאורע
קשר  על מוכיחה בגלות, הזקן אדמו"ר של הסתלקותו
בעל  של ועבודתו" ותורתו "מעשיו בין פנימית וזהות
בעת  ומאיר" ו"מתגלה "עולה" (אשר ההילולא
בזמן  דוקא עבודה של היתרון לבין ההסתלקות)
שהסתלקותו  – בגשמיות גם "משתלשל" ומכך הגלות,

כפשוטה. בגלות היתה

של  הגאולה שחג לכך גם הטעם שזהו לומר, ויש
היה  בחייו, הזקן אדמו"ר חגג אשר האחרון, כסלו י"ט
"ביאתן  כאמור, כי הסתלק, שבו הגלות במקום

ב" היתה glyieלפיענא" zay axr י"ט לפני שחל ,"
.24כסלו 

לחסידות" השנה "ראש כסלו, י"ט הוא 25שהרי ,
של  ועבודתו" ותורתו "מעשיו של המרכזית הנקודה

ההילולא  העבודה 26בעל יתרון עם קשר יש שלכך –
כסלו י"ט יום ולפיכך – כדלעיל הגלות, oexg`dבזמן

הדרגה שהוא xzeiaשלו, dlrpd בחייו זה יום של
אור  ומאיר... יורד ושנה שנה "בכל (שהרי הזה בעולם

מעולם" עדיין מאיר היה שלא ומחודש היה 27חדש (
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קכד.14) סי' הריב"ש מצוואת להעיר
15(438 ע' חט"ו  [המתורגם] לקו"ש וראה שמות. ר"פ תו"א וראה
ואילך.

טז.16) ו, וארא פרש"י ח. פ"א, שמו"ר
רע"א.17) יא, ר"ה
(פ'18) כנים מכת שהתחילה מעת –x`e`היינו ואילך) יב ח,

מעת  (עכ"פ) או תמ"ז). ב"א הדורות בסדר (הובא ה י, בא בבחיי עפמ"ש
) ערוב מכת בניסן x`e`שהתחילה דם דמכת הדיעה ע"פ – ואילך) יז שם,

במדין) (משה ד"עשה יט) (פ"ה, בשמו"ר ולפמ"ש שם). סה"ד dyy(ראה
לשמו"ר  (ורש"ש) מהרז"ו ראה – דם מכת בעת הי' ר"ה הרי – חדשים"

ואכ"מ. שם.
זֿט.19) ה,
כג.20) שם,

(21.2 הערה דלעיל
(בביאור).22) זך סי' אגה"ק
(דש,23) בעומר הל"ג שער סידור שם. זך סי' גם וראה כח. סי' שם

בֿג).
(24– התולדות בס' (נעתקו אדמו"ר מו"ח כ"ק ברשימות וצ"ע

הוא  (ואולי טבת" ח' הששי "ביום ּפיענא לכפר דבאו רסג) ע' אדה"ז
ליאדי. – ממקומו בגלותו הי' עפ"ז גם אבל המעתיק). ַטעות

במבוא 25) נדפסה – נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק של אגה"ק
.17 ע' ומעין לקונטרס

הענין 26) דעיקר ואילך) 112 ס"ע שלום (תורת הידוע עפ"י ובפרט
כסלו. די"ט הגאולה לאחר הותחל חוצה מעינותיך דיפוצו

יד.27) סי' אגה"ק
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היתה  שבו גלות מקום באותו – מכך ויותר בגלות.
ועבודתו" ותורתו "מעשיו כל מצויים אז כי הסתלקותו,

כדלעיל. השלמות, בשיא

.„
„Â·Ú˘Ó ÍÙÈ‰‰ ,‰¯Â‡ÎÏ ,"˙ÂÓ˘"

שתוכן  הנ"ל, הענין הסבר לאחר יובנו הדברים
מצרים: ושעבוד גלות – הוא שמות פרשת

רבות  פעמים דובר את 28כבר מבטא הפרשה ששם ,
המילה  להבין: צריך ובעניננו, כולה, הפרשה תוכן

את לכאורה, כוללת, גלות jtidd"שמות" מענין
כי: מצרים,

אחד  שהיה זמן ש"כל (כאמור), אומרים חז"ל א)
המצרים  שעבדו לא למצרים שירדו מאותן קיים מהם
בני  "שמות של שהענין אפוא, ויוצא – בישראל"
ענין  את איפשר לא כלל מצרימה" הבאים ישראל

השעבוד.

"שמות" המילה של המיוחדת ההדגשה גם ב)
שוב מנאם שהקדושֿברוךֿהוא היא "ozenya"עצמה, ,

ההיפך  שזהו חבתן", "להודיע כדי – רש"י כדברי –
שעליהם  ישראל, של השעבוד ומקושי הגלות מן

בפרשה. מסופר

elldג) zenyd חז"ל כמאמר "עלֿשם 29הם, –
zle`bנזכרו !"o`kישראל

.‰
‰Ó˘‰ ÌˆÚÓ ‡È‰ ‰„Â·Ú‰ - ˙ÂÏ‚‰ ÔÓÊ·

ידוע  הענין: בזמן 30וביאור העבודה שמעלת ,
של  מסירותֿהנפש כוח מתגלה אז שדוקא היא, הגלות

שבנפש, "יחידה" מדרגת הנובע הנשמה.עצם היהודי,
שבנפש, ה"יחידה" של כוחה מתבטא mvrכי הנשמה,

האלקות  ותחושת תפיסת שחסרה ובמצב במקום דוקא
ההתקשרות  ואז שבנשמה, הגלויים הכחות עלֿידי
אלא  הגלויים, הכחות באמצעות כלֿכך איננה לאלקות

היהודי. של עצמיותו מצד

האיר  ואלקות קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן לכן

עלֿידי  בעיקר ישראל עבודת גם התבצעה בגלוי,
הכחות  עלֿידי האלקות את חשו הם – הגלויים הכחות

שזוהי  וכיון ומדות, שכל של והגלויים הפנימיים

כוחה  בזה מורגש אין ורגש, ודעת טעם שלפי עבודה
ה"יחידה" דרגת .31של

– נסתר האלקי האור כאשר הגלות, בזמן דוקא
מה" עד יודע אתנו ולא ראינו... לא ויש 32"אותותינו –

ומצוות  תורה של בעבודה והנסיונות והסתרים העלמות

של  הגלויים הכחות השפעת חסרה כאשר אז, דוקא –
על  להתגבר שבנפש, ה"יחידה" כוח מתעורר הנשמה,

של  ההתקשרות עצם מצד דוקא והנסיונות הקשיים

הקדושֿברוךֿהוא  עם .33היהודי

בכלל), (וגלות מצרים גלות של הענין היה זה

ההתקשרות  ביטוי לידי באה עלֿידיֿזה שדוקא
וזו העצמ  הקדושֿברוךֿהוא. עם היהודי של – ותית

תורה  למתן ההכנה אלקות 34היתה להחדיר שמטרתו ,
תורה  שעלֿידי "תחתונים", שהם גשמיים דברים לתוך

בכך  דוקא כי יתברך, לו לדירה ייהפכו הם ומצוות

התורה zeinvrdמתבטאת .35של

.Â
ÈÂÏÈ‚ ‡ÏÏ ,Ì„‡‰ ÌˆÚ Y Ì˘

– הגלות בזמן העבודה מעלת לגבי שלעיל ההסבר

אז  דוקא בגלוי, מאיר האלקי האור שאין שלמרות
"שמות":mvrמתגלה של בענין רמוז – הנשמה

שני  יש אותו, הנושא האדם לבין השם שבין בקשר
אינו 36קצוות  כשלעצמו השם שבעל רואים, אחד מצד :

כאמצעי  רק בו משתמשים כלל, בשמו משתמש

עלֿידי לאדם הוא,ezlefלקריאה השם כלומר, .
איֿאפשר  ולפיכך לאדם. חיצוני דבר רק לכאורה,

זה  בשם הנקרא האדם מהות לגבי השם מן להתרשם
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שם.28) ובהנסמן ואילך 58 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש ראה
ה.29) פ"א, שמו"ר
תש"ט.30) ישנה אני ד"ה בתחילתו. אידיש סה"מ בארוכה ראה
ובכ"מ.
פי"ד.31) שם ישנה אני פ"ב. תש"ט דודי קול ד"ה שם. סה"מ ראה
ובכ"מ.
ט.32) עד, תהלים
גלות 33) "בחי' שהיא למטה הנשמה ירידת בכללות הוא ועד"ז

ונה"ב  הגוף בגלות עבודתה ע"י שדוקא א) מח, – פל"ז (תניא ממש"

שם  אוה"ת שם. תו"ח וישב. ר"פ תו"א ראה – העצמי שרשה מתגלה
ואילך). ב .n"kae(רנג,

(דמסנ"פ 34) הכח זה ומצד (בתחילתו): שם ישנה אני ד"ה ראה
ישראל  עמדו זה ובכח התומ"צ.. להם נותן בנש"י שיש יחידה) שמצד

וכו'. מצרים בגלות להוי' נאמנים
סי"ט.35) החסידות תורת של ענינה קונטרס ראה
מן 36) תש"ב. צדיקים) (ועתידין אחד אתה ד"ה ראה – לקמן בהבא

ובכ"מ. פ"ב. ה'שי"ת היום זה פי"א. תש"ט המיצר
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שם בעלי רבים אנשים יש והראיה: –ddf אשר בעוד
הקצה  מן מזה זה הפוכים להיות יכולים הם במהותם
שלא  בעליו, מהות את משקף אינו השם כי הקצה אל
ללמוד  ניתן האור וממציאות המאור, את המשקף כאור

המאור. לגבי

קשור  האדם של ששמו ידוע, שני, מצד אבל
– שלו הגלויים הכחות מן הנעלית האדם, לעצמיות
הוא  בשמו לאדם קוראים כאשר היא: לכך וההוכחה
מתעלף  אדם כאשר מכך: ויותר עצמותו". "בכל נענה
התעלמות  של במצב היא הנפש חיות כאשר –
בשמו, קריאה עלֿידי מתעורר הוא – בגוף ואיֿגילוי
הנפש, חיות לעצם ונוגע קשור שהשם הוכחה, שזוהי
יש  בכך הגוף. לכחות החיות את להחזיר בכוחו ולכן
האור  מן אפשר אמנם כי "אור", עלֿפני ב"שם" מעלה
עצם  את "ממשיך" אינו האור אך המאור, את להכיר

המאור.

הקשר  כאשר דוקא מתבטא האדם עצם כלומר,
יתרון  לגבי קודם שהוסבר כפי גלוי, אינו לאדם
דוקא  מתגלה היהודי שעצם הגלות, בזמן העבודה

הגלות. שבזמן והסתר בהעלם

.Ê
"‰„ÈÁÈ" ÈÂÏÈ‚ Y ˙ÂÓ˘ ˙˘¯ÙÂ „"·Á ˙Â„ÈÒÁ

ה  מובן לעיל, האמור כל "מעשיו לפי שבין קשר
פרשת  לבין ההילולא בעל של ועבודתו" ותורתו

גלות.37שמות  של הענין ,

בנפש 38ידוע  קיימת "יחידה" שדרגת שכשם ,
החסידות, תורת – בתורה גם קיימת היא כך האדם,

הוא ielibdועיקר התורה של "יחידה" בחינת של
ו"הלביש" גילה ההילולא שבעל כפי – חב"ד בחסידות

יהיה  שאפשר כדי ובהשגה בהבנה החסידות תורת את
האדם  של חלקו ועל הבהמית הנפש על גם להשפיע
כי  – הקצה אל הקצה מן מציאותו להפיכת עד בעולם,

מתבטאת בכך התורה zeinvrdדוקא פנימיות .39של

האדם, לגבי לפניֿכן שהוסבר כשם כלומר,
ה"יחידה", כאשר mvrשהתגלות דוקא היא הנשמה,

גם  כך והסתר, העלם של במצב הם הגלויים הכוחות
היחידה דרגת כאשר dxezayלגבי דוקא מתגלה היא ,

הנפש  של התחתונות הדרגות על להשפיע צריכה היא
בעל  של כפתגמו בעולם, האדם חלק ועל הבהמית

טבעיות 40ההילולא  לשנות הוא החסידות ענין "כל :
מדותיו".

ותורתו  "מעשיו שבין המשותפת הנקודה זוהי
בזמן  העבודה מעלת לבין ההילולא בעל של ועבודתו"
במקום  דוקא "יחידה" דרגת מתגלה בשניהם הגלות:

אור  גילוי בו .41שאין

.Á
"ÔÓÏÊ ¯Â‡È˘" Ì˘· ÊÓ¯ Ï"‰

רמוזה 42ידוע  ועבודתו, ההילולא בעל שדרגת ,
זלמן  שניאור – אור",43בשמו "שני מלשון – שניאור :

מבטאים  ביחד השמות שני "לזמן". אותיות – וזלמן
"זמן". לבין אור" "שני שבין הקשר את

שאמר  כפי הכוונה, אור" ב"שני הוא: לכך ההסבר
את 44הבעלֿשםֿטוב  יאיר שהוא הזקן, אדמו"ר על

תורת  ואור הנגלה תורת אור – האורות בשני העולם
הנסתר.

שאצל  היא, אחת במילה "שניאור" של והמשמעות
עד  לנסתר הנגלה בין מושלם חיבור היה הזקן אדמו"ר

ממש. לאיחודם
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כה zah c"k - zegiyÎihewl

התורה, מהות עצם את שגילה מכך נבע לכך הכוח
הנ  שבתורה. וגילוי,"יחידה" העלם של ממגבלות עלית

הנגלה  של האורות שני את לחבר בכוחה ולפיכך
התורה  של .45והנסתר

עם  הקשור "לזמן", "והמשיך" הוריד הוא זאת ואת
העלם 46ה"עולם" התחתון 47מלשון בעולם גם כלומר, .

האורות  שני של האיחוד – "שניֿאור" ודוקא 48יאיר –
שדרגה  כאמור, שבתורה, ה"יחידה" דרגת מתגלה אז
שאיננו  במקום ביותר, נמוכות בדרגות דוקא מתגלית זו

"גילויים" המאפשר .49כלי

.Ë
˙ÂÁÎ· Ì‚ "‰„ÈÁÈ"‰ ˙‚¯„ ÈÂÏÈ‚ Y ˙ÈÏÎ˙‰

Ì„‡‰
רבות  פעמים הענינים 50כאמור שגם היא המטרה ,

האדם, לכוחות ומעל ל"השתלשלות" ,elbziשמעל
נסתר  באופן רק לא האדם, בכחות גם ובפנימיות,

הגלות. כבזמן

שאז  הגלות, שבזמן בעבודה מעלה יש אמנם,
אך  כדלעיל, שבנפש, ה"יחידה" ומתגלה מתעוררת

שלאחריה  הגאולה היא הגלות 51תכלית

ה"יחידה"52(ובאמצעותה  דרגת שגילוי כלומר, .(
האדם, של הפנימיים בכחות גם יאיר הגלות שבזמן

הנפש. עצם עלֿידי חדורים יהיו הם שגם

ההילולא  בעל של פעולתו שזוהי לומר, ואפשר
התורה, פנימיות שעצם חב"ד, חסידות תורת עלֿידי
להתקבל, ויכולה ודעת, ומטעם מהשתלשלות הנעלית
גםֿכן  תתגלה ואמונה, קבלה עלֿידי רק לכאורה,
– האדם שבנפש השכליים בכחות ובהשגה בנגלה
מדותיו, על גם תשפיע ועלֿידיֿזה דעת, בינה, חכמה,

ויראה. אהבה בו ותעורר

 ֿ שבת במוצאי היתה שההסתלקות בכך רמוז וזה
וארא  פרשת של ראשון ליום אור "וארא"53קודש (אך

אודות  לדבר מתחילים כבר שאז גלויה), אינה עדיין
) "אני של עצמותֿאיןֿסוף ied'הגילוי דרגת – "(54,

במדת  להם נכרתי "לא – גילוי לידי באה לא אז שעד
שלי" הרי 55אמיתית היא עצמה "וארא" והמילה .
ראיה  שמעל 56מלשון הדרגה כלומר, וגילוי,

פנימי. באופן וגילוי ראיה לכדי ירדה להשתלשלות,

(e"kyz zeny t"y xn`ne zgiyn)
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בחי'45) הוא החסידות אור ד"גילוי רכג) (ע' שם לוי"צ לקוטי ראה
יחד  גם הבחי' ב' לחבר בכחה שלכן ונגלה (נסתר)* מקבלה גבוה יותר

.40 הערה הנ"ל קונטרס וראה בנגלה". מושג יהי' גופא והרז שהנסתר
א).46) (פב, פ"ז והאמונה היחוד שער ראה
ובכ"מ.47) ד. לז, שלח לקו"ת
שם.48) לוי"צ לקוטי ראה
מצד49) הוא ונגלה נסתר לחבר שהכח אף –mvrכי כנ"ל התורה

כשנמשכת  הוא התורה) פנימיות (עצם דיחידה וביטוי גילוי אמיתית מ"מ,
.39 הערה כנ"ל ביותר, תחתונה בבחי'

ובכ"מ.50) שם. ובהנסמן 77 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש ראה

ד"51) (2 הערה (דלעיל אדהאמ"צ במכ' מהמסופר elqkולהעיר h"ia
כו'". להשונא גדולה מפלה שהי' שמענו

ב 52) הפי ' מב ' ויק"ר dlebלהעיר (ראה גאולה גלות, – ראשה על
ואילך). תכג ע' לשם אוה"ת אֿג. לה, בהעלותך לקו"ת ספל"ב.

(53.56 ע' לקמן גם ראה
קמד 54) קלב. קכז. (ע' שם אוה"ת ג). א. (נו, וארא תו"א ראה
ואילך).
וארא.55) ר"פ פרש"י
א).56) (כג, וארא ר"פ זהר ראה

dfa ezpeeke ± "`"aa v"n i"r elbziy edit zewiypn ipwyi ,dxez inrh 'iga ,dxezd zeinipt ielibn" xzei deab zeciqg ieliby ,(ckx 'r) my v"iel ihewla (*
zeciqge ,(xzqp) dlaw ,dlbp :'idz giyn ly ezxezy heyt mcwdae

mby xirdle .jli`e ap 'r `"lxz mixgde d`x) mdipy cegi`e ('ek mipewize xdf) xzqp ,((` ,bnw) e"kq w"db` .a"rq ,bl zayn xirdle) dlbp :i"ayxa epivny enke
.(a ,anw my w"db`) zkl rpvdae dlebq icigil (my v"ielwl d`xe .my zay ± l`xyin '` xzqd i"r 'id dxrnd oipr ± i"ayxa

.myl b"deyae 56 dxrd 199 'r f"hg y"ewl d`xe .(q"t dpen`d 'y oiir ± 'i`x c"r cenil f"dy) dzr xy`n dlrp ote`a (zeciqge dlbp mbe) mleke ±
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.azkk
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eze` dwldeàðäk áø.jk lya ©©£¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שישי עמ' א



כו

שם  כן  על  שבעה  אתה  ויקרא   – לג  כו,  בראשית 
העיר באר שבע עד היום הזה

רכו

אברהם חפר ג' בארות, יצחק ד', ויעקב זכה לכולן וזהו 
"ויקרא אתה שבעה", ורמז לזה במארז"ל )סנהדרין ז.( 
"שב בירי לשלמנא", דקאי על יעקב )בחי' תפארת( וכו'

וחדא  לשלמנא  בירי  שב  ואזיל  קאמר  דהוה  ההוא1 
)משלי  כתיב  קרא  יהודה  לרב  שמואל  א"ל  ביש,  לעביד 

כד, טז( כי שבע יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה.
סנהדרין ז.

שב בירי לשלמנא, שבע בורות כרויות לרגלי איש 
שלום ומכולם ינצל.

וחד בירא לעביד ביש, לעושה רשעה.
יפול, בתקלה ראשונה הבאה לו.

רש"י

להורות  הוא  כתיב,  קרא  שאמרו  מה  הענין  כללות 
מה  וכל  באורייתא,  רמיזי  דלא  מידי  דליכא2  ולהראות 
שאומרים בעולם הכל רמוז בתורה, יען כי חיות כל העולם 
כולו הוא מתורה כמאמר3 בראשית בשביל התורה שנקרא 
ולכן  העולם,  נברא  שבתורה  מאמרות  ובעשרה4  ראשית, 

ליכא מידי דלא רמוז באורייתא.
וחדא  לשלמנא  בירי  שב  ואזיל  קאמר  דהוה  ההוא 
לעביד ביש כו', מדבר במדת התפארת5 מדתו של יעקב, 
גבר  ותרגומו  תם  איש  ויעקב  כמ"ש6  הוא שלם  יעקב  כי 

שלים, ומקרא מלא כתיב7 ויבא יעקב שלם.
ועיין במהרש"א8 בסנהדרין שם, שפירש שלמנא, שלם 

1( ]תרגום ללה"ק[ ההוא אדם דהי' רגיל לומר, אפילו שבעה בורות 
כרויים לרגליו של אדם, לאיש שלום הוא ניצול מכולם, אבל העושה 
רעה אפילו בור אחד הוא נכשל בו שיפול בתקלה הראשונה המזדמנת 
לו, א"ל שמואל לר' יהודה קרא כתיב )משלי כד, טז( "כי שבע יפול 

צדיק וקם, ורשעים יכשלו ברעה".
2( תענית ט.

3( ויקרא רבה פרשה לו, ד.
4( אבות פרק ה, משנה א.

5( ראה לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב ואילך. תורה אור פרשת נח 
יא, א.

6( בראשית כה, כז.
7( שם לג, יח.

שלום  מלשון  ולא  שלם  מלשון  שהוא  נראה  וכו',  לשלמה  וז"ל:   )8
בוי"ו וכצ"ל בפירש"י לאיש שלם דהיינו איש שלם ותמים במעשיו 
שהם  השמים  מערכת  דמצד  ור"ל  וגו',  צדיק  יפול  שבע  כי  שנאמר 

שלום,  שברש"י  דידן  להגירסא  ואפילו  ע"ש.  שלום  ולא 
ועיין  שלום,  מדת  הוא  תפארת  כי  לתפארת  שייך  ג"כ 
ע"ש.  שלום  הצדקה  מעשה  והי'  בד"ה9  פי"ב  באגה"ק 

ויעקב אמר10 ושבתי בשלום.
וי"ל הנה שב בירי לשלמנא קאי על יעקב, שהשב בירי 
הם טובים11, והוא השבע בארות שחפרו אברהם ויצחק, 
סתמום  אברהם  שחפר  )והג'  ד',  ויצחק  ג'  חפר  אברהם 
פלשתים, ואח"כ חפרם יצחק מחדש ולא נפסקה נביעתם(. 

כמ"ש בספורנו בפסוק12 ויקרא אותה שבעה ע"ש.
שבעה(  )הכולל  הבאר  והוא  בכולם,  זכה  יעקב  הנה 
ז'  שם  )ונזכר  בשדה,  באר  וירא  כמ"ש13  יעקב  שראה 
פעמים באר, באר בשדה, מן הבאר ההיא, על פי הבאר, 
מעל14 פי הבאר, על פי הבאר למקומה, מעל15 פי הבאר, 
מעל פי הבאר. ועיין בזה"ק פ' ויצא דקנ"ב רע"ב ת"ח האי 

באר שבע זמנין כתיב בפרשתא דא(.

שבעה כוכבי לכת יפול שבעה פעמים שכולם מנגדים לו, אבל הוא 
קם בכולם מצד זכותו שהקב"ה משנה מזלו בכולם לטובה  וכמ"ש 
באברהם )בראשית טו, ה( ויוצא אותו החוצה וגו', אבל הרשע באחת 
יפול שאף המזלות כולם הם לטובה לו הוא יפול באחת דהיינו ברשעו 

ואין מזלו יכול להצילו.
וז"ל: מה שארז"ל ע"פ עושה שלום במרומיו כי מיכאל שר של   )9
מים וגבריאל שר של אש ואין מכבין זה את זה, כלומר שמיכאל שר 
של חסד הנק' בשם מים היורדים ממקום גבוה למקום נמוך והוא בחי' 
ההשפעה והתפשטות החיות מעולמות עליונים לתחתונים ובחי' אש 
שטבעה לעלות למעלה היא בחי' הגבורה והסתלקות השפעת החיים 
ממטה למעלה שלא להשפיע רק בצמצום עצום ורב, והן מדות נגדיות 

והפכיות זו לזו והיינו כשהן בבחי' מדות לבדן.
אך הקב"ה עושה שלום ביניהם דהיינו ע"י גילוי שמתגלה בהן הארה 
רבה והשפעה עצומה מאד מאור א"ס ב"ה אשר כשמו כן הוא שאינו 
בבחי' מדה ח"ו אלא למעלה מעלה עד אין קץ אפילו מבחי' חב"ד 
מקור המדות ואזי המדות נגדיות של מיכאל וגבריאל נכללות במקורן 
ושרשן והיו לאחדים ממש ובטלים באורו יתברך המאיר להם בבחי' 
גילוי ואזי מתמזגים ומתמתקים הגבורות בחסדים ע"י בחי' ממוצעת 
הנק' בשם תפארת  היא מדת הרחמים  כלפי חסד  ומטה  קו המכריע 
בדברי חכמי האמת לפי שהיא כלולה מב' גוונין לובן ואודם המרמזים 
לחו"ג ולכן סתם שם הוי' ב"ה שבכל התורה מורה על מדת התפארת 
כמ"ש בזוה"ק לפי שכאן הוא בחי' גילוי אור א"ס ב"ה הארה רבה 

ביתר שאת משאר מדותיו הקדושות יתברך.
ראה ספר המאמרים ה'תשל"ד עמוד 42. לעיל סימן יב בסופו.

10( בראשית כח, כא.
יצחק, עוד פירוש דקאי על בירור עשו.  לוי  11( ראה בפנים בתורת 

)מובא בפניני לוי יצחק פרשת וישלח לג, ג(.
12( וז"ל: קרא את הבאר שבעה מפני שהי' מקום שביעי שבו חפרו 
באר, ג' של אברהם שסתמו פלשתים, כאמרו "וכל הבארות... סתמום 
יצחק שהן  וג' של  כל בפחות מג',  יאמר  ולא  )פסוק טו(,  פלשתים" 

"עשק" "שטנה" ו"רחובות", וזה הי' השביעי שקראוהו "שבעה".
13( בראשית כט, ב.

14( שם פסוק ג.
15( שם פסוק ח.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כז

וחדא לעביד ביש, הוא הבור שחופר הרשע במעשיו 
מ"ש  והוא  כו'.  ויפול  ויחפרהו  כרה  בור  כמ"ש16  הרעים 
בסיפא דקרא כי שבע יפול כו' ורשעים יכשלו ברעה, הוא 

הבור דקליפה, מלכות דקליפה הנק' רעה.

16( תהלים ז, טז.

יפול  שבע  כי  כתיב  קרא  לר"י  שמואל  א"ל 
צדיק וקם. שמואל דוקא אמר זה כי בשמו שמואל נרמז 

ששב בירי לשלמנא. כי שמואל הוא תיבות א"ו של"ם.
א"ו הוא מספר ז', היינו השב בירי, שלם הוא לשלמנא.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קעג

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה  י"ג טבת, תשכ"א

ברוקלין.

כבוד המשתתפים בהתוועדות בקשר עם יום

הבשורה ויום הגאולה גאולתנו ופדות נפשנו

י"ט כסלו, תשכ"א, ונוטלים חלק בחלוקת

הש"ס בראשון לציון, בארה"ק תבנה ותכונן

במהרה בימינו ע"י משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הש"ס,  חלוקת  גם  ובתוכה  האמורה  בהתוועדות  מהמשתתפים  כמה  מכתב  לקבל  לי  נעם 

מתאים לבקשת והוראת בעל השמחה רבנו הזקן, בעל התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשולחן ערוך 

)פוסק בנגלה דתורה( בקונטרס אחרון שלו, לגמור כל הש"ס בכל שנה וכו'.

אשר דברי צדיקים עומדים לעד ופועלים פעולתם - בכל הענינים אשר באגרת הקדש האמורה. 

ובודאי לדכוותייהו למותר להדגיש קישור הענינים אשר שם, ובלשון הרב, וכאו"א מהלומדים 

הנ"ל יגמור לעצמו כל שבוע התמניא אפי שבתהלים קי"ט.

קישור המרומז בכללות גם בדרז"ל על הכתוב בתהלים, אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב 

כו' מצלינא היכא דגריסנא )ברכות ח' ע"א(.

ויהי רצון שע"י כללות שני הענינים האמורים, תורה ותפלה, חיי עולם וחיי שעה תומשך ברכת 

השי"ת בעניני חיי עולם, וכן לרפואה לשלום ולמזונות )כלשון רש"י, שבת יו"ד ע"א( - שלהם ושל ב"ב 

שליט"א.

וכשם שהתחילו במצוה האמורה, יזכו לגמרה מתוך מנוחה שמחה וטוב לבב.

ובלשון רבנו, באגרת האמורה: חזקו ואמצו לבבכם כל המיחלים לה'.

בכבוד ובברכה.



ילקוט גאולה ומשיח על פרשת שמותכח
וכן  ירבה  כן  אותו  יענו  וכאשר   – יב  א, 

יפרוץ ויקוצו מפני בני ישראל

כן  יוסף קודם אחיו,  יוסף, כמו שבמצרים מת  וימת  א. 
עתיד משיח בן יוסף ליהרג וירבו צרות רבות ורעות בהריגת 
משיח בן יוסף וכל אחיו הנלוים עמו, ואף על פי שמת יוסף 
אלהיהם לא מת, חי וקיים הוא, ובני ישראל פרו וישרצו וכו' 
ויבא משיח בן דוד לגאלם, ויתקיים רמז שמות בני ישראל 
על העתיד ויתקיים פקידה כפולה כמ"ש )בראשית נ, כד( 

פקוד יפקוד.
להכרית  ורצה  במצרים  חדש  מלך  עליהם  שקם  וכמו 
מעם, כן יקום לעתיד גוג ומגוג וכמ"ש עתה הבה נתחכמה 
לו למושיען של ישראל, כן גוג ומגוג יאמר בלבו ללחום עם 
מושל בכל העולם ויקום על ה' ועל משיחו ואז כאשר יענו 
אותו כן ירבה וכן יפרוץ, שמתוך צרה רווחה עת צרה היא 
ליעקב וממנה יושע, ומה שאירע לאבותינו במצרים יארע 
לנו שנאמר )מיכה ז, טו( כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 

נפלאות.
חן טוב

את  המילדות  יראו  כי  ויהי   – כא  א, 
האלקים ויעש להם בתים

ב. איתא בפר"א הובא בילקוט שמות פסוק ויעש להם 
בתים בתי כהונה ומלכות וכו', יוכבד לכהונה ומרים למלכות 
את  נשאת  מרים  והיתה  וכו'  ענב  את  הוליד  וקוץ  שנאמר 
אפרת  את  כלב  את  לו  ויקח  עזובה  ותמות  שנאמר  כלב 
בן איש אפרתי, הא כל  ודוד  יב(  יז,  וכתיב )שמואל-א  וגו' 
ועיין  ע"כ,  אותו  מקריב  השמים  מן  עצמו  את  המקריב 
מדרש רבה סדר כי תשא הרי דמרים נקרא אפרת והמלכות 
מבית דוד מגיע מצדה, ממה שהבטיח להוציא ממנה בתי 
מלכות, ובזה מבואר למה נקרא דוד בן איש אפרתי לומר 
שזכה למלכותו ממרים שנקראת אפרת על שם שישראל 

פרו ורבו על ידה.
ובזה מבואר מסרה, וילך איש שנים וילך איש מבית 
ע"כ,  יהודה  לחם  מבית  איש  וילך  א(  א,  )רות  לוי 
אחת  המילדות  אלו  ביד  היתה  הבטחות  ששני  לפי  והיינו 
בתי כהונה שנית בתי מלכות, ונתקיים בתי כהונה ע"י שוילך 
ונתקיים  יוכבד,  ואשתו  עמרם  ע"י  דהיינו  לוי,  מבית  איש 
בתי מלכות ע"י שוילך איש מבית לחם וגו' והיינו מזרעו של 
אלימלך על ידי רות אשת מחלון וכאמור, וכבר בארנו שם 
דעל כן נתן פניו ללכת לשדה מואב מפני שצפה שמלכות 

בית יהודה צריך לצאת על ידי מואביות וע"ש.
זרע ברך פרשת במדבר

ב, כג – ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך 
מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו 

ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה

ארי',  לב  בספר  הענין  הובא  פירשו,  אשכנז  רבני  ג. 
היו  ולא  שנה,  ת"ל  במצרים  לישב  צריכין  היו  דישראל 
בשעבוד קשה אלא פ"ו שנה, והנה, ה' ]פעמים[ אלהים גימ' 

ת"ל, ונמצא, דישבו פ"ו שנה כמנין שם אלהים פעם אחד, 
ופשו שמ"ד שנה גימטר' ד' אלהים.

אל  שועתם  ותעל  אלקים,  פעמים  ה'  זה  בפסוק  וז"ש 
וכו'  אלקים  ויזכור  נאקתם,  את  אלקים  וישמע  האלקים, 
ה'  הרי  וכו',  אלקים  וידע  ישראל,  בני  את  אלקים  וירא 
ולא  שנה,  ת"ל  גימ'  לישב  צריכים  שהיו  אלקים,  פעמים 
ובזכות משה,  נגד אלקים פעם אחת,  ישבו אלא פ"ו שנה 

שהי' לו אחד יתר על שמ"ד והי' מסטרא דקדושה, נגאלו.
דשמ"ד  כתב,  צ"א,  דף  בחולין  חיים,  תורת  ובספר 
הנותרים השלמנו בד' גליות )וזהו הרמז מ"ש )דברים ד, כו( 
כי השמ"ד השמדון( כי הוא יתברך יודע חליפי שמ"ד שנים 

מקושי השעבוד כמה שנים יעלו, זהו תוכן דבריהם עש"ב.
ועל פי זה נבין, פסוק עובדי' )א, יח( והי' בית יעקב אש 
ובית יוסף להבה ובית עשו לקש, ודלקו בהם ואכלום, ולא 

יהי' שריד לבית עשו כי פי ה' דיבר.
גימטר' שמ"ג עם  להב"ה,  יוסף  ובית  א"ש  יעקב  בית 
הכולל שמ"ד, שיהי' סוף וקץ לעבדות ת"ל, שהוא גי' לק"ש. 
ולכן, בית עשו לק"ש, גי' ת"ל, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהי' 
שריד לבית עשו, כמו שהי' במצרים, שנשאר שמ"ד, כי פי 
בתורה  לעסוק  הוא  והעיקר  החשבון,  יודע  והוא  דבר,  ה' 

פרד"ס, גימט' שמ"ד.
דברים אחדים )מהחיד"א( – דרוש ח"י, לשבת הגדול

יתרו  צאן  את  רועה  היה  ומשה   – א  ג, 
חותנו כהן מדין וינהג את הצאן אחר המדבר 

ויבוא אל הר האלקים חורבה

ד. ומשה הי' רועה את צאן יתרו חותנו וינהג 
את הצאן אחר המדבר אל הר האלקים חרבה. 
)דרוש  דרכים  הפרשת  מ"ש  לרמוז  דרוש,  דרך  על  הכונה 
ח'( בכונת המדרש שלא מת משה במדבר אלא להביא עמו 
דור המדבר, שהיא עפמ"ש בגמרא אשר נשבעתי באפי אם 
זאת אינם באים אלא למנוחה  יבאון אל מנוחתי, למנוחה 
אחרת, והיינו לימות המשיח, אמנם ידוע אם הי' משה בא 
לארץ שלא הוי עבודה זרה בישראל, כי הי' עולם התיקון, 
זה כמבואר בקר'  עון  ע"י  נחרב  נחרב הבית אשר  הוי  ולא 
ולא הוי ישראל גולים, ולא הוי אלא מנוחה אחרת, ולא הוי 
הי'  במדבר  מרע"ה  מיתת  כי  נמצא  המדבר.  לדור  תקנה 

סיבה לתקנת דור המדבר עכ"ל.
והקב"ה  דמטרוניתא,  בעלה  הי'  ע"ה  רבינו  משה  והנה 
יתר מרעהו  יתר, ע"ש  יתואר הקב"ה בשם  וגם  חתן שלו, 
צדיק )משלי יב, כו(, וישראל הם צאן מרעיתו של הקב"ה, 

ומשה רעיא מהימנא דידהו, כ"ז מבואר ונגלה )בזוה"ק(.
וזה שרמז הכתוב ומשה הי' רועה את צאן יתרו חותנו, 
שהי' רועה ומנהיג ישראל שהם צאנו של הקב"ה, המתואר 
יתרו כנ"ל, והוא חותנו של משה כנ"ל, אמנם וינהג את הצאן 
ישראל,  לארץ  הכניסם  לא  כי  יותר,  ולא  המדבר  אחר  רק 
ומאי טעמא היתה כזאת כי ויבוא אל הר האלקים חורבה, 
במהרה  המעותד  האלקים  הר  אל  כך  אחר  להביאם  כדי 

בימינו אמן, אחר שיחרב וכנ"ל.
ספרי ר' נתן אדלר – תורת אמת



כט ילקוט גאולה ומשיח על פרשת שמות

ג, יא – ויאמר משה אל האלקים מי אנכי 
וכי אוציא את בני ישראל  כי אלך אל פרעה 

ממצרים

באפילה  בלילה  שהלך  לאחד  משל  במד"ת1  איתא  ה. 
שני  נר  הדליק  וכבה,  החשך  את  להאיר  הנר  את  הדליק 
מתייגע  אני  מתי  עד  אמר  וכבה,  שלישי  נר  הדליק  וכבה, 
כך  כבה,  אינו  הבוקר  שאור  והיינו  הבוקר,  אור  עד  אמתין 
עמדו  מצרים  בגלות  הקב"ה,  לפני  ישראל  כנסת  אמרה 
משה ואהרן וגאלום וכבה כי גלו לבבל, עמדו חנניה מישאל 
ועזרי' וגאלום וכבה שגלו ליון, עמדו חשמונאי ובניו וגאלום 
וכבה שגלו עוד, אמרה עד מתי אני מתייגע להגאל על ידי 
בשר ודם, אמתין עד אור הבוקר, כמ"ש )תהלים קיח, כז( 
אל ה' ויאר לנו, שהגאולה שעל ידי בשר ודם נקרא בשם נר 
אבל הגאולה שעל ידי הקב"ה נקרא בשם אור, וזהו )תהלים 
לו, י( באורך נראה אור שהגאולה תהי' על ידי הקב"ה ותהי' 

גאולה שלימה.
וזהו שאמר משה להקב"ה מי אנכי ואמרו רז"ל במד"ר 
שמות פ"ג שא"ל משה להקב"ה לא כך אמרת ליעקב אנכי 
ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ועכשיו אתה אומר 
לכה ואשלחך אל פרעה, ונמצא יהי' פירוש הפסוק מי אנכי 
הכי אני הוא האנכי שאמרת ליעקב אנכי אעלך כו', והיינו כי 
משה רצה שתהי' הגאולה על ידי הקב"ה ולא על ידי בשר 
דלעתיד  הגאולה  כמו  נצחית  הגאולה  שתהא  בכדי  ודם 

שלא יהיו שינוים כו'.
ספר המאמרים תרל"ג עמוד כז-כח

כה  משה  אל  אלקים  עוד  ויאמר   – טו  ג, 
תאמר אל בני ישראל ה' אלקי אבתיכם אלקי 
שלחני  יעקב  ואלקי  יצחק  אלקי  אברהם 

אליכם זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור

)זכרי' יד( והי' ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהי'  ו. 
ה' אחד ושמו אחד. אטו )עד( האידנא לאו אחד הוא, אמר 
רב אמא בר חנינא )אמר ר' אסי( ואמר רב נחמן בר יצחק 
לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הזה נכתב ביו"ד ה"א 
ונקרא באל"ף דלי"ת, ]אבל[ העולם הבא ]כולו אחד[ נכתב 
ונקרא ביו"ד ה"א סבר רבא למדרשי' בפירקא  ביו"ד ה"א 

אמר לי' ההוא סבא לעלם כתיב.
פסחים נ:

ואומר אני שאין הכוונה שיבוטל שם אל"ף דל"ת חלילה, 
אדון  הוא  כי  מורה  דל"ת  אל"ף  שם  כי  הפירוש,  כך  אבל 
והכל עבדיו, וזה מורה על מלכותו כי אין מלך בלא עם שהם 
עבדיו, וזה מורה על מדת הדין, משא"כ שם הוי' הוא עצם 
הרחמים. וכבר כתבתי לעיל בשם הרב ר' אפרים ז"ל פירוש 
מאמרם שם העולם הבא כולו הטוב ומטיב, דהיינו שיראו 
למפרע כי לא הי' מדת הדין כלל רק הכל הי' חסד ורחמים, 
לשם  דומה  אינו  בו  שנקרא  ששם  נדמה  הזה  בעולם  ולכן 

1( על הפסוק כי עמך )תהלים לו, יו"ד( – התוכן לא הלשון.

שנכתב, שזה רחמים וזה דין, אבל לעולם הבא הוא נקרא 
גם כן ביו"ד ה"י, דהיינו שיבינו ששם אדנ"י גם כן הוראתו 
כמו שם יו"ד ה"י, וממילא לא יתבטל שם אדנ"י לעולם ועד, 
אדון  שהוא  מורה  הוא  כי  מלכותו  כבוד  על  מורה  זה  ושם 

הכל.
צל"ח פסחים נו.

ד, ח – והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו 
האות  לקול  והאמינו  הראשון  האות  לקול 

האחרון

יהי' כבוד  גדול  ב, ט( על בית שני,  )חגי  הכתוב אמר  ז. 
הבית הזה האחרון מן הראשון. והקשו כיון דקרי לי' אחרון, 
משמע דאין עוד אחריו כלום, ואיך מקוים לבית השלישי. 
אע"ג  אחרון,  לשני  דקרי  גוונא  כהאי  דאשכחנא  ותירצו 
דאיכא שלישי בתרי'. והוא במ"ש בפרשת שמות והי' אם 
והאמינו  הראשון  האות  לקול  ישמעו  ולא  לך  יאמינו  לא 
לקול האות האחרון. והי' אם לא יאמינו גם לשני האותות 
ושפכת  היאור  ממימי  ולקחת  לקולך  ישמעו  ולא  האלה 
ביבשת  והיו לדם  היאור  והיו המים אשר תקח מן  היבשה 
האחרון,  אות  השני  לאות  דקרי  ונמצא  ח-ט(.  ד,  )שמות 
ואע"ג דהוה בתרי' אות שלישי שהוא הפיכת המים לדם. 

ש"מ דאם אמר אחרון אינו מוכרח דלא הוה בתרי' כלום.
עפ"י תוספות יו"ט דמאי פ"ז מ"ג

* * *

והי'  הכתוב  רמז  נועם(  )אמרי  המפרשים  פירשו  ובה 
הדם לכם לאות על הבתים )שם יב, יג( פירוש אות השלישי 
אחרון,  הכתוב  לי'  דקרי  השני,  אות  אחר  העשוי  הדם  של 
דאתמר  דאע"ג  מקדשים.  בתי  הם  הבתים  על  לאות  הוא 
על בית שני שם אחרון, עכ"ז יש אחריו בית שלישי שיבנה 

במהרה בימינו אמן עכ"ד ז"ל.
בכתובים  דוגמה  מצינו  כי  אמת  הן  לחקור,  יש  והנה 
דאיכא  אע"ג  השני  על  אחרון  דאומר  שמות,  בפרשת 
בתרי' שלישי, עכ"ז יש לדקדק מי הכריחו לומר הבית הזה 
האחרון, דהוא מילתא דאית בה שקלא וטריא, שיש פתחון 
הוכחה  להביא  ונצטרך  שלישי,  בתרי'  דליכא  לומר  פה 
ממקום אחר דאין בזה הכרח. לימא גדול הבית הזה השני 

מן הראשון, ועל זה אין אומר ואין דברים של ערעור.
ופירשנו בס"ד דהנבואה הגידה לנו בשורה טובה וגדולה 
דאז  ודם,  בשר  ע"י  יבנה  לא  השלישי  דהבית  להודיענו 
ית',  ע"י  יבנה  אלא  אליו,  שקדמו  כאותם  שיחרב  אפשר 
וכיון דנבנה ע"י יתברך בטוח הוא שיהי' קיים לעולמים ולא 
יחרב, ונמצא בית שלישי הוא נחשב ראשון אליבא דאמת, 
ודם,  בשר  ע"י  היו  שהם  מקדשים  שני  עם  מתערב  דאינו 
ולכן שפיר נקיט על בית שני אחרון, כמשמעו שהוא אחרון 
קיים  יהי'  הוא  שלישי  דבית  ידענו  בזה  אדם,  ידי  למעשה 

לעולם ולעולמים ואינו חרב.
ברכת חיים )מהבן איש חי( על הפטורת השנה – 

הפטרת נח
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i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â∑ׁשּמנאן ּבמיתתן,אףֿעלּֿפי ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, חּבתן ּבחּייהן להֹודיע ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
לכֹוכבים, ׁשּנאמרׁשּנמׁשלּו ּובׁשמֹותם, ּבמסּפר ּומכניסן מ)ׁשּמֹוציאן צבאם (ישעיהו ּבמסּפר "הּמֹוציא לכּלם : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

יקרא  רבה)"ּבׁשם .(שמות ְְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ãh"iyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y zgiy

מּלׁשֹון  (מצרים ּבפרט הּגלּות וׁשל ּבכלל עֹולם־הּזה ׁשל ּבהגּבלֹות למצרים, ּבאּו יׂשראל, נׁשמֹות ׁשל הארה ה"ׁשמֹות", ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָרק
ּבּגלּות. לבֹוא יכֹולה אינּה הּנׁשמה עצם אבל ּוגבּול), ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָמיצר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 351 'nr ,a jxk e"nyz zeiecreezd .e"nyz zeny zyxt zay zgiy)

ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)(ואואואואּלּלּלּלהההה א, ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶ
ועד  מּתחּלתּה הּפרׁשה ּתכנּה: לבין הּפרׁשה ׁשם ּבין מחלט נּגּוד יׁש לכאֹורה וכאן הּפרׁשה, ּתכן מתּבּטא הּפרׁשה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבׁשם
ּגם  והּגאּלה נקראּו", ּגאּלתן ׁשם "על ׁשהרי הּגאּולה, ענין את מבּטא 'ׁשמֹות' ואּלּו והּגלּות, הּׁשעּבּוד ּבענין עֹוסקת ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻֻסֹופּה

ׁשמם"? ׁשּנּו ׁשּלא "ּבׁשביל ְְְִִִֶָָָֹהיתה
הּׁשם  – ׁשני ּומּצד מהּותֹו, על ּדבר מגּלה ואינֹו האדם, עצם על מעלים הּוא אחד מּצד והּפּוכֹו. ּדבר ּבֹו יׁש הּׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבאּור :
היא  אחד מּצד – ּבּגלּות ּגם מצּוי זה מעין מעּלפֹון. להעירֹו ּדר היא אדם ׁשל ּבׁשמֹו ׁשהּקריאה ועד הּנפׁש, ּבעצם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָקׁשּור
את  מביאים ּבּגלּות, הּפנימי הענין את מגּלים ּכאׁשר ׁשני, ּומּצד ּגלּוי; אינֹו ּכׁשהעצם רק אפׁשרית והיא והסּתר, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהעלם

ּברּו־הּוא. אין־סֹוף עצמּות ּגּלּוי ׁשענינּה ְְְִִֵֶַַָָָָהּגאּולה,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 253 'nr l jxk zegiyÎihewl)

מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה ההההּבּבּבּבאיםאיםאיםאים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ההכנה  ׁשּזֹו והּׁשבטים, האבֹות ּתֹולדֹות על מסּפר ּבראׁשית ׁשּבספר ׁשמֹות, לספר ּבראׁשית ספר ּבין ּבפׁשטּות ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻההבּדל

הּתֹורה. ּונתינת מצרים יציאת סּפּור מסּפר ׁשמֹות ּבספר ואּלּו עם־יׂשראל, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻליצירת
ּבסּפּור אינּה ׁשמֹות ספר התחלת לּמה ,ּכ אם אּלאיציאתיציאתיציאתיציאתאבל עם־יׂשראל, נֹולד ׁשאז ּדוקא?ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתתמצרים, מצרים ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּבמּתן  אינּה זה סּפּור ׁשל ההתחלה אבל הּתֹורה, ּונתינת עם־יׂשראל לידת סּפּור מסּפר ׁשמֹות ׁשּבספר ׁשאף לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻויׁש
ּדוקא אּלא מצרים, ּוגאּלת ּביציאת לא ואף העֹולם ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתתּתֹורה, ׁשל והּגבּולים ל'מצרים' הּירידה את המסּמלת מצרים, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ְִָּבכלל.
ׁשעניני  ּבאפן מצרים, ּגלּות ּבתֹו עבֹודה על־ידי היתה למּתן־ּתֹורה ההכנה ּגם לכן העֹולם, ּברּור היא הּתֹורה ׁשּתכלית ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּכיון

הּקדּׁשה. לתחּום יׂשראל, לרׁשּות נכנסּו ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָֻמצרים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 7 'nr ,e jxk zegiyÎihewl)

נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל............ ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א־ה)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
ׁשמֹות  לכּלם לּכֹוכבים מסּפר "מֹונה ׁשּנאמר ׁשמֹות, ּבּכֹוכבים ונאמר ׁשמֹות ּכאן נאמר הּׁשמים. ּכצבא יׂשראל הן ְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשקּולים

א  היּויקרא". ּכּמה מסּפרם מנה למצרים יׂשראל ּכׁשּירדּו הּקּב"ה, רבה).ף (מדרש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ
לעּמת  ּביניהם. הּקּימים ההבּדלים את ּומטׁשטׁש הּנמנים, הּדברים ׁשל המכּנה־המׁשּתף את מבליט טיבֹו, מעצם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻֻמסּפר,

עצמֹו. ּבפני ּופרט ּפרט ּבכל ׁשּיׁש והּׁשֹונה הּמיחד את מׁשּקפת ׁשם, קריאת ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻזאת,
"ׁשם". ּוקריאת "מסּפר" יחד: ּגם הּבחינֹות ׁשּתי קּימֹות יהּודי ּכל מסמסמסמסּפּפּפּפררררּבכל אצל ׁשוה ׁשהיא הּיהדּות לנקּדת רֹומז ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

קריאת יהּודי.ׁשׁשׁשׁשםםםםּבני־יׂשראל. ּכל המיחדים ולּיתרֹון לּסגּולה רֹומזת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ÌÈ¯ˆÓÏא  eÏÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ
:eÏÚ d˙Èa L‡Â ¯·b ·˜ÚÈ ÌÚƒ«¬…¿«∆¡«≈≈«

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

à(`).íéàaä [ìàøNé éða] úBîL älàåzOXn ,[miQn mdilr] ozp `l sqFi zOW mcFw `N` ,okl mcFw E`A xaM `lde §¥¤§§¥¦§¨¥©¨¦©£Ÿ§¨¨¤¨¥¤¨¤¤¥¥Ÿ¨©£¥¤¦¦¦¤¥
E`A mFIA FA ENi`M dUrpe mdilr ozp(c ` x"eny):a dxez ¨©£¥¤§©£¨§¦©¨



לי zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h oey`x meil inei xeriy
המׁשּתפת  הּיהדּות נקּודת מּצד הן חּבתם, ּגדל להֹודיע ּכדי אּלּו, ּדברים ּבׁשני ליׂשראל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו התּבּטאה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלכן

ועל־ּדר ּכפרט. ויהּודי יהּודי ּכל ׁשל הּמיחדת מעלתֹו מּצד והן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻלכּלם,
"מֹונה ּׁשּנאמר לכּלםמסמסמסמסּפּפּפּפררררמה יקרא".ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתתלּכֹוכבים ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

(á):äãeäéå éåì ïBòîL ïáeàø§¥´¦§½¥¦−¦«¨«
(â):ïîéðáe ïìeáæ øëùOé¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«
(ã):øLàå ãb éìzôðå ïc̈¬§©§¨¦−¨¬§¨¥«
(ä)Lôð íéòáL á÷òé-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´¨®¤

:íéøöîá äéä óñBéå§¥−¨¨¬§¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ‰È‰ ÛÒBÈÂ∑,ׁשבעים ּבכלל היּו ּובניו הּוא יֹודעים והלא היינּו לא וכי ללּמדנּו, ּבא ּומה ¿≈»»¿ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹ

ׁשהיה  יֹוסף הּוא אביו, צאן את הרֹועה יֹוסף הּוא יֹוסף: ׁשל צדקתֹו להֹודיע אּלא ּבמצרים? היה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשהּוא
ּבצדקֹו ועמד מל ונעׂשה .ּבמצרים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ

(å):àeää øBcä ìëå åéçà-ìëå óñBé úîiå©¨³¨¥Æ§¨¤½̈§−Ÿ©¬©«
(æ)iå eöøLiå eøt ìàøNé éðáeãàîa eîöòiå eaø §¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ

:íúà õøàä àìnzå ãàî§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤Ÿ¨«
i"yx£eˆ¯LiÂ∑ ׁשּׁשה יֹולדֹות אחד ׁשהיּו .ּבכרס «ƒ¿¿ְְִֶֶֶֶָָָ

(ç)òãé-àì øLà íéøöî-ìò Lãç-Cìî í÷iå©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−
:óñBé-úà¤¥«

i"yx£L„Á CÏÓ Ì˜iÂ∑ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, חדׁש אמר: חד ּוׁשמּואל, יא)ּגזרֹותיורב ‡L¯.(סוטה «»»∆∆»»ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ¬∆
Ú„È ‡Ï∑ּכאּלּו עצמֹו ידעעׂשה רא"ם)לא גרס .(כך …»«ְְִַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh zegiy ihewl)

ּגּגּגּגזרזרזרזרֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתחתחתחתחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּוּוּוּו .... .... ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש ח)חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש א, אדם (רש"י ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה אֹומר והּתר, אּסּור ּבהֹוראת ׁשּדקּדק רב, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אדםללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם  ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה סבּור ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל ׁשהיה ּוׁשמּואל, ּגּגּגּגזרזרזרזרֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו.לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹו; רׁשעּות ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתחתחתחתחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּוּוּוּו – ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

e‰ÈÂ„‰:ב  ÈÂÏ ÔBÚÓL Ô·e‡¿̄≈ƒ¿≈ƒƒ»

ÔÓÈ·e:ג  ÔÏe·Ê ¯Î˘OÈƒ»»¿Àƒ¿»ƒ

L‡Â¯:ד  „b ÈÏzÙÂ Ôc»¿«¿»ƒ»¿»≈

„ÚÈ˜·ה  ‡k¯È È˜Ù ‡˙LÙ Ïk ‰Â‰Â«¬»»«¿»»«¿≈«¿»¿«¬…
:ÌÈ¯ˆÓa ‰Â‰c ÛÒBÈÂ ÔLÙ ÔÈÚ·L«¿ƒ«¿»¿≈«¬»¿ƒ¿»ƒ

‰‰e‡:ו  ‡¯c ÏÎÂ È‰BÁ‡ ÏÎÂ ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈¿»¬ƒ¿…»»«

e‡È‚Òeז  e„lÈ˙‡Â eLÈÙ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ
‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜˙e¿ƒ«¬»«¬»¿ƒ¿¿ƒ««¿»

:ÔB‰pÓƒ¿

Ìi˜Óח  ‡Ïc ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ ‡z„Á ‡kÏÓ Ì˜Â¿»«¿»«¿»«ƒ¿»ƒƒ»¿«≈
:ÛÒBÈ ˙¯Êb¿≈«≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(d).'åâå Lôð ìk éäéåsqFi mr ,WExiR ©§¦¨¤¤¥¦¥
`l f`e ,miraW Eid mixvnA didW¤¨¨§¦§©¦¨¦§¦§¨Ÿ
oiA dclFPW cakFi zFpnl Kxhvi¦§¨¥¦§¤¤¤§¨¥
.l"f oFgxR oA dnlW x"xdn .zFnFgd©§ŸŸ¤©§©
o`pOW iR lr s` eiWkr o`pn Kkl§¨§¨¨©§¨©©¦¤§¨¨
oM xg` xnFl dvFx didW itl ,odiIgA§©¥¤§¦¤¨¨¤©©©¥

EnvrIe EAxIe(mirax`y) Ll ricFdl , ©¦§©©©§§¦©§
cr Eaxe Envr cal Wtp [miraXW]¤¦§¦¤¤§¨¨§§¨©

:ilbx sl` zF`n WWe dxez ¥¥¤¤©§¦
(f).'åâå ìàøNé éðáeEidW cOln §¥¦§¨¥§©¥¤¨

,fnxe .cg` qxkA dXW zFclFi§¦¨§¤¤¤¨§¤¤
,dIaxE dIxR ipXil WW aizkCnExR ¦¦§¦¥¦¨¥§¦¨§¦¨¨

c`n c`nA EnvrIe EAxIe EvxWIe©¦§§©¦§©©©§¦§Ÿ§Ÿ
(g ` x"eny)iM ,xg` xaC .EvxWIe ExR ¨¨©¥¦¨©¦§§

'cg` qxkA dXW' `IxhnibA dlFr¤§¦©§¦¨¦¨§¤¤¤¨
inp ikde ,mipW zFgRc`n c`nA ¨§©¦§¨¦©¦¦§Ÿ§Ÿ

,xg` xaC .oFAWgd zFnilWnExR, ©§¦©¤§¨¨©¥¨
.zFxiR oiUFr odW,EvxWIemivxWM ¤¥¦¥©¦§§¦§¨¦

Kkl ,mizOW xn`Y m`e .qxkA dXW¦¨§¤¤§¦Ÿ©¤¥¦§¨
xn`p.EAxIe,Eid miWNg xn`Y m`e ¤¡©©¦§§¦Ÿ©©¨¦¨

xn`p Kkl.c`n c`nA EnvrIeKklE §¨¤¡©©©©§¦§Ÿ§Ÿ§¨
:ixizi ipXil ipd lM iaizMg dxez §¦¥¨¨¥¦¨¥§¥¥

(g).Cìî í÷iå,oFW`xd drxR `Ed ©¨¨¤¤©§Ÿ¨¦
xn` ,Ff dOE` lr beECfpe `A Fl Exn`̈§Ÿ§¦§©¥©¨¨©

K`id mdNXn oiIg Ep` dYr [cr] mdl̈¤©©¨¨©¦¦¤¨¤¥¨
,mdil` rnW `le ,mdilr beECfp¦§©¥£¥¤§Ÿ¨©£¥¤
oeiM ,miWcg dWlW F`qMn EdEcixFd¦¦¦§§¨¢¨¦¥¨
Kkl ,mkl rnW` mdl xn` KM d`xW¤¨¨¨¨©¨¤¤§¨¨¤§¨

aizMmwIe(g ` x"eny d`x): §¦©¨¨
.óñBé úà òãé àì øLàiAx xn` £¤Ÿ¨©¤¥¨©©¦

oipFwi` mbxW inl lWn ,iel oA dcEdi§¨¤¥¦¨¨§¦¤¨©¦¦
xgnl ,EdExiYde EdElhp ,Kln lW¤¤¤§¨§¦¦§¨¨
,drxR KM ,Fnvr KlOd z` mbẍ©¤©¤¤©§¨©§Ÿ
,sqFi z` rci `l xW` xn` dNigYA©§¦¨¨©£¤Ÿ¨©¤¥

xn` sFQalE(a d oldl)'d z` iYrci `l §©¨©Ÿ¨©§¦¤
(g ` x"eny):h dxez



zenyלב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h oey`x meil inei xeriy
אדם ּבין מלכּותֹו,לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹוּגדֹולה וקּבלּו אליו ּבאּו יׂשראל ּבני ּכי לּמקֹום, אדם ּבין ּכל־ּכ לא א טֹוב; לֹו ּגמל יֹוסף ׁשהרי , ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּכרצֹונֹו. ּבהם לׁשלט (לדעּתֹו) מּׁשמים הצּדקה לֹו יׁש ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשולכן אדםחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבין ּגדֹולה רׁשעּות לֹוללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם – אין ׁשהרי , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
טֹוב. לֹו גמל לא יֹוסף ׁשהרי לחברֹו, אדם ּבין  ּכל־ּכ לא א ׁשמּיא; ּכלּפי זֹו ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאמתלא

(è)íeöòå áø ìàøNé éða íò äpä Bnò-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnî¦¤«

(é)äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä̈¬¨¦§©§−̈®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨
eða-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb óñBðå äîçìî¦§¨¨Æ§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈

:õøàä-ïî äìòå§¨¨¬¦¨¨«¤
i"yx£BÏ ‰ÓkÁ˙ ‰·‰∑לכ עצמכם הזמינּו ּכלֹומר: הּוא, לדבר והזמנה הכנה לׁשֹון "הבה", ÓkÁ˙‰.ּכל »»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָָƒ¿«¿»
BÏ∑לֹו לעׂשֹות מה נתחּכמה רבה)לעם. ּבּמים,.(שמות לדּונם יׂשראל, ׁשל למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

מּבּול  יביא ׁשּלא נׁשּבע אּמה לעֹולם ׁשּכבר על מביא הּוא אבל מביא, אינ ֹו העֹולם ּכל  ׁשעל הבינּו לא (והם , ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
יׁשן) ּברׁש"י ‰‡¯ı.אחת, ÔÓ ‰ÏÚÂ∑קללתֹו ותֹולה עצמֹו ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו: ור ּבֹותינּו ּכרחנּו. על ְִַַַָָ¿»»ƒ»»∆ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

יירׁשּוה  והם הארץ מן ועלינּו ּכתב: ּכאּלּו הּוא והרי .ּבאחרים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

(àé)íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®
:ññîòø-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éøò ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«

i"yx£ÂÈÏÚ∑ העם לפרעה ∑ÌÈqÓ.על מסּכנֹות ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ׁשּגֹובין ׂשרים מס. .לׁשֹון »»ַָָƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

Ô‚Òט  Ï‡¯NÈ Èa ‡nÚ ‡‰ dnÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«≈»«»¿≈ƒ¿»≈»»
:‡pÓ ÔÈÙÈw˙Â¿«ƒƒƒ»»

ÓÏc‡י  ÔB‰Ï ÌkÁ˙ e·‰È¯‡ È‰ÈÂ ÔebÒÈ »ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
‡‡Ò ÏÚ Ôep‡ Û‡ ÔeÙÒBzÈÂ ·¯˜ ‡pÚ¯ÚÈ¿«¿ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ««¿»»

:‡Ú¯‡ ÔÓ Ôe˜qÈÂ ·¯˜ ‡a ÔeÁÈ‚ÈÂƒƒ»»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»

ÏÈ„aיא  ÔÈLÈ‡·Ó ÔÈBËÏL ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈpÓe«ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
‡¯ˆB‡ ˙È· ÈÂ¯˜ B·e ÔB‰ÁÏÙa ÔB‰‡BpÚÏ¿«≈¿»¿»¿¿ƒ¿≈≈»»

:ÒÒÓÚ¯ ˙ÈÂ ÌB˙Èt ˙È ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»ƒ¿»««¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc
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לג zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h oey`x meil inei xeriy
Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ∑ מצרים ׁשל.˙BkÒÓ È¯Ú∑:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, ּגזּבר (ישעיה הּזה", הּסֹוכן אל ּבא ל" ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈ƒ¿¿ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
האֹוצרֹות על רבה)הּממּנה ¯ÒÒÓÚ.(שמות ˙‡Â Ì˙t חזקֹות ∑‡˙ ועׂשאּום ,לכ מּתחּלה ראּויֹות היּו ׁשּלא ְֶַַָָֻ∆ƒ…¿∆««¿≈ְְְֲֲִִֶַָָָָָֹ

לאֹוצר  .ּובצּורֹות ְְָ

(áé)éðtî eö÷iå õøôé ïëå äaøé ïk Búà epòé øLàëå§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−
:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

i"yx£B˙‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂ∑,לעּנֹות לב נֹותנין ּׁשהם מה ּולהפריץ ּבכל להרּבֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לב Ôk.ּכן ¿«¬∆¿«…ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ≈
‰a¯È∑ א ּכן, אֹומרת הּקדׁש רּוח ּומדרׁשֹו, ּפרץ. וכן רבה ירּבה ּכן ּכן אֹומר: ואני ירּבה, ּפן אֹומרים: .ּתם ƒ¿∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
eˆ˜iÂ∑היּוקצּו ּכקֹוצים ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו להבין). וקל עצמם, ּבעיני הּמצרים מפרׁשים: (ויׁש ּבחּייהם. «»Àְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

.ּבעיניהם  ְֵֵֶ

(âé):Cøôa ìàøNé éða-úà íéøöî eãáòiå©©«£¦¯¦§©²¦¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤
i"yx£C¯Ùa∑ּומׁשּברּתֹו הּגּוף את המפרכת קׁשה .ּבעבֹודה ¿»∆ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 848 'nr b jxk zegiyÎihewil)

ּבּבּבּבפרפרפרפר ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אתאתאתאת מצריםמצריםמצריםמצרים יג)ווווּיּיּיּיעבידעבידעבידעבידּוּוּוּו (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ותֹועלת. קצּבה נטּולת ׁשהיא עבֹודה – "ּפר "עבֹודת מגּדיר פ"א) עבדים (הלכות ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהרמּב"ם

ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע להיֹות לאדם לֹו אין ּתֹורה על־ּפי .'ּפר 'עבֹודת ּבבחינת ּפרנסתם, ּבעסק 'מׁשּועּבדים' רּבים ּכּיֹום ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּגם
ׁשעֹות  רק ּכאׁשר קצּבה, ּבעלת היא ּכזֹו מלאכה לּתֹורה. עּתים ולקּבע ּבצּבּור להתּפּלל מּמּנּו ימנע ׁשהעסק ואסּור ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבעסקיו,
ּברּכת  להמׁשכת ראּוי ּכלי היא – ּתֹועלת ּגם זֹו למלאכה יׁש אז ּתׂשּומת־לב. ׁשל מסּימת מּדה ורק לּה, מקּדׁשֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻמסּימֹות

ה'.
ּכל־ּכּלֹו, ּבּה ׁשקּוע הּוא (ּכי קצּבה ּבּה רֹואה אינֹו – ּבמלאכּתֹו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּׁשקּוע אדם ּכאׁשר לאו. ׁשֹומע אּתה הן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻּומּכלל

ה'). לברּכת מתאים ּכלי אינּה (ּכי הראּויה הּתֹועלת את מּמּנה רֹואה אינֹו ואף לּה), מקּדׁשֹות עּתֹותיו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻוכל

(ãé)äãáòa íäéiç-úà eøøîéåøîça äL÷ ©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ
íúãáò-ìk úà äãOa äãáò-ìëáe íéðáìáe¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈

:Cøôa íäá eãáò-øLà£¤¨«§¬¨¤−§¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 487 'nr a jxk zegiyÎihewil)

קקקקׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה חחחחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם אתאתאתאת (א,יד)וימררוימררוימררוימררּוּוּוּו ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
חחחחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם"""" אתאתאתאת ּתחּלה""""וימררוימררוימררוימררּוּוּוּו ירדּו הּמצרים הרהרהרהרּוּוּוּוחנחנחנחנּיּיּיּייםיםיםים– ההגּדרה לחלחלחלחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם את להחיל אפׁשר עליהם (ׁשרק יׂשראל ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

והּמצוֹות. הּתֹורה לׁשמירת הּנֹוגע ּבכל קׁשיים והערימּו ְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ"חּיים")
קקקקׁשׁשׁשׁשהההה"""" אם """"ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ּכמׁשמעּותּה. קׁשה" "עבֹודה ּגׁשמי, לׁשעּבּוד ּבעקיפין הּדבר ּגרם הרּוחני, ללחץ נכנע העם ּכאׁשר – ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבגׁשמּיּות. ּגם מׁשּתעּבדים היּו לא הרּוחני, ללחץ נכנעים היּו לא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹּבני־יׂשראל
עּמנּו. ׁשל הּגלּיֹות ּכל ּבמׁש ונׁשנית חֹוזרת זֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּתֹופעה

ÔÈÙ˜zיב  ÔÎÂ Ô‚Ò Ôk ÔB‰Ï ÔpÚÓc ‡ÓÎe¿»ƒ¿««¿≈»«¿≈«¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ È‡¯ˆÓÏ ˙˜ÚÂ«¬«¿ƒ¿»≈ƒ√»¿≈ƒ¿»≈

eÈL˜a:יג  Ï‡¯NÈ Èa ˙È È‡¯ˆÓ eÁÏÙ‡Â¿«¿»ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿

ÈËa‡יד  ‡ÈL˜ ‡ÁÏÙa ÔB‰ÈiÁ ˙È e¯¯Ó‡Â¿«¿»»«≈¿»¿»»»¿»¿ƒ»
Ïk ˙È ‡Ï˜Áa ‡ÁÏt ÏÎ·e ÔÈ·Ï·e¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»¿«¿»»»

:eÈL˜a ÔB‰· eÁÏÙ‡c ÔB‰ÁÏt»¿»¿¿«¿»¿¿«¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

.íútoipAd rlFA mFdz iR(.`i dheq): ¦Ÿ¦§¥©©¦§¨
.ññîòøqqFnzn oFW`x oFW`x ©©§¥¦¦¦§¥

hhFnznE(.`i dheq)`iWwe .azkC il ¦§¥§©§¨¦§¨©
KxtAKx dtA ,(a"r my)dNigYA [`N`] . §¨¤§¤©¤¨©§¦¨

ip` mMn cg` lkl drxR mdl xn`̈©¨¤©§Ÿ§¨¤¨¦¤£¦

oNM E`aE ,dUrIW dpial lMn ozFp¥¦¨§¥¨¤©£¤¨ª¨
EUre xkVd cEOig ipRn onvr Ewgce§¨£©§¨¦§¥¦©¨¨§¨
KM drxR d`xW oeike ,i`Cn xzFi¥¦©§¥¨¤¨¨©§Ÿ¨
oFAll mkwg EnilWd mdl xn`̈©¨¤©§¦¨§¤¦§

mkl oYp xkU zFidA xW`Myxcn) ©£¤¦§¨¨¦¨¨¤

(dcb`:ai dxez

(ci).eøøîéå,mixn dclFp wxR FzF`aE ©§¨§§¤¤§¨¦§¨
mixn d`xwp KM mW lre(` ek x"eny): §©¥¨¦§§¨¦§¨

.øîBça,dNigYA,dcFar lkaEsFQA §¤©§¦¨§¨£¨©
(:`i dheq):eh dxez



zenyלד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h ipy meil inei xeriy

(åè)íL øLà úiøáòä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧¥³
:äòet úéðMä íLå äøôL úçàä̈«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«

i"yx£˙„lÈÓÏ∑,קל לׁשֹון ׁשּיׁש אּלא מֹולידֹות, לׁשֹון ּומדּבר,הּוא ּדֹובר ּומׁשּבר, ׁשֹובר ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון ויׁש «¿«¿…ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּומיּלד  מֹוליד ּכ.‰¯ÙL∑ הּולד את ׁשּמׁשּפרת ׁשם על יֹוכבד, מרים,∑Úet‰.זֹו ּומדּברת זֹו ׁשּפֹועה ׁשם על ְִֵַָƒ¿»ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ»ְְִֵֶֶֶַַָָ

הּבֹוכה ּתינֹוק המפּיסֹות הּנׁשים ּכדר לּולד, ּכמֹו:∑Úet‰.(שם)והֹוגה צעקה, מב)לׁשֹון אפעה (ישעיה .ּכּיֹולדה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָ»ְְְְֵֶֶַָָָ

(æè)-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa øîàiå©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©
àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà íéðáàä̈«¨§¨®¦¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−

:äéçå̈¨«¨
i"yx£ÔÎ„lÈa∑ ּבהֹולידכן ‰‡·ÌÈ.ּכמֹו ÏÚ∑:וכמֹוהּו מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, האּׁשה מֹוׁשב ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

יח) חרס (ירמיה ּכלי יֹוצר אמנּות ּכלי מֹוׁשב האבנים". על מלאכה B‚Â'."עֹוׂשה ‡e‰ Ôa Ì‡∑ מקּפיד היה לא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¿ְִַָָֹ
הּזכרים, על אֹותם אּלא הּמֹוׁשיע ּבן להּולד ׁשעתיד אצטגניניו לֹו .ותחיה ∑ÈÁÂ‰.ׁשאמרּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ»»»ְְִֶ

(æé)øLàk eNò àìå íéäìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

i"yx£ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ∑ּומזֹון מים להם שם)מסּפקֹות לפי .(סוטה וקימּתּון, והּׁשני, וקּימא. הראׁשֹון, ּתרּגּום «¿«∆»∆«¿»ƒְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּכגֹון: ּפעלּתם, ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּבּה, וכּיֹוצא זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות עברית ב)ׁשּלׁשֹון (שמות ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מצר  איׁש וּתדּברּו"וּתאמרנה ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", "וּתדּברנה לזכרים. "וּיאמרּו" ּכמֹו עבר, לׁשֹון י", ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
וכן יג)לזכרים. לזכרים (יחזקאל וּתחּללּו ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון עּמי", אל אֹותי ."וּתחּללנה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ß zah f"h ipy mei ß

(çé)òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½©¬©
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNò£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

(èé)íéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
ïäìà àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøáòä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²

:eãìéå úãléîä©«§©¤−¤§¨¨«
i"yx£‰p‰ ˙BÈÁ Èk∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו חּיתא. מיּלדֹות ּתרּגּום ּכמיּלדֹות. רבה)ּבקיאֹות ושמות מׁשּולֹות (שם הן הרי ƒ»≈»ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

הּׂשדה, ׁשֹורֹו",לחּיֹות "ּבכֹור יטרף", "זאב אריה", "ּגּור – לחּיֹות? מׁשּולֹות והיכן מיּלדֹות. צריכֹות ׁשאינן ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכתיב: ועֹוד אֹותם". ויבר" ּכֹוללן, הּכתּוב הרי ּבֹו, נכּתב ׁשּלא ּומי ׁשלּוחה", יט)"אּילה אּמ(שם ."לביאה "מה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

i„e‰È˙‡טו  ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿«»»
:‰Úet ‡˙Èz ÌeLÂ ‰¯ÙL ‡„Á ÌeLc¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈»»

i„e‰È˙‡טז  ˙È Ô„ÏBÓ ÔÈÂ‰z „k ¯Ó‡Â«¬««∆¿¿»¿»»¿«»»
d˙È ÔÏË˜z ‡e‰ ¯a Ì‡ ‡¯a˙Ó ÏÚ ÔÈÊÁ˙Â¿∆¿¿»««¿¿»ƒ«ƒ¿¿«»≈

:dpÓi˜˙e ‡È‰ ‡z¯a Ì‡Â¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

Ók‡יז  ‡„·Ú ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁ„e¿ƒ»«»»ƒ√»¿»¿»¬»»¿»
˙È ‡Ói˜Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ Ô‰nÚ ÏÈlÓc¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»»»

:‡ia¿«»

Ô‰Ïיח  ¯Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆
˙È ÔÈzÓi˜Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÔÈz„·Ú ÔÈ„ ‰Ó»≈¬«¿ƒ»ƒ¿»»»≈¿«∆¿ƒ»

:‡ia¿«»

iLÎ‡יט  ‡Ï È¯‡ ‰Ú¯ÙÏ ‡˙iÁ ‡¯Ó‡Â«¬»»«»»¿«¿…¬≈»ƒ¿«»
‡Ï „Ú Ôep‡ ÔÓÈkÁ È¯‡ ‡˙i„e‰È ‡˙È¯ˆÓƒ¿¿»»¿«»»¬≈¬ƒ»ƒ«»

:Ô„ÈÏÈÂ ‡˙iÁ Ô‰˙ÂÏ ˙lÚ««¿»¿∆«»»ƒƒ»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eh).úãléîìxn` cg ,l`EnWE ax ©§©§Ÿ©§¥©¨©
xn` cge .mixnE cakFi ,DYaE dX ¦̀¨¦¨¤¤¦§¨§©¨©

raWil`e cakFi ,DzFnge dNMdheq) ©¨©£¨¤¤§¤¦¤©
(:`i,xg` xaC .zcNinl,e"`e xqg ¨¨©¥©§©§Ÿ¨¥¨

zg` zcNin m`ÎiM dzid `NW cOl¦¥¤Ÿ¨§¨¦¦§©¤¤©©
dzid dxrp mixn la` ,cakFi Epiide§©§¤¤£¨¦§¨©£¨¨§¨
,clIl drFR `N` zcNin dzid `le§Ÿ¨§¨§©¤¤¤¨¨©¤¤

l"fg Exn` KklE(my).mixn Ff drER §¨¨§£©¨¦§¨

drFRW ,xg` xaC .odM dWn axdn¥¨©¤Ÿ¥¨¨©¥¤¨
`vFi `Ede `v Fl d`xFwe ohAA clIl©¤¤©¤¤§§¨¥§¥

(my):fh dxez



לה zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h ipy meil inei xeriy

(ë):ãàî eîöòiå íòä áøiå úãléîì íéäìû áèéiå©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦̄¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ

i"yx£·ËÈiÂ∑ ּבאה ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו לּה ונתן אֹותּיֹות , ב' ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להן, הטיב  «≈∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
"וּייטב  ּכגֹון: קטן), ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול (אֹו קטן קמץ ׁשהּוא ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ויפעיל, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלדּבר

יהּודה" ּבבת "וּירב למיּלדֹות", ב)אלהים הּׁשארית"(איכה את "וּיגל וכן: ּתאנּיה. הרּבה לו)– ב הימים (דברי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
זנב"דנבּוזר  אל זנב "וּיפן הּׁשארית. את הגלה טו)אדן, הפעיל (שופטים לׁשֹון אּלּו ּכל לזֹו, זֹו הּזנבֹות הפנה – ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּכגֹון: ּבחיר"ק, הּיּו"ד נקּוד הּוא וּיפעל, ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא אחרים. י)את לׁשֹון (ויקרא – ּבעיניו" "וּייטב ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּולכאן. לכאן ּפנה – וכה" ּכה "וּיפן יהּודה, הגלה - יהּודה" "וּיגל העם. נתרּבה – העם" "וּירב וכן: ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹהּוטב ,
יצא, ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ׁשהרי אּלּו, ׁשל מּגזרתן ׁשאינן לפי וּיצא, וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ּתׁשיבני: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָואל

ּבֹו ׁשליׁשית אֹות יּו"ד – יל lÈÓÏ„˙.יׁשב, ÌÈ‰Ï‡ ·ËÈiÂ∑?הּטֹובה .מהּו ְִִַַָָ«≈∆¡…ƒ«¿«¿…ַַָ

(àë)íäì Nòiå íéäìûä-úà úãléîä eàøé-ék éäéå©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−
:íézä¦«

i"yx£ÌÈza Ì‰Ï NÚiÂ∑ וּיבן" ּבּתים: ׁשּקרּויין ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ּכהּנה ּבּתי ,"הּמל ּבית ואת ה' ּבית את «««»∆»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
סֹוטה  ּבמּסכת ּכדאיתא מּמרים, ּומלכּות מּיֹוכבד, .(שם)ּולוּיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `k zegiy ihewl)

ממממּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוכבדכבדכבדכבד ּוּוּוּולולולולוּיּיּיּיהההה כא)ּכּכּכּכההההּנּנּנּנהההה א, הּדברים:(רש"י ּבפרּוׁש מסּפק ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש מּמׁשה". ּולוּיה מאהרן "ּכהּנה מפרט אינֹו ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻ
ּברׁש"י  הּדעֹות ּבׁשּתי ּתלּוי זה וספק למׁשה. נּתנה הּכהּנה אף ׁשּמא אֹו למׁשה, ּולוּיה לאהרן ּכהּנה ׁשּנּתנה הּכּונה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻהאם

יד)להּלן הּכהּונה.(ד, מּמּנּו ׁשּנּטלה ּבכ נענׁש מׁשה האם ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(áë)ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À
úaä-ìëå eäëéìLz äøàéä:ïeiçz ©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«

i"yx£BnÚ ÏÎÏ∑.ּגזר עליהם יֹודעים אף אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום אצטגניניו: לֹו אמרּו מׁשה, ׁשּנֹולד יֹום ¿»«ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: הּמצרּיים, על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ללקֹות ׁשּסֹופֹו אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם מּמצרים ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאם

מריבה  מי על ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא והם לעברים, הּיּלֹוד נאמר ולא הּיּלֹוד", הּבן ."ּכל ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 111 'nr `"g y"ewl t"r)

zipgExd xF`Id zxfB§¥©©§¨¨¦

ּתּתּתּתחחחחּיּיּיּיּוּוּוּוןןןן:::: וכלוכלוכלוכל־־־־ההההּבּבּבּבתתתת ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשליכהליכהליכהליכהּוּוּוּו היארההיארההיארההיארה ההההּיּיּיּיּלּלּלּלֹוֹוֹוֹודדדד כב)ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבןןןן (א, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
ׁשּמדּבר  ּבפסּוק ּתחּיּון" הּבת "וכל ּכֹותבת הּתֹורה מּדּוע מּובן: אינֹו זה לפי הּבנֹות. על ולא הּבנים, על רק היתה ּפרעה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּגזרת

מהּגזרה! חלק ּגם הּוא ּתחּיּון" הּבת ׁש"וכל מׁשמע מּכ והרי הּגזרה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָעל
ּבזה: ֵֶַָהּבאּור

לכן  נׁשמתן. את להמית ּובכ הּמצרים, ׁשל החּיים ארח לפי חּייהן את לחּנ היא הּבנֹות ׁשל ּב"ּתחּיּון" ּפרעה ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכּונתֹו

eÙÈ˜˙eכ  ‡nÚ È‚Òe ‡˙iÁÏ ÈÈ ·ÈËB‡Â¿≈¿»¿«»»¿ƒ«»¿ƒ
:‡„ÁÏ«¬»

ÚÂ·„כא  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁc „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»«»»ƒ√»¿»«¬«
:ÔÈza ÔB‰Ï¿»ƒ

a¯‡כב  Ïk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÏÎÏ ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«≈¿≈»»¿»
‡z¯a ÏÎÂ dpÓ¯z ‡¯‰a È‡„e‰ÈÏ „ÈÏÈ˙È„¿ƒ¿¿ƒƒ»≈¿«¬»ƒ¿À≈¿»¿«»

:ÔeÓi˜z¿«¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(k).íéäìà áèéiåEdn ,i"Wx WxiR ©¥¤¡Ÿ¦¥©©¦©
daFHdmiYA mdl UrIe,d`xp `le . ©¨©©©¨¤¨¦§Ÿ¦§¤

xnFl d`xp okle .wiqtn wEqR Wi iM¦¥¨©§¦§¨¥¦§¤©
WExiRde ,Fnvr wEqR FzF`` i`wC§¨¥©¨©§§©¥

zFcNinl midl` ahiIeX dOnaxIe ©¥¤¡Ÿ¦©§©§¦©¤©¦¤
.EnvrIe mrdzFcNind Exn`W itl iM ¨¨©©©§¦§¦¤¨§©§©§

drxtldPd zFig iMzFkixv opi`e §©§Ÿ¦¨¥¨§¥¨§¦
,od zFIpxwW drxR xnF` did ,EpzF`¨¨¨¥©§Ÿ©§¨¦¥
c`n EnvrIe mrd EAx iM d`xWkE§¤¨¨¦©¨¨©©©§§Ÿ
iM ,zFxaFC zFcNind oM xn`e xfg̈©§¨©¥©§©§§¦
opi` miYW F` zg` dIg iM il xExÄ¦¦©¨©©§©¦¥¨

:dfM ax mr zFwiRqn`k dxez ©§¦©©¨¤

(`k).úãléîä eàøé ék éäéå,WExiR ©§¦¦¨§©§©§Ÿ¥
oiniIwn Eid `NW drxR d`xWM§¤¨¨©§Ÿ¤Ÿ¨§©§¦

,FzevnmiYA mdl UrIe,eicar lv` ¦§¨©©©¨¤¨¦¥¤£¨¨
lv` zFklFd m` E`xIW icM§¥¤¦§¦§¥¤

:zFIxardak dxez ¨¦§¦



zenyלו zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h ipy meil inei xeriy
מיתה  "קׁשה מסּימת ּבמּדה ּבפעל. הּמות – הּבנים ּגזרת עם יחד ּבּפסּוק נכללה ׁשהיא עד חמּורה, ּכה ּגזרה זֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻהיתה

ּגׁשמית"! מּמיתה יֹותר ְִִִִֵַָָרּוחנית
א. ּכדי: ּבֹו הׁשּתּמׁשּו והם עבֹודה־זרה, הּמצרים עבּור ׁשּמׁש הּנילּוס לּיאֹור. הּיּלֹודים הׁשלכת ּבגזרת מרּמזת ּגם זֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּגזרה

הרּוחנית. מצרים ּגלּות – (הּבנֹות) נׁשמתם המתת ב. (הּבנים). יׂשראל ּבני ׁשל ּגּופם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהמתת

á(à):éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
i"yx£ÈÂÏ ˙a ˙‡ ÁwiÂ∑ וחז) ּפרעה, ּגזרת מּפני מּמּנה היה ּבעצת ּפרּוׁש ׁשהל ,"וּיל" וזהּו ּולקחּה. ר «ƒ«∆«≈ƒְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּברׁש"י  הּנקבֹות. על ּכן ּגם ואּתה הּזכרים, על ּגזר ּפרעה אם ּפרעה: מּׁשל קׁשה ּגזרת לֹו: ׁשאמרה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּתֹו,
והחזירּה, נערה,יׁשן) להיֹות נהפכה היא ואף ׁשנּיים. לּקּוחין ּבּה ׁשּנֹולדה ועׂשה היתה, ׁשנה ק"ל ּובת ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

ׁשנה. ׁשמֹונים ּבן מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ׁשם, נׁשּתהּו ׁשנים ועׂשר ּומאתים החֹומֹות, ּבין למצרים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבבֹואּה
לוי  ּבת אֹותּה וקֹורא ּוׁשלׁשים, מאה ּבת היתה מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה .אםּֿכן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

(á)àeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½
ìL eäðtözå:íéçøé äL ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«

i"yx£‡e‰ ·BË Èk∑ּכּלֹו הּבית נתמּלא שם)אֹורהּכׁשּנֹולד, .(סוטה ƒְְִִֵֶַַַַָֻ

(â)àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä ãBò äìëé-àìå§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤
íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe øîçá äøîçzå©©§§¨¬©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤

:øàéä úôN-ìò óeqa©−©§©¬©§«Ÿ
i"yx£BÈÙv‰ „BÚ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑,אחד ויֹום חדׁשים לׁשּׁשה ילדּתּו והיא ׁשהחזירּה. מּיֹום הּמצרּיים לּה ׁשּמנּו ¿…»¿»«¿ƒְְְְְֱֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ט' לסֹוף אחריה ּבדקּו והם למק ּטעין, יֹולדת לׁשבעה יונק"ו,∑Ób‡.ׁשהּיֹולדת ּובלע"ז מׁשנה, ּבלׁשֹון ּגמי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ…∆ְְְִִִֶַַָ
קׁשה  ּובפני ר ּבפני ועֹומד הּוא ר Ùf·e˙.ודבר ¯ÓÁa∑ יריח ׁשּלא ּכדי מּבפנים, וטיט מּבחּוץ זפת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ«≈»«»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

צּדיק  זפת אֹותֹו ׁשל רע Ûeqa.ריח ÌNzÂ∑:לֹו ודֹומה ּבלע"ז, רושי"ל אגם, לׁשֹון יט)הּוא "קנה (ישעיה ִֵֶֶֶַַַ«»∆«ְְְֲֶֶַַַָ
קמלּו ."וסּוף ֵָָ

ÈÂÏ:א  ˙a ˙È ·ÈÒe ÈÂÏ ˙È·cÓ ‡¯·b ÏÊ‡Â«¬««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ

‡¯Èב  d˙È ˙ÊÁÂ ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‡˙z‡ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«»«¬«»≈¬≈
:ÔÈÁ¯È ‡˙Ïz dz¯ÓË‡Â ‡e‰ ·Ë«¿«¿«¿≈¿»»«¿ƒ

dÏג  ˙·ÈÒe d˙e¯ÓË‡Ï „BÚ ˙ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿«¿»≈¿≈«≈
‡zÙÊ·e ‡¯ÓÁa d˙tÁÂ ‡ÓB‚„ ‡˙e·z≈»¿∆¿«»«¿≈»»¿ƒ¿»
ÏÚ ‡¯ÚÈa d˙ÈeLÂ ‡È·¯ ˙È da ˙‡ÈeLÂ¿«ƒ««»«¿»¿«ƒ«¿«¬»«

:‡¯‰ ÛÈk≈«¬»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(a).àeä áBè ék Búà àøzåitl ©¥¤Ÿ¦§¦
,i"Wx WxitcM miWcg dXWl clFPW¤©§¦¨¢¨¦¦§¥©©¦
dvivde ,ltp `EdW `id dxEaqM¦§¨¦¤¥¤§¥¦¨
oal oniq `EdW ExnB m` eipxRvA§¦¨§¨¦¨§¤¦¨§¤

cIn ,`niIw,`Ed aFh iM FzF` `xYe ©¨¨¦©©¥¤¦
KklE ,`niIw oA ipniq FA EidW¤¨¦¨¥¤©¨¨§¨

EdpRvYe,xg` xaC .,`Ed aFh iMdti ©¦§§¥¨¨©¥¦¨¤
miaFh didPe mgl rAUPe FnM ,did̈¨§©¦§©¤¤©¦§¤¦

(fi cn dinxi):miti WExiR ,b dxez ¥¨¦
(b).ãBò äìëé àìåEpOW ,i"Wx WxiR §Ÿ¨§¨¥©©¦¤¨

`ide ,DxifgdW mFIn mixvOd Dl̈©¦§¦¦¤¤¡¦¨§¦
mde ,cg` mFie miWcg dXWl EYcli§¨©§¦¨¢¨¦§¤¨§¥
.miWcg drWY sFql dixg` EwcÄ§©£¤¨§¦§¨¢¨¦

dhFqA opixn`C `dn dWwe(.ai)EpnC §¨¤¥¨§¨§¦©§¨§¨
idi`e ,Dxcd`C `nFIn mixvn Dl̈¦§©¦¦¨§©©§¨§¦¦

[`]zlY DiA `xArn [zed] (`id)£©§©§¨¥§¨¨
clFPW llMn ,`xTirn [igxi] (`gxi)©§¥¥¦¨¨¦§¨¤©
i`CeC xnFl Wie .miWcg drWzl§¦§¨¢¨¦§¥©§©©
inp i`xvnlE ,clFp miWcg dXWl§¦¨¢¨¦©§¦§¨¥©¦
zclFi draWl zclFi rEci [did] (eid)¨¨¨©¤¤§¦§¨¤¤
mFIn dxArzPW EpnE ,mirHEwnl¦§¨¦¨¤¦§©§¨¦
`ide ,dixg` EwcA cInE DxifgdW¤¤¡¦¨¦©¨§©£¤¨§¦
mcFw miWcg dWlW zxAErn dzid̈§¨§¤¤§¨¢¨¦¤
EYpinhd KklE ,miIpW migETNd©¦¦§¦¦§¨¦§¦©

:miWcg dWlW§¨¢¨¦
.àîb úázsEQl dnFC `EdW itl ¥©Ÿ¤§¦¤¤©

FA ExiMi `le ,xF`id ztU lrW¤©§©©§§Ÿ©¦
dhFqA .miaiF`d(.ai)o`Mn wiQn ¨§¦§¨©¦¦¨

xzFi mdilr aiag mpFnOW miwiCSl©©¦¦¤¨¨¨¦£¥¤¥
oi`W itl ,dOl KM lke ,mtEBn¦¨§¨¨¨¨§¦¤¥

:lfbA oci mihWFR§¦¨¨§¨¥
.øîçá äøîçzå`NW icM ,uEgAn ©©§§¨©¥¨¦©§¥¤Ÿ

sEQde inBd minrR dAxd iM ,ExiMi©¦¦©§¥§¨¦©¤¦§©
zvw od oiklkEln xF`id ztUA xW £̀¤¦§©©§§§¨¦¥§¨
Eid uEgAn ztf did m` la` ,hiHd on¦©¦£¨¦¨¨¤¤¦©¨
DA mixiMnE uEgAn zixExgXd oi`Fx¦©©£¦¦©©¦¦¨
xngd ,`kti` i"Wx WxiR mpn` .cIn¦¨¨§¨¥©©¦¦§¨©¥¨
mdxa` iAxe .uEgAn ztGde miptAn¦¦§¦§©¤¤¦©§©¦©§¨¨

,WxiR `xfr oAztGaE xnga dxngYe ¤¤§¨¥©©©§§¨©¥¨©¨¤
lgW lFwe dix` zb`W KxC lrc aei`) ©¤¤©£©©§¥§¨©

(iW iR lr s` ,iAB KiIW `l dxngY ©©¦¤©§§¨Ÿ©¨©¥
hwpcM ,xng aB` Dl hwp ztf(my) ¤¤¨©¨©©¥¨¦§¨©

`lC aB lr s` lFwe db`W iAB ErYp¦¨©¥§¨¨§©©©§Ÿ
iPW iAB `din KiIWC mEXn ,DiA KiIW©¨¥¦§©¨¦¨©¥¦¥

mixitk(my):c dxez §¦¦



לז zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(zeny zyxt fh jxk zegiy ihewl)

ּבהתאם  לּנילּוס", עֹובדים היּו ׁש"הם מּפני ּבּיאֹור, הּתיבה הנחת על־ידי מׁשה את להּציל רצתה לא יֹוכבד מסּביר: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהרֹוגצ'ֹובי
על ּבּסּוף "וּתׂשם ולכן הּצלה, לצֹור אפילּו ּבעבֹודה־זרה להׁשּתּמׁש ׁשאסּור ּבת ׂשׂשׂשׂשפתפתפתפתלהלכה, "וּתרד ּכאׁשר א הּיאֹור". ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּבאתה  "וׁשּוב העבֹודה־זרה את ּבכ ּבּטלה היא אביה", ּבית מּגּלּולי לרחֹוץ "ׁשּירדה היא והּכּונה הּיאֹור", על לרחֹוץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּפרעה
הּיאֹור". ּבתֹו ְְֵַַָהּתיבה

- אחריו" יחּפׂשּו ולא לּמים הּוׁשל ׁשּכבר האסטרֹולֹוגין חֹוׁשבין ׁשּיהיּו ּכדי ּבּיאֹור, אֹותֹו הׁשליכּו "ולּמה נאמר: ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּבּמדרׁש
הּוא  ּבּמים - יׂשראל ׁשל ׁש"מֹוׁשיען ראּו ׁשהאסטרֹולֹוגים מּפני נקּבעה ּתׁשליכּוהּו" הּיאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל על ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהּגזרה
("ולא  ּבּמים מֹוׁשיען מּוׁשל ּכבר אמרּו לּמים, מׁשה ׁשהּוׁשל ו"ּכיון לּיאֹור מׁשה את יֹוכבד "הׁשליכה" לפיכ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹנידֹון",

ּתׁשליכּוהּו". הּיאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל על הּגזרה התּבּטלה על־ידי־ּכ - הּגזרה" ּבּטלּו מּיד אחריו") ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָיחּפׂשּו
ּביטּול  (א) - לּיאֹור מׁשה ל"ה ׁשלכת" ּבקׁשר ׁשּנגרמּו ה"ּביטּולים" ׁשּׁשני ּומּובן, לחלּוטין, מדּויקים ּבּתֹורה הענינים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּכל

יׂשראל. ׁשל מֹוׁשיען - למׁשה קׁשּורים ּוׁשניהם לזה, זה קׁשּורים הּבן..." "ּכל ּגזרת ּביטּול (ב) ׁשּבּנילּוס, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעבֹודה־הּזרה
מ  אינּה ׁשהּתֹורה הּוא...מּכ ּבן "אם ּפרעה ּגזרת על הּכללי ּבּסּפּור אֹופן והמיוהמיוהמיוהמיּתּתּתּתןןןןסּתּפקת את ּגם מפרטת אּלא אֹותֹו", ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

" הּגזרה ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשליכליכליכליכּוּוּוּוההההּוּוּוּוּביצּוע לּגזרה.ההההּיּיּיּיאאאאֹוֹוֹוֹורהרהרהרה הּסּבה את הּמסּביר ּפרט אֹו ּפרעה ּבגזרת ּפרט סתם זה ׁשאין מּובן, ," ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ענין זהּו מצרים.עקריעקריעקריעקריאּלא ּגלּות ׁשל הּכללית הּמׁשמעּות מתּבּטאת ּובכ מצרים, ּבגלּות ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

" היא ּפרעה ּגזרת ׁשל ּתכליתּה הּוא: לכ ההׁשלכההיאהיאהיאהיאֹוֹוֹוֹורהרהרהרהההסּבר - מצרים.ללללּנּנּנּנילילילילּוּוּוּוססססּתׁשליכּוהּו" ׁשל לעבֹודה־הּזרה - ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
מצרים. ׁשל העבֹודה־הּזרה ּבתֹו ו"יּוטּבעּו" "יּוׁשלכּו" ׁשּיׂשראל רצה ּפרעה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכלֹומר,

וכּדֹומה  והּתבּואה והּצמיחה ּגׁשּומה, ארץ אינּה מצרים ּכּידּוע, ּפרנסתם: מקֹור היה ׁשהּוא מּפני לּנילּוס עבדּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּמצרים
הּׂשדֹות. את ּו"מׁשקה" ה"עֹולה" ּבּנילּוס ְְִִֶֶֶַַַַָּתלּויים

הּנילּוס  מאת אּלא הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מאת ּבאה אינּנה מצרים ׁשּפרנסת הּמּוטעית, לּמחׁשבה מקֹום נֹותנת זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעּובדה
זֹו ּתלּות א ּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. ׁשּתלּויים וחׁשים מעלה, ּכלּפי עיניהם ּתֹולין "הּכל אז ּבּגׁשמים, ּכׁשּתלּויים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ[ׁשהרי

ּומשקה"], "עֹולה הּנילּוס ּכאׁשר ניּכרת אינּנה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא
יהּודים  ּגם - ּתׁשליכּוהּו" "הּיאֹורה ּפרעה ּגזרת היתה וזאת מצרים. ׁשל לעבֹודה־הּזרה הּנילּוס הפ ּפׁשּוט, ּבאֹופן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלפיכ

וחּוקיו. הּטבע למגּבלֹות מּתחת אל חס־וחלילה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָיּוׁשלכּו,

(ã):Bì äNòi-äî äòãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«
(ä)äéúøòðå øàéä-ìò õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨

óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìò úëìä«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½
dúîà-úà çìLzå:äçwzå ©¦§©¬¤£¨−̈©¦¨¤«¨

i"yx£¯‡È‰ ÏÚ ıÁ¯Ï∑"ּבֹו לרחץ היאר, על ּפרעה ּבת "וּתרד ּופרׁשהּו: הּמקרא ‰È‡¯.סרס „È ÏÚ∑ ƒ¿…««¿…ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹֹ«««¿…
ּכמֹו: היאר, יד)אצל ב ורּבֹותינּו(שמואל לֹו. סמּוכה האדם ׁשּיד מּמׁש יד לׁשֹון והּוא ידי", על יֹואב חלקת "ראּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

שם)ּדרׁשּו: ּכמֹו:(סוטה מיתה, לׁשֹון כה)'הֹולכֹות', ׁשּמחּו(בראשית לפי למּות, הֹולכֹות למּות", הֹול אנכי "הּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹ
הֹולכֹות"? "ונערֹותיה לכּתב לנּו לּמה ּכי מסּיען, והּכתּוב ‡d˙Ó.ּבּה. ּדרׁשּואת ∑‡˙ ורּבֹותינּו ׁשפחתּה. ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ∆¬»»ְְְִֵֶַָָָ

Ó‰ד  Ú„ÈÓÏ ˜ÈÁ¯Ó d˙Á‡ ˙„zÚ˙‡Â¿ƒ¿«»«¬»≈≈»ƒ¿ƒ«»
:dÏ „·Ú˙Èƒ¿¬≈≈

‰¯‡ה  ÏÚ ÈÁÒÓÏ ‰Ú¯t ˙a ˙˙Áe¿»«««¿…¿ƒ¿≈««¬»
˙È ˙ÊÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ ÔÎl‰Ó ‡‰˙ÓÈÏeÚÂ¿≈»»»¿«¿»«≈«¬»«¬«»
d˙Ó‡ ˙È ˙ËLB‡Â ‡¯ÚÈ B‚a ‡˙e·z≈»¿«¬»¿≈«»«¿«

:d˙·Òe¿≈¿«

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(d).dúîà úà çìLzådhFqA(:ai) ©¦§©¤£¨¨§¨
cg ,dingp iAxe dcEdi iAx ibilR§¦¦©¦§¨§©¦§¤§¨©
(dzn`) xn` cge ,DzgtW xn`̈©¦§¨¨§©¨©
DzgtW xn`C o`nlE ,KixtE .[Dci]¨¨¨¥§©§¨©¦§¨¨
ohage l`ixaB `AW xn`w [`d]¨¨¨©¤¨©§¦¥©£¨¨
e`lC ,`cg Dl xiIWC iPWnE ,rwxTA©©§©§©¥§©¥¨£¨§¨
.DcEgl mwinl `Mln zaC `gxF`§¨§©©§¨§¥©§¨

aFYkl Fl did Dzn` xn`C o`nlE§©§¨©£¨¨¨¨¦§
Dzn` aAxYWPW ol rnWn `w ,Dcï¨¨©§©¨¤¦§©§¥£¨¨
`vFn dY` oke ,zFO` miXW cr©¦¦©§¥©¨¥

YxAW mirWx iPWA(g b mildz)l` , §¦¥§¨¦¦©§¨©
fnxe .YaAxW `N` YxAW ixwiY¦§¥¦©§¨¤¨¦§©§¨§¤¤

xaClEdziWn miOd on iMdid] , ©¨¨¦¦©©¦§¦¦¨¨
o"Ep ixd ,eiziWn miOn iM xnFl lFkï©¦¦©¦§¦¦£¥

[`"de ,'miOd'C `"de ,'on'C§¦§¥§©©¦§¥
oke .miXW ixd md mixzi 'EdziWn'C¦§¦¦§¥¦¥£¥¦¦§¥
rWx oW aFYkl lFki mirWx iPWA§¦¥§¨¦¨¦§¥¨¨
[m"n c"Eie 'iPW'C c"Ei] ,YxAW¦©§¨§¦¥§¥
oiA milFrW ,md mixzi 'mirWx'C¦§¨¦§¥¦¥¤¦¥

:miXW mNMe dxez ª¨¦¦



zenyלח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h ipy meil inei xeriy
את  אמתּה, את ּדרׁשּו והם ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד לֹו היה הּקדׁש לׁשֹון ּדקּדּוק לפי אבל יד, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹלׁשֹון

וּנׁשּתרּבבה  הרּבהידּה, אּמֹות שם)אמתּה .(סוטה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָ

(å)äëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®
:äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò ìîçzå©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

i"yx£e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ∑ ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, – ראתה? מי ׁשכינהאת שם)עּמֹו סוטה רבה. .(שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ
‰ÎBa ¯Ú ‰p‰Â∑ּכנער קֹולֹו. ¿ƒ≈««∆ְַַ

(æ)Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ
:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïî ú÷ðéî äMà¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤

i"yx£˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ∑הּׁשכינה מלמד עם לדּבר עתיד ׁשהיה לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על ׁשהחזירּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
שם) סוטה רבה. .(שמות

(ç)äîìòä Cìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈
:ãìiä íà-úà àø÷zå©¦§−̈¤¥¬©¨«¤

i"yx£‰ÓÏÚ‰ CÏzÂ∑ ּכעלם ועלמּות, ּבזריזּות .הלכה «≈∆»«¿»ְְְֲִִֶֶַָָָ

(è)äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ
äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì eä÷ðéäå§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²

:eä÷éðzå ãìiä©¤−¤©§¦¥«
i"yx£ÈÎÈÏÈ‰∑:ּנתנּבאה מה ידעה ולא ׁשּליכינתנּבאה שם)הי סוטה רבה. .(שמות ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(é)ãìiä ìcâiåïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®
:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL àø÷zå©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

i"yx£e‰˙ÈLÓ∑ ּבניתא ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון הֹוצאה לׁשֹון והּוא – ׁשחלּתּה ּובלׁשֹון ּכתרּגּומֹו: מחלבא. ¿ƒƒְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ
ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון "מׁשיתהּו", א)עברי ׁשאינֹו(יהושע אֹומר ואני מנחם. חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ימּוׁש", "לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

וכן: הּוא, הֹוצאה ּולׁשֹון מׁשה, מּגזרת אּלא וימּוׁש, מׁש כב)מּמחּברת ב ׁשאּלּו(שמואל רּבים", מּמים "ימׁשני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשב  ּומן הקימֹותי, – קם מן יאמר ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, אּלא מׁשיתיהּו, לֹומר יּתכן לא מׁש, מּמחּברת ְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

ּכמֹו: מׁשּתיהּו, אֹו הביאֹותי, – ּבא ּומן הׁשיבֹותי, ג)– אּלא (זכריה אינֹו מׁשיתי אבל הארץ". עון את "ּומׁשּתי ְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבהם  לֹומר ּכׁשּיבא ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: הּתיבה, ּבסֹוף ּבה"א מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻמּגזרת 

צּויתי  ּפניתי, ּבניתי, עׂשיתי, ּכמֹו: ה"א, ּבמקֹום הּיּו"ד ּתבא .ּפעלּתי, ְְְִִִִִִִִִִִֵַַָָָָָֹ

ÈÎaו  ‡ÓÈÏeÚ ‡‰Â ‡È·¯ ˙È ˙ÊÁÂ ˙Á˙Ùe¿«««¬«»«¿»¿»≈»»≈
:ÔÈ„ ‡e‰ È‡„e‰È ÈaÓ ˙¯Ó‡Â È‰BÏÚ ˙ÒÁÂ¿»«¬ƒ«¬∆∆ƒ¿≈¿»≈≈

È¯˜‡Âז  ÏÈÊÈ‡‰ ‰Ú¯t ˙·Ï d˙Á‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¬»≈¿««¿…«≈ƒ¿ƒ¿≈
CÈÏ ˜ÈB˙Â ‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜ÈÓ ‡˙z‡ CÈÏƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ

:‡È·¯ ˙È»«¿»

ÏÊ‡Â˙ח  ÈÏÈÊÈ‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…≈ƒƒ«¬»«
:‡È·¯c dn‡ ˙È ˙¯˜e ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«»ƒ≈¿«¿»

¯·È‡ט  ˙È ÈÏÈ·B‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…ƒƒ»«¿»
C¯‚‡ ˙È Ôz‡ ‡‡Â ÈÏ È‰È˜B‡Â ÔÈ„‰»≈¿¿ƒƒƒ«¬»∆≈»«¿»

:dz˜B‡Â ‡È·¯ ˙È ‡˙z‡ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»»«¿»¿ƒ¿≈

dÏי  ‰Â‰Â ‰Ú¯t ˙·Ï d˙È˙È‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿«¿ƒ≈¿««¿…«¬»»
‡iÓ ÔÓ È¯‡ ˙¯Ó‡Â ‰LÓ dÓL ˙¯˜e ¯·Ï¿»¿«¿≈…∆«¬∆∆¬≈ƒ«»

:dzÏÁL¿«¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(i).äLî BîL àø÷zå,xn`Y m` ©¦§¨§¤¦Ÿ©
d`xw K`ide dzid zixvn `lde©£Ÿ¦§¦¨§¨§¥¨¨§¨
d`xw `idW xnFl Wie .ixar oFWlA§¨¦§¦§¥©¤¦¨§¨

,dWn FzErnWOW mW ixvn oFWlA§¨¦§¦¥¤©§¨¤
xaC .ixar oFWlA dWn d`xw dxFYde§©¨¨§¨¤§¨¦§¦¨¨
E`AXn ixar oFWl dcnNW ,xg ©̀¥¤¨§¨¨¦§¦¦¤¨

`xTW Epivn oke ,mixvnl zFIxard̈¦§¦§¦§©¦§¥¨¦¤¨¨
gprR zptv sqFi mW drxR`n ziy`xa) ©§Ÿ¥¥¨§©©§¥©

(dn:`i dxez



לט zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iyily meil inei xeriy

ß zah f"i iyily mei ß

(àé)éäéå|åéçà-ìà àöiå äLî ìcâiå íää íéîia ©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤¤½̈
éøáò-Léà äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«¦§¦−

:åéçàî¥«¤¨«
i"yx£‰LÓ Ïc‚iÂ∑,לקֹומה הראׁשֹון אלעזר: רּבי ּבן יהּודה רּבי אמר הּילד"? "וּיגּדל כתיב ּכבר והלא «ƒ¿«…∆ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּביתֹו על ּפרעה ׁשּמּנהּו לגדּלה, Ì˙Ï·Òa.והּׁשני ‡¯iÂ∑(רבה עליהם (בראשית מצר להיֹות ולּבֹו עיניו .נתן ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֻ««¿¿ƒ¿…»ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָ
È¯ˆÓ LÈ‡∑(רבה היה,(שמות מּקרֹות נֹוגׂש מעמידם והיה יׂשראל ׁשֹוטרי על למלאכּתם ממּנה kÓ‰.הּגבר ƒƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ«∆
È¯·Ú LÈ‡∑ּבמלקהּו ׁשלֹומית ׁשל ּובעלּה היה,ורֹודהּו, ּדברי והֹוציאֹות העמידֹו ּובּלילה ּבּה, עיניו ונתן ƒƒ¿ƒְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אׁשּתֹו על ּובא לּבית ונכנס חזר והּוא ּבּדבר,מּביתֹו, והרּגיׁש לביתֹו האיׁש וחזר ּבעלּה, ׁשהּוא ּכסבּורה – ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
הּיֹום  ּכל ורֹודהּו מּכהּו היה ּבּדבר, ׁשהרּגיׁש מצרי אֹותֹו .ּוכׁשראה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

(áé)iå Léà ïéà ék àøiå äëå äk ïôiåéøönä-úà C ©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´¦®©©Æ¤©¦§¦½
:ìBça eäðîèiå©¦§§¥−©«

i"yx£‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ∑ּכמׁשמעֹו – ּפׁשּוטֹו ּולפי ּבּׂשדה. לֹו עׂשה ּומה ּבּבית, לֹו עׂשה מה Èk.ראה ‡¯iÂ «ƒ∆…»…ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ««¿ƒ
LÈ‡ ÔÈ‡∑מּמּנּו לצאת עתיד איׁש .ׁשּיתּגּיר ׁשאין ≈ƒְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

(âé)íévð íéøáò íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia àöiå©¥¥Æ©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Eòø äkú änì òLøì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«

i"yx£ÌÈ¯·Ú ÌÈL‡ ÈL∑,הם ואבירם הּמן ּדתן מן ˙k‰.מריבים ∑ÌÈv.ׁשהֹותירּו ‰nÏ∑ אףֿעלּֿפי ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִִִֵֶַַָָָָƒƒְִִ»»«∆ִַַ
רׁשע  נקרא הּכהּו, יד ׁשּלא .ּכמֹותרׁשע ∑¯EÚ.ּבהרמת ְֲִִֶַַָָָָָָֹ≈∆ְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 5 'nr `"lg y"ewl t"r)

mFwOl mc` oiA `hg `id d`Md©¨¨¦¥§¥¨¨©¨

::::רערערערע תתתתּכּכּכּכהההה ללללּמּמּמּמהההה לרלרלרלרׁשׁשׁשׁשעעעע יג)ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר (ב, ַַַַֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
יד". ּבהרמת רׁשע נקרא הּכהּו ׁשּלא אף־על־ּפי – ּתּכה "לּמה רׁש"י: ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּופרׁש

הּכהּו"? ׁשּלא "אף־על־ּפי רׁשע נקרא מּדּוע להבין, ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיׁש
ְֵֶַההסּבר:

קֹונֹו" את "לׁשּמׁש היא האדם ׁשל ּבריאתֹו קידושין)ּתכלית סוף וברייתא את (משנה יׁש ׁשּבאדם ואבר אבר ׁשּלכל מּובן, . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
נברא. ׁשּלׁשמּה ְְְִִִֶַַָָהּתכלית

צדקה" הּמחּלקת "יד למׁשל, לנתינה. נֹועדה האדם ׁשל ב)ידֹו כח, – פכ"ג ּבּיד (תניא הּׁשּמּוׁש ּתמּורת אם לכן, ּבזה. וכיֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
הּמקֹום. ּכלּפי חטא ּבזה יׁש הפכית, למּטרה מנּצלת היא לּזּולת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלהיטיב

את  הּנֹוגדת למּטרה מׁשּמׁשת ּכבר ּבפעל) הּכהּו לא ׁשעדין (אפילּו חברֹו את להּכֹות ּכדי הּיד הגּבהת עצם ׁשּכן, ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוכיון
ּבהגּבהה. ּכבר מתחיל הקּב"ה ּכלּפי החטא ולכן הּקּב"ה, ׁשל הּבריאה ּכּונת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּתכלית

(ãé)eðéìò èôLå øN Léàì EîN éî øîàiåÂ©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½
éøönä-úà zâøä øLàk øîà äzà éðâøäìä©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®

:øácä òãBð ïëà øîàiå äLî àøéiå©¦¨³¤Æ©Ÿ©½¨¥−©¬©¨¨«

ÂÏ˙יא  ˜Ùe ‰LÓ ‡·¯e Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»»ƒ¿»…∆¿«¿»
È¯ˆÓ ¯·b ‡ÊÁÂ ÔB‰ÁÏÙa ‡ÊÁÂ È‰BÁ‡¬ƒ«¬»¿»¿«¿«¬»¿«ƒ¿ƒ

:È‰BÁ‡Ó È„e‰È ¯·‚Ï ÈÁÓ»≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ

b·¯‡יב  ˙ÈÏ È¯‡ ‡ÊÁÂ ‡ÎÏe ‡ÎÏ Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿»¿»«¬»¬≈≈«¿»
:‡ÏÁa d¯nËÂ ‰‡¯ˆÓ ˙È ‡ÁÓe¿»»ƒ¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ¯·bיג  ÔÈ¯z ‡‰Â ‡È˙ ‡ÓBÈa ˜Ùe¿«¿»ƒ¿»»¿»¿≈À¿ƒ
ÈÁÓ z‡ ‡ÓÏ ‡·iÁÏ ¯Ó‡Â Ôˆ ÔÈ‡„e‰È¿»ƒ»»«¬«¿«»»¿»«¿»≈

:C¯·ÁÏ¿«¿»

ÏÚ‡יד  Ôi„Â ·¯ ¯·‚Ï CÈÂL ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ¿««¿«»¬»»
˙È ‡zÏË˜„ ‡Ók ¯Ó‡ z‡ ÈÏË˜ÓÏ‰«¿ƒ¿¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿«¿»»
Ú„È˙‡ ‡ËLe˜a ¯Ó‡Â ‰LÓ ÏÈÁ„e ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿ƒ…∆«¬«¿¿»ƒ¿¿«

:‡Ób˙tƒ¿»»
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i"yx£LÈ‡Ï EÓN ÈÓ∑ נער עֹוד ‡Ó¯.והרי ‰z‡ È‚¯‰Ï‰∑ׁשהרגֹו למדים אנּו המפרׁשמּכאן .ּבּׁשם ƒ»¿¿ƒְֲֵַַַ«¿»¿≈ƒ«»…≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
‰LÓ ‡¯ÈiÂ∑,ּדלטֹורין רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו ּדאג ּומדרׁשֹו: אינם ּכפׁשּוטֹו. ׁשּמא מעּתה אמר: «ƒ»…∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

להּגאל  ‰c·¯.ראּויין Ú„B ÔÎ‡∑חטאּו מה עליו: ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ּומדרׁשֹו: ּכמׁשמעֹו. ְְִִֵָ»≈««»»ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּבעבֹודת  נרּדים להיֹות אּמֹות ׁשבעים מּכל לכיׂשראל ראּויים ׁשהם אני רֹואה אבל ,ּפר. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr el jxk zegiy ihewl)

ררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ּבּבּבּבייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשראהראהראהראה עלעלעלעל ללללֹוֹוֹוֹו יד)ּדּדּדּדלטלטלטלטֹוֹוֹוֹורין רין רין רין ּדּדּדּדאגאגאגאג ב, ׁשּירא (רש"י מקרא, ׁשל ּבפׁשּוט ֹו מסּתּפק אינֹו מּדּוע  לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּמסּפרת  מה לׁשם קׁשה: ּפׁשּוטֹו ׁשּלפי לֹומר, ויׁש מדרׁשֹו. את ּגם ּומביא הּמצרי, את הריגתֹו ּדבר ׁשּנֹודע ּכיון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלנפׁשֹו
לכן  להרגֹו). ּובּקׁש ּפרעה ׁשּׁשמע אחרי רק למדין ּברח (מׁשה מעׂשית ּתֹוצאה ׁשּום ּגרם ׁשּלא ּדבר ּפחד, ׁשּמׁשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹהּתֹורה

מׁשמעּותּה זֹו ׁשּיראה הּמדרׁש, ּפרּוׁש להּגאל.ּדּדּדּדאגהאגהאגהאגהמביא ראּויין אינם ׁשּמא - ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr el jxk y"ewl t"r)

dxSd zFgcl lirFn 'dA oFgHA¦¨©¦¦§©¨¨

ההההּדּדּדּדברברברבר:::: ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדע אכןאכןאכןאכן ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה יד)ווווּיּיּיּייראיראיראירא (ב, ִִִִַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשּׁשמע  עד למדין נמלט לא לפעל הרי הּדבר, נֹודע אכן ואמר חׁשׁש ׁשּמׁשה ּבכ הּכתּוב מׁשמיענּו מה להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹויׁש

להרגֹו, ּובּקׁש למימר ּפרעה ליּה לא?והוה ותּו ּפרעה, ׁשּׁשמע מה רק ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ
ליּׁשב: ְְְִֵֶַונראה

רּבה ּבמדרׁש עו)איתא ר"פ והּבחּור (ב"ר ׁשּבאבֹות הּבחּור ונתיראּו, הקּב"ה הבטיחן אדם ּבני ׁשני ראּובן ר' ּבׁשם ּפנחס "ר' ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
כּו'". נתירא ּולבּסֹוף עּמ אהיה ּכי הקּב"ה א"ל . . ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּנביאים

ׁשּפרׁשּו מהם ויׁש הּדברים, ּבכּונת הּמדרׁש מפרׁשי ועֹוד)ונחלקּו ּתאר לירא".(יפה ׁשּלא "ׁשהראּוי לׁשבחם זה ׁשאין ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
טֹו יהיה ׁשאכן ּפֹועל עצמֹו הּוא לאדם, ׁשּייטיב ּבה' ׁשהּבּטחֹון ׁשאמרּו חּב"ד, נׂשיאי רּבֹותינּו ּבדברי ראינּו ּבפעל,וכן ב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

גּוט". זיין וועט – גּוט "טראכט ְְְְֶַַַָּוכהּלׁשֹון
הּגֹורם  היה ּגּופא ׁשּזה ,ל לֹומר – ּפרעה מּפני מׁשה ׁשל יראתֹו על ׁשּמסּפר הּכתּוב ּכּונת ׁשּזה לבאר יׁש זה ּפי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹועל

" הּדברים משה"להמׁש את להרג לברח.ויבּקש נצר היה ׁשּלא ּפֹועל היה ּבזה ּכדבעי, ּבה' ּבֹוטח היה אם ּכי ," ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr `l jxk y"ewl t"r)

dlE`Bd z` aMrn rxd oFWl oFr `weC©§¨¨§¨©§©¥¤©§¨

ההההּדּדּדּדברברברבר:::: ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדע אכןאכןאכןאכן ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּייראיראיראירא ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ליגאל ראּויים אינם ׁשּמא מעּתה אמר ּדלטֹורין, רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על ובפרש"י)ּדאג יד. (ב, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

חז"ל ּבמדרׁשי מצינּו הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ובכ"מ)לכאֹורה כט. יד, בשלח ּגם (מכילתא יׂשראל ּבני ּבין היּו מצרים ׁשּבגלּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
עֹובדי ואפילּו חֹוטאים, מיני חטאעבֹודה־זרה ּכל ואם מּמצרים, נגאלּו כן ואף־על־ּפי הּגאּולה,עבֹודה־זרה , את עּכב לא ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

יעּכב? לׁשֹון־הרע עֹון ְְֵַַַַָָמּדּוע
עּכב  לׁשֹון־הרע ׁשעֹון הּדבר וטעם רחמנא־ליצלן, חטאּו אם אף ליגאל ראּויים יׁשראל ּבני היּו ׁשבוּדאי ּבזה, לֹומר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

רחמנא־ליצלן. ּגאּולה ּגדר עליו ּתחּול ׁשּלא ּגֹורם זה ׁשחטא מּׁשּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּוא
ּוכמ"ש "עם", ׁשל לחפצא יׂשראל ּבני נעׂשּו זה ידי ועל יׂשראל, ּבבני הקּב"ה ּבחר מצרים יציאת ּבעת ד,ּכלֹומר: (ואתחנן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

היה לד) ועם, ּגֹוי ּבגדר ּדנעׂשּו והא אחת, מּמׁשּפחה רּבים אנׁשים קּבּוץ רק היּו אז ּדעד ּגֹוי", מּקרב ּגֹוי לֹו לקחת ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ"לבֹוא
מצרים. יציאת ְְְִִִֵַַּבעת

ׁשּיחּול  אפׁשר אי יׂשראל ּבני ּבין אחדּות ּכׁשאין הּנה הּלבבֹות, לפרּוד ּגֹורם הרע ׁשּלׁשֹון ּדמּכיון לֹומר, יׂש זה ּפי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָועל
ּב אחדּות ּכׁשּיׁש ורק רחמנא־ליצלן, הקּב"ה ּבחירת ּגדר עליו ׁשּיחּול מי ּכאן ואין "עם", ּגדר אפׁשר עליהם יׂשראל ּבני ין  ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

יׂשראל. ּגאּלת ְְְִִֵַָֻלהיֹות

(åè)âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt òîLiå©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ
-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå äLî-úà¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤

:øàaä-ìò áLiå ïéãî¦§−̈©¥¬¤©©§¥«

Ú·e‡טו  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‰Ú¯t ÚÓLe¿««¿…»ƒ¿»»»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ‰LÓ ˙È ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿«»…∆«¬«…∆ƒ√»«¿…

:‡¯Èa ÏÚ ·È˙ÈÂ ÔÈ„Ó„ ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂƒ≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ≈«≈»
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i"yx£‰Ú¯t ÚÓLiÂ∑עליו הם LÓ‰.הלׁשינּו ˙‡ ‚¯‰Ï Lw·ÈÂ∑ ׁשלטה ולא להרגֹו לקּוסטינר מסרֹו «ƒ¿««¿…ְִִֵָָ«¿«≈«¬…∆…∆ְְְְְְְִָָָָָֹ
) ּפרעה": מחרב "וּיּצילני מׁשה: ׁשאמר הּוא – החרב ÔÈ„Óּבֹו ı¯‡a ·LiÂ∑ וּיׁשב" ּכמֹו ׁשם, נתעּכב ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ«≈∆¿∆∆ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָ

‰a‡¯.יעקב") ÏÚ ·LiÂ∑ הּבאר על זּוּוגֹו לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב .למד ֲַֹ«≈∆««¿≈ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ

(æè)äðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
:ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ÔÈ„Ó Ô‰ÎÏe∑,ׁשּבהן מאצלם רב ונּדּוהּו ּכֹוכבים מעבֹודת לֹו ‰¯‰ÌÈË.ּופרׁש ּברכֹות ∑‡˙ את ¿…≈ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ∆»¿»ƒְֵֶ
ּבארץ  העׂשּויֹות הּמים .מרּוצֹות ְֲִֶַַָָָ

(æé)÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå íéòøä eàáiå©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³̈¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úà¤Ÿ¨«

i"yx£ÌeL¯‚ÈÂ∑הּנ .ּדּוי מּפני «¿»¿ְִִֵַ

(çé)òecî øîàiå ïäéáà ìàeòø-ìà äðàázå©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤©²©
:íBiä àa ïzøäî¦«©§¤¬−Ÿ©«

(èé)-íâå íéòøä ãiî eðìévä éøöî Léà ïøîàzå©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©
:ïàvä-úà ÷Liå eðì äìã äìc̈³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§¤©«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - ` 'nr ` wlg ,xdefl wgviÎiel ihewil)

ההההּצּצּצּצילנילנילנילנּוּוּוּו מצרימצרימצרימצרי יט)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (ב, ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָ
החֹומֹות, ּבין ׁשּנֹולדה אּמֹו, יֹוכבד (ּכי למצרים ּובניו יעקב לירידת ּוׁשלׁשים הּמאה ּבּׁשנה נֹולד יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיעם ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹמׁשה,

.130 ּבגימטריא – מ"צ 'מצרי': ּתבת ׁשל הראׁשֹונה ּבּמחצית נרמז זה ּדבר ּבלדתֹו). ק"ל ּבת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהיתה
מצרי: ּתבת ׁשל הּׁשנּיה ּבּמחצית נרמז  זה ּדבר מׁשה. על־ידי נגאלּו ּבמצרים, ּבני־יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ועׂשר מאתים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלאחר

.210 ּבגימטרּיא – ְְִִַָר"י
"איׁש הּצילנּו".מצרימצרימצרימצריוזהּו ְְְְְִִִִִִִִִִִֶָ

Ï„e‡‰טז  ‰‡˙‡Â Ôa Ú·L ÔÈ„Ó„ ‡a¯Ïe¿«»¿ƒ¿»¿«¿»¿»»»¿»»
:Ô‰e·‡„ ‡Ú ‰‡˜L‡Ï ‡iË‰¯ ˙È ‰‡ÏÓe¿»»»¿»«»¿«¿»»»»«¬≈

Ôep˜¯Ùeיז  ‰LÓ Ì˜Â Ôee„¯Ëe ‡iÚ¯ B˙‡Â«¬»«»¿»¿»…∆¿»ƒ
:Ô‰Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»«¿≈

„ÔÈיח  ‰Ó ¯Ó‡Â Ô‰e·‡ Ï‡eÚ¯ ˙ÂÏ ‰‡˙‡Â«¬»»¿»¿≈¬≈«¬«»≈
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈÓÏ ÔÈ˙ÈÁB‡ƒƒ¿≈≈»≈

¯iÚ‡יט  „iÓ ‡·ÊL ‰‡¯ˆÓ ‡¯·b ‡¯Ó‡Â«¬»»«¿»ƒ¿»»≈¿»»ƒ«»«»
:‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡Ï ‡Ï„ ‡Ï„Ó Û‡Â¿«ƒ¿»¿»»»¿«¿≈»»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eh).âøäì LwáéåhFiCxql Fxqn ©§©¥©£Ÿ§¨§©§§
Exn`e ,axgd FA dhlW `le bFxdl©£§Ÿ¨§¨©¤¤§¨§

l"fg(hk a x"ac)cEOrM Fx`Ev dUrPW £©¤©£¨©¨§©
Fl did `NW ,xaCl fnxe .WiW lW¤©¦§¤¤©¨¨¤Ÿ¨¨

`N` aFYkl,gxaIe'dWn' 'aWIe' ixd ¦§¤¨©¦§©£¥©¥¤¤
.'WiW oa`' `IxhnibA ode ,oixzi§¥¦§¥§¦©§¦¨¤¤©¦

WxcOA Exn` cFre .dWn x"ddnd`x) ¤§¨§©¦§¨
(`l ` x"enyipR Ktde l`ixaB `AW ,¤¨©§¦¥§¨©§¥

siiQd lhpe ,dWn lW eiptA hFiCxQd©©§§§¨¨¤¤§¨©©©¦
od mixEaqke ,dWn zgY Fbxde FcIn¦¨©£¨©©¤§¦§¦¥
ElrdW ,xg` xaC .gxaE dWn bxdPW¤¤¡©¤¨©¨¨©¥¤¤¡
z` KxAzi dUre ,Fbxdl dOial dWn¤§¦¨§¨§§¨¨¦§¨¥¤

miWxg mipbQle ,mN` drxR©§Ÿ¦¥§©§¨¦¥§¦
Edfe ,dWn gxaE ,mixer oixFhlwRQle§©§©§§¦¦§¦¨©¤§¤

aEzMd xn`W(`i c oldl)dR mU in ¤¨©©¨¦¨¤
in dWn bFxdl drxR xn`WM ,mc`l̈¨¨§¤¨©©§Ÿ©£¤¦
,iEEiSA uO`zp `NW mN` F`Ur£¨¦¥¤Ÿ¦§©¥©¦
,iEEiSd ErnW `NW miWxg mipbQle§©§¨¦¥§¦¤Ÿ¨§©¦
gTR L`Ur inE ,xEr xFhlwRQle§©§©§§¦¥¦£¨£¦¥©
,FziaA Fxzi FlAwe .mdipRn gFxal¦§©¦§¥¤§¦§¦§§¥
eilr lAwOW in lMW cnl dY` o`Mn¦¨©¨¨¥¤¨¦¤§©¥¨¨
zwqFR devn DzF` oi` devn zFUrl©£¦§¨¥¨¦§¨¤¤
dWn FziaA lAiw Fxzi ixdW ,EPOn¦¤¤£¥¦§¦¥§¥¤
EPOnE ,FliSdl `pFVd ipRn gxAW¤¨©¦§¥©¥§©¦¦¤

l`Fb ipRn gxAW `pFU lATW `vï¨¤¦¥¥¤¨©¦§¥¥
lri ld` l` `xqiq df ,df i`e ,Fbxdl§¨§§¥¤¤¦§¨¤Ÿ¤¨¥

mW bxdpe ,wxa ipRn(a c x"eny):fh dxez ¦§¥¨¨§¤¡©¨
(fi).ïòéLBiå äLî í÷iåcOln ©¨¨¤©¦¨§©¥

ipRn miOl mEktWE mElhp mirFxdW¤¨¦§¨§¨©©¦¦§¥
xtMX ipRn EdECPW ,Fxzi lW iECiPd©¦¤¦§¤¦¦§¥¤¨©

dxf dcFarA(al ` x"eny)oFWlE .oriWFIe ©£¨¨¨§©¦¨
xn`cM ,oM rnWn(a hq mildz)ipriWFd ©§©¥¦§¨©¦¥¦

`cde ,'ebe Wtp cr min E`a iM midl ¡̀Ÿ¦¦¨©¦©¨¤§¨¨
aizkC `Eddlc dlC mbeEpl [zg`] , ¦§¦§©¨Ÿ¨¨©©¨

:o`Sl zg`egi dxez §©©©Ÿ
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(ë)-úà ïzáæò äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä̈¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£Ôz·ÊÚ ‰f ‰nÏ∑יעקב ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו לקראתֹוהּכיר עֹולים ׁשהּמים –.ÌÁÏ ÏÎ‡ÈÂ∑ ׁשּמא »»∆¬«¿∆ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ¿…«»∆ֶָ
מּכם, אחת אֹוכל"יּׂשא הּוא אׁשר הּלחם אם "ּכי אמר: דאּת .ּכמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

(àë)ì äLî ìàBiåäøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬
:äLîì Bzá¦−§¤«

i"yx£Ï‡BiÂ∑:לֹו ודֹומה ּכמׁשמעֹו), אחרים: (ספרים יט)ּכתרּגּומֹו הֹואלנּו",(שופטים "ולּו ולין", נא "הֹואל «∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּברׁשּותֹו ּכיֿאם מּמדין יזּוז ׁשּלא לֹו נׁשּבע אלה, לׁשֹון ּומדרׁשֹו: לדּבר ". ."הֹואלּתי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

(áë)øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´
:äiøëð õøàa éúééä̈¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(âë)íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä íéîiá éäéå©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦
ìòzå e÷òæiå äãáòä-ïî ìàøNé-éðá eçðàiå©¥¨«§¯§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©

:äãáòä-ïî íéäìûä-ìà íúòåL©§¨¨²¤¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓia È‰ÈÂ∑,לתׁשּועה יׂשראל והצרכּו מצרים מל וּימת ּבמדין, ּגר מׁשה ׁשהיה «¿ƒ«»ƒ»«ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

יׁשן  ּברׁש"י הּללּו. ּפרׁשּיֹות נסמכּו ּולכ ידֹו, על ּתׁשּועה ּובאת וגֹו', רֹועה היה ÌÈ¯ˆÓ.ּומׁשה CÏÓ ˙ÓiÂ∑ ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ«»»∆∆ƒ¿«ƒ
רבה) ּבדמם נצטרע (שמות ורֹוחץ יׂשראל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט .והיה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ

(ãë)íéäìû økæiå íú÷àð-úà íéäìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ
-úà:á÷òé-úàå ÷çöé-úà íäøáà-úà Búéøa ¤§¦½¤©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ

i"yx£Ì˙˜‡∑:וכן כד)צעקתם, ינאקּו"(איוב מתים ‡·¯‰Ì."מעיר ˙‡ B˙È¯a אברהם ∑‡˙ .עם «¬»»ְְְֲִִִֵֵַָָָ∆¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ

(äë):íéäìû òãiå ìàøNé éða-úà íéäìû àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Ú„iÂ∑ עיניו העלים ולא לב עליהם .נתן «≈«¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz zeny zyxt ycewÎzay zgiyn)

על  הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אל לצעֹוק צריכים ּבני־יׂשראל . . להּגאל ּובּקׁשּו זעקּו ׁשּבני־יׂשראל לאחר ּבאה מצרים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָיציאת
אֹותם  מעּכבים מּדּוע ׁשּכן , ּומּכיון עבֹודתם, את סּימּו ׁשּכבר ּבאמרם הּגלּות, מן ׁשּיֹוציאם לפניו ּולהתחּנן  הּגלּות, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאריכּות

ּבקרֹוב. צדק גֹואל לנּו יׁשלח והּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אלֹוקים", ל"וּידע ּתביא זֹו ּוזעקה ּוצעקה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּבּגלּות?

ÔÈz˜·Lכ  Ô„ ‰ÓÏ ‡e‰ Ô‡Â d˙·Ï ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»¿»¿«¿«¿ƒ
:‡ÓÁÏ ÏeÎÈÂ dÏ Ô¯˜ ‡¯·b ˙È»«¿»¿«≈¿≈«¿»

È˙כא  ·‰ÈÂ ‡¯·b ÌÚ ·˙ÈÓÏ ‰LÓ È·ˆe¿≈…∆¿ƒ«ƒ«¿»ƒ«»
:‰LÓÏ dz¯· ‰¯tƒ̂…»¿«≈¿…∆

‡¯Èכב  ÌL¯b dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒ≈««¿»»¿≈≈¿…¬≈
:‰‡¯Îe Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡»««»¬≈ƒ¿««¿»»

kÏÓ‡כג  ˙ÈÓe Ôep‡‰ ‡i‡ÈbÒ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»«ƒ«»»ƒƒ«¿»
‡ÁÏt ÔÓ Ï‡¯NÈ È· eÁ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ»¿»»
ÔB‰zÏ·˜ ˙˜ÈÏÒe e˜ÈÚÊe ÔB‰ÈÏÚ ÈL˜ ‰Â‰c«¬»¿≈¬≈¿ƒ¿≈«¿∆¿¿

:‡ÁÏt ÔÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒ»¿»»

È˙כד  ÈÈ ¯ÈÎ„e ÔB‰zÏ·˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»¿∆¿¿¿ƒ¿»»
:·˜ÚÈ ÌÚ„e ˜ÁˆÈ ÌÚc Ì‰¯·‡ ÌÚc dÓi«̃»≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ«¬…

Ó‡Â¯כה  Ï‡¯NÈ È·„ ‡„eaÚL ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¿ƒ√»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«
:ÈÈ ÔB‰˜¯ÙÓÏ d¯ÓÈÓa¿≈¿≈¿ƒ¿«¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bk).íéøöî Cìî úîiåonf lM ©¨¨¤¤¦§©¦¨§©
zEni izn oiRvn Eid miIw Kln FzF`W¤¤¤©¨¨§©¦¨©¨
`le zOWkE ,dxifBd lHAzY `OW¤¨¦§©¥©§¥¨§¤¥§Ÿ
oi`W Eprci dYrn Exn` ,dlHAzp¦§©§¨¨§¥©¨¨©§¤¥

Kkl ,sFq xaClEgp`Ie,xg` xaC . ©¨¨§¨©¥¨§¨¨©¥
,Egp`Ie mixvn Kln znIezOW xg`n ©¨¨¤¤¦§©¦©¥¨§¥©©¤¥

mbe ,mixvnl aEWl dWn lFki KlOd©¤¤¨¤¨§¦§©¦§©
KExA WFcTd mbe ,Egp`p l`xUi ipA§¥¦§¨¥¤¤§§©©¨¨

lM ,FzixA z` xkf FnW KxAzi `Ed¦§¨¥§¨©¤§¦¨
gNYWPW EnxB dN`d mixaCd©§¨¦¨¥¤¨§¤¦§©¥©

:dWnck dxez ¤



מג zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iriax meil inei xeriy

ß zah g"i iriax mei ß

â(à)ïäk Bðúç Bøúé ïàö-úà äòø äéä äLîe¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´
øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬

:äáøç íéäìûä̈«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨
i"yx£¯Á‡¯a„n‰∑ אחרים ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל מן ‰‡ÌÈ‰Ï.להתרחק ¯‰ Ï‡∑ העתיד ׁשם .על «««ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ∆«»¡…ƒִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeny zyxt fh jxk zegiy ihewl)

על  ּתׁשּפיע ׁשהאמּונה ּכ לידי הּמביא נאמן) (רֹועה מהימנא" ה"רעיא הּוא יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען היא מׁשה ׁשל ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמהּותֹו
ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום ּגם ּבפֹועל. יׂשראל אצל ראיתראיתראיתראיתמעׂשי ׁש"ּתאיר לכ הביא הּוא ּובהּכרה, ּבהבנה לא ואפילּו אלֹוקּות, ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּפרעה.האמהאמהאמהאמּוּוּוּונהנהנהנהיׂשראל ּגזרת ּבפני לעמֹוד יּוכלּו זאת ּובאמצעּות ּבה', ְְְְְְְֱֱֱֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ּבאֹופן  רגילה, אמּונה א מאמינים", ּבני "מאמינים "ּבטבעם" ׁשהם ּכיון לפני־כן, אצלם קּים היה האמּונה ׁשּכח ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹולמרֹות

.ּכ לׁשם מסּפקת אינּנה "מּקיף", ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשל
חּייו על ּתׁשּפיע ׁשהאמּונה "והתנהגוהתנהגוהתנהגוהתנהגּוּוּוּותתתתֹוֹוֹוֹוּכדי ׁשל ּבאֹופן להיֹות צריכה היא האדם, לפנימּיּות,ּוּוּוּורעהרעהרעהרעהׁשל להחּדירּה אמּונה ", ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

מׁשה, על־ידי נעׂשה זה מהימנא".רעיארעיארעיארעיאּדבר ְְְֲֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
צאן את רֹועה היה "ּומׁשה ּבּפסּוק הּדּיּוק יּובן מדין מדין מדין מדין חֹותנֹויתריתריתריתרֹוֹוֹוֹוּבכ היֹותֹוּכּכּכּכהןהןהןהן על מסּפרת ׁשהּתֹורה מּובן, לכאֹורה ," ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

רֹועה  היה ׁשהּוא להדּגיׁש יׁש מה לׁשם א יׂשראל, ּכרֹועה רּבנּו למׁשה ונּסיֹון הכנה ּכּידּוע, היוה, ׁשּזה מּפני צאן, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹרֹועה
"צאן ׁשל ודוקאיתריתריתריתרֹוֹוֹוֹוּדוקא מדין מדין מדין מדין ", ?ּכּכּכּכהןהןהןהן ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ

"לאקרבא  ּפעל ּומׁשה קדּוׁשה), ׁשל (=ּכֹוחֹות ּדקדּוׁשה" "חּילי היּו יתרֹו" "צאן ּבתֹו היא: זה ּבענין הּפנימית ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּמׁשמעּות
"ּכהן  אצל ׁשּנמצאּו הּניצֹוצֹות עם אפיל ּו מדין": ּכהן יתרֹו... "צאן מדּגיׁשים לפיכ לּקדּוׁשה), למקֹורם, (=לקרבם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹלקדּוׁשה"

ּכהן - לקדּוׁשה".עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה־־־־זרהזרהזרהזרהמדין" "לאקרבא מׁשה ּפעל עבדּה", ׁשּלא עבֹודה־זרה הּניח ׁש"לא ְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
יׂשראל רֹועה - רּבנּו מׁשה ׁשל להיֹותֹו מתאימה הכנה זאת היתה ראּיה ּבּבּבּבמצרים מצרים מצרים מצרים לכן ׁשּום ׁשאין ּבמּצב ּבהיֹותם אפילּו . ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

האמּונה  את ּתֹוכם אל ּומחּדיר מעֹוררם מהימנא, רעיא מׁשה, היה ּבגלּוי, ניּכרת הּטבע הנהגת ורק ּבאלקּות, הּכרה ְְְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאֹו
ַּבה'.

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"yz zereayd bgc 'a mei zecreezd itÎlr)

!cg` icB lr Elit` xYel oi ¥̀§©¥£¦©§¦¤¨

רֹועה" היה "ּומׁשה ּבפרׁשתנּו הּפסּוק א)על רּבה'(ג, ּב'ׁשמֹות ב)איתא ב, אמרּו(פרשה ּבּצאן, אּלא הּקּב"ה ּבחנֹו לא "מׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּכיון  לחסית, ׁשהּגיע עד אחריו ורץ ּגדי, מּמּנּו ּברח ּבּמדּבר, יתרֹו ׁשל צאנֹו רֹועה עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ּכׁשהיה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹרּבֹותינּו
ׁשרץ  יֹודע הייתי לא אני אמר אצלֹו, מׁשה ׁשהּגיע ּכיון לׁשּתֹות, הּגדי ועמד מים, ׁשל ּברכה לֹו נזּדּמנה לחסית ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשהּגיע
חּיי ּכ ּבׂשר־ודם, ׁשל צאנֹו לנהג רחמים ל יׁש הּקּב"ה אמר .מהּל והיה ּכתפֹו, על הרּכיבֹו אּתה. עיף צמא, מּפני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹהיית

יׂשראל". צאני ּתרעה ְְִִִֵֶַָָֹאּתה
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת מּזה ההֹוראה לבאר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָויׁש

רּבה' ּב'אסּתר איתא ד)ּדהּנה ט, ּכגדיים (פרשה ׁשֹומע ׁשאני הּזה ּגדֹול ּקֹול מה ואמר . . הּקּב"ה ׁשל רחמיו "נתּגלּגלּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
אּלּו "עּמ "קטּני על קאי ּדגדיים ונמצא ."עּמ קטּני . . עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ואמר הקּב"ה, לפני רּבנּו מׁשה עמד ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּוטלאים,

רּבן. ּבית ׁשל ִֵֶַָּתינֹוקֹות
להחזיר  ׁשּביכלּתֹו ּכל ועׂשה אחד, ּגדי על אפילּו וּתר לא יׂשראל, ׁשל רֹוען רּבנּו, ׁשּמׁשה ּכמֹו אלינּו: ההֹוראה היא זה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל
לעסק  צריכים העדר, מן ׁשּבֹורח "ּגדי" רֹואים ואם יהּודי, ילד אף על לוּתר ׁשאסּור אלינּו, ּבנֹוגע ּגם ּכן הּצאן, לעדר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹהּגדי

קדׁשים". ל"צאן הּילד את להחזיר ּכדי ּובמסירּות־נפׁש ׁשּביכלת מה ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכל

¯a‡א  È‰BÓÁ B¯˙Èc ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ ‰LÓe…∆¬»»≈»»»¿ƒ¿¬ƒ«»
‡ÈÚ¯ ¯ÙL ¯˙·Ï ‡Ú ˙È ¯·„e ÔÈ„Ó„¿ƒ¿»¿«»»»¿»«¿««¬»
‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ¿ƒ¿¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»

:·¯BÁÏ ÈÈ„«¿»¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`).'åâå ïàvä úà âäðiå,sq`p cIn xAcn izn ElMW xg`W ,mdOr sq`p KM xg`e xAcOA dlM Fp`v `dYW FxVA`aIe ©¦§©¤©Ÿ¦§¤§¥Ÿ¨¨©¦§¨§©©¨¤¡¨¦¨¤¤©©¤¨¥¥¦§¨¦©¤¡¨©¨Ÿ
midl`d xd l`:'ebea dxez ¤©¨¡Ÿ¦



zenyמד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iriax meil inei xeriy

(á)äðqä CBzî Là-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiåÂ©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−¦´©§¤®
:ìkà epðéà äðqäå Làa øòa äðqä äpäå àøiå©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«

i"yx£L‡ ˙aÏa∑,"הּׁשמים "לב ּכמֹו: אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש, יח)ּבׁשלהבת ב ּתתמּה(שמואל ואל האלה". "ּבלב ¿««≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו ׁשּיׁש הּתי"ו, טז)על לּבת"(יחזקאל אמלה ‰q‰."מה CBzÓ∑עּמֹו" מּׁשּום אחר, אילן ולא ֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻƒ«¿∆ְִִִֵַָֹ
ּבצרה" מּׁשם"∑‡Ïk.אנכי לּקח "אׁשר ּבּה", עּבד "לא ּכמֹו .נאכל, ְִָָָֹÀ»ְֱֲִֶֶַַָָָֹֻֻ

(â)äàønä-úà äàøàå àp-äøñà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬
:äðqä øòáé-àì òecî äfä ìãbä©¨−Ÿ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«

i"yx£‡pŒ‰¯Ò‡∑ ׁשם להתקרב מּכאן .אסּורה »À»»ְְִִֵָָָָָ

(ã)íéäìû åéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹
:éðpä øîàiå äLî äLî øîàiå äðqä CBzî¦´©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦

(ä)éìòð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåéìâø ìòî EE ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½
Lã÷-úîãà åéìò ãîBò äzà øLà íB÷nä ék¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤

:àeä«
i"yx£ÏL∑:ּכמֹו והֹוצא, יט)ׁשלף הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל זית"(שם יּׁשל ‰e‡."ּכי L„˜ ˙Ó„‡∑ הּמקֹום. «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ

(å)éáà éýìà éëðà øîàiåéýìà íäøáà éýìà E ©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬
àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷òé éýìàå ÷çöé¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½

:íéäìûä-ìà èéaäî¥«©¦−¤¨«¡Ÿ¦«
(æ)øLà énò éðò-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬©¦−£¤´

ék åéNâð éðtî ézòîL íú÷òö-úàå íéøöîa§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬
:åéáàëî-úà ézòãé̈©−§¦¤©§Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ·‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È Èk∑,מכאֹוביו את ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
מּצעקתם  אזני את אאטם ולא עיני העלמּתי .ולא ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

‡M˙‡ב  ˙È·B‰ÏLa dÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿»»«¿»≈¿«¿ƒ∆»»
‡˙M‡a ¯Úa ‡q‡ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬»¿»«»»»≈¿∆»»

:ÏÈÎ‡˙Ó È‰B˙ÈÏ ‡q‡Â¿«»»≈ƒƒ¿»ƒ

ÂÊÁ‡ג  ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚÎ Èt˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿¿≈¿«¿∆¡≈»∆¿»»
:‡q‡ „˜BzÓ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ÔÈ„‰ ‡a«̄»»≈»≈»ƒ««»»

ÈÈד  dÏ ‡¯˜e ÈÊÁÓÏ Èt˙‡ È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈ƒ¿¿≈¿∆¡≈¿»≈¿»
‡‰ ¯Ó‡Â ‰LÓ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬«…∆…∆«¬«»

:‡‡¬»

˙˜¯·ה  ‡Ï ¯Ó‡ÂÏÚÓ CÈÒ È¯L ‡ÎÏ‰ «¬«»ƒ¿««¿»¿ƒ≈»≈«
¯˙‡ È‰BlÚ ÌÈ‡˜ z‡c ‡¯˙‡ È¯‡ CÏ‚ƒ̄¿»¬≈«¿»¿«¿»ƒ«ƒ»«

:‡e‰ LÈc«̃ƒ

„‡·¯‰Ìו  ‡‰Ï‡ Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»¡»»¿«¿»»
ÔepL·Îe ·˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈»»¿«¬…¿≈ƒ
˙Èˆa ‡ÏkzÒ‡ÏÓ ÏÈÁ„ È¯‡ È‰Bt‡Ï ‰LÓ…∆¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»¿≈

:ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»

ÈnÚז  „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Ó ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ
ÔÓ ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÔB‰zÏ·˜ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ· Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«√»«ƒ
:ÔB‰È·Èk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰ÈÁÏÙÓ Ì„√̃»«¿¿≈¬≈¿≈√»«»≈≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(a).äðqä CBzîon xWt` i`W itl ¦©§¤§¦¤¦¤§¨¦
dcFarl minlv zFUrl dpQd©§¤©£§¨¦©£¨

:dxfb dxez ¨¨
(b).äðqä øòáé àì òecîWExiR ©©Ÿ¦§©©§¤¥

oFWNn ,mlFrd on xrAzn Fpi` rECn©©¥¦§©¥¦¨¨¦§
ziAd on WcTd iYxrA(bi ek mixac)iRnE . ¦©§¦©Ÿ¤¦©©¦¦¦

xnFlM ,dInzA ,iYrnW l"f ixFn¦©¨©§¦¦§¦¨§©
rECnike ,lM` EPpi`,dpQd xrai `l ©©¥¤ª¨§¦Ÿ¦§©©§¤

:dInzAc dxez ¦§¦¨
(dÎc).éðpä øîàiådY` ,KxAzi xn` ©Ÿ¤¦¥¦¨©¦§¨¥©¨

zipripPdaizkE ,Lpwf mdxa` FnM ¨¦¨¦¥¦§©§¨¨§¥§§¦
(e dk ilyn),cnrY l` milcB mFwnA¦§§Ÿ¦©©£Ÿ

KxAzi Fl xn`,mFld axwY l``l ¨©¦§¨¥©¦§©£Ÿ
DiA aizkC dPEdkl(f h `xwie)l` axw ¦§¨¦§¦¥§©¤

DiA aizkC zEklnl `le ,gAfOd©¦§¥©§Ÿ§©§¦§¦¥
(gi f 'a l`eny)cec iAB mFlddp x"a) £©¥¨¦

(e:d dxez

(d).ìLxnFl KxvEd Kkllrn ©§¨§©©¥©
,Lilbxlr `EdW lrp WIW mEXn ©§¤¦¤¥©©¤©

ozPW lrp `Ede ,h"pb f"rlaE cId©¨§©©§©©¤¨©

aizkC l`FBl frFA(f c zex)Flrp Wi` ©©¥¦§¦¦©£
milibx eiWkr mbe ,Edrxl ozpe§¨©§¥¥§©©§¨§¦¦
h"pbA zFpwl mipFhlXde mixVd©¨¦§©¦§¦¦§§
o`M KxvEdW miWwOX dnE .mdNW¤¨¤©¤©§¦¤§©¨
`l FgixiA rWFdie ,eilbx ipW sFlWl¦§§¥©§¨¦ª©¦¦Ÿ

cg` lbx `N` ulg(eh d ryedi)Epiid , ¨©¤¨¤¤¤¨©§
dWnl dpikW dncw o`kC mEXn¦§¨¨§¨§¦¨§¤
dpwe rWFdi mcw mWe ,(el `le)§¨¨©§ª©§¨¨

:FnFwne dxez §



מה zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iriax meil inei xeriy

(ç)Bìéväì ãøàå|õøàä-ïî Búìòäìe íéøöî ãiî ¨«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤
áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà àåää©¦¼¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈
éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä íB÷î-ìà Láãe§¨®¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½

:éñeáéäå éeçäå§©«¦¦−§©§¦«
(è)-íâå éìà äàa ìàøNé-éða ú÷òö äpä äzòå§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©

:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø̈¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«
(é)énò-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzòå§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬

-éðá:íéøönî ìàøNé §¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦
i"yx£'B‚Â EÁÏL‡Â ‰ÎÏ ‰zÚÂ∑?ּתֹועיל מה ּתאמר מּׁשם ואם ותֹוציאם ּדברי יֹועילּו עּמי", את ."והֹוצא ¿«»¿»¿∆¿»¬¿ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

(àé)Cìà ék éëðà éî íéäìûä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£ÈÎ‡ ÈÓ∑ חׁשּוב אני הּמלכים מה עם Ï‡¯NÈ.לדּבר Èa ˙‡ ‡ÈˆB‡ ÈÎÂ∑,אני חׁשּוב אם מה ואף ƒ»…ƒְְֲִִִֵַַָָָ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְֲִִַַָ
מּמצרים? ואֹוציאם נס, להם ׁשּתעׂשה יׂשראל .ּזכּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(áé)éëðà ék úBàä El-äæå Cnò äéäà-ék øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−
ézçìLïeãáòz íéøönî íòä-úà EàéöBäa E §©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ

:äfä øää ìò íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«
i"yx£CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ∑אל ּכי אנכי מי ׁשאמרּת אחרֹון: אחרֹון, ועל ראׁשֹון, ראׁשֹון, על הׁשיבֹו «…∆ƒ∆¿∆ƒ»ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

האֹות  ל ּבּסנה, ראית אׁשר הּמראה וזה ,עּמ אהיה ּכי  מּׁשּלי: ּכיֿאם היא, ׁשּל לא ּפרעה, אנכי אל "ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבׁשליחּותי  ותצליח "ׁשלחּתיּתל ּכ אּכל, ואינּנּו ׁשליחּותי עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל, אני ּוכדאי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

הֹוצאה  על לי יׁש ּגדֹול ּדבר – מּמצרים? ׁשּיצאּו ליׂשראל יׁש ּזכּות מה וׁשּׁשאלּת: נּזֹוק. ואינ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבׁשליחּותי
חדׁשים  ׁשלׁשה לסֹוף הּזה ההר על הּתֹורה לקּבל עתידים ׁשהרי אהיה זֹו, ּכי  אחר: ּדבר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּתעבדּון  מּמצרים, ׁשּכׁשּתֹוציאם ,מבטיח ׁשאני אחרת הבטחה על האֹות ל ,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח וזה ,ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָעּמ
מצינּו: זה לׁשֹון ודּוגמת ליׂשראל. העֹומדת הּזכּות והיא עליו, הּתֹורה ׁשּתקּבלּו הּזה, ההר על (ישעיה אֹותי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

סנח לז) מּפלת וגֹו'", ספיח הּׁשנה אכֹול האֹות ל ׁשארצכם "וזה – אחרת הבטחה על לאֹות ל ּתהיה ריב ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
הּספיחים  אבר ואני מּפרֹות, .חרבה ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָ

„È‡¯ˆÓח  ‡„ÈÓ ÔB‰˙e·ÊLÏ È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ‡È‰‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙e˜q‡Ïe¿«»¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»»»
¯˙‡Ï L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡È˙Ùe«¿»¿«¿»»¿»¬»¿»«¬«
È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ÈÚÚk¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂƒ»≈

˜„ÈÓט  ˙ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÏÈ·˜ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»
ÔÈ˜Ác È‡¯ˆÓ Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒƒ¿»≈»¬ƒ

:ÔB‰Ï¿

Èt‡Â˜י  ‰Ú¯t ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…¿«≈
:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È· ÈnÚ ˙È»«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

‡ÏÈÊיא  È¯‡ ‡‡ ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»¬≈≈≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˜Èt‡ È¯‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ¿»«¿…«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

CÏיב  ÔÈ„Â CcÚÒ· È¯ÓÈÓ È‰È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¿≈≈¿ƒ¿«¿»¿≈»
‡nÚ ˙È C˙e˜t‡a CzÁÏL ‡‡ È¯‡ ‡˙‡»»¬≈¬»¿«¿»¿«»»»«»
:ÔÈ„‰ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙz ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿¿√»¿»«»»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ai).úBàä El äæå,xnFlMdfdidi §¤§¨§©¤¦§¤
zF`doEcarIX dnlr midl`d z` ¨©¤©©§¤¨¡Ÿ¦©

dGd xddf`e ,mixvOn mz`vA ¨¨©¤§¥¨¦¦§©¦§¨
ip`W lMl ricF`LiYglWaizkcM , ¦©©Ÿ¤£¦§©§¦§¦§¦

dxFY oYnA(h hi oldl)l` 'd xn`Ie §©©¨©Ÿ¤¤
oprd arA Lil` `A ikp` dPd dWnŸ¤¦¥¨Ÿ¦¨¥¤§©¤¨¨
dY` iM Ercie ,mrd rnWi xEarA©£¦§©¨¨§¥§¦©¨

,xg` xaC .igElWzF`d LN dfeaqEn §¦¨¨©¥§¤§¨¨
dWn xn`X dn lr,Kl` iM ikp` in ©©¤¨©¤¦¨Ÿ¦¦¥¥

l` xAcl i`cM ipi`e xnFlM§©§¥¦§©§©¥¤
ike dfl i`cM ip` m` s`e ,zEklOd©©§§©¦£¦§©¨¤§¦
z` `ivFdl ip` i`cM mixvOn¦¦§©¦§©£¦§¦¤

KxAzi Fl xn`e ,l`xUidid` iM ¦§¨¥§¨©¦§¨¥¦¤§¤
,KOr,ici lr m` iM Lci lr `liM ¦¨Ÿ©¨§¦¦©¨¦¦

KOr did`,zEgilW FzF`ALN dfe ¤§¤¦¨§§¦§¤§
zF`d,KOr did`W,LiYglW ikp` iM ¨¤¤¡¤¦¨¦¨Ÿ¦§©§¦

rcil Ll Wi LiYglW ikp`W xg`nE¥©©¤¨Ÿ¦§©§¦¥§¥©
.Ll xFfrNn izEgilWA Lafr` `NW¤Ÿ¤¡¨§¦§¦¦¦©£§
sqFi x"xdn rnXW ceC x"xdn¨¦¤¨©¥

:`xwbi dxez ¨¨
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(âé)éða-ìà àá éëðà äpä íéäìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
ìà íäì ézøîàå ìàøNéýéðçìL íëéúBáà é ¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦

:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå íëéìà£¥¤®§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 19 'nr ek jxk y"ewl t"r)

zElBd zxvA EpY` `vnp d"ATd©¨¨¦§¨¦¨§¨©©¨

אלהםאלהםאלהםאלהם:::: אמראמראמראמר מהמהמהמה מהמהמהמה־־־־ּׁשּׁשּׁשּׁשממממֹוֹוֹוֹו יג)ואמרואמרואמרואמרּוּוּוּו־־־־לילילילי (ג, ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ
מפרׁשים ּתמהּו ועוד)ּכבר ספורנו רמב"ן, ׁשֹונים.(רשב"ם, ּבאֹופּנים ּובארּו הּנה? עד הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו מׁשה ידע לא וכי , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

את  ראיתי "ראה הּקּב"ה ּדברי את להם וימסר יׂשראל לבני יבֹוא ׁשּכאׁשר מׁשה היה ּדחֹוׁשׁש אחר, ּבאפן זה לבאר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹויׁש
גֹו'" להּצילֹו וארד גֹו' ׁשמעּתי צעקתם גֹו' עּמי ואילך)עני ז ג, עצּומה:(פרשתנו קׁשיא יׂשראל לבני ּתקׁשה ְְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻ

ּתׁשליכּוהּו" היאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל ּגזר ּופרעה ,ּפר עבֹודת - קׁשה ּבעבֹודה עבדּו עּתה, עד ּבמאד סבלּו יׂשראל ּבני ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהרי
כב) א, ּבדמם"(פרשתנו ורֹוחץ רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט ׁש"היה ועד כג), ב, פרשתנו ׁשמ (רש"י "מה להם, יקׁשה ּכן ואם ֹו",, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

(הּמֹורה  הּקּב"ה ׁשל מּׁשמֹותיו "ׁשם" איזה יׂשראל, ׁשל צרֹותיהם לֹו ונֹוגעים נאקתם, את ׁשמע אבֹותיכם" "אלקי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּדאם
מּצרתם? ּכביכֹול ויתעּלם עּתה, עד כ"כ לסּבֹול מקֹום ׁשל לבניו יניח מעלה) ׁשל הנהגה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעל

ׁשאר  ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת, ּבצרה עּמם "אהיה רׁש"י ּכלׁשֹון ּדפרּוׁשֹו אהיה" אׁשר "אהיה הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹועל
הּכתּוב וכלׁשֹון ט)מלכּיֹות", סג, אּלא (ישעי' יׂשראל, ּבני את ח"ו מזניח הּקּב"ה אין הּגלּות ּבזמן ׁשּגם צר", לֹו צרתם "ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ּגלּותם. ּבצרת אּתם ונמצא ּכביכֹול, "צר" לֹו ְְְְִִִַַַָָָָָָּגם
. . וי"ו חסר - לעלם ׁשמי ׁש"וזה מּפני ּכי־אם ח"ו, אּתם היה ׁשּלא מּׁשּום אינֹו עכׁשו עד לסּבל הּקּב"ה להם ׁשהּניח ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹוזה

ּככתבֹו" יּקרא ׁשּלא וברש"י)העלימהּו טו ג, נסּתרים,(פרשתנו רחמים ׁשל ּובאפן ּובהסּתר ּבהעלם אז היה הּקּב"ה ׁשל ּדׁשמֹו , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
רחמיו. ּפעלּו אז ׁשּגם וּדאי ֲֲֲֶַַַַָָָָאבל

(ãé)äéäà äLî-ìà íéäìû øîàiåäéäà øLà ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®
éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk øîàiå©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦

:íëéìà£¥¤«
i"yx£‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡∑"מלכּיֹות ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה" "אׁשר זאת, ּבצרה עּמם ט)אהיה" .(ברכות ∆¿∆¬∆∆¿∆ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

אמרּת: "יפה לֹו: אמר זֹו". ּבצרה ּדּים אחרת? צרה להם מזּכיר אני מה עֹולם, ׁשל "רּבֹונֹו לפניו: ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָאמר
וגֹו'" תאמר רבה)'ּכה לא (שמות ּכי ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ּביֹותר, מׁשה חלילה, ׁשהׂשּכיל, (לא . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹֹ

לבּדֹו למׁשה  אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ּדעּתֹו היתה ּכ ׁשּמאז ,יתּבר הּׁשם מחׁשבת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו
ּכּדברים  יׂשראל לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ּדעּתי ׁשּגם אמרּת, יפה וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּגיד,

ודֹוק) ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע וכן אחת , ּפעם אהיה יׂשראל" לבני תאמר "ּכה אּלא: .האּלה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

(åè)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéäìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
ìà ýåýé ìàøNéýìà íëéúáà éýìà íäøáà éýé ¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬

ìàå ÷çöéýíìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷òé é ¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈
:øc øãì éøëæ äæå§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ

i"yx£ÌÏÚÏ ÈÓL ‰Ê∑ּככתבֹו יּקרא ׁשּלא העלימהּו לֹומר: וי"ו, רבה)חסר È¯ÎÊ.(שמות ‰ÊÂ∑,נקרא היא לּמדֹו ∆¿ƒ¿…»ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ¿∆ƒ¿ƒְְִִֵָָ
ודֹור" לדֹור זכר ה' לעֹולם, ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא ּדוד .וכן ְְְְְְִִִֵֵָָָ

Èaיג  ˙ÂÏ È˙‡ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»»≈¿»¿≈
ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¡»»¿«¿«¿
‰Ó dÓL ‰Ó ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔBÎ˙ÂÏ ÈÁlL«¿«ƒ¿»¿¿≈¿ƒ»¿≈»

:ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡≈«¿

Ó‡Â¯יד  ‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆∆¿∆¬∆∆¿∆«¬«
ÈpÁlL ‰È‰‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈz Ô„kƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿∆«¿«ƒ

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

È·Ïטו  ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ „BÚ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
d‰Ï‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¡»»¿«¿«¿¡»≈
·˜ÚÈc d‰Ï‡Â ˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»≈»≈¿«¬…
È¯Îc ÔÈ„Â ÌlÚÏ ÈÓL ÔÈc ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlL«¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«»¿≈»¿»ƒ

:¯„Â ¯c ÏÎÏ¿»»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ehÎci).äéäà 'åâå øîàiålM ,dWw ©Ÿ¤¤§¤¨¤¨
ipdxn`Ie`xw df) xnFl Wie .iN dOl ¨¥©Ÿ¤¨¨¦§¥©

`EdÎKExAÎWFcTd [xn`w ikdC] (el§¨¦¨¨©©¨¨
,dWnldid`W itl inWdid`mlFrl §¤¤§¤§¦§¦¤¤§¤§¨

e ,credid` xW`lW WExiR.did` ¨¤©£¤¤§¤¥¤¤§¤
`OW ,`EdÎKExAÎWFcTd xn` xcde©£©¨©©¨¨¤¨
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ß zah h"i iying mei ß

(æè)íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ
ìà ýåýéýìà éìà äàøð íëéúáà éýíäøáà é §Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯©§¨¨²

éeNòä-úàå íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷òéå ÷çöé¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬
:íéøöîa íëì̈¤−§¦§¨«¦

i"yx£Ï‡¯NÈ È˜Ê ס'∑‡˙ ׁשל זקנים לאסף לֹו אפׁשר היא סתם, זקנים ּתאמר ואם ליׁשיבה. מיחדים ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
.רּבֹוא? ִ

(æé)õøà-ìà íéøöî éðòî íëúà äìòà øîàå̈«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤
éøîàäå ézçäå éðòðkäéñeáéäå éeçäå éføtäå ©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®

:Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨«
(çé)-ìà ìàøNé éð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤

ìà ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî Cìîýíéiøáòä é ¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ
ìL Cøc àp-äëìð äzòå eðéìò äø÷ðíéîé úL ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ

ìà ýåýéì äçaæðå øaãnaý:eðé ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
i"yx£EÏB˜Ï eÚÓLÂ∑ ּבידם מסּור זה סימן ׁשּכבר ,לק ֹול יׁשמעּו זה, לׁשֹון להם ׁשּתאמר מּכיון מאליהם, ¿»¿¿∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

להם: אמר יֹוסף אתכם", יפקד ּפקד "ואלהים אמר: יעקב נגאלים: הם זה ׁשּבלׁשֹון ּומּיֹוסף, (בראשית מּיעקב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ
אתכם נ) אלהים יפקד ‰ÌÈi¯·Ú":"ּפקד È‰Ï‡)∑(יׁשן ּברׁש"י מּכֹות, לי' רמז יתרה eÈÏÚ.יּו"ד ‰¯˜∑ ְְֱִִֶֶָֹֹֹ¡…≈»ƒ¿ƒƒְְְִֵֶֶַַָָָƒ¿»»≈

וכן: מקרה, כג)לׁשֹון מאּתֹו(במדבר נקרה אהא – ּכה" אּקרה "ואנכי אלהים", .הלם "וּיּקר ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ

(èé)íéøöî Cìî íëúà ïzé-àì ék ézòãé éðàå©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦
:ä÷æç ãéa àìå Cìäì©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«

i"yx£CÏ‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ÌÎ˙‡ ÔzÈ ‡Ï∑ אני ׁשאין עֹוד ּכל ּכלֹומר, החזקה, ידי לֹו מראה אני אין אם …ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ«¬…ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
"להל אתכם יּתן "לא החזקה, ידי ÔzÈ.מֹודיעֹו ‡Ï∑:ּכמֹו יׁשּבֹוק, לא כ)[ּכּתרגּומֹו] לא (בראשית ּכן "על ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ…ƒ≈ְְְְִֵַַָֹ

,"לא)נתּתי ה (שם נתינה לׁשֹון וכּלן – עּמדי" להרע אלהים נתנֹו חזקה","ולא ּביד "ולא מפרׁשים ויׁש ם. ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ
חזקה, ׁשּידֹו ּבׁשביל קדם ולא מן ולא אֹותֹו: ּומתרּגמינן וגֹו', מצרים את והּכיתי ידי את אׁשלח מאז ּכי ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

לי  נאמר מנחם ּברּבי יעקב רּבי  ׁשל מּׁשמֹו ּתּקיף. .ּדחילּה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹ

ÓÈ˙Â¯טז  Ï‡¯NÈ È·Ò ˙È LBÎ˙Â ÏÈf‡ƒ≈¿ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¿≈«
‡‰Ï‡ ÈÏ ÈÏ‚˙‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÔB‰Ï¿¿»¡»»¿«¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¡»»
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡c¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿≈»ƒ¿«
:ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎÏ „·Ú˙‡c ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ‡¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿»¿ƒ¿¬«¿¿ƒ¿»ƒ

È‡¯ˆÓיז  „eaÚMÓ ÔBÎ˙È ˜Èq‡ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ È‡Úk Ú¯‡Ï«¬«¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿»»¿»¬»¿»

Ï‡¯NÈיח  È·ÒÂ z‡ È˙È˙Â C¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¿≈¿»¿≈≈«¿¿»≈ƒ¿»≈
‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ˙ÂÏ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿≈¿»¡»»
ÔÚk ÏÈÊ ÔÚÎe ‡ÏÚ È¯˜˙‡ È‡„e‰È„ƒ»≈ƒ¿¿≈¬»»¿«≈≈¿«
ÈÈ Ì„˜ Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««√»¿»

:‡‰Ï‡¡»»»

kÏÓ‡יט  ÔBÎ˙È ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ ÈÏb ÈÓ„˜e¿»«¿≈¬≈»ƒ¿»¿«¿»
:ÛÈwz dÏÈÁc Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ÏÊÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈»¿»ƒ√»¿≈≈«ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

inXW dWn xFAqidid` xW` did`, ¦§¤¤§¦¤§¤£¤¤§¤
xn`e xfg KklE.xn`z dMcFr xn`Ie §¨¨©§¨©ŸŸ©©Ÿ¤

l`xUi cFr ipE`xwi `OWdid`, ¤¨¦§¨¦¦§¨¥¤§¤
zFxwl Fl Wi ixdW ,mciA didi zErhe§¨¦§¤§¨¨¤£¥¥¦§

aizM Kkl ,mlFrl ,'didi'cFr xn`Ie ¦§¤§¨§¨§¦©Ÿ¤

midl`WIW 'di'A aYkPW ,Fl ¡Ÿ¦¤¦§©§¤¥
:'didi' FzErnWnAfh dxez §©§¨¦§¤

(gi).EìB÷ì eòîLå,i"Wx WxiR §¨§§¤¥©©¦
awrIn mciA xEqn oniq xaMW¤§¨¦¨¨§¨¨¦©£Ÿ

cwti cwtC df oFWlAW sqFInEziy`xa) ¦¥¤§¨¤§¨Ÿ¦§Ÿ

(ck p`NW miWwn Wie .oil`bp Eidi¦§¦§¨¦§¥©§¦¤Ÿ
cwtC df oFWl awri xn`W Epivn̈¦¤¨©©£Ÿ¨¤§¨Ÿ
(i"yx yxitc) i`nlE .cwti¦§Ÿ§©

igie zWxtA [iYWxitC](l fn ziy`xa) §¥©§¦§¨¨©©§¦
:`giphi dxez ¦¨
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(ë)ìëa íéøöî-úà éúékäå éãé-úà ézçìLå§¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ
çlLé ïë-éøçàå Baø÷a äNòà øLà éúàìôð¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−§¦§®§©«£¥¥−§©©¬

:íëúà¤§¤«
(àë)äéäå íéøöî éðéòa äfä-íòä ïç-úà ézúðå§¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ

ék:í÷éø eëìú àì ïeëìú ¦´¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«
(áë)-éìk dúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈§¥

-ìòå íëéða-ìò ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ§©
:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦

i"yx£d˙Èa ˙¯bÓe∑ ּבּבית אּתּה ּגרה ׁשהיא וכן∑ÌzÏvÂ.מאֹותּה ּותרֹוקּנּון, יב)ּכתרּגּומֹו: "וינּצלּו(שמות ƒ»«≈»ִִִֵֶַַָָָָ¿ƒ«¿∆ְְְְְְִֵַַַ
מצרים", לג)את צד (שם ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו והּנּו"ן עדים", את יׂשראל ּבני עם "וּיתנּצלּו "י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לא) לא (בראשית אם ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים הּציל "אׁשר אביכם", מקנה את אלהים ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ"וּיּצל
ּכמֹו: ונפעלּתם, ּבלׁשֹון אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ּתהא לא ּבחיר"ק, נקּודה והיא יסֹוד הּנּו"ן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

כח) האדמה",(דברים מן כו)"ונּסחּתם אֹויב",(ויקרא ּביד אֹויביכם",(שם)"ונּתּתם לפני כב)"ונּגפּתם "ונּתכּתם (יחזקאל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ז)ּבתֹוכּה", ּכנּו"ן (ירמיה מּמּנה, ונֹופלת לפרקים ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן וכל נפעלנּו, לׁשֹון נּצלנּו", "ואמרּתם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם, לׁשֹון מדּברת ּכׁשהיא ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא, נֹוגף, מה)ׁשל "ּונׂשאתם (בראשית ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אביכם", לב)את הּגלעד",(במדבר ארץ את להם יז)"ּונתּתם אֹומר (בראשית אני לכן ערלתכם". ּבׂשר את "ּונמלּתם ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּדּבּור, ּכמֹו: הּכבדים, הּלׁשֹונֹות מן והּוא נּצּול, – ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, הּיסֹוד מן ּבחיר"ק הּנקּודה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּזאת
ּכמֹו: ּבחיר"ק, יּנקד ּופעלּתם ּבלׁשֹון ּכׁשּידּבר לּמּוד, כ)ּכּפּור, הּסלע",(במדבר אל מה)"ודּברּתם "וכּפרּתם (יחזקאל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

הּבית", יא)את ּבניכם (דברים את אֹותם .""ולּמדּתם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

ã(à)àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïòiå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבקקקקֹוֹוֹוֹולילילילי ייייׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו ולאולאולאולא לילילילי יאמיניאמיניאמיניאמינּוּוּוּו לאלאלאלא א)והןוהןוהןוהן אליו,(ד, יׁשמעּו ּפקדּתי" "ּפקֹוד יאמר ׁשאם למׁשה אמר ה' הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֵֵֵֵֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹ
נגאלים יהיּו זה ׁשּבלׁשֹון ּבידם מסּור סימן יח)ּכי ג, לעיל לֹומר,(רש"י ויׁש אליו. יׁשמעּו לא יׂשראל ׁשּבני חׁשׁש ּומּדּוע , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבׂשֹורת  את ּכׁשּיׁשמעּו וגם יׂשראל, ּבני אצל רגיל לדבר הּגלּות הפ הּׁשעּבּוד ואריכּות הּגלּות קׁשי ׁשּמּצד סבּור היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּוא
ּגאּלתם. זמן הּגיע ׁשאכן ּולהרּגיׁש אֹותּה לקלט יתקּׁשּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻהּגאּלה

(á):ähî øîàiå Eãéá äf-äî ýåýé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«
i"yx£E„È· ‰fÓ∑.ּבכׁשרים ׁשחׁשדּת ללקֹות, חּיב אּתה ׁשּביד מּזה לדרׁש: אחת, ּתיבה נכּתב לכ «∆¿»∆ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

הריני ּופׁשּוטֹו, לֹו: אמר הן. לֹו: אמר היא. אבן ׁשּלפני ׁשּזֹו אּתה מֹודה לחברֹו: ׁשאֹומר ּכאדם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
עץ  אֹותּה .עֹוׂשה ֵֶָ

È˙כ  ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ ˙È ÔBt ÁlL‡Â»¬««»¿«¿À¿ƒ¿∆¿≈»
ÔB‰ÈÈa „aÚ‡ Èc È˙ÂL¯t ÏÎa È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿…¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈≈≈

:ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿««»¿

ÈÈÚaכא  ÔÈÓÁ¯Ï ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»«»»≈¿«¬ƒ¿≈≈
:ÔÈ˜È¯ ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔeÎ‰˙ È¯‡ È‰ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈ƒ≈¬≈¿»»¿»≈»ƒ

d˙Èaכב  ˙·È¯wÓe dz·aLÓ ‡˙z‡ Ï‡L˙Â¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ«≈«
ÔeÂL˙e ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
˙È Ôep˜B¯˙e ÔBÎÈ˙a ÏÚÂ ÔBÎÈa ÏÚ«¿≈¿«¿»≈¿ƒ»

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

ÈÏא  ÔeÓ‰È ‡Ï ‡‰Â ¯Ó‡Â ‰LÓ ·È˙‡Â«¬≈…∆«¬«¿»»¿≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ ÈpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒƒ¬≈≈¿»ƒ¿¿≈»

:ÈÈ¿»

ËeÁ¯‡:ב  ¯Ó‡Â C„Èa ÔÈ„ ‰Ó ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»»≈ƒ»«¬«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ak).äìàLå,dpizp dl`W i`d WExiR §¨£¨¥©¨£¨§¦¨
'ebe dpY`e iPOn l`W FnM(g a mildz)iM , §§©¦¤¦§¤§¨¦

El`W ,mgNWl xdnl mixvn EwfgIWM§¤¤¤§¦§©¦§©¥§©§¨©£
adf ilkE sqk ilM mdl EpYIW mdl̈¤¤¦§¨¤§¥¤¤§¥¨¨

ipRn oFvxA EpYi mde ,EklIW mcFw¤¤¥§§¥¦§§¨¦§¥
:zFMOd on E`xizIW` dxez ¤¦§¨§¦©©
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(â)éäéå äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´
:åéðtî äLî ñðiå Lçðì§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«

i"yx£È‰ÈÂLÁÏ∑נחׁש ׁשל אמנּותֹו ותפׂש לי"), יאמינּו "לא (ּבאמרֹו: יׂשראל על הרע לׁשֹון ׁשּסּפר לֹו .רמז «¿ƒ¿»»ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ã)Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãé çìLiå©¦§©³¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«

i"yx£Ba ˜ÊÁiÂ∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה הּוא, אחיזה יט)לׁשֹון ּבידֹו",(בראשית האנׁשים כה)"וּיחזיקּו "והחזיקה (דברים ««¬∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
יז)ּבמבׁשיו", א הּוא (שמואל אחיזה לׁשֹון לבי"ת, הּדבּוק חזּוק לׁשֹון ּכל ּבזקנֹו", ."והחזקּתי ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

(ä)éìà äàøð-ék eðéîàé ïòîììà ýåýé Eýíúáà é §©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®
ìàýìà íäøáà éýìàå ÷çöé éý:á÷òé é ¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ

(å)àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé øîàiå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬
:âìMk úòøöî Bãé äpäå dàöBiå B÷éça Bãé̈−§¥®©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤

i"yx£‚ÏMk ˙Ú¯ˆÓ∑ א היא", לבנה ּבהרת "ואם לבנה: להיֹות צרעת הרע ּדר ׁשּלׁשֹון לֹו רמז זה ּבאֹות ף ¿…«««»∆ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
הרע  לׁשֹון על מרים ׁשּלקתה ּכמֹו ּבצרעת, הלקהּו לפיכ לי". יאמינּו "לא ּבאמרֹו: .סּפר, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

(æ)B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé áLä øîàiå©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®
:BøNák äáL-äpäå B÷éçî dàöBiå©«¦¨Æ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«

i"yx£'B‚Â ‰·L ‰p‰Â B˜ÈÁÓ d‡ˆBiÂ∑ ּבראׁשֹונה ׁשהרי ּפרענּות, מּמּדת לבא ממהרת טֹובה ׁשּמּדה מּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
"מחיקֹו" נאמר: רבה)לא .(שמות ֱֵֵֶַֹ

(ç)úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä̈«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«

i"yx£ÔB¯Á‡‰ ˙‡‰ Ï˜Ï eÈÓ‡‰Â∑,הרע לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ּבׁשבילכם להם: מׁשּתאמר ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.ל ׂשרה יאמינּו ּבׁשביל ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, לֹוקים להם להרע ׁשהּמזּדּוגין ,ּבכ לּמדּו .ׁשּכבר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(è)ì íb eðéîàé àì-íà äéäåälàä úBúàä éðL §¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤
zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé àìå§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå äLaiä©©¨¨®§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaia©©¨«¤

Â‰Â‰ג  ‡Ú¯‡Ï È‰Ó¯e ‡Ú¯‡Ï È‰ÈÓ¯ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»«¬»
:È‰BÓ„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ÈeÁÏ¿ƒ≈«¬«…∆ƒ√»ƒ

d·Êaד  „BÁ‡Â C„È ËÈLB‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈¿»¿≈¿«¿≈
‡¯ËeÁÏ ‰Â‰Â da Û˜˙‡Â d„È ËÈLB‡Â¿≈¿≈¿«¿≈≈«¬»¿¿»

:d„Èaƒ≈

‡Ï‰‡ה  ÈÈ CÏ ÈÏb˙‡ È¯‡ ÔeÓ‰Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¬≈ƒ¿¿ƒ»¿»¡»»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÔB‰˙‰·‡„¿«¿«¿¡»≈¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»

:·˜ÚÈc d‰Ï‡Â≈»≈¿«¬…

CtËÚaו  C„È ÔÚk ÏÈÚ‡ „BÚ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»≈¿«¿»¿ƒ¿»
‡¯ÂÁ d„È ‡‰Â d˜t‡Â dtËÚa d„È ÏÈÚ‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿«¿«¿»¿≈«¿»

:‡bÏ˙Î¿«¿»

d„Èז  ·È˙‡Â CtËÚÏ C„È ·È˙‡ ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿ƒ¿»«¬≈¿≈
˙Â‰ ˙·˙ ‡‰Â dtËÚÓ d˜Ù‡Â dtËÚÏ¿ƒ¿≈¿«¿«≈ƒ¿≈¿»»«¬«

:d¯N·k¿ƒ¿≈

Ï˜Ïח  ÔeÏa˜È ‡ÏÂ CÏ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿»¿»¿«¿¿«
:‰‡¯˙· ‡˙‡ Ï˜Ï ÔeÓ‰ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡˙‡»»«¿»»ƒ≈¿¿«»»«¿»»

‡˙i‡ט  ÔÈ¯˙Ï Û‡ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿«ƒ¿≈»«»
‡inÓ ·q˙Â CpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ«»
Èc ‡iÓ ÔB‰ÈÂ ‡zLaÈÏ „BL˙Â ‡¯‰·„ƒ¿«¬»¿≈¿«∆¿»ƒ«»ƒ

:‡zLaÈa ‡Ó„Ï ÔB‰ÈÂ ‡¯‰ ÔÓ ·qƒ̇«ƒ«¬»ƒƒ¿»¿«∆¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(b).Lçðì éäéåFl d`xd dn ipRn ©§¦§¨¨¦§¥¨¤§¨
dn `N` ,xg` xaCn xzFi Wgp KxAzi¦§¨¥¨¨¥¦¨¨©¥¤¨©
eicare drxR KM ,zinnE KWFp WgP̈¨¥¥¦¨©§Ÿ©£¨¨
aXX dnE .l`xUi z` oizinnE oikWFp§¦§¦¦¤¦§¨¥©¤¨
oiWai eicare drxR `dIW fnx ,dHn©¤¤¤¤§¥©§Ÿ©£¨¨§¥¦

KMW ,zrxFvn dzidW cIde .urM̈¥§©¨¤¨§¨§©©¤¨
z` oi`OhnE oi`nh eicare drxR©§Ÿ©£¨¨§¥¦§©§¦¤

.l`xUi,FxUaM daW dPdefnx ¦§¨¥§¦¥¨¨¦§¨¤¤
mixvn z`nEHn l`xUi ExdHIWiwxt) ¤¦©£¦§¨¥¦§©¦§©¦

(h"lt `"xc:c dxez

(f).áLä øîàiåmirbp KxCW itl ©Ÿ¤¨¥§¦¤¤¤§¨¦
:xBqd icil `alg dxez ¨Ÿ¦¥¤§¥

(h).íãì eéäålW onC KtXIW fnx §¨§¨¤¤¤¦¨¥¨¨¤
:mId lre zFxFkaA mixvni dxez ¦§©¦¦§§©©¨



zenyנ zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iying meil inei xeriy
i"yx£¯‡È‰ ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ∑ ֿהּואּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו (ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ראׁשֹונה ׁשּבמּכה להם רמז ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

יׁשן) ּברׁש"י לדם. והפכם אֹותם, המחּיה לּנילּוס עֹובדים ׁשהיּו ּתחּלה, מאלהּותם נפרע האּמֹות, מן .נפרע ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
'B‚Â ÌÈn‰ eÈ‰Â∑" לדם היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים והיּו נאמר: אּלּו ּבעיני, נראה ּפעמים. ׁשּתי "והיּו" והיּו" ¿»««ƒ¿ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יהיּו ׁשּלא מלּמדנּו עכׁשו אבל ּבהויתן, יהיּו לארץ ּכׁשּירדּו ואז לדם, נהפכים הם ׁשּבידֹו אני ׁשֹומע ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבּיּבׁשת,
ּבּיּבׁשת ּדם  ׁשּיהיּו .עד ְִֶֶַַַָָ

(é)íéøác Léà àì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧§¨¦¹
ìMî íb ìBîzî íb éëðàEøac æàî íb íL ¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬©¤§−

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecáò-ìà:éëðà ïBL ¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â ÏBÓzÓ Ìb∑ליל ּבּסנה מׁשה את מפּתה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה ימים ׁשבעה ׁשּכל למדנּו «ƒ¿¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

היה  והּוא ׁשּׁשה, הרי הם, רּבּויין ּגּמין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, הרי – ּדּבר מאז ׁשלׁשם, מּתמֹול, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּבׁשליחּותֹו:
עליו וקּבל ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא "ׁשלח עֹוד: זאת לֹו ּכׁשאמר הּׁשביעי ּבּיֹום רבה)עֹומד וכל (שמות . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

אחי אהרן (הלא ׁשּנאמר: היה, ונביא הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, אהרן על ּגדּלה לּטל רֹוצה היה ׁשּלא ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻזה,
הּכהן) לעלי נאמר ועֹוד וגֹו'. ב)הּלוי א אהרן.(שמואל הּוא ּבמצרים", ּבהיֹותם אבי ּבית אל נגליתי "הנגלה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

כ)וכן: נבּואה,(יחזקאל ואֹותּה הׁשליכּו". עיניו ׁשּקּוצי איׁש אליהם "ואמר וגֹו'", מצרים ּבארץ להם "ואּודע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
נאמרה  t‰.לאהרן „·k∑ בלב"ו לע"ז ּובלׁשֹון מדּבר. אני .ּבכבדּות ְְֲֶֶַָֹ¿«∆ְְְֲִִִֵֵַַַ

(àé)Bà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ
éëðà àìä øeò Bà çwô Bà Løç Bà ílà íeNé-éî¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ‰t ÌN ÈÓ∑?הּמצרי על ּפרעה לפני נּדֹון ּכׁשהיית לדּבר לּמד ‡Ìl.מי ÌeNÈ ÈÓ B‡∑ ƒ»∆¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹƒ»ƒ≈

ׁשמעּו(תנחומא) ׁשּלא חרׁשים, מׁשרתיו ואת ,הריגת ּבמצות נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ּפרעה עׂשה עלי?מי ּבצּוֹותֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
קמ) ונמלטּת?(שבת הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ׁשּלא עורים, עׂשאם מי ההֹורגים, ‡ÈÎ.ולאסּפקלטֹורין ‡Ï‰∑ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ¬…»…ƒ

זאת  ּכל עׂשיתי ה' .ׁשּׁשמי ְִִִֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y)

הּידּוע, האדם על ׁשרֹומז אֹור' ּב'תֹורה ּכמבֹואר הּידיעה, ּבה"א האדם, ּכמֹו זה הרי קמּוצה, ּבלמ"ד לאדם, ּפה ׂשם ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָמי
אדם. ּכמראה ּדמּות הּכּסא ּדמּות ועל ׁשּכתּוב ּכמֹו העליֹון, אדם ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדהינּו

יכֹול  אי הא', ׁשאלֹות. ּב' ׁשאל מצרים, קליּפת ּתקף את מׁשה ּכׁשראה ּדהּנה, גֹו'. אּלם יׂשּום מי אֹו לאדם ּפה ׂשם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹמי
כּו'. ּולעּכב למנע ּבתקּפּה היא מצרים קליּפת הרי והּב', כּו'. ירידה זֹו ׁשהרי ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה ּדאצילּות הּגּלּוי ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹלהיֹות
הּגּלּוי  ּדׁשרׁש הוי', אנכי הלא גֹו' לאדם ּפה ׂשם מי הּוא, הא' ׁשאלה על הּמענה ּתׁשּובֹות. ּב' הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹועל
ׁשּבכחֹו עּור, אֹו גֹו' חרׁש אֹו אּלם יׂשּום מי הּוא, הּב' ׁשאלה על והּמענה כּו'. עליֹון ּכתר מּבחינת הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלבריאה־יצירה־עׂשּיה

‚·¯י  ‡Ï ÈÈ eÚ·a ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»¿»»¿«
Û‡ È‰BÓ˜cÓ Û‡ ÈlÓzÓ Û‡ ‡‡ ÏelÓc¿ƒ¬»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«
ÏÏÓÓ ¯ÈwÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ ‡zÏlÓc ÔcÚÓ≈ƒ«¿«∆¿»ƒ«¿»¬≈«ƒ«¿»

:‡‡ ÔLÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒƒ»¬»

‡Bיא  ‡L‡Ï ‡ÓeÙ ÈÂL ÔÓ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«ƒ»«¬»»
B‡ ‡Á˜Ù B‡ ‡L¯Á B‡ ‡ÓÏ‡ ÈÂL ÔÓ»«ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿»

:ÈÈ ‡‡ ‡Ï‰ ‡¯ÈeÚ«ƒ»¬»¬»¿»
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(`iÎi).éðãà éa 'ä ìà äLî øîàiå©Ÿ¤¤¤¦£Ÿ¦
mircFIW miWp` lr izF` cinrn dY ©̀¨©£¦¦©£¨¦¤§¦
m`e ,drxt iptl micnFr oFWl miraW¦§¦¨§¦¦§¥©§Ÿ§¦
rcFi ipi`e FpFWlA il xAcn mdn cg ¤̀¨¥¤§©¥¦¦§§¥¦¥©
mixnF`e ilr oiwgFv opi` ike ,aiWdl§¨¦§¦¥¨£¦¨©§§¦
rFnWl rcFi Fpi`W dY` in lW gilẄ¦©¤¦©¨¤¥¥©¦§©
,KxAzi Fl xn` .zFpFWNd lM oiadlE§¨¦¨©§¨©¦§¨¥

mc`l dR mU inzFnW `xwl oFW`xd ¦¨¤¨¨¨¨¦¦§¨¥

xn`PW ,zFIxAd lkl(k a ziy`xa)`xwIe §¨©§¦¤¤¡©©¦§¨
`N` xn`p `l mW ,zFnW mc`d̈¨¨¥¥Ÿ¤¡©¤¨
zFnW mdl `xTW cOln ,zFnW¥§©¥¤¨¨¨¤¥
dR Fl iYzp mbe ,oFWl miraWA§¦§¦¨§©¨©¦¤

Fl iYxn`WM(`i b my),'ebe urd ond §¤¨©§¦£¦¨¥
il xn`e(ai weqt my)dYzp xW` dX`d §¨©¦¨¦¨£¤¨©¨

dY`W Ll oMWÎlM ,icOrlF`bl `A ¦¨¦¨¤¥§¤©¨¨¦§
,xg` xaC .ipA,dR mU indR xnFlM ¨©¨¨©¥¦¨¤§©¤

oTzn ip`W oMWÎlM ,`xFA ip` dWcg£¨¨£¦¥¨¤¥¤£¦§©¥
.hrn oETiY `N` dkixv Dpi`W LNW¤§¤¥¨§¦¨¤¨¦§©
,WxiR dicaFr iAxe .sqFi x"dn¥§©¦©§¨¥©
,dR caM dY`W xiMfdl LN dn xnFlM§©©§§©§¦¤©¨§©¤

,'d ikp` `ld mc`l dR mU inikp`e ¦¨¤¨¨¨£Ÿ¨Ÿ¦§¨Ÿ¦
ip` rcFi oM m` ,LNW dR mB iziUr̈¦¦©¤¤§¦¥¥©£¦

:DpTzl iciaE dR caM dY`Wai dxez ¤©¨§©¤§¨¦§©§¨



ני zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iying meil inei xeriy
ׁשּתברח  ּפּקח עצמ עׂשה מי הּמדרׁש ּכפרּוׁש רּבנּו, מׁשה על קאי ּפּקח, אֹו ׁשּכתּוב ּומה הּקליּפֹות. ׁשבירת לפעל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹיתּבר
ׁשהמׁשי הּוא מׁשה ׁשל ענינֹו ׁשעּקר לפי והינּו נתרּפא, ׁשאז ּדמּתן־ּתֹורה, הּגּלּוי אחר־ּכ היה מׁשה על־ידי ּדהּנה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹמּפרעה.
למּטה  אלקּות ּגיּלּוי ׁשהמׁשי ּבּפה, הּדּבּור ּבחינת אז ּבֹו היה לכן ענינֹו, עיּקר ׁשּזהּו וכיון ליׂשראל. ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּתֹורה

מּתן־ּת קדם אבל ּכאׁשר ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה, הּנה כּו', ּפה ּכבד ּבהיֹותֹו ׁשּגם אּלא לׁשֹון, ּוכבד ּפה ּכבד עדין היה ֹורה ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשעל־ידי־זה  לאדם, ּפה ׂשם מי הּקּב"ה לֹו אמר מּפרעה, מׁשה ּבריחת ּבׁשעת היתה ׁשּתחּלתּה מצרים, יציאת להיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻהצרכה
ּבחינת  אצלֹו היה ׁשאז מּתן־ּתֹורה, עד נתרּפא לא עדין אבל ּכּנ"ל, לבריאה־יצירה־עׂשּיה ּדאצילּות מלכּות ּגּלּוי להיֹות ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹיּוכל
ּבבריאה־  ׁשּלּמדּתנּו ּבאצילּות ּתֹורת ועל ּכמאמר מּתן־ּתֹורה, ענין ׁשּזהּו לבריאה־יצירה־עׂשּיה, להמׁשי ּדמלכּות ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּפה
הּוא  ראׁשֹון ּגֹואל ׁשהרי העתידה, ּבּגאּלה ּגם יהיה ּכ מצרים, ּבגאּלת ׁשהיה ּכׁשם והּנה, מּטה. למּטה עד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻיצירה־עׂשיה
נתּגּלה  לא מּתן ־ּתֹורה ׁשּבׁשעת וכּידּוע למ ּטה, עד ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה הּתֹורה ּפנימּיּות ּגיּלּוי יהיה ׁשעל־ידֹו אחרֹון, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּגֹואל
והּגּלּוי  אחרֹון, ּגֹואל מׁשה, על־ידי ׁשּתתּגּלה הּתֹורה ּפנימּיּות ענין והּוא ּתֹורה, טעמי יתּגּלּו ּולעתיד ּדתֹורה, ּגליא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּכי־אם

מּמׁש. ּבקרֹוב למּטה, ְְְִֶַַָָָיהיה

(áé)ét-íò äéäà éëðàå Cì äzòåéúéøBäå EøLà E §©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬
:øaãz§©¥«

(âé):çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«

i"yx£ÁÏLz „Èa∑,לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי סֹופי ּביד ׁשאין לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ּדבר אהרן. והּוא ¿«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
הרּבה  ׁשלּוחים ל יׁש – לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות לארץ .להכניסם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

(ãé)éçà ïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiåE ©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ
àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézòãé éålä©¥¦½¨©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´

:Baìa çîNå Eàøå Eúàø÷ì¦§¨¤½§¨«£−§¨©¬§¦«
i"yx£Û‡ ¯ÁiÂ∑(קב יהֹוׁש(זבחים נאמר רּבי לא וזה רׁשם, ּבֹו נאמר ׁשּבּתֹורה חרֹוןֿאף ּכל אֹומר: קרחה ּבן ע «ƒ««ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

אהרן  "הלא רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו אף יֹוסי: רּבי לֹו אמר חרֹון. אֹותֹו עלֿידי ענׁש ׁשּבא מצינּו ולא רׁשם, ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹּבֹו
אּלא  ּכן, יהיה לא מעּתה ,מּמ לצאת אֹומר הייתי והּכהּנה ּכהן, ולא לוי להיֹות עתיד ׁשהיה הּלוי", ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻאחי

ׁשּנאמר: לוי, ואּתה ּכהן יהיה כג)הּוא א הימים הּלוי"(דברי ׁשבט על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש ‰p‰."ּומׁשה ְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹƒ≈
E˙‡¯˜Ï ‡ˆÈ ‡e‰∑ למצרים ּכׁשּתל.BaÏa ÁÓNÂ E‡¯Â∑ ׁשאּתה עלי מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא …≈ƒ¿»∆ְְְִִֵֵֶַ¿»¬¿»«¿ƒְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לעדי  אהרן זכה ּומּׁשם לגדּלה, הּלב עֹולה על הּנתּון .החׁשן ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ

(åè)éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà zøaãå§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À
ét-íò äéäàøLà úà íëúà éúéøBäå eäét-íòå E ¤«§¤³¦¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬

:ïeNòz©«£«

CÓetיב  ÌÚ ‡‰È È¯ÓÈÓe ÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡≈≈¿ƒ¿≈ƒ»
:ÏÈlÓ˙ Èc CpÙl‡Â¿«≈ƒ»ƒ¿«≈

LÎc¯יג  ÔÓ „Èa ÔÚk ÁÏL ÈÈ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«¿«¿«»¿»«
:ÁÏL˙c¿ƒ¿»

‰Ï‡יד  ¯Ó‡Â ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«¬»
‡ÏlÓ È¯‡ ÈÓ„˜ ÈÏb È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô¯‰‡«¬…»≈»≈¿≈√»«¬≈«»»
C˙eÓc˜Ï ˜Ù ‡e‰ ‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ¿«≈¿«»»≈¿«»»

:daÏ· ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ»¿∆¿≈¿ƒ≈

dÓeÙaטו  ‡iÓb˙t ˙È ÈeL˙e dnÚ ÏlÓ˙e¿«≈ƒ≈¿«ƒ»ƒ¿»«»¿≈
ÛÈl‡Â dÓet ÌÚÂ CÓet ÌÚ È‰È È¯ÓÈÓe≈¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ≈¿«ƒ

:Ôe„aÚ˙ Èc ˙È ÔBÎ˙È»¿»ƒ«¿¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bi).çìLz ãéa àð çìLm` ,xnFlM §©¨§©¦§¨§©¦
,izEgilWA utg dY``p glWazM ©¨¨¥¦§¦¦§©¨§¨

dtl il didIW KM ,iciA KilF`W¤¦§¨¦¨¤¦§¤¦§¤
iM ,uilnlEmixaC Wi` `l §¥¦¦Ÿ¦§¨¦

ikp`:ci dxez ¨Ÿ¦

(ci).Baìa çîNå EàøådidW itl §¨£§¨©§¦§¦¤¨¨
lW FnEgzA `A ip` dn ,xnF` dWn¤¥¨£¦¨¦§¤
xn`PW ,mixvnA `ApzO[W] oxd ©̀£Ÿ¤¦§©¥§¦§©¦¤¤¡©

(fk a '` l`eny)xn` ,'ebe izilbp dlbpd£¦§Ÿ¦§¥¦¨©
Fpi` oxd` ,xiMfn dY` dOl KxAzi Fl¦§¨¥¨¨©¨©§¦©£Ÿ¥

aizkC `Ed `cd ,gnU `N` xvin¥¥¤¨¨¥©¨¨¦§¦
(fk weqt)z`xwl Kl oxd` l` 'd xn`Ie©Ÿ¤¤©£Ÿ¥¦§©

gnU dY`W rcIW icM ,dWnb x"eny) Ÿ¤§¥¤¥©¤©¨¨¥©
(fiÎfh:eh dxez



zenyנב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k iyiy meil inei xeriy

(æè)El-äéäé àeä äéäå íòä-ìà Eì àeä-øaãå§¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´
:íéäìûì Bl-äéäz äzàå äôì§¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«

i"yx£EÏ ‡e‰ ¯a„Â∑העם.ּבׁשביל אל הּסמּוכים ידּבר ו'להם' ו'לכם' ו'לֹו' ו'לי' 'ל' ּכל על יֹוכיח וזה ¿ƒ∆¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הם  'על' לׁשֹון ׁשּכּלם ÙÏ‰.לּדּבּור, El ‰È‰È∑ ּפה ּכבד ׁשאּתה לפי ּולׂשר ∑ÌÈ‰Ï‡Ï.למליץ, .לרב ְִֵֶַַָֻƒ¿∆¿¿∆ְְְִִֵֶֶַַָ≈…ƒְְַַ

(æé)Ba-äNòz øLà Eãéa çwz äfä ähnä-úàå§¤©©¤¬©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−
:úúàä-úà¤¨«Ÿ«Ÿ

ß zah 'k iyiy mei ß

(çé)áLiå äLî Cìiå|Bì øîàiå Bðúç øúé-ìà ©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤Æ
äàøàå íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦§¤§¤−

ì Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä:íBìL ©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬§¨«
i"yx£B˙Á ¯˙È Ï‡ ·LiÂ∑ּברׁשּו ּכיֿאם מּמדין יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, וׁשבעה לּטל מכילּתא). תֹו. «»»∆∆∆…¿ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

וכּו' קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: היּו .ׁשמֹות ְְְִִֵֵֵֶֶָ

(èé)íéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§¨®¦
:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«

i"yx£ÌÈL‡‰ Ïk e˙Ó Èk∑,מּנכסיהם ׁשּירדּו אּלא היּו, חּיים ואבירם. ּדתן הם? ּכּמתמי חׁשּוב (נדרים והעני ƒ≈»»¬»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.סד)

(ë)-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©
ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬

:Bãéa íéäìûä̈«¡Ÿ¦−§¨«
i"yx£¯BÓÁ‰ ÏÚ∑ הּמׁשיח מל ׁשעתיד והּוא יצחק, לעקדת אברהם ׁשחבׁש החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: עליו, ט)להּגלֹות חמֹור"(זכריה על ורֹוכב B‚Â'."עני ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ∑ ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ«»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«…∆∆«≈¿
ּומאחר  מקּדם ּבּמקרא אין .מדקּדקים ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

CÏטז  È‰È ‡e‰ È‰ÈÂ ‡nÚÏ CÏ ‡e‰ ÏlÓÈÂƒ«≈»¿«»ƒ≈¿≈»
:·¯Ï dÏ È‰z z‡Â ÔÓ‚¯˙ÓÏƒ¿À¿¿»¿«¿¿≈≈¿»

daיז  „aÚ˙c C„Èa ·qz ÔÈ„‰ ‡¯ËÁ ˙ÈÂ¿»À¿»»≈ƒ«ƒ»ƒ«¿≈≈
:‡i˙‡ ˙È»»«»

Ó‡Â¯יח  È‰eÓÁ ¯˙È ˙ÂÏ ·˙Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿»¿»∆∆¬ƒ«¬«
ÌÈ¯ˆÓ· Èc ÈÁ‡ ˙ÂÏ ·e˙È‡Â ÔÚk ÏÈÊÈ‡ dÏ≈≈≈¿«¿≈¿»««ƒ¿ƒ¿«ƒ
‰LÓÏ B¯˙È ¯Ó‡Â ÔÈÓi˜ ÔÚk „Ú‰ ÈÊÁ‡Â¿∆¡≈««¿««»ƒ«¬«ƒ¿¿…∆

:ÌÏLÏ ÏÈÊ‡¡≈ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓÏיט  ·ez ÏÈÊ‡ ÔÈ„Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»¡≈¿ƒ¿»ƒ
:CÏË˜ÓÏ BÚ·c ‡i¯·b Ïk e˙ÈÓ È¯‡¬≈ƒ»À¿«»ƒ¿¿ƒ¿¿»

Ôep·k¯‡Âכ  È‰Ba ˙ÈÂ d˙z‡ ˙È ‰LÓ ¯·„e¿«…∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ
·ÈÒe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ï ·˙Â ‡¯ÓÁ ÏÚ«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËeÁ ˙È ‰LÓ…∆»¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hi).íéLðàä ìk eúî ékopixn` ¦¥¨¨£¨¦¨§¦©
dxf dcFar zkQnA(.d)Edpip o`n §©¤¤£¨¨¨©¦§

,miWp`,Eid miIg EdinE .mxia`e ozC £¨¦¨¨©£¦¨¦©¦¨
aEWg iprde ,odiqkPn EcxIW `N ¤̀¨¤¨§¦¦§¥¤§¤¨¦¨
F` Eid mirxFvn xn`Y m`e .znM§¥§¦Ÿ©§¨¦¨

opixn`C ,minEq(my)oiaEWg drAx` ¦§¨§¦©©§¨¨£¦
Fl oi`W inE ipre rxFvnE `nEq ,znM§¥¨§¨§¨¦¦¤¥
`l mirxFvn i`CeC xnFl Wi .mipÄ¦¥©§©©§¨¦Ÿ
on oigNEWn EidW Epivn `lC ,Eid̈§Ÿ¨¦¤¨§¨¦¦
xn`PW ,Eid `l inp oiOEqe .dpgOd©©£¤§¦©¦Ÿ¨¤¤¡©

(ci fh xacna)xTpY mdd miWp`d ipird©¥¥¨£¨¦¨¥§©¥
aizkC ,Eid `l mipa `laE .'ebeweqt my) §Ÿ¨¦Ÿ¨¦§¦

(fk,`iWw i`e .mRhe mdiWpE mdipaE§¥¤§¥¤§©¨§¦©§¨
ipde ,ipdn cg `Mi` `nliC iYM ©̀©¦¦§¨¦¨©¥¨¥§¨¥
aizkC ,`Ed dxFY oYn xg`l i`xw§¨¥§©©©©¨¦§¦

(eh k oldl)oinEOdW 'ebe mrd lke§¨¨¨¤©¦
ipiqA E`Rxzp(` f x"acna),xnFl Wie . ¦§©§§¦©§¥©

m` ENit` dxFY oYn mcFw Eed i`C§¦£¤©©¨£¦¦
,lbrd dUrnA onEnl Exfg E`Rxzp¦§©§¨§§¨§©£¥¨¥¤
.aizM dUrn FzF` xg`l i`xw ipde§¨¥§¨¥§©©©£¤§¦

Eid `NW `ni` iYM` ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©©¦¥¨¤Ÿ¨
xg`l mdipaE aizkC `de ,mipA mdl̈¤¨¦§¨¦§¦§¥¤§©©
oicizr ENi`C xnFl Wi .EclFp o`Mn¦¨§¥©§¦£¦¦
cFr .mizn oFdl ixw ded `l cilFdl§¦¨£¨¨¥§¥¦
EcxIW xnFl KixvC ,xnFl Wi¥©§¨¦©¤¨§
mEWl rxdl gM mciA oi`e mdiqkPn¦¦§¥¤§¥§¨¨Ÿ©§¨©§
Eid mixiWr xnF` dY` ENi`W ,mc`̈¨¤¦©¨¥£¦¦¨

EEzn,mixaC x`W mEXn Edl ixw ¥¨¥§¦§¨§¨¦
oipzFp Eidi `OW `xil Fl did iYM ©̀©¦¨¨¦¨¤¨¦§§¦
Ecxi i`Ce `N` ,Fbxdl icM oFnn̈§¥§¨§¤¨©©¨§



נג zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `l jxk zegiy ihewl)

חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר עלעלעלעל ורורורורֹוֹוֹוֹוכבכבכבכב כ)עניעניעניעני ד, לּטֹול (רש"י רצה לא מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש "עני". ּתבת ּגם הּכתּוב מן מעּתיק מּדּוע לדּיק, יׁש ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכלֹומר: הּמׁשיח. מל ׁשל חמֹורֹו הּקּב"ה לֹו הזמין ,ּכ על להׁשיב ּוכדי חׁשּוב", אני מה אנכי, "מי ואמר לעצמֹו, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּגדּלה

ודוקא ּובּטּול, ענוה ּבֹו ׁשּיׁש מֹורה זֹו ּכּכּכּכטענה ראּוי ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּוםםםם זֹו מּדה ּבֹו ׁשּיׁש מי רק ׁשּכן, יׂשראל. את לגאל ה' ּבֹו ּבחר ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
"ענותן" היינּו "עני", ּתבת מביא לכן הּקּב"ה. ׁשל מלכּותֹו להׁשראת ּכלי ולהיֹות ה' ׁשליח להיֹות שם)וכׁשר זכריה .(רש"י ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(àë)ì Ezëìa äLî-ìà ýåýé øîàiåäîéøöî áeL ©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨
Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìk äàøéðôì íúéNòå §¥À¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´
lLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô:íòä-úà ç ©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa∑ מֹופתי ּכל לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ּכן ׁשעלֿמנת ּדע, ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּמּנּו ּתירא ולא ּפרעה E„Èa.לפני ÈzÓN ¯L‡∑ לא ׁשהרי למעלה, האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על לא ְְְִִִֵֶַָֹֹ¬∆«¿ƒ¿»∆ְְְֲֲֵֶַַָָָֹֹֹ

ׁשאני  מֹופתים אּלא לפניו. ׁשעׂשאם מצינּו ולא לֹו, ׁשּיאמינּו יׂשראל, לפני אּלא לעׂשֹותם, צּוה ּפרעה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹלפני
ּכמֹו: ּבמצרים, ּביד לׂשּום ז)עתיד "אׁשר (שמות ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל וגֹו'". ּפרעה אליכם ידּבר "ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּביד ׂשמּתים ּכבר עּמֹו, ּכׁשּתדּבר מׁשמעֹו, ׁשּכן .ׂשמּתי", ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(áë)éøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â∑ ּכן לֹו אמר לׁשלח, וימאן חזק ׁשּלּבֹו È¯BÎa.ּכׁשּתׁשמע Èa∑,ּגדּלה לׁשֹון ¿»«¿»∆«¿…ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒ¿ƒְְָֻ
פט)ּכמֹו: מכירת (תהלים על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חתם ּכאן ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו אּתנהּו", ּבכֹור אני "אף ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מעׂשו  יעקב ׁשּלקח .הּבכֹורה ְֲֵֵֶַַַָָָֹ

(âë)éìà øîàåïàîzå éðãáòéå éða-úà çlL E ¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ§©©́§¥½¦©§¨¥−
ìða-úà âøä éëðà äpä BçlL:Eøëa E §©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤¦§−§Ÿ¤«

i"yx£EÈÏ‡ ¯Ó‡Â∑ מקֹום ׁשל B‚Â'.ּבׁשליחּותֹו ‚¯‰ ÈÎ‡ ‰p‰ .'B‚Â Èa ˙‡ ÁlL∑,אחרֹונה מּכה היא »…«≈∆ְִִֶָ««∆¿ƒ¿ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָ
ּבאּיֹוב: ׁשּנאמר הּוא וזה קׁשה. ׁשהיא מּפני ּתחּלה, התרהּו לו)ּובּה "מי (איוב :לפיכ ּבכחֹו", יׂשּגיב אל "הן ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

אבל  הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו, את מעלים מחברֹו להּנקם המבּקׁש ּבׂשרֿודם מֹורה". ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּכמהּו
ּומתרה  מֹורהּו הּוא לפיכ אליו, ּבׁשּובֹו ּכיֿאם מּידֹו, להּמלט יכלת ואין ּבכחֹו יׂשּגיב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

לׁשּוב  .ּבֹו ָ

(ãë)Lwáéå ýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−
:Búéîä£¦«

i"yx£ÔBÏna C¯c· È‰ÈÂ∑ מׁשה.B˙ÈÓ‰ Lw·ÈÂ∑ ׁשּנתרּׁשל ועל ּבנֹו, אליעזר את מל ׁשּלא לפי למׁשה, «¿ƒ«∆∆«»ֶֹ«¿«≈¬ƒְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ÌÈ¯ˆÓÏכא  ·ezÓÏ CÎ‰Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
Ôep„aÚ˙Â C„È· È˙ÈÂLc ‡i˙ÙBÓ Ïk ÈÊÁ¬≈»¿«»ƒ«ƒƒƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡ ‡‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…«¬»«¿≈»ƒ≈¿»

:‡nÚ ˙È ÁlLÈ¿««»«»

È¯aכב  ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿»«¿…ƒ¿«¬«¿»¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È¯Îe·¿ƒƒ¿»≈

˜„ÈÓכג  ÁÏÙÈÂ È¯a ˙È ÁlL CÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»««»¿ƒ¿ƒ¿«√»«
˙È ÏÈË˜ ‡‡ ‡‰ d˙eÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»≈»¬»»ƒ»

:C¯Îea C¯a¿»¿»

daכד  Ú¯ÚÂ ‡˙·Ó ˙È·a ‡Á¯‡· ‰Â‰Â«¬»¿»¿»¿≈¿»»«¬«≈
:dÏË˜ÓÏ ‡Ú·e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»¿ƒ¿¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

inp oke .mdiqkPnEznEcxi' `IxhnbA ¦¦§¥¤§¥©¦¥§¦©§¦¨¨§
dWn x"dn .zg` xqg 'mdiqkPn¦¦§¥¤¨¥©©¤

:l"fk dxez ©
(ak).éøëá éðaWFcTd dcFd o`M §¦§Ÿ¦¨¨©¨

dxFkAd zxikn lr `Ed KExÄ©§¦©©§¨
l`xUil(ci bq x"a):bk dxez §¦§¨¥

(ck).ïBìna Cøcá éäéå,i"Wx WxiR ©§¦©¤¤©¨¥©©¦
rnWn .dNigY oFlOA wQrzPW ipRn¦§¥¤¦§©¥©¨§¦¨©§©
mcFw FlEnl Fl didW FWExiR KFYn¦¥¤¨¨§¤
ixdW ,Dnize .dNigY oFlOA wQrzIW¤¦§©¥©¨§¦¨§¥©¤£¥
.clEd oMYqie z`vl Kixv FzxgOl§¨¢¨¨¦¨¥§¦§©¥©¨¨
oNW mFwOA did cle FzF`W ,xnFl Wie§¥©¤¨¨¨¨©¨¤¨

lr Fl xn`e oxd` FA rbRW xg`l§©©¤¨©©£Ÿ§¨©©
`A dY`e mixrhvn Ep` mipFW`xd̈¦¦¨¦§©£¦§©¨¨
iel haXW iR lr s` ,mdilr siqFdl§¦£¥¤©©¦¤¥¤¥¦
`l mFwnÎlMn ,micArEWn Eid `lŸ¨§§¨¦¦¨¨Ÿ
E`xIW mFwnA E`FaIW dvFx did̈¨¤¤¨§¨¤¦§
dxFRv mXn dxfge ,dxvA l`xUi¦§¨¥§¨¨§¨§¨¦¨¦¨



zenyנד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k iyiy meil inei xeriy
סּכנה  – לּדר ואצא אמּול אמר: אּלא נתרּׁשל, לא חסֿוׁשלֹום, יֹוסי: רּבי אמר ּתניא, מיתה. ענׁש ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹנענׁש
מצרים", ׁשּוב ל" צּוני: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא – ימים ׁשלׁשה ואׁשהה אמּול ימים, ׁשלׁשה עד לּתינֹוק ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹהיא

ּתחּלה ּבּמלֹון ׁשּנתעּסק לפי מיתה? נענׁש מה לא)ּומּפני דף נדרים ּובֹולעֹו(במסכת נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא והיה . ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
צּפֹורה  הבינה מקֹום. אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו וחֹוזר ירכיו, ועד הּוא מראׁשֹו הּמילה .ׁשּבׁשביל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

(äë)òbzå dða úìøò-úà úøëzå øö äøtö çwzå©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ¤¨§©´§½̈©©©−
:éì äzà íéîc-ïúç ék øîàzå åéìâøì§©§¨®©¾Ÿ¤¦¯£©¨¦²©−̈¦«

i"yx£ÂÈÏ‚¯Ï ÚbzÂ∑ מׁשה ׁשל רגליו לפני ּבנּה∑Ó‡zÂ¯.הׁשליכּתּו ÈÏ.על ‰z‡ ÌÈÓc Ô˙Á Èk∑ «««¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ«…∆ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒ
לי  אּתה איׁשי הֹורג – עלי נרצח ׁשּלי החתן להיֹות ּגֹורם היית .אּתה ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(åë):úìenì íéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−©«Ÿ

i"yx£Û¯iÂ∑מּמּנּו הּמלא.Ê‡∑ להרגֹוהבינה ּבא הּמילה ÏenÏ˙.ׁשעל ÌÈÓc Ô˙Á ‰¯Ó‡∑ חתני «ƒ∆ְִֶַַָ»ְְִִֵֶַַָָָָ»¿»¬«»ƒ«…ֲִָ
"אז  ּזה: מה לרׁש"י ּדקׁשה ּגֹורם, היית אּתה ּכתב לעיל ּבלׁשֹונֹו: רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר על נרצח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיה
הּמילה  חטא ּגֹורם, וזה ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ּדמים"? "חתן אמרה לעיל ּגם והלא ּדמים", חתן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹאמרה
ּכן  ּגם מתרץ ּובזה ּבא, לבד הּמילה ּדבר ּדעל הבינה אז לגמרי, "וּירף" ּכׁשראתה: ,ּכ אחר אחר. ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוחטא

לי) נראה ּכן ודֹוק. ּדמים, ּבחתן אּונקלֹוס ּבתרּגּום הלׁשֹון ּדבר ∑ÏenÏ˙.ׁשּנּוי ׁשם הּמּולֹות. ּדבר על ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ«…ְֵַַַָָ
ּכמֹו: 'על', ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת והּלּמ"ד יד)הּוא, "ּדמים",(שמות ּתרּגם: ואּונקלֹוס יׂשראל". לבני ּפרעה "ואמר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

הּמילה  ּדם .על ִַַַָ

(æë)ýé øîàiåäLî úàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýå ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬¤−
:Bì-÷Miå íéäìûä øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä©¦§¨®̈©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−©¦©«

(çë)øLà ýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå BçìL§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

(èë)éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(ì)ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−
:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«

(àì)éða-úà ýåýé ã÷ô-ék eòîLiå íòä ïîàiå©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´
:eåçzLiå eãwiå íéðò-úà äàø éëå ìàøNé¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«

Ï¯Ú˙כה  ˙È ˙¯Ê‚e ‡¯Ë ‰¯Btˆ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ»ƒ»»¿»«»»¿«
‡Ó„· È¯‡ ˙¯Ó‡Â È‰BÓ„˜Ï ˙·È¯˜e d¯a¿«¿ƒ«»√»ƒ«¬∆∆¬≈ƒ¿»

:‡Ï ‡˙Á ·‰È˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿¿≈«¿»»»

„Ó‡כו  ÈÏel‡ ˙¯Ó‡ ÔÎa dpÓ ÁÂ¿»ƒ≈¿≈¬∆∆ƒ≈¿»
:ÏBË˜ ‡˙Á ·iÁ˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿«««¿»¿

LÓ‰כז  ˙eÓc˜Ï ÏÈÊ‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¡≈¿«»…∆
ÈÏ‚˙‡c ‡¯eËa dÚ¯ÚÂ ÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬«¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ

:dÏ ˜Le ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ¬ƒ¿»»«¿»¿«≈

„ÈÈכח  ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ÈeÁÂ¿«ƒ…∆¿«¬…»»ƒ¿»«»«¿»
:d„wÙ Èc ‡i˙‡ Ïk ˙ÈÂ dÁlL Ècƒ«¿≈¿»»»«»ƒ«¿≈

Èaכט  È·Ò Ïk ˙È eLÎe Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»»»»≈¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÈל  ÏÈÏÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»
:‡nÚ ÈÈÚÏ ‡i˙‡ „·ÚÂ ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬«»«»¿≈≈«»

Èaלא  ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„ È¯‡ eÚÓLe ‡nÚ ÔÓÈ‰Â¿≈ƒ«»¿»¬≈¿ƒ¿»»¿≈
ÔB‰„eaÚL ˙È È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬≈¡ƒ√»ƒ»ƒ¿¿

:e„È‚Òe eÚ¯Îe¿»¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

mYrcA didW oeiM oM m`e ,dipaE¨¤¨§¦¥¥¨¤¨¨§©§¨
wQrzIW mcFw FlEnl lFki did xFfgl©£¨¨¨§¤¤¦§©¥
cr mW zpYnn dxFRv didze ,oFlOA©¨§¦§¤¦¨©§¤¤¨©
KklE ,FzliOn xrPd `RxzIW¤¦§©¥©©©¦¦¨§¨

:Wprpdk dxez ¤¡©
(ekÎdk).äøîà æàEdn,dxn` f` ¨¨§¨©¨¨§¨

cr FrlFA K`lOd dz`xWM dNigYn¦§¦¨§¤¨£¨©©§¨§©
liaWA m` zrcFi dzid `l ,dliOd©¦¨Ÿ¨§¨©©¦¦§¦
zlin liaWA m` ,FpA zlin xEgi ¦̀¦©§¦¦§¦¦©
zpbFd Dpi`e dilr `A didW ,Fnvr©§¤¨¨¨¨¤¨§¥¨¤¤

dzxM mFwnÎlMnE ,FlDpA zlxr ¦¨¨¨§¨¨§©§¨
eilbxl rBYedxn`e,minC ozg iM ©©©§©§¨§¨§¨¦£©¨¦

,Wprp dY` FliaWA `OW,EPOn sxIe ¤¨¦§¦©¨¤¡¨©¦¤¦¤
,zlEOl minC ozg dxn` f`zrcFi ¨¨§¨£©¨¦©Ÿ©©

Wprp Lpi` dY`W xExiaA dYr ip £̀¦©¨§¥¤©¨¥§¤¡¨
x"dn .LpA zlin xEgi` liaWA m`ÎiM¦¦¦§¦¦¦©¦§

:l"f odM EdIl`fk dxez ¥¦¨Ÿ¥©



נה zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy

ß zah `"k ycew zay ß

ä(à)äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ
ìà ýåýé øîà-äkýebçéå énò-úà çlL ìàøNé é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ

:øaãna éì¦−©¦§¨«
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ e‡a ¯Á‡Â'B‚Â∑ׁשּנׁשמטּו עד ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד נׁשמטּו הּזקנים אבל ¿««»…∆¿«¬…¿ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ללכת ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו קדם רבה)ּכּלם, לא (שמות והם לבּדֹו מׁשה "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
לאחֹוריהם  החזירם – .יּגׁשּו" ֱֲִִֵֶֶַָָ

(á)Bì÷a òîLà øLà ýåýé éî äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½
ìíâå ýåýé-úà ézòãé àì ìàøNé-úà çlL §©©−¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬

:çlLà àì ìàøNé-úà¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©
(â)ìà eøîàiåýàp äëìð eðéìò àø÷ð íéøáòä é ©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈

ìL Cøcìà ýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úLýeðé ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½
:áøçá Bà øáca eðòbôé-ït¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤

i"yx£eÚbÙÈ Ôt∑לֹו צריכים היּו יפּגע מקרה ּפן לׁשֹון זֹו ּפגיעה לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו אּלא לֹו, מר ∆ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּוא  .מות ֶָ

(ã)ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ
:íëéúìáñì eëì åéNònî íòä-úà eòéøôz©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÂÈNÚnÓ ÌÚ‰ ˙‡ eÚÈ¯Ùz∑ מן לנּוח ּוסבּורים לכם ׁשּׁשֹומעין מּמלאכּתם, אֹותם ותרחיקּו ּתבּדילּו «¿ƒ∆»»ƒ«¬»ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ
וכן ד)הּמלאכה. וכן:(משלי רחקהּו. ּבֹו", ּתעבר אל – א)"ּפרעהּו ּכלֿעצתי",(שם לב)"וּתפרעּו פרּוע (שמות "ּכי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ונתעב  נרחק ÌÎÈ˙Ï·ÒÏ.הּוא", eÎÏ∑ׁשעּבּוד לכּו מלאכת אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם ְְְִִָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּברׁשּות  ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהרי ,ל ותדע לוי, ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא .מצרים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 92 cenr fh wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

!drxR zprh - "iYlSd iWtp z` ip`"£¦¤©§¦¦©§¦©£©©§Ÿ

לסבלֹותיכם" לכּו . . מצרים מל אליהם "וּיאמר הּפסּוק ד)על ּבבּתיכם,(ה, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם "לכּו רׁש"י ּפרׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

Ú¯ÙÏ‰א  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«…∆¿«¬…«¬»¿«¿…
ÈnÚ ˙È ÁlL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈««»«ƒ

:‡¯a„Óa ÈÓ„˜ ÔebÁÈÂƒ«√»«¿«¿¿»

Ècב  ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓL ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿»«¿»»ƒ¿¿ƒƒƒ
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È ‡ÁlLÏ d¯ÓÓÏ Ïa˜‡¬«≈¿≈¿≈¿«»»»ƒ¿»≈»
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È Û‡Â ÈÈ„ ‡ÓL ÈÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿»«¿»¿«»ƒ¿»≈»

:ÁlL‡¬«»

ÏÈÊג  ‡ÏÚ ÈÏb˙‡ È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ e¯Ó‡Â«¬»¡»»ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¬»»≈≈
Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚk¿««¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««
B‡ ‡˙BÓa ‡pÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»ƒ¿»¿«¿ƒ»»¿»

:ÏBË˜·ƒ¿

LÓ‰ד  ‡ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»…∆
eÏÈÊ‡ ÔB‰„·BÚÓ ‡nÚ ˙È ÔeÏh·z Ô¯‰‡Â¿«¬…¿«¿»«»≈»≈¡ƒ

:ÔBÎÁÏÙÏ¿»¿«¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(b)ìL Cøc.íéîé úL,`xwC hWR ¤¤§¤¨¦§©¦§¨
KlpdgAfpe xAcOAxn`Y m`e ,'ebe ¥¥©¦§¨§¦§§¨§¦Ÿ©

,dPd Egaf,EprBti oRgAfp od xnFlM ¦§¥¨¤¦§¨¥§©¥¦§©
'ebe mixvn zarFY z`g oldl) ¤£©¦§©¦

(ak:c dxez

(c).íëéúBìáñì eëìi"Wx WxiR §§¦§¥¤¥©©¦
xnYi` oke .cArYWp `l iel haXW¤¥¤¥¦Ÿ¦§©§¥§¥¦§©

WxcOA(fh d x"eny d`x)dNigYn iM . ©¦§¨¦¦§¦¨
opiWxccM ,Kx dtA ,KxtA odl `AWM§¤¨¨¤§¤¤§¤©¦§¨§¦©

lirl(`i `)Ep` oicizr iel haW Exn` , §¥¨§¥¤¥¦£¦¦¨

KExA WFcTd lW `Vn zcFar cFarl©££©©¨¤©¨¨
dcFar mEW cFarp `NW dlilg ,`Ed¨¦¨¤Ÿ©££¨
Epre ,Epl oYIW xkU mEWA df rWxl§¨¨¤§¨¨¤¦¥¨§¨
mircFi mpi`W mNM Exn`e miIeld©§¦¦§¨§ª¨¤¥¨§¦
`l d`lde mFi FzF`nE ,mipal zFUrl©£§¥¦¥¨¨§¨Ÿ
mEW mdl lF`Wl dR oFgzR Fl did̈¨¦§¤¦§¨¤
d`xe dWn lcB xW`ke .dcFar xaC§©£¨§©£¤¨©¤§¨¨
zraW lM micArEWn EidW mzFlaqA§¦§¨¤¨§§¨¦¨¦§©
Fl `A ,dgEpn mEW `lA rEaXd ini§¥©¨©§Ÿ§¨¨
dlFkIW dOE` Wi ike xn` ,drxR l ¤̀©§Ÿ¨©§¦¥¨¤§¨

ENi` ,mlFrA dgEpn mEW ilA cFarl©£§¦§¨¨¨¦
iM rC rEaXA cg` mFi oigFp did̈¨¦¤¨©¨©©¦
,dti ziUrpe zxgap dzid LYk`ln§©§§¨§¨¦§¤¤§©£¥¨¤
mdl xFn` ,Yxn` dti Fl xn`̈©¨¤¨©§¨¡¨¤
dUrpe ,dgEpnl cg` mFi mdl ExgaIW¤¦§£¨¤¤¨¦§¨§©£¨
Epiide .zAW mFi mdl ExgaE qp mdl̈¤¥¨£¨¤©¨§©§

zAW zxinWA dWn mdl xn`Cfh oldl) §¨©¨¤¤¦§¦©©¨
(hkiM ,'ebe zAXd mkl ozp 'd iM E`x§¦¨©¨¤©©¨¦

xFgal mkl ozp mixvnA mzFid mFIn¦¡¨§¦§©¦¨©¨¤¦§
FA gEpl zAXd(gk ` x"eny d`x):d dxez ©©¨¨©



zenyנו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy
חכמים  להם להיֹות עם ּבכל ׁש"מנהג ּדמּכיון הרמּב"ן ּומבאר לוי". ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד מלאכת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאבל

וזקניהם". חכמיהם ׁשהיּו לוי ׁשבט ּפרעה להם הניח לכן ּתֹורתם, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמֹורי
לעסֹוק  להם ׁשּמּוטב לֹומר התּכּון ּבּבית, להם ׁשהיה ולמלאכּתם לסבלֹותיכם" "לכּו ּפרעה ׁשּכׁשאמר נמצא, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

מּמצרים. יׂשראל ּבני את להֹוציא לנּסֹות להם ואין הּתֹורה, ּבלּמּוד ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעצמם
יׂשראל  ּבני את להֹוציא ּבפעּלֹותיהם המׁשיכּו אּלא אליו, ׁשמעּו לא ואהרן מׁשה ּומּנגד, ּפרעה . ׁשל ּדעּתֹו היתה זֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻא

הי  אחד, רגע עֹוד מתמהמהים היּו ואם מצרים, עכשיומארץ עד ּבמצרים נׁשארים חס־וׁשלֹום של ּו הגדה האריז"ל (סידור ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ובכ"מ) זו, מצה פירוש .פסח,

האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ֲִֶַַָָָָָּומּזה
הרׁשע  ּפרעה את עֹובדים ,יתּבר הּבֹורא את לעבד ׁשּבמקֹום יהּודים ׁשּיׁשנם לי אכּפת מה לחׁשב, לאדם אפׁשר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹהיה
ּומה  עצּומה, ּביגיעה הּתֹורה ּבלּמּוד הּנני עֹוסק הּצלּתי", נפׁשי את "אני הרי רחמנא־ליצלן, ּומצֹות ּתֹורה מקּימים ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָואינם

והּמצֹות. הּתֹורה לחּיי יׂשראל מּבני אחד עֹוד ּבקרּוב לעסק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלי
ואהרן  למׁשה הֹורה הּקּב"ה הּמלכים מלכי מל א מצרים", מל "ּפרעה העלה ּכבר זֹו ׁשּסברא ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹועל
ּולקרבם  ּפרעה, מעבֹודת אֹותם להּציל מּמצרים, יׂשראל ּבני את לגאל ׁשּביכלּתם ּכל לעׂשֹות אּלא אליו, ׁשמע ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלבלּתי

ה'. ֲַַלעבֹודת

(ä)õøàä íò äzò íéaø-ïä äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤
:íúìáqî íúà ízaLäå§¦§©¤¬Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰∑ ּגדֹול הפסד מּסבלתם, אֹותם מׁשּביתים ואּתם עליהם, מּטלת ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
זה  .הּוא ֶ

(å)-úàå íòa íéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈§¤
:øîàì åéøèL«Ÿ§−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌÈN‚p‰∑.יׂשראלים היּו והּׁשֹוטרים היּו, ממּנה מצרּיים והּׁשֹוטר, ׁשֹוטרים. ּכּמה על ממּנה הּנֹוגׂש, «…¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
הּמלאכה  ּבעֹוׂשי .לרּדֹות ְְְִֵַָָ

(æ)íéðálä ïaìì íòì ïáz úúì ïeôñàú àì́Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−
ìL ìBîúk:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íL ¦§´¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤

i"yx£Ô·z∑ הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו ּומיּבׁשין ∑ÌÈ·Ï.אשטובל"א, מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ∆∆ְִִִַָ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַ
ּבכבׁשן  אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ּבחּמה, ÌLÏL.אֹותן ÏBÓ˙k∑ עֹוׂשים הייתם הּנה ּכאׁשר .ולּקטּו∑eLL˜Â.עד ְְְְִִֵֶַַָָָָƒ¿ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿ְְַ

(ç)ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúî-úàå§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³
ìLíétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò eîéNz íL ¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´

äçaæð äëìð øîàì íé÷òö íä ïk-ìò íä¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬
ìàìý:eðé ¥«Ÿ¥«

i"yx£ÌÈ·l‰ ˙k˙Ó ˙‡Â∑אֹותֹו להם, נּתן הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ׁשהיה הּלבנים חׁשּבֹון סכּום ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
עליהם  העבֹודה ּתכּבד למען עּתה, ּגם עליהם ּתׂשימּו ÌÈt¯.סכּום Èk∑ ּפֹונה לּבם לכ הם, העבֹודה מן ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָƒƒ¿ƒְֲִִֵֶָָָָ

וגֹו' נלכה לאמר: וצֹועקים הּבּטלה ּכּלן ∑k˙Ó˙.אל – המתּכן הּכסף את עלילֹות, נתּכנּו ולֹו לבנים, ותכן ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ«¿…∆ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻֻ
הם  חׁשּבֹון ּבלע"ז ∑ÌÈt¯.לׁשֹון רטריי"ש מּמּנה, נרּפים והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה .הּמלאכה ְְֵֶƒ¿ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

nÚ‡ה  ÔÚk ÔÈ‡ÈbÒ ‡‰ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…»«ƒƒ¿««»
:ÔB‰ÁÏtÓ ÔB‰˙È ÔeÏh·˙e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«¿»¿ƒ»¿»¿

ÔÈBËÏLו  ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈÓÏ È‰BÎ¯Ò ˙ÈÂ ‡nÚc¿«»¿»»¿ƒ¿≈»

ÈÓ¯ÓÏז  ‡ÓÚÏ ‡·z ÔzÈÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿¿ƒ«ƒ¿»¿«»¿ƒ¿≈
ÔeÎ‰È Ôep‡ È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓk ÔÈ·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»

:‡·z ÔB‰Ï Ôe·a‚ÈÂƒ«¿¿ƒ¿»

ÈlÓzÓח  ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ‡i·Ï ÌBÎÒ ˙ÈÂ¿»¿¿≈«»ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈
dÈÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔepÓz È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ¿«¬≈»ƒ¿¿ƒ≈
¯ÓÈÓÏ ÔÈÁÂˆ Ôep‡ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈÏË· È¯‡¬≈«¿»ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ¿≈«

:‡‰Ï‡ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ≈≈¿««√»¡»»»



נז zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy

(è)-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©
-éøáãa eòLé:ø÷L ¦§−§¦§¥¨«¤

i"yx£¯˜L È¯·„a eÚLÈ Ï‡Â∑:לֹו ודֹומה נזּבחה", נלכה "לאמר: רּוח, ּבדברי ּתמיד וידּברּו יהּגּו ואל ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
"יׁשעּו" לֹומר אפׁשר ואי ואׁשּתעי. ויסּפר, ּולׁשֹועין. מתרּגמינן ולׁשנינה, למׁשל תמיד". ּבחּקי ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ"ואׁשעה

ׁשעה", לא מנחתֹו ואל קין ואל וגֹו' הבל אל ה' "וּיׁשע היה לׁשֹון ׁשאםּֿכן, יפנּו, אל יׁשעּו", "אל ּולפרׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי ׁשקר", "לדברי אֹו ׁשקר", ּדברי אל יׁשעּו "ואל לכּתב: נז)לֹו על (ישעיה האדם "יׁשעה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

לא)עֹוׂשהּו", יׂשראל",(שם עלֿקדֹוׁש ׁשעּו יז)"ולא ׁשל (שם ׁשּמּוׁש מצאתי ולא הּמזּבחֹות", אל יׁשעה "ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ּכגֹון: ּבי"ת, ׁשּמּוׁש לׁשֹון נֹופל ּבדבר, לדּבר ּכמתעּסק דּבּור, לׁשֹון אחר אבל לאחריהם. סמּוכה (יחזקאל ּבי"ת ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּב",לג) יב)"הּנדּברים ּבמׁשה",(במדבר ואהרן מרים ד)"וּתדּבר ּבי",(זכריה הּדבר יא)"הּמלא ּבם",(דברים "לדּבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
קיט) והבאי (תהלים ׁשוא ּבדברי נדּברים יהיּו אל ׁשקר", ּבדברי יׁשעּו "אל ּכאן: אף ,"ּבעדתי ."ואדּברה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - fenz c"k meiÎmeid)

ׁשׁשׁשׁשקרקרקרקר ּבּבּבּבדברידברידברידברי ייייׁשׁשׁשׁשעעעעּוּוּוּו ואלואלואלואל ּבּבּבּבּהּהּהּה ויעויעויעויעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים עלעלעלעל העבהעבהעבהעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ט)ּתּתּתּתככככּבּבּבּבדדדד (ה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אמר: ה'צמח־צדק' ִֶֶֶַַַַָָהרּבי

להיֹות  צרי ּכי גֹו'", יׁשעּו "ואל ּבבחינת היא – הּבֹורא עבֹודת ּבעניני מהרּבי ּברכה ּבּקׁשת הּנה 'ּפנימי', ׁשהּוא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָלחסיד
ּבּה". ויעׂשּו האנׁשים על העבֹודה ְְֲֲֲִִַַַָָָָָ"ּתכּבד

(é)íòä-ìà eøîàiå åéøèLå íòä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà äk øîàì¥®ŸµŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤

(àé)ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´
:øác íëúãáòî òøâð ïéà¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

i"yx£Ô·z ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡∑ ּבזריזּות ליל אּתם Ú¯‚.ּוצריכים ÔÈ‡ Èk∑ לבנים סכּום מּכל ּדבר, «∆¿¿»∆∆∆ְְִִִִֵֵֶַƒ≈ƒ¿»ְְִִֵָָָ
הּמל מּבית מזּמן לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום, עֹוׂשים .ׁשהייתם ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

(áé):ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëa íòä õôiå©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤

i"yx£Ô·zÏ L˜ LL˜Ï∑ הּטיט ּתבן לצר לקט ללקט אסיפה, ׁשּדבר ∑˜L.לאסף ׁשם על לּקּוט, לׁשֹון ¿…≈««∆∆ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ«ְִֵֶַָָ
מקֹומֹות  ּבׁשאר קׁש קרּוי לקֹוׁשׁשֹו, וצרי הּוא .הּמתּפּזר ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

(âé)íBé-øác íëéNòî elk øîàì íéöà íéNâpäå§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´
:ïázä úBéäa øLàk BîBéa§½©«£¤−¦«§¬©¤«¤

i"yx£ÌÈˆ‡∑ ּדֹוחקים.BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ּביֹומֹו, ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל חׁשּבֹון »ƒֲִ¿«¿ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
.מּוכן! ָ

daט  Ôe˜qÚ˙ÈÂ ‡i¯·b ÏÚ ‡ÁÏt Û˜zzƒ»«»¿»»«À¿«»¿ƒ¿«¿«
:ÔÈÏËa ÔÈÓb˙Ùa Ôe˜qÚ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

e¯Ó‡Âי  È‰BÎ¯ÒÂ ‡nÚ ÈBËÏL e˜Ùe¿»ƒ¿≈«»¿»¿ƒ«¬»
‡‡ ˙ÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡ Ô„k ¯ÓÈÓÏ ‡nÚÏ¿«»¿≈»ƒ¿«¬««¿…≈¬»

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È»≈¿ƒ¿»

Ó‡˙¯יא  ‡·z ÔBÎÏ e·ÈÒ eÏÈÊ‡ Ôez‡«¡ƒƒ¿ƒ¿»≈¬«
ÔBÎÁÏtÓ ÚÓzÈ ‡Ï È¯‡ ÔeÁkL˙cƒ«¿¿¬≈»ƒƒ¿«ƒ»¿»¿

:ÌÚcÓƒ»«

„ÌÈ¯ˆÓיב  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡nÚ ¯ca˙‡Â¿ƒ¿«««»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:‡·˙Ï ÈÏÈ‚ ‡·a‚Ï¿«»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡eÓÈÏLיג  ¯ÓÈÓÏ ÔÈ˜Á„ ‡iBËÏLÂ¿ƒ¿«»»¬ƒ¿≈»«¿ƒ
Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ„·BÚ»≈ƒ¿«¿≈¿»«¬ƒ

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È˙‡ „k ÔÈ„·Ú»¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(h).eòLé ìàå.EBdi l`e i"Wx WxiR §©¦§¥©©¦§©¤§
rWIe FnM Fpi`e(c c ziy`xa)`Ed ixdW , §¥§©¦©¤£¥

i"Wx WxitC `de .otIe FnM WxRzn¦§¨¥§©¦¤§¨§¥©©¦

lad l` rWIe iAB(my)l`e FnM `Ede ©¥©¦©¤¤¤§§§©
wEqtC ErWi on xnFl dvx `l ,ErWi¦§Ÿ¨¨©¦¦§§¨
zFgAfOd l` drWi `le l` `N` ,df¤¤¨¤§Ÿ¦§¤¤©¦§§

dirWiC (e` dinxic)(g fi)`Ed mBW , ¦©§¨¤©
:Epti l` WxRzni dxez ¦§¨¥©¦§



zenyנח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy

(ãé)éNâð íäìò eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬
ïaìì íë÷ç íúélë àì òecî øîàì äòøô©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ

ìL ìBîúk:íBiä-íb ìBîz-íb íL ¦§´¦§½Ÿ©§−©©«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL ekiÂ∑ מׁשלימין ּוכׁשהיּו מּלדחקם, חבריהם על וחסים היּו, יׂשראלים הּׁשֹוטרים, «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

עֹוׂשי  את ּדחקּו ׁשּלא על אֹותם מלקין היּו הּסכּום, מן חסר והיה מצרּיים, ׁשהם לּנֹוגׂשים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּלבנים
עליהם, והּוׂשם מׁשה על אׁשר הרּוח מן ונאצל סנהדרין, להיֹות ׁשֹוטרים אֹותן זכּו לפיכ ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּמלאכה.
העם  זקני הם ּכי ּבמצרים ׁשעׂשּו הּטֹובה ׁשּידעּת מאֹותן יׂשראל", מּזקני אי ׁש ׁשבעים "אספהּֿלי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר:

Ï‡¯NÈ.וׁשֹוטריו  Èa È¯ËL ekiÂ∑:עליהם לׁשֹוטרים אֹותם ּפרעה נגׂשי ׂשמּו וגֹו'".אׁשר מּדּוע "לאמר ְְָ«À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ
להם: אֹומרים ׁשהיּו "וּיּכּו"? ּכתמֹול לּמה ללּבן עליכם הּקצּוב חק הּיֹום", ּגם ּתמֹול, ּגם כּליתם לא "מּדּוע ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

להם  נּתן הּתבן ּבהיֹות היה והּוא אתמֹול? ׁשּלפני יֹום ׁשהּוא מּיד ∑ekiÂ.הּׁשליׁשי, הּכּו וּיפעלּו, לׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ«Àְְֲִַַֻֻ
הּנֹוגׂשים  .הּכּום אחרים. ְֲִִִֵַ

(åè)äòøt-ìà e÷òöiå ìàøNé éða éøèL eàáiå©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ
éãáòì äë äNòú änì øîàì:E ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

(æè)éãáòì ïzð ïéà ïázeNò eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®
éãáò äpäå:Enò úàèçå íékî E §¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«

i"yx£eNÚ eÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ·Ïe∑ לבנים לנּו עׂשּו אֹומרים הראׁשֹון הּנֹוגׂשים EnÚ.ּכּמנין ˙‡ËÁÂ∑אּלּו ¿≈ƒ¿ƒ»¬ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ¿»»«∆ִ
הּוא. עּמ חטאת זה ודבר ּדבּוק, ׁשהּוא אֹומר הייתי ּפּתח, נקּוד הּוא,היה ּדבר ׁשם – קמץ ׁשהּוא עכׁשיו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

,עּמ על חּטאת מביא זה ודבר ּפרּוׁשֹו: ּכמֹו:וכ ,"לעּמ "וחטאת ּכתּוב א)ּכאּלּו לחם",(רות ּבית "ּכבאנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הרּבה  וכן לחם, לבית ּכמֹו .ׁשהּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶַ

(æé)íéøîà ízà ïk-ìò íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½
:ýåýéì äçaæð äëìð¥«§−̈¦§§¨¬©«Ÿ̈«

(çé)ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì äzòå§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤
:eðzz íéðáì§¥¦−¦¥«

i"yx£ÌÈ·Ï ÔÎ˙Â∑:וכן הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב ּבענין:(מלכים ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן", הּכסף "וּיצּורּו"את ¿…∆¿≈ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
הּכסף" את .וּימנּו ְִֶֶֶַַ

(èé)øîàì òøa íúà ìàøNé-éðá éøèL eàøiå©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ
:BîBéa íBé-øác íëéðálî eòøâú-àì«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬§«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL e‡¯iÂ∑ ידם על הּנרּדים חבריהם הּמֹוצאת ∑Ú¯a.את וצרה ּברעה אֹותם ראּו «ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַַָָ¿»ְְֵַָָָָָָ
על  העבֹודה ּבהכּבידם וגֹו'"אֹותם, תגרעּו "לא לאמר: .יהם ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ

(ë)íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
:äòøt úàî íúàöa§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ

ÔB‰ÈÏÚיד  e‡ÈpÓ Èc Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˜Ïe¿»¿≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ¬≈
ÔezÓÏL‡ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯Ù ÈBËÏLƒ¿≈«¿…¿≈»»≈»«¿∆¿
ÈlÓ˙‡Ók (ÔÈ·Ï) ÈÓ¯ÓÏ ÔBÎ˙¯Êb¿≈»¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ Û‡ ÈlÓz Û‡ È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ«¿«≈«»≈

(˜„Ì)טו  eÁÂˆe Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˙‡Â«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿»√»
:CÈ„·ÚÏ ÔÈ„k „aÚ˙ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿≈»¿»«¿≈¿≈¿«¿»

‡ÔÈ¯Óטז  ‡i·Ïe CÈc·ÚÏ ·‰È˙Ó ‡Ï ‡·zƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«¿»¿≈«»»¿ƒ
ÔB‰ÈÏÚ ÔËÁÂ Ô˜Ï CÈc·Ú ‡‰Â e„È·Ú ‡Ï»»ƒƒ¿»«¿»»»¿»»¬≈

:CnÚ«»

‡Ôezיז  Ôk ÏÚ ÔÈÏËa Ôez‡ ÔÈÏËa ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ««¿»ƒ«≈«
:ÈÈ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ≈≈¿««√»¿»

ÔBÎÏיח  ·‰È˙È ‡Ï ‡·˙Â eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿
:Ôezz ‡i·Ï ÌBÎÒe¿¿≈«»ƒ¿

LÈ·aיט  ÔB‰˙È Ï‡¯NÈ È· ÈÎ¯Ò BÊÁÂ«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈»¿¿ƒ
ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ·lÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

˜ÔÈÓÈכ  Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚ¯ÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…»¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„wÓ ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ«¿ƒ√»«¿…



נט zeny zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ycew zayl inei xeriy

i"yx£eÚbÙiÂ∑,מּיׂשראל ּדתן אנׁשים ונּצבים, נּצים ּכל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את «ƒ¿¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
נּצבים" "יצאּו ּבהם: ׁשּנאמר היּו, .ואבירם ְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

(àë)øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥¤̄§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈

:eðâøäì íãéa áøç-úúì̈«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«
(áë)äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³

:éðzçìL äf änì äfä íòì äúòøä£¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰ÓÏ∑ׁשּׁשלחּתני על אני קֹובל – ?ל אכּפת מה ּתאמר: רבה)ואם .(שמות »»¬≈…»»»«∆ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 'nr ,e jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזהההה לעםלעםלעםלעם הרעתההרעתההרעתההרעתה כב)ללללּמּמּמּמהההה (ה, ֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּדבר. סּבת את להבין ּבּקׁש אּלא הרעתה", "לּמה ּבאֹומרֹו חס־וׁשלֹום, ׁשמּיא ּכלּפי ּבטרּוניא ּבא לא רּבנּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹמׁשה

צריכה  הּגאּולה ּכי הּסיק יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען להיֹות ּבֹו ּבחר ׁשהּקּב"ה ּומּכיון חכמה. – היא מׁשה ׁשל ּובחינתֹו ּדרּגתֹו ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכי
את  להבין ּבּקׁש הּוא – ׁשליחּותֹו מּמּלּוי חלק הרעתה" "לּמה ׁשאלתֹו היתה ּכ מּׁשּום והגיֹונית. ׂשכלית ּבצּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹלהיֹות

והּגיֹון. ּבׂשכל הּגאּולה ותהלי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָסדר
הּבּטּול  מרּגׁש להיֹות צרי ּובחכמה ּבׂשכל ּגם הרעתה". לּמה אמרּת ואּתה אחרי, הרהרּו לא "האבֹות הקּב"ה: לֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻאמר

וחקירֹות. לׁשאלֹות מקֹום יׁש ּתמיד ולא הׂשכל, מן ׁשּלמעלה הּפׁשּוטה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהאמּונה

(âë)íòì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàa æàîe¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´
:Enò-úà zìvä-àì ìväå äfä©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«

i"yx£Ú¯‰∑אבאׁש ותרּגּומֹו: עליהם. רעה הרּבה הּוא, הפעיל .לׁשֹון ≈«ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

å(à)øLà äàøú äzò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬
ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì äNòà¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈

:Böøàî íLøâé§¨«§¥−¥«©§«
i"yx£‰‡¯˙ ‰zÚ'B‚Â∑(קיא לֹו:(סנהדרין ׁשאמרּתי ּכאברהם לא מּדֹותי, על כא)הרהרּת ּביצחק (בראשית "ּכי «»ƒ¿∆¿ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

תראה", "עּתה :לפיכ מּדֹותי, אחר הרהר ולא לעֹולה, העלהּו לֹו: אמרּתי ואחרּֿכ זרע", ל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹיּקרא
אּמֹות, ׁשבעה למלכי העׂשּוי ולא ּתראה, לפרעה לארץ העׂשּוי ÌÁlLÈ.ּכׁשאביאם ‰˜ÊÁ „Èa Èk∑ מּפני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻƒ¿»¬»»¿«¿≈ְִֵ

ׁשּתחזק  החזקה יׁשּלחם ידי Bˆ¯‡Ó.עליו ÌL¯‚È ‰˜ÊÁ „È·e∑ ולא יגרׁשם, יׂשראל ׁשל ּכרחם על ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ¿»¬»»¿»¿≈≈«¿ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ
וגֹו' לׁשּלחם למהר העם על מצרים "וּתחזק אֹומר: הּוא וכן צדה, להם לעׂשֹות ":יסּפיקּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

Ècכא  Ú¯t˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙È ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿ƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ‡ÁÈ¯ ˙È ÔezL‡·‡«¿∆¿»≈»»¿≈≈«¿…¿≈≈
:‡˙eÏh˜Ï ÔB‰È„Èa ‡a¯Á ÔzÓÏ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈¿«»»»

ÓÏ‡כב  ÈÈ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ·˙Â¿»…∆√»¿»«¬»¿»¿»
:ÈzÁÏL Ô„ ‡ÓÏe ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡zL‡·‡«¿≈¿»¿«»»≈¿»¿«¿«¿»ƒ

·CÓLכג  ‡ÏlÓÏ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ˙ÈlÚ ÔcÚÓe≈ƒ»«ƒ¿»«¿…¿«»»ƒ¿»
˙È ‡z·ÊL ‡Ï ‡·ÊLÂ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ L‡·‡«¿≈¿«»»≈¿≈»»»≈«¿»»

:CnÚ«»

Ú¯ÙÏ‰א  „aÚ‡c ÈÊÁz ÔÚk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«∆¡≈ƒ∆¿≈¿«¿…
‡ÙÈ˜˙ ‡„È·e ÔeÁÏLÈ ‡ÙÈw˙ ‡„È· È¯‡¬≈ƒ»«ƒ»¿«¿ƒƒ»«ƒ»

Ò Ò Ò :dÚ¯‡Ó ÔepÎ¯˙È¿»≈ƒ≈«¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`).äàøú äzòxn`W i"Wx WxiR ©¨¦§¤¥©©¦¤¨©
mdxa`l ,`EdÎKExAÎWFcTd Fl©¨¨§©§¨¨
dY`e ixg` xdxd `le iziQp¦¦¦§Ÿ¦§¥©£©§©¨
mdxa`W iR lr s`e .cIn Yxdxd¦§©§¨¦¨§©©¦¤©§¨¨

xn`(g eh ziy`xa)df oi` ,rc` dOA ¨©©¨¥©¥¤
ÎWFcTdl mdxa` xn` `N` ,xEdxd¦§¤¨¨©©§¨¨§©¨
iM rc` zEkf dfi`A `EdÎKExÄ§¥¤§¥©¦

KxAzi Fl xn`e ,ux`d Wxi`my) ¦©¨¨¤§¨©¦§¨¥

(h weqt,zWNWn dlbr il dgw§¨¦¤§¨§ª¤¤
WixFY zFpAxTd zEkf ici lr xnFlM§©©§¥§©¨§¨¦

:ux`d̈¨¤
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ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

מארצמארצמארצמארצֹוֹוֹוֹו יגריגריגריגרׁשׁשׁשׁשםםםם חזקהחזקהחזקהחזקה א)ּוּוּוּובידבידבידביד לצאת (ו, נזּכה הרמּב"ם ׁשל החזקה' 'יד לּמּוד ידי ׁשעל ּולחידּודא, רמז ּבדר לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּוא  ה'ּיד' ספר ואף ּפסּוקֹות, הלכֹות ׁשהן הּמׁשניֹות", ּבזכּות אּלא מתּכּנסֹות הּגלּיֹות "אין אמרּו רז"ל ׁשהרי הּגלּות. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻמן

ּפסּוקה. ְֲָָָהלכה
סימן: מעד"י סימן. ויק"ח פסוקים, שמות קכ"ד פרשת חסלת

ðø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì úåîù úùøôì äøèôä

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאור ליום החמישי.

א( במה ששואל לזמן נתינת הצדקה אודותה כתבתי. - זמנה לפני התפלה וכמרז"ל )ב"ב יו"ד, 

א( הובא הלכה למעשה בשו"ע.

ב( בביאור מה שכתבתי בגודל ערך עניני תומ"צ שהוקשו לתפילין, וישאל מה מוסיף ההיקש. - 

מבואר ע"פ הידוע בכוונת תפילין וענינם וכפס"ד השו"ע )או"ח סי' כה סעיף ה'( שענינם שעבוד הנשמה 

שהיא במוח וגם הלב כו' עיי"ש ובתניא ריש פרק מ"א שזהו כללות האדם כמובן, ובלשון הזהר שהמוח 

והלב הם שליטין בגוף.

ורמ"א  הטור  וכהתחלת  הוא  תמיד  זמנה  באמת  כי  אף  פרטית,  בהשגחה  התבוננות  ע"ד  ג( 

בשו"ע או"ח שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול עיי"ש, הזכרתי זה במכתבי במיוחד בהנוגע אליו, 

ולא היתה כוונתי לדייק שתמיד יתבונן רק בזה במחשבתו בפועל )והרי אי אפשר הדבר בעת לימוד 

שאז צריך לעיין בהסוגיא והלכה שלומד וכו' וכמבואר גם בתניא סוף פרק מ"א, ו(כוונתי היתה שיהי' 

הענין מובן אצלו כדבעי וחקוק בזכרונו, שאז אפילו בשעה שאין זה במחשבתו בפועל בכל זה חקוקים 

הענינים במוח הזכרון וכמבואר גם בלקוטי תורה לרבנו הזקן סוף פרשת קדושים, וראה ג"כ בהוספות 

ללקוטי תורה חלק ויקרא דף נ"ג ע"ג ריש פרק ה', וזה עצמו ימעט ההפרעות שישנן לו כיון שהן בנגוד 

להשכל והמסקנות של ההתבוננות בהשגחה פרטית. 

וכידוע  הדעת,  היסח  ענין  הוא  לזה  היעוצה  העצה  וכו'  בישיבה  אחד  בחור  אודות  במ"ש  ד( 

בכמה הלכות בנגלה דתורה שענין היסח הדעת אינו מלחמה נגד הענין ע"י שקלא וטריא כ"א היסח 

הדעת כפשוטו שיסיח דעתו מכל הענין על ידי שעוסק בענינים אחרים ובפרט בעניני תורתנו הנקראת 

תורה אור, שאפילו מעט אור דוחה הרבה חשך וכו'.

ה( במ"ש אודות יום הכפורים, יעיין שו"ת צמח צדק שער המילואים חלק שני סי' סב.

עבודת  שלה  היסודות  אחד  אשר  החסידות  תורת  לימוד  בקביעות  שיוסיף  רצון  ויהי 

ה' בשמחה דוקא, וכפסק הרמב"ם סוף הלכות לולב, עיין שם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



סי

יום ראשון - ט"ו טבת
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום רביעי - י"ח טבת
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שני - ט"ז טבת
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום חמישי - י"ט טבת
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שלישי - י"ז טבת
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שישי - כ' טבת
מפרק צז

עד סוף פרק קג

שבת קודש - כ"א טבת
פרק כ

מפרק קד עד סוף פרק קה

לשבוע פרשת שמות  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



zahסב e"h oey`x mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט"ו ראשון יום
פרק י  ,28 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íãàäùë äðäå é ÷øô,eh 'nr cr.äàðùä åîë ùîî

.é ÷øtdnglnd z` ,iriyzd wxta xiaqd owfd epaxy ixg` ¤¤
eteba dhilyd lr ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia zldpznd

eytpa mgel mc`yk :ixiyrd wxta xiaqdl `a `ed - icedi ly

`ed - aehl jtdp eay rxde ,ziwl`d ytpd z` dilr hilyne zindad

" `xwpwicvmipte` ipye ,"

- :ipydn dhnl cg` ,jka

jtdp elek rxdy ,cg` ote`

wicv" `ed f`e ,aehlxenb,"

wicv - "el aehe wicv" `xwpe

,ipy ote` - .aeh wx ea yiy

rxdy ,dkenp xzei dbixcne

elek lk jtdp `l oiicr eay

wicv" `ed f`e ,aehlepi`y

xenb- "el rxe wicv" `xwpe ,"

on edyn oiicr ea yiy wicv

- miletkd mix`zd .rxd

,"el aehe wicv - xenb wicv"

wicv - xenb epi`y wicv"e

mieey mix`z mpd - "el rxe

ly zebixcnd oze`a

,"xenb epi`"e "xenb" :"wicv"d

ribd okid cr mix`zn

"dwicvllbay) 'd zad`a "

m` ,(wicv `xwp `ed jk

- "el rx"e "el aeh" mix`zd eli`e ;`l e` d`elna `id dad`d

dktdp dnk cr ,mix`znzindad ytpd`id m` ,"aeh"l "rx"n

eil`n oaen .da x`yp oiicr rxd on unyy e` ,dlek lk dktdp

iehia icil `ad rxd zece` `le ,ytpay rxd zece` o`k xaecny

:owfd epax xne` jke .dyrna e` xeaica ,daygna

íò Ck-ìk íçìðå úéäìàä BLôð øéaâî íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨©§¦©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨¨¦
ytpd -ììçî daL òøä øòáîe LøânL ãò ,úéîäaä©§¥¦©¤§¨¥§©¥¨©¤¨¥¨¨

,éìàîOä,"rx"d ly iy`xd enewin ,alay -áeúkL Bîk1: ©§¨¦§¤¨
,"Eaøwî òøä zøòáe"icedi lk lry ,dxezd dyibcn jka - ¦©§¨¨¨¦¦§¤

rxd lr xabziy wx `l :xnelk ,eaxway rxd z` lilk yxyl
dyrz `le xacz `l ,aeygz `l zindad ytpdy ,ezelbzda
zegekay iniptd rxd z` "cari" s`y `l` ,rx ly miyrn
.rxd on edyn ea yiy xacl llk dee`zi `ly ,zindad ytpd

Lnî áBèì Ctäð òøä ïéàåjtdp `l oiicr rxdy ,`l` - §¥¨©¤§©§©¨
f` did ,aehl elek jtdp rxd did eli` ,aehl eleklkelekly

de`zd mewna ,dyecwle zewl`l ,wxe j` ,jynp ,de`zdÎgek
,rxl."Bì òøå ÷écö"å "øeîb BðéàL ÷écö" àø÷ð`ede - ¦§¨©¦¤¥¨§©¦§©

:cin xiaqn,eðéäc:"el rxe" ly zernynd -ïéãò Ba LiL §©§¤¥£©¦

àlà ,éìàîOä ììça òø øòfî èòîrx hrn oi` recn - §©¦§¥©¤¨¨©§¨¦¤¨
?dnecke de`zd ybxa iehia icil `a dfóeôkLhrn eze` - ¤¨

,rxBì äîãð ïëìå ,Bèeòî úîçî áBhì ìèáe,wicvl -ék ¨¥©¥£©¦§¨¥¦§¤¦
Cìäå óìç elà úîàa ìáà ,éøîâì Blk Bì Cìéå eäLøâéå©§¨§¥©¥¤ª§©§¥£¨¤¡¤¦¨©§¨©
BaL òøä ìk ¯ éøîâì Bì§©§¥¨¨©¤

äéäLnî áBèì Ctäð2. ¨¨¤§©§©¨
,ïéðòä øeàáeepax - ¥¨¦§¨

`a owfdlr zeprl
wicvdy xg`n :dl`y
yibxn epi` (xenb epi`y)
okzi ixd - rxd z` llk
jtdp eay rxd ok`y
s` ea oi`e aehl elek
epl oipne ,rxd on uny
xiaqn jk lr ?rx ea yiy
oaei xacdy owfd epax
:"xenb wicv" zbixcnn
jtdp eay rxdy dcaerd
d`a ,aehl elek lk
dad`"n d`vezk
xaqedy itk) "mibeprza
- ixd ,(iriyzd wxta
(mxeba) daiqa xqg m`a
on ,"mibeprza dad`"a
.aehl rxd zkitda - (d`veza) aaeqna mb xqgy gxkdd
ly elehiaa ,dbxc efi`a "ogead oa`" `id "mibeprza dad`"d

,mc`d `vnp ,rxdBlL òøä CtäpL øeîb ÷écö äpä ék¦¦¥©¦¨¤¤§©¨©¤
,"Bì áBèå ÷écö" àø÷ð ïëìå ,áBèì,aeh wx ea yi -àeä §§¨¥¦§¨©¦§

eðéäc ,òøäî éøîâì "íéàBvä íéãâaä" úøñä éãé-ìò©§¥£¨©©§¨¦©¦§©§¥¥¨©§©§
äfä íìBò éâeðòúa ãàî ñàîìdfdÎmlerd ibeprz - ¦§Ÿ§Ÿ§©£¥¨©¤

,ytp lrebe aeriz ly ybx ea mixxernía âpòúäì§¦§©¥¨
íãà éða úBâeðòúa,ick -àìå ,ãáìa óebä úåàz úàlîì §©£§¥¨¨§©Ÿ©£©©¦§©§Ÿ

,'ä úãBáòìdfdÎmlerd ibeprz ly beq okzi ixd ,oky - ©£©
xkfpy itk) zay bper zevna :lynl ,dyecwd cvl jiiyd
ly miinzq mibeprze ze`pd eli`e .dnecke (iriayd wxta
.wicvd ipira ixnbl miqe`n - miny myl `ly ,dfdÎmlerd

- ?dnl jk lkeätìwäî íéòtLðå íéëLîð íúBéä éðtî¦§¥¡¨¦§¨¦§¦§¨¦¥©§¦¨
.àøçà-àøèñå`ed dfdÎmlerd ibeprz ly mxewn - §¦§¨¨¢¨

,"`xg` `xhq"ae "dtilw"aäî ìëåàøçà-àøèqäî àeäM §¨©¤¥©¦§¨¨¢¨
ìãb úîçî ,äàðOä úéìëúa BàðBN àeä 'øeîb ÷écv'ä ¯©©¦¨§§©§¦©¦§¨¥£©Ÿ¤

BúMã÷e 'äì Búáäà3íéâeðòúa äaø äáäàadad` - ©£¨©§ª¨§©£¨©¨§©£¦
,"mibeprza dax dad`" z`xwpdíéøkæpä äøúé äaçå§¦¨§¥¨©¦§¨¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë

ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå
ììçî äáù òøä øòáîå ùøâîùù"îë éìàîùä

àø÷ð ùîî áåèì êôäð òøä ïéàå êáø÷î òøä úøòáå
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éøîâì åì êìäå óìç åìà úîàá ìáà éøîâìåáù òøä ìë
øåîâ ÷éãö äðä éë ïéðòä øåàéáå .ùîî áåèì êôäð äéä
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úéìëúá åàðåù àåä øåîâ ÷éãöä à"ñäî àåäùäàðùä
äáø äáäàá åúùåã÷å 'äì åúáäà ìãåâ úîçî
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כא.1. כא, ˘ËÈÏ"‡:2.דברים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ יכול הלבושים וכשמסיר הצואים: ולבושיו דק"נ, דנה"ב כח ענינים: ב' יש "...כי
בטוב". שמלבישו ע"י לטוב הכח ˘ËÈÏ"‡:3.להפך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אם צע"ג - הצדיק על קאי דוקדושתו דברור את"ל "אפילו

גודל על ובי' פי' זהו באה"ר ומש"כ אהבה! ע"י... שנתקדש שלפ"ז".‡‰·˙Âאפ"ל -



סג zah f"h ipy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט"ז שני יום
,eh 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåîâ åðéàù ÷éãöå,30 'nr cr.'åëå àëä ïåúéé àì

,ìéòìibeq x`ya xy`n daig xzei da yi ef dad` - §¥
cner wicvdy oeikne .iriyzd wxta xkfpy itk ,zead`d
`ed okl - dyecwle zewl`l efk dlibx izlae dlecb dad`a

:`xg`Î`xhqe dtilwd z` jk lk `peyékdyecw - ¦
,`xg`Î`xhq - licadle

,äæ únòì äæ íä- ¥¤§ª©¤
ipiprle d"awdl ezad`
,ea zxxern ,dyecw
Î`xhql d`py ,`linn
ly dcn dze`a `xg`
.zewl`l ezad` lceb

áéúëãk4úéìëz" : §¦§¦©§¦
,íéúàðN äàðN¦§¨§¥¦

,"'Bâå éááì òãå éðø÷ç ,éì eéä íéáéBàìxne` jlnd cec - §§¦¨¦¨§¥¦§©§¨¦§
.dlecb d`py mze` `pey `edy ,dyecwd icbpn itlk z`f

rce ipxwg" :xne` `ed ,d`py dze`l di`xk"iaal:xnelk -
dn ,`linn ,xikz - ialay ,d"awd ,jil` izad` lcebn

.dyecwd icbpnl iz`py dlecb,'äì äáäàä ìãb Cøò éôëe§¦¤¤Ÿ¤¨©£¨©
àøçà-àøèñì äàðOä ìãb Cøò Ck,"`xg` `xhq" - ¨¤¤Ÿ¤©¦§¨§¦§¨¨¢¨

lk ly "zeig"de xewnd ,xen`k ,ody zeipgexd zetilwd
,miiptebd mibeprzd,úéìëúa òøa ñeànäåjxr itle - §©¦¨©§©§¦

zee`zd ly rxd z` eqe`in lceb mb jk ,'dl dad`d

`edy ("`xg` `xhq") ipgex xac lr .miinybd mibeprzde
zee`z lr eli`e ,"d`py" iehiad mi`zn ,mc`dn wegx
,eipir cbpl ze`vnpe mc`d l` zeaexwd ("rx") zeinyb
,`pey `edy xacn lrbpy mc`k ,"qe`in" iehiad mi`zn

.eipir cbpl cnerdék¦
Côä àeä ñeànä©¦¥¤
Bîk Lnî äáäàä̈©£¨©¨§

.äàðOä,`l` - ©¦§¨
,mi`zn "d`py" iehiady
"dtilw"l qgia ,xen`k
eli`e ,"`xg` `xhq"e
- zeipteb zee`zl qgia
."qe`in" iehiad mi`zn
xenbÎwicvl yiy d`pyd zilkzy ,xaqen ixd ,mipt lk lr
,xzeia dpeilrd dbxca `id 'dl ezad`y zngn `id ,"rx"l
- eay "wicv"d zbixcny ,"xenb wicv" `xwp `ed jk meyne
.xzeia dpeilrde d`lnd dcna `id - "mibeprza dad`"d
rxd lk :aeha wx yecb `edy - "el aehe wicv" `xwp mb `ed
epi`y wicv"l qgia daeyzd z` oiap o`kn .aehl jtdp eay

yiy ixd ,mibeprza dad`a ea xqgy oeik - "xenboiicr ea
jk lre .llk df rxa yibxn `ed oi`y zexnl ,rxd on edyn

:jynda "`ipz"d xne`

àøçà-àøèqä àðBN BðéàL àeä ,øeîb BðéàL ÷écöå§©¦¤¥¨¤¥¥©¦§¨¨¢¨
,äàðOä úéìëúa,"`xg` `xhq"d z` `pey epi`y - §©§¦©¦§¨

,d`py zilkz ,zeipgexd zetilwdïk-íb ñàBî Bðéà ïëìå§¨¥¥¥©¥
òøa,miiptebd mibeprzae zee`za -.úéìëúadcna - ¨©§©§¦

,xzeia dlecbdïéàL ìëå§¨¤¥
ñeànäå äàðOä©¦§¨§©¦
Eçøk-ìò ,úéìëúa§©§¦©¨§£
äáäà õîL äæéà øàLð¦§¨¥¤¤¤©£¨

ì âeðòúå,íL,rxl - §©£§¨
íéãâaä" eøñeä àìå§Ÿ§©§¨¦
ìkî éøîâì "íéàBvä©¦§©§¥¦Ÿ

,ìëå- "mi`ev micba" - ¨Ÿ
zee`z ,rxdÎxvid
`l oiicr ,dfdÎmlerd
ytpd gekn exqed
ztilwny zindad
`ed mb `xwpd ,"dbep"

."rx"äæéà Bì LiL øçàî ,Lnî áBèì Ctäð àì ïëìå§¨¥Ÿ¤§©§©¨¥©©¤¥¥¤
,"íéàBvä íéãâa"a ïéãò äæéçàyeal did de`zd geky - £¦¨£©¦©§¨¦©¦

.mdaàlàrecne ?llk rxa yibxn `ed oi` ,jk m` ,recn - ¤¨

iehia icil `a df rx hrn oi`?dnecke zee`zaàeäLeze` - ¤
,rx hrn,áéLç àìëe Bèeòîa ìèadf rx oi` aehd iabl - ¨¥§¦§¨¨¦

.llk aygp.Bì ¯ ìèáe óeôk ¯ òøå ÷écö àø÷ð ïëìårxe" - §¨¥¦§¨©¦§©¨¨¥
`ed eay aehdy iptn ,ezhilyle ,wicvl ,el "oezp" rxd ,"el -

.aexdïk ìòårxd hrn - §©¥
y fnex ,eayBúáäà íb©©£¨

,úéìëúa dðéà 'äì- ©¥¨§©§¦
dzid dad`d m` ,oky
,xzeia dpeilrd dzcna
rxd lr drityn dzid
.aehl ixnbl jtdidl
BðéàL ÷écö àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¦¤¥

.øeîbmipiivn ,xen`ke - ¨
epi`"e "xenb" mix`zd
,ezad` zbixcn z` "xenb
dyre"l qgia ,xnelk
"el aehe" mix`zde ;"aeh

.aehl rxd jtdp dnk cr - "rxn xeq"l qgia - "el rx"e,äpäå§¦¥
Bæ äâøãî,"el rxe wicv"e "xenb epi`y wicv" -ú÷lçúî ©§¥¨¦§©¤¤

úBâøãî úBááøì,ze`haznd -òøä èeòî úðéça ïéðòa §¦§©§¥§¦§©§¦©¦¨©
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íéøîà éèå÷éì

äæ íä éë ì"ðä äøúé äáéçå íéâåðòúáäæ úîåòì
éðø÷ç éì åéä íéáéåàì íéúàðù äàðù úéìëú áéúëãë

êøò éôëå 'åâå éááì òãåìãåâ êøò êë 'äì äáäàä ìãåâ
àåä ñåàéîä éë úéìëúá òøá ñåàéîäå à"ñì äàðùä

äáäàä êôä.äàðùä åîë ùîî

øåîâ åðéàù ÷éãöå
åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä

ñàåîñåàéîäå äàðùä ïéàù ìëå úéìëúá òøá ë"â
íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
äðäå .øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì

äâøãîèåòéî 'éçá ïéðòá úåâøãî úåááøì ú÷ìçúî åæ
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כב.4. קלט, תהלים



zahסד f"i iyily mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ז שלישי יום
,30 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéàø÷ð ãåòå,30 'nr cr.[à"îá ù"îë

øàLpä,wicva x`ypy rx hrn eze` zeki` -úçàî ©¦§¨¥©©
,íéòøä úBãBñé òaøàî- yie ,mind ceqin ea x`ypy yi - ¥©§©§¨¨¦

x`ypy rxd zenka efn ef zepey od ok .d`ld jke ,y`d ceqin
zvw dcna `ed ea x`ypy rxd xy` yi .aehl elehia zcnae

`edy `l` ,xzei dlecb
lecb aehd ,"miyya lha"
jk ,rxd on miyy it
ik ,miyya lha rxdy
,j` .llk ybxp enrh oi`
x`ypy rxdy ,mb yi
,miyyd wlgn zegt `ed
lehia" `ed aehl elehiae
,sl` cbpk cg` ,"sl`a

:jkn xzei e`ïéðòáe§¦§©
íéMLa Bèeòîa Bìeha¦§¦§¦¦
óìàa Bà ,ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¤¤
-Cøc-ìò àöBiëå äááøe§¨¨§©¥©¤¤

.ìLîlehiad zcna - ¨¨
miiwd ipeyd ielz ,dnecke daaxa ,sl`a ,miyya ,aehl

,xenb epi`y wicvd ly eizebixcnaíé÷écö úðéça íä ïäå§¥¥§¦©©¦¦
,úBøBcä ìëaL íéaøäwicv" zpigaa mdy miwicv mze` - ¨©¦¤§¨©

,"xenb epi`yàøîba àúéàãk`xnba mi`ven ep`y enk -5: ¦§¦¨©§¨¨
.àeä-Ceøa-LBãwä dén÷ éîéé÷ é÷écö éôìà øñéðîúc- ¦§¨¦©©§¥©¦¥¨§¥©¥©¨¨

daxd jkÎlk .d"awd iptl miniiw miwicv sl` xyr dpeny
."xenb epi`y wicv" zbxca dl` lk j` ,miwicva zebixcnCà©

b ÷écö úìòî ìòéàçBé ïa ïBòîL éaø øîàL àeä ,øeî6: ©©£©©¦¨¤¨©©¦¦§¤¨¦
:"xdef"d xagn -,"'eë íéèòeî íäå äiìò éða éúéàø"ipa" - ¨¦¦§¥£¦¨§¥¨¦

,mihren mde ,xzeia dlrp mzbxcy dl` - "dilrïëlL¤¨¥
,"äiìò éða" íéàø÷ðiptn -òøä ïéëtänL,aehl -íéìòîe ¦§¨¦§¥£¦¨¤§©§¦¨©©£¦

àúéàãk ,äMã÷ì BúBà¦§ª¨¦§¦¨
äîc÷äa øäfa7,enk - ©Ÿ©©©§¨¨

ly "dncwd"a aezky
,"xdef"d xtqäöøLkL¤§¤¨¨

ìëéäì úBìòì àiç éaø©¦¦¨©£§¥©
,éàçBé ïa ïBòîL éaø- ©¦¦§¤¨¦

oerny iax ly "elkid"
dnewn ernyn ,i`gei xa
,"xenb wicv" zbixcn ly
:øîàå ÷éôð àì÷ òîL̈©¨¨¨¦§¨©
:fixkne `veid lew rny -
àëBLç éc ïBëpî ïàî"©¦§¦£¨
ïéîòèå àøBäðì ïëtäî§©§¨¦§¨§©£¦
àì ãò à÷úîì eøéøî§¦§¦§¨©¨

:'eëå "àëä ïeúéély xe`l mlerd jyeg z` jtdy mkn in - ¥¨¨§
jtd (rxd exvie zindad eytp ly) xnd mrhd z`e ,dyecw
qpkidl leki - o`kl ribdy iptl ,(dyecwd) zewiznle beprzl
,xe`l jyegd z` jtdny df `ed "xenb wicv"y ,ixd .o`kl
siqen ,oldl .dyecwd xe`l zindad ytpd z` dlrn `ed
mi`xwp ,xzei dlrp beqa miwicvy dn lr sqep mrh owfd epax

"dilr ipa"8:

ãBòårecn ,sqep mrh -íbL éðtî ,äiìò éða íéàø÷ð §¦§¨¦§¥£¦¨¦§¥¤©
,äéúBöîe äøBzä íei÷a "áBè äNòå" úðéçáa íúãBáò£¨¨¦§¦©©£¥§¦©¨¦§¤¨

,úBìònä íeø ãò äìòî äìòîe dBáb Cøöì àeäzxhn - §Ÿ¤¨©©§¨©§¨©©©£
zebixcnle zelrnl cr cala d"awd myl `id mzcear

,xzeia zelrpdàìå- §Ÿ
,dpi` mzcearéãk§¥

áãìãáìa Cøaúé Ba ä÷ §¨§¨¦§¨¥¦§©
,ick -úBeøì- §©

,mzcearaíLôð ïBàîö¦§©§¨
,'äì äàîvä,xnelk - ©§¥¨©

`ed xacdy enk `l
dbixcna mpi`y dl`a
zeevn miniiwnd ,ef

,zewl`l mpe`nv z` "mieexn" md jkay iptn ,dxez micnele
dxez meiw iciÎlr ,oky - d"awa "wacidl" dfrd mzweyze

.d"awa icedid xagzne wac zeevneáeúkL Bîk9ìk éBä" : §¤¨¨
,"íénì eëì àîözewl`l mi`nvd dl` lk :fixkn `iapd - ¨¥§©©¦

.minl dlynpy dxez ecnli -BîëeøàaúðL,øçà íB÷îa §¤¦§¨¥§¨©¥

`ed "oe`nv"d m` ,oky .zewl`l `ed "oe`nv"d zernyny -
!"ied" dfxkdd zxeva ynzydl `iapd jixv did `l ,dxezl
ixd - dxezl `nvy in ik ,dxezl - "minl ekl" zexedle
`nvy in :`id dpeekd `l` !da cenll eiptl dpken dxezd
,`iapd el dxen ,zewl`l
ÎiciÎlr ik ,dxez cenll
mr cg`zie waczi df
ipa" eli`e .d"awd
,o`k xaecn mda "dilrd
:xzei zilrp dbxc md
zeevnd z` mneiw
mpi` dxezd z` mcenile
mpe`nv zeexl ick wx
ybxd ieeix meyn dpicr dxeva yi jka ixdy ,zewl`l
aexiwd "gieexdl" icky ,zinvrd mzaehe mdly invrd
- aexiw eze`l mi`iand mipipr mze` miyer md - d"awdl

àlà,`id mzcear -íéðewza eLøôãk10:enk -eyxity ¤¨¦§¥§©¦¦
:l"f epinkg xn`n z` "xdf ipewiz"a¯ ãéñç eäæéà¥¤¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéòøä úåãåñé òáøàî úçàî øàùðä òøäïéðòáå
àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá

íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä
ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë

úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö
äéìò éðá íéàø÷ð ïëìù 'åë íéèòåî íäå äéìòïéëôäîù

äîã÷äá øäæá àúéàãë äùåã÷ì åúåà íéìòîå òøä
ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø

àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷
åøéøî ïéîòèå:'åëå àëä ïåúéé àì ãò à÷úéîì

ãåòå
áåè äùòå 'éçáá íúãåáò íâù éðôî äéìò éðá íéàø÷ð
äìòî äìòîå äåáâ êøåöì àåä äéúåöîå äøåúä íåé÷á
úååøì ãáìá 'úé åá ä÷áãì éãë àìå úåìòîä íåø ãò
íéîì åëì àîö ìë éåä ù"îë 'äì äàîöä íùôð ïåàîö

åùøéôãë àìà à"îá ù"îëåãéñç åäæéà íéðå÷éúá
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ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, א.7.שם.6.סוכה ד, א כנגד 8.חלק א' טעם א': סוג על הטעמים "ב' שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
לו". וטוב (צדיק) התואר כנגד ב' טעם גמור; צדיק א.9.התואר נה, שם 10.ישעי' ב. רכב, ח"ג ב. קיד, זח"ב ראה ב; א, בהקדמה,



סה zah f"i iyily mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,BðB÷ íò ãqçúnä:"mipewiz"a eyxite -ìéc ï÷ íò,dé ©¦§©¥¦¦¥¦¥
"ow"d mr cqga bdpzn ciqgd :xnelk ,"ow" oeyln "epew" -

ick ,d"awd - exewn ,elyéøa-àLã÷ àãçéìàeä-C §©£¨ª§¨§¦
,íéðBzçza dézðéëLed"awd ly "cegii"d z` `iadl - §¦§¥©©§¦

xe`ye ,ezpiky mr
mb xi`i df "cegii"
.mipezgzd zenlera
àéòø'a áeúkL Bîëe§¤¨§©§¨
:àöz úLøt 'àðîéäî§¥§¨¨¨©¥¥
øúa ìczLàc àøák"§¨¨§¦§©¥¨©

,dénàå éBáàoa enk - £§¦¥
eia` zaehl lczynd

,en`eøéúé ïBì íéçøc§¨¦¨¦
déçeøå déLôðå déîøbî¦©§¥§©§¥§¥

,'eë déúîLðåade`y - §¦§¨¥
z` xy`n xzei mze`
egex ,eytpe ,envr

,'eke eznypeøñîe¨©
,"'eë ïBì ÷øôéîì eäéìò äúéîì déîøbeytp z` xqene - ©§¥§¦¨£©§§¦§©

.iaydn en`e eia` z` zectl,øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥
.d"awd ly enyl wx :"dilr ipa" ly dceard jxc idefy -
min`ez ,"dilr ipa"a miyexitd ipyy owfd epax xiaqn oldl
dyrp ,dlawd zxeza xaqeny itk ,oky .ipya cg` mixeywe
lr - "oixekc oiin" zkynd - "oiawep oiin z`lrd" iciÎlr
jynp ,("o"n z`lrd") dyecwl ez`lrde rxd ceair ici
rval miwicv ly mpevxa yi z`fe - ,"c"n zkynd" zeevna
xaqend ,ilaw oipr `ed xaecndy oeikn .mzcear iciÎlr
,dxaqd xzia eze` oiap ,zeciqgd zxeza eagxle ewnerl

:mi`ad mixacd jyndaíäéðLe]ipa"a miyexitd ipy - §¥¤
,"dilr,ãçà äð÷a íéìBò,ipyd z` cg` min`ez -ék ¦§¨¤¤¨¦

dâpî íéøøánL íéøeøaä éãé-ìòytpd zkitd iciÎlr - ©§¥©¥¦¤§¨§¦¦Ÿ©
,aehl zindad,"ïéá÷eð ïéî" íéìòîz`lrd" milret - ©£¦©¦§¦

,"lawn"d ly ecvn zelrzde zexxerzd - "o"níéNòðå§©£¦
íéðBéìò íéãeçé,mipeilrd zenlera -ïéî" ãéøBäì ¦¦¤§¦§¦©¦

,"ïéøeëcÎmlerl "oixekc oiin" zrtyd jiyndl -,dfdíäL §¦¤¥
íä,"oixekc oiin"d -äåöîe äåöî ìëaL íéãñçä éîéî ¥¥¥©£¨¦¤§¨¦§¨¦§¨

,äNò-úBöî ç"îøîdevn lka milednd micqgd inin - ¥§¨¦§£¥
,dyrÎzeevn dpenye mirax` miz`nnïlkL,zeevnd lk - ¤ª¨

,"ïéøeëc ïéî"e íéãñç úðéça ïämicqg zpiga - ¥§¦©£¨¦©¦§¦
,zertydeCøaúé Búeäìà úMã÷ úëLîä eðéäc§©§©§¨©§ª©¡Ÿ¦§¨¥

,íéðBzçza Laìúäì ähîì äìòîlîdlbzzy - ¦§©§¨§©¨§¦§©¥©©§¦
,inybd epnlera ziwl`d dyecwdíB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨

:[øçàmin`eze mixeyw "dilr ipa"a miyexitd ipyy ,ixd - ©¥
ly mzcear lky ,xen`l xywda .ipyd z` cg` ahid

myl wxe j` `id ,"dilr ipa" ,milecbd miwicvdd"awd,
miaexw zeidl ,zipgexd mzaehl `l mb ,md mzaehl `le
bdep did owfd epax :`ad xetiql mewn yi - d"awd l` xzei
lr lblbzn didy cr ,ezewiaca wnrzdl minrt daxd
dyrn zryae ,dtvxd
epnn mirney eid

:mirhewn mixeaicippi`"
,jly `adÎmlera dvex
ocrÎoba dvex ippi`
jze` wx ,dvex ip` ,jly

"cala (d"awa)w"k .
eizegiyn zg`a epiax
oeik :xn` ,zeyecwd
ixd ,df xetiq epl xteqy
cenll mileki ep` mby
icedi lkl ,oky .epnn
dad` ,eznypa ,dpyi
dad` cvne ,d"awl
miiwl ybxd icedi lka miiw - d"awdl ef dwenre zinipt
oak ,d"awl gex zgp zeeyl ick ,dxez cenlle zeevn
xaqen jky xirn epiax w"k) .eia`l gex zgp `iadl dvexy
s`e" dligznd dwqita ,114 cenr ,`"n wxt seqa "`ipz"a
:miprehy mze`l daeyz meyn jka yi ,ab` .("'ek zeidly
dxezd zebixcna dl`k milrp mipipr cenila zlrezd dn
,ziy`x ?wegix zilkz jkn miwegx ep`y oeikn ,dnypde
epnf lr :ef dl`y lr owfd epax mrt dpry daeyzd dreci

xn`p giynd ly11,"mkxyan oa`d al z` izexiqde"
oiadl leki cg` lky zexnly ,oexqgd epyi ,zrk :xnelk
eal ik ,llk eal lr dplrtz `l - xzeia zelrp zebixcn
lke ,df oexqg xqei giynd z`iaa eli`e ."oa` al" oae`n
.zebixcn oze`l mikiiy eidiy ,ala hlwii - gena epiaiy dn
zeidl - ,giynd z`ia iptl ,zrk xak dkixv ,jkl m`zda
ehlwii ,giynd z`iaa ,okn xg`ly ick ,gena dpadd
lr sqep .cenlle cenll mikixv jk myle - ala mixacd
xetiqd on mb daeyz micnl ep` ,owfd epax ly ef daeyz
cenll xyt` ,zeciqgd zxeza `aend oipr lkn :xen`d
epcnly dn :lynl .cg`e cg` lkl qgia lretl edyn
miyerd ,xzeia milrpd miwicvd zebixcn lr df wxta
,zn`a ,jka dpyi ixd ,cala d"awd myl wx mzcear
icedi lk leki zniieqn dcna .icedi lkl zrbepd "dcewp"
dxhna zeevn meiwle dxez cenill df ybx ekeza xxerl
dpyi ,icedi ly eznypa ,oky .d"awdl gex zgp `iadl
wx eilr ,d"awl gex zgp `iadl :dweyze dad` dze`

.df oevx zelble xxerl
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íéøîà éèå÷éì
'éúðéëùå ä"á÷ àãçééì äéìéã ï÷ íò åðå÷ íò ãñçúîä

íéðåúçúáàøáë àöú 'ô àðîéäî 'éòøá ù"îëå
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã äéîéàå éåáà øúá ìãúùàã

äéçåøå äéùôðååäééìò äúéîì äéîøâ øñîå 'åë 'éúîùðå
äð÷á íéìåò íäéðùå] .à"îá ù"îëå 'åë ïåì ÷øôéîì
ïééî íéìòî äâåðî íéøøáîù íéøåøéáä é"ò éë ãçà
íäù ïéøåëã ïééî ãéøåäì íéðåéìò íéãåçé 'éùòðå ïéá÷åð
úåöî ç"îøî äåöîå äåöî ìëáù íéãñçä éîéî íä
úëùîä åðééäã ïéøåëã ïééîå íéãñç 'éçá ïä ïìåëù äùò

äèîì äìòîìî êøáúé åúåäìà úùåã÷ùáìúäì
:[à"îá ù"îë íéðåúçúá
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א. כו.11.רפח, לו, יחזקאל



zahסו g"i iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ח רביעי יום
פרק יא  ,30 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîåòì äæå .àé ÷øô,fh 'nr cr.àéøù àúðéëù

.àé ÷øtziwl`d ,zeytpd izyy ,owfd epax xiaqd ,iriyzd wxta ¤¤
wxtae .mc`d ly eteb yeaikl dngln odipia zeldpn ,zindade

zehlzydl ,ekeza lret mc`y dryay ,ezxaqda jiynd ixiyrd

ly rxd ly ezcgkde eyexib icil cr ,zindad ytpd lr ziwl`d ytpd

eze` ribn - zindad ytpd

jkae ."wicv" zbixcnl icedi

"xenb wicv" :zebixcn izy -

jtdp eay "rx"dy in -

okle ,dyecwle aehl ixnbl

"el aehe wicv" mb `xwp `ed

wicv" .aeh wx ea yiy wicv -

"rx"dy in - "xenb epi`y

elek lk jtdp `l oiicr eay

on edyn oiicr ea x`yp ,aehl

mb `xwp `ed okle ,rxd

mpn` ea yi - "el rxe wicv"

rxy `l` ,rxd on edyn

ly lecbd aexa lha df hrn

zbixcnay xiaqd ok .aehd

opyi ,"xenb epi`y wicv"

zewlgznd ,zebixcn daxd

rxd zeki`e zenk zcn itl

zcn itle ,ea x`yp oiicry

.aehl elehia

zbixcnl zcbepnd dbixcnd zece` ,owfd epax xiaqi ,epiptly `"i wxta

okly ,ziwl`d ytpd lr dxabzd ely zindad ytpdy ina mb :wicv

"el aehe ryx" :miillk miwlg ipyl mipiprd miwlgzn - "ryx" `xwp

wx `ed elek lky ryx - "el rxe ryx" .aehd on ea yi oiicry ryx -

:xyrÎcg`d wxta micnel ep` jke .rx

äæ únòì äæå1,eðéäc .Bì òøå ÷écö únòì Bì áBèå òLø , §¤§ª©¤¨¨§§ª©©¦§©§©§
,`ed - "el aehe ryx" -BçîaL úéäìàä BLôðaL áBhäL¤©¤§©§¨¡Ÿ¦¤§Ÿ

,BaìaL éðîéä ììçáe,iriyzd wxta epcnly itk - ¤¨¨©§¨¦¤§¦
,alay ipnid "llg"ae gena `id ziwl`d ytpd ly dnewiny

.éìàîOä ììçaL ätìwäî òøä éaâì ìèáe óeôk"rx"d - ¨¨¥§©¥¨©¥©§¦¨¤§¨¨©§¨¦
itk ,alay il`nyd "llg"ay dtilwdn zindad ytpd ly
xab ,ely zindad ytpay rxd :xnelk .iriyzd wxta epcnly
ytpd ly aehdy ,efk dcna ,ziwl`d ytpd ly aehd lr

.zindad ytpd ly rxl rpkpe lha ziwl`däæåx`ezd - §¤
,"el aehe ryx",úBwìç úBâøãî úBááøì ïk íb ÷lçúî- ¦§©¥©¥§¦§©§¥£ª

zebixcn daxdl zwlgzn "el rxe wicv" zbixcny myk
zwlgzn mb jk - aehl elehiae rxd zeki`e zenkl m`zda
elehia zcnl m`zda zebixcn daxdl "el aehe ryx" zbixcn

,rxl aehd lyìehaä úeëéàå úenk ïéðòadcn efi`a - §¦§©©§¥©¦
elehia m` :"zenk" .rxl aehd zripk z`hazn megz dfi`ae

iabl cg` `edy e` ,cala rxd ly eieaix llba `ed aehd ly
eze` `hazn mihxt eli`a :"zeki`" .'eke ,sl` iabl ,miyy
,mixeq` mixac zad`a `hazn df elv`y in yi ,oky .lehia

:mixg` mihxta `hazn dfy yie-ñç òøì áBhä úôéôëe§¦©©¨©©
éî Lé .íBìLå§¨¥¦
ìehaäå äôéôkäL¤©§¦¨§©¦

Bìöàiabl aehd ly - ¤§
,`ed rxd,øòfî èòî§©¦§¥

Bðéà úàæ íb óàå§©©Ÿ¥
ìå ,úeãéîúaøéãz à ¦§¦§Ÿ¨¦

,íéáBø÷ íé÷øôìxicp - ¦§¨¦§¦
lr ea xabzi rxdy c`n

,aehdíézòì àlà¤¨§¦¦
ìò òøä øabúî íé÷Bçø§¦¦§©¥¨©©

,áBhäax onf xaer - ©
lr aey xabzi eay rxdy

,aehdøéòä úà LáBëå§¥¤¨¦
,óebä àeä äpè÷itk - §©¨©

iriyzd wxta epcnly
xir" `xwp mc`d seby
ytpd :odizye ,"dphw
zindade ziwl`d
dyeaikl odipia zengel

.ef dphw xir lyBlk àì Càzhley zindad ytpd oi` - ©Ÿª
ryx" ly df beqa ,ziwl`d ytpd lr zxaeb `idyk elek seba

,o`k xaecnd "el aehe,Bcáì Búöwî àlàzhley `id - ¤¨¦§¨§©
,cala sebd on zvwna,BzòîLîì øñ äéäiLon wlg eze` - ¤¦§¤¨§¦§©§

ly rxd ly ezrnynl xq ,zindad ytpd zhley eilr sebd
,zindad ytpdãçà Ba Laìúäì ,Leáìe äákøî Bì äNòðå§©£¨¤§¨¨§§¦§©¥¤¨

ìMîìéòì íéøkæpä äéLeáì äL2,ãáì äNòîa Bà ,eðéäc . ¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥§©§§©£¤§©
:envr df yealae ,dyrnd "yeal" edfy -úBøáò úBNòì©££¥

;íBìLå-ñç úBøeîç àìå úBl÷dribn `l jk ick cry - ©§Ÿ£©§¨
,rxd zhily,ãáì øeaãa Bàwx ,envr xeaicae -÷áà øaãì §¦§©§©¥£©

ìòøä ïBL,rxd oeyll mikiiye leabd lr mdy mixeaic - ¨¨©
;àðåb éàäëe úeðöéìåxeaicd yeal wxy ,xnelk .dnecke - §¥¨§©©§¨

.seba yalzn zindad ytpd ly,ãáì äáLçîa Bàaeygl - §©£¨¨§©
,calaíéLwä äøáò éøeäøä,miniieqn mihxta -äøáòî3. ¦§¥£¥¨©¨¦¥£¥¨

`id daygndy dcaerd llba -ytpl xzei oicr "yeal"
- ytpl xzei dxeywe xzei daexw ,dyrn e` xeaic xy`n
xzei ,zniieqn dcna ,ytpd z` "dxiar ixedxd" ,mi`nhn

.dnvr dxiard xy`näøáòa øäøäî Bðéà íà íâå§©¦¥§©§¥©£¥¨
,íìBòa äá÷ðe øëæ âeeæ ïéðòa àlà dúBNòìmvr - ©£¨¤¨§¦§©¦¨¨§¥¨¨¨

,"dawpe xkf beeif" zece` ,zhyten dxeva daygndøáBòL¤¥
"òø øác ìkî zøîLðå" :äøBzä úøäæà ìò4eyxce - ©©§¨©©¨§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì

'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå
åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå

úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà
íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî

íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî
àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå

øñ äéäéù ãáì åúö÷îäáëøî åì äùòðå åúòîùîì
åðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå

ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì
úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç

éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ
äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà

úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá
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יד.1. ז, ו.2.קהלת א.3.בפרק כט, י.4.יומא כג, דברים



סז zah g"i iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:l"f epinkg"'eë íBia øäøäé àlL"5;exedxday ixd - ¤Ÿ§©§¥©
.dxezd ev lr xaer `ed ,xaca÷ñòì øLkä úòL àéäL Bà¤¦§©©Ÿ¤©£Ÿ

úBáàa ïðúãk ,äìháì Baì äpôî àeäå äøBza6:enk - ©¨§§©¤¦§©¨¨§¦§©§¨
:"zea`" zkqna dpyna epcnly'eë äìéla øBòpä"el yie - ©¥©©§¨

f` cenll zexyt`d
,dxez"'eë Baì äpôîe- §©¤¦

mixaca xdxdl ezaygne
yeal wxy ,xnelk .miwix

daygndytpd ly
.seba yalzn zindad
,älà ìkî úçàaL¤§©©¦¨¥¤

ïäa àöBiëålykpyk - §©¥¨¤
efi` dlw dxiara dyrna
mixeaic xacny e` ,`idy
xdxdny e` ,mixeq`
- zexeq` zeaygna
úòa "òLø" àø÷ð¦§¨¨¨¨¥

,àéää:`ed "ryx"e - ©¦
Ba øáBb BLôðaL òøäL¤¨©¤§©§¥
Bôeâa Laìúîe¦§©¥§
.Bànèîe Bàéèçîe©£¦§©§

Ck-øçàåixg`l - §©©¨
mixacdn cg`a lykpy

,mixen`dáBhä Ba øáBb¥©
,úéäìàä BLôðaL¤§©§¨¡Ÿ¦

èøçúîedn lr - ¦§¨¥
,ayg e` xaic ,dyry
äçéìñe äìéçî Lwáîe§©¥§¦¨§¦¨
íà ,Bì çìñé 'äå ,'äî¥©§©¦§©¦

ìLa ì"æ eðéîëç úöò ét ìò äéeàøä äáeLúa áLäL ¨¦§¨¨§¨©¦£©£¨¥©¦§Ÿ¨
'eë LøBc ìàòîLé éaø äéäL äøtk é÷elç7,lr xar" - ¦¥©¨¨¤¨¨©¦¦§¨¥¥

lr xar ;el oilgeny cr myn ff epi` - aye dyrÎzevn
;xtkn mixetikd meie dlez daeyz - aye dyrzÎ`lÎzevn
milez mixetikd meie daeyz - oicÎzia zezine zezixk lr xar
,"mper mirbpae mryt haya izcwte :xn`py ,miwxnn mixeqie

.øçà íB÷îa øàaúpL Bîkie`xk daeyz iciÎlr :xnelk - §¤¦§¨¥§¨©¥
avna `edy xg`n ,mxa .xary dxiard lr d"awd el lgen -
xfgy ixg` mb dpd - onfl onfn `hga lykidl el lwy dfk
."el aehe ryx" oiicr `xwp `ed - el lgn d"awde ,daeyza

:epiax w"k zxrdlirlck xenb wicv 'wp ypere xky oiprle"
ddeab dbixcn zece` xaec o`k cr ."'ek myd zzn`a - `"t
,zindad ytpd ly rxd zrtydy ,"el aehe ryx"a xzei
,cala dyrn lr :miyeald on cg` lr rxd zhilya z`hazn
.zexicp mizrl - z`f mbe ,cala daygn lr e` cala xeaic lr

ìL ìk Ba íéLaìúîe ,øúBé Ba øáBb òøäL éî LéåäL §¥¦¤¨©¥¥¦§©§¦¨§Ÿ¨

,òøä ìL íéLeáìmbe xeaica mb ,daygna mb lykp `ed - §¦¤¨©
,dyrnaíéáBø÷ íézòáe ,øúBé úBøeîç úBøáòa Bàéèçîe©£¦©£¥£¥§¦¦§¦

.øúBéyiy ryx ,"el aehe ryx" oiicr `xwp `ed z`f zexnl - ¥
,`hga lykp mpn` `ed ,oky ,aehd on eaíézðéa Càoia - ©¥§©¦

`ed ,ipyl cg` `hg
Bì íéàáe ,èøçúî¦§¨¥¨¦
úðéçaî äáeLz éøeäøä¦§¥§¨¦§¦©
,BLôðaL áBhä©¤§©§
,íézðéa úö÷ øabúnL¤¦§©¥§¨¥§©¦
ea miler aeh eze`ne -

.daeyz ixedxdàlà¤¨
Bì ïéàLgek ,aehl - ¤¥

ì Ck-ìk úeøabúäçvð ¦§©§¨¨§©¥©
åéàèçî Løôì òøä úà¤¨©¦§Ÿ¥£¨¨
äãBî" úBéäì éøîâì§©§¥¦§¤

."áæBòåoi` ,jk icil cr - §¥
xabzdl ely aehd geka

,rxd lreøîà äæ ìòå§©¤¨§
ì"æø8íéàìî íéòLø" : ©©§¨¦§¥¦

,"úBèøçcg` `hg oia - £¨
lr mihxgzn md ipyl
mbe ,oey`xd `hgd
okzi mi`heg mdy drya
,xacd mdl dxegy c`n
mzlkia oi`y `l`

.mnvr lr helylíäL¤¥
LiL ,íéòLøä áøŸ¨§¨¦¤¥
íLôða áBè úðéça§¦©§©§¨

.ïéãò"aeh" eze`ne - £©¦
ryx"a zebixcn daxdy ,o`kn .malae mgena zehxgd zeraep
dlw dxiara z`f mbe ,xicp onfa lykpy dfn lgd :"el aehe
zyly lkae zeaexw mizrl lykpy dfl cre ,ely cg` yealae
mlek md millkp z`f mre - dyrne xeaic ,daygna ,eiyeal
zcnn wxe j` raep mdipia lcadd ."el aehe ryx" zbixcna
cebipd deedn "el aehe ryx" zbixcn .rxl aehd ly ezetitk
ezenka miax milcad mpyi da ,"el rxe wicv" zbixcnl xenbd

.ea x`ypy rxd ly ezeki`ae,íìBòì èøçúî BðéàL éî Cà©¦¤¥¦§¨¥§¨
,ei`hg lr -àø÷ð ¯ ììk äáeLz éøeäøä Bì íéàa ïéàå§¥¨¦¦§¥§¨§¨¦§¨

,"Bì òøå òLø",cala rxd ea hleyy ryx -BLôðaL òøäL ¨¨§©¤¨©¤§©§
ãò áBhä ìò Ck-ìk øáb ék ,Baø÷a øàLð Bcáì àeä§©¦§¨§¦§¦¨©¨¨©©©

÷lzñpL,aehd -éwî úðéçáa ãîBòå Baøwîåéìò ó ¤¦§©¥¦¦§§¥¦§¦©©¦¨¨
.äìòîlîxg`n ,mxa .llk aeha yibxn epi` ezeiniptae - ¦§©§¨

- ziwl` dnyp ea yi ,ixdy ,aeh ea yi oiicr "siwn" zpigaay
ì"æø eøîà ïëìå9:"àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà" :lr - §¨¥¨§©©©¨¥£¨¨§¦§¨©§¨

mb xen` df xac .dpiky dxey ,eidiy in eidi ,micedi dxyr lk
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íéøîà éèå÷éì
àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé

åáì äðôî àåäå äøåúá ÷åñòì øùåëä úòù àéäù åà
úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä

àéää úòá òùø àø÷ð ïäá àöåéëå äìà ìëî úçàáù
òøäùåàéèçîå åôåâá ùáìúîå åá øáåâ åùôðáù

èøçúîå 'éäìàä åùôðáù áåèä åá øáåâ ë"çàå åàîèîå
áù íà åì çìñé 'äå 'äî äçéìñå äìéçî ù÷áîå

åðéîëç úöò éô ìò äéåàøä äáåùúáäùìùá ì"æ
.à"îá ù"îë 'åë ùøåã ìàòîùé 'ø äéäù äøôë é÷åìç

øúåé åá øáåâ òøäù éî ùéåéùáìúîåäùìù ìë åá '
øúåé úåøåîç úåøéáòá åàéèçîå òøä ìù íéùåáì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà

ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø
åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî

åì òøå òùø àø÷ð ììë äáåùú éøåäøä åì íéàá ïéàå
åãáì àåä åùôðáù òøäùêë ìë øáâ éë åáø÷á øàùð

é÷î 'éçáá ãîåòå åáø÷î ÷ìúñðù ãò áåèä ìòåéìò ó
äìòîìî:àéøù àúðéëù äøùò éá ìë ì"æøà ïëìå
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א.5. מו, ד.6.כתובות ג, יומא.7.אבות ב.8.סוף ט, א.9.נדרים לט, סנהדרין



zahסח h"i iying mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ט חמישי יום
פרק יב  ,32 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðåðéáäå áé ÷øô,32 'nr cr.åéîé ìë ãçà

zpigaa ik ,"el rxe ryx" zpigaa dlilg mdy dl`a,"siwn"
dpikyd z`xydy xg`ne .aehd on mda mb yi ,miptÎlkÎlr
,"siwn" ly oipr ok mb `id ,micedi dxyr mi`vnp ea mewna

.mdipia dpiky dxey - dielb dxeva da miyibxn `lyxywda
eytp lr zxaeb zindad eytpy in zece` epcnly dnl
zg`a iaxd xtiqy `ad xetiqd z` `iadl ie`x ,ziwl`d
,"wcv gnv"d iaxd z` mrt l`y cg` qxewit` :eizegiyn
c"eia llk jxca "micedi" dlnd daezk xzq` zlibna recn
ipya "miicedi" aezk ,dxifbd zece` my xaecnyk eli`e ,cg`
zxyr lr fnexd ,xyr df "c"ei" :"wcv gnv"d el dpr ?oic"ei
zindad ytple zegek dxyr ziwl`d ytpl .ytpd zegek

zegek zxyr iciÎlr mibdpeny micedi mpyi .zegek dxyr
zxaeb zindad ytpdy dl`k mb mpyie cala ziwl`d ytpd
Îxvide zindad ytpd zegek zxyr iciÎlr mibdpen mde mda
dl` z` mb ,l`xyi ipa lk z` zelkl dvx ryxd ond .rxd
aey l`y .rxdÎxvid ly miipyd zegekd zxyrn mibdpend
dxifbd dlhay ixg` ep` mi`ven ,jk m` ,recn :qxewit` eze`
:"wcv gnv"d el dpr - ?oic"ei ipya "miicedi" minrt dnk aezk
dreyid z` e`xe ond zexifb z` exar l`xyi ipay ixg`
micedil mieey eidpe ,daeyza micedi mze` mb exfg - ziwl`d
ipy - cala aehÎxvide ziwl`d ytpd iciÎlr mibdpend

.zg` dbxcl eezyd "oic"ei"d

.áé ÷øtaehdy in `ed "wicv"y owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
ly eyexib ick cr ,zindad eytp ly rxd lr xaeb ziwl`d eytp ly

eytp ly aehd lr xaeb zindad eytp ly rxdy in `ed "ryx" .rxd

.daygna ,xeaica ,dyrna `ehgl mc`d z` `iane ziwl`d

z` owfd epax xiaqi a"i wxta

dbixcn ,"ipepia"d zbixcn

edfy - "ryx"l "wicv" oiay

,ziyrnd ezbdpday in

dci ,dyrne xeaic ,daygna

qgia ,ziwl`d ytpd ly

lr `id ,zindad ytpl

zpzep `id oi`e ,dpeilrd

`l s` helyl zindad ytpl

`l elit`e ,sebd on wlg lr

xedxd iciÎlr ,hw rbxl

xeaica ,daeh `l daygna

ziwl`d ytpd iyeal .lreta rx edyn ziiyra `ly i`ceae ,aeh `l

d lka ,mc`d ly eteb lr dhilyd mdl yi ,cala md ,"ipepia"axeyw

zeevn miiwle dxez ixac xacle aeygl - dyrne xeaic ,daygnl

ytpd "mvr"le ziwl`d ytpd "mvr"l qgia xaecnyk eli`e ,dyrna

qgia ,zindadzegeklziwl`d ytpl oi` - odly zecnde lkyd

yi oiicr ,ely zindad ytpd ,xnelk .zindad ytpd lr zepeilr

dze` znlea ziwl`d ytpdy `l` ,mlerd ipiprl zee`zdl ,dgeka

.iyrn revia icil `eal el` zee`zl zpzep dpi`e

òøä ïéà íìBòlL àeä ,éðBðéaäå,zindad eytp ly -øáBb §©¥¦¤§¨¥¨©¥
äpè÷ øéòä úà Laëì Ck-ìk,"dphw xir" `xwpy sebd - ¨¨¦§Ÿ¤¨¦§©¨

oial ziwl`d ytpd oia dnglnd zldpzn eilr dhilyd lry
,zindad ytpd;Bàéèçäì óeba Laìúäìly rxd oi` - §¦§©¥©§©£¦

.ynn `hg icil e`iadl ,mrt s` ea xabzn zindad ytpd
ìML ,eðéäcøeac äáLçî íäL ,úéîäaä Lôð éLeáì äL §©§¤§Ÿ¨§¥¤¤©§¥¦¤¥©£¨¨¦

ätìwä ãvnL äNòîe,oze` aeygl xeq`y zeaygn - ©£¤¤¦©©§¦¨
itky ,mzeyrl xeq`y miyrne mda xacl xeq`y mixeaic
- "`xg` `xhq"e dtilwdn mzeig miwpei ,xaqed xaky

y avna elv` md ,zindad ytpd ly dl` miyeal dylyïéà¥

çna óeba Laìúäì úéäìàä Lôð ìò Ba íéøáBbgendy - §¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©¥©©Ÿ©
,zindad ytpd ly "daygnd yeal" - xeq`y dna xdxdi

ätáe"xeaicd yeal" - mixeq` mixeaic xacl -øàLáe ©¤¦§¨
,íéøáà ç"îø,mc`d ixa` dpenye mirax` miz`n x`ya - §¨¥¨¦

dn z` mda zeyrl
yeal" - xeq`y

,"dyrndíàéèçäì§©£¦¨
,íBìLå-ñç íànèìe- §©§¨©§¨

`xwidl dfÎiciÎlre
,"ryx"ìL ÷øäL ©§Ÿ¨

úéäìàä Lôð éLeáì§¥¤¤¨¡Ÿ¦
íäíéLaìúî ícáì ¥§©¨¦§©§¦

,óeba`ed cg` cvn - ©
ytpd iyealy ,yibcn
s` ehlyi `l zindad
ipy cvne ,sebd lr mrt

,seba cinz ehlyi ziwl`d ytpd iyealy -íäLiyeal - ¤¥
:md ,ziwl`d ytpdúBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§

,äøBzäx`yae dta ,gena zhley `id wx ziwl`d ytpd - ©¨
,cala `id dipipr jxevl mda zynzyne ,mc`d ixa`àìå§Ÿ

,åéîiî äøáò øáò-:epiax w"k zxrd,"dreci `iyewd" ¨©£¥¨¦¨¨
in `ed "ipepia"y ,o`k xne` owfd epaxy dn ,xnelkxar `ly

icediy xacd okzi ixd :jk lr `iyewd dreci ,einin dxiar
ixg` ,ezcearae ,ie`xk daeyza xefgie dxiara dlilg lykii
ixg` ,oky) ?"ipepia"d zbixcna envr z` cinri ,daeyzd
,"wicv" zbixcnl elit` ribdl leki mc`d ixd "daeyz"
- c"prtle" (!"ipepia" zbixcnl ribdl leki `edy i`ceae

) eavny `ed ipepiay - 'itd - ezxrda epiax w"k jiynnzrk(
f`y s`) cizra e` xara dxiar ziiyr zllyeny dfk `ed
- k"d`la ik ,dzr lyn dpey ote`a xvid znglne zepeiqp

ryx t"kr `edgka."(l"t `ipz oiire ,zilkza ipepia df oi`e ,
xar `le" xne` owfd epaxy dn :jk `iyewd z` uxzn iaxd
`hg `l "ipepia"y ,miln ly oheytk dpeekd oi` "einin dxiar
iybxÎiniptd eavnay in `xwp "ipepia" :eiig ini jyna llk
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íéøîà éèå÷éì
éðåðéáäå áé ÷øôøáåâ òøä ïéà íìåòìù àåä

'ðè÷ øéòä úà ùåáëì êë ìë
åàéèçäì óåâá ùáìúäìùôð éùåáì 'ùìùù åðééäã

'ôéì÷ä ãöîù äùòîå øåáã äáùçî íäù úéîäáä
ìò åá íéøáåâ ïéàçåîá óåâá ùáìúäì úéäìàä ùôð

å"ç íàîèìå íàéèçäì íéøáà ç"îø øàùáå äôáå
äùìù ÷øíéùáìúî íãáì íä úéäìàä ùôð éùåáì

úåöî â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù óåâá
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סט zah 'k iyiy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ' שישי יום
,32 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen..úåîöòå úåäî êà,32 'nr cr.åéâåðòúå æ"äåò

igkepd;cizra mbe xara mb ,dxiara lykidl elv` rpnpd on
"ipepia"k`litl :xnelk .`hg `l `ed - `linne ,`heg did

eavnigkepdjldnae xzei miywd zepeiqpa mb `heg did `l
Îoi`yÎdn .dxiara lykpyk el eidy ,rxdÎxvid mr wa`nd

zrpen ezbixcn m` ok
wx `hgl zekiiyd z`

,igkepd eavna`le
`xwp `ed - xara eavna

"ryx"gekaote`a :
avna ,ezlkia il`ivphet

"ipepia" epi` oiicr `edy zxne` z`f - dxiar xearl ,xg`
epcnly dn .l wxta oldl jk lr d`xe - dlnd oaen `elna
mb xacd jk ixd ,einin dxiar xar `ly in `ed "ipepia"y

:cizrl qgia,íìBòì øáòé àìåcizray dpeekd oi` -epi` §Ÿ©£Ÿ§¨
lelr,xen`k ,`l` ,"dxiga" el yi ixd ik ,dxiar xearl
eavnigkepd,`hgl zekiiy el didzy rpnpd ony ,dfk `ed

.`edy onf dfi`aäòL elôà "òLø" íL åéìò àø÷ð àìå§Ÿ¦§¨¨¨¥¨¨£¦¨¨
ìk ãçà òâøå úçà©©§¤©¤¨¨

.åéîé,xaqed xaky itk - ¨¨
m`zen "ryx" mydy
dxiar xaery mc`l
e` xeaica ,daygna
"ipepia"d eli`e .dyrna
ixd ,dxiar xeariy rpnpd on ,zigkepd ezbixcn zpigany
`ed ,`eti` ,recn ,mxa ."ryx" myd eilr lg `l mrt s`y

?"wicv" `le ,cala "ipepia" `xwp

äéúBðéça øNò ïäL ,úéäìàä Lôð úeîöòå úeäî Cà- ©¨§©§¤¤¨¡Ÿ¦¤¥¤¤§¦¤¨
ytpd "mvr" mi`xwp zecnd rahe lkyd zegek dylyy dn
,dyrne xeaic ,daygnd iyeall d`eeyda wx df ,ziwl`d

,ziwl`d ytpd ly reviaÎilke mizxynk miynyndïäì àìŸ¨¤
äëeìnä ïcáì§©¨©§¨
,äpè÷ øéòa äìLînäå§©¤§¨¨¨¦§©¨
,oldl xiaqiy itk ,oky -
ytpd zegekl mb yi
zniieqn dhily zindad
mdy jka ,sebd lr
de`z eala mixxern
z`lrdl znxebd

,egena mixedxdíà-ék¦¦
,íéðnæî íézòayi - §¦¦§ª¨¦

ziwl`d ytpd zegekl
lr zhlgend dhilyd
zegekl f` oi`e ,sebd
lk zindad ytpd

,eilr drtydàéäL ,älôúe òîL úàéø÷ úòLa Bîk§¦§©§¦©§©§¦¨¤¦
,äìòîì úeìãâc ïéçî úòL:xnelk .mipeilrd zenlera - §©Ÿ¦§©§§©§¨

zelbzd ,mipeilrd miipgexd zenlera dxi`n dry dze`a
,xzei dpeilr ziwl`ähîì íâådÎmlera -,dfúòL àéä §©§©¨¦§©

,íãà ìëì øLkä,xzei zilrp dbixcnl zelrzdl -æàL- ©Ÿ¤§¨¨¨¤¨
,dltze rny z`ixw zryaøM÷îzegek z` "ipepia"d - §©¥

óBñ-ïéà úlãâa Bzòc ÷éîòäì ,'äì BlL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤©§©£¦©§¦§ª©¥
,àeä-Ceøaoian `ed epnn oipra ezaygna wnrzn `ed - ¨

,d"awd ly ezelcb yibxneøøBòìe,zeppeazd iciÎlr -úà §¥¤
,BaìaL éðîéä ììça Là étLøk äáäàäxaqedy itk - ¨©£¨§¦§¥¥¤¨¨©§¨¦¤§¦

Îlry ,mincewd miwxta
zewnrzde zeppeazd ici
,d"awd zlecba daygnd
dad` eala zxxerzn

,eil`íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦
äéúBöîe äøBzä©¨¦§¤¨

,äáäàîezad` - ¥©£¨
eze` zxxern d"awdl
ik ,zeevne dxez miiwl
z` `lnn `ed dfÎiciÎlr
mr cg`zne ezti`y

,d"awdeäfLxxerl - ¤¤
dad`d z` ripdle
zeppeazd iciÎlr d"awdl

`ed ,zeevne dxez miiwl ef dad`ae ,myd zlecbaïéðò¦§¨
,àúéøBàc òîL úàéø÷a øàáîä,dxezd on devn `idy - ©§Ÿ¨¦§¦©§©§©§¨

äðëä ïä ¯ ïðaøcî ïäL äéøçàìe äéðôlL äéúBëøáe¦§¤¨¤§¨¤¨§©£¤¨¤¥¦§©¨¨¥£¨¨
,òîL-úàéøwä íei÷ìdpkdk l"f epinkg epwizy zekxa od - §¦©§¦©§©

,rny z`ixw ly dpkez meiwløçà íB÷îa øàaúpL Bîk1; §¤¦§¨¥§¨©¥
æàåÎadl zad`a `vnp "ipepia"dyk ,dltzd zrya - §¨
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íéøîà éèå÷éì

äøåúäàìå íìåòì øåáòé àìå åéîéî äøéáò øáò àìå
ãçà òâøå úçà äòù 'éôà òùø íù åéìò àø÷ðåéîé ìë

äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî êà
äìùîîäå äëåìîä ïãáì ïäì àìíà éë äðè÷ øéòá

àéäù äìôúå òîù úàéø÷ úòùá åîë íéðîåæî íéúòá
úåìãâã ïéçåî úòùúòù àéä äèîì íâå äìòîì

÷éîòäì 'äì åìù ã"áç øù÷î æàù íãà ìëì øùåëä
úìåãâá åúòãéôùøë äáäàä úà øøåòìå ä"á ñ"à

äøåúä íåé÷á åá ä÷áãì åáìáù éðîéä ììçá ùà
äéúåöîåòîù úàéø÷á øàåáîä ïéðò åäæù äáäàî

ïðáøãî ïäù äéøçàìå äéðôìù äéúåëøáå àúééøåàã
ïäììçáù òøä æàå à"îá ù"îë ù"÷ä íåé÷ì äðëä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

מצוה,1. כל על-ידי היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי ובברכותיהן, בכלל במצוות
חכמים  תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה נמשכת
שייכותה  בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה, על לברך
ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילין", "להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה, לאותה הברכה של
- שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן הרי, מובנת בציצית"; "להתעטף או
המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים
בכל  אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של ענינה עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה,

להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי שמע,לבבך", קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים בענינים



zahע `"k ycew zay mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"א קודש שבת יום
,32 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åì àìù éðôî ÷ø,fi 'nr cr.ì"ðë äøåúä úåöî

,'dl zadlyéìàîOä ììçaL òøäiy`xd dnewin ,alay - ¨©¤§¨¨©§¨¦
,zindad ytpd lyììça èMtúnä áBhì ìèáe óeôk̈¨¥©©¦§©¥¤¨¨

éðîéä,df "aeh" .ziwl`d ytpd ly iy`xd dnewin ,alay - ©§¨¦
miraep ,'dl ef ezad`íéøM÷îä çnaL úòc-äðéa-äîëçî¥¨§¨¦¨©©¤©Ÿ©©§ª¨¦

-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa¦§ª©¥¨
;àeäezeppeazdn -

zyly lka 'd zlecba
dpia ,dnkg ,zegekd
zxxerzn ,zrce
"llg"dn zhytzne
dad` ,alay ipnid
rityn dfe ,z"iydl
zindad ytpd ly rxdy

`linne ,ziwl`d ytpd ly aehl ,dyrn zrya ,lha didi

lk - dnecke mlerd ipiprl de`z f` el didzy mewn oi`
,dltzd zrya ,zcgein zelrzd ly onfa xaecn ,xen`d
óBñ-ïéà úeìãâc ïéçnä úe÷lzñäa ,älôzä øçà ìáà£¨©©©§¦¨§¦§©§©Ÿ¦§©§¥

àeä-Ceøazrya dxi`nd zcgeind ziwl`d zelbzdd - ¨
dxi`n dpi` ,dltzd

,xzeiøæBç òøä éøä£¥¨©¥
,éìàîOä ììça øBòðå§¥¤¨¨©§¨¦
úBåàúì äåàz äeàúîe¦§©¤©£¨§©£

.åéâeðòúå äfä íìBò- ¨©¤§©£¨
rxdy ,`id jkl daiqd

yala`ed ,"ipepia"d
ixg` mb etwz lka mvra
xiaqiy itk ,dltzd

.de`z zee`zdl leki `ed okle ,oldl

Bcáì Bì àlL éðtî ÷ø,zindad ytpd ly "rx"l -ètLî ©¦§¥¤Ÿ§©¦§©
øéòa äìLînäå äëeìnäziwl`d ytpd ly "aeh"l ik - ©§¨§©¤§¨¨¨¦

yi genayok mb,xnel dnçkî Búåàz àéöBäì ìBëé Bðéà¥¨§¦©£¨¦Ÿ©
äáLçîe øeac äNòîa óebä éøáàa Laìúäì ,ìòtä ìà¤©Ÿ©§¦§©¥§¥§¥©§©£¤¦©£¨¨

,Lnî"ynn daygn" - ©¨
:epiid -÷éîòäì§©£¦

íìBò éâeðòúa BzáLçî©£©§§©£¥¨
éà äfäúåàz úàlîì C ©¤¥§©Ÿ©£©

,Baìzernynd idef - ¦
- "ynn daygn" ly

winrdl.jka ezaygn
zeaygn eli`ezeltepd
jxca epeirxa`linn,

de`z eala dpyiy llba
el` oi` ,xac eze`l
zeaygn ."ynn daygn"
zlekia oi` ,el` zetleg
zniiw oiicry ,mc`d

zewnrzdd - "ynn daygn" lr ,mxa .repnl ,eala de`z
,cvik .oldl xiaqiy itk ,hlzydl ezlkia - zeaygn oze`a
leki `ed ,eala de`z zniiwy zexnly ,xacd okzi ,ok`
,dyrna `l ,lreta rveaz `l ef eze`zy ,envr lr hlzydl

:"`ipz"d xne` jk lr - ?daygna `l s`e xeaica `lçnä ék¦©Ÿ©
áeúkL Bîk] álä ìò èélL2úLøt 'àðîéäî àéòø'a ©¦©©¥§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©

íãàä øöBð CkL ,Búøéöé òáèå BzãìBúa [ñçðét¦§¨§©§§¤©§¦¨¤¨©¨¨¨
BçîaL BðBöøa ìBëé íãà ìkL ,BzãìBúaegenay oevxd - §©§¤¨¨¨¨¦§¤§Ÿ

eilry oian mc`d z` ripndBúåàz çeøa ìLîìå ÷tàúäì§¦§©¥§¦§Ÿ§©©£¨
øeac äNòîa Baì úBìàLî úàlîì àlL ,BaìaL¤§¦¤Ÿ§©Ÿ¦§£¦§©£¤¦

,äáLçîe`edy iptn `l` ,mc` ly eala de`z dpyiyk mb - ©£¨¨
wt`zdl oevxd ea xvep - eze`z z` `lnl el l`y egena oian
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de`za xedxdd z`
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- לגמרי מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים - ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן
נכונה, הכנה משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה

מט). פרק תניא (ראה בחסידות בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי ח"ג 2.שיוכל זהר
א. יג.3.רכד, ב, קהלת

zah `"k ycew zay mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,Leøtac zxaqdl lyn mi`ianyk -lynpdy iptn df ixd ,x ¥
zelwa mipian lynd zervn`ae ,lyndn daxda wenr `ed
dnkgd lr jyegde xe`d lyna ,o`k eli`e .lynpd z` xzei
xe`y mipiany myk :lynd oaeny enk lynpd oaen ,zelkqde

mipian mb jk ,jyegn aeh
;zelkqn daeh dnkgy
lr xaecnyk o`k s`
ly xzei iniptd dpkez

dnkg"dyecw"l zfnexd
`xwp aehÎxvidy enk)4

okqn cli"mkge("zelkqe
itk) "dtilw"l zfnex
jln" `xwp rxdÎxvidy

owfliqkeahid oaen - ,("
daehe deey dyecwy
,licadl ,xy`n xzei

`a epi` lynd ,`l` ?lynd epze` cnln ,`eti` ,dn .dtilw
z` mb epl zexedl `a lynd ,aeh xzei dfy epl xnel wx
myk :dyecwd ly dzeticr z`hazn jxc efi`ae cvik ,dxevd
"dgec" xe`d on hrny jka `hazn ,jyegd lr xe`d "oexzi"y
d`a digcd `l` ,dngln ly jxca `le ,jyegd on daxd
envrn jyegd mlrp ,mewnl xe` zvw qipknyn ,`linn jxca
ly "zelkq"d lr dyecwd ly "dnkg"d "oexzi"a mb jk -
on daxd ,`linn jxca ,dgec dyecwd on hrny ,dtilwd

:oldl xacd xaqen jke - dtilwdïBøúé Bì Lé øBàäL Bîk§¤¨¥¦§
äaøä äçBc éîLb øBà èònL ,CLçä ìò äìLîîe äèéìLe§¦¨¤§¨¨©©Ÿ¤¤§©©§¦¤©§¥
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ììçaL àøçà-àøèñå ätìwä ìL äaøä úeìëñ àìénî¦¥¨¦§©§¥¤©§¦¨§¦§¨¨¢¨¤§¨¨

éìàîOäzindad ytpd ly "`xg` `xhq"de dtilwd - ©§¨¦
.alay il`nyd "llg"a dnewnyì"æø øîàîk]5:mc` oi` - §©£©©©

dxiar xaerïk íà àlà"¤¨¦¥
"úeèL çeø Ba ñðëð¦§©©§

,['eëål"f epizeax - §
l ixd mi`xewytpd ze`z

- "zehy" mya zindad
"zelkq" edfy xg`ne
eil`n dgcp df - "zehy"e

,`linneäîëçä éðtî¦§¥©¨§¨
úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦

dðBöø øLà ,çnaL- ¤©Ÿ©£¤§¨
`ed ziwl`d ytpd ly

:ixd,øéòa dcáì ìLîì¦§Ÿ§©¨¨¦
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.ìéòì økæpk ,äøBzä úBöîytpd ly df dpevx .c wxta - ¦§©¨©¦§¨§¥
diyealy ,genay ziwl`dcalahley - sebd z` eyiali

ynenz `l ald zweyzy ,zindad ytpdn zraepd de`za
jk m` ,mxa .daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,lreta
,zindad ytpd lr "oexzi" ely ziwl`d ytply ,xacd `ed
,mc`d ly eiyrne eixeaic ,eizeaygn lka zhleyd `ide
`xwp `ed oi` ,`eti` ,recn - ziyrn dpigan eteb lka ,xnelk
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ì"ðä äéùåáì äùìùá ùáìúäìå øéòá äãáì ìåùîì
â"éøú äùòîå øåáã äáùçî íäù ì"ðë åìåë óåâä ìëá
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יג.4. ד, א.5.קהלת ג, ד.6.סוטה ט.7.פרק פרק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oihib(iyiy meil)

,`xnbd zxtqnàøáb àeääeäúéáãì àhéb dì ÷øæchb jilydy - ©©§¨§¨©¨¦¨¦§¦§
hbd ltpe ,ezy` ly dxvgl micr iptaépc éðéáì,zeiagd oia - §¥¥©¥

`l` ,hb e`vn `l my eytigykeàzæeæî çkzLàd`vnp - ¦§©©§§¨
.dfefnàçéëL àì épc éðéa àzæeæî ,ïîçð áø øîàdfefn `vnzy - ¨©©©§¨§§¨¥¥©¥Ÿ§¦¨

dfefn dl jilyd lrad i`ceeae ,giky `l xac `ed zeiagd oia
.zyxebn dpi`e ,hb `leéléî éðäå`weec `ed df xace -çkzLàc §¨¥¦¥¦§©©

àãç,zg` dfefn my d`vnp xy`k -ìáàoia e`vnp xy`k £¨£¨
zeiagdíézLe`ìLLslw wx jilyd lrady epi`x ep`e ,zefefn §©¦¨Ÿ

mixne` ep` ,cg`éàåä àäcîoia dzid ztqepd dfefndy myk - ¦§¨£©
,okl mcew zeiagdéàåä énð àä,d`vnpy dpey`xd dfefnd s` - ¨©¦£©

,hb myl wxf lrad `l` ,dkilyd lrad `le my dzid `id mb
àhéâå,`vnp epi` zrky hbde -øeîéày xen` -deì÷L íéøaëò §¦¨¥©§¨¦©§©

.myn edelhp -
,`xnbd zxtqnàøáb àeääàzLéðk éáì ìòczial qpkpy - ©©§¨§¨§¥§¦§¨

e ,zqpkdì÷Lmyn gwle -,äøBz øôñeeäúéáãì dì áéäéexqne - ¨©¥¤¨¨¦¨¦§¦§
,ezy`ldì øîàådxiqnd zryaàä'[df-].'Chéb,`xnbd zx`an §¨©¨¨¦¥

dì Leçéì éàîì ,óñBé áø øîà,df dxwna yegl yi dnl -éà ¨©©¥§©¥¨¦
ïéìéî éî íeMîiab lr mivtr ina hb dl azk `ny yeygp m` - ¦¥¦¦

y epcnl lirl ixd ,xkip azkd oi`e ,uegan dxezd xtqd slwïéà¥
a azkïéìéî éîazk aygpéab ìòa caery slw,ïéìéî éîxg`n ¥¦¦©©¥¥¦¦

dxezd ixtq lk ixde .xkip epi`e slwd d`xnk azkd d`xny
xtq iab lr mivtr ina azk m` s`e ,mivtra micaern mdly
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עי zah `"k ycew zay mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,Leøtac zxaqdl lyn mi`ianyk -lynpdy iptn df ixd ,x ¥
zelwa mipian lynd zervn`ae ,lyndn daxda wenr `ed
dnkgd lr jyegde xe`d lyna ,o`k eli`e .lynpd z` xzei
xe`y mipiany myk :lynd oaeny enk lynpd oaen ,zelkqde

mipian mb jk ,jyegn aeh
;zelkqn daeh dnkgy
lr xaecnyk o`k s`
ly xzei iniptd dpkez

dnkg"dyecw"l zfnexd
`xwp aehÎxvidy enk)4

okqn cli"mkge("zelkqe
itk) "dtilw"l zfnex
jln" `xwp rxdÎxvidy

owfliqkeahid oaen - ,("
daehe deey dyecwy
,licadl ,xy`n xzei

`a epi` lynd ,`l` ?lynd epze` cnln ,`eti` ,dn .dtilw
z` mb epl zexedl `a lynd ,aeh xzei dfy epl xnel wx
myk :dyecwd ly dzeticr z`hazn jxc efi`ae cvik ,dxevd
"dgec" xe`d on hrny jka `hazn ,jyegd lr xe`d "oexzi"y
d`a digcd `l` ,dngln ly jxca `le ,jyegd on daxd
envrn jyegd mlrp ,mewnl xe` zvw qipknyn ,`linn jxca
ly "zelkq"d lr dyecwd ly "dnkg"d "oexzi"a mb jk -
on daxd ,`linn jxca ,dgec dyecwd on hrny ,dtilwd

:oldl xacd xaqen jke - dtilwdïBøúé Bì Lé øBàäL Bîk§¤¨¥¦§
äaøä äçBc éîLb øBà èònL ,CLçä ìò äìLîîe äèéìLe§¦¨¤§¨¨©©Ÿ¤¤§©©§¦¤©§¥
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ììçaL àøçà-àøèñå ätìwä ìL äaøä úeìëñ àìénî¦¥¨¦§©§¥¤©§¦¨§¦§¨¨¢¨¤§¨¨

éìàîOäzindad ytpd ly "`xg` `xhq"de dtilwd - ©§¨¦
.alay il`nyd "llg"a dnewnyì"æø øîàîk]5:mc` oi` - §©£©©©

dxiar xaerïk íà àlà"¤¨¦¥
"úeèL çeø Ba ñðëð¦§©©§

,['eëål"f epizeax - §
l ixd mi`xewytpd ze`z

- "zehy" mya zindad
"zelkq" edfy xg`ne
eil`n dgcp df - "zehy"e

,`linneäîëçä éðtî¦§¥©¨§¨
úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦

dðBöø øLà ,çnaL- ¤©Ÿ©£¤§¨
`ed ziwl`d ytpd ly

:ixd,øéòa dcáì ìLîì¦§Ÿ§©¨¨¦
,sebd `id "dphw xir"a -ìLa LaìúäìeäéLeáì äL §¦§©¥¦§Ÿ¨§¤¨

ìéòì íéøkæpä6ìéòì økæpk Blk óebä ìëa ,7íäL ,dyly - ©¦§¨¦§¥§¨©ª©¦§¨§¥¤¥
:md ,ziwl`d ytpd iyealâ"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤¤©§©

.ìéòì økæpk ,äøBzä úBöîytpd ly df dpevx .c wxta - ¦§©¨©¦§¨§¥
diyealy ,genay ziwl`dcalahley - sebd z` eyiali

ynenz `l ald zweyzy ,zindad ytpdn zraepd de`za
jk m` ,mxa .daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,lreta
,zindad ytpd lr "oexzi" ely ziwl`d ytply ,xacd `ed
,mc`d ly eiyrne eixeaic ,eizeaygn lka zhleyd `ide
`xwp `ed oi` ,`eti` ,recn - ziyrn dpigan eteb lka ,xnelk
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יג.4. ד, א.5.קהלת ג, ד.6.סוטה ט.7.פרק פרק
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היום יום . . . עב

ה'תש"גטו טבתיום רביעי

חומש: ויחי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: פרק י. והנה . . . טו כמו השנאה.

"ְוַהֲעָלַאת  ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ֶזהּו",  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  "ֹאְסִרי"  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ת". ְתִחּלַ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ֵהמֹות ִיְתַעּלּו ּכְ ְפלּו ֲאִפּלּו ַהּבְ ּנָ ִניצֹוצֹות ׁשֶ

ִאים  ַהּבָ ּסּוִרים  ְוַהּיִ ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ְיֵדי  ַעל  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ִהיא מֹוֵעד  ַהּזֹאת  ָהֵעת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמע  ּוׁשְ ת  ַהְסּכֵ
ְבִטיִחים  ֶקר ַהּמַ ֶ ֲאִמינּו ִלְנִביֵאי ַהּשׁ ְתׁשּוָבה. ַאל ּתַ א ּבִ ָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאּלָ יַח, ְוֵאין ִיׂשְ ָעֵלינּו ֵהם ֶחְבֵלי ָמׁשִ
ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ "ָארּור  ה(  יז,  )ִיְרְמָיה  ם  ֵ ַהּשׁ ַבר  ּדְ ִזְכרּו  ְלָחָמה,  ַהּמִ לֹות  ּכְ ַאֲחֵרי  ְוֶנָחמֹות  ְיׁשּועֹות  ָלֶכם 

ר ְזרֹעֹו, ּוִמן ה' ָיסּור ִלּבֹו". ׂשָ ם ּבָ ָאָדם ְוׂשָ ִיְבַטח ּבָ

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ א ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ַהּבָ ֵני ְמׁשִ ל ּפְ יְתָך ְלַקּבֵ ָרֵאל ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך, ְוָהֵכן ַעְצְמָך ּוְבֵני ּבֵ ׁשּוָבה ִיׂשְ

ה'תש"גטז טבתיום חמישי

חומש: ויחי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדיק שאינו . . . 30 הכא וכו'.

דער צ"צ הָאט געזָאגט ר' הענדל'ן אויף יחידות: זוהר איז מרומם דעם נפש, מדרש 
איז מעורר דָאס הַארץ, און תהלים מיט טרערען וואשט אויס די כלי.

ֶפׁש, "ִמְדָרׁש" - ְמעֹוֵרר ֶאת  'ְיִחידּות': "ֹזַהר" - ְמרֹוֵמם ֶאת ַהּנֶ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ְלר' הֶעְנְדל ּבִ ַה"ּצֶ
ִלי. ְדָמעֹות – ֵמִדיַח ֶאת ַהּכְ ים ּבִ ב, ּוְתִהּלִ ַהּלֵ

ה'תש"גיז טבתיום ששי

חומש: ויחי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ועוד . . . כמ"ש במ"א.

מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף 
חיות.

פעם אמר אאמו"ר: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, הָאב איך 
ניט הָאלט.

והוא רק עד חצות לילה.

ֵדי  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַעם,  ַהּטַ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֵמֲאֹדִני  י  ַמְעּתִ ׁשָ ל,  ִניּתְ ּבְ ִלְלֹמד  ּלֹא  ׁשֶ ּנֹוֲהִגים  ֶ ּשׁ ַמה 
ּלֹא ְלהֹוִסיף ַחּיּות. ׁשֶ

ּלֹא לֹוְמִדים[  לּו ]ׁשֶ עֹות ַהּלָ ָ מֹוֶנה ַהּשׁ ְ ּשׁ "ּב[: ַמְתִמיִדים ֵאּלּו ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ַעם ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּפַ
ב. י ְמַחּבֵ ֶפׁש – ֵאיֶנּנִ ּנֶ 'נֹוֵגַע' ָלֶהם ּבַ

ְוהּוא ַרק ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



עג היום יום . . . 

ה'תש"גיח טבתשבת

חומש: ויחי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק יא. וזה לעומת . . . שריא.

ק ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵ ּגַ
ֲחִרית. ת ׁשַ ְתִפּלַ סּוק ֹאֶרְך ָיִמים גו', ֲאָבל ֹלא ּבִ ת ֹקֶדׁש ּכֹוְפִלים ּפָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֲאִמיַרת ִויִהי ֹנַעם ּבְ ּבַ

בהיות הצ"צ ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, תירגם 
לו מורו - ע"פ פי' בעה"ט - יעקב אבינו הָאט געלעבט די זיבעצעהן בעסטע יָאהרען 
אין מצרים. כשבא הביתה מהחדר שאל את זקנו אדמו"ר הזקן: היתכן שיעקב אבינו, 

בחיר אבות, יהיו מבחר שנות חייו יז שנה שגר בארץ מצרים ערות הארץ.
גשנה,  לפניו  להורות  יוסף  אל  לפניו  שלח  יהודה  ואת  כתיב  אדמוה"ז:  ויענהו 
ואיתא במדרש - מובא ברש"י - א"ר נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שתהא שם תורה 
ושיהיו השבטים הוגים בתורה. להורות לפניו גשנה, אז מען לערענט תורה ווערט 
מען נעהנטער צום אויבערשטען ב"ה, און אויך אין מצרים איז געווען ויחי געלעבט. 

ָנה",  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעֹקב  "ַוְיִחי  תּוב  ַהּכָ ֶאת  ְוָלַמד  ֶיֶלד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְהיֹות  ּבִ
ַהּטֹובֹות  ִנים  ָ ַהּשׁ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ֶאת  ַחי  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב   – ַעל־ַהּטּוִרים  ּבַ רּוׁש  ּפֵ י  ּפִ ַעל   – מֹורֹו  לֹו  ם  ְרּגֵ ּתִ
ָאִבינּו,  ֲעֹקב  ּיַ ׁשֶ ֵכן  ֲהִיּתָ ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְזֵקנֹו  ֶאת  ַאל  ׁשָ ֵמַה"ֵחֶדר",  ְיָתה  ַהּבַ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ִמְצַרִים.  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶעְרַות ָהָאֶרץ? ר ּבְ ּגָ ָנה ׁשֶ יו יז ׁשָ נֹות ַחּיָ ִחיר ָהָאבֹות, ִיְהיּו ִמְבַחר ׁשְ ּבְ

ָנה", ְוִאיָתא  ַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹות ְלָפָניו ּגֹשְׁ ִתיב "ְוֶאת ְיהּוָדה ׁשָ ֵקן: ּכְ ֲעֵנהּו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַוּיַ
ְהיּו  ּיִ ְוׁשֶ ּתֹוָרה  ם  ׁשָ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ְלמּוד,  ּתַ ית  ּבֵ לֹו  ְלַהְתִקין  ְנֶחְמָיה,  י  ַרּבִ ָאַמר   – "י  ַרׁשִ ּבְ מּוָבא   – ְדָרׁש  ּמִ ּבַ
ֲאַזי  ְלָפָניו",  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה  לֹוְמִדים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה",  ּגֹשְׁ ְלָפָניו  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה.  ּבַ הֹוִגים  ָבִטים  ְ ַהּשׁ

ַחּיּות. ִמְצַרִים ָהָיה "ַוְיִחי" ּבְ ם ּבְ ּגַ אֹוֶפן ׁשֶ רּוְך הּוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ ים' ּוִמְתָקְרִבים ַלּקָ ׁשִ ָנה", 'ִנּגָ "ּגֹשְׁ

ה'תש"גיט טבתיום ראשון

חומש: שמות, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: פרק יב. והבינוני . . . 32 כל ימיו.

ביי חסידי חב"ד איז מקובל מדור דור, דעם אלטען רבי'ס א תקנה, אז אלע טָאג 
זָאל מען לערנען א פרשה חומש מיט פירש"י פון דער ווָאך סדרה. אזוי הָאבען זיך 

אויך נוהג געווען די רביים נשיאי חסידי חב"ד.

ׁש  ה ֻחּמָ ָרׁשָ ל יֹום ִיְלְמדּו ּפָ ּכָ ֵקן, ׁשֶ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָנתֹו ׁשֶ ּקָ ֶלת ִמּדֹור ּדֹור ּתַ "ד ְמֻקּבֶ ֵאֶצל ֲחִסיֵדי ַחּבַ
"ד. יֵאי ֲחִסיֵדי ַחּבַ ם ָנֲהגּו ָהַאְדמֹו"ִרים ְנׂשִ ְך ּגַ בּוַע. ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ִעם ּפֵ

ה'תש"גכ טבתיום שני

חומש: שמות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך מהות . . . 32 ותענוגיו.

דער מיטעלער רבי הָאט געענטפרעט איינעם אויף א יחידות: אז איינער רעדט מיט 
דעם אנדערען בעניני עבודה און זיי לערנען צוזאמען, איז דָאס צוויי נפש האלקית 

אויף איין נפש הטבעית.

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . עד

ה',  ֲעבֹוַדת  ִעְנְיֵני  ּבְ זּוָלתֹו  ִעם  ְמׂשֹוֵחַח  ֶאָחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ 'יִחידּות':  ּבִ ְלֶאָחד  ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ְבִעית' ַאַחת. י 'ֶנֶפׁש ָהֱאלִֹקית' ֶנֶגד 'ֶנֶפׁש ַהּטִ ּתֵ ְולֹוְמִדים ַיַחד – ֲהֵרי ֶזה ׁשְ

ה'תש"גכא טבתיום שלישי

חומש: שמות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: רק מפני . . . יז התורה כנ"ל.

)כ"ק אדמו"ר שליט"א פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:( אז מ'באגעגענט 
וואסער זָאגט דער בעש"ט: אז מ'בַאגעגענט וואסער זָאל מען זָאגען, אז דער בעל שם 

זָאגט, ַאז דָאס איז א סימן ברכה.

ְמֵלִאים  ָלִיים  ּדְ א  נֹוׂשֵ ַגׁש  ּפָ ָמתֹו-ֵעֶדן[  ִנְשׁ ְמהֹוַרַיי"צ  ]=ַאְדמֹו"ר   ִליָט"א  ׁשְ ַאְדמֹו"ר  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  )ּכְ
ם אֹוֵמר  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ ּיֹאְמרּו ׁשֶ ים ַמִים ׁשֶ ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ם-טֹוב: ּכְ ַעל-ׁשֵ ים ַמִים אֹוֵמר ַהּבַ ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ַמִים. ַוּיֹאַמר:( ּכְ

ָרָכה. הּו ִסיָמן ּבְ ּזֶ ׁשֶ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה  ט"ו טבת, תשכ"א

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מזאת חנוכה שנתקבל ז"ע, וממהר הנני להשיב עליו מבלי לחכות על התור, 

מפני שנזדעזעתי לכתבו שכתב לפלוני השקפתו - שצריך להבדיל בין הממשלה לענינים הדתיים, ואף 

שתיבות אלו אפשר לפרשם בכמה אופנים, בדוחק עכ"פ, הפירוש הפשוט הוא, הבדלה בין הדת ומשרדי 

הממשלה, וסיבת זעזועי מובנת וגם פשוטה כיון שלדעתי, ולאחרי בקשת סליחתו, הוא היפך מהנוסח 

דאני מאמין, קבוץ מישראל איזה שיהי' - באם יכריז ויעשה לסיסמא שמובדל הוא מן הדת, הרי זה 

היפך דכל ענין תורתנו הק' שביחד עם זה היא תורת חיים, חיים בעולם הזה, והרי אי אפשר לישראל 

מי שהוא ובאיזה מקום שיהי' להיות נפרד מן הדת. 

בהפרדה  שמשתדלים  החרדים  מבין  גם  כאלה  שישנם   - ובמכתבים  במכ"ע  שקראתי  מובן 

האמורה, ובנמוק, שכשאלו שהשקפת עולמם אינה תורנית יש להם דיעה בעניני דת מביא זה חורבן וכו'.

עון על פשע,  - להוסיף עוד  וצודקת, אבל אין המענה ע"ז  הנה אף שהטענה מציאותית הוא 

והמענה  כו'  מדת  שמופרדים  בישראל,  עדות  כמה  בתוך  שזהו  נוסף  העמים,  כל  לעין  גלוי  להכריז 

והתיקון - שלא תהי' להנ"ל כל דיעה, ובדוגמא וק"ו מהנוגע לרופאי הגוף, שאף שישנו משרד ממשלתי 

בהנוגע  דיעה  כל  מחווה  משרד  מנהל  אין  בכ"ז   - וכו'  במילואן  משלמים  וההוצאות  בתפקידו  שזהו 

לטפולי רפואה וסממני רפואה, עאכו"כ בהנוגע לרפואת הנפש ולבריאות הנפש וכו'. ובודאי לדכוותי' 

האריכות בהאמור אך למותר. 

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

פשוט שלא פחות נבהלתי להפי' בסנה' )צח, ב( שדוד החדש )כהביטוי במכתב כת"ר(- דהיינו 

מלך המשיח - שייכותו וענינו הנהגה חיצונית, ובמילא לא איכפת אם יהי'...מהחפשים! זה המשיח 

שבלשון הרמב"ם יהי' "הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו ויכוף כל ישראל לילך בה"! ונביא גדול 

הוא קרוב למשה רבנו )ובתנחומא תולדות "ונשא מן משה"(.
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ה'תשע"ו  טבת ט"ו ראשון יום שבת  שכר

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ìòBtä úà øëBOä©¥¤©¥
ì.úaL ìL BøëO Bì ïzé àì ¯ ÷Bðézä úàå äøtä úà Bì øîL ¦§Ÿ¤©¨¨§¤©¦Ÿ¦¥§¨¤©¨

בגין אינו שבת שכר קבלת איסור ziiyrלכאורה,
dlertd המותרת בפעולה מדובר שהרי השכר ניתן שעליה

פרה)בשבת שמירת הוא(כגון האיסור אלא ,xkyd zlawa גזירה ,
בשבת וממכר מקח לידי יבואו א)שלא נח, ב"מ כן (רש"י ואם ,

בתים  או חפצים השכרת עבור שכר ליטול מותר איך
לשבת?

שחידשו יש מהרש"ג אך שו"ת יט. שבת הש"ס על הגר"ח (חידושי

ס) סי' כי ח"ב הפעולה, מחמת הוא שבת שכר קבלת שאיסור
אפילו  כלל, בשבת מלאכה האדם שיעשה רצו לא חז"ל
חסד  כגמילות זאת עושה שאם אלא המותרת, מלאכה
עצם  שכר, קבלת לצורך עושה אם אבל אסרו, לא לחברו

אסורה. המלאכה
המהרש"ג חידש זה בעשיית (שם)ולפי רק הוא שהאיסור

בזה, וכיוצא לשבת חדרים בהשכרת איסור אין אך פעולה,

השכר  וקבלת בשבת, פעולה כל עושה אינו שהרי
אסורה. אינה כשלעצמה

הפוסקים של טעמם את ביאר זו שו ובדרך סי' או"ח (שו"ע

נאסר ס"ה) לא בתורה, קריאה עבור כגון מצוה, שבמקום
אין  המלאכה עצם על הוא והאיסור מאחר כי שבת, שכר
מעשיית  שימנע רצו חז"ל כי הרשות, בדברי אלא שייך זה
שיקיים  רוצים אדרבה הרי מצוה בדברי אך אלו, מלאכות
טעם  אין רצויה, עצמה שהפעולה וכיון בשבת, המצוה את

שכר. עליה לקבל לאסור
עליו  הדעות לכל בשבת מאכל דברי מחברו והלוקח
לפעולה  בתמורה אלא שבת שכר איסור ואין עליהם, לשלם
ביהודה' ה'נודע התיר זה ולפי חפץ, עבור בתשלום ולא

כו) סי' או"ח בשבת,(מהדו"ת במקוה טבילה על שכר ליטול
את  גם כולל התשלום שהרי מצוה', 'צורך של הטעם מלבד
אינו  חפץ עבור ותשלום המים, לחימום העצים הוצאות

שבת. שכר איסור בכלל

ה'תשע"ו  טבת ט"ז שני יום בשבת  אותיות שעליהם מאפה דברי אכילת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úðî ìò áúk ÷çBnä©¥§¨©§¨
.áiç ¯ úBiúBà ézL ÷çnä íB÷îa ázëì¦§Ÿ¦§©§¨§¥¦©¨

הרמ"א ס"ג)כתב שמ סי' שכתוב (א"ח עוגה לשבר "אסור :
לאכילה, רק מכוין שאינו פי על אף אותיות, כמין עליה

מה'מרדכי' ומקורו מוחק". שסט)דהוי סי' אף (שבת שכתב,
איכא". דרבנן "איסורא לכתוב, מנת על מוחק שאינו

סק"ב)והט"ז זה:(שם על הקשה
'אב  ואפילו אכילה, דרך היא בפה האותיות שבירת
אכילה  לצורך עושהו אם טוחן, או בורר כגון ממש, מלאכה'
מנת  על שלא מוחק לאסור שאין וכלֿשכן מותר, זה הרי

מדרבנן  שאיסורו !לכתוב

לתמוה: הוסיף מרבבה' וה'דגול
ואף  האותיות, את למחוק כוונה אין העוגה באכילת
גם  הוא מתכוון שאינו לכך בנוסף הרי רישא', 'פסיק שזהו

לכתוב)'מקלקל' מנת על שלא יד',(מוחק 'כלאחר זאת עושה וכן
להתיר. יש הדעות לכל ובזה

אברהם' ה'מגן סק"ו)אך ואסר (שם הרמ"א, לדברי הסכים
מהר"ש  דעת את והביא אותיות. עליה שצוירו עוגה אכילת

שהאיס  אבל הלוי, אחר, מחומר הן האותיות אם רק הוא ור
עצמה  מהעוגה הן בולטות)אם או אך (חקוקות לשוברן, מותר

בדבר. מסתפק עצמו אברהם' ה'מגן
ברורה' סקט"ו)וה'משנה שאם (שם הלוי כמהר"ש פסק

כתיבה  שם "דאין לשוברן מותר עצמה מהעוגה הן האותיות
הזקן  אדמו"ר אבל מחיקה". בזה שייך לא וממילא עליה,

ס"ד) מפני (שם אותיות... כמין עליה "שעשו עוגה לשבור אסר
לאותיות  חקוקות אותיות בין חילק ולא מוחק", שהוא

פסח בהלכות וגם אחר, מחומר ס"ח)העשויות תנח כתב (סי'
אסור  דפוס", ידי "על אותיות ובהן שמצות במפורש,
אלא  למחקם מתכוון שאין פי על "אף טוב ביום לשוברן

הרמ"א בשו"ת ומקורו קיט)לאכלם". על (סי' "לכתוב שאסר
עצמה. במצה היא שהכתיבה אף אותיות", פסח של מצות

כהלכתה' שבת 'שמירת לא)ובספר הערה על (פי"א, העיר
עוגה  אכילת התיר שכאן ברורה', ה'משנה בדברי הסתירה

ובמצה עצמה, מהעוגה הן סקמ"ז)כשהאותיות תעה כתב (סי'
משום  טוב ביום לשוברה אסור במצה אותיות נעשו שאם

מוחק!

ה'תשע"ו  טבת י"ז שלישי יום 'מבשל'? משום החיוב מתכת, חימום

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰éãk ìæøaä úà ínçîä©§©¥¤©©§¤§¥
.áiçå ,øéòáî úãìBz äæ éøä ¯ íéna Bôøöì§¨§©©¦£¥¤¤¤©§¦§©¨

הוא  שהחיוב הרמב"ם כתב לא מדוע הראב"ד: הקשה
בגמרא כמבואר 'מבשל', ב)משום עד, יתד (שבת שהמשליך ,

משום  חייב ויתקשה שיתיבש כדי חם לתנור מתכת של לח
מבשל?

טל' ה'אגלי סק"ט)ומבאר האופה הראב"ד:(מלאכת כוונת את

קשה גוף ריכוך היא בישול ה"ו)מלאכת פ"ט ,(לעיל
הגמרא שם)ומבארת שבת רש"י פי בהשלכת (על מבשל שחיוב

כאשר  נעשה המתכת שייבוש משום הוא חם לתנור  היתד
אף  כלומר, שבתוכו. הנוזל את ומוציאה מרככת האש
בתחילת  הרי המתכת, את להקשות היא הסופית שהמטרה

כמבשל נחשב וזה באש מתרכך הוא הוא התהליך שהריכוך (אף

הברזל זמני) את המחמם אין מדוע הראב"ד: שאלת היא וזו .
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היא  שמטרתו אף והרי מבשל, משום חייב לצרפו כדי
מתרכך?הצירוף  הוא בתחילה הרי במים, האש כיבוי ידי על

טל': ה'אגלי ומיישב
רש"י לפי שם)אמנם לתנור (שבת היתד בהשלכת

המתכת כאשר בהתחלה, הוא הבישול zkkxznמעשה
הגמרא  דברי את יפרש הרמב"ם אבל האש, ידי על

שהמתכת בעת הוא פעולת dywznשהבישול לאחר
הרי  - רך גוף "הקשה אם גם כי בהתחלה, הריכוך
היתד  מתכת שהתקשות וכיון מבשל". משום חייב זה

זה, על הוא מבשל משום החיוב הסופית, המטרה היא
המטרה  שאינו התהליך, שבתחילת הריכוך על ולא

הסופית.
'מחמם  את מחייב הרמב"ם אין מדוע מובן זה ולפי
כוונתו  שהרי מבשל, משום הריכוך על לצרפו' כדי הברזל
כי  'מבעיר', משום הוא חיובו ולכן התקשותו היא הסופית
הסופית, המטרה אינה ההבערה אם אף הוא 'מבעיר' חיוב
פחמים  לעשותם כדי היתה העצים הבערת במשכן שהרי

כיבויים. לאחר

ה'תשע"ו  טבת י"ח רביעי יום הנאה  מאיסורי 'לחי'

¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰:·È ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜...íééçì ïéOBò ìka©Ÿ¦§¨©¦
.äéðä éøeqàa elôàå©£¦§¦¥£¨¨

ידי  על והרי הנאה, מאיסורי 'לחי' לעשות אפשר איך
הנאה? מאיסור שנהנה ונמצא לטלטל, מותר הלחי

היינו  ניתנו', ליהנות לאו 'מצוות הכלל פי על שביארו יש
נאמר  שהכלל פי על ואף כהנאה, נחשב אינו מצוה שקיום
של  בשופר תקיעה כגון הגוף, הנאת בה שאין במצוה
לטלטל  לו שמותר בכך נהנה הרי כאן ואילו הנאה, איסורי
בפועל  כי כאן, גם תקף זה היתר מכלֿמקום הלחי, ידי על
על  יעבור כן יעשה שאם אלא הלחי, ללא אף לטלטל ניתן
עצם  את מאפשר אינו הלחי של שקיומו ונמצא איסור,
באיסור, ולא בהיתר זאת לעשות מאפשר אלא הטלטול
גשמית  הנאה נחשבת אינה איסור על עובר שאינו וההנאה

הנאה איסורי בכלל ואינה רוחנית הנאה שמה אלא סי' (פמ"ג

סקט"ז) מה סי' עירובין זוטא פתחא א. .משב"ז

רק  הוא הנאה מאיסורי ליהנות האיסור כי שביארו ויש
הנודר  ולכן עקיפה, בהנאה ולא האיסור מגוף כשנהנה
להיטהר  כדי בו לטבול יכול ממעיין ליהנות שלא
אינו  שבהם הגשמים בימות כן שיעשה ובלבד מטומאתו,
נטהר  הטבילה ידי שעל פי על ואף מהרחיצה, נהנה
מותר  הדבר תרומה, אכילת כגון הנאות ומרוויח מטומאתו
לו  מתאפשר ידם שעל אלא המים מעצם הנאה זו אין כי
שאין  בענייננו הדין והוא (התרומה), אחר מדבר ליהנות
לטלטל  מותר ידו שעל אלא הלחי בגוף וההנאה השימוש

הנאה מאיסורי לחי עושים ולכן מאיר במבוי בית שם. זוטא (פתחא

שמה) סי' .או"ח
היתר  של לחי לו יש אם כי להתיר, נוספת סברא ויש
האסור, הלחי בלא גם הטלטול להיתר להגיע ביכולתו הרי

האיסור ידי על כלום הרוויח לא שלמעשה פתחא ונמצא (ראה

סקי"ז) שם .זוטא

ה'תשע"ו  טבת י"ט חמישי יום כתכשיט  התפילין

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úaLa ïélôz àöBnä©¥§¦¦§©¨
ãé ìL çépî ¯ ïkøãk ïLáBì ?äOBò àeä ãöék ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦¥©¤§¨§©§¨©¦©¤¨
,àöBéå øæBçå ,úéaa ïöìBçå ñðëðå ¯ BLàøa Làø ìL ,Bãéa§¨¤Ÿ§Ÿ§¦§¨§§¨©©¦§¥§¥

.ïlk úà ñéðëiL ãò ,ïöìBçå ,éðL âeæ LáBìå§¥¥¦§§¨©¤©§¦¤ª¨
טוב' יום ה'תוספות מ"א)והקשה פ"י (עירובין

הגמרא א)למסקנת צו, זמן (עירובין ששבת סובר קמא תנא
מכניסם  הרבים ברשות בשבת תפילין המוצא ולכן תפילין
הרבים  ברשות ללובשם ההיתר כי עצמו, בפני זוג כל לבית,
לא  המצוה ולקיום המצוה, את מקיים שבהנחתם משום הוא
איסור  בזה יש כי פעם בכל אחד מזוג יותר ללבוש התירו
תפילין  זמן לאו ששבת סובר גמליאל רבן ואילו תוסיף'. 'בל
שמכניסם  משום הוא ולהכניסם התפילין ללבוש וההיתר
שני  ללבוש מותר ולכן תכשיט, הם והתפילין מלבוש דרך

תפילין. זוגות לשני ובזרוע בראש מקום יש כי יחד זוגות
תפילין  זמן לאו ששבת היא הרמב"ם ששיטת (הל'וכיון

ה"י) פ"ד תוסיף',תפילין 'בל כאן ואין מצוה כאן אין כן ואם

אחת? בבת תפילין זוגות שני להכניס מתיר אינו למה
אברהם' ה'מגן סקנ"ד)ותירץ ש"א סי' :(א"ח

שעליו  המדויק המקום את לכוין יודעים אנו שאין כיון
הזוג  את יניח שלא לחשוש יש התפילין, את להניח צריך
להוציא  התירו ולכן כמשא הוא הרי ואזי הנכון במקום השני

אחד. זוג רק אחת בפעם
כן  אם זוגות, שני לעולם לובש אין שבחול "כיון ועוד:
ולא  הוא, כמשוי אלא לבישה דרך נקרא אינו השני זוג
שהוא  אחד זוג אלא התפילין בזיון משום חכמים התירו

כמשוי" נראה ואינו בחול לבישה נ"א,כדרך סע' שם אדה"ז (שו"ע

.מהמ"א)
תכניסן  לא תפילין... שמצאה אשה אבל באיש, זה "וכל
בחול  תפילין מניחות הנשים שאין שכיון מלבוש, דרך לעיר

גמור" משוי אלא להן מלבוש ללבוש (שם)אינן אסורה וכן .
כמשא  הם הציצית חוטי כי מצויצת, טלית הרבים ברשות

מה) סע' .(שם



עז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

היא  שמטרתו אף והרי מבשל, משום חייב לצרפו כדי
מתרכך?הצירוף  הוא בתחילה הרי במים, האש כיבוי ידי על

טל': ה'אגלי ומיישב
רש"י לפי שם)אמנם לתנור (שבת היתד בהשלכת

המתכת כאשר בהתחלה, הוא הבישול zkkxznמעשה
הגמרא  דברי את יפרש הרמב"ם אבל האש, ידי על

שהמתכת בעת הוא פעולת dywznשהבישול לאחר
הרי  - רך גוף "הקשה אם גם כי בהתחלה, הריכוך
היתד  מתכת שהתקשות וכיון מבשל". משום חייב זה

זה, על הוא מבשל משום החיוב הסופית, המטרה היא
המטרה  שאינו התהליך, שבתחילת הריכוך על ולא

הסופית.
'מחמם  את מחייב הרמב"ם אין מדוע מובן זה ולפי
כוונתו  שהרי מבשל, משום הריכוך על לצרפו' כדי הברזל
כי  'מבעיר', משום הוא חיובו ולכן התקשותו היא הסופית
הסופית, המטרה אינה ההבערה אם אף הוא 'מבעיר' חיוב
פחמים  לעשותם כדי היתה העצים הבערת במשכן שהרי

כיבויים. לאחר

ה'תשע"ו  טבת י"ח רביעי יום הנאה  מאיסורי 'לחי'

¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰:·È ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜...íééçì ïéOBò ìka©Ÿ¦§¨©¦
.äéðä éøeqàa elôàå©£¦§¦¥£¨¨

ידי  על והרי הנאה, מאיסורי 'לחי' לעשות אפשר איך
הנאה? מאיסור שנהנה ונמצא לטלטל, מותר הלחי

היינו  ניתנו', ליהנות לאו 'מצוות הכלל פי על שביארו יש
נאמר  שהכלל פי על ואף כהנאה, נחשב אינו מצוה שקיום
של  בשופר תקיעה כגון הגוף, הנאת בה שאין במצוה
לטלטל  לו שמותר בכך נהנה הרי כאן ואילו הנאה, איסורי
בפועל  כי כאן, גם תקף זה היתר מכלֿמקום הלחי, ידי על
על  יעבור כן יעשה שאם אלא הלחי, ללא אף לטלטל ניתן
עצם  את מאפשר אינו הלחי של שקיומו ונמצא איסור,
באיסור, ולא בהיתר זאת לעשות מאפשר אלא הטלטול
גשמית  הנאה נחשבת אינה איסור על עובר שאינו וההנאה

הנאה איסורי בכלל ואינה רוחנית הנאה שמה אלא סי' (פמ"ג

סקט"ז) מה סי' עירובין זוטא פתחא א. .משב"ז

רק  הוא הנאה מאיסורי ליהנות האיסור כי שביארו ויש
הנודר  ולכן עקיפה, בהנאה ולא האיסור מגוף כשנהנה
להיטהר  כדי בו לטבול יכול ממעיין ליהנות שלא
אינו  שבהם הגשמים בימות כן שיעשה ובלבד מטומאתו,
נטהר  הטבילה ידי שעל פי על ואף מהרחיצה, נהנה
מותר  הדבר תרומה, אכילת כגון הנאות ומרוויח מטומאתו
לו  מתאפשר ידם שעל אלא המים מעצם הנאה זו אין כי
שאין  בענייננו הדין והוא (התרומה), אחר מדבר ליהנות
לטלטל  מותר ידו שעל אלא הלחי בגוף וההנאה השימוש

הנאה מאיסורי לחי עושים ולכן מאיר במבוי בית שם. זוטא (פתחא

שמה) סי' .או"ח
היתר  של לחי לו יש אם כי להתיר, נוספת סברא ויש
האסור, הלחי בלא גם הטלטול להיתר להגיע ביכולתו הרי

האיסור ידי על כלום הרוויח לא שלמעשה פתחא ונמצא (ראה

סקי"ז) שם .זוטא

ה'תשע"ו  טבת י"ט חמישי יום כתכשיט  התפילין

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úaLa ïélôz àöBnä©¥§¦¦§©¨
ãé ìL çépî ¯ ïkøãk ïLáBì ?äOBò àeä ãöék ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦¥©¤§¨§©§¨©¦©¤¨
,àöBéå øæBçå ,úéaa ïöìBçå ñðëðå ¯ BLàøa Làø ìL ,Bãéa§¨¤Ÿ§Ÿ§¦§¨§§¨©©¦§¥§¥

.ïlk úà ñéðëiL ãò ,ïöìBçå ,éðL âeæ LáBìå§¥¥¦§§¨©¤©§¦¤ª¨
טוב' יום ה'תוספות מ"א)והקשה פ"י (עירובין

הגמרא א)למסקנת צו, זמן (עירובין ששבת סובר קמא תנא
מכניסם  הרבים ברשות בשבת תפילין המוצא ולכן תפילין
הרבים  ברשות ללובשם ההיתר כי עצמו, בפני זוג כל לבית,
לא  המצוה ולקיום המצוה, את מקיים שבהנחתם משום הוא
איסור  בזה יש כי פעם בכל אחד מזוג יותר ללבוש התירו
תפילין  זמן לאו ששבת סובר גמליאל רבן ואילו תוסיף'. 'בל
שמכניסם  משום הוא ולהכניסם התפילין ללבוש וההיתר
שני  ללבוש מותר ולכן תכשיט, הם והתפילין מלבוש דרך

תפילין. זוגות לשני ובזרוע בראש מקום יש כי יחד זוגות
תפילין  זמן לאו ששבת היא הרמב"ם ששיטת (הל'וכיון

ה"י) פ"ד תוסיף',תפילין 'בל כאן ואין מצוה כאן אין כן ואם

אחת? בבת תפילין זוגות שני להכניס מתיר אינו למה
אברהם' ה'מגן סקנ"ד)ותירץ ש"א סי' :(א"ח

שעליו  המדויק המקום את לכוין יודעים אנו שאין כיון
הזוג  את יניח שלא לחשוש יש התפילין, את להניח צריך
להוציא  התירו ולכן כמשא הוא הרי ואזי הנכון במקום השני

אחד. זוג רק אחת בפעם
כן  אם זוגות, שני לעולם לובש אין שבחול "כיון ועוד:
ולא  הוא, כמשוי אלא לבישה דרך נקרא אינו השני זוג
שהוא  אחד זוג אלא התפילין בזיון משום חכמים התירו

כמשוי" נראה ואינו בחול לבישה נ"א,כדרך סע' שם אדה"ז (שו"ע

.מהמ"א)
תכניסן  לא תפילין... שמצאה אשה אבל באיש, זה "וכל
בחול  תפילין מניחות הנשים שאין שכיון מלבוש, דרך לעיר

גמור" משוי אלא להן מלבוש ללבוש (שם)אינן אסורה וכן .
כמשא  הם הציצית חוטי כי מצויצת, טלית הרבים ברשות

מה) סע' .(שם
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ה'תשע"ו  טבת כ' שישי יום בשבת  חמים במים טבילה

:· ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ñðkì íéîëç eøñà̈§£¨¦¦¨¥
elôàå ,ïénça Bôeb ìk óhzLé àlL eøæâå ...úaLa õçøîa§¤§¨§©¨§¨§¤Ÿ¦§©¥¨§©¦©£¦

.úaL áøòî ençeäL ïénça§©¦¤©¥¤¤©¨
יוסף' סק"ו)וה'ברכי שכו סי' גאון הביא (או"ח האי רב בשם

צבי' ה'חכם דעת וכן בשבת. חמים במים לטבול (סי'שאסור

.יא)
ביהודה' ה'נודע כדֿכה)גם סי' במים (מהדו"ת רק לטבול התיר

נתנאל' ה'קרבן דברי את והביא בחמים, ולא פ"ב פושרים (שבת

כד) על סי' היתה לא בשבת בחמין רחיצה על חכמים שגזירת ,
פה  "גם כתב: זאת ובכל עמו, מסכים אינו אך במקוה, טבילה
שבערב  מזהיר אני ותמיד חמין, של מקוה להם יש קהילתנו
כדי  הלילה קודם שעות שתי עכ"פ החמין יזילו קודש שבת
חושש  אני ואמנם חמין. יהיו ולא שבת בליל פושרין שיהיו
הדין  לגוף כי עין, מעלים ואני בזה... נזהר אינו המרחץ שבעל

בשבת". בחמין בטבילה ברור האיסור אין
לדוד' סק"ג)[וה'תהלה שכו 'מים (סי' הגדרת מהי מסתפק

מדברי  כי בהם, לטבול ביהדה' ה'נודע שהתיר פושרים'
א)התוספות מח, ס"י)והרא"ש(שבת פ"ג שמים (שם משמע

חמים  מים זה ולפי בהם, סולדת היד שאין היינו פושרים
שאין  הרשב"א כתב שהרי כן לומר וקשה בהם, סולדת היד

כי  הסיק ולכן בהם. סולדת שהיד במים להתרחץ יכול אדם
ה'ערוך  גם אסור". חמימות בו שמרגישין כל הנראה "כפי

ס"ג)השלחן' שכו חמים,(סי' מים של השיעור מה מתלבט
אסור"]. העולם, בפי חם שנקרא ש"כל לו שנראה וכותב,

יהודה' 'בני בשו"ת שם)אך יוסף בברכי הובא לב, הצדיק (סי'
א. טעמים: מכמה בשבת חמים במים לטבול המנהג את
לא  אבל גופו, לנקות כשמתכוין במים רחיצה אסרו חכמים

מטומאה לטהרה הבאה טבילה נתנאל)אסרו הקרבן דברי ב.(כעין
ולא  יזהרו בוודאי הרבים, לשימוש נועד שהמקוה כיון

המים. את לחמם יבואו
חיים' 'דברי בספרו כתב מצאנז כו)והרה"ק סי' ח"ב :(שו"ת

טהרה' ה'סדרי אך אסור, דין פי על בחמין סי'"טבילה (יו"ד

להם קסז) והנח בזה, היתר דורינו גדולי נהגו וכן בזה, מיקל 
מלכו' ה'ישועות וכן יט)לישראל". סי' שבכמה (א"ח הביא

אך  הרבנים, הוראות פי על חם במקוה לטבול נהגו קהילות
ממוזג". רק ביותר חם יהא "שלא להקפיד יש

נזר' ה'אבני סק"א)והוסיף תקכו סי' במקוה (א"ח שהטובלים
אך  להתיר", מקום יש "בזה מיד ויוצאים בשבת חם
קודם... או הטבילה אחר שם עוד "ויושבין במים השוהים

שאסור". ודאי

ה'תשע"ו  טכת כ"א קודש שבת מצוה  לצורך מוקצה טלטול

:‚È - ·È ˙ÂÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰íéîëç eøñà̈§£¨¦
àå ...ìça äOBò àeäL Cøãk úaLa íéøác úö÷î ìèìèìeøñ §©§¥¦§¨§¨¦§©¨§¤¤¤¤§Ÿ§¨§

éøvä íéìk àlà úaLa íãà ìèìèé àlL.íäì C ¤Ÿ§©§¥¨¨§©¨¤¨¥¦©¨¦¨¤
מצוה? לצורך מוקצה לטלטל מותר האם

ומצה חמץ ה"ח)בהלכות חמץ (פ"ג המוצא הרמב"ם: כתב
כי  ומבערו", לערב עד כלי עליו "כופה פסח של טוב ביום
הוא  בהנאה האסור שהחמץ כיון טוב ביום לבערו יכול אינו
אלא  אינו המוקצה טלטול שאיסור פי על "ואף מוקצה,
מכלֿמקום  התורה... מן הוא חמץ... וביעור סופרים, מדברי
כח  שיש תעשה, ולא עשה במקום דבריהם העמידו חכמים

תעשה" ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמים (שו"ע ביד

ס"ה) תמו סי' א"ח .אדה"ז
המלך' הי"ח)וה'שער פ"ב יו"ט "שופר (הל' ההלכה את הביא

הגל" את עליו מפקחין אין השנה ראש ועיין של ב. לב, (ר"ה

שם) הר"ן לקחת בפירוש כדי אבנים של גל לפנות שאסור היינו ,
מצוות  לצורך ואפילו מוקצה הם האבנים כי השופר, את

מוקצה לטלטל התירו לא סכ"ג)שופר תקפ"ו סי' אדה"ז .(שו"ע
ערבה  או לולב לטלטל אין - לולב במצוות גם וכך

מוקצה ביו"ט)של שנתלשו נטילת (כגון מצות לקיים כדי
שהיא  כיון בה", לצאת אחרת לו אין "אפילו לולב

אסרו" מצוה במקום "ואפילו סי'מוקצה א"ח אברהם (מגן

.תרנה)
מוכן  עפר לו אין אם טוב ביום לשחוט אסור והנה,

הדם כיסוי מצות סי"ד)לקיים תצח סי' ושחט (א"ח עבר ואם ,
"מפני  מוקצה והוא מוכן שאינו בעפר לכסות לו מותר
מוקצה  טלטול איסור דוחה התורה מן שהיא כיסוי שמצות

מדבריהם" אלא ח שאינו ביצה תוס' ע"פ סל"א, תצח סי' אדה"ז (ש"ע

ראשונים) ועוד .ע"א
הדם  כיסוי מצוות נשתנתה מה המלך': ה'שער ותמה

מוקצה? איסור שדוחה לעיל, האמורות המצוות מכל
ותירץ:

ביד  כח יש כי מוקצה טלטול התירו לא המצוות בשאר
התורה מן דבר לעקור dyrzחכמים l`e ay'a אבל ,'

אם  - בכיסוי נתחייב השחיטה שבשעת כיון הדם, בכיסוי
המצוה  את שביטל נמצא השחיטה אחר יכסה שלא נאמר

תעשה'. ואל ב'שב ולא בידיים
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meil miwxt dyely m"anx ixeriye"ryz zah `"kÎe"h -

ה'תשע"ו  טבת ט"ו ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
גוי 1) עשה ואם מלאכה, לעשות לגוי אמירה דיני בו כלל

ושכירותו  הגוי שותפות לזה ונכלל דינה. מה מעצמו
נעשית  והמלאכה שבת בערב בין בשבת בין והשאלתו
הוא  מה בשבת מלאכה שעשה ישראל לזה ונמשך בשבת.
שכירות  לזה ונמשך לזה. שדומה לפי בהנאתה, אחרים או

בהם. וכיוצא דינו, מה המותרים לדברים בשבת ישראל

.à¯eÒ‡2,˙aLa ‰Î‡ÏÓ eÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯ÓBÏ »«¿»¿ƒ«¬»¿»»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙aM‰ ÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿À∆«««»¿««ƒ

Ì„wÓ BÏ ¯Ó‡L3CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aM‰ ∆»«ƒ…∆««»¿««ƒ∆≈»ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙aM‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï¿»¿»»∆»¿««««»¿»»∆»
Ô‰ÈÈÚa ‰l˜ ˙aL ‰È‰z ‡lL È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆«»«»¿≈≈∆

.ÔÓˆÚa ˙BNÚÏ e‡B·ÈÂ¿»«¬¿«¿»

לא 2) מלאכה "כל הפסוק: על ט) פרשה (בא במכילתא
אתה  תעשה "לא טז) פסוק יב, פרק (שמות בהם" ייעשה
לומר  תלמוד מלאכתך? הנכרי יעשה ולא חבירך, יעשה ולא
הסמ"ג  וכתב יאשיה". רבי דברי בהם, ייעשה לא מלאכה כל
לתת  לישראל שאסור מכאן משמע עה) תעשה לא (במצוות
מדאורייתא, בשבת בין טוב ביום בין מלאכתו לעשות לגוי
הרמב"ן  אבל כן; מוכיח בהם" ייעשה "לא המקרא כי
התורה  מן מוזהרים אנו אין כי מבאר, זה לפסוק בפירושו
כמו  מדרבנן, שבות בה שיש אלא בשבת, נכרי מלאכת על
ח  דף גיטין (מסכת שבות" לנכרי "אמירה בתלמוד: שאמרו
שאינה  (דרשה אסמכתא הוא במכילתא והמדרש ב), עמוד
דבר  על לגזור חכמים ביד כוח שאין מפני עיקרית),
על  בגזרם ז"ל חכמינו השתדלו בתורה, היתרו שמפורש
ייעשה  "לא הכתוב: וכאן למקרא, אותם לסמוך השבותים
(המלבי"ם). אחרים ידי על העשייה איסור על מורה בנפעל
האיסור  מקור את הראה ב) עמוד טו דף זרה (עבודה רש"י
משבת  תשיב "אם יג) עמוד נח, פרק (ישעיה  קבלה בדברי
לנכרי  יאמר שלא דבר" ודּבר חפציך ממצוא . . . ְֵַרגליך
חול  של דיבור בכלל שהוא מכיוון בשבת מלאכה לעשות

בשבת. [=גוי]3)שאסור נוכרי ביד איגרת משלחין "אין
הרא"ש  כתב וכן א) עמוד יט דף שבת (מסכת שבת" ערב
גאון. סעדיה רבינו בשם ו' סימן שביעי פרק מציעא בבבא

.áÏÈ·La Ì‡ :˙aLa BÓˆÚÓ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL È¯Î»¿ƒ∆»»¿»»≈«¿¿«»ƒƒ¿ƒ
¯eÒ‡ - d˙B‡ ‰NÚ Ï‡¯NÈ4‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï ƒ¿»≈»»»»≈»¿»¿»»
ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú5,‡e‰Â .‰NÚzL È„Îa «»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»

‡lL6ÌÈa¯ Ba eÚ„iL „Ú ,‡ÈÒ‰¯Ùa ¯·c‰ ‡‰È ∆…¿≈«»»¿«¿∆¿»«∆≈¿«ƒ
Ì‡Â .˙aLa ‰NÚ ‡e‰ ÈBÏt ÏÈ·La ‰Ê ¯·cL∆»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»¿«»¿ƒ

¯zÓ - ‰NÚ „·Ïa BÓˆÚ ÏÈ·La7.˙aLa da ˙B‰Ï ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»À»≈»»¿«»

שלא 4) אחר לישראל אף א) עמוד קכב דף שבת (מסכת
בשבת. ממלאכה ייהנה שלא בשבילו בכדי 5)נעשה היינו
שישהה  בכדי או המלאכה אותה (מסכת שיעשה המביא

ב). עמוד כד דף ה',6)ביצה הלכה להלן קבר מדין נלמד
שאין  הדבר", שיהיה "והוא הנוסח: (מער"ק) יד ובכתב
אבל  פרהסיא, במלאכת אלא שתעשה בכדי להמתין צורך

שלנו. כנוסח משמע הפוסקים דף 7)מכל שבת מסכת
באים  שהיו וזקנים גמליאל ברבן "מעשה א עמוד קכב
בו  ולרדת לעלות משופע (קרש כבש נכרי ועשה בספינה

וזקנים". גמליאל רבן וירדו בו, לירד ליבשה) מהספינה

.âB¯B‡Ï LnzLÓ - ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰L È¯Î ?„ˆÈk≈«»¿ƒ∆ƒ¿ƒ∆«≈ƒ¿«≈¿
¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ8È¯Î ‰NÚ . ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈»»»»¿ƒ

Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ „¯È - ‰ÈÙq‰ ÔÓ Ba „¯ÈÏ L·k∆∆≈≈ƒ«¿ƒ»≈≈«¬»ƒ¿»≈¿ƒ
BzÓ‰a ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ‡lÓ .¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈»ƒ≈«ƒ¿«¿¿∆¿
- Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ ‰˜LÓ -«¿∆«¬»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÁÈpÓ - BzÓ‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï ÌÈ·NÚ ËwÏ .¯eÒ‡»ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆¿«ƒ«ƒ¿»≈

BzÓ‰a9È¯Îp‰ B˙B‡ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¿∆¿∆¡…≈∆»∆…¿≈«»¿ƒ
,BÏÈ·La BzÎ‡ÏÓa ‰a¯È ‡nL ;Ï‡¯NÈ B˙B‡Ï ¯ÈkÓ«ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
¯LÙ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‰NBÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿≈»»»∆∆¿»
BÈ‡ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ˙aLa Ba ‰‰È ‡Ï ,Ba ˙Ba¯‰Ï¿«¿…≈»∆¿«»∆»ƒ≈≈

.B¯ÈkÓ«ƒ

א.8) עמוד קכב דף שבת "נכרי 9)מסכת (שם) בברייתא
הגמרא  ומקשה ישראל" אחריו מאכיל עשבים שליקט
מוקצה  גבי על בהמתו להעמיד שאסור חנינא רבי מדברי
והרי  בשבת מוקצה מטלטל ונמצא ויאכילנה בידו יקח שמא
שאינו  שם ומתרץ הם? מוקצים בשבת שנלקטו אלו עשבים
אותה  ומכוון מרחוק עומד הוא אלא העשבים על מעמידה
לפניה. אחרות דרכים שסותם זה ידי על העשבים למקום
כן  גם בוודאי בהמתו" ישראל "מניח שכתב והרמב"ם
שאילו  זה. כעין מעשה ידי על אותה שמניח היא כוונתו
כי  וייתכן כלל חידוש זה אין אלו עשבים אוכלת לראותה
כן  גם - הישראל לצורך העשבים את הגוי ליקט אם אף
באורח  וראה מהם. מלאכול בהמתו את למנוע מחוייב אינו

יג. סעיף שכה סימן חיים

.ã¯ ÔB‚k ,ËÚÓÏe ˙Ba¯‰Ï Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡10 ¬»»»∆≈¿«¿¿«≈¿≈
ÂÈ¯Á‡ ‰‰ ,BÓˆÚ ÏÈ·La ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ - L·ÎÂ»∆∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿∆¡∆«¬»
˜eÏc‰ ¯ .B¯ÈkÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ˙aLa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»¿««ƒ∆«ƒ≈«»

Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡ :˙aLa ‰aÒÓa11LnzL‰Ï ¯eÒ‡ - ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…ƒ¿»≈»¿ƒ¿«≈
·¯ Ì‡Â ;˜ÈÏ„Ó ·¯‰ ˙Úc ÏÚ - ˜ÈÏ„n‰L ,d¯B‡Ï¿»∆««¿ƒ«««»…«¿ƒ¿ƒ…
- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;d¯B‡Ï LnzL‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯Î»¿ƒÀ»¿ƒ¿«≈¿»∆¡»¿∆¡»
ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ È¯Î ‡·e ,˙aLa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ .¯eÒ‡»»¿»¿≈»¿«»»»¿ƒ¿«≈

'‰aÎz Ï‡'Â '‰ak' BÏ ÔÈ¯ÓB‡12ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿ƒ«≈¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈
B˙˙È·L13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÈÏÚ ¿ƒ»»≈¿≈…«≈»∆

א).10) עמוד קכב דף שבת (מסכת למאה" נר לאחד "נר
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למאה". כבש לאחד "כבש כן יודעים 11)וכמו שאיננו
בשביל  או נכרי, בשביל או ישראל בשביל הדליק אם
אף  מותר עצמו בשביל שעשה הוכחה לנו יש ואם שניהם,

(מגידֿמשנה). ישראל בידו.12)ברוב למחות צריך אין
שבת 13) (מסכת בשבת הנכרי שישבות מצווים אנו שאין

א). עמוד קכא דף

.ä˙Ó14¯·˜ BÏ e¯ÙÁÂ ÔB¯‡ ÌÈ¯Î BÏ eNÚL ≈∆»»¿ƒ»¿»¿∆∆
ÔÈÏÈÏÁ BÏ e‡È·‰ B‡ ,˙aLa15Ì‡ :Ô‰a „tÒÏ ¿«»≈ƒ¬ƒƒƒ¿…»∆ƒ

¯·wÈÂ ˙aL È‡ˆBÓÏ eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈ - ‰Úˆa¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»≈«»¿ƒ»≈
‡ÈË¯Òa ¯·w‰ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba16ÏÚ ÔB¯‡‰Â ‰ÏB„‚ ¿ƒ»»«∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»»«

ÌÈ¯Îp‰L ‰fL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ·M‰Â ÔÈ¯·BÚ‰ ÏÎÂ ,ÂÈab«»¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆∆∆«»¿ƒ
¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ÈBÏÙÏ ˙aLa ÂLÎÚ ÔÈNBÚƒ«¿»¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ»≈
.‡ÈÒ‰¯Ùa ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÓÏBÚ Ï‡¯NÈ B˙B‡ Baƒ¿»≈»ƒƒ¿≈∆¿«¿∆¿»
È„Îa ÔÈzÓiL ,‡e‰Â .¯Á‡ Ï‡¯NÈ Ba ¯a˜Ï ¯zÓeÀ»ƒ¿…ƒ¿»≈«≈»∆«¿ƒƒ¿≈

‰NÚiL17.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆¿≈…«≈»∆

הוא 14) שגנאי א) עמוד קנא דף שבת מסכת (משנה
בשבילו  בפרסום שבת שנתחלל בקבר להיקבר לישראל
א). עמוד פא דף קמא בבא במסכת ותוספות (הר"ן

מחללים 15) והיו בצידו, ונקבים נבוב מקנה עשוי נגינה כלי
ונהי. לאבל המת מיטת אחר הרבים.16)בו דרך רחוב,

את 17) ח' בהלכה מנמק שרבינו כיוון כאן, השיג והראב"ד
לנכרי  יאמר שמא משום שיעשה, בכדי להמתין שצריך הדין
מכיוון  כאן כן אם מייד, מוכן הדבר וימצא לו, לעשות
אין  לעולם, בשבילו שנעשה ישראל לאותו נאסר שהדבר
בשבילו. נעשה שלא מכיוון שיעשה, בכדי אחר על לאסור

.åÈ¯Î18ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÓÏ ˙aLa ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬ƒƒ¿«»¿≈««ƒ
È„Îa ˙aL È‡ˆBÓÏ ÔÈzÓÈ - ‰ÓBÁ‰ „vÓ Ô‡È·‰L∆¡ƒ»ƒ««»«¿ƒ¿»≈«»ƒ¿≈
‡nL ;Ô‰a e„tÒÈ Ck ¯Á‡Â ,·B¯˜ ÌB˜nÓ ‡B·iL∆»ƒ»»¿««»ƒ¿¿»∆∆»
¯˜a·e ,‰ÓBÁ‰ „Ú ¯Á‡ ÌB˜nÓ Ìe‡È·‰ ‰ÏÈla««¿»¡ƒƒ»«≈««»«…∆

Ô‰a eÒÎ19ÈBÏt ÌB˜nnL È‡cÂa Ú„È Ì‡Â . ƒ¿¿»∆¿ƒ»«¿««∆ƒ¿¿ƒ
ÌB˜Ó B˙B‡Ó e‡B·iL È„Îa ÔÈzÓÈ - ˙aLa Ìe‡È·‰¡ƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆»≈»
‡ÈË¯Òa ¯·c‰ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aM‰ ¯Á‡20 ««««»»∆…¿≈«»»ƒ¿«¿»

.e¯Ó‡L BÓk ,‰ÏB„‚¿»¿∆»«¿

א).18) עמוד קנא דף שבת מסכת וגמרא ואף 19)(משנה
רק  הוא אמה אלפיים שבת ותחום לקולא, דרבנן שספק
אפשר  שהרי בחלילין להשתמש אסור זאת בכל מדרבנן,
להיכנס  צורך ואין גמור בהיתר ויהיו הערב עד להמתין
שכה). סימן חיים אורח זהב (טורי איסור בספק

התימנים).20) יד (כתב גדולה" "בפרהסיא אחרת: בנוסחה
(שם) ששנינו ומה וקבר. לארון שווה חלילים שדין נמצא
היא  שהדרך מפני הוא לחוד וקבר וארון לחוד חלילים

בצינעא. וחלילים בפרהסיא וקבר שארון

.æ¯ÈÚ21da ‰˙È‰Â ,dÎB˙a ÔÈ¯c ÌÈ¯ÎÂ Ï‡¯NiL ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»¿»»
˙ˆÁ¯n‰ ıÁ¯Ó22·¯ Ì‡ :˙aLa23¯zÓ - ÌÈ¯Î ∆¿»««¿∆∆¿«»ƒ…»¿ƒÀ»

- Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ;„iÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ da ıÁ¯Ïƒ¿…»¿»≈«»ƒ»¿ƒ…ƒ¿»≈
;enÁe‰ ·¯‰ ÏÈ·LaL ,ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿ƒ»…«

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ24ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ -25ÔÎÂ . ∆¡»¿∆¡»«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

ה.21) משנה ב פרק בשבת.22)מכשירין בה שרוחצים
המתרחצים 23) האנשים רוב א) עמוד קכב דף שבת (מסכת

המרחץ. את הנכרי מחמם שבעבורם זו בעונה במרחץ
נעשה.24) שניהם לרחיצה.25)בשביל מים

.çBÊ ‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿»¿ƒ«¬¿»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa26 ¿«»««ƒ∆»««ƒ«««¿

ÔÈzÓiL ¯Á‡ ·¯ÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯zÓ -À»≈»¿»¿»»»∆∆««∆«¿ƒ
È„Îa ÔÈzÓiL ÌB˜Ó ÏÎa e¯Ò‡ ‡ÏÂ .‰NÚzL È„Îaƒ¿≈∆≈»∆¿…»¿¿»»∆«¿ƒƒ¿≈

ÈtÓ ‡l‡ eNÚiL27¯zÓ ‡‰È ¯Ó‡z Ì‡L :‰Ê ¯·c ∆«¬∆»ƒ¿≈»»∆∆ƒ…«¿≈À»
¯·c‰ ‡ˆÓÈÂ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡nL ,„iÓƒ»∆»…«¿»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«»»
,eNÚiL È„Îa ÔÈzÓiL „Ú e¯Ò‡L ÔÂÈÎÂ .„iÓ ÔÎeÓ»ƒ»¿≈»∆»¿«∆«¿ƒƒ¿≈∆«¬
¯kzNÓ BÈ‡ È¯‰L ;BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿»¿ƒ«¬∆¬≈≈ƒ¿«≈
¯·c ‰NÚiL È„Îa ·¯ÚÏ ·kÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌeÏk¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿≈∆≈»∆»»

.˙aLa ‰NÚpL ‰Ê∆∆«¬»¿«»

ג.26) הלכה א פרק למעלה לא 27)ראה זה טעם לפי
שבשבילו  ישראל לאותו רק שיעשו בכדי להמתין אמרו
ביאר  רש"י אבל לא; אחר לישראל אבל המלאכה, נעשתה
ייהנה  שלא "כדי ב): עמוד כה דף ביצה (מסכת הטעם
בין  הבדל אין זה ולפי טוב" יום או שבת ממלאכת ישראל

ה'. הלכה ראה אחר, או זה ישראל

.è‰Î‡ÏÓ BÈ‡L ¯·c28˙aLa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â , »»∆≈¿»»¿≈»«¬¿«»
˙e·L ÌeMÓ ‡l‡29È¯ÎÏ ¯ÓBÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ - ∆»ƒ¿À»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ

˙ˆ˜Ó ÌL ‰È‰iL ,‡e‰Â .˙aLa B˙BNÚÏ30B‡ ,ÈÏÁ «¬¿«»»∆ƒ¿∆»ƒ¿»…ƒ
‰ÂˆÓ ÈtÓ B‡ ,‰a¯‰ C¯ˆ ¯·cÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È31. ƒ¿∆»ƒ«»»…∆«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»

ע 28) סח דף ב עמוד סז דף עירובין שאין (מסכת א) מוד
דבר  הוא ואם ועושהו, לנכרי אומר דרבנן, איסור אלא בו

לעשותו. לנכרי יאמר לא התורה מן חומרא 29)שאסור
גמורה. מנוחה לשם טוב ויום בשבת מלאכות בקצת

צרכיו 30) כל לו עושים סכנה בו אין אפילו ממש, חולה כי
אף  מותר דאורייתא מלאכה בהם שאין ודברים נכרי, ידי על
לדבר  דבר מדמין "אין אבל ב); פרק (למעלה ישראל ידי על
שהתירו  מה אלא להתיר בהן לך ואין השבותים, בענייני

משנה). (מגיד מחצר 31)חכמים" חמים מים להביא
מצוות  לצורך הקטן את לרחוץ ביניהן, עירבו שלא לחצר

י. הלכה ראה מילה.

.éÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙aLa È¯ÎÏ Ï‡¯NÈ ¯ÓB‡ ?„ˆÈk≈«≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿«»«¬»ƒ»
B‡ ¯ÙBL BÏ ‡È·‰Ï È„k ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËeLÏ B‡»«¿≈««ƒ¿≈¿»ƒ»
·e¯Ú ÔÈ‡L ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ BÏ ‡È·Ó B‡ ,‰ÏÈÓÏ ÔÈkÒ«ƒ¿ƒ»≈ƒ≈»≈¿»≈∆≈≈

¯ÚËˆÓe ÔË˜ Ì‰a ıÈÁ¯‰Ï ÔÈnÁ ÌÈÓ Ô‰ÈÈa32ÔÎÂ . ≈≈∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿«≈¿≈
Ïk33.‰Êa ‡ˆBik …«≈»∆

התימנים).32) יד (כתב מצטער" "או אחרת: בנוסחה
במילה 33) שרק ב) עמוד ח דף גיטין (מסכת התוספות דעת

שבת. דוחה גופה שמילה כיוון התירו

.àé˙Èa Á˜Bl‰34BÏ ¯zÓ - È¯Îp‰ ÔÓ Ï‡¯NÈ ı¯‡a «≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ«»¿ƒÀ»
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È¯ÎÏ ‰¯ÈÓ‡L ;˙aLa ¯ËL BÏ ·zÎÏ È¯ÎpÏ ¯ÓBÏ««»¿ƒƒ¿…¿»¿«»∆¬ƒ»¿»¿ƒ
Ï‡¯NÈ ı¯‡ ·eMÈ ÌeMÓe ,Ì‰È¯·cÓ ‰¯eÒ‡ ˙aLa¿«»¬»ƒƒ¿≈∆ƒƒ∆∆ƒ¿»≈

‰Ê ¯·„a e¯Ê‚ ‡Ï35‡È¯eÒa Ì‰Ó ˙Èa Á˜Bl‰ ÔÎÂ .36, …»¿¿»»∆¿≈«≈««ƒ≈∆¿¿»
‰Ê ¯·„Ï Ï‡¯NÈ ı¯‡k ‡È¯eqL37. ∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»∆

בארץ 34) בית "הקונה ב) עמוד פ דף קמא בבא (מסכת
מכירה) (שטר אונו עליו כותבין בשבת.ישראל אפילו

בשבת?) שכותבין הדעת על יעלה (וכי דעתך? סלקא בשבת
ישראל  ארץ יישוב מצוות (שמשום ועושה לנכרי אומר אלא
הלכה  ב פרק קטן מועד (מסכת ובירושלמי שבות)", התירו
מן  בתים ליקח מהו לרשב"ל שאל לוי בן יהושע רבי ד):
לקנות  מותר (אם בשבתא רבי, שאל אימת לו: אמר הנכרי?
(כיוון  עושה הוא כיצד (לקנות). מותר בשבת תנא: בשבת)?
דינרין  של כיסין לו מראה כסף)? לו מוסר היהודי שאין
ומעלה  חותם והגוי הכסף) את לעצמו יקח שהנכרי (כדי
יריחו  נכבשה שלא מצינו שכן לשלטון), (לארכיון, לארכיים
ראה  בשבת; אפילו - רדתה" "עד וכתיב בשבת, אלא

ב. פרק בסוף התירו 35)למעלה לא מצוה משום כי ואף
י'), הלכה (למעלה לישראל שבות איסור אלא לנכרי לומר
משאר  גדולה שהיא ישראל, ארץ יישוב מצוות משום אבל
על  פ') פיסקא ראה (פרשת בספרי עליה שאמרו עד מצוות,
"שמור  לו וסמוך בארצם" וישבת אותם "וירשת המקרא
"ישיבת  - מצוך" אנכי אשר האלה הדברים כל את ושמעת
אף  התירו - שבתורה" המצוות כל כנגד שקולה ישראל ארץ

נכרי. ידי על כתיבה - דאורייתא היא 36)מלאכה
כל  שכבש קודם כנען, לארץ חוץ דוד, שכבש מהארצות

ג). הלכה א פרק תרומות (הלכות ישראל (מסכת 37)ארץ
ב). עמוד ח דף גיטין

.áé˜ÒBt38‰Î‡Ïn‰ ÏÚ È¯Îp‰ ÌÚ Ì„‡39ıˆB˜Â40 ≈»»ƒ«»¿ƒ««¿»»¿≈
BÓˆÚÏ ‰NBÚ È¯Îp‰Â ,ÌÈÓc41‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »ƒ¿«»¿ƒ∆¿«¿¿««ƒ∆

˙aLa ‰NBÚ42¯zÓ -43È¯Îp‰ ˙‡ ¯ÎBN‰ ÔÎÂ . ∆¿«»À»¿≈«≈∆«»¿ƒ
‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ44‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯zÓ - ¿»ƒ«¿≈À»««ƒ∆∆

ÌÈzLÏ B‡ ‰LÏ È¯Îp‰ ¯ÎNL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙aLa¿«»≈«¿∆»««»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
‚¯B‡Â ·˙Bk ‰Ê È¯‰ - BÏ ‚¯‡iL B‡ BÏ ·zÎiL∆ƒ¿…∆∆¡…¬≈∆≈¿≈
B‡ ¯ÙÒ BÏ ·zÎiL BnÚ ıˆ˜ el‡k ;¯zÓe ,˙aLa¿«»À»¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿…≈∆
,‡e‰Â .‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰L ,„‚a BÏ ‚¯‡iL∆∆¡…∆∆∆∆¿»≈∆ƒ¿∆»

.ÌBÈ ÌBÈ BnÚ ·LÁÈ ‡lL∆…«¿…ƒ

בית 39)מתנה.38) ב): עמוד יז דף שבת (מסכת במשנה ְֶַ
ערב  נכרי לכובס וכלים לעבדם עורות למסור מתירים הלל
(ראה  בשבת מלאכתו עושה שהנכרי אף חשיכה, קודם שבת

כלים). שביתת בהלכות ג בפרק וקוצב.40)למעלה
מלאכתו,41) להשלים למהר עצמו, לתועלת עושה הנכרי

בשבת. הנכרי שיעבוד מקפיד היהודי של 42)ואין בביתו
"אומנין  ח): הלכה א פרק שבת (מסכת ירושלמי נכרי.
- ישראל של ביתו בתוך ישראל, עם עושין שהיו עכו"ם

מותר". נכרים) (של בתיהן ובתוך - כשהגוי 43)אסור,
כולה  העבודה את לגמור עליו שמקבל - ב"קבלנות" עובד
מיימוניות). (הגהות יומי בשכר ולא קבוע במחיר

אינו 44) וגם בשבת לעבוד לנכרי אומר היהודי שאין
וסובר  השיג, הראב"ד אבל בשבת, מעבודתו מרוויח

יצטרך  שמא כי בשבת, הנכרי במלאכת מרוויח שהיהודי
כאחד, שתיהן לעשות יוכל ולא שבת אחרי גם למלאכתו
תמיד, לו לארוג או זו, בשנה תמיד לו לכתוב שכרו אם אבל
זמן  במשך לו שיצטרך המלאכות לכל שכרו אם או
רמד). סימן אברהם (מגן אסור - רבינו לדעת גם השכירות,

.âé‰na45ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c46‰Úˆa ?47ÔÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»∆≈
ÏL ˙aLa ˙ÈNÚp‰ ‰Î‡Ïn‰ BfL Ïk‰ ÌÈ¯ÈkÓ«ƒƒ«…∆«¿»»««¬≈¿«»∆
‰ÈeÏ‚e ‰Úe„È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¬»ƒ»¿»¿»¿»
BÈ‡ ,˜ÒBÚ È¯Îp‰ ˙‡ ‰‡B¯‰L .‰¯eÒ‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe¿À¿∆∆¬»∆»∆∆«»¿ƒ≈≈
BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ¯ÎN ÈBÏtL ¯ÓB‡Â ,ıˆwL Ú„BÈ≈«∆»«¿≈∆¿ƒ»««»¿ƒ«¬

.˙aLa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿«»

א.45) עמוד יב דף קטן מועד לצוות 46)מסכת שמותר
בקבלנות. ישראל מלאכת לעשות מכירים 47)לנכרי שאין

בפרהסיא  נעשית אם אף ישראל בשביל היא שהמלאכה
ירוחם). (רבינו

.ãéCÎÈÙÏ48B‡ B¯ˆÁ BÏ ˙B·Ï È¯Îp‰ ÌÚ ˜ÒBt‰ , ¿ƒ»«≈ƒ«»¿ƒƒ¿¬≈
ÌÈzL B‡ ‰L B¯ÎNL B‡ ,e‰„N ˙‡ ¯ˆ˜Ï B‡ BÏ˙k»¿ƒ¿…∆»≈∆¿»»»¿«ƒ
‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :Ì¯k BÏ ÚhÏ B‡ ¯ˆÁ BÏ ˙B·Ïƒ¿»≈ƒ«∆∆ƒ»¿»«¿»»
˙BNÚÏ ÔÁÈp‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌeÁz‰ CB˙a B‡ ‰È„na«¿ƒ»¿«¿»¿«ƒ»«¬

ÌÈ‡B¯‰ ÈtÓ ,˙aLa49˜ÒtL ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L50Ì‡Â ; ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÌL ÔÈ‡L ,¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁ ‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»«¿À»∆≈»ƒ¿»≈

.˙aLa ÔÈNBÚ Ô‰Lk ÔÈÏÚBt‰ ˙‡ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆∆«¬ƒ¿∆≈ƒ¿«»

א.48) עמוד יב דף קטן מועד ראש 49)מסכת במסכת
חשד  משום האסור שדבר מבואר ב עמוד כד דף השנה
היה  זה ולפי חשדא" (אין) ליכא "דברבים רבים. בשל מותר
אברהם  (מגן ציבורי עניין לטובת בשבת גוי להעסיק מותר
בשבת  הכנסת בית לבנות התירו לא מקום מכל רמד) סימן
אברהם). (מגן השם חילול משום בקבלנות נכרי ידי על

נכון 50) באיסור, בשבת בית לישראל נכרים בנו אם
ישראל  התנה אם אבל (טור); בו לדור ייכנסו שלא להחמיר
לדור  מותר התנאי את קיים לא והנכרי בשבת, לעשותו שלא

תם). רבינו (מרדכי, בו

.åèÔÎÂ51È¯ÎÏ e‰„N B‡ BÓ¯k ¯ÈkN‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓ ¿≈À»¿»»¿«¿ƒ«¿»≈¿»¿ƒ
‰‡B¯‰L ,˙aLa ÔÚËBÂ ÔÚ¯BÊ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿»¿¿»¿«»∆»∆

ÔÈ¯eÎNL Ú„BÈ52˙eÒÈ¯‡a B‡ Ô‰53Ô‰Ï Ô˙54¯·„Â . ≈«∆¿ƒ≈«¬ƒ»«»∆¿»»
ÈL‡ ·¯ C¯c ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ Èe¯˜ ÂÈÏÚa Ï‡¯NÈ ÌML∆≈ƒ¿»≈¿»»»»»¿≈∆∆…«¿≈

˙eÒÈ¯‡a BzÏ B‡ B¯ÈkN‰Ï ÌB˜n‰ B˙B‡55¯eÒ‡ - «»¿«¿ƒƒ¿«¬ƒ»
È¯ÎÏ B¯ÈkN‰Ï56B˙B‡a ‰NBÚ È¯Îp‰L ÈtÓ ; ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆«»¿ƒ∆¿

Ï‡¯Ni‰ ÌL ÏÚ ‡¯˜ ‡e‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÌB˜n‰«»¿»»¿«»¿ƒ¿»«≈«ƒ¿»≈
ÂÈÏÚa57. ¿»»

ב).51) עמוד כא דף זרה עבודה שהנכרי 52)(מסכת
הפירות  כל לעצמו ונוטל לשנה, קצוב דבר לישראל משלם
בשבת. עובד שהנכרי במה הנאה לישראל ואין והרווחים

מתבואת 53) ומקבל ישראל של בשדה עובד שהנכרי
בשבת, עבודתו ואת ולרביע, לשליש למחצה, האדמה
להרבות  עצמו, לתועלת עושה - קעביד" דנפשיה "אדעתא
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בתנאים 54)חלקו. לרוב משכירים היו וכרם שדה כי
עבודתו,55)אלה. בשכר לנכרי קצוב דבר שמשלם אלא

לישראל. הפרי ואריסות,56)וכל שכירות ידי על גם
זה. באופן משכירים המקום בני שרוב וזהו 57)מכיוון

כמבואר  בשבת מלאכתנו יעבוד שהנכרי גמור איסור
הפרק. בתחילת

.æè¯zÓ58ŒÏÚŒÛ‡Â È¯ÎÏ Ô¯ÈkN‰Ïe ÌÈÏk ÏÈ‡L‰Ï À»¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿»¿ƒ¿««
e‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰NBÚ ‡e‰L Ètƒ∆∆»∆¿»»¿«»ƒ¿≈∆≈»

ÌÈÏk‰ ˙˙È·L ÏÚ ÌÈeˆÓ59- Bc·ÚÂ BzÓ‰a Ï·‡ . ¿Àƒ«¿ƒ««≈ƒ¬»¿∆¿¿«¿
ÈtÓ ,¯eÒ‡60.„·ÚÂ ‰Ó‰a ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ e‡L »ƒ¿≈∆»¿Àƒ«¿ƒ«¿≈»»∆∆

ב).58) עמוד יז דף שבת מסכת מבואר 59)(משנה
יט  דף שבת (מסכת שאמרו ומה א'. הלכה ג' פרק למעלה
וה' בד' שבת, בערב לנכרי כליו אדם ישכיר "לא א): עמוד
שמאי  בית דעת לפי נאמרה זו שברייתא רבינו דעת מותר",
 ֿ כבית שהלכה לפי אולם כליו, שביתת על מצּווה ְֶשאדם
וסוברים  עליו חולקים והראב"ד התוספות אבל מותר; הלל
מלאכת  שכר כנוטל שנראה אסור, לנו גם בשכירות כי

רמו). סימן חיים (אורח מותר להשאיל אבל השבת,
שורך 60) ינוח "למען יב): עמוד כג, פרק (שמות שכתוב

על  אדם ש"מצּווה מכאן והגר" אמתך בן ויינפש ְֶוחמורך,
פרק  שבת מסכת ירושלמי (תלמוד כמוהו" בהמתו שביתת
מותר, ולגופה הבהמה לנוחיות שנוגע מה אבל ג); הלכה ה
(השור) "שיהא - שורך" ינוח "למען במכילתא: כמובא
זה  אין ביתו, בתוך יחבשנו שאם ואוכל", הקרקע מן תולש

לשור. נוח

.æéÛzzLn‰61B‡ ‰¯BÁÒa B‡ ‰Î‡ÏÓa È¯Îp‰ ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ«»¿ƒƒ¿»»ƒ¿»
‰lÁza e˙‰ Ì‡ :˙eÁa62˙aM‰ ¯ÎN ‰È‰iL «¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿«««»

‰a¯‰ Ì‡ ËÚÓ Ì‡ ,Bc·Ï È¯ÎpÏ63¯Á‡ ÌBÈ ¯ÎNe , «»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ«¿≈¿««≈
‡Ï Ì‡Â .¯zÓ - Bc·Ï Ï‡¯NÈÏ ˙aM‰ ÌBÈ „‚k¿∆∆««»¿ƒ¿»≈¿«À»¿ƒ…
¯ÎN È¯Îp‰ ÏËB ,˜ÏÁÏ e‡B·iLk - ‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿∆»«¬…≈«»¿ƒ¿«
BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,Bc·Ï Ôlk ˙B˙aM‰««»À»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈

ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ64ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,˙aM‰ ÌBÈ „‚k ƒ¿¿∆∆««»∆»ƒ≈
ÔÈc - ˙eÙzLa ‰„N eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»∆¿À»ƒ

.‡e‰ „Á‡∆»

א).61) עמוד כב דף זרה עבודה הנכרי 62)(מסכת אין
ישראל. של בשליחותו כעושה שם:63)נחשב בברייתא

מת  התנו אסור","ואם - לחשבון באו ואם מותר, - חילה
מלכתחילה: התנו אם אפילו היא, שהכוונה רבינו וסובר
בעת  כך אחר בא אם בחול", ואני בשבת חלקך "טול
יום  בעד ואני וכך, כך שבת בעד נטלת אתה לומר: החשבון
והיהודי  שבת שכר הנכרי יטול אלא אסור, - וכך כך חול

הרבה. בין מעט בין אחר, יום נסתפקו:64)שכר בגמרא
ההלכה, נפסקה ולא מה? בתחילה) התנו לא (אם סתמא
משכר  רק חלקו ישראל יטול שלא לחומרא, רבינו ופסק
שבות" לנכרי ש"אמירה כיוון פסק הרא"ש אבל החול;

הנכרי. עם השכר חצי ליטול יכול לקולא, דרבנן וספק

.çé‰È‰ ‡ÏÂ ,¯ÎN‰ ˜ÏÁÏ e‡·e ,e˙‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»«¬…«»»¿…»»
Bc·Ï ÏËB È¯Îp‰L ,ÈÏ ‰‡¯È - Úe„È ˙aL ¯ÎN¿««»»«≈»∆ƒ∆«»¿ƒ≈¿«

˙ÈÚÈ·L65˙BÚÓ Ô˙Bp‰ .ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,¯ÎN‰ ¿ƒƒ«»»¿«¿»¿ƒ«≈»
‡NB È¯Îp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï È¯ÎÏ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆««ƒ∆«»¿ƒ≈

˜ÏBÁ ,˙aLa Ô˙BÂ66‰ÂLa ¯ÎNa BnÚ67e¯B‰ ÔÎÂ . ¿≈¿«»≈ƒ«»»¿»∆¿≈
.ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ

אבל 65) למעלה. כמבואר בסתמא שהחמיר רבינו לדעת זהו
את  להזכיר מבלי בשווה השכר את מחלקים הרא"ש לדעת

כלל. השבת שרירא 66)יום רב בשם הגאונים תשובת

יוסף). (בית ישראל 67)גאון על מוטלת זו מלאכה שאין
ישראל, של שליחותו בשבת עושה הנכרי ואין לעשותה,

העסק. מי של ניכר אין וגם

.èé‡Ï68È¯Î Ôn‡Ï ÌÈÏk ˙aL ·¯Úa Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿∆∆«»≈ƒ¿À»»¿ƒ
˜ÒtL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˙BNÚÏ69‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,BnÚ «¬»««ƒ∆»«ƒ∆»ƒ¿≈∆≈≈
‰ÎLÁL Ì„˜ B˙ÈaÓ Ô‰a70Ì„‡ ¯kÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . »∆ƒ≈…∆∆»≈»¿≈…ƒ¿…»»

epÂÏÈ ‡ÏÂ epÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ ,È¯ÎÏ ÂÈˆÙÁ71‡ÏÂ ¬»»¿»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿…«¿∆¿…
‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,‰zÓa BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ,epkLÓÈ¿«¿¿∆¿…ƒ≈¿«»»∆»ƒ¿≈∆≈≈
ÔÓÊ ÏkL .˙aM‰ Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ ıÙÁ B˙B‡a¿≈∆ƒ∆«≈…∆««»∆»¿«
‡ˆiLÎe ;BÏ Ô˙ È˙ÓÈ‡ Ú„BÈ Ì„‡ ÔÈ‡ ,B˙È·a ‡e‰L∆¿≈≈»»≈«≈»«»«¿∆≈≈
ÈÓk ‰‡¯È ,B„Èa Ï‡¯NÈ ıÙÁÂ ˙aLa B˙ÈaÓ È¯Îp‰«»¿ƒƒ≈¿«»¿≈∆ƒ¿»≈¿»≈»∆¿ƒ
BÏ ¯ÎÓ B‡ BnÚ ˜Òt B‡ BkLÓ B‡ È¯ÎpÏ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»«»¿ƒƒ¿¿»«ƒ»«

.˙aLa¿«»

ב).68) עמוד יח דף ב עמוד יז דף שבת כמבואר 69)(מסכת
המלאכה  עושה הנכרי אם אף שמותר יב בהלכה למעלה

יום.70)בשבת. יחשוב 71)מבעוד שהרואה הדבר, טעם
בו  לעשות לבית מחוץ החפץ את להוליך ציווהו שהיהודי

(סמ"ג). עצמו לצורך נושאו שהנכרי שידע ולא מלאכה,

.ëÔ˙Bp‰72¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ ˙¯b‡Ì‡ :˙ «≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«∆∆ƒ
ıˆ˜73·¯Ú BÏ d˙ elÙ‡Â ,¯zÓ - ‰ÎÏB‰ ¯ÎN BnÚ »«ƒ¿«»»À»«¬ƒ¿»»∆∆

‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL74Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ da ‡ˆiL ,‡e‰Â . «»ƒ¬≈»»∆≈≈»ƒ∆«≈…∆
‰È„na LÈ Ì‡ :ıˆ˜ ‡Ï Ì‡Â .˙aM‰75Úe·˜ Ì„‡76 ««»¿ƒ…»«ƒ≈«¿ƒ»»»»«

‰È„Ó ÏÎÏ Ì˙B‡ ÁÏBLÂ ˙B¯b‡‰ ıa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈»ƒ¿¿≈«»¿»¿ƒ»
.˙¯b‡‰ È¯ÎpÏ ÔzÏ ¯zÓ - ÂÈÁeÏL ÌÚ ‰È„Óe¿ƒ»ƒ¿»À»ƒ≈«»¿ƒ»ƒ∆∆
CeÓq‰ ˙ÈaÏ ÚÈbiL È„k ÌBia ˙e‰L ‰È‰iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿∆¿«¿≈∆«ƒ«««ƒ«»

‰ÓBÁÏ77˙B¯b‡‰ Ïa˜nL ‰Ê ‡nL ;˙aM‰ Ì„˜ «»…∆««»∆»∆∆¿«≈»ƒ¿
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ ‰ÓBÁÏ CeÓÒ B˙Èa ,ÔÁÏBLÂ¿¿»≈»«»¿ƒ≈»»»
‡e‰ ˙¯b‡‰ BÏ ÔÈ˙BpL È¯Îp‰ ‡l‡ ,CÎÏ Úe·»̃«¿»∆»«»¿ƒ∆¿ƒ»ƒ∆∆

¯eÒ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏBnL78È¯Î „Èa ÁÏLÏ ∆ƒ»¿ƒ«∆∆»ƒ¿…«¿«»¿ƒ
.ÌÈÓc BÏ ıˆ˜ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙¯b‡‰»ƒ∆∆¿»∆»ƒ≈»«»ƒ

א).72) עמוד יט דף שבת שכרו.73)(מסכת קבע קצב,
ב).74) עמוד יז דף שבת מסכת אחרת:75)(משנה בנוסחה

(מער"ק). במדינה" במתא"76)"עימו דואר בי "דקביע
דוא  ולשלחם (קבוע מכתבים לקבל ממונה ואדם בעיר) ר

המכתב.77)למטרתם. לשם שנשלח העיר לחומת
ביד 78) ידו כתב נמצא שלא הכהן, יוסי רבי על עליו "אמרו

א). עמוד יט דף שבת (מסכת בשבת יוליכנו שלא מעולם, נכרי

.àëÈ¯Î79˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ˙aLa ÂÈˆÙÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬»»¿«»¿ƒ¿ƒ»¿≈
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Ï‡¯NÈ80- BÊ ˙ÈÂÊa ÔÁÈp‰ :BÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â .¯zÓ - ƒ¿»≈À»«¬ƒ»««ƒ»¿»ƒ
ÔÈnÊÓe .¯zÓ ‰Ê È¯‰81ÔÈ˙BÂ ˙aLa È¯Îp‰ ˙‡ ¬≈∆À»¿«¿ƒ∆«»¿ƒ¿«»¿¿ƒ

ÔÏË Ì‡Â ;ÔÏÎ‡Ï ˙BBÊÓ ÂÈÙÏ82ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ¿»»¿¿»¿»¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ
ÔÈ˙B ÔÎÂ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ83˙BBÊÓ ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¿≈¿ƒ¿

.BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ÔÏË Ì‡Â ;¯ˆÁa ·Ïk‰ ÈÙÏƒ¿≈«∆∆¿»≈¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ

לא 79) הא מלאכה, תעשה ימים "ששת ט): פרשה (מכילתא
מלאכתו". נכרי יעשה אבל חבירך יעשה ולא אתה תעשה

א 80) פרק למעלה וראה אסור, ולסייעו ממנו לקבלו אבל
שנים. שעשאוה במלאכה טו כא 81)הלכה דף ביצה (מסכת

בשבילו, לבשל ירבה שמא טוב, ביום לא אבל ב) עמוד
ישראל  בשביל רק טוב ביום הותרה נפש אוכל ומלאכת

טו). הלכה א פרק טוב יום ידו 82)(הלכות לתת אבל
(ירושלמי). אסור - עמוד 83)שיוציא יט דף שבת (מסכת

א).

.áëÈÓ84eÈ‰Â ,ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆¿»«»»«¿»
È‡ˆBÓÏe ,BÏ BÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ BÒÈk Ô˙B - ˙BÚÓ BnÚƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÚ ¯ÎN BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .epnÓ BÁ˜BÏ ˙aL«»¿ƒ∆¿««ƒ∆…»«»»«

‰ÎLÁMÓ BÏ B˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰Ê85ÈtÓ .¯zÓ - ∆¿««ƒ∆¿»ƒ∆¬≈»À»ƒ¿≈
Ì‡Â ;epÎÈÏLiL ¯LÙ‡ È‡Â ,BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L∆»»»«»¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ∆¿ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ B¯eq‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯·c BÏ ¯Èzz ‡Ï…«ƒ»»∆∆≈ƒ∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86‡B·È -87‰Î‡ÏÓ ÏÚ ¯·BÚÂ ,B„Èa B‡È·‰Ï ¿ƒ»«¬ƒ¿»¿≈«¿»»
Ï·‡ ;BÒÈÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Bz ÏL∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»

‰‡ÈˆÓ88˙BÁÙa dÎÈÏBÓ ‡l‡ ,È¯ÎÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿ƒ»…ƒ≈¿»¿ƒ∆»ƒ»¿»
˙BÁt89.˙Bn‡ Úa¯‡Ó »≈«¿««

א).84) עמוד קנג דף שבת רש"י 85)(מסכת על חולק רבינו
יום. מבעוד לנכרי" כיסו "נותן א 86)שפירש פרק ראה

ג. למי 87)הלכה ללמוד, יש "מכאן כתבו: בתוספות
לו  מותר נכרים, של השלטון מן או הלסטים מן שמתיירא
לו  התירו הפסד משום כי להחביאן כדי המעות לטלטל
משנה"). ("מגיד והרשב"א הרמב"ן בדבר ונחלקו לטלטלן",

ז.88) הלכה כ , פרק להלן קנג 89)מבואר דף שבת (מסכת
רצו  ולא שם הייתה אחרת עוד יצחק, רבי "אמר ב): עמוד
(מותר  דבר" הסתר אלוקים "כבוד משום לגלותה, חכמים
(להעביר  התירו לא שמים), כבוד מפני תורה דברי להסתיר
אמות  ד' להעבירן יבוא שלא אמות, מד' פחות פחות מעות)
זרה  עבודה (מסכת שאמרו מה על סמך רבינו אבל שלימות",
הווינן  כי (הגר), גיורא איסור לי אמר רבא אמר א): עמוד ע דף
קא  כיסי כמה שבתא מנטרי לא יהודאי אמרינן, בארמיותן,
נמצאים  ארנקים כמה שבת שומרים (שאם בשוקא? משתכחי
ידעתי  (ולא יצחק כרבי לן, דסבירא ידענא ולא בשוק?)
מד' פחות פחות (לארנקֿכסף) מוליכו יצחק), כרבי שסוברים

אמות.

.âëÏ‡¯NÈ90‰NÚÂ ¯·Ú Ì‡ :˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ƒ¿»≈∆»»¿»»¿«»ƒ»«¿»»
ÌÏBÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÔB„Êa91, ¿»»≈»¿»¿»»¿»

˙aL È‡ˆBÓÏ da ˙B‰Ï Ì‰Ï ¯zÓ Ï‡¯NÈ ¯‡Le¿»ƒ¿»≈À»»∆≈»»¿»≈«»
„iÓ92- ‡È‰ L„˜ Èk ˙aM‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe :¯Ó‡pL . ƒ»∆∆¡«¿«¿∆∆««»ƒ…∆ƒ
‡È‰93Ï‡¯NÈ ?„ˆÈk .L„˜ ‰ÈNÚÓ ÔÈ‡Â L„˜ ƒ…∆¿≈«¬∆»…∆≈«ƒ¿»≈

,ÌÈ¯Á‡Ï ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ - „ÈÊÓa ˙aLa ÏMaL∆ƒ≈¿«»¿≈ƒ¿»≈«»≈»≈«¬≈ƒ
- ‰‚‚La ÏMa Ì‡Â .˙ÈÓÏBÚ ÏÎ‡È ‡Ï BÏ Ï·‡¬»…≈»≈»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»»

„iÓ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ94ÔÎÂ . ¿»≈«»…«≈≈¬≈ƒƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עמוד 90) טו דף חולין ומסכת ג משנה ב פרק תרומות (מסכת
ואף 91)א). במזיד שבת שחילל משום רבנן קנסוהו

(הרשב"א). לעולם לו אסורה צריך 92)הקדירה ואינו
ב. הלכה למעלה ראה שיעשה, בכדי שבת במוצאי להמתין

תאכל 93) "לא ג) פסוק יד פרק (דברים מהפסוק שדרשו ואף
(מסכת  תאכל בבל הוא הרי לך, שתיעבתי כל תועבה" כל
מעשיה  ואין קודש "היא למדו: כאן ב), עמוד קיד דף חולין

נאסר. לא שבת שמעשה - הראשונים 94)קודש" דעת
אבל  שבת, ממלאכת יהנה שלא שיעשה בכדי להמתין שצריך
שלא  שיעשה בכדי להמתין צריך שלכן ח' בהלכה סובר רבינו
נכרי, ידי על במלאכה רק וזה אחרת, בפעם כן לעשות יבוא

בשוגג. ישראל כשעשה לא אבל

.ãë˙B¯t95:e¯ÊÁÂ ÌeÁzÏ ıeÁ e‡ˆiL96- ‚‚BLa ≈∆»¿«¿¿»¿¿≈
˙aLa eÏÎ‡È97 ‡Ï È¯‰L ,‡ÏÂ ‰NÚÓ ÔÙe‚a ‰NÚ ≈»¿¿«»∆¬≈…«¬»¿»«¬∆¿…

.˙aL È‡ˆBÓ „Ú eÏÎ‡È ‡Ï - „ÈÊÓa ;epzLƒ¿«¿≈ƒ…≈»¿«»≈«»

ב).95) עמוד מא דף עירובין למקומם.96)(מסכת אפילו
שלא  התחום לתוך חזרו אם דווקא שזה השיג והראב"ד
מותר  - במזיד יצאו אפילו למקומם, חזרו אם אבל למקומם,
"לעולם  יעקב: בן אליעזר כרבי רבינו דעת אבל לאכלם,
שהרי  כמותו, והלכה שוגגים" למקומם שיחזרו עד אסורים
ונקי  מעטות) (הלכות קב יעקב בן אליעזר רבי של "משנתו
והקדמת  ב עמוד מט דף יבמות (מסכת כמותו)" (הלכה

למשנה). י.97)הרמב"ם הלכה ה פרק טוב יום הלכות ראה

.äë¯ÎBN‰98¯ÓLÏ ÏÚBt‰ ˙‡99˙‡Â ‰¯t‰ ˙‡ BÏ «≈∆«≈ƒ¿…∆«»»¿∆
B¯ÎN BÏ ÔzÈ ‡Ï - ˜BÈz‰100ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙aL ÏL «ƒ…ƒ≈¿»∆«»¿ƒ»≈

˙aL ¯ÈÎN ¯ÈÎN‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡101 «¬»«»»»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ«»
CÎÈÙÏ .ÌÏMÓ B¯ÎN BÏ Ô˙B - ‰L ¯ÈÎN B‡¿ƒ»»≈¿»ƒ»≈¿ƒ»
ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡«¬»«»»»¿……«≈ƒ¿»ƒ∆
ÏL B‡ ‰L ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ;˙aL«»∆»≈≈ƒ¿»ƒ∆»»∆

.ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ

נח).98) דף מציעא בבא עצמה 99)(מסכת שהשמירה אף
בשבת. אסורה אסור 100)אינה במפורש שבת שכר ליטול

וממכר. למקח של 101)שדומה או ביחד השבוע כל של
ליטול. מותר בהבלעה שבת ששכר מותר, ביחד השנה כל

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדר 1) על וכתבן ל"ט, והן המלאכות אבות מניין בו כלל

בין  שיש וההפרש תולדה, ומהו אב מהו ביאר ושם המשנה.
המלאכות, כל תולדות שם נתבארו ולא והתולדות. האבות

תולדות. הן מה לדמיון מקצתן, אלא

.à˙BÎ‡ÏÓ23‰ÏÈ˜Ò Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL4˙¯ÎÂ4,„ÈÊÓa ¿»∆«»ƒ¬≈∆¿ƒ»¿»≈¿≈ƒ
Ôa¯˜ B‡4˙B·‡ Ô‰Ó - ‰‚‚La ˙‡hÁ5Ô‰Óe6 »¿««»ƒ¿»»≈∆»≈∆

˙B·‡ Ïk ÔÈÓe .˙B„ÏBz7¯ÒÁ ÌÈÚa¯‡ - ˙BÎ‡ÏÓ »ƒ¿«»¬¿»«¿»ƒ»≈
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˙Á‡8‰LÈ¯Á‰ :Ô‰ el‡Â .9‰ÚÈ¯f‰Â .10‰¯Èˆw‰Â .11. ««¿≈≈«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»
¯enÚ‰Â12‰LÈc‰Â .13‰i¯f‰Â .14‰¯È¯a‰Â .15. ¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»

‰ÈÁh‰Â16‰„˜¯‰‰Â .17‰LÈl‰Â .18‰iÙ‡‰Â .19. ¿«¿ƒ»¿««¿»»¿«ƒ»¿»¬ƒ»
‰ÊÈÊb‰Â20Ôeal‰Â .21ıetp‰Â .22‰ÚÈ·v‰Â .23. ¿«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»
‰iÂh‰Â24ÔÈ¯Èp‰ ˙iNÚÂ .25‰Îqn‰ ˙ÎÒ‰Â .26. ¿«¿ƒ»«¬ƒ««ƒƒ¿«¿»«««≈»

‰‚È¯‡‰Â27‰ÚÈˆa‰Â .28‰¯ÈLw‰Â .29‰¯z‰‰Â .30. ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿««»»
‰¯ÈÙz‰Â31‰ÚÈ¯w‰Â .32ÔÈa‰Â .33‰¯È˙q‰Â .34. ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»

LÈhta ‰‡k‰Â35‰„Èv‰Â .36‰ËÈÁM‰Â .37. ¿«»»««ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»
‰ËLÙ‰‰Â38‰„·Ú‰‰Â .39¯BÚ‰ ˙˜ÈÁÓe .40. ¿««¿»»¿««¬»»¿ƒ«»

BÎezÁÂ41‰·È˙k‰Â .42‰˜ÈÁn‰Â .43ËeË¯N‰Â .44. ¿ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿
‰¯Ú·‰‰Â45Èeak‰Â .46‰‡ˆB‰‰Â .47.˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ¿««¿»»¿«ƒ¿«»»≈¿ƒ¿

א.2) עג, או 3)שבת אומנות, בו שיש בדבר העוסק
מלאכה. עושה - מתקנו או מחדשו גלמי, חומר ְֶַַהמׁשנה
בשם  נזכרה וב'תוספות' חשובה. מלאכה אינה הוצאה
מהמקרא: הוצאה איסור דרשו חז"ל אבל גרועה", "מלאכה
יעשו  אל ואשה איש לאמר: במחנה קול ויעבירו משה "ויצו
(שמות  מהביא" העם ויכלא הקודש, לתרומת מלאכה עוד
בשבת  למשכן להביאם מבתיהם נדבות יוציאו שלא ו), לו,
יצא  "אל שם): ובתוס' יז: (עירובין דרשו ועוד צו:). (שבת
בשבת  יצא אל כט) טז, (שמות השביעי" ביום ממקומו איש
וירמיה  בחול, עושה שהוא כדרך המן את ללקוט הכלי עם
השבת". ביום מבתיכם משם תוציאו "ולא הזהיר: כב) (יז,
יבא  לא השערים, על העמדתי "ומנערי יט) (יג, ובנחמיה

השבת". ביום ה"א.4)משא פ"א למעלה מבואר
תעשה 5) ימים "ששת ב): לה, (שמות בתורה מהכתוב

לה', שבתון שבת קודש, לכם יהיה השביעי וביום מלאכה,
מט:) (שבת חז"ל דרשו יומת", מלאכה בו העושה כל
שהיו  המלאכות שכל למשכן, השבת מלאכות מסמיכות
במשכן  חשובה שהיתה והמלאכה בשבת; אסורות במשכן,
נקראת  - במשכן חשובה היתה ושלא "אב", נקראת -
המקור  הוא - מלאכה" "אב ב.) (בבאֿקמא "תולדה"
המלאכות  הן וה"תולדות" ממנו, הנלמדות אחרות למלאכות

לאבות. בתכונתן דמיון להן שיש בהלכה 6)האחרות ראה
לקיש 7)ז. וריש יוחנן רבי ה"ב): פ"ז (שבת בירושלמי

ל"ט  ומצאו זה, בפרק ומחצה שנים שלש עוסקין היו
המלאכות. מאבות אב לכל המשנה:8)תולדות לשון

בפשטות  אמרו ולא אחת", חסר ארבעים מלאכות "אבות
לסכום  המנין כשמגיע המקרא "שדרך ותשע, שלשים
לדייק  מבלי עשרות בחשבון אותו מונה אחת, פחות עשרות
הבאה  יעקב לבית הנפש "כל בו: כיוצא האחד, חסרון על
מוצא  אתה אי ובפרטן כז) מו, (בראשית שבעים" מצרימה
"ארבעים  וכן קכג.), (בבאֿבתרא אחת חסר שבעים אלא

(דברי  ותשע,יכנו" שלשים אלא אותו מכים ואין ג) כה, ם
רק  מונים ואין טז) כג, (ויקרא יום" חמשים "תספרו וכן
פסחים). בסוף (הרא"ש יום" מ"ט שהם שבועות שבעה

לצמיחת 9) המניעות והסרת לזריעה הקרקע הכשרת
גושיה, פירוד השדה, זיבול החרישה; תולדות הזרעים;

ועוד. בגידול 10)סיקול וסיוע צמיחה לידי הזרע הבאת
ועוד. השקייה הזריעה; תולדות דבר 11)הצמח; עקירת

- ממחובר תולש תולדתו: חיותו. ממקום והפרדתו מגידולו

בכלי. ולא מהם 12)ביד לעשות קרקע גידולי קיבוץ
אחד. בחבל שחרזם או פירות המדבק התולדה: צבורים.

מהפסולת 13) להפרידם מקליפתם, קרקע גידולי פירוק
החולב  ביד, חטים המפרק תולדתה: בטבע. בהם המחוברת
המשקה. לצורך וענבים זיתים הסוחט הבהמה, את

המוץ 14) את הרוח שישא כדי באויר, הנדוש הדגן הנפת
הנקי. הדגן לפסולת.15)וישאר האוכל בין הבדלה

הקיבה. בעור חלב המעמיד משקה, המסנן תולדתה:
ירק 16) המחתך תולדתה: דקים. לחלקים דבר חלוקת

ועוד. מתכות שפשוף לבשלו, כדי דקות לחתיכות
וכדומה.17) בנפה קמח כהעברת בנפה, המניף פעולת
אחד.18) גוש לעשותם נוזל באמצעות קטנים חלקים לדבק

העפר. את המגבל האש 19)תולדתה: באמצעות הפעולה
דבר  להקשות כגון שהיה. ממה דבר איזה ולשנות להרתיח,
המתכת, את המתיך תולדתה: קשה. דבר לרכך או רך

החלב. את או הדונג את ממקורו 20)הממיס דבר עקירת
כנף  התולש תולדתה: בהמה. מעור שער או כצמר בטבע,

צפרניו. הנוטל העוף, וצחצוח 21)מן הלכלוך ניקוי
והסוחטו. בגד המכבס תולדתה: חוטי 22)החפץ. הפרדת

החובט  תולדתה: לטויה. והכשרתם הפשתים או על הצמר
גמי, או התמר) עץ קליפת שמתחת הפנימיים (החוטים סיב

חוטים. כעין שנעשים אחר.23)עד למראה דבר כל שינוי
ושזירה.24) פיתול ידי על מפשתן או מצמר חוטים עשיית
עליון 25) מכובד והורדתם העלאתם השתי, חוטי מתיחת

האריגה. במכונת תחתון, בארג 26)לכובד המסכת הרמת
בשתי). הערב חוטי את המהדק האורגים מסרק - (מסכת

מיטה. המסרג וכברה, נפה העושה הכנסת 27)תולדתה:
נימין  שלש הקולע תולדתה: שתי. חוטי בין ערב חוטי

יחד,28)ביחד. הארוגים הערב מחוטי השתי חוטי הסרת
החוטים  קליעת הסותר תולדתה: האריג. תיקון לשם
רוקח'). ('מעשה והפציעה אחר: בנוסח לתקנה; ומתכוון

קיימא 29) של בקשר פתיל, ידי על חוטים שני חיבור
אומן. קיים,30)ומעשה (קשר קיימא של קשר התרת

חבלים. פיתולי המפריד תולדתה: שני 31)חזק). איחוד
ידי  על עורות או ניירות המדבק תולדתה: נפרדים. דברים

ניירות 32)דבק. המפריד תולדתה: הדבקים. בין ההפרדה
דבוקים. עורות הוספה 33)או או אוהל, נטיית או בנין

בנין. תולדתה:34)על לתקן. כדי אוהל, או בנין סתירת
תיקונו. לשם תקוע עץ ֿ 35)המפרק שעל פעולה עשיית

בפטיש. כמכה קטנה פעולה אפילו המלאכה. גמר ניכר ידה
בפניו.36) לנעול או לתפסו ניצוד, שבמינו דבר כל צידת

שהגיע  עד בפניה ועמד חיה, לצוד כלב המשסה תולדתה:
ותפסה. הנפש.37)הכלב היא הדם, הוצאת או המתה

השולה שימות, עד החי את החונק הים תולדתה: מן דג
כסלע. סנפיריו בין שיבש עד בעל 38)והניחו עור הפרדת

(חתיכת  דלדול המפשיט תולדתה: מיתתו. לאחר מבשרו חי
הבשר. לצד העור שעל בולטת) העור 39)בשר תיקון

רב. זמן שיתקיים והצמר 40)וריכוכו, השער הסרת
על  זפת הממרח נוצות, המורט תולדתה: להחליקו. מהעור

להחליקו. ארכו 41)חפץ מדת לפי לצרכו חפץ התקנת
הכנף. את (קוצץ) הקוטם תולדתה: רשימת 42)ורחבו.

המתקיים. דבר על בצבע או בדיו אותיות שתי
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אותיות.43) שתי לפחות עליו לכתוב ראוי מקום הכשרת
המשרטט 44) תולדתה: המתקיים. דבר כל ורשימת חקיקה

שוה. במידה נסירה לשם העץ או 45)על אש הבערת
בנר  שמן הנותן תולדתה: להאיר. בין להתחמם בין ריבויה,

תולדתה:46)הדולק. ההבערה. זמן ומיעוט אש כיבוי
הדולק. מנר שמן היחיד 47)הנוטל מרשות הוצאה

ח. הלכה יב פרק להלן ועיין הרבים. לרשות

.áÏk48ÌÈÚÓ ‡e‰L ÏÎÂ ,˙BÎ‡Ïn‰ el‡49Ì‰ - »≈«¿»¿…∆≈ƒ¿»»≈
„Á‡ ?ÔÈÚ ‡e‰ „ˆÈk .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¬¿»≈«ƒ¿»»∆»

‰ B‡ L¯BÁ‰·‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈ¯Á ‰NBÚ‰ B‡ ¯ÙBÁ «≈«≈»∆»ƒ¬≈∆«
,Ú˜¯wa ‰¯ÈÙÁ Ô‰Ó ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkL ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆»««¿««≈∆¬ƒ»««¿«

.‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»

ב.48) עג, חשבו 49)שבת לא המלאכות, ל"ט במנין
מלאכה  כל גם אולם מט:). (שבת במשכן שהיו אותן אלא
כמבריך  - ובמטרה בפעולה, המשכן למלאכת דומה שהיתה
דומה, המטרה וגם ונוטע, זורע לפעולת הדומות מרכיב או
דומה  מלאכה עושה אפילו או וצמיחה, לגידול כוונתו כי
- אילן) ענפי (חותך כזומר בפעולה. ולא במטרה למשכן
נקראים  אלו כל האילן, לגידול המתכוון - ג בהלכה ראה
היו  שלא כיון הל"ט. במנין נחשבו ולא מלאכות, אבות

שבת'). ('כלכלת במשכן

.âÔÎÂ50B‡ ,˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ B‡ ,ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰ ¿≈«≈«¿»ƒ«≈«ƒ»
CÈ¯·n‰51·Èk¯n‰ B‡ ,˙BÏÈ‡52¯ÓBf‰ B‡ ,53Ïk - ««¿ƒƒ»««¿ƒ«≈»

„Á‡ ÔÈÚÂ ,˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó Ô‰ „Á‡ ·‡ el‡54,‡e‰ ≈»∆»≈≈¬¿»¿ƒ¿»∆»
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·c ÁnˆÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆¿«≈«»»ƒ¿«≈

א.50) עג, ומכסהו 51)שבת בקרקע, עץ ענף הכופף
מיוחד. לעץ ויהיה ייקלט למען (ענף 52)בעפר, יחור שם

אחר. בעץ מהעצים.53)רך) המזיקים הענפים חותך
מח.54) באות למעלה ראה

.ãÔÎÂ55˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z ¯ˆBw‰56¯ˆBa‰ B‡ ,57 ¿≈«≈¿»ƒ¿ƒ«≈
¯„Bb‰ B‡ ,ÌÈ·Ú58˜ÒBn‰ B‡ ,ÌÈ¯Óz59B‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ¬»ƒ«≈¿»ƒ«≈≈ƒ

‰¯B‡‰60·‡ el‡ Ïk - ÌÈ‡z61,Ô‰ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ »∆¿≈ƒ»≈«¿»»««≈
C¯c ÏÚÂ .Ôek˙Ó ÂÈÏecbÓ ¯·c ¯˜ÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆«¬…»»ƒƒ»ƒ¿«≈¿«∆∆

.˙B·‡‰ ¯‡L BÊ¿»»»

ב.55) עג, בתרמילים.56)שבת הגדלים ירקות
הגפנים.57) מעל הענבים את תמרים 58)קוטף לוקט

העץ.59)מדקל. מן זיתים פרי 60)תולש קוטף
מח.61)התאנים. באות למעלה ראה

.ä‰„ÏBz‰62‰Î‡Ïn‰ ‡È‰63el‡Ó ·‡Ï ‰ÓBc‰ «»»ƒ«¿»»«»¿»≈≈
ËÚÓ ˜¯i‰ ˙‡ CzÁÓ‰ ?„ˆÈk .˙B·‡‰64- BÏM·Ï »»≈««¿«≈∆«»»¿«¿«¿

ÔÁBh‰L ;‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Î‡Ïn‰ BfL ,·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆«¿»»∆∆¿ƒ»∆«≈
‰NBÚ‰ ÏÎÂ ,‰a¯‰ ÌÈÙe‚Ï B˜lÁÓe „Á‡ Ûeb Á˜BÏ≈«∆»¿«¿¿ƒ«¿≈¿»»∆
Á˜Bl‰ ÔÎÂ .ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ ‰ÊÏ ‰ÓBc‰ ¯·c»»«∆»∆¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«
C¯„k ,B¯ÙÚÓ ÁwÏ È„k B˙B‡ ÛLÂ ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ»∆«∆∆¿»¿≈ƒ«≈¬»¿∆∆
.‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ·‰f‰ ÈÙ¯Bˆ ÌÈNBÚL∆ƒ¿≈«»»¬≈∆∆∆¿ƒ»

ב.62) עד, המשכן 63)שבת למלאכת הדומה מלאכה כל

הדומה  מתכת, או ברזל השף כגון: במטרה, ולא בפעולה
שמטרתה  גרעינים לטחינת דומה אינו אבל בפעולה, לטוחן
למלאכת  דומה אם וכן לאכילה: שלא - והשף לאכילה.
כגון: אחר, בגוף היא הפעולה אבל במטרה, המשכן
למלאכה  דומה שהשקייה אף ואילנות, צמחים המשקה
הפעולה  אין אבל הצמחים, שיגדלו במטרה, שבמשכן
תולדות  נקראים אלו כל במים. כיֿאם הצמחים בגוף נעשית

שבת'). ב'כלכלת ישראל' אחר:64)('תפארת בנוסח
להלן  רבינו לדברי בהתאם וזה ויניציא), (דפוס מעט" "מעט

דק. דק חותכו אם אלא חייב שאינו יח, הל' כא פרק

.åÔÎÂ65BˆaÁÏ È„k ‰·˜ Ba Ô˙Â ·ÏÁ Á˜Bl‰66- ¿≈«≈«»»¿»«≈»¿≈¿«¿
LÈ¯Ù‰ È¯‰L ,¯¯Ba ˙„ÏBz ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»ƒ∆∆≈∆¬≈ƒ¿ƒ

Ìew‰67·iÁ - ‰È·‚ e‰NÚÂ Bab Ì‡Â .·ÏÁ‰ ÔÓ «ƒ∆»»¿ƒƒ¿¿»»¿ƒ»«»
Ïk‰ ˜·„Â ˜ÏÁ Ï‡ ˜ÏÁ ıa˜Ó‰ ÏkL ;‰Ba ÌeMÓƒ∆∆»«¿«≈≈∆∆≈∆¿»««…
ÔÎÂ .ÔÈ·Ï ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ ,„Á‡ Ûeb eNÚiL „Ú«∆≈»∆»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿≈

ÏÎÏ68Óe ‰Î‡ÏÓÔ‰Ï LÈ ,˙B·‡‰ el‡Ó ‰Î‡Ï ¿»¿»»¿»»≈≈»»≈»∆
‰Î‡Ïn‰ ÛebÓe .e¯Ó‡L BÊ C¯c ÏÚ ˙B„ÏBz»«∆∆∆»«¿ƒ«¿»»
˙„ÏB˙Â ‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡ ÔÈÚÓ Ú„z ˙aLa ˙ÈNÚp‰««¬≈¿«»≈«≈≈≈∆»ƒ¿∆∆

.‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡≈∆»ƒ

א.65) צח, החלב.66)שבת טריפת ידי על חמאה, עשיית
הגבינה.67) יסוד את המכיל החמוץ ראה 68)החלב

ו. באות למעלה

.æ„Á‡69ÔÓ ‰„ÏBz B‡ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ ‰NBÚ‰ ∆»»∆»≈¬¿»»»ƒ
·iÁ - „ÈÊÓa ˙B„ÏBz‰70- ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .˙¯k «»¿≈ƒ«»»≈¿ƒ»≈ƒ

Ï˜Ò71‰Ó ÔkŒÌ‡ .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa . ƒ¿»¿≈«»«»¿»ƒ≈«
L¯Ù‰ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ ?˙B„ÏBz‰Â ˙B·‡‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰∆¿≈≈≈»»¿«»≈≈≈∆∆¿≈
Ì‡ :‚‚BLa ‰NBÚ‰L .„·Ïa Ôa¯w‰ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿««»¿»ƒ¿«∆»∆¿≈ƒ

„Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B·‡ ‰NÚ72˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - »»»«¿≈¿∆¿≈∆»«»«»««
ÌÏÚ‰a ÂÈ˙B„ÏB˙Â ·‡ ‰NÚ Ì‡Â ,·‡Â ·‡ Ïk ÏÚ«»»»»¿ƒ»»»¿¿»¿∆¿≈

.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡∆»≈«»∆»«»∆»

עשה 69) שאם - לאב? תולדה בין יש "מה א: ב, בבאֿקמא
אחד  כל על חייב ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שני
אחת". אלא חייב אינו - שלו ותולדה אב עשה ואם ואחד.

א.70) פרק בתחילת למעלה אחר:71)כמבואר בנוסח
אברבנאל). (כ"י נסקל - בו התרו עדים שנעלם 72)ואם

למלאכה. מלאכה בין לו נודע ולא האיסור ממנו

.çÈ¯‰ ?„ˆÈk73ÌÏÚ‰a ˙aLa ¯ˆ˜Â Ú¯ÊÂ L¯ÁL ≈«¬≈∆»«¿»«¿»«¿«»¿∆¿≈
ÌÈÚa¯‡‰ ‰NÚ elÙ‡Â .˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - „Á‡∆»«»»«»«¬ƒ»»»«¿»ƒ
˙BÎ‡Ïn‰ el‡L ÁÎML ÔB‚k ,‰‚‚La ˙Á‡ ¯ÒÁ»≈««ƒ¿»»¿∆»«∆≈«¿»
‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·ÈÁ - ˙aLa ˙BNÚÏ ˙B¯eÒ‡¬«¬¿«»«»«»¿»»
˜¯i‰ CzÁÂ ÔÁË Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‰Î‡ÏÓe¿»»«»««¬»ƒ»«¿ƒ≈«»»
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛLÂ¿»»∆«∆∆¿∆¿≈∆»≈«»∆»
„Á‡ ·‡ ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï È¯‰L ;˙Á‡ ˙‡hÁ«»««∆¬≈…»»∆»»∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈ˙B„ÏB˙Â¿¿»¿≈…«≈»∆

ב.73) עג, שבת

.è‰NBÚ‰74˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ »∆¿»«¿≈≈≈¿»»««
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?„ˆÈk .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»≈«»∆»«»««≈«
„Á‡ ÌÏÚ‰a ¯ÓÊÂ ·Èk¯‰Â CÈ¯·‰Â ÚËÂ Ú¯fL È¯‰¬≈∆»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿∆¿≈∆»
.Ô‰ „Á‡ ·‡ ÔlkL ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«»««∆À»»∆»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.74) סח, שבת משנה,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואיכותיהן 1) המלאכות אבות שיעור לבאר בו התחיל

שלא  מפני אסור, אבל והפטור בהן והמחוייב ותולדותיהן,
ממה  קצת לזה ונמשך השיעור. שחסר או כדרכו נעשה
קצת  לו מהיות לו לחוש באפשר (שהיה לעשותו שמותר
מלאכות  עשר זה בפרק ונתבארו המלאכות). לאלו דמיון
המעמר, הקוצר, הזורע, [החורש, ז: פרק ראשונות הנמנות

והלש]. המרקד הטוחן, הבורר, הזורה, הדש,

.àL¯BÁ‰2‡e‰L Ïk3·iÁ -4LkÓ‰ .5È¯wÚa «≈»∆«»«¿«≈¿ƒ¿≈
ÌÒ¯˜Ó‰Â ,˙BÏÈ‡‰6„¯ÊÓ‰ B‡ ,ÌÈ·NÚ7˙‡ »ƒ»¿«¿«¿≈¬»ƒ«¿»≈∆

ÌÈ‚È¯N‰8Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BtÈÏ È„k ,9˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «»ƒƒ¿≈¿«∆««¿«¬≈∆∆∆
Ïk ‰NÚiMÓe ;L¯BÁÈt ‰ÂLn‰ ÔÎÂ .·iÁ - ‡e‰L ≈ƒ∆«¬∆»∆«»¿≈««¿∆¿≈

‰„N‰10B„c¯Â Ïz‰ ÏÈtL‰L ÔB‚k ,11‡lÓ B‡ , «»∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈
‡Èb‰12·iÁ -13ÔÎÂ .‡e‰L Ïk B¯eÚLÂ ,L¯BÁ ÌeMÓ ««¿«»ƒ≈¿ƒ»∆¿≈

˙Bn‚ ‰ÂLn‰ Ïk14.‡e‰L Ïk B¯eÚL - »««¿∆Àƒ»∆

א.2) קג, שבת ליטע 3)משנה, כדי שהוא? כל "וכמה
או  לבצל) דומה נאכל ירק מין - כריש, של (קלח כרישא
של  השיבולת) של המחודד (הקצה זכרותא ליטע כדי

ה"ב). פ"ז (ירושלמי חרישה 4)חיטה" הקדים רבינו
עג.) (שבת במשנה אבל האדמה, בעבודת כנהוג לזריעה
(שבת  בגמרא ומפרש "החורש", לפני "הזורע" הקדימו
וזקוקה  הקשה ישראל ארץ לקרקע התכוון שהתנא עג:),
חרישה  על שגם והשמיענו הזריעה, אחרי נוספת לחרישה

חייב. בשדה.5)זו או בגן הרעים העשבים את עוקר
יבשים.6) ועשבים ענפים רכים 7)כורת ענפים החותך

הגפן.8)מהאילן. עץ להניית 9)ענפי שהוא דבר "כל
שהוא  דבר וכל חורש, משום חייב (להשבחתה) הקרקע
זורע" משום חייב הפרי את בישול) לידי (שיגיע להבחיל

שם). ב.10)('ירושלמי' עג, והשווהו 11)שבת השפילו
לט, (שמות הזהב" פחי את "וירקעו תרגום האדמה, לשאר

ורדידו. הרים.12)ג): בין צר משום 13)רווח בשדה
הי"ב). פ"י (להלן בונה משום חייב בבית אבל חורש,

כנ"ל.14) בבית ולא בשדה

.áÚ¯Bf‰15‡e‰L Ïk16¯ÓBf‰ .·iÁ -17ÔÏÈ‡‰ ˙‡ «≈«»∆«»«≈∆»ƒ»
‰˜Ln‰ Ï·‡ .Ú¯BÊ ÔÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓˆiL È„k18 ¿≈∆ƒ¿«¬≈∆≈≈≈«¬»««¿∆

·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙aLa ˙BÏÈ‡Â ÔÈÁÓ¿̂»ƒ¿ƒ»¿«»¬≈∆∆∆≈«¿«»
‰¯BM‰ ÔÎÂ .‡e‰L ÏÎa19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ¯BÚNe ÔÈhÁ ¿»∆¿≈«∆ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆

.‡e‰L ÏÎa ·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÌÈna««ƒ¬≈∆∆∆≈«¿«»¿»∆

א.15) עג, וכו'16)שבת לזרע "המצניע ב: צ, שבת
שהוא  בכל זריעה ששיעור מכאן שהוא" בכל וכו' והוציאו

(שבת 17)(מגידֿמשנה). מהגפן מזיקים ענפים חותך
ב.18)עג:). ב, קטן פשתן 19)מועד זרע צד: זבחים

חיטי  אפילו (=שמצמיח) דמקדח משום אי - חייב למים
יוסף  לר' רבינו בתשובת (כ"ה לישה משום אלא נמי, ושערי
הרי  בדו"ו). וכה"ג מא) עמ' לוין לד"ר (סה"י המערבי
ועיין  זורע. משום חייב - במים ושעורים חיטים ששורה

באריכות. רבינו תשובת הספר, בסוף

.â¯ˆBw‰20˙¯‚B¯‚k21·ÈÁ -22LÏB˙Â .23˙„ÏBz - «≈ƒ¿∆∆«»¿≈∆∆
¯˜BÚ‰ ÏÎÂ .‡e‰ ¯ˆB˜24ÌeMÓ ·iÁ - BÏecbÓ ¯·c ≈¿»»≈»»ƒƒ«»ƒ

˙eLÎe ,ÌÈ·NÚ Ba eÏÚL ¯B¯ˆ ,CÎÈÙÏ .¯ˆB˜25 ≈¿ƒ»¿∆»¬»ƒ¿
‰Òa ‰ÏÚL26,˙È·Á‰ ·b ÏÚ eÁÓvL ÌÈ·NÚÂ , ∆»»ƒ¿∆«¬»ƒ∆»¿««∆»ƒ

Ï·‡ .ÔÏecb ÌB˜Ó ‡e‰ ‰fL ,·iÁ - Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆«»∆∆¿ƒ»¬»
ıÈˆÚÓ LÏBz‰27ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - ·e˜ BÈ‡L «≈≈»ƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈

È¯‰ - ÔË˜ L¯L È„Îa ·e˜ ıÈˆÚÂ .BÏecb ÌB˜Ó ‰Ê∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈…∆»»¬≈
.·iÁ - epnÓ LÏBz‰Â ,ı¯‡k ‡e‰»»∆¿«≈ƒ∆«»

א.20) קג, להלן 21)שבת רבינו לדעת א. צא, שבת
ביצה. שליש שהיא ה' מבדילו 22)הלכה שאתה "כל

שם). ('ירושלמי' קוצר" משום בו יש מחיותו,
(לחםֿמשנה).23) ביד" - תלישה בכלי, - "קצירה
ב.24) קז, על 25)שבת הצומח פתילים בצורת צמח

וסנה. "בספינה"26)קוצים אחר: בנוסח ב. קז, שבת
רוקח'). לנטיעה.27)('מעשה העשוי חרס כלי

.ãÚ¯Ê Ïk28ÔB‚k ,BzÏc‚Óe B˙B‡ ˙ÁnˆÓ B˙¯ÈˆwL »∆«∆¿ƒ»¿«««¿««¿¿
‡zÒtÒ‡29‡˜ÏÒÂ30ÈzL ·iÁ - ‰‚‚La B¯ˆBw‰ , «¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿»»«»¿≈

ÈtÓ - ˙Á‡Â ,¯ˆB˜ ‡e‰L ÈtÓ - ˙Á‡ :˙B‡hÁ«»««ƒ¿≈∆≈¿««ƒ¿≈
·iÁ - ÌÈˆÚÏ CÈ¯ˆ ‡e‰Â ¯ÓBf‰ ÔÎÂ .ÚËB ‡e‰L∆≈«¿≈«≈¿»ƒ»≈ƒ«»

˙ÈLeL·b .ÚËB ÌeMÓe ¯ˆB˜ ÌeMÓ31¯ÙÚ ÏL ƒ≈ƒ≈««¿ƒ∆»»
ÏÚ dÁÈp‰Â ı¯‡‰ ÏÚÓ d‰Èa‚‰ ,ÌÈ·NÚ da eÏÚL∆»»¬»ƒƒ¿ƒ»≈«»»∆¿ƒƒ»«

„˙È Èab˙B„˙È Èab ÏÚ ‰˙È‰ .LÏBz ÌeMÓ ·iÁ - ˙B «≈¿≈«»ƒ≈»¿»««≈¿≈
ÌÈ‡z .Ú¯BÊ ÌeMÓ ·iÁ - ı¯‡‰ ÏÚ dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»»∆«»ƒ≈«¿≈ƒ

eL·iL32,Ba ÂÈ˙B¯t eL·iL ÔÏÈ‡ ÔÎÂ ,Ô‰Èa‡a ∆»¿¿ƒ≈∆¿≈ƒ»∆»¿≈»
ÔÈ¯e˜Úk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ˙aLa Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆¿«»«»««ƒ∆≈«¬ƒ

‰‡ÓË ÔÈÚÏ33. ¿ƒ¿«À¿»

ב.28) עג, לבהמה.29)שבת חציר - סלק 30)אספסת
לחמיצה. הפרומים בעליו שמשתמשים ירק פא,31)- שם

קטן. עפר תל שצמקו 32)ב. "תאנים ב: קכז, חולין
לקרקע), מחוברות (כשהן באיביהן רש"י) - באילן (שיבשו
חטאת". חייב בשבת מהן והתולש אוכלין, טומאת מטמאות
יבשו  אבל צמקו, שדווקא מובא קנ:) (שבת ב'תוספות' אבל
איסור  בהן אין כלל, הארץ מן יונקות שאינן מכיון לא,

אינם 33)תלישה. הקרקע, מן הגדלים האוכלין "כל
מחוברים  שהם זמן כל אבל שיעקרו, עד טומאה מקבלים
מקבלים  אינם - ממנו לחיות שיכולים קטן, בשורש אפילו

פ"ב). אוכלין טומאת (הל' טומאה"

.äLÏBz‰34ÔÈLÏÚ35ÔÈ„¯Ê „¯ÊÓ‰ ,36‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ : «≈À¿ƒ«¿»≈¿»ƒƒ«¬ƒ»
˙¯‚B¯‚k B¯eÚL -37Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï Ì‡Â ; ƒƒ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ

‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï Ì‡Â ;È„‚38. ¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»
¯nÚÓ‰39;˙¯‚B¯‚k B¯eÚL - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ :ÔÈÏÎ‡ «¿«≈√»ƒƒ«¬ƒ»ƒƒ¿∆∆

Ì‡Â ;È„‚ Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï ¯nÚ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ
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‰ˆÈ·e .‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï40‰¯eÓ‡‰ ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»≈»»¬»
ÏÎÂ .ÔÈÏB‚¯z ÏL ˙ÈBÈa ‰ˆÈa ‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»ƒ≈»≈ƒ∆«¿¿ƒ¿»
ÏM·Ï È„k ‡e‰ ,‰ˆÈa ÏM·Ï È„k ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿≈¿«≈≈»¿≈¿«≈

‰ˆÈ·a ‰LÏMÓ „Á‡ - ˙¯‚B¯‚e .‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k41. ƒ¿∆∆ƒ≈»¿∆∆∆»ƒ¿»¿≈»
Ú˜¯˜ ÈÏec‚a ‡l‡ ¯enÚ ÔÈ‡Â42. ¿≈ƒ∆»¿ƒ≈«¿«

א.34) קג, באש 35)שבת הקלויים שמשרשיו צמח
) לשתייה חומר עושים קיצוץ Cichorie.((36וטחונים,

לאכלם. שאפשר רכים רטובים למעלה 37)ענפים מבואר
וכן 38)ה"ג. ויניציא) (דפוס קלה" "ביצה אחר: בנוסח

להתבשל. הקלה תרנגולת לביצת הכוונה כי בתלמוד.
(מגידֿמשנה).39) שלמעלה ממה ב.40)נלמד פ, שבת
משנה'.41) ב'מגיד ה"ט פ"א עירובין הל' שבת 42)ראה

ורצונו  כוונתו שאין שלו שאינו בשדה והמדובר ב. עג,
שהוא  בכל הוא חייב כן לא שאם הקרקע, את לייפות

שם). גמרא - א הלכה (למעלה

.å‰Ï·c ıa˜Ó‰43·wpL B‡ ,‰l‚Ú ‰pnÓ ‰NÚÂ «¿«≈¿≈»¿»»ƒ∆»¬À»∆ƒ≈
- „Á‡ Ûeb eˆa˜˙pL „Ú Ô‰a Ï·Á‰ ÒÈÎ‰Â ÌÈ‡z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆∆»∆«∆ƒ¿«¿∆»

·iÁÂ ,¯nÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰44Ïk ÔÎÂ .45.‰Êa ‡ˆBik ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈…«≈»∆

אחד 44)תאנים.43) מלקט בחצר, המפוזרים פירות אבל
הי"א). פכ"א (להלן ואוכל מלח 45)אחד המקבץ

קרקע. גידולי שאינו פטור, לרבינו המלח, ממשרפות

.æLc‰46˙¯‚B¯‚k47ÈÏec‚a ‡l‡ ‰LÈc ÔÈ‡Â .·iÁ - «»ƒ¿∆∆«»¿≈ƒ»∆»¿ƒ≈
˜¯ÙÓ‰Â .Ú˜¯˜48ÔÎÂ .·iÁÂ ,Lc‰ ˙„ÏBz ‡È‰ È¯‰ - «¿«¿«¿»≈¬≈ƒ∆∆«»¿«»¿≈

·ÏBÁ‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk49‰Ó‰a‰ ˙‡50ÌeMÓ ·iÁ - …«≈»∆«≈∆«¿≈»«»ƒ
·iÁ - ¯BÚ BÏ LiL ÈÁa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ .˜¯ÙÓ51ÌeMÓ ¿»≈¿≈«≈¿«∆≈«»ƒ

;‰¯eaÁ‰ ÔÓ ‡ˆiL ÌcÏ CÈ¯ˆ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˜¯ÙÓ¿»≈»∆ƒ¿∆»ƒ«»∆≈≈ƒ««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - „·Ïa ˜Èf‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆
·ÏÁa B‡ Ìca ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Ï˜Ï˜Ó¿«¿≈¿≈«»«∆ƒ¿∆«»∆»»

‡ÈˆB‰L52.˙¯‚B¯‚k ∆ƒƒ¿∆∆

א.46) עה, ה'ירושלמי'.47)שבת בשם ה"ה למעלה ראה
מתוך 48) קטניות או משבלים, דגן ברש"י. א צה, שבת

יבשים. י.49)תרמילים הלכה להלן ראה א. צה, שבת
קרקע 50) כגידולי נחשבים - מדגים חוץ חיים, בעלי

(מגידֿמשנה). הצמחים מן שניזונים מכיון כז:), (עירובין
ויש 51) צובע, משום חייב החובל רש"י לדעת א. קז, שבת

(מגידֿמשנה). נשמה נטילת משום ממקום 52)אומרים
אחרים  השיעורים הרבים, לרשות הוצאה משום אבל גידולו,

פי"ח). ולהלן (כסףֿמשנה

.çÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53‰iÁÂ ‰Ó‰·a Ï·BÁa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Áa Ï·BÁ‰ Ï·‡ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÛBÚÂ»¿«≈»∆¬»«≈«¬≈««ƒ

·iÁ - ˜Èf‰Ï Ôek˙pL54È¯‰L ;BÁe¯ ˙Á ÈtÓ , ∆ƒ¿«≈¿«ƒ«»ƒ¿≈««∆¬≈
˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ BzÚ„ ‰¯¯˜˙.Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰Â ,B ƒ¿»¿»«¿¿»¿»¬»«¬≈ƒ¿«≈

.·iÁ - epnÓ ‡ÈˆB‰L ÌcÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ«»∆ƒƒ∆«»

להזיק.53) נתכוון אם "הקורע 54)שפטור ב: קה, שבת
הוא) (הרי הוי "הא בגמרא: והקשו חייב". - בחמתו
הוא  מתקן אבין: רבי אמר פטורין? המקלקלין וכל מקלקל,

גוונא  האי וכי והקשו: חמתו). (משכך ליצרו נחת שעושה -
בגדיו  המקרע שנינו: הרי כזה), באופן מותר (וכי שרי? מי
עובד  כאילו בעיניך יהא - בחמתו כלי שובר או בחמתו,
עשה  לו אומר היום הרע, יצר של אומנותו שכך עבודהֿזרה,
עבוד  לך לו שאומר עד כך, עשה לו אומר ומחר כך,
להטיל  כדי רק קורע שהוא ותירצו: עובד? והוא עבודהֿזרה
רבינו  ושיטת באמת". כועס ואינו ביתו, בני על אימה
מכיון  פירש, רש"י אבל לתיקון, נחשב חמתו ששיכוך
ומרגיל  מלמד עוד אלא מתקן, אינו בחמתו לקרוע שאסור
שרק  ב'השגות', הראב"ד דעת וזוהי עליו, להתגבר יצרו את

חבירו. את בחובל ולא תיקון, נקרא אימא להטיל

.è‰ÓL55ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L56Ô‰Ï LiL Ô‰ ,‰¯Bza ¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»≈∆≈»∆
¯‡L Ï·‡ ;ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ BÓk ˙aL ÔÈÚÏ ˙B¯BÚ¿ƒ¿««»¿«»¿≈»»¬»¿»
Ô‰a Ï·BÁ‰ ,CÎÈÙÏ .¯BÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L¿»ƒ¿»ƒ≈»∆¿ƒ»«≈»∆

¯eËt -57B‡ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ï·BÁ‰ „Á‡Â . »¿∆»«≈ƒ¿≈»«»»
,Ìc Ì‰Ó ‡ˆÈÂ ,‰¯eaÁ Ô‰a ‰NÚÂ ,ÌÈˆ¯L ‰ÓLaƒ¿…»¿»ƒ¿»»»∆«»¿»»≈∆»

‰ ¯¯ˆpL B‡·iÁ - ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ìc58. ∆ƒ¿««»««ƒ∆…»»«»

א.55) קז, שבת החולד,56)משנה, כט: יא, ויקרא
והתנשמת. החומט הלטאה, הכח, האנקה, הצב, העכבר,

שרצים 57) בשאר וחבלה חבורה, שמה לא חוזרת חבורה כי
לקדמותו. שב מיד אבל מהר בהם נצרר הדם רך, שעורן

רוב 58) אבל דדש, תולדה שהוא מפרק משום רבינו, לדעת
האבר  של נשמה נטילת משום שהחיוב סוברים, הפוסקים

הנחבל.

.éËÁBq‰59ÌeMÓ ·iÁ - Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ «≈∆«≈¿ƒ≈≈∆«»ƒ
˜¯ÙÓ60ËÁqL ÔÈ˜Lna ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â . ¿»≈¿≈«»«∆ƒ¿∆««¿ƒ∆»«

˙ÎÈ¯c ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ·iÁ ÔÈ‡Â .˙¯‚B¯‚kƒ¿∆∆¿≈«»ƒƒ«»∆»«¿ƒ«
„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ61ÏL ÏBkL‡ ËÁÒÏ ¯zÓe . ≈ƒ«¬»ƒƒ¿«À»ƒ¿…∆¿∆

ÏÎ‡ - ÏÎ‡Ï ‡a‰ ‰˜LnL ;ÏÎ‡‰ CB˙Ï ÌÈ·Ú¬»ƒ¿»…∆∆«¿∆«»»…∆…∆
ÏÎ‡Ó ÏÎ‡ ˜¯ÙÓk ‡ˆÓÂ ,‡e‰62ËÁÒ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»ƒ¿»≈…∆≈…∆¬»ƒ»«

·ÏBÁ‰Â .·iÁÂ ,C¯Bc ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡ Ba ÔÈ‡L ÈÏÎÏ63 ƒ¿ƒ∆≈…∆¬≈∆≈¿«»¿«≈
¯eËt - ÂÈÙa ˜Bi‰ B‡ ,ÏÎ‡‰ CB˙Ï64·iÁ BÈ‡Â . ¿»…∆«≈¿ƒ»¿≈«»
.ÈÏk‰ CB˙Ï ·ÏÁiL „Ú«∆«¬…¿«∆ƒ

ב.59) קמג, מהפרי.60)שבת המשקה את שמפרק
אוכל,61) תורת אלא משקה תורת עליהם אין פירות מי

גם  לסחוט אסור סופרים, מדברי אבל מאוכל. אוכל כמפריד
אותם  סוחטים אדם בני ומקצת הואיל ורימונים, תותים

יב). הלכה כא פרק פירות 62)(להלן אבל ב. קמד, שבת
האוכלין, לתוך אפילו לסחטם אסור לאכילה, ראויים שאינם

מפרק.שהרי משום ואסור פסולת, מתוך אוכל סוחט הוא
נלמד,63) רבינו מדברי חסדא, רב "אמר ב: קמד, שבת

הקערה". לתוך לא אבל הקדירה, לתוך עז אדם חולב
שם  ואין כאוכל, דומה - לאוכל הבא משקה כי והטעם
כמפריד  הוא והרי אוכל, שם אלא הזה, החלב על משקה
משבולת  אוכל שהוא תבואה מפרק אם ורק מאוכל , אוכל
ריק  כלי לתוך החולב וכן מפרק, משום חייב - פסולת שהיא
 ֿ מה אוכל, שהיא מהבהמה ומפרקו משקה הוא שהחלב
ממאכל, אוכל כנוטל זה הרי אוכל, לתוך כשחולב שאיןֿכן
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פז zay zekld - mipnf xtq - zah e"h oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ˆÈ·e .‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï40‰¯eÓ‡‰ ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»≈»»¬»
ÏÎÂ .ÔÈÏB‚¯z ÏL ˙ÈBÈa ‰ˆÈa ‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»ƒ≈»≈ƒ∆«¿¿ƒ¿»
ÏM·Ï È„k ‡e‰ ,‰ˆÈa ÏM·Ï È„k ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿≈¿«≈≈»¿≈¿«≈

‰ˆÈ·a ‰LÏMÓ „Á‡ - ˙¯‚B¯‚e .‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k41. ƒ¿∆∆ƒ≈»¿∆∆∆»ƒ¿»¿≈»
Ú˜¯˜ ÈÏec‚a ‡l‡ ¯enÚ ÔÈ‡Â42. ¿≈ƒ∆»¿ƒ≈«¿«

א.34) קג, באש 35)שבת הקלויים שמשרשיו צמח
) לשתייה חומר עושים קיצוץ Cichorie.((36וטחונים,

לאכלם. שאפשר רכים רטובים למעלה 37)ענפים מבואר
וכן 38)ה"ג. ויניציא) (דפוס קלה" "ביצה אחר: בנוסח

להתבשל. הקלה תרנגולת לביצת הכוונה כי בתלמוד.
(מגידֿמשנה).39) שלמעלה ממה ב.40)נלמד פ, שבת
משנה'.41) ב'מגיד ה"ט פ"א עירובין הל' שבת 42)ראה

ורצונו  כוונתו שאין שלו שאינו בשדה והמדובר ב. עג,
שהוא  בכל הוא חייב כן לא שאם הקרקע, את לייפות

שם). גמרא - א הלכה (למעלה

.å‰Ï·c ıa˜Ó‰43·wpL B‡ ,‰l‚Ú ‰pnÓ ‰NÚÂ «¿«≈¿≈»¿»»ƒ∆»¬À»∆ƒ≈
- „Á‡ Ûeb eˆa˜˙pL „Ú Ô‰a Ï·Á‰ ÒÈÎ‰Â ÌÈ‡z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆∆»∆«∆ƒ¿«¿∆»

·iÁÂ ,¯nÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰44Ïk ÔÎÂ .45.‰Êa ‡ˆBik ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈…«≈»∆

אחד 44)תאנים.43) מלקט בחצר, המפוזרים פירות אבל
הי"א). פכ"א (להלן ואוכל מלח 45)אחד המקבץ

קרקע. גידולי שאינו פטור, לרבינו המלח, ממשרפות

.æLc‰46˙¯‚B¯‚k47ÈÏec‚a ‡l‡ ‰LÈc ÔÈ‡Â .·iÁ - «»ƒ¿∆∆«»¿≈ƒ»∆»¿ƒ≈
˜¯ÙÓ‰Â .Ú˜¯˜48ÔÎÂ .·iÁÂ ,Lc‰ ˙„ÏBz ‡È‰ È¯‰ - «¿«¿«¿»≈¬≈ƒ∆∆«»¿«»¿≈

·ÏBÁ‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk49‰Ó‰a‰ ˙‡50ÌeMÓ ·iÁ - …«≈»∆«≈∆«¿≈»«»ƒ
·iÁ - ¯BÚ BÏ LiL ÈÁa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ .˜¯ÙÓ51ÌeMÓ ¿»≈¿≈«≈¿«∆≈«»ƒ

;‰¯eaÁ‰ ÔÓ ‡ˆiL ÌcÏ CÈ¯ˆ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˜¯ÙÓ¿»≈»∆ƒ¿∆»ƒ«»∆≈≈ƒ««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - „·Ïa ˜Èf‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆
·ÏÁa B‡ Ìca ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Ï˜Ï˜Ó¿«¿≈¿≈«»«∆ƒ¿∆«»∆»»

‡ÈˆB‰L52.˙¯‚B¯‚k ∆ƒƒ¿∆∆

א.46) עה, ה'ירושלמי'.47)שבת בשם ה"ה למעלה ראה
מתוך 48) קטניות או משבלים, דגן ברש"י. א צה, שבת

יבשים. י.49)תרמילים הלכה להלן ראה א. צה, שבת
קרקע 50) כגידולי נחשבים - מדגים חוץ חיים, בעלי

(מגידֿמשנה). הצמחים מן שניזונים מכיון כז:), (עירובין
ויש 51) צובע, משום חייב החובל רש"י לדעת א. קז, שבת

(מגידֿמשנה). נשמה נטילת משום ממקום 52)אומרים
אחרים  השיעורים הרבים, לרשות הוצאה משום אבל גידולו,

פי"ח). ולהלן (כסףֿמשנה

.çÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53‰iÁÂ ‰Ó‰·a Ï·BÁa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Áa Ï·BÁ‰ Ï·‡ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÛBÚÂ»¿«≈»∆¬»«≈«¬≈««ƒ

·iÁ - ˜Èf‰Ï Ôek˙pL54È¯‰L ;BÁe¯ ˙Á ÈtÓ , ∆ƒ¿«≈¿«ƒ«»ƒ¿≈««∆¬≈
˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ BzÚ„ ‰¯¯˜˙.Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰Â ,B ƒ¿»¿»«¿¿»¿»¬»«¬≈ƒ¿«≈

.·iÁ - epnÓ ‡ÈˆB‰L ÌcÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ«»∆ƒƒ∆«»

להזיק.53) נתכוון אם "הקורע 54)שפטור ב: קה, שבת
הוא) (הרי הוי "הא בגמרא: והקשו חייב". - בחמתו
הוא  מתקן אבין: רבי אמר פטורין? המקלקלין וכל מקלקל,

גוונא  האי וכי והקשו: חמתו). (משכך ליצרו נחת שעושה -
בגדיו  המקרע שנינו: הרי כזה), באופן מותר (וכי שרי? מי
עובד  כאילו בעיניך יהא - בחמתו כלי שובר או בחמתו,
עשה  לו אומר היום הרע, יצר של אומנותו שכך עבודהֿזרה,
עבוד  לך לו שאומר עד כך, עשה לו אומר ומחר כך,
להטיל  כדי רק קורע שהוא ותירצו: עובד? והוא עבודהֿזרה
רבינו  ושיטת באמת". כועס ואינו ביתו, בני על אימה
מכיון  פירש, רש"י אבל לתיקון, נחשב חמתו ששיכוך
ומרגיל  מלמד עוד אלא מתקן, אינו בחמתו לקרוע שאסור
שרק  ב'השגות', הראב"ד דעת וזוהי עליו, להתגבר יצרו את

חבירו. את בחובל ולא תיקון, נקרא אימא להטיל

.è‰ÓL55ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L56Ô‰Ï LiL Ô‰ ,‰¯Bza ¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»≈∆≈»∆
¯‡L Ï·‡ ;ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ BÓk ˙aL ÔÈÚÏ ˙B¯BÚ¿ƒ¿««»¿«»¿≈»»¬»¿»
Ô‰a Ï·BÁ‰ ,CÎÈÙÏ .¯BÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L¿»ƒ¿»ƒ≈»∆¿ƒ»«≈»∆

¯eËt -57B‡ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ï·BÁ‰ „Á‡Â . »¿∆»«≈ƒ¿≈»«»»
,Ìc Ì‰Ó ‡ˆÈÂ ,‰¯eaÁ Ô‰a ‰NÚÂ ,ÌÈˆ¯L ‰ÓLaƒ¿…»¿»ƒ¿»»»∆«»¿»»≈∆»

‰ ¯¯ˆpL B‡·iÁ - ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ìc58. ∆ƒ¿««»««ƒ∆…»»«»

א.55) קז, שבת החולד,56)משנה, כט: יא, ויקרא
והתנשמת. החומט הלטאה, הכח, האנקה, הצב, העכבר,

שרצים 57) בשאר וחבלה חבורה, שמה לא חוזרת חבורה כי
לקדמותו. שב מיד אבל מהר בהם נצרר הדם רך, שעורן

רוב 58) אבל דדש, תולדה שהוא מפרק משום רבינו, לדעת
האבר  של נשמה נטילת משום שהחיוב סוברים, הפוסקים

הנחבל.

.éËÁBq‰59ÌeMÓ ·iÁ - Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ «≈∆«≈¿ƒ≈≈∆«»ƒ
˜¯ÙÓ60ËÁqL ÔÈ˜Lna ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â . ¿»≈¿≈«»«∆ƒ¿∆««¿ƒ∆»«

˙ÎÈ¯c ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ·iÁ ÔÈ‡Â .˙¯‚B¯‚kƒ¿∆∆¿≈«»ƒƒ«»∆»«¿ƒ«
„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ61ÏL ÏBkL‡ ËÁÒÏ ¯zÓe . ≈ƒ«¬»ƒƒ¿«À»ƒ¿…∆¿∆

ÏÎ‡ - ÏÎ‡Ï ‡a‰ ‰˜LnL ;ÏÎ‡‰ CB˙Ï ÌÈ·Ú¬»ƒ¿»…∆∆«¿∆«»»…∆…∆
ÏÎ‡Ó ÏÎ‡ ˜¯ÙÓk ‡ˆÓÂ ,‡e‰62ËÁÒ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»ƒ¿»≈…∆≈…∆¬»ƒ»«

·ÏBÁ‰Â .·iÁÂ ,C¯Bc ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡ Ba ÔÈ‡L ÈÏÎÏ63 ƒ¿ƒ∆≈…∆¬≈∆≈¿«»¿«≈
¯eËt - ÂÈÙa ˜Bi‰ B‡ ,ÏÎ‡‰ CB˙Ï64·iÁ BÈ‡Â . ¿»…∆«≈¿ƒ»¿≈«»
.ÈÏk‰ CB˙Ï ·ÏÁiL „Ú«∆«¬…¿«∆ƒ

ב.59) קמג, מהפרי.60)שבת המשקה את שמפרק
אוכל,61) תורת אלא משקה תורת עליהם אין פירות מי

גם  לסחוט אסור סופרים, מדברי אבל מאוכל. אוכל כמפריד
אותם  סוחטים אדם בני ומקצת הואיל ורימונים, תותים

יב). הלכה כא פרק פירות 62)(להלן אבל ב. קמד, שבת
האוכלין, לתוך אפילו לסחטם אסור לאכילה, ראויים שאינם

מפרק.שהרי משום ואסור פסולת, מתוך אוכל סוחט הוא
נלמד,63) רבינו מדברי חסדא, רב "אמר ב: קמד, שבת

הקערה". לתוך לא אבל הקדירה, לתוך עז אדם חולב
שם  ואין כאוכל, דומה - לאוכל הבא משקה כי והטעם
כמפריד  הוא והרי אוכל, שם אלא הזה, החלב על משקה
משבולת  אוכל שהוא תבואה מפרק אם ורק מאוכל , אוכל
ריק  כלי לתוך החולב וכן מפרק, משום חייב - פסולת שהיא
 ֿ מה אוכל, שהיא מהבהמה ומפרקו משקה הוא שהחלב
ממאכל, אוכל כנוטל זה הרי אוכל, לתוך כשחולב שאיןֿכן
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בזה, נחלקו הראשונים הרב). (שו"ע מפרק משום בזה שאין
רק  התיר חסדא ורב סופרים, מדברי אסור שבשבת דעות יש
ונחשבת  ואכילה, לשחיטה הבהמה מותרת שאז ביוםֿטוב,
איסור  מסיבת בשבת, אבל אוכל. מתוך כאוכל החליבה
ויש  רבינו. שיטת היא וכן עליה. אוכל שם אין שחיטה,
חייב  - הפסולת מתוך אוכל כבורר שהוא שמכיון אומרים

שם). (רשב"א התורה מן ב.64)הוא ס, כתובות

.àé‰¯Bf‰6566¯¯Ba‰ B‡67.·iÁ - ˙¯‚B¯‚k «∆«≈ƒ¿∆∆«»
ıaÁÓ‰Â68¯¯Ba‰ ÔÎÂ .¯¯Ba ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ -69 ¿«¿«≈¬≈∆∆≈¿≈«≈

B‡ ¯¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜Ln‰ CBzÓ ÌÈ¯ÓL¿»ƒƒ««¿ƒ¬≈∆∆∆≈
„w¯Ó‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰L .·iÁÂ ,„w¯Ó ˙„ÏBz70, ∆∆¿«≈¿«»∆«∆¿«≈¿«¿«≈

Ô˙B‡ eÓ ‰Ó ÈtÓe .‰ÊÏ ‰Ê Ì‰ÈÈÚ ÔÈÓBcƒƒ¿¿≈∆∆»∆ƒ¿≈»»»
‰Î‡ÏÓ ÏkL ÈtÓ ?‰LÏLa71ÔÈBÓ ÔkLna ‰È‰L ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»»∆»»«ƒ¿»ƒ

.dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡»ƒ¿≈«¿»

א.65) צה, מהגרעינים.66)שבת המוץ מסיר
יחד.67) המעורבים מפסולת אוכל פ"ז 68)המפריד ראה

שמרים",69)ה"ה. "הממחה אחר: בנוסח א. קלח, שבת
המשקין. מתוך השמרים ה"א.70)שמסיר פ"ז ראה

ב.71) עג, שבת

.áé¯¯Ba‰72ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L B‡ ,˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ «≈…∆ƒ¿…∆∆»¿»»¿≈
‰Ùa :¯Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÓ ¯¯·e ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ73‰¯·Î·e74 ƒ≈√»ƒ≈«ƒƒƒ«≈¿»»ƒ¿»»

ÔB˜a ;·iÁ -75ÈeÁÓ˙a B‡76B„Èa ¯¯a Ì‡Â ;¯eËt - «»¿»¿«¿»¿ƒ≈«¿»
¯zÏ‡Ï ÏÎ‡Ï77.¯zÓ - ∆¡…¿«¿«À»

א.72) עד, קטנים 73)שבת נקבים שבו רשת, מעשה כלי
וכדומה. קמח בה שנקבי 74)לנפות אלא נפה, כעין היא

הנפה. משל גדולים שלה לצינור 75)הרשת דומה
זרעונים. בו בורר 76)ומבררים שזהו גדולה, קערה

וכברה. בנפה ברירה עיקר כי יד, מה 77)כלאחר וכל
לאלתר  נקרא מיד, בה שמיסב סעודה לאותה שבורר

(מגידֿמשנה).

.âé¯¯Ba‰Â78˙Á‡ B„Èa elÙ‡Â ,ÏÎ‡‰ CBzÓ ˙ÏÒt ¿«≈¿…∆ƒ»…∆«¬ƒ¿»««
ÔÈÒBÓ¯z ¯¯Ba‰Â .·iÁ -79;·iÁ - Ô‰lL ˙ÏÒt CBzÓ «»¿«≈À¿ƒƒ¿…∆∆»∆«»

Ô˙B‡ e˜ÏLiLk Ô˙B‡ ˙˜zÓÓ Ô‰lL ˙ÏÒt‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿…∆∆»∆¿«∆∆»¿∆ƒ¿¿»
.·iÁÂ ,ÏÎ‡ CBzÓ ˙ÏÒt ¯¯B·k ‡ˆÓÂ ,Ì‰nÚƒ»∆¿ƒ¿»¿≈¿…∆ƒ…∆¿«»
B·Ï elÙ‡ ,BÁÈp‰Ï B„Èa ˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ ¯¯Ba‰«≈…∆ƒ¿…∆¿»¿«ƒ¬ƒ¿
ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .·iÁÂ ,¯ˆB‡Ï ¯¯B·k ‰NÚ - ÌBia««¬∆¿≈»»¿«»»¿»»¿≈

ÈÈÓ80ÁÈpÓe ¯Á‡Ó „Á‡ ¯¯Ba - ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈÏÎ‡ ƒ≈√»ƒ¿…»ƒ≈∆»≈«≈«ƒ«
B·Ï elÙ‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Â ¯¯a Ì‡Â .„iÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ»¿ƒ≈«¿ƒƒ«¿««¿«¬ƒ¿
- ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏÎ‡Ï ˙È¯ÁLa ¯¯aL ÔB‚k ,ÌBia«¿∆≈«¿«¬ƒ∆¡…≈»«¿«ƒ

.·iÁ«»

א.78) עד, מרים 79)שבת שגרעיניו בתרמיל הגדל צמח
וכיו  לפולים, פסלתו,ודומים על במרירותו עולה שהוא ן

אוכל. מתוך פסולת לבורר שברצונו 80)דומה המאכל
לברור  צריך ולכן פסולת. והשני אוכל, נחשב עתה  לאכול

בקערה. השני את ולהניח מיד, לאכול שרוצה זה את

.ãé¯nLÓ‰81ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈ «¿«≈«ƒ∆∆«ƒ¿≈¿»««¿ƒ

˙¯nLÓa82.˙¯‚B¯‚k ¯nLiL ,‡e‰Â .·iÁ - Ô‰lL ƒ¿«∆∆∆»∆«»»∆¿«≈ƒ¿∆∆
ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓ B‡ ÌÈ¯ÓL Ba ÔÈ‡L ÔÈÈ ÔÈpÒÓ Ï·‡¬»¿«¿ƒ«ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ

˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎ·e ÔÈ¯„eÒa83È„k ,84ÏeÏˆ ‡‰iL ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆¿≈»
ÌÈ¯ÓL Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ .¯˙BÈa85.elviL ÏÈ·La ¿≈¿¿ƒ«ƒ««≈¿»ƒƒ¿ƒ∆ƒ…

‰Ùe¯Ë ‰ˆÈa ÔÈ˙BÂ86È„k Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓÏ ¿¿ƒ≈»¿»ƒ¿«∆∆∆«¿»¿≈
Ïc¯Á .ÏÏviL87‰ÁÓÓ ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ BLlL88 ∆ƒ»≈«¿»∆»≈∆∆«»¿»»¿«∆

ÔÓÊ Ïk ,BzbÓ ÔÈÈ ÔÎÂ .ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰˙BLÂ¿∆≈«»≈ƒ¿ƒ¿≈«ƒƒƒ»¿«
Ô˙BÂ ‰È¯ÓLa ˙È·Á Û¯BË - ÒÒBz ‡e‰L89CB˙Ï ∆≈≈»ƒƒ¿»∆»¿≈¿

‰ÙÈ ÔÈi‰ ÔÓ ÌÈ¯ÓM‰ eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL ;ÔÈ¯„eq‰«»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿«¿»ƒƒ««ƒ»∆
ÏÎÂ Ïc¯Á‰ ÔÎÂ .‡e‰ „Á‡ Ûe‚k ÔÈi‰ ÏÎÂ ,‰ÙÈ»∆¿»««ƒ¿∆»¿≈««¿»¿…

.Ba ‡ˆBik«≈

ב.81) קלט, השמרים,82)שבת את בו שמסננים כלי
וצלול. זך יורד תמרים.83)והיין מנצרי עשוי סל

לכן 84) לשתייה, וראויים צלולים הם הסינון בלי שגם כיון
(ר"ן). בורר משום בזה המשמרת 85)אין בתוך שנתן

צלולים. שהם מכיון בורר, מים בנתינת שאין שבת, מערב
אותן 86) ונותנים אותן שטורפין הביצים "טבע מעורבת.

הדק" מן העב ויבדילו אותם ויזככו העכורים, כדברים
המשניות). בפירוש רבינו צמח 87)(לשון א. מ, שבת

האוכל. את בו ומלפתים חריפים מערבו 88)שגרעיניו
כמשקה. עכורים,89)שיהיה היינות כל התסיסה בשעת

לתקן  גורמת בסודרים הנתינה ואין בשמריהם אותם ושותים
אותם.

.åèÔÁBh‰90ÔÈÏ·z ˜ÁBM‰ ÏÎÂ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k91 «≈ƒ¿∆∆«»¿»«≈«¿ƒ
˜¯È CzÁÓ‰ .·iÁÂ ,ÔÁBË ‰Ê È¯‰ - ˙LzÎÓa ÔÈnÒÂ¿«»ƒ¿«¿∆∆¬≈∆≈¿«»«¿«≈»»

LeÏz92ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -93ÌÈˆÚ ¯ÒBp‰ ÔÎÂ . »¬≈∆∆∆≈¿≈«≈≈ƒ
Ô‰lL ˙¯Òpa ˙B‰Ï94- ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛM‰ B‡ , ≈»«¿…∆∆»∆«»»∆«∆∆

ˆÚ CzÁÓ‰ Ï·‡ .‡e‰L Ïk ÛeLiMÓ ·iÁBÈ‡ ,ÌÈ «»ƒ∆»»∆¬»«¿«≈≈ƒ≈
.‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˜c˜„iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿≈≈∆¿≈¿«≈ƒ¿∆∆ƒ≈»

ב.90) ע, משום 91)שבת חייב ופלפלין, מלח "השוחק
תבלין. לכל וה"ה ה"ב). פ"ז ('ירושלמי' שבת 92)טוחן"

קטנות. לחתיכות ב. ומניח.93)עד, בחותך נאמר זה כל
על  ציוו לא שהרי מותר, - לסעודתו סמוך מיד לאכלו אבל

גדולות. בחתיכות מאכלו לאכול אינו 94)האדם אם גם
מהנסורת. נהנה אם חייב מקלקל, שהוא מהעצים נהנה

.æè„w¯Ó‰95Ll‰ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k96˙¯‚B¯‚k97- «¿«≈ƒ¿∆∆«»«»ƒ¿∆∆
‰nÎÂ .LÏ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ïa‚Ó‰ .·iÁ«»«¿«≈∆∆»»¬≈∆∆∆»¿«»

·‰Ê ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k ?B¯eÚL98ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ∆¿≈»»¿≈
Ïeab99‡ÏÂ ,ÔÒ¯Óa ‡ÏÂ ,Òb‰ ÏBÁa ‡ÏÂ ,¯Ù‡a ƒ¿≈∆¿…¿««¿…¿À¿»¿…

Ú¯Ê Ô˙Bp‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎa100ÔzLt Ú¯Ê B‡ ÔÈÓLÓL ¿«≈»∆¿«≈∆«À¿¿ƒ∆«ƒ¿»
Ô‰L ÈtÓ ,LÏ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈna Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ«»ƒ»ƒ¿≈∆≈

.‰Êa ‰Ê ÔÈÏ˙Â ÔÈ·¯Ú˙Óƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆

א.95) יח, גיבול 96)שבת בו ששייך בדבר רבינו, לדעת
רק  חייב אינו עפר, או טיט גסים) (סובין מורסן קמח, כגון
בו  שאין ובדבר במים. העפר או הקמח את עירב - כשגבל
כי  הראב"ד, דעת אבל בגיבול. אף פטור - אפר כגון גיבול,
בו  שאין ודבר כשגיבל, רק חייב אינו גיבול בו שיש בדבר
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גיבול. בלא לבד מים בנתינת חייב - פ,97)גיבול שבת
הכור 98)ב. בפי מתכת; ושאר זהב מתיכים בכור

כור. פי לעשות כדי - הגיבול ושיעור המתכות, את ממלאים
ב.99) קנה, כשנתן 100)שבת מיד וחייב ב. צד, זבחים

בספר  המערבי, יוסף רבי לתלמידו בתשובתו (רבינו למים
מא). עמוד לוין לד"ר היובל

ה'תשע"ו  טבת ט"ז שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
[האופה,1) שביעי פרק שניות הנמנות מלאכות עשר בו כלל

בתי  שני העושה הטווה, הצובע, המנפץ, המלבן, הגוזז,
כדרכו  בהן רבינו ודרך והבוצע]. האורג המיסך, נירין,

בראשונות.

.à‰ÙB‡‰2˙¯‚B¯‚k3˙‡ ‰ÙB‡‰ „Á‡ .·iÁ - »∆ƒ¿∆∆«»∆»»∆∆
,ÔÈÓÓq‰ ˙‡ B‡ ÏÎ‡n‰ ˙‡ ÏM·Ó‰ B‡ ,˙t‰«««¿«≈∆««¬»∆««¿»ƒ

„Á‡ ÔÈÚ Ïk‰ - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ B‡4.‡e‰ «¿«≈∆««ƒ«…ƒ¿»∆»
ıÁ¯Ï È„k - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ ¯eÚL5Ô‰a ƒ«¿«≈∆««ƒ¿≈ƒ¿…»∆

ÔË˜ ¯·‡6ÔÈÓÓÒ ÏM·Ó ¯eÚLÂ .7eÈ‰iL È„k - ≈∆»»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿
.BÏ Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL ¯·cÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ«»»∆¿«¿ƒ»

בישול 2) מלאכת אם כי במשכן, הייתה לא אפייה מלאכת
בישול  זה ולפי שני), ותולעת וארגמן תכלת (לצבע סממנים
שבת  מסכת (ירושלמי תולדה היא ואפייה מלאכה אב הוא
נקראת  במשכן שהייתה מלאכה שרק מכיוון ב), הלכה ז פרק
המשנה  כלשון כתב רבינו אולם א). הלכה ז פרק (למעלה אב
אבות  בין "אופה" שמנתה א) עמוד עג דף שבת (מסכת
התנא  נקט", דפת סידורא "תנא מפורש: ובגמרא מלאכות
אפיית  עד וכו' הטוחן הזורע, החורש, המלאכות את מנה

(הר"ן). סממנים מבישול יותר המצוייה (תוספתא 3)הפת,
ג. הלכה ח פרק למעלה ראה גרוגרת, ושיעור י) פרק שבת

דבר 4) לשנות או להרתיח האש כוח באמצעות פעולה
קשה. דבר לרכך או רך דבר להקשות כגון שהיה, מכמות

חדש).5) (פרי לרחיצה מים מחמם קטנה 6)סתם אצבע
ב  הלכה י"ח פרק (להלן סיכה כשיעור יומו בן קטן רגל של

חדש). פרי לעשות 7)- ראוי שיהיה באיכות, השיעור זהו
יש  המים בכמות אבל משנה), (לחם הדרוש הצבע מהם
סבכה" פי של קטן בגד בהם לצבוע "כדי אחר: שיעור
ח  הלכה י"ח בפרק (רבינו ראשיהן על הבנות שמניחות

י). פרק שבת בתוספתא והמקור

.áÔ˙Bp‰8ÌÁn‰ „ˆa ‰ˆÈa9ÏbÏb˙zL ÏÈ·La10, «≈≈»¿««≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈
- ¯e‡‰ ˙„ÏB˙a ÏM·Ó‰L ;·iÁ - ‰ÏbÏb˙Â¿ƒ¿«¿¿»«»∆«¿«≈¿∆∆»

ÔÎÂ .dÓˆÚ ¯e‡a ÏM·Ók11‚c ÔÈnÁa ÁÈ„n‰ ƒ¿«≈»«¿»¿≈«≈ƒ«¿«ƒ»
ÔLi‰ ÁÈÏÓ12ÔÈtÒ‡‰ ÒÈÏB˜ B‡13˜c ‚c ‡e‰Â , »ƒ««»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»«

‰Ê ÔÈnÁa Ô˙Á„‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈa C¯Â¿«¿≈¬≈∆«»∆¬»»»¿«ƒ∆
¯Ób ‡e‰14.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏeMa ¿«ƒ»¿≈…«≈»∆

ב).8) עמוד לח דף שבת (מסכת הכלי 9)משנה "שם
ג). פרק שבת מסכת המשניות (פירוש המים" בו שייחמו

(שם).10) קצת" שתתבשל (מסכת 11)"תתערב, משנה
ב). עמוד קמה דף הישן"12)שבת "מליח כתוב במשנה

משמלחו" שנה עליו שעברה מליח "דג ורש"י: רבינו ופירשו
ברמב"ם  וגם הרבה, מלוח בשר כתוב: לרש"י הפרדס ובספר

"דג". המלה חסרה התימנים יד ספרד 13)כתב מארץ דג
לאכילה. אותו ומולחים רכה שאי 14)שקליפתו מכיוון

הדחתם  נחשבת בחמין, הודחו לא אם לאכלם אפשר
במים  הדחה ידי על לאכלם שאפשר דברים אבל כבישול,

חמים. במים אף להדיחם שמותר אומרים יש צוננים,

.âÚÈ˜Ùn‰15˜·‡·e ÏBÁa B‡ ÌÁ „‚·a ‰ˆÈa‰ ˙‡ ««¿ƒ«∆«≈»¿∆∆«¿«¬«
LÓM‰ ÈtÓ ÌÈnÁ Ô‰L ÌÈÎ¯c16ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ∆≈«ƒƒ¿≈«∆∆««ƒ

¯eËt - ˙ÈÏˆpL17˙B„ÏB˙k ÌÈ‡ ‰nÁ ˙B„ÏBzL ; ∆ƒ¿≈»∆¿«»≈»¿¿
L‡‰18ÔÎÂ .¯e‡‰ ˙B„ÏBz ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ e¯Êb Ï·‡ , »≈¬»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿»¿≈

‰È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰19¯eËt - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20. «¿«≈¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆»
ÏM·Ó‰21Bk¯ˆ Ïk ÏM·Ó ‰È‰L ¯·c ¯e‡‰ ÏÚ22 «¿«≈«»»»∆»»¿À»»»¿

¯eËt - ÏÏk ÏeMa CÈ¯ˆ BÈ‡L ¯·„ B‡23. »»∆≈»ƒƒ¿»»

את 15) שובר המבקיע, במשנה) ב עמוד לה דף שבת (מסכת
בשמש.16)הביצה. אסור 17)שנתחממו אבל מעונש,

התורה.18)מדרבנן. מן דף 19)האסורות שבת (מסכת
עלֿיד  כינרת ים חוף שעל החמים המעיינות ב) עמוד מ

או 20)טבריה. בחמה לבשל בכך בישול דרך "שאין
א). עמוד לט דף שבת מסכת (רש"י חמה" בתולדות

ב).21) עמוד קמה דף שבת (מסכת דעת 22)משנה
אין  צרכו כל נתבשל לא שאפילו מהראשונים וכמה הרשב"א
חצי  שהוא דרוסאי" בן "כמאכל נתבשל אם בישול, משום בו
(ראה  רש"י לדעת בישולו ושליש רבינו לדעת בישולו

ג). בפרק בישול;23)למעלה אחר בישול שאין משום
בין  מחלוקת יש פעם, נצלה או שנאפה דבר בבישול אבל
וצלייה, אפייה אחר בישול שיש סובר הסמ"ג הראשונים,
בלילה  מצה חובת ידי יוצא אדם שאין מהדין וראייתו
(רבינו  נתבשלה כך ואחר שנאפתה במצה פסח של הראשון
בשם  המרדכי אבל ו), הלכה ו פרק ומצה חמץ בהלכות

ש  שלעניין כתב וצלייה ראבי"ה אפייה אחר בישול אין בת
רבינו  שכתב כמו לכתחילה, ומותר שיח). סימן חיים (אורח
אף  השבת, קודם שנתבשל "דבר ח): הלכה כ"ב פרק (להלן

בשבת". בחמין לשרותו מותר צונן, עכשיו שהוא פי על

.ã„Á‡24¯e‡‰ ˙‡ Ô˙25,ÌÈˆÚ‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â , ∆»»«∆»¿∆»»«∆»≈ƒ
‰¯„w‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â26,ÌÈn‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â , ¿∆»»«∆«¿≈»¿∆»»«∆««ƒ

‡·e ,ÔÈÏ·z‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â ,¯Na‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â¿∆»»«∆«»»¿∆»»«∆««¿ƒ»
ÒÈ‚‰Â „Á‡27ÏkL ;ÏM·Ó ÌeMÓ ÌÈ·iÁ Ìlk - ∆»¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿«≈∆»

Ï·‡ .ÏM·Ó ‰Ê È¯‰ ,ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ¯·„ ‰NBÚ‰28 »∆»»ƒ»¿≈«ƒ¬≈∆¿«≈¬»
Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,‰lÁz ‰¯„w‰ ˙‡ „Á‡ ˙ÙL Ì‡ƒ»«∆»∆«¿≈»¿ƒ»»«≈¿»«
¯Á‡ ‡·e ,¯Na‰ ˙‡ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈn‰ ˙‡∆««ƒ»«≈¿»«∆«»»»«≈
‡·e ,¯e‡‰ ˙‡ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÔÈÏ·z‰ ˙‡ Ô˙Â¿»«∆««¿ƒ»«≈¿»«∆»»
- ÒÈ‚‰Â ¯Á‡ ‡·e ,¯e‡‰ ÏÚ ÌÈˆÚ Ô˙Â ¯Á‡«≈¿»«≈ƒ«»»«≈¿≈ƒ

ÌÈL29.ÏM·Ó ÌeMÓ ÔÈ·iÁ „·Ïa ÌÈB¯Á‡‰ ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿««»ƒƒ¿«≈

לד.)24) דף ביצה מסכת יב; פרק שבת מסכת (תוספתא
כך 25) אחר שנעשה מה כל בתחילה, האש את שהביא כיוון

(רש"י). חייבים וכולם היא בישול הראב"ד 26)מלאכת
הקדירה  את השופת שחיוב (שם) הגמרא מדברי כאן השיג
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ליבון, ידי על המתחזקת חרס, של חדשה בקדירה רק הוא
חילקה  לא שלאחריה הברייתא כי ביאר עוז מגדל בעל אבל

שם. הרי"ף פסק וכן לישנה חדשה בכף 27)בין בחש
לבשל. וסייע הייתה 28)הקדירה האש כשהבאת

פטורים. לה הקודמים מהבאת 29)האחרונה, שעסקו אלה
אבל  רבינו) (כלשון מבשל משום חייבים והלאה האש
קס"ב  משנת יד ובכתב מבעיר משום חייב האור את המביא
זה  ולפי האחרונים" "שלושה הנוסח: רוקח, במעשה מובא
בירב  יעקב הרב ומורנו מבשל, משום חייב האור את המביא
כולם  ולכן אחת בבת כולם עשו ראשונה בחלוקה כי ביאר
"ובא  זה אחר בזה עשו השנייה ובחלוקה עשו, בישול צורך
רק  בבישול נתחייבו ולא והגיס" אחר "ובא ונתן" אחר

משנה). (כסף האחרונים

.äÁÈp‰30‰Ïˆ Ì‡ :ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ¯Na31Ba ƒƒ«»»««≈∆»ƒƒƒ¿»
elÙ‡ ,˙¯‚B¯‚k32·iÁ - ˙BÓB˜Ó ‰LÏLe ÌÈLa33; ƒ¿∆∆¬ƒƒ¿«ƒ¿»¿«»

Blk ÏMa˙ Ï·‡ ,˙¯‚B¯‚k Ba ‰Ïˆ ‡Ï34ÈˆÁ35 …ƒ¿»ƒ¿∆∆¬»ƒ¿«≈À¬ƒ
·iÁ - ÏeMa36- „Á‡ „vÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ ; ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒƒƒ«∆»

ÈMÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ÈÂ Ba CÙ‰iL „Ú ,¯eËt»«∆«¬»¿ƒ¿«≈¬ƒƒƒ¿≈
ÁÎL .ÔÈ„„ˆ37¯kÊÂ ,˙aLa ¯ep˙a ˙t ˜Èa„‰Â38- ¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ«¿«¿«»¿ƒ¿«

¯zÓ39BÏ40È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰Ù‡zL Ì„˜ d˙Bc¯Ï À»ƒ¿»…∆∆≈»∆¿»ƒ≈
.‰Î‡ÏÓ¿»»

א).30) עמוד נז דף מנחות גמורה.31)(מסכת צלייה
שניים 32) בצירוף אלא גרוגרת, כשיעור במקום נצלה לא

מקומות. שלושה בכך.33)או צלייה כל 34)שדרך
דרוסאי",35)החתיכה. בן "כמאכל בתלמוד: הנקרא

בחצי  מאכליהם לאכול רגילים שהיו נודדים לשודדים ראש
פנאי 36)בישולם. לו שאין למי הוא בישול שדרך

לגמרי. שיתבשל עד עמוד 37)להמתין ד דף שבת (מסכת
ויתחייב 38)א). הפת יאפה כך יניחנו ואם שבת, שהיום

סקילה. - במזיד ואם חטאת, - בשוגג את 39)אם להוציא
מדרבנן  הוא שבות איסור הפת שרדיית ואף התנור, מן הפת
לעבור  חכמים לו התירו א), הלכה כ"ב פרק להלן (רבינו
התורה. מן האסורה מלאכה לידי יבוא שלא דרבנן איסור על

התנור 40) מן הפת את לרדות התירו לא אחר לאדם אבל
מטעם  סקילה, או חטאת איסור לידי המדביק יבוא שלא כדי
לאדם  לו אומרים "וכי א): עמוד ד דף שבת (מסכת שאמרו

חבירך". שיזכה כדי ֲֵחטא

.åCÈzn‰41B‡ ,‡e‰L Ïk ˙BÎzÓ ÈÈnÓ „Á‡ ««ƒ∆»ƒƒ≈«»»∆
‰ÌnÁÓ42‰Ê È¯‰ - ˙ÏÁ‚ ‰NÚzL „Ú ˙BÎzn‰ ˙‡ «¿«≈∆««»«∆≈»∆«∆∆¬≈∆

ÔÎÂ .ÏM·Ó ˙„ÏBz43‚Bc‰ ˙‡ ÒqÓÓ‰44˙‡ B‡ ∆∆¿«≈¿≈«¿«≈∆««∆
¯Ùk‰Â ˙Ùf‰ ˙‡ B‡ ·ÏÁ‰45˙È¯Ùb‰Â46Ì‰a ‡ˆBiÎÂ «≈∆∆«∆∆¿«…∆¿«»¿ƒ¿«≈»∆
ÏM·Ó ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -47ÈÏk ÏM·Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ , ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈«¿«≈¿≈

‰Ó„‡48BÏÏk .ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ - Ò¯Á eNÚiL „Ú ¬»»«∆≈»∆∆«»ƒ¿«≈¿»
Ûe‚ ‰L˜‰L B‡ L‡a ‰L˜ Ûe‚ ‰t¯L ÔÈa :¯·c ÏL∆»»≈∆ƒ»»∆»≈∆ƒ¿»

.ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - C«̄¬≈∆«»ƒ¿«≈

"המתיך 41) ב); הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
עמוד  ו דף יבמות (מסכת מבשל" משום חייב (עופרת) אבר

"המחמם 42)ב). אבל מבשל, תולדת הוא להתיכו כדי

תולדת  זה הרי במים, (לחסמו) לצרפו כדי הברזל את
א). הלכה י"ב בפרק להלן (רבינו (מסכת 43)מבעיר"

ב). עמוד עד דף זפת.45)שעווה.44)שבת כעין
באדמה.46) הנמצא שריפה שהוא 47)חומר פי על אף

(ר"ן). בו ניכר הבישול ואין ומתקשה (מסכת 48)חוזר
לאתונא, סיכתא דשדא מאן "האי ב) עמוד עד דף שבת
הגאונים: בשם העיתים בספר ופירש מבשל" משום חייב
יתד  "השליך פירש: רש"י אולם דקין", אדמה כלי "מבשל

שיתקשה". לייבשו החם לתנור רך עץ של

.æÊÊBb‰49ÔÓ ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa - ¯ÚN B‡ ¯Óˆ «≈∆∆≈»≈ƒ«¿≈»≈ƒ
‰iÁ‰50ÔÓ elÙ‡ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa , ««»≈ƒ««≈ƒ«≈¬ƒƒ
ÁÏM‰51˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nk .·iÁ - Ô‰lL «∆«∆»∆«»«»ƒ¿≈ƒ¿

ËÈq‰ ·Á¯k Bk¯‡L ËeÁ epnÓ52·Á¯ ‰nÎÂ .ÏeÙk ƒ∆∆»¿¿…««ƒ»¿«»…«
Ô‰a ÔÓ ÁzÓÏ È„k ?ËÈq‰53Úaˆ‡‰ „Ú „È ÏL «ƒ¿≈ƒ¿…«ƒ…∆∆»«»∆¿«

·B¯˜ ‡e‰Â ,BÁk ÏÎa Ô‰ÈÈa ÁzÙiLk ‰BL‡¯‰»ƒ»¿∆ƒ¿«≈≈∆¿»…¿»
˙¯Ê ÈLÈÏL ÈLÏ54‰Ê È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ Ûk LÏBz‰ . ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆«≈»»ƒ»¬≈∆

ÊÊBb ˙„ÏBz55;¯eËt - ÈÁ‰ ÔÓ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ . ∆∆≈«∆∆«∆∆ƒ««»
CÎa ‰ÊÈÊb C¯c ÔÈ‡L56ÔÈ‡Â ,CÎa ıet C¯c ÔÈ‡Â , ∆≈∆∆¿ƒ»¿»¿≈∆∆ƒ¿»¿≈

.CÎa ‰iÂË C¯c∆∆¿ƒ»¿»

ט).49) פרק שבת מסכת כתוב:50)(תוספתא בתוספתא
העופות". השחיטה.51)"ומן אחר הנפשט העור

דוד). (חסדי גזיזה דרך כך שגם מידת 52)והשמיענו שם
ב).53)האורך. עמוד קה דף שבת (מסכת אגודל

הוא 54) טז), עמוד כח, פרק (שמות בתורה האמורה זרת
מציעא  בבא כלים (תוספתא טפחים שישה של אמה חצי
אצבעות  ארבע הוא והטפח טפיח, שלושה שהוא ו) פרק
אצבעות  י"ב היא שהזרת נמצא ו) הלכה י"ז פרק (להלן
רבינו  לשון וזה א). עמוד קו דף שבת מסכת רש"י (עיין
הסיט: שיעור על ב) משנה ג פרק ערלה המשניות (בפירוש
הקדמונים, פירוש שהוא מפני הפירוש, זה אצלי "ונחזק

האחרון". מן בלשון חכם יותר הוא (מסכת 55)והקדמון
ב). עמוד עד דף "הגוזז 56)שבת אמר: ולמעלה (שם)

כוונת  אולם בכך? גזיזה שדרך הרי חייב" החי מן צמר
הטוויה. אחר לגזוז - גזיזה דרך שאין רבינו

.çÏËBp‰57- B˜Ê B‡ BÓÙN B‡ B¯ÚN B‡ ÂÈ¯tˆ «≈ƒ»¿»¿»¿»¿»
·iÁÂ ,ÊÊBb ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰58;ÈÏÎa ÏhiL ,‡e‰Â . ¬≈∆∆∆≈¿«»»∆ƒ…ƒ¿ƒ

ÔÎÂ .¯eËt - ¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa ,B„Èa ÔÏË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»»¿»≈≈¿«≈»¿≈
C˙BÁ‰59ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,BÙebÓ ˙ÏaÈ60,¯eËt - «≈«∆∆ƒ≈«»≈ƒ¿ƒ»

˙ÏaÈ CzÁÏ ¯zÓe .¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa61Lc˜na ≈≈¿«≈À»«¿…«∆∆«ƒ¿»
„ia62ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ ,63dÎ˙BÁ - ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿≈»¿»

„·BÚÂ ÈÏÎa Û‡64·Ú.‰„B «ƒ¿ƒ¿≈¬»

כחכמים 57) פסק ורבינו ב) עמוד צד דף שבת (מסכת משנה
בכלי. נטלן אם רק חייב רבינו 58)שאינו לדעת וזהו

לגופה  צריכה שאינה מלאכה יהודה: כרבי א) (בפרק שפסק
שאינה  מלאכה הסוברים הראשונים לדעת אבל עליה, חייב
לשער  צריך אם רק חייב אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (תוספות לציפורניים או

א).59) עמוד קג דף עירובין מסכת שם 60)(משנה
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אסור", במקדש) (אף וכאן כאן בכלי "ואם כתוב: במשנה
שעושים  מהאופן משנה ואינו הואיל הוא מלאכה "שאב
על  רוקח" וב"מעשה משנה" ב"מגיד והקשו (רש"י). בחול"
מדווינסק  להגאון פענח" וב"צפנת בכלי, הפוטר הרמב"ם
ובעירובין  רבינו, שכתב כמו מגוזז פטור שבאמת כתב
הבהמה  או האדם את שמתקן - תיקון משום המשנה חייבתו
להלן  (ראה בפטיש מכה משום וחייב מום בעלי יהיו שלא

י"ז). הלכה י ואסור 61)פרק בכהן עובר מום הוא
להקרבה. אסורה יבלת בה שיש והבהמה בעבודה,

כלל"62) במקדש שבות "ואין מדרבנן, שאיסורו כיוון
ט"ז). הלכה א פרק פסח קרבן הלכות (רבינו

במקדש.63) אף האסורה היא גמורה שמלאכה
במעשה 64) וכתב "עבודה". המלה חסרה ויניציא בדפוס

לא  השמשות שבין כיוון נאמר שלא רבינו שכוונת רוקח
כל  לעבוד יוכל לא היבלת, מסיבת לעבודה ראוי היה
מכיוון  לעבוד, לו מותר היבלת שהסיר כיוון אלא השבת,

מקודם. כמסולקת חשובה ונפרכת, יבשה שהייתה

.èB¯ÚN ÏËBp‰65ÈzL ?·iÁ ‰È‰ÈÂ ÏhÈ ‰nk ,ÈÏÎa «≈¿»ƒ¿ƒ«»ƒ…¿ƒ¿∆«»¿≈
elÙ‡ ,˙B¯ÁL CBzÓ ˙B·Ï ËwÏ Ì‡Â .˙B¯ÚN¿»¿ƒƒ≈¿»ƒ¿…¬ƒ

˙Á‡66·iÁ -67ÔÈˆÈˆÂ da¯ ‰L¯tL Ô¯tˆ .68¯BÚ ÏL «««»ƒ…∆∆≈¿»À»¿ƒƒ∆
Ôa¯ eL¯tL69˙B¯ÚˆÓe ‰ÏÚÓ ÈtÏk eL¯t Ì‡ : ∆≈¿À»ƒ≈¿¿«≈«¿»¿«¬

B„Èa Ô˙B‡ ÏhÏ ¯zÓ - B˙B‡70Ì‡Â ;ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ , À»ƒ…»¿»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ
elÙ‡ - B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯eËt - ÈÏÎa ÔÏË¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»¿«¬¬ƒ
B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ elÙ‡ ,Ôa¯ eL¯t ‡Ï Ì‡Â .¯eÒ‡ „ia«»»¿ƒ…≈¿À»¬ƒ¿«¬

.·iÁ - ÈÏÎa ÔÏË Ì‡Â ;B„Èa ÔÏËÏ ¯eÒ‡ -»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»

ב).65) עמוד צד דף שבת כן 66)(מסכת עושה שהוא
(רש"י). אחת על אפילו ומקפיד כזקן נראה יהא שלא כדי

אשה"67) שמלת גבר ילבש "ולא משום אסור בחול ואף
זה  על להקפיד הנשים שדרך ה), פסוק כב פרק (דברים
י). הלכה י"ב פרק כוכבים עבודת בהלכות (רבינו

סביב 68) האצבע מעור הפורשות דקות רצועות כעין
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (רש"י הן 69)הציפורן שאז

כבר. נתלשו וכאילו להינתק לא 70)קרובות צערו משום
בכלי  כן יעשה שמא גזרו ולא ביד. ליטול חכמים אסרו
מדרבנן. אלא אסור אינו בכלי גם - רובן שפירשו שמכיוון

.éÔaÏÓ‰71ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡72 «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
.·iÁ - ÔaÏ˙‰Ï Ôk¯cM ‰nÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ«∆«¿»¿ƒ¿«≈«»
Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓ ˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆∆»»¿

ËÈq‰ ·Á¯ ‡ÏÓk73‰Úa¯‡ C¯‡ ‡e‰L ,ÏeÙk ƒ¿……««ƒ»∆…∆«¿»»
.ÌÈÁÙË¿»ƒ

הצמר 71) את המכבס א) עמוד קו דף שבת (מסכת משנה
לבן. שיהיה הגזיזה לפני 72)אחרי תחילה אותו שמלבנים

לאדום. ז.73)צביעתו בהלכה למעלה מבואר

.àéÔaÏÓ ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ - ÌÈ„‚a ÒaÎÓ‰74.·iÁÂ , «¿«≈¿»ƒ¬≈∆∆¿«≈¿«»
ËÁBq‰Â75ÌÈn‰ ‡ÈˆBiL „Ú „‚a‰ ˙‡76‰ - BaLÈ¯ ¿«≈∆«∆∆«∆ƒ««ƒ∆¬≈

ÈÎ¯vÓ ‰ËÈÁq‰L ;·iÁÂ ,ÒaÎÓ ‰Ê77,‡È‰ Òeak ∆¿«≈¿«»∆«¿ƒ»ƒ»¿≈ƒƒ

¯ÚNa ‰ËÈÁÒ ÔÈ‡Â .ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰Ò‚‰‰L BÓk78. ¿∆«¬»»ƒ»¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»
¯BÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â79.B˙ËÈÁÒ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ¿«ƒ¿∆≈«»ƒ«¿ƒ»

אחת.74) מלאכה והסוחט המכבס י) פרק (שבת תוספתא
טו.75) הלכה כב בפרק להלן ראה סחיטה "אמר 76)דיני

ב). עמוד צד דף זבחים (מסכת חייב" - למים בגד זרק רבא
הבישול 77) את מקרבת שההגסה כמו הליבון, את מקרבת

המשנה). ב)78)(מרכבת עמוד קכח דף שבת (מסכת
(רש"י). בולע" ואינו קשה דף 79)"שהוא זבחים (מסכת

א). עמוד צד

.áéıtÓ‰80ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ .·iÁ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81˙BÂËÏ ¿«≈»∆«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿

˙‡ ıtÓ‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓƒ∆∆»»¿«¿»»¿»ƒ¿«¿«≈∆
ÌÈ„Èb‰82È¯‰ - Ô˙B‡ ˙BÂËÏ È„k ¯Óˆk eNÚiL „Ú «ƒƒ«∆≈»¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈

.·iÁÂ ,ıtÓ ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆¿«≈¿«»

את 80) ומנער מפריד ב) עמוד קה דף שבת (מסכת משנה
מפסולת. לנקותו ביד ז.81)הצמר בהלכה למעלה כמו

ועיין 82) ב) הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
רוקח. מעשה

.âéÚ·Bv‰83¯·„ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Bk¯‡L ËeÁ «≈«∆»¿«¿»»¿»ƒ»»
Ú·Bv‰ ÔÈ‡Â .·iÁ - ‰Êk ËeÁ epnÓ ˙BÂËÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆«»¿≈«≈«

Ìi˜˙n‰ Ú·ˆ ‡‰iL „Ú ·iÁ84BÈ‡L Ú·ˆ Ï·‡ . «»«∆¿≈∆««ƒ¿«≈¬»∆«∆≈
˜¯Ò ¯È·Ú‰L ÔB‚k ,ÏÏk Ìi˜˙Ó85¯LL B‡86Èab ÏÚ ƒ¿«≈¿»¿∆∆¡ƒ»»»«««≈
¯eËt - BÚ·ˆe ˙LÁ B‡ ÏÊ¯a87B¯È·ÚÓ ‰z‡ È¯‰L ; «¿∆¿∆¿»»∆¬≈«»«¬ƒ

BzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;ÌeÏk Ú·Bˆ BÈ‡Â ,B˙ÚLÏƒ¿»¿≈≈«¿¿…∆≈¿«¿
.¯eËt - ˙aLa ˙Ói˜˙Óƒ¿«∆∆¿«»»

ב).83) עמוד קה דף שבת (מסכת וכדברי 84)משנה
חייב  "אינו כותב: לעניין ט"ו) הלכה יא פרק (להלן רבינו
דבר  על ויכתוב ועומד... הרושם בדבר שיכתוב עד
פרק  שבת (מסכת בתוספתא ומקורו עליו" הכתב שמתקיים
של  דבר על קיימא של בדבר שיכתוב עד חייב "אינו י"ב):
בשאר  גם הדין שכן ראייה משנה" ב"מגיד והביא קיימא".
הכלל  "זה ב) עמוד קב דף שבת (מסכת ממשנה מלאכות,
אבל  חייב", - בשבת מתקיימת ומלאכתו מלאכה העושה כל
מלאכה  העושה שכל הרע"ב), (וכן זו משנה פירש הר"ן
להוסיף  צורך ואין שהיא כמות אותה שמקיימים בשבת,
ראייה  משם אין ולדבריהם חייב, - נגמרה שמלאכתה עליה,
הוא  הרמב"ם שמקור כתב עוז" "מגדל ובעל רבינו, לדעת
אוסרים  "וחכמים ב): עמוד צד דף שבת (מסכת מהגמרא
כיוון  צובעת משום חייבת ואינה שבות" משום (כוחלת)

מתקיים. אינו הכחל צהוב.85)שצבע צבע 86)צבע
יד). פסוק כב פרק (ירמי' בששר" "ומשוח אדוםֿבהיר

אם 87) אף לאדם, הרצוי צבע שכל והיראים הסמ"ג ודעת
מדברי  ראייה והביאו התורה, מן עליו חייב לשעה, רק הוא
חייב" מה משום "שוחט א): עמוד עה דף שבת (מסכת רב
אינו  הדם שצבע ואף השחיטה), (בדם צובע" משום -

מתקיים.

.ãéÚ·Bˆ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ú·v‰ ÔÈÚ ‰NBÚ‰88, »∆≈«∆«¬≈∆∆∆≈«
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ÌBz˜˜ Ô˙pL ÔB‚k ?„ˆÈk .·iÁÂ89ÈÓ CB˙Ï ¿«»≈«¿∆»««¿«¿¿≈
‡ˆÙÚ90ÒÈËÒ‡ Ô˙pL B‡ ;¯ÁL Ïk‰ ‰NÚpL ,91 «¿»∆«¬»«…»…∆»«ƒ¿ƒ

Ìk¯k ÈÓ CB˙Ï92‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜¯È Ïk‰ ‰NÚpL , ¿≈«¿…∆«¬»«…»…¿≈…«≈
Bk¯‡L ËeÁ Ba ÚaˆÏ È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ .‰Êa»∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿…«∆»¿

.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ

דבריו,88) על השיג הראב"ד א) עמוד יח דף שבת (מסכת
בכך  צביעה מלאכת נגמרה אם רק צובע משום חייב שאינו
רבינו, דברי ביאר פענח" וב"צפנת צבע. מי בעושה ולא
צבע, תערובת רק והם צביעה, נעשית לא צבע במי שבאמת
צבע  נוצר המינים שני תערובת ידי שעל כאן רבינו וכוונת
חדש. דבר נולד פעולתו ידי שעל צובע תולדת וזהו חדש,

להשחירה.89) כדי בדיו ששמים הנחושת חומצת
בדיו 90) אותו שנותנים קטן, אגוז כעין האלון, פרי

עורות. בו כחול 91)ומעבדים צבע עושים שממנו צמח
בגדים. כתום 92)לצביעת מצבע ּבצלי צמח ְִָזעפרן,

נודף. ריח שלפרחיו

.åè‰ÂBh‰93‰ÂËp‰ ¯·c ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ «∆…∆«¿»»¿»ƒƒ»»»«ƒ¿∆
B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ „Á‡ .·iÁ -«»∆»«∆∆«∆∆∆«ƒ¿»
Ïk ÔÎÂ ÔÈ„Èb‰ ˙‡ B‡ ¯ÚN‰ ˙‡ B‡ ‰ˆBp‰ ˙‡∆«»∆«≈»∆«ƒƒ¿≈…

„·l‰ ˙‡ ‰NBÚ‰ .Ô‰a ‡ˆBik94˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «≈»∆»∆∆«∆∆¬≈∆∆∆
˙BÂËÏ ¯LÙ‡L ¯·c „aÏiL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,‰ÂBË∆¿«»»∆¿«≈»»∆∆¿»ƒ¿

.ÈBÈa È·Úa ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ ËeÁ epnÓƒ∆…∆«¿»»¿»ƒ¿…ƒ≈ƒ

ב).93) עמוד קה דף שבת מסכת טרוף 94)(משנה צמר
עשיית  מלאכת "כי כאן: משיג הראב"ד ארוג; בלתי וכבוש
מלובן  צמר לוקח שהוא לפי לטווייה דומה אינה הלבד
שנעשה  עד מוך על מוך ונותן בגד, גבי על ושוטחו ומנופץ,
עד  ומהדקו הבגד עם וכורכו במים, ומטפיחו עבה,
כמגבן  שהוא יותר ונראה הלבד ונעשה ומתקשה שמתחבר
עשיית  שמלאכת העלה רוקח" ב"מעשה אבל בונה"; תולדת
החלקים  את מקבץ שהוא הטווייה, למלאכת דומה הלבד
תולדת  - יחד ומחברם הפשתים או הצמר מן הנפרדים

הטווה.

.æè‰NBÚ‰95ÔÈ¯È Èza ÈL96‰Ù ‰NBÚ‰ .·iÁ -97 »∆¿≈»≈ƒƒ«»»∆»»
‰¯·k B‡98‰Î·Ò B‡ ÏÒ B‡ ,99‰hÓ ‚¯qL B‡ , ¿»»«¿»»∆»«ƒ»
ÌÈÏ·Áa100ÔÈ¯È ‰NBÚ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -101; «¬»ƒ¬≈∆∆∆∆ƒƒ

Ïk ÔÎÂ .·iÁ - el‡ ÏkÓ „Á‡a ÌÈza ÈL ‰NÚiMÓeƒ∆«¬∆¿≈»ƒ¿∆»ƒ»≈«»¿≈»
ÌÈza B˙B‡ ÔÈNBÚL ¯·„a ÔÈ¯È Èza ÈL ‰NBÚ‰»∆¿≈»≈ƒƒ¿»»∆ƒ»ƒ

.·iÁ - el‡ ÔB‚k ÌÈza»ƒ¿≈«»

ב).95) עמוד קה דף שבת חוטי 96)(מסכת המכניס
השתי  חוטי להעלאת הקנים של (המכון בנירין השתי
כדי  השני, וירד אחד שיעלה נירים), בשם נקרא והורדתם

בשתי. הערב חוטי נקבים 97)להכניס עשוייה רשת
והפסולת. הסובין מן ולנקותו הקמח לנפות קטנים,

הנפה.98) משל גדולים הראש,99)נקביה על מכסה
רשת. מעשה דבר.100)עשוי ובכל בתבן או

בראשונה 101) מותח הוא וכו' וכברה נפה הנזכרים שבכל
את  בהם קולע הוא כך ואחר "השּתי" - האורך חוטי ִֶַאת

החוטים  שני המתקן שכל וחייב, (הרוחב) "הערב" ֶֶַחוטי
של  קליעה העושה וכן ניר, בתי שני עושה נקרא במסכת
ז: פרשה אחרי בספרא מובא וכן חייב, בארג בתים שני
ולא  חוטין שני יארוג ולא אותיות שתי יכתוב שלא "מניין

מלאכה". לומר: תלמוד ובכברה בנפה בתים שני יעשה

.æéC¯c102C¯‡a ‰lÁz ÔÈËeÁ‰ ÔÈÁ˙BnL :ÔÈ‚¯B‡‰ ∆∆»¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿…∆
,Ô‡kÓ ‰ÊÂ Ô‡kÓ ‰Ê ÔÈÊÁB‡ ÌÈLe ,daÁ¯·e ‰ÚÈ¯È‰«¿ƒ»¿»¿»¿«ƒ¬ƒ∆ƒ»¿∆ƒ»

Ë·La Ë·BL „Á‡Â103‰Ê Ô˙B‡ Ôw˙Óe ÔÈËeÁ‰ ÏÚ ¿∆»≈¿≈∆««ƒ¿«≈»∆
È˙L dlk ‰NÚzL „Ú ‰Ê „ˆa104·¯Ú ‡Ïa105. ¿«∆«∆≈»∆À»¿ƒ¿…≈∆

˙ÎÒ‰ ‡È‰ ,ÔÈ‚¯B‡‰ C¯„k ÔÈËeÁ‰ ˙ÁÈ˙Óe¿ƒ««ƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»«
˙Îqn‰106ÔÈÏÙBkLÎe .CÒÓ ‡¯˜ Á˙Bn‰ ‰ÊÂ . ««∆∆¿∆«≈«ƒ¿»≈≈¿∆¿ƒ

.‚¯B‡ ‡¯˜ - ·¯Úa È˙M‰ ÒÈÎ‰Ï ÏÈÁ˙Óe d˙B‡»«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿»≈

ב).102) עמוד עה ודף א עמוד עג דף שבת (מסכת
יסתבכו 103) שלא האריג של השתי חוטי את ומותח חובט

ולמטה. למעלה שבאריג 104)בתנועותיהם האורך חוטי
הערב. את מכניסים שבהם היסוד חוטי חוטי 105)הם

שבאריג. את 106)הרוחב להכניס כדי השתי חוטי מתיחת
הערב. חוטי

.çéCÒn‰107.˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ‰Î‡ÏÓ ‡e‰Â .·iÁ - «≈≈«»¿¿»»≈¬¿»
‰Ê È¯‰ - Ìw˙ÈÂ e˜¯tiL „Ú ÔÈËeÁ‰ ÏÚ Ë·BM‰Â¿«≈««ƒ«∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬≈∆
ÈzL ·Á¯ Ôw˙iMÓ ?B¯eÚL ‰nÎÂ .CÒÓ ˙„ÏBz∆∆≈≈¿«»ƒƒ∆¿«≈…«¿≈

‚¯B‡‰ ÔÎÂ .˙BÚaˆ‡108ÈzL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ∆¿»¿≈»≈¿≈ƒ¿…«¿≈
‰È‰L ÔÈa ,‰lÁza Ô‚¯‡L ÔÈa .·iÁ - ˙BÚaˆ‡∆¿»«»≈∆¬»»«¿ƒ»≈∆»»
ÈL B¯eÚL - ‚e¯‡‰ ÏÚ ‚¯‡Â ‚e¯‡ „‚a‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«∆∆»¿»««»»ƒ¿≈

„Á‡ ËeÁ ‚¯‡ Ì‡Â .ÔÈËeÁ109- „‚a‰ Ba ÌÈÏL‰Â ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿ƒ«∆∆
˙ÙNa ‚¯‡ .·iÁ110‰LÏL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ‰ÚÈ¯È‰ «»»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒ¿…«¿»

‚¯B‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .·iÁ - ÔÈ¯È Èza»≈ƒƒ«»»¿»∆∆¿≈
ÏeˆÏˆ111.ÔÈ¯È Èza ‰LÏL ·Á¯a ÔË˜ ƒ¿»»¿…«¿»»≈ƒƒ

ב).107) עמוד עה דף שבת (מסכת 108)(מסכת במשנה
שלושה  האורג אומר, אליעזר "רבי א): עמוד קה דף שבת
בארג  (כלומר: חייב - האריג על ואחת בתחילה, חוטין
גם  אריג, שם כבר לו ויש מקודם, חוטים הרבה בו שנארגו
בסוף  בין בתחילה בין אומרים וחכמים חייב). אחד בחוט
ממש  "בסוף" הכוונה אין ו"בסוף" חוטין". שני שיעורו

להלן. כמבואר האריג, בהמשך שבת 109)אלא (מסכת
ב). עמוד קד א).110)דף עמוד קה דף שבת (מסכת

חגורה.111)

.èé˜c˜„Ó‰112‰‚È¯‡‰ ˙Úa Ô„È¯ÙÓe ÔÈËeÁ‰ ˙‡ «¿«¿≈∆«ƒ«¿ƒ»¿≈»¬ƒ»
ÚÏBw‰ ÔÎÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -113- ÔÈÓÈp‰ ˙‡ ¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«∆«ƒƒ

‰ÚÈÏ˜ ‰NÚiMÓ - B¯eÚLÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆≈¿ƒƒ∆«¬∆¿ƒ»
.˙BÚaˆ‡ ÈzL C¯‡a¿…∆¿≈∆¿»

כשיש 112) האריגה, "משווה ב) עמוד צז דף שבת (מסכת
(רש"י). במחט" אותם משווה זה עם זה כרוכים חוטים שני

רבי 113) בשם ז) הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי תלמוד
וזהו  אריג" משום חייב - באדם נימין שלוש "הקולע יוחנן:
דף  שבת במסכת (תוספות אריגה דרך אין בשער אבל בבגד,

ב). עמוד צד
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.ëÚˆBa‰114LÈ¯Ùn‰ ‡e‰ ÚˆB·e .·iÁ - ÔÈËeÁ ÈL «≈«¿≈ƒ«»≈«««¿ƒ
B‡ È˙M‰ ÔÓ ·¯Ú‰ ‡ÈˆB‰L ÔÈa .‚e¯‡‰ ˙‡∆»»≈∆ƒ»≈∆ƒ«¿ƒ
.·iÁÂ ÚˆBa ‰Ê È¯‰ - ·¯Ú‰ ÏÚÓ È˙M‰ ¯È·Ú‰L∆∆¡ƒ«¿ƒ≈«»≈∆¬≈∆≈«¿«»

Ï˜Ï˜Ó ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â115C¯„k .Ôw˙Ï Ôek˙È ‡l‡ , »∆…¿≈¿«¿≈∆»ƒ¿«≈¿«≈¿∆∆
ÔÈÁ‡nL el‡ ÔÈNBÚL116,¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ∆ƒ≈∆¿«ƒ∆«¿»ƒ««ƒ¿≈

ÔÈËeÁ ÔÈ‚¯B‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈÁ‡Ó Ck ¯Á‡Â ÔÈÚˆBaL∆¿ƒ¿««»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿ƒƒ
ÌÈÚ¯w‰ ÈL B‡ ÌÈ„‚a‰ ÈL eNÚiL „Ú ,eÚˆaL∆»¿«∆≈»¿≈«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ

¯˙Bq‰Â .„Á‡117˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ‰ÚÈÏw‰ ˙‡ ∆»¿«≈∆«¿ƒ»¿«≈¬≈∆∆∆
.ÚˆBa‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .ÚˆBa≈«¿ƒ¿ƒ«≈«

"זה 114) כתב: הראב"ד א), עמוד עג דף שבת (מסכת
במשנה  שנוי הוא וכבר לתפור, מנת על לקורע נוטה הפירוש
שחותך  חתוך, לשון והוא פוצע, כמו בוצע מקובלים, ואנו
מן  הארוג את חותך אריגתו, שהשלים שאחר חוטים ב'
חייב  חוטים, שני ממנו חתך ואם שבמסכת, המשוייר

זו". יז.115)בחתיכה הלכה א פרק למעלה ראה
ומחברים.116) עמוד 117)תופרים קה דף שבת (מסכת

א).

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ז 1) פרק שלישיות הנמנות מלאכות ה' ביאור בו כלל

המכה  הסותר, הבונה, הקורע, התופר, המתיר, [הקושר,
והצד]. בפטיש

.à¯LBw‰2‡ÓÈ˜ ÏL ¯L˜3Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰Â4- «≈∆∆∆¿»»¿«¬≈À»
ÔÈÏnb‰ ¯L˜ :ÔB‚k .·iÁ5ÔÈtq‰ ¯L˜Â6È¯L˜Â , «»¿∆∆««»ƒ¿∆∆««»ƒ¿ƒ¿≈

˙ÚLa ÔÈÚˆ¯‰ ÔÈ¯LBwL ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¿̄ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ»«¿»ƒƒ¿«
ÏL ¯L˜ ¯LBw‰ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Ô˙iNÚ¬ƒ»»¿≈…«≈»∆¬»«≈∆∆∆

¯eËt - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ˜7BÈ‡L ¯L˜Â .8ÏL ¿»»¿≈«¬≈À»»¿∆∆∆≈∆
.‰lÁzÎÏ B¯L˜Ï ¯zÓ - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ¿̃»»¿≈«¬≈À»À»¿»¿¿«¿ƒ»

ב.2) קיא, שבת קיום 3)משנה, זמן כל להתקיים העומד
האומנים.4)החפץ. כקשרי ואמיץ חזק קשר שהוא

שבנקב 5) בטבעת בחבל וקושרים בחטמו, לגמל נוקבים
קיימא. של אל 6)קשר הספינה חברי של חזק קשר

הרא"ש 7)התורן. רש"י, שיטת אבל רבינו. דעת זוהי
הדיוט  מעשה הוא אפילו קיימא של קשר שכל היא, וה'טור'

חייב. ופירש 8)- מחוזא", בני של "כגון מובא: בגמרא
ונעליהם  לבושיהם על ומקפידים לבב, רחבי "שהם רש"י:
להתירו  וצריך בדוחק, אותו וקושרים מכוונים, להיות
קשר  שכל פורת, רבינו בשם הביא ב'מרדכי' אבל ערבית",
של  שאינו קשר הוא ימים, שבעה בתוך להתירו העשוי

לכתחילה. ומותר קיימא

.á„ˆÈk9Ï·Á‰ ˜ÒÙ ,d¯L˜e ‰Úeˆ¯ BÏ ‰˜ÒÙ ? ≈«ƒ¿¿»¿»¿»»ƒ¿««∆∆
ÔÒ¯ ¯LwL B‡ ,ÈÏ„a Ï·Á ¯LwL B‡ ,B¯L˜e¿»∆»«∆∆ƒ¿ƒ∆»«∆∆

‰Ó‰a10el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¬≈∆»¿≈…«≈¿≈
Ô˙B‡ ¯LB˜ Ì„‡ ÏÎÂ ËBÈ„‰ ‰NÚÓ Ô‰L ,ÌÈ¯Lw‰«¿»ƒ∆≈«¬≈∆¿¿»»»≈»
¯L˜ B¯L˜ Ì‡ ,‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ÏÎÂ .‡ÓÈ˜Ïƒ¿»»¿»∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿»∆∆

.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ôn‡À»¬≈∆»

אומן?9) מעשה שאינו קיימא של קשר נקרא מה

כך 10) שיתקיימו ורוצה להתירם, דרכו אין אלו שכל
אומן. מעשה אינם הקשרים אבל לעולם,

.â˙¯LB˜11LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜eÏÁ‰ ÈÁzÙÓ ‰M‡ ∆∆ƒ»ƒ¿¿≈∆»««ƒ∆≈
ÌÈÁ˙t ÈL BÏ12‰Î·Ò ÈËeÁÂ ;13‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿≈¿»ƒ¿≈¿»»««ƒ∆

ÈeÙ¯14ÔÈ¯LBwL ,ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¯e ;dL‡¯a »¿…»¿ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ
LeaÏÓ ˙ÚLa Ï‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡15,ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙B„BÂ ; »«»∆∆ƒ¿««¿¿«ƒ»∆∆
ÌÈÊ‡ ÈzL BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡16¯Na ÏL ‰¯„˜e ;17, ««ƒ∆≈¿≈»¿«ƒ¿≈»∆»»

.¯Lw‰ ¯Èzz ‡ÏÂ ¯Na‰ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿»¿ƒ«»»¿…«ƒ«∆∆
‰ÁÈLÓa ÈÏc ÔÈ¯LB˜Â18Ba ‡ˆBiÎÂ Ë·‡a B‡19, ¿¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈¿«≈

dÏ‚¯a B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÙÏ ÔÈ¯LB˜Â .Ï·Áa ‡Ï Ï·‡¬»…¿∆∆¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿«¿»
ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡ˆz ‡lL ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆…≈≈««ƒ∆≈»¿≈

˙B¯q‡20Ï·ÁÂ .21‰¯ta ¯eL˜ ‰È‰L22B¯LB˜ , ƒ»¿∆∆∆»»»«»»¿
Òe·‡a23‡Ï Ï·‡ .‰¯ta B¯LB˜ ,Òe·‡a ¯eL˜ ‰È‰ ; »≈»»»»≈¿«»»¬»…

Òe·‡·e ‰¯ta ¯L˜ÈÂ B˙Èa CBzÓ Ï·Á ‡È·È24Ì‡Â . »ƒ∆∆ƒ≈¿ƒ¿…«»»»≈¿ƒ
Èc¯b Ï·Á ‰È‰25BÏËÏËÏ ¯znL26‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »»∆∆«¿ƒ∆À»¿«¿¿¬≈∆≈ƒ

ÌÈ¯Lw‰ el‡ ÏkL ÈtÓ .Òe·‡·e ‰¯ta ¯LB˜Â¿≈«»»»≈ƒ¿≈∆»≈«¿»ƒ
¯LB˜ ÌÚt ‡l‡ ,‡ÓÈ˜ ÏL ÔÈ‡Â Ô‰ ËBÈ„‰ ‰NÚÓ«¬≈∆¿≈¿≈»∆¿»»∆»««≈
.‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ¯L˜Ï ¯zÓ CÎÈÙÏe ,¯ÈzÓ ÌÚÙe«««ƒ¿ƒ»À»ƒ¿…»¿«¿ƒ»

˙BÏ˙BÁ27¯ÈzÓ - ˙B¯‚B¯b ÏLÂ ÌÈ¯Óz ÏL28 »∆¿»ƒ¿∆¿»«ƒ
ÚÈ˜ÙÓe29C˙BÁÂ30.ÏÎB‡Â ÏËBÂ , «¿ƒ«¿≈¿≈¿≈

ב.11) קיא, שבת חלוקה 12)משנה, שפת שקושרת
שיכולה  ואף ימין, בכתף ושבשמאל שמאל, לכתף שבימין
שדרכה  משום - מותר הקשר, התרת בלי בדוחק לפשוט

(רש"י). יום בכל הקשר הראש,13)להתיר על מכסה
רשת. מעשי התרת 14)עשוי בלא משם להסירה ויכולה

על  חסה שאשה לקשרה, לה מותר זאת בכל הקשר,
שם). (גמרא, ההסרה לפני הקשר ותתיר שערותיה

אומן 15) קשר ולא קיימא, של קשר אינם בוודאי שאלו
אחד,16)(שם). קשר בהתרת בדוחק היין להוציא ויכול

קיימא  של קשר לעולם ישאר השני שהקשר אומרים אין
דד 17)(שם). כמין נקב הקדרות בצד לעשות היה "דרכם

בגד  הקדירה פי על וקושרים והבשר, המרק ממנו להוציא
כל  להוציא יכול הדחק ידי ועל נמלים, בה יכנסו שלא כדי
פי  שעל הקשר אין ואףֿעלֿפיֿכן מהדד, שבקדירה מה

רוקח'). ('מעשה קיימא" של קשר דק 18)הקדירה חבל
וכדומה. פשתים אלא 19)של מבטלו שאינו דבר בכל

שימוש. לאחר שני 20)מתירו שקושרים יש קשרים.
את  שמוציאים ובעת מזה, למעלה זה הפתח ברוחב חבלים
לצאת  יכולה והיא התחתון החבל את מתירים - הבהמה
לתמיד  השני הקשר את ישאיר שמא חוששים ואין בדוחק,

רוקח'). א.21)('מעשה קיג, יתיר 22)שבת שבוודאי
הקשר. לבהמה.ב 23)אותו מספוא בו שנותנים לי

קיים.24) ישאר אחד שקשר חוששים אורג.25)שאנו
קשר 26) ואינו החבל מבטל שאינו מפני הוא ההיתר עיקר

אפשר  היה לא בטלטול, אסור היה שאם אלא קיימא, של
טלטול. איסור מצד ולקשור א.27)להביא קמו, שבת

רעים  תמרים בתוכם ומניחים תמרים, מכפות עשויים סלים
(רש"י). בחבל.28)שיתבשלו קשור הכיסוי אם ביד,

(רש"י).29) בכלי החבל שרשרות בכלי.30)סוחר
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.ãÏk31B˙B‡ ¯L˜Ï ¯zÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯L …∆»¿«¬«¿≈»À»ƒ¿…
˙ÈÏÓ¯Îa BÏcÒ ˙Úeˆ¯ ‰˜ÒÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙aLa32 ¿«»¿ƒ»ƒƒ¿¿»¿««¿»¿«¿¿ƒ

ÏËB -33ÈÓb34C¯BÎÂ ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯‰ ÁÏ ≈∆ƒ«»»¿«¬«¿≈»¿≈
‰ËÓL .ÈÓb‰ ¯LB˜Â ,ÂÈÏÚ35ÏÚÓ ˙Úeˆ¯ BÏ »»¿≈«∆ƒƒ¿¿»¿«ƒ¿»

¯zÓ - Ï‚¯‰ ·¯ ËÓLpL B‡ ,ÏcÒÂ36¯ÈÊÁ‰Ï ¿«¿»∆ƒ¿«…»∆∆À»¿«¬ƒ
.¯L˜È ‡lL „·Ï·e ,ÔÓB˜ÓÏ ˙BÚeˆ¯‰»¿ƒ¿»ƒ¿«∆…ƒ¿…

א.31) קיב, בשבת 32)שבת אליו להוציא שאסור מקום
(להלן  הרבים כרשות ולא היחיד כרשות לא שאינו מדרבנן,

ה"ד  רק 33)).פי"ד הוא ההיתר כי נאמר בגמרא
סנדלו, יאבד השבת אחר עד שם יניחנו שאם בכרמלית,
בנוסח  אולם הסנדל, את לקשור אסור הנשמרת בחצר אבל
ונראה  "ככרמלית", תיבת חסרה רוקח') ('מעשה כת"י
בלא  לילך לאדם הוא גנאי "כי בחצר גם להתיר רבינו שדעת
אברהם' ('מגן הבריות" כבוד משום לקשרו והתירו מנעל,

שח). לקשירה.34)סי' חבלים ממנו שעושים צמח סוף,
פי"ג.35) שבת עשויים 36)תוספתא היו שלהם מנעלים

ומרחיבן  אותן שמהדק רצועות ידי על ומחוברים פרקים.
ממקומו, הרגל רוב שעל המנעל חלק וכשנשמט הצורך, לפי
סי' רבה (אליה הרצועות ידי על המנעל את ומהדק מחזיר

שיז).

.ä‰·ÈÚ‰37˙¯zÓ -38˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡L ÈÙÏ , »¬ƒ»À∆∆¿ƒ∆≈»ƒ¿«∆∆
ÈL ıa˜Ó - ˜ÒÙpL Ï·Á‰ ,CÎÈÙÏ .‰¯ÈL˜aƒ¿ƒ»¿ƒ»«∆∆∆ƒ¿«¿«≈¿≈

.‰·ÈÚ ·BÚÂ ,‰ÁÈLÓ ÂÈÏÚ C¯BÎÂ ,ÂÈ˙Bˆ¿̃»¿≈»»¿ƒ»¿≈¬ƒ»

להתירו.37) שקל הדק, בלי רופף קשר א. קיג, שבת
('משנה 38) תמיד כך שתתקיים ודעתו יפה מהדקה אפילו

שיז). סי' ברורה'

.å¯zÓ39¯·„Ï ‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ¯L˜Ï À»ƒ¿…∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿«
‰ÂˆÓ40.‰¯Bz‰ È¯eÚMÓ ¯eÚL „cÓÏ ¯L˜iL ÔB‚k , ƒ¿»¿∆ƒ¿…ƒ¿…ƒƒƒ≈«»

˜ÒÙpL ¯Bpk ˙ÓÈ41ÔÈ¯LB˜ -42d˙B‡43,Lc˜na ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»
‡‰È„na ‡Ï Ï·44‰lÁzÎÏ ‡ÓÈ ¯L˜È ‡ÏÂ .45 ¬»…«¿ƒ»¿…ƒ¿…ƒ»¿«¿ƒ»

.Lc˜na elÙ‡¬ƒ«ƒ¿»

רבי 39) של אביו בימי "מעשה מ"ה: פכ"ד שבת משנה,
המאור  את שפקקו בטנית, בן שאול אבא ובימי צדוק,
שתיה) (כלי המקידה את וקשרו חרס) (כלי בטפיח (החלון)
(ומביאה  טפח פותח גדול) (כד בגיגית יש אם לידע בגמי,
שפוקקין  למדנו: ומדבריהם הבית), אל הטומאה את
מצוה). של וקשירה (מדידה בשבת וקושרין ומודדין

התירו 40) - מדרבנן שאסור אומן מעשה הוא הקשר אם
מותר  קיימא של ואינו הדיוט מעשה הוא שאם מצוה, לצורך
קיימא", של קשר לקשור "מותר אחר: ובנוסח לכתחילה,

מפאנו). (רמ"ע אומן מעשה אינו אם מיתר 41)והכוונה
בשיר  להמשיך הלויים יוכלו ולא בשבת, שנפסק הכינור

ב.42)שלהם. קב, עירובין קרבן 43)משנה, מכשירי כי
השבת. את למקדש.44)דוחים נפסק 45)מחוץ אם

שבת  מערב לעשותם שאפשר מצוה מכשירי כי שבת, מערב
(רע"ב). השבת את דוחים אין

.æ¯L˜ Ïk46ÔÈ·iÁL47ÏÚ ÔÈ·iÁ Ck ,B¯eM˜ ÏÚ »∆∆∆«»ƒ«ƒ»«»ƒ«

¯Èzn‰ Ck ,¯eËt B˙B‡ ¯LBw‰L ¯L˜ ÏÎÂ .B¯z‰∆≈¿»∆∆∆«≈»»««ƒ
¯L˜ ÏÎÂ .¯eËt B˙B‡48¯zÓ Ck ,B¯L˜Ï ¯znL »¿»∆∆∆À»¿»¿»À»

.B¯Èz‰Ï¿«ƒ

כך 46) קישורן, על חייב שהוא "כשם ב: קיא, שבת משנה,
היתרן". על חייב כתבו 47)הוא עג.) (שבת ב'תוספות'

לקשור  מנת על אלא במתיר חייב שאינו חננאל, רבינו בשם
על  אלא בפותר חייב שאינו כמו קיימא, של קשר במקומו
רבינו  ומדברי הרא"ש; דעת וכן טו) הל' (להלן לבנות מנת
התירו", על חייבין "כך אומר: שהרי ר"ח, כדעת שלא יוצא
('מעשה  המתיר כן אחת, בפעולה חייב שקושר כמו כלומר:

א.48)רוקח'). בהלכה כמבואר

.çÏ˙Bt‰49ÔÈˆe‰‰ ÔÓ ÌÈÏ·Á50ÛÏÁ‰ ÔÓe51B‡ , «≈¬»ƒƒ«ƒƒ«≈∆
‡ˆBiÎÂ ¯ÚN ÈËeÁ B‡ ÔzLÙ ÈËeÁÓ B‡ ¯Óˆ ÈËeÁÓƒ≈∆∆ƒ≈ƒ¿»≈≈»¿«≈
È„k - B¯eÚLÂ .·iÁÂ ,¯LB˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆∆∆≈¿«»¿ƒ¿≈
˙‡ˆÓpL ,‰¯ÈL˜ ‡Ïa B˙ÏÈ˙Ùa Ï·Á‰ „ÓÚiL∆«¬…«∆∆ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ»∆ƒ¿≈
‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t‰ ˙‡ „È¯Ùn‰ ÔÎÂ .˙Ói˜˙Ó BzÎ‡ÏÓ¿«¿ƒ¿«∆∆¿≈««¿ƒ∆«»ƒ¬≈∆
Ï˜Ï˜Ï Ôek˙È ‡lL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,¯ÈzÓ ˙„ÏBz52 ∆∆«ƒ¿«»»∆…ƒ¿«≈¿«¿≈

.Ï˙Bt‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .„·Ïaƒ¿«¿ƒ¿ƒ«≈

שוזר.49) ה"א. פט"ו שבת ענף 50)'ירושלמי' עלה
שעושים51)התמר. פתיל כעין ארוך עשב ממנו צמח

הי"ז).52)מחצלאות. פ"א (למעלה פטור שהוא

.è¯ÙBz‰53‡e‰Â .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL54¯LwL ,55 «≈¿≈¿ƒ«»»∆»«
‰¯ÈÙz‰ „ÓÚzL È„k ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ËeÁ‰ ÈL‡»̄≈«ƒ»ƒ»¿≈∆«¬…«¿ƒ»
,˙B¯ÈÙz ÈzL ÏÚ ¯˙È ¯Ùz Ì‡ Ï·‡ .ËÓMz ‡ÏÂ¿…ƒ»≈¬»ƒ»«»≈«¿≈¿ƒ
˙Ói˜˙Ó È¯‰L ,·iÁ - ¯L˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»««»∆¬≈ƒ¿«∆∆

Á˙Bn‰Â .‰¯ÈÙz‰56,·iÁ - ˙aLa ‰¯ÈÙz ÏL ËeÁ «¿ƒ»¿«≈«∆¿ƒ»¿«»«»
.‰¯ÈÙz‰ ÈÎ¯vÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»¿≈«¿ƒ»

א.53) עג, שבת הקשו:54)משנה, עד.) (שם בגמרא
מלאכה  וכל מתקיימת, אינה התפירה (והרי קיימא לא "והא
שקשרן  והוא יוחנן: רבי אמר פטור)? מתקיימת שאינה

החוטים). ראשי שני שקשר (שבת 55)(כגון ב'ירושלמי'
קושר; ומשום תופר משום שתים, שחייב מובא ה"ב) פ"ז
אומן, קשר על רק חייב שאינו א) (בהלכה רבינו לדעת אבל
חייב  אינו ולכן הדיוט, של לקשר הכוונה שכאן לומר יש

(קובץ). תופר משום א.56)רק עה, שבת

.éÚ¯Bw‰57È„k58¯t˙Ï ˙Ó ÏÚ ˙B¯ÈÙz ÈzL ¯t˙Ï «≈«¿≈ƒ¿…¿≈¿ƒ«¿»ƒ¿…
- d„ÈÒÙ‰Ï Ú¯Bw‰ Ï·‡ .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL¿≈¿ƒ«»¬»«≈«¿«¿ƒ»

¯eËt59B˙ÓÁa Ú¯Bw‰ .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,60B‡ »ƒ¿≈∆¿«¿≈«≈««¬»
˙Ó ÏÚ61ÈtÓ ,·ÈÁ - ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ ‡e‰L62 «≈∆«»ƒ¿…«»»«»ƒ¿≈

ÏÈ‡B‰Â ;B¯ˆÈ ÁeÈÂ ‰Ê ¯·„a BzÚc ˙‡ ·MÈnL∆¿«≈∆«¿¿»»∆¿»«ƒ¿¿ƒ
.·iÁÂ ,Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ˙ÎÎBL B˙ÓÁÂ«¬»∆∆¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿«»

Á˙Bt‰Â63.·iÁ - ˙aLa ¯‡ev‰ ˙Èa ¿«≈«≈««»¿«»«»

א.57) עג, שבת שיוכל 58)משנה, כדי הקריעה שיעור
תפירות. שתי שם ב.59)לתפור קה, שבת משנה,

בנוסח 61)בכעסו.60) וכן מתו". "על מובא: בברייתא
מת  על לקרוע חייב שלנו הנוסח ולפי רוקח', ב'מעשה אחר
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מי  "כל הי"א): פי"ט אבל (הל' רבינו כדעת קרובו, שאינו
שאינו  אףֿעלֿפי נשמתו, יציאת בשעת המת עם שעמד
חייבין  הכל - שמת כשר אדם וכן לקרוע, חייב - קרובו

עליו". ה"ח.62)לקרוע פ"ח למעלה שבת 63)מבואר
חטאת", חייב חלוק) (של הצואר בית "הפותח א: מח,
לשימוש  ראוי הבגד את ועושה המלאכה את גומר שעכשיו
ודעת  הט"ז); ולהלן שם, (רש"י בפטיש מכה משום וחייב
בקורע  רק חייב שאינו ואף קורע, משום שחיובו היא רבינו
בשם  הרמב"ם בן אברהם רבינו פירש - לתפור? מנת על
שלו, הצואר בית ומתקן הבגד כשגומר החייט ש"דרך אביו,
שחתכה  המטלית משיב היה ללבישה, ראוי שיהיה עד
ארעי, תפירת ותופרה הצואר, בית על הצואר, בית ממקום
הבגד  בעל שירצה ובעת חדש, בגד שזה היכר שיהא כדי
הרמב"ם  והשמיענו החוטים, אותם מסיר אותו, ללבוש
על  חייב זאת בכל ארעית, רק שהיתה אף תפירה שאותה

רוקח'). ('מעשה פתיחתה"

.àéÔÏB˜a ˙B¯BÚ B‡ ˙B¯È ˜a„Ó‰64ÌÈ¯ÙBÒ ÏL «¿«≈¿»¿»∆¿ƒ
·iÁÂ ,¯ÙBz ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ65ÔÎÂ . ¿«≈¬≈∆∆∆≈¿«»¿≈

˜¯ÙÓ‰66È˜e·c ˙B¯È‡ÏÂ ,ÔÈ˜e·c ˙B¯BÚ B‡ Ô «¿»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿…
Ôek˙67„·Ïa Ï˜Ï˜Ï68,Ú¯B˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿«¿≈ƒ¿«¬≈∆∆∆≈«

.·iÁÂ¿«»

מקמח.64) העשוי אינו 65)דבק חתומה, אגרת הפותח
לרבינו  ואף לגופה, צריכה שאינה מלאכה שהיא חייב,
אינו  כי פטור, כאן לגופה, צריכה שאינה במלאכה המחייב
מצד  בא והתיקון מקלקל. אלא הנייר, בגוף מאומה מתקן

לט). סי' צבי' 'חכם (שו"ת האגרת קריאת - דעת 66)אחר
מנת  על נתכוין לא אם אף לתקן, מנת על קורע שאם רבינו
מנת  על "הקורע במשנה: שנאמר ומה חייב, - לתפור
אין  אבל קלקול, ולא תיקון בקריעה שיהיה הכוונה לתפור",
ו'משנה  אדם' ('חיי לתפור מנת על דוקא שתהיה צורך

זה 67)ברורה'). הרי לקלקל, נתכוין "ולא אחר: בנוסח
אברבנאל). (כ"י לתקן" מנת על שבת 68)קורע משנה,

ב. קב,

.áé‰Ba‰69‰ÂLn‰ .·iÁ - ‡e‰L Ïk70Ú˜¯w‰ Èt «∆»∆«»««¿∆¿≈««¿«
˙Èaa71‡È‚ B‡ ‡n‚ ‡lÓ B‡ Ïz ÏÈtL‰L ÔB‚k ,72- ««ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈ƒ≈À»«¿

„Á‡ .·iÁÂ ,‰Ba ‰Ê È¯‰73Ô˙ „Á‡Â ,Ô·‡‰ ˙‡ Ô˙ ¬≈∆∆¿«»∆»»«∆»∆∆¿∆»»«
ËÈh‰ ˙‡74Ca„p·e .·iÁ ËÈh‰ Ô˙Bp‰ -75,ÔBÈÏÚ‰ ∆«ƒ«≈«ƒ«»«ƒ¿»»∆¿
ÏÚ‰ elÙ‡ËÈh‰ Èab ÏÚ dÁÈp‰Â Ô·‡‰ ˙‡ ‰76- ¬ƒ∆¡»∆»∆∆¿ƒƒ»««≈«ƒ

ÏÚ ‰Ba‰Â .¯Á‡ ËÈË ‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,·iÁ«»∆¬≈≈«ƒƒ»∆»ƒ«≈¿«∆«
ÌÈÏk Èab77.¯eËt - «≈≈ƒ»

ב.69) עג, משום 70)שבת אלו על חייב - בשדה אבל 
ה"א. ח' פרק למעלה ראה עמוקה.71)חורש, חפירה

פי"ב.72) שבת האבן 73)תוספתא שאין הבנין, באמצע
העיקר. הוא הטיט נותן לכן טיט, בלא טור 74)מתקיימת

בבנין. לבנים או "הדימוס"75)אבנים אחר: בנוסח
בבנין. אבנים טור ותוספתא) רוקח' ('מעשה

(76- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
אומרת) (זאת אמרה הדא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
על  בונה (ואינו הם כקרקע אדנים בנין? כלים, גבי על בנין

א.77)הכלים)". קלח, שבת

.âé‰NBÚ‰78Úe·˜ Ï‰‡79,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - »∆…∆»«¬≈∆∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ80˙È·ÁÂ ¯epz ÔB‚k ,‰Ó„‡ ÈÏk ‰NBÚ‰81 ¿«»¿≈»∆¿≈¬»»¿«¿»ƒ

eÙ¯NiL Ì„˜82‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -83ÔÎÂ .·iÁÂ , …∆∆ƒ»¿¬≈∆∆∆∆¿«»¿≈
Ôa‚Ó‰84BÈ‡Â .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ‰È·b‰ ˙‡ «¿«≈∆«¿ƒ»¬≈∆∆∆∆¿≈

˙¯‚B¯‚k Ôa‚iL „Ú ·iÁ85ÒÈÎn‰ .86Ìc¯w‰ „È «»«∆¿«≈ƒ¿∆∆««¿ƒ«««¿…
Ïk ÔÎÂ .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BlL ıÚ‰ CB˙a¿»≈∆¬≈∆∆∆∆¿≈…

Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .Ba ‡ˆBik87Ú˜zL ÔÈa - ıÚa ıÚ «≈¿≈«≈«≈¿≈≈∆»«
È¯‰ - „Á‡˙pL „Ú BÓˆÚ ıÚa Ú˜zL ÔÈa ,¯ÓÒÓa¿«¿≈≈∆»«»≈«¿«∆ƒ¿«≈¬≈

.·iÁÂ ,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆∆¿«»

(78- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
(בנין  היתה לשעה ולא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
ע"פ  ונוסעים חונים שהיו כיון יוסי רבי אמר - ארעי)?

קבוע). (בנין לעולם" שהוא כמי עד,79)הדיבור, שבת
ויניציא).80)ב. (דפוס וחבית" כיריים "תנור אחר: בנוסח

ומכה 81) מבשל משום גם בו יש בכבשן, שרפו שאם
אם 82)בפטיש. הכוונה בכלים, בנין אין שאמרו ומה

מחדש  הכלי את כשעושה אבל לתיקונו, מפורק כלי החזיר
הגאונים). בשם (מגידֿמשנה בנין משום בו יש -

א.83) צה, שם.84)שבת ב.85)שבת, קב, שם,
א.86) מז, ב.87)שם, קב, שם,

.ãé‰NBÚ‰88,ÌÈÏB‚¯z ÏL ÏeÏa ‡e‰L Ïk ·˜ »∆∆∆»∆¿∆«¿¿ƒ
‰¯B‡‰ Ô‰Ï ÒkiL È„k89.‰Ba ÌeMÓ ·iÁ - ¿≈∆ƒ»≈»∆»»«»ƒ∆

¯ÈÊÁn‰90˙ec ÏLÂ ¯Ba ÏL ˙Ïc91ÚÈˆÈ ÏLÂ92- ««¬ƒ∆∆∆¿∆¿∆»ƒ«
‰Ba ÌeMÓ ·iÁ93. «»ƒ∆

משום 88) חייב - אור להכניס רק ומשמש קטן כשהנקב
להכניס  עשוי שהוא נקב עושה אם אבל חלון, כעושה בונה,
גמר  שזהו בפטיש מכה משום חייב ההבל, ולהוציא האורה

פר"ח). - ה"א פכ"א (להלן ב.89)מלאכתו קב, עירובין
אבנים.90) בנויות שדפנותיו מכותל 91)בור בולט בנין

בחוץ. או בפנים בתוך 92)הבית בנינים שהם מכיון
(רש"י). כבנין דלת החזקת גם נחשבת - הקרקע

א.93) עג, שבת משנה,

.åè¯˙Bq‰94ÏÚ ¯zÒiL ,‡e‰Â .·iÁ - ‡e‰L Ïk «≈»∆«»»∆ƒ¿…«
˙B·Ï ˙Ó95‰˙ÁL‰ C¯c ¯˙Ò Ì‡ Ï·‡ ;96.¯eËt - ¿»ƒ¿¬»ƒ»«∆∆«¿»»»

Ï‰‡ ¯˙Bq‰97‰Ê È¯‰ - Úe˜z ıÚ ˜¯tL B‡ ,Úe·˜ «≈…∆»«∆≈«≈»«¬≈∆
„ÏBz·iÁÂ ,¯˙BÒ ˙98.Ôw˙Ï Ôek˙iL ,‡e‰Â . ∆∆≈¿«»»∆ƒ¿«≈¿«≈

חייב 94) - במקומו לבנות מנת על "סותר ב: לא, שבת
מלאכות  כל (הרי) מכדי לעולא: רבה לו אמר סתירה. משום
על  סותר (שם) והתם ממשכן, אותם) (לומדים להו ילפינן
בחניה  אותו סותרים (שהיו הוא במקומו שלא לבנות מנת
אמר  אותו)? ומקימים וחוזרים אחר למקום ונוסעים אחת,
יחנו", ה' פי "על יח): ט, (במדבר שכתוב כיון עולא: לו

הוא". במקומו לבנות מנת על למעלה 95)כסותר כמבואר
הי"ז. על 96)פ"א חייב בונה, משום עשייתו על שחייב

במקומו. לבנות - לתקן כוונתו אם סותר, משום סתירתו
בו 97) יש יג) בהלכה (כמבואר בנין בו שיש מה "שכל

(מגידֿמשנה). א.98)סתירה" עג, שבת משנה,

.æè‰kn‰99LÈhÙa100ÏÎÂ .·iÁ - ˙Á‡ ‰‡k‰ ««∆¿«ƒ«»»«««»¿»
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˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ¯·„ ‰NBÚ‰101 »∆»»∆¿«¿»»¬≈∆∆∆
,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎa ÁtÓ‰ ?„ˆÈk .·iÁÂ ,LÈhÙa ‰kÓ«∆¿«ƒ¿«»≈««¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ

‰¯eˆ ÈÏÎa ¯v‰Â102„¯‚Ó‰Â ,‰¯ev‰ ˙ˆ˜Ó elÙ‡ ,103 ¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ¿»«»¿«¿»≈
ÔÈa ,ıÚa ÔÈa - ‡e‰L Ïk ·˜ ‰NBÚ‰Â ,‡e‰L Ïk»∆¿»∆∆∆»∆≈¿≈≈

‰ - ÌÈÏÎa ÔÈa ,ÔÈ·a ÔÈa ,˙ÎzÓa‰kÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯ ¿«∆∆≈¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¬≈∆∆∆«∆
Á˙t ÏÎÂ .·iÁÂ ,LÈhÙa104ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ BÈ‡L ¿«ƒ¿«»¿»∆«∆≈»¿«¿ƒ

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‡ÈˆB‰Ïe105.B˙iNÚ ÏÚ ¿ƒ≈«»ƒ«¬ƒ»

מכה 99) האומן שכן מלאכה, גמר משום חייב רש"י, לדעת
שהאומן  פירש חננאל ורבינו מלאכה, גמר בשעת הסדן על
אבן  על וכן עקמימותו, להשוות הכלי, על בפטיש מכה
מלאכה. גמר משום חייב ולכן לחברותיה, להשוותה הבנין

(אמרו 100) תרוייהו דאמרי זירא ורבי "רבה ב: עה, שבת
מכה  משום חייב - מלאכה גמר בו שיש מה כל שניהם)

ב.101)בפטיש". עה, משנה'102)שבת ה'מגיד גירסת
מעשה  העושה והוא ברי"ש, "והמגרר" ה"י) פי"א (להלן
קרנות  הוא חותך בדלי"ת, "המגרד" ואילו האבן. בגוף

שם. ועיין מהאבן. א.103)היוצאות קמו, שבת
אף 104) חייב - בונה משום אבל בפטיש, מכה משום

יד). הלכה למעלה (ראה מזה א.105)בפחות קז, שבת

.æéÒÈÙn‰106ÔÈÁL107,‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï È„k ˙aLa «≈ƒ¿ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒƒ««»
‰‡eÙ¯a ÔÈek˙Ó Ô‰L ,ÔÈNBÚ ÔÈ‡ÙB¯‰L C¯„k¿∆∆∆»¿ƒƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï108‰kÓ ÌeMÓ ¿«¿ƒƒ««»¬≈∆«»ƒ«∆
dÒÈÙ‰ Ì‡Â .‡ÙB¯‰ ˙Î‡ÏÓ ‡È‰ BfL ,LÈhÙa¿«ƒ∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¡ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - daL ‰Ál‰ ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï109. ¿ƒƒ∆»«≈»∆»¬≈∆À»

שכח).106) סי' ברורה' ('משנה ככלי אותו מבקע
כלי,107) מתקן או בונה משום חייב קז.) (שבת רש"י לדעת

כלי. כמתקן המכה לא 108)שריפוי וחולי, צער שבמקום
ואפילו  לגופה: צריכה שאינה מלאכה על חכמים גזרו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה ה"ז בפ"א רבינו לשיטת
בה  ואין מלאכה, גמר זה אין ליחה להוציא כשמפיס חייב,

שכח). סי' אברהם' ('מגן בפטיש מכה שבת,109)משום
אותה  ומחליק המלאכה, המיישר החרש הוא "מסתת ב. קב,

המשניות). בפירוש (רבינו אצלנו" הידוע בכלי

.çé˙zÒÓ‰110ÌeMÓ ·iÁ - ‡e‰L Ïk Ô·‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»∆∆»∆«»ƒ
„cˆÓ‰ .LÈhÙa ‰kÓ111,ÔÈa‰ „BÒÈa Ô·‡‰ ˙‡ «∆¿«ƒ«¿«≈∆»∆∆ƒ«ƒ¿»

·iÁ - dÏ Èe‡¯‰ ÌB˜na d·ÈLB‰Â ,B„Èa dw˙Â¿ƒ¿»¿»¿ƒ»«»»»»«»
Ë˜Bl‰ .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ112Èab ÏÚL ˙Ï·È ƒ«∆¿«ƒ«≈¿…∆∆««≈

˙BÏB·È‰ el‡ ÔB‚k ,B„Èa ÌÈ„‚a113- ¯Óˆ ÈÏÎaL ¿»ƒ¿»¿≈«¿∆ƒ¿≈∆∆
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜iL ,‡e‰Â .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ ·iÁ114; «»ƒ«∆¿«ƒ»∆«¿ƒ¬≈∆

˜ÒÚ C¯c Ô¯ÈÒ‰ Ì‡ Ï·‡115.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¬»ƒ¡ƒ»∆∆≈∆¬≈∆»
¯ÚÓ‰116‰L„Á ˙ÈlË117d˙B‡Ï È„k ‰¯ÁL «¿«≈«ƒ¬»»¿…»¿≈¿»»

Ô·l‰ ¯Óv‰ ¯ÈÒ‰Ïe118ÔÈn‡‰L C¯„k ,da ‰Ï˙p‰ ¿»ƒ«∆∆«»»«ƒ¿∆»¿∆∆∆»À»ƒ
¯zÓ - „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ ·iÁ - ÔÈNBÚ119. ƒ«»«»¿ƒ≈«¿ƒÀ»

יסוד 110) בקרקעית שמתיישבת עד ומצדדה "מושיבה
(רש"י). יפה" ב.111)הבנין עה, קש 112)שבת

בבגד. שנארגו דקים, הבגד 113)וקסמים את לובש שאינו

שמסירן. כוונה.114)עד חייב 115)בלי א. קמז, שבת
וכסףֿמשנה). (ר"ח בפטיש מכה או (רש"י) מלבן משום

ואפילו 116) כחדשה, והיא הרבה בה נשתמש שלא זמן כל
שב). סי' או"ח מגדים' 'פרי אברהם', ('מגן נכבסה אם

רומי 117) (דפוסי הלבן" הצהוב "ולהסיר אחר: בנוסח
ואין 118)וויניציאה). נקי, בגדו אם לו איכפת שלא

ליבון. על א.119)לחייבו קו, א. עג, (שבת

.èé„v‰120.·iÁ - B˙B‡ „eˆÏ BÈÓ C¯cL ¯·c «»»»∆∆∆ƒ»«»
Ô˙B‡ „eˆiL ,‡e‰Â .ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ :ÔB‚k¿«»¿¿»ƒ»∆»»
Û„¯L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰„Èˆ ¯qÁÓ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿À«ƒ»≈«¿∆»«
,¯ˆÁÏ B‡ ‰È‚Ï B‡ ˙È·Ï BÒÈÎ‰L „Ú È·ˆ È¯Á‡«¬≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»≈
BÒÈÎ‰L „Ú ÛBÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯Ù‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«∆»«∆ƒ¿ƒ

‰ÏML B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,Ïc‚ÓÏ121Ìi‰ ÔÓ ÌÈ‚„ ¿ƒ¿»¿»«¿»»∆»»»ƒƒ«»
ÁÈ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ ÏL ÏÙÒ CB˙a¿≈∆∆«ƒ¬≈∆«»¬»ƒƒ¿ƒ«

¯Btˆ122B¯˜ÚÂ ‚c ÁÈ¯·‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,˙È·Ï ƒ¿«ƒ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«»«¬»
„Ú È·ˆ ¯Á‡ Û„¯L B‡ ;ÌÈÓ ÏL ‰Î¯·Ï Ìi‰ ÔÓƒ«»ƒ¿≈»∆«ƒ∆»«««¿ƒ«
,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÏÚÂ ,·Á¯ ÔÈÏ˜¯ËÏ ÒÎpL∆ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»¿»«¿»»¬≈∆»
CÈ¯ˆ - BzÁ˜Ï ‡B·È Ì‡L ;‰¯eÓ‚ ‰„Èˆ BÊ ÔÈ‡L∆≈ƒ»¿»∆ƒ»¿«¿»ƒ

È¯‡ „v‰ ,CÎÈÙÏ .ÌMÓ B˙B‡ „eˆÏÂ ÂÈ¯Á‡ Ûc¯Ï123 ƒ¿…«¬»¿»ƒ»¿ƒ»«»¬ƒ
‰tkÏ epÒÈÎiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -124¯Ò‡ ‡e‰L BlL ≈«»«∆«¿ƒ∆«ƒ»∆∆∆¡»

.da»

במקום 121)הוציא.120) "ציפור" כאן וכתב רבינו שינה
כי  עופות, לשאר דרור ציפור בין חילקו בגמרא  כי "עוף",
לזוית  מזוית נשמטת מרות", מקבלת "שאינה דרור ציפור
(הגרי"ב). לגבה לצידה נחשב בית ואין לתפסה, וקשה

אינו 122) - בשבת ארי הצד שמואל, "אמר ב: קו, שבת
כמין  לו העשוי משמר (בית לגורזקי שיכניסנו עד חייב

שלו". רש"י) - וכלא.123)תיבה למשמר צר חדר
א.124) כד, ביצה ב. קו, שבת

.ëÏk125‰iÁLa ‰iÁÏ ÚÈbÈ Ba ıe¯È Ì‡L ÌB˜Ó »»∆ƒ»«ƒ«««»ƒ¿ƒ»
ÏtiL „Ú ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·B¯˜ ÌÈÏ˙k‰ eÈ‰L B‡ ,˙Á‡««∆»«¿»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ…
Ì‡Â ;ÔË˜ ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÚˆÓ‡Ï Ì‰ÈL Ï≈̂¿≈∆»∆¿«¿∆»¬≈∆»»»¿ƒ
‡e‰L ÌB˜Óe .·iÁ - BÎB˙Ï Ba ‡ˆBiÎÂ È·v‰ ÁÈ¯·‰ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«≈¿«»»∆

.¯eËt - BÎB˙Ï ÛBÚÂ ‰iÁ ÁÈ¯·n‰ ,‰fÓ ÏB„‚»ƒ∆««¿ƒ««»»¿»

א.125) קז, שבת משנה,

.àë„Á‡126‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰ÓL127„Á‡Â ∆»¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»¿∆»
¯‡L128„v‰ ,‰„Èˆ ÔÈÓÏ LiL ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L ¿»¿»ƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«»

C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa C¯ˆÏ ÔÈa - ÔlkÓ „Á‡129˜ÁNÏ B‡ ∆»ƒÀ»≈¿…∆≈∆…¿…∆¿«≈
‰Î‡ÏnL .„ˆÂ „eˆÏ Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ ,·iÁ - Ô‰a»∆«»ƒ¿ƒ¿«≈»»»∆¿»»

ÔLi‰ ˙‡ „v‰ .‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L130 ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»«»∆«»≈
·iÁ - ‡Óeq‰ ˙‡Â131. ¿∆«»«»

והאנקה,126) והצב, והעכבר, "החולד, כטֿל: יא, ויקרא
והתנשמת". והחומט והלטאה, כמבואר 127)והכוח,

ה"ט. לגופה 128)בפ"ח צריכה שאינה מלאכה שהיא
ה"ז). פ"א למעלה ב).129)(מבואר קו, (שבת בבלי

הישן  בצבי רק שזה מובא ה"א) פי"ד (שבת וב'ירושלמי'
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לצודו  אפשר ואי סתומה", אחת ועינו פקוחה אחת כש"עינו
חלק  שלא בבלי, תלמוד אחר נמשך רבינו אבל שינה. מחמת

חיות. לשאר צבי כשבן 130)בין ממקומו נשמט שהוא
(רש"י). אליו מתקרב ב'מגיד 131)אדם עיין ב. קו, שבת

משנה'.

.áëÁlLÓ‰132ÌÈ·¯‡Â ÌÈ‡·ˆ e„eˆiL È„k ÌÈ·Ïk «¿«≈«¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ¿«¿»ƒ
‡e‰ ‰È‰Â ,·Ïk‰ ÈtÓ È·v‰ Á¯·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»««¿ƒƒ¿≈«∆∆¿»»
„Ú BÏÈ‰·‰Â ÂÈÙa „ÓÚL B‡ È·v‰ ¯Á‡ Û„B¯≈«««¿ƒ∆»«¿»»¿ƒ¿ƒ«

·iÁÂ ,„v‰ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BNÙ˙e ·Ïk‰ ÚÈb‰L133. ∆ƒƒ««∆∆¿»¬≈∆∆∆«»¿«»
.˙BÙBÚa Bf‰ C¯ck ‰NBÚ‰ ÔÎÂ¿≈»∆«∆∆«¿

והכלב 132) הכלב את שיסה רק כלל, בעצמו עשה לא ואם
('כלבו'). מדרבנן צידה רק זו הרי משנה,133)תפסו,

ב. קו, שבת

.âëÈ·ˆ134·iÁ - ÂÈÙa „Á‡ ÏÚÂ ,˙È·Ï ÒÎpL135. ¿ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»«∆»¿»»«»
ÔÈ¯eËt - ÌÈL e‰eÏÚ136,ÏÚÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»¿«ƒ¿ƒƒ≈∆»»ƒ¿…
ÔÈ·iÁ - ÌÈL e‰eÏÚe137‡ÏÂ Á˙t‰ ÏÚ „Á‡ ·LÈ . ¿»¿«ƒ«»ƒ»«∆»««∆«¿…

·LÈ .·iÁ ÈM‰ - e‰‡lÓe ÈM‰ ·LÈÂ ,e‰‡lÓƒ¿»¿»««≈ƒƒ¿»«≈ƒ«»»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Bcˆa ·LÈÂ ÈM‰ ‡·e ,e‰‡lÓe ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»»«≈ƒ¿»«¿ƒ««ƒ
‡Ï ÈM‰Â ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - BÏ CÏ‰Â ÔBL‡¯‰ „ÓÚL∆»«»ƒ¿»«»ƒ«»¿«≈ƒ…
,·¯Ú‰ „Ú BÓB˜Óa ·LÈÏ BÏ ¯zÓe .ÌeÏk ‰NÚ»»¿À»≈≈ƒ¿«»∆∆

B¯ÓLÏ B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ .È·v‰ Á˜BÏÂ138 ¿≈««¿ƒ¿»∆∆¿≈≈¿»¿
‰ÒÎ .ÌeÏk ‰NÚ ‡lL ,BÎB˙a ¯eÓL È·ˆ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆…»»¿ƒ¿¿»

ÂÈÙk ˙Áz ¯Btˆ BÏ139„Ú d¯nLÓe ·LBÈ - ƒ««¿»»≈¿«¿»«
.¯zÓe ,CLÁzL∆∆¿«À»

לצידה.134) נחשבת הדלת סגירת בידים, צדהו שלא אף
לעשותה 135) יכול אחד שכל אחת מלאכה שעשו שנים כי

הט"ו). פ"א (למעלה פטורים אין 136)לבדו, "אם כי
שניהם  שנים, שיצטרפו עד המלאכה לעשות לבדו יכול אחד

ה"טז). שם (רבינו צבי.137)חייבים" שם שיש ידע ולא
בפניה,138) שננעל לצאת יכולה ואינה כסותו כנפי תחת

עד  לשמרה לו מותר אלא שתצא חלון לה לפתוח צריך אינו
(רש"י). ב.139)שתחשך קו, שבת

.ãë„v‰140¯bÁ B‡ Ô˜Ê È·ˆ141‰ÏBÁ B‡142B‡ «»¿ƒ»≈ƒ≈∆
ÔË˜143ÔÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˜¯ÙÓ‰ .¯eËt - »»»«¿»≈¿≈»«»»ƒ

¯eËt - ‰„eˆn‰144,B˙eL¯aL ÛBÚÂ ‰iÁ „v‰ . «¿»»«»«»»∆ƒ¿
¯eËt - ‰iÏÚ ÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡ :ÔB‚k145„v‰ . ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬ƒ»»«»
ÔÈfb‰ ÌÈ·‚Á :ÔB‚k ,‰„Èˆ BÈÓa ÔÈ‡L ¯·c146ÔÈÚ¯ˆ »»∆≈¿ƒƒ»¿¬»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈLBÚ¯Ùe ÔÈLezÈÂ¿«ƒ«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆»

אלא 141)פיסח.140) פטור אינו (שם) רש"י לדעת
לנצוד, ונחשב לברוח יכול שאינו עייפות, מחמת בחולה

חילק. ולא סתם ה"א,142)ורבינו פי"ד שבת 'ירושלמי'
לרוץ  עדיין יכול שאינו היינו, וקטן, פי"ג). שבת ותוספתא

כניצודים 143)('המאירי'). נחשבים שהם שם. תוספתא,
מדרבנן. אסור אבל צידה, מלאכת עכשיו עשה ולא

כן 144) לעשות אסור אבל צידה, משום לכתחילה ומותר
'מעשה  הכ"ו; פכ"ה (להלן הן מוקצים חיים שבעלי משום

דבורה.145)רוקח'). ב.146)מין קו, שבת

.äëÌÈNÓ¯147ÌÈLÁ :ÔB‚k ,ÔÈ˜Èfn‰148ÌÈa¯˜ÚÂ ¿»ƒ««ƒƒ¿¿»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
Ôek˙iL ,‡e‰Â .˙aLa Ì˙B‡ „eˆÏ ¯zÓ - ÔÈÎLBÂ¿¿ƒÀ»»»¿«»»∆ƒ¿«≈
ÈÏk ‰ÙBk ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk .Ô˙ÎÈLpÓ Ïˆp‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»≈«∆∆¿ƒ
.e˜ÈfÈ ‡lL È„k ,Ô¯LB˜ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈwÓ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒ¬≈∆¿»¿≈∆…«ƒ

בשבת,147) ועקרב נחש לו נזדמנו שאם מובא בגמרא
בבירור  רואין כשאנו רבינו כוונת וכאן מיד, להרגם מצוה
שטז). סי' ברורה' ('משנה לנשכו האדם אחר רודפים שאין

עׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ז 1) פרק רביעיות הנמנות מלאכות ח' ביאור בו כלל

הכותב, המחתך, הממחק, המעבד, המפשיט, [השוחט,
והמשרטט]. המוחק

.àÁBM‰Ë2Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ËÁBL ‡ÏÂ .·iÁ - «≈«»¿…≈ƒ¿«∆»»
‰ÓL ÏËBp‰3ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ ÈÈÓ ÏkÓ „Á‡Ï «≈¿»»¿∆»ƒ»ƒ≈«»¿≈»¿

‰¯ÈÁa B‡ ‰ËÈÁLa ÔÈa ,ı¯LÂ ‚„Â4- ‰‡k‰a B‡ ¿»¿∆∆≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«»»
˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙eÓiL „Ú ÈÁ‰ ˙‡ ˜BÁ‰ .·iÁ«»«≈∆«««∆»¬≈∆∆∆

CÎÈÙÏ .ËÁBL5ÌÈÓ ÏL ÏÙqÓ ‚„ ‰ÏÚ‰ Ì‡ ,6 ≈¿ƒ»ƒ∆¡»»ƒ≈∆∆«ƒ
„Ú ‡ÏÂ .˜BÁ ÌeMÓ ·iÁ - ˙nL „Ú BÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆≈«»ƒ≈¿…«

ÚÏÒk Ba L·iL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙eÓiL7- ÂÈ¯ÈtÒ ÔÈa ∆»∆»≈»∆»«¿∆«≈¿«ƒ»
ËÈLB‰ .˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ „BÚL ,·iÁ8ÈÚÓÏ B„È «»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

ÏcÏ„Â ‰Ó‰a‰9·iÁ - ‰ÈÚÓaL ¯aÚ10. «¿≈»¿ƒ¿≈À»∆¿≈∆»«»

א.2) עג, שבת שוחט 3)משנה, א. עה, שבת גמרא,
המשכן), במלאכת שחיטה מצאנו (במה חייב? מה משום
השחיטה, בית צואר את בדם (שצובע צובע משום אמר רב
אמר: ושמואל במשכן). חשובה מלאכה היתה וצביעה
אילים  לשחוט או להרוג (שהוצרכו נשמה נטילת משום
שהרי  כאן, הקשו הרמב"ם מפרשי וחילזון); תחש מאדמים,
צובע", משום "אף שחייב סובר רב כי בתלמוד, מפורש
באיסורין, כרב "הלכה מט:): (בכורות לנו שיש הכלל ולפי
משום  גם שחייב רבינו כתב לא למה בדינין", וכשמואל
הצובע  "אין הי"ג): (פ"ט רבינו דברי לפי אולם - צובע?
- מתקיים שאינו צבע אבל המתקיים, צבע שיהא עד חייב
אינו  הדם צבע שהרי כלל צובע דין בשחיטה אין פטור",

(אחרונים). בצואר.4)מתקיים דקירה ידי על החי המתת
ב.5) קז, הדג 6)שבת את הוציא שאם צידה, בו שאין

למעלה  ראה ב. שם, ('תוספות' צידה משום חייב - המים מן
הי"ט). (רש"י).7)פ"י סלע ב.8)כרוחב קז, שבת

בגוף.9) חיבורו ממקום העובר את משום 10)ניתק
רבינו. בשם ברמב"ן וכ"ה נשמה. נטילת

.áÌÈNÓ¯11ÔÈ¯t Ô‰L12B‡ ,‰·˜e ¯ÎfÓ ÔÈ·¯Â ¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒƒ»»¿≈»
ÔÈÂ‰13ÔÈLBÚ¯t‰ BÓk ,¯ÙÚ‰ ÔÓ14- Ô˙B‡ ‚¯B‰‰ , ∆¡ƒƒ∆»»¿««¿ƒ«≈»
·iÁ15ÔÓ Ô˙ÈÂ‰L ÌÈNÓ¯ Ï·‡ .‰iÁÂ ‰Ó‰a ‚¯B‰k «»¿≈¿≈»¿«»¬»¿»ƒ∆¬»»»ƒ

ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ eLÈ‡·‰L ˙B¯t‰ ÔÓe ÌÈÏÏb‰«¿»ƒƒ«≈∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿
Ô‚¯B‰‰ ,˙BiËw‰ CB˙aL ÌÈÚÏB˙Â ¯Na ÏL ÌÈÚÏBz»ƒ∆»»¿»ƒ∆¿«ƒ¿ƒ«¿»

¯eËt -16. »

ב.11) קז, בעלי 12)שבת הריגת על אלא חייב שאינו
בעורותיהם  שהשתמשו מאדמים, לאילים הדומים חיים
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צז zay zekld - mipnf xtq - zah f"h ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(שם). ורבים פרים שהם המשכן נבראים,13)במלאכת
חייב  "ואינו רבינו: כתב פי"ד) (שבת המשניות ובפירוש

ונקבה". מזכר הנולד על ומנתר.14)אלא העוקץ רמש
שאינה 15) שמלאכה הסובר ה"ז) (פ"א רבינו לדעת זהו

הראשונים  שאר לדעת אבל עליה, חייב לגופה צריכה
חייב  אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה

לצורך. הורגם אם הרי 16)אלא - פטור שנכתב מקום כל
פ"א  (למעלה מדרבנן כן לעשות אסור אבל מעונש, פטור זה

ה"ג).

.â‰lÙÓ‰17ÂÈÏk18.Ô˜¯BÊÂ ÌÈpk‰ ˙‡ ÏÏBÓ - ˙aLa «¿«∆≈»¿«»≈∆«ƒƒ¿¿»
¯zÓe19ÔÓ Ô‰L ÈtÓ ,˙aLa ÌÈpk‰ ˙‡ ‚¯‰Ï À»«¬…∆«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆≈ƒ

.‰Úf‰«≈»

א.17) יב, מבגדיו.18)שבת כינים "אסור 19)מבער
הלל  ובית שמאי, בית דברי בשבת, המאכולת את להרוג

מקום. בכל הלל כבית והלכה מתירין".

.ã‰iÁ20:ÔB‚k ,È‡cÂ ÔÈ˙ÈÓÓe ÔÈÎLB Ô‰L NÓ¯Â «»»∆∆∆≈¿ƒ¿ƒƒ««¿
·È„ÁaL ·¯˜ÚÂ ,‰ÂÈaL ‰Ú¯ˆÂ ,ÌÈ¯ˆÓaL ·e·Ê21, ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿≈¿«¿»∆¿«¿»

- ÌB˜Ó ÏÎa ‰ËBL ·ÏÎÂ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL LÁÂ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆∆¿»»
e‡¯iLk ˙aLa Ô‚¯B‰Ï ¯zÓ22¯‡Le .23:ÔÈ˜Èfn‰ Ïk À»¿¿»¿«»¿∆≈»¿»»««ƒƒ
¯zÓ - ÂÈ¯Á‡ ÔÈˆ¯ eÈ‰ Ì‡24ÔÈ·LBÈ eÈ‰ Ì‡Â ,Ô‚¯‰Ï ƒ»»ƒ«¬»À»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ

¯eÒ‡ - ÂÈÙlÓ ÔÈÁ¯Ba B‡ ÔÓB˜Óa25Ì‡Â .Ô‚¯‰Ï ƒ¿»¿ƒƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ
Bnz ÈÙÏ ÔÒ¯Bc26.¯zÓ - Ô‚¯B‰Â BÎel‰ ˙ÚLa ¿»¿ƒÀƒ¿«ƒ¿¿»À»

ב.20) קכא, הנוסח:21)שבת הרי"ף, בהגהות
(ר"ן).22)"שביריחו". מזיקים רבי "אמר23)שסתם

(שבת  בשבת" נהרגין (ההורגין) המזיקין כל לוי: בן יהושע
הונא:24)קכא:). בר רבא (לפני) קמי תנא (שנה) "תני

הימנו  נוחה חסידים רוח אין בשבת, ועקרבים נחשים ההורג
בעיניהם  הגון שאין עמו, מעורבת אינה חסידים של (דעתם
רוח  אין חסידים ואותם - לתנא) (רבא לו אמר שעשה), מה
החסידים  מאותם נוחה חכמים רוח (אין מהם נוחה חכמים

בשבת)". נחשים להרוג היזקם 25)החוששים אין אלה כי
(הר"ן). הראשונים כמו כך כל "לא 26)מצוי פירש: רש"י

עקרב  או נחש הולך היה שאם אלא ויהרגנו, עליו שיעמוד
דבר  כי והולך, דורסו אלא ממנו, להשמט צריך אינו לפניו,
מותר". נזק במקום שאסר, למי ואפילו מותר. מתכוין שאינו
אפילו  משמע "דורסו" הלשון כי עליו, השיג הר"ן אבל
צריכה  שאינה מלאכה שהיא משום מותר וכאן בכוונה,
"לפי  ואמר לכתחילה. מותר - נזק ובמקום ופטור. לגופה

משנים. - לשנות אפשר אם כי תומו",

.äËÈLÙn‰27˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ28ÚÈÓ˜29.·iÁ - ««¿ƒƒ»¿≈«¬»≈««»
ÔÎÂ30.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ „aÚÓ‰ ¿≈«¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈««»

„aÚÓ‰ „Á‡Â ÁÏBn‰ „Á‡Â31„eaÚ ÔÈÓ ‰ÁÈÏn‰L , ¿∆»«≈«¿∆»«¿«≈∆«¿ƒ»ƒƒ
ÔÈÏÎ‡a „eaÚ ÔÈ‡Â .‡e‰32È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ˜ÁBn‰ ÔÎÂ . ¿≈ƒ»√»ƒ¿≈«≈ƒ»¿≈

Á - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ¯È·Ún‰ ‰Ê ?˜ÁBÓ e‰Ê È‡Â .·i «¬»≈««»¿≈∆≈∆««¬ƒ
˜ÈÏÁiL „Ú ‰˙ÈÓ ¯Á‡ ¯BÚ‰ ÏÚÓ ¯Óv‰ B‡ ¯ÚN≈»«∆∆≈«»««ƒ»«∆«¬ƒ

.¯BÚ‰ Èt¿≈»

א.27) עה, שבת הקמיע 28)משנה, את בו לכסות

לסגולה 29)(רע"ב). ופסוקים שמות בו שכתובים קלף
הנעשות 30)ולרפואה. המלאכות בכל הוא הזה השיעור

(מגידֿמשנה). היינו 31)בעור מולח, "היינו ב: עה, שבת
(רש"י). היא עיבוד צורך שמליחה - בר 32)מעבד" "רבה

אמר: רבא מעבד. משום חייב - בשר המולח אמר: הונא רב
ה'תוספות' וכתבו כרבא. והלכה באוכלין", עיבוד אין
לפני  כשמולחם מדרבנן, אוכלין למלוח אסור שמכלֿמקום
לאכלם  אבל מרובה. לזמן שיתקיימו ורוצה לדרך צאתו

שכא). סי' (או"ח מותר - ביומם

.åÒBËÒeÒÎec ˜¯ÙÓ‰33¯‰ - ÛÏw‰ ÏÚÓ˙„ÏBz ‰Ê È «¿»≈¿¿≈««¿»¬≈∆∆∆
˜¯ÙÓ‰) .·iÁÂ ,ËÈLÙÓ34˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ «¿ƒ¿«»«¿»≈ƒ»¿≈«¬
Ò¯Bc‰ (.·iÁ - ÚÈÓ˜35„Ú BÏ‚¯a ¯BÚ‰ ÏÚ »≈««»«≈«»¿«¿«

,B˙B‡ ‰ÂLÓe BÎLBÓe B„Èa BÎk¯Ó‰ B‡ ,‰M˜˙iL∆ƒ¿«∆«¿«¿¿»¿«¿∆
,„aÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈNBÚ ÔÈÚˆ¯‰L C¯„k¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆∆∆¿«≈

‰¯·‡‰ ÔÓ ‰ˆB Ë¯Bn‰ .·iÁÂ36˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -37 ¿«»«≈»ƒ»∆¿»¬≈∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ ,˜ÁBÓ38Á¯ÓÓ‰39B‡ ,‡e‰L Ïk ‰iË¯ ≈¿«»¿≈«¿»≈«¿ƒ»»∆

„Ú ,ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÙÊ B‡ ‰ÂÚL«¬»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
ÛM‰ ÔÎÂ .˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - Ì‰Èt ˜ÈÏÁiL40B„Èa ∆«¬ƒ¿≈∆«»ƒ≈¿≈«»¿»

.˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa Áe˙n‰ ¯BÚ‰ ÏÚ«»«»«≈»«ƒ«»ƒ≈

לשנים 33) בעביו אותו וחילקו שערו, שהעבירו אחר "העור
הוא  דק אחד עורות, שני שיהיו עד עושים שהעבדנים כמו
נקרא  הבשר שממול ואחד קלף, נקרא השיער שממול

ה"ז). פ"א תפילין הל' (רבינו כל 34)דוכסוסטוס"
ישנות. בנוסחאות חסרה א.35)הפיסקא יא, ביצה

העוף.36) העור,37)כנף כנף "התולש ב: עד, שבת
חטאות: שלש חייב ומורטו, הנוצה) ראש (חותך קוטמו
מורט  מחתך, משום חייב קוטם גוזז, משום חייב תולש

ממחק". משום חייב הגוף) שלצד הנוצה שבת 38)(קצה
ב. משיחה,39)עה, "סיכה, 'הערוך': בעל נתן רבינו כתב

הוא". אחד ענין שיעה, מריחה, 'ירושלמי'40)טיחה,
שפין  שהיו במשכן? היתה מחיקה "מה ה"ג): פ"ז (שבת

להחל  (כדי העמוד גבי על העור בין את העור את יק
העמודים  בין "השף עה:): (שבת ו'בבלי' העמודים)".
עמודי  "כגון רש"י: ופירש ממחק". משום חייב בשבת,
הבנין  קרקעית והשף חלונות, חלונות העשויות אכסדראות
והשיגו  ממחק", משום חייב - חלקה שתהא כדי שביניהם
בונה  משום בבית חייב זה שבענין והר"ן ב'תוספות' עליו
רב'נו  ודעת חורש: משום ובשדה הי"ב), בפ"י (למעלה
את  ושפים מוחקים היו העמודים שבין גאון, האי רב כדעת

רוקח'). ('מעשה ומצוחצח נקי קלף לעשותו העור

.æCzÁÓ‰41.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ «¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈««»
CzÁÈÂ BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓÏ Ôek˙iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿ƒ«»¿¿«¿…
B‡ „ÒÙ‰ C¯c C˙Á Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ‡È‰L ,‰eÎa¿«»»∆ƒ¿»»¬»ƒ»«∆∆∆¿≈
È¯‰ - ˜ÁNÓk B‡ ˜qÚ˙Ók ‡l‡ ,B˙cÓÏ ‰ek ‡Ïa¿…«»»¿ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¬≈

¯eËt ‰Ê42ÌËBw‰ .43˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ûk‰ ˙‡ ∆»«≈∆«»»¬≈∆∆∆
„¯‚Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ ,CzÁÓ44Ê¯‡ ÏL ˙BÒBÏk ÈL‡¯ ¿«≈¿«»¿≈«¿»≈»≈¿»∆∆∆

CzÁiL ‰ÎÈ˙Á Ïk ÔÎÂ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ -«»ƒ¿«≈¿≈»¬ƒ»∆«¿…
- ˙BÎzn‰ ÔÓ ˙ÎzÓŒL¯Á B‡ ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ıÚŒL¯Á»«≈ƒ»≈ƒ»««∆∆ƒ««»
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ÏËBp‰ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ45ÌÒÈ˜46ÂÈÙlÓ ıÚ ÏL «»ƒ¿«≈«≈≈»∆≈ƒ¿»»
BÓË˜e47ıˆÁÏ48- ˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ B‡ ÂÈpL Ba ¿»«¬…ƒ»ƒ¿…«∆«∆∆

.·iÁ«»

(אם 41) אמשחתא קפיד אי אשי: רב "אמר ב: עד, שבת
מחתך". משום חייב במידה) לחתוך כמו 42)מקפיד

למידה) מתכוין (אם אמשחתא קפיד "אי למעלה שכתוב
זו  אין - למידה מכוין אינו אם אבל מחתך, משום חייב

ראשו 43)מלאכה. קוטם הנוצה, את שתולש "לאחר
עד:). שבת (רש"י וכסת" בכר להניחו וראוי דק, שיהא

ולא 44) מהם, להרחיקם הכלונסאות ראשי החותך הוא
(לעיל  מגרר או מסתת אבל הכלונסאות. בגוף מעשה עשה
אלא  חייב אינו האבן, בגוף מעשה שעושה הט"זֿיח) פ"י
מפירוש  שם רוקח' 'מעשה (הקדמת בפטיש מכה משום
שבת). מס' לתלמוד בפירושו רבינו בשם פרחיה רבינו

א.45) לג, בהמה.46)ביצה למאכל ראוי שאינו
חרש 47) על הקודמת בהלכה כמו מגידֿמשנה) (עיין בכלי

בכלי. העובדים מתכת וחרש האוכל 48)עץ שירי להוציא
השיניים. מבין

.çÏk49Ô·z :ÔB‚k ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ¯·c »»»∆»¿«¬«¿≈»¿∆∆
ÔÈˆe‰Â ÌÈÁÏ ÌÈ·NÚÂ50ÌË˜Ï ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 «¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈»∆À»ƒ¿…

La Ô˙B‡ÌÈÏk Ôewz Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙a52¯zÓe .53 »¿«»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ≈ƒÀ»
ÌË˜Ï54ÁÈ¯‰Ï ÌÈÓN· ÈˆÚ55Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ƒ¿…¬≈¿»ƒ¿»ƒ«»∆««ƒ∆≈
ÌÈL˜56ÁMÙÓe .ÔÈL·ÈÂ57ÔÈa ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ó »ƒƒ≈ƒ¿«≈«≈∆»«∆ƒ¿∆≈

ÏB„b ıÚ ÁMtL58.ÔË˜ ıÚ ÁMtL ÔÈa ∆ƒ«≈»≈∆ƒ«≈»»

ב.49) לג, התמר.50)ביצה ענף בסכין.51)עלי אפילו
שהוא  כיון מחתך, משום בזה אין המדה, על מקפיד אם וגם

שכב). סי' (או"ח לאוכל "תיקון 52)ראוי אחר: ובנוסח
רוקח'). ('מעשה פ"ו.53)כלום" שבת תוספתא

כדי 54) אצבעותיו בין ומוללו בכלי. ולא ביד לחתוך
ריחו. כמבואר 55)להוציא אסור, - שיניו בו לחצוץ אבל

שלפנינו. מכיוון 56)בהלכה כלי, ומתקן מחתך שהוא אף
מותר. לזה מתכוון (ביצה 57)שאינו תלושים ענפים שובר

ברש"י). ורבין 58)לג: אדא רב בר "רבא ב: לג, ביצה
רב  בי הוינן כד אמרו) (שניהם תרווייהו דאמרי אדא רב בר
רב  אצל (כשהיינו אלותא" אלותא לן מפשח הוי יהודה

מקלות). מקלות בשבילנו מסעף היה יהודה,

.è·˙Bk‰59ÏÚ ·˙k ˜ÁBn‰ .·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL «≈¿≈ƒ«»«≈¿»«
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˜Án‰ ÌB˜Óa ·zÎÏ ˙Ó¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»¿≈ƒ«»

ÌÈzLk ‰ÏB„b ˙Á‡ ˙B‡ ·˙Bk‰60˙B‡ ˜ÁÓ .¯eËt - «≈««¿»ƒ¿«ƒ»»«
·iÁ - ÌÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈÂ ‰ÏB„b ˙Á‡61. ««¿»¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿«ƒ«»

˙Á‡ ˙B‡ ·˙k62ÌÈÏL‰Â63·iÁ - ¯Ùq‰ ˙‡ da64. »«««¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆«»
·˙Bk‰65B·eiÁ ÔÈ‡L ;·iÁ - ¯BÚ‰ Ï˜Ï˜Ï ˙Ó ÏÚ «≈«¿»¿«¿≈»«»∆≈ƒ

‰ ÌB˜Ó ÏÚÏÚ ˜ÁBn‰ Ï·‡ .·˙k‰ ÏÚ ‡l‡ ,·˙k «¿«¿»∆»««¿»¬»«≈«
¯eËt - Ï˜Ï˜Ï ˙Ó66˜ÁÓe ¯ÙÒ Èab ÏÚ BÈ„ ‰ÏÙ . ¿»¿«¿≈»»¿»¿««≈≈∆»«

Ì‡ ,d˙B‡ ˜ÁÓe Ò˜t‰ Èab ÏÚ ‰ÂÚL ‰ÏÙ ,d˙B‡»»¿»«¬»««≈«ƒ¿»»«»ƒ
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈ≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿≈ƒ«»

א.59) עג, שתים 60)שבת המשכן, שבקרשי ב. עה, שבת
כותב  אם לכן לזווגם, כדי בזה ואחת בזה אחת כותבין היו

(רש"י). ופטור המשכן למלאכת דומה אינו משתים, פחות
לכתוב,61) מנת על אלא חשובה מחיקה מלאכת "שאין

(רש"י). אותיות" שתי לכתוב כדי בה יש בנוסח 62)והרי
רוקח'). ('מעשה והשלים גדולה אחת אות כתב אחר:

ב.63) קד, משום 64)שבת אומרים ויש כותב. משום
מגדים'). ('פרי בפטיש פי"ב:65)מכה שבת תוספתא

(בענין  מבכותב במוחק חומר יוסי, ברבי מנחם רבי  "אמר
מקלקל). (לענין מבמוחק בכותב וחומר גדולה), אחת אות
ובירושלמי  פטור". לקלקל והמוחק חייב, לקלקל שהכותב

להיפך. הובאה ה"ב דשבת ונראה 66)פ"ז שם. תוספתא
שהוא  כתוב היה כגון תיקון, היה עצמה במחיקה שאם מזה
במחיקה  חייב למחקו, עכשיו וצריך להיפך, או לחבירו חייב
מגדים'). ('פרי אותיות שתי עליו לכתוב כדי היה שלא אף

.é·˙Bk‰67„Á‡ ÌL ‡e‰Â ,ÌÈÓÚt ‰ÏeÙk ˙B‡68, «≈¿»«¬«ƒ¿≈∆»
„c :BÓk69.·iÁ - ÁÁ ,ÒÒ ,LL ,¯¯ ,‚b ,˙z , ¿«≈«»≈»»«»

·˙k ÏÎa ·˙Bk‰Â70ÈMÓ elÙ‡Â ,·iÁ - ÔBLÏ ÏÎ·e ¿«≈¿»¿»¿»»«»«¬ƒƒ¿≈
˙BiÓÈÒ71. ƒ»ƒ

ב.67) קג, מיוחד.68)שבת מובן לו בנוסח 69)שיש
לרסן  טבעת - חח "ריר"; מלשון "רר" גג"; תת "רר אחר:

בצמר. הנמצא קטן תולע - סס ולמשכה; של 70)הבהמה
ועי' פי"ב, שבת המשניות בפירוש (רבינו ואומה אומה  כל

שמ). סי' אברהם' קג.):71)ב'מגן (שבת פירש רש"י
שהיה  כנראה בהיר)". אדום (צבע בסיקרא ואחת בדיו "אחת
האי  ורבינו הב"ח; הגיה וכן סממניות", "בשני הנוסח לפניו
נונין  כגון בכתב, ידועות שאינן אותיות שהן פירש גאון
המשניות  בפירוש כתב ורבינו מספרים). ציוני (או הפוכות
סימנים  והם סימן, של רבים לשון הם "סימניות (שם):
שיורה  וב' אחד, על שיורה א' לכתוב: אדם בני שרגילים

כתיבה". ובכל לשון בכל שנים, על

.àé·˙Bk‰72CeÓÒ ˙Á‡ ˙B‡73ÏÚ ·˙k B‡ ,·˙kÏ «≈««»«¿»¿»«
Èab74·˙k75ÈL ·˙ÎÂ ˙"ÈÁ ·zÎÏ Ôek˙n‰Â ; «≈¿»¿«ƒ¿«≈ƒ¿…≈¿»«¿≈

Ô"ÈÈÊ76·˙Bk‰Â ;˙Bi˙B‡ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ , «¿ƒ¿≈«≈»∆ƒ¿»ƒ¿«≈
ı¯‡a ˙Á‡ ˙B‡77ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯Bwa ˙Á‡ ˙B‡Â ««»»∆¿«««»∆¬≈≈

ÔÈb‰78ÈLa ˙Bi˙B‡ ÈzL ·˙kL B‡ ;‰Ê ÌÚ ‰Ê79 ∆¿ƒ∆ƒ∆∆»«¿≈ƒƒ¿≈
Ô·˙k .¯eËt - ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ ÔÈ‡Â ,Ò˜t Èt„«≈ƒ¿»¿≈»∆¿ƒ∆ƒ∆»¿»»

˙ÈÂÊ ÈÏ˙k ÈLa80Èt„ ÈLa B‡81ÔÈb‰ Ô‰Â ,Ò˜t ƒ¿≈»¿≈»ƒƒ¿≈«≈ƒ¿»¿≈∆¿ƒ
.·iÁ - ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆«»

ב.72) קד, שבת אחת 73)משנה, אות כתובה שהיתה
התיבה. ונשלמה בצידה אחת אות וכתב מאתמול,

וחידשן,74) כבר הכתובות אותיות על הקולמוס שהעביר
מבתחילה. יפה נעשה שהכתב גבי 75)אף על דיו ודוקא

אחת  - שתים חייב סיקרא, גבי על דיו העביר אם אבל דיו,
טז). בהלכה (להלן מוחק משום ואחת כותב משום

יחד.76) המחברן גג עשה גבי 77)שלא על אחת אות
התקרה. על אחת ואות יחד.78)רצפה נקראות אין

הלוח.79) של עבריו נוגעים 80)בשני שהכתלים בזוית
בזה. שבספר.81)זה סמוכים גליונות שני על שכתבן

.áéÁ˜Ï82ÏÈÂb83˙Á‡ ˙B‡ ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ »«¿ƒ¿«≈¿»«»»««
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‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂ ÌBi‰ B˙B‡a CÏ‰Â ,BÊ ‰È„Óaƒ¿ƒ»¿»«¿«¿»«¿ƒ»
ÔÓÊaL ;·iÁ - ˙¯Á‡ ‰l‚Óa ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ»«∆∆«»∆ƒ¿«

NÚÓ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ Ô·¯˜nL‰84 ∆¿»¿»∆¿ƒ∆ƒ∆¿≈»¿À»ƒ«¬∆
.Ô˙·È¯˜Ïƒ¿ƒ»»

בטבריה 82) אחת אות כתב אמי, ר' "אמר ב: קד, שבת
שמחוסרת  אלא היא כתיבה חייב, בציפורי אחת ואות

מלחוהו 83)קריבה". שערו, שהעבירו לאחר בהמה עור
ה"ו). פ"א תפילין הל' (רבינו גויל נקרא ועיבדוהו

שלמעלה,84) מהלכה סתירה תהיה שלא זה דין מנמק רבינו
פטור, שהוא בקורה אחת ואות בארץ אחת אות בכותב
יהיו  מיד יחד, יקרבן אם וכאן לקרבן, מעשה מחוסר ששם

שם). (בגמרא, נקראות

.âé·˙Bk‰85‰pnÓ ÌÈ¯BwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡ ˙B‡ «≈««««ƒ∆ƒƒ∆»
‰ÓÏL ‰·z86Ïk‰Â ,Ó ·˙kL ÔB‚k ?„ˆÈk .¯eËt - ≈»¿≈»»≈«¿∆»«¿«…

È¯‰L ,ÔÈÓ ÌB˜Óa d·˙kL B‡ ;¯NÚÓ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ƒ»«¬≈∆¿»»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈
dÈbn‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ·˙kL BÓk ‡È‰87 ƒ¿∆»««¿»ƒ¬≈∆»««ƒ«

˙"ÈÁ‰ ‚b ˜lÁL ÔB‚k ,ÌÈzL d˙B‡ ‰NÚÂ ˙Á‡ ˙B‡««¿»»»¿«ƒ¿∆ƒ≈««≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - Ô"ÈÈÊ ÈL ‰NÚÂ¿«¬»¿≈«¿ƒ«»¿≈…«≈»∆

ב.85) קד, שבת -86)משנה, נוטריקון אחת אות "כתב
זה  ידי ועל האות, על נקודה סימן "עשה פוטרים"; חכמים
כתב  - נוטריקון וביאור (רש"י); שלימה" כתיבה נקראת
ודרכם  נוטארי, לסופר: קורים ורומי יון בלשון כי - התישבי
דרך  כלומר נוטריקון, לסימנים קוראים לכן בקצרה, לכתוב

רוקח'). ('מעשה עוד:87)סופרים אמרו ושם ב. קד, שבת
את  בזה והגיה רי"ש", ועשאו דל"ת של תגו שנטל "כגון
ודומה  הספר, תיקון וזהו הואיל חייב מועט ובדבר הספר,
קד:). שבת (רש"י שחייב הספר את והשלים אחת אות לכותב

.ãéBÏ‡ÓNa ·˙Bk‰88B„È ¯Á‡Ï B‡89ÂÈÙa ,BÏ‚¯a , «≈ƒ¿…¿««»¿«¿¿ƒ
B˜t¯Ó·e90¯eËt -91¯h‡ .92‡È‰L ,BÈÓÈa ·˙kL ¿«¿≈»ƒ≈∆»«ƒƒ∆ƒ

- BÏ‡ÓNa ·˙k Ì‡Â .¯eËt - Ì„‡ Ïk Ï‡ÓNk BÏƒ¿…»»»»¿ƒ»«ƒ¿…
·iÁ93BÈÓÈa ÔÈa ·˙ÎÂ ,‰ÂLa ÂÈ„È ÈzLa ËÏBM‰Â . «»¿«≈ƒ¿≈»»¿»∆¿»«≈ƒƒ

ÊÁB‡ ÏB„‚Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÔË˜ .·iÁ - BÏ‡ÓNa ÔÈa≈ƒ¿…«»»»≈«À¿¿»≈
ÊÁB‡ ÔË˜Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÏB„b ;·iÁ - ·˙BÎÂ B„Èa¿»¿≈«»»≈«À¿¿»»≈

¯eËt - ·˙BÎÂ B„Èa94. ¿»¿≈»

א.88) קג, שבת הקולמוס 89)משנה, שאחז ידו, "בגב
קד:). שבת (רש"י וכתב" ידו והפך פרק 90)באצבעותיו

של  העליון והחלק התחתון החלק בין החיצון החיבור
וכתב. קולמוס שם ואחז כתיבה 91)הזרוע, דרך שאין

כל92)בכך. כשאר ימינו ביד שולט אלא שאינו אדם
בפירוש 93)בשמאלו. אביי של אוקימתא לפי שם, שבת

חייב. בשמאלו שהכותב ששנינו שם תוספתא 94)המשנה
לחיוב  לכתיבה הגורם אחרי הולכים אנו כי פי"ב, שבת

ולפטור.

.åè·˙Bk‰ ÔÈ‡95ÌLB¯‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ96 ≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈
¯BÁLe BÈc :ÔB‚k ,„ÓBÚÂ97‡¯˜ÒÂ98ÒBÓe˜Â99 ¿≈¿¿¿¿ƒ¿»¿

ÌBz˜˜Â100Ìi˜˙nL ¯·c ÏÚ ·zÎÈÂ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«¿¿«≈»∆¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«≈
.Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚÂ ¯Èe ÛÏ˜e ¯BÚ :ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ·˙k‰«¿»»»¿¿»¿»¿≈¿«≈»∆

ÔB‚k ,„ÓBÚ BÓeM¯ ÔÈ‡L ¯·„a ·˙Bk‰ Ï·‡¬»«≈¿»»∆≈ƒ≈¿
ÔÈ˜LÓ101ÏÚ B· ‡ˆBiÎÂ BÈ„a ·˙kL B‡ ;˙B¯Ù ÈÓe «¿ƒ≈≈∆»«ƒ¿¿«≈«

.¯eËt - „ÓBÚ BÈ‡L ¯·c Ïk ÏÚÂ ˙B˜¯È ÈÏÚ¬≈¿»¿«»»»∆≈≈»
BÈ‡102¯·c ÏÚ „ÓBÚ‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ ≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈«»»

·˙k ˜ÁÓiL „Ú ·iÁ ˜ÁBn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÓBÚ‰»≈¿≈≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»
„ÓBÚ‰ ¯·c ÏÚÓ „ÓBÚ‰103. »≈≈«»»»≈

ב.95) קד, שבת מתקיים.96)משנה, שרישומו
המתקיימים.97) כבשן פיח או אדום 98)עשן עפר מין

בו. בו 99)שצובעים שמשתמשים מעץ היוצא שרף כופר,
להשחירה.100)לדיו. בדיו ששמים הנחושת חומצת
תותים.101) כמיץ ומשחירים, מפירות שנסחטו
"זה 102) ה"ד: פי"ב שבת ו'ירושלמי' פי"ב, שבת תוספתא

דבר  על קיימא של בדבר כתב אם אלא חייב אינו הכלל,
קיימא". עלֿמנת 103)של אלא במוחק חייב אינו כי

מתקיימת. כתיבה לכתוב

.æè·˙Bk‰104.¯BÚ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - B¯Na ÏÚ «≈«¿»«»ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ·˙k‰ ˙¯·ÚÓ B¯Na ˙eÓÈÓÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬ƒ¿»«¬∆∆«¿»¿««

Ë¯NÓ‰ Ï·‡ .˜ÁÓpL ·˙ÎÏ ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ - ÔÓÊ105 ¿«¬≈∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«¬»«¿»≈
Ú¯Bw‰ .¯eËt - ·˙k ˙¯eˆ B¯Na ÏÚ106¯BÚ‰ ÏÚ «¿»«¿»»«≈««»

¯‰ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ - ·˙k ˙È·˙kÌLB107¯BÚ‰ ÏÚ ¿«¿ƒ¿»«»ƒ≈»≈«»
¯È·Ún‰ .¯eËt - ·˙k ˙È·˙k108‡¯˜Ò Èab ÏÚ BÈc ¿«¿ƒ¿»»««¬ƒ¿««≈ƒ¿»

ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·˙Bk ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ -«»¿«ƒ««ƒ≈¿««ƒ
¯È·Ú‰ .˜ÁBÓ109Èab ÏÚ ‡¯˜ÒÂ ,BÈc Èab ÏÚ BÈc ≈∆¡ƒ¿««≈¿¿ƒ¿»««≈

.¯eËt - BÈ„ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò B‡ ,‡¯˜Òƒ¿»ƒ¿»««≈¿»

ב.104) קד, שבת צורת 105)משנה, בבשרו שחתך
פי"ב.106)אותיות. שבת הוא 107)תוספתא הקורע

חייב  ואינו מתקיים. שאינו דבר והרושם המתקיים, דבר
הקודמת. בהלכה כמבואר המתקיים בדבר אלא

סיקרא 108) גבי על דיו המעביר "איתמר, א: יט, גיטין
חייב  (שניהם) תרווייהו אמרו לקיש וריש יוחנן רבי בשבת,
דעת  וזוהי כותב", משום ואחת מוחק משום אחת שתים,
יוחנן: מרבי לקיש ריש שאל עוד: מובא שם אולם רבינו:
שיכתבו  (הדין) מה הגט), (על לחתום יודעים שאין עדים
כתב  (נחשב) עליון כתב בדיו, עליו ויחתמו בסיקרא  להם
הלא  לו: אמר כתב. אינו לו: אמר לא? או גיטין לענין
אמר  שבת? לענין כתב (נחשב) עליון כתב רבינו, לימדתני
רש"י: ופירש מעשה? נעשה - מדמין שאנו מפני וכי לו,
נעשה  לבנו, מאומד שבת לענין מחמירים שאנו מפני "וכי
לא  המקדש בית בזמן שבת, לענין אפילו להקל? מעשה
מדברי  מוכח לעזרה". חולין להביא עצמי על סומך הייתי
רבינו  פסק ואיך כתב, שהוא אמרו לחומרא שרק הגמרא,
פ"ג) גיטין ('ירושלמי' העדה' ב'קרבן חייב? שהוא בפשטות
ודאי  שבת לענין אלא כרש"י, שלא הגמרא דברי את מבאר
וב'בנין  לשבת. גיטין לדמות שאין הגמרא וכוונת שחייב,
סיקרא  - זה באופן כתב גבי על כתב שבאמת מבאר, שלמה'
וגבי  חייב, שבת ולענין כתב נחשב - להיפך או דיו גבי על
משום  ופסול חוצץ התחתון שהכתב משום פסול גיטין

א.109)חציצה. יט, גיטין

.æéÌLB¯110˙„ÏBz -111ÌLB¯‰ ?„ˆÈk .‡e‰ ·˙Bk ≈∆∆≈≈«»≈
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¯LL·e Ï˙Bka ˙B¯eˆÂ ÌÈÓL¯112C¯„k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿«∆¿»«¿«≈»∆¿∆∆
ÔÈ¯iv‰L113ÔÎÂ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLB¯ ∆««»ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ≈¿≈

,˜ÁBÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ÌeL¯‰ ˙‡ ˜ÁBn‰«≈∆»»¿«≈¬≈∆∆∆≈
ËË¯NÓ‰ .·iÁÂ114˙Áz ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k ¿«»«¿«¿≈¿≈ƒ¿…¿≈ƒ««

ËeÁ ÔÈ¯È·ÚnL ÌÈˆÚ‰ ÈL¯Á .·iÁ - ËeË¯N B˙B‡ƒ¿«»»»≈»≈ƒ∆«¬ƒƒ
È¯‰ - ‰ÂLa ¯ÒiL È„k ‰¯Bw‰ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò ÏL∆ƒ¿»««≈«»¿≈∆ƒ¿…¿»∆¬≈

ÌÈÏab‰ ÔÎÂ .ËË¯NÓ ˙„ÏBz ‰Ê115Ôk ÌÈNBÚL ∆∆∆¿«¿≈¿≈««»ƒ∆ƒ≈
ËË¯NÓ‰ „Á‡Â .‰ÂLa Ô·‡‰ ÏvÙiL È„k ÌÈ·‡a»¬»ƒ¿≈∆¿«≈»∆∆¿»∆¿∆»«¿«¿≈

Ú·ˆa116.·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú·ˆ ‡Ïa B‡ ¿∆«¿…∆«¬≈∆«»

א.110) קג, מעצמו.111)שבת שבדה סימן רושם אפילו
בהיר.112) אדום ה"ג:113)צבע פ"ז שבת 'ירושלמי'

חייב  בדיו) או באבר הציור (שעושה הראשון צורה, "הצר
משום  חייב עליו) הצבע (המעביר והשני כותב, משום

ב.114)צובע". עה, על 115)שבת אבנים; מסתת
העצים  ויכינו והגבלים שלמה... בוני "ויפסלו הפסוק:
הרד"ק: פירש לב) ה, (מלכיםֿא הבית" לבנות והאבנים
בשרטוט  משרטטים או ובמידה... בקו האבן פוסלי "הם

האבן". יפסלו בלא 116)ומשם או "באצבע אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה אצבע"

ה'תשע"ו  טבת י"ז שלישי יום

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
והמכבה]1) [המבעיר אחרונות מלאכות ג' ביאור בו כלל

עד  מרובים, וענייניה לרשות, מרשות ההוצאה מהן ואחרונה
זה  בפרק ונתבאר הרבה. פרקים לה לייחד הצורך שהביא

תולדותיה. ומהות מהותה קצת

.à¯ÈÚ·n‰2‡e‰L Ïk3CÈ¯ˆ ‡‰iL ,‡e‰Â .·iÁ - ««¿ƒ»∆«»»∆¿≈»ƒ
¯Ù‡Ï4ÈtÓ ,¯eËt - ‰˙ÁL‰ C¯c ¯ÈÚ·‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈∆¬»ƒƒ¿ƒ∆∆«¿»»»ƒ¿≈

¯ÈÚ·n‰Â .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L5B‡ B¯·Á ÏL BLÈ„b ∆¿«¿≈¿««¿ƒ¿ƒ∆¬≈
;˙ÈÁLÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - B˙¯Èc Û¯BN‰«≈ƒ»«»««ƒ∆«¿ƒ
BzÚ„ ‰¯¯˜˙ È¯‰Â ,B‡BNÓ Ì˜p‰Ï B˙ekL ÈtÓƒ¿≈∆«»»¿ƒ»≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»¿»«¿
B˙ÓÁa B‡ B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜k ‰NÚÂ ,B˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ¿»¿»¬»¿«¬∆¿≈««≈«¬»
el‡ ÏkL ,‰·È¯Ó ˙ÚLa B¯·Áa Ï·BÁÎe ,·iÁ ‡e‰L∆«»¿≈«¬≈ƒ¿«¿ƒ»∆»≈

˜ÈÏ„n‰ ÔÎÂ .Ú¯‰ Ô¯ˆÈ Ïˆ‡ Ô‰ ÌÈw˙Ó6¯p‰ ˙‡ ¿«¿ƒ≈≈∆ƒ¿»»»¿≈««¿ƒ∆«≈
‰Ê È¯‰ - ¯È‡‰Ï ÔÈa ÌnÁ˙‰Ï ÔÈa ,ÌÈˆÚ‰ ˙‡ B‡∆»≈ƒ≈¿ƒ¿«≈≈¿»ƒ¬≈∆

ÌnÁÓ‰ .·iÁ7BÙ¯ˆÏ È„k ÏÊ¯a‰ ˙‡8ÌÈna9È¯‰ - «»«¿«≈∆««¿∆¿≈¿»¿««ƒ¬≈
¯ÈÚ·Ó ˙„ÏBz ‰Ê10.·iÁÂ , ∆∆∆«¿ƒ¿«»

אש 2) תבערו "לא ג): פסוק לה, פרק (שמות בתורה כתוב
(מסכת  ז"ל חכמינו ושאלו השבת", ביום מושבותיכם בכל
ל"ט  (בכלל הייתה בכלל הבערה "הלא א) עמוד ע דף שבת
ולמה  מלאכה") כל תעשה ב"לא שנכלל המשכן מלאכות
ללאו  הבערה סובר יוסי רבי - במיוחד?) (נכתבה יצאת
אלא  מלאכות כשאר וסקילה כרת עליה חייבין (שאין יצאת
כל  בכלל "הבערה נתן: רבי ודעת לאו)"; על רק עוברים
אליה  (להשוות) להקיש יצאת? ולמה הייתה, המלאכות
מלאכה  אב שהיא הבערה מה לך: ולומר מלאכות, שאר
בפני  לאו אזהרת לה יש (שהרי עצמה בפני עליה וחייב

עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף עצמה),
בשוגג  עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק ומכאן
ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות הרבה
ומכאן  עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף
הרבה  בשוגג עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק
אף  ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות
כל  המבעיר רבינו: פוסק וכך אחד, ממקרא נלמדו שכולם
לפי  - (ויקהל) ובמכילתא מלאכות; בשאר כמו חייב, שהוא
יהא  אני, "שומע יונתן: רבי דעת מובאה - הרמב"ן נוסח
ולעשות  החמין, את לו להטמין הנר, את להדליק רשאי
יהיו  מלאכה, כל תעשה לא שנאמר (ואף בשבת? מדורה
שבת, עונג לשם מהן נהנה שאדם המלאכות כל מותרות
לומר: תלמוד טוב) ביום נפש אוכל מלאכות שמותרות כמו
מבעיר, אתה אי השבת ביום השבת, ביום אש תבערו לא
(מצוה  המצוות" וב"ספר טוב"; ביום מבעיר אתה אבל
החוטא  על הגדרים מענוש "הזהיר רבינו: פירש שכב)
תבערו  לא אמרו: והוא השבת ביום עליהן הדינין ולהעביר
שנתחייב  מי יישרף שלא בזה: רצה השבת. ביום וגו' אש
לדעת  (בניגוד חייב שהמבעיר רבינו כתב ולפיכך שריפה".

עליה) חייבים ואין יצאה ללאו שהבערה יוסי רק 3).רבי
תחת  המבעיר אבל שהוא, בכל חייב לאפר וצריך במבעיר
לבשל  כדי בו יש אם אלא חייב אינו בישול, לצורך תבשילו
משנה). (מגיד ט בפרק למעלה כמבואר קלה, ביצה

רבי 4) לפני אבוה רבי "תני ב): עמוד קו דף שבת (מסכת
(שהם  ומבעיר מחובל חוץ פטורין המקלקלין כל יוחנן,
הבערה  יוחנן: רבי לו אמר מקלקלים), הם אם אף חייבים
לאיסור), המדרש בבית אותם שנו (לא משנה אינה ובישול
לכלבו  הדם) (את בצריך - חובל משנה, לומר תמצי ואם
שצריך  כיוון לתיקון נחשבים (שאז לאפרו" בצריך - ומבעיר

צורך). לאיזה האפר שמיני 5)את פרק למעלה מבואר
ח. והלכה ז א).6)הלכה עמוד כ דף כריתות (מסכת

ב).7) עמוד מא דף שבת ולחזקו 8)(מסכת לחסמו
צירוף  בכוונת שלא כיבה שאם כתב ושם ב. בהלכה כמבואר
ראוי  אין מתכוון שאינו שכל משנה המגיד שם וכתב פטור.
א  פרק (למעלה הוא ימות" ולא רישיה "פסיק בו לומר
מלאכה  עושה הוא מתכוון שכשהוא מפני וליחייב, ו) הלכה
רוצה  אינו שהרי כלל מלאכה בו אין מתכוון וכשאינו
יא  פרק (למעלה קיסם קטימת לזה ודומה כלי ממנו לעשות
פי  על אף שיניו בו לחצוץ קוטמו שאינו שכל ז) הלכה
כלי  תיקון מפני שהוא שכל פטור, - בקטימתו לכך שראוי
רמב"ן  ועיין פטור. מתכוון אינו ואם לכך שיתכוון צריך

ב. עמוד קיא דף שבת או 9)מסכת לעקמו כדי אם אבל
ט  (פרק למעלה רבינו כתב כבר כלי, לעשותו או לתקנו
כאן  הראב"ד שהעיר וכמו מבשל, משום שחיובו ו) הלכה

רוקח). עמוד 10)(מעשה מא דף שבת (מסכת רש"י לדעת
ודעת  בזה; חסומו את שגומר בפטיש, מכה משום חיובו ב)
כאן  חיובו ועיקר מדרבנן, רק הוא שצירוף בהשגה, הראב"ד

מבשל. משום הוא

.á‰aÎÓ‰11·iÁ - ‡e‰L Ïk12˙‡ ‰aÎÓ‰ „Á‡ . «¿«∆»∆«»∆»«¿«∆∆
‰aÎÓ‰ Ï·‡ .ıÚ ÏL ˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ „Á‡Â ¯p‰«≈¿∆»«¿«∆∆««∆∆∆≈¬»«¿«∆

¯eËt - ˙ÎzÓ ÏL ˙ÏÁb13;·iÁ - Û¯ˆÏ Ôek˙ Ì‡Â . «∆∆∆«∆∆»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»
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„Ú ÏÊ¯a‰ ˙‡ ÌÈnÁÓ :ÌÈNBÚ ÏÊ¯a‰ ÈLËBÏ ÔkL∆≈¿≈««¿∆ƒ¿«ƒ∆««¿∆«
e‰ÊÂ .BÓÒÁÏ È„k ÌÈna B˙B‡ ÔÈaÎÓe ,˙ÏÁ‚ ‰NÚiL∆≈»∆«∆∆¿«ƒ««ƒ¿≈¿»¿¿∆
.‰aÎÓ ˙„ÏBz ‡e‰Â ,·iÁ B˙B‡ ‰NBÚ‰L ,Û¯ˆÏ¿»≈∆»∆«»¿∆∆¿«∆

¯zÓe14˙ÎzÓ ÏL ˙ÏÁb ˙BaÎÏ15,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a À»¿««∆∆∆«∆∆ƒ¿»«ƒ
Ô˙Bp‰ .ÌÈa¯ da e˜BfÈ ‡lL È„k16¯p‰ CB˙Ï ÔÓL ¿≈∆…ƒ»«ƒ«≈∆∆¿«≈

ÔÓM‰ ÔÓ ˜tzÒn‰Â ,¯ÈÚ·Ó ÌeMÓ ·iÁ - ˜ÏBc‰«≈«»ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ«∆∆
‰aÎÓ ÌeMÓ ·iÁ - ¯paL17. ∆«≈«»ƒ¿«∆

ב).11) עמוד כט דף שבת (פרק 12)(מסכת סובר רבינו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה יהודה כרבי ז) הלכה  א
לגוף  צריך שאינו פי על "אף לכבות והמתכוון חייב,
מפני  או הכלי מפני או השמן מפני אלא כיבה ולא הכיבוי,
ובכללם  - הראשונים רוב אבל חייב". זה הרי הפתילה,
פסקו  - והרי"ף חננאל רבינו בשם והטור הרשב"א הרמב"ן,
כן  אם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה שמעון כרבי
כיבוי  או פחמין, לעשות כדי כיבה אם רק בכיבוי חייב אינו
הוא  שאז יפה שיבעיר האור את להאחיז פתילה הבהוב של
פטור. - הנ"ל לצורך שלא כיבה אבל הכיבוי. לגוף צריך

התורה 13) מן עליו חייב עץ של גחלת דכיבוי והטעם
עיקר  מדרבנן, אלא עליה חייב אין מתכת של גחלת וכיבוי
לדבר  ישתנה וכשיכבה אש שתחילתו דבר כל כי זה: דבר
אבל  מדאורייתא, האסור הכיבוי הוא זה פחם ותעשה אחר
מתכת  היא וכשתכבה מתכת שתחילתה מתכת של גחלת
זה  שאין לפי התורה מן כיבוייה אין בתחילה כשהייתה
(שהוא) [ה]ברזל אלא בברזל נתלית האש גוף שאין כיבוי
כיבוי  הילכך צונן ברזל הוא הכיבוי אחר ועכשיו היה חם
אוקספורד) יד (כתב בפירושו פרחיה (רבינו מדרבנן [זה]
בפירושו  הרמב"ם רבינו בשם א עמוד מב דף שבת למסכת
רוקח). מעשה ספר בהקדמת הובא וכן לתלמוד

רבנן.14) גזרו לא לרבים נזק שבמקום לכתחילה,
שם.15) שבת א).16)מסכת עמוד כב דף ביצה (מסכת
(הרא"ש),17) הכיבוי את ממהר זה ידי שעל משום

ד), הלכה (להלן ומותר כיבוי גרם רק שזה כתבו והתוספות
קצת  מכבה ממנו שמסתפק שעה "דבאותה הוא הטעם אלא

בנר". שמן מעט כשיש יפה הנר אור שאין אורו, ומכסה

.â„ea‡ ÈtÓ d˙B‡ ‰aÎÓ‰ ,˙aLa ‰ÏÙpL ‰˜Ïc¿≈»∆»¿»¿«»«¿«∆»ƒ¿≈ƒ
·iÁ - ÔBÓÓ18‡l‡ ,˙aL ‰ÁBc ÔBÓÓ „ea‡ ÔÈ‡L ; »«»∆≈ƒ»∆«»∆»
˙BLÙ „ea‡19‡lL È„k Ì„‡ Èa e‡ˆÈ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿¿≈»»¿≈∆…

B˙¯Èc Ïk ˙Ù¯BN elÙ‡Â ,Ë‰Ïz L‡‰ eÁÈpÈÂ ,e˙eÓÈ»¿«ƒ»≈¿«≈«¬ƒ∆∆»ƒ»
.dlkÀ»

לרוב 18) אבל יהודה, כרבי שפסק למעלה רבינו לסברת
צריכה  שאינה במלאכה שמעון כרבי הסוברים הפוסקים

דרבנן. איסור רק כאן אין דבר 19)לגופה, לך שאין
ובמה  א. הלכה ב בפרק וראה נפש, פיקוח בפני העומד
כתבו  כולה" המדינה כל שורפת "ואפילו רבינו שכתב
אבל  אדמתם, על שישראל בזמן אלא אינו שזה הפוסקים
שיש  מפני בשבת דליקה לכבות מותר הגויים בין שהם בזמן
חוטפים  הם מתגברת שכשהדליקה נפשות סכנת בה
חיים  (אורח אותו הורגים נגדם עומד וכשאדם ושוללים
גויים  שם אין שאפילו שכתבו ויש כז). סעיף שלד סימן

לברוח  יכולים שאינם חולה או זקן שם נשאר שמא מותר
ברורה). (משנה

.ã¯zÓ20ÌÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ÏÎa ‰vÁÓ ˙BNÚÏ À»«¬¿ƒ»¿»«≈ƒ≈¿≈ƒ
ÈÏk elÙ‡ .‰˜Ïc‰ ¯·Úz ‡lL È„k ,ÌÈ˜È¯ ÔÈa≈≈»ƒ¿≈∆…«¬…«¿≈»¬ƒ¿≈
,‰vÁÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á N¯Á∆∆¬»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ≈∆¿ƒ»
Èeak Ì¯bL ;ÔÈaÎÓe ÔÈÚwa˙Ó È‡ceL ÈtŒÏÚŒÛ‡21 ««ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒ

¯zÓ22‰¯Ú˜ ÔÈÙBÎÂ .23‡lL ÏÈ·La ¯p‰ Èab ÏÚ À»¿ƒ¿»»««≈«≈ƒ¿ƒ∆…
.‰¯Bwa ÊÁ‡z…««»

א).20) עמוד קכ דף שבת מסכת הדין 21)(משנה הוא
שלד). סימן ברורה (משנה מלאכות "לא 22)בשאר

שרי" גרמא הא דאסור, הוא עשייה מלאכה, כל תעשה
המרדכי  וכתב ב). עמוד קכ דף שבת מסכת - מותר (=גרם
גרם  אף אחר באופן אבל הפסד, למנוע רק מותר שגרם

א).23)אסור. עמוד קכא דף שבת (מסכת

.ä‰·z24‰cL25Ïc‚Óe26‡È·Ó - ¯e‡‰ Ô‰a ÊÁ‡L ≈»ƒ»ƒ¿»∆»«»∆»≈ƒ
È„b ¯BÚ27˙Ë‰ÏÓ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿«∆∆

‡lL È„k ,Û¯N ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰ˆw‰ ÏÚ BN¯BÙe ,Ô˙B‡»¿««»∆∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈∆…
L‡‰ ÌL ¯·Úz28. «¬…»»≈

א).24) עמוד קכ דף שבת מסכת קטנה 25)(משנה תיבה
לרמב"ם). המשניות מן 26)(פירוש הנפתחת גבוהה תיבה

לשמירה. דברים בה ושמים עור 27)הצד פריסת "תועלת
אל  מהגיע האש וימנע יתלהב ולא יתחרך הוא כי - גדי של

המשניות). (פירוש עיון 28)העץ" צריכים רבינו [דברי
וכל  מותר כיבוי שגרם ד בהלכה למעלה כתב כבר שהרי
זו]. הלכה להביא הוצרך ולמה הדליקה לעכב שמותר שכן

.å˙ÈlË29,da ‰qk˙Óe dËLBt - ¯e‡‰ da ÊÁ‡L «ƒ∆»«»»¿»ƒ¿«∆»
‰˙·k - ‰˙·k Ì‡Â30¯e‡‰ Ba ÊÁ‡L ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿»»¿»¿≈≈∆»∆»«»

Ô˙BÂ .‰·k - ‰·k Ì‡Â ,Ba ‡¯B˜Â BËLBt -31ÌÈÓ ¿¿≈¿ƒ»»»»¿≈«ƒ
- ‰˙·k Ì‡Â ,¯e‡‰ Ba ‰Ï˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL „v‰ ÔÓƒ««∆¬«ƒ…ƒ¿»»¿ƒ»¿»

ÁÎL .‰˙·k32¯ÚÓ - ‡Ï·Ë Èab ÏÚ ˜eÏc ¯33˙‡ »¿»»«≈»««≈«¿»¿«≈∆
BÁÈp‰ Ï·‡ .‰·k - ‰·k Ì‡Â ,ÏÙB ‡e‰Â ‡Ï·h‰««¿»¿≈¿ƒ»»»»¬»ƒƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·¯ÚaÓBÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‰·kL34. ƒ»∆∆««ƒ∆»»»¿«¿¿

י"ד).29) פרק שבת מסכת כיבוי 30)(תוספתא שגרם
א).31)מותר. עמוד קכ דף שבת (מסכת 32)(מסכת

ב). עמוד קכ דף כשמנער 33)שבת הרי הקשו: הראשונים
הנר  מן שמן שהמחסר למעלה כתב ורבינו השמן, נשפך
"פסיק  זה הרי לזה מתכוון אינו אם וגם מכבה, משום חייב
הערוך, בעל נתן רבינו לדעת אולם א)? בפרק (ראה רישיה"
מותר, מהדבר) נהנה (שאינו לו ניחא שלא רישיה שפסיק
אומרים  ויש מהשמן. נהנה אינו שהרי לנער מותר כאן גם
שמנו. שכלה בנר או שעווה, של בנר מדובר שכאן

במניח 34) אבל בשוכח, אלא שנו לא ינאי: רבי דבי "אמרי
לדבר  בסיס נעשתה (הטבלא אסור" לדבר בסיס נעשה
דף  שבת מסכת רש"י - לנערה כדי לטלטלה ואסור האסור,

ב). עמוד קכ

.æÈ¯Î35ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ ‡aL36'‰ak' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ »¿ƒ∆»¿«≈¿ƒ«≈
Ï‡'Â37ÔË˜ Ï·‡ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,'‰aÎz ¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¬»»»
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‰NBÚ ‰È‰iL ,‡e‰Â .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ ‡aL∆»¿«≈¿ƒ»∆ƒ¿∆∆
ÂÈ·‡ ˙Úc ÏÚ38ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡ - BÓˆÚ ˙ÚcÓ Ï·‡ ; «««»ƒ¬»ƒ«««¿≈≈ƒ

ÔÈeˆÓ39¯ÓBÏ e¯Èz‰ ‰˜Ï„·e .BLÈ¯Ù‰Ï40Ïk : ¿Àƒ¿«¿ƒƒ¿≈»ƒƒ«»
.„ÈÒÙÓ BÈ‡ ‰aÎÓ‰«¿«∆≈«¿ƒ

א).35) עמוד קכא דף שבת מסכת ש"אמירה 36)(משנה
א. הלכה ו פרק למעלה כמבואר שבות", אין 37)לנכרי

עצמו  דעת על עושה הנכרי כי תכבה, אל לו לומר צריך
יעשה. אם יפסיד שלא בדעתו עצמו, שיודע 38)להנאת

(מסכת  בשבילו. ועושה לאביו נוח הזה שהכיבוי להבחין
שם). מעשה 39)שבת א) עמוד קיד דף יבמות (מסכת

המדרש  בית מפתחות לו שאבדו ביסני בר יצחק ברבי
לעשות  מה (לשאול פדת רבי לפני בא הרבים, ברשות
שם  שישחקו ותינוקת תינוק לשם הנהג לו: אמר בשבת)
נבלות  אוכל "קטן מינה: שמע לך, ויביאו המפתחות וימצאו
ישמעאל  דרבי ובמכילתא להפרישו". מצּווין דין בית ְִאין
- נאמר? למה מקדשכם, ד' אני כי "לדעת מובא: (תשא)
אני  שומע השבת, את ישראל בני ושמרו אומר שהוא לפי
לא  - ד' אני כי לדעת לומר תלמוד וקטן, שוטה חרש אפילו

דעת". לו שיש במי אלא (מסכת 40)אמרתי הגויים בפני
א). עמוד קכא דף שבת

.ç‰‡ˆB‰41‰ÒÎ‰Â42‰Î‡ÏÓ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó »»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿»»
Ïk ÌÚ ‰Ê ¯·cL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‡È‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó≈¬¿»ƒ¿««ƒ∆»»∆ƒ»
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,e¯Ó‡ ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓ ‰¯Bz ÈÙeb≈»ƒƒ∆ƒƒ«∆∆¿¬≈≈
˙Óe¯˙Ï ‰Î‡ÏÓ „BÚ eNÚÈ Ï‡ ‰M‡Â LÈ‡ :‰¯Bza«»ƒ¿ƒ»««¬¿»»ƒ¿«

z„ÓÏ ‡‰ ;‡È·‰Ó ÌÚ‰ ‡ÏkiÂ ,L„w‰43‰‡·‰‰L , «…∆«ƒ»≈»»≈»ƒ»»«¿»∆«¬»»
d˙B‡ ‡¯B˜ ‰Î‡ÏÓ -44‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ ÔÎÂ .45, ¿»»≈»¿≈»¿ƒƒ«¿»

Úa¯‡ ˙lÁzÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯È·Ún‰L46ÛBÒÏ ∆««¬ƒƒ¿»«ƒƒ¿ƒ««¿«¿
.·iÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBÓk ‡e‰ È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿«»

הלכה 41) א (פרק ובירושלמי ב) עמוד צו דף שבת (מסכת
העם  וייכלא - וכו' מלאכה? קרוייה שהוצאה "מניין א)
לגזברים... וליתן מבתיהן מלהוציא העם נמנע מהביא,
כך  לגזברים, וליתן מבתיהן מלהוציא העם שנמנעו וכשם
ללשכה. ולהכניס לידם מלקבל הגזברים נמנעו

הוצאה 42) (איסור הוצאה "מצינו אמרו: שם בגמרא
הרבים  (מרשות הכנסה הרבים). לרשות היחיד מרשות
מרשות  (הרי) מכדי הוא, סברא - מניין? היחיד) לרשות
שהרי  קשה אבל מכניס". לי מה מוציא לי מה הוא, לרשות
שהכנסה  נראה רבינו ומדברי תולדה" "הכנסה שם: אמרו
"והכנסה" המלה כאן חסרה התימנים יד בכתב אולם אב.

משנה). במגיד נראה עמוד 43)(וכן צו דף שבת (מסכת
במסכת 44)ב). הסוגיא בפירוש חננאל רבינו כשיטת

ואף  וכו'". קאי דבשבת "וממאי גורסים: ולא שם, שבת
כמבואר  מלאכות, כשאר במשכן הייתה הוצאה שמלאכת
אלא  חייבין "אין ב): עמוד מט דף שבת (מסכת בברייתא
אל  ואתם זרעו הם במשכן, הייתה בה שכיוצא מלאכה על
לא  ואתם לעגלה, מקרקע הקרשים את העלו הם תזרעו...
את  הורידו הם היחיד, לרשות הרבים מרשות תכניסו
היחיד  מרשות תוציאו לא ואתם לקרקע, מעגלה הקרשים
עליה, חייבים במשכן שהייתה מלאכה וכל הרבים" לרשות

דומה  (שאינה שאני הוצאה - בכתוב? רמז לנו שאין אף
השכל  ואין גרועה" "מלאכה שהיא המלאכות), לשאר
שהיא  מהכתוב ראייה הביאו ולכן מלאכה, שתיחשב מחייב
מסכת  (תוספות מלאכות כשאר בשבת האסורה מלאכה

ז. בפרק למעלה וראה א) עמוד ב דף שלא 45)שבת דבר
מפי  איש וקיבלו שמעו ז"ל שחכמינו אלא בתורה, נכתב
"הלכה  הנקרא והוא השלום, עליו רבינו משה עד איש
כז  דף ראשונים הוצאת - המאור" ("ספר מסיני" למשה

א). א).46)עמוד עמוד צז דף שבת (מסכת

.è‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ÔÈ‡≈«ƒ≈¿ƒ¿«»«∆ƒ
¯eÚLk47„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÏÈÚBn‰48B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¿ƒ«ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

¯˜ÚÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó49BÊ ˙eL¯Ó ≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ¿«¬…≈¿
Ï·‡ .‰iL ˙eL¯a ÁÈpÈÂ50B‡ ,ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜Ú Ì‡ ¿«ƒ«ƒ¿¿ƒ»¬»ƒ»«¿…ƒƒ«

˙BÁt ‡ÈˆB‰L B‡ ,¯˜Ú ‡ÏÂ ÁÈp‰51- ¯eÚMkÓ ƒƒ«¿…»«∆ƒ»ƒ«ƒ
ÔÎÂ .¯eËt52Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ¯È·Ún‰ »¿≈««¬ƒƒ¿ƒ««¿«¿«¿«

‰Ê „vÓ ¯eÚMk ¯˜ÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ≈«»«∆«¬…«ƒƒ«∆
.˙¯Á‡ „vÓ epÁÈpÈÂ¿«ƒ∆ƒ««∆∆

בשבת.47) ההוצאה שיעורי מבוארים י"ח פרק להלן
הרשויות.48) מהות על א הלכה י "ד פרק להלן ראה
והנחה.49) עקירה דיני וֿב א הלכות י"ג בפרק להלן ראה
א).50) עמוד ב דף שבת במסכת ראשונה (משנה
ב).51) עמוד צג דף שבת במסכת (מסכת 52)(משנה

ב). עמוד ה דף שבת

.é˜¯Bf‰53‰Ê È¯‰ - ËÈLBn‰ B‡ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó «≈≈¿ƒ¿«ƒ¬≈∆
·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ ˙„ÏBz54B„Èa ËÈLBn‰ B‡ ˜¯Bf‰ ÔÎÂ . ∆∆ƒ¿«»¿≈«≈«ƒ¿»

Úa¯‡ ˙lÁzÓ55˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡ ÛBÒÏ ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«¬≈∆∆∆
„È ¯Á‡Ïk ˜¯Bf‰Â .·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ56.¯eËt - ƒ¿«»¿«≈ƒ¿««»»

א).53) עמוד צו דף שבת במסכת הייתה 54)(משנה שכך
המשכן  את ופרקו הענן עמוד אחר כשהלכו הלויים עבודת

גמירי 55)(רש"י). "גמרא ב): עמוד צו דף שבת (מסכת
מסיני. למשה הלכה והיא - זריקה 56)לה" כדרך "שלא

עמוד  קנג דף שבת מסכת (רש"י ולאחוריו" מכתפיו כגון
ב).

.àé‡ÈˆBn‰57˙BiL¯ È˙MÓ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó «ƒƒ¿»«≈∆≈¿ƒ¿≈¿À
el‡58‰iL ˙eL¯Ï59Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - ≈ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ∆»

‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰t˜ .BÊ ˙eL¯Ï BÊ ˙eL¯Ó Blk ıÙÁ‰«≈∆À≈¿ƒ¿À»∆ƒ¿≈»
Ïc¯Á ‰‡ÏÓ elÙ‡ ,ÌÈˆÙÁ60˙eL¯Ó da¯ ‡ÈˆB‰Â , ¬»ƒ¬ƒ¿≈»«¿»¿ƒÀ»≈¿

‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - BÊ ˙eL¯Ï BÊ61.‰tw‰ Ïk ˙‡ ƒ¿»«∆ƒ∆»«À»
Ba LiL Ïk ÌÈNÓ ÈÏk‰L .‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»∆∆«¿ƒ≈ƒ…∆≈

„Á‡ ıÙÁk62. ¿≈∆∆»

ב).57) עמוד צא דף שבת במסכת רשות 58)משנה
ט. בהלכה שנזכרו הרבים ורשות מרשות 59)היחיד

היחיד. לרשות הרבים מרשות או הרבים לרשות היחיד
בחוץ.60) כבר מהחרדל הרבה אחת,61)שיש בפעם

ומקצתה  זו ברשות מקצתה הקופה שהניח אחר אם אבל
הייתה  שלא לפי חייב, אינו להוציאה וגמר עקרה זו, ברשות
משנה"). ("מגיד אחת בבת הוצאה שנייה עקירה בשעת
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אגד"62) שמו כלי "אגד הסובר שם, יוחנן כרבי פסק רבינו
אחד, דבר הם כאילו בכלי המונחים הדברים כל ונחשבים -
שבכלי  החפצים יצאו אם ואף יחד, מאגדם שהכלי מפני
כולו  יצא עצמו שהכלי עד חייב אינו השנייה, לרשות

שנייה. לרשות

.áé‡ÈˆBn‰63ÔÈa -64ÔÈa ,BÏ‡ÓNa ÔÈa ,BÈÓÈa «ƒ≈ƒƒ≈ƒ¿…≈
BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ ˙BÚÓa ‡ˆiL B‡ ,B˜ÈÁ CB˙a65- ¿≈∆»»¿»¿ƒƒ¿ƒ

‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ,·iÁ«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈«ƒ
‰ÏÚÓÏ ÈB‡Nn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - BÙ˙k ÏÚ«¿≈«»««ƒ∆««¿«¿»

ÔkL ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ66‡NÓ ‰È‰ ≈¬»»¿»ƒƒ¿»«ƒ∆≈»»«»
Û˙ka :¯Ó‡pL ,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔkLna ˙‰˜ Èa¿≈¿»«ƒ¿»¿«¿»≈¬»»∆∆¡««»≈

Ô˙B‡ ÔÈ„ÓBÏ ÔkLnÓ ˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ ,e‡NÈ67. ƒ»¿»«¿»ƒƒ¿»¿ƒ»

א).63) עמוד צב דף שבת במסכת בתלמוד 64)(משנה
פרק  (במדבר "כתוב ג): הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי
המאור  שמן הכהן אהרן בן אלעזר "ופקודת טז): פסוק ד,
המאור  שמן המשחה", ושמן התמיד ומנחת הסמים וקטורת
יום  של התמיד ומנחת בשמאלו, - הסמים וקטורת בימינו -

בזרועו". עמוד 65)תלוייה קמז דף שבת במסכת (ברייתא
עד 66)א). אלא הרבים כרשות אינו הרבים רשות ואוויר

פרק  (להלן פטור מקום הוא מזה ולמעלה טפחים, עשרה
לסבלים  אלא בכך הוצאה דרך שאין ואף ג), הלכה י"ד
עבודה  בתורה שנקראה כיוון חייב מקום מכל בהם, וכיוצא
רוקח). (מעשה ישאו" בכתף עליהם הקודש עבודת "כי

ז.67) בפרק ראה

.âé‡ÈˆBn‰ Ï·‡68ÂÈÙa BÏ‚¯a ,B„È ¯Á‡Ï69 ¬»«ƒ¿««»¿«¿¿ƒ
ÈÙe B„‚·a ¯eÙzL ÒÈÎ·e ,B¯ÚN·e BÊ‡a ,B˜t¯Ó·e¿«¿≈¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ

‰hÓÏ ÒÈk‰70BÏÚÓa ,B„‚· ÈÙa ,„‚·Ï „‚a ÔÈa , «ƒ¿«»≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿»
.ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ,¯eËt - BÏcÒ·e¿«¿»»∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ

א).68) עמוד צב דף שבת במסכת בדבר 69)(משנה
הוציאו  אם אף חייב אוכל שהוא בדבר אבל אוכל, שאינו
משנה"). ("מגיד א עמוד קב דף שבת במסכת הוא וכן בפיו,

שאין 70) פטור, ממנו נופל החפץ שאין צר הכיס אם אף
בכך. הוצאה דרך

.ãé‡ÈˆBn‰71ÈB‡NÓ ‰È‰ Ì‡ :BL‡¯ ÏÚ ÈB‡NÓ «ƒ««…ƒ»»«
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ïc‚Óe ‰·z B‡ ‡ÏÓ ˜N ÔB‚k ,„·k»≈¿«»≈≈»ƒ¿»¿«≈»∆
ÔkL ;·iÁ - B„Èa NÙB˙Â BL‡¯ ÏÚ ÌÈNÓ ‡e‰L∆≈ƒ«…¿≈¿»«»∆≈
.B„Èa B‡ BÙ˙k ÏÚ ‡ÈˆBÓk ‡ˆÓÂ ,ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈¿»
¯ÙÒ B‡ „‚a ÁÈp‰L ÔB‚k ,Ï˜ ıÙÁ Á˜Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«≈∆«¿∆ƒƒ«∆∆≈∆
B„Èa ÊÁB‡ BÈ‡ ‡e‰Â ,B‡ÈˆB‰Â BL‡¯ ÏÚ ÔÈkÒ B‡72 «ƒ«…¿ƒ¿≈≈¿»

ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ∆≈
ÏÚ ÔÈÁpÓ ÔÈˆÙÁ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÌÏBÚ‰ ·¯ C¯c∆∆…»»¿ƒ«¬»ƒÀ»ƒ«

¯È·Ún‰ .Ì‰ÈL‡¯73Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ıÙÁ »≈∆««¬ƒ≈∆ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«
BL‡¯Ó ‰ÏÚÓÏ B¯È·Ú‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ««ƒ∆∆¡ƒ¿«¿»≈…

.·iÁ -«»

המוציא 71) חייא: רבי "אמר א) עמוד צב דף שבת (מסכת
- כן עושין הוצל אנשי שכן חייב, בשבת ראשו על משאוי

אמרו: כך אלא העולם)? (רוב דעלמא רובא הוצל וכי
אנשי  לומר: תמצא ואם פטור, ראשו על משאוי המוציא
רבינו, וסובר אדם" כל אצל דעתם בטלה - כן? עושין הוצל
חייב, בידו תופסו ואם להוציא אדם כל דרך כבד שמשא
בתלמוד  ועיין ראשו, על הוציאו אם פטור קל ומשא

ג. הלכה י פרק שבת מסכת אין 72)ירושלמי כלומר:
פירושו  שלמעלה בידו" "ותופש ואילו בידו, המשאוי

משנה). (לחם ראשו על דף 73)שהמשאוי שבת (מסכת
לסוף  ארבע מתחילת חפץ המעביר רבא: "אמר א) עמוד ט
אבל  חייב"; עליו דרך והעבירו הרבים, ברשות ארבע
ונוטל  במקומו עומד שהאדם אחר, באופן פירש הראב"ד

שמאלו. בצד ונותנו ימינו מצד חפץ

.åè¯zÓ74ÏËÏËÏ Ì„‡Ï75CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯a À»¿»»¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿
LÈÂ ,Ôcˆa „ÓBÚ ‡e‰L ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««∆≈¿ƒ»¿≈

BlL ‰n‡·e .‰f‰ Úa¯Ó‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ76.ÔÈ„„BÓ ¿«¿≈¿»«¿À»«∆¿«»∆¿ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ˙B - ÂÈ¯·È‡a Òp ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«»¿≈»»¿ƒ«¿««

˙BiBÈ·k77‰fL ,e¯Ó‡ ‰Ïaw‰ ÈtÓe .Ì„‡ Ïk ÏL ¿≈ƒ∆»»»ƒƒ««»»»¿∆∆
"ÂÈzÁz LÈ‡ e·L" ‰¯Bza ¯Ó‡pL78ÏËÏËÈ ‡lL - ∆∆¡««»¿ƒ«¿»∆…¿«¿≈

C¯‡ ˙cÓk ‡e‰L ,‰Ê Úa¯Óa ‡l‡ ;‰Ê Úa¯ÓÏ ıeÁƒ¿À»∆∆»ƒ¿À»∆∆¿ƒ«…∆
.ÏËÏËÏ LÈ „·Ïa Ba ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLÙiLk Ì„‡»»¿∆ƒ¿…»»¿«¿»ƒ¿«≈¿«¿≈

י.74) הלכה י"ג פרק להלן במסכת 75)ראה משנה
ובלבד  - הרבים ברשות "ומטלטל ב עמוד צח דף עירובין
ברשות  לטלטל שמותר הרי אמות", מארבע חוץ יוציא שלא
ח  דף שבת במסכת נראה (וכן אמות ארבע בתוך הרבים
טלטול  ידי על אמות מארבע חוץ להוציא ואילו א). עמוד
שהחשיך  במי אלא התירו לא אמות מארבע פחות פחות
באורח  משנה ומגיד ראב"ד ועיין ז). הלכה כ פרק (להלן

א. קטן סעיף שמט סימן הזה 76)חיים האיש היה ואם
אדם. בני שאר משל גדולות אמותיו ד' ביותר, ארוך

הלכה 77) י"ז פרק להלן כמבואר טפחים, שישה בת אמה
ובמכילתא)78)ל"ו. א עמוד מח דף עירובין (מסכת

אורך י  - "תחתיו" כשיעור תהיה השבת ביום איש כל שיבת
ידיו  לפשוט כדי אמה ועוד אמות, שלוש שהוא גופו כל
ממקום  חפצים לטלטל אדם יכול זה ובשיעור ורגליו,

שמט). סימן חיים (אורח למקום

.æèeÈ‰79ÌÈL80CB˙Ï ‰Ê ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ ˙ˆ˜Ó , »¿«ƒƒ¿»«¿««∆∆¿
.ÚˆÓ‡a ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ‡È·Ó - ‰Ê ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««∆∆¿ƒƒ¿¿ƒ»∆¿«
.B¯·Á ÏL CB˙Ï BlL CBzÓ ‰Ê ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…ƒ∆ƒ∆¿∆¬≈

ÚÏ·Ó ÈÚˆÓ‡‰Â ,‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â81‡e‰ - ÌÈ˙Èa ¿ƒ»¿»¿»∆¿»ƒÀ¿»≈¿«ƒ
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈLe ,BnÚ ÔÈ¯zÓ Ô‰Â Ô‰nÚ ¯zÓÀ»ƒ»∆¿≈À»ƒƒ¿«ƒ«ƒƒ

ÌÈ¯eÒ‡82.‰Ê ÌÚ ‰Ê ¬ƒ∆ƒ∆

א).79) עמוד מה דף עירובין (מסכת שכל 80)משנה
שש  הפסק יש וביניהם אמותיו, בד' מונח מאכל לו יש  אחד
בתוך  אלו מובלעות אחד, כל של אמות ששתי נמצא אמה,

ידו 81)אלו. ועל האמות, שמונה באמצע עומד שהוא
שניהם. בתוך מובלעות אמותיו ארבע ונמצא מאכל, מונח

אמות.82) לארבע חוץ יוציאו שלא

.æéCÎÈÙÏ83¯zÓ84ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ ¯˜ÚÏ Ì„‡Ï ¿ƒ»À»¿»»«¬…≈∆≈¿»«ƒ
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CB˙a BnÚL B¯·ÁÏ BzÏÂ85B¯·Á ÔÎÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿««¿≈¬≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BcˆaL ¯Á‡‰ B¯·ÁÏ«¬≈»«≈∆¿ƒ¬ƒ≈≈»¿««ƒ

ÔÈÏÈÓ ‰nk CÏB‰ ıÙÁ‰L86ÈtÓ ,¯zÓ - ˙aLa ∆«≈∆≈«»ƒƒ¿«»À»ƒ¿≈
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ‡l‡ ÏËÏË ‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆…ƒ¿≈∆»¿«¿««

.BlL∆

אמות.83) ארבע תוך הרבים ברשות חפץ לטלטל שמותר
א).84) עמוד צה דף עירובין (מסכת הוא 85)משנה אם

אחת  מרשות להוציאו אסור אבל אחת, רשות בתוך
הוא  שאז אמות, ארבע בתוך אף אחרת לרשות ולהעבירו
כן  "על אסור. לכרמלית ואפילו לרשות מרשות מוציא
שנותנים  בשבת, קהילות באיזה שראיתי מה על תגר, קראתי
מארבע  בפחות הרחוב דרך והולכים הכנסת לבית תורה ספר
לרחוב, הבית מן שמוציאים במה איסור ועושים אמות,
שמט). סימן זהב (טורי הושטה" מועילה לא שלזה

מותר 86) שלבעליו ממה יותר חפץ להוליך שאסור ואף
קונים  הפקר שחפצי נורי בן יוחנן כרבי רבינו דעת ללכת,
הלכה  ה פרק טוב יום בהלכות להלן (ראה במקומם שביתה

י).

.çéÏÈ‡B‰87Úa¯Ó‰ ÏÎa ÏËÏËÏ Ì„‡Ï BÏ LÈÂ ƒ¿≈»»»¿«¿≈¿»«¿À»
ÏËÏËÓ ‡ˆÓ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡e‰L∆«¿««««¿««ƒ¿»¿«¿≈
‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ ‰Ê Úa¯Ó ÏL BBÒÎÏ‡ C¯‡a¿…∆¬«¿∆¿À»∆»≈«¿»

‰n‡ ÈLÓÁ88˙eL¯a ˜¯Bf‰ B‡ ¯È·Ún‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . À¿≈«»¿ƒ»≈««¬ƒ«≈ƒ¿
·iÁ ÌÈa¯‰89‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁÏ ıeÁ ¯È·ÚiL „Ú »«ƒ«»«∆«¬ƒ¿»≈«¿»
‰n‡ ÈLÓÁ90Úa¯‡ ˙lÁzÓ :e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ . À¿≈«»¿»»∆»«¿ƒ¿ƒ««¿«

‡e‰ - ·iÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯È·Ún‰ :B‡ ,Úa¯‡ ÛBÒÏ¿«¿«««¬ƒ«¿«««»
BÙBÒ „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏL ÔBÒÎÏ‡‰ ˙lÁzÓ91Ì‡Â ; ƒ¿ƒ«»¬«¿∆«¿«««¿ƒ

.¯eËt - ‰fÓ ˙BÁt ¯È·Ú‰∆¡ƒ»ƒ∆»

א).87) עמוד נא דף עירובין "כל 88)(מסכת הכלל לפי
אמה  (כל באלכסונא" חומשי ותרי אמתא בריבועא אמתא
מסכת  - באלכסונה חמישיות ושתי אמה היא - בריבועה

א). עמוד נז דף בפחות 89)עירובין אף יש איסור אבל
ד'90)מזה. מעביר כשהוא הסוברים מהראשונים ויש

בלבד. אמות בד' אף חייב פניו, כנגד היינו,91)אמות
החפץ  מקצת אם אבל זה, לשיעור מחוץ תהיה שההנחה
ארבע  החפץ העביר לא שהרי פטור, זה שיעור בתוך מונח

יא. בהלכה כמבואר בשלימות, ואלכסונן הן אמות

.èéıÙÁ ¯˜BÚ‰ ?„ˆÈk :˙BcÓ LÏL Ô‡k ‡ˆÓƒ¿»»»ƒ≈«»≈≈∆
¯Á‡ ÌB˜Óa BÁÈp‰Â ‰Ê ÌB˜nÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ»∆¿ƒƒ¿»«≈
„Ú ˙BÓB˜n‰ ÈL ÔÈa ‰È‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒƒ»»≈¿≈«¿«
Úa¯‡Ó ¯˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¬≈∆À»»»≈≈∆»≈≈«¿«
ÈLÓÁ ‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ CB˙a Ô‰ ÔÈ„ÚÂ ,˙Bn‡««¬«ƒ≈¿»≈«¿»À¿≈

¯eËt - ‰n‡92‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ Ô‰ÈÈa ‰È‰ ; «»»»»≈≈∆»≈«¿»
n‡ ÈLÓÁ¯È·Ú‰ È¯‰L ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂLa ‰ À¿≈«»¿»∆¬≈∆«»∆¬≈∆¡ƒ

.Úa¯Ó ÏL BBÒÎÏ‡Ï ıeÁ ıÙÁ‰«≈∆«¬«¿∆¿À»

נא 92) דף עירובין (מסכת שאמרו ממה ומקורו אסור, אבל
הן  שמעביר עד חייב אינו אמות ארבע "המעביר א): עמוד
כן. לעשות אסור אבל חייב" ש"אינו הרי ואלכסונן"

עמוד  ח דף שבת ומסכת ב עמוד צח דף עירובין ובמסכת
אמות  מארבע בפחות לטלטל לכתחילה אף שמותר נראה א
פחות  בין חילוק שיש כורחך ועל טו) הלכה למעלה (ראה
חומשים  ושלושה חמש בתוך מארבע יותר לבין מארבע

שמט). סימן וב"ח משנה מגיד (ועיין

עׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בהם 1) המחוייב תולדותיה, ואיכות ההוצאה איכות לבאר

והפטור.

.àÔÈ‡2˙eL¯a ¯È·Ún‰ B‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ≈«ƒ≈¿ƒ¿««¬ƒƒ¿
¯˜ÚiL „Ú ,·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ÌÈa¯‰3ıÙÁ »«ƒ¿«¿«««»«∆«¬…≈∆

‰Úa¯‡ Ba LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ4ÌÈÁÙË5‰Úa¯‡ ÏÚ ≈««≈»∆≈«¿»»¿»ƒ««¿»»
ÁÈpÈÂ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË6‰Úa¯‡ Ba LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚ ¿»ƒ»≈¿«ƒ«««≈»∆≈«¿»»

.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ««¿»»¿»ƒ

א.2) ד, מזה 4)יגביה.3)שבת פחות שהוא מה "כי
יתקיימו, לא המונחים החפצים כי בו, יניחו לא השיעור
בפירוש  (רבינו הדקים" החפצים אותם יהיו אם אלא
תם, רבינו בשם כתבו וב'תוספות' פ"א), שבת המשניות
רק  עקירה (ואין מארבעה בפחות החפץ להניח רגילות שאין

הנחה). ממקום הגביהו להלן 5)אם ראה המדויק, שיעורו
הל"ו. או 6)פי"ז הרבים ברשות דוקא שזה הר"ן ודעת

החפץ  אם אבל אדם, ידי על נעקר והחפץ היחיד ברשות
היחיד, ברשות נעוץ בקנה כגון עצמה היחיד ברשות הוא

משהו. גבי על אפילו אלא ארבעה במקום צורך אין

.áB„È7Ì„‡ ÏL8.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡k BÏ ‰·eLÁ »∆»»¬»¿«¿»»««¿»»
CÎÈÙÏ9BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ‰ Ì„‡ „iÓ ıÙÁ‰ ¯˜Ú Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»««≈∆ƒ«»»»≈ƒ¿

.·iÁ - ‰iL ˙eL¯a „ÓBÚ‰ ¯Á‡ Ì„‡ „Èa BÁÈp‰Â¿ƒƒ¿«»»«≈»≈ƒ¿¿ƒ»«»
ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
Ì„‡ „iÓ B‡ ‰pnÓ ıÙÁ‰ ¯˜ÚÂ ,‰iL ˙eL¯Ï B„È»ƒ¿¿ƒ»¿»««≈∆ƒ∆»ƒ«»»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ - ÂÈÏ‡ B„È ¯ÈÊÁ‰Â ,da „ÓBÚ‰»≈»¿∆¡ƒ»≈»«»¿««ƒ
ÏÈ‡B‰ ,Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ««≈∆¿»∆≈ƒ

.ı¯‡a ÁpÓk ‡e‰ È¯‰ - B„Èa ‡e‰Â¿¿»¬≈¿À»»»∆

א.7) ה, החפצים 8)שבת בה יניחו האדם שיד "לפי
והאחיזה. והפישוט הקיבוץ מתכונת בה שיש ומה הגדולים,
ד'. על ד' בו שיש במקום היא כאילו אותה נחשוב זה מפני
במקום  בארץ הניחו כאילו האדם, ביד שנותן מי ולפיכך

שם). המשניות (בפירוש עליו" עומד אדם שבת 9)שאותו
בה  (שיש ידו את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב,
הבית  בעל של ידו לתוך ונתן היחיד), (לרשות לפנים חפץ)
העני  והוציא, מתוכה שנטל או היחיד), ברשות (העומד

חייב".

.â‰È‰10‡ÈˆB‰Ï ·MÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ˆBÈÂ ÏÎB‡ »»≈¿≈≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ
ÈtÓ ;·iÁ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÂÈÙaL ÏÎ‡‰»…∆∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈

Bz·LÁnL11ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ÂÈt dÓÈNÓ ∆«¬«¿¿ƒ»ƒ¿«¿»»««ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL12„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ ∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈ƒ∆»»≈

˜˜¯ B‡ ÌÈÓ ÔÈzL‰Â el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a¿««ƒ¿≈¿À≈¿ƒ¿ƒ«ƒ»«
ÁÈp‰Â BÊ ˙eL¯Ó ¯˜Ú È¯‰L ;·iÁ - ‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«»∆¬≈»«≈¿¿ƒƒ«
¯˜Ú el‡k B˙B‡ ‰NBÚ Bz·LÁÓe ,‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«¬«¿»¿ƒ»«
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ÈÙe ,BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ≈««≈¿«¿»»»»≈ƒ¿ƒ
¯eËt - da ÔÈzL‰Â ,‰iL ˙eL¯a ‰n‡13. «»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»»

א.10) קב, והחשיב 11)שבת בהליכתו, לאכלה "שצריך
(רש"י). שבפיו" זו ב.12)להוצאה צח, עירובין משנה,

א.13) צט, עירובין

.ã„ÓBÚ ‰È‰14B„È ËLÙe ,˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a »»≈¿««ƒ¿≈¿À»«»
‰‡ÏÓ ‡n‚ Èab ÏÚÓ ÌÈÓ ÌMÓ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ïƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ»«ƒ≈««≈À»¿≈»

·iÁ - Ô‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ15‰ el‡k Ôlk ÌÈn‰L ,ÔÈÁpÓ Ô «ƒ¿ƒ»«»∆««ƒÀ»¿ƒ≈À»ƒ
ÌÈÓ Èab ÏÚ Ûˆ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ı¯‡‰ ÏÚ16 «»»∆¬»ƒ»»¿ƒ»««≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙a ˙B¯Ùe17˙B¯t‰ ÔÓ Á˜ÏÂ B„È ËLÙe , ≈¿«¿ƒ»«»¿»«ƒ«≈
Èab ÏÚ ˙B¯t‰ eÁ ‡Ï È¯‰L ;¯eËt - ‡ÈˆB‰Â¿ƒ»∆¬≈…»«≈««≈
.‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ¯˜Ú ‡lL ‡ˆÓÂ ,ı¯‡‰»»∆¿ƒ¿»∆…»«≈««≈¿«¿»»

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â18Èt ÏÚ ÔÈÙˆ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«≈»ƒ«¿≈
¯eËt ‡e‰L ,Ì‡ÈˆB‰Â ÌÈn‰19ÔÓL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿ƒ»∆»¿≈ƒ»»∆∆

- B‡ÈˆB‰Â ÔÓM‰ ÔÓ ËÏ˜Â ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Û»̂«¿≈««ƒ¿»«ƒ«∆∆¿ƒ
¯eËt20. »

ב.14) ה, במצב 15)שבת היו לא בידו שנטל שהמים אף
(רש"י). זורמים אלא מנוחה הסתפקו 16)של שם, בגמרא

שאנו  או הכלי, בתוך הנח הפרי אחרי הולכים אנו אם
פסק  ולכן בתיקו, והעלו - נח שאינו הכלי אחרי הולכים

(מגידֿמשנה). מספק שפטור על 17)רבינו אחר: בנוסח
התימנים). (כ"י הכלי ספק,18)גבי שום היה לא בזה כי

ש"אמר  כמונחים, יחשבו מים גבי על הצפים שהפירות
הנחתו". זו) (אין היינו לאו מים, גבי על אגוז רבא,

שהוא 19) דוקא העפר יסוד על הנחה להיות "שצריכה
(הרש"ש). נוזל" שהוא המים יסוד על ולא גושי,

נורי.20) בן יוחנן דרבי כרבנן ב. ה, שבת

.ä·iÁ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ÔÈ‡L ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆≈«ƒ≈¿ƒ¿«»
ÁÈp‰ B‡ ,ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜Ú Ì‡ Ï·‡ ;ÁÈpÈÂ ¯˜ÚiL „Ú«∆«¬…¿«ƒ«¬»ƒ»«¿…ƒƒ«ƒƒ«

CÎÈÙÏ .¯eËt - ¯˜Ú ‡ÏÂ21˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ , ¿…»«»¿ƒ»ƒ∆»»≈¿««
,B„Èa ıÙÁÂ ‰iL ˙eL¯Ï B„È ËLÙe ,˙BiL¯ È˙MÓƒ¿≈¿À»«»ƒ¿¿ƒ»¿≈∆¿»
¯ÈÊÁ‰Â ,ıÙÁ B„ÈÏ ¯Á‡ Ô˙pL B‡ ;epnÓ ¯Á‡ BÏËe¿»«≈ƒ∆∆»««≈¿»≈∆¿∆¡ƒ

ÁÈp‰ ‰ÊÂ ¯˜Ú ‰fL ,ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - ÂÈÏ‡ B„È22. »≈»¿≈∆¿ƒ∆∆»«¿∆ƒƒ«

ידו 21) את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב, שבת
מתוכה  הבית בעל ונטל היחיד), (לרשות לפנים חפץ) (ובה

פטורים". שניהם כשהתחיל 22)- אצלנו: העיקר "כי
וגמר  אחר אדם ובא אותה, גמר ולא בשבת מלאכה אדם
על  נגמרת שהמלאכה לפי פטורים, שניהם מלאכה, אותה
מה  וזה גמורה, מלאכה מהם אחד עשה ולא שניהם, ידי
שעשאוה  שנים חייב, אותה ועשה "יחיד הגמרא: שאמרה
- "בעשותה" ה'ֿיתברך: מאמר זה על והרמיזה פטורים",
בפירוש  (רבינו מקצתה" העושה ולא כולה את העושה

שם). המשניות

.åÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23‰ÏÚÓÏ B„È ‰˙È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿«¿»
‰LÏMÓ24ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏL CB˙a B„È ‰˙È‰ Ï·‡ , ƒ¿»¬»»¿»»¿¿»»»»∆

·iÁÂ ,ı¯‡a ÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ -25. ¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ«»»∆¿«»

אחרת.23) לרשות שהכניס חפץ מידו אחר נטל אם שפטור
אבל 24) החפץ, את והכניס השניה לרשות ידו שנכנסה אף

הנחה. נעשתה פחות 25)לא הנמצא חפץ א. צב, שבת
דומה. בארץ כמונח לארץ, טפחים משלשה

.æ‰È‰26ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ »»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
„ÓBÚ‰ ‰Ê „iÓ ıÙÁ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ó „È B¯·Á¬≈»≈¿¿ƒ»¿»«≈∆ƒ«∆»≈
,BÏˆ‡Ó ıÙÁ ‡ÈˆB‰L B‡ ;BÏˆ‡ BÒÈÎ‰Â ,BÊ ˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ∆¿∆ƒ≈∆≈∆¿

ÌeÏk ‰NÚ ‡Ï „ÓBÚ‰ ‰Ê - „ÓBÚ‰ ‰Ê „Èa ÁÈp‰Â27, ¿ƒƒ«¿«∆»≈∆»≈…»»¿
B„Èa Ô˙ È¯‰L28È¯‰L ,·iÁ B¯·ÁÂ ;B„iÓ ÏË B‡ ∆¬≈»«¿»»«ƒ»«¬≈«»∆¬≈

.ÁÈp‰Â ¯˜Ú»«¿ƒƒ«

א.26) ב, שבכל 27)שבת ואף פטור, אמרו: במשנה
אבל  מעונש פטור הכוונה "פטור", שבת בדיני שנאמר מקום
פטור  כאן ה"ג), פ"א (למעלה כן לעשות מדרבנן אסור
כל  את עשה חבירו אלא כלום, עושה שאיננו כיון ומותר
מכלֿמקום  אולם ג.); (שבת וההנחה העקירה - המלאכה
(ויקרא  מכשול" תתן לא עור "לפני משום כן, לעשות אסור
יסבב  או לעבירה שיעזור מי את כולל זה "שלאו יד) יט,
ובעזרתו  לעוון, ההוא האיש את יביא הוא כי אותה,

רצט). מל"ת המצוות' ב'ספר (רבינו בנוסח 28)הכשילו"
התימנים). (כ"י בידו נתן חבירו שהרי אחר:

.çÈ˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰B¯·Á Ô˙Â ,el‡ ˙BiL¯ »»≈¿««ƒ¿≈¿À≈¿»«¬≈
ÂÈab ÏÚ B‡ B„Èa ıÙÁ29˙eL¯Ï ıÙÁ‰ B˙B‡a ‡ˆÈÂ , ≈∆¿»««»¿»»¿«≈∆ƒ¿

ıÙÁa BÙeb ˙¯È˜ÚL ÈtÓ ;·iÁ - ÌL „ÓÚÂ ,‰iL¿ƒ»¿»«»«»ƒ¿≈∆¬ƒ«¿≈∆
B˙„ÈÓÚÂ ,˙eL¯ d˙B‡Ó ıÙÁ ˙¯È˜Úk - ÂÈÏÚL∆»»«¬ƒ«≈∆≈»¿«¬ƒ»
.da „ÓÚL Ú˜¯wa ıÙÁ‰ ˙Áp‰k - ıÙÁ‰ B˙B‡a¿«≈∆¿«»««≈∆««¿«∆»«»

CÎÈÙÏ30‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ B‡ B„ÈaL ıÙÁa ‡ˆÈ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈∆∆¿»««»¿…
,B„Èa ‡e‰Â ÒÎÂ ¯ÊÁ ‡l‡ ,‰iL ˙eL¯a „ÓÚ»«ƒ¿¿ƒ»∆»»«¿ƒ¿«¿¿»
- ÌBi‰ ‡ˆiL „Ú Blk ÌBi‰ Ïk ÒÎÂ ‡ˆÈ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ¿«»«À«∆»»«
Ôw˙Ï „ÓÚ elÙ‡Â .ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜ÚL ÈÙÏ ,¯eËt»¿ƒ∆»«¿…ƒƒ««¬ƒ»«¿«≈

¯eËt ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈÏÚL ÈB‡Nn‰31„ÓÚiL „Ú , ««∆»»¬«ƒ»«∆«¬…
.ÁeÏ»«

והוציאם 29) ומשקין אוכלין חבירו "הטעינו א: ג, שבת
ממקומו  חפץ כעקירת גופו שעקירת חייב, רבי: אמר לחוץ,
מלאכה  שהיא והנחה עקירה בעצמו הוא ועשה הוא,
ונתן  לחוץ, וגופו לפנים (הפשוטה לידו דומה ואינו שלימה,
מאי  לחוץ), שהוציאה לעני אף בו שפטר לתוכה הבית בעל
הוציאה  כי הלכך - נחה (לא נייח לא ידו טעם?) (מה טעמא
והנחה). עקירה בלא הוצאה דרך ואין דבר, שום עקר לא

עקירה). וזוהי קרקע, גבי (על נייח" גופו שבת 30)אבל
ב. (רש"י).31)ה, עמידה זו שאין

.èÔÎÂ32elÙ‡ da ı¯Â BÙ˙k ÏÚ B˙ÏÈ·Á ‰˙È‰L ÈÓ ¿≈ƒ∆»¿»¬ƒ»«¿≈¿»»¬ƒ
ı¯ ‰È‰iL ,‡e‰Â .„ÓÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk»«≈«»«∆«¬…»∆ƒ¿∆»
¯˜BÚk ‰Ê È¯‰ - ËÚÓ ËÚÓ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ ;da»¬»ƒ»«¿«¿«¬≈∆¿≈

¯eÒ‡Â ,ÁÈpÓe33ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„wL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆»«»»«
d˜¯BÊÂ B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú da ı¯ - BÙ˙k ÏÚ B˙ÏÈ·ÁÂ«¬ƒ»«¿≈»»«∆«ƒ«¿≈¿¿»

„È ¯Á‡Ïk ÌL34. »ƒ¿««»

ב.32) קנג, אף 33)שבת שהרי חייב, אינו מדרבנן אבל
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כמבואר  לנוח, שיעמוד עד פטור משאו לתקן כדי עמד אם
ח'. ולאחוריו 34)בהלכה מכתפיו כגון זריקה, בדרך שלא

כדרך  הניחה אם אבל הי"ג), (פי"ב פטור שהוא (רש"י)
כן  ואם מבחוץ, קצת עמד שלא שאיֿאפשר חייב, הנחה

שם). (גמרא, והנחה עקירה עשה

.é¯˜Ú35˙BÁt Ba CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ »««≈∆≈¿»«ƒ¿»«»
Úa¯‡Ó ˙BÁt CÏ‰Â ¯ÊÁÂ ,„ÓÚÂ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó≈«¿««¿»«¿»«¿»«»≈«¿«

¯eËt - Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡ ,„ÓÚÂ ˙Bn‡36‰na . «¿»«¬ƒ»«À»«∆
Ôw˙Ï „ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÁeÏ „ÓÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»«¬»ƒ»«¿«≈
Úa¯‡Ï ıeÁ „ÓÚiLÎe ,Cl‰Ók ‰Ê È¯‰ - B‡NÓ«»¬≈∆ƒ¿«≈¿∆«¬…¿«¿«
˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ „ÓÚiL ,‡e‰Â .·iÁ - ˙Bn‡37 ««»»∆«¬…¿«¿««

‡e‰ ÔÈ„Ú - B‡NÓ Ôw˙Ï „ÓÚÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÁeÏ»«¬»ƒ«¬…¿«≈«»¬«ƒ
Úa¯‡Ï ıeÁ ÁeÏ „ÓÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Cl‰Ókƒ¿«≈¿≈«»«∆«¬…»«¿«¿«

.˙Bn‡«

ב.35) ה, הט"ו.36)שבת פי"ב למעלה כמו 37)ראה
לרשות. מרשות במוציא ח' בהלכה

.àé‰È‰38,ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ‰˜ »»»∆…«¿«≈À»«»»∆
,ı¯‡a ÁpÓ ÈM‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,„Á‡‰ ‰ˆw‰ dÈa‚‰Â¿ƒ¿ƒ««»∆»∆»¿»»«»∆«≈ƒÀ»»»∆
‰È‰L ÈM‰ ‰ˆw‰ dÈa‚‰Â ¯ÊÁÂ ,ÂÈÙÏ BÎÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿ƒ««»∆«≈ƒ∆»»
¯È·Ú‰L „Ú ,BÊ C¯c ÏÚ ÂÈÙÏ BÎÈÏL‰Â ı¯‡a ÁpÓÀ»»»∆¿ƒ¿ƒ¿»»«∆∆«∆∆¡ƒ
ıÙÁ‰ ¯˜Ú ‡lL ÈÙÏ ,¯eËt - ÔÈÏÈÓ ‰nk ıÙÁ‰«≈∆«»ƒƒ»¿ƒ∆…»««≈∆

ı¯‡‰ Èab ÏÚÓ Blk39Ì‡Â .40Ú B¯¯‚e ıÙÁ‰ CLÓÏ À≈««≈»»∆¿ƒ»««≈∆¿»«
,·iÁ - Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ««¿«¿«¿««»

ÏbÏ‚Ó‰L41‡e‰ ¯˜BÚ42. ∆«¿«¿≈≈

ב.38) ח, כזה 39)שבת באופן להעבירם הדרך שזו ואף
('תוספות'). פטור מכלֿמקום למשא, קלים שאינם מפני

ב.40) צא, ('מעשה 41)שבת "שהמגרר" אחר: בנוסח
אבל 42)רוקח'). כמגרר, שהוא חייב חבית ומגלגל

נחה  תהא שלא אפשר שאי פטור, מרובעת תיבה  מגלגל
('תוספות'). קצת

.áé¯˜Ú43˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa BÁÈp‰Ï BÊ ˙ÈÂfÓ ıÙÁ‰44, »««≈∆ƒ»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«∆∆
CÏÓÂ ,˙¯zn‰ ‰¯È˜Ú ‰¯È˜Ú‰ BÊ ˙‡ˆÓpL45C¯ca ∆ƒ¿≈»¬ƒ»¬ƒ»«À∆∆¿ƒ¿««∆∆

‰iL ˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â46¯eËt -47‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ; ¿ƒƒ¿¿ƒ»»ƒ¿≈∆…»¿»
‡Ïa ‰Áp‰ Ô‡k ˙‡ˆÓÂ ,CÎÏ ‰BL‡¯ ‰¯È˜Ú¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿≈»«»»¿…

ÔÎÂ .‰¯È˜Ú48‡e‰Lk B¯·Á ÏÚ BÁÈp‰Â ıÙÁ ¯˜BÚ‰ ¬ƒ»¿≈»≈≈∆¿ƒƒ«¬≈¿∆
Èab ÏÚÓ BÏË „ÓÚÏ B¯·Á ‰ˆ¯iL ˙Ú·e ,Cl‰Ó¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¬≈«¬…¿»≈««≈
‡Ïa ‰¯È˜Ú Ô‡k LÈ È¯‰L ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - B¯·Á¬≈¬≈∆»∆¬≈≈»¬ƒ»¿…

.‰Áp‰«»»

ב.43) ה, היחיד.44)שבת רשות חזר 45)באותה
הראשונה. הרבים.46)מדעתו היתה 47)לרשות "שלא

לזוית  אלא חיוב, במקום בחוץ להוציאן בכוונה עקירה
חננאל). (רבינו חיוב" בה "אמר 48)שאין ב: קנג, שבת

בעצמו  עשה (אילו חטאת חייב שבגופו כל פפא, רב
חבירו  עם המלאכה עשה (אם בחבירו עליה), חייב המלאכה

אסור". אבל פטור - ביחד)

.âé˜¯Bf‰49˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ50Úa¯‡ ˙lÁzÓ B‡ «≈≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ««¿«

¯Á‡ BËÏ˜ ÁeiL Ì„˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Úa¯‡ ÛBÒÏ¿«¿«ƒ¿»«ƒ¿…∆∆»«¿»«≈
BËÏ˜ B‡ ,B„Èa51ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - Û¯N B‡ ,·Ïk ¿»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈

˙ÚLa Ôek˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÏ Ôek˙pL ‰Áp‰ BÊ«»»∆ƒ¿«≈»¿ƒ»ƒƒ¿«≈ƒ¿«
CÎÏ ‰˜È¯Ê52·iÁ -53. ¿ƒ»¿»«»

א.49) קב, אמות.50)שבת ארבע תוך אפילו
עומד 51) האחר שאם (רש"י), וקיבלה ממקומו אחר שנעקר

שלמה, מלאכה שעשה הזורק חייב וקיבלה, במקומו
טו. בהלכה כבשן.52)כמבואר בפי או כלב בפי שינוח

בהלכה 53) כמבואר ארבעה, מקום גבי על לנוח שצריך ואף
היה  כאילו ונחשב למקום", אותו עושה "מחשבתו כאן א',

ארבעה. מקום

.ãé˜¯Bf‰54Ï·Áa ¯eL˜ ‰È‰Â ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ «≈≈∆≈¿ƒ¿¿»»»¿∆∆
;¯eËt - BÏˆ‡ ıÙÁ‰ CLÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,B„Èa B„‚‡Â¿¬»¿»ƒ»ƒ¿…«≈∆∆¿»

‰Áp‰ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L55¯˜ÚL ÈÓk ‡ˆÓÂ ,‰¯eÓ‚ ∆¬≈≈»«»»¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆»«
.ÁÈp‰ ‡ÏÂ¿…ƒƒ«

א.54) קב, ֿ 55)שבת לחם (ראה כאן יש עקירה אבל
משנה).

.åè˜¯Bf‰56„ÓÚ Ì‡ :B¯·Á ÏL B„È CB˙a ‰ÁÂ «≈¿»»¿»∆¬≈ƒ»«
·iÁ ˜¯Bf‰ - dÏa˜Â BÓB˜Óa B¯·Á57¯˜Ú È¯‰L , ¬≈ƒ¿¿ƒ¿»«≈«»∆¬≈»«

¯eËt - dÏa˜Â BÓB˜nÓ B¯·Á ¯˜Ú Ì‡Â ;ÁÈp‰Â58. ¿ƒƒ«¿ƒ∆¡«¬≈ƒ¿¿ƒ¿»»
B„Èa BÏa˜Â ıÙÁ‰ ¯Á‡ BÓˆÚ ˜¯Bf‰ ı¯Â ,˜¯Ê»«¿»«≈«¿«««≈∆¿ƒ¿¿»

¯eËt - ˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ B‡ ˙¯Á‡ ˙eL¯a59el‡k , ƒ¿«∆∆¿«¿««»¿ƒ
ÁeiL „Ú ‰¯eÓ‚ ‰Áp‰‰ ÔÈ‡L .BÏa˜Â ¯Á‡ ¯˜Ú∆¡««≈¿ƒ¿∆≈««»»¿»«∆»«

ÌB˜na ıÙÁ‰.‰¯È˜Ú ˙ÚLa Ba ÁeÏ BÏ ‰È‰L «≈∆«»∆»»»«ƒ¿«¬ƒ»

א.56) ה, ביד 57)שבת שתנוח נתכוון לא "שאפילו
העומד  חבירו ביד לנוח סופה זריקתו שעלֿידי מכיון חבירו,
ארבעה, על כארבעה חשובה אדם של שידו מפני חייב, שם
לנוח  סופה שהיה וקיבלה, חבירו כשנעקר מהֿשאיןֿכן
אחרת  הנחה זו הרי בידו, נחה עקירתו ידי ועל בארץ,
רוקח'). ('מעשה פטור" ולכן העקירה, אחר שנתחדשה

את 58) עשה והשני עקירה, רק הנחה עשה שלא הזורק,
(רש"י). ונעקר 59)ההנחה חפץ זרק יוחנן: רבי "בעי

כאדם  - אחד באדם כחות שני מהו? וקיבלה, וחזר ממקומו
(כלומר: ופטור? דמי אדם בני כשני או וחייב, דמי אחד
למקומו, להגיע החפץ את הניח ולא בהילוכו, שחטפו כיון
עשה  שהוא מכיון או ופטור, הוא אחר אדם קיבלו כאילו
רבינו  בפירוש וחייב). הוא אחד כאדם - והנחה עקירה
כאילו  - וחייב דמי אדם בני "כשני אחר: נוסח מובא חננאל,
או  - בעצמו קיבלה אם גם כך וקיבל, במקומו חבירו עמד
לשמאלו  מימינו כנותן שהוא - ופטור הוא אחד כאדם
לא  הבעיה פטור": אמות ארבע שהעבירה שאףֿעלֿפי
דרכו  כך כי שפטור, רבינו ופסק ב"תיקו" ונשארה נפשטה

(מגידֿמשנה). בספיקות לפסוק

.æè˜¯Bf‰60˙eL¯e „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «≈≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ¿
ÌÈa¯‰61¯ÈÂ‡a ıÙÁ‰ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÚˆÓ‡a »«ƒ»∆¿«««ƒ∆»««≈∆«¬ƒ

¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯62‰ÏÚÓÏ ¯·ÚiL ,‡e‰Â . ¿»«ƒ»»∆«¬…¿«¿»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ63 ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»«¿»ƒ¿»
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קז zay zekld - mipnf xtq - zah f"i iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯˜ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»««≈«∆««ƒ∆∆¡«
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙ B‡64˙eL¯Ï ƒ¿«¿≈¿»»«≈∆≈¿«»ƒƒ¿

˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ „ÈÁi‰«»ƒ«∆∆¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈa¯‰65ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰ »«ƒ¿ƒ»«»¿≈«≈≈¿»«ƒ

Ì‡Â .¯eËt - ÚˆÓ‡a „ÈÁi‰ ˙eL¯e ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¿«»ƒ»∆¿«»¿ƒ
ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa ıÙÁ‰ ¯·Ú»««≈∆¿»ƒ¿»»»»∆¿»«
˙eL¯Ï ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙Â ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab«≈«∆««ƒ∆»«¿ƒ¿«¿≈¿»»ƒ¿
˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ‰iM‰ ÌÈa¯‰»«ƒ«¿ƒ»¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿

.·iÁ CÎÈÙÏe ,„ÈÁi‰«»ƒ¿ƒ»«»

א.60) צו, שבת כי 61)משנה, טפחים, עשרה בתוך
הבאה) הערה (להלן עקיבא לרבי אף פטור מזה למעלה
ה"ז. פי"ד להלן כמבואר פטור" "מקום אלא שאינו

(כמו)62) כמי "קלוטה משום חייב, עקיבא רבי לדעת
כאילו  נחשב באויר שנקלט חפץ - (דומה)" דמיא שהונחה
ברשות  והנחה היחיד ברשות עקירה עשה כן ואם שם, נח
היחיד, ברשות והנחה הרבים ברשות עקירה ושוב הרבים,
על  החולקים כחכמים פסק רבינו אבל שתים. חייב זה ולפי

ופטור. עקיבא פחות 63)רבי שכל מסיני, למשה הלכה
(ראה  ממש הקרקע אל (מחובר) כ'לבוד' – טפחים משלושה

לב). בדף 'ראשונים' הוצאת - המאור' בנוסח 64)'ספר
(ויניציה). אחרת" "לרשות א.65)אחר: צז, שבת

.æé¯È·Ún‰66ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡67ÌÚ BÊ ««¬ƒ«¿««ƒ¿»«ƒƒ
˙Bn‡ Úa¯‡L ÈtÓ ;·iÁ - ‰iM‰ ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ«¿ƒ»«»ƒ¿≈∆«¿««
Á ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÌÈa¯‰ ˙BiL¯ ÈzLaƒ¿≈¿À»«ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆…»

.Ô‰ÈÈaL ˙eL¯a ıÙÁ‰«≈∆ƒ¿∆≈≈∆

הרבים 66) מרשות בזורק הדין נשנה ושם א. צח, שבת
חייב, אמות ארבע - באמצע היחיד ורשות הרבים לרשות

למ  זה דין השווה ורבינו מצטרפות, רשויות ארבע כי  עביר
משלשה 67)אמות. למטה אבל טפחים. משלשה למעלה

כנח. הוא הרי - טפחים

.çéËÈLBn‰68˙eL¯e „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ¿
¯ÈÂ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ËÈLB‰ elÙ‡Â .·iÁ - ÚˆÓ‡a ÌÈa¯‰»«ƒ»∆¿««»«¬ƒƒ¿«¿»≈¬ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯69:ÔkLna ÌiÂÏ‰ ˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔkL . ¿»«ƒ∆≈»¿»¬««¿ƒƒ«ƒ¿»
ÔÈËÈLBÓ70˙eL¯e ,‰Ï‚ÚÏ ‰Ï‚ÚÓ ÌÈL¯w‰ ˙‡ ƒƒ∆«¿»ƒ≈¬»»«¬»»¿

˙eL¯ ‰Ï‚ÚÂ ‰Ï‚Ú ÏÎÂ ,˙BÏ‚Ú‰ ÈzL ÔÈa ÌÈa¯‰»«ƒ≈¿≈»¬»¿»¬»»«¬»»¿
.‡e‰ „ÈÁi‰«»ƒ

א.68) צז, שבת טפחים,69)משנה, מעשרה למעלה
אלא  חייב מושיט שאין משמע ד.) (שבת ה'תוספות' מדברי
למטה  מושיט במשכן מצאנו שלא כיון מעשרה, למעלה
מדברי  אבל עשרה; גבוהות היו הלויים שעגלות מעשרה,
 ֿ שכל נראה הרבים", רשות מאויר למעלה "ואפילו רבינו

חייב. שהוא מעשרה למטה (שבת 70)שכן ב'ירושלמי'
שנים  ידי על בלבד מיישא. רבי בשם אחא "רבי ה"ב): פי"א
אחד  אבל לזה, זה מושיטים כששנים דוקא חייב, (מושיט
(בכל  אמר את אתר בכל פטור), - למקום ממקום המושיט
אמר  את והכא פטורים, שעשו שנים אומר) אתה מקום
(כאן  היא שניי - חייבין? שעשו שנים אומר) אתה (וכאן

(שנים  מועד באוהל הלויים עבודת היתה שכך שונה),
העגלות)". על קרשים לזה, זה מושיטים

.èé‰na71ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c72˙BiL¯ ÈzL eÈ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈¿À
˙BÎl‰Ó ˙BÏ‚Ú‰L BÓk ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯‡a „ÈÁi‰«»ƒ¿…∆¿»«ƒ¿∆»¬»¿«¿
ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ««¬»ƒ»¿≈
ËÈLBn‰ Û‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ˙BiL¯‰»¿Àƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ««ƒ

¯eËt dc‚kL „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÊ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó73. ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ∆¿∆¿»»

א.71) צו, שבת המושיט.72)משנה, שלא 73)שחייב
ורשות  היחיד, לרשות היחיד מרשות הושטה במשכן מצאנו

צו.). בשבת רש"י (ראה ביניהם מפסיק ברוחב הרבים

.ëÁÎL74d‡ÈˆB‰Â ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰Â B„È ËLÙe »«»«»¿ƒ¿≈»≈¿ƒ»
Ì„˜ ¯kÊÂ ,dcˆaL ¯ˆÁÏ dÒÈÎ‰Ï BÊ ¯ˆÁÓ≈»≈¿«¿ƒ»¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿«…∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡a ‰ÈeÏz B„È È¯‰Â ,ÒÈÎiL75- ∆«¿ƒ«¬≈»¿»«¬ƒ¿»«ƒ
¯zÓ76d˙B‡Ï dÒÈÎ‰Ï Ï·‡ ;B¯ˆÁÏ ÂÈÏ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï À»¿«¬ƒ»≈»«¬≈¬»¿«¿ƒ»¿»

Bz·LÁÓ ‰NÚÈ ‡lL È„k ,¯eÒ‡ - ‰iM‰ ¯ˆÁ‰∆»≈«¿ƒ»»¿≈∆…«¬∆«¬«¿
‰‚‚L ˙ÚLa ·LÁL77B„È ‡ÈˆB‰ Ì‡Â .78- „ÈÊÓa ∆»«ƒ¿«¿»»¿ƒƒ»¿≈ƒ

B˙B‡ eÒ˜ ‡l‡ ,BÏˆ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿«¬ƒ»∆¿∆»»¿
.CLÁzL „Ú ‰ÈeÏz B„È ‡‰zL∆¿≈»¿»«∆∆¿»

ב.74) ג, מעשרה 75)שבת למעלה כי טפחים, עשרה תוך
ה"ז. בפי"ד כמבואר פטור, מקום רק הרבים רשות אויר אין

לרשות 76) להוציא היחיד ברשות עקירה איסור שעשה אף
עשה. שבשוגג כיון - חכמים קנסוהו לא זאת בכל הרבים,

מותר 77) הרבים, לרשות להוציא חשב בתחילה אם אבל
('מגן  מחשבתו נעשתה לא שהרי אחרת, לחצר להכניס
נתקיימה  שעלֿכלֿפנים כיון אסור, רש"י ולדעת אברהם').

מחצרו. החפץ לפנות שרצה בזה לדעת 78)מחשבתו
שבת, מערב ידו שהוציא כאן מדובר והרשב"א הרמב"ן
שבת, חילול לידי יבוא לא מידו הפירות ישליך אם שאפילו
רבנן, קנסוהו לא בשבת הוציאו אם אבל רבנן. קנסוהו לכן
הפירות  שישליך חטאת, חיוב לידי יבוא עלֿידיֿזה שמא
בתנור, פת הדביק שאם ה"ה בפ"ט למעלה כמבואר מידו,

איסור. לידי יבוא שלא לרדותה לו התירו

.àëÔek˙n‰79,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ ‰ÓL ˜¯ÊÏ «ƒ¿«≈ƒ¿…¿…∆«ƒ¿»«ƒ
¯eÚLk ‰NÚ È¯‰L ,·iÁ - Úa¯‡ ÛBÒa ıÙÁ‰ ÁÂ¿»«≈∆¿«¿««»∆¬≈«¬»¿ƒ
‰Ê ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L ,Bz·LÁÓ ˙ÈNÚÂ ;‰Î‡Ïn‰«¿»»¿«¬≈«¬«¿∆«»»»«∆≈∆
ÌB˜Ó Ïk ÏÚ ¯·ÚiL „Ú ‰BÓL ÛBÒÏ ÚÈbÓ ıÙÁ‰«≈∆«ƒ«¿¿∆«∆«¬…«»»

‰ÓM‰ ÏkÓ ÌB˜Óe80,Úa¯‡ ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ . »ƒ»«¿…∆¬»ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿«
ÌB˜Óa ÁpL ÈÙÏ ;¯eËt - ‰ÓL ÛBÒa ıÙÁ‰ ÁÂ¿»«≈∆¿¿…∆»¿ƒ∆»¿»

CÎÈÙÏ .ÁezL ÔkL ÏÎÂ ,Ba ¯·ÚzL ·LÁ ‡lL81, ∆…»«∆«¬…¿»∆≈∆»«¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ıÙÁ‰ ÁeiL ‰˜È¯Ê ˙Úa ·LÁ Ì‡ƒ»«¿≈¿ƒ»∆»««≈∆¿»»

‰ˆ¯iL82.·iÁ - ∆ƒ¿∆«»

ב.79) צז, "פשיטא,80)שבת שם): (שבת בגמרא לפנינו
משמעון  שם כתב הרי ארבע, וזרק שמונה לזרוק נתכוין
על  ומקשה מזה, הגמרא בה חזרה ולבסוף חטאת]". [וחייב
זה  (האם דמי מי משמעון, שם כתב הרי "ומדקאמרת זה:
שמעון  ליה מכתיב לא שם כתיב דלא כמה התם דומה?)
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שם  יכתוב שלא כמה כל משמעון, שם בכתב ָ(-ׁשם
לא  ארבע זריק דלא כמה הכא שמעון), לכתוב איֿאפשר

שלא כמה כל כאן, -) תמני ליה בארבעה Á‰מיזדרקו
מה  נדחה זה ולפי שמונה?). לזרוק אפשר אי האם - אמות,
שמונה  לזרוק נתכוון שאם הדבר שפשוט בתחילה, שאמרו
רבינו  פירשו כן שפטור. היא והמסנקא - שחייב, ארבע וזרק
שמה  הגאונים, דעת אבל שם. ו'תוספות' ורש"י חננאל
קושיא, בלשון ולא שאלה בלשון "ענינו - דמי" "מי שאמרו
כתב  דלא כמה התם וכו' משמעון לשם דמיון מה וביאורו:
לא  ארבע זריק דלא כמ[ה] נמי והכא שמעון, כתוב לא שם
בסוף  שתנוח איֿאפשר כלומר - ('מאירי') תמני" זריק

כן אם אלא היא Ú·¯‰שמונה וזו (רשב"א), ארבע בתוך
שם). (רשב"א רבינו תלוי 81)דעת שהדבר מכיון

שחייבים  מלאכה שיעור עשה אם בזה ולא במחשבתו,
מחשבה 82)עליה. קיום יש הרי לו, איכפת שלא "וכיון

(רש"י). אופן" בכל

.áë˜¯Ê83Úa¯‡Ï ıeÁ ÏbÏb˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï »«¿«¿««¿ƒ¿«¿≈¿«¿«
¯eËt - ˙Bn‡84ÏbÏb˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ˜¯Ê . «»»«¿«¿««¿ƒ¿«¿≈

ıeÁ e‰MÓ Èab ÏÚ Á Ì‡ :˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï¿«¿««ƒ»««≈«∆
Úa¯‡ CB˙Ï ÒÎÂ ÏbÏb˙ Ck ¯Á‡Â ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï¿«¿««¿««»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿«¿«

Á ‡Ï Ì‡Â ;·ÈÁ - ˙Bn‡85.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏÏk ««»¿ƒ…»¿»¬≈∆»

א.83) ק, שבת של 84)משנה, לזריקה נתכוון לא "שהרי
מחשבת". "מלאכת בזה ואין (רע"ב). זוהי 85)חיוב"

רש"י  אבל משהו, גבי על ממש נח להיות שצריך רבינו דעת
על  מעט באויר נתעכב אם שמספיק סוברים פוסקים ושאר

הרוח. ידי

עׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
וההעתקה 1) הוצאה תהיה בהן אשר הרשויות מהות לבאר

קצת  בהכרח לזה ונמשך גדריהן. ולבאר לרשות, מרשות
ההוצאה. מתולדות תולדתה איכות לבאר דינים

.à˙BiL¯ Úa¯‡2˙aLÏ3„ÈÁi‰ ˙eL¯ :4˙eL¯e , «¿«¿À¿«»¿«»ƒ¿
ÌÈa¯‰5˙ÈÏÓ¯ÎÂ ,6˙eL¯ ‡È‰ BÊ È‡ .¯eËt ÌB˜Óe , »«ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿

˙B¯a„Ó ?ÌÈa¯‰7˙B¯ÈÚÂ8ÌÈÎ¯„e ÌÈ˜ÂLe9 »«ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»ƒ
ÔÈLlÙÓ‰10LL C¯c‰ ·Á¯ ‰È‰iL „·Ï·e .Ô‰Ï «¿À»ƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆…««∆∆≈

‰¯NÚ11‰n‡12‡ÏÂ ,13BÊ È‡Â .‰¯˜z ÂÈÏÚ ‰È‰È ∆¿≈«»¿…ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯14Ïz ?15·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·bL ¿«»ƒ≈∆»«¬»»¿»ƒ¿»»

.Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«≈
ÏÚ ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈ¯Á ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»…¬»»¿»»«¿»»«
Úa¯‡ ÛwÓ ‡e‰L ÌB˜Ó ÔÎÂ .Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡«¿»»»≈«≈¿≈»∆À»«¿«
B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰ÈÈ·e ‰¯NÚ Ô‰·b ,˙BvÁÓ¿ƒ»¿»¬»»≈≈∆«¿»»««¿»»

ÔÈÏÈÓ ‰nk Ba LÈ elÙ‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È16Ûw‰ Ì‡ , »≈«≈¬ƒ≈«»ƒƒƒÀ«
‰È˙B˙ÏcL ‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ‰È„Ó ÔB‚k ,‰¯È„Ï¿ƒ»¿¿ƒ»«À∆∆»∆«¿∆»

‰ÏÈla ˙BÏÚ17˙B‡B·Óe ,18‰LÏL Ô‰Ï LiL ƒ¿»««¿»¿∆≈»∆¿»
¯È„Â ¯ˆÁ ÔÎÂ ,˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a ÈÁÏe ÌÈÏ˙k19¯‰ÒÂ20 ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈¿ƒ»««

‰¯È„Ï eÙw‰L21‰¯eÓb „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ôlk -22.Ô‰ ∆À¿¿ƒ»À»¿«»ƒ¿»≈

א.2) ו, "מקום 3)שבת רבינו: מביא ה"א) (פט"ז להלן
גינות  כגון לאויר, תשמישו שיהיה אלא לדירה הוקף שלא

כרשות  הוא הרי סאתים בית על יתר בו היה אם ופרדסים,
או  הרבים לרשות ממנו והזורק המוציא לחייב היחיד,
אמות  בארבע אלא בו לטלטל ואסור לתוכו, הרבים מרשות
רשויות  חמש שנמנה עצמה בפני רשות זו אין ככרמלית"
שלענין  אלא היחיד, רשות באמת שהיא משום לשבת,
וכרמלית  ברה"י נכללת היא והרי ככרמלית, דינה - טלטול

שם). (רבינו 4)('תוספות' שבת" בדיני המקומות "שינויי
המשניות). רבים"5)בפירוש בו דורכים שאין "מקום

שם".6)(שם). דורכים העם וכל לרבים, מעבר "מקום
ולא 7) הרבים רשות תנאי לא בו נשלמו לא אשר "מקום

זו  כאלמנה - כארמלית השם ואמיתת היחיד. רשות תנאי
המשניות), בפירוש (רבינו בעל" בעולת ולא בתולה שאינה
וכרמלו, יערו יח) י, (ישעיה "לשון פירש: ג:) (שבת ורש"י
היחיד", רשות תשמיש ולא לרבים תמיד הילוך לא שאינו
רך  - כרמל חייא רבי "תני ה"א): פ"א (שבת וב'ירושלמי'
הכתוב  כרמל - בינוני" אלא יבש ולא לח לא אינו מלא,
אלא  לגמרי, יבש ולא לח אינו יד), ב, (ויקרא בתורה
רשות  אינה "כרמלית וכך מתרכך, הוא ביד אותו כשמוללים

הרבים". רשות ולא ב 8)היחיד ברייתא יסוד גמרא על
שם  בגמרא אולם הרבים, כרשות הוא שמדבר ו.) (שבת
ואמר  ככרמלית, הוא שהמדבר אחרת ברייתא גם מובאה
השניה); על אחת מברייתא קושיא (אין קשיא "לא אביי:
הרבים, רשות (חשוב במדבר שרויין שישראל בזמן כאן
מקום  (אינו הזה" בזמן כאן רש"י). בו. הולכים רבים שהרי
ודינו  בו, שכיחים אין מדברות שהולכי לרבים, הילוך
שמדבר  הפוסק רבינו על תמהו המפרשים רש"י). ככרמילת.
בן  אברהם רבי ופירש בזמננו, גם הרבים רשות הוא
היו  שישראל בזמן כי הגמרא, את אחר באופן הרמב"ם
כבוד), ענני (ומוקפים בו סדורים ומחנותיהם במדבר, חונים
שאין  הזה בזמן אבל ושדה, כבקעה - ככרמלית דינו היה
דינו  בתוכו, ועובר הולך שירצה מי כל אלא בו דרים ישראל
אבל  (כסףֿמשנה). רבינו של טעמו הוא וזה הרבים, כרשות
לומר  אפשר איך כי זה. טעם על תמהו הרמב"ם מבארי
רשות  ישראל מחנה היה לא במדבר ישראל שהיו שבזמן
והושטה  וזריקה והכנסה הוצאה איסור עיקר הלא הרבים,
שבת  (ראה במדבר שהיתה המשכן ממלאכת למדים אנו
מקרקע  הקרשים את (במשכן) העלו "הם וצו.): מט:
הם  היחיד. לרשות הרבים מרשות תכניסו לא ואתם לעגלה,
תוציאו  לא ואתם לקרקע, מהעגלה הקרשים את הורידו
(שמות  התורה אזהרת וכן הרבים", לרשות היחיד מרשות
פירשו  השביעי", ביום ממקומו איש יצא "אל כט): טז,
המן  את ללקוט בידו הכלי עם איש יצא אל יז:): (עירובין
"ויצו  ו) לו, (שמות שכתוב מה וכן הוצאה, איסור משום
עוד  יעשו אל ואשה איש לאמר, במחנה קול ויעבירו משה
(שבת  פירשו מהביא", העם ויכלא הקודש לתרומת מלאכה
משה  שאמר התורה, מן בשבת הוצאה לאיסור מכאן צו:)
חז"ל  אמרו וכן למשכן, להביא מביתם יוציאו שלא לישראל
לב) טו, (במדבר השבת" ביום עצים "מקושש כי צו:) (שבת
נראה  זה מכל הרבים", ברשות אמות ארבע "מעביר היה
בו, שרויין היו שישראל בזמן הרבים רשות היה שהמדבר
בכל  שהכוונה [ונראה שמה). סי' (או"ח מגדים' ב'פרי וראה
והוא  בו סדורים ישראל מחנות היו שלא לויה למחנה אלה
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"ומחנה  שם: בשבת מפורש וכן הדיעות, לכל הרבים רשות
הרבים"]. רשות ויערים 9)לויה "מדברות אחר: בנוסח

אחר: ובנוסח התימנים). (כ"י המפולשין" ודרכים ושדות
ודרכים "מדברות  ושווקים ויערות וכרמים ושדות

לים  דומה היער "ואין רוקח') ('מעשה להן" המפולשים
כיער, נוח תשמישו אין שהים ככרמלית, שדינם ובקעה
כרמלית, כן גם שהן זוויות וקרן והאצטוונית והבקעה
צורך  להם אין לתוכן, להכנס לרבים רשות שיש אףֿעלֿפי
כמדבר" עליו דרך ולהם לעצים, צריכים שהכל כיער בהן

לשואל 10)(כסףֿמשנה). ענה הרמב"ם בן אברהם רבי
שהרחיב  אלא הדרכים הן "השווקים זו: הלכה על
סי' הרמב"ם בן ר"א (תשובות לשניהם אחד ודין בדברים",

פריימן). הוצאת שאפשר 11)קיא עבריהם משני פתוחים
בהם. שבת 12)לעבור ובגמרא ב. צט, בבאֿבתרא משנה

זו  הולכות היו עגלות שתי המשכן: ממלאכת למדו א צט,
לעגלה  עגלה ובין אמות. חמש עגלה כל ורוחב זו, בצד
ההולך  לוי לבן רווח אמה ועוד ט"ו, הרי עגלה כמלא רווח
ביחד  הרי שעליהן, הקרשים את לסדר וביניהן העגלה אחרי
אמה  עשרה שש של מהתנאי, שחוץ אומרים ויש אמה. ט"ז
אלף) מאות (-שש רבוא ששים שיהיו תנאי עוד יש רוחב,
ו:). שבת ו'תוספות' גדולות' ו'הלכות (רש"י בו בוקעים
הרבים  רשות הוא הזה בזמן שמדבר הרמב"ם ולדעת
תנאי. אינו הנזכר שהתנאי כרחנו על - ז) הערה (למעלה
(רמב"ן  בתלמוד מקום בשום זה דבר הוזכר לא ובאמת
חוברת  כז שנה האמריקאי ב'הפרדס' [וראה נט.). בעירובין
ו. שבת בגמרא חדש קטע לפי זה לתנאי מקור שיש ו'
מינכן, כתבֿיד בגליון גם והיה רומי, בכתבֿיד שנשמר
.[276 עמוד ר"א סי' ובראבי"ה שם ב'מאירי' והובא

לו).13) הלכה יז פרק (להלן טפחים ששה היא אמה כל
הרבים 14) ברשות אמות ארבע "המעביר א: ה, שבת

מדבר". לדגלי דומה שאינו פטור, – שמותר 15)מקורה
- הרבים לרשות מתוכו והמוציא והמכניס בתוכו, לטלטל

א.16)חייב. ו, אמה.17)שבת אלפים הוא מיל
אלמלא 18) ירושלים יוחנן, רבי "אמר ב: ו, עירובין

הרבים", רשות משום עליה חייבין בלילה, ננעלות דלתותיה
רשות  נעשית גמורה הרבים שרשות עלֿידיֿזה הרי היחיד

קא.) (עירובין שאמרו ומה בלילה. ננעלות שדלתותיה
למה  סותר אינו - בה לטלטל ואסור כרמלית היא שירושלים
ננעלות  שדלתותיה המוקפת "שמדינה כאן רבינו שכתב
הרבה  שישנם שכיון גמורה", היחיד רשות היא - בלילה
וכל  חצרות, עירובי שצריכה חצר אלא תהא לא בעיר דיורים
וכן  ככרמלית, בה לטלטל אסור - אותה עירבו שלא זמן

(כסףֿמשנה). קא. בעירובין רש"י להלן 19)פירש ראה
יז. פרק הצאן.20)בתחילת לעדר שמירה מקום

לצאן.21) גדרה כעין המשמשת שבעיר, גדר מוקפת רחבה
(22- היחיד רשות שהם אף לדירה, הוקפו לא אם אבל

בפט"ז  (להלן אמות לארבע מחוץ בתוכם לטלטל אסור
ה"א).

.áelÙ‡23Ïc‚Ó B‡ ‰ÈÙÒ ÔB‚k ,ÌÈÏk24ıÚ ÏL ¬ƒ≈ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»∆≈
˙¯eÎÂ25‡ˆBiÎÂ26Ô‰a27‰Úa¯‡ Ô‰a LÈ Ì‡ ,28ÏÚ ¿«∆∆¿«≈»∆ƒ≈»∆«¿»»«

‰Úa¯‡29Ô‰ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ‰¯NÚ d·‚a30 «¿»»¿…«¬»»»≈«∆¬≈≈
.‰¯eÓb „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒ¿»

בכולם.23) לטלטל גם ב.24)שמותר ק, שבת
א.25) לד, לעשיית 26)עירובין דבורים משכן א. ח, שבת

ועגולים 27)דבש. ומגדל, כספינה מרובעים כלים
הרבים.28)ככוורת. ברשות עומדים בכוורת 29)אפילו

חומשי  וג' טפחים חמשה בחללה להיות צריך עגולה, שהיא
ראה  ח.); (שבת ד' על ד' מחללה לרבע אפשר שאז טפח,

הי"ח. פי"ב עד 30)למעלה גבה על בין בתוכה בין
שמה). סי' (או"ח היחיד רשות כשאר הרקיע

.âÈ·Ú31;„ÈÁi‰ ˙eL¯k - „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÏL ÌÈÏ˙k‰ √ƒ«¿»ƒ∆¿«»ƒƒ¿«»ƒ
¯ÈÂ‡ .ÔkLŒÏk ‡Ï BÓˆÚÏ ,‰vÁÓ ‰NBÚ ÌÈ¯Á‡Ï32 «¬≈ƒ∆¿ƒ»¿«¿…»∆≈¬ƒ
Ï·‡ .ÚÈ˜¯Ï „Ú ,„ÈÁi‰ ˙eL¯k - „ÈÁi‰ ˙eL¯33 ¿«»ƒƒ¿«»ƒ«»»ƒ«¬»

„Ú ‡l‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡¬ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿»«ƒ∆»«
˙eL¯ ¯ÈÂ‡a ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ¿«¿»≈¬»»«¬ƒ¿

‡e‰ ¯eËt ÌB˜Ó ,ÌÈa¯‰34. »«ƒ¿¿

ב.31) צט, היחיד 32)שבת ברשות קנה נעץ א. ז, שבת
חייב. - גביו על ונח הרבים מרשות וזרק אמה, מאה גבוה

א.33) ק, שבת שם.34)משנה, להשתמש ומותר

.ã‡È‰ BÊ È‡35˙ÈÏÓ¯k36‰Úa¯‡ Ba LiL Ïz ?37ÏÚ ≈ƒ«¿¿ƒ≈∆≈«¿»»«
‰¯NÚ „ÚÂ ‰LÏMÓ B‰·‚Â Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡38. «¿»»»≈«≈¿»¿ƒ¿»¿«¬»»

dÈ‡Â ,‰¯NÚ „Ú ‡l‡ ˙NÙBz dÈ‡ ˙ÈÏÓ¯k‰L∆««¿¿ƒ≈»∆∆∆»«¬»»¿≈»
˙BÁt ‰·Á¯39LiL ıÈ¯Á ÔÎÂ .‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ¿»»»≈«¿»»««¿»»¿≈»ƒ∆≈

‰LÏMÓ ˜ÓÚÂ Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba«¿»»««¿»»»≈«≈¿»…ƒ¿»
Ô‰·b ,˙BvÁÓ Úa¯‡a Ûw‰L ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰¯NÚ „Ú«¬»»¿≈»∆À«¿«¿«¿ƒ»¿»

LÏMÓB‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰ÈÈ·e ‰¯NÚ „ÚÂ ‰ ƒ¿»¿«¬»»≈≈∆«¿»»««¿»»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÂÊ Ô¯˜ ÔÎÂ .Ôk ÏÚ ¯˙È»≈«≈¿≈∆∆»ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ

ÛwnL ÌB˜n‰ ‡e‰Â40˙ÈÚÈ·¯‰ Áe¯‰Â ˙BvÁÓ LÏL ¿«»∆À»»¿ƒ¿»«»¿ƒƒ
‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ BÏ ÔÈ‡L ÈB·Ó ÔB‚k ,ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ¿»∆≈¿ƒ»

ÔÎÂ .˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a41˙BÓÈa ÔÈa ,‰Ú˜a‰Â ÌÈni‰ ¿«¿ƒƒ¿≈««ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ
.Ô‰ ˙ÈÏÓ¯k el‡ Ïk - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÈa ‰nÁ‰««»≈ƒ«¿»ƒ»≈«¿¿ƒ≈

א.35) ו, בתוכה 36)שבת לטלטל אסור שמדרבנן
בה"א. ראה אחרת, לרשות ולהוציא טפחים.37)ולהכניס

דין 38) לה יש - ארבעה ורחבה עשרה גבוהה היא שאם
בה"א. כמבואר היחיד, פחותה 39)רשות היא שאם

פטור. מקום נקראת משלשה, ולמעלה מארבעה
הרבים 40) לרשות שנפרצה "חצר א: צד, עירובין משנה,

או  הרבים לרשות מתוכה חכמים, אמרו אחת), (מרוח
ככרמלית" שהיא מפני - פטור לתוכה, הרבים מרשות
דין  לה יש התורה שמן אחרים, מפרשים ודעת  (הגר"א).

(מגידֿמשנה). חייב לתוכה והזורק היחיד, "כל 41)רשות
הרבים  רשות הוא כך שבת, לענין הרבים רשות שהוא מקום
הגשמים, בימות גדר המוקפת הבקעה אבל טומאה, לענין
הרי  מוקפת, היתה לא ואם ולטומאה. לשבת היחיד רשות
אבות  בהל' (רבינו בלבד" לטומאה היחיד רשות היא

ו). ה"א, פ"כ הטומאה

.ä¯ÈÂ‡42‰¯NÚ „Ú ˙ÈÏÓ¯kk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯k‰ ¬ƒ««¿¿ƒ¬≈««¿¿ƒ«¬»»
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zayקי zekld - mipnf xtq - zah f"i iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ÈÏÓ¯k‰ ¯ÈÂ‡a ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«¿»≈¬»»¿»ƒ«¬ƒ««¿¿ƒ
ÙÏ .¯eËt ÌB˜Ó ‡e‰ È¯‰CÎÈ43ÏÚÓ ,44ÌÈn‰ Èt ¬≈¿¿¿ƒ»≈«¿≈««ƒ

¯ÈÂ‡k - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú :˙B¯‰paLÂ ÌÈniaL∆««ƒ¿∆«¿»«¬»»¿»ƒ«¬ƒ
Ïk Ï·‡ .¯eËt ÌB˜Ó - ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,˙ÈÏÓ¯k«¿¿ƒ¿«¿»≈¬»»¿¿¬»»

˜ÓÚ‰45.‰·Ú Ú˜¯˜k ‡e‰ È¯‰ ,ÌÈÓ ‰‡Ïn‰ »…∆«¿≈»«ƒ¬≈¿«¿«»∆

ב.42) ז, ב.43)שבת ק, עשרה 44)שבת מודדים שאין
(ראה  ולמעלה המים מפני אלא הים מקרקעית טפחים

סז). סי' פריימן הרמב"ם' מאה 45)'תשובות עמוק אפילו
כרמלית. לגבי בטל שהוא ארבעה, רחב ואינו אמה

.å˜ÓÚ elÙ‡ ,˙ÈÏÓ¯kk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯ÎaL ¯Ba∆¿«¿¿ƒ¬≈««¿¿ƒ¬ƒ»…
ÔÈ‡ Ì‡ ,‰n‡ ‰‡Ó46‰Úa¯‡ Ba47ÌÈa¯‰ ˙eL¯ . ≈»«»ƒ≈«¿»»¿»«ƒ
‰¯˜z ‰ÈÏÚ ‰˙È‰L48‰¯NÚ LL daÁ¯a ÔÈ‡L B‡ , ∆»¿»»∆»ƒ¿»∆≈¿»¿»≈∆¿≈

‡aËˆ‡ .˙ÈÏÓ¯Îk ‡È‰ È¯‰ - ‰n‡49ÔÈaL50 «»¬≈ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«»∆≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈ„ÓBÚ‰ ÌÈ„enÚ‰51‡È‰ È¯‰ - »«ƒ»¿ƒƒ¿»«ƒ¬≈ƒ

ÈcˆÂ .˙ÈÏÓ¯Îk52ÌÈa¯‰ ˙eL¯53Ï·‡ .˙ÈÏÓ¯Îk - ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ¿«¿¿ƒ¬»
Ô‰ÈÈa ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa54È¯‰ - ≈»«ƒƒ¿«ƒ¿ƒ≈≈∆¬≈

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ô‰≈¿»«ƒ

יש 46) "אפילו כתוב היה הראב"ד, שלפני ההלכה בנוסח
רוחב  בו שיש שכיון רבינו, על תמה לכן ארבעה", בו
ולא  היחיד רשות זה הרי מעשרה, יותר ועמוק ארבעה
אין  "אם שלפנינו בנוסח אבל א. בהלכה כמבואר כרמלית,
כיון  פטור למקום נחשב ולא ככרמלית, דינו ולכן ד'" בו
שאנו  עשר, עד רק כרמלית אין שהרי מעשר, יותר שהוא
נמצא  שהבור (כיון וניעור" מינו את מין "מצא  אומרים:
הי"א. בפי"ז להלן ראה ככרמלית), דינו בכרמלית,
כתב  לוניל לחכמי יט) סי' (פריימן, הרמב"ם' וב'תשובות
שלכם  בספר שיש מדבריכם, לי "יראה זו: הלכה על רבינו
הוא  הרי שבכרמלית בור הספר: נוסח וזה דברים, חסרון
הואיל  ארבעה, בו אין אם אמה מאה עמוק אפילו ככרמלית

לעצמ  רשות חלק תשובה ולא ובאותה ככרמלית". הוא הרי ו
בבור  "נתנו לב: בעירובין זו להלכה המקור גם נמסר
ובגמרא  עירוב". עירובו - אמה מאה עמוק אפילו (לעירוב
שדינו  שבכרמלית בבור המשנה את מעמידים לד:

ורחב 47)בכרמלית. אמה מאה עמוק אפילו אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה אמה (וראה 48)מאה א. צח, שבת

.(71 עמ' סט סי' הרמב"ם על 49)תשובות אבנים בנין
עליו. לשבת ספסל כעין הקיר א.50)ידי ז, שבת

ברווח. שם ללכת ברחבה,51)שאיֿאפשר עמודים "שהיו
היו  אצטבאות וגם סחורותיהם, את הסוחרים בהם ותולים

(רש"י). שם" לשבת צד.)52)לפניהם בית 53)(עירובין
רשות  בני את ומעכבים בולטים שכתליו לרה"ר הסמוך

תדיר. שם להלוך עמוד 54)הרבים בין שאין "אףֿעלֿפי
הולכים  שרבים כיון הרבים, רשות נחשב - אמה ט"ז לעמוד

('תוספות'). אמה" ט"ז רחב העמודים לבין ומחוץ שם,

.æe‰Ê È‡55˙BÁt Ba LiL ÌB˜Ó ?¯eËt ÌB˜Ó ≈∆¿¿»∆≈»
‰Úa¯‡Ó56,ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰LÏL B‰·‚Â ‰Úa¯‡ ÏÚ ≈«¿»»««¿»»¿»¿¿»«»»ƒ«

‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL57elÙ‡ .ı¯‡k ‡e‰ È¯‰58 ∆»»ƒ¿»¬≈»»∆¬ƒ
ÌÈˆB˜59ÌÈ˜¯·e60ÌÈÏÏ‚ B‡61Ô‰·b ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ«¿»ƒ¿»ƒƒ¿»«ƒ»¿»

Ô‰ È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯ ÔÈ‡Â ‰LÏL¿»¿≈»¿»«¿»»««¿»»¬≈≈
È¯Á ÔÎÂ .¯eËt ÌB˜ÓÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ı ¿¿¿≈»ƒ∆≈«¿»»«

‰Úa¯‡62ÌB˜Ó ÔÎÂ .ÌB‰z‰ „Ú ‰LÏMÓ B˜ÓÚÂ «¿»»¿»¿ƒ¿»««¿¿≈»
Bk¯‡ ‰È‰ elÙ‡ ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L Ûwn‰«À»∆≈«¿»»««¿»»¬ƒ»»»¿
B‰·‚Â ,‰¯BÚN ˙BÁt ‰Úa¯‡ BaÁ¯Â ÏÈÓ ÛÏ‡∆∆ƒ¿»¿«¿»»»¿»¿»¿
¯ÈÂ‡ ÔÎÂ .¯eËt ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe ‰LÏMÓƒ¿»¿«¿»¬≈∆¿¿¿≈¬ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯63˙ÈÏÓ¯k ¯ÈÂ‡ B‡64‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ¿»«ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿«¿»≈¬»»
¯eËt ÌB˜Ó ‡e‰ È¯‰ -65. ¬≈¿¿

א.55) ו, אמה,56)שבת מאה ארוך ואפילו רוחב,
אברהם'). ('מגן מרובעים ארבעה על ארבעה שצריכים

הלכה 57) - לקרקע) (מחובר כלבוד הוא הרי משלשה פחות
מסיני. או 58)למשה הדוקרים אלה אפילו כלומר,

שלשה  בגובהם יש אם אלא פטור מקום אינם המאוסים
א.59)טפחים. ז, (שופטים 60)שבת עקצים מלא שיח

ז). בקר.61)ח, נחשב 62)צואת ארבעה בו היה שאם
היחיד. א.63)לרשות ק, שבת ב.64)משנה, ז, שבת,

או 65) הרבים ברשות רק פטור למקום מציאות אין אולם
כיון  פטור, מקום דין אין היחיד ברשות אבל בכרמלית,
החלל  כל את וממלאה לרקיע עד עולה היחיד שרשות

(מגידֿמשנה).

.çÌB˜Ó66,ÌÈÓˆÓˆÓ ÌÈÁÙË ‰ÚLz B‰·‚a LiL »∆≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿À¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï…»¿…»≈ƒ¿»«ƒ¬≈

ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k67˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓ ÏÚ ƒ¿»«ƒ¿≈«¿ƒƒ«ƒ«»¿ƒ«
ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯L ÈtÓ ,¯ˆ˜ ÔÈa ·Á¯ ÔÈa ,BaÁ¯68 »¿≈»»≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ69Ì‡ :˙BÁt B‡ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¬»ƒ»»»≈«ƒ¿»»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ‰È‰»»«¿»»««¿»»»≈¬≈
‡e‰ È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ÈÏÓ¯k«¿¿ƒ¿ƒ≈«¿»»««¿»»¬≈

¯eËt ÌB˜Ó70. ¿¿

א.66) ח, דעת 67)שבת אבל רש"י, דעת גם זוהי
ארבעה. רחב אם לרה"ר נחשב אז שרק הראב"ד

כתפיהם.68) שעל המשא את לתקן שם ונסמכים עומדים
בין 69) רחב בין הוא הרבים רשות לרבים, בו שצורך וכיון

(רש"י). הוא 70)קצר ארבעה, ורחב עשרה גבוה היה ואם
היחיד. רשות

.è‚b71ÌÈÁÙË ‰¯NÚ CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï CeÓq‰ ««»ƒ¿»«ƒ¿¬»»¿»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ -72‚ba ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ , ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»»¿«¿≈«»

Úe·˜ ÌlÒ Bl ‰NÚiL „Ú73„enÚ .B¯Èz‰Ï74˙eL¯a «∆«¬∆À»»«¿«ƒ«ƒ¿
˙eL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ dB·b ÌÈa¯‰»«ƒ»«¬»»¿»»«¿»»¬≈∆¿

B‰·‚a ıÚ .„ÈÁi‰75dÈ‡ elÙ‡ ,‡e‰L Ïk „˙È «»ƒ»«¿»¿»≈»∆¬ƒ≈»
‰‰B·‚76„˙ia ˙BÏ˙Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,‰LÏL ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿«»≈

.˙ÈÏÓ¯k ‰NÚÂ BËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - Ba LnzL‰Ïe¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«¬¿«¬∆«¿¿ƒ
elÙ‡Â .‰ÏÚÓÏe „˙i‰ ÔÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ«»≈¿«¿»«¬ƒ

Blk e‰‡ÏÓ77È¯‰L ,B‰·b ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B„˙È ƒ¿»À¿≈¬≈∆¿«≈»¿∆¬≈
.Ô‰a ÌÈLnzLÓe ˙B„˙È‰ Ô˙B‡a ÔÈÏBzƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆

ב.71) פד, נראה 72)עירובין ולפיכך בו. משתמשים
הרבים. את 73)כרשות סילק ובזה לשבת, בין לחול בין
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(רשב"א). לו מיוחד הגג ונעשה ממנו, עירובין 74)הרבים
א. לרש"י 75)עח, (בניגוד לארץ למטה לצידו כלומר,

גביו). על כלומר בראשו, בו נעץ שפירשו והראב"ד
שאינה 76) אע"פ אמר, אשי "רב שם: חננאל רבינו כגירסת

משנה'. 'מגיד ועיין מידי", ביה [דתלי] אפשר ג' גבוה
(מגידֿמשנה,77) שלשה גבוהים ואינם לארץ למטה כלומר,

לחםֿמשנה). ועיין

.éÈ¯BÁ78„ÈÁi‰ ˙eL¯79.„ÈÁi‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ≈¿«»ƒ¬≈≈ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯ È¯BÁ Ï·‡80,ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ÌÈ‡ - ¬»≈¿»«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

˙eL¯ „ˆa ¯BÁ ?„ˆÈk .Ô˙cÓ ÈÙk Ô‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈≈¿ƒƒ»»≈«¿«¿
‰¯NÚ dB·‚Â ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LÈ Ì‡ :ÌÈa¯‰»«ƒƒ≈«¿»»««¿»»¿»«¬»»

;„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ -81- ‰¯NÚ dB·b ÔÈ‡ Ì‡Â ¬≈¿«»ƒ¿ƒ≈»«¬»»
- ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙ÈÏÓ¯k ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿¿ƒ¿ƒ≈«¿»»««¿»»
ÏkL ;‰LÏL dB·bL ,‡e‰Â .¯eËt ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿»∆»«¿»∆»

ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰LÏMÓ ˙BÁt‰82. «»ƒ¿»¬≈»»∆

ב.78) ז, או 79)שבת היחיד, רשות לצד שבכותל חורים
לעבר. מעבר מפולשים לצד 80)שהם שבכותל חורים

לפנים. מפולשים ואינם הרבים כרמלית 81)רשות וחורי
(רשב"א). מדתם כפי ג"כ לבוד.82)נידונים ונקרא

.àé˙eL¯83ÏËÏËÏ ¯zÓ - ¯eËt ÌB˜Óe „ÈÁi‰ ¿«»ƒ¿¿À»¿«¿≈
ÔÈÏÈÓ ‰nk Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk C¯‡ ‰È‰ elÙ‡ .ÔlÎa¿À»¬ƒ»»…∆»««ƒ¿≈∆«»ƒƒ
- ˙ÈÏÓ¯k‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ï·‡ .dlÎa ÏËÏËÓ -¿«¿≈¿À»¬»¿»«ƒ¿««¿¿ƒ
¯È·Ú‰ Ì‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ô‰a ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡≈¿«¿¿ƒ»∆∆»¿«¿««¿ƒ∆¡ƒ
˙eL¯a :˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ˜¯Ê B‡ ËÈLB‰ B‡ƒ»«¿«¿««ƒ¿

¯eËt - ˙ÈÏÓ¯Î·e ,·iÁ - ÌÈa¯‰84¯eq‡L . »«ƒ«»¿«¿¿ƒ»∆ƒ
‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ÈÏÓ¯k‰85˙eL¯Ï ««¿¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆ƒ»ƒ¿

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÛlÁ˙z ‡nL ,ÌÈa¯‰»«ƒ∆»ƒ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»ƒ
ÔB‚k ,‰‡ˆB‰‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï86ıB˜ ¯È·Ú‰L …»»»ƒ¿«»»¿∆∆¡ƒ

,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ba e˜BfÈ ‡lL È„k ˙ÈÏÓ¯Îa¿«¿¿ƒ¿≈∆…ƒ«ƒ¬≈∆À»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Bn‡ ‰nk B¯È·Ú‰ elÙ‡Â«¬ƒ∆¡ƒ«»«¿≈…«≈»∆

א.83) ו, "ומי 84)שבת רבינו: כותב המשניות ובפירוש
יתחייב  מהם, לאחד משם או לכרמלית, מהם מאחד שיוציא
(שבת  מכלום" פטור שוגג הוא ואם מזיד, הוא אם מלקות
פ"א): (שבת טוב' יום ב'תוספות זה על וכתב מ"א); פ"א
ארבעים  מלקות לומר שרוצה ותחשוב תטעה "ואל
ורגיל  ה"ג), בפ"א (ראה מדרבנן מרדות מכת אלא שבתורה,

מלקות". בשם דרבנן מרדות למכת לקרוא בזה 85)רבינו
מחיצות. לו קוץ 86)שאין רבינא: "אמר א: מב, שבת

(עד  אמות מארבע פחות פחות מוליכו הרבים ברשות
אמות  מד' פחות לטלטל כי הרבים, רשות לצדי שיסלקנו
שטלטול  (יותר, טובא אפילו ובכרמלית מדרבנן) איסור הוא

אחת)". בעקירה יעבירנו מדרבנן שלו

.áéÌLk87¯zÓ Ck ,¯eËt ÌB˜Ó ÏÎa ÏËÏËÏ ¯znL ¿≈∆À»¿«¿≈¿»¿¿»À»
ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï epnÓ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó BÏ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙ÈÏÓ¯ÎÏ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¿«¿¿ƒƒƒ≈¿«»ƒ
.˙ÈÏÓ¯k‰ ÔÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Óe≈¿»«ƒ¿≈»ƒ«ƒ««¿¿ƒ

א.87) ו, שבת

.âéÌLk88¯eÒ‡ Ck ,˙ÈÏÓ¯k‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ¿≈∆»¿«¿≈¿»««¿¿ƒ»»
B‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ˙ÈÏÓ¯kÏ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ««¿¿ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«ƒ

.¯eËt - ÒÈÎ‰ B‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿ƒ»

שם.88)

.ãé‡ÈˆBn‰89B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ
- ÚˆÓ‡a ˙ÈÏÓ¯ÎÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿»«ƒ¿«¿¿ƒ»∆¿«

¯eËt90˙ÈÏÓ¯ÎÂ BÊÏ BfÓ ˜¯Bf‰ B‡ ËÈLBn‰ ÔÎÂ . »¿≈«ƒ«≈ƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÈˆBn‰ .¯eËt - ÚˆÓ‡a91ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ »∆¿«»«ƒ≈∆≈¿»«ƒ

˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ ;„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆ƒ≈¿«»ƒ
˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿»«ƒ¬≈∆»

חפץ"89) המוציא או "המושיט אחר: בנוסח א; צז, שבת
רוקח'). ביחד 90)('מעשה רה"ר בשתי העביר לא אם

הכרמלית  צירוף בלא - בשתיהן העביר אבל אמות, ארבע
בפי"ג  כמבואר מצטרפות, שרשויות - חייב אמות ארבע -

היחיד)91)הי"ז. (רשות מחנות "המוציא ב: ה, שבת
(מכיון  חייב (כרמלית), סטיו דרך הרבים) (רשות לפלטיא
כעומד)". (מהלך - פוטר עזאי ובן בכרמלית), עמד שלא

הניח. וכלֿשכן לרבנן אף פטור - עמד אבל

.åè‡ÈˆBn‰92¯·ÚÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿»«
,·iÁ - B˙ÎÈÏ‰a Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯eËt ÌB˜Ó ÏÚ«¿¿∆»»≈≈∆«¬ƒ»«»

˜¯BÊa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .„ÓBÚk BÈ‡ Cl‰nL93, ∆¿«≈≈¿≈¿≈»ƒ«¿≈
ÁpL ÈÓk ·eLÁ BÈ‡L ,¯eËt ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ¯·ÚL∆»««≈∆ƒ¿¿∆≈»¿ƒ∆»

‰È‰ .ÌL94˙eL¯Ó ıÙÁ ÏËÂ ,¯eËt ÌB˜Óa „ÓBÚ »»»≈ƒ¿¿¿»«≈∆≈¿
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÁÈp‰Â ,ÌL „ÓBÚ‰ Ì„‡Ó B‡ „ÈÁi‰«»ƒ≈»»»≈»¿ƒƒƒ¿»«ƒ
ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt - ÌL „ÓBÚ‰ Ì„‡ „Èa B‡¿«»»»≈»»¿≈ƒƒ¿ƒ
¯eËt ÌB˜Óa „ÓÚÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ¿»«ƒ¿¿

.¯eËt -»

דומה,93)שם.92) כעומד מהלך הסובר עזאי בן שאפילו
ו.). (שבת שחייב ארבע לסוף ארבע מתחילת בזורק מודה

ב.94) ח, שבת

.æè„enÚ95·Á¯Â ‰¯NÚ dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a «ƒ¿»«ƒ»«¬»»¿»»
B¯wÚa ÔÈ‡Â ,‰Úa¯‡96LÈÂ ,‰Úa¯‡97d·ba98¯ˆw‰ «¿»»¿≈¿ƒ»«¿»»¿≈«…««»»

˜¯Ê Ì‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰LÏL BlL∆¿»¬≈¿«»ƒ¿ƒ»«
Ïz .·iÁ - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó99ËwÏ˙n‰100 ≈¿»«ƒ¿»««»«»≈«ƒ¿«≈

˙Bn‡ Úa¯‡ C¯‡ CBzÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d·b101È¯‰ - …«¬»»¿»ƒƒ…∆«¿««¬≈
ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Ê Ì‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰¿«»ƒ¿ƒ»«≈¿»«ƒ¿»«

.·iÁ - ÂÈab«»«»

א.95) קא, בארץ.96)שבת הנוגע בדפוס 97)בחלקו
"ואין". הנוסח: בקצר 98)שונצינו, "ויש שם: בגמרא

וזהו  שלשה". גובה בו "יש רש"י: ופירש שלשה", שלו
שכלה  ממקום "לבוד" כאן לומר שאין שאףֿעלֿפי החידוש
שאנו  מפני היחיד רשות הוא זאת בכל לקרקע, רחבו
למטה. המחיצה והוריד (-משוך מחיצתא אחית גוד אומרים
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הקצר  בגובה אין אם זה, ולפי שם). רש"י דברי מתוכן
'לבוד'. בו שאומרים מפני היחיד רשות הוא בוודאי שלשה,

שיש היינו שלשה" שלו בקצר "יש מפרשים ·È·ÂÚויש
הם  הגמרא דברי זה, ולפי ('תוספות'). שלשה הקצר
אחית'. 'גוד בו אומרים לא שלשה שם אין שאם בדווקא,

א.99) ק, מעט 100)שבת ומתלקט והולך במדרון שהוא
כאילו  הוא הרי אמות. ד' מתוך עשרה שמגביה עד מעט
מרשות  זרק ואם גבהו, במקום היחיד רשות והוא כולו זקוף

(רש"י). חייב - גביו על ונח היה 101)הרבים אם אבל
הרבים, כרשות הוא הרי אמות, חמש מתוך עשרה הגובה

(רש"י). שם להלוך אפשר שהרי

.æéıÚ102‰‡Ó dB·‚ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰˜ »«»∆ƒ¿«»ƒ¬ƒ»«≈»
·iÁ - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯ÊÂ ,‰n‡103, «»¿»«≈¿»«ƒ¿»««»«»

ÔÏÈ‡ .ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏBÚ „ÈÁi‰ ˙eL¯L104‡e‰L ∆¿«»ƒ»«»»ƒ«ƒ»∆
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ËB BÙBÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a „ÓBÚ≈ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ

˜¯ÊÂ105BÙB ÏÚ ÁÂ106CÏB‰ ÛBp‰ ÔÈ‡L ,¯eËt - ¿»«¿»«»∆≈«≈
.¯wÚ‰ ¯Á‡««»ƒ»

ב.102) קז, גבי 103)שבת על והנחה עקירה שצריך ואף
רש"י  מדברי נראה ה"א), (פי"ג ארבעה על ארבעה מקום
מקום  צריך אין - היחיד ברשות שבהנחה גאונים, וקצת

ארבעה. על א.104)ארבעה ח, מרשות 105)שבת
ענפיו.106)הרבים.

.çéıÚ107Ï˜Ò¯Ë BL‡¯·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜108, »«»∆ƒ¿»«ƒ¿…¿«¿»
‡l‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ,¯eËt - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ˜¯ÊÂ¿»«¿»««»»∆≈¿»«ƒ∆»

‰¯NÚ „Ú109˜¯Bf‰ .110,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ «¬»»«≈«¿««ƒ¿»«ƒ
·ÏÁ ˜¯fL ÔB‚k ,Ï˙Îa ıÙÁ‰ ÁÂ111B‡˜a„Â ˜ˆa ¿»«≈∆¿…∆¿∆»«≈∆»≈¿ƒ¿«

˜¯BÊk - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˜a„ Ì‡ :Ï˙Îa¿…∆ƒƒ¿«¿«¿»≈¬»»¿»ƒ¿≈
ÌB˜Ó ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓlL ,¯ÈÂ‡a»¬ƒ∆¿«¿»≈¬»»ƒ¿»«ƒ¿
˜¯BÊk - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ˜a„ ;‡e‰ ¯eËt¿ƒ¿«¿«»≈¬»»¿»ƒ¿≈
Ïk ¯BÁa ÁÂ ,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯Ê .·iÁÂ ,ı¯‡a»»∆¿«»»«¿«¿»≈¬»»¿»¿»

¯eËt - ‡e‰L112. ∆»

א.107) קא, עשרה 109)סל.108)שבת ש"גבוה ואף
(הלכה  היחיד" לרשות נחשב הרבים ברשות ארבעה ורחב
כאן  אבל למטה, גם ארבעה רחב הוא אם רק זהו א').
אין  למעלה, הוא והסל דק קנה רק יש עשרה שבתוך

" ÈÁÓˆ˙‡אומרים ˙ÈÁ‡ „Â‚ בוקעים שהגדיים מחיצה שכל "
מחיצה. אינה - א.110)בה ק, שבת שם 111)משנה,

שהואֿהדין  רבינו וסובר שנינו", שמינה "בדבילה נאמר:
הנדבק. דבר ארבעה,112)בכל רחב החור שאין שכיון

פטור. כמקום אלא היחיד כרשות נחשב אינו

.èé˜¯Ê113‰˜114Ú˜˙Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÁÓ¯ B‡ »«»∆…«≈¿«»ƒ¿ƒ¿«
B˙ˆ˜Ó È¯‰L ,¯eËt - „ÓBÚ ‡e‰Lk ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿∆≈»∆¬≈ƒ¿»

¯eËt ÌB˜Óa115˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÈÏk ˜¯Ê . ƒ¿¿»«¿ƒ≈¿«»ƒƒ¿
ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LÈÂ ÏB„b ÈÏk B˙B‡ ‰È‰Â ,ÌÈa¯‰»«ƒ¿»»¿ƒ»¿≈«¿»»«
˙eL¯ ‰Ê ÈÏkL ÈtÓ ;¯eËt - ‰¯NÚ d·‚a ‰Úa¯‡«¿»»¿…«¬»»»ƒ¿≈∆¿ƒ∆¿
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ‡ÈˆBÓk ‡ˆÓÂ ,‰¯eÓb „ÈÁi‰«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈¿«»ƒ

„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï116. ƒ¿«»ƒ

א.113) ח, עשרה.114)שבת חייב 115)גבוה שאינו
(רש"י). הרבים ברשות כולו נח אם דעת 116)רק גם זוהי

אמות  ארבע הכלי את העביר שאם מזה ויוצא ה'תוספות',
זה  "שכלי אחרת: הסביר רש"י אבל חייב. – הרבים ברשות
זורקים  שהיו למדים, ממשכן ואנו לעצמו. רשות הוא
פטור  אופן ובכל רשויות". זורקים היו ולא לזה זה מחטים

כאן.

.ë¯Ba117‰ÚLz118‡ÈÏÁ ¯˜ÚÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a119 ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿»«À¿»
‰¯NÚÏ BÓÈÏL‰Â B˙ÈÚ˜¯wÓ120˙¯È˜ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»»««ƒ∆¬ƒ«

ÈtÓ ,¯eËt - ˙Á‡k ÔÈ‡a ‰vÁn‰ ˙iNÚÂ ıÙÁ‰«≈∆«¬ƒ««¿ƒ»»ƒ¿««»ƒ¿≈
¯Ba‰ ‰È‰ .‰lÁza ‰¯NÚ ‰vÁn‰ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»«¿ƒ»¬»»«¿ƒ»»»«

‰¯NÚ121CÈÏL‰Â ,122‰¯NÚÓ BËÚÓe ‡ÈÏÁ Ba123- ¬»»¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ¬≈¬»»
ÔÈ‡a ‰vÁn‰ ˜elÒÂ ıÙÁ‰ ˙Áp‰ È¯‰L ,¯eËt»∆¬≈«»««≈∆¿ƒ«¿ƒ»»ƒ

˙Á‡k124. ¿∆»

ב.117) צט, כרמלית.118)שבת עפר 119)שהוא
הרבים. לרשות והשליכו משפתו, או הבור מקרקעית

היחיד.120) רשות נעשה רשות 121)ועכשיו שהוא
הרבים.122)היחיד. נעשה 123)מרשות ועכשיו

אם 124)כרמלית. בגמרא נסתפקו אלה, מקרים בשני
שפטור  רבינו פסק - הבעיה נפשטה שלא וכיון לא, או חייב

מספק.

.àë˜¯Bf‰125Ûc126˙B„˙È Èab ÏÚ ÁÂ127˙eL¯a «≈«¿»««≈¿≈ƒ¿
Èab ÏÚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰NÚÂ ÌÈa¯‰»«ƒ¿«¬»¿«»ƒ¬ƒ»»¿ƒ««≈

Ûc‰128¯eËt -129˙Áe ÌÚ ‰vÁn‰ ˙iNÚ È¯‰L , ««»∆¬≈¬ƒ««¿ƒ»ƒ«
.˙Á‡k ÔÈ‡a ÈÏk‰«¿ƒ»ƒ¿∆»

ב.125) צט, ארבעה.126)שבת שהיו 127)רחב דקות,
- ארבעה הרחב זה ודף ארבעה, רחבות ואין עשרה גבוהות

(רש"י). היחיד רשות הדף 128)עשאה נח שבוודאי ואף
החפץ. נח ואחריֿזה היתדות על בעיה 129)תחילה זוהי
מספק. פטור ולכן בגמרא, נפשטה שלא

.áë¯Ba130‰¯NÚ ˜ÓÚ ‡e‰L131‰ÓL ·Á¯Â ∆»…¬»»¿»»¿…»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙ÏˆÁÓ ˜¯ÊÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a132 ƒ¿»«ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿»«ƒ

¯eËt - ÌÈLÏ BaÁ¯a ¯Ba‰ ‰˜lÁÂ133ÌÚ È¯‰L ; ¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ
Ô‰Ó ÌB˜Ó Ïk ‰NÚÂ ,˙BvÁn‰ eÏËa ÈÏk‰ ˙Áp‰«»««¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¬»»»≈∆

.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt»≈«¿»»««¿»»

א.130) ק, היחיד.131)שבת רשות בנוסח 132)שהוא
רוקח'). ('מעשה נכון והנוסח הרבים", "מרשות אחר:

משנה'.133) 'מגיד ועיין (שם). יוחנן כרבי ולא כאביי

.âë¯Ba134‰¯NÚ ˜ÓÚ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a135·Á¯Â ƒ¿»«ƒ»…¬»»¿»»
ıÙÁ BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ ÌÈÓ ‡lÓ ,‰Úa¯‡136Èab ÏÚ ÁÂ «¿»»ƒ≈«ƒ¿»«¿≈∆¿»««≈

‰È‰ .˙BvÁn‰ ÔÈÏh·Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,·iÁ - ÌÈn‰««ƒ«»∆≈««ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»»
˙B¯t ‡ÏÓ137eËÚÓ È¯‰L ,¯eËt - BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ »≈≈¿»«¿»∆¬≈ƒ¬

B¯eÚL ˙‡ ˙B¯t‰138. «≈∆ƒ

א.134) ק, היחיד.135)שבת רשות כבד 136)שהוא
(רש"י). אבן כגון בתוכו נח אלא גביו על צף שאינו

שאסור 137) טבל, של בפירות כאן מדובר הרשב"א לדעת
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את  מבטלים ולכן מהבור, ולהוציאם בשבת לטלטלם
שאינו 138)המחיצות. נוזל דבר בכל שהואֿהדין נראה

 ֿ (מגיד כפירות דינם יבשים דברים אבל מחיצות, מבטל
משנה).

.ãëÌÈÓ ˜˜¯139ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯·BÚ ‡e‰L ¿««ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¿«ƒ
ÔÈÎl‰Ó140È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ B˜ÓÚa ÔÈ‡ Ì‡ :Ba ¿«¿ƒƒ≈¿»¿¬»»¿»ƒ¬≈

Úa¯‡ elÙ‡ ·Á¯ ‰È‰L ÔÈa ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ‡e‰ƒ¿»«ƒ≈∆»»»»¬ƒ«¿«
˙Bn‡141‡lL ÔÈa ,142,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a ‰È‰ «≈∆…»»¿»¿«¿»»¿»ƒ

,BÎB˙a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈ‚l„Ó ÌÚ‰ ·¯ È¯‰L∆¬≈…»»¿«¿ƒ»»¿≈¿«¿ƒ¿
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯NÚ B˜ÓÚa ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿»¿¬»»¬≈¿»«ƒ
˙ÈÏÓ¯Îk ‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰¯NÚ B˜ÓÚa LÈ Ì‡Â¿ƒ≈¿»¿¬»»»≈¬≈¿«¿¿ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ,‡e‰Â .ÌÈni‰ ¯‡Lkƒ¿»««ƒ»∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ
.‰Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ˙ÈÏÓ¯k ÔÈ‡L ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡»≈«≈∆≈«¿¿ƒ¿»≈«¿»»

מים 139) בצה, שם) חננאל רבינו ופירוש ב. ק, שבת משנה,
בהם. עוברים שרבים בעפר מעורבים עמוקים לא

ברגל.140) בו ללכת אלא 141)רגילים בו מהלכים ואין
הדחק. מדלגים 142)עלֿידי או בתוכו עוברים אדם ובני

עליו.

ה'תשע"ו  טבת י"ח רביעי יום

עׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ההוצאה 1) בדיני דבריהם של גזירות בו נתבארו

באפשר  (שהיה שמותר מה ביאור לזה ונמשך ותולדותיה.
שם. כמבואר להם), דמיון קצת לו מהיות לו לחוש

.à„ÓBÚ2ÏËÏËÓe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì„‡3˙eL¯a ≈»»ƒ¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙eL¯a ÏËÏËÓe „ÈÁi‰ ˙eL¯a „ÓBÚÂ .dlk „ÈÁi‰«»ƒÀ»¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿≈ƒ¿
Ì‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·e ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿«∆…ƒ¿«¿««¿ƒ

¯eËt - ‡ÈˆB‰4ÈtÓ ,5ÔÎÂ .˙¯Á‡ ˙eL¯a ‡e‰L6 ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈
Á˙BÙe „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ì„‡ „ÓBÚ7,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ≈»»ƒ¿«»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ

Á˙BÙe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a8‰Ó‰a .„ÈÁi‰ ˙eL¯a9 ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿«»ƒ¿≈»
da¯ ‰˙È‰L10ÔÈÒ·B‡ - ÌÈÙa dL‡¯Â ıeÁa11 ∆»¿»À»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÏÓ‚·e ;d˙B‡12,ÌÈÙa Ba¯Â BL‡¯ ‡‰iL „Ú - »¿»»«∆¿≈…¿Àƒ¿ƒ
C¯‡ B¯‡eˆÂ ÏÈ‡B‰13. ƒ¿«»»…

ב).2) עמוד צח דף עירובין במסכת דברים 3)(משנה
הלכה  להלן (ראה הרבים לרשות יוציאם שמא לחוש שאין

שבגמרא 4)ב). שמכיוון רבינו, על כאן השיג הראב"ד
ארבע  מתחילת חפץ "המעביר רבא: לדברי זה דין דימו
ההלכה  ונפסקה חייב", - עליו דרך והעבירו ארבע לסוף
כאן  גם ולכן - י"ד הלכה י"ב בפרק למעלה כמובא - כרבא
אחר: נוסח מביא משנה" ה"מגיד ובעל חייב, להיות צריך
"אף  לכתוב: צריך היה זה שלפי אלא חייב" הוציא "ואם

משנה). (מגיד אחרת" ברשות שהוא פי כן 5)על כתב
הלכה  י"ב בפרק למעלה שכתב למה מכאן הסתירה ליישב
אחרת  ברשות שהוא שכאן שלמעלה) בהערה (ראה י"ד
במסכת  התוספות שכתבו (וכמו פטור כמקום ידו נחשבת
מרכבת  - יעמוד) לא המתחיל דיבור א עמוד כ דף עירובין

"מעשה 6)המשנה. א עמוד קא דף עירובין במסכת משנה

שהיה  למכירה) עופות (המפטמים ּפטמים של ִַָבשוק
ברשות  ועומדים חנותם (פתח נועלים שהיו בירושלים,
הפתח" גבי שעל בחלון המפתח את ומניחים הרבים),

משנה"). ("מגיד כחכמים המפתח 7)והלכה נוטל
(רש"י). החנות את שם ופותח הרבים במפתח 8)שברשות

שם. ב).9)המונח עמוד כ דף עירובין (מסכת
יד 10) (כתב בחוץ" שהייתה "בהמה אחרת: בנוסחה

ואין 11)אברבנאל). כורחה, על הרבה אותה מאכילים
החוצה  הדלי את ויוציא פרתו אחרי יימשך שמא חוששים

הרבים. לפיו,12)לרשות המאכל את (מכניסים מלעיטים
שבת  (מסכת שנינו שהרי להחזיר). יכול שהוא למקום עד
(תוספות). מלעיטין" אלא הגמל את אובסים "אין קנה:) דף

הרבים 13) לרשות שיוציא וחוששים צווארו אחר יימשך
(מער"ק). בפנים ורובו ראשו אין אם

.á‡Ï14˙eL¯a ‰zLÈÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ì„‡ „ÓÚÈ …«¬…»»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿
‡l‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰zLÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿«»ƒ∆»
‰na .‰˙BL ‡e‰L ÌB˜nÏ Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈ƒ¿ƒ…¿À«»∆∆«∆
‡e‰L ,ÌÈ‡ ÌÈÏÎa ‰˙BL ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆¿≈ƒ»ƒ∆

Ô‰Ï CÈ¯ˆ15ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ì‡ÈˆBÈ ‡nL ‰¯Êb , »ƒ»∆¿≈»∆»ƒ≈¬»ƒ»≈ƒ
¯Ba‰ ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ,ÌÈ‡ ÔÈ‡L∆≈»»ƒ∆≈»ƒ»∆∆»»«

˙ÈÏÓ¯Îa16ÒÈÎÓ - ÌÈ‡ ÌÈÏk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡17 ¿«¿¿ƒ««ƒ∆«≈ƒ»ƒ«¿ƒ
‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,BÓB˜Óa ‰˙BLÂ „·Ïa BL‡…̄ƒ¿«¿∆ƒ¿¿««ƒ∆…

.Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ…¿À

א).14) עמוד צט דף עירובין במסכת דעת 15)(משנה
דבר  בכל להרשב"א אבל נאים. בכלים אלא גזרו שלא רבינו
כן  אם אלא לרשותו, יכניסם שמא חוששים לו, צריך שהוא
("מגיד  שותה שהוא למקום ורובו ראשו יכניס או יוציא

לרשות 16)משנה"). דומה שהיא "מפני איסורה שעיקר
י"ד  בפרק (רבינו הרבים" ברשות תתחלף שמא הרבים,
שנאמר  "משום לגזירה, גזירה גוזרין ואין י"א), הלכה
כלומר: למשמרתי. משמרת עשו משמרתי, את ושמרתם
ביצה  מסכת (רש"י למשמרת" משמרת ולא לתורתי, גזירה
ב) עמוד י"א דף שבת (מסכת כרבא וזהו ב) עמוד ב דף
גזירה  לגזור ב"הוצאה" שהחמירו שסובר כאביי ולא

א).17)לגזירה. עמוד יא דף שבת (מסכת

.â„ÓBÚ18ËÏB˜Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì„‡19¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ≈»»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ»¬ƒ
,Ï˙k‰ ÔÓ B‡ ¯Bpv‰ ÔÓ ÔÈÁl˜Ó‰ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ«¿«¿ƒƒ«ƒƒ«…∆

‰˙BLÂ20ÚbÈ ‡lL „·Ï·e .21ËÏ˜ÈÂ Ï˙ka B‡ ¯Bpva ¿∆ƒ¿«∆…ƒ««ƒ«…∆¿ƒ¿…
‰ÏÚÓÏ Ba Ú‚pL ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡ :Ú‚ Ì‡Â .Ôab ÏÚÓ≈««»¿ƒ»«ƒ»»»∆»«¿«¿»

‰LÏMÓ ˙BÁÙa ‰¯NÚÓ22CeÓÒ‰Ê È¯‰ - ‚bÏ ≈¬»»¿»ƒ¿»»«»¬≈∆
¯˜BÚk ‡ˆÓpL ;¯eÒ‡23˙eL¯ ‡e‰L ,‚b‰ ÏÚÓ »∆ƒ¿»¿≈≈««»∆¿

ÔÈa ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ¯Bpva ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„ÈÁi‰«»ƒ¿≈ƒ»»«ƒ«¿»»««¿»»≈
CB˙a ¯Bpv‰ ‰È‰L24‰ÏÚÓÏ ‰È‰L ÔÈa ‰¯NÚ25 ∆»»«ƒ¿¬»»≈∆»»¿«¿»

‰ÓÏÂ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ epnÓ ËÏ˜Â ,‰¯NÚÓ≈¬»»¿»«ƒ∆«ƒ¬≈∆»¿»»
·iÁ BÈ‡26ÈtÓ ?27eÁ ‡lL28Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÈn‰ ≈«»ƒ¿≈∆…»««ƒ∆»¬≈≈

.ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÁÊƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ב).18) עמוד צט דף עירובין במסכת תופס 19)(משנה
הנזחלים. המים מן בכלי למעלה 20)ומקבל אוויר כי
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בפרק  (ראה הוא פטור מקום הרבים ברשות טפחים מעשרה
רשות  שהיא מעשרה למטה הוא אם ואפילו ז), הלכה י"ד
היא. הרבים ברשות כן גם ידו הלא גמורה, הרבים

לצינו 21) הכלי את משלושה 22)ר.לקרב פחות שכל
הגג מן קלט כאילו הוא והרי (כמחובר), רשות כלבוד שהוא

מרשות 23)היחיד. הוציא כאילו נחשב לא מקום ומכל
ההלכה). בסוף (כמבואר של 24)היחיד מקום שכל

עשרה, ועד משלושה הגבוה הרבים ברשות טפחים ארבעה
הרבים  לרשות בה להשתמש מדרבנן ואסור ככרמלית, דינו

י"ג). הלכה י"ד ורחב 25)(פרק עשרה גבוה שמקום
היחיד. רשות הוא הרבים ברשות אם 26)ארבעה חטאת,

מים. ממנו וקלט בצינור מסכת 27)נגע ירשלמי (תלמוד
ו). הלכה י פרק מרשות 28)עירובין במוציא חייב ואינו

בפרק  כמבואר החפץ, שנח ממקום עקר אם אלא לרשות,
ד. הלכה י"ג

.ãÊÈÊ29˙eL¯ ÏÚL ¯ÈÂ‡a ‡ˆBÈ ÔBlÁ‰ ÈÙlL ƒ∆ƒ¿≈««≈»¬ƒ∆«¿
‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈa¯‰30¯zÓ - ÌÈÁÙË »«ƒƒ»»¿«¿»≈¬»»¿»ƒÀ»

LnzL‰Ï31‡l‡ ˙ÒÙBz ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ¿ƒ¿«≈»»∆≈¿»«ƒ∆∆∆»
¯zÓ CÎÈÙÏ .ÌÈÁÙË ‰¯NÚ32Ï˙k‰ ÏÎa LnzL‰Ï ¬»»¿»ƒ¿ƒ»À»¿ƒ¿«≈¿»«…∆

.ÌÈBzÁz‰ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú«¬»»¿»ƒ««¿ƒ

היוצא 29) "קצה ב). עמוד צח דף עירובין במסכת (משנה
בפירוש  (רבינו זולתם" או אבן או עץ או מבניין הכותל , מן

פטור.30)המשניות). מקום בהלכה 31)שהוא כמבואר
הלכה 32)ז. י"ד (פרק להשתמש מותר פטור" ב"מקום כי

ז).

.äÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33‡ˆBÈ „Á‡ ÊÈÊ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ∆»≈
‰Ê ÔÈÊÈÊ ÈL Ï˙ka ÌÈ‡ˆBÈ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈÂ‡a»¬ƒ¬»ƒ»¿ƒ«…∆¿≈ƒƒ∆
,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰fÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆««ƒ∆¿≈∆¿«¿»≈¬»»
ÏÚ ‰Úa¯‡ ·Á¯ ÔBlÁ‰ ÈÙlL ÔBÈÏÚ‰ ÊÈfa LÈ Ì‡ƒ≈«ƒ»∆¿∆ƒ¿≈««…««¿»»«
˙eL¯ ‡e‰L ÈtÓ ;ÂÈÏÚ LnzL‰Ï ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡«¿»»»¿ƒ¿«≈»»ƒ¿≈∆¿

˙¯Á‡ ˙eL¯ ÂÈzÁzL ÊÈf‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa34‰Ê e¯Ò‡Â , ƒ¿≈«¿¿«ƒ∆«¿»¿«∆∆¿»¿∆
.˙Á‡ ˙eL¯a ˙BLnzLÓ ˙BiL¯ ÈzL ÔÈ‡L .‰Ê ÏÚ«∆∆≈¿≈¿Àƒ¿«¿ƒ¿∆»

עירובין 33) (מסכת ירושלמי תלמוד בזיז; להשתמש שמותר
אסור  בשתיים אבל באחד, אלא אמר "לא ד ): הלכה י פרק

אחת". ברשות משתמשות רשויות שתי "הזיזין 34)שאין
שבזכות  שלו, אינם הרבים רשות כלפי הכותל מן הבולטים
רשות  אוויר אין התורה שמן ואף עומדים, הרבים רשות בני
הזיזים  אותם כל מקום מכל מעשרה, למעלה עולה הרבים
הרבים  רשות מבני אחד לכל רשות ויש הם, שלהם
רשות  בני מזה, למעלה זה זיזים שני וכשיש בהם, להשתמש
רק  וכשיש העליון), על (ואוסרים בתחתון משתמשים הרבים
בו" תדיר שתשמישם החלון לבני הוא הרי אחד זיז
רבינו  דברי את משווה משנה" ב"מגיד אולם (הריטב"א);
לשני  השייכים זיזים בשני מדובר שכאן הרשב"א, לשיטת

מותר. אחד באדם אבל זה, על זה אוסרים ולכן אדם בני

.åÔÈ‡35- ‰Úa¯‡ ÔBzÁza ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡ ÔBÈÏÚa ≈»∆¿«¿»»¿≈««¿«¿»»
ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú Ï˙k‰ ÏÎa ÔÎÂ ,Ô‰ÈLa LnzLÓƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿»«…∆«¬»»¿»ƒ

ÌÈBzÁz‰36Ba ÔÈ‡ ÔBÈÏÚ·e ‰Úa¯‡ ÔBzÁza ‰È‰ . ««¿ƒ»»««¿«¿»»»∆¿≈

BBlÁ „‚k ‡l‡ ÔBÈÏÚa LnzLÓ BÈ‡ - ‰Úa¯‡37 «¿»»≈ƒ¿«≈»∆¿∆»¿∆∆«
¯eÒ‡ - ÔBlÁ‰ È„„ˆ ÈLaL ÊÈf‰ ¯‡La Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿«¬»ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿≈««»

BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁL ÂÈzÁzL ‰Ê ÈtÓ ,LnzL‰Ï38. ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆«¿»∆»«¿¿«¿

ב).35) עמוד צח דף עירובין מקום 36)(מסכת שהוא
ודינו 37)פטור. (רש"י) והרחבתו החלון כזווית שהוא

י. הלכה י"ד פרק למעלה כמבואר היחיד, רשות כחורי
"לפי 38) החלון, כנגד שלא להשתמש העליון על ואוסר

לרקיע, עד עולה היחיד רשות שהוא התחתון שאוויר
למוציא  - דומה? הדבר למה תחתון, של באווירו והעליון
בתוך  ששבתו בכלים בו להשתמש שאסור חבירו, לחצר זיז

ח. בהלכה וראה (רשב"א) שיערבו" עד ביתו

.æÏk39ÊÈÊ40¯znL ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡ ÏÚ ‡ˆBi‰ »ƒ«≈«¬ƒ¿»«ƒ∆À»
ÔÈ˙B ÔÈ‡ - Ba LnzLÓ ‡e‰Lk ,ÂÈÏÚ LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈»»¿∆ƒ¿«≈≈¿ƒ
˙ÈÎeÎÊe Ò¯Á ÈÏk ‡l‡ epnÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ»»¿≈¿ƒƒ∆∆»¿≈∆∆¿ƒ
;e¯·MÈ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏtÈ Ì‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆ƒƒ¿ƒ¿»«ƒƒ»¿

ÌÈ¯eÒ‡ - ÔÈÏÎ‡Â ÌÈÏk ¯‡L Ï·‡41eÏtÈ ‡nL , ¬»¿»≈ƒ»√»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿
.Ì‡È·ÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒƒ≈

ב).39) עמוד צח דף עירובין רחב 40)(מסכת שהוא בין
ארבעה. רחב שאינו בין וכיוצא 41)ארבעה בזיז ודווקא

הכלי, עם שם עומד שהמשתמש כגג, רחב דבר אבל בו,
אורח  ערוך ושולחן (ריטב"א, הכלים בכל להשתמש מותר

שנג). סימן חיים

.çÈL42˜¯Ê ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ÌÈza43BfÓ ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ»«ƒ
¯eËt - ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÊÏ44Ì‰ÈL eÈ‰iL ,‡e‰Â . »¿«¿»≈¬»»»»∆ƒ¿¿≈∆

·e¯Ú Ì‰ÈÈa ‰È‰iL B‡ BlL45ÈÏÎe ÌÈ„‚a elÙ‡Â . ∆∆ƒ¿∆≈≈∆≈«¬ƒ¿»ƒ¿≈
˙BÎzÓ46˜¯ÊÏ ¯zÓ47‡ÏÂ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»À»ƒ¿…¿ƒ»»∆¿«¿»ƒ∆¿…

ÏtÈ ‡nL ,Ba ‡ˆBiÎÂ „‚a ˜¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰ÂLa ‰È‰»»¿»∆»ƒ¿…∆∆¿«≈∆»ƒ…
ep‡È·ÈÂ48.˜¯BÊ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò¯Á ÈÏk Ï·‡ ; ƒƒ∆¬»¿≈∆∆¿«≈»∆≈

ב).42) עמוד פה דף עירובין אחרת:43)(מסכת בנוסחה
(מער"ק  פטור" והוא מעשרה למעלה לזו מזו "זורק

שמותר 44)ושונצינו). נכון וכן מותר אחרת: בנוסחה

אדם 45)לכתחילה. בני לשני שייכים הבתים היו שאם
היחיד, ברשות לטלטל סופרים מדברי אסור עירוב, עשו ולא

אֿב. הלכות עירובין מהלכות א בפרק אף 46)כמבואר
ירד  שמא חוששים אין יישברו, לא הרבים לרשות יפלו שאם

אליו. זה,47)ויביאם מול זה מכּוונים שהמקומות ְִָכיוון
למטה  החפץ יפול שלא לזריקה ידיו לאמן צריך אינו

הרבים 48)(בגמרא). רשות היה לא שביניהם המקום ואם
("מגיד  מחבירו גבוה אחד בית אפילו מותר כרמלית, אלא

הרשב"א). בשם משנה"

.è¯Ba49ÔBlÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a50¯Ba‰ - ÂÈab ÏÚ ƒ¿»«ƒ¿«««»«
B˙ÈÏÁÂ51.˙aLa epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓe ,‰¯NÚÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ ¿À¿»ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿«¿ƒƒ∆¿«»

CB˙a Ï˙kÏ CeÓÒ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«…∆¿
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡52Ï·‡ ;ÌL ¯·ÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L , «¿»»¿»ƒ∆≈»»»«¬…»¬»

ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‚ÏÙÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»À¿»≈¿«¿ƒƒ∆∆»ƒ≈
‡ˆiLk ,ÈÏc‰ ‡ˆÓpL ;‰¯NÚ ‰‰B·b B˙ÈÏÁ ‰˙È‰»¿»À¿»¿»¬»»∆ƒ¿»«¿ƒ¿∆»»

¯eËt ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ ,‡ÈÏÁ‰ ÔÓ53. ƒ«À¿»»»ƒ¿¿
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ד 49) עירובין במסכת מכונסים.(משנה מים א) עמוד צט ף
אחרת:50) בנוסחה אבל במשנה, הוא וכן הבור, מול בכותל

ומער"ק). (ויניציאה גביו" על העפר 51)"וחוליא צבור
הבור. לשפת מסביב מארבעה 52)אשר פחות שבהפסק

פטור. למקום ונחשב רבים, שם הולכים ומותר 53)אין
פטור. מקום דרך היחיד לרשות היחיד מרשות לטלטל

.é‰tL‡54‰¯NÚ ‰‰B·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a55ÌÈÁÙË «¿»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»¿»ƒ
˙aLa ÌÈÓ dÏ ÔÈÎÙBL - dab ÏÚ ÔBlÁÂ56‰na . ¿«««»¿ƒ»«ƒ¿«»«∆

dk¯c ÔÈ‡L ,ÌÈa¯ ÏL ‰tL‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆«ƒ∆≈«¿»
‡nL ;‰ÈÏÚ ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - „ÈÁÈ ÏL Ï·‡ ;˙Bt‰Ï¿ƒ»¬»∆»ƒ≈¿ƒ»∆»∆»

‰pt˙z57Ôk¯„k ÔÈÎÙBL e‡ˆÓÂ ,58.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿«∆¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ

ב).54) עמוד צט דף עירובין במסכת אבל 55)(משנה
הרבים  מרשות לזרוק ואסור כרמלית, היא מעשרה פחותה

לרשות 56)לכרמלית. היחיד מרשות לטלטל שמותר
פטור. מקום דרך לפני 58)בחול.57)היחיד כהרגלם

הפינוי.

.àé˙n‡59ÌÈn‰60˙¯·BÚ ‡È‰L61LÈ Ì‡ :¯ˆÁa ««««ƒ∆ƒ∆∆¿»≈ƒ≈
d‰·‚a62¯˙BÈ B‡ ,‰Úa¯‡ daÁ¯·e ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ¿»¿»¬»»¿»ƒ¿»¿»«¿»»≈

˙Bn‡ ¯NÚ „Ú Ôk ÏÚ63,˙aLa ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - «≈«∆∆«≈¿«¿ƒƒ∆»¿«»
ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ dÏ eNÚ ÔkŒÌ‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ

‰‡ÈˆÈ·e ‰ÒÈka64ÔÈ‡L B‡ ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒ≈¿»¿»¬»»∆≈
‰vÁÓ ‡Ïa ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ - ‰Úa¯‡ daÁ¯a65. ¿»¿»«¿»»¿«¿ƒƒ∆»¿…¿ƒ»

א).59) עמוד פז דף עירובין במסכת תעלה 60)(משנה
מהמעיין. היוצאת רחבה האחד 61)לא מצד לחצר נכנסת

הכתלים. שתחת בתעלה השני מצד בעומק 62)ויוצאת
לעצמם 63)המים. כרמלית רשות המים נעשו זה בשיעור

ממנה. מים למלא ואסור החצר, בתוך כמבואר 64)גם
יג. (של 65)בהלכה גביו שעל כותל אומר: יהודה "רבי

מיוחדת), במחיצה צורך (ואין מחיצה משום תדון החצר)
מאבל  באה שהייתה המים באמת מעשה יהודה: רבי אמר
פי  על בשבת הימנה ממלאין והיו לציפורי, מקום) (שם
(שלא  כשיעור בה היה שלא מפני חכמים: לו אמרו הזקנים.
רשות  חולקת שאינה ארבעה ורחבה עשרה עמוקה הייתה

היחיד)". רשות בתוך כרמלית להיות לעצמה

.áé‰È‰66daÁ¯a67ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Bn‡ ¯NÚÓ ¯˙È »»¿»¿»»≈≈∆∆«««ƒ
„Ú ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡L∆≈¿»¿»¬»»≈¿«¿ƒƒ∆»«
,‡È‰ ‰ˆ¯t - ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ÏkL .‰vÁÓ dÏ ‰NÚiL∆«¬∆»¿ƒ»∆»»≈«∆∆ƒ¿»ƒ
Ì‡ ?¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ e‰Óe .˙BvÁn‰ ˙„ÒÙÓe«¿∆∆«¿ƒ«¿«¿≈¿»∆»≈ƒ

Òt ‰ˆ¯t‰ „vÓ ¯‡L68ÏÎa Ô‡kÓ ÒÙe Ô‡kÓ ƒ¿«ƒ««ƒ¿»«ƒ»«ƒ»¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯ Òt B‡ ,‡e‰L∆«…««¿»»¿»ƒ≈«««
˙‡lÓÏ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿≈¿»∆»≈¿≈»∆»¿«…

„·Ïa ‰n‡‰ ÔÓ69- ÏÏk Òt ¯‡L ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»«»ƒ¿«¬»ƒ…ƒ¿««¿»
ÌÈÏ ¯ˆÁ ‰ˆ¯Ù È¯‰L ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡»¿«¿≈¿»∆»≈∆¬≈ƒ¿¿»»≈¿»

.˙ÈÏÓ¯k ‡e‰L∆«¿¿ƒ

לחצר 66) הנכנס ים "לשון א): עמוד יב דף עירובין (מסכת
כן  אם אלא בשבת, הימנו ממלאין אין הכותל) פירצת (דרך

אמורים, דברים במה טפחים, עשרה גבוהה מחיצה לו יש
כלום", צריך אין עשר אבל אמות, מעשר ביותר שפירצתו
שיש  הראב"ד דעת אבל אלה, עניינים שני השווה ורבינו
ים  לשון לבין בחצר העוברת המים אמת דין בין חילוק
בחצר  ועוברת ממעיין הזורמת המים שאמת לחצר, הנכנס
מיוחדות, מחיצות צריכה ולכן עצמה, בפני רשות היא
לכללה  כדי תחתיהן, עוברת שהיא החצר מחיצות מלבד
מכיוון  לחצר, הנכנס ים בלשון כן שאין מה היחיד, ברשות
ואינם  שנשפכו כמים הם הרי בחצר, עומדים שהמים
יכולות  שאינן החצר, מחיצות נפרצו אלאֿאםֿכן אסורים
וב"מגיד  ראשונים, ושאר הריטב"א דעת וכן אותם, להתיר
בהם". להאריך כדי מצויים אלה דברים "ואין כתב: משנה"

המשמש 67) כפתח הפירצה נחשבת אמות עשר עד כי
הלכה  ט"ז (פרק המחיצות פריצת כאן ואין ויציאה, לכניסה

נקרא 68)ט"ז). במבוי מחיצה, להיכר הנעשה עמוד
יב  דף עירובין במסכת (תוספות "פס" נקרא ובחצר "לחי"

א). למחיצה 69)עמוד נחשב הפס אם הקשו: בתוספות
למלא  להתיר מחיצה ייחשב לא למה בחצר, טלטול לעניין
לבני  ניכרת המחיצה טלטול שלעניין ותירצו: ממנו? מים
שהבתים  אסור, לבתים ולהכניס מים למלא אבל החצר,

להתיר. היכר ואין מהמחיצה רחוקים

.âéC‡È‰Â70‰˙È‰ Ì‡ ?ÌÈna ‰vÁn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿≈««¬ƒƒ∆«¿ƒ»««ƒƒ»¿»
‰vÁn‰ ÔÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ«¿ƒ»

„¯BÈ71˙„¯BÈ dlk ‰vÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;ÌÈn‰ CB˙a72 ≈¿««ƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ»À»∆∆
‡ˆBÈ ‰pnÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,ÌÈn‰ CB˙a¿««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ∆»≈

‰ÏÚÓÏ73¯ˆÁaL ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,ÌÈn‰ ÔÓ ¿«¿»ƒ««ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ∆∆»≈
„Ú ˙ÚbÓ ‰vÁn‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ««ƒ∆≈«¿ƒ»««««

Ú˜¯w‰74BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ da LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ««¿«ƒ¿≈»¬»»¿»ƒ¬≈
;„·Ïa ÌÈÓa ‡l‡ ‰ÈeÏz ‰vÁÓ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .˙¯zÓÀ∆∆¿…ƒƒ¿ƒ»¿»∆»¿«ƒƒ¿«
‰vÁÓa el˜‰Â ,Ì‰È¯·cÓ - ÌÈÓa ÏeËÏË ¯eq‡L∆ƒƒ¿¿«ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈ƒ¿ƒ»

.¯k‰ ˙BNÚÏ È„k ‡l‡ dÈ‡L∆≈»∆»¿≈«¬∆≈

א).70) עמוד פו דף עירובין בתוכם 71)(מסכת שוקע
שבפנים. למים כרמלית שהם שבחוץ המים בין לחלק כדי

(מער"ק).72) המים" בתוך "כולה אחרת: בנוסחה
המפסיקה.73) המחיצה ניכרת ונקראת 74)שתהיה

תלוייה  מחיצה "אין בגמרא: ואמרו תלוייה", "מחיצה
במים". חכמים שהקילו הוא קל במים, אלא מתרת

.ãé˙n‡75˙B¯ˆÁ‰ ÔÈa ˙¯·BÚ‰ ÌÈn‰76˙BBlÁÂ ««««ƒ»∆∆≈«¬≈¿«
¯eÚMk da ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÈÏ‡ ˙BÁe˙t77ÔÈÏLÏLÓ - ¿≈∆»ƒ≈»«ƒ¿«¿¿ƒ

‰na .˙aLa ‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓe ˙BBlÁ‰ ÔÓ ÈÏc¿ƒƒ««¿«¿ƒƒ∆»¿«»«∆
‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ dÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»À¿∆∆ƒ«…∆¿»
‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ¬»ƒ»¿»À¿∆∆ƒ«…∆¿»
ÔÈqt eÈ‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË¿»ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»∆»ƒ≈»«ƒ
‰n‡‰ ‡ˆÓpL ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«¿»ƒƒ»ƒ»∆ƒ¿»»«»

.¯ˆÁ‰ CB˙a ˙¯·BÚ ‡È‰ el‡k¿ƒƒ∆∆¿∆»≈

א).75) עמוד פז דף עירובין מכאן 76)(מסכת ובתים
שפתה. על שאינה 77)ומכאן ארבעה ורוחב עשרה עומק
כרמלית. נחשבת
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.åè‰¯ˆeˆk78‡È‰L79dÎB˙a ÔBlÁÂ Ìi‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¿¿»∆ƒ¿«¿»ƒ«»¿«¿»
˙aLa ‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰ Èab ÏÚ80‡l‡ , ««≈««ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»¿«»∆»

Èab ÏÚ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ eNÚ ÔkŒÌ‡ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ««≈
ÔBlÁ‰ „‚k ÌÈn‰81‰vÁn‰ ‰È‰z B‡ ;‰¯ˆeˆkaL ««ƒ¿∆∆««∆«¿¿»ƒ¿∆«¿ƒ»

˙„¯BÈ82d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â ,ÌÈn‰ „‚k ‰¯ˆeˆk‰ ÔÓ ∆∆ƒ«¿¿»¿∆∆««ƒ¿ƒ»
ÌÈn‰ „Ú ‰Ú‚Â ‰„¯È el‡k83BfÓ ÔÈ‡ÏÓnL ÌLÎe . ¿ƒ»¿»¿»¿»«««ƒ¿≈∆¿«¿ƒƒ

È¯‰L ,Ìi‰ ÏÚ ‰pnÓ ÔÈÎÙBL Ck ,‰vÁÓ dÏ eNÚL∆»»¿ƒ»»¿ƒƒ∆»««»∆¬≈
˙ÈÏÓ¯k‰ ÏÚ84.ÔÈÎÙBL Ô‰ «««¿¿ƒ≈¿ƒ

"גזוזטרה":78) ובמשנה "כצוצטרה" התימנים: בכתבֿיד
מעיינות  על היחיד רשות מכותל יוצא מקורה מקום "והוא
וממלאים  נקב בו ונוקבים זיז, או עץ כמו והנהרות המים
בפירוש  (רבינו הנהר" או המעיין מן הנקב מאותו

ב).79)המשניות). עמוד פז דף עירובין במסכת (משנה
היחיד.80) לרשות כרמלית שהוא הים מן לטלטל שאסור
והעלה 81) משוך - מחיצתא" אסיק "גוד אומרים אנו שאז

המחיצה  הגיעה "וכאילו הגזוזטרא עד למעלה המחיצה את
תוך  השאיבה ותהיה בה, ודבקה שבגזוזטרא הנקב אל

(שם). אחית 82)המחיצה" "גוד אומרים אנו שאז
בספר  (ראה הנחל עד המחיצה את והורד משוך - מחיצתא"

לב). דף ראשונים הוצאת כתבו,83)המאור בתוספות
כיוון  המים, בתוך המחיצה טפח שיהיה צריך אין שכאן
טפח  שיהיה צריך אבל בגזוזטרא, זה בלא היכר שיש
בגזוזטרא, זה בלא היכר שיש כיוון המים, בתוך המחיצה
משמע, שנה) סימן חיים (אורח יוסף" ה"בית מדברי אבל
התנאים  כל להיות צריכים אלו שבמחיצות רבינו שדעת

רוקח). (מעשה יג בהלכה למעלה וכיוון 84)המבוארים
זו  במחיצה די מדרבנן רק הוא לכרמלית השפיכה שאיסור

(שם). בלבד

.æè¯ˆÁ85Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ‡È‰L »≈∆ƒ¿»≈«¿««««¿«
˙aLa ÌÈÓ dÎB˙a ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - ˙Bn‡86Ô‰L ÈtÓ , «≈¿ƒ¿»«ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈

˙BNÚÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰¯‰Óa ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»«ƒƒ¿≈»¿ƒ»»ƒ«¬
ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ ‡nb87˙eL¯a B‡ ,¯ˆÁ‰ CB˙a À»«¬∆∆»«ƒ¿∆»≈ƒ¿

ÌÈˆa˜ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,¯ˆÁ‰ „ˆa ÌÈa¯‰»«ƒ¿«∆»≈¿≈∆ƒ¿««ƒƒ¿»ƒ
dÎB˙a88‰tk ‰ÈÏÚ ˙B·Ï CÈ¯ˆÂ .89È„k ,ıeÁaÓ90 ¿»¿»ƒƒ¿»∆»ƒ»ƒ«¿≈

‰˜eÚ‰ ‰‡¯z ‡lL91¯ˆÁ‰Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙‡f‰ ∆…≈»∆»»«…ƒ¿»«ƒ¿∆»≈
‡e‰ ‰nÎÂ .˙Bn‡ Úa¯‡Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰¯„ÒÎ‡‰Â¿»«¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿««¿«»
‰n‡ ÈˆÁ ÏÚ ‰n‡ ÈˆÁ ?ÌÈ˙‡Ò ˜ÈÊÁnL ÌB˜n‰«»∆«¬ƒ»«ƒ¬ƒ«»«¬ƒ«»

.‰n‡ ÈLÓÁ ‰LÏL Ìe¯a¿¿»À¿≈«»

א).85) עמוד פח דף עירובין במסכת שיערו 86)משנה
מים  סאתיים יום בכל לתשמישו צריך אדם שכל חכמים
החצר  אם אבל אמות, ד' של בקרקע נבלע זה ושיעור בערך,
הרבים  ברשות שותתים "המים זה משיעור פחותה היא

המשניות). בפירוש (רבינו הוא 87)מכוחו" סאה שיעור
ובמידת  האיפה, שלישית ביצים, קמ"ד שהם קבים שישה

בערך. ליטר 13 לרשות 88)זמננו יצאו אם אפילו ואז
לכך. כוונתו אין שהרי כלום, בכך אין כיסוי 89)הרבים

קשת. בצורת ֿ 90)עשוי שעל הסבירו והריטב"א הראב"ד
שדינם  היחיד, רשות כחורי הגומא נעשית הכיסוי ידי

וב"דרכי  המים, את שמה לשפוך ומותר היחיד כרשות
לא  כיסוי, לעשיית טעם נתן שנז) סימן חיים (אורח משה"
הרבים  ברשות בור תקלת משום אלא שבת, איסור משום

בה. ייכשלו שם 91)שלא שמתקבצים "החפירה הגומא,
(שם). המים"

.æé‰˙È‰92dÏ ÔÈÎÙBL - ÌÈ˙‡qÓ ‰˙eÁt ‰˜eÚ‰ »¿»»»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ»
d‡BÏÓa93elÙ‡ dÏ ÔÈÎÙBL - ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ ‰˙È‰ . ƒ¿»»¿»«¬∆∆»«ƒ¿ƒ»¬ƒ

ÌÈÓ ÏL ‰‡Ò ÌÈML94e¯ab˙È ÌÈn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ıeÁÏ ‡nb‰ ÏÚÓ eˆeÙÈÂ¿»≈««À»««∆¿»ƒ¬ƒ

˙BÏ˜Ï˜˙Ó ˙B¯ˆÁ‰L ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa95Ì˙Òe , ƒ«¿»ƒ∆«¬≈ƒ¿«¿¿¿»
‰fL ¯ÓBÏ ÌÈ‡B¯‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,ÔÈÁl˜Ó ˙B¯Bpƒ̂¿«¿ƒ¿…»»ƒ«∆∆
BÁkÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a LnzLÓƒ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿««ƒ¿ƒƒ…
‰˙È‰ Ì‡ :‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¬»ƒ««»ƒ»¿»
;ÌÈ˙‡Ò ‡l‡ dÏ ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆»«ƒ≈¿ƒ»∆»»«ƒ

ÈÎÙBL ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡qÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰¯wÚ Ïk dÏ Ô96. »¿»¿»ƒ»«ƒ≈¿ƒ»»ƒ»

ב).92) עמוד פח דף שתתמלא.93)(עירובין עד
אם 94) גם החצר לתוך לשפוך איסור אין התורה שמן כיוון

א  ויוציא ישכח שלא גזרו חכמים ורק הרבים, לרשות ת יצאו
ולא  היכר לו יש גומא שעשה וכיוון הרבים, לרשות המים

ואינו 95)ישכח. חצירו לכלוך על מקפיד אדם ואין
החוצה. שיצאו כמידה 96)מתכוון לא ואפילו כלל,

שיעור  - סאתיים לשפוך יבוא שמא הגומא, שמכילה
ליום. בינוני אדם של תשמישו

.çé·Èa97ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÁÊ Ô‰Â ,ÌÈÓ BÏ ÔÈÎÙBML ƒ∆¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯Bpˆ ÔÎÂ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ Ú˜¯w‰ ˙Áz««««¿«¿¿ƒƒ¿»«ƒ¿≈ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ Ï˙k‰ ÏÚ ÔÈÏÁÊ Ô‰Â ,ÌÈÓ ÂÈt ÏÚ ÔÈÎÙBML∆¿ƒ«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««…∆¿¿ƒ
C¯c‰ C¯‡ B‡ Ï˙k‰ C¯‡ ‰È‰ elÙ‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¬ƒ»»…∆«…∆…∆«∆∆

¯eÒ‡ - ‰n‡ ‰‡Ó ı¯‡‰ ˙ÁzL98Èt ÏÚ CtLÏ ∆««»»∆≈»«»»ƒ¿…«ƒ
BÁkÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰L ÈtÓ ,¯Bpv‰ Èt ÏÚ B‡ ·Èa‰«ƒ«ƒ«ƒƒ¿≈∆««ƒ¿ƒƒ…
ÔÈ„¯BÈ Ô‰Â ,·ÈaÏ ıeÁ CÙBL ‡l‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ∆»≈«ƒ¿≈¿ƒ

.·ÈaÏ«ƒ

הרבים 97) לרשות שבחצר שופכים לקלח העשוי חריץ
א). עמוד פח דף עירובין במסכת פוסק 98)(רש"י רבינו

אליעזר  כרבי פסקו ראשונים ושאר הרא"ש אבל כחכמים,
ברשות  אמות ארבע (מכוסה) קמור שהוא "ביב יעקב: בן
האחרונים  דעת וכן בשבת", מים לתוכו שופכים הרבים

שנז). סימן חיים (אורח

.èé‰na99Ï·‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»
Ì˙qL ;ÚÓ BÈ‡Â ‰BLÂ CÙBL - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈¿∆¿≈ƒ¿»∆¿»
ÌÈn‰ eÚÏaiL ‰ˆB¯ Ì„‡Â ,Ô‰ ÔÈÁl˜Ó ˙B¯Bpƒ̂¿«¿ƒ≈¿»»∆∆ƒ»¿««ƒ

‰È‰ .ÔÓB˜Óa100ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰Â ·Èa‰ Èt ÏÚ CÙBL ƒ¿»»»≈«ƒ«ƒ¿««ƒ¿ƒ
‡lL ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒƒ««»∆…

˙ÈÏÓ¯Îa BÁk ÏÚ e¯Ê‚101ÏÚ CtLÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ . »¿«…¿«¿¿ƒ¿ƒ»À»ƒ¿…«
ÌiÏ ÔÈ„¯BÈ Ì‰Â ,‰ÈÙq‰ ÈÏ˙k102. »¿≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»

יז.99) בהלכה ב).100)כמבואר עמוד ק דף שבת (מסכת
יעקב,101) בן אליעזר כרבי ההלכה שנפסקה מה ולפי
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הקודמת. בהלכה כמבואר הרבים ברשות גם מותר
יורדים 102) והם הספינה שפת על מים לשפוך "ומותר

גזרו" לא בכרמלית שכוחו לפי לנהר, או לים ממנה
סז). סימן פריימן הרמב"ם (תשובות

.ë‡Ï103‡lÓÈ104Ìi‰ ÔÓ ÌÈÓ Ì„‡105CB˙a ‡e‰Â …¿«≈»»«ƒƒ«»¿¿
‰ÈÙq‰106ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,107‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ‰NÚ108ÏÚ «¿ƒ»∆»ƒ≈»»»«¿»»«

ÌÈ¯·c ‰na .Ìi‰ ÏÚ ‰ÈÙq‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‰Úa¯‡«¿»»≈ƒ«¿ƒ»««»«∆¿»ƒ
,‰¯NÚ CBz ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡‰ÏÚÓÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ¬ƒ¿∆»»¬»»¬»ƒ»»¿«¿»

Ìi‰ ÔÓ ‰¯NÚÓ109ÊÈÊ ‡ÈˆBÓ -110‡e‰L Ïk ≈¬»»ƒ«»ƒƒ»∆
C¯c È¯‰L ;‡lÓÓe111BÈ‡Â ,‡lÓÓ ¯eËt ÌB˜Ó ¿«≈∆¬≈∆∆¿¿¿«≈¿≈

.¯k‰ ÌeMÓ ‡l‡ ‰Ê ÊÈÊÏ CÈ¯»̂ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆≈

ב).103) עמוד ק דף שבת אחרת:104)(מסכת בנוסחה
התימנים). (כתבֿיד כן" אם אלא הספינה מן ימלא "לא

כרמלית.105) "והטלטול 106)שהוא היחיד. רשות שהיא
בין  גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר הספינה בכל
סימן  פריימן הרמב"ם" ("תשובות בעמידתה" בין בהליכתה

שיעור 107)סז). אחת דעה לפי דעות, שתי יש בגמרא
מן  נמדד ד) הלכה י"ד (פרק טפחים עשרה עד הכרמלית
הוא  מעשרה למעלה שהוא המים שטח זה ולפי הקרקע,
דרך  היחיד לרשות מכרמלית מטלטל והרי פטור מקום
סוברת  לפנינו, להלכה שנפסקה אחרת, ודעה פטור. מקום
אסור  עשרה ובתוך המים, משפת נמדדים טפחים שעשרה

היחיד. לרשות מכרמלית המקום 108)לטלטל צדדי
והכול  המים עד למחיצות ונמשכים למטה נכפפים כאילו
מחיצות  הצריכו טו) (הלכה שלמעלה ואף היחיד, רשות
ביכולתו  ואין בביתו הוא שאין כיוון הקילו, בספינה עשרה,
עירובין  (מסכת חנניה שיטת על סמכו כראוי, הכול לסדר
חוקק  אמות ד' על ד' בה שיש "גזוזטרא ב) עמוד פז דף

גאון). האי (רב וממלא" ד' על ד' מטלטל 109)בה שאז
פטור. מקום דרך היחיד לרשות בו 110)מכרמלית ועושה

רוקח). (מעשה באמצעיתו,111)נקב חלול שהזיז משמע
דעת  אבל משנה"), ("מגיד וממלא כליו משלשל ודרכו
שכל  כיוון שנה) סימן חיים באורח ועוד, (הב"ח האחרונים
במקומו. שלא אפילו למלא יכול להיכר, רק הוא הזיז עיקר
על  "ההולך רבינו: כתב סז) (סימן הרמב"ם" וב"תשובות
מן  הנהר או הים ממי לדלות אסור כרמלית שהוא מים
לפי  לים, הספינה מן זולתו או מים לשפוך או הספינה,
לרשות  מכרמלית או לכרמלית היחיד מרשות טלטול שהוא
עד  שהוא כל זיז שיוציא אלא אסור הוא ולפיכך היחיד,
ובין  הזיז בין שיהא ובלבד עליו, וישתמש היתר בו שיהא
התשמיש  שיהיה כדי טפחים מעשרה יותר המים שטח
שטח  ובין הזיז בין היה אם אבל פטור, למקום מכרמלית
ד', על ד' בו להיות צריך פחות או טפחים עשרה המים
מים  שופך או באמצעיתו, מים לדלות מותר יהיה כך ואחר

לים". ממנו

.àë‡¯Bw‰112ÏbÏb˙Â ,˙ÈÏÓ¯Îa ¯ÙÒa113˙ˆ˜Ó «≈¿≈∆¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¯Ùq‰114ÏbÏb˙ Ì‡ :B„Èa B˙ˆ˜Óe «≈∆ƒ¿»«ƒƒ¿»¿»ƒƒ¿«¿≈

ıeÁÏ115BÎÙB‰ - ˙Bn‡ Úa¯‡Ï116;BÁÈpÓe ·˙k‰ ÏÚ ¿¿«¿««¿««¿»«ƒ
.˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈÂ ,B„iÓ Blk ËÓMÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ»≈Àƒ»¿«¬ƒ∆«¿««

Ì‡ ÔÎÂ .BÏˆ‡ BÏÏBb - ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÏbÏb˙ƒ¿«¿≈¿«¿««¿∆¿¿≈ƒ
‡¯B˜ ‰È‰ .BÏˆ‡ BÏÏBb - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÏbÏb˙ƒ¿«¿≈ƒ¿«»ƒ¿∆¿»»≈
da Á Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÏbÏb˙Â „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«ƒƒ»»

·˙k‰ ÏÚ BÎÙB‰ -117ÈeÏz ‰È‰ ‡l‡ ,Á ‡Ï Ì‡Â ; ¿««¿»¿ƒ…»∆»»»»
ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡a118BÏÏBb - «¬ƒ¿»«ƒ¿…ƒƒ«»»∆¿

.BÏˆ‡∆¿

ב).112) עמוד צז דף עירובין (במסכת משנה
תורה 113) כספר מגילות עשויים היו התלמוד בימי הספרים

שם.114)שלנו. שאפילו 115)ונח והטור הרא"ש דעת
ספק  וכן אצלו לגוללו מותר אמות לארבע חוץ נתגלגל אם

שנב. סימן חיים אורח ערוך פי 116)בשולחן על אף
עמוד  צח דף עירובין (מסכת הקודש כתבי את להפוך שאסר
(שם). מזה גדול בזיון למנוע כדי כאן להפוך התירו - א)

היחיד.117) לרשות הרבים מרשות אצלו להביאו שאסור
חשוב 118) לארץ סמוך טפחים שלושה תוך הגיע ואם

(הרמב"ן). הארץ על כמונח

.áë¯È·Ún‰119ıB˜120Ì‡ :ÌÈa¯ Ba e˜BfÈ ‡lL È„k ««¬ƒ¿≈∆…ƒ«ƒƒ
BÎÈÏBÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰È‰121Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt »»ƒ¿»«ƒƒ»»≈«¿«

˙Bn‡122;˙ÈÏÓ¯Îa ‰È‰ Ì‡Â123Bk¯„k BÎÈÏBÓ -124 «¿ƒ»»¿«¿¿ƒƒ¿«¿
ÔÎÂ .‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡125¯˙È ‰fa˙Â ÁÈ¯Ò‰L ˙Ó ¬ƒ≈»«»¿≈≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»≈
ÌÈÎL eÏÎÈ ‡ÏÂ ,ÈcÓ126„ÓÚÏ127B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ«¿…»¿¿≈ƒ«¬…ƒƒ

„¯Bi‰ .˙ÈÏÓ¯ÎÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó128,Ìia ıÁ¯Ï ≈¿«»ƒ¿«¿¿ƒ«≈ƒ¿…«»
ÌÈÓ ¯È·ÚÈ ‡nL ,BÓˆÚ ·bÓ - ‰ÏBÚ ‡e‰Lk¿∆∆¿«≈«¿∆»«¬ƒ«ƒ

.˙ÈÏÓ¯Îa ˙Bn‡ Úa¯‡ ÂÈÏÚL∆»»«¿««¿«¿¿ƒ

א).119) עמוד מב דף שבת למעלה 120)(מסכת ראה
ז. הלכה א הרבים"121)פרק רשות לצידי שיסלקנו "עד

(רש"י).122)(רש"י). דרבנן איסור רק שהוא
מדרבנן.123) בה טלטול אחת.124)שאיסור בעקירה
ב).125) עמוד צד דף שבת אחרת:126)(מסכת בנוסחה

(מער"ק). עימו" לעמוד שכנים יכלו "ונמצא 127)"ולא
הבריות  כבוד וגדול ממנו, מתבזים והם החיים בין מתבזה
אשר  הדבר מן תסור לא שהוא שבתורה, תעשה לא שדוחה
לכן  כ"ג) הלכה כ"ו בפרק (להלן ושמאל" ימין לך יגידו

זה. בלאו הנכלל דרבנן איסור כאן (מסכת 128)התירו
ריבוי  יש הרחיצה מן שהעולה לפי א). עמוד קמא דף שבת
עליו  סוחף ומטר הרבים ברשות ההולך אבל גופו על מים
אורח  ערוך (שולחן מועטים שעליו שהמים בו, הקפידו לא

ז). סעיף שכו סימן חיים

עׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
כגון 1) הרשויות, מקצת בדיני דבריהם של גזירות נתבארו

ומה  והפרדסים, והגינות לדירה, הוקפו שלא הקרפפות
ביאור  לזה ונמשך התורה. משפטי על מוסף בהן, שגדרו

ועניינן. המחיצות גדרי

.àÌB˜Ó2‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL3BLÈÓLz ‰È‰iL ‡l‡ , »∆…À«¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆«¿ƒ
ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb ÔB‚k ,¯ÈÂ‡Ï4ÔÓ ÌB˜Ó ÛÈwn‰ ÔB‚Îe , «¬ƒ¿««¿≈ƒ¿««ƒ»ƒ

˙BvÁn‰ d·‚a LÈ Ì‡ :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,B¯ÓLÏ ı¯‡‰»»∆¿»¿¿«≈»∆ƒ≈¿…««¿ƒ
„ÈÁi‰ ˙eL¯k ‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ5, ¬»»¿»ƒ»≈¬≈ƒ¿«»ƒ
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˙eL¯Ï epnÓ ËÈLBn‰Â ˜¯Bf‰Â ‡ÈˆBn‰ ·iÁÏ¿«≈«ƒ¿«≈¿«ƒƒ∆ƒ¿
ÔÈ‡Â .BÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰6ÔÈÏËÏËÓ »«ƒ≈¿»«ƒ¿¿≈¿«¿¿ƒ

˙Èa Ba LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BlÎa7˙BÁt B‡ ÌÈ˙‡Ò8; ¿À∆»ƒ≈≈≈»«ƒ»
ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»≈«≈»«ƒ»¿«¿≈

.˙ÈÏÓ¯Îk ˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba∆»¿«¿««¿«¿¿ƒ

א.2) כג, עירובין וליציאה 3)משנה, לכניסה אדם לדירת
כב.). עירובין (רש"י לשמירת 4)תמיד רק המוקפים

שבתוכם. ה"א.5)הפירות  פי"ד חכמים 6)כמבואר
הוקף  ולא גדול מגרש שהוא מכיון בתוכו, לטלטל אסרו
('לבוש'). ולכרמלית הרבים לרשות ודומה דירה, לשם

(71572 זמנינו ובמדת טפחים. וארבעים אמה שבעים שהוא
בערך. מרובעים מטרים שבת 8)מאה מלאכות "כל

מקום  כל לפיכך המשכן, ממלאכת למדים אנו והלכותיו,
כמו  בתוכו טלטול לאסור חכמים סמכו לדירה, הוקף שלא
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך בו: שכתוב המשכן. בחצר

כ  (שמות בחמשים" בית חמשים בלי סאתים שהוא יח), ז,
הוקף  שלא מקום כל כן כמו קלעים, של בהיקף כיֿאם דירה
אלא  בתוכו לטלטל גמורה היחיד רשות נחשב לא לדירה,

שנח). סי' ('טור' זה" שיעור עד

.áÔÎÂ9„Ú ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·bL „enÚ10˙Èa ¿≈«∆»«¬»»¿»ƒ¿»»«≈
·Á¯ ‰È‰ ;Blk ÏÚ ÔÈÏËÏËÓ ,ÌÈ˙‡Ò11˙Èa ÏÚ »«ƒ¿«¿¿ƒ«À»»»»«≈

ÚÏÒ .˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ ,ÌÈ˙‡Ò12 »«ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««∆«
ÔÈÏËÏËÓ - ‰¯NÚÓ ˙BÁt dB·‚ ‰È‰ :ÌiaL13 ∆«»»»»«»≈¬»»¿«¿¿ƒ

‰È‰ ;˙ÈÏÓ¯k Ïk‰L ,BÎB˙Ï Ìi‰ ÔÓe ÌiÏ BÎBzÓƒ«»ƒ«»¿∆«…«¿¿ƒ»»
‰¯NÚ dB·‚14„Ú ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó BaÁ¯ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»»ƒ»»»¿≈«¿»»¿»ƒ«

ÔÈ‡ ,BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈ‡B‰ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa≈»«ƒƒÀ»¿«¿≈¿À≈
BÎB˙Ï Ìi‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌiÏ BÎBzÓ ‡Ï ÔÈÏËÏËÓ15‰È‰ ; ¿«¿¿ƒ…ƒ«»¿…ƒ«»¿»»

,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È»≈ƒ≈»«ƒ««ƒ∆¿«»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿«¿≈∆»¿«¿««

,˙ÈÏÓ¯ÎkÌi‰ ÔÓe ÌiÏ BÎBzÓ ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ ¿«¿¿ƒ¬≈∆À»¿«¿≈ƒ«»ƒ«»
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ‰fL ;BÎB˙Ï16Ba e¯Êb ‡ÏÂ ,‡e‰17. ¿∆∆»»∆≈»¿…»¿

א.9) פט, סאתים"10)עירובין בית "ורחב אחר: בנוסח
דינו  סאתים שבית א' בהלכה כתוב וכן רוקח'). ('מעשה

מיימוניות'). ('הגהות על 11)כפחות "יתר אחר: בנוסח
ויניציאה). (דפוס סאתים" ב.12)בית סז, עירובין

אמות.13) ארבע היחיד.14)תוך רשות נחשב שזה
(פי"ד 15) לכרמלית היחיד מרשות לטלטל מדרבנן שאסור

לים"16)הי"ג). סמוך סאתים מבית יותר קרפף "שיהיה
התירו 17)(הריטב"א). בים רק שלא ה'תוספות' דעת אבל

הוקף  שלא רחב (מגרש קרפף בין מקום בכל אלא כך,
על  יתרה בגינה רבינוֿתם התיר "ומכאן לכרמלית, לדירה)
לחוץ, מתוכה לטלטל לדירה, הוקפה שלא סאתים בית
עוברת  ורחובות) (כשווקים גמורה הרבים רשות ואין הואיל
שעומד  אף הגינה. בתוך המפתח להטמין והתיר לפניה,
היה  שאם מיימוניות'), ('הגהות הגינה" לתוך ונותן בחוץ
רשויות  ארבע אין ולהיפך, לכרמלית מקרפף לטלטל אסור

רשויות. מוסיפים ואין חמש, כיֿאם לשבת

.â‰nk18ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ?‰‡Ò ˙Èa ‡È‰ «»ƒ≈¿»¬ƒƒ«»«¬ƒƒ

Bz¯aL˙a LiL ÌB˜Ó - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‡ˆÓ .‰n‡19 «»ƒ¿»≈»«ƒ»∆≈¿ƒ¿»¿
‰cnk Ba LiL ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙LÓÁ¬≈∆¬»ƒ«»¿»»∆≈«ƒ»
‰n‡ ÌÈÚ·L ‡e‰L ,Úa¯Ó ‰È‰L ÔÈa - ˙‡f‰«…≈∆»»¿À»∆ƒ¿ƒ«»

ÌÈ¯ÈLe ‰n‡ ÌÈÚ·L ÏÚ ÌÈ¯ÈLe20,Ï‚Ú ‰È‰L ÔÈa , ¿»ƒ«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ≈∆»»»…
˙B¯ev‰ ¯‡L ÔÈa21.ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»«¬≈∆ƒ¿»≈»«ƒ

ב.18) כג, הנדסה 19)עירובין לפי שטחו כמות בחשבון
(ויניציאה  "בשיעורו" אחר: בנוסח לד); א' מו"נ (ראה
אמות  2500 - אמה נ' על אמה נ' סאה בית שטח ושונצינו),

מרובעות. אמות 5000 - סאתים ובית חמש 20)מרובעות,
70 5/7 על 70 5/7 תכפיל ואם (מגידֿמשנה) שביעיות

בערך. 5000 התוצאה יתר 21)תהיה ארכו היה אם אבל
בהלכה  כמבואר זה, בשיעור אף בו לטלטל אסור רחבו, על

ד'.

.ãÌB˜Ó22:ÌÈ˙‡Ò ˙Èa Ba LiL ,‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL »∆…À«¿ƒ»∆≈≈»«ƒ
ÌÈL Èt Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡23BaÁ¯k24‰‡Ó ‰È‰iL È„k , ƒ»»»¿ƒ¿«ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿∆≈»

;Blka ÏËÏËÏ ¯zÓ - ÔkLn‰ ¯ˆÁk ÌÈMÓÁ ÏÚ«¬ƒƒ«¬««ƒ¿»À»¿«¿≈¿À
elÙ‡ BaÁ¯k ÌÈL ÏÚ ¯˙È Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»¿»≈«¿«ƒ¿»¿¬ƒ

‰n‡25Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ -26;˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ «»≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
¯‡Lk ¯ÈÂ‡Ï BLÈÓLzL ÌÈ˙‡Ò ˙Èa eNÚ ‡lL∆…»≈»«ƒ∆«¿ƒ«¬ƒƒ¿»

.ÔkLn‰ ¯ˆÁÓ ‡l‡ ˙B¯ˆÁ‰«¬≈∆»≈¬««ƒ¿»

א.22) כג, עירובין אפילו 23)משנה, אומר: יוסי "רבי
על  מאה ארכה שהיה המשכן (כחצר כרחבה שנים פי ארכה
אסור". מזה יותר היה ואם בתוכה, מטלטלין חמשים) רוחב

התימנים).24) (כת"י ברחבו" כשנים "ארכו אחר: בנוסח
מותר 25) - מאמה בפחות רחבו על יתר ארכו היה ואם

הרבים 26)(הרא"ש). ברשות מתחלף גדול שטח שכל
('לבוש').

.äÌB˜Ó27ı¯t Ì‡ ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL Ûw‰L28Ba »∆À«∆…¿≈ƒ»ƒ»«
d·‚a ˙Bn‡ ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‰ˆ¯t29ÌÈÁÙË ‰¯NÚ30, ƒ¿»»≈«∆∆«¿…«¬»»¿»ƒ

¯„‚Â31‰¯Èc ÌLÏ da32‰¯NÚ „Ú33ÏËÏËÏ ¯zÓ - ¿»«»¿≈ƒ»«¬»»À»¿«¿≈
elÙ‡Â .dlÎa34ı¯Ùe ,‰¯Èc ÌLÏ d¯„‚e ‰n‡ ı¯t ¿À»«¬ƒ»««»¿»»¿≈ƒ»»«

¯NÚÓ ¯˙ÈÏ dÓÈÏL‰L „Ú ,‰¯È„ ÌLÏ d¯„‚e ‰n‡«»¿»»¿≈ƒ»«∆ƒ¿ƒ»¿»≈≈∆∆
‰nk Ba LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ -À»¿«¿≈¿À»««ƒ∆≈«»

ÔÈÏÈÓ35. ƒƒ

א.27) כד, כלשון 28)עירובין לכתחילה, לפרוץ ומותר
מעשר, יותר פירצה לו פורץ עושה? הוא "כיצד הגמרא:

עשר". על ומעמידו כל 29)וגודרו לפרוץ צריך ואינו
עשרה  גובה ישאר שלא עד אלא למטה, עד הכותל גובה

מחיצות.30)טפחים. לו אין כאילו "וסתם 31)ודומה
ולבסוף  כפתח, היא והרי עשר, על והעמידה הפירצה אותה

(רש"י). לו" שנפתחה לדירה בתוכו,32)הוקף לדור כדי
(מותר  דירה דעת על נעשו אם הגדרים בכוונת תלוי "והכל

(מגידֿמשנה). בתוכו)" ובכת"י 33)לטלטל טפחים.
עשרה". "עד ליתא כל 34)התימנים גדר ולא פרץ לא אם

אמות  עשר יש שעכשיו כיון אחת. בבת האמות עשר
בתוכו. לטלטל מותר - דירה לשם הוא 35)מוקפות מיל

סז.). (יומא אמה אלפיים
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.åÌB˜Ó36Ú¯Ê Ì‡ :‰¯È„Ï Ûw‰L ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È »»≈ƒ≈»«ƒ∆À«¿ƒ»ƒƒ¿«
¯eÒ‡Â ‰p‚k ‡e‰ È¯‰ - Ba¯37BlÎa ÏËÏËÏ38Ú¯Ê ; À¬≈¿ƒ»¿»¿«¿≈¿Àƒ¿«

ÓBËeÚ39ÏËÏËÏ ¯zÓ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa epnÓ Ú¯Ê Ì‡ : ƒƒƒ¿«ƒ∆≈»«ƒÀ»¿«¿≈
BlÎa40ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È Úe¯f‰ ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â , ¿À¿ƒ»»«»«»«»≈ƒ≈»«ƒ

BlÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ -41Ba¯ ÚË .42¯ˆÁk ‡e‰ È¯‰ - »¿«¿≈¿À»«À¬≈¿»≈
BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe43‡lÓ˙ .44eÈ‰ elÙ‡ ,ÌÈÓ À»¿«¿≈¿Àƒ¿«≈«ƒ¬ƒ»

LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ Ì‡ :‰a¯‰ ÌÈwÓÚ45Ô‰ È¯‰ - ¬Àƒ«¿≈ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ Ì‡Â ,BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÌÈÚËkƒ¿»ƒÀ»¿«¿≈¿À¿ƒ≈»¿ƒ

Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - LÈÓL˙Ï46.˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ ¿«¿ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««

ב.36) כג, הדירה,37)עירובין את מבטלים הזרעים כי
זרעים. בגינת לדור אדם בני דרך שלא 38)שאין בחלק גם

הוקף 39)נזרע. מכלל המגרש את מוציא נזרע מיעוט אין
בכולו. לטלטל ומותר הזרעים,40)לדירה, במקום אף

לדירה. נחשב (רש"י).41)שהכל ככרמלית שנעשה
כולו.42) נטועים 43)ואפילו אינם האילנות ואפילו

אדם  בני שדרך הדירה, את מבטלים אין שורות, שורות
(רש"י). בצילם להסתופף כדי בחצרות אילנות לנטוע

א.44) כד, (הרשב"א),45)עירובין לכביסה או לשתיה
אדם. לשתיית ראויים להיות שצריכים רש"י ודעת

שנח).46) סי' (או"ח כזרעים ודינם

.æÌB˜Ó47˙Èa Ba LiL ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL Ûw‰L »∆À«∆…¿≈ƒ»∆≈≈
ÔÈ‡Ò LÏL48;B¯ÈzÓ BÈe¯˜ - ‰‡Ò ˙Èa Ba e¯˜Â , »¿ƒ¿≈≈¿»≈«ƒ

Ì˙BÒÂ „¯BÈ ‰¯˜z ÈtL49ı¯Ù .50,¯ˆÁÏ B‡BÏÓa ∆ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿»≈
‰ˆ¯ÙÂ51,‰˙È‰Lk ˙¯zÓ ¯ˆÁ - Bc‚k ¯ˆÁ ¿ƒ¿¿»»≈¿∆¿»≈À∆∆¿∆»¿»

‡ Ût¯w‰ÂB¯ÈzÓ ¯ˆÁ‰ ¯ÈÂ‡ ÔÈ‡L ;‰È‰Lk ¯eÒ52. ¿««¿≈»¿∆»»∆≈¬ƒ∆»≈«ƒ

א.47) כה, מארבע 48)עירובין יותר בו לטלטל שאסור
המכוסה,49)אמות. הסאה בין מפסקת מחיצה וכאילו

בית  אלא שם שאין ונמצא מקורות, שאינן הסאתים ובין
לטלטל. ומותר מדובר 50)סאתים כאן ב. כה, עירובין

מבית  יותר בו שיש בקרפף
(מגידֿמשנה). סאתים
זה: כבציור הפירצה

שהוא 51) מי' בפחות
גם  מי' ביותר אבל כפתח,
('תוספות'). אסורה בהלכה 52)החצר רבינו שיטת זוהי

מדובר  שכאן סוברים, ראשונים ושאר הרשב"א אבל זו,
שהיה  לדירה, מוקף היה שלא מצומצם סאתים בית בקרפף
סאתים, מבית יותר בו שאין כיון בתוכו לטלטל מותר
ונעשה  מיּתרו מחיצה מקום כי נאסר, לחצר שנפרץ ְְַועכשיו
אבל  במלואו נפרץ הקרפף רק וכאן סאתים, מבית יותר

רחבה  היתה החצר
גפופים  ונשארו מהקרפף,
מהמחיצה  (שאריות
הצדדים, מן הגדולה)
פחותה  היא והפירצה

ומותר  פתח, כיֿאם פירצה זאת אין החצר לגבי ולכן מעשר.
שלפנינו): בציור (כמו בתוכה לטלטל

.ç‰È‰53˙BÏÈ‡a BËÚÓÏ ‡·e ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È54 »»»≈ƒ≈»«ƒ»¿«¬¿ƒ»

BÈ‡ -55ËeÚÓ56dB·b Ï˙k‰ „ˆa „enÚ Ba ‰a . ≈ƒ»»«¿««…∆»«
ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰LÏL ·Á¯Â ‰¯NÚ57˙BÁt , ¬»»¿»»¿»»≈¬≈∆ƒ»

„e·Ïk ‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;ËeÚÓ BÈ‡ - ‰LÏMÓƒ¿»≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»
ÈÓc58‰NÚÂ ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . »≈¿≈ƒƒ¿ƒƒ«…∆¿»¿»»

ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰vÁÓ59‰NÚ ‡Ï - ‰LÏMÓ ˙BÁt , ¿ƒ»¬≈∆ƒ»ƒ¿»…»»
ÌeÏk60. ¿

א.53) כה, מבית 54)עירובין יותר שטחו יהיה שלא
בו. לטלטל מותר ויהא לנטוע 55)סאתים אדם בני שדרך

קרפף. לגבי בטלים הם ולפיכך בקרפיפות, אילנות
ארבעה,56) ורוחב עשרה גובה באילנות יש אפילו

(הרשב"א). לעצמם רשות דרכו 57)שחולקים שאין מכיון
שטחו. את ממעט לכן בקרפף, להיות עמוד דומה 58)של

'מאמר 59)למחובר. בשם (מ"ב "הועיל" אחר: בנוסח
אלא  הזה הכותל תוך גם מסאתים יותר וכשיש מרדכי').
בסמוך. ועיין התל", מן ב"הרחיק וכדלהלן לדירה, כשעשאו

מהא 60) בזה, והקשו הראשון. הכותל על כמוסיף זה שהרי
(עיין  מיעוט" זה הרי - בטיט הכותל את "טח דלקמן
מיושב  "הועיל" הנוסחא ולפי ומגידֿמשנה). כסףֿמשנה

היטב.

.èÁË61ËÈËa Ï˙k‰ ˙‡62BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »∆«…∆¿ƒ««ƒ∆≈
ÏBÎÈ63ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ64˜ÈÁ¯‰ . »«¬…ƒ¿≈«¿¬≈∆ƒƒ¿ƒ

Ïz‰ ÔÓ65‰vÁÓ ‰NÚÂ ‰LÏL66‰NÚ .ÏÈÚB‰ - ƒ«≈¿»¿»»¿ƒ»ƒ»»
‰NBÚ‰L ;ÏÈÚBÓ BÈ‡ - Ïz‰ ˙ÙN ÏÚ ‰vÁÓ¿ƒ»«¿««≈≈ƒ∆»∆

‰ÚÏ· .ÏÈÚBÓ BÈ‡ ‰vÁÓ Èab ÏÚ ‰vÁÓ67‰vÁÓ ¿ƒ»««≈¿ƒ»≈ƒƒ¿¿»¿ƒ»
‰BzÁz‰68˙ÈNÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙Ói˜ ‰BÈÏÚ‰ È¯‰Â ««¿»«¬≈»∆¿»«∆∆ƒ¿«¬≈

,‡È‰ ‡l‡ ‰‡¯ ÌL ÔÈ‡ È¯‰Â ‰¯Èc ÌLÏ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿≈ƒ»«¬≈≈»ƒ¿∆∆»ƒ
dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈÚB‰ ‰Ê È¯‰69. ¬≈∆ƒÀ»¿«¿≈¿À»

א.61) כה, מבית 62)עירובין יותר שטחו יהיה שלא
בו. לטלטל מותר ויהיה להתקיים 63)סאתים, הטיט

עצמה. בפני פוסק 64)כמחיצה שנח) (סי' בשו"ע אבל
בפני  (כמחיצה) לעמוד ראוי אם אלא ממעט שאינו כרבא,

מבית 65)עצמו. יותר המחיצה עד התל מן ויש שבקרפף,
(רש"י). התל" אצל לדירה מחיצה "ועשה סאתים,

בתל.66) ולהשתמש ותחוח,67)לדור רך העפר "שהיה
(רש"י). בשבת" בבתֿאחת הכותל שבנה 68)ונחבט

קיימת. העליונה ונשארה לדירה, הוקפה ולא מקודם
עכשיו.69) שעשה העליונה המחיצה באויר דר שהרי

.é‰·Á¯70- ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ‰¯˙È ÌÈza È¯BÁ‡L ¿»»∆¬≈»ƒ¿≈»«≈»«ƒ
Úa¯‡a ‡l‡ da ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡71Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â , ≈¿«¿¿ƒ»∆»¿«¿««¬ƒ»»∆«
‰ Á˙t Ì‡Â .dÎB˙Ï Áe˙t ˙Èa‰Ck ¯Á‡Â ÌLÏ Á˙t ««ƒ»«¿»¿ƒ»««∆«¿»¿««»

ÏËÏËÏ ¯zÓe ‰¯È„Ï ˙ÙwÓk BÊ È¯‰ - dÙÈw‰ƒƒ»¬≈¿À∆∆¿ƒ»À»¿«¿≈
dlÎa72. ¿À»

א.70) כד, לדירה.71)עירובין הוקפה שלא כיון
(רמ"א 72) לדירה" מוקפות סתמן הזה, בזמן שלנו "וחצרות

שנט). סי'

.àé‰·Á¯73‰È„ÓÏ ‰Áe˙t‰74„vÓe ,„Á‡ „vÓ ¿»»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ«∆»ƒ«
ÈÁÏ dÏ ‰NBÚ - ¯‰Ï ÚÈbn‰ ÏÈ·LÏ ‰Áe˙t ¯Á‡«≈¿»ƒ¿ƒ««ƒ«¿»»∆»¿ƒ
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dÎBzÓe ,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,‰È„n‰ „vÓƒ««¿ƒ»¿ƒ¿∆À»¿«¿≈¿À»ƒ»
.dÎB˙Ï ‰È„n‰ ÔÓe ,‰È„nÏ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿»

הוקפה 73) ולא סאתים מבית יותר שהיתה ב. כד, עירובין
כפום 74)לדירה. היתה רחבה מעשה: היה כך לעיר;

(למבוי  לעיר פתוח היה אחד שצידה המקום), (שם נהרא
לשביל  פתוח היה השני וצידו זו), לרחבה שנגמר שבעיר
טלטול  להתיר תקנה בגמרא ומצאו לנהר. המגיע כרמים של
המדינה. מצד לחי ידי על זה, על זה יאסרו שלא בכולם,

(מגידֿמשנה). בהם" להאריך מצויים אינם אלה "ודינים

.áé„ÈÁÈ75‰Ú˜·a ˙·ML76‰vÁÓ ‰NÚÂ ,77·È·Ò »ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»»ƒ
„Ú da LÈ Ì‡ :BÏ78ÏËÏËÏ ¯zÓ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ƒ≈»«≈»«ƒÀ»¿«¿≈

BÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ì‡Â ,dlÎa¿À»¿ƒ»¿»»≈«≈»«ƒ≈
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ da ÏËÏËÓ79.ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿≈»∆»¿«¿««¿≈ƒ»¿«ƒ

e˙·ML Ô‰ÈÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÏ‡¯NÈ ‰LÏL Ï·‡¬»¿»ƒ¿¿≈ƒ»≈¬≈∆∆»¿
‡¯ÈL Ô‰ È¯‰ - ‰Ú˜·a80ÏÎa ÏËÏËÏ Ì‰Ï ¯zÓe , ¿ƒ¿»¬≈≈«»»À»»∆¿«¿≈¿»

ÔÓ ¯‡MÈ ‡lL ,‡e‰Â .ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ Ôk¯»̂¿»¬ƒ«»ƒƒ»∆…ƒ»≈ƒ
ÌÈÏk ‡Ïa Èet ÌÈ˙‡Ò ˙Èa eÙÈw‰L ‰vÁn‰81Ï·‡ ; «¿ƒ»∆ƒƒ≈»«ƒ»¿…≈ƒ¬»

eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÏk ‡Ïa Èet ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ¯‡L Ì‡ƒƒ¿«≈»«ƒ»¿…≈ƒ¿…»
ÌÈ¯eÒ‡ - BÏ ÌÈÎÈ¯ˆ82‡l‡ ‰vÁn‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿≈¿»«¿ƒ»∆»
ÔÈ‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡a83ÔËw‰84.‡¯ÈLÏ ÌÈÏLÓ ¿«¿««¿≈«»»«¿ƒ¿«»»

א.75) יז, ב. טז, אלא 76)עירובין בישוב, הואֿהדין
מגדים'). ('פרי כך לעשות רגילים שבבקעה בהווה, שדיבר

יח.77) בהלכה להלן כמבואר ערב, של או שתי של גרועה
בכלל.78) עשה 79)ועד שלא לזה חכמים החמירו

גרועות. אלא שלימות דרך,80)מחיצות הולכי קבוצת
ערבאי". "שירת אונקלוס: בתרגום ישמעאלים", "אורחת

רוקח').81) ('מעשה כלום" "בלא אחר: בנוסח
המחיצה 82) את חושבים ואנו צרכם, מכדי יותר שהקיפו

אינה. ה"י.83)כאילו פ"א עירובין ֿ 84)'ירושלמי' וכל
שם). ('ירושלמי' מצטרף הנכרי שאין שכן

.âé‰LÏL85Ôk¯ˆ È„k eÙÈw‰L86‰˙È·L e˜Â87, ¿»∆ƒƒ¿≈»¿»¿»¿ƒ»
ÏËÏËÏ ÔÈ¯zÓ Ì‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈∆»≈∆¬≈≈À»ƒ¿«¿≈

dlÎa88¯Á‡Â ,ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙Èa ‰˙È·L ÌÈL e˜ . ¿À»»¿«ƒ¿ƒ»¿»≈ƒ≈»«ƒ¿««
ÔÈ¯eÒ‡ - ÈLÈÏL Ì‰Ï ‡a Ck89Úa¯‡a ‡l‡ ÏËÏËÏ »»»∆¿ƒƒ¬ƒ¿«¿≈∆»¿«¿«

‰˙È·M‰L ;‰Ê ‡B·iL Ì„˜ eÈ‰Lk ,˙Bn‡90‡È‰ «¿∆»…∆∆»∆∆«¿ƒ»ƒ
˙Ó¯Bb‰91.ÔÈ¯eic‰ ‡Ï , «∆∆…«ƒƒ

א.85) יז, יב.86)עירובין בהלכה למעלה כמבואר
השבת.87) כשנכנס השמשות שבכניסת 88)בין כיון

שלשה. היו שנים 89)השבת רק היו השבת שבכניסת כיון
עוד  בשבת נוסף אם גם לטלטל ואסורים שיירה, אינם

השבת.90)שלישי. ולא 91)בכניסת כשיירה, להחשב
השבת. כניסת אחר שנוספו הדיירים

.ãé‰LÏL92˙BÓB˜Ó93ÔÈÙwn‰94‰¯Èc ÌLÏ ‡lL95 ¿»¿«À»ƒ∆…¿≈ƒ»
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈL :‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙Ùe ,‰Ê „ˆa ‰Ê∆¿«∆¿ƒ∆»∆¿«ƒ«ƒƒ

ÌÈ·Á¯96ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈMÏ e‡ˆÓpL ,¯ˆ˜ ÈÚˆÓ‡‰Â ¿»ƒ¿»∆¿»ƒ»»∆ƒ¿¿«¿«ƒ«ƒƒ
ÔÈqt97‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ ‰È‰Â ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ «ƒƒ»ƒ»¿»»»ƒ»∆¿»ƒ»∆

‰Êa „ÈÁÈÂ98‡¯iLk eNÚ -99;Ôk¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ¿»ƒ»∆«¬¿«»»¿¿ƒ»∆»»¿»

‡ˆÓpL ,ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈLe ·Á¯ ÈÚˆÓ‡‰ ‰È‰»»»∆¿»ƒ»»¿«ƒ«ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿»
Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙BÁe¯ ÈMÓ ÔÈqÙa ÈÚˆÓ‡‰100 »∆¿»ƒ¿«ƒƒ¿≈»¬≈À¿»

„ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ ˙·L Ì‡ :CÎÈÙÏ ,ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈMÓƒ¿«ƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ»«»ƒ»∆¿»ƒ
Ïk ‡l‡ ,Ôk¯ˆ Ïk Ô‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa»∆¿»ƒ»∆≈¿ƒ»∆»»¿»∆»»

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa BÏ LÈ „Á‡Â „Á‡101BÓB˜Óa102‰È‰ ; ∆»¿∆»≈≈»«ƒƒ¿»»
‰Êa ÌÈL B‡ ,ÈÚˆÓ‡a ÌÈLe ‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ»ƒ»∆¿»ƒ»∆¿«ƒ»∆¿»ƒ¿«ƒ»∆

Ôk¯ˆ Ïk Ô‰Ï ÔÈ˙B - ÈÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰Êa ÌÈLe103. ¿«ƒ»∆¿∆»»∆¿»ƒ¿ƒ»∆»»¿»

א.92) צג, הגמרא 93)עירובין בלשון נקראים
בהלכה 94)"קרפיפות". להלן כמבואר גרועה, במחיצה

היקף95)יח. לענין בשיירה שגם הקילו דירה לשם שלא
פ"ב  עירובין ('ירושלמי'

האמצעי 96)ה"ה). מן
לשניהם  פרוץ שהוא

כציור  עליו, עודפים (גפופיהם) מחיצותיהם ועמודי במלואו,
למחיצה.97)1. המשמשים  קרפף 98)עמודים בכל

אחד. איש לאמצעי,99)נמצא מצטרפים החיצונים שני
אחת. רשות הם החיצונים,100)וכאילו מהשנים במחיצה

והם  מהם, רחב שהאמצעי
במלואם  לאמצעי פתוחים

.2 ובלבד 101)כציור
יב  בהלכה כמבואר מכלים פנוי סאתים בית יהיה שלא

משנה"). אחת.102)("מגיד לשיירה מצטרפים ואינם
שיירה.103) להחשב לאמצעי מצטרפים מהחיצון ששנים

.åèÏk104Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ »¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«
‰ÈeˆÓ105‰vÁÓ dÈ‡ -106ÏÎÂ .107dÈ‡L ‰vÁÓ ¿»≈»¿ƒ»¿»¿ƒ»∆≈»

˙ÁÏ ‰ÈeNÚ108ÏÎÂ .‰vÁÓ dÈ‡ -109dÈ‡L ‰vÁÓ ¬»¿««≈»¿ƒ»¿»¿ƒ»∆≈»
˙eÚÈˆÏ ‡l‡ ‰ÈeNÚ110„·Ïa111ÏÎÂ .‰vÁÓ dÈ‡ - ¬»∆»ƒ¿ƒƒ¿«≈»¿ƒ»¿»

dÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈¿»¿»¬»»¿»ƒ≈≈»
‰¯eÓ‚ ‰vÁÓ112„ecb .113- ‰MÓÁ ‰vÁÓe ‰MÓÁ ¿ƒ»¿»ƒ¬ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ÔÈÙ¯ËˆÓ114. ƒ¿»¿ƒ

ב.104) כד, (רש"י).105)סוכה ומביאה מוליכה שהרוח
(תוספות 106) רוח שם שאין בביתו אותה עושה אפילו

א.107)שבת). כו, להניח 108)עירובין עשויה שאינה
פירש: חננאל ורבינו (מגידֿמשנה); שם לנוח או דבר עליה
אלא  לעולם קבוע כבנין להיות לנחת, עשויה "שאינה
מחיצה  "כל כאן: הנוסח והראב"ד, רש"י לדעת ארעי".
שם  להניח שנעשתה כלומר: מחיצה". אינה - לנחת העשויה

דירה. לשם ולא "מחיצת 109)חפצים א: כו, עירובין
מחיצה". שמה לא - (בנאים) שנעשתה 110)אדריכלים

דירה. לשם ולא אכילתם בשעת בצילה לנוח בנאים ידי על
(או"ח 111) בתוכה חפצים לשמירת רק נעשתה אם וכן
רשות 112)שם). חולקת היא אבל בתוכה, טלטול להתיר

(מגידֿמשנה). כרמלית ב.113)לעשותה צג, עירובין
(ויניציאה). "גידור" אחר: בנוסח גבשושית; בליטה,

שם).114) או"ח (שו"ע גמורה כמחיצה ונחשבים

.æèÏk115- „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t da LiL ‰vÁÓ »¿ƒ»∆≈»»¿À∆«»≈
„ÓBÚk ıe¯t ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰vÁÓ dÈ‡116BÊ È¯‰ - ≈»¿ƒ»¬»ƒ»»»¿≈¬≈

‡È‰L ‰ˆ¯t ˙Bˆ¯t‰ Ô˙B‡a ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,˙¯zÓÀ∆∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»«¿»ƒ¿»∆ƒ
˙Bn‡ ¯NÚ ÏÚ ¯˙È117‡È‰ È¯‰ - ˙Bn‡ ¯NÚ Ï·‡ ; »≈«∆∆«¬»∆∆«¬≈ƒ
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Á˙t ˙¯eˆ BÊ ‰ˆ¯ÙÏ ‰È‰ Ì‡ .Á˙Ùk118ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«ƒ»»¿ƒ¿»«∆«««ƒ
˙„ÒÙÓ dÈ‡ ,¯NÚÓ ¯˙BÈ da LiL119;‰vÁn‰ ∆≈»≈≈∆∆≈»«¿∆∆«¿ƒ»

„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â120. »∆…¿≈«»¿À∆«»≈

ב.115) טו, על 116)עירובין מרובה הפרוץ שאין כיון
מחיצה. דין לו יש עשר 117)העומד, על יתרה פירצה
המחיצה. את מבטלת יט.118)אמות בהלכה ביאורו ראה

לפתח.119) אלא לפירצה נחשבת אינה דעת 120)כי
אם  אפילו הפתח, צורת לה יש שאם והרשב"א ה'תוספות'
נחשבת  - הרוחות ארבע בכל העומד על מרובה הפרוץ

שסב. סי' או"ח בשו"ע וכן גמורה. למחיצה

.æéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na121˙Bˆ¯t‰L ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«¿»
Ïk ˙Bˆ¯t‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏe ÌÈÁÙË ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»»
,˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰LÏMÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ‰ˆ¯tƒ¿»≈∆¿»ƒ¿»¬≈À∆∆
˙BÁt ÏkL ;„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«»¿À∆«»≈∆»»

„e·Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰LÏMÓ122. ƒ¿»¬≈¿»

א.121) טז, נחשבות 122)עירובין והפירצות כמחובר.
הפרוץ. על מרובה שהעומד ונמצא כסתומות,

.çé„ˆÈk123È¯‰ ?124‰˜ ÔÈa ÔÈ‡Â ,ÌÈ˜a ÛÈw‰L ≈«¬≈∆ƒƒ¿»ƒ¿≈≈»∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈÏ·Áa ÛÈw‰L B‡ ;ÌÈÁÙË ‰LÏL B¯·ÁÏ«¬≈¿»¿»ƒ∆ƒƒ«¬»ƒ¿≈
‰vÁÓ BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL B¯·ÁÏ Ï·Á ÔÈa≈∆∆«¬≈¿»¿»ƒ¬≈¿ƒ»

È˙L ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯eÓ‚125·¯Ú ‡Ïa126B‡ ¿»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿…≈∆
B‡ ,‰¯NÚ ‰w‰ d·‚ ‰È‰iL CÈ¯ˆÂ .È˙L ‡Ïa ·¯Ú≈∆¿…¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆…««»∆¬»»
ÔBÈÏÚ‰ Ï·Á‰ È·Ú ÛBÒ „Ú ı¯‡‰ ÔÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»∆«√ƒ«∆∆»∆¿

‰¯NÚ127‰˙eÁt ‰vÁÓ ÔÈ‡L ;ÌÈÏ·Áa ÛÈw‰ Ì‡ , ¬»»ƒƒƒ«¬»ƒ∆≈¿ƒ»¿»
ÏÎÂ .‰¯NÚÓ128‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ≈¬»»¿»«ƒƒ»≈¬»»¿∆

.Ô‰ ÈÈqÓƒƒ«≈

כלבוד.123) משלשה פחות כל משנה,124)אמרו,
ב. טז, באורך.125)עירובין ברוחב.126)הקנה החבל

משהויין 127) ושלשה טפח - ביחד החבלים שלשת ועובי
(שם). טפחים לעשרה להשלים א.128)כדי פ, יומא

.èé˙¯eˆ129elÙ‡ ‡È‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Á˙t «∆«»¬»¿»»ƒ¬ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰˜130.Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â Ô‡kÓ »∆¿«≈ƒ»¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆

ÌÈÈÁl‰ ÈL d·b131ÌÈÁÙË ‰¯NÚ -132.¯˙È B‡ …«¿≈«¿»«ƒ¬»»¿»ƒ»≈
BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚL Ba ‡ˆBiÎÂ ‰w‰Â¿«»∆¿«≈∆««≈∆««ƒ∆≈
- ˙Bn‡ ‰nk Ô‰ÈÈa LÈ ‡l‡ ,ÌÈÈÁl‰ ÈLa Ú‚B≈«ƒ¿≈«¿»«ƒ∆»≈≈≈∆«»«
.Á˙t ˙¯eˆ BÊ È¯‰ ,‰¯NÚ ÌÈÈÁl‰ d·‚Â ÏÈ‡B‰ƒ¿…««¿»«ƒ¬»»¬≈«∆«

Á˙t ˙¯eˆÂ133‰‡È¯a ‡‰zL ‰ÎÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L134 ¿«∆«∆»¿¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»
.L˜ ÏL ˙Ïc elÙ‡ ,˙Ïc Ïa˜Ï¿«≈∆∆¬ƒ∆∆∆«

ב.129) יא, שסב).130)עירובין סי' (או"ח חבלים כגון
גם 131) ונקרא מחיצה, במקום המשמש העמוד הוא לחי

קנה. או בכיפה.132)פס ה"כ דלהלן מהא נלמד
ואנו 133) העליון, הקנה כנגד מכוונים להיות וצריכים

למעלה. עד עולים וכאילו אסיק' 'גוד אומרים
שעל 134) הקנה אבל הלחיים, - שבצדדים לעמודים הכוונה

ברוח גביהם  יפול שלא ובלבד גמי, אפילו שהוא בכל ראוי
שם). (או"ח מצויה

.ëÁ˙t135‰tk B˙¯evL136ÈÏ‚¯ C¯‡a LÈ Ì‡ ,137 ∆«∆»ƒ»ƒ≈¿…∆«¿≈

˙¯eˆÂ .Á˙t ˙¯eˆ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰tk‰«ƒ»¬»»¿»ƒ¬≈∆«∆«¿«
„v‰ ÔÓ d˙B‡ ‰NÚL Á˙t138ÔÈ‡L ;ÌeÏk dÈ‡ - ∆«∆»»»ƒ««≈»¿∆≈

ÚˆÓ‡a ‡l‡ ,˙ÈÂÊ Ô¯˜a ˙BÈ‰Ï ÌÈÁ˙t‰ C¯c139. ∆∆«¿»ƒƒ¿¿∆∆»ƒ∆»»∆¿«

ב.135) יא, "מזוזה 136)עירובין כקשת. למעלה עשויה
במקום  המזוזות שתי על קשת כמין וכיפה ומכאן, מכאן

ה"ד). פ"ו מזוזה בהל' (רבינו לפני 137)המשקוף"
מצטרף. אינו העיגול מקום כי להתעגל, שמתחילה

לקרן]"138) [סמוך כותל של מצדו שעשאה כגון "פירוש,
הצד  מן מפרשים ויש ב'מאירי'. ועיין ברי"ף. גאון האי רב -
לה. הל' פי"ז להלן ועיין (רש"י). גביהם על ולא הקנים של

האי.139) רב כפירוש

.àëÏka140ÌÈÏÎa ÔÈa - ‰vÁÓ ÔÈNBÚ141ÔÈa , «…ƒ¿ƒ»≈¿≈ƒ≈
‰iÁ ÈÈÓ ¯‡Le ‰Ó‰·a elÙ‡ ,Ì„‡a ÔÈa ,ÌÈÏÎ‡a»√»ƒ≈¿»»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ≈«»

eÈ‰iL ,‡e‰Â .ÛBÚÂ142ÌÈ˙eÙk143.e„eÈ ‡lL È„k , »»∆ƒ¿¿ƒ¿≈∆…»

א.140) טו, אחר 141)עירובין להנטל שעתידים אף
אינו 142)השבת. אדם כי מאדם, חוץ חיים בעלי שאר

כג. בהלכה כמבואר כפות, להיות קשורים 143)צריך
שבת. מערב

.áë‰vÁÓ144.‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰ÈÏ‡Ó ˙„ÓBÚ‰ ¿ƒ»»∆∆≈≈∆»¬≈¿≈»
‰vÁÓ BÊ È¯‰ - ˙aLa ˙ÈNÚp‰ ‰vÁÓe145Ì‡Â ; ¿ƒ»««¬≈¿«»¬≈¿ƒ»¿ƒ

‰‚‚La ˙ÈNÚ146.˙aL d˙B‡a da ÏËÏËÏ ¯zÓ , «¬≈ƒ¿»»À»¿«¿≈»¿»«»
Ì‡ Ï·‡ ;ÏËÏËÓ‰ ˙Ú„Ï ‡lL ‰NÚzL ,‡e‰Â»∆≈»∆∆…¿«««¿«¿≈¬»ƒ
ÏËÏËÏ È„k ˙aLa ‰NÚzL ‰vÁn‰ BÊÏ Ì„‡ Ôek˙ƒ¿«≈»»¿«¿ƒ»∆≈»∆¿«»¿≈¿«¿≈
,‰‚‚La ‰NBÚ‰ d˙B‡ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,da»««ƒ∆»»»»∆ƒ¿»»

¯eÒ‡147ÔÎÂ .˙aL d˙B‡a da ÏËÏËÏ148˙ÈNÚ Ì‡ »¿«¿≈»¿»«»¿≈ƒ«¬≈
È¯‰ ,da ÏËÏËÏ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÈÊÓa¿≈ƒ««ƒ∆…ƒ¿«≈∆¿«¿≈»¬≈

.da ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»¿«¿≈»

א.144) טו, לענין 145)עירובין היחיד רשות ונחשבת
מחיצה  תוך לטלטל אסור אבל חטאת, חייב לתוכה שהזורק

כדלהלן. במזיד, נעשתה אם שהיום 146)זו ידע שלא
בשבת. מחיצה לעשות שאסור ידע שלא או שבת,

אדם 147) אותם יעמיד "ולא כג: הלכה דלהלן מהא נלמד
עיי"ש. זו", במחיצה להשתמש רוצה שהוא

(שמחיצה 148) שנו לא נחמן, רב "אמר (כה.): בעירובין
אבל  לזרוק, אלא מחיצה) שמה - במזיד בשבת שנעשתה

אסור". לטלטל

.âë¯zÓ149,˙aLa Ì„‡ Èa ÏL ‰vÁÓ ˙BNÚÏ À»«¬¿ƒ»∆¿≈»»¿«»
eÚ„È ‡lL „·Ï·e ,‰Ê „ˆa ‰Ê „ÓÚiL150el‡ ∆«¬…∆¿«∆ƒ¿«∆…≈¿≈

‡ÏÂ .Ô„ÈÓÚ‰ ‰vÁÓ Ô˙BNÚÏ ÏÈ·LaL ÔÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ»∆¡ƒ»¿…
„ÈÓÚÈ151‰vÁÓa LnzL‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L Ì„‡ Ô˙B‡ «¬ƒ»»»∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»

.BzÚ„Ï ‡lL ¯Á‡ Ô˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡l‡ ,BÊ∆»«¬ƒ»«≈∆…¿«¿

משכתיה 149) חנילאי דרבי בריה "נחמיה ב: מג, עירובין
רב  ליה אמר לתחום, חוץ ויצא בהלכה) (השתקע שמעתיה
לו  (שאסור בצער שרוי תלמידך נחמיה נחמן: לרב חסדא
כמבואר  אמות, ארבע אלא לו ואין התחום לתוך לחזור
אדם  בני של מחיצה עשה לו: אמר הי"א). בפכ"ז להלן
מחיצה  לעשותם שבשביל האנשים ידעו שלא (באופן ויכנס
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הועמדו). למחיצה,150)- שהעמידום יודעים הם שאם
ואסור. בשבת מחיצה כעושים הם דבר 151)הרי מקור

ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין מד: דעירובין מהא זה,

.ãëÔÏÈ‡152CÒÓ ‡e‰L153ÔÈ‡ Ì‡ - ı¯‡‰ ÏÚ ƒ»∆≈≈«»»∆ƒ≈
BÙB154ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ dB·b155ÔÈa ‡lÓÓ , »«ƒ»»∆¿»¿»ƒ¿«≈≈

„Ú ı¯‡a Ô¯LB˜Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L˜Â Ô·z ÂÈÏÚÂ ÂÈca«»¿»»∆∆»«¿«≈»∆¿¿»»»∆«
˙Áz ÏËÏËÓe ,„„˙È ‡ÏÂ ‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚiL∆«¬…¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿«¿≈««

Blk156ÌÈ˙‡Ò ˙Èa „Ú ÂÈzÁz eÈ‰iL ,‡e‰Â .157Ï·‡ ; À»∆ƒ¿«¿»«≈»«ƒ¬»
¯˙È ‰È‰ Ì‡158ÂÈzÁz ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ ,ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ƒ»»»≈ƒ≈»«ƒ≈¿«¿¿ƒ«¿»

‡lL ÌB˜Ó - ÂÈzÁzL ÈtÓ ;˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡∆»¿«¿««ƒ¿≈∆«¿»»∆…
.‡e‰ ‰¯È„Ï Ûw‰À«¿ƒ»

ב.152) צט, צד.153)עירובין מכל למטה נוטים שענפיו
שבאילן.154) לארץ.155)הענפים ומחובר כ'לבוד' הוא
נטעו 156) לא ואפילו שסב). סי' (או"ח עשרה גבוה הוא אם

מאליה. העומדת כמחיצה והוא לכך, מתחילה
א.157) הלכה או 158)כדלעיל מאד, ארוכים ענפיו שהיו

לזה. זה סמוכים אילנות הרבה שהיו

עׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הרשויות 1) מקצת בדיני דבריהם, של דינין בו נתבארו

וכיוצא  ומחיצותֿהבורות, והחצרות המבואות הן ופרטיהן,
מדבריהם. הם באלו שנזכר מה כל ורוב בהן,

.àÈB·Ó2ÌÈÏ˙k ‰LÏL BÏ LiL3‡¯˜p‰ ‡e‰ - »∆≈¿»¿»ƒ«ƒ¿»
„·Ïa ÌÈÏ˙k ÈL BÏ LiL ÈB·Óe ,Ìe˙Ò ÈB·Ó4‰Ê »»»∆≈¿≈¿»ƒƒ¿«∆

- dc‚kLa ÔÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áe¯a ÔÈÒÎ ÌÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿∆¿∆¿»
.LlÙÓ‰ ÈB·Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»»«¿À»

קדם 2) בימי כד). א, (שופטים העיר" "מבוא מלשון
ומן  החצר, בתוך מוקפים היו הבתים המזרח, ובארצות
נכנסים  המבוי ודרך "מבוי", שנקרא לרחוב נכנסים החצרות
הרבים. רשות שהוא - לשוק והבתים החצרות בני

פתוח 3) והוא רוחות, משלש המבוי את מקיפות החצרות
בלבד. אחד מצד הרבים נמצאות 4)לרשות שהחצרות

מפולשים  האחרים צדדיו ושני רוחותיו, משתי בהקבלה
הרבים. לרשות ופתוחים

.áC‡È‰5ÔÈ¯ÈzÓ6Áe¯a BÏ ‰NBÚ ?Ìe˙q‰ ÈB·Ó ≈««ƒƒ»«»∆¿«
ÈÁÏ ˙ÈÚÈ·¯7„Á‡8ÂÈÏÚ ‰NBÚ B‡9;Bi„Â - ‰¯B˜ ¿ƒƒ¿ƒ∆»∆»»»¿«

Áe¯ Ì˙Ò el‡k ÈÁÏ B˙B‡ B‡ ‰¯B˜ d˙B‡ ·LÁ˙Â¿≈»≈»»¿ƒ¿ƒ»««
˙ÈÚÈ·¯10ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰NÚÈÂ , ¿ƒƒ¿≈»∆¿«»ƒ¿ƒ¿∆À»¿«¿≈
BlÎa11¯zÓ „·Ïa ˙BvÁÓ LÏLa - ‰¯Bz ÔÈcL . ¿À∆ƒ»¿»¿ƒƒ¿«À»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe ,ÏËÏËÏ12˙ÈÚÈ·¯‰ Áe¯‰ ‡È‰13, ¿«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒƒ»«»¿ƒƒ
.‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa dÏ Èc CÎÈÙÏe¿ƒ»«»ƒ¿ƒ»

ב.5) יא, עירובין בו 6)משנה, להשתמש מותר "שיהיה
המשניות). בפירוש (רבינו עירוב" עשיית "קרש 7)אחר

שסג). סי' (רמ"א חד" לוחא יונתן: בתרגום מצד 8)אחד,
ה"ט). (להלן רביעית" ברוח כמחיצה הוא הרי "שהלחי אחד

מלמעלה.9) המבוי כנ"ל,10)בקצה כמחיצה הלחי
לרה"ר. משם יוציאו שלא היכר משום אחרי 11)והקורה

בהל' כמבואר מבואות", "שיתופי הנקרא עירוב עשיית

הי"ז. פ"א ה"ג.12)עירובין בפ"א חכמים 13)מבואר
יטלטל  שמא מחיצות, שלש בו שיש במבוי לטלטל אסרו

הרבים. ברשות גם

.âC‡È‰Â14ÈB·Ó ÔÈ¯ÈzÓ15LlÙÓ16˙¯eˆ BÏ ‰NBÚ ? ¿≈««ƒƒ»¿À»∆«
Á˙t17ÈB·Óe .Ô‡kÓ ‰¯B˜ B‡ ÈÁÏe ,Ô‡kÓ18Ì˜Ú19 ∆«ƒ»¿ƒ»ƒ»»»…

LlÙÓk B˙¯Bz20. »ƒ¿À»

(שם 14) יהודה רב וכאוקימתת כתנאֿקמא א. ו, עירובין
כתנאֿקמא. הלכה דאמר וכרב ברחבו 15)ע"ב) כשאין

בפי"ד  כמבואר הרבים, כרשות נחשב ואינו אמה עשרה שש
אחד 16)ה"א. ראשו או הרבים, לרשות ראשיו משני

פתוחים  ראשיו ששני או לכרמלית, והשני הרבים לרשות
תה). סי' (ריב"ש כסתום 17)לכרמלית נעשה שעלֿידה

שדי  צדדים, מג' סתום כמבוי הוא והרי זה, מצד במחיצה
הי"ט. בפט"ז כמבואר קורה, או בלחי ו,18)לו עירובין

כבציור 19)א. הרבים, לרשות מפולשים ראשיו ששני
רבינו 20)שלפנינו. קורה; או ולחי הפתח צורת שצריך

בראשו  שיעשה הרשב"א כדעת שדעתו ונראה דבריו, סתם
מבוי  כדין קורה, או לחי השני ובראשו הפתח, צורת אחד
שצריך  שסד), סי' (ובשו"ע פוסקים שאר דעת אבל מפולש,

ששם  בעקמומיתו הפתח צורת
בציור), (ראה כמפולש דינו
אחד  לכל עושה ראשיו ובשני

קורה. או לחי

.ãÈB·Ó21ÔB¯„Óe BÎBzÓ ‰ÂL ‡e‰L22˙eL¯Ï »∆»∆ƒƒ¿ƒ¿
BÎB˙Ï ÔB¯„Óe ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ÂL B‡ ,ÌÈa¯‰23- »«ƒ»∆ƒ¿»«ƒƒ¿¿

‰¯B˜ ‡ÏÂ ÈÁÏ ‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡24Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰L , ≈»ƒ…¿ƒ¿…»∆¬≈À¿»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó25. ≈¿»«ƒ

א.21) ק, גבוה 22)שבת המבוי קרקע שהיה שיפוע;
פתחו  אצל משופע להיות ומתחיל הרבים, רשות מקרקע

(רש"י). הרבים רשות גבוה 23)לצד הרבים רשות "שהיה
הרבים  רשות לקרקע שוה המבוי כניסת וגם המבוי, מקרקע
לצד  מדרון נעשה הוא כך ואחר פחות, או אמה ברוחב

(רש"י). שכאן 24)פנים" ביארו, ובראשונים בתוספתא
אמות" ארבע מתוך טפחים עשרה מתלקט "אם מדובר
לגובה  שמגיע עד לאט, לאט ומשופע והולך מדרון (שהוא
כולו, כזקוף הוא והרי אמות, ארבע מתוך טפחים עשרה

מגידֿמשנה). היחיד. כרשות ושינויו 25)ודינו שגבהו
אחר. בתיקון צורך ואין כמחיצה, הם הרבים מרשות

.äÈB·Ó26BcvL27ÌiÏ ‰Ïk „Á‡28‰Ïk „Á‡ BcˆÂ »∆ƒ∆»»∆«»¿ƒ∆»»∆
‰tL‡Ï29ÏL ‰tL‡L ;ÌeÏk CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈa¯ ÏL ¿«¿»∆«ƒ≈»ƒ¿∆«¿»∆

‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙Bpt˙‰Ï dÈeNÚ dÈ‡ ÌÈa«̄ƒ≈»¬»¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆»
ÔBË¯N Ìi‰ ‰ÏÚÈ30. «¬∆«»ƒ¿

ב.26) צט, א. ח, שצידו 27)עירובין אחד, במבוי "מעשה
לפני  מעשה ובא לאשפה, כלה אחד וצידו לים כלה אחד
בה  אמר לא איסור איסור, ולא היתר לא בה אמר ולא רבי,
בה  אמר לא והיתר מחיצות, עומדות) (שהרי קיימי דהא -
המבוי  (ונמצא שרטון" הים ויעלה האשפה תינטל שמא -
כי  רבינו) נוסח (לפי בגמרא אחרֿכך ומבואר מחיצות), בלי
אין  וגם משם, תינטל שמא לחשוש אין רבים של באשפה
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הועמדו). למחיצה,150)- שהעמידום יודעים הם שאם
ואסור. בשבת מחיצה כעושים הם דבר 151)הרי מקור

ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין מד: דעירובין מהא זה,

.ãëÔÏÈ‡152CÒÓ ‡e‰L153ÔÈ‡ Ì‡ - ı¯‡‰ ÏÚ ƒ»∆≈≈«»»∆ƒ≈
BÙB154ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ dB·b155ÔÈa ‡lÓÓ , »«ƒ»»∆¿»¿»ƒ¿«≈≈

„Ú ı¯‡a Ô¯LB˜Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L˜Â Ô·z ÂÈÏÚÂ ÂÈca«»¿»»∆∆»«¿«≈»∆¿¿»»»∆«
˙Áz ÏËÏËÓe ,„„˙È ‡ÏÂ ‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚiL∆«¬…¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿«¿≈««

Blk156ÌÈ˙‡Ò ˙Èa „Ú ÂÈzÁz eÈ‰iL ,‡e‰Â .157Ï·‡ ; À»∆ƒ¿«¿»«≈»«ƒ¬»
¯˙È ‰È‰ Ì‡158ÂÈzÁz ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ ,ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ƒ»»»≈ƒ≈»«ƒ≈¿«¿¿ƒ«¿»

‡lL ÌB˜Ó - ÂÈzÁzL ÈtÓ ;˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡∆»¿«¿««ƒ¿≈∆«¿»»∆…
.‡e‰ ‰¯È„Ï Ûw‰À«¿ƒ»

ב.152) צט, צד.153)עירובין מכל למטה נוטים שענפיו
שבאילן.154) לארץ.155)הענפים ומחובר כ'לבוד' הוא
נטעו 156) לא ואפילו שסב). סי' (או"ח עשרה גבוה הוא אם

מאליה. העומדת כמחיצה והוא לכך, מתחילה
א.157) הלכה או 158)כדלעיל מאד, ארוכים ענפיו שהיו

לזה. זה סמוכים אילנות הרבה שהיו

עׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הרשויות 1) מקצת בדיני דבריהם, של דינין בו נתבארו

וכיוצא  ומחיצותֿהבורות, והחצרות המבואות הן ופרטיהן,
מדבריהם. הם באלו שנזכר מה כל ורוב בהן,

.àÈB·Ó2ÌÈÏ˙k ‰LÏL BÏ LiL3‡¯˜p‰ ‡e‰ - »∆≈¿»¿»ƒ«ƒ¿»
„·Ïa ÌÈÏ˙k ÈL BÏ LiL ÈB·Óe ,Ìe˙Ò ÈB·Ó4‰Ê »»»∆≈¿≈¿»ƒƒ¿«∆

- dc‚kLa ÔÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áe¯a ÔÈÒÎ ÌÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿∆¿∆¿»
.LlÙÓ‰ ÈB·Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»»«¿À»

קדם 2) בימי כד). א, (שופטים העיר" "מבוא מלשון
ומן  החצר, בתוך מוקפים היו הבתים המזרח, ובארצות
נכנסים  המבוי ודרך "מבוי", שנקרא לרחוב נכנסים החצרות
הרבים. רשות שהוא - לשוק והבתים החצרות בני

פתוח 3) והוא רוחות, משלש המבוי את מקיפות החצרות
בלבד. אחד מצד הרבים נמצאות 4)לרשות שהחצרות

מפולשים  האחרים צדדיו ושני רוחותיו, משתי בהקבלה
הרבים. לרשות ופתוחים

.áC‡È‰5ÔÈ¯ÈzÓ6Áe¯a BÏ ‰NBÚ ?Ìe˙q‰ ÈB·Ó ≈««ƒƒ»«»∆¿«
ÈÁÏ ˙ÈÚÈ·¯7„Á‡8ÂÈÏÚ ‰NBÚ B‡9;Bi„Â - ‰¯B˜ ¿ƒƒ¿ƒ∆»∆»»»¿«

Áe¯ Ì˙Ò el‡k ÈÁÏ B˙B‡ B‡ ‰¯B˜ d˙B‡ ·LÁ˙Â¿≈»≈»»¿ƒ¿ƒ»««
˙ÈÚÈ·¯10ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰NÚÈÂ , ¿ƒƒ¿≈»∆¿«»ƒ¿ƒ¿∆À»¿«¿≈
BlÎa11¯zÓ „·Ïa ˙BvÁÓ LÏLa - ‰¯Bz ÔÈcL . ¿À∆ƒ»¿»¿ƒƒ¿«À»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe ,ÏËÏËÏ12˙ÈÚÈ·¯‰ Áe¯‰ ‡È‰13, ¿«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒƒ»«»¿ƒƒ
.‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa dÏ Èc CÎÈÙÏe¿ƒ»«»ƒ¿ƒ»

ב.5) יא, עירובין בו 6)משנה, להשתמש מותר "שיהיה
המשניות). בפירוש (רבינו עירוב" עשיית "קרש 7)אחר

שסג). סי' (רמ"א חד" לוחא יונתן: בתרגום מצד 8)אחד,
ה"ט). (להלן רביעית" ברוח כמחיצה הוא הרי "שהלחי אחד

מלמעלה.9) המבוי כנ"ל,10)בקצה כמחיצה הלחי
לרה"ר. משם יוציאו שלא היכר משום אחרי 11)והקורה

בהל' כמבואר מבואות", "שיתופי הנקרא עירוב עשיית

הי"ז. פ"א ה"ג.12)עירובין בפ"א חכמים 13)מבואר
יטלטל  שמא מחיצות, שלש בו שיש במבוי לטלטל אסרו

הרבים. ברשות גם

.âC‡È‰Â14ÈB·Ó ÔÈ¯ÈzÓ15LlÙÓ16˙¯eˆ BÏ ‰NBÚ ? ¿≈««ƒƒ»¿À»∆«
Á˙t17ÈB·Óe .Ô‡kÓ ‰¯B˜ B‡ ÈÁÏe ,Ô‡kÓ18Ì˜Ú19 ∆«ƒ»¿ƒ»ƒ»»»…

LlÙÓk B˙¯Bz20. »ƒ¿À»

(שם 14) יהודה רב וכאוקימתת כתנאֿקמא א. ו, עירובין
כתנאֿקמא. הלכה דאמר וכרב ברחבו 15)ע"ב) כשאין

בפי"ד  כמבואר הרבים, כרשות נחשב ואינו אמה עשרה שש
אחד 16)ה"א. ראשו או הרבים, לרשות ראשיו משני

פתוחים  ראשיו ששני או לכרמלית, והשני הרבים לרשות
תה). סי' (ריב"ש כסתום 17)לכרמלית נעשה שעלֿידה

שדי  צדדים, מג' סתום כמבוי הוא והרי זה, מצד במחיצה
הי"ט. בפט"ז כמבואר קורה, או בלחי ו,18)לו עירובין

כבציור 19)א. הרבים, לרשות מפולשים ראשיו ששני
רבינו 20)שלפנינו. קורה; או ולחי הפתח צורת שצריך

בראשו  שיעשה הרשב"א כדעת שדעתו ונראה דבריו, סתם
מבוי  כדין קורה, או לחי השני ובראשו הפתח, צורת אחד
שצריך  שסד), סי' (ובשו"ע פוסקים שאר דעת אבל מפולש,

ששם  בעקמומיתו הפתח צורת
בציור), (ראה כמפולש דינו
אחד  לכל עושה ראשיו ובשני

קורה. או לחי

.ãÈB·Ó21ÔB¯„Óe BÎBzÓ ‰ÂL ‡e‰L22˙eL¯Ï »∆»∆ƒƒ¿ƒ¿
BÎB˙Ï ÔB¯„Óe ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ÂL B‡ ,ÌÈa¯‰23- »«ƒ»∆ƒ¿»«ƒƒ¿¿

‰¯B˜ ‡ÏÂ ÈÁÏ ‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡24Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰L , ≈»ƒ…¿ƒ¿…»∆¬≈À¿»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó25. ≈¿»«ƒ

א.21) ק, גבוה 22)שבת המבוי קרקע שהיה שיפוע;
פתחו  אצל משופע להיות ומתחיל הרבים, רשות מקרקע

(רש"י). הרבים רשות גבוה 23)לצד הרבים רשות "שהיה
הרבים  רשות לקרקע שוה המבוי כניסת וגם המבוי, מקרקע
לצד  מדרון נעשה הוא כך ואחר פחות, או אמה ברוחב

(רש"י). שכאן 24)פנים" ביארו, ובראשונים בתוספתא
אמות" ארבע מתוך טפחים עשרה מתלקט "אם מדובר
לגובה  שמגיע עד לאט, לאט ומשופע והולך מדרון (שהוא
כולו, כזקוף הוא והרי אמות, ארבע מתוך טפחים עשרה

מגידֿמשנה). היחיד. כרשות ושינויו 25)ודינו שגבהו
אחר. בתיקון צורך ואין כמחיצה, הם הרבים מרשות

.äÈB·Ó26BcvL27ÌiÏ ‰Ïk „Á‡28‰Ïk „Á‡ BcˆÂ »∆ƒ∆»»∆«»¿ƒ∆»»∆
‰tL‡Ï29ÏL ‰tL‡L ;ÌeÏk CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈa¯ ÏL ¿«¿»∆«ƒ≈»ƒ¿∆«¿»∆

‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙Bpt˙‰Ï dÈeNÚ dÈ‡ ÌÈa«̄ƒ≈»¬»¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆»
ÔBË¯N Ìi‰ ‰ÏÚÈ30. «¬∆«»ƒ¿

ב.26) צט, א. ח, שצידו 27)עירובין אחד, במבוי "מעשה
לפני  מעשה ובא לאשפה, כלה אחד וצידו לים כלה אחד
בה  אמר לא איסור איסור, ולא היתר לא בה אמר ולא רבי,
בה  אמר לא והיתר מחיצות, עומדות) (שהרי קיימי דהא -
המבוי  (ונמצא שרטון" הים ויעלה האשפה תינטל שמא -
כי  רבינו) נוסח (לפי בגמרא אחרֿכך ומבואר מחיצות), בלי
אין  וגם משם, תינטל שמא לחשוש אין רבים של באשפה
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בגמרא  שלנו נוסח אולם שרטון, הים יעלה שמא חוששים
שרטון". הים שיעלה (חוששים) "חיישינן עומק 28)הוא

כמחיצה. חשוב - בשפתו טפחים הגבוהה 29)עשרה
כמחיצה. ונחשבת הקרקע מן טפחים חול 30)עשרה

נחשבת  הנהר ששפת בנהרות, הדין וכן שפתו; אצל ואבנים
ביהודה' 'נודע בעל ולדעת עשרה; גבוהה היא אם למחיצה
רבים  בו שמהלכים הגשר למקום כלה המבוי ראש אם

הגשר. במקום הפתח צורת לעשות צריך השני, לעברו

.åÈB·Ó31‰·Á¯ ÚˆÓ‡Ï ‰Ïk ‡e‰L LlÙÓ32ÏL »¿À»∆»∆¿∆¿«¿»»∆
Á˙t „‚k ÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ :ÌÈa¯33È¯‰ - ‰·Á¯‰ «ƒƒ…»»¿À»¿∆∆∆«»¿»»¬≈

Ì‡ Ï·‡ ;ÌeÏk ‰·Á¯‰ „vÓ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ìe˙Òk ‰Ê∆¿»¿≈»ƒƒ«»¿»»¿¬»ƒ
È„„ˆÏ ‰Ïk ‰È‰34ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡ - ‰·Á¯‰ »»»∆¿ƒ¿≈»¿»»»¿ƒ»¿»∆

,„Á‡ „vÓ ‰Ba ÌÈÓÚt ;¯eÒ‡ dÚˆÓ‡Ï Û‡ - „ÈÁÈ»ƒ«¿∆¿»»»¿»ƒ∆ƒ«∆»
.‰·Á¯ ÏL dcˆÏ ‰Ïk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆¿ƒ»∆¿»»

א.31) ח, (-חצר 32)עירובין לרחבה ונכנס פרוץ כלומר,
הבתים). בכותל 33)שאחורי והוא הרבים, לרשות הפותח

כמפולש. המבוי ואין הנ"ל, לפירצה שכותל 34)שממול
אפילו  או כמפולש שהוא הרחבה מכתלי לאחד שוה המבוי

(רש"י). עקום כמבוי שהוא הפתח כנגד הפירצה אין

.æÔÈ‡35¯z ÈB·n‰36ÁÏaÌÈza eÈ‰iL „Ú ‰¯B˜ B‡ È ≈«»ƒ»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿»ƒ
˙BÁe˙t ˙B¯ˆÁÂ37˙Bn‡ Úa¯‡Ó Bk¯‡ ‰È‰ÈÂ ,BÎB˙Ï «¬≈¿¿¿ƒ¿∆»¿≈«¿««

‰ÏÚÓÏe38Bk¯‡ ‰È‰ÈÂ ,39BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È40ÈB·Ó Ï·‡ . ¿«¿»¿ƒ¿∆»¿»≈«»¿¬»»
BaÁ¯k Bk¯‡L41‡l‡ ¯z BÈ‡Â ,¯ˆÁk ‡e‰ È¯‰ ∆»¿¿»¿¬≈¿»≈¿≈ƒ»∆»

B‡ ,e‰MÓa ÈÁÏ Ïk ,ÂÈ˙BÁe¯ ÈMÓ ÌÈÈÁÏ ÈLaƒ¿≈¿»«ƒƒ¿≈»»¿ƒ¿«∆
ÒÙa42˙Á‡ Áe¯Ó ‰Úa¯‡ ·Á¯43. ¿«»»«¿»»≈«««

א.35) ה, שעשוי 36)עירובין מה כל "כי הוא הטעם
ולפיכך  גמורות, מחיצות צריך צנע, ולתשמישי לדירה
צנע, בתשמישי בהן להשתמש אדם בני של שדרכם החצרות
דייריהם  לתוכם, פתוחים וחצרות בתים שאין מבואות וכן
מחיצות  צריכים זה משום יותר, בהם ומשתמשים מועטים
מתמעט  דיירים, יותר בהם שיש מבואות אבל גמורות,
או  לחי של שהיא כל במחיצה די לכן המבוי, תשמיש

(הרשב"א). ה"א:37)קורה" פ"א עירובין 'ירושלמי'
משני  פחותה אינה חצר חצרות, משני פחות אין "מבוא

כחצר.38)בתים". אלא כמבוי חשוב אינו מזה, שבפחות
למבוי.39) כניסתו להיות 40)דרך המבוי דרך שכן

מימרא 42)מרובע.41)('לבוש'). יב: בעירובין הוא כן
נחמן. שלנו 43)דרב המבואות כל לתקן עכשיו ונוהגים

עלֿיד  הפתח וצריך בצורת מבוי, של לרחבו הקשור חבל י
תחת  מכוונים עשרה גבוהים קנים שני החבל תחת להעמיד
מקום  ובכל מפולש, במבוי אפילו מועיל זה ותיקון החבל,

שסג). סי' או"ח (רמ"א הפתח צורת שצריכים

.ç¯ˆÁ44dk¯‡L45¯˙È46daÁ¯ ÏÚ47‡È‰ È¯‰ - »≈∆»¿»»≈«»¿»¬≈ƒ
ÌÈza ÔÈ‡L ÈB·Óe .‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa ˙¯zÂ ,ÈB·Ók¿»¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»»∆≈»ƒ
˙Èa ‡l‡ Ba ‰È‰ ‡lL ÔB‚k ,BÎB˙Ï ˙BÁe˙t ˙B¯ˆÁÂ«¬≈¿¿¿∆…»»∆»«ƒ
Úa¯‡ Bk¯‡a ÔÈ‡L ÈB·Ó ÔÎÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁ B‡ „Á‡∆»»≈««¿≈»∆≈¿»¿«¿«

˙Bn‡48‡l‡ ¯z BÈ‡ -49ÒÙa B‡ ÌÈÈÁÏ ÈLa «≈ƒ»∆»ƒ¿≈¿»«ƒ¿«
.e‰MÓe ‰Úa¯‡«¿»»«∆

ב.44) יב, הכניסה 45)עירובין דרך נחשב ארכה
שם).46)(רשב"א). (גמרא רחבה 47)במשהו אם אבל

(רשב"א). כחצר ונידונה כמרובעת היא הרי ארכה, על יתר
חצר.48) כדין והנוסח 49)דינו כאן, יש הדפוס טעות

כמו  ארבעה" בפס או משהו של לחיים בשני "אלא הנכון:
בכתבֿיד. הנוסח וכן הקודמת, בהלכה

.èBaÁ¯a ÔÈ‡L ÈB·Ó50CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL »∆≈¿»¿¿»¿»ƒ≈»ƒ
˙BÁt ÏkL ;BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ,‰¯B˜ ‡ÏÂ ÈÁÏ ‡Ï…¿ƒ¿…»À»¿«¿≈¿À∆»»

„e·Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰LÏMÓ51ÈB·Ó .52B¯ÈLÎ‰L ƒ¿»¬≈¿»»∆ƒ¿ƒ
¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯B˜a53˙eL¯k BlÎa ÏËÏËÏ ¿»««ƒ∆À»¿«¿≈¿Àƒ¿

˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÎBzÓ ˜¯Bf‰ ,„ÈÁi‰«»ƒ«≈ƒƒ¿»«ƒ≈¿
‡È‰ ¯k‰ ÌeMÓ - ‰¯Bw‰L ;¯eËt - BÎB˙Ï ÌÈa¯‰»«ƒ¿»∆«»ƒ∆≈ƒ
BÎBzÓ ˜¯Bf‰ ,ÈÁÏa B¯ÈLÎ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰ÈeNÚ¬»¬»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ
;·iÁ - BÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ≈¿»«ƒ¿«»

.˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a ‰vÁÓk ‡e‰ È¯‰ ÈÁl‰L∆«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒƒ

יותר 50) יש שבחללו אף טפחים, שלשה של בפתחו
כלל.51)(כסףֿמשנה). מבוי כאן ואין כמחובר,

הזורק 52) - בלחי הכשירו יהודה: רב "אמר ב: יב, עירובין
לחי  פטור, לתוכו הזורק - בקורה הכשירו חייב, לתוכו

היכר". משום וקורה מחיצה, סובר 53)משום רבינו
את  לחייב היחיד, רשות דין התורה שמן ה"ד) (בפי"ד
ארבע  לה כשיש רק הוא הרבים, מרשות לתוכה הזורק
שמותר  כרמלית דין לה יש מחיצות ובשלש מחיצות,
או  לחי של תיקון הצריכו חכמים אבל בתוכה, לטלטל
היחיד  רשות מחיצות בשלש כי סובר והראב"ד קורה;

לתוכה. הזורק את לחייב היא, גמורה

.é‰ ˙eL¯a ÌÈÏ˙k ÈL,Ì‰ÈÈa ÌÈ¯·BÚ ÌÚ‰Â ,ÌÈa¯ ¿≈¿»ƒƒ¿»«ƒ¿»»¿ƒ≈≈∆
˙B˙Ï„e Ô‡kÓ ˙B˙Ï„ ‰NBÚ ?Ì‰ÈÈa ¯ÈLÎÓ „ˆÈk≈««¿ƒ≈≈∆∆¿»ƒ»¿»

Ô‡kÓ54.„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰NÚÈ Ck ¯Á‡Â , ƒ»¿««»≈»∆≈≈∆¿«»ƒ
BÈ‡Â55‰ÏÈla ˙B˙Ïc‰ ÏÚÏ CÈ¯ˆ56CÈ¯ˆ Ï·‡ , ¿≈»ƒƒ¿…«¿»««¿»¬»»ƒ

‰pÙÓ ,¯ÙÚa ˙BÚwLÓ eÈ‰ .ÏÚp‰Ï ˙BÈe‡¯ eÈ‰iL∆ƒ¿¿¿ƒ»≈»¿À»¿»»¿«∆
ÈÁÏ B‡ ,Á˙t ˙¯eˆ Ï·‡ .ÏÚp‰Ï Ôw˙Óe Ô˙B‡»¿«¿»¿ƒ»≈¬»«∆«¿ƒ

ÔÈ‡ ,‰¯B˜Â57.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯LÎ‰a ÔÈÏÈÚBÓ ¿»≈»ƒƒ¿∆¿≈¿»«ƒ

ה"ג)54) (למעלה הרבים לרשות המפולש במבוי שדווקא
רשות  אבל מכאן, קורה או ולחי מכאן הפתח בצורת מספיק
(עירובין  רש"י וכפירוש דלתות, שתי צריכה גמורה הרבים
רשות  דרך שמערבין הלל, דבית אליבא הגמרא בקושיית ו:)
אמר  "והא - מכאן וקורה ולחי מכאן דלת בעשיית הרבים
דלתותיה  אילמלא ירושלים יוחנן, רבי אמר חנה בר בר רבה
הרי  הרבים", רשות משום עליה חייבין - בלילה ננעלות
הדלת  מנעילת מקשה ולא רש"י), (עיין דלתות שתי שצריך
ירושלים  שדלתות יוחנן רבי בדברי גם לפרש שאפשר מפני
שם  'תוספות' ועיין מפולש. במבוי כמו להינעל ראויות

משנה'. שם.55)ו'כסף רש"י לפי שמקורו נג, הערה ראה
רוקח').56) ('מעשה "בלילה" המלה חסרה אחר, בנוסח
נג.57) הערה ראה

.àé¯zÓ58ÔÈa B‡ ‰¯Bw‰ ˙Áz ÈB·Óa ÏËÏËÏ À»¿«¿≈¿»«««»≈
ÌÈÈÁl‰59CeÓÒ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿»«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»
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¯Ï- ˙ÈÏÓ¯ÎÏ CeÓÒ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL ƒ¿»«ƒ¬»ƒ»»»¿«¿¿ƒ
‰¯Bw‰ ˙Áz ÏËÏËÏ ¯eÒ‡60„Ú ÌÈÈÁl‰ ÔÈa B‡ »¿«¿≈«««»≈«¿»«ƒ«

‡ˆÓ È¯‰L ;Á˙t‰ CBz ¯Èz‰Ï ¯Á‡ ÈÁÏ ‰NÚiL∆«¬∆¿ƒ«≈¿«ƒ«∆«∆¬≈»»
¯BÚÂ BÈÓ ˙‡ ÔÈÓ61. ƒ∆ƒ¿≈

א.58) ט, במבוי.59)עירובין לטלטל המתירים
מותר 60) - בקורה טפחים ארבעה יש שאם הרשב"א ודעת

וסותם  יורד תקרה פי אומרים שאנו תחתיה, לטלטל
מרשות 61)(מגידֿמשנה). קלה כרמלית מקום שבכל אף

מצטרפת  הלחיים שבין שהכרמלית אומרים, כאן הרבים,
מתעוררת  - "וניעור" לה, שמחוצה לכרמלית למינה,
בין  טלטול להתיר מיוחד לחי וצריכה ידה, על ומתחזקת

הלחיים.

.áéÏka62Áe¯ Ba LiL ¯·„a elÙ‡ ,ÌÈÈÁÏ ÔÈNBÚ «…ƒ¿»«ƒ¬ƒ¿»»∆≈«
ÌÈiÁ63‰È‰ È¯eq‡a elÙ‡Â .64ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú -65 «ƒ«¬ƒ¿ƒ≈¬»»¬«»ƒ

‰¯L‡ B‡ dÓˆÚ ˙BÏfÓe66- ÈÁÏ d˙B‡ ‰NÚL «»«¿»¬≈»∆»»»¿ƒ
¯Lk67‡e‰L Ïk BÈ·Ú ÈÁl‰L ;68ÔÈ‡ ÈÁl‰ d·b . »≈∆«¿ƒ»¿»∆…««¿ƒ≈

‡e‰L Ïk BÈ·ÚÂ BaÁ¯ ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ˙BÁt69. »≈¬»»¿»ƒ»¿¿»¿»∆

א.62) טו, עירובין שלא 63)משנה, כפותים שיהיו "והוא
הכ"א. בפט"ז כמבואר ליהנות 64)ינודו" שאסור ואף

גופא  ובלחי מחיצה, לצורך אלא שאינו מכיון אולם מהלחי,
עלֿידו  הבאה הטלטול היתר הנאת אין משתמש, אינו

מאיר'). ('בית להנאה פ"ג 65)נחשבת עירובין 'ירושלמי'
ב.66)ה"א. פ, "ואשריהם 67)עירובין שכתוב ואף

בה  ואין כשרופה ונחשבת ג), יב, (דברים באש" תשרפון
ללחי. כשרה שיעוריה") מיכתת ("כתותי ואף 68)שיעור

- וברוחב טפחים, עשרה - בגובה שיעור צריך לחי שגם
לא  קטן, שיעור שמספיק מכיון ה'תוספות' ביארו משהו,

משנה'. ב'מגיד ועיין בו. יד,69)החמירו בעירובין משנה,
ב.

.âé‰¯L‡a ‡Ï Ï·‡ ,‰¯B˜ ÔÈNBÚ Ïka70LiL ÈÙÏ ; «…ƒ»¬»…«¬≈»¿ƒ∆≈
ÔÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ ,¯eÚL ‰¯Bw‰ ·Á¯Ï¿…««»ƒ¿»«ƒƒ¬ƒƒ

ÔÎÂ .‰¯L‡‰71dÈ·ÚÂ ,ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ‰¯Bw‰ ·Á¯ »¬≈»¿≈…««»≈»ƒ∆«¿»¿»
‡e‰L Ïk72‰‡È¯a ‰È‰zL ,‡e‰Â .73ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï74, »∆»∆ƒ¿∆¿ƒ»¿«≈»ƒ«

‡e‰L75ÈˆÁ76‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏL ‰·Ï ∆¬ƒ¿≈»∆¿»¿»ƒ«¿»
È„k ÔÈ‡È¯a eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ‰¯B˜ È„ÈÓÚÓe .ÌÈÁÙË¿»ƒ«¬ƒ≈»¿ƒƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈

.‰·Ï ÈˆÁÂ ‰¯B˜ Ïa˜Ï¿«≈»«¬ƒ¿≈»

"בכל 70) רבינו: בדברי שגרס משנה' ה'מגיד מדברי [נראה
הנאה, באיסורי בדבריו) להיות צריך (כן אפילו קורה עושין
שעומדת  מפני עושין אין באשרה שרק באשרה", לא אבל
וכל  באש", תשרפון "ואשריהם שנאמר משום לשריפה
שיעוריה" מיכתת ו"כתותי הוא, כשרוף להשרף העומד
הנאה  איסורי אבל פ:), עירובין - הוא וחסר שיעורו (-כתות
קיים]. שיעורם - לשריפה עומדים שאינם אחרים

ב'מגיד 71) הוא וכן (ויניציאה). רוחב" "וכמה אחר: בנוסח
במשנה.72)משנה'. ב יג, כן,73)עירובין לא "שאם

שעה  שלפי הרבים רשות בני שסבורים היכר, בה יהיה לא
ניכר  אריח, לקבל וחזקה בריאה כשהיא אבל שם, הניחה
טעם: ועוד (רש"י); שם" הניחוה בנין שלקביעות לכל

קורה  תהיה שלא כדי אריח, לקבל בריאה להיות שצריכה
שברי"ף). (רש"י ברוח קטנה.74)הניטלת לבנה

כשיעור 75) עליה מונחים אריחים שורת להחזיק שתוכל
המבוי. פתח טפח,76)רוחב רק הקורה ברוחב שאין ואף

צד  מכל טפח רבע לחבר אפשר ומחצה, טפח הוא והאריח
שם). (גמרא, האריח את ויחזיק בטיט, שבו

.ãé‰nk77B¯ÈLÎ‰Ï Èc ‰È‰ÈÂ ÈB·n‰ Á˙t ‰È‰È «»ƒ¿∆∆««»¿ƒ¿∆«¿«¿ƒ
‰¯NÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - B‰·b ?‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa78ÌÈÁÙË ƒ¿ƒ»»¿≈»≈¬»»¿»ƒ

‰n‡ ÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ79¯NÚ „Ú - BaÁ¯Â , ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿«∆∆
˙Bn‡80a .˙¯eˆ BÏ ‰È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰n ««∆¿»ƒ¬ƒ∆…»»«

dB·‚ ‰È‰ elÙ‡ - Á˙t ˙¯eˆ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Á˙t∆«¬»ƒ»»«∆«¬ƒ»»»«
‰¯NÚÓ ˙BÁt B‡ ,‰n‡ ‰‡Ó81È¯‰ - ‰‡Ó ·Á¯ B‡ , ≈»«»»≈¬»»»»≈»¬≈
.¯zÓ ‰Ê∆À»

למעלה 77) גבוה שהוא "מבוי א: ב, עירובין משנה,
ואם  ימעט, - אמות מעשר והרחב ימעט, - אמה מעשרים
- אמות מעשר רחב שהוא אףֿעלֿפי הפתח, צורת לו יש

למעט". צריך נחשב 78)אין מעשרה, נמוך הוא שאם
מעשרה. פחותה מחיצה שאין מחיצות, למבוי אין כאילו

היא 79) שקורה כיון בקורה, שהכשירו במבוי מדובר כאן
שאין  היכר, אין מעשרים ולמעלה ט), (הלכה היכר משום
בלחי, המבוי את הכשיר אם אבל שם, שולטת האדם עין
מעשרים. ללמעלה אמה עשרים תוך בין הבדל אין

או 80) לחי ואין פתח, שם עליו אין יותר, רחב הוא שאם
להתיר. מועילים צורת 81)קורה שאין הרשב"א דעת

יש  רבינו ולשיטת טפחים, מעשרה לפחות מועילה הפתח
('הקובץ'). פ"א שבת מה'ירושלמי' ראיה

.åèÔÎÂ82¯eik ÈB·Ó ÏL ‰¯B˜a ‰È‰ Ì‡83„Ú ¯eiˆÂ ¿≈ƒ»»¿»∆»ƒ¿ƒ«
da ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰ eÈ‰iL84ÈtŒÏÚŒÛ‡ -‡È‰L ∆ƒ¿«…ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆ƒ

ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ85ÌeMÓ ‰¯Bw‰L .‰¯Lk ,‰n‡ ¿«¿»≈∆¿ƒ«»¿≈»∆«»ƒ
dÈ‡ ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ Ì‡Â ,‰ÈeNÚ ¯k‰∆≈¬»¿ƒ»¿»¿«¿»≈∆¿ƒ≈»
‡ˆÓÂ ,da ÌÈÏkzÒÓ ¯eiÎÂ ¯eiˆ da LÈ Ì‡Â ;˙¯kƒ∆∆¿ƒ≈»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»

.¯k‰ ÌL»∆≈

א.82) ג, או 83)עירובין שוקעות שונות, צורות קישוטי
לקורה 84)בולטות. סמוך עשה שאם הרשב"א דעת

- להסתכלות המביא דבר כל או חשובות, ארז חתיכות
(מגידֿמשנה). מעשר 85)מועיל רחב המבוי היה אם אבל

(כסףֿמשנה). להתיר מועילים הציורים אין אמות,

.æèÈB·Ó86‰¯B˜ ˙ÈÚ˜¯˜ „Ú ı¯‡‰ ÔÓ B‰·‚ ‰È‰L »∆»»»¿ƒ»»∆««¿»ƒ»
- ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰¯Bw‰ È·ÚÂ ,‰n‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«»»√ƒ«»¿«¿»≈∆¿ƒ

¯Lk87BËÚÓÏ ‡·e ,ÌÈ¯NÚÓ ¯˙È B‰·‚ ‰È‰ . »≈»»»¿»≈≈∆¿ƒ»¿«¬
daÁ¯a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰hÓÏ d˙B‡ ÁÈpnL ,‰¯B˜a¿»∆«ƒ«»¿«»»ƒƒ¿¿»¿»

ÁÙË88‰¯B˜k89˜˜BÁ - ‰¯NÚÓ ˙BÁt B‰·‚ ‰È‰ . ∆«¿»»»»¿»≈¬»»≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ Úa¯‡ CLÓ Ba90È„k ˜ÈÓÚÓe , ∆∆«¿«««¿«««¬ƒ¿≈
.‰¯NÚÏ BÓÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«¬»»

ב.86) ג, תופש 87)עירובין אינו המבוי שחלל מכיון
מעשרים. את 88)יותר יראה טפח אותו על יעמוד שאם

היכר. ויש "כקורה"89)הקורה, חסר אחר, בנוסח
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רוקח'). בטפח,90)('מעשה די לא וכאן א. ה, עירובין
שיעור  לחקוק וצריך דופן, נחשב לא מעשרה שבפחות כיון
(רש"י). דופן להחשב ח) (כבהלכה אמות ארבע שהוא מבוי

.æéı¯Ù91BL‡¯ ÈtÏk BcvÓ ‰ˆ¯t Ba92¯‡L Ì‡ : ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿«≈…ƒƒ¿«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯ Òt BL‡¯a „ÓBÚ93;¯zÓ - ≈¿…«…««¿»»¿»ƒÀ»
¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‰ˆ¯t‰ ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â94‡Ï Ì‡Â ; »∆…ƒ¿∆«ƒ¿»»≈«∆∆¿ƒ…

¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡ Òt ¯‡L95‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ¿«««¿»»»∆»ƒ≈»¿»
.„e·Ïk ‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ˆ¯t‰«ƒ¿»»ƒ¿»∆»»ƒ¿»¿»

א.91) ה, או 92)עירובין ללחי סמוך הכניסה בצד
שכתב 93)לקורה. ואף במבוי, חשוב שיעור שזהו

רק  זהו אמות, ארבע הוא מבוי שיעור כי ח) (בהלכה
ה  שכבר כאן אבל המבוי, עשיית אלא בהתחלת מבוי יה

טפחים. בארבעה בפס די נסתר, רוחב 94)שאחרֿכך שעד
וצריך  פירצה, נחשב מזה יותר אבל פתח, נחשב עשר

(הריטב"א). הפתח צורת לעשות או אף 95)לסתמה
יעזבו  שמא חוששים כאן פתח, נקרא אמות מעשר שבפחות
ולא  זו, פירצה דרך וילכו הראשונה הכניסה את המבוי בני

(רש"י). המבוי הכשר את יראו

.çéı¯Ù96B‡BÏÓa ÈB·n‰97¯ˆÁ ‰ˆ¯ÙÂ ,¯ˆÁÏ98 ƒ¿««»ƒ¿¿»≈¿ƒ¿¿»»≈
‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Bc‚k¿∆¿ƒ¿»«ƒ¬≈∆»ƒ¿≈∆

LlÙÓ ÈB·Ó99˙¯zÓ - ¯ˆÁ‰Â .100ÌÈa¯L ¯ˆÁ‰L ; »¿À»¿∆»≈À∆∆∆∆»≈∆«ƒ
˙eL¯ ‡È‰ È¯‰ - BÊa ÔÈ‡ˆBÈÂ BÊa ÔÈÒÎÂ da ÔÈÚ˜Ba¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ»¿¿ƒ»¬≈ƒ¿

.‰¯eÓb „ÈÁi‰«»ƒ¿»

א.96) ח, נשארו 97)עירובין אם כי הדופן, רוחב כל
בלחי. הם הרי צדדים משני מחיצות) (שארית גפופים

גפופים.98) נשארו אבל אמות, עשר מבואר 99)כשיעור
ג. בהלכה החצר 100)למעלה את אוסר מבוי שאין

כמבואר  המבוי, את אוסרות חצרות אבל לו, הפתוחה
פ"ה. עירובין ובהלכות ה"ז, בפט"ז

.èéÈB·Ó101ÌÈÏÈ·L BÏ eÈ‰L102ÌÈÏÈ·Le ‰Ê „vÓ »∆»¿ƒƒƒ«∆¿ƒƒ
- ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈLlÙÓ e‡ˆÓpL ,¯Á‡ „vÓƒ««≈∆ƒ¿¿¿À»ƒƒ¿»«ƒ
„Á‡ Ïk È¯‰ ,‰Ê „‚k ‰Ê ÔÈeÎÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿À»ƒ∆¿∆∆∆¬≈»∆»

‰NBÚ ?B˙B‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ „ˆÈk .LlÙÓ ÈB·Ó Ô‰Ó103 ≈∆»¿À»≈««¿ƒƒ∆
„vaL ÌÈÏÈ·M‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Á˙t ˙¯eˆ«∆«¿»∆»¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆««
ÌÈÏÈ·M‰ ÏÎÏ ‰NBÚÂ ,ÏB„b‰ Á˙tÏ ÔÎÂ ,„Á‡‰»∆»¿≈«∆««»¿∆¿»«¿ƒƒ

.‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ ÈM‰ „vaL∆«««≈ƒ¿ƒ»

ב.101) ח, "מבוי 102)עירובין הגמרא בלשון נקרא
המבוי  אל שפתוחים רגלים), מרבה (=כשרץ כנדל" העשוי
כנגד  זה מכוונים ואינם צדדיו, משני קטנים מבואות הגדול

('תוספות'). עקום.103)זה במבוי ג בהלכה כמבואר

.ëÈB·Ó104Í¯‡ „Á‡ BcvL105- ¯ˆ˜ ÈM‰ BcˆÂ »∆ƒ∆»»…¿¿ƒ«≈ƒ»»
¯ˆw‰ „‚k ‰¯Bw‰ ˙‡ ÁÈpÓ106„ÈÓÚ‰ .107ÈˆÁa ÈÁÏ «ƒ«∆«»¿∆∆«»»∆¡ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÈÓÈt‰ ÈB·n‰108¯zÓ - ÈÁl‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡e‰L109 «»«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒƒ«∆ƒÀ»
Ba ÏËÏËÏ110ÈÁÏ‰ ÔÓ ıeÁ ‡e‰L ÔBˆÈÁ‰ ÈˆÁ‰Â ,111 ¿«¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆ƒ«∆ƒ

.¯eÒ‡ -»

ב.104) חף יותר 105)עירובין הרבים לרשות נמשך כתלו
שלפנינו. כבציור השני הכותל משום 106)מן שהקורה

שמשתמשים  והרואה היכר, אין ובאלכסון ט), (הלכה היכר
להשתמש  יבוא כנגדו דופן שאין בצד
להכשיר  בא ואם הרבים. ברשות גם
או  אלא תקנה לו אין האלכסון,
(רשב"א). הפתח בצורת או במחיצה

חדשה 107) הלכה זוהי ב. יד, עירובין
לקודמת. קשר לה מבוי 108)שאין "בחצי אחר: בנוסח

(ויניציאה). הפנימי" המבוי חוששים 109)מחצי ואין
(גמרא). ללחי שמחוץ המבוי בחלק ישתמש שמא

למעלה 110) כמבואר מבוי, שיעור מקום באותו יש אם
בלחי 111)(רשב"א). המבוי הוכשר אם בין הבדל ואין

(רשב"א). בקורה או

.àëÈB·Ó112Òt ‰NBÚ - ‰n‡ ÌÈ¯NÚ ·Á¯ ‡e‰L »∆»»∆¿ƒ«»∆«
‡e‰L ,˙Bn‡ Úa¯‡ CLÓa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·b»«¬»»¿»ƒ¿∆∆«¿««∆

ÚˆÓ‡a B„ÈÓÚÓe ,ÈB·n‰ CLÓ ¯eÚL113‡ˆÓÂ ; ƒ∆∆«»«¬ƒ»∆¿«¿ƒ¿»
¯NÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk Á˙Ùa LiL ˙B‡B·Ó ÈLkƒ¿≈¿∆≈¿∆«»∆»≈∆∆∆

˙Bn‡114Ô‡kÓ ˙Bn‡ ÈzL ˜ÈÁ¯Ó B‡ .115Òt „ÈÓÚÓe ««¿ƒ¿≈«ƒ»«¬ƒ«
˙Bn‡ LÏL116Ô‡kÓ ˙Bn‡ ÈzL ˜ÈÁ¯Óe ,117„ÈÓÚÓe »««¿ƒ¿≈«ƒ»«¬ƒ

¯NÚ ÈB·n‰ Á˙t ‡ˆÓÂ ;Ô‡kÓ ˙Bn‡ LÏL Òt«»«ƒ»¿ƒ¿»∆««»∆∆
„ÓBÚ È¯‰L ,ÔÈÓe˙Òk Ô‰ È¯‰ ÔÈ„„v‰Â ,˙Bn‡118 «¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ∆¬≈≈

‰a¯Ó119.ıe¯t‰ ÏÚ ¿À∆««»

א.112) י, הפתח,113)עירובין בצורת להכשירו יכול וכן
בהי"ד. משני 114)כמבואר אחד בכל שיהיה וצריך

וחצרות  בתים ביניהם, מפסיק שהפס האלה המבואות
(רשב"א). מבוי דיני שאר וכל אחד, כל לתוך פתוחים

המבוי.115) הרי 116)מקיר - האמות שתי חלל ידי על
אמות. חמש שמשני 117)ביחד נמצא השני, מהצד

אמות. עשר ופסים חלל - ביחד הפסים 118)הצדדים
רוחב  פרוץ, - והפס הקיר שבין והחלל עומד, נקראים
אמות. ארבע שהוא - מהחלל יותר אמות, שש - הפסים

הפרוץ 119) אם שגם מובא הט"ז) (פט"ז שלמעלה ואף
(גמרא). החמירו - נוספת פירצה שיש כאן מותר, כעומד

.áëÈÁÏ120ËÏBa‰121.¯Lk - ÈB·Ó ÏL BÙcÓ ¿ƒ«≈ƒ»¿∆»»≈
ÈÁÏe122ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰123Ì„wÓ ÂÈÏÚ eÎÓÒ Ì‡ - ¿ƒ»≈≈≈»ƒ»¿»»ƒ…∆

¯Lk ,˙aM‰124‰‡¯ ‡e‰L ÈÁÏe .125ÌÈÙaÓ126 ««»»≈¿ƒ∆ƒ¿∆ƒƒ¿ƒ
‰‡¯ ‰È‰L B‡ ;ÈÁÏ ‰‡¯ BÈ‡ ıeÁaÓe ,ÈÁÏ¿ƒƒ«≈ƒ¿∆¿ƒ∆»»ƒ¿∆

ıeÁaÓ127el‡Îe ‰ÂL ‡e‰L ‰‡¯ ÌÈÙaÓe ,ÈÁÏ ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿∆∆»∆¿ƒ
ÈÁÏ .ÈÁÏ ÌeMÓ ÔBc ‰Ê È¯‰ - ÈÁÏ ÌL ÔÈ‡≈»∆ƒ¬≈∆ƒƒ∆ƒ¿ƒ

B‰Èa‚‰L128ÌÈÁÙË ‰LÏL Ú˜¯w‰ ÔÓ129B‡ , ∆ƒ¿ƒƒ««¿«¿»¿»ƒ
B‚ÈÏÙ‰L130Ï·‡ ;ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï - ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ∆ƒ¿ƒƒ«…∆¿»…»»¿¬»

‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;¯Lk - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿»¿»ƒ»≈∆»»ƒ¿»
BaÁ¯ ‰È‰L ÔÈa - ‰a¯‰ ·Á¯ ‰È‰L ÈÁÏ .„e·Ïk¿»¿ƒ∆»»»»«¿≈≈∆»»»¿
·Á¯ ÈˆÁk BaÁ¯ ‰È‰L ÔÈa ,ÈB·n‰ ·Á¯ ÈˆÁÓ ˙BÁt»≈¬ƒ…««»≈∆»»»¿«¬ƒ…«
¯˙È ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁÏ ÌeMÓ ÔBcÂ ,¯Lk - ÈB·n‰«»»≈¿ƒƒ∆ƒ¬»ƒ»»»≈
ÏÚ ‰a¯Ó „ÓBÚ ÌeMÓ ÔBc - ÈB·n‰ ·Á¯ ÈˆÁ ÏÚ«¬ƒ…««»ƒƒ≈¿À∆«

.ıe¯t‰«»

א.120) ה, עשה 121)עירובין ולא המבוי, רוחב "לתוך
לשם  ביתו בפאת מבניינו בליטה הוציא אלא לחי לשם
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(רש"י). הבנין" א.122)חיזוק טו, שלא 123)עירובין
המבוי. תיקון לשם גם 124)נקבע מועיל גמורה במחיצה

שסג). סי' (או"ח שבת מערב עליו סמכו לא אם
(כת"י 125) בפנים" "עומד אחר: בנוסח א. י, עירובין

ארכו 126)אברבנאל). לצד רחבו הלחי את שהעמיד כגון
השווה  אלא חוץ, כלפי בולט ארכו קצה ואין מבוי, של

המבוי, כותל לעבי החיצון חודו
.1 כל 127)כציור את שהעמיד

הפנימי  וחודו למבוי, מחוץ הלחי
.2 כציור הכותל, עבי אצל עומד

ב.128) יד, עירובין
מחיצה,129) משום שהלחי

בוקעים  שהגדיים ומחיצה
מחיצה. אינה - תחתיה (עוברים)

הרחיקו.130)

.âë‰¯B˜131ˆÁÓ ‰ÈÏÚ Ò¯tL,dÏha È¯‰ - ˙Ï »∆≈«»∆»«¿∆∆¬≈ƒ¿»
˙ÏˆÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯k dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ∆∆¿ƒ»ƒ»¿»««¿∆∆
dÈ‡ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ˙˜lÒÓ¿À∆∆ƒ»»∆¿»¿»ƒ»≈≈»

ıÚ .‰vÁÓ132ıeÁaÓ ÈB·Ó ÈÏ˙k ÈLa ˙B„˙È ÈzL ¿ƒ»»«¿≈¿≈ƒ¿≈»¿≈»ƒ«
CÈ¯vL ;ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï - ‰¯Bw‰ Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«¬≈∆«»…»»¿∆»ƒ

ÈB·n‰ Èab ÏÚ ‰¯Bw‰ ˙BÈ‰Ï133.BÏ CeÓÒ ‡Ï , ƒ¿«»««≈«»…»

גבי 131) על קורה הניח ששת, רב "אמר א: יד, עירובין
קורה  שלשה, הקרקע מן והגביה מחצלת, עליה ופרס מבוי,
היא  שהרי - כאן אין קורה כאן; אין מחיצה כאן, אין
שהגדיים  מחיצה היא שהרי - כאן אין מחיצה מכוסה,
תלויה  מחיצה והיא מהארץ, שלשה (שגבהה בה בוקעים

מתרת)". ב.132)ואינה ח, ומכיון 133)עירובין
היכר. כאן אין מהכותל, מרוחקת שהקורה

.ãë‰¯B˜134Ï˙ka ˙Ú‚B dÈ‡Â ‰Ê Ï˙kÓ ‰‡ˆBi‰ »«¿»ƒ…∆∆¿≈»«««…∆
˙Á‡Â ‰Ê Ï˙kÓ ‰‡ˆBÈ ˙Á‡ ,˙B¯B˜ ÈzL ÔÎÂ ;ÈM‰«≈ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ…∆∆¿««
˙BÁt :BÊÏ BÊ ˙BÚÈbÓ ÔÈ‡Â ,‰Ê Ï˙kÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ…∆∆¿≈»«ƒ¿»

‰LÏMÓ135˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -136‰È‰ , ƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ»«∆∆»»
˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰LÏL Ô‰ÈÈa137. ≈≈∆¿»»ƒ¿»ƒ»«∆∆

א.134) יד, לכותל.135)עירובין מחוברת - 'לבוד' היא
עץ 136) שנעץ כגון הכתלים, משני מרוחקת היתה ואפילו

משני  וגם כ'לבוד', היא קורה עליה והניח המבוי, באמצע
(פוסקים). (רבינו 137)צדדים בקרש הרווח את ימלא או

חננאל).

.äëÔÎÂ138˙BÓÈ‡˙n‰ ˙B¯B˜ ÈzL139È„k BÊa ‡Ï , ¿≈¿≈««¿ƒ…»¿≈
ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï140LÈ Ì‡ - ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï È„k BÊa ‡ÏÂ ¿«≈»ƒ«¿…»¿≈¿«≈»ƒ«ƒ≈

Ô‰ÈzLa141‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï È„k ƒ¿≈∆¿≈¿«≈»ƒ«≈»ƒ¿»ƒ»
¯Á‡‰ÏÚÓÏ ˙Á‡Â ‰hÓÏ ˙Á‡ ‰˙È‰ .˙142ÔÈ‡B¯ - «∆∆»¿»««¿«»¿««¿«¿»ƒ

‰hÓÏ ‡È‰ el‡k ‰BÈÏÚ‰ ˙‡143‰BzÁz‰Â ,144 ∆»∆¿»¿ƒƒ¿«»¿««¿»
‰BÈÏÚ ‰È‰z ‡lL „·Ï·e ;‰ÏÚÓÏ ‡È‰ el‡k¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿∆∆¿»

‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ‰BzÁz ‡ÏÂ ,ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ145; ¿«¿»≈∆¿ƒ¿…«¿»¿«»≈¬»»
Ô‰ÈÈa ‰È‰È ‡ÏÂ146d˙B‡ ÔÈ‡B¯Lk ,ÌÈÁÙË ‰LÏL ¿…ƒ¿∆≈≈∆¿»¿»ƒ¿∆ƒ»

‰eÎa BÊ ‰˙ÏÚÂ BÊ ‰„¯iL147.BÊ „ˆa BÊ eNÚiL „Ú ∆»¿»¿»¿»¿«»»«∆≈»¿«

א.138) יד, כמו 139)עירובין זו אצל זו "שהשכיבן

(רש"י). יג.140)תאומים" בהלכה ביחד 141)כמבואר
(הגר"א). טפח מחברתה.142)רוחב גבוהה שאחת

יותר 143) שתיהן בין בגובה המרחק יהיה שלא ובלבד
הכ"א): (פ"ה סוכה בהלכות רבינו כדברי טפחים, משלשה
טפחים". שלשה היורד ובין העולה בין יהיה שלא "ובלבד

(רש"י).144) התחתונה נמצאת 145)או הקורה שאם
לצרפה. אפשר אי למבוי, פסול ברוחב.146)במקום

זו.147) בצד זו מכוונות ששתיהן כלומר,

.åë‰˙È‰148‰n˜Ú ‰¯Bw‰149el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »¿»«»¬À»ƒ»¿ƒ
‰ËeLt ‡È‰150‰l‚Ú ,151‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿»¬À»ƒ»¿ƒƒ

da LÈ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL dÙw‰a ‰È‰ Ì‡Â .˙Úa¯Ó¿À««¿ƒ»»¿∆≈»¿»¿»ƒ≈»
ÁÙË ·Á¯152ıeÁ ‰n˜ÚÂ ÈB·n‰ CB˙a ‰¯Bw‰ ‰˙È‰ . …«∆«»¿»«»¿«»«¬À»

B‡ ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰n˜Ú ‰˙È‰L B‡ ,ÈB·nÏ«»∆»¿»¬À»¿«¿»≈∆¿ƒ
ÌewÚ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ - ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ¿«»≈¬»»ƒ…∆ƒƒ»≈»ƒ
BÈ‡ - ‰LÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ÔÈ‡ ,‰ÈL‡¯ ÈL e¯‡MÈÂ¿ƒ»¬¿≈»∆»≈≈∆»∆¿»≈
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ»«∆∆¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

.˙¯Á‡ ‰¯B˜»«∆∆

ב.148) יג, עירובין מחוץ 149)משנה, נוטה ועקמומיתה
למבוי.150)למבוי. מחוץ שישתמש חוששין ואין
(רש"י).151) עליה לעמוד יכול אריח "אין 152)שאין

"כל  כי ('תוספות'), המידות" חכמי לפי מדוקדק החשבון
אמות  שלש יהיה אמה, שלו באלכסון שיהיה עיגול
אלא  לעולם יושג לא שזה ולפי (בערך), בקירוב ושביעית
בהיקפו  שיש כל ואמרו: הגדול בחשבון הם לקחו בקירוב,
המשניות). בפירוש (רבינו טפח רוחב בו יש טפחים, שלשה

.æë¯‡a153ÓL dÏ ‰NÚL˙BiÂÊ Úa¯‡Ó ÔÈqt ‰B154, ¿≈∆»»»¿»«ƒ≈«¿«»ƒ
‰vÁÓk el‡ È¯‰ - ˙ÈÂÊ ÏÎa ÔÈ˜e·c ÔÈqt ÈL155. ¿≈«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»

Áe¯ ÏÎa „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«»¿À∆«»≈¿»«
¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙B„ÓBÚ ˙BiÂf‰ Úa¯‡Â ÏÈ‡B‰ ,Áe¯Â156 »«ƒ¿«¿««»ƒ¿¬≈∆À»

‰È‰È ‰nÎÂ .‰Ó‰aÏ ˙B˜L‰Ïe ¯‡a‰ ÔÓ ˙‡lÓÏ¿«…ƒ«¿≈¿«¿«¿≈»¿«»ƒ¿∆
‰¯NÚ ?Ô‰Ó Òt Ïk d·‚157‰ML ?BaÁ¯Â .ÌÈÁÙË …«»«≈∆¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ»

ÌÈÁÙË158˙B˜·¯ ÈzL ‡ÏÓk - ÒÙÏ Òt Ïk ÔÈ·e .159 ¿»ƒ≈»«¿«ƒ¿…¿≈¿»
.‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙ÒÎ ˙Á‡ ,¯˜a ‰Úa¯‡ ‰Úa¯‡ ÏL∆«¿»»«¿»»»»««ƒ¿∆∆¿««¿»
.LÈÏLe ‰n‡ ‰¯NÚ LÏL ÏÚ ¯˙È ÔÈ‡ ‰Ê ·Á¯ ¯eÚLƒ…«∆≈»≈«¿∆¿≈«»¿ƒ

ב.153) יז, עירובין הרבים 154)משנה, שברשות בארות
מהן  למלא ואסור היחיד, כרשות דינן עשרה, העמוקות
בארבע  (עמודים) פסין עושין לכן הרבים, לרשות ולהוציא
כדי  ולהוציא מים למלא לו מותר ואז לבאר, מסביב זויות

כבציור  הבהמות, את להשקות
שתי 155)שלפנינו: זוית לכל

בין  ורווח אמה כנגד אמה אמות,
להלן 156)הזויות. כמבואר

ל. מחיצה 157)בהלכה שאין
עשרה. מגובה נקראת 158)בפחות ז) (בהלכה למעלה

מחיצות  שלוש שיש כיון טפחים, ארבעה רוחב בפס מחיצה
כאן  אבל טפחים, ארבעה רחב פס ברביעית מספיק שלימות,
יום  ('תוספות טפחים ששה להיות צריך - פרוץ שרובו

עגלי 159)טוב'). כא) מו, (ירמיה מגזרת הבקר, עדת "הן
המשניות). בפירוש (רבינו מרבק"
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.çë‰È‰160˙ÈÂÊ ÏÎa B‡ ˙BiÂf‰ ÔÓ „Á‡ ÌB˜Óa »»¿»∆»ƒ«»ƒ¿»»ƒ
‰ÏB„b Ô·‡ ÔzÚa¯‡Ó161ËwÏ˙n‰ Ïz B‡ ÔÏÈ‡ B‡ ≈«¿«¿»∆∆¿»ƒ»≈«ƒ¿«≈

- ÌÈ˜ ÏL ‰ÏÈ·Á B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ CBzÓ ‰¯NÚ¬»»ƒ«¿««¬ƒ»∆»ƒ
‰n‡Â Ô‡ÎÏ ‰n‡ Ba LÈÂ ˜ÏÁÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ƒ…∆ƒ≈»≈¿≈«»¿»¿«»
ÈL da LiL ˙ÈÂÊ ÌeMÓ ÔBc ,‰¯NÚ d·‚a Ô‡ÎÏ¿»¿…«¬»»ƒƒ»ƒ∆≈»¿≈

‰LÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ÔÈ‡Â ,ÌÈ˜ ‰MÓÁ .ÔÈqt162LÈÂ , «ƒ¬ƒ»»ƒ¿≈≈∆»∆¿»¿≈
Ô‰ÈÈa163- Ô‡ÎÏ ÌÈÁÙË ‰MLÂ Ô‡ÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ≈≈∆ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿»

.ÔÈqt ÈL da LiL ˙ÈÂÊ ÌeMÓ ÌÈBcƒƒƒ»ƒ∆≈»¿≈«ƒ

ב.160) יט, ואינה 161)עירובין אמה, על אמה מרובעת
כמרזב, ותעשה שבאמצע עובי שינטל חקיקה, אלא מחוסרת
לחצבה  שאפשר עגולה, אבן או לכאן, ודופן לכאן דופן

אמה  צד.ולעשותה כמחוברים.162)לכל הם והרי
יחד.163) בכולם

.èë¯zÓ164.¯‡aÏ el‡‰ ˙BiÂf‰ Úa¯‡ ·È¯˜‰Ï À»¿«¿ƒ«¿««»ƒ»≈«¿≈
ÌÈÙÏ da¯Â dL‡¯ ‰¯t ‰È‰zL ,‡e‰Â165ÔÈqt‰ ÔÓ »∆ƒ¿∆»»…»¿À»ƒ¿ƒƒ««ƒ

‰˙BLÂ166ÌÚ ‰Ó‰a‰ L‡¯ ÊÁ‡È ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿»««ƒ∆……«…«¿≈»ƒ
ÌÈn‰ BaL ÈÏk‰167,ÌÈÙa da¯Â dL‡¯Â ÏÈ‡B‰ - «¿ƒ∆««ƒƒ¿…»¿À»ƒ¿ƒ
ÏÓ‚Ï elÙ‡ ¯zÓ168eÈ‰ .169¯eÒ‡ - ‰fÓ ¯˙È ÌÈ·B¯˜ À»¬ƒ¿»»»¿ƒ»≈ƒ∆»

.ÌÈÙÏ ÒÎ Blk ‡e‰L ,È„‚Ï elÙ‡ Ô‰Ó ˙B˜L‰Ï¿«¿≈∆¬ƒƒ¿ƒ∆Àƒ¿»ƒ¿ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ¯zÓe170ÌÈqÙa ‰a¯iL „·Ï·e ,‡e‰L Ïk À»¿«¿ƒ»∆ƒ¿«∆«¿∆¿«ƒ

‡lL È„k ,Áe¯Â Áe¯ ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpnL ,ÌÈËeLt¿ƒ∆«ƒƒ»¿»«»«¿≈∆…
‰n‡ ‰¯NÚ LÏL ÏÚ ¯˙BÈ B¯·ÁÏ Òt ÔÈa ‡‰È¿≈≈««¬≈≈«¿∆¿≈«»

.LÈÏLe¿ƒ

ב.164) יז, עירובין בחוץ,165)משנה, תהיה הפרה שאם
למחיצות  מחוץ הדלי ויוציא פרתו, אחר שימשך חוששים

אמות"166)הפסים. שתי - פרה? של ורובה ראשה "כמה
ב.167)(גמרא). כ, וכולו 168)עירובין ארוך שהוא
ה"ב.169)מבחוץ. פ"ב עירובין את 170)'ירושלמי'

יח. יז: (עירובין לבאר מסביב רחב היקף ולעשות הפסים
במשנה).

.ì‡Ï171Ï‡¯NÈ ı¯‡a ‡l‡ el‡‰ ÌÈqt‰ e¯Èz‰ …ƒƒ««ƒ»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈
„·Ïa ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚ ˙Ó‰·Ïe172¯‡a ‰È‰iL ,‡e‰Â ; ¿∆¡«≈¿»ƒƒ¿«»∆ƒ¿∆¿≈

ÌÈa¯ ÏL ÌÈiÁ ÌÈÓ173Ì„‡ - ˙Bˆ¯‡ ¯‡La Ï·‡ . «ƒ«ƒ∆«ƒ¬»ƒ¿»¬»»»
˙ÙwÓ ,‰vÁÓ BÏ ‰NÚÈ B‡ ,‰zLÈÂ ¯‡aÏ „¯È≈≈«¿≈¿ƒ¿∆«¬∆¿ƒ»«∆∆
‰Ï„ÈÂ dÎB˙a „ÓÚÈÂ ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ,¯‡aÏ«¿≈¿»¬»»¿»ƒ¿«¬…¿»¿ƒ¿∆
ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰a¯‰ ·Á¯ ¯‡a‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ»»«¿≈»»«¿≈∆≈»»»

ÔÈqt‰ ÔÈa ‰zLÈÂ ‰Ï„È ‰Ê È¯‰ - Ba „¯ÈÏ174. ≈≈¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆≈««ƒ

א.171) כא, ההולכים 172)עירובין לתלמידים "וגם
אלא  התירו לא ביראות פסי כי תורה, ללמוד לעיר מעיר
(רש"י). מצוה" לדבר ההולכים בהם וכיוצא רגלים לעולי

בגמרא.173) כג. ושם במשנה. ב כב, כיון 174)עירובין
לאדם. גם התירו אחר, באופן לשתות שאיֿאפשר

.àì¯Ba ÔÎÂ175ı¯‡a elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ¯‡·e ÌÈa¯‰ ¿≈»«ƒ¿≈«»ƒ¬ƒ¿∆∆
Ô‰Ï eNÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡lÓÓ ÔÈ‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿«¿ƒ≈∆∆»ƒ≈»»∆

.ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ

חיים";175) מים "באר נובעים חיים מים בה שיש - באר
המשניות). (פירוש מכונסים מים - בור

.áì‡lÓÓ‰176Ô˙BÂ ‡lÓÓ ,ÌÈqt‰ ÔÈa BzÓ‰·Ï «¿«≈ƒ¿∆¿≈««ƒ¿«≈¿≈
‰ÈÙÏ ÈÏÎa177Òe·‡ ‰È‰ Ì‡Â .178ÔÈ·Ï ÒÎ BL‡¯ ƒ¿ƒ¿»∆»¿ƒ»»≈…ƒ¿»¿≈

ÌÈqt‰179‡Ï - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰Â , ««ƒ¿»»»«¬»»¿»»«¿»»…
‰ÈÙÏ ÔzÈÂ ‡lÓÈ180‡ÈˆBÈÂ ,Òe·‡‰ Ï˜Ï˜˙È ‡nL , ¿«≈¿ƒ≈¿»∆»∆»ƒ¿«¿≈»≈¿ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ú˜¯˜Ï Òe·‡‰ ÔÓe Òe·‡Ï ÈÏc‰181; «¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿«¿»«ƒ
.‰ÈÏ‡Ó ‰˙BL ‡È‰Â ,CÙBLÂ ‡lÓÓ ‡l‡∆»¿«≈¿≈¿ƒ»≈≈∆»

ב.176) כ, הפסים.177)עירובין מסודר 178)בין כלי
לבהמה. אוכל בו "כשהבהמה 179)לשים מדובר כאן

ברשות  הבית יד על לפניה לה מתוקן ואבוס בבית, עומדת
ונותן  היחיד, רשות שהוא ארבעה ורחב עשרה גבוה הרבים,
נכנס  האבוס וראש היחיד, מרשות ומספוא תבן באבוס לה

שלפנינו: כבציור (רש"י). הפסים" ימלא 180)לבין שלא
ויגביה  הפסים שבין הבור מן
וילך  האבוס, ראש על הדלי
את  ויטלטל הרבים רשות דרך
הבהמה, לפני האבוס על הדלי

הדל  את להוציא לרשות מבלי י
(רש"י). שעל 181)הרבים

יוכל  לא באבוס, קלקול ידי
היחיד  (מרשות לאבוס הפסים מבין ישר הדלי את להוציא
מהאבוס  הדלי את להוציא יצטרך אלא היחיד), לרשות

באיסור. לרשות מרשות ויוציא הרבים לרשות

.âì˜¯Bf‰182;·iÁ - ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó «≈≈¿»«ƒ¿≈««ƒ«»
da LiL ,‰¯eÓ‚ ‰vÁÓ ˙ÈÂÊÂ ˙ÈÂÊ ÏÎa LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»∆≈»
Úea¯‰ È¯‰Â ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ¯˙BÈÂ ‰¯NÚ d·b…«¬»»¿≈≈«¿»»««¿»»«¬≈»ƒ«
.„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ì‰ÈÈaL Ïk ‰NÚÂ ,‰‡¯Â ¯kƒ»¿ƒ¿∆¿«¬»…∆≈≈∆¿«»ƒ
È¯‰L ;¯‡a Ì‰ÈÈa ÌL ÔÈ‡Â ,‰Ú˜·a ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿≈»≈≈∆¿≈∆¬≈
eÈ‰ elÙ‡Â .Ô‡kÓ ÒÙe Ô‡kÓ Òt Áe¯Â Áe¯ ÏÎa¿»«»««ƒ»«ƒ»«¬ƒ»
eÏËa ‡Ï ,ÔÈqt‰ ÔÈa ÔÈ¯·BÚÂ ÔÈÚ˜Ba ÌÈa«̄ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈««ƒ…»¿

˙BvÁn‰183,Ô‰a ÔÈÚ˜Ba ÌÈa¯‰L ˙B¯ˆÁk Ô‰ È¯‰Â , «¿ƒ«¬≈≈«¬≈∆»«ƒ¿ƒ»∆
Ô‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ˙B˜L‰Ï ¯zÓe .·iÁ ÔÎB˙Ï ˜¯Bf‰Â¿«≈¿»«»À»¿«¿«¿≈»≈≈∆

.¯‡a Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆¿≈

א.182) כ, אם 183)עירובין שאף המחיצות כח גדול
היחיד  רשות את לבטל ביכולתם אין ביניהם, רבים עוברים

שביניהם.

.ãì¯ˆÁ184¯zÓ - ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï ÒÎ „Á‡ dL‡¯L »≈∆…»∆»ƒ¿»¿≈««ƒÀ»
Ï.dÎB˙Ï ÔÈqt‰ ÔÈaÓe ,ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï dÎBzÓ ÏËÏË¿«¿≈ƒ»¿≈««ƒƒ≈««ƒ¿»

˙B¯ˆÁ ÈzL eÈ‰185e·¯ÚiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡ -186eL·È . »¿≈¬≈¬ƒ«∆¿»¿»¿
‡lL ;ÔÈqt‰ ÔÈa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ˙aLa ÌÈn‰««ƒ¿«»»¿«¿≈≈««ƒ∆…

ÌÈn‰ ÌeMÓ ‡l‡ ÔÎB˙a ÏËÏËÏ ‰vÁÓ e·LÁ187. ∆¿¿¿ƒ»¿«¿≈¿»∆»ƒ««ƒ
Ô‰ÈÈa ÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙aLa ÌÈÓ BÏ e‡a188ÏkL ; »«ƒ¿«»À»¿«¿≈≈≈∆∆»

ÈB·Ó .‰vÁÓ dÓL - ˙aLa ˙ÈNÚpL ‰vÁÓ189 ¿ƒ»∆«¬≈¿«»¿»¿ƒ»»
BÈÁÏ B‡ B˙¯B˜ ‰ÏhpL190¯eÒ‡ - ˙aLa191ÏËÏËÏ ∆ƒ¿»»∆¡¿«»»¿«¿≈

.˙ÈÏÓ¯ÎÏ ı¯ÙpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ba««ƒ∆ƒ¿«¿«¿¿ƒ
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שלפנינו:184) כבציור א. כ, לבין 185)עירובין נכנסות
עירובי 186)הפסים.

בהלכות  כמבואר חצרות,
א'. פרק עירובין

מכיון 187) אומרים ואין
הבאר. שיבשה אחרי גם מותר כבר השבת, בתחילת שהותר

(רש"י).188) המים בוא עם מאליה נעשית שהמחיצה אף
א.189) צד, עירובין שלו.190)משנה, הפתח צורת או
מותר 191) יהא שבת, למקצת שהותר כיון אומרים ואין

לכולה.

.äì‰¯„ÒÎ‡192‰Ú˜·a193,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ - «¿«¿»¿ƒ¿»À»¿«¿≈¿À»
˙BvÁÓ LÏL ˙a ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â194;‰¯˜˙Â ¿««ƒ∆ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿»

Áe¯ Ì˙BÒÂ „¯BÈ ‰¯˜z Èt el‡k ÔÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈¿≈«
¯eËt - dÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰Â .˙ÈÚÈ·¯195, ¿ƒƒ¿«≈≈¿»«ƒ¿»»

¯ˆÁ B‡ ˙Èa .‰¯B˜ BÏ LiL Ìe˙Ò ÈB·ÓÏ ˜¯BÊk¿≈¿»»∆≈»«ƒ»≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯NÚa dlL ˙ÈÂÊ Ô¯˜ ı¯ÙpL∆ƒ¿«∆∆»ƒ∆»¿∆∆«¬≈∆»
„Ú ‡È‰L ‰ˆ¯t ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;BlÎa ÏËÏËÏ¿«¿≈¿À««ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ«

˙ÈÂÊ Ô¯˜a Á˙t ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,Á˙Ùk - ˙Bn‡ ¯NÚ196. ∆∆«¿∆«≈ƒ∆«¿∆∆»ƒ
- ‰ˆ¯t‰ C¯‡ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ ‰¯B˜ ÌL ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»»ƒ¿«¿»«…∆«ƒ¿»
;BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ,‰Ó˙ÒÂ ‰„¯iL d˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ»∆»¿»¿»¿»À»¿«¿≈¿À

ÔBÒÎÏ‡a ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â197. »∆…ƒ¿∆«¬«¿

א.192) כה, אכסדרה 193)עירובין ובה כרמלית, הבקעה
קורות  בצדה ונותנים חלקה. שתקרתה מחיצות שלש בעלת

וסותם. היורד תקרה פי בתוכה 194)שהן לטלטל ואסור
רביעית. רוח תיקון בהלכה 195)בלי כמבואר רבינו, דעת

שמותר  התורה מן כרמלית דין להן יש מחיצות שלש כי ט',
אבל  פטור, הרבים מרשות לשם והזורק בתוכה, לטלטל
והזורק  גמורה, היחיד רשות שהיא וסובר חולק הראב"ד
בתוכו. הטלטול נאסר חכמים מדברי ורק חייב, לתוכה

נאמר 196) זה שכל אומרים ויש כ'. הלכה פט"ז לעיל עיין
הפתח, צורת לה עשה אם אבל בלבד, פירצה לענין רק
(רשב"א). לטלטל ומותר עליה פתח שם בוודאי

יורד 197) תקרה פי אומרים אין שוה, הקירוי אין שאם
פתח, כעין החלל למטה נעשה תקרה פי עלֿידי "כי וסותם
חסרות  אחר, בנוסח (הרא"ש). זוית" בקרן עושין אין ופתח

התימנים). (כת"י באלכסון" תהיה שלא "והוא המלים:

.åìÚaˆ‡‰198·Á¯ ‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa da ÔÈ¯ÚLnL , »∆¿«∆¿«¬ƒ»¿»»ƒ…«
Ï„eb‰199„È ÏL200ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ - ÁÙh‰Â . «»∆»¿«∆««¿«∆¿»¿»

‰kÒa ÔÈa ,˙aLa ÔÈa - ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‰n‡«»»¬»¿»»≈¿«»≈¿À»
ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡ ‡È‰ - ÌÈ‡ÏÎÂ201ÌÈÓÚÙe . ¿ƒ¿«ƒƒ«»«ƒ»¿»ƒ¿»ƒ

,BÊÏ BÊ ˙B˜eÁc ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈ¯ÚLÓ¿«¬ƒ¿«»«ƒ»¿»ƒ¿¿
˙B˜ÁBN ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈ¯ÚLÓ ÌÈÓÚÙe202 ¿»ƒ¿«¬ƒ¿«»«ƒ»¬

- ÈB·Ó CLÓ ?„ˆÈk .¯ÈÓÁ‰Ï ‰ÊÂ ‰ÊÂ .˙BÁeÂ¯e¿¿∆»∆¿«¿ƒ≈«∆∆»
˙B˜ÁBN ˙Bn‡ Úa¯‡a203‰n‡ ÌÈ¯NÚ - B‰·‚Â , ¿«¿««¬¿»¿∆¿ƒ«»

˙B·ˆÚ ˙Bn‡ ¯NÚ - ‰ˆ¯t‰ ·Á¯ .˙B·ˆÚ204. ¬≈…««ƒ¿»∆∆«¬≈
.ÌÈ‡ÏÎÂ ‰kÒ ÔÈÚÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ¿«À»¿ƒ¿«ƒ

ב.198) מא, בכל 199)מנחות האמור הגודל "רוחב
- הבינוני אריה) בן - (כצ"ל הגודל רוחב הוא - השיעורין

זו  בינוניות שעורות שבע רוחב ומצאנוהו בשיעורו דקדקנו
בהל' (רבינו ברווח" שערות שתי כאורך והן בדוחק, זו בצד
שני  בערך הוא האגודל שיעור ה"ט). פ"ט ספרֿתורה

פ"ה). ח"א יושר (אמרי יד 200)סנטימטרים בוהן והיא
ה"ד). פט"ו תפלה בהל' (רבינו בתורה האמור

ב.201) ג, על 202)עירובין השוחק יתרון "ושיעור
(רשב"א). אמה" לכל אצבע חצי שהוא לי יראה העצב,

בהן 204)מרווחת.203) שאין אף ודחוקות, מצומצמות
שוחקות. אמה עשרים

ה'תשע"ו  טבת י"ט חמישי יום

עׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
אחד 1) כל כמות המוצאים, הדברים שיעורי בו נתבארו

הוא  שם שנזכר מה וכל תורה, דבר הן השיעורין וכל בפרט,
תורה. דבר גמור בחיוב

.à‡ÈˆBn‰2B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ¯·„ «ƒ»»≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ
„Ú ·iÁ BÈ‡ - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ≈«»«

ÌeÏk ÏÈÚBnL ¯eÚL epnÓ ‡ÈˆBiL3È¯eÚL Ô‰ el‡Â . ∆ƒƒ∆ƒ∆ƒ¿¿≈≈ƒ≈
˙¯‚B¯‚k - Ì„‡ ÈÏÎ‡ ‡ÈˆBn‰ :‰‡ˆB‰‰4; «»»«ƒ»¿≈»»ƒ¿∆∆

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe5ÔÓ ˙¯‚B¯‚k ‰È‰iL ,‡e‰Â . ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆ƒ
ÌÈtÏw‰ ÔÓ ıeÁ ,BÓˆÚ ÏÎ‡‰6ÔÈÈÚ¯b‰Â7ÔÈˆ˜Ú‰Â8 »…∆«¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»À¿ƒ

ÔÈaq‰Â9ÔÒ¯n‰Â10. ¿«Àƒ¿«À¿»

ב).2) עמוד עו דף שבת התורה 3)(מסכת מן אסור אבל
מן  אסור שיעור "חצי כי משיעור, פחות אפילו להוציא
שבת  באיסורי גם א) עמוד עד דף יומא (מסכת התורה"

א). עמוד עד דף שבת מסכת "לא 4)(רש"י יבשה, תאנה
משנה  י"ז פרק כלים (מסכת בינונית" אלא קטנה, ולא גדולה
עמוד  פ דף שבת (מסכת תרנגולת מביצת פחותה והיא ז),
רבינו  ודעת א), עמוד צא דף שבת (מסכת מזית וגדולה ב)
בביצה". משליש אחד הוא "הגרוגרת ה) הלכה ח (בפרק

לחייב.5) גרוגרת לשיעור מצטרפים אדם מאכל מיני שני
השיעור.6) את משלימה ואינה אוכל אינה העליונה הקליפה
המשניות).7) בפירוש (רבינו הפרי" בתוך שהם "הקשים
והענ 8) התאנים עוקצי כגון באילן, בהם תלוי בים "שהפרי

שהן  המשניות) (פירוש וזולתם" והאתרוגים והאפרסקים
(רש"י). כפרי ולא ממנו 9)כעץ הנופלת הקמח פסולת

אותו. היוצאה 10)כשמנפים העבה העליונה "הקליפה
המשניות). (פירוש תחילה" בנפה

.áÔÈÈ11Ú·¯ È„k -12˙ÈÚÈ·¯13Le¯˜ ‰È‰ Ì‡Â .14- «ƒ¿≈…«¿ƒƒ¿ƒ»»»
˙ÈÊÎa15‰ÚÈÓ‚ È„k - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ .16·ÏÁÂ , ƒ¿«ƒ¬≈¿≈»¿»¿≈¿ƒ»«¬≈
‰‡ÓË17ÏÁÎÏ È„k -18·ÏÁ .˙Á‡ ÔÈÚ19Ô·ÏÂ ‰M‡ ¿≈»¿≈ƒ¿…«ƒ««¬≈ƒ»¿…∆

‰ÙÈLÓa ÔzÏ È„k - ‰ˆÈa20CeÒÏ È„k - ÔÓL .21 ≈»¿≈ƒ≈ƒ¿ƒ»∆∆¿≈»
Úaˆ‡22˜ÏË .BÓBÈ Ôa ÔË˜ Ï‚¯ ÏL ‰pË23È„k - ∆¿«¿«»∆∆∆»»∆«¿≈
ÛeLÏ24.ÌÈÓa ÛeLÏ È„k - ¯BÏÈ˜Â .ÔÈ¯BÏÈw‰ ˙‡ »∆«ƒƒ¿ƒ¿≈»¿«ƒ

‰ÎB„Ó Èt ıÁ¯Ï È„k - ÌÈÓe25L·c .26ÔzÏ È„k - «ƒ¿≈ƒ¿…¿≈¿»¿«¿≈ƒ≈
27˙È˙k‰ L‡¯ ÏÚ28ÏÎÂ ÔÈ˜Ln‰ Ïk ¯‡Le Ìc . «…«»ƒ»¿»»««¿ƒ¿»

ÔÈÎÙBM‰29˙ÈÚÈ·¯ È„k -30. «¿ƒ¿≈¿ƒƒ

כדי 11) יין "המוציא ב) עמוד עו דף שבת במסכת (משנה
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הכוס  לתוך חי יין לתת נוהגים שהיו (כשיעור הכוס" מזיגת
רש"י). בהם. אותו למזוג כדי מים, עליו ולהוסיף

א)13)רבע.12) עמוד קט דף (פסחים - הלוג רביעית
לעניין  ברכה של כוס שיעור והוא ומחצה, ביצה כשיעור
של  רובע השיעור וכאן והבדלה, קידוש המזון, ברכת
ולמזוג  להוסיף ואפשר ביצה, שמיניות שלוש שהן רביעית,
מזוג. יין שיהיה כדי מים רביעיות שלוש עוד ברובע

בכזית".14) יבש "יין א): עמוד עז דף שבת (מסכת
עמוד 15) ד דף עירובין (מסכת כזית הם תורה שיעורי רוב

שמן". זית "ארץ ח): פסוק ח פרק (דברים שנאמר ב)
ושיעור  (רש"י); כזית כולם וכדומה ונותר ודם חלב ואכילת
אגור  (ששמנו אגורי זה בינוני אלא קטן ולא גדול "לא זית
ח); משנה י"ז פרק כלים מסכת - צורכו" כל וגדל בתוכו
הוא  כזית ט) הלכה א פרק עירובין (הלכות רבינו לדעת
פ  דף עירובין (מסכת התוספות ולדעת ביצה, לשליש קרוב

בקליפתה. ביצה חצי ב) עז 16)עמוד דף שבת (מסכת
בפירוש  (רבינו אחת" בבת אדם בליעת "כדי א) עמוד
מכגרוגרת. יותר שהוא כתבו ובתוספות המשניות)

לשתייה.17) ראוי או 18)שאינו לרפואה העין על לשים
"הדא  א): הלכה ח פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד ליופי
טמאה  בהמה בחלב אבל טהורה, בהמה בחלב אמר דאת

אחת". עין לכחול ב).19)כדי עמוד עז דף שבת (מסכת
לשופו 20) שרגילים עיניים) לכאב (משחה קילור "של

(רש"י). אשה" אבר 21)בחלב לסוך "כדי אחרת: בנוסחה
בגמרא. וכן התימנים) יד (כתב קטנה" אצבע שהוא קטן

"אחד 22) פירש: רש"י א). עמוד עח דף שבת (מסכת
ב). עמוד עז דף שבת (מסכת קטנה" אצבע מפרקי

ח).23) פרק שבת מסכת ירושלמי לשפשף.24)(תלמוד
דקים.25) לעשותם יבשים דברים בו שדכים כלי
ב).26) עמוד עו דף שבת במסכת בנוסחה 27)(משנה

בגמרא, וכן (מער"ק) הכתית" ראש פי על "ליתן אחרת:
הבשר  בעור היוצא ששחין מברטנורא, עובדיה רבי ופירש
כתית. פי הנקרא למעלה ראש עושה להתבשל כשמגיע

שבת 28) (מסכת ירושלמי בתלמוד הבהמה, שבגב מכה
ראוי  שאינו ישן (דבש בעתיקא אמר דאת "הדא ח) פרק
אדם), לאכילת הראוי חדש (דבש דידן בהן אבל לאכילה),
לא  בבלי בתלמוד אבל הביצה". בתוך ליתן כדי שיעורו
ח  פרק רע"ב (ועיין רבינו השמיטו ולכן זה חילוק נזכר

א). משנה לשתייה 29)דשבת ראויים שאינם מים
(גמרא).30)ולבישול. טיט בהם לגבל הראויים

.âÔ·z31- ˙BiË˜ Ô·z .‰¯t Èt ‡ÏÓk - ‰‡e·z ∆∆¿»ƒ¿…ƒ»»∆∆ƒ¿ƒ
ÏÓ‚ Èt ‡ÏÓk32BÏÈÎ‡‰Ï ˙BiË˜ Ô·z ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ƒ¿…ƒ»»¿ƒƒ∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ

- ˜Ác‰ È„È ÏÚ ‰ÏÈÎ‡‰L ;‰¯t Èt ‡ÏÓk - ‰¯ÙÏ¿»»ƒ¿…ƒ»»∆»¬ƒ»«¿≈«¿»
¯ÈÓÚ .‰ÏÈÎ‡ dÓL33- ÌÈ·NÚ .‰ÏË Èt ‡ÏÓk - ¿»¬ƒ»»ƒƒ¿…ƒ»∆¬»ƒ

eÈ‰ Ì‡ :ÌÈÏˆa ÈÏÚÂ ÌeL ÈÏÚ .È„‚ Èt ‡ÏÓkƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈«¬≈¿»ƒƒ»
ÌÈÁÏ34ÌÈL·ÈÂ ;Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ô‰L ÈtÓ ,˙¯‚B¯‚k -35 «ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ≈ƒ

¯eÓÁÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â .È„‚ Èt ‡ÏÓk -ƒ¿…ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆∆»
Ô‰aL ÏwÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ï·‡ ,Ô‰aL36‡ÈˆB‰ ?„ˆÈk . ∆»∆¬»ƒ¿»¿ƒ««∆»∆≈«ƒ

‰¯t Èt ‡ÏÓk Ì‰ÈLa LÈ Ì‡ :˙ÈË˜Â ‰‡e·z Ô·z∆∆¿»¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿…ƒ»»
¯eËt -37‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ÏÓ‚ Èt ‡ÏÓk , »ƒ¿…ƒ»»«»¿≈…«≈»∆

.˙aM‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«««»

א).31) עמוד עו דף שבת במסכת שתבן 32)(משנה
פי  "מלוא משיעור גדול זה ושיעור לפרה, ראוי אינו קטניות

שיבולים.33)פרה". אדם.34)קש למאכל ראויים
אדם.35) למאכל ראויים אם 36)שאינם כי לחייב שלא

קל  הוא גדול ששעורו "מי שבשניהם. הגדול השיעור על
החשוב  אבל חשוב, אינו שהרי חמור, להשלים מצטרף ואינו

(רש"י). לשעורו" הקל את קטניות 37)משלים תבן שהרי
גמל. פי כמלוא וחיובו תבואה מתבן גדול שיעורו

.ã‡ÈˆBn‰38È„k - ÌÈˆÚ39ÏM·Ï40˙ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k «ƒ≈ƒ¿≈¿«≈ƒ¿∆∆ƒ≈«
‰Ùe¯Ë ,ÌÈÏB‚¯z‰41ÒtÏ‡a ‰e˙e ÔÓLa42. ««¿¿ƒ¿»¿∆∆¿»¿ƒ¿»

‡ÈˆBn‰43ÒBÓÏ˜ ˙BNÚÏ È„k - ‰˜44ÚÈbn‰ «ƒ»∆¿≈«¬À¿««ƒ«
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯Ï45‰·Ú ‰È‰ Ì‡Â .46ıv¯Ó B‡47- ¿»≈∆¿¿»¿ƒ»»»∆¿À»

B¯eÚL.ÌÈˆÚk ƒ¿≈ƒ

ב).38) עמוד פט דף שבת במסכת "המוציא 39)(משנה
ש"אין  תרנגולת, ביצת והיא קלה" ביצה לבשל כדי עצים
שבת  (מסכת תרנגולת" מביצת יותר להתבשל קלה ביצה לך

ב). עמוד פ בינוני 40)דף חימום כבר חם האלפס ויהיה
המשניות). בפירוש מחבת.42)מעורבת.41)(רבינו

ב)43) עמוד פ דף שבת מקנה.44)(מסכת עשוי עט
אם 45) אשי רב ובעי אצבעותיו" "לקשרי שם: בגמרא

לקשר  או האצבעות ראשי דהיינו העליון לקשר הכוונה
רוקח). (מעשה לקולא רבינו ופסק שאינו 46)האמצעי,

לכתיבה. ורצוץ.47)ראוי שבור

.ä‡ÈˆBn‰48ÔÈÏ·z49‰ˆÈa Ïa˙Ï È„k -50; «ƒ¿»ƒ¿≈¿«≈≈»
ÏtÏt .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe51Ô¯ËÚ .‡e‰L Ïk -52 ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

·BË ÁÈ¯ .‡e‰L Ïk -53Ú¯ ÁÈ¯ .‡e‰L Ïk -54Ïk - »∆≈«»∆≈««»
ÔÓb¯‡ .Ô‰L Ïk - ÌÈÓNa ÈÈÓ .‡e‰L55·BË56Ïk - ∆ƒ≈¿»ƒ»∆≈«¿»»»

„¯e‰ ˙Ïe˙a .‡e‰L57,ÌÈLw‰ ˙BÎzÓ ÈÈÓ .˙Á‡ - ∆¿««∆∆««ƒ≈«»«»ƒ
ÏÊ¯·e ˙LÁ ÔB‚k58ÁaÊn‰ ¯ÙÚÓ .Ô‰L Ïk - ¿¿∆«¿∆»∆≈≈¬««ƒ¿≈«

ÁaÊn‰ È·‡Óe59˜˜nÓe60˙BÁtËÓ ˜˜nÓe ÌÈ¯ÙÒ ≈«¿≈«ƒ¿≈«ƒ∆∆¿»ƒƒ∆∆ƒ¿»
‰ÊÈ‚Ï Ì˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÈtÓ ;Ô‰L Ïk - Ô‰lL61. ∆»∆»∆≈ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»

˙ÏÁb62¯eËt - ˙·‰ÏL ‡ÈˆBn‰Â .‡e‰L Ïk -63. «∆∆»∆¿«ƒ«¿∆∆»

ב').48) עמוד פ"ט דף שבף שלא 49)(מסכת "והזהר
המרקחת  אלא תבלין נקראים שאין דעתך, על יעלה
אינו  ודומיהם, והפלפל הזנגביל כמו טוב, שריחם והדברים
השומים  כגון התבשיל, את בו שמתבלין דבר כל אלא כן,
כשאדם  תבלין, נקראים כולם והיין והחומץ ושומן והבצלים
המשניות  (בפירוש ותבשילו קדרתו בהם לתבל מתכוון

י'). משנה ב' פרק ערלה לגרוגרת 50)מסכת הכוונה
פענח"). ("צפנת א')51)מביצה עמוד צ' דף שבת (מסכת

וכן  התימנים) (כת"י "פלפלת" בנ"א: הפה; לריח ראוי
למאור.52)במשנה. ומשמש רע שריחו עץ שרף

בהלכה 53) ונזכרים טוב ריח להם שיש וארגמן ורד עלה
(רש"י).54)כאן. לרפואה ותינוקות חולים בשביל לעשן
(רש"י).55) לריח אדום מצבע חסר 56)חומר, בנ"א

(מער"ק). וסתומה.57)"טוב" אדומה שושנה עלה
קטן.58) כלי מהן לעשות קדושתם 59)שראוי שמחמת

בכל  חיובם שעור גם זה משום שהם, כל אותם גונזים
שבלו"60)שהוא. ממטפחות או מספרים הנופל "רקב
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רושם" אלא בו נשאר ולא ונתעפש הכלה "הדבר (רע"ב);
המשניות). טעונים 61)(פירוש קדושה תשמישי שכל

א').62)גניזה. עמוד ל"ט דף ביצה שאין 63)(מסכת
שמשות. בה

.åÈBÚ¯Ê ‡ÈˆBn‰64Ô¯eÚL - Ì„‡Ï ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ «ƒ≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ¿»»ƒ»
˙BÁt65˙¯‚B¯‚kÓ66ÌÈL - ÔÈ‡eM˜ Ú¯fÓ .67Ú¯fÓe . »ƒƒ¿∆∆ƒ∆«ƒƒ¿«ƒƒ∆«

ÔÈÚeÏc‰68È¯ˆn‰ ÏBt Ú¯fÓ .ÌÈL -69.ÌÈL - «¿ƒ¿«ƒƒ∆««ƒ¿ƒ¿«ƒ
·‰Ê ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ÏÚ ÔzÏ È„k - ÔÈaÒ ‡ÈˆBn‰70. «ƒÀƒ¿≈ƒ≈«ƒ∆¿≈»»

ÔÒ¯Ó ‡ÈˆBn‰71,˙¯‚B¯‚k B¯eÚL - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ : «ƒÀ¿»ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿∆∆
ÚaˆÏ È„k - ‰ÚÈ·ˆÏ ,È„‚ Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿…«

ÔË˜ „‚a72È·ÏeÏ .73ÔÈ„¯Ê74‡lL „Ú :ÔÈ·e¯Á‰Â ∆∆»»¿≈¿»ƒ¿∆»ƒ«∆…
˙¯‚B¯‚k - e˜ÈzÓÈ75e˜ÈzÓiMÓe ,76.È„‚ Èt ‡ÏÓk - «¿ƒƒ¿∆∆ƒ∆«¿ƒƒ¿…ƒ¿ƒ

- ÔÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le ÔÈÒBÓ¯z‰Â Ïc¯Á‰Â Ûel‰ Ï·‡¬»«¿««¿»¿«À¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
.˙¯‚B¯‚k - e˜ÈzÓÈ ‡lL „Ú ÔÈa ,e˜ÈzÓiL ÔÈa≈∆«¿ƒ≈«∆…«¿ƒƒ¿∆∆

א').64) עמוד צ' דף שבת מסכת שכל 65)(משנה "אף
שיעורם  לזרוע 66)האכלים שראוי מה כפי אחד "כל

(המאירי). גרגרים.67)ממנו" פרי 68)שני דלעת,
החלמון. מצבע קטנית.69)אדמה "מדרך 70)מין

(רבנו  ההתכה" בעת הכור פני על הסובין להשליך הצורפים
פחמים  שאין במקום כי פירש ורש"י המשניות), בפירוש
הכור. שפת – פיֿכור סובין; של באש זהב צורפים

י"ט).71) פרק שבת מסכת שלש 72)(תוספתא בגודל
רוקח). (מעשה בגד נקרא לא מזה פחות אצבעות,

רכים.73) בערבת 74)ענפים הצומחים קטנים עצים
אדומים. גרגרים בעלי עד 75)הירדן בתחלתם "החרובים

בהמה, למאכל ולא אדם למאכל ראויים אינם ימתיקו, שלא
(מער"ק). כגרוגרת" שעורם ולפיכך לרפואה רוב 76)אלא

(שם). בהמה למאכל החרובים פרי

.æ‡ÈˆBn‰77ÓÁ - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ :ÔÈÈÚ¯‚L78Ì‡Â , «ƒ«¿ƒƒƒ«¬ƒ»»≈¿ƒ
ÔBaLÁÏ Ì‡Â ,ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰ - ‰˜q‰Ï79Ì‡Â ,ÌÈzL - ¿«»»¬≈≈¿≈ƒ¿ƒ¿∆¿¿«ƒ¿ƒ

·BÊ‡ ‡ÈˆBn‰ .ÌÈzL - ‰ÚÈ¯ÊÏ80,˙¯‚B¯‚k - ÌÈÏÎ‡Ï : ƒ¿ƒ»¿«ƒ«ƒ≈»√»ƒƒ¿∆∆
ÌÈˆÚ‰ ¯eÚLk - ÌÈˆÚÏ ,È„‚ Èt ‡ÏÓk - ‰Ó‰·Ï81, ƒ¿≈»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ

‰Èf‰Ï82.‰Èf‰ ¯eÚLk - ¿«»»¿ƒ«»»

הלכה 77) ח' פרק וירושלמי ט' פרק שבת מסכת (תוספתא
(ויניציאה).78)ב'). כגרוגרת" לאכילה "אם בנ"א:
ישתמשו 80)המנין.79) המרובים ממיניו הריח טוב צמח

ולאכילה. ד'.81)לרפואה, הלכה למעלה כמבואר
ד').82) פסוק י"ד פרק (ויקרא מצרעתו המטהר על להזות

.ç‡ÈˆBn‰83ÔÈÊB‚‡ ÈtÏ˜84ÒÈËÒ‡ ,ÌÈBn¯ ÈtÏ˜e85 «ƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ¿ƒ
‰‡eÙe86ÔË˜ „‚a Ô‰a ÚaˆÏ È„k - ÔÈÚ·v‰ ¯‡Le »¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿…«»∆∆∆»»
‰Î·Òk87‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ ˙Ba‰ ÔÈÁÈpnL ƒ¿»»∆«ƒƒ«»«»≈∆¿≈«ƒ

‡i¯cÒkÏ‡ ¯˙ B‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ Ôa ÌÈÏ‚¯ ÈÓ88B‡ , ≈«¿«ƒ∆«¿»ƒ∆∆¬∆¿«¿¿ƒ»
‡ÈBn˜ ,˙È¯Ba89‚ÏL‡Â90È„k - ÔÈwÓ‰ Ïk ¯‡Le ƒƒ¿»¿«¿»¿»»«¿«ƒ¿≈

- ÔÈÈe¯L ÔÈnÒ ‡ÈˆB‰ .‰Î·Òk ÔË˜ „‚a Ô‰a ÒaÎÏ¿«≈»∆∆∆»»ƒ¿»»ƒ«»ƒ¿ƒ
‡Ó‚c Ô‰a ÚaˆÏ È„k91‡¯È‡Ï92. ¿≈ƒ¿…«»∆À¿»¿ƒ»

א').83) עמוד פ"ט דף שבת מסכת הקליפה 84)(משנה
לצבע. ראויה לחה בעודה האגוז שעל צמח 85)הירוקה

בגדים. לצביעת כחול צבע עשים צמח 86)שממנו
אדום. צבע עושים הראש.87)שמשרשיו מין 88)כסוי

מביאים  שהיו מלכלוך, וטיהור לכבוס חריף מלח כעין עפר
מצרים. של לכביסה.89)מאלכסנדריה מיובש עשב מין

הרוחצים 90) "מינים אלה וכל צמחים, מעפר המוצא חומר
המשניות). (פירוש ומלבנים" כדרך 91)בחוזק "מעט,

(רש"י). רוצה" אתה כזה לומר לדוגמא שמראים
אריגה 92) לשם גפן צמר או צמר של קטנה חתיכה

(מער"ק). לאורג בנ"א: (ר"ח). במטפחת

.è‡ÈˆBn‰93·zÎÏ È„k B¯eÚL - ÒBÓÏw‰ ÏÚ BÈ„ «ƒ¿««À¿ƒ¿≈ƒ¿…
a BÈc‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Bi˙B‡ ÈzL epnÓÈÙ ƒ∆¿≈ƒ¬»ƒƒ«¿ƒ¿≈

ÂÓˆÚ94˙Ò˜a B‡95- ‰Ê ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰iL CÈ¯ˆ , «¿…¿∆∆»ƒ∆ƒ¿∆»≈«∆
ÈzL ·zÎÏ È„k ÒBÓÏw‰ ÏÚ epnÓ ‰ÏÚiL È„k¿≈∆«¬∆ƒ∆««À¿¿≈ƒ¿…¿≈
È„k ÒBÓÏw·e ˙Á‡ ˙B‡ È„k ˙Òwa ‰È‰ .˙Bi˙B‡ƒ»»«∆∆¿≈«««À¿¿≈
ÒBÓÏw·e ˙Á‡ ˙B‡ È„k Bc·Ï BÈca B‡ ,˙Á‡ ˙B‡«««¿¿«¿≈«««À¿

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ˙B‡ È„k96˙Bi˙B‡ ÈzL ‡ÈˆB‰ . ¿≈««¬≈∆»≈ƒ¿≈ƒ
·iÁ - Cl‰Ó ‡e‰Lk Ô·˙Îe97‡È‰ BÊ Ô˙·È˙k ; ¿»»¿∆¿«≈«»¿ƒ»»ƒ

˙B‡ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,d·˙Îe ˙Á‡ ˙B‡ ‡ÈˆB‰ .Ô˙Áp‰«»»»ƒ««¿»»¿»«¿ƒ
‰¯ÒÁ ¯·kL ;¯eËt - d·˙Îe ‰iL98˙B‡‰ ¿ƒ»¿»»»∆¿»¬≈»»

.‰BL‡¯‰»ƒ»

ב').93) עמוד ע"ח דף שבת מסכת (ירושלמי 94)(משנה
בקולמוס  אם דיו, "הוציא ג'): הלכה ח' פרק שבת מסכת
אפשר  (שאי יותר צריך בכלי אם אותיות, שתי לכתוב בכדי
בה  מלכתוב שנתמעט ונמצא בצדדים, הדיו מן ידבק שלא

אותיות)". דיו.95)שתי בו שנותנים בגמרא 96)כלי
לא. או לשיעור מצטרפים אם עמד 97)מסופקים שלא אף

הוא  הכתב על הדיו הנחת שעיקר חייב, נח לא וגופו לפוש
השניה.98)(רש"י). האות שנכתבה טרם יבשה

.é‡ÈˆBn‰99ÏBÁk100- ËÈLÎ˙Ï ÔÈa ,‰‡eÙ¯Ï ÔÈa - «ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
ËM˜˙‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e .˙Á‡ ÔÈÚ ÏÁÎÏ È„k¿≈ƒ¿…«ƒ««ƒ»∆≈«¿»¿ƒ¿«≈
„Ú - ËM˜˙‰Ï B‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÈÚ ÈzL ˙ÏÈÁÎa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¿≈≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈«

ÌÈÈÚ ÈzL ÏÁÎÏ È„k ‡ÈˆBiL101˙È¯Ù‚Â ˙ÙÊ .102- ∆ƒ¿≈ƒ¿…¿≈≈«ƒ∆∆¿»¿ƒ
·˜ ˙BNÚÏ È„k103·˜ Èt ÏÚ ÔzÏ È„k - ‰ÂÚL . ¿≈«¬∆∆«¬»¿≈ƒ≈«ƒ∆∆

ÛLÙM‰ L‡¯a ÔzÏ È„k - ˜·c .ÔË˜104··¯ .105- »»∆∆¿≈ƒ≈¿…««¿»¿»
˜È˜¯ ˙Áz ÁLÓÏ È„k106ÚÏÒk107. ¿≈ƒ¿…«««»ƒ¿∆«

ב').99) עמוד ע"ח דף שבת מסכת מבואר 100)(משנה
(שונצינו). כוחל בנ"א ב'; דף 101)בהלכה שבת (מסכת

שהולכות  – אחת" עין כוחלות "צנועות א') עמוד פ'
עין  רק וכוחלות לראות אחת עין אלא מגלות ואין מעוטפות
שאין  כך, כל צניעות צריכות אינן – כפרים בנות אבל אחת,
וכוחלות  פניהן מכסות אינן שם, מצוים ראש וקלות שחוק

(רש"י). עיניהן" חי,102)שתי כסף בו שנותנים "כלי
דק, נקב הסתימה בתוך ונוקב בגפרית או בזפת פיו סותם

(רש"י). חי" הכסף ממנו להוציא שבמגופת 103)כדי נקב
שמן. משל דק שהוא יין של בנ"א:104)חבית

ונותנים  קנה בראש קטן נסר "שמים (שונצינו) "השבשבת"
ורבנו  (רש"י); בו" ונדבק עליו יושב והעוף דבק, עליו
ידבק  בו הנוגע אדם כל בידי עשוי דבר הוא "דבק פירשו:
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קושרים  הדבק נותנים שבראשיה הגמא הוא ושבשבת בו,
ומוציאים  העופות בקיני אותה ומכניסים בקנה, אותה

המשניות). (פירוש דף 105)האפרוחים" שבת (מסכת
(רש"י). שמן או שומן ב') עמוד נתונה 106)ע"ח עוגה

(רש"י). בשומן ומטוגנת סלע.107)בתנור של בגודל

.àé‡ÈˆBn‰108‰Ó„‡109.˙¯b‡‰ Ì˙BÁ ˙BNÚÏ È„k - «ƒ¬»»¿≈«¬«»ƒ∆∆
¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k - ËÈË110È„k - ˜c ÏBÁ B‡ Ï·Ê . ƒ¿≈«¬ƒ∆∆«¿≈

‰L¯k ÏaÊÏ111ÏL Ûk ‡ÏÓ ÌÚ ·¯ÚÏ È„k - Òb ÏBÁ . ¿«≈¿≈»«¿≈¿»≈ƒ¿…«∆
ÔÈ„iÒ112˙ÈÒ¯Á .113ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k - «»ƒ«¿ƒ¿≈«¬ƒ∆¿≈

ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ ËÈË Ïa‚Ï È„k - ¯ÚN .·‰Ê»»≈»¿≈¿«≈ƒ«¬ƒ∆¿≈
·‰Ê114˙BaaL ‰pË˜ Úaˆ‡ „eÒÏ È„k - „ÈÒ .115. »»ƒ¿≈»∆¿«¿«»∆«»
¯ÙÚ116‰pË˜ ¯Btˆ Ìc ˙BqÎÏ È„k - ¯Ù‡Â117¯B¯ˆ . »»»≈∆¿≈¿««ƒ¿«»¿

‰¯NÚ Ï˜LÓ ‡e‰Â ,LÈb¯˙Â ‰Ó‰·a ˜¯ÊÏ È„k - Ô·‡∆∆¿≈ƒ¿…ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿«¬»»
ÌÈÊeÊ118˙ÈÚÈ·¯ Ba Ïa˜Ï È„k - Ò¯Á .119. ƒ∆∆¿≈¿«≈¿ƒƒ

ב').108) עמוד פ' דף שבת מסכת "טיט 109)(משנה
בהם  ששמים השקים על חותמות ממנו עושים אדום,
ממנו  יעשו כן וכמו מרצופים, הנקראים ממונם, הסוחרים

המשניות). (פירוש המכתבים" על שפת 110)חותמות
הצורפים. של לבצל,111)הכור דומה נאכל, ירק

פירוש  – ה' פסוק י"א פרק (במדבר חציר" נקרא "בעברית
כן 112)המשניות). אם אלא הבית את "לסוד שאסור

אבלות  להזכיר כדי צרכו, כל לבן יהיה (שלא חול" בו עירב
וברש"י). ב' עמוד פ' דף שבת מסכת – ירושלים חורבן על

כתושה.113) ו'.114)לבנה בהלכה כמבואר
בו 115) למשוח מנהגם והיה שרופות, מאבנים "נעשה

להן  להביא וכוונתם מלבוש, כמו בשרם כל על הנערות
בפירוש  (רבנו הבשר" ולהנעים הבגרות ולמהר הנדות

ד').116)המשניות). הלכה ח' פרק שבת (מסכת ירושלמי
דם 117) "איזהו פ"ט): (שבת בתוספתא השחיטה. אחר

דרור". (צפור) זה – קטנה? של 118)צפור דינר הוא זוז
י"ב). הלכה א' (פרק עירובין רבנו בדברי כמבואר כסף

ב'.119) בהלכה מבואר

.áé‡ÈˆBn‰120ÔÊ‡ ˙BNÚÏ È„k - Ï·Á121‰t˜Ï122. «ƒ∆∆¿≈«¬…∆¿À»
ÈÓb123È‡Ïz ˙BNÚÏ È„k -124.‰¯·ÎÏÂ ‰ÙÏ ∆ƒ¿≈«¬¿«¿»»¿ƒ¿»»

ÔÈˆe‰125‰ÙÈÙÎÏ ÔÊ‡ ˙BNÚÏ È„k -126.˙È¯ˆÓ ƒ¿≈«¬…∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
·ÈÒ127ÔÈÈ ÏL ÔË˜ CtLÓ Èt ÏÚ ÔzÏ È„k -128. ƒ¿≈ƒ≈«ƒ«¿≈»»∆«ƒ

ÔÈÎeÓ129È„k - ÌˆÚ .ÊB‚‡k ¯eck Ba ˙BNÚÏ È„k - ƒ¿≈«¬«∆¡∆∆¿≈
„Â¯z ˙BNÚÏ130.L‡¯ da „¯‚Ï È„k - ˙ÈÎeÎÊ «¬«¿»¿ƒ¿≈ƒ¿…»…

¯k¯k‰131Â‡ ,132ÚvÙiL „Ú133ÔÈÓÈ ÈzL134.˙Á‡k «ƒ¿»…«∆¿¿«¿≈ƒƒ¿««

א').120) עמוד ע"ח דף שבת מסכת לאחוז 121)(משנה
קופסא.122)בה. או במים 123)תבה הגדל צמח

חבלים. ממנו יד.124)עושים התמר.125)בית עלי
התמר.127)סל.126) עץ לקליפת שמתחת החוטים
מהפסולת.128) גפן 129)לסננו צמר כצמר, רך דבר כל

רופאים 130)וכדומה. כף א') עמוד פ"א דף שבת (מסכת
המשניות). (פירוש שובט 131)קטנה שהאורג מחט כעין

בחברו, חוט יסתבך שלא המתוחים השתי חוטי בו
בזכוכית. מחדדו ראשו בברייתא 132)וכשנשבר הוא כן

שם. מהערב.133)בשבת השתי חטי מסיר
חוטים.134)

.âé‡ÈˆBn‰135‰¯t‰ ·fÓe Òeq‰ ·fÓ ÔÈÓÈ ÈzL «ƒ¿≈ƒƒƒ¿««ƒ¿««»»
·ÈÁ -136‰Lw‰ ÔÓ ˙Á‡ ‡ÈˆB‰ .137.·iÁ - ¯ÈÊÁaL «»ƒ««ƒ«»∆∆«¬ƒ«»

Ô‰Â ,Ï˜„ È¯BÁ .ÌÈzL - ıÚ‰ ÈËeÁ Ô‰Â ,Ï˜„ È¯ˆƒ¿≈∆∆¿≈≈»≈¿«ƒ≈∆∆¿≈
˙Bi¯Á‰ ÈtÏ˜138ÔÙb ¯ÓvÓ .˙Á‡ -139¯ÓvÓe ¿ƒ≈«¬ƒ««ƒ∆∆∆∆ƒ∆∆

CÏk140¯‡Le ,ÌiaL ‰iÁÂ ÌÈ·¯‡Â ÌÈlÓb ¯ÓˆÂ , »»¿∆∆¿«ƒ¿«¿»ƒ¿«»∆«»¿»
.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ ËeÁ ˙BÂËÏ È„k - ÔÈÂËp‰ Ïk»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…∆«¿»»¿»ƒ
- ¯BÚ‰ ÔÓ B‡ ˜N‰ ÔÓ B‡ „‚a‰ ÔÓ ‡ÈˆBn‰«ƒƒ«∆∆ƒ««ƒ»
- „‚a‰ :‰‡ˆB‰Ï Ô¯eÚL Ck ‰‡ÓËÏ Ô¯eÚLk¿ƒ»¿À¿»»ƒ»¿»»«∆∆

‰LÏL141,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ - ˜N‰ ,‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»«««¿»»««¿»»
.‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ - ¯BÚ‰»¬ƒ»«¬ƒ»

ב').135) עמוד צ' דף שבת אותן 136)(מסכת שמצניעים
(גמרא). עופות בהן הקשים 137)לצוד מהחוטים

נפרדים.138)שבשדרתו. שעליהם דקל ענפי
(מעשה 139) לפסולת הכוונה מוכין, על הקודמת בהלכה

גס.140)רוקח). השעורים 141)משי שאר וכן  טפחים
א'). עמוד ע"ט דף שבת (מסכת בטפחים

.ãé‡ÈˆBn‰142ÔÈ„Ú ‡l‡ ,ÏÏk „aÚ˙ ‡lL ¯BÚ «ƒ∆…ƒ¿«≈¿»∆»¬«ƒ
¯ˆÏ È„k B¯eÚL - C¯ ‡e‰143‰pË˜ ˙Ï˜LÓ «ƒ¿≈»…ƒ¿…∆¿«»

‰È‰ .Ï˜L dÏ˜LnL144‰NÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÁeÏÓ ∆ƒ¿»»∆∆»»»««¬«ƒ…«¬»
‡ÏÂ ÁÓ˜a145‰ˆÙÚa146.ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k B¯eÚL - ¿∆«¿…¿«¿»ƒ¿≈«¬»≈«

B¯eÚL - ‰ˆÙÚa „aÚ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÁÓ˜a ÈeNÚ ‰È‰»»»¿∆««¬«ƒ…ƒ¿«≈¿«¿»ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„kB¯eÚL - B„eaÚ ¯Ó‚ .Ëb‰ ¿≈ƒ¿…»»∆«≈ƒ¿«ƒƒ
‰MÓÁ147.‰MÓÁ ÏÚ ¬ƒ»«¬ƒ»

א').142) עמוד ע"ט דף שבת "דרך 143)(מסכת
לפי  תפחת, שלא כדי עופרת של משקלות לצור הסוחרים

(רש"י). ונפחתת" תמיד נשחקת כיצד 144)שהמתכת
ומעבירים  חיה או בהמה עור "לוקחין – העור? את מעבדים
ואחרֿכך  במלח אותו מולחין ואחרֿכך תחלה, ממנו היער
מדברים  בו וכיוצא בעפצא ואחרֿכך בקמח, אותו מעבדין
מהלכות  א' בפרק (רבנו אותו" ומחזיקין העור את שמכווצין

ו'). הלכה (ויניציאה).145)תפילין בעפצא" "או בנ"א:
העורות 146) את בו ומעבדים בדיו הניתן האלון פרי

טפחים.147)לחזקם.

.åè‡ÈˆBn‰148˙L¯t ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„k - „aÚÓ ÛÏ˜ «ƒ¿»¿À»¿≈ƒ¿…»»»»«
'ÚÓL'149'EÈ¯ÚL·e' „Ú150ÒBËÒeÒÎec .151È„k - ¿««ƒ¿»∆¿¿¿≈

‰ÊeÊÓ ÂÈÏÚ ·zÎÏ152ÈzL ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„k - ¯È . ƒ¿…»»¿»¿»¿≈ƒ¿…»»¿≈
ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ÏL ˙Bi˙B‡153˙Bi˙B‡Ó ˙BÏB„b Ô‰L , ƒ∆∆∆¿ƒ∆≈¿≈ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ‡ÈˆBn‰ .elL∆»«ƒ∆∆¿ƒ«»««ƒ
‡È‰ ‰È‡¯ È¯‰L ;Ba ¯ËÙÂ ÒÎBnÏ e‰‡¯‰ ¯·kL154 ∆¿»∆¿»«≈¿ƒ¿«∆¬≈¿»»ƒ

Úe¯t ¯ËL ‡ÈˆBn‰ .ÌÏBÚÏ155È„k - ˜eÁÓ ¯Èe ¿»«ƒ¿»»«¿»»¿≈
ÔBËÈÏt ÏL ‰pË˜ ˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ C¯ÎÏ156LÈ Ì‡Â . ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿«»∆«¿»¿ƒ≈

ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ÏL ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k BlL Ô·la«…∆∆¿≈ƒ¿…¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ
.·iÁ -«»

ב').148) עמוד ע"ח דף שבת מסכת "שמע 149)(משנה
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ד'ֿט'. פסוקים ו' פרק בדברים פרשה 150)ישראל" היא
קלף. על הכתובה שבתפילין שהעבירו 151)קטנה "אחר

החלק  לשנים, בעביו אותו מחלקין העור, מן השער את
ובעפצא, בקמח במלח, שעבדו אחר הבשר, שממול העבה
ז'). הלכה א' פרק תפילין (הלכות דוכסוסטוס" נקרא

הדוכסוסטוס"152) על מזוזה לכתוב מסיני למשה "שהלכה
ח'). הלכה לוקחי 153)(שם שכותבים הסימן "הוא

שנתחייב". מה פרע שזה להודיע והמכס, המעשר
ועליו 154) הסימנים), (כת"י לעולם" לו היא "ראיה בנ"א:

המכס. את לו ששלם להוכחה הקשר על לשמור
שאינו 155) שטר הוא ואם חובו; לגבות לו צריך שאינו

(גמרא). שהוא בכל חייב בה 156)פרוע, ששמים צלוחית
ורדים. מעלי הנעשה בושם שמן

.æè‡ÈˆBn‰157Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a «ƒ¿≈»«»»««ƒ∆≈
·iÁ - ÌÈiÁ158ÈB‡NÓ BÈ‡ ÈÁ Ì„‡ Ï·‡ .159Ì‡Â . «ƒ«»¬»»»«≈«¿ƒ

‰M‡‰Â .·iÁ B˙B‡ ‡ÈˆBn‰ - ‰ÏBÁ B‡ ˙eÙk ‰È‰»»»∆«ƒ«»¿»ƒ»
‰c„Ó160˙Á‡ ÏËBpL ÔÓÊa da ˙‡161.˙Á‡ ÁÈpÓe ¿«»∆¿»ƒ¿«∆≈«««ƒ«««

א').157) עמוד צ"ד דף שבת בזה 158)(מסכת אמרו ולא
כלפי  נשמטים שהם לפי באדם, כמ עצמו" את נושא "החי

הנושאם. על ומכבידים את 159)מטה נושא "חי כי
שח). (או"ח מדרבנן אסור אבל ופטור עצמו"

בזרועותיו 160) אוחזתו ב'). עמוד קכ"ח דף שבת (מסכת
(רש"י). והולך רגליו מניע והוא שהתינוק 161)ומסייעתו

את  לגרור אבל אחת, מניח אחת רגל כשמגביה רגליו מניע
(רש"י). אותו שנושאת מפני אסור הילד

.æéÈÁ ˜BÈz ‡ÈˆBn‰162·iÁ - B¯‡eˆa ÈeÏz ÒÈÎÂ «ƒƒ«¿ƒ»¿«»«»
ÒÈk‰ ÌeMÓ163Ì‡ Ï·‡ .˜BÈzÏ ‰ÏÙË ÒÈk‰ ÔÈ‡L ; ƒ«ƒ∆≈«ƒ¿≈»«ƒ¬»ƒ

ÂÈÏÎa LaÏÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏB„b‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ƒ∆«»««ƒ∆¿À»¿≈»
¯eËt - B„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ164eÈ‰ .BÏ ‰ÏÙË Ïk‰L ; ¿«¿»¿»»∆«…¿≈»»

BÙ˙k ÏÚ ÔÈÏt˜Ó ÂÈÏk165.·iÁ B˙B‡ ‡NBp‰ - ≈»¿À»ƒ«¿≈«≈«»

בסיוע 162) ללכת היכול ב') עמוד קמ"א דף שבת (מסכת
את 163)אמו. נושא שחי משום פטור, התינוק על אבל

ועל 164)עצמו. עצמו, את נושא חי כי האדם, על
לו. טפלים שהם משום לבישה.165)החפצים כדרך שלא

.çé‡ÈˆBn‰166·‚Á167‡e‰L Ïk - ÈÁ :168˙Óe ,169- «ƒ»»«»∆≈
ÌÈÓ¯k ˙¯tˆ .˙¯‚B¯‚k170Ïk - ‰˙Ó ÔÈa ,‰iÁ ÔÈa - ƒ¿∆∆ƒ…∆¿»ƒ≈«»≈≈»»

Ïk ÔÎÂ .‰‡eÙ¯Ï d˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÈtÓ ;‡e‰L∆ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»ƒ¿»¿≈…
˙n‰ .da ‡ˆBik171Ô˙‡ÓË ¯eÚLk - ı¯M‰Â ‰Ï·p‰Â «≈»«≈¿«¿≈»¿«∆∆¿ƒÀ¿»»

Ô˙‡ˆB‰ ¯eÚL Ck172‰Ï·e ˙Ó :173- ı¯LÂ ,˙ÈÊk - »ƒ»»»≈¿≈»¿«ƒ¿∆∆
.‰L„Úk«¬»»

ב').166) עמוד צ' דף שבת מסכת ממיני 167)(משנה
(פירוש 168)הארבה. ביותר" קטן הוא אם אף "הכוונה

בו. לשחק לתינוק שמצניעו מכיון ככל 169)המשניות),
ומותרים  שחיטה טעונים אינם חגבים כי אוכלים, שיעורי

בכרמים.170)באכילה. המצוי ארבה (משנה 171)מין
ב'). עמוד צ"ג דף שבת א'172)מסכת (פרק פסק רבנו

חייב  לגופה צריכה שאינה מלאכה כי יהודה כרבי ז') הלכה
שפסקו  הראשונים לשיטת אבל שחייב, כאן סובר לכן עליה,

טוב" יום "תוספות בעל ודעת פטור; כאן גם שמעון, כרבי
בשביל  להצניע ראויים ושרץ שנבלה אופן, בכל חייב שכאן

חתול. או כזית.173)כלב בשיעור מטמאים

.èé‰È‰174ÈˆÁk epnÓ ‡ÈˆB‰Â ,ÌˆÓˆÓ ˙ÈÊk ÌL »»»¿«ƒ¿À¿»¿ƒƒ∆«¬ƒ
¯eÚM‰ ËÚÓ˙pL ,ÂÈNÚÓa ÏÈÚB‰ È¯‰L ;·iÁ - ˙ÈÊ«ƒ«»∆¬≈ƒ¿«¬»∆ƒ¿«≈«ƒ
‰ˆÁÓe ˙ÈÊkÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .‡nËlÓƒ¿«≈¬»ƒƒ«¬ƒ«ƒƒ¿«ƒ∆¡»

¯eËt -175.˙B‡Óh‰ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆ƒ¿»«À¿

ב').174) עמוד צ"ד דף שבת נשאר 175)(מסכת שהרי
לטמא. כזית עוד

.ëÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na176ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«»∆»«
‡ÈˆBn‰ Ï·‡ ;Ì˙Ò ‡ÈˆB‰Lk ?¯eÚMk ‰‡ˆB‰‰«»»«ƒ¿∆ƒ¿»¬»«ƒ

Ú¯ÊÏ177ÏÎÏe ‡Ó‚c epnÓ ˙B‡¯‰Ï B‡ ‰‡eÙ¯Ï B‡ ¿∆«ƒ¿»¿«¿ƒ∆À¿»¿…
‡e‰L ÏÎa ·iÁ - ‰Êa ‡ˆBik178. «≈»∆«»¿»∆

ב').176) עמוד צ' דף שבת מסכת שנשמרו 177)(משנה
כך. לשם אחד.178)במיוחד גרעין אפילו

.àëÚÈˆn‰179B‡ ‰‡eÙ¯Ï B‡ ‰ÚÈ¯ÊÏ ¯·c ««¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
‡Ó‚„Ï180·iÁ - Ì˙Ò B‡ÈˆB‰Â ,BÚÈˆ‰ ‰ÓÏ ÁÎLÂ , ¿À¿»¿»«»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«»

‰BL‡¯ ‰·LÁÓ ˙Úc ÏÚL ;‡e‰L ÏÎa ÂÈÏÚ»»¿»∆∆««««¬»»ƒ»
Ì„‡‰ ¯‡Le .‡ÈˆB‰181‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ƒ¿»»»»≈«»ƒ»»∆»

B¯eÚLk182¯ˆB‡‰ CB˙Ï ¯·k ‡ÈˆB‰L ‰Ê ˜¯Ê .183, ¿ƒ»«∆∆ƒ¿»¿»»
Bz·LÁÓ ‰ÏËa ¯·k ,¯k BÓB˜nL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿ƒ»¿»»¿»«¬«¿

BÒÈÎ‰Â ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰BL‡¯‰184·iÁ BÈ‡ - »ƒ»¿ƒ»ƒ»«¿ƒ¿ƒ≈«»
.¯eÚMk ÒÈÎiL „Ú«∆«¿ƒ«ƒ

ב').179) עמוד צ' דף שבת דברים 180)(מסכת אבל
מהם  והצניע ולרפואה, לדוגמא לזרע, צורך שום בהם שאין
(משנה  ופטור אדם כל אצל דעתו בטלה משיעורם, פחות

ולדוגמא.181)למלך). לזרע אותו הצניע שלא
ו'.182) בפרק להצניעם 183)הבמואר דעתו והסיח

הוציאו.184)לדוגמא. או

.áë¯·c185Èe‡¯ BÈ‡Â BÚÈˆ‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L »»∆≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ¿≈»
B‡ÈˆB‰Â „Á‡ BÚÈˆ‰ Ì‡ ,‰cp‰ Ìc ÔB‚k ,ÚÈˆ‰Ï¿«¿ƒ«¿««ƒ»ƒƒ¿ƒ∆»¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ¯eËt Ì„‡‰ ¯‡Le ,·iÁ -186ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ; «»¿»»»»¿ƒ»»∆≈«»ƒ
¯Lk‰ ¯·c ˙‡ˆB‰ ÏÚ ‡l‡187ÔÈÚÈˆÓe ÚÈˆ‰Ï ∆»«»«»»«»≈¿«¿ƒ««¿ƒƒ

Â‰BÓk188. »

ב').185) עמוד ע"ה דף שבת מסכת שהרי 186)(משנה
משנה"). ("מגיד דבר לשום ראוי הראוי 187)אינו

לאבוד. נזרק ואינו מה שיעור 188)לשמוש יש שבכמותו
להצניע. ראוי

.âë‡ÈˆBn‰189Á¯eËt - ¯eÚL Èˆ190Ïk ÔÎÂ . «ƒ¬ƒƒ»¿≈»
.¯eËt - ¯eÚL ÈˆÁ ˙BÎ‡Ïn‰ ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰»∆¿»»ƒ«¿»¬ƒƒ»

‡ÈˆB‰191ÈˆÁ‰ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,BÁÈp‰Â ¯eÚL ÈˆÁ ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
·iÁ - ¯Á‡‰192ÔBL‡¯‰ ÈˆÁ‰ dÈa‚‰Â Ì„˜ Ì‡Â . »«≈«»¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ««¬ƒ»ƒ

.¯eËÙe Û¯NpL ÈÓk ‰NÚ - ÈM‰ ÈˆÁ‰ ˙Áp‰ Ì„…̃∆«»««¬ƒ«≈ƒ«¬»¿ƒ∆ƒ¿«»
¯Á‡ ÈˆÁ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,BÁÈp‰Â ¯eÚL ÈˆÁ ‡ÈˆB‰ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒ«≈

‰LÏL CB˙a ÔBL‡¯‰ ÏÚ B¯È·Ú‰Â193;·iÁ - ¿∆¡ƒ«»ƒ¿¿»«»
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Ì‡ Ï·‡ .e‰MÓ Èab ÏÚ ÁÈp‰L ÈÓk - ¯È·Ún‰L∆««¬ƒ¿ƒ∆ƒƒ«««≈«∆¬»ƒ
B˜¯Ê194.e‰MÓ Èab ÏÚ ÌL ÁeiL „Ú ·iÁ BÈ‡ , ¿»≈«»«∆»«»««≈«∆

ב').189) עמוד צ"ג דף שבת מסכת "ולא 190)(משנה
יש  איסור אבל וכרת, חטאת לחיוב אלא שיעורים נאמרו

ש"א). סימן או"ח (טור שהוא" שבת 191)בכל (מסכת
א'). עמוד פ' בהעלם 192)דף מצטרפים החצאים ששני

הראשון.193)אחד. לחצי מחובר כלבוד שהוא
הראשון.194) לחצי סמוך בידו העבירו ולא

.ãë‡ÈˆB‰195¯eÚL ÈˆÁ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ¯eÚL ÈˆÁ ƒ¬ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒƒ
˙Á‡ ÌÏÚ‰a196:˙BiL¯ ÈzLÏ ;·iÁ - ˙Á‡ ˙eL¯Ï : ¿∆¿≈««ƒ¿«««»ƒ¿≈¿À

¯eËt - ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ˙eL¯ Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡197‰˙È‰ ; ƒ≈≈≈∆¿∆«»ƒ»∆»»»¿»
˙ÈÏÓ¯k Ô‰ÈÈa198·iÁÂ ˙Á‡ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ≈≈∆«¿¿ƒ¬≈≈ƒ¿««¿«»

.˙‡hÁ«»

א').195) עמוד פ' דף שבת לו 196)(מסכת נודע שלא
אינן 197)בינתיים. היחיד, רשות הפסק ביניהן שיש כיון

אחת. רשות להחשב פרק 198)מצטרפות למעלה ראה
על  טפחים ארבעה בו שיש תל היא שכרמלית ד' הלכה י"ד
עשרה, עד טפחים משלשה וגבהו יותר, או טפחים ארבעה
היחיד  מרשות או לכרמלית הרבים מרשות והמוציא
בין  להפסיק חשובה אינה ולפיכך פטור. – לכרמלית
אחד. שלם לשעור שיעורים חצאי שני ומצטרפים הרשויות,

.äë‡ÈˆBn‰199¯eÚMkÓ ˙BÁt200BÁÈpiL Ì„˜Â , «ƒ»ƒ«ƒ¿…∆∆«ƒ
Át˙201Ì„˜Â ,¯eÚMk ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ ;¯eÚMk ¯ÊÁÂ ƒ¿«¿»««ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿…∆

¯eËt - ¯eÚMkÓ ˙BÁt ¯ÊÁÂ ˜Óˆ ÁÈpiL202. ∆«ƒ«»«¿»«»ƒ«ƒ»

א').199) עמוד צ"א דף שבת בשעת 200)(מסכת
מכשיעור. פחות היה ונתרחב.201)העקירה התנפח

המלאכה 202) מתחילת כשיעור בו שיהיה עד חייב שאינו
י"ג  (פרק למעלה כמבואר ובהנחה בעקירה סופה, ועד

ה'). הלכה

.åë‡ÈˆBn‰203Â ,‰ÏÈÎ‡Ï ˙¯‚B¯‚k‰˜Óˆ204Ì„˜ «ƒƒ¿∆∆«¬ƒ»¿»¿»…∆
BÈ‡L ,‰‡eÙ¯Ï B‡ ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰ÈÏÚ ·MÁÂ ,‰Áp‰«»»¿ƒ≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈
.‰Áp‰ ˙Ú ÏL Bz·LÁÓk ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚL CÈ¯»̂ƒƒ¬≈∆«»¿«¬«¿∆≈«»»

‰ÚÈ¯ÊÏ ˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt ‡ÈˆB‰205¯ÊÁ ‰Áp‰ Ì„˜Â , ƒ»ƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»¿…∆«»»»«
¯eËt - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ206Ì„˜ ‰ÁÙz Ì‡Â . ¿ƒ≈»∆»«¬ƒ»»¿ƒ»¿»…∆

‰Áp‰207‰ÈÏÚ CÏniL Ì„˜ ˙¯‚B¯‚k ˙NÚÂ «»»¿«¬»ƒ¿∆∆…∆∆ƒ»≈»∆»
ÏÚ ·iÁ˙Ó ‰È‰ ·MÁ ‡Ï elÙ‡L ;·iÁ - ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»«»∆¬ƒ…ƒ≈»»ƒ¿«≈«

‰‡ˆB‰‰ ˙·LÁÓ208. «¬∆∆«»»

א').203) עמוד צ"א דף שבת לפחות 204)(מסכת
שעור.205)מכשיעור. צריכה שבשעת 206)שאין

הדרוש. כשעור בו היה לא כשעור 207)הנחה בו והיה
בהנחה. ובין בעקירה במקרים 208)בין מסופקם בגמרא

לפסוק  רבנו של ודרכו לא, או חטאת חיוב בהם יש אם אלה
מוכיח  זה סגנון כי שבתלמוד, לומר" תמצא "אם כדעת

משנה"). ("מגיד מדרשם בבית נפשט שהדבר

.æë‡ÈˆB‰209‰˜ÓˆÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ˙¯‚B¯‚k210‰¯ÊÁÂ , ƒƒ¿∆∆«¬ƒ»¿»¿»¿»¿»
‰ÁÙ˙Â211˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Áp‰ Ì„˜212 Ì‡B‡ ‰Á„ ¿»¿»…∆«»»¬≈∆»≈ƒƒ¿»

ÌÈÏL‰Â ,‡ÓË ˙È·Ï ÔÈÏÎ‡ ˙ÈÊk ˜¯Ê .‰Á„ ‡Ï…ƒ¿»»«¿«ƒ√»ƒ¿«ƒ»≈¿ƒ¿ƒ
ÌL eÈ‰L ÌÈÏÎ‡Ï ‰Ê ˙ÈÊk213‰ˆÈ·k Ïk‰ ‰NÚÂ , ¿«ƒ∆»√»ƒ∆»»¿«¬»«…¿≈»

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -214ÈtÓ ,˙ÈÊk ÏÚ ·iÁ˙ Ì‡ ¬≈∆»≈ƒƒ¿«≈«¿«ƒƒ¿≈
.·iÁ˙ ‡Ï B‡ ,‰‡ÓË ÔÈÚÏ ¯eÚM‰ ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«À¿»…ƒ¿«≈

א').209) עמוד צ"א דף שבת לפחות 210)(מסכת
מהשעור.211)מכשעור. לענין 212)חסרה דחוי "יש

(כשחסרה  שעה באותה הניחה ש"אלו דחוי" אין או שבת,
לו  שנדחה נאמר עכשיו גם חטאת, חייב אינו בינתים),
לכשיעור  תפחה וכאשר עקירה, לה ובטלה חטאת, מחיוב

(רש"י). עקירה" בלא הנחה עשה אוכל 213)והניחה, אין
היה  לא שם שהיו והאוכלין מכביצה, בפחות טומאה מקבל

כביצה. טומאה,214)בהם לענין דריקה הך "מדחשיב
כגרוגרת  שיעור בזה היה כאילו שבת, לענין נמי  חשיב

(רש"י). לא" או ומחויב

.çë‡ÈˆBn‰215˙BÁt216ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯eÚMkÓ «ƒ»ƒ«ƒ««ƒ
B˙ek ÔÈ‡Â ,BÏ ‰ÏÙË ÈÏk‰L ;¯eËt - ÈÏÎa B‡ÈˆB‰L∆ƒƒ¿ƒ»∆«¿ƒ¿≈»¿≈«»»
ÔÈ‡ È¯‰Â ,BÎB˙aM ‰Ó ˙‡ˆB‰Ï ‡l‡ ,ÈÏk‰ ˙‡ˆB‰Ï¿»««¿ƒ∆»¿»««∆¿«¬≈≈

˙eÙk BÈ‡L ÈÁ Ì„‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯eÚMk Ba217 «ƒ¿ƒ»ƒƒ»»«∆≈»
ÔÎÂ .BÏ ‰ÏÙË ‰hn‰L ;‰hn‰ ÏÚ Û‡ ¯eËt - ‰hÓa¿ƒ»»«««ƒ»∆«ƒ»¿≈»¿≈

ÌÈÏÎB¯‰ ˙t˜ ‡ÈˆBn‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk218ÈtŒÏÚŒÛ‡ - …«≈»∆«ƒÀ«»¿ƒ««ƒ
BÈ‡ - Btk CB˙a Ô‡ÈˆB‰ elÙ‡Â ,‰a¯‰ ÔÈÈÓ da LiL∆≈»ƒƒ«¿≈«¬ƒƒ»¿«≈

‡È‰ ˙Á‡ ‰‡ˆB‰ ÌL ;˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ219. «»∆»««≈»»««ƒ

א').215) עמוד צ"ג דף שבת (מסכת במשנה 216)משנה
מביא  והראב"ד בכלי", . . . אוכלין "המוציא כתוב
ידועים  אוכלים במיני טפלה,אלא הכלי שאין מהירושלמי
דיעה  לשלול "אוכלין" תיבת השמיט ורבינו לכלי, שצריכים
לגביה, ליה שמוטל דבר כל "כי המגיד הרב שכתב וכמו זו,

רוקח). (מעשה פטור" לו, צריך שאינו שאינו 217)אף
י"ז). בהלכה (ראה עצמו" את נושא "חי כי הוצאתו על חייב

קטנות 218) קופות להם ויש נשים, לקשוטי בשמים "מוכרי
(רש"י). בשמים" מחלקים 219)לצרורות המינים ואין

(ירושלמי). מהם אחד כל על חטאת לחייב

עׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
דרך 1) שהן מפני בהן, לצאת שמותר הדברים לבאר

ההוצאה  חשש מפני חכמים שאסרו והדברים מלבוש,
בהם  שהיוצא דברים, מקצת ביאור לזה ונמשך ותולדותיה.

תורה. דבר חייב

.àÔÈ‡ ‰ÓÁÏn‰ ÈÏk Ïk2Ì‡Â .˙aLa Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ …¿≈«ƒ¿»»≈¿ƒ»∆¿«»¿ƒ
ÔBÈ¯L ÔB‚k ,LeaÏÓ C¯c Ô‰L ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ :‡ˆÈ3 »»ƒ»≈ƒ∆≈∆∆«¿¿ƒ¿

Ú·BÎÂ4ÌÈÙbÓe5Ì‡Â ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‚¯‰ ÏÚL ¿««»«ƒ∆«»«¿«ƒ¬≈∆»¿ƒ
ÁÓ¯ ÔB‚k ,LeaÏÓ C¯c ÔÈ‡L ÌÈÏÎa ‡ˆÈ6ÛÈÒÂ7 »»¿≈ƒ∆≈»∆∆«¿¿…«¿«ƒ

˙L˜Â8‰l‡Â9ÒÈ¯˙e10.·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿∆∆¿«»¿ƒ¬≈∆«»

המלחמה)2) כלי (כל אומר אליעזר "רבי א: סג, בשבת
על  חרבך "חגור ד'): מה, (תהלים [שנאמר לו, הן תשכיטין
לגנאי, אלא אינן אומרים וחכמים והדרך"], הודך גבור ירך
וחניתותיהם  לאתים חרבותם "וכתתו ד): ב, (ישעיה שנאמר

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



zayקלד zekld - mipnf xtq - zah h"i iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עוד  ילמדו ולא חרב גוי אלא גוי ישא לא למזמרות,
לימות  בטלים הן מה מפני לו, הן תכשיטין [ואם מלחמה"

כחכמים. והלכה ברזל.3)המשיח?"], עשוי מלבוש
"קסדא".4) המשנה ובלשון המשניות), (פירוש ברזל של
(פירוש 5) רגליו" על יירו שלא כדי הרגלים יכסו "מברזל

מ"ח). פי"א כלים חרב.7)כידון.6)המשניות
חצים.8) בה המשניות).9)לירות (פירוש עגול מגן

רבינו 10) שדעת ולפי המשניות). (פירוש משולש מגן
בתריס, בקשת, "בסייף, המשנה: מסדר שינה "מגן", שניהם

ביחד. ותריס אלה והביא ברומח", באלה,

.áÔÈ‡11¯nÒÓ ÏcÒa ÔÈ‡ˆBÈ12B˜fÁÏ B¯nqL13. ≈¿ƒ¿«¿»¿À»∆ƒ¿¿«¿
¯zÓe .Ba ‡ˆÈ ‡lL ÂÈÏÚ e¯Êb ·BË ÌBÈa elÙ‡Â«¬ƒ¿»¿»»∆…≈≈À»

˙‡ˆÏ14ÛÒk ÏL ˙BÚe·˜ ˙BÎÈ˙Á ÂÈÏÚ LiL Ë·‡a »≈¿«¿≈∆≈»»¬ƒ¿∆∆∆
‡e‰L ÈtÓ ;ÔÈNBÚ ÌÈÎÏn‰L BÓk ,·‰Ê ÏLÂ¿∆»»¿∆«¿»ƒƒƒ¿≈∆

¯zÓ - ËÈLÎz ‡e‰L ÏÎÂ ,ËÈLÎz15‡lL ,‡e‰Â . «¿ƒ¿…∆«¿ƒÀ»»∆…
.B‡È·‰Ï ‡B·ÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÏtÈ ‡nL ;ÈeÙ¯ ‡‰È¿≈»∆»ƒ…ƒ¿»«ƒ¿»«¬ƒ

א.11) ס, שבת וטעם 12)משנה, מסמרים. עם עץ מנעל
לתפילה  מתקבצים היו הצרות מן צרה בזמן כי איסורו,
שמא  וסברו המון קול ושמעו במערות, שמע וקריאת
זה  את זה ודרסו זה את זה דחקו האויבים, בהם הרגישו
אסרו  ולפיכך רבים, מהם ומתו המסומרים, הסנדלים באותן
כניסה  ימי שהם לפי ויוםֿטוב בשבת מסומר בסנדל לצאת

המשניות). (פירוש אלא 13)וכנופיא חכמים אסרו שלא
הסנדלים. לחיזוק מסומרים היו ושם שהיה, המעשה כעין

בסמוך).14) (ראה גוזרין 15)לאיש "שאין ב: נט, שבת
לפי  אשה גבי שגזרו כמו יראם, שמא האיש, בתכשיטי
(מגידֿמשנה). האשה" כמו בתכשיטיו מתפאר אינו שהאיש

ד. הלכה להלן וראה

.â˙ÚaË16LiL,‡È‰ LÈ‡‰ ÈËÈLÎzÓ - Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ «««∆≈»∆»»ƒ«¿ƒ≈»ƒƒ
- Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡LÂ ;‰M‡‰ ÈËÈLÎzÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«¿ƒ≈»ƒ»¿∆≈»∆»»
:CÎÈÙÏ .LÈ‡‰ ÈËÈLÎzÓ dÈ‡Â ,‰M‡ ÈËÈLÎzÓƒ«¿ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ«¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚaËa ˙‡ˆiL ‰M‡17‡ˆiL LÈ‡Â ,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ƒ»∆»»¿«««∆≈»∆»»¿ƒ∆»»
Ô‰ ‰Ó ÈtÓe .ÔÈ·iÁ - Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙ÚaËa¿«««∆≈»∆»»«»ƒƒ¿≈»≈

ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡lL Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰ È¯‰Â ?ÔÈ·iÁ18- «»ƒ«¬≈ƒ»∆…¿∆∆«ƒƒ
‰Èe‡¯‰ ˙ÚaË ‡l‡ BÚaˆ‡a ‡ÈˆB‰Ï LÈ‡‰ C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆»«««»¿»
˙ÚaË ‡l‡ dÚaˆ‡a ‡ÈˆB‰Ï dk¯c ÔÈ‡ ‰M‡‰ ÔÎÂ ,BÏ¿≈»ƒ»≈«¿»¿ƒ¿∆¿»»∆»«««

ÈtÓ - dÏ ‰Èe‡¯‰19BzÚaË LÈ‡‰ Ô˙B ÌÈÓÚtL »¿»»ƒ¿≈∆¿»ƒ≈»ƒ««¿
˙Úa dÚaˆ‡a d˙B‡ ˙ÁpÓe ,˙Èaa dÚÈˆ‰Ï BzL‡Ï¿ƒ¿¿«¿ƒ»««ƒ«««»¿∆¿»»¿≈
Ïˆ‡ dw˙Ï dÏÚ·Ï dzÚaË ˙˙B ‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰ÎÏB‰»»¿≈»ƒ»∆∆««¿»¿«¿»¿«¿»≈∆
˙eÁ „Ú ‰ÎÏB‰ ˙Úa BÚaˆ‡a d˙B‡ ÁÈpÓe ,Ôn‡‰»À»«ƒ«»¿∆¿»¿≈»»«¬
,Ô‡ÈˆB‰Ï Ôk¯cL C¯„k Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰L e‡ˆÓÂ ;Ôn‡‰»À»¿ƒ¿¿∆ƒ»¿∆∆∆«¿»¿ƒ»

.ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏe¿ƒ»«»ƒ

וסב.16) נז. באצבע.17)שבת כמבואר 18)כשהיא
הי"ג. פי"ב א.19)למעלה סב, שבת

.ã‡Ï20,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙ÚaËa ‰M‡ ‡ˆz …≈≈ƒ»¿«««∆≈»∆»»
d‡ÈˆBz ‡nL ‰¯Êb ;‰ÈËÈLÎzÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡21 ««ƒ∆ƒ«¿ƒ∆»¿≈»∆»ƒ»

ÌÈLp‰L C¯„k ,‰È˙B¯·ÁÏ ˙B‡¯‰Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿«¿¿«¿∆»¿∆∆∆«»ƒ

da ˙‡ˆÈ Ì‡Â .„ÈÓz ˙BNBÚ22LÈ‡‰ Ï·‡ .‰¯eËt - »ƒ¿ƒ»»»¿»¬»»ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ˙ÚaËa ˙‡ˆÏ ¯zÓÀ»»≈¿«««∆≈»∆»»ƒ¿≈∆

e‚‰Â .˙B‡¯‰Ï Bk¯c ÔÈ‡Â ËÈLÎz23‡lL ÌÚ‰ Ïk «¿ƒ¿≈«¿¿«¿¿»¬»»»∆…
.ÏÏk ˙ÚaËa e‡ˆÈ≈¿¿«««¿»

א.20) נז, שבת שהנשים 21)משנה, מאצבעה. תפשטנה
ומסירות  ה"א) פ"ו שבת (ירושלמי בתכשיטיהן מתגאות
ארבע  ומעבירות ושוכחות לחברותיהן, להראות תמיד, אותם

הרבים. ברשות באצבעה.22)אמות מנהג 23)כשהיא
(מגידֿמשנה). הוא חסידים

.ä‰M‡24‰·e˜ ËÁÓa ‰‡ˆiL25˙·iÁ -26, ƒ»∆»¿»¿««¿»«∆∆
LÈ‡‰Â27‰·e˜ dÈ‡L ËÁÓa ‡ˆiL LÈ‡Â .¯eËt - ¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿««∆≈»¿»
·iÁ -28,‰ÈËÈLÎzÓ ‡È‰L ÈtÓ ;‰¯eËt - ‰M‡‰Â , «»¿»ƒ»¿»ƒ¿≈∆ƒƒ«¿ƒ∆»

‰Ê .‰È˙B¯·ÁÏ ‰‡¯z ‡nL ‰¯Êb ‡l‡ ‰¯eÒ‡ dÈ‡Â¿≈»¬»∆»¿≈»∆»«¿∆¿«¿∆»∆
C¯c BÈ‡Â ÂÈËÈLÎzÓ BÈ‡L ¯·„a ‡ˆBi‰ Ïk :ÏÏk‰«¿»»«≈¿»»∆≈ƒ«¿ƒ»¿≈∆∆

ÈˆB‰Â ,LeaÏÓ;·iÁ - ¯·„ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnL C¯„k B‡ «¿¿ƒ¿∆∆∆ƒƒ»»«»
,ÈeÙ¯ ‰È‰Â ÂÈËÈLÎzÓ ‡e‰L ¯·„a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ¿»«≈¿»»∆ƒ«¿ƒ»¿»»»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡È·‰Ï ‡B·ÈÂ ‰¯‰Óa ÏtiL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆ƒ…ƒ¿≈»¿»«¬ƒƒ¿»«ƒ
Ô˙B‡ ÛÏLÏ Ôk¯cL ÔÈËÈLÎ˙a ˙‡ˆiL ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»»¿«¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿…»
‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ;ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - Ô˙B‡¯‰Ïe¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿»»»∆
‰Ê È¯‰ - B˙B‡¯‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ,ÏÙB BÈ‡Â ËÈLÎz«¿ƒ¿≈≈¿≈«¿»¿«¿¬≈∆

CÎÈÙÏ .Ba ˙‡ˆÏ ¯zÓ29d˙B‡ ÔÈÁÈpnL ‰„Úˆ‡ , À»»≈¿ƒ»∆¿»»∆«ƒƒ»
˙aLa da ÔÈ‡ˆBÈ - ˜BMa B‡ ÚB¯fa30,‡e‰Â ; «¿««¿ƒ»¿«»»

ËÓMz ‡ÏÂ ¯NaÏ ‰˜e·„ ‰È‰zL31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆¿»«»»¿…ƒ»≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

א.24) סב, שבת בגדים.25)משנה, לתפור העשויה
בידה,26) ולא במלבושיה אותה שמוציאה אףֿעלֿפי

רגילה  ביתה, בגדי ולתקן לתפור ואומנותה שדרכה שאשה
(ראה  אומן מחייט יותר בבגדיה תחובה מחט להוציא
ואם  ד"ה ב' יא, שבת וב'תוספות' כא, הלכה ולהלן בסמוך,

למעלה.27)יצא). וראה כא), הלכה (להלן חייט אפילו
להצניע 28) נקובה שאינה מחט לו נותנת אשתו שלפעמים

ראה  הוצאה, כדרך שהוציא ונמצא בבגדו אותה ותוחב לה,
ס"ט). פ"ו נתנאל (קרבן ה"ג סג,29)למעלה שבת משנה,

תגלה 30)ב. לא שהרי בשוק, שתסירה לחוש שאין
ברשות 31)בשרה. תיפול שמא לחוש יש כן, לא שאם

(כדלעיל). להביאה ותבוא הרבים

.å‡Ï32B‡ ÔzLt ÈËeÁa B‡ ¯Óˆ ÈËeÁa ‰M‡ ‡ˆz …≈≈ƒ»¿≈∆∆¿≈ƒ¿»
ıÏÁz ‡nL ;dL‡¯ ÏÚ dÏ ˙B¯eLw‰ ˙BÚeˆ¯aƒ¿«¿»«…»∆»«¬…

‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa d˙B‡33‡ÏÂ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a d¯È·Ú˙Â »ƒ¿«¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ¿»«ƒ¿…
ıÈˆa34ÌÈÈÁÏa ‡ÏÂ ,‰ÈÈÚ ÔÈa ˙ÁpnL35·‰Ê ÏL ¿ƒ∆«««≈≈∆»¿…ƒ¿»«ƒ∆»»

ÔÈ¯eÙz ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÈÈÁÏ ÏÚ ıÈv‰ ÔÓ ÔÈ„¯BiL∆¿ƒƒ«ƒ«¿»∆»ƒ¿«∆≈»¿ƒ
‰Êa ‰Ê36dL‡¯a ˙ÁpnL ·‰Ê ÏL ‰¯ËÚa ‡ÏÂ .37. ∆»∆¿…«¬»»∆»»∆À««¿…»

È„k ,Ô‰ÈÏ‚¯a ˙Ba‰ Ô‰a ÔÈ‡ˆBiL ÌÈÏ·Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒ∆¿ƒ»∆«»¿«¿≈∆¿≈
e„ÈÒÙÈ ‡lL ,‰q‚ ‰ÚÈÒt eÚÈÒÙÈ ‡lLÔ‰ÈÏe˙a38. ∆…«¿ƒ¿ƒ»«»∆…«¿ƒ¿≈∆

eÏtÈ ‡nL ,˙aLa Ô‰a ˙‡ˆÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk39 »≈¬ƒ»≈»∆¿«»∆»ƒ¿
.d„Èa Ô‡È·˙e¿ƒ≈¿»»
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עוד  ילמדו ולא חרב גוי אלא גוי ישא לא למזמרות,
לימות  בטלים הן מה מפני לו, הן תכשיטין [ואם מלחמה"

כחכמים. והלכה ברזל.3)המשיח?"], עשוי מלבוש
"קסדא".4) המשנה ובלשון המשניות), (פירוש ברזל של
(פירוש 5) רגליו" על יירו שלא כדי הרגלים יכסו "מברזל

מ"ח). פי"א כלים חרב.7)כידון.6)המשניות
חצים.8) בה המשניות).9)לירות (פירוש עגול מגן

רבינו 10) שדעת ולפי המשניות). (פירוש משולש מגן
בתריס, בקשת, "בסייף, המשנה: מסדר שינה "מגן", שניהם

ביחד. ותריס אלה והביא ברומח", באלה,

.áÔÈ‡11¯nÒÓ ÏcÒa ÔÈ‡ˆBÈ12B˜fÁÏ B¯nqL13. ≈¿ƒ¿«¿»¿À»∆ƒ¿¿«¿
¯zÓe .Ba ‡ˆÈ ‡lL ÂÈÏÚ e¯Êb ·BË ÌBÈa elÙ‡Â«¬ƒ¿»¿»»∆…≈≈À»

˙‡ˆÏ14ÛÒk ÏL ˙BÚe·˜ ˙BÎÈ˙Á ÂÈÏÚ LiL Ë·‡a »≈¿«¿≈∆≈»»¬ƒ¿∆∆∆
‡e‰L ÈtÓ ;ÔÈNBÚ ÌÈÎÏn‰L BÓk ,·‰Ê ÏLÂ¿∆»»¿∆«¿»ƒƒƒ¿≈∆

¯zÓ - ËÈLÎz ‡e‰L ÏÎÂ ,ËÈLÎz15‡lL ,‡e‰Â . «¿ƒ¿…∆«¿ƒÀ»»∆…
.B‡È·‰Ï ‡B·ÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÏtÈ ‡nL ;ÈeÙ¯ ‡‰È¿≈»∆»ƒ…ƒ¿»«ƒ¿»«¬ƒ

א.11) ס, שבת וטעם 12)משנה, מסמרים. עם עץ מנעל
לתפילה  מתקבצים היו הצרות מן צרה בזמן כי איסורו,
שמא  וסברו המון קול ושמעו במערות, שמע וקריאת
זה  את זה ודרסו זה את זה דחקו האויבים, בהם הרגישו
אסרו  ולפיכך רבים, מהם ומתו המסומרים, הסנדלים באותן
כניסה  ימי שהם לפי ויוםֿטוב בשבת מסומר בסנדל לצאת

המשניות). (פירוש אלא 13)וכנופיא חכמים אסרו שלא
הסנדלים. לחיזוק מסומרים היו ושם שהיה, המעשה כעין

בסמוך).14) (ראה גוזרין 15)לאיש "שאין ב: נט, שבת
לפי  אשה גבי שגזרו כמו יראם, שמא האיש, בתכשיטי
(מגידֿמשנה). האשה" כמו בתכשיטיו מתפאר אינו שהאיש

ד. הלכה להלן וראה

.â˙ÚaË16LiL,‡È‰ LÈ‡‰ ÈËÈLÎzÓ - Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ «««∆≈»∆»»ƒ«¿ƒ≈»ƒƒ
- Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡LÂ ;‰M‡‰ ÈËÈLÎzÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«¿ƒ≈»ƒ»¿∆≈»∆»»
:CÎÈÙÏ .LÈ‡‰ ÈËÈLÎzÓ dÈ‡Â ,‰M‡ ÈËÈLÎzÓƒ«¿ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ«¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚaËa ˙‡ˆiL ‰M‡17‡ˆiL LÈ‡Â ,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ƒ»∆»»¿«««∆≈»∆»»¿ƒ∆»»
Ô‰ ‰Ó ÈtÓe .ÔÈ·iÁ - Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙ÚaËa¿«««∆≈»∆»»«»ƒƒ¿≈»≈

ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡lL Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰ È¯‰Â ?ÔÈ·iÁ18- «»ƒ«¬≈ƒ»∆…¿∆∆«ƒƒ
‰Èe‡¯‰ ˙ÚaË ‡l‡ BÚaˆ‡a ‡ÈˆB‰Ï LÈ‡‰ C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆»«««»¿»
˙ÚaË ‡l‡ dÚaˆ‡a ‡ÈˆB‰Ï dk¯c ÔÈ‡ ‰M‡‰ ÔÎÂ ,BÏ¿≈»ƒ»≈«¿»¿ƒ¿∆¿»»∆»«««

ÈtÓ - dÏ ‰Èe‡¯‰19BzÚaË LÈ‡‰ Ô˙B ÌÈÓÚtL »¿»»ƒ¿≈∆¿»ƒ≈»ƒ««¿
˙Úa dÚaˆ‡a d˙B‡ ˙ÁpÓe ,˙Èaa dÚÈˆ‰Ï BzL‡Ï¿ƒ¿¿«¿ƒ»««ƒ«««»¿∆¿»»¿≈
Ïˆ‡ dw˙Ï dÏÚ·Ï dzÚaË ˙˙B ‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰ÎÏB‰»»¿≈»ƒ»∆∆««¿»¿«¿»¿«¿»≈∆
˙eÁ „Ú ‰ÎÏB‰ ˙Úa BÚaˆ‡a d˙B‡ ÁÈpÓe ,Ôn‡‰»À»«ƒ«»¿∆¿»¿≈»»«¬
,Ô‡ÈˆB‰Ï Ôk¯cL C¯„k Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰L e‡ˆÓÂ ;Ôn‡‰»À»¿ƒ¿¿∆ƒ»¿∆∆∆«¿»¿ƒ»

.ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏe¿ƒ»«»ƒ

וסב.16) נז. באצבע.17)שבת כמבואר 18)כשהיא
הי"ג. פי"ב א.19)למעלה סב, שבת

.ã‡Ï20,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙ÚaËa ‰M‡ ‡ˆz …≈≈ƒ»¿«««∆≈»∆»»
d‡ÈˆBz ‡nL ‰¯Êb ;‰ÈËÈLÎzÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡21 ««ƒ∆ƒ«¿ƒ∆»¿≈»∆»ƒ»

ÌÈLp‰L C¯„k ,‰È˙B¯·ÁÏ ˙B‡¯‰Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿«¿¿«¿∆»¿∆∆∆«»ƒ

da ˙‡ˆÈ Ì‡Â .„ÈÓz ˙BNBÚ22LÈ‡‰ Ï·‡ .‰¯eËt - »ƒ¿ƒ»»»¿»¬»»ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ˙ÚaËa ˙‡ˆÏ ¯zÓÀ»»≈¿«««∆≈»∆»»ƒ¿≈∆

e‚‰Â .˙B‡¯‰Ï Bk¯c ÔÈ‡Â ËÈLÎz23‡lL ÌÚ‰ Ïk «¿ƒ¿≈«¿¿«¿¿»¬»»»∆…
.ÏÏk ˙ÚaËa e‡ˆÈ≈¿¿«««¿»

א.20) נז, שבת שהנשים 21)משנה, מאצבעה. תפשטנה
ומסירות  ה"א) פ"ו שבת (ירושלמי בתכשיטיהן מתגאות
ארבע  ומעבירות ושוכחות לחברותיהן, להראות תמיד, אותם

הרבים. ברשות באצבעה.22)אמות מנהג 23)כשהיא
(מגידֿמשנה). הוא חסידים

.ä‰M‡24‰·e˜ ËÁÓa ‰‡ˆiL25˙·iÁ -26, ƒ»∆»¿»¿««¿»«∆∆
LÈ‡‰Â27‰·e˜ dÈ‡L ËÁÓa ‡ˆiL LÈ‡Â .¯eËt - ¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿««∆≈»¿»
·iÁ -28,‰ÈËÈLÎzÓ ‡È‰L ÈtÓ ;‰¯eËt - ‰M‡‰Â , «»¿»ƒ»¿»ƒ¿≈∆ƒƒ«¿ƒ∆»

‰Ê .‰È˙B¯·ÁÏ ‰‡¯z ‡nL ‰¯Êb ‡l‡ ‰¯eÒ‡ dÈ‡Â¿≈»¬»∆»¿≈»∆»«¿∆¿«¿∆»∆
C¯c BÈ‡Â ÂÈËÈLÎzÓ BÈ‡L ¯·„a ‡ˆBi‰ Ïk :ÏÏk‰«¿»»«≈¿»»∆≈ƒ«¿ƒ»¿≈∆∆

ÈˆB‰Â ,LeaÏÓ;·iÁ - ¯·„ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnL C¯„k B‡ «¿¿ƒ¿∆∆∆ƒƒ»»«»
,ÈeÙ¯ ‰È‰Â ÂÈËÈLÎzÓ ‡e‰L ¯·„a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ¿»«≈¿»»∆ƒ«¿ƒ»¿»»»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡È·‰Ï ‡B·ÈÂ ‰¯‰Óa ÏtiL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆ƒ…ƒ¿≈»¿»«¬ƒƒ¿»«ƒ
Ô˙B‡ ÛÏLÏ Ôk¯cL ÔÈËÈLÎ˙a ˙‡ˆiL ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»»¿«¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿…»
‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ;ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - Ô˙B‡¯‰Ïe¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿»»»∆
‰Ê È¯‰ - B˙B‡¯‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ,ÏÙB BÈ‡Â ËÈLÎz«¿ƒ¿≈≈¿≈«¿»¿«¿¬≈∆

CÎÈÙÏ .Ba ˙‡ˆÏ ¯zÓ29d˙B‡ ÔÈÁÈpnL ‰„Úˆ‡ , À»»≈¿ƒ»∆¿»»∆«ƒƒ»
˙aLa da ÔÈ‡ˆBÈ - ˜BMa B‡ ÚB¯fa30,‡e‰Â ; «¿««¿ƒ»¿«»»

ËÓMz ‡ÏÂ ¯NaÏ ‰˜e·„ ‰È‰zL31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆¿»«»»¿…ƒ»≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

א.24) סב, שבת בגדים.25)משנה, לתפור העשויה
בידה,26) ולא במלבושיה אותה שמוציאה אףֿעלֿפי

רגילה  ביתה, בגדי ולתקן לתפור ואומנותה שדרכה שאשה
(ראה  אומן מחייט יותר בבגדיה תחובה מחט להוציא
ואם  ד"ה ב' יא, שבת וב'תוספות' כא, הלכה ולהלן בסמוך,

למעלה.27)יצא). וראה כא), הלכה (להלן חייט אפילו
להצניע 28) נקובה שאינה מחט לו נותנת אשתו שלפעמים

ראה  הוצאה, כדרך שהוציא ונמצא בבגדו אותה ותוחב לה,
ס"ט). פ"ו נתנאל (קרבן ה"ג סג,29)למעלה שבת משנה,

תגלה 30)ב. לא שהרי בשוק, שתסירה לחוש שאין
ברשות 31)בשרה. תיפול שמא לחוש יש כן, לא שאם

(כדלעיל). להביאה ותבוא הרבים

.å‡Ï32B‡ ÔzLt ÈËeÁa B‡ ¯Óˆ ÈËeÁa ‰M‡ ‡ˆz …≈≈ƒ»¿≈∆∆¿≈ƒ¿»
ıÏÁz ‡nL ;dL‡¯ ÏÚ dÏ ˙B¯eLw‰ ˙BÚeˆ¯aƒ¿«¿»«…»∆»«¬…

‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa d˙B‡33‡ÏÂ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a d¯È·Ú˙Â »ƒ¿«¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ¿»«ƒ¿…
ıÈˆa34ÌÈÈÁÏa ‡ÏÂ ,‰ÈÈÚ ÔÈa ˙ÁpnL35·‰Ê ÏL ¿ƒ∆«««≈≈∆»¿…ƒ¿»«ƒ∆»»

ÔÈ¯eÙz ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÈÈÁÏ ÏÚ ıÈv‰ ÔÓ ÔÈ„¯BiL∆¿ƒƒ«ƒ«¿»∆»ƒ¿«∆≈»¿ƒ
‰Êa ‰Ê36dL‡¯a ˙ÁpnL ·‰Ê ÏL ‰¯ËÚa ‡ÏÂ .37. ∆»∆¿…«¬»»∆»»∆À««¿…»

È„k ,Ô‰ÈÏ‚¯a ˙Ba‰ Ô‰a ÔÈ‡ˆBiL ÌÈÏ·Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒ∆¿ƒ»∆«»¿«¿≈∆¿≈
e„ÈÒÙÈ ‡lL ,‰q‚ ‰ÚÈÒt eÚÈÒÙÈ ‡lLÔ‰ÈÏe˙a38. ∆…«¿ƒ¿ƒ»«»∆…«¿ƒ¿≈∆

eÏtÈ ‡nL ,˙aLa Ô‰a ˙‡ˆÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk39 »≈¬ƒ»≈»∆¿«»∆»ƒ¿
.d„Èa Ô‡È·˙e¿ƒ≈¿»»
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א.32) נז, שבת על 33)משנה, כשהם לטבול שאסורה
ה"ה. מקוואות מהלכות בפ"ב כמבואר חציצה, משום ראשה

"בטוטפת".34) המשנה: המשנה:35)בלשון בלשון
ועל  הצדעים על הציץ מן הנתלה "תכשיט "בסרביטין"
המשניות). (פירוש לחיים" נקרא ולפיכך הלחיים,

רק 36) מותר רש"י ולדעת מותר, בזה זה תפורים אם אבל
לשבכה. תפורים זהב",37)אם של "עיר המשנה: בלשון

ירושלים. צורת בצורת 38)ועליה "עכסים ב: סג, שבת
הבתולות  והיו שלשלאות, ביניהם מטילין והיו אצעדה,
ויגיע  גסה, פסיעה יפסעו שלא כדי הכבלים באלו מתקשטות

המשניות). (פירוש בבתוליהן" היזק טעם 39)להן וזהו
תראה  שמא שהטעם אףֿעלֿפי זהב, של לעטרה גם
י' הלכה להלן רבינו שכתב כמו בה, שייך לא לחברותיה

זהב. של בכליל

.æ‡Ï40‡ÏË˜a ‰M‡ ‡ˆz41ÈÓÊa ‡ÏÂ .d¯‡eˆaL …≈≈ƒ»¿«¿»∆¿«»»¿…¿ƒ¿≈
Û‡‰42ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆa ‡ÏÂ .43‰Úe·w‰44ÏÚ »«¿…ƒ¿ƒ∆«¿»«¿»«

ÒÈka ‡ÏÂ .dÚB¯Ê45ÔÓL Ba ÔÈÁÈpnL Ï‚Ú‰ ÔËw‰ ¿»¿…«ƒ«»»∆»…∆«ƒƒ∆∆
˙Ï·Bk ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,·Bh‰46,¯ÚN ÏL ‰‡Ùa ‡ÏÂ . «¿«ƒ¿»∆∆¿…¿≈»∆≈»

‡ÏÂ .‰a¯‰ ¯ÚN ˙ÏÚa ‰‡¯zL È„k dL‡¯ ÏÚ ˙ÁpnL∆««««…»¿≈∆≈»∆«¿«≈»«¿≈¿…
Ïe·Îa47‡ÏÂ .‰ÈÙÏ ·È·Ò B˙B‡ ˙ÙwnL ,¯Óˆ ÏL ¿»∆∆∆∆«∆∆»ƒ¿»∆»¿…

ÏL ÔLa ‡ÏÂ .ÏÙpL ÔL ÌB˜Óa ‰ÈÙa ˙ÁpnL ÔLa¿≈∆«««¿ƒ»ƒ¿≈∆»«¿…¿≈∆
‰ÈpLa LiL Ì„‡ B‡ ¯ÁL ÔL ÏÚ ˙ÁpnL ,·‰Ê48Ï·‡ . »»∆««««≈»…»…∆≈¿ƒ∆»¬»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk .¯k BÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ÛÒk ÏL ÔL≈∆∆∆À»ƒ¿≈∆≈ƒ»»≈¬ƒ
‡nL ,Ô‰a ˙‡ˆÏ49ıÏÁz B‡ ,d„Èa Ì‡È·˙e eÏtÈ »≈»∆∆»ƒ¿¿ƒ≈¿»»«¬…

.‰È˙B¯·ÁÏ ‰‡¯˙Â¿«¿∆¿«¿∆»

א.40) נז, שבת בהם 41)משנה, שעורכים חוטים "היא
כאדם בדוחק, הצואר על אותה וקושרים זהב, החונק גרגרי

הצואר: על קישוט וברומאית, המשניות). (פירוש עצמו" את
(רש"י).42)"קאטלא". מותר אוזן, בנזמי אבל ֶַָ

טוב.43) ריח ונותן ורד, מעלי העשוי בנוסח 44)שמן
רוקח'). ('מעשה "הקשורה" אחר:45)אחר: בננוסח

קטן 46)"בכוס". כלי והוא כוכלת, הנוסח: "וב'ערוך'
בה  יתעדנו טובה, משיחה בו ונותנים מזהב, או מכסף

המשניות). (פירוש כמו 47)הנשים" בגד של "חתיכה
כדי  עליה הציץ ונותנים המצח, על אותה שקושרים מצנפת

המשניות). (פירוש המצח" את הציץ יזיק "שמא 48)שלא
ותתבייש, יבזוה שיניים, משאר במראה שמשונה מתוך
הרבים" ברשות אמות ארבע ותעבירנה מפיה ׁשנּה ִָותקח

ו"שמא 49)(גמרא). ותראה", תחלוץ "שמא אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה ליתא כו'" יפלו

.çÏk50¯Ï Ba ˙‡ˆÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L,ÌÈa¯‰ ˙eL …∆»¿¬»ƒ»≈ƒ¿»«ƒ
˙·¯ÚÓ dÈ‡L ¯ˆÁa elÙ‡ Ba ˙‡ˆÏ BÏ ¯eÒ‡51; »»≈¬ƒ¿»≈∆≈»¿…∆∆

Ô‰a ˙‡ˆÏ ¯znL ,¯ÚN ÏL ‰‡Ùe Ïe·kÓ ıeÁƒ»≈»∆≈»∆À»»≈»∆
dÏÚa ÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k ,˙·¯ÚÓ dÈ‡L ¯ˆÁÏ52. ¿»≈∆≈»¿…∆∆¿≈∆…ƒ¿«∆««¿»

˙‡ˆBi‰Â53ÌNa da ÔÈ‡L ,ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆa ¿«≈ƒ¿ƒ∆«¿»∆≈»…∆
˙·iÁ - ÏÏk54. ¿»«∆∆

ב.50) סד, רבינו 51)שבת ודעת "לחצר", אמרו בגמרא
ביחד, עירבו ולא יהודים שני בה שדרים לחצר שהכוונה

שאם  עירובין), מהל' (פ"א בתוכה לטלטל מדרבנן שאסור
בו  לצאת "אסור שאמרו וממה כבית, היא הרי במעורבת

(מגידֿמשנה). מותר שבבית מבואר סד,52)לחצר" שבת
ב.53)ב. סב, אינה 54)שבת בושם בה שאין שמכיון

משא. אלא תכשיט

.è‰‡ˆBÈ55ÏÚ dÏ ÌÈ¯eLw‰ ¯ÚN ÈËeÁa ‰M‡ ¿»ƒ»¿≈≈»«¿ƒ»«
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓ ;dL‡¯56ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â57, …»ƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ

‡nL ¯Ê‚pL „Ú ,‰ÏÈ·Ë dÏ Ú¯‡ Ì‡ ÔzˆÏBÁ dÈ‡Â¿≈»«¿»ƒ≈«»¿ƒ»«∆ƒ¿…∆»
ÔÈa ,dlL ÔÈËeÁ‰ eÈ‰L ÔÈa .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ì‡È·z¿ƒ≈ƒ¿»«ƒ≈∆»«ƒ∆»≈
ÏLa ‰˜f‰ ‡ˆz ‡ÏÂ .‰Ó‰a ÏL ÔÈa ,dz¯·Á ÏL∆¬∆¿»≈∆¿≈»¿…≈≈«¿≈»¿∆

‰cÏÈ58Ì‡¯˙Â ıÏÁz ‡nLÂ ,dÏ Ô‰ Á·ML ; «¿»∆∆«≈»¿∆»«¬…¿«¿≈
‰˜Ê ÈËeÁa ˙‡ˆBÈ ‰cÏÈ Ï·‡ .‰È˙B¯·ÁÏ59ÏÎÂ .60 ¿«¿∆»¬»«¿»≈¿≈¿≈»¿…
dL‡¯ ÏÚ Ba ˙‡ˆBÈ ,‚e¯‡ ‡e‰L61. ∆»≈«…»

ב.55) סד, שבת ו.56)משנה, בהלכה כי 57)ראה
(פ"ב  מקוואות בהלכות כמבואר חוצצים, אין שיער חוטי

תצא 59)צעירה.58)ה"ה). שלא "ובלבד אמרו בגמרא
זקנה  בשלמא והקשו: ילדה". בשל וזקנה זקנה, בשל ילדה
לחברותיה  להראות (שתרצה לה הוא שבח ילדה, בשל
הוא  גנאי אמאי, זקנה בשל ילדה אלא ברה"ר), ותעבירנו
בשל  ש"ילדה ותירצו: ברה"ר)? תראה לא (ובוודאי לה
ועיין  ובמגידֿמשנה, מינכן בכתבֿיד (כן נסבא כדי זקנה"
שבאמת  נשנה, ולחינם הוא מיותר כלומר כסףֿמשנה),

הוא. א.60)מותר נז, אינם 61)שבת ארוגים שחוטים
(רש"י). חציצה בהם ואין לראשה הדוקים

.é‰‡ˆBÈ62dÈ‡L ÈtÓ ;d¯‡eˆaL ÔÈËeÁa ‰M‡ ¿»ƒ»¿ƒ∆¿«»»ƒ¿≈∆≈»
- ÔÈÚe·ˆ eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ∆∆«¿»»∆¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰‡ˆBÈÂ .‰È˙B¯·ÁÏ Ô˙B‡ ‰‡¯z ‡nL ;ÌÈ¯eÒ‡63‰M‡ ¬ƒ∆»«¿∆»¿«¿∆»¿¿»ƒ»
ÏÈÏÎa64‰M‡ ‡l‡ Ba ‰‡ˆBÈ ÔÈ‡L ;dL‡¯a ·‰Ê ÏL ƒ¿ƒ∆»»¿…»∆≈¿»∆»ƒ»

ıÈˆa ‰‡ˆBÈÂ .˙B‡¯‰Ïe ıÏÁÏ dk¯c ÔÈ‡L ,‰·eLÁ65 ¬»∆≈«¿»«¬…¿«¿¿¿»¿ƒ
ÏÚL ‰Î·Na ÔÈ¯eÙz Ô‰L ÔÓÊa ·‰Ê ÏL ÌÈÈÁÏ·eƒ¿»«ƒ∆»»ƒ¿«∆≈¿ƒ«¿»»∆«

.Ì‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÏtÈ ‡lL È„k dL‡…̄»¿≈∆…ƒ…¿≈…«≈»∆

סה.)62) (שבת המשנה על רבינו בפירוש ועיין נז. שם
שבצוארה". בחוטין אשה ב.63)"יוצאה נט, שבת

לאוזן"64) מאוזן וקושרת פדחתה, על שמנחת זהב של "טס
שכאן  ו) הלכה (למעלה זהב של מעטרה היא ושונה (רש"י).

תיפול. שמא חשש א.65)אין נז, שבת

.àé‰‡ˆBÈ66CBÓa ‰M‡67‰È‰iL ,‡e‰Â ;dÊ‡aL ¿»ƒ»¿∆¿»¿»»∆ƒ¿∆
dÏcÒaL CBÓ·e .dÊ‡a ¯eL˜68‰È‰iL ,‡e‰Â ; »¿»¿»¿∆¿«¿»»»∆ƒ¿∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,d˙cÏ ‰È˜˙‰L CBÓ·e .dÏcÒa ¯eL»̃¿«¿»»¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««ƒ
„È ˙Èa BÏ ‰˙NÚ elÙ‡Â ,¯eL˜ BÈ‡L69- ÏÙ Ì‡L ; ∆≈»«¬ƒ»¿»≈»∆ƒ»«

.B˙eÒÈ‡Ó ÈtÓ ,B˙B‡ ‰‡È·Ó dÈ‡≈»¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ

ב.66) סד, שבת גפן.67)משנה, וצמר כצמר רך דבר
הרגל.68) תלחץ מבגד 69)שלא ביתֿיד לידה "עשתה

חננאל). (רבינו בנגיעה" תטנף שלא כדי אותה, שיכסה

.áé‰‡ˆBÈÂ70¯·c ÏÎ·e ÁÏÓ ¯Èb¯‚·e ÏtÏÙa71 ¿¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«¿»»»
‰t‰ ÁÈ¯ ÈtÓ ‰Èt CB˙Ï ÔzzL72Ôzz ‡ÏÂ . ∆ƒ≈¿ƒ»ƒ¿≈≈««∆¿…ƒ≈
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ÔÈÓÒÈ˜a ÌÈLp‰ ˙B‡ˆBÈ .˙aLa ‰lÁzÎÏ73 ¿«¿ƒ»¿«»¿«»ƒ¿≈»ƒ
˙BÏÚ¯·e ,Ô‰ÈÊ‡aL74,Ô˙eÒÎaL B‡ Ô¯‡eˆaL ∆¿»¿≈∆ƒ¿»∆¿«»»∆ƒ¿»

„È„¯·e75Ûe¯t‰76˙Ù¯BÙe .77‰lÁza78ÏÚ ˙aLa ƒ¿ƒ«»∆∆«¿ƒ»¿«»«
Ô·‡‰79ÏÚ Û¯Ù˙Â ÌÈ¯Úz ‡ÏÂ .‰‡ˆBÈÂ ,ÊB‚‡‰ ÏÚÂ »∆∆¿«»¡¿¿»¿…«¬ƒ¿ƒ¿…«

ÏÚ Û¯Ùz ‡Ï ÔÎÂ .ÔËw‰ d·Ï B‡ÈˆB‰Ï È„k ÊB‚‡‰»¡¿≈¿ƒƒ¿»«»»¿≈…ƒ¿…«
Ì‡Â .BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ ÚaËn‰««¿≈«¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆»¿«¿¿¿ƒ

‰Ù¯t80.Ba ‰‡ˆBÈ - »¿»¿»

ב.70) סד, שבת שמשתמשים 71)משנה, בשמים מיני כל
(גמרא). שיניים ולכאב הפה לריח (שבת 72)בהם בגמרא

לדורשוני" מלח גלגל הפה, לריח "פלפל מפורש סה.)
"לדורשוני" מפרש רבינו אבל השיניים". "לחולי ופירש"י
וב'אוצר  ד, דר ערך ב'ערוך' שכתוב (כמו השיניים לעיקר
בריח  שניהם פירש ולפיכך ר'), סי' התשובות הגאונים'
רוקח'). 'מעשה (ועיין שלו המשנה בפירוש נראה וכן הפה.

להן 73) עושים ואין אזניהן, את מנקבות קטנות "בנות
שלא  באזניהם קסמין או חוטים ונותנים שיגדלו, עד נזמים

(רש"י). הנקב" מעוטפות 74)יסתם להיות ערביות דרך
בישעי' שנזכרו הרעלות והן העיניים, מן חוץ ופניהן ראשן
או  פעמונים "כמו פירש: המשניות) (בפירוש ורבינו יט ). (ג,

ערבי. קישוט מין והוא ורחב 75)זגים", דק אשה בגד
הגוף. כל את "כי 77)הכרוך.76)לעטוף מכפתרת,

קשה, דבר על יחד וכנפותיו הרדיד שולי אוספות היו הנשים
המשניות). (פירוש מלמעלה" וקושרות עץ או אבן כמו

(ויניציאה).78) "לכתחילה" אחר: שהכין 79)בנוסח
מוקצה. ואינה שבת מערב לכך שבת 80)אותה מערב

שג). סי' יוסף' ו'בית מיימוניות' ('הגהות

.âé‡ˆBÈ81ÂÈpLaL ÌÒÈ˜a Ì„‡82BÏcÒaLÂ83 ≈»»¿≈»∆¿ƒ»¿∆¿«¿»
‚BÙq·e CBÓ·e .¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ÏÙ Ì‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¿ƒ»«…«¬ƒ¿ƒ¿
B‡ ËeÁ Ô‰ÈÏÚ C¯ÎÈ ‡lL „·Ï·e ,‰kn‰ Èab ÏÚL∆««≈««»ƒ¿«∆…ƒ¿…¬≈∆

‰ÁÈLÓ84,BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ ‰ÁÈLn‰Â ËeÁ‰ È¯‰L ; ¿ƒ»∆¬≈«¿«¿ƒ»¬ƒ∆¿
‰knÏ ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈ‡Â85ÌeM‰ ˙tÏ˜a ‡ˆBÈÂ . ¿≈»ƒƒ««»¿≈ƒ¿ƒ««

,‰kn Èab ÏÚL „‚‡·e ,‰kn‰ ÏÚL Ïˆa‰ ˙tÏ˜·eƒ¿ƒ««»»∆«««»¿∆∆∆««≈«»
B¯ÈzÓe B¯LB˜Â86˙ÈÏtÒ‡·e .˙aLa87‡Ó‚ÏÓe88 ¿¿«ƒ¿«»¿ƒ¿¿»ƒ¿À¿»

‰iË¯e89ÚÏÒ·e ,‰kn‰ Èab ÏÚL90˙Èpv‰ ÏÚL91, ¿ƒ»∆««≈««»¿∆«∆««ƒƒ
ÏBb¯Á‰ ˙ˆÈ··e92ÏÚeM‰ ÔL·e ,93¯ÓÒÓ·e , ¿≈«««¿¿≈«»¿«¿≈

·eÏv‰94‰‡eÙ¯ ÌeMÓ B˙B‡ ÔÈÏBzL ¯·c ÏÎ·e ,95; «»¿»»»∆ƒƒ¿»
.ÏÈÚBÓ ‡e‰L ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡iL ,‡e‰Â»∆…¿»¿ƒ∆ƒ

פ"ו.81) שבת, ('חסדי 82)תוספתא השיניים כאב נגד
רוקח'). ('מעשה "שבאזניו" אחר: ובנוסח דוד').

('חסדי 83) לרגל להדקו בצד קיסם שמים רחב, כשהסנדל
דק.84)דוד'). את 85)חבל בהם שכורך החוטים אבל

רוקח'). ('מעשה מותר המכה מן יפלו שלא והספוג, המוך
קיימא.86) של קשר חשוב מכה.87)שאינו על תחבושת
לחממה.88) המכה על לחה תחבושת 89)תחבושת

המכה. את לרכך סממנים סה,90)משוחה שבת משנה,
סלע 91)א. בה וקושר הרגל, פרסת תחת שהיא "מכה

(רש"י). ארבה 92)לרפואה" מין א. סז, שבת משנה,
היריכים" עצבי לחולשת סגולה "והוא כב) יא, (ויקרא

המשניות). שועל )93(פירוש של שן שיקח ומי "לשינה,
(פירוש  תקיצו" - שנתו שארכה מי על אותה ויתלה חי

מסמר 94)המשניות). כשיוקח כי הסגולות, בעלי "יזמו
קדחת  בו שיש מי גרגרת על אותו ויתלה הצלוב מעץ

המשניות). (פירוש לו" יועיל גם 95)שלישית בזה ואין
שכל  אצלנו שהעיקר תלכו". לא "ובחוקותיהם של איסור
"ולא  הכתוב אמר לא זה על רפואה. משום בו שיש דבר
פי"א  ועי' המשניות). (פירוש הגויים" בחוקות תלכו

עכו"ם. מהלכות

.ãé˙‡ˆBÈ96‰Óe˜z Ô·‡a ‰M‡‰97Ô·‡ Ï˜LÓ·e ≈»ƒ»¿∆∆¿»¿ƒ¿«∆∆
BÏ˜Le Ôek˙pL ,‰Óe˜z98‰¯aÚ ‰M‡ ‡ÏÂ .‰‡eÙ¯Ï ¿»∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»¿…ƒ»À»»

¯aÚ˙z ‡nL ;ÌÈLp‰ ¯‡L elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ¿«≈
ÔÈ‡ˆBÈÂ .ÏÈt˙Â99ÚÈÓ˜a100‡e‰ ‰Ê È‡Â .‰ÁÓÓ ¿«ƒ¿¿ƒ¿»≈«À¿∆¿≈∆

B‡ ,Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ ‡t¯L ‰Ê ?‰ÁÓÓ ÚÈÓ»̃≈«À¿∆∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈»»
ÔÈÚÈÓ˜a Ì„‡ Èa ‰LÏL ‡t¯L Ì„‡ e‰NÚL∆»»»»∆ƒ≈¿»¿≈»»ƒ¿≈ƒ
;¯eËt - ‰ÁÓÓ BÈ‡L ÚÈÓ˜a ‡ˆÈ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿ƒ»»¿»≈«∆≈À¿∆»
- ÔÈlÙza ‡ˆBi‰ ÔÎÂ .LeaÏÓ C¯c B‡ÈˆB‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆∆«¿¿≈«≈ƒ¿ƒƒ

¯eËt101. »

ב.96) סו, מעוברות 97)שבת נשים אותה שנושאות אבן
(רש"י). תפלנה שלא נגד 98)לסגולה דבר איזה "שוקלים

מועיל  האבן, למשקל מכוון החפץ נמצא ואם התקומה, אבן
(מהרש"ל). תקומה" א.99)כאבן ס, שבת משנה,

זמן 101)לסגולה.100) שאינו בשבת גם כמלבוש שהן
סא.). (שבת תפילין

.åèÈÓ102È„ÈÁÈ ÏcÒa ‡ˆBÈ ,‰kÓ BÏ‚¯a LiL ƒ∆≈¿«¿«»≈¿«¿»¿ƒƒ
¯a‰ BÏ‚¯a‰‡È103‡ˆÈ ‡Ï ,‰kÓ BÏ‚¯a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿«¿«¿ƒ»¿ƒ≈¿«¿«»…≈≈
„ÈÁÈ ÏcÒa104ÏB„b ÏÚÓa ÔËw‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .105Ï·‡ , ¿«¿»»ƒ¿…≈≈«»»¿ƒ¿»»¬»

ÏB„b ˜eÏÁa ‡e‰ ‡ˆBÈ106‰M‡ ‡ˆz ‡ÏÂ .107ÏÚÓa ≈¿»»¿…≈≈ƒ»¿ƒ¿»
ÈeÙ¯108˙Á‡ ‰ÚL Ba ‰‡ˆÈ ‡lL ,L„Á ÏÚÓa ‡ÏÂ , »¿…¿ƒ¿»»»∆…»¿»»»««

ÌBÈ „BÚaÓ109ÔÈ‡Â .110Úhw‰111·wa ‡ˆBÈ112.BlL ƒ¿¿≈«ƒ≈«≈««∆
ÔÈÓË˜‡113ÈtÓ ,˙aLa Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ıÚ ÏL «¿«¿ƒ∆≈≈¿ƒ»∆¿«»ƒ¿≈

ÔÈ¯eËt - e‡ˆÈ Ì‡Â .LeaÏn‰ ÈÎ¯cÓ ÔÈ‡L114. ∆≈»ƒ«¿≈««¿¿ƒ»¿¿ƒ

א.102) ס, שבת (שבת 103)משנה, רב בר חייא כדעת
ברגל  בסנדל שיוצא שם, הונא רב כדעת פוסקים ויש סא.)

מכה. בה תחת 104)שיש השני את נושא כי שיחשדוהו
שיתבייש  טעם: ועוד ה"ב). פ"ו שבת ('ירושלמי' כנפיו
אבל  (רש"י). הרבים ברשות בידו ויביאנו ברבים כך ללכת
אין  - הבריאה ברגלו יחידי בסנדל ויוצא מכה ברגלו יש אם

בושה. ואין מרגליו 105)חשד שיפול ב. קמא, שבת
בידו. ברחוב.106)ויביאנו ערום ילך לא שהרי

מתאים 107) שיהיה מנעלה על יותר מקפדת שהאשה
רגלה. ברשות 108)למידת בידה ותביאנו תחלצנו שמא

בידה.109)הרבים. ותביאנו רגלה מידת לפי אינו שמא
ב.110) סה, שבת כרותה.111)משנה, שרגלו
מעץ.112) עשויה הקטע עץ"113)רגל של מנעל "כמו

לגדם  עץ של יד פירושו: ר"ח, לדעת המשניות). (פירוש
כרותות. לו 114)שידיו אפשר אי שאם הפוסקים, ודעת

(מגידֿמשנה). בשבת בהם לצאת מותר - הקביים בלי ללכת
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ÔÈÓÒÈ˜a ÌÈLp‰ ˙B‡ˆBÈ .˙aLa ‰lÁzÎÏ73 ¿«¿ƒ»¿«»¿«»ƒ¿≈»ƒ
˙BÏÚ¯·e ,Ô‰ÈÊ‡aL74,Ô˙eÒÎaL B‡ Ô¯‡eˆaL ∆¿»¿≈∆ƒ¿»∆¿«»»∆ƒ¿»

„È„¯·e75Ûe¯t‰76˙Ù¯BÙe .77‰lÁza78ÏÚ ˙aLa ƒ¿ƒ«»∆∆«¿ƒ»¿«»«
Ô·‡‰79ÏÚ Û¯Ù˙Â ÌÈ¯Úz ‡ÏÂ .‰‡ˆBÈÂ ,ÊB‚‡‰ ÏÚÂ »∆∆¿«»¡¿¿»¿…«¬ƒ¿ƒ¿…«

ÏÚ Û¯Ùz ‡Ï ÔÎÂ .ÔËw‰ d·Ï B‡ÈˆB‰Ï È„k ÊB‚‡‰»¡¿≈¿ƒƒ¿»«»»¿≈…ƒ¿…«
Ì‡Â .BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ ÚaËn‰««¿≈«¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆»¿«¿¿¿ƒ

‰Ù¯t80.Ba ‰‡ˆBÈ - »¿»¿»

ב.70) סד, שבת שמשתמשים 71)משנה, בשמים מיני כל
(גמרא). שיניים ולכאב הפה לריח (שבת 72)בהם בגמרא

לדורשוני" מלח גלגל הפה, לריח "פלפל מפורש סה.)
"לדורשוני" מפרש רבינו אבל השיניים". "לחולי ופירש"י
וב'אוצר  ד, דר ערך ב'ערוך' שכתוב (כמו השיניים לעיקר
בריח  שניהם פירש ולפיכך ר'), סי' התשובות הגאונים'
רוקח'). 'מעשה (ועיין שלו המשנה בפירוש נראה וכן הפה.

להן 73) עושים ואין אזניהן, את מנקבות קטנות "בנות
שלא  באזניהם קסמין או חוטים ונותנים שיגדלו, עד נזמים

(רש"י). הנקב" מעוטפות 74)יסתם להיות ערביות דרך
בישעי' שנזכרו הרעלות והן העיניים, מן חוץ ופניהן ראשן
או  פעמונים "כמו פירש: המשניות) (בפירוש ורבינו יט ). (ג,

ערבי. קישוט מין והוא ורחב 75)זגים", דק אשה בגד
הגוף. כל את "כי 77)הכרוך.76)לעטוף מכפתרת,

קשה, דבר על יחד וכנפותיו הרדיד שולי אוספות היו הנשים
המשניות). (פירוש מלמעלה" וקושרות עץ או אבן כמו

(ויניציאה).78) "לכתחילה" אחר: שהכין 79)בנוסח
מוקצה. ואינה שבת מערב לכך שבת 80)אותה מערב

שג). סי' יוסף' ו'בית מיימוניות' ('הגהות

.âé‡ˆBÈ81ÂÈpLaL ÌÒÈ˜a Ì„‡82BÏcÒaLÂ83 ≈»»¿≈»∆¿ƒ»¿∆¿«¿»
‚BÙq·e CBÓ·e .¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ÏÙ Ì‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¿ƒ»«…«¬ƒ¿ƒ¿
B‡ ËeÁ Ô‰ÈÏÚ C¯ÎÈ ‡lL „·Ï·e ,‰kn‰ Èab ÏÚL∆««≈««»ƒ¿«∆…ƒ¿…¬≈∆

‰ÁÈLÓ84,BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ ‰ÁÈLn‰Â ËeÁ‰ È¯‰L ; ¿ƒ»∆¬≈«¿«¿ƒ»¬ƒ∆¿
‰knÏ ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈ‡Â85ÌeM‰ ˙tÏ˜a ‡ˆBÈÂ . ¿≈»ƒƒ««»¿≈ƒ¿ƒ««

,‰kn Èab ÏÚL „‚‡·e ,‰kn‰ ÏÚL Ïˆa‰ ˙tÏ˜·eƒ¿ƒ««»»∆«««»¿∆∆∆««≈«»
B¯ÈzÓe B¯LB˜Â86˙ÈÏtÒ‡·e .˙aLa87‡Ó‚ÏÓe88 ¿¿«ƒ¿«»¿ƒ¿¿»ƒ¿À¿»

‰iË¯e89ÚÏÒ·e ,‰kn‰ Èab ÏÚL90˙Èpv‰ ÏÚL91, ¿ƒ»∆««≈««»¿∆«∆««ƒƒ
ÏBb¯Á‰ ˙ˆÈ··e92ÏÚeM‰ ÔL·e ,93¯ÓÒÓ·e , ¿≈«««¿¿≈«»¿«¿≈

·eÏv‰94‰‡eÙ¯ ÌeMÓ B˙B‡ ÔÈÏBzL ¯·c ÏÎ·e ,95; «»¿»»»∆ƒƒ¿»
.ÏÈÚBÓ ‡e‰L ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡iL ,‡e‰Â»∆…¿»¿ƒ∆ƒ

פ"ו.81) שבת, ('חסדי 82)תוספתא השיניים כאב נגד
רוקח'). ('מעשה "שבאזניו" אחר: ובנוסח דוד').

('חסדי 83) לרגל להדקו בצד קיסם שמים רחב, כשהסנדל
דק.84)דוד'). את 85)חבל בהם שכורך החוטים אבל

רוקח'). ('מעשה מותר המכה מן יפלו שלא והספוג, המוך
קיימא.86) של קשר חשוב מכה.87)שאינו על תחבושת
לחממה.88) המכה על לחה תחבושת 89)תחבושת

המכה. את לרכך סממנים סה,90)משוחה שבת משנה,
סלע 91)א. בה וקושר הרגל, פרסת תחת שהיא "מכה

(רש"י). ארבה 92)לרפואה" מין א. סז, שבת משנה,
היריכים" עצבי לחולשת סגולה "והוא כב) יא, (ויקרא

המשניות). שועל )93(פירוש של שן שיקח ומי "לשינה,
(פירוש  תקיצו" - שנתו שארכה מי על אותה ויתלה חי

מסמר 94)המשניות). כשיוקח כי הסגולות, בעלי "יזמו
קדחת  בו שיש מי גרגרת על אותו ויתלה הצלוב מעץ

המשניות). (פירוש לו" יועיל גם 95)שלישית בזה ואין
שכל  אצלנו שהעיקר תלכו". לא "ובחוקותיהם של איסור
"ולא  הכתוב אמר לא זה על רפואה. משום בו שיש דבר
פי"א  ועי' המשניות). (פירוש הגויים" בחוקות תלכו

עכו"ם. מהלכות

.ãé˙‡ˆBÈ96‰Óe˜z Ô·‡a ‰M‡‰97Ô·‡ Ï˜LÓ·e ≈»ƒ»¿∆∆¿»¿ƒ¿«∆∆
BÏ˜Le Ôek˙pL ,‰Óe˜z98‰¯aÚ ‰M‡ ‡ÏÂ .‰‡eÙ¯Ï ¿»∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»¿…ƒ»À»»

¯aÚ˙z ‡nL ;ÌÈLp‰ ¯‡L elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ¿«≈
ÔÈ‡ˆBÈÂ .ÏÈt˙Â99ÚÈÓ˜a100‡e‰ ‰Ê È‡Â .‰ÁÓÓ ¿«ƒ¿¿ƒ¿»≈«À¿∆¿≈∆

B‡ ,Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ ‡t¯L ‰Ê ?‰ÁÓÓ ÚÈÓ»̃≈«À¿∆∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈»»
ÔÈÚÈÓ˜a Ì„‡ Èa ‰LÏL ‡t¯L Ì„‡ e‰NÚL∆»»»»∆ƒ≈¿»¿≈»»ƒ¿≈ƒ
;¯eËt - ‰ÁÓÓ BÈ‡L ÚÈÓ˜a ‡ˆÈ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿ƒ»»¿»≈«∆≈À¿∆»
- ÔÈlÙza ‡ˆBi‰ ÔÎÂ .LeaÏÓ C¯c B‡ÈˆB‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆∆«¿¿≈«≈ƒ¿ƒƒ

¯eËt101. »

ב.96) סו, מעוברות 97)שבת נשים אותה שנושאות אבן
(רש"י). תפלנה שלא נגד 98)לסגולה דבר איזה "שוקלים

מועיל  האבן, למשקל מכוון החפץ נמצא ואם התקומה, אבן
(מהרש"ל). תקומה" א.99)כאבן ס, שבת משנה,

זמן 101)לסגולה.100) שאינו בשבת גם כמלבוש שהן
סא.). (שבת תפילין

.åèÈÓ102È„ÈÁÈ ÏcÒa ‡ˆBÈ ,‰kÓ BÏ‚¯a LiL ƒ∆≈¿«¿«»≈¿«¿»¿ƒƒ
¯a‰ BÏ‚¯a‰‡È103‡ˆÈ ‡Ï ,‰kÓ BÏ‚¯a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿«¿«¿ƒ»¿ƒ≈¿«¿«»…≈≈
„ÈÁÈ ÏcÒa104ÏB„b ÏÚÓa ÔËw‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .105Ï·‡ , ¿«¿»»ƒ¿…≈≈«»»¿ƒ¿»»¬»

ÏB„b ˜eÏÁa ‡e‰ ‡ˆBÈ106‰M‡ ‡ˆz ‡ÏÂ .107ÏÚÓa ≈¿»»¿…≈≈ƒ»¿ƒ¿»
ÈeÙ¯108˙Á‡ ‰ÚL Ba ‰‡ˆÈ ‡lL ,L„Á ÏÚÓa ‡ÏÂ , »¿…¿ƒ¿»»»∆…»¿»»»««

ÌBÈ „BÚaÓ109ÔÈ‡Â .110Úhw‰111·wa ‡ˆBÈ112.BlL ƒ¿¿≈«ƒ≈«≈««∆
ÔÈÓË˜‡113ÈtÓ ,˙aLa Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ıÚ ÏL «¿«¿ƒ∆≈≈¿ƒ»∆¿«»ƒ¿≈

ÔÈ¯eËt - e‡ˆÈ Ì‡Â .LeaÏn‰ ÈÎ¯cÓ ÔÈ‡L114. ∆≈»ƒ«¿≈««¿¿ƒ»¿¿ƒ

א.102) ס, שבת (שבת 103)משנה, רב בר חייא כדעת
ברגל  בסנדל שיוצא שם, הונא רב כדעת פוסקים ויש סא.)

מכה. בה תחת 104)שיש השני את נושא כי שיחשדוהו
שיתבייש  טעם: ועוד ה"ב). פ"ו שבת ('ירושלמי' כנפיו
אבל  (רש"י). הרבים ברשות בידו ויביאנו ברבים כך ללכת
אין  - הבריאה ברגלו יחידי בסנדל ויוצא מכה ברגלו יש אם

בושה. ואין מרגליו 105)חשד שיפול ב. קמא, שבת
בידו. ברחוב.106)ויביאנו ערום ילך לא שהרי

מתאים 107) שיהיה מנעלה על יותר מקפדת שהאשה
רגלה. ברשות 108)למידת בידה ותביאנו תחלצנו שמא

בידה.109)הרבים. ותביאנו רגלה מידת לפי אינו שמא
ב.110) סה, שבת כרותה.111)משנה, שרגלו
מעץ.112) עשויה הקטע עץ"113)רגל של מנעל "כמו

לגדם  עץ של יד פירושו: ר"ח, לדעת המשניות). (פירוש
כרותות. לו 114)שידיו אפשר אי שאם הפוסקים, ודעת

(מגידֿמשנה). בשבת בהם לצאת מותר - הקביים בלי ללכת
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.æèÔÈ‡ˆBÈ115ÔBi¯˜Ùa116‰tÈˆ·e117ÈÏÚa ÈL‡¯aL ¿ƒ¿À¿¿¿ƒ»∆¿»≈«¬≈
ÔÓLa ÔÚ·vL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÔÈËËÁ118B‡ ,ÔÎ¯Îe ¬»ƒ≈»«ƒ¿«∆¿»»¿∆∆¿»»

‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌBÈ „BÚaÓ ˙Á‡ ‰ÚL Ô‰a ‡ˆiL∆»»»∆»»««ƒ¿¬»ƒ…
¯eÒ‡ - ˙aM‰ Ì„˜ Ô‰a ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,‰NÚÓ Ô‰a ‰NÚ»»»∆«¬∆¿…»»»∆…∆««»»

Ô‰a ˙‡ˆÏ119. »≈»∆

א.115) נ, קרח 116)שבת לאדם שעושים נכרית פאה 
האי). (רב ראשו (רש"י).117)לכסות מנופץ צמר

מהרש"ל 118) מחקו וכן "בשמן", ליתא שוונצינו בדפוס
(שם). שבת כמלבוש.119)בגמרא נחשבים שאינם

.æéÔÈ‡ˆBÈ120ÒB‚Ò·e ‰ÚÈ¯È·e ‰·Ú ˜Na121‰·Ú ¿ƒ¿«»∆ƒƒ»¿»»∆
‰ÏÈÓÁ·e122ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ,123‰·˙a ‡Ï Ï·‡ ;124 «¬ƒ»ƒ¿≈«¿»ƒ¬»…¿≈»

¯k‰ .ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ,˙ÏˆÁÓa ‡ÏÂ ‰t˜a ‡ÏÂ125 ¿…¿À»¿…¿«¿∆∆ƒ¿≈«¿»ƒ««
¯zÓ - ÌÈ„‚a‰ BÓk ÔÈw„Â ÔÈk¯ eÈ‰ Ì‡ :˙Òk‰Â¿«∆∆ƒ»«ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒÀ»
Ì‡Â ;LeaÏÓ C¯c ˙aLa BL‡¯ ÏÚ ÔÈÁpÓ Ô‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»À»ƒ«…¿«»∆∆«¿¿ƒ

.ÔÈ¯eÒ‡Â ÈB‡NÓk Ô‰ È¯‰ - ÔÈL˜ eÈ‰»»ƒ¬≈≈¿««¬ƒ

פ"ו.120) שבת בו 121)תוספתא שהשתמשו עבה בגד
-בלילה יוונית (מלה בו מארג Sagum.((122לישון בגד

ארמית. מלה והיא כמלבוש;123)עבה, לובשם שהוא
שבת  בלילי שיצא טרפון ברבי מעשה יהודה, רבי "אמר
מפני  ויצא ידיו בשתי ואחזו סדין לו ונתנו המדרש, לבית

פ"ו). שבת (תוספתא תיבה 124)הגשמים" יכוף "שלא
נדרים  (רש"י משא" כנושא שנראה הגשמים, מפני ראשו על

ב.125)נה:). קמו, שבת

.çéÔÈ‡ˆBÈ126ÔÈ‚BÊa127‡ˆBÈÂ .ÌÈ„‚·a ÔÈ‚e¯‡‰ ¿ƒ¿ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ¿≈
„·Ú‰128B¯‡eˆaL ËÈË ÏL Ì˙BÁa129‡Ï Ï·‡ , »∆∆¿»∆ƒ∆¿«»¬»…

ÛhÚ˙n‰ .ep‡È·ÈÂ ÏtÈ ‡nL ;˙ÎzÓ ÏL Ì˙BÁa130 ¿»∆«∆∆∆»ƒ…ƒƒ∆«ƒ¿«≈
B˙ÈlËa131:BÙ˙k ÏÚ B‡ B„Èa Ô‡kÓe Ô‡kÓ dÏt˜Â , ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¿»«¿≈

‡lL B‡ eÚ¯wÈ ‡lL È„k ÂÈÙk ıa˜Ï Ôek˙ Ì‡ƒƒ¿«≈¿«≈¿»»¿≈∆…ƒ»¿∆…
eÎÏÎÏ˙È132Ô‰a ˙B‡˙‰Ï Ôˆa˜ Ì‡Â ;¯eÒ‡ - ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»∆

.¯zÓ - ÔLeaÏÓa ÌB˜n‰ ÈL‡ ‚‰Ók¿ƒ¿««¿≈«»¿«¿»À»

ב.126) סו, שבת בהם 127)משנה, שאין קטנים פעמונים
קול. משמיעים ואין וטבל 128)ענבל, שמל כנעני "עבד

כל  והן בהן, חייבים שהעבדים מצוות וקיבל עבדות, לשם
ולמנעם  לשמרם עלינו מצוה - חייבות שנשים המצוות
וחמורך  שורך ינוח למען שנאמר: בשבת, מלאכה מעשיית

הי"ד). בפ"ב להלן (רבינו אמתך" בן בחותם 129)וינפש
העבד. בעל האדון שם חקוק א.130)היה קמז, שבת

אחת 131) כיריעה שהיו שלהם בטליתות מדובר "כאן
שלנו  במלבושים אבל שלנו), (כטליתותֿתפילה מרובעת
(או"ח  זה" איסור אין מתוכם, ידיו ומוציא בהם לבוש שהוא

שא). (מגידֿמשנה).132)סי' מהר ללכת שיוכל כדי או

.èé‡ˆBi‰133- BÙ˙k ÏÚ ˙ÁpÓe ˙Ït˜Ó ˙ÈlËa «≈¿«ƒ¿À∆∆À«««¿≈
·iÁ134¯„eÒa ‡e‰ ‡ˆBÈ Ï·‡ .135ŒÏÚŒÛ‡ ,BÙ˙k ÏÚL «»¬»≈¿»∆«¿≈««

BÚaˆ‡a BÏ ‰¯eL˜ ‡ÓÈ ÔÈ‡L Èt136¯„eÒ ÏÎÂ . ƒ∆≈ƒ»¿»¿∆¿»¿»»
Ba ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡ ,Ba¯Â BL‡¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L137‰˙È‰ . ∆≈∆…¿À»»≈»¿»

˙ÈÎÒ138‰ÈL‡¯ ÈL ¯LB˜ - ‰·Á¯ dÈ‡L ‰¯ˆ˜ «¿ƒ¿»»∆≈»¿»»≈¿≈»∆»
.da ˙‡ˆÏ ¯zÓe ,Ë·‡ BÓk ˙‡ˆÓÂ ,ÌÈÙ˙kÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈À»»≈»

א.133) קמז, לצאת 134)שבת כסות מוכרי של שדרכם
מלבוש. דרך זה ואין שדרך 135)כך, גדולה מטפחת
בחול. גם בקיפול מעשה 136)לבישתו יהודה: רבי אמר

בסודר  שיצא הורקנוס בן אליעזר רבי של בנו בהורקנוס
באצבעו  לו כרוכה (חוט) שנימא אלא בשבת, כתיפו שעל
אמרו: חכמים לפני הדבר וכשבא כתפיו), מעל יפול (שלא
קמז.). (שבת מותר" - באצבעו לו כרוכה נימא אין אפילו

אבל 137) גופו, רוב בו להתלבש העשוי לסודר הכוונה
צורך  אין הכתף, על מקופלים ללבשם שהדרך שלנו סודרים

(הגר"א). זה אחר:138)כשיעור בנוסח ב. קמז, שבת
את  לעטוף וצר ארוך צמר "בגד התימנים), (כת"י "סבנית"

(מגידֿמשנה). המרחץ מבית כשיוצאים והכתפיים הראש

.ë¯zÓ139ÏÏÓ ‰È˙B˙ÙNa LiL ˙ÈlËa ÛhÚ˙‰Ï140, À»¿ƒ¿«≈¿«ƒ∆≈¿ƒ¿∆»¿»
ÈB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ÔÈk¯‡ ÔÈËeÁ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈ƒ¬Àƒ¿««ƒ∆≈»
„Èt˜Ó BÈ‡Â ,˙Èlh‰ Èa‚Ï ÌÈÏËa Ô‰L ÈtÓ ;˙Èlh‰««ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿«≈««ƒ¿≈«¿ƒ
˙ÈlËa ‡ˆBi‰ ,CÎÈÙÏ .eÈ‰ ‡Ï ÔÈa eÈ‰ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈»≈…»¿ƒ»«≈¿«ƒ

d˙ÎÏ‰k ˙ˆiˆÓ dÈ‡L141Ô˙B‡L ÈtÓ ;·iÁ - ∆≈»¿À∆∆¿ƒ¿»»«»ƒ¿≈∆»
ÌÈÏLiL „Ú ,Ô‰ÈÏÚ BzÚ„Â ,BÏˆ‡ Ô‰ ÔÈ·eLÁ ÔÈËeÁ‰«ƒ¬ƒ≈∆¿¿«¿¬≈∆«∆«¿ƒ

lË Ï·‡ .˙ÈˆÈˆ eNÚÈÂ ÔB¯ÒÁ- d˙ÎÏ‰k ˙ˆiˆÓ‰ ˙È ∆¿»¿≈»ƒƒ¬»«ƒ«¿À∆∆¿ƒ¿»»
‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa da ˙‡ˆÏ ¯zÓ142˙ÈˆÈv‰ ÔÈ‡L ; À»»≈»≈«≈««¿»∆≈«ƒƒ

„‚a‰ ÈBpÓ ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÈB‡NÓ ‰¯eÓb‰«¿»«∆»¬≈ƒƒ«∆∆
‡¯Ó‡‰ BÓk ,ÂÈÒÈÒÎzÓe143el‡Â .da ‡ˆBiÎÂ144eÈ‰ ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«≈»¿ƒ»

‰È‰ ,ÈB‡NÓ d˙ÎÏ‰k ˙ˆiˆÓ ‡È‰L ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ≈«ƒƒ∆ƒ¿À∆∆¿ƒ¿»»«»»
elÙ‡ da ‡ˆBi‰ ·iÁ145˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ;˙aM‰ ÌBÈa «»«≈»¬ƒ¿««»∆≈ƒ¿«

.˙aL ‰ÁBc ˙¯k da ÔÈ‡L ‰NÚ¬≈∆≈»»≈»«»

ב.139) קלט, בקצות 140)שבת התלויים יתרים חוטים
הטלית 141)הבגד. כנפי בשלוש ציצית שתלה "כגון

(ר"ח). הרביעית" ולא 142)והניח ביום הציצית "שחובת
בהל' (רבינו ראיה" בשעת - אותו וראיתם שנאמר: בלילה,

ה"ז). פ"ג שפתו.143)ציצית או הבגד תפר על חיפוי
מצוייצת 144) בטלית שבת בליל לצאת שאסור הרי"ף דעת

כמשא, הטלית נחשבת ציצית, זמן שאינו שכיון כהלכתה,
אסור  היה השבת ביום גם זו, שיטה שלפי סובר ורבינו

ציצית, מצות שמקיים אף כי בה, לדחות לצאת בכוחה אין
תעשה' 'לא דוחה 'עשה' שאין בכרת, שהוא שבת איסור
הרי"ף, דעת נגד מיוחדת תשובה כתב ורבינו כרת; בו שיש
יצא  ובין משוי אינה כהלכתה מצוייצת "וכשהיתה וסיים:
קטן  או אשה בה יצא בין יצא, לא בין ציצית חובת ידי זה
("תשובות  היום" גדול בה שיצא בין בלילה איש או

ס'). סי' פריימן המילה 145)הרמב"ם" חסרה אחר, בנוסח
רוקח'). ('מעשה "אפילו"

.àë‡Ï146‡ˆÈ147BÏ ‰·eÁz‰ ËÁÓa ˙aLa ËiÁ‰ …≈≈««»¿«»¿«««¿»
Èc¯‚ ‡ÏÂ .BÊ‡aL ÌÒÈ˜a ¯b ‡ÏÂ .B„‚·a148 ¿ƒ¿¿…«»¿≈»∆¿»¿¿…«¿ƒ

‡¯È‡a149˜¯BÒ ‡ÏÂ .BÊ‡aL150.BÊ‡aL ‰ÎÈLÓa ¿ƒ»∆¿»¿¿…≈ƒ¿ƒ»∆¿»¿
ÈÁÏL ‡ÏÂ151B¯‡eˆaL ¯È„a152Úaˆ ‡ÏÂ . ¿…À¿»ƒ¿ƒ»∆¿«»¿…«»

‡Ó‚„a153¯eËt - ‡ˆÈ Ì‡Â .BÊ‡aL154ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿À¿»∆¿»¿¿ƒ»»»««ƒ
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C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ÈtÓ ,B˙en‡ C¯c ‡ˆiL∆»»∆∆À»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆
.ÔÈ‡ÈˆBn‰«ƒƒ

ב.146) יא, אותם 147)שבת שמים כאן השינויים "כל
הם  אומנות מאיזו שיכירו כדי לשוק, בצאתם אומנות בעלי

(רש"י). למלאכה" חתיכת 149)אורג.148)וישכרום
עמ' ו' כרך ("סיני" התלמוד בפירוש ורבינו (רש"י). צמר
והיא  מסורקת, ערבי בלשון נקראת "אירא כתב: קיג)

קנה". של קטנה ויוצא 150)שפופרת הצמר, או הפשתן
אומנותו. על לדוגמא (בחוט) מחליף 151)במשיחה

כספים. (שונצינו).152)ופורט "שבאזנו" אחר: בנוסח
שחור 153) צבוע צמר ומעט אדום, צבוע צמר "מעט

(רש"י). יהודה:154)לדוגמא" ורבי מאיר רבי בזה נחלקו
מאיר  ורבי אומנותו, דרך שהוציא אומן מחייב יהודה רבי
"רבי  המקובל: הכלל נגד מאיר, כרבי רבינו ופסק פוטר.
מגידֿמשנה). (ועיין יהודה" כרבי הלכה - יהודה ורבי מאיר

.áë·f‰155ÒÈka ‡ˆiL156ÔÈ‡L ÈtÓ ;·iÁ - BlL «»∆»»«ƒ∆«»ƒ¿≈∆≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙‡f‰ C¯ck ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ‰Ê ÒÈk C¯c∆∆ƒ∆¿ƒ∆»«∆∆«…¿««ƒ
eÎÏÎÏ˙È ‡lL È„k ‡l‡ ,‰‡ˆB‰‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«»»∆»¿≈∆…ƒ¿«¿¿

‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î‡Ïn‰L ;ÂÈ„‚a·iÁ - dÙe ¿»»∆«¿»»∆≈»¿ƒ»¿»«»
‰ÈÏÚ157. »∆»

ב.155) יא, בגדיו.156)שבת יתלכלכו שלא קשור
שהלכה 157) הראשונים רוב דעת אבל ה"ז, בפ"א כדעתו

עליה. פטור - לגופה צריכה שאינה מלאכה כי שמעון, כרבי

.âë‡ˆBn‰158ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙aLa ÔÈlÙz159„ˆÈk , «≈¿ƒƒ¿«»ƒ¿»«ƒ≈«
Ôk¯„k ÔL·BÏ ?‰NBÚ ‡e‰160,B„Èa „È ÏL ÁÈpÓ - ∆¿»¿«¿»«ƒ«∆»¿»

¯ÊBÁÂ ,˙Èaa ÔˆÏBÁÂ ÒÎÂ - BL‡¯a L‡¯ ÏL∆…¿…¿ƒ¿»¿¿»««ƒ¿≈
.Ôlk ˙‡ ÒÈÎiL „Ú ,ÔˆÏBÁÂ ,ÈL ‚eÊ L·BÏÂ ,‡ˆBÈÂ¿≈¿≈≈ƒ¿¿»«∆«¿ƒ∆À»
ÔÒÈÎ‰Ï È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,‰a¯‰ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿«¿ƒ»

Ì‰ÈÏÚ CÈLÁÓ ‰Ê È¯‰ - LeaÏÓ C¯c161ÔÒÈÎÓe , ∆∆«¿¬≈∆«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»
‰¯Êb‰ ÈÓÈa ‰È‰ Ì‡Â .˙aL È‡ˆBÓa162‡¯È˙nL , ¿»≈«»¿ƒ»»ƒ≈«¿≈»∆ƒ¿»≈

ÔqÎÓ - ÌÈ˙ek‰ ÈtÓ ·¯Ú‰ „Ú Ô¯ÓLÏe ·LÈÏ≈≈¿»¿»«»∆∆ƒ¿≈«ƒ¿«»
.CÏB‰Â ÔÁÈpÓe ÔÓB˜Óaƒ¿»«ƒ»¿≈

א.158) צה, עירובין שמירה.159)משנה, ובלי בבזיון
תפילין 160) בהל' (כמבואר תפילין זמן אינו ששבת ואף

לשם  ללבשן מתכוון שאינו כיון ללבשן מותר - ה"י) פ"ד
כוונה. צריכות מצוות שהרי מבזיון, להצילן כיֿאם מצוה,
בראשו, ראש של "מניח ההמשך: התימנים, כת"י ובנוסח
כך  ואחר תחילה, יד של "מניח דו"ו: ובנוסח בידו" יד ושל

ונכנס". ראש כולן 161)של להכניס יספיק שלא כיון
הערב. עד בשדה ימתין אלא כלל ילבשן לא יום, מבעוד

מצוות.162) בקיום סכנה כשיש שמד, גזירת

.ãë‰È‰163- ÌÈËÒl‰ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ CÈLÁ‰Ï ‡¯È˙Ó »»ƒ¿»≈¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt ÔÎÈÏBÓe ˙Á‡k Ôlk ˙‡ ÏËB≈∆À»¿««ƒ»»»≈«¿«

˙Bn‡164B¯·ÁÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a B¯·ÁÏ Ô˙B B‡ ; «¿»«¬≈¿«¿«««¬≈
B¯·ÁÏ165‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁÏ ÚÈbnL „Ú ,166‰na . «¬≈«∆«ƒ«∆»≈«ƒ»«∆

Ô‰Â Ô‰È˙BÚeˆ¯ Ô‰a eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆¿≈∆¿≈

Ï·‡ ;Ô‰ ÔÈlÙz È‡ceL ,ÔÈlÙz ÏL ¯L˜ ÔÈ¯M˜Ó¿À»ƒ∆∆∆¿ƒƒ∆««¿ƒƒ≈¬»
Ô‰Ï ˜˜Ê BÈ‡ - ˙B¯M˜Ó Ô‰È˙BÚeˆ¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡167. ƒ…»¿≈∆¿À»≈ƒ¿»»∆

א.163) צז, אמות,164)עירובין לארבע שיגיע "קודם
אמות  ארבע העברת כאן ואין פעם, בכל וכן לנוח. יעמוד
כך. לעשות התירו התפילין קדושת ומשום (רש"י), יחד"

רק 165) בזה ויש שלימה, מלאכה עשה לא מהם אחד שאף
הט"ו). בפ"א (כמבואר מדרבנן המקום 166)איסור שהוא

ה  התפילין.המשתמר את בו לשים זוהי 167)ראשון
בחדשות, אוסר יהודה "רבי התלמוד: בדברי רבינו שיטת
רק  תפילין שאינן לחשוש יש בחדשות בישנות", ומתיר
לדעת  אבל דרבנן. איסור בשבילן התירו ולא קמיעות,
שהן  ספק אין בחדשות גם הראשונים, ושאר הראב"ד
להכניסן  בחדשות התירו שלא והטעם קמיעות, ולא תפילין
להכניסן, יוכל ולא ברצועות מקושרות שאינן מפני זוג, זוג

בשבת. התפילין את לקשור שאסור

.äë‡ˆBn‰168‰¯Bz ¯ÙÒ169B¯nLÓe ·LBÈ - «≈≈∆»≈¿«¿
‰kq·e .ÂÈÏÚ CÈLÁÓe170Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â BÁÈpÓ - «¿ƒ»»««»»«ƒ¿≈¿ƒ

ÔÈ„¯BÈ ÌÈÓL‚ eÈ‰171‰qÎÓe ¯ÊBÁÂ ,¯BÚa ÛhÚ˙Ó - »¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈»¿≈¿«∆
.Ba ÒÎÂ ,B˙B‡¿ƒ¿»

ח.168) פרק "ספר".169)תוספתא הנוסח: בתוספתא,
קודש. כתבי בשאר שהואֿהדין מזה סכנת 170)ונראה

בזיון 171)לסטים. שיש סכנה, במקום שלא מדובר כאן
עליו. היורדים הגשמים משום הספר

.åë‡Ï172ËiÁ‰ ‡ˆÈ173B„Èa BËÁÓa174‡ÏÂ , …≈≈«¬»¿«¬¿»¿…
¯Ï·l‰175‡nL ;‰ÎLÁÏ CeÓÒ ˙aL ·¯Ú ,BÒBÓÏ˜a ««¿»¿À¿∆∆«»»«¬≈»∆»
ÁkLÈ176·iÁÂ .‡ÈˆBÈÂ177·¯Ú B„‚·a LÓLÓÏ Ì„‡ ƒ¿«¿ƒ¿«»»»¿«¿≈¿ƒ¿∆∆

‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL‡ˆÈÂ ÁeÎL ¯·c ÌL ‰È‰È ‡nL , «»ƒ¬≈»∆»ƒ¿∆»»»»«¿≈≈
;‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL ·¯Ú ÔÈlÙ˙a ˙‡ˆÏ ¯zÓ .˙aLa Ba¿«»À»»≈ƒ¿ƒƒ∆∆«»ƒ¬≈»
BÈ‡ ,˙Ú ÏÎa ÂÈlÙ˙a LÓLÓÏ Ì„‡ ·iÁÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔÁÎBL178ÁÎL .179¯kÊÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô‰a ‡ˆÈÂ ¿»»«¿»»»∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«
‰qÎÓ - BL‡¯a ÔÈlÙz BÏ LiL180„Ú BL‡¯ ˙‡ ∆≈¿ƒƒ¿…¿«∆∆…«

.L¯„n‰ ˙È·Ï B‡ B˙È·Ï ÚÈbnL∆«ƒ«¿≈¿≈«ƒ¿»

א.172) יא, שבת אדם 173)משנה, בשאר והואֿהדין
בכך. שדרכו משום אלא חייט אמרו ולא בידו, חפץ האוחז

חכמים,174) גזרו לא בבגדו, תחובה המחט היתה אם אבל
שלא  כיון פטור, – הרבים לרשות כך יצא אם שאפילו כיון
כ"א). בהלכה (כמבואר המוציאים כדרך הוציא

שישכח 176)הסופר.175) או שבת שהיום ישכח
ישכח  אם אבל חטאת, ויתחייב בשבת אסורה שהוצאה
כמבואר  מתעסק, נקרא שזה מחטאת פטור - בידו שהמחט

הי"א. אדם 177)בפ"א חייב אומר, "חנניא א: יב, שבת
יוסף: רב אמר חשיכה. עם שבת ערב בבגדו למשמש
מאיסור  להפרישו כאן יש גדול (דבר לשבתא" רבתי הלכתא

רש"י). - זמן 178)שבת כל בתפילין למשמש אדם חייב
אחד, רגע אפילו מהם דעתו יסיח שלא עליו, שהם
שם  אלא בו אין שהציץ הציץ, מקדושת גדולה שקדושתן
וכמותן  ראש, בשל שם ועשרים אחד בהם יש ואלו אחד,
יסיח  שלא תמיד, מצחו על והיה נאמר: ובציץ יד, בשל
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C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ÈtÓ ,B˙en‡ C¯c ‡ˆiL∆»»∆∆À»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆
.ÔÈ‡ÈˆBn‰«ƒƒ

ב.146) יא, אותם 147)שבת שמים כאן השינויים "כל
הם  אומנות מאיזו שיכירו כדי לשוק, בצאתם אומנות בעלי

(רש"י). למלאכה" חתיכת 149)אורג.148)וישכרום
עמ' ו' כרך ("סיני" התלמוד בפירוש ורבינו (רש"י). צמר
והיא  מסורקת, ערבי בלשון נקראת "אירא כתב: קיג)

קנה". של קטנה ויוצא 150)שפופרת הצמר, או הפשתן
אומנותו. על לדוגמא (בחוט) מחליף 151)במשיחה

כספים. (שונצינו).152)ופורט "שבאזנו" אחר: בנוסח
שחור 153) צבוע צמר ומעט אדום, צבוע צמר "מעט

(רש"י). יהודה:154)לדוגמא" ורבי מאיר רבי בזה נחלקו
מאיר  ורבי אומנותו, דרך שהוציא אומן מחייב יהודה רבי
"רבי  המקובל: הכלל נגד מאיר, כרבי רבינו ופסק פוטר.
מגידֿמשנה). (ועיין יהודה" כרבי הלכה - יהודה ורבי מאיר

.áë·f‰155ÒÈka ‡ˆiL156ÔÈ‡L ÈtÓ ;·iÁ - BlL «»∆»»«ƒ∆«»ƒ¿≈∆≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙‡f‰ C¯ck ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ‰Ê ÒÈk C¯c∆∆ƒ∆¿ƒ∆»«∆∆«…¿««ƒ
eÎÏÎÏ˙È ‡lL È„k ‡l‡ ,‰‡ˆB‰‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«»»∆»¿≈∆…ƒ¿«¿¿

‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î‡Ïn‰L ;ÂÈ„‚a·iÁ - dÙe ¿»»∆«¿»»∆≈»¿ƒ»¿»«»
‰ÈÏÚ157. »∆»

ב.155) יא, בגדיו.156)שבת יתלכלכו שלא קשור
שהלכה 157) הראשונים רוב דעת אבל ה"ז, בפ"א כדעתו

עליה. פטור - לגופה צריכה שאינה מלאכה כי שמעון, כרבי

.âë‡ˆBn‰158ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙aLa ÔÈlÙz159„ˆÈk , «≈¿ƒƒ¿«»ƒ¿»«ƒ≈«
Ôk¯„k ÔL·BÏ ?‰NBÚ ‡e‰160,B„Èa „È ÏL ÁÈpÓ - ∆¿»¿«¿»«ƒ«∆»¿»

¯ÊBÁÂ ,˙Èaa ÔˆÏBÁÂ ÒÎÂ - BL‡¯a L‡¯ ÏL∆…¿…¿ƒ¿»¿¿»««ƒ¿≈
.Ôlk ˙‡ ÒÈÎiL „Ú ,ÔˆÏBÁÂ ,ÈL ‚eÊ L·BÏÂ ,‡ˆBÈÂ¿≈¿≈≈ƒ¿¿»«∆«¿ƒ∆À»
ÔÒÈÎ‰Ï È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,‰a¯‰ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿«¿ƒ»

Ì‰ÈÏÚ CÈLÁÓ ‰Ê È¯‰ - LeaÏÓ C¯c161ÔÒÈÎÓe , ∆∆«¿¬≈∆«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»
‰¯Êb‰ ÈÓÈa ‰È‰ Ì‡Â .˙aL È‡ˆBÓa162‡¯È˙nL , ¿»≈«»¿ƒ»»ƒ≈«¿≈»∆ƒ¿»≈

ÔqÎÓ - ÌÈ˙ek‰ ÈtÓ ·¯Ú‰ „Ú Ô¯ÓLÏe ·LÈÏ≈≈¿»¿»«»∆∆ƒ¿≈«ƒ¿«»
.CÏB‰Â ÔÁÈpÓe ÔÓB˜Óaƒ¿»«ƒ»¿≈

א.158) צה, עירובין שמירה.159)משנה, ובלי בבזיון
תפילין 160) בהל' (כמבואר תפילין זמן אינו ששבת ואף

לשם  ללבשן מתכוון שאינו כיון ללבשן מותר - ה"י) פ"ד
כוונה. צריכות מצוות שהרי מבזיון, להצילן כיֿאם מצוה,
בראשו, ראש של "מניח ההמשך: התימנים, כת"י ובנוסח
כך  ואחר תחילה, יד של "מניח דו"ו: ובנוסח בידו" יד ושל

ונכנס". ראש כולן 161)של להכניס יספיק שלא כיון
הערב. עד בשדה ימתין אלא כלל ילבשן לא יום, מבעוד

מצוות.162) בקיום סכנה כשיש שמד, גזירת

.ãë‰È‰163- ÌÈËÒl‰ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ CÈLÁ‰Ï ‡¯È˙Ó »»ƒ¿»≈¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt ÔÎÈÏBÓe ˙Á‡k Ôlk ˙‡ ÏËB≈∆À»¿««ƒ»»»≈«¿«

˙Bn‡164B¯·ÁÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a B¯·ÁÏ Ô˙B B‡ ; «¿»«¬≈¿«¿«««¬≈
B¯·ÁÏ165‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁÏ ÚÈbnL „Ú ,166‰na . «¬≈«∆«ƒ«∆»≈«ƒ»«∆

Ô‰Â Ô‰È˙BÚeˆ¯ Ô‰a eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆¿≈∆¿≈

Ï·‡ ;Ô‰ ÔÈlÙz È‡ceL ,ÔÈlÙz ÏL ¯L˜ ÔÈ¯M˜Ó¿À»ƒ∆∆∆¿ƒƒ∆««¿ƒƒ≈¬»
Ô‰Ï ˜˜Ê BÈ‡ - ˙B¯M˜Ó Ô‰È˙BÚeˆ¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡167. ƒ…»¿≈∆¿À»≈ƒ¿»»∆

א.163) צז, אמות,164)עירובין לארבע שיגיע "קודם
אמות  ארבע העברת כאן ואין פעם, בכל וכן לנוח. יעמוד
כך. לעשות התירו התפילין קדושת ומשום (רש"י), יחד"

רק 165) בזה ויש שלימה, מלאכה עשה לא מהם אחד שאף
הט"ו). בפ"א (כמבואר מדרבנן המקום 166)איסור שהוא

ה  התפילין.המשתמר את בו לשים זוהי 167)ראשון
בחדשות, אוסר יהודה "רבי התלמוד: בדברי רבינו שיטת
רק  תפילין שאינן לחשוש יש בחדשות בישנות", ומתיר
לדעת  אבל דרבנן. איסור בשבילן התירו ולא קמיעות,
שהן  ספק אין בחדשות גם הראשונים, ושאר הראב"ד
להכניסן  בחדשות התירו שלא והטעם קמיעות, ולא תפילין
להכניסן, יוכל ולא ברצועות מקושרות שאינן מפני זוג, זוג

בשבת. התפילין את לקשור שאסור

.äë‡ˆBn‰168‰¯Bz ¯ÙÒ169B¯nLÓe ·LBÈ - «≈≈∆»≈¿«¿
‰kq·e .ÂÈÏÚ CÈLÁÓe170Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â BÁÈpÓ - «¿ƒ»»««»»«ƒ¿≈¿ƒ

ÔÈ„¯BÈ ÌÈÓL‚ eÈ‰171‰qÎÓe ¯ÊBÁÂ ,¯BÚa ÛhÚ˙Ó - »¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈»¿≈¿«∆
.Ba ÒÎÂ ,B˙B‡¿ƒ¿»

ח.168) פרק "ספר".169)תוספתא הנוסח: בתוספתא,
קודש. כתבי בשאר שהואֿהדין מזה סכנת 170)ונראה

בזיון 171)לסטים. שיש סכנה, במקום שלא מדובר כאן
עליו. היורדים הגשמים משום הספר

.åë‡Ï172ËiÁ‰ ‡ˆÈ173B„Èa BËÁÓa174‡ÏÂ , …≈≈«¬»¿«¬¿»¿…
¯Ï·l‰175‡nL ;‰ÎLÁÏ CeÓÒ ˙aL ·¯Ú ,BÒBÓÏ˜a ««¿»¿À¿∆∆«»»«¬≈»∆»
ÁkLÈ176·iÁÂ .‡ÈˆBÈÂ177·¯Ú B„‚·a LÓLÓÏ Ì„‡ ƒ¿«¿ƒ¿«»»»¿«¿≈¿ƒ¿∆∆

‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL‡ˆÈÂ ÁeÎL ¯·c ÌL ‰È‰È ‡nL , «»ƒ¬≈»∆»ƒ¿∆»»»»«¿≈≈
;‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL ·¯Ú ÔÈlÙ˙a ˙‡ˆÏ ¯zÓ .˙aLa Ba¿«»À»»≈ƒ¿ƒƒ∆∆«»ƒ¬≈»
BÈ‡ ,˙Ú ÏÎa ÂÈlÙ˙a LÓLÓÏ Ì„‡ ·iÁÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔÁÎBL178ÁÎL .179¯kÊÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô‰a ‡ˆÈÂ ¿»»«¿»»»∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«
‰qÎÓ - BL‡¯a ÔÈlÙz BÏ LiL180„Ú BL‡¯ ˙‡ ∆≈¿ƒƒ¿…¿«∆∆…«

.L¯„n‰ ˙È·Ï B‡ B˙È·Ï ÚÈbnL∆«ƒ«¿≈¿≈«ƒ¿»

א.172) יא, שבת אדם 173)משנה, בשאר והואֿהדין
בכך. שדרכו משום אלא חייט אמרו ולא בידו, חפץ האוחז

חכמים,174) גזרו לא בבגדו, תחובה המחט היתה אם אבל
שלא  כיון פטור, – הרבים לרשות כך יצא אם שאפילו כיון
כ"א). בהלכה (כמבואר המוציאים כדרך הוציא

שישכח 176)הסופר.175) או שבת שהיום ישכח
ישכח  אם אבל חטאת, ויתחייב בשבת אסורה שהוצאה
כמבואר  מתעסק, נקרא שזה מחטאת פטור - בידו שהמחט

הי"א. אדם 177)בפ"א חייב אומר, "חנניא א: יב, שבת
יוסף: רב אמר חשיכה. עם שבת ערב בבגדו למשמש
מאיסור  להפרישו כאן יש גדול (דבר לשבתא" רבתי הלכתא

רש"י). - זמן 178)שבת כל בתפילין למשמש אדם חייב
אחד, רגע אפילו מהם דעתו יסיח שלא עליו, שהם
שם  אלא בו אין שהציץ הציץ, מקדושת גדולה שקדושתן
וכמותן  ראש, בשל שם ועשרים אחד בהם יש ואלו אחד,
יסיח  שלא תמיד, מצחו על והיה נאמר: ובציץ יד, בשל
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הי"ד). פ"ד תפילין בהל' (רבינו ממנו" ביצה 179)דעתו
א. מפני 180)טו, לביתו בידו אותן לשאת שאיֿאפשר

בזיון  מפני איֿאפשר בחוץ ולהשאירן השבת, קדושת
כשהם  מלבוש דרך עליו לקחתן לו התירו לכן התפילין,

בשבת. תפילין בראשו נושא יראוהו שלא מכוסים

עׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
לזה 1) ונמשך מלאכותיה. ואיסור הבהמה דיני בו נתבארו

ורוב  מלאכה. העושה בהמה לגוי למכור שלא שגזרו מה
ונסתיים  בהן. והאסור המותר הוצאת בדיני הפרק ענייני
לבהמות, בכתוב שהוקשו העבדים שביתת בחיוב הפרק

והגר. אמתך בן וינפש וחמורך, שורך ינוח למען באמרו:

.à¯eÒ‡2,˙aLa ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡NÓ ‡ÈˆB‰Ï »¿ƒ«»««¿≈»¿«»
¯Ó‡pL3- EzÓ‰a ÏÎÂ E¯BÓÁÂ E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ : ∆∆¡«¿««»«¿«¬¿¿»¿∆¿∆

ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ïk „Á‡Â ¯BÓÁÂ ¯BL „Á‡4Ì‡Â .5 ∆»«¬¿∆»»¿≈»«»»¿ƒ
ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ««¿≈»««ƒ∆¿À∆«
‰NÚ ÏÏkÓ ‡a B¯eq‡L ÈÙÏ ;‰˜BÏ BÈ‡ ,d˙˙È·L6. ¿ƒ»»≈∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«¬≈

¯nÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ7‰ÈÏÚ ‰È‰Â ,˙aLa BzÓ‰a ¯Á‡ ¿ƒ»«¿«≈««¿∆¿¿«»¿»»»∆»
¯eËt - ÈB‡NÓ8. «»

ה"ב).2) פ"ה (שבת פסוקים 3)'ירושלמי' שני הם
כג, (שמות וחמורך" שורך ינוח "למען מהפסוק: נפרדים;
ומהפסוק: בהמה, שביתת דין שם) ('ירושלמי' למדים יב)
לרבות  נד.) (בבאֿקמא למדים יד) ה, (דברים בהמתך" "וכל
בהמתך" "וכל המלים חסרות אחר, ובנוסח ועוף; חיה

רוקח'). שכתוב 4)('מעשה ממה ב. נד, בבאֿקמא
מלאכה  כל תעשה "לא יד) ה, (דברים האחרונות בדברות
חיה  לרבות בהמתך", וכל וחמורך שורך וכו' ובנך אתה

בהם. כיוצא  ב.5)ועוף קנד, איסורו 6)שבת שנכתב
על  אלא לוקים ואין שורך", ינוח "למען 'עשה': בלשון
סנהדרין  בהל' כמבואר תעשה', 'לא בלשון שנכתב איסור

וב'. ה"א ומזרזה 7)פי"ח הבהמה, או החמור אחר הולך
משום 8)בהליכה. התורה מן אסור אבל מלקות, מעונש

"פטור" כשאר אינו זה ו"פטור" מלאכה", כל תעשה "לא
לחםֿמשנה). (ועיין מדרבנן אלא אסור שאינו רבינו שבדברי

.á‡Ï‰Â9‰NÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰¯Bza L¯ÙÓ Â‡Ï «¬…»¿…»«»∆∆¡«…«¬∆
EzÓ‰·e E˙Ó‡Â Ec·ÚÂ Ez·e E·e ‰z‡ ‰Î‡ÏÓ ÏÎ»¿»»«»ƒ¿ƒ∆¿«¿¿«¬»¿¿∆¿∆

‰LÈ¯Áa ‡ˆBiÎÂ da L¯ÁÈ ‡lL -10Â‡Ï ‡ˆÓÂ . ∆…«¬»¿«≈«¬ƒ»¿ƒ¿»«
.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ»»

אחר 9) מחמר על לוקים אין למה דבריו, לבאר רבנו כוונת
בתורה? מפורש תעשה') ('לא "לאו" יש והלא בהמתו,

ביחד 10) המלאכה עושה כשהאדם נאמר, זה לאו כלומר:
מלאכה  כל תעשה "לא הכתוב: משמעות שכן הבהמה, עם

מיתה. חייב ובזה בהמתך, עם אתה ובהמתך", . . . אתה

.â¯eÒ‡11¯ÈkN‰Ï B‡ ÏÈ‡L‰Ï Ï‡¯NÈÏ12‰Ó‰a »¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»
‰q‚13È¯‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ da ‰NÚÈ ‡lL ;È¯ÎÏ «»¿»¿ƒ∆…«¬∆»¿»»¿«»«¬≈

e¯Ò‡ .BzÓ‰a ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰14¯kÓÏ ÌÈÓÎÁ ¿À∆«¿ƒ«¿∆¿»¿¬»ƒƒ¿…
Ì‡Â .¯ÈkNÈ B‡ ÏÈ‡LÈ ‡nL ,È¯ÎÏ ‰q‚ ‰Ó‰a15 ¿≈»«»¿»¿ƒ∆»«¿ƒ«¿ƒ¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ¯ÎÓ16.d¯ÈÊÁÓe ‰ÈÓ„a ‰¯NÚ „Ú »«¿ƒ«¬»»¿»∆»«¬ƒ»

‰¯e·L elÙ‡Â17¯zÓe .ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡18ÏÚ Ì‰Ï ¯kÓÏ «¬ƒ¿»≈¿ƒÀ»ƒ¿…»∆«
ÏÈ‡LÓ BÈ‡Â ¯ÈkNÓ BÈ‡ ¯eÒ¯q‰L ;¯eÒ¯Ò È„È19. ¿≈«¿∆««¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ

א.11) טו, זרה שהשכירה 12)עבודה אף - ישראל בהמת
לנכרי  מכרה לא אם בהמתו, שביתת משום בה יש לנכרי,

שם). ('תוספות' מלאכה.13)לצמיתות העושה
א.14) נג, פסחים א.15)משנה, מד, לפדות 16)גיטין

(רש"י). הנכרי מיד הבהמה ראויה 17)את שאינה
(גמרא  שלימה ימכור שמא גזירה - מוכרים אין למלאכה,

א.18)שם). טו, זרה כשבעל 19)עבודה "מדובר
ישאיל  לא הסרסור כי הבהמה, יד על מצוי יהיה לא הבהמה

שם). המשניות (פירוש שלו" שאינה לפי ישכיר ולא

.ã¯zÓe20‡l‡ „ÓBÚ Òeq‰ ÔÈ‡L ;ÒeÒ Ì‰Ï ¯kÓÏ À»ƒ¿…»∆∆≈«≈∆»
‡NB ÈÁ‰Â ,ÈB‡NÓÏ ‡Ï ,Ì„‡ ˙·ÈÎ¯Ï21.BÓˆÚ ˙‡ ƒ¿ƒ«»»…¿«¿««≈∆«¿

C¯„Îe22Ck ,È¯ÎÏ ¯kÓÏ e¯Ò‡L¯kÓÏ e¯Ò‡ ¿∆∆∆»¿ƒ¿…¿»¿ƒ»»¿ƒ¿…
¯zÓe .È¯ÎÏ ¯kÓÏ „eLÁ‰ Ï‡¯NÈÏ23Ì‰Ï ¯kÓÏ ¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿…¿»¿ƒÀ»ƒ¿…»∆

ËÁBLÂ ,‰ËÈÁLÏ ‰¯t24¯kÓÈ ‡ÏÂ .ÂÈÙa B˙B‡ »»ƒ¿ƒ»¿≈¿»»¿…ƒ¿…
ÌËt ÏL ¯BL elÙ‡ ,Ì˙Ò25‡‰LÈ ‡nL ,26B˙B‡ ¿»¬ƒ∆¿»∆»«¿∆

.Ba „·ÚÈÂ¿«¬…

א.20) צד, שבת א. נג, פסחים למעלה 21)משנה, מבואר
הט"ז. א.22)בפי"ח טו, זרה כ,23)עבודה זרה עבודה

פ"ב. ע"ז ותוספתא שמוכר 24)ב. בזה מספיק לא כלומר:
(ועיי  שוחט שיראהו צריך אלא לשחוט, מנת על להלן לו ן

שובת"). ואינו לשבות עמו "ופוסק יג: הלכה ל' פרק
(רש"י).25) למלאכה" ראוי ואינו מאד, ושמן "מפוטם
(שם 26) זבידא לי אמר אשי: רב "אמר א: טו, זרה עבודה

אותו  (משהים ליה משהינן מפוטם) (שור תוראה בר פטם)
שוורים  כשני (ועובד תרין חד על ועביד שיכחיש), עד

אחרים)".

.äÌB˜Ó27‰w„ ‰Ó‰a Ô‰Ï ¯kÓÏ e‚‰pL28- »∆»¬ƒ¿…»∆¿≈»«»
¯kÓÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ;ÔÈ¯ÎBÓ29.ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ»∆»¬∆…ƒ¿…≈¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎ·e30ÔÈ‡L BÓk ,‰q‚ ‰iÁ Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ¿»»≈¿ƒ»∆«»«»¿∆≈
.¯eÒ¯Ò È„È ÏÚ ‡l‡ ,‰q‚ ‰Ó‰a Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ»∆¿≈»«»∆»«¿≈«¿

א.27) נג, פסחים מלאכה.28)משנה, עושה שאינה
בהמה 29) להם למכור יבואו שמא עצמם על "שהחמירו

(רע"ב). ב.30)גסה" טז, זרה עבודה

.åÈÓ31C¯ca CÈLÁ‰L32È¯Î BnÚ ‰È‰ ‡ÏÂ ,33ÔziL ƒ∆∆¿ƒ«∆∆¿…»»ƒ»¿ƒ∆ƒ≈
BÒÈk BÏ34‰ÈÏÚ BÒÈk ÁÈpÓ - ‰Ó‰a BnÚ ‰˙È‰Â , ƒ¿»¿»ƒ¿≈»«ƒ«ƒ»∆»

;‰ÈÏÚÓ BÏËB „ÓÚÏ ‰ˆ¯zLÎe ,˙Îl‰Ó ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«∆∆¿∆ƒ¿∆«¬…¿≈»∆»
ÌL ‰È‰z ‡lL È„Îe ,‰ÈÏÚ ‡e‰Â „ÓÚz ‡lL È„k¿≈∆…«¬…¿»∆»¿≈∆…ƒ¿∆»

‰Áp‰ ‡ÏÂ ‰¯È˜Ú ‡Ï35elÙ‡Â d‚È‰‰Ï BÏ ¯eÒ‡Â . …¬ƒ»¿…«»»¿»¿«¿ƒ»«¬ƒ
¯nÁÓ ‰È‰È ‡lL È„k ;‰ÈÏÚ ÒÈk‰L ÔÓÊ Ïk ÏB˜a¿»¿«∆«ƒ»∆»¿≈∆…ƒ¿∆¿«≈

˙aLa36Èab ÏÚ BÒÈk ÁÈpÈ ‡lL ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚e . ¿«»¿≈«¬»ƒƒ∆…«ƒ«ƒ««≈
È¯Î BnÚ ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ,‰Ó‰a37. ¿≈»∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ

א.31) קנג, שבת עליו 32)משנה, וקדש בדרך בא היה
עמו. ומעות הכ"ב.33)השבת בפ"ו למעלה כמבואר
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(התירו 34) לא מציאה אבל (התירו), כיסו דוקא רבא: "אמר
שם). (גמרא, החמור)" על בפי"ג 35)להניח כמבואר

אלא 36)ה"א. עליה נותן שאינו מכיון הרשב"א: ודעת
קנג:) (שבת אמרו שכלל מחמר, דין בו אין מהלכת, כשהיא
חטאת, חייב מלאכה) עושה עצמו (שהוא שבגופו "כל
וכל  אסור, אבל פטור הי"ב) בפי"ג (מבואר בחבירו
לכתחילה". מותר בבהמתו אסור, אבל פטור שבחבירו

על 37) התורה) (מן מצּווה אתה חמור - טעמא? ֶ"מאי
שביתתו" על התורה) (מן מצּווה אתה אין נכרי ֶשביתתו,

שם). (גמרא,

.æ‰È‰38L¯Á BnÚ39‰ËBL40ÏÚ BÒÈk ÁÈpÓ - ÔË˜Â »»ƒ≈≈∆¿»»«ƒ«ƒ«
Ì„‡ Ô‰L ÈtÓ ;Ô‰Ó „Á‡Ï B˙B BÈ‡Â ,¯BÓÁ‰«¬¿≈¿¿««≈∆ƒ¿≈∆≈»»

‰ËBLÂ L¯Á BnÚ ‰È‰ .Ï‡¯NiÓ41‰Ó‰a BnÚ ÔÈ‡Â , ƒƒ¿»≈»»ƒ≈≈¿∆¿≈ƒ¿≈»
ÔË˜Â ‰ËBL .‰ËBMÏ B˙B -42.‰ËBMÏ B˙B - ¿«∆∆¿»»¿«∆

‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡Ï B˙B - ÔË˜Â L¯Á43‰˙È‰ ‡Ï . ≈≈¿»»¿¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆…»¿»
Cl‰Ó - el‡ ÏkÓ „Á‡ ‡ÏÂ È¯Î ‡ÏÂ ‰Ó‰a BnÚƒ¿≈»¿…»¿ƒ¿…∆»ƒ»≈¿«≈

˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt Ba44‰‡ÈˆÓ elÙ‡Â .45 »»≈«¿«««¬ƒ¿ƒ»
;˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt da Cl‰Ó ,B„ÈÏ ‰‡aL∆»»¿»¿«≈»»»≈«¿««
- ‰ÈÏÚ CÈLÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :B„ÈÏ ‡B·zL Ì„˜ Ï·‡¬»…∆∆»¿»ƒ»¿«¿ƒ»∆»

ÁÓÚa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt dÎÈÏBÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,CÈL «¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»≈«¿«
.˙Bn‡«

א.38) קנג, מקום,39)שבת בכל האמורים וחרשת "חרש
שמדבר  מי אבל מדברים, ולא שומעים שאין האילמים הם
אדם" ככל הוא הרי מדבר, ואינו שומע או שומע ואינו

הכ"ו). פ"ב אישות בהל' דעת 40)(רבינו לו אין "שוטה
(רש"י). קצת" דעת לו יש חרש אבל בנוסח 41)כלל,
התימנים). (כת"י וקטן" ושוטה "חרש שהקטן 42)אחר:

השוטה. מהֿשאיןֿכן כשיגדל, דעת לכלל שכל 43)יבא
יבוא  וקטן קצת, דעת עכשיו לו יש חרש מעלה: לו יש אחד

כשיגדל. דעת שם.44)לכלל היתה אחרת (תקנה) "עוד
לגלותה, חכמים רצו ולא אמות, מארבע פחות מוליכו
תורה  דבר להסתיר (מותר דבר" הסתר אלהים "כבוד משום:
שלימות  אמות ארבע יוליכנו שלא שמים), כבוד משום

קנג:). (שבת הרבים" ונתנו 45)ברשות נשאו זו בהלכה
קנג) (שבת מבואר בגמרא שהרי והקשו: הרמב"ם, מפרשי
השיב  הרמב"ם לא". במציאה אבל התירו, בכיסו ש"דוקא
ז"ל  שבבבל הישיבות ראשי "גם לוניל: לחכמי בתשובה
שזה  לי ויראה החיבור... אליהם כשהגיע זו פיסקא על תפסו
המציאה  ליתן אלא חילק לא למציאה, כיסו בין רבא שחילק
פחות  להוליכה אבל חמור, גבי על להוליכה או לנכרי,
יש  גדולה צינעה ההולכה שזו מותר... אמות מארבע פחות
יכיר  ולא לסייעו אחר איש ולא אחר דבר צריך ואינו בה,
ארבע  יעבירנו שמא נחוש ולא נחפז, יהיה ולא אדם בו
נז). סי' פריימן הרמב"ם (תשובת הרבים ברשות אמות
מקור  הראו ג) אות משבת כ"ד (פרק נתנאל' ו'קרבן והגר"א
גיורא  איסור בדברי ע.) זרה (עבודה בגמרא רבינו לדברי
כיס  ש"המוצא מכיון בשבת, אבודים ארנקים נמצאו שלא
בנוסח  אולם אמות". מארבע פחות פחות מוליכו בשבת

"המוצא". ולא "המוציא" כתוב: בראשונים, שהובא

.ç¯zÓ46CLÓÏ47‚˙Óa ‰Ó‰a‰ ˙‡48ÔÒ¯Â49dlL À»ƒ¿…∆«¿≈»¿∆∆»∆∆∆»
.ÔÒ¯‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯ ‰È‰zL ,‡e‰Â ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿»∆∆

¯ÈL :ÔB‚k50¯ÒÙ‡Â ,ÒeÒÏ51ÌËÁÂ ,ÏÓ‚Ï52 ¿≈¿¿«¿»¿»»«¬»
‰˜‡Ï53¯‚eÒÂ ,54‰Ó‰a ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .·ÏÎÏ ¿»»¿«¿∆∆¬»ƒƒ¿≈»

;Òeq‰ ÈÙa Ï·Á ¯LwL ÔB‚k ,˙¯nzLÓ ÔÈ‡L ‚˙Óa¿∆∆∆≈ƒ¿«∆∆¿∆»«∆∆¿ƒ«
˙BÁÙa ˙¯nzLÓ ‡l‡ ,BÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‚˙Óa B‡¿∆∆∆≈»¿ƒ»∆»ƒ¿«∆∆¿»
Ïe˙Á B‡ ,ÒeÒ ÏL ¯ÈLa ¯BÓÁ ‡ÈˆB‰L ÔB‚k ,epnÓƒ∆¿∆ƒ¬¿≈∆»
B‡ ‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ÏkL ;ÈB‡NÓ ‰Ê È¯‰ - ¯‚eÒa¿«¬≈∆«∆»¿ƒ»¿À»

dÏ ‡e‰ ÈB‡NÓ ‰˙eÁt ‰¯ÈÓL55. ¿ƒ»¿»«»

ב.46) נא, שבת לצאת 47)משנה, הבהמה שדרך בדברים
בשבת  גם מותר משא, לשם ולא שמירה לשם בחול. בהם

כתכשיטים. נחשבים בפי 48)שהם ששמים ברזל שרשרת
להנהיגה. לקשרה 49)הבהמה, הבהמה בלחי נתון חבל

שלה" ואפסר "ורסן אחר: בנוסח במהלכה; ולהטותה
רוקח'). המשניות).50)('מעשה (פירוש המתג" "הוא

המשניות).51) (פירוש הגמלים" פיות על שקושרים "חבל
(פירוש 52) הלחיים" על אותו שקושרים ברזל של "טס

בתוכו  ומכניס חטמה את "נוקב רש"י ולדעת המשניות).
טבעת". נקבה.53)כמין ברזל,54)גמל של צוארון

בו. תלויה נחשב 55)ושלשלת בכך, דרכם שאין שכיון
תכשיט. ואינו כמשא

.è‡Ï56eÈ‰ elÙ‡ .CLÓÈÂ ‰Êa ‰Ê ÌÈlÓb ¯L˜È …ƒ¿…¿«ƒ∆»∆¿ƒ¿…¬ƒ»
Ï·‡ .˙aLa ÔÈÎLÓ ÔÈ‡ ,˙aL ·¯ÚÓ ÔÈ¯eL¿̃ƒ≈∆∆«»≈»ƒ¿»ƒ¿«»¬»

B„È CB˙Ï ÌÈÏ·Á ‡e‰ ÒÈÎÓÏ·Á ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â . «¿ƒ¬»ƒ¿»»∆…≈≈∆∆
ÁÙË B„È CBzÓ57ÈtnL Ï·Á‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆÂ . ƒ»∆«¿»ƒ∆ƒ¿∆«∆∆∆ƒƒ

¯˙BÈ B‡ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ dB·b B„È „Ú ‰Ó‰a‰58. «¿≈»«»»«ƒ»»∆∆«≈
‰Ó ÈtÓe59?‰Êa ‰Ê ÌÈ¯eLw‰ ÌÈlÓb‰ CLÓÈ ‡Ï ƒ¿≈»…ƒ¿…«¿«ƒ«¿ƒ∆»∆

Ba ÔÈ¯ÎBnL ˜eMÏ ÔÎÈÏBnL ÈÓk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ∆ƒ»«∆¿ƒ
ÔÈ˜ÁNnL B‡ ,˙BÓ‰a‰60‰Ê ÈtÓe .ÌL Ô‰a61‡Ï «¿≈∆¿«¬ƒ»∆»ƒ¿≈∆…

‚BÊa ‰Ó‰a ‡ˆz62d¯‡eˆaL63˜e˜t ‰È‰ elÙ‡Â , ≈≈¿≈»¿∆¿«»»«¬ƒ»»»
.ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈

א.56) נד, שבת ולא 57)משנה, בידו, כנושאו "שדומה
(רש"י). הגמל" אפסר שהוא נראה 58)ניכר שיהא "כדי

(רש"י). זה" בחבל נמשכת שם.59)שהבהמה שבת,
בפ"י 60) רבינו והעתיקו (כה:) בסנהדרין שאמרו כמו

ואומר  ועוף, חיה בבהמה "המשחקים ה"ד: עדות מהלכות
זה  והרי שניהם", את בעליו יטול - חבירו את הקודם כל
הי"ז. פכ"ג להלן רבינו שכתב וכמו בשבת, וממכר כמקח

ב.61) נד, "ולא 63)בפעמון.62)שבת שם: במשנה,
בזוג  שהמדובר משום) ד"ה (שם ה'תוספות' וכתבו בזוג",
מעליה  יפול שמא חשש גם יש כן לא  שאם לבגד, הארוג
רבינו  שכתב וממה הרבים. ברשות להוליכו ויבוא

בבגד. ארוג שאינו נראה "שבצוארה",

.é‚BÊa ‰Ó‰a ‡ˆz ‡Ï64Ì˙BÁa ‡ÏÂ ,d˙eÒÎaL65 …≈≈¿≈»¿∆ƒ¿»¿…¿»
d¯‡eˆaL66‰Úeˆ¯a ‡ÏÂ ,d˙eÒÎaL Ì˙BÁa ‡ÏÂ , ∆¿«»»¿…¿»∆ƒ¿»¿…ƒ¿»

‡ˆBÈ ¯BÓÁ ÔÈ‡Â .d¯‡eˆaL ÌÏeÒa ‡ÏÂ ,dÏ‚¯aL∆¿«¿»¿…¿»∆¿«»»¿≈¬≈
˙Úc¯Óa67·¯ÚÓ BÏ ‰¯eL˜ ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , ¿«¿««∆»ƒ≈»¿»¿»≈∆∆
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˙ÏhËÓa ÏÓ‚ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙aL68BÏ ‰ÈeÏz‰ «»¿…≈≈»»ƒ¿À∆∆«¿»
BzLa¯Îa69‰¯eL˜ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B·Êa B‡ ¿«¿«¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»¿»

Bz¯ËBÁÂ B·Êa70‡ÏÂ „È „e˜Ú ÏÓb‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ . ƒ¿»¿«¿¿…≈≈«»»¬»¿…
Ï‚¯ „e˜Ú71.˙BÓ‰a‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ . ¬∆∆¿≈¿»»«¿≈

שבכסותה"64) בזוג ולא שבצוארה "בזוג אחרות בנוסחאות
ט'. בהלכה כן כתב כבר שהרי מיותר, וזה רוקח') ('מעשה

אחר 65) חומר או ממתכת עשויה מטבע כעין א. נח, שבת
על  או הבהמה צואר על קושרים שהיו הבעלות לסימן

שם). (רש"י תתלכלך שלא עשויים 66)כסותה "עצים
לגבו  ראשו יחזיר שלא כדי החמור, צואר על וערב כשתי

המשניות). (פירוש חבורתו" ששמים 67)לחכך קשה כסת
לחממו. כדי החמור בזנבו 68)על קשורה בגד "חתיכת

המשניות). (פירוש החטוטרת,69)לסימן" הגבוה, המקום
(שונצינו). "בדבשתו" אחר: ובנוסח הגמל. גב שעל

הגמל.70) גב שעל הגבנון "עקידת 71)חטוטרתו,
לבהמה, גדול צער שזה נד.), (שבת ורגל" יד (קשירת)
שמא  גזירה אחר: טעם ועוד אדם'). ('חיי לה הוא ומשוי

(תניא). בידו ויביאנו רגליו מעל החבל יפול

.àéÔÈ‡72ÔÈËeÁa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÏB‚¯z‰73˙BÚeˆ¯a ‡ÏÂ ≈««¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿
Ì‰ÈÏ‚¯aL74È‡ˆBÈ ÔÈN·k‰ ÔÈ‡Â .˙ÁzL ‰Ï‚Úa Ô ∆¿«¿≈∆¿≈«¿»ƒ¿ƒ«¬»»∆««

Ô‰lL ‰ÈÏ‡75ÌÈˆÚa ˙B‡ˆBÈ ˙BN·k‰ ÔÈ‡Â . «¿»∆»∆¿≈«¿»¿¿≈ƒ
eÏtÈÂ eLhÚ˙iL È„k ÔÓËÁa Ô‰Ï ÌÈÁÈpnL∆«ƒƒ»∆¿»¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿

ÔÁÓaL ÔÈÚÏBz‰76ÔË˜ ÏÚa ‡ˆBÈ Ï‚Ú‰ ÔÈ‡Â . «»ƒ∆¿…»¿≈»≈∆≈¿…»»
ÁB ‰È‰ÈÂ ÚkiL È„k B¯‡eˆ ÏÚ BÏ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««»¿≈∆ƒ»«¿ƒ¿∆«

‰Î·Na ‰Ó‰a ‡ˆz ‡ÏÂ .‰LÈ¯ÁÏ77dÏ ÔÈÁÈpnL «¬ƒ»¿…≈≈¿≈»ƒ¿»»∆«ƒƒ»
‰¯t‰ ‡ˆz ‡Ï .ÏÎ‡z ‡lL B‡ CMz ‡lL È„k ‰ÈÙa¿ƒ»¿≈∆…ƒ…∆……«…≈≈«»»

¯tw‰ ¯BÚa78˜ÈÈ ‡lL È„k ‰Ècc ÏÚ dÏ ÔÈÁÈpnL ¿«À»∆«ƒƒ»««∆»¿≈∆…ƒ«
ÔÈaL ‰Úeˆ¯a ‡ˆz ‡ÏÂ .‰LÈ ‡È‰Lk ı¯M‰ ‰pnÓƒ∆»«∆∆¿∆ƒ¿≈»¿…≈≈ƒ¿»∆≈

ÈBÏ ÔÈa - ‰È¯˜79.¯nLÏ ÔÈa ,80ÊÚ81dÏ ˜˜ÁL «¿∆»≈¿≈¿«≈≈∆»«»
Ì‡Â .˙aLa ˜˜Áa ¯eLw‰ ¯ÒÙ‡a ‰‡ˆBÈ ,‰È¯˜a¿«¿∆»¿»¿«¿»«»«¬»¿«»¿ƒ
B„Èa ep‡È·ÈÂ ,epÁzz ‡nL ;¯eÒ‡ - d˜Êa B·Áz¿»ƒ¿»»»∆»¿«¿∆ƒƒ∆¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿≈…«≈»∆

ב.72) נד, שבת שיכירום 73)משנה, לסימן שברגליהם
הכלים.74)הבעלים. את ישברו תיפצע 75)שלא שלא

הקרקע. על כשנגררת וטרשים בסלעים וכל 76)האליה
ויביאם  יפלו שמא הרבים, ברשות בהם לצאת אסורים אלה

הרבים. ברשות כדי 77)בידו הבקר פי על נקשר מחסום
"חסום". נג.) (שבת בברייתא ונקרא החיטים, מן תאכל שלא

כמחט.78) חדים ששערותיו זה 79)שרץ שאין מכיון
להלן  (מגידֿמשנה מלבוש זה אין - כולם אצל מקובל

דרכה 80)הי"ג). שאין שימור, צריכה הפרה שאין מפני
הי"ח). (למעלה הוא משאוי מעולה שמירה וכל לברוח,

לצאת 81) ודרכה שמירה צריכה שעז מפני א. נב, שבת
באפסר.

.áéÌÈ¯Îf‰82Ô˙e¯ÎÊ ÏÚ Ô‰Ï ¯eLw‰ ¯BÚa ÌÈ‡ˆBÈ «¿»ƒ¿ƒ¿«»»∆««¿»
ÏÚ Ì‰Ï ¯eLw‰ ¯BÚ·e ,˙B·˜p‰ ÏÚ eÏÚÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¬««¿≈¿«»»∆«

Ì‰ÈaÏ83˙BiÏËÓ·e ,ÌÈ·‡Ê Ì‰ÈÏÚ eÏtÈ ‡lL È„k84 ƒ≈∆¿≈∆…ƒ¿¬≈∆¿≈ƒ¿«¿»ƒ

Ô‰a Ô˙B‡ ÔÈtÈnL ˙BÓw¯Ó‰85˙B‡ˆBÈ ˙BÏÁ¯‰Â . «¿À»∆¿«ƒ»»∆¿»¿≈¿
eÏÚiL È„k Ôab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰¯eL˜ Ô‰lL ‰ÈÏ‡Â¿«¿»∆»∆¿»¿«¿»««»¿≈∆«¬
eÏÚÈ ‡lL È„k ‰hÓÏ ‰¯eL˜ B‡ ,ÌÈ¯Îf‰ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¿»ƒ¿»¿«»¿≈∆…«¬

˙BÙtÏÓ ˙B‡ˆBÈÂ .ÌÈ¯Îf‰ Ì‰ÈÏÚ86È„k ˙BiÏËÓa ¬≈∆«¿»ƒ¿¿¿À»¿«¿»ƒ¿≈
Ô‰Èc„Â ˙B‡ˆBÈ ÌÈfÚ‰ .È˜ Ô‰lL ¯Óv‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«∆∆∆»∆»ƒ»ƒƒ¿¿«≈∆

˙B¯eL˜87Ô¯L˜ Ì‡ Ï·‡ .·ÏÁ‰ Ô‰Ó L·ÈiL È„k ¿¿≈∆ƒ«≈∆∆»»¬»ƒ¿»»
È¯‰ - ·¯ÚÏ B˙B‡ ·ÏÁiL „Ú ·ÏÁ‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈∆»»«∆«¬…»∆∆¬≈

e‡ˆÈ ‡Ï el‡88. ≈…≈¿

ב.82) נב, שבת בגד.84)לבם.83)משנה, חתיכות
שגם 85) מובא י"א בהלכה למעלה שהרי השיג, הראב"ד

דינו  לכן יותר, ונהוג מקובל זה שנוי נראה אבל אסור. לנוי
בחתולים.86)כמלבוש. יפה 87)כרוכות מהודקות

תיפול. שהמטלנית חשש לשם 88)שאין המטלית שאין
בידו. ויביאנה תיפול ושמא יפה, מהודקת זה

.âéÔÈ‡89Ûk‡a ‡ˆBÈ ¯BÓÁ90BÏ ¯eLwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ≈¬≈¿À»««ƒ∆»
ÏÚeL ·Êa Òeq‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙aL ·¯ÚÓ91‡ÏÂ , ≈∆∆«»¿…≈≈«ƒ¿«»¿…

˙È¯B‰Êa92ÏËÒ¯˜a ‰Ó‰a ‡ˆz ‡ÏÂ .ÂÈÈÚ ÔÈaL93 ƒ¿ƒ∆≈≈»¿…≈≈¿≈»ƒ¿«¿»
dÏ‚¯aL ÏcÒa ‡ÏÂ ,‰ÈÙaL94BÈ‡L ÚÈÓ˜a ‡ÏÂ , ∆¿ƒ»¿…¿«¿»∆¿«¿»¿…¿»≈«∆≈

Èab ÏÚL „‚‡a ‡È‰ ‰‡ˆBÈ Ï·‡ .‰Ó‰·Ï ‰ÁÓÓÀ¿∆ƒ¿≈»¬»¿»ƒ¿∆∆∆««≈
ÌÈN˜N˜·e ,‰kn‰95ÏL·e ,¯·M‰ Èab ÏÚL‰È96 ««»¿«¿«ƒ∆««≈«∆∆¿ƒ¿»

˜˜BÙe .da ˙ÏcÏ„Ó‰97˙ÏiËÓe ,d¯‡eˆaL ‚BÊ dÏ «¿À¿∆∆»≈»∆¿«»»¿«∆∆
¯ˆÁa Ba98˙Úc¯Ó Ô˙BÂ .99ÏiËÓe ˙aLa ¯BÓÁ‰ ÏÚ ∆»≈¿≈«¿««««¬¿«»¿«≈

¯ˆÁa100ÏËÒ¯˜ dÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡ Ï·‡ .101.˙aLa ‰ÈÙa ∆»≈¬»≈ƒ»¿«¿»¿ƒ»¿«»

א.89) נג, מלבוש.90)שבת אינו - מחממו שאינו כיון
לחממו. שהיא מותר, שמרדעת י הלכה לעיל ועיין

(רש"י).91) רעה עין בו תשלוט שלא עיניו בין שתולים
שאינו 92) נוי שכל למעלה וראה לנוי, אדום מצבע משי

מלבוש. אינו - ומקובל "לטרסקל"93)נהוג אחר: בנוסח
בצוארה  שתולים שעורים מלא סל והוא רוקח'). ('מעשה
תצטרך  שלא לה, הוא ותענוג ואוכלת, לתוכו נתון ופיה

(רש"י). לארץ צוארה שמא 94)לשוח גזירה תינגף, שלא
בידו. ויביאנו מרגליה סביב 95)יפול קשורים לוחות שני

העצם. שיתרפא עד אותם תניד שלא השבורה, העצם
הלידה.96) אחרי בבהמה התלוי הולד את 97)כיס סותם

קול. ישמיע שלא שמוליכה 98)הפעמון יחשדוהו שלא
י. בהלכה כמבואר - אסור בשוק אבל בשוק. למכור

קר 99) שהרי בשבת, יתירה טירחא משום איסור כאן ואין
תמוז. בתקופת אפילו הרבים,100)לו ברשות לא אבל

לו. קשורה שאינה בעלמא,101)כיון לתענוג אלא שאינו
היא  והרי לארץ, צוארה לשוח תטריח שלא הבהמה בשביל

בשבת. מיותרת טירחא

.ãéÌLk102,˙aLa BzÓ‰a ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ Ì„‡L ¿≈∆»»¿À∆«¿ƒ«¿∆¿¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .B˙Ó‡Â Bc·Ú ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰ Ck»¿À∆«¿ƒ««¿«¬»¿««ƒ
eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,ÔÈNBÚ ÔÓˆÚ ˙Ú„Ïe ˙Ú„ Èa Ô‰L∆≈¿≈««¿«««¿»ƒƒ¿»»≈
:¯Ó‡pL ;˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÓ ÔÚÓÏe Ô¯ÓLÏ¿»¿»¿»¿»≈¬ƒ«¿»»¿«»∆∆¡«
.¯b‰Â E˙Ó‡ Ôa LÙpÈÂ ,E¯ÓÁÂ E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ¿««»«¿«¬…∆¿ƒ»≈∆¬»¿¿«≈
ÌÈ„·Ú Ì‰ ,Ô˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ e‡L ‰Ó‡Â „·Ú∆∆¿»»∆»¿Àƒ«¿ƒ»»≈¬»ƒ
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ÌÈ„·Ú‰L ˙BˆÓ eÏa˜Â ˙e„·Ú ÌLÏ eÏ·ËÂ eÏnL∆»¿»¿¿≈«¿¿ƒ¿ƒ¿∆»¬»ƒ
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ב.102) מח, בהן,103)יבמות חייבת שאשה המצוות כל
אבל  עבדות, לשם וטבל מל אם ודווקא חייב. כנעני עבד גם
מצוות, עול עליו לקבל רוצה שאינו עובדֿכוכבים ערל עבד
ה"ו). פ"י עכו"ם בהל' ורבינו (מגידֿמשנה להחזיקו אסור
ואמה  לעבד התורה כוונת שאין וסובר כאן, חולק והראב"ד
שלא  התושבים ואמה לעבד אלא עבדות, לשם וטבלו שמלו
שאמירה  הוא, בעלמא שבות תאמר שלא מלאכתו, יעשו

להעבידם. אסור אלא שבות, בהל'104)לנכרי כמבואר
הן: נח בני שנצטוו מצוות שבע וי"א. ה"י פ"ח מלכים
גזל, דמים, שפיכות עריות, גילוי ה', ברכת אלילים, עבודת

מןֿהחי. ואבר משום 105)דינים אסור ישראל לצורך אבל
הי"ב. בפ"ו למעלה כמבואר שמלאכתו 106)שבות,
ישראל. בשביל בשדה ולעבוד ישראל 107)ללקוט של

מובא  וכן גמור. כישראל הוא עברי עבד אבל לעצמו, עובד
גר  זה - והגר אמתך בן "וינפש (משפטים): ב'מכילתא'
אשר  וגרך אומר: כשהוא צדק, גר אלא אינו או תושב.
עבד  זה - אמתך בן "וינפש אמור"; צדק גר הרי בשעריך,
ואמתך  עבדך אומר: כשהוא ברית, בן אלא אינו או ערל.

אמור". ברית בן הרי אסור 108)(שמותר), לרבו אבל
אותם  לשעבד ירבה ולא התורה כוונת שיבין ומי לשעבדו,
רבים  מים כשאיבת המותר בדבר ואפילו וגרים), (עבדים
משנתם, אותם לעורר או וקושי, טורח שבה גדולה ועבודה
כמוך", ואמתך עבדך ינוח "למען אמר: יתברך שהוא לפי
רוקח' ('מעשה המנוחה" בענין שהיא "כמוך" מילת והבן

מהרמב"ם). כתבֿיד בשם

ה'תשע"ו  טבת כ' שישי יום

ועׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
יבוא 1) פן שאסרום דבריהם, של שבותין בו נתבארו

לזה  ונמשך מתולדותיהן. או האבות, מן מלאכה לעשות
לו  שיש מפני בו לחוש באפשר (שהיה שמותר מה ביאור
שנאסרו  הדברים בביאור רבינו והתחיל אלו). לדברים דמיון
מחמת  שנאסרו הדברים אותן כך ואחר הראשונה, מחמת
שבותין  שאין מלאכות אבות ויש הסדר, על וכן השנייה,
המבוארות  מלאכות עשר שבותי זה בפרק ונתבארו בגללן.

שמיני. בפרק
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תשבות"2) השביעי וביום מעשיך תעשה ימים "ששת
י"ב). פסוק כ"ג, פרק "אין 3)(שמות פ"ז) (אחרי בספרא

יעלה  שלא מנין וכו' כרת מינה על שחייבין מלאכה אלא לי
שאם  מפרשים ויש .". . . שבתון לומר תלמוד כו' באילן
הוא  עובר מלאכות שאינן בדברים היום כל האדם עמל
לתורה  בפירושו הרמב"ן דעת וכן שבתון של עשה במצות
י"ב  הלכה כד בפרק ולהלן כ"ד). פסוק כ"ג, פרק (ויקרא
להגביה  ויבוא בעיניו חול כיום יהיה "שלא רבינו: כתב
אבנים  להצניע או לבית מבית או לפינה מפינה כליו ולתקן
דבר  ויבקש בביתו ויושב בטל הוא שהרי בהן, וכיוצא
בתורה: שנאמר הטעם ובטל שבת, שלא ונמצא בו שיתעסק

א'. הלכה א' פרק לעיל ועיין ינוח" הנקרא 4)למען הוא
הכוונה  שאין בתשובה רבנו וכתב דחול", "עובדין בתלמוד:
כדרך  יאכל לא כן "שאם בחול, שעושה מה כל לאסור
אסרו  שלא בחול, שמיסב כדרך יסב ולא בחול, אוכל שהוא
מי  כגון למלאכה, שירגילו שאפשר דברים אלא חכמים
שמא  לו תתיר שאם היין, יספג לא יין של חבית לו שנשברה
לתוך  יתן לא בחצרו פירות לו נתפזרו סחיטה, לידי יבוא
בחול, עושה שהוא כדרך יעשה שלא הקופה, לתוך או הסל
הרמב"ם  (תשובות עימור" לידי יבוא שמא לו תתיר שאם

ס"ד). סימן מלאכות 5)פריימן אבות ל"ט של סדרם לפי
ז'. מפרק החל למעלה, שנפרטו
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ב').6) עמוד ע"ג דף שבת שכתוב 7)(מסכת כמו בשדה,
אבל  א', הלכה ח' פרק לעיל שכתב וכמו בסמוך, להלן
הלכה  י' פרק (לעיל בונה משום חייב בבית גומות המשווה

ב').8)י"ב). עמוד פ"א דף שבת שדה 9)(מסכת
רגבים  בה ומצויים הזריעה, לפני הראשונה בפעם שנחרשה

שם). (גמרא קכ"ו 10)וגומות דף שבת (מסכת משנה
ב'). ט"ו.11)עמוד הלכה כ"ו פרק להלן ראה

א').12) עמוד קמ"א דף שבת שבת 13)(מסכת (מסכת
ב'). עמוד קכ"א גומות.14)דף להשוות מתכוון כשאינו
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Bc·Ú107BÓˆÚÏ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ -108. «¿¬≈∆∆¿«¿

ב.102) מח, בהן,103)יבמות חייבת שאשה המצוות כל
אבל  עבדות, לשם וטבל מל אם ודווקא חייב. כנעני עבד גם
מצוות, עול עליו לקבל רוצה שאינו עובדֿכוכבים ערל עבד
ה"ו). פ"י עכו"ם בהל' ורבינו (מגידֿמשנה להחזיקו אסור
ואמה  לעבד התורה כוונת שאין וסובר כאן, חולק והראב"ד
שלא  התושבים ואמה לעבד אלא עבדות, לשם וטבלו שמלו
שאמירה  הוא, בעלמא שבות תאמר שלא מלאכתו, יעשו

להעבידם. אסור אלא שבות, בהל'104)לנכרי כמבואר
הן: נח בני שנצטוו מצוות שבע וי"א. ה"י פ"ח מלכים
גזל, דמים, שפיכות עריות, גילוי ה', ברכת אלילים, עבודת

מןֿהחי. ואבר משום 105)דינים אסור ישראל לצורך אבל
הי"ב. בפ"ו למעלה כמבואר שמלאכתו 106)שבות,
ישראל. בשביל בשדה ולעבוד ישראל 107)ללקוט של

מובא  וכן גמור. כישראל הוא עברי עבד אבל לעצמו, עובד
גר  זה - והגר אמתך בן "וינפש (משפטים): ב'מכילתא'
אשר  וגרך אומר: כשהוא צדק, גר אלא אינו או תושב.
עבד  זה - אמתך בן "וינפש אמור"; צדק גר הרי בשעריך,
ואמתך  עבדך אומר: כשהוא ברית, בן אלא אינו או ערל.

אמור". ברית בן הרי אסור 108)(שמותר), לרבו אבל
אותם  לשעבד ירבה ולא התורה כוונת שיבין ומי לשעבדו,
רבים  מים כשאיבת המותר בדבר ואפילו וגרים), (עבדים
משנתם, אותם לעורר או וקושי, טורח שבה גדולה ועבודה
כמוך", ואמתך עבדך ינוח "למען אמר: יתברך שהוא לפי
רוקח' ('מעשה המנוחה" בענין שהיא "כמוך" מילת והבן

מהרמב"ם). כתבֿיד בשם

ה'תשע"ו  טבת כ' שישי יום

ועׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
יבוא 1) פן שאסרום דבריהם, של שבותין בו נתבארו

לזה  ונמשך מתולדותיהן. או האבות, מן מלאכה לעשות
לו  שיש מפני בו לחוש באפשר (שהיה שמותר מה ביאור
שנאסרו  הדברים בביאור רבינו והתחיל אלו). לדברים דמיון
מחמת  שנאסרו הדברים אותן כך ואחר הראשונה, מחמת
שבותין  שאין מלאכות אבות ויש הסדר, על וכן השנייה,
המבוארות  מלאכות עשר שבותי זה בפרק ונתבארו בגללן.

שמיני. בפרק

.à"˙aLz" ‰¯Bza ¯Ó‡2ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ elÙ‡ - ∆¡««»ƒ¿…¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»

Ô‰Ó ˙aLÏ ·iÁ ‰Î‡ÏÓ3e¯Ò‡L Ô‰ ‰a¯‰ ÌÈ¯·„e . ¿»»«»ƒ¿…≈∆¿»ƒ«¿≈≈∆»¿
˙e·L ÌeMÓ ÌÈÓÎÁ4.ÈtÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c Ô‰Ó ¬»ƒƒ¿≈∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈
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תשבות"2) השביעי וביום מעשיך תעשה ימים "ששת
י"ב). פסוק כ"ג, פרק "אין 3)(שמות פ"ז) (אחרי בספרא

יעלה  שלא מנין וכו' כרת מינה על שחייבין מלאכה אלא לי
שאם  מפרשים ויש .". . . שבתון לומר תלמוד כו' באילן
הוא  עובר מלאכות שאינן בדברים היום כל האדם עמל
לתורה  בפירושו הרמב"ן דעת וכן שבתון של עשה במצות
י"ב  הלכה כד בפרק ולהלן כ"ד). פסוק כ"ג, פרק (ויקרא
להגביה  ויבוא בעיניו חול כיום יהיה "שלא רבינו: כתב
אבנים  להצניע או לבית מבית או לפינה מפינה כליו ולתקן
דבר  ויבקש בביתו ויושב בטל הוא שהרי בהן, וכיוצא
בתורה: שנאמר הטעם ובטל שבת, שלא ונמצא בו שיתעסק

א'. הלכה א' פרק לעיל ועיין ינוח" הנקרא 4)למען הוא
הכוונה  שאין בתשובה רבנו וכתב דחול", "עובדין בתלמוד:
כדרך  יאכל לא כן "שאם בחול, שעושה מה כל לאסור
אסרו  שלא בחול, שמיסב כדרך יסב ולא בחול, אוכל שהוא
מי  כגון למלאכה, שירגילו שאפשר דברים אלא חכמים
שמא  לו תתיר שאם היין, יספג לא יין של חבית לו שנשברה
לתוך  יתן לא בחצרו פירות לו נתפזרו סחיטה, לידי יבוא
בחול, עושה שהוא כדרך יעשה שלא הקופה, לתוך או הסל
הרמב"ם  (תשובות עימור" לידי יבוא שמא לו תתיר שאם

ס"ד). סימן מלאכות 5)פריימן אבות ל"ט של סדרם לפי
ז'. מפרק החל למעלה, שנפרטו

.áÏk6˙Bn‚ ‰ÂLn‰7.L¯BÁ ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »««¿∆À¬≈∆«»ƒ≈
CÎÈÙÏ8‰¯Èp‰ ‰„Na ˙Bt‰Ï ¯eÒ‡9‰¯Êb ,˙aLa ¿ƒ»»¿ƒ»¿»∆«ƒ»¿«»¿≈»

‰pÙÓ‰ .˙Bn‚ ‰ÂLÈ ‡nL10ÈtÓ ˙aLa ¯ˆB‡‰ ˙‡ ∆»«¿∆À«¿«∆∆»»¿«»ƒ¿≈
‰ÂˆÓ ¯·„Ï BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L11ÌÈÁ¯B‡ Ba ÒÈÎiL ÔB‚k , ∆»ƒƒ¿«ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ

‡nL ,¯ˆB‡‰ Ïk ˙‡ ¯Ó‚È ‡Ï - L¯„Ó Ba Úa˜È B‡ƒ¿«ƒ¿»…ƒ¿…∆»»»∆»
ËÈË .˙Bnb ˙BÂL‰Ï ‡B·È12BÁp˜Ó - BÏ‚¯ Èab ÏÚL »¿«¿Àƒ∆««≈«¿¿«¿

˙BÂL‰Ï ‡B·È ‡nL ,Ú˜¯˜a ‡Ï Ï·‡ ,‰¯B˜a B‡ Ï˙Îa¿…∆¿»¬»…¿«¿«∆»»¿«¿
‰ÂLÈ ‡nL ,BÏ‚¯a ÛeLÈÂ Ú˜¯˜a ˜¯È ‡Ï .˙BnbÀ…»…¿«¿«¿»¿«¿∆»«¿∆

¯zÓe .˙Bn‚13ÈÙÏ CÏB‰Â Ú˜¯˜ Èab ÏÚL ˜¯‰ Ò¯„Ï ÀÀ»ƒ¿…»…∆««≈«¿«¿≈¿ƒ
Bnz14. À

ב').6) עמוד ע"ג דף שבת שכתוב 7)(מסכת כמו בשדה,
אבל  א', הלכה ח' פרק לעיל שכתב וכמו בסמוך, להלן
הלכה  י' פרק (לעיל בונה משום חייב בבית גומות המשווה

ב').8)י"ב). עמוד פ"א דף שבת שדה 9)(מסכת
רגבים  בה ומצויים הזריעה, לפני הראשונה בפעם שנחרשה

שם). (גמרא קכ"ו 10)וגומות דף שבת (מסכת משנה
ב'). ט"ו.11)עמוד הלכה כ"ו פרק להלן ראה

א').12) עמוד קמ"א דף שבת שבת 13)(מסכת (מסכת
ב'). עמוד קכ"א גומות.14)דף להשוות מתכוון כשאינו

.âÌÈL15,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡a ˙B˜ÁNÓ‰ »ƒ«¿«¬∆¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆
˙BÂL‰Ï e‡B·È ‡nL ,˙aLa Ô‰a ˜ÁNÏ ˙B¯eÒ‡¬¿«≈»∆¿«»∆»»¿«¿

˙Bnb16¯eÒ‡Â .17‰ÂLÈ ‡nL ,Ú˜¯w‰ ˙‡ „aÎÏ À¿»¿«≈∆««¿«∆»«¿∆
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ÌÈ·‡a Ûeˆ¯ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,˙Bn‚18ÛlÊÏ ¯zÓe . À∆»ƒ≈»»»«¬»ƒÀ»¿«≈
Ú˜¯w‰ Èab ÏÚ ÌÈÓ19‰ÂLÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â , «ƒ««≈««¿«¿≈≈∆»«¿∆

ÔÈÎÒ ÔÈ‡ .CÎÏ Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L ;˙Bn‚20˙‡ À∆¬≈≈ƒ¿«≈¿»≈»ƒ∆
ÌÈ·‡a Ûeˆ¯ ‰È‰ elÙ‡Â ,Ú˜¯w‰21ÔÈÁÙB ÔÈ‡Â . ««¿««¬ƒ»»»«¬»ƒ¿≈¿ƒ

ÔkLŒÏk ,·BË ÌBÈa elÙ‡ B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈¿ƒƒ¬ƒ¿»∆≈
‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL .˙aLa¿«»∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»
BÈ‡L ÌB˜Óa Ôk ‰NBÚ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Bnb ˙BÂL‰Ï¿«¿Àƒ¿«∆∆≈¿»∆≈

.Ûeˆ»̄

א').15) עמוד ק"ד דף עירובין דרך 16)(מסכת "שיכין
האגוז". א').17)לגלגל עמוד צ"ה דף שבת (מסכת

האבק.18) יעלה שלא מים אינה 19)להזות אפילו
שנכנס 20)מרוצפת. מאיר רבי של בתלמידו "מעשה

אין  לו: אמר קרקע, לו להדיח ובקש המרחץ לבית אחריו
שבת  (מסכת סכין" אין לו: אמר קרקע, לו לסוך מדיחין;

ב'). עמוד מ' א')21)דף עמוד ס"ד דף פסחים (מסכת
בשבת  מעשהו כך בחול, פסח) קרבן (הקרבת "כמעשהו
(במים) מדיחים שהכהנים אלא בשבת), פסח ערב חל (אם
ובעזרה  חכמים". ברצון שלא הקרבנות) (מדם העזרה את
יום  (תוספות חכמים אסרו זאת ובכל שיש של רצפה היתה
בכיבוד  אבל והדחה, ניפוח סיכה, אלא אסרו ולא טוב).

משנה). (מגיד יותר צורך בו שיש משום גזרו, לא הבית

.ã¯ˆÁ22Ô·z ‡È·Ó ,ÌÈÓLb‰ ÈÓÈÓa Ï˜Ï˜˙pL23 »≈∆ƒ¿«¿≈¿≈≈«¿»ƒ≈ƒ∆∆
‰c¯Óe24ÏÒa ‡Ï ‰c¯È ‡Ï - ‰c¯Ó ‡e‰LÎe .da ¿«∆»¿∆¿«∆…¿«∆…¿«

‰tw‰ ÈÏeLa ‡l‡ ,‰t˜a ‡ÏÂ25C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ; ¿…¿À»∆»¿≈«À»∆…«¬∆¿∆∆
.˙Bnb ˙BÂL‰Ï ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L∆∆¿…¿»¿«¿À

א').22) עמוד ק"ד דף עירובין הראוי 23)(מסכת דבר
ובדעתו  שם מבטלו שאינו אחר, לצורך או בהמה למאכל
שי"ג). חיים (אורח אסור וצרורות חול בטיט, אבל לפנותו,

בקופה 25)שוטח.24) או בסל מרדה אינו מרדה "כשהוא
ונשארו  הקופה (שנשברה הקופה בשולי אלא חול) (כדרך

שם). (גמרא השולים)"

.ä‰˜Ln‰26.Ú¯BÊ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ««¿∆∆«¿»ƒ«»ƒ≈«
CÎÈÙÏ27ÏbÏ‚a ¯Ba‰ ÔÓ ·‡LÏ ¯eÒ‡28‡nL ‰¯Êb , ¿ƒ»»ƒ¿…ƒ«¿«¿«¿≈»∆»

ÏL ¯Ba‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ê ÈtÓe .B˙a¯ÁÏe B˙p‚Ï ‡lÓÈ¿«≈¿ƒ»¿À¿»ƒ¿≈∆ƒ»»«∆
¯ˆÁa ÏbÏb29.ÏbÏ‚a epnÓ ˙‡lÓÏ ¯zÓ - «¿«∆»≈À»¿«…ƒ∆¿«¿«

ב').26) עמוד ב' דף קטן מועד (מסכת 27)(מסכת
א'). עמוד ק"ד דף להוריד 28)עירובין הבור שעל אופן

הרבה  שממלאים גדולים בגלגלים ודווקא הדלי, ולהעלות
אלא  בהם ממלאים שאין שלנו (קטנים) בגלגלים אבל מים,

תם). (רבנו מותר גינה 29)מעט סביבתו שאין מקום ובכל
משנה). (כסף חורבה או

.åLÏBz‰30CÎÈÙÏ .¯ˆB˜ ÌeMÓ ·iÁ -31¯eÒ‡ «≈«»ƒ≈¿ƒ»»
LÏB˙k ‡e‰L ÈtÓ ,˙aLa ˙¯ekÓ L·c ˙Bc¯Ï32. ƒ¿¿«ƒ«∆∆¿«»ƒ¿≈∆¿≈

ÔÈ‡33ÔÈÏ˙ ÔÈ‡Â - L·È ÔÈa ,ÁÏ ÔÈa - ÔÏÈ‡a ÔÈÏBÚ ≈ƒ»ƒ»≈«≈»≈¿≈ƒ¿ƒ
ÌBÈ „BÚaÓ ‰ÏÚÈ ‡ÏÂ .ÔÏÈ‡a ÔÈÎÓÒ ÔÈ‡Â ,ÔÏÈ‡a»ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿…«¬∆ƒ¿
¯aÁÓa ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk ÌL ·LÈÏ≈≈»»«À¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿À»

.LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ,ÏÏk Ú˜¯wÏ««¿«¿»¿≈»∆»ƒ¿

ב').30) עמוד ק"ז דף שבת דף 31)(מסכת שבת (מסכת
א'). עמוד חיבורו 32)צ"ה ממקום הדבש את שעוקר

נתלש  אבל לכוורת, ומחובר דבוק כשהדבש ודווקא בכוורת,
משנה"). ("מגיד מותר גביה על צף (מסכת 33)או משנה

ב'). עמוד ל"ו דף ביצה

.æ˙B¯t34È‡ˆBÓ „Ú ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ˙aLa e¯LpL ≈∆»¿¿«»»¿»¿»«»≈
˙aL35LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ,36Ò„‰ .37¯zÓ - ¯aÁÓ‰ «»¿≈»∆»ƒ¿¬««¿À»À»

BÁÈ¯ È¯‰Â ,Ba ÁÈ¯‰Ï ‡l‡ B˙È‰ ÔÈ‡L ;Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«∆≈¬»»∆»¿»ƒ««¬≈≈
ÈeˆÓ38- ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ÏÎÂ Áet˙Â ‚B¯˙‡ Ï·‡ . »¬»∆¿¿««¿»»»«¬ƒ»

B˙B‡ ı˜È ‡nL ‰¯Êb ;¯aÁÓa Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡»¿»ƒ«ƒ¿À»¿≈»∆»»…
.BÏÎ‡Ï¿»¿

א').34) עמוד ג' דף ביצה להמתין 35)(מסכת צורך ואין
מעצמם, נשרו רק מלאכה בהם נעשה שלא כיון שיעשו, כדי
בכדי  בערב אסורים ישראל לצורך בשבת גוי לקט אם אבל

ב'. הלכה ו' בפרק כמבואר אילן 36)שיעשו בפירות דוקא
ולפת  צנון אבל לתלשם, יכול שבקלות מכיון זה, טעם שייך
(תוספת  שבת שהיום יזכור בודאי במעדר אותם שמוציאים

ב').37)שם). עמוד ל"ז דף סוכה ויכול 38)(מסכת
במחובר. גם בו להריח

.çÔÏÈ‡39‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·b ÂÈL¯L eÈ‰L ƒ»∆»»»»¿ƒƒ»»∆¿»
Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ÌÈÁÙË40ÔÈ‰B·b ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿»ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ≈»¿ƒ

ı¯‡k Ô‰ È¯‰ - ‰LÏL41‰ÏÚÓÏÓ ÔÈ‡a eÈ‰ . ¿»¬≈≈»»∆»»ƒƒ¿«¿»
‰LÏL CB˙Ï ‰LÏMÓ42Ô‰a LnzL‰Ï ¯zÓ -43eÈ‰ . ƒ¿»¿¿»À»¿ƒ¿«≈»∆»

,ı¯‡Ï ‰ÂL „Á‡ ÔcvL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰LÏL ÔÈ‰B·‚¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ»∆»»∆»»∆
.Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ‰LÏL Ô‰ÈzÁz ÏÏÁ LiL B‡∆≈»»«¿≈∆¿»»≈≈¬≈∆

ב').39) עמוד צ"ט דף עירובין (מסכת משום 40)משנה
ו'. בהלכה כמבואר באילן משתמשים ומותר 41)שאין

עליהם. ונכפפו.42)לישב חזרו שהוגבהו שלאחר
שלשה.43) גבוהים שאין במקום

.èÔÈ‡44‡nL ‰¯Êb ,˙aLa ‰Ó‰a Èab ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ≈¿ƒ««≈¿≈»¿«»¿≈»∆»
‰¯BÓÊ CzÁÈ45‰Ó‰·a ÔÈÏ˙ ÔÈ‡Â .d‚È‰‰Ï46‡ÏÂ . «¿…¿»¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿…

ÔÈ‡Â .˙aLa ‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÌBÈ „BÚaÓ ‰ÏÚÈ47 «¬∆ƒ¿≈≈»∆»¿«»¿≈
ÔÈÎÓÒ48ÔÈ„„ˆ ÈcˆÂ ,‰Ó‰a ÈcˆÏ49‰ÏÚ .ÔÈ¯zÓ50 ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿≈»¿ƒ≈¿»ƒÀ»ƒ»»

¯eÒ‡ „ÈÊÓa ,„¯ÈÏ ¯zÓ - ‚‚BLa :˙aLa ÔÏÈ‡a¿ƒ»¿«»¿≈À»≈≈¿≈ƒ»
¯Úˆ ÌeMÓ ,„¯È - „ÈÊÓa elÙ‡ ,‰Ó‰··e .„¯ÈÏ≈≈ƒ¿≈»¬ƒ¿≈ƒ≈≈ƒ««

ÌÈiÁ ÈÏÚa51ÔÎÂ .52‰Ó‰a‰ ÏÚÓ ÈB‡Nn‰ ÔÈ˜¯Bt «¬≈«ƒ¿≈¿ƒ««≈««¿≈»
.ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ,˙aLa¿«»ƒ«««¬≈«ƒ

ב').44) עמוד ל"ו דף ביצה (מסכת מן 45)משנה ענף
קוצר. תולדות שהוא תולש משום וחייב כמו 46)האילן

משנה"). ("מגיד נאסרו אחד מטעם ושניהם באילן,
א').47) עמוד ק' דף עירובין דף 48)(מסכת שבת (מסכת

א'). עמוד בו 49)קנ"ה ותלה באילן יתד שנעץ "כגון
– והכלכלה צדדין נקרא – היתד יום, מבעוד (סל) כלכלה
משנה"). ("מגיד בזה" כיוצא כל וכן צדדין צדי

א').50) עמוד ק' דף עירובין (מסכת 51)(מסכת ירושלמי
על  רוכב היה אמרו: מה "מפני ב'): הלכה ח' פרק ביצה
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וחמורך"; שורך ינוח למען כג): פרק (שמות כמוהו
צער". לה יהא שלא (מנוחה), נייח לבהמה תן ובמכילתא:

ב').52) עמוד קנ"ד דף שבת (מסכת

.é?„ˆÈk53ÛÈÏL ‰eÚË BzÓ‰a ‰˙È‰54‰‡e·z ÏL ≈«»¿»¿∆¿¿»»ƒ∆¿»
‡e‰Â ,¯Á‡ „ˆÏ B˜lÒÓe ,ÂÈzÁz BL‡¯ ÒÈÎÓ -«¿ƒ…«¿»¿«¿¿««≈¿
BzÓ‰·e ˙aL ÏÈÏa C¯c‰ ÔÓ ‡a ‰È‰ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB≈≈≈»»»»ƒ«∆∆¿≈«»¿∆¿
ÌÈÏk‰ ˙‡ ÏËB ,‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁÏ ÚÈbiLk - ‰eÚË¿»¿∆«ƒ«∆»≈«ƒ»≈∆«≈ƒ
ÌÈÏ·Á‰ ¯ÈzÓ - ÔÈÏh ÔÈ‡LÂ ;˙aLa ÔÈÏhp‰«ƒ»ƒ¿«»¿∆≈»ƒ»ƒ«ƒ«¬»ƒ

ÔÈÏÙB ÔÈwN‰Â55:ÌÈ¯azLn‰ ÌÈ¯·c ÔÈwNa eÈ‰ . ¿««ƒ¿ƒ»««ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ
ÁÈpÓe ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ‡È·Ó - ÌÈpË˜ ÔÈwN eÈ‰ Ì‡ƒ»«ƒ¿«ƒ≈ƒ»ƒ¿»«ƒ«
‰ˆ¯È Ì‡ È¯‰L ;ÌÈ¯k‰ ÏÚ ÔÈÏÙB ÔÈwN‰Â ,Ô‰ÈzÁz«¿≈∆¿««ƒ¿ƒ««»ƒ∆¬≈ƒƒ¿∆
,ÌÈl˜Â ÌÈpË˜ ÌÈwN‰L ÈtÓ ,ÛÏBL - ¯k‰ ÛÏLÏƒ¿…««≈ƒ¿≈∆««ƒ¿«ƒ¿«ƒ

BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïha ‡lL ‡ˆÓÂ56‰eÚË ‰˙È‰ . ¿ƒ¿»∆…ƒ≈«¿ƒ≈∆≈»¿»¿»
˙BiLLÚ57;ÔÈÏÙB Ô‰Â ÌÈwN‰ ¯ÈzÓ - ˙ÈÎeÎÊ ÏL ¬»ƒ∆¿ƒ«ƒ««ƒ¿≈¿ƒ

È¯‰L ,ÏB„b „ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ - e¯·MiL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ»¿≈¿»∆¿≈»∆¬≈
‡Ï ËÚeÓ „ÒÙ‰Ïe ,„ÓBÚ ‰Îz‰Ï Ïk‰eÈ‰ .eLLÁ «…¿«»»≈¿∆¿≈»…»¿»

- Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÌÈ‡ÏÓe ÌÈÏB„b ÌÈwN‰««ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿«≈»∆
˙Áa ˜¯Bt58Èab ÏÚ ÌL ÔÁÈpÈ ‡Ï ÌB˜Ó ÏkÓe . ≈¿««ƒ»»…«ƒ≈»««≈

ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ,‰Ó‰a59. ¿≈»ƒ«««¬≈«ƒ

ב').53) עמוד קנ"ד דף שבת (מסכת משא.54)פורקים
בידיו.55) בהם יגע ג'.56)שלא הלכה כ"ה בפרק מבואר
לטלטל 58)פנסים.57) התירו מרובה הפסד שמפני

משנה"). ("מגיד מהיכנו כלי התורה 59)ולבטל מן שהוא
משאו  תחת רבץ שונאך חמור תראה "כי ה'): כ"ג, (שמות
את  לפרק מצוה – עמו" תעזב עזוב לו, מעזוב וחדלת
עמוד  ל"ב דף מציעא (בבא חיים בעלי צער משום המשא

א').

.àé˙B¯t ˜a„Ó‰60·iÁ - „Á‡ Ûeb eNÚiL „Ú «¿«≈≈«∆≈»∆»«»
CÎÈÙÏ .¯nÚÓ ÌeMÓ61B¯ˆÁa ˙B¯t BÏ e¯ft˙pL ÈÓ , ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈

ÏÎB‡Â „ÈŒÏÚ „ÈŒÏÚ ËwÏÓ -62‡Ï ÔzÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«≈«»«»¿≈¬»…ƒ≈…
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ,‰tw‰ CB˙Ï ‡ÏÂ Ïq‰ CB˙Ï¿««¿…¿«À»¿∆∆∆∆
‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ Ì‡L ;ÏÁa¿…∆ƒ«¬∆¿∆∆∆∆¿…∆»

¯enÚ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰tw‰ CB˙a B„Èa ÌLaÎÈ63ÔÎÂ .64 ƒ¿¿≈¿»¿«À»¿»ƒ≈ƒ¿≈
‰‡¯pL ÈtÓ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÁÏn‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«∆«¿«≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

¯nÚÓk65. ƒ¿«≈

ו'.60) הלכה ח' בפרק למעלה דף 61)ראה שבת (מסכת
ב'). עמוד לאכול 62)קמ"ג צורך אין התוספות לדעת

לתוך  ורק כסותו", או "כפו לתוך ולתת לקבץ ומותר מיד,
ללקטם  אסור וצרורות, עפר לתוך נפלו אם אבל אסור; סל
ואוכל  יד על יד על מלקט אם רק היתר ואין בורר, משום

של"ה). והגר"א יוסף" (מסכת 63)("בית התוספות לדעת
גידולם  במקום אלא עימור חיוב אין א') עמוד ל"א דף ביצה

הגה"מ). ב').64)(עי' עמוד ע"ג דף שבת (מסכת
אלא 65) עימור אין כי ממש, מעמר ולא כמעמר נראה

ה'. הלכה ח' פרק למעלה כמבואר קרקע, בגידולי

.áé˜¯ÙÓ66ÌÈ˙ÈÊ ËÁBq‰Â ,Lc ÌeMÓ ·iÁ - ¿»≈«»ƒ»¿«≈≈ƒ
˜¯ÙÓ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈ·ÚÂ67CÎÈÙÏ .68ËÁÒÏ ¯eÒ‡ «¬»ƒ«»ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…

ÌÈËÁBÒ Ì„‡ Èa ˙ˆ˜Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ezƒ¿ƒƒƒƒ¿»¿≈»»¬ƒ
ÌÈ˙ÈÊ ËÁÒÏ ‡B·È ‡nL ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊk Ì˙B‡»¿≈ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿…≈ƒ

ÔÈLÈ¯t ÔB‚k ,˙B¯t ¯‡L Ï·‡ .ÌÈ·ÚÂ69ÌÈÁet˙Â «¬»ƒ¬»¿»≈¿¿ƒƒ¿«ƒ
ÔÈ„¯ÊÚÂ70˙aLa ÔËÁÒÏ ¯zÓ -71Èa ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿À¿»ƒÀ»¿»√»¿«»ƒ¿≈∆≈»¿≈

.‰ËÈÁÒ¿ƒ»

ז'.66) הלכה ח' בפרק למעלה משום 67)מבואר
למשקין. להסחט דף 68)שעומדים שבת (מסכת משנה

ב'). עמוד חי 69)קמ"ג נאכל גדול, תפוח כעין עץ פרי
חבוש. גם נקרא קטן.70)ומבושל, כתפוח עץ, פרי מין

שם 71) אין למשקין, ולא לאכילה עומדים שהם משום
מתוך  אוכל למפריד ודומה מהם, היוצא המיץ על משקה

אוכל.

.âéÔÈL·k72˙B˜ÏLe73ÔÙeb Ck¯Ï Ì‡ :ÔËÁqL74- ¿»ƒ¿»∆¿»»ƒ¿«≈»
ÔÈ˜q¯Ó ÔÈ‡Â .¯eÒ‡ - Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï Ì‡Â ,¯zÓ75 À»¿ƒ¿ƒ≈≈∆»¿≈¿«¿ƒ

‚ÏM‰ ˙‡76CB˙Ï ‡e‰ ˜q¯Ó Ï·‡ ;ÂÈÓÈÓ e·eÊiL , ∆«∆∆∆»≈»¬»¿«≈¿
¯Òa‰Â ÌeM‰ .ÒBk‰ CB˙Ï B‡ ‰¯Úw‰77˙BÏÈÏn‰Â78 «¿»»¿««¿«…∆¿«¿ƒ

Ô˜q¯L79Ì‡ :ÌBÈ „BÚaÓ80‰ÎÈc ÔÈ¯qÁÓ81¯eÒ‡ - ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒƒ»»
- „ia ‰˜ÈÁL ÔÈ¯qÁÓ Ì‡Â ;˙aLa Ô˙ÎÈc ¯Ó‚Ïƒ¿…ƒ»»¿«»¿ƒ¿À»ƒ¿ƒ»«»
¯Ó‚Ï ¯zÓ CÎÈÙÏ .˙aLa Ô˙˜ÈÁL ¯Ó‚Ï BÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…¿ƒ»»¿«»¿ƒ»À»ƒ¿…

˙BÙÈ¯‰ ˙˜ÈÁL82¯e¯t‰ ıÚa83‰¯„w‰ CB˙a ¿ƒ«»ƒ¿≈«»¿«¿≈»
˙aLa84L‡‰ ÏÚÓ d˙B‡ ÔÈ„È¯BnL ¯Á‡85. ¿«»««∆ƒƒ»≈«»≈

כבושים 72) וירקות פירות א') עמוד קמ"ה דף שבת (מסכת
ובמלח. ונשארו 73)בחומץ השבת קודם ששלקן ירקות

(ר"ח). בהם למימיהם 74)מימיהם צריך שאינו שכיון
סחיטה. משום אסור (מסכת 75)אינו לרסיסים כותשים

כתבו  שהרי סוחט, משום ואיסורו ב') עמוד נ"א דף שבת
משום  שאיסורו אומרים ויש סחיטה. הלכות בתוך רבינו

שם). רש"י (עיין בשבת חדש דבר "את 76)מוליד בנ"א:
רוקח). (מעשה הברד" ואת בתחילתם 77)השלג "ענבים

שהוא  לפי בשר, בו לטבל משקה מהם מוציא דקים, כשהן
(רש"י). להחמיץ" וקורב כל 78)חזק בשלו שלא "שבלים

מהן" שזב במשקה ומטבל מיץ מהם להוציא מרסקם צרכם
דיכה 79)(רש"י). עדיין ומחוסרים שמנם מהם להוציא

ב').80)ושחיקה. עמוד י"ט דף שבת (מסכת
ולעשותם 81) לשברם יבשים דברים בה שדכים במדוכה

במכתש.82)דקים. כתושות שעורים כף 83)מאכל
כל 84)גדולה. ונתבשל במדוכה אותם דכו שכבר "כיון

("תשובות  ועירוב" שחיקה מעט אלא מחוסרים ואין צרכם,
ס"ג). סימן פריימן יש 85)הרמב"ם" האש על ובעודה

כל  נתבשל שכבר פי על אף מבשל משום שאסור אומרים
ע"ט). קטן סעיף שכ"א סימן ברורה (משנה צרכו

.ãéÏÏBn‰86˙BÏÈÏÓ87ÈepLa ÏÏBÓ -88‡lL È„k , «≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈∆…
‰‡¯È89˜Bi‰ .L„k90ÁB‚ ‰È‰ Ì‡Â .¯eËt - ÂÈÙa91 ≈»∆¿»«≈¿ƒ»¿ƒ»»≈«

¯Á‡Ïk ˜¯ÙÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÂÈÙa ˜ÈÏ BÏ ¯zÓ -À»ƒ…¿ƒƒ¿≈∆¿»≈ƒ¿««
„È92ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,e¯Ê‚ ‡Ï B¯Úˆ ÌeMÓe , »ƒ«¬…»¿¿««ƒ∆≈»

‰kÒ93. «»»

אצבעותיו.86) בן מחכך א') עמוד קכ"ח דף שבת (מסכת
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("מגיד 87) הקשין מן להוציאו ובין האוכל את לרכך בין
שם).88)משנה"). (גמרא אצבעותיו בראשי מעט

(תניא).89) בכלי ולא ביד שמולל כיון ממש דש אינו אבל
א').90) עמוד ס' דף כתובות בקושי 91)(מסכת משתעל

מהבהמה. חלב לינק שאינו 92)שרפואתו שינוי, ידי על
צער. במקום והתירו מדרבנן, אלא במקום 93)אסור כי

א'. הלכה ב' בפרק כמבואר גמורה מלאכה אף הותרה סכנה

.åè˙B¯t94e·fL95ÌÈ˙ÈÊ Ì‡ :˙aLa ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ≈∆»≈∆«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ
ÌÈ·ÚÂ96„Ú ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ - Ô‰ «¬»ƒ≈»ƒ¿»««¿ƒ«

;˙aLa Ô˙B‡ ËÁÒÈÂ Ôek˙È ‡nL ‰¯Êb ,˙aL È‡ˆBÓ»≈«»¿≈»∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿…»¿«»
Ô‰ ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ez Ì‡Â97- ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÒÈÎ‰ Ì‡ : ¿ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

- ÔÎ¯„Ï ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰Ó e·fL ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆»≈∆À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»
.˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Ó e·fL ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆»≈∆¬ƒ«»≈«»

ב').94) עמוד קמ"ג שבת (מסכת מעצמם.95)משנה
לסחיטה,96) עומדים שרובם כיון לאכילה, עומדים אפילו

בשבת. יסחוט שמא ורק 97)חוששים לאכילה סתמם
לסחיטה. לפעמים

.æèÌÈ˙ÈÊ98Ô‰Ó e‡ˆÈÂ ,˙aL ·¯ÚÓ Ô˜q¯L ÌÈ·ÚÂ ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿»≈∆∆«»¿»¿≈∆
L·c ˙BlÁ ÔÎÂ ;ÔÈ¯zÓ - ÔÓˆÚÓ ÔÈ˜LÓ99Ô˜q¯L «¿ƒ≈«¿»À»ƒ¿≈«¿«∆ƒ¿»

;ÔÈ¯zÓ ˙aLa Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ - ˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»«¿ƒ«¿ƒ≈∆¿«»À»ƒ
‰¯Ê‚Ï ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡L100.·¯ÚaÓ Ô˜q¯ ¯·kL , ∆≈»»ƒ¿≈»∆¿»ƒ¿»ƒ»∆∆

ב').98) עמוד קמ"ג דף (שבת כמו 99)משנה הדבש
בכוורת. יזוב 100)שהוא שרסקן כיון בשבת, יסחט שמא

בידים. יסחט אם גם חטאת חיוב ואין מאליו, המשקה

.æé‰¯BÊ101Ô‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ¯¯B·e102,CÎÈÙÏ . ∆≈≈¬¿»≈¿ƒ»
,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ˙BÏÈÏÓ ÏÏÓÏ ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆À»ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆¿¿»

‡e‰Lk103˙Á‡ B„Èa ÁtÓ - ÁtÓ104,BÁk ÏÎa ¿∆¿«≈«¿«≈«¿»««¿»…
ÔB˜a ‡Ï Ï·‡105ÈeÁÓ˙a ‡ÏÂ106‰tÈ ‡nL ‰¯Êb ; ¬»…¿»¿…¿«¿¿≈»∆»¿«∆

¯nLÓ‰Â .·iÁ ‡e‰L ,‰¯·Î·e ‰Ùa107- ÌÈ¯ÓL ¿»»ƒ¿»»∆«»¿«¿«≈¿»ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „w¯Ó B‡ ¯¯Ba ˙„ÏBz∆∆≈¿«≈¿ƒ»««ƒ

ÔÈ¯„eÒa ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓ B‡ ÏeÏˆ ÔÈÈ ÔpÒÏ ¯znL108B‡ ∆À»¿«≈«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ
˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎa109¯„eqa ‡n‚ ‰NÚÈ ‡Ï ,110‡lL ; ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ…«¬∆À»«»∆…

¯nLÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»¿«≈
¯eÒ‡ ÔÎÂ .˙¯nLÓa111˙¯nLÓ‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï112C¯„k ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ¿∆«¿«∆∆¿∆∆

ıaÁÓ‰ ÔÎÂ .¯nLÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L113 ∆∆¿…∆»»¿«≈¿≈«¿«≈
ÔÈ˙BpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ ¯¯Ba ˙„ÏBz -∆∆≈¿ƒ»««ƒ∆¿ƒ

ÌˆaÁÈ ‡Ï ,L·„Ï ÌÈÊB‚‡Â ÔÈÓLÓL114.B„Èa À¿¿ƒ∆¡ƒƒ¿«…¿«¿≈¿»

המוץ.101) מן לנקותו ברוח הנדוש הדגן את זורק
י"א.102) הלכה ח' בפרק דף 103)כמבואר ביצה (מסכת

ב'). עמוד ולנפח 104)י"ב יחד לדבקן ידיו, בשתי אבל
אסור. מהמוץ לנקותן כדי כמרזב,105)בהן עשוי "כלי

(רש"י). בכלי" נשארת והפסולת יוצא והאוכל בו מנענע
גדולה.106) היא 107)קערה – ב"משמרת" יין המסנן

וצלול, זך ממנו יורד והיין היין שמרי בתוכו שנותנים שק
לתלות  חכמים ואסרו השמרים, את קולטת והמשמרת
עושה  שהוא כדרך יעשה שלא בשבת, הכלי על (המשמרת)

תולדת  הוא מלאכה עושה בשבת שמרים והמסנן בחול,
א') משנה כ' פרק שבת המשניות (פירוש מרקד" או בורר

י"ד. הלכה ח' פרק כיבוס 108)וראה מצד איסור כאן ואין
י"ט). ס"ק שי"ט (הגר"א לכך מתכוון שאינו כיון הסודרין

דקל.109) מנצרי עשוי קל"ט 110)סל דף שבת (מסכת
סחיטה. לידי יבא שמא בחול כמו הכלי בפי ב') עמוד

ב').111) עמוד קל"ז דף שבת (מסכת משנה
בעיגול 112) צד לכל פיה ומותח יין שמרי בה "שמסננים

בתשובה: כתב ורבינו (רש"י); הכלי" חלל על כאהל ונעשה
עושה  שהוא מפני המשמרת תליית באיסור הטעם "אין
שהוא  כדרך יעשה שלא מדרבנן, תלייתה אסור אלא אהל,
ס"ד). סימן פריימן הרמב"ם (תשובות בחול" עושה

וסכסוכו.113) החלב טריפת ידי על חמאה עושה
"ובלבד 114) ווין כ"י לפני י"ג). פרק שבת (מסכת תוספתא

יגבל" שלא "ובלבד הדפוס נוסחת לפי אבל יחבוץ" שלא
י"ט). ס"ק שי"ט מג"א (ועיין לש משום שאיסורו נראה

.çéCzÁÓ‰115˜¯i‰ ˙‡116BÏM·Ï È„k ˜c ˜c117- «¿«≈∆«»»««¿≈¿«¿
‡Ï ÔÈ˜q¯Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .·iÁÂ ,ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆≈¿«»¿ƒ»≈¿«¿ƒ…

˙ÁM‰ ˙‡118ÔÈa - ‰Ó‰a ÈÙÏ ÔÈ·e¯Á‰ ˙‡ ‡ÏÂ ∆«««¿…∆∆»ƒƒ¿≈¿≈»≈
ÔÁBËk ‰‡¯pL ÈtÓ - ‰qb ÔÈa ,‰wc119Ï·‡ . «»≈«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¬»

ÔÈÎzÁÓ120ÔÈÚeÏc‰ ˙‡121‰Ï·p‰ ˙‡Â ,‰Ó‰a‰ ÈÙÏ ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿∆«¿≈»
˙B¯Ùa ‰ÈÁË ÔÈ‡L ;ÌÈ·Ïk‰ ÈÙÏ122ÔÈ¯ÈzÓe .123 ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈¿ƒ»«≈«ƒƒ

¯ÈÓÚ ÏL ˙BnÏ‡124ÒtÒÙÓe ,‰Ó‰a ÈÙÏ125B„Èa126 ¬À∆»ƒƒ¿≈¿≈»¿«¿≈¿»
Á¯h‰ ÈtÓ ,˙BÏB„b ˙BnÏ‡ ‡Ï Ï·‡ ,˙BpË˜ ˙BnÏ‡¬À¿«¬»…¬À¿ƒ¿≈«…«

.Ô‰aL∆»∆

ב').115) עמוד ע"ד דף שבת התלוש.116)(מסכת
(כסף 117) דק דק לחתכו מותר מיד אוכלו אם אבל בערב.

כ'. הלכה להלן וראה תבואה 118)משנה) של ירק
בהמה. למאכל בישולה גמר לפני שכיון 119)הנקצרת

לצורך  שלא כמחתך זה הרי ריסוק בלי לאכול יכולים שהם
ה'). ס"ק שכ"ד סימן (ט"ז טוחן משום שחייב אכלה

א').120) עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת פרי 121)משנה
תלושים. אותם ומחתכם ("קירביס") האבטיח מין אדמה

השחת 122) את מרסקין "אין למעלה: שנאמר למה מוסב
זה  ועל אינו, ממש טוחן ואילו כטוחן" שנראה מפני וכו'
כיון  כלומר משנה). (כסף בפירות" טחינה "שאין כתב:

מיד. לאכול קנ"ה 123)שהוא דף שבת (מסכת משנה
א'). מקומות.124)עמוד בכמה הקשור לבהמה חציר

(פירוש 125) הידים" שתי בין אותם שמחתך מפרך
העשבים 126)המשניות). לבהמה שמפזרים דרך "שכן

מריחה  ואינה מתחממים דחוקים שכשהם לאכלם, לה ויפים
(רש"י). בהם" וקצה כך כל ריחם

.èéÈÏÈ·Á127‰‡t128·BÊ‡Â129˙È¯B˜Â130‡ˆBiÎÂ ¬ƒ≈≈»¿≈¿»ƒ¿«≈
‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ÔÒÈÎ‰L ,Ô‰a131.Ô‰Ó ˜tzÒÓ - »∆∆ƒ¿ƒ»¿«¬«¿≈»ƒ¿«≈≈∆

ÏÎB‡Â ÌËB˜Â132B„Èa ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ¿≈¿≈¿»≈∆¿¿»¬»…¿»
‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;‰a¯‰«¿≈∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»

˜„Ï133. »…

א').127) עמוד קכ"ח דף שבת צמח 128)(מסכת
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כ"א. הלכה להלן ועיין אדום. צבע משרשיו שעושים
טוב.129) ריח לו שיש קטן ריח 130)צמח בעל צמח

למאכל  וגם להסקה ראויים האלה העשבים וטוב. חריף
מחשבתו. אחר הולך הכל לפיכך וסתמם 131)בהמה,

מבואר  לעצים הכניסם ודין שכ"א). (מג"א בהמה למאכל
י"ח. הלכה כ"ו בפרק למאכל 132)להלן גם ראויים שהם

דף 133)אדם. שבת (מסכת לכתשם דקים, לעשותם
א'). עמוד קמ"א

.ëCB˙Ï ÔzÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏtÏt ˜„Ï CÈ¯v‰«»ƒ»…ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆ƒ≈¿
˙aLa ÏÎ‡n‰134ÔÈkq‰ „Èa L˙Bk ‰Ê È¯‰ -135 ««¬»¿«»¬≈∆≈¿«««ƒ

‰¯Ú˜·e136ÈtÓ ,˙LzÎÓa ‡Ï Ï·‡ ;137‡e‰L ƒ¿»»¬»…¿«¿∆∆ƒ¿≈∆
˙B‡t¯˙‰Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÔÁBË138,˙aLa ≈¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿«»
.ÔÈÓÓq‰ ˜ÁLÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ¿…««¿»ƒ

למעלה 134) (ראה ביום בו זמן לאחר אלא מיד לאכול ולא
י"ח). המיוחד 135)הלכה העלי הוא בבוכנא, ולא

בקערה. כותשו אם אפילו במכתשת,136)לכתישה, ולא
שינויים. שני להיות שצריכים הסכין ביד כותשו אם אפילו

(כ"י 137) טוחן" משום חייב במכתשת "אבל בנ"א:
למעלה 138)התימנים). וראה בשבת, רפואה סמי לקחת

בשבת. רפואה על פ"ב

.àë?„ˆÈk139‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡È ‡ÏÏÎ ≈«……«¿»ƒ∆≈»«¬«
ÔBÈ·BÊ‡ ÔB‚k ,ÌÈ‡È¯a140‰‡Ùe141ÌÈ¯·c ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿≈¿≈»¿…¿»ƒ
‰ÚÏ ÔB‚k ,ÌÈÏLÏLÓ‰142‡Ï ÔÎÂ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«¿¿ƒ¿«¬»¿«≈»∆¿≈…

ÔB‚k ,Ô˙BzLÏ ÌÈ‡È¯a‰ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ‰zLÈƒ¿∆¿»ƒ∆≈∆∆«¿ƒƒƒ¿»¿
.ÌÈ·NÚÂ ÔÈÓÓÒ Ô‰a eÏMaL ÌÈÓ«ƒ∆ƒ¿»∆«¿»ƒ«¬»ƒ

ב').139) עמוד ק"ט דף שבת (מסכת צמח 140)משנה
שבמעיים. התולעים את הממית הריח בנ"א:141)עז

ולפי  ב'). עמוד ס"ו דף שבת (מסכת לרפואה והוא "ופואה"
שקוטם  י"ט בהלכה למעלה שכתב ממה קשה נוסחתנו

פיאה. חבילי משקה 142)ואוכל ממנו שעושים מר עשב
לרפואה.

.áëÏÎB‡143ÌÈ‡È¯a‰ C¯cL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ Ì„‡ ≈»»√»ƒ«¿ƒ∆∆∆«¿ƒƒ
‡¯aÒk‰ ÔB‚k ,Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï144˙eLk‰Â145 ¿»¿»¿ƒ¿»¿«À¿»»¿«¿

È„k ÔÏÎB‡Â ÔÈ‡t¯Ó Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;·BÊ‡‰Â¿»≈««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿¿»¿≈
.ÌÈ‡È¯a ÏÎ‡Ó Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ - Ì‰a ˙B‡t¯˙‰Ï¿ƒ¿«¿»∆À»ƒ¿≈«¬«¿ƒƒ

˙ÈzÏÁ ‰˙L146˙aM‰ Ì„wÓ147‰˙BL ‡e‰ È¯‰Â , »»ƒ¿ƒƒ…∆««»«¬≈∆
˙BÓB˜Óa [elÙ‡] ,˙aLa B˙BzLÏ ¯zÓ - CÏB‰Â¿≈À»ƒ¿¿«»¬ƒƒ¿

ÌÈ‡È¯a‰ e‚‰ [‡lL]148ÔÈ˙BLÂ .˙ÈzÏÁ‰ ˙BzLÏ ∆…»¬«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
È¯ˆn‰ ÌB˙ÈÊ149.ÌB˜Ó ÏÎa ≈«ƒ¿ƒ¿»»

ב).143) עמוד ק"ט דף שבת (מסכת הוא 144)משנה
טוב  שזרעו צמח ל"א). פסוק ט"ז, פרק (שמות גד" "זרע

ולתבלים. לרפואה ישמש 145)הריח, הטעם, מר צמח
תמרים. שכר ולעשות ק"מ 146)לרפואה דף שבת (מסכת

מי  את ושותים אותו, שורים הריח חריף צמח א'). עמוד
לרפואה. שלשה 147)השריה לשתותו רפואתו שדרך

רצופים. כתוב:148)ימים ישנים ודפוסים בנוסחאות
משנה" ב"מגיד אולם לשתות" הבריאים שנהגו "במקומות

הביא  כבר בריאים מאכל שהוא כל שהרי שלנו, כנוסח הגיה
"אפילו  הנוסח ולפי לרפואה. לשתות שמותר למעלה, רבנו
דרך  שאין אף מותר שכאן הכוונה הבריאים", נהגו שלא
(מער"ק). יפסיק אם סכנה שיש מכיון לשתות, הבריאים

מדברי,149) כרכום וזרע שעורים וקמח מלח "לוקחים
פרק  פסחים המשניות (פירוש לרפואה" במים אותו ולשים

לבריאים. משקה גם והוא א'). משנה ג'

.âëÔÎÂ150¯zÓ - Ô‰a CeÒÏ ÌÈ‡È¯a‰ C¯cL ÌÈÓL ¿≈¿»ƒ∆∆∆«¿ƒƒ»»∆À»
.‰‡eÙ¯Ï Ôek˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aLa Ô‰a CeÒÏ»»∆¿«»¿««ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»
LLBÁ‰ .ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰a ÔÈÎÒ ÌÈ‡È¯a‰ ÔÈ‡LÂ¿∆≈«¿ƒƒ»ƒ»∆¬ƒ«≈

ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ ‡Ï - ÂÈ˙Óa151˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ , ¿»¿»…»«ƒ»…∆¬»»∆
ÔÓM‰152„¯Â ÔÓL ‡ÏÂ ;153ÌÈ‡È¯a‰L ÌB˜Óa ‡l‡ , «∆∆¿…∆∆∆∆∆»ƒ¿∆«¿ƒƒ

¯zÓe .B˙B‡ ÔÈÎÒ154.ÌB˜Ó ÏÎa ÁÏÓÂ ÔÓL CeÒÏ »ƒÀ»»∆∆»∆«¿»»
‰Ùb155¯ B‡ B„Èd˙ÓBˆ - BÏ‚156d˙ÓBˆ BÈ‡Â ,ÔÈÈa ƒ¿»»«¿¿»¿«ƒ¿≈¿»

ıÓÁa157¯eÒ‡ ÔÈÈa Û‡ - ‚Ú ‰È‰ Ì‡Â .158. ¿…∆¿ƒ»»»…«¿«ƒ»

א').150) עמוד קי"א דף שבת (מסכת שאין 151)משנה
החולים. אלא בו בו,152)סוכים סכים הבריאים שגם

לרפואה. שהוא יכירו אדם 153)ולא ואין יקרים, שדמיו
לרפואה. אלא בו ב').154)סך עמוד ס"ו דף שבת (מסכת

כמו:155) ולקתה, נכשלה א') עמוד ק"ט דף שבת (מסכת
רש"י). י"ב. פסוק צ"א, פרק (תהלים רגלך" באבן תגוף "פן

(רש"י).156) הדם לשכך היין ידי על אבל 157)מכווצה
מותר  והרגל היד גב על או ברזל, מחמת המכה היתה אם
ה'. הלכה ב' בפרק כמבואר סכנה, בה שיש כיון אופן, בכל

(רש"י 158) וצומתו לבשרו קשה קצת חזק שהוא היין שגם
שם).

.ãëÚn‚È ‡Ï - ÂÈpLa LLBÁ‰159ıÓÁ‰ ˙‡ Ô‰a «≈¿ƒ»…¿««»∆∆«…∆
ËÏÙÈÂ160BB¯‚a LLBÁ‰ .ÚÏB·e ‡e‰ Ún‚Ó Ï·‡ ,161 ¿ƒ¿…¬»¿«≈«≈««≈ƒ¿

epÚ¯ÚÈ ‡Ï -162,‰a¯‰ ÔÓL ‡e‰ ÚÏBa Ï·‡ ;ÔÓLa …¿»¿∆¿∆∆¬»≈«∆∆«¿≈
ÈÎËÒn‰ ˙‡ ÔÈÒÚBÏ ÔÈ‡ .‡t¯˙ - ‡t¯˙ Ì‡Â163ÔÈ‡Â ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈≈¬ƒ∆««¿¿≈¿≈

ÔÈÙL164Ôek˙pL ÔÓÊa ,˙aLa ÌÒa ÌÈpM‰ ˙‡ »ƒ∆«ƒ«ƒ¿«¿«»ƒ¿«∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - ‰t‰ ÁÈ¯Ï Ôek˙ Ì‡Â ;‰‡eÙ¯Ïƒ¿»¿ƒƒ¿«≈¿≈««∆À»

יגרגר.159) – רוח בשאיפת נראה 160)ישתה כי
לרפואה. י"ג).161)שגמיעתו פרק שבת (מסכת תוספתא

עמוד  פ"ג דף יומא ועיין סכנה, חשש בו בשאין [המדובר
מועיל 163)ישטפנו.162)א']. מעץ, הנוטף שרף

(ערוך). הפה ולריח משפשפים.164)לרפואה

.äëÔÈ‡165ÔÈÚ‰ CB˙Ï ÔÈÈ ÔÈ˙B166‡e‰ Ô˙B Ï·‡ , ≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¬»≈
ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ167ÏÙz ˜¯Â .168ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ elÙ‡ - ««»«ƒ¿…»≈¬ƒ««»«ƒ

¯eÒ‡169¯BÏÈ˜ .170- ˙aL ·¯ÚÓ B˙B‡ ‰¯ML »ƒ∆»»≈∆∆«»
LLBÁ BÈ‡Â ,˙aLa BÈÚ ·b ÏÚ B¯È·ÚÓ171ÈÓ . «¬ƒ««≈¿«»¿≈≈ƒ

ÈÓb ÂÈÏÚ C¯ÎÈ ‡Ï - BÚaˆ‡a ‰˜lL172,B˙‡t¯Ï È„k ∆»»¿∆¿»…ƒ¿…»»∆ƒ¿≈¿«…
ˆB‰Ï È„k B„Èa ep˜Á„È ‡ÏÂÌc epnÓ ‡È173. ¿…ƒ¿»∆¿»¿≈¿ƒƒ∆»

ב').165) עמוד ק"ח דף שבת כנותן 166)(מסכת שנראה
עיניו.167)לרפואה. את כרוחץ "שלא 168)שנראה

ביאה  אסורי בהל' ורבינו (רש"י משנתו" משנעור כלום טעם
ל"ח). הלכה ט' אין 169)פרק מאוס, שהוא מכיון
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כ"א. הלכה להלן ועיין אדום. צבע משרשיו שעושים
טוב.129) ריח לו שיש קטן ריח 130)צמח בעל צמח

למאכל  וגם להסקה ראויים האלה העשבים וטוב. חריף
מחשבתו. אחר הולך הכל לפיכך וסתמם 131)בהמה,

מבואר  לעצים הכניסם ודין שכ"א). (מג"א בהמה למאכל
י"ח. הלכה כ"ו בפרק למאכל 132)להלן גם ראויים שהם

דף 133)אדם. שבת (מסכת לכתשם דקים, לעשותם
א'). עמוד קמ"א

.ëCB˙Ï ÔzÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏtÏt ˜„Ï CÈ¯v‰«»ƒ»…ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆ƒ≈¿
˙aLa ÏÎ‡n‰134ÔÈkq‰ „Èa L˙Bk ‰Ê È¯‰ -135 ««¬»¿«»¬≈∆≈¿«««ƒ

‰¯Ú˜·e136ÈtÓ ,˙LzÎÓa ‡Ï Ï·‡ ;137‡e‰L ƒ¿»»¬»…¿«¿∆∆ƒ¿≈∆
˙B‡t¯˙‰Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÔÁBË138,˙aLa ≈¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿«»
.ÔÈÓÓq‰ ˜ÁLÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ¿…««¿»ƒ

למעלה 134) (ראה ביום בו זמן לאחר אלא מיד לאכול ולא
י"ח). המיוחד 135)הלכה העלי הוא בבוכנא, ולא

בקערה. כותשו אם אפילו במכתשת,136)לכתישה, ולא
שינויים. שני להיות שצריכים הסכין ביד כותשו אם אפילו

(כ"י 137) טוחן" משום חייב במכתשת "אבל בנ"א:
למעלה 138)התימנים). וראה בשבת, רפואה סמי לקחת

בשבת. רפואה על פ"ב

.àë?„ˆÈk139‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡È ‡ÏÏÎ ≈«……«¿»ƒ∆≈»«¬«
ÔBÈ·BÊ‡ ÔB‚k ,ÌÈ‡È¯a140‰‡Ùe141ÌÈ¯·c ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿≈¿≈»¿…¿»ƒ
‰ÚÏ ÔB‚k ,ÌÈÏLÏLÓ‰142‡Ï ÔÎÂ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«¿¿ƒ¿«¬»¿«≈»∆¿≈…

ÔB‚k ,Ô˙BzLÏ ÌÈ‡È¯a‰ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ‰zLÈƒ¿∆¿»ƒ∆≈∆∆«¿ƒƒƒ¿»¿
.ÌÈ·NÚÂ ÔÈÓÓÒ Ô‰a eÏMaL ÌÈÓ«ƒ∆ƒ¿»∆«¿»ƒ«¬»ƒ

ב').139) עמוד ק"ט דף שבת (מסכת צמח 140)משנה
שבמעיים. התולעים את הממית הריח בנ"א:141)עז

ולפי  ב'). עמוד ס"ו דף שבת (מסכת לרפואה והוא "ופואה"
שקוטם  י"ט בהלכה למעלה שכתב ממה קשה נוסחתנו

פיאה. חבילי משקה 142)ואוכל ממנו שעושים מר עשב
לרפואה.

.áëÏÎB‡143ÌÈ‡È¯a‰ C¯cL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ Ì„‡ ≈»»√»ƒ«¿ƒ∆∆∆«¿ƒƒ
‡¯aÒk‰ ÔB‚k ,Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï144˙eLk‰Â145 ¿»¿»¿ƒ¿»¿«À¿»»¿«¿

È„k ÔÏÎB‡Â ÔÈ‡t¯Ó Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;·BÊ‡‰Â¿»≈««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿¿»¿≈
.ÌÈ‡È¯a ÏÎ‡Ó Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ - Ì‰a ˙B‡t¯˙‰Ï¿ƒ¿«¿»∆À»ƒ¿≈«¬«¿ƒƒ

˙ÈzÏÁ ‰˙L146˙aM‰ Ì„wÓ147‰˙BL ‡e‰ È¯‰Â , »»ƒ¿ƒƒ…∆««»«¬≈∆
˙BÓB˜Óa [elÙ‡] ,˙aLa B˙BzLÏ ¯zÓ - CÏB‰Â¿≈À»ƒ¿¿«»¬ƒƒ¿

ÌÈ‡È¯a‰ e‚‰ [‡lL]148ÔÈ˙BLÂ .˙ÈzÏÁ‰ ˙BzLÏ ∆…»¬«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
È¯ˆn‰ ÌB˙ÈÊ149.ÌB˜Ó ÏÎa ≈«ƒ¿ƒ¿»»

ב).143) עמוד ק"ט דף שבת (מסכת הוא 144)משנה
טוב  שזרעו צמח ל"א). פסוק ט"ז, פרק (שמות גד" "זרע

ולתבלים. לרפואה ישמש 145)הריח, הטעם, מר צמח
תמרים. שכר ולעשות ק"מ 146)לרפואה דף שבת (מסכת

מי  את ושותים אותו, שורים הריח חריף צמח א'). עמוד
לרפואה. שלשה 147)השריה לשתותו רפואתו שדרך

רצופים. כתוב:148)ימים ישנים ודפוסים בנוסחאות
משנה" ב"מגיד אולם לשתות" הבריאים שנהגו "במקומות

הביא  כבר בריאים מאכל שהוא כל שהרי שלנו, כנוסח הגיה
"אפילו  הנוסח ולפי לרפואה. לשתות שמותר למעלה, רבנו
דרך  שאין אף מותר שכאן הכוונה הבריאים", נהגו שלא
(מער"ק). יפסיק אם סכנה שיש מכיון לשתות, הבריאים

מדברי,149) כרכום וזרע שעורים וקמח מלח "לוקחים
פרק  פסחים המשניות (פירוש לרפואה" במים אותו ולשים

לבריאים. משקה גם והוא א'). משנה ג'

.âëÔÎÂ150¯zÓ - Ô‰a CeÒÏ ÌÈ‡È¯a‰ C¯cL ÌÈÓL ¿≈¿»ƒ∆∆∆«¿ƒƒ»»∆À»
.‰‡eÙ¯Ï Ôek˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aLa Ô‰a CeÒÏ»»∆¿«»¿««ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»
LLBÁ‰ .ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰a ÔÈÎÒ ÌÈ‡È¯a‰ ÔÈ‡LÂ¿∆≈«¿ƒƒ»ƒ»∆¬ƒ«≈

ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ ‡Ï - ÂÈ˙Óa151˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ , ¿»¿»…»«ƒ»…∆¬»»∆
ÔÓM‰152„¯Â ÔÓL ‡ÏÂ ;153ÌÈ‡È¯a‰L ÌB˜Óa ‡l‡ , «∆∆¿…∆∆∆∆∆»ƒ¿∆«¿ƒƒ

¯zÓe .B˙B‡ ÔÈÎÒ154.ÌB˜Ó ÏÎa ÁÏÓÂ ÔÓL CeÒÏ »ƒÀ»»∆∆»∆«¿»»
‰Ùb155¯ B‡ B„Èd˙ÓBˆ - BÏ‚156d˙ÓBˆ BÈ‡Â ,ÔÈÈa ƒ¿»»«¿¿»¿«ƒ¿≈¿»

ıÓÁa157¯eÒ‡ ÔÈÈa Û‡ - ‚Ú ‰È‰ Ì‡Â .158. ¿…∆¿ƒ»»»…«¿«ƒ»

א').150) עמוד קי"א דף שבת (מסכת שאין 151)משנה
החולים. אלא בו בו,152)סוכים סכים הבריאים שגם

לרפואה. שהוא יכירו אדם 153)ולא ואין יקרים, שדמיו
לרפואה. אלא בו ב').154)סך עמוד ס"ו דף שבת (מסכת

כמו:155) ולקתה, נכשלה א') עמוד ק"ט דף שבת (מסכת
רש"י). י"ב. פסוק צ"א, פרק (תהלים רגלך" באבן תגוף "פן

(רש"י).156) הדם לשכך היין ידי על אבל 157)מכווצה
מותר  והרגל היד גב על או ברזל, מחמת המכה היתה אם
ה'. הלכה ב' בפרק כמבואר סכנה, בה שיש כיון אופן, בכל

(רש"י 158) וצומתו לבשרו קשה קצת חזק שהוא היין שגם
שם).

.ãëÚn‚È ‡Ï - ÂÈpLa LLBÁ‰159ıÓÁ‰ ˙‡ Ô‰a «≈¿ƒ»…¿««»∆∆«…∆
ËÏÙÈÂ160BB¯‚a LLBÁ‰ .ÚÏB·e ‡e‰ Ún‚Ó Ï·‡ ,161 ¿ƒ¿…¬»¿«≈«≈««≈ƒ¿

epÚ¯ÚÈ ‡Ï -162,‰a¯‰ ÔÓL ‡e‰ ÚÏBa Ï·‡ ;ÔÓLa …¿»¿∆¿∆∆¬»≈«∆∆«¿≈
ÈÎËÒn‰ ˙‡ ÔÈÒÚBÏ ÔÈ‡ .‡t¯˙ - ‡t¯˙ Ì‡Â163ÔÈ‡Â ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈≈¬ƒ∆««¿¿≈¿≈

ÔÈÙL164Ôek˙pL ÔÓÊa ,˙aLa ÌÒa ÌÈpM‰ ˙‡ »ƒ∆«ƒ«ƒ¿«¿«»ƒ¿«∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - ‰t‰ ÁÈ¯Ï Ôek˙ Ì‡Â ;‰‡eÙ¯Ïƒ¿»¿ƒƒ¿«≈¿≈««∆À»

יגרגר.159) – רוח בשאיפת נראה 160)ישתה כי
לרפואה. י"ג).161)שגמיעתו פרק שבת (מסכת תוספתא

עמוד  פ"ג דף יומא ועיין סכנה, חשש בו בשאין [המדובר
מועיל 163)ישטפנו.162)א']. מעץ, הנוטף שרף

(ערוך). הפה ולריח משפשפים.164)לרפואה

.äëÔÈ‡165ÔÈÚ‰ CB˙Ï ÔÈÈ ÔÈ˙B166‡e‰ Ô˙B Ï·‡ , ≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¬»≈
ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ167ÏÙz ˜¯Â .168ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ elÙ‡ - ««»«ƒ¿…»≈¬ƒ««»«ƒ

¯eÒ‡169¯BÏÈ˜ .170- ˙aL ·¯ÚÓ B˙B‡ ‰¯ML »ƒ∆»»≈∆∆«»
LLBÁ BÈ‡Â ,˙aLa BÈÚ ·b ÏÚ B¯È·ÚÓ171ÈÓ . «¬ƒ««≈¿«»¿≈≈ƒ

ÈÓb ÂÈÏÚ C¯ÎÈ ‡Ï - BÚaˆ‡a ‰˜lL172,B˙‡t¯Ï È„k ∆»»¿∆¿»…ƒ¿…»»∆ƒ¿≈¿«…
ˆB‰Ï È„k B„Èa ep˜Á„È ‡ÏÂÌc epnÓ ‡È173. ¿…ƒ¿»∆¿»¿≈¿ƒƒ∆»

ב').165) עמוד ק"ח דף שבת כנותן 166)(מסכת שנראה
עיניו.167)לרפואה. את כרוחץ "שלא 168)שנראה

ביאה  אסורי בהל' ורבינו (רש"י משנתו" משנעור כלום טעם
ל"ח). הלכה ט' אין 169)פרק מאוס, שהוא מכיון
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לרפואה. אלא בו לעין.170)משתמשים משחה
שבת.171) מערב שרה אם אלא התירו ולא כרוחץ שנראה
צמח 172) – הגמא הוא ב'). עמוד ק"ג דף (עירובין משנה

המשניות). (פירוש למכה ומועיל במים הגדל
שלקה 173) "כהן שנינו: ב' עמוד ק"ג דף עירובין במסכת

נראית), שמכתו המקדש בבית לעבוד יכול (ואינו באצבעו
לבטל  במקדש נוהג שבות איסור (שאין במקדש עליו כורך
שבות, איסור ברפואה (שיש במדינה לא אבל מעבודה), כהן
את  (שמהדק דם להוציא אם סממנים), שחיקת משום גזרה
מלאכה: אב (שהוא אסור וכאן כאן החבורה), על הגמי

חובל)".

.åëÔÈ‡174‡ÏÂ ,‰kn‰ Èab ÏÚ ÔÓLÂ ÔÈnÁ ÔÈ˙B ≈¿ƒ«ƒ»∆∆««≈««»¿…
BzÏ CBÓ Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‰kn‰ Èab ÏÚL CBÓ Èab ÏÚ««≈∆««≈««»¿…««≈ƒ¿

˙aLa ‰kn‰ ÏÚ175,‰knÏ ıeÁ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ . «««»¿«»¬»≈««»
L·È CBÓ ÔÈ˙BÂ .‰knÏ „¯BÈÂ ˙˙BLÂ176Èab ÏÚ ¿≈¿≈««»¿¿ƒ»≈««≈

˜ÈzÚ ‰È‰ Ì‡Â .‰kn‰177¯eÒ‡ -178‡e‰L ÈtÓ , ««»¿ƒ»»«ƒ»ƒ¿≈∆
‰iË¯k179. ƒ¿ƒ»

ב').174) עמוד קל"ד דף שבת שאסור 175)(מסכת
סממנים. שחיקת כדי 176)משום אלא לרפואה, שאינו

המכה. את הבגדים יסרטו שהוא 178)ישן.177)שלא
על 179)מרפא. ששמים בסממנים משוחה תחבושת

לרככה. המכה

.æë‰iË¯180ÈÏk Èab ÏÚ ‰L¯tL181ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ¿ƒ»∆»¿»««≈¿ƒ«¬ƒƒ
¯eÒ‡ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‰L¯t Ì‡Â ;d˙B‡»¿ƒ»¿»««≈«¿«»

d¯ÈÊÁ‰Ï182ÔÈÁÈpÓe .183‰kn‰ Èab ÏÚ ‰iË¯ ¿«¬ƒ»«ƒƒ¿ƒ»««≈««»
Lc˜na ‰lÁzÎÏ184.Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ ÔÈ‡L ; ¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆≈ƒ¿«ƒ¿»

˙‡ ÔÈÁp˜Ó ÔÈ‡Â ,‰kn‰ Èt ÔÈÁp˜Ó ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»¿«¿ƒƒ««»¿≈¿«¿ƒ∆
.Á¯ÓÈ ‡nL ,‰iË¯‰»¿ƒ»∆»ƒ¿«

ב').180) עמוד ק"ב דף עירובין שהיא 181)(מסכת
להחזירה. מותר ולכן ממקומה שכיון 182)כהוחלקה

בשבת  בתחלה כמניחה הוא הרי קרקע גבי על שנפלה
שם). בעירובין (רש"י ימרח שמא בנ"א:183)שאסור

אבל  קרקע, גבי על שנפלה רטיה להחזיר והיינו "ומחזירים"
שבת, מערב עליו היתה שלא מכה גבי על רטיה להניח
וכן  משנה). (מגיד הראב"ד שכתב כמו במקדש אף אסור

שם. בעירובין המשנה בפירוש רבינו כהן 184)כתב
בין  חציצה משום מכתו, מעל הרטיה להסיר צריך העובד
כי  שבות משום אסרו ולא להחזירה, ומותר לבגדו, בשרו
אבל  מעבודה, ימנע שלא – תחילתם משום סופם התירו
רוקח). (מעשה שבות רק שהוא אף אסור, עובד שאינו כהן

.çëÔÈÎÒ185ÔÈLÓLÓÓe186,‡e‰Â .˙aLa ÌÈÚÓ È·a »ƒ¿«¿¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«»»
C¯„k ‰NÚÈ ‡lL È„k ,˙Á‡ ˙·a LÓLÓÈÂ CeÒiL∆»ƒ«¿≈¿«««¿≈∆…«¬∆¿∆∆

ÔÈÏnÚ˙Ó ÔÈ‡Â .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L187‰Ê È‡ .˙aLa ∆∆¿…¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«»≈∆
Ú‚ÈiL „Ú ÁÎa BÙeb ÏÚ ÌÈÒ¯BcL ‰Ê ?ÏnÚ˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈∆∆¿ƒ«¿…««∆ƒ«

iL „Ú Cl‰iL B‡ ,ÚÈfÈÂ˙‡ ÚbÈÏ ¯eÒ‡L ;ÚÈfÈÂ Ú‚È ¿«ƒ«∆¿«≈«∆ƒ«¿«ƒ«∆»¿«≈«∆
‰‡eÙ¯ ‡È‰L ÈtÓ ,˙aLa ÚÈfiL È„k BÓˆÚ188ÔÎÂ . «¿¿≈∆«ƒ«¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈

˙ÈÒBÓÈc Ú˜¯˜a „ÓÚÏ ¯eÒ‡189,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL »«¬…¿«¿«ƒƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
.˙‡t¯Óe ˙ÏnÚnL ÈtÓƒ¿≈∆¿«∆∆¿«≈

בשמן"185) "מושחים א'). עמוד קמ"ז דף (שבת משנה
המשניות). וגרירה,186)(פירוש משיחה "ענינו

(פירוש  בחוזק" האדם בשר על הידים וגוררים שמושכים
שיעמול 187)המשניות). עמל, מגזרת והוא "מתייגעים,

המשניות). (פירוש והיגיעה העמל והוא א') (קהלת האדם
להתעמל".188) כדי רצין אין יז: שבת מסכת (תוספתא

ב'). עמוד קמ"ז דף שבת מרחץֿריפוי 189)ר"ח
ומרפא" מחמם שבו המלוח והטיט מלוחים "שמימיו

(רש"י).

.èëËÈËa ‡ÏÂ ,ÔÈÏLÏLnL ÌÈÓa ÔÈˆÁB¯ ÔÈ‡≈¬ƒ¿«ƒ∆¿«¿¿ƒ¿…¿ƒ
Ba ÔÈÚ·BhL190ÌÈa ‡ÏÂ ,ÌÈLe‡a‰ ‰¯LÓ ÈÓa ‡ÏÂ , ∆¿ƒ¿…¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿…¿»

ÌB„Ò191ÏkL ÈtÓ ;ÏB„b‰ ÌiaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈna ‡ÏÂ , ¿¿…««ƒ»»ƒ∆«»«»ƒ¿≈∆»
‚Ú ˙aMÏ ˙‡¯˜Â :·e˙ÎÂ ,Ô‰ ¯Úˆ el‡192,CÎÈÙÏ . ≈««≈¿»¿»»»««»…∆¿ƒ»

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - „iÓ ‰ÏÚ ‡l‡ ,Ì‰a ‰‰zL ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«»»∆∆»»»ƒ»««ƒ
ÔÈËËÁ BÏ LiL193.¯zÓ ,BL‡¯a ∆≈¬»ƒ¿…À»

וברייתא 190) ב') עמוד קמ"ז דף שבת (מסכת משנה
מים  בה שיש "בקעה א'): עמוד ק"ט קף שבת (מסכת
שמא  חוששים שם אדם ירד ואם דבק, כמו טיט ותחתיהם
שמתקבצים  עד לעלות יכול ואינו וידבק, טיט באותו יטבע
הרוחץ  שאומר: מי ויש משם. אותו ומעלים אדם בני
– מעיו בני משלשלים המים ואותם מצטנן בקעה באותה
("מגיד  הטוב" כמנהגו רבנו כתב האלה הפירושים ושני

המלח.191)משנה"). הוא 192)ים הטעם רש"י ולדעת
ואסור. לרפואה כן שעושה שמוכח מכת 193)משום

העור. על שחין

.ìÔÈ‡194ÔÈ„¯b˙Ó195˙„¯‚Óa196ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆∆¿ƒ»»»
Bk¯„k „¯Bb - ËÈËa B‡ ‰‡Bˆa ˙BÎÏÎÏÓ197BÈ‡Â ¿À¿»¿»¿ƒ≈¿«¿¿≈

ÔÈÎÒ .LLBÁ198ÔÈÎ¯ÙÓe199‡Ï Ï·‡ ,‚ÚÏ Ì„‡Ï ≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»¿…∆¬»…
‰Ó‰·Ï200¯zÓ - ¯Úˆ dÏ ‰È‰ Ì‡Â .201d¯Úˆ ¯ÈÒ‰Ï ƒ¿≈»¿ƒ»»»««À»¿»ƒ«¬»

ÔÈÈL¯k ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a .Ce¯Ùe ‰ÎÈÒa202‰a¯‰203- ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»«¿ƒƒ«¿≈
dÊÁ‡ Ì‡Â .‡t¯˙zL ÏÈ·La ¯ˆÁa d˙B‡ ÔÈˆÈ¯Ó¿ƒƒ»∆»≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¬»»

Ìc204ÔÈ‡Â ,ÔpËˆzL ÏÈ·La ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - »«¬ƒƒ»¿«ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈
ÔÈnÒ dÏ ˜ÁLÈ ‡nL ÔÈLLBÁ205. ¿ƒ∆»ƒ¿«»«»ƒ

ב').194) עמוד קמ"ז דף שבת "בלשון 195)(מסכת
המשניות). (פירוש מתחככים" כלי 196)חכמים:

חול  כמעשה יעשה שלא במרחץ. הגב את בו שמגרדין
(לבוש).197)(רש"י). חול כמעשה נראה שאינו

ב').198) עמוד נ"ג דף שבת משפשפים 199)(מסכת
(רש"י). מכה עונג 200)גלדי משום בשבת לטרוח שאסור

י'.201)בהמה. בהלכה כמבואר חיים בעלי צער משום
לבהמה.202) מאכל והוא לעדשים דומה "ועל 203)צמח

ורפואתה  (רש"י) מעים" חולי אחזה המרובה האכילה ידי
ותנועות. ריצה ידי דם.204)על במחלת חלתה

(ט"ז 205) בהמתו בשביל סמנין לשחוק כך כל בהול שאינו
ב'). ס"ק של"ב

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



zayקמח zekld - mipnf xtq - zah 'k iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.àìÔÈ‡206ÌÈ¯·c ‰na .˙aLa ÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡È˜Ó ≈¿ƒƒ∆»…∆¿«»«∆¿»ƒ
ÒÈÎ‰Ï Ï·‡ ;ÔÈnÒ ˜ÁLÈ ‡nL ,ÌÒa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿«∆»ƒ¿««»ƒ¬»¿«¿ƒ
BÒ¯k ˜Á„Ï ¯eÒ‡Â .¯zÓ - ‡È˜‰Ïe ÂÈt CB˙Ï B„È»¿ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ¿…¿≈
‡B·È ‡nL ,BlL ÈÚ¯‰ ‡ÈˆB‰Ï È„k ˜BÈz ÏL∆ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ∆∆»»

¯zÓe .ÔÈÏLÏLÓ‰ ÔÈnÒ B˙B˜L‰Ï207ÒBk ˙BtÎÏ208 ¿«¿«»ƒ«¿«¿¿ƒÀ»ƒ¿
˜pÁÏ ¯zÓ ÔÎÂ .B˙BÏÚ‰Ï È„k ˙aLa ¯eah‰ ÏÚ209, «««¿«»¿≈¿«¬¿≈À»¿«≈

ÛtÏÏe210ÌÈÊ‡ ˙BÏÚ‰Ïe ,ÔËw‰ ˙‡211,„ia ÔÈa - ¿«≈∆«»»¿«¬»¿«ƒ≈«»
ÈÏ˜‡ ˙BÏÚ‰Ïe - ÈÏÎa ÔÈa212‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL ; ≈ƒ¿ƒ¿«¬«¿¿ƒ∆»≈¿«≈

,‰˜ÈÁLÏ LeÁÏ È„k ÔÈnÒa Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»
.Ô‰Ó ¯Úˆ BÏ LÈÂ¿≈««≈∆

נחמן 206) רב ינוקי "אסובי א'. עמוד קכ"ג דף שבת מסכת
(מ"מ). רבינו מפרשה וכן אסור" שבת 207)אמר (מסכת

ב'). עמוד ס"ו על 208)דף וכופהו חמין ממנו "שעירו
(רש"י). לרפואה". במעיו שחש למי "מי 209)הטבור

תולים  בגרונו, ונופל צוארו מפרקת של חוליא שנפרקה
(רש"י). נפשט" צוארו שיהא בראשו לכרכו 210)אותו

בחבלי  ונשמטים רכים שהם אבריו פרקי לישב בבגדים
(רש"י). עמוד 211)הלידה כ"ח דף זרה עבודה (מסכת

י'. הלכה ב' פרק למעלה וראה ב'212)ב') בפרק מבואר
י'. הלכה

.áì„w¯Ó‰213CÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó -214ÔÈ‡ «¿«≈≈¬¿»¿ƒ»≈
ÔÈ¯·Bk215LiL ‰¯·k‰ ÁÈpÈ ‡ÏÂ .‰¯·Îa Ô·z‰ ˙‡ ¿ƒ∆«∆∆ƒ¿»»¿…«ƒ««¿»»∆≈

ın‰ „¯iL ÏÈ·La dB·b ÌB˜Óa Ô·z da216ÈtÓ , »∆∆¿»»«ƒ¿ƒ∆≈≈«…ƒ¿≈
CÈÏBÓe ‰¯·Îa Ô·z‰ ÏËB Ï·‡ .„w¯Ók ‡e‰L∆ƒ¿«≈¬»≈«∆∆ƒ¿»»ƒ

Òe·‡Ï217‰ÎÏB‰ ˙ÚLa ın‰ „¯iL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,218; »≈««ƒ∆≈≈«…ƒ¿«»»
CÎÏ Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L219. ∆¬≈≈ƒ¿«≈¿»

י"ג.213) הלכה ח' בפרק למעלה משנה 214)מבואר
קמ"ו). דף שבת לנקות 215)(מסכת כברה דרך מעבירים

ומוץ. מפסולת התבן המודק"216)את "המוץ בנ"א:
התימנים). את 217)(כ"י מאכילין – שאובסים "מקום

המשניות). (פירוש הכברה.218)הבהמות נקבי דרך
א'.219) בפרק כמבואר מותר מתכוון שאינו ודבר

.âìÏa‚Ó220CÎÈÙÏ .LÏ ÌeMÓ ·iÁ -221ÔÈÏa‚Ó ÔÈ‡ ¿«≈«»ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ
ÈÏ˜ ÁÓ˜222BÈ‡L ÁÓ˜ LeÏÏ ‡B·È ‡nL ,‰a¯‰ ∆«»ƒ«¿≈∆»»»∆«∆≈

ËÚÓ ËÚÓ ÈÏw‰ ˙‡ Ïa‚Ï ¯zÓe .ÈÏ˜223Ï·‡ . »ƒÀ»¿«≈∆«»ƒ¿«¿«¬»
Ck ¯Á‡Â d˙B‡ eÏwL ,LÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL ‰‡e·z¿»∆…≈ƒ»¿ƒ∆»»¿««»

ÏÁk ‡e‰ È¯‰L ,‰q‚ ‰ÈÁË d˙B‡ eÁË224‡È‰Â , »¬»¿ƒ»«»∆¬≈¿…¿ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ıÓÁa ‰pnÓ Ïa‚Ï ¯zÓ - ˙ÈzL ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈»ƒÀ»¿«≈ƒ∆»¿…∆¿«≈
- ‰L˜ Ï·‡ ;C¯ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˙Á‡ ˙·a ‰a¯‰«¿≈¿«««»∆ƒ¿∆«¬»»∆

¯eÒ‡225?„ˆÈk .˙BpLÏ CÈ¯ˆÂ ,LÏk ‰‡¯pL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿«≈«
.ıÓÁ‰ ˙‡ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ˙È˙M‰ ˙‡ Ô˙B≈∆«»ƒ¿««»≈∆«…∆

בצק,220) כעין מהם ועושה עפר או בקמח מים השם
ט"ז. הלכה ח' בפרק דף 221)כמבואר שבת (מסכת

ב'). עמוד שנתייבשה 222)קנ"ה תבואה של קמח
שהרי  רבינו, לדעת התורה מן גיבול בו ואין בתנור לקליות

ורק באפר. ומעורב שרוף יבא הוא שמא אסרו מדרבנן

קלי. שאינו קמח גזרו.223)ללוש לא זוהי 224)במעט
גס  וחול שבאפר ט"ז הלכה ח' בפרק הסובר רבינו דעת
ודעתו  שם השיג הראב"ד אבל גיבול. איסור אין ובמורסן
במים. האפר נתינת משעת לש משום חייב שבאפר

קלי.225) בקמח כמו מותר מעט אבל הרבה,

.ãìÔÒ¯n‰226Ïea‚Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,227ÔÈ‡ , «À¿»««ƒ∆≈»¿ƒ≈
.Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ‰ Ïa‚Ï ‡B·È ‡nL ,B˙B‡ ÔÈÏ·Bb¿ƒ∆»»ƒ¿…∆»»¿«≈

„Â¯z‰ Ba CÈÏBÓe ,ÔÒ¯Ó Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ228 ¿¿ƒ«ƒ««≈À¿»ƒ««¿»
È˙L229·¯ÚÂ230Ò¯ÓÓ BÈ‡ Ï·‡ ;231‡lL ,B„Èa ¿ƒ»≈∆¬»≈¿»≈¿»∆…

„Ú ÈÏÎÏ ÈÏkÓ B¯ÚÓ - ·¯Ú˙ ‡Ï Ì‡ .LÏk ‰‡¯È≈»∆¿»ƒ…ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«
ÈÙÏ B‡ ÔÈÏB‚¯z‰ ÈÙÏ Ô˙BÂ ,·¯Ú˙iL.ÌÈ¯ÂM‰ ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿≈««¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ

˜lÁÓe ,„Á‡ ÈÏÎa BÊ C¯c ÏÚ ÔÒ¯n‰ ·¯ÚÏ ¯zÓeÀ»¿»≈«À¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆»¿«≈
.‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÈÙÏ Ô˙BÂ ,‰a¯‰ ÌÈÏÎa B˙B‡¿≈ƒ«¿≈¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈»

¯Bk elÙ‡ „Á‡ ÈÏÎa ·¯ÚÓe232.ÌÈ¯Bk elÙ‡Â ¿»≈ƒ¿ƒ∆»¬ƒ«¬ƒ«ƒ

גסים.226) סובין ב'), עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת משנה
רוחב.230)אורך.229)הכף.228)ללישה.227)
חול.231) ממעשה לשנות כדי בידו, ומגיס מערב
ולחים.232) יבשים לדברים מדה
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ÏÈÎ‡È ‡Ï ?„ˆÈk .Ba ‡ˆBiÎÂ ,ÁÓ˜ ˙LÈÏ È„ÈÏ B‡ƒ≈ƒ«∆«¿«≈≈«…«¬ƒ
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BÎB˙Ï ÔzÈÂ ,ÂÈt ÁzÙÈÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú ıÈa¯È«¿ƒ≈∆¿«≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿

˙Á‡ ˙·a ÌÈÓÂ ÔÈÈL¯k235ÌÈBÈ Èt CB˙Ï ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ . «¿ƒƒ»«ƒ¿«««¿≈…ƒ≈¿ƒƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÌÈÏB‚¯˙Â236Ï·‡ . ¿«¿¿ƒ¿»∆≈»¿ƒ¿«¬ƒ¬»
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.ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â Ô‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿≈¿ƒ

ב').233) עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת בלשון 234)משנה
"שלא  רבינו: וביאר הגמל" את אובסין "אין המשנה
המספוא) (מקום אבוס לה לעשות רבים, ימים מזון יאכילנה

המשניות). (פירוש מעיה" המשנה:235)בתוך בלשון
המים" עם הבהמה למעי המאכל "זריקת – "מאמירין"

המשניות). לפנים 236)(פירוש לה "שתוחבו האוכל את
(רש"י). הבליעה" מבית
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[ÌÈ¯aÁÓ]240˙ÏÎB‡ ‡È‰Â241d˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿À»ƒ¿ƒ∆∆¬»…«¬ƒ»
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נחמן 206) רב ינוקי "אסובי א'. עמוד קכ"ג דף שבת מסכת
(מ"מ). רבינו מפרשה וכן אסור" שבת 207)אמר (מסכת

ב'). עמוד ס"ו על 208)דף וכופהו חמין ממנו "שעירו
(רש"י). לרפואה". במעיו שחש למי "מי 209)הטבור

תולים  בגרונו, ונופל צוארו מפרקת של חוליא שנפרקה
(רש"י). נפשט" צוארו שיהא בראשו לכרכו 210)אותו

בחבלי  ונשמטים רכים שהם אבריו פרקי לישב בבגדים
(רש"י). עמוד 211)הלידה כ"ח דף זרה עבודה (מסכת

י'. הלכה ב' פרק למעלה וראה ב'212)ב') בפרק מבואר
י'. הלכה

.áì„w¯Ó‰213CÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó -214ÔÈ‡ «¿«≈≈¬¿»¿ƒ»≈
ÔÈ¯·Bk215LiL ‰¯·k‰ ÁÈpÈ ‡ÏÂ .‰¯·Îa Ô·z‰ ˙‡ ¿ƒ∆«∆∆ƒ¿»»¿…«ƒ««¿»»∆≈

ın‰ „¯iL ÏÈ·La dB·b ÌB˜Óa Ô·z da216ÈtÓ , »∆∆¿»»«ƒ¿ƒ∆≈≈«…ƒ¿≈
CÈÏBÓe ‰¯·Îa Ô·z‰ ÏËB Ï·‡ .„w¯Ók ‡e‰L∆ƒ¿«≈¬»≈«∆∆ƒ¿»»ƒ

Òe·‡Ï217‰ÎÏB‰ ˙ÚLa ın‰ „¯iL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,218; »≈««ƒ∆≈≈«…ƒ¿«»»
CÎÏ Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L219. ∆¬≈≈ƒ¿«≈¿»

י"ג.213) הלכה ח' בפרק למעלה משנה 214)מבואר
קמ"ו). דף שבת לנקות 215)(מסכת כברה דרך מעבירים

ומוץ. מפסולת התבן המודק"216)את "המוץ בנ"א:
התימנים). את 217)(כ"י מאכילין – שאובסים "מקום

המשניות). (פירוש הכברה.218)הבהמות נקבי דרך
א'.219) בפרק כמבואר מותר מתכוון שאינו ודבר

.âìÏa‚Ó220CÎÈÙÏ .LÏ ÌeMÓ ·iÁ -221ÔÈÏa‚Ó ÔÈ‡ ¿«≈«»ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ
ÈÏ˜ ÁÓ˜222BÈ‡L ÁÓ˜ LeÏÏ ‡B·È ‡nL ,‰a¯‰ ∆«»ƒ«¿≈∆»»»∆«∆≈

ËÚÓ ËÚÓ ÈÏw‰ ˙‡ Ïa‚Ï ¯zÓe .ÈÏ˜223Ï·‡ . »ƒÀ»¿«≈∆«»ƒ¿«¿«¬»
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ÏÁk ‡e‰ È¯‰L ,‰q‚ ‰ÈÁË d˙B‡ eÁË224‡È‰Â , »¬»¿ƒ»«»∆¬≈¿…¿ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ıÓÁa ‰pnÓ Ïa‚Ï ¯zÓ - ˙ÈzL ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈»ƒÀ»¿«≈ƒ∆»¿…∆¿«≈
- ‰L˜ Ï·‡ ;C¯ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˙Á‡ ˙·a ‰a¯‰«¿≈¿«««»∆ƒ¿∆«¬»»∆

¯eÒ‡225?„ˆÈk .˙BpLÏ CÈ¯ˆÂ ,LÏk ‰‡¯pL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿«≈«
.ıÓÁ‰ ˙‡ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ˙È˙M‰ ˙‡ Ô˙B≈∆«»ƒ¿««»≈∆«…∆

בצק,220) כעין מהם ועושה עפר או בקמח מים השם
ט"ז. הלכה ח' בפרק דף 221)כמבואר שבת (מסכת

ב'). עמוד שנתייבשה 222)קנ"ה תבואה של קמח
שהרי  רבינו, לדעת התורה מן גיבול בו ואין בתנור לקליות

ורק באפר. ומעורב שרוף יבא הוא שמא אסרו מדרבנן

קלי. שאינו קמח גזרו.223)ללוש לא זוהי 224)במעט
גס  וחול שבאפר ט"ז הלכה ח' בפרק הסובר רבינו דעת
ודעתו  שם השיג הראב"ד אבל גיבול. איסור אין ובמורסן
במים. האפר נתינת משעת לש משום חייב שבאפר

קלי.225) בקמח כמו מותר מעט אבל הרבה,

.ãìÔÒ¯n‰226Ïea‚Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,227ÔÈ‡ , «À¿»««ƒ∆≈»¿ƒ≈
.Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ‰ Ïa‚Ï ‡B·È ‡nL ,B˙B‡ ÔÈÏ·Bb¿ƒ∆»»ƒ¿…∆»»¿«≈

„Â¯z‰ Ba CÈÏBÓe ,ÔÒ¯Ó Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ228 ¿¿ƒ«ƒ««≈À¿»ƒ««¿»
È˙L229·¯ÚÂ230Ò¯ÓÓ BÈ‡ Ï·‡ ;231‡lL ,B„Èa ¿ƒ»≈∆¬»≈¿»≈¿»∆…

„Ú ÈÏÎÏ ÈÏkÓ B¯ÚÓ - ·¯Ú˙ ‡Ï Ì‡ .LÏk ‰‡¯È≈»∆¿»ƒ…ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«
ÈÙÏ B‡ ÔÈÏB‚¯z‰ ÈÙÏ Ô˙BÂ ,·¯Ú˙iL.ÌÈ¯ÂM‰ ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿≈««¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ

˜lÁÓe ,„Á‡ ÈÏÎa BÊ C¯c ÏÚ ÔÒ¯n‰ ·¯ÚÏ ¯zÓeÀ»¿»≈«À¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆»¿«≈
.‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÈÙÏ Ô˙BÂ ,‰a¯‰ ÌÈÏÎa B˙B‡¿≈ƒ«¿≈¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈»

¯Bk elÙ‡ „Á‡ ÈÏÎa ·¯ÚÓe232.ÌÈ¯Bk elÙ‡Â ¿»≈ƒ¿ƒ∆»¬ƒ«¬ƒ«ƒ

גסים.226) סובין ב'), עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת משנה
רוחב.230)אורך.229)הכף.228)ללישה.227)
חול.231) ממעשה לשנות כדי בידו, ומגיס מערב
ולחים.232) יבשים לדברים מדה

.äìÔÈ‡233C¯„k ˙aLa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÏÈÎ‡Ó ≈«¬ƒƒ¿≈»«»»¿«»¿∆∆
,˙BiË˜ ˙LÈ˙k È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa ÏÈÎ‡Ó ‡e‰L∆«¬ƒ¿…∆»»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿ƒ
ÏÈÎ‡È ‡Ï ?„ˆÈk .Ba ‡ˆBiÎÂ ,ÁÓ˜ ˙LÈÏ È„ÈÏ B‡ƒ≈ƒ«∆«¿«≈≈«…«¬ƒ

ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ÏÎ‡Ó ˙aLa ÏÓb‰234‡ÏÂ . «»»¿«»«¬«¿»«¿»»»ƒ¿…
BÎB˙Ï ÔzÈÂ ,ÂÈt ÁzÙÈÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú ıÈa¯È«¿ƒ≈∆¿«≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿

˙Á‡ ˙·a ÌÈÓÂ ÔÈÈL¯k235ÌÈBÈ Èt CB˙Ï ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ . «¿ƒƒ»«ƒ¿«««¿≈…ƒ≈¿ƒƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÌÈÏB‚¯˙Â236Ï·‡ . ¿«¿¿ƒ¿»∆≈»¿ƒ¿«¬ƒ¬»

,„nÚÓ d˙B‡ ‰˜LÓe ,„nÚÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‡e‰ ÏÈÎ‡Ó«¬ƒ∆«¿≈»≈À»«¿∆»≈À»
ÈÙa ÔÈÈL¯ÎÂ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÓ ‰Èt CB˙Ï Ô˙B B‡≈¿ƒ»«ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒƒƒ¿≈
ÛBÚ‰ ÏÈÎ‡Ó ÔÎÂ .¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÏBÎiL ÌB˜Óa ÔÓˆÚ«¿»¿»∆¿»¿«¬ƒ¿≈«¬ƒ»
ÔziL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎiL ÌB˜Óa B„Èa¿»¿»∆»¿«¬ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ≈

.ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â Ô‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿≈¿ƒ

ב').233) עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת בלשון 234)משנה
"שלא  רבינו: וביאר הגמל" את אובסין "אין המשנה
המספוא) (מקום אבוס לה לעשות רבים, ימים מזון יאכילנה

המשניות). (פירוש מעיה" המשנה:235)בתוך בלשון
המים" עם הבהמה למעי המאכל "זריקת – "מאמירין"

המשניות). לפנים 236)(פירוש לה "שתוחבו האוכל את
(רש"י). הבליעה" מבית

.åì‰na237,ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊnL ÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆¿»»»
;ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡Â ˙Èa‰ ÈBÈÂ B˙iÁÂ BzÓ‰a ÔB‚k¿¿∆¿¿«»¿≈««ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ
C·BL ÈBÈÂ ¯ÈÊÁ ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊÓ ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈¿»»»¿¬ƒ¿≈»

ÌÈ¯B·„e238.ÌÈÓ ‡ÏÂ ÔBÊÓ ‡Ï Ì‰ÈÙÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿ƒ…ƒ≈ƒ¿≈∆…»¿…«ƒ
¯zÓe239ÌÈ·NÚ Èab ÏÚ BzÓ‰a „ÈÓÚ‰Ï Ì„‡Ï À»¿»»¿«¬ƒ¿∆¿««≈¬»ƒ

[ÌÈ¯aÁÓ]240˙ÏÎB‡ ‡È‰Â241d˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿À»ƒ¿ƒ∆∆¬»…«¬ƒ»
a „ÓBÚ Ï·‡ ;‰ˆ˜‰L ¯·„ Èab ÏÚÈ„k ,‰ÈÙ ««≈»»∆À¿»¬»≈¿»∆»¿≈

ÌBÈa ÔÎÂ .epnÓ ÏÎ‡˙Â ‰ˆ˜n‰ ¯·cÏ ‰Èt ¯ÈÊÁzL∆«¬ƒ»∆»«»»«À¿∆¿…«ƒ∆¿≈¿
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ב').237) עמוד קנ"ה דף שבת "ויוני 238)(מסכת בנ"א:
(מער"ק). ודבורים" עליה ויונה שבת 239)שובך (מסכת

א'). עמוד קכ"ב "מחוברים"240)דף המלה חדרה בנ"א:
ינוח",241)(ויניציאה). "למען כ"ג): פרק (שמות "כתוב

ינוח, למען לומר: תלמוד – ואוכל? תולש יניחנו לא יכול
משפטים). (מכילתא צער אלא נוח זה ואין

ועׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
שאין 1) ולפי אחריהן. של המלאכות שבותי בו נתבארו

הביאור  נשלם שהזכרתי, כמו המלאכות, כל בכלל שבותין
שיש  והמלאכות ועשרים. השבעה המלאכה עד הפרק בזה

שמונה. הן בזה הנזכרות שבותין להן

.à˙i„¯2˙t‰3‰Î‡ÏÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,4e¯Ò‡ , ¿ƒ«««««ƒ∆≈»¿»»»¿
¯ep˙a ˙t ˜Èa„n‰ .˙BÙ‡Ï ‡B·È ‡nL ,ÌÈÓÎÁ d˙B‡»¬»ƒ∆»»∆¡««¿ƒ«¿«

ÌBÈ „BÚaÓ5ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,6ÔBÊÓ ‰pnÓ ÏÈvÓ - ƒ¿¿»«»»««ƒƒ∆»¿
˙BcÚÒ LÏL7ÌÎÏ eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÓB‡Â ,8. »¿À¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ»∆

- ÏÈvÓ ‡e‰Lk ,‰Î‡ÏÓ dÈ‡ ‰i„¯‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»¿ƒ»≈»¿»»¿∆«ƒ
‰c¯Óa ‰c¯È ‡Ï9.˙BpLÏ È„k ,ÔÈkÒa ‡l‡ , …ƒ¿∆¿«¿∆∆»¿«ƒ¿≈¿«

חכמים 2) אסרו דברים איזה לפרש, רבינו ממשיך זה בפרק
דברי  מהם שבות, משום מלאכה, שאינם אף ם בשבת

שאסרום  דברים ומהם למלאכות, שדומים משום האסורים
בתחילת  כמבואר סקילה, לאיסור מהם יבוא שמא גזירה -

כמו 3)פכ"א. התנור, בדפני הפת את מדביקים היו בזמנם
בתנורים  אבל הפת", את "המדביק בסמוך רבינו שכתב
ברדייה  איסור אין התנור, בשולי דבוקה הפת שאין שלנו

רנד). סי' כל 4)(או"ח שמואל: דבי "תנא ב: קלא, שבת
הפת  רדיית יצתה א) כט, (במדבר תעשו לא עבודה מלאכת

מלאכה". ואינה חכמה שבת.5)שהיא  והרי 6)ערב
בשבת",7)שבת. סעודות שלש לאכול אדם "שחייב

ה"ט. ל' בפרק מזון 8)כמבואר מהתנור יקח אחד שכל
סעודות. הפת 9)שלש את בו ומפרידים שרודים "כלי

(רש"י). התנור" בכותל הדבוקה

.áÈtÓ10ıÁ¯Óa ÒkÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ‰Ó11?˙aLa ƒ¿≈»»¿¬»ƒƒ»≈¿∆¿»¿«»
ÔÈla‰ ÈtÓ12:ÔÈ¯ÓB‡Â ˙aLa ÔÈnÁ ÔÈnÁÓ eÈ‰L , ƒ¿≈««»ƒ∆»¿«ƒ«ƒ¿«»¿¿ƒ

enÁe‰ ˙aL ·¯ÚÓ13Ì„‡ ÒkÈ ‡lL e¯Êb CÎÈÙÏ . ≈∆∆«»«¿ƒ»»¿∆…ƒ»≈»»
Ïk ÛhzLÈ ‡lL e¯Ê‚Â .ÚÈf‰Ï elÙ‡ ˙aLa ıÁ¯ÓÏ¿∆¿»¿«»¬ƒ¿«ƒ«¿»¿∆…ƒ¿«≈»
;˙aL ·¯ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa BÙeb¿«ƒ«¬ƒ¿«ƒ∆«≈∆∆«»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯zÓ - ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ï·‡¬»»»»»¿«¿»À»«∆¿»ƒ¬ƒ
‡È¯·Ë ÈnÁa Ï·‡ ;ıÁ¯Ó ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯e‡‰ ÈnÁa¿«≈»¿≈»ƒ∆¿»¬»¿«≈¿∆¿»
¯eÒ‡Â .BÙeb Ïk Ô‰a ÛhzL‰Ï ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆À»¿ƒ¿«≈»∆»¿»

˙B¯ÚnaL ÔÈnÁ ÌÈÓa ıÁ¯Ï14LÈ ‰¯Ún‰L ÈtÓ ; ƒ¿…¿«ƒ«ƒ∆«¿»ƒ¿≈∆«¿»»≈
.ıÁ¯Ók ˙‡ˆÓÂ ,‰ÚÊ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ,Ï·‰ da»∆∆¿»ƒ≈≈»¿ƒ¿≈¿∆¿»

א.10) מ, שבת.11)שבת מערב מימיו שהוחמו
המרחץ.12) בית (בשבת)13)בעלי רוחצין היו "בתחילה

בשבת, להחם הבלנים התחילו שבת, מערב שהוחמו בחמין
(לגמרי) החמין את אסרו הוחמו, שבת מערב ואומרים:
(שהוחמו  בחמין רוחצין היו ועדיין הזיעה; את והתירו
הזיעה, את להן אסרו אנחנו, מזיעין ואומרים: שבת) מערב

רוחצים  היו ועדיין טבעי); (שחומם טבריא חמי והתירו
חמי  להן אסרו רחצנו, טבריה בחמי ואומרים: האור, בחמי
(שאין  עומד הדבר שאין ראו הצונן; את להן והתירו טבריה
התירו  הכל), את להם שאסרו מכיון לקבל, יכול הציבור
(שם). עומדת" במקומה זיעה (ואיסור) טבריה, חמי להם

יוצא"14) חומם ואין שהוחמו מקוה "מי א: קמז, שבת
(רש"י).

.âÌnÁ˙Ó15ÛhzLÓe ‡ˆBÈÂ ,‰¯e„n‰ „‚k Ì„‡ ƒ¿«≈»»¿∆∆«¿»¿≈ƒ¿«≈
ÔBˆa BÙeb Ïk ÛhzLÓ BÈ‡ Ï·‡ .ÔBˆa BÙeb Ïk»¿≈¬»≈ƒ¿«≈»¿≈
ÌÈÓ ¯ÈLÙnL ÈtÓ ;‰¯e„n‰ „‚k ÌnÁ˙Óeƒ¿«≈¿∆∆«¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ«ƒ

a BÙeb Ïk ıÁB¯k ‡ˆÓÂ ,ÂÈÏÚLÔÈnÁ16‡È·n‰ .17 ∆»»¿ƒ¿»¿≈»¿«ƒ«≈ƒ
ÈnÁ CB˙a elÙ‡ ,ÔÈnÁ ÌÈÓ CB˙a ÔBˆ ÏL ÔBÏÈÒƒ∆≈¿«ƒ«ƒ¬ƒ¿«≈
ÔÈ¯eÒ‡Â ,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁk el‡ È¯‰ - ‡È¯·Ë¿∆¿»¬≈≈¿«ƒ∆«¿«»«¬ƒ

.‰i˙L·e ‰ˆÈÁ¯aƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ב.15) מ, משום 16)שבת בה שאין איסור, אין ובהפשרה
שם. ה'תוספות' כתבו וכן ד) הלכה (להלן בישול

טבריה,17) אנשי שעשו "מעשה ב: לח, שבת משנה,
אמה  לתוך צונן של מחרס) עשוי עגול (צינור סילון והביאו
הצוננים), המים שיתחממו (כדי חמין של צרה) (תעלה
בשבת, שהוחמו כחמין - בשבת אם חכמים: להם אמרו

ובשתיה". ברחיצה ואסורים

.ã‡È·Ó18ÔB˙È˜ Ì„‡19„‚k BÁÈpÓe ÌÈÓ ÏL ≈ƒ»»ƒ∆«ƒ«ƒ¿∆∆
enÁiL ÏÈ·La ‡Ï ;‰¯e„n‰20‚eÙzL È„k ‡l‡ ,21 «¿»…ƒ¿ƒ∆≈«∆»¿≈∆»

È„k ‰¯e„n‰ „‚k ÔÓL ÏL Ct ÁÈpÓ ÔÎÂ .Ô˙pƒ̂»»¿≈«ƒ««∆∆∆¿∆∆«¿»¿≈
ÔÓLa B‡ ÌÈÓa B„È Ì„‡ CÒÂ .ÌÁiL ‡Ï ,¯LtiL∆ƒ»≈…∆≈«¿»»»»¿«ƒ¿∆∆
ÌÈn‰ enÁÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰¯e„n‰ „‚k ÌnÁÓe¿«≈¿∆∆«¿»»∆…≈«««ƒ

Ô‰a ˙ÈÂÎ ˜BÈz ÏL BÒ¯k ‡‰zL „Ú B„È ÏÚL22. ∆«»«∆¿≈¿≈∆ƒƒ¿≈»∆
ÌÈÚÓ Èab ÏÚ BÁÈpÓe „‚a ÌnÁÓe23˙aLa24. ¿«≈∆∆«ƒ««≈≈«ƒ¿«»

ב.18) מ, לרחיצה.19)שבת או לשתיה כלי
רבינו,20) דעת גם וזוהי (רש"י). שיחמו" עד שם "שיניחם

יתבשל  רב זמן המדורה כנגד מונח יהיה שאם שאףֿעלֿפי
אלא  מונח יהיה שלא נזהר שהוא כיון מותר, - לגמרי
ההפשרה, את התירו שלא הרשב"א ודעת הפשרה. כשיעור
בישול. לידי לבוא לעולם שאיֿאפשר במקום אלא

יא)21) מח, (ירמיה נמר" לא "וריחו כמו: צינתם, שתתחלף
סמוך  שהמקום ואע"פ (רש"י), פג" לא "וריחיה מתרגמים:
אסרו  לא - בישול לידי יבוא רב זמן יעמוד ואם לאש,
נראה  וכן צינתו. שתפוג כדי מועט לזמן שם להעמיד חכמים
תינוק". של כריסו שתהא "עד שכתב בסמוך, רבינו בדברי
לבוא  יכול שאינו במקום במעמיד מדובר שכאן אומרים ויש

ור"ן). (רשב"א הצינה הפגת לידי נקרא 22)אלא וזה
בו". סולדת "יד ובפוסקים: חש 23)בתלמוד "כשהוא

(רש"י). ומועיל" שם ומניחו בגד או כלי לו מחממים במעיו,
ב.24) מ, שבת

.äÈËaÓ‡25ÌÈnÁ ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ıÁ¯Ó ÏL26- «¿»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿≈»«ƒ«ƒ
ÔBˆ ÌÈÓ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡27ÔÎÂ .‰a¯‰ ÔÓnÁÓ È¯‰L , ≈¿ƒ»«ƒ≈∆¬≈¿«¿»«¿≈¿≈

.BÏM·Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÓL ÏL Ct dÎB˙Ï ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿»«∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ÔBˆ ÏL ÈËaÓ‡ CB˙Ï ÔÈnÁ ÌÈÓ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡28. ¬»≈«ƒ«ƒ¿«¿»ƒ∆≈
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האדם.25) גוף לרחיצת כלי א. מב, שעירו 26)שבת
"כלי  הנקרא האש, על שנתחמם מבלי חמים לתוכה
אין  ואףֿעלֿפיֿכן שני", "כלי נקראת זו ואמבטי ראשון".
סתמם  לרחיצה, הם שהמים שכיון צוננין, מים לה  נותנין
וזהו  בהם, הנתונים הצוננים ומתחממים הרבה מחוממים
שיח  סי' (הגר"א הרבה" מחממן "שהרי וכתב רבינו שדקדק

לז). הרבה 27)ס"ק נותן אם אבל שם. שיתחממו מועטים
סי' (או"ח מותר - פושרים נעשים החמים שהמים עד מים

העליונים,28)שיח). את מצננים התחתונים שהמים
(שם). גבר" "תתאה

.åÌÁÓ29BÎB˙Ï ÔzÏ ¯zÓ - ÔÈnÁ ÌÈÓ epnÓ ‰ptL ≈«∆ƒ»ƒ∆«ƒ«ƒÀ»ƒ≈¿
ÔBˆ ÌÈÓ30Ô¯ÈLÙ‰Ï È„k31ÔÈnÁ ÌÈÓ ˜BvÏ ¯zÓe . «ƒ≈¿≈¿«¿ƒ»À»ƒ«ƒ«ƒ

‡lL ,‡e‰Â .ÔÈnÁ‰ CB˙Ï ÔBˆ B‡ ,ÔBˆ ÌÈÓ CB˙Ï¿«ƒ≈≈¿««ƒ»∆…
ÔBL‡¯ ÈÏÎa eÈ‰È32ÔÎÂ .‰a¯‰ ÔÓnÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ;33 ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆¿«¿»«¿≈¿≈

‡Ï ,L‡‰ ÏÚÓ d„È¯B‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á˙B¯ ‰¯„¿̃≈»««««ƒ∆ƒ»≈«»≈…
ÔzÈ34ÔÈÏ·z dÎB˙Ï35;ÁÏÓ dÎB˙Ï Ô˙B Ï·‡ . ƒ≈¿»«¿ƒ¬»≈¿»∆«

‰ÏB„b L‡ Èab ÏÚ ‡l‡ ÏMa˙Ó BÈ‡ ÁÏn‰L36Ì‡Â . ∆«∆«≈ƒ¿«≈∆»««≈≈¿»¿ƒ
Á˙B¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Ú˜Ï ‰¯„wÓ ÏÈL·z‰ ˜ˆÈ»«««¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»»««ƒ∆≈«
ÈL ÈÏkL ;ÔÈÏ·z ‰¯Úw‰ CB˙Ï ÔzÏ BÏ ¯zÓ ,‰¯Úwa«¿»»À»ƒ≈¿«¿»»«¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ

.ÏM·Ó BÈ‡≈¿«≈

המים.29) בו לחמם כלי א. מא, שבת משנה,
סולדת 30) היד שתהא עד שיתחממו מועטים אבל מרובים,

ד'. בהלכה כמבואר אסור, - בא 31)בהם שעלֿידיֿזה אף
את  מחמים עושים: הברזל לוטשי "שכן צירוף, לידי הכלי
לחסמו, כדי במים אותו ומכבים גחלת, שיעשה עד הברזל
(רבינו  מכבה" תולדת והוא חייב אותו שהעושה לצרף וזהו
לזה, מתכוון שאינו כיון מותר מכלֿמקום ה"ב), בפי"ב
ואף  ה"ה). בפ"א (כמבואר מותר מתכוון שאינו ודבר
מוכרחת  תוצאה היא (=שהמלאכה רישיה" ש"בפסיק
אינו  שלפעמים רישיה" "פסיק זה אין כאן חייב, מעבודתו)

האש.32)מצרף. על א.33)שרתח מב, שבת משנה,
להתבשל.35)בשבת.34) קלים ב:36)שהם מב, שבת

דתורא" כבישרא בישולא צריכא מילחא נחמן, רב "אמר
השור). כבשר בישול צריך (מלח

.æÔÈ‡37˙ÈzÏÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯BL38ÔÈa ,ÔÈ¯LBÙa ÔÈa - ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿¿ƒ≈
ÔBˆa39ıÓÁ‰ CB˙a B˙B‡ ‰¯BL Ï·‡ ;40Ì‡Â .41 ¿≈¬»∆¿«…∆¿ƒ

˙aLa ‰¯BL ‰Ê È¯‰ - ÈMLÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈa e‰˙L»»¿¬ƒƒ¿ƒƒ¬≈∆∆¿«»
‰nÁa BÁÈpÓe ,ÔBˆa42‡lL È„k ;‰˙BLÂ ,ÌÁiL „Ú ¿≈«ƒ««»«∆≈«¿∆¿≈∆…

.˙BzLlÓ ˜Òt Ì‡ ‰ÏÁÈ∆¡∆ƒ»«ƒƒ¿

א.37) קמ, שבת "ושורין 38)משנה, הריח חריף צמח
(רש"י). לרפואה" המים את ושותים בפושרין אותו

שם).39) (גמרא, חול" "מעשה שהוא "ומטבל 40)משום
(רש"י). מאכלו" הכ"ב.41)בו בפכ"א ראה 42)מבואר

ט. הלכה להלן

.ç¯·c43ÔÈnÁa ‰¯L B‡ ,˙aM‰ Ì„˜ ÏMa˙pL »»∆ƒ¿«≈…∆««»ƒ¿»¿«ƒ
¯zÓ ,ÔBˆ ÂLÎÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»««ƒ∆«¿»≈À»

LÏ˙aLa ÔÈnÁa B˙B¯44,B¯wÚÓ ÔBˆ ‡e‰L ¯·„Â . ƒ¿¿«ƒ¿«»¿»»∆≈≈ƒ»
ÔÈnÁa B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó - ÌÏBÚÓ ÔÈnÁa ‡a ‡ÏÂ45 ¿…»¿«ƒ≈»¿ƒƒ¿«ƒ

BzÎ‡ÏÓ ¯Ób B˙Á„‰ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,˙aLa46Ï·‡ , ¿«»ƒ…»¿»¬»»¿«¿«¿¬»
.ÔÈnÁa B˙B‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ

ב.43) קמה, שבת בישול,44)משנה, אחר בישול שאין
שהורידו  (לאחר ראשון בכלי אף לשרותו מותר ולפיכך

האש). מן אבל 45)אותו שני, מכלי חמין עליו מערה
מפרשים  ויש כמבשל. שנראה אסור שני בכלי אף - לשרותו
שעירוי  לט.) שבת ב'תוספות' (ר"ת ראשון בכלי - "בחמין"
לשרות  אפילו מותר שני ובכלי מבשל, אינו ראשון מכלי

שם). ב'תוספות' ה"ב.46)(רשב"א בפ"ט כמבואר

.è¯zÓ47‰nÁa ÌÁ‰Ï48¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,49 À»¿»≈««»««ƒ∆»
‰nÁ ˙B„ÏB˙a ÌÁ‰Ï50‰nÁÓ ˙BÚËÏ ‡a BÈ‡L ; ¿»≈¿¿«»∆≈»ƒ¿≈«»

¯e‡Ï51È„k LÓMa ÔBˆ ÌÈÓ ÔzÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ . ¿¿ƒ»À»ƒ≈«ƒ≈«∆∆¿≈
ÌÈÙÈ ÌÈÓ ÔÈ˙B ÔÎÂ .enÁiL52ÌÈÚ¯ ÌÈÓ CB˙Ï ∆≈«¿≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿«ƒ»ƒ

ÏÈ·La ¯Ba‰ CB˙Ï ÏÈL·z ÔÈ˙BÂ .eviL ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆ƒ»¿¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
¯eÓL ‡‰iL53. ∆¿≈»

ב.47) קמו, שבת א.49)בשמש.48)משנה, לט, שבת
תולדות  מפני עליהם "שגזרו ה"ג: בפ"ט למעלה מבואר

סודר 50)האור". על ביצה (שוברים) מפקיעים "אין
(רש"י). הסודר" מחום שתצלה כדי בחמה, שהוחם

באש.51) לחמם יבוא בשבת לחמם נתיר שאם גוזרים אין
שאינם 52) מים לתוך לשתיה ראויים מים מלא כלי שמים

שאלו: קמו:) (שבת ובגמרא לצננם. כדי לשתיה, ראויים
אבל  נשנתה. אחרת הלכה שאגב ותירצו, שמותר. פשיטא
סוף  אורחֿחיים ל'טור' ב'דרישה' (ועיין צ"ע רבינו בדברי

שיח). חוששים 53)סי' ואין החום מחמת יבאש שלא
קמו:). (שבת גומות ישווה שמא

.é·¯ÚÓ54B‡ Bzt Ba Ï·BËÂ ,ÔÓLÂ ÁÏÓe ÌÈÓ Ì„‡ ¿»≈»»«ƒ∆«»∆∆¿≈ƒ
ÏÈL·z‰ CB˙Ï B˙B55Ï·‡ ;ËÚÓ ‰NÚiL ,‡e‰Â . ¿¿««¿ƒ»∆«¬∆¿«¬»

‰Î‡ÏÓ ‰NBÚk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ‰a¯‰«¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»
ÔÎÂ .ÏÈL·z‰ ˙Î‡ÏnÓ56,ÔÈfÚ ÁÏÓ ÈÓ ‰NÚÈ ‡Ï ƒ¿∆∆««¿ƒ¿≈…«¬∆≈∆««ƒ

‰‡¯pL ÈtÓ ,ÌÈÓ LÈÏLe ÁÏÓ ÈLÈÏL ÈL Ô‰Â¿≈¿≈¿ƒ≈∆«¿ƒ«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÒÈ¯eÓ ‰NBÚk57‰ˆÈa ÁÏÓÏ ¯zÓe .58ÔBˆ Ï·‡ ; ¿∆¿»À»ƒ¿…«≈»¬»¿

ÌÈL·k L·BÎk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒ
ÏM·Ók ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ L·Bk‰Â ;˙aLa59¯zÓe . ¿«»¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈À»

.ÏÎB‡Â ,ÁÏÓa Ba ‡ˆBiÎÂ ÔBˆ ÏaËÏ¿«≈¿¿«≈¿∆«¿≈

ב.54) קח, שבת שהכובש 55)משנה, בסמוך, שכתב כמו
לכבוש. שרוצה שנראה כאן אסרו ולכן כמבשל, הוא הרי

ב.56) קח, הרי 57)שבת וכובש במלח. כבושים דגים
בסמוך. שכתב כמו כמבשל, לכבוש 58)הוא דרך שאין

ה). ס"ק שכא סי' אברהם' ('מגן אמרו 59)הביצים כן
(חולין  כמבושל" הוא הרי "שכבוש בש"ס מקומות בכמה
ידי  על אלא בבישול חיוב אין שבשבת ואף נסמן). ושם צז:
ברורה' ('משנה כמבשל שהוא כבוש גם רבנן אסרו - האור

שכא). סי'

.àé¯zÓ60ÔÏÎ‡Ï ˙aLa ÔÈÏtÏÙe L·„e ÔÈÈ ·¯ÚÏ61; À»¿»≈«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»¿»¿»
ÌÈÓe ÔÈÈ Ï·‡62‰Ê ÔÈ‡L ;¯eÒ‡ - ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLÂ ¬»«ƒ«ƒ¿∆∆¬«¿¿»∆≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯63. »«¬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



קני zay zekld - mipnf xtq - zah 'k iyiy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

האדם.25) גוף לרחיצת כלי א. מב, שעירו 26)שבת
"כלי  הנקרא האש, על שנתחמם מבלי חמים לתוכה
אין  ואףֿעלֿפיֿכן שני", "כלי נקראת זו ואמבטי ראשון".
סתמם  לרחיצה, הם שהמים שכיון צוננין, מים לה  נותנין
וזהו  בהם, הנתונים הצוננים ומתחממים הרבה מחוממים
שיח  סי' (הגר"א הרבה" מחממן "שהרי וכתב רבינו שדקדק

לז). הרבה 27)ס"ק נותן אם אבל שם. שיתחממו מועטים
סי' (או"ח מותר - פושרים נעשים החמים שהמים עד מים

העליונים,28)שיח). את מצננים התחתונים שהמים
(שם). גבר" "תתאה

.åÌÁÓ29BÎB˙Ï ÔzÏ ¯zÓ - ÔÈnÁ ÌÈÓ epnÓ ‰ptL ≈«∆ƒ»ƒ∆«ƒ«ƒÀ»ƒ≈¿
ÔBˆ ÌÈÓ30Ô¯ÈLÙ‰Ï È„k31ÔÈnÁ ÌÈÓ ˜BvÏ ¯zÓe . «ƒ≈¿≈¿«¿ƒ»À»ƒ«ƒ«ƒ

‡lL ,‡e‰Â .ÔÈnÁ‰ CB˙Ï ÔBˆ B‡ ,ÔBˆ ÌÈÓ CB˙Ï¿«ƒ≈≈¿««ƒ»∆…
ÔBL‡¯ ÈÏÎa eÈ‰È32ÔÎÂ .‰a¯‰ ÔÓnÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ;33 ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆¿«¿»«¿≈¿≈

‡Ï ,L‡‰ ÏÚÓ d„È¯B‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á˙B¯ ‰¯„¿̃≈»««««ƒ∆ƒ»≈«»≈…
ÔzÈ34ÔÈÏ·z dÎB˙Ï35;ÁÏÓ dÎB˙Ï Ô˙B Ï·‡ . ƒ≈¿»«¿ƒ¬»≈¿»∆«

‰ÏB„b L‡ Èab ÏÚ ‡l‡ ÏMa˙Ó BÈ‡ ÁÏn‰L36Ì‡Â . ∆«∆«≈ƒ¿«≈∆»««≈≈¿»¿ƒ
Á˙B¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Ú˜Ï ‰¯„wÓ ÏÈL·z‰ ˜ˆÈ»«««¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»»««ƒ∆≈«
ÈL ÈÏkL ;ÔÈÏ·z ‰¯Úw‰ CB˙Ï ÔzÏ BÏ ¯zÓ ,‰¯Úwa«¿»»À»ƒ≈¿«¿»»«¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ

.ÏM·Ó BÈ‡≈¿«≈

המים.29) בו לחמם כלי א. מא, שבת משנה,
סולדת 30) היד שתהא עד שיתחממו מועטים אבל מרובים,

ד'. בהלכה כמבואר אסור, - בא 31)בהם שעלֿידיֿזה אף
את  מחמים עושים: הברזל לוטשי "שכן צירוף, לידי הכלי
לחסמו, כדי במים אותו ומכבים גחלת, שיעשה עד הברזל
(רבינו  מכבה" תולדת והוא חייב אותו שהעושה לצרף וזהו
לזה, מתכוון שאינו כיון מותר מכלֿמקום ה"ב), בפי"ב
ואף  ה"ה). בפ"א (כמבואר מותר מתכוון שאינו ודבר
מוכרחת  תוצאה היא (=שהמלאכה רישיה" ש"בפסיק
אינו  שלפעמים רישיה" "פסיק זה אין כאן חייב, מעבודתו)

האש.32)מצרף. על א.33)שרתח מב, שבת משנה,
להתבשל.35)בשבת.34) קלים ב:36)שהם מב, שבת

דתורא" כבישרא בישולא צריכא מילחא נחמן, רב "אמר
השור). כבשר בישול צריך (מלח

.æÔÈ‡37˙ÈzÏÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯BL38ÔÈa ,ÔÈ¯LBÙa ÔÈa - ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿¿ƒ≈
ÔBˆa39ıÓÁ‰ CB˙a B˙B‡ ‰¯BL Ï·‡ ;40Ì‡Â .41 ¿≈¬»∆¿«…∆¿ƒ

˙aLa ‰¯BL ‰Ê È¯‰ - ÈMLÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈa e‰˙L»»¿¬ƒƒ¿ƒƒ¬≈∆∆¿«»
‰nÁa BÁÈpÓe ,ÔBˆa42‡lL È„k ;‰˙BLÂ ,ÌÁiL „Ú ¿≈«ƒ««»«∆≈«¿∆¿≈∆…

.˙BzLlÓ ˜Òt Ì‡ ‰ÏÁÈ∆¡∆ƒ»«ƒƒ¿

א.37) קמ, שבת "ושורין 38)משנה, הריח חריף צמח
(רש"י). לרפואה" המים את ושותים בפושרין אותו

שם).39) (גמרא, חול" "מעשה שהוא "ומטבל 40)משום
(רש"י). מאכלו" הכ"ב.41)בו בפכ"א ראה 42)מבואר

ט. הלכה להלן

.ç¯·c43ÔÈnÁa ‰¯L B‡ ,˙aM‰ Ì„˜ ÏMa˙pL »»∆ƒ¿«≈…∆««»ƒ¿»¿«ƒ
¯zÓ ,ÔBˆ ÂLÎÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»««ƒ∆«¿»≈À»

LÏ˙aLa ÔÈnÁa B˙B¯44,B¯wÚÓ ÔBˆ ‡e‰L ¯·„Â . ƒ¿¿«ƒ¿«»¿»»∆≈≈ƒ»
ÔÈnÁa B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó - ÌÏBÚÓ ÔÈnÁa ‡a ‡ÏÂ45 ¿…»¿«ƒ≈»¿ƒƒ¿«ƒ

BzÎ‡ÏÓ ¯Ób B˙Á„‰ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,˙aLa46Ï·‡ , ¿«»ƒ…»¿»¬»»¿«¿«¿¬»
.ÔÈnÁa B˙B‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ

ב.43) קמה, שבת בישול,44)משנה, אחר בישול שאין
שהורידו  (לאחר ראשון בכלי אף לשרותו מותר ולפיכך

האש). מן אבל 45)אותו שני, מכלי חמין עליו מערה
מפרשים  ויש כמבשל. שנראה אסור שני בכלי אף - לשרותו
שעירוי  לט.) שבת ב'תוספות' (ר"ת ראשון בכלי - "בחמין"
לשרות  אפילו מותר שני ובכלי מבשל, אינו ראשון מכלי

שם). ב'תוספות' ה"ב.46)(רשב"א בפ"ט כמבואר

.è¯zÓ47‰nÁa ÌÁ‰Ï48¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,49 À»¿»≈««»««ƒ∆»
‰nÁ ˙B„ÏB˙a ÌÁ‰Ï50‰nÁÓ ˙BÚËÏ ‡a BÈ‡L ; ¿»≈¿¿«»∆≈»ƒ¿≈«»

¯e‡Ï51È„k LÓMa ÔBˆ ÌÈÓ ÔzÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ . ¿¿ƒ»À»ƒ≈«ƒ≈«∆∆¿≈
ÌÈÙÈ ÌÈÓ ÔÈ˙B ÔÎÂ .enÁiL52ÌÈÚ¯ ÌÈÓ CB˙Ï ∆≈«¿≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿«ƒ»ƒ

ÏÈ·La ¯Ba‰ CB˙Ï ÏÈL·z ÔÈ˙BÂ .eviL ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆ƒ»¿¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
¯eÓL ‡‰iL53. ∆¿≈»

ב.47) קמו, שבת א.49)בשמש.48)משנה, לט, שבת
תולדות  מפני עליהם "שגזרו ה"ג: בפ"ט למעלה מבואר

סודר 50)האור". על ביצה (שוברים) מפקיעים "אין
(רש"י). הסודר" מחום שתצלה כדי בחמה, שהוחם

באש.51) לחמם יבוא בשבת לחמם נתיר שאם גוזרים אין
שאינם 52) מים לתוך לשתיה ראויים מים מלא כלי שמים

שאלו: קמו:) (שבת ובגמרא לצננם. כדי לשתיה, ראויים
אבל  נשנתה. אחרת הלכה שאגב ותירצו, שמותר. פשיטא
סוף  אורחֿחיים ל'טור' ב'דרישה' (ועיין צ"ע רבינו בדברי

שיח). חוששים 53)סי' ואין החום מחמת יבאש שלא
קמו:). (שבת גומות ישווה שמא

.é·¯ÚÓ54B‡ Bzt Ba Ï·BËÂ ,ÔÓLÂ ÁÏÓe ÌÈÓ Ì„‡ ¿»≈»»«ƒ∆«»∆∆¿≈ƒ
ÏÈL·z‰ CB˙Ï B˙B55Ï·‡ ;ËÚÓ ‰NÚiL ,‡e‰Â . ¿¿««¿ƒ»∆«¬∆¿«¬»

‰Î‡ÏÓ ‰NBÚk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ‰a¯‰«¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»
ÔÎÂ .ÏÈL·z‰ ˙Î‡ÏnÓ56,ÔÈfÚ ÁÏÓ ÈÓ ‰NÚÈ ‡Ï ƒ¿∆∆««¿ƒ¿≈…«¬∆≈∆««ƒ

‰‡¯pL ÈtÓ ,ÌÈÓ LÈÏLe ÁÏÓ ÈLÈÏL ÈL Ô‰Â¿≈¿≈¿ƒ≈∆«¿ƒ«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÒÈ¯eÓ ‰NBÚk57‰ˆÈa ÁÏÓÏ ¯zÓe .58ÔBˆ Ï·‡ ; ¿∆¿»À»ƒ¿…«≈»¬»¿

ÌÈL·k L·BÎk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒ
ÏM·Ók ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ L·Bk‰Â ;˙aLa59¯zÓe . ¿«»¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈À»

.ÏÎB‡Â ,ÁÏÓa Ba ‡ˆBiÎÂ ÔBˆ ÏaËÏ¿«≈¿¿«≈¿∆«¿≈

ב.54) קח, שבת שהכובש 55)משנה, בסמוך, שכתב כמו
לכבוש. שרוצה שנראה כאן אסרו ולכן כמבשל, הוא הרי

ב.56) קח, הרי 57)שבת וכובש במלח. כבושים דגים
בסמוך. שכתב כמו כמבשל, לכבוש 58)הוא דרך שאין

ה). ס"ק שכא סי' אברהם' ('מגן אמרו 59)הביצים כן
(חולין  כמבושל" הוא הרי "שכבוש בש"ס מקומות בכמה
ידי  על אלא בבישול חיוב אין שבשבת ואף נסמן). ושם צז:
ברורה' ('משנה כמבשל שהוא כבוש גם רבנן אסרו - האור

שכא). סי'

.àé¯zÓ60ÔÏÎ‡Ï ˙aLa ÔÈÏtÏÙe L·„e ÔÈÈ ·¯ÚÏ61; À»¿»≈«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»¿»¿»
ÌÈÓe ÔÈÈ Ï·‡62‰Ê ÔÈ‡L ;¯eÒ‡ - ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLÂ ¬»«ƒ«ƒ¿∆∆¬«¿¿»∆≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯63. »«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈…«≈»∆
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א.60) קמ, בריאים.61)שבת מאכל שהוא מפני
שזהו 62) סובר ורבינו צלולין". ומים ישן "יין שם: בגמרא

רוקח'. 'מעשה ועיין דוקא, משום 63)לאו שהוא דבר וכל
סממנים, שחיקת משום גזירה לעשותו, חכמים אסרו רפואה,

ה"כ. בפכ"א כמבואר

.áéÏc¯Á64BÁÓÓ ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ BLlL65ÔÈa «¿»∆»≈∆∆«»¿»»¿«≈
Û¯ËÈ ‡ÏÂ .L·c BÎB˙Ï Ô˙BÂ ,ÈÏÎa ÔÈa „ia66‡l‡ , «»≈«¿ƒ¿≈¿¿«¿…ƒ¿…∆»

·¯ÚÓ67ÌÈÏÁL .68Ô˙B ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ ÔÙ¯hL ¿»≈«¬«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿»»≈
.·¯ÚÓ ‡l‡ ,Û¯ËÈ ‡ÏÂ .ÔÈÏ·˙Â ıÓÁÂ ÔÓL BÎB˙Ï¿∆∆¿…∆¿«¿ƒ¿…ƒ¿…∆»¿»≈
CB˙Ï B˙B ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ B˜q¯L ÌeL∆ƒ¿≈∆∆«»¿»»¿¿

.·¯ÚÓ ‡l‡ ,˜ÁLÈ ‡ÏÂ .ÔÈÒÈ¯b‰«¿ƒƒ¿…ƒ¿…∆»¿»≈

ובהשחקם 64) ומרים, חריפים שגרעיניו צמח א. קמ, שבת
האוכל. את ללפת בהם וישתמשו במים ממיס 65)יערבום

ביין. או במים בכח.66)אותן ובנוסח 67)יערב בנחת.
שבת. מערב כלומר התימנים), (כת"י מבערב" "אלא אחר:

במים.68) אותו ושוחקים חריף, שטעמו ירק

.âéÏËBp‰69.ÊÊBb ÌeMÓ ·iÁ - Ì„‡‰ ÛebÓ ¯ÚN «≈≈»ƒ»»»«»ƒ≈
CÎÈÙÏ70˙‡ ¯ÈMnL ¯·„a ÌÈ„i‰ ˙‡ ıÁ¯Ï ¯eÒ‡ ¿ƒ»»ƒ¿…∆«»«ƒ¿»»∆«ƒ∆

È‡cÂ ¯ÚN‰71‰Ï‰‡ ÔB‚k ,72ÛÁÏ ¯zÓe .Ba ‡ˆBiÎÂ73 «≈»««¿¬»»¿«≈À»»…
‰B·Ï ¯ÙÚa ÌÈ„i‰ ˙‡74¯ÙÚÂ ÔÈÏtÏt ¯ÙÚÂ ∆«»«ƒ«¬«¿»«¬«ƒ¿¿ƒ«¬«

ÔÈÓÒÈ75¯ÚN ¯ÈMÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ¿«≈»∆¿≈≈∆»«ƒ≈»
Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L ;B„È ÏÚL76¯ÈMnL ¯·c ·¯Ú . ∆«»∆¬≈≈ƒ¿«≈≈«»»∆«ƒ

Ì‡ :È‡cÂ ¯ÈMÓ BÈ‡L ¯·c ÌÚ È‡cÂ ¯ÚN‰ ˙‡77 ∆«≈»««ƒ»»∆≈«ƒ««ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ;Ba ÛÁÏ ¯eÒ‡ - ¯ÈMn‰ ¯·cÓ ·¯‰ ‰È‰»»»…ƒ»»««ƒ»»…¿ƒ»

.¯zÓ -À»

ה"ח.69) בפ"ט ב.70)כמבואר נ, שאין 71)שבת ואף
ודבר  הזוהמא, את להעביר אלא השער את להשיר כוונתו
לו  יש השער, את מעביר שוודאי כיון מותר, מתכוון שאינו

ה"ו. בפ"א כמבואר רישיה" "פסיק של טוב 72)דין צמח
לכביסה. בו שמשתמשים חריף שרף ממנו ויוצא הריח,

ולנקות.73) לבינתא,74)לשפשף עפר שם: בגמרא
שם  שפירש האי כרב רבינו ודעת לבונה. כתישת ופירש"י
ישמעאל" בלשון לבאן כנדאר ונקראת לבונה של "עפר

משנה). ופירש 75)(מגיד דיסמין". "כוספא שם בגמרא
אותה  שכובשים שומשמין "פסולת כספן) (ערך ה'ערוך'
בהם  ורוחצים אותם, ושוחקים ומייבשים יסמין, של בוורד
נראה  יסמין", "עפר שכתב רבינו ולדעת מזוהמות". ידים

עצמו. היסמין כתישת מתכוין 76)שהוא שאינו ודבר
השיער. את שמשיר ודאי שאינו כיון היה 77)מותר, "אם

אסור" לאו ואם בו, לחוף מותר משיר שאינו מדבר הרוב
כנוסחתנו, הכריע משנה' וה'מגיד שוניצינו). (ויניציאה,
אהלא, רובא דליכא היכא "כל שם: בגמרא שאמרו ממה
- משיר שוודאי מאהלא רוב שאין כמה (כל דמי" שפיר

מותר).

.ãé¯eÒ‡78˙ÎzÓ ÏL ‰‡¯Óa ˙B‡¯Ï79‰¯Êb ,˙aLa »ƒ¿¿«¿»∆«∆∆¿«»¿≈»
elÙ‡Â ,¯ÚN‰ ÔÓ ÔÈÏcÏ„Ó‰ ÔÈÓÈ da ¯ÈMÈ ‡nL∆»«ƒ»ƒƒ«¿À¿»ƒƒ«≈»«¬ƒ

Ï˙ka Úe·˜80˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰‡¯Ó Ï·‡ .81- »««…∆¬»«¿»∆≈»∆«∆∆
.‰Úe·˜ dÈ‡ elÙ‡ ,da ˙B‡¯Ï ¯zÓÀ»ƒ¿»¬ƒ≈»¿»

ב.78) קמט, וחוששים 79)שבת כאיזמל, חדה ששפתה
שאינן  (=שערות המדולדלים הנימין את במראה יגלח שמא

ראשו). שאר עם שער,80)שוות בה להשיר יוכל שלא
בגזירותיהם. חכמים חילקו זכוכית 81)שלא של כגון

ואין  בשפתה, חדה כשאינה מתכת, של אפילו או כשלנו,
ויבוא  שילך שעד שערו, להשיר מספרים יקח שמא חוששים

שם). (גמרא, היום ששבת ייזכר

.åèÒaÎÓ‰82- ˙eÒk ËÁBq‰Â .ÔaÏÓ ÌeMÓ ·iÁ - «¿«≈«»ƒ¿«≈¿«≈¿
CÎÈÙÏ .ÒaÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ83˜Á„Ï ¯eÒ‡ «»ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ»»ƒ¿…

‰LÈL‡‰ ÈÙa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CBÓ B‡ ˙ÈÏËÓ84‡ˆBiÎÂ «¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»¬ƒ»¿«≈
‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,dÓ˙ÒÏ È„k da85ÔÈ‡Â .86 »¿≈¿»¿»∆»»ƒ≈¿ƒ»¿≈

‚BÙÒa ÔÈÁp˜Ó87,‰ÊÈÁ‡ ˙Èa BÏ LÈ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , ¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ≈≈≈¬ƒ»
ËÁÒÈ ‡lL88ÔÈ‡Â .89ÌÈÓ ÏL ˙È·Á ÔÈqÎÓ90‡ˆBiÎÂ ∆…ƒ¿…¿≈¿«ƒ»ƒ∆«ƒ¿«≈

.ËÁÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,dÏ ÔÎeÓ BÈ‡L „‚·a da»¿∆∆∆≈»»¿≈»∆»ƒ¿…

הי"א.82) בפ"ט א.83)כמבואר קמא, פך 84)שבת
צר. רישיה",85)שפיו "פסיק של במצב זהו שלפעמים

ייסחט. שוודאי א.86)כלומר קמג, שבת משנה,
בו"87) ומסתגפים המים ושואב הים בחוף נעשה "צמר

המשניות). אחיזה,88)(פירוש בית בו אין "שאם
זה  על והקשה (רש"י); אצבעותיו" בין נסחט כשאוחזו
לקנח  איֿאפשר אחיזה בית בו יש אם גם הרי - הראב"ד
אחיזה, בית לו שיש שכיון אחרת פירש ולכן סחיטה, בלי
מים. ממנה שמריק מים מלאה כצלוחית הוא הרי

א.89) מח, "מים",90)שבת נזכר לא שם, בגמרא
שלא  אומרים ויש "מים", בגמרא גם גורס משנה ' וב'מגיד
משקין  בשאר אבל הבגד, את שמלבנים במים אלא גזרו
הבגד  את יסחוט שמא ומשום גזרו, לא מלבנים שאינם
כן  גם דש), משום בזה (שחייב האלו המשקין את לשתות
אחר  ובנוסח סקי"א). שיט סי' אברהם' ('מגן חששו לא

ויניציאה). (שונצינו, יין" של "חבית רבינו: בדברי

.æè‰¯aL91‡e‰M ‰Ó ‰pnÓ ÏÈvÓ - ˙aLa ˙È·Á BÏ ƒ¿¿»»ƒ¿«»«ƒƒ∆»«∆
˙aMÏ CÈ¯ˆ92‚tÒÈ ‡lL „·Ï·e ,ÂÈÁ¯B‡Ïe BÏ93ÔÈÈa »ƒ««»¿¿»ƒ¿«∆…ƒ¿…¿«ƒ

ËÈ B‡Át94‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ Ì‡L ;ÔÓLa ƒ¿«¿∆∆∆ƒ«¬∆¿∆∆∆∆
?‰pnÓ ÏÈvÓ „ˆÈÎÂ .‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa¿…∆»»ƒ≈¿ƒ»¿≈««ƒƒ∆»

‰ÈzÁz ÁÈpÓe ÈÏk ‡È·Ó95¯Á‡ ÈÏk ‡È·È ‡ÏÂ . ≈ƒ¿ƒ«ƒ««¿∆»¿…»ƒ¿ƒ«≈
ËÏ˜ÈÂ96Û¯ˆÈÂ ¯Á‡ ÈÏk ,97C¯c ÈÏk ‡È·È ‡nL ‰¯Êb ; ¿ƒ¿…¿ƒ«≈ƒ»≈¿≈»∆»»ƒ¿ƒ∆∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯98¯Á‡ ÈÏk ‡È·Ó - ÌÈÁ¯B‡ BÏ encÊ . ¿»«ƒƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ«≈
ËÏB˜Â99¯Á‡Â ËÏ˜È ‡ÏÂ .ÔBL‡¯Ï BÙ¯ˆÓe ¯Á‡ ÈÏk , ¿≈¿ƒ«≈¿»¿»ƒ¿…ƒ¿…¿««

ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â .ËÏ˜È Ck ¯Á‡Â ÔÈÓÊÈ ‡l‡ ,ÔÈÓÊÈ Ck100 »«¿ƒ∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿…¿ƒ∆¡ƒ
¯zÓ - ‰Ê ¯·„a101. ¿»»∆À»

ב.91) קמג, שבת סעודות 92)משנה, שלש צריך אם
– שתים אלא צריך שאינו בשחרית סעודות, שלש מציל

ה"כא). פ"כג (להלן אחת - ובמנחה "לשים 93)שתים,
(רש"י). בכלי" ולהטיפו ולחזור היין במקום הספוג

הכלי.94) בשפת ומקנחה בה, נדבק והשמן ידו מכניס
גגו.95) מראש החבית נשברה אם ב. קיז, שבת
האויר.96) מן הנופל לגג 97)קילוח סמוך כלי יניח

(רש"י). בידו הכלי אוחז והוא לכלי, הגג מן שיזוב
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המשקה,98) את להציל הרבה, כלים מחפש שהוא מתוך
הרבים. רשות דרך כלי ויביא שבת שהיום כמה 99)ישכח

האורחים.שצריך להם 100)בשביל שאין אורחים להזמין
בשבילו. שישאירו וכוונתו שבחבית, המשקה בכל צורך

ההפסד,101) מן כלים להציל מותר - הדין שמצד כיוון
אם  אבל ממונו, על בהול שהוא מתוך גזרו שחכמים אלא
יבוא  ולא יזכור - מערים הוא אם גם אורחים, בשביל מביא

שבת. לחלל

.æéËÈË102BÒkÒÎÓ - B„‚a Èab ÏÚL103,ÌÈÙaÓ ƒ∆««≈ƒ¿¿«¿¿ƒƒ¿ƒ
ÒaÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;ıeÁaÓ BÒkÒÎÓ BÈ‡Â104¯zÓe . ¿≈¿«¿¿ƒ«¿≈»∆»¿«≈À»

B„¯‚Ï105aÔ¯tˆ106.BaÏÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â , ¿»¿¿ƒ…∆¿≈≈∆»¿«¿
ÒkÒÎÓ‰107¯„eq‰ ˙‡108‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - «¿«¿≈∆«»»ƒ¿≈∆

‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ˜eÏÁ‰ Ï·‡ ;BaÏÓ¿«¿¬»∆»À»ƒ¿≈∆≈«»»∆»
.BÎk¯Ï¿«¿

א.102) קמא, שהטיט 103)שבת עד מבפנים משפשפו
מבחוץ.105)במים.104)נופל. או 106)אפילו

לח, עדיין הוא אם רק לגרד מותר ה'תוספות' ולדעת בסכין,
כטוחן. שהוא ביבש לא כביסה 107)אבל אחר משפשף

לצחצחו. גפן,108)בכדי מצמר העשויה הצואר מטפחת
כוונתו  שאין מותר, פשתן העשוי (הכתונת) בחלוק אבל

מותר. בסודר שגם הראב"ד ודעת לרככו, אלא ללבנו

.çéÏÚÓ109- ‰‡Bˆ·e ËÈËa CÏÎÏ˙pL ÏcÒ B‡ ƒ¿»«¿»∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
BÎLÎLÏ ¯zÓ110ÔÈ‡Â .¯eÒ‡ - BÒaÎÏ Ï·‡ ,ÌÈÓa111 À»¿«¿¿¿«ƒ¬»¿«¿»¿≈

ÔÈ„¯‚Ó112ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ ÌÈÏÚÓ ‡Ï113Ï·‡ , ¿»¿ƒ…ƒ¿»ƒ¿…«¿»ƒ¬»ƒ¬»
(Ì˙B‡) ÔÈÎÒ114ÌÈLÈ‰ ˙‡ ÔÈÁp˜Óe115¯k .116B‡ »ƒ»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ«

BÁp˜Ó - ÛepË B‡ ‰‡Bˆ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰L ˙Òk∆∆∆»»¬≈∆»ƒ¿«¿
¯BÚ ÏL ÏÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .ËeË¯ÓÒa117‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - ƒ¿«¿¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»∆»
.‰ÏÎzL „Ú ÌÈÓ«ƒ«∆ƒ¿∆

ב.109) צד, שיכלה 110)זבחים עד מים עליו לתת
כדלהלן. כיבוס זה אין שבעור לפי שבת 111)הלכלוך,

ב. בציפורן.112)קמא, או וכלֿשכן 113)בסכין
עושה  הוא והרי יותר, שנשחקים ישנים לגרד שאסור
משנה'). ו'מגיד 'מאירי' ועיין רוקח', ('מעשה ממחק מלאכת
אבל  סנדלים, ולא מנעלים לא מגרדין "ואין אחר: ובנוסח
עיון, צריך אבל התימנים). (כת"י אותם" ומקנחין סכין
סיכת  בענין חילוק שיש מפורש ה"י) כג (פרק להלן שהרי

מותר. ובישנים אסור שבחדשים למחוק 114)נעלים, יש
למעלה  כמובא ישנים נעלים אלא סכין אין שהרי זו, תיבה

רוקח'). ה"י.115)('מעשה בפכ"ג משנה,116)ראה
ב. קמב, ששרייתו 117)שבת מפני אסור, בגד של אבל

צד:). (זבחים כיבוסו זהו במים

.èéÈÓ118·Êa dÁp˜Ó - ËÈËa B„È ‰ÎÏÎÏ˙pL ƒ∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«
da ÊÁ‡Ï ‰ÈeNÚ‰ ‰Lw‰ ‰tn·e ‰¯t‰ ·Ê·e Òeq‰«ƒ¿««»»««»«»»»¬»∆¡…»

ÌÈ„i‰ ˙‡ da ÔÈÁp˜nL ‰tÓa ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈˆBw‰119; «ƒ¬»…¿«»∆¿«¿ƒ»∆«»«ƒ
ÒaÎÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»¿«≈

.‰tn‰ ˙‡∆««»

פי"ז.118) שבת לכלוכה,119)תוספתא על שמקפיד
בשבת. לכבסה ויבוא

.ëÈÓ120‚tzÒÓ - ÌÈna ıÁ¯L121B˙ÈËeÏ‡a122 ƒ∆»«««ƒƒ¿«≈«¬¿ƒ
ÈÓ ÔÎÂ .ËÁÒÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,B„Èa ‰‡È·Óe¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ∆»ƒ¿…¿≈ƒ

e¯LpL123ÌÈÓa ÂÈÏk124ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰a Cl‰Ó - ∆»¿≈»¿«ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ
ÔÁËLÏ BÏ ¯eÒ‡Â .ËÁÒÈ ‡nL125CB˙a elÙ‡Â , ∆»ƒ¿…¿»¿»¿»«¬ƒ¿

B˙eÒk Òak ‰Ê È¯‰ :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb ;B˙Èa≈¿≈»∆»…«»∆¬≈∆ƒ≈¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .dLaÈÏ dÁËLe ˙aLa¿«»¿»»¿«¿»¿»»∆»¿¬»ƒ
.¯eÒ‡ ÌÈ¯„Á È¯„Áa elÙ‡ - ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ¬ƒ¿«¿≈¬»ƒ»

א.120) קמז, עצמו.121)שבת את מגבת.122)מנגב
שנפלו 123) - "נשרו שם: רש"י ופירש ב. קמו, שבת משנה,

המשנה, בפירוש ורבינו "נשר". משורש - בשבת" למים
לנקד: וצריך שרה. משורש ושורין" משרה "מגזרת כתב:

נפעל). של (כניקוד בחיריק הנו"ן אחר:124)נשרו בנוסח ִ
התימנים). (כת"י נגד 125)בדרך השרויים בגדיו "לשטוח

המשניות). (פירוש שיתייבשו" החמה

.àëÈzL126˙B¯‰ËÓ127˜˜t‰ ˙‡ ÏËB - BÊ ·b ÏÚ BÊ ¿≈¿«¬««≈∆«¿»
Ô˜ÈMÓe ÌÈ˙ÈaÓ128;BÓB˜ÓÏ ˜˜t‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe , ƒ≈¿«ƒ«ƒ»«¬ƒ∆«¿»ƒ¿

e‡ˆiL BzÚ„ È¯‰L ,‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡a BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»ƒ≈¿ƒ»∆¬≈«¿∆≈¿
·Èa‰ ˙‡ ÔÈ˜˜BÙe .ÌÈn‰129¯·c ÏÎ·e ÔÈ¯„eÒa ««ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿»»»

ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÌÈn‰ eÙeˆÈ ‡lL È„k ÏËÏhn‰«ƒ«¿≈¿≈∆…»««ƒ«»√»ƒ¿«
ÌÈÏk‰130e„¯iL È„k ·Èa‰ ˙‡ ÔÈ˜˜Bt ÔÈ‡ Ï·‡ , «≈ƒ¬»≈¿ƒ∆«ƒ¿≈∆≈¿

¯BaÏ ÌÈn‰131˜ÁBcL ˙Úa ËÁÒÈ ‡nL ;132È¯‰L ,133 ««ƒ«∆»ƒ¿…¿≈∆≈∆¬≈
.ÌÈna Èe¯L ˜˜t‰«¿»»««ƒ

פ"ח.126) עירובין נפרדות 127)תוספתא מקוואות כמין
מזו  המים יתערבו שלא ופוקקים לשניה, אחת בין צינור ויש
מהצינור. הפקק את נוטל - לחברן וכשרוצה לזו,

וכשמחזיר 128) המטהרות, שתי לחבר "וכוונתו מחברן.
ויסחוט, בנקב הפקק את שידחוק לחוש אין למקומו הפקק
כדי  הנקב, כל את יסתום לא שהפקק היא כוונתו כל שהרי

(כסףֿמשנה). יפסק" לא שיורדים 129)שהחיבור חפירה
השופכין. יצאו 130)לתוכה שלא אלא פוקק אינו שהרי

אינו  ולפיכך מועטים, למים חושש אינו אבל מרובים, מים
(כסףֿמשנה). סחיטה לידי יבוא ולא הרבה הפקק את דוחק

הביב.132)שבחצר.131) את נותן 133)סותם הראב"ד
יצאו  שלא הגג מן היורדים המים על מקפיד "שהוא טעם:
שבחצר, הבור לתוך יכנסו אלא הביב, דרך הרבים לרשות
לידי  ויבוא ביותר, מהודק שיהיה הפקק על מקפיד לכן

סחיטה".

.áë¯eÒ‡134Ì¯aLÏe ÌÈ„‚a ÏL „È ˙Èa Ôw˙Ï »¿«≈≈»∆¿»ƒ¿«¿»
ÌÈ¯·L ÌÈ¯·L135ÌÈ„‚a‰ ÏÁa ÔÈw˙nL C¯„k , ¿»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆¿«¿ƒ¿…«¿»ƒ

ÔÎÂ .Ô˙B‡ ÔÈÒaÎnLk136ÌÈ„‚a‰ ÌÈÏt˜Ó ÔÈ‡137 ¿∆¿«¿ƒ»¿≈≈¿«¿ƒ«¿»ƒ
.Ô˙B‡ eÒaÎiLk ÌÈ„‚aa ÏÁa ÔÈNBÚL C¯„k ,˙aLa¿«»¿∆∆∆ƒ¿…«¿»ƒ¿∆¿«¿»

BÏt˜Ï ¯zÓ - BÙÈÏÁ‰Ï ¯Á‡ ÈÏk BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â138 ¿ƒ…»»¿ƒ«≈¿«¬ƒÀ»¿«¿
˙aLa Ba ‰‡˙iL È„k ,Ba ˙Bqk˙‰Ïe BËMÙÏe139. ¿«¿¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»∆¿«»

Ô·Ï L„Á „‚a ‰È‰iL ,‡e‰Â140CÚÓ˙Ó ‡e‰ È¯‰L ; »∆ƒ¿∆∆∆»»»»∆¬≈ƒ¿«≈
LÈ‡ ‡l‡ Ït˜È ‡Ï - Ït˜iLÎe .„iÓ CÏÎÏ˙Óeƒ¿«¿≈ƒ»¿∆¿«≈…¿«≈∆»ƒ

¯eÒ‡ - ÌÈLa Ït˜Ï Ï·‡ ;„Á‡141. ∆»¬»¿«≈ƒ¿«ƒ»

א.134) כג, בחלוקי 135)ביצה שעושים כמו "לקמטם
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עץ  על אותם ושמים הידיים, ובתי השוקיים בבתי הנשים
(רש"י). ואסור" אומן מעשה והוא שבת 136)חלק משנה,

א. הכלים"137)קיג, את מקפלים "אין אחר: בנוסח
התימנים). בגד 138)(כת"י בשבת ללבוש נאה שלא

אסור.139)מקומט. - בשבת ללבשו בדעתו אין אם אבל
חשוב.140) תיקון הקיפול אין בני 141)שבו בשני כי

גמור. תיקון ונחשב לגמרי, הקמטים מתפשטים אדם

.âëCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - Ú·Bv‰142¯eÒ‡ «≈«≈¬¿»¿ƒ»»
˜¯Ò ¯È·Ú‰Ï ‰M‡Ï143‡È‰L ÈtÓ ,‰Èt ÏÚ ¿ƒ»¿«¬ƒ¿»«»∆»ƒ¿≈∆ƒ

CÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ¯ÙBz‰Â .˙Ú·Bˆk144¯eÒ‡ ¿««¿«≈≈¬¿»¿ƒ»»
ÔÈÎBÓa ÌÈL„Á‰ ˙Òk‰Â ¯k‰ ˙‡lÓÏ145‡nL ‰¯Êb , ¿«…««¿«∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿≈»∆»

- ˙Òk‰ ÔÓ B‡ ¯k‰ ÔÓ e¯LpL ÔÈÎBÓ Ï·‡ .¯t˙Èƒ¿…¬»ƒ∆»¿ƒ««ƒ«∆∆
.˙aLa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿«»

א.142) צה, אדום.143)שבת א.144)צבע מח, שבת
"מוך".145) נקרא בגדים, ופקיעי גפן כצמר רך דבר כל

.ãëCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - Ú¯Bw‰146ÈÓ , «≈«≈¬¿»¿ƒ»ƒ
‰Úˆa ÔLÈ¯ÙÓ - ÌÈˆB˜a ÂÈ„‚a eÎazÒpL147, ∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»

·iÁ BÈ‡ - eÚ¯˜ Ì‡Â .Ú¯wÈ ‡lL È„k dÓ‰Ó˙Óeƒ¿«¿≈«¿≈∆…ƒ»≈«¿ƒƒ¿¿≈«»
Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,ÌeÏk148¯zÓe .149ÌÈ„‚a LaÏÏ ¿∆¬≈…ƒ¿«≈À»ƒ¿¿»ƒ

ÌÈL„Á150eÚ¯˜ Ì‡Â ,151ÔÈÚˆBt .eÚ¯˜ -152˙‡ ¬»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ∆
˙ÈÏËÓa ÊB‚‡‰153Ú¯wz ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,154. »¡¿«¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»≈

ה"ב.146) פ"ז שבת אדם,147)'ירושלמי' יראהו שלא
העדה'). ('קרבן כמתקן שהוא נתכוין 148)כיון ואילו

על  כשקורע אלא חייב אינו שהקורע ואף חייב. - לקרוע
לתקנו  כוונתו כאן גם - ה"י) בפ"י (כמבואר לתפור מנת
רוקח'). ('מעשה הקוצים את שיסיר אחר ולתפרו

ה"ב.149) פ"ז שבת אם 150)'ירושלמי' יודע שאינו אף
בלבישתו. שיקרעו ואפשר כמידתו, שאינו 151)הם כיון

לכך. ביצה 152)מתכוון במס' ברייתא והיא שוברים.
יוםֿטוב. לענין אבן,153)(לד.) או עץ על במטלית מכה

(הר"ן). אחת בבת אגוזים הרבה לשבור כיון 154)כדי
לתפור. מנת על קורע זה שאין ועוד: לקרוע, מתכוון שאינו

.äëÚ˜Bz‰155‰Ba ÌeMÓ ·iÁ -156CÎÈÙÏ .157Ïk , «≈««»ƒ∆¿ƒ»»
‡ÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÏËB ‡Ï - Ú˜¯wÏ ˙B¯aÁÓ‰ ˙B˙Ïc‰«¿»«¿À»««¿«…¿ƒ»¿…

Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb ,ÔÈ¯ÈÊÁÓ158‰cL ˙Ïc Ï·‡ .159 «¬ƒƒ¿≈»∆»ƒ¿«¬»∆∆ƒ»
Ïc‚Óe ‰·z160‡ÏÂ ÔÈÏËB - ÌÈÏk‰ ˙B˙Ïc ¯‡Le , ≈»ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ¿ƒ¿…

ÔÈ¯ÈÊÁÓ161Ì‡Â .162¯Èˆ ËÓL163- Ô‰lL ÔBzÁz‰ «¬ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ««¿∆»∆
BÓB˜ÓÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÁBc164Lc˜n·e .165ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¬ƒƒ

B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ËÓLpL ÔBÈÏÚ‰ ¯Èˆ Ï·‡ .B˙B‡¬»ƒ»∆¿∆ƒ¿«»¿«¬ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa166.Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb , ¿»»¿≈»∆»ƒ¿«

נועץ.155) הי"ג.156)תוחב, פ"י למעלה ראה
ב.157) קכב, יתקע"158)שבת "שמא אמרו שם בגמרא

אבל  בכלים, בנין שאין מפני ומגדל תיבה שידה דלת על
רבינו  שכתב וכמו בונה, משום חייב לקרקע במחוברים
נוטלין  כו' שידה של דלת הביא והרי"ף הי"ד). (פ"י לעיל
מחזירין  ולא נוטלין לא תרנגולים של לול של מחזירין, ולא

שמא  "גזירה שכתב שמה הר"ן, וכתב יתקע. שמא גזירה
 ֿ מגיד (ועיין שידה" של "דלת להרישא שייך זה יתקע"
יתקע" שמא "גזירה אלו מילים כתובות היו [ואולי משנה).
ומגדל, תיבה שידה דלת של הבבא בסוף רבינו בדברי
נשתרבבו  מחזירין" "ולא - מחזירין" "ולא הדומות ובטעות
שח]. סי' וב"ח וב"י מגידֿמשנה ועיין למעלה, האלו המלים

תיבה.159) לשים 160)מין מהצד, נפתחת גבוהה תיבה
לשמירה. דברים למעלה.161)בה ראה יתקע, שמא

ב.162) קב, עירובין שבדלת 163)משנה, ברזל של יתד
על  תסוב "הדלת עליה. סובבת והדלת ולמטה, למעלה

יד). כו, (משלי שנשאר 164)צירה" כיון להחזירה, שנוח
העליון. שבות 165)הציר שאין יתקע, שמא גזרו לא

הט"ז. פ"א פסח קרבן בהל' כמבואר "מפני 166)במקדש,
בעץ, או במסמר לחזקו יצטרך ושמא טורח, בו שיש
לא  בכלים, בנין שאין ואףֿעלֿפי בונה, משום ויתחייב
והחזירם  מפורקים היו שאם אלא בכלים, בנין אין אמרו
- מסמר או עץ בהם תקע אם אבל בונה, משום חייב אינו
('מעשה  טורח" בו אין התחתון הציר אבל בונה. משום חייב

רוקח').

.åëÔÈ‡167ÔÈÏ„Bb168ÔÈÒ˜Bt ÔÈ‡Â ,L‡¯‰ ¯ÚN ˙‡169 ≈¿ƒ∆¿«»…¿≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓ ;B˙B‡170‰¯BÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿≈«¬ƒƒ¿»

ÏvÙÓ‰ ‡qk ‡ÏÂ ,˙BÈÏÁ ÏL171ÔÁÏL ‡ÏÂ , ∆À¿¿…ƒ≈«¿À»¿…À¿»
Ì‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÏvÙÓ‰«¿À»¿«≈»∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ
‰¯È˙Ò ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎa ÔÈa ÔÈ‡L ;¯eËt - ¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ»∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈¿ƒ»

¯zÓ - ÈeÙ¯ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÏÎa172ÔÈ‡Â .B¯ÈÊÁ‰Ï173 ¿≈ƒ¿ƒ»»»À»¿«¬ƒ¿≈
ÔË˜ ÏL ‰¯„L ÏL ˙BÈÏÁ ÔÈw˙Ó174,BÊ „ˆa BÊ ¿«¿ƒÀ¿∆ƒ¿»∆»»¿«
.‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆

שסובר 167) אליעזר כרבי ולא וכרבנן ב. צד, שבת משנה,
חטאת. חייבת ופוקסת הראש.168)שגודלת שער לקלוע

הצדעים.169) אצל ולכאן לכאן הראש שער לחלק
א.170) מז, ואפשר 171)שבת פרקים, פרקים העשוי

לחברם. ולחזור לחלקים בן 172)לפרקו שמעון כרבן
מז:). (שם ב.173)גמליאל קמז, שבת משנה,

אבל 174) אותן, מיישרים אין שנתפרקו שדרתו חוליות
הי"ד). פ"ב (לעיל מותר - בדבר סכנה שיש הלידה ביום

.æë‰NBÚ‰175Úe·˜ Ï‰‡176.‰Ba ÌeMÓ ·iÁ - »∆…∆»««»ƒ∆
CÎÈÙÏ177‡ÏÂ ,‰lÁzÎÏ È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈ƒ…∆¬«¿«¿ƒ»¿…

Ï‰‡ ¯zÒÈ B‡ ‰NÚÈ ‡nL ‰¯Êb ;È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈ¯˙BÒ¿ƒ…∆¬«¿≈»∆»«¬∆ƒ¿……∆
Ò B‡ ‰NÚ Ì‡Â .Úe·˜.¯eËt - È‡¯Ú Ï‰‡ ¯˙ »«¿ƒ»»»«…∆¬«»

¯zÓe178˙ÈlË ?„ˆÈk .˙aLa È‡¯Ú Ï‰‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï À»¿ƒ«…∆¬«¿«»≈««ƒ
‰˙È‰Â ,ÌÈÏ˙k‰ ÏÚ B‡ ÌÈ„enÚ‰ ÏÚ ‰Òe¯t ‰˙È‰L∆»¿»¿»«»«ƒ««¿»ƒ¿»¿»

ÁÙË ‚b ‰pnÓ ¯‡L Ì‡ - ˙aM‰ Ì„˜ ‰Îe¯k179 ¿»…∆««»ƒƒ¿«ƒ∆»«∆«
‰NÚiL „Ú ˙aLa dlk ˙‡ Á˙BÓ ‰Ê È¯‰ - Áe˙Ó»«¬≈∆≈«∆À»¿«»«∆≈»∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏB„b Ï‰‡…∆»¿≈…«≈»∆

הי"ג.175) בפ"י ימים 176)כמבואר להתקיים העשוי
במשכן, היתה בנין "מה ה"ב): פ"ז (שבת 'ירושלמי' רבים;
(בנין  לשעה לא וכי אדנים, גבי על קרשים נותנים שהיו
ונוסעים  חונים שהיו מכיון יוסי: רבי אמר - היתה? ארעי)
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לעולם". שהיא כמו הדיבור, פי ב.177)על קלז, שבת
א.178) קב, בו 179)עירובין יש - טפח שנשאר שכיון

אוהל. דין

.çëÔÈ‡180‰lk‰ ˙‡ ÔÈÏBz181‰ÈzÁz ˙ÈNÚ È¯‰L , ≈ƒ∆«ƒ»∆¬≈«¬≈«¿∆»
Ï˜Ò¯Ëe ‡qÎÂ ‰hÓ ÁÈp‰Ï ¯zÓe .È‡¯Ú Ï‰‡182, …∆¬«À»¿«ƒ«ƒ»¿ƒ≈¿«¿»

C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ;Ï‰‡ Ô‰ÈzÁz ‰NÚiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»∆«¿≈∆…∆∆≈∆∆∆
È‡¯Ú ‡ÏÂ Ú·˜ ‡Ï ,Ï‰‡ ˙iNÚ183. ¬ƒ«…∆…∆«¿…¬«

א.180) קלח, עשוי 181)שבת המיטה, סביב אוהל כעין
הזבובים. מפני למחסה רגלים.182)מארג שלש בעל כסא

(מגידֿמשנה).183) שתחתיו באויר משתמש שאינו לפי

.èëÏk184˙BÁÙa ‡ÏÂ ÁÙË Bb‚a ÔÈ‡L ,ÚtLÓ Ï‰‡ »…∆¿À»∆≈¿«∆«¿…¿»
,È‡¯Ú Ï‰‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÙË ·Á¯ Bb‚Ï CeÓÒ ‰LÏMÓƒ¿»»¿«…«∆«¬≈∆…∆¬«
˙ÈlË .¯eËt - ˙aLa ‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‰NBÚ‰Â¿»∆¿«¿ƒ»¿«»»«ƒ

‰ÏeÙk185ÔÈËeÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰L ,186Ô‰a ‰ÈeÏz ‡È‰L ¿»∆»»∆»ƒ∆ƒ¿»»∆
¯zÓ - ˙aL ·¯ÚÓ187ÔÎÂ .d˜¯ÙÏ ¯zÓe d˙BËÏ ≈∆∆«»À»ƒ¿»À»¿»¿»¿≈

˙Î¯t‰188. «»…∆

ב.184) יט, שם:185)סוכה ופירש"י א. קלח, שבת
וראשיו  תחתיה, לישן יתדות ארבעה גבי על טליתו "שוטח
מן  להגן דפנות והם הארץ, לצד ולכאן לכאן מתכפלים
הלכות  עם ביחד זו הלכה רבינו שכתב ממה אבל החמה".
על  פרוסה שהטלית מדובר כאן שגם נראה משופע, אוהל
משנה'. ה'מגיד כתב וכן טפח. בגגה שאין באופן אחד מוט

למשכה 186) כדי יום, מבעוד בחוטין הטלית את כרך אם
(רש"י). ולכאן לכאן ולפרוס החוטים 187)בהם ידי על

על  כמוסיף אלא ארעי אוהל כעושה ואינו בשבת, למשכה
שמותר. ארעי ולא 188)אוהל בגג אלא אוהל איסור שאין

לב. הלכה להלן וראה במחיצה.

.ì˙lk189ÌÈ˙Á190˙BÁÙa ÔÈ‡Â ÁÙË db‚a ÔÈ‡L , ƒ«¬»ƒ∆≈¿«»∆«¿≈¿»
‡È‰L ÏÈ‡B‰ - ÁÙË ·Á¯ db‚Ï CeÓÒ ‰LÏMÓƒ¿»»¿«»…«∆«ƒ∆ƒ

CÎÏ ˙w˙Ó191,‡e‰Â .d˜¯ÙÏ ¯zÓe d˙BËÏ ¯zÓ , ¿À∆∆¿»À»ƒ¿»À»¿»¿»»
ÁÙË ‰hn‰ ÏÚÓ ˙ÏLÏLÓ ‡‰z ‡lL192˜˜t .193 ∆…¿≈¿À¿∆∆≈««ƒ»∆«¿«

Ôw˙Ó ‡e‰L ÔÓÊa - ÔBlÁ‰194ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÏ ««ƒ¿«∆¿À»¿»««ƒ
.ÔBlÁ‰ Ba ˜˜ÙÏ ¯zÓ - ÈeÏz BÈ‡Â ¯eL˜ BÈ‡L∆≈»¿≈»À»ƒ¿…««

ב.189) קלח, כילות,190)שבת לשאר דומה "אינה
שהוא  גג להן ויש קנים, ארבעה על פרוסות כילות ששאר
אלא  שאינם (עמודים) נקליטין גבי על חתנים ושל כאוהל,
נתונה  והיריעה עליהם, נתון וקנה המיטה, באמצעית שנים
אינה  לפיכך טפח, גג לה ואין ולכאן, לכאן ונופלת עליו

(רש"י). שבת.191)אוהל" מערב יש 192)מוכנה שאם
מן  שלמעלה השיפוע נחשב ואז כמחיצה הוא הרי טפח,
בשבת. לעשותו שאסור ממש וכאוהל כגג המיטה

כנגד 193) שתולים המפה והיא ב. קכה, שבת משנה,
המשניות). (פירוש אורם להסתיר שחישב 194)החלונות

(הרשב"א). החלון את בו לסתום שבת מערב עליו

.àìÚ·Bk195‰ÙN BÏ LÈÂ ,L‡¯‰ ÏÚ ÔÈNBÚL «∆ƒ«»…¿≈»»
BLe·Ï ÏÚ Ï‰‡ BÓk Ïˆ ‰NBÚ ‡È‰L ,˙ÙwÓ196- «∆∆∆ƒ»≈¿…∆«¿

BL·ÏÏ ¯zÓ197BL‡¯Ï ·È·Ò „‚a‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . À»¿»¿¿ƒƒƒ«∆∆»ƒ¿…

Ï‰‡ BÓk ÂÈt „‚k B‡198,BL‡¯ ÏÚ ˜c‰Ó ‰È‰Â , ¿∆∆»»¿…∆¿»»¿À»«…
,¯eÒ‡ - ‚‚ BÓk ¯˙BÈa ‰L˜ d‡ÈˆB‰L ‰ÙN‰ ‰È‰Â¿»»«»»∆ƒ»»»¿≈¿«»

È‡¯Ú Ï‰‡ ‰NBÚ ‡e‰L ÈtÓ199. ƒ¿≈∆∆…∆¬«

ב.195) קלח, "לובשו".196)שבת תימן: בכת"י
אין 197) - קשה השפה שאין כיון טפח, ברחבו יש אם אף

אוהל. שהוא 198)זה כדרך ראשו על טליתו "הניח
(רש"י). טפח" מראשו להלן והרחיקה ראשו, על מתעטף

אינו 199) כן לא שאם טפח, ברחבו בשיש מדובר בוודאי
אוהל.

.áì‰ËBp‰200Ï CÈ¯ˆ - da ‡ˆBiÎÂ ˙Î¯t,¯‰f‰ «∆»…∆¿«≈»»ƒ¿ƒ»≈
‰ËBpL ‰ÚLa Ï‰‡ ‰NÚÈ ‡lL201Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆…«¬∆…∆¿»»∆∆¿ƒ»ƒ

ÌÈL d˙B‡ ÔÈÏBz - ‰ÏB„b ˙Î¯t ‰˙È‰202Ï·‡ , »¿»»…∆¿»ƒ»¿«ƒ¬»
‰lk ‰˙È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡ - „Á‡203‚b dÏ LiL204- ∆»»¿ƒ»¿»ƒ»∆≈»«

‡lL ¯LÙ‡ È‡L ;‰¯NÚ elÙ‡Â d˙B‡ ÔÈÁ˙BÓ ÔÈ‡≈¿ƒ»«¬ƒ¬»»∆ƒ∆¿»∆…
È‡¯Ú Ï‰‡ ‰NÚ˙Â ,ı¯‡‰ ÏÚÓ ËÚÓ da‚z205. ƒ¿«¿«≈«»»∆¿≈»∆…∆¬«

ב.200) קלח, בתלייתה,201)שבת שעוסק בשעה כי
משום  בה יש טפח, הכפל יהיה ואם מרחבה, מעט מתקפל

אוהל. בבת 202)עשיית לתלותה יכולים ששנים מפני
תתקפל. שלא כח.203)אחת בהלכה מבואר

שטעם 205)טפח.204) וסובר כאן, השיג הראב"ד
יוכל  לא אחד יעשה אם כי הוא, לשנים אחד בין ההבדל
כמתקנו  ונראה קיפולו וישנה היתדות, כנגד הלולאות לכוון
עשרה  שאפילו גג, לה שיש בכילה והואֿהדין לכתחילה,

קיפולו. את לשנות שלא לכוון יכולים אין

.âì„‚a206‰qÎnL207˙È·Á‰ Èt Ba208‰qÎÈ ‡Ï - ∆∆∆¿«∆ƒ∆»ƒ…¿«∆
Ï‰‡ ‰NÚpL ÈtÓ ,dlk ˙‡ Ba209‡e‰ ‰qÎÓ Ï·‡ ; ∆À»ƒ¿≈∆«¬∆…∆¬»¿«∆

˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎa ÔpÒÓ‰ .‰Èt ˙ˆ˜Ó210dÈa‚È ‡Ï - ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ…«¿ƒ«
ÁÙË ÈÏk‰ ÔÓ ‰ÙÈÙk‰ ˙ÈÚ˜¯˜211‰NÚÈ ‡lL È„k , «¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ∆«¿≈∆…«¬∆

.˙aLa È‡¯Ú Ï‰‡…∆¬«¿«»

ב.206) קלט, שאם 207)שבת בו, לכסות שמוכן כלומר,
טו). הלכה (למעלה יסחוט שמא אסור כן לא

(כמו 208) טפח חלל לבגד המים בין ויש מלאה, כשאינה
(הרשב"א). בסמוך) והרשב"א 209)שכתב הראב"ד ודעת

"עובדין  משום אסור וכאן אוהל, דין כלים בכיסוי שאין
הי"ד). פ"ח (ראה כמשמרת שנראה של 210)דחול", סל

מטפח.211)נצרים. בפחות אוהל שאין

ועׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שבותין,1) להן שיש אותן המלאכות, יתר שבותי נתבארו

הסדר. על וכולן ארבע, והן

.à‰NBÚ‰2- ‡ÈˆB‰Ïe ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ ‡e‰L ·˜ »∆∆∆∆»¿«¿ƒ¿ƒ
ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ ‡e‰L ,ÔÈÏB‚¯z‰ ÏeÏaL ·˜ ÔB‚k¿∆∆∆¿««¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

Ï·‰‰ ‡ÈˆB‰Ïe ‰¯B‡‰3‰kÓ ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »»¿ƒ«∆∆¬≈∆«»ƒ«∆
LÈhÙa4ÈeNÚ ‰È‰ elÙ‡ - ·˜ Ïk ÏÚ e¯Êb CÎÈÙÏ . ¿«ƒ¿ƒ»»¿«»∆∆¬ƒ»»»

˙BNÚÏ ‡B·È ‡nL - „·Ïa ÒÈÎ‰Ï B‡ „·Ïa ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«¿«¿ƒƒ¿«∆»»«¬
·˜ ˙È·Áa ÔÈ·˜B ÔÈ‡ ‰Ê ÈtÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ·˜∆∆∆«»ƒ»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»ƒ∆∆
ÔLÈ ·˜ ÔÈÁ˙Bt Ï·‡ .Ba ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,L„Á5. »»¿≈ƒƒ¬»¿ƒ∆∆»»
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לעולם". שהיא כמו הדיבור, פי ב.177)על קלז, שבת
א.178) קב, בו 179)עירובין יש - טפח שנשאר שכיון

אוהל. דין

.çëÔÈ‡180‰lk‰ ˙‡ ÔÈÏBz181‰ÈzÁz ˙ÈNÚ È¯‰L , ≈ƒ∆«ƒ»∆¬≈«¬≈«¿∆»
Ï˜Ò¯Ëe ‡qÎÂ ‰hÓ ÁÈp‰Ï ¯zÓe .È‡¯Ú Ï‰‡182, …∆¬«À»¿«ƒ«ƒ»¿ƒ≈¿«¿»

C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ;Ï‰‡ Ô‰ÈzÁz ‰NÚiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»∆«¿≈∆…∆∆≈∆∆∆
È‡¯Ú ‡ÏÂ Ú·˜ ‡Ï ,Ï‰‡ ˙iNÚ183. ¬ƒ«…∆…∆«¿…¬«

א.180) קלח, עשוי 181)שבת המיטה, סביב אוהל כעין
הזבובים. מפני למחסה רגלים.182)מארג שלש בעל כסא

(מגידֿמשנה).183) שתחתיו באויר משתמש שאינו לפי

.èëÏk184˙BÁÙa ‡ÏÂ ÁÙË Bb‚a ÔÈ‡L ,ÚtLÓ Ï‰‡ »…∆¿À»∆≈¿«∆«¿…¿»
,È‡¯Ú Ï‰‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÙË ·Á¯ Bb‚Ï CeÓÒ ‰LÏMÓƒ¿»»¿«…«∆«¬≈∆…∆¬«
˙ÈlË .¯eËt - ˙aLa ‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‰NBÚ‰Â¿»∆¿«¿ƒ»¿«»»«ƒ

‰ÏeÙk185ÔÈËeÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰L ,186Ô‰a ‰ÈeÏz ‡È‰L ¿»∆»»∆»ƒ∆ƒ¿»»∆
¯zÓ - ˙aL ·¯ÚÓ187ÔÎÂ .d˜¯ÙÏ ¯zÓe d˙BËÏ ≈∆∆«»À»ƒ¿»À»¿»¿»¿≈

˙Î¯t‰188. «»…∆

ב.184) יט, שם:185)סוכה ופירש"י א. קלח, שבת
וראשיו  תחתיה, לישן יתדות ארבעה גבי על טליתו "שוטח
מן  להגן דפנות והם הארץ, לצד ולכאן לכאן מתכפלים
הלכות  עם ביחד זו הלכה רבינו שכתב ממה אבל החמה".
על  פרוסה שהטלית מדובר כאן שגם נראה משופע, אוהל
משנה'. ה'מגיד כתב וכן טפח. בגגה שאין באופן אחד מוט

למשכה 186) כדי יום, מבעוד בחוטין הטלית את כרך אם
(רש"י). ולכאן לכאן ולפרוס החוטים 187)בהם ידי על

על  כמוסיף אלא ארעי אוהל כעושה ואינו בשבת, למשכה
שמותר. ארעי ולא 188)אוהל בגג אלא אוהל איסור שאין

לב. הלכה להלן וראה במחיצה.

.ì˙lk189ÌÈ˙Á190˙BÁÙa ÔÈ‡Â ÁÙË db‚a ÔÈ‡L , ƒ«¬»ƒ∆≈¿«»∆«¿≈¿»
‡È‰L ÏÈ‡B‰ - ÁÙË ·Á¯ db‚Ï CeÓÒ ‰LÏMÓƒ¿»»¿«»…«∆«ƒ∆ƒ

CÎÏ ˙w˙Ó191,‡e‰Â .d˜¯ÙÏ ¯zÓe d˙BËÏ ¯zÓ , ¿À∆∆¿»À»ƒ¿»À»¿»¿»»
ÁÙË ‰hn‰ ÏÚÓ ˙ÏLÏLÓ ‡‰z ‡lL192˜˜t .193 ∆…¿≈¿À¿∆∆≈««ƒ»∆«¿«

Ôw˙Ó ‡e‰L ÔÓÊa - ÔBlÁ‰194ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÏ ««ƒ¿«∆¿À»¿»««ƒ
.ÔBlÁ‰ Ba ˜˜ÙÏ ¯zÓ - ÈeÏz BÈ‡Â ¯eL˜ BÈ‡L∆≈»¿≈»À»ƒ¿…««

ב.189) קלח, כילות,190)שבת לשאר דומה "אינה
שהוא  גג להן ויש קנים, ארבעה על פרוסות כילות ששאר
אלא  שאינם (עמודים) נקליטין גבי על חתנים ושל כאוהל,
נתונה  והיריעה עליהם, נתון וקנה המיטה, באמצעית שנים
אינה  לפיכך טפח, גג לה ואין ולכאן, לכאן ונופלת עליו

(רש"י). שבת.191)אוהל" מערב יש 192)מוכנה שאם
מן  שלמעלה השיפוע נחשב ואז כמחיצה הוא הרי טפח,
בשבת. לעשותו שאסור ממש וכאוהל כגג המיטה

כנגד 193) שתולים המפה והיא ב. קכה, שבת משנה,
המשניות). (פירוש אורם להסתיר שחישב 194)החלונות

(הרשב"א). החלון את בו לסתום שבת מערב עליו

.àìÚ·Bk195‰ÙN BÏ LÈÂ ,L‡¯‰ ÏÚ ÔÈNBÚL «∆ƒ«»…¿≈»»
BLe·Ï ÏÚ Ï‰‡ BÓk Ïˆ ‰NBÚ ‡È‰L ,˙ÙwÓ196- «∆∆∆ƒ»≈¿…∆«¿

BL·ÏÏ ¯zÓ197BL‡¯Ï ·È·Ò „‚a‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . À»¿»¿¿ƒƒƒ«∆∆»ƒ¿…

Ï‰‡ BÓk ÂÈt „‚k B‡198,BL‡¯ ÏÚ ˜c‰Ó ‰È‰Â , ¿∆∆»»¿…∆¿»»¿À»«…
,¯eÒ‡ - ‚‚ BÓk ¯˙BÈa ‰L˜ d‡ÈˆB‰L ‰ÙN‰ ‰È‰Â¿»»«»»∆ƒ»»»¿≈¿«»

È‡¯Ú Ï‰‡ ‰NBÚ ‡e‰L ÈtÓ199. ƒ¿≈∆∆…∆¬«

ב.195) קלח, "לובשו".196)שבת תימן: בכת"י
אין 197) - קשה השפה שאין כיון טפח, ברחבו יש אם אף

אוהל. שהוא 198)זה כדרך ראשו על טליתו "הניח
(רש"י). טפח" מראשו להלן והרחיקה ראשו, על מתעטף

אינו 199) כן לא שאם טפח, ברחבו בשיש מדובר בוודאי
אוהל.

.áì‰ËBp‰200Ï CÈ¯ˆ - da ‡ˆBiÎÂ ˙Î¯t,¯‰f‰ «∆»…∆¿«≈»»ƒ¿ƒ»≈
‰ËBpL ‰ÚLa Ï‰‡ ‰NÚÈ ‡lL201Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆…«¬∆…∆¿»»∆∆¿ƒ»ƒ

ÌÈL d˙B‡ ÔÈÏBz - ‰ÏB„b ˙Î¯t ‰˙È‰202Ï·‡ , »¿»»…∆¿»ƒ»¿«ƒ¬»
‰lk ‰˙È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡ - „Á‡203‚b dÏ LiL204- ∆»»¿ƒ»¿»ƒ»∆≈»«

‡lL ¯LÙ‡ È‡L ;‰¯NÚ elÙ‡Â d˙B‡ ÔÈÁ˙BÓ ÔÈ‡≈¿ƒ»«¬ƒ¬»»∆ƒ∆¿»∆…
È‡¯Ú Ï‰‡ ‰NÚ˙Â ,ı¯‡‰ ÏÚÓ ËÚÓ da‚z205. ƒ¿«¿«≈«»»∆¿≈»∆…∆¬«

ב.200) קלח, בתלייתה,201)שבת שעוסק בשעה כי
משום  בה יש טפח, הכפל יהיה ואם מרחבה, מעט מתקפל

אוהל. בבת 202)עשיית לתלותה יכולים ששנים מפני
תתקפל. שלא כח.203)אחת בהלכה מבואר

שטעם 205)טפח.204) וסובר כאן, השיג הראב"ד
יוכל  לא אחד יעשה אם כי הוא, לשנים אחד בין ההבדל
כמתקנו  ונראה קיפולו וישנה היתדות, כנגד הלולאות לכוון
עשרה  שאפילו גג, לה שיש בכילה והואֿהדין לכתחילה,

קיפולו. את לשנות שלא לכוון יכולים אין

.âì„‚a206‰qÎnL207˙È·Á‰ Èt Ba208‰qÎÈ ‡Ï - ∆∆∆¿«∆ƒ∆»ƒ…¿«∆
Ï‰‡ ‰NÚpL ÈtÓ ,dlk ˙‡ Ba209‡e‰ ‰qÎÓ Ï·‡ ; ∆À»ƒ¿≈∆«¬∆…∆¬»¿«∆

˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎa ÔpÒÓ‰ .‰Èt ˙ˆ˜Ó210dÈa‚È ‡Ï - ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ…«¿ƒ«
ÁÙË ÈÏk‰ ÔÓ ‰ÙÈÙk‰ ˙ÈÚ˜¯˜211‰NÚÈ ‡lL È„k , «¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ∆«¿≈∆…«¬∆

.˙aLa È‡¯Ú Ï‰‡…∆¬«¿«»

ב.206) קלט, שאם 207)שבת בו, לכסות שמוכן כלומר,
טו). הלכה (למעלה יסחוט שמא אסור כן לא

(כמו 208) טפח חלל לבגד המים בין ויש מלאה, כשאינה
(הרשב"א). בסמוך) והרשב"א 209)שכתב הראב"ד ודעת

"עובדין  משום אסור וכאן אוהל, דין כלים בכיסוי שאין
הי"ד). פ"ח (ראה כמשמרת שנראה של 210)דחול", סל

מטפח.211)נצרים. בפחות אוהל שאין

ועׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שבותין,1) להן שיש אותן המלאכות, יתר שבותי נתבארו

הסדר. על וכולן ארבע, והן

.à‰NBÚ‰2- ‡ÈˆB‰Ïe ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ ‡e‰L ·˜ »∆∆∆∆»¿«¿ƒ¿ƒ
ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ ‡e‰L ,ÔÈÏB‚¯z‰ ÏeÏaL ·˜ ÔB‚k¿∆∆∆¿««¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

Ï·‰‰ ‡ÈˆB‰Ïe ‰¯B‡‰3‰kÓ ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »»¿ƒ«∆∆¬≈∆«»ƒ«∆
LÈhÙa4ÈeNÚ ‰È‰ elÙ‡ - ·˜ Ïk ÏÚ e¯Êb CÎÈÙÏ . ¿«ƒ¿ƒ»»¿«»∆∆¬ƒ»»»

˙BNÚÏ ‡B·È ‡nL - „·Ïa ÒÈÎ‰Ï B‡ „·Ïa ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«¿«¿ƒƒ¿«∆»»«¬
·˜ ˙È·Áa ÔÈ·˜B ÔÈ‡ ‰Ê ÈtÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ·˜∆∆∆«»ƒ»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»ƒ∆∆
ÔLÈ ·˜ ÔÈÁ˙Bt Ï·‡ .Ba ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,L„Á5. »»¿≈ƒƒ¬»¿ƒ∆∆»»
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Ì‡L ;ÌÈ¯ÓM‰ ÔÓ ‰hÓÏ ·˜p‰ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â»∆…ƒ¿∆«∆∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆ƒ
˜fÁÏ ÈeNÚ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯ÓM‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‰È‰6, »»¿«»ƒ«¿»ƒ¬≈∆»¿«≈

.BÁ˙ÙÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿

א.2) קמו, ימותו 3)שבת שלא רע וריח חום אדי
טז.4)התרנגולים. והלכה יד הלכה י' פרק למעלה ראה

ונסתם.5) מכבר שם שהיה יצא 6)נקב שלא הכלי, את
נשען  היין כובד שכל שוליו, אצל השמרים מן למטה יינו
כפותח  חשוב כשפותחו, לפיכך מעולה, סתימה וצריך שם,

(רש"י). חדש נקב

.á‰Ùe‚Ó ÔÈ·˜B7,ÔÈÈ ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙È·Á ÏL ¿ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ∆»«ƒ
dcvÓ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏÓ ‰p·˜iL „·Ï·e8,¯eÒ‡ - ƒ¿«∆ƒ¿¿∆»ƒ¿«¿»¬»ƒƒ»»

¯·BL .ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ9˙È·Á‰ ˙‡ Ì„‡ ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ≈»»∆∆»ƒ
¯‚ ‰pnÓ ÏÎ‡Ï˙BNÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙B¯‚B ∆¡…ƒ∆»¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬

ÈÏk10dL‡¯ ˙‡ ÊÈzÓe ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Á Ì„‡ ‡È·Óe . ¿ƒ≈ƒ»»»ƒ∆«ƒ«ƒ∆…»
ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÙÏ ÛÈÒa11LLBÁ BÈ‡Â ,12B˙ek ÔÈ‡L ; ¿«ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈≈∆≈«»»

BaÏ ˙·È„ ˙B‡¯‰Ï ‡l‡13. ∆»¿«¿¿ƒ«ƒ

וכשלא 7) מטיט, עשויה היתה החבית סתימת א. קמו, שבת
כל  את מסירים היו לא שבחבית, היין לכל צריכים היו
חור  נוקבים היו אלא מתקלקל, מגולה יין כי המגופה,

המגופה. המגופה,8)בראש את לפתוח רוצה כשאינו
הצד. מן פתח בה עושה ביין, פסולת או עפר יפלו שלא

א.9) קמו, שבת (רש"י).10)משנה, נאה בפה יפה לנקבה
רוקח').11) ('מעשה האורחין" "לצורך אחר: בנוסח
עושה 12) אם (רש"י) בשבת" איסור שום במקלקל "שאין

(ר"ן). שבת לצורך הכלי.13)כן לתקן כוונתו ואין

.âÌLÎe14·˜ Ïk ÁzÙÏ ¯eÒ‡L15ÌzÒÏ ¯eÒ‡ Ck , ¿≈∆»ƒ¿…«»∆∆»»ƒ¿…
elÙ‡Â ,˙È·Á‰ ·˜ ÌzÒÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .·˜ Ïk»∆∆¿ƒ»»ƒ¿…∆∆∆»ƒ«¬ƒ

Á¯Ó˙Ó BÈ‡L ¯·„a16ÔB‚k ,‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡a BÈ‡Â ¿»»∆≈ƒ¿»≈«¿≈»ƒ≈¿ƒ»¿
ÔË˜ ¯B¯ˆa B‡ ÌÒÈ˜a ÌzÒiL17ÌL ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿…¿≈»ƒ¿»»¬»ƒƒƒ«»

¯zÓe .¯zÓ - ÌzÒ ·˜p‰ ‡ˆÓÂ ,BÚÈˆ‰Ï È„k ÏÎ‡…∆¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»À»À»
‰Ê ¯·„a ÌÈ¯Ú‰Ï18. ¿«¬ƒ¿»»∆

ב.14) קלט, ולהוצ 15)שבת להכניס עשוי אינו יא,אפילו
בה"א. וכיוצא 16)כמבואר זפת או בשעוה "ממרח אם כי

משום  חייב - פניהם שיחליק עד המתמרחים מדברים בהן
ה"ו). בפי"א (רבינו המילה 17)מוחק" חסרה אחר, בנוסח

רוקח'). ('מעשה אסור 18)"קטן" שאינו בדבר הערמה כי
הט"ז  בפכ"ב מבואר וכן קלט:). (שבת מותר - מדרבנן רק

ה"ח. פ"ז יוםֿטוב ובהלכות

.ãÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆¿«¿»»«»»»ƒ
LÈhÙa ‰kÓ19¯¯Bb‰ ,‰Ê ÈtÓe .20B‡ ‡e‰L Ïk «∆¿«ƒƒ¿≈∆«≈»∆

¯·„ ‰ÊÈ‡a ÈÏk Ôw˙Ó‰21CÎÈÙÏ .·iÁ - Ôw˙iL22 «¿«≈¿ƒ¿≈∆»»∆¿«≈«»¿ƒ»
,¯ÈL ÈÏÎa ÔÈa - ˙aLa ¯ÈL ÏL ÏB˜ ÚÈÓL‰Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ«∆ƒ¿«»≈ƒ¿≈ƒ
elÙ‡ .ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈa ,ÌÈÏ·e ˙B¯Bpk ÔB‚k¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬ƒ
˙Á‡ B‡ ,Áel‰ ÏÚ B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ Úaˆ‡a ˙Bk‰Ï¿«¿∆¿««««¿««««««
ÊB‚‡‰ ˙‡ L˜L˜Ï B‡ ,ÌÈ¯¯BLÓ‰ C¯„k ,˙Á‡ „‚k¿∆∆««¿∆∆«¿¿ƒ¿«¿≈∆»¡

‚BÊa Ba ˜ÁNÏ B‡ ,˜BÈ˙Ï23‰Ê Ïk .˜zLiL È„k , «ƒ¿«≈¿¿≈∆ƒ¿…»∆
.¯ÈL ÈÏk Ôw˙È ‡nL ‰¯Êb ,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿≈»∆»¿«≈¿≈ƒ

הסדן 19) על בקורנס מכה האומן "שכן א: עג, שבת
פירש: חננאל ורבינו (רש"י), מלאכה" בגמר להחליקו
על  וכן עקמימותו, להשוות הכלי על בפטיש מכה "שהאומן
מלאכה". גמר וזהו לחברותיה, להשוותה שבבניין האבן

(20- ממחק משום שחייב רש"י לדעת ובניגוד ב. קג, שבת
אחר: ובנוסח בפטיש. מכה משום חייב רבינו לדעת

הט"ז. בפ"י מובא וכן (ויניציאה). בנוסח 21)"הגורד"
רוקח'). ('מעשה חייב" משתיהם דבר "באיזה אחר:

א.22) קד, פעמון.23)עירובין

.äÔÈ‡24ÔÈ˜tÒÓ25ÔÈÁtËÓ ÔÈ‡Â ÔÈ„w¯Ó ‡ÏÂ26 ≈¿«¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
¯Á‡Ïk ˜tÒÏe .¯ÈL ÈÏk Ôw˙È ‡nL ‰¯Êb ,˙aLa¿«»¿≈»∆»¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿««

¯zÓ - „È27b ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÔÈËL ÔÈ‡ .‡nL ‰¯Ê »À»≈»ƒ«¿≈««ƒ¿≈»∆»
Ôw˙È28ÔÈËiL ÏL ˙È·Á29‰Î¯a .30¯zÓ - ¯ˆÁaL ¿«≈»ƒ∆«»ƒ¿≈»∆¿»≈À»

.ÔÈËiL ÏL ˙È·Á ˙BNÚÏ ‡a BÈ‡L ;dÎB˙a ËeLÏ»¿»∆≈»«¬»ƒ∆«»ƒ
‰pnÓ ¯˜ÚÈ ‡lL ,˙ÙwÓ ‰ÙN dÏ ‰È‰iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿∆»»»À∆∆∆…≈»≈ƒ∆»

Ìi‰ ÔÈ·e dÈa L¯Ù‰Â ¯k‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈn‰31. ««ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆≈¿∆¿≈≈»≈«»

אמרו:24) ז) פרק (אחרי וב'ספרא' ב. לו, ביצה משנה,
לומר: תלמוד - ירקד ולא יטפיח ולא יספוק שלא "מנין

(פירוש 25)שבתון". בצלצל" וההכאה הניגון "הוא
הירך. על ביד להכות (שם) רש"י ולדעת המשניות).

המשניות).26) (פירוש יד" על יד 'ירושלמי'27)"ההכאה
בנו, שמעון לרבי אשה משיא היה "רבי ה "ב: פ"ה ביצה
מאיר  רבי שם עבר בשבת, ידיהם באחורי מטפחים  והיו
השבת? הותרה רבותינו! אמר: מטפחים, שהם קולם ושמע
רבי  שמע משנה'). 'כסף – כדרכם שמטפחים (=חשב
שמע  - ביתינו? בתוך (לייסרנו) לרדותינו שבא זה מי ואמר:

וברח". רבי של קולו מאיר "יעשה"28)רבי אחר: בנוסח
רוקח'). לשייט 29)('מעשה חבית, כעין ארוג גומא כלי

המים. פני על לשחות בו ב.30)ללמוד מ, שבת
של 31) חבית יעשה שמא בה גזרו שלא כאמבטיא, ודינה

שייטין.

.åÔÈ‡32‰˜ ÏL ˙¯ÙBÙL ÔÈÎ˙BÁ33‡e‰L ÈtÓ , ≈¿ƒ¿∆∆∆»∆ƒ¿≈∆
dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Îe˙Á ‰˙È‰ .ÈÏk Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ»¿»¬»««ƒ∆≈»

‰ ·˜a dÒÈÎ‰Ï ¯zÓ - ˙w˙Ó‡ÈˆB‰Ï ˙aLa ˙È·Á ¿À∆∆À»¿«¿ƒ»¿∆∆∆»ƒ¿«»¿ƒ
ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â .Ôw˙È ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÈ ‰pnÓƒ∆»«ƒ¿≈¿ƒ∆»¿«≈¿»¿«ƒ«

Ò„‰ ÏL ‰ÏÚ34˙È·Á ÏL ·˜p‰ CB˙a Ba ‡ˆBiÎÂ »∆∆¬«¿«≈¿«∆∆∆»ƒ
·Ê¯Ó ‰NBÚk ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈi‰ ˙‡ Ál˜iL È„k¿≈∆¿««∆««ƒƒ¿≈∆¿∆«¿≈

˙aLa35ÔÈ‡Â .36˙‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â ,Ò¯Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BL ¿«»¿≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆
¯Èp‰37.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ

ב.32) קמו, כדי 33)שבת החבית בנקב שנותנים חלול,
מתוכה. היין את של 34)להוציא הנקב על "שנותנים

החבית" בדפני שותת יהיה ולא היין בו מקלח להיות חבית,
הוא 35)(ר"ח). האיסור שטעם אשי, כרב הרא"ש ודעת

ובמקום  תלוש, לו יהיה לא אם הדס של עלה יקטום שמא
שיד). (סי' מותר קטומים הרבה לו ביצה 36)שיש משנה,

ב. שוברים 37)לב, או קנים חותכים דגים, "כשצולים
הנייר  את ומסדרים במים ושורים נייר, חותכים או חרסים
(רש"י). הדג" את תשרוף לא שהמתכת כדי התנור, גב על
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.æ‰¯BÓÊ38ÁÈÙËa ‰¯eL˜ ‡È‰L39da ÔÈ‡ÏÓÓ - ¿»∆ƒ¿»¿»ƒ«¿«¿ƒ»
‰¯Êb ;da ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯eL˜ dÈ‡ Ì‡Â ,˙aLa¿«»¿ƒ≈»¿»≈¿«¿ƒ»¿≈»

‰Ú˜˙ÈÂ d˙B‡ ÌË˜È ‡nL40¯eÒ‡ .41ÛÁÏ42ÛÒÎ ÈÏk ∆»ƒ¿…»¿ƒ¿»∆»»»…¿≈∆∆
ÔB˜z¯‚a43ÔÈn‡‰L C¯„k ÔaÏÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«¿¿ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆∆∆»À»ƒ

.˙aLa BzÎ‡ÏÓ ¯ÓB‚Â ÈÏk Ôw˙Ók ‡ˆÓÂ ,ÔÈNBÚƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«¿¿«»
¯˙·e ÏBÁa B˙B‡ ÔÈÙÙBÁ Ï·‡44ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ . ¬»¿ƒ¿¿∆∆¿≈»«≈ƒ
¯eÒ‡Â .¯·c ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈÙÙBÁ45˙B¯Ú˜ ÁÈ„‰Ï ¿ƒ»¿»»»¿»¿»ƒ«¿»

ÔÈÒtÏ‡Â46Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ47‡l‡ , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆»
.˙aL d˙B‡a ˙¯Á‡ ‰cÚÒ Ô‰a ÏÎ‡Ï ÔÁÈ„‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈¡ƒ»∆¡…»∆¿À»«∆∆¿»«»
¯zÓ - ˙BB˙È˜Â ˙BÒBk ÔB‚k ,‰i˙L ÈÏk Ï·‡¬»¿≈¿ƒ»¿¿ƒÀ»

ÔÈ‡Â .‰i˙LÏ Ú·˜ ÔÈ‡L ;˙Ú ÏÎa ÔÁÈ„‰Ï48ÔÈÚÈvÓ «¬ƒ»¿»≈∆≈∆«ƒ¿ƒ»¿≈«ƒƒ
˙aL È‡ˆBÓÏ Ô‰ÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ˙aLa ˙Bhn‰ ˙‡49, ∆«ƒ¿«»¿≈ƒ…¬≈∆¿»≈«»

.˙aLÏ ˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈÚÈvÓ Ï·‡¬»«ƒƒƒ≈≈«»¿«»

ארוך.38) גפן ענף ב. קכה, שבת קטן,39)משנה, פך
ולשאוב  לדלות כדי בדלי, חבל כעין בו קשורה שהזמורה

מהמעיין. או מהבור שיש 40)מים אלא קשורה אינה "אם
הטפיח, את בו לתלות ראוי מזלג כעין בראשה עקמומית
כלי, עושה ונמצא רכה שהיא מתוך יתקנה שמא חוששים
"שמא  אחר: ובנוסח (רש"י). בפטיש" מכה משום וחייב

(ויניציאה). ויתקננה" אותה א.41)יקטום נ, שבת
ולצחצח.42) כרתים,43)לשפשף מאי לבן טיט

כסף. כלי בו חריף,44)שמצחצחים מלח כעין עפר מין
כתמים. להסיר בו "קערות 45)משתמשים א: קיח, שבת

שחרית, שחרית; בהם לאכול מדיחן ערבית, בהם שאכל
בהן  לאכול מדיחן בצהרים, ; בצהרים בהן לאכול מדיחן

מדיח". אינו שוב - ואילך המנחה מן מחבות 46)במנחה;
ובישול. לטיגון ֿ 47)עמוקות (מגיד חול יום לצורך

א.48)משנה). קיג, משבת 49)שבת טורח שהוא
לחול.

.ç¯eÒ‡50‡e‰L ÈtÓ ,˙aLa ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk ÏÈaË‰Ï »¿«¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈∆
ÈtÓ ,ÏaËÏ ¯zÓ ‡ÓË Ì„‡ Ï·‡ .ÈÏk Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ¬»»»»≈À»ƒ¿…ƒ¿≈

¯˜Ók ‰‡¯pL51ÔÈ‡Â .52ÔÈfÓ53.˙aLa ÂÈÏÚ ∆ƒ¿∆¿≈≈¿≈«ƒ»»¿«»
ÏÈaËn‰54,Ô‰a LnzLÈ - ‚‚BLa :˙aLa ÌÈÏk ««¿ƒ≈ƒ¿«»¿≈ƒ¿«≈»∆

˙aL È‡ˆBÓÏ „Ú Ô‰a LnzLÈ ‡Ï - „ÈÊÓa55. ¿≈ƒ…ƒ¿«≈»∆«¿»≈«»
¯zÓe56„ˆÈk .˙aLa ÌÈ‡Óh‰ ÌÈn‰ ˙‡ ÏÈaË‰Ï À»¿«¿ƒ∆««ƒ«¿≈ƒ¿«»≈«

ÈÏk ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎa Ô˙B ?‰NÚÈ«¬∆¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿ƒ
ÌÈ·‡57ÈÓ ‰ÏÚiL „Ú ,‰Â˜Óa ÌÈÏk‰ ÏÈaËÓe , ¬»ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»«∆«¬∆≈

n‰.e¯‰ËÈÂ Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜ «ƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿¬

ב.50) יז, ביצה ולא 51)משנה, ולהצטנן, לתענוג רוחץ
מטומאתו. ('מעשה 52)להטהר ב סה, בפסחים משנה

מת 53)רוקח'). טמא לטהר ושביעי שלישי הזאת
יט). (במדבר מ"ג.54)מטומאתו פ"ב תרומות

הכ"ג.55) בפ"ו הטבלה 56)כמבואר ב. יז, ביצה משנה,
ונטמאו, לשתות יפה מים לו שיש "מי "השקה", נקראת זו
מים  שמשיק עד מים, במקוה ונותנים אבן כלי מהם ממלא
ובטלים  מקוה, למי ומחוברים זרועים אלו ונמצאו למים,

שם). (רש"י ונטהרים" אותם 57)בהם נותן היה "שאילו
שמקבלים  הכלים מן בו וכיוצא עץ בכלי הטמאים המים

שבתוכו" הטמאים המים באותם הכלי נטמא היה טומאה,
המשניות). (פירוש

.èÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡58ÈtÓ ,˙aLa ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ≈«¿ƒƒ¿««¿¿«»ƒ¿≈
.Ôw˙Ó ‰È‰ ‡lL ¯·c Ôw˙Ók ‰‡¯pL∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»»∆…»»¿À»

ומעשרות.58) תרומות מפרישים אין ב. לו, ביצה משנה,

.éCk¯Ó‰Â .‡e‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - „aÚÓ59¯BÚ ¿«≈≈¬¿»¿«¿«≈
,„aÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈNBÚ ÌÈ„aÚ‰L C¯„k ,ÔÓMa¿∆∆¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆¿«≈

CÎÈÙÏ .·iÁÂ60CB˙a ‡e‰Â ÔÓLa BÏ‚¯ Ì„‡ CeÒÈ ‡Ï ¿«»¿ƒ»…»»»«¿¿∆∆¿¿
ÏÚn‰61˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ;ÌÈL„Á‰ Ïcq‰ CB˙a B‡ «ƒ¿»¿««¿»«¬»ƒ¬»»∆

L·BÏÂ ÔÓL BÏ‚¯62Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏcÒ B‡ BÏÚÓ «¿∆∆¿≈ƒ¿»«¿»««ƒ∆≈
Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe ÔÓL BÙeb Ïk CÒÂ .ÌÈL„Á¬»ƒ¿»»∆∆ƒ¿«≈««≈

‡ÈÏ·Ë˜63ÌÈ¯·c ‰na .LLBÁ BÈ‡Â ,‰L„Á ¿«¿¿»¬»»¿≈≈«∆¿»ƒ
¯BÚ‰ ÁˆÁˆiL È„k ,ËÚeÓ ÔÓM‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«∆∆»¿≈∆¿«¿«»
Ck¯iL È„k ,‰a¯‰ ÔÓL B¯N·a ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿«¬»ƒ»»ƒ¿»∆∆«¿≈¿≈∆¿«≈

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯BÚ‰64Ïk‰Â .B„aÚÓk ‡e‰L ÈtÓ , »¬≈∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿«…
ÌÈLÈa Ï·‡ ,ÌÈL„Áa -65.¯zÓ - «¬»ƒ¬»ƒ»ƒÀ»

וה"ו.59) ה"ה בפי"א ב.60)מבואר קמא, שבת
(רש"י).61) מעבדו" ונמצא ממנו נהנה שהמנעל "מפני
מותר.62) - בעור השמן נגע לא הסיכה שבשעת כיון
ולמיטה"63) לשולחן משטחות ממנו שעושים "עור

שם).64)(רש"י). (גמרא, לזה מתכוון שאינו אף
עיבוד.65) חשש משום בהם אין

é.àÁ¯ÓÓ‰66˙‡ ˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - ˙aLa ‰iË¯ «¿»≈«¿ƒ»¿«»«»ƒ≈∆
‰ÂÚLa ·˜ ÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯BÚ‰67,da ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»≈¿ƒ∆∆¿«¬»¿«≈»

Á¯ÓÈ ‡nL68,·˜p‰ ˙‡ ÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ ÔÓeL· elÙ‡Â . ∆»¿»««¬ƒ¿∆≈¿ƒ∆«∆∆
.‰ÂÚL ÌeMÓ ‰¯Êb¿≈»ƒ«¬»

ה"ו.66) בפי"א "ואם 67)כמבואר א: קמו, שבת משנה,
אמר  ממרח. שהוא מפני שעוה עליה יתן לא נקובה, היתה
(שם  בערב זכאי בן יוחנן רבן לפני בא מעשה יהודה, רבי
השעוה  מירח (שמא מחטאת לו חוששני ואמר: מקום),

הנקב)". סביב הכלי בדפני איסור 68)לדבקה מלבד
חייב  - בשעוה סתמו אם ג', בהלכה שנזכר הנקב סתימת

(כסףֿמשנה). ממרח משום גם

.áéCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ·˙Bk69ÏÁÎÏ ¯eÒ‡70 ≈≈¬¿»¿ƒ»»ƒ¿…
CeÙa71·˙BÎk ‡e‰L ÈtÓ ,˙aLa Ba ‡ˆBiÎÂ72. ¿¿«≈¿«»ƒ¿≈∆¿≈
¯eÒ‡Â73·zÎÈ ‡nL ‰¯Êb ,˙BÂÏ‰Ïe ˙BÂÏÏ74ÔÎÂ . ¿»ƒ¿¿«¿¿≈»∆»ƒ¿…¿≈

¯kÓÏÂ ˙B˜Ï ¯eÒ‡75‡nL ‰¯Êb ,¯ÈkN‰Ïe ¯kNÏÂ »ƒ¿¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿≈»∆»
‡Ï .·zÎÈ76¯Ó‡È ‡ÏÂ ,˙aLa ÌÈÏÚBt Ì„‡ ¯kNÈ ƒ¿……ƒ¿…»»¬ƒ¿«»¿……«

- ÏÈ‡L‰Ïe Ï‡LÏ Ï·‡ .ÔÈÏÚBt BÏ ¯kNÏ B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿…¬ƒ¬»ƒ¿…¿«¿ƒ
¯zÓ77Ï‡BL .78,ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck B¯·ÁÓ Ì„‡ À»≈»»≈¬≈«≈«ƒ¿«≈∆∆

."ÈÂÏ‰" BÏ ¯Ó‡È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆……««¿≈ƒ

ב.69) צד, שבת אבק 71)לצבוע.70)משנה, מין
עיניהן. סביבות הנשים שנותנות "שמוליך 72)כחול,

האות" סביב קולמוס המוליך כאדם העין, סביב המכחול
הוא  הרי כוחל כי המשנה, בפירוש רבינו כתב וכן (רש"י);
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.æ‰¯BÓÊ38ÁÈÙËa ‰¯eL˜ ‡È‰L39da ÔÈ‡ÏÓÓ - ¿»∆ƒ¿»¿»ƒ«¿«¿ƒ»
‰¯Êb ;da ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯eL˜ dÈ‡ Ì‡Â ,˙aLa¿«»¿ƒ≈»¿»≈¿«¿ƒ»¿≈»

‰Ú˜˙ÈÂ d˙B‡ ÌË˜È ‡nL40¯eÒ‡ .41ÛÁÏ42ÛÒÎ ÈÏk ∆»ƒ¿…»¿ƒ¿»∆»»»…¿≈∆∆
ÔB˜z¯‚a43ÔÈn‡‰L C¯„k ÔaÏÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«¿¿ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆∆∆»À»ƒ

.˙aLa BzÎ‡ÏÓ ¯ÓB‚Â ÈÏk Ôw˙Ók ‡ˆÓÂ ,ÔÈNBÚƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«¿¿«»
¯˙·e ÏBÁa B˙B‡ ÔÈÙÙBÁ Ï·‡44ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ . ¬»¿ƒ¿¿∆∆¿≈»«≈ƒ
¯eÒ‡Â .¯·c ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈÙÙBÁ45˙B¯Ú˜ ÁÈ„‰Ï ¿ƒ»¿»»»¿»¿»ƒ«¿»

ÔÈÒtÏ‡Â46Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ47‡l‡ , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆»
.˙aL d˙B‡a ˙¯Á‡ ‰cÚÒ Ô‰a ÏÎ‡Ï ÔÁÈ„‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈¡ƒ»∆¡…»∆¿À»«∆∆¿»«»
¯zÓ - ˙BB˙È˜Â ˙BÒBk ÔB‚k ,‰i˙L ÈÏk Ï·‡¬»¿≈¿ƒ»¿¿ƒÀ»

ÔÈ‡Â .‰i˙LÏ Ú·˜ ÔÈ‡L ;˙Ú ÏÎa ÔÁÈ„‰Ï48ÔÈÚÈvÓ «¬ƒ»¿»≈∆≈∆«ƒ¿ƒ»¿≈«ƒƒ
˙aL È‡ˆBÓÏ Ô‰ÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ˙aLa ˙Bhn‰ ˙‡49, ∆«ƒ¿«»¿≈ƒ…¬≈∆¿»≈«»

.˙aLÏ ˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈÚÈvÓ Ï·‡¬»«ƒƒƒ≈≈«»¿«»

ארוך.38) גפן ענף ב. קכה, שבת קטן,39)משנה, פך
ולשאוב  לדלות כדי בדלי, חבל כעין בו קשורה שהזמורה

מהמעיין. או מהבור שיש 40)מים אלא קשורה אינה "אם
הטפיח, את בו לתלות ראוי מזלג כעין בראשה עקמומית
כלי, עושה ונמצא רכה שהיא מתוך יתקנה שמא חוששים
"שמא  אחר: ובנוסח (רש"י). בפטיש" מכה משום וחייב

(ויניציאה). ויתקננה" אותה א.41)יקטום נ, שבת
ולצחצח.42) כרתים,43)לשפשף מאי לבן טיט

כסף. כלי בו חריף,44)שמצחצחים מלח כעין עפר מין
כתמים. להסיר בו "קערות 45)משתמשים א: קיח, שבת

שחרית, שחרית; בהם לאכול מדיחן ערבית, בהם שאכל
בהן  לאכול מדיחן בצהרים, ; בצהרים בהן לאכול מדיחן

מדיח". אינו שוב - ואילך המנחה מן מחבות 46)במנחה;
ובישול. לטיגון ֿ 47)עמוקות (מגיד חול יום לצורך

א.48)משנה). קיג, משבת 49)שבת טורח שהוא
לחול.

.ç¯eÒ‡50‡e‰L ÈtÓ ,˙aLa ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk ÏÈaË‰Ï »¿«¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈∆
ÈtÓ ,ÏaËÏ ¯zÓ ‡ÓË Ì„‡ Ï·‡ .ÈÏk Ôw˙Ókƒ¿«≈¿ƒ¬»»»»≈À»ƒ¿…ƒ¿≈

¯˜Ók ‰‡¯pL51ÔÈ‡Â .52ÔÈfÓ53.˙aLa ÂÈÏÚ ∆ƒ¿∆¿≈≈¿≈«ƒ»»¿«»
ÏÈaËn‰54,Ô‰a LnzLÈ - ‚‚BLa :˙aLa ÌÈÏk ««¿ƒ≈ƒ¿«»¿≈ƒ¿«≈»∆

˙aL È‡ˆBÓÏ „Ú Ô‰a LnzLÈ ‡Ï - „ÈÊÓa55. ¿≈ƒ…ƒ¿«≈»∆«¿»≈«»
¯zÓe56„ˆÈk .˙aLa ÌÈ‡Óh‰ ÌÈn‰ ˙‡ ÏÈaË‰Ï À»¿«¿ƒ∆««ƒ«¿≈ƒ¿«»≈«

ÈÏk ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎa Ô˙B ?‰NÚÈ«¬∆¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿ƒ
ÌÈ·‡57ÈÓ ‰ÏÚiL „Ú ,‰Â˜Óa ÌÈÏk‰ ÏÈaËÓe , ¬»ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»«∆«¬∆≈

n‰.e¯‰ËÈÂ Ô‰ÈÏÚ ‰Â˜ «ƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿¬

ב.50) יז, ביצה ולא 51)משנה, ולהצטנן, לתענוג רוחץ
מטומאתו. ('מעשה 52)להטהר ב סה, בפסחים משנה

מת 53)רוקח'). טמא לטהר ושביעי שלישי הזאת
יט). (במדבר מ"ג.54)מטומאתו פ"ב תרומות

הכ"ג.55) בפ"ו הטבלה 56)כמבואר ב. יז, ביצה משנה,
ונטמאו, לשתות יפה מים לו שיש "מי "השקה", נקראת זו
מים  שמשיק עד מים, במקוה ונותנים אבן כלי מהם ממלא
ובטלים  מקוה, למי ומחוברים זרועים אלו ונמצאו למים,

שם). (רש"י ונטהרים" אותם 57)בהם נותן היה "שאילו
שמקבלים  הכלים מן בו וכיוצא עץ בכלי הטמאים המים

שבתוכו" הטמאים המים באותם הכלי נטמא היה טומאה,
המשניות). (פירוש

.èÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡58ÈtÓ ,˙aLa ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ≈«¿ƒƒ¿««¿¿«»ƒ¿≈
.Ôw˙Ó ‰È‰ ‡lL ¯·c Ôw˙Ók ‰‡¯pL∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»»∆…»»¿À»

ומעשרות.58) תרומות מפרישים אין ב. לו, ביצה משנה,

.éCk¯Ó‰Â .‡e‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - „aÚÓ59¯BÚ ¿«≈≈¬¿»¿«¿«≈
,„aÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈNBÚ ÌÈ„aÚ‰L C¯„k ,ÔÓMa¿∆∆¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆¿«≈

CÎÈÙÏ .·iÁÂ60CB˙a ‡e‰Â ÔÓLa BÏ‚¯ Ì„‡ CeÒÈ ‡Ï ¿«»¿ƒ»…»»»«¿¿∆∆¿¿
ÏÚn‰61˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ;ÌÈL„Á‰ Ïcq‰ CB˙a B‡ «ƒ¿»¿««¿»«¬»ƒ¬»»∆

L·BÏÂ ÔÓL BÏ‚¯62Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏcÒ B‡ BÏÚÓ «¿∆∆¿≈ƒ¿»«¿»««ƒ∆≈
Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe ÔÓL BÙeb Ïk CÒÂ .ÌÈL„Á¬»ƒ¿»»∆∆ƒ¿«≈««≈

‡ÈÏ·Ë˜63ÌÈ¯·c ‰na .LLBÁ BÈ‡Â ,‰L„Á ¿«¿¿»¬»»¿≈≈«∆¿»ƒ
¯BÚ‰ ÁˆÁˆiL È„k ,ËÚeÓ ÔÓM‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«∆∆»¿≈∆¿«¿«»
Ck¯iL È„k ,‰a¯‰ ÔÓL B¯N·a ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿«¬»ƒ»»ƒ¿»∆∆«¿≈¿≈∆¿«≈

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯BÚ‰64Ïk‰Â .B„aÚÓk ‡e‰L ÈtÓ , »¬≈∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿«…
ÌÈLÈa Ï·‡ ,ÌÈL„Áa -65.¯zÓ - «¬»ƒ¬»ƒ»ƒÀ»

וה"ו.59) ה"ה בפי"א ב.60)מבואר קמא, שבת
(רש"י).61) מעבדו" ונמצא ממנו נהנה שהמנעל "מפני
מותר.62) - בעור השמן נגע לא הסיכה שבשעת כיון
ולמיטה"63) לשולחן משטחות ממנו שעושים "עור

שם).64)(רש"י). (גמרא, לזה מתכוון שאינו אף
עיבוד.65) חשש משום בהם אין

é.àÁ¯ÓÓ‰66˙‡ ˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - ˙aLa ‰iË¯ «¿»≈«¿ƒ»¿«»«»ƒ≈∆
‰ÂÚLa ·˜ ÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯BÚ‰67,da ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»≈¿ƒ∆∆¿«¬»¿«≈»

Á¯ÓÈ ‡nL68,·˜p‰ ˙‡ ÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ ÔÓeL· elÙ‡Â . ∆»¿»««¬ƒ¿∆≈¿ƒ∆«∆∆
.‰ÂÚL ÌeMÓ ‰¯Êb¿≈»ƒ«¬»

ה"ו.66) בפי"א "ואם 67)כמבואר א: קמו, שבת משנה,
אמר  ממרח. שהוא מפני שעוה עליה יתן לא נקובה, היתה
(שם  בערב זכאי בן יוחנן רבן לפני בא מעשה יהודה, רבי
השעוה  מירח (שמא מחטאת לו חוששני ואמר: מקום),

הנקב)". סביב הכלי בדפני איסור 68)לדבקה מלבד
חייב  - בשעוה סתמו אם ג', בהלכה שנזכר הנקב סתימת

(כסףֿמשנה). ממרח משום גם

.áéCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ·˙Bk69ÏÁÎÏ ¯eÒ‡70 ≈≈¬¿»¿ƒ»»ƒ¿…
CeÙa71·˙BÎk ‡e‰L ÈtÓ ,˙aLa Ba ‡ˆBiÎÂ72. ¿¿«≈¿«»ƒ¿≈∆¿≈
¯eÒ‡Â73·zÎÈ ‡nL ‰¯Êb ,˙BÂÏ‰Ïe ˙BÂÏÏ74ÔÎÂ . ¿»ƒ¿¿«¿¿≈»∆»ƒ¿…¿≈

¯kÓÏÂ ˙B˜Ï ¯eÒ‡75‡nL ‰¯Êb ,¯ÈkN‰Ïe ¯kNÏÂ »ƒ¿¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿ƒ¿≈»∆»
‡Ï .·zÎÈ76¯Ó‡È ‡ÏÂ ,˙aLa ÌÈÏÚBt Ì„‡ ¯kNÈ ƒ¿……ƒ¿…»»¬ƒ¿«»¿……«

- ÏÈ‡L‰Ïe Ï‡LÏ Ï·‡ .ÔÈÏÚBt BÏ ¯kNÏ B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿…¬ƒ¬»ƒ¿…¿«¿ƒ
¯zÓ77Ï‡BL .78,ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck B¯·ÁÓ Ì„‡ À»≈»»≈¬≈«≈«ƒ¿«≈∆∆

."ÈÂÏ‰" BÏ ¯Ó‡È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆……««¿≈ƒ

ב.69) צד, שבת אבק 71)לצבוע.70)משנה, מין
עיניהן. סביבות הנשים שנותנות "שמוליך 72)כחול,

האות" סביב קולמוס המוליך כאדם העין, סביב המכחול
הוא  הרי כוחל כי המשנה, בפירוש רבינו כתב וכן (רש"י);
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מינכן) כת"י לפי צה. (שבת הגמרא מסקנת היא [וכן ככותב
כותבת"]. משום א.73)"כוחלת קמח, את 74)שבת

ישכח. שלא טזֿיז)75)החוב (יג, בנחמיה מפורש וכן
בשבת  ומוכרים מכר וכל דג מביאים בה, ישבו "והצורים
ואומרים  יהודה, חורי את ואריבה וירושלים, יהודה לבני
את  ומחללים עושים אתם אשר הזה הרע הדבר מה להם:
היא  קודש "כי תשא): (פרשת ובמכילתא השבת"; יום
מה  ישראל, על קדושה מוספת שהשבת מגיד - לכם"
מעיד  . . . השבת את משמר שהוא - נעולה? חנותו שפלוני
ונח  ימים בששה עולמו את שברא העולם והיה שאמר למי

השביעי". א.76)ביום קנ, לזמן 77)שבת היא השאלה
לזמן  היא הלוואה אבל יכתוב, שמא גזרו לא ולכן מועט,

אלפס'). ('רב יכתוב שמא וחוששים משנה,78)מרובה,
א. קמח, שבת

.âé„Á‡79‰ta ¯ÎBn‰80¯eÒ‡Â] .¯eÒ‡ - ‰¯ÈÒÓa B‡ ∆»«≈«∆ƒ¿ƒ»»¿»
L ÔÈa ,ÌÈÊ‡Óa ÔÈa - [Ï˜LÏÌLÎe .ÌÈÊ‡Óa ‡l81 ƒ¿…≈¿…¿«ƒ≈∆…¿…¿«ƒ¿≈

„cÓÏÂ ˙BÓÏ ¯eÒ‡ Ck ,Ï˜LÏ ¯eÒ‡L82ÈÏÎa ÔÈa - ∆»ƒ¿…»»ƒ¿¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒ
.Ï·Áa ÔÈa ,„ia ÔÈa ,‰cÓƒ»≈«»≈¿∆∆

וב'.79) הי"ט פ"ד יוםֿטוב הל' על 80)ראה שהחליטו
לו. מסרו ולא ב.81)המקח קנז, שבת אבל 82)משנה,

של  כלי שהוא אף זה, כלי לי מלא לחבירו: לומר מותר
יו"ט  מהלכות (פ"ד מידה שם לו מזכיר שאינו כיון מידה,

כא). הלכה

.ãéÔÈ‡83ÔÈc84ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,˙aLa85ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ86 ≈»ƒ¿«»¿…¿ƒ¿…¿«¿ƒ
ÔÈLc˜Ó ‡ÏÂ87ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡Â .·zÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;88 ¿…¿«¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿…¿≈«¿ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‡ÏÂ89ÔÈÓÈ¯ÁÓ ‡ÏÂ90ÁwÓk ‡e‰L ÈtÓ , ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»

¯kÓÓe91‰fL ,˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈«¿ƒƒ¿««¿∆∆
LÈc˜ÓÏ ‰ÓB„92ÈtÓ ,„BÚÂ .LÈ¯Ù‰L ˙B¯t Ô˙B‡ ∆¿«¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

ÔÈ‡Â .˙aLa Ô˙B‡ Ôw˙Ók ‡e‰L93˙‡ ÔÈ¯NÚÓ ∆ƒ¿«≈»¿«»¿≈¿«¿ƒ∆
‰Ó‰a‰94‡¯˜Òa ÌL¯È ‡nL ‰¯Êb ,95LÈc˜Óe .96 «¿≈»¿≈»∆»ƒ¿…¿ƒ¿»«¿ƒ

BÁÒt Ì„‡97˙aLa98B˙‚È‚ÁÂ ,99- BfL ;·BË ÌBÈa »»ƒ¿¿«»«¬ƒ»¿∆
ÔÈ‡ Ck ,ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡L ÌLÎe .‡È‰ ÌBi‰ ˙ÂˆÓƒ¿««ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»≈

˙‡hÁ ÈÓ ÔÈLc˜Ó100. ¿«¿ƒ≈«»

ב.83) לו, ביצה פסקֿדין.84)משנה, יכתוב שמא
אחיו 85) אשת את לייבם רוצה שאינו היבם, נעל חליצת

חליצה. שטר יכתוב שמא ואסור יכתוב 86)המת, שמא
ליבמה. כתובה אירוסין 87)שטר שטר יכתוב שמא אשה,

לה'.88)וקידושין. של 89)חפץ נפשו ערך להעריך
כז). (ויקרא שנותיו לפי להקדש הרי 90)הנודר האומר:
המקדש. בית לבדק - חרם זו הכוונה 91)בהמה אין

וממכר  מקח שהרי וממכר, מקח לידי יבוא שמא שאסרו
שטעם  אלא לגזירה, גזירה גוזרים ואין היא, חכמים גזירת

יכתוב. שמא וממכר: למקח שוה באלה, ראה 92)האיסור
לארץ  חוץ לתרומת זה טעם הוסיף [וכאן ט הלכה למעלה
הטעם  בה ואין כז.) (בכורות מפריש כך ואחר והולך שאוכל
ט.]. ביצה עיין מקדיש, משום להפרישה ואסור מתקן, של

ב.93) נז, בכורות מעשר 94)משנה, "וכל בהמה מעשר
קודש  יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן בקר

לב). כז, (ויקרא את 95)לה'" בו שרושמים אדום צבע
בפ  שיצא כבכל העשירי בזה אסרו שלא (ומה הדיר תח

סקרא). משום ד"ה ח. חגיגה 'תוספות' עיין מקדיש,
ב.96) קמח, הפסח.97)שבת פסח 98)קרבן בערב

השבת. את דוחה הפסח שהקרבת בשבת, שחל
ביוםֿטוב 99) שלמים שיקריב היא בתורה האמורה "חגיגה

פ"א  חגיגה (הל' המקדש" לבית בבואו חג של הראשון
"צפנת 100)ה"א). - סה פיסקא בהעלותך (פ' 'ספרי'

הנקרא  הוא שנתמלאו המים על הפרה אפר "נתינת פענח");
הנקראים  הם האפר עליהם שניתן האלה והמים "קידוש",
הטמאים  את מטהרים היו ובהם מקודשים", ומים חטאת מי

ה"א). פ"ו אדומה פרה בהל' (רבינו

.åèdÈa‚n‰101ÌBÈa B‡ ˙aLa ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z ««¿ƒ«¿««¿¿«»¿
‡Ï - „ÈÊÓa ,ÔÈ˜˙‰M ‰nÓ ÏÎ‡È - ‚‚BLa :·BË¿≈…«ƒ«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ…

˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÏÎ‡È102Ôwz Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .103 …««»≈«»≈»≈»ƒ≈
LÈc˜n‰ ÔÎÂ .˙B¯t‰ ˙‡104ÌÈ¯Án‰ B‡ CÈ¯Ún‰ B‡ ∆«≈¿≈««¿ƒ««¬ƒ««¬ƒ

;ÈeNÚ ‰NÚM ‰Ó - „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa - ˙aLa¿«»≈¿≈≈¿≈ƒ«∆»»»
‰˜n‰ ÔÎÂ .·BË ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â105B¯·ÁÏ ¿≈»ƒ«¿¿≈««¿∆«¬≈

ÔÈ¯NÚÓ .‰˜ - ˙aLa106È‡Óc‰ ˙‡107ÔÈa ¿«»»»¿«¿ƒ∆«¿«≈
˙BLÓM‰108È‡ce‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ,109. «¿»¬»…∆«««

מ"ג.101) פ"ב ח.102)תרומות בהלכה כמבואר
טבל.103) מכלל בשם 104)שיצאו ה פרק ביצה רי"ף

א.105)ה'ירושלמי'. ע, שבת 106)בבאֿקמא משנה,
א. שמעון 107)לד, אחר שהיה גדול כהן יוחנן "בימי

ישראל, גבול בכל ובדקו הגדול ביתֿדין שלחו הצדיק,
אבל  אותה, ומפרישים גדולה בתרומה זהירים שהכל ומצאו
הארץ  עמי היו עני, ומעשר שני ומעשר ראשון מעשר
לפיכך  אותם, מפרישים היו ולא לעצמם מקילים מישראל
נאמנים, אנשים אלא המעשרות על נאמנים יהיו שלא גזרו
מעושרין  לומר נאמנים ואין ספק פירותיהן הארץ עמי אבל
וראה  ה"א). פ"א מעשר בהל' (רבינו דמאי" הנקרא וזהו הן,

ה"כ. ברכות מהל' פ"א לילה 108)למעלה ספק יום ספק
בזמן  ספק שיש משום בו גזרו ולא ה"ד), בפ"ה (כמבואר

טבל.109)ובפירות.

.æèÈÓ110ÌL ‡¯wL111¯NÚÓ ˙Óe¯˙Ï112È‡Óc ÏL ƒ∆»»≈ƒ¿««¬≈∆¿«
ÌÏhÈ ‡Ï - È‡cÂ ÏL ÈÚ ¯NÚÓÏ B‡113,˙aLa ¿«¿«»ƒ∆««…ƒ¿≈¿«»

Ô‰ È¯‰Â ,˙aM‰ Ì„wÓ ÔÓB˜Ó „ÁiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈¿»ƒ…∆««»«¬≈≈
ÈÚ B‡ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙B¯t‰ „ˆa ÔÈÁpÓe ÔÈÚe„È¿ƒÀ»ƒ¿««≈¿ƒ»»…≈»ƒ

ÌÈ„eÓÏ114„·Ï·e ;eÏÎ‡ÈÂ e‡B·È - BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï ¿ƒ∆¡…∆¿»¿…¿ƒ¿«
ÍÏÈÎ‡Ó È‡L BfL ,Ô‰kÏ ÚÈ„BiL,¯NÚÓ ˙Óe¯z ∆ƒ««…≈∆∆¬ƒ«¬ƒ¿»¿««¬≈

ÚÈ„BÈÂ115.ÈÚ ¯NÚÓ EÏÈÎ‡Ó È‡L BfL ,ÈÚÏ ¿ƒ«∆»ƒ∆∆¬ƒ«¬ƒ¿«¿«»ƒ

מ"ד.110) פ"ד שאני 111)דמאי מה שבת: בערב שאמר
הפירות, צבור של בדרומו או בצפונו יהיה להפריש חייב
אחר. למקום והמעשרות התרומות את הוציא לא אבל

שהוא 112) ממעשר לכהן תרומה להפריש צריך שהלוי
מיד  לתתה רגילים גדולה תרומה אבל מישראל, מקבל
שם  שקרא אחר ישראל בבית להשאירה הדרך ואין לכהן,

המתנות 113)עליה. לתת שאסור לעני, או לכהן ליתנם
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שם). המשניות בפירוש (רבינו לאכול 114)בשבת רגילים
שולחנו. שמשלו 115)על סבורים הם מודיעם, אינו שאם

ומעשרות  תרומות לאורחיו להאכיל ואסור מאכילם, הוא
הבריות  דעת שגונב ועוד: ורע"ב). המשניות (פירוש

ישראל'). ('תפארת

.æé¯eÒ‡116ÒÈÙ‰Ï117‡È·˜a ˜ÁNÏe118ÈtÓ ,˙aLa »¿»ƒ¿«≈¿À¿»¿«»ƒ¿≈
Èa ÌÚÂ ÂÈa ÌÚ Ì„‡ ÒÈÙÓe .¯kÓÓe ÁwÓk ‡e‰L∆¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿≈

B˙Èa119ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰pË˜ ‰Ó „‚k ‰ÏB„‚ ‰Ó ÏÚ ≈«»»¿»¿∆∆»»¿«»ƒ¿≈∆≈
ÔÈ„Èt˜Ó120. «¿ƒƒ

ב.116) קמח, שבת גורלות.117)משנה, להטיל
בעצמות 118) או בצרורות או בעצים שמשחקים "אלו

חבירו  את הנוצח שכל ביניהם תנאי ועושים בהן, וכיוצא
גזילה  מהל' בפ"ו (רבינו וכך" כך ממנו יקח שחוק, באותו
מדבריהם  גזל משום אסור בחול אף זה ודבר ה"י) ואבידה

(פירוש 119)(שם). בשבת השולחן יד על משחק דרך
שהרי 120)המשניות). ומשקל, מדה לידי יבואו ולא

משלו. הכל להם נותן אביהם

.çé¯eÒ‡121,Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ,˙BBaLÁ ·MÁÏ »¿«≈∆¿∆»ƒ»∆
˙aLa122‰¯Êb - ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ÔÈa ,¯·ÚL ÔÈa - ¿«»≈∆»«≈∆»ƒƒ¿¿≈»

¯zÓ - C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ˙BBaLÁ ,CÎÈÙÏ .·zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…¿ƒ»∆¿∆≈»∆…∆À»
‰La eÏ ‰È‰ ‰‡e·z ÔÈ‡Ò ‰nk ?„ˆÈk .Ô·MÁÏ¿«¿»≈««»¿ƒ¿»»»»¿»»
‡ˆBiÎÂ ,Ba ˙e˙Áa ‡ÈˆB‰ ÔÈ¯Èc ‰nk ,˙ÈBÏt¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«¿¿¿«≈
C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ,‰ÏËa ‰ÁÈN ÏÏÎa Ô‰L ;el‡a»≈∆≈ƒ¿«ƒ»¿≈»∆≈»∆…∆

ÏÁa ·MÁÓk - ˙aLa Ô˙B‡ ·MÁÓ‰ .ÏÏk123. ¿»«¿«≈»¿«»ƒ¿«≈¿…

א.121) קנ, מתייחסת 122)שבת "בשבת" המילה
צריך  שהוא חשבונות לחשב בשבת אסור ההלכה: לתחילת
רוקח'). ('מעשה להיות לעתיד בין לשעבר בין להן,

(123 ֿ (מגיד חטא ליראי ראויה בטלה שיחה אין אבל
משנה).

.èé¯eÒ‡124˙BËBÈ„‰ È¯ËLa ˙B¯˜Ï125‡lL ;˙aLa »ƒ¿ƒ¿»≈∆¿¿«»∆…
‰BÓ .˜ÁÓÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁ C¯„k ‡‰È126Ì„‡ ¿≈¿∆∆…¿»ƒ¿…∆»»

ÂÈ˙B¯t¯t127ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈtÓ ÂÈÁ¯B‡ ˙‡Â «¿¿»¿∆¿»ƒƒ¬»…ƒ
·˙k‰128,CÎÈÙÏ .˙BËBÈ„‰ È¯ËLa ‡¯˜È ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ¿»ƒ¿»≈∆¿¿ƒ»

- Ï˙k‰ ÏÚ B‡ ‡Ï·h‰ ÏÚ ÔÈ˜e˜Á ˙BÓM‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«≈¬ƒ«««¿»««…∆
¯eÒ‡Â .¯ËLa ÛlÁ˙Ó BÈ‡L ÈtÓ ,Ô˙B¯˜Ï ¯zÓ129 À»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»¿»

‰¯ev‰ ˙Áz Cl‰Ó‰ ·˙Îa ˙B¯˜Ï130È˜BÈc‰ ˙Á˙Â ƒ¿ƒ¿»«¿«≈«««»¿«««¿¿ƒ
˙aLa131ÌÈ·e˙ka ˙B¯˜Ï Û‡ .132˙Èa ˙ÚLa ˙aLa ¿«»«ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ¿«≈

L¯„n‰133;L¯„n‰ ˙Èa Ïeha ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯eÒ‡ - «ƒ¿»»¿≈»ƒƒ≈«ƒ¿»
˙ÈaÓ ÚnÈÂ ,‡¯B˜Â B˙È·a ·LBÈ „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»∆»≈¿≈¿≈¿ƒ»«ƒ≈

.L¯„n‰«ƒ¿»

ב.124) קטז, וחשבונות.125)שבת חובות שטרי
ב.126) קמז, שבת מעדנים.127)משנה, "כי 128)מיני

 ֿ ויום בשבת לקרוא אסור ופירושיהן, הנבואות ספרי לבד
(פירוש  החכמות" מן בחכמה הספר אותו היה ואפילו טוב,

א.129)המשניות). קמט, אדם 130)שבת בני "כגון
אדם  בני של דיוקנות או משונות, חיות בכותל המציירים

זו  תחתיה: וכותבין וגלית, דוד מלחמת כגון מעשים, של
(רש"י). ופלונית" פלוני דיוקנית וזו פלונית, חיה צורת

להסתכל 131) בחול אף אסור עבודהֿזרה לשם עשאם ואם
(גמרא  האלילים" אל תפנו "אל ד) יט, (ויקרא שנאמר בהם,

שם). יקרא 132)ו'תוספות' שלא לומר, "רוצה
ואחד  אחד כל ועוד) ואיוב משלי (תהלים ב"כתובים"
הקריאה  אסרו ולא המדרש, בית יבטל שלא כדי בביתו,
המשניות). (פירוש בלבד" המדרש בשעת אלא בהם

ומלמדים 133) בשבתות, לעם דורשים שהיו היה "דרכם
לכולם  גדולה תועלת והיתה ותורותיו, האלהים חוקי לעם
החכמים  על ואפילו אכילה, קודם עושים היו וזה בזה,
דבריו, לשמוע באים היו כשלא מקפיד הרב היה הגדולים
גדריו  ושמירת הדת חיזוק היה עם ברוב ההוא שהקיבוץ לפי

(מגידֿמשנה).

.ë‰ÏÙ134¯ˆÁa ‰˜Ï„135Ïk ÏÈvÓ BÈ‡ - ˙aLa »¿»¿≈»¿»≈¿«»≈«ƒ»
,ÈB·Ó‰ B˙B‡aL ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ¯ˆÁa LiM ‰Ó«∆≈∆»≈¿»≈«∆∆∆¿«»
È„k ‰˜Ïc‰ ‰aÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;e·¯ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿¿≈»∆»¿«∆«¿≈»¿≈
,e¯Êb CÎÈÙÏ .BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L ÈtÓ ,ÏÈviL∆«ƒƒ¿≈∆»»»«»¿ƒ»»¿
,˙aL B˙B‡Ï BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔBÊÓ ‡l‡ ÏÈvÈ ‡lL∆…«ƒ∆»»∆»ƒ¿«»
ÏBÎiL ÌÈ„‚·e ,˙aLa Ô‰a LnzL‰Ï CÈ¯vL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿«»¿»ƒ∆»

;LaÏÏÈ„ÈÏ ‡a BÈ‡Â ,Ïk‰ ÔÓ L‡È˙Ó ‡ˆÓpL ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ«…¿≈»ƒ≈
.ÏÈvÓ BÈ‡ ÂÈÏÎÂ BBÊÓ Û‡ - e·¯Ú ‡Ï Ì‡Â .Èeakƒ¿ƒ…≈¿«¿¿≈»≈«ƒ

ב.134) קיז, שבת שאין 135)משנה, אחרת בחצר  אבל
הדליקה  מחשש הכל להציל ומותר בהול, אינו הדליקה בה

(מגידֿמשנה). הסמוכה שבחצר

.àë‰Óe136‰˜Ï„ ‰ÏÙ Ì‡ ?BBÊÓÏ ÏÈvÓ ‡e‰ ««ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈»
˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - ˙aL ÈÏÈÏa137Èe‡¯‰ , ¿≈≈«»«ƒƒ¿»¿À»»

Ì„‡Ï - Ì„‡Ï138‰Ó‰·Ï - ‰Ó‰·Ï Èe‡¯‰Â ,139; ¿»»¿»»¿»»«¿≈»«¿≈»
˙È¯ÁLa ‰ÏÙ140;˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - »¿»¿«¬ƒ«ƒƒ¿¿≈¿À

.˙Á‡ ‰cÚÒ ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - ‰ÁÓa¿ƒ¿»«ƒƒ¿¿À»««

ב.136) קיז, שבת שלש 137)משנה, לאכול אדם שחייב
ה"ט. בפ"ל כמבואר בשבת, שלש 138)סעודות מזון

מגדים'). ('פרי ביתו מבני אחד כל עבור סעודות
עצמן"139) לסעודת והעבדים הבהמות מזון "שמקדימים

ה"ח). פ"ט עבדים בהל' הסעודה 140)(רבינו לפני
השניה.

.áë‰na141‰a¯‰ ÌÈÏÎa ÏÈvÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c142, «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ«¿≈
‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ ,‰¯ÚÓe B‡ÈˆBÓe ÈÏk ‡lÓÓ ‰È‰L B‡∆»»¿«≈¿ƒƒ¿¬∆¿≈¿«≈
CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ‡l‡ ÏÈvÓ ÔÈ‡L ‡e‰ - ˙ÈL B˙B‡≈ƒ∆≈«ƒ∆»«∆»ƒ
ŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡ ‰‡ˆB‰a „Á‡ ÈÏk ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ¬»ƒƒ¿ƒ∆»¿»»««««

.¯zÓ - ˙BcÚÒ ‰nk Ba LiL Ètƒ∆≈«»¿ÀÀ»

א.141) קב, שבת אחת.142)משנה, בפעם אפילו

.âëLiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯kÎ ‡ÏÓ ÏÒ ÏÈvÓ ?„ˆÈk≈««ƒ«»≈ƒ»««ƒ∆≈
‰Ï·c ÏL ÏebÚÂ ,˙BcÚÒ ‰nk Ba143.ÔÈÈ ÏL ˙È·ÁÂ , «»¿À¿ƒ∆¿≈»¿»ƒ∆«ƒ

ÏBÎiM ‰Ó Ïk da ıa˜Â B˙ÈlË N¯t Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««ƒ¿ƒ≈»»«∆»
.¯zÓ - ˙Á‡ ˙·a ‰‡ÏÓ d‡ÈˆB‰Â ,‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿«««À»
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שם). המשניות בפירוש (רבינו לאכול 114)בשבת רגילים
שולחנו. שמשלו 115)על סבורים הם מודיעם, אינו שאם

ומעשרות  תרומות לאורחיו להאכיל ואסור מאכילם, הוא
הבריות  דעת שגונב ועוד: ורע"ב). המשניות (פירוש

ישראל'). ('תפארת

.æé¯eÒ‡116ÒÈÙ‰Ï117‡È·˜a ˜ÁNÏe118ÈtÓ ,˙aLa »¿»ƒ¿«≈¿À¿»¿«»ƒ¿≈
Èa ÌÚÂ ÂÈa ÌÚ Ì„‡ ÒÈÙÓe .¯kÓÓe ÁwÓk ‡e‰L∆¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿≈

B˙Èa119ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰pË˜ ‰Ó „‚k ‰ÏB„‚ ‰Ó ÏÚ ≈«»»¿»¿∆∆»»¿«»ƒ¿≈∆≈
ÔÈ„Èt˜Ó120. «¿ƒƒ

ב.116) קמח, שבת גורלות.117)משנה, להטיל
בעצמות 118) או בצרורות או בעצים שמשחקים "אלו

חבירו  את הנוצח שכל ביניהם תנאי ועושים בהן, וכיוצא
גזילה  מהל' בפ"ו (רבינו וכך" כך ממנו יקח שחוק, באותו
מדבריהם  גזל משום אסור בחול אף זה ודבר ה"י) ואבידה

(פירוש 119)(שם). בשבת השולחן יד על משחק דרך
שהרי 120)המשניות). ומשקל, מדה לידי יבואו ולא

משלו. הכל להם נותן אביהם

.çé¯eÒ‡121,Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ,˙BBaLÁ ·MÁÏ »¿«≈∆¿∆»ƒ»∆
˙aLa122‰¯Êb - ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ÔÈa ,¯·ÚL ÔÈa - ¿«»≈∆»«≈∆»ƒƒ¿¿≈»

¯zÓ - C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ˙BBaLÁ ,CÎÈÙÏ .·zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…¿ƒ»∆¿∆≈»∆…∆À»
‰La eÏ ‰È‰ ‰‡e·z ÔÈ‡Ò ‰nk ?„ˆÈk .Ô·MÁÏ¿«¿»≈««»¿ƒ¿»»»»¿»»
‡ˆBiÎÂ ,Ba ˙e˙Áa ‡ÈˆB‰ ÔÈ¯Èc ‰nk ,˙ÈBÏt¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«¿¿¿«≈
C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ,‰ÏËa ‰ÁÈN ÏÏÎa Ô‰L ;el‡a»≈∆≈ƒ¿«ƒ»¿≈»∆≈»∆…∆

ÏÁa ·MÁÓk - ˙aLa Ô˙B‡ ·MÁÓ‰ .ÏÏk123. ¿»«¿«≈»¿«»ƒ¿«≈¿…

א.121) קנ, מתייחסת 122)שבת "בשבת" המילה
צריך  שהוא חשבונות לחשב בשבת אסור ההלכה: לתחילת
רוקח'). ('מעשה להיות לעתיד בין לשעבר בין להן,

(123 ֿ (מגיד חטא ליראי ראויה בטלה שיחה אין אבל
משנה).

.èé¯eÒ‡124˙BËBÈ„‰ È¯ËLa ˙B¯˜Ï125‡lL ;˙aLa »ƒ¿ƒ¿»≈∆¿¿«»∆…
‰BÓ .˜ÁÓÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁ C¯„k ‡‰È126Ì„‡ ¿≈¿∆∆…¿»ƒ¿…∆»»

ÂÈ˙B¯t¯t127ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈtÓ ÂÈÁ¯B‡ ˙‡Â «¿¿»¿∆¿»ƒƒ¬»…ƒ
·˙k‰128,CÎÈÙÏ .˙BËBÈ„‰ È¯ËLa ‡¯˜È ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ¿»ƒ¿»≈∆¿¿ƒ»

- Ï˙k‰ ÏÚ B‡ ‡Ï·h‰ ÏÚ ÔÈ˜e˜Á ˙BÓM‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»«≈¬ƒ«««¿»««…∆
¯eÒ‡Â .¯ËLa ÛlÁ˙Ó BÈ‡L ÈtÓ ,Ô˙B¯˜Ï ¯zÓ129 À»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»¿»

‰¯ev‰ ˙Áz Cl‰Ó‰ ·˙Îa ˙B¯˜Ï130È˜BÈc‰ ˙Á˙Â ƒ¿ƒ¿»«¿«≈«««»¿«««¿¿ƒ
˙aLa131ÌÈ·e˙ka ˙B¯˜Ï Û‡ .132˙Èa ˙ÚLa ˙aLa ¿«»«ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ¿«≈

L¯„n‰133;L¯„n‰ ˙Èa Ïeha ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯eÒ‡ - «ƒ¿»»¿≈»ƒƒ≈«ƒ¿»
˙ÈaÓ ÚnÈÂ ,‡¯B˜Â B˙È·a ·LBÈ „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»∆»≈¿≈¿≈¿ƒ»«ƒ≈

.L¯„n‰«ƒ¿»

ב.124) קטז, וחשבונות.125)שבת חובות שטרי
ב.126) קמז, שבת מעדנים.127)משנה, "כי 128)מיני

 ֿ ויום בשבת לקרוא אסור ופירושיהן, הנבואות ספרי לבד
(פירוש  החכמות" מן בחכמה הספר אותו היה ואפילו טוב,

א.129)המשניות). קמט, אדם 130)שבת בני "כגון
אדם  בני של דיוקנות או משונות, חיות בכותל המציירים

זו  תחתיה: וכותבין וגלית, דוד מלחמת כגון מעשים, של
(רש"י). ופלונית" פלוני דיוקנית וזו פלונית, חיה צורת

להסתכל 131) בחול אף אסור עבודהֿזרה לשם עשאם ואם
(גמרא  האלילים" אל תפנו "אל ד) יט, (ויקרא שנאמר בהם,

שם). יקרא 132)ו'תוספות' שלא לומר, "רוצה
ואחד  אחד כל ועוד) ואיוב משלי (תהלים ב"כתובים"
הקריאה  אסרו ולא המדרש, בית יבטל שלא כדי בביתו,
המשניות). (פירוש בלבד" המדרש בשעת אלא בהם

ומלמדים 133) בשבתות, לעם דורשים שהיו היה "דרכם
לכולם  גדולה תועלת והיתה ותורותיו, האלהים חוקי לעם
החכמים  על ואפילו אכילה, קודם עושים היו וזה בזה,
דבריו, לשמוע באים היו כשלא מקפיד הרב היה הגדולים
גדריו  ושמירת הדת חיזוק היה עם ברוב ההוא שהקיבוץ לפי

(מגידֿמשנה).

.ë‰ÏÙ134¯ˆÁa ‰˜Ï„135Ïk ÏÈvÓ BÈ‡ - ˙aLa »¿»¿≈»¿»≈¿«»≈«ƒ»
,ÈB·Ó‰ B˙B‡aL ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ¯ˆÁa LiM ‰Ó«∆≈∆»≈¿»≈«∆∆∆¿«»
È„k ‰˜Ïc‰ ‰aÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;e·¯ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿¿≈»∆»¿«∆«¿≈»¿≈
,e¯Êb CÎÈÙÏ .BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L ÈtÓ ,ÏÈviL∆«ƒƒ¿≈∆»»»«»¿ƒ»»¿
,˙aL B˙B‡Ï BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔBÊÓ ‡l‡ ÏÈvÈ ‡lL∆…«ƒ∆»»∆»ƒ¿«»
ÏBÎiL ÌÈ„‚·e ,˙aLa Ô‰a LnzL‰Ï CÈ¯vL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿«»¿»ƒ∆»

;LaÏÏÈ„ÈÏ ‡a BÈ‡Â ,Ïk‰ ÔÓ L‡È˙Ó ‡ˆÓpL ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ«…¿≈»ƒ≈
.ÏÈvÓ BÈ‡ ÂÈÏÎÂ BBÊÓ Û‡ - e·¯Ú ‡Ï Ì‡Â .Èeakƒ¿ƒ…≈¿«¿¿≈»≈«ƒ

ב.134) קיז, שבת שאין 135)משנה, אחרת בחצר  אבל
הדליקה  מחשש הכל להציל ומותר בהול, אינו הדליקה בה

(מגידֿמשנה). הסמוכה שבחצר

.àë‰Óe136‰˜Ï„ ‰ÏÙ Ì‡ ?BBÊÓÏ ÏÈvÓ ‡e‰ ««ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈»
˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - ˙aL ÈÏÈÏa137Èe‡¯‰ , ¿≈≈«»«ƒƒ¿»¿À»»

Ì„‡Ï - Ì„‡Ï138‰Ó‰·Ï - ‰Ó‰·Ï Èe‡¯‰Â ,139; ¿»»¿»»¿»»«¿≈»«¿≈»
˙È¯ÁLa ‰ÏÙ140;˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - »¿»¿«¬ƒ«ƒƒ¿¿≈¿À

.˙Á‡ ‰cÚÒ ÔBÊÓ ÔÈÏÈvÓ - ‰ÁÓa¿ƒ¿»«ƒƒ¿¿À»««

ב.136) קיז, שבת שלש 137)משנה, לאכול אדם שחייב
ה"ט. בפ"ל כמבואר בשבת, שלש 138)סעודות מזון

מגדים'). ('פרי ביתו מבני אחד כל עבור סעודות
עצמן"139) לסעודת והעבדים הבהמות מזון "שמקדימים

ה"ח). פ"ט עבדים בהל' הסעודה 140)(רבינו לפני
השניה.

.áë‰na141‰a¯‰ ÌÈÏÎa ÏÈvÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c142, «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ«¿≈
‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ ,‰¯ÚÓe B‡ÈˆBÓe ÈÏk ‡lÓÓ ‰È‰L B‡∆»»¿«≈¿ƒƒ¿¬∆¿≈¿«≈
CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ‡l‡ ÏÈvÓ ÔÈ‡L ‡e‰ - ˙ÈL B˙B‡≈ƒ∆≈«ƒ∆»«∆»ƒ
ŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡ ‰‡ˆB‰a „Á‡ ÈÏk ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ¬»ƒƒ¿ƒ∆»¿»»««««

.¯zÓ - ˙BcÚÒ ‰nk Ba LiL Ètƒ∆≈«»¿ÀÀ»

א.141) קב, שבת אחת.142)משנה, בפעם אפילו

.âëLiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯kÎ ‡ÏÓ ÏÒ ÏÈvÓ ?„ˆÈk≈««ƒ«»≈ƒ»««ƒ∆≈
‰Ï·c ÏL ÏebÚÂ ,˙BcÚÒ ‰nk Ba143.ÔÈÈ ÏL ˙È·ÁÂ , «»¿À¿ƒ∆¿≈»¿»ƒ∆«ƒ

ÏBÎiM ‰Ó Ïk da ıa˜Â B˙ÈlË N¯t Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««ƒ¿ƒ≈»»«∆»
.¯zÓ - ˙Á‡ ˙·a ‰‡ÏÓ d‡ÈˆB‰Â ,‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿«««À»
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עיגול.143) בצורת כבושות מיובשות תאנים

.ãë¯ÓB‡Â144ÌÎÏ eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈ¯Á‡Ï145ÏÎÂ ! ¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ»∆¿»
BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔBÊÓ ÏÈvÓ „Á‡Â „Á‡146ÈÏk B‡ , ∆»¿∆»«ƒ»∆»ƒ¿ƒ

.ÏÈvÓ ÏL ‡e‰ È¯‰Â .ÏB„b ¯·c elÙ‡ ˜ÈÊÁnL „Á‡∆»∆«¬ƒ¬ƒ»»»«¬≈∆«ƒ
¯zÓ - ÂÈÏÚ·Ï B˙e BzÁ˜Ï ÏÈvn‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»««ƒ¿«¿¿»ƒ¿»»À»

BÏÓÚ ¯ÎN ˙aM‰ ¯Á‡ epnÓ ÏhÏ BÏ147‰Ê ÔÈ‡Â ; ƒ…ƒ∆««««»¿«¬»¿≈∆
˙aL ¯ÎN148,¯eq‡ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ ÌL ÔÈ‡ È¯‰L , ¿««»∆¬≈≈»¿»»¿…ƒ

·¯ÚÓ ÌB˜Óa ‡l‡ B‡ÈˆB‰ ‡lL149. ∆…ƒ∆»¿»¿…»

א.144) קב, שבת שלא 145)משנה, בשבילו, לא אבל
סעודות. שלש אלא לו בואו 146)הותרו שאמר: כיון

הכל. את הפקיר לכם, שם:147)והצילו במשנה כמפורש
השבת. אחר חשבון עמו עושין פקחין, היו "ואם

שלו,148) הוא הרי הכל - לעצמו לקחת המציל רצה שאילו
עבודת  שכר נוטל אינו והוא ההפקר, מן בכל זכה שהרי
(גמרא  מרצונו מחזירם שהוא החפצים שכר כיֿאם ההצלה,

המשניות). כמו 149)ופירוש הדבר הרי אחרים, שלגבי
הכ"ב) פ"ו למעלה (ראה איסור שום בה התירו שלא מציאה
שם. השקל' ו'מחצית סקי"ג של"ד סי' אברהם' 'מגן ועיין

.äëÏÈv‰150‰i˜ ˙t151˙t ÏÈvÓe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ƒƒ«¿ƒ»≈≈«ƒ«
- ‰i˜ dÈ‡L ˙t ÏÈv‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰i˜ dÈ‡L∆≈»¿ƒ»¬»ƒƒƒ«∆≈»¿ƒ»
‰Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÈvÓe .‰i˜ ˙t ÏÈvÓe ¯ÊBÁ≈«ƒ«¿ƒ»«ƒ¿«ƒƒ«
·¯Úa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‰È‰ Ì‡ ,˙aLÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M∆»ƒ¿«»ƒ»»«ƒƒ¿∆∆

˙aL152ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ˙aLa ÏÈvÓ BÈ‡ Ï·‡ ;153, «»¬»≈«ƒ¿«»¿«ƒƒ
˙aMÏ BÊ ˙aMÓ ‡ÏÂ ,·BË ÌBÈÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿¿…ƒ«»««»

‰‡a‰154‰Ó Ïk L·BÏ - LaÏÏ ÏÈvÓ ‡e‰M ‰Óe . «»»«∆«ƒƒ¿≈»«
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó Ïk ÛËBÚÂ ,LaÏÏ ÏBÎÈ ‡e‰M∆»ƒ¿¿≈»«∆»
eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÓB‡Â .‡ÈˆBÓe ,ÛËÚÏ«¬…ƒ¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ
,ÂÈÏÎa ÛhÚ˙Óe L·BÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ !ÌÎÏ»∆¿»∆»¿∆»≈ƒ¿«≈¿≈»
ÔÓ È¯‰L ,ÏÎ‡n‰ BÓk BlL ‡e‰ È¯‰Â .‡ÈˆBÓeƒ«¬≈∆¿««¬»∆¬≈ƒ

.ÔÈÎBÊ Ô‰ ¯˜Ù‰‰«∆¿≈≈ƒ

ב.150) קיז, הדין 151)שבת וכן סעודות. שלש מזון
אחד, מין כבר הציל אם אוכלין, מיני ושאר ודגים בבשר
שלד). סי' (או"ח חפץ אני השני במין לומר יכול

אין 152) בזמננו אבל הראיה, פי על מקדשים שהיו בזמן
בשבת, באחד ולא שבת בערב לא חל הכיפורים יום

ה"א. פ"ז החודש קידוש בהל' יום 153)כמבואר למוצאי
משום  להתיר, טעם שיש אףֿעלֿפי (רש"י). הכיפורים
שם). ('תוספות' הכיפורים יום במוצאי לאכול שמצוה

בשבילו.154) אוכל להכין זמן לו יש שהרי

.åë¯zÓ155L„w‰ È·˙k Ïk ÏÈv‰Ï156¯ˆÁa LiL À»¿«ƒ»ƒ¿≈«…∆∆≈∆»≈
;e·¯Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈB·n‰ B˙B‡aL ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ¿»≈«∆∆∆¿«»¿««ƒ∆…≈¿

„Á‡ ÈÁÏe ˙BvÁÓ LÏL ÈB·nÏ ‰È‰iL „·Ï·e157. ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿ƒ¿ƒ∆»
˙È¯eM‡ ÔÈ·e˙k eÈ‰iL ,‡e‰Â158Ï·‡ ;L„w‰ ÔBLÏ·e »∆ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿«…∆¬»

ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¯Á‡ ·˙Îa B‡ ÔBLÏ ÏÎa ÔÈ·e˙k eÈ‰ Ì‡ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿»«≈≈«ƒƒ
Ì‰a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ÏÁ·e .·e¯Ú ÌL ‰È‰ elÙ‡ ,Ô˙B‡159, »¬ƒ»»»≈¿…»ƒ¿»∆
.Ô‰ÈÏ‡Ó ÔÈ„a‡˙Ó Ô‰Â Û¯z‰ ÌB˜Óa ÔÁÈpÓ ‡l‡∆»«ƒ»ƒ¿«…∆¿≈ƒ¿«¿ƒ≈¬≈∆

א.155) קטו, שבת וכתובים.156)משנה, נביאים תורה
ה"ב.157) בפי"ז שבספרי 158)כמבואר הכתב הוא

שלנו. חלפתא 159)התורה באבא "מעשה א: קטו, שבת
יושב  שהיה ומצאו לטבריה, בריבי גמליאל רבן אצל שהלך
בו. קורא והוא תרגום, איוב ספר ובידו . . . שולחנו על
על  עומד שהיה אביך, אבי גמליאל ברבן אני זכור לו: אמר
ואמר  תרגום, איוב ספר לפניו והביאו בהרֿהבית, מעלה גבי
הוא  אף הבנין), אבני (שורת הנדבך תחת שקעהו לבנאי:
במקום  מניחן - אומר יהודה ברבי יוסי רבי וגנזו. עליו ציוה

מאליהן". מרקיבין והן גלוי) (=מקום התורפה

.æëeÈ‰160ÌÒa ÔÈ·e˙k161‡¯˜Ò·e162ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »¿ƒ¿«¿ƒ¿»««ƒ
˙È¯eM‡ ÔÈ·e˙k Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡Ói˜ ÏL ·˙k BÈ‡L∆≈¿»∆«»»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ

ÔBÈlb .Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - L„˜ ÔBLÏ·e163,ÌÈ¯ÙÒ ÏL ƒ¿…∆«ƒƒ»ƒ»∆¿»ƒ
Ûc ÔÈaLÂ ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaLÂ ‰hÓlLÂ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿∆¿«»¿∆≈»»»¿»»»¿∆≈«
ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¯Ùq‰ ÛBÒaLÂ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aLÂ Û„Ï¿«¿∆ƒ¿ƒ««≈∆¿∆¿«≈∆≈«ƒƒ

˙BÎ¯a‰ .Ô˙B‡164ÔÈÚÓw‰Â165Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »«¿»¿«¿≈ƒ««ƒ∆≈»∆
ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL ‰a¯‰ ˙BÈÚÓe ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ƒ∆≈≈ƒ¿»«¿≈∆»≈

.‰˜Ïc‰ ÈtÓ Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ»ƒ¿≈«¿≈»

ב.160) קטו, לכתיבה.161)שבת אדום 162)צבע צבע
תורה. ספר לכתיבת כשרים אינם ושניהם בהיר,

הכתב.163) את המקיף כתוב, הבלתי "מטבע 164)החלק
ברכות" ושאר עשרה' 'שמונה כגון חכמים, שתיקנו הברכות

שלנו. תפילה סידורי כעין - בהם 165)(רש"י) שכתובים
ולרפואה. לסגולה תורה של (פרשיות) מעניינות פסוקים

.çë¯ÙÒ166‰¯Bz167LÓÁÂ ÌÈBÓL ËwÏÏ Ba LiL ≈∆»∆≈¿«≈¿ƒ¿»≈
¯‚È" ÔÏÏÎa elÙ‡Â ,˙BÓÏL ˙B·z CBzÓ ˙Bi˙B‡ƒƒ≈¿≈«¬ƒƒ¿»»¿«

"‡˙e„‰N168da ÔÈ‡L ‰L¯t da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¬»¿≈ƒ»¿»»»»»∆≈»
ÈÂ ˙Bi˙B‡ LÓÁÂ ÌÈBÓL˙B¯kÊ‰ da L169ÔB‚k , ¿ƒ¿»≈ƒ¿≈»«¿»¿

Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ"170.‰˜Ïc‰ ÈtÓ Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ - " «¿ƒƒ¿…«»»…«ƒƒ»ƒ¿≈«¿≈»
˜Èz ÔÈÏÈvÓe171ÌÚ ÔÈlÙz ˜È˙Â ,¯Ùq‰ ÌÚ ¯Ùq‰ «ƒƒƒ«≈∆ƒ«≈∆¿ƒ¿ƒƒƒ

ÔÎB˙a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈlÙz‰172.˙BÚÓ «¿ƒƒ««ƒ∆≈¿»»

א.166) קטז, ולא 167)שבת האותיות, צורות שנטשטשו
בנסוע" "ויהי כמו אותיות, וחמש שמונים אלא נשארו
אלא  בה ואין עצמה, בפני כספר החשובה לה), י, (במדבר

אותיות. וחמש לשון 168)שמונים ולא תרגום שהוא אף
אותיות 169)הקודש. פ"ה בהם שאין אף קדושים, שמות

קטו:). כמה 170)(שבת זו מפרשה ונטשטשו שנמחקו
מתשמישי 171)אותיות. שהתיק ב. קטז, שבת משנה,
התיק.172)קדושה. לגבי בטלות שהמעות התיק, בתוך

ה'תשע"ו  טבת כ"א ש"ק יום

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
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zayקס zekld - mipnf xtq - zah `"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.àÌÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈¬ƒ¿«»««ƒ∆≈»
ÈtÓe .‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ÔÈ‡È·Ó ÌÈ‡Â ‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÓBcƒƒ¿»»¿≈»¿ƒƒƒ≈¿»»ƒ¿≈
EÏ‚¯ ˙aMÓ ·ÈLz Ì‡ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?e¯Ò‡ ‰Ó»∆∆¿ƒ∆∆¡«ƒ»ƒƒ«»«¿∆
˙BNÚÓ Bz„aÎÂ :¯Ó‡Â .ÈL„˜ ÌBÈa EˆÙÁ ˙BNÚ¬¬»∆¿»¿ƒ¿∆¡«¿ƒ«¿≈¬

¯·c ¯a„Â EˆÙÁ ‡ˆnÓ EÈÎ¯c2Ì„‡Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ . ¿»∆ƒ¿…∆¿¿¿«≈»»¿ƒ»»¿»»
ÔB‚k ,Ô‰a ¯a„Ï elÙ‡Â ,˙aLa ÂÈˆÙÁa Cl‰Ï¿«≈«¬»»¿«»«¬ƒ¿«≈»∆¿

ÓÏ ¯kÓi ‰Ó BÙzL ÌÚ ¯a„iLB‡ ,‰˜i ‰Ó B‡ ¯Á ∆¿«≈ƒÀ»«ƒ¿…¿»»«ƒ¿∆
ÌB˜ÓÏ CÏÈ ‰¯BÁÒ ‰Ê È‡·e ,‰Ê ˙Èa ‰·È C‡È‰≈«ƒ¿∆«ƒ∆¿≈∆¿»≈≈ƒ¿
¯·c ¯a„Â :¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk .ÈBÏt¿ƒ»∆¿«≈»∆∆¡«¿«≈»»

¯zÓ ¯e‰¯‰ ,¯eÒ‡ ¯eac -3. 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').

.á¯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

.â?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

.ã¯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

.ä˙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
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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 שיש 26)ארבעים בגד

בגדים  טומאת מקבל אצבעות שלש על אצבעות שלש בו
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

.åÔÈ‚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.

.æÔÈ‡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' העוברים

שבת,52) חילול בו שיש בדבר שדוקא משמע (שם) בגמרא
חילול  בהם שאין עונשים ושאר לדון, אסור – שריפה כגון
הלכה  ד' (פרק סנהדרין בירושלמי אולם מצאנו. לא שבת
כאן  "נאמר מפורש: שכ"ב) מל"ת המצוות" ב"ספר ונזכר ו'
בכל  אש תבערו לא ג') פסוק ל"ה, פרק (שמות
כ"ט) פסוק ל"ה, פרק (במדבר להלן ונאמר מושבותיכם"
בכל  לדורותיכם משפט לחוקת לכם אלה "והיו
מדבר, הכתוב דין בבית (מושבות) להלן מה מושבותיכם",
שלא  דינים לבתי מכאן מדבר, הכתוב דין בבית כאן אף
באיסור  נכללים העונשים שכל משמע בשבת", דנין יהיו

זה.

.ç¯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

.è¯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

.éÏk62˙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»
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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

.àéÔË˜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
בו  לגעור אביו על מצוה הקטן, את להפריש מצווין
פי  על לנער חנוך שנאמר: בקדושה, לחנכו כדי ולהפרישו,

(שם). וגו'" דרכו

.áéC¯„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).
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.âé,¯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

.à¯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)

.á¯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

.âÏk6B‡ ,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

.ã‡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

.ä˙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¿¬»≈¿«¿¿»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·bz ‡lL È„k ‡ÏÂ ,¯·Mz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈¿…¿≈∆…ƒ»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

לאיסור.14) שמלאכתם

.åÏÎÂ15˙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

.æ¯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
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.çÏËÏËÓe36„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

.èÏk42ÔB‚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

.éÏk51¯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

.àéÏ·‡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

.áéÏk58,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»¿«¿≈
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'

.âéÏk65LiL ,‡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

.ãéÌÈ¯·„ 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
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המותר  דבר לצורך ואם אסור, - המוקצה דבר לצורך אחר)
דכ"ע). ד"ה מג: שבת 'תוספות' (וראה מותר -

.åè„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
כן 75) לא שאם בכוונה, טמנה שהוא ולא טמונה, היתה

שבת  'תוספות' ועיין יז, הלכה (להלן לתבן בסיס נעשית היא
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). ב:84)מושך קמב, שבת

פכ"ו  (להלן בלבד" למת אלא ותינוק כיכר התירו "לא
הכ"א).

.æèÏËB85Ba ˙‡ 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

.æé˙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
שמא 95)שבתוכה. במקומה, אותה להטות יכול שאינו

ותשברנה. החבית על האבן לחבית.96)תיפול
עליו.97) בכוונה.98)לשכב

.çéÔ·‡‰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

.èé˙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
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.ëÏËÏËÓ116dÈ‡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)

.àëÍa„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

.áëLw‰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

.âëBk‰Ó ÈÏk Ïh·Ï ¯eÒ‡133‡e‰L ÈtÓ , »¿«≈¿ƒ≈∆≈ƒ¿≈∆
¯˙BÒk134Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔzÈ ‡Ï ?„ˆÈk . ¿≈≈«…ƒ≈¿ƒ«««≈¿«»¿«≈

,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ¯paL ÔÓM‰L ;ÛËBp‰ ÔÓM‰ ˙‡∆«∆∆«≈∆«∆∆∆«≈»¿«¿¿
ÔÎÂ .¯zÓ ‰È‰L ÈÏk‰ ÏeËÏË ¯Ò‡È - ÈÏkÏ ÏtiLÎe¿∆ƒ…«¿ƒ≈»≈ƒ¿«¿ƒ∆»»À»¿≈
˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ««

d˙ˆÈa Ïa˜Ï ˙Ï‚¯z‰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

.ãëÔÈ˙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

.äë˙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
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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).

.åë‰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

.àÈÏk 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¿≈∆≈
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).

.á‰¯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

.â‰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:
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.ã¯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

.ä‰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

.åÈ¯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

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,

.æÌlÒ51‰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

בו לחבוט מקל "עושים ב: קכג, ומהפכים שבת הזיתים, את
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

.ç˙Ïc62¯Èˆ dÏ ‰È‰L63‰zÚ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆∆∆»»»ƒ««ƒ∆≈»«»
‰ˆ˜Ó ÌB˜Ó da ÌzÒÏ dÈÎ‰L ,¯Èˆ64,˙¯¯‚ ‡È‰Â , ƒ∆¡ƒ»ƒ¿…»»À¿∆¿ƒƒ¿∆∆

ÌÈ˜„Á ÔÎÂ ,da ÔÈÓ˙BÒÂ d˙B‡ ÔÈÏËBpL65ÔÈÓ˙BqL ∆¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈¬»ƒ∆¿ƒ
ÔÈ¯eLwL ÔÓÊa :˙¯¯‚p‰ ˙ÏˆÁÓ ÔÎÂ ,‰ˆ¯t‰ Ô‰a66 »∆«ƒ¿»¿≈«¿∆∆«ƒ¿∆∆ƒ¿«∆¿ƒ

Ì‡Â ;Ì‰a ÌÈÏÚBÂ Ô‰a ÔÈÓ˙BÒ - Ï˙ka ÔÈÈeÏ˙e¿ƒ«…∆¿ƒ»∆¿¬ƒ»∆¿ƒ
Ô‰a ÔÈÏÚB ÔÈ‡ - Â‡Ï67ÏÚÓ ÌÈ‰B·‚ eÈ‰ Ì‡Â . »≈¬ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ≈«

Ô‰a ÔÈÏÚB - ı¯‡‰68. »»∆¬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

.è˙Ïc69„Á‡ ÁeÏ dÏ ‰È‰L70d˙B‡ ÔÈËÓBML , ∆∆∆»»»«∆»∆¿ƒ»
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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"

.é¯‚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

.àé‰¯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

.áéÏÚÓ88Ìen‡‰ 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.

.âé¯·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
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.ãéÔÓL108„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

.åè¯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

הרשות, לדבר באוצר להתחיל שאסור שלמעלה למה מוסב
וכו'. שביל" ועושה בו ויוצא נכנס "אלא כתב זה ועל

.æèÏk132‰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

.æéÔÈ‡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

.çéÈÏÈ·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
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כה 149) פרק למעלה וראה שבת, מערב לכך שהזמינן
מעשה. צריך דבר באיזה כא עומדים 150)הלכה 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.

.èéÔÈ‡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

 ֿ (מגיד השימוש אחרי העצים לבין זורקו בו המשתמש
קלט:).167)משנה). (שבת ו'תוספות' (שם) רש"י

.ë˙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

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

.àë˙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

.áë‰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

.âëÓ˙197ÁÈ¯Ò‰L198ÔÈa ‰fa˙Ó ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ≈∆ƒ¿ƒ«««ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈
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B‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ - epnÓ ÌÈfa˙Ó Ì‰Â ÌÈiÁ‰««ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆À»¿ƒ
˙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:).



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz zah `"kÎe"h -

ה'תשע"ו  טבת ט"ו ראשון יום

-mirxfxtq
zFnExY zFkld¦§§

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התרומה 1) ומדרבנן. התורה מן גדולה תרומה שיעור יבאר

מעשרה  אחד לתרום המתכוון עליה. מקפידין הכהנים שאין
מקצת  או התרומה מקצת המפריש מששים. אחד בידו ועלה
מפריש  ומי מעשר תרומת אחר. מכרי ומקצת זה מכרי
מעשר  שהפריש ישראל מאומד. אותה מפרישין ואם אותה,
בשבלים. מעשר שלקח לוי בן או בשבלים, כשהוא ראשון
על  אחד ממין תורם אם ודין המוקף. מן שלא תורמים אם
כאחד. מעשר ותרומת גדולה תרומה להפריש הרוצה הכל.

.à;‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL dÏ ÔÈ‡ - ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z¿»¿»≈»ƒƒ«»
˙Á‡ ‰hÁ elÙ‡ .‡e‰L Ïk - E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¿»¿»∆¬ƒƒ»««
¯eÚMk ‡l‡ LÈ¯ÙÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏe .È¯k‰ ˙¯ËBt∆∆«¿ƒ¿«¿ƒ»…«¿ƒ∆»«ƒ
‰Ù¯OÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓf·e .ÌÈÓÎÁ e˙pL∆»¿¬»ƒ«¿««∆∆ƒ∆∆ƒ¿≈»
.‰lÁzÎÏ ‡e‰L Ïk LÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈ - ‰‡Óh‰ ÈtÓƒ¿≈«À¿»≈¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ»

.á- ‰ÙÈ ÔÈÚ ?ÌÈÓÎÁ e˙pL d¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ»∆»¿¬»ƒ«ƒ»»
- ‰Ú¯ ,ÌÈMÓÁÓ „Á‡ - ˙ÈBÈa‰Â ,ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡∆»≈«¿»ƒ¿«≈ƒ∆»≈¬ƒƒ»»

.ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .ÌÈMMÓ „Á‡∆»ƒƒƒ¿…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ

.âÔB‚k ,‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z Ïk»¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ»∆»¿
„Á‡ ‰lÁzÎÏ ˙Ïh - ÔÈÒÈÏw‰Â ÔÈ·e¯Á‰ ˙BÓe¯z¿∆»ƒ¿«¿ƒƒƒ∆∆¿«¿ƒ»∆»
ÈÏecb ˙Óe¯z :ÌÈMMÓ „Á‡ ÔÈÏh el‡Â .ÌÈMMÓƒƒƒ¿≈ƒ»ƒ∆»ƒƒƒ¿«ƒ≈
‰˙È‰L ‰‡ÓË ‰Óe¯˙e ,‰Óe¯z È·e¯ÚÂ ‰Óe¯z¿»¿≈≈¿»¿»¿≈»∆»¿»
˙Óe¯˙e ,Lc˜‰ ˙Óe¯˙e ,‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰‡Óh‰«À¿»¿…∆ƒ¿»»¿«∆¿≈¿«
ÔÈ·e¯Á‰Â ÔÈÒÈÏw‰Â Áˆw‰ ˙Óe¯˙e ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆¿««∆«¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ
‡ˆBiÎÂ ˙BiÓB„‡ ÌÈ¯BÚOe ÔÈÒBÓ¯ez‰Â ˙BiÊÓb‰Â¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«≈

ıÈˆÚ ˙B¯Ùe ,Ô‰a,ÔÈÒtB¯ËBt‡‰ ÔÎÂ .·e˜ BÈ‡L »∆≈»ƒ∆≈»¿≈»«¿¿ƒ
.ÌÈMMÓ „Á‡ ÔÈÓ¯Bz - ÌÈÓB˙È ˙B¯t ÔÈÓ¯BzLk¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ∆»ƒƒƒ

.ãÏ˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa ‡Ï BÊ ‰Óe¯z ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»…¿ƒ»¿…¿ƒ¿»
„ÓB‡ ‡l‡ ,¯eÚL da ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ ,ÔÈÓa ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«»ƒ∆»≈

‡e‰ Ì¯Bz Ï·‡ ;ÌÈMMÓ „Á‡ BÓk BzÚ„a LÈ¯ÙÓe«¿ƒ¿«¿¿∆»ƒƒƒ¬»≈
ÏÒa Ì¯˙È ‡ÏÂ .Èen‰ ˙‡Â Ïe˜M‰ ˙‡Â „e„n‰ ˙‡∆«»¿∆«»¿∆«»¿…ƒ¿…¿«
ÔÈˆÁ Ô‰a ‡e‰ Ì¯Bz Ï·‡ ;‰Úe„È Ô˙cnL ‰t˜·e¿À»∆ƒ»»¿»¬»≈»∆∆¿»
.‰cÓ dÈˆÁL ,dÈˆÁ ‰‡Òa Ì¯˙È ‡ÏÂ .ÔLÈÏL B‡¿ƒ»¿…ƒ¿…ƒ¿»∆¿»∆∆¿»ƒ»

.äÈ¯‰ - ÔÈlÁ ˙ˆ˜Ó ¯iLÂ ÏÈ‡B‰ ,‰Óe¯˙a ‰a¯n‰««¿∆ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»Àƒ¬≈
‰Óe¯z el‡‰ ˙B¯t‰ Ïk :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Óe¯z BÊ¿»¬»ƒ»«»«≈»≈¿»
,‰¯OÚÓ „Á‡ Ì¯˙Ï Ôek˙n‰ .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -…»«¿«ƒ¿«≈ƒ¿…∆»≈¬»»
Ôek˙ .‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÌÈMMÓ „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ¿»¿»¿»∆»ƒƒƒ¿»¿»ƒ¿«≈
- ÌÈMÓÁÓ „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ ,ÌÈMMÓ „Á‡ Ì¯˙Ïƒ¿…∆»ƒƒƒ¿»¿»¿»∆»≈¬ƒƒ

.‰Óe¯z dÈ‡≈»¿»

.åÌÈ¯OÚÓ „Á‡ elÙ‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿»¿»¿»¿»¬ƒ∆»≈∆¿ƒ
,ÌÈMMÓ „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ Ì¯z .‰Óe¯z B˙Óe¯z -¿»¿»»«¿»¿»¿»∆»ƒƒƒ
˙·iÁ ˙ÙÒBz‰ d˙B‡ - ‰Óe¯z ÌLÏ ÛÈÒB‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿≈¿»»«∆∆«∆∆
¯Á‡Â ˙B¯OÚn‰ Ô‰k‰ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓe ,˙B¯OÚÓa¿««¿«¿ƒƒ∆»«…≈«««¿¿««
„Á‡Â ÌÈMMÓ „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ Ì¯z .‰pÏÎ‡È Ck»…¿∆»»«¿»¿»¿»∆»ƒƒƒ¿∆»
È„k ‰iL ÌÚt Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z BÊ È¯‰ -¬≈¿»¿«¬…¿ƒ¿…««¿ƒ»¿≈
BÏ LÈ ˙‡f‰ ˙ÙÒBz‰Â .BzÚ„aL ¯eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«ƒ∆¿«¿¿«∆∆«…≈
‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa dLÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¬»…

.‰BL‡¯k Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰pLÈ¯ÙÈ«¿ƒ∆»∆»ƒ«À»»ƒ»

.æBÈ‡ ˙ˆ˜n‰ B˙B‡ - ‰Óe¯z‰ ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰««¿ƒƒ¿»«¿»«ƒ¿»≈
Â ,‰Óe¯zCÈ¯ˆ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .È¯k‰ ˜ÏÁk ‡e‰ È¯‰ ¿»«¬≈¿≈∆«¿ƒ¿««ƒ≈»ƒ

ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÈ ‡ÏÂ ,epnÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆¿…«¿ƒ»»
.˙B¯Á‡ ˙B¯tÓƒ≈¬≈

.ç‰Óe¯z ˙ˆ˜Óe ‰Ê È¯kÓ ‰Óe¯z ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»
.‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - BÈnÓ ¯Á‡ È¯kÓƒ¿ƒ«≈ƒƒ¬≈∆…ƒ¿…ƒ∆«∆
BBÙˆa :¯Ó‡ Ì‡ ,BÎB˙Ï ‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z :¯ÓB‡‰»≈¿««¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿
epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁÂ ,ÌL ‡¯˜ - BÓB¯„a B‡ƒ¿»»≈¿«»¿«¿ƒƒ∆
.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÌB˜Óa Ôiˆ ‡Ï Ì‡Â ;B˙Óe¯z¿»¿ƒ…ƒ≈¿»…»«¿

.èÌB˜Ó - ‰Êk ‰f‰ È¯k‰Â ,‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z :¯Ó‡»«¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ«∆»∆»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54



קעג zenexz zekld - mirxf xtq - zah e"h oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B˙Óe¯z ‰ÓizÒ ÌL ,ÔBL‡¯ ÏL B˙Óe¯z ‰ÓizÒpL∆ƒ¿«¿»¿»∆ƒ»ƒ¿«¿»¿»
.ÈL ÏL∆≈ƒ

.é‡l‡ ,„Ó‡a d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈≈«¿ƒƒ»¿…∆∆»
d¯eÚL È¯‰L ,‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â ,d¯eÚLa ˜c˜„Ó¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ«¿««∆∆¬≈ƒ»

.‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»

.àé- Ï˜Lp‰ ¯·„Â ,„„BÓ - „cÓÏ Bk¯cL ¯·c»»∆«¿ƒ¿…≈¿»»«ƒ¿»
¯LÙ‡ ‰È‰ .‰BÓ - B˙BÓÏ ¯LÙ‡L ¯·cÂ ,Ï˜BL≈¿»»∆∆¿»ƒ¿∆»»∆¿»
„„Bn‰Â ,ÁaLÓ ‰Bn‰ - B„„ÓÏe BÏ˜LÏe B˙BÓÏƒ¿¿»¿¿»¿«∆¿À»¿«≈

.Ô‰ÈMÓ ÁaLÓ Ï˜BM‰Â ,epnÓ ÁaLÓ¿À»ƒ∆¿«≈¿À»ƒ¿≈∆

.áéÈÂÏ Ôa d˙B‡ LÈ¯ÙiL - ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙ÂˆÓƒ¿«¿««¬≈∆«¿ƒ»∆≈ƒ
˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó eÁ˜˙ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;B¯OÚnÓƒ«¿¿∆∆¡«¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈∆
,Ô‰kÏ dzÏÂ d˙B‡ LÈ¯Ù‰Ï Ï‡¯OÈÏ LÈÂ .¯OÚn‰««¬≈¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»¿ƒ¿»«…≈
,B˙Óe¯z epnÓ LÈ¯ÙiL ¯Á‡ ÈÂlÏ ¯OÚn‰ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¬≈«≈ƒ««∆«¿ƒƒ∆¿»

.¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ ‡È‰L∆ƒ«¬≈ƒ««¬≈

.âé,ÌÈÏaL ‡e‰Lk ÔBL‡¯ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿∆ƒ»ƒ
- ÈÂlÏ B˙e ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯ÙÈÂ Le„iL Ì„…̃∆∆»¿«¿ƒ¿»¿»¿»«≈ƒ

ÔÈ‡¯Á‡ ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ÈÂl‰ ≈«≈ƒ«»¿«¿ƒƒ∆¿»¿»««
Lc Ì‡ Ï·‡ .„·Ïa ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡ ,epLe„iL∆¿∆∆»¿««¬≈ƒ¿«¬»ƒ»
LÈ¯ÙiL Ì„˜ Ô‚c‰ ÔÓ ¯OÚn‰ LÈ¯Ù‰Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬≈ƒ«»»…∆∆«¿ƒ
LÈ¯Ù‰Ï ÈÂl‰ ·iÁ - ÈÂlÏ B˙e] ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z¿»¿»¿»«≈ƒ«»«≈ƒ¿«¿ƒ
¯Á‡Ó ;¯OÚÓ ˙Óe¯˙e [‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓƒ∆¿»¿»¿««¬≈≈««
.E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ,‰Óe¯˙a ·iÁ˙ Ô‚„ ‰OÚpL∆«¬»»»ƒ¿«≈«¿»∆∆¡«≈ƒ¿»¿

.ãéB˙Óe¯z ÔzÈ ‡Ï - ÌÈÏaL ¯OÚÓ Á˜lL ÈÂÏ Ôa∆≈ƒ∆»««¬≈ƒ√ƒ…ƒ≈¿»
ÔzÏÂ ˙B¯ÊÏÂ Le„Ï B˙B‡ ÔÈÒB˜ ‡l‡ ,ÌÈÏaL Ô‰kÏ«…≈ƒ√ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈
BÏ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡Â ,Ô‚c‰ ÔÓ ¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ«¬≈ƒ««¬≈ƒ«»»¿≈«»ƒ≈
˙Óe¯z LÈ¯Ù‰ Ì‡Â .‰ˆÚ‰ B‡ Ô·z‰ ÔÓ ¯OÚÓ«¬≈ƒ«∆∆∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿«
Ô˙BÂ L˙Bk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙pL BÓk ÌÈÏaL ¯OÚÓ«¬≈ƒ√ƒ¿∆»¿¬≈∆≈¿≈
e‰eÒ˜ ‰Ó ÈtÓe .Ô·z‰ ˙‡Â Ú¯f‰ ˙‡ Ô‰kÏ«…≈∆«∆«¿∆«∆∆ƒ¿≈»¿»
epnÓ ÚÈ˜Ù‰Â ÌÈÏaL ¯OÚn‰ Á˜lL ÈtÓ ?LzÎÏƒ¿ƒ¿≈∆»«««¬≈ƒ√ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ∆

.‰ÏB„‚ ‰Óe¯z¿»¿»

.åè:‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ Ck :ÈÂÏÏ ¯Ó‡L Ï‡¯OÈ Ôa∆ƒ¿»≈∆»«¿≈ƒ»»«ƒ«»
;BaL ¯OÚÓ ˙Óe¯˙Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - È„Èa EÏ ¯OÚÓ«¬≈¿¿»ƒ≈¿ƒƒ¿««¬≈∆
‰fL e‰eˆ CÎÈÙÏe ,B˙Óe¯z LÈ¯Ù‰ ÂÈ·‡ È¯‰L∆¬≈»ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ»∆∆
ÈÏ ¯Ó‡ Ck :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÈÂl‰ ÈBÏÙÏ ¯OÚn‰««¬≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»«»»«ƒ
˙Óe¯˙Ï ÔÈLLBÁ - È„Èa EÏ LÈ ¯OÚÓ ¯Bk :‡a‡«»«¬≈≈¿¿»ƒ¿ƒƒ¿«

.BaL ¯OÚÓ«¬≈∆

.æè‰BÓMÓ „Á‡ da ‰È‰L ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈∆»»»∆»ƒ¿»
ÏthÓ BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt ;Ô‰kÏ dÎÈÏBÓ - ˙ÈÈÓLaƒ¿ƒƒƒ»«…≈»ƒ»≈ƒ«≈
ÔÈÈ·e .dÙ¯BOÂ ¯e‡a dÎÈÏLÓ ‡l‡ ,dÎÈÏB‰Ï¿ƒ»∆»«¿ƒ»»¿¿»¿«ƒ
„·Ï·e .Ô‰kÏ dÎÈÏBÓ - ‡e‰L Ïk elÙ‡ ,ÔÓL·e¿∆∆¬ƒ»∆ƒ»«…≈ƒ¿«

Ì‡ Ï·‡ ;‰¯B‰Ëe ˙È‡cÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡‰zL∆¿≈¿««¬≈«»ƒ¿»¬»ƒ
da ÔÈ‡ Ì‡ ,È‡Óc ÏL ‰˙È‰L B‡ ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»¿≈»∆»¿»∆¿«ƒ≈»

.dÙ¯BO ‡l‡ ,da ÏthÓ BÈ‡ - ¯eÚMk«ƒ≈ƒ«≈»∆»¿»

.æé.Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»¿»∆»ƒ«À»
‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰Ê ˙È·a ‰‡Ò ÌÈMÓÁ BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¬ƒƒ¿»¿«ƒ∆«¬ƒƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‡Ò ÈzL Ô‰Ó „Á‡Ó LÈ¯ÙÈ ‡Ï - ¯Á‡ ˙È·a¿«ƒ«≈…«¿ƒ≈∆»≈∆¿≈¿ƒ«
.¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ‰Ê ÌB˜nÓ LÈ¯ÙÓ ‡ˆÓpL ,‰‡n‰«≈»∆ƒ¿»«¿ƒƒ»∆«»«≈
‡e‰Â .‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ûwn‰ ÔÓ ‡lL LÈ¯Ù‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ«À»¿»¿»¿
ÔÈÈ Èck ÔeÚË ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯eÓL L¯Ùn‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«À¿»»¬»ƒ»»»«≈«ƒ
ÏÚ ‰Óe¯z Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ÔÈ¯azLnL ‰‡¯Â ÔÓL B‡∆∆¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿»«¬≈≈¿»«

.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - È˙È·aL ˙B¯t≈∆¿≈ƒ…»«¿

.çé˙B¯e‚Ó ÈzL B‡ ,˙Èa‰ CB˙a ÔÈ¯fÙÓ‰ ˙B¯t≈«¿À»ƒ¿««ƒ¿≈¿
‰‡e·z ÈwO .Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - „Á‡ ˙È·aL∆¿«ƒ∆»≈≈∆»««…«≈¿»
‰Ùw‰a eÈ‰ Ì‡ ,˙B¯‚B¯b ÏL ˙Bi·ÁÂ ‰Ï·„ ÈÏebÚÂ¿ƒ≈¿≈»¿»ƒ∆¿¿ƒ»¿∆≈»
„Ú :ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á .Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - ˙Á‡««≈≈∆»««…»ƒ∆«ƒ«
;Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - Ô‰Èt ˙‡ Ì˙Ò ‡lL∆…»«∆ƒ∆≈≈∆»««…

.˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ Ì¯Bz - Ì˙qMÓƒ∆»«≈ƒ»««¿««

.èé„Á‡Ó Ì¯Bz - ‰pba ÁÈpÓe ˜¯È Ètb ËwÏÓ ‰È‰»»¿«≈«≈»»«ƒ««ƒ»≈≈∆»
„Á‡ ÏkÓ Ì¯Bz - Ô‰ÈÈa „Á‡ ÔÈÓ ‡È·‰ .Ïk‰ ÏÚ««…≈ƒƒ∆»≈≈∆≈ƒ»∆»
‰ÏÚÓÏÓ ·e¯k ,‰t˜a ‰a¯‰ ÔÈÈÓ ‡È·‰ .„Á‡Â¿∆»≈ƒƒƒ«¿≈¿À»¿ƒ¿«¿»
ÔÓ Ì¯˙È ‡Ï - ÚˆÓ‡a ¯Á‡ ÔÈÓe ‰hÓlÓ ·e¯Îe¿ƒ¿«»ƒ«≈»∆¿«…ƒ¿…ƒ
Ô¯ba ÌÈ¯eaˆ ‰MÓÁ ÛÈw‰ Ì‡Â .ÔBzÁz‰ ÏÚ ÔBÈÏÚ‰»∆¿«««¿¿ƒƒƒ¬ƒ»ƒƒ«…∆
ÔÈ‡ ;Ìi˜ Ô¯b‰ ¯wÚL ÔÓÊa ,Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz -≈≈∆»««…ƒ¿«∆ƒ««…∆«»≈

.„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ Ì¯Bz - Ìi˜ Ô¯b‰ ¯wÚƒ««…∆«»≈ƒ»∆»¿∆»

.ë.Ûwn‰ ÔÓ ‡lL B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈«¿ƒƒ∆…ƒ«À»
elÙ‡ ;‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ÌÎÈ˙B¯OÚÓ ÏkÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…«¿¿≈∆»ƒ¿»¬ƒ
˙¯Á‡ ‰È„Óa „Á‡ ¯OÚÓe BÊ ‰È„Óa „Á‡ ¯OÚÓ«¬≈∆»ƒ¿ƒ»«¬≈∆»ƒ¿ƒ»«∆∆
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â .Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ -«¿ƒ¿»≈∆»««…¿«¿ƒ≈¬»ƒ
.¯OÚÓ ˙Óe¯z elÙ‡Â Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡≈¿ƒ∆»ƒ«À»«¬ƒ¿««¬≈

.àë‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚÓ BÏ ‰È‰L ÈÂÏ Ôa∆≈ƒ∆»»«¬≈ƒ∆…ƒ¿»
CÏB‰Â ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï BÁÈp‰Â ,B˙Óe¯z epnÓƒ∆¿»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈
˙‡ Èk :¯Ó‡pL .ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - BÏ·Ëa ‡e‰¿ƒ¿«∆»»»∆∆¡«ƒ∆
,„nÏÓ - ‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡ Ï‡¯OÈ Èa ¯OÚÓ«¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆»ƒ«¿»¿«≈

.¯Á‡Ï ‰Óe¯z Blk ˙‡ ‰OBÚ ‡e‰L∆∆∆À¿»¿«≈

.áëCk ¯Á‡Â ‰lÁz ¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒƒ∆¿««¬≈¿ƒ»¿««»
Blk ‰OÚiL „Ú CÏB‰Â ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï BÁÈp‰ƒƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈«∆≈»∆À
.ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - Ô‰kÏ BzÈÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈¿ƒ¿«…≈…»»¿
- BÎB˙a ÂÈL„wL ÔÓÊa ;epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«∆»»»¿
- BÎB˙a ÂÈL„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Óe¯z B˙B‡ ‰OBÚ∆¿»«¬≈ƒ≈»»»¿
˙B¯t ÁÈpn‰ ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‰Óe¯z B˙B‡ ‰OBÚ BÈ‡≈∆¿»«¬≈ƒ¿≈««ƒ«≈
eÈ‰iL CÈ¯ˆ - ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ì‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿»¿»»ƒ∆ƒ¿
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zenexzקעד zekld - mirxf xtq - zah f"h ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ÔÁÈp‰ Ì‡Â .‰Óe¯˙Ï ÔÈÏe·Ë¿ƒƒ¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
.¯OÚÓÏ ÔÈÏe·Ë eÈ‰iL CÈ¯ˆ - ¯OÚÓ«¬≈»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«¬≈

.âëÔ˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓe ‰Óe¯z ÔÈLÈ¯ÙnLk¿∆«¿ƒƒ¿»«¬≈«¿ƒƒ»
¯Á‡Â ,ÏkÏ ‰lÁz ÌÈ¯eka LÈ¯ÙÓ ?„ˆÈk .¯„q‰ ÏÚ««≈∆≈««¿ƒƒƒ¿ƒ»«…¿««
¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ck ¯Á‡Â ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ck»¿»¿»¿««»«¬≈ƒ¿««
ÈL ÌÈc˜n‰Â .ÈÚ ¯OÚÓ B‡ ÈL ¯OÚÓ Ck»«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ¿««¿ƒ≈ƒ
,ÌÈ¯ek·Ï ‰Óe¯z B‡ ,‰Óe¯˙Ï ¯OÚÓ B‡ ,ÔBL‡¯Ï¿ƒ«¬≈ƒ¿»¿»¿ƒƒ
.ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««…«¬∆«∆»»»
EÚÓ„Â E˙‡ÏÓ :¯Ó‡pL ?‰OÚ˙ ‡Ïa ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿…«¬∆∆∆¡«¿≈»¿¿ƒ¿¬
ÔÈ‡Â .BÓÈc˜‰Ï Èe‡¯L ¯·c ¯Á‡˙ ‡Ï - ¯Á‡˙ ‡Ï…¿«≈…¿«≈»»∆»¿«¿ƒ¿≈

.‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏƒ«»∆

.ãë¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï ‰ˆB¯‰»∆¿«¿ƒ¿»¿»¿««¬≈
LÈÏLe ÌÈLÏLe ‰LÏMÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ - „Á‡k¿∆»«¿ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
‰Ê „ˆa ‡e‰ È¯‰ - Ô‡k LiL ‰‡nÓ „Á‡ :¯ÓB‡Â¿≈∆»ƒ≈»∆≈»¬≈¿«∆
ÈzL¯Ù‰L ‰fÓ ¯‡Lp‰Â ;ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â ÈzL¯Ù‰L∆ƒ¿«¿ƒ«¬≈Àƒ¿«ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ
˙BÈ‰Ï Èe‡¯L ¯OÚn‰Â .Ïk‰ ÏÚ ‰Óe¯z ‡e‰ -¿»««…¿««¬≈∆»ƒ¿
‰ÊÂ ;ÈzL¯Ù‰L ‰Ê „ˆa ‡e‰ È¯‰ - el‡ ÔÈlÁ ‰‡ÓÏ¿≈»Àƒ≈¬≈¿«∆∆ƒ¿«¿ƒ¿∆
‡e‰ È¯‰ - ÈzL¯Ù‰M ‰nÓ ‰Óe¯z‰ ÏÚ ¯˙È ¯‡Lp‰«ƒ¿»»≈««¿»ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¬≈

.Ïk‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈««…

ה'תשע"ו  טבת ט"ז שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הראוי 1) הוא ומי לתרום, שליח אדם עושה אם יבאר

ותרום  צא לשלוחו האומר ברשות. שלא והתורם לתרום.
חייבים  אם השותפין פירות לאו. אם תרם אם יודע ואינו
שתרם  אריס ודין מזה. זה רשות ליטול צריך ואם בתרומה,
לתרום. רשות להם יש אם והפועלים ועכב. הבית בעל ובא
ואמר  תרומה לומר והמתכוון משלו. תרומה שהפריש הגוי
מה  הגורן את והתורם תנאי. על תרומה המפריש מעשר.

בלבו. שיכוון צריך

.à˙BÓe¯z BÏ LÈ¯Ù‰Ï ÁÈÏL Ì„‡ ‰OBÚ∆»»»ƒ«¿«¿ƒ¿
˙Ba¯Ï - Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯Ó‡pL ;˙B¯OÚÓe««¿∆∆¡«≈»ƒ««∆¿«
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÁÈÏL ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .ÌÎÁeÏL¿¬∆¿≈ƒ»ƒ«≈»ƒ«»
Û‡ ,˙È¯· Èa - Ìz‡ ‰Ó ;Ìz‡ Ìb :¯Ó‡pL∆∆¡«««∆»«∆¿≈¿ƒ«

.˙È¯· Èa - ÌÎÁeÏL¿¬∆¿≈¿ƒ

.áÔ˙Óe¯z ÔÈ‡ - eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï ‰MÓÁ¬ƒ»…ƒ¿…¿ƒ»¿≈¿»»
L¯Á‰ :‰Óe¯z2ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â ,ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â , ¿»«≈≈¿«∆¿«»»¿»≈»ƒ

B˙eL¯a elÙ‡Â Ï‡¯OÈ ÏL ˙‡ Ì¯zL ˙BÏÊÓe3, «»∆»«∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ¿
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ‡lL BlL BÈ‡L ˙‡ Ì¯Bz‰Â4Ï·‡ . ¿«≈∆∆≈∆∆…ƒ¿«¿»ƒ¬»
‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ BlMÓ Ì¯Bz‰5Ôw˙Â «≈ƒ∆«∆¬≈ƒ¬≈¿»¿ƒ≈

BlL - ‰‡‰ ˙·BËÂ .Ì‰È˙B¯t6Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL , ≈≈∆¿«¬»»∆∆¿»¿»…≈
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

פי 2) על ואף כשוטה. הוא והרי מדבר ואינו שומע שאינו

לזה  גם קוראים חז"ל - שומע שאינו הוא בלשוננו שחרש
שסיבת  "לפי "חרש", בשם מדבר ואינו שומע שאינו
ולא  אמו בבטן בעודו בעובר יתחדש חרשות היא האלמות
אחר  החרשות האדם וכשנולד לו". שמדברים מה ישמע,
מדבר  שהיה אחר נשתתק או מדבר) הוא כן (ואם ששמע
שם  שכתב [ומה תרומה. תרומתם שומע), הוא כן (ואם
לומר  ורוצה הוא דווקא לאו לתרום", לו "מותר ב משנה

תרומה]. שליח.3)שתרומתו נעשה הגוי שאין
מהבעלים 4) דעת גילוי כך אחר היה כשלא והמדובר

למעשיו]. מסכימים הפירות,5)[=שהם לבעל היא שזכות
מטעם  שזכייה כשלוחו, הוא והרי פירותיו שמתקנים

התורם.6)שליחותו. של

.âB¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯iL B‡ ,˙eL¯a ‡lL Ì¯Bz‰«≈∆…ƒ¿∆»«¿¿≈¬≈
‡a Ì‡ :Ì¯˙Â ÌÁwiL È„k ˙eL¯a ‡lL ˙B¯t ËwÏÂ¿ƒ≈≈∆…ƒ¿¿≈∆ƒ»≈¿»«ƒ»
ÌL eÈ‰ Ì‡ ,˙BÙÈ Ïˆ‡ Clk :BÏ ¯Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»««≈≈∆»ƒ»»

Ì¯zM ‰nÓ ˙BÙÈBÈ‡ È¯‰L ,‰Óe¯z B˙Óe¯z - »ƒ«∆»«¿»¿»∆¬≈≈
„Èt˜Ó7B˙Óe¯z ÔÈ‡ - ˙BÙÈ ÌL eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿ƒ…»»»≈¿»

ÈeÁÓ C¯c ÏÚ ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL ,‰Óe¯z8‡a Ì‡Â . ¿»∆…»«∆»«∆∆ƒ¿ƒ»
ÔÈa Ô‰Ó ˙BÙÈ BÏ LÈ ÔÈa ,ÛÈÒB‰Â ËwÏÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿ƒ≈¿ƒ≈≈»≈∆≈

.‰Óe¯z B˙Óe¯z - BÏ ÔÈ‡≈¿»¿»

בעל 7) בשביל כשתרם כן ואם גזל. משום חושש ואינו
כשלו  הם הרי לעצמו וכשלקחם תרומה תרומתו הבית

תרומה. תרומתו אילו 8)וממילא מחאה: דרך כלומר,
גוזלן. היית מאלו יפות מצאת

.ã:‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï ‰MÓÁ¬ƒ»…ƒ¿…¿ƒ»¿¿»»¿»
ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á9ÚÓBL BÈ‡L ÈtÓ , ≈≈¿«≈¿≈≈«ƒ¿≈∆≈≈«

‰Î¯a‰10,Ì¯Ú‰Â ,¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML ,Ìl‡‰Â ; «¿»»¿»ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈¿∆»…
C¯·Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ11¯BkM‰Â ;12,‡Óeq‰Â ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿«»

‰Ùi‰ ˙‡ LÈ¯Ù‰Ïe ÔeÎÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ13. ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ∆«»∆

חמישה:9) נאמרו שם ו שבמשנה פי על ואף ב. משנה שם
השמיט  - קרי" ובעל והסומא והערום והשיכור "האלם
"בטלוה  כב. בברכות שאמרו מפני קרי, בעל רבינו
יכול  כן ואם לברך, לו ומותר - קרי" דבעל לטבילותא

לכתחילה. גם צריך 10)לתרום כולן הברכות ו"כל
אומר". שהוא מה לאזנו מדבר,11)שישמיע שאינו האלם

בך  ייראה ולא קדוש מחניך והיה שנאמר: משום והערום
ערווה. בך ייראה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר", ערוות

לשכרותו 12) הגיע לא אבל המלך. בפני לדבר יכול שאינו
כשוטה. הוא הרי לוט של לשכרותו הגיע שאם לוט, של

את 13) ית': השם למאמר היפה מן לברור התרומה "ודין
חלבו". כל

.äÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜14‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ««ƒ∆…
- Ì¯z Ì‡ ,ÏB„‚ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈¿»¿…«¬»»ƒ»«
ÏÈ‡B‰ ;‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a elÙ‡Â ,‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»«¬ƒƒ¿»∆»ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓi˜ ÔLc˜‰Â Ô‰È¯„Â¿ƒ¿≈∆¿∆¿≈»«»ƒƒ«»¿∆≈«¿

.ÌÈ¯„aƒ¿»ƒ

והוא 14) בו, קיימים האדם שנדרי הזמן הוא נדרים ו"עונת
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עשתי  בת והנקבה אחד, ויום עשרה שתים מבן בזכר שיהיה
אחד". ויום שנה עשרה

.åBÈ‡Â ,Ì¯˙Ï CÏ‰Â ,ÈÏ Ì¯˙e ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿…ƒ¿»«ƒ¿…¿≈
Ìe¯z È¯k ‡ˆÓe ‡·e ,Ì¯z ‡Ï Ì‡Â Ì¯z Ì‡ Ú„BÈ≈«ƒ»«¿ƒ…»«»»»¿ƒ»
˙˜ÊÁ ÔÈ¯eq‡a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L .Ìe¯z B˙˜ÊÁ ÔÈ‡ -≈∆¿»»∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆¿«
;¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ,Ï˜‰Ï B˙eÁÈÏL ‰OBÚ ÁÈÏL»ƒ«∆¿ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ

˙eL¯· ‡lL Ì¯z ¯Á‡ ‡nL LLBÁÂ15. ¿≈∆»«≈»«∆…ƒ¿

תרומה.15) תרומתו ואין

.æÏL BzÚ„k Ì¯Bz - Ì¯˙e ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿…≈¿«¿∆
‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa16Ba Ú„BÈ17‰Ú¯ ÔÈÚ ÏÚa ‡e‰L ««««ƒƒ»»≈«∆«««ƒ»»

‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈMMÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ -18LÙ ÏÚa «¿ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ»»««∆∆
‰Ú·O19-Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â .ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ LÈ¯ÙÓ ¿≈»«¿ƒ∆»≈«¿»ƒ¿ƒ≈≈«

Ôek˙ .ÌÈMÓÁÓ „Á‡ ,˙ÈBÈa BÏ LÈ¯ÙÓ - BzÚc«¿«¿ƒ≈ƒ∆»≈¬ƒƒƒ¿«≈
„Á‡ B‡ ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ ,˙ÈBÈ·Ï¿≈ƒ¿»¿»¿»∆»≈«¿»ƒ∆»

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÌÈMMÓ20ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â . ƒƒƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ«
˙ÈBÈa‰21ÔÈ‡ - ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzÓ „Á‡ elÙ‡ Ì¯˙Â «≈ƒ¿»«¬ƒ∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

.‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»

הבית.17)השליח.16) הבית.18)בבעל בעל
יפה.19) לעין מארבעים 20)ביטוי אחד תורם שיש כיוון

בכך  לו: לאמר השליח יכול משישים, אחד תורם ויש
שתרם, בעצמו הבית בעל אבל שליח, ודווקא אמדתיך.
תרומה. תרומתו - מעשרים אחד בידו עלתה אפילו

בבינונית.21) שדינו הבית, בעל של דעתו יודע כשאינו

.ç;˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ˙B·iÁ - ÔÈÙzM‰ ˙B¯t≈«À»ƒ«»ƒ¿»««¿
ÔÈÙzM‰Â .ÌÈL ÏL elÙ‡ - ÌÎÈ˙¯OÚÓ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿¿…≈∆¬ƒ∆¿«ƒ¿«À»ƒ

˙eL¯ ÏhÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡22Ì¯Bz‰ Ïk ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê ≈»¿ƒƒƒ…¿∆ƒ∆∆»»«≈
ÈM‰ ‡·e ,Ô‰Ó „Á‡ Ì¯z .‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ô‰Ó≈∆¿»¿»»«∆»≈∆»«≈ƒ
Ì‡ :Ì¯z B¯·ÁL Ú„È ‡Ï È¯‰L ,‰iL ‰Óe¯z Ì¯˙Â¿»«¿»¿ƒ»∆¬≈…»«∆¬≈»«ƒ

ÔÈÁÓÓ eÈ‰23dÈ‡ ÈM‰ ˙Óe¯z - ‰Ê ÏÚ ‰Ê »¿«ƒ∆«∆¿««≈ƒ≈»
‰Óe¯z24ÔÈÁÓÓ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ;25ÔBL‡¯‰ Ì¯˙Â , ¿»¿ƒ…»¿«ƒ¿»«»ƒ

Ì¯z ‡Ï ;‰Óe¯z ÈM‰ ˙Óe¯z ÔÈ‡) - ¯eÚMk«ƒ≈¿««≈ƒ¿»…»«
¯eÚMk ÔBL‡¯‰26‰Óe¯z Ô‰ÈL ˙Óe¯z - (27. »ƒ«ƒ¿«¿≈∆¿»

אלא 22) כן, הלכה אין השותפין" ולא "אתם שאמרו ומה
חבירו". רשות בלא אחד תורמין וממחין 23)"השותפין

כלומר, חנווני", אצל "המחהו כמו המחאה מלשון הוא
חבירו. שעושה מה על סומך מהם אחד שאילו 24)שכל

תורם. הוא היה לא תרם, שחבירו לא 25)ידע כלומר,
זה. על זה סומכים שהם שתרם 26)ידוע כשיעור כלומר,

השני,27)חבירו. של כשיעורו הראשון תרם שלא שכיוון
על  לתרום שליח ואינו לתרומתו מסכים השני אין בוודאי
נמצא  השני, של לתרומתו מסכים אינו הראשון וגם שלו,

חלקו. על מפריש ואחד אחד כל

.èB˙Èa Ô·Ï B‡ BÙzLÏ ¯ÓB‡‰28Bc·ÚÏ B‡29B‡ »≈¿À»¿∆≈¿«¿
Ì„˜ B˙eÁÈÏL Ïh·e ,Ì¯˙Ï eÎÏ‰Â ,Ì¯˙Ï B˙ÁÙLÏ¿ƒ¿»ƒ¿…¿»¿ƒ¿…ƒ≈¿ƒ…∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÁÈÏM‰ ‰pL ‡Ï Ì‡ :eÓ¯˙iL30; ∆ƒ¿…ƒ…ƒ»«»ƒ«¿»¿»
Ì¯˙Â ,ÔBÙv‰ ÔÓ Ì¯z :BÏ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿∆»«¿…ƒ«»¿»«

Ì„wÓ B˙eÁÈÏL Ïh·e ÏÈ‡B‰ ,ÌB¯c‰ ÔÓ31dÈ‡ - ƒ«»ƒƒ≈¿ƒƒ…∆≈»
.‰Óe¯z¿»

לתרומה,29)משמשו.28) שליח שנעשה כנעני, עבד
ברית. בן שהוא שלא 30)מפני עד אם "בטל שם: במשנה

תרומתו  ביטל משתרם ואם תרומה, תרומתו אין בטל, תרם
פי 31)תרומה". על אף שליחותו, ביטל לא אם אבל

להקפיד  אדם של דרכו שאין תרומה, תרומתו בזה ששינה
זה. על

.éÌ¯zL ÒÈ¯‡32„Ú Ì‡ :·kÚÂ ˙Èa‰ ÏÚa ‡·e , »ƒ∆»«»««««ƒ¿ƒ≈ƒ«
‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡ - ·kÚ Ì¯z ‡lL33Ì‡Â , ∆…»«ƒ≈≈¿»¿»¿ƒ

ÔÈÒtB¯ËBt‡‰Â .‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·kÚ Ì¯zMÓƒ∆»«ƒ≈¿»¿»¿»«¿¿ƒ
ÔÈÓ¯Bz34.ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

עבודתו.32) תמורת בתבואה, חלק לו ומה 33)שיש
שם  ובתוספתא כן. הלכה אין אריסין" ולא "אתם שאמרו
בלבד" חלקו על אלא מעשר להוציא רשאי אין "אבל נוסף:
נתינה, למצוות הכוונה כי וייתכן זה. כל השמיט ורבינו
ולתת, להוציא רשאי אינו קיימת, שהפרשתו פי על שאף

חלקו. על את 34)אלא מאכילין שאין להאכילן, "כדי
כדי  יתרומו ולא יעשרו לא אבל האסור, דבר היתומים

מתוקנין". פירות להניח

.àéÒp‡‰Â ÔÏÊb‰Â ·pb‰35‰Óe¯z Ô˙Óe¯z -36.Ì‡Â ««»¿««¿»¿»«»¿»»¿»¿ƒ
Ô‰È¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰37Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - »«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆≈¿»»
.‰Óe¯z¿»

לו.35) לתת חבירו את רבינו 36)שהכריח שכתב ממה
המדובר  שכאן משמע רודפין", הבעלים היו "ואם בסמוך
גם  כאן ויש נתייאשו. כן ואם אחריהם, רודפין היו כשלא
חולין, (=מקודם) מעיקרא השם: שינוי וגם בעלים יאוש

תרומה. (=ועכשיו) שכיוון 37)והשתא שם. תוספתא
נתייאשו. לא וודאי אחריהם שרודפין

.áé‰Ó ÏÚ ÔÈÓ¯Bz - ‰M‡‰Â „·Ú‰Â ¯ÈÎO‰Â Ôa‰«≈¿«»ƒ¿»∆∆¿»ƒ»¿ƒ««
Ì„‡ ÔÈ‡L ,Ïk‰ ÏÚ eÓ¯˙È ‡Ï Ï·‡ ;ÔÈÏÎB‡ Ô‰M∆≈¿ƒ¬»…ƒ¿¿««…∆≈»»
ÂÈ·‡ ÌÚ ÏÎB‡Lk Ôa‰ .BlL BÈ‡L ¯·c Ì¯Bz38 ≈»»∆≈∆«≈¿∆≈ƒ»ƒ

d˙qÚa ‰M‡‰Â39.˙eL¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÓ¯Bz - ¿»ƒ»¿ƒ»»¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿

שהזכיר 38) והבן אביו. שולחן על סמוך שהוא היינו
סמוך  באינו היינו אוכל, שהוא מה אלא תורם ואינו למעלה

אביו. שולחן כלומר 39)על מעיסתה, שקמצה לפרש אין
רשות  צריכה ואינה שלה, הם שאלו - שלה, המזונות מן
והמדובר  הבית, של העיסה כל היינו עיסתה אלא הבעל.
רשות  לה נותן בוודאי שלה המצוה שזוהי שכיוון בחלה,

מדעתו. שלא גם ומפרישה

.âé˙ÚcÓ ‡lL Ì¯˙Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ≈»∆¿ƒ¿…∆…ƒ««
ÏÚa˙ba ÔÈÎ¯Bc‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰40eˆ¯È Ì‡L ; ««««ƒƒ«¿ƒ««∆ƒƒ¿

¯ÒnL ÈÙÏe ,„iÓ ÌÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰ - ÔÈi‰ ˙‡ ‡nËÏ¿«≈∆««ƒ¬≈≈¿«¿ƒƒ»¿ƒ∆»«
Ôk ÏÚ ÔÈÓ‡‰Â Ô‰Ï41ÔÈÁeÏLk Ô‰ È¯‰ -42Ì‡Â , »∆¿∆¡ƒ»«≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ

.‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z»¿¿»»¿»

וערב.40) שתי בו שהלכו והיינו לתרום, להם שמותר

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



zenexzקעו zekld - mirxf xtq - zah f"h ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יטמאו].41) שלא כך, על האמינם לתרום,42)[כלומר,
טומאה. לידי שיבוא לפני בכך, צורך יראו אם

.ãé,Ì¯˙e È¯‚ ÈÏ Òk :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡L ÏÚBt≈∆»«««««ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿…
‰Óe¯z B˙Óe¯z - Òk Ck ¯Á‡Â Ì¯˙Â43. ¿»«¿««»»«¿»¿»

מקפיד 43) אינו וודאי ותרום", "כנוס לו שאמר פי על שאף
שם: שמסיים וכמו הדרך, הוא כן שהרי קודם, שיתרום
לו  אמר "ואם ושם: נתרם". כן אם אלא נכנס הגורן "שאין
שאמר  נזכר ולא תרומה". תרומתו גרני, לי כנוס הבית בעל
שלא  פי על שאף הוא החידוש ועיקר ותרום". - "כנוס לו
נכנס  הגורן שאין כיוון תורם, - לתרום במפורש לו אמר

נתרם. כן אם אלא

.åè‰Óe¯z LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»
BlMÓ44ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Óe¯z dÈ‡L ‰¯Bz ÔÈc - ƒ∆ƒ»∆≈»¿»¿ƒ∆≈»

e¯Êb Ô‰È¯·cÓe ;ÔÈ·iÁ45,‰Óe¯z B˙Óe¯z ‰È‰zL «»ƒƒƒ¿≈∆»¿∆ƒ¿∆¿»¿»
Ï‡¯OÈ ÏL ÔBÓn‰ ‰Ê ‰È‰È ‡lL ,ÔÈÒÈk ÈÏÚa ÌeMÓƒ«¬≈ƒƒ∆…ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿»≈

B¯ËÙÏ È„k ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚa B˙B‡ ‰Ï˙ÈÂ46. ¿ƒ¿∆¿≈»ƒ«»¿≈¿»¿
LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e¿ƒ∆»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ

‰Óe¯z47Ï‡¯OÈ ˙Ú„a :¯Ó‡ Ì‡ :48- ‰ÈzL¯Ù‰ ¿»ƒ»«¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»
‰ÊÈ‚ ‰eÚË - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰kÏ Ô˙pz49BaÏa ‡nL , ƒ»≈«…≈¿ƒ»¿»¿ƒ»∆»¿ƒ

ÌÈÓMÏ50;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «»«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‰ˆeÁa ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡¬»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»¿»
CÈ¯ˆ BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ı¯‡Ï»»∆…»¿»∆»ƒƒ∆≈»ƒ

.ÏÏk ‰Óe¯z dÈ‡Â¿≈»¿»¿»

תרומה 44) אינה ישראל, של תרם שאם שם. בגיטין הוא כן
לעונת 45)כלל. והגיעו בידו שגדלו פי על אף היינו

בתרומות  כלל חייבים שאינם מירחם, והוא אצלו המעשרות
שמירחם  ישראל בפירות אלא חכמים גזרו ולא ומעשרות.
ואמרו  כיסין, בעלי משום גזרו הגוי, תרם אם - הגוי

תרומה. הגוי 46)שתרומתו תרומת שגם רואים שהרי
מירח  אם א. הטעם: מאותו בזה היו גזירות ושתי תרומה.
ב. ומעשרות. בתרומות שחייבות - ישראל של פירותיו הגוי
מתרומות  לגמרי שפטורים מפירותיו, הגוי תרם אם
לגוי  ימסרו שלא כדי והכל תרומה. שתרומתו - ומעשרות

ומעשרות. תרומות מחיוב ולהפקיעם היינו:47)למרחם
למעלה. שכתב כמו שתרומת 48)משלו, "שלמקום

זו". תלך הולכת בהנאה.49)ישראל לשם 50)ואסורה
בהנאה. אסור דהקדש עסקינן הזה ובזמן הקדש.

.æè¯OÚÓ ,¯OÚÓ ¯Ó‡Â ‰Óe¯z ¯ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»¿»««¬≈«¬≈
BaÏÂ ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Óe¯z ¯Ó‡Â¿»«¿»…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ Bz·LÁÓa ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ .ÔÈÂL»ƒƒ¿ƒ¿»¿«¬«¿¿…ƒƒ¿»»
ÌÎÏ ·LÁÂ :¯Ó‡pL ;‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ÌeÏk¿¬≈¿»∆∆¡«¿∆¿«»∆
‰È‰z „·Ïa ‰·LÁÓa - Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z¿«¿∆«»»ƒ«…∆¿«¬»»ƒ¿«ƒ¿∆

.‰Óe¯z¿»

.æé- È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ :È‡z ÏÚ ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿»«¿«ƒƒ¿«≈«¿«
ÔÎÂ .‰Óe¯z dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Óe¯z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈»¿»¿≈

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰51‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ÌÁÂ ««¿ƒ¿»««¿¿ƒ«¬≈∆¬≈∆

¯‡L BÏ ÔÈ¯ÈznL C¯„k ,BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¿∆∆∆«ƒƒ¿»
ÌÚt LÈ¯ÙiL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ÔÈlÁ ¯ÊÁ˙Â ,ÌÈ¯„¿»ƒ¿«¬…Àƒ¿∆»¿»«∆«¿ƒ««

.˙B¯Á‡ ˙B¯t B‡ ‰lÁz LÈ¯Ù‰L d˙B‡ ‰iL¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¬≈

אינו 51) - נתנם כבר שאם ללוי, או לכהן נתנם לא ועוד
עליהם. להישאל יכול

.çé‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â ÔÈÈ ÏL ¯Ba Ì¯Bz‰52ÏÚ ‰Óe¯z «≈∆«ƒ¿»«¬≈∆¿»«
¯·M‰ ÔÓ ÌÏL [‰ÏÚzL CÈ¯ˆ] - ÌÏL ‰ÏÚzL ˙Ó¿»∆«¬∆»≈»ƒ∆«¬∆»≈ƒ«∆∆

‰ÎÈÙM‰ ÔÓe53‰‡Óh‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,54‰¯aL Ì‡Â . ƒ«¿ƒ»¬»…ƒ«À¿»¿ƒƒ¿¿»
˙Ún„Ó dÈ‡ -55ÌL ¯·Mz Ì‡L ÌB˜Óa dÁÈp‰ . ≈»¿«««ƒƒ»¿»∆ƒƒ»≈»

¯BaÏ ÚÈbz ‡Ï ÏbÏb˙z B‡56,˙Ún„Ó BÊ È¯‰ - ƒ¿«¿≈…«ƒ««¬≈¿«««
È‡z‰ Ìi˜˙ ¯·kL57. ∆¿»ƒ¿«≈«¿«

הבור.52) מן שמעלה יין על 53)דלי מעלה אדם שאלו
את  וידמע יישפך או יישבר שמא הבור, מן כשמעלה דעתו

בבור. שנשארו ולא 54)החולין מצוייה אינה שטומאה
דעתו. על לפי 55)עלה בדימוע, אוסרת אינה כלומר,

התנאי. נתקיים לא שהרי תרומה אל 56)שאינה תיפול לא
הבור.57)הבור. מן עלה כבר נקרא שזה

.èé‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na58Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»¬»
ÔÂÈk - Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì¯˙Ï ¯znL ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙aƒ¿««¬≈∆À»ƒ¿…∆…ƒ«À»≈»

B‡z Ìi˜˙ ‰˙ÏÚL59Û‡Â ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡È‰ È¯‰Â , ∆»¿»ƒ¿«≈¿»«¬≈ƒ¿««¬≈¿«
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰ÎtLpL B‡ ‰¯aLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ«

.˙‡ÓËpL∆ƒ¿»

המוקף.58) מן גדולה,59)שניטלת בתרומה רק כלומר:
את  להוציא יכול היה ולא המוקף, מן אלא ניטלת שאינה
במקום  תרומה שם עליו ולקרוא הבור מן לתרומה היין דלי
היין  דימוע שיגרמו ושפיכה שבירה של חשש יהיה שלא
שתעלה  מנת "על שאמר שמה מסתבר בה רק - שבבור,
ותתגלגל  תישבר שאם למקום שלם שיעלה שכוונתו שלם",
נתקיים  לא הבור, אל נשפך או נשבר ואם לבור, תגיע לא
תורמים  חכמים תלמידי שרק מעשר, תרומת אבל תנאו.
מן  שלא אף ניטלת היא הדין מן אבל המוקף, מן אותה
היין  דלי להוציא לו היה דימוע למנוע כוונתו אם המוקף,
לו  ולקרוא ולדימוע הבור לתוך לגלגול יחשוש שלא למקום
שלא  נראה כן, עשה שלא ומכיוון מעשר, תרומת בשם שם
הבור  מן כשעלה מיד ולפיכך דימוע. למנוע כוונתו הייתה

כך. אחר שנשבר פי על אף תרומה זו הרי

.ëB‡ ,ÔÈlÁ ‰hÓlLÂ ‰Óe¯z ‰ÏÚÓlL :¯ÓB‡‰»≈∆¿«¿»¿»¿∆¿«»Àƒ
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰Óe¯z ‰hÓlLÂ ÔÈlÁ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»Àƒ¿∆¿«»¿»¿»»«»ƒ

ÈeÏz ¯·c‰L60Ì¯Bz‰ ˙Ú„a61. ∆«»»»¿«««≈

או 60) למעלה בדרום, או בצפון תרומתו, מקום לקבוע
(=אוצר 61)למטה. המנורה את בתורם שהמדובר [נראה

ממה  או שלמעלה ממה שאוכל בזה ומשמיענו תבואה), של
כמה  שנתערבו פי על שאף לדימוע. חושש ואינו שלמטה,
כנגדם  חולין של מאה בתערובת, יהיו ולא בחולין, חיטים
כאן  לסמוך יש מדרבנן, אלא אינו דימוע שאיסור כיוון -
שיפריש  שלמטה, או שלמעלה שהחיטים "ברירה" על
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יטמאו].41) שלא כך, על האמינם לתרום,42)[כלומר,
טומאה. לידי שיבוא לפני בכך, צורך יראו אם

.ãé,Ì¯˙e È¯‚ ÈÏ Òk :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡L ÏÚBt≈∆»«««««ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿…
‰Óe¯z B˙Óe¯z - Òk Ck ¯Á‡Â Ì¯˙Â43. ¿»«¿««»»«¿»¿»

מקפיד 43) אינו וודאי ותרום", "כנוס לו שאמר פי על שאף
שם: שמסיים וכמו הדרך, הוא כן שהרי קודם, שיתרום
לו  אמר "ואם ושם: נתרם". כן אם אלא נכנס הגורן "שאין
שאמר  נזכר ולא תרומה". תרומתו גרני, לי כנוס הבית בעל
שלא  פי על שאף הוא החידוש ועיקר ותרום". - "כנוס לו
נכנס  הגורן שאין כיוון תורם, - לתרום במפורש לו אמר

נתרם. כן אם אלא

.åè‰Óe¯z LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»
BlMÓ44ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Óe¯z dÈ‡L ‰¯Bz ÔÈc - ƒ∆ƒ»∆≈»¿»¿ƒ∆≈»

e¯Êb Ô‰È¯·cÓe ;ÔÈ·iÁ45,‰Óe¯z B˙Óe¯z ‰È‰zL «»ƒƒƒ¿≈∆»¿∆ƒ¿∆¿»¿»
Ï‡¯OÈ ÏL ÔBÓn‰ ‰Ê ‰È‰È ‡lL ,ÔÈÒÈk ÈÏÚa ÌeMÓƒ«¬≈ƒƒ∆…ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿»≈

B¯ËÙÏ È„k ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚa B˙B‡ ‰Ï˙ÈÂ46. ¿ƒ¿∆¿≈»ƒ«»¿≈¿»¿
LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e¿ƒ∆»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ

‰Óe¯z47Ï‡¯OÈ ˙Ú„a :¯Ó‡ Ì‡ :48- ‰ÈzL¯Ù‰ ¿»ƒ»«¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»
‰ÊÈ‚ ‰eÚË - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰kÏ Ô˙pz49BaÏa ‡nL , ƒ»≈«…≈¿ƒ»¿»¿ƒ»∆»¿ƒ

ÌÈÓMÏ50;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «»«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‰ˆeÁa ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡¬»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»¿»
CÈ¯ˆ BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ı¯‡Ï»»∆…»¿»∆»ƒƒ∆≈»ƒ

.ÏÏk ‰Óe¯z dÈ‡Â¿≈»¿»¿»

תרומה 44) אינה ישראל, של תרם שאם שם. בגיטין הוא כן
לעונת 45)כלל. והגיעו בידו שגדלו פי על אף היינו

בתרומות  כלל חייבים שאינם מירחם, והוא אצלו המעשרות
שמירחם  ישראל בפירות אלא חכמים גזרו ולא ומעשרות.
ואמרו  כיסין, בעלי משום גזרו הגוי, תרם אם - הגוי

תרומה. הגוי 46)שתרומתו תרומת שגם רואים שהרי
מירח  אם א. הטעם: מאותו בזה היו גזירות ושתי תרומה.
ב. ומעשרות. בתרומות שחייבות - ישראל של פירותיו הגוי
מתרומות  לגמרי שפטורים מפירותיו, הגוי תרם אם
לגוי  ימסרו שלא כדי והכל תרומה. שתרומתו - ומעשרות

ומעשרות. תרומות מחיוב ולהפקיעם היינו:47)למרחם
למעלה. שכתב כמו שתרומת 48)משלו, "שלמקום

זו". תלך הולכת בהנאה.49)ישראל לשם 50)ואסורה
בהנאה. אסור דהקדש עסקינן הזה ובזמן הקדש.

.æè¯OÚÓ ,¯OÚÓ ¯Ó‡Â ‰Óe¯z ¯ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»¿»««¬≈«¬≈
BaÏÂ ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Óe¯z ¯Ó‡Â¿»«¿»…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ Bz·LÁÓa ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ .ÔÈÂL»ƒƒ¿ƒ¿»¿«¬«¿¿…ƒƒ¿»»
ÌÎÏ ·LÁÂ :¯Ó‡pL ;‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ÌeÏk¿¬≈¿»∆∆¡«¿∆¿«»∆
‰È‰z „·Ïa ‰·LÁÓa - Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z¿«¿∆«»»ƒ«…∆¿«¬»»ƒ¿«ƒ¿∆

.‰Óe¯z¿»

.æé- È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ :È‡z ÏÚ ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿»«¿«ƒƒ¿«≈«¿«
ÔÎÂ .‰Óe¯z dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Óe¯z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈»¿»¿≈

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰51‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ÌÁÂ ««¿ƒ¿»««¿¿ƒ«¬≈∆¬≈∆

¯‡L BÏ ÔÈ¯ÈznL C¯„k ,BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¿∆∆∆«ƒƒ¿»
ÌÚt LÈ¯ÙiL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ÔÈlÁ ¯ÊÁ˙Â ,ÌÈ¯„¿»ƒ¿«¬…Àƒ¿∆»¿»«∆«¿ƒ««

.˙B¯Á‡ ˙B¯t B‡ ‰lÁz LÈ¯Ù‰L d˙B‡ ‰iL¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¬≈

אינו 51) - נתנם כבר שאם ללוי, או לכהן נתנם לא ועוד
עליהם. להישאל יכול

.çé‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â ÔÈÈ ÏL ¯Ba Ì¯Bz‰52ÏÚ ‰Óe¯z «≈∆«ƒ¿»«¬≈∆¿»«
¯·M‰ ÔÓ ÌÏL [‰ÏÚzL CÈ¯ˆ] - ÌÏL ‰ÏÚzL ˙Ó¿»∆«¬∆»≈»ƒ∆«¬∆»≈ƒ«∆∆

‰ÎÈÙM‰ ÔÓe53‰‡Óh‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,54‰¯aL Ì‡Â . ƒ«¿ƒ»¬»…ƒ«À¿»¿ƒƒ¿¿»
˙Ún„Ó dÈ‡ -55ÌL ¯·Mz Ì‡L ÌB˜Óa dÁÈp‰ . ≈»¿«««ƒƒ»¿»∆ƒƒ»≈»

¯BaÏ ÚÈbz ‡Ï ÏbÏb˙z B‡56,˙Ún„Ó BÊ È¯‰ - ƒ¿«¿≈…«ƒ««¬≈¿«««
È‡z‰ Ìi˜˙ ¯·kL57. ∆¿»ƒ¿«≈«¿«

הבור.52) מן שמעלה יין על 53)דלי מעלה אדם שאלו
את  וידמע יישפך או יישבר שמא הבור, מן כשמעלה דעתו

בבור. שנשארו ולא 54)החולין מצוייה אינה שטומאה
דעתו. על לפי 55)עלה בדימוע, אוסרת אינה כלומר,

התנאי. נתקיים לא שהרי תרומה אל 56)שאינה תיפול לא
הבור.57)הבור. מן עלה כבר נקרא שזה

.èé‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na58Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»¬»
ÔÂÈk - Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì¯˙Ï ¯znL ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙aƒ¿««¬≈∆À»ƒ¿…∆…ƒ«À»≈»

B‡z Ìi˜˙ ‰˙ÏÚL59Û‡Â ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡È‰ È¯‰Â , ∆»¿»ƒ¿«≈¿»«¬≈ƒ¿««¬≈¿«
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰ÎtLpL B‡ ‰¯aLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ«

.˙‡ÓËpL∆ƒ¿»

המוקף.58) מן גדולה,59)שניטלת בתרומה רק כלומר:
את  להוציא יכול היה ולא המוקף, מן אלא ניטלת שאינה
במקום  תרומה שם עליו ולקרוא הבור מן לתרומה היין דלי
היין  דימוע שיגרמו ושפיכה שבירה של חשש יהיה שלא
שתעלה  מנת "על שאמר שמה מסתבר בה רק - שבבור,
ותתגלגל  תישבר שאם למקום שלם שיעלה שכוונתו שלם",
נתקיים  לא הבור, אל נשפך או נשבר ואם לבור, תגיע לא
תורמים  חכמים תלמידי שרק מעשר, תרומת אבל תנאו.
מן  שלא אף ניטלת היא הדין מן אבל המוקף, מן אותה
היין  דלי להוציא לו היה דימוע למנוע כוונתו אם המוקף,
לו  ולקרוא ולדימוע הבור לתוך לגלגול יחשוש שלא למקום
שלא  נראה כן, עשה שלא ומכיוון מעשר, תרומת בשם שם
הבור  מן כשעלה מיד ולפיכך דימוע. למנוע כוונתו הייתה

כך. אחר שנשבר פי על אף תרומה זו הרי

.ëB‡ ,ÔÈlÁ ‰hÓlLÂ ‰Óe¯z ‰ÏÚÓlL :¯ÓB‡‰»≈∆¿«¿»¿»¿∆¿«»Àƒ
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰Óe¯z ‰hÓlLÂ ÔÈlÁ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»Àƒ¿∆¿«»¿»¿»»«»ƒ

ÈeÏz ¯·c‰L60Ì¯Bz‰ ˙Ú„a61. ∆«»»»¿«««≈

או 60) למעלה בדרום, או בצפון תרומתו, מקום לקבוע
(=אוצר 61)למטה. המנורה את בתורם שהמדובר [נראה

ממה  או שלמעלה ממה שאוכל בזה ומשמיענו תבואה), של
כמה  שנתערבו פי על שאף לדימוע. חושש ואינו שלמטה,
כנגדם  חולין של מאה בתערובת, יהיו ולא בחולין, חיטים
כאן  לסמוך יש מדרבנן, אלא אינו דימוע שאיסור כיוון -
שיפריש  שלמטה, או שלמעלה שהחיטים "ברירה" על
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דרבנן  באיסורי שהרי יותר. ולא התרומה הם הם לבסוף,
ברירה. על סומכים

.àë‰È‰zL BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - Ô¯b‰ ˙‡ Ì¯Bz‰«≈∆«…∆»ƒ∆¿«≈∆ƒ∆ƒ¿∆
ÔÈÚhwaM ‰Ó ÏÚÂ È¯k‰ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ62‰Ó ÏÚÂ ¿»««¿ƒ¿««∆«À»ƒ¿««

ÔÈ„„vaM63Ô·z‰ CB˙aM ‰Ó ÏÚÂ64˙‡ Ì¯Bz‰ . ∆«¿»ƒ¿««∆¿«∆∆«≈∆
·˜i‰65‰Ó ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - «∆∆»ƒ∆¿«≈∆ƒƒ¿…««

ÔÈpˆ¯ÁaM66ÔÈbfaM ‰Ó ÏÚÂ67ÏL ¯Ba‰ ˙‡ Ì¯Bz‰ . ∆««¿«ƒ¿««∆««ƒ«≈∆«∆
˙ÙbaM ‰Ó ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - ÔÈÈ68. «ƒ»ƒ∆¿«≈∆ƒƒ¿…««∆«∆∆

È‡zL ;Ïk‰ ¯ËÙ - Ì˙Ò Ì¯z ‡l‡ ,Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿«≈∆»»«¿»ƒ¿««…∆¿«
‰lkÏk Ì¯Bz‰ .Ïk‰ ÏÚ ‰Óe¯z‰L ,‡e‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«¿»««…«≈«¿«»

e‡ˆÓÂ ÌÈ‡z ÏLel‡ È¯‰ - ‰lkÏk‰ „ˆa ÌÈ‡z ∆¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿«««¿«»¬≈≈
.Ïk‰ ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏaL ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿…««…

נידושו.62) שלא קטועות הכרי.63)שיבולים שבצידי
הנגלה 64) כל על מוציא כלומר, חיטין, בלא אפשר שאי

לתוכו.65)והנסתר. יורד שהיין הגת שלפני חיבור
של 68)שבקליפות.67)שבגרעינים.66) פסולת היא

יין. של בבור מדובר הרי עיון וצריך זיתים.

ה'תשע"ו  טבת י"ז שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תורם )1 אם היפה. מן או המתקיים מן תורם, זה מה יבאר

מאימתי  הגורן. את תורמין ומאימתי מינו. שאינו על ממין
על  הטהור מן תורמין אם הזיתים. ואת הגת את תורמין
איפכא. או התלוש על המחובר מן תורמין אם ודין הטמא.
אם  הישן. על החדש ומן היבש על הלח מן תורמין אם
המפריש  איפכא. או לה, חוצה של על הארץ מפירות תורמין
פירות  על תרומתו ניטלה שלא ראשון ממעשר תרומה
שתורמין  והדברים הדמאי, מן והתורם נקוב, עציץ אחרים.
בשלשה  מגולה. ונמצאת יין של חבית תרם זה. על זה

עליו. לפרוש שהניחו היין את לבדוק צריך בשנה פרקים

.à‰Ùi‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡2ÌÎÓÈ¯‰a :¯Ó‡pL , ≈¿ƒ∆»ƒ«»∆∆∆¡««¬ƒ¿∆
ÔÓ Ì¯Bz - Ô‰k ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .epnÓ BaÏÁ ˙‡∆∆¿ƒ∆¿ƒ≈»…≈≈ƒ

Ìi˜˙n‰3.Ìi˜˙Ó BÈ‡L ‰ÙÈ ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿«≈««ƒ∆≈»»∆∆≈ƒ¿«≈
˙B¯‚B¯b‰ ÏÚ ÌÈ‡z Ì¯Bz ?„ˆÈk4ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e , ≈«≈¿≈ƒ««¿»¿»∆≈

ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯b Ì¯Bz - Ô‰k ÌL5ÏÈ‚¯ Ì‡Â .6 »…≈≈¿»««¿≈ƒ¿ƒ»ƒ
˙B¯‚B¯b ÌÈ‡z ˙BOÚÏ7ÏÚ ÌÈ‡z‰ ÔÓ Ì¯Bz - «¬¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈ƒ«

ÌB˜Óa Ï·‡ .Ô‰k ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ ˙B¯‚B¯b‰«¿»¬ƒ¿»∆≈»…≈¬»¿»
Ô‰k Ba LiL8ÏÚ ˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - ∆≈…≈≈¿ƒƒ«¿»«

L ÌB˜ÓÏ elÙ‡ ÌÈ‡z‰ÌÈ‡z ˙BOÚÏ Ôk¯c «¿≈ƒ¬ƒ¿»∆«¿»«¬¿≈ƒ
.˙B¯‚B¯b¿»

ד.2) משנה פ"ב כר'3)תרומות ולא שם, כתנאֿקמא
(פירוש  הכהן ליד שיגיענו עד שיתקיים והיינו יהודה.
את  "בהרימכם תורה שאמרה ואףֿעלֿפי שם). המשניות
תרומה  תרומתו הרעה, מן בדיעבד תרם שאם כיון - חלבו"
הוא  שהרי הרעה, מן לכתחלה כאן תורם ג), הלכה (להלן
ראשונה). (משנה מתקיים אינו שהיפה כיון דיעבד, כמו

יבשות.4) מגרוגרות יפות יותר לחות, שתאנים

יותר.5) מתקיימות נה.6)שהגרוגרות ואם 7)מנחות
יתקלקלו. לא שם.8)כן,

.áÌÏL Ïˆa ÔÈÓ¯Bz9Ï·‡ ;ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»»≈««ƒ∆»»¬»
ÌB˜Ó ÏÎa .ÏB„‚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïˆa ÈˆÁ ‡Ï10 …¬ƒ»»««ƒ∆»¿»»

BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡11Ô‚ck :¯Ó‡pL ; ≈¿ƒƒƒ«∆≈ƒ∆∆¡««»»
·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ12ÔÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â . ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆¿ƒ»«≈

.‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»

יהודה.9) כרבי ולא תנאֿקמא כדעת ה', משנה שם תרומות
"בכל 10) להלן אלו מלים שתי מחוברות חדשים, [בדפוסים

בפירוש  הוא וכך מינו" שאינו על ממין תורמין אין מקום
למה  אותן חיברו והכסףֿמשנה קורקוס הר"י אבל הרדב"ז.
בין  כהן, שיש בין כלומר מקום. "בכל ופירשו: שלמעלה,
שלם, קטן "בצל שם: המשנה בפירוש כתב וכן כהן". שאין
שהוא  לפי כהן שיש במקום בין יותר, שוה תנאֿקמא לדעת
וראה  מתקיים". שהוא לפי כהן שאין במקום בין יפה, אצלו
בברכות  הגמרא סוגיית עם רבינו דברי יישוב קורקוס בר"י

ד.11)לט:). משנה שם תורמין 12)תרומות כלומר ,
אחד  כל שלו, היקב מן יין) =) ומלאה שלו, הגורן מן דגן
זאת  למדו נג: ובבכורות ד). הלכה להלן (וראה מינו על
חלב  וכל יצהר חלב "כל יב): יח, (במדבר שנאמר ממה
רדב"ז. ועיין לזה". וחלב לזה, חלב "תן - ודגן" תירוש
הפנים  ומראה ו, משנה שם תרומות יוםֿטוב' 'תוספות וראה

אחד. זה ד"ה ד, הלכה שם בירושלמי

.â˙eMw‰13„Á‡ ÔÈÓ - ÔBÙÙÏÓ‰Â14ÌÈhÁ ÔÈÓ Ïk ,15 «ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»ƒƒƒ
ÌÈ‡z ÔÈÓ Ïk ,„Á‡ -16,„Á‡ - ‰Ï·„e ˙B¯‚B¯‚e ∆»»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈»∆»

ÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÎÂ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯B˙Â17‡Ï - B¯·Áa ¿≈ƒ∆«∆¿…∆ƒ¿«ƒ«¬≈…
?„ˆÈk .Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ elÙ‡ ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙Èƒ¿…ƒ∆«∆¬ƒƒ«»∆«»«≈«
ÌÈ¯BÚO ‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ÔÈhÁ ‰‡Ò ÌÈMÓÁ BÏ eÈ‰»¬ƒƒ¿»ƒƒ«¬ƒƒ¿»¿ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈhÁ ÔÈ‡Ò ÈL Ïk‰ ÏÚ LÈ¯Ù‰Â ,„Á‡ ˙È·a¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ««…¿≈¿ƒƒƒ≈»

‰Óe¯z18‡Ïk BÈ‡L ÏÎÂ .ÔÓ Ì¯Bz - B¯·Áa ÌÈ ¿»¿…∆≈ƒ¿«ƒ«¬≈≈ƒ
Ì‡Â ;‰Ùi‰ ÏÚ Ú¯‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰«»∆«»«¬»…ƒ»«««»∆¿ƒ

‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z19ÔÈef‰ ÔÓ ıeÁ .20ÏÚ »«¿»¿»ƒ«ƒ«
Ì„‡ ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈhÁ‰21. «ƒƒƒ¿≈∆≈»…∆»»

קישות 13) יהודה. כר' ולא תנאֿקמא כדעת ו, משנה שם
שם). (רע"ב בערבית "פאקוס" לענין 14)היא גם שכן

להלן. וראה ב), משנה פ"א (כלאים אחד מין הן כלאים
ד.15) משנה שם ולבנה. שם.16)שחורה משנה
ו.17) משנה על 18)שם אפילו תרומה אינם [כלומר,

תורמין  "אין ד: משנה פ"א בתרומות מפורש וכן החטים.
שמאי  בית תרמו, ואם היין. על ענבים ולא השמן על זיתים
תרומתן  אין אומרים הלל ובית בהם, עצמן תרומת אומרים
כאן  אין השמן, על גם לתרום ונתכוין "הואיל תרומה".
לא  כאילו הוא והרי השמן, על ולא הזיתים על לא תרומה
ו"נדר  נדר, כמו היא שתרומה שם). (רע"ב כלל" תרם
לדעת  כה: בנדרים כמפורש כולו", הותר מקצתו שהותר
על  חטים לתורם והואֿהדין ראשונה), (משנה הלל בית
כאן]. ובחזוןֿאיש שם, אנשי בתוספת וראה ושעורים. חטים

שנאמר 19) ממה פט:) (יבמות זאת ולמדו שם. תרומות

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



zenexzקעח zekld - mirxf xtq - zah f"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חלבו  את בהרימכם חטא עליו תשאו "ולא לב): (שם,
ואם  חטא. עליו יש היפה, מן מרים אינו שאם הרי - ממנו"
שבדיעבד  הרי - עליו יש חטא איזה תרומה, תרומתו אין

תרומה. ונפסד.20)תרומתו גרוע החיטה, ממיני מין
ומפרש 21) אוכל", שאינן "מפני שם: משנה פ"ב בתרומות

אֿב. הלכות ב בפרק למעלה וראה אדם. אוכל שאינם רבינו

.ãBzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡22¯·c ÏÚ ≈¿ƒƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿«»»
‰¯Ó‚ ‡lL ¯·cÓ ‡ÏÂ ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL∆…ƒ¿¿»¿«¿¿…ƒ»»∆…ƒ¿¿»
¯·cÓ ‡ÏÂ ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ¿«¿«»»∆…ƒ¿¿»¿«¿¿…ƒ»»
;BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL∆…ƒ¿¿»¿«¿«»»∆ƒ¿¿»¿«¿

¯Ó‡pL23ÔÓ - ·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck : ∆∆¡««»»ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆ƒ
‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z Ì‡Â .¯eÓb‰ ÏÚ ¯eÓb‰24. «»««»¿ƒ»¿¿»»¿»

עיין 22) המשנה, מסדר קצת שינה ורבינו י. משנה פ"א שם
שם. יוםֿטוב' קרח.23)'תוספות פרשת בספרי הוא כן

שלמעלה 24) ואףֿעלֿפי יח. הלכה להלן וראה שם. משנה
על  ממין תורמין שאין הנ"ל, מהפסוק רבינו למד ב הלכה
לענין  - בדיעבד אף תרומה תרומתו אין ושם מינו, שאינו
שתרומתו  שילמדנו מיוחד פסוק מצאנו לא מינו בשאינו מין
יו"ד  ש"ך (ועיין גמור שאינו בדין שלמדנו כמו תרומה,
מה  על להקשות אין הטעם ומאותו פ). ס"ק שלא, סימן
אינה  קמה חלתו "המפריש ה) משנה פ"ב (חלה שאמרו
(עיין  חלה חלתו שתהא מיוחד לימוד אין שם שגם חלה",

שם). שלמה ומלאכת ר"ש

.äÈ˙ÓÈ‡Ó25¯¯·iMÓ ?Ô¯b‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz26¯¯a . ≈≈»«¿ƒ∆«…∆ƒ∆ƒ¿…»«
ÒÈÎn‰ .¯e¯a BÈ‡L ÏÚ ¯e¯a‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz - ˙ˆ˜Óƒ¿»¿ƒƒ«»«∆≈»««¿ƒ

ÌÈÏaL27‰Ê È¯‰ - ˙BÏÈÏÓ Ô˙BOÚÏ B˙Èa CB˙Ï ƒ√ƒ¿≈«¬»¿ƒ¬≈∆
Ì¯Bz28ÌÈÏaL ÔÓ29. ≈ƒƒ√ƒ

פ"ג.25) תרומות "משיכבור"26)תוספתא ספרים בכמה
תוספתא  רוקח, מעשה כסףֿמשנה, קורקוס, (מהר"י
 ֿ וכסף קורקוס (מהר"י "משיצבור" מגיהים ויש כפשוטה).
ראשון, דפוס נוסחת לפי שם בתוספתא הוא וכן משנה).
יג). הלכה מעשר מהלכות פ"ג (להלן ערימה העמדת והיינו

יהודה.27) ב"ר יוסי כרבי ולא רבי כדעת יג. ביצה
מן.28) סופן 29)צ"ל: שאין מלאכתן, גמר היא שזו

להלן. וראה שם). (רש"י גרנן וזהו אחר, גורן לידי לבוא

.åÈ˙ÓÈ‡Ó30È˙L da eÎl‰iMÓ ?˙b‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz ≈≈»«¿ƒ∆««ƒ∆¿«¿»¿ƒ
·¯ÚÂ31eÚËiMÓ ?ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz È˙ÓÈ‡Ó .32. »≈∆≈≈»«¿ƒ∆«≈ƒƒ∆ƒ¿»

יקב 30) גורן, אלא כאן הזכיר לא רבינו [והנה שם תוספתא
פ"א  (תרומות בירושלמי שאמרו למה מתאים וזה וגת.
דבר  על מלאכתו שנגמרה מדבר איסור לך "אין ה) הלכה
להלן  וראה בלבד". ויקב גורן אלא מלאכתו, נגמרה שלא
לעשותן  העומדים ענבים על יין שתורמים יח, הלכה

בה.31)צמוקים]. הקורה 32)לדרוך משישימו כלומר,
הזיתים. על

.æ¯B‰h‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡33- Ì¯z Ì‡Â ;‡Óh‰ ÏÚ ≈¿ƒƒ«»««»≈¿ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z34ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .35ÏebÚL , ¿»¿»«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ

‰Ï·c ÏL36ÔÓ ‰lÁzÎÏ ÔÈÓ¯Bz - B˙ˆ˜Ó ‡ÓËpL ∆¿≈»∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ
BaL ‡Óh‰ ÏÚ BaL ¯B‰h‰37,„·Ïa ÏebÚ‰ ‡ÏÂ . «»∆««»≈∆¿…»ƒƒ¿«

˜¯È ÏL ‰c‚‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„Á‡ Ûe‚ ‡e‰L38elÙ‡ , ∆∆»∆»¬ƒ¬À»∆»»¬ƒ
ÌÈhÁ ÏL ‰Ó¯Ú39ÔÓ ÔÈÓ¯Bz - d˙ˆ˜Ó ‰‡ÓËpL , ¬≈»∆ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»»¿ƒƒ

ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .daL ‡Óh‰ ÏÚ daL ¯B‰h‰«»∆»««»≈∆»¬»ƒ»¿≈
‰‡ÓË ˙Á‡ ,˙BÓ¯Ú ÈzL B‡ ˙Bc‚‡ ÈzL B‡ ÌÈÏebÚƒƒ¿≈¬À¿≈¬≈««¿≈»
ÏÚ ¯B‰h‰ ÔÓ Ì¯˙È ‡Ï - dcˆa ‰¯B‰Ë ˙Á‡Â¿««¿»¿ƒ»…ƒ¿…ƒ«»«

‰lÁzÎÏ ‡Óh‰40¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈÓ¯B˙Â .41ÔÓ «»≈¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿««¬≈ƒ
BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL ;‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰«»««»≈¿«¿ƒ»∆∆¡«∆ƒ¿¿

BaL Lc˜Ó‰ ÔÓ ÏË - epnÓ42. ƒ∆…ƒ«¿À»∆

ממה 33) כן למדו שם ובירושלמי א. משנה פ"ב תרומות
"מה  - היקב", מן וכו' כדגן תרומתכם לכם "ונחשב שנאמר
טהור, ומקצתו טמא מקצתו שיהא איפשר (אי) ויקב גורן
משאיֿאפשר". אפשר למדין שאפשר, אףֿעלֿפי וזה
כדי  טהור כולו או טמא כולו יהא שתרם מה כלומר:
(ר"ש). הטמא על הטמא ומן הטהור על הטהור מן שיתרום
מן  ניטלת מעשר תרומת אבל גדולה, בתרומה זה וכל

ההלכה). (בסוף הטמא על שם.34)הטהור משנה
- תרומה? תרומתו יהא לא "מעתה שואל: שם ובירושלמי
ה'" תרומת ממנו "והרמותם כו): (שם, שנאמר כתיב". ממנו
הטהור  מן תרם אם אפילו תרומה, תרומתו שמכלֿמקום -

הטמא. העגול 35)על אמרו, "באמת נאמר: שם במשנה
ה  בפירוש רבינו וכתב וכו'". דבילה מקום של "וכל משנה

ור"ש  ברע"ב ועיין מסיני". למשה הלכה הוא באמת, שאמר
ונקראת 36)שם. היבשים התאנים מן שעושים גדול "ככר

(פיה"מ). רבים,37)דבלה" מחלקים מחוברת שהיא "לפי
טומאה  ומקבל חיבור שיהא אחד כגוף אותם נחשב לא

(שם). ידוע 38)כולה" שם ואין מחולקים גופים "שהם
(שם). האגודה" יותר 39)לכל שהיא חיטים של "כרי

(שם). בדבוק" האגודה מן תרומתו 40)פחותה - ובדיעבד
ההלכה. בתחילת למעלה שכתוב כמו תרומה,

שם.41) מן 42)ירושלמי תקח שתמיד היינו שם, הוא כן
טמא. בו יש אם אף - שבו הטהור

.çÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡43¯B‰h‰ ÏÚ ‡Óh‰ ÔÓ44:Ì¯z Ì‡Â . ≈¿ƒƒ«»≈««»¿ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - ‚‚BLa45˙‡ Ôwz ‡Ï - „ÈÊÓa ; ¿≈¿»¿»¿≈ƒ…ƒ≈∆

ÌÈ¯ÈM‰46‰Óe¯z - ÌÈ¯‰L ‰ÊÂ ,47Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,48. «¿»ƒ¿∆∆≈ƒ¿»¿«¬…¿ƒ¿…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na49‰‡Óha Ú„È ‡lL ?50Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»««À¿»¬»

Ì¯˙Ï ¯znL ‚‚LÂ Ú„È Ì‡51¯B‰h‰ ÏÚ ‡Óh‰ ÔÓ ƒ»«¿»«∆À»ƒ¿…ƒ«»≈««»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ÔÎÂ .„ÈÊÓk ‡e‰ È¯‰ -52. ¬≈«≈ƒ¿≈ƒ¿««¬≈

ההלכה.43) בסוף - מעשר תרומת ולענין גדולה. תרומה
ב.44) משנה פ"ב שעת 45)תרומות לה היתה אם דוקא

שנתלשה  בעת נטמאה אם אבל בטהרה, להפרשה הכושר
הסוגיא  ע"פ כאן (רדב"ז תרומה תרומתו אין המחובר, מן

וראה בפסחים  שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן לג.
יד). הלכה פ"ב הטבל.46)למעלה מן 47)את שהרי

נתן  כרבי צ. (יבמות במזיד אפילו תרומה, תרומתו התורה
אושעיא). השירים.48)ברבי את לתקן כדי

תרומה.49) תרומתו בתרומות 50)שבשוגג יהודה כר'
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כר' הלכה שאין כתב ששם במשנה, מפירושיו בו וחזר שם.
דפוסים  ברמב"ם (הגהה יוםֿטוב' 'תוספות ועיין יהודה,

משנה).51)חדשים). (כסף א הלכה שם ירושלמי
מן 52) ניטלת מעשר "תרומת שם: בירושלמי הוא כן

על  הטהור מן הטמא, על הטמא ומן הטהור על הטהור
במשנה  הוא וכן הטהור". על הטמא מן ניטלת ואינה הטמא

וכו'". טבל מעשר לו שהיה לוי בן "וכן שם:

.èÔÓ ‡ÏÂ ,LeÏz‰ ÏÚ ¯aÁÓ‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡≈¿ƒƒ«¿À»««»¿…ƒ
¯aÁÓ‰ ÏÚ LeÏz‰53ÔÈLeÏz ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .54 «»««¿À»≈«»≈¿ƒ

el‡ ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È el‡ ˙B¯t :¯Ó‡Â¿»«≈≈ƒ¿¿»«≈≈
ÌÈ¯aÁÓ‰55eLÏziLÎÏ ¯Ó‡ elÙ‡ ,56BÏ eÈ‰L B‡ ; «¿À»ƒ¬ƒ»«ƒ¿∆ƒ»¿∆»

˙B‚e¯Ú ÈzL57eÈ‰È ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t :¯Ó‡Â ¿≈¬¿»«≈¬»¿ƒƒ¿
ÌÈ¯aÁÓ BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z58:¯Ó‡L B‡ ; ¿»«≈¬»¿À»ƒ∆»«

˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È ÌÈ¯aÁÓ BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t≈¬»¿À»ƒƒ¿¿»«≈
ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú59‡Ï -ÌeÏk ¯Ó‡60Ì‡ Ï·‡ . ¬»¿ƒ…»«¿¬»ƒ

˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t :¯Ó‡»«≈¬»¿ƒƒ¿¿»«≈
eLÏziLÎÏ BÊ ‰‚e¯Ú61B„È·e ÏÈ‡B‰ ,eLÏ˙Â , ¬»ƒ¿∆ƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»

- Ì‰ÈL eLÏziLÎÏÂ ,‰OÚÓ ¯qÁÓ BÈ‡ - ÔLÏ˙Ï¿»¿»≈¿À««¬∆¿ƒ¿∆ƒ»¿¿≈∆
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c62LÈÏL e‡È·iL ‡e‰Â .63.¯Ó‡L ˙Úa ¿»»«»ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿≈∆»«

(לבמדבר 53) קורח פרשת ובספרי ה. משנה פ"א תרומות
"שלא  - ממנו" "והרמותם שנאמר ממה זאת למד כו) יח,
המחובר". על התלוש מן ולא התלוש על המחובר מן יתרום
פי"א  להלן (וראה אין ד"ה סב. קידושין בתוספות ועיין

כו). ואילו 54)הלכה שלו, הם התלושים הפירות [כלומר,
וראה  שלו, אינם מפריש, הוא שעליהם המחוברים, הפירות

עליהם 55)להלן]. ותרם תלושים, היו ואילו שלו. [שאינם
ב]. הלכה פ"ד למעלה כמפורש תרומה, תרומתו משלו,

והרי 56) לתלשם. בידו אין שלו, אינם שהמחוברים [שכיון
 ֿ בכסף קורקוס, בר"י (ועיין להלן. וראה מעשה, מחוסר זה
מחוברים  "פירות גם רבינו כתב ולא ובאורֿשמח). משנה
בידו  - שלו שהמחוברים זה, שבאופן תלושים", פירות על

תרומה]. ותרומתו ששתי 57)לתלשם [והיינו סב. קידושין
התלושה]. וגם המחוברת גם שלו, הן עכשיו 58)הערוגות

שיתלשו. מחוברים.59)לפני בעודם שכיון 60)עכשיו
כדבר  זה הרי לתלוש, בידו ואין לתרום, יכול אינו שעכשיו

שם). (קידושין לעולם בא הכסףֿמשנה 61)שלא לדעת
פירות  שאמר "או להשלים: ויש שלמה, בבא כאן נשמטה
תלושים  זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברים, זו ערוגה
בסמוך: רבינו שכתב ממה נראה וכן לכשיתלשו".
זו  הלכה אמרו שם שבקידושין ועוד שניהם". "ולכשיתלשו
פירות  על תרומה יהיו מחוברת, זו ערוגה "פירות האומר על
שתי  על נאמרה ע"ב ושם לכשיתלשו". תלושים זו ערוגה

על 62)הבבות. שם, ולמפרע. משנתלשו תרומתו כלומר,
פ"ב  תרומות ותוספתא תלושים, על מחוברים האור:
מחוברים. על תלושים האומר: על שם), בגמרא (הובאה

ומעשרות 63) מתרומות הם פטורים שליש, הביאו לא שאם
פ  תרומות (למעלה מהם הפריש אם ואפילו י). הלכה "ב

פרק  תחילת תרומות (ירושלמי קיימים דבריו אין ומעשרות,
אין  הרי שליש, שיביאו לכשיתלשו שאמר: ואףֿעלֿפי ט).
שם, בקידושין יעקב בן אליעזר כר' ודלא לגמרם, בידו זה

אדם  שסובר, משום תרומה, תרומתו זה באופן שגם הסובר
לעולם. בא שלא דבר מקנה

.éL·i‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,L·i‰ ÏÚ Ál‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡64 ≈¿ƒƒ««««»≈¿…ƒ«»≈
ËwÏ ?„ˆÈk .‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â ;Ál‰ ÏÚ«««¿ƒ»«¿»¿»≈«ƒ≈
ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - ¯ÁÓÏ epnÓ ËwÏÂ ÌBi‰ ˜¯È»»«¿ƒ≈ƒ∆¿»»≈¿ƒƒ∆«
˜¯È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ÈL ¯nzL‰Ï Bk¯c Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰Ê∆∆»ƒ≈«¿¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈»»
,˙BBÙÙÏÓ‰ ÔB‚k ,ÌÈÓÈ ‰LÏL ¯nzL‰Ï Bk¯cL∆«¿¿ƒ¿«≈¿»»ƒ¿«¿»¿
ÏÚ ‰fÓ Ì¯B˙Â ,Û¯ËˆÓ - ÌÈÓÈ ˙LÏLa ËwlL Ïk…∆ƒ≈ƒ¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈ƒ∆«
ËwÏÂ ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ¯nzL‰Ï Bk¯cL ˜¯È .‰Ê∆»»∆«¿¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ≈

.‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯Bz - ·¯Úa ËwÏÂ ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿ƒ≈»∆∆≈ƒ∆«∆

פ"ד.64) שם תוספתא

.àéÓ¯Bz ÔÈ‡BÊ ‰L ˙B¯tÓ ÔÈ65‰L ˙B¯t ÏÚ ≈¿ƒƒ≈»»«≈»»
.BÊ ‰L ˙B¯t ÏÚ ‰¯·ÚL ‰L ˙B¯tÓ ‡ÏÂ ,‰¯·ÚL∆»¿»¿…ƒ≈»»∆»¿»«≈»»

‰Óe¯z dÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â66‰L ‰L :¯Ó‡pL ;67. ¿ƒ»«≈»¿»∆∆¡«»»»»
ËwÏ68˜¯È69‰M‰ L‡¯ ·¯Ú70‰‡a ‡lL „Ú ƒ≈»»∆∆…«»»«∆…»»

ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - LÓM‰ ‰‡aL ¯Á‡ ËwÏÂ ¯ÊÁÂ ,LÓM‰«∆∆¿»«¿ƒ≈««∆»»«∆∆≈¿ƒ
ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .ÔLÈ ‰ÊÂ ,L„Á ‰fL ;‰Ê ÏÚ ‰fÓ71 ƒ∆«∆∆∆»»¿∆»»¿≈ƒƒ≈

‚B¯˙‡72‰‡a ‡lL „Ú Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ·¯Úa ∆¿¿∆∆¬ƒ»»»ƒ¿»«∆…»»
- LÓM‰ ‰‡aMÓ ¯Á‡ ‚B¯˙‡ ËwÏÂ ¯ÊÁÂ ,LÓM‰«∆∆¿»«¿ƒ≈∆¿«≈ƒ∆»»«∆∆
L‡¯ - È¯L˙a „Á‡L ÈtÓ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆«∆ƒ¿≈∆∆»¿ƒ¿≈…

˙B˜¯ÈÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z ˙B¯OÚÓÏ ‰M‰73‰MÓÁÂ , «»»¿«¿¿¿»¿ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ»
Ë·La ¯OÚ74ÔÏÈ‡‰ ˙B¯OÚÓÏ ‰M‰ L‡¯ -75. »»ƒ¿»…«»»¿«¿¿»ƒ»

פ"ב.65) שם ותוספתא ה, משנה פ"א משנה 66)תרומות
השדה 67)שם. היוצא זרעך תבואת כל את תעשר "עשר

שם. ראה פרשת וספרי נג: בכורות עיין שנה". שנה
יב.68) השנה בראש והובאה שם, שבו 69)תוספתא

ד). הלכה שני מעשר מהלכות (פ"א לקיטה אחר הולכים
התבואה 70) למעשר השנה ראש שהוא בתשרי, אחד

(להלן). יד:71)והירקות השנה כירק 72)ראש שהוא
ה). הלכה (שם לקיטה אחר בו שהולכים זה, לענין

ב.73) שם שם.74)משנה במשנה גם 75)כביתֿהלל
לענין  - כירק, דינו לקיטה שלענין ואףֿעלֿפי בכלל. אתרוג

טו.). (שם כאילן דינו המעשר, שנת

.áéı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡‰ ˙B¯t ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡76, ≈¿ƒ≈»»∆«≈»»»∆
‡ÏÂ] .ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯tÓ ‡ÏÂ¿…ƒ≈»»»∆«≈»»∆¿…

‡È¯eÒ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡‰ ˙B¯tÓ77‡È¯eÒ ˙B¯tÓ ‡ÏÂ , ƒ≈»»∆«≈¿»¿…ƒ≈¿»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ˙B¯tÓ ‡ÏÂ [.ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ«≈»»∆¿…ƒ≈∆≈»«»ƒ

‰Óe¯˙a78‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÔB‚k ,79˙B¯t B‡ , ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈»≈
‡ÏÂ ,‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁL ˙B¯t ÏÚ Ô˙Óe¯z ‰Ó¯˙pL∆ƒ¿¿»¿»»«≈∆«»ƒƒ¿»¿…

Ët‰ ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁL ˙B¯tÓÌ‡Â .ÔÈ¯e ƒ≈∆«»ƒƒ¿»«≈«¿ƒ¿ƒ
.‰Óe¯z dÈ‡ - Ì¯z»«≈»¿»

שם:76) המשנה בפירוש וכתב ה. משנה פ"א תרומות
(ויקרא  הארץ" מזרע הארץ מעשר "וכל אמרו: בזה "הטעם
יש  מהם, ראיה שהביאו הכתובים שאלו ואףֿעלֿפי ל), כז,
אין  מעשר, בתרומת שבאו מהם ויש במעשר, שבאו מהם
שבאו  הפסוקים מן ראיות נביא שאנחנו לפי קושיא בזה
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על  במעשרות שבאו ובפסוקים המעשרות, על בתרומות
מזה  שיוציא והוא אותם, כולל אחד שענין לפי התרומות,
לארץ  באו אם שאפילו אומרים ויש החק". מן בו שחייב מה
התורה  מן במעשרות שחייבים בארץ ונתמרחו מירוח לפני
פירות  על בהם תורמים אין - כב) הלכה פ"א למעלה (ראה
(משנה  עליהם ישראל ארץ מפירות ולא ישראל, ארץ

שם). פ"ב.77)ראשונה תרומות משנה 78)תוספתא
"הפקר".79)שם. גם נוסף ושם שם.

.âéLÈ¯Ùn‰80‰Óe¯z81‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚnÓ ««¿ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ∆…ƒ¿»
B˙Óe¯z82ÈL ¯OÚnÓ B‡83ecÙ ‡lL Lc˜‰Â84ÏÚ ¿»ƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿«

.‰Óe¯z Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B¯t≈¬≈≈¿»»¿»

ראשון 80) ממעשר כו' תורמין "אין ה משנה פ"א תרומות
ממעשר  ולא תרומתו, אחרים) ספרים (כנוסחת ניטלה שלא
וראה  אחרים)". ספרים (כנוסחת נפדו שלא והקדש שני

גדולה.81)להלן. תרומה תרומת 82)היינו היינו
לפני  הכרי מן שהפריש ראשון במעשר והמדובר מעשר.
תרומה  גם ממנו להפריש שחייב גדולה, תרומה שהפריש
ומכיון  יג) הלכה פ"ג (למעלה מעשר תרומת וגם גדולה
ממנו  להפריש יכול אינו מעשר, תרומת ממנו שניטלה
והיא  וזכות חוק מעשר באותו לכהן שיש לפי גדולה, תרומה
יכול  מעשר, תרומת ממנו ניטלה אם אבל מעשר. תרומת
וכסףֿמשנה  ראב"ד ועיין גדולה. תרומה ממנו להפריש

שם. יוםֿטוב' ו'תוספות המשנה שהפרישו 83)ופירוש
גדולה. תרומה שהפריש מן 84)לפני פטור שהקדש

מהלכות  (פ"ג הוא גבוה ממון שני מעשר וגם המעשרות,
תרומה  מהם מפריש נפדו, אם אבל יז). הלכה שני מעשר

ג. הלכה מעשר מהלכות פ"ז להלן ראה גדולה,

.ãé‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‡e‰L ¯·cÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡85ÏÚ ≈¿ƒƒ»»∆«»ƒ«»«
Ô‰È¯·cÓ ·iÁÓ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,Ô‰È¯·cÓ ·iÁ ‡e‰L ¯·c»»∆«»ƒƒ¿≈∆¿…ƒ«¿À»ƒƒ¿≈∆

Ì¯z Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ‰ ÏÚ86-B˙Óe¯z «««»ƒ«»¿ƒ»«¿»
‰Óe¯z87Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,88. ¿»¿«¬…¿ƒ¿…

ואינו 85) נקוב עציץ גבי יֿיא, משניות פ"ה מדמאי נלמד
 ֿ (כסף טזֿיז הלכות להלן המובאות וודאי, ודמאי נקוב,

ורדב"ז). כשתרם 86)משנה השני, הדין על רק מוסב זה
(כסףֿמשנה, התורה מן המחויב על מדרבנן המחויב מן

להלן). להוציא 87)וראה צורך ואין לאכלה מותר שהכהן
אלא  אינו חיובה וכל הואיל ומעשרות, תרומות עליה

שהרי 88)מדרבנן. התורה, מן בתרומה החייב על
שאינו  מזה שהפריש מאחר תרומה, תרומתו אין מדאורייתא
זה  והרי פטור, הוא התורה מן ואילו מדרבנן. אלא מחויב
שהוא  מדבר הפריש ואם החיוב. על הפטור מן כמפריש
- מדבריהם חייב שהוא דבר על התורה מן בתרומה חייב

באכילה, מותר מדבריהם שחייב והדבר תרומה, זו אבל הרי
חייבת  שהיא מאחר באכילה, אסורה עצמה התרומה
ואינה  מדרבנן אלא אינה זו ותרומה התורה, מן בתרומה
הלכה  להלן כמפורש התורה, מן טבל שהוא זה את פוטרת

טז.

.åè·e˜ ıÈˆÚ89ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ -90‡‰È ‰nÎÂ . »ƒ»¬≈»»∆¿«»¿≈
ÔË˜ L¯L È„k ?·˜pa91˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‡e‰Â ,92Ú¯Ê . «∆∆¿≈…∆»»¿»ƒ¿«ƒ»«

·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa ‰‡e·z93¯Á‡Â ,LÈÏL ‰‡È·‰Â ¿»¿»ƒ∆≈»¿≈ƒ»¿ƒ¿««
‡e‰ È¯‰ - ·e˜ ‡e‰Â ‰‡e·z‰ ‰¯Ó‚Â B·w Ck»ƒ¿¿ƒ¿¿»«¿»¿»¬≈
‡È·iL Ì„˜ ep·wiL „Ú ,·e˜ BÈ‡La ÁÓBˆk¿≈«¿∆≈»«∆ƒ¿∆…∆∆»ƒ

.LÈÏL¿ƒ

י.89) משנה שם בארץ.90)דמאי הפרי צמח כאילו
י.91) משנה פ"ב צה:92)עוקצין בשבת נראה כן
(93 ֿ (כסף ב הלכה פ"ה מעשרות וירושלמי ע. מנחות

משנה).

.æèı¯‡a ÔÈÏ„b‰ ˙B¯tÓ Ì¯Bz‰94ÔÈÏ„b‰ ÏÚ «≈ƒ≈«¿≈ƒ»»∆««¿≈ƒ
ÔÈÏ„b‰ ÏÚ ·e˜ ıÈˆÚ ˙B¯tÓ B‡ ,·e˜ ıÈˆÚa¿»ƒ»ƒ≈»ƒ»««¿≈ƒ

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ı¯‡a95ÏÚ ·e˜ BÈ‡MÓ Ì¯z . »»∆¿»¿»»«ƒ∆≈»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·e˜p‰96Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,97ÔÓ Ì¯z . «»¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…»«ƒ

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·e˜ BÈ‡L ÏÚ ·e˜p‰98‡ÏÂ , «»«∆≈»¿»¿»¿…
ÏÎ‡z99ÌB˜nÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ≈»≈«∆ƒ»∆»¿»««¿ƒ»

¯Á‡100. «≈

שם.94) התורה.95)דמאי מן צריך 96)ששניהם ואין
מפני  השניה, בהלכה כמו ומעשרות, תרומות עליה להוציא
(רע"ב). כלל ומעשרות בתרומות חייב אינו התורה שמן

שאינו 97) העציץ (שאין הפטור מן שהפריש לפי הנקוב, על
החייב. על התורה) מן ומעשרות בתרומות מחוייב נקוב

נקוב,98) שאינו ממה ולהפריש ולתרום לחזור צריך ואין
ביבמות  (רש"י כבר הפריש והרי היא, מדרבנן שלו שתרומה

לאכול,99)פט:). לכהן ואסור טבל כמו שהוא לפי לכהן,
מן  בתרומה חייב אינו נקוב שאינו בעציץ בגדל דבר שכל

המשניות). (פירוש שם,100)התורה ביבמות הוא כן
לחשוש  שיש עצמה, ממנה להפריש ואין מו:. וקידושין
תרומה  כולה ובאמת השיריים, את זרים יאכלו שמא
ממקום  ד"ה שם, יבמות (תוספות לזרים ואסורה מדרבנן,

אחר).

.æéÌ¯Bz‰101È‡Óc‰ ÏÚ È‡Óc‰ ÔÓ102È‡Óc‰ ÔÓe «≈ƒ«¿«««¿«ƒ«¿«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - È‡ce‰ ÏÚ103Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,104ÏkÓ ««««¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…ƒ»

BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡105Ì¯z .È‡Óc‰ ÏÚ È‡ce‰ ÔÓ ∆»¿∆»ƒ¿≈«¿»«ƒ«««««¿«
‰Óe¯z B˙Óe¯z -106ÏÎ‡z ‡ÏÂ ,107‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ¿»¿»¿…≈»≈«∆ƒ»∆»

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z108. ¿»««¿

על 101) שהרי מעשר, תרומת והיינו יא. משנה שם דמאי
גזירות  עליה גזרו ולא הארץ, עמי נחשדו לא גדולה תרומה
(תפארת  א הלכה מעשר מהלכות פ"ט להלן כמפורש דמאי,

שם). ואפשר 102)ישראל פטורים, ששניהם שאפשר
מהם  ואחד פטור מהם שאחד ואפשר חייבים, ששניהם

הודאי"103)חייב. על ב"דמאי לכהן. באכילה ומותר
ממנו  (שהופרשו פטורה היא אם ממהֿנפשך: מותרת
היא  ואם באכילה, מותרת היא הרי ומעשרות) תרומות
את  גם ותקנה תרומה היא הרי ומעשרות, בתרומות חייבת
כן  גם הדמאי" על וב"דמאי ראשונה). (משנה הודאי
והשניה  חייבת היא שמא לחשוש שיש אףֿעלֿפי מותרת,
התורה  מן כי מדרבנן, אלא אינו דמאי שאיסור כיון - פטורה
שנקרא  כיון - הן" מעשרין הארץ עמי "רוב על סומכים
כפי  לכהן, לאסרה חכמים החמירו לא תרומה שם עליה
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בדמאי  כמפורש הארץ, עם חלת על דמאי איסור גזרו שלא
(תוספת  יג הלכה מעשר מהלכות פי"ג ולהלן ג, משנה פ"א

שם). זה 104)הגרע"א והרי פטורה, התרומה היתה שמא
החיוב. על הפטור ומן 105)מן הודאי, על הודאי מן

עליו. אחר מדמאי ולא ממנו עליו (הנתרם) הזה הדמאי
טבל,106) הוא אם ממהֿנפשך: לאכילה מתוקן והדמאי

פטור. הוא הרי פטור, היה ואם נפרש. הוא הרי
ונמצא 108)לכהן.107) פטור, הדמאי היה שמא

תרומה  תרומתו שאין הפטור על החיוב מן שהפריש
כי  אחר", "ממקום רבינו כתב לא [וכאן יב). הלכה (למעלה
ממנו  לתרום אין נקוב שאינו על נקוב מעציץ בתורם רק
שזו  יחשבו כי השיריים, את לאכול זרים יבואו שמא עצמו,
וזו  התורה מן חייבת זו ובאמת לגמרי, פטורה  וזו חייבת
לזרים  ואסורה מדרבנן תרומה כולה כן ואם מדרבנן, חייבת
יבואו  לא הוא, שספק בדמאי אבל טז), הלכה למעלה (ראה
מספק]. רק ותורמים שחוזרים ידעו כי השיריים, להתיר
תקלה, מידי לעולם יצא לא אחר ממקום יתרום אם ואדרבה
היא  אף אחר שממקום התרומה אםֿכן ספק, שזה מאחר כי
(תוספות  וכו' אחר ממקום שוב עליה להפריש ויצטרכו ספק

חדשים).

.çéÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡109ÌÈhÁ‰ ÏÚ ÌÈÏaL110ÌÈ˙ÈÊÂ ,111 ≈¿ƒƒ√ƒ««ƒƒ¿≈ƒ
ÌÈ·ÚÂ ,ÔÓL ÏÚ112dÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â .ÔÈÈ ÏÚ «∆∆«¬»ƒ««ƒ¿ƒ»«≈»

‰Óe¯z113LzÎÏÂ C¯„Ï Ô‰k‰ ÁÈ¯ËÈ ‡nL ‰¯Êb ;114. ¿»¿≈»∆»«¿ƒ««…≈ƒ¿…¿ƒ¿
ÔÓL ÔÈÓ¯Bz Ï·‡115ÔÈLaÎp‰ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ116ÏÚ ÔÈÈÂ , ¬»¿ƒ∆∆««≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«ƒ«

ÔÈ˜enˆ Ô˙BOÚÏ ÌÈ·Ú117Ì¯B˙Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆¿≈
ÔÈÈÓ ÈMÓ118ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ ‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡L ƒ¿≈ƒƒ∆≈»ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ«»∆«

Ú¯‰119L·k È˙ÈÊ ÏÚ ÔÓL È˙ÈfÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÎÂ .120, »«¿≈¿ƒƒ≈≈∆∆«≈≈∆∆
L·k È˙ÈfÓ ‡Ï Ï·‡121BÈ‡L ÔÈiÓ .ÔÓL È˙ÈÊ ÏÚ ¬»…ƒ≈≈∆∆«≈≈∆∆ƒ«ƒ∆≈

ÏM·Ó122ÏM·Ó‰ ÏÚ123ÏÚ ÏM·Ó‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , ¿À»««¿À»¬»…ƒ«¿À»«
ÏeÏv‰ ÔÓ .ÏM·Ó BÈ‡L124Ï·‡ ,ÏeÏˆ BÈ‡L ÏÚ ∆≈¿À»ƒ«»«∆≈»¬»

ÏÚ ÌÈ‡zÓ .ÏeÏv‰ ÏÚ ÏeÏˆ BÈ‡MÓ ‡Ï…ƒ∆≈»««»ƒ¿≈ƒ«
˙B¯‚B¯b125ÔÈÓa126ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯bÓ , ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»««¿≈ƒ
‰cÓa127‡ÏÂ ,‰cÓa ˙B¯‚B¯b ÏÚ ÌÈ‡z ‡Ï Ï·‡ , ¿ƒ»¬»…¿≈ƒ«¿»¿ƒ»¿…

ÔÈÚa ÌÏBÚÏ Ì¯˙iL È„k ,ÔÈÓa ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯‚¿»««¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿…¿»¿«ƒ
˙t‰ ÏÚ ÌÈhÁ ÔÈÓ¯B˙Â .‰ÙÈ128˙t‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , »»¿¿ƒƒƒ«««¬»…ƒ««

ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈhÁ‰ ÏÚ129- Ì¯z Ì‡ ,el‡ ÏÎ·e . ««ƒƒ¿ƒ∆¿¿»≈ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z130. ¿»¿»

ד.109) משנה פ"א שנגמרה 110)תרומות לאחר
שומע  כז) יח, במדבר קרח, (פרשת ספרי "ולשון מלאכתן.
שמן, על וזיתים יין על וענבים חטים על שבלים יתרום אני
המשניות  (פירוש הגמור" מן הגורן, מן כדגן תלמודֿלומר

לשמן.111)שם). מהן 112)העומדים לעשות העומדים
ביתֿהלל.113)יין. כדעת שם, ירושלמי 114)משנה

שלא  מדבר תרם שאם ד, הלכה למעלה שכתב ומה שם.
תרומה  תרומתו מלאכתו, שנגמרה דבר על מלאכתו נגמרה
שם). (ר"ש הכהן של מדעתו כן כשעשה המדובר שם -

ט.115) משנה שם ובמלח.116)תרומות במים השרויים
הפרד 117) תנינן "הא מקשה: ה) הלכה (פ"א בירושלמי

פ"ג  להלן (וראה ערימה משיעמיד והחרובין, הצמוקים

יצחק  רבי בשם יוסי בן יוסי רבי יב) הלכה מעשר מהלכות
שלא  דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר אסור לך אין לעזר, בן
הלכה  למעלה וראה בלבד", ויקב גורן אלא מלאכתו נגמרה

סו.).118)ד. זרה (עבודה מינים שני הם ויין ענבים שהרי
"משנה 119) (ועיין ג). הלכה (למעלה זה על מזה שתורמין

תיקון). צריכים ודבריו מ"ד, שם בתרומות ראשונה"
"זיתי 120) שם: המשנה בפירוש רבינו וז"ל מ"ו. פ"ב שם

הרבה, שמנם כי שמנם, להוציא המוכנים הזיתים הם שמן
למיעוט  לכבישה, אלא ראויים שאינם הזיתים משמן וטוב
וחלבו  ממנו, חלבו את בהרימכם אמר יתברך וה' שמנם,
הארץ". חלב את ואכלו שאמר כמו שבו, והיפה הטוב הוא

שם).121) (למעלה לתרום ואסור היפה, על הרע מן שזהו
שם.122) מן 123)משנה יותר טוב מבושל, שאינו שיין

(הוצאת 124)המבושל. פ"ד תרומות בתוספתא הוא כן
שלפנינו  הנוסחאות לפי (10 123 עמוד ליברמן הגר"ש

בכסףֿמשנה). הלכה 125)(ועיין (למעלה כהן שם כשיש
וכן 126)א). ד, הלכה פ"ב תרומות וירושלמי נד: מנחות

תאנים  תורם ואינו ד. פרק תחילת שם בתוספתא להגיה יש
גדול  התאנים של שהנפח לפי כדלהלן, במדה, הגרוגרות על
[ואין  בתרומה. ממעט ונמצא הגרוגרות, של הנפח מן יותר

הדבר  את וגם התרומה את גם ומונה שמודד הנתרם,הכוונה
במדה, לא גדולה) תרומה =) זו תרומה תורמין "אין שהרי
שמודד  אלא ד), הלכה פ"ג (למעלה במנין" ולא במשקל לא
ונמצא  הנתרם, הדבר את לא אבל בלבד, התרומה את ומונה

באומד]. עולות 127)שתורם יבשות שהן שגרוגרות
יפה. בעין תורם ונמצא יותר, שם.128)במדה תוספתא

לגבי  הן יפות שחיטים משום שהיינו הכסףֿמשנה לדעת
שמתקיימות  ועוד שירצה, מה מהם לעשות יכול שהרי פת,
בניגוד  בתרומה, ממעט ואינו א). הלכה למעלה (וראה יותר

דלהלן. החיטים על הפת מן רבינו 129)לתורם בספרי
במעשה  הוא וכן (כסףֿמשנה). חשבון" לפי "אלא המגוהים
(תוספתא  כתביֿיד כמה בעוד וכ"ה כ"י, בשם רוקח
לפי  שתורם והיינו, שם. בתוספתא הנוסחא וכן כפשוטה).
הפת  של הנפח חשבון לפי ולא שבפת, החיטים חשבון

יפה. בעין תורם ונמצא ועלה 130)עצמו, התורם שהרי
פ"ג  (למעלה תרומה תרומתו - ואחד מששים אחד בידו
תרומה  תרומתו - היפה על הרע מן התורם וגם ו), הלכה

ג). הלכה (למעלה

.èéÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡131ÔÈLzÎp‰ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÓL132‡ÏÂ , ≈¿ƒ∆∆««≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿…
˙BÎ¯„p‰ ÌÈ·Ú ÏÚ ÔÈÈ133Ì¯B˙Ï ‰ÓB„ ‰fL ;134 «ƒ«¬»ƒ«ƒ¿»∆∆∆¿≈

‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿«»»∆…ƒ¿¿»
¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â .BzÎ‡ÏÓ¿«¿¿ƒ»«¿»¿»¿«¬…

Ì¯˙ÈÂ135‰BL‡¯‰ .ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ·Ú‰Â ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ¿ƒ¿…ƒ«≈ƒ¿»¬»ƒƒ¿≈«¿»»ƒ»
˙Ún„Ó136dÓˆÚ ÈÙa137dÏÎB‡‰Â ,138‰ÈÏÚ ·iÁ - ¿«««ƒ¿≈«¿»¿»¿»«»»∆»

˙B¯eÓb ˙BÓe¯z ¯‡Lk139‰iM‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ;140. ƒ¿»¿¿¬»…ƒ«¿ƒ»

ח.131) משנה פ"א במכתש 132)תרומות שנכתשו היינו
מלאכתן. נגמרה ולא שמן, מהן שנדרכו 133)לעשות

מלאכתן. נגמרה ולא יין, רבינו 134)לעשות רצה בזה
על  ויין הנכתשין, זיתים על משמן התורם בין להבדיל
כדלהלן, ויתרום, ויחזור תרומה שתרומתו הנדרכות, ענבים
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נגמרה  שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר התורם לבין
אמרו  ולא ד) הלכה (למעלה תרומה שתרומתו מלאכתו,
לא  כלל, מלאכתו נגמרה שלא שבדבר ויתרום, שיחזור
יודעים  הכל שהרי כן, לעשות יוסיף שמא חכמים חששו
הזיתים  אבל מלאכתו, נגמרה שלא דבר על תורמין שאין
מלאכת  בהם התחילה שכבר הנדרכות, והענבים הנכתשים
עליהם  ולתרום טעות, לידי בהם לבוא עלולים והיין השמן

ראשונה). (משנה מלאכתם כל שנגמרה משנה 135)לפני
למעלה. וראה שם 136)שם. ואין בחולין, נתערבה אם

ב. הלכה פי"ג להלן ראה תרומה, הכל התרומה, כנגד מאה
בפ"ג 137) שנאמר ממה להוציא [והכוונה במשנה הוא כן

"אם  חומץ: של ונמצאת יין של חבית בתורם א, משנה שם
תרומה  לאחריה) או ההפרשה לפני החמיצה (אם ספק
וכן  וכו' עצמה בפני מדמעת אינה הראשונה ויתרום, ויחזור
התרומות  ששתי שכיון - כב) הלכה להלן (הובא השניה"
עד  עצמה, בפני מדמעת מהן ואחת אחת כל אין ספק, הן
אבל  כג), הלכה (להלן החולין אותם לתוך שתיהן שיפלו
מן  תרומה ושהראשונה ספק, כאן שאין שלפנינו, בנידון
בפני  מדמעת הראשונה - מדרבנן אלא אינה והשניה התורה

כלל]. מדמעת אינה והשניה האוכלה.138)עצמה זר
ו.139) הלכה פ"ו כנ"ל.140)להלן מדרבנן אלא שאינה

.ëÔÓL Ì¯zL ÈÓ141ÔÏÎ‡Ï BzÚcL ÌÈ˙ÈÊ ÏÚ142, ƒ∆»«∆∆«≈ƒ∆«¿¿»¿»
B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ïk‰ ÏÚ BzÚ„Â ÌÈ˙ÈÊ ÏÚ ÌÈ˙ÈÊ B‡≈ƒ«≈ƒ¿«¿««…«¬ƒ»
ÏÚ ÌÈ·Ú B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰L ÌÈ·Ú ÏÚ ÔÈÈ Ì¯zL∆»««ƒ«¬»ƒ∆≈«¬ƒ»¬»ƒ«

ÔÎ¯„Ï CÏÓÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ïk‰Â ÌÈ·Ú143C¯„Â , ¬»ƒ¿«…«¬ƒ»¿ƒ¿«¿»¿»¿»«
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì‰ÈÏÚ Ì¯z ¯·kL ÌÈ·Ú‰Â ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»«¬≈∆≈»ƒ

˙ÏÂ ¯ÊÁÏÌ¯144. «¬…¿ƒ¿…

ט.141) משנה פ"א מלאכתם,142)תרומות נגמרה והרי
שמן. מהם להוציא רוצים שאין הזיתים 143)כיון שאותם

שם). (פיה"מ מלאכתם נגמרה לא כאילו פעם 144)חזרו
נגמרה  מהם אחד כל התרומה שכשהוציא לפי שניה,

(שם). כוונתו לפי שעה באותה היה מלאכתן

.àëÔÈÈ ÏÚ ıÓÁ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡145ÏÚ ÔÈÈ ÔÈÓ¯Bz Ï·‡ , ≈¿ƒ…∆««ƒ¬»¿ƒ«ƒ«
Ô‰ „Á‡ ÔÈÓ ıÓÁ‰Â ÔÈi‰L ;ıÓÁ146‰È‰) .147BaÏa …∆∆««ƒ¿«…∆ƒ∆»≈»»¿ƒ

dÈ‡ - ıÓÁ B„Èa ‡ˆÓÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ ÔÈi‰ ÔÓ Ì¯˙Ïƒ¿…ƒ««ƒ«««ƒ¿ƒ¿»¿»…∆≈»
(.‰Óe¯z148ıÓÁ ÏÚ ıÓÁ Ì¯˙Ï BaÏa ‰È‰149, ¿»»»¿ƒƒ¿……∆«…∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÔÈÈ Ì¯zL ıÓÁ‰ ‡ˆÓÂ150. ¿ƒ¿»«…∆∆»««ƒ¿»¿»

היפה 145) על הרע מן תורם שזהו פ"ד. תרומות תוספתא
ועיין  ג. הלכה למעלה כמבואר לכתחילה, כן תורמין ואין

פד: בתרא וראה 146)בבא כרבי. ולא שם כחכמים
בכלאים. תלוי שהכל שם, אחרים 147)למעלה בספרים

שכתב  כמו הנכונה. הגירסה היא זו אבל זה. קטע אין
בבא  ועיין שם, תרומות בתוספתא הוא וכן הכסףֿמשנה,

צו. כיון 148)בתרא אחד, מין וחומץ שיין אףֿעלֿפי
היא  הרי הרע, מן בידו ועלה היפה מן לתרום שנתכוין
כתבו  וכן (כסףֿמשנה). תרומה ואינה בטעות תרומה

וחומץ. יין ד"ה פד: שם הגירסא 149)התוספות היא "כך
שהיא  אלא בתוספתא, שם כן גם והוא רבינו, בדברי הנכונה

(כסףֿמשנה). בשיבוש" בלבו 150)כתובה שהיה כיון
והרי  הרע, על היפה מן בידו ועלה הרע, על הרע מן לתרום
רבינו  שכתב ממה עיון צריך אבל (שם). אחד מין הם
ועלתה  מששים אחד לתרום "נתכוין ה: הלכה פ"ג למעלה
לתרום  נתכוין שאם הרי תרומה". אינו - מחמשים אחד בידו
תרומה. אינה הימנה, טובה במדה בידו ועלה רעה בעין
מששים  אחד בידו ועלתה מעשרה אחד לתרום נתכוין [ואם
למעלה  ואילו שם), (למעלה תרומה תרומתו רעה), עין =)

תרומה). אינה - בטעות היין על החומץ מן בתרם

.áëÌ¯Bz‰ÔÈÈ ÏL ˙È·Á151:ıÓÁ ‡ˆÓÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ «≈»ƒ∆«ƒ«««ƒ¿ƒ¿»…∆
dÈ‡ - dÓ¯z ‡lL „Ú ıÓÁ ‰˙È‰L Ú„BÈ Ì‡ƒ≈«∆»¿»…∆«∆…¿»»≈»

‰Óe¯z152BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÓÁ‰ dÓ¯zL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»¿ƒ««∆¿»»∆¿ƒ»¬≈
‰Óe¯z153‰Óe¯z - ˜ÙÒ Ì‡Â ;154ÔÎÂ .Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿ƒ»≈¿»¿«¬…¿ƒ¿…¿≈

‰¯Ó ˙‡ˆÓÂ ˙eM˜ Ì¯Bz‰155,Áe¯Ò ‡ˆÓÂ ÁÈh·‡ , «≈ƒ¿ƒ¿≈»»¬«ƒ«¿ƒ¿»»«
ÔÈ¯e˜ e‡ˆÓpL B‡156˙È·Á Ì¯z .157˙‡ˆÓÂ ÔÈÈ ÏL ∆ƒ¿¿¿ƒ»«»ƒ∆«ƒ¿ƒ¿≈

d˙BzLÏ ¯eÒ‡L ‰l‚Ó158Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z -159 ¿À»∆»ƒ¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…
,dÓˆÚ ÈÙa ˙Ún„Ó Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÔÈ‡Â .‰iL¿ƒ»¿≈««ƒ¿≈∆¿«««ƒ¿≈«¿»

.LÓÁ ·iÁ BÈ‡ - Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÏÎB‡‰Â¿»≈««ƒ¿≈∆≈«»…∆

א.151) משנה פ"ג היתה 152)תרומות שהתרומה
הקודמת. בהלכה וראה ליין, נתכוין והוא הואיל בטעות,

יין.153) היה הרמה תרומה 154)שבשעת איסורי כל
עד  חומץ היתה שמא בזה, נתקן לא הטבל אך מספק, עליה

נתרמה. שדין 155)שלא רבינו מלשון ומשמע שם. משנה
מרה  היתה שאם חומץ, ונמצא יין בתורם כמו להם, אחד
מדובר  שכאן אלא תרומה, תרומתו אין תרמו שלא עד
שנעשית  או התרומה, הרמת בשעת מרה היתה אם בספק,
פט. יבמות בתוספות ועיין עיפוש. מחמת כך, אחר מרה
מרה  שהיתה בידוע אפילו שהמדובר שכתבו קישות, ד"ה
שני  שהם וחומץ יין בין וחילקו תרומה. תרומתו קודם,
קישות  לבין תרומה, ואינה יותר טעות היא לפיכך שמות,

כך. כל טעות שאינה מרה ויש 156)ונמצאת נקב בו שיש
שם). (ירושלמי ארס והטיל הנחש בו נקר שמא חשש בו

(157.(421 עמ' ליברמן (הוצ' ד פרק תרומות תוספתא
ב).158) הלכה רוצח מהלכות (פי"ב הסכנה מפני
אם 159) ידוע שלא במקרה זהו שלמעלה, הביאור לפי

מספק  ולפיכך לאחריה, או התרומה הרמת לפני היו הפגמים
ויתרום. ויחזור תרומה היא הרי

.âëÔ‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÙ ?„ˆÈk160dÈ‡ - ÔÈlÁ‰ ÏÚ ≈«»¿»««≈∆««Àƒ≈»
˙Ún„Ó161dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iL ‰ÏÙ ; ¿«««»¿»¿ƒ»¿»«≈≈»

˙BÚn„Ó - „Á‡ ÌB˜ÓÏ Ô‰ÈzL eÏÙ ;˙Ún„Ó¿«««»¿¿≈∆¿»∆»¿«¿
Ô‰ÈzLaL ‰pËwa162- Ô‰ÈzL ¯Ê ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿«»∆ƒ¿≈∆¿≈ƒ»«»¿≈∆

dLÓÁÂ Ô‰ÈzLaL ‰pËwa ÌlLÓ163‡e‰ „ˆÈÎÂ . ¿«≈«¿«»∆ƒ¿≈∆¿À¿»¿≈«
Ô‰k‰ ÔÓ ÏËBÂ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ô˙B ?Ô‰ÈzLa ‰OBÚ∆ƒ¿≈∆¿»¿…≈∆»¿≈ƒ«…≈

‰ÏB„b‰ ÈÓc164. ¿≈«¿»

ב.160) משנה פ"ג בפחות 161)תרומות נפלה אם אפילו
מחולין. חלקים גדולה 162)ממאה האחת כו' היתה "אם

ובשניה  סאה הדמיון דרך על האחת ויהיה האחרת  מן
שיעור  לדעת אלו צריכים בחולין סאין השלש ונפלו סאתים,
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קטנה  והיא בהם נפלה תרומה סאה כי ונחשב חולין, אותן
במאה  תעלה סאין מאה חולין באותה היו ואם שבשתיהן,
המשנה  (פירוש מדומע" הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד,

ומשלם 163)שם). תרומה אופן בכל הקטן שהשיעור
הגדולה 164)חומש. את ממנו להוציא יכול אינו שהכהן

הראיה. עליו מחבירו שהמוציא מספק,

.ãë˙È·Á‰ ˙‡ ˜„Ba‰165‰Óe¯z dLÈ¯Ù‰Ï dÁÈp‰Â «≈∆∆»ƒ¿ƒƒ»¿«¿ƒ»¿»
,Ô‰kÏ ‰pzÈÂ ‰Óe¯z dlk ‰OÚzL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÏÚ«¬≈ƒ«∆≈»∆À»¿»¿ƒ¿∆»«…≈
‰lÁz d˜„aL ˙ÚÓ :ıÓÁ d‡ˆÓe d˜„a ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«¿»»¿»»…∆≈≈∆¿»»¿ƒ»

L ÔÈÈ ÏÎÂ ,ÔÈÈ È‡cÂ - ÌÈÓÈ ‰LÏL „ÚÔ˙B‡ ·LÁ «¿»»ƒ«««ƒ¿»«ƒ∆»«»
;Ôw˙Ó ‡e‰ È¯‰ - BÊ ˙È·Áa BlL ‰Óe¯z‰L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«¿»∆¿»ƒ¬≈¿À»

˜ÙÒ - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ166‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆÂ , ƒ»¿≈≈»≈¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»
.‰iL¿ƒ»

רבי 165) וכדעת צו. בתרא בבבא והובאה שם, תוספתא
שם. שהפריש 166)יוחנן ונמצא החמיץ, כבר שמא

תרומה. ואינה בטעות, היין על החומץ מן תרומה

.äëÌÈ˜¯t ‰LÏLa167˜c·Ï CÈ¯ˆ168ÔÈi‰ ˙‡ ƒ¿»¿»ƒ»ƒƒ¿…∆««ƒ
:Ô‰ el‡Â .ıÈÓÁ‰ ‡nL ÂÈÏÚ LÈ¯Ù‰Ï BÁÈp‰L∆ƒƒ¿«¿ƒ»»∆»∆¿ƒ¿≈≈

‚Á‰ È‡ˆBÓ ÏL ÌÈ„wa169¯„Óq‰ ˙‡ˆB‰·e ,170, «»ƒ∆»≈∆»¿»««¿»«
¯ÒaÏ ÌÈÓ ˙ÒÈk ˙ÚL·e171ÔÈLÈ¯ÙÓ - BzbÓ ÔÈÈÂ . ƒ¿«¿ƒ««ƒ«…∆¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ [„Ú] ÔÈÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ÂÈÏÚ172. »»¿∆¿«∆«ƒ««¿»ƒ

במשנה.167) לא. תורמין 168)גיטין ואין החמיץ שמא
עליו  מפריש השנה ימות בשאר אבל היין, על החומץ מן

יין. שהוא חג 169)בחזקת במוצאי קדים רוח כשמנשבת
באשכול 170)הסוכות. נראים וענביו (ה)פרח "כתום

שם). (רש"י הערוך 171)כסדרן" כנוסחת שם, משנה
נכנסת  כשלחלוחית לומר: ורצה שם. ותוספות ורש"י
מהן  לעצור שיכול הלבן) כפול (שהוא הבוסר בתוך וגדילה
כותשים  היו אחר, לשון מים. כניסת היינו שהוא, כל
חומץ  ונעשים מים לתוכן ונותנין בוסר, כשהן הענבים

שם). (רש"י הוא 172)לטיבול וכן להיות. צריך כן
משום  והיינו ג, פרק סוף גיטין ובירושלמי שם, בתוספתא

(כסףֿמשנה). יום ארבעים תוך להחמיץ רגיל שאינו

.åë˙B¯t ÁÈpn‰173„Ú Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«
eOÚiL174ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z ∆≈»¿»««ƒ∆≈«¿ƒƒ

Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ175LÈ¯Ù‰ Ì‡ ,176Ô‰ È¯‰ - ¿«¿ƒ»∆»ƒ«À»ƒƒ¿ƒ¬≈≈
ÔÈÓi˜ ˙˜ÊÁa177ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È¯‰ - e„·‡L Ô‡ˆÓ . ¿∆¿««»ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

¯Á‡ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ‡nL ÔwzM ‰Ó«∆ƒ≈∆»…ƒ¿ƒ¬≈∆∆»««
‰iL ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ CÎÈÙÏ .e„·‡L178. ∆»¿¿ƒ»«¿ƒ¿»¿ƒ»

שם.173) למעלה 175)כולם.174)משנה ראה בסמוך,
יז. הלכה במ 176)פ"ג שאמרו [ומה שם:בדיעבד. שנה

שני  במעשר אלא אינו לכתחילה, דהיינו עליהם", "מפריש
בתרומה  אלא במוקף צורך אין רבינו שלדעת שם, שנזכר
הלכה  (שם חכמים לתלמידי מעשר ובתרומת (שם) גדולה
(פ"א  המוקף מן שלא אף מפריש ראשון מעשר אבל כ),
שני  למעשר הדין שהוא ופשוט ו) הלכה מעשר מהלכות
פ"ז  שם ואמנם שם). מעשר בהלכות בכסףֿמשנה (ועיין
עליהם", "מפריש המשנה: כלשון רבינו העתיק ד, הלכה

המניח]. ד"ה שם תוספות תרומה.177)ועיין ותרומתו
שם.178) להלן. ראה מספק.

ה'תשע"ו  טבת י"ח רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מעשר,1) ותרומת תרומה לאכול הראויים הם  מי יבאר

ולפסול. להאכיל והראוי

.àÔÈa ,ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z¿»¿««¬≈∆¡∆∆«…¬ƒ≈
Ì‰ ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈≈
‰˜È Èk Ô‰ÎÂ :¯Ó‡pL ;ÔzÓ‰·e ÌÈÚk‰ Ì‰È„·ÚÂ¿«¿≈∆«¿«¬ƒ¿∆¿»∆∆¡«¿…≈ƒƒ¿∆
Ô‰k ˙L‡Â Á¯aL Ô‰k „·Ú .¯ÓB‚Â BtÒk ÔÈ˜ LÙ∆∆ƒ¿««¿¿≈∆∆…≈∆»«¿≈∆…≈

.ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ - ‰„¯nL∆»¿»¬≈≈¿ƒ

.áÔ‰k ‡l‡ d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯z¿»∆»≈≈»∆»…≈
ÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ - ‰˜ÊÁ È‰k Ï·‡ ;ÒÁÈÓ¿À»¬»…¬≈¬»»¿ƒƒ¿»∆
‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÔÈa - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯˙e .„·Ïa Ô‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ¿«¿»¿»≈¿»¿»
- Ô‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈa≈¿««¬≈≈∆»≈∆ƒ¿≈∆
¯eÒ‡L ÈtÓ ;ÌÎÁ „ÈÓÏz Ô‰ÎÏ ‡l‡ ˙z dÈ‡≈»ƒ∆∆∆»¿…≈«¿ƒ»»ƒ¿≈∆»
.‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÎÂ ,‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï∆¡…¿»¿≈»¿»«≈»»∆¿∆¿«À¿»

.‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈ˙B CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈»¿»…≈∆ƒ¿∆

.âLÏL ˙a ‰pË˜ elÙ‡ ,Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ˙ÈÏ‡¯OÈƒ¿¿≈ƒ∆ƒ≈¿…≈¬ƒ¿«»«»
ÔÈ„Â .˜BLÂ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡z - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»…«ƒ¿»¿»∆»¿ƒ
Ï·‡ ;BÈ˜ ‡È‰ È¯‰L ,‰Ò¯‡˙pMÓ ÏÎ‡zL ‰¯Bz»∆…«ƒ∆ƒ¿»¿»∆¬≈ƒƒ¿»¬»
‡nL ‰¯Êb ,‰tÁÏ ÒkzL „Ú ÏÎ‡zL ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ∆…««∆ƒ»≈«À»¿≈»∆»
˙È·a ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk ‰ÈÁ‡Ïe ‰È·‡Ï ‰Óe¯z ÏÈÎ‡z«¬ƒ¿»¿»ƒ»¿«∆»¿∆ƒ¬»¿≈

.‰È·‡»ƒ»

.ã˙ÏÎB‡ dÈ‡ - Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ‰ËBLÂ ˙L¯Á≈∆∆¿»∆ƒ≈¿…≈≈»∆∆
‡OÈ ‡nL ‰¯Êb ;‰È·‡ d‡ÈO‰ elÙ‡ ,‰Óe¯˙aƒ¿»¬ƒƒƒ»»ƒ»¿≈»∆»ƒ»
ÏÎ‡z ‡lL e¯Êb CÎÈÙÏ ,‰pÏÈÎ‡ÈÂ ˙L¯Á Ô‰k L¯Á≈≈…≈≈∆∆¿«¬ƒ∆»¿ƒ»»¿∆……«

.ÏÏk Ï‡¯OÈ ˙a ˙L¯Á≈∆∆«ƒ¿»≈¿»

.ä‡Ï ¯Ê ÏÎÂ :¯Ó‡pL ,˙BÓe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ¯f‰«»»∆¡…¿∆∆¡«¿»»…
:¯Ó‡pL ,B¯ÈÎO B‡ Ô‰k ·LBz ‰È‰ elÙ‡ .L„˜ ÏÎ‡È…«…∆¬ƒ»»«…≈¿ƒ∆∆¡«
¯ÈÎO ‰Ê - ·LBz .L„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ¯ÈÎOÂ Ô‰k ·LBz«…≈¿»ƒ……«…∆»∆¿ƒ
‡e‰ È¯‰ - È¯·Ú „·ÚÂ .ÌÈL ¯ÈÎO ‰Ê - ¯ÈÎO ,ÌÏBÚ»»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ¬≈
;¯Êk ‡È‰ È¯‰ - ¯f‰ ˙L‡ ˙‰ÎÂ .¯ÈÎOÂ ·LB˙k¿»¿»ƒ¿…∆∆≈∆«»¬≈ƒ«»

.BzL‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa - ¯Ê ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»≈≈ƒ¿

.åÔÈa ‡ÓË ‰È‰L ÔÈa - ÔB„Êa ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê»∆»«¿»¿»≈∆»»»≈≈
ÏÎ‡L ÔÈa ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡L ÔÈa ,¯B‰Ë ‰È‰L∆»»»≈∆»«¿»¿»≈∆»«
B· e˙Óe :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰‡ÓË¿≈»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«≈
ÈÓc ÌlLÓ BÈ‡Â .d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏÂ .e‰ÏlÁÈ Èkƒ¿«¿À¿∆«¬ƒ»»¿≈¿«≈¿≈
‰‚‚La ÏÎ‡ Ì‡Â .ÌlLÓe ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÏÎ‡M ‰Ó«∆»«∆≈∆¿«≈¿ƒ»«ƒ¿»»
L„˜ ÏÎ‡È Èk LÈ‡Â :¯Ó‡pL ;LÓÁ ÛÈÒBÓ -ƒ…∆∆∆¡«¿ƒƒ…«…∆

.¯ÓB‚Â B˙ÈLÓÁ ÛÒÈÂ ‰‚‚Laƒ¿»»¿»«¬ƒƒ¿≈
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.æÔ‰k ˙·e˙Óe¯˙a ‡È‰ ,¯Ê LÈ‡Ï ‰È‰˙ Èk «…≈ƒƒ¿∆¿ƒ»ƒƒ¿«
:‰Ê Â‡Ïa eÏÏÎ ÌÈÈÚ ÈL .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL„w‰«√»ƒ……≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿¿¿»∆
BÓk ,‰ÏÏÁ B‡ ‰BÊ ‰OÚ˙Â dÏ ¯eÒ‡Ï ÏÚaz Ì‡L∆ƒƒ»≈¿»»¿≈»∆»¬»»¿
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ - ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¬≈ƒ¬»
¯Êk ÏÏÁ‰L ,ÏÏÁ Ïk ÔÈ„k ,ÌÏBÚÏ ˙BÓe¯za ÏÎ‡Ï∆¡…«¿¿»¿ƒ»»»∆∆»»«»
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ ‡Opz Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ¿»»»¿ƒƒ»≈¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¬»
,˜BLÂ ‰ÊÁ ‡e‰L ,ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯ena ÏÎ‡Ï∆¡…«»ƒ«√»ƒ∆»∆»

.˙Ó B‡ dL¯bL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÏBÚÏ¿»««ƒ∆≈¿»≈

.çÏ‡¯Oi‰ dL¯bL ¯Á‡ ˙ÏÎB‡ - ‰Óe¯z‰ Ï·‡¬»«¿»∆∆««∆≈¿»«ƒ¿»≈
Ô‰k ˙·e :¯Ó‡pL ;‰pnÓ Ôa ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ ,˙Ó B‡≈ƒ…ƒƒ«≈ƒ∆»∆∆¡««…≈
Ï‡ ‰·LÂ ,dÏ ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡ ‰È‰˙ Èkƒƒ¿∆«¿»»¿»¿∆«≈»¿»»∆

.ÏÎ‡z ‰È·‡ ÌÁlÓ ,‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa≈»ƒ»ƒ¿∆»ƒ∆∆»ƒ»…≈

.è;ÌÁÏ Ïk ‡ÏÂ - ÌÁlÓ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿ƒ∆∆¿…»∆∆
.˜BLÂ ‰ÊÁÏ ‡ÏÂ ,‰Óe¯˙Ï ‡È‰ ˙¯ÊBÁ∆∆ƒƒ¿»¿…¿»∆»

.é˙ÈÏ‡¯OÈÂ ‰iÂÏ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ˙‰k‰ ‡ÏÂ¿…«…∆∆ƒ¿«∆»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ
‰¯eÒ‡ - ‰BÊ ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,dÏ ¯eÒ‡Ï ‰ÏÚ·pL∆ƒ¿¬»¿»»ƒ¿«¬≈»¬»
Ú¯Ê dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÏBÚÏ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»¿»¿««ƒ∆≈»∆«

.Ô‰kÓƒ…≈

.àéÏÚ Û‡Â ,‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ dÈ‡ ‰Èe·M‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿»≈»∆∆ƒ¿»¿««
¯ÓBÏ ˙Ó‡pL ‰Èe·L ÏÎÂ .È‡ ‰¯B‰Ë ˙¯ÓB‡L Ètƒ∆∆∆¿»¬ƒ¿»¿»∆∆¡∆∆«
˙¯zÓ ‰È‰zL È„k „Ú dÏ LiL B‡ ,È‡ ‰¯B‰Ë¿»¬ƒ∆≈»≈¿≈∆ƒ¿∆À∆∆
‰Ó‰·Ï ˙Úa¯p‰Â .‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - dÏÚ·Ï¿«¿»¬≈∆∆ƒ¿»¿«ƒ¿««ƒ¿≈»

.˙ÏÎB‡Â ‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡Ï -…ƒ¿¿»ƒ«¿À»¿∆∆

.áéÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - Ô‰kÓ Ú¯Ê dÏ LiL ˙ÈÏ‡¯OÈƒ¿¿≈ƒ∆≈»∆«ƒ…≈∆∆ƒ¿ƒ
ÌeËÓË elÙ‡Â ,‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa ,da¿»≈»»≈¿≈»«¬ƒÀ¿
;ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ú¯f‰ Ú¯Ê elÙ‡Â ,ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆««∆««»»»

.dÏ ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«≈»

.âéÚ¯Ê Ck ,d˙B‡ ÏÒBt ˙‰kÓ Ï‡¯OÈ Ú¯fL ÌLk¿≈∆∆«ƒ¿»≈ƒ…∆∆≈»»∆«
Ú¯Ê ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,d˙B‡ ÏÈÎ‡Ó ˙ÈÏ‡¯OiÓ Ô‰k…≈ƒƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»¿««ƒ∆∆«
˙‰k B‡ Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a ?„ˆÈk .ÏeÒt»≈««ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈…∆∆
‡e‰L ÈÓ ˙a‰ ÏÚ ‡·e ,˙a epnÓ ‰„ÏÈÂ ,Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈¿»¿»ƒ∆«»«««ƒ∆
È¯‰Â ˙a‰ ‰˙Óe ,¯ÊÓÓÏ ˙‡OpL B‡ ‰ÈÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»»∆»∆ƒ»¿«¿≈≈»«««¬≈
ÏÎ‡z - Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a Bn‡ Ì‡ ‰˙È‰ .Ìi˜ ¯ÊÓn‰««¿≈«»»¿»≈ƒ«ƒ¿»≈¿…≈…«

.ÏÎ‡z ‡Ï - Ï‡¯OÈÏ Ô‰k ˙a ;‰Óe¯˙aƒ¿»«…≈¿ƒ¿»≈……≈

.ãéÏÚ Û‡Â dÚ¯Ê ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿««
ÔÈ‡Â .Ï‡¯OÈ BÈ‡ elÙ‡Â ,ÏeÒt Ú¯f‰ B˙B‡L Ètƒ∆«∆«»«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÓ ˙a dÏ ‰˙È‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆ƒ»¿»»«ƒ…≈««ƒ
dn‡ È¯‰ - ‰ÏlÁ˙ elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈÏ ‰‡eO ˙a‰L∆««¿»¿ƒ¿»≈«¬ƒƒ¿«¿»¬≈ƒ»

.‰ÏeÒt‰ ˙a‰ ÏÈ·La ˙ÏÎB‡∆∆ƒ¿ƒ«««¿»

.åèdÚ¯Ê ÈtÓ ˙ÏÎB‡ dÈ‡L ˙‰k‰ ,Ba ‡ˆBik«≈«…∆∆∆≈»∆∆ƒ¿≈«¿»

?„ˆÈk .ÌÈ‰k Ú¯f‰ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ Ï‡¯OinL∆ƒƒ¿»≈««ƒ∆«∆«…¬ƒ≈«
‰ÎÏ‰Â ,˙a epnÓ ‰„ÏÈÂ Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿»¿»ƒ∆«¿»¿»
Èe‡¯ ‰Ê È¯‰ - Ôa epnÓ ‰„ÏÈÂ Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ˙a‰««¿ƒ»¿…≈¿»¿»ƒ∆≈¬≈∆»
Ì‡ ˙‡ ÏÒBÙe Bn‡ ˙‡ ÏÈÎ‡Ó ,ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ïƒ¿…≈»«¬ƒ∆ƒ≈∆≈
Ô·k ‡Ï :˙¯ÓB‡ ˙‡ÊÂ .Bn‡ ‰˙nL Èt ÏÚ Û‡Â ,Bn‡ƒ¿««ƒ∆≈»ƒ¿…∆∆…¿∆

.‰Óe¯z‰ ÔÓ ÈÏÒBt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k Èzaƒƒ…≈»∆≈¿ƒƒ«¿»

.æè.ÏÈÎ‡Ó BÈ‡Â Ú¯Ê ÌeMÓ ÏÒBt BÈ‡ - „·Ú‰»∆∆≈≈ƒ∆«¿≈«¬ƒ
˙‡OpL ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL ˙‰k ?„ˆÈk≈«…∆∆∆ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ≈
ÏÚ LaÎÂ Ôa‰ CÏ‰Â ,Ôa epnÓ ‰„ÏÈÂ ,Ô‰ÎÏ¿…≈¿»¿»ƒ∆≈¿»««≈¿ƒ¿««
„·Ú‰ È¯‰Â Ôa‰ ˙Óe ,„·Ú epnÓ ‰„ÏÈÂ ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿»¿»ƒ∆∆∆≈«≈«¬≈»∆∆
Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a ‰Ê „·Ú ÏL ÂÈ·‡ Ì‡ ‰˙È‰ :Ìi«̃»»¿»≈»ƒ∆∆∆∆«ƒ¿»≈¿…≈
- Ï‡¯OÈÏ Ô‰k ˙a ‰˙È‰ ;‰Óe¯˙a ÏÎ‡z ‡Ï -……«ƒ¿»»¿»«…≈¿ƒ¿»≈
.ÒeÁÈ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ„·Ú‰L ,Ú¯Ê ‰Ê ÔÈ‡L .ÏÎ‡z…«∆≈∆∆«∆»¬»ƒ≈»∆ƒ

.æé,Ôa epnÓ dÏÂ ,˙ÓÂ Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈»≈¿»ƒ∆≈
˙Ó .‰Óe¯˙a ÏÎ‡z ‡Ï - Ï‡¯OÈÏ ˙‡OÂ ‰¯ÊÁÂ¿»¿»¿ƒ»¿ƒ¿»≈……«ƒ¿»≈
ÈtÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡z ‡Ï - Ôa epnÓ dÏÂ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈¿»ƒ∆≈……«ƒ¿»ƒ¿≈
ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - Ï‡¯OiÓ da ˙Ó .Ï‡¯OinL da¿»∆ƒƒ¿»≈≈¿»ƒƒ¿»≈∆∆ƒ¿ƒ

.ÔBL‡¯‰ da¿»»ƒ

.çé,Ôa epnÓ dÏ LÈÂ Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ∆≈
epnÓ dÏÂ ˙Ó .‰Óe¯˙a ÏÎ‡z - Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ‰¯ÊÁÂ¿»¿»¿ƒ»¿…≈…«ƒ¿»≈¿»ƒ∆
ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ - Ô‰kÓ da ˙Ó .‰Óe¯˙a ÏÎ‡z - Ôa≈…«ƒ¿»≈¿»ƒ…≈¬»∆¡…
˙¯ÊBÁ - Ï‡¯OinL da ˙Ó .Ï‡¯OinL da ÈtÓƒ¿≈¿»∆ƒƒ¿»≈≈¿»∆ƒƒ¿»≈∆∆
‰ÊÁa ‡Ï ,‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡Â ,‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙È·Ï¿≈»ƒ»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»…¿»∆

.˜BLÂ»

.èédÏ LÈÂ ‰lÁz Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈»
.‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ - Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ‰¯ÊÁÂ ,Ôa epnÓƒ∆≈¿»¿»¿ƒ»¿…≈∆∆ƒ¿»
È¯‰L ,ÔB¯Á‡‰ da ÈtÓ ˙ÏÎB‡ - Ôa epnÓ dÏÂ ˙Ó≈¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿≈¿»»«¬∆¬≈

.ÂÈ·‡ dÏÈÎ‡‰L BÓk dÏÈÎ‡Ó ‡e‰«¬ƒ»¿∆∆¡ƒ»»ƒ

ה'תשע"ו  טבת י"ט חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמשן.1) שיעריב עד בתרומה אוכלים הטמאין אם יבאר

חוצה  ותרומת נתהפכה. שלא ומשמשת גמלים רוכבי ודין
ונשיהן  משוך או ערל כהן באכילה. אסורה היא אם לארץ
שפכה  וכרות דכא פצוע שנבעל. ואנדרוגינוס ועבדיהן.
שנישאת  ישראל בת עבדים. להם שקנו וקטן שוטה וחרש

עבדים. לו והכניסה לכהן

.àÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡ÓË Ô‰k…≈»≈»∆¡…¿»≈¿≈»≈
Úe¯ˆ ‡e‰Â Ô¯‰‡ Ú¯fÓ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë¿»∆∆¡«ƒƒƒ∆««¬…¿»«
ÔÈÏÎB‡L L„˜ e‰Ê È‡ - ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL„wa ,·Ê B‡»«√»ƒ……«≈∆…∆∆¿ƒ

˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,Ô¯‰‡ Ú¯Ê Ïk B˙B‡2BÊ :¯ÓB‡ ÈÂ‰ ? »∆««¬…¿»ƒ¿≈¡≈≈
- ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ‡ÓË ÏkL ‡l‡ .‰Óe¯z¿»∆»∆»»≈»≈¿»¿»

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ3‰˜BÏ CÎÈÙÏe ,4:¯Ó‡pL ; «»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿ƒ»∆∆∆¡«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

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



קפה zenexz zekld - mirxf xtq - zah h"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡ÓËÂ .‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡OÈ ‡ÏÂ Èz¯ÓLÓ ˙‡ e¯ÓLÂ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»≈¿¿»≈
¯z ÏÎ‡LBÈ‡ - Â‡Ïa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ‰Óe ∆»«¿»¿≈»««ƒ∆¿«≈

‰˜BÏ5L„˜ dÈ‡ È¯‰L ,6. ∆∆¬≈≈»…∆

כהונה,2) לזכרי אלא נאכלים שאינם קדשים לקדשי פרט
בת  היינו לחוזרת, גם נאכלת שתרומה הוסיפו שם ובגמרא
חוזרת  שאינה ושוק, לחזה פרט ומת, לישראל שנישאת כהן

יחללוהו".3)אליהם. כי בו "ומתו שכל 4)שנאמר
לוקים. שמים, בידי מיתות לאכול 5)חייבי יש איסור אבל

ופירש  איכא איסורא הא עג: ביבמות ועיין טמאה, תרומה
"בשעריך  מהפסוק זה ודורשים טמאה. תרומה לאכול רש"י
עשה. עשה, מכלל הבא ולאו לאחר, ולא לזה תאכלנו",

שמחוללת 6) לזו פרט יחללוהו", כי בו "ומתו שנאמר
ועומדת.

.áÔLÓL ·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ‡≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿»
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡ˆÈÂ7‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡8; ¿≈¿¿»»ƒ««¿ƒ«««»

ÔÓ ÚÈ˜¯‰ ¯‰ËiL „Ú - ¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»«∆∆¿»≈«∆ƒ¿«»»ƒ«ƒ
¯B‡‰9.ÌÈL„w‰ ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â , »¿««…«ƒ«√»ƒ

אמרו:7) לה: ובשבת הכוכבים" "צאת נאמר: שם בגמרא
לילה". שלושה השמשות, בין כוכבים שני יום, אחד "כוכב
ולא  ביום הנראים גדולים כוכבים "לא יוסי: ר' אמר ושם
בינונים". אלא בלילה, אלא נראים שאינם קטנים כוכבים

החמה.8) שקיעת אחר שעה שליש כמו העת וזה
אינשי 9) כדאמרי יומא, טהר וטהר "מאי שם: בברכות

עבר, לשון "אדכי שם: וברש"י יומא". ואדכי שימשא איערב
השמש". מן העולם נתפנה

.â,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ô‰k…≈»∆»«¿»¿≈»≈∆
‰OÚa ‡e‰L ÈtÓ10ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈∆«¬≈∆∆¡«¿««…«ƒ

ÏÎ‡iL ‡e‰ B˙M„˜a ‡e‰L ¯·cÓ - ÌÈL„w‰«√»ƒƒ»»∆ƒ¿À»∆…«
Èt ÏÚ Û‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ¯·c Ï·‡ ,¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«¬»»»»≈……«««ƒ

.‡e‰ ‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;¯‰ËiL∆ƒ¿«¿««»ƒ¿«¬≈¬≈

עשה.10) אלא לאו בו שאין מפני כלומר,

.ãeÚÊÚcÊpL LÈb¯‰Â ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿
ÂÈ¯·È‡11‰n‡a ÊÁB‡ - Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï12ÚÏB·e ≈»»¿ƒƒ¿«∆«≈»«»≈«

.‰Óe¯z‰ ˙‡∆«¿»

מגופו.11) זרע שיבלע 12)שנעקר עד הזרע יצא "שלא
עד  מטמאים אין קרי ובעל הזב דתנן: שבפיו, התרומה את

לחוץ". טומאתן שתצא

.äÔ˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ‰ËBM‰Â L¯Á‰«≈≈¿«∆«¿ƒƒ»«¬ƒƒ»
‡lL Ô˙B‡ ÔÈ¯nLÓe .ÔLÓL ·È¯Ú‰L ¯Á‡ ‰Óe¯z¿»««∆∆¡ƒƒ¿»¿«¿ƒ»∆…
Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈ‡ÓË - eLÈ Ì‡L ;‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ eLÈÈƒ¿«««¿ƒ»∆ƒƒ¿¿≈ƒ∆»ƒ

˙LÁ ÏL ÒÈk Ì‰Ï eOÚ Ôk13e‡¯È ‡nL ,.È¯˜ ≈»»∆ƒ∆¿∆∆»ƒ¿∆ƒ

של 13) ומדוע בכיס. יבדקו תרומה להאכילו וכשירצו
בכיס. ניכר יהיה קרי וכשיראה בולע, שאינו מפני נחושת?

.åeÏaËiL „Ú ‰Óe¯za ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈlÓ‚ È·ÎB¯¿≈¿«ƒ¬ƒ∆¡…«¿»«∆ƒ¿¿
,ÌenÁ‰ ÈtÓ ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰L ;ÔLÓL ·È¯ÚÈÂ¿«¬ƒƒ¿»∆≈¿∆¿«À¿»ƒ¿≈«ƒ

ÏÓb‰ ¯BÚ ÏÚ ‰·ÈÎ¯‰L14˙·ÎL ÏL ‰tË ‡ÈˆBÓ ∆»¿ƒ»««»»ƒƒ»∆ƒ¿«
.Ú¯Ê∆«

אוכף.14) בלא כלומר,

.æ˙ÚLa ‰Ît‰˙ ‡Ï Ì‡ ,d˙hÓ ˙LnLÓ‰«¿«∆∆ƒ»»ƒ…ƒ¿«¿»ƒ¿«
LÈÓLz15Ì‡Â ;·¯ÚÏ ‰Óe¯za ˙ÏÎB‡Â ˙Ï·BË - «¿ƒ∆∆¿∆∆«¿»»∆∆¿ƒ

ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - LÈÓLz‰ ˙ÚLa ‰Ît‰˙ƒ¿«¿»ƒ¿«««¿ƒ¬≈¬»∆¡…
ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk ‰Óe¯za16‡lL dÏ ¯LÙ‡ È‡L ; «¿»»¿»»ƒ∆ƒ∆¿»»∆…

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰‡ÓË ‰È‰˙Â ËÏÙz17. ƒ¿…¿ƒ¿∆¿≈»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

והוא 15) בגמרא: שם שאמרו ממה השיג הראב"ד
הלכה  אם אבל ממקומה, זזה שלא במטה שהטבילוה
שרבינו  ונראה ופלטה. ממנו נשתייר שמא חוששין לטבילה,
בשאינה  כאן במתהפכת כאן קשיא לא "אלא בגמרא גורס
אין  זה ולפי קודם, שאמרו ממה חזרו כן ואם מתהפכת",

במטה. להטבילה עד 16)צורך אלא שלמים ימים ג' לא
השלישי. שלוש 17)היום אלא מטמאה שאינה כתב ושם

היא  שבת בליל שמשה ואם לילה, או יום היא ועונה עונות,
יותר. ולא א, וביום א יום בליל השבת, ביום מטמאה

.ç- Ô‰È¯·cÓ d¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z¿«»»»∆ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆
‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰kÏ ‡l‡ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ dÈ‡≈»¬»«¬ƒ»∆»¿…≈∆À¿»¿»
˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÔÈ·ÊÂ ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa :Ô‰Â ,BÙebÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ - eÏ·hL ÔlÎÂ .˙B„ÏBÈÂ¿¿¿À»∆»¿À»ƒ«¬ƒ»««ƒ

ÔLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL18˙B‡ÓË ÚbÓ È‡ÓË Ï·‡ .19- ∆…∆¡ƒƒ¿»¬»¿≈≈««À¿
epnÓ ¯‰hÏ ÌBi‰ eÏ ¯LÙ‡ È‡L ,˙Óa Ú‚pL ÔÈa20, ≈∆»«¿≈∆ƒ∆¿»»«ƒ»≈ƒ∆

‰ˆeÁ ˙Óe¯˙Ï ÏaËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ı¯La Ú‚pL ÔÈa≈∆»«¿∆∆≈»ƒƒ¿…ƒ¿«»
.ı¯‡Ï»»∆

אלא 18) ראוי אינו ישראל ארץ של שלתרומה פי על אף
ראוי  הוא לארץ חוצה של תרומה לעניין - שמש הערב לאחר
מגופו, היוצאת מטומאה טהר שטבל שכיוון טבילה, לאחר
שני  אלא שאינו יום, טבול של קלה טומאה עליו וחלה
בתרומת  שאוכל בלבד מגע כטמא אלא ואינה לטומאה,

לארץ. מגופן.19)חוצה יוצאה טומאה שאין 20)שאין
ושביעי. שלישי להזות פרה, אפר היום לנו

.è‰pË˜e È¯˜ ‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜ Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈»»∆¬«ƒ…»»∆ƒ¿«»
‡Ïa „ÈÓz d˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - ‰c Ì„ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¬»«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿…

‰˜È„a21.Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„Ú ‰‡ÓË ‰‡ˆÈ ‡lL Ô˙˜ÊÁL , ¿ƒ»∆∆¿»»∆…»¿»À¿»¬«ƒ¬≈∆
ÓhL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú¯ˆn‰ÂÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ ¿«¿…»¬≈¿ƒ∆À¿»¿»»»

BÙebÓ22ÒÁÈÓ Ô‰k B˙B‡ ‡nËiL ‡e‰Â .23Ì„˜ Ï·‡ ; ƒ¿∆¿«≈…≈¿À»¬»…∆
.‡e‰ ¯B‰Ë - Ô‰k‰ ep‡nËiL∆¿«¿∆«…≈»

שיטבול.21) עד טומאה בחזקת הוא גדול כן 22)אבל
זה. לעניין כזב הוא הרי שמצורע סז: בפסחים נראה

לו 23) שהעידו כל מיוחס? כהן ו"איזהו מוחזק. כהן ולא
הכהן  פלוני בן ופלוני הכהן פלוני בן כהן שהוא עדים שני

הכהן והוא בדיקה, צריך שאינו איש גבי עד על ששימש
אוכל  שהיה שראוהו עדים שני עליו שהעידו ו"מי המזבח".

מיוחס". זה הרי תורה של בתרומה

.éÈ¯‰L .‰¯Bz ÔÈcÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ï¯Ú Ô‰k…≈»≈»∆¡…ƒ¿»ƒƒ»∆¬≈
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¯ÈÎOÂ ·LBz ¯Ó‡Â ,‰Óe¯˙a ¯ÈÎOÂ ·LBz ¯Ó‡∆¡«»¿»ƒƒ¿»¿∆¡«»¿»ƒ
¯eÒ‡ Ï¯Ú - ÁÒÙa ¯eÓ‡‰ ¯ÈÎOÂ ·LBz ‰Ó ;ÁÒÙa¿∆««»¿»ƒ»»¿∆«»≈»
.Ba ¯eÒ‡ Ï¯Ú - ‰Óe¯˙a ¯eÓ‡‰ ¯ÈÎOÂ ·LBz Û‡ ,Ba«»¿»ƒ»»ƒ¿»»≈»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â24CeLÓ .25ÏÎ‡Ï ¯zÓ ¿ƒ»«∆ƒ«»»À»∆¡…
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .Ï¯Úk ‰‡¯pL Èt ÏÚ Û‡Â ‰Óe¯˙aƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿∆¿»≈ƒƒ¿≈¿ƒ

ÏBnÈL26.Ïe‰Ó ‰‡¯iL „Ú ‰iL ÌÚt ∆»««¿ƒ»«∆≈»∆»

התורה 24) מן אינו שווה, מגזירה הנלמד שדבר פי על שאף
לחכמים  מצאנו - ב) שורש המצוות (ספר רבינו לדעת
ולפיכך  התורה מן הוא לערל תרומה אכילת שאיסור שאמרו

תעשה. ללא רבינו את 25)מנאו וכסתה ערלתו שנמשכה
חכמים 26)העטרה. אסרוהו שלא נראה רבינו מלשון

שייראה  כדי מילה, חובת עליו הטילו אלא בתרומה, לאכול
כמהול.

.àé‰Óe¯˙a ÏÎB‡ - Ïe‰Ó „ÏBp‰27- ÌeËÓh‰Â . ««»≈ƒ¿»¿«À¿
- ÒBÈ‚B¯c‡Â .Ï¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡≈≈ƒ¿≈∆¿≈»≈¿«¿¿ƒ

ÏÎB‡Â ÏÓ28. »¿≈

שאין 27) כיון - ברית דם ממנו להטיף שצריך פי על [ואף
בלבד, ברית דם להטיף אלא ערלה, כבכל למול חיוב כאן
דם  הטפת לפני אף ערל נקרא אינו - חובה ידי יוצא ובזה

נפשך:28)ברית]. ממה בתרומה, ואוכל שבו הזכרות מל
עצמה, בפני בריה שהוא בין אשה שהוא בין איש שהוא בין

הוא. כהן של זרעו

.áéÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ Ï¯Ú‰∆»≈¿»«¿≈ƒ««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎB‡ Ô‰È„·ÚÂ Ô‰ÈL - ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï29. ∆¡…ƒ¿»¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ

קדושת 29) בהם יש - בתרומה אסורים שהם פי על שאף
כהונה.

.âé‡kc Úeˆt30‰ÎÙL ˙e¯Îe31Ô‰È„·ÚÂ Ì‰ - ¿««»¿»¿»≈¿«¿≈∆
eÏÎ‡È ‡Ï Ô‰ÈLe ,ÔÈÏÎB‡32Ú„È ‡Ï Ì‡Â .33˙‡ ¿ƒ¿≈∆……¿¿ƒ…»«∆

‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt ‰OÚpMÓ BzL‡34È¯‰ - ƒ¿ƒ∆«¬»¿««»¿»¿»¬≈
BÊ È¯‰ - ÌÈ¯b ˙a ‡O Ì‡ ÔÎÂ .eÏÎ‡È el‡≈…¿¿≈ƒ»»«≈ƒ¬≈

˙ÏÎB‡35. ∆∆

שלו.30) הביצים אינו 31)שנפצעו ושוב הגיד שנכרת
ושניהם  מוליד. ואינו ושותת, שופך אלא זרע, קילוח יורה

בקהל. לבוא בביאתם 32)אסורים חללות נעשות שהן
להן. לפסול שנבעלות מלשון 33)מכיוון עליה, בא לא
אשתו". חוה את ידע המשנה 34)"והאדם לשון היא כן

שם. רש"י פירש וכן לכן, קודם לו נשואה שהייתה ומשמע
משתמרת, שהיא פי על אף בתרומה, אוכלת היא ולכך
אם  אבל אכלה. שכבר מאחר פסולה, לביאה עומדת, כלומר
אוכלת, אינה ידעה, לא אפילו דכא, פצוע והוא נישאה
דאורייתא. פסולה לביאה משתמרת שהיא מאחר

יבוא 35) "לא משום לא כלל, נישואין איסור בהם שאין
ולא  ה'. קהל בכלל אינה שגיורת - ה'" בקהל דכא פצוע
ואינו  כהונה בקדושת אינו דכא שפצוע - לכהן זונה משום

בה. אסור

.ãé˙ÏÎB‡ dÈ‡ - Ô‰k ˙a LcwL Ô‰k ‡kc Úeˆt36. ¿««»…≈∆ƒ≈«…≈≈»∆∆

‰nÁ ÒÈ¯Ò37ÔÈÏÎB‡ ÂÈ„·ÚÂ BzL‡Â ‡e‰ -38ÌeËÓË . ¿ƒ«»¿ƒ¿«¬»»¿ƒÀ¿
Ô‰È˙BL ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÏÎB‡ Ô‰È„·Ú - ÒBÈ‚B¯c‡Â39. ¿«¿¿ƒ«¿≈∆¿ƒ¬»…¿≈∆

ופסולה 36) נתחללה פסולה, לביאה שמשתמרת כיוון
קידש  רק אם ואפילו אביה, בית בתרומת אפילו מלאכול
לאכול  שמותרת ומה דכא. פצוע משנעשה ידעה ולא אותה,
משום  דכא, פצוע שנעשה קודם נישאה אם בתרומה
הייתה  אכילתה שתחילת אלא זה אין קודם, אוכלת שהייתה
שעכשיו  פי על ואף אז, כשרים שהיו אלו נישואין ידי על
שהכשירוה  הנישואין שאותם כיוון דכא, פצוע נעשה
אכלה. שכבר מאחר עכשיו, גם אוכלת עוד, קיימים לאכילה
ידי  על לגמרי נפקע אביה, מבית שאכלה מה כאן אבל

אביה. מרשות יצאה שאז סריס 37)הקידושין, שנולד
וחום  הצהריים ביום אמו שנתחממה ידי על והוא אמו מבטן

חזק. משקה ששתתה נסתרס 38)התנור שלא חמה שסריס
בקהל. לבוא אסור אינו שמים, בידי אלא אדם, בידי

ואנדרוגינוס 39) קידושין. קידושיו ואין הוא נקבה שמא
אם  זכר אם חכמים בו הכריעו ולא עצמה בפני ברייה שהוא

קידושיו. ידי על בתרומה מאכיל אינו ולפיכך נקבה,

.åèÔÈ‡ - ÌÈ„·Ú Ô‰Ï ewL ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»∆»»∆¬»ƒ≈»
ÔÈÏÎB‡40ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ÔÈc ˙Èa Ì‰Ï e˜ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ»»∆≈ƒ«¿

‰M¯Èa Ô‰Ï eÏÙpL B‡41.ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ - ∆»¿»∆ƒÀ»¬≈≈¿ƒ

בית 40) ידי על אלא קניין וקטן שוטה לחרש שאין מפני
יאכל  הוא כספו "קניין בו קורא אני ואין אפוטרופוס. או דין

נוחל.41)בו". שקטן

.æèC¯c ÔÈa ,‰Óe¯z‰ ÔÓ ÏeÒÙÏ ÏÚ·pL ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«¿»≈∆∆
,‰Óe¯˙a ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ - B˙e·˜ C¯c ÔÈa B˙e¯ÎÊ«¿≈∆∆«¿ƒ¿«ƒ∆¡…ƒ¿»

ÌÈLk42ÔÈÏÎB‡ ÂÈ„·Ú ÔÈ‡Â .43ÏÚ· Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ¿≈¬»»¿ƒ¿≈ƒƒ¿«
‰M‡Ï B˙‡È·a ÏÒBt ‡e‰L ¯Á‡ ÒBÈ‚B¯c‡Ï44- ¿«¿¿ƒ«≈∆≈¿ƒ»¿ƒ»

ÏÚ·iL ‡e‰Â .ÂÈ„·Ú ÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ÏÎB‡ BÈ‡Â ,ÏÒÙƒ¿«¿≈≈¿…«¬ƒ¬»»¿∆ƒ¿«
B˙e·˜ C¯c B˙B‡45¯ÎÊ ÔÈ‡ - B˙e¯ÎÊ C¯c Ï·‡ ; ∆∆«¿¬»∆∆«¿≈»»

.‰p‰k‰ ÔÓ ¯ÎÊ ÏÒBt≈»»ƒ«¿À»

(האנדרוגינוס)42) "נבעל ו הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
מן  לפסול נבעל אם פירוש כנשים", התרומה מן נפסל
נפשך: ממה פוסלו, אינו לתרומה, כשר היה שאם התרומה.
דין  מצד כלל. ביאה כאן אין שניהם, של נקבות דין מצד
זכר  שהבועל ומצד זכר. פוסל זכר אין - שניהם של זכרות
כשרה  ביאה שהרי פוסלה, שאינו בוודאי נקבה, והנבעל
בדרך  בין שנפסל נראה "כנשים", שאמר ומכיוון היא.
בכדרכה  בין נפסלת האשה שהרי זכרותו, בדרך ובין נקבותו

כדרכה. שלא הכהונה.43)ובין מן נתחלל שהרי
פוסל.44) אינו - כשר הוא "רבי 45)שאם שם: ירושלמי

במינו  מין אפילו המנונה, רב בשם יונה ר' סבא ברבי ניחא
שבעלו  בין =) שהוא כל אנדרוגינוס) שבעל (=אנדרוגינוס
הוא  זכר אם וקשיא זכרותו), דרך שבעלו בין נקבותו דרך
דין  שניהם כן ואם כזכר, דינו אנדרוגינוס אם (=כלומר,
כלומר, =) היא נקבה אם זכר, פוסל זכר אין להם) אחד
של  זכרותו צד נקבה, פוסלת נקבה אין נקבה) דין לשניהם
בעלו  אם היינו רבינו ולדעת זה". של נקיבתו צד פוסלת זה
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פוסלת  זה של זכרותו שצד מפני פוסלו, הוא נקבותו, בדרך
ואת  כזכר הבועל את דנים אנו שאז זה. של נקבתו צד
ממה  אומרים זכרותו בדרך בעלו אם אבל כנקבה. הנבעל
ואם  זכר, פוסל זכר ואין זכר, זה אף זכר זה אם נפשך:

כלל. ביאה ביאתו אין - נקבות שניהם

.æéBÈ‡ Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÙzL ÈL ÏL „·Ú∆∆∆¿≈À»ƒ∆»»∆»≈∆…≈≈
ÏÈÎ‡Ó46ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ „·Ú‰ ‰Ê È¯‰ -47ÏÎÂ . «¬ƒ¬≈∆»∆∆»∆¡…¿»

.˜BLÂ ‰ÊÁa ÏÈÎ‡Ó - ‰Óe¯˙a ÏÈÎ‡n‰««¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿»∆»

שאוכלים 46) כשרים, כהנים היו השותפין כל [כלומר,
שאינו  פסול היה מהם ואחד לעבדיהם, ומאכילים תרומה

בתרומה]. עבדו לכהן 47)מאכיל "מניין שם: בירושלמי
בו, ממאה אחד אפילו שותפות, בו ולישראל עבד שקנה
משמע  יקנה" כי וכהן לומר תלמוד בתרומה מאכילו שאינו

המאכיל. לכהן קנוי שכולו

.çéÈ„·Ú ÔÈa BÏ ‰ÒÈÎ‰Â Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈¿ƒ¿ƒ»≈«¿≈
‚BÏÓ48ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa49eÏÎ‡È el‡ È¯‰ -50. ¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈…¿

ewL BzL‡ È„·ÚÂ ÌÈ„·Ú ewL Ô‰k È„·Ú ÔÎÂ¿≈«¿≈…≈∆»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿∆»
BtÒk ÔÈ˜ LÙ ‰˜È Èk :¯Ó‡pL ;eÏÎ‡È - ÌÈ„·Ú¬»ƒ…¿∆∆¡«ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿««¿

ÔÈw‰ ÔÈ˜ elÙ‡ -51ÏÈÎ‡Ó - ÏÎB‡‰ ÔÈ˜Â . ¬ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»»≈«¬ƒ
ÏÎB‡ BÈ‡L ÔÈ˜Â ,(ÌÈ¯Á‡)52.ÏÈÎ‡Ó BÈ‡ - ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆≈≈≈«¬ƒ

פירות.48) כאכילת בעבודתם משתמש שהבעל
עליו.49) אחריותם קיבל והבעל בנדונייא שהכניסה
מלוג 50) ועבדי ברשותו. שהם לפי יאכלו ברזל צאן עבדי

והמדובר  קניין. שקנה כקניינו שזהו יאכלו, לה ששייכים
אלא  להם קנויים שאינם עמהם והתנו העבדים להם כשהקנו

כלל. לאדון קנויים אינם זה שבאופן וכך, עבדים 51)לכך
שקנו  אשתו (=עבדי הקניין של קניינו וקניין עבדים שקנו

אוכלת 52)עבדים). שאינה גדול לכהן אלמנה כגון
חללה. היא שהרי בתרומה,

.èéÈ„·Ú ÔÈa BÏ ‰ÒÈÎ‰Â Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»≈«¿≈
eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa ‚BÏÓ53. ¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈……¿

ועבדי 53) הבעל. של שהם מפני יאכלו, לא ברזל צאן עבדי
ידי  על התרומה מן נפסלה היא ואף שלה, שהם לפי מלוג,

הישראל. עם נישואיה

.ëÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡54‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,55Ô‰ÎÏ «¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈
˙‰k ÔÈa ,ËBÈ„‰56È·iÁ ¯‡L ÔÎÂ ,˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ∆¿≈…∆∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»«»≈

ÔÈÂ‡Ï57¯a Ô‡ˆ È„·ÚÂ ‚BÏÓ È„·Ú BÏ ‰ÒÈÎ‰Â ,- ÏÊ »ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈¿¿«¿≈…«¿∆
eÏÎ‡È ‡Ï ‚BÏÓ È„·Ú58·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈¿……¿««ƒ∆«»

ÏL Ì‰L ÈtÓ ,eÏÎ‡È ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·ÚÂ ;Ì˙BBÊÓaƒ¿»¿«¿≈…«¿∆…¿ƒ¿≈∆≈∆
ÏÚa59‰iL ‡O .60˙ÏÎB‡ ‡È‰ -61‚BÏÓ È„·ÚÂ , ««»»¿ƒ»ƒ∆∆¿«¿≈¿

eÏÎ‡È ‡Ï dlL62. ∆»……¿

ישראל,54) בבת גם כאן מדובר שהרי בנישואין, [והיינו
נישואין]. לאחר אלא אוכלת אינה כשרים בנישואין שאף

פי 55) על [ואף לכהן. אסורות ששתיהן חלוצה, או גרושה
זונה, נעשית ואינה מדרבנן, אלא אסורה אינה שחלוצה
ידו]. על חללה נעשית היא כהונה מאיסורי שהיא כיוון

נתחללה 56) אביה, בתרומת האוכלת כהן בת שאפילו
איסור. בנישואי מתרומה שיש 57)ונפסלה איסור נישואי

ונקט  בתרומה. ואסורה זונה נעשית ידם על שאף לאו, בהם
תופסין  קידושין אין כריתות, שבחייבי לפי לאוין, חייבי

מאכיל,58)כלל. אינו אוכל שאינו וקניין שלה שהם מפני
חללה. או זונה שנעשית בתרומה, פסולה עצמה והיא

באחריותו.הכהן 59) שהם לפי לעריות,60), שנייה
בבת  המדובר וודאי "נשא", שאמר ומכיוון מדרבנן. האסורה
הנישואין. מן אלא האירוסין מן אוכלת שאינה ישראל

וולדה 61) כשרה היא - סופרים מדברי "שניות פה. ביבמות
מן  עליו אסורה שאינה כיוון זונה, נעשית שאינה כשר".
כהונה. מאיסורי שאינה כיוון חללה, נעשית ואינה התורה.

ועבדיה 62) אוכלת היא - שניות "עבדי ושם: שם. ירושלמי
כמו  בתמיהה, ולא בניחותא, רבינו ומפרשה אוכלים" אינם
הרי  אוכלים, אינם למה נתברר ולא שם. המפרשים שפירשו
ברזל  צאן ועבדי מאכיל. - האוכל וקניין אוכלת, היא

הבעל. של שהם אוכלים,

.àë‰ÓÏ‡ ˙‰k63B‡ ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰Ò¯‡˙pL …∆∆«¿»»∆ƒ¿»¿»¿…≈»
ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰Le¯‚64˙B¯nLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,65‰‡È·Ï ¿»¿…≈∆¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ»

Ì‡ ÔÎÂ .eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ‰ÏeÒt¿»∆»¬≈≈……¿¿≈ƒ
‰tÁ‰L ,˙BÏÎB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡ ‡Ïa ‰tÁÏ eÒÎ66 ƒ¿¿«À»¿…≈ƒ≈»¿∆«À»

ÔzÏÒBt67ÔÓ :eL¯b˙ B‡ eÓÏ‡˙ .ÏÎ‡lÓ «¿»ƒ∆¡…ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
Ô¯LÎ‰Ï e¯ÊÁ - ÔÈÒe¯‡‰68ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ;˙BÏÎB‡Â »≈ƒ»¿¿∆¿≈»¿¿ƒ«ƒƒ

eÏlÁ˙ ¯·kL ,eÏÎ‡È ‡Ï -69. ……¿∆¿»ƒ¿«¿

ובת 63) בנתארסה, כאן שהמדובר לפי "כהנת" וכתב
נישאה. כן אם אלא אוכלת אינה לכהן במשנה 64)ישראל

אי  אבל "חלוצה" גם נזכרה דלישנא"שם "שיגרא אלא זו ן
מדרבנן, אלא פסולה אינה חלוצה שהרי גרושה, אגב
כג) (הלכה להלן וכתב רבינו, כאן השמיטה ולפיכך

לכך.65)שמותרת. עומדות כלומר בלא 66)מצפות,
כיוון 67)קידושין. - קונה אינה שחופה פי על אף

לביאה  משתמרת היא הרי ביאה, לשם לחופה שנכנסה
עוד 68)פסולה. משמרות אינן ומעתה נבעלו, לא שהרי

פסולה. נכנסו 69)לביאה אם אבל לפסול, שנבעלו מכיוון
נתחללו  לא - כבעולות שדינן פי על אף נבעלו, ולא לחופה
את  ידע לא שאם דכא, בפצוע אמרו כן שהרי התרומה, מן
שכן  [וכל יאכלו. אלו הרי דכא, פצוע שנעשה לאחר אשתו
אלא  אינו פסולה שכל אירוסין, בלא לחופה נכנסו שאם

נתחללו]. לא שוודאי פסולה, לביאה שמשתמרת מפני

.áë˙‰k70ÌÈÓ·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ Ô‰k dÏÚa ˙nL …∆∆∆≈«¿»…≈¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ
ÏÏÁ‰ ˙wÊ ÈtÓ ÏÎ‡z ‡Ï - ÏÏÁ Ô‰a LiL71. ∆≈»∆»»……«ƒ¿≈ƒ«∆»»

¯Ó‡Ó ÌÈ¯Lk‰ ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡Â72ÔÈ‡L , «¬ƒ»»»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»∆≈
.¯eÓb ÔÈ˜ dÓ·Èa ‰B˜ ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ»»ƒ¿»»

כהן.70) ואשת כהן שזקוקה 71)בת כשם לו, גם שזקוקה
לחליצה. או לייבום האחים, כסף 72)לכל קידושי הוא

מקדשה. שהיבם

.âë‰¯Ò‡ È¯‰L ,˙‰k‰ BzÓ·ÈÏ Ëb Ô˙pL Ô‰k…≈∆»«≈ƒƒ¿«…∆∆∆¬≈∆∆¿»
‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚ B˙wÊ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ73, »»«¬«ƒƒ»»∆»¬≈∆∆ƒ¿»
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,Ô‰È¯·c ÏL ‰ÏeÒt ‰‡È·Ï ˙¯nLÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ¿≈∆
˙‰k ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰Ó·È‰ ÏÒBt Ëb‰ ÔÈ‡L74 ∆≈«≈≈«¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿≈…∆∆

‰Ò¯‡˙pL ‰iL B‡ ‰ˆeÏÁ75˙ÏÎB‡ - Ô‰ÎÏ76Ô‰k . ¬»¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿…≈∆∆…≈
˙ÈBÏÈ‡ ‡OpL ËBÈ„‰77.‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ∆¿∆»»«¿ƒ¬≈∆∆ƒ¿»

בת 73) אבל כהנת, היא שהרי אביה, בית בתרומת היינו
כהן. שהוא היבם בשביל אוכלת, אינה לפי 74)ישראל

אינה  ישראל בת שהרי "כהנת" נקט באירוסין שהמדובר
באירוסין. פסולה 75)אוכלת לביאה משתמרות שהן

לביאה 76)מדרבנן. שהמשתמרת אביה, בית בתרומת
- שנישאת חלוצה אבל נפסלת. אינה מדרבנן פסולה
מלוג  עבדי אבל אוכלת, היא שנישאת ושנייה נתחללה.
אוכלים. עבדיה גם ובנתארסה אוכלים, אינם שלה

שכיוון 77) שאמר יהודה כר' ודלא סא. ביבמות משנה
לפי  הדיוט" "כהן ונקט כזונה. היא הרי ורביה לפריה שאינה
הדין  הוא להלכה אבל הדיוט, לכהן גם אסורה יהודה שלר'

גדול. בכהן

ה'תשע"ו  טבת כ' שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שנים 1) תשע ובן והחרש והאירוסין והיבם שהעובר יבאר

או  שוטה לכהן שנישאת מי מאכילין. ולא פוסלין אחד ויום
ועדי  קינוי עדי עליה שהעידו איש אשת אותה. ופיתה שאנס

אני. טמאה שאמרה כהן ואשת סתירה,

.àÌ·i‰Â ¯aÚ‰2L¯Á‰Â ÔÈÒe¯‡‰Â3ÌÈL ÚLz Ô·e »À»¿«»»¿»≈ƒ¿«≈≈∆≈«»ƒ
.ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÒBt - „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿ƒ¿…«¬ƒƒ

בהלכות 2) אותם ומפרש והולך סז: ביבמות המשנה לשון
בפ"ד 3)הבאות. למעלה (ראה מדבר ואינו שומע שאינו

כו). הלכה אישות מהלכות ובפ"ב ב, הלכה

.áÏ‡¯OÈ ˙a ?„ˆÈk ¯aÚ‰4Ô‰kÓ ˙¯aÚÓ‰5‡Ï - »À»≈««ƒ¿»≈«¿À∆∆ƒ…≈…
ÏÎ‡z6Ô‰k ˙·e .¯aÚ‰ ÏÈ·La7Ï‡¯OiÓ ˙¯aÚÓ‰8 …«ƒ¿ƒ»À»«…≈«¿À∆∆ƒƒ¿»≈

ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ -9Ï‡ ‰·LÂ :¯Ó‡pL ;¯aÚ‰ ÈtÓ ¬»∆¡…ƒ¿≈»À»∆∆¡«¿»»∆
˙¯aÚÓÏ Ë¯t - ‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa10. ≈»ƒ»ƒ¿∆»¿»ƒ¿À∆∆

שם.4) הבעל.5)גמרא "ילוד 6)ומת שם: בגמרא
יא): כב, (ויקרא שנאמר מאכיל". אינו ילוד שאינו מאכיל,
בלחמו" יאכילו ביה "קרי - בלחמו" יאכלו הם ביתו "ויליד
שרק  הרי ה), הלכה ה פרשה אמור פר' וספרא מד. (נדה

שם). (רש "י מאכיל שם.7)ילוד ומת 8)גמרא
אביה.9)הישראל. בית דומה 10)מתרומת שאינה

שם). (רש"י לנעוריה

.âÔ‰k ˙a11Ï‡¯OÈ ‰ÈÏÚ ‡aL12ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - «…≈∆»»∆»ƒ¿»≈≈¿ƒ
˙Ï·BË ‡l‡ ,‰¯aÚ˙ ‡nL13·¯ÚÏ ˙ÏÎB‡Â14‰˙È‰ . ∆»ƒ¿«¿»∆»∆∆¿∆∆»∆∆»¿»

‰‡eO15˙ÏÎB‡Â ˙Ï·BË - dÏÚa ˙Óe Ï‡¯OÈÏ ¿»¿ƒ¿»≈≈«¿»∆∆¿∆∆
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú ·¯ÚÏ ‰Óe¯˙a16d¯aÚ ¯k‰ Ì‡Â .17 ƒ¿»»∆∆««¿»ƒ¿ƒÀ«À»»

Ú¯ÙÓÏ ˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È¯‰ -18ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú19ÏkL . ¬≈¿À¿∆∆¿«¿≈«««¿»ƒ∆»
ÌÏBÚa ÌÈÓ ‡l‡ ,¯aÚ BÈ‡ ÌBÈ ÌÈÚa¯‡‰20‡e‰ »«¿»ƒ≈À»∆»«ƒ»»

.·eLÁ»

סט.11) יבמות זנות.12)משנה לענין 13)לשם שם:
"ואשה  יח): טו, (שם שנאמר משום להלן. ראה נישואין,
עד  וטמאו במים ורחצו זרע שכבת אותה איש ישכב אשר

שם). (רש"י נתעברה,14)הערב" שמא חוששים ואין
ופי"ג  לה. (יבמות תתעבר שלא מתהפכת, זונה אשה שהרי
יום  ארבעים לאחר ואפילו כב). הלכה גירושין מהלכות

להלן. ראה חוששת, סט:15)אינה שם בברייתא
אם 16) שאף להלן. ראה היתר, בכלל הארבעים ויום

אבל  להלן. ראה כלל, עובר אינו יום ארבעים עד - נתעברה
נתעברה. שמא מספק, לאכול אסורה - יום ארבעים לאחר

להלן.17) וראה שם. שתהא 18)ברייתא לענין היינו
קר  לשלם חייבת ותהא מודאי, בתרומה וחומש,אסורה ן

שם). (רש"י תרומה האוכל זר לאחר 19)כדין כלומר,
(שם). יום שם.20)ארבעים הגמרא כלשון

.ãÏ‡¯OÈ ˙a21˙Óe ,Ô‰ÎÏ ˙‡OpL22dÁÈp‰Â «ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈≈¿ƒƒ»
‰È„·Ú eÏÎ‡È ‡Ï - ˙¯aÚÓ23a ‰Óe¯˙aÏÈ·L ¿À∆∆……¿¬»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ

BÈ‡ - „BlÈ BÈ‡L ,ÏÈÎ‡nL ‡e‰ „Bli‰L ;¯aÚ‰»À»∆«»∆«¬ƒ∆≈»≈
ÏÈÎ‡Ó24CÎÈÙÏ .25ÏÒBt BÈ‡ - ÏÏÁ ¯aÚ‰ ‰È‰ Ì‡ , «¬ƒ¿ƒ»ƒ»»»À»»»≈≈

ÌÈ„·Ú‰26„Ú ,ÌÈ¯Lk‰ ÂÈÁ‡ ÏÏ‚a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ , »¬»ƒ∆»¿ƒƒ¿«∆»«¿≈ƒ«
.ÏÎ‡lÓ ÌÈ„·Ú‰ e¯Ò‡ÈÂ ÏÏÁ‰ ‰Ê „ÏeiL∆ƒ»≈∆∆»»¿≈»¿»¬»ƒƒ∆¡…

סז.21) חללים 22)שם הם הקרובים ושאר בנים, בלי
איש). מלוג,23)(חזון עבדי ובין ברזל צאן עבדי (בין

עבדי  גם - ב) הלכה (למעלה אוכלת אינה היא שגם שכיון
ישראל", "בת רבינו נקט ולכן אוכלים. אינם שלה מלוג
שלה  מלוג עבדי גם - אוכלת עצמה שהיא כהן, בת שאילו

לעובר.24)אוכלים). קנין שאין שם, חכמים כדעת
אצל  קרובה אדם של "דעתו אמרו: שבמתנה ואףֿעלֿפי
- י) הלכה מכירה, מהלכות (פכ"ב העובר וקנה בנו",
(עיין  קנה לא - לו המקנה אחרת דעת שם שאין בירושה

כנ"ל.25)רדב"ז). קנין, לעובר שאין לפי כלומר,
מד.26) נדה

.ä?„ˆÈk Ì·i‰27Ï‡¯OÈ ˙a28Ì·ÈÏ ‰˜e˜f‰29Ô‰k «»»≈««ƒ¿»≈«¿»¿»»…≈
ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,LÙ ‰˜È Èk Ô‰ÎÂ :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡z ‡Ï -……«∆∆¡«¿…≈ƒƒ¿∆∆∆¿∆¬«ƒ

d‡˜ ‡Ï30‰¯eÒ‡ - Ï‡¯OÈÏ ‰˜e˜f‰ Ô‰k ˙·e .31 …¿»»«…≈«¿»¿ƒ¿»≈¬»
‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa Ï‡ ‰·LÂ :¯Ó‡pL ;dÓ·È ÈtÓƒ¿≈¿»»∆∆¡«¿»»∆≈»ƒ»ƒ¿∆»

Ì·È ˙¯ÓBLÏ Ë¯t -32. ¿»¿∆∆»»

א.27) הלכה למעלה ראה מאכיל, ולא פוסל הוא
סז:28) בנים.29)יבמות לה שאין להתייבם, זקוקה

ויום  שנים לתשע הגיע שלא קטן, עודנו היבם אם ואפילו
סח.). (שם רחמנא,30)אחד אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". דאחיו קנין אביה.31)והאי בית בתרומות
היא 32) שהרי לשוב, ברשותה שאינה ליבם, הזקוקה היינו

שם). (רש"י ביבם קשורה

.åÔ‰k Ì·È33BzÓ·È ÏÚ ‡aL34B‡ ,‰‚‚La B‡ Ò‡a »»…≈∆»«¿ƒ¿¿…∆ƒ¿»»
da ‰¯Ú‰L35BÓk d‡wL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Ó‚ ‡ÏÂ ∆∆¡»»¿…»«««ƒ∆¿»»¿

ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL36‰Óe¯˙a dÏÈÎ‡Ó BÈ‡ -37 ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿»
ÔBˆ¯a ‰¯eÓ‚ ‰ÏÈÚa ÏÚ·iL „Ú38ÌÈ¯·c ‰na . «∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»«∆¿»ƒ
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Ï·‡ ;ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡39ÔÓ ¬ƒ∆ƒ¿«¿¿»ƒ»≈ƒ¬»ƒ
BÊ ‰‡È·a ÏÎ‡z - ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eOp‰40. «ƒƒƒ¿»¿»∆∆…«¿ƒ»

נו.33) ישראל.34)שם העטרה 35)בת ראש שהכניס
י). הלכה ביאה, איסורי מהלכות ופ"א נה: (שם בלבד.

ג.36) הלכה חולק 37)פ"ב אין שם, השני הלשון לפי
להלן. וראה כשמואל, זהו הראשון הלשון ולפי בזה,

שוגג]38) [ביאת רחמנא רבי "כי אמרו: שם ביבמות
לא  כלומר: לא". מבעל לאולמי בעל, במקום לאוקמי
יבמה  =) יבמתו שקונה ביבם שוגג ביאת התורה ריבתה
להעמידו  אלא נד.) שם - במזיד בין בשוגג בין עליה, יבוא
הבעל  שגם ולפי שמענו. לא להעדיפו אבל הבעל, במקום
שבא  הזה, היבם גם הסמוכה) (בהלכה ארוסתו מאכיל אינו
מדרבנן, אלא אינו זה וכל מאכיל. אינו בשוגג, יבמתו על
הלכה  פ"ו (למעלה בתרומה אוכלת ארוסה התורה מן שהרי
שלא  שוגג, ביאת על אלא כן אמרו שלא ואףֿעלֿפי ג).

בלב  ביבום אלא העראה,נתרבתה לענין גם רבינו כתבה ד,
 ֿ (כסף הרי"ף מדברי נראה וכן שם, בירושלמי הוא וכן
(ראה  ואשה באיש גם קונה שהעראה [ואףֿעלֿפי משנה).
שעיקר  כיון - כז) והערה ה הלכה אישות מהלכות בפ"ג
הדין  מן היה לא ז), כה, (דברים שם להקים הוא היבום
ביבום, מועילה תהא שם, להקים ראויה שאינה שהעראה,
בשוגג, ביאה כמו זה והרי התורה, שריבתה לא אם
עדיף  ולא אחיו במקום עומד אלא יהא שלא בה שהחמירו
כדרכה, שלא בביאה גם זה, ולפי מאירי. ועיין ממנו,
כיון  שם, יבום בהלכות כמבואר אותה, שקנה אףֿעלֿפי
כנ"ל]. בתרומה, אוכלת אינה שם להקמת ראויה שאינה

כנ"ל.39) בתרומה, ארוסתו את מאכיל אינו הבעל שגם
היבם 40) את היא שמעמידה גרועה, ביאה שהיא אףֿעלֿפי

הכל, לדברי הראשון הלשון לפי שם, (יבמות הבעל במקום
עליו  שהקשו כשמואל, ולא כרב, השני הלשון ולפי

מברייתא).

.æ?„ˆÈk ÔÈÒe¯‡‰41- Ï‡¯OÈÏ ‰Ò¯‡˙pL Ô‰k ˙a »≈ƒ≈««…≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ˜ da BÏ LÈ È¯‰L ;ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡42Ï‡¯OÈ ˙·e .43 ¬»∆¡…∆¬≈≈»ƒ¿»«ƒ¿»≈

;‰tÁÏ ÒkzL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï - Ô‰ÎÏ ‰Ò¯‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿…≈……««∆ƒ»≈«À»
e¯‡aL BÓk ,‰È·‡ ˙Èa È·Ï ÏÈÎ‡z ‡nL44. ∆»«¬ƒƒ¿≈≈»ƒ»¿∆≈«¿

א.41) הלכה למעלה מאכילים, ולא בגמרא 42)פוסלים
בהויה", קנייה דהא לה, פסיל - לישראל כהן "בת שם:
תהיה  כי כהן ובת כדכתיב איפסלה, הויה "משעת ופירש"י

שם. תוספות ועיין זר". סח.43)לאיש למעלה 44)שם
ג. הלכה פ"ו

.ç¯Á‡ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :˙‰ÎÏ ¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿…∆∆¬≈«¿¿À∆∆ƒ««
ÌBÈ ÌÈLÏL45Ïk ‰Óe¯za ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ¿ƒ¬≈∆∆«¿»»

È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .‰Ò¯‡˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈLÏM‰«¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒ»«»¬≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡46È¯‰ - «¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ¬≈

„iÓ ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ47ÌÈ‡z‰ ¯‡L ÔÎÂ .48‡ˆBik ¬»∆¡…ƒ»¿≈¿»«¿»ƒ«≈
.‰Êa»∆

מהלכות 45) (פ"ז יום שלשים אחר אלא מקודשת שאינה
נח:). בקידושין ומשנה י, הלכה הוא 46)אישות שספק

מקודשת  היא יום שלשים ולכשיעברו תנאי, זה אם בידינו
שלשים  אחר אלא מקודשת ואינה חזרה, שזוהי או למפרע.

יב). הלכה (שם ונמצאת 47)יום תנאי זהו שמא מספק,
למפרע. ומעכשיו יום שלשים לאחר לישראל מאורסת

זה,48) בדינר מעכשיו לי מקודשת את הרי לה שאמר כגון
זוז, מאתים לה נתן זמן ולאחר זוז, מאתים לך אתן אם
פ"ו  (שם הקידושין משעת למפרע לו מקודשת היא שהרי

טז). הלכה

.è?„ˆÈk L¯Á‰49˙‰k50Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL51L¯Á «≈≈≈«…∆∆∆ƒ≈¿ƒ¿»≈≈≈
BÏ ewzL ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ‰B˜ È¯‰L ;ÏÎ‡z ‡Ï -……«∆¬≈∆¿«»«¬»ƒ∆ƒ¿

ÔÈ‡eO52·e .‡Ï - L¯Á Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙ ƒƒ«ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈≈≈…
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰B˜ BÈ‡L ;ÏÎ‡z53.˙Úc Ôa BÈ‡L , …«∆≈∆ƒ«»∆≈∆««

א).49) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל יבמות 50)הוא
כתב 51)סח. ז) הלכה (למעלה לישראל כהן [בבת

"נישואין" כי ויתכן "שנשאת". כתב וכאן "שנתארסה",
ואינם  תיקנו, לא לחוד "אירוסין" אבל בחרש, חכמים תיקנו

מדרבנן). אפילו אישות 52)קונים מהלכות ופ"ד קיב: שם
ט. והאי 53)הלכה רחמנא, אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". קנין בר לאו

.é‰Ò¯‡˙54Áwt Ô‰ÎÏ55dÒÎÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,56„Ú ƒ¿»¿»¿…≈ƒ≈«¿…ƒ¿ƒ¿»¿»«
˙ÏÎB‡ dÈ‡ - L¯Á˙pL57˙Ó .58Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ∆ƒ¿»≈≈»∆∆≈¿»¿»ƒ¿≈»»

L¯Á59˙ÏÎB‡ dÈ‡ - dÓaÈÂ60d‡O Ì‡ Ï·‡ . ≈≈¿ƒ¿»≈»∆∆¬»ƒ¿»»
˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - L¯Á˙Â Áwt ‡e‰Lk61˙Ó .62 ¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¬≈∆∆≈

,˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - dÓaÈÂ L¯Á Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»ƒ¿≈»»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆∆
‰lÁza ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰63‰„ÏiL L¯Á ˙L‡Â . ƒ¿»¿»∆∆«¿ƒ»¿≈∆≈≈∆»¿»

da ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - epnÓ64. ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿ƒ¿»

נו.54) ולא 55)שם חרש לא ואינו בדעתו, שלם שהוא
כו). הלכה פ"ב (שם נישואין.56)שוטה בתורת לחופה

אלא 57) אינם חרש ונישואי בתרומה, אוכלת אינה שארוסה
למעלה. כמבואר בתרומה, מאכילים ואינם מדרבנן,

שנתחרש.58) אלא 59)זה נישואיו שאין שאףֿעלֿפי
מהלכות  (פ"ו התורה מן ביאה ביאתו יבום, לענין - מדרבנן

ג). הלכה וחליצה ביאה 60)יבום שביאתו שאףֿעלֿפי
שאינה  בשוגג, מביאה יותר טובה אינה - התורה מן
כמבואר  בעלה, בחיי עוד אכלה לא אם בתרומה מאכילה

שם). (יבמות ו הלכה היו 61)למעלה הנישואין שהרי
שנתחרש.62)בפקחותו. קונה 63)זה חרש יבם שביאת

האכיל  שהבעל וכל כבעל, היבם מאכיל לאוקמי היבם גם ,
שם). שם.64)(גמרא

.àé?„ˆÈk „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa65‰ÏÚ·pL ÈÓ66 ∆≈«»ƒ¿∆»≈«ƒ∆ƒ¿¬»
ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰Â dÏ ¯eÒ‡Ï¿»»¿∆≈«»ƒ¿∆»ƒ
ÏÎ‡lÓ ‰¯eÒ‡Â ‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ - ‰‡Èa B˙‡È·eƒ»ƒ»ƒ¿¿»ƒ«¿À»«¬»ƒ∆¡…
BÓk ,‰ÏÏÁ B‡ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓ ,‰Óe¯˙aƒ¿»ƒ¿≈∆«¬≈»¬»»¿

e¯‡aL67ÛeÁL ‰È‰ elÙ‡ .68˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙·e . ∆≈«¿¬ƒ»»»«ƒ¿»≈∆ƒ»
B˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰ÎÏ¿…≈∆≈«»ƒ¿∆»««ƒ∆ƒ»
‰B˜ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔËw‰ ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ‰‡Èaƒ»≈»∆∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒ∆≈∆

ÏÈc‚iL „Ú69„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L ˜ÙÒ .70 «∆«¿ƒ»≈∆∆≈«»ƒ¿∆»
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ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ô·Ï ˙‡O ;BÈ‡L ˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»¿∆¿∆¿≈»»¿
„Á‡71‡È·‰ ‡lL ˜ÙÒ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L ˜ÙÒ ,72 ∆»»≈∆≈ƒ¿≈¿»»≈∆…≈ƒ

.ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -¬≈¬»∆¡…

א).65) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל הוא
סח.66) שם כהן. בת ז.67)כלומר, הלכה בפ"ו למעלה
מוליד"68) ואינו מתקשה שאינו האיש "הוא כו: סוטה

ח). בהערה שם ועיין א, הלכה סוטה מהלכות (פ"א
לו 69) תיקנו לא חכמים ואפילו דעת, בן אינו שקטן

קיב:). (יבמות זה 70)נישואין כלומר, סז: שם משנה
סח.). (שם לה שם 71)האסור רש"י והנה שם. משנה

שפוסלה  לישראל שנתארסה כהן בבת שהמדובר פירש,
כתב  ולא "נשאת" שכתב רבינו אבל מספק. בתרומה
היה  שאילו לכהן, ישראל בבת שמפרשה כנראה "נתארסה",
ישראל  בת כדין מאכילה, היה שערות, שתי שהביא ברור
ש"חזקה  מאכילה. אינו - הוא שספק ועכשיו לכהן, שנישאת
צריכה  אינה שנותיה, לכלל שהגיעה קטנה ש"כל דרבא"
אלא  אינה מו.), (נדה סימנים" הביאה חזקה בדיקה,
לקולא. לא אבל ד), הלכה גירושין מהלכות (פי"א לחומרא

יא).72) הלכה אישות מהלכות (פ"ב כקטן הוא והרי

.áéÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌLk ,el‡ Ïk»≈¿≈∆≈«¬ƒƒƒ¿»∆
‰¯Êb ;Ì‰È¯·c ÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ Ck ,‰¯Bz»»≈«¬ƒƒƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿≈»

‰¯Bz ÏLa eÏÈÎ‡È ‡nL73. ∆»«¬ƒ¿∆»

קיג.73) יבמות

.âéÔÈÏÒBt ‡Ï el‡Â74ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ75,ÒB‡‰ : ¿≈…¿ƒ¿…«¬ƒƒ»≈
‰zÙÓ‰Â76‡OpL ‰ËBM‰Â ,77Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰M‡ ¿«¿«∆¿«∆∆»»ƒ»∆»ƒ≈

‰¯eÒ‡ ‰˙È‰78,Ì˙‡È·a d˙B‡ ÔÈÏÒBt Ô‰L ,Ô‰Ï »¿»¬»»∆∆≈¿ƒ»¿ƒ»»
,‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓe¯‡aL BÓk79. ƒ¿≈∆«¬≈»«¬»»¿∆≈«¿

ישראלים.74) הם אם אביה, בית מתרומת כהן בת את
כהנים.75) הם אם ישראל, בת לשם 76)את שבעלו כיון

אישות. לשם ולא נישואין 77)זנות, תיקנו לא שלשוטה
קיב:). סט.78)(שם שם הלכה 79)משנה פ"ו למעלה

ז.

.ãé˙‡OpL ÈÓ80B‡ d˙B‡ Ò‡L B‡ ,‰ËBL Ô‰ÎÏ ƒ∆ƒ≈¿…≈∆∆»«»
da ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - ‰„ÏÈÂ ,Ô‰k d˙B‡ ‰ztL81. ∆ƒ»»…≈¿»¿»∆∆ƒ¿ƒ¿»

,‡È‰ ÔÈLec˜ ‡Ï·e ÏÈ‡B‰ ,˜ÙÒ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«»»»≈ƒ¿…ƒƒƒ
‡aL ‰Ê ˙˜ÊÁa „Ïe‰ È¯‰ - ‰¯aÚ˙ ¯Á‡Ó ‡nL∆»≈«≈ƒ¿«¿»¬≈«»»¿∆¿«∆∆»

ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ÈÏÚ82‡l‡ ,¯Á‡ ÌÚ »∆»¿∆…»»»∆»ƒ«≈∆»
˙‰k ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Êa ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó Ïk‰83‡aL «…¿«¿ƒ«¬∆»¿∆«…≈¿≈…∆∆∆»

d˙B‡ ‰zt B‡ dÒ‡L B‡ ‰ËBL Ï‡¯OÈ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»≈∆∆¬»»ƒ»»
¯aÚ‰ ÈtÓ ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ‰¯aÚ˙Â84CzÁ˙ . ¿ƒ¿«¿»≈»∆∆ƒ¿≈»À»ƒ¿«≈

¯aÚ‰85.ÏÎ‡z BÊ È¯‰ - »À»¬≈…«

שם:80) כהן.81)משנה ולפי 82)שהוא כרבא שם,
הראשון. שם.83)הלשון פוסל,84)משנה שעובר

ב. בהלכה למעלה שם.85)כמבואר משנה

.åèLÈ‡ ˙L‡86Èep˜ È„Ú ‰ÈÏÚ e‡aL87È„ÚÂ ≈∆ƒ∆»»∆»≈≈ƒ¿≈≈
‰¯È˙Ò88„Ú ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿ƒ»¬≈¬»∆¡…ƒ¿»«

˙Ó .‰BÊ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰zLzL∆ƒ¿∆≈«»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈
dÏÚa89ÔÈ‡L ÌÈLp‰ ÔÓ ‰˙È‰L B‡ ,‰p˜LiL Ì„˜ «¿»…∆∆«¿∆»∆»¿»ƒ«»ƒ∆≈»
˙B˙BL90ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰a˙k ˙BÏËB ‡ÏÂ¿…¿¿À»¬≈¬»∆¡…

ÌÏBÚÏ ‰Óe¯˙a91‰‡ÓË ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡ ÏÎÂ . ƒ¿»¿»¿»≈∆…≈∆»¿»¿≈»
È‡92‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -93. ¬ƒ¬≈¬»∆¡…ƒ¿»

(86- בתרומה מלאכול אסורות "ואלו ו: בסוטה משנה
שותה". איני לה 87)והאומרת שאמר שהעידו היינו

מהלכות  (פ"א פלוני איש עם תסתרי אל עדים, בפני הבעל
א). הלכה האיש 88)סוטה אותו עם שנסתרה שהעידו

ב). הלכה (שם עדים שני בפני עמו תסתרי אל לה שאמר
הוא 89) וכן הלל, בית כדעת כד. שם (משנה שותה שאינה

ז). הלכה בפ"ב ומנויות 90)שם במספר, הן עשרה חמש
ב. הלכה (רדב"ז).91)שם זונה ספק זניתי 92)שהן

נאמנת,93)תחתך. אינה לבעלה שלאוסרה אףֿעלֿפי
אישות  מהלכות ופכ"ד צ: (נדרים באחר נתנה עיניה שמא
והמדובר  שם. רבא וכדעת נאמנת. תרומה לענין - כג) הלכה
וסתירה, קינוי היה שאילו (כסףֿמשנה), וסתירה קינוי בלא
בתרומה  מלאכול אסורות "ואילו ו. בסוטה מפורשת משנה
ד"ה  שם בתוספות וראה לך" אני טמאה האומרת -

האומרת.

.æèÏ‡¯OÈ ˙a ‰pË˜94˙ÚcÓ ‡lL Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ¿«»«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈∆…ƒ««
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ‰È·‡ ÈÙa ÔÈa ,‰È·‡95Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ»≈∆…¿»»««ƒ

‰È·‡ dLcwL96‰ÁÓ Ì‡L ;‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ∆ƒ¿»»ƒ»≈»∆∆ƒ¿»∆ƒƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‰¯Ê ‰OÚz -97ÒÚBk - ˜˙BLÂ ‰‡B¯L ‰ÊÂ , ≈»∆»»¿«¿≈«¿∆∆∆¿≈≈

BzÚ„Ï ‡lL ˙‡OpL ÈÙÏ ,‡e‰98. ¿ƒ∆ƒ»∆…¿«¿

מה:94) למדינת 95)קידושין הקידושין אחרי שהלך כגון
-96)הים. לדעת שלא היו הקידושין גם אם וכלֿשכן

להלן. ראה אוכלת, הנישואין 97)שאינה שבטלו מפני
נתקדשה 98)והאירוסין. א. פלוגתות: שלש שם בגמרא

לרב  ונישאה, ועמדה הים, למדינת אביה והלך אביה לדעת
וימחה. אביה יבוא שמא אוכלת אינה - אסי ולרב אוכלת, -
כרב  הלכה ולפיכך אסי, רב לדעת רב וחש עובדה, והיתה
שלא  ונישאת כאן ואביה אביה, לדעת נתקדשה ב. אסי.

- אבא בר ירמיה לרב אינה לדעתו, - הונא ולרב אוכלת,
ולפיכך  הוא, כועס - ושתק כאן שהיה ואףֿעלֿפי אוכלת,
בר  ירמיה רב של רבו שהוא הונא, כרב והלכה שותק, הוא
מדעתו  שלא ונישאת האב מדעת שלא נתקדשה ג. אבא.
שלא  נתקדשה (שגם כך שכל אוכלת, - הונא לרב כאן, והוא
לכך. הסכים ודאי אלא כעס, מתוך שותק היה לא מדעתו)
נראין  עולא שאמר ולפי אוכלת, איה - אבא בר ירמיה ולרב
ועיין  כדבריו, הלכה - אבא) בר ירמיה רב =) תלמיד דברי

כסףֿמשנה.

ה'תשע"ו  טבת כ"א קודש שבת יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אוכלת 1) אם גיטה לקבל שליח שעשתה האשה יבאר

מי  בים. הנטרפת וספינה כרכום שהקיפוה עיר בתרומה.
מת  אומר אחד ואם אחרת. במדינה גוסס בעלה שהניחה
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קצי zah e"h oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

את  המשחרר דין. בבית דינו שנגמר מי מת. לא אומר ואחד
כהן  תרומה. מאכילה אם מכהן בהמה ששכר וישראל עבדו.

משך. ולא הדמים ולקח לישראל פרתו שמכר

.àB‡ d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ ‰M‡‰»ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈¿»»
˜ÙÒ ‡È‰L ÏÎÂ .‰Ïa˜Ï ‰˙OÚL dÁeÏL „ÈÏ¿«¿»∆»¿»¿«»»¿…∆ƒ¿≈
ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰ .ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È¯‰ - ‰Le¯b¿»¬≈……«»ƒ»∆»¿»»ƒ«
Ì‡Â .„iÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ - dhb dÏ Ïa˜Ï¿«≈»ƒ»¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»¿ƒ

Ïa˜ :‰¯Ó‡‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ÈBÏt ÌB˜Óa Èh‚ ÈÏ »¿»«≈ƒƒƒ¿»¿ƒ≈»¬»
‡È·‰Ï ÁÈÏL ‰ÁÏL .ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÁÈÏL ÚÈbiL „Ú«∆«ƒ«»ƒ«¿»»¿»»ƒ«¿»ƒ
.d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ - dhb dÏ»ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈¿»»
Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL Ch‚ ‰Ê È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¬≈∆ƒ≈»»««…∆

.„iÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ - È˙˙ÈÓÏ¿ƒ»ƒ¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»

.á,Ìia ˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒe ,ÌB˜¯k ‰eÙÈw‰L ¯ÈÚƒ∆ƒƒ»«¿¿ƒ»«ƒ»∆∆«»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÔÈÓi˜ ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ÔBcÏ ‡ˆBi‰Â¿«≈ƒ¬≈≈¿∆¿««»ƒ¿≈»ƒ
‰eL·kL ¯ÈÚ Ï·‡ .‡¯iLa ‡ˆBÈÂ L¯ÙÓ ¯ÓBÏ«¿»≈¿≈¿«»»¬»ƒ∆¿»»
ÈzaÓ ‚¯‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ‰„·‡L ‰ÈÙÒe ,ÌBk¯k«¿¿ƒ»∆»¿»«»¿«≈≈»≈ƒ»≈
ÂÈÏÚ ‰ÏÙ B‡ ‰iÁ ez¯¯bL ÈÓe ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÈ„ƒ≈¿≈»ƒƒ∆¿»««»»¿»»»
È¯ÓÁÂ ÌÈ˙Ó È¯ÓÁ BÏ ÔÈ˙B - ¯‰ BÙËL B‡ ˙ÏtÓ«…∆¿»»»¿ƒÀ¿≈≈ƒ¿À¿≈
B‡ Ï‡¯OÈÏ Ô‰k ˙a Ô‰È˙BL eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈiÁ«ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈∆«…≈¿ƒ¿»≈
ÈÓ Ï·‡ .eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈¿…≈¬≈≈……¿¬»ƒ
‚¯‰Ï ‰ÏÈ˜q‰ ˙È·a e‰eÁÈp‰Â ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈«¿ƒ»≈»≈

.BzL‡ ÏÎ‡z ‡ÏÂ ,˙Ó ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿∆¿«≈¿……«ƒ¿

.â‰˙È‰L ÔÈa ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ÒÒBb dÏÚa ‰ÁÈp‰ƒƒ»«¿»≈ƒ¿ƒ»«∆∆≈∆»¿»
‡Ï - Ô‰k ˙L‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ ˙‰k…∆∆≈∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ≈∆…≈…
„Á‡Â ,˙Ó ¯ÓB‡ „Á‡ .‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb ·¯L ;ÏÎ‡z…«∆…¿ƒ¿ƒ»∆»≈≈¿∆»

.ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È¯‰ - ˙Ó ‡Ï ¯ÓB‡≈…≈¬≈……«

.ãÔÈ‡L ÌÈL LÓÁ‰Ó ˙Á‡ B‡ ,d˙¯ˆ dÏ ‰¯Ó‡»¿»»»»»««≈∆»≈»ƒ∆≈»
˙‡O dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa ˙nL ,d„ÈÚ‰Ï ˙BÓ‡∆¡»¿«ƒ»∆≈«¿»ƒ¿≈»ƒ≈
dÏÚaL ˙˜ÊÁa ‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - Ô‰Èt ÏÚ«ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿»¿∆¿«∆«¿»
ÏÚ d‡ÈO‰Ï ÔÓ‡ ‡e‰L ÈÓ dÏ „ÈÚiL „Ú ,Ìi«̃»«∆»ƒ»ƒ∆∆¡»¿«ƒ»«

.ÂÈtƒ

.ä¯e¯ÁL Ë‚a BÏ ‰kÊiMÓ - Bc·Ú ˙‡ ¯¯ÁLÓ‰«¿«¿≈∆«¿ƒ∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿

˙e¯ÁÏ ‡ˆiL „·Ú ÏÎÂ .‰Óe¯˙a ÏÎ‡lÓ BÏÒt¿»ƒ∆¡…ƒ¿»¿»∆∆∆»»«≈
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿À»≈ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ - ÌÈ„·Ú¬»ƒ««ƒ≈¬≈»∆¡…

.‰Óe¯˙aƒ¿»

.åeÈ‰Â ,¯Á‡ È„È ÏÚ BÏ ‰ÎÊÂ ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ ·˙Bk‰«≈¿»»¿«≈¿»»«¿≈«≈¿»
- ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â BÏ e˙pL ‰Ê ˜˙LÂ ,ÌÈ„·Ú Ô‰a»∆¬»ƒ¿»«∆∆»¿¿««»»«
B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰Ê Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈ƒ∆∆»«ƒ««¿ƒ»
¯Á‡ ÁÂvL ‰Ê B‡ ,ÔBL‡¯ ˙eL¯Ó e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…»¿≈¿ƒ∆∆»«««
ÔÈa ,‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ba ¯ÊÁ ˜˙ML∆»«»«¿ƒ»≈¿ƒƒ¿»≈
Ba¯ ‰È‰L ÔÈa Ô‰k ÔBL‡¯‰Â Ï‡¯OÈ ÈL Ba¯ ‰È‰L∆»»«≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ…≈≈∆»»«

.Ô‰k ÈM‰Â Ï‡¯OÈ ÔBL‡ƒ̄ƒ¿»≈¿«≈ƒ…≈

.æ;‰Óe¯z dÏÈÎ‡Ó - Ô‰kÓ ‰Ó‰a ¯ÎOL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ…≈«¬ƒ»¿»
·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙Ó‰a ¯ÎOL Ô‰ÎÂ¿…≈∆»«∆¡«ƒ¿»≈««ƒ∆«»
ÔÈ˜ dÈ‡L ÈtÓ ,‰Óe¯z ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï - ‰È˙BBÊÓaƒ¿∆»…«¬ƒ∆»¿»ƒ¿≈∆≈»ƒ¿«

.BtÒk«¿

.çÁ·M‰ ˙BÈ‰ÏÂ dÓhÙÏ Ô‰kÓ ‰¯t ÌML Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»»ƒ…≈¿«¿»¿ƒ¿«∆«
LiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯˙a ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï - Ô‰ÈÈa≈≈∆…«¬ƒ∆»ƒ¿»««ƒ∆≈
Ï‡¯OiÓ ‰¯t ÌML Ô‰k Ï·‡ .dÁ·La ˜ÏÁ Ô‰kÏ«…≈≈∆¿ƒ¿»¬»…≈∆»»»ƒƒ¿»≈
,Á·Ma ˜ÏÁ Ï‡¯OÈÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,dÓhÙÏ¿«¿»««ƒ∆≈¿ƒ¿»≈≈∆«∆«
‰Ê È¯‰ - BÓˆÚ ÏÚ dÓL È¯‰L ,Ô‰kÏ dÙe‚Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»«…≈∆¬≈»»««¿¬≈∆

.‰Óe¯z dÏÈÎ‡Ó«¬ƒ»¿»

.è,‰Óe¯z BÏÈÎ‡Ó - ¯BÎa ‰„ÏiL Ï‡¯OÈ ÏL B˙¯t»»∆ƒ¿»≈∆»¿»¿«¬ƒ¿»
CB˙Ï ‰Óe¯z ÈÈL¯k Ì„‡ ¯ˆB‡Â .ÌÈ‰kÏ ¯BÎa‰L∆«¿«…¬ƒ¿≈»»«¿ƒ≈¿»¿
BlL ÌÈBi‰ e‡B·È ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,BÎ·BL»¿≈≈∆»»«ƒ∆
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zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz zah `"kÎe"h -

ה'תשע"ו  טבת ט"ו ראשון יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה

ֿ מלאכה" כל ֿ תעׂשה i)"לא ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ֿ זה ּכל סקילה. חּיב - העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב - ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר
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zahקצב `"kÎf"h ycew zayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ו  טבת ט"ז שני יום
יום שני ֿ שבת קודש ט "ז ֿ כ "א טבת 
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Î"˘‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  טבת י"ז שלישי יום

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל ֿ הּדין את ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים
אׁש" ֿ תבערּו "לא b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ

מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף
הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ

ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ
(cxtpa)מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:

לא מיתֹות ֿ ׁשאר ּכל אף ֿ הּׁשּבת, את ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית
אמרּו ּוכבר ֿ הּׁשּבת". את r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ

dilrיצאת" oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ
(e`l ly xeqi` oick zewln `l`נתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ

(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)לחּלק ְֵֶַָ
ּבפני ּומלאכה ֿ מלאכה ּכל על חּיב ׁשּיהא והּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָיצאת,
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה.

(e dkld c wxt oixcdpq inlyexi)רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ
ּדנין יהיּו ׁשּלא ֿ ּדינין לבּתי מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאילא

ַַָּבּׁשּבת".

ה'תשע"ו  טבת י"ח רביעי יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ·"Î˘‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  טבת י"ט חמישי יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
- השכ"א חּוץהּמצוה להּל ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש ֿ יצא "אל אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָלתחּום
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
א והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ אּמהאּמה לּפים ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָ

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. - ֿ רּוח my)לכל glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו - מּמקמֹו" איׁש ֿ יצא ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אל

ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה

ה'תשע"ו  טבת כ' שישי יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‡"Î˘‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  טבת כ"א קודש שבת יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
- הקנ"ה הּׁשּבתהּמצוה את לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָולֹומר
הּימים מּׁשאר נבּדל והיֹותֹו ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻנזּכיר
"זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא אחריו, וׁשּיבֹואּו לֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו

לקּדׁשֹו" הּׁשּבת ֿ יֹום g)את ,k my)זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִֵֶַַַַַָָ
ּולׁשֹון קּדּוׁש. מצות היא וזֹו - [ּוגדּלה] והבּדלה ְְְְְְִִִִַַָָָֻקּדּוׁש

exzi)הּמכלּתא zyxt)- לקּדׁשֹו הּׁשּבת ֿ יֹום את "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 ְְְִַָָ



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

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה מנחם מענדל חיים יחיאל עזרי' שי'

שלום וברכה!

חילק  וכן אשר  כותב אודות ההתועדות של אנ"ש שיחיו  בו  מז' טבת,  נהניתי לקבל מכתבו 

משיירי התוועדות מצוה דיום הבהיר י"ט כסלו גאולתנו ופדות נפשנו, ובטח אף שאינו מזכיר אודות 

זה מסר ג"כ מתוכן הדיבורים שנדברו בעת ההתועדות כאן, ויה"ר שיהי' דיבור המביא לידי מעשה, 

וזכות רבותנו נשיאנו יעמוד לכאו"א מאתנו למלא תפקידו בכלל והתפקיד הפרטי בהפצת המעינות 

חוצה ביחוד, ויהי רצון מהשי"ת שתכה"י יבשר טוב בענינים הפרטים ובענינים הכללים. 

בברכה.

fi wxt diryi - mi`iap

æé ÷øô äéòùéciÎ`i

àé(ñ) :Leðà áàëe äìçð íBéa øéö÷ ãð éçéøôz Còøæ ø÷aáe éâNâNz Còèð íBéaáéïBîä éBä §³¦§¥Æ§©§¥½¦©−Ÿ¤©§¥´©§¦®¦¥¬¨¦²§¬©£−̈§¥¬¨«À£Æ
:ïeàMé íéøéak íéî ïBàLk íénàì ïBàLe ïeéîäé íéné úBîäk íéaø íénòâéíéî ïBàLk íénàì ©¦´©¦½©£¬©¦−¤¡¨®§´§ª¦½¦§²©¬¦©¦¦−¦¨«§ª¦À¦§º©³¦

øòâå ïeàMé íéaø:äôeñ éðôì ìbìâëe çeø-éðôì íéøä õîk ócøå ÷çønî ñðå Baãéäpäå áøò úòì ©¦Æ¦¨½§¨¬©−§¨´¦¤§¨®§ª©À§³Ÿ¨¦Æ¦§¥½©§©§©−¦§¥¬¨«§¥¬¤Æ¤Æ§¦¥´
(ô) :eðéææáì ìøBâå eðéñBL ÷ìç äæ epðéà ø÷a íøèa äälá©¨½̈§¤¬¤−Ÿ¤¥¤®¤µ¥´¤¥½§−̈§Ÿ§¥«

i"yx
.È‚˘‚˘˙ ÍÚË ÌÂÈ· (‡È) נשתגשגו סכסוך לשון

ענפי  המקלקלים וערבובים דשאים במיני זמורותיך
קילקלת  שם לכרם לי שנטעתיך במקום כלומר הגפן

להם שאמר הוא כ)במעשיך בישראל (יחזקאל בחרי ביום
מצרים  בארץ להם ואודע יעקב בית לזרע ידי ואשא

כאן (שם)ונאמר ואף וגו' לשמוע אבו ולא בי וימרו
המצריים: בתועבות נתערבת ÍÚ¯Êתשגשגי ¯˜··Â

.ÈÁÈ¯Ù˙ הכנסתיך משם כשהוצאתיך המחרת וליום
הפרחת: הרע זרעך שם גם ·ÌÂÈלארץ ¯Èˆ˜ „

.‰ÏÁ:ובלילה ביום הונח אשר רע קציר של גדיש

.‰ÏÁ גובה לשון הוא נד צרה, ליום הגיע קציר אותו
נוזלים נד כמו נצבו טו)וכן כנד(שמות כונס (תהלים וכן

שוים:לג) ונוד נד ‡Â˘.ואין ·‡ÎÂ:שכרך שנשלמת
.˘Â‡ויאנש וכן רע בחולי יא)נעכר ב' כי (שמואל וכן

מכותיה א)אנושה עד (מיכה תפריחי זרעך ובבקר ד''א ,
בבוא  לפרוח הכרם ודרך הפרחתם השרב בא שלא
רבי  במדרש זה הגון אינו בבוקר והמפריח השרב

¯·ÌÈ.תנחומא: ÌÈÓÚ ÔÂÓ‰ ÈÂ‰ (·È) מהלכת מדה
סופו  בו לוקים שישראל שוט הדורות כל פני על
על  ישראל פורענו' המנבאים הנביאים לפיכך ללקות
שלקה  האומה פורענות אחריו סומכין האומות ידי

ידה: על ÌÈÓÚ.ישראל ÔÂÓ‰:סנחרב ÔÂ‡˘È.אוכלוסי
והומה: תשואה ·Â.לשון ¯Ú‚Â (‚È) באותו הקב''ה

‰¯ÌÈ.שאון: ıÂÓÎ במקולקל הרשעים את משל
יבש  הרים מוץ המין שבאותו ובמקולקל שבמינים

עמקים: שקורין Ï‚Ï‚ÎÂ.משל קוצים של מפריח הוא
ואינן  צמר בגדי בהן שגוררין לאותו הדומים קרדונ''ש
מאליהן  מתנפצין הם הקיץ לסוף סמוך ובהגיע קשין
עגולה  גלגל כמין עשוי הנפוץ ואותו מפזרן והרוח
סביב  זרועותיו וחמש באמצע העין) (ס''א העץ כמין

·Ï‰‰.לה: ‰‰Â („È) האויב על באים שדים
אותו: ‡ÂÈ.ומבהלין ¯˜· Ì¯Ë·:בעולם אין והאויב

.ÂÈÒÂ˘ ˜ÏÁ ‰Ê ומגוג גוג וחלק סנחריב חלק
לבזזינו: כשיבאו

cec zcevn
(‡È).ÍÚË ÌÂÈ·שנטעו ביום כי בתחילה  מצלחת היית לכן

ר ''ל  הזרע  פרחי תוציא שאחריו  ובבוקר למעלה  נתגדלת אותך 
הגדולה: לך  בא  רב ˜ˆÈ¯.במהירות „ בהשחיתך עתה אבל

ומכאוב נחלה עליך  בוא ביום ממך הענף  תנוד  הנה דרכך 
שארית: מבלי הכל  יכלה האויב בוא  ביום ור''ל  (È·)אנוש

.ÈÂ‰:סנחריב שיעשה הבלבול  רב על  מתאונן  ‰ÔÂÓהנביא 
.ÌÈ·¯ ÌÈÓÚ:סנחריב אוכלוסי הימיםÂÓ‰Î˙.הם כהמות 

ÂÎÂ'.יהמו: ÔÂ‡˘Î:במ ''ש הדבר ÂÎÂ'.(È‚)כפל  ÌÈÓÂ‡Ï
הענין : לחזוק עוד  ·Â.כפל ¯Ú‚Âהמקום אשר הדבר סוף אבל 

ר ''ל  השמים מן ממרחק הבא הקול מפני וינוס  בו יגער
במחנה: שהכה המלאך הכאת  מפני ינוסו Û„¯Â.הנשארים

שהמוץ לפי כי רוח מפני הנרדף  בהרים אשר  כמוץ  נרדף יהיה
נר בהרים  הרבה שולט  והרוח קל  דבר ביותר:הוא הוא ÂÎÂ'.דף Ï‚Ï‚ÎÂ:במ ''ש הדבר Ú¯·.(È„)כפל ˙ÚÏהכה המלאך  כי

המבהיל: במכה בלילה לז):‡ÂÈ.בהם  (לקמן מתים פגרים כולם והנה בבוקר  וישכימו כמ ''ש  בעולם  ÏÁ˜.אינו ‰Êאמר
אותנו: שסה  אשר לאשור הנחלק החלק  זהו ÂÈÊÊÂ·Ï.הנביא Ï¯Â‚Â:במ ''ש הדבר  כפל 

oeiv zcevn
(‡È).È‚˘‚˘˙בלבנון כארז כמו למעלה  למעלה  גדול  ענין

הפלגה על ויורה הפעל ועין הפ''א ונכפלו צ ''ב) (תהלים ישגה
ביותר: עמוקות  חפירות  שפי' ב') (לעיל  פרות לחפור  „.וכן

נדידה: פ):˜ˆÈ¯.מל ' (תהלים  קציריה תשלח  כמו ענף ענינו
.‰ÏÁ:חולי פשע‡Â˘.מל ' בלי חצי אנוש וכן ביותר  כאוב

ל ''ד ): ÔÂ‡˘Â.(È·)(איוב ÔÂÓ‰:להם אחד ÌÈ¯È·Î.פתרון 
מרובים : או  כמוıÂÓÎ.(È‚)חזקים  התבואה פסולת  הוא 

א ): (תהלים רוח תדפנו  אשר  הקוציםÏ‚Ï‚ÎÂ.כמוץ פרח  הוא
כגלגל : סערה:ÙÂÒ‰.העשוי  מן·Ï‰‰.(È„)רוח הפוך  הוא 

כ ''ז): (יחזקאל  היית בלהות וכן ביזה˘ÂÈÒÂ.בהלה  ענין
גורל :Ï¯Â‚Â.ושלל : ע''פ לחלוק שדרך  ע ''ש  חלק כמו הוא



קצג fi wxt diryi - mi`iap

æé ÷øô äéòùéciÎ`i

àé(ñ) :Leðà áàëe äìçð íBéa øéö÷ ãð éçéøôz Còøæ ø÷aáe éâNâNz Còèð íBéaáéïBîä éBä §³¦§¥Æ§©§¥½¦©−Ÿ¤©§¥´©§¦®¦¥¬¨¦²§¬©£−̈§¥¬¨«À£Æ
:ïeàMé íéøéak íéî ïBàLk íénàì ïBàLe ïeéîäé íéné úBîäk íéaø íénòâéíéî ïBàLk íénàì ©¦´©¦½©£¬©¦−¤¡¨®§´§ª¦½¦§²©¬¦©¦¦−¦¨«§ª¦À¦§º©³¦

øòâå ïeàMé íéaø:äôeñ éðôì ìbìâëe çeø-éðôì íéøä õîk ócøå ÷çønî ñðå Baãéäpäå áøò úòì ©¦Æ¦¨½§¨¬©−§¨´¦¤§¨®§ª©À§³Ÿ¨¦Æ¦§¥½©§©§©−¦§¥¬¨«§¥¬¤Æ¤Æ§¦¥´
(ô) :eðéææáì ìøBâå eðéñBL ÷ìç äæ epðéà ø÷a íøèa äälá©¨½̈§¤¬¤−Ÿ¤¥¤®¤µ¥´¤¥½§−̈§Ÿ§¥«

i"yx
.È‚˘‚˘˙ ÍÚË ÌÂÈ· (‡È) נשתגשגו סכסוך לשון

ענפי  המקלקלים וערבובים דשאים במיני זמורותיך
קילקלת  שם לכרם לי שנטעתיך במקום כלומר הגפן

להם שאמר הוא כ)במעשיך בישראל (יחזקאל בחרי ביום
מצרים  בארץ להם ואודע יעקב בית לזרע ידי ואשא

כאן (שם)ונאמר ואף וגו' לשמוע אבו ולא בי וימרו
המצריים: בתועבות נתערבת ÍÚ¯Êתשגשגי ¯˜··Â

.ÈÁÈ¯Ù˙ הכנסתיך משם כשהוצאתיך המחרת וליום
הפרחת: הרע זרעך שם גם ·ÌÂÈלארץ ¯Èˆ˜ „

.‰ÏÁ:ובלילה ביום הונח אשר רע קציר של גדיש

.‰ÏÁ גובה לשון הוא נד צרה, ליום הגיע קציר אותו
נוזלים נד כמו נצבו טו)וכן כנד(שמות כונס (תהלים וכן

שוים:לג) ונוד נד ‡Â˘.ואין ·‡ÎÂ:שכרך שנשלמת
.˘Â‡ויאנש וכן רע בחולי יא)נעכר ב' כי (שמואל וכן

מכותיה א)אנושה עד (מיכה תפריחי זרעך ובבקר ד''א ,
בבוא  לפרוח הכרם ודרך הפרחתם השרב בא שלא
רבי  במדרש זה הגון אינו בבוקר והמפריח השרב

¯·ÌÈ.תנחומא: ÌÈÓÚ ÔÂÓ‰ ÈÂ‰ (·È) מהלכת מדה
סופו  בו לוקים שישראל שוט הדורות כל פני על
על  ישראל פורענו' המנבאים הנביאים לפיכך ללקות
שלקה  האומה פורענות אחריו סומכין האומות ידי

ידה: על ÌÈÓÚ.ישראל ÔÂÓ‰:סנחרב ÔÂ‡˘È.אוכלוסי
והומה: תשואה ·Â.לשון ¯Ú‚Â (‚È) באותו הקב''ה

‰¯ÌÈ.שאון: ıÂÓÎ במקולקל הרשעים את משל
יבש  הרים מוץ המין שבאותו ובמקולקל שבמינים

עמקים: שקורין Ï‚Ï‚ÎÂ.משל קוצים של מפריח הוא
ואינן  צמר בגדי בהן שגוררין לאותו הדומים קרדונ''ש
מאליהן  מתנפצין הם הקיץ לסוף סמוך ובהגיע קשין
עגולה  גלגל כמין עשוי הנפוץ ואותו מפזרן והרוח
סביב  זרועותיו וחמש באמצע העין) (ס''א העץ כמין

·Ï‰‰.לה: ‰‰Â („È) האויב על באים שדים
אותו: ‡ÂÈ.ומבהלין ¯˜· Ì¯Ë·:בעולם אין והאויב

.ÂÈÒÂ˘ ˜ÏÁ ‰Ê ומגוג גוג וחלק סנחריב חלק
לבזזינו: כשיבאו

cec zcevn
(‡È).ÍÚË ÌÂÈ·שנטעו ביום כי בתחילה  מצלחת היית לכן

ר ''ל  הזרע  פרחי תוציא שאחריו  ובבוקר למעלה  נתגדלת אותך 
הגדולה: לך  בא  רב ˜ˆÈ¯.במהירות „ בהשחיתך עתה אבל

ומכאוב נחלה עליך  בוא ביום ממך הענף  תנוד  הנה דרכך 
שארית: מבלי הכל  יכלה האויב בוא  ביום ור''ל  (È·)אנוש

.ÈÂ‰:סנחריב שיעשה הבלבול  רב על  מתאונן  ‰ÔÂÓהנביא 
.ÌÈ·¯ ÌÈÓÚ:סנחריב אוכלוסי הימיםÂÓ‰Î˙.הם כהמות 

ÂÎÂ'.יהמו: ÔÂ‡˘Î:במ ''ש הדבר ÂÎÂ'.(È‚)כפל  ÌÈÓÂ‡Ï
הענין : לחזוק עוד  ·Â.כפל ¯Ú‚Âהמקום אשר הדבר סוף אבל 

ר ''ל  השמים מן ממרחק הבא הקול מפני וינוס  בו יגער
במחנה: שהכה המלאך הכאת  מפני ינוסו Û„¯Â.הנשארים

שהמוץ לפי כי רוח מפני הנרדף  בהרים אשר  כמוץ  נרדף יהיה
נר בהרים  הרבה שולט  והרוח קל  דבר ביותר:הוא הוא ÂÎÂ'.דף Ï‚Ï‚ÎÂ:במ ''ש הדבר Ú¯·.(È„)כפל ˙ÚÏהכה המלאך  כי

המבהיל: במכה בלילה לז):‡ÂÈ.בהם  (לקמן מתים פגרים כולם והנה בבוקר  וישכימו כמ ''ש  בעולם  ÏÁ˜.אינו ‰Êאמר
אותנו: שסה  אשר לאשור הנחלק החלק  זהו ÂÈÊÊÂ·Ï.הנביא Ï¯Â‚Â:במ ''ש הדבר  כפל 

oeiv zcevn
(‡È).È‚˘‚˘˙בלבנון כארז כמו למעלה  למעלה  גדול  ענין

הפלגה על ויורה הפעל ועין הפ''א ונכפלו צ ''ב) (תהלים ישגה
ביותר: עמוקות  חפירות  שפי' ב') (לעיל  פרות לחפור  „.וכן

נדידה: פ):˜ˆÈ¯.מל ' (תהלים  קציריה תשלח  כמו ענף ענינו
.‰ÏÁ:חולי פשע‡Â˘.מל ' בלי חצי אנוש וכן ביותר  כאוב

ל ''ד ): ÔÂ‡˘Â.(È·)(איוב ÔÂÓ‰:להם אחד ÌÈ¯È·Î.פתרון 
מרובים : או  כמוıÂÓÎ.(È‚)חזקים  התבואה פסולת  הוא 

א ): (תהלים רוח תדפנו  אשר  הקוציםÏ‚Ï‚ÎÂ.כמוץ פרח  הוא
כגלגל : סערה:ÙÂÒ‰.העשוי  מן·Ï‰‰.(È„)רוח הפוך  הוא 

כ ''ז): (יחזקאל  היית בלהות וכן ביזה˘ÂÈÒÂ.בהלה  ענין
גורל :Ï¯Â‚Â.ושלל : ע''פ לחלוק שדרך  ע ''ש  חלק כמו הוא

אגרות קודש

]ה' שבט, ה'תשל"ב[

בין הת' ישנם כהנים באם הנ"ל שלד אדם –

שאלה לרב לאיזה חלק מהבנין מותרים להכנס.

באם – ּפלַאסטיק וכיו"ב לפרסם עד"ז ועפמש"נ והייתם נקיים גו'.
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äë ÷øô éìùîhiÎ`i

àé:åéðôà-ìò øác øác óñk úBikNîa áäæ éçetzáé:úòîL ïæà-ìò íëç çéëBî íúë-éìçå áäæ íæð ©¥´−̈¨§©§¦¬¨®¤¹̈À̈¨ª¬©¨§¨«¤¤́−̈¨©£¦¨®¤¦¬©¹̈À̈©¬Ÿ¤Ÿ¨«©
âéì ïîàð øéö øéö÷ íBéa | âìL-úpök:áéLé åéðãà Lôðå åéçìLãéLéà ïéà íLâå çeøå íéàéNð §¦©¤̧¤§Ä¨¦À¦´¤−¡¨§Ÿ§¨®§¤−¤£Ÿ¨´¨¦«§¦¦´§−©§¤´¤¨®¦¦¬

:ø÷L-úzîa ìläúîåèìå ïéö÷ äzôé íétà Cøàa:íøb-øaLz äkø ïBLæèjic ìëà úàöî Lác ¦¹§©¥À§©©¨«¤§´Ÿ¤© −©¦§ª¤´¨¦®§¨¬©¹À̈¦§¨¨«¤§©´¨ −¨¨¡´Ÿ©¤®¨
:Búà÷äå epòaNz-ïtæé:EàðNe EòaNé-ït Eòø úéaî Eìâø ø÷äçéäðò Léà ïeðL õçå áøçå õéôî ¤¦¹§¨¤À©£¥««Ÿ©´©−§§¦¥´¥¤®¤¦¹§¨£À§¥¤«¥¦´§−¤¤§¥´¨®¦¬Ÿ¤¬

:ø÷L ãò eäòøáèé:äøö íBéa ãâBa çèáî úãòeî ìâøå äòø ïL §¹¥¥À¥´¨«¤¥´−Ÿ¨§¤´¤¨®¤¦§¨¬¹¥À§´¨¨«
i"yx

(‡È).·‰Ê ÈÁÂÙ˙ משכיות על מצויירין כפתורין כעין
כפי  ושכותי כמו בכסף המצופין כלים משכיות כסף

לג) ‡ÂÈÙ.:(שמות ÏÚ ¯Â·„ נשאתי „·¯ ודוגמתו כנו על
אפונה פח אימיך ואין )(תהלים בקרבי ומיושבת מבוססת

וגלגל אופן מגזרת כח)זה נקוד (ישעי' היה כן שאילו
נקודת  בו יפול ולא האופנים כמו הפ''א תחת פת''ח

קמץ: Ì˙Î.(È·)חטף ÈÏÁÂ ·‰Ê ÌÊ זהב קבוצת עדי
וחליתה נזמה ותעד ב)כמו חלאים(הושע ז)כמו :(שיר

.Ì˙Îפז כתם וכן זהב תכשיט ה)לשון ˆÎ˙(È‚):(שם

.‚Ï˘ ולא קציר בימי לו מתאוה שאדם שלג ימי כקור
קציר: בשעת הוא טוב לא שהשלג ממש שלג

(„È).'Â‚Â ÁÂ¯Â ÌÈ‡È˘ שוא תוחלת יהיה כאשר
ואדם  מנשבת והרוח בעבים מתקשרים כשהשמים
וכלות  מצטערים והם בא ולא גשם שיבוא מצפה
ליד  אתן צדקה וכך כך לומר מתפאר איש כך עיניהם

באה: ואינ' למתנתו עניים עיני וכלות משקר והוא גבאי
(ÂË).ÔÈˆ˜ ‰˙ÂÙÈ ÌÈÙ‡ Í¯Â‡· שהקב''ה בעוד

לפתותו  החוטאים לב יתנו נפרע ואינו אפו מאריך
ותפלה: ¯Î‰.בתשובה ÔÂ˘ÏÂ:ותחנונים בתפלה

.Ì¯‚ הגזרה:˙˘·¯ קושי Óˆ‡˙(ÊË)עצם ˘·„
{ÊÈ} :'Â‚Â.ÍÏ‚¯ ¯˜Â‰ והוא דבש מצאת שאם כשם

תשבענו  פן ממנו תאכל שלא צריך אתה לחכך מתוק
מקרבך  שהוא אע''פ רעך מבית רגלך הוקר כך והקאתו
ולענין  אותך, וישנא ישבעך פן יום יום שם מלבוא מנע
תמיד  ולהביא שוגג לחטוא רגיל תהי אל מדרשו
דכתיב  לישראל רע שנקרא ה' לבית ואשמות חטאות

רעי: וזה דודי ÁÂ¯·.(ÁÈ)זה ıÈÙÓ:מלחמה כלי שם
(ËÈ).‰Ú¯ Ô˘:רצוצה.˙„ÚÂÓ קרסולי מעדו ולא כמו

יח) ·Â‚„.:(תהלים ÁË·Ó כשן צרתו ביום בו מכזב
ומועדת: רצוצה

cec zcevn
(‡È).·‰Ê ÈÁÂÙ˙מכסה על החקוקים  זהב תפוחי  ציורי  כמו

אופניו על המדובר דבר הוא כן מפואר דבר  שהוא  כסף של 
המתגלגל  העגלה  כאופן אליו וחוזרת לעניינו הראוי דבר ר''ל 

למקומו: Ê‰·.(È·)וחוזר  ÌÊקבוצת עדי עם זהב נזם כמו 
היא יפה כן בלעדה ולא הכתם  לעדי היא יפה שהנזם  הכתם 
ניכר לא  לה שומע  אין  אם כי  השומעת אוזן על  החכם תוכחת 

ימצאנוˆÎ˙.(È‚)יפיה: מי אם לנחת היא  השלג קרירת  כמו 
לנחת הוא נאמן ציר כן הגוף  את בו להקר  הקציר בעת

נפשו: ומשיב ענניםÌÈ‡È˘.(È„)למשלחו יבואו אם כמו
צער מרובה שאז יבוא ולא  המטר על אז  ויצפו הרוח  וינשב 
באמריו וישקר  למי מתן בתת  עצמו  המשבח  איש  כן המצפים

המצפה: צער  ירבה בזה  ‡ÌÈÙ.(ÂË)כי Í¯Â‡·הקצין אם
אמרים ישיב ולא  הכעס לסבול אפו  מאריך  והוא מי  על יכעוס 

חמתו: ותנוח הקצין ממנו יפותה זה בעבור  ¯Î‰.אז ÔÂ˘ÏÂ
ותבטל  תשבר הזה הדבר אז רבות למולו לדבר  יוסיף ואם

וכל : מכל הכעס דבש„·˘.(ÊË)קושי  מצאת  אם כמו 
הנפש להשיב לך די להיות  מעט ממנו  שתאכל הוא  מהראוי

בתחילה : שאכלת המעט  גם ותאבד  הכל את תקיא  פן שביעה  כדי הרבה  כשתאכל וחשובים‰Â˜¯.(ÊÈ)כי יקרים  רגליך עשה כן 
להראות וכשיתמיד  ביותר אהוב  לפרקים  הנראה  האוהב  כי  אותך וימצא פניך  ממראית  ישבע פן  כי רעך  בבית  תדיר יבואו  מבלי

הראשונה: האהבה  Â‚Â'.(ÁÈ)מאבד ıÈÙÓ:קרב כבכלי בלשונו הורגו  שקר עדות בחבירו  ¯ÚÂ‰.(ËÈ)המעיד Ô˘שן כמו
העת והיא צרה  עת בבוא הבוגד מבטח  הוא כן בדרך  ירוץ  בעת ומחלקת  השומטת רגל  וכמו המאכל  בו יטחון בעת  הנשבר

הצורך : בעת  הבוגדים ורגל  כשן בו אז בוגד והוא הבטחון אל  הצריך 

oeiv zcevn
(‡È).˙ÂÈÎ˘Ó·משכית ואבן וכן וכסוי סכך  כו):מל ' (שם

.ÂÈÙ‡: עגלה אופן על ÌÊ.(È·)מל ' הנתון תכשיט שם
וחליתה ÈÏÁÂ.האף: נזמה ותעד  כמו ותכשיט  עדי  (הושע ענין

אופירÌ˙Î.ב): בכתם וכן  וטוב  יקר מה):זהב  (תהלים

(‚È).˙ˆÎ צונן בשר ובדרז''ל  וקור צנה עו):מל ' ˆÈ¯.(פסחים
שולח בגוים  וציר כמו א):שליח השקט È˘È·.(עובדיה ענין

ונחת  בשובה כמו  ל):והנחה  ע ''שÌÈ‡È˘.(È„)(ישעיה עננים
למעלה: עצמם  ושבח :ÏÏ‰˙Ó.שמנשאים הלול  ·Ó˙˙.מל'

מתנה: לנו ˜ˆÔÈ.(ÂË)מל' תהיה  קצין כמו ומושל  (שם שר 

גרם ‚¯Ì.ג): תיבש כמו יז)עצם  הקושי:(לעיל ור''ל 
(ÊË).Â˙‡˜‰Âמואב וספק וכן הגוף מן המאכל  החזרת ענין

מ''ח):בקיאו יקר:‰Â˜¯.(ÊÈ)(ירמיה כליıÈÙÓ.(ÁÈ)מל ' שם
לי אתה  מפץ וכן נח):המשבר  חדוד:˘ÔÂ.(שם ÂÚ‰.ענין 

תענה לא  כמו כ'):מעיד כמו¯ÚÂ‰.(ËÈ)(שמות שבירה ענין
ברזל בשבט  ב'):תרועם  והשמטהÚÂÓ„˙.(תהלים החלקה ענין

קרסולי מעדו  ולא י''ח):כמו (שם

     

          
        

           
              

  
             

              

                     
                    

                   
                      
                      
                         

            
              

                 
                    

                         
                    

                   
                         

 

        

         
          

          
          

        
       

         
           

       
       

         

        
        

      
        

     
      

        

       
         

            

        

       
          

        
        

        

        
           

         

       
        

         

       

         

       
         

          
             

           
           

        
         

          
          

         
           

         
         

        

          
          

        
          

       
        

        
       

         

   



קצה dk wxt ilyn - miaezk

äë ÷øô éìùîhiÎ`i

àé:åéðôà-ìò øác øác óñk úBikNîa áäæ éçetzáé:úòîL ïæà-ìò íëç çéëBî íúë-éìçå áäæ íæð ©¥´−̈¨§©§¦¬¨®¤¹̈À̈¨ª¬©¨§¨«¤¤́−̈¨©£¦¨®¤¦¬©¹̈À̈©¬Ÿ¤Ÿ¨«©
âéì ïîàð øéö øéö÷ íBéa | âìL-úpök:áéLé åéðãà Lôðå åéçìLãéLéà ïéà íLâå çeøå íéàéNð §¦©¤̧¤§Ä¨¦À¦´¤−¡¨§Ÿ§¨®§¤−¤£Ÿ¨´¨¦«§¦¦´§−©§¤´¤¨®¦¦¬

:ø÷L-úzîa ìläúîåèìå ïéö÷ äzôé íétà Cøàa:íøb-øaLz äkø ïBLæèjic ìëà úàöî Lác ¦¹§©¥À§©©¨«¤§´Ÿ¤© −©¦§ª¤´¨¦®§¨¬©¹À̈¦§¨¨«¤§©´¨ −¨¨¡´Ÿ©¤®¨
:Búà÷äå epòaNz-ïtæé:EàðNe EòaNé-ït Eòø úéaî Eìâø ø÷äçéäðò Léà ïeðL õçå áøçå õéôî ¤¦¹§¨¤À©£¥««Ÿ©´©−§§¦¥´¥¤®¤¦¹§¨£À§¥¤«¥¦´§−¤¤§¥´¨®¦¬Ÿ¤¬

:ø÷L ãò eäòøáèé:äøö íBéa ãâBa çèáî úãòeî ìâøå äòø ïL §¹¥¥À¥´¨«¤¥´−Ÿ¨§¤´¤¨®¤¦§¨¬¹¥À§´¨¨«
i"yx

(‡È).·‰Ê ÈÁÂÙ˙ משכיות על מצויירין כפתורין כעין
כפי  ושכותי כמו בכסף המצופין כלים משכיות כסף

לג) ‡ÂÈÙ.:(שמות ÏÚ ¯Â·„ נשאתי „·¯ ודוגמתו כנו על
אפונה פח אימיך ואין )(תהלים בקרבי ומיושבת מבוססת

וגלגל אופן מגזרת כח)זה נקוד (ישעי' היה כן שאילו
נקודת  בו יפול ולא האופנים כמו הפ''א תחת פת''ח

קמץ: Ì˙Î.(È·)חטף ÈÏÁÂ ·‰Ê ÌÊ זהב קבוצת עדי
וחליתה נזמה ותעד ב)כמו חלאים(הושע ז)כמו :(שיר

.Ì˙Îפז כתם וכן זהב תכשיט ה)לשון ˆÎ˙(È‚):(שם

.‚Ï˘ ולא קציר בימי לו מתאוה שאדם שלג ימי כקור
קציר: בשעת הוא טוב לא שהשלג ממש שלג

(„È).'Â‚Â ÁÂ¯Â ÌÈ‡È˘ שוא תוחלת יהיה כאשר
ואדם  מנשבת והרוח בעבים מתקשרים כשהשמים
וכלות  מצטערים והם בא ולא גשם שיבוא מצפה
ליד  אתן צדקה וכך כך לומר מתפאר איש כך עיניהם

באה: ואינ' למתנתו עניים עיני וכלות משקר והוא גבאי
(ÂË).ÔÈˆ˜ ‰˙ÂÙÈ ÌÈÙ‡ Í¯Â‡· שהקב''ה בעוד

לפתותו  החוטאים לב יתנו נפרע ואינו אפו מאריך
ותפלה: ¯Î‰.בתשובה ÔÂ˘ÏÂ:ותחנונים בתפלה

.Ì¯‚ הגזרה:˙˘·¯ קושי Óˆ‡˙(ÊË)עצם ˘·„
{ÊÈ} :'Â‚Â.ÍÏ‚¯ ¯˜Â‰ והוא דבש מצאת שאם כשם

תשבענו  פן ממנו תאכל שלא צריך אתה לחכך מתוק
מקרבך  שהוא אע''פ רעך מבית רגלך הוקר כך והקאתו
ולענין  אותך, וישנא ישבעך פן יום יום שם מלבוא מנע
תמיד  ולהביא שוגג לחטוא רגיל תהי אל מדרשו
דכתיב  לישראל רע שנקרא ה' לבית ואשמות חטאות

רעי: וזה דודי ÁÂ¯·.(ÁÈ)זה ıÈÙÓ:מלחמה כלי שם
(ËÈ).‰Ú¯ Ô˘:רצוצה.˙„ÚÂÓ קרסולי מעדו ולא כמו

יח) ·Â‚„.:(תהלים ÁË·Ó כשן צרתו ביום בו מכזב
ומועדת: רצוצה

cec zcevn
(‡È).·‰Ê ÈÁÂÙ˙מכסה על החקוקים  זהב תפוחי  ציורי  כמו

אופניו על המדובר דבר הוא כן מפואר דבר  שהוא  כסף של 
המתגלגל  העגלה  כאופן אליו וחוזרת לעניינו הראוי דבר ר''ל 

למקומו: Ê‰·.(È·)וחוזר  ÌÊקבוצת עדי עם זהב נזם כמו 
היא יפה כן בלעדה ולא הכתם  לעדי היא יפה שהנזם  הכתם 
ניכר לא  לה שומע  אין  אם כי  השומעת אוזן על  החכם תוכחת 

ימצאנוˆÎ˙.(È‚)יפיה: מי אם לנחת היא  השלג קרירת  כמו 
לנחת הוא נאמן ציר כן הגוף  את בו להקר  הקציר בעת

נפשו: ומשיב ענניםÌÈ‡È˘.(È„)למשלחו יבואו אם כמו
צער מרובה שאז יבוא ולא  המטר על אז  ויצפו הרוח  וינשב 
באמריו וישקר  למי מתן בתת  עצמו  המשבח  איש  כן המצפים

המצפה: צער  ירבה בזה  ‡ÌÈÙ.(ÂË)כי Í¯Â‡·הקצין אם
אמרים ישיב ולא  הכעס לסבול אפו  מאריך  והוא מי  על יכעוס 

חמתו: ותנוח הקצין ממנו יפותה זה בעבור  ¯Î‰.אז ÔÂ˘ÏÂ
ותבטל  תשבר הזה הדבר אז רבות למולו לדבר  יוסיף ואם

וכל : מכל הכעס דבש„·˘.(ÊË)קושי  מצאת  אם כמו 
הנפש להשיב לך די להיות  מעט ממנו  שתאכל הוא  מהראוי

בתחילה : שאכלת המעט  גם ותאבד  הכל את תקיא  פן שביעה  כדי הרבה  כשתאכל וחשובים‰Â˜¯.(ÊÈ)כי יקרים  רגליך עשה כן 
להראות וכשיתמיד  ביותר אהוב  לפרקים  הנראה  האוהב  כי  אותך וימצא פניך  ממראית  ישבע פן  כי רעך  בבית  תדיר יבואו  מבלי

הראשונה: האהבה  Â‚Â'.(ÁÈ)מאבד ıÈÙÓ:קרב כבכלי בלשונו הורגו  שקר עדות בחבירו  ¯ÚÂ‰.(ËÈ)המעיד Ô˘שן כמו
העת והיא צרה  עת בבוא הבוגד מבטח  הוא כן בדרך  ירוץ  בעת ומחלקת  השומטת רגל  וכמו המאכל  בו יטחון בעת  הנשבר

הצורך : בעת  הבוגדים ורגל  כשן בו אז בוגד והוא הבטחון אל  הצריך 

oeiv zcevn
(‡È).˙ÂÈÎ˘Ó·משכית ואבן וכן וכסוי סכך  כו):מל ' (שם

.ÂÈÙ‡: עגלה אופן על ÌÊ.(È·)מל ' הנתון תכשיט שם
וחליתה ÈÏÁÂ.האף: נזמה ותעד  כמו ותכשיט  עדי  (הושע ענין

אופירÌ˙Î.ב): בכתם וכן  וטוב  יקר מה):זהב  (תהלים

(‚È).˙ˆÎ צונן בשר ובדרז''ל  וקור צנה עו):מל ' ˆÈ¯.(פסחים
שולח בגוים  וציר כמו א):שליח השקט È˘È·.(עובדיה ענין

ונחת  בשובה כמו  ל):והנחה  ע ''שÌÈ‡È˘.(È„)(ישעיה עננים
למעלה: עצמם  ושבח :ÏÏ‰˙Ó.שמנשאים הלול  ·Ó˙˙.מל'

מתנה: לנו ˜ˆÔÈ.(ÂË)מל' תהיה  קצין כמו ומושל  (שם שר 

גרם ‚¯Ì.ג): תיבש כמו יז)עצם  הקושי:(לעיל ור''ל 
(ÊË).Â˙‡˜‰Âמואב וספק וכן הגוף מן המאכל  החזרת ענין

מ''ח):בקיאו יקר:‰Â˜¯.(ÊÈ)(ירמיה כליıÈÙÓ.(ÁÈ)מל ' שם
לי אתה  מפץ וכן נח):המשבר  חדוד:˘ÔÂ.(שם ÂÚ‰.ענין 

תענה לא  כמו כ'):מעיד כמו¯ÚÂ‰.(ËÈ)(שמות שבירה ענין
ברזל בשבט  ב'):תרועם  והשמטהÚÂÓ„˙.(תהלים החלקה ענין

קרסולי מעדו  ולא י''ח):כמו (שם
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אגרות קודש
 ב"ה,  ר"ח שבט תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

 כבוד מייסדי סניף צעירי אגו"ח בחיפה – באהקת"ו 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום י"ג טבת. ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכת הצלחה רבה בהפצת היהדות והמעינות בפרט,

מ. שניאורסאהן

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
בשבת, פיו בתוך סם  לו  מטילים  בפיו החושש במשנה: שנינו ב: עמוד פד ¥§¦éðtîדף

.'eëå àeä úBLôð ÷ôqL שמו שנינו וכבר מאחר הגמרא: בשבת מקשה סם ליטול תר ¤§¥§¨§
נפש, פיקוח ezמשום éì änìלתנאøîéîìבסיפאúà äçBc úBLôð ÷ôñ ìëå' ¨¨¦§¥©§¨§¥§¨¤¤

.'úaMä:הגמרא áø,מתרצת øîà äãeäé áø øîà ש ללמדנו, התנא àìכוונת ©©¨¨©©§¨¨©©Ÿ
ש  ל ôñ÷באופן הוא eøîàהנפשות ãáìa Bæ úaL,שמחלליםeléôà àlà אם §¥©¨¦§©¨§¤¨£¦

ב ôñ÷ה  וימות יתכן זו בשבת הסם את יטול לא שאם úøçà,הוא úaL מחללים ¨¥©¨©¤¤
ו  להצילו. הזו השבת éîBéאת àéðîúì deãîàc ïBâk ,éîc éëéä שהעריכו - ¥¦¨¥§§¨§¨¦§©§¨¥

ימים, שמונה הסם את ליטול הוא שצריך ÷ànהרופאים àîBéå חל להתחיל שאמור §¨©¨
àúøBàìב  ãò ákòéì ,àîéúc eäî .àúaL,שבת מוצאי עד שיתעכב -éëéä ék ©§¨©§¥¨¦©©©§§¨¦¥¦

àúaL éøz déìò ìeçéð àìc,שבתות שתי עליו נחלל שלא כדי -ïì òîLî à÷ §Ÿ¥£¥§¥©§¨¨©§©¨
הראשונה. השבת את אף דוחה נפשות שספק בסיפא,

זה: לדין ראיה מביאה ïéaהגמרא ,úaLa äìBçì ïénç ïénçî ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§©¦©¦©¤§©¨¥
BúBøáäì ïéa BúB÷Läì.לרחצו -àìå ב שיחיה לצורך eøîàרק ãáìa Bæ úaL §©§¥§©§§Ÿ©¨¦§©¨§

אלאàlàכן, סכנתו אין ìúøçàאפילו úaL.זו שבת íéøîBàמחללים ïéàå ¤¨§©¨©¤¤§¥§¦
Bì ïézîðמים נחמם àéøáéולא ànL,מאליו÷ôqL éðtî ,ãiî Bì ïénçî àlà ©§¦¤¨©§¦¤¨§©¦¦¨¦§¥¤§¥

àìå .úaMä úà äçBc úBLôð ה אם ב ôñ÷רק הוא eléôàנפשות àlà ,Bæ úaL §¨¤¤©©¨§Ÿ§¥©¨¤¨£¦
ה  ב ôñ÷אם ימות úøçàשמא úaL.השבת את eìläמחללים íéøác ïéNBò ïéàå ¨¥©¨©¤¤§¥¦§¨¦©¨
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לעמי  להראות   – ה' את הברכה  ציווה  ק.ה. אשר שם  ובפרט שנעשה בשכונת  עה"צ,  אזכיר 

הארץ כי בנ"י עם קרובו.
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äàðä àéääa,xg`l aegd zxiqnn dpdp deldy ,ef d`pda -à÷c §©¦£¨¨§¨
déì àéðzLîeaeg dpzyny -äLãç äåìîì äðLé äåìî ïéa- ¦§©§¨¥¥¦§¨§¨¨§¦§¨£¨¨

lawnl eaeig eli`e d`eeldd zryn ligzd delnl eaeig ixdy
d`eeld ly oerxtd onf zegcl gp xzeie ,eiykr wx ligzn

ef d`pda ,dycgøîbezrca mikqn -déLôð ãéaòLîecaryn - ¨©§©§¥©§¥
.ely aegd dyrpe ,lawnl eiykrn envr

,ef `xaq lr dywn `xnbdäéîçð áøc déøa ,øî àðeä déì øîà̈©¥¨©§¥§©§¤§¨
äzòî àlà ,éMà áøì`ed lawndy ote`a ,le`yl yi ,jixacl §©©¦¤¨¥©¨

,siwzøzìàì éì÷Lå éúôëc ,áéLéìà øa éác éðä ïBâkmizteky - §¨¥§¥©¤§¨¦§¨§¥§¨§¥§©§©
ike ,oerxtd onfa cin aegd inc z` milhepeeð÷ àìc énð éëä- ¨¦©¦§Ÿ¨

d`pd dell oi` ik ,ozyly cnrna zepwl mileki md oi` m`d
onfa cin mlyi egxk lr ixdy ,dycg d`eeld ziyrpy jka

.lawnl envr cariy `le ,oerxtdàîéz éëå,xn`z m`e -éëä §¦¥¨¨¦
énð,aegd z` lawnd dpwi `l df ote`a ok`y -zúð ïk íà ©¦¦¥¨©¨

éøácì EïéøeòéLjxc ef oi`e ,lkd lv` dey minkg zpwz oi` - §¨¤§¦¦
.mdizepwza minkg

éléî úìz éðä ,àøèeæ øî øîà àlàerawy el` mixac dyly - ¤¨¨©©§¨¨¥§©¦¥
,minkgïðaø eäðéeLminkg me`yr -òè àìa àúëìäkàî- ©¦§©¨¨§¦§§¨§Ÿ©§¨

.mrh mdl zzl jixv oi`y ipiqn dyn mlaiw eli`kàä ,àãç- £¨¨
dpi`y elit` ,delna dpew ozyly cnrny df oic `ed oey`xd

.liren `ed cvik mrh el oi`y ,oiraCãéàå,`ed ipyd xacd - §¦¨
åéñëð ìk áúBkä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàcBzLàìazky in - §¨©©§¨¨©§¥©¥¨§¨¨§¦§

mipa el yie ,ezen xg` ezy`l eiqkp lk ozepy ezzin iptl xhya
,eyxeil miie`xdàétBøèétà àlà dàNò àìoi`y minkg ecn` - Ÿ£¨¨¤¨©¦§§¨

,miqkpd lr qetexhet` dzepnl wx `l` azky itk ynn ezpeek
cvn lireiy mrh dfa oi`e .decaki jkae dci lr eipa eqpxtziy

.epwiz jk `l` ,oicdCãéàå,iyilyd xacd -,àéððç áø øîàc §¦¨§¨©©£©§¨
Bðáì äMà àéOnädúéáa ,ìBãb,eivtg lkn edpity cgein - ©©¦¦¨¦§¨§©¦

,epal zepzg zial ecgiieBàð÷jky .oipw `la ,ziad z` oad - §¨
mewn `la dy` `yil `ed i`pby oeik ,a`d zrc minkg ecn`
ezrcy dlib zepzg zia myl ziad z` a`d dpityke ,dxic

.oipw `la ziad dpewy dfa mrh oi` j` .jkl
ly cnrn oipwa wqerd dyrn d`ian `xnbd:ozyáø déì øîà̈©¥©

à÷éøBîc àa÷ ,àìcøa àçà áøìmekxk aw -Cab éì úéàil yi - §©©¨©§§¨©¨§¦¨¦¦©¨
,oecwta jlv`déáäéedpz -.éðBìôì,xn`e siqedeàðéîà÷ détàa ©£¥¦§¦§©¥¨£¦¨

éa àðøãä àìc Cì.ia xefg` `ly ick ,z`f jl xne` ip` eipta - ¨§Ÿ¨©§¨¦
,`xnbd zl`eyììkîeixacn rnyn -øãä éöî déa øãä éòa éàc ¦§¨§¦¨¥¨©¥¨¥¨©

déadpwd ixde ,ezghad `lel ,ea xefgl leki did ,dvx eli`y - ¥
,`xnbd daiyn .ozyly cnrna eløîà÷ éëäzpeek dzid jk - ¨¦¨¨©

,axeìlä íéøác,ipeltl mekxkd ozil ,izxn`yäøæçì eðzéð àì §¨¦©¨Ÿ¦§©£¨¨
zl`ey .ozyly cnrna dpwe ,lawnd ipta jl izxn`y xg`n
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ìL ãîòîa ,'éðBìôì Bìäð÷ ,ïzLax jxved recne .lawnd ¦§¦§©£©§¨§¨¨¨
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éòaéì`weec dzepwdl jxhvi `l -åéðôaxn`y eice ,lawnd ly ¦¨¥§¨¨

,cwtpl okïì òîLî à÷zeidl lawnd jixv mekxk awa s`y ,ax ¨©§©¨
.gkep

:df oipra sqep dyrn
éàpéb eäðä,zg` rwxwa cgi zewxi elciby ,zepib ilra -ãéáòc ¨§¦¨¥§¨¦

éããä éãäa àðaLeç,mzetzey oeayg cgi eayigy -Lîç Lt §¨¨©£¥£¨¥¨£¥
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המשך בעמור רמר

oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtxifp
àéðúùî à÷ã äàðä àéääáel gepe ,dycg delnl dpyi delnn ,i`d iabl deln i`d Ð

.jex` onf oerxtd zegcløîâ.dxin` zrya `zyd Ðäéùôð ãéáòùîåmly ala Ð

.`nwn wizpine ,i`dlëáéùéìà øá éáã éðä ïåâepi`y ,wfg mc` df lawn did m` Ð

.'ek aiyil` xa iac ipd oebk ,oiznnàîòè àìá àúëìäëdkld dyn dlaw eli`k Ð

.mrh da zzl jixv oi`y ,ipiqnàéôåøèéôàÐ

oeyla dl eazky it lr s`e .`ivedle qipkdl

dpznÐjk `l` ,xaca mrh oi`e .oz`pw `l

.xwtd did oic zia xwtde ,epwzúéáázia Ð

zial el e`yr `l` ,da xc epi`y cgein

.zepzgéá àðøãä àìã êì àðéîà÷ äéôàáÐ

ip` eipta :dil xn` ikdc jzrc `wlq `zyd

.ia xefg` `ly jgihanéòá éàã ììëî :ïðéëøôå
øãäéî éöî øãäîì.dinza Ðíéøáã øîà÷ éëä

'åë åììädiazizc jl `pin`w dit`ac oeik Ð

dildipÐ.ia `pxcd ivn `l ezáø äøîà àä
àðîéæ àãç`pivn `lc xninl dil dnle Ð

xcd?`péìéî éðä.eipta opirac Ðäáåøî äðúî
.dpn oebk Ðïì òîùî à÷jixhvi` ikdl Ð

jl `pin`w dit`a :xninlÐ`awc opireny`l

`id zhren dpznc `wixencÐinp `ira

.dit`aéàðéâ.wxi ixken ,dpib ilra Ðéøéúñéà
éæåæixizqi` mzq .dpicn irliq ÐÐ.ixev rlq

ifef ixzqi`Ðrlqay zipiny ,dpicn rlq

.xpic ivg epiidc ,ixevéøî éôàáexn`"` Ð

:`rx` ixn it`a dil exn` ,xnelk ,i`w "dil

.`rx` ixnl dildip edpiadiáééçglynd Ð

.dfdåúåéøçàá.df gily cin eqp`i m` Ðíàå
øåæçì àáeqp`i `ny ,il mxifgd :xnele Ð

jxca jnnÐ.xfeg epi`éîã éëæë êìåä øáñ áø
,ezeixg`a aiig edine ,xfeg epi` jkld Ð

eev `l delndy:opiqxb ikd .dfl mxqenl ed

éîã éëæë êìåä àîìò éìåëã`nlra ,xnelk Ð

`kilc ,dpzna eid m`e ,inc "ikf"k "jled"

zeixg`Ðl`eny .xfeg epi`c l`eny dcen

`a m` ,zeixg`a aiigy jezn ,ebn opixn` :xaq

xefglÐ.xfegïú êìåälkn cg` ,xnelk Ð

.elld zepeyläéì àîéì.glyn i`d Ðïéà
åðåöø.ciwtn ly Ðøçà ãéá åðåã÷ô àäéùÐ

oeike .(`,hk) iyily wxta onwl ol `niiw ikdc

epevx oi`cÐoiag oi`e ,el `ed aegc gkzy`

e`l i`d ?xfeg epi` i`n`e .eipta `l` mc`l el

.`ed "ikf"÷æçåäùë.df glyn ÐïøôëÐ

`viy eilral dil `gipc icdq op`c ,oecwta

.eci zgznéìáøñ.f"rla h"ew =àúøùàÐ

zernd el zzl i`xy`a milaxq ozpy ,dtwd

.reaw onflêðéî éð÷ði`c ,`gxe`c `qpe` Ð

jpin iqpzinÐ.oraezl xcdil `låäì øîà
ïéà.dyr` ok Ðúãáò øéôùzcariy `ly Ð

:qixb `pyil jdle .car didze ,mpg lr jnvr

yi`l del ciar" jytp ziey `lc zcar xity

car ,zcar xity :qixb `pixg` `pyil ."deln

zcar xity ,xnelk .deln yi`l del

e`iadl il micare ,mieel ody itl ,zhnzy`c

.ozeixg`a ilà÷ôñéà.ilk Ð
øîà
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íà(`,`i) oiyeciwc `nw wxta qxhpewd yexit lr dywy dn - oixeriyl jixac zzp ok

.oiyeciwa yxetn ,ixpicc `awxz` octwc i`pi iaxc dizpa iabàúëìäë`la

- epwz ozyly cnrn ;minkg epwz dnl yi mrh la` .zepwl lireny dn :yexit - mrh

dixal wiay `lc meyn - "ezy`l eiqkp azekd"ae .mipiipw zeyrle gexhl jxhvi `ly

wlgl `l` ,ok zeyrl jxc oi`e ,ipixg`l aidie

,epal dy` `iyne .`itexhit` dzepnle ceak dl

`knq - ziad on el yiy dn lk xiqn a`dyk

`aa) "zny in" wxta yxtnck ,oac `zrc dilr

.(`,cnw `xza

ìáàinp `d :xn`z m`e - 'ek zhren dpzn

`aa) "adfd" wxta ax xn`c ,dl opirny

.dpn` xeqig meyn oda oi` mixac :(`,hn `rivn

zern `kilc ,xknl zhren dpzn mzd incne

e` cwtpl xne`y `kdc :xnel yie !mixac icda

ith ipwc oizrc `wlq - el oziy aeg lral

."jl ozep ip` dpzn" xn`yknàìådiab yt

eidy :mz epiax oke l`ppg epiax yxit - icin `le

zecra reci xacd did e` ,el micen oipic ilra

mdixacn rnyne .icin diab yt `lc dxexa

,"izicedy dna izirh" xnel on`p oi` diytpnc

izxfg" xn` ira i`c ebin dil zi`c ab lr s`

:(a,gl) zereaya opzc `dn rnyn oke ."izrxte

dil xn` xgnl .od :dil xn` ."jcia il dpn"

jl oi`" ,xeht - "jl eizzp" xn` m` ."il edpz"

`aac `nw wxta `nrh yxtne .aiig - "icia

- "iziel `l" xne`d lkc meyn :(`,e sc) `xza

xnel onidn `l i`n`e .inc "izrxt `l" xne`k

zeidl xeaq iziidy ,izirhy - icia jl oi` :el

"izrxt" xn` ira i`c ebin ,melk aiig ipi`e aiig

xnel onidn `l ebnac rnyn `l` ?jk xg`

.drhy

àãç`wlq ongp ax - 'ek `ped ax xn`c

`lc meyn `le ,ea xfeg didy dizrc

.icin diab yt

øîåxeaq `zyde - inc ikfk e`l jled xaq

aiigy jezn :l`eny xne`y mrh eze`y

`peeb i`dke .`ed mrh xwir `l - xfeg ezeixg`a

oian oii gweldc `idda (`,dk oihib) ogky`

iaxc `nrhc xninl ira `xwirnc ,mizekd

ipzwc ab lr s` ,dxixa dil zilc meyn dcedi

dcen dz` i` :xi`n iaxl el exn` (`,ek my)

.zeax dpdke .'ek cepd rwai `ny

àì:qxhpewa yxit - ikfk jled `nlr ilekc

- zeixg` `kilc ,dpzna eid m`edcen

jled oi` dpznac ,d`xp oi`e .xfeg epi`c l`eny

:xnel yi `l` .(`,ai) lirl ziyixtck ,ikfk

- xexgy hba e` ,zeixg`d on deln exhtykc

.xfeg epi`c l`eny dcen

óåñìeid `l oicac rnyn - edl hinzyi`

`lc ab lr s` ,xifgdl etekl oileki

`edy did zn`c meyn epiid - mipxtk ewfged

epecwt `diy epevx oi` :xn` ivn `le ,egely

.xg` cia
`d
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zndÐelzc mixne` yil edpirny dpin rny

zn `l elit`e ,inc "ikf"k "jled"a ediinrh

miiwl devnc ,zn `wec :edi` xn`e .glyn

zn `l la` .eixacÐ"ikf"k e`l "jled"c ,`l

.incåäì à÷ôñîi`e ,`l i` inc "ikf"k i` Ð

.`l i` miiwl devnàãåùly eipir ze`x Ð

.gilyéãòó.`wtqnc `zlina dwelgn Ð

éâéìô àì àîìò éìåë àéøáá"ikf"k e`lc Ð

.incàúâåìôáåøæòìà éáøãdil ieync Ð

.`ixak rxn aikylåéô ìòez`ev it lr Ð

miyixend x`yk `le ,eipal eiqkp wlgn

.deya miyxeid miwlegyä÷æçáå øèùá óñëá
inp rxn aikye .`ixad on mipwp od jkay Ð

ikda edpipw` e`l i` ,xfrl` iaxlÐ`l
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àäxg` `l` ipw `le ,ozep iiga lawn znc ab lr s` :wgvi epiax xne` - rxn aikya

ozn zrya lawnl epyiy oeikc `ed ozep zrcc .oiyxei epw ikd elit` - ozep zzin

cr lawn iyxei eclep `l elit`e .eiyxei e` `ed e` ,ezzin xg` lawnd dkfiy - zern

znyk rxn aiky ixacc ,dpw `l xaerl dkfnd xn`c o`nl elit` ,epw - ozep zzin xg`

e` rxn aiky zpizp zryn lawnl mixeqnk

.ezxin`éáøåawri iax mya `iypd dcedi

dil zi` iaxc ab lr s`e - ikfk e`l jled xne`

dkf - "dl oze jled" (`,bq oihib) "lawzd" wxta

,xefgi `l xefgl dvx - "dl lawzd" ,dl

:gilyd xn`y meyn mzd ."ikf"k "oz"e "jled"c

zrc lr `nzqnc ,ihb il lawzd dxn` jzy`

iyt` i`" `icda xne` epi`y onf lk ,el ozep ok

."dl lawzy

íéîëçå"ewiz" lk - ewelgi mixne`

epiaxc mixrya yxtn cenlzay

`l` ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .miwlegc i`d

,daxc`c ."ewelgi" `icda ogky`c `kid

.dixn zwfga `penn iwe` :mixne`

ïàëåepiax wcwcn o`kn - sicr `cey exn`

yxity enk "`cey" yxtl oi`c mz

iab (a,dt zeaezk) "azekd" wxta qxhpewa

icinlz mdipy ,mipky mdipy ,miaexw mdipy

z` oiicd wcwciy epiidc - ipiicc `cey - minkg

o`ke .ozil ezrca did inle ,xzei ade` did in

inl oiicd ozi :`l` .mzd enk qxhpewa yxit inp

gily dvxiy dn :xn`wc ,`kd ik .dvxiy

."`cey" dil ixwe ,dyriéáøxne` xfril`

iaxc :mz epiax xne` - 'ek cg`e `ixa cg`

iaxe xfril` iax ibilt `tiqac .qxb xfrl`

,oiniiw eixac zaya xne` xfril` iax ,ryedi

ibilt `yixa la` .'ek ryedi iaxe .lega `l la`

:cere .edpiaxr `lcn ,zaya oia lega oia

- lkex ipa ly oni`n xfrl` iaxl opax ikxtcn

:cere .xfril` iax da dcenc ,did zaya `nlc

,zaya elit`e rxn aikyn mipew :mzd xn`wc

xfril` iaxc` i`e .xfril` iax ixacl yegl `le

s`e !miniiw eixacc zaya `ed dcen `d - i`w

xfril` iaxlc mzd xn`w xi`n iaxc ab lr

i`w `l mzd - zaya `le miniiw eixac lega

`kd xn`c :cere .oizipzn` `l` xi`n iax`

rnyn - dpn jlede ,xfril` iaxk xi`n iaxc

iaxlc mzd dil zi` xi`n iaxe ,ixiin legac

yly i`ce `l` .miniiw eixac lega xfril`

.xaca zwelgn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oihib(oey`x meil)

øôék øa éñBé éaøìe éàpé éaø øa éàzñBc éaøì eäì øîàekldy ¨©§§©¦§©©©¦©©§©¦¥©¥©
,`rcxdpleúéúàc éãäa,exfgzyk -éìäéð deéúàz` il e`iad - ©£¥§¨¦©§©¦£¦

.ilkdìeæà.mixneydn ilkd z` eywiae ,myl ekld -déáäé ¨©£¥
déìäéð.mdl edepzp -eäì éøîàoecwtd ixney mdl exn` - ¦£¥¨§¥§

,mi`xen`leëéépéî éð÷ðzeidl oipwa mkilr elawz m`d - ¦§¥¦©§
.epzi`n ig` iax eprazi `l jxca qp`i m`y ilkd lr mi`xg`

àì ,eäì éøîà.zeixg` epilr lawpeäì éøîà,ok m` ,mixneyd ¨§¥§Ÿ¨§¥§
ïìäéð déøcäà.epl edexifgd -ïéà ,eäì øîà éàpé éaøa éàzñBc éaø ©§§¥¦£¨©¦§©§©¦©©¨©§¥

,exifgdl mikqn ip` -àì ,eäì øîà øôék øa éñBé éaø.epaiy`eåä ©¦¥©¥©¨©§Ÿ£
déì eøòöî à÷aiyiy ick iqei iax z` mixneyd exrive ekd - ¨§©£¥

.ilkd mdldéì eøîà,i`zqec iaxl ,mixneyd -øî éæçd`xi - ¨§¥£¦©
axdãéáò à÷ éëéäepl aiydl axqny ,iqei iax bdep cvik - ¥¦¨¨¦

.ilkddéì eîø áè ,eäì øîà.mkzeknl `ed ie`x - ¨©§¨§¥
eúà ékiqei iaxe i`zqec iax e`a xy`k -déaâì,ig` iaxl -øîà ¦¨§©¥¨©

déì,ig` iaxl iqei iaxøî éæç,axd d`xi -déizñéî àìic `l - ¥£¦©Ÿ¦§©¥
i`zqec iaxl elïòéiñ àìc,mcbpk ipriiq `ly -eäì øîà àlà §Ÿ©§©¤¨¨©§

énð,mdl xn` mb -.'déì eîø áè'déì øîà,i`zqec iaxl ig` iax ©¦¨§¥¨©¥
éëä ãáòéz éànàznkqd recn -.ilkd z` mdl aiydldéì øîà ©©¤¡©¨¦¨©¥

,i`zqec iaxänà ïä ,íãà éða ïúBàmideabe milecb miyp` - ¨§¥¨¨¥©¨
,ce`nänà ïòáBëå,micigtne mipeyn mdiyealne -ïéøaãîe §¨¨©¨§©§¦

ïäééöçî,mteb rvn`n `vei eli`k rnype dar mlew -ïäéúBîLe ¥¤§¥¤§¥¤
ïéìäBáî,mdizeny md jke ,micigtn -,Léøa éìéôe àèøàå àcøà §¨¦©§¨§©§¨¦¦§¥

m`ïéøîBàmdleúBôkmd cin ,ipelt z` exyw -,ïéúôBkm`e §¦§§¦
ïéøîBàmdl,eâBøämd cinïéâøBä,éàzñBc úà eâøä eléà,xnelk] §¦£§¦¦¨§¤§©
,[ize`àaà éàpéì ïúð éî-][ia`øaoa -déì øîà .éúBîkl`y - ¦¨©§©©©¨©§¦¨©¥

,ig` iax eze`eìlä íãà éðam`dïä úeëìîì íéáBø÷,déì øîà . §¥¨¨©¨§¦§©§¥¨©¥
.ïäm`d ,cer el`yïäéøçà íéöøL íéãøôe íéñeñ ïäì Lélkl ¥¥¨¥¦§¨¦¤¨¦©£¥¤

.mikledy mewndéì øîà .ïä ,déì øîà,ig` iaxéëä éàok m` - ¨©¥¥¨©¥¦¨¦
zãáò øétL.ilkd z` mdl zaydy ziyr aeh - ©¦¨©§§

ze`aend zeziixad it lr ,'ikf'k 'jled' m`d oecl zxfeg `xnbd
,egelyl xne`d ,`ziixaa epipy :oldléðBìôì äðî CìBä,dpzna ¥¨¤¦§¦

Bàöî àìå BL÷áe Cìäå.zn xaky ,miigaàãç éðz`ziixaa - §¨©¦§§Ÿ§¨¨¥£¨
y epipy zg`eøæçézerndçlLîì.ozepl -Cãéà àéðúå`ziixaa - ©§§©§©¥©§©§¨¦¨

zernd xeqnl jixvy ,zxg`Bì eçlzLpL éî éLøBéì.zernd §§¥¦¤¦§©§
.lawnd iyxeil ,xnelk

:ewlgp dna dpc `xnbdéâìôéî÷ àäa àîéìdfay xn`p `ny - ¥¨§¨¨¦§§¥
,ewlgpøáñ øîcxaq ,lawnd iyxeil ozil xn`y `pzd -CìBä §©¨©¥

éëækdpnd dkf' xn`y enk df ixd 'ipeltl dpn jled' xne`dy - ¦§¦§¥
jixv k"g` zn m`e ,lawnl zernd z` gilyd dkf cine ,'ipeltl

.eiyxeil mpziløáñ øîexaeq ,ozepl exfgi xn`y `pzd -CìBä ©¨©¥
éëæk åàìoi`e ,lawnl zernd z` dkfiy xnel oiekzp `ly - ¨¦§¦

`ay mcew zny oeike ,ecil eribiy mcew lawnl zekiiy zernd
`l gilyd eil`.ozepl exfgi okle ,oda dkf

,zeziixad zxizq xaqdl sqep ote`éleëc ,ìnî øa àaà éaø øîà̈©©¦©¨©©¨§¥
àîìòzexaeq zeziixad izy -,éëæk åàì CìBäzwelgn oi`e ¨§¨¥¨¦§¦

.odipiaàéL÷ àìåzwqer zg` lky meyn ,zeziixad zxizq §Ÿ©§¨
,dpey ote`aàäzwqer ,ozepl exfgiy da wqtpy `ziixad - ¨

àéøáazernd exfgi lawnd zn m` jkitle ,`ixa ozepdy - §¨¦
eli`e .oda dkf `l lawndy ,ozeplàäozil dwqty `ziixad - ¨

zwqer ,miyxeil zerndòøî áéëLaeixace ,rxn aiky ozepdy - ¦§¦§©
,miiga ecera zerna lawnd dkf ezxin` gkne ,oipwk miaygp

.mdl oxqenl gilyd jixv ok lre ,eiyxei oda ekf znyke
,zeziixad zxizq xaqdl sqep ote`àäå àä ,øîà ãéáæ áøizy - ©§¦¨©¨§¨

zexaecn zeziixadòøî áéëLazerna zekfl lawnd leki okle , ¦§¦§©
e ,cinàäzxaecn ,miyxeil zernd z` ozil dwqty `ziixad - ¨
ote`aìa÷îì déúéàcmiiw lawndy -úBòî ïzî úòLadrya - §¦¥¦§©¥©¦§©©©¨

dze`a lawnd oda dkf okle ,gilyl zernd z` ozepd xqny
e .miyxeil eltp onf xg`l zn m`e ,dryàädwqty `ziixad - ¨

ote`a zwqer ozepl mxifgdlìa÷îì déúéìcig lawnd oi`y - §¥¥¦§©¥

,úBòî ïzî úòLawxe ,zn `edy ozepd rci `l dpizpd zryae ¦§©©©¨
`vnpe ,dxiqnd mcew zn xaky `vn el ozil gilyd `ayk
did `l zn `edy rcei ozepd did eli` ik ,zerha oipwd didy

.ozepl exfgie zerna miyxeid ekf `l jkitle ,el dkfn
,zeziixad zxizq xaqdl sqep ote`àéøáa àäå àä ,øîà àtt áø©¨¨¨©¨§¨§¨¦

deivy dryae ,`ixa ozepdy ote`a zewqer zeziixad izy -
`l` ,lawnd mda dkf `l gilylàäexfgi dwqty `ziixad - ¨

ote`a zwqer glynl zerndïúBð éiça ìa÷î úéîczny - §¦§©¥§©¥¥
eli`e .zerna lawnd dkf `l mlerne ,ig ozepd cera lawndàä̈

ote`a zxaecn ,miyxeil zernd epzpi dwqty `ziixad -úéîc§¦
ìa÷î éiça ïúBðzn jk xg` wxe ,lawnd iiga ozepd zny - ¥§©¥§©¥

,znd ixac miiwl devny oeikne ,lawnddpzna lawnd dkf
.eiyxei da ekf znyke ,glynd zzin zrya

lirl l`enye ax zwelgna oecl dtiqen `xnbd(`"r)jled m`
: ikfkàîéìm` ,ef dl`yy xn`p `ny -àéä éàpz ,'éëæk CìBä' ¥¨¥¦§¦©¨¥¦

.mi`pz da ewlgp -,àéðúcegelyl xn`y in,'éðBìôì äðî CìBä' §©§¨¥¨¤¦§¦
CìäågilydBàöî àìå BL÷áe,lawnd zny oeikeøæçézernd §¨©¦§§Ÿ§¨©§§

.çlLîìm`eúîd mbeøæçé ,eøîà á÷òé éaøå ïúð éaø ,çlLî ©§©¥©¥§©¥©©¦¨¨§©¦©£Ÿ¨§©§§
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oihib(oey`x meil)

øôék øa éñBé éaøìe éàpé éaø øa éàzñBc éaøì eäì øîàekldy ¨©§§©¦§©©©¦©©§©¦¥©¥©
,`rcxdpleúéúàc éãäa,exfgzyk -éìäéð deéúàz` il e`iad - ©£¥§¨¦©§©¦£¦

.ilkdìeæà.mixneydn ilkd z` eywiae ,myl ekld -déáäé ¨©£¥
déìäéð.mdl edepzp -eäì éøîàoecwtd ixney mdl exn` - ¦£¥¨§¥§

,mi`xen`leëéépéî éð÷ðzeidl oipwa mkilr elawz m`d - ¦§¥¦©§
.epzi`n ig` iax eprazi `l jxca qp`i m`y ilkd lr mi`xg`

àì ,eäì éøîà.zeixg` epilr lawpeäì éøîà,ok m` ,mixneyd ¨§¥§Ÿ¨§¥§
ïìäéð déøcäà.epl edexifgd -ïéà ,eäì øîà éàpé éaøa éàzñBc éaø ©§§¥¦£¨©¦§©§©¦©©¨©§¥

,exifgdl mikqn ip` -àì ,eäì øîà øôék øa éñBé éaø.epaiy`eåä ©¦¥©¥©¨©§Ÿ£
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.ïäm`d ,cer el`yïäéøçà íéöøL íéãøôe íéñeñ ïäì Lélkl ¥¥¨¥¦§¨¦¤¨¦©£¥¤
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,egelyl xne`d ,`ziixaa epipy :oldléðBìôì äðî CìBä,dpzna ¥¨¤¦§¦

Bàöî àìå BL÷áe Cìäå.zn xaky ,miigaàãç éðz`ziixaa - §¨©¦§§Ÿ§¨¨¥£¨
y epipy zg`eøæçézerndçlLîì.ozepl -Cãéà àéðúå`ziixaa - ©§§©§©¥©§©§¨¦¨

zernd xeqnl jixvy ,zxg`Bì eçlzLpL éî éLøBéì.zernd §§¥¦¤¦§©§
.lawnd iyxeil ,xnelk

:ewlgp dna dpc `xnbdéâìôéî÷ àäa àîéìdfay xn`p `ny - ¥¨§¨¨¦§§¥
,ewlgpøáñ øîcxaq ,lawnd iyxeil ozil xn`y `pzd -CìBä §©¨©¥
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`l gilyd eil`.ozepl exfgi okle ,oda dkf
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eli`e .oda dkf `l lawndy ,ozeplàäozil dwqty `ziixad - ¨
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ote`a zwqer ozepl mxifgdlìa÷îì déúéìcig lawnd oi`y - §¥¥¦§©¥

,úBòî ïzî úòLawxe ,zn `edy ozepd rci `l dpizpd zryae ¦§©©©¨
`vnpe ,dxiqnd mcew zn xaky `vn el ozil gilyd `ayk
did `l zn `edy rcei ozepd did eli` ik ,zerha oipwd didy
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc oihib(ipy meil)

éúðéák,ily ipelt hiykz -àéäå ,ézáìdieeye -äðî øNò íéðLa, §¦¨¦§¦¦§¦¦§¥¨¨¨¤
edzeivy xg`läéøác úà íéîëç eîéi÷å ,äúîhiykzd epzpe ¥¨§¦§£¨¦¤§¨¤¨

zpzny epixack gkene .oicd on diyxei mdy dipal `le dzal
.dxin`a zipwp rxn aikyíäì øîà,minkgl xfrl` iaxéða ¨©¨¤§¥

,ínà íøa÷z ìëBøxeqi` lr mixaer eidy ,md miryx xnelk ¥¦§§¥¦¨
yxcnd ziaa mxikfdl minkg evx `l mzeryx zngne ,mi`lk
dixac eniiwe minkg meqpwe ,mn` dzeiv cvik ewcwc `l okle

.df dyrnn gikedl oi` `linne .miniewn mpi`y okziy elit`
miliren rxn aiky ixac m` xfrl` iaxe minkg ewlgpy ixd

.zncewd `ziixad z` `xnbd zx`an df itl .e`l e` oipwkàpz©¨
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øæòìà éaøk`l okle ,mixeqnke miaezkk mpi` rxn aiky ixacy §©¦¤§¨¨
xefgi zn dzry oeike ,ozepd xn`yk cin zerna lawnd dkf
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,glynd znyk mixen`ïì àîéé÷ådkldl(:ci lirl)yíéi÷ì äåöî §©§¨¨¦§¨§©¥
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gilyd cird `ly ipyd znizg cr ci oixikn

eilrÐ.leqtèâä íåé÷oicirnd micr epiid Ð

.micrd mzeg lríéîëç úð÷úzecr Ð

.mipyk minkg edepin`dy ,gilydàëéà éî
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àì ìáà ízçð éðôa" ,"ízçð éðôa àìŸ§¨©¤§©§¨©¤§©£¨Ÿ
,"Béöç ízçð éðôáe Blek ázëð éðôa" ,"ázëð éðôa§¨©¦§©§¨©¦§©§¨©¤§©¤§

"Blek ízçð éðôáe Béöç ázëð éðôa"¯ãçà .ìeñt §¨©¦§©¤§§¨©¤§©¨¤¨
"ízçð éðôa" :øîBà ãçàå ,"ázëð éðôa" :øîBà¯ ¥§¨©¦§©§¤¨¥§¨©¤§©

:øîBà ãçàå ,"ázëð eðéðôa" :íéøîBà íéðL .ìeñẗ§©¦§¦§¨¥¦§©§¤¨¥
"ízçð éðôa"¯ãçà .øéLëî äãeäé éaøå ,ìeñt §¨©¤§©¨§©¦§¨©§¦¤¨

"ízçð eðéðôa" :íéøîBà íéðLe ,"ázëð éðôa" :øîBà¥§¨©¦§©§©¦§¦§¨¥¤§©
¯.øLkàøîâdéì àðz àä ?éì änì ez àä ¨¥¨¨¨¦¨§¨¥

àéánä :àðîéæ àãçéøö ,íiä úðéãnî èb:øîàiL C £¨¦§¨©¥¦¥¦§¦©©¨¨¦¤Ÿ©
!"ízçð éðôáe ázëð éðôa"¯:àðéîà äåä àéääî éà §¨©¦§©§¨©¤§©¦¥©¦£¨¨¦¨

éøöøîà àì éàå ,C¯éðôa" .ïì òîLî à÷ ,øLk ¨¦§¦¨£©¨¥¨©§©¨§¨©
Blek ízçð éðôáe Béöç ázëð¯?Béöç éä ."ìeñt ¦§©¤§§¨©¤§©¨¥¤§

eléôà :øæòìà éaø øîàäå ,ïBLàø Béöç àîélà¦¥¨¤§¦§¨¨©©¦¤§¨¨£¦
ì úçà ähéL àlà Ba áúk àìBðéà áeL ,dîL Ÿ¨©¤¨¦¨©©¦§¨¥

éøöéðôa" .ïBøçà Béöç :éLà áø øîà àlà !C ¨¦¤¨£©©©¦¤§©£§¨©
Béöç ízçð éðôáe Blek ázëð¯áø øîà ."ìeñt ¦§©§¨©¤§©¤§¨¨©©

éðL ãé úîéúç ìò íéãéòî íéðL eléôàå :àcñç¯.íéîëç úðwúa Blek Bà ,èbä íei÷a Blek Bà ?àîòè éàî ;ìeñt ¦§¨©£¦§©¦§¦¦©£¦©©¥¦¨©©£¨§¦©¥§©¨©£¨¦
¯é÷úîãç øîà eléàc ,écéî àkéà éî :àáø dì ó¯éøz àkéàc àzLä ,øLk¯eléôà :àáø øîà àlà !?ìeñt ©§¦¨¨¨¦¦¨¦¥§¦£©©¨¥¨§¨§¦¨§¥¨¤¨¨©¨¨£¦
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רח
oiglbn el`ea cenr eh sc ± iyily wxtoihib

øçàå àåä,ecal gilyd `l` dilr cirn did `l m`e .enr weyd on xg`e ,gilyd Ð

"ip` rcei" xn` elit`eÐenr xg` didy eiykr la` ,xyk didÐ.leqtéôåìçéàì éúà
àîìòã úåøèù íåé÷áxn`e df `ae ,mdn cg` zne ,xhyd lr minezgd mipy oebk Ð

znd ci azk lr cirdl enr weyd on cg` sxhvpe ,"ixag ly eci azk dfe ,ici azk df"

Ðepi`c :(a,`k) zeaezkc ipy wxta opixn`

mzeg lr oicirn weyd on mipy ediy cr meiw

`pennc iraix `zlz witp ok m`c ,znd

) ol `niiwc .cgc `net`xnel mc` on`p :(my

"ici azk df"Ð`a m`e ,zecr ivg ixd

xg` mr exiag mzeg lr cirdl sxhvdlÐ

xn` `pngxe ,eit lr zecrd ziriax yly ixd

)"mipy it lr" (fi mixacÐ`blt rnync

,inp hb iabe .i`dc `net` `blte ,i`dc `net`

"eivg mzgp ipta" xn` i`Ðk onidn,ixz

xg` mr sxhvn `ed ipyd eivgae .`ed gilyc

hb iab `kde .zexhy ineiw x`y zxeza eniiwl

xykzn ied xg` e`la `dc ,dl opiyiig `l

zxifb meyn `l` .ixzk opax depnidc ,dinet`

.`ed zexhy x`yàðåîîã àòáéø éëðlk Ð

.riax xqg ,eit lr `vei oenndéðù ãò àåä éðà
:cirn mc`c ,zexhy x`yk hbd meiw epiid Ð

.ici azk dfàìàdpyn jigxk lr ,e`l Ð

`lc i`n opirny`l `z` `zeax hwpc `xizi

xne` cg`e "azkp ipta" xne` cg`a opirny`

inc ikide ,"mzgp ipta"Ðipyd eivgac oebk

axcn iwet`le ,iy` axck e` `axck ,zecr yi

`le ,`z` `zeax meyn oizipznc oeikc .`cqg

opirny`l `z` `zeax i`n yxitÐjigxk lr

,`cqg axc oebk ,daexnd qetzl i`yx dz` i`

izxhef `zeax `l`Ð.iy` axe `axc oebk

meyn `l` `zeax dpin zrny `l `dc

`zeax elit` ol rnyn ike ,`id `xizi dpync

izxhefÐ`d i`e .`id `xizi dpyn e`l ez

ol rnyn ded `cqg axcÐ.dl yxtnw iyext

opirny` `le ,`axcn inp iwet`l :xn`z m`e

`l inp `axc ?`xhef `idc iy` axc `d `l`

ik leqt inp zexhy x`ya `dc ,dpin `ticr

jklid ,cgc `net` `pennc `raix ikp witp

`lc ,zexhy x`y meyn lqtnl jiiy inp hba

xn` ik dicegl gilya opixfb `lc `de .silgil

"mzgpe azkp ipta"Ð,`xikid opax ciar `d`

izil `lc meyn daizk` icedq`l dekxv`c

.(`,b oihib) `nw `wxita opixn`cke ,itelgi`lêéîòèìå àãñç áø êì øîàzirac Ð

dicic yixt `lcne ,`z` `zeax opirny`l oizipznc xninlÐxaq `l dpin rny

.dlíúçð éðôá àì ìáà áúëð éðôáipta elek azkp ipta" `zyd ?opirny` i`n Ð

"eivg mzgpÐ,oizipznc :ipyz jigxk lr `l` ?`irain llk cidqn `lc `kd ,leqt

lke `ziixza ipzil :jl `iywce .da ipzc i`n dteb `id `l` opirny` `l `cg lk

`ziinw okyÐxcde ,`hiytc `zlin `yixa hiwpc `pzc `gxe`e ,ipzw ef s` ef `l

ipta" ef s` `l` ,llk cidq` `lc cala ef `l :ikd xn`we .`zeaxc `zlin dlr siqen

"eivg mzgpÐ.leqtéîð àëä`zeaxl zigp ded i`e .`zeax mey opirny`l ixii` `l oizipznc "eivg mzgp ipta" mlerl ,icicl ÐÐipz ied`ed dteb `id `l` .icicl dl

oky lkc opirny dpin ,"mzgp ipta" xne` cg`e "azkp ipta" xne` cg` :jl `iywce .icin eivg jci`a yipi` cidqnw `lc ,ipzwck opirny`cÐ`yixa diipz i` ,i`ce `dÐez

`yixa `d `pzc `zyd la` ,`d ipzinl jixhvi` `lÐdlek` cidqnw i`de daizk dlek` cidqn `w i`dc ef s` `l` ,eivg jci`c `zecdq `kilc cala ef `le :xne`e siqen

dnizgÐ.leqtäùîç ãåãéâ.dyng dvign etiwide dyng wenr uixg did m`e .cigid zeyxl dxyr wenr e` dxyr ddeab dvign opirac ,zay oiprl Ðïéôøèöî ïéàzeidl Ð

.`d inp hwp ,'ek "hbd meiwa elek e`"a lirl ixii`c icii`e .cigid zeyx ekezaúéòéáøî éøú éá åùî à÷ã.`xeriy `blt cg lklc ,oi`vgl epiide Ðúéòéáøîziriax wifgn ilk Ð

.min `lníéðùì åìéôàå) "xyad lk"a yxtn ikd .dxdh ixiyn ez`we ,`xeriy ded `xwirnc oeik Ð.(`,fw oilegäéãé àãç éùîã.jci`l iyn xcde Ðúçà åãé ìèåðäilkd on Ð

.minkg oewizk ,eici lr dwixfaäôéèùá úçàå.d`q 'na ,xdpa Ðäéãéã àâìô àâìô.xg`d ivg lhpe xfge ,dabpe ,dligz xeriyd ivg lhpe ,dlihp zevn ied wxtd cr Ðàëéàã
çôåè ä÷ùî.gteh dwyn oiicrc ,ixnbl oey`xd abip `l ipyd eivg lhpe xfgyk Ð
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éðà,xyk - "mzgp ipta" xn` eli`c icin `ki` ine :xn`z m`e - leqt ipy cr `ed

ikc :inlyexia xne`y enk wgvi epiaxl d`xpe ?leqt "ipy cr `ed ip`" xn`c meyne

ipyd znizg lr cirdl `a jklc d`xpc ,ezecra rbepk dyrp - "ipy cr `ed ip`" xn`

xninl dil dnl ,`ed ikd meyn `nrhc oeike :xn`z m`e .eznizg zecr miiwzzy ick -

meyn :xnel yie ?'ek "hbd meiwa elek e`" meyn

e`"c `nrh e`l i` ,df `ed xenb `nrh e`lc

.ynn zecra rbep df oi`c ,"hbd meiwa elek

ãåãéâyxit - 'ek dyng dvigne dyng

:qxhpewadyng wenr uixg did m`

zeidl oitxhvn oi` - dyng dvign edetiwde

zaya xn`c :mz epiaxl dywe .cigid zeyx ekez

oiaexirc `xza wxtae (`,hv) "wxefd" wxta

lr s`e ,dxyrl oitxhvn eziilege xeac :(a,hv)

lk" wxt xn`c :cere !wnera dfe daeba dfy it

ef zexvg izy iab ,`icda (a,bv oiaexir) "zebb

- dyng dvigne dyng cecib yie efn dlrnl

ipt d`exe li`ed ,dpezgza `cqg ax dcenc

:xnel yie !cg` `le mipy zaxrnc ,dxyr

,`kd ixii` efn dlrnl ef zexvg izy oiprlc

lk" wxt gkenck ,aexir oiprl dpeilr iable

zeyxa lz oiprl - inp i` .(a,bv my) "zebb

,dyng dvign eiab lr siwde dyng deab miaxd

:xn`z m`e .zay oiprl cigid zeyx aiyg `lc

dilr gpn ira i`c mrhn cigid zeyx aygie

iab (`,gr my) "oelg" wxta xn`ck ,ynzyne

agxa ixiinc :xnel yie !zeczia elek e`lin

.xv xaca `l` icin dilr gpn jiiy `lc ,daxd

ìèåðä- 'ek dtihya zg`e dlihpa zg` eci

ilkd on zg` eci lhp :qxhpewa yxit

mirax`a xdpa dtihya zg`e ,minkg oewizk

`cg iyn ik `kdn hiyt ikide :xn`z m`e .d`q

dyry ixiin `kd `nlc ?jci`l iyn xcde `ci

:xnel yie !efl dlihpe efl dtihy ,zg` zaa

efa i`c `xazqnc ,welig oi`c cenlzd xaqwc

`l inp zg` zaac oicd `ed - ipdn `l ef xg`

ef cie df ilkn ef ci ,dlihpa odizy elit` ,ipdn

lhp :zeipynd it lr qxb mz epiaxe .xg` ilkn

hiytwe .dxedh eci - zg` dtihyn zg` eci

`cg `cgc dpin rny - dxedh eci :ipzwcn

jixvy - zg` dtihyn yexit ikde .`ipdn

gkenck ,minrt izy eici lr ilkd on jetyl

mipey`x min jixvc ,mici zkqna izkec dnka

,dxedh eci - mizyk `idy ,dlecb zg` dtihyn zg` eci lhp m`e :xn`w df lre .miipye

dtihya eici izy :`tiqa miiqn `we .miipye mipey`x min xeriyk ef dtihya yiy oeik

ira `l zetihy izya lhepykc ab lr s` .ziriaxn lehiy cr `nhn xi`n iax ,zg`

oi` - zg` eci la` .ef dtihya ziriax jixv - zg` dtihy `l` `kilc `zyd ,ziriax

.mizyk daexn dtihy dze` `dzy `l` ,dxdh ixiyn ez` ik ,ziriax jixv
wevpd
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éðL ãé úîéúç ìò ïéãéòî øçàå àeä¯éàî ;ìeñt §©¥§¦¦©£¦©©¥¦¨©
à÷å ,àîìòc úBøèL íei÷a éôeìçéàì eúà ?àîòè©£¨¨§¦§¥§¦§¨§¨§¨§¨

.àãäñ ãçc àîetà àðBîîc àòáéø éëð ÷éôð¯ ¨¥§¦¦§¨§¨¨©¨§©¨£¨
é÷úîdéì ÷éqî eléàc ,écéî àkéà éî :éLà áø dì ó ©§¦¨©©¦¦¦¨¦¥§¦©¥¥

àøeaéc déleëì eäéà¯ãç àkéàc àzLä ,øLk ¦§¥¦¨¨¥¨§¨§¦¨©
déãäa¯øîBà eléôà :éLà áø øîà àlà !?ìeñt ©£¥¨¤¨¨©©©¦£¦¥

"éðL ãò àeä éðà"¯Blek Bà ?àîòè éàî ;ìeñt £¦¥¥¦¨©©£¨
ázëð éðôa" :ïðz .íéîëç úðwúa Blek Bà ,èbä íei÷a§¦©¥§©¨©£¨¦§©§¨©¦§©

"Béöç ízçð éðôa ,Blek¯éëéä Béöç Cãéà ;ìeñt §¨©¤§©¤§¨¦¨¤§¥¦
àzLä ,ììk déìò ãéäñî à÷c àkéìc àîéìéà ?éîc̈¥¦¥¨§¥¨§¨§©¥£¥§¨¨§¨
,"ízçð éðôa" :øîBà ãçàå ,"ázëð éðôa" :øîBà ãçà¤¨¥§¨©¦§©§¤¨¥§¨©¤§©
dlekà ãéäñî÷ éàäå äáéúk dlekà ãéäñî÷ éàäc§©¨©§¥©¨§¦¨§©¨©§¥©¨

äîéúç¯Bà àáøãk Bà ,àlà !?àéòaéî Béöç ,ìeñt £¦¨¨¤§¦¨£¨¤¨¦§¨¨
áø Cì øîà .àcñç áøcî é÷etàìe ,éLà áøãk¦§©©¦§©¥¦§©¦§¨¨©¨©

éîòèìe :àcñç"ízçð éðôa àì ìáà ázëð éðôa" ,C ¦§¨§©£¦§¨©¦§©£¨Ÿ§¨©¤§©
éîð àëä ,éðú÷ Bæ óà Bæ àì àlà ?éì änì¯Bæ àì ¨¨¦¤¨Ÿ©¨¨¥¨¨©¦Ÿ

ävéçîe äMîç ãecéb :àcñç áø øîà .éðú÷ Bæ óà©¨¨¥¨©©¦§¨¦£¦¨§¦¨
äMîç¯äöéçîa Blek Bà àäiL ãò ,ïéôøèöî ïéà £¦¨¥¦§¨§¦©¤§¥¦§¦¨

ävéçîe äMîç ãecéb :øîéøî Løc .ãecéâa Blek Bà§¦¨©¨¥¨¦£¦¨§¦¨
äMîç¯:àôìéà éòa .ïéôøèöî :àúëìäå .ïéôøèöî £¦¨¦§¨§¦§¦§§¨¦§¨§¦¨¥¦§¨

éëéä ?ïéàöçì úBøBäè ïéà Bà ïéàöçì úBøBäè ,íéãé̈©¦§©£¨¦¥§©£¨¦¥¦
:ïðz àäå ,úéòéáøî éøz éa eLî à÷c àîéìéà ?éîc̈¥¦¥¨§¨¨¥§¥¥§¦¦§¨§©

ì eléôàå ãçàì íéãiì ïéìèBð úéòéáøîàlàå !íéðL ¥§¦¦§¦©¨©¦§¤¨£¦¦§©¦§¤¨
,déãé àãç àãç éLî à÷cúçà Bãé ìèBpä :ïðúäå §¨¨¥£¨£¨¨¥§¨§©©¥¨©©

äôéèLa úçàå äìéèða¯à÷c àlàå !úBøBäè åéãé ¦§¦¨§©©¦§¦¨¨¨§§¤¨§¨
íéãé :éàpé éaø éác éøîàäå ,déãéc àbìt àbìt éLî̈¥©§¨©§¨§¨¥§¨¨§¦§¥©¦©©¨©¦

!ïéàöçì úBøBäè ïéà¯ä÷Lî àkéàc ,àëéøö àì ¥§©£¨¦¨§¦¨§¦¨©§¤
.çôBè¯:ïðúäå ?éåä éàî çôBè ä÷Lî àkéà éëå ¥©§¦¦¨©§¤¥©©¨¥§¨§©
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oihib(ipy meil)

àeägilyd -åmc`øçà,gily epi`y weyd onúîéúç ìò ïéãéòî §©¥§¦¦©£¦©
ãéd,éðLhbd.ìeñtlr ecal cirn gilyd did eli`y it lr s`e ©¥¦¨

m` mewn lkn ,xyk hbde mipyk minkg edepin`d ,ipyd znizg
.dliren ezecr oi` ,xg` eil` sxhvn`xnbd zx`aneéàî©

àîòèdf ote`a gilyd zecr z` elawi m`y itl ,éôelçéàì eúà ©§¨¨§¦©¥
àîìòc úBøèL íei÷a.zexhy x`y meiwa mb ok zeyrl e`eai - §¦§¨§¨§¨

miiwi igd crde ,xhyd lr minezgd micrdn cg` zn m` ,oebk
znizg z` miiwl weyd on xg`l sxhvi mbe ,envr znizg z`

,znd crd÷éôð à÷åe`ived eli`k xacd aygiie -àòáéø éëð §¨¨¦§¥¦§¨
àãäñ ãçc àîetà àðBîîccg` it lr ,rax zegt oennd lk - §¨¨©¨§©©£¨

dxn` dxezde ,micrdn(eh hi mixac)mEwi 'ebe micr ipW iR lr'©¦§¥¥¦¨
,'xaC`le ,micrd ipy oia deya wlgzz zepn`pdy rnyne ¨¨

icke .mdn cg` zepn`p it lr lawzz zecrdn mirax dylyy
.df ote`a meiw hba mb elqt zerh repnl

é÷úîéMà áø dì ó,éãéî àkéà éîdfk oic epivn ike -÷éqî eléàc ©§¦¨©©¦¦¦¨¦¦§¦©¦
àøeaéc déleëì eäéà déìlk z` milyn did ecal cg`d eli`y - ¥¦§¥¦¨

hbd did ,ezecr,øLkedéãäa ãç àkéàc àzLäeiykre - ¨¥©§¨§¦¨©©£¥
hbd ,ipyd znizg lr cirdl xg` enr sxhvdyìeñti`ce `l` , ¨

.xyk hbde ,rxbn enr sxhvny xg`d oi`y
,éMà áø øîà àlàyecigy ,siqedl yi xg`eléôàgilyd m` ¤¨¨©©©¦£¦

,øîBà,ipta mzg oey`xdeéðL ãò àeä éðàcry s` ,hba mezgd ¥£¦¥¥¦
hbd mewn lkn ,envr znizg miiwl on`p.ìeñt,`xnbd zx`ane ¨

,àîòè éàîdidiy jixv micrd zenizg meiwy itlBlek Bà- ©©§¨
zenizgd izyèbä íei÷azenizg z` mixiknd micr ipy epiidc , §¦©¥

,micrd,íéîëç úðwúa Blek Bàipta' gilyd zecr ici lr epiidc §©¨©£¨¦
,gily ici lr zniiwzn zg` dnizg m` la` .'mzgp iptae azkp

.miiewn hbd oi` ,cr ici lr zg`e
:epizpynn `cqg ax lr dywn `xnbdïðzgilyd xn` ,éðôa §©§¨©

,Blek ázëðe,Béöç ízçð éðôar cg` cr wx ,xnelkmzg cg` c ¦§©§¨©¤§©¤§
hbd ,ipta.ìeñt,`xnbd zxxaneBéöç Cãéà,ipyd crd znizg - ¨¦¨¤§
éîc éëéä,dilr eal reci dn xnelk ,xaecn ji` -àkéìc àîéìéà ¥¦¨¦¦¥¨§¥¨

ììk déìò ãéäñî à÷czniiwnd zecr lk epl oi`y xn`p m` - §¨©§¦£¥§¨
,dze`àzLä-,df ixg`y oica dpyna epipy `ldãçàøîBà ©§¨¤¨¥

éàäc ,ízçð éðôa øîBà ãçàå ázëð éðôacg`d crdy -ãéäñî÷ §¨©¦§©§¤¨¥§¨©¤§©§©¨©§¦
äáéúk dlekà,hbd lk zaizk lr cirn -éàäåipyd crde - ©¨§¦¨§©

äîéúç dlekà ãéäñî÷,eipta eidy zenizgd izy lr cirn - ¨©§¦©¨£¦¨
hbd,ìeñtok m`àéòaéî Béöçcer rinydl `pzd jixv ike - ¨¤§¦©§¨

,leqt hbd eipta mzg cg` wxy cirn m`yàlàlr mb i`cea ¤¨
epiide ,dnily zecr dpi`y `l` ,zecr yi ipyd ivgdBà

àáøãkcg` lr cirdl weydn cg`l sxhvd gilydy , ¦§¨¨
,zenizgdnéMà áøãk Bà,ipyd crd `ed ip` xn` gilydy , ¦§©©¦

`id oi` ,dipyd dnizgd lr zecr zvw yiy s`y `pzd ycige
,hbd meiwl dlirenàcñç áøcî é÷etàìeepic z` `ivedle - §©¥¦§©¦§¨

ipyd znizg lr micirn mipyyk s`y ,`cqg ax ly ycegnd
did ,`cqg ax ly epic z` xaeq did `pzd m`y itl ,leqt hbd

.yexita ok xnel el
,`xnbd zvxznéîòèìe ,àcñç áø Cì øîàCzpeeky jixacl - ¨©¨©¦§¨§©§¥

zd,dpyna oey`xd oicd z` x`az cvik ,yecig eprinydl `p
'ízçð éðôa àì ìáà ázëð éðôa',leqtéì änì`ld ,df oic aezkl §¨©¦§©£¨Ÿ§¨©¤§©¨¨¦

lke ,leqt hbd 'eivg mzgp ipta' xn` m`y dpyna jk xg` azkp

,leqt hbd zenizgd lr zecr llk oi` m`y okymigxkene
,mixg` mipic zeaxl `a `l `pzdy uxzl,éðz÷ Bæ óà Bæ àì àlà¤¨Ÿ©¨¨¥

ilay cala ef `l ,xnelk 'ef s` ef `l' jxca dazkp dpynd
dnizg lr zecr yi m` s` `l` ,leqt hbd zenizgd lr zecr

ok m`e .leqt hbd zg`énð àëäyi dpynd jynd lr mb - ¨¨©¦
y yxtl,éðz÷ Bæ óà Bæ àìwx zecr yi m`y cala ef `l epiidc Ÿ©¨¨¥

dnizgd lr zecr yi m` s` `l` ,leqt hbd zg` dnizg lr
oi` ,mzgp ipta xne` cg`e azkp ipta xne` cg`y wx ,dipyd

.liren df
my mby ,cigid zeyx ly zevign iabl `xnin d`ian `xnbd

:'minkg zpwza elek e` hbd meiwa elek e`'l dnec `xaq yi
ãecéb àcñç áø øîàwnera miaxd zeyxa dxitg -äMîçmigth ¨©©¦§¨¦£¦¨

eyi dztyaävéçîdaeba xcb -äMîç,migthïéàdxitgd lzek §¦¨£¦¨¥
dvigndeïéôøèöîaiygdl oi`y iptn ,cigid zeyx dzeyrl ¦§¨§¦

,cigid zeyxl zevign swen mewnàäiL ãò,swiddBlek Bà ©¤§¥
ävéçîaxcb -,migth dxyr deabãecéâa Blek Bàdxitg - ¦§¦¨§¦

.migth dxyr wneramewnd oic ,xcb divge dxitg divgy oeike
mle` .zilnxkkøîéøî Løc,`cqg ax zrck `ly`l`ãecéb ¨©§¥©¦

.ïéôøèöî àúëìäå .ïéôøèöî äMîç ävéçîe äMîç£¦¨§¦¨£¦¨¦§¨§¦§¦§§¨¦§¨§¦
éòa,àôìéà.ïéàöçì úBøBäè ïéà Bà ïéàöçì úBøBäè íéãézxxane ¨¥¦§¨¨©¦§©£¨¦¥§©£¨¦

,ote` dfi`ae ,`tli` ly ewitq `ed dn `xnbdéîc éëéäcvik - ¥¦¨¦
,xaecnéøz éa eLî à÷c àîéìéàwtzqd `tli`y xn`p m` - ¦¥¨§¨¨¥§¥

zt zlik`l mdici z` df xg` dfa elhp miyp` ipyy ote`a
úéòéáøîzivgna wx lhp mdn cg` lky `vnpe ,zg` min beld ¥§¦¦

dyw `di ,mdici exdhp m`d wtzqd df ote` lre ,ziriaxdàäå§¨
ïðz(`"n `"t mici),úéòéáøîziriax xeriya min ea yiy ilkn - §©¥§¦¦

beldïéìèBðepnnì íéãéìyi`ì eléôàå ,ãçàíéðLipy s`e - §¦§¨©¦§¤¨©£¦¦§©¦
jka wtzqd recne ,df xg` df epnn mdici lehil mileki miyp`

.`tli`
àlàå`l` zg` zaa eici izy lhep epi`yk `ed wtqdy ,xn`p §¤¨

éLî à÷cdéãé àãç àãçeci z` ok ixg`e zg`d eci z` ugexy - §¨¨¥£¨£¨¨¥
mb .eici z` zxdhn oi`vgl dlihp m`d `tli` wtzqde ,dipyd

,`xnbd dywn df lrïðúäåèBpääìéèða úçà Bãé ìon dkitya - §¨§©©¥¨©©¦§¦¨
,minkg zpwzk eci iab lr ilkdúçàåäôéèLadipyd eci z` - §©©¦§¦¨

,xdpa `ed laeh.úBøBäè åéãézg` zaa mlhp `ly s`y ixd ¨¨§
.`tli` jka wtzqd recne ,od zexedh

àlàåote`a did `tli` ly ewitqy xn`pàbìt àbìt éLî à÷c §¤¨§¨¨¥©§¨©§¨
déãéclhep `ed ok ixg`e ,dabpne divgl cr eci z` lhep `edy - §¨¥

,dyw `di df lr mb j` ,ipyd divg z`éác éøîàäåexn` ixde - §¨©§¥§¥
ly eyxcn zia ipaïéàöçì úBøBäè ïéà íéãé ,éàpé éaømicid oi` - ©¦©©¨©¦¥§©£¨¦

wtzqdl oi`e ,zipyd divg jk xg`e cid ivg lhepyk zexdhp
.dfa

,`xnbd zvxznàëéøö àì`l` ,wtzqdl `tli` jxvp `l - Ÿ§¦¨
ote`aàkéàcoiicr yi ipyd ivgd z` lhepy dryay -ä÷Lî §¦¨©§¤
çôBè,ixnbl dabip `ly ,oey`xd ivg zlihpn eci lr [gl-] ¥©

aygpe zelihpd izy z` xagn gteh dwyn m` `tli` wtzqpe
.zg` zaa eci lk z` lhpy

,`xnbd zl`eyàkéà éëåyi m` s`e -çôBè ä÷Lîeci lréàî §¦¦¨©§¤¥©©
éåä,jka yi dn -ïðúäådpyna epipy ixde -(h"n g"t zexdh), ¨¥§¨§©
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אגרות קודש

]שבט, ה'תשל"ב[

1. נוסף על המפורש – בכ"מ שסתם בכיו"ב הוא ל' יום – הרי פשוט שבמשרדו של מינסטער 

ובמזיד  הפס"ד  על  עובר  יהודי  שהוא   – כהלכה  נתגייר  שלא  לזה  תעודה  ונתן  חותם  )המזרחי(  זה 

ובפרהסיא, וכו"כ תעודות ניתנו מאז.

2. לומר על פס"ד גלוי של רב שזהו איום פוליטיקאי זהו חילול כבוד רבנות שלא הי' כמוהו. 

והרי גם על פס"ד של הרב הענקין יאמרו כן.



xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc oihib(iyily meil)

÷Bvpädlrnln cenrk dtiwfa cxeie ,ilkd on glwnd dwyn - ©¦
,dhnlñøôèwäåjxc xdd iab lr dlrnln cxeiy dwyn oke - §©¨©§¥

,c`n rteyn oexcnçôBè ä÷Lîezegl ea yiy dwyn oke - ©§¤¥©
oi` la`] ,dwyndn dgl cid didz ,ci ea rbz m`y ,zhren
mewnl zegl xiardl lkez ea zrbepd cidy icka zegl dwyna

,mixen`d el`n cg` lk ,[xg`øeaéç Bðéàz` xagn epi` - ¥¦
,el`l el` miwynd,äàîeèì àìilkn dwyn jteyy in oebk Ÿ§§¨

miwynd z` xagn wevipde ,`nh ilkay dwyn jezl xedh
oeilrd ilkay miwynd oi`e ,xeaig df oi` ,milkd ipyay

,oezgzd ilkay mi`nhd mindn mi`nhpäøäèì àìåly §Ÿ§¨¢¨
xeriya min oi` odn zg` lkay ze`eewn izy oebk ,ze`eewn
e` wevipe ,dewn xykdl yexcd xeriyd `edy d`q mirax`
liren df xeaig oi` ,odipia xagn gteh dwyn e` qxthw
xg`ne .d`q mirax` xeriya min oda yi eli`k maiygdl
mewn oi` ,xeaig epi` gteh dwyny x`azn dpynd ixacny
dwynyk oi`vgl mici zlihp lirez m`d `tli` ly ezl`yl
ink df ixde xeaig epi` gteh dwyny itl ,eci lr gteh oiicr
.ezlihp el dzlr `ly zipyd divg z` lhpe xfge ci ivg lhpy

,`xnbd daiynàëéøö àì`l` dl`yp `l `tli` ly ezl`y - Ÿ§¦¨
dxwnaàkéàcn] cid iab lr exzepy mina yiy -dlihpd o §¦¨

`edy xeriya dwyn [dpey`xdçétèäì çôBèci ea rbz m`y - ¥©§©§¦©
zegl xiardl icka ic ea yiy dwyn xeriy diab lr dlri
efk zegl m`d ,`tli` wtzqd df ote`ae .xg` mewnl dwyndn

.xeaig zaygp
,`xnbd zl`eyàðéðz énð àäoi`e `ziixaa dpyp df oic mb - ¨©¦¨¦¨

dwyna did m` ,`ziixaa xn`p jky ,ea wtzqdlçétèäì çôBè¥©§©§¦©
df ixdøeaéçdwyny oicd `ed ok m`e .dxdhe d`neh oiprl ¦

dlihpl zelihpd izy z` xiykdl xeaig aygp ,githdl gteh
.dzkldk zg`
,`xnbd daiynàîìc`ed ixd githdl gtehy exn` `l `ny - ¦§¨

`weec `l` ,xeaigúBàå÷î ïéðòì,ze`eewn xiykdl -äãeäé éaøå §¦§©¦§¨§©¦§¨
ïðúc àéäepipyy -(e"n f"t ze`eewn),Ba LiL äå÷îly xeriy ¦¦§©¦§¤¤¥

äàñ íéòaøàminúBðeeëî,xzei `le zegt `l ,weica -íéðL eãøéå ©§¨¦§¨§¨§¨§§©¦
,äæ øçà äæa (íéøBäè úçà úáa íäéðL) eìáèådïBLàølahy §¨§§¥¤§©©©§¦¨¤©©¤¦

éðMäå øBäèeixg` lahy,àîèxeriya eid dewna mindy oeikn ¨§©¥¦¨¥
on zvwn enr lhpe mind on dlr oey`xdy drya ,mvnevn
dzry dewnd z` lqt df hren oexqge ,dewnd inn xqig ,mind

.dliah el dzlr `l lahy ipyde ,d`q mirax` ea oi`äãeäé éaø©¦§¨
ìL åéìâø eéä íà ,øîBàdúBòâBð ïBLàøíéna,laeh ipydy drya ¥¦¨©§¨¤¦§©©¦

,øBäè éðMä óàoiicr miaygp oey`xd seb lry mindy iptn ©©¥¦¨
mind z` ep` mipc dcedi iax zrcly ,dewnd inl mixaegnk
,ok mipc ze`eewn oiprl wxe .dewnd jezl micxeie mikynpk

mici zlihp oiprl la` ,xeaig ici lr didp dewnd xykd ixdy
oicn mipc ep` oi` oi`vgl miici zlihp oiprly ,o`kn cenll oi`
`l` ,dipyd dlihpd inl dpey`xd dlihpd in z` xagl 'xeaig'
oi` df oiprle ,zg` dlihpl zecxtpd zelihpd izy eaygiy jixv
`le ,oxagn ok` githdl zpn lr gteh dwyn m` dgked epl

.`tli` ly ewitq z` o`kn heytl lkep
ey`x lr eltpe ,xdhidl icka dewna lahy in lr exfb minkg
ilk jezl eaexe ey`x qpkpy e` ,miae`y min ly mibel dyly
rbp m`e ,d`nehl ipy ok zngn didiy ,miae`y min ea yiy

oeike .dplqti dnexzalawzz `l lahy `nh lr dxifbdy e`xy
,mibel dyely eilr ektypy xedh lr mb d`neh exfbi `l m`

:xedh lr mb d`neh exfb
eøîà éøä ,äéîøé éaø øîàminkg(a"in d"t miaf)mei leah ,àaä- ¨©©¦¦§§¨£¥¨§©¨

qpkpyBaeøå BLàø[eteb aex-]ïéáeàL íéîa,ilk jeza miqpekny Ÿ§§©¦§¦
ìL Baeø ìòå BLàø ìò eìôpL øBäèåïéáeàL íéî ïéâeì äL`ed ixd §¨¤¨§©Ÿ§©§Ÿ¨¦©¦§¦

àîè.leahiy cr dnexz zlik`a xeq`e ¨¥
éòal`y -,äéîøé éaøm` oecp cvikäàéáa Béöçqipkdy xedh - ¨¥©¦¦§§¨¤§§¦¨

,ilkay miae`y mina eteb ivgäìéôða Béöçåeteb ivg lre - §¤§¦§¦¨
,miae`y min mibel dyly jty ipydéàîdf ote`a mb m`d - ©

d`iade dlitpd z` mitxvny itl d`neh minkg eilr exfb
dlitpd z` mitxvn oi` `ny e` ,miae`y mina eaex `ay `vnpe

.d`iadee÷éz.dkldd drxked `l df wtqa - ¥
ixw ilral dliah epwiz epic ziae `xfr(g"d c"t rny z`ixw m"anx),

elwd dleg iable ,dewna leahiy cr dxeza ixw lra `xwi `ly
min oiaw dryz envr lr jetyiy icy dxez cenil oiprl

.oiae`y
eøîà éøä ,àtt áø øîàminkgéø÷ ìòa`edyåéìò eðúpL ,äìBç ¨©©¨¨£¥¨§©©¤¦¤¤¨§¨¨

íéî ïéa÷ äòLz`ed ixd ,miae`yøBäèixaca weqrl lekie ¦§¨©¦©¦¨
.dxezéòal`y -,àtt áøxy`k oicd didi cvikäìéáèa Béöç ¨¥©¨¨¤§¦§¦¨

,eteb ivg cr dewnd jezl dlegd qpkp m` -äðéúða Béöçålre - §¤§¦§¦¨
,oiaw dryz jty ipyd eivgéàîdkityd z` mitxvn m`d - ©

mitxvn `l e` ,dxez ixaca weqrl lekie xedh dlegde dliahde
.`nh `ede mze`e÷ézepipy :df wtqa dkldd drxked `l - ¥

,epizpyna'åë øîBà ãçàå ázëð éðôa øîBà ãçà:leqt ,mzgp ipta ¤¨¥§¨©¦§©§¤¨¥
eðL àì ,ïðçBé éaø øîà äãeäé øa ìàeîL áø øîàleqt hbdy ¨©©§¥©§¨¨©©¦¨¨Ÿ¨

,df ote`aàlàdxwnaíäéðL éãé úçzî àöBé èbä ïéàLoi`y - ¤¨¤¥©¥¥¦©©§¥§¥¤
gily dyrp mdn cg` wx `l` ,hbd z` `iadl migely mdipy
liren `le ,leqt hbd minkg zpwzk xn` `ly oeike ,ez`adl
,cg` cr `edy oeikn ,dnizgd e` daizkd lr cirn exiagy

.xyk hbdy eciriy micr ipy mikixv ep`eìáàd m`àöBé èb £¨¥¥
oic ziaaíäéðL éãé úçzîmdipye hba mifge` mdipyy - ¦©©§¥§¥¤

,e`iadl migily
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אגרות קודש

]ד' שבט, ה'תשל"ב[

זו שרש"י מתרץ שמא  ורע לו" או  לו, האם קושית מרע"ה "צדיק  אינו ברור כ"כ מה קשה 

יגרום החטא )פ' וישלח(.

נבהלתי לתוכן המכתב. המצב הפוך – דוקא כשהי' הנ"ל בממשלה )בן גוריון, שבנו כו'( – הי' 

החוק )ע"פ רצונו דהנ"ל( גיור כהלכה, ולאח"ז קלקלו כו'.

הטעם לדרישתי פשוט – באם יתפטרו מהממשלה 1( יבטל חה"ש המבהיל: שאנשים דתיים 

הודיעוהו פס"ד – רבנים שלו – שצריך להתפטר, ושזה נוגע לכלל ישראל – ולא ציית דיני', ומצווה 

שם  עתה  המצב   )2 דהרבנים(.  ברור  פס"ד  הי'  להם  גם  בנוגע  )כי  יצייתו  לא  הם  שגם  פקידיו  לכל 

שקרוב לודאי שיבקשום לחזור ויוסיפו "כהלכה", היינו שאי התפטרותם הַאלט אויף החוק. 3( כשהם 

בממשלה ה"ז "הכשר" שאפשר להיות דתי ולהתיר גוי לבוא בקהל ישראל. ומאן דשתק – ש"מ אודי 

לי' – וכל מי שיש בידו למחות כו'.

oiglbn el`e` cenr fh sc ± iyily wxtxifp
÷åöðä.geliw Ðñøôè÷äå.daxd ccegn epexcny rteyn xd Ðøåáéç åðéà.d`nehl Ð

elwd wevpe ,`nh ilkl xedh ilkn dxrnd oebkmilkd ipy dwyn xagn gÐxeaig epi`

mipezgzde oexcna mipezpd sc jxc exiard m` ,qxthwd oke .mipeilrd oiwyn `nhl

d`nehl mixaegnÐdiy`x ipyae ,dkex` daixr dzid m` oke .mi`nh mipeilrd oi`

gteh dwyne ,xedh cg`e `nh cg` ,oiwyn

oxagnÐoke .mixedhd `nhl xeaig opi`

oi`y ze`eewn ipy ,ze`eewn oiprl ,dxdhl

dwyne qxthwe wevpe d`q mirax` odn cg`a

oxagn gtehÐ.xeaig epi`çéôèäì çôåèÐ

ea gth m`y ,daxd dwyn yiyÐleki

.xg` mewna githdløåáéçd`nehl Ð

,dlihpl oicd `edc jzrc `wlq `we .dxdhle

.iccd icda ciarc o`nk aiygcàîìã`d Ð

."xeaig" ipzwcúåàåå÷î ïéðòìiaxe ,xn`w Ð

,edine .'ek ('ipzck) zig` ceb meyn ,`id dcedi

dpewizk dlihp `ied i` oiiran dlihp oiprl

`e ,`l e` oi`vglze`eewn xeaig zii`x oi

.ol iran xeaig meyn e`l op`c ,o`kl di`x

úåðååëî.xzei `le zegt `l Ðàîè éðùäÐ

.oey`xd ici lr dewnd xqgyíéîá úåòâåðÐ

.ipyd zliah zryaøåäè éðùä óào`nkc Ð

.enc dewnd inl oey`xd lry min ixagnc

åáåøå åùàø àáämina ,xedh `edyk Ð

.ilkd jeza miae`yàîècr dnexzl Ð

wxtae .`id xac xyr dpeny zxifbne .leahiy

:dilr xefb `nrh i`n yxtn zay zkqnc `nw

xg`le ,dliahl migexq zexrn mdl didy itl

`l :xnel eligzde ,oiae`ya oivgex eid dliah

.odilr exfbe ,oixdhn el` `l` oixdhn el`

`d `l i`c ,oiae`y min oibel dyly eilr eltpy xedh lr exfb aeyeÐ.`d `niiw `l

äàéáá åéöçdlitpa eivge ,ilkd jeza ÐÐ.oibel dyly eteb ivg lr eltpyéø÷ ìòá
øåäè 'åë äìåçew oiixw ilral dliah owiz `xfrc .dxez ixacl Ð,dxeza ewqriy mc

qpkil exdhl la` .zekxa zkqna oiae`y elit` oiaw ryz zpizpa dlegd lr elwde

ycwnaÐ.d`q mirax` opiraäìéáèá åéöçåeivg lre ,dewnd jezl eivg qpkpy Ð

.oiae`y oiaw dryz ozpíäéðù éãé úçúî àöåé èâä ïéàùoigely mdipy oi`y Ð

e`iad cg` `l` ,hb e`iady mipy eed `lc ,ez`adaÐazkp ipta" xnel `iand jixv

.xn` `l dfe ,"mzgp iptaeàöåé èâä ìáà.oic ziaa Ðíäéðù éãé úçúîmdipyy Ð
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÷åöðä:qxhpewa yxit - dxdhl `le d`nehl `l xeaig epi` gteh dwyne qxthwde

wevpe ,d`q mirax` odn cg`a oi`y ze`eewn izy oiprl - dxdhl xeaig epi`

xi`n iax ewlgp `l o`k crc :mz epiaxl dywe .xeaig epi` - oxagn gteh dwyne qxthwe

dpezgzde mixyr dpeilrd ,zeinneb yly iab (`,hi dbibg) "oiyxec oi`" wxta dcedi iaxe

minyb ly zilcxge mirax` zirvn`ae mixyr

opixn` i` ,dpeilra laeha `l` ,mdipia zxaer

dzlrc ecen edlek - dpezgza la` .wiq` ceb

qxthw :`nl` ,zig` ceb opixn`c ,dliah el

xne`e !llk xeaig epi`c rnyn `kde .xeaig

efay zeinneb izya `wec ixiin `kdc :mz epiax

cg`a mly dewn `kilc ,mixyr efae mixyr

elit` oiliahn oi`e xeaig eed `lc ,dnvr ipta

dewn zirvn`a `ki`c ,mzd la` .dpezgza

dpeilrae ,dpezgza oiliahn `nlr ilekl - mly

zeinneb izy la` ,zirvn` hwp `wece .ibilt

oi` `nlr ilekl - mly dewn zg` meya oi`y

xn`w `kdc :dywd cer .dpezgza s` oiliahn

:dcedi iax xn`w jenqae ,xeaig ied `l qxthwc

ipyd s` - mina zerbep oey`x ly eilbx eid m`

:opiwqn `dc ,`id dcedi iax wevpc jde .xedh

:mz epiax xne`e !`id dcedi iaxe ze`eewn oiprl

cxile letil oteq oey`xd lry mindy oeikc

rexb wevp ,edine .xeag qxthw ied - dewnl

xie`a cner wevpd ly geliwdy itl ,qxthwn

wxta rnynck ,letil eteq elit` xeag ied `le

iab mzd wiicc `de .(a,ar) dxf dcearc `xza

ilekl `ax dixq`e `zyib za` dici gp`c izek

mzdc ab lr s` xeaig wevp dpin rny ,`xng

oeikc ,xeaig ied wevpc xity wiic - qxthw ied

cg` ey`xy oeik ,ziag jeza letil eteq oi`c oeilrd dvwa epiidc izekd ea rbpy dnc

ied githdl gtehc rnyn `kdc :dywd cer .wevpn sicr `l ikdle ,`zyib lr gpen

wxtae (`,eh) zenaic `nw wxta dl iziine ,opz (f dpyn) ze`eewnc iyy wxtae ,xeaig

zerav` izyk ,dllgae diaera cepd zxtetyk ze`eewn aexir :(a,`k) dbibgc iyily

.githdl gteha ibq min la` ,cepd zxtetyk opira awpc :mz epiax xne`e !onewnl zexfeg

izy oiay lzek :(h dpyn) iyy wxt ze`eewn zkqna opzc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e

zxtetyk cg` mewna `diy cr sxhvn oi` - axrl ,sxhvn - izyl wcqpy ze`eewn

meyd ztilwk mex lr - df jezl df dlrnln evxtp .mixacd selig :xne` dcedi iax .cepd

zxtetyk ze`eewn aexir xn`wc `d ok m` .zerav` izy epiid ,cepd zxtetyk agex lr

agexa meyd ztilwk `l` jixv oi` dlrnln oitvae ,opira min awp `ln - cepd

izya xn`ck ,dhnln xv `ede ,lebr awpdy ,zerav` izy zxtetyk mind agex oi` ok m` - mz epiax yxitck ,zxtetyk 'irac `ed awpc `l` ,githdl gteha ibq mina i`e .zxtetyk

.`ln awpd `diy cepd zxtetyk jixv - wiqtn lzekyke ,zerav` izy agexa meyd ztilwk jixv opaxl la` ,githdl gteha ibq dcedi iaxl `wecc :d`xpe !onewnl zexfeg zerav`

dwync da ipzwc ,qxthwe wevpc `idd la` ,dcedi iaxk `iz` xeaig githdl gtehc `idd `wecc ,opaxk `iz` ivn - `id dcedi iaxe ze`eewn oiprl :wiqnc i`n itl ,wevpc `idde

`lc ,dey rwxwa la` ,zig` ceb gkn `l` mina zerbep eilbxa xeaig githdl gteh dil zil dcedi iax elit`c :wgvi epiax xne` cere .githdl gteh elit` epiid - xeaig epi` gteh

ceb jiiy,ixii` ze`eewn xeaig oiprl `l - qxthwe wevpdc `iddc .xne` dcedi iaxe :`yixa mzd ixii`c ,dcedi iaxk elit` df jezl df evxtpc `idd `iz`e .meyd ztilw ira - zig`

gteh dwync hiyte ,ze`eewna iwen ded `l `zyd crc rnyn - `id dcedi iaxe ze`eewn oiprl `nlc :xn`wcn rnyn oke .d`nehlc `inec dxdhl ied `zyde .dwyd oiprl `l`

elit` e` githdl `ly gteha ixiin i` ,dwyd oiprl xeag epi` gteh dwync ipzwc `d :irae .githdl gteh `ki`c ,`kixv `l :xn`we .dlihp oiprl oicd `ed - dwyd oiprl xeaig epi`

xeaig ied `lc `ni` - dwyd oiprl la` .zig` ceb mrhn ,`id dcedi iaxe ,ze`eewn oiprl `nlc - githdl gtehc `pipzc `d :igce .xeaig iedc `pipz inp `d :xn`we .githdl gteha

hiwpe ,mirax` zirvn`a `kil elit` dpezgza oiliahn `nlr ilekl xninl epivne ,icin dyw `l dbibgc `idd `zyde .zig` ceb `kilc ,dey rwxwa dewna enk ,dcedi iaxl elit`

lke ,dpezgza oiliahn oi` ikd elit` - zirvn`a mirax` yiy it lr s`e ,zirvn`a `l` oiliahn oi` mixne` minkge :`ztqeza `tiqa ipzw ikd elit` opireny`l mirax` zirvn`a

oiprl xzei oiliwn ep` githdl gteha `nl` ,dwyd oiprl xeag ied githdl gtehc jzrc `wlqc i`nl :dyw la` .ipixg` eh` zirvn` opixfb `lc ol rnyn `w ,inp i` .dpeilra oky

!xeaig ied dewn oiprle ,xeag ied `l dwydac ,`kti` ied qxthwe wevpe .xeaig ied `l dewnac ,ze`eewn oiprln dwydàáäopiqxb ikd - 'ek eltpy xedhe oiae`y mina eaexe ey`x

:mzd xn`ck ,did jk dyrny meyn dlitpa exingdc wgvi epiax xne` ,`nrhe .dlitpa `wec - xedh la` ,dlitpa oky lke d`iaa exfb `wec mei leah lrc ,(a,bi) zayc `nw wxta

.(xedhe ligznd xeaic a,bi zay zetqez oiire) .oiae`y min oibel dyly (odiab lr mixiarn) eideìáàe`l - ea oiwec` odipyy qxhpewa yxity dn - xyk mdipy ici zgzn `vei hb

,exiag cnrna cg`d epzpe ,izy`l hb ekiled mkipy :mdl xn`e jk lr oigely odipy dyr lrady mixne` mdipyy `l` ,hba mifge`e miwec` mdipy ynn eidiy jixv oi`y ,`wec

m` dnc ,xyk `axl - ezy`l jiledl exiagl hbd z` lrad ozp eiptay cirn ipyde gily cg`d m`e .mlek cnrna jilen cg` - "ekiled mklek" :(a,fq oihib) "lawzd" seqa opixn`ck

iziinc ixz iac meyn ,daxl xykc (`,d oihib) `nw wxta opixn` migely odipya `wecc .migely mdipy oi`y oeik ,xiykdl oi` - ecnly xg`l elit` ,daxl la` .dyxib epipta exn`i

.`l `peeb i`dk la` ,`id `giky `lc `zlin `hib
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÷åöðä.geliw Ðñøôè÷äå.daxd ccegn epexcny rteyn xd Ðøåáéç åðéà.d`nehl Ð

elwd wevpe ,`nh ilkl xedh ilkn dxrnd oebkmilkd ipy dwyn xagn gÐxeaig epi`

mipezgzde oexcna mipezpd sc jxc exiard m` ,qxthwd oke .mipeilrd oiwyn `nhl

d`nehl mixaegnÐdiy`x ipyae ,dkex` daixr dzid m` oke .mi`nh mipeilrd oi`

gteh dwyne ,xedh cg`e `nh cg` ,oiwyn

oxagnÐoke .mixedhd `nhl xeaig opi`

oi`y ze`eewn ipy ,ze`eewn oiprl ,dxdhl

dwyne qxthwe wevpe d`q mirax` odn cg`a

oxagn gtehÐ.xeaig epi`çéôèäì çôåèÐ

ea gth m`y ,daxd dwyn yiyÐleki

.xg` mewna githdløåáéçd`nehl Ð

,dlihpl oicd `edc jzrc `wlq `we .dxdhle

.iccd icda ciarc o`nk aiygcàîìã`d Ð

."xeaig" ipzwcúåàåå÷î ïéðòìiaxe ,xn`w Ð

,edine .'ek ('ipzck) zig` ceb meyn ,`id dcedi

dpewizk dlihp `ied i` oiiran dlihp oiprl
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:dilr xefb `nrh i`n yxtn zay zkqnc `nw

xg`le ,dliahl migexq zexrn mdl didy itl
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÷åöðä:qxhpewa yxit - dxdhl `le d`nehl `l xeaig epi` gteh dwyne qxthwde

wevpe ,d`q mirax` odn cg`a oi`y ze`eewn izy oiprl - dxdhl xeaig epi`

xi`n iax ewlgp `l o`k crc :mz epiaxl dywe .xeaig epi` - oxagn gteh dwyne qxthwe

dpezgzde mixyr dpeilrd ,zeinneb yly iab (`,hi dbibg) "oiyxec oi`" wxta dcedi iaxe

minyb ly zilcxge mirax` zirvn`ae mixyr

opixn` i` ,dpeilra laeha `l` ,mdipia zxaer

dzlrc ecen edlek - dpezgza la` .wiq` ceb

qxthw :`nl` ,zig` ceb opixn`c ,dliah el

xne`e !llk xeaig epi`c rnyn `kde .xeaig

efay zeinneb izya `wec ixiin `kdc :mz epiax

cg`a mly dewn `kilc ,mixyr efae mixyr

elit` oiliahn oi`e xeaig eed `lc ,dnvr ipta

dewn zirvn`a `ki`c ,mzd la` .dpezgza

dpeilrae ,dpezgza oiliahn `nlr ilekl - mly

zeinneb izy la` ,zirvn` hwp `wece .ibilt

oi` `nlr ilekl - mly dewn zg` meya oi`y

xn`w `kdc :dywd cer .dpezgza s` oiliahn

:dcedi iax xn`w jenqae ,xeaig ied `l qxthwc

ipyd s` - mina zerbep oey`x ly eilbx eid m`

:opiwqn `dc ,`id dcedi iax wevpc jde .xedh

:mz epiax xne`e !`id dcedi iaxe ze`eewn oiprl

cxile letil oteq oey`xd lry mindy oeikc

rexb wevp ,edine .xeag qxthw ied - dewnl

xie`a cner wevpd ly geliwdy itl ,qxthwn

wxta rnynck ,letil eteq elit` xeag ied `le

iab mzd wiicc `de .(a,ar) dxf dcearc `xza

ilekl `ax dixq`e `zyib za` dici gp`c izek

mzdc ab lr s` xeaig wevp dpin rny ,`xng

oeikc ,xeaig ied wevpc xity wiic - qxthw ied

cg` ey`xy oeik ,ziag jeza letil eteq oi`c oeilrd dvwa epiidc izekd ea rbpy dnc

ied githdl gtehc rnyn `kdc :dywd cer .wevpn sicr `l ikdle ,`zyib lr gpen

wxtae (`,eh) zenaic `nw wxta dl iziine ,opz (f dpyn) ze`eewnc iyy wxtae ,xeaig

zerav` izyk ,dllgae diaera cepd zxtetyk ze`eewn aexir :(a,`k) dbibgc iyily

.githdl gteha ibq min la` ,cepd zxtetyk opira awpc :mz epiax xne`e !onewnl zexfeg

izy oiay lzek :(h dpyn) iyy wxt ze`eewn zkqna opzc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e

zxtetyk cg` mewna `diy cr sxhvn oi` - axrl ,sxhvn - izyl wcqpy ze`eewn

meyd ztilwk mex lr - df jezl df dlrnln evxtp .mixacd selig :xne` dcedi iax .cepd

zxtetyk ze`eewn aexir xn`wc `d ok m` .zerav` izy epiid ,cepd zxtetyk agex lr

agexa meyd ztilwk `l` jixv oi` dlrnln oitvae ,opira min awp `ln - cepd

izya xn`ck ,dhnln xv `ede ,lebr awpdy ,zerav` izy zxtetyk mind agex oi` ok m` - mz epiax yxitck ,zxtetyk 'irac `ed awpc `l` ,githdl gteha ibq mina i`e .zxtetyk

.`ln awpd `diy cepd zxtetyk jixv - wiqtn lzekyke ,zerav` izy agexa meyd ztilwk jixv opaxl la` ,githdl gteha ibq dcedi iaxl `wecc :d`xpe !onewnl zexfeg zerav`

dwync da ipzwc ,qxthwe wevpc `idd la` ,dcedi iaxk `iz` xeaig githdl gtehc `idd `wecc ,opaxk `iz` ivn - `id dcedi iaxe ze`eewn oiprl :wiqnc i`n itl ,wevpc `idde

`lc ,dey rwxwa la` ,zig` ceb gkn `l` mina zerbep eilbxa xeaig githdl gteh dil zil dcedi iax elit`c :wgvi epiax xne` cere .githdl gteh elit` epiid - xeaig epi` gteh

ceb jiiy,ixii` ze`eewn xeaig oiprl `l - qxthwe wevpdc `iddc .xne` dcedi iaxe :`yixa mzd ixii`c ,dcedi iaxk elit` df jezl df evxtpc `idd `iz`e .meyd ztilw ira - zig`

gteh dwync hiyte ,ze`eewna iwen ded `l `zyd crc rnyn - `id dcedi iaxe ze`eewn oiprl `nlc :xn`wcn rnyn oke .d`nehlc `inec dxdhl ied `zyde .dwyd oiprl `l`

elit` e` githdl `ly gteha ixiin i` ,dwyd oiprl xeag epi` gteh dwync ipzwc `d :irae .githdl gteh `ki`c ,`kixv `l :xn`we .dlihp oiprl oicd `ed - dwyd oiprl xeaig epi`

xeaig ied `lc `ni` - dwyd oiprl la` .zig` ceb mrhn ,`id dcedi iaxe ,ze`eewn oiprl `nlc - githdl gtehc `pipzc `d :igce .xeaig iedc `pipz inp `d :xn`we .githdl gteha

hiwpe ,mirax` zirvn`a `kil elit` dpezgza oiliahn `nlr ilekl xninl epivne ,icin dyw `l dbibgc `idd `zyde .zig` ceb `kilc ,dey rwxwa dewna enk ,dcedi iaxl elit`

lke ,dpezgza oiliahn oi` ikd elit` - zirvn`a mirax` yiy it lr s`e ,zirvn`a `l` oiliahn oi` mixne` minkge :`ztqeza `tiqa ipzw ikd elit` opireny`l mirax` zirvn`a

oiprl xzei oiliwn ep` githdl gteha `nl` ,dwyd oiprl xeag ied githdl gtehc jzrc `wlqc i`nl :dyw la` .ipixg` eh` zirvn` opixfb `lc ol rnyn `w ,inp i` .dpeilra oky

!xeaig ied dewn oiprle ,xeag ied `l dwydac ,`kti` ied qxthwe wevpe .xeaig ied `l dewnac ,ze`eewn oiprln dwydàáäopiqxb ikd - 'ek eltpy xedhe oiae`y mina eaexe ey`x

:mzd xn`ck ,did jk dyrny meyn dlitpa exingdc wgvi epiax xne` ,`nrhe .dlitpa `wec - xedh la` ,dlitpa oky lke d`iaa exfb `wec mei leah lrc ,(a,bi) zayc `nw wxta

.(xedhe ligznd xeaic a,bi zay zetqez oiire) .oiae`y min oibel dyly (odiab lr mixiarn) eideìáàe`l - ea oiwec` odipyy qxhpewa yxity dn - xyk mdipy ici zgzn `vei hb
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ריב
oiglbn el`ea cenr fh sc ± iyily wxtoihib

øùëmeiwa etlgil `lc ,ediiexz xninl dekxv` cglc ,ixn`w melk `lc ab lr s`e Ð

`nlrc zexhyÐ'ek xnel oikixv oi` hb e`iady mipy :xaqwc ,xyk ikd elit`

seqc oeik :`iyw i`e .eniiwl oiievn micr ixde ,eniiwl oiievn micr oi`y meyn `nrhc

belt `l !eniiwl oiievn micr ixd ?mdn cg` il dn migely mdipy il dn ,od mipy seq

oi`c ,icigi `al miyp` zxeag mr `a oia opax

m`e ,`zln `gken `lc ,dl`a wceae oigan

df z` xiykdl z`aÐla` .df z` exiyki

ede`iad mipyykÐ`le ,`gkenc `zln

.opax da xeng` `le ,`id `gikyéðú÷ã àôéñ
oi`ya jigxk lr ,opaxe dcedi iaxc `zbelt Ð

mdipy i`c ,`ed mdipy ici zgzn `vei hbd

oigelyÐdxin`c ab lr s`e ,opax ixykn

oi` hb e`iady mipy `dc ,`id melk `l edcic

.xnel oikixvéâéìô éàîácg`e li`ed Ð

i`n` ,minkg oewizk xn` `l `ede ,e`ian

?dcedi iax xyknwøáñ àî÷ àðúit lr s` Ð

gilyde ,dnizgd cr zgzn `vei hbdyÐ

xn` `lc oeik ,ikd elit` ,ixzk opax edepnid

"azkp ipta" inpÐiz` `nlc dxifb ,leqt

.'ek itelgi`løáñ äãåäé éáøåoeik Ð

icedq`l enewna ipixg` ixz dipikxv`c

daizk`Ð.itelgi`l iz` `l ezïéëéøöÐ

`ed cgc oeikc .minkg oewizk exn` `l el`e

dnizg` cidq`cÐli`ed ,itelgi`l iz`

.daizk` xn` `l edi`eéðú÷ã àôéñÐ

`vei hb elit`c ,`yixc `inec `nip ,`zbelt

ipde ,xnel oikixv `dc ?ilqt mdipy ici zgzn

icr ici zgzn `vei hb i`c .ixn`w melk `l

daizkdÐepi`y ,`ed melk e`l dnizgc i`d

cre el`n cg` ci zgzn i`e .xaca gily

dnizg`c oeik ,ea oigely ozyly e` ,dnizgd

daizk` xn` `l edi`e ,cidq`c `ed cgÐ

.`nlra itelgi`l iz`éâéìô éàîá,xnelk Ð

?xyk` i`n` dcedi iaxéôì øáñ àî÷ àðú
äîùì ïéàé÷á ïéàùhb e`iady mipy jkld Ð

.oxn`ck ,exn` melk `l ipde ,xnel oikixv

åîéé÷ì ïééåöî ïéàù éôì øáñ äãåäé éáøåÐ

hb e`iady mipy ,jkldÐ,xnel oikixv oi`

.ol ztki` `leàî÷ àðùéìë õøúî àáøÐ

mipy i`c .mdipy ici zgzn `vei hb oi`c

ede`iadÐoikixv oi`c ,xyk `nlr ilekc

e`iadyk `kde .oiievn micr oi`y itl mrhl

iaxc `nrhe .dnizgd lr cirdy eze` ,cg`

dcediÐixz `ki`c oeikc ,lirl oxn`ck

daizk` ipixg`Ð.itelgi`l iz` `läáøåÐ

`kd :jl xn`e ,`xza `pyilk dl iwen

dcedi iax xiykncÐmipyc meyn e`l

ecnly xg`l `l` ,oikixv oi` hb oi`iand

dnyl i` ?dl yegip i`nlc .opiwqrÐ`d

eniiwl i` ,`ki`Ðopaxe ,md mipyc ,`ki` `d

ilqtcÐiaxe ,elewlwl xac xefgi `ny ixfb

`l `hib iziinc ixzc ,opixfb `l :xaq dcedi

.opax da exfb `le ,`gikyéáø éîð âåìôìå
àùéøá äãåäécg`e "azkp ipta" xne` cg`a Ð

ici zgzn `veic oeik ,"mzgp ipta" xne`

inp dnyle ,yginl `kil eniiwlc mdipyÐ

.yiig `l lewlwle ,ecnl `déðôá éèåòîì àì
áúëð éðôá àì ìáà íúçð.`ed itelgi`l iz` `nlc dxifb meyn dileqte `ed cgc Ð

éîð øîúàlk Ð.zwelgn mdipy ici zgzn `vei hbac ,opgei iaxc `xza `pyi
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àîìàoi`c meyn - `nrhc :qxhpewa yxit - 'ek oikixv oi` hb e`iady mipy xaqw

ixii` dnyl oi`iwa oi`y itl :xn`c o`nl elit`c ,d`xpe .eniiwl oiievn micr

xaqc o`n la` .elewlwl xefgi `ny opixfb `l - giky `lc ixz iaa ,ecnly xg`lc ,`kd

`l elit` `axlc .daxk ,dnyl oi`iwa oi`y itl xaq jgxk lr - oikixv hb e`iady mipy

oeik ,xyk "mzgp ipta" dfe "azkp ipta" df xn`

exn`i eli` dnc - mgly lrady mixne`y

`nlc ,inp `axle :xn`z m`e ."dyxib epipta"

ediipin cgc meyn - xykc `kde ,oikixv `nlra

oeikc xnel oi`e !dnizg` cge daizk` cidqn

:opz `dc .wiic `l `zlin dilek` cidqn `lc

epipta" mixne` mipye "azkp ipta" xne` cg`

`lc ab lr s` cg onidn `nl` ,xyk - "mzgp

`lc opixn` `le ,`cegl daizk` `l` cidqn

mb - `nlra oikixvc `zi` m`c :xnel yie !wiic

cg` `l` o`k oi`y oeikc ,liren did `l o`k

meiwa itelgi`l iz` - cal dnizgd lr cirny

lr cirn jci`c ab lr s` ,`nlrc zexhy

`l dnizg` cidqnc i`dc xg`n ,daizkd

`nrh dil zi` inp daxc .daizk` cidqn

meyn "azkp ipta" epwz xakc oeikc ,itelgi`c

,itelgi` meyn xnel jixvc inp epwz - dnyl

it lr s` .(`,d) `nw wxta lirl ziyixtck

,meiw meyn cirdl oikixv oi` mipy mdy oeiky

`din jixvc oeik ,mewn lkn ,dnyl meyn `l`

df zecrc mlerd exaqi - dnyl meyn zecr

meiw meyn itelgi`l iz`e ,`ed meiw meyn

.`nlrc zexhyàäici zgzn `vei hb

dvexy itl ok wcwcn - opax ixykn mdipy

hbac ?ibilt i`na 'ek `vei hb oi` ike :l`yil

enk ,ibiltc dil `gip mdipy ici zgzn `vei

`gipe .`kti` ipy oeylae .ipy oeyla yxtny

yxtny enk 'ek `vei hb oi`a ibiltc ith dil

`"a `ki` ef dibeq oirke .oey`x oeyla o`kel

.dtxh cle iab (`,gp oileg) "zetxh

àîìà,daxk epiid - 'ek oikixv xaqw

.epyxitckéàîám`e - ibilt

oeyll enk ,itelgi`a ibiltc `nile :xn`z

`pyill `nlyac :wgvi epiax xne`e ?oey`x

meyn dcedi iaxc `nrhc xninl `ki` - `nw

`l` `vei hb oi`c oeik .itelgi`l yiig `lc

meyn ,`zlin `gken - dnizgd cr ci zgzn

,hbd gily `edy itl icigia on`p dnizg crc

eed `lc meyn - ixz daizk` opikxvncn

`vei hba dl iwenc `pyil i`dl la` .migely

,itelgi`l yginl `ki` - mdipy ci zgzn

lr cirnd crc oeik ,dgked o`k oi` `zydc

.hbd gily inp epyi daizkd

øîå`zyd - eniiwl oiievn micr oi`y itl xaq

dcedi iax beltle :iieyw`l ivn ded

.`yixaäáøå- 'ek `nlr ilekc jl xn`

,`nw `pyilk daxc iiepyl ivnc oicd `ed

,oikixv oi` `hib iziinc ixz ia inp diciclc

oihib) `nw wxta oxn`ck ,`giky `lc meyn

.(`,d

øîåxfb `lc :qxhpewa yxit - opixfb `l xaq

iac ,elewlwl xac xefgi `ny dcedi iax

exfb `le ,`giky `lc `zlin `hib iziinc ixz

la` mzgp ipta" ihernl :wiqn `dc .xefb `l inp cga elit`c ,ok yxit mpgae .opax dia

.elewlwl xac xefgi `ny `nrh xn`w `le ,itelgi` meyn `nrh yxtne ,"azkp ipta `l

dcedi iaxl - ixza oia cga oia exfbe ,ibltn `l opaxc oeik `xnbl el d`xpc :`nrh epiide

.cga oicd `ed - ixza xfb `lc oeik ,wlgl xazqin `l inp
`d
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc oihib(iyily meil)

hbdøLk.mzgp iptae azkp ipta mdipy exn` `ly s`eàîìà ¨¥©§¨
øáñ÷,xaeq opgei iaxy ok m` `vnp -yúðéãnî èb eàéáäL íéðL ¨¨©§©¦¤¥¦¥¦§¦©

íiäux`l uegn -ïéàmdeðéðôáe ázëð eðéðôa eøîàiL ïéëéøö ©¨¥§¦¦¤Ÿ§§¨¥¦§©§¨¥
,ízçðipta xnel micrd z` minkg eaiigy xacd mrh ixdy ¤§©

,hbd z` miiwl miievn micr oi`y meyn `ed mzgp iptae azkp
.eniiwl micr ipy yi ixd xrxrie lrad `eai m` o`ke

éiaà déì øîà,dcedi xa l`eny axläzòî àlàjixac itlàôéñ ¨©¥©©¥¤¨¥©¨¥¨
,ìeñt ízçð éðôa øîBà ãçàå ázëð eðéðôa ,íéøîBà íéðL ,éðz÷c§¨¨¥§©¦§¦§¨¥¦§©§¤¨¥§¨©¤§©¨

àîòè ,øéLëî äãeäé éaøåiax lr minkg ewlgpy xacd mrh - §©¦§¨©§¦©§¨
meyn ,hbd z` elqte dcediíäéðL éãé úçzî àöBé èbä ïéàc- §¥©¥¥¦©©§¥§¥¤

ipta xne`y df `l` ,hbd z` `iadl migely mdipy eyrp `ly
,azkp eiptay cirn `l `ede ,gilyd `ed mzgpàäd m` j` -èb ¨¥

,íäéðL éãé úçzî àöBéïðaø éøLëîlr hbd z` minkg exiyki - ¥¦©©§¥§¥¤©§§¥©¨¨
.mzxin`a jxev oi`y ,mzgp ipta exn` `ly s`ïéà ,déì øîà- ¨©¥¥

.df ote`a xyk hbd zn`a
,iia` l`yéëåxy`ke -éâéìt éàîa ,íäéðL éãé úçzî àöBé èb ïéà §¦¥¥¥¦©©§¥§¥¤§©§¦¥

e`iad cg` gily wx ixde ,hbd z` dcedi iax xiykn recn -
,`xnbd daiyn .minkg zpwzk xn` `l `edeøáñ øîïðéøæb- ©¨©©§¦¨

leqtl exfbc minkg`le mzgp ipta wx xn` gilyd m` hbd z`
,azkp iptaàéúà àîìce`eai `ny -éôelçéàìoic silgdl - ¦§¨¨§¨§¦©¥

hbd meiwíei÷ax`yàîìòc úBøèL,mlera miievnd - §¦§¨§¨§¨
mxiykdleãçà ãòaz` xikn `edy xne` cg` cr m` s` - §¥¤¨

.micrd ici znizgøáñ øîehbd z` xiykny dcedi iaxe - ©¨©
xaq ,mzgp ipta xne` cg`e azkp ipta mixne` mipy xy`kàìŸ

ïðéøæbipyy mi`ex lkd ixdy ,zexhy x`ya lwdl ecnli `ny ©§¦¨
`le ,hbd azkp mdiptay cg` crd mewna micirn mixg` micr

.zexhy x`y meiwl hb meiw oia silgdl e`eai
,dì éøîà àðéøçà àðMéìote`a l`eny ax ixac z` exn`y yi - ¦§¨©£¦¨¨§¥¨

.xg`eléôà ,ïðçBé éaø øîà äãeäé øa ìàeîL áø øîàd m`àöBé èb ¨©©§¥©§¨¨©©¦¨¨£¦¥¥
,íäéðL éãé úçzîazkp epipta exn` `l mdipy m` z`f lka ¦©©§¥§¥¤

hbd ,mzgpeøáñ÷ àîìà ,ìeñtxaeq opgei iaxy ok m` `vnp - ¨©§¨¨¨©
yíéðLlrad igily ipy -íiä úðéãnî èb eàéáäLux`l uegn - §©¦¤¥¦¥¦§¦©©¨

,ízçð eðéðôáe ázëð eðéðôa eøîàiL ïéëéøöcg` wxy oeeikne §¦¦¤Ÿ§§¨¥¦§©§¨¥¤§©
x`y mb exiykie erhi hbd z` xiykp m` ,dnizgd lr cird

.zexhyéiaà déì øîà,dcedi xa l`eny axläzòî àlàiaxy ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
ci zgzn `veid hba elit` ok exn`i micrdy jixvn opgei

dy xnel yi ok m` ,mdipyàôéñéðz÷c,ázëð eðéðôa íéøîBà íéðL ¥¨§¨¨¥§©¦§¦§¨¥¦§©
ìeñt ,ízçð éðôa øîBà ãçàåminkg ixacl -,øéLëî äãeäé éaøå §¤¨¥§¨©¤§©¨§©¦§¨©§¦

dxn`peléôàd m`,íäéðL éãé úçzî àöBé èb`yixdy myke £¦¥¥¦©©§¥§¥¤
dfa mbe ,df ote`a dxn`pïðaø éìñt.hbd z`ïéà déì øîà- ¨§¥©¨¨¨©¥¥
.df hb minkg elqti zn`a

,`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîalr dcedi iax wlg recn - §©¨¦§§¥
,`xnbd daiyn .hbd z` xiykde minkgøáñ øîexaq minkg - ©¨©

iptae azkp ipta xnel gilyd z` minkg ekixvdy mrhdy
`ed mzgpïéàL éôìux`l ueg ipaïéàé÷aazkdl jixv hbdy §¦¤¥§¦¦

ì,dîLmikixv hb e`iady mipy mb jkitleazkp epipta xnel ¦§¨
.hbd lqti ,ok exn` `l el` migilye xg`ne ,mzgp epiptaeøîe©

øáñdpwzd mrhy xaq dcedi iax eli`e -ïééeöî íéãò ïéàL éôì ¨©§¦¤¥¥¦§¦
Bîéi÷ì`ai m`e ,l`xyi ux`l ux`l uegn zeievn zexiiy oi` - §©§

,zenizgd z` miiwl elkeiy micr e`vni `l ,xrxrie lrad
m` mby ,ok exn`iy epwz `l hbd z` mi`iand mipya jkitle

.mcil df hb xqn `edy md eciri xrxrie lrad `eai
mrha dpyna dcedi iaxe opax ewlgp m` ,`xnbd zl`ey

,dpwzdàîéì,xnel lkep -àáøå äaøclirl ewlgpy(:a)mrha ¥¨§©¨§¨¨
,'mzgp iptae azkp ipta' zpwzàéä éàpz,`id mi`pz zwelgn - ©¨¥¦

xaq ,dnyl oi`iwa oi`y meyn `ed mrhdy xn`y daxe
,eniiwl miievn micr oi`y itl mrhdy xn`y `axe .minkgk

,`xnbd daiyn .dcedi iaxk xaqàìz` zelzl gxkd oi` - Ÿ
oky ,mi`pzd zwelgna `axe dax zwelgnõøúî àáøx`an - ¨¨§¨¥

dpynd ixac z`àn÷ àðMéìkhbd xy`k exn`p dpynd ixacy §¦§¨©¨
gilyd z` mikixvn ep` ok iptne ,mdipy ici zgzn `vei epi`
df dxwnay xaeq dcedi iax eli`e ,mzgp iptae azkp ipta xnel

xrxrie lrad `eai m`y itl ,ok xnel gilyd z` aiigl oi`
eidiy mdipy z` dpin lrady dxwna eli`e ,ecbpk mipyd eciri
mikixv oi`y micen dpyna minkg mb hbd z` `iadl eigely
hbdy zecr mikixvy dax ly enrhl yeygl oi`e ,ok xnel

.dnyl azkp
Cì øîà äaøåiax ixaca dipyd oeyld itk ayii dax eli`e - §©¨¨©¨

epipta xnel mikixv mid zpicnn hb mi`iand mipy ditle ,opgei
,mzgp epiptae azkpàîìò éleëc,dcedi iaxl oiae minkgl oiae - §¥¨§¨

ì ïðéòadîLazkp hbdy cirdl ick ok xnel mikixv migilyde - §¦¨¦§¨
,dnylïðé÷ñò éàîa àëäåzxacn epzpyne -eãîlL øçàìipa §¨¨§©©§¦¨§©©¤¨§

,dnyl hbd z` aezkl mikixvy mid zpicnøBæçé ànL äøéæâáe¦§¥¨¤¨©£
Bìe÷ì÷ì øácähbd z` eazkie oicd z` ux`l ueg ipa egkyie ©¨¨§¦§

jka ,dnyl `lyéâìôéî÷,epzpyna dcedi iaxe minkg ewlgp - ¨¦§§¥
b øáñ øîcïðéøæxacd xefgi `ny eyyg hbd z` elqty minkg - §©¨©©§¦¨

,elewlwløáñ øîeipye xg`ny xaq xiykny dcedi iaxe - ©¨©
giky epi`y xac dfe hbd z` mi`ian migilyïðéøæb àì`l - Ÿ©§¦¨

.minkg exfb
,`xnbd zl`eyénð âBìôéìåmb welgie -àLéøa äãeäé éaø- §¦§©¦©¦§¨§¥¨

,mzgp ipta xne` cg`e azkp ipta xne` cg`yk ,hbd z` xiykie
e`eaiy yyg oi` mdipy ici zgzn `vei hbdy oeikn ixdy
azkp `l `ny yeygl oi` oke ,zexhy x`y miiwl o`kn cenll
daiyn .ecnl xak ux`l ueg ipayk xaecn ixdy ,dnyl

,`xnbddìò øîzà àä,ef dpyn lr exn` xak ixd -,àìeò øîà ¨¦§©£¨¨©¨
ok`yäãeäé éaø äéä ÷eìçminkg lräðBLàøa óàiabl s` - ¨¨¨©¦§¨©¨¦¨

.oey`xd oicd
áéúîàìeòì àéòLBà áøiax wlgp oey`xd oica mby xaeqd ¨¦©©§¨§¨

,da epipyy `ziixadn ,minkg mr dcediBæa øéLëî äãeäé éaø©¦§¨©§¦§
ìå,úøçàa à,`irye` ax x`aneåàì éàîzpeek dzid `l m`d - §Ÿ¨©¤¤©¨

e dcedi iax xiykn cg` oica `wecy ,`ziixadéèeòîìhrnl - §©¥
xy`k,ízçð éðôa øîBà ãçàå ázëð éðôa øîBà ãçàgken ok m` ¤¨¥§¨©¦§©§¤¨¥§¨©¤§©

minkgl dcedi iax dcen dpynay oey`xd oicd ly ote`ay
,`ler aiyd .leqt hbdyàì`ziixad ixac z` x`al oi` - Ÿ

`ziixad zpeek `l` df ote`aéèeòîìxn` gilydy okidéðôa §©¥§¨©
ázëð éðôa àì ìáà ízçð,hbd z` dcedi iax lqet df ote`ay ¤§©£¨Ÿ§¨©¦§©

y meyn ,df oic hrnl `ziixad dz`xy mrhdeCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
àðéîàäãeäé éaø øæb àìå ìéàBäexn`iy hb mi`iand mipya £¦¨¦§Ÿ¨©©¦§¨

mzgp epiptae azkp epiptaBìe÷ì÷ì øác øBæçé ànL äøéæbitke] §¥¨¤¨©£¨¨§¦§
dxifbd z` ok m` ,[minkg exfbyéúà àîìcéôelçàì`ny - ¦§¨¨¥§¦©¥

hbd meiw silgdl e`eaiíei÷a,àîìòc úBøèLmniiwl erhieãòa §¦§¨§¨§¨§¥
énð ,ãçàøæb àìjkitl ,dcedi iaxïì òîLî à÷epzrinyd - ¤¨©¦Ÿ¨©¨©§©¨

`le icigi gily `ede xg`ny dcedi iax xfb dfay `ziixad
.zexhy x`y xiykdle zerhl milelr azkp ipta xn`

`vei hbd xy`k `id epzpyna zwelgndy di`x d`ian `xnbd
:mdipy ci zgzn,énð øîzàíéðL ,äãeäé áø øîàmigily ipy - ¦§©©¦¨©©§¨§©¦

íiä úðéãnî èb eàéáäLxn` ipyde azkp ipta xn` mdn cg`e ¤¥¦¥¦§¦©©¨
,mzgp iptaeðàaadf dxwn,ïðaøå äãeäé éaø ú÷Bìçîìixacly ¨§©£¤©¦§¨§©¨¨

`pyilk hwp dcedi axy ixd .xyk dcedi iax ixacle leqt opax
hbd did ,`nw `pyildk exn`p dcedi ax ixac m` ixdy ,`xza
`vei hbdy oeik ,dcedi iaxl oiae opaxl oia xyk zeidl jixv

.mdipy ici zgzn
mikixv mpi` ,hb e`iady migily ipyy ,di`x d`ian `xnbd

:mzgp iptae azkp ipta xnelìç äðç øa øa äaøL,dlg -ìeò ©¨©©¨¨¨©
déaâìelv` eqpkp -ì äaøå äãeäé áødéa éìeiL,enelya le`yl - §©¥©§¨§©¨§©¥¥

,dépéî eòaíiä úðéãnî èb eàéáäL íéðLm`deøîàiL ïéëéøö ¨¦¥§©¦¤¥¦¥¦§¦©©¨§¦¦¤Ÿ§
Bà ízçð eðéðôáe ázëð eðéðôa`nyïéàmdïéëéøö.z`f xneløîà §¨¥¦§©§¨¥¤§©¥§¦¦¨©

íäì,dpg xa xa dax mdl aiyd -ïéàmdïéëéøöepipta xnel ¨¤¥§¦¦
ixdy mzgp epiptae azkpäîoicd didieøîàé eléàel` migily ¨¦Ÿ§

dLøéb eðéðôa,hb dlra dl ozpy micr ep` -éîm`d -éðîéäî àì §¨¥¥§¨¦Ÿ§¥§¥
mdyk s` ok m` .mipn`p eidi i`cea ixde ,jka mipn`p eidi `l -
epipta mixne` md oi` m` s` mdl oin`p i`ce hbd z` mi`ian

.mzgp epiptae azkp
éëäcàmizpia -àúà`a -àeää ©§¨¦¨¨©
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àøaçe iqxt -ì dì÷Leäéénwî àbøLxi`dy xpd z` lhp - ©¨¨©§¨¦§©¨¦©©§
mixizn md oi`e ,bg mdl did mei eze`ay meyn ,mdiptl

e `xw .mdilil` ziaa `l` xp wilcdløîà,dpg xa xa dax ¨©
àðîçø,ongxd d"awd -Bàep`iagdCleèawfpip `le jliva - ©£¨¨§¨

,miiqxtdnBàxzzqpe epze` dlbzyåNò øác àleèamliva - §¨§©¥¨
.epze` micakny ,eyr ipa ly

,`xnbd zl`eyàøîéîìz` sicrdy dpg xa xa dax ixacn - §¥§¨
,d`xp miiqxtd lr eyr ipaéàñøtî elòî éàîBøàc,mi`nexdy - ©£¨¥§©¦©§¨¥

,miiqxtd on miaeh ,eyr ipan mdyéðúäådpy ixde -,àéiç éaø §¨¨¥©¦¦¨
áéúëc éàîweqtd zpeek idn -(bk gk aei`)àeäå dkøc ïéáä íéäìà' ©¦§¦¡Ÿ¦¥¦©§¨§

'dîB÷î úà òãéokid rci `ede dxezd ly dkxc z` oiad 'd - ¨©¤§¨
,dicnel z` ayiil ie`xïéàL ìàøNéa àeä Ceøa LBãwä òãBémd ¥©©¨¨§¦§¨¥¤¥

íéiîBøà úøéæb ìa÷ì ïéìBëé,`ly ,l`xyi lr zexifb mixfeby itl §¦§©¥§¥©£¦¦
jkitl ,zeevn eniiwi `le dxeza ewqriìááì íúBà äìâäå ãîò- ¨©§¦§¨¨§¨¤

on mirexb mi`nexdy epcnl eixacne ,oey`x zia oaxeg onfa
miayeid miiqxtd.laaa

,`xnbd daiynàä ,àéL÷ àìlr zxacn `iig iax zyxc - Ÿ©§¨¨
ly dtewzdìááì éøaç eúéðc énwî,laal miiqxtd e`ay iptl - ¦©¥§¥©¨¥§¨¤

migep eidy ,jli`e xvpckeapn micykd ikln my ehly f`y
eli`e ,l`xyilàädtewzd lr xaic dpg xa xa dax -øúáì ¨§¨©

ìááì éøaç eúàc:laa z` miiqxtd eyaky ixg` - §¨©¨¥§¨¤
,epzpyna epipy,ízçð eðéðôa íéøîBà íéðLe ázëð éðôa øîBà ãçà¤¨¥§¨©¦§©§©¦§¦§¨¥¤§©

eðL àì ,ïðçBé éaø øîà énà éaø øîà :øLkote`a xyky epzpyna ¨¥¨©©¦©¦¨©©¦¨¨Ÿ¨
,dfàlàote`aäáéúk ãò ãé úçzî àöBé èbäLcg` eze`y - ¤¨¤©¥¥¦©©©¥§¦¨

,hbd z` jiledl lrad ly egely `ed 'azkp ipta' cirnyclr §
df icieNòðeicgi micrd zyelyäæ ìò íéðLklr micr ipyk - ©£¦§©¦©¤

,mipyk on`p gilyd ixdy ,hbd zaizkäæ ìò íéðLëålr - §¦§©¦©¤
d.dilr ecird mipy ixdy ,dnizgìáà`vei hbd m`éãé úçzî £¨¦©©§¥

ipyéãòdäîéúçdid `l daizkd cre ,'mzgp epipta' ecirdy ¥¥£¦¨
hbd ,gily,ìeñton`p `ed oi`e ,cg` cr wx yi daizkd lr ik ¨

.gily epi` ixdy mipyk
àîìàc ,gken opgei iax ixacn -øáñ÷ly ote`ay xaeq `edy - ©§¨¨¨©

,íiä úðéãnî èb eàéáäL íéðL`edy orhi lrady yyg oi` f`y §©¦¤¥¦¥¦§¦©©¨
ote` lka ,eniiwl miievn md ik siefneðéðôa ,eøîàiL ïéëéøö§¦¦¤Ÿ§§¨¥

ízçð eðéðôáe ázëð. ¦§©§¨¥¤§©
,ef `pwqn lr dywn `xnbdéqà éaø déì øîà,in` iaxlàlà ¨©¥©¦©¦¤¨

äzòîlrad igily eyrpy mipyy xne` dz`y jixacl - ¥©¨
,'mzgp epiptae azkp epipta' xnel mikixv hbd z` `iadlàLéø¥¨

dpynd lyéðôa øîBà ãçàå ,ázëð eðéðôa íéøîBà íéðL ,éðz÷c§¨¨¥§©¦§¦§¨¥¦§©§¤¨¥§¨©
,ízçðhbdy mixne` minkgøéLëî äãeäé éaøå ,ìeñtjixac itl , ¤§©¨§©¦§¨©§¦

xnel epilr dideléôàåd m`íäéðL éãé úçzî àöBé èbmipyy - ©£¦¥¥¦©©§¥§¥¤
z`f lka ,hbd z` `iadl lrad igely eid mkeznïðaø éìñtz` ¨§¥©¨¨

.hbddéì øîà,in` iaxïéà.minkg milqet df ote`a mb ,ok ok` - ¨©¥¥
:df `yepa mdipia oeic cer d`ian `xnbddéçkLà ïéðîéæmrt - ¦§¦©§§¥

,in` iaxl iq` iax `vn zxg`øîà÷å áéúécxne`e ayei didy - §¨¦§¨¨©
ta xne` cg` cr m`y epizpyna iepyd oicd iablmipye azkp ip

,xyk mzgp epipta mixne`eléôàcd m`éãé úçzî àöBé èbipy ©£¦¥¥¦©©§¥
éãòdäîéúçhbd ,daizkd lr cirny crd ici zgzn `le.øLk ¥¥£¦¨¨¥

,zx`an `xnbdeøáñ÷ àîìày xaeq `edy gken dfn -íéðL ©§¨¨¨©§©¦
eðéðôáe ázëð eðéðôa eøîàiL ïéëéøö ïéà íiä úðéãnî èb eàéáäL¤¥¦¥¦§¦©©¨¥§¦¦¤Ÿ§§¨¥¦§©§¨¥

,ízçðcg`d ixdy ,daizkd lr micr ipy oi` df ote`a ixdy ¤§©
.xyk hbd ok it lr s`e ,gily epi` daizkd lr cirdydéì øîà̈©¥

éqà éaø,in` iaxläzòî àlàmipyy xeaq dz`y dn itl ©¦©¦¤¨¥©¨

ok m` ,mzgp epiptae azkp epipta xnel mikixv mpi` hb e`iady
,ízçð éðôa øîBà ãçàå ázëð eðéðôa íéøîBà íéðL' éðz÷c ,àLéø¥¨§¨¨¥§©¦§¦§¨¥¦§©§¤¨¥§¨©¤§©

'øéLëî äãeäé éaøå ,ìeñtc yxtl jixv ,àîòèxacd mrh - ¨§©¦§¨©§¦©§¨
meyn `ed milqet minkgyíäéðL éãé úçzî àöBé èbä ïéàc- §¥©¥¥¦©©§¥§¥¤

,hbd z`adl migelyk epnzpy mipy o`k oi`yàäd m` j` -èb ¨¥
íäéðL éãé úçzî àöBé,migely eid mipyyïðaø éøLëî- ¥¦©©§¥§¥¤©§§¥©¨¨

mikixv oi` hb mi`iand mipy ixdy hbd z` minkg mixiykn
.'eke 'azkp epipta' xnel llkdéì øîà,in` iaxïéà,ok ok` - ¨©¥¥

,iq` iax el`y .mixiykn minkg mb df ote`aïéðîæ àäåixde - §¨¦§¦
zxg` mrtaéëä ïì zøîà àìzxn` `l` ,jk epl zxn` `l - Ÿ¨©§§¨¨¦

hb mi`iand mipyy lirl x`azpy itke ,leqt df ote`a mby
.leqt exn` `l m`e 'mzgp epiptae azkp epipta' xnel mikixv

déì øîà,in` iaxèBnz àlL àéä ãúédpexg`d ef oeyl - ¨©¥¨¥¦¤Ÿ¦
:dpnn fefz l`e ,zn`d `id ,xnel mikixv oi` mipyy ,izxn`y

äðùî
ázëðhbdíBia ízçðå íBiahbd azkpy e` ,mei eze`a -äìéla ¦§©©§¤§©©©©§¨

äìéla ízçðåazkpy e` ,dlil eze`a -íBia ízçðå äìélajenqy §¤§©©©§¨©©§¨§¤§©©
xg` jled meid dxez oicn ixdy ,cg` mei mdy ,eixg`l el

hbd elld mipte`d lka ,dlildøLkmzgpe azkpy xg`n , ¨¥
y dn epiidc] ea aezky onf eze`a.['eke 'ipelt meia' :hba miazek

azkp m` la`äìéla ízçðå íBiaaezkd onfdy `vnp ,eixg`ly ©§¤§©©©§¨
`ed jkitle ,dnizgd onfn cg` meia mcwen hba.ìeñteéaø ¨©¦

øéLëî ïBòîLiptn ,df ote`a mbïéhébä ìk ,øîBà ïBòîL éaø äéäL ¦§©§¦¤¨¨©¦¦§¥¨©¦¦
,[dpzn ,xkn ,deln] zexhyd lk -äìéla eîzçðå íBia eázëpL¤¦§§©§¤§§©©§¨

eixg`ly,ïéìeñtaegd lra `a elld zexhyd ici lry meyn §¦
aezkd onfd xg` zegewll deeld xkny miqkpn eaeg z` zeabl
s` dabi ixd ,dnizgd mei iptl azkp xhydy ote`ae ,xhya
md oi`y ,d`eeldd mcew deeldn miqkp epwy zegewln

.df aegl micareyníéLð éhébî õeçonfd m` milqtp mpi`y ¦¦¥¨¦
:oenn ziiab myl miieyr md oi`y meyn ,mcwen mday

àøîâ
minkg ekixvdy xacd mrha mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:hba onf aezkløîzéà,mi`xen`d mya yxcnd ziaa xn`p - ¦§©
eðwéz äî éðtîaezkl jixvy minkgïéhéâa ïîæ,[miyp ihiba-] ¦§¥©¦§§©§¦¦

.zegewln mdici lr miaeby zexhy x`yk mpi` ixdïðçBé éaø©¦¨¨
øîà`ed mrhdyíeMîz` `ypy inBúBçà úa,eizgz dzpife ¨©¦©£

,oic zia dezini `ly dilr qg `ede ezeg` za `idy iptne
hbd z` `ivez dzpify micirn micrdy dryae ,hb dl aezki
ep`y eiykre .zyxebn dzid xak dxiard zryay orhze
hbd ixdy ,dlra dilr zetgl lkei `l ,hba onf aezkl miaiign

.diyexib mcew dzpify gikenøîà Lé÷ì Léø`ed mrhdyíeMî ¥¨¦¨©¦
,úBøét`idy onf lk ezy` iqkp zexit lek`l i`kf lrad ixdy ¥

,dpyxbiy xg`l mb mlk`l jiyni `ny yeygl yie ,el d`eyp
,hbd xg`l did dfy gikedl lkez `l oic zial eprazzyke
z` ecin `ivedl lkez `le ,hbd onf lr di`x dcia oi`y xg`n

.hba onf aezkl epwiz okle ,lk`y dn
:ewlgp zexaq el`a zxxan `xnbdàîòè éàî ,Lé÷ì Léøiptn - ¥¨¦©©§¨

dn,ïðçBé éaøk øîà àìdtgi `ly icka `id hba onfd zaizky Ÿ¨©§©¦¨¨
.eizgz dpfz m` ezeg` za lrCì øîàyiwl yix ¨©¨
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אגרות קודש

]טבת ה'תשל"ב[

ת"ח על הדו"ח.

בודאי ימשיכו בכהנ"ל וזכות כלל ישראל מסייעתם ואשרי חלקם.

oiglbn el`e` cenr fi sc ± iyily wxtxifp
àøáç.i`qxt =àâøùì äì÷ùmei eze`a xe` oiwilcn oi`y ,ci` mei miiqxtl yiy Ð

.odly dxf dcear ziaa `l`øîà.dpg xa xa dax Ðêìåèá åà àðîçøep`iagd e` Ð

.epze` oicakn ody ,eyr ipa lva epelbd e` ,jlivaäëøã ïéáä,dicnele dxez ly Ð

.ayiizdl die`x `id okidúåøéæâeniiwi `le dxeza ewqrzi `ly ,cny oixfeby Ð

.zevnìááì ïúåà äìâäå.ziad oaxega Ðàä
ìááì éøáç åúéðã éî÷î,micyk inia Ð

.xvylae jcexn lie`e xvpckeapåúàã øúáì
éøáçjlne ,zeklnd z` yxek yakyn Ð

.laaaäáéúë ãò ãé úçúîon`p gilydc Ð

.mipykìåñô.ede`iad mdipyy it lr s`e Ð

ïéðîéæ.zxg` mrt Ðäéçëùàiaxl iq` iax Ð

.in`àéä ãúé.zn` df oexg` oeyl Ð

äðùîíåéá íúçðå äìéìá áúëðcg epiid Ð

.mcwen hb o`k oi`e ,`neiäìéìá íúçðå íåéáÐ

,dyxbi` `nei `eddnc rnync ,`ed mcwen

i`n yxtn `xnbae .xgnl cr dyxbi` `le

.dileqtïéèéâä ìë.d`elde dpzne xkn ly Ð

ïéìåñônein zegewl sxhnl iz`c Ð`

.oick `lye ,daizkcíéùð éèéâî õåçe`lc Ð

.dl yxtn `xnbae ,`ciar `piiaebl

àøîâïéèéâá ïîæ åð÷éú äî éðôîoeik Ð

.`ed `piiaebc `xhy e`lcåúåçà úá íåùîÐ

dilr qge ,eizgz dpfz `nye ,ezy` `ide

.dl ozepe ,onf `la hb dl azeke ,wpgz `ly

,dhib d`iven ,oic ziaa dilr oicirnyke

.dry dze`a diepte ,iziid dyexb :zxne`e

úåøéô íåùîxekni m` ,jli`e hbd onfny Ð

dly beln iqkp zexita lradÐm`e .mabz

onf ea did `lÐrazzyke ,jlede xken didi

oiclÐ:dl xn`iy ,dpezgzd lr dci `ied

.izxkn oiyexib mcew
àì
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àäixag ez`c inwn"e ,miiqxt epiid - ixag :qxhpewa yxit - laal ixag ez`c inwn

epiid - "ez`c xza"e ,xvylae jcexn lie`e xvpckeap micyk inia epiid - "laal

epiid e`l mixag jgxk lrc :mz epiaxl dywe .laaa jlne zeklnd z` yxek yakyk

zia ly zeliigl oinec - miiqxt ip`xd :(`,ar oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta xn`c ,miiqxt

,cere .dlag ik`lnl oinec - mixag ip`xd ,cec

rnyn (a,bq zenai) "eznai lr `ad" wxtac

dil exn`c ,laal ixag ez` opgei iax iniac

xne`e .ltp `by ,laal ixag ez` :opgei iaxl

inia d`ay zg` dne` md mixagc :wgvi epiax

miiqxtd z` driyxd laal d`ayke ,opgei iax

m`e .i`nex`n ith elwlwz`e ,laaa eidy

e`a yxek ininc qxhpewa yxitc i`nl :xn`z

(`,fiw `nw `aa) "`xza lfebd"ae ,laal miiqxt

ded `pci`d cr :`pdk axl ax dil xn`c opixn`

,minc zekity` ictw `lc i`peeic `zekln

.minc zekity` ictwe edpip miiqxt `zyd

epiax xne`e !laal miiqxt ez` ax iniac rnyn

ded `pci`d cr" :`yexit ikd mzdc wgvi

eid laa ly milyeny - "i`peeic `zekln

la` .miiqxt md milyend eiykre ,mipeein

.yxek zenin my eid miiqxt mlerl

ãçàepipta mixne` mipye azkp ipta xne`

lr cirn `kil elit` `axl - xyk mzgp

"azkp ipta xne` cg`" hwp `le ,xyk daizkd

."cg`" ipzc `yix ab` `l`

øîà- ipzwc `yix dzrn `l` iq` iax dil

,ibilt i`na `l` dpi` iq` iaxc `iyew

.jix`dl yg `ly `l` ,lirl ziyixtck

áúëð- opgei iaxl - leqt dlila mzgpe meia

yixle .ezeg` za lr dtgi `ny meyn

meiay mipiicd oixeaqc .ixit meyn - yiwl

`ly zegewln dy`d sexhze ,mzgp daizkd

.dnizg zry cr daizk zryny zexit oick

éáøå,dtgi `ny dil zilc - xiykn oerny

,`kil inp ixit meyne .`xnba xn`ck

lral oi` aey - dyxbl eipir ozpyn :xaqwc

yegipe :xn`z m`e .daizk zryn epiidc ,zexit

eazke dy`de lrad enicwde ,dlila azkp `ny

lr s`e ,zegewld lr `ipepw zeyrl mei ly onf

`aac `nw wxt seqa opiyiigck ,dyxbl `ay it

oi` mlerlc :xnel yie ?xaey iab (a,hi) `rivn

ok m` `l` ,mcwen onfd oi`exyk micrd oinzeg

onfd meiay mircei.azkpéðôîonf epwiz dn

dy` zpn`p ikd e`lac - "okl mcewn jizyxib" dl xnel lkei `ly ,hba aezkd onf mcew dlk`e dzeely zepefn lrad on dy`d `ivedl lkezy ick onf epiwzc xninl ivn `l - oihiba

ab lr s` .xqnp izn micrd erciy ,dy`d ciqtz `l f` - dxiqn icr lrad `iai m`e .`ypdl dvxzy cr ep`xz `le ,dyexb `idy erci `le ,dhib z` oinhz ira i`c ebin ,jk lr

:cere .ezyigkn ezy`yk on`p `diy epivn `l `adle o`kn elit`e ,(a,clw `xza `aa) "oilgep yi"a opixn`ck ,`adle o`kn `weec epiid ,on`p - "izy` z` izyxib" xne`y lrac

dl eazkie ,dyxbzp meidy micr e` ,oic zia ipta eciriy dxiqn icr ywal dy`d dleki - onf ea oi` elit`c ,jenqa opgei iax lr yxt`y enk ,onf owzl oikixv eid `l zepefn meync

,oick `ly zepefn ciqtz `id minrt - onfd ici lr daxc`e ,dyxbzp mei eze`ny xg` xhy dl eazkie micrl xnel e` ,oic zial dnr `al dxiqn icr evxzi `l `ny ,edine) .xg` xhy

:xn`c o`nl elit`e .xxgzyp mei eze`ny el eazkie ,oic zial `al lkei inp onf `la - eici dyrn meyn i`c ?onf ea epwiz dnl xexgiy hbe :xn`z m`e .(daizkd zrya dyxb `lyk

oikf einezga eicr :xn`c iia`l elit`c ,cg` meia oi`veid zexhy ipya enk .azkp izn ekezn giken oi`e onf ea oi`y oeik ,daizkd mein eici dyrna dkef epi` - el oikf einezga eicr

wxta gkenck ,dpw dligz el xqny df jgxk lr xfrl` iaxle ,izxk dxiqn icr :xn`c ,xfrl` iaxk xaq iia`c rnyn (a,gk oixcdpq) "xxea df" wxtac .dpw dligz el xqny df - el

dia ied `l i`c ,onf epwzc :wgvi epiax xne`e !llk onf ea oi`a `kd oicd `ede ,ekezn gkenc `kid `l` el oikf einezga eicr :opixn` `lc meyn epiide .(a,cv zeaezk) "ieyp didy in"

gwelde ,envra wfgen `ed cardy ,xexgyl mcw jly xkn xhyy di`x izii` :ipy eaxl card xne` dide ,onf `la xexgiy hb el azek jk xg`e ,ecar xken mc` didy minrt - onf

.dy`d `le ,wfgen lrad - `kd la` .cearyd epnn `ivedl `a

íåùî`ly ,dxyk zwfga dnwe` ,daxc` :cere .epiptl dyexb `idy oeik ,dyxbi`c `ed `zyde yi` zy` zwfg` dnwe` opixn` `lc .onf ea oi`yk dilr dtgi `ly - ezeg` za

.yi` zy` `idyk dlrapùéø,`nrh i`dn lqti xge`n hb :xn`z m`e .dpizp zry cr zexit ciqtz `le ,mzgpe azkp izn dy`d rczy ick - zexit meyn xn` yiwl

el oipen - dpy jln :mzd opixn` xyewnc ,xge`n didi f`e .heyt ezeyrl lekiy iptn ,xyk - ekezn eicr eazky xyewn hb :xn`c ,xykc gken (`,qw `xza `aa) "heyt hb" wxtae

ea yxbl ie`x oi`c ,onfd zryn `l` dnizg zryn zexit ciqtn lrad oi` xge`nac :wgvi epiax xne`e !did xyewn ezligzc erci `ly ,heyt oick ea aezkd onfn epni eiykre ,mizy

dxiqn icrc ,xfrl` iaxk xaq oerny iaxc .dxiqn icr ici lr mzgp `ly it lr s` ,cin ea yxbl ie`x oerny iaxl - meia azkp la` .onfd cr milg oiyexibd oi`e ,xzl`l dl epzp elit`

ciqtn - ea yxbl ie`xe ,lew yic ,oipr eze`a miweqryk la` .zexit ciqtn lrad oi` - lew inp `kilc oeik ,ea yxbl ie`xc ab lr s` ,opaxle .(a,h oihib) `nw wxta opixn`ck ,izxk

yixc ,inei dxyr cr o`kn jpi`e ,dineia ediipin ixz ia ea mizge "izy`l hb eazk" dxyrl xn` (a,gi) onwl opixn`c :wgvi epiaxl dywe .onwl xn`ck ,daizk zryn zexit lrad

xyk `die ,mipey`xd ipy enzgyn zexit ciqtie ,dxyrd lr citwn did `l - lrad dvex did m`c ,ea yxbl ie`x ixde ,lew el yi ixde ?i`n`e .leqte ,micr meyn mlek :xn` yiwl

.mezgl oiweqr ediy e` ,mlek enzgiy cr lew oi` - mlek enzg `le ,citwn lrady onf lk :xnel yie !ea yxbl
zepf
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äðùîíåéá íúçðå äìéìá áúëðcg epiid Ð

.mcwen hb o`k oi`e ,`neiäìéìá íúçðå íåéáÐ

,dyxbi` `nei `eddnc rnync ,`ed mcwen

i`n yxtn `xnbae .xgnl cr dyxbi` `le

.dileqtïéèéâä ìë.d`elde dpzne xkn ly Ð
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.oick `lye ,daizkcíéùð éèéâî õåçe`lc Ð

.dl yxtn `xnbae ,`ciar `piiaebl
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.dry dze`a diepte ,iziid dyexb :zxne`e

úåøéô íåùîxekni m` ,jli`e hbd onfny Ð

dly beln iqkp zexita lradÐm`e .mabz

onf ea did `lÐrazzyke ,jlede xken didi

oiclÐ:dl xn`iy ,dpezgzd lr dci `ied

.izxkn oiyexib mcew
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àäixag ez`c inwn"e ,miiqxt epiid - ixag :qxhpewa yxit - laal ixag ez`c inwn

epiid - "ez`c xza"e ,xvylae jcexn lie`e xvpckeap micyk inia epiid - "laal

epiid e`l mixag jgxk lrc :mz epiaxl dywe .laaa jlne zeklnd z` yxek yakyk

zia ly zeliigl oinec - miiqxt ip`xd :(`,ar oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta xn`c ,miiqxt

,cere .dlag ik`lnl oinec - mixag ip`xd ,cec

rnyn (a,bq zenai) "eznai lr `ad" wxtac

dil exn`c ,laal ixag ez` opgei iax iniac

xne`e .ltp `by ,laal ixag ez` :opgei iaxl

inia d`ay zg` dne` md mixagc :wgvi epiax

miiqxtd z` driyxd laal d`ayke ,opgei iax

m`e .i`nex`n ith elwlwz`e ,laaa eidy

e`a yxek ininc qxhpewa yxitc i`nl :xn`z

(`,fiw `nw `aa) "`xza lfebd"ae ,laal miiqxt

ded `pci`d cr :`pdk axl ax dil xn`c opixn`

,minc zekity` ictw `lc i`peeic `zekln

.minc zekity` ictwe edpip miiqxt `zyd

epiax xne`e !laal miiqxt ez` ax iniac rnyn

ded `pci`d cr" :`yexit ikd mzdc wgvi

eid laa ly milyeny - "i`peeic `zekln

la` .miiqxt md milyend eiykre ,mipeein

.yxek zenin my eid miiqxt mlerl

ãçàepipta mixne` mipye azkp ipta xne`

lr cirn `kil elit` `axl - xyk mzgp

"azkp ipta xne` cg`" hwp `le ,xyk daizkd

."cg`" ipzc `yix ab` `l`

øîà- ipzwc `yix dzrn `l` iq` iax dil

,ibilt i`na `l` dpi` iq` iaxc `iyew

.jix`dl yg `ly `l` ,lirl ziyixtck

áúëð- opgei iaxl - leqt dlila mzgpe meia

yixle .ezeg` za lr dtgi `ny meyn

meiay mipiicd oixeaqc .ixit meyn - yiwl

`ly zegewln dy`d sexhze ,mzgp daizkd

.dnizg zry cr daizk zryny zexit oick

éáøå,dtgi `ny dil zilc - xiykn oerny

,`kil inp ixit meyne .`xnba xn`ck

lral oi` aey - dyxbl eipir ozpyn :xaqwc

yegipe :xn`z m`e .daizk zryn epiidc ,zexit

eazke dy`de lrad enicwde ,dlila azkp `ny

lr s`e ,zegewld lr `ipepw zeyrl mei ly onf

`aac `nw wxt seqa opiyiigck ,dyxbl `ay it

oi` mlerlc :xnel yie ?xaey iab (a,hi) `rivn

ok m` `l` ,mcwen onfd oi`exyk micrd oinzeg

onfd meiay mircei.azkpéðôîonf epwiz dn

dy` zpn`p ikd e`lac - "okl mcewn jizyxib" dl xnel lkei `ly ,hba aezkd onf mcew dlk`e dzeely zepefn lrad on dy`d `ivedl lkezy ick onf epiwzc xninl ivn `l - oihiba

ab lr s` .xqnp izn micrd erciy ,dy`d ciqtz `l f` - dxiqn icr lrad `iai m`e .`ypdl dvxzy cr ep`xz `le ,dyexb `idy erci `le ,dhib z` oinhz ira i`c ebin ,jk lr

:cere .ezyigkn ezy`yk on`p `diy epivn `l `adle o`kn elit`e ,(a,clw `xza `aa) "oilgep yi"a opixn`ck ,`adle o`kn `weec epiid ,on`p - "izy` z` izyxib" xne`y lrac

dl eazkie ,dyxbzp meidy micr e` ,oic zia ipta eciriy dxiqn icr ywal dy`d dleki - onf ea oi` elit`c ,jenqa opgei iax lr yxt`y enk ,onf owzl oikixv eid `l zepefn meync

,oick `ly zepefn ciqtz `id minrt - onfd ici lr daxc`e ,dyxbzp mei eze`ny xg` xhy dl eazkie micrl xnel e` ,oic zial dnr `al dxiqn icr evxzi `l `ny ,edine) .xg` xhy

:xn`c o`nl elit`e .xxgzyp mei eze`ny el eazkie ,oic zial `al lkei inp onf `la - eici dyrn meyn i`c ?onf ea epwiz dnl xexgiy hbe :xn`z m`e .(daizkd zrya dyxb `lyk

oikf einezga eicr :xn`c iia`l elit`c ,cg` meia oi`veid zexhy ipya enk .azkp izn ekezn giken oi`e onf ea oi`y oeik ,daizkd mein eici dyrna dkef epi` - el oikf einezga eicr

wxta gkenck ,dpw dligz el xqny df jgxk lr xfrl` iaxle ,izxk dxiqn icr :xn`c ,xfrl` iaxk xaq iia`c rnyn (a,gk oixcdpq) "xxea df" wxtac .dpw dligz el xqny df - el

dia ied `l i`c ,onf epwzc :wgvi epiax xne`e !llk onf ea oi`a `kd oicd `ede ,ekezn gkenc `kid `l` el oikf einezga eicr :opixn` `lc meyn epiide .(a,cv zeaezk) "ieyp didy in"

gwelde ,envra wfgen `ed cardy ,xexgyl mcw jly xkn xhyy di`x izii` :ipy eaxl card xne` dide ,onf `la xexgiy hb el azek jk xg`e ,ecar xken mc` didy minrt - onf

.dy`d `le ,wfgen lrad - `kd la` .cearyd epnn `ivedl `a

íåùî`ly ,dxyk zwfga dnwe` ,daxc` :cere .epiptl dyexb `idy oeik ,dyxbi`c `ed `zyde yi` zy` zwfg` dnwe` opixn` `lc .onf ea oi`yk dilr dtgi `ly - ezeg` za

.yi` zy` `idyk dlrapùéø,`nrh i`dn lqti xge`n hb :xn`z m`e .dpizp zry cr zexit ciqtz `le ,mzgpe azkp izn dy`d rczy ick - zexit meyn xn` yiwl

el oipen - dpy jln :mzd opixn` xyewnc ,xge`n didi f`e .heyt ezeyrl lekiy iptn ,xyk - ekezn eicr eazky xyewn hb :xn`c ,xykc gken (`,qw `xza `aa) "heyt hb" wxtae

ea yxbl ie`x oi`c ,onfd zryn `l` dnizg zryn zexit ciqtn lrad oi` xge`nac :wgvi epiax xne`e !did xyewn ezligzc erci `ly ,heyt oick ea aezkd onfn epni eiykre ,mizy

dxiqn icrc ,xfrl` iaxk xaq oerny iaxc .dxiqn icr ici lr mzgp `ly it lr s` ,cin ea yxbl ie`x oerny iaxl - meia azkp la` .onfd cr milg oiyexibd oi`e ,xzl`l dl epzp elit`

ciqtn - ea yxbl ie`xe ,lew yic ,oipr eze`a miweqryk la` .zexit ciqtn lrad oi` - lew inp `kilc oeik ,ea yxbl ie`xc ab lr s` ,opaxle .(a,h oihib) `nw wxta opixn`ck ,izxk

yixc ,inei dxyr cr o`kn jpi`e ,dineia ediipin ixz ia ea mizge "izy`l hb eazk" dxyrl xn` (a,gi) onwl opixn`c :wgvi epiaxl dywe .onwl xn`ck ,daizk zryn zexit lrad

xyk `die ,mipey`xd ipy enzgyn zexit ciqtie ,dxyrd lr citwn did `l - lrad dvex did m`c ,ea yxbl ie`x ixde ,lew el yi ixde ?i`n`e .leqte ,micr meyn mlek :xn` yiwl

.mezgl oiweqr ediy e` ,mlek enzgiy cr lew oi` - mlek enzg `le ,citwn lrady onf lk :xnel yie !ea yxbl
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רטז
oiglbn el`ea cenr fi sc ± iyily wxtoihib

çéëù àì.opax da eyg `le Ðäðéúð úòù ãò,icin ipdn `l hb zaizk onf jkld Ð

sxhinl `iz` ikcÐ.dcil `hib `hn zni` icdq iiez`l `iraéáø øùëî éëä íåùî
ïåòîùdyxbl eipir ozpy oeik :oerny iax xaqw :onwl xn`ck ,mcwen hba ÐÐaey

daizk mein zexitc zegewl sxhinl `iz` m` jkld .zexit el oi`Ð.`car xity

.yxtn dinwl opaxc `nrheïðçåé éáøì àìàÐ

.owzi` ezeg` za meyn onf :xn`càîòè éàî
øéùëîã ïåòîù éáøãeze`a i`pfc oipnf `d Ð

mzgp `ly onf lkc .yi` zy` dpcere ,meiÐ

dzepf lr oicirnyke ,dl ozip `lÐd`iven

dyexb zxne`e ,mei eze`n ea aezke ,dhib

.iziidàðéîà÷ àì ïåòîù éáøã àáéìàiaxlc Ð

,owzi` ezeg` za meyn e`l onf i`ce oerny

.zexit meyn `l`ïðáøã àáéìàikd meync Ð

.ezeg` za meyn onf :ixaq `wc ,opax ilqt

ïðçåé éáøì àîìùáza meyn opaxl :xn`c Ð

.zexit meyn oerny iaxle ,ezeg`àëéàã åðééä
ïðáøì ïåòîù éáø ïéáediizbeltc `nrh Ð

mcwen hb leqt opaxl ,ikdaÐza meyn

xyk oerny iaxle ,ezeg`Ðmeyn onf :xaqwc

i`c ,xyk mcwen hb jklde ,owzi` zexit

daizk zryn `txhÐozp `dc ,`txh xity

.dyxbl eipiràëéà éàîi`n`e ,ibilt i`na Ð

owzi` ikdl `dc ,`txh xity `d ?opax ilqt

!onfäîéúç úòù ãò`ira `l opaxlc Ð

mcwen jkld .jli`e dnizgn `l` sxhinl

dil `wtn ikc ,leqtÐmein sxhinl `iz`

.mzgp meia ea ixaqc ,daizkåäì ïðéòîùÐ

.yiwl yixe opgei iaxlïéìåñô ïéèéâ äùìùÐ

m`c opze ,onf ea oi`e micr eilr yi :mdn cg`e

zqipÐcar i`c oeik ,xyk cledÐ.inc xity

íúð÷úá íéîëç åìéòåä äî,ezeg` za meyn Ð

.zexit meyneàùðéú àì äìéçúëìã åðäàÐ

,onf `la hb aezkl ira i` ,`ed ikdc oeike

zexita xeknl e` ezeg` za lr zetglÐ`l

.icdq dilr inzg `le ,mipiicd ixteq dil eazkäìäéð äéáäéå ïîæì äééæâxg`l Ð

onf ea azkyÐ.dldip diadie ,zexita xeknl e` ezeg` za lr zetgl ick ,ekzg

zqip m` ,onf ea oi`y hbc opixn`eÐez`ivenyke ,xyk cledÐzwfga `id ixd

?ozpwza minkg elired dn ,dlhwin `le ,zyxebnïðéùééç àì éàîøì,dfk ze`nxl Ð

dlbpe xkip `edyÐ.ikdl opax eyg `le ,icarc iypi` iciar `låá áåúëepnf Ð

ycg azk e` ,ycg azk `le dpy azk e` ,dpy efi` azk `le laei ly zipelt reaya

?i`n ,mei azk `le zay azk e` ,zay azk `leøùë äéì øîà.dligzkl Ðåìéòåä äî
íúð÷úá íéîëç!dildp diazknln irpnn `l `d Ðäéî÷ã òåáùìdzpif m`y Ð

.bxdizäéøúáã òåáùìåmda xekni m`y ,zexitl ÐÐxyt` i`e .mabze dhib `ivez

zegewln mtxhz `ly ,zexitl ipd` dinwc reaylc yxtlÐ`l inp onf e`lac

`l `xzac reayle .oiaf oiyexib xzac di`x dziinc cr dpezgzd lr dcic ,dtxh

.lwdl zeytp wtqc ,dlhwin `l inp onf e`lac ,lehwiz `lc zepfl ipdn
äéáúåàå
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úåðæmeyc xninl ira `l la` .giky `l d`xzdae micra zepf :yexit - `giky `l

,iriaxd meia z`yip dleza `dzy epwz (`,a) zeaezk yixa `dc ,giky `l zepf

ithc `xazqne .`zrc ixexwi`l opiyiigc ,oic zial mikyi - mileza zprh el did m`y

,dpwz eyr - giky `lc ab lr s` ,mzdc :cere .dzpf `nyln ,dpfz `nyl yginl `ki`

,xeqi`a dpqtzie ,zinler eilr xq`z `ly eyge

`le dzin zaiign i` eyg `l - `kd la`

.giky `lc oeik ,dlhwinãò- dpizp zry

,ipdn `l hbd zaizk onf ,jkld :qxhpewa yxit

zni` icdq iiezi`l `ira - sxhinl `ira ikc

oi` zexhy lkac ab lr s` .dcil `hib `hn

,dicil xhyd `hn zni` micr `iadl jixv

- el oikf einezga eicr dil zilc o`nl elit`

`l` dell xhy oiazek oi` diciclc meyn epiid

'ixn`ck ,`ziipw` ixhyn xa ,enr deln ok m`

didy oeik ,jkld ,(`,bi) `rivn `aac `nw wxta

dy` hb la` .el xqn ciny opixn` - my deln

meyn enr ezy` oi`y it lr s` yi`l oiazek

la` .mid zpicnn oi`ad oihib lk enk ,`pebir

`nw wxt seqa xn`c `dn ,wgvi epiaxl dyw

onfa ,weya dy` hb `vn :(`,hi) `rivn `aac

`nlc yegip :jixte .dy`l xifgi - dcen lrady

ixit oafe lf`e ,ixyz cr ozp `le oqipa ozil azk

,oqipa azkc `hibl dil `wtne ,ixyz cr oqipn

ik :ipyne !oick `ly zegewl sxhnl `iz`e

zni` dii`x izii` :dl 'ixn` - sxhnl `iz`

`idd` ith dil dyw i`n`e .jcil `hib `hn

`wec rnyn `l` ?mleray oihib lkan `ziixa

izii` :xn`c `ed dlitpa rxzi`c ,`vnpd hba

- oihib lka la` ,jcil `hib `hn zni` di`x

xne`e !xqnp mzgpe azkpy meia `nzqn :opixn`

oeikc ,dpizp zry cr :eyexit ikdc wgvi epiax

ekxved `l - dpizp zry cr zexit lral yic

inp onf ea oi`ac ,zexit meyn hba onf owzl

dl eazkie ,micrl e` oic zial dhib `iaz

ezy` oi`y it lr s` yi`l hb oiazek j`id ,opgei iaxle :xn`z m`e .dyxbzp mei eze`ny

(a,ai) `rivn `aac `nw wxta ziyixtck ,ixyz cr ozi `le oqipa aezki `ny yegip ?enr

,jixt dell xhy oiazek iabc :xnel yie !enr deln oi`y it lr s` dell xhy oiazek iab

zegewl exaqie ,drpva el xeqni onf xg`y yegl yie ,sifi drpva - sific o`nc meyn

dnizg icr xn`c] xi`n iaxl elit`e .dxiqn icr jixv hb la` .daizk zryn el xqnpy

oinqxtn mbe ,mipyn zegt dexray xac oi`c ,dxiqn icr opirac mz epiax xne` - [izxk

izii` :dl exn`ie ,daizkd mein dyxbzp `ly zegewl ercie .diept `idy lew `ivedl

.'ek zni` di`x,icinl opgei iaxl yginl `kil - oizrnyc "ezy`l hb yilyn"a ,edine

`lw - dxiqnd mcew daizkd onf mi`exy oeikc .dtgi `ny meyn `le zexit meyn `l

dlila mzgpe meia azkp :xn`z m`e ."mid zpicnn oi`ad oihib"` jenqa xn`ck ,dil zi`

yxbnyk `l` dil zi` `lw xninl jiiy `lc :xnel yie !`lw dil zi` `d ?leqt i`n`

zetgl ,drpva envra dl xeqniy yegl yi - dlila mzgpe meia azkp la` ,gily ici lr

ipynck ,dil zi` `lwc "dizqika diaze`e diazk" iab iiepyl ivn `l ikdle .dilr

`zeprxet micwn `lc ,dl ozi daizkd xg` cin `nzqnc :xnel yie !dilr zetgl ick drpva dl ozie ,dpfz `ny yegil ?yi`l hb oiazek i`n`e :xn`z m`e ."mid zpicnn oi`ad oihib"`

."dizqika diaze`e diazk" iab jenqa ipynck ,diytplêåôéà.dnizg zryn yexit ,daizk zryn :xn` yiwl yix -äééæâwxta xn`c `de - 'ek i`n dldip diadie onfl

.iz`w dcic dlvdl mzd :ipyne !ikd `nip inp oiyexib ikd i` :jixte .dil dwgn - dcic iab digpip ,ciarp ikidc meyn ?oiyeciwa onf epwiz `l dn iptn :iab ,(a,`l zenai) "oig` drax`"

i` onf oewizc `zyd ,dl opilhw `l `witqnc ,dlr iietgl ivn onf oewiz `l i`c ab lr s` .yi` zy` zwfga dl opinwenc ,dl opilhw dil dwgn i`c ,qxhpewa my yxity enk `l

xn`c o`nl `l` `kd jixt `lc xnel wgece .mzpwza minkg elired dn :xn`wc ,dl opilhw `l onfl diifb i`c rnyn `kd `dc .dl opilhwe yi` zy` zwfga dl opinwen - dil dwgn

zn`d la` .jka leqtiy dxeaq ik - onfd wegnl d`xi jkle ,zyxebn `idy dilr cirdle dlivdl `a hbd - iz`w dcic dlvdl mzd :eyexit ikdc wgvi epiax xne` `l` .ixit meyn

.onfl dil dwgne ,zycewn `idy cirdle daiigl oi`a oiyeciwd ,xnelk - iz`w dcic daegl `kd .dl opilhw `l dil dwgn i`c

äéáúë`neia enk ,edpip iccd ik dpizpde daizkdy ,iietgl 'iyiig `l - dinwl ipd`c oeik ."zay ycg azk" iabc lirl opixn`ck ,dinwl ipd`c iiepyl ira `l `kd - 'ek digp`e

meia azkp oke .dyxbzp okl mcewny ,xwy xn`ie dtgi `ny opiyiig - daizkd xg` `id dpizpdy ,d"nn oi`ad oihibe ,dizqika digp`e azk iab la` .lirl opixn`ck ,`teb

.dinwl ipd`c ab lr s` ,leqt dlila mzgpe
digp`e
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?ïðaøì ïBòîL éaø ïéa àkéà éàî ,Lé÷ì¯éøét ¨¦©¦¨¥©¦¦§§©¨©¥¥
.eäééðéa àkéà äîéúç úòL ãòå äáéúk úòMîc¯ §¦§©§¦¨§©§©£¦¨¦¨¥©§

ïéàéöBî éúîéàî :øîzàc ,eäì ïðéòîL àëtéà àäå§¨¦§¨¨§¦©§§¦§©¥¥¨©¦¦
Lé÷ì Léøå ,äáéúk úòMî :øîà ïðçBé éaø ?úBøéôì§¥©¦¨¨¨©¦§©§¦¨§¥¨¦

!äðéúð úòMî :øîà¯áøì ééaà déì øîà .Cetéà ¨©¦§©§¦¨¦£©¥©©¥§©
ìL :óñBéúqéð íàå ,íéìeñt ïéhéâ äL¯;øLk ãìeä ¥§¨¦¦§¦§¦¦¥©¨¨¨¥

?ïúðwúa íéîëç eìéòBä äî¯àì äléçzëìã eðäà ©¦£¨¦§©¨¨¨©£¦§©§¦¨Ÿ
.àNpéz¯?éàî ,dìäéð déáäéå déãéc ïîæì dééæb¯ ¦¨¥©§¥¦§©¦¥¦£¥¦£¨©
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ì éðäà éîð àëä ,déøúác àîBéìedén÷c òeáL §¨§©§¥¨¨©¦©£¥§¨©§©¥
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc oihib(iriax meil)

za lr dtgi `ly ick hba onf eazkiy epwiz minkgy d`xp oi`
oky ,dpfzykl ezeg`àçéëL àì úeðæminkge ,ievn xac dpi` - §Ÿ§¦¨

.giky epi`y xacl miyyeg mpi`
,`xnbd zxxanàîòè éàî ,ïðçBé éaøådn iptn -Léøk øîà àì §©¦¨¨©©§¨Ÿ¨©§¥

Lé÷ì,`xnbd daiyn .zexit zlik` meyn `id onf zpwzyøáñ÷ ¨¦¨¨©
,opgei iaxúBøét ìòaì Léiqkpn zexit lek`l lrad i`yx - ¥©©©¥

,hb dl azky xg`l elit` ,ezy`äðéúð úòL ãòdl ozepy cr - ©§©§¦¨
dy`d dvxz xy`k ,onf hba aezkyk mb ok m`e ,hbd z`
xg`l exknp dixacly belnd iqkp zexit z` lradn `ivedl
,dcia hbd ozip izni` eciriy micr `iadl jxhvz ,diyexib

.hba onf zaizka zlrez lk oi` jkitle
,`xnbd zl`eyì àîìLaixacLé÷ì Léøy ,xacd x`eaníeMî ¦§¨¨§¥¨¦¦

éëädf mrhn -ïBòîL éaø øéLëî à÷xaeq `edy iptn ,mcwen hb ¨¦¨©§¦©¦¦§
lek`l i`kf epi` ezy` z` yxbl lrad ly ezrcy dryny
,mcwen hbay onfdy jkn dlwz lk `vz `l okle ,diqkp zexitn
el oi` ,jli`e df onfn ok m`e ,dyxbl epevxy cirn hbd ixdy

.diqkpa zekfì àlàixacïðçBé éaøhba onf aezkl epwizy xaeqy ¤¨§©¦¨¨
iptn,dzpfy ezy` `idy ezeg` za lr dtgiy yygdéàî©

àîòèenrh edn -øéLëîc ïBòîL éaøcyyeg `ed oi`e hbd z` ©§¨§©¦¦§§©§¦
.dilr dtgiy

,`xnbd daiyn,ïðçBé éaø Cì øîàip`àaélàeixacl -éaøc ¨©¨©¦¨¨©¦¨§©¦
àðéîà÷ àì ïBòîL-oerny iax zrcl `l` .df mrh izxn` `l ¦§Ÿ¨£¦¨

.zexit zlik` meyn `l` ezeg` za meyn epi` dpwzd mrhék¦
àðéîà÷`ed ,izxn`y df mrhe -ïðaøc àaélàminkg ixacl - ¨£¦¨©¦¨§©¨¨

`ly ick ,hba onf aezkl epwiz mzrcly ,hbd z` milqety
.ezeg` za lr dtgi

,`xnbd zl`eyàîìLaïðçBé éaøìàkéàc eðééämrh oaen - ¦§¨¨§©¦¨¨©§§¦¨
zwelgndïðaøì ïBòîL éaø ïéaiax ixacly ,mcwen hb oipra ¥©¦¦§§©¨¨

zryn zegewld on sexhz dy`d m`y meyn ,xyk hbd oerny
zexitn xeknl zeyx lral oi`y meyn dyer `id oick ,daizk
,mcwen hb milqet minkg eli`e ,dyxbl ezrca didyk diqkp

.ezeg` za lr dtgi `ny yeygl yiy meynì àlàixacLéø ¤¨§¥
Lé÷ì,zexit zlik` meyn `ed minkg ly mnrh mby xaeqy ¨¦

àkéà éàîy zwelgnd edn -,ïBòîL éaø ïéa,mcwen hb xiykny ©¦¨¥©¦¦§
ïðaøì,mcwen hb xiykn oerny iaxy myk `ld ,eze` milqety §©¨¨

didy dryn diqkp zexitn xeknl zeyx lral oi`y meyn
.exiykdl yi opaxl mb jk ,dyxbl ezrca

,`xnbd daiynéøétlrad lk`y zexit -úòMîc[zryn-] ¥¥§¦§©
.eäééðéa àkéà äîéúç úòL ãòå äáéúklrad ,minkg ixacly §¦¨§©§©£¦¨¦¨¥©§

,epnzgiy cr hb ezy`l azeky xg` mb beln iqkp zexit lke`
zeabl dlelr `id ,dnizgd onfl mcwen hbd ly epnf m` jkitle
lre ,dnizgd onfl daizkd onf oia epwy zegewld on oick `ly
zexit lke` epi` lray oerny iax ixacl eli`e .leqt hbd ok
,hba aezkd onfdn zexit zeabl `id zi`yx ,hbd zaizk zryn

.xyk hbd jkitle
,`xnbd zl`eyeäì ïðéòîL àëtéà àäåiax ly mdizerc ixde - §¨¦§¨©§¦¨§

,epx`iay dnn jtidl exn`p yiwl yixe opgeiøîzàc,éúîéàî §¦§©¥¥¨©
xkn m`e ezy` iqkpn zexit xeknl i`yx lrad oi`ïéàéöBî¦¦

,úBøéôì,xaca mi`xen` ewlgp,øîà ïðçBé éaøäáéúk úòMî- §¥©¦¨¨¨©¦§©§¦¨
,dyxbl hb dl azky drynøîà Lé÷ì Léøå,äðéúð úòMî- §¥¨¦¨©¦§©§¦¨

,`xnbd daiyn .dcia hbd z` ozpy drynCetéàdl yi -jet ¥
,dxne`l yi jke ,`idd `xnina yiwl yixe opgei iax zehiy z`

.daizk zryn xn` yiwl yixe ,dpizp zryn xn` opgei iax
,óñBé áøì éiaà déì øîàdpyna epipy(.et oldl)ìLïéhéb äL ¨©¥©©¥§©¥§Ÿ¨¦¦

íéìeñt,dligzkl mci lr `ypdl dleki dy`d oi`yíàålka §¦§¦
z`fúqéð,elld oihibdn cg` ici lrãìeä,øLk.xfnn epi`e ¦¥©¨¨¨¥

azkp `l j` micr eilr yiy hb `ed ,elld oihibd zylyn cg`e

,dyw ok m`e .onf eaíéîëç eìéòBä äîïúðwúaonf aezkl epwizy ¨¦£¨¦§©¨¨¨
`l m` mb hbd lqtp `l carica ixde ,elld zeyygd iptn hba
yxbie onf `la hb aezkiy yeygl yi oiicr ok m`e ,onf ea azkp

.oick `ly zexit lk`iy e` ,ezeg` za lr dtgie ,ea
,sqei ax el aiydeðäàdy`y meyn ,mzpwza minkg elired - ©£

`ed oicd ,onf ea oi`y hba dyxbzpyàNpéz àì äléçzëìccr , §§©§¦¨Ÿ¦¨¥
aezkl lrad dvxi m` ok lre ,oick azkpy xg` hba yxbzzy
enzgi `l micrde eazki `l mipiicd ixteq ,onf ea oi`y hb el

.dfk hb lr
mixteqd eazky ote`a ,dyw oiicr ,sqei ax z` iia` l`y cer

okn xg`le ,micr eilr mizgde ,oick onf mr hb lralïîæì dééæb©§¥¦§©
déãéc,hba onfd aezk eay mewnd z` jzg -dìäéð déáäéå- ¦¥§©£¥¦£¨

dyw ,onf ea aezky ila hbd z` ezy`l xqneéàîelired dn - ©
`ly zexit lek`l e` ,dilr zetgl lkei `lde ,mzpwza minkg

.oick
déì øîà,iia`l sqei axéànøìonfd z` hbdn xiqie jezgiyàì ¨©¥§©©Ÿ

ïðéLééçoi`e ,lkl zxkip ef dlerty meyn ,miyyeg ep` oi` - ©§¦¨
.zxkip mze`nxy ote`a zenxl mc` ipa ly mkxc

m` ,sqei ax z` iia` l`y cerBa áeúk`ed onfdy ,hba - ¨
aòeáLhxet `l j` ,laeiay mipyd zeiriay rayn zg`a - ¨©

`ed hba aezky onfdy e` .ezaizk dzid reaya dpy efi`a
aäðLyceg dfi`a hxet `l j` ,dhinyd zepy oipnl zipelt ¨¨

d mb xkfedy e` .ezaizk dzid dpyd iycgnLãçhxet `l j` , Ÿ¤
d mb xkfedy e` .ycegd ly reay dfi`aúaLyd -`l j` ,rea ©¨

.reayd zenin mei dfi`a hxetéàîmixyk el` oihib m`d - ©
.llk onf ea oi`y hbk md `ny e` ,dligzkl mda `ypidløîà̈©

déìhbd ,iia`l sqei axøLk`ypidl dy`d zi`yxe ,dligzkl ¥¨¥
.eci lr

,mixyk el` oihiby oeikn ,`xnbd zl`eyíéîëç eìéòBä äîe¨¦£¨¦
ïúðwúamipiicd ixteq eazki m` ixd ,hba onf aezkl epwizy §©¨¨¨

,'ipelt laeil ipelt reaya' oebk ,hxetn epi` epnfy hb lral
eze`a dzpify ezy` lr zetgl lrad lkei ,eilr enzgi micrde
iqkpa lek`le jiyndl lkei oke ,dyxbzdy iptl laeil reay

.hbd znizg xg`l laeia reay eze`a ezy`
,`xnbd daiyneðäàmzpwza minkg elired -ìdén÷c òeáL- ©£§¨©§©¥

reayl mcew `edy laeia ipelt reaya dzpify micrd eciri m`
,dzin dy`d aiegz ,hba azkpyìedéøúác òeáLxekni m` oke - §¨©§©§¥

`edy laeia ipelt reaya diyexib xg` ezy` ly zexit lrad
.mipewd on m`ivedl dy`d lkez ,hba azkpy reayd xg`

zpn lr hba `edy lk onf zaizka icy ,dgiken `xnbd
:exiykdléëä àîéz àì éàcelld oihibd z` xiykz `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦

a oiicr ok m` ,meie yceg dpy hexita aezkl aiigzedéôeb àîBé¨¥
,hba azkp epnfy envr meid eze`a -ïðéòãé éî-mircei ep` m`d ¦¨§¦¨

àøôvî éà,xweaa eid oiyexibd m`d -àéðtî éà,meid seqa e` - ¦¦©§¨¦¦©§¨
ezy` lr zetgl lkei oiicr mixdva hbd z` azkyk ok m`e
,axrd cr oick `ly diqkpa lek`le ,xweaa mei eze`a dzpify

.onfd zpwza minkg elired dneàlàzaizka zlrezdy gxken ¤¨
`id ,hba meidìiabdén÷c àîBéea dzpif m`y ,eiptly meid - §¨§©¥

,bxdizìeiabdéøúác àîBézexit lk`i m`y ,eixg`ly meid - §¨§©§¥
ok m`e .dxfga mzeabl lkez ,ezy` iqkpnénð àëäok enk - ¨¨©¦

,'ipelt laeil ipelt reay' `ed hba azkpd onfdy dxwnaéðäà- ©£¥
mzpwza minkg eliredìdén÷c òeáLdzpify micr eciri m`y - §¨©§©¥

,dzin aiigzz ,hba azkpl mcewd reayaåonfd zpwz lirez ok §
ìdéøúác òeáLly zexitd ,hba azkpd xg`ly reayay - §¨©§©§¥

.oick `ly lk` lrade ,dy`d
onf aezkl minkg zpwza zlrezd idn xxal dkiynn `xnbd

e l`y :hbadéáúk ,àáøì àðéáø déì øîàhbd z` azk - ¨©¥¨¦¨§¨¨©§¥
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc oihib(iying meil)

déáúBàådézñéëa,ely wiza egipde -äñéitî éàcseqal m`y - §§¥§¦§¥§¦¦©§¨
,enr qiitzzñéitézdyxbe ,eqiitzp `l seqal j` ,dpyxbi `le ¦©¥

,hba aezkd xg` ax onféàîonfd zpwza minkg elired dn - ©
.dcil hbd ribiyk onf xg`l cr zyxebn dpi` ixd ,df ote`a

déì øîàote`a hb mc` aezkiy eyyg `l minkg ,`piaxl `ax ¨©¥
y ,dfdéLôðì àúeðòøet Lðéà íéc÷î àì`iadl micwn mc` oi` - Ÿ©§¦¦¦§£¨§©§¥

md ixd ,oiyexiba dvex `ed oi`e xg`ne ,envr lr zeprxet
:oihiba onf zpwz lr le`yl dkiynn `xnbd .exear zeprxet

íiä úðéãnî íéàaä ïéhéb ,éMà áøì àðéáø déì øîàoihib - ¨©¥¨¦¨§©©¦¦¦©¨¦¦§¦©©¨
,l`xyi ux`l ux`l uegn eglypyéáúkéîcmzaizk zryy - §¦©§¥

`idaycegeèî àìå ,ïñéðelg `le miypd icil eribd `le - §¦¨§Ÿ¨
oiyexibdãò,éøLzok m`,íúðwúa íéîëç eìéòBä äîoiicr ixd ©¦§¥¨¦£¨¦§©¨¨¨

dzid diepty xn`ie hbd ici lr dilr dtgi lrady yeygl yi
.dzpfy dryadéì øîà,iy` axl `piaxeäðä,elld oihib -àì÷ ¨©¥¨§¨¨

eäì úéàmircei lkde ,mid zpicnn eribdy meqxte lew mdl yi - ¦§
i`x `iadl oi`yzpn`p didz `l dy`de ,mda aezkd onfdn d

.dcil hbd ribd izn gikezy ilan
exariy cr `ypdl dxeq` ,dpnl`zdy e` dyxbzdy dy` lk
`id m`d rcpy ick ,dlra zzinn e` diyexibn miyceg dyely
dlran `ed dl cleeiy clid m`d oigadl lkepe ,zxaern
m`d ,miycg dyely mipen iznn dpc `xnbd .ipyd e` oey`xd

:ezpizp zryn e` hbd zaizk zryn
,øîzéàèâì ïéðBî éúîéàî.dpgadd iycg zyly z`,øîà áø ¦§©¥¥¨©¦§¥©¨©

mipenúòMîdäðéúð.hbd ly,øîà ìàeîLeúòMîdäáéúkly ¦§©§¦¨§¥¨©¦§©§¦¨
.hbdé÷úîì àéòLBä øa ïúð áø dì ó,ìàeîLmc`y dxwna ok m` ©§¦¨©¨¨©©§¨¦§¥

`l` ,meid eze`a eiyp izyl oihib ipy xqne mid zpicnl rqp
,ipyd ly ezaizk onfn ycega mcwen cg` ly ezaizk onfy

z`yip odn zg`y e`xiyk miiyceg xeark `ldeøîàémiyp`d Ÿ§
y ,ednzieúçà øöça íéLð ézLyxbzde cg` mc`l ze`eype §¥¨¦¤¨¥©©

dy` ,ok it lr s`e ,cg` meiaBæoiicräøeñà,`ypidlådy`Bæ £¨§
xakúøzeî.`ypidléiaà déì øîàoi` ,`iryed xa ozp axl ¤¤¨©¥©©¥

dy` oky ,xaca dnizBædyely xeark wx `ypdl zxzeny
,miycegdhéb ïîæ,dl ozipy hba aezky onfd -äéìò çéëBî §©¦¨¦©¨¤¨

dxeq` jkitle ,ezaizkn miyceg dyely exar `l oiicry
,`ypidlådy`Bæ,miiyceg xeark `ypdl zxzenydhéb ïîæ- §§©¦¨

,dl ozipy hba aezky onfdäéìò çéëBîdyely etlg xaky ¦©¨¤¨
.ezaizkn miyceg

zxg` `ziixae ax ixack da epipyy `ziixa d`ian `xnbd
:l`eny ixack da epipyyàéðzzg` `ziixaadéúååk,áøceàéðz ©§¨§¨¥§©©§¨

zxg` `ziixaadéúååkèb çìBMä ,áøc déúååk àéðz .ìàeîLc §¨¥¦§¥©§¨§¨¥§©©¥©¥
ääzLðå BzLàìdìL Cøca çéìLdãéì èb òébäLî ,íéLãç äLly §¦§§¦§©¨¨¦©©¤¤§Ÿ¨¢¨¦¦¤¦¦©¥§¨¨

,dy`däëéøöìL ïézîäìíéLãç äLs` ,hbd z` dlawy dryn §¦¨§©§¦§Ÿ¨£¨¦
,gilyl hbd zxiqnn miyceg dyely exar xakyïLé èâìeoi`y §¥¨¨

,ea yxbl i`yx mc`,ïéLLBç ïéàdnò ãçééúð àì éøäLdlra ¥§¦¤£¥Ÿ¦§©¥¦¨
.dy`l ezxiqn cr ax onf xary s` ,hbd zaizk xg`làéðz©§¨

BzLàì èb LéìLnä ,ìàeîLc déúååkyily lv` hb ciwtdy in - §¨¥¦§¥©©§¦¥§¦§¨
,ezy`l epxqniy zpn lrBì øîàåyilyl lradz ìàdì eäðz §¨©©¦§¥¨

ìL øçàì àlàíéLãç äL,df meindì BðúpMîxeark yilyd ¤¨§©©§Ÿ¨£¨¦¦¤§¨¨
,miyceg dyelyúøzeîdy`d,ãiî àNpéìdkixv `id oi`e ¤¤¦¨¥¦¨

,miyceg dyely oizndlïLé èâìe,ïéLLBç ïéàãçééúð àì éøäL §¥¨¨¥§¦¤£¥Ÿ¦§©¥
dnò.hbd zaizk xg`l dlra ¦¨

:df oica ,dyrnl dkld mi`xen` ewlgpáøå étt áøå àðäk áø©©£¨§©©¦§©
éãáò éMàdpgad iyceg dyely mipen eid -äáéúk úòMî- ©¦¨§¥¦§©§¦¨

.l`eny ixack ,azkp hbdy drynéaøc déøa àðeä áøå àtt áø©¨¨§©¨§¥§©¦
éãáò òLBäé-,miyceg dyely epnäðéúð úòMîzpizp zryn - §ª©¨§¥¦§©§¦¨

.ax ixack ,dy`l hbdàúëìäåzyely oipny ,`xnbd zwqete - §¦§§¨
`ed miycegd,äáéúk úòMî.l`eny ixacke ¦§©§¦¨

ezy` z` yxiby in j` ,deln lk dxezd on zhnyn ziriay
jtdzy cr daezkd z` zhnyn dhinyd oi` ,dhinyd iptl
iznn ,mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .aeg x`yk zeidl

.aegk zeidl daezkd zkted
úènLî äaeúk éúîéàî ,øîzéàaeg xhy x`yk didz - ¦§©¥¥¨©§¨§©¤¤

.dzhinyn ziriaydeíBbôzLî øîà áødy`dy dryn - ©¨©¦¤¦§
,dzaezk incn zvwn elit` lawze razzóB÷æúåz` aygze - §¦§

.aeg xhyk `id dzaezk dzrne ,d`eelda aegd zxziìàeîLe§¥
,øîàdy`d m`äîât,daezkd inc z` zeabl dlgd -ét ìò óà ¨©¨§¨©©¦

äô÷æ àlL`id ixd ,d`eelda aegd zxzi z` dcinrd `ly - ¤Ÿ¨§¨
dy`d m` oke ,ziriaya draezl xeq`y deln lkkäô÷æz` ¨§¨

dze` zhnyn ziriayd ,deln zeidl dzcinrde daezkdìò óà©©
äîât àlL ét.daezkd incn rxtdl dlgd `ly - ¦¤Ÿ¨§¨

zxg` `ziixae ax ixack da epipyy `ziixa d`ian `xnbd
:l`eny ixack da epipyyàéðzzg` `ziixaadéúååk,áøceàéðz ©§¨§¨¥§©©§¨

zxg` `ziixaadéúååkéúîéàî ,áøc déúååk àéðz .ìàeîLcdidz §¨¥¦§¥©§¨§¨¥§©¥¥¨©
däaeúk`dze aeg xhy x`ykúènLî,ziriayaíBbôzLî- §¨§©¤¤¦¤¦§

dzaezk z` zeabl dy`d lgzy onfnóB÷æúåaegd zxzi z` §¦§
j` ,delnlm`,äô÷æ àìå äîâte`dðéà ,äîât àìå äô÷æ ¨§¨§Ÿ¨§¨¨§¨§Ÿ¨§¨¥¨

,úènLîñðBà ,ìàeîLc déúååk àéðz .óB÷æúå íBbôzL ãòin - §©¤¤©¤¦§§¦§©§¨§¨¥¦§¥¤
,dia`l sqk miying mlyl aiigy dlezad z` qp`yñð÷ein - §©

mlyny ,dleza dzid `ly ,rx my dilr `ivede dleza `ypy
,sqk mirlq d`n dia`léezéôe,enr akyl dleza dzity in - ¦

,sqk miying dia`l mlynyäMà úaeúëee` dlra zny §©¦¨
dryn el` lk ,dyxbzpïéènLî äåìîa ïô÷fLm` s` ziriaya ¤§¨¨§¦§¨§©§¦

,enbtp `låàì íàå,delnk mze` dyr `ly -ïéàmdïéènLî §¦¨¥§©§¦
.ziriayaïéca äãîòä úòMî ,äåìîa íéô÷æð éúîéàî. ¥¥¨©¦§¨¦§¦§¨¦§©©£¨¨©¦

dnzgpe meia dazkpy daezk ly dpic dn ,zxxan `xnbd
:dlilaàéîc ïéc úéa äNòîk äaeúk ,ìàeîL øîàdnec daezk - ¨©§¥§¨§©£¥¥¦¨§¨

,oic zia i`pzn `ed daeig ixdy ,oic zia dyrnlúéa äNòn äî©©£¥¥
ïécoebk oicd iwqt z` mdilr miazek mipiicdy zexhyy myke - ¦

,mlyl aiig ipelt'äìéla ïéîzçðå íBia ïéázëðly oexqig jka oi`e ¦§¨¦©§¤§¨¦©©§¨
aiig `vnpy in lr zlhend melyzd zaegy meyn ,mcwen xhy

,mipiicd wqt zngn `l` ,xhyd zngn dpi`úázëð äaeúk óà©§¨¦§¤¤
,äìéla úîzçðå íBialrad ik ,mcwen xhy ly oexqig jka oi`e ©§¤§¤¤©©§¨

.dzaizk zryn xak daezkd zeieaiigzd z` miiwl carzyn
:df oic iabl ax zrc idn ,didy dyrn jezn zxxan `xnbd

áø øa àéiç éaøc déúaeúkax xa `iig iax ly ezaezk -áeúkéà §§¥§©¦¦¨©©¦§
dazkp -íezçéàå íBiadnzgpe -íúä áø äåä ,äìéladid ax - ©§¦§©©§¨£¨©¨¨

cnrnd eze`a gkepéãéî àìå eäì øîà àìåmelk mdl xn` `le - §Ÿ¨©§§Ÿ¦¦
ok m` .daizkd zrya dpi` dnizgdy jk lràîéìxnel yi - ¥¨

axydéì àøéáñ ìàeîLkoexqig oi` daezkay l`enyk xeaq - ¦§¥§¦¨¥
oi` ,`xnbd dgec .daizkd meia `ly dzid dznizg m` s`

myy ,df dyrnn di`x `iadleåä ïéðò BúBàa ïé÷eñòeze` lk - £¦§¦§¨£
eid ,eixg`ly dlill [daezkd dazkp eay] meid oiay onfd
x`ya elit` mixiykn ep` df ote`ae ,daezkd zaizka miweqr

,zexhyàéðúc,`ziixaaeðL àì ,÷Bãö éaø øa øæòìà éaø øîà §©§¨¨©©¦¤§¨¨©©¦¨Ÿ¨
,dlila enzgpe meia eazkpy zexhy leqtl minkgïéàLk àlà¤¨§¤¥

ïéðò BúBàa ïé÷eñòcr xhyd azkpy meidny onfd jyn lk £¦§¦§¨
,mzgp eay eixg`ly dlildìáàeid dfd onfd jyn lk m` £¨

,ïéðò BúBàa ïé÷eñòxhyd,øLkmicner xak micrdy oeik £¦§¦§¨¨¥
xhyl yi meia daizkd zrya xake ,mezgl ick my mipiznne

:meqxte lew df
epizpyna epipyøéLëî ïBòîL éaødlila mzgpe meia azkpy hb: ©¦¦§©§¦

ïBòîL éaøc àîòè éàî ,àáø øîà,xiykdy,øáñ÷åéðéò ïúpL ïåék ¨©¨¨©©§¨§©¦¦§¨¨©¥¨¤¨©¥¨
dLøâìs` ezy` z` yxbl lrad ly ezrca hlgedy oeikn - §¨§¨

,hb ozpy mcewúBøét Bì ïéà áeLyiy zexita cer i`kf `ed oi` - ¥¥
dy`d m` s`y ,df hba yxbl yyg lk oi` jkitle ,diqkpn el
onfdn dlra cin diqkp zexit z` epwy zegewld on dabz
zrc dzid i`ceea df onfn ixdy ,dyer `id oick ,xhya aezkd

.dyxbl lrad
oiicre ,ezaizkn hbd znizg xg`zz dnk cr zxxan `xnbd

:exiykn oerny iaxïBòîL éaø øéLëä àì ,Lé÷ì Léø øîàhb ¨©¥¨¦Ÿ¦§¦©¦¦§
zaizk onfa did `l hbd znizg onfyeøzìàì àlàxy`k `l` - ¤¨§©§©

,cala ezaizk meil jenq dzid hbd znizgäøNò ãòå ïàkî ìáà£¨¦¨§©£¨¨
íéîé,ezaizk xg`l mini dxyr dnizgd dxg`zd m` la` - ¨¦

àì,hbd z` oerny iax xiykd Ÿ
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oiglbn el`e` cenr gi sc ± iyily wxtxifp
äéúñéëá äéáúåàå.miax mini Ðäñééôî éàã.mdipiay zehhwa ,dicda ÐñééôéúÐ

dcil dhib `hn ikne .dyxbe ,dqiiti` .`le dpyxbi `leÐ.dyxb`c `edíéã÷î àì
'åëoiyexiba dil `gip `lc oeikc ,dizqika igep`l ikd carinl ilibx `l ÐÐzeprxet

.dil micwn `le ,diabl `edïúð÷úá íéîëç åìéòåä äîoiprl oia zexit oiprl oia Ð

.daizkd mein zegewl dtxhc ,zepfúéà àì÷
åäì`ira zexit oiprl oiae zepf oiprl oiae Ð

.dcil dhib `hn zni` di`x iiez`léúîéàî
èâì ïéðåîdkixv dy`dy miycg dyly Ð

.oizndlúçà øöçá íéùð éúùmc` ly Ð

ea eiyp izyl oihib ipy xqne ,mil yxity ,cg`

.ycg ezaizk dfl mcw dfy `l` ,meia

l`enyleÐefe ,miycg ipy seql `ypiz ef

eyxbzpy e`xy mc` ipa ednzi ,dyly seql

.cg` meiaïùé èâoi`c `pipz (a,hr) onwl Ð

oyi hb edfi`e .oyi hba yxbn mc`Ðlk

`nrhe ,dl eazky xg`n dnr cgiizpyÐ ©©

dpal mcew dhib :exn`i `nyÐxarzz `ny

:exn`i onf xg`le ,ezpizpl ezaizk oia clze

.dxarzp zepfae ,mcw hbdùéìùîäxqn Ð

dyly seql ea dyxbl ick yilyl hbd

.ekxcl jld `ede ,miycgãéî àùðéì úøúåî
.opipn daizk zrync ÐéúîéàîäáåúëÐ

.ziriay dzhnyne ,aeg xhy x`ykíåâôúùî
yebil zcnerc dzrc ilbc ,zvw rxtzy Ð

.rxtileóå÷æúå`wtpc ,delna xzend eilr Ð

,hnyn epi`y oic zia dyrne daezk meyn dl

.aeg xhy my dlr lgeäîâôilbc oeik Ð

oerxta dizrcÐ."yebi `l" dia `pixwäô÷æ
.delna Ðñðåàmiyng aiig ,dlezad z` Ð

.sqkñð÷å.rx my `ivenc Ðïéô÷æð éúîéàîÐ

.dtiwfk `ied izni`n :xnelkäãîòäixd Ð

.dtiwfk `idàéîã ïéã úéá äùòîëi`pzc Ð

.`id oic ziaïéã úéá äùòî äîdiaeig Ð

,mizgi` `lc ab lr s`e ,`ed oic wqt meyn

oinzgpe meia miazkpe ,dncwd my oi` jkld

.dlilaäáåúë óàdqpkpc ,daizk zryn Ð

`ed zepzg aexiwc ,dteglÐ,dceary liig

.mizg` `lc ab lr s`eååä ïéðò åúåàá íé÷åñò
zexhy x`ya elit`e ,dnizg cr daizkn Ð

.xykåðù àìmeia miazkpd zexhyc Ð

.mileqt dlila minzgpeåúåàá íé÷åñò ìáà
ïéðò`l` ,mezgl mipnefn micrdy oeik Ð

xteqd miiqiy cr oizndl mikixv mgxk lray

dnizg dil inxzi`c ab lr s` ,xhyd z`

.`zxe`løùëzi` inp daizk zryn ixdy Ð

.`lw dilúåøéô åì ïéàonfn dtxh ike Ð

daizkÐ.dtxh oica
àîù

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

äéçðàåoia zepf oiprl oia ,mzpwza minkg elired dn :qxhpewa yxit - i`n dizqika

yiwl yix xn` lirlc ab lr s` .daizkd mein zegewl dtxhc ,zexit oiprl

i`c oeik ,dpizp zry cr zexit lral yic dcen `kd - dnizg zry cr zexit lral yic

ediieexzlc qxhpewa yxitc "mid zpicnn oi`ad oihib"c `edd ,edine .qiitiz - dqiitn

dnizg zryn ciqti `l dnlc :dyw zvw - jixt

dyxbn did - elv` dzid m`y oeik ,yiwl yixl

elired dnc :wgvi epiaxl dyw cere ?xzl`l

yginl `ki` `zydc rnyn - mzpwza minkg

- onf ea oi`ac ,epi` dfe ,onf ea did `l eli`k

`l `kdc `yyge ,dy`d ciqtz `ly miyyeg

epiaxl d`xpe !zegewl meyn `l` dy` meyn

,dtgi `ny xn`c o`nl - ikxit ixz jpdc :wgvi

oicac ,`gip - ixit meyn xn`c o`nl la`

.dnizg zryn zegewld oiciqtn

åäðä`irac :qxhpewa yxit - edl zi` `lw

.dcil dhib `hn zni` di`x iiezi`l

dcil `a `ly recic idpc ,zepf oiprlc :dniz

xnele ,zetgl leki mewn lkn ,ea aezkd meia

!onf epwizy mcew enk ,dzpify mcew dl ozpy

onfa oi`exyk ,edl zi` `lw :wgvi epiax xne`e

`lw dil zi` - dxiqnd mcew `id daizkd onfy

.dxiqnd mei rcil ediizrc` iwqne ,`zlinl

:xnel yie ?onf epwiz dnl `eddae :xn`z m`e

onfd ici lr mi`exy itl ,lew el yi onfd ici lr

:xn`z m`e .daizkd meia dpi` dpizpdy eay

dnl dfd onfa ,ezeg` za meyn xn`c o`ne

irac rnyn dfd onfa elit`c ?oihiba onf oiazek

yie !mileqt oihib dyly :(`,et oihib) opzck ,onf

:inp i` .mixfnn dipa lr dtgi `ny dxifb :xnel

exn`i `ly :inp i` .ycwnd zia dpai dxdn

dzpify dyexbc .dpxifgie ,oiyexib xg` dzpif

.(a,gi) dheqc ipy wxta opixn`ck ,xefgl zxzen

çìåùäoiyyeg oi` oyi hble 'ek ezy`l hb

dyly oizndl dkixvy it lr s` :yexit -

`ai jk jeza `ny opiyiigc meyn e`l - miycg

opixn`ck `l` ,oiyyeg oi` oyi hbl `dc ,dilr

'ek xvga miyp izy exn`i `ny :lirl.

ùéìùîä:qxhpewa yxit - ezy`l hb

ixiin `l` ,ok yxit mpgae .ekxcl jld `ede

- "yilynd" `ziixa jd hwpe .xira `ed elit`

`ypil zxzen - xira `edy it lr s`c ,`zeaxl

"gleyd" hwp lirle .oyi hbl miyyeg oi`e ,cin

dkixv - xira epi`y it lr s`c ,`zeaxl

.miycg dyly oizndléúîéàîdaezk

"it lr s`" wxt yixa xn`c `d - zhnyn

inc daezkk daezk i`pz :(`,dp zeaezk)

oi`c `ixi` i`n :wgvi epiaxl dyw ,ziriayl

daezk i`pzc meyn zhnyn daezk ztqez

dil wetiz ?oic zia dyrnk iede ,inc daezkk

xky` dedc icin ,ztqeze daezk hnyn `lc

zkqna xn`c o`n `ki`c ,zepgd ztwde xiky

`l` hnyn `lc (` dpyn ixiyr wxt) ziriay

:xnel wgece !ztqeze daezk oky lke ,deln

.hnync xn`e mzd biltc iqei iaxk `iz`c

.ztqez inp zhnync ,l`enyl dtwf e` dnbt e` ,axl daezk dtwfe dnbty epiid - "ziriayl" xn`wc `dc :wgvi epiaxl d`xpe

ñðåà.mbte zyea ea yi qpe`a la` .qpw dil ixw qpw `l` dia zilc meyne ,rx my `iven `ed qpw - iezte qpwäî`lw `ki` oic wqt zrync - 'ek meia azkp oic zia dyrn

.icarynn iabc oica cnryk `zkec lka opixn`ck ,xhya enk

óà`kid ,edine .`lw dil zil `nlcc ,ztqez meyn ,ok zeyrl oekp oi`e .zay i`vena dnzegle zay axra daezkd aezkl oibdepy zenewn yi - dlila znzgpe meia zazkp daezk

.dia ezipw`c `nei eaezk - dia ezipw`c `nei ezirci i` :(`,arw) `xza `aaa opixn`ck ,icin yginl `kil - dipin epwcìáàeli`k `lw dil zi`c - xyk oipr eze`a oiweqr

.lirl ziyixtck ,mezgl mipnefn mdy oeik ,enzg
opiyiig
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?éàî ,ñéitéz äñéitî éàc ,dézñéëa déáúBàå¯ §§¥§¦§¥§¦¦©§¨¦©¥©
øîà .déLôðì àúeðòøet Lðéà íéc÷î àì :déì øîà£©¥¨©§¦¡¨§£¨§©§¥£©
,íiä úðéãnî íéàaä ïéhéb :éLà áøì àðéáø déì¥¨¦¨§©©¦¦¦©¨¦¦§¦©©¨
eìéòBä äî ,éøLz ãò eèî àìå ïñéða éáúkéîc§¦©§¦§¦¨§¨¨©¦§¥©¦

?íúðwúa íéîëç¯.eäì úéà àì÷ eäðä :déì øîà £¨¦§©¨¨¨£©¥¨§¨¨¦§
,äðéúð úòMî :øîà áø ?èâì ïéðBî éúîéàî :øîzéà¦§©¥¥¨©¦§¥©¨©¦§©§¦¨

é÷úî .äáéúk úòMî :øîà ìàeîLeøa ïúð áø dì ó §¥¨©¦§©§¦¨©§¦¨©¨¨©
ì :àéòLBä,úçà øöça íéLð ézL :eøîàé ,ìàeîL ©£¨¦§¥Ÿ§§¥¨¦§¨¥©©
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.mezgl mikixvíëìåë øîàã àìà`lc Ð

.edlek inizgc cr `hib `ieeyåäééðéá éàîÐ

micr meyn oia i`pz meyn oiaÐmikixv mlek

mklek" :`iddc `tiqa opz inp ikdc ,mezgl

"izy`l hb eazkÐ.oinzeg mleke azek cg`

íéîé äøùò ãòå.olek enzg dl epzpy mcewe Ð

ìåñô íéãò íåùî øîàã ïàîåzecr ied `lc Ð

`l mlekc oeike ,mlek enzgiy cr dnily

ezaizk meia enzgÐ.mcwen dil iedàöîð
ìåñô åà áåø÷ ïäî ãçàoixcdpqa ol `niiwe Ð

e` aexw cg` `vnpe ,micr d`n elit` :(`,h)

leqtÐ.dlha ozecráåø÷ äìéçúá íéúç éà
ìåñô åà,aexwd mezg mipey`xd mipya Ð

.meia ea enzg olekeøùë äì éøîào`nl Ð

`yixa mizgi`c ab lr s`c .i`pz meyn xn`c

leqt e` aexwÐmiie`xa miiwzz zecrd

z` `nzqnc .i`pzl aygi `ede ,zecrl

.i`pzl aexwde ,zecr myl dpin mixykdéúà
àîìòã úåøèùá éôåìçéàìmzgc oeikc Ð

`yixaÐzecr myl i`ce df :xninl iz`

.zexhyd lka aexw exiykie ,mzgøîàã àåää
äøùòì."izy`l hb eazk mklek" Ð
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ïðéùééçezy`l hb yilynae mid zpicnn mi`ad oihiba :zeywdl oi`e - qiit `ny

,mzgp `l oiicry itl ,ith opiyiigc `ed `kdc ?qiit `ny opiyiig `l i`n`

- jenqac dineia ixz ia mezge ,"enezg" dxyrl xn` ik oke .`lw `kil inp qiitzn ike

xakyk la` .`lw `kil inp qiitn ike ,mezgl mikixvd lk enzg `lc oeik ,qiitzdl libx

libx oi` - ozpil onefne ,hba micrd lk enzg

la` .oiyibxn lkd - qiitzne xfegyke ,qiitzdl

`edd iab (a,hk oihib) "hbd lk" wxtac :dyw

`l :gilyl dil xn`e edziacl `hib xcyc

yegipe :dlr jixt .oinei oizlz cr dldip diaziz

cr o`kn iz`a `l m`" `idd` oke !qiit `ny

gleyac my yxit qxhpewae ."ycg xyr mipy

xninc ,qiit `ny yginl `kil mid zpicnn hb

,dcil hb ribd xake ,ipncw gilyd :lrad xn`

hb yilynd"n la` .`witqn diytp xwr `le

d`xpe !`kdc opgei iaxl mbe ,dyw "ezy`l

epi`e xira dnr `edy ,"yilynd"ac :mz epiaxl

dne ,yxbn dhhw zngn `nzqn - myn jled

`le ,oiekn `w dxervl - hbd zpizpa onf raewy

epi`e myn jledy ,onwlc jpda la` .qiitzdl

`ly ,oiekzp dzaehl `nzqn - xira dlv`

jk jeza `ai `ny opiyiig - onf raewe ,obrzz

epi`y oeik ,`lw `kil inp qiitzi ike .qiitzie

dcen opgei iax elit` - dhhw liaya dyxbn

.mzd

àîùcgiizp `ny :qxhpewa yxit - qiit

:mz epiaxl d`xp oi`e .oyi hb iede ,dnr

:xn`w (a,er oihib) "efg`y in" wxt seqa `dc

.dnr cgiizp `l ixdy ,oiyyeg oi` oyi hble

ilin ixzc rnyn ?qiit `ny yegile :dlr jixte

meyne qiit `ny jxtinl dil dnlc :cere .edpip

:mz epiax xne`e !hbd lha cegii mey `la - `a m`c oeik ,"ycg xyr mipy cr o`kn iz`a `l m`"e "mei miyly jipt cbpn xear`y onf lk jhib df ixd"c `idd` i`wc ,mzd ?oyi hb

`l mde ,xzl`l e` ,mini dxyr cr o`kn mezgl mdl xn`yk `kd ixiine .`ed lha izzpy hb :xn`e ,lhiae qiit `ny :xnel dvex (a,hk oihib) "hbd lk" wxt yixe ,`kdc qiit `nyc

lha elit`c ,xyk - mezgl mdl dev mini dxyr xg` m` la` .enzg ezrcn `lye ,mzegily lhiae qiit `ny opiyiig ikdle ,my lrad did `l dnizgd zryae ,mini dxyr cr enzg

(a,al my) "gleyd" yixa xn`c ongp axk ol `niiw `d - mcew hbdxn`c oeikc ,xeaica hbd z` lhae qiit `ny :xnel dvex epi` "iz`a `l m`"c `idd` ,edine .ea yxbne xfegc

.`ae el xfeg qiitzpy ici lry meyn `l` qeitd xikfn oi`e .hbd lha jk jezne ,xn`w "`ae qiitzp" `l` .jk xg` elhac ab lr s` ,eiykrn hb ied - `a `le "iz`a `l m` eiykrn"

iz`a `ly xnel ilr zpn`p" xn`c ab lr s`c ?ipyn i`nc :dyw qxhpewd yexit lre .hb `di - iz`a `ly xn`z `id m` ,iz`a elit`y "iz`a `ly xnel ilr zpn`p" xne`a :ipyne

mewn lkn - "iz`a `ly xnel ilr zpn`p" xne`a :ipync ,"mei miyly jipt cbp xear`y onf lk"c `idd` dyw mz epiax yexit lr mb ,edine !dil opipnidn `le opiyiig op` "dlv`

`l` ,qiit `nyl opiyiig `lc :wgvi epiaxl d`xpe !hb ied `l - elha jk jeza m`e ,mei miyly dipt cbpn xeariy cr lg hbd oi`e ,"eiykrn" xn` `lc oeikc .hbd z` lha `ny yegip

xity ipyn `zyde .`zln dil `tiqkc ,frl `ivei `l aey - eilr dpin`dy oeikc ;'ek zpn`p :xne`a ,xity ipyn `zyde .hbd z` lhay frl lrad `iveiy ,`nlra frl meyn opiyiig

.lra ly exerxr dywnd ixaca xikfdy ,frl `l` ied `lc eyexit jezn mzd rnyn oke .qxhpewd yexitl mbêðéàå`nw wxta opixn`ck ,olek cnrnae - mini dxyr cr o`kn

.df `la df oinzeg oi` hbd icrc (a,i oihib)éà`l `kd - eziz` icedq`l e` eziz` ifginl :edl opiliiyc (`,e zekn) opixn`c ab lr s`c - leqt e` aexw odn cg` `vnpy oebk inp

.milrad zrcl enzgc `hiytc ,liiyéøîà,aexw mizg ira i` :(`,at) "wxefd" seqa onwl xn`c ,xyewn hbn `py i`n :xn`z m`e - `nlrc zexhy meiwa itelgi`l iz`c leqt dl

meyn mipy m` ik jixv oi`y ,`kd la` .itelgi`l iz` `l jkld ,zecr myl eilr oinezg oixykd odn mipye ,dyly eicrc xyewn hb ip`yc :xnel yie !seqa oia rvn`a oia dligza oia

iab diwfgc dizlinc (a,ft onwl) "yxbnd" wxta `icda rnyne ,xyk - miaexwa ede`ln :diwfg xn`c ,dyw la` .itelgi`l iz`e ,zecr myl md i`ce mipey`xd mipyc exn`i - zecr

df `la df oinzeg oi` hbd icrc oeik :mz epiax xne`e !xnzi` azkd on wigxdy oihiy ipy ielin,mzd la` .micrd lk iptl mipey`xd enzgy itl ,zecr xwir md mipey`xdy ixaq -

`l` liqt `l - `kd liqtc o`n elit`c :mz epiax xne`e .ielinl enzg ok ixg` e` ,dligz enizgd dligz e`vny mze` :exn`i - dligz oinezg miaexwy mi`exyk ,zexhy x`ya

minezg micr dynge drax` el eid :(a,aqw `xza `aa) "heyt hb" yixa dl iziine ,`ztqeza `ipzc `de .itelgi`l iz` `l - dligza ied `lc oeikc .xyk - seqe rvn`a la` ,dligza

xzei d`xpy it lr s`c ,`zeaxl "mipey`xd mipy" hwpc :mz epiax xne` ;`ztqeza `qxibd `id jk - x`ya zecrd miiwzz - mileqt e` miaexw mipey`xd mipy e`vnpe ,xhyd lr

rvn`a oia dlgza oia ,miaexw mipy zexhya xyk i`c ;wgvi epiaxl d`xp oi`e .x`ya zecrd miiwzz ,mileqt e` miaexw mipexg` e` miirvn` e`vnp m` oky lke ,zecrd xwir mdy

lkn opiniiwn xyewn hbac ab lr s`e ,xhyay zenizgd lk exikiy cr miiwn `l mlerlc xninl `kile .xyk cge aexw cga e` ,miaexw mipya dineiwl iz` `nlc yegip - seqa oia

`l` epy `l "heyt hb"a opixn` `dc .edleka meiw ira - mizgn irac dnkc ,`kd la` ,mlek miiwl degxh` `l ,xyw lk lr mizgdl opax degxh`c meyn mzd - dia zi`c `zlz

!icarc `ed micra zeaxl xn`e ,zg` dhiya eicre `ed azk `nlc ,yegil inp azkl micrd oia :jixte .leqt - zg` dhiy wigxd elit` ,`zxy`l micrd oia la` ,azkl micrd oia

.icin jixt ded `l - zenizgd lk miiwl jixv ded i`e .oiniiwn dia zi`c ixz lkn `nlrac rnyn .dlrn ly micrn `l` ,dhn ly micrn eze` oiniiwn oi` `peeb i`d ik lk :ipyne

on `vnp la` .x`ya zecrd miiwzz jkl - ielinl e` ceakl enzgc opilzc ,'ek "miaexw mipey`xd mipy" `ziixaa hwp `wecc :zelecb zeklda yxtny enk yxtne ,mz epiax ea xfge

micrn `l` dhn ly micrn miniiwn oi` `peeb i`d ik lk :(a,bqw `xza `aa) "heyt hb"a xn`w ikde .enzg zecr myl i`cec ,dlha ezecr - leqt e` aexw mipexg`d on e` miirvn`d

m`e .`nlr ilekl leqt - seqa la` ,dligza `l` xiykn `l - `kd xiyknc o`ne .dhn ly micrn `l` dlrnly micrn oiniiwn oi`c ,`kti` ied ,daxc` - `nlra la` ,dlrn ly

ifginl :mzd opiliiyc ikid ik edpiliiyil ?ielinl enzgy zexhy x`ya opilz i`n` ,ezrc itl minzeg mde ,micr meyn mizgdl xhyd lra zrcc ,micr meyn xn`c o`nl :xn`z

.oic ziaa mzecr dxwgpy enk dyrp minezgd micrc ,xhy ip`yc :mz epiax xn`e !'ek eziz`
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ñéiôc àúéà íà ;íéîé äøNò ãòå¯déì úéà àì÷ §©£¨¨¨¦¦¦¨§¦¥¨¨¦¥

äøNòì øîà :øîzéà .àúléîì"ézLàì èb eáúk", §¦§¨¦§©¨©©£¨¨¦§¥§¦§¦
íeMî íleëå ,íéãò íeMî íéðL :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§©¦¦¥¦§¨¦
éëéä .íéãò íeMî ílek :øîà Lé÷ì Léøå ,éàðz§©§¥¨¦¨©¨¦¥¦¥¦

eäì øîà àìc àîéìéà ?éîã"íëlek":ïðz àäå , ¨¥¦¥¨§¨£©§§¤§¨§©
äøNòì øîà"ézLàì èb eáúk"íéðLe áúBk ãçà , ¨©©£¨¨¦§¥§¦§¦¤¨¥§©¦

eäì øîàc àlà !ïéîúBç"íëlek"?eäééðéa éàî . §¦¤¨©£©§§¤©¥©§
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éàðz íeMî øîàc ïàî .íéîé äøNò ãòå ïàkî¯ ¦¨§©£¨¨¨¦©§¨©¦§©

íéãò íeMî øîàc ïàîe ;øLk¯:éîð éà .ìeñt ¨¥©§¨©¦¥¦¨¦©¦
øîàc ïàîì ;ìeñt Bà áBø÷ íäî ãçà àöîpL ïBâk§¤¦§¨¤¨¥¤¨¨§©§¨©

éàðz íeMî¯íéãò íeMî øîàc ïàîì ,øLk¯ ¦§©¨¥§©§¨©¦¥¦
:dì éøîà ,ìeñt Bà áBø÷ äléçza íeúç éà .ìeñẗ¦£©§¦¨¨¨¨§¦¨

øLk dì éøîà .ìeñt :dì éøîàå ,øLk¯;àeä éàðz ¨¥§¨§¦¨¨¨§¦¨¨¥§©
ìeñt dì éøîà¯.àîìòc úBøèLa éôeìçéàì éúà ¨§¦¨¨¨¥§¦§¥¦§¨§¨§¨

íeúç ,"ézLàì èb eáúk" :äøNòì eäì øîàc àeää©©£©§©£¨¨¦§¥§¦§¦£
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גיטין. המביא גט - פרק שני דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

ik ,mrhdeïðéLééçmiyyeg ep` -ànLñéitezy` z` lrad ©§¦¨¤¨©¥
.ea yxbl xeq`y oyi hb df didpe ,dilr `ae dfd onfd jeza

,øîà ïðçBé éaøåhbd z` xiykn oerny iaxäøNò ãòå ïàkî eléôà §©¦¨¨¨©£¦¦¨§©£¨¨
íéîéeznizgl ezaizk oia ddy m` elit` -,mini dxyrn xzei ¨¦

oky ,ezy` mr qiitzd `ed dfd onfd jyna `ny miyyeg `le
ñéiôc àúéà íà,dqiitn did ok` m` -àúléîì déì úéà àì÷- ¦¦¨§©¥¨¨¦¥§¦§¨

mirney ,mdipia miax mdy drya ixdy ,meqxte lew jkl did
dfa miyibxn miqiitzn md m`e ,mzaixn lew z` mipkyd
yeygl mewn oi` ,eqiitzdy lew rnyp `ly xg`ne ,mipkyd

.xyk hbde ,dilr `ae dqiit `ny
:yiwl yixl opgei iax oia ztqep zwelgn d`ian `xnbd,øîzéà¦§©

y lraäøNòì øîà,miyp`,ïðçBé éaø øîà .ézLàì èb eáúkzpeek ¨©©£¨¨¦§¥§¦§¦¨©©¦¨¨
y ,`id lradíéðLhbd lr enzgi mdníéãò íeMî,hb lka enk §©¦¦¥¦

íleëåmezgl mikixv md `l` ,micr mpi` mitqepd dpenyde - §¨
éàðz íeMî`l` ea yxbl hbd xykei `ly i`pz lrad dyry - ¦§©

.miaxa ezy` z` yiial dfa ezpeeke ,mlek eilr enzgi ok m`
÷ì Léøå,øîà Lé,`id ezpeekyílekhba enzgi dxyrd lky - §¥¨¦¨©¨

íéãò íeMî.hb lka minzegy micrd ipy enk ,hbd icr xeza - ¦¥¦
:mzwelgn ote` z` zxxan `xnbdéîc éëéädid ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,ea ewlgpy dyrndàîéìéàote`a xaecny xn`p m` -øîà àìc ¦¥¨§Ÿ¨©
íëlek eäì,'izy`l hb eazk mklek' mdl xn` `l lrady - §§¤

,'izy`l hb eazk' mzqa mdl xn` `l`ïðz àäåepipy ixde - §¨§©
dpyna(:eq onwl)lrad m`yäøNòì øîàmiyp`èb eáúk' ¨©©£¨¨¦§¥
,'ézLàì`l` ,hbd lr mezgl mlek mikixv oi`ãçàmdnáúBk §¦§¦¤¨¥
hbd z`íéðLemdnïéîúBçlrad zpeek dzid `ly meyn ,eilr §©¦§¦

y cere ,aezki dvxiy mdn dfi`y `l` ,eazki mlekymip
yiwl yixl oiae opgei iaxl oia dyw ok m`e .enzgi mdipian

,`xnbd zx`an .mezgl mikixv mleky exn`yàlàmigxken ¤¨
o`k xaecny xnelíëlek' eäì øîàcdf ote`ae ,'izy`l hb eazk §¨©§§¤

xn` m`y dpyna my x`eany enk ,mezgl mikixv mleky i`ce
hbdy dpzdy meyn ,minzeg mleke azek cg` ,'eaezk mklek'
lke ,eilr enzgi mlek ok m` `l` ea yxbl xyk didi `l
.i`pz meyn e` micr meyn mezgl mikixv m`d `id mzwelgn

,`xnbd zl`ey :mdipia miweligd z` zx`an `xnbdéàî©
eäééðéa.micr meyn e` i`pz meyn minzeg m` weligd dn ¥©§

,`xnbd daiyneäééðéa àkéàdxwna mdipia lcad yi -íeúçc ¦¨¥©§§¨
déîBéa eäééðéî éøz éameia hbd lr enzg micrdn mipyy - ¥§¥¦©§§¥

,ezaizkðéàåCenzg ,mixg`d dpenydíéîé äøNò ãòå ïàkî- §¦¨¦¨§©£¨¨¨¦
,hbd zaizkn mini dxyr xg`l¯ éàðz íeMî øîàc ïàîiax ©§¨©¦§©

dpzdy i`pz meyn `id mitqepd dpenyd znizgy xaeqy opgei
oi`e ,hbd lr minezg eidi miyp` dxyry el` oiyexiba lrad

hbd didi eixacl ok m` ,zecr meyn mznizg,øLko`k oi`e ¨¥
myl dnizg dpi` mixg`d znizg ik ,mcwen hb ly oexqg

.ezaizk meia xykda mzgp hbdy `vnpe ,zecrøîàc ïàîe©§¨©

íéãò íeMî`id mitqepd dpenyd znizgy xaeqd yiwl yixe - ¦¥¦
eixacl ,dnizgd icrl miaygp cgi mleke hbd lr zecr meyn

hbd,ìeñtmeia enzg `l micrd on wlg ixdy ,mcwen hb oick ¨
enzgyke ,mlek eilr enzg `ly cr hb dyrp `le ,hbd azkpy

.hba aezky onfd xg`l df did xak
welig d`ian `xnbd:mdipia yiy sqepénð éàyi welig cer - ¦©¦

,mdipiaíäî ãçà àöîpL ïBâkmitqepd dpenydn -áBø÷,lral §¤¦§¨¤¨¥¤¨
,xhya minezgd micrd cg`l e` ,dy`l e`Bàcg`y `vnpy

cr epid micrd onìeñt,epicia `ed llke(.h oixcdpq)m` elit`y ¨
e` aexw mdipian cg` `vnp m` ,micr d`n ly zk epiptl e`a

.dlha mzecr ,leqtéàðz íeMî øîàc ïàîìopgei iax ixacl - §©§¨©¦§©
i`pzd meiwl `l` dpi` mitqepd dpenyd znizgy xaeqy

hbd ,lrad dpzdy,øLk,zecr zxeza minzeg mpi`e xg`ny ¨¥
.zecr myl minzegy micrd ipy z` leqtl dleki mznizg oi`

j`íéãò íeMî øîàc ïàîìznizgy xaeqy yiwl yix ixacl - §©§¨©¦¥¦
hbd didi ,zecr jxevl `id mlekìeñtdxyrd lky xg`n ik ¨

ozecr ,leqt mdipian cg` m` elit` ok m` micrk minzeg
.dlha

:sqep dxwna ,opgei iax itl oicd z` zxxan `xnbdíeúç éà¦¨
äléçzaenzgy mcew cer dligza enzgy mipydn cg` m` - ¦§¦¨

did hbd lr mixykd micrd,ìeñt Bà áBø÷eze`a enzg mleke ¨¨
,meidì éøîàhbdy exn`y yi -dì éøîàå ,øLkexn`y yie - ¨§¥¨¨¥§¨§¥¨

hbdy,ìeñtxziy xaeqd ,opgei iax zhiy itl ok exn` mdipye ¨
meiw myl `l` zecr myl minezg mpi` hbd lr minezgd

.i`pzd
:mzwelgn inrh z` zx`an `xnbdøLk dì éøîàexn`y el` - ¨§¥¨¨¥

,dligza enzg leqtd e` aexwdy s` lry mixaeq ,xyk hbdy
àeä éàðzxazqn oky ,i`pzd meiw myl dzid mznizg - §©

myl mileqtd z`e ,micr myl zecrl mixykd z` dpin lrady
zniiwzn zecrd mewn lkn ,dligza enzgy s` ok m`e ,i`pz

.cirdl miie`xd micrd mze`aìeñt dì éøîàexn`y el` - ¨§¥¨¨
y mixaeq ,leqt hbdyàîìòc úBøèLa éôelçéàì éúàe`eaiy - ¨¥§¦©¥¦§¨§¨§¨

dligza mezgy e`xiy oeiky ,zexhy x`yl df hb oia silgdl
,dfk hb xiykp m`e ,zecr myl mzg aexwdy xnel e`eai aexw

.zexhyd lka leqt e` aexw cr mizgdl xzeny o`kn ecnli
wl yixe opgei iax ea ewlgpy oipra dyrn d`ian `xnbd:yi

eäì øîàc àeääxn`y mc`a dyrn -äøNòìmklek' ,miyp` ©§¨©§©£¨¨
'ézLàì èb eáúkdéîBéa eäééðéî éøz éa íeúç ,mkezn mipy - ¦§¥§¦§¦¨¥§¥¦©§§¥

,azkpy meia hbd lr enzgðéàåChbd lr enzg mitqepd dpenyd §¦¨
íéîé äøNò ãòå ïàkî.ezaizk mein mini dxyr xeark -àúà ¦¨§©£¨¨¨¦¨¨

éåì ïa òLBäé éaøc dén÷ìiel oa ryedi iax iptl l`eyd `a - §©¥§©¦§ª©¤¥¦
,`l e` xyk hbd m`d eze` l`yedéì øîàiel oa ryedi iax ¨©¥
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc oihib(iying meil)

ik ,mrhdeïðéLééçmiyyeg ep` -ànLñéitezy` z` lrad ©§¦¨¤¨©¥
.ea yxbl xeq`y oyi hb df didpe ,dilr `ae dfd onfd jeza

,øîà ïðçBé éaøåhbd z` xiykn oerny iaxäøNò ãòå ïàkî eléôà §©¦¨¨¨©£¦¦¨§©£¨¨
íéîéeznizgl ezaizk oia ddy m` elit` -,mini dxyrn xzei ¨¦

oky ,ezy` mr qiitzd `ed dfd onfd jyna `ny miyyeg `le
ñéiôc àúéà íà,dqiitn did ok` m` -àúléîì déì úéà àì÷- ¦¦¨§©¥¨¨¦¥§¦§¨

mirney ,mdipia miax mdy drya ixdy ,meqxte lew jkl did
dfa miyibxn miqiitzn md m`e ,mzaixn lew z` mipkyd
yeygl mewn oi` ,eqiitzdy lew rnyp `ly xg`ne ,mipkyd

.xyk hbde ,dilr `ae dqiit `ny
:yiwl yixl opgei iax oia ztqep zwelgn d`ian `xnbd,øîzéà¦§©

y lraäøNòì øîà,miyp`,ïðçBé éaø øîà .ézLàì èb eáúkzpeek ¨©©£¨¨¦§¥§¦§¦¨©©¦¨¨
y ,`id lradíéðLhbd lr enzgi mdníéãò íeMî,hb lka enk §©¦¦¥¦

íleëåmezgl mikixv md `l` ,micr mpi` mitqepd dpenyde - §¨
éàðz íeMî`l` ea yxbl hbd xykei `ly i`pz lrad dyry - ¦§©

.miaxa ezy` z` yiial dfa ezpeeke ,mlek eilr enzgi ok m`
÷ì Léøå,øîà Lé,`id ezpeekyílekhba enzgi dxyrd lky - §¥¨¦¨©¨

íéãò íeMî.hb lka minzegy micrd ipy enk ,hbd icr xeza - ¦¥¦
:mzwelgn ote` z` zxxan `xnbdéîc éëéädid ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,ea ewlgpy dyrndàîéìéàote`a xaecny xn`p m` -øîà àìc ¦¥¨§Ÿ¨©
íëlek eäì,'izy`l hb eazk mklek' mdl xn` `l lrady - §§¤

,'izy`l hb eazk' mzqa mdl xn` `l`ïðz àäåepipy ixde - §¨§©
dpyna(:eq onwl)lrad m`yäøNòì øîàmiyp`èb eáúk' ¨©©£¨¨¦§¥
,'ézLàì`l` ,hbd lr mezgl mlek mikixv oi`ãçàmdnáúBk §¦§¦¤¨¥
hbd z`íéðLemdnïéîúBçlrad zpeek dzid `ly meyn ,eilr §©¦§¦

y cere ,aezki dvxiy mdn dfi`y `l` ,eazki mlekymip
yiwl yixl oiae opgei iaxl oia dyw ok m`e .enzgi mdipian

,`xnbd zx`an .mezgl mikixv mleky exn`yàlàmigxken ¤¨
o`k xaecny xnelíëlek' eäì øîàcdf ote`ae ,'izy`l hb eazk §¨©§§¤

xn` m`y dpyna my x`eany enk ,mezgl mikixv mleky i`ce
hbdy dpzdy meyn ,minzeg mleke azek cg` ,'eaezk mklek'
lke ,eilr enzgi mlek ok m` `l` ea yxbl xyk didi `l
.i`pz meyn e` micr meyn mezgl mikixv m`d `id mzwelgn

,`xnbd zl`ey :mdipia miweligd z` zx`an `xnbdéàî©
eäééðéa.micr meyn e` i`pz meyn minzeg m` weligd dn ¥©§

,`xnbd daiyneäééðéa àkéàdxwna mdipia lcad yi -íeúçc ¦¨¥©§§¨
déîBéa eäééðéî éøz éameia hbd lr enzg micrdn mipyy - ¥§¥¦©§§¥

,ezaizkðéàåCenzg ,mixg`d dpenydíéîé äøNò ãòå ïàkî- §¦¨¦¨§©£¨¨¨¦
,hbd zaizkn mini dxyr xg`l¯ éàðz íeMî øîàc ïàîiax ©§¨©¦§©

dpzdy i`pz meyn `id mitqepd dpenyd znizgy xaeqy opgei
oi`e ,hbd lr minezg eidi miyp` dxyry el` oiyexiba lrad

hbd didi eixacl ok m` ,zecr meyn mznizg,øLko`k oi`e ¨¥
myl dnizg dpi` mixg`d znizg ik ,mcwen hb ly oexqg

.ezaizk meia xykda mzgp hbdy `vnpe ,zecrøîàc ïàîe©§¨©

íéãò íeMî`id mitqepd dpenyd znizgy xaeqd yiwl yixe - ¦¥¦
eixacl ,dnizgd icrl miaygp cgi mleke hbd lr zecr meyn

hbd,ìeñtmeia enzg `l micrd on wlg ixdy ,mcwen hb oick ¨
enzgyke ,mlek eilr enzg `ly cr hb dyrp `le ,hbd azkpy

.hba aezky onfd xg`l df did xak
welig d`ian `xnbd:mdipia yiy sqepénð éàyi welig cer - ¦©¦

,mdipiaíäî ãçà àöîpL ïBâkmitqepd dpenydn -áBø÷,lral §¤¦§¨¤¨¥¤¨
,xhya minezgd micrd cg`l e` ,dy`l e`Bàcg`y `vnpy

cr epid micrd onìeñt,epicia `ed llke(.h oixcdpq)m` elit`y ¨
e` aexw mdipian cg` `vnp m` ,micr d`n ly zk epiptl e`a

.dlha mzecr ,leqtéàðz íeMî øîàc ïàîìopgei iax ixacl - §©§¨©¦§©
i`pzd meiwl `l` dpi` mitqepd dpenyd znizgy xaeqy

hbd ,lrad dpzdy,øLk,zecr zxeza minzeg mpi`e xg`ny ¨¥
.zecr myl minzegy micrd ipy z` leqtl dleki mznizg oi`

j`íéãò íeMî øîàc ïàîìznizgy xaeqy yiwl yix ixacl - §©§¨©¦¥¦
hbd didi ,zecr jxevl `id mlekìeñtdxyrd lky xg`n ik ¨

ozecr ,leqt mdipian cg` m` elit` ok m` micrk minzeg
.dlha

:sqep dxwna ,opgei iax itl oicd z` zxxan `xnbdíeúç éà¦¨
äléçzaenzgy mcew cer dligza enzgy mipydn cg` m` - ¦§¦¨

did hbd lr mixykd micrd,ìeñt Bà áBø÷eze`a enzg mleke ¨¨
,meidì éøîàhbdy exn`y yi -dì éøîàå ,øLkexn`y yie - ¨§¥¨¨¥§¨§¥¨

hbdy,ìeñtxziy xaeqd ,opgei iax zhiy itl ok exn` mdipye ¨
meiw myl `l` zecr myl minezg mpi` hbd lr minezgd

.i`pzd
:mzwelgn inrh z` zx`an `xnbdøLk dì éøîàexn`y el` - ¨§¥¨¨¥

,dligza enzg leqtd e` aexwdy s` lry mixaeq ,xyk hbdy
àeä éàðzxazqn oky ,i`pzd meiw myl dzid mznizg - §©

myl mileqtd z`e ,micr myl zecrl mixykd z` dpin lrady
zniiwzn zecrd mewn lkn ,dligza enzgy s` ok m`e ,i`pz

.cirdl miie`xd micrd mze`aìeñt dì éøîàexn`y el` - ¨§¥¨¨
y mixaeq ,leqt hbdyàîìòc úBøèLa éôelçéàì éúàe`eaiy - ¨¥§¦©¥¦§¨§¨§¨

dligza mezgy e`xiy oeiky ,zexhy x`yl df hb oia silgdl
,dfk hb xiykp m`e ,zecr myl mzg aexwdy xnel e`eai aexw

.zexhyd lka leqt e` aexw cr mizgdl xzeny o`kn ecnli
wl yixe opgei iax ea ewlgpy oipra dyrn d`ian `xnbd:yi

eäì øîàc àeääxn`y mc`a dyrn -äøNòìmklek' ,miyp` ©§¨©§©£¨¨
'ézLàì èb eáúkdéîBéa eäééðéî éøz éa íeúç ,mkezn mipy - ¦§¥§¦§¦¨¥§¥¦©§§¥

,azkpy meia hbd lr enzgðéàåChbd lr enzg mitqepd dpenyd §¦¨
íéîé äøNò ãòå ïàkî.ezaizk mein mini dxyr xeark -àúà ¦¨§©£¨¨¨¦¨¨

éåì ïa òLBäé éaøc dén÷ìiel oa ryedi iax iptl l`eyd `a - §©¥§©¦§ª©¤¥¦
,`l e` xyk hbd m`d eze` l`yedéì øîàiel oa ryedi iax ¨©¥
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אגרות קודש

]כ' טבת, תשט"ו[

במרץ  לעבוד  צריך  שבזה  מובן  בשבילו,  מתאים  שידוך  חיפוש  אודות  מכתבו...  על  במענה 

הדרוש, וכמרז"ל כמו שמחזר אחרי אבדתו,

ויה"ר שיקוים בו בקרוב, וברכך ה"א בכל אשר תעשה. ויברכו השי"ת, ובקרוב יסתדר בטוב 

לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.



xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc oihib(iyiy meil)

åéìò CBîñì ïBòîL éaø àeä éàãkezaizky s` df hb xiykdl §©©¦¦§¦§¨¨
,cg` meia eid `l eznizge÷çcä úòLaxak jld lrad m` - ¦§©©§©

zl`ey .xg` yi`l d`yip xak dy`dy dxwna e` ,ekxcl
,`xnbdàlà ïBòîL éaø øéLëä àì ,Lé÷ì Léø øîàäåenzg m` §¨¨©¥¨¦Ÿ¦§¦©¦¦§¤¨
micrdøzìàì,hbd zaizk mein mini dxyr cr -ìáàenzg m` §©§©£¨
micrdíéîé äøNò ãòå ïàkî,okn xg`l -àìoerny iax xiykd ¦¨§©£¨¨¨¦Ÿ

iel oa ryedi iax ,`xnbd daiyn .df hbàéääaly mzwelgna - §©¦
,oerny iax zrca yiwl yixe opgei iaxdéì àøéáñ ïðçBé éaøk§©¦¨¨§¦¨¥

,`xnbd zl`ey .xyk hbd ax onf xg`l enzg m` s`yøîàäå§¨¨©
ïðçBé éaø,hb aezkl dxyrl mc` xne`ykíéðLhbd lr minzeg ©¦¨¨§©¦

íéãò íeMî,ïleëåminzeg mixzepd dpenyd lke -éàðz íeMî ¦¥¦§¨¦§©
,mcwen hb elqty ,minkg ixacl mb xyk df hb ok m`e ,cala
,`xnbd daiyn .ezaizk meia hbd lr enzg micr ipy ixdy

àéääaxn`y in iabl yiwl yixe opgei iax ly ef zwelgna - §©¦
iel oa ryedi iax ,'izy`l hb eazk mklek'déì àøéáñ Lé÷ì Léøk§¥¨¦§¦¨¥

enzgi dxyrd lky dzid lrad zpeekymicrk hbd lr:

äðùî
oiyexib zyxta xn`p(` ck mixac)df xtq ,'zzixM xtq Dl azke'§¨©¨¥¤§¦ª

xnelk ,'azk'd ipica zwqer epizpyn .'hb' minkg oeyla dpekn
xnelk ,'xtq'd ipica oke .hbd zaizkl mie`xd mipnnqd ipina

.hbd z` aezkl xyt` mixac el` lr
íéáúBk ìkaxzen ,daizkl miynynd mipnnqd ipin lka - ©Ÿ§¦

,hbd z` aezkl:oebk,íBzð÷ð÷áe ,ñBîB÷áe ,àø÷éña ,íña ,Béãa¦§§©§¦§¨§§©§©§
øác ìëáecalae ea miazeky xg` oin lka oke -àîéi÷ ìL àeäL §¨¨¨¤¤©¨¨

mle` .miiwzn eneyixy -ïéáúBk ïéàhbd z`àìå ,ïé÷Lîa àì ¥§¦Ÿ§©§¦§Ÿ
øác ìëa àìå ,úBøét éîaxg`Leneyixíéi÷úî Bðéàwgnp `l` §¥¥§Ÿ§¨¨¨¤¥¦§©¥

.dxdna
:'xtq'd ipic z` zxxan dpyndïéáúBk ìkä ìò,hbd z`ìò ©©Ÿ§¦©

úéæ ìL äìòä,yelz `edy dryaäøt ìL ïøwä ìòåzxaegnd ¤¨¤¤©¦§©©¤¤¤¨¨
,dy`xldì ïúBðålradäøtä úàlrad azek oke ,oxwd mr cgi §¥¨¤©¨¨
hbd z`éìéìbä éñBé éaø .ãáòä úà dì ïúBðå ãáò ìL ãé ìòwleg ©¨¤¤¤§¥¨¤¨¤¤©¦¥©§¦¦

eïéáúBk ïéà ,øîBàhbd z`íéiç çeø Ba LiL øác ìò àìlr oebk ¥¥§¦Ÿ©¨¨¤¥©©¦
,car e` dxt iabìò àìåiabíéìëBàälk`n ipin -: §Ÿ©¨¨¦

àøîâ
:dpyna exkfedy mipnnqd zeny z` zyxtn `xnbdBéceyext §

àúBécíñ .dpeknd ,ayr yxey `edøa äaø øîà ,àø÷éñ .ànñ §¨©©¨¦§¨¨©©¨©
,dîL àzø÷ñ äðç øa.`ed mec` rav oineñBîB÷`edàîe÷- ©¨¨§©§¨§¨¨
.zepli`a ievnd sxy[øîà äðç øa] øa äaø øîà ,íBzð÷ð÷©§©§¨©©¨©©¨¨¨©

,ìàeîLeppeyla dpeknd `edéôëLeàc àzøçxegy rav - §¥©§¨§§§¥
milrpn zriavl ynynd:

,el`d mipind zynga hbd z` aezkl xzeny ,epizpyna epipy
:'eëå íéi÷úî àeäL øác ìëáe,`xnbd zl`eyéàî ééeúàìel` - §¨¨¨¤¦§©¥§§©¥©

,`xnbd daiyn .zeaxl d`a dpynd ,mitqep mipnnq ipinééeúàì§©¥
z` siqedl epizpyn zpeek -éðúc àäBáúk ,àðéðç éaøhbléîa ¨§¨¥©¦£¦¨§¨§¥

àéøèminyb in -àöôàåhbd ,mivtr ziixy ina -.øLkéaø éðz ©§¨©£¨¨¨¥¨¥©¦
Báúk ,àéiçhbløáàámkezl syy zngn exgyedy min - ¦¨§¨©£¨

hbd z` azk m` e` ,zxterøBçLa,mingt -åeazk m` ok ¦§§
øBçéLáava -hbd el` lka ,milrpnd z` ea miraevy xegy r §¦

.øLk̈¥
,azek meyn aiig ,miiwznd azka zeize` izy zaya azekd
meyn aiig ,zeize` izy onewna aezkl ick zeize` izy wgende
`l` exeqi` oi` ,azkd z` lwlwl ick wgend mpn` .wgen
iab lr zaya azekd ly epic z` zxxan `xnbd .mixteq ixacn
`xwi izni`e ,wgen meyne azek meyn aiig izni` ,miiw azk

:zaya daizk oicl dnec hba daizk oic m`de xehte lwlwn
øîzéà,úaLa àø÷éñ éab ìò Béc øéáònäizy zaya azky in - ¦§©©©£¦§©©¥¦§¨§©¨

miaezkd zeize` izy iab lr [xegy eravy-] eica zeize`
`xwiqa,[mec` eravy-]eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø, ©¦¨¨§¥¨¦§¨§¥©§©§

íézL áéiç,zek`ln izy meyn -íeMî úçàíeMî úçàå ,áúBk ©¨§©¦©©¦¥§©©¦
,÷çBîzeaezk eidy zeize`d z` wgen `ed ezaizka ixdy ¥

m`e .eica zexg` zeize` azek `ed onfa eae `xwiqa dligza
a zeize` izy zaya azkéab ìò Béca zeaezkd zeize` izy,Béc §©©¥§
a zeize` izy azky e`éab ìò àø÷éñzeaezkd zeize` izy ¦§¨©©¥

a,àø÷éñ`ed ixdøeètwgn `le ,dligzak xzep azkd ixdy ¦§¨¨
a zeize` izy azk m` mpn` .xac azk `leéab ìò àø÷éñizy ¦§¨©©¥

a zeaezkd zeize`,Béc,eica azkdn aeh zegt `xwiqa azkdy §
,epica minkg ewlgpdì éøîàexn`y yi -áéiç,wgen meyn ¨§¥¨©¨

dì éøîàå.øeèt,zwelgnd iccv z` `xnbd zx`andì éøîà §¨§¥¨¨¨§¥¨
,áéiçixdyàeä ÷çBî.eica mcew zeaezk eidy zeize`d z`éøîà ©¨¥¨§¥

dì,øeètokyàeä ì÷ì÷îdf ixde ,dligza o`k didy azkd z` ¨¨§©§¥
.xehty aezkl zpn lr `ly wgenk

dépéî àòal`y -íBzçì íéòãBé ïéàL íéãò ,ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø ¨¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨¥¦¤¥§¦©§
mny z`eäîlirei m`d -íäì eázëiLmdizeny z`,àø÷éña ©¤¦§§¨¤§¦§¨

micrd exfgieeîzçéåm`d ,`id ezl`ye .`xwiqd iab lr eica §©§§
ïBéìò áúkaygp miazek micrdyBðéà Bà ,áúkaygp,áúkoeikn §¨¤§§¨¥§¨

zenyy.`xwiqa miaezk eid xak mdidéì øîàyixl opgei iax ¨©¥
oeilrd azk ,yiwl,áúk Bðéà.dliren dpi` ef dvredéì øîàyix ¥§¨¨©¥
,opgei iaxl yiwlïBéìò áúk ,eðéaø eðzãnéì àìäåazek mc`y ©£Ÿ¦©§¨©¥§¨¤§

`ed ixd `xwiq iab lr eicaïéðòì áúka daizk xeqi`,úaLitle §¨§¦§©©¨
.xiykdl yi `xwiq iab lr eica enzgy micrd znizg z` mb df

déì øîà,yiwl yixl opgei iaxïénãî eðàL éðtî éëåmixryn - ¨©¥§¦¦§¥¤¨§©¦
,zaya efk daizk xeq`le xingdl `xaqnäNòî äNòðlwdl ©£¤©£¤

,zay zk`ln oiprl s` ixde ,elld micrd znizg z` xiykdle
df ote`a azekd z` aiigl ick ef `xaq lr jneq iziid `l
epi`y `vnpe ,daizk ef oi`y okzi ixdy ,z`hg oaxw `iadl

.dxfrl oileg `iane z`hg aiig
mpi`y micr ,hba mizgdl ozip mipte` el`a zxxan `xnbd

:aezkl mirceiøîzéà,ïéòø÷î øîà áø ,íBzçì íéòãBé ïéàL íéãò ¦§©¥¦¤¥§¦©§©¨©§¨§¦
÷ìç øééð íäìmdizeny ly zeize`d zxev z` xiipa mihxey - ¨¤§¨¨¨

íéàlîîemicrdíéòøwä úàa zehixyd mewn z` -ìàeîLe .Béc §©§¦¤©§¨¦§§¥
,øîàmicrd zeny z` eazki mixg`øáàaoi`y zxter - ¨©©£¨

lr eica mdizeny z` eazkie exfgi micrde ,zniiwzn dzaizk
.zxterd meyix iab

,l`eny ixac lr dywn `xnbdCzòc à÷ìñ øáàadlr m`d - ©£¨¨§¨©§¨
,zxter iab lr eica daizk xiykdl jzrc lréðúäå,àéiç éaø §¨¨¥©¦¦¨

Báúkhbløáàa,øBçLa,mgta -øBçéLáeiyer ly rav - §¨©£¨¦§§¦
hbd ,milrpn.øLkxenb azk ,xa`a dpezgzd daizkdy oeikne ¨¥
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רכג
oiglbn el`e` cenr hi sc ± iyily wxtxifp

ïåòîù éáø àåä éàãëdlila mzgpe meia azkp :xn`c ,oizipznc ÐÐ.xykåéìò êåîñì
÷çãä úòùá.df hba xak zqip e` ,ekxcl df jldy Ðäéì àøéáñoa ryedi iaxl Ð

.ieléàðú íåùî ïìåëå.xyk opaxl elit`e ,edpip i`pzc ,dncwd o`k oi`e Ðäðùîìò
úéæ ìù äìòä.dyelz Ðäøôä úà äì ïúåðå.`nrh yxtn `xnba Ðàøîâàîñ=

1.h"pnitxe`àúø÷ñoixewy mec` rav =

2.e"`ipinàîå÷.oli`d sxy Ðéôëùåàã àúøç
= Ð3.h"pinxc`àéøè éîáoeyl .minyb in Ð

`ixh in :ixenÐ`edy ixt ea mixeyy min

mivtr oirk4.f"rla y"lbøáàásyy Ð

.mixigyne mina zxterdøåçùá.oingt Ð

øåçéùáå.itkye`c `zxg Ðàø÷éñ éáâ ìòÐ

eic mdilr xiarde ,`xwiq ly zeize` izy

.zaya÷çåîzeize` izy aezkl zpn lr Ð

zayaÐ,`xwiq zepezgzd wgen dfe .aiig

.eic zepeilrd azkeøåèô`ed ixdy Ð

.wgn `le azk `l ,dligzaàåä ÷çåî`le Ð

.dzrn oebd aezk did dligzny ,azekì÷ì÷î
àåä,aezkl `ly zpn lr wgenk dil dede Ð

aiiginc o`nleÐixdy ,jk lk lwlwn ded `l

.xkip eazkúáù ïéðòì áúë ïåéìò áúë`dc Ð

.mizy aiig :lirl zxn`ïéîãî åðàù éðôî éëå
epal cne`n oicne`e ,mixeaqe micne` ep`y Ð

.xingdläùòî äùòðoiprl elit` ?lwdl Ð

ycwnd zia onfa epicil dyrn `a m` .zay

Ðoileg `iadl ixac lr jneq iziid `l

.dxfrlïéîãîÐ5.minecnk :enk x"ivtyey

ïéòø÷î.oihxqn Ðøáàá åáúë àééç éáø éðúäå
øùë`ed xenb azkc oeike ÐÐeick dil ded

.lirl opixq`wc ,`xwiq iab lrøáàáÐ

exigyne slwd lr xa` ly dkizga sytylÐ

.azk epi`àøáàã àéîáoda dxyy min Ð

.xa` zwigyïéìéî éîáoda dxyy min Ð

.miwegy mivtràöéôàã àämitlwd Ð

mivtra micaernÐmicrd z` odilr oinyex

mitlwd d`xn ixdy ,azk ied `lc .oilin ina

oilin in oi` jkld ,xkip epi`e azkd d`xnk

oizzipzne .oilin iab lrÐ.ovit` `lca÷åøá
.wexa mdl oinyex Ðäàøåúly xqtq =

.mixeeyïéèéâá`lc ,onwlck ,`pebir meyn Ð

,mil df yxti jk jezae ,i`iwa icdq opigkyn

.mail wwfize ,zeni e`úåøèù øàùá ìáàÐ

.mezgl mi`iwa micrd xg` xifgi
äéúååë
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åéã`eddc ,mivtrn oiyery eze` `le ,eic iexw `ed eply eicc :mz epiax xne` - `zeic

,eic epiid e`lc rnyn - xyk `vt`e `ixh ina eazk :`pipg iax ipzcn .eic ixwin `l

,`pipg iaxn oilin ina xn`c eda` iax` jixtc jenqae .'ipzna ipz `lc jpd `l` ipz `lc

:(a,bw zay) "dpead"a opixn`ck ,eic ira dxez xtqc :cere ?oizipznc eicn jixt `l i`n`

,i`w dxez xtq`e .fpbi - eica `ly dazk

ikide ,(a,`l zegpn) "dax unewd"a rnynck

dxez xtq ly slw lr mivtr ly eica opiazk

!oilin in iab lr oilin in oi` `de ?utern `edy

ipy wxta opixn`c `dn mz epiax wcwcn cere

- wicae `zeicc `hxew ilt in` iax :(`,k) dcpc

ilt" ea xnel jiiye ,yai `edy ,eply eic epiide

zay) "oiwilcn dna" wxta xn`c `de ."`hxew

dti shw sxye ,eicl miti mitxyd lk :(`,bk

jxc oi`c ,ineb epiid e`l sxy `edd - olekn

epiax xne` `l` .mivtr ly eica `l` ineb zzl

oiyery urd ztilw zigelgl `ed sxyc :mz

`nw wxtc "ievn dtxiy ef" enk ,eply eic epnn

wxtae .dy`ay minc zigelgl epiidc (a,i) dcpc

.sxy el yi xn wxi :(`,hl migqt) "dry lk"

xqe` jk jezne .zigelgl `l` ,ineb el oi` wxie

dne .mivtr ly eica dxez xtq aezkl mz epiax

lkc (a,ehw zay) "iazk lk" wxta rnyny

wxta izyxit ,dlibnn ueg eic era `l mixtq

."iazk lk"

íåúð÷ð÷:qxhpewa yxit - itkye`c `zxg

ipzwc "xegiy"ae .h"pnxc`

oi`e .h"pnxc` `edc qxhpewa inp yxit `ziixaa

ipz `lc jpd `l` `ziixaa ipz `lc ,d`xp

`ed xegiyc :wgvi epiax xne`e .oizipzna

epiax yxity enk `ed mezpwpwe ,h"pnxc`

dwexi rwxw `idc ,(`,bi) oiaexira l`eny

.e"le`ixhie efrel jexrae ,f"rla l"iexcie oixewy

:dyry dxez xtq oewiza yxit inp mz epiaxe

,`nlr ilekl eicd jezl zzl xzen h"pnxc`

wxta xq`c o`nl `ki`c mezpwpw epiid e`lc

:xn`z m`e .(`,bi) oiaexirc `nwdcp zkqnac

`zxg epiidc yxtne ,`zxgk xegy :opz (`,k)

,zikekfk `id dwexi e"le`ixcie eli`e ,itkye`c

:xnel yie !e"le`ixcie `xwp jk my lre

`id f` - eicd jezl zzl dze` oipwznyk

.zxgynåéã`kdc :dniz - xeht eic iab lr

,zay oiprl `ed melk `l eic iab lr eicc rnyn

,zayl jenqa incnc ,hb oiprl oicd `ede

:opixn` (`,k) onwle .biltc o`n `kilc rnyne

- dnyl qenlew eilr xiarde dnyl `ly eazk

dcedi iaxlc ,opaxe dcedi iax zwelgnl ep`a

opax elit`c onwl wiqn `g` axc :cere !azk ied

,onwlc :wgvi epiax xne`e !xyk iedc hb iab ecen

azke ,dnyl `ly did oey`xd azky i`ce

,dcedi iaxl azk aiyg - dnyl edyer ipyd

la` .hb iab azk aiyg opaxl elit` - `g` axle

iax elit` - melk owzn epi` ipy azky ,`kd

"dpead" wxtae .azk aiyg `lc dcen dcedi

oizipznc meyn .azk epi`c dcen dcedi iax elit`c ,melk owzn ipyd azk oi`yk inwe`l ira `l - dcedi iaxk `lc oizipzn :`cqg ax xn`e .xeht - azk iab lr azk :opzc (a,cw zay)

lka oizipzn `nwezin `l jgxk lr awri xa `g` axl la` .opaxk iwen ikdl - dnyl qenlew zaya eilr xiarde ,dnyl `ly dxez xtq e` hb azk elit` ,xeht oipr lkac dil rnyn

.melk ipyd azka owzn epi`y oebke ,dcedi iaxk inp oizipzn `iz` dicicle ,azk iedc ecen opax elit` hba `dc ,oipr÷çåîcner `nzqnc ,aezkl zpn lr wgen dil aiyge - `ed

.dcal dpezgz dzid m`yn ith xkip dneyix dpeilrd daizk `dz z`f daizkd lrc ,ied `l lwlwne .eica eilr aezkle xefgl
`nrh
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רכד
oiglbn el`ea cenr hi sc ± iyily wxtoihib

áøã äéúååë.xiip odl oirxwn :xn`c Ðïðáøë.edlekl ixiyknc Ðàîâøúaxc `dl Ð

.`cnbäàéø÷àzexwl oircei oi`y it lr s` ,mezgl oircei m`y ÐÐexwe .inc xity

`pdk axce .opaxk ,ipixg` ediinwÐaxcl oxn` dnizg iabe ,mezgl oircei oi`ya

.lirl `pdkäãåäé áøoiica e` cra mezgl jixv didyke ,zedk eipire did owf Ð

.mzege edxewe ,xhy z`ixwa xrhvnàøî
ìàøùéã àòøàãzkqnae .eixiag lkn iwa Ð

`rx`c `xn" dil ixw i`n` yxtn dcp

.(a,k) ipy wxta ,"l`xyicïîçð áø,did oiic Ð

,d`iyp iac `pzge ,`zelb yix itn dpenn

) "ahexde xerd"a opixn`ck.(a,ckw oileg

.ixwyn `le ,epnn mi`xi mipiicd ixteqeãéáòã
úåàëøòáedl `pxyk`c ,mieb mdinzege Ð

) lirl(a,iéãáòùîîwxta opixn`c `de Ð

icarynn `le ixeg ipan :`nwÐdyrpa

.`lw dil zilc ,heicdaéãäñ äéìò åîéúçã
ìàøùéedeazky `l` ,ede`yr l`xyie Ð

.iqxt oeylåáúëù.ely azk ÐïéèéâáÐ

.zepebr zpwz meynåäåáúë ïéìéî éîá àîùÐ

`vt`e `ixh ina eazk :lirl oxn`e .erlapeÐ

.xykøééð`le ,`ed miayr ly xiip mzq Ð

uitr i`c .mivtr caern slwÐoi` :oxn` `d

.oilin in iab lr oilin iníéñô øèùxhy Ð

aezkiy epin`ne eade` exiagl xne`y ,miqeit

.xiyr d`xiy ick ,aeg xhy envr lr eløèù ¥

äðîàdel epin`de ,del `le zell azky Ð

el xqne ,epeli ok m` `l` eprazi `ly delnl

.xhyd z`äøñåàì.ezy` meyn Ðàëéì àä
àì áúë,zyxebn opixn` inp wlg xiipa i`c Ð

`lc ab lr s`c opireny`l `z` `pz ickn

dl xn`c oeik ,`l i` ied `hib i` `pixw`

"`ed `hib"Ð`hibc opiwfgne ,ez dia xcd `l

ikd dil `xiaq inp wlg xiipa i`e .`edÐ

!wlg xiipc `zxizi `zeax opireny`løîà éë
ìàåîùzyxebny inp ÐÐ`l` ,`nzqa `l

.xiipl dil `piwcaàøðã àéîáoixewy rav Ð

zeize` hlete ,eilr ravd in mixiarne ,i"liiet

.ze`xpe ,rlayèìôã àåä àúùäeidyke Ð

.azk did `l zerelaïðéùééç`l `ny Ð

zn m`e ,dti erlapÐzvlege .odkl dxeq`

.`id dyexb wtqc ,znaiizn `leéøú éá éðäÐ

.dxiqn icräéãé éáì.eitpk zgz Ðçéëù àì
dl wxf hb `ny yegl oi`e ,df wxfy `id efe Ð

.ca`eúìú éúøú ìáà`l dfy epi`x ep`e Ð

.cg` azk `l` wxféàåä àäãîjgxk lr Ð

i`ed `dcne ,`xwirn mzd `ied `cgÐ

,wxf hb dfe ,mzd i`ed opixn` inp dzxag

.delwy mixakr `ni`eïéìéî éî íåùî`ny Ð

.xkip epi`e ,uegan hb dl azk'åë ïéìéî éî ïéà
micear mdly dxez ixtq ly milieb lke Ð

.mivtra
úåúéøë
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àîòèmeyn - azk `ki`c opirac `d :xn`z m`e - `l azk `kil `d azk `ki`c

xiip :xn`e xfg m` ,wlg xiip iab `kd `peeb i`d ike ,`ed miqt xhy :xn`e xfgc

icin dyw `le ,zyxebn - `ed hb :xn`y onf lk mlerl la` .on`p did - `ed wlg

ok m` - l`eny xn`w "i`ce zyxebn"c `zyd jzrc `wlqc [oeikc] :xnel yie !l`enyl

lok m`e ,wlg xiip `edy i`na `zerix aiyg `

xninl ol zi` - `ed wlg xiip :inp xn`e xfgyk

.azk `ki`c `kid enk ,dxqe`l epnid lk e`lc
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äæ éøä" dì øîàå ÷ìç øééð dì ïúð :ìàeîL øîà̈©§¥¨©¨§¨¨¨§¨©¨£¥¤

éhéb"C¯.Báúk ïéìéî éîa ànL ïðéLééç ,úLøBâî ¦¥§¤¤¨§¦©¤¨§¥¦¦§¨
øeàì Bà íiì ez÷øæe ezìèðe ,"Chéb äæ éøä" :éáéúéî¥¦¥£¥¤¦¥§¨©§¨©©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oihib(iyiy meil)

áøc déúååk àéðz,,íBzçì ïéòãBé ïéàL íéãò,÷ìç øééð ïäì ïéòø÷î ©§¨§¨¥§©¥¦¤¥§¦©§§¨§¦¨¤§¨¨¨
íéàlîîemicrdäna ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ,Béc íéòøwä úà §©§¦¤©§¨¦§¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤

íéøeîà íéøác`weec ,a ìáà ,íéLð éhéâazexhyéøeøçLmicar §¨¦£¦§¦¥¨¦£¨§¦§¥
é íà ,úBøèMä ìk øàLeïéòãBmicrd,íBzçìå úBø÷ì.ïéîúBçíàå §¨¨©§¨¦§¦¦§§©§§¦§¦

åàì,mezgle `exwl mircei mpi`yïéà.ïéîúBç,`xnbd zl`ey ¨¥§¦
dîL øëc ïàî äéiø÷mikixvy xn` l`ilnb oa oerny oax recn - §¦¨©§©§¨

mircei mpi`yk wx xizd `nw `pz `ld ,`exwl zrcl micrd
,`xnbd daiyn ,mezgléðz÷ éëäå àøqçéî éøeqç,ïéàL íéãò ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¥¦¤¥

,úBø÷ì ïéòãBéíäéðôì ïéøB÷,xhya aezkd z`íéîúBçå,ïéàLå §¦¦§¦¦§¥¤§§¦§¤¥
íéøeîà íéøác äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà .'eë íBzçì ïéòãBé§¦©§¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦£¦
`weec ,aezkle `exwl mircei mpi`y micr mizgdl xyt`y

ìáà ,íéLð éhéâaaíà ,úBøèMä ìk øàLe íéãáò éøeøçLïéòãBé §¦¥¨¦£¨¦§¥£¨¦§¨¨©§¨¦§¦
,íBzçìå úBø÷ìmdåàì íàå ,ïéîúBç,ïéà.ïéîúBçà éaø øîà,øæòì ¦§§©§§¦§¦¨¥§¦¨©©¦¤§¨¨

àîòè éàîìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc,oihiba wx lwdyúBða eäé àlL ©©§¨§©¨¦§¤©§¦¥¤Ÿ§§
,úBðeâò ìàøNé`exwl mirceiy micr e`vniy oiznp m` `ny ¦§¨¥£

.dpebr ezy` x`yize mid zpicnl lrad jli ,mezgle
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ,àáø øîà`le elwd oihiba wxy ¨©¨¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥

.zexhy x`yaäëìä ïéà ,øîà àáøc déîMî àcîb áøåoaxk §©©§¨¦§¥§¨¨¨©¥£¨¨
,`xnbd dywn .l`ilnb oa oernyïàîk àlàåïðaøkink `l`e - §¤¨§©§©¨¨

,minkgk gxkda ,dkldd dwqtpàcáeò ãáòc àeää àäåmizgde , §¨©§¨©§¨
úBøèL øàLa,mezgle `exwl mircei mpi`y micrdécâðå- ¦§¨§¨§©§¥

edwldeàðäk áø,,ezewldl `pdk axl did `l `cnb ax ixacle ©©£¨
,`xnbd zvxzn .dkldk dyr ixdyàîbøzax ixacy ,yxtz - ©§§¨

exn`p ,`cnbäàéøwàj` `exwl mircei mpi` micrdy ote`a - ©§¦¨
,`pdk ax ly dxwnae .minkgk dkld dfae ,mezgl mircei
oi`y l`ilnb oa oerny oaxk dkld dfae ,mezgl erci `l micrd

.mnizgdl
äãeäé áømezgl jixv didyk z`f lkae ,edk eipire owf did - ©§¨

did ,oiick e` crkøòèöéîe un`znéø÷xhyd z` `xewe - ¦§©¥¨¥
,envra.íéúçåàìeò déì øîàdcedi axlzëéøö àìjixv jpi` - §¨¦¨©¥¨Ÿ§¦©§

,jklàäcøæòìà éaø`edyàøî[oec`-]ìàøNé õøàcxy`ke , §¨©¦¤§¨¨¨¨§¤¤¦§¨¥
,xhy lr mezgl jixv diddén÷ eø÷z` eiptl mi`xew eid - ¨©¥

,xhydådid `ed.íéúçïîçð áøåy`x mrhn dpenn oiic didy §¨¦§©©§¨
,xhy lr mezgl jixv did xy`k ,`iypd ly epzge dlebdeø÷̈

éðéic éøôñ dén÷,xhyd z` eiptl e`xw oicd zia ixteq -íéúçå ©¥©§¥©¨¥§¨¦
,ef `lew dliabn `xnbd .mzg `ede -à÷ååãåxhyd `a xy`k §©§¨

iciléðéic éøôñå,ïîçð áøilan ongp ax mezgiy elwd ,eiptl e`xw ©©§¨§©§¥©¨¥
meyn ,e`xwleäì úéàc,oicd zia ixteql ,mdl yiy -àúîéà- §¦§¥§¨

`le .dpenn oiic dide `zelb yixd ozg didy oeik ,eiptn d`xi
.xhya aezkdn zxg` e`xwiìáàicil xhy `a did m`ïîçð áø, £¨©©§¨

éðéøçà éøôñåede`xwy xhy e` ,eiptl e`xw epic zian mpi`y §©§¥©£¦¥
éðéic éøôñ,àðéøçà Léðéàå,ongp ax `le eilr mezgi xg` yi`e - ©§¥©¨¥§¦¦©£¦¨

àìlr `l` ,mixteqd z`ixw lr jenql oi` -e`xwl mzegd Ÿ
.envra

dén÷ì éúà äåä ék àtt áøeiptl `a did xy`k -äàñøt àøèL ©¨¨¦£¨¨¥§©¥§¨¨©§¨¨
qxt oeyla aezk xhy -íéúek ìL úBàkøòa ãéáòclr dyrpy - §¨¦§©§¨¤¦

,miieb ly oic zia iciì eäì éø÷îíéúek éðLipyl `xew did - ©§¥§¦§¥¦
xhyd z` eiptl e`xwiy miiebäæ éðôa àlL äæ,Bnez éôì çéñîa ¤¤Ÿ¦§¥¤§¥¦©§¦

z` jk ici lr zeabl mdixac lr jneq `tt axy epiaiy ilan -
,aegddéa éaâîes` ,xhyd ici lr aegd z` daeb dide - ©§¥¥

éãaòLnî.xhya deln lk oicke ,micareyn miqkpn - ¦§©§§¥
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,`xnbd zl`eyéø÷éîì éòãé àì àäåea minezgd micrd ixde - §¨Ÿ¨§¥§¦§¥
daiyn .e`xwl ilan xhyd lr enzg ji`e ,ziqxt mircei mpi`

,`xnbdéòãéãa,`xnbd zl`ey .ziqxt mircei micrdy xaecn - ¦§¨§¥
ïðéòa àäåjixv ixde -éiãæäì ìBëé BðéàL áúkó-xhyd azkiy §¨§¦¨§¨¤¥¨§¦§©¥

,zxkip `dz ea dyrizy dwign lke ,mivtra caery slw iab lr
àkéìåxnin` ,`xnbd daiyn .el`k mpi` miqxtd itlwe - §¥¨

wx xiykdïöéôàãa.mivtra caern slw lr azkpy xhya - §©£¦¨
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aezkleøèL ìL Bðéðòî,xhya eazkp xaky mixac -äèéLa- ¥¦§¨¤§¨§¦¨
d dxeyaäðBøçà,micrd znizgl jenqa xhyd lyàkéìå- ©£¨§¥¨

wx xiykd xnin` ,`xnbd daiyn .jk eyr `l df xhya eli`e
øcäîãa,`xnbd zl`ey .ok eazke exfgyk -à÷ éàî àlàå §¦§©¥§¤¨©¨

ïì òîLîepcnll `ay gxkda ,xnin`ì ìëcøLk ïBLea aezkl ©§©¨§¨¨¨¥
`lde ,xhyàðéðz(:ft oldl)BáúkL èbaåéãòå úéøáòea enzg §¦¨¥¤§¨¦§¦§¥¨

a,úéðåéazkpy e`åéãòå úéðåé,úéøáò`ed ixd.øLkdaiyn §¨¦§¨¦§¥¨¦§¦¨¥
,`xnbdàéääî éàcenll mileki epiid `l ,dpynd ixacn - ¦¥©¦

y meyn ,zexhy x`ylàðéîà äåäéléî éðäxyk hby df oic - £¨£¦¨¨¥¦¥
`l` xn`p `l ,zipei oeyla,ïéhéâazepa zpwz iptn mda elwdy §¦¦

,dpbrz `ly l`xyiúBøèL øàLa ìáà,.àìoklïì òîLî à÷ £¨¦§¨§¨Ÿ¨©§©¨
.oeyl lka mixyk zexhy x`y s`y xnin`

dì ïúð ìàeîL øîàdlraøééð÷ìç,xac ea aezk `lydì øîàå ¨©§¥¨©¨§¨¨¨§¨©¨
éhéb äæ éøä','CïðéLééç ,úLøBâîBáúk ïéìéî éîa ànLrlape ,hbl £¥¤¦¥§¤¤©§¦¨¤¨§¥¦¦§¨

d dywn .xkip epi`e xiipa azkd,`xnbéáéúéîmicr ipta hb ozp , ¥¦¥
dl xn`eBzìèðe ,'Chéb äæ éøä'hbl dy`døeàì Bà ,íiì Bz÷øæe £¥¤¦¥§¨©§¨©©¨¨

,y`l -Bàãáàä øác ìëì,hbd z` ca`nd -øæçålradøîàå §¨¨¨¨¨¥§¨©§¨©
`l` hb df did `l' ,okn xg`l'àeä íéqt øèLmiqeit xhy - §©©¦

e` ,`ed'àeä äðîà øèL'lr delnl deeld ozepe azeky xhy - §©£¨¨
df aeg razi `ly delnl oin`ne ,dlaiw `l oiicry d`eeld

dy`d ,el deliy mcewúLøBâî,epîéä ìk àìålrad icia oi`e - §¤¤§Ÿ¨¥¤
døñBàì,wiicl yie .xg`l `ypdlàîòèmeyn zyxebn dy`dy §§¨©§¨

áúk àkéàcreci oi`y `l` ,dn xac aezk didy mircei ep`y - §¦¨§¨
,ednáúk àkéì àä,xhya aezk xac didy reci oi` m` la` - ¨¥¨§¨

dy`dàìxiip dl ozp m` mby xn`y l`enyl dywe ,zyxebn Ÿ
,`xnbd zvxzn .zyxebn wlgìàeîL øîà÷ ékdf ,zyxebny ¦¨¨©§¥

`weecdéì ïðé÷ãáchbd z` miwcea xy`k -àøðc àiîamina - §©§¦¨¥§©¨§¨¨
f`e ,zeize`d ze`xpe relad eicd hltp ,xiipd lr mzxardayéà¦

èéìtixd ,xiipd lr azkd d`xpeèéìtdl xqny xkipe ,`vi - ¨¦¨¦
.zyxebne ,hbèéìt àì éàåy gken ,.àeä íeìk åàì,dywn `xnbd §¦Ÿ¨¦¨§

éåä éàî èéìt éëåixd ,jka dn -èéìôc àeä àzLälr dzr wx - §¦¨¦©¨¥©§¨§¨¦
ozp `le ,azk did `l dpizpd zrya la` ,hltp azkd mind ici

,`xnbd zvxzn .hb dlénð ìàeîLzyxebn `idy xn` `l §¥©¦
`l` ,`ypdl zxzeneøîà÷ ïðéLééçzrya `ny miyyegy - ©§¦¨¨¨©

`l` ,xkip mneyix dide ,ahid zeize`d erlap `l hbd zpizp
.hb `la xg`l `ypdl `id dxeq`e ,dfa epigad `l micrdy
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dééø÷éîì éëéøöz` `exwl mikixv micrdy xne` dz` m`e - §¦¥§¦§§¥
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,ecbadé÷tàåxhy df didy xne`e ,dy`l exqne e`ivede xfge - §©§¥

,dpn` e` miqeitàîéúc eäîhbd z` qipkdy dryayéôelç ©§¥¨©¥
déôìçxqne ,dpn` e` miqeit xhy `ived ecba jezne ,etilgd - ©§¥
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc oihib(iyiy meil)

áøc déúååk àéðz,,íBzçì ïéòãBé ïéàL íéãò,÷ìç øééð ïäì ïéòø÷î ©§¨§¨¥§©¥¦¤¥§¦©§§¨§¦¨¤§¨¨¨
íéàlîîemicrdäna ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ,Béc íéòøwä úà §©§¦¤©§¨¦§¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤

íéøeîà íéøác`weec ,a ìáà ,íéLð éhéâazexhyéøeøçLmicar §¨¦£¦§¦¥¨¦£¨§¦§¥
é íà ,úBøèMä ìk øàLeïéòãBmicrd,íBzçìå úBø÷ì.ïéîúBçíàå §¨¨©§¨¦§¦¦§§©§§¦§¦

åàì,mezgle `exwl mircei mpi`yïéà.ïéîúBç,`xnbd zl`ey ¨¥§¦
dîL øëc ïàî äéiø÷mikixvy xn` l`ilnb oa oerny oax recn - §¦¨©§©§¨

mircei mpi`yk wx xizd `nw `pz `ld ,`exwl zrcl micrd
,`xnbd daiyn ,mezgléðz÷ éëäå àøqçéî éøeqç,ïéàL íéãò ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¥¦¤¥

,úBø÷ì ïéòãBéíäéðôì ïéøB÷,xhya aezkd z`íéîúBçå,ïéàLå §¦¦§¦¦§¥¤§§¦§¤¥
íéøeîà íéøác äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà .'eë íBzçì ïéòãBé§¦©§¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦£¦
`weec ,aezkle `exwl mircei mpi`y micr mizgdl xyt`y

ìáà ,íéLð éhéâaaíà ,úBøèMä ìk øàLe íéãáò éøeøçLïéòãBé §¦¥¨¦£¨¦§¥£¨¦§¨¨©§¨¦§¦
,íBzçìå úBø÷ìmdåàì íàå ,ïéîúBç,ïéà.ïéîúBçà éaø øîà,øæòì ¦§§©§§¦§¦¨¥§¦¨©©¦¤§¨¨

àîòè éàîìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc,oihiba wx lwdyúBða eäé àlL ©©§¨§©¨¦§¤©§¦¥¤Ÿ§§
,úBðeâò ìàøNé`exwl mirceiy micr e`vniy oiznp m` `ny ¦§¨¥£

.dpebr ezy` x`yize mid zpicnl lrad jli ,mezgle
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ,àáø øîà`le elwd oihiba wxy ¨©¨¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥

.zexhy x`yaäëìä ïéà ,øîà àáøc déîMî àcîb áøåoaxk §©©§¨¦§¥§¨¨¨©¥£¨¨
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úBøèL øàLa,mezgle `exwl mircei mpi`y micrdécâðå- ¦§¨§¨§©§¥

edwldeàðäk áø,,ezewldl `pdk axl did `l `cnb ax ixacle ©©£¨
,`xnbd zvxzn .dkldk dyr ixdyàîbøzax ixacy ,yxtz - ©§§¨

exn`p ,`cnbäàéøwàj` `exwl mircei mpi` micrdy ote`a - ©§¦¨
,`pdk ax ly dxwnae .minkgk dkld dfae ,mezgl mircei
oi`y l`ilnb oa oerny oaxk dkld dfae ,mezgl erci `l micrd

.mnizgdl
äãeäé áømezgl jixv didyk z`f lkae ,edk eipire owf did - ©§¨

did ,oiick e` crkøòèöéîe un`znéø÷xhyd z` `xewe - ¦§©¥¨¥
,envra.íéúçåàìeò déì øîàdcedi axlzëéøö àìjixv jpi` - §¨¦¨©¥¨Ÿ§¦©§

,jklàäcøæòìà éaø`edyàøî[oec`-]ìàøNé õøàcxy`ke , §¨©¦¤§¨¨¨¨§¤¤¦§¨¥
,xhy lr mezgl jixv diddén÷ eø÷z` eiptl mi`xew eid - ¨©¥

,xhydådid `ed.íéúçïîçð áøåy`x mrhn dpenn oiic didy §¨¦§©©§¨
,xhy lr mezgl jixv did xy`k ,`iypd ly epzge dlebdeø÷̈

éðéic éøôñ dén÷,xhyd z` eiptl e`xw oicd zia ixteq -íéúçå ©¥©§¥©¨¥§¨¦
,ef `lew dliabn `xnbd .mzg `ede -à÷ååãåxhyd `a xy`k §©§¨

iciléðéic éøôñå,ïîçð áøilan ongp ax mezgiy elwd ,eiptl e`xw ©©§¨§©§¥©¨¥
meyn ,e`xwleäì úéàc,oicd zia ixteql ,mdl yiy -àúîéà- §¦§¥§¨

`le .dpenn oiic dide `zelb yixd ozg didy oeik ,eiptn d`xi
.xhya aezkdn zxg` e`xwiìáàicil xhy `a did m`ïîçð áø, £¨©©§¨

éðéøçà éøôñåede`xwy xhy e` ,eiptl e`xw epic zian mpi`y §©§¥©£¦¥
éðéic éøôñ,àðéøçà Léðéàå,ongp ax `le eilr mezgi xg` yi`e - ©§¥©¨¥§¦¦©£¦¨

àìlr `l` ,mixteqd z`ixw lr jenql oi` -e`xwl mzegd Ÿ
.envra

dén÷ì éúà äåä ék àtt áøeiptl `a did xy`k -äàñøt àøèL ©¨¨¦£¨¨¥§©¥§¨¨©§¨¨
qxt oeyla aezk xhy -íéúek ìL úBàkøòa ãéáòclr dyrpy - §¨¦§©§¨¤¦

,miieb ly oic zia iciì eäì éø÷îíéúek éðLipyl `xew did - ©§¥§¦§¥¦
xhyd z` eiptl e`xwiy miiebäæ éðôa àlL äæ,Bnez éôì çéñîa ¤¤Ÿ¦§¥¤§¥¦©§¦

z` jk ici lr zeabl mdixac lr jneq `tt axy epiaiy ilan -
,aegddéa éaâîes` ,xhyd ici lr aegd z` daeb dide - ©§¥¥

éãaòLnî.xhya deln lk oicke ,micareyn miqkpn - ¦§©§§¥
éëä ,ïúð øa àðeä áø éì øîà ,éMà áø øîààøèL éàä ,øîéîà øîà ¨©©©¦¨©¦©¨©¨¨¨¦¨©£¥©©§¨¨

äàñøt,ziqxta aezky xhy -éãäñ déìò éîéúçcminezge - ©§¨¨©£¦¥£¥©£¥
micr eilrdéa ïðéaâî ,ìàøNédf xhy ici lr miaeb -.éãaòLnî ¦§¨¥©§¦¨¥¦§©§§¥

,`xnbd zl`eyéø÷éîì éòãé àì àäåea minezgd micrd ixde - §¨Ÿ¨§¥§¦§¥
daiyn .e`xwl ilan xhyd lr enzg ji`e ,ziqxt mircei mpi`

,`xnbdéòãéãa,`xnbd zl`ey .ziqxt mircei micrdy xaecn - ¦§¨§¥
ïðéòa àäåjixv ixde -éiãæäì ìBëé BðéàL áúkó-xhyd azkiy §¨§¦¨§¨¤¥¨§¦§©¥

,zxkip `dz ea dyrizy dwign lke ,mivtra caery slw iab lr
àkéìåxnin` ,`xnbd daiyn .el`k mpi` miqxtd itlwe - §¥¨

wx xiykdïöéôàãa.mivtra caern slw lr azkpy xhya - §©£¦¨
,`xnbd zl`eyïðéòa àäåy ,xhyd ipicn cg` ixde -éøöøBæçì C §¨§¦¨¨¦©£

aezkleøèL ìL Bðéðòî,xhya eazkp xaky mixac -äèéLa- ¥¦§¨¤§¨§¦¨
d dxeyaäðBøçà,micrd znizgl jenqa xhyd lyàkéìå- ©£¨§¥¨

wx xiykd xnin` ,`xnbd daiyn .jk eyr `l df xhya eli`e
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,`xnbdàéääî éàcenll mileki epiid `l ,dpynd ixacn - ¦¥©¦
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.oeyl lka mixyk zexhy x`y s`y xnin`
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`l` hb df did `l' ,okn xg`l'àeä íéqt øèLmiqeit xhy - §©©¦

e` ,`ed'àeä äðîà øèL'lr delnl deeld ozepe azeky xhy - §©£¨¨
df aeg razi `ly delnl oin`ne ,dlaiw `l oiicry d`eeld

dy`d ,el deliy mcewúLøBâî,epîéä ìk àìålrad icia oi`e - §¤¤§Ÿ¨¥¤
døñBàì,wiicl yie .xg`l `ypdlàîòèmeyn zyxebn dy`dy §§¨©§¨

áúk àkéàcreci oi`y `l` ,dn xac aezk didy mircei ep`y - §¦¨§¨
,ednáúk àkéì àä,xhya aezk xac didy reci oi` m` la` - ¨¥¨§¨

dy`dàìxiip dl ozp m` mby xn`y l`enyl dywe ,zyxebn Ÿ
,`xnbd zvxzn .zyxebn wlgìàeîL øîà÷ ékdf ,zyxebny ¦¨¨©§¥

`weecdéì ïðé÷ãáchbd z` miwcea xy`k -àøðc àiîamina - §©§¦¨¥§©¨§¨¨
f`e ,zeize`d ze`xpe relad eicd hltp ,xiipd lr mzxardayéà¦
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éåä éàî èéìt éëåixd ,jka dn -èéìôc àeä àzLälr dzr wx - §¦¨¦©¨¥©§¨§¨¦
ozp `le ,azk did `l dpizpd zrya la` ,hltp azkd mind ici

,`xnbd zvxzn .hb dlénð ìàeîLzyxebn `idy xn` `l §¥©¦
`l` ,`ypdl zxzeneøîà÷ ïðéLééçzrya `ny miyyegy - ©§¦¨¨¨©

`l` ,xkip mneyix dide ,ahid zeize`d erlap `l hbd zpizp
.hb `la xg`l `ypdl `id dxeq`e ,dfa epigad `l micrdy

îà ,àðéáø øîàéëä ,øîéîà éì ødéîMî øîéøî øîàéðä ,éîéc áøc ¨©¨¦¨¨©¦£¥©¨¦¨©§¥©¦§¥§©¦¦¨¥
éøz éamicr ipy mze` -eäéén÷ àhéb áéäécxqnp hbdy - ¥§¥§¨¦¦¨©©§

,mdiptadééø÷éîì éëéøödywn .ezpizp mcew e`xwl mikixv - §¦¥§¦§§¥
,`xnbdéáéúéîdl xn`e ezy`l xhy lrad xqn ,,'Chéb äæ éøä' ¥¦¥£¥¤¦¥
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àeä äðîàdy`dy `ed oicd ,úLøBâîdidy dn epi`x `ly s` £¨¨§¤¤
,hba aezkepîéä ìk àìåecia oi`e -døñBàì.`ypdlzøîà éàå §Ÿ¨¥¤§§¨§¦¨§©§

dééø÷éîì éëéøöz` `exwl mikixv micrdy xne` dz` m`e - §¦¥§¦§§¥
ok m` ,ezxiqn mcew hbddeéø÷c øúa,ed`xw micrdy xg`l - ¨©§©§©

éëä dì øîà éöî éîmicrd `lde ,ok oerhl leki lrad m`d - ¦¨¥¨©¨¨¦
,`xnbd zvxzn .hb df didy e`xàëéøö àìdkxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` ,eprinydl `ziixaddeéø÷c øúácxg`ly - §¨©§©§©
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc oihib(ycew zay meil)

íeMî éàxtq dl azke' zyxtda úéàc úeúéøkxtqa daezkd - ¦¦§¦§¦¨
,dxezàðéòa àäieeivd miiwziy jixv ixd -'dì áúëå'epcnlny , ¨§¦¨§¨©¨

azkdl jixv hbdyìdîL,yxbl utg `edy dy`d myl - ¦§¨
àkéìåmyl dazkp `l ,dxezd xtqa oiyexib zyxt eli`e - §¥¨

.ef dy` iyexibàîéz éëåLeçéìyeygp -íéc÷à àîìéc`ny - §¦¥¨¥¦§¨©§¦
lrad micwdàøwéòî àøôñì àæeæ déì áäéårahn ozp dligzne - §¨©¥¨§©§¨¥¦¨¨

myl ,dfd dxezd xtqay zezixk zyxt z` aezkiy ick ,xteql
,ezy` iyexibBîL äpéL ïðéòa àäaezk didiy jixv hba ixd - ¨§¦¨¦¨§

,lrad mydîLeoke ,dy`d lyBøéò íL,lrad lydøéò íLå §¨¥¦§¥¦¨
,leqt hbd ,eazkp `l m`e ,dy`d lyàkéìåixd dxezd xtqae - §¥¨

,`xnbd zl`ey .mdizeny miaezk `lòîLî à÷ éàî óñBé áøå§©¥©¨©§©
ïìdleki dpi` dy`y xacd heyt `ld ,eprinydl `a dn - ¨

eprinydl `a sqei ax ,`xnbd daiyn .dxez xtqa yxbzdl
ïéìéî éî éab ìò ïéìéî éî ïéàL.eixac zligza xn`y itke ¤¥¥¦¦©©¥¥¦¦

:dnyl `ly azkpy hb owzl ozip m` zxxan `xnbdáø øîà̈©©
cñçà,BáúkL èbì àlLåéìò øéáòäå ,dîLaeyñeîìe÷,eic mr ¦§¨¥¤§¨¤Ÿ¦§¨§¤¡¦¨¨§

dpeek jeznìeðàa ,dîLdfa,àéðúc .ïðaøå äãeäé éaø ú÷Bìçîì ¦§¨¨§©£¤©¦§¨§©¨¨§©§¨
äéäL éøäxteqdéøöïéåkúðå ,íMä úà áBzëì C`edy xeaq did - £¥¤¨¨¨¦¦§¤©¥§¦§©¥

jixväòèå ,äãeäé áBzëì'dcedi' zaizkaBa ìéèä àìå`le - ¦§§¨§¨¨§Ÿ¥¦
ze`d z` ea azk,úìceazk `ly `l` ,myd z` azky `vnpe ¨¤

,enylåéìò øéáòî,myd lr -ñeîìe÷myl ztqep mrt eic mr ©£¦¨¨§
,myd zyecwBLc÷îe,`ed xyke ,jkaíéîëçå .äãeäé éaø éøác §©§¦§¥©¦§¨©£¨¦

,íéøîBàdf ote`ay meyn ,ok zeyrl oi`ïéàzaizïî íMä §¦¥©¥¦
.øçáenäazkpy hba ewlgp jk ,myd zaizka ewlgpy myke ©§¨

.dnyl `lyàéä àì àîìéc ,á÷òé øa àçà áø øîà`ny - ¨©©©¨©©£Ÿ¦§¨Ÿ¦
oky ,hbl di`x oi` ef `ziixanïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò`ly ©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨

`l` ,dnyl qenlew zxard dlireníúämyd zaizk iabl ¨¨
meynàðéòáccnlpy itk ,ezaizka xcdl mikixv ep`y - ¦§¦¨

aezkdn(a eh zeny)'eäåðàå éìà äæ',àkéìåzxarda daizke - ¤¥¦§©§¥§¥¨
,zxcedn dpi` qenlewàëä ìáà,hb iablàìxcdl epieehvp £¨¨¨Ÿ

.minkg edexiykie ezaizka
eäðéìñôéîì àðìéëé ,àcñç áø øîàleqtl ip` leki -éhéb éleëì ¨©©¦§¨¨¦§¨§¦§§¦§§¥¦¥

àîìòc.mleray oihibd lk z` -àáø déì øîà,`cqg axléàî §¨§¨¨©¥¨¨©
àîòè.jk xeaq dz` dn iptn -àîéìéàxn`z m` -áéúëc íeMî ©§¨¦¥¨¦¦§¦
áúëå',aezki lrady rnyne ,'Dlàëäå,miyer ep`y oihibd - §¨©¨§¨¨

déì äáúk à÷ éäéà,xteql znlyn `idy ,mze` zazek dy`d - ¦¦¨¨§¨¥
zegcl yiïðaø déì eð÷à ééeð÷à àîìéãåminkg exiwtd `ny - §¦§¨©§¥©§¥©¨¨

,lral mze` epwde xteql dy`d dpzpy zernd z` exiwtd
.elyn hbd azkpy `vnpeàlàåoihibd lk z` leqtl jzrc `ny §¤¨

áéúëc íeMîhb iablïúðå'dpizp zeidl dkixvy epcnle ,'DciA ¦¦§¦§¨©§¨¨
,dhext dey ly daeygàëäå,mipzep ep`y oihibd eli`e -àì §¨¨Ÿ

éãéî dì áéäéepi` hbd ixdy ,jxr lra xac dl ozep `l lrad - ¨¦¨¦¦
zegcl yi .dhext deyàéä èb úðéúð àîìcepcnln ,'ozpe' `ny - ¦§¨§¦©¥¦

dpizp jixvy cnll `a `le ,dy`l hbd z` xeqnl lrad jixvy
g.daeyòãz,jkl di`xe -ízî eçìLc,l`xyi ux`n - ¥©§¨§¦¨

m`y `id dklddyBáúkhblìò,äàðä éøeqéàhbd,øLkoi`y §¨©¦¥£¨¨¨¥
:dxiqnd `id 'ozpe'y gkene .zeieey mdl

àôeb,ízî eçìL,Báúkóà ,éMà áø øîà .'øLk ,äàðä éøeqéà ìò ¨¨§¦¨§¨©¦¥£¨¨¨¥¨©©©¦©
àðéðz énð ïðàepipy ep` mb -(.hi lirl)s` hb oiazekyäìòä ìò £¨©¦¨¦¨©¤¨¤

,úéæ ìLefe daeyg dpizpa jxev oi`y gkene .melk deey epi`y ¤©¦
,`xnbd dgec .d`pd ixeqi` lr azkpy hb xykdl di`xàîìéc¦§¨

éðàLoic dpey `ny -,úéæ ìL äìòmeynéôeøèöéàì éæçc- ©¦¨¤¤©¦§¨¥§¦§¨¥
`vnpe ,dnda lk`nl e` akyl mixg` milr mr etxvl ie`xy

.d`pd ixeqi`a ok oi`y dn ,xg` xac sexiva oenn dey `edy
Báúk ,øîBà éaø ,àéðzhblìòiabøLk ,äàðä éøeqéà.ea yxbl ©§¨©¦¥§¨©¦¥£¨¨¨¥

÷ôð`vi -éåìe ,ef dkld epnn rnyy xg` iaxndLøc,miaxa ¨©¥¦§¨¨
éaøc déîMî,iax ly enya -äeñl÷ àìåmirneyd egaiy `le - ¦§¥§©¦§Ÿ©§¨

`edy iax mya z`f xn`y meyn ,eixac z` elaiw `ly xnelk
zxg` mrt ef dkld yxc ,eixac z` elawiy icke .cigidéîMî¦§¥

äeñl÷å ,íéaøclk gxh iely jkne .melaiwe eixac z` egaye - §©¦§©§¨
,eixac z` mirneyd elawiy jkàîìàdéúåk àúëìäepcnl - ©§¨¦§§¨§¨¥

.d`pd ixeqi` iab lr hbd z` aezkl xzeny ,ezenk dkldy
:ea zewewg eizeaizy hba,ïðaø eðzaezk(` ck mixac)áúëå'Dl ¨©¨¨§¨©¨

,daizka wx ,xyk hbdy epcnl ,'ebe 'zzixM xtqàìåm`÷÷çz` ¥¤§¦ª§Ÿ¨©
,`xnbd dywn .dnecke ur ly sc iab lr oikqa milindàøîéîì§¥§¨

xnel `ziixad zpeek ike -ä÷é÷çczeize` zwiwgy -äáéúk åàì ©£¦¨¨§¦¨
.àéä,eäðéîøey ,zxg` `ziixaa epipyyàöiL ãáòiytgláúëa ¦§¦§¤¤¤¨¨¦§¨

xexgyLwewgàìáè éab ìò,ur ly sc -ñ÷ðéôehra hxgy e` - ¤©©¥©§¨¦§¨
e `ed xyk xhy ,derya dtegn gel iab lrìáà .úeøéçì àöéàì ¨¨§¥£¨Ÿ

xhyd azkp m` zexigl `viáúëahgna dnwix -àték éab ìòL ¦§¨¤©©¥¦¨
,xnv raek oirk -åiab lryéøzëecðàea zenewxy hiykz - §©§§©¦

hegd x`ye ,cbaa miaegz hegd iy`x ipy wxy itl ,zexev
zeziixad oia dxizq yiy `vnpe .daizk dpi`e ,cbad lr lhen

,`xnbd zvxzn .hb oiprl dxyk qwptae `laha dwiwg m`øîà̈©
àä àéL÷ àì ,øæòìà éaø øîà àìeòzxacn dpey`xd `ziixad - ¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ©§¨¨

ote`aúBëBz ÷çcwlgd epiidc ,zeize`d jez z` ura wwgy - §¨
mzxev dxzepe ,uegan zeize`d aiaq oke ,zeize`d ly iniptd
`l` eazkp `l zeize`dy meyn hba dleqt efk dwiwge ,mihlea

.mdil`n eyrpàäote`a zxacn ,dxiykdy `ziixad -÷çc ¨§¨
úBëéøédyrn dyry epiidc ,zeize`d ilbx z` ura wwgy - §¥

,daizk aygp dfe ,urd jeza drewy zi`xpy cr dnvr ze`a
.xyk hbd okle
,`xnbd dywnåzwiwg ikàì úBëBú,daizk zaygpeäðéîøe §Ÿ§¦§

xn`py ,lecb odk ly 'uiv' oipra zewqerd `ziixan(l hl zeny)

y epipye ,''dl Wcw mzFg igEYR aYkn eilr EaYkIe'Báúk äéä àì ©¦§§¨¨¦§©¦¥¨Ÿ¤©Ÿ¨¨§¨
''dl ycew'ò÷BL,uivd adf wnera dhixg ici lràlàdid `ed ¥©¤¨

azkèìBaadfd iab lrnáäæ éøðéãkmdiab lry zexevdy ¥§¦§¥¨¨
.zehleaàäåiab lry zexevd ixde -,áäæ éøðéczwiwg ici lr §¨¦§¥¨¨

úBëBzzexevd zeaiaqeïä,daizk aygp df s`y x`eane ,zeyrp ¥
weqtd oeylke(my),`xnbd zvxzn .'ebe 'aYkn eilr EaYkIe'©¦§§¨¨¦§©

did uivay azkdáäæ éøðéãk,cg` oiprláäæ éøðéãk àìåoiprl §¦§¥¨¨§Ÿ§¦§¥¨¨
did uivdy epipyy dn ,`xnbd zx`ane .xg`,áäæ éøðéãkepiid §¦§¥¨¨

oiprlèìBáciab lry xeivdy myk ,zehlea ely zeize`dy - §¥
.hlea rahndáäæ éøðéãk àìå,dwiwgd ote` oiprlíúä eléàc- §Ÿ§¦§¥¨¨§¦¨¨

zwiwg ici lr ziyrp rahnd lry dxevdúBëBzzeaiaqe
eli`e ,adfd iab lr dil`n zhleay cr ,dxevdàëä,uiva ¨¨

zwiwg ici lr zeize`d zaizk ziyrpúBëéøésebe ilbx - §¥
,eid iniptd ecivne ,wc qh ieyr did uivdy ,onvr zeize`d
hlea azkd dyrpe ,ueg itlk zeize`d z` mihilane miwgece
,zeize`d seba dzid dwiwgdy `vnp ,rahn iab lry dxevk

.dxenb daizkk daeyge
dxevd ziiyr ote` z` zxxan `xnbd:zerahnd iab lryøîà̈©

,éMà áøì àðéáø déìici lr adf xpica dxev mixvei xy`kàîLeø ¥¨¦¨§©©¦§¨
dxevdy ,rahnd iab lr dxevd z` miyer eay ,rahnd mzeg -¨
ick yihta mikne xpicd lr eze` migipne ,ea drewye dlelg

`ed m`d ,dxevd z` eilr riahdlõéøç õøçéîadfd z` wgec - ¦§¨¨¦
.dil`n zhlea dxevde ,dhn itlk ,dkezaye dxevl aiaqny
seba dyrn dyer epi`y oeik ,leqt df ote`a azkiy hbe

.zeize`dBà,eiab lr miknyky ici lr `id mzegd zlert `ny¨
mzegay dxevd zeaiaq if`épëî éôepkóz` miwgece miqpkn - ¨©¥§©¥

.xpica dxevd ziyrpy cr mzegay llgd jez l` xpicd adf
eyrp zeize`dy oeik ,xyk didi df oirn mzeg ici lr azkiy hbe

.mzegd lr yihta dkdyk ,miciadéì øîàiy` ax aiyd - ¨©¥
mzegd ,`piaxlõéøç õøçéîdxevl aiaqny adfd z` wgec - ¨¦§¨¨¦

ici lr azkpy hbe ,dil`n zhlea dxevde ,dhn itlk dkezae
.leqt df oirn mzegdéáéúéàiy` axl dywde `piax xfg - ¥¦¥

uivdy lirl `ziixad ixacnò÷BL Báúk äéä àì,adfd jeza Ÿ¨¨§¨¥©
èìBa àlàeiab lr.áäæ éøðéãkCzòc à÷ìñ éàåzerahnd mzegy ¤¨¥§¦§¥¨¨§¦¨§¨©§¨¨

õéøç õøçéîdil`n zxzep `ide dxevd zeaiaq z` uxege wgec - ¦§¨¨¦
zaizk z` dzeeydy `ziixadn dyw ok m` ,xpicd iab lr

,rahnd zxev ziiyrl uivd zeize`
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oiglbn el`e` cenr k sc ± iyily wxtxifp
äá úéàã úåúéøë."zezixk xtq dl azke" zyxt da daezky Ðäì.dnyl Ðàæåæ áäé

àøôñì.diyexib myl dyxt dze` aezkl Ðäîùå åîù äðéù ïðéòá àäonwl opzc Ð

dil qixbc o`ne ."dpiy" iqxb `lc zi`e .dnye eny aezkl jixv `nl` ,leqtc (`,t)

Ðdil qixb `xxb ab`e ,onwlc oizipzn meyn.ïì òîùî à÷ éàî`hiyt ?ipd lk Ð

!hb dpi` dxezay dyxtc olñåîìå÷ åéìòÐ

.ze`e ze` lk lräãåäé áåúëì ïéåëúðåÐ

.dcedi aezkl jixv `edy xeaqe ,dreh didy

úìã åá ìéèä àìå äòèå,aezk myd ixd Ð

.enyl `ly `edy `l`åäåðàåeiptl d`pzd Ð

.zevnaäéì äáúë éäéà,xteqd xky zpzep Ð

) "heyt hb"c `xnba opixn`ck`xza `aa

.zepebr zpwz meyn ,(`,gqwäéì åð÷à ééåð÷à
ïðáødil aidic o`nk iede ,dcicn `fef `edd Ð

.xwtd did oic zia xwtdc .edi`ïúðåxa Ð

.dhext dey `diy ,dpizpúéæ ìù äìòäÐ

.melk dey epi`yéôåøèöéàì éæçãoilr mr Ð

lr s`e ,dnda lk`nl e` odilr aekyl ,daxd

d`pd ixeqi` la` .dhext dey `lc abÐ.`l

äåñì÷ àìå`nyn dl xn`c meyn Ð

.d`cigicäùøãdinyn izixg` `pnif Ð

.dipin delawilc ikid ik ,miaxcàîìàÐ

delawilc i`d ilek gxhcnÐ`zkld `nl`

.dizeek÷÷ç.oikqa `laha Ðàöéù ãáòÐ

.zexiglàìáè éáâ ìò ÷÷çù áúëá.sc Ð

ñ÷ðéôåmiwwegy ,mixgeq ly oze` oirk Ð

.hra odilräôéë éáâ ìòù áúëá àìåoirk Ð

irv zgz miypd zepzepe ,xnv ly raeks

) "d`vei dy` dna"a opixn`ck ,odixeyiwzay

.(a,fpéøúëåãðàzexev eilr oinwexe ,hiykz Ð

odilr enwx m`e .f"rla x"icyexa oirk hgna

hbd zeize`Ðaezk epi`y itl ,azk epi`

eiy`x ipye cbad lr lhen `l` ,reawe

.miaegzúåëåú ÷çã àä,zeize` ly Ð

zehlea zeize`de ,odiciveÐitl ,azk epi`

,mdizeaiaq wwg `l` zeize`d z` xiiv `ly

zeize`d qetca didy enk x`yp urde

.dili`nïäéúåëøé ÷çã àä,zeize` ly Ð

azkd rwyiy ,ynn od epiidcÐ`id ef

.daizkåáúë äéä àì`l` ,rwey uiv ly Ð

.adf ixpic ly zexevk ,hleaáäæ éøðéã àäå
àåä úåëåúdkn `edyk dizrc `wlq `wc Ð

,zekez xpicd lr rahnd mzeg qpxewa

mde ,zrwey `idy mzegd zxev zeaiaqe

mi`lnÐzxev zeaiaqe .ekez z` oiwgec

xpicd oi` mzegd myex zriwy cbpke xpicd

zcner dxevd dili`ne ,wgcp adf ly

) aizk uiv iabe .dnewnaazkn" (hl zeny

"mzeg igeztÐ.`id daizk `nl`àëä åìéàå
úåëéøéxve ,qh oirk wc uivd didy Ð

ode odizekxi wgece ,cg`d xarn zeize`d

adfe sqk mixiivny enk ,ipyd xarn zehlea

.oii mda mizeyy ur ilka rawil ieyrd

àîùåø.u"piiew oixewy ,rahnd mzeg Ðõøçéî
õéøçly zeaiaqe zekez oiwgece oivxeg zrwey `idy ezxev ly zeaiaqde zekezd Ð

z` wwg m`y dpin `wtpe .dzidy enk zhlea xpicd zxev zcnery cr ,xpicd zxev

qh iab lr eazke mzega hbdÐ.`ed zekezc ,azk ied `lðëéî éôåðë åàózxev Ð

wgeca zvw adfd qpkpe ,xpic ly zekez z` miwgec dizekezyk ,zrwey `idy mzegd

lr `l` ,od `linn e`le .dxevd jezl qpkpe ewgec jezn gznpe ,dxevd zriwy jeza

.micia dazk ixde .myexd jezl zgznp dnvr dxevd qpxewd zkn ici
àä
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éàdheq zlibn oiprlc :dniz - `kile dnyl dl azke opira `d da zi`c zezixk meyn

daizk irac o`nl elit` ,dxezd on dl oiwgenc (`,bi) oiaexirc `nw wxta rnyn

dxez - zxg` dheq da zewydl dxyk dzlibn oi` xn`c o`nlc `tt ax xn`wc ,dnyl

i` .dizeek dl xaq `l oizrnyc sqei axc :xnel yie !opiwgnc inp ikd - daizk `nzqc

on dl oiwgen oi` :xaqc ,`pz jci`k xaq ,inp

(`,ek oihib) "hbd lk" wxtac oizipznke ,dxezd

mewn gipiy jixv - oihib iqteh azekd :opzc

(a,a) migaf zkqn yixa mzdn wiice ,'ek yi`d

aezki` `lc dxez xtq oky lke ,leqt `nzqc

o`n elit`c ,d`xp cere .llk oiyexib myl

lr s` ,dxezd on wegnl dheq zlibna xiyknc

.leqtc hb oiprl dcen - dnyl irac ab

i`pz edlekc rnyn (`,bi) `nw wxta oiaexirac

,dnyl `ly iaiygc "hbd lk" wxtc jpda ecen

azk diy`i xa `g` axl dil zile :mzd jixtcn

`nzq dheq zlibnae ?'ek jlnpe ezy` z` yxbl

aezkl eilry odkd oi`y `nzqnc meyn ,xyk

lra - hb iab la` .dil `gip `nzqne ,citwn

oizipznn jixtc ab lr s` .dil `gip `l `nzq

dheq zlibna ixii`c diy`i xa `g` iax` hbc

.wlgl dil rnyn `l dnyl `ly oiprl -

àäoizipznc ab lr s` - dnye eny opira

"dnye eny dpiy"c (`,t oihib) "wxefd" wxtc

,xi`n iaxk "xfnn cled" i`dc dl opinwen

`leqt `l` eny dpiya ied `l opaxlc rnyn

"llk eazk `l" hwp `le "dpiy" hwpcne .opaxc

- opaxcn elit` xyk llk eazk `lac rnyn -

xi`n iaxl llk eazk `l jgxk lrc ,`zil `d
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áúëî àðéòá àä.mzeg igezt Ðéàåâî.ea zhlea dxevdy cv eze`a myexd dkn Ð
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."jizaezkl"àøéåà.oeilb Ðøéðäå.invrl akrn ip` xiipd lk Ðúùøåâî äðéàoeikc Ð

ely xiipdcÐe`vnpc ,melk dl ozp `l

.xie`a zegxet zeize`ùøåâî åæ éøäúÐ

.dpzn dny xifgdl zpn lr dpznc ,xifgze

äèéùì äèéù ïéáù øééð?edn ,ily Ðäøåòîã
oikex` zeize` ea eidy ,zvwna dxern Ð

daiz lk iy`xa dhiyl dhiyn oiribnd

.daizeàåä éøäå.card Ðäãé úçúî àöåéÐ

card il ozp ilra :dxn`e ,epiptl ez`iady

dl ozepe :oizipzna opzck ,ea ipyxibe ,dfd

.cardåäî,dxiqn icr `la dpnidn in Ð

`ed `nlic e` ,dzeyxa `ed eiykre li`ed

?lf` diytpnééãæäìàåä óded d`pz `nlic Ð

.diazk xcde ,dizwgne `hibaäøéñî éãòáÐ

.ede`xwyàéä øæòìà éáøåxyt` i` :xn`c Ð

.dxiqn icr `la hblàéù÷ àîç øá éîøì àìà
.`id dxiqn icr `kilca dicic `irac Ð

ò÷ò÷ úáåúëzwgnp dpi` Ð.zinlerúåøãåâä
) "o`v zexcb" my lr ,zenda Ð.(al xacna

ä÷æç ïäì ïéàoerhl leki epi` oqtzy mc` Ð

onvrn xninl `ki`c ,"il mzxkn" mdilral

.elv` ekldåãé úçúî äàöåé àéä éøäåÐ

.dyxbl `a `edyééåð÷àì äòãé àì`l Ð

dpzn zzl dala oi`y xac diipwne dxnb

opira op`e ,dlya `l` dyxib `le ,dxenb

."ozpe"ãéòä àåä óà,`aa oa dcedi iax Ð

:opiqxb ikd .zeicr zkqnaøôñ àðéòá àäå
àëéìå äð÷îz` aezkl jixv dpwndy Ð

ol `wtp `xw `eddnc ,"jl dxekn icy" xhyd
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.elv` lawnd epakriy ozep ly ezrca
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ìò`py i`n :iraw (`,dr oihib) "efg`y in" wxta - zyxebn xiipd il ixifgzy zpn

iede ,cg` xaca dyrne i`pz ied `tiqc meyn :cg` oeyl yxtne ?`tiq `py i`ne `yix

`pyil `edd xaqwc .miiw dyrne lha i`pz

oi`e ,inc "eiykrn" xne`k e`l "zpn lr" xne`c

,yxbzdl `"` f`e ,edxifgzy cr legl leki hb

ezxifgd `ly it lr s` ,jklid ,dcia hbd oi`y

oiyeciwc `nw wxta xn`wc `axe .zyxebn -

exifgzy zpn lr dpzna df bexz` jlid" :(a,e)

.`pyil `eddk xaq `l - 'ek `vi exifgd ,"il

- "efg`y in" wxta yxtnc ,dinrhl `ax `l`

ab lr s`e .i`pzl mcew dyrn iedc meyn

`l - i`pzl mcew dyrn inp bexz`c `iddac

jixvy enk i`pzd hwpinl dizlina `ax wc

"efg`y in"a yxtnc `pyil `eddle .zepzdl

xne`k "zpn lr" xne`d lkc meyn (`,cr oihib)

ezxifgd ok m` `l` hb ied `l - inc "eiykrn"

`ay dryn hb ied f`e ,i`pzd miiwzpy ,seqal

.dciløôñmipy `le `pngx xn` cg`

iyxc (a,`k) onwlc ab lr s` - mixtq dylye

opiyxc mewn lkn ,mixac zxitql - "xtq" opax

oixiykn ikid :xn`z m`e .`kdc dyxc jd inp

eazke hbd zvwn xiiy (a,ft oihib) `xza wxta

xtq" meyn oitc ipya lqtinl ol ded ?ipyd sca

,"mixtq dylye mipy `le `pngx xn` cg`

ipya dazk :(`,gi) dheqc ipy wxta opixn`ck

:i"xe`e !'ek `pngx xn` cg` xtq ,dleqt - oitc

onwle ,zekizg izya ixii` dheqc mitc ipyc

.micenr ipya cg` slwa ixii`

àìwgvi iax wcwcn o`kn - dxernc `kixv

ze` lk `dzy hba jixv oi`c ikcxn xa

`kd xn`ck ,dizegex rax`n lieb ztwen ze`e

,di`x o`kn oi`c :xne` wgvi epiaxe .dxernc

dhiy ly 'j lbx epiid - dxernc xn`wc `dc

'da 'l y`x e` ,dizgzy dhiy ly 'ha dpeilr

epiaxl d`xp mewn lkne .dpnid dlrnly 'ga e`

xtqa `wecc ,xiykdl di`x jixv oi`c wgvi

zeize`d ediy opira zefefne oilitz dxez

zegpn) "unewd" wxta xn`ck ,lieb zetwen

daizk - "mzazke" eda aizkc meyn (`,cl

eice xtq elit`c ,`citw `kil - hba la` ,dnz

zxitql - hba azkc "xtq"c ,hba opira `l

.(a,`k oihib) `z`c `ed mixac

úáåúëá`kil `ziixe`cn - rwrw

mzd yxtnck ,dxf dcearc my :yexit - myd z` aezkiy cr rwrwe azk elit` aiig epi` oerny iaxle ,(`,`k) zeknc iyily wxta opzck ,legkae eica rwrwie aezkiy cr `xeqi`

opixn`ck ,hb ied mewn lkn - `ziixe`c `xeqi` `kd `ied elit`e .rwrw zaezkk d`xpy iptn ezkn iab lr ozil xeq` dlwn xt` elit`c ,`kd `ki` opaxc `xeqi` ,edine .`xnba

.d`pd ixeqi`a ipdzin `dc ,aezkl xeq`c ab lr s` ,xyk - d`pd ixeqi` lr eazk :lirlàúyi mipy yly cr `l` ,xzl`l :yexit .dwfg mdl oi` zexcebd yiwl yix xn`c rny

`w i`n :cere !`l - xzl`l la` ,meil mein mipy yly ozwfg micard :(`,gk) mzd opzc ,iiez`l dil ded oizipzn :xn`z m`e .(`,el `xza `aa) "mizad zwfg"a opixn`ck ,dwfg mdl

ly oxw lr e` eci lr aezk hbdy ,`kd ixii`c `peeb i`dka elit` opireny`l `z` yiwl yixc ,l"iaxewn dcedi iax axd yxity enk xnel wgece !`id oizipzn ?yiwl yix ol rnyn

`l` .`peeb i`d ika `l` opireny`l jixhvi` `lc oeik ,`icda iyextl dil ded ok m`c .yiwl yixn iziin ikdle ,dwfg dl oi` ikd elit` - dy`l diadic zvw dgked `ki`c ,dxt

lr aezk hbdy `kd :`pin` ded ikdle ,ixkp yi` zial jlil mkxc oi` - zexceb la` ,ediiytpn iliire ,zrc ipac micar `wec `pin` dedc ,zexceb opirny `l oizipznnc :xnel yi

.micar enk ediiytpn iliir `lc dgked yiy it lr s` ,dwfg mdl oi`c zexcebn iziin ikdl ,dwfg dl yi - dly `edy zvw gkene ,eciäùà`edy xaca :yexit - iiepw`l drci `l

:xn`z m`e .dil epwn `l dcic `lah mewn lkn ,dcicn opax dil epw` xteq zaizk incc lirl opixn`c ab lr s` .el ezli`yn dli`y zxeza `l` .dil `ipwine dxnb `le ,dl xifgn

dil rnyn - dpin hiytc iy` axe .daizkd xky zpzepy `l` ,lrac slw lr zazekc ,iiegcl ivnc :xnel yie ?dhib z` zazek dy`dc jenqa dpin hiytc [zazekc] 'ipzn rci `l ike

.dly slwa ixii`c

áúåëåzwfg"a opixn`ck ,lew dl oi`c meyn `l i` icarynn daeb did dt lr delna elit`e ,di`xl `l` mpi`c ?hbl d`eld ixhy oipr dn :xn`z m`e - minzeg mixg`e eci azka

,`nzqnc ,`xnbl d`xpc :yxtl d`xpe !micareyn miqkpn daeb micra edcy xkend (a,`n my) opixn` lew el yiy xkne ,sifi drpva - sific o`nc (`,an `xza `aa) "mizad

mbe ,"jl dxekn" e` "jl dpezp icy" oebk ,xhya `l` el oiiepw eid `ly minrtc ,zecy el mixken e` ,dpzna el mipzepe daeh el miyer eid md mb - xird ipa lkl deln didy oeik

.minzeg mixg`e mze` azek did el`d zexhyd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc oihib(ycew zay meil)

àäàðéòaeziiyr didzy uivd iabl dxezd dkixvd ixd - ¨§¦¨
ázëî''mzFg igEYR(l hl zeny),àkéìådxevd ziiyry jixacle - ¦§¨¦¥¨§¥¨

`l` dxevd seba zlret dpi` uivd iab lr mzega d`kd ici lr
.uiva ok zeyrl xyk did recn ok m` ,dizeaiaqy adfa wx

cg` oiprl did uivay azkd ,iy` ax el uxizéøðéãk,áäæàìå §¦§¥¨¨§Ÿ
didéøðéãkáäædid uivdy epipyy dn .xg` oiprléøðéãk,áäæ §¦§¥¨¨§¦§¥¨¨

oiprl epiidèìBácmyk ,hlea did uivd iab lry azkdy - §¥
,hlea rahnd iab lry xeivdyàìåuivd didéøðéãk,áäæoiprl §Ÿ§¦§¥¨¨

dfeléàcíúädkn xveid ,rahnd iab lry dxevd ziiyra - §¦¨¨
mzegaéàebî`idy cvda dxevd zeaiaq lr ,xpicd miptan - ¨¦©¨

,ea zhleaåeli`àëämzega dkn azekd ,uivay zeize`a §¨¨
éàøáàî,odkd gvn lr gpend ixeg`d eciva ,uivl uegn - ¥©§¨

.d`xpd cvd itlk zeize`d z` hilane
àòadépéîàáøáøîáúk ,ïîçðdìezy`l -èbìòñèìL,áäæ ¨¨¦¥¨¨¥©©§¨¨©¨¥©©¤¨¨
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oerxtCúaeúk,hbd adf ieey zxenzeäî.dfa oicdøîàdéìax §¨¥©¨©¥
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.dzaezk drxtpe zyxebn `id ixddéáéúéàepipyy ,`ax ¥¦¥
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ezy`l xn`e ,hbd zelinl jxvpd icknéìa÷úä,ChébøàMäå ¦§©§¦¦¥§©§¨

didi hbd eilr azkp `ly adfd qhnìoerxtCúaezë`ed oicd , ¦§¨¥
yäìa÷úðdhéb,zyxebn `id ixdeøàMäå.dúaezëìwiicl yie ¦§©§¨¦¨§©§¨¦§¨¨

àîòè,envr hbdn dzaezk z` rextl lrad lekiy mrhdy - ©§¨
iptn wx `edàkéàcøàL,iept mewn qha xzepy -àäàkéìøàL §¦¨§¨¨¥¨§¨

,iept mewn ea xzep `l m` j` -àìz` eci lr rextl leki epi` - Ÿ
dl zzl jixvy cnll ,'ozpe' hb iabl dxn` dxezd ik ,dzaezk
ax aiyd .aeg oerxtl `le oiyexib myl dxenb dpzna hbd z`

,`axl ongpàeäïécäenvr hbd on eaeg z` rextl lekiyóàìò ©¦©©
ábàkéìcøàL,àäåà÷òîLîïìd`a `ziixady `l` - ©§¥¨§¨§¨¨©§©¨

,yecig eprinydlóàcìòábàkéàcøàLoi`y qha mewn yiy - §©©©§¦¨§¨
mewn lkn ,hbd zelinn eilréàøîàdìdy`l lrad xn` m` - ¦¨©¨

,dzaezk oerxtl dl ozip scerdyïéàxzend didi f` `weec - ¥
j` ,oerxtléààì,dcil hbd zxiqn zrya xac dl xn`àìrxt ¦ŸŸ

zl`ey .dzaezk z` dl rextl aiiegn `ed oiicre ,eaeg z` dfa
,`xnbdéàîàîòèdaiyn .eaeg rxtp `l dl xn` `lyk recn - ©©§¨

,hbd zelin mewn lr scerd mby meyn `ed mrhd ,`xnbdàøéåà£¦¨
àzìéâîcàeä`l m` jkitle ,hbd iabl lhae ,`ed hbd oeilb - ¦§¦§¨

.cala hbd zpizpn wlgk `id ezpizp ,oerxt myl epzepy yxit
ïðaø eðzdy`l xne`d ,øéépäå Chéb äæ éøäaezk `ed eilry ¨©¨¨£¥¤¦¥§©§¨

x`yi.úLøBâî dðéà ,élL,'xie`a zegxet zeize`' dl ozp ixdy ¤¦¥¨§¤¤
.hb zpizpl aygp df oi`e ,ynn mda oi`y xiip ila zeize` xnelk

jhib df ixd dl xn` m` la`øéépä úà éì éøéæçzL úðî ìòixg` ©§¨¤©£¦¦¦¤©§¨
,oiyexibd,úLøBâî Bæ éøä` el xifgz ok`y i`pzae.xiipd z £¥§¤¤

,mrhde,xiipd z` el xifgze i`pzd z` miiwz `id xy`ky
did oiicr xiipd f`e dpizpd onfn zyxebn dzidy rxtnl xxazi

.dly
,àtt áø éòay xiipde jhib df ixd dy`l xn`ì äèéL ïéaäèéL ¨¥©¨¨¥¦¨§¦¨

-dxeyl dxey oiaäáéúì äáéz ïéáex`yi ,dlinl dlin oiae - ¥¥¨§¥¨
,ilyéàîoi` ,xiipdn wlg mb dl xi`ydy oeikn m`d ,oicd dn - ©

envrl xi`yde xg`ny e` ,zyxebne ,xie`a zegxet zeize`d
.zyxebn dpi` xiipdn wlge÷ézwtqa zx`yp `xnbd xnelk , ¥

,`xnbd dywn .eze` zhyet `ledéì ÷etéúåhb leqtl yi ixd - §¥¥
oeik ,df oexqg `lel elit` dfàðîçø øîà ãçà øôñcdxezd - §¥¤¤¨¨©©£¨¨

dl ozil jixvy jkn cenll yie ,'zezixk xtq' hbd z` dpkn
cg` xtqìLe íéðL àìå,íéøôñ äLoiae zexeyd oiay xiipd m`e §Ÿ§©¦§Ÿ¨§¨¦

.milind xtqnk mixtq dl ozpy `vnp ,dly epi` milind
zvxzn,`xnbdàëéøö àìote`a `l` `tt ax wtzqd `l - Ÿ§¦¨
äøBòîcdxeyd jeza zeqpkp zg` dxey ly zekex` zeize`y - ¦§¤

'w' ze`d oke dilrny dxeya zqpkp 'l' ze`dy oebk ,dkenqd
oia hbd z` jezgl zexyt` oi`y ,dizgzny dxeya zqpkp

.zeize`a rebtl ilan zexeyd
lirl dpynd ixaca oecl zxfeg `xnbd(.hi)eci lr hb azekdy

:zyxebn ,card z` dl ozpe car lyeéä ,àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨¨
BlL àeäL ãáòa íé÷æçeî,lral jiiy ipelt cary reci did - §¨¦§¤¤¤¤

ådidèâdy`,Bãé ìò áeúkàeä éøäåcard -dãé úçzî àöBé- §¥¨©¨©£¥¥¦©©¨¨
myl dl epzp dlray zprehe ,card z` epiptl d`ian dy`d
z` dlaiw mdiptay dxiqnd icr z` d`ian dpi` j` oiyexib

.cardeäî,md wtqd iccve .jka zpn`p `id m`d -ïðéøîà éî ©¦©§¦¨
i`cea dy`d lv` card z` mi`ex ep`y oeiknydì éð÷à ééeð÷à©§¥©§¥¨

,card z` dlra dl ozp -àîìc Bà`vnp cardy jkn di`x oi` ¦§¨
y xnel yiy ,dlv`ìééò déLôpî àeäl` jld envrn card - ¦©§¥¨¥

.dy`d,àáø øîà,ing xa inx dfa wtzqp ji`ì ÷etéúådéixd - ¨©¨¨§¥¥
card z` ozp lrady epl xexa m` elit` ,df hb leqtl yi

oeik ,dy`léiãæäì ìBëiL áúëcàeä óeci lr aezky hbd ixdy - ¦§¨¤¨§¦§©¥
hba aezk didy okzie ,etiifl xyt`e wgnidl ieyr card ly

.eze` dwgne i`pzd z` dniiw `l `ide ,`edy lk i`pz
,`xnbd dywnàáøìeitl ,car ly eci lr azkpy hb lqty §¨¨
,etiifl xyt`yïéúéðúî àéL÷hb aezkl xyt`y da x`eanyìò ©§¨©§¦¦©

.ãáò ìL ãiä,`xnbd zvxznàéL÷ àì àáøì ïéúéðúî àîìLa ©¨¤¤¤¦§¨¨©§¦¦§¨¨Ÿ©§¨
dpynd z` cinrdl yiy itläøéñî éãòadid dn micirny §¥¥§¦¨

.card ly eci lr aezk
àéä øæòìà éaøådxiqn icr eid i`ceae ,izxk dxiqn icry xaeqd §©¦¤§¨¨¦

.hba azkp dn e`xyàéL÷ àîç øa éîøì àlàxa inx lr la` - ¤¨§¨¦©¨¨©§¨
dxiqnd icr e`a `ly ote`a wtzqd `ed ixdy ,dyw `ng

,`xnbd zvxzn .epiptlàéL÷ àì énð àîç øa éîøìinx lr mb - §¨¦©¨¨©¦Ÿ©§¨
lr hbd azky ote`a wtzqd `edy oeik ,zeywdl oi` `ng xa

card ciò÷ò÷ úáBúëa,`xnbd dtiqene .zwgnp dpi`yàzLä ¦§¤©£©©§¨
éëäì úéúàc,df ote`a wtzqd `ng xa inxy -(àáøì) ïéúéðúî §¨¦§¨¦©§¦¦§¨¨

éL÷éz àì énðoeik ,ing xa inx lr zeywdl oi` dpyndn mb - ©¦Ÿ¦§¥
aezk did hbdy ote`a zxacn dpynd mby xnel xyt`y

,ò÷ò÷ úáBúëa.`axk uxzl jxev oi`e ¦§¤©£©
dìò éåä éàîlr aezk didy hb iabl ,wtqd z` heytp cvik - ©¨¥£¨

.car ci,òîL àzdnnúBøãBbä ,Lé÷ì Léø øîàc,zenda -ïéà ¨§©§¨©¥¨¦©§¥
ä÷æç ïäìmkxcy oeik ,ely mdy dgked mc` icia mzwfgd oi` - ¨¤£¨¨

jkitle .wifgnd icil mnvrn e`ay okzie ,mewnl mewnn zkll
dl epzp dlray oerhl zpn`p dpi` ,cara dwifgny dy`d mb
okziy oeik ,dxiqn icr ici lr z`f gikedl dilre ,hb zxeza

.dil` `a envrn cardy
dlL àéäL àìáèa ïé÷æçeî eéä àîç øa éîø éòalr reci did - ¨¥¨¦©¨¨¨§¨¦§©§¨¤¦¤¨

,dly `edy geläéìò áeúk èâågeld lr -äàöBé àéä éøäå §¥¨¨¤¨©£¥¦§¨
Bãé úçzî,ecia zrk `vnp gelde -eäîyxbl leki `ed m`d - ¦©©¨©

,md wtqd iccve .dfd gela ezy` z`ïðéøîà éîep` m`d - ¦©§¦¨
i`ceay mixne`déì àúéð÷à ééeð÷àgeld z` dzpwd dy`d - ©§¥©§¦¨¥

gela dyxbn `ed dzre ,hb eilr aezkl ick dlralely
xn`py dn miiwzne(` ck mixac).'dciA ozpe'àîìc Bà`ny e` - §¨©§¨¨¦§¨

ééeð÷àì äòãé àì (äMà)ly zeidl jixv hbdy zrcei `id oi` - ¦¨Ÿ¨§¨§©§¥
wx geld z` zepwdl dzrca zxneb dpi` `linne ,lrad

.zyxebn dpi`e ,hbd zaizkl jxevl eli`ydlàz ,éiaà øîà̈©©©¥¨
,òîLepipyy dnn(b"n a"t zeiecr),àeä óà,`aa oa dcedi iax - §©©

äéäå ,ãçà ï÷æ Ba äéäå ,íéìLeøé ãöa äéäL ïè÷ øôk ìò ,ãéòä¥¦©§¨¨¨¤¨¨§©§¨©¦§¨¨¨¥¤¨§¨¨
owf eze`äåìîzernøôkä éða ìëì,ådidáúBëaegd ixhy z` ©§¤§¨§¥©§¨§¥

Bãé áúëa,ely xiip lreåmicríéøçàeidíéîúBç,zexhyd lr ¦§©¨§£¥¦§¦
äNòî àáedf owf azky xhya.eäeøéLëäå ,íéîëç éðôìdxe`kle ¨©£¤¦§¥£¨¦§¦§¦

,zeywdl yiéànàå,minkg edexiykd recn -øôñ' àðéòa àä §©©¨§¦¨¥¤
àkéìå 'äð÷îxn`pdn cnlp xhy oipw ixd -(`i al dinxi)z` gT`e' ¦§¨§¥¨¨¤©¤
dpwOd xtqjkn epcnle '(.h oiyeciw)ly zeidl jixv xhydy ¥¤©¦§¨

.owfd ly eizexhy z` minkg exiykd recne ,xkendåàì àlà¤¨¨
eäì äð÷î ééeð÷à ïðéøîàc íeMîmdl dpwd owfdy xnel gxkda - ¦§©§¦¨©§¥©§¤§

mixne` `le ,eil` cin xefgi xhydy rciy s`e ,xhyd z`
mby o`kn heytl yie .dpwnl xhyd z` li`ydl wx oiekzdy

.dl wifgi ciny zrceiy s` geld z` dlral dpwn dy`d
àéLe÷ éàîe ,àáø øîàli`ydl dy`d zrcy xn`p m` s` - ¨©¨¨©§¨

ik ,zeiecra dpynd ixacn dywi `l ,geld z` dlralàîìéc- ¦§¨
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc oihib(ycew zay meil)

àäàðéòaeziiyr didzy uivd iabl dxezd dkixvd ixd - ¨§¦¨
ázëî''mzFg igEYR(l hl zeny),àkéìådxevd ziiyry jixacle - ¦§¨¦¥¨§¥¨

`l` dxevd seba zlret dpi` uivd iab lr mzega d`kd ici lr
.uiva ok zeyrl xyk did recn ok m` ,dizeaiaqy adfa wx

cg` oiprl did uivay azkd ,iy` ax el uxizéøðéãk,áäæàìå §¦§¥¨¨§Ÿ
didéøðéãkáäædid uivdy epipyy dn .xg` oiprléøðéãk,áäæ §¦§¥¨¨§¦§¥¨¨

oiprl epiidèìBácmyk ,hlea did uivd iab lry azkdy - §¥
,hlea rahnd iab lry xeivdyàìåuivd didéøðéãk,áäæoiprl §Ÿ§¦§¥¨¨

dfeléàcíúädkn xveid ,rahnd iab lry dxevd ziiyra - §¦¨¨
mzegaéàebî`idy cvda dxevd zeaiaq lr ,xpicd miptan - ¨¦©¨

,ea zhleaåeli`àëämzega dkn azekd ,uivay zeize`a §¨¨
éàøáàî,odkd gvn lr gpend ixeg`d eciva ,uivl uegn - ¥©§¨

.d`xpd cvd itlk zeize`d z` hilane
àòadépéîàáøáøîáúk ,ïîçðdìezy`l -èbìòñèìL,áäæ ¨¨¦¥¨¨¥©©§¨¨©¨¥©©¤¨¨

øîàådìéìa÷úäz`Chébea yxbzdl,éìa÷úäåz` enr cgi §¨©¨¦§©§¦¦¥§¦§©§¦
oerxtCúaeúk,hbd adf ieey zxenzeäî.dfa oicdøîàdéìax §¨¥©¨©¥

,ok lrad dyr m` ,`axl ongpäìa÷úðdhébäìa÷úðådúaeúk- ¦§©§¨¦¨§¦§©§¨§¨¨
.dzaezk drxtpe zyxebn `id ixddéáéúéàepipyy ,`ax ¥¦¥

agx `ede ,adf ly qh iab lr hbd z` lrad azk m`y `ziixaa
ezy`l xn`e ,hbd zelinl jxvpd icknéìa÷úä,ChébøàMäå ¦§©§¦¦¥§©§¨

didi hbd eilr azkp `ly adfd qhnìoerxtCúaezë`ed oicd , ¦§¨¥
yäìa÷úðdhéb,zyxebn `id ixdeøàMäå.dúaezëìwiicl yie ¦§©§¨¦¨§©§¨¦§¨¨

àîòè,envr hbdn dzaezk z` rextl lrad lekiy mrhdy - ©§¨
iptn wx `edàkéàcøàL,iept mewn qha xzepy -àäàkéìøàL §¦¨§¨¨¥¨§¨

,iept mewn ea xzep `l m` j` -àìz` eci lr rextl leki epi` - Ÿ
dl zzl jixvy cnll ,'ozpe' hb iabl dxn` dxezd ik ,dzaezk
ax aiyd .aeg oerxtl `le oiyexib myl dxenb dpzna hbd z`

,`axl ongpàeäïécäenvr hbd on eaeg z` rextl lekiyóàìò ©¦©©
ábàkéìcøàL,àäåà÷òîLîïìd`a `ziixady `l` - ©§¥¨§¨§¨¨©§©¨

,yecig eprinydlóàcìòábàkéàcøàLoi`y qha mewn yiy - §©©©§¦¨§¨
mewn lkn ,hbd zelinn eilréàøîàdìdy`l lrad xn` m` - ¦¨©¨

,dzaezk oerxtl dl ozip scerdyïéàxzend didi f` `weec - ¥
j` ,oerxtléààì,dcil hbd zxiqn zrya xac dl xn`àìrxt ¦ŸŸ

zl`ey .dzaezk z` dl rextl aiiegn `ed oiicre ,eaeg z` dfa
,`xnbdéàîàîòèdaiyn .eaeg rxtp `l dl xn` `lyk recn - ©©§¨

,hbd zelin mewn lr scerd mby meyn `ed mrhd ,`xnbdàøéåà£¦¨
àzìéâîcàeä`l m` jkitle ,hbd iabl lhae ,`ed hbd oeilb - ¦§¦§¨

.cala hbd zpizpn wlgk `id ezpizp ,oerxt myl epzepy yxit
ïðaø eðzdy`l xne`d ,øéépäå Chéb äæ éøäaezk `ed eilry ¨©¨¨£¥¤¦¥§©§¨

x`yi.úLøBâî dðéà ,élL,'xie`a zegxet zeize`' dl ozp ixdy ¤¦¥¨§¤¤
.hb zpizpl aygp df oi`e ,ynn mda oi`y xiip ila zeize` xnelk

jhib df ixd dl xn` m` la`øéépä úà éì éøéæçzL úðî ìòixg` ©§¨¤©£¦¦¦¤©§¨
,oiyexibd,úLøBâî Bæ éøä` el xifgz ok`y i`pzae.xiipd z £¥§¤¤

,mrhde,xiipd z` el xifgze i`pzd z` miiwz `id xy`ky
did oiicr xiipd f`e dpizpd onfn zyxebn dzidy rxtnl xxazi

.dly
,àtt áø éòay xiipde jhib df ixd dy`l xn`ì äèéL ïéaäèéL ¨¥©¨¨¥¦¨§¦¨

-dxeyl dxey oiaäáéúì äáéz ïéáex`yi ,dlinl dlin oiae - ¥¥¨§¥¨
,ilyéàîoi` ,xiipdn wlg mb dl xi`ydy oeikn m`d ,oicd dn - ©

envrl xi`yde xg`ny e` ,zyxebne ,xie`a zegxet zeize`d
.zyxebn dpi` xiipdn wlge÷ézwtqa zx`yp `xnbd xnelk , ¥

,`xnbd dywn .eze` zhyet `ledéì ÷etéúåhb leqtl yi ixd - §¥¥
oeik ,df oexqg `lel elit` dfàðîçø øîà ãçà øôñcdxezd - §¥¤¤¨¨©©£¨¨

dl ozil jixvy jkn cenll yie ,'zezixk xtq' hbd z` dpkn
cg` xtqìLe íéðL àìå,íéøôñ äLoiae zexeyd oiay xiipd m`e §Ÿ§©¦§Ÿ¨§¨¦

.milind xtqnk mixtq dl ozpy `vnp ,dly epi` milind
zvxzn,`xnbdàëéøö àìote`a `l` `tt ax wtzqd `l - Ÿ§¦¨
äøBòîcdxeyd jeza zeqpkp zg` dxey ly zekex` zeize`y - ¦§¤

'w' ze`d oke dilrny dxeya zqpkp 'l' ze`dy oebk ,dkenqd
oia hbd z` jezgl zexyt` oi`y ,dizgzny dxeya zqpkp

.zeize`a rebtl ilan zexeyd
lirl dpynd ixaca oecl zxfeg `xnbd(.hi)eci lr hb azekdy

:zyxebn ,card z` dl ozpe car lyeéä ,àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨¨
BlL àeäL ãáòa íé÷æçeî,lral jiiy ipelt cary reci did - §¨¦§¤¤¤¤

ådidèâdy`,Bãé ìò áeúkàeä éøäåcard -dãé úçzî àöBé- §¥¨©¨©£¥¥¦©©¨¨
myl dl epzp dlray zprehe ,card z` epiptl d`ian dy`d
z` dlaiw mdiptay dxiqnd icr z` d`ian dpi` j` oiyexib

.cardeäî,md wtqd iccve .jka zpn`p `id m`d -ïðéøîà éî ©¦©§¦¨
i`cea dy`d lv` card z` mi`ex ep`y oeiknydì éð÷à ééeð÷à©§¥©§¥¨

,card z` dlra dl ozp -àîìc Bà`vnp cardy jkn di`x oi` ¦§¨
y xnel yiy ,dlv`ìééò déLôpî àeäl` jld envrn card - ¦©§¥¨¥

.dy`d,àáø øîà,ing xa inx dfa wtzqp ji`ì ÷etéúådéixd - ¨©¨¨§¥¥
card z` ozp lrady epl xexa m` elit` ,df hb leqtl yi

oeik ,dy`léiãæäì ìBëiL áúëcàeä óeci lr aezky hbd ixdy - ¦§¨¤¨§¦§©¥
hba aezk didy okzie ,etiifl xyt`e wgnidl ieyr card ly

.eze` dwgne i`pzd z` dniiw `l `ide ,`edy lk i`pz
,`xnbd dywnàáøìeitl ,car ly eci lr azkpy hb lqty §¨¨
,etiifl xyt`yïéúéðúî àéL÷hb aezkl xyt`y da x`eanyìò ©§¨©§¦¦©

.ãáò ìL ãiä,`xnbd zvxznàéL÷ àì àáøì ïéúéðúî àîìLa ©¨¤¤¤¦§¨¨©§¦¦§¨¨Ÿ©§¨
dpynd z` cinrdl yiy itläøéñî éãòadid dn micirny §¥¥§¦¨

.card ly eci lr aezk
àéä øæòìà éaøådxiqn icr eid i`ceae ,izxk dxiqn icry xaeqd §©¦¤§¨¨¦

.hba azkp dn e`xyàéL÷ àîç øa éîøì àlàxa inx lr la` - ¤¨§¨¦©¨¨©§¨
dxiqnd icr e`a `ly ote`a wtzqd `ed ixdy ,dyw `ng

,`xnbd zvxzn .epiptlàéL÷ àì énð àîç øa éîøìinx lr mb - §¨¦©¨¨©¦Ÿ©§¨
lr hbd azky ote`a wtzqd `edy oeik ,zeywdl oi` `ng xa

card ciò÷ò÷ úáBúëa,`xnbd dtiqene .zwgnp dpi`yàzLä ¦§¤©£©©§¨
éëäì úéúàc,df ote`a wtzqd `ng xa inxy -(àáøì) ïéúéðúî §¨¦§¨¦©§¦¦§¨¨

éL÷éz àì énðoeik ,ing xa inx lr zeywdl oi` dpyndn mb - ©¦Ÿ¦§¥
aezk did hbdy ote`a zxacn dpynd mby xnel xyt`y

,ò÷ò÷ úáBúëa.`axk uxzl jxev oi`e ¦§¤©£©
dìò éåä éàîlr aezk didy hb iabl ,wtqd z` heytp cvik - ©¨¥£¨

.car ci,òîL àzdnnúBøãBbä ,Lé÷ì Léø øîàc,zenda -ïéà ¨§©§¨©¥¨¦©§¥
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אגרות קודשרל

 ב"ה,  כ"ה טבת, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

 כבוד האחים הנכבדים עוסקים בצ"צ 

 משכילים על דבר טוב ומזכי הרבים

מר מיכל יהושע ומר שמואל שיחיו שולזינגר

שלום וברכה!

בתודה רבה הנני מאשר קבלת סידור דרך החיים עבודת ישראל, ב' כרכים. ותודתי כפולה, 

ראשית בעד שימת לבבם לשלוח לי האמור, ושנית, שזה נותן לי התקוה שלמרות ההפסק יחזירו עטרה 

ליושנה, כוונתי למסורת בית הדפוס שלהם שיהי' באופן של "עוסק במלאכת הקודש", זאת אומרת, 

להמשיך להדפיס ולהו"ל ספרי קודש, וליתר דיוק ספרים בביאור תורתנו תורת חיים תורת אמת.

ומיוסד על מאמר חכמינו ז"ל )ומודגש בזה במיוחד חכמינו, אף שהם גם רבותינו(, המתחיל 

במצוה אומרים לו גמור, הנני בזה לעוררם עוה"פ לגמור שורת הספרים היסודיים בתורתנו, במיוחד 

להו"ל תלמוד הירושלמי, שיש בזה הכרח הן מצד הרבים, קהל הלומדים, והן מצדם ולזכותם.

בתוספת   – פנימי  ובהידור  וכו',  בבלי  והש"ס  הרמב"ם  שהו"ל  ע"ד  בהידור  לאור  ולהוציאו 

הערות והארות של גדולי ישראל, נוסף על ההידור החיצוני שגם זה מהוראת תורתנו תורת חיים – 

ובפרט כנ"ל שהרי התחילו ובא במעשה בפועל ההו"ל בהידור של תורה שבכתב, נ"ך מקראות גדולות, 

תלמוד בבלי )וכאן דלגו על תלמוד ירושלמי( רמב"ם, שו"ע יו"ד, וכו'.

בודאי  אבל  קראטאשין,  דפוס  צילום  הירושלמי  תלמוד  ידם  על  ההו"ל  ע"ד  לי  שידוע  מובן 

לדכוותייהו למותר להדגיש שדפוס זה יש לו ערך יותר מבחינה ביבליאוגרפית, או לכל היותר בתור 

השוואה עם הדפוסים שלאחריו בשינוי הנוסחאות וכדומה, אבל בודאי שבתור ספר לימוד לכל איש 

מעונין בתורת ה' לָלמדה ולַלמדה, הרי כל הדפוסים שלאחריו עולים על הנ"ל ע"י המפרשים והביאורים 

שנתוספו בהם, ועד לדפוס וילנא עם כל ההוספות.

ומובן אשר עיקר כוונתי בנ"ל לכל ההוספות, ואולי אפשר לצרף גם כן במילואו פירוש "אהבת 

ציון וירושלים" להר"ב רטנר. כן נדפס לפני שנים אחדות ספרו של הרב רבינוביץ על הירושלמי, שהוא 

אביו של הסוחר רבינוביץ שי' מבוסטון )לפי שעה נשמט מזכרוני שמו האישי של המחבר ודבנו וכן שם 

הספר, אבל בקל אפשר לברר(.

על הספק שאפשר תועיל בקשתי עוה"פ בנוגע לההו"ל דהירושלמי, הנני כופל בקשתי עוה"פ 

ויש לי ַהברייטקייט לבקש בזה, כיון שלדעתי ברורה הרי זה זכות הרבים והכרח הרבים, ובפרט בשנים 

הכי אחרונות – שהוסיפו בלימוד תלמוד ש"ס זה.

ויהי רצון שאתבשר טוב אשר נגשו בפועל לההו"ל דהנ"ל ובזריזות המתאימה לגודל המפעל 

ותוכנו, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, וזכות הרבים מסייעתם.

בכבוד ובברכה בכלל ובברכת הצלחה בהאמור במיוחד ומתוך בריאות הנכונה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. כמנהג ישראל עתיק ועל פי פתגם הידוע שנקל להיות מבקר ממחבר, ובעיקר שגם זה נוגע 

לפניו  התנאה  חיצוני,  הידור  נמצא  ישראל  עבודת  דהסידור  בההו"ל  אשר  הפלא  להביע  הנני  לרבים, 

במצוות, אבל חסרה שימת לב המתאימה בנוגע לכמה פרטים בהתוכן כפי שנעשה זה בנוגע הדיוק בהידור 

הצילום וכו'. ולדוגמא לא מצאתי שימת לב עכ"פ לציין הנוסח של הסידור )שכנראה בשעתו ובמדינתו של 

המחבר לא הי' צורך בזה, מפני שהי' מנהג אחיד בנוגע להנוסח וכו', משא"כ כשמו"ל עתה(.



רלי
כן, כנראה כתוצאה מהעדר שימת לב ככל הדרוש להתוכן, מכונה ההוספה ד"דרך החיים" 

לר"י מליסא בשם "פירוש", והוא אינו אלא ליקוט דינים ואין לו כל שייכות לסידור זה דוקא, ובכלל 

לסידור תפלה בכלל.

יש עוד להוסיף על דרך זה, אבל כיון שתקותי שסו"ס יוציאו לאור את הירושלמי, הרי לא זו 

הדרך כלל להאריך בפרטים שאין בהם כדי להוסיף ביחס טוב לבקשתי והפצרתי האמורה. 

ההו"ל  ענין  מחשיב  הנני  כמה  עד  שאת  ביתר  להדגיש  בכדי   – דחוף  מהיר  המכתב  שלוח 

דהירושלמי שגם הוא מהיר דחוף, ויפה שעה אחת קודם.

 ב"ה,  כ"ב טבת, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הראשון.

זי"ע מתאים  נבג"מ  זצוקללה"ה  על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  יזכירוהו  רצון  ובעת 

לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב הן בהנוגע לענינים הכללים והן בהנוגע לענינו הפרטים.

לכתבו שכאילו צויתי למי שהוא להתעסק בלימוד הקבלה - הנה אף שבתקופתנו זו השכחה 

התורה  פנימיות  לימוד  על  הוא  מצוה  הנני  שכן  וזה  כלל,  זה  בכגון  הורגלתי  לא  בכלל  אבל  מצוי', 

שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות של הבעש"ט )חסידות הכללית( ותורת רבנו הזקן )תורת חסידות 

חב"ד( וכידוע ומפורסם. 

לשאלתו אודות קמיעות - הנה לא שמעתי בענינים אלו כלל.

- דיבורים בטלים ומבוטלים בהחלט, ובאים אך ורק  וכו'  כמובן נבהלתי לכתבו ע"ד שנאה 

מהעדר סדר וכו' בכל דרכיו שבמילא מחליש בריאות הגוף, ממעט בטוב לבב והשמחה וכו'. ומוכרח 

אשר סו"ס יסדר עצמו בחיים מסודרים )וידוע עד כמה דרש זה מכאו"א - כ"ק מו"ח אדמו"ר(. וכוונתי 

ואף שקשה לשנות עצמו מן הקצה אל  ועד לסדר בעניני פרנסה.  וכו'  ושינה  - סדר באכו"ש  פשוטה 

ויתחיל תיכף לשפר המצב  )וגם אין מוכרח כ"א( המוכרח הוא שיחליט שזהו מטרתו  הקצה תומ"י 

צעד אחר צעד. ובטוחני שהשי"ת יצליחו בזה. הצעדים בפועל - יתייעץ עם ידידיו באה"ק ת"ו ונאמר 

ותשועה ברוב יועץ.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ומתוך מנוחה שמחה וטוב לבב.

 ב"ה,  כ"ג טבת, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א רב פעלים כו' מו"ה שמואל אבא שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מט"ז טבת, בו כותב ר"פ מההתועדות דיום הבהיר יום הגאולה 

שיהי'  רצון  ויהי  החסידות,  ולדרכי  החסידות  ללימוד  השנה  ראש  נפשנו  ופדות  גאולתנו  כסלו,  י"ט 

רישומה ניכר בכל ימות השנה ועד למעשה בחיי היום יומים. 

לכתבו אודות בי"ס, בו ילמדו לימודי קדש וגם להבדיל לימודי חול.

אגרות קודש



רלב
מסוימים  בתנאים  בזה:  הקצוות  לשני  ועד  והאישים,  המקום  בתנאי  תלוי  דא  בכגון  בכלל 

התנגדו רבותנו נשיאינו לזה בכל תוקף, ובתנאים מסוימים אחרים, אף שלא התעסקו ביסוד בי"ס 

אלו אבל מאחורי הפרגוד סייעו בדבר, ומובן שאופן האחרון הי' נדיר ביותר אבל בכ"ז קרה לפעמים. 

ועפי"ז על כת"ר לדון על אתר בהמצב ולהכריע.  

ויה"ר מהשי"ת שהבטיח הבא לטהר מסייעין אותו שיחליט לאמיתתו של הענין ולזכות הרבים.

תקותי שמתכוננים ליום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, ויהי רצון שעד אז ואז 

ואחרי יום ההילולא יוסיף כאו"א בהענינים עליהם מסר נפשו בעל ההילולא ובנקודה הפנימית הפצת 

המעינות )ועד שיגיעו גם( חוצה.  

בברכה לבשו"ט בעניני הכלל והפרט בפ"ש כל אנ"ש שי'.

 ב"ה,  כ"ה טבת, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יהושע זאב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ב טבת יום השלישי שהוכפל בו כי טוב, בבשורה הטובה...

בזה  מוסיף  בודאי  ואשר  המעינות  הפצת  ובעיקר  והפצתה  היהדות  בהחזקת  פעולתו  וזכות 

מזמן לזמן, מתאים לנתינת כח בזה מציווי תורתנו תורת חיים, דמעלין בקדש, תעמוד לו ולכאו"א 

מב"ב שי' להוספה בברכת השי"ת בגו"ר. 

וכהתחלת פרשת שבוע זה, בפירוש ושמי ה', מדת אמיתית שלי שענין הוי' ואמת להבריח מן 

הקצה אל הקצה ובלי שינוים מקצה העליון )תכלית הרוחניות( ועד לקצה התחתון )תכלית הגשמיות(. 

בטח יצוין בק"ק דכת"ר יום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל באופן המתאים, 

השינוי  על  העיר  שלא  ולפלא  א(.  )יט,  ברכות  הגליון  על  הנדפס  ראה   - מתחטא  בל'  לכתבו 

במס' תענית עצמה - בין פרש"י שבמשנה לזה שבגמרא! וראה שה"ג לחיד"א מע' רש"י א( די"א דהפי' 

לתענית אינו מרש"י. ב( דכמה מהדורות היו בפרש"י. 

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים גם יחד.

 ב"ה,  כ"ט טבת תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים וכו' מו"ה חיים יהודה שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו,

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו 

הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך הרחבה.

מכ' והמצו"ב נתקבלו ות"ח ת"ח.

בברכת הצלחה רבה בעבוה"ק בהגנת קיום עם בנ"י בכ"מ שהם,

מ. שניאורסאהן

אגרות קודש
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2

3

4

dkld ixe`ia
íééúðéá íé÷åñô [å קדיש ואמר הבעלֿקורא שכח -

קודם  קדיש שוב יאמרו לא - התורה קריאת לאחר
.20שמונהֿעשרה 
ãçà ùéã÷ [æ ֿ שמונה תפילת להסמיך חב"ד מנהג -

התורה  לקריאת האפשר ככל שהקדיש 21עשרה מנת על

התורה  קריאת על גם יחשב שמונהֿעשרה ,22שקודם
הכנסת  עד הקדיש עם ממתינים לא גם זה ומטעם
לומר  מתחיל שליחֿהצבור אלא להיכל ספרֿהתורה

הגלילה 23חציֿקדיש  לסוף באמירתו 24קרוב ומאריך ,
לארון  הס"ת כניסת אחר שיסיים .25באופן

zetqede mipeiv
בסדור.16) וכ"ה
יג.17) קמח, תהלים
ב'18) הם שבסידור ציינו החדשה מהדורה בשוע"ר

רבינו  בסידור אמנם אור), תורה סידור (ע"פ פסוקים
אחד. פסוק הוא דפוסֿראשון

ÈÓ„עד"ז19) ÂÎ¯·Â ˘È„˜ ˙¯ÈÓ‡ È·‚Ï) „"Ò „ 'ÈÒ·
(ÔÂ¯Á‡‰ ˘È„˜ ¯Á‡Ï שפורסין באו מקרוב חדשים ועתה :

האחרון  קדיש אחר 'ברכו') שבעקבותיו (קדיש שמע על
לזה, זה סמוכין קדישין ב' לומר ענין דמה נכון, ואינו מיד,

הקדישים. ב' בין פסוקים מקצת שיאמרו ללמדם ויש
מנהגנו 20) פי על ובפרט פסוקים, הפסק כאן שאין כיון

אין  התורה קריאת שאחרי (34 ע' חב"ד – המנהגים (ס'
ופסוקים, מזמורים שאר ולא וגו', לה' אודה הללוי' אומרים

וגו'. יהללו אומר ציבור השליח רק
הקדיש  בין שייכות ניכרת שלא עד גדול הפסק במקום אבל
(ויאמר  שמונהֿעשרה קודם חציֿקדיש שוב יאמרו לתפילה,

לפניו). פסוקים איזה
או 21) יולדת, או לחולה 'מיֿשברך' לומר כשצריכים

ולא  לשלישי שני קריאת בין לאמרה נהגו – הגומל ברכת
שלישי. קריאת לאחר להפסיק

קדיש 22) לומר שאיֿאפשר כיון סק"ד: פכ"ט הכולל שער
לקדיש, קדיש להסמיך שאין משום התורה קריאת אחר
יש  במנחה בשבת לכך זה, חשוב קדיש ביטלו לא ומאידך
גדול  ובדקדוק דאפשר, מה בכל לקריאה התפילה להסמיך
שום  בלי תיכף מתפללין קריאתֿהתורה ואחר אדמו"ר כתב
התפילה. קודם אומרים הקריאה שעל קדיש והחצי הפסק
דפשטות  כתב ד) (כא, י"ט סימן נחמיה דברי בשו"ת אמנם
ז"ל  הזקן) אדמו"ר (הוא מוח"ז ובשו"ע שבמג"א הלשון
שאין  במנחה קה"ת אחר קדיש אומרים דאין רצ"ב סימן
לגמרי, בטל הזה שהקדיש משמע כו' להפסיק במה כאן
בשאר  כמו ממש במקומו נשאר התפלה שקודם והקדיש
בשם  במג"א ומ"ש לתפלה. סמוך אותו שאומרים פעמים
אקריאה  קאי התפלה שלפני שהקדיש לרש"י פרדס לקוטי
קדיש  לומר א"א זה דבלא משום זה) השמיט רבינו (מוח"ז

פסוקים  התפלה בלי בשביל התקנה עיקר מ"מ אבל קודם
כו'.

הכולל'. ו'שער נחמיה' ה'דברי על עוד להלן וראה
ולכך 23) שמונהֿעשרה, תפילת על בעיקר הקדיש אמירת

יוכלו  לא התורה לקריאת הקדיש יסמיכו שאם במקום
התפלה, קודם ולאמרו להמתין יש לאחריו, מיד להתפלל
הפטרה  לקריאת בלאוֿהכי שמפסיקים במקום הדין והוא
הקדיש  להתחיל צורך אין – צבור) תענית של מנחה (תפלת
בזמנו  אותו אומרים אלא להיכל ספרֿהתורה הכנסת לפני

התפלה. קודם
הכנסת  קודם הקדיש סיימו שאם היומן מרשימת להלן וראה
(למעט  התפילה מיד יתחילו אלא – ימתינו לא – הס"ת

במעבר). העומדים
¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙‚‰‰ כשליח כששימש האחרונות בשנים

להיכל. הס"ת הכנסת לאחר הקדיש להתחיל ציבור
במקום  היה הש"צ שמקום משום זו הנהגה שפירשו יש
כלֿכך  להאריך ניתן שלא וכיון מההיכל, הרחוק ההתוועדות
הגלילה  לסוף קרוב ולא התפילה קודם לאמרו יש – בקדיש

לעיל). (כמבואר
שהוא 24) במעיל הספרֿתורה הלבשת סיום קודם היינו

הגלילה. סיום
אף  וכו' הודו עונים והקהל יהללו אומר המגביה מכן לאחר

החציֿקדיש. כדי תוך שהוא
בפועל:25) ‰ÏÏÂÎהמנהג ¯Ú˘· תקנת פירש (שם)

הגבהת  לאחר הקדיש שמתחילים למעשה הזקן אדמו"ר
מבימת  הולך שהש"צ בזמן נעשית התורה (הגבהת התורה
ההיכל, אל הספר את מוליכים אין אך העמוד), אל הקריאה
עד  הבימה, על הס"ת עם ממתינים והגולל השמש אלא
הספר  מכניסים ואז תפילתם, יסיימו במעבר שהמתפללים
מצידיהם  או לפניהם הספרֿתורה עם יעברו שלא (כך

קב). בסי' כמבואר
נחמיה  ר' מהגאון שנשארו מהכתבים הביא דבריו בהמשך
דברי  בשו"ת ושם אדמו"ר) של בנו חתן (שהיה מדובראוונא
בזה  לעיין הנ"ל הגאון שנתעורר מה נמצא י"ט סימן נחמיה
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קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך
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zetqede mipeiv
על  להאמין יתכן ולא בתמיה. ונשאר בצ"ע שהתחיל המנהג
אדמו"ר. מנהג את ליישב במה מצא שלא כמוהו גדול
להם  היה לא הישובים, שלו הכתבים בין נמצא שלא ומאחר

אדמו"ר. על כמתלונן שישאר הצ"ע את להדפיס
הסדור. בזה המתפללים כל אצל נתפשט הזה והמנהג וסיים:

ÔÁÏ˘‰Œ˙Âˆ˜· שער' עדות דחה ד) ס"ק בדה"ש צא (סי'
מנהג  היה שכן יתכן ולא ממני נפלאו "דבריו הכולל':
הוא  המנהג אלא בברור", שידוע שכתב אע"פ אדמו"ר
וכשמגיע  יהללו, ואומרים להיכל הספרֿתורה שמוליכים
עד  ההיכל סוגרים ואין קדיש, חצי מתחיל להיכל סמוך

נוהגים'. ראיתי 'וכן וסיים הקדיש, סיום
ההיכל  סגירת קודם הקדיש באמירת שדי הוא והנימוק
להתחיל  יתכן שלא ועוד הקריאה, על גם שהוא ניכר שיהא
ושמים, ארץ על הודו עונים שהקהל כיון לכן קודם הקדיש
יהיה  קדיש אז יאמר ואם הס"ת, לנשק הולך  אחד וכל
הוסיף  דבריו ובסיום כלל. הקדיש ישמעו ולא בלבול
נהגו  כנראה שבימיו משום היתה נחמיה' ה'דברי שתמיהת
החצי  אחר ג"כ יהללו אמרו ואולי קדיש החצי אחר להכניס
הסידור  בפסקי הוא (ועד"ז עליהם. תמה לפיכך קדיש,

קלד). הערה
„"·Á Y ÌÈ‚‰Ó‰ ¯ÙÒ· כמובא בפועל המנהג הובא 34 ע'

אדמו"ר  כ"ק (מדברי תטז ע' היומן ברשימת ומקורו בפנים,
שבת, במנחת התורה קריאת שאחר הקדיש מוהריי"צ):
שלא  כדי קצת, בו ומאריכים הגלילה, בעת לומר מתחילים

המתפללים  אמות בד' לעבור להיכל הס"ת מכניס יצטרך
הכולל'. ב'שער ועיין שמונהֿעשרה.

נ"ע, (הרש"ב) אדמו"ר בחדר מנין כשהתפלל נוהגים היו כן
ממתינים, היו בקדיש, קצרו ואם להמנין. הוא כשיצא או
תפלתם  להתחיל להיכל, הס"ת המכניס בדרך העומדים אלו
או  – השלחן' ב'קצות בזה [פלפול הס"ת. שיכניס עד
בדברי  בצע"ג ומסיים נאה, להרא"ח – הסידור' ב'פיסקי
אמירת  אחר תיכף הקדיש מתחילים ושבכ"מ הכולל', 'שער

להיכל.]. ההכנסה עם ומסיימו יהללו,
ב  ˜ÁÏועד"ז 'Ú ‚"Á ˘„Â˜ ˙Â¯‚‡ ע"פ קלים (בתיקונים

התורה  קריאת שאחר קדיש חצי אמירת כתי"ק): צילום
אבל  פכ"ט. הכולל בשער עיין יתחילו? מתי שבת, במנחת
ח"ק  לומר להתחיל אדמו"ר מו"ח כ"ק הוראת ע"פ מנהגנו
יהללו  ואמירת בהגלילה ולמהר הגלילה, לסוף קרוב
שיסיימו  באופן הח"ק באמירת ולהאריך לארון והכניסה
האפשרי. ככל לתפלה להסמיכו ועכ"פ הכניסה, אחר הח"ק
בשנים  בזה אדמו"ר כ"ק הנהגת הקודמת הערה וראה

האחרונות.
אומרים 26) ס"ת שאין ובמקום לשבת): (מנחה ובסידור

תפילתי. ואני אחר קדיש החצי
סוס"ד.27) נה בסי' עד"ז
Ò"‡כדלעיל28) ‡È˜ 'ÈÒ גאולה ברכת לסמוך צריך :

ישראל  גאל אחר באמן אפילו ביניהם יפסיק ולא לתפלה
י"ח. תפלת קודם לומר שנוהגין פסוק בשום ולא

•
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בין · כף אל כף מטפחין ואין ירך על כף מספקין אין
כלי  יתקן שמא גזרה לאבל בין בנשואין אפילו לשמחה
יד  כלאחר ומטפח מספק כן אם אלא לקונן או לשורר שיר
כנגד  אחת או הלוח על או הקרקע על באצבע להכות אפילו
הגודל  על באמה שמכין אלו כגון המשוררים כדרך אחת
או  לתינוק באגוז לקשקש או עריבות תנועות בזה ועושין
שמא  גזרה אסור בו וכיוצא זה כל שישתוק כדי בזוג לשחק
בנישואין  אפילו זה מטעם לרקד אסור וכן שיר כלי יתקן
קילוסים  שאומרים בשעה לרקד מותר תורה בשמחת אבל

התורה. כבוד משום לתורה

שמחה  מיני בכל ולרקד ולטפח לספק ההמון שנהגו ועכשיו
שיהיו  ומוטב ישמעו לא שבודאי לפי בידם מוחין אין
לומר  זכות עליהם שלמדו ויש מזידים יהיו ואל שוגגים

לגזור  שייך ולא שיר כלי בעשיית בקיאים אנו אין שעכשיו
כלל: הוא מצוי שאינו שדבר שיר כלי יתקן שמא

עונשין ‚ ואין יכתבו שמא גזרה ממונות דיני דנין אין
מי  הסהר לבית ולהכניס לתפוס אסור ולכן בשבת
שאסור  וכלֿשכן יברח, שלא כדי עונש איזה שנתחייב
ואין  כלום עלינו אין יברח ואם דין) בכלל (שזהו להלקותו
על  כגון דברים ולהציע לקבול אבל בשבת טענות מסדרין

ס"ב. סי' באה"ע כמ"ש מותר בתולים טענות

בשבת  התמיד לבטל שלא הגולה מאור גרשום רבנו ותיקן
הקהל. טענות בשביל לא אם

יושבים  כאילו שנראה מפני לחליצה מקום לקבוע ואסור
לדון:
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גזרה „ מגרשין ולא חולצין ולא האשה את מקדשין אין
לגרש  ורוצה החולי עליו שתקף מרע ושכיב יכתוב שמא
ע"ד  בשבת לגרש לו התירו ליבום תיזקק שלא כדי אשתו
אם  עליו דעתו תטרוף שלא כדי קל"ו סי' באה"ע שיתבאר

רצונו: יעשו לא

קידשה ‰ אפילו לחופה אשה כונסין ולא מייבמין אין וכן
ואסור  ליורשה אותה קונה כך ידי שעל מפני יום מבעוד
וממכר  מקח גזרת בכלל שהוא מפני בשבת קנין לקנות

ש"ו. בסי' כמ"ש יכתוב שמא משום שגזרו

משום  ובנים אשה לו שאין למי ולכנוס לקדש מתירים ויש
סומכין  מכלֿמקום עיקר, זה שאין ואף ורביה פריה מצות
שרגילין  כמו הבריות כבוד גדול כי הדחק בשעת זה על
עד  ו' ביום הנדוניא עם להשוות יכולים היו שלא שלפעמים
וכבר  הואיל שבת בליל והקידושין החופה ועושין הלילה
לא  אם ולחתן לכלה ביוש והיה ולנשואין לסעודה הוכנו
לידי  יבא שלא ליזהר צריך לכתחלה ומכלֿמקום אז יכנוס
ירא  וכל החופה שמאחרים ממה באין עבירות וכמה כך
בשבת  נישואין כלל לעשות שלא לעצמו יחמיר שמים

ס"ב: סי' באה"ע כמ"ש

Â דבר שום מחרימין ולא מקדישין ולא מעריכין אין וכן
ש"ו. בסי' כמ"ש וממכר למקח שדומה מפני לגבוה

מפני  סלעים ה' ששוה בכלי אפילו הבן את פודין אין וכן
שבת  בערב לכהן המעות ליתן לו ואין וממכר למקח שדומה
המצוה  עליו חלה לא שעדיין שכיון לברך יוכל לא שאז לפי
כיון  לברך יוכל לא ג"כ זמנה שהוא ובשבת וצונו יאמר איך
ואפילו  בשבת א' יום עד ימתין לכן כלום עושה אינו שאז
יפדהו  לא חודש שהוא ו' ביום תשצ"ג י"ב כ"ט לו כלו אם
שלימים  ימים שלשים הוא שבתורה שחודש לפי ו' ביום

הפדיון: בשעת ל"א ליום שיגיע צריך ולכן

Ê דבר כמתקן שהוא מפני ומעשרות תרומות מפרישין ואין
מתוקן. היה שלא

מה  מוטעין בין מזידין בין שוגגין בין בשבת שנעשו וכולן
לא  במזיד ומעשרות תרומות הפריש שאם אלא עשוי שעשו
כל  העושה כדין אחרים ולא הוא לא ביום בו מזה יאכל
ממנו  ליהנות שאסור במזיד סופרים מדברי האסור דבר
מיד  מותר שבת ובמוצאי שבת למוצאי עד לאחרים אפילו

שי"ח: בסי' שנתבאר כמו לו אפילו

Á לא ראשונה ביאה עליה יבא לא האלמנה את הכונס
על  לקנותה לאלמנה חופה שאין לפי ביו"ט ולא בשבת
לביאה  הראוי יחוד ידי על או ביאה ידי על אלא כך ידי

בשבת. קנין קונין ואין אותה שקונה הוא

הראוי  יחוד כבר עמו ונתייחדה ה' בליל נשאה אם ואפילו
בשבת  ראשונה ביאה עליה לבא שלא להחמיר טוב לביאה
ולא  חופה הנקרא הוא שיחוד אומרים שיש לפי יו"ט או
בלבד  ביאה ידי על אלא לאלמנה חופה ואין שלנו חופה
ה' בליל טמאה היתה אם וכלֿשכן אותה שקונה הוא
הראוי  יחוד זה שאין שומרים ב' ידי על עמו ונתייחדה

ולכן  הראשונה סברא לפי אפילו באלמנה קונה ואינו לביאה
שבת  במוצאי לטבול מותרת ואם שבת בליל לטבול לה אין

קצ"ז. סי' ביו"ד יתבאר

יחוד  החופה אחר ליחדן יש בה קונה שחופה בבתולה וגם
גמור  יחוד יתייחדו לא או השבת קודם לביאה הראוי גמור
גמור  שיחוד האחרונה לסברא לחוש כדי כולה השבת כל
בתחלה  לעשותו ואסור שלנו חופה ולא חופה הנקרא הוא

טוב: ביום וכן בשבת

Ë או מאצלו להוליכו בנהר דבר להשיט לאדם אסור
שלא  שגזרו הגזירה בכלל ג"כ שזהו מפני אצלו להביאו
להפצילן  אסור המים פני שעל קסמים ולכן בשבת לשוט
אבל  בנהר זה וכל יפים שיהיו המים לנקות כדי ולכאן לכאן
שנתבאר  כמו כלל גזרו לא שפה לה שיש בבריכה או בכלי

למעלה:

È כלל שטה ואינה ממש הים בקרקע יושבת היא אם ספינה
לתוכה  נכנס כן אם אלא אסור לאו ואם בה ליכנס מותר
כמנהג  קשורה היא ואם רמ"ח בסי' שנתבאר כמו יום מבעוד
המים  פני על שטה שהיא אע"פ בנמל העומדות הספינות
האחד  בראשו קשור [קרש] שיהא וצריך בה ליכנס מותר

ביבשה: ובשני בספינה

‡È ליכנס להערים אסור הנהר בקרקע העומדת ספינה
השני  לעבר יוליכנה שהנכרי ויודע בתוכה לישן
תלמיד  לנו אין ועכשיו בכך להערים לו מותר חכם ותלמיד

שי"ד: סי' עיין זה לענין חכם

בשבת: הנוהגים פרטיים דינים כמה שלט סימן ב חלק

אפילו ‡ וחיה בהמה מן בין המת מן בין החי מן בין הגוזז
שכן  מלאכות, מאבות והוא חייב המופשט העור מן

ואילים. התחשים עורות גוזזין היו במשכן

שאין  פטור מהעור או הבהמה מן בידו צמר התולש אבל
בשיניו  או בידיו וצפרניו שערו הנוטל וכן בכך גזיזה דרך
לאחרים  אפילו ביד ליטול סופרים מדברי אסור אבל פטור
לאחרים. כלי בלא יפה ליטול ידיו לאמן יכול שאינו אע"פ

ועל  בלבד שערות ב' על אפילו חייב בכלי חתכן אם אבל
ומלקט  שיעור חצי כשאר התורה מן אסור אבל פטור אחת
חייב  באחת אפילו זקן נראה יהא שלא שחורות מתוך לבנות
שמלת  גבר ילבש לא משום אסור בחול אפילו זה ודבר

אתתא: בתקוני גבר יתתקן לא שתרגומו אשה

צריך · כן אם אלא חייב בכלי צפרנים והחותך הגוזז אין
צריך  אינו אם אבל שחתך לצפרנים או לשער או לצמר
אשה  ולפיכך לגופה צריכה שאינה מלאכה זו הרי  להם
ליל  הוא ובשבת הצפרנים ליטול שבת מערב ששכחה
שכל  לה לחתכן לנכרית לומר לה שמתיר מי יש טבילתה
ע"י  לעשותו מותר סופרים מדברי אלא אסור שאינו דבר

ושכ"ה. ש"ז בסי' כמ"ש מצוה לצורך נכרי

וצפרנים  ושער לצמר צריך אינו אם שאף אומרים יש אבל
מהעור  והצמר השער העברת היא המלאכה (שעיקר חייב
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ועוד) זו, העברה לגוף צריך הוא והרי מהאצבעות והצפרנים
היו  שלא אע"פ התחשים עורות גוזזים היו במשכן שגם
שזהו  לחתכן לנכרית לומר להתיר אין ולכן לשערן צריכים
רע"ו  בסי' כמ"ש מצוה לצורך התירוהו ולא גמור שבות
דשבות. שבות שזהו בשינים או ביד ליטלן לה תאמר אלא

אין  קצת עמה ומסייעה אליה אצבעותיה מטה שהיא ואף
התורה  מן גמור (ומותר ממש בו אין שמסייע כלום בכך

לעושה  אלא לסייע איסור אין סופרים מדברי מלאכה ואף
מצוה  במקום שלא שבות משום האסור לדבר או גמורה
על  גזרו שלא כמו הסיוע על גזרו לא מצוה במקום אבל
אינו  בסיוע ואף כלום עושה אינו שהוא לפי לנכרי האמירה
שהחכמים  אלא באמת ממש בו אין שמסייע מאומה עושה
העושה  אבל בעצמו לעשות יבא שמא גזרה עליו גזרו
כמ"ש  מצוה במקום דשבות שבות הוא אפילו אסור מעשה

של"א): בסימן

בין ‚ לו בין בכלי בין ביד בין מגופו יבלת לחתוך אסור
לחה  יבלת חתך ואם יבישה בין לחה יבלת בין לאחרים
אינו  אם אף גזיזה משום להמחייבים גוזז משום חייב בכלי

שגזז: למה צריך

מאבות „ שמחק, במקום לכתוב מנת על והמוחק הכותב
לסימן  המשכן קרשי על כותבין היו שכן הן. מלאכות
שכתב  מה מוחק והיה שטעה ופעמים זוגו בן איזה לידע
לא  לכתוב מנת על שלא למחוק אבל במקומו וכותב וחוזר

כלל. מלאכה מעין זו ואין במשכן היה

לכתוב  מנת על כן שעושה משום הוא המוחק וחיוב והואיל
אותיות  מחק לא אפילו לפיכך לכתיבה מקום שמתקן דהיינו
דהיינו  הפנקס על שנפלה שעוה או בלבד דיו טשטוש אלא
ברזל  בעט עליהם וחוקקים בשעוה וטוחין חקוקין לוחות
לחקוק  כדי משם והסירה ומחקה אחרת שעוה עליה ונפלה
והוא  חייב בלוח הטוחה שתחתיה השעוה על במקומה
הכותב  וכן אותיות ב' לחקוק או לכתוב כדי במקומו שיהא
על  אבל אותיות ב' על אלא חייב אינו אותיות המוחק או
וכן  שיעור חצי כשאר התורה מן אסור אבל פטור אחת אות

במקומה. לכתוב כדי הקלף מן שעוה ומסיר במוחק הדין

מתקן  לי דמה האותיות על שנטפה שעוה המסיר הדין והוא
זהו  ואדרבה הכתובות אותיות מתקן לי ומה לכתיבה מקום

בזה. מקילין ויש יותר תיקון

לכתוב  מנת על שלא למחוק אפילו אסור סופרים ומדברי
אע"פ  אותיות כמין עליה שעשו עוגה לשבור אסור ולכן
מותר  אבל מוחק שהוא מפני לאכילה רק מכוין שאינו
להפרישו  א"צ להנאתו העושה שקטן לפי לתינוק ליתנה

שמ"ג. בסי' כמ"ש

יש  הדפים חודי בראשי אותיות עליהם שכתוב ספרים ואותן
כותב  משום לנעלן וכן מוחק משום בשבת לפתחן אוסרין
ויש  הוא ימות ולא רישיה פסיק לכך מתכוין שאינו ואף
אלא  כבר כתובות הן שהאותיות שכיון לפי לנעלן מתירין
שאפשר  כיון כותב משום בזה אין בעלמא קריבה שמחוסרין

חד  מעשה עשיית בלי בקל כמקורבים להקריבן הן הרי ש

לפתחן  מותר וכן זו בקריבה כלום עושה ואינו ועומדים
ואפשר  קיימת שכתיבתן כיון כמוחקן ואינו זה מטעם

נוהגין: וכן כמקורבין הן והרי בקל להקריבן

שני ‰ ונעשו חי"ת של לגגו שנטל כגון אחת אות המגיה
לגגו  שנטל כגון אחרת אחת אות (והמגיה חייב זייני"ן

התורה): מן אסור אבל פטור ר' ועשאו ד' של

Â דבר גבי על המתקיים בדבר כשכותב אלא חייב אינו
שאינו  בדבר אפילו אסור סופרים מדברי אבל המתקיים
במשקין  לכתוב כגון מתקיים שאינו דבר גבי על מתקיים
ליזהר  צריך ולכן בהן וכיוצא ירקות עלי גבי על פירות ומי
באפר  לחקוק או השלחן על במשקין באצבעו לכתוב שלא
כמין  באויר לרשום מותר אבל בדבש או קרוש בשומן או
השלחן  על הדין והוא כלל ניכר רשומן שאין כיון אותיות
שעל  ואע"פ כלל ניכר רשומן אין בזה שגם במשקין שלא
מותר  וכן כלום בכך אין לכתיבה ידו ומאמן מלמד כך ידי

שלומדה: אע"פ בשבת אומנות לראות

Ê היא חקיקה שהרי חייב כתב כתבנית העור על הקורע
פטור  כתב כתבנית העור על הרושם אבל כתיבה בכלל
גזרה  סופרים מדברי אסור אבל המתקיים דבר זה שאין

המתקיים. דבר משום

בעלמא  לסימן אלא רושם ואינו כתב תבנית אינו אם אבל
לרשום  מותר ולכן לכתחלה אפילו מותר אותיות כמין  ולא
טעות. שיש במקום לסימן שרושמין כמו הספר על בצפורן
אינו  שבו והרושם קשה שהוא בקלף אמורים דברים במה
שבו  שהרושם מפני לרשום אסור בנייר אבל מתקיים
מדברי  אסור כתב תבנית שאינו ואע"פ מרובה זמן מתקיים
כשהוא  עליו שחייבים כתב תבנית משום גזרה סופרים

מתקיים.

הרושם  שאפילו שסוברים לפי בקלף אפילו אוסרים ויש
דבר  הוא אם חייב כתב כתבנית ולא בעלמא לסימן
בן  איזה לידע המשכן קרשי על רושמין היו שכן המתקיים
ב' או נסרים שני גבי על אחת שריטה שרט אם ולפיכך זוגו
חייב  המשכן בקרשי שעשו כמו לסימן אחד נסר על שריטות
התורה  מן אסור אבל פטור אחד נסר על אחת ובשריטה
מתקיים  שאינו הקלף על והרושם המתקיים דבר שהוא מפני
שמים  וירא המתקיים משום גזרה סופרים מדברי אסור

כדבריהם: לעצמו יחמיר

Á תבנית שהוא כל אבל כלל כתב תבנית כשאינו זה וכל
אותיות  אינן ואפילו אשורי אינו אפילו כתב איזה
שרגילין  הסימנים כגון בעלמא לסימן שרגילין אלא ידועות
עליו  וחייב כתב תבנית נקרא זה הרי המספר בהם לעשות
אסור  מתקיים שאינו ובדבר המתקיים בדבר עשאו אם

הכל. לדברי סופרים מדברי

עליהן  פטור ג"ץ משעטנ"ז הזיונין וחיסר אשורית והכותב
שלא  אומה מאיזו כתב כל וכן מלאכתן נגמרה שלא מפני
מדברי  שאסור אלא עליו פטור כתיקונן אותיותיו גמר
יש  משיט"א שקורין דקה כתיבה הכותב ולכן סופרים
זה  והרי אשורי מכתב שנלקחה מפני עליה שפטור אומרים
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בסימן  שיתבאר וכמו כתיקונו נגמר שלא אשורי ככתב
תקמ"ה:

Ë ואסור כתב נקרא בבגד כסף של אותיות תוחב אם
בשבת: לעשותו

È כדרך בהם וכיוצא בשטר וצורות רשמים הרושם
וכן  כותב תולדת משום חייב רושמים שהציירים

המוחקה:

‡È תחלה משרטטו העור לחתוך בא כשהוא הרצענים דרך
החיתוך  ולקצר להרחיב להאריך רוצה שהוא מה כפי
בעורות  עשו וכן השרטוט דרך הסכין מעביר כך ואחר
וכן  מלאכות מאבות הוא זה שרטוט ולכן כשחתכום המשכן

חייב: ביושר לכתוב כדי הנייר או הקלף אפילו המשרטט

·È שלא אעפ"י תפירות ג' או וקשר תפירות ב' התופר
שאינו  מפני פטור קשר ולא תפירות ב' אבל חייב קשר
משום  גם חייב קשר ואם סופרים מדברי אסור אבל מתקיים

קושר:

‚È שתי ונתפרדו ארוך החוט והניח ועומד תפור שהוא בגד
נמשכים  התפירות וחוטי במקצת מזו זו הבגד חתיכות

זו ולחברן להדקן כדי החוט ראש את תפירתן ומותח היא
תפירות. ג' כשיעור נתחברו אם קשר שלא אע"פ וחייב

החוט  ע"י זרועותיהם סביב הבגדים שמהדקין ואותן
תופר  משום בשבת למותחו אסור ומתהדק אותו שמותחים
אלא  מהדקו אינו שהרי קיימא של תפירה שאינה (ואף
מכלֿמקום  אותו, מרפה שפושטו ובשעה שלובשו בשעה
יהיו  כן אם אלא לתופר) שדומה מפני סופרים מדברי אסור
אינו  שאז ובעיגול בתפירה ומתוקנים קצת רחבים הנקבים

לתופר. דומה

בה  לצאת מותר נקובה במחט תחוב החוט אם אפילו ואז
היא  והרי בבגד והחוט בחוט לעולם מחוברת שהיא כיון

הבגד. תשמיש

צריך  שיהא זה חוט ע"י כך כל מהודק הבגד אין ואם
לעולם  כך ומניחו נמלך לפעמים אלא כשפושטו לרפותו
אסור  קצת מהודק שהוא כמות כך לפשטו שיכול מפני
לעולם  כך להניחו ימלך שמא ענין בכל בשבת להדקו
אין  קיימא של ובתפירה קיימא של תפירה עשה ונמצא

ובעיגול: בתפירה ומתוקנים רחבים שהנקבים מה מועיל

„È אסור אבל להחזירם מותר הכסת מן שנפלו מוכין
עיין  כלי, עושהו שעכשיו מפני בכסת בתחלה ליתנם

שי"ז: סי'

ÂË בסמנים במשכן שהיה מלאכות מאבות הוא המעמר
גידולו  במקום כשמאספו אלא עימור ואין הזרועים
וכן  גידולן במקום השבלים שמגבב קצורה קמה כעין
אבל  האילן מן שנפלו במקום יחד ומקבצן פירות המאסף

של"ה. בסי' כמ"ש לקבצם מותר אחר במקום נתפזרו אם

אסור  סופרים מדברי אבל קרקע בגידולי אלא עימור ואין
לקבץ  כגון גידולם במקום לקבצם קרקע בגידולי שלא אף
בכל  וכן מלח ונעשים ששורפתן המים ממשרפות מלח

בזה. כיוצא

חייב  אחד גוף שנעשו עד פירות שהמדבק אומרים (ויש
המקבץ  כגון) גידולם במקום שלא אפילו מעמר משום
החבל  והכניס תאנים שנקב או עיגול ממנו ועשה דבילה
מעמר  תולדת זה הרי אחד גוף ונעשו שנתקבצו עד בהם

כדבריהם): להחמיר (וצריך בזה כיוצא כל וכן וחייב

ÊËשומשמין או פשתן זרע חייב הנותן בהם וכיוצא במים
בזה: זה ונתלים שמתערבים מפני לש משום

ÊÈ כשאינו לכתחלה מותרת תלוש שחתיכת פי על אף
אם  מכלֿמקום שי"ד בסי' כמ"ש במדה לחתכו מקפיד
משום  חייב תשמיש איזה בו להשתמש מתקנו זה ידי על
קטימת  גבי שכ"ב בסי' כמ"ש בסכין מחתכו אם כלי תיקון
את  שוברין אין לפיכך אסור אבל פטור בסכין ושלא קיסם
כדי  בטלטול המותרים הנייר את קורעין ואין החרס
עיין  כלי, כמתקן שהוא מפני תשמיש איזה בהם להשתמש

תק"ח. סי'

גופים  ומפריד כשקורע אלא איסור אין קורע משום (אבל
אבל  הרבה מחוטים הארוג בגד קורע כגון שנתחברו רבים
קורע  משום וחיתוכו בפסיקתו אין אחד גוף שהוא הנייר
כמ"ש  יין של חבית פי שעל עור לקרוע מותר זה ומטעם
איסור  בו שייך ולא אחד גוף הוא שהעור מפני שי"ד בסי'
כמ"ש  במדה לחתכו מקפיד אם החיתוך איסור אלא קריעה

שם).

והמדבק  קורע תולדת זה הרי דבוקים ניירות המפרק אבל
זה  הרי בו וכיוצא סופרים של בקולן עורות או ניירות
נעשה  זה כשדיבוק אמורים דברים במה וחייב תופר תולדות
בשעת  או שעוה ע"י לזה זה שנדבקו ספרים דפי אבל לקיום
לקיום  נעשה שלא שכיון בשבת לפתחן מותרים הקשירה
כלל  דומה אינו לפיכך מתכוין בלא מאליו שנעשה ועוד

קורע: משום בו ואין לתופר

ÁÈ משום) לפשטה אסור מעט אפילו שנתעקמה מחט
כלי): תיקון

תולדות  כעין בשבת האסורים מדברים דינים כמה שמ סימן ב חלק

מאבות:

שנדר ‡ כגון השבת לצורך הם אם בשבת נדרים מתירין
ממלבוש  שנדר או יין לשתות שלא או בשר לאכול שלא
השבת  קודם להתירם פנאי לו היה ואפילו היום לו הצריך
בשבת  מתירים אין השבת לצורך שאינם נדרים אבל מותר
יכול  הבעל אבל השבת קודם להתירם אפשר היה לא אפילו
האב  וכן השבת לצורך שאינם אפילו אשתו נדרי להפר
עוד  יוכל לא שמעו ביום לה יפר לא שאם לפי לבתו

להפירם:

פלו · מלאכה לעשות שנשבע ולא מי פלוני זמן עד נית
ואותו  זמן אותו של האחרון יום עד לעשותה לו נזדמן
פתחים  לו ויש בשבת לעשותה אפשר ואי בשבת בא יום
שאם  מפני בשבת אפילו לו מתירין משבועתו נדרו להתיר

למחר: לו להתירו אפשר אי היום לו יתירו לא
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אלא ‚ מתירין ואין נדרים כהתרת דינה חרמים התרת
אינם  אפילו הקהל חרמי להתיר נהגו אבל השבת לצורך
ואם  בשבת אלא כנופיא להיות דרך שאין לפי השבת לצורך
לו  שאין ונמצא אחר ביום יתאספו לא בשבת יתירוהו לא

לעולם. היתר

שבת  לצורך שהוא מדבר כיֿאם בשבת מחרימין אין אבל
אבל  אחרת עבירה שעבר למי לא אבל שבת שחילל למי וכן
לא  בשבת יחרימו לא ואם המדינה תיקון בו שיש דבר
כמו  להחרים מותר אזי התיקון ויגרע אחר ביום יתאספו
למחות  אין ולכן זה מטעם החרם או הנדר להתיר שמותר
שהוא  מי הכתב מתוך קורא שהשמש בירידים שנהגו במה

להכריז  שצריך מפני חובותיו משום דין בית פי על מוחרם
ולולי  לשלם בעירו לכופו ויודעים כולם שמתאספים בשבת
החכם  שביזה מי וכן ומתן משא וכל החובות נפסדין היו זה
להעמיד  המדינה תיקון ג"כ שזהו מפני לכבודו לנדותו יכול
התורה  כבוד משום הוא מצוה דבר וגם תילו על המשפט
על  הנוגע בדבר בשבת להחרים שמותר לומר צריך ואין
כל  הטבע בספרי העוסקים את בשבת שהחרימו כמו הכלל

ימיהם:

בשבת:„ לו מתירין בחלום שנדוהו מי

בשבת: נדרים היתר שמא, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הנטועה תוכןתוכןתוכןתוכן להקב"ה הטבעית האהבה

עבירה  עוברי אצל אפילו ישראל, כל בלב

éàîù úéá äìëä éðôì ïéã÷øî ãöéë ïðáø åðú
íéøîåà ììä úéáå àéäù úåîë äìë íéøîåà

.äãåñçå äàð äìë
נק' ישראל וכנסת "חתן" נקרא שהקב"ה ידוע
נישואין  שבכל דכשם מובן, מזה אשר "כלה",
שירקדו  מנהגם, הי' (דכך הכלה לפני מרקדין
כדי  דוקא הכלה לפני וחשובים גדולים אנשים
מרקד  הוה שמואל רב וכמו בעלה, על לחבבה
הכלה" לפני ד"מרקדין הענין ישנו כך - אתלת

ו"נישואי"רוחני במובן ל"יחוד" הכנה שהוא ,
עם  ישראל התאחדות (היינו ישראל וכנסת קוב"ה

הקב"ה).

אם  וב"ה, ב"ש פליגי זה, רוחני וב"ריקוד"
"כמות  ישראל) (כנסת ה"כלה" את משבחים

וחסודה". נאה -"כלה או שהיא",

åðééäã ,éùôð äúìë úðéçá àåä äìë äðä
úåîùð õåöéð ìëá ùéù ùôðä úåìë úðéçá

.'úé 'äá ÷áãéìå ììëéì ìàøùé
לפני  ד"מרקדין הרוחני התוכן ענין להבין
ביאור  להקדים יש וב"ה, ב"ש סברות וכן הכלה",
"כלה", בשם נק' ישראל שכנסת הפנימי הטעם
החתן  כביכול הוא שהקב"ה מחמת רק זה שאין
גם  אלא והמקבל, הכלה הם וישראל - והמשפיע
שהוא  נפשי", "כלתה מלשון הוא ש"כלה" משום
("ניצוץ") נפש שבכל לפי שזהו תשוקה, לשון

בבחינת  להקב"ה, עצומה אהבה ישנה מישראל
בטבעה  משתוקקת שהנשמה והיינו הנפש", "כלות

שתהי' עד בתכלית בה' דבוקה נכללת להיות

באלקות.

ïòîì ù"îëå úåãéîúá íäá äðùé åæ äáäàå
.êéëù àìå øéãú éøà÷ ,ãåáë êøîæé

ע"י  נוצרת אינה להקב"ה שבנשמה זו אהבה
אהבה היא אלא ותמידית עבודה, עצם טבעית מצד ,

(עלֿדרך  ממעל", אלקה "חלק להיותה מהותה,
ובשרי  ש"עצמי מחמת להורים בנים אתה").אהבת

כמו  היא כי "ניצוץ", הנשמה נקראת זה ומטעם
בקירוב  שבעמדו השלהבת, אחר הנמשך "ניצוץ

בה". ממש נכלל הוא להשלהבת

ופירש  כבוד" יזמרך "למען נאמר זה ועל
(קורא שכיך" ולא תדיר "קארי ולא תמיד בזהר

של  התמידית והתשוקה האהבה על וקאי נח),
ית'. בו לידבק הנשמה

äøéáò éøáåòå õøàä éîò êøòä éúåçôá åìéôàå
.åæ äáäà úðéçá íäá ùé

לפיכך  לנשמה, טבעית היא זו שאהבה מאחר
אפילו  הכלל, מן יוצא בלי מישראל, בכאו"א ישנה
מישראל  א' כל בכח יש ש"לכן עבירה. בעלי אצל
ודעת  טעם שום בלי השם קידוש על נפשו למסור
שזהו  השכל", מן שלמעלה אמונה בבחינת רק
על  שעובר אע"פ שבקלים, קל אצל אפילו
ימסור  אחד בה' לכפור לו כשיאמרו העבירות,

להריגה. עצמו
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,éåìéâ úðéçáá íùôðá úùâøåî äðéàù àìà
é÷î úðéçáá àéäù àìà.äìòîìî ó

עבירה  ועובר הערך פחות הוא שאעפ"כ וזה
באלקות  לידבק שחפץ אלקי ניצוץ לו שיש (למרות
זו  שאהבה לפי הוא - הנפש) כלות בבחינת
פירוש, מלמעלה", "מקיף בבחינת היא להקב"ה
ואינו  באדם בגילוי שאינו דבר על מורה "מקיף"
כאילו  זה הרי ולפיכך בו), שנמצא (אע"פ בו נרגש
באדם  נתפס שאינו מכיון מלמעלה מקיף רק הוא
דבר  על המורה "פנימי", לתואר בניגוד וזהו -
שינוי. בו שפועל עד האדם בפנימיות ונקלט שנכנס

האדם, ולב במוח נרגשת אינה זו אהבה וכך
אינה  ולפיכך "מקיף", בבחינת בהעלם, ונשארת

הערך". "פחות ונשאר האדם את משנה

:éæç 'éìæî éæç àì åäéàã â"òàå
והאנשים  דניאל גבי שנאמר מה ע"ד והוא
המראה  את לבדי דניאל אני "וראיתי עמו היו אשר
אבל  המראה את ראו לא עמי היו אשר והאנשים
הטעם  רז"ל ופירשו עליהם", נפלה גדולה חרדה
"אע"ג  - ראו שלא אע"פ עליהם חרדה שנפלה
חזי" לא "איהו פירוש, חזי", מזלי' חזי לא דאיהו

היינו  - חזי" ו"מזלי' ובינה, השגה בבחינת היינו -
בחינת  (היינו למעלה מישראל כאו"א שרש

ממש". "חזי שהוא "מקיף"),

בכאו"א  שישנה האמונה ענין שורש שזהו
כי  ממנה לזוז כלל באפשרי אין "אשר מישראל,

ש  בלי ממש ממש",רואה ראי' רק שכל השגת ום
יש  ולכן אלקות, רואה למעלה הנשמה כלומר,
בלי  גמורה בוודאות בהקב"ה פשוטה אמונה לאדם

הגשמיות. בעיניו שרואה דבר כמו ספק שום

אם  וב"ה ב"ש פלוגתת להבין א: פרק קיצור
נאה  "כלה או שהיא" "כמות הכלה את משבחים
שהוא  "כלה", שם ביאור להקדים יש וחסודה",
הטבעית  האהבה על וקאי נפשי", "כלתה מלשון
עוברי  אפילו ישראל, כל בנפש המושרשת להקב"ה
תשוקה  היינו ממש, הנפש" "כלות כדי עד עבירה,
ואינה  בהעלם שהיא אלא באלקות. להיכלל עזה

הערך. בפחותי נרגשת

קארי  הנפש. כלות בפרק: שנתבארו מושגים
מלמעלה. מקיף שכיך. ולא תדיר
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שהן Â‡È·Â¯(י) אוי"ר במדות ה' בעבודת יובן הדבר
השכל  מן מעט מעט ונגדלי' הדעת בקטנו'
שיגדיל  הקטן כמו איש יהולל שכלו שלפי והתבוננו'
השכל  שיגדל דהיינו המדות יגדלו זה ערך ולפי בדעת
הראשון  זה וגידול כו' וחג"ת מחב"ד כלול להיות במדה
נגדל  שכל של שגופו דגם לבד המדות אל השייך בשכל
י"ג  ועד כו' מקחן הפעוטות כמו למדות רק עיקרו מ"מ
שני  גידול שנה כ' עד שנה ומי"ג עונשין בר אינו שנה
שייך  שאינו חו"ב שבמוח השכל כח בעצם והוא
עמוקות  השכלות להשכיל רק כלל הלב להתפעלות
הכל  לחו"ג בהטיית גם ממקורו השכל כח שיתחזק
ברשותו  ולבו נגררים שבלב שמדות עד השכל בעצם
שהן  עצמו שבשכל באהוי"ר וזהו הלב על שליט שהמוח
תלוי  וזה הלב על שליט ומוח אלקי השכל בבחי' רק
החכמה  בעצם אור להוסיף מחכים דמזל דוקא במזל

שנתגדל  עצמו חב"ד הוא דלמ"ד דצלם למ"ד והוא מאין
כ' שמבן הג' גידול הוא דצלם ומ"ם כו' החכמה ממקור
השכל  ומקור ותענוג דרצון במקיפים שהוא שנה ע' עד
שהוא  הכתר אור בעצם אור להוסיף והוא כחב"ד שנק'
יהיב  כמו ההיולי המשכיל הכח בעצם וגם הרצון

ע' בן (ולכך כידוע לחכימין שקנה חכמתא זקן נק' שנה
מאין  יש גילוי רק שאינו הנ"ל הב' גידול משא"כ חכמה
המקיפים  גידול והוא כו') דחכמה מאין התחכמות כמו
אך  וזהו וד"ל כו' לגילוי מההעלם שבאו יחידה דחיה
החכמה  המעלה בשכל ול' במדות צ' מדרגות דג' בצלם
הכל  כו' השכל העלם כח ועצם ועונג ברצון ומ"ם לגילוי
רצון  שהן איש יתהלך שאמר וזהו צלם שנק' במזל תלוי
ומזה  כו'. מעט מעט בגידול יתהלך כו' ומדות ומוחין
ולב  שבמוח בנר"נ וחסרון הפגם שבהתהוות יובן
להוסיף  הכל יתוקן דצלם המזל ע"י כנ"ל ה' בעבודת
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,éåìéâ úðéçáá íùôðá úùâøåî äðéàù àìà
é÷î úðéçáá àéäù àìà.äìòîìî ó

עבירה  ועובר הערך פחות הוא שאעפ"כ וזה
באלקות  לידבק שחפץ אלקי ניצוץ לו שיש (למרות
זו  שאהבה לפי הוא - הנפש) כלות בבחינת
פירוש, מלמעלה", "מקיף בבחינת היא להקב"ה
ואינו  באדם בגילוי שאינו דבר על מורה "מקיף"
כאילו  זה הרי ולפיכך בו), שנמצא (אע"פ בו נרגש
באדם  נתפס שאינו מכיון מלמעלה מקיף רק הוא
דבר  על המורה "פנימי", לתואר בניגוד וזהו -
שינוי. בו שפועל עד האדם בפנימיות ונקלט שנכנס

האדם, ולב במוח נרגשת אינה זו אהבה וכך
אינה  ולפיכך "מקיף", בבחינת בהעלם, ונשארת

הערך". "פחות ונשאר האדם את משנה

:éæç 'éìæî éæç àì åäéàã â"òàå
והאנשים  דניאל גבי שנאמר מה ע"ד והוא
המראה  את לבדי דניאל אני "וראיתי עמו היו אשר
אבל  המראה את ראו לא עמי היו אשר והאנשים
הטעם  רז"ל ופירשו עליהם", נפלה גדולה חרדה
"אע"ג  - ראו שלא אע"פ עליהם חרדה שנפלה
חזי" לא "איהו פירוש, חזי", מזלי' חזי לא דאיהו

היינו  - חזי" ו"מזלי' ובינה, השגה בבחינת היינו -
בחינת  (היינו למעלה מישראל כאו"א שרש

ממש". "חזי שהוא "מקיף"),

בכאו"א  שישנה האמונה ענין שורש שזהו
כי  ממנה לזוז כלל באפשרי אין "אשר מישראל,

ש  בלי ממש ממש",רואה ראי' רק שכל השגת ום
יש  ולכן אלקות, רואה למעלה הנשמה כלומר,
בלי  גמורה בוודאות בהקב"ה פשוטה אמונה לאדם

הגשמיות. בעיניו שרואה דבר כמו ספק שום

אם  וב"ה ב"ש פלוגתת להבין א: פרק קיצור
נאה  "כלה או שהיא" "כמות הכלה את משבחים
שהוא  "כלה", שם ביאור להקדים יש וחסודה",
הטבעית  האהבה על וקאי נפשי", "כלתה מלשון
עוברי  אפילו ישראל, כל בנפש המושרשת להקב"ה
תשוקה  היינו ממש, הנפש" "כלות כדי עד עבירה,
ואינה  בהעלם שהיא אלא באלקות. להיכלל עזה

הערך. בפחותי נרגשת

קארי  הנפש. כלות בפרק: שנתבארו מושגים
מלמעלה. מקיף שכיך. ולא תדיר

dlkd iptl oicwxn cvik opax epz d"c

oey`x wxt
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daeyz ixry

שהן Â‡È·Â¯(י) אוי"ר במדות ה' בעבודת יובן הדבר
השכל  מן מעט מעט ונגדלי' הדעת בקטנו'
שיגדיל  הקטן כמו איש יהולל שכלו שלפי והתבוננו'
השכל  שיגדל דהיינו המדות יגדלו זה ערך ולפי בדעת
הראשון  זה וגידול כו' וחג"ת מחב"ד כלול להיות במדה
נגדל  שכל של שגופו דגם לבד המדות אל השייך בשכל
י"ג  ועד כו' מקחן הפעוטות כמו למדות רק עיקרו מ"מ
שני  גידול שנה כ' עד שנה ומי"ג עונשין בר אינו שנה
שייך  שאינו חו"ב שבמוח השכל כח בעצם והוא
עמוקות  השכלות להשכיל רק כלל הלב להתפעלות
הכל  לחו"ג בהטיית גם ממקורו השכל כח שיתחזק
ברשותו  ולבו נגררים שבלב שמדות עד השכל בעצם
שהן  עצמו שבשכל באהוי"ר וזהו הלב על שליט שהמוח
תלוי  וזה הלב על שליט ומוח אלקי השכל בבחי' רק
החכמה  בעצם אור להוסיף מחכים דמזל דוקא במזל

שנתגדל  עצמו חב"ד הוא דלמ"ד דצלם למ"ד והוא מאין
כ' שמבן הג' גידול הוא דצלם ומ"ם כו' החכמה ממקור
השכל  ומקור ותענוג דרצון במקיפים שהוא שנה ע' עד
שהוא  הכתר אור בעצם אור להוסיף והוא כחב"ד שנק'
יהיב  כמו ההיולי המשכיל הכח בעצם וגם הרצון

ע' בן (ולכך כידוע לחכימין שקנה חכמתא זקן נק' שנה
מאין  יש גילוי רק שאינו הנ"ל הב' גידול משא"כ חכמה
המקיפים  גידול והוא כו') דחכמה מאין התחכמות כמו
אך  וזהו וד"ל כו' לגילוי מההעלם שבאו יחידה דחיה
החכמה  המעלה בשכל ול' במדות צ' מדרגות דג' בצלם
הכל  כו' השכל העלם כח ועצם ועונג ברצון ומ"ם לגילוי
רצון  שהן איש יתהלך שאמר וזהו צלם שנק' במזל תלוי
ומזה  כו'. מעט מעט בגידול יתהלך כו' ומדות ומוחין
ולב  שבמוח בנר"נ וחסרון הפגם שבהתהוות יובן
להוסיף  הכל יתוקן דצלם המזל ע"י כנ"ל ה' בעבודת
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שבנה"א  מ"ה כח שנקרא העצמיי' במוחין חדש אור
הנ"ל  תשובה הרהורי כמו הטעם מן שלמעלה וברצון
האלקי' השכלה להיות עצמן בחו"ב הב' פגם ובמילוי

וגם  מוח) אין זיך קלעפט עס (בל"א מקרוב מתיישבת
הדעת  ע"י להגדילם שבמדות במוחין הג' פגם למלאות

וד"ל: לעולם הנופל יפול לא שאז כו' המתפשט

daeyzd xry zncwd

•

1

2

3

4

5

6

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Î משמרתי את ואם תלך בדרכי אם צבאות ה' אמר
את  תשמור וגם ביתי את תדין אתה וגם תשמור
הנה  כו' האלה העומדים בין מהלכים לך ונתתי חצרי
וכן  בשנה רגלים שלש מ"ש וזהו ברגל, היא הילוך
יעברו  בנהר כתי' וכן בנעלים, פעמייך יפו מה כתיב
ענין  להבין והנה כו'. הילוך ענין הכל שזהו ברגל,
עומדים  נקראו שהמלאכי' מה מתחילה י"ל ההילוך
לעד  ויעמידם כתיב וכן כו' עומדים שרפים וכמ"ש
עומדים  נק' לגוף בואם טרם הנשמות וכן כו', לעולם
כשירדה  אח"כ אך לפניו, עמדתי אשר ה' חי כמ"ש
מעלה  שיש והגם כו', מהלכים נק' עי"ז ונה"ב לגוף
קראו  ובאשה מרכב קראו באיש וכשארז"ל בעמידה
שספה"ע  וזהו דדכורא מעלמא היא שהעמידה מושב,
ק"ש  משא"כ מעומד, היא תפלה וכן מעומד, דוקא הוא
מעלה  הוא הילוך אעפי"כ אך מיושב, אפי' להיות יכול

עמידה. מבחי' שלמעלה גדולה
Í‡ וכן עומדים נק' שהמלאכי' מה הטעם להבין

שרש  דהנה הוא, הענין לגוף. בואם טרם נשמות
ה' בדבר וכמ"ש העליון דבור מבחי' הוא המלאכים
ועוף  ארז"ל וכן צבאם, כל פיו וברוח נעשו שמים
שנתהוו  גבריאל זה יעופף מיכאל זה ועוף יעופף,
בחי' דומם בחי' הוא אותי' והנה כו'. פיו ממאמר

ברוחני' וכן בגשמי' דצח"מ שיש כידוע כו' אחרונה
הוא  וצומח אותיו', בחי' הוא דומם דצח"מ, ג"כ יש
שהאהב' וגדלות קטנות יש שבמדות לפי מדות, בחי'
לבבך  בכל אהבה שיש וזהו כו' מעט מעט נגדלת
נגדלת  היא שהאהבה דהיינו מאדך ובכל נפשך ובכל
והחכ' וכמ"ש חכ' בחי' הוא וחי כו', צומח נק' וע"כ
וגרעון  תוס' שום בהם אין האותי' משא"כ כו', תחי'
אותיות  כמה לדבר יכול שאדם ואף דומם, כמו
ונק' כו' תוס' שום בהם אין האותי' בעצם אעפי"כ
שתי  בס"י וכמ"ש אבנים נק' שהאותי' וזהו לבד, דומם
בו  שאין האבן שכמו והיינו בתים, שתי בונות אבנים
לפי  עומדים נק' שהמלאכי' וזהו כו', תוס' שום
מבחי' ששרשן לפי אחת במדריגה תמיד שעומדים
ירידתן  טרם נש"י והנה דומם, בחי' שהם אותיות,
הנשמות  ששרש שאף והיינו עומדים, ג"כ נק' לגוף
מבחי' ג"כ שרשן אעפי"כ מלאכים מבחי' למעלה הוא
אותי' מבחי' למעלה הם אלו שאותי' רק אותיות

ה  אותי' מבחי' ששרשן דהיינו וכשארז"ל הדבור, מח'
שהם  אותיות בחי' הם ואעפי"כ כו' במח' עלו נש"י
מדריגות  חילוקי ג"כ באבנים שיש וכמו כו' דוממים
ג"כ  נק' וע"כ טובות אבנים ויש פשוטים אבנים שיש

עומדים.

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk

e"hxz jzelrda zay ,d"ra
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÚ‰Â עפה מגילה והנה ראיתי כתיב דהנה הוא
פנים  בחי' שיש והיינו ואחור, פנים כתובה
חיות  שכל כו' זמירות דוד ששיבח ומה בתורה, ואחור
אחור  בחי' לגבי זהו מד"ת א' בדקדוק תלוי העולמות
תורה, שלמעלה חכמה נובלות בחי' שזהו שבתורה

אצלו  ואהי' נאמר ע"ז שבתורה פנים בחי' אבל
המלך  שעשועי בחי' שהוא דוקא, אצלו שעשועים,
שז"ע  ב"ה, במאציל מיוחדת שהיא בתורה הקב"ה
ובידיעת  חד, כולא וקוב"ה אורייתא בזהר שאמרו
דרכה, הבין ואלקי' וכמ"ש התורה את יודע עצמותו
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לפי  בשכחה נענש ולכן ערכה, אנוש ידע לא וכתי'
ושכח  כנודע, אחוריים מבחי' הוא שהשכחה שעה,
את  ולחבר לייחד בכדי בכתף לשאת צריכים שהלוחות
הוא  הקדש עבודת אל אחוריים בחי' שהם הכתפיים
שבארון  הלוחות נמשכו שמשם פנים בבחי' ח"ע בחי'
בירושלמי  וכמארז"ל עבריהם משני כתובים כמ"ש

ואחור. פנים בהם הי' שלא דשקלים
‰‰Â,אומן אלא אמון א"ת אמון, אצלו ואהי' כתיב

כלי  היא שהתורה ובזהר במד"ר וכמארז"ל
וברא  באורייתא אסתכל וכמאמר הקב"ה, של אומנתו
הבנין, נבנה שע"י ממוצע הוא שהאומן שכמו עלמא
עולמות  ובין אוא"ס בין הממוצע היא התורה כמו"כ
בחי' וזהו הבחי', משני כלול צ"ל והממוצע הנאצלים,

פנים  ובחי' זמירות בחי' שזהו שבתורה וגליא סתים
ענין  וזהו כו', שעשועים אצלו ואהי' בחי' היינו הנ"ל
הבחי' ב' הוא ושלמה אור שבחי' כשלמה אור עוטה
להם  ועשו ע"פ בביאור (ע' דתורה בממוצע שיש
שנתלבשה  התורה לבושי בחי' הוא שהשלמה ציצית)
פנימי' בחי' הוא והאור כו', פסול כשר ההלכות בדיני
דכתובות  בפי"ג וכמארז"ל תורה טל בחי' וזהו התורה,
ך"ו) סי' (בישעי' טליך אורות טל כי ע"פ ע"ב דקי"א
ובילקוט  מחייהו, תורה אור תורה באור המשתמש כל
מחייהו, תורה טל הגירסא זה ע"פ רצ"ח ברמז בישעי'
אצלו  ואהי' וזהו אחת. בחי' הם וטל אור כי והיינו
נמשך  וע"י שבה והממוצע האומן היא שהתורה אמון

העולמות. בריאת

ux`a mely izzpe
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

נב.
באברים תופס בעצמותו , נמשך הרצון הפרק: תוכן
למצוות שהרצון  הסובב אור - בנמשל וכן נתפס, ואינו

התחלקות. יש בתורה ואילו  בשווה, הוא
האברים על הרצון  פעולת כי  נתבאר , הקודם בפרק
מהשפעת בשונה וממשלה, שליטה  בדרך הוא והכוחות 
בדרך שהיא והכוחות האברים על הפנימיים הכוחות

התלבשות.
äæ ìëå- שליטה בדרך היא הרצון  שפעולת –éðôî àåä

çë ìëáå øáà ìëá ìåòôì êùîð ïåöøä úåîöòù-
נמשכת. הכח הארת שרק הפנימיים לכוחות בניגוד

ש"עצמות כוונתו מהי נ"ע הרבי  מבאר המוסגר במאמר
נמשך": הרצון

úîàáã ,äæá êùîð ùîî ïåöøä íöòù äðååëä ïéàå)
,'åë äøàä ÷ø àéä úàæä äëùîää úåììë,כלומר -

ולא עצמה הנפש  הטיית הוא שהרצון שהתבאר למרות
ושולט נמשך הרצון שכאשר לפרש  אין בה, פרטי כח
ממש, נמשך בעצמותו  הרצון הרי  והאברים, הכוחות על
תנועה היא לאברים  הרצון המשכת סוףֿסוף שהרי
ענין, לאיזה ונוטה  נמשכת שהנפש הנפש , של החוצה
מתפשט. ולא בעצמותו  נמצא עצם שכל הוא והכלל
ממש, בעצמותו  נמשך שהרצון לומר שייך שלא והיינו ,
שזוהי מבטא החוצה המשכה של הענין שכללות בשעה

עצם. ולא הארה

של היכולת על היא  הכוונה ממש " הרצון "עצמות
הטיה כבר שהוא בפועל, הרצון (ולא לרצות הנפש
עליו  שלא ממש" "עצמיות של ענין  שזה והמשכה)

ובכוחות. באברים בפועל בהמשכה מדברים
בין  שההבדל הפרק את  שפתח במה  הכוונה  מה כן, אם
הארה וזה עצמית המשכת  שזה הכוחות לשאר הרצון
הרצון  המשכת שגם שלמרות נ "ע, הרבי  מבאר בלבד?
באופן  הבאה הארה זה אין בלבד, הארה  המשכת היא
הארה אלא הפנימיים בכוחות שזה כפי  צמצום של

צמצום. ללא שהיא כפי שנמשכת
נ"ע: הרבי äæובלשון ïéàù àéä äðååëä ÷øהמשכת

äâéøãîîהרצון  úåìùìúùä êøãá äàáä äøàä
íéìëá íéùáìúîä íéîéðô úåçëá åîë ,äâéøãîì-

הכח שאין  הכח, של צמצום יש הפנימיים דבכוחות
הכח המשכת שמטרת כיון עוצמתו, במלוא נמשך
שהכח ֿ ידי  על הוא ממנו  שלמטה בכוחות הפנימי
ֿ ידי על באה התלבשות וכל יותר, נמוך בכח  מתלבש

צמצום.
êùîðù äîå ,äá ùáìúîù éìëäá àåä çëä úåîöòã
à"ð ÷øô ìéòì øëæðë äøàä ÷ø àåä øçà çëá ìåòôì

,ìëùä úìåòôáגילוי יש הפנימיים בכוחות גם כלומר,
הכח) עצמות  אלא  הנפש , עצם  (לא הכח עצמות  של
מאיר  השכל כח שעצמות היינו  שלו. בכלי  רק זה אבל
ביד השכל המשכת  על מדברים כאשר אבל בלבד, במוח
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לפי  בשכחה נענש ולכן ערכה, אנוש ידע לא וכתי'
ושכח  כנודע, אחוריים מבחי' הוא שהשכחה שעה,
את  ולחבר לייחד בכדי בכתף לשאת צריכים שהלוחות
הוא  הקדש עבודת אל אחוריים בחי' שהם הכתפיים
שבארון  הלוחות נמשכו שמשם פנים בבחי' ח"ע בחי'
בירושלמי  וכמארז"ל עבריהם משני כתובים כמ"ש

ואחור. פנים בהם הי' שלא דשקלים
‰‰Â,אומן אלא אמון א"ת אמון, אצלו ואהי' כתיב

כלי  היא שהתורה ובזהר במד"ר וכמארז"ל
וברא  באורייתא אסתכל וכמאמר הקב"ה, של אומנתו
הבנין, נבנה שע"י ממוצע הוא שהאומן שכמו עלמא
עולמות  ובין אוא"ס בין הממוצע היא התורה כמו"כ
בחי' וזהו הבחי', משני כלול צ"ל והממוצע הנאצלים,

פנים  ובחי' זמירות בחי' שזהו שבתורה וגליא סתים
ענין  וזהו כו', שעשועים אצלו ואהי' בחי' היינו הנ"ל
הבחי' ב' הוא ושלמה אור שבחי' כשלמה אור עוטה
להם  ועשו ע"פ בביאור (ע' דתורה בממוצע שיש
שנתלבשה  התורה לבושי בחי' הוא שהשלמה ציצית)
פנימי' בחי' הוא והאור כו', פסול כשר ההלכות בדיני
דכתובות  בפי"ג וכמארז"ל תורה טל בחי' וזהו התורה,
ך"ו) סי' (בישעי' טליך אורות טל כי ע"פ ע"ב דקי"א
ובילקוט  מחייהו, תורה אור תורה באור המשתמש כל
מחייהו, תורה טל הגירסא זה ע"פ רצ"ח ברמז בישעי'
אצלו  ואהי' וזהו אחת. בחי' הם וטל אור כי והיינו
נמשך  וע"י שבה והממוצע האומן היא שהתורה אמון

העולמות. בריאת
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נב.
באברים תופס בעצמותו , נמשך הרצון הפרק: תוכן
למצוות שהרצון  הסובב אור - בנמשל וכן נתפס, ואינו

התחלקות. יש בתורה ואילו  בשווה, הוא
האברים על הרצון  פעולת כי  נתבאר , הקודם בפרק
מהשפעת בשונה וממשלה, שליטה  בדרך הוא והכוחות 
בדרך שהיא והכוחות האברים על הפנימיים הכוחות

התלבשות.
äæ ìëå- שליטה בדרך היא הרצון  שפעולת –éðôî àåä

çë ìëáå øáà ìëá ìåòôì êùîð ïåöøä úåîöòù-
נמשכת. הכח הארת שרק הפנימיים לכוחות בניגוד

ש"עצמות כוונתו מהי נ"ע הרבי  מבאר המוסגר במאמר
נמשך": הרצון

úîàáã ,äæá êùîð ùîî ïåöøä íöòù äðååëä ïéàå)
,'åë äøàä ÷ø àéä úàæä äëùîää úåììë,כלומר -

ולא עצמה הנפש  הטיית הוא שהרצון שהתבאר למרות
ושולט נמשך הרצון שכאשר לפרש  אין בה, פרטי כח
ממש, נמשך בעצמותו  הרצון הרי  והאברים, הכוחות על
תנועה היא לאברים  הרצון המשכת סוףֿסוף שהרי
ענין, לאיזה ונוטה  נמשכת שהנפש הנפש , של החוצה
מתפשט. ולא בעצמותו  נמצא עצם שכל הוא והכלל
ממש, בעצמותו  נמשך שהרצון לומר שייך שלא והיינו ,
שזוהי מבטא החוצה המשכה של הענין שכללות בשעה

עצם. ולא הארה

של היכולת על היא  הכוונה ממש " הרצון "עצמות
הטיה כבר שהוא בפועל, הרצון (ולא לרצות הנפש
עליו  שלא ממש" "עצמיות של ענין  שזה והמשכה)

ובכוחות. באברים בפועל בהמשכה מדברים
בין  שההבדל הפרק את  שפתח במה  הכוונה  מה כן, אם
הארה וזה עצמית המשכת  שזה הכוחות לשאר הרצון
הרצון  המשכת שגם שלמרות נ "ע, הרבי  מבאר בלבד?
באופן  הבאה הארה זה אין בלבד, הארה  המשכת היא
הארה אלא הפנימיים בכוחות שזה כפי  צמצום של

צמצום. ללא שהיא כפי שנמשכת
נ"ע: הרבי äæובלשון ïéàù àéä äðååëä ÷øהמשכת

äâéøãîîהרצון  úåìùìúùä êøãá äàáä äøàä
íéìëá íéùáìúîä íéîéðô úåçëá åîë ,äâéøãîì-

הכח שאין  הכח, של צמצום יש הפנימיים דבכוחות
הכח המשכת שמטרת כיון עוצמתו, במלוא נמשך
שהכח ֿ ידי  על הוא ממנו  שלמטה בכוחות הפנימי
ֿ ידי על באה התלבשות וכל יותר, נמוך בכח  מתלבש

צמצום.
êùîðù äîå ,äá ùáìúîù éìëäá àåä çëä úåîöòã
à"ð ÷øô ìéòì øëæðë äøàä ÷ø àåä øçà çëá ìåòôì

,ìëùä úìåòôáגילוי יש הפנימיים בכוחות גם כלומר,
הכח) עצמות  אלא  הנפש , עצם  (לא הכח עצמות  של
מאיר  השכל כח שעצמות היינו  שלו. בכלי  רק זה אבל
ביד השכל המשכת  על מדברים כאשר אבל בלבד, במוח
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הארה אלא השכל עצמות לא כבר זה  ברגל, או
הכלי . ערך לפי המתצמצמת

äæë ïôåàá ïë íâ ïåöøá äéä íàåאת מצמצם שהיה 
עניינו, לפי אבר  לכל äèéìùäהארתו çë åá äéä àì

,'åë äìùîîäåמתחשב שלא הוא  השליטה  ענין כל כי 
עצ את מצמצם ולא הכלי  אליו.במגבלות בערך ìáàמו

øãñá àáù äæë ïôåàá åðéà ïåöøä úëùîäù úåéäì
åúøàä úåîöòù íà-éë ,úåçëä úåìùìúùäã äâøãäå

'åë çë ìëá êùîðשליטה של באופן הוא הרי  -,(
הפירוש אין הרצון , המשכת גם כי כן , אם נמצא
(בזה ממנו הארה אלא נמשך, ממש הרצון  שעצמות
אינה הרצון שהארת אלא בהמשכה), שבא גופא
הכוחות כהארת שלא והאברים, הכלים לפי מתצמצמת

המוסגר. מאמר כאן עד הפנימיים.
כיון  - הפרק לפתיחת נ"ע הרבי חוזר - ֿ מקום מכל
ללא עצמה  ההארה (היינו בעצמותו נמשך שהרצון

åáצמצום) ùé ïë ìò ברצוןäìùîîäå äèéìùä çë
.'åë äåùá íìåëá ìòåôå úåçëä ìëá ìåòôì

אופן  בין ההבדל מה  נ"ע הרבי  מבאר שלפנינו  בשורות
עם מקיף) (ככח  הרצון  כח של וההשפעה ההתחברות
הפנימיים הכוחות  של ההתחברות אופן  לבין האברים,

האברים: עם
óåâä éøáéà ìëá êùîðù ïåöøä úëùîäã ïë íâ ïáåîå

,ùîî úåìâúä úðéçáá äæ ïéà íäá ìòåôåלמרות -
כח הוא שבמהותו  כיון הנה באברים, פועל שהרצון

ממש,מקיף בהם מתגלה éîéðôאינו øåàä úåìâúä åîë
היא שהתגלותו úåáøòúäבאברים, úðéçáá úåéäì

éìëå øåà úðéçáá åðéàù øçàî ,úåçëä íò úåãçàúäå
האור  בין  וערך יחס של באופן  מתלבש פנימי  אור  –
מתלבש לא מקיף כח שהוא הרצון כח ואילו לכלי ,

אליהם. וערך יחס של באופן  äëùîääåבאברים
ùîî,באברים úåìâúä øãâá åðéàù ïåöøä úåîöòî àåä

úåîöòäù äî åäæ íà-éë הרצוןàåä àöîðå êùîð
é÷î úðéçáá àåä ìáà ,åá ìòåôù çëäå øáàäáãáì ó

.'åë àåää çëä íò øáçúî åðéàù
נ"ע: הרבי  מדייק זה  åðéàùועל øîåì øùôà éàù íâäå

ììë øáçúî,האברים עם íäá,הרצון  ìòåô àåä éøäù
הרצו  האבריםשבכח וכל האברים בכל התנועה נעשית ן

עליהם, יגזור אשר  בכל הרצון למשמעת  äéäסרים  íàå
íâåהרצון  ,íäá ìòåô äéä êéà éøîâì ÷åçéø úðéçáá

לא אם לאברים: הרצון בין חיבור שיש  נוספת ראיה
ביניהם חיבור שום äëùîäהיה  íù äæá ìôåð äéä àì

úåçëäá íéðô-ìë-ìò êùîð àåä éøä ïåöøäå ,ììë
.'åë ìåòôìאיזה שיש בוודאי בהם, נמשך הוא ואם

ביניהם. חיבור שהוא
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נפש  מסירות ע"י האבות כמו העולם. בכל ה' אחדות – ק"ש ע"י הנ"ל, במלחמה לנצח
נפש  את לנצח השמן פך וזהו וכו'. היסודות" ב"יסוד מוחו ולייגע עצמותו, והנחת

הבהמית.

על p‰Â‰ג) הּוא הּמלחמה את לנּצח הּיעּוצה העצה ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ
להבין  הּמח עבֹודת ׁשהּוא ׁשמע, קריאת ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹידי
ּכמֹו ּכּלּה, הּבריאה ּבכל יתּבר ואחדּותֹו יחּודֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֻּולהּׂשיג
ב  הלכה א ּפרק ׁשמע קריאת ּבהלכֹות הרמּב"ם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּכתב
אם  ל"והיה "ׁשמע" ּפרׁשת קריאת קדימת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָּבטעם
ּבּה יׁש "ׁשמע" ׁשּבפרׁשת לפי "וּיאמר", ּופרׁשת ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשמֹוע"
ּתלּוי  ׁשהּכל הּגדֹול עּקר ׁשהּוא ותלמּודֹו אהבתֹו ה' ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹיחּוד
הּׁשם  יחּוד יהיה ּתלמּודֹו ענין ׁשּבעצם והינּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַּבֹו,
אּלא  ּבלבד, ּכפׁשּוטן ּתֹורה הּדברי ּתֹופס ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואהבתֹו,

אהבתֹו והתּגּלּות ה' יחּוד נעׂשה ההלכה לּמּוד ידי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשעל
על  וזרזם "צּום ּבאמרֹו ד ּבהלכה ּדבריו וידּיק .ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻיתּבר
אביו", ויצחק אברהם ּבּה ׁשהל הוי' ּדר ועל ה' ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָיחּוד
ּדר "ועל אמרֹו ּבהֹוספת ּכּונתֹו מה מּובן אינֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּדלכאֹורה
הּוא  זה ּכל ּדהרי אביו", ויצחק אברהם ּבּה ׁשהל ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהוי'
ראׁשֹון  ּפסּוק אמירת אפּלּו ׁשהרי ה', יחּוד ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָּבענין
"ּכד  רז"ל אמרּו ּגמּורה ּכּונה ׁשּצרי ׁשמע ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָּדקריאת

לא יא אמליכּתיּה ּתּו העֹולם רּוחֹות וד' ּולמּטה למעלה ְְְְְְִֵַַַָָָָֹ
הּיחּודיב צריכת" ענין ׁשּזהּו להיֹות מה , ּכן אם האמיּתי, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָ
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הוי' ּדר על ּגם וזרזם ׁש"ּצּום ּבאמרֹו להֹוסיף ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבא
ו  אברהם ּבּה ּדבענין ׁשהל הּוא, הענין א אביו". יצחק ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ

יתּבר,ה'יחּוד ליחדֹו אי ואפן ּדר ּבזה יׁש הּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ענין  ּדכל הּמרּכבה", הן הן "האבֹות רז"ל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּוכמאמר
ּדי  עצמֹו, והנחת הּבּטּול ענין הּוא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָהּמרּכבה
צּו אוועקגעלייגטקייט אּון ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַאיּבערגעגעּבענקייט

ּדיחּודיג געטליכקייט  ּכפי ה'. ּבאפן רק להיֹות צרי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָֹ
את מיחד ׁשהּוא מי להיֹות ּדיכֹול הוי', ּבדר ה'ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

הוי', ּדר ׁשהּוא ּכפי ּבאפן אינֹו אבל הּתֹורה ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבלּמּוד
ידי  על אּדרּבא אּלא עצמֹו, והנחת ּבבּטּול ּדאינֹו ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָוהינּו
עצמֹו, ּבעיני יקר הּוא ,יתּבר ליחדֹו הוי' עבד ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
רז"ל  אמרּו ועליו ּומציאּות, יׁש נעׂשה מּמילא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובדר
לדּור", יכֹולים והּוא אני אין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִִֵַַָָָָ"אמר
ּדנעלם  הּׁשכינה, רגלי ּדֹוחק ׁשּלֹו ויׁשּות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּדהּגּסּות
העבֹודה  וזֹוהי ׁשּבּתֹורה, ּפנימי האֹור מּמּנּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּומתעּלם

יחּוד – ׁשמע הוי'ה'ּדקריאת ּדר ׁשהּוא ּכפי ּבאפן ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
ּדהתחלת  נפׁש, ּבמסירּות ויצחק אברהם ּבּה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהל
"לּמה  רז"ל ּוכמאמר על, קּבלת ּבדר היא זֹו ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָֹעבֹודה
על  עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמֹוע, אם לוהיה ׁשמע ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹקדמה
קּבלת  היא העבֹודה ּדהתחלת ּתחּלה", ׁשמים ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָמלכּות
עבֹודת  היא ׁשמע ּדקריאת דעבֹודה היֹות ּדעם והינּו ְְְְְֱֲֲִִִִַַַַַָֹעל,
הינּו ּדוקא, על קּבלת ּבדר היא התחלתּה הּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּמח,
הּנה  הוי' עבֹודת ּבׁשביל לדעת ׁשּצריכים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהידיעֹות
מחֹו ליּגע הינּו על, קּבלת ּבדר היא ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהתחלתּה
ּפעמים  ּכּמה עד וׁשלׁש ׁשּתים ּפעם ׂשכלֹו ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָּולהטריח
ההיא, ההּׂשגה מקּבל אׁשר עד ועצּומה ּגדֹולה ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָּביגיעה
מחֹו ליּגע צרי האלקית ההּׂשגה את ׁשּמקּבל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹואחר
ּדאיתא  ּבריּה, על ההּׂשגה להבין ׂשכלֹו ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻּולהטריח

לידע ּברמּב"ם החכמֹות ועּמּוד הּיסֹודֹות "יסֹוד ּבתחּלתֹו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָ
וכל  נמצא, ּכל ממציא והּוא ראׁשֹון, מצּוי ׁשם ְְְְִִִֵֶַָָָָָׁשּיׁש
אּלא  נמצאּו לא ּׁשּביניהם ּומה וארץ מּׁשמים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּנמצאים
יסֹודּיים, ענינים ג' ּכאן אֹומר הרי הּמצאֹו", ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָמאמּתת
הּב' והּיסֹוד ראׁשֹון, מצּוי יתּבר ׁשהּוא הא' ְְְְִִֵֶַַַָָָהּיסֹוד

ׁשאפן  הּוא הג' והּיסֹוד נמצא, ּכל ממציא יתּבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
היֹותם  ועם הּמצאֹו, מאמּתת הּוא הּנמצאים ּכל ְְְְֱֲִִִִִִֵַַָָָָמציאּות
הרי  עצמּיים ּדבענינים עצמּיים, ענינים ּכלֹומר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַָָיסֹודֹות,
ׁשעּקרֹו ּדדבר והּדריׁשה, החקירה ענין ּבֹו יּפל ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹלא
אבל  והּדריׁשה, הּמחקר ּבֹו יּפל הּׂשכל ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמחּדׁש
והּדריׁשה, החקירה ׁשּי אינֹו עצמי ׁשהּוא יסֹודי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבענין
הּיסֹודֹות  ּדיסֹוד החכמֹות", "עּמּוד אֹומר הּוא זה ְְִֵֶַַַַָעל
עּמּוד  עצמֹו הּוא הּנה יתּבר ועצמּותֹו מהּותֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָׁשהּוא
ענין  ואצילּות אחד, וחכמתֹו הּוא להיֹות ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָהחכמֹות
רׁשּות  נתינת הּוא עצמֹו זה הּנה יתּבר ּבעצמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהחכמה
אפׁשר  ּכן על ואׁשר ,יתּבר להּׂשיגֹו לּנבראים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹויכלת
מצּוי  יתּבר ׁשהּוא הּללּו, הּיסֹודּיים הענינים ג' ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלידע
הּנמצאים  המצאת ואפן הּנמצאים, ּכל ממציא ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֹראׁשֹון
לידע, ּׁשאפׁשר מה רק זה ואין הּמצאֹו, מאמּתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא
זאת  עֹוד אּלא ּבֹו, לתּפס יכֹול האדם וׂשכל ּדמח ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹהינּו

אמרֹו ׁשּזהּו חֹובה, הּוא זה ּדבר ו)ּדידיעת (הלכה ְֲִִֶֶֶַָָָָָָ

אׁשר  זאת ּדלבד והינּו עׂשה", מצות זה ּדבר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ"וידיעת
הּנה  החכמֹות, ועּמּוד היסֹודֹות יסֹוד הּוא זה ּדבר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָידיעת
הּוא, ּבזה והענין עׂשה. מצות היא זֹו ידיעה ועצם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּגּוף
הּוא  הּמצוה וׁשעּור מצוה, היא הּתֹורה ידיעת ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּדהּנה
ׁשּלֹומד, ההלכה ּדבר את ויּׂשיג יבין וׂשכלֹו מחֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאׁשר
לּמּוד  מצות על נֹוספת מצוה היא הּתֹורה ידיעת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָּומצות
ׁשּבּתֹורה  האֹותּיֹות אמירת הּוא מצותּה ּדׁשעּור ְְֲִִִִֶַַַָָָָָהּתֹורה,
הּמצוה  ׁשעּור הּתֹורה וידיעת ּפרּוׁשם, יֹודע אינֹו ּגם ְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָאף
הּוא  יֹותר ּׁשּיֹודע מה וכל הּפרּוׁש, ּבידיעת ּדוקא ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּוא
מצוה  היא זה ּבכל אבל יֹותר, ּבהּדּור הּמצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָקּיּום

נֹוסף לֹומד, הּוא הלכה איזה הבּדל ּבלי עליהם ּכללית ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
הידיעה  ּדעצם עׂשה, מצות ׁשהיא אלקּות ידיעת ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹמצות
יׁש הּתֹורה ּפנימּיּות ּובלּמּוד ּפרטית, מצותֿעׂשה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָהיא
וידיעת  הּתֹורה ידיעת הּתֹורה, לּמּוד מצוֹות, ג' ְְִִִִִַַַַָָָּבּה
הּׁשמן  ּפ והּוא ּכּלנה, על העֹולה ׁשּבּתֹורה ְֱֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאלקּות
את  מנּצחים ׁשּבזה ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבחֹותמֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשחתּום

הּבהמית. הּנפׁש ְֲִִֶֶֶֶַַַמלחמת
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.ÂË,הרופא את תשאל אל העולם: מאמר יש
החסידות  בעניני וחולה רופא החולה. את שאל
חולה, הוא החסיד ורבי. חסיד הם והחסידים,
וקטנים. בינונים גדולים, שונים, סוגים ישנם ובחולים

הרבי  להזניח. שאסור מחלה כן גם היא קטנה מחלה
הרופא. הוא

החסידים  גדולי גם היו התוועדות בשעת
אימרות  לשני אחד משמיעים עבודה, ובעלי משכילים
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הוי' ּדר על ּגם וזרזם ׁש"ּצּום ּבאמרֹו להֹוסיף ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבא
ו  אברהם ּבּה ּדבענין ׁשהל הּוא, הענין א אביו". יצחק ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָ

יתּבר,ה'יחּוד ליחדֹו אי ואפן ּדר ּבזה יׁש הּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ענין  ּדכל הּמרּכבה", הן הן "האבֹות רז"ל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּוכמאמר
ּדי  עצמֹו, והנחת הּבּטּול ענין הּוא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָהּמרּכבה
צּו אוועקגעלייגטקייט אּון ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַאיּבערגעגעּבענקייט

ּדיחּודיג געטליכקייט  ּכפי ה'. ּבאפן רק להיֹות צרי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָֹ
את מיחד ׁשהּוא מי להיֹות ּדיכֹול הוי', ּבדר ה'ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

הוי', ּדר ׁשהּוא ּכפי ּבאפן אינֹו אבל הּתֹורה ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבלּמּוד
ידי  על אּדרּבא אּלא עצמֹו, והנחת ּבבּטּול ּדאינֹו ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָוהינּו
עצמֹו, ּבעיני יקר הּוא ,יתּבר ליחדֹו הוי' עבד ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
רז"ל  אמרּו ועליו ּומציאּות, יׁש נעׂשה מּמילא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובדר
לדּור", יכֹולים והּוא אני אין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִִֵַַָָָָ"אמר
ּדנעלם  הּׁשכינה, רגלי ּדֹוחק ׁשּלֹו ויׁשּות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּדהּגּסּות
העבֹודה  וזֹוהי ׁשּבּתֹורה, ּפנימי האֹור מּמּנּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּומתעּלם

יחּוד – ׁשמע הוי'ה'ּדקריאת ּדר ׁשהּוא ּכפי ּבאפן ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
ּדהתחלת  נפׁש, ּבמסירּות ויצחק אברהם ּבּה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהל
"לּמה  רז"ל ּוכמאמר על, קּבלת ּבדר היא זֹו ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָֹעבֹודה
על  עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמֹוע, אם לוהיה ׁשמע ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹקדמה
קּבלת  היא העבֹודה ּדהתחלת ּתחּלה", ׁשמים ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָמלכּות
עבֹודת  היא ׁשמע ּדקריאת דעבֹודה היֹות ּדעם והינּו ְְְְְֱֲֲִִִִַַַַַָֹעל,
הינּו ּדוקא, על קּבלת ּבדר היא התחלתּה הּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּמח,
הּנה  הוי' עבֹודת ּבׁשביל לדעת ׁשּצריכים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהידיעֹות
מחֹו ליּגע הינּו על, קּבלת ּבדר היא ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהתחלתּה
ּפעמים  ּכּמה עד וׁשלׁש ׁשּתים ּפעם ׂשכלֹו ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָּולהטריח
ההיא, ההּׂשגה מקּבל אׁשר עד ועצּומה ּגדֹולה ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָּביגיעה
מחֹו ליּגע צרי האלקית ההּׂשגה את ׁשּמקּבל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹואחר
ּדאיתא  ּבריּה, על ההּׂשגה להבין ׂשכלֹו ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻּולהטריח

לידע ּברמּב"ם החכמֹות ועּמּוד הּיסֹודֹות "יסֹוד ּבתחּלתֹו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָ
וכל  נמצא, ּכל ממציא והּוא ראׁשֹון, מצּוי ׁשם ְְְְִִִֵֶַָָָָָׁשּיׁש
אּלא  נמצאּו לא ּׁשּביניהם ּומה וארץ מּׁשמים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּנמצאים
יסֹודּיים, ענינים ג' ּכאן אֹומר הרי הּמצאֹו", ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָמאמּתת
הּב' והּיסֹוד ראׁשֹון, מצּוי יתּבר ׁשהּוא הא' ְְְְִִֵֶַַַָָָהּיסֹוד

ׁשאפן  הּוא הג' והּיסֹוד נמצא, ּכל ממציא יתּבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
היֹותם  ועם הּמצאֹו, מאמּתת הּוא הּנמצאים ּכל ְְְְֱֲִִִִִִֵַַָָָָמציאּות
הרי  עצמּיים ּדבענינים עצמּיים, ענינים ּכלֹומר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַָָיסֹודֹות,
ׁשעּקרֹו ּדדבר והּדריׁשה, החקירה ענין ּבֹו יּפל ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹלא
אבל  והּדריׁשה, הּמחקר ּבֹו יּפל הּׂשכל ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמחּדׁש
והּדריׁשה, החקירה ׁשּי אינֹו עצמי ׁשהּוא יסֹודי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבענין
הּיסֹודֹות  ּדיסֹוד החכמֹות", "עּמּוד אֹומר הּוא זה ְְִֵֶַַַַָעל
עּמּוד  עצמֹו הּוא הּנה יתּבר ועצמּותֹו מהּותֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָׁשהּוא
ענין  ואצילּות אחד, וחכמתֹו הּוא להיֹות ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָהחכמֹות
רׁשּות  נתינת הּוא עצמֹו זה הּנה יתּבר ּבעצמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהחכמה
אפׁשר  ּכן על ואׁשר ,יתּבר להּׂשיגֹו לּנבראים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹויכלת
מצּוי  יתּבר ׁשהּוא הּללּו, הּיסֹודּיים הענינים ג' ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלידע
הּנמצאים  המצאת ואפן הּנמצאים, ּכל ממציא ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֹראׁשֹון
לידע, ּׁשאפׁשר מה רק זה ואין הּמצאֹו, מאמּתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא
זאת  עֹוד אּלא ּבֹו, לתּפס יכֹול האדם וׂשכל ּדמח ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹהינּו

אמרֹו ׁשּזהּו חֹובה, הּוא זה ּדבר ו)ּדידיעת (הלכה ְֲִִֶֶֶַָָָָָָ

אׁשר  זאת ּדלבד והינּו עׂשה", מצות זה ּדבר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ"וידיעת
הּנה  החכמֹות, ועּמּוד היסֹודֹות יסֹוד הּוא זה ּדבר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָידיעת
הּוא, ּבזה והענין עׂשה. מצות היא זֹו ידיעה ועצם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּגּוף
הּוא  הּמצוה וׁשעּור מצוה, היא הּתֹורה ידיעת ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּדהּנה
ׁשּלֹומד, ההלכה ּדבר את ויּׂשיג יבין וׂשכלֹו מחֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאׁשר
לּמּוד  מצות על נֹוספת מצוה היא הּתֹורה ידיעת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָּומצות
ׁשּבּתֹורה  האֹותּיֹות אמירת הּוא מצותּה ּדׁשעּור ְְֲִִִִֶַַַָָָָָהּתֹורה,
הּמצוה  ׁשעּור הּתֹורה וידיעת ּפרּוׁשם, יֹודע אינֹו ּגם ְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָאף
הּוא  יֹותר ּׁשּיֹודע מה וכל הּפרּוׁש, ּבידיעת ּדוקא ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּוא
מצוה  היא זה ּבכל אבל יֹותר, ּבהּדּור הּמצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָקּיּום

נֹוסף לֹומד, הּוא הלכה איזה הבּדל ּבלי עליהם ּכללית ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
הידיעה  ּדעצם עׂשה, מצות ׁשהיא אלקּות ידיעת ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹמצות
יׁש הּתֹורה ּפנימּיּות ּובלּמּוד ּפרטית, מצותֿעׂשה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָהיא
וידיעת  הּתֹורה ידיעת הּתֹורה, לּמּוד מצוֹות, ג' ְְִִִִִַַַַָָָּבּה
הּׁשמן  ּפ והּוא ּכּלנה, על העֹולה ׁשּבּתֹורה ְֱֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאלקּות
את  מנּצחים ׁשּבזה ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבחֹותמֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשחתּום

הּבהמית. הּנפׁש ְֲִִֶֶֶֶַַַמלחמת
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לאלקות.יג. עצמי) (ביטול והנחת־עצמו ההתמסרות,
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.ÂË,הרופא את תשאל אל העולם: מאמר יש
החסידות  בעניני וחולה רופא החולה. את שאל
חולה, הוא החסיד ורבי. חסיד הם והחסידים,
וקטנים. בינונים גדולים, שונים, סוגים ישנם ובחולים

הרבי  להזניח. שאסור מחלה כן גם היא קטנה מחלה
הרופא. הוא

החסידים  גדולי גם היו התוועדות בשעת
אימרות  לשני אחד משמיעים עבודה, ובעלי משכילים
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הרבה  שקרה כפי הלב , על מר ונעשה חריפות,
אייזיק  ר' המפורסמים החסידים עם פעמים

ממלוסטובקה 74מהומיל  פסח ר' בצלאל 75, ר' ,
מפאריטש 76מאזאריץ' הלל לא 77ור' שהרביים דבר ,

זאת. לסבול רצו
שזקני  סובלים הרביים שאין ידעו, חסידים

אמרו  כך ועל חריפות, אימרות משמיעים החסידים
את  שאל הרופא, את תשאל אל הגדולים: החסידים

החולה.
אחד  אמרו החסידים שזקני מה שכל לומר למותר
הכבוד  ובהדרת וחיבה אהבה מתוך זה היה לשני,

ביותר. הגדול הפנימי
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חנה 74) בעהמח"ס  עפשטיין הלוי בהר"מ אייזיק יצחק ר' הרב
הברכות, הבדלה, השבת, יצי"מ, והשמחה, השפלות מאמר: אריאל,
ראה  ועוד. (ג"ח). המאורות שני וכוסות, מצה תורה, מתן ענין כללות

ועוד. קכ עד שני' חוברת התמים יב, אות תרצ"ז שמע"צ שיחת
והצ"צ.75) אדהאמ"צ מחסידי ואח"כ הזקן רבנו חסידי מצעירי

סב. ע' ששית חוברת בהתמים נדפס ממנו מכתב
הצ"צ.76) אדמו"ר מחסידי
באברויסק 77) אב"ד (מאליסאוו?) הלוי מאיר בר' הלל ר' הרב

אמרי  הרמון, פלח באורים, לקוטי בעהמ"ס תרכ"ד). מנ"א יא (תקנ"ה?
נב. אות ה'תש"ג חה"פ שיחת אודותו ראה .(?) נועם
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תרצ"ד  מרחשון, ה' ב"ה,

ווארשא 

וו"ח  והנעלה הנכבד הרה"ג ידידי כבוד

דזייקאבסאן  שי' ישראל מוה"ר אי"א

וברכה! שלום

נא  וייטיב פתוחים, מכתבים צרור מצרף הנני בזה

את  יבקר ואח"כ אמורים, דברים במה וידע לקראם

המכתבים  כל את לו וימסור שי' לאקשין הרה"ג ידידנו

נא  ייטיב וכן הענין, אל מיד לגשת ויעוררו המצורפים

זה. בדבר קרעמער שי' הרח"ז נכבד הכי ידידנו את לעורר

הרה"ג  מידידנו כלום קבלתי לא אשר ארוך זמן זה

ע"ז. ומצטער מתפלא והנני שי' לאקשין

בגו"ר  ומברכו הדו"ש ידידו והנני

יצחק. יוסף
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11

12

13

14

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oihib(oey`x meil)

`l`úeéøçà ïäì LiL íéñëðzerwxw -øèLáe óñëa ïéð÷ð §¨¦¤¥¨¤©£¨¦§¦§¤¤¦§¨
,ä÷æçáe,cinz mipwp mdy jxckúeéøçà ïäì ïéàLå,milhlhn - ©£¨¨§¤¥¨¤©£¨

,äëéLîa àlà ïéð÷ð ïéàly eixac oi` `"x zrcly .mpiipw edfy ¥¦§¦¤¨¦§¦¨
.mc` lkk epice ,mipew rxn aikyelàå elà ,íéøîBà íéîëçå- ©£¨¦§¦¥¨¥

,oilhlhne zerwxwäøéîàa ïéð÷ðrxn aiky ixacy meyn ,cala ¦§¦©£¦¨
.el ozil a`d xn`y dna dkf oa lke ,enc mixeqnke miaezkk

Bì eøîàdid ixde ,`"xl minkgìëBø éða ìL ïnàa äNòîäúéäL ¨§©£¤§¦¨¤§¥¥¤¨§¨
ïúpéz ,äøîàå ,äìBç¨§¨§¨¦¨¥

1

2

3

4

5

6

7

8

המשך ביאור למסכת גיטין ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc oihib(oey`x meil)

péîCeqp`i m`y ,zernd zeixg`a aiigzdl oipwa jilr lAw - ¦¨©¥
.eprazl zyy ax xefgi `l jxcaïéà ,eäì øîà.ip` mikqn - ¨©§¥

mle`eäì èéîzLéà óBñì.oipwd dyr `le ,mdn hnyp -àúà ék §¦§§¦§¦¨¨
déaâì,zyy ax l` `ayk -déì øîàzyy axzãáò øétLdti - §©¥¨©¥©¦¨©§§

,zeixg` zlaiw `ly ziyrCLôð úéeL àìcjnvrl znxb `ly - §Ÿ©¦©§¨
zeidl,'äåìî Léàì äåì ãáò'aezkd ixack(f ak ilyn)aiigd lr ¤¤Ÿ¤§¦©§¤

.exaglàðéøçà àðMéì,zyy ax ixac eqxby yi -zãáò øétL ¦§¨©£¦¨©¦¨©§§
ixdy ,mdilr zeixg`d dx`ype ,zeixg` zlaiw `lyäåì ãáò'¤¤Ÿ¤

,'äåìî Léàìzeixg`de il micark md ixd ,il miaiig mdy oeikne §¦©§¤
.icil zernd eribiy cr mdilr
déì äåä ,äiLàé éaøa éçà éaøel did -àtñëc à÷tñéàilk - ©¦©©§©¦Ÿ¦¨£¨¥¦§§¨§©§¨

miyp` lv` cwten sqkàòcøäða¦§©§§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

המשך ביאור למסכת גיטין ליום ראשון עמ' א



רמה ipy ,oey`x - a ,` - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úåîù úùøô
àïåùàøàälàåäîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨

:eàa Búéáe Léà á÷ré úàáéåì ïBòîL ïáeàø ¥´©«£½Ÿ¦¬¥−¨«§¥´¦§½¥¦−
:äãeäéåâ:ïîéðáe ïìeáæ øëùOéããb éìzôðå ïc ¦«¨«¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«¨¬§©§¨¦−¨¬
:øLàåäíéráL á÷ré-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå §¨¥«©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´

:íéøöîá äéä óñBéå Lôðååéçà-ìëå óñBé úîiå ¨®¤§¥−¨¨¬§¦§¨«¦©¨³¨¥Æ§¨¤½̈
:àeää øBcä ìëåæeöøLiå eøt ìûøNé éðáe §−Ÿ©¬©«§¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²

õøàä àìnzå ãàî ãàîa eîöriå eaøiå©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤
:íúàô(éåì)çøLà íéøöî-ìr Lãç-Cìî í÷iå Ÿ¨«©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬

:óñBé-úà òãé-àìèír äpä Bnr-ìà øîàiå «Ÿ¨©−¤¥«©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ
:epnî íeörå áø ìàøNé éðaéBì äîkçúð äáä §¥´¦§¨¥½©¬§¨−¦¤«¨¬¨¦§©§−̈®

-íb óñBðå äîçìî äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨¦§¨¨Æ§©³©
:õøàä-ïî äìrå eða-íçìðå eðéàðN-ìr àeäÆ©´§¥½§¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤

àéíúìáña Búpr ïrîì íéqî éøN åéìr eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ®̈
-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éør ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤

ø:ññîráéõøôé ïëå äaøé ïk Búà epré øLàëå ©«©§¥«§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ
:ìàøNé éða éðtî eö÷iå(ìàøùé)âéíéøöî eãáriå ©¨ª¾¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©©«£¦¯¦§©²¦
:Cøôa ìûøNé éða-úàãéíäéiç-úà eøøîéå ¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤©§¨«£¸¤©¥¤¹

äãár-ìëáe íéðáìáe øîça äL÷ äãára©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−
:Cøôa íäá eãár-øLà íúãár-ìk úà äãOa©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬¨¤−§¨«¤

åèøLà úiøárä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧
:äret úéðMä íLå äøôL úçàä íLæèøîàiå ¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«©ÀŸ¤

-íà íéðáàä-ìr ïúéàøe úBiøárä-úà ïëãléa§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦¦
:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨

æéøLàk eNr àìå íéýìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(846 'nr b zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â(א ׁשל (א, ׁשמֹו ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»ְֶ

יּוכל  ׁשהּזּולת ּכדי אּלא ואינֹו לעצמּותֹו, קׁשּור אינֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָאדם

ּבחינת  לא הארה, ּבחינת הּוא ׁש'ׁשם' והינּו עּמֹו. קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹליצר

זהּו BÓL˙עצם. ‰l‡Â ויֹורדת נמׁשכת הּנׁשמה הארת רק – ֶֶֶ¿≈∆¿ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּנׁשמה. לעצם 'ּכלי' אינֹו הּגּוף ׁשּכן והעֹולם, הּגּוף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמצר

éðùçéïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©Ÿ́¤¨¤½
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNr recî©¬©£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

èéíéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøárä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯

:eãìéå úãléîä ïäìàëúãléîì íéýìû áèéiå £¥¤²©«§©¤−¤§¨¨«©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ
:ãàî eîöriå írä áøiåàëeàøé-ék éäéå ©¦¯¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ©§¦¾¦¨«§¬

íéýìûä-úà úãléîä:íéza íäì Nriå ©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−¨¦«
áëãBliä ïaä-ìk øîàì Bnr-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À

:ïeiçz úaä-ìëå eäëéìLz äøàéäô ©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«
áà:éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«

ááBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´
ìL eäðtözå àeä:íéçøé äLâãBò äìëé-àìå ½©¦§§¥−§¨¬§¨¦«§Ÿ¨«§¨´»

øîçá äøîçzå àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬©«¥−̈
óeqa íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤©−

:øàéä úôN-ìrãärãì ÷çøî Búçà ávúzå ©§©¬©§«Ÿ©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈
:Bì äNri-äîä-ìr õçøì äòøt-úa ãøzå ©¥«¨¤−«©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©

àøzå øàéä ãé-ìr úëìä äéúørðå øàéä©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤
dúîà-úà çìLzå óeqä CBúa äázä-úà¤©¥¨Æ§´©½©¦§©¬¤£¨−̈

:äçwzååørð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå ©¦¨¤«¨©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©
:äæ íéøárä éãìiî øîàzå åéìr ìîçzå äëaŸ¤®©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

æéúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦
-úà Cì ÷ðéúå úiøárä ïî ú÷ðéî äMà Cì̈Æ¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤

:ãìiäçCìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå ©¨«¤©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ
ìrä:ãìiä íà-úà àø÷zå äîèdì øîàzå ¨«©§½̈©¦§−̈¤¥¬©¨«¤©¯Ÿ¤¨´

éì eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´¦½
ãìiä äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤

:eä÷éðzåéäòøt-úáì eäàázå ãìiä ìcâiå ©§¦¥«©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ
ék øîàzå äLî BîL àø÷zå ïáì dì-éäéå©«§¦−̈§¥®©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬

:eäúéLî íénä-ïî¦©©−¦§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr fh zegiy ihewl)

‡e‰ ·BË Èk B˙B‡ ‡¯zÂ(ב .(ב, . Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏB «≈∆ƒ«¿∆»
¯B‡ Blk ˙Èa‰ ‡lÓ˙.(א יב, Ïe‰Ó(סוטה „ÏB על רֹומז – ƒ¿«≈««ƒÀ«»ֵַ

'ערל' ׁשּנקרא הרע, (הּיצר ּכׁשּלעצמֹו א)צדקּותֹו נב, לא (סוכה , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

האלקית). נפׁשֹו על ‡B¯הסּתיר ˙Èa‰ ‡lÓ˙ על רֹומז – ְְֱִִִַַָֹƒ¿«≈««ƒֵַ

ּגם  נרמז הּדבר ולעֹולם. ליׂשראל ורֹועה ּכמׁשּפיע ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמעלתֹו

יא: ּפסּוק להּלן רׁש"י עצמית.ÓB˜Ï‰ּבדברי ׁשלמּות – ְְְִִֵַַָָ¿»ְְִֵַ

Y B˙Èa ÏÚ ‰Ú¯t e‰pnL ,‰l„‚Ï.ורֹועה מנהיג ּבתֹור ׁשלמּות ƒ¿À»∆ƒ»«¿…«≈ְְְְִֵֶַ



iriaxרמו ,iyily - b - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùàéàöiå äLî ìcâiå íää íéîia | éäéå©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´
äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå åéçà-ìà¤¤½̈©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬

:åéçàî éøár-Léàáéïéà ék àøiå äëå äk ïôiå ¦«¦§¦−¥«¤¨«©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´
iå Léà:ìBça eäðîèiå éøönä-úà Câéàöiå ¦®©©Æ¤©¦§¦½©¦§§¥−©«©¥¥Æ

íévð íéøár íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Erø äkú änì òLøì øîàiåãéEîN éî øîàiå ©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«Â©ÂŸ¤¦´¨«§º

øîà äzà éðâøäìä eðéìr èôLå øN Léàì§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½
øîàiå äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ©Ÿ©½

:øácä òãBð ïëàåèøácä-úà äòøt òîLiå ¨¥−©¬©¨¨«©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´
éðtî äLî çøáiå äLî-úà âøäì Lwáéå äfä©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´
:øàaä-ìr áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤©©§¥«

æèäðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå: ©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

æéäLî í÷iå íeLøâéå íérøä eàáiå÷Liå ïrLBiå ©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úàçéøîàiå ïäéáà ìûeòø-ìà äðàázå ¤Ÿ¨«©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤

:íBiä àa ïzøäî recîèééøöî Léà ïøîàzå ©²©¦«©§¤¬−Ÿ©«©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½
÷Liå eðì äìã äìc-íâå íérøä ãiî eðìévä¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§

:ïàvä-úàëäf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå ¤©«Ÿ©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä-úà ïzáæràëìàBiå £©§¤´¤¨¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤©¬¤

ì äLîBzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−
:äLîìáëék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå §¤«©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´

:äiøëð õøàa éúééä øb øîàôâëíéîiá éäéå ¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«©§¦Á©¨¦̧
-éðá eçðàiå íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä̈«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯§¥«
-ìà íúråL ìrzå e÷ræiå äãárä-ïî ìûøNé¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²¤

:äãárä-ïî íéýìûäãë-úà íéýìû òîLiå ¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«©¦§©¬¡Ÿ¦−¤
íú÷àðíäøáà-úà Búéøa-úà íéýìû økæiå ©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤©§¨−̈

:á÷ré-úàå ÷çöé-úàäëéða-úà íéýìû àøiå ¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´
:íéýìû òãiå ìûøNéñ ¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dl mgpn zxez)

LÈ‡ ÔÈ‡ Èk ‡¯iÂ(יב את (ב, ׁשּיּציל מי ׁשאין ראה מׁשה ««¿ƒ≈ƒִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבזה. להׁשּתּדל חּיב והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָהּיהּודי,

éòéáøâàà ärø äéä äLîeBðúç Bøúé ïàö-ú ¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−
àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî ïäkŸ¥´¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ

:äáøç íéýìûä øä-ìàáýåýé Càìî àøiå ¤©¬¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬
äðqä äpäå àøiå äðqä CBzî Là-úaìa åéìà¥¨²§©©¥−¦´©§¤®©©À§§¦¥³©§¤Æ

:ìkà epðéà äðqäå Làa øraâäLî øîàiå Ÿ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«©´Ÿ¤¤½
äfä ìãbä äàønä-úà äàøàå àp-äøñà̈ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ©¤®

:äðqä øráé-àì recîãøñ ék ýåýé àøiå ©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´
øîàiå äðqä CBzî íéýìû åéìà àø÷iå úBàøì¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´©§¤À©²Ÿ¤

:éðpä øîàiå äLî äLîäáø÷z-ìà øîàiå ¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦©−Ÿ¤©¦§©´
éìrð-ìL íìäéìâø ìrî Eék EøLà íB÷nä £®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´©¨À£¤³

:àeä Lã÷-úîãà åéìr ãîBò äzàåøîàiå ©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«©ÀŸ¤
éáà éýìû éëðà÷çöé éýìû íäøáà éýìû E ¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈

èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−
:íéýìûä-ìàæéðr-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå ¤¨«¡Ÿ¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬

éðtî ézrîL íú÷rö-úàå íéøöîa øLà énr©¦−£¤´§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´
:åéáàëî-úà ézrãé ék åéNâðç| Bìéväì ãøàå «Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º§©¦´

õøà-ìà àåää õøàä-ïî Búìräìe íéøöî ãiî¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼¤¤³¤
-ìà Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¤
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä íB÷î§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåèäàa ìûøNé-éða ú÷rö äpä äzrå §©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨
íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø-íâå éìà¥¨®§©¨¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬

:íúàéàöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzrå Ÿ¨«§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²
:íéøönî ìûøNé-éðá énr-úààéäLî øîàiå ¤©¦¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ

éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî íéýìûä-ìà¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBàáé-ék øîàiå ¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ¦

ézçìL éëðà ék úBàä El-äæå Cnr äéäàE ¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®
-úà ïeãárz íéøönî írä-úà EàéöBäa§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ¤

:äfä øää ìr íéýìûäâé-ìà äLî øîàiå ¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«©¸Ÿ¤¤¹¤
ézøîàå ìàøNé éða-ìà àá éëðà äpä íéýìûä̈«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«©§¦´
éì-eøîàå íëéìà éðçìL íëéúBáà éýìû íäì̈¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦£¥¤®§¨«§¦´

:íäìà øîà äî BîM-äîãéíéýìû øîàiå ©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ
øîàú äk øîàiå äéäà øLà äéäà äLî-ìà¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ

:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáìåèãBò øîàiå ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«©ŸÁ¤Á¸
ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéýìû¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´¦§¨¥¼
÷çöé éýìû íäøáà éýìû íëéúáà éýìû ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬¦§¨²



רמז iying - c - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äæå íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈§¤¬
:øc øãì éøëæ¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bl zegiy ihewl)

Ïk‡ epÈ‡ ‰q‰Â L‡a ¯Úa ‰q‰(ב ÏÚÓlL‰(ג, L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»
˙ÏÎB‡ dÈ‡Â ˙Ù¯BN . רבה). Y(מדרש ‰Ò מּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִֵַָָ

עצמֹו. את ּומבּטל הּמׁשּפיל ליהּודי, רֹומז Úa¯האילנֹות, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ…≈
L‡a עּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה להרּגיׁש צרי יהּודי - »≈ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

אליו. ‡Ïkלהתקרב epÈ‡ ל'כלֹות יביא ׁשּזה אסּור אבל - ְְִֵֵָָ≈∆À»ְֲִִֶֶָָָ

על  ּבחסידּות וכּמבאר ּבגּוף. נׁשמה להּׁשאר עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּנפׁש',

להיֹות  יׂשראל, ּבנׁשמֹות האהבה אׁש ׁש"רׁשפי זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפסּוק

הּבּטּול  אדרּבה, . . אֹותם ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּטּול

החּיּות". עּקר הּוא ִֶַַַַהּזה

éùéîçæèzøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³
éýìû éìà äàøð íëéúáà éýìû ýåýé íäìà£¥¤Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯
íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷réå ÷çöé íäøáà©§¨¨²¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½

íéøöîa íëì éeNrä-úàå:æéäìrà øîàå §¤¤«¨¬¨¤−§¦§¨«¦¨«Ÿ©À©«£¤´
ézçäå éðrðkä õøà-ìà íéøöî éðrî íëúà¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤©§©«£¦Æ§©´¦¦½
úáæ õøà-ìà éñeáéäå éeçäå éføtäå éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®¤¤²¤¨©¬

:Láãe áìççééð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå ¨−̈§¨«§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧
ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî Cìî-ìà ìûøNé¦§¨¥¹¤¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º
àp-äëìð äzrå eðéìr äø÷ð íéiøárä éýìû¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬
:eðéýìûèéCìî íëúà ïzé-àì ék ézrãé éðàå ¡Ÿ¥«©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤

:ä÷æç ãéa àìå Cìäì íéøöîëéãé-úà ézçìLå ¦§©−¦©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«§¨«©§¦³¤¨¦Æ
äNrà øLà éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−

:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷aàëïç-úà ézúðå §¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«§¨«©¦²¤¥¬
àì ïeëìú ék äéäå íéøöî éðéra äfä-írä̈«¨©¤−§¥¥´¦§®̈¦§¨¨Æ¦´¥«¥½¬Ÿ

:í÷éø eëìúáëúøbîe dzðëMî äMà äìàLå ¥«§−¥¨«§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´
ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk dúéa¥½̈§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À
:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða-ìrå íëéða-ìr©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦

ãààìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïriå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

áýåýé åéìà øîàiåáéúëäæîéø÷Eãéá äf-äî ©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®
:ähî øîàiåâeäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå ©−Ÿ¤©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬

äöøàåéðtî äLî ñðiå Lçðì éäéå:ãøîàiå ©−§¨©§¦´§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«©³Ÿ¤

çìLiå Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãéäeðéîàé ïrîì ¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«§©´©©«£¦½

éìà äàøð-ékéýìû íúáà éýìû ýåýé E ¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®¡Ÿ¥¯
:á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû íäøáàåýåýé øîàiå ©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸

B÷éça Bãé àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬¨−§¥®
:âìMk úrøöî Bãé äpäå dàöBiåæáLä øîàiå ©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤©ÀŸ¤¨¥³

dàöBiå B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé̈«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®©«¦¨Æ
:BøNák äáL-äpäå B÷éçîçàì-íà äéäå ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«§¨¨Æ¦´Ÿ

ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäåèàì-íà äéäå §¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«§¨¿̈¦´Ÿ

ì íb eðéîàéïeòîLé àìå älàä úBúàä éðL ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ¦§§Æ
äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaiaéàì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå ©©¨«¤©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ
ìMî íb ìBîzî íb éëðà íéøác Léàíb íL ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecár-ìà Eøac æàîïBL ¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−
:éëðààéíãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼

Bà Løç Bà ílà íeNé-éî Bàøer Bà çwô µ¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®
:ýåýé éëðà àìäáéäéäà éëðàå Cì äzrå £¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«§©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´

ét-íréúéøBäå E:øaãz øLà Eâééa øîàiå ¦¦½§«¥¦−£¤¬§©¥«©−Ÿ¤¦´
:çìLz-ãéa àð-çìL éðãàãéýåýé óà-øçiå £Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«©¦«©©̧§Ÿ̈¹

éçà ïøäà àìä øîàiå äLîaézrãé éålä E §¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½¨©¾§¦
Eúàø÷ì àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½

:Baìa çîNå EàøååèzîNå åéìà zøaãå §¨«£−§¨©¬§¦«§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬
ét-ír äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà-írå E ¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³¦¦̧Æ§¦

:ïeNrz øLà úà íëúà éúéøBäå eäét¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«
æèäéäå írä-ìà Eì àeä-øaãåEl-äéäé àeä §¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´

:íéýìûì Bl-äéäz äzàå äôìæéähnä-úàå §¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«§¤©©¤¬
-úà Ba-äNrz øLà Eãéa çwz äfä©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−¤

:úúàäô ¨«Ÿ«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(826 'nr b zegiy ihewl)

·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk d˙Èa ˙¯bÓe dzÎMÓ ‰M‡ ‰Ï‡LÂ¿»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ»«≈»¿≈∆∆¿≈»»
כב) הּנׁשמה.‡M‰(ג, היא –dzÎL ׁשהּנׁשמה ּדברים – ƒ»ְִַָָ¿∆¿»ְְִֶַָָָ

ּבקביעּות). ּבֹו ּפֹוגׁשים ׁשאין (ּכׁשכן לזמן מּזמן ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעֹוסקת
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d˙Èa ˙¯b ּכאדם) קבע ּבדר ּבהם עֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים – »«≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּבית). Yהּמתּגֹורר ÛÒk.("נכספּתי "נכסף (מּלׁשֹון ה' אהבת ְִִֵַַַ∆∆ְְְְֲִִִִַַַֹ

·‰Ê.(יראה ׂשמאל, ּבחינת יאתה", מּצפֹון ("זהב ה' יראת – »»ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ

ׁשּיׁשנם  הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את הּגלּות מן להֹוציא הּנׁשמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻעל

לעׂשֹות  עליה ּב'ׁשכנּתּה'; הּנמצאים אּלּו ואף ּביתּה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּב'גרת

ּוליראתֹו. ה' לאהבת ּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָמּׁשניהם

éùùçéøîàiå Bðúç øúé-ìà | áLiå äLî Cìiå©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤
íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà BìÆ¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦
Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä äàøàå§¤§¤−©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬

ì:íBìLèéCì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå §¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−
íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék íéøöî áLª´¦§®̈¦¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−

:ELôð-úàëåéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå ¤©§¤«©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈
çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä-ìr íákøiå©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§®̈¦©¦©¬

:Bãéa íéýìûä ähî-úà äLîàëýåýé øîàiå ¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»
-ìàì Ezëìa äLî-ìk äàø äîéøöî áeL ¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À¨

éðôì íúéNrå Eãéá ézîN-øLà íéúônä©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´
-úà çlLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤

:íräáëéða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå ¨¨«§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬
:ìàøNé éøëáâëéìà øîàåéða-úà çlL E §Ÿ¦−¦§¨¥«¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ

ì ïàîzå éðãáréå-úà âøä éëðà äpä BçlL §©´©§¥½¦©§¨¥−§©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤
ða:Eøëa Eãëýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå ¦§−§Ÿ¤«©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½

Lwáéå:Búéîääëúøëzå øö äøtö çwzå ©§©¥−£¦«©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ
-ïúç ék øîàzå åéìâøì òbzå dða úìør-úà¤¨§©´§½̈©©©−§©§®̈©¾Ÿ¤¦¯£©

:éì äzà íéîcåëïúç äøîà æà epnî óøiå ¨¦²©−̈¦«©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬
:úìenì íéîcôæëCì ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ¨¦−©«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²

øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä äLî úàø÷ì¦§©¬¤−©¦§®̈̈©¥À¤©¦§§¥²§©¬
:Bì-÷Miå íéýìûäçëúà ïøäàì äLî ãbiå ¨«¡Ÿ¦−©¦©«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²

úúàä-ìk úàå BçìL øLà ýåýé éøác-ìk̈¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ
:eäeö øLàèë-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå £¤¬¦¨«©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤

:ìàøNé éða éð÷æ-ìkì-ìk úà ïøäà øaãéå ¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨
Nriå äLî-ìà ýåýé øac-øLà íéøácä©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤®©©¬©

:írä éðérì úúàäàìeòîLiå írä ïîàiå ¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«©©«£¥−¨¨®©¦§§¿
k-úà äàø éëå ìûøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-é ¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤

:eåçzLiå eãwiå íéðr̈§½̈©¦§−©¦§©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr `l zegiy ihewl)

¯BÓÁ‰ ÏÚ Ì·Èk¯iÂ(כ .(ד, . Ì‰¯·‡ L·ÁL ¯BÓÁ‰ ««¿ƒ≈««¬«¬∆»««¿»»

ÂÈÏÚ ˙BÏb‰Ï ÁÈLn‰ CÏÓ „È˙ÚL(רש"י) לחמר רֹומז 'חמֹור' ∆»ƒ∆∆«»ƒ«¿ƒ»»»ְֲֵֶֹ

ּבאברהם העֹולם. ּולחמרּיּות "‡·eÈהּגּוף את L·ÁiÂנאמר ְְְְִַַָָָָָ»ƒֱֶַ««¬…ֶ

ּבמׁשה החמר. להכנעת רמז "¯eaחמֹורֹו", Ì·Èk¯iÂנאמר ְְְֲֶֶֶֶַַַָֹֹ«≈ֱֶַ««¿ƒ≈

החמר. לתֹו הּקדּׁשה אֹור להמׁשכת רמז החמֹור", CÏÓעל ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָֹֻ∆∆

ÁÈLn‰-‰lb˙i ׁשהּוא עד החמר לזּכּו רמז החמֹור, על «»ƒ«ƒ¿«∆ְֲִֶֶֶֶַַַַֹ

הּקדּׁשה. אֹור את מגּלה ְְְֵֶַַַָֻעצמֹו

éòéáùäàeøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−
çlL ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk äòøt-ìà¤©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ

:øaãna éì ebçéå énr-úàáéî äòøt øîàiå ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−©¦§¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³
ì Bì÷a òîLà øLà ýåýéàì ìûøNé-úà çlL §Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ

:çlLà àì ìûøNé-úà íâå ýåýé-úà ézrãé̈©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©
âàp äëìð eðéìr àø÷ð íéøárä éýìû eøîàiå©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´
:áøçá Bà øáca eðrbôé-ït eðéýìûãøîàiå ¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤©³Ÿ¤

eòéøôz ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ©§¦¬
:íëéúìáñì eëì åéNrnî írä-úàäøîàiå ¤¨−̈¦©«£®̈§−§¦§«Ÿ¥¤«©´Ÿ¤

ízaLäå õøàä ír äzr íéaø-ïä äòøt©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬
:íúìáqî íúàåàeää íBia äòøt åöéå Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«©§©¬©§−Ÿ©´©®

:øîàì åéøèL-úàå íra íéNâpä-úàæàì ¤©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ´Ÿ
ìBîúk íéðálä ïaìì írì ïáz úúì ïeôñàú«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´

ìL:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íLç-úàå ¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤§¤
ìL ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúîíL ©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ

íä íétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìr eîéNz̈¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½
äçaæð äëìð øîàì íé÷rö íä ïk-ìr©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬

eðéýìûì:è-eNréå íéLðàä-ìr äãárä ãaëz ¥«Ÿ¥«¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£
:ø÷L-éøáãa eòLé-ìàå dáéírä éNâð eàöiå ¨®§©¦§−§¦§¥¨«¤©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ

øîà äk øîàì írä-ìà eøîàiå åéøèLå§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®ŸµŸ¨©´
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøtàéeç÷ eëì ízà ©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤©¤À§¸§³

òøâð ïéà ék eàöîz øLàî ïáz íëì̈¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´¥¬¦§¨²
:øác íëúãárîáéõøà-ìëa írä õôiå ¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤

:ïázì L÷ LL÷ì íéøöîâéíéöà íéNâpäå ¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤§©«Ÿ§¦−¨¦´
øLàk BîBéa íBé-øác íëéNrî elk øîàì¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´§½©«£¤−



רמט xihtn - e - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïázä úBéäaãé-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå ¦«§¬©¤«¤©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤
àì recî øîàì äòøô éNâð íäìr eîŃ̈£¥¤½«Ÿ§¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ

ìL ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélëìBîz-íb íL ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´¦§½Ÿ©§−
:íBiä-íbåèe÷röiå ìàøNé éða éøèL eàáiå ©©«©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬

éãárì äë äNrú änì øîàì äòøt-ìà:E ¤©§−Ÿ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«
æèéãárì ïzð ïéà ïázeðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈

éãár äpäå eNr:Enr úàèçå íékî Eæéøîàiå £®§¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«©²Ÿ¤
äëìð íéøîà ízà ïk-ìr íétøð ízà íétøð¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈

:ýåýéì äçaæðçé-àì ïáúå eãár eëì äzrå ¦§§¨¬©«Ÿ̈«§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ
:eðzz íéðáì ïëúå íëì ïúpéèééøèL eàøiå ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−¦¥«©¦§º«Ÿ§¥¯

a íúà ìàøNé-éðáeòøâú-àì øîàì òø §¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ¦§§¬
:BîBéa íBé-øác íëéðálîëäLî-úà eòbôiå ¦¦§¥¤−§©¬§«©¦§§Æ¤¤´

úàî íúàöa íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®§¥−̈¥¥¬
:ärøtàëíëéìr ýåýé àøé íäìà eøîàiå ©§«Ÿ©«Ÿ§´£¥¤½¥¤̄§Ÿ̈²£¥¤−

äòøô éðéra eðçéø-úà ízLàáä øLà ètLéå§¦§®Ÿ£¤¯¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ
:eðâøäì íãéa áøç-úúì åéãár éðéráeáëáLiå §¥¥´£¨½̈¨«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«©¨¯¨

írì äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ¨¨´
:éðzçìL äf änì äfäâë-ìà éúàa æàîe ©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈¨³¦¤

ìväå äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®§©¥¬
:Enr-úà zìvä-àìåà-ìà ýåýé øîàiå «Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

ãéá ék äòøôì äNrà øLà äàøú äzr äLî¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³
:Böøàî íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æçqqq £¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−¥«©§«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìL àäéíìrì Cøáî àaø dî §¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

EnÚ ˙‡ zÏv‰ ‡Ï Ïv‰Â . . EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡a Ê‡Óe≈»»ƒ¿«≈ƒ¿∆¿«≈…ƒ«¿»∆«∆

כג) ּבטענה (ה, ּבא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹה'מׁשה'

EÓLaלהקּב"ה. ¯a„Ï . . È˙‡a,הּתֹורה מצוֹות את קּימּתי – ְַָָ»ƒ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִֶַַָ

זאת ּובכל הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹותיו EnÚׁשּכּלּה ˙‡ zÏv‰ ‡Ï– ְְֶֶַָָָָָֹֻ…ƒ«¿»∆«∆

ּברמּב"ם מפרׁש ּפסקּֿדין ׁשּיׁש ד)אף ג, ּתׁשּובה ׁשּקּיּום (הלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

העֹולם! לכל והּצלה" "ּתׁשּועה מביאה אחת ְְְְְִִַַַָָָָָָָָמצוה

øéèôîáëäîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä írì äúòøäâëæàîe £¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈

äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàä³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®
:Enr-úà zìvä-àì ìväååàýåýé øîàiå §©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äòøôì äNrà øLà äàøú äzr äLî-ìà¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ
íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−

:Böøàîqqq ¥«©§«
:ïîéñ é"ãòî .ïîéñ ç"÷éå ,íé÷åñô ã"ë÷

.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



רנ

,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 eðéäìà 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 úåîù úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

æë ÷øô äéòùéá

æëåçøôe õéöé á÷ré LøLé íéàaä©¨¦Æ©§¥´©£½Ÿ¨¦¬¨©−
:äáeðz ìáú-éðô eàìîe ìûøNé¦§¨¥®¨«§¬§¥¥¥−§¨«

æåéâøä âøäk-íà eäkä eäkî úkîkä©§©©¬©¥−¦¨®¦§¤¬¤£ª−̈
:âøäçäpáéøz dçlLa äàqàña Ÿ̈«§©§−̈§©§¨´§¦¤®¨

:íéã÷ íBéa äLwä Bçeøa äâäèïëì ¨¨²§¬©¨−̈§¬¨¦«¨¥À
øñä éøt-ìk äæå á÷ré-ïBr øtëé úàæa§ŸÆ§ª©´£©«£½Ÿ§¤¾¨§¦−¨¥´

BîeNa Búàhç|çaæî éðáà-ìk ©¨®§´¨©§¥´¦§¥À©
íéøLà eî÷é-àì úBötðî øâ-éðáàk§©§¥¦Æ§ª¨½«Ÿª̈¬£¥¦−

:íéðnçåéäåð ããa äøeöa øér ék §©¨¦«¦´¦³§¨Æ¨½̈¨¤¾

`xenl iy
(å,íéàaä.älàbä ïîæa øîBìk ,íéàaä íéîia,á÷òé LøLéá÷òé LéøLé ©¨¦©¨¦©¨¦§©¦§©©§ª¨©§¥©£Ÿ©§¦©£Ÿ

.ähîlî áèéä òeèð úBéäì åéLøL úà,ìàøNé çøôe õéöéçøt àéöBéå õéöé ¤¨¨¨¦§¨©¥¥¦§©¨¨¦¨©¦§¨¥¨¦§¦¤©

.äìòîlî,äáeðz ìáú éðô eàìîe.íìBòä ìL áeMiä ìk éðt eàlîé åéúBøôe ¦§©§¨¨§§¥¥¥§¨¥¨§©§§¥¨©¦¤¨¨

(æ,eäkä eäkî úkîkäBîk (íäéúBðåò ìò) ìàøNé úà ä"á÷ä äkä éëå ©§©©©¥¦¨§¦¦¨¤¦§¨¥©£Ÿ¥¤§

úà ekäL íéBbä úà ä"á÷ä äkäL¤¦¨¤©¦¤¦¤

.ìàøNé,âøä åéâøä âøäk íàéëå ¦§¨¥¦§¤¤£ª¨Ÿ̈§¦

íéBbä åéâeøäa âøäL Bîk ìàøNéa âøä̈©§¦§¨¥§¤¨©©£¨©¦

.ìàøNéa eâøäL(ç,äàqàña ¤¨§§¦§¨¥§©§¨
.äcî dúBàa,äpáéøz dçlLa §¨¦¨§©§¨§¦¤¨

òøtäì úeðòøt úcî ä"á÷ä çìMLk§¤¨©¦©ª§¨§¦¨©

ìàøNé úñðk áéøz ,íàèç ìò Bnòî¥©©¤§¨¨¦§¤¤¦§¨¥

àeä "äçlL" ,øçà Leøt .äøæbä ìháì§©¥©§¥¨¥©¥©§¨

Bîk ,äàeázä úBãNe úBpbä ìò íL¥©©¦§©§¨§

"çìMä úëøa",(eh,b dingp)éçìL"C §¥©©¤©§¨©¦

"íéðBnø ñcøt(bi,c mixiyd xiy), ©§¥¦¦

÷ø àéáî àeä àèçä ïBòøôlL øîàå§¨©¤§¦§©¥§¥¦©

.ãáìa äcîa äàeáza ïBôcLäâä ¦¨©§¨§¦¨¦§©¨¨
,äLwä Bçeøaìò úBøtä úà øéñä §©¨¨¥¦¤©¥©

.úBðìéàa úáMðnL äL÷ çeø éãéíBéa §¥©¨¨¤§©¤¤¨¦¨§
,íéã÷úéçøæî çeø úáLBpL íBéa ¨¦§¤¤¤©¦§¨¦

àìa íäéìò Búîç CtLé àìå .ä÷æç£¨¨§Ÿ¦§Ÿ£¨£¥¤§Ÿ

äNòé àì äæ øác ,ílëiL ãò äcî¦¨©¤§©¥¨¨¤Ÿ©£¤

.ìàøNéì ä"á÷ä(è,ïëììéàBä §¦§¨¥¨¥¦

.åéìò éîçøå,á÷òé ïåò øtëé úàæa §©£©¨¨§Ÿ§ª©£Ÿ©£Ÿ
.ì÷ øáãa øtkúäì ,úàæ íb Bì äNòà¤¡¤©Ÿ§¦§©¥§¨¨©

,Búàhç øñä éøt ìk äæåäæå §¤¨§¦¨¦©¨§¤

.Búàhç ìò ìçîìå øéñäì áBè éøt éì äéäé,çaæî éðáà ìkéðáà ìk ¦§¤¦§¦§¨¦§¦§Ÿ©©¨¨©§¥¦§¥©¨©§¥

.äøæ äãBáòì eî÷eäL úBçaænä,úBötðî øâ éðáàkúBötðî íäéðáà eéäiL ©¦§§¤§©£¨¨¨§©§¥¦§ª¨¤¦§©§¥¤§ª¨

.áèéä ÷ãä øéb éðáà íéötðnL Cøãk,íéðnçå íéøLà eî÷é àìeîe÷é àlL §¤¤¤§©§¦©§¥¦¨¥¥¥Ÿ¨ª£¥¦§©¨¦¤Ÿ¨

.íúBà íéãáBòL úBðìéà íä ,"íéøLà") .íéðnç íeLå íéøLà íeL øúBé¥£¥¦§©¨¦£¥¦¥¦¨¤§¦¨

.(änçä úãBáòì úBéeNò íéìñt úBéeîc íä ,"íéðnç"å(éäøeöa øéò ék §©¨¦¥§§¨¦£©£©©©¨¦¦§¨

mixn zxhr
åBlek áøçL íøëì íäéìò eøáò øLà âøääå úBiìbä éøçà ìàøNé úà änc¦¨¤¦§¨¥©£¥©¨ª§©¤¤£¤¨§£¥¤§¤¤¤¨©

íéîia ,øîBà àéápä ìáà ,LøBL ÷ø epnî øàLð àìåíéàaääleàbä éîéa §Ÿ¦§©¦¤©¤£¨©¨¦¥©¨¦©¨¦Æ¦¥©§¨

LøLéìL LøL 'ä ïzéá÷ré÷Bçøîì èMtúî úBéäììûøNé çøôe õéöé ©§¥´¦¥Ÿ¤¤©£½Ÿ¦§¦§©¥§¥¨¨¦¬¨©−¦§¨¥®
ãàî ãò eìcâéå ÷Bçøîì ãò eìLîé íääáeðz ìáú-éðô eàìîeéçîök ¥¦§§©§¥¨§¦§§©§Ÿ¨«§¬§¥¥¥−§¨«§¦§¥

:äãOäæíàä àð äàøúkîkä ©¨¤§¥¨©¦©§©©¬
úà 'ä äkäLeäkîìàøNé ìL ¤¦¨¤©¥−¤¦§¨¥

eäkä?ìàøNé úà 'äâøäk-íà ¦®̈¤¦§¨¥¦§¤¬¤
úà 'ä âøäL BîkåéâøäìàøNé ìL §¤¨©¤£ª−̈¤¦§¨¥

âøäíéBbä úà àìä ?ìàøNé úà 'ä Ÿ̈«¤¦§¨¥£Ÿ¤©¦

ãò 'ä ãéîLä ìàøNéa eâøäå ekäL¤¦§¨§§¦§¨¥¦§¦©

:älkçìàøNé úàåäàqàña ©¥§¤¦§¨¥§©§−̈
Bæ äcîa åéðôì íéàèBç eéäL äcîa§¦¨¤¨§¦§¨¨§¦¨

,íäî òøôðäpáéøz dçlLaäéä ¦§©¥¤§©§¨´§¦¤®¨¨¨

ì úBpbäå úBãOä ìò Búîç CôBLçBìL ¥£¨©©¨§©¦¦§©

úBLôpa òât àìå äaøàå ïBôcL ïää¤¦¨§©§¤§Ÿ¨©©§¨
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î õøàa,íéøöíéøöîì eìbL íúBà §¤¤¦§¨¦¨¤¨§¦§©¦
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äøeáâìå ètLnä-ìr áLBiì ètLî¦§¨®©¥Æ©©¦§½̈§¦̧§½̈
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eâL øëMä-ïî eòz ïéiä-ïî eòìáð¦§§´¦©©À¦¨Æ¦©¥½̈¨Æ

:äiìéìt e÷t äàøaçúBðçìL-ìk ék ¨«Ÿ¤½¨−§¦«¦¨«¦µ¨ª§¨½
:íB÷î éìa äàö àé÷ eàìîèéî-úà ¨§−¦´Ÿ¨®§¦−¨«¤¦Æ

éìeîb äreîL ïéáé éî-úàå ärã äøBé¤´¥½̈§¤¦−¨¦´§¨®§¥Æ
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לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:3806:4008:3108:3409:0809:1010:0010:0316:4616:5017:1417:1816:2917:29באר שבע )ח(

06:4106:4308:3208:3409:0909:1110:0110:0316:4416:4817:1017:1416:1817:25חיפה )ח(

06:3706:3908:3008:3209:0709:0909:5910:0216:4816:5217:1117:1516:1117:26ירושלים )ח(

06:4006:4208:3208:3409:0909:1110:0110:0416:4416:4917:1217:1616:2817:27תל אביב )ח(

07:4507:4508:5909:0109:4809:5010:3210:3416:0616:1216:4516:5015:5317:05אוסטריה, וינה )ח(

05:5706:0208:4908:5309:3709:4110:5310:5620:4520:4721:1821:1920:2921:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:4007:4109:0009:0209:4709:4910:3210:3416:1616:2116:5316:5816:0217:12אוקראינה, אודסה )ח(

07:1807:1908:3308:3509:2209:2410:0610:0815:4115:4716:2016:2515:2816:39אוקראינה, דונייצק )ח(

07:3107:3208:4508:4709:3409:3610:1710:2015:5015:5616:3016:3515:3716:49אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

08:0508:0509:1209:1410:0310:0510:4610:4816:0816:1316:4916:5415:5417:09אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5807:5909:0509:0709:5609:5810:3910:4116:0016:0516:4116:4615:4617:01אוקראינה, קייב )ח(

08:0208:0309:2509:2710:1110:1310:5710:5916:4916:5417:2217:2716:3517:41איטליה, מילאנו )ח(

06:1106:1408:4008:4309:1109:1410:1410:1718:1918:2218:4318:4618:0418:55אקוואדור, קיטו )ח(

05:4105:4508:3208:3609:1609:1910:3010:3320:1020:1120:4020:4119:5320:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:1206:1709:0409:0909:5710:0111:1511:1821:2021:2121:5621:5721:0322:12ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2507:2609:0309:0609:4409:4610:3310:3616:5016:5417:2217:2616:3617:39ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1807:2008:5408:5609:3609:3810:2410:2616:3516:4017:0817:1216:2117:25ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1907:2008:5408:5709:3609:3810:2510:2716:3516:4017:0817:1316:2117:25ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

08:0008:0109:3209:3410:1510:1711:0211:0517:0617:1117:4017:4516:5217:58ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1507:1709:1109:1309:4709:4910:4010:4317:3117:3517:5818:0217:1618:12ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5606:5708:4508:4709:2209:2510:1410:1616:5016:5517:2017:2416:3617:35ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0607:0809:0709:1009:4209:4410:3710:3917:3817:4218:0518:0917:2318:19ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1607:1808:5008:5209:3309:3510:2110:2316:2916:3417:0217:0716:1517:19ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:4207:4309:1809:2010:0010:0210:4810:5017:0017:0517:3317:3716:4617:50ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1707:1808:5008:5209:3209:3410:2010:2216:2616:3117:0017:0416:1217:17ארה״ב, שיקגו )ח(

06:0006:0408:4108:4409:1509:1810:2210:2519:0719:0919:3219:3518:5119:45בוליביה, לה-פס )ח(

08:4608:4709:5009:5210:4310:4411:2411:2616:4016:4617:2317:2816:2717:44בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:4508:4509:5009:5210:4210:4411:2411:2616:4216:4817:2417:2916:2917:45בלגיה, בריסל )ח(

05:2005:2408:0508:0908:4208:4509:5209:5519:0019:0219:2219:2418:4419:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1005:1307:5507:5808:3108:3409:4009:4318:4218:4419:0919:1018:2519:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

08:0608:0609:0809:1010:0210:0310:4310:4515:5916:0416:4016:4515:4817:01בריטניה, לונדון )ח(

08:2508:2509:1909:2110:1510:1710:5510:5715:5516:0116:4116:4615:4517:03בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1708:1709:1509:1710:1010:1210:5110:5316:0016:0516:4216:4715:4617:04גרמניה, ברלין )ח(

08:2408:2409:3209:3410:2310:2511:0611:0816:2916:3417:1017:1516:1517:30גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1505:1808:0208:0508:3908:4309:5009:5319:0919:1119:3019:3118:5219:42דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1007:1209:2009:2309:5209:5510:4910:5218:0918:1318:3418:3817:5418:48הודו, מומבאי )ח(

07:0507:0709:1509:1809:4809:5110:4510:4818:0618:1018:3118:3517:5118:45הודו, פונה )ח(

07:3107:3208:4708:5009:3609:3810:2010:2215:5816:0416:3716:4115:4516:56הונגריה, בודפשט )ח(

07:2407:2508:5909:0109:4109:4310:2910:3116:3816:4317:1217:1616:2417:28טורקיה, איסטנבול )ח(

07:4007:4109:2109:2310:0110:0310:5110:5317:1217:1717:4417:4816:5818:00יוון, אתונה )ח(

07:5007:5109:0809:1009:5609:5810:4010:4216:2116:2616:5917:0416:0717:18מולדובה, קישינב )ח(



רנה לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
07:0807:1009:1809:2009:5009:5310:4710:5018:0618:0918:3118:3517:5118:45מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:4004:4507:2907:3408:3308:3709:5309:5720:2020:2121:0121:0120:0321:19ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5306:5508:5108:5409:2709:2910:2010:2317:1617:2017:4417:4817:0217:58נפאל, קטמנדו )ח(

07:0407:0709:3109:3410:0310:0511:0511:0819:0719:1019:3119:3418:5119:43סינגפור, סינגפור )ח(

07:4507:4508:4408:4609:3909:4110:2010:2215:2915:3416:1216:1815:1516:34פולין, ורשא )ח(

05:4405:4808:2208:2508:5508:5810:0110:0418:3418:3718:5919:0118:1819:11פרו, לימה )ח(

08:2108:2209:4309:4510:2910:3111:1511:1717:0217:0717:3917:4416:4817:57צרפת, ליאון )ח(

08:4408:4409:5609:5810:4610:4711:2911:3117:0117:0717:3917:4416:4817:59צרפת, פריז )ח(

06:0206:0508:2708:2908:5809:0009:5910:0217:5317:5618:1718:2017:3718:29קולומביה, בוגוטה )ח(

07:5007:5109:1809:2010:0210:0410:4910:5116:5016:5517:2217:2716:3617:40קנדה, טורונטו )ח(

07:3407:3408:5608:5809:4209:4410:2810:3016:1816:2316:5316:5816:0417:12קנדה, מונטריאול )ח(

06:5206:5308:3908:4109:1709:1910:0810:1116:4116:4517:1117:1516:2617:26קפריסין, לרנקה )ח(

09:2009:2010:0710:0911:0711:0811:4511:4716:3416:4017:2217:2816:2117:45רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:5908:5909:4209:4410:4310:4411:2011:2216:0616:1216:5116:5715:5317:15רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0708:0809:2509:2710:1310:1410:5710:5916:3716:4217:1517:2016:2317:34רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:1208:1309:3009:3210:1810:1911:0211:0416:4616:5117:1917:2416:3217:38שוויץ, ציריך )ח(

06:3906:4208:5508:5809:2709:3010:2610:2917:5918:0218:2318:2717:4318:36תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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